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·.·υ ί ΕεπσΜο ἀεὶὶε θαιιε11ο. ΠΙΙῖοἱεΙε ἀεὶ ΜΒΜ, ιι.° Π. 24 ίεΒΒτεὶο 4860.

~ ~ ν1Τ:τοικο ΕΜΑΝνει.ε

ΕΟΟ. Β(Κ).

8ὶιὶὶει ΡῖοΡοεἰιἰοιιε ἀεὶ Νοεπτο Μἱπἱεττο Βεἔτετετἱο ἀἱ Βτε!;ο Ρετ Βὶἰ εΙΐετΞ ἀεὶὶΊτιτετιιο;

ΑΒΒΞειιιο ἀεετεὶετο ε ἀεετετἱεωο: .

Απ. ὶ. Μι ΒεΡιιτειὶοιιε εονι·ει ΒΕ δτιιἀἰ ἀὶ Βτοτὶει Ρεττἱει, ει·εει€ε εσυ ΒεΒἱο Βι·ενεττο ἀεὶ

2θ ερτἰὶε. ὶ8ὅὅ , ε88ἱυτι8ετἑι - εἰ ὶενο1·ὶ ἀὶ ει1ἰ ττονειεἱ εττιιεὶπιειιτε ἰπεετὶεετε τΙιιεὶὶἰ

τεὶεπἰνἰ :Με ΡιιΒΒὶἰεειἰοιιε ἀἰ ορετε ἱπιεἀἱτε ο :Με ε ἀἰ ἀΞΡὶοι11ἱ εἀ ΜΗ εΡρετὶετιεππἰ

:Με Ρτονἱτιεἰε ΒοωΒειτἀε.

Μ. 2. δειτε ΡτοΡοετο εὶ Ρετὶεωετιὶ:ο επι εοιι€τυο εεεε8ι1εωειιτσ ἱτι εἔΒἰιιιιαι ειὶὶει αυτ. ἀθ,

ω. θ ἀεὶ Βἰὶειιεἰο ὶ8θθ ἀεὶ Μἱιιἱετετο ἀεὶὶΊτιτετιιο , ε εοεὶ Ρεὶ τι·εττο ευεεεεεἰνο ἀὶ

:πωσ ἱπι :πωσ Ρετ ἰ ὶεινοτὶ εἀ Η εετνἱιἱο ἀἱ ἀε1τει ΒεΡιιτεπἰοτιε , οιιἀε ΒιιΡΡὶἰι·ε ειὶὶε

εεὶἔειιιε ἀὶ ι1ι1ειιΕο ε ρτεεει·Μο ιιεὶὶ'ει·τἱεοὶο Ρτεεεἀειιτε. ' -·

Απ. δ. Ιὶει_ὶ)εΡιιὶ:ειἰοι1ε ειιἀἀεττει ε ὶηνεετἱὶε , τἱεΡεττο εὶὶε ειιπιπιειιτονει€ε Ρτονἰιιεἰε έ ἀὶ

τιιΙ:Ι:ε ὶε ίειεοὶῇε εὶπε ὶε νετιιιει·ο ετττἰΒιιἰτε ἀεὶ εἰτεϊο Βτενεττο Ρετ ὶε ειὶὶι·ε μετά ἀεὶὶο 8τεΙο.

Η Ρτεἀεττο ΝοεΕτο Μἱιιὶεττο ἀεὶὶΊιπετιιο ε ὶιιεετἰεεϊο ἀεὶὶ'εεεειι:ἰο1ιε ἀεὶ Ρτεεεκπε

Βεετε!ο.

Π”. ε Μὶὶεπιο, Ή ὶεΒὶπειἰο ὶ8θθ.

ΥΙ'ΓΤΟΒΙΟ ΕΜΑΝνεω2.

Π. ().ανονιι.

Α! ]πεα·ι|ει·ί£ο Η'. Πεα·εΙο Ιοτεεεάε!2ε Ια σεριιεπΙε Βε!α:ίοπε ἀεὶ Μίπίε2το άεΙΙ"ΜΜπο:

Βιπε,

Μι Β. Βεριπειἱοιιε εοντε 8ὶἱ ετιιἀἰ ἀἰ δτοτὶει Ρεττἱε, οποτε ἀεὶ ΜεΒιπιπἰωο Βε @Με ΑὶΒεττο εοπι

Βι·ενεττο ἀεὶ :ιο εΡτὶὶε 1833, εττεεε ωεἰ εεωΡι·ε εεε ἱιιἀεἴεεεο ιεὶο ειὶ ὶενοτὶ, εὶιε τὶεροεει·ο ποπ πωπω

εὶὶο εΡἱτἱτο ἀεὶὶει ΗΜ ἰετἱτυιὶοιιε, εὶιε εὶὶε θἰιιεϊει Β8ΡΒὶΞὶΖΗΖὶΟΠΒ ἀεὶὶει ἀοΙ.Μ Ει1τορε.

Νονε νοὶιιωἰ ἀὶ 8τωι Πὶθὶθ , ε τὶεοὶιἱεεἰπιιὶ ἀἱ ἀοειιωεκπὶ Ρτειἰοεἱ εἀ ΜΜΜ ὶιειιιιο εἱἑι ενιπο Η Βἱιιἀἱιἰο



"ο

/

ἀεὶ ΡοΒΒὶἱεο , εὶιε Πι. ερρἱεοο ΐενοι·ενοΙε, ε €οὶε ἀο εεοι·εοεει·ε ο8ἱιοοὶο οἱ Ρωοεἔοἱποεοτο ἀεὶὶο ΐεὶἱεε

ιιορτεοε.

8ἱ οτοοοο ΡτεΡετοοἀο, ε ρτοΒοΒἱὶἱοεοΙ.ε εοΙ.ι·ο οοεοτο ἱοτεοο,οοοο 1860 οοτεοοο οοιοΡἱτἱ, ἱὶ νοὶοο1ε

ἀεοἱτοο, οὶἱε οοοτει·ι·ο ἱὶ Οοἀἰοε ΒὶΡὶ0Ι118ὶἱ00 ἀεὶὶ'Ιοοὶε ἀἱ δοι·ἀεεοε , ε ὶὶοοἀεεἱτοο, οὶἱε εοἱορτεοἀετὲ

Ροι·εοοὶἱἱε δΙ.οήε ἱοεἀἱΩε, τοεἔοοτἀοο1ἱ_ οὶ Ρἱεἱοοοτε.

Ι)ἰ οο ἀιιοἀεοἱιοο νοὶιοοε ὶο Β. Βεριιτοεἱοοε ὶιε .διο ἀεοτἱοετο ὶε ποοτετἱε, Β·ο Ιε Ίοοὶἱ οεο·οοοο

Βὶἱ εφ ἀεΒὶἱ 8τοιἱ Βειιετοὶἱ ἀεὶ Ρἱειοοοτε ε ἀεὶὶο δενοἱο, νἱνο εοΡτεοοἱοοε ἀἱ οοιἱοοοὶε τεΡΡτεοεοτοοιο,

οοὶ›ἱὶε ποεοιοτἱο ἀἱ οοο οιοἱ ὶθΒΒὶΠΙΒΠἴθ ε ἴοτιοεὶιοεοτε οΒοὶἱτε ροοὶοὶἰεὶιε ἴι·οοοὶιἱΒἱε.

Οτο , οοὶὶ'οΒΒἱοοΒετοἱ ἀἱ Μονο ε Ρτεοὶουε Ρτονἱοοἱε εΒὶἱ εοτἱοὶἱἱ $τοτἱ ἀεὶὶο Πεοο ἀἱ δονοἱο , οοτεε

οροοτοοεο ἱὶ ἀεοἱἀετἱο ἀἱ νειὶει·ε εοοιΡτεοο οεὶ @το ἀεἔὶἱ οτοἀἱ ε ἀεὶὶε ΡοΒΒὶἱοειἱοοἱ ἀεὶὶο Β. Βεριιὶειἱοοε

εΙοεὶὶο εὶεττο Ρεττε ἀΊτεὶἱο, οὶἱε νἱεοε οεεοιοιιοοοἀο ὶε οοε οστά οοὶὶε οοοτι·ε.

Νεο ε Βἱὶι οὶιε ὶε ΪοοοἱΒοι·ἀἱο ἀἱὶἱεττἱ ἀἱ τοὶἱ ἱὶὶοοττοοἱοοἱ, οὶιε οοιἱ ΐιι ἱο εοοε.ι7 ε ἀἱτειοο οοοὶἱε Ρετ

οπο, οοε οεὶὶο ρτἱιοο ποετο ἀεὶ οεοοὶο ΙΝ11Ι ο'ἱοιι·ορι·εοε ὶο 111οΒοΜοο εοὶὶειἱοοε ἀεΒὶἱ 8ετἱττοτἱ ἀἱ εοοε

ἱωὶἱοοε , τοετοε ἀεὶὶο απο ε ἀεὶὶο ἀἱὶἱΒεοιο ἀεὶὶ'οοτοο ἱὶ Ρο Βεοετοει·ἱτο ἀεΒὶἱ 8τιιἀἱ δτοτἱοἱ ἱο ὶτοὶἱε,

Βιιἀονἱοο Αοεοοἱο Μοτοιοτἱ; ε ΐοι·οοο ἱ δοεἱ Ρειὶοτἱοἱ Μἱὶεοεοἱ , οὶιε ΐοι·οοοοο ἱ ιοεπἱ ἀἱ οποοτε

θτοοἀε ἱοιΡι·εοε, ὶει Ίοοὶε , ίἱονοτἱτει εὶὶοτε ἀεὶ θονει·οο, εοὶὶ'οοοἱοτεοιο ἀἱ νοὶεοὶἱ ετοἀἱτἱ. Με οιιἱ Πιο

εεὶοτἱ, εἀ ἱὶ Βοοοἱ, τἱοοοἱ ο Μοτο νοοτο8Βἱο ἀεὶὶε ὶετὶετε, εἀ ο εοοἱ Βτοοἀε ἀεοοι·ο ἀΊιεὶἱε. -

Νε ὶο οΡὶεοἀἱἀο εοεοἱΡἱο ἀοτοοἱ οοο Ίοεὶὶει εεὶεὶπε ΡοΒΒὶἱεειἱοοε ο1οοεο ἀἱ οεΒοἱΕο. ε'ἀ'ἱοἱἱτοτοι·ἰἐ

οὶἱε οεοοοοε ονονἱοοἱο ἱτεὶἱεοο εΒὶ›ε Ρο ἀεὶὶε ΙἱοιοΒοἱ·ἀἱε Ιει·Βο εοΡἱε ἀἱ ἀοεοἱοειοἱ τοεοοἱ ο ἄἱοΡοοἱιἱοοε

ιὶεεὶἱ οτοἀἱοοἱ Ρετ ὶε ἀοττε ἰοτἱεὶ1ε ἀεὶ Ροιοεἔεὶὶἱ , ἀεὶ ΒιιΡἱ , ἀεὶ θἱοὶἱοἱ, ἀεὶ Ροή, ἀεὶ Βονεὶὶἱ , ε ἀἱ

Ροι·εοεὶιἱ οὶττἱ, οὶἱε ο,εΒΒἱοοοει·ο ο οιἱεὶὶο ἱὶὶοοττε οοὶιἱετε. -

Μι Β. Βεροὶειοἱοιιε εοτεοἀεοἀο ὶε οι.ιο ειἱοοε οο8ὶἱ $τοἀἱ ἀἱ 8τοτἱο Ρεττἱο οεὶὶε οιιονε Ρτονἱοοἱε·ἔ

οομ εντὲι οὶιε ο οεεοοἀοτε ἱὶ οιονἱιοεοτο Βἱὶι ἱιορτεοοο ε οοο€ἱοοοτο εοὶὲ εὶὶε ἱονεο8ἱ8ειἱοοἱ ἀ.ἱ οιιο ἱοτἱ

ωω, :οἱ ορρὶεοἀἱἱ·ε ο οοεὶ οῦὶιε οἱ ο Βιττο, ε εἀ εοοοοἱει·οἱ ο .εΙοεὶὶο οὶιε οἱ Με. Ρετ ΐοι·ε.

Βοεοι·οοειοεοτε Ροτὶοοἀο ΐοι·οε οοο οοεοττετεΒΒε οεΡροι·ε πιο :πιο εορὶἱοἱτο ἀεὶ Οονει·οο Ρετ εοὶεοἀετε

οὶὶο Εοοἱὶἱοτἀἱο ὶο ὶεττετοτἱο ἱοΒετεοΖο ἀεὶὶο Β. ΒεΡοτοιἱοοε, Ροἱεὶ1ὲοοεοτε οἱ οΡΡὶἱοο. ἱο Θεοεοε

ο απο ΘΙἱ οωο ἀἱ ν. Μ., οπο οετεὶιὶοε οει·τοιοεοτε ΒΦειἀἱΣ0 ο οοεὶὶε οτεοοε Ρτονἱοοἱε πιο ττοττοἀἱ Ροτ

τἱεοὶοτε οτὶεοεἱοοε ἀεὶ θονει·οο ο τεὶε Ρτοροοἱτο. Β

Οοονετἱ·εὶ›ὶ›ε οοἱοἀἱ εὶἱε οοο πο Βεει·ετο Βεεὶε οἱ ἱεοεοοε εποε ἀἱοροοἱιἱοοε.

Μι Β. ΒεΡοτοιἱοοε ρτοννεἀετεΒΒε ἱο οεἔοἱτο Ρετ ἀο1° ιοοοο ο (ΙΙΙΒὶΟὶΙΒ ΡοΒΒὶἱεοιἱοοε ορεεἱεὶε ἀἱ εοοε

ΙΔΟΠ)Ι)8Γάθ . εὶεἔεεοἀο . εοὶ 8οντεοο ὶ›εοεΡὶεοἱτο , οὶοιιοἱ ποειοὶπἱ οοεὶὶἱ ίἱ·ο ςιἱεὶὶἱ οὶιε- οεὶὶε οοιἱἀεττε

Ρι·ονἱοοἱε οοὶὶἱνοοο Ρἱἰι ίετνοτοοειιοεοτε 8ὶἱ οτοἀἱ οΙοτἱεἱ.

______ Μ..
Μ*

-.-ε ή - `.
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°ΒΕθΙΑ υΒΡνΤΑΖ1οΝε

εονεΑ ΠΠ ετνι”

·υι @ΝΗΜΑ ΡΑΤιιιΑ

`· τ Ν - Ρ:·ε.είάε:ι2ε.

50ΕΟΡΒ 01.5.ΑΙ.ΒΒΑΝ0 Βεε. @Με Β. ὶΡεοεκιεο, ΜὶΙΙὶΒὶΓΟ ἀὶ 882100 , νὶεε-Ρτεεὶἀετὶὶε

'. ἀεὶ δειὶειτο ἀεὶ Βεειιο , ΡΓὶΠΙΟ Ρεεεὶἀεπιτε , Ρι·εεὶἀεὶὶτε ἀεὶ (ὶοιιεὶ8ὶὶο ἀεὶ ΟΟΙΙὶθΠΖὶθθθ

ἀὶΡὶοὶπὶεΙΞεο,ε ἀεὶὶε Ποὶὶιπὶὶεεὶεὶὶε ἀὶ 8τετὶεὶὶεε 8ὶΙΗὶὶΖὶθΓὶἱὶ, Βοεὶο ἀεὶὶε Β. Λεεεἀεὶπὶει

ἀεὶὶε δεὶετιιε ἀὶ 'Τοτὶιιο, δοεὶο εοπὶεΡοὶιἀεὶιΕε ἀεὶὶ`ὶετὶτιιΙο ἀὶ Βτεκιεὶε, Μεπὶὶπο ε%τε

ἔσω ἀεὶὶἈεεειἀεωὶε. ὶτιιρετὶεὶε ἀὶ Βενοὶει ,εεε.. Βαν. ἀὶ Παω (λεω, ἀεεοτειΙο ἀεὶ

διοτι οοτἀοιὶε; ἀεὶὶ” οὶ·ἀὶὶὶε ἀεὶ 8ᾶΠὶὶ Μειυτὶιὶο ε Εειιω·ο . δεν. ε ΩθΠδὶΒὶὶθΓθ

ἀεὶὶ”οὶ·ἀὶιὶε ἀεὶ Μεὶ·ὶτο Οὶνὶὶε ἀὶ δεινοὶε, Οενεὶὶεὶ·ε ἀεὶΓοτἀὶιὶε ἀεὶὶε ὶἀεῷοὶὶ`ἀΌτιετε

Έ

ἀὶ ΡΓᾶΠθὶθ, ε ἀὶ (ΙΠθὶὶθ ἀεὶ Μετὶὶο εστω ὶὶ Ιὶτοὶε ἀὶ δ. θὶιὶεεΡρε. Η . .

ο . _ ι
.“·"····: · · · · - · ε Ϊ/ἰεε-Ρκε:ίιἰεπι£ί.

. › ' Ι .

_ .

ΩΙΒΒΑΒὶΟ Εεε. ΝοΒὶὶε Ι.ντει . Μὶὶὶὶε£ὶ·ο ἀὶ 5τειτο , $επειτοτε ἀεὶ Βθ8ΠΟ, ?ήπιε ?Γεώ

ἀετιὶε. Ρήπιε δεἔεεὶετὶο ἀὶ 8. Μ. ΡΗ (Παπ ΜεεάεΙ:ετο ἀεὶὶ”οὶ·ἀὶὶ1ε ἀεὶ δε. ΜΒΗΓὶΖὶΟ

ε Βεπειτο, δοεὶο ἀεὶὶε Β. Αεεειἀεωὶει ἀεὶὶε δεὶειὶιε ἀὶ Τοτὶιὶο, Βοεὶο ΟΟΙ'Ι'ὶΒΡΟΙΙΙὶΩΠὶ€

·. Ή ἀεὶὶ'ὶε€ὶΙιὶΕσ ἀὶ Βτειπεὶειε εοτεὶεΙὶοὶιἀειὶΙ;ε -ἀεὶὶ”.Λεεειἀετιιὶε ὶπιρετὶεὶε · ἀὶ Βενοὶει , ἀεὶὶε

δοεὶεὶε ἀ'Εεοὶὶοιὶιὶει Ροὶὶτὶεει ἀὶ Ρετὶ8ὶ ε ἀὶ Μεἀτὶἀ , ἀεὶὶἈεεεἀεπιὶει ὶπὶΡεεὶεὶε ἀε8ὶὶ

Αὶιτὶἀιὶειιὶὶὶ ἀὶ ;ΕΓΒΒΕΒΒ, ιὶεὶὶΆεεεἀωὶει ΛΓΏΒΒ0ὶΟ€ὶΒἱΙ 8Ρε€τιυεὶε . εεε., (ὶεὺ.°ἀὶ“ θεση

Πτοεε. ἀεεοτετο ἀεὶ δικιο Οοι·ἀοὶιε ἀεὶ δε. Μειιιτὶιὶο ε Βειιειι·ο. δεν. ε Βειιεὶἔὶὶετε

.' ..Ζ ὰΒὶΡΠΙἙΙὶΙΒῖΙΒὶΟΜΒΓὶΪΟ Πὶνὶὶε ἀὶ 8ενοὶε, βεν. ω. Ο. ΠΟΙΗ0Πθ ἀεἔὶὶ οι·ἀὶτὶὶ ἀὶ @Με ὶΠ

. .ἀὶ' ΒρειΒΜ ,ωε11... Ωοπεειὶοὶιε ἀὶ ΡοτΕοΒεὶὶὶο .' ἀὶὶἀεοΡοὶἀε ἀεὶ Βεὶ8ὶο..ἀεὶνΜεἀὶὶἀὶε

()Ηοωετιο, ειἀεὶἐεὶὶεοπε Νεεεὶειιἀεεε . εεε. π · ·» ·
- ε

ΕΕ.11Μ:πα ΒΒΒΒΑ? ΜΑΒΜΟΒΑ·«Ποπτε Αι.εεπτο, Βεπιει€οι·ε ἀεὶ Βεεεο. ΒιιοΒο1ετιειιτε θε

.·ω?.ὶὶεὶὶεὶεμνὶεε-Βτεεὶἀεὶιτεἀεὶὶε Β. Αεεεὶἀεπὶιὶε ἀεὶὶε 8εὶεπι2ε ἀὶ Τοὶὶὶιὶο, Μεπιβτε ἀεὶὶε

(ὶοὶτιπιὶεεὶειὶεΒυΡετὶοτε ἀὶ ΒΕειτὶετὶεε , (ὶενεὶὶετε ἀὶ ΟΙ'ΕΙΙΙ Πεοεε . ἀεεοτεὶτο ἀεὶ Οπω

.:. .ι θοὶἀοιὶε ἀεὶὶΌτἀὶιὶε ἀεὶ δε. ΜΩΠΓὶΖὶθ ε Βειιετο. Πτεπἀ?ὶὶὶὶὶεὶεὶε ἀεὶὶ`οτἀὶὶιε Μὶὶὶὶἔὶὶ'θ

ἀὶ Βενεὶεὶ.; δεν. ε £οιιεὶΒὶὶει·ε ἀεὶΓετἀὶὶὶε ἀεὶ Μεεὶω (ὶὶνὶὶε ἀὶ 8ενοὶε, Οενεὶὶετε ἀεὶ

.ἴυ Γοτἀὶιιει ἀεὶὶε .ὶ..ε8ὶοη ἀ”οιιοτε ἀὶ ΓΙ'8Πώθ. . · ζΒιὶΠ(].ὶ Μετεὶειεεε νικειεινιο , Βεριπεπε εὶ_Ρεὶ·ὶεπὶειὶὶο ὶτεὶὶεπιο. δεπ09α. -

ΜΑΝΝοεεω. Βει·ει.ιε Ι). ()ινεει>εε , θεπεΙ:οτε ἀεὶ ΥΒθ8ΠΟ , Ρι·ὶὶιιο Ρὶ~εεὶἀεπὶε ἀεὶὶε (]οι·Εε

ἀὶ (ὶεεεειὶοὶὶε . δοεὶο ἀεὶὶε Β. Αεεεἀεπιὶει ἀεὶὶε δεὶειιιε ἀὶ Τοτὶιιο_, δοεὶο εοττὶεροιι

- ' ἀεὶὶτε ἀεὶὶΆεεεἀειτὶὶει ἀεὶὶε ()ι·νεεει,· Μεπιὶπο οτιοι·ειι·ὶο ἀεὶ ΒεΒὶο Ιωεωιο ὶὶοὶιὶΒετἀο

ἀὶ δεὶεπιε., Βεβ€ει·ε εἀ ΑΜ. Ρτεεὶἀετπε ΡετρεΕιιο ἀεὶὶε Βεεὶε δοεὶεὶὲι Α€τειτὶει εἀ Εεε
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ὶιοιιιὶεε ἀὶ δε8ὶὶετὶ , δενεὶὶετε ἀὶ δτεπι δι·οεε ἀεεετεὶο ἀεὶ δι·ετι δετἀοὶὶε ἀεὶὶ'ει·ἀὶὶὶε

ἀεὶ δε. Μειιι·Με ε Εεπείο . δεν. ε δοτιεὶ8ὶὶετε 0ΠΟΓΒΓὶθ ἀεὶὶ'οτἀὶιιε ἀεὶ Μετὶτο

δὶνὶὶε ἀὶ δενοὶε , Μάαπο.

δεέ:·ε2ατ·ίί.

ΒΑΠὶ)Ι ὶ)ὶ νεεΜε δεν. δετὶο , δειιετοτε ἀεὶ ΒεΒιιο, ΜετιιΒτο ἀεὶὶε Β. Αεεεἀειὶὶὶε ἀεὶὶε

δεὶετὶιε ἀὶ Τοτὶὶὶο . ε ἀεὶὶε δοπὶιὶὶὶεεὶοὶιε Ρτονὶὶιεὶεὶε ἀὶ δ€ε€ὶεὶὶεε, δεν. ἀεὶὶΦοτἀὶιιε

ἀεὶ δε. Μειὶτὶιὶο ε Εεπετο , ε ἀεὶΓοτἀὶιιε ἀεὶ Μετὶτο δὶνὶὶε ἀὶ δενοὶε.

ΕΒΑΝδὶὶὶ-νΕὶἶΝΕΥ ΒΕΝΑ νΑΙ.ΕΤΤΑ δεπιτε ε δεν. Αι.εεεωνιιιιο , ΠὶΪὶΖὶεὶε ἀεὶὶ”ετἀὶτιε

ἀεὶ δε. Μειιτὶπὶο ε Εειιετο , ΩθΠδὶἔὶὶθΙ'θ ἀἈρρεὶὶο. Ι

Μετπἔπί κεεἱιἰεπ£ἰ_ ίπ Τοι·ίπο.

δΑΠΗ Β'ὶδὶ.ΙΑΝΟ δοτιτε Ευεονι00 , δεοετοι·ε ἀεὶ ΒεΒιιε , δοιιεὶ8ὶὶετε ἀὶ ΕεΒειὶοιὶε;

·Μεπιὶ›το ε Πὶτεττοτε ἀεὶὶε δὶεεεε ἀὶ δεὶειὶιε Μοτεὶὶ , δτετὶεὶιε ε ΕὶὶοὶοΒὶεὶιε ἀεὶὶε

Ε. Αεεεἀεπὶὶε ἀεὶὶε δεὶειιιε ἀὶ Τοτὶιιο , νὶεε-Ρτεεὶἀετὶ!:ε ἀεὶ δοιιεὶΒὶὶο ἀεὶ δοιιεεὶὶιὶεεο

ὶ)ὶρὶοιτιετὶεο , Αεεεἀεπιὶεο ἀ”οτιοὶ·ε ἀεὶὶΆεεεἀεπιὶε ὶὶεεὶε ἀὶ Βεὶὶε Λτδ , δοὶιπεειὶἀε

τοτε δθὶΓΟΓδὶΠθ ἀεὶ δε. Μειπὶιὶε ε Εεπετο , δεν. ε ΟΟΙΙδὶἔὶὶθΙ'θ ἀεὶὶ' εηὶὶιιε ἀεὶ

ΜετὶΙ:ο δὶνὶὶε ἀὶ δενεὶε. ' ε·

δδΕΟΡΙδ Εεε. δοιπε Ε. Εεεεειεο, μ·εάεαο. '

δΙΒΕΑΒΙΟ Εεε. δεν. Ε. Ειπα , ρτ·εάετιο. . _

ΡΕΪΒΟΝ 'Γεώ. ΑΜευεο . Ρι·οϊ. επιετὶτο ἀὶ ΠεΒιιε δτὶετὶὶεὶὶ , Μεττὶὶπο ε Τεεετὶετε ἀεὶὶε

ὶὶεεὶε Αεεεἀεπὶὶε ἀεὶὶε δεὶετπε ἀὶ ΤοτὶΙὶρ, ε δοεὶο /εὶτετὶὶετο ἀεὶὶΊεὶὶτιιΕο ἀὶ Ετετὶεὶε

(Αεεεἀεωὶε ἀεὶὶε ὶεετὶιὶοιιὶ ε Βεὶὶε Εεττετε). Αεεεἀεὶὶὶὶεο εοττὶεροτιἀειὶτε ἀεὶὶε δι·ιιεεε,

δεΙὶιπιειὶἀεΕοτε ἀεὶΓοτἀὶτιε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε Εεειετο, δεν. ε ΟθΠδὶ8ὶὶθΓθ ἀεὶὶ,οτἀὶι:ιε

ἀεὶ Μετὶὶε δὶνὶὶε ἀὶ δενοὶε , δεν. ἀεὶὶε Εεεεοκι ἀΌὶὶοτε ἀὶ Ειὶειὶεὶε.

ὶΡὶὶΟΜὶδ Ποεεεειεο , ΒὶΜὶοΙεεετὶο ε δειιεετνεεοτε ἀεὶ Μεἀε-8ὶὶετε ἀὶ δ. Μ., δεεὶο ἀεὶὶε

Ε. Αεεεἀεπὶὶε ἀεὶὶε δεὶειὶιε ἀὶ Τοτὶιιο , ὶὶἴίὶιὶεὶε ἀεὶὶ”οι·ἀὶτιε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε

Εεπετο. '

ΜΑΒΑδΡΙΝΑ (ἀεὶ Μετεὶιεεὶ) Αὶ›ζ Π. Εεεειιιο, διεπει. ἀεὶὶ'ει·ἀὶπιε ἀεὶ δε. Μειὶτὶιὶο ε Εεπει·ο.

ΒΔεε1 ει ν1εεΜε ε”. δωρο. Ρτετἰεπο. Ε .

ὶὶὶδ0ΤΤὶ Εεεοι.ε , Με8€ὶοτε ιιεὶὶε Ε. Αι·τεετε . Μεπιὶπο ἀεὶ δοιιεὶΒὶὶο διὶΡετὶοτε ἀὶ Ρεϋ

Βὶὶεε Ιεὶτιπὶοτὶε, δοεὶο ἀεὶὶε Ε. Αεεεἀεπιὶε ἀεὶὶε δεὶειιιε .ἀὶ 'Πιάσε, δεν. ἀεὶὶ'οι·ἀὶτὶε

ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε Ι..επετο, ε ἀὶ (ΙΠθὶὶὶ. ἀεὶ Μετὶὶο δὶνὶὶε. ε ΜὶὶὶὶἱΒΙ'Β ἀὶ δενοὶε. '

ΡΒΟΜὶδ δΛει.ο . Ε. ΑΙ'δΙ1ΕΟΕ)€Ο, Ριτεί ἀ”Α1·εὶὶὶΙ:ε€τυτε δὶνὶὶε .ὶιεὶὶε Ε. διιὶνετεὶτε ἀὶ Τοτὶιιο,

δοεὶο ἀεὶὶε Ε. Αεεεἀεπιὶε ἀεὶὶε δεὶετὶιε ἀὶ Τοτὶτιο, Αεεεἀειὶὶὶεο ἀ”οπιοτε.ἀεὶὶ?Αεεε

_ ἀεπιὶε Ε. ἀὶ Βεὶὶε ΑΜ , δεν. εὶεὶΓοτἀὶιιε ἀεὶ δε. Μευτὶιὶο ε Εειιετο. ε

νΑΙ.1.ΑΙ1ΒΙ Τοειινωεο, Βο!1οτε δεὶὶεἔὶεΙο ἀὶ Βεὶὶε Ιωδαε, Ρτεί. ἀὶ Εὶοἀιὶεπιε Εεδιιε Πθὶὶδ

Ε. Πιὶὶνετεὶτε ἀὶ Τοτὶὶιο,,δενεὶὶετε ἀεὶὶ'οι·ἀὶιὶε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε Εεειε.ιτο.

ΒΟΝδΟΜΡΑδΝὶ ὶ)ὶ ΜΟΜΒΕΕΕ0 δεν. δημο, ὶ)εΡιιτεὶο εὶ Ρετὶειὶὶειὶὶο.ὶὶεὶὶεκιο, Μεκτιβτε

ἀεὶὶε Ε. Αεεεἀεωὶε ἀεὶὶε 8δὶθΠΖθ ἀὶ Τοτὶιιο , ὶπινὶετο εττεοτἀὶτιετὶε ε-εΜὶΙὶὶεΕτο Νεώ

ροὶειιιὶετὶο Πι- τὶΡοεο, δεν. δι·ειι δι·οεε ἀεεοτετο ἀεὶ δτειι δετἀοηε ἀεὶὶ?οὶ:ἀὶεὶε.ἀεὶ

δε. ΜθΙΠ'ὶΖ.ὶ0 ε Εεπετο. · Δ · - Ο ·

εεεεεεο εει.ι.Α ΜΑΒΜΟΙὶΑ δοκιέε Αι.εεεΤο, Μαθε... . · .

ΕΕΑΝδΗΙ-νΕΕΝΕΥ ΒΕΕΕΛ νΛΕΕΤΤΑ δοΜε ε δεν. Αι.εεεΑΜ›εο, ρΜάε88ο.



Σ!

ΩΑ$ΤΕΕΙ.:Ι Μιεπει.-Αεεειο, δειιεὶοτε ἀεὶ Βεεκιο , Βὶι·εὶὶοι·ε €θΠθΙ'ᾶὶθ ἀε€ὶὶ Αι·εὶιὶνὶ 8ειιε

τεὶὶ ἀεὶ Βεθιιο , (ὶοπιωειιἀετοτε ἀεὶὶ”οι·ἀὶτιε ἀεὶ δε. Μειπὶιὶο ε Βειιει·ο.

()Α.ΒΠ'ΓΤΙ ΒΙ ΟΑΝΤΟΟΝΟ Βοειεινιεο , δε8τετετὶο θετιετεὶε πεὶ ΜὶιιὶεΕετό ἀεεὶὶ Αὶἴετὶ

Εετετὶ , ΒεΡιιτετο εὶ Ρετὶειτιειπο Πεὶὶεπο, Μεωὶπο ε δε8ι~ε£ευὶο ἀεὶ Ο0Πδὶ€ὶὶΟ ἀεὶ

δοιιτειιιὶοεο Βὶρὶοιτιετὶεο. δοεὶο ἀεὶὶε ὶὶεεὶε Αεεεἀεωὶε ἀεὶὶε δεὶεπιε ἀὶ Τοτὶιιο ,

δοιπιὶιιετὶἀετοτε ἀεὶὶ' οτἀὶπε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο -ε Εειιιετο , δενεὶὶετε ἀεὶὶ' οτἀὶτιε ἀεὶ

Μετὶτο (ὶὶνὶὶε ἀὶ δενοὶε, δενεὶὶετε ἀὶ δε” οοτἀοιιε ἀεὶὶ'οι·ἀὶιιε ἀ”ὶεεὶ›εὶὶε ὶε Πετ

τοὶὶεε ἀὶ δΡε8ιτιε . Πτειιἀ'ὶΙΙΪὶὶιὶεὶε ἀεὶΓοτἀὶιιε ἀὶ ΒεοΡοὶἀο ἀεὶ ΒεὶΒὶο.

€10ΜΙΝ0 @απο Ρει.ιεε: , δοεὶὶὶιὶὶτο ἀεὶ Ρι·οευτεΙοτε Οεπετεὶε Ρτεεεο ὶε δενω ἀ'ΑρΡεὶὶο

ἀὶ Τοτὶτὶο, δεν. ἀεὶὶὶοτἀὶιιε ἀεὶ δε. Μευτὶιὶο ε Βειιετο, ε ἀὶ ἀιιεὶὶο ἀὶ δει·ὶο Πὶ

ἀὶ δΡει€πε. '

Β0εΙ0 Ρτὶοτε Ι). Ακτοκιο , ΒοτΙ:οι·ε ὶπ Τεοὶο8ὶε.

Μετπθτ·ί ποπ τεείάεπ2ί ίπ Τοτ·ίπε.

ΜΑΝΝ0 Εεε. Βει·οιιε Π. Οιυεει>ι>ε , Ιπ·εάεαο , Μ€Ζππο.

Ι)ΑΤΤΑ Ανν. Ριετιιο , Ριπνπιι.

ΜΠΕΕΤΠ Ο.ιιιι.ο, Οενεὶὶετε ἀεὶὶ”οὶ·ἀὶιιε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε ὶεει:2εὶ·ο . μεΜποίο (αποσπ

άε.ο·έο εἰί διιἰωιεο).

ΩΑΒ Ωειιιοτιὶεο ὶ). Ηιον.ωπικι ΑΝ1·‹›ινιο , Οενειὶὶεὶ·ε ἀθὶὶὶθΓἀὶΠθ ἀεὶ δε. ὶὶὶειὶτὶιὶσ ε Μι2ετο,

Ρτοίεεεοι·ε εωετὶΙ:ο ἀὶ ΤεοὶοΒὶε, Μειιὶὶπο ἀεὶὶε δοεὶεΙε ΠεοὶοΒὶεε ἀὶ Ετειιώε. ε. ἀεὶ

ὶ”Αεεεἀειιιὶε ὶπὶΡειὶεὶε ἀὶ δενοὶε , ΜεΙιιὶπο οιτοτετὶο ἀεὶὶε δεεὶεΗ δεινοὶιιε ἀὶ

δΙοι·ὶε ε (ΓΑΓΩὶΙΒΟὶΟἔὶΒ, Οοὶ·ι·ὶεΡοιιἀειπε ἀεὶὶε δοεὶεὶε ἀὶ δεὶεπιιε δτοτὶεὶιε·ε Νιπιιτεὶὶ

ἀεὶὶΎοωιε , Μειιιὶπο ἀεὶὶε (ὶὶυπὶ;ε δὶεὶὶετὶεει, ε ἀεὶὶε θὶιιιι€ει ἀὶΑτιὶὶεὶιὶϋι , ε Ρτεεὶ

ἀειιὶ.ε ἀεὶὶε δοεὶεὶε εεεεἀειπὶεε ἀεὶ Πυεειτο ἀ”Λοετε , εΙοεαι.' '

·ΜΑΒΊ”ὶΝὶ Ριε·τιο, δενεὶὶετε ἀε8ὶὶ οτἀὶτιὶ ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε Εεπετο , ε ἀεὶ η Μετὶτο

δὶνὶὶε ἀὶ δενοὶε. Βο1τοτε ἀ'επιὶ›ε ὶεεἔΒὶ, Ρτεεὶἀειπε ἀεὶὶει ΒὶΒὶὶοτεεε ἀεὶὶε ,Βε8ὶε

ὶὶιιὶνετεὶὶε ἀὶ ΠεΒὶὶετὶ. Μειτιὶπο που τεεὶἀεππε ἀεὶὶ”Αεεεἀεὶτιὶε ὶὶεεὶε ἀεὶὶε δεὶειιιε

ἀὶ Τοι·ὶιὶο, Μειι=ιΒι·ο ἀεὶὶε Ιὶεεὶε δοώετε Δ8πετὶει εἀ Βεοεοπιὶεε ἀὶ (ὶεΒὶὶεεὶ, ε ἀεὶὶε

δοεὶεὶε Πεντε ἀὶ δὶετὶε Ρεὶτὶε , δεεὶο εοπὶεΡοιιἀειιεε .ἀεὶὶ` ὶεὶὶὶιιω ΑΓΒὶΙΒσὶ08ὶ00 ἀὶ

Βοπιε , ε ἀεὶὶε δοεὶετε ·ὶΐ.εειιοπιὶεει ἀὶ Πὶιὶενετὶ , διιείάαπέ.

.ΤΟΕΑ -Ν0ὶἙὶὶθ Β. ΡΔεει1ει.ε . Βενεὶὶετε ἀεὶὶ'οι·ἀὶὶὶε ἀεὶ δε. Μειπὶιὶο ε Βεπετε, Οοτιεὶ8ὶὶετε

ιιεὶὶειδοτὶε ἀ'Δρρεὶὶο θειιονει, δοεὶο εοττὶεροιιἀειιὶε ἀεὶὶεῷΒεεὶε Αεεεἀεπιὶει ἀεὶὶε

δεὶειιΖε. ε ἀεὶὶε ὶὶεεὶε δοεὶεὶε Α8τει·ὶε ἀὶ Τοτὶὶιο , δοεὶο ΟΠΟΓᾶΓὶΟ ἀεὶὶετ ὶὶεεὶε δσεὶεὶὰ

Αἔτετὶε εἀ Εεεποωὶεε ἀὶ ΠεΒὶὶετὶζ νὶεε-Ρτεεὶἀειιτε ἀεὶὶε δοεὶετε ΗΒιιι·ε ἀὶ δωτὶε

.. Ρεὶεὶε , θεπο0α. . ' ε ι - ϊ

ΜΟΒΕΝο Μοιιεὶ8ποτ Β.;Ευιει , νεεεονο ἀΊντεε, δτιπιπειωετοτε ἀεὶὶ`οτἀὶιιεὶἀεὶ δε. Μεικ

τὶιὶο ε Βειωι·ο. Μπα. δ ε .·Ϊ.;

δΒΕΒΤΟΜ Δὶπιὶε ΡΔεευει.ε Αιντοπιο , θεπουω · .. - . . . · Ή ..

ΡΒΒΒε110 ΡΟΝ2ΙΟΜΟΝΕ Βὶ Β0Ιιε0 Β”Αὶ.Ε οποτε νὶὶιεειιιο, .ΠοττοιιἀἈωὶὶε ΙΔθ88ὶ ,

ίὶενεὶὶετε ἀεὶὶ”οτἀὶὶιε ἀεὶ δε. Μειπὶιὶο ε Εεπετο. · .

ΟΙὶΟδΕΤ-ΜΟΠΩΗΒΤ δεποιιὶεο Β- 0ιεεει>εε , Βοϋ.τοι·ε ὶτι ΤεοὶοΒὶε εἀ . ὶπ ΑπιΒε ιιθΒΒὶ,

ὶὶίὶὶιὶεὶε ἀεὶὶ'οι·ἀὶτιε ἀεὶ δε. Μειιτὶεὶο ε Βειιετο, Ε. Ρτοίεεεοτε ἀὶ Τεοὶο8ὶε πεὶ δε

ππὶπει·ὶο Δνεει‹:ι:νὶὶε ἀὶ Ρὶιιεκοὶο ε Ρτο-νὶεετὶο Βετιετεὶε ἀεὶὶε Βὶοεεεὶ , δοεὶο εστά

εροπἀετιὶε ἀεὶὶει 'Π. Λεεεἀεπὶὶε ἀεὶὶε δεὶεπιε ἀὶ Τοτὶιιο , δοεὶο ἀεὶὶ'Αεεεἀεπὶὶε ὶπιΡ.

ἀὶ δενοὶε . ἀεὶὶε δοεὶετε Αεεεἀειιιὶεε ἀ'ΑοεΙε , ε ἀεὶὶ' Αεεεἀειιπὶε Βοπιεπε ἀεὶ

ΩυὶτὶΙὶ, ΡέπετοΖο. ·



Χ”

δΒΑΒνΑΖ ΜθΠδὶεΠθΙ' Β. ΑινοεεΑ , Ατεὶνεεεονο ἀὶ δειιονε , δενεὶὶετε ἀὶ δι·ετι δι·οεε ,

ἀεεοτετο ἀεὶ διεπει δοτἀοιιε . ἀεὶὶ' οτἀὶιὶε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε Ι..ειιιει·ο . Μεὶπιὶπο

ἀεὶὶε Βεεὶε Αεεεἀεπιὶε ἀεὶὶε δεὶειὶεε ἀὶ ΤΟΐὶΠΟ , ἀεὶὶ”Αεεεἀεπιὶει ὶπτὶΡετὶεὶε ἀὶ δενοὶε,

.ε ἀεὶὶ'Αεεεἀεωἱε Βοιωτια ἀεὶ Ωιιὶτὶτὶ , δεπουα. .

Αὶ)ΒὶΑΝὶ Ρεἀτε Β. διωεΑ·τιεΤΑ, ἀε'δὶιὶει·ὶεὶ ΒεΒοὶει·ὶ δοπὶεεεὶιὶ, Βε1τοτε ἀεὶ Βεειὶε δοὶὶεἔὶο

δοτινὶττο ἀὶ δεεεὶε Μοοίεττετο , 'ΒὶΒ Ρι·οίεεεοτε ἀὶ δτοτὶε ε δεο€τείὶε πιεὶ δοὶὶε8ὶο

πὶὶὶὶτετε ἀὶ Βεεεοτιὶ8ὶ , Μειὶιὶπο ἀεὶὶει Β. Αεεεἀεπιὶε ἀὶ Γὶὶοεοὶὶε ε Βεὶὶε [.ε1τει·ε ἀὶ

Γοεεειιο, ἀεὶὶει δοεὶετε Αεεεἀεπτὶὶεει ἀεὶ Βιιεε!:ο ἀ'Αοετε. ἀεὶὶ`Αεεεἀειιιὶει ὶπὶΡ. ἀὶ Βὶ-ὶοπ ,

δοεὶο ἀ'οπὶοι·ε ἀεὶὶΊετὶτιὶὶο ὶιειὶοοεὶε ἀὶ δὶιιεντε, ἀεὶὶε δοεὶετε ὶετοτὶεει ἀεὶὶε Μοτενὶε

ε ἀεὶὶε δὶὶεεὶε, ἀεὶὶε Εεοιὶοιιιὶεε ἀὶ δὶιὶενετὶ ε ἀὶ δενοπε, δοεὶο εοττὶεΡοπὶἀειιὶε ἀεὶὶε

Β. Αεεεἀεὶιιὶει ἀεὶὶε δεὶεπιιε ἀὶ Τοτὶτιο ε ἀεὶὶει ΙὶτιΡετὶεὶε ἀὶ δενοὶει, ἀεὶὶε Β. Αεεεἀεωὶε

|..ιιεεΙιεεε, ἀεὶὶει δοεὶετε Πειιτε ἀὶ δΕοτὶε Ρεττὶε, ἀεὶὶε ὶτιιρετὶεὶὶ Αεεεἀεπιὶε ἀὶ δεὶετιιε,

Βεὶὶε Εεττει·ε εἀ Αττὶ ἀὶ ΜετεὶΒὶὶε, ε ἀὶ Μ:: ὶπι Ρεονειιιε, ἀεὶὶε δοεὶετε ΑτεὶιεοὶοΒὶεε

ἀὶ ΜοιιτΡεὶὶὶετ ε ἀὶ Ίιιεὶὶει ἀὶ δὶοτὶε ε Ατεὶ1εοὶο8ὶε ἀὶ δενοὶε, ἀεὶὶ'Αεεειἀεωὶει Βεεὶε

ἀὶ δτοτὶε ἀὶ Μεἀτὶἀ, ἀεὶὶ'ὶετὶτιὶτο .ὶετοτὶεο ἀὶ Γτειιεὶε, εεε., δενεὶὶετε ἀεΒὶὶ οτἀὶτιὶ ἀεὶ

δε. Μειπὶιὶο ε Ι.ειιετο. ε ἀὶ ὶἀεοΡοὶἀο ἀεὶ ΒεὶΒὶο . ὶὶτε8ὶετο ἀεὶὶει 8τετιἀε πτιεἀεεὶὶει

ἀ'οὶ·ο ἀὶ δειτἀειὅτιε, ε ἀὶ Ίυεὶὶε ἀὶ δεεεοιιὶε Ρεὶ ιιιετὶ€ο δ1οτὶεο-ΒὶΡὶοιτὶεΙὶεο . ε ἀεὶ

ὶΊπὶΡετὶεὶε ἀὶ Βιὶεεὶε ρεὶ πιετὶτο δεὶειὶτὶίὶεο-Βετὶετετὶο, δαεαἰε ιἰό Μοπβκπι£ο.

ΜΑΝΠΒΕ ΒΙ δΑΝ οΙ0νΑΝΝΙ Βετοιιε διεεεεεε, Βοττοι· ἀὶΑπιὶὶε ὶ.ε88ὶ , Β:·οπεο·ο ( δέν·

εοπάατέο άό δαπεο).. ·

Β0ΝΑΙΝΙ Γνωινεεεεο . δενεὶὶετε ἀεΒὶὶ οτἀὶτὶὶ ἀεὶ δε. Μειὶι·ὶΖὶο ε Βειιειτο . ἀεὶ Μετὶ·το

εο1το ὶὶ Φὶτοὶο ἀὶ δ. δὶιὶεεΡρε, ε ἀεὶὶ'ΑτΙιὶὶὶει Βοεεε ἀὶ Ρειιεεὶε, δοντ”ὶιὶτετὶἀειιὶε δε

:ιετεὶε ἀεὶ ΒεΒὶὶ Ατεὶιὶνὶ ιιεὶὶε Ρτονὶιιεὶε Τοεεειιε , Ρεοίεεεοτε επιετὶτο ἀεὶὶε ΒεΒὶε

Πιὶὶνετεὶτε ἀὶ Ρὶεε ε ἀὶ δὶειιε, Αεεεἀεπιὶεο τεεὶἀειιτε ἀεὶὶε δι·ιιεεε , δοεὶο οτἀὶιιετὶο

ἀεὶ δεοτιὅοίὶὶὶ , νὶεε-Ρτεεὶἀετὶτε ἀεὶὶ'Ατειιεο ΗΒΒ3ΠΟ , δοεὶο .εοττὶεΡοιὶἀειιτε ἀεὶὶε

Βε€ὶε Αεεεἀεπιὶε ἀεὶὶε δεὶειιιε ἀὶ Τοτὶιὶο . ἀεὶὶ'Αεεεἀεπιὶε Βοπτιεπε ΙΓΑΓΟὶΙΒΟΙΟΒὶΗ π

ε ἀεὶὶΊετὶτιιτο Αεεὶιεοὶοἔὶεο , Γέα·εππε. . `

ΒΑΝεΗΕΒ0 διεεει>ι>ε , δετεεττετο ἀεὶὶε δὶττὲι ἀὶ δειιονε, δοτεὶεροιιἀειιτε ἀεὶὶε δοεὶετἐι

ΙὶεΝετετὶει ἀὶ ὶὶὶοτὶε , ε ἀὶ οιιεὶὶε ἀὶ δὶεὶὶετὶεε ἀὶ ΜετεὶΒὶὶε , δωσω.

ΒΕΙ.0ΒΑΝ0 ὶ..ειει Το1εωεο , ΑΡΡὶὶεετο εΒὶὶ Ατεὶιὶνὶ δονεὶ·ιιετὶνὶ ἀὶ δειιονε, νὶεε-δε8τε

τετὶο δειιετεὶε ε δε8τετετὶο ἀεὶὶε δειὶοιιε ἀ'Αι·εὶιεοὶοΒὶε πὶεὶὶε δοεὶετε ΠΒιιτε ἀὶ

δτοτὶε Ρεττὶε, δοι·ι·ὶεΡοιὶἀεοτε ἀεὶὶ'Αεεεἀεειὶε ἀεΒΙὶ Ειιτεὶετὶ ἀὶ δεη Μὶτιὶετο, δωσω.

Βοδὶδὶο δεποτιὶεο Β. διονΛινινι, ΡτοΡοετο ε Ρτεεὶἀε ἀεὶ δεΡὶτοὶο δεττεἀτεὶε ἀὶ Ρενὶε, Ρα9ία.

ΟΑΝΑΙ.Ε Ανν. Μιεεεεε διοεει>ι>ε , δεποω.

ΟΑΝΤΠ? δεν. δεεειιε, δενεὶὶετε ἀεὶὶ'οι·ἀὶπὶε ἀεὶ Μετὶτο δὶνὶὶε ἀὶ δενοὶε, εεε. εεε.7 Μόδαπο.

ΒΕ δΙΜΟΝΙ δ.οεΝεειο , Βοττοι· ΦΑ. Ε., ΑρΡὶὶεετο εὶτεοτἀὶτιετὶο τιεἔὶὶ Ατεὶὶὶνὶ δονεπιεπὶνὶ

ἀὶ δειιονει , Ρτεεὶἀεετε ἀεὶὶε δεεὶοιιε ἀὶ δτοτὶει ιὶεὶὶει δοεὶεΙὲι ὶ.ὶ8ει·ε ἀὶ δΕοτὶε Ρεὶτὶε,

δεποω. -

ΡΙΝΑΖΖΙ Β. διον.ικινι , δεὶιοεὶεο ΤεοὶοΒο ἀεὶ δερὶὶοὶο δεϋεἀτεὶε ἀὶ Βετε;εωο, Β. Ηον

νεἀὶτοτε εἔὶὶ δτιιἀὶ ἀεὶὶει Ρτονὶιιεὶε ἀὶ ΒετΒειι1ο, δοεὶο εττὶνο , ε νὶεε-ΡεεεὶἀειιΦε ἀὶ

- :Ιιὶεὶὶ”Ατεὶὶεο, Ρεοίεεεοτε θΙΠθΓὶὶ.Ο ιιεὶ δεπιὶιὶετὶ ἀὶ Ρενὶε ε εὶὶ Βει·εωτιο, δοεὶο ἀ”οιιοι·ε

- ἀεΒὶὶ Ατεπιεὶ ἀὶ Βτεεεὶει ε ἀὶ Βειεεεκιο , ἀεὶὶ”Αεεεἀει11ὶε νεὶἀετιιεεε ἀεὶ Ρο€Βὶο , ε ἀὶ

οιὶεὶὶει ἀὶ ΒεὶὶΒὶοτιε δεὶὶοὶὶεει. ε ἀεὶὶΊὶὶὶιΙιειεοὶειΕε δοιιεειὶοὶιε ἀὶ Βοπιε . Βεωαπιο.

(ΠΠΠΝΙ ΒΒΕΕΑ ΡΟΒΤΑ δοιπε δεεωιε , δειιειτοτε ἀεὶ ΒεΒτιο ἀ”ΙΙ:εὶὶε , δοωιτὶειὶἀετοτε

ἀεὶὶ'οὶ·ἀὶιιε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε [.ε:ιετο , Ρτεεὶἀειπε ἀεὶ οθΠδὶ8ὶὶθ Ρι·ονὶιιεὶεὶε ἀὶ

Μὶὶειὶο . ΜάΖαπο.

ΜΑΒΟΗΕδΒ Ρεἀτε νιΝεεκιο Γοενυιν.Δ·το . ἀεὶὶ”οὶ·ἀὶτιε ἀεὶ Ρτεἀὶεεὶοτὶ , δενεὶὶειτε ἀεὶὶ”οτἀὶοε

“εμ-Πεεε...
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ἀεὶ δε. Μειὶι·ὶιὶο ε ΒΒΖΖΒΙ'0, Ρτοΐεεεοτε οτιοτεὶ·ὶο ἀεὶὶει Β. ὶὶιὶὶνετεὶτἐι ἀὶ δὶειὶε ,

Βοτεοι·ε ἀὶ (ὶώὶὶε€ὶο Ρετ ὶει ὶεεοὶω ἀὶ Βὶὶοεοὶὶει ε Βεὶὶε Βεττετε πὶεὶὶει Βειὅὶε Πιιὶνετεὶτε

ἀὶ δεπονει, δοεὶο ἀεὶὶε Β01Ι1επιει Λεεειὶειὶὶὶει ἀεὶ Ωιιὶτὶὶὶ, ἀεὶὶε Γὶοτειπὶιιει ΠΟὶΟΙΙΙὶἙΖΙΓὶΒ

ε ἀὶ ΊΠΒὶὶ8 ἀεὶὶε Βεὶὶε Αττὶ , ἀεὶὶε νεὶἀεττὶεεε ἀεὶ Ρο8ἔὶο ὶιι Μοπιτενετεὶιὶ , ἀεὶὶε

νεὶὶε ΤὶΒετὶεει ὶιι Βοι·,<εο δειπι δεΡοὶετο , ἀεὶ ΒὶὶοπιειΕὶ ἀὶ Ειὶεεε, ἀεὶὶἈτειὶεο ἀὶ δεὶειπε

Βεττετε εἀ ΑΜ ἀὶ Βεεεετιο , ἀεὶὶει δοεὶεὶε ΒὶΒιιι·ε ἀἰ δτοτὶε Ρεττὶε, ε ἀὶ ιΙιιεὶὶει ἀὶ

Βεὶὶε Αττὶ ὶιι θετιονει , θεπουει.

ΜΑΖΖΟΠ)Ι Αεεει.ο, (ὶενεὶὶετε ἀεὶὶὶοτἀὶιιε ἀεὶ δε. Μειὶτὶιὶο ε Επιετο, Βοττοι· (Η Ιωθ8Βὶ.,

Ρτείεεεοτε εττεοτἀὶιὶετὶο ἀὶ δεοτὶει Ιτειὶὶετὶε τιεὶὶε ΒεΒὶει Πιιὶνειεὶω ἀὶ Τοτὶιὶο, Ρτεεὶἀε

ἀεὶ Εὶεεο ἀὶ Ρὶειεειιιει, ΜΟΠΙΒΙ'0 εὶὶὶεττὶνο ἀεὶὶἈτετιεο ἀὶ Βτεεεὶε, δοεὶο οιὶοτετὶο ἀεὶὶε

_ Αεεεἀεωὶε ἀὶ Βιιεεε , ἀὶ Μὶὶειὶο ε ἀὶ θειιονε , Ρέαεεπεα.

ΟΒ0ΒΙΟΙ Βευειιιεο , δενεὶὶετε ἀεὶ? οι·ἀὶιιε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε βειιειτο , δοεὶο εστά

εΡοιὶἀετιΙε ἀεὶὶε Βεειὶε Αεεεἀεπιὶε ἀεὶὶε δεὶειὶιε ἀὶ Τοτὶιιο , Μεπιὶπο ἀεὶὶ”Ατει1εο ἀὶ

Βτεεεὶε, ΠοττὶεΡοιιἀεὶὶτε ἀεὶὶει Β. Αεεεἀετιὶὶει Ευεοὶετιεπιεε, ε ἀεὶὶ'Αεεεἀεπιἰε Ροιιτειώεεε ἀὶ

Νεροὶὶ, Μεπιὶπο ἀεὶὶὶΑΙετιεο ἀὶ Ρὶτευιε ε ἀεὶὶει δοεὶεὶε ὶὶὶἔιιτε ἀὶ δὶοτὶε Ρεὶτὶε, Βτεεεία.

Οι.Ιν1ΕΒ1 Αεοετιεο , Οενεὶὶετε ἀεὶὶὶοτἀὶιιε ἀεὶ δε. ΜἔὶΠΓὶΖὶ0 ε Βειιιετο, ΒὶΒὶὶοΕεεειὶ·ὶο ἀεὶὶε

Β. Πιιὶνετεὶτε ἀὶ δετιονει , Ρὶ·οὶεεεοτε ἀὶ Ρεὶεο8τεὶὶε ε ὶ)ὶρὶοτπιετὶεε , δε8τεὶετὶο Βε

ιιετεὶε ἀεὶὶει δοεὶετε ὶ.ὶΒιιτε ἀὶ δτοτὶε Ρειττὶε, νὶεε-ΡτεεὶἀειὶΕε ἀεὶὶει δειὶοτὶε ἀὶ δΕοτὶει

ιὶεὶὶε δοεὶεΕὲι ετεεεε , θεπουιι.

Βὶδ(]ὶ Μετεὶιεεε νιεεειειο , ρτεάεπο , θεσιουα.

110Β0Ι.0ΤΤ1 Ρωιεεεεεο , δενεὶὶετε ἀεὶὶ' οτἀὶιιε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε βειιιετο , Μεἀὶεο

Ρτὶιὶὶετὶο ε ΒὶτεΕΕοτε ειὶιετὶτο ἀεὶὶο δΡεἀειὶε πτιειἔ8ὶοι·ε ἀὶ (ὶτεπιοπε, δοεὶο εοττὶεΡοιι

ἀειὶτε ἀεὶὶει Β. Αεεεἀεπιὶει Μεἀὶεο-δὶιὶτιιτὶὅὶεε ἀὶ Τοτὶὶιο, ἀεὶὶ'ὶεὶ.ὶτιὶτο ἀὶ δεὶεπὶιε, [Με

τετε εἀ Αττὶ ἀὶ Μὶὶειὶο , ἀεὶὶἈεεεἀεπιὶε ΜθἀὶΟΟ·ΟὶΙὶΙ'ΙΠ'ἔὶθΒ ἀὶ Γεττετε , ε ἀεὶΓΑεεει

ἀεπὶὶει Γὶεὶεο-Με_ἀὶεε-δτετὶεὶὶεε ἀὶ Μὶὶεὶιο, νὶεε-δοιιεετνεὶοτε ἀεὶ νειεεὶιὶο Ρεὶὶει Ρω

Ρ

νὶὶιεὶε ἀὶ ί]τειτιοτιε , ΟΡεπιοπα.

δΑὶ.Α Αιιιετιυε, ὶὶὶεειιιὶετο ὶιι 8ΠΙΙ)θ ὶ..εΒἔὶ, δενεὶὶετε (ὶθὶΓθΠὶὶΠθ ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε [ει

ιετο , ΩΒΠΟΠὶ(ΣΟ πιεὶὶει Μετι·οΡοὶὶΕειιε ἀὶ Μὶὶετιο, Τει·ιο Ετο8ετετὶο ἀεὶ δὶετο ἀεὶὶε

αυτο Γετιιὶε, Λτεὶὶὶνὶεὶει ἀὶ Ψιεὶὶε Ωυτὶει Ατεὶνεεεονὶὶε, δοεὶε ὶὶοτιἀετοτε ἀεὶὶὶΑεεο

εὶειὶοι1ε Ρεἀε8ο8ὶειι ἀὶ Μὶὶειπο, δοεὶο ἀὶοτιοτε ἀεὶὶΆεεεἀειτὶὶει £ὶΠΒθὶΒΠθ. ἀε8ὶὶ ὶτιεοὶὶὶ,

δοεὶο εοττὶεΡοιιἀεπιὶε ἀεὶὶο ΙεΕὶΕιιΙ:ο δϊοτὶεο ἀὶ Ϊτειὶεὶε, εὶεεεε Μπα, ἀεὶὶει Ροιιτὶὶὶοὶει

Αεεεἀεωὶει ΤὶΒετὶιιε ε ἀεὶὶει δοεὶετὲι ΜΒιιτε ἀὶ δΕοτὶει Ρεττὶει , ΜΠιισιο.

ΠοδδΑ Νοὶὶὶὶε Β. διυεει·ι>ε, Βοττοτε ὶὶι Μεὶειιιετὶεε, Ρτὶιιὶο Αεεὶετειιτε ἀεὶὶει Β. ΒὶΒὶὶοτεεε

ἀὶ Βτετε ὶιι Μὶὶειὶο , Ρτείεεεοτε ἀὶ ΡεὶεοΒι·εὶὶει ε ΒὶΡὶοιὶὶεΕὶεε , δοεὶο εοττὶεΡοιιἀειιτε

ἀεὶ Β. ὶετὶτιὶτο ΒοιιὶΒετἀο ἀὶ δεὶειιιε, Βεττετε εἀ ΑΜ, δοεὶο (ΓΟΠΟΙ'θ ἀεὶὶ'Ατειὶεο

ἀὶ Βι·εεεὶε , ΜἰΖαπο.

1)ΟΖΙΟ ΑΒετε Βοτι θιονεκκι , Πο!:Εοτε ἀεὶὶε ΒὶΒὶὶοτεεε ΑπιΒτοεὶετὶε , Μἱἰαπο.

ΜΒΑ δωπειει.ε, (ὶενεὶὶετε ἀεὶὶ” οτἀὶὶὶε ἀεὶ δε. Μειιτὶιὶο ε Εεπει·ο , δοεὶο εὶΐεὶτὶνο ἀε8ὶὶ

Ατεπιεὶ ἀὶ ΒετΒειππο ε ἀὶ Βτεεεὶε, δοεὶο εοττὶεΡοιὶἀεΜε ἀὶ ίΙΠΒὶὶὶ ἀὶ Βεεεειιιο, Ττενὶεο ε

νειιειὶε, ε ΜεπιΒι·ο εοττὶεΡοπιἀειπε ἀεὶὶε δοεὶεΙε ἀΆιὶτὶεὶὶὶτε Ρεττὶε ἀὶ ΖιιτὶΒο, Βοη]ατπο.

Β()δδΙ διεοωειο , Ρτοίεεεοι·ε ἀὶ Βεττοτὶεει , ε 8ὶε ΡτοννεἀὶΕοτε εΒὶὶ δτιὶἀὶ ἀεὶ (ὶοὶὶεΒὶο

ἀὶ νετπὶπὶὶἔὶὶει , Μεωὶστο εοττὶεΡετιἀεὶὶὶε ἀεὶὶὶΑτεὶὶὶνὶο δΕοτἱεο Βειὶὶετὶο ἀὶ Γὶτετὶιε ,

ἀεὶὶει δοεὶετε Εὶ8ιπε ἀὶ δὶονὶε Ρεττὶε ,· ε ἀεὶὶ'Λτετὶεο ἀὶ Μὶὶεπὶο , δοεὶο ἀ'οιὶοι·ε ἀεὶ

ὶ”Αεεεἀειὶιὶει ἀεεὅὶὶὶὶιεοὶτὶ ἀὶ ΟὶηΒοὶὶ ,-7επιέπι€9Ζία.

νΙΩΝΑΤΙ Ι). Πεεειιε, ΑτεὶΡτεὶε, (ὶενειὶὶετε ἀεὶὶ'οτἀὶὶιε ἀεὶ δε. Μειὶτὶιὶο ε Εε:ιετο,

δοεὶο εοττὶεροτὶἀετὶτε ἀεὶὶ” Αεεεἀεττὶὶε (ὶοὶοὶιιὶστιτὶει ἀὶ ΡὶΤθΠΖθ , ε δοεὶο οκὶοτετὶο ἀεὶ

ὶ”Αεεεἀειὶὶὶε ἀ”Λ8τὶεοὶὶιιι·ει, οοπιπὶετεὶο εἀ ΑΜ ἀὶ νει·οηε , [ΜΗ.
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(ΒΙΟ Μπι” , ΟεινειΙἰετο άεΙΙ'οτάίπε Βοει!ε Βειιεεε ἀεὶ ΒοηεΒι·ο8, Βοοὶο εΙΐοττΞνο άε!ΓΜεπεο

:Η ΜἱΙειιιο , ΒἰτεΗοτε @προ ώ Βἰνἱ8ἰο1ιε ιἰἱ Ή' Ω'888θ ει€Π ΑτοἘιἰνἰ θονετιιετὶνἰ ἰη

ΜἰΙοπιο, Μἱἰαπο.

Μεπιύ:·ί 1·εσίάεπ2ί αἰἰ9£σ£ετο.

ΒΙΒΜΕΤ ΜοιιεἱΒιιοτ Β. Αωεεειο , Ατείνεσοονο ‹Η ()ΙιεωΒότΧ, Οεινώἰετο «Η · @τσιπ ί]ι·οοε

άεε:οππο ἀεὶ (ἔφη Ποτάοιιο άεΙΙ' οι·άΕπιε ἀεὶ θε. Μειιιτἰιἰο ο: Μιιειτο, Ποπιπιεπάε

τοτε άεΙΓοι·άΞπε Ιωρετἰαἰε άεΠει βεεὶοιι ό”οποτε. ΜεπιΒτο άοΙ!ει Βοει!ε Δοοειἀειτιἱε

άεΙΙο ΒοΞετιιο ιὶἰ Τοτἰιιο, άεΙΙ'ΑοοειάεπιΕει Ιιιιρει·Με ἀἰ δεινοἱα , ο άεΠε Αο0ᾶἀεφἱε

‹Π δοἰετιιε , ΒοΠε Βεπετε α! ΑΜ ‹ἰὶ Ποπ , Βὶ]στι , ο Βοποπ, δ|ιαπιδόη|.

ΠΟ$ΤΑ Β! ΒΕΑΠΒΕΠΑΒΒ ΜετοΙιεοε Ρωπει!οοιιε, Ποππωεπάειτοτε άεΙΓοτώιιο ἀεὶ δε. Μω

τὶιἱο ο Βεπιππο , 8οοἱο @Πει Β. Αοοειὰεπιἰει άε!!ο δοἱειιιε ιἰὶ Τὸι·ἱυο , Ρτεήάεπτε

ὸοΙΓΑοωἀεωἱα Ιιιιρετἰειἱε ‹Ιἰ 8:ινοία, Ο|ιαπιόόη|.

Ες·ΒεΒὶει Βεριιτειιἱοτιο Μι ἰιιοΗτε δοοἰὶ οοττἰ8Ροπιἀεπιτἱ ΙτειΙἰεπιἰ , ε: 8Ετειτιὶει·ἰ.



ΧΥ.

ΜνωιοΝι ΑΠΠΑΙΝΤΕ ΝΠ. ΠθΒΡθ ΒΕΕΙ.Α Β. υΒΡνω10Με

ΜΡ!) ΕΑ ΡΥΒΒΙ.ΙΠΑΖΙθΝΕ ΜΒ ΡΒΕΠΠΠΕΝ”Ι'Ε νθΙλ'ΜΒ,

ΒΕΟΟΝΠΟ Ν!! βΙΠΒΒ ΙΙ/ΙΠΙ/Π Β ΝΟΝθ ΒΙΠΕ!. 8ΒΒΙΕ

"ΗΟΜΠΠΠ

Μ 889πί20 α Ρά·οροσω ιίοΙΖα Β. Περαιαποπο δ. Μ.·εέ άο9πανα ιἰέ οΜαπια:·ο α /Συνισ Ραπο :

Βοτι Πεοτετο !? ωεΒΒὶο θ8Β7.

ΟΑ$ΤΕΕΠ ΒενειΠει·ο Ανν, Μιοιπ:ι ΑΝοιπ;ο.

ΩΑΡιΠΤΤΙ ΟεινειΙἱετε ΒοιιικΝιοο. ! .ί

00η Πεοτετο 24 @Με !8δ8.

()ΟΜΙΝΟ ΠανειΙἰετε Ανν. @πιο Ρει.ιι:ι:. η

Β0ΝΑΙΝΙ οανεἱἱετε ΓιιΔΝοεεοο.

ΤΒΟΥΑ ΟεινειΙἰετε επι».

Ποπ Βα:1·ετο μι ἔἱιιΒτιο 48θθ.

ΒΑΝΟΗΕΒ0 (Ηυει:ι>ι>ι-:.

ΒΕΕΠΒΑΝΟ Ειπα Τοιιιιιωεο.

Β0510 Ρτἰοι·ε ε ΤεοΙοΒο Ι). Αινι·οινιο.

ΒΟ8ΙΒΙΟ Οεποπἱοο Π θιονΑΝΝι.

ΟΑΝΑΕΕ Αννοοεπο Μιοιιιπ.ε θιυειει·ι>::.

ΠΑΝΤΠ' ΠεινειΙἱετο Β118ΑΒΒ. · · ἐ

› ι·ΒΒ 8ΙΜΟΝΙ Α.ννοοείκωδοκινει.ιο. =· · ε - '

ΗΠΑΖΖΙ Πωιοιιἱοο Β. Οιονωνκι.

(ΠΠΠΝΙ ΒΕβΒΑΒΡθΒΤΑ Βουνο θεωιιε.

ΜΑΒΟΗΕΞΕ Ρεάτε νιΝοεΝιο Ροιιτυπ.πο. _· ω· -

ΜΑΖΖΟΠ)Ι Οεμνε-ιιἱετε Αποκι:ο; : _. ` ·' , :

ΟΙ)ΟΒΙ(]Ι ΒεινειΙἱοτε Γευειιιοο. - η ·. : · .ν:··.:_ ·

0ΕΠΠΕΒΙ Αννοοειτο Ασοε·πιπο. -- α · ·

ΒΙΟ(Π ΜετοΒοεο νιινοι:ιπο. ¦

Β0ΒΟΕΟΤΤΙ ΠενοΙΞετο Βο!:Εοτε Γκωνοι:εοο.

ΒΑΒΑ Πειυοτύοο Β. Αππ8ΤΙΜ. Δ

. ' Ή ν "

[Έ

Βου Βοοτεϊο δ]υΒΠο> 48θθ.

0088Α ΝοΒἱΙε Ι). Οιυ$επε. Αν ~= ·

1102Ι0 ΑΒειτο οιονΑΝινι.γ γ Ή Δ_ ,· ._ - ._ __ _

ΜΑΝΒΒΕΕΙ ΟεινεΙἰετε ΝοΙειἰο νιττοιιιο.



ΧΎὶ

Β()5Α (ὶεινεΙὶετε 0Διπιπειε.

ΒοδδΙ Πιιιοι.Αιιιο.

ν10ΝΑΤΙ ΑτεΞΡτετε ()εεωιε.

ω. Βεετε€ο ε ἀὶεεωὶπε 4880.

(ΒΚ) [Μαι.

Μ0Β'Π'|

Η 24 ιιιειΒΒἰο ὶ8ὅ'7.

Η ιὶοΒὶὶε Εκο” ΜεινΑιιιιι:Α , Βεριπεπο τεεὶἀειπε ἱιι (ὶὶιεπιΒετν.

Η Η) εεττεπιΒτε ^!8δ'7.

Ιὶ Πεν. (ὶινωο Ποιιυειιο ἀεὶ @Με ιη δ. ΩυιΜιΝο , ΌεΡιπετε τεεὶἀεπιτε Πι Τοτἱιιο.

ιι ε 111ειἔ€ἱο Με. -` `

Η Πεν. Αὶκιτε θοετΑΝιο ΟΑιιειω . νὶεε-Ρτεεἰἀειιτε.

ιι ει Με... 4869.

Η Ποπιτε ὶοΝΑιιο δενω οι ΒιιιΑνιιιε, ΠεΡιιϊειτο τεεἰἀεπτε Πι Τοτἱπιο.

Η 4 οττοὶπε ὶ8ὶῖθ.

ὶὶ Ποιι€ε [Μα Νοικιε ει θεεειι.ι.Α , Βεριπετε τεεὶἀετιτε ἰιι Τοτἰιιο.

ὶὶ 2δ πιονειιιΒτε ὶ8ἴυθ. -

ὶ/Ανν. Μ.π·τεο Μοι.πιινο , Ι)εΡιπειτο τεεἱἀειπε ἱιι θεπιονει.

ὶὶ δ ἴεΒΒτεἱο ὶ8δθ.

ΕἈὶκιτε ε Ρτοΐεεεοτε δωικιωτιεπ Β.ιεειο , Βεριιτειτο τεεὶἀειπε ὶκι ()ειιονει.

) ὶὶ θ ΐεΒΒτώο ὶ8θὶ.

Η δεν. νπΤοπιο ΜΑΝυκω.1 , ὶ)εΡιιτειτο τεεἰἀεκιτε Μ νετεεὶὶὶ.

ΒΙ.Β2ΙΟΝΙ Β' ΥΠΕ.Π.Δι-.

ιιρμ·ουατε σοκ Ιἰε9ϋ Πεου·ειά άεΠε εε9αεπιέ άιι£ε

· . ὶΒΒἙὶ, 2 ὶιι€ὶὶο.

Η5ΒΒΕΒ0 ΒΕΕΕΑ ΜΑΒΜΟΒΑ οοπτε"Αι.ι:επτο, ?έσε-Ρτε.96άεπτε , ἰιι ειιττοἔειὶοιιε ἀεὶ
ἀείιιιιὶο δεν. ΑΒε!.ε Ποεπινιο ΟΑ22ΒΜ. : °' › Α

ΕΙΙΑΝ0111-νΕΒΝΕΥ Οεινειὶἰετε Αι.εεεΑΝοεο, δεςτε$αΝο, ἰιι ειιποΒειὶοιιε ἀεὶ ΠοΜε νιΝοι:Μο

Γειιιιειιο Ροαιιει.ιοπε , ἀεκιιἱεεὶὁιππὶο._

 

. 4869, ὶ4 Βἰιι8κιο.

01ν1.ΙΝΙ ΒΕΝΑ ΡΟΒΤΑ (ὶοιιτε ΠεεΑιιι-: . μέσο-Β·εεωεπ2ε ότι Μί!απο.

ΒΙΒΗ Μειτεὶιεεε νικεεΝιο , Ηοε-Ρτεεόάευιω όσα θεπουα.

ὶ8δὶὶ, δ ἀἰεεπιὶπε. -

ΜΑΝΝ0 Εεε. Βετο-πε Β. Οινειει>υε. Ρόεε-ΡΦεσίεΙεσι2ε ίπ Μόἰαπο, Πι ειιττοἔειιὶοπε ἀεὶ (]οπιτε

θεεωιε θινωινι οι:ι.ι.Α ΡοιιτΑ , ἀεπιἰεεἱοπὶω·ὶο; `

·· " Δπ,..Ϊ:.



ΧΥ'ΙΙ

£ΑΤ~Αι.οσνε

_Ξ__ιιι0ΝνΜι1ι~ι~ΤοΡινΜ ΙΒΝ] νεονΕ ιισιτοσνΜ

η ···

ΙΙΙΙΙΙιΙΝΤΙΙ δΟΙΙΙΙ·ΙΤΑΤΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΑ δ'ΙΙΙΙΙΙΙδ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΡΑΤΙΙΙιΙΙΙ ΡΙΙΙΙΙΙΙΟΙΙΒΝΙΙΙδ ΙΝδ'Ι'Ι'Ι'ΙΙΤΑ

ΙΝ ΤΟΠΟ Ι. ( ΟΜΜισιιιιι Ι.).

`

ΟΙωι·ιοο ειδ ιιιιιιο σαι. :ισ ειιισσιιι ιιισοι.κκιιιιιιι.

ΙΝ ΤΟΝΟ ΙΙ. (Βοσο.9 ιΙΙσπίοσιοιΙο.9).

δωισιο σε: ρι·ινι!οΒιο οινιωιι8 δοοσοιειο. δωσω οι ρι·ἰνἱΙοΒἱοι (Πνἰωσε 'Ι'οσι·ιιιοσειο.'

δωΙσω οι ρτἰνἰΙοἔἱο Πἰνἰωιἱο ΑσΒσεωο Ρι·οοιοι·ωο. . δωσιω δοοἱοωιἱε Βοοσ σωιΒιι ρορσΙἰ ΟΙιοι·Ιοσειε

δωσιω οι ρτἱνἱΙοἔἱσ Οἱνἱωιἱε Νιοιιιο. δωσω Ποσιιιιιιε ΠειειειΙιε.

δωσιω ΠοσεσΙο1σε Ιοσσοιιειε ειιιιιἱ ιιιοιιι.ιι. δωτσω θἰνἱωιἱε Ισροι·οσωο.

ΙσιροεΙοιο ΟΙΙΙοἱΙ Οσιειτωο. δωτιιω ()Ινιωσε ΜοιιιἰεοοΙοτἰἱ.

·.ΙΙ ' - ι ·

ΙΝ 'Ι'ΟΙΙΙΟ ΙΙΙ. (δι:ΗρΙσπισι Π.

Ασοἱοστιοο ΟΙιι·οσΙσσοε σο δοινογο. Νοσνιοισο σοε Μπι συν Ισειισ'οσ Ι'οσ ιισιιιιιιιι

ΙΙι·ειΒιιιοσιε σο ω ΟΙιι·οιιισσο σσ (Μισο ΒοσΒο μι· σο ισοεεἱτο Ποσο σο Ιιοιιισοτι δοἰἔιιοσι· σο ω

Ροι·ι·ιιιοι Πσ-Ρισ. Πισω Ρι·οεισοιιι σοε Ποισρωε σο δενογο.·Ανοο

ΟΙιτοσἱοο Ιιειιἱσει δοΙωσσωο. σιι σἱεοοιιι·ε εοσιισοἱτο σσ εσοοοε σσ διοΒο πιω

ΟΙιτοσἱοο ΑΙιΙωτωο ΑΙωοοσιιιΙ;ιοο. οσ-σονοσι σσ ΟΙιοωσσ οι οπο σο Νιοο μι·

ΟΙιι·οσιοο ΙσνοιιειΙιε σο Αοσσἰιιο :ισ ειισιο ιιισσι.ιιιιν ΙΙι·ειιιοοιε Ε” σο Μεσοι: οι σου Ιο 'Ι'ιιι·οΙι Βοτ

σειισο :ισ ειιισσιιι ιιισιιν. Ιιοι·οοεο σο Γεω ιιισιιι.ιιι.

Ι)οισΙιιΙοι ΜειοΙιεισοι Μοσἰοωιιοσεἰε Ισριιοπωο ΙιΙειο- ΙΙΙετοι·ιοο Ι)ιεοοι·οο σἱ Οσσεορρο ΠοιιιΙιιοσο σέ δι

ι·ιοειο Νονοιιι Ι)σοσιιι δεισοισσιοο. @οτι σι ΒσΠισ ειΙ δοτοιιιεειιτιο ΓἱΙἱρρο ΒιιωσσοΙο

Μοιιιοιι·οο εσι· ω νιο σο ΟΙισι·Ιοε Οσο σο δονογο σι δενσω Ρι·οσοιρο σι Ρἰοισοσιο.

ΙΝ ΤΟΝΟ· ΙΙΙ. (δοτίρ2οπιιπ Π).

διοιιιιι σοΙΙο ΑΙρι Μοιἰσἰιιιο σι ΡΙοσ·ο Οιοσ'τοσο, ΗΜ πω.

  



Χθ'ΙΠ

ΙΝ 'ΠΟΠΟ ν. (δει·έριοι·ωπι ΙΙΙ).

Ρι·εΒιιιειιιε Πει·οιιιεεε Αιιιιιιιιιιε Οἱνἰιειἱε Ρεἀοιιεε.

Οει·οιιιεοιι ΝονεΙἱεἰειιεε.

ΙνεΙιειιι·ιιιε.

Βειιιι ΙΙεΙἀιεἀΙ ΝονεὶΙεἰειιεἱε Αεειιιιε νιω.

Νεει·οΙοδΙιιιιι Ρι·ιοι·ειιιιε Βειιειἱ Αιιἀιεεε Τειιιιιιειιειε.

Νεει·οΙοειιιιιι ΙΙΙοιιεειει·ΙΙ 8ειιιειοι·ιιιιι $οΙιιιοι·ιε, Αἀ

νειιιοιιε ει ΟειενΙΙ 'Ι'ειιι·ιιιειιεΙε.

Βειιειι Ιοεειιιιιε ΟοιιΙεεεοι·Ιε Αιεεἰερἱεεορἱ Βενειι

ιιιιιΙε ΕεεΙεειεε νιιε.
- :

Ι.ιεεΙΙιιε Νει·ι·ειΙοιιιε εειι Οει·οιιιεοιι Οοειιοεἱι Βειιειἱ

ΜιεεεεΙΙε ἀε Οὶιι8ε Νἰεοὶει ιι. δ. Ρ. ιιιεειι εκει

ι·ειιιιιι.

Ι?ειιει·εεΙΙιε Βειιεἀἱειἱ ΟΙιιεειιειε ΑεεειιένΙιε. Αιιειοι·ε

ΙΙΙΙΙΙΙεΙιιιο ΙΙΙοιιεεεο εἰιιε ἀἱεεἱριιὶο.

Βιιιιιι1ιει·ιεε Οοιιειἰιιιιἰοιιεε ΜοιιεειειΙΙ Βειιιεε Μει·ἰεε

ἀε Αειιιιἀειιιἰε.

Νεει·οΙοειιιιιι ΙΙΙοιιεειειΙΙ Βεειιειε Μει·Ιειε ἀε Αειιιι

ἀειιιΙει.

Ρι·ειέιιιειιιιιιιι ΙΙΙειιγιοΙοἔΙΙ ΒεεΙεεἱεε Βειιιι ενω Πει

εεΙειιεἱε.

Νεει·οΙοειιιιιι Ιι18ΙΒιιιε Οοὶὶεἔἰι εειιοιιΙεοι·ιιιιι θειι

ειοι·ιιιιι Ρειι·ι ει ΙΙι·εΙ Αιι€ιιειεε Ρι·ιιειοι·Ιεε.

8εΙεειε ε ΙΙει·ο- ΑιιιιΙνει·εει·ιοιιιιιι, Βείεειοι·ιοι·ιιιιι .

νιΒΙΙΙει·ιιιιι ει Μιεεει·ιιιιι ΟοιινειιιιιεΙΙιιιιι ΕεεΙεεἰεε

ΟειεεἀιεΙΙε ΑιιΒιιειειιεε.

ΜετιγιοΙοἔἰιιιιι Οιεεοο-ΑιιΒιιειειιιιω ΕεεΙεειεε ΒιιιιειΕ

ΙΙΙειιιι·ιεΙΙ Πε Βιιιεεοιι ιιι νεὶὶε Οεεὶὶειιἀ εριιἀ Αιι

€ιιειειιιοε, εεεειιΙΙ κ., νεΙ κι.

ΚεΙειιἀει·Ιιιιιι Αιιειιειιιιιιιιιι , ειἀ Ιὶἀειιι Αιιιοει·ερει

εεεειιΙΙ ιιιι. ιιιεΙΙιιειιιιε νεΙ ιιιιι. ἱιιειιιιιἰε.

Ειιιι·εειιιε Αιιιιινει·εειτιοι·ιιιιι , Βείεειοι·ιοι·ιιιιι . ΙΙΙΒἰ

ΙΙει·ιιιιι ει Μιεεειι·ιιιιι ΟοιινειιιιιεΙΙιιιιι ΙΙει·ι εεε

ιιιι·ιιιιι ἰιι ΒεεΙεειε ΟειεεἀιεΙΙ ΟΙνΙιειΙε Αιι€ιιειιιε

Ρι·ειειοι·ιεε ιιἀ Ιὶἀειιι ΑροΒι·ερει εεεειιΙΙ ιινι.

ΙΙι·ιιΒιιιειιιιι ἀε θεειιε Αειειιειιιιιι ειιεει·ριει εκ ΙΙει·ο

@σε ΑΙρεειΙΙ Οἱνἰε Αειειιεἱε.

Μειιιοι·ιεΙε ΟιιΙΙΙεΙιιιι νειιιιιι·ειε _(ΙΜε Αειειιεἰε , ἀε

ΟιεειΙε Οἱνἱιιιιι Αειειιεἱιιιιι ει ρΙιιι·Ιιιιιι εΙιοτιιιιι.

ΙΙειιιοιιεΙε θεειιιιἀἱιιἱ νειιιιιτεε Οἱνἰε Αειειιεἰε.

. Οι·οιιιιεε ἀι δεὶιιιιο ἀΙ ΟΙοΙΙιεἀο ΒεΙΙε Οειεεε. .

Πι·οιιιεε ἀἰ ΙΙΙοιιΙει·ι·ειο ἀΙ ΟεΙεοιιο ἀεὶ Οιιι·ι·ειιο ἀεὶ

'Ι'ει·ιει·ο ἀἰ Μἱὶὶεεἰιιιο. ' `

ΒειινειιιιιΙ Βιιιι€εοι·ΒΙΙ Πει·οιιΞεοιι. -

Οει·οιιιεοιι ὶιιιεἔἰιιἰε ΙΙΙιιιιἀΙ Ιι·. Ιεεοει εε Αιιιιἱε

ΟιἀΙιιΙε Ρι·εεἀιεειοι·ιιιιι.

ΙΝ ΤΟΝΟ ΙΙΙ. (θεαι·ιαι·ωπ Π).

ΟΙιει·ιεε εε ειιιιο εεε εἀ ειιιιιιιιι ιιεει.ιαιιιιιιι.

νι·εοιιιε ΝοιετΙΙ Οειιιιειιεἱε, Οει·ιιιειι εεεε. ιιιιι.

ΙΝ ΤΟΝΟ ΠΙ. @Με Ιιιι·ίιιιιι Βείραε!ιεαε θειιιιεπειε Τοιιιιιιι Π.

Πεει·ιεε εε ειιιιο εεεεει.νιιι ε‹Ι ειιιιιιι1ι ιιιεει.ιιιιιι.

ΙΝ ΤΟΠΙΟ ΙΙΙΙΙ.

ΕἀΙειε ΙΙεἔιιιιι Ιιειιἔοεειἀοτιιιιι.

ΙΝ ΤΟΠΟ ΙΧ. (Με Ιω·ιιιιπ Βειριι6Ζίαιε θεπιιειι.σίε Τοιιιιι.<ι Π).

ΟΙιει·ιεε εε ειιιιο ιιιειιιιιινιιι εἀ ειιιιιιιιι ιιιεεεειιι.νιι.

ΙΝ 'Ι'ΟΙΙΙΟ Χ. (θοάιεί.8 ΒιρΙοιπαιίεί διιΜίπίαε Τοιιιιω Ι).

Οειιιιεε εε ιιιιιιο ιιιιι εἀ ειιιιιιιιι ιιιεεειιι:ιι.



κι:

” ο ' Ι.ΙΒΒΙ ΟΡΤΗΒΤΙ

Λ!.!.Α

·ΒΒΒΙΑ- εεΝοιιιοινο ΜΒΜ! (ΗΛ δ'Ι'νΒΙ ΙΙΙ 8ΤθΒΙΑ ΡΑΤΒὶΑ

ΒΑ!. Π) ΒΕΜΠΟ "Η Α!. Η !!Μ(Ηθ "οι χ

Μιιοέε ἀε ΤιοτοὶἱοεΈεὶο, οο Ποὶὶεοτἱοο ἀ'εἱ·οἱεο ἀε θα Μεἱεοτε ὶ'ΕἱοΡεκ·εοι· ἀε τοοτεο

ὶεο Βοοοἱεο, οοντε8ε οοιοΡοοέ ἀε ι8ο Ρὶεοοὶιεο ὶἱὶοΒτεΡὶἱἱεεο μι: Αοοεὶἱοεοιι ,

εινα: οπο: ἱοτι·οἀοετἱοο ὶιἱοτοτἱἀοε Ρει· Πεκ Οἱὶὶε, θοοοεἱὶὶετ ἀΊἶΛοτ, Βἱὶἱὶἱοτὶἱε

εοἱτε ἀε 8. Μ. ΪοἱΡέτἱεὶε, ετε. 8ὶ-Ρε£ετοὶ›οοι·Β, ε: Οοτὶοτοὶἱε, νεὶτεο. 1835

1853; 3 νοὶ.

Αο£ἱΊοἱτέο ἀε ὶἙἱοΡἱτε ἀε Βοοοἱε έἀἱτεεο Ρετ οτἀτε ἀε 8. Μ. ὶ'ΕιοΡει·εοἱ· Νἱοοὶειο Ι.

' Βἱο νοὶ. ἀε απτο, εο ὶοοΒ11ε Βοοοε, ετ οἱιι οέτἱεο ἀε Ρὶοοοὶιεο εοὶοι·ἱόεο. Μοοεοο.

Οτοοἱοὶἱιὶι. ἀε Βοεὶιιοοοο, ι840-1858.

Νοεἱιὶε ο£οἱ·ἱεὶιε ἀεὶὶει νοὶοεοοἱοο ο ἀεὶὶε τουτο ὶἱιοἱω·οὶε ἀεὶὶε με ι·ετοο1;ο ὶἱοο οὶὶο

Ρτεοεοτε ετο, τοοεοὶτε εἀ οι·ἀἰοοιε ἀοὶὶ' ΙοΒεΒοετε (ἱἱοοεΡΡε ΑΙΤὶΒΟΠὶ. Μἱὶοοο,

Ρἱτοὶει, ι8ιξο; 8.”

Βεὶὶε ΑεςΙοε ιοἱοετοὶἱ οοὶοοοἱεὶοὶο-οοὶἱοο-ίετι·ιοὅἱοοοε ἀἱ Τοεεοο οεὶὶο νεὶοειοοἱοο ,

00!! ΟθΙ'ὶ.θ.

Πεοοἱ ΜΜΜ ἀεὶὶΊοΒεΒοετε (ἱἱοοεΡΡε ΑττἱΒοοἱ. ΒΜἱὶοοο, Ρἱπἀο, 1848.

Ποε. εστω Ρετ ὶο νοὶοεοοἱοο ἀεὶὶ'ΙοΒεΒοει·ε θἱοοεΡΡε ΑττἱΒοοἱ. Μἱὶεοο, Βεἀοεὶὶἱ,

ι85.ή.

[Η οὶοιιοἱ Αττἱοτἱ νεὶοοοοἱοεοἱ ὶἔοοὶἱ ο Ροοο οοὶἱ, οεοοἱ ἀεὶὶ'Ιο€εΒοετε θἱιιοεΡΡε

Απἱεοοἱ, εοινοττἱ ἀεὶ Μοοιιοὶε ἀεὶὶο Ρτονἱοεἱε ἀἱ Ποτοο Ρετ Ρεοοο ι85ή. Οοτοο,

Οοὶἴοεὶὶἱ, ι854. Ρ

Ποοοοιεοτἱ ἱοεἀἱιἱ τἱοΒοετἀοοτἱ ὶο οτοτἱε ἀεὶὶο γοὶοοοοἱοο ε ἀεὶὶε τουτο ὶἱτοἱττοΐε ,

τοοεοὶτἱ ἀοὶΪὶοΒεθιετε (ὶἱοοεΡΡε ΑιοιἱΒοοἱ. Ψοὶ Ι. Βειοε. ι_ ε ε. ΙὶΙἱὶοοο> Ρἱτοὶε,

1857. ὶ _

.δ!:ο.ι·ἱε ΒΡε80ἰοοε ·ἀεἱ ΡΓὶΙΠἱ τεοιΡἱ οἱοο οὶὶ'εὶο οοοπο, ἀἱ Ρεἀετἱεο Οἀοτἱεἱ. νο1.1.-ν111.

ΒΓθ8Βὶ8 , ΒἱὶΜιοἱ, ι85δ. _

ΒΡἱτἱὶο ἀἱ οοοοεἱοιἱοοε ἀἱ εὶοιιοε οπο [ἱοοἱΒοτἀε οεὶ ιοεἀἱο ενο , ἱοἀο8ἱοἱ ἀἱ Γε

; ἀεοἱσο Οἀοτἱεἱ ; εοττοΙΙ.ο ἀοὶὶἈἱ·εὶἱἱνἱο 8€οτἱεο ὶτοὶἱοοο , 8οπο. ΧΙ. Ρ. ι. Βἱτεοιε.,

-_ Οεὶὶἱοἱ_,'>;ι8βο.

ΙοΙοτἱε οἱνἱὶε ἀεὶ Βοοε1ἱ ἀἱ Ροποε, Ρἱοοεοιε ε θοοοεοὶὶο, ιὶἱ Ϊοοεἱοοο βοετοβεὶὶἱ.

νω. .ὶ.·.ε Π. Πεὶἱο, π8ήθ. . .. . - ξ '

διεπει ἀεὶὶε θοει·το ἀἱ Ρεἀοτἱἔοο Ρτἱιοο οοοιι·ο _ἱ Οοποοοἱ ἀἱ Βοτοοοι·ἀἱο, ἀἱ

θἱο. Βεττἱοτε ”Γεοιο. νοὶ. Ι, ε Π. ])οοοεοτει·. .Εἀγνἱο, ΝΒΒΞθ,"Ι853 ε· ι857.

Μοιἱἴτεἀἱ, ΤτοΒειἱἱο ο Νο:ἱιἱε ο£οι·ἱεὶιε, ἀἱ οετὶο .Οοοοὶἱεμἱ. Μ. ]. ἱΡοἀοεε, 8ἱοεε,

ι85ζ. μ. _

Μοτοοιοε ἀεὶὶο ΤψωδτοΠει Βτωοἱωεῇο οεὶ οεροὶο ἀεοἱοιοσοοἱοὶο. ἀἱ ο Εεεεὶἱἱ

Βι·εοἱἀεο1.ε ἀοὶὶΆτεοεο. Βτεοεἱο , νεοτο_ι·ἱοἱ, 1854. Ρ > Η

νἱΙο ο Βεοτει ἀεὶ 8οοἱτοἱ Ροιιτεὶἱεἱ Βοοιοοἱ ἀεΒὶἱ 8τετἱ 8ετἀἱ, ἀεὶ (ὶοοοοἱεο Οοοι·.

Ο. Ώοππεοἱεο @Γή Ρἱ·οΪεοοοι·ε ἀἱ Τεοὶοἔἱε , νοὶ. Ι. ε ΙΙ.·)Τοκ·ἱοο, ἱ85:ῖ, Τὶ

' ·ΡοΒτεὶ.ἱο ἀἱ Μουτἱοεο,Βο Βι·οοοεοεο ε ΟοἱοΡ. · ·

ὶΒοτΒἱο οοοἱο Αὶεοοοοἀτο νΙ. ΡοΡει ε οοοἱ οοοὶειοΡοτοιἱεἱ , ἀἱ_|(Ϊ«. Βοτοεοἱεο (Μο.

Τοτἱοο, ι857, ΤἱΡοΒτοὶἱο Μοι·τἱοεοἔο ε (]οοιΡ. '

  

8. Μ. ΠΙοποποοιτ

οι ΒοοοιΔ.

ΑΕΠΠΠΠΠ.

Οοοοιει.

80ΔΕΑΒΒΙ.Μ.

' [Ποπ.

Ωοεοοιπτι.

Ι.εεεοι.

Οποιοι. `



ΧΧ

Β1:11εεε1111ε1.

ΒΑΚΕΠΠ.0.

01.1ν111ε1.

Ο:1.ιε1ε.

8ΔιΔ.

Ι.11ο141.

Βοεο1.ο·1·τι.

Ρ1Μπ1.

Δεειο11111Δ Εκει.:

111 $τοπ11ε

111 ΜΛιπ1111.

διεπει ἀεὶ 11εΒο ἀὶ θο11ιο, ε Ρ1·ὶ11οὶΡεὶ111ε11ὶε ἀεὶὶε μπε ευοει·ὶοτε ἀὶ εεεο ἀεὶὶε

ὶε Τ1·ε Ρὶενὶ, ΗΒΗ 'ἀοἀὶεὶ ἀὶ θεερετε ΒεΒυεεὶὶὶ11ὶ , ε.° εἀὶιὶοπε. Βενεε1111ο, εοὶ

1ὶΡὶ ἀὶ Ρὶεττο θετιεοεο, 1855; 8.ο

ὶὶ ὶ)ιὶο111ο ἀὶ θε11ονε ὶὶὶιιεττετο ε ἀεεετὶττο ἀε θὶιὶεερρε Βε11εὶὶετο, θετεεττετο ἀεὶὶε

(Ἀπὸ ἀὶ θε1ιονει. θε11ονε, ΡΗ" Βεττεπιἀο, 1855. Δ

θει·τε ε θ1·ο11εεὶ1ε 111ε1ιοεει·ὶτ1ε Ρετ ὶε ετοτὶει θε1ιονεεε , ἀὶ ΑΒοετὶ11ο Οὶἱνὶετὶ. θε

' πονο, εμ ἀε'8οτἀο-Μ11τὶ, 1855. 1 _

8τοτὶε θε11ονεεὶ ἀεὶ εεεοὶο 1111111. ἀὶ Ειὶιεὶὶιιεὶε θεὶεεἱε. θε11ονε, 8οτἀο-Μι1τὶ, 1855.

Βοεοωε111ὶ.ρετ Μι ετοεὶε ἀεὶὶε Βὶοεεεὶ ἀἱ Μὶὶειὶο , ἀεὶ θειιοὶιἱεο Ατὶετὶἀε 8εὶε.

Μὶὶειιο, Αεεεὶὶὶ, 1855 (εἀὶιὶο11ε ἀὶ εοὶε 15ο εορὶε). 4

Ποει1111ετ18 εὶ1·εε ὶει Με ε ὶε εεετε ἀἰ δ. θετὶο Βο1·το111εο, ἀεὶ θε11ο1ὶἰεο Ατὶετὶἀε

8εὶε. νοὶ. ὶὶὶ. Μὶὶεπο, ἀὶττε1 Βοοὶοεἀὶ - Ροἔὶὶε11ὶ - Βεεοιιἱ, 1857 ε 1858.

Μεπὶοτὶε ετοτὶεὶιε ἀὶ Τοἀὶ Ρετ Εο1·ε11ιο Βεοι1ὶ. Τοἀὶ , Νετεὶὶ , 1858.

Βεὶ ἀοειποεοιὶ ετοτὶεὶ ε ὶετ1ετεὶ·ὶ ἀἰ θ1·ε111οοε , ὶ.1ετ1ε1·ε ἀὶ Βε:111εεεεο ΒοΒοὶοττὶ

ε Βεἀετὶεο θἀοεἱεὶ. θι·εωο11ε ,·Ρε1·εὶ›οὶὶ, 1857.

Βεὶὶει ὶωροι·τε11ιε ἀὶ εοιιεε1·νετε ε ἀὶ ει·εεεει·ε ὶε θὶοτὶε Ρεττὶε, Βὶεεοτεο εεεο-.

ἀε111ὶεο ἀεὶ Ρ1·οΕ ΑΒΒ. θὶονε1111ὶ Βὶπεπὶ. Βετεε1111ο, θτεεεὶοὶ, 18ή2.

ΒεΒὶὶ Α111ὶεὶ1ὶ 8ε1·ὶ£1οι·ὶ ἀεὶὶε εοεε ἀὶ Βε1·δε111ο, θο1ι1111ε11τε1τὶο ἀεὶ θε11.ω θὶονε1ὶ11ὶ

Βὶ11εΖΖὶ. Βε1·εει111ο, θτεεεὶοὶ, 184ή.

θετ111ὶ ευὶὶε ἀεἀὶεειὶουε ἀεὶ ιιιιονο Τειτιρὶο ἀὶ δ. Α11ἀεεε ε ἀεὶ εοὶε111ιε ι1·εεΡο1·1.ο

ἀεὶὶε τεὶὶ‹Ιι1ὶε ἀε' δε. Μει·ϋὶτὶ Βο11111εο11ε Βο11ύ11ο εἀ Ειιεεὶὶὶε , ἀεὶ 81111130 θἰο

νεπ111ὶ Ρὶ11επὶ. Βε1·Θεωο, θτεεεὶ11ὶ, 1848. '

Βεὶὶε ΙωΒΡὶ(Π Βετ8επ1εεεὶιε , Μεωοτὶε ἀεὶ θε11.ω θὶονε1111ὶ Βὶοεπἰ. ΒετΒε111ο, Μει

ιοὶειιὶ, 1851. .

8ὶ11οἀο Βὶοεεεε11ο ὶιὶ Βε1·Βε111ο , 18οή . εστω ὶὶ νεεεονο θὶονετ111ὶ ἀεὶ 8ειπ12ο; ἀεὶ

θε11,ω >θὶονε111ὶὶ Βὶυειιἱ. Μὶὶε11ο, Βο11ἱετἀὶ-ΡοΒὶὶε111ὶ, 1858.

ὶὶ 25 ΑΡι·ὶὶε ὶ11 'δ. Ο11οΐήο ἀὶ Βο111ε1 ο ὶιι νὶεἰΙει ειὶὶε εεὶὶε εὶ1ε Β11·ο11ο ὶ'ι1ὶτἱ111ε

ἀὶπ1οτε ἀὶ Το1·εΙι1ετο Τεεεο . Βεωὶοὶεεεπιε ἀεὶ 1851 ἀεὶ θε11ο11ὶεο θὶονε111ιὶ

Ρὶ11επὶ. Μὶὶετ1ο, ΑΒπεὶὶὶ , 1857.

Βεὶ θοἀὶεε Βἰρὶοωετὶεο Βεεεε111εοεε ΡυΒΒὶὶεετο ἀεὶ θε11.ω Ι..ι1Ρο ε ἀεὶὶΆτε. Βο11

εὶ1ε1Ι.ὶ> ΒΙθΙΠΟΙ'ὶ8 ἀεὶ θε11.ω θὶονε111ὶἱ Βὶοειιἰ. Μ"8.ΠΟ, ΡἀΒΒὶὶεειὶοηε ἀεΒὶὶ

Α1ὶ1ὶε1ὶὶ εεε. θεὶὶετὶε ὶ)ε θ1·ὶετοὶ'ο1·ὶε, 1857.

Νεὶὶὶοεεεεὶο11ε ἀεὶ τὶεΡτὶωεπτο ἀεὶὶ'Ατε11εο ἀὶ Βε1·θει11ιο, ε ἀεὶὶε ὶ11ει1Βι1εεΖὶο11ε ἀὶ

υπ 11ί1ονο Βιιετο ἀεὶ Τεεεο, ἀἰεεοτεο ἀεὶ θε111.ω Ρὶοειιὶ. Μὶἔε11ο , θεὶὶεεἱε ὶ)ε (Μ

ε1οἴοτἱε, 1859. | -

Βιιὶὶε ε118ὶεὶ1ε ωὶ11ὶετε ἀὶ Βε1·Βε1οο, Βεὶειὶοτ1ε εΡὶεΕοὶε1·ε ἀεὶ θε11.ω θὶονε1111ὶ Βὶοεπὶ.

Μὶὶε1ὶο , 8οεὶετ:Ξι 'σετ ὶε ΡυΒΒὶὶεειὶο11ε ἀεΒὶὶ Αι111εΙὶ υηὶνετεεὶὶ ἀεὶὶε 8εὶε11ιε,

1880.

θοεε ε111ὶεὶ1ε ἀὶ Βε1·Βεωο, ΡυΒΒὶὶεεΚε ὶ11 εΡΡεεἀὶεε εὶ θοἀὶεε ΒὶΡὶοωεΦὶεο ἀεὶ

θε11.ω Μει·ὶο ΒιιΡο, εο11 Ρτεἴειὶο11ὶ ε ποτε ἀεὶ θε11.ω θὶονε1111ὶ ὶὶὶοειιὶ. Βετ

Βε111ο, ΡεΒοουεεὶὶὶ εἀὶτοτε. Α

Επεε17ο εοὶ›1·ε ὶοε εὶρὶ1εΒετοε ἀε Με .ὶετι·11ε ἀεεεο1ιοεὶἀεε, εεε εε ε11ει1ε1πτειι ε11 Με

:Με ε111ὶΒυεε ωεἀεὶὶεε, Υ Με·11ι1ι11ε11ὶοε ἀε Εερε11ε, ρω· Βου ιιΠὶ8 ὶοεερὶι

νεὶειεΙοεΖ. Μοἀι·ὶἀ , 8151112 , 1752.

Εερε11ε 8εΒι~εἀε , Τὶιεε1ι·ο ἔθΟΒΓ8ΡὶΙὶΒΟ·ὶ1ὶ$ὶ)ΟΓὶΟ0 ἀε ὶει ὶΒὶεεἰε ἀε Εερεπε, Ρετ Ηε11-.

1·ὶεΙιιε Ρὶοτει. Μεἀτὶἀ, 175ή :Η 1850; 47 νοὶ.

θὶενε ἀε Ρε1·ὶεε , ο Ρτο111ι1ετὶο Με11ι1ε1ὶ μπει ὶε ὶοτεὶὶΒεηεὶε ἀε ὶεε Ρὶεεὶιεε ἀε ὶοε

111οιιιιπ11ειποε ἀε Εερε11ε. ρω· Βου Δ1πο11ὶο Μεὶὶ1εοε. Μεἀτὶἀ, Ρετει ἀε 8οτο,

1780.

ὶ11ὶὶο1·111ε ἀεἀο οὶ Οο1ὶεεὶο Ρετ Η Βεεὶ Αεεἀε111ὶε ἀε Η ὶὶὶετοτὶε επ 1ο ἀε ὶι111ὶο

ἀε 1783 εοὶπε Μ ἀὶεεὶΡὶὶ11ε εεεὶεεὶεεὶὶεε ε111ὶΒιιε 7 111οἀε1·11ε 1·εὶειτὶνε ε1ὶ Με”

ἀε Με 8ΒΡΠὶὶ1ΙΓἐΙ8. Μεἀ1·ὶἀ , ἀε 8ε111εὶὶε . 1788.

ὶὶὶεωο1·ὶεε ἀε Με Β‹·71ιεε θειὶιοὶὶεεε, ὶὶὶεωτὶε θε11εεὶοΒὶεε ἀε ὶε θεεει Βεειὶ ἀε
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δεεεὶὶὶε,ν ἀε Εεεε, Ωεἀεε ὶεε ὶεΐεεεεε , Ρετ Ηεὶι1ὶει1ε Εὶετει. Μεἀτὶἀ, ἀε Ιε

νεα.. ἀε Μετὶε , 179ε, τεε1. Ι. ΙΙ. -

Εε δεειὶὶὶε, ν εὶ Μεε ΐετεεεε δεετεὶὶεεε , Εὶεεετεε εεΕτε εὶ εὶτὶε, εεε1ὶ›τε, εετεεεὶεε,

8εὶ›ὶετεε, ν εεεἀεἀε ἀε ὶε εεεεεε δεετὶὶὶε. Ηὶετετὶε ἀεὶ εεὶεΕτε εεετεὶὶεεε

ΒεἀτὶΒε Πει, ὶὶεειεἀε νεὶὅετιεεετε Εὶ δὶἀ δε1εΡεεἀετ, Ρετ εὶ Ρ. ΜΒ Ετ. Μεεεεὶ

Βὶεεο. ὶὶὶεἀτὶἀ, Εὶεε Βε111ε11 , 1792.

Ηὶε1ετὶε ἀε ὶε δἱεἀεἀ ν δεττε ἀε Εεεε, ν ἀε εεε Βενεε , εε εετετ Μεεεεὶ Βὶεεε.

Μεἀτὶἀ , Βὶεε Βε111εε , τεε1. Ι. ΙΙ. 1792. .

δεττεε ἀε δεειεὶε Ανετε, δτοεὶετε ἀε ὶεε Βενεε δετεὶὶεεε , ἀε Βεν Εεε ΕετεεεΕε.

Εεὶεε ε Εεε Ε. δ. ν. Μεἀτὶἀ, Εε δεεεὶ1ε, 1794.

Μεεὶετὶεε ἀε ὶε Βεεὶ Αεεἀεειὶε ἀε ὶε Ηἰετοι·ὶε. Τεε1. Ι. ε ν11Ι. 1798 ε 18δ2.

Μεἀτὶἀ, ἀε· δεεεὶ1ε. Ε

νὶε9ε ὶὶτετετὶε ε ὶεε ὶ9ὶεεὶεε ἀε ΕεΡεεε , ΡεΕὶὶεε εεε εὶΒεεεε εΒεετνεεὶεεεε

Εεε ὶεεεεἰε Εετεειε νὶὶὶεεεενε. νεὶεεεὶε, 1808-1882, ΧΧΙΙ. νεὶ., 8.”

Εὶτεεεττεεὶεε ὶ1ὶετετὶεε ἀεὶ -νετἀεἀετε νεὶετ ἀε τεἀεε ὶεε 1εεεεἀεε εεε εεττὶεε εε

δεετὶὶὶε, ειε., εε ει1τετ εὶ Ρεἀτε Ετεν Εὶεὶεὶεεε δεει. Μεἀτἱἀ, ἀε δεεεὶιε, 18εδ.

Εεε δὶετε Ρετ1ὶἀεε ἀεὶ Βεν Εεε ΑΕεεεε εὶ δεὶεὶε εεετεὶεἀεε εεε νετὶεε εεἀὶεεε

εε1ὶ9εεε Ρετ ὶε Βεε! Αεεἀε1εὶε ἀε ὶε Ηὶε1ετὶε. Τεε1. ΙΙΙ. Μεἀτὶἀ, 18η, ἀε
ω

ὶε Ι111Ρτεεὶε Βεεὶ.

Μεεὶετὶε ὶ1ὶε1οτὶεε εεΕτε εεεὶ εε εὶἀε ὶε εΡὶεὶεε εεεὶεεεὶ ἀε ΕεΡεεε εεετεε ἀεὶ

Ττὶὶεεεεὶ ἀε ὶε ὶεεεὶεὶεε, Ρετ Εεε .Ϊεε11 Αεὶεεὶε Εὶετεε1ε. Μεἀτἱἀ, ἀε δεεεὶιε,

1812. .

0Εεετνεεὶεεεε ἀὶτὶ8ὶἀεε ε ενετὶεεετ ὶεε τεεἀὶἀεε ν Ρεεεε εεττὶεετεε, ε ὶ1εε9ὶεετὶεε,

εμε εετεε εε εεε εε ὶεε ἀὶὶετεε1εε Ρτενὶεεὶεε ἀε ΕεΡεεε , ε Ιεὶεε εἀνεεεετεε.

δὶενε 9εε9τεΡὶ1ὶεε Ρετε εΡτεεἀετ δεε9τεΡὶ1ὶε , Ρετ Ηεετε1εε Μετα.. Μεἀτὶἀ,

Εεὶ δεὶὶεἀε, 1817.

δεεεε1·ὶε ἀε ὶεε εε1ὶΒεεἀε`ἀεε Βε1εεεεε εεε ὶιεν εε ΕεΡεεε , ὶεε Ρεττεεεεὶεετεε

ε ὶεε Εεὶὶεε εττεε, Ρετ Ε. .Ϊεεε Α811εδ11 δεεε-Βετεὶεἀει. Μεἀτὶἀ, Εε Βετεεε, 1882.

ΟΡεεεεὶεε ὶεἔεὶεε ἀεὶ Βεν Εεε Αὶΐεεεο εΙ δεΒὶε ἀε τοἀεε ὶεε ἀετεεὶιεε. Μεἀτὶἀ,

τε1ε. Ι. Π. 1886, 1εε1. Ι.

Εὶεεὶεεετὶε ἀε νεεεε ΕεΡεεοὶεε εεεει·εθεεε.

Εὶεεττεεὶεε/ εεὶετε ὶε Ηὶετετὶε ἀε ὶε Νεετὶεε, ν ἀε ὶεε εὶεεεὶεε 1εετεε1ε1ὶεεε,

ἀεὶ Ε. Μεττὶε Εετεεεἀει Νενε1·τεεε. Μεἀτὶἀ , νὶεἀε ἀε δεὶετε, 1846.

Εὶεεὶεεετὶε 9εε9τεΡὶἡεο-ὶ1ὶε€ετὶεο ἀε ΕεΡεεε - Ε. Αεεεὶ δεεὶ1εἰτε ἀε δενεετεε.

Μεἀτὶἀ , Εε .Ϊετἀεε ε Εεεε, 1848.

Μεε1ετὶε ὶ1ὶετετὶεε-ετὶ1ὶεε εεὶετε εὶ ετεε ἀἰεεε ἀε Τὶ1εεἀοεὶε εεεεεττεἀε εε Αὶ1εεε

ἀτεὶεὶε , ὶεὶἀε ε ὶε Βεεὶ Αεεἀεωὶε ἀε ὶε Ηὶετετὶε Ρετ εε εε1ἰεεὶετὶε Εεε Αε

τοεὶο Εεὶιὅεἀε. Μεἀτὶἀ, νὶεἀε ἀε δεὶετε , 1849.

ὶὶὶετετὶε εεεετεὶ ν εεΕετεὶ ἀε ὶεε Ιεἀὶεε, ὶεὶεε ν 1ὶεττε-ίὶτε1ε ἀεὶ 111111· θεεεεε ,

Ρετ εὶ εεΡἰΕεε δεειεὶε Εετεεεἀει ἀε Ονὶεἀε ν νεὶἀὲε Ρετ Ε. Με Αε1εἀετ

ἀε ὶεε Βὶεε. Μεἀτὶἀ, Βεἀτὶεεεε., 1851-1855, Ν. νεὶ.

δεὶεεεὶεε ἀε Ει1ετεε ν δεττεε-ΡεεΕὶεε ἀε -ΕεΡεεε, Ρετ ὶε Βεεὶ Αεεἀεεεε ἀε ὶε

Ηὶετετὶε. δετεὶε9ε. Μεἀτὶἀ , ΒεἀτὶΒωει, 1852.

Εὶεἔὶε ὶιὶεεετὶεε ἀεὶ Εεε Αετεεὶε ἀε Εεεεεε , Ρετ Εεε Ετεεεὶεεε ἀε Ρεεὶε @εε

ἀτε1ὶε ν ἀε Βεε - ὶε Β. Αεεἀ. - Μεἀτὶἀ , Βεἀ1ὶ9εει, 1852. 4

Με111ετὶεὶ ὶιὶεεετὶεε ΕεΡεεεὶ , εεὶεεεὶεε ἀε ἀεεετεεετεε, εΡεεεεὶεε ν εετἰεὅεεἀεε

εεε ΡεΒὶὶεε ὶε Βεεὶ Αεεἀε1εὶε ἀε ὶε ΗὶεΕοτὶε - δεεἀετεε 17 ε 48 -εὶὶὶεἀτὶἀ,

Β. Αεεἀε1εὶε. Βεἀ1ὶ9ιιεε, 18δ8 111858 ετ 1;ε1ε. Ι. Π. ΙΙΙ. Ν. - Μεἀτὶἀ, Μ.

ἀτὶΒι1εΖ, 18δ1-1852. . ·.·

Ηὶε1ετὶε ἀεὶ εε1εὶ:ετε εενεὶ ἀε ΕεΡεετε, Εεε δενετε11ο Βεεεὶὶ. Μεἀτὶἀ, ΒεἀήΒεεΖ, 1858”.

Ε11ε111εε ετὶ1ὶεε-ὶ1ὶετετὶεο ἀεὶ ὶεὶὶιήε εεε τενο εε εὶ εειεετεὶε, ὶεἀεε1τὶε ν Ρεὶεὶε

εὶεε ἀε Εε εεε εε ἀειεὶεεεὶεε εε Α1εετὶεε - Ε. .ὶεεε Ατὶεε Μὶτεεἀε -'Μεἀτὶἀ
Ρ ›_

ΒεἀτὶΒεει , 1 854.

Αεεεε11111Δ Με”

111 8·1·ε111Δ

111 Μ1ε1111:.
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δημο.

Τι:πειιο.

ΒοκΔιει.

ΠοπιΡι·οὶὶιὶεο ἀε θεερε, Ροι·'Βου Ρὶοτεπεὶο .ὶεπει·. Μεἀτὶἀ, Μεπιπε ν εοιπρε€πὶ,

ι855. Α

ὶυὶεὶο ετὶτὶεο ἀεὶ Ρειὶἀεὶὶειιὶο επ Εερεπε, ρου Βοπ Αιποεὶο ἀε ὶε Εεεοευι·ε ν Ηενὶε.

Μεἀυὶἀ, Μετάτι ΑὶεΒτὶε , 1856.

οοὶεεεὶοιι ἀε (:οι·ιεε ἀε ὶοε Βεὶιιοε ἀε Εεεε Ϊν ἀε Οεετὶὶὶε. Μεἀι·ὶἀ, Μετοεὶὶὶιὶο

£εὶεὶ·ο ν Ροττοεεττει·ο, ΐεεεὶεοὶὶ 38.

Ποεἀὶεὶοπ εοεὶιιὶ ἀε ὶοε Μοτὶεοοε ἀε Βερεπε - Όση Ρὶοτεπεὶο διεπει· - Μεἀτὶἀ .

Μετιπε ν Οσιτιρεἔιιὶ, 1857. -

Βὶεεπτεοε ὶεὶιὶοε ει: Με 8θ8ὶ0Ι1θ$ ριιΒὶὶεεε ιιιιε ρεεε ἀεὶ· Ροεεεἱοπ ἀε ρὶεεεε ἀε πια

ιπετο ὶιε εεὶεΒτεἀο ἀεεἀε ι85π ὶε Β. Αεεἀεωὶε ἀε·ὶε ΗὶεΒοτὶε. Μεἀτὶἀ, Μειιιτε,

· .*'1858. ν

Νοτὶεὶε ἀε Με Αετεε ἀε ὶε Βεεὶ Αεεἀεωὶε ἀε ὶε Ηὶεωνὶει . μη· Βου Ρεἀτο δεὶ1ειὶ.

Μεἀτὶἀ, ὶἱοἀι·ὶὅυει, ι86ο.

ὶὶ @απο Ρενεεε πεὶὶε εεπτε εευεε ἀεὶὶΊπἀὶρειιἀεπιε ΠΏΖὶΟΠΒὶΒ , ἀὶ ΡὶεΩι·ο ΤθΓθΠΖὶ0)

Ρενὶεν ΡΠδὶ ε δοεὶο, ι848.

πω. ι1ιοιιιιιιιειιτο εοορει·το Μεινε ι839 υεὶὶε εεεττεἀπιὶε ἀὶ Ρενὶε ε ἀεὶὶε Μειποτὶε

εὶτεὶὶεεὶὶε ἀὶ ἀεὶτε εὶττὲ , ἀὶεεεΝεΖὶοπιε ἀεὶὶ'εὶσετε Τευειιιὶο Ρὶεττο. Ρενὶε , Ρυεὶ,

π8ή8.

ΟοετἱωΖὶοΠε? ΒεΡιὶΒΒὶὶεε? ΡθΠ8ὶ8Χ'ὶ ἀεὶὶ'εὶ›εΙ:ε ΤΒΓθΠΖὶΟ Ρὶεὶτο. Ρενὶε, Βὶιεοεὶ, ι8ή8.

Νοὶὶιὶε ετοι·ὶοὶιε ὶι1τοτὶΔο εὶὶε ΒοΕΜπιε .Οτὶε€ὶειιε ὶτι Ρενὶε , ἀεὶὶὶεΒεΙ.ε Τει·επιὶσ Ρὶετυο.

Ρενὶε> Ριιεὶ, 1850. .

Νοὶὶιὶε ὶιποι·πο εὶειιιιε εὶιὶεεε ἀεὶὶε εεε ε τὶἰἀὶοτοὶ ἀὶ Ρενὶε. Ρενὶε . Τὶρ. ΡΙΙδὶ

ε Οοπιρ. , ι851.· ›

Ιω ὶεετὶιὶοπὶ ἀεὶ εὶπὶὶΕετο ἀὶ·Ρενὶε τεεεοὶτε ε ΡιιΒΒὶὶεεὶε ρε: ὶε ρι·ὶιπε νοὶὶε εε

ε εοπἀο ὶ'οι·ἀὶ1ιε ειὶοποὶοεὶεο ἀεὶὶὶεΒετε Ρὶεττο ΤθΐθΠΖὶο. Ρενὶε. Ρι·.ὶὶ Ριιεὶ, 1855.

Σε δοεὶεὶὲι ὶἶεεὶε ἀεΒὶὶ Αιιὶὶἀιὶετὶ ἀεὶ Νοι·ἀ ὶιι ΟοΡεπεεεεπ. .

Ή Ρὶο ὶετὶτυτο ἀεὶὶε ρονετε δοτἀο-πιιιτε ὶιι Ρενὶε _(εεὶ;τε€το -ἀεὶὶε δειιεΙ.τε ρτονὶιι

οὶεὶε ἀἱ 'Ρενὶε, 11.” 16). 'Ρενὶε, Βὶιεεώ. 8 -

ΕεετεὶΙΔΖὶοπε ει·εὶὶεοὶεεὶεε. Ιὶ .Ματια ἀεὶὶ,Αεεὶει εὶ εοὶὶο , ετετὶὶε τοιέπεπει ὶπ Ρενὶε ,
‹ὶεὶὶὶεὶπετε Τεὶ·ειιΖὶο Ρὶεὶτο. ὶ'ενὶε, Βὶποτιὶ, ι855. _ ι

δειπή ετοτὶεὶ ὶτιτοτπο ὶει (ὶοηὶὶ·εὶει·ὶιὶτε ἀεὶὶε δδ. Ττὶτιὶὶ.ὲ ιιεὶὶε εὶ1ὶεεε ἀὶ δ. Εεεε.

Μετ11οτ·ὶε εεοτἱεὶιε ἀεὶὶε ρετι·οεοὶ1ὶε ἀὶ δ. Παω ὶιι νει·ιοὶο, ἀεὶὶ'εὶ›ειΙ.ε Ρὶεττο 'Με

τετιΖὶο. Ρενὶε, Βὶ2ιοιπὶ, ι856. .··.

Βὶεεειιπτο ἀεὶὶ'Αι·εὶιὶνὶο .ιτειπιὶεὶρεὶε ἀὶ_Ρενὶε, ἀὶ Ο. ΤΒΙ'θΠΖὶΟ Ρενὶε , ΒὶΖΖ0Πὶ.

Νοτὶιὶε ἀεὶὶε νὶω ε ἀεὶὶε ορετε ἀὶ Βει·ηετἀο δεεεον ἀεὶὶ” εὶ1εὶ.ε Ρὶεὶτο Τετεπ12ὶο.

Ρενὶε, Βὶιιοιιὶ, ι857. '

@εποε ὶππειπιο.ὶἈι·εὶιὶνὶο. νεεεονὶὶε' ἀὶ Ρενὶεν ἀεὶ Οει;Ι. Τει·ειὶ2.ὶο Οεεεεὶὶὶετε, εεὶτεὶτο

ἀιιὶὶο εΙεΙο ἀεὶ εὶετο ἀἰοεεεειιο ἀεὶ ι858.. '. ' ε ' ' Π” _ _,

1ἴΑτεΒὶνὶο ἀεὶὶε Ώιπὶε· νεεεονὶὶε·ἀὶ Ρενἱε , ἀεὶ ω. Τει·εωὶο- Οεπεεὶὶὶει·ε.. _

ΈὶὶὶεΎὶεὶΩε. ε Ρεινὶε ΠΒὶ εεεοὶο Μν. . ^ - Δ ..αι -. . ν!

διιὶὶε Ρτεεὶοεε τεὶὶΊιιὶε ἀεὶὶε δε. δρὶπε ἀεὶὶε (]οι·οι1ε _ἀὶ Ν.ε.·0. 05 εσεεεενειε

ιὶεὶὶει εετὶεἀὶ·εὶὶε ‹:ὶὶ Ρενὶε. ' - - ; -. ' . .η

Μ: δειιοὶε εετεὶἱ ἀὶ θετὶιε ε ὶε ὶ·`ὶΒὶὶε ιὶεὶὶε θετὶεὲι ε. Ρενὶε. . ;

νὶτε ἀεὶ.ὶε Βεειει νδὶΒὶὶὶὶτιε ἀε,Βὶεεοεεὶ Ρενεεε, ἀεὶ οπο. Τειεπιιὶο. Ρενὶε, Γεώ, 18573

Ιε!;επιε ἀε8ὶὶ εὶ1ὶτεππἰ ἀεὶ ΒοὶτΒο-Τὶοὶτιο εὶὶει- ΟΟΠΒΪΒΒΠΖὶθΠΒ ΠΙΙΙΠὶΒὶΡ8ὶΒ .τεὶετὶΧεωειιὶε

. ΜΜειεττηπιεστο ἀεὶ Ιοι·ο ροι·ὶὶεο, εἀ.εὶὶε εὶεὶεωειὶοὶιε ἀεὶὶε Με εὶτεἀεριὶε

..ζεὶνἱεὶε, ἀεὶ Ε”. Τετειπὶο. Βὶὶιιοπὶ, ι858. -·· ·

ΒὶὶΑιτιΒτοΒὶο Τεεεο .ἀεθὶὶ ΑὶΒοιιεεὶ Ρενεεε, Ν0ὶὶιὶε ὶτὶομεὶὶεὶιε ε ὶὶπ8ιιὶεὶὶεὶὶε

υεεεοὶτε ἀεὶ θεια. Τει·ετιιὶο. Ρενὶε, ΜΜΜ , 1860.

1ΐίσ1Με ἀεὶὶε Βὶοεεεὶ ἀὶ Ρενὶε ε ἀεΒὶὶ επιεπιὶπεπὶεἱιτὶ εὶιε πε .ἴιιιπ.ιι‹›.£ειιὶω ι_799

εὶ ι8ι9, ὶ·εεεοὶὶε ἀεὶ δεη. Ρ. 'Γετειιιὶο. Ρενὶε, Ριιεὶ, 18ί5υ.

δαιΙ:.ιή ΜΜΜ ἀεὶὶε ΟΕΜ ἀὶ Ρὶεε ἀεὶ Χ”. εὶ Χ1ν. εεεοὶο, τεεεοὶὶὶ εἀ ὶὶὶιιεττεὶἰ

ἀεὶ ΡΓΟΓ. Ρι·επεεεεο Βοιπιὶὶιὶ, νοὶ. ὶὶὶ. Γὶι·επιε, νὶεεεειικν τ857.
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ΒεὶὶὶὶὶεεΖὶ0Πὶ ὶε1ο1·ὶεὶ1ε ἀεἀὶεετε .Με δεεεε!τει υὶὶὶεὶεὶε 1ὶὶ Μὶὶε11ο , ἀεὶ δ.ω δὶιιεερι›ε

δτεΡρὶ. Το1ὶ11ο, Βενεὶε, 1857.

Βεὶτεὶτε ἀε ὶε δο1·1·εεΡο11ἀε11εε ἀὶΡὶο111ε1ὶΊι1ε ἀε .!.-Τ. ἀε Ε:1118οεεο, δω ἀε δτ1·ορ

Ρὶε11ε, ετ ἀε δὶειιἀε ΜεὶοΡετε, 1548-1559 , Ρετ ὶε δ!!! δὶιιεεΡΡε ,δτεΡΡὶ.

Β1ι111εὶὶεε, ὶ111Ρ1°. ἀε Μ. Ηενει.

Νο!ὶεεε· ε1 Ε1111·εΠε- ἀεΥτΙεεττε 1·εὶετὶο11ε ἀ”Α111ὶ1εεεεἀει11·ε νόοὶΩὶε11ε ει11· ΡὶιὶὶὶΡΡε Π.

εο11εε1·νέε 111111 Α1·εὶιὶνεε ἀε δο111· ἀε Τιπὶ11 , Ρει1·.!ε δω δὶεεεΡΡε δτεΡρὶ.

Βὶεε1εὶ1ε ετοεὶεὶ1ε ἀεὶ Μεἀὶεὶ ε ἀεεὶὶ Α1εὶ1ἱε11ὶ ἀεὶ Ρτὶπεὶρὶ ἀεὶὶε Β. δεεε ἀὶ δε

νοὶε , ἀεὶ δο11111ι.” Βεεεἀεπο Τ1·ο111Ρεο, μπε !. ε Π. Τοτὶ11ο , Βὶε11εε1ἀὶ, 1857.

δτοτὶε ἀεὶὶι1 δὶτ1:ὶ ἀὶ νε111ὶ111ὶ8ὶὶε ἀεὶὶε ει1ε ο1·ὶ8ὶ11ὶ εὶ11ο εἰ Μετά 1ε111Ρὶ εε1·ὶ1τε ἀε

δὶτοὶε1ι1ο Βοεεὶ. Βε1·ε1·ε , 1857.

δτι1ἀὶ ετο1ὶεὶἀεὶΡεὶ11εὶΡετο ἀὶ Μο1111εο, ἀὶ δὶτοὶε111ο Βοεεὶ. Το1·ὶ11ο, Τὶρ. ἀεὶ Βὶτὶττο, 1880.

δο111111ε111ε1·ὶο ετοτὶεο ειιὶὶε πάτε ε ειιἔὶὶ εετὶπὶ ἀεὶ δε11. δὶιιεερρε νοεεὶ Α11τ.° ἀεὶ`

Μετεὶ1εεε ΓὶὶὶΡΡο ΒεὶΪεεὶὶὶ. Βεεε11εΙ;ἱ , ΤὶΡ. Μοτὶεὶ ε Βεἀεὶο11ὶ , 1857.

δει·ὶε ετοεοὶοεὶεε ἀεὶ δο1ὶεοὶὶ , ἀεὶ δὶεἀὶεὶ, ἀεὶ νὶεε1·ὶ, δὶ811ο1·ὶ ε Ροἀεεώ ἀὶ Βε

ὶπὶε11ο ἀεὶ εεεοὶο ΧΠ. ε! 1807, ε ἀεὶ δονε1·11εὶ:ο1·ὶ ἀεὶ 181ο ε! 1859, ἀεὶ

Μετεὶ1εεε ΡὶὶὶΡΡο Βε!Ϊεεὶὶὶ. Βεεε11εὶὶ , Τὶρ. Βεἀεὶο11ὶ , 1859.

Εε Β1ε11ἀε Ιὶὶυε11·εΖὶο11ε ἀεὶ Εο111ὶ1ε1ὶἀο-νε11ετο εοωρὶὶε1ε ἀει Ε. δεεὶ1ὶε1·ὶ δο111.ε ἀὶ

Β1·ε1111ε, ἀὶ1·ε1τει ἀεὶ δεν. δεεε1·ε δε111τιΣ. Μὶὶε11ο , δοεὶετ:ὶ εἀὶττὶεε , 1857.

Βὶ εὶει111ε ὶεὶεὶὶὶεειὶο11ὶ ετο1·ὶεὶ1ε ε ἀεὶ δὶ9. ννἰὶετεεὶεὶἀ , ἀὶ δεεει1·ε δε11Ι.ιδ, εετ1·εττο

ἀεὶὶ'Ατεὶιὶνὶο εὶοτὶεο.

ὶζ1ιἀὶεε Α1ιεὶὶιὶεο ε δτο11οὶοΒὶεο ἀὶ :ιὶει111ὶ ἀοει1111ε111ὶ δὶιετεεεὶ1εεὶ ἀεὶ εεεοὶο Χ. ε!

ΧνΙΙ. ἀὶ δὶονεωΕεὶὶὶετε Αἀτὶ1111ὶ. Το1·ὶι1ο, ἀιιὶὶε δοεὶε1ὰ ὶὶΠεὶο11ε Τὶροἔτεὶὶ, 1857.

Β1·ενε δε1111ο ετοτὶεο ἀεὶὶε Με ἀὶ δτεεεε1πὶ11ο εο11 εΡΡεεἀὶεε ε ἀοε11111ε11τὶ , ἀεὶ

Νοε. δὶεεεΡΡε ,Β11!!-ε. Τοτὶ11ο , Α1·11εὶἀὶ, 1857.

Εεττε1·ει ὶ1ὶ1ο1·11ο εεὶὶ δτιὶἀὶ ετο1·ὶεὶ ει1ὶὶε-δὶωὶ ἀὶ δεεεεε111ὶ11ο ἀεὶ Νοὶεὶο νὶτ!ο1·ὶο

Με11ἀεὶὶὶ, ἀεὶ Νοτεὶο δὶιιεερΡε Βι1!ΐε. Τοτὶεο, Αι·11εὶἀὶ, 1858.

Η δο111ι111ε ἀὶ νετεεὶὶὶ 11εὶ 111εἀὶο ενο. δ1ι1ἀὶ ε!ο1·ὶεὶ ἀὶ νὶαοτὶο Μεεἀεὶὶἰ. Το111.ΙΠ.

Υετεεὶὶὶ , δυΒὶὶεὶωο11ὶ , 1857-1858.

δἰο1·11εὶε εὶοτὶεο ἀεεὶὶ Α1·εὶ1ὶνὶ Τοεεε11ὶ , ἀεὶὶε δοΡήετεεἀεπιε Βε11ε1·ε!ε εεὶὶ Ατεὶὶὶνὶ

ἀεὶ δτε11ἀι1εεὶο. νο!. Ι. Π. Π!. Ρὶτεοεε, δεὶὶὶ11ἰ ε δο111Ρ., 1857, 58 ε 59.

δε! δονε1·11ο δὶνὶὶε ἀὶ νετεεὶὶὶ 11εὶ εεεοὶο ΧΙΙ.

δε1111ὶ ε1οτὶεὶ ε νετεὶο11ὶ ἀὶ δ. Μεεεὶ111ο νεεεονο ἀὶ Τοτὶ11ο , ἀεὶ Ρ1·οΕ δ. δε1·ὶο Βετ

1·ε1·ὶ. Τοτὶ11ο, ΖοΡρὶε ε δο111ρ., 1858.

ν1ω ἀὶ Αὶεεεε11ἀ1·ο ν11ιωε. εειιὶτο1·ε Ττε1πὶ11ο, εο111ροετε. ἀεὶ δο111ε Βε11εἀεὶ.ω ἀεὶ

δὶονε11εὶὶὶ ε 1ὶὶ`ι1εε ε εεετεεεὶιιτε ἀεὶ Το111111εεο δε1·. Τ11ε111.ο, Μοεεοεὶ, 1858.

δ1ι1ἀὶ ε Νοτὶιὶε ετοτὶεο-ε1·ὶ1ἱεὶ1ε ἀεὶ Με1·εὶ1εεὶ ἀεὶ νεετο ε ἀεΒὶὶ εετἰεὶιὶ 111ο11εετε1·ὶ

ἀεὶ δε111ὶνὶτ1ο1·ε ε δοετε111ιο ε ἀὶ δ. Α11το11ὶο 11εὶ 11.ιε1·εὶιεεετο ἀὶ δι1ὶ11ιΖο,

ἀεὶ Βε1·ο11ε δὶυεεΡΡε Με11ι1ε! ἀὶ δ. δὶονε1111ὶ. Τοτὶ11ο, δΡεὶτε11ὶ ε Το1·1;ο11ε, 1858.

Ε,ὶ11νεετὶΒε1ει11·, .Ϊοι11·11ειὶ ἀε ὶ”Ι11εΕὶΙ;ι1τ ὶ1ὶετοτὶ9ι1ε - Ρετὶε, ε ὶ'Αἀ111ὶ11ὶεὶ:1·ετὶο11 ἀε Πυε

1Β.111: ὶ1ὶετο1·ὶ‹1ι1ε, 1857-188ο.

Μόωοὶτεε ετ Βοει1111ε11τε Ρετ ὶε δοεὶετό δενοὶεὶε1111ε ἀΉὶε1οὶ1·ε ε!. ἀ,Α1·εὶ1όοὶοΒὶε.

Το111. Π. ετ Π!. δὶ1ε111ὶ›ε1·ν, Ι111Ρ. ἀι1 δοι1νε1·11ε111ε111, 1858-1859, ε!. Το111. Π!. 18θο.

Μει11ο1ὶε. εωτὶεὶ1ε ἀεὶὶε δὶ11Ξ1 ε Μετεὶ1εεετο 1ὶὶ δενει, ἀεὶὶ'Α1·εὶΡ1·ετε δὶο. Οὶὶνετο.

δενει , δε1·1·ο11ε Τεο11εετο, 1858.

Με111οήε ετοτὶεο-ετὶτὶεὶιε ἀεὶὶει νὶ1ε ε ἀεὶὶε ορε1·ε ἀεὶ Με1·εὶ1εεε δε1·ο!ε111ιο δε1·1·ε,

ἀὶ Ει1ὶΒὶ Το111111εεο Βεὶ9ι·ε11ο. δε11ονε, δο1·ἀο-111ι1τὶ, 1859. ,

!)οει1111ε11Η ὶ11εἀὶτὶ (ε1111ὶ 1248-1278) τὶΒἀετἀευὶ:ὶ ὶε ἀι1ε δτοεὶετε ἀὶ δ. Εεἀονὶεο ΙΧ.

Βε 1ὶὶ Β1·1111εὶε, ἀὶ Ει1ὶ8ὶ Το111111εεο ·ΒεὶΒ1·ε11ο. Βεεοὶεοὶἰ ! ε ν11. δε11ον11, Βοε11ΐ

ε Βοεεὶ, 1859. ΕὶΒτεὶ.

δε1ι11ὶ ετοτὶεὶ εο11 ε1111ο1εΖὶο11ὶ ε ἀοει1111ε11τὶ ὶ1ιεἀὶτὶ ει1ὶ δο111ι111ὶἀὶ δὶενε11ο, δοε11ιε

ε ΎεὶΒὶοὶε, ἀὶ δευἀεεεὶο δὶετεὶ1ε. Τοτὶ11ο, Γενεὶε , 1859.

δε1111ὶ ευεὶὶ εετὶττὶ ὶ11εἀὶὶὶ ἀὶ δὶε11 Το111111εεο Τε111·ε11εο, ἀεὶὶ”Ανν. δευἀεεεὶο δὶετεὶ:1ε, Μδ.
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6ὶ11·σ11ὶ1111ε ἀε Υσὶε11ἀε ἀε ?πιεσε Βιιεὶιεεεε ἀε δενσὶε, εσε111 ἀε Εσιιὶε ΧΙ , ἀσ

ει1111ε111ε ὶ11εἀὶτε 11111· Μέση Μεσεὶ›1·εε. Ρειτὶε, 6ὶ1ε111ε101, 1859.

δετὶ11σ ε11ὶ ἀ0ει1111ε111.ὶ ὶ11εἀὶ1ὶ ἀεὶὶε 8101111 Μσἀε11εεε, ε ευ τΙυεὶὶὶ εΡεεὶεὶ111ε111.ε ἀεὶ

ὶ'Α1·εὶ1ὶνὶσ 11ειὶ011εὶε , ἀὶ Πεεειτε θεωρσι·ὶ (εε11·ε110 ἀεὶ θὶσωεὶε Π11ὶ1ε1ὶ0).

Εε11ὶε011 10τὶ11ε Βε1ὶ11ὶ1ε1ἱε .ὶ. Ρεεσὶσὶετὶ, 11%. Ρ0ι·εεὶὶὶ11ὶ ετ δ. Β111·Β111ετή δε111ὶ11111ὶὶ

1· Ρετενὶ11ἰ εὶ1111111στ11111 ειπε, ε1.σ. ὶ11111ε σΡε1·ει Β. ὶἰὶ01ι, θ. Ρ1ει111ἀ. Ε. Βὁἀε1ὶεὶ11

απ.ω Ρ1ει11εὶεεσ (ὶ011εἀὶ111. Ρετενὶὶ, @Με δεωὶ11ε1ὶὶ, 18ὅ9, ἴεεε. Ι.-νΠ. _

Μο11081·εΒε ἀὶ Β0ὶ1ὶ›ὶ0, σννε1·0 .Οε1111ὶ ε1σ1·ὶεὶ , ε1ε1ὶε1ὶεὶ , 1σΡ081εὶὶεὶ εἀ εε011σ111ὶεὶ,

ἀὶ Βεπἱεὶε Βε1·111εεὶ1ὶ. Ρὶ11ε1·σὶ0, (ὶὶ1ὶε111σ1ε, 1859. _

ΒεΒὶὶδετὶτ1ὶ ε ἀεὶὶε νὶτε ἀεὶὶ'Αὶ›ε1ε οσε1:1111ισ 6112211111, Με11101ἰ11 ετ0τὶσε_ ἀεὶ Ρ1·σί

οεεἰωὶ1·σ Βε1111ε. Τστὶ11σ, Ρ11111εσ ε 6011111., 1859.

Μό111ο11·εε ἀε ὶ'Αεεἀε111ἰε Βσχεὶε ἀε δεν0ὶε. δεεσ111ὶε δότὶε, 10111. ΠΙ. Οὶ1ε111ὶ›εη ,

Ρι11ὶισἀ ὶὶὶε, 1859. ~ .

` Ηὶετ0ὶ1·ε ἀε ὶει νὶε ἀε δὶ-Α11εεὶ111ε ἀΆσετε Α1·εὶ1ενε11ι1ε ἀε θε11101·Βέτ)1, 11111· ὶε (Βιε

. 11σὶ11ε .ὶ. (31σεε1-Μοι1εΒε1. Τ011111εὶ , θεε1ετ111ε11 , 1859. ,

Ηὶετσἰτε ἀε δεἱ111-θι1ὶὶὶ11ι1111ε ἀ'Ιν1·έε, μη· ὶ'Αὶ1ὶ›ε .Ϊ. Ο1·σεεΦ.-Μ0ι1εὶ1ετ. Τ111·ὶ11, Μετ

ιο1·ε1ὶ, 1860.

Β”ε11τὶε11 ΟσὶὶεΒὶε1ε ἀὶ δ. Με1ὶ11 ἀὶ 6εε1εὶὶ0 ὶ11 θε110νε, ὶὶὶιιετι·ετε ἀὶ ἀσει1111ε111.ὶ

ὶσεἀὶ1ὶ ἀεὶ Ρ. Βεὶ111011ἀσ Α111εἀε0 νὶ€11ιι ἀεὶ Ρτεἀὶεε1στὶ. θε11σνε, Βσεεὶ, 1859.

Ρ0εεὶε ὶτεὶὶε11ε ἀεὶ δεεσὶ0 ΧΙΙ. εΡΡε11ε11ε111ὶ ει Ι.11111ΐ1·ε11ε0 ἀε Βοὶεεεσ θε11σνεεε ὶ11 1111

Με. σε1·τεεεσ ἀεὶ εεε0ὶσ 1111. ἀὶ Ιε511εώσ Ρἱὶὶὶ10. (ὶεἔὶὶε1·ὶ , Α. Τὶ111σ11 , 1859.

Β Ρὶε1110111ε 11111ὶεσ ε 1110ἀε1·11σ , ἀεὶὶ11εε1σ ε ἀεεσι·ὶ11σ (ΜΙ Οὶε11111111ε Β0νετε. Με. 1:011

1110ὶτὶεεὶ111ε ε111·1.ε Βεσ,1.11ε60Βε, ρὶε111ε ἀἰ εὶττὶ1 ε ἀ'ειὶὶὶὶιὶ , ε νεἀιιτε, 1177 νσὶι1

111ε11ὶ ὶ1ι ί01·111ετσ Ρὶεε0ὶ0 (ἀσνενε110 εεεει1ε 360). Ορε1·α 1:?ιε 1·11παεε 11ισ0111ρέα2α

ρε1·Ια 111ιππι2ιω·α π101·2ε 1ίε!!,αα2011ε, δΟ6'ίΟ εο1·1·1ζερο11‹ἰε1ι£ε α'είία Β. Περιπαείο1ιε,

έ! φαιά: εστι £εε£απιεπ£ο ιἰεΖἰ'8 ωε.·..10 1860, 1109110 Βα!!οειτα ίπ Το1·ἰπο, Ιεδανα

α!Ζα πιαίεείπια 2! πιο 21100110.

Οε1111ὶ ε1ο1·ὶεὶ, Βεσἔτεὶὶεὶ ε ε1111ὶε1ὶσὶ ἀεὶ Ρει·ί1, ἀὶ θὶιιεερΡε Βενὶὶε-Οσηἀε111111ὶ11.

Τ01ὶ110, Π11ὶ011ε ΤὶΡ0Βι·εὶὶεε , 1860.

ΕεΡσεὶιὶσ11ε ἀεὶὶε σσ11ἀὶ2ὶ011ὶ ἀεὶὶε Ρ1·0νὶ11εὶε ἀὶ 601110 11εὶ 1860, Βὶεε01ε0/ ε ἀσ

σι1111ε11τὶ ε1ὶ 6011εὶΒὶὶ0 Ρ1σνὶ11εὶεὶε 1ὶὶ 601110 ἀεὶ θσνετσε1στε ἀεὶὶε Ρ1·σνὶ11εὶει

Ι.1στε11ισ νεὶε11ὶ0. 601110, Οετὶ11εὶὶὶ, 1860.

Ι111111·σ11τε ἀὶ εὶ8ὶὶὶὶ Ρυὶ1ὶ1ὶὶεὶ ε ρτὶνετὶ εενε1ε ἀεὶ εε1τεἑ1ιὅὶσ ἀι1εεὶε ἀεὶ εεεσὶὶ 1111. ε εε

ἔσε111ὶ Ρ11εεε0 ὶ Β. Α1·εὶ1ὶνὶ ἀὶ Μὶὶε11σ, 1ὶὶ ὶ1ι1ὶΒὶ θεἰσ. δεσσὶ0 1111. ἀἰερεσε11 1.'

εσ11 ή 111νσὶε.

Ι Με11σεε1ὶπὶ Ρεὶε1ὶ11ὶ ἀἰ Ρὶ1·ε11ιε σ1·ἀὶ11ε1ὶ εἀ εερσειὶ ἀεὶ Ρ1·1111εεεεσ ΡειΙε1·111σ

νσὶ. ΙΜ. Γὶ1·ε11ιε , ἀεὶὶε Β. Βὶὶ1ὶἰσ1εε1ι Ρεὶε1ὶ1111 (ΤὶΡ0Β111Ιὶε (ὶεὶὶὶεὶε11ε), 1860, 4.”

Β11ὶὶετὶ11 ἀε Με δ0εὶό1:ε δεν0ὶεὶε1111ε ἀ'Ηὶετοὶ1·ε ετ ἀ'Α1·εὶ1έσὶσἔὶε 186ο-·1861, Ν” 11.

ΟὶιεωΒεη,ὶ111Ρ1·ὶ111ε1·ὶε ἀι1 θσι1νε1·11ε111ει11, 1860.

Βοει1111ε11τε ρυΒὶὶεε 11:11· ὶ,Αεεἀό111ὶε ὶ111ρέτὶεὶε ἀε δεν0ὶε. Βει111ὶὸ111ε νσὶι1111ε. (ὶὶ1ε111=

βεί”, Ρ111ὶ10ἀ, 1861. -

121111 ἀὶ δ. νευε111011ἀ0 Α1·ὶ:σ1·ὶσ νεεσσνσ 'ἀ'ὶν1·ε11 11εὶ εεε0ὶο Χ. ϊν1·ε11, ΤὶΡ081εὶὶε

ἀὶ1εΜε ἀεὶ θ. Τε11, 1858.

Ορε1·ε11ε Ρε11ὶε ἀεὶ Τε0ὶ080 Α111σ1ιὶσ Βσεὶ0. Τ01·ὶ11σ, 1860, ὶ5`εὶε11ὶ.

Η Οσ11ετεεεσ ἀὶ νὶε111111, ὶΊιεὶὶε Οε1111εὶε ε Με11ειὶ11. Μὶὶε11σ, Β011ὶσττὶ, 1860.

Ττεὶιέε Ριιὶὶὶὶεε 1ὶε ὶε ΒσΥεὶε Μεὶε011 ἀε δεν0ὶε εινα: ὶεε Ρυὶεεε11εεε ετ1·ε118ε1·εε

ἀεΡιιἱε ὶει [Με ἀε 6ὶὶ1ὶ1ε1111-(ἶε111ὶ11εεὶε ὶσετἱιι'ὲι 110ε @Με ριιΒὶὶόε 11111· 01·ἀ1·ε ἀ11

Βσὶ. Τσ111.ενΠΙ. Τ111ὶ11, δ. Βενεὶε ε!. 6011111., 1861.

Βεεὶιετσὶιεε ε111ὶε νε1ὶ1εὶ1ὶε Μπεστ ἀι1 ρὶ1111 ἀεε ὶ”01·1ὶὶὶεε1ὶσ11ε ἀε ὶ11 νὶὶὶε ἀε Νει1εχ.

Νεο”, Α. Με Ρ11εε , 1861. -

Εσἀὶ ε ὶὶ ει1σ 1ε11·ὶ1.01·ὶσ σει· 6εεε1·ε νὶΒ11ε1ὶ Μὶὶε110, 6011111111 ε Οεὶ111ὶ , 1860.

ὶ11 1110111: ἀεὶ Βε8ὶ0 Ν01εὶ0 νὶ110τὶ0 Μει1ἀεὶὶὶ (ὶενεὶὶετε Μει1τὶιὶε110, ἰεε1·ὶιὶο11ὶ 1ὶὶ

Ρ1·ει1εεεεσ 6εὶε11ἀ1·ὶ Ο. Β. δ011111εε0. νε1σεὶὶὶ, (ἔιιΒὶὶεὶωοηὶ, 1861.



ΕΕΒ'ΓθΒΙ Βιοιινοιο `

ΡΑΒΒΗΑΕΙέ ΤΟΕΑ

οποιο, ειιΡοι·ιοι·ιΒιιε οοοἱε, Διιι€ωιι οιιιἀἱο, ιοοΜειιιιο ιοΒοι·ιΒιιε Ροι·οιιιιο,

οι οσο οκι€ιιο Ριἱιοἰ νοΙοιοἱοἱε Ροι·Ιο ἱο ιιιοοιο οόΠει , Ρι·οοο(Ποιιι

ἰοΕοἔτο Ρι·οοΙο ειιΡΡοοοιο, οι! Ποσο ι]οτειοι ἱἱΒοιοοὸοιιι, οΡιονἱ, οο Μοτιοιο,

Ροει νοιι·ιοε ι·οι·οιιι ιοοοι·ιιιο νἱοἱεεἱιιιἀἱοοε, πιο :ιο οΠοι·Ι, οι: Βοοι€ουιο

Ποιο ιιιιιοοοἱιοιἱε οιιροεοἱι ἱιιἀἱοἰιιιιι, Οοο” ΒΑιιοιιιιωι Βιοι.οιιΑιιονε. Ηειοοε

ιο ΡοοοινιοΝι·ιο οοιιεεοε, οι) οικω :ιο ἱοοοΡΙο οοοοεεο Μι ιοοοοιο ι·οιοονοτο,

οι ςιιιοι·ιιο1 οοιοιοιιιο Ροττἱειο ιιιειοι·ιοο οι:»Ρι·ιιοο όοοι.οιοιιι οοοειΠο9 οι

οιιοιοι·Ποιο, οο ιΠοΗιιε ἀοΙἱΙοεοοιοΙ, οΡιιε οσο οι] νἱιειιιι τονοοοΕοιο ἴιιοιἱι.

ΒοΙἰοοοιο ειιιτοιιι οροιἱε ἰΡεἱιιε, ιιοοι ἰο ροι·τοε ιΙἱνἰειιιιι9 οιιιΒιιε οιιοι·Ηε,

  

ιΠΡΙοιιιο1ιουε, οΙἱἱενο ι·οι·οιο εοικΙοοιοιο "Μι ἔοοοιἱε ιοοοιιιιιοοϋε τοΐοι·Ι;ιιιιι,

οι ιιοιο ιοιιΙΕὶΪοιἱο οοιοι·οιο οι ἀἱεεοιιοιἱοοοιο ἱιοΠοο εοι·ιοοοο οοοεοιἱ
Ί ο

ΡΙ:οι·οοι οάιοιιιοοιο, οι ΡΙοοἱοι· οι] Ιοοιοοάιιοι νιο Μοι·οοτιιι·, οΧΡΙοι·οιοιιι,

ιιι·ιιιοιιιιο, ἱΙΙιιεΙτοΙιιιιιΊιιο οι, ιιοΒοε ἱο ΙΝιιιοονοιιοΝιι ειιοΡΙὶεεὶιοο, ιιιιοιο

ιο1ο @οποιο ρι·οοΠοιοοόοοι οιιἱειἱοιονἱ. δἱειιιΜ οι·ι·ειιιιιιι, οιιι ιοιοιιε ὸἱΙἰἔοοιοι

οι οοοιιτοτο εοι·ιρΙοιο ἱονοοἰοε, οιιιοἱΒιιε ιο ΡτοοιΒιιεοιποε1οτ, οι ιο το

Ιοοιοο ιοοιἱε ιιοοιοοοο ιι-8€ιΙιωιι ιιιιιιιοιιΠοι· ιοάιοΒοοε.
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' Αννιειιιιιιι+1Ντο ~

  

  

εε ΡιιεεΙἱεειἱοιιε ἀεὶ (Ιοιιιι:ιι Ι)ιι>ι.οιιιιτι·ιεο ει 8.ιιιιιιιειι.ι Οι ἱτιεοιιιἱτιεἱειε

ἱιι ΤοτΙτιο., εοιιο €ΙΙ ειιεΡἱεἱἱ ἀεὶ ΒΕ (Ιιιιι.ο Αι.ιιιιιτι·ο Ι, ιιεἔΙΙ ειιιιἱ 1845,

1846, ι84·7, ε νἱἀετο Ιε Ιιιεε (ιο εΙικιιιε Ρεεεἱε. ἱι1 ΙΙοΙ. ΤΙΡ. (ΙΙιΙτΙο ε Μἱιιε)

Ιε Ιιι·τιιοιιυ2ιειιιτ εΙΙΙοΡετε, Ιε Ι)ιεεειι·τιιιιοιιιι Ι3ιιιιιι.ι εοΡτε Ι τηοιιιιιτιειιιΙ ειοτὶεἰ

ε τΙΙΡΙοι11ειΙεΙ ειιιετΙοτΙ εΙ εεεοΙο κι, ε εεε Ρετιε ἀεΙΙ”Αι>ι>ιειιειε£. ε ἀεΙΙε θιιιιιιτι:

εΙ Ριιιιιοεο Ι)ιοιιιΔιιο, οτε τἱΡτοἀοιιε ιιεΙ Ρτεεειιιε νοΙιιιιιε Ρτἰττιο (ἀε Ρε8. 7 ε

Ρε8. ι32. Με Ι εοΡτεννειιιιιἱ τΙνοΙ8ΙιτιετιιΙ ΡοΙΙιΙεΙ ἀ”ΙιεΙἱε9 Ροεο ΙενοτενοΙΙ

εΙΙο ειιιἀἱο ιτειιτιιιΙΙΙο, ε εΙΙε ἀΙΙΙΙΙιιεΙοιιε ἀΙ ΙΙΙ1τΙ ιΙΙ ειιιιεΙιΙιε ειοτἱεὶιε.

ε€ἔἱιιιιιενἱ Ιε ἱιτιΡοεεἰεἱΙἱΙε Ρετ Ρετιε ἀεΙΙ”Αιιιοτε ‹ΙΙ εοΡΡετΙτε υΙιετἱοτιτιειιιε

εοὶ ειιο εετιεο ΡτΙνειο εΙ €τενε ἀἱεΡειιἀἱο ἀἱ εεε εἀἱιἱοτιε εοει εΡΙεεἀἱ

εΙει1ιειιιε ἱιιἱιἱειε ἀεὶ ιΙΡοΒτεΙΙ (ΙΙιΙτΙο ε ΜΒΜ. εε ἱι1ιΡεἀἱτοιιο Ιε εοιιΙΙ

ιιιιειἱοιιε. δε που εεε Ιε ΒεἔΙε Ι)εΡιιιεειοιιε εοΡτε €ΙΙ ειιιἀἰ ‹ΙΙ ειοι·Ιε

Ρειτιε, ἀοιιε ε εοΙΙεεἱιε Ρτοιιιοιτἱεε ἀεὶ ΙενοτΙ ἀεειΙιιειἰ εΡεεΙεΙιεειιιε εἀ

εεετεεεετε ἱΙ τἱεεο ἀεΡοεΙΙο ἀεἔΙΙ ειιιΙεΙιι ἀοειιιιιετιιἱ ειοτΙεΙ ἱιεΙἱειιἱ. ιιεΙΙε

ἀιιε εἀιιτιειιεε ἀεὶ ιδ ίεεετειο, ε 9 οιιοετε ιδεδ ἀεΙἱεετὸ (εοΙ εοιιεετιεο

ἀεΙΙΙΑιιιοτε ιιιεἀεεἱιτιο) ἀἱ εοτιιΡτειιἀετε. (.ἱιι ἀιιε γώ.) ιιεΙΙε €τειιἀε

τεεεοΙιε = Μοιινιιιιιιιτε Ηιετοιιι.ιε Ριι·τει.ιιι ΙΙ ἀεΙΙε (]οιπειε Ι)ιι>ι.οιωτιεο,

εεεεἔιιειιἀοἔΙἱ ἱΙ Ροειο, ιιεΙΙΙοττΙΙιιε ἀεΙΙε ΡιιεεΙἱεειἱοιιἱ. ἀοΡο ΙΙ ΙΙΙΙ)το

Ινιιινιιι ἀεΙΙε τεΡιιεεὶἱεε ἀἱ Οιειιονε. ΑΙΙε ΡτεΙοἀειε Ι)εΡιιιειΙοτιε Ρετιειιιο

ει ἀεεεε τΙΙ.ετΙτε ιιιιεειε ιιιιονε ε εοιιιΡιιιιε εἀἱιἱοιιε ἀεὶ (Ιοειι:ιι Ι)ιι>ι.οιικι·ιεο

ει 8.ιιιυι:ειι.ι. ι
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εε 111ὶ νοὶεεεὶ Ροι·1·ε ὶ1111ει1Ζὶ ὶ'εεε111Ρὶο ἀὶ εεε' εετὶΜοτὶ ὶ ςιιεὶὶ ἀεὶὶε οΡετε Με, εε111Ρτε εὶ1ε

νει18ε11ο ὶ11 Ιι1εε, εοὅὶὶο11ο εο11 εΡΡετεὶο ἀὶ Ιι111εἑΙ1ὶ εἀ ετιιἀὶὶὶ Ρτοεπιὶὶ ἀἱτ11οεὶὶ°ετε Ιε ὶ›ο11ὶεὶ ε Πιπι

Ροι·Βε11πε, ὶο ἀοντεὶ; 11εὶ Ρι1ὶ›ὶ›ὶὶεε1·ε Η Οοο1εε Β11>1.ο11ε·11εο οι 8.11ι1σεεΝ11, 1εἔἰο11ε1·ε ὶ11 ει1Ι Ρτὶ11εὶΡὶο

ἀεὶὶε εεε ι11ὶὶὶὶἑ1, ε εο11 εεεει ε2ὶε11ἀὶο ἀεὶὶε 11ὶὶὶὶὶἑ1 εε11ε1·εΙε ἀετὶνετε :Με ΙετΕε1·ε ωιω ἀεὶ εο111ἰἔΙἰε11τὶ

εΡεεὶε ἀὶ εὶοτὶεὶ1ε εοΙὶε2ὶο11ὶ. Νε Ιε 111ε1ετὶε εε1εὶ›ὶ›ε ει ἀὶ1· Ροεε , εὶ Βε11ε 8ΠὶΡὶὶ$5ὶΠ18 , ε Ρετ Γεο

εεὶΙε112ε ἀεὶ ει1%επο, ε Ρετ Ιε νετὶεὶε ἀεὶὶε Ρει·ϋ ει1Ρεοε ἀὶ ὶ›εΠὶ ε οοο11ἰ εἀοτιὶεπιειὶὶὶ; εοοεὶοεεὶεεὶ1ε

εὶε 111ε11ὶὶεεὶο 11εὶ ι11ο11ι1111ε1Μ εετὶττὶ Ρετνε11111ὶεἰ εοὶὶε1 ει1εεεεεὶο11ε ἀεὶ 1ε111Ρὶ, ἀονε εὶ ὶεΒΒο11ο

8ε11ετε2ὶο11ὶ, Ρτοἔτεεεὶ ε ἀεεεἀἰωε111ὶ ἀὶ ΡοΡοὶὶ, ΡτὶοεὶΡὶὶ ἀἱ εΜε, ἀὶ τε€11ὶ ε ἀ"ὶ111Ρει·ὶ, ΒεοεεΙοΒἰε

ἀὶ 111ο11ε1εὶ1ὶ, ὶ111Ρτεεε, εὶὶεε112ε, ει1εττε, £1ε811ε ε Ρεεὶ ἀὶ Ρ1ὶ11εὶΡὶε ἀὶ τεΡυΒΒΙὶεὶ1ε , ε111ὶ›ὶ2ὶοιὶὶ ἀὶ

111εΒι1εΕὶ, ι1ει1τΡε2ὶο11ὶ ε νὶοὶε112ε ἀὶ Ροτειιὶὶ, ΒΡΟΒὶὶΒΠΙΘΠὶὶ ε οΡΡτεεεἱο11ἰ τὶὶ ἀεὶ1οὶὶ, ἀὶνετεὶὶὲι ἀὶ

τεἔιἐὶωεοὶὶ Ροὶὶὶὶεὶ, ἀὶ τεὶὶἔὶο11ὶ, ἀὶ ΠΠ, ἀὶ ίεετε ε ἀὶ εοεϋι1111εο2ε, εο11Βὶι1ι1ε νὶεε11ἀε ἀὶ εεΡει·ε ε

ἀ'ὶἔ11ο1·ε112ε, ἀὶ νετὶ1:Ξι ε ἀὶ εττοτὶ , ἀὶ νΜί1 ε ἀὶ νὶ2ὶ, ἀἰ ὶεΙἱεὶὶὲ ε ἀὶ ενε11τι1τε ἀεἔὶὶ ι1ο111ὶ11ὶ εὶ1ε

νὶεεε1·ο Ρτὶ111ε ἀὶ 11οὶ , ὶτονετεὶ εε111Ρ1·ε ὶοΙὶ11ὶΦε νετὶετε ἀὶ εεεὶ, ε εο1τει·ε Ιοτ11111οεο ἀὶ ενειιτὶ εΒε

εεε εΠ ε11ὶ11ιὶ ε ὶεὶτι12ὶο11ε ε ε ἀὶὶεΝο, ε 8118 εἀ εεεωΡὶ, οι· ὶτἱε1ὶ οι· ὶἱεὶἱ , ε οε111111ο Ρτοὶὶττενοὶὶ ,

ε εοΡ1ετ1ι1$$ο ετοτὶε εοΙε1111ε, εὶ11εετε ε εοι1τεπ1Ροι·ειιεε ἀεὶὶε 1110ὶὶεΡὶὶεἰ ε τεΙνοΙτε ωετενὶΒΙὶοεε

νὶεὶεεὶὶυἀὶ11ὶ ἀεὶὶε 11:12ὶο11ὶ. ΠεΠε ἀιιεὶὶ εοοεὶἀετε12ὶο11ὶ ἀεὶ Βει1ετε ἀὶεεε11ἀε11ἀο Ροὶ εὶὶε εΡεεὶεὶὶ1ὲ1

ἀεὶὶ' οΡε1ῇε, Ροὶτεὶ 11·ει·1·ε ε1·εο111ε11$ο ἀὶ οΡΡοτΕι111ἰ τεἔὶουε1ὶ, ε ἀεὶὶε εεε 11ονὶ€ὲ , Ρε1εὶοεεὶ1ε που ε

ε1ε$ε' ἀε 11εεει111 εΠτο ε ὶὶὶυεὶτε2ὶο11ε ἀεὶὶε εοεε εετἀε ΐεΜε 111εὶ Ρετ ὶο ὶ111ὶε112ὶ, ε ἀεὶὶε εοΡὶε ἀεὶ

ἀοει1111ε11Εὶ (ὶ8 111ε 1εεεοὶτὶ, ε ἀεὶὶε ἱ111Ροτὶε112ε ὶεΕοτὶεε ἀεὶὶε εστω εΙ1ε οτ νε115ο11ο Ρετ 111ὶε ὶεΒὶεε

Β! ὶι1εε Ρ1ὶ111ὶετε111ε11Φε. Β Ρε11εο εὶ1ε ἀἰ Με ΡτεεὶΡιιο ἀὶεεοττε1·ε ἀεὶ ΠΙὶΟ ὶενο1·ο 11ο11 πε εντεὶ Ι›ὶεεὶ111ο

ἀε 11εεει111οὶΙ τ1ι1εΙε ἀὶεετεΕο ίοεεε ε ἀὶ ε11ὶ111ο ὶ›ε11ενοΙο, Πε 1επ1Ροεο ἀὶ εεεετε εεει1εετο εο111ε

επὡὶ2ὶοεο ἀὶ ενω· ίεττο Ρ1·ονε ἀὶ ὶ›ι1ο11ο ε @Με ιι1ο111ε11το, οννετο ἀὶ νοὶε1· Ρτεὶεπἀετε ε ὶοἀε :Με

'ποπ 111ὶ ΐοεεε ἀονιιὶε, ἔὶεεεὶ1ε ε νετι11ιο εὶ1ε,εἰε Βε11ετοεο, ε ἀυὶ11ἀὶ 11ε111111ετ1ο εἔὶὶ εετὶττοι·ὶ ε εο11

  

ΙεοἀὶΒὶΙε ὶὶ εε11Ητε ε ὶὶ ἀὶτε ἀεὶὶε εοεε Ρ1·οΡ1·ὶε ι11οἀεεΙε1111ε11Εε, εε ἀὶΡΡὶἰ1 :Με ΡετοΙε νε11εο11ο

ε1ΡΡ1·εεεο ἰ ὶεὶὶὶ, Ρε'‹1ι1εὶὶ τεε!.ε ε εὶειεει111ο ε 111επο ε ἀὶτὶ1το ἀὶ εο11οεεετε ἰὶ νε1·ο. Μ εοὶε ο Η

ΕτοΡΡε ὶεἀε 11εΠε ὶε£ὶεὶ1ε ε 11εὶ ἔὶὶὶίὶὶΖὶ ΡτοΡτὶὶ ε ἀε1111ενοΙε, 11ο11 Ρει·ο Μ εΡετε1ὶ2ε1 εὶ1ε εὶε11ο τ111εΠε

Ρτοὶὶε11ε ε ει1εεύ εεεε1111εΒὶ; Μ φιεὶε, εε· Με εἰε1 εὶὶ`1ετ1εὶε, ε ἀιιὶ11ἀὶ εὶοὶ1ε, ε :1112ὶ νὶτὶ.ὺ εὶ1ε'εΡΡὶε11ε

ὶ'ε1·ἀι1ε νὶε ἀεὶὶε ὶεὶὶετε, ε εὶ1ε εεεεπἀε 111ὶτεοὶὶ11ιε1ὶτε εΠε εὶοτὶε.



8 ὶΝΤΒΟΕΠΖΙΟΝΕ

|

Με εεε1εεὶ1ε Ρετ εὶ ὶ:εεεὶ εἀ εεὶοτενεὶὶ εεε111Ρὶ Ρεὶεεεὶ ενετ τεεὶοεε ἀὶ ὶενεὶὶετε ὶετεεὶεεεὶε ἀεὶὶε

εοΡτεἀἀεεε εὶὶὶὶὶε , ὶ1ε ετεἀιιὶε ειὶἔὶὶετ εεεεὶἔὶὶε εεε δε· Ρετεὶε εε ἀεὶὶ" εεε εε ἀεὶὶ'εὶὶτε. Νοε ἀὶ

εεεὶὶε εὶ1ε ε εεε1εεε ε ὶεὶὶε ὶε εεὶὶε2ὶεεὶ ἀὶ 1εεεε1εεεὶὶ εὶοτἱεὶ, Ροὶεὶ1ε Ρὶε ὶεεὶὶε εεεεὶ ε ὶὶ εεεὶ

Ρτεεἀετὶε εὶ1ε εἀἀὶ1εεεὶτετὶε, ε ἀὶ εεεε Ρετ εε ενὶἀεεὶὶ, ε ἀεὶὶε εεεὶὶ ὶ1εεεε @ε ἀὶεεετεε 1εω1

εεε1ε1ὶ ε νεεετεε εεειὶεὶ , ε 111εἔὶὶε 1εεετε ἀὶ εεεὶὶε εὶε νεὶετεε ἀὶτ Ρὶε ο ὶ'ὶεὶεεεε. Νεε ἀὶ εεεεὶε

εεε τὶεεἐεετἀε εΡεεὶεὶ1εεεὶε ὶὶ 1εὶε δεε1εε Ε1τ1.εε.ττ1εο, Ρετεὶ1ε εε εετε νετε, εεΡτε εεεε 111εἀεεὶε1ε

εἀἀὶ111εεὶτετὶε, ε εε εεὶἀε ε Ρετεεεε, ὶε εεεεεεετεεεε ὶ Ρτεεεεε εἀ ὶ ὶεὶετὶ, ε εεεεε εὶὶὶε1ὶ ὶετεε

εεεὶ1ε 1εεἔὶὶε ὶε ἔὶεἀἰεὶ1ετεεεε. . '

Ωεεεὶε εοὶε ὶε εεε νε8ὶὶε Φεεετε, εεε ίετεε Ρετ εεὶετὶὶε ε ὶὶ Ρὶε εεὶἀε ετεε1εδ1το ἀεὶὶε εὶὶὶὶεὶ

ἀεὶὶ'εΡετε, εὶοε ἀεὶ ε1εὶε ε Βτενὶεεὶ1εὶ εετὶὶὶετὶ ὶεεεὶὶ ὶε εεεὶ ι1ε2ὶεεε εΡΡὶὶεετεεε ὶ'εεὶ111ε ε εὶὶΤεὶὶὶ

εὶεἀὶ. Ε ὶ'εεεε1Ρὶε, εε εεε νὶεεε Ρτὶειε , ε Ρετε ειοὶὶε εε1ἱεε ε ίτεεεεετε ὶε δετεὶεεὶε, ἀενε, ε

εεε1τε εὶε ε εεετιιε1ε ἀὶ εεεὶὶε 1εεεε, ὶε εενετε ἀὶεεὶΡὶὶεε ε ὶε ἀεὶὶε ὶενεεὶὶΒε2ὶοεὶ ἀεὶὶε εεεε

εεὶὶεὶ1ε εὶ›ὶ›ετε ὶὶεοτε εΡεεὶεὶ εεὶτε εἀ ὶεετε111εε£ε. Νε Ρετεὶε τὶιεεεετε ὶεἀὶεὶτε ὶε ὶεὶ νὶε, εεεὶ

ε1ει1ὶετεεε ὶ ὶεὶ›οτὶεεὶ Τεἀεεεὶ1ὶ ὶε Ετεεεὶε , ὶ'ὶεἔὶ1ὶὶὶεττε ε ὶ'ὶὶεὶὶε , εεε εεε11εεεε ὶε Φεὶ τὶεΡεὶὶε ε

εεεοεἀε ε εεεεεε'εὶὶτε, ε Με ε εἰ ιἐεεὶὶετἀε 81 ὶ'ὶ1εΡι1ὶεε ἀεὶο ἀε εεεε ε εοιεὶἔὶὶεετὶ ὶενετὶ, εεε

εεε νὶ ε ετε1εεὶ ΡεΡοὶε ε Ρεεεε, ἔτεεἀε εὶε ε 1ὶ1ε22εεε, ὶὶ εεεὶε εεε νεεὶ.ὶ εε ἀὶ εὶε ὶὶ εεεὶ

εετὶΙΩετὶ. Νε εμε νεεὶεὶ Ρετὶετε ἀεὶὶε Εεο!ετεεεεε εοεεὶἀετεὶε εεειε εεὶεεεε , Ρεὶεὶ1ε ὶε ιεὶ Ρεττε

τὶ1εεεε εεειΡτε ὶ'εεὶετὶετὶὶ.ε, εε εεε ὶὶ Ρτὶειεὶο , εἔὶ' ὶὶεὶὶεεὶ; ε εεεεε ἔὶὶ ετεἀὶὶὶ εεε Με εεεεὶἱ

ὶεεεεεὶ ἀὶ εεὶεὶετε ὶὶ ὶὶὶεὶπὶὶὶοε. ε ὶε εεε ὶὶε1εοεε οΡετε Εε τε ιι'εε!εειαεεα, τὶΡεΙεὶε εεἔὶεὶεὶ εε111ε ὶὶ

Ρτὶ1εε Βετο εὶεεεὶεο ἀὶ τε! Β,εεετε (ὶ), ενεε ὶὶ ετεε Ρεὶτετεε ἀὶεεὶ1ὶι1εο Ρτὶ1εε ἀὶ εεεὶ εὶὶτε ὶε νὶε

ε εὶὶΐεὶὶε ὶτεὶὶε2ὶεεὶ, ἀὶειεεὶτεεἀο εεε ετεἀὶεὶεεε ε εεε ετὶὶἱεε εεΡετὶοτε εὶὶ'εὶὲε εεε ὶε ίεὶεὶὶε ἀεὶ

εεΡΡεεΦε ἀὶΡὶεε1ε ἀὶ δὶεὶὶε δεεετε ε ἀὶ Νετο11ε Ρτεεεεὶεὶε ε δετὶε Ε( ὶ1εΡετεὶετε ἀὶ δετιεεεὶε (2).

Νε1εε1εεε νεεὶεὶ Ρετὶετε ἀεὶ τεεεοεὶὶτοτὶ ἀεὶὶε οΡετε ἀεἔὶὶ εεὶὶεὶ1ὶ, Ρτὶ1εε ε ἀεΡε ὶ°ὶενεε2ὶοεε ἀεὶὶε

ε1ε111Ρε, Ρεὶεὶὶε εεεὶεεεε εεεετ εεεὶ εὶὶὶεὶεεε εοεττὶεεἰὶ;ο ε εεὶνετε ε1εὶτὶ¦ειεεεειεεὶὶ τεὶεὶὶνὶ εὶὶε

εΦετὶε, ὶ ὶετε ὶενετὶ Ρετε ο εεε ε1ΡΡεττεεεεεε εεεὶεεἰνετεεεὶε, ε εεε εεεο· ἀε εεὶὶεεετεὶ 1111111. εεὶὶε

εετὶε ἀεὶὶε ἀὶΡὶεε1ε2ὶεὶὶε εεὶὶειὶεεὶ. ΒεΒὶεεεεἀε εεεεεεε ἀὶ εεεε1ε εὶὶὶεὶε, ε ἀεὶὶε εὶὶτε= εεεετε

εὶ1ε Ρετ δΟΠὶὶἔὶὶΒΠΖ8 ἀὶ ὶὶεὶ ε ἀὶ ειεὶετὶε νεεεε ε ὶετε εεεΒὶεετε , εεε Ρεὶεεἀε Ρετὶετ ἀὶ Με, εεε

εετεὶ1ὶ›ε εΡετε ὶεεσἐὶ1ὶεεὶ1εε ε ΐετεε ὶιεΡεεεὶεὶὶε, ἀὶτε εεΠεε1ο ἀεὶὶε Ρὶίι εοὶε ε ἀεὶὶε με ίεε1εεε.

Ε εεειὶεεὶεεἀε ἀεὶὶ°Αὶε1εεἔεε , ὶ Ρτὶε1ὶ εεὶὶεὶὶετὶ ἀὶΡὶειεεὶὶεὶ εἀ ἱεὶοτὶεὶ ίετεεε ὶὶ Ρτεὶιετ, ὶὶ

δεεὶεὶε ε ὶὶ δεὶἀεεὶ, ὶὶ ειιεὶε Ρετ ὶε εεε Ρε!ίΙίε|ιε ε δε.ε2ί2εείεπί ίεαρεπε!ί ε τὶ9ι1ετἀεὶε εε1εεεε111εεὶε

εεε1ε ὶὶ Ρεἀτε ἀὶ “Με ὶε εεὶὶεεὶεεὶ ἀὶ τεὶ εεεετε ίεεε ὶε δετειεεὶε (8)? δεετεειΡετεεεὶ εἰ εὶεἀεεὶε1ὶ

τετεεε ὶε δώσε, εεε ὶὶὶεεὶτε ὶε ὶεὶετὶε εΡεἔεεεὶε,.Ρετὶε9ὶ1εεὶ, ετὶεΡὶεὶ1ε εἀ ὶεἀὶεεε (ε), ὶὶ δτεντετ

Ρτὶ111ο τεεεεἔὶὶὶοτε ἀεὶὶε εετὶεὶ1ε ὶεετὶεὶεεὶ ὶεΡὶἀετὶε (δ), ὶὶ Βεεεὶἀ, εεεεε1ετεε εΡεεὶεὶεὶεεω ἀεὶὶε

(Ι) δε εἰ τὶεεετἀε ὶὶ ω1εΡε , ὶὶ Μεὶὶὶὶὶοε εεε ε. εεεε11ιεεε Η

Ρτὶε1ε εεε εεὶ εεεεὶε Χνὶὶ εὶὶὶὶὶε 1τει1ε1ε εεὶεεὶὶὶὶεεε1εεὶ.ε ἀεὶὶε

ἀὶΡὶε1εεὶὶεε. Ρτὶ1εε ἀὶ ὶεὶ ὶὶ δετὶε8ὶε εεὶ Ιθ'ϊ2 Ρι1ὶ›ὶ›ὶὶεὸ εε ὶὶὶ›τε

Ρετ εε1εεε1$ετε ὶε ετεἀεει εεὶεεὶὶεὶὶε ἀεὶ ἀὶΡὶε1εὶ εεε€εἀὶὶὶ εεὶ

ὶ'εὶΦε:ὶε ἀὶ Εὶεἀεε; ε ὶε εΡΡτεεεε ὶὶ ΡεΡεΕτεεεὶε, εεὶ εεεὶὶεεετε

ὶε τεεεεὶὶε ἀεὶ Βεὶὶεεἀε (Ι8'78) , 111εεὶὶ'εεΙὸ 8τενὶ εεεΡεὶὶὶ εεὶὶε

εεεεὶεὶὶε ἀὶ 1εοὶὶ.ὶ ἀὶΡὶεὶεἱ Ρεὶὶὶὶὶὶεεὶὶ ἀεὶ ε1εεεεὶ, ε εΡεεὶεὶειεεὶ.ε

ἀὶ εεεὶὶε Γε1εοεο ἀεὶ τε Εεεεεετιε ε ΐενετε ἀεὶὶ'εΙ›ειὶε ἀὶ δ. Εὶεεἱ8ὶ

(Απε δε., ε1εεε. ερτ. , Με. 2, ΡτεεΓεὶ.). Αειὶ ὶὶ τω, εὶὶοτεὶ1ε

εεὶ ω?? Ρεὶὶεὶὶεὸ ὶὶ ΡεπίπτείεΙε ἀὶ Τεεἀετε ετεὶνεεεενε ἀὶ δεε

0.οτεετν, ὶ111Ρε8εὸ εΡετὶεειεεὶ.ε εεὶὶε Ρὶε Ρετὶε ἀεὶ ὶὶὶεὶὶ ε ἀεὶ

ἀεεε1εεεὶὶ 1εεεεεεὶὶ εεεετε εὶεεεε ἀὶρὶετεε ἀὶ δ. Εὶεεὶ8ὶ, Ρτεἀε

εεεἀεεε εε εὶΙτε εεε1εΡὶετε (εεΡὶεΙε 1ὶε εε Με. εεε εΡΡετὶεεεὶε

εὶὶε ὶ›ὶὶ›ὶὶεΙεεε δεὶΒετΙὶεε) εΠεεε ἀὶνετεε ἀε εεεὶὶε 1εεεεε ὶε ὶεεε

ἀεὶ Ε. ΕεεΒὶεὶ εεὶὶε εεε τωειειε Είεπίσίεπε. Με ὶ`ε εΡΡεεὶε

εεὶὶ'εεεεεὶεεε ἀὶ Ιεὶὶ εεεεὶ9.ὶ ἀεὶἰ ἀεὶ ἀεὶὶὶ, ε Ρετὶὶεεὶετιεεεὶε ἀεὶ

Με, εἰ ἀὶΡὶεεὶὶ ε εὶὶε εετὶε ἀεὶὶ'ετἀὶεε ὶ›εεεἀε1ὶὶ11ε, εεε Η Μεὶεὶὶὶεε

εεὶὶ'εὶεὶε ἀεὶ εεε εεὶὶεεε Ε. δετ1εεὶε εὶε1εΡὸ ὶ'εειὶἀε1Ιε εΡετε Πε

το ἀἰΡΙεπιεΕἰεε (ὶὶὶ8ὶ) , ὶε εεεὶε , σοὶ εεΡΡὶε1εεεὶε ἀε ὶεὶ Ρι1ὶ›ὶ1ὶὶεεὶε

εεὶ ΠΟΕ, ΠὶΞὶὶΒὶΉὶὶΟ ὶε 11ιεεἀε εεε Ρετ νὶ εεεε, ε, ε ..Με εε1ερτε

εΡετε εὶεεεὶεε ὶε εεεε1.ο εεεετε. δὶὶΪεὶὶε ὶενετο ε ε11εὶ1ε ὶ1εΡετὶεε

ὶὶεεὶ1εε Ρετ ενετ ἀεὶ:ε νὶὶε ε ὶενετὶ εετεἰεὶὶεεὶὶ , ὶ ει1εὶὶ εεὶὶε ετ1εεὶ

ὶεεεὶεεε 11 ἀεεὶἀετετε εεὶὶε τεεεὶε ε1·ὶὶὶεὶ1ε Ρετ ὶε εεεεετεειε ἀεὶ

νετὶ ε ἀε'Γεὶεὶ ἀὶΡὶετεὶ. δεεὶτεἀἀὶὶὶει·ὶ ἀεὶ Μεεὶὶὶοε Γ11τεεε ὶτε εὶὶ

εὶὶτὶ ὶ εεειιὶὶὶ .ὶεετἀεε ε δει·1εεε , ὶὶ Ρτὶ1εε εεὶὶε εεε δι·ί8Εφω τα

Ι'ετίνειε ετ ὶ‹ι Μείοεπ ε. Ετεπετ, ὶ888, ε ὶὶ εετ1›εἀε εεὶὶε εεε εεε

ε·

ἀὶιὶεεε εἀ ετεἀὶὶε Ειζατεττωίετιί , 1708, Η Βεεἀεὶετ εεὶ ὶε1εε ὶὶ Ευ

Ι'ε£ἰὶἰ£ε' τω εενενεε·, ὶὶὶ8ὶὶ, ε ὶὶ ἀεὶὶε ὶε8ὶεεε Μ. Ηὶεὶ1εε (ἀὶ επί

Ρετὶετε1εο ὶε εΡΡτεεεε) εεὶὶε εεε Εί!ετε!ετα σεΡ2επΣτίεπε!ετ. Εεεὶετε

ε ἀὶΐεεεετε εε ε (ε Γετεε εἰ εεὶε Εεεε Ρετ 11116) ὶὶ Ρ. Βενεετ1

εεὶὶε ὶ111Ρετὶεεὶε εΡετε Εεε!εεία .Ρατίεἰεπε1ζε ·είπάίσετε, ὶἶθἴε.

(δ) Ρεὶτει·εε, ΕΡί.ε1. εεεί!. ΧΡ, δ.
(8) Εε ΡτὶεεὶΡεὶὶ εεὶὶειὶεεὶ εὶετὶεὶιε ἀεὶ Ετεὶ1ετ εεεε ὶε εεεεεεϋ: η

ὶ. (ἰετ1πεπἱεετιι1ε Μεινε εε1·1Ρ1εο·ω Μίνωα ίσων1σε8. Ετεεεεὶ-ετὶὶ, “Μ

εὶ εεε., νεὶ. 8 ὶε-Γεὶ. ὶὶ. Βετιιτε Εεετείεεπιπ1 εετίΡ£οτετ εΙίενωι εη8ίεεέ.

ὶὶεεεε, ΠΕΒ, ὶ νεὶ. ὶε-Γεὶ. ὶὶὶ. Βετεει Μεεεενί1ατεπι απε2ετε: αὶἰφιεὶ.

Ετεεεεὶετὶὶ, ὶωθ, ὶ νεὶ. ὶε-ὶεὶ. Η'. δανειο Βεπείεεε ΜΜΜ.

Ηεεεε, 18Ι8, Ι νεὶ. ὶε-Γεὶ. Εεὶ δεεὶεὶε (δε1ὶὶεὶεε.)_ εὶ›ὶ›ὶε1εε ὶε

Εεε£ἰεπεσ επ1ίειιιιε (ὶεεεὶεὶεἀὶὶ , ὶ8θὶ. εὶ εεε., νεὶ. 'Ϊ ὶε !'1") εεε εεεε

εεε τεεεεὶ1ε ἀὶ εΡετε ε ἀὶ εετὶὶὶετε εεεεεε. Ε ἀὶ Μεὶεὶήεττε δεὶἀεετ

εἰ ὶὶεεεε: ὶ. δετιΡΙετετ α!ίεεεό τττε1ε δνεείσετετε. Ετεεεεΐετὶὶ, ὶθὶὶὅ,

Ι νεὶ. ὶε-ὶι”. Η. Α(τπιαπείσατετε τετιι1ε εετἰΡ£ετεε ε!ίετιε8 ωω.ιε

εεΙΙεεεί οι (Μετὰ 1ΙΙ1ι.πτε1ί. ΓτεεεεΓεπὶ. 1808 ε1εεε., νοὶ. 3 111-101. Δε.

ΡεΙί!!ίεα ίε1Ρε1·ίαΙΞε είνα άί.τεατ.τιω ΡεΙἶὶὶεἱ, Με ΡτώΙίσε Μ Ετικ2ε8με

νΜετ11(εε ε.» ἰειΡετεὶε1·ἰε τενί.1 Βεπιαπει·πει, ΡεπΙἰ/ὶειζε τεεταπί , εϊεε2ετιι1ε

Με., νωτίεεε, Ρτόνί!εν·ίί.τ, άίνεί8εύετε. ΕτεεεεϊετΙ.ὶ , “Πε , ὶε«Γεὶ. Η'.

(λ›πτ£ίΕειἰεπεὶπ ίειΡετία!ίεπι εεΙΙσε$τε. ΕτεεεεΓετὶὶ, Πω , τω. ε Ξε-Ϊεὶ.

(τὶεΙε1εΡε ἀεὶὶε Ρτετεἀεεὶὶ ). ›

(ε) Πίσρετιία ίΙΒΜτε$ε , τον πινει ιτείειωεεεε "1εΡαείεε, Εσιεεεείω·,

2Ε(ίεΡέαε τι |πείαε .εετέΡ(!ει·σε υετἰἰ. Ετεεεείετ1.δ , ΜΟΒ .σε εεε. ,

τω. ε. ὶ11-ὶεὶ. _

(δ) δουμε.: ί1ιτε1·ἰΡ£ἰ‹»11ιὶ11. ὶ·ὶεὶἀεὶὶτει·εεε , “Ε”, ω. Ε ὶε-ὶεὶ.1



ιΜκουε2ποκε. Ο

εεὶὶεὶιὶὶε εεεὶεεὶεεὶὶεὶιε ἀεὶ Ψει·1ειεΙιετε, ειιο ρεεεε Ιιεὶεὶε (4), ε ὶὶ 04·ετεει·ο, ειιὶ ἀοὶιὶιὶειεο Ιε

ριιὶιὶιὶὶεεεὶοιιε ἀὶ πετώ οριιεεοὶὶ ετιιἀὶτὶ ἀὶ ειιτὶεὶιὶ εετὶιὶοι·ὶ εὶειεεεεὶ. Ψεεεετο ερετεεεο Η ὶὶὶεὶὶιοιεὶο (ε),

ὶ ἀεε Μειιτεὶὶ, Η Νεεεεὶ ε ὶο δεεεΝεε (8), ε Ρετ Φεεει· ἀ'εὶὶτὶ, ειιεΙΓὶιιεὶΒεε ι·εεεοεΙ11οιε ἀεὶὶε εε

ὶἰεὶιὶὶε εοτεεεε θὶοτεὶο Πεεε1 (Οτενὶιὶε) ((1), ε ὶὶ ίεπεοεο Ι1εὶὶπιὶεὶο, εοὶὶεὶὶοτε ἀεὶ ρτὶιεο εοἀὶεε

ἀὶρὶοτεεὶἱεο ἀεὶ ἀὶτὶὶὶο ἀεὶὶε Βειιὶὶ (5). 0ιιεεὶὶ εεε εἀ εὶιτὶ ιεοὶὶὶ εερει·ιεεεοεο εὶ εεεοὶο 1001, πιει

εε! `εεεοὶο εεειιεεϊε Η ὶοτο εειεετο ετεὶιὶιε εεεεὶ εὶὶ'ἰι1ὶὶιιὶὶο. Με ΒΕ ειιτὶεὶιἰ ιιὶεοτἀετὸ εοὶειιιεεὶε Η

Βεεπιεεε, Ι'Ηεὶαε, ὶὶ Βιιἀετ, ΓΗοὶΤπιεεε, ὶὶ ὶιυἀεννὶε, ὶὶ ὶὶὶεὶεὶιεὶ, Η ΠεοτιἐὶεεΙὶ, Η Με, ὶὶ Ψὶἴεεηιὶιεὶ,

Η Πιιἀεε, ὶο δεεεεεει, Η ΜεὶεΙιεΙΙιεεΙι, ὶὶ Βὶειιεὶιε, ε Η που πιετι ἀοὶὶο εεε Ιεὶιοτὶοεο Ι.ιπήε (θ).

'Πε ὶ ρὶἰι τεεεεΦὶ, εεε ίὶοτὶτοεο ιιεὶὶε εεεοεἀε τεετε ἀὶ ι:μιεΙΙο ετεεεο εεεοΙο, ὶιεεὶετε ι·εειπιειπετε

ὶο δεὶιεὶἀΙ, ὶΉεεὶιετὶὶιι, ὶ'0εὶ'εὶε (Ενεὶὶυε), ὶὶ Βοεὶ1επ1ε, εὶὶ 0εὶτὶεὶιε, ὶὶ ὶὶὶεεὶιετ, Η θετεὶὶε-εὶιετ, ὶ

ἀιιε Νοεει· ε ΓΠεεετιεεε (7). Διιεὶ1ε ὶε δνε2ὶε, Ιε Πετιὶιεετεε, ὶ'0ὶεεἀε ε ὶὶ Βεὶἔὶο εὶεὶιετο ὶ ειισὶ

τεεεοΒὶὶὶοτὶ ε ὶὶὶιιεὶτεὶοτὶ ἀὶ π1επιοτὶε ειιὶὶεὶιε, ε ὶ εοιεὶ ἀὶ ὶὶὶὶεΒεὶὶε, ἀὶ ινιωε, ἀὶ 0εττιὶιὶεὶπι, ἀὶ

ὶὶὶὶεὶἀ, ἀὶ δρεπιιεὶὶὶὶετ, ἀὶ Βειιἔεὶιεεὶι, ἀὶ Αὶὶ2ειτιε, ἀὶ θτοιιονὶο, ἀὶ ὶιειιιὶτε, ἀὶ ΨὶὶΕὶιεὶΙε ε ἀὶ

Β'ορρεεε (8) εοεο ὶεὶὶ, εεε οιιοτει·εΒοετο ειιεὶιιεςιιε ρὶἰι ἔτεεἀε εεεὶοεε. -

(1) Ι.ε ΡΜ εοιὶοεεὶιιὶε τεεεοὶὶε Γεω ἀε Πτὶεὶοὶοτο Βεεοὶἀ εοεο:

ὶ. Ποειιτπεπω ι·εάίνίνιι ιποπιι.αετίοι·αιπ Ψιιτιετποετνίεοπιιιι. Π. Πι·νίπιιιπ

εεει·επισιι ιιιοιιιιπιεπ£ε.. ὶὶὶ. Βοειιπιειι$ιι εοπεεπισιιιία εεε1ε.είαπι σοὶ

Ιενία(επι διιιι€ναπΕεπεεπι. Ν. Βοεπιπεπω εει:1ι·.παε ΒαεΒεπαπνεπειε.

Τοὶιὶοεεε , 1680 , ὶιι-ῶ''. -

(2) 1" θρα.ιειιΙιι αιτία ει! π.: νεπιιιιιιίαι.ι ρει·ιέπειι8.ία. ΗεὶΙπε1εἀ ,

1800, ὶε-ἰι". 2" δει·ι,ριοτε.σ ππ·ιιπι νετπιειιίεαι·ιιπι. ὶ.εὶἀε, 1088, νοὶ. 8

ὶτι-ὶοὶ.

(8) Βεὶ Νεεεεὶ εἰ ὶιε εσὶετιιεπὶε ὶὶ Βι·εείατίιιιπ εε εισνι)ιΜπειιιαπι

ι:οπιπιενιΜποινιπ Ι.ιιπιοει·ίαιιοι·επι (νὶπἀοὶιοιι. Εεεε. , 1800 ,νοὶ. 2

ὶιι-ὶὶοὶ.), 8ὶεεεὶιε ὶε τεεεοὶὶε ἀεὶ ὶιιεὶΙεΙὶ ἀὶ ρεεε ἀεὶ 1&00 εὶ 1085,

ε ἀὶ εὶεεεε ορει·ε ἀεὶ πιεἀἱο ενο ἀε Μ ειπιιιοιὶεὶε εοὶ Ρτοἀι·οπιιω

καιω” ρεεἰῇειιιοτἰιιε ε εοὶὶε δείιιφενιΜι πιανπί ...Με ΜεΙοι·ίε;

πεὶ 1000 ε 1802 Με νὶἀετο ροὶ ιπεὶ ὶε ροΒΒὶὶεε ὶεεε. ὶ)εὶὶο δε0ε11επ

εἰ ΜΜΜ ὶ 1επι1ο ε1ὶιεεὶὶ ΑιιπιιΙεε Ριι‹ΙεΝ1οι·πετι.εειτ, 1008, 1 νοὶ. ὶιιν-ίοὶ_

(!ι) Πισωπιν·ιισ επε'ειιίιει2αιιι -τοιπαπιΜπιι. 0€τεεΜ , 1888 , νοὶ. 12

ὶὶι-ΐοὶ. › ·· γ

(8) 0ὶὶτε Η (Ϊο‹ὶε.α: @Με νειι8ίπιπ ιΙέρίοιπιιιίωε (Αππιονει· , 1608 ,

ὶπ-ὶὶοὶ.)·εὶ ὶιεειιο· ἀεὶὶο ε1εεεο ὶ.εἱὶιπὶΙι 80 δεπνιιοι·εε π·ι·ιιιπ Βι·ιιιι.ουί

εειισίιιιιι. Αιιιιονετ, 1707 εὶ εεε., νοὶ. 8 ὶιι-Γοὶ.

(δ) ὶ. Βεεπιειιε, Ηίε£οτἰα Απὶιειὶ£ἰπα αυτι :ιεεεεείοιιέΒιι.ε, 1700 ε!

εεε. , νοὶ. 8 ὶτι Μ. ὶὶ. Ηεὶὶτι , (ΪοὶΖεεΙἰο ιποπαπιειι!οεπιπι πιανει

εε τεεεπΕίιιπι , ἀἰρὶοπιε£ωπι, είνί1Ιοι·ιιπι , ΙΕ6επιι·ιιιιι , επι·επίσει·ιππ, Με.

ΒΓΠΠ!ΨὶΒ'8θ , 1721:- ει εεε. , νοὶ. 2 ὶε-8". ὶὶὶ. Βιὶἀετ, ΠαοεοΠα ‹Ιἰ

Με ε ἀεειιπιεπΗ τεΙιι£ἰυἱ αΙὶει ε2οι·ία :Η θεπιιαπίιι (Μ ὶεἀεεεο).

Ρτεεεΐοτ1, 1785. ιν. Ηε1ΐπιεπιιι, 1" δει·ίρ0οπ·.ε ΜΜΜ [.ειεαιίε:ιτιιιπ.

ὶ..ὶΡεὶεε, 1718, νοὶ. 2 ὶε-ΐοὶ. 2" Νουα εει·ίΡΙσπιιπ εε πιιπιποπεπ8οι·υπι

:υὶὶεεΙἰο. [.ὶρεὶεε, 1781 ε! εεε., νοὶ. 2 ὶιι ο". ν. ὶ.υἀειι·ὶΒ, 1" δε!

ὶεειἰο εει·ίρων·ιιιτι ενι1εεοΙιειαε ΙΙετὶιψεὶεπεἰε. ΓτετιεοΓιπὶὶ, 17ὶ8, ὶε-ὶοὶ.

2Ί Νονιι·ιπ εοΙππιειι .:ετίνιιοι·ιιπι "πιει νετπιαπίειιι·ιιιπ. Ρτεὶιεοὶυτὶὶ ,

1718, νοὶ. 2 ὶιι-ὶοὶ. 8ο Βεὶἰοαὶεε ιιιαπιιεει·ί)ιιοπιιπ επιπίε @Η ἀἱ

Ρὶοπιαωπι πιο ιπσπιππειιΕοι·πιπ ίπεάί2οι·ιωι. ΓτετὶεοὶὶπΙὶ εὶὶὶ.ὶρεὶεε,

1720 ε1 εεε., νοὶ. 12 ὶε-8“. νι. Μεὶεὶιεὶ, 1" Ιιπι·οάιιε1ίο ιιἀ Μειοι·ίαιπ

Νεπιι·ίαπι ‹ὶε ρταεεῇιιιἰ.: ὑἱὐὶἰοθιεεἰε ΡατἰεἰεπεἰΒιιε (ερεεὶεὶιτιεπὶε ἀὶ

ηιιεὶὶε ἀεὶ (]οΙΙιει··1, ἀὶ δ. 0ει·τεειιο, ἀεὶ Μειιετἱεὶ, ἀεὶὶε δοι·1ιοπε,

ἀὶ δ. νΜετε εε., ε ἀεὶ εοἀὶεὶ ε ιιιοιιιιπιειιὶὶ ιιεὶὶε πιεἀεεὶιιιε εεὶεΙεοΙὶ).

0ετιὶεὶιτὶἔὶεε , 1720, 1 νοὶ. ΜΒ". 2." Ι.ιιειιοπι2ίοπε.ι Ι.τιπώε(Μιπαε

(ἀεὶὶε ὶ›ὶὶ›ὶὶοὶεεε ἀεὶ ὶ.επὶὶιεὶὶὶ Πι ὶ..οιιἀτε), @Με εἰεΜπιιι· πιοιιιι·πιεπ1ιι

σ”. ΤΙΙὶΊὶΙΙἔῖὶθ, 1720, ὶε-8”. ν1Ι. θεοτἔὶεεὶι, 10 ('ει·ριιε 'νικώ νει·ιπαπίεί

απΕίι1ιιί, με εοπ2ίιιειιιαι· ὶενε.τ Ρταπεοι·ιιπι, δαὶίεειε ε8 Βίριιαι·ίοι·ιιιπ,

.11ειπαπποπιτπ Με. Βεὶὶεε ΝὶεἔἀεΒιιτἔὶεεε, 1788, ὶπ-ἀ". 2" Βενι·ειιι

ε?ιι·οποίονίεο-άψ1οπια8ίεε, ίπ εεε” ι·εεεππειι8ιιι· ..Με νεπει·ίΜποπιιπιεπΕα

ε! άοετιπιεπιιι ΡιώΙίεα . . . .. εοπτειι2ίοπιιιιι , βεάετωπ, μιεέσ, επεί

ε6ίιίοι·ιιπι . . . . εοπιιπετείοι·πιπ . . . επι€ίοπιιιπ, εεπάί!ίοπιιπι, άοπιι€ίοιιιιπι,

Ραεια :μεμε πιαιτίπιοπίσι1ία .. βτ1είεεπιπιίεειι, 2εε£ατπειιὶα, εε‹ὶἰεἰὶὶἰε!ε.ε£ε.

ΡτειιεοὶιιτΙὶ εὶ ὶ.ὶρεὶεε, 17ω ε! εεε., νοὶ. 8 ὶτι-ὶὶοὶ. [ε εεεοτιἀε ἀὶ

ἀεὶθ.ε ορετε ε σε εὶὶὶὶεεὶπιο τεεὶεὶεο ο ὶιιἀὶεε ἀὶΡὶοΜεΙὶεο ιιὶιὶνετεεὶε

ἀὶ ἀοεεπιεπὶὶ εὶοτὶεὶ ἀὶ ωμή εστω εὶε ριιὶιὶιὶὶεεὶὶ, εἀ ερρει·ὶειιετιιὶ

ε εεεεὶ 1ιΜε ὶε ιιειὶοιιὶ, ε εοιιιὶιὶεὶει·ε ἀεὶ 81!ι ἀεὶὶ'ει·ε νοΙεετε Με

εὶ 1780. Πο τὶὶετὶὶο ρὶἰι εορτε εὶὶε πισω (8) σε ρεεεὶετο εοπιὶΒὶἱειιὶε,

Με Με εοεὶ νεεΙο, τοεοὶΓεεΙετο ἀεὶ Νεεεεὶ τιεὶ Ρτοάι·οιπα.ε Με2οι·ίαε

ριιείβεα$ονίαε ε ιιεὶὶε δείενι·ειΡ7ιία πιανιιί εοηιοπξι λιΜοι·ίεί. Ατιεὶιε

ὶἀΓὶδὶὶΒΠ0 Βυἀει· εετὶεεε ἀεὶὶε ιιτὶὶὶὶε ἀὶ Με ΒίΙιΙΣυιΜ·αι ιΙι)ιΙσπιει2ίσε

Πι Με εεε ετιιιὶὶΙ:ι ὶεΕΙει·ε εὶ Ρα, ε με· ι·ε‹ὶὶ;ει·ὶε νὶ ερεεει·ο,

  

ρτὶπιε ο ἀορο ἀὶ Μ, ἀοὶὶὶεεὶπιε Γειὶεὶιε ὶὶ ὶἱεὶιὶτιιεεὶι, ὶὶ Μοεει·ο,

ὶἱεὶι ε Μεεεονν. Με ὶ ὶοι·ο ὶενοι·ὶ τὶὶεεεει·ο πεὶὶ'οεεει·ὶΙε ἀεὶ Με. ,

ε ηυὶεἀὶ ε ἀονιὶω εὶ Πεοτεὶεεὶι ὶὶ ρτἱπιο εε88ὶο εἀὶὶ0 ἀὶ Μ Γεὶὶεε

νετεπιειι1ε ετευὶεε. νιιι. Ρε: Βετὶιετἀο, 1ο Τ|ιε.ι·αιιπισ ιιιιεεάο1επιπι

σιονίεείπιιιε, εεε τε2ει·ιιιιι υποπωπεπιεπιπι εοΖΙεειίο τεεεπ£ἰεεἰιπα. Αεεεε1.

νωεω., 1721 οι εεε., νεὶ. θ ὶε-ὶοὶ. 2” δοἀε.ι: ἀἱΡΙοιπα2ἰευ-ὶιἰεὶοπεε

ερίσ8εΙακιε. Λαμια. νεωω. , 1725, 1 νοὶ. ὶιι-ὶοὶ. Ρει (ὶὶτοὶεπιο,

δει·ιμοτε.ε πιεσε αα.πι·ίασει·ιιιπ πανε.: ασ μπείτε καιω νιτίπιιιπι «Μ.

ὶ.ὶρεὶιιε, πει εὶ ως., ω. ε. ὶε-1ὶοὶ. ει. δνεεὶρὶιεὶ, Μ..............

ἱσιεἀἰ£ιι πινει εει·στιαΜεαι·πει, Ιπεεείριιε είπι(πΜπαιπ. ὶ.ὶρεὶεε, 1700,

νοὶ. 8 ὶὶι-Γοὶ. Χ. (ὶυἀειι, £οἀε.1: άιμοπια1ίεια, .Με ενΙΙενε άινι!οπια2ιιπι,

πιοπαιπεπιει·τιιπεπε εειει·επι . . . . Με νι·ι·ιπαπίεεε, ΡΡαεείΙ11ιε ιιιενιιιι€ίτιαε

ιΙΖιιε1πιπώιιπ. 1301008. εὶ Γτει;ιεοΐ. , 17(ι8 εὶ. εεε. , νοὶ.8 ὶιι-ὶι-".

Χὶ. 8008ΠΠ81, 1" 7ιπάεσπίτιε Ιί$$επιι·ίαε ὶι. ε. ι·ε£ει·ιιπι οποπαπιεπΕετιιπι ει!

δει·πιαιιίαπι Ρι·ιιεεπιιιε .πιασει ερεε$απ2ίωιπ εοΙΙεε1ίο. Ειιὶἀεε , 1728 ,

Ψ'0ὶ- 2 ὶΠ·ΪΟὶ`2ο δωρα.: £πι‹Ιί£ίοπαιπ |αΙἀεπεἰιιπι, Με ξϊοποιίοπιιιτι ιι.ἀ

εεε1εείαιπ Πιιωπεεπι εοΙ!ε!ετωπ. Εὶρεἰεε, 1725, 1 νοὶ. ὶὶι-ὶοὶ. 8"δνΙΪονε

εε£ετιιιιι πιοπεπιεπ(επιπι ΐιιεΙοι·ιεοι·ιιιιι Με. Ευὶἀεε , 1725 , 1 νοὶ. ὶι1-ὑ”.

ε" νίπἀἰεἰαε ειιοπιπάεπι κιι·εὶιἰνίἰ Ιι”ιιΙ‹ὶειιειε άπι1οπιαιιιιιι. Έτει1εο101·β,

Με, ι νοὶ. ὶε-ΐοὶ.Χὶὶ. Μεὶεὶιεὶὶιεεὶ4, 1σεω.. Ρι·ίεϊπνεπείε. Αυεεε1.

νὶιιἀεὶ. , 1725 ε! ως. , νοὶ. 2 ὶιι-Γοὶ. ὶὶ εεεοτιἀο νοὶιπιιε εοιιὶὶειιε

εὶτεε εὶπεμιεεειιὶο ἀοευπιειιΙὶ ὶεὶοτὶεὶ, ρω· ὶε ΙΠΠΗΒὶ0Γ μπε ὶεεἀὶὶὶ.

Χὶὶὶ. Μεεεὶεε, 1" ΒίοΙίεΠιεεε 81ειιώεπίεπε. ὶ.ὶρεὶεε, 1727, ὶὶι-8”.

2” δει·ίμει·σε ΜΜΜ νεπιιαπίεατιιιπ , ρπιι·εί)ιιιε .ιιι.1·οπίεαΜιπ. ὶ.ὶρεὶεε ,

1728 ε1 ως. , νοὶ. 8 ὶπ-Γοὶ. ΧΙν. Ευιιὶ8 , 1" (Βάια: ναοί.: ιπίΙί(αι·ίε

δ. Π. ίιπρει·ίί. ὶ.ὶρεὶεε, 1728, νοὶ. 2 ὶιι-Ἐεὶ. 2" Πιάσε ΜΜΜ ἀἰρὶε

ιπιιιίεισε. Πιιτιε‹›Γιιτὶὶ, 1728 ε( εεε., νοὶ. ?ο ὶπ-ίοὶ. 8" (]οι1ε.ε θετπιαπίιιε

άπι!οιπιιιίειιε. ΓτεεεοΓετὶὶ, 1782 ε! εεε., νοὶ. 2 ὶιι-Γοὶ., οὶὶτε ὶο

δρίείΙυνίιιιπ εεεΕσείωιίεαπι , νοὶ. ε ὶι1-Γοὶ. , ο ὶὶ ροεἀετοεο Α.ι·ε?ιίείο.

(ΒεὶεΙὶε ετ‹·ὶιὶνειι), εὶιε εοπιρτειιἀε πιο ιιει:ιετο εὶτεετειιἀε ἀὶ ἀε

ειιιτιεεὶὶ Ρετ· ὶε ε€οτὶε εὶνὶὶε ε ροὶὶὶὶεε ἀεὶὶ'ὶπιρεὶ·ο ἔετπεεπὶεο, νοὶ.

18 ὶιι-ἴοὶ.

(7) Ι. δεὶιεὶἀΕ, 1ο Μαιιίβι.ε$α άοειιιιιειιιοτειιι ποδιίΖίαιιίε δι·ι·ιπιιπιειιε.

Πειιιιονει·, 1788 , 1 νοὶ. ὶε-?ι'). 2" ΑπαΙεεω εε σπεάίο αευο (Μή)

Βινιϊεπια!ε ΨεπεεεΙ‹ιἰ ίιπ)ιει·α8ει·ίε ὶιιιε£επιιε εωεω (εὶ) δρεείπιενι εοάίεί.ι

άί)ι!οππιΕίεί Βενει·ίεί. θεὶὶὶπΒεε, 1758, 1. νοὶ. ὶιι-Γοὶ. Π. Ηεεὶιετὶὶιι,

Απει!ι·ετα πιεἀἰί ιιευί α‹ἱ ἰὶὶιιε£πιιιεὶα @τα ει! Με εεΝιιαπίεω. Νοτὶεεε

0εεε. εἰ ὶεὶρεὶεε, 1701., 01-80. ὶὶὶ. Οεὶ`εὶε (Ενεὶὶι1ε Αεἀτεεε), Ι1επιπι

Ιποίεαι·ιιιπ εει·ίμοι·εε πιιεινιιιιιιι απΜπιε εάί2ί, σε ιπεπιει·απίε ε! ε?ιαι·(ίε

οειαε2ι:ε εε11εε8ί. Αυευεὶεε, 1708, νοὶ. 2 ὶπ-ὶὶοὶ. Ν. Βοεὶιεπιε,

1" Λεια μισώ οΙίνετι.<ιίε έπει!ιαι. Βιιἀετεὶε, 1705 , νοὶ. 2 ὶιι Η'.

2" (]οιὶε.τ ἀῇιΙοπιτιΖἰειιε Μεειιο-Ρκαπεοῇπὶαπιιε. ν. θεὶτὶεὶιε (ὶετετἀ σε,

δ2ει2ιπει Βτειπεπεία α›ι£ίνιια. Βι·επιεε, 1771, ὶιι-ὶιο. Οεὶτὶεὶιε 1οεεεεε,

Μίεεε1!απαι Μποι·ίεα ε! άι)ιΙοπιιι€ίειι , Βετὶὶὶιὶ , 1780 , νοὶ. 2 ὶιι-Μ.

71. Ρὶεεὶιετ, Νονιεείπια εετέριοπιιιι ει: ιιιοπιιπιεπιστωπι ι·ετιιπι επιπε

πίεαπιτπ, “πιο ίπεάίιοπιιιι «παπι ι·ατίεείπποι··ιιπι εεὶἰεε£ἰο. Ηεὶὶεε

ΜεεἀεΒυτΒ., 1781-82, νοὶ. 2 Μιά". ν". (ὶει·εὶὶεεὶιετ. δοι·ριιε @Με

νει·πιαπίεί. ὶὶτειιεοΓιιτὶὶ ετ ὶ.ἱρεὶεε, 1785 εὶ εεε., νοὶ. ὶιὶε-8'.

ν1Ι1. Πεεετπιεπε /Εκτιἰὶὶεπιιε, 1ο Μοιιιιιπειιια Με (ιΙΙεπιστιίαιε Π(ιι.πι·αιι

(πι, 1702, νοὶ. 2 ὶε-8". 2" Ερίεεερειωσ Ψίι·εεύνη)επειε εὶιτοποὶονἰεε

ει άίΡΙεπιιι0ίεε ειιεεεω, 17%., ὶτι-ὶι".

(8) Ι. `νεΒεὶἱπ , 17ιε.πιπιπιε πεταει ευεεἰεαπιπι, ὶιι-Γοὶ. ὶὶ. Υνὶὶἀε

.ὶεεοὶιιιε, 1" δνι·είαε ὶιἰε£οι·ἱ‹ι ρεανιιια$ίεει , δὶοεὶεοὶπι , 1781 , ὶο-'ι”.

2" Ϊιι!ι·ο‹ὶπεὶἰο «Μ δυι·Ι|ιέεί Με” τωι...-ωε (εεε ἀοειιιιιειὶὶὶ εἰπ

8



Η) 1Μ·11οο1121ο111:.

Νε εοε! ε11!!εο, 11ε εεε! !1ε1111ε11!ε εο111ε 111 δε1111ε11!ε 111 ὶ11 !119!1!!!ε11ε !'ει11ο1ε ρε! ε!!!ε!!! ε!11ἀὶ.

Τ11!!εν!ε 11ο!! 111ε11εε1ο11ο ἀο!!! !111111ε!!ε 1:1111οεε Ρε!1·ὶε ἀεὶ Νενν!ο11, ὶ 111111!! νὶ εΙ›ε11ἀεεεε1·ο εο111ε

ὶε εε11ε1οεε !ο1·ο !ε!!ε!1ε. ὶὶ Ρ1·ὶ111ο, ο 1111ο ε!111ε11ο ἀεὶ Ι11!11ι! 111 !'ὶ1·!ε11ἀεεε δὶεεο111ο !!εε1· (Πεεε1·!11ε),

ε!1ε εε1!εεε ἀεὶὶε ε11!!ε!1!!ε εεε!εε!εε!!ε!1ε ἀεὶὶε δτε11-Β1ε!!ε911ε, ε 111ε11ἀὸ Με!! !1·ε ὶε ε!!1ε εεε ορει·ε

ὶε !11!ε1εεεε11!ε εο!ὶε2ὶο11ε ἀεὶὶε ε11!!ε!1ε ερὶε!ο!ε ὶ1!ε111!εεὶ (1). Εο εεε11!1·ο11ο ε 11οεο !11!ε1νε!!ο 11ε!!ο

ε!εεεο εο11·ε1ε ἀὶ !ε111ρὶ ὶο Τννὶεἀε11 ε ὶὶ !)1111!εν, εο!!ε!!ο1·ε ὶὶ Ρ1·1111ο Με!! ει1!!ε!1! εε1·ὶ!!ο1·! ε119!!εε11!

ε ἀεὶὶε 1ε111οεε ε1·ο11εεε ἀεὶ 111ο11εεο Β1ο111ρ!ο11(2), ε 1·εἀε!!ο1·ε ὶὶ εεεοεἀο ἀεὶ δο11ιρ!ε!ε επιύαεεαάο1·,

1·εεεο!!ε ὶ111ρο1!ε11!ε Με!! ε!!! ε ἀεὶὶε 11ε.<έο2!ε2!οι1! εοε!ε1111!ε ὶ11 !!1·ε11εὶε ἀεὶ !!νε!ε!11ε!1ε111, 111ὶ11ὶε!1ο

ἀεὶὶε τεε,1!11ε !!!!εε!:1ε!!ε, εε! 11εε!!11ε1ε ἀεὶ εεεο!ο Χ!!! (8). Μο!!! ἀοει1111ε11!ὶ Ι11·ε2!οε! Ρ11!1!!!!εορ111ε

11ε! εο111!11ε!ε1ε ἀεὶ εεεο!ο 111!!! ὶ'!!ὶε!1εε 11ε'ει1ο! ε1ι1ἀὶ!ὶ !!!11! ἀεὶὶε £ε!!ε1·α!ατα εε!!επ!1·ἰοπεΙε(!1),

ε ε! !!!!ο!!ο11 εὶε111ο ἀεὶ1ὶ!ο1·ὶ ἀεὶὶε ὶ11111ο1!ε11!ε εο!!εε!ο11ε ἀεὶὶε !εεε! εεε!εε!εε!!ε!1ε ε ε!ν!!! ἀεὶ 11εεεε

ἀὶ δε!!εε (5), ε! ν!!!!!!!11ε ἀὶ 1111ε!!ε 1ε1ὶεεὶ111ε ἀεὶὶε ε11!!ε!1ε !εεε! ε11ε!ο-εεεεο11!, ε ἀε!!'ε!!1ε ἀεὶ

εο11εὶὶὶ! !119!εε! ε ὶ1!ε11ἀεεὶ ε!!! 1111111112! 1εεεο!!! ἀεὶὶο δΡε!111ε1111 (θ). Αὶὶε ε!ο1·!ε εεε!εε!εε!!εε ἀεὶὶε

ὶεοὶε !11!!ε1111!ε!1ε ε1111ε1!ε11εο11ο ε2ὶε11ἀ!ο ὶὶ !!!οπαε!ίεοπ επε!έεαπευι (1) ἀεὶ Βυἔἀε!ε ε ἀεὶ !!1ετε!1ε111,

ε !'ε11ιε!ία .πισω (8) Ρ11!1!1!!εε!ε ἀεὶ !!!!ε1!!1ο11 11ε! εεεοὶο 111εεεἀε11!ε.!ὶ!ε εο1·ρεεεο 11! €1ε11 !ιι119ε οε11!

ε!!1ε τεεεο!!ε 11ι1ε!!ε Ρο11ἀε1οεὶεεὶ111ε ε νε1ε111ε11!ε ἀὶΡὶο111ε!ὶεε τ!! Το111111εεο Βν111ε1, ε!1ε εο!!ο ὶὶ

!!!οὶο 1!! Με!!! )υιι!!ίεα νε1111ε ρτ!111ε111ε11!ε ὶ11 !ιιεε εε! 1625, ε 111 11ο! εο11!!1111ε!ε εἀ εεε1·εεε!11!ε ἀε

Βο!1ε1!ο δε11ἀε1εο11 (θ). '

δι1ρε1!ο1ε ε!!' Ι11ε!1!!!ε11ε, ε! με! 111ι111ε1ο, ε!1ε Ρετ !'ὶ111Ρο1!ε112ε ἀεὶὶε εο!!ε2ὶο11ὶ,ε ε!ε!ε !ε !!1·ε11εὶε,

!ε ει1ε!ε ε!11 ἀεὶ ἀεε!!11ε111ε11!ο ἀεὶ εεεο!ο Χ!!! ε!1!1ε ὶ11 δ!ονε1111! τ!! Εεε!εεε 1111 Ρ11!1!1!!εε!οτε ἀὶ

ἀοε11111ε11!ὶ ε 1!! εε1!ε ε11!!ε!1ε (! Ο). Νοε νὶ ε !11!ε!!! νε11111ε 11ετ!ε ἀεὶὶε !ο1·ο !ε!ο1·ὶε ε ἀὶ 1111ε!!ε ε11εο1·ε

ἀὶ ε!!1·ε 11εε!ο11! ε!1ε ! !!τε11εεε! 11ο!! ε!1!1ὶε11ο ε11111!ε111ε11!ε ε11ὶεε!1ὶ!ο εἀ !!!ι1ε!1·ε!ο. ! !ι·ε!!ε!! Ρο!!!!ε!

11111 εο11οεε!11!!, ἀε ειιε!!ο ἀὶ Α11εε ἀεὶ ΜΒ!! !!11ο ε! 1600, ε!1!1ετο ὶ11 Βεἀε1ἱεο Εεο11ε111 ὶὶ !ο1·ο

111ὶ111ο 1εεεοε!!!οτε, ε! ἀὶ ει!! !ενο1·ο εεε!1111εε1ο 11ο! 111εεε!ο1 ρ1·εε!ο !ε οεεε1·νεε!ο11! ε1!!!ε!1ε εἀ

ε!!!!εε11!!) δ!οεὶ1οὶ111 , 1188 , !11-!!". !!!. Οε1·11!!!ε!111 δ!ει1ἀ!!,

Βιι!!ατί11111 πκπαπ11111 !1. ε. εοπιμ19ε: ερί.:!ο!επι111 111111.: 11οπ!!)!!εε.:

10111111!! ει! τεμ.: δ:·εσίαε , μεσω:: , απ!!!ερί.:1:ορο: ε!ε. εα·ίμε1·1ιπ!.

Ε!11ε!εε , 111111. !11εετ!., !11-!`οὶ. !!!. !!!!`εὶἀ .!εεο!1! , ΙΙο1Ιαεροτίεοπ

Βι1!!!επίε111π. !!”1ε11εο!!11!!, 1808, !11-11° ν. δρε11111!!!!ε1.!εεο!1ι1ε, 1ο Οπί

1)!1111:11 Π·1.1·ίεατι111ι, !!!11! εε11, 1818, !11-!1". 2" Παω!! άε11ίε111·1ιπ1, !!!11·!

ἀεεε111. Α111ε!εὶοἀε111!, 1881, !11-!`ο!. ν!. Εε118ε!1εε!1 .!εεο!111ε,

1° δστἰρ!ο1·ε.: των!!! άαπίεαν·111π πιει!!! Με!. δοἀεεὶεε, 1112 ε! εεε.,

νο!. 1 51-18!. 21 Βί!1!ίο!!ιεεε Πεπ11.·α, νο!. 8 !11-!!”. 11!. Αὶ!ιε111ε

Εεο11ε, 8ε11!!!11ο111ο ο!ε11ἀεεε , 1.111!1!1!!εο !ε ε!ο1!ε Με!! Με!! ἀὶ

ε!ε!ο ε ἀὶ μια!!! ἀ' Ε111·ορε ἀεὶ 1821 ε! 1888 εο11εἀε!ε ἀὶ ἀοε11

111ε11!! ἀ!ρὶο111ε!!ε!, !1·ε ! εεε!! !ε88εε! 1111111 ὶὶ !1·ε!!ε!ο 1!! ρεεε ἀ!

Α11111ε!ε1·, νο!. 111 !11!" 111!. δ1·ο11ον!! .!εεο!1!, Ήιεσε1ιτ11.: απ!ίε1ιί

πιω!!! επιεεε1·11111. Ε118ἀ1111. Βε!εν. , 1881 ε! εεε. , νο!. 15 !11-!”ο!.

Π!. Μ!1·εε! Α11!1ε1!!, θρεπι ‹!ἰρ!ο111α!ἰεε ε! !1ί.:!οτίεε. Εονε11!!, 1128

ε! εεε., νο!. !1- !11-!”ο!. Αφ. Α!ε1111! ἀεὶ 1!οε11111ε11!! εο11!ε1111!! ὶ11

1111εε!' εεε!!! 11ο!! εο11ο ἀὶ εεεο!11!ε ε 1·!εο11οεε!11!ε ε11!ε11!!ε!!ε.

Χ. νν11111εω, Β!ρ!!εοπ1 Εεοάίε11.1ε ε! Βἰ!1ι1·ἰεε:1:ε, 1158, !11-!”ο!.

11.!. Βορρε11ε .!οε1111εε , Β!ε!ίο!!1εεε Βε!_είεε. Β11111εὶ!εε, 1189, νο!. 2

!11-!1°. ()!!1ε ε!! εεεε1111ε!! ε11!ο1! !εἀεεε!1!, ενεἀεε!, ε!ε11εε!, οὶε11ἀεε! ε

!1ε!8!, εο11ο ρι1!1!1!!εε2!ο11! 1ε!!ε !11 Αὶε111εΒ11ε 11ε! εεἀε1·ε ἀεὶ εεεο!ο

111!! ε 11ε! εο111!11ε!ετε ἀεὶ εεεοὶο 1111111 !! 11ιεε!11ιπ1ρεσί.:, !!

Βίε1·ί11:11 εατορεεπιπ1, !! Τ11εα!1·11:11 ε111·ο11αε11111, ε ὶε Βε!ε!ίοπε:

Ρ'π1111:οβε!ε11σε.:, ὶε 111111!! , ε11ε11!11111111ε 11ο!! ε!ε11ο νε1·ο εο!!ει!ο11!

ἀὶρ!ο111ε!!εὶ1ε, εο11!ε11εο11ο 111111) 111ο!!!ἀοε11111ε11!! ρο!!!!ε! ε!1ε εε1·νο11ο

111!1·ε!1!!111ε11!ε ε !!!11ε!1ετε ὶε ε!ο1!ε ἀεὶ !ε111ρ! 11ε! εεε!! νε1111ε1ο

!11 ὶ11εε.

(1) !!εεε1!! .!εεο!1! , 1" 111!ε1·11111 ορ!.:!ο!ε1·11111 !ιί!1ε1·πίσετ11π1 1·1)!!οεε.

Εοεἀ!11! , 1882, !11-8“'. 20 Β1·ί!εππίεα1·111π εεε!ε.:!επιπ1 απ!ίε11!!ε!εε.

1)11!1!!11!, 1888, !11-!!".

(2) Τνν!εἀε11 Βο81,1ε1!11ε , δετ!,!οτεσ πω!!! επε!ίσαιωπ , Εο11ἀ!11!,

1852, ὶ11-!`οὶ. Εε ε1·ο11εεε ἀεὶ 111ο11εεο Β1ο111ρ!ο11 ε!1ε ν! ε εο111111·εεε

(ε!1!ε111ε!ε εεε! ἀε !11! ε!1ε 11ε Γι! !ὶ ἀ!εεορ1!!ο1·ε) εο111!11ε!ε ἀεὶ 588

ε !ε1·111!11:1 11εὶ 1198.

(8) Βυὶἀὶεν !!!εεεε, δο111ρ!ε!ε ετ11Ι1εε:αάο1·. Εο11ἀο11, 1855, !11-1ο!.

ὶ ἀοε11111ε11!! εο11!ε1111!!ν! ε!1!11εεε!ε11ο !ὶ ρε1!ο1!ο ἀὶ εε!! Με ε1111!,

ἀεὶ 1510 ε! 1518.

ί!) !!!ε!!εε .!εο17,1!!, .111!ίεωε !!!!σε!ι111ισ 11)1ω11ω.»111ιε 1151111111!.

011011!! , 1108-1185, νο!. 2 !11-1ο!.

(5) 11ο!!ο11 δ11!!!ε!11111ε, Εεεε: Ψιι!!ία1ε εεε!εείεε!!εεε ε! είο!!ε.1.

Εο11ἀ!11!, 1180 , νο!. 2 !11-1'ο!.

(θ) !ν!!!11!11ε Βεν!ἀ!ε, 1" Εεεε.: α119!0-.1°α.130πία1ε . . . ε.α.·ε!!1111! δε!!

Ει!ι!επ11 . . . . δο!!ε.1: !ε91ιπ1 τε!ετ11πι ε!ε. Εοεἀ!11ὶ , 1121 , !11-1ο!.

2" δω1σί!ία 1111911111: Β1·1!!επείεε ε! Π!!1ετ11!αε. Εο11ἀ!11!, 1188, νο!. 1

!11-1ο!.

(1) Εο11ἀ!11!, 1855, !11-1ο!.

(8) 1881 , !11-!”ο!.

(θ) Γοει1ευ·ε, εοπνσπ!ίο11ε.:, !!!!επιε ε! ε11!11.1ε11π1ε1ιε 1111111111.: αε!ε 1111111!!!

ει!" 1·εεε.: Απε!!ιιε ε! ιι!ίο.ε επεσε!! ί111ρε1·1.ι!ο1ε.:, ροπ!ἰ|!εε.:, Ρτί11είρεε

εε! εοπιπ111π!!ε!εε 115 1111110 111!! α!! πο.:!1·ε 11.:911ε !επιροπι ΜΗ!!! ε!

!π.1ε!11!α, 1825, νο!. 11 !11-1ο!. 1.11 εἀ!ι!ο11! 1ε!!ε !11 Εοεἀτε 11εὶ 110!!

ε 1121 ε εεε. εο111ρ1ε111!ο11ο 20 νο!. !11-!`ο!. (_)11ε!!ε 1ε!!ε 11ε!!'Α!ε

εε! 1189 ε εεε., εο!!ε !111ἀ111!ο11ε 11ε11εεεε ε !1·ο11!ε ἀεὶ !εε!ο !11:1!εεε,

ε ἀὶ νο!. 10 !11-!”ο!. (211εε!ε 1·εεεο!!ε Γι! !ε!!!! ἀεὶ Βν111ε1· 11111· ο1·ἀ!11ε

ἀεὶὶε 1·ε8!11ε Α1111ε ἀ'!118ὶ1ὶ!!ε1·1·ε, ε 111 1!εενε!ε ρε: !ε 111119Β!ο1· ρε1!ε

Με!! ε!!! ρο!!!!ε! ε11ε!οἀ!!ὶ 11118!! ε1·ε!1!ν!! ἀεὶὶε εστω !11!!!ε1111!εε.

Ωυ!11ἀ! !ε! εο!!ει!ο11ε ε !!111!!ε!ε εε!! 1111111! ἀεὶὶε δ1ε11-Β1ε!!ε811ε ,

εο111ο 1111εε! !11!!ε ὶε ε!!1·ε ἀεὶ Ε1111!8 ε εεε!!! ἀὶ δε1111ε11!ε. δε πο!!

ε!1ο ε!! ε111ἀὶ!! οεεε1νε1·ο11ο Με !! Β)·111ε1· ε !ὶ Ε1111!8 1111εε!ε 11ο!ε!1!!ε

ἀὶ!!`ε1ε11ιε, ε!1ε 111ε1111ε !! 111!111ο ε!1!1ε εμε!! ε!!ε ε11ε 1!εε1·ε!1ε,

ρε: ο1ἀ!11ε ἀεὶ δονε1·11ο, !11!!! ε!! ε1·ε!1!ν!! ρι1!!!1!!ε! ε 111!νε!! ἀεὶὶε

ε11ε ρε!1·!ε , ὶὶ εεεο11ἀο 11ο!! 8οἀε!!ε ἀὶ !ε! νε11!ε11ε!ο , ε εο!!ε εο!ε

εεε 1`ε!!ε11 εοε!ε1111!ε ἀεὶὶε ρ1·ο111!ε εε11ε1οε!!ε ο ἀε!ὶ'ε111ο1·ε ἀεὶ 11115

!1!!εο !1ε11ε 1·!ι1εε! ε εεο111!1ε 1111ε!!ε !11118ε εε1!ε ἀ'!11εἀ!!ὶ ἀοε11111ε11!!,

ἀεὶ 111111!! ε!! ε ἀε!1!!1·!εε !'Α!ε111ε;,1ι1ε ε !'!!ε!ὶε. Ω11!1Μ! εε!! ε ἀορ

ρ!ε111ε11!ε !›ει1ε111ε1·!!ο ἀεὶὶε !ε!!ε1ε, ε !ε11!ο !11 !ε! 1!ερε!!ο ρ1·ενε!ε

ε! Βν111ε1·, 1111ε11!ο ὶε ν!1·!!1 ε!1ε ορε1·ε 11εε!ε!!ε ο εοὶε ε ευρε1·!ο1·ε

ε!!ε ν!1!!1 ε!1ε 111οεεἀε !!ε!ε111ε11!ε εο! !ενο1ε ἀεὶὶε 1ο1°!1111ε.

(18) 80110 ε1111εεεε ε!!'ορε1·ε !11!!!ο!ε!ε Με'οποίτε.: ε! π·1:Με!σε: ‹!ε

Γ1·επεε ε! 111: !α διι11!ε Ας1ι!!επίε11ε. Ρε1!ε, 1581. ()11εε!ε εεε!!! ἀεὶ

Εεε!εεε, ε11εε!ε!111ε11!ε !11 ε11ε11!ο 1!Β11ε1·εὶε !'ε11!ε11!!ε!!!1 ἀεὶὶε εε1!ε

111εεεε !11 !11εο ἀε!!'ε11!ο1·ε , ε ε!ε!ε !1·ορρο εενε1·ε111ε11!ε εε11ε111·ε!ε

ἀεὶ !)11ε!1ε11ε 11ε!!ε ε11ε Βί!1!ίο!!ιθο1ιε άσε !1ίε!ο1·ίεπε ά:: Β·επεε. Με !!

!)11ε!1ε11ε, 11ε! εε11ε111·ε1·ε ε!!1·11!, ε! εεο11ὶὸ ἀὶ εε1·!ο ε!1'εε!! ε!εεεο

11ο!! Γι! εεε!!! εε111ρο!οεο 11ε!!ε εεε!!ε ἀεὶ ἀοε11111ε11!! εο111ρ1ον1111!!ὶε

εε11εε!ο8!ε ἀὶ εὶε1111ε 11111111!! 111111!Βὶ!ε ἀὶ Ε111·ορε ἀε !11! 1111!1!1!!εε!ε;

111.!! 111111! ὶενο1·ο, εο11111111111ε €1·ε11ἀε εἀ ε1·111.!!!ο, εεε1·!!!εο !ε!νο!!ε ε!!!

εὶὶ'εἀ11!ει!ο11ε ε!1ε εὶὶε νε1·!!ε.
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ὶε401ὶε41ε 14ε44'11111ε404 1:011ἀ044ε 41110 114 444841, ε 1 11ε11ε1ὶ 110ε4ε1ὶ01ὶ 44110 114 47441 0410 ΒΕ εε1110110044

111111ε11ἀὶεε. 44-·1111εε$11 40110010 ἀἰε410 ὶε 44αεε041ε ἀεὶ 4711111111 ε ἀεὶ 11ε111.1,1·.1-11 τὶευετἀε111εὶε ε101·ὶε

ἔε11ε1εΙε 144 4410111611 (4), ε 4' 1144:1·ε 411 ε401ὶε 11ε1·6004ε1ε ἀεὶὶε Β01·ε01,111ε (2), .ο 411 €1ε1144'αεε0440 111141

414ὶεε411 111114111ε4ε11411111 11εὶ 4700, 114411 ἀἱ 0111 0011111ὶὶεεὶ011ε 110εε10 11111110 1110444 140111 1101114111. ἀὶ.1111εὶ4ε

11411 (3).·7δεει141·0110 110ὶ ὶε 15'401·ία εἰεί 1701411134 144 ρεεε είε! εεε040 177444, 00440 244ε0101·ίε 1011111111 ἀεὶ

6011100114 (41),<.ε ὶε 444ε000ίαεί0πί εεε1·ε4ε 14ε44α ρεεε 1144 14400.14ε1· ε 144 θε1104101·0 (6). 4411111144 11110040. 11

ἀὶ 111044041ε44.1ε 4110110111 111·ὶ11εὶ11εὶε 1111εὶὶε ἀεὶ 6111110114, ὶὶ 11111140 ε011σε114 ε 1ἱἀ11εεε εἀ”ε1.40 ὶὶ 1111

εε1140ε1:41111ε11ε1ε10 ἀὶ 1111 6014ίεε 040114011101100 01140ε1·.104ε, εΙ1411ε0εὶε11ἀσ 11εὶ ε1111νεε40 1111111111 4111111ε11ε0

41111010 411444 ὶ ἀ0ε11111ε114ὶ 11411 ὶ1111101411114ὶ εὶ εἀὶ4ὶ 041ε ὶ11εἀὶ4ὶ, 11064401, 1εὶὶἔὶ0εἰ ε ε411444%4ε4611011140

1111101100, ἀεὶ44ε11110 ·80014ε44'ε1·1.1 ν04ε1111ε 6110 114 4784 (θ). 44. 001110 0111 ὶ111110εεὶὶ1ὶὶε 1141111411· 4011411 ε” εἰ

1,11·ε11ἀε 111040 ἀὶ·εἀὶ4·ὶ2ὶ0 ε401400 11011 40εεε1·ο ε411%441 11444111110111 1141111111 111111ε11ε11 1111104141 411111011411114.4,

14 Β011εεε4 ε0111114ε10 1101, ε11111144 εἀ εετεεε 1111ε4 11141110 41111010, ὶ11εὶ11ἀε11ἀ0νὶ 11111, 1111114 ε 11101111111ε11411

ἀὶ 011114 εστω 44110 εὶ 47818, ε 1111 00111114ε410 Ώε1·411100ία4ε ά11140111α2400 ἀἱ 11144ε ὶε 00114:1444411101111·(7),

0441·ε εὶὶ'ὶε401·ἰε ε011111ὶ114ε ἀὶ 411444 1141 ε114ὶε41ὶ41ε44ε4ὶ, ἀεὶ 4ει1111ὶ 11111 10111014 6110 1114ὶ'ὶἐ11111ε10,ὶἀἱ 44111140

4441111110, 1·εἀε4411ε011 4ε144ε εὶ·ὶ4ὶσε ε1ἀ0441ἱ11ε 14ε44111110ε0 Βε141εγ1εε (8). 44 1111ε4 6014100 441111100411ι1104

111 τε! 811611 ε11ὶεε41ὶ40·ε 0011104040 4114011111 ε1111 1111140, 0001111ε 1111 110ε4.0 εσεὶ ε111ὶ11ε114:ε 11044 111σ11ἀ11

4060111110, εἀ 4111 0111111104 11111411 11111111. ε· 14110111ε112ε,1:41' ὶσ ε1·εἀ0 11011 ἀσνε111ε 41110 4144014014 1144

ἔὶ011ε111ε114ὶ.. η 4 4ἶ 4041 4.041

4 ε0ὶὶε4401ὶ' ἀί 111011ι1111ε114ὶ εεεὶεεἱεε4ὶεὶ ε 1110411111 11011 ε14411ε1111. 1144ε 1104461111 4111·0110ν411.Β11ε411είε1 14041

1110110 ε111ἀὶ6 ε41ε 1111111ε10εὶ. Α 011110 ἀεὶ 111εἀεεἰ10ὶ 111114 εεεε11ε 0044001110 1101· ε1144041440.40460ε448ε101

0114 εὶε1110 ἀεὶ1ὶ401·ὶ ἀεὶὶε 111141ὶ14ὶεε2ὶ011ε ἀὶ 111ε2ὶ0εὶ 4111111111ε114ὶ ἀεὶὶε 81·εε41ε ὶε44ε1·ε 411 11110440 ε11ε

ε4εὶ101ε4ὶεεὶ111ε 0110111 Πε ετ11επεία44011ε 4ε1111401·α1π (θ), ε'Ξε11111εεε0(11τ411144_"4)1111414ε4, 11114010' ἀεὶὶε 1411

604440 Πί01:40ί00ε (4 Ο), ε 14 Βὶ011ἀεὶ (44) 11101111811ε4010 1414010εσ -ἀε4 6414640111 14114411 0114114004 εεεε1111ε111

ἀε 4111 εε111·εεεε· 11ε4411 ε11ε 1111110111.. 1ι111ίεε 14ί εε4·11401·ε 1011041211; 44ε1111ε1·0·1101 ὶ11 1111111110 ὶ4 δὶ0111011ἀ.(42),

Η Ρε414 (48), ὶὶ 4111414115 (4 1.), ὶ δε11111ε14ε11ὶ 1111411111 ἀεὶὶε 44'044ία. .10ε16, ε 744414-Β04εε0114401ε 1411441111111·411:0411τε ἀεὶὶε (4ὶ1ὶεεε1ὶὶ Ρε1ὶεὶ. 6110116 11110010 1 14046 44411111ὶ11ὶ 4401111114 ε 14"Αε41ε1·γ (44έ1),44 1Βὶἔ04(46),

Ί' ” η . ..·· 1' . . .. ὶ1 14. 1· -

4- ' 14 .5. .ηκ 4.4

(4) 4411111111 460110 , Τ1·11ί4έε 11111110 ὰ 471ίε4021·ε 0411 41401100. 431114.: ,

4664 , 11111 104. 40-41". 4-4 ε0110 4111 Β4ὶ 11441·ὶ ε0111111εεὶ 844 11444 ἀεὶὶε

00ι1ἀ11111111 ἀεὶ 4011104014 , ε ἀεὶὶ0 εεὶε11111 ἀὶ 1414800110. 4440444 ἀ01:11

1110116 00111:01ι1ε1144 411 ἀεὶὶε ε401ὶε ἀὶ 4440110411 0111110 ε41144 11ι1ὶ1ὶ1ὶὶ0114ὶ

εὶε1111ὶ 11ι111ὶ 111·11114ὶ ἀ11ὶὶ0 ε4εεε0 4411111111 1104 Τ1·11441ι40 14εί1441·ί444 σ

1404411 4ί41ε1·411 1404411 ε41ίεε11 0044400110. 44111414, 46644, 104. 8 411404.

· (δ) Ρύ1111ἀ Ε4ὶε1111ε, Β0011εί4 14εε 111011 1111·εε 110111 σε1·1·ί1·4ι 4711140611

14ε Β0111·00011ε. 44111411 , 46644 , 411404.

(8) Βεε1ιεί4 14ο 11111411, 1411 411400, 14ε πεα41·114ί414 , 140 .111.111011εί01114711·111εε,

14ε ε0111ε14έ1·ιι4ί01ι 010. Α111ε401ἀ11111 , 04111: Ε111ὶ11110 Β001110 04 Λἀ1ὶ1111

6400410011, 4766, 1104. 4. ὶ11-Γ04. Ο11εε411 1110004411 1401110411 1104411 111εε

εὶ11111 11111411 ἀεὶὶε 111εεεἀε114ὶ ἀεὶ Ι1ύ011111·ἀ , ἀεὶὶ' 1441101011 , ἀεὶ

ὶ1εὶὶ111ὶιὶσ ε 1404 1111111111, 11111111411111111ε ὶ11εεεὶ411 411 1110440 ε11ε 1111144,

ἀὶν0114ὸ 40ε40, ἀ011σ ὶε ε1111 111141ὶ1ὶὶε11ιὶ0110, 411 11ὶὺ 4111110ε11 ε 43

11ὶί1 111111. -

- (4) 44414060 1401 41111401 140 111140: 04 11114101 πέ110εία4ίσ11.1 1411 1441·-1ε11411.4111ε

111111, 1401116.: 411 111141: 1411 4411101111 10101171. 40 1101.: 140 4444104000.

Α111ε1ε1ἀ11111 114 4111-4411”, 4726, 104. δ 01404.

(6) Νε'00σία4ί01ιε .εεε104εε 4000410116: 411 111110: 141: /441111.14ε1·0414(Μ1041Με41.

4.ε-Βε1ε, 4726, 1104. 41 411404. 00εε14011ε1ε, ε 411 111εεε14ε1140 Πιζ140ίτε

14εε 41·αί4έ.1 140 111110: 040. 11110110 114 0101101140 111144ε 114 6011111 14ί1140111α441με

1101010104 ἀεὶ 6111110114 ε0ὶ ε111111ὶε111ε114.ὶ ἀεὶ Β11141ε1111ε ε ἀεὶ 4400111104,

0 401111ε110 ὶ11εὶε111ε 1104. 444 ὶ11-4`04. 111εεε. ·

(6) 601111 14111401004ί01ιε 1011001104 1411 141·0ί4 140.11 11141.: 00114επαπ4 1111

1201064 1401 Μιί4έ.1 14'1ι44άιπεε , 1411 1111110, 1411 41·14νε, 140 0004104441; , 1411

00πιπ1επε, 14'έ041απ0ε, 141· 1110400600 ‹·4 1411 0010114171, 1411· 41111401 40.1

0041001141011.1 , 4101000440”, 11110401, 0011001·14114ε 114 11.11.4101· 0011411141 11114

0114 ε'4έ Με επ 4471101111 14111106 41: 1·140πε 140 4'ε11111ε1·ε111·(44101·4ε.1-Μαεπε

11111160 1111410114 010. Α111ε4ε1ἀε111 04 41144010, 4726 , 28, 84 , ν04.8

411-404. 111εεε.

(7) δ1111114ε'111ε114 1111 00111.: 11πίυε1·.1ε4 14411401111144011ε 1411 1410ί4 14011 1101111

Με., 0 4.11 0έτέ01011ία4 14411401πα4ί011ε 14011 1:0·111ε 14ε 4Έ111·011ε 1140. Α111ε401ἀε111

04 4111-44111ε, 4789 , ν04. 6 411-404. 111εεε. ὶὶ Β011εεε1, 04410 ὶὶ ἀε440

δ1111114ε1πε1110, 1104104400 11447611 ἀ114 47148 114 47614 1111'1144.1ε ὶ111110141111411

1·0440:40110 ἀὶ 1400010006 ε401·414 ὶ114ὶ40411411 4400111114 41ἰ.14σ1·ἰ1111ε άσε Με..

πό110εία410π.1, 0114010001 040., 1411111141 411 1111111: 14' 4441110414111.1011'011 1101111144.:

140 60111411·1ιί. 46418, 104. 446 01-42. 1 _

(8) 46140411· 14111 1114114010 4116161141 , 011 10011044 4ιί.14011401ιε .ε411411011040

1111111110 14ε.1 41·1144141 1011071441” 141111: 41.1 11040111: 1110111 114 @Με ε4 01141111

111οπ11111επ.1 1411 4'απ4Ε111144έ 1401111141 4εε 4ε111.<1 40.1 1141111 100114έε 4114111174

4'επι11ε1τε111· 6410.1·4εε-Μιι011ε. Α111ε401ἀε111 04. 4.ε-44ε10, 4786, 1104. 4,

44)·404- . 4 · ..: ·. · .. , Ε. .. ..1'1

(δ) Ι.11404ὶ11ε_Ρε1·ὶεὶσ1·., 4441881, .4. 1104. 411404. _ ,, _ , , ; . -,

(40) Ρε1·ὶἔὶ, 4626,- ν04, 44 ὶ11τ41ζ'. _ ·_ 1 , 3η. με.. -

_ (44) 1411104411 0επειι400ί0ε 441111101ζ00ε. Α111ε4040140116.1'4662, 140416

411-404. 444 Π11νὶἀε 4440014114 ε41414ε1110 ε11ε01ε_44 Ρ100140·Ιεί14011ιε .ε41111111040

411 6411εν1·11 1104 46%, 411-4". Η ·_ η ._ _,

(42) 6011014411 0114411110 61144010. 4101044110 Βε1·4ε101·., 4626101404.

04410 1111110140. ὶὶ δὶ1111011ἀ ὶεεεὶὸ 111111 1110110444 ἀὶ 0011110 ε·1ὶὶ 111εε.

εεεε1 1014, 0410 411 1111414144ε11111 140110 411 1444114 1110140 1104·446861,,11104.

5 4447[οι· · · 14.. . . 1 141. 12 41 .414 ,...Μ 11

(48) 4444.εεε44Με011101 @Η 1101111111, 4684) , ὶ11-41Ρ. 1 ,, 1,1 - 1(441) 4" Β14144044ιεεε 1101101 _.11:1·111401·. 4141401. 41114044εε-Βε1414011.,4667,

104. 2. 44” Ϊ41εειι1ι1·ι1ε ε)114401141401111111 0040111111 110 1·ερεπ1ί10111. 4111406110 ,

Ρε14ε401. , 4666, 40-80. 8" δε, 0011044111 011111 1141100111 0111101·114ί411ιε 11411.

4111404010 Ρ1114ε401·., 4674 114; εε11. , 1104. 48 411404. _1 '1.14.11

(46) Α4 Μό1111114 ε0110 ἀεὶ1ὶ41ὶεὶ 40 11114ὶεὶ1ὶ4Ξ1 111011εε4ὶ0410ἀεὶ4ε (4011

001·14ία τε11114111·11111 δ. Βεπετ4ί04ί 1141410417: Απίαπε11.11.1. Ω ἀεὶὶε 44411ε41€1

11401111 ἀεὶ 444110 .111010111011404ε ἀὶ δ. 610ἔ01ὶ0.. 44 6414104101] 110ὶ, 11011

ε0ὶ0 411 1111414144εε401·ε ε ὶ4411ε41ε401ε ἀεὶὶε 011010 ἀὶ 6044111140 11411140

ε ἀὶ 4.111141ε1100 ε1·0ὶνεε00ν0 ἀὶ Πε1110141011, 111ε_ἀὶς1ἀε.ε01;41ε_ὶ11 41100

1104 4668-77 111104 ε110·111ειὶ0εσ δ11ίεί4εεί11111 11ε4ε1111111_041ε1104 _10τί1140111101

0111 411 6114412111 41ί4144044ιεε1ζε 4041ιε10114,.104. 4441 411-69.·,.ρ41ε. 41 1111, 4:11”

0111110140 ἀὶ ε01·ὶ44ὶ ἀεὶ 111εἀὶ0 ενο , 144 1114ὶ_1, 114ὶ ,εε110111,144111011_ε4461

ἀί 0101100410, ἀὶ ὶε44σ1ε, ἀὶ,ἀὶ114σ111ὶ εεε, , 4.1·ε44ὶ, ἀε8ὶ1,ε1·ρὶ1ὶ11ὶὶ_ἀὶ

111044ὶ111011εε4ε1ὶ. · , κ -. 4

(46) 46411 144 δ. 6ίο. 61·ίε0.1401110, εἀ 11401116 111εε._ ε11εεὶ 11111 40 411

111111ιὶ ὶ11εἀὶ4ὶ, 1104411 41111411:4011ε 4ε4ὶ1111 ἀὶ 14111ὶ110Βὶ0 01.11.11.1....

ὶ4111ὶεὶ , 4686. 40-41". .Η , 1. '

444.14



ΗΣ !ΝΤΒθ!)Π2ΙΟΝΕ.

Η Ποιιιοοοε (1), Η (ἱιιἱοοοιιοο (2) ο ἱ! ΟοΕο!ἱοτ (δ), ο ςιιοἱ οιιο Ιοο1οεἱ Ιοοιἱοοτἱ οο!!ο οοοο!ιοο

οτιιοἱἱο θἱονοιιοἱ Μο!οΙΙοο (ο) ο διο1οιιο ΒοΙιι2ἱο (ο), οοἱ ςοοΙἱ Ιο εοἱοοοο οοοο οο! Ροτἱ οο!!ο νοο

ο ι:ο!!ο ιοοοοεἱἱο. Νο οσο οεεἱ Πιο 1ο εοτἱο οοἔΙ°ἱΙ!ιιεττἱ οο!!οτιοι·ἱ ἔοΙ!ἰοοοἱ, ροἱο!1ο οο! εοοο!ο Χ!ΗΠ

Ιἱοτἱιοιιο Η Βο!!οοοτο (θ), Η Βοεοο,οο (7), ἱ! Εορἱο, ἱ! ΡοοΒο!;, ἱ! Μοοοοοοοο (8), ἱ! Βοοςιιο! (θ),

ἱ! Οοοςοο!ἱοο5 (! θ), ἱ! Ι.ο-Ρ!οι (11), ο, ιτο Β!ἱ ο!ἱτἱ ιοο!!ἱεεἱιοἱ ο!1ο Ροιτοἱ τἱοοτοοτο, ἱ! Μοι2οοο ο ἱ!

!)ιιτοοο, ἱ ςοο!ἱ οοοοτοοο οἱ οοΗἱ ο ο!!ο ιιο2ἱοιιἱ ςιιοεἱ οπο: οι Βοτορο οοο τοτο.00!ίοπίοπί οἱ

οοιἱΝοτἱ, οἱ ι:οτιο, οι οἱΡ!οιιιἱ ο οι οοοοοιοοϋ οι ο,ιιιο οιο ο ο'οἔοἱ εροοἱο, οιἐτοΒἱο ϊι·οιτο·οο!οοο!Ιο

ροτοἔτἱοοιἱοοἱ ο οἱ οτοοἱιο τἱοοτο!ιο οο οεεἱ οιιο οο!!ο οΙοοεο, οο€Ιἱ οτοΙιἱνἱ ο οο!!ο Βἱο!ἱοἱοο!ιο

οο!!ο Ρτοοοἱο, οοΙ Βο!ι,οο ο οο!Ιο θοιοιοοἱο (12). ` ' '

νοοοοοο Ροἱ ο οἱεοοτιοτο οο!!'Ιιο!ἱο, Ιο οιοεοο ο οοεἱ οιορἱο οο οΙσοτιοεο, ο!ιο 88 ωιιι νο!οοεἱοιο

τἱοοτοοτο ἱ Ιοεοτἱ εΕοιἱοἱ οἱιο νἱ ΐοτοοο οἱεοοροτο οο ί!Ιοε!:τοο, ἱιιιρτοοοοτοοιιιιο 1οτοο ο ποιοι·

οιοΦοτἱο 8θΠΖ8 οοοίἱοἱ. Β ρτοεοἱοοοοοο οο! Βοτοοἱο_ο οοἱ οωο ειιοἱ οοοἱἱοιιοἱοτἱ, οἱιο τοοιο οονἱ2ἱο

οι οοττο ριἱο ἱοοοἱἱο ΡοοοΙἱοοτοοο οι ςιιο!!ο εο!οοιιἱεεἱιοο ιοο!ο οοἔ!ἱ οΜπα!ί οοοΙο.νία.ειιοέ (48), ο οο!

Μοτοιοτἱ, ςιιοεἱ ἱοοιοοἱΒἱ!ο πιο Ριιτ νοτο οο οοἱοο οι!οοιο οοΒ!ἱ 5οτἱἱἱοιἱ, οο!!ο ετοτἱο ο οο!Ιο οπι

ἱἱοἱιἱιο ἱιο!ἱοοο (! ω, ο οι εοοο ἱἔιιοιἱ ἱ οοιοἱ οο!!'Αιιιιιιἱτοἱἱ, οοἰ Μοοοοἱ, οο! Ροονἱοἱο, οο! $ἱΒοοἱο,

οο! Νοτ!ἰ, οοΙ Γἱοἱοο, οο! Ποιο, οο! Βἱτἱ, οο!!'!ἱἔ!ιο!!ἱ, οο! (Ηιοτιιοἱοἱ, οο! Βοοο, οο! Οἱοιοοἱιιἱ,

οο! Ριιτἱοο!!ἱ, οοἱ Βο!!οι·ἱοἱ, οο! ΖοοοοΒοἱ, οο! θοιΒἱοο!!ἱ, οο! ΠοοοΙο, οο! Ι.ιιρἱ, οο! Ρο!οοἱ, οο!

Ποιο, οο! Μοοοἱ, οο! 8ο!νἱοἱ, οο! ΒοοοοτοΒο, οο! Οο!οἔοτο, οο! οπο, οο! Ροοἱοοοἱ, οο! Ζοοοοτἱο,

οο! Βἱεοἱοοἱ, οοΙ Μοοοἱ, οοΙ Βοποτἰ, οο! ΜοἱΕοἱ, οσο! Μοοεἱ, οο! ΠιοτιοΙο, οο! ΜἱιτοτοΙ!ἱ, οοΙ Βο!-Βοτοο,

οοΙ Μοοοἱοοἱ, οο! Βοἱἱοτἱ, οο! Τἱιοοοεοοἱ, οο! Ριιιοοἔο!!ἱ, οο! Μοιἱοἱ (Μ) ο οι οοοιο ο!ἱτἱ, οοἱἱοιἱ,

(1) 1° θταοσο-!αιδιιαο Ρ!). οίοΙίο8!ιοσαο Μονο απο8·ιιοτίιιιιι, οι

αιιι·ιιιατίιιιιι ποοίωίπιιιιιι. Ι.οιοιἱοο Ροτἱεἱοτ. , 11$!ι8 οι 1672, νο!. ο

ἱο-ἱο!. 2· οι·ίροιιιπι ι·στιιιιιςιω οοιοιαπιΜορο!ίιατοπι πιαιάμιΙιιο. Μια.

Ροτἱεἱοτ., 1612», 1 νο!. ἱο-οο. 3° Πίσιοτίαι: οιμαΜίιιιιε οοτίμοτοσ μι"

Τ|ιεορΙιαπωι παμε αι! Νίοι·Ρ!ιοτιιοι ΡΙιοι:αιιι (8το0οο-!οἱἱο.) ΕοΙοΕἱοο

Ροτἱεἱοτ., 168δ , 1 νο!. ἱο-ἱο!.

(2) Βίο!ίοι!ωσα 5οοιι.οιιιια, Με τατίατιιιπ ο!ιατ2ατιιιιι, οίΡΙοπιαιιιιιι

ω., δειιιιιτίαο οιιαε απο ποιοι (!..ο8οοοἱ 16% ἱο-ἰιο), ο!ιτο !ο διαιτα

οστιοαΙοοίοα οεΙΙα Π. δικα ο δανοία (Βἱοοο, 1680, νο!. 2 ἱο-Γο!.),

ο !ο διοτία οι Βτε.ιιιε ο Βιιι)οι) (!.ἱοοο, 1θδθ, ἱο-Γο!.), οοιορτονοΙο

οσο οἱρ!οιοἱ, οοοοιοοιοἱ οο.

(δ) οιιω νοτἱο εἱἱιοοιἱεεἱιοο οοἱιἱοοἱ οἱ οροτο οἱ δε. ΡΡ., τοι

Βἱοοιο οι !οἱ Μοπιι·ιιιοΜα ι:ιοΙο.οαο οιιιοσαε (!..οιοι. Ροτἱοἱοτ., 1677

οι ως., νο!. ο ἱο-!ι-°), ο!ιο ο οοο τοοοο!ιο οι οπο. οο!!ο οἱο!ἱοΙοοο

ι·οο!ο οι Ροτἱ8ἱ , ο οο!!ο βο!ἱιοτ!ἱοο.

(ο) 1" Μ: το οίΡ1οιπαιίσα 1εω-ε πω: (οο! εορρ!οιο.) 1..ιι!οἱἱοο

Ροτἱεἱοτ., 1θ81 οι 17θ!ι, νο!. 2 ἱιι-Γο!. 2" Μιισαοιιιιι ίιαΙίοιιιιι, .και

ι:απα:ιίο οι:Ισπιιιι εστίμοι·ιιιιι ω: οιοιιοικιω σιωινο ειναι. Ι..ιιιοἱἱοο

Ροτἱοἱοτ. , 168782, νο!. 2 ἱο-ἰι°. οι· Υοιωιω απα!εοΒα. 1.οιοιἱοο

Ροτἱεἱοτ. , 1θ7ΐι οι ως. , νο!. (ο ἱο-8'°. Μο!ιἱ οοοοιιιοοΙἱ ειοτἱοἱ οἱ

1τονοοο οοο!ιο εροτεἱ ιιοο!ἱ Αππα!ι·ε ο! αι:0α 58. οι·ι!ιιιίε δ. Βεπεοίο!ί,

ο οο!!,Αποςιια εα:Μίαο δαΠίαιιιαο Ζίιιιτρία, ροΒἱι!ἱοοἱἱοο!Μο!ιἱ!!οο

πιο! 18% ο 1713 , νο!. θ ἱιι-Γο!.

(δ) Μίσα·ΙΙαπεα, ο. ο. (]ο!!ει·ιίο οο£οτιιιιι πιοιιιιιΜιι1οπιιο, οικω

1ιαι:(οιιιιο Ιαιιιοιαπι οι οατἰἰ.ι σοοίοίοιισ ασ οίο!ίοΜεοίο. Εοιοἱἱοο Ροτἱεἱοτ.,

1ο78 οι ως., νο!. 7 ἱο-8". 1)ἱ ςοοειο 1'οιοοεο τοοοο!!ο Βο!οιἱοοο

Γεω οοο οιιονο οοἱιἱοοο , οο!!'ο88ἱοοιο οι ιοο!ιο οεεοτνο:ἱοοἱ , ο

οἱ ο!οοιιἱ ο!Ιτἱ ιοοοοιοοοἱ.ἱ ἱοοοἱιἱ, ἱ! οοιιο Ρ.1ὶἱο. Βοοιοοἱοο Μοοεἱ

(!.οοοο, 1761, οοἱ Πιο οο! (ὶἱοοιἱιιο, νο!. (ι ἱο-Γο!.), οι! ἱνἱ ο οο

νοοοτεἱ ἱ! ι:ο!ο!ο8ο οο!!ο οροτο οπο: οι νοτἱο Βοοοτο ροΝι!ἱοοἱο οι!!

Βο!ο2ἱο. -

(θ) Ναυιο Πιο.ιαιιτιισ απ8ίαιιίιαοιιιι τοιικιπατιιπι, 1716, νο!. ο ἱο-ἱο!.

Ε ιιο εοοιιοο ο ςοο!!ἱ οο! (ὶτονἱο ο οο! (ὶτοοονἱο.

(7) 1'Ιιο.εαιιτιω πιοπαιιιεπωτιιιιι οι:οδοσίασΒοοπιπι. Αιοεω!οοοιοἱ, 172ὅ,

να!. 5 ἱιι-ἱο!.

(8) 1'' Βἱατἱαιπ ίια!ιοιιπι , .ουσ ιποπιιιποιιιοτοπι ιιοιί!!ίαο ίιίποτατίο

12αΙίσο σο1Ιοι:ιαε. Ροτἱεἱἱο , 1702 , 1 νο!. ἱο-ο". 2ο Απα!εσια οται·ι·α.

1!ιἱο., 1688, ἱο-ἱο!. ἱἱ° (:οΙΙοοιία πονα ρωταω οι .ι·οι·ίμοι·οπι θταα·οιιιιιι.

Μο., 1708, νο!. 2 ἱο-ἱο!. Μ, Βίο!ίοΕΜοα (]ο.νἱἰπἰαπα ο!ιτο 5ει)αετίαπα

Μ. !!1ἱο., 171ὅ, 1. νο!. ἱο-ἱο!. Ϊι° Μο·ιιιιπιαιιια πιοιιατοοινιε Π·αιιι·ίοαο.

1!ιἱο. , 1729 , νο!. δ ἱο·!ἱο!. 6° Βδο!ίοΠισσα οέο!ίο2(ιι·οατιιιιι οι: ποσα.

1!ιἱο. , 17118, νο!. 2 ἱο-Γο!.

(θ) Βοταιο θαΙ!ἰι·αι·ιιιιι οι Γταποίσαι·ιιιιι ιοτἰρωιει. Εοιοιἱοο Ροτἱεἱοτ.,

1788 οι ως., οο!!ο οοοιἱιιοοιἱοοο οι !)'Αιιιἱοο, Ηοἱοἱςοἱοτ, Ροἱτἱοτ,

Ρτοοἱοιικ, Ηοιιοιοοο, ()!οιοοοι , ο Βτἱο!, νο!. ιο ἱο-1-ο!.

(10) ΒιιΙΙιιι·ίιιιιι τοπιαπιιιο. Βοοιοο , @ο Μοἱοοτοἱ, 1739 οι ως.,

νο! οι ἱο-ἱο!.

(11) Μοπαιιιοπιοταπι αο |ιί.ποι·ίαιο οοιισίοί Ιτίοοποτιἱ ρο6ίσσίιιιιιπι ἰἱ

Ιιισιταιιι!απι φοι:ιαιιιέιιιιι αιιιρΙοείιπα εοΖΙοοιίο. Εονοοἱἱ, 1781 οι ως.,

νο!. 7 ἱο-Ϊἱ" οι.

(12) Τ|ιο.ιαιιι·ιι.ι που” αποσοοιοταιιι, οοιιιρΙοι:Μο ωραιο αι: Ρτιπαέραπι

αἰίοτιιιιιςιιο τίτοτιιιιι ί!!ιι.οτίιιιιι φο2οἰαε οι οίΡ!οιιιαια (ποιο ΜΜΜ,

ι:!ιτοπίοα οατία, αΙίαςιω Μπι οι:ο!ι·.4ίαο!ίοα Μπι οέοί!ία οποιίιιιιι Ιονιο

Μαιο ιιιοιιιιιιιοπἱα απο. Ι.οΙοιἱοο Ροτἱεἱοτ. , 1717 ιο ως., νο!. ὅ

ἱο-Γο!. 2" ?ΜΜΜ σι:ι·ίρωτιιιπ οι πιοιιαιοι·Μοτιιπι !ιοιοι·ίοοτιιιπ,οοροια

Είσοι·ιιοι,πιοι·αΙιαιο απς›Ιο.ι·ίιοα οο!Ιοοιίο,οοιορ!ι·σιοιιο προ οι ρτἰιισἰριιιιι,

α!ίοιιιιιιοπο οίι·οι··ιιπι ί!1ιιε6τίοιιι οριζοο!ασ οι οιμοπιαια !ιοπο ιιιαΙια ,

οο2οι·α πιοιιαιιιοπια ίπι1ιετία!ί.ι ιιιοπα.ιωτίί διαοιιΙοιι.οζι οιο.,Ρ!απ.ι σωματα

!ιιζοοι·ίσω ο πω: Ρταε.νοτιιιιι οοι·ιιιαπίοίσ, ι)αΝίοί.ι, αιιι)1ίσίε, ίΒαδίοίο,

οοιιι2αιι£ἰιιοροΙἰ£απἰε , Τετται.·-.εαποιαο ω. Ροτἱεἱἱε , 172!ι οι ως.,

νο!. 9 ἱο-Ϊο!.

(18) ΠΠ .+1ιοιαδ οι:ι:Ιοιίαιιιίι·ί , ο!ι'οι·οιιο ειοΙἱ οοοοοιιἱ οι οοτοἱοο!

Βοτοοἱο οοο ο! 1198 (νο!. 12 ἱο-Γο!.) 1'οτοοο ροἱ οοοιἱοοοιἱ οο

Οοοτἱοο Βοἱοο!οἱ Ποο ο! 1ο71 (νο!. 10 ἱο-Γο!.), ο ςοἱοοἱ οιι!

1.οοοτο!ιἱ ίἱοο οἱ ἱοιορἱ ρἱο τοοοοΙἱ (νο!. ο ἱο-Γο!.).

(Η) Νο! ρτοοἱοἱοεο οοιοοτο οο!!ο οροτο ριιΒΒ!ἱοοιο οο! Μοτοιοτἱ,

!ο τἱἱοτἱοἱ!ἱ ο οο!!οιἱοοἱ οο ἱ!!οειτοιἱοοἱοἱ ιοοοοιοοοιἱ οοἱἱο!ιἱ εοοο

!ο εο8οοοιἱ: 1" Αιια·οοια ου αιιιοτο.ιίαπαε οίο!ίοΕΜοαε οοοίοίοιο παπι:

Ριἰιιιιιιιι Μπα ω. Μοοἱο!οοἱ , 1οθ7-θ8 , νο!. 2 ἱο-ο°. 2' Αποοοοια

οταει:α σα: πιο. ι:οοίοίοιι.ι Μοτο· οοιια8α ω. Ροιονἱἱ , 1702, ἱο-ο°.

ο· Βιι!Ιο αιιιίι·Μο πιστοί σο ΜΜΜ. Μοοοιιο, 1717 ο πιο., νο!. 2

ἱο-ΐο!. ο· ΒοταΜ ίια!ιοατοπι .ιστίρι.οτε.ι. Μοοἱο!οιιἱ, 1723 οι ως. ,

νο!. 29 ἱο-Γο!., οἱ ςοο!ἱ νοοοο ορρτοειιο !ο Ασοοοιίοιιἰ οο! 'ΓοτΙἱοἱ ο

οο! Μἱἱ!οτο!!ἱ. δ" ι1οιίαιιίΒα8οσ ίια!ίοαο «Με ικά. Μοοἱο!οοἱ, 1788

οι ως. , νο!. ο ἱο-Γο!. θ" Νονιισ $!ιο.ιιιιιι·ιο τοιοι·ιιιιι ίιι.ιοι·ίριιοπιιιιι.

!!1οοἱο!οοἱ , 1789 οι ως., νο!. ο ἱο-ἱο!.

(1ἴι) Νο ἱ! εο8οοιιο οο! ιοἱο οἱεοοτεο, οο !ο Βι·ονἱΙο οι οοιι οοιο

οοιοροτΙοοο !ο οοοιοοτοιἱοοο ρτοοἱ5ο ο οἱειἱοιο οι ωιιο 1ο οροτο

οοἱ εορτοοοοἱ!ἱ οοἱοτἱ , ι·ἱἱ`οτἱ!›ἱ!ἱ ο οο!!οιἱοοἱ ο οο ἱ!!οεἱτοο!οοἱ οι

οοοοιιιοο!ἱ ειοτἱοἱ. Ροτοἱο οιἱ !ἱιιιἱἱοτὸ πιο οοοοοοοτοο ο!οοοο ρτἱο

οἱρο!ἱ. 11ο διατίο βοτοπιίπε οι δοἱρἱοοο ΑιοιοἱτοΙἱ εοοο τἱοο!ιο οἱ

οοτιο ο οι οοοιιιοοοἱἱ 8ἱοε!ἱ!ἱοοιἱνἱ. ΟΒοοοο οοοοεοο ἔ!,ἱιορ0τ!οοἱἱ

!ονοτἱ οι Α!οο Μοοοοἱο ἱ! νοοο!οο, οι εοο ἱἱΒ!ἱο Ροο!ο, ο ου! Ροονἱοἱο

εορτο !ο οροτο οοο!ἱ οοιἱοἱιἱ ο εορτο !ο οο!ἱο!ιἱἱο οἱ οΒιιἱ Βοοετο.

Πο! $ἱεοοἱο ροἱ , ο!!το !ο οοιἱεεἱιιιο Πο σοφια .Πα!ίαο, ο!ι!›ἱοιοο

ςοο!!ο ο!οεεἱοο οροτο , Βοοιιπι , οοπ.ιιι!ιιπι , οίοιοΒοτιιοι οι: οοικοτιιιπ

ι·οοιαποτιιιιι ρω (Μιι!ἱοοο, 1δοθ, ἱο-ἱο!.) ο!ιο νο!ο Ρετ ιοο!ιο ο!ιτο.

Νο! 8000!0 Χνο ἱ! Βοοἱ !οεοἱὸ οοο οοτο!!οοιο Παοοο!ια ά'ί.ιοτί:ίοπί,

ο!ιο (πο οι ροΒο!ἱτοΙο οο! Οοο οι Ρἱτοοιο (173! , 1 νο!. ἱο-Γο!.),

ο ο!ιο ροὸ Μ· οοοοἱιιι ο! Τι·ιιοτο «οι ίἱτιιν1οι·. !.οοι·ιἱο ἱ!!ιοτο!›ἱοἱ



ιπιπιοι›ιικιοκι-:; Η

(:οΙΙοιιοτι ο οΙιιο8οιοι·ι !πεΙΒιπΙ (ΙΙ οοπἰ οοι·Ιει(ΙΙ ειιιιί!ο!ιιτο, (ΙΙ ΗΜ, (ΙΙ (:(ιιΙο, (ΙΙ (!!ρ!οπιι, (ΙΙ (Ιοοιιπιοπιι?

οπο! ο Ιο π(ιιιοπο (:Ιιο“(:οιιιο !ΙΙιειΙΙ(ιΙι·(ιπ€οι°ῖιΡΘεειι5:ιιπνιιιιπιοι·ο ε! @οποιο (Η πο(ΙΙ(:Ι ΙΙΙΡ!οπι(ιποΙ

ριιιτἱοο!οι·ἰ (ΙΙ ι·οριιΙιΙσΙΙοΙιο, (Η ι~οΒιιι, (Η οιι;ιοψ(ΙΙρτονιποο,·· (ΙΙΙ(ιιιι·Ι8!ιο, (Η οΙιἱοεο, (Η ιποιιΜοι·ι'Ι

[ο ι·ιι(:(:οΙΙ(ι οι (Ιο(:πιποπ1.Ι ιιιο(ΙΙΙΙ,· εροοἰο!ι:ιιοπΙο πνοπο2Ιοπι, ΙΙιΙΙ(ι (Ι(ι! ΒὶρΙονοοιΖἰο, Ι! Οοάίοο Ττίοί.(απο,

Η βοπιρούιυ·άίσο, π Νοπωπο!αιιο, ι! Οποια!!ίο!ε.(ει, ι!2Ιίο(ίεπε.9ε, Ι'.!πιίπο.(ίαπο, ΙΙ ΙΙ'ίοι·ειι2όπο, ι! Β6°7°

ραπτωσο, ιι πωεπωω, π Ρί.(απο, Ι! Π|ιεπυ·άοεοο!(Ι), ί! ίιΙοπο.νοίίωί2απο (Σ), Η δέοί!ία›ιο (3) ο τοπ!!

(πω, (πιο μι· (Ιονιο ποπ ι·(ιιπιποιιιο, -εοιιο·-τιιΙΙΙ οο(ΙΙ(:Ι·ρι·ον!πο!(ι!! ο !οοο!ἰ (Ι'Ιτο!Ιο, ι·ειοοοΙΙΙ,

ριι!ιο!ιοπιιο(ΓΙ!!ιιεΙτοΙΙ (Μι ν(ι!οτοει Ιπροο(πΙ ΙΙ(ι!!(ιιιι. Ω!

'Ι'(ιΙο ο ιποΙΙ"(ιΙτι·ο ο Ι:ι ειιρρο!!οτ!!!ο ἰειοτἱοο·_-πιοεεο ιπ Μισο πει Μπι! Ι(ι!ιοτΙοεΙ ο πο!!! εοτἱιτοι·ἱ

(!!ι!!ει πιο!(Σι πο! 8800!0 ΙΟ!! ΙΙπο (ι (παο ΙΙ :απο (Πιο πο !ιει·ριτοοο(ΙιιΙο. Ε (ΙιιοιιΙιιπ(ιπο (ριοετο ποε!ι·ο

5ο(:ο!ο Χ!Χ,(!ιο νο ιπ(ιτιιι·(ιιι(;Ιο (:οπ ιτι·ο(ιιιιοΙο πιοΙο (Η (Μιν!!έι ο (Η ρι(ο€τοοεο ·Ιο ρι·ορτιο οεἱ5ιοπ2(ι,

ποπ οποιο πο! ρι·ἱιιιι οπο! (Μπι ροεΙο ιιι(επτο (ιοοπϋπιιοι·ο !'οροι(ιι (ιπ!ἰο(ι, ο ροι·οΙι('ε ρ!! ε!ιι(ΙΙ Ιοεειοτο

νὁ!!! ει! Ιιο!!ο ο ο!Γ·Ιιιιπι(ι€ιποεο ρ!!ι οπο ει! @πιο (κι ει! αποτο, ο ροι·(:Ιιο !ει ι·(ιρΙ(ΙΙΙἑι (ΙΙ ε!ι·ποι·(Ιἰιι(ιι·ἱἰ

(ιννοπἱιιιοπιί ροΙΙΙΙ(:Ι ενο!ροερο 11%!! (ιππική οιιρἰ(Ιἰ (Η (:οεο ιιονο!!ο Ι! (Ιοε!(!οι·Ιο (ΙΙ ρἱπ ρι·οπΙο ο ριίι

ΓιιιιΙονο!ἰ ΙειΙΙ(:Ιιο, ο (Η Β!οιἰο ιιι(επο (ιπτἰοιιπΙο¦, ριιι·ο ει(Ιοεεο, ο ποπ πει ριπή, πο! ι·ἰενοἔ!ἰ(ιι·5ἱ (Η

ο8πἱ !εΙΙοι·(ιΙιιτ(ι (το 8!! ο2ἰ Ιιι·(ιιιιοΙΙ (Η ιι·(ιπ(ιιιἱΙ!ο ο πωσ!! ρο(:(ε, οι ει(:οοεο ἱπ Μπορει (πιω ποΙιἰ!

Βετο (Ι'ἱπἔο(ἐπὶ ροι Ιο 8Ιιι(ΙΙο πο!!ει εΙοι·ι(ι, ο !:ι.ι·Ιο(ιι·οο (Ιο!!ο ο(ιιΙο ο (Ιο!!ο ιποιποι·Ιο οπ!ἱοΙιο ο!!Ιοιιο

!οι·εο ει! ρι·οεοπΙο ευρω ορπι (Μπι Ι'οιιοι(: ο !ο ρι·ο!οι·οπι:ει.

Πει οι Βοποιοε(ι οπιπΙει2Ιοπο πο(:(ιιι(ιτο (π... (Ι(ι (πιο Ιπειι·ι !ιιπειπΖι Ι(ιπΙο δ'οσίεΙά Ρι·οωιω (ΜΙΝΙ ε(ιρ!οπ2(ι

(Ιοἱ Ριιιιοἰρἱ, Ιο οπο!! ΙπΙοπ(Ιοπο (ι ιπἱΒ!ἰοι·(ιι·ο ο ει(Ι (ιι·τΙοο!ιιι·ο !':ιπ!ἱοο ρ(ιτι!πιοπιο εΙοι·Ιοο (!(ι!!ο ιιιι2ἱοιιἱ,

Ιοο!ιοπ(Ιο (:οπ (ιεεἱοιιο ΙΙιΙΙ(:!ιο (Ι(ι!!(ι οοοιιι·ιπΙ πω πι(ιιιοεοι·πτΙ (έ. πο! εἱΙοπΖἰο ρο!ν(ειο50 (Ιο(,;!Ι ειι·(:Ιι!νι

ΙειεοΙο ριιι·ο Ιιι ι·(ιοοο!!:ι (ΙοΙΙο οοεΙΙΙιιιΙοπΙ ο (Ιο!Ιο Ιιο!Ιο ροπΙΙΙΙ(:Ι(ι

(Κορωπι ΒιιΙΙ(ιι·ίωπ. ΙΙοιπιιο , ΜΙΤ) οΙι(: Πι οοπι.Ιπιι(ιιο (ΙΜ οπο!

Πρ!! ο Μ! !.ππιιιεο(ι. ΠΙ νι!!οι·Ιο ΒΙι·Ι εἰ Ιιπππο !! Μεπ:ιιι·ίο

(νεπ(ιιΙει , “ΙΜ ο εφ., νο!. Ιδ ἰπ-Ι.°), ο Ιο Μοπιοι·ίο ηι:οπ(Ιίω

(Ι(ιΙΙ'(ιππο ω!!! αΙΙ'(ιππο “Ιω (Ρ(ιι·Ιεί, Ι.Ιοπο ο ιιΙΙι·., ΙΙΙ"Ιδ ο πο.,

νοΙ. 8 ἱπ !!”); (·Ιιο εοπο νοι·(ιιποπ1ο ππο (·οΙΙ(ιιΙοπο (ΙΙ (ΙοοιιπιεπιΙ

ὸἰρ!οιιι(ιιἱἐ:Ι, ο Ιπ ρτἱιπει (το!!οιΙοπο (ΙΙ 1ο! ροιιοιο ειρροτειι Ιπ ΙΙιι!Ι(ι.

Ι)(ι!!' ΙΙ8Ιι(ιΙΙΙ ο Ι(ι (ειπΙο (:οπιιιι(ιπ(Ιππι ΙΙα!ί(ι πιο”, οοι·ι·ο(ΙειΙ(ι (ΙΙ

πιοπιιιιιοπΙΙ οοο!οε!πε!!(π (ΙΙ οριιΙ εοι·ιει (!Ιοιπει, ΙΙΙΙ(Ιι. ο Με., νο!. ΙΙ

Ιπ-Ι”ο!.). Με οροι·(ι ριιΙιΙ›ΙΙο(ιΙο, Ι!!ιιο!τοΙο ο :ιπο!ιο (οι·ι·ο!Ιο (ΙΜ (ΜΜΕ

Ποιο!!! Βει!!οι·ἰιιἰ (ΡΙο1ι·ο ο θπι·οΙππι(ι) πο!Ιπ ρειι·ι(ι ερωΙπΙιπ(:πτο απο

ι·Ι8πιιι·(Ι(ι Ι'(ιπποιι (ΙΙε(πρΙΙιιιι (Ι(ι!!:ι (:ΙιΙοοιι, εοπο (πιο ο οοεΙ (:οπο5(ι!ιι!0

οΙιο νο!οπΙΙοι·ἰ πι! ρ:ιεεο (ΙΜ Γιιι·πο ρπι·(ι!ει. !ιποπιιιποπ!ἰ ιιιπΙιτοεΙιιπΙ

πο! Ριπι(:0!!! (Απιοι·οιιδαπασ Μο(!ίοΙ(ιιιί Ιιει.(ί!ίο(ιο (Ιοοπιποπ!(ι, “ΜΒ

Ιπ-!”ο!. ) , (μιο!!Ι (ΜΗ ἱπ !ιι(το (ΜΙ (ΙἱππιρἰπΙ ( Μ” ιποπι(πι(·ιιΙα , ίπ

Μ!... ρτα(·οίριιι· πωπω (πιστα πο. «ΉιωΙτατι2ια, ΙΙΙΙ.θ-99, νοΙ. 2 Ιπ

Ιο!.), ο ε!! ο!ΙιΙ (Ι(ι!!(ι οΙιΙοεο ει·(ιοπ ο !ει!!πιι ριιΙιΙιΙΙ(·ει!Ι (ΜΙ Ζιιο(·π(,ιιιΙ

(0ο!!ωΙαπειι ιποπιιπισκωι·ιιιπ οσ8α·ιιπι (·οοΙοεί(ιε οι·(ι(:(·αο ο! Ι(ιΙίπειε ,

Ιθθ8, Ι νοΙ. Ιων) ο!ιἰιιεοι·ο ποπ ορτο(,ιΙ(ι Ιο(Ιο !(ι (;!οι·Ιπ (Ιοί;!Ι

πω!! ΜΜΜ ΙΙιΙΙΙ (!ειρ!'ΙΙ(ιΙΙ(ιπΙ ΙΙπο ει! εο(:ο!ο Χνιι. Νο! (οοο!ο πο

πωπω Ι! 8ΙΙι οπει!.ο ΙΙΙιιτιι!οι·Ι οποιο εε!! εο!ο μι· !ιιΙΙΙ, ο Πι ειιροι·Ιοιο

ει οπι(ιοπιιο, ειιιοΙιο (Ι(:!!ο ει!!ι·ο ποιΙοιιΙ. Νοπ ροι·ΙππΙο :Ι οΙ›Ιιοι·ο Ιππ!Ι

(ο(ΙΙοι ιιιεε. (Ιο!!ο !.πιιιοπιπιιι(ι πιεεεΙ ίπ ν!ιιι (ΙΜ ΒΙεο!οπΙ, !π Ρίναι:σ

ειιωωω πο! (πω, (·οι·το(Ιοπι (Η ειπιιοΙιΙ (Ιἰρ!οιπἰ (ΙΙΙι·(ιπιο, 17%),

!ο Βε!ί:ίο ΜΜΜ( (ΒιιΙίσί(ιε οπιάΙ2οπιπι, πιο (πωπω απ(·ο(!ο!ωι οριο·οιι

Ιοπιπι οο!!οσωπαι. !!!οι·(ιιιΙ., Ι'ΙδΒ οι πο., νοΙ. 18 ἱπ-8"), ΙΙ (Ι(ι2(ι!σιοιι.:

(Ιοάί4:ιαπι Μ. πιά ἰπ ΒΙΝίο(Μοο Πίσαιπ!ί(ιπα Ποι·(·πΙίου (ιι!.πνυ(ιιιωτ

(Ι..ΙΙιιιι·πΙ, Ι'ΙΙΙΒ, Ι νοΙ. Ιπ-Γο!.) ο Ι Μοοιππεπτί (πιο (]!ιίι·.πι Γι`οι·επ£ἰιια

(δαπ(:Ιοε Ε(:ο!ωίιιο ΡΙωωι€πω Μοπιιπιωπα. ΓΙοτοπΙΙ:ιο , Πδ8 , νο!.

θ Ιπ-Ι'ο!.) πο! (Ιο(ΙΙε(πιπο Ι.οπιί; ο εἰ (ιΙι!›(ι πο! Ρο!οπΙ ιιπ ι!!ιι(ιι·ο

(:οπϋιιππι.οι·(ι (!οΙ (Ιι·(ενΙο, πο! (Ιι·οπονΙο ο (!ο! Βει!!οπετο (ΠΙτίιι.((Ιιιο

ΙΙισσιιι(τί πονο ειιρρΙοπιι·πΙα. ΥοποΙΙΙε, Ι'Ι3'Ι, νο!. ὅ Ιπ ω!). Α! ΜιιΙΙ(ιΙ

(ΙοΙιΙιΙειιπο Ιο θει!!ία(· απ!ί(ριί!!ιιωι· (,μιιιο(Ιο·ιπ “πω” (Ρ(ιι·ΜΙε , Ι'ΙΙΒ,

! νο!. Ιιι-!ι"), Ι! Μπιπισιιπι ΙΙστοπεπεο (γοι·οπιι, Ι'ΙΙι.ΙΙ, ! νοΙ.Ιπ-ίοΙ.)

ο ΙΙ ΒΜἰοο Οιιίι·ίπιιΙο (νει·οιι(ι , Ι”ΙδΙι, ! νο!. Ιπ-Ιι”); ει! Ι.(ιρΙ ΙΙ

(](ιάυ:ι: (ΙίΡΙοιπαάοα.(είνί(αώ ε! οου!εσίαο Βοτροπισπ.είο (Βοη.ιοιιιΙ, Ι'ΙΙ:ΙΙι,

Ιπ ΙΜ.), ο! ΕππΙ.ιιοοΙ Ι ΜοπιιιποΜί ΙΙ(ινοππα!!ί (Ωοοοιι(ι, Π86,νο!. ΙΙ

Ιπ-!ι.0 ); ει! (Ιει!οροιΙι Ιπ ΒασσοΙΙιι ο Ιο Νιιο(α πια·ο!2(ι (ΙΙ ορπε(:οΙΙ

ε(:ΙοιιΙΙΙΙ(:Ι ο ΙΙ!ο!οΒΙοἱ, (·οιιΙΙπιιιι!ει ροἰ πο! Μ(ιιι(!ο!!Ι (νοιιοιΙ(ι, Ιἶ2ΙΙ

ο ποπ., Ι'Ιδεΐ ο πρι., νοΙ. (ΙΙΙ Ιπ-Ι2) ; ει! Ι)π!-ΙΙοηι(› 8!Ι 8οο!Ιδ (ΙἰρΙοιιιΙ

ρ(ζιοπί (ΡΙε:ι , Ι'ΙΒΒ , Ι νο!. Ιπ-Ιι" (π. ); ει! ΜΜΜ Ια 5Ιοιία απο

(Ιιίι·ε(ι Ρι.πιπ(ι (||ίεΙοι·ί(ι Ε08(88!(Ιο Ριξιοπ(ιο. !.ιι(·.ιο, (πιο, νο!. 2

ιπ-ΙΙι!.) ο !π δαι(ΙΣιιί(ι οποιο (!Ιοιιιιι, !”Ιδ8, Ι νοΙ. Ιπ-!ο!.), π! ΜειππΙ

Ιο Ο.(σοι·ναι:ίοπί (ορια ι πρι!! απιώΙιί (Ιοί προ!! !ιο.(εί (νοποιΙει, Πω

π! Ι'Τ8θ, νοΙ. δ!! ἰιι-!ι°) (πιο τοπιο Ιιιοο ερειι·οοι·ο (οριο Ια (παπι

ΙΙ:ι!Ιππει (πι πιο(ΙΙο ονο: ει! Ι.(ιιιοι·Ι Ιο ΙΙΙιζ9(ο!!απαι ω: πωσ. @Με

οεοιωιωω- (:ο!!ερϋ ΜΜΜ (ΙΙοιππο, Ι'ΙδΙο-δ'Ι, νο!. 2 Ιπ-8"); (ι!!'(ι!ιοΙο

Ζιιο((ιι·Ιπ Ι:ι (:ο!!εαίο αποσάοϊοινιπ ιπα!ίί @Η (Τ(ιιιι·ΙπΙ, Ι'Ιδδ, ἰπ-Γο!.);

ει! Μιιο(·ΙοπΙ ΙΙ δο(Ιίο(ι (Ιίρ!οπι(ι!ἰυο, ο !ει ΒΐΙΙ:.πι (ΙΝ ιΙσπιίπίο (ΙΜ (ΜΗ

(Ι(·ΙΙ(ι θΙιι·ι·(ιπΙει·οο ([.π(:(·(ι , ΠΤΙ', νο!. 2 Ιπ-Ι(°88ι. ) ,Ι οροι·ο (υπο

Μάιο (Η ρι°ο2Ιο$Ι (Ιο(ππιοιιιι.'Ι.(έ πιοιποι·Ιο ιποπιιειΙΙ(·Ιιο εοπο (!(ε!ιΙΙΡΙΩΙ

ει! (ΙπΙΙοΙ(ι, ο! Μι((ι`ι·(ιιι ο ει! Ποειιι(ΙοπΙ (ΙΙ ιποΙ1!πιπ!οι·Ι:ιΙΙ ω!!!

(!ιι!!”οεοιιι·ΙΙΙι οι! ορι·οΒΙιιιποπίο Ι!!πειι·ιιΙΙ, επι πο!Ιει Πέ.(Βοι·ίτι οΙ1Ιπι!ί(ιο

Οαπια!(!πΙσπσΣε μι· οιισειι!οτι(Μ ω·ίοπι (Ιί.(2ι·έομΙα (νοποΙΙΙε, Π83 οι

πο., νο!. ι Ιπ-!”ο!.), (πιο π(:ρι!Ι Αππ(ι!ω ()(ιιπ(ι!(ΙιιΙσιιιω (νοποιἰἰει,

(νεο ο! ως., νο!. θ ἱπ-ΓοΙ.). Ι.ο ειοεεο ΜΙΙΙ:ιτοΙΙΙ·(Ι (ΙΙ(·(Ιο π· πιο

(ο!ιει (Ιο!!ο ιιπιἱοΙιο οι·οπιιο!ιο (ΙΙ"Ριιοπιπ πο!!ο (πιο Αοσ(·.ι.σίοπο.( Γι»

1·οπ2ίπιιι· οι! πτ·ΐρ8οπ(Ι.(· (στ. Μι!. (πιτ. Μιιτα$οι·ίί ( Γοντιι(Ιπο , ΓΠ! ,

!· νοΙ. ΙΙΙ-ΙΜ.), ο π( Εί!ιΙίο(Μο(ι (οάίσππι πι". δ. ΜἰσΙιοἔΙΙ.( ν(οικΙΙ(ιι·ι(πι

(δ. ΜΙ(3Ιιο!ο (ΙΙ 'Μιιι·:ιπο) (νοποΙΙΙε, ΙΜ, Ι πω: Ιπ-!”ο!.). Ι)ο! ΙΙΙ(ιπ5Ι

ο !ιι (πιο ι·Ιριι!ιι(ει δε. (·οποί!δοτιιπι ποσα ο! ασπρ!ί.ιείιπα ωιππω

(Ι.ιιο(ιο, Ι'ΙΙ(8 οι έο(ι:, νοΙ. θ! Ιπ-Ι'ο!. πω.) επροτΙοι·ο ρω· πιοΙΙΙ ι·Ιερ.ΜΙ

(ι (ιιιοΙ!ε πο! Ι.:ιΙ:Μ ο (!οΙ!'Αι·(!ιιἱπο, Με( ΙΙΙιιο!ι·π·ιΙοπο (Η υπ Ιπο!,οπ'ο

@Μάο πο! ΩοΙπρΙ (ΙΙ 0(ιι·Ιο Μ:ιεπο (Π: ίπ.ειρπί α!(Ιίω (](ιι·σΙί ΙΙΒιρπί

(τοπικ .(·ει·ίρΕυ , ο! ίπ ΒίωίοΙΙισ(:(ι 'ιπτιίοι·ίσ (ε(·σΙειιί(1ο Ι.ιι(:οποίο έοι·ν!ιΙο),

ο!!ι·ο !ει οι( πω( ο(ΙΙ:Ιοπο ο(Ι ιιπιρ!ΙοιΙοπο (Ιε!!ο Μί.(σ(·ΙΙππά πο!

Βιι!ιιιΙο. Πο! 'ΓΙι·ει!ιοεο!ιΙ εἰ Ιι(ιππο: Ι" ?απο ΒιιπιίΙίπιοιιιπι πίσω

πι(·ιιι(ι (ιππ(›!‹ι!ἰ‹»ιἰ!ιιω (ιο (Ιί.(.(οπαΙίοπίοπσ ρτο(Ιπππί.<ι ίΙΙιι.(2ι·(ιΙα (Μο(ΙΙο

Ιππἰ , Ι'Ιδί5, νο!. ΙΙ ἱπ Ιι."); 2" 8Ιοι·ί(ι άυ!!'αιιριι.πα !ι(ι(ΙΙά·(Ιί δ. δίΙ

"που (Η Νοποπιο!ιι, α(,)ρίππωνί ΙΙ (Μίνα (!!ρ!ιπποποο (ΙοιΙΙα πιι·(Ιειι”πια

!!!ι(ΜΜΙο απ( πω: (Μο(Ιοπιι, Π8Ιπ, νο!. 2 Ιπ-ΙΙι!.); δ" Μ(·πιω·ίο

ε!οτίο!ιο πιοι!ωιωί σο! (·ο(Ιίω (ὶἰρ!οιπ(ιΙἰσο ί!!(ΜπιΕο (Μο(Ιοπιι , Π98 ,

νο!. δ Ιπ-Ιυ"). Ι! Ειιιπιι;;(ι!!! (Σ ιιιιιοι·ο (!ο!!ο κοι·π(!ο (Ιἰ ΜΜΜ

(Ιπι·(πι!ε Ια 9ιιοι·ι·(ι (Ιἰ Π(Ι(·ι·ίπο ! ίιπροι·α$οπ·, ΙΙΙιιππι!ο σοπροτραπιι·πο

ο σοκ (απο. (ΙΙΙΙππο , Ι'Ι'78, 1 νοΙ. Ιπ-Ιι°), (Ιο!!ο Ιππίπι:δοπί (Ιἰρὶο

πιο!ίο!ιο (ΜΙ!ειπο, Ι8θ2, νο!. 2 Ιπ-ο0) , ο (ΙΜ δο(Ιί(·ο (Ιιρ!οπια!ίσο

σαπί.4ιποι·οείπιιο , ριιΙυ!ι!Ι(ιιιο (Ιορο Ιει (ΙΙ ΙπΙ ιιιοτ!ο (!ο!!'Αιιιοι·(:ΙΙΙ

(ΜΙ!ππο, Ι8θὅ , ! νο!. Ιπ-&"). ΙΙ Πιι(ιΙπιοιι!(· Ι! Μπι·ΙπΙ , πο( Ι.:ι

ειππ(!'οροτει, θ” π!!! ε ί ιποπιι(ΜΜέ (Ιοί ρωπιε Λι·(·(ιΙί π. (!Ιοιπει,

Ι'ΙΙΙδ , νοΙ. 2 Ιπ-Ιι"), (πιο ο !”οι·εο ιιπΙοιι πο! (πιο ροιιοι·ο , Ιοοο (ΙΙ

ριι!ι!›!ἰ(·(ι ινιε!οιιο Ι Ραρίο·ί (ΙψΙοιιι(ιΙΙ(έ ι·(1ο(ο!!ί α! ί!!ιω·Ιι·(ι!ί (Βοπιει,

ΜΙΒ, Ι.-νο!. Ιπ-ΙΙι!.).

(Ι) νο(Ι:ιεΙ !π πωσ ρι·οοο(ΙοπΙο.

(2) ΙΙΙ Β(ι!πιοΙΙ(ιπο ΡιιιιΙΙ. Ι.ιιο(ιι, Ι'ΐ33-δ'Ι', νο!. 2 ΙιιΦΙ`οΙ.`

(3) Ι)! ιποπείρποι· (ΙἱονοππΙ (Η ΙΙΙονιιππΙ, Ι!!ιιεΙππο «πι (πιω

(ΙΙοεοι·Ι(ι2ΙοιιΙ.



ι ε ικι·εοοιιιιιοπ κ.

ε ἀεὶὶε ὶιὶοὶὶσὶεεὶιε (εεε εειὶὶὶστὶ, εισιιεεὶιε, εΦεὶιιὶὶ ε ἀὶρὶοιιιὶ εὶιε ὶὶὶιιεὶιει:ιο ιτιετενὶἔὶὶοεειιιειιὶε 1ο

νὶεειιἀε ἀεὶ εεεοὶὶ ρτεεεἀιιὶὶ. Β ρτὶιοε Πε ωιιε ειιι·εε ὶιι ὶὶεὶὶε ὶε Περο(οείο:ιε .εορπι επ .Ωω (26

.εστία ροο·ία, ει·εεΦε εσιι ιιιεειιειιὶιιιο εσιιεὶΒὶὶσ ἀε Β.ιει.ο Δι.ιεειιτο Βε ἀὶ 8ετἀεἔιιε (ὶ),ὶεὶ ἀὶ-σιιἱ

οσιιιε ετεὶιὶιε ρει·είο ερὶειιἀὶἀεπε ε 1ειιιε, πιο ὶὶε ιι1εὶ εὶιε εε εε εεοιιιρεειιὶ ιιεὶὶε εὶε νειιι.ιιιι·ε.: ὶὶ

τεἀὶιιιὶὶο οποτε ἀεὶὶε στΗιιιε ἀὶεεὶρὶὶιιε. Πε ειιεετε ειοιιὶεεὶσιιε ιιιεἀεεὶι1ιε ρτοεεἀεὶὶει:ο ε νειιιισ στο

εεἀειὶἀο εστι ὶειὶε εειιιρι·ε ετεεοεοὶε ὶε ΡιιοΒὶἱεεεὶοιιὶ ἀ.ὶ ὶειιὶὶ ε εἰ τετὶ ἀσειιιιιειιτὶ ρι·ίε εεσιιοεεὶιιὶὶ.

(τε ὶε οιιεΙὶ (Ρετ εειιεετε ὶὶ ὶεἀὶο ἀὶ ὶιιιιεὶιε εὶὶε2ὶοτιὶ) τὶεστἀετο εσὶειιιεοὶε ὶε Μεοιοι·ίο .καθεσ

άψΙοοια2ίε|ιε ο(έ δο!ια2:ο (ε) , ὶ Μοπο.9εΜ2ί ιι'ε!ίο Β. Βίοίίο(εοα ραεἰοἰιια άε.εοο·ί28ί εεί ίΜ.ιεΙο·ο2ί Μ!

Μετεειιἀ (Β), ὶε θο(!εείοπε α'εί ιἰοεαοιειιϋ .ε·2οι·έοί ορροπειιεπ25 ο22°|2οΖία (ε), ὶε ΖνοοΒίο ιἰί οιαοοεει·ί22ί

έ:ο!ίαοί, ε ὶ Ποεαοιε:πί ο(ί .ΜΜΜ ί2οΙίωπι ἀεὶ ΜοΠιι1·(5), ὶο δρίοί!εοίιιοα σ·οοιοπωω ἀεὶ Μεὶ (θ), ὶε

Πε!α:είοπί άεο!ί απιύα.9εία!οι·ί οεοε2ί ο! .ε·επο2ο Ριιὶιὶιὶὶεεὶε ἀεὶὶ"Αὶὶοει·ὶ (Τ). ὶὶ δαιαΙοοο ἀεὶ εοάίεί πιεσε.

άε(ΠΙο2οοίπίαπα ἀεὶ ΜἱιιεὶσΕὶὶ (8). Γ)ώ·ε|ιίοίο ε2οι·ίεο-ί(α(έοπο ο'εΙΖα δοσίε2ά βοτεοπίσιο (θ). ί ?'α·ο2τασί

ρωοεα άείία Ι1. @Με άί δ'οοοία εο!ίε Ρο2επιε .Ωπιπίε7·ε (10). ε ὶ εὶε εὶὶεὶ.ὶ Ποοιιοπεπά είί ασοεε ραΜα (Μ),

ιιιοιιιιιιιειιὶο εεεὶ εὶεεεὶ ἀεὶ ει·ενε εειιιιο ε ἀεΠε "Με ιοιιοὶὶὶεειι2ε ἀὶ ιιιιο ἀεὶ ρὶὶι εεεεὶὲὶ ιιιοιιει·εὶιὶ

ἀεὶ ὶ›εὶ ρεεεε ἀΉεὶὶε. -

Ριιτε 1ι·ειιιιιιεει.ο ε (ειπε εορὶε ἀὶ εσὶὶε2ὶοιιὶ εὶοιὶεὶιε, ἀεὶὶε ἀιιεὶὶ εἰ σιισι·ε εὶ ρι·εεειιτε σειιιιοε

ἀεὶὶε ιιεεἰσιιὶ ὶιιεὶνἱὶὶὶε. ὶε 8ετἀεἔιιε οσο εἰ εἀεὶιὶὶο ειιεστε νετεσ ὶε ὶὶεὶὶεὶιε ὶεὶὶει·ε ἀεὶ εοὶειιιιε

ιιὶὶὶ2ὶσ ἀἰ τεἀιιιιετε ὶιι ιιιι εσὶ εστρσ 1 ιοοιιιιιοειιὶὶ εειὶὶὶὶ ἀεὶὶε εεε ιιιστεὶε εεὶεὶειι2ε ιιεὶ ὶιιιι€ο

ρετὶοἀσ ἀεὶὶε εὶε 2ι·εεεστεε. Β τιιι€ενοΙτε, ἀεΡροὶεὶιὸ ὶε ειιε νὶεειιἀε ειιὶὶεὶιε ε τεεειιὶὶ ίοι·σιισ εει·ε

εὶειιιειιὶε ιιει·ι·ειε, ἀερροὶεὶιε ὶε εειὶε ἀεὶ εειιετσεὶ εΙιε ὶε ὶὶὶιιεὶτετσιιο οσο επὶσιιὶ ἀεἔιιε ἀὶ ε1ει·ιιε

ι·ὶεοι·ἀειι2ε ε εὶεὶε σου Γεὶὶεὶιε οσο εοιιὶειιιιειιἀε ἀε ὶιιιιἔσ οὶ1ὶ)ὶὶσ τὶνειιἀὶοεὶε, ὶε ετεεεὶιιὶε εὶνὶὶὶε

ἀε'ὶειιιοὶ ε ὶ'οιιστε ἀε'εει·ἀὶ εὶιιἀὶὶ εἀἀὶιιιειιἀενειισ ἀε ὶεὶ ειιεε$"εΗτε ορει·ε ιιε2ὶοιιεὶε, εεεὶο ὶε

νετὶὶε ἀεὶ ἀ0ειιι11ειιὶἱ ἀεεεε ὶεἀε εὶὶε ιιεττε2ὶροὶ. ε ΓειιὶοτὶΦε ἀεὶὶε ὶεετὶιιιοιιὶειι2ε, ο (απο εσενε ο

οιιεεὶ ὶιιὶὶε εσιι1επιροι·ειιεε, ερμιεεειιτεεεε είιεεὶ τεἀὶνὶνὶ ὶ Με ε εὶὶ ιισιιιὶιιὶ εὶιε ὶε ίιιτσιισ ιιεὶ

(1) (Με τεεὶε τεεειὶΙὶο ἀεὶ 20 εριὶὶε 1888 8. Μ. ε1ὶὶἀὸ εὶὶε πισ

ἀεεὶιιιε ὶ'ὶιιεει·ὶεσ ἀὶ εορτεὶιιὶειιἀει·ε εὶὶε ριιοὶιὶὶεειὶσιιε ἀὶ ορει·ο

ὶιιεἀὶὶε σ πιο ερρετὶειιειιὶὶ εΠε εὶσεὶε ἀε,ειιοὶ Β. 81811, ε εὶιὶειιισ

ιι εσιιιροιὶε ιισιιιὶιιὶ ἀοὶὶὶεεὶιιιὶ , ὶ οιιεὶὶ με· ιιιει·ὶὶσ ἀὶ ὶ›εὶὶε εἀ ειιιἀὶὶε

εετὶὶὶιιι·ε ειιω ἀε εεεὶ ἀὶ ριιὶιὶὶὶὶεε ιεεὶσιιιε εοιισ ιιιιὶνετεεὶιιιειιὶε

ἀὶ8ὶὶιιὶὶ εἀ σιιοτεὶὶ ιιεὶὶε ι·εοιιὶ›ὶ›ὶὶεε ἀεὶὶε ὶεὶὶειε. Μ ὶενσι·ὶ ἀὶ ὶεὶε

ἀεριιὶε:ὶοιιε εοιιο ἀονιιὶὶ ὶ ιιισιιιιιιιειιὶὶ ἀὶ εὶοιὶε ρεὶιὶε (11ιΜοι·ίοε

ιι1ι·ίασ πιοπωιιοπιιι Μίκι @Με Πεοί.σ δωσει Αι.ιιιειιτι. Αιιειιε9;.

Ποιοι. , εκ ι·εΒὶσ ὶχρο8τερὶιεο , 1888 ετ εεε. , ὶιι-Ϊσὶ. ιιιεεε.) ἀεὶ

οιιεὶὶ ρειὶετειεσ οιιὶ ερειοεεσ. Ι.'εεειιιρὶσ 1ο (απο ὶιι1ὶὶεὶ.ο ὶιι εὶΙι·ὶ

εὶεὶὶ ε Με ὶὶεὶὶειιε ε ειιεὶιε ἀὶ οὶὶτειιιοιιὶὶ. Νεὶ18ὶ2εὶ›ὶισ εοιιιὶιι

εὶειιιειιὶσ ὶε δοο:ίσω ε1οτίεα ἀὶ 8ὶειιε, ἀεὶὶε ιιιιεὶε εὶ εερεΜε ὶε

ριιὶιὶιὶὶεειὶοιιε ἀεὶ ιι1οιιιιιιιειιὶὶ εὶσι·ὶεὶ ἀὶ οιιεὶ ιιιιιιιὶοὶΡὶο. Μι δοείετὰ

.Μάσα ἀὶ ΕΊι·ειιιε ρτοεεἀε εεεὶὶειἀειοειιὶε ιιεὶὶε ὶιιιροτὶειιὶε μιο

ὶιὶὶεειὶσιιε ἀεὶ εεε ΑΜΜΟ .<ιιοτίσ.·ο ἰὶοΙἰαπο. Σε 50εἰε1ἀ. εΙοι·ίεα ἀὶ

Νεροὶὶ, εσεὶὶὶιιὶὶεεὶ ιιεὶ 18Ϊι8, ὶιιὶειιἀε εοιιὶὶιιιιειε ιιεὶὶε ὶιεὶὶ'ορει·ε

εὶε ὶιιεσιιιὶοεὶεὶ:ε ἀεὶ Βετοιιὶο, ἀεὶ Μιιι·εὶοι·ὶ, ἀεὶ Τὶιεὶισεεὶιὶ , ἀεὶ

Γειιὶιιεεὶ ε ἀε ιιισὶὶὶ εὶὶι·ὶ νεὶστσεὶ. Ριειιἀει·ε ὶε ιιισεεε ἀεὶ ἀσειιιιιειιὶὶ

Ρετὶὶιιειιὶ.ὶ εὶὶε εὶσιὶε ἀεὶ ἀιιεεὶο ἀὶ Βειιενειιὶο , ε φιὶιιἀὶ εεειιὶι·ε

ἀὶ εεεοὶσ ὶιι εεεσὶο ὶὶιιο ε πιώ. [Με ἀεὶὶε ρτὶιιιε εεε ριιοὶιὶὶοειὶσιιὶ

Με ὶὶ δοάίσε ι1ίΡΙοιπο.2ίσο 1.οποοοοπίδοο ἀὶ (ὶειὶο Τι)'ονε, εὶἑι ειιιιιιιι

:Με ἀεὶὶ'Απ£οὶοοἰο ἀὶ Ηι·ειιιε, ιι.0 11(ι, ἀὶεροεὶσ εεεοιιἀο ὶε τεεὶοιιε

ἀεὶ ὶειιιρὶ, ὶὶ οιιε1ε εσιιιει·ιε, οὶὶι·ε ιιισὶὶὶ ἀοοιιιιιειιὶ.ὶ εὶιε εἰ ενεειι0

ε εὶειιιρε, ιιιε εὶι'ει·ειισ ἀὶεοιἀὶιιεὶὶ ε ἀὶερειεὶ ὶιι ρειεεεὶιὶ νσὶιιιιιὶ,

ιιισὶὶὶ ἀοειιιιιειιὶὶ ιιιισνὶ εἀ ὶιιεἀὶὶὶ, ετιὶεεὶιὶὶὶ ὶιιὶὶὶἀὶ ορροι·Ιιιιιε ειι

ιιοὶεεὶσιιὶ. Σε δοοἰε£ὰ ποτίσει ἀὶ Ι.ιιὶιεεεε (Ι..ιιὶιεεὶι) ριιὶτὶιὶὶεὶιει·ε

επεσε εεεε Με 1ιι·ενε ὶε εσὶὶειὶσιιε ἀεὶ ιιιοιιιιιιιειιὶὶ εεὶεΕειιΙὶ ιιεὶ ειισ

ἀονὶιὶοεσ ετεὶιὶνὶο ιιιιιιιὶεὶρεὶε, εὶιε εσιιιριειιἀει·ε ὶε ιιιειιιοιὶε ἀὶ

ιιιιεε1ε εὶ1ὶε ειιεεεὶὶεε ἀεὶ 1181) εὶ ΠΚΚ), ε (Με 1”ετ 8ε8ιιὶὶ0 εὶὶε

εὶἑι ροὶιὶιὶὶεεὶ.ε Ιὶιιοεοἰ£ο ἀεὶ ἀοειιιιιειιὶὶ Ρετ ὶε εὶοτὶε ὶεἀεεεε.

(2) ὶὶεεεοὶὶε ἀεὶΓενν. Πεὶὶὶιιο Μιιὶεὶὶὶ , ε ροὶιὶιὶὶεεὶε εοιι εἀἀὶ

2ὶσιιὶ ε ιιοιε ἀε @Με Μιι1ε111. 8εὶοιιο, 1828 εὶ 1888, νσὶ. 8 ὶιι-8".

ΙΝ ὶεὶὶ ιιιειιισιὶε 1εεε οιιοιενσὶε εειιιιο ὶε Βίο1ίο(εοα ί$οδίοπιι, 18%,

ιιιιιιι. 287 ε 288.

(8) ΡετὶΒὶ, 18% , ὶιι-(ι°. ΩιιεεΙ'ορει·ε ἀεὶ Μειιεειιἀ ριιὸ εεεει·ε

εοιιεὶἀειεΙε εοιιιε ειπε σοιιὶὶιιιιειὶοιιε ἀεὶὶε Νο(ίσω ε( εωο·αί8.ιι ἀεὶ

πιοππωσι·ί8σ ι1ε Ια οι1ιΙίο1Μφιε άν Βοί, εὶειιιρεὶε ὶιι Ρειὶ8ὶ ιιεὶ1'ὶ8'?,

ε ἀεὶὶε ΜοιεωΑΜ Ι:ίοΙίοΙΙιεεοι·ιοπ οιοπωεπΜοπιοι ποσο ἀεὶ Μσιιὶ

1ιιιιεσιι. ριιὶιὶιὶὶεεὶε ιιοὶ 1ΐ83, νοὶ. 2 ὶιι-Γοὶ.

(Δ) Πάω (18 ΠΠι5ειψε Μ0ὶὶι°ιὶ £1ε πω. οΜεπεξεξ ...Με πεΙΙα

οΜέσωσα πιο ΙΕΕε?ιε1ίεο ἀί Ροή-οί , ε ί(ΙιιεΕπι2ο ἀεὶ ιιιετεὶιεεο Ποιο

ίὶερροιιὶ. Ήι·ειιιιο, 1888, ὶὶροει·. εὶὶ'ὶιιεεειιε ἀὶ Πειι€ε. ()ιιε51ε εοὶ

ὶειὶοιιε μια) ὶ`ει· εεΒιιὶὶο ε τιιιεὶὶε ἀεὶεεὶ ἀεὶ Μιιιεὶοτὶ εἀεὶ ΒιιιιὶΒ.

(ὅ) Νο1ί.·:ίο ἀἰ Με. £2αΙίοπί, ο Με εἰ εί)ει·ίσεοπο αΙΠ$ο!ίο, εο·ίσ1επΕί

πεΙΙο Ιίοι·ει·ία άε1Ι'οι·εοπαΙο ίπ Ριιιἰοἰ. Γὶι·ειιιε, 1888, ὶ.ὶροΒι·. εὶὶ'ὶιιεεειιε

ἀὶ Πειι€ε. Σε .Βοειιιπειι(ί ώ εστω έωΙίαπει. ?ὶιειιι:ε , 1886 , Προ"

ειιἀἀ. Αὶειιιιὶ ἀὶ οιιεεὶὶ ἀοειιιιιειιὶὶ εε ει·ειιο (με ειὶεὶ.ὶ ἀεὶὶ ἀεὶ ὶ..ιιιιὶε

ιιεὶ θεά.: 1ὶαὶἱοε ι(1Ρ(οπιο1ίεπε. .

(θ) ὶὶοιιιε, 1889-52 , νοὶ. 8. Ε ιιιιε εσὶὶειὶοιιε ‹ὶὶ ιιισιιιιιιιειι1ὶ

εὶοιὶεὶ Γεὶὶε`ἀεὶ ἀσὶὶὶε5ὶιιι0 εει·ἀὶιιεὶε ΛιιΒεὶσ Μεὶ εορι·ε ιιιεε. 8τεεὶ,

ὶεὶὶιιὶ ο ὶὶεὶὶειιὶ ε5ὶεὶειιὶὶ ιιεὶὶε νεὶὶεειιε. Ωοιιὶὶειιε Με ὶε ε11ι·εεσεε

ιιιι θέιιι(ιζτίο ἀὶ Βειιιετἀὶιιο Βεὶἀὶ εορι·ε εὶειιιιὶ ὶιιοεὶιὶ ἀεὶὶε δὶοι·ἰα

ἀεὶ Πιιὶεεὶετἀὶιιὶ, οπο. 1ζο28ετα ἀὶ Αι·ι·ὶΒο νιιι τε ἀ'ὶιι8ὶιὶὶὶετιε οοιι1.ι·σ

1οιι1ει·ο, ὶε Με ἀεὶ ιισιιιειιὶ ροιιὶοὶὶεὶ ἀε 8.Ρὶεὶι·ο 1ὶιισ ε ὶὶτεἔοτὶσ ν”,

8ὶὶ Απποὶί ()ιοοΙέπί, ο ιτε ?Με ὶεὶὶιιε ἀὶ Με νὶεειε ἀὶ.Νερσὶὶ.

(7) 1812. .

(8) ΟαιωΙοοο ἀεὶ εοάίοΣπωο. άο11ο ΙσίοΙίοΜεα ἀί δ. Αιι2οπίο ι1έ Ροάονο.

Ρεἀονιι , 1ὶρσΒτ. ἀεὶὶε Μὶιιεινε, 18$2. .

(θ) 1.'.+1τε!ιία·ίο :Μέσο ἱΔοΙἰοπο ειπε ἀὶνὶεσ ὶιι σὶὶσ νοὶιιιιὶὶ.

ιιιιε11ι·ο Βὶε ριιοὶὶὶὶσεὶὶ με· ορει·ε ἀεὶ νὶειιεεειιι θεο εὶ 18Β8 οσο

1ειιεσιιο Με ὶε εὶὶι·ε εοεε ὶε £τοποοὶιε ιιιἰὶιιπσεί ἀεὶ ΠεΒιιοὶε, ἀεὶ

?απο ε ἀεὶ Βιιτὶ8οιισ; εὶειιιιε Με ά'ί1(ΜΜ ί8οδίαπί απο ιίοεπισπσπϋ

ο Με ; Βέι:οπ1ί ι1ί :οσε |οιπἰοὶἰοή εετὶὶὶὶ ἀε (ὶιιὶἀο ἀεὶὶε Αιιὶεὶὶε ε

ἀε (]ι·Μο1ζ·ιιισ ὶὶιιὶἀιιεεὶ ιιοὶεὶο εειιεεε ιιεὶ 1362, ο ἀε θἀετὶεο

ἀε'ίὶτεἀὶ οι·εΐο ιιεὶ 1ὶιιθ1.ὶὶνσὶιιιιιε ςιιὶιπο εοιιιρτειιἀετε 5οι·1Μεοι·ίί

ίπαΜί ἀεὶ ἀοΒε Μει·εο Ροεεειὶιιὶ , ο ὶὶ ()ο(ιι2οοο ἀεὶὶε εεε ὶ`ειοοεε

ΠαοεοΙαι ποτίσει. Νεὶ εεε1σ νοὶιιιιιε ειπε ριιὶιὶιὶὶεεὶε ὶε 5ωπε πιει.

ἀό Με ἀεὶ ὶὶοιιεὶοιιὶ ; ε ιιεὶ νοὶιιιιιὶ εεὶὶὶιιισ ε σ11ενο ιιὶὶ .ΜΜΕ

?οπε£ὶ ἀεὶ εειιετοιε Μεὶὶρὶειο, εσυ ιιοὶε ἀεὶ 8ιιειεἀο, ο ὶ ἀὶερεεοὶ

ἀεὶ Γοεεει·ὶ ε ἀὶ εὶὶι·ὶ οιεὶσι·ὶ εὶὶ'ὶιιιρει·εὶοι·ο Μεεεὶιιιὶὶὶειισ ὶ.

(18) 1'Μ11έσ ριώὶἰοε 612 Μ. Βοι)οΙο Μοίεοπ ώ: 8ονοίε οοεε Με Πιέσ

.9απεοσ έ£πιποὲτεσ, @Με Ια ρεεε ιὶο δΜποιι-δοπιοι·έ.σίε )ιι.νοιι'θι πω:

@Με μιο1ίέε μ” στά” ἐκ Ποί, ω ρι·έσειιιέ: ὁ 5. 111. με· Ιε εοπι1ε

δοΙου· άι: [ιι Μοτοοει·ίω. Τιιτὶιι, ὶιιιρι·. τον. 1888 εὶ ειιὶν., νοὶ. Β ὶιι-ὶι".

(11)1)ὶ ἀεὶὶε ει·ειιε!ε ορει·ε εσιισεὶ ὶὶιισι·ε ριιὶὶὶιὶὶεεὶὶ ηιιετ1ι·ο νοὶιιιιιὶ,

ὶὶ ριὶιιισ ἀεὶ οιιεὶὶ εσιιιρτειιἀε ὶε διιι·1ε ειιὶὶεὶιε, ὶὶεεεοιιἀσ ὶε 1.εθοί

ο 8Ιο(Μί οιιιιιίοίρο(έ , ὶὶ Ιει·ιο ο ὶὶ ιμιειὶο εὶὶ δο·ι·ίαοι·έ.



ιιιι·σοουσιοιιε. ι ε;

τοιπρὶ οπσοτἱ οοοιοσοτοΙνοΙτο Ιὶοω, ρω οροοεο Ισποοτο, σι ι·οι·ο €Ιοι·ιο, σι ροοΙιο 'ἔὶοὶο ο σὶ πιοΙτο

ονοστσι·ο. · ' ·

οι· ιισοοτο ο ορρσιιτο Ι'οροι·ο οΙι"ὶο ποσο οσοτοσσο οΙΙο πιω ροττὶο σοΙ οσο (¦οσιοιιΙ)ιοι.οσοι·ιοο

ο σο'οσοὶ ΙΙΙοιισσιοπ·ι·ι ο·ιοιιιοι σο πιο ι·οοοοΙσ οσ ὶΙΙσοτιοτὶ. Βοπ οοτ οΙιο τοστο ο οἱ οι·σσο ωτὶοο σονοο

ίοι·οο οοοοι·ο πιοἔΙὶο σὶνὶοο σε πιοΙτὶ οΙιοοορροι·τοτο σο υπ οοΙο;ο πιἱ ιιοοοο ροι·οιο σοΙΙ”οιιἰπιο

οι·ονο τοπιοσ2ο οΙιο σοσ οὶο οοπιρἰστο. Νοιισὶιιιοπο οοι·ο οοοο οοπιο Ιοσσοπιοιιτο οι οΙτι·ο ΙοτὶοΙιο

πιιοΙιοι·ι; ο ΙΙ πιω οποσ νοΙοι·ο, ο Ι'οπιοι·ο οΙιο ροι·το ὶπτὶπὶτο οΙΙο τοι·ι·ο ποτοΙο οοι·ο ροι· ιισοοτο

οοΙο, ιισοιισο οσοΙιο ροι· οΙτιο ρι·ονο σοΙ Ιοοοο, ΙπτΙοι·οπιοστο πιοσΙΙΙοοτο. ΠοΙΙο οσι·ο ο σοΙΙο σὶΙἰἔοτιἐο

οΙιο Ιιο ροοτο ὶσ τοΙο Ιονοι·ο σοσ οΙιἱοσο πιἱ οἱ ριοοτἰ οὶοοο τοσο οσΙΙο πιω ροι·οΙο. Ιιοἔιἔο·οΙιὶ Ιω

ρο2ὶοσ2ο σἱ Ιοοιοοι·ο, ο νοσιο πσοστἰ ΙΙΙιι·ὶ οσ οτοΙιὶνὶὶ σο πιο οοσοσΙτοτἱ; ιισοπτο πιοπιοι·Ιο, ιισοστο

ποτωΙο, οροοοο πιὶιιστο, τοΙνοΙτο ὶσΒιοτοΏ οσο ο Ιο ι·οοοοΙτο; πσοστι οοοιπἱ, ο ιισοπτὶ οοιιΙτοστἱ οοιι

ΙσσΒο ο Ιοοτἱσὶοοο·'ὶσσοἔὶσο οοοΒσὶτὶ, οΙΙΙποΙιο ποοοιιιιο οοοο ιποσοοοοο οΙιο οΙΙο σοτσι·ο οέΙσὶσο

σοΙΙ'οροι·ο Ιοοοο τοΙοτὶνο ο οοσοοπ2ὶοπτο. νοσο οΙιὶ Ιοποοτο, οοπιο σο πιοΙτορΙὶοὶ ο ονοι·ιοτο ιοιιιιϊιιο

σονστο σοιὶνοι· Ιο οοιισο ροι· ι·ἱσσι·Ιο ο Ιὶσπιο οι σπ οοΙ Ιοττο; οοιιιο σο οοι·ΙττοιΙ ροι· Ιὶσ€ιιοιροι·

οτο, ροι· τοΙὶΒἰοπο νοιὶΙ ο σὶοτοπτὶ Ιι·ο Ιοι·ο Ιιο ι·ὶοονοτο Ι σοοσπιοστὶ οΙιο οσσονοσο σὶοροτοὶὶπ πιοΙτὶ

νοΙσιιιὶ; ο οοπιο ο πσοστὶ οΙτι·ὶ πο Ιιο τι·οττο σοΙΙ'οοοσι·ὶτο ὶσ οσὶ έωοοοπο οοροΙτἰ, ροι· Ιοι·σο οπιοἔἔἱο

οΙΙο δοι·σοοπο, οσ2ὶ οΙΙ'ΙτοΙὶο τιιττο, Ιο ιισοΙο οοΙΙο ι·ἱοοΙιοσι:ο ριονἱσοὶοΙὶ οοοι·οοοο Ι'οστἰοοὶ τοοοι·ο

σοΙΙο οσο οτοι·ω πο2ὶοσοΙο. νοσο οορι·οττσττο ιισοὶ σσο ριο2ὶοοὶ θοάίοί σοΙΙο τορσΙιΙιΙὶοο δοοοοι·οοο ο

σοΙ ροι·το οι ΟοἔΙὶοισ ορροττοιιοπτὶ οΙ ρτἰσοὶρὶο σοΙ οοοοΙο Χ”, Ιο Ιοοσσο σο πιο ι·ὶοπιρὶστο σοΙ

ριὶιιιο ροι· τοοτὶτσὶτΙο οΙΙο οσο ὶστοτο22ο,ο Ιο ὶΙΙσοτιο2ὶοσἱ Ιοττο οσ οπτιοιιιΙσ; ο 'ιἑἰσσὶοΙιὶ ροὶ οο°Ιοοοὶ

Ι`οττὶ Ιονοισ ιιοσ οι·οσο ίοι·οο οοοσϊοι·τονοΙι ο ὶσἔτοτὶ, Ιοσσονο ὶΙ οοπτο οπιοι· ροτι·ω οΙιο οοποἱἔΙἱοπιιιιἱ

οσ ὶπιρτοσσοτΙὶ σοσ πιἱ ονοοοο ροτοστοπιοπτο οοοοοι·οο ο τοΙΙοιοιΙΙ. Νο οσὶ νοοΙιο ι·οπισιοιιτοι·οι

σΙοροσσΙὶ σο πιο στο ροι· πιοττοι·ο ὶποὶοιιιο τοστο οορω οι πιοπιοτὶο ο σι οοι·το οιιτἱοΙιο; ροι·οΙιο

πσοστσιιιισο οΙ›Ιιὶοιιο οοοὶ οσροι·οτο οοπὶ ρο2ὶοπ2ο σοΙ πιὶο οοσοο σοιιιοοτὶοο, ο ὶΙ ρι·οοω σοΙ σοσοι·ο,
οΙι'οι·ει ιισΙΙο σοὶ τοισρὶ σοΙΙο ισι·τσ οοσοο, οὶο ΐοι·οο ὶΙ τσττο ο ὶΙ ροοὶτὶνο σοΙΙ'οτο ιιιοσοιτσο,νο

σοσσἱπιοσο ο οοι·ο οοιιιρι·ο σι οσοι· ρσοὶΙΙοσὶπιο ο οι Ιιοοτὶοο ωοοο·πο ποπ σσΙοΙιἰο οι·οοιποστο Ι'οοτἰιποι·ο

ροι· νὶΙ πιοποτο οοπ ονοι·ο οοΙοοΙο ιποι·οοτοι·ὶο Ιο ἐοσοι·οοο οοιὶτο σοσ ροτι·ω ο σοΙΙο Ιοττοι·ο.

οι ιισοοτο οσσσιισο ο σι οοιιιωΙΙοιιτι οοσοὶσοιο2ὶοπὶ ροποὶ οωοοσιιο σο οΙιο ρὶσ ἔΙὶ οοοι·οσο,

ι5·ωοοΙιο πο Ιο ροι·οΙο οοσο σοοοοοοτὶο ροι· οοποοοσιι· τοσο οΙιο οὶο σονστο, Πο ΡθΙ' οοΙο ροι·οΙο οἱ

οττΙοπο Ιο τοσο οΙιο σοσ οωοὶ οΙτι·ὶπιοπτὶ ιιιοιἱτοτο. Ροι·ο, οίΠσοΙιο ὶ Ιοττοι·ὶ οορρὶοσο ὶΙ ισοτοσο σο

πιο οοι;σιτο ο Ιο οοοτοσ2ο σοΙΙο οοοο ὶπ πιιοοτο δ'οσίοο οοστοσστο, ὶο νοι·ι·ο οσοοοο Ιιι·ονοπιοστο

σἰοΙιὶοιοσσοΙο. ΙΓοροι·ο τστω Ιιο σὶνὶοο ὶσ τι·ο νοΙσιιιἱ, οσπσσο σοὶ πσοΙὶ οοπτὶοσο Ιο οοι·Ιο οοιιιρΙστο

σοΙ σοοιιιιιοπτὶ οΙιο ορροι·τοσποσο οΙ ροιὶοσο σοὶ τοιιιρὶ σε οωοοσπο οι οοοΙ ροιτὶοοΙοτιιιοπτο οοοτοοἔ

οωτο. Ιω οοΙΙο2ἰοσο οοπιἰποἱο σοΙ οοοοΙο ΧΙ, ο οοοΙ σὶ οοοοΙο Ισ οοοοΙο ρι·οοοσο οι·σωοτο σσο οΙ

ρι·οοοιιτο. Οσὶιισι οοοο οοπιρι·οσσο Ιο πιοπιοιὶο σὶ οττο οοοοΙΙ, σοΙΙ'σσσοοὶιιιο 'σσο οΙ σοοὶπιοτωνοι

οΙτι·ο ο σσο ροτ2ὶοπο σι ιισοοτο Ισ οσὶ νἰνὶοπιο. Α. οοιιὶ οοοοΙο Ιιο ρι·οροοτο οΙοσσὶ πιὶοὶ Ρι·οοσιίέ

ο Πί.ο.οοΝαοίοιιί οΙιο ι·οσσοσο ι·οοσοπο σοΙΙο οοι·το οΙΙοΒοτονΙ, σου; Ιοι·ο σωστο, σοΙ Ιοι·οοοορο ο

σοΙΙο οοσσωὶοπο σοὶ τοπιρι οι οποσ ορροττοιι€οσο. Ιω οοι·το ὶποσὶτο Ιιο σἰοτὶστο (η σοΙΙο Βιο ροο

ΙιΙὶοοτο, ο νοσιοοοὶ οΙιο σοΙΙο ρτὶπιο ιιοσ ο ροοο Η σιπσοι·ο, ο οΙιο πιοΙτο οοοι·οοοοπο σι σονὶτο,ι οι

τὶοοΙιο2οο ο οι ορΙοσσοι·ο οΙΙο οοοο οοι·σο. ΠοΙ οΙιο σοσ ρι·οτοπσο πιἱ οὶο σοτο Ιοσο οοπιο σΙ οοοο

οΙιο οσοι·ὶ Ιο Ιοττοι·ο, οι οοΙοσιοπτο οοιπο σὶ οοοο οΙιο το τοσο σοΙΙο οοΙΙοοΙτσσὶσο σο πιο σοοτο-ιιοΙΙο

ι·Ιοοι·οο σοΙΙο σοτὶ2ὶο ροτι·ὶο, « οοοιο ω οι·οΖω σΙ ιισοΙΙο οΙιο ο' ο, πιἱ οι σοὶ οοιτοοὶο σοΙ οοιιιροτὶιπιὶ

›› οι ιισοΙ πιοΙτο οΙιο πιοποο ». δο ροὶ οννοι·ι·ο (πο νοΒΙὶο οοπΙὶσοιο οσροι·Ιιοπιοστο σοΙ οοιιτι·οι·Ξο)

οΙιο οΙοσσο οοι·το σο τσο οοοσοτο οοπιο ἰσοσἱτοὶοἱοιιο οτοτο «σε πιοοοο ὶσ Ισοο σο οΙτιὶ, ὶΙ σωοι·οτο

Ιοττοι·ο Ιο οττιὶΙιιιὶοοο ο σιτοττο ὶπονὶτοΙσΙο σο οοπὶ οοι·στοι·ο, οΙιο πο τσττο ρσο ονοι· Ιοττο ο νοσστο,

πο Ιο οοοο @ο Ιοττο ο νοσστο οΙτι·ονο τοσοι· τσττο ο πιοπιοι·ω. Ε ὶπ οροι·ο οι τοστο πιοΙο, ο ω ροοοο

σονο πιοποοπο ὶ οοιιιοσὶ οσοοισσ οι ΙἱΙιι·ὶ ο σἰ ΙιὶοΙὶοτοοΙιο, οι·ο ιισοοὶ ὶπιροοοὶΙιὶΙο ποπ οοσοι·ο ισ

οοιπὶἔΙὶοστὶ ὶσοννοιτοππο, οοσιο ισ οοσσοι·ο, τι·ο οΙὶ σοι, ΙιοποΙιο οοοτὶτσὶτὶ Ισ οοπσωὶοιιὶ ιιιἱΒΙΙοι·Ι,

Η ΒοΙσπἰο, ΙΙ Ι)σ-(ΙΙιοοσο ο ΙΙ ΜΒΜ, οστοι·ὶ ροὶ· ωοοσπο ο ροι· σοτττὶσο, ιιοσ οΙιο Ιισοπὶ, οοοοΙ

Ιοπτἱοοὶπιὶ. Ι σοοιισιοιιτΙ τιιττΙ οοπο οτοτὶ σο πιο σὶοροοτὶ, σοσ ροι· οι·σωο οι πιοτοι·ὶο= πιο ροι· οοοτο

(Ι) (Ιοσ ησοοτο ε08σο τ".



η; ικοποπιιιιοπε.

τἱοεἱπιο οι·οοιο οτοποΙοΒἱοο. Πο εοεΙτο πιιεετο ιπετοοο .ε ρτεΙετἱτοΙο ο πιισΙπποπο οπο, ποπ ετοΙο

πει· εεεετε πιιεΙΙο οπε ρἱίι οἱ σοοἱοε σΙΙο ἱσοἱΙἱτο οεἱ τἱοοοπττἱ, εο ο εσπσἱοπστο οσΙΙΙεεεπιΙιἱο οι

οποιο οπο ἱ οοΙΙεττοτἱ οι οειττο οποοπε, πιο εσἱσποἱο ρει·οπο Ιε οοΙΙε2ἱοπἱ ετοτἱοπε ε οἱρΙοπιοτἱοπε,

ποπ εεεεποο ττσττσ2ἱοπἱ ρσττἱοοπιτἱ ε οἱεοπτε οεΙἱε οοεε οΙιε οοπτεπποπο, εἱπποπε τοοιιπσπποπτο ε

τἱροετο οι ιπειποτἱε σΙΙσ οποιοι σρρσττεπεπτἱ, οεπποπο σρρι·εεοπτσι·Ιε :ο Ιεττοτἱ· ο :ιΒΙἱ ετποἱοεἱ

88οοποο Ισ Ιοτο φοτο, ο πεΙΙ'οι·οἱπο τοπιροτπτἱο οεΙΙε ρι·οποπ Ιοι·ο εεἱετοποσ.

Ωποετἱ οτεεεἱ οοοιιπιεπτἱ πο ἱΙΙιιοττστο οοπ πω ποτε ἱοτοτἱοπε, οτἱτἱοπο ο οΙοΙοἔἱοπο, πιἱτσποο

Ρο σ! νσπτποἔἱο ε σΙΙ'οπενοΙοσοσ οεΙΙ"ορει·π οπε σΙΙσ ιπσοιΒοοι· ίοοἱΙἱτο ε πιἱποι· ίστἱοπ οπο πντεἱ

τιποτε πιιππΙἱοσποοΙἱ πεΙΙσ πωσ οτἱοἰποΙε πιιοἱτο οεΙ τεετο, οοπιε πσππο οιττο τσπτἱ τσοοοΒΙἱτοιο πει·

τροπο ἱπεἱ€πἱ ο τἱοοπἱ οι οοπἱ ροΙΙε8τἱπσ ετιιοἱ2ἱοπε. ΙΙΙσ ἱπ οἱο πο Ρστοο σεεοἱ, ο ρει·οπο πιοΙτε εποε

ποπ πππἱεοππσνσπο ο'ἱΙΙιιετι·σ2ἱοπε, εεεεποο σπποετοπσσ οποιοι» πει· εε ετεεεε, ο πει·οπο @ο ἱΙΙιιεττοτε

οσ πω, ο πποπε οπ ιπε ιποοεοἱπιο, οοεὶ πεἱ οποοετο ρτοοιπἱἱ, οοπιε πεΙ πιἱο Βίοίοπαα·ίο οίοου·ποπο

Μ δαπίί τετοιο. πιο πο ποπ πο ποστο οι οτεεεσ ρστοἱτο πεπο σπτἱοπἱ δτατιιτί Κθορίτο!α, .πατατα ε!

0π!ίπποποπταχ οεΙΙε τερπππΙἱοο 8πεοσι·εεε, νεοι·εΙ οοπιιπο, Ιεοπεποο οιιεΙΙο ορΙοποἱοο πιοπιιπιεπτο

οεΙ οσπει·ο οἱνἱΙο ο ροΙἱτἱοο οεΒο τυο ποοττἱ, οπο Η ίοτΙο οπο πεοεεοἱτει, ποπ ίσοι: ἱποτπτἱτιιοἱπε ο

ἱττἱνετοππο. · ›

Βεἱ ίσττἱ ετοτἱοἱ σπτοτἱοι·ἱ σΙ εεοοΙο πποεοἱπιο ποπ ο ροτοσ οσο Ιιτονσ οοπ οοοππιεπο οοετοιπεἱ

ο οοεἱ οτοἱππτἱ, οοπιε οπ οιιεετ'ιιΙτἱπιο ἱπ ροἱ, ε ρετοπο πισποσ πι πιστετἱσ οπε Ιισεο ο οσοι: σ

@ποιοι οεἱ πεοοπ οοτεἱ οινσπτἱ το πιἱΙΙε οεΙΙ'ετσ νοΙποτε πο οοτρο τοἔἱοπενοΙε οἱ οοΙΙε2ἱοπε οἱρΙο

πιπτἱοει, ο ποτοπο Ισ ρονεττο οεΙΙε οσι·τε, οοπιιιπε ἱπ τεπιρἱ οοτειπτο τοπιοο σΙΙε πποἱοπἱ ποσο τιιττε,

ω πω· πι $στοεοπο., θα ο πιο· ττορρο πιἱεετἱσ σποοσ εο ἱττερστσπἱΙε, οἱ οιιἱ πο ιιοπιἱπἱ, Ιε ενεπ

τιιτο ο Ι'ἱπἱ‹;πο πιο, εποε ποπ πο, ίιιτοπο οποιο ε οσΒἱοπε. Ποπ ροι·τσπτο, εοοἱο οπο ερππἱο οοοἱ

οἱετοεο οἱ τσπτε απο ποπ τἱπισποεοο νσοπο σΙΙ'ἱπτπττο, πο τἱιιπἱτο πι υπο Βίοοοι·ταπίοπε Ρτενἱσ, ο

Ροοσίτοπτο οεΙΙΙορει·σ νοἔΙἱσ Ρο ρτορτἱσιπεπτε σρρεἱἱστοἱ, τπτο ἱ πιοπππιεπτἱ ενστἱστἱ οἱ εοτἱττοτἱ, οι

οτοτἱε, ο'ἰεοτἱσἱοπἱ, οι ΙοἔΒἱ, οἱ ττσοἱ2ἱοπἱ οπο Γσπτἱοπἱτο πε πσ ττσοιπεεεο, οοπιἱποἱσποο οσἱ τειπρἱ

οτοἱοἱ οπο σ τιιττο ἱΙ εεοοΙο οοοἱπιο. ΙΙἱ οοεἱ Έστω εοιπιπστἱσ τἱροττσοἱοπε οι τεεο ετσι ιπἱο απο»

ιπεπτο οποιο ππ'έρβοποίοε σΙΙσ οοποπιεἱοπε οεΙΙ'ορετσ, εννοω οἱ τεεεει·πε ιιπ οποοε ετυποΙοοιοο,

οοΙΙ”ἱποἱοσ2ἱοπε στο Ιἱπτἱ ε οεἱ Ιτιοοπἱ οονε εεἱετοπο, οοοἱο οπἱιιποιιε πε σνεεεε οεεἱοετἱο ποτεεεε

πΙΙ"πορο τἱοοττεπνἱ, εο πτοπποτε οειἱ Ι”οπο πιεοεοἱπιἱ πιιεετ”σΙτι·οι πειι·τε οεΙΙε ποεττε ἱετοτἱοπε ι·ἱοοι·

οιιππο. Μο ρει·εοπσ πει· ἱπ8εΒπο, Ρετ οοττοιισ, πει· Ιιοποι ο'σπἱιπο εἱπΒοΙστε, ε πει· οΒιιἱ σΙτι·σ

ΡτεΒἱστπ νἱττπ εετἱπισπἱΙε ε νσΙοτοεσ (τ), οιιἱ ποπ ει·ειπο ἱἔποτἱ ιιιιεεο Ιιονετἱ πιἱεἱ Ισνοτἱ, ιπἱ Ιενο

ποπ σιιτοτενοΙε οοποἱΒΙἱο ε οοπ ενἱοεππο οἱ οττἱπιε τσοἱοπἱ οσΙ ρτἱιπο πιἱο πτοροπἱιιιεπτο , ροπεποοπιἱ

ἱπποποἱ Η παπι οἱἴεττο οπε σντεππε Η πιἱο Ποπιοπ Ι)ιιπ.οιππιοο εε Ιο Ιιτεεεπτοεοἱ σ! οεεἱοετἱο ω

οοτο οοπ οἱ ποτενοΙε Ισοιιπει πεΙ οπο ρτἱποἱρἱο. Ρετοἰοοοπο εε ἱπ τειοοοΙτε οἱ το! πιττει οἱ Ιιοεποπο

ποτοοπστε Ιο ἱπεεσττε22ε οεΙΙε πιἱπιιτε ΡσττἱοοΙστἱτὲι, ποπ εοπο ρει·ο τοΙΙετσΙιἱΙἱ οεΙΙε ιισττἱ ρτἱποἱΡσΙἱ

οπο οοετἱτπἱεοοπο ἱΙ τιιττο: ε οοεἱ @παει ο ροιιοετστει ἱο τἱοοποππἱ Ι'οεεετνσ2ἱοπο οἱ ιιπ ιιοπιο

πεπεπιετἱτο οοτοπτο οεΙΙε ροττἱε Ιεττοτε, οπο πιἱ οἱοροεἱ τοετο, οοπιε οπο ἱσοοἱο, ο Ιιτεροι·τε οπο

ποιο τιιτο ἱ πιστετἱσΙἱ ετοτἱοἱ οπο ρι·εοεοοπο ἱπ τεπιρο ἱΙ Ρτἱπιο σπεΙΙο (οι πιἱο Ισνοι·ο.

Α οοπιρἱτιιεπτο οεΙΙ"ορετσ πο ποετο οἱππιιε Ιπποεί οπε πιο ποορετσἱ οοπ πιοΙτσ ρσοἱειιοσ σ οοιπ

ροττε ἱπτἱετἱ εο εεσττἱεοἱιπἱ. ΙΙ πτἱιπο ο Η οτοποΙοἔἱοο οι τιιττἱ ἱ οοοιιπιεπτἰ, οσι·τε ε οἱΡΙοπιἱ εσπ

τοπιιο πεΙ Οοπιοπ; ἱΙ εοοοποο οεΙΙε οΙιἱεεε ε οεἱ ιποπσετετἱ; ἰΙ τουτο πιο ρετεοπε; ἱΙ πιισι·το πιο

οἱττιΙ, οεΙΙε νἱΙΙε, οεΙΙε οτιετοΙΙσ ο οεἱ Ιιιοοπἱ πτἱποἱιισΙἱ; Η οπἱπτο εο ιιΙοπιο «πιο οοεε Ρἱἰι πιε

τϊΙ01°8πἱΙἱ οοπτεππτο ο τἱοοτοοτε πεἱ οοοιιπιοπτἱ9 πεΙΙε οποτε ο πεἱ οἱρΙοπιἱ ιπεοεεἱπ1ἱ. Ποπ πιο

ἱποἱοσ2ἱοπἱ οοιπρεποἱπτε πο ειρρτεετστο σΒΙἱ σπισπτἱ οεΙΙε ποτἱ2ἱο ιπσττἱε, ο σποπε σ οοΙοι·ο οπο

επιεπιππο οι εοοττετε ο οἱ οοπεπΙτστε, εεποσ εινα· τειπρο ο εοοετεποσ οι Ιεπεπειπε Ι'οπει·σ ἱπτἱετσ,

Ισ 6'ο·οποίοςία, πι Ρα·οοοροοπιβα, Ισ Ποοραβα ε Ισ Τοροοπι|ία ἱετοτἱοσ οεΙΙε $στοεοπει σπτἱοσ ο

πιοοει·πσ. νεοι·έι οΒιιιιπο, ε οι·εοο ἱο οτεεεο, οπε απο οιιεετο ιιοΙε εοπιτπο σπροι·τστο οσ πιο σ πιιεἱ

ιιιιιι ἱ οιισΙἱ πεἱ τεπιπἱ σννεπἱτε οεΙΙε ρι·εεεπο ιπἱε ϊστἱοπε τισττσππο ίοι·οε ειι·οοπιεπτο ε πιστετἱσ ο

εοτἱττιιι·ε οἱνετεε. Ιπιρετοοοπο ἱπ οιιεετε ρσἔἱπε, οοιιιπποιιε ιιπιἱΙἱ ε οἱεσοοτπε, εοπο τσοοοΙτἱ πιο

ππιπεπτἱ οἱ ο€πἱ ετὲι ο οι ο8πἱ ερεοἱε; τεετἱπιοπἱσποε οι οοτἱττοι·ἱ σποοπἱ; Ιεἔἔἱ, ἱεοτἱ2ἱοτιἱ εο οπο·

(Ι) 8. Ε. ΙΙ οπνσΙἱοτε τοπικ: $σΙππο, Ισ πιο οοτττἱπσ ο πιοοοετἱσ εοπο ειιρετἱοτἱ σο ποιο οΙοπἱο.



1110000210010. , ·4 Τ

01011 00' 100101 1010001, 1011010 0 00000001001 ώ 110111 0 01 01100101; 1000021001 111 0111000 0 01

1000001011; 0111 01 00001111 0 01 0100111; 01000000 100011 0 0100001011; 000021001, 100101110011 0

000110111 01 100011; 0110101, 1110010001 0 00000001001 01 11100010 01000110; 0110101 000010 0 1110010001

01 11010111, 01 01110 0 01 1111100011 1111111001 01 1000101011 0 01 0010001; 0101011 01 0001000010 0 01

10001111110110, 1111, 1001 0 0100121 110 0010011,011101100τ11110 011101 111 0001110111 01 0000, 01 110000,

01 0001010, 01 000001010, 01 1100001100010; 010111 0 1110 0101001010 0'00111101 0011111101 0 01111011;

111000τ121001 0011110110, 0111111 0 0001001101 01010021001 01 0011001011, 01 110111, 01 111010010011 0 01

01000011, 0101110110 0001001001, 01 000001 0 01 000000021001 01 10110 0011110110; 1100101 00001011 111

1111 0001001001101 01 01000011, 1010010111 ώ 011 0 ώ 0100011, ώ 00110011011111 110110, ώ 01010011, ώ

10110 0 ώ 001110111 000000011 00110 0111000 0 001 1000001; 101021001 ώ 1110001 ώ 01100101, ώ 10 0

0'11000101011, 0000100011 1000111100 ώ 110110 0 01000010 101110110020, 0011 111000 011011011011 0110 1110

0001 0011 0101101, 01 1001001, 01 01011011, 0011 0000010100, 01 11101001, 01 101101011.

Ρετ 10 00110 1101 0110 10000000010 001 11001011, 0 11010110 01000110 0110 1010 1011011000 0 00100110

10011 11001000, 0 11010110 001010011 10 1000111 00 1110 10001011, 0010 0110110 11110 01 10110100 00110 1110

00010 00121000 00' 1110111000ί00 0 δαρρΙ0010π10, 00010 001010 0110 00 0000 0000000011, 0 010000 10

1101110 1010 1101000100010, 1111 01000 0011001 ώ 001110, 01111010 0001000000 001 00 0100001011 0010010

00111210 002100010, 00000110 0111, 1101 1100010 00” 100 1101011001, 0 11011 1011100011010 0110220. 111 10010

1100011210 (00 11101 10 1011000 0 011 0010101 110110000 11101110τ111000) 0011010 0100010 0011001100 10

01011100100, 001110 110110 0 0010000 11010110 001 0001011 10 1100100020.

(100010 10 110111 0110 10 011001010 00110 0011101001110 001 11110 1011010, 00100110 00 110 000000000

0021 10110 10 001010 ε 10000110. Α1 110τ11001011 1101, 00'110011 0001 000 1101110 0 01010 0011110110,

1100000010000 0100110 10 001010 111001111011 01000010 01 0000010011 ώ 11001 000010, 0 10 00001021001

1110000 0 1110011021000 1101 0000010011 0100001011, 0011001100 110 0100010 0110 00 0111110000000010. 110

110011 1110011021001 000 01 00011000 0010100010 001 000100010 00010021010 001 01010101, 00110 00110 0

001 000101, 1110 02100010 00110 110000, 00110 11010000, 001 11100111, 00110 0000, 0 001110 110001'01110

01 0011100000 0 01 110111001010 11011001 00011 001 0 110110 01110. 1101 0110 111110 110 00110 0 0011110 010

0110 00110 0101010 0001110 001111110101111 010010 0 11010, 00020 0101000010 0 011101010 01 00010020 0 01

00101001, 10 110010, 00 01000 0 00101110, 10101101011110 0 10101101010, 1100000 000110 10000 110110 00
002100010 01 0011011010 1010110110, 0 010010 100010010, 11001010 0 00220, 0011100101 01100010 00 0111

001 0011010 0 00011 010001 01001 0 0001000000 0 110 010110 0 100111, 0010010 01010010 000010 ε 00

001011 101011010 0 01000000.

11000000 010000 10 1000 1100010 11110 101010 00110 1000 01 01101111 001010 10110110 010111001100, ε

110010 0111010 0 ώ1100020 1100010 01110 1001, 0 00110 00010020 0110 0110110110 011' 10 00 100010 0110

80100000, 1101110 001110 0001 01110 0000 00 1110 00101110 11ν0τ110 0 0110110, 000 1000011010 10 00110010

0011"00000110020, 00 10 0000100110 001 0010110111110010, 00, 00010 000000 10 10110 0000 0110 01 010010

0 01 110000 01011010 01000 00110 0 1011010, 0111110 10 010000 110110 100000 11 01000 10 10110.
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ΠΙΒΒΕΒΤΑΖΙΟΝΕ

  

8ΟΡΒΑ Ι ΜΟΝΠΜΕΝΤΙ ΒΤΟΙΙΙΙΙΙ Β Ι)ΙΡΕΟΜΑΤΙΟΙ

ΙΙΙ $ΑΒΒΕΠΝΑ

ΑΝΤΕΒΙθΒΙ Α!. ΒΕΜΠΟ ΙΙΙ

ιο πιοΙΙο οΙο οΙιο εοοι·οοι·ο οΙΙο $οιοοιιιιο ιΙοι ιοιιιρι Ι“οι·οΙοεΙ

Που ο ΙιιΙΙο ΙΙ εοοοΙο ιΙοοιιιιο οι ροεοοιιο ιεΙοτιοοιιιοιιΙο ιΙΙνι

ιΙοιο Ιιι εοι ροι·ΙοιΙΙ: Ι'οι·οίοο, ΙΙ οοι·ίοοίιιοοο, ΙΙ ι·οοιοιιο, ΙΙ

οοοοοΙίοο, Ι'οι·ίοπίοίο ο ΙΙ οοι·οοίοοικ·ο. Ι.ο ιιιοιιι·οιοιιι ΒοΙΙοΙιο

ο ΙοιιοοΒοιίΙΙοοο, 5ο πιο, Ιιιι·οιιο Ιτορρο ίιιο;οιτι ροι· μποτ

ιιιοι·ΙΙιιι·ο ΙΙ ιιοιιιο οι ροτΙοιΙΙ οΙοι·Ιοί. Οσοι ΙειιιΙΙ εΙοτΙΙΙ, στο

Ιιι·ονΙ, στο ΙιιιιοΙιιοειιιιι, οι ΙΙιιΙΙιιοιιΙο ο οι οοι·νΙΙο οείοΙοιιιο

ροΙΙΙΙοει οΙιΙιοτο ΙιιΙΙΙ ιιιι οοι·οΙΙοιο Ιοι·ο ροι·ΙΙοοΙοι·ο οΙιο ΙΙ οι

οοονοΙιιιοιιΙο άΙοΙΙιιΒιιοιο οΙΙ ιιιιΙ ίΙοοΙΙ Μπι. ΙΐοΙ ριιιιιο οι

ι'οι·ιιιο ιιιι ροροΙο ιοΒιιιιοΙΙοοιο οοΙΙ'οοοοι·ι·οι·ο οοιιΙΙιιιιο οι νοο

ΙιιιΙοι·ι ο οι οοΙοιιΙ, ιΙινοτοΙ ΙΙΙ ΙΙιι;;ιιο ο οι οοεΙιιιιιΙ. ΝοΙ εο

οοιιιΙο ιιιι οΙΙι·ο ροροΙο νΙοιιιο ο οοιιιιιιοτοιοιιΙο εἰ οΙΙ"ι·οιοΙΙδ

οΙΙ'οιιΙΙοο οο'Ιι·οΙΒοΙιΙ, ο ροι Ιοι·ιιιΙιιΙι ροι· οοιιιιιιοι·Ιο. ΝοΙ

Ιοι·οο ΙΙ ρι·οροΙοιιΙο οι·ΙιοΙΙο τΙοΙΙο ειιιιιΙΙο ι·οιιιοιιο εΙιοι·ΙιΙοο

νιοΙοιιΙοιιιοιιΙο τΙοΙ εοιιΙο ειιοΙο Ι ριιιιιοι τΙοιιιιιιοΙοι·ι, ο ν'Ιιι

ΙΙοεο ροι· ριίι εοοοΙΙ Ι`ιιἐιιιο ειιο οοιιοιιΙιιοεο. Τι·οροοεοι·οιιο ιιοΙ

οιιο.ιΙο εΙοιΙΙο εΙοιΙιοι Ιιιοιι·Ι νοιιιΙειΙιοΙ , εοιιιο. @πιο οι οιιΙοιιιΙιοΙι

ΜΜΕ, ο εοιιιο @πιο οι οτιιιι‹ΙΙ ενοιιιιιτο. ΒιιοοοτΙο1Ιοτο ιιοΙ

ιιιιιιιΙο οιιοει ‹Ιιιο εοοοΙΙ οι οΙιΙιο.ιιοοιιο, οΙιο ΒΙΙ ονΙ‹ΙΙ ιιιΙιιιοΙι·ι

ιιιιροι·ίοΙΙ ιιιίοιιιιοι·οιιο οο`ΙοΙι·οοΙιιΙΙ ο οοΙΙο ορρι·οοεΙοιιι. Η

ιιΙΙΙιιιο, πιο Ιι·ορρο Ιιιιιοο οοιιΙΙιιο οΙ ιΙοιιιιιιοΙο ειι·οιιΙοι·ο,

ίιιι·οιιο Ιο οι·ειοιιι, Ιο οοΙιίονΙΙΙι ο Ιο ιιιοι·ΙΙ ιΙοΙΙ`ιιιοεοιοΙιιΙο

ίιιι·οιο εοι·οοοιιο. ΙΙΙ νιοοιιιΙο οοεΙ νοτιο ο ροι· Ιο ρΙίι ιιιίοΙιοι,

ο που οι ροτνοιιιιοι·ο Ι (ΙοοιιιιιοιιΙΙ ειιιοι·οιιΙ, ροι·οΙιο ροι·ιι·οιιο

οοΙΙ'οιο οιιι ορροι·Ιοιιονοιιο, ο οι ροι·νοιιιιοι·ο οιιοοι ι·οι·ι οὐ

ιιιοοιιιρΙοΙΙ. Ισ ιιιιιιίι·ὸ οιιοεΙι ιιΙΙΙιιιΙ εοοοιιιΙο Ι'οι·ιΙΙιιο ιΙοι

1οιιιρΙ οι οιιοΙι ει ιΙΙοι·Ιεοοιιο, ΙΙΙιιεΙτοιιτΙοΙΙ, ιΙονο οοοοιΙο ΙΙ

Ιιίεοοιιο, οοΙΙο ιιοοοεοοιΙο ΙιιονΙΙο ‹Ιοι οοιιιοιιΙΙ.

ΡΙ:)ΒΙΟΙ)Ο ΕΙΙΟΙΠΟ.

Ι.ο οιιΙἱοΙιιεειιιιο ΙτοιΙΙιΙοιιΙ ιΙοι τοιιιρι οι·οιοι εοιιο ίτοιιι

ιιιιοΙο οΙΙο ΙΙιιιιοιιι ιΙοΙΙο οι·οοο ιιιΙΙοΙοοιο. Ι.`ειιιιοι·ο οοΙ ποικι

ι·ίοΙιοοο, ο Ια νοιιΙΙΙι οι ιιιοοιιΙΠοοι·ο οο'οοιιιιιΙοι Ιο οι·ιοΙιιΙ

ιΙοΙΙο ιιοιιοιιι, Ιο ίοοο οοοοιιΙΙοι·ο οοιιιο ιιιοΙΙο οοοιιιο ιΙειοΙΙ

οοι·ΙΙΙοι·Ι οι·οοι ο ΙοιιιιΙ. Ε ‹Ιο ω ο ιιοι ροι·νοιιιιοι·ο οοειΙ ιτι

οοι·Ιο ο‹Ι σωστο, οΙιο Ιο νοι·ΙΙΙι οι ιιΙοιιιιι ίοΙΙΙ ο ορροιιο το

ροι·ΙΙιιΙο οι ιιιοπο ο ΙοιιΙο ροΙοΒο οι ειι·οτιο ιιινοιιιιοιιι ο οι

ρΙΙι ειιοιιι νοιιο%ΙοιιιοιιΙΙ. Νου ροι·ΙοιιΙο ο ιιοοοεοοι·Ιο οοιιοοοοι·ο

οιΙΤοιΙΙ ιειοοοιιΙΙ ροι Ιι·οιιιο οιιοΙ ροοο οι οοι·Ιο ο ιΙΙ ρι·οΙιοΙιιΙο

οΙιο νι οι οοοοιιιΙο. Ι.ο.οι·ΙΙΙι:ο ΙεΙοι·Ιοο @ο ροΙ νοοΙίοι·ΙΙ ο

εοοιοτοι·ΙΙ, οοοΙο Ιο Ιιι·οιιιο οι ιιιοΙΙο ΒΙοι·Ιο, ο οι ΒΙοι·ίο

1ι·ορρο οιιΙΙοΙιο ο ειιΙιΙΙιιιΙ, ιιοιι ίοοοΙο Ιι·οοοοιι·οιο ιιιοιοιιιο,

οιιοει ροτΙο οοιιιοΙΙο; ΙΙ νοι·ο οοΙ ΙονοΙοεο.

Ει·οιΙοΙο Γιο ,οΙΙ ετοι·ιοι οιοοι ο ΙΙ ρι·Ιιιιο οΙιο οΙιΙιΙο ροι·ΙοΙο

ιΙοΙΙο Βοι·ιΙοο;ιιο; Ιιι ιιιι Ιιιοοο ιΙοΙΙο οπο (Χίο, που οννοι·ΙΙΙο

ροι· ιμιοιιΙο ιο εορριο εΙοί εοι·ιΙΙ εοιΙΙΙοι·ι, ι·ΙίοτΙοοο Ιο ΙιοΙΙοεΙΙο

ιιονοΙο οοιιιΙιοΙΙιιΙο ιιοΙ ιιιοι·ο .ιοι·οοιιίο ιΙοί ΤΙτι·οιιι ο ιΙοἱ Ποτ

ΙοοΙιιοει οοιιΙι·ο ι ρτοίιιοΙιι :ΙΙ ΙΙοοοο οΙιο τΙειΙΙο ΙοιιΙο οι·οιιοΙ

ι·ιοοντοΙΙ οι ()οι·εΙοο: οίίί οοίοιιι (Ι. ο. Ρίιοοοιι.οοο) ίοι·οιποοίο

οοίίο/οοίοοίοο, οοίοοπίο.ιοοο σο: Οοιιιιειο, Πρι·ιιιιιιι ι·οο·Ιο ροΙίοι·οοί.

Οοο οοοοι ορροίίοοοιιί, ο·οοιοιιίοίίοι· ίιοοίίοι·ιιοί απο απο .σωρο

ι·ίοι·ί.ο 2οιπροτίο οοίοοίο, οποίο οοίοοοο, οοοι·οοοο οι·οοοι·οοί.

δοοίοι·οοτ οιιιίοι ίσιο: οίσίου.ε ο·ία·οιοοοοοοο »Μο απο” ρυριι

ίοι·οιιίοι·, οοιιιιιιοοί οοιιΙοιι£ίο ίιεΙίοοι ίπ ουσ οί!οτοοιιί ΐοι·ι·οοοί

οίοοο δοι·Ιοοοίοοποοο, ιι!ι·ίοοο σαοορίοΙο ποοίίιο.ο ίο.οι·οοίί.

Ροοοοιιοοο σου οίίι·οι·οο .τοοορίιιίο οί :ιού οοι·οο οιί!ίίο ίοιρΙοοί,

οουίοιιιοοο ίίΙίο ρι·οοοιίοοί ίπ οιοι·ο οιίοοΙ ορροίίο!οι· Βοι·οοιιιιιιιι.

δοοιοιίοοο ιιοοο!ίροοιιο, Ρίιοοοιιοίοοε οοιἰοιοο οοοοάοιιι ο·οιιίίοίί

ι·ίοίοι·ίο. Ποιο οιιοείτοοίοίο ί!!ίο ποιο: ροτίοι·οο!; ι·οίίοοοο οί

οίιι!ί οοοίιωίο ι·οο!ι·ί.ι /οοίοο ίιιοίίίοο. Βοοίοο.εί ω" ΑΙοΙΙοιιι,

.ιιίοιρίίο ίίίιοι·ί.ο ·ιαοι·ίοοοοοο, οίοοο ι·οίίοιιίο /οοειδίοίίύπω, οοοιιίο:

ιιο·οοε χω”Ροίοι·οιιί, ι·οίίοίο (Ιρι·ιιο, ιίοοιίοι·οι·οοίΜοοίοοι οο. ω.

(η οπο., ΙΙΙι. Ι, ρο8. 86 , ιιιΙοι·ρι·οΙο Ι.οιιι·οιιΙΙο ΥοΙΙο. Ι Ροοοοι ,

Μι οιιοΙΙ ροι·Ιο Ει·οοοΙο , οι·ειιιο οοεΙ οΙ1Ιοι1ιοΙΙ ιΙο Ροοοο οιΙΙΞι ρι·Ιιι

οἰριιΙο ιΙοΙΙο ΙοιιΙο. Γιιι·οιιο ι ρι·ιιιιι Γιο Ι θι·οοι, οοιιιο ‹ΙΙοο Ιο 8Ι8580

οιοι·Ιοο, οΙιο οι ροι·ιεΙΙοεοοι·ο ιιι ΙιιιιεΙιο ιιονΙΒοοΙοιιί νοι·οο Ι'ΙΙοΙΙο, Ια

ΒοΙΙΙ:ι ο οι $ριιΒιιιι, ιΙονο ροι Γοιιιιιιι·οιιο οι οοΙοιιιο οι Τοι·Ιοειιο

(0οιΙοε). Βορο Ιο νΙΙΙοι·Ιο οι Α1°ροΒο ο Λι·ρο8οιιο ιιοιιοι·οΙο οι (Πω,

ιιΙοι.ιιιι ‹ΙΙ εκεί, ρι·οίοι·οιιιΙο ΡοοιεΙιο οΙΙο εοΙιΙονιιίι' οι εριιιεοι·ο νοΙοο

ΒιοιιιΙο ΙΙιιο οΙΙ'ΙοοΙο ΙΙΙ Ποι·εΙοει, ιιοΙΙο ιμιοΙο @ο ου νοιιΙΙ οιιιιΙ ρτιτιιο,

ροκ οιΙοιιιριι·ο ιιιι ειιιΙΙοο νειΙΙοίιιΙο, ονοειιιο οιΙΙΙΙοοΙο Ιιι οιΙΙΙι οι Αίοίίο

(ο(ΙΙοι·ιιο Δίοι·ίο): Ρίιοοοποοο οοίοιιι... . οοιιοοεσοι·οπί ίπ Ωχι·ιιιιιιι . . .

Μο οπ·ίοι @οι οπίο οίοίιι£ί οποοο σ.·ίνίίο:οπι οι· ι·οίέοίοίο οοποίοοι·‹ιιιΙ

ποιοίπο ι4Ιοίίο.ιπ (Ιοο. «οι. Ινι Ιι·ονοτοιιο εΙΙ οιιΙΙοΙιΙ οοΙοτιΙ, ο οι Μ,

ιΙορο οιιιτιιιο επική, ο ιΙορο Ιο 5οοιιΙΙΙΙο εοΙΤοτΙο ιιοι ιιιοι·Ι εοι·ιΙΙ, πιο

νιοειι·οιιο νοι·εο Ριοι;οιο. @ιιοεΙο ιιιιι·ι·οιιοιιο ο οοιιΙ'οι·ιιιοΙο Ιιι ριιι·Ιο 6ο

ΒιοιΙοι·ο οι 8ιοΙΙΙο, Η οιιοΙο ιιοΙΙο ειιιι ΒίοΙίοιεί·ο. ι·Ιοτίο·ο (Πρ. ν, 8)

ι·οοοοιιΙο, ονοι· ι Ροοοοι ίοΙιΙιι·ΙοοΙο ΛΙοτΙο οι Ωοι·ειοει, εινα· οεει μοι·

ιιΙοιιιι Ιοιπρο οΙιΙΙοιΙο ιιιιοΙΙ' ΙεοΙει, ο‹Ι οεεοι·ιιο μοι 5Ι.8ΙΙ οιιοοιπΙΙ οι



οο ιιιεει:υ·ιικιοικ

ΙΙ:ιοοοιιιιι ιιοΙΙο οικου ΙΙΙιι·ο ἱΙ υ0ιιεΙΒΙΙο ιΙυΙο ει' Ιοιιἱἱ ου Ιἱἱιιιιιι·

οι Ριἱοιιο, ιισσἱο, υΙιΙιουοοιιιιιο. Ισ Ιουιο ιιιιιιιΙο ιιἱἱι ι:0ιιηιιἱ9ΙιΙΙο

οιι (Πιο το οι Ροιεἱιι, νοΙοοι;Ιοεεοιο ιι Βιιι·οοιιιιιι ρου οοι·οιιινἱ

ειιΙι·οιιο ο ΙἱΙιοιΙἑι: |οιπυσι·ο Ισπίσιιο, οιιαιπεί ιι||Ιίσιιο, πι|ιι!σ

πιίπιιο σου: οι! Ι*ιιιιἱουἱυιυ ι·οοιπισιιιισιιο, ιιιιοίσ Βίιιπισιπ Ρυίσ

πιισιιιιι ειι(ιιοστυίιιιιιιιι ιΙσοι.ι·οο σοιιοἰΙἰιιιιι: σου .οι σοισιιιρσιτιο.ιοπι,

(ισιιίωσι θυιιιοσυιιιιι σιιιπίιιιιι [σ!ίσι.πίπισο ι·ίι·σι·ι·. δίσιιιιΙσπι Με

ειιιιοσυιιι π! ι·σπιπιιιπί ο!ιιουο οο!οσπίσε Βοι·οἱιιἱιιιιι ιισΙσυσιιι, ο!

οι ιιιισιπ σιι·ίισΙοιιι οπιιιίιιιπ Ισππιπ οσιιοιυιισυσιιι. που σιιιιιι

,πισω σο.: οσι··υἰΙιιΙο !ίσουιιισο |ο!ιοιι!συ οσοσ υισοιιι·σιι, σιιιπίιιπι

ίιιοιι(συιιπι ιιιιιισιπιιιιιι πιι·σίσπΙοο, οι οσσισιιιιιιπι ίιπρουισ οισ

ιισπισιι. διπ σιι£οιπ ιπσπουσιιι ίπ |σιιίο, πιιἰἰσιιι, ιπσιιιι, Μή

ιιρρσι·σι·ο £ισσι·ιιιιιο οιισιιι σο. Η). Βιιυιυιοιιιιι οΙιι·ονο υιι σου

εἱιιΙἱο εοιιιἱ8ΙἱιιιιΙο ουΙο οἱ ευοἱ οοιιιροοειιιιἱ ου ΑυἱεΙοΒουιι οι

ΙΙΙΙΙοΙο οοιιο Ιιι ι·εριιιιιιιιιἱοιιο οι (Ποιουιοιιο ο οἱ ()ιιιιιο ορο

ιιιιιι ου Λι·ιυΓουιιο ο οει ΟΙυιιο ιιοιιοι·οΙἱ οι Πιιι·ἱο: οιιίοιιο ορίου:

ι·υριίο, Αυἱειυ€οι·υε ΜἱΙοεἱυο, σοὶ οσο ιισσορίι, που ουσ! οσιπ,τισο

ιιιοπιίο. ιι! γιο ρσΝιιυοσοοσι Ισιιέιιιιι, οι πισσπιι πουσιίσ οσπ|ιι

ι(ι.ι.οοι. Ποοιισ οσυιισπο |ισι·σ, σοὶ σσποιίιιἶι οι ι·σιιι ι·||ίσι πσπ.ρσο.το,

που ΙΙοι·ιιιιιι ποσοι οιιρσυιιυι, οι: |ιιοισιιοσ οο!ιοουσοιιι, ι:οπσσ

ι·ιιιί.ισιισ Μαιο |ιιο!ισπίε πσιιιιιιίοιι.ε, οσπειιίοοοι "που [ουσ σου,

κι ΗἱΙοΙο σ.τροΙΙι·ι·οπιιιυ, οι οοροσπιι·ίσπο!ια (σου ιι(ισιισ ,ιιι·ιιβι

οι”, ιιιισσιιισο οσΙσπίιιιιι υσἰ οι δειτοἱιιἱιιιιι, σο! οι ΙΙΒιι·οιιιιιιυ

Βοσουιιι.... Ποσο Αυἱιιιοιςουιιε ροι·σσιιισ(ιιιιιιυ ευ. (θ). ΙΙ Ποιο

υιιιιιιο ιιοΙΙο ειοοειι ευο ἱειιιι·ἱυ, οορι› ιινοι· ιιιιυι·ιιιο ἱιι ουουυι

οι Βιιι·οἱ ἱιι ιιιιιιιο οσιἐΙἱ Αιοιιἱοεἱ ο οο`Ιοιιἱἱ, ἱειἱιιοιἱ ο οι»

ιιιιρι·οου οιιΙ ευοοοιΙο ΑιἱεΙιι8ουο, ο ἱ «Νιου οοιιοοιιιιἱ οιι

ΙΙιιι·ἱο αποτο Ιειἱοο ΙΙἱΙοοἱο, οι·οουιο οιιΙυἱ ιιιιιοι·ο ο οουιρΙἱσο _

οι ιιιιοΙ ουσ ιΙιιιιυο, ἱιιΙτοιΙιιοο ιιυοεΙ`ιιΙιἱιιιο ο ιΙἱεοσΙριιι·εἱ, ο

ιι ιιιοιιιοΙΙοι·ο ουροι·Ιιοιιιουιο , οορο ἱιι ριιοἱΙἱοιιιἱοιιο οοΙΙιι Ισιιἱιι,

ιι υουουἱεΙο οοΙΙο Βιιι·οοοιιιι: ρυι›ἰπι!ο πισω ρυσρουσ ιίέπιπισ πιο

ιι! ίπ Ισπίσπι σσιιισιιουιπ, πιο σιππισ ιισιισιιιι οι οι ιιιισοπιπι

υιΜιιιιιιιυιιο, οι πιιιισ ΒΙἱΙοΙἱ ρι·οσπισισι·σιιι, (ιιιυιιιπ πουιιπι πισ

ι·ίιυιιιοσιοιιι, ιπ ποσοι ρσισειιιιοπι ισοσσοιιι·ιι.ο. Ποσο, σιιπι σο:

ιιιιιιιιι οι οοιιΙσπιοιι οσπ[σσουσ, που μου Ποσο ποιου πιο που

,ιιι·ιιιο οιι:ιιιιιυπιπ Λαοσ υσεΙουι, σου ιπιίιιιιιυ ίπ Ιοιιἱιιιιι οσ

.ιοσιιιΙσιιι, οιιιιιιι ΒιιυιΙἱιιἱιιιιι ίπου!ιιπι πια;ι:ιπισιιι πιο ιυίοιιιιιιιοπι

ι·οιίιΙσπι. Ποσο Ποιιιιιιουσ |ιι!!οποι μαπα ιίιοσύιιι σο. (ο).

Τἱι·υοιιἱ. ΜΙ Ιοει.σ οι Ει·οοσιο εονι·ο υἱιιιιι·ιιιιο ο ου ιιοΙ.ουο Ι'ιιιιἱουιο οοἱ

'Ι'ἱυι·σιιἱ ο οοἱ (ΣιιυΙιιεἱιιοεἱ ( οι·Ι!ιιιιι ίπ σου αιΙσππιιπι! ΤΙιιρ·υσπο ως”

θιιι·ιπασίιισπισε), ο οοιιι'οεεἱ οἱ ιΙοΙουιυἱιιιιεεουο ο ιιιυονοι·ο ;;υοι·ι·οι οἱ

Ι·'οοοιιἱ , ρουοΙιο οοοιουσ ἱιιιιυἱοιιινυιιο οοΙΙο οοουυουἱο ἱ Ιοι·ο ιιἱοΙιιἱ.

Ριιυο οιιιιοιιο ουσ ἱ Τἱυι·οιιἱ ο ἱ Ωιιυιυεἱιιοεἱ ιιΙιἱΙιιοεουοἱυ ηυοΙ Ι.οιυρο

ιιιι ριιοεο υοιι ιιιοΙΙο οἱεΙιιιιΙο ιΙιιΙΙο Ωουεἱυιι; ο ιιυοειο ιιοιι ροΙυοΙιΙιο5ἱ

ρἱἰι ρυοΙιιιΙιΙΙιιιουΙο ιι·ονιιυο ουσ ἱιι 8οι·ιΙουιιιι. Οτο, εἱοοοιιιο ἱιι ρυουιι

υιινιιΙο ι·ΙΙ'οι·Ιιει ου Ευοοοι.ο ιιιιυοΙιΙιο ιιοοιιουιο , σοι:οιιοο ἱ οικου ρἱυ

υιιἔἱοιιιιιοΙἱ, ιουιιο ἱΙ 1858 (Ο. Ο.), οεεἱιι 579 ουιιἱ ιινιιιιΙἱ Ο. Ο. ('),

ή ρυο ἱιιΙουἱυο ουΙΙ'υυΙουἱιἱι ιΙοΙ ρυουο οοΙΙυ ιιι·οου ΙεΙουἱυ , ουσ ἱιι

ΜΙΟ ιιυιιο ἱ Ωιιι·Ιιιυἱιιοεἱ ιιιιιι Ι”οιιοοι·ο οοιιΙυοΙνΙ ροεοοεεουἱ οοΙΙυ 8οι·οοΒιιιι,

πιο ουσ οι: ιΙἱνἱοοοεουο ἱΙ ιΙοιιιἱιιἱσ οο"Ι'ΙυυουΙ.

(ι) Με. ι:ΙΙ., μη. 87. 8οΙιΙιοιιο ΕυιιιΙοΙ.ο ιιοΙ ι·ἱιιιΙο ΙοεΙο οΙιἱιιιιιἱ Ιτι

Βιιι·ιΙοοιιο υι.ειιΙιιι·ιιιιι υπο.ουιισπι , ο Ισ εΙοεε0 υἱροιιι ἱιι οΙΙι·ο Ιυουσ

οοΙΙο σου οιιιι·ἱο , οΙιο υἱρουιουο ουἱ ιιρρυσεοσ , ιυΙιιινἱιι ο σουΙσ ουσ

ἱιι ιιιοοοοἱιιιο ο ἱυΙουἱοιο ἱιι ευιιιιοοι2ιι ιιΙΙιι $ἱοἱΙἱυ. ασ ρι·ονιι ουσ

Ιουσοσιο ο ἱ (ποιο ιΙο'ευοἱ ιοιιιρἱ ιιου οι» ονουιιο οοιιιιἱιἱοιιἱ οειιιιο.

Νο οοιιοικονουο ρουσ οεουἱ Ι›ουο Ι'ορρουιυιιἱΙυ οοΙ οἱιο ο Ι'ἱιιιροι·Ι.ιιιιιο,

ροἱοἱιο ουΙ ροοεσεεο σου 8:ιυοοιιιιυ Ισ οΙουἱοο οι ιιυιιεἱ οἱροιιοουο

οοιιιο ιιοοοεοιιι·ἱιι οοιιοοΒιιοιιου ἱΙ ροεο:οσοσ οοΙΙο :οπο ἱεσΙο οοΙ Μο

ιΙἱΙουυειιιοο: [ο!ισ€ιου πιο ι·ι1:ιιιι·σιι σιπιι€ιιιιι έιισιι(ιιυιιπι ιιιιι:οίπιιιιιιι.

ιποιιοοιιιι·ιι, οι. σσοισυιιι·ιιιπ €ιπρσι·ισ ρσι2σιισσο; 88 εἱἱι οιιουιο υΙΙἱιιιο

ριιι·οΙο που οἱ νοοΙἱιιιιο ΙυΙοιιοουο ρου Ιιι 8ἱοἱΙἱιι ο ρου Ιυ Βοι·εἱσιι,

ιιοουριιιιο ἱυ ιιυοΙ Ιοιιιρο ο ἱιι ωιω ο ἱιι μπαι ου υοΙοιιἱο ιιυοοΙιο.

(Σ) ?οηι.ιιοπσιο, δ', 'πιο. Ιου-ΗΕ.

(3) Μου. οι., Με. 173.

 

(η Α'"'Ρω ι (Ποιοι. «οι "ΗΜ ΝΝΙΘΡιιΜ8ι0ιιιι κι" Ιουν” ιιιι!ιιιιιιι ιιΠυιιι νιιΙ5αυυ ισ

ιουιιυ οι 'ιτυ|οιι·πιιι (ο Ιζι·ιιιιυτιι Ι)ιι›ιιΙ›ἱυιιιι.

 

Πο Ισ ιιιιυυυιἱοιιἱ οι Ει·οοοιο, ιμιουΙυιιουο Ισ ρἱἱι οιιιἱοΙιο,

οἱ ιΙΙΒι·Ιοοουο σο ουσ σοι ροεἱιἱνυ (4) ο ει σου ιιιοιιο τοιιιοιἱ

οἱ οιιοΙΙἱ ιἱοοιοοιἱ οιιοΙΙ εΙουἱοἱ ροεΙοι·ἱουἱ. ΙιιΓυιΙἱ Ι)ἱοοοιο

$ἱουΙο ο Βιι·ιιΙισιιο, ἱ οιιιιΙἱ νἱεεοι·ο ιιυιιΙΙυο ε.οοοΙΙ οορο οἱ Ιυἱ,

ι·ἱειιΙΒοιιο υοἱ Ιουο υιιοοουἱἱ οἱ Ιοιιιρἱ ιιιἱΙιιΙο8ἱοἱ οοΙΙο ειιτου

ἱεισυἱο. ΙΙ ρι·ἱιυο οἱ οεεἱ, οορο εινα· ιἱΙοιἱΙο ἱΙ νἱοιιοἱο οἱ

ΑυἱεΙοο ου Οσο ο Βιιι·οοοιιυ (δ), ο Ιο οοΙουἱο εροοἱΙονἱ οιιἱ

ΙΙοιιἱοἱἱ (θ), ροι·Ιο οοΙΙ`ἱοοΙιι ο οοΒΙἱ ιιιιΙἱοΙιἱ ευοἱ ιιυἱιιιιουἱ ἱιι

ηυοοιο ιιιοοο: Ριοριιιοιισ δσιοισιισ σοι Βουοἱιιἱυ πιοιιΙσ, δέσι

Ιιιιιιι ιιισσιιιΙπιίίπσ [απο σσ:ιισσιιππο. !ιισσἰἰιιιυ ο οσυσιπί.ο, οπο:

Ισίσοοο πσιπιπιιπ£, συίιιιιι!ιο, οι ριιιιιιιι, σο ί!!ιζι·, οιιί αυτι ΙσΙοσ

σο Πσορίαι!ίο οιισο!ιισιιιιιΙ ; οιισο οι ιιἰίσε σου Μεσοι.: πιιιπουσ

οίοίσοοιιι. που οπο ισιιιρουσ οσΙοουσιο ι!!ιι Πσυσιιἰσε ρουσσοοιιι

οσιοιιιιιιπα, οιιιυπ ρίπυοιπσο σο: Ποορίί |ἱ|ιιιοιιιι Ιίσσισσ πσποίοιιοι,

συιισιι!ί πισπίιιι πι δυυοἱιιἱιιιιι υιιιπ πιιπιστο.ιιι (Μισσουιιιπ σ!

Βοι·σιιι·σι·ιιιπ πωπω πο! ιισοιιο οορίσπιίιιιπ οοοοο Μου Μισο.

Πσυιππ ρυίπσσρο ΙοΙιιυε, Ησυσπ!ιο οι: β·ιιιι·σ πιιιισε, ίιιοιι!σπι

σσοιιριιυέι, οι ρυιισο!ιιιιιο οι σο ποσοι: οσποίοίι, σσι·ί.εσιισ οσι·ιο

οίοιοιίο, ΙσΙιισσο σο ιο οσπΙσπι ιιυπουριισιι Π). Ποιππιιοίιι Ιππο

(4) Ωἱοο ιιΙ 4658, 4726 ο 4790 (Ο. Ω.), οουι·ἱεριιιιιΙοιιΙἱ ιι8Ιἱ ιιιιιιἱ 579,

504 ο 501 (ον. Ι'Ι·). ν.).

(ο) Αυἱειιιουο , μουσιι€ωΙοΕπι:ορο ου Ωω τοΙοσιΣιι, ἱιι Ι.υσίιιιιι ι·σπισιισιο,

οι ι:ιιιο.ι·σ ιι ιιιιιουσ ΝιιιιφΙιιι οποουιιι:οπο ίπ 8ιιυοἱιιἱιιιιι ου·υσιοπιι3Μ ,

σιιιιιοπι·, ριιΙσπυιιιιιΖοπο ιπιιιι!ιισ σιιριιιο, ιιι(ι.ιισιισποιιιπ Μιά οοΙοι;οο, οι

ρίσπιί.ι ο.1°οσΙσπ.υ , οπιι·ιι οιιυσιιι·ιιιπ οι ιιιμο.ιιι·ιπ , οι! πιιιιιιιιισι€συοπι

οιιΙΙιοι πιιέιιιισπι οι·ιιιΙιια·ίΙ.· πιο οι οιιοι·ιιινι ριιι·οιιο βοσυιιιπ [σώσω ω,

ΩΙιοι·ιυἱ οι ΩυΙιιοαιυρἱ. (πιοιισιιι. Ιιέιι., ΙἱΙ›. Ν, 8ι ). Νει·ι·ιι ροἱ Ιιι

ριιυΙου2υ οἱ ΛυἱεΙοο οιιΙΙ'ἱεοΙυ, ἱΙ οἱ Ιυἱ ιιρρυοοο ἱιι 8ἱοἱΙἱυ, ο ουἱιιιΙΙ

ἱιι Τυυοἱιι, ιΙονο ΙοιιιιιιΙοεἱ, ο Ποιο ριιυΙυυἱρο οοΙΙο σφι- σιιι:οΜοπο,

εριιι·Ι ΙἱιιιιΙυιοιιΙο οιιΒΙἱ οοοΙιἱ οοἱ·ιυουΙυΙἱ , ο υἱοονοΙΙο ουουἱ οἱνἱυἱ.

Ρο.ιι, Μάιο ιιιισιιιιο ιποιιΙα.ι ιιοοποοιι, οι ότι $ΜΙ·ίιι ιιΙίσποποιΣιι ειιοι·Μίι.

ΙΙἱσ ιισσιιιιιο |υιιιιιιιπ , οι ιπιιΙΜποιιισ ρυσστυπι ιιοοιισιπο , ισ!συ2ἱιιο

“απο Ιιοπσ|ιζσία οποιο!ιιιιάσ πωσ [ΜΗ σο.. ..Διὶ ι·.τυουσιιιιιπι άσο ΤΙιυασίαιιι

πι! Βιισσ(ιιιιπ ρι·ιι|ι·ι·ιιι.ι, 0ι·σιοι·υπι ριιυιἱι·ι·ρο [ποιου απ, σο ρου [οποί

Ιἰιιι·ι·ιπ οιιιπ Βιιι·ο|ισ σιιιιειισιιιιΙιιιιιπι ιιιι!ιιιιιι ι·υι·ιιιιι ιιιιιΙΙουιιοπ ωσπο

ιισιιοιπ ασ σο Ρσυσι·ρίΙ. Οιιιπιμιο οι! !!ιιι·πιιιιπ , σιιι·ιπ σοι:ιιιιι, ιποπισινι

ιιΖίσιιιιιιοοιι !ισΙΜιιιισσι, σο: ιιισιωΙίαιιι σου!ίο αιπι!σπι ιισι·οροπο Μ;

οπο ιΙΜπσιι ποπ ιπσιΙσ σιιυσιιυιισ Μαι· _οσιιισο, .πιο σιιοιπ θι·ιιι·σί Ιισιιουσο

οιιΙισιιι·ιιιιι (Ιω. ο". ). Ι'ουεο ΑυἱιιΙοο που (υ υιι ουιο ἱιυιιιυ8ἱυυυἱο ,

πιο πιο ιιοιυο υοιιΙο, οΙιο ιιοἱ Ιοιιιρἱ υοιιιιιΙἱοοἱυιἱ οιιΙΙ'ιιιιΙἱοΙιἱΙυ ουοἱυιι

'ἱυοο8υο οἱ 0υοοἱ ο ιιΙΙο οοΙουἱο ευουΙιο εΙιιΙιἱΙἱΙσεἱ ἱιι ΒιιυοοΒιιιι ο ἱιι

8ἱοἱΙἱυ Ι'ιιυιο ρυοἱΙἱου ιΙοΙΙ'υιιυἱοοΙΙυυο , ο ἱΙ ιιιοοο οἱ υιιρρἱ8Ιἱιιυ ἱΙ ΙιιΙΙο

ο οἱ οι,ονουιιου Ιο υρἱ. Ρουο εΙἱ οιιοι·ἱ οἱνἱιιἱ οΙιο ηυἱυοἱ ΒΙἱ Ιυυουο

ειιιυἱΙιιιἱιἱ οἱνουΙιιυοιισ Ιιοιιιο:Ιο οι οιιιιεἱ οιισοΙυΙο οοιιιἱιιἱο οοΙΙυ Ι“ιινοΙιι

ο ιΙοΙΙιι ροοεἱυ , Ισ ουιιΙΙ Ιοοουσ υιιεσουο ΛυἰεΙοο οιιΙ Μο ΑροΙΙἱιιο ο

ου Ωἱυοιιο ΒοΙΙἱεεἱιιιυ ΓιιιιοἱιιΙΙιι ΙΙοΙἱιιυυ, Ισ Ιουοι·ο ιιΙΙονιιυο ιΙιιΙΙο ιιἱιιΙο,

σο ιιιιιιυιιοεΙυιιι·Ιο ἱιι ουοΙΙο υι·Ιἱ ιιιοοοοἱιιιο υΙι'ουΙἱ ροἱ ΙιιιιοΒιιο ιιεΙΙ

υοιιιἱυἱ, ο οἱοοουΒΙἱ ρου Ιἱ8Ιἱο ΜΙοοιιο , οποσ ἱιι που οιιΙΙο ιισιιιο

σου ΑυΙοιισο , υιιιι οοΙΙο ΙἱΒΙἱυοΙο οι Ουοιιιο, ιμιοΙΙΒΜοοιιο ἱιιίοΙἱυο,

οΙιο ρου νουοοιιιι οι Βἱυιιιι Ι”ιι εΙιυιιιιυΙο οιιἱ ρυορυἱἱ απο, ο Ιο οι οιιἱ

ιυἱοοι·υιιιΙυ ιιιοι·Ιο Πι ουΒἱοιιο ριἱυοἱριιΙἱοιιἱιυιι οοἱ νἱυυυἱ ουἱιιι:Ιἱ ἱιι- .

Ιυυρυοεἱ οιιΙ οοΙοιιΙο ουσ ριιουο ἱιι (Σου, ἱιι Βιιυοοι;ιιιι, ἱυ 8ἱοἱΙἱιι ο ἱιι

'Γι·ιιι:ἱυ. Ουοιιιο οοεσ υιιοοοιιιιι ιυἱυυιιιιιιοιιιο Ιιἱοοουο 5ἱουΙο (Ιου. οΙΙ.)

οοιιιο ΙυοιΙἱιἱοιιἱ ιΙἱ @σου ουἱυἱιιο ιιουνοιιυιο Ιἱιιο ιι'ευοἱ Ιοιυρἱ. Ε ΙΙ

ρυἱιισἱρο οοἱ ροσιἱ ΙοΙἱυἱ, ουσ οΙἱ οι ουιιεἱ οουΙοιιιρουιιιιοο, οἱ ρι·οιιιιΙοο

οἱ ουσεΙο ιυοιΙοεἱιιιο Ιυιιοἱιἱοιιἱ ρου ιιΙ›Ι›οΙΙἱυο υιιο οοἱ μοι Ιιοἱ ΙυυΙΙἱ

οοΙΙο ουσ Οσση;ίοΙισ σου ιιυοἱ ιΙι›Ιοἱεεἱιιιἱ νουεἱ ου οοιιιΙιιοἱυιιο:

Ρσοιοι· .ουίοοιισιιο |ιισιζσιι.<ι Ρπποὶα Τσιιιρο ,

Απιίοιιίο (π: [Μισο ορίσω, ιπσυσσιμιο |ιιπισιιιισ σο.

Οσοι·ο., ΙἱΙ›. Η'. απο. 8Ι7 οι οσο.

(6) Μ” που.: (οἱοο οοΙΙ'υι·οοιιΙο οεἱεΙοιιΙο ἱιι οορἱυ ιιοΙΙο ιιιἱιιἱουο

οοἱ Ρἱυοιιοἱ) σκοπο οπσσιπροι·ιιισ πιο: ιπωιιι, Ιι|ιι›ι>ιιιυιιε ιιιυπι ποιου

ισι·σο, π· υσπιιοοιι, σιι·οοιιιιο ρι·ι·ιπιιιοπιιπο ιιιι·ι·σιο Μια! ι·οιΙσπιίοοο, Ηπειρο:

ἰπ Οπιι·σιιιιπ οι ο4.ιιέιιπι σιιπσιιι.··ιιιιι· ιισιιισι απο: ιι·ιιπ.ορσι·ιιιιἱσπσ πιιισπασ

Μιά σσιιιριι.ι·ιιιιοσ ορσ.ι ω. . . . ΙΜ: (απ: ιιιιιιιι· πουοιίιιιισιισ μου ιπιιΙΙιιιπ

οσιιιρουιο σριιΙσπιίοι·οο [ποπ Ρ(ιιισιιισι·.ι, ΜΜΜ ραπ ιιπιιίο σσ(οπίιιο που.

ριιιισιιο οπ διο·ιΙίιιπι σο υίοιπιιο οἱ ίπειι!ιι.ι, ότι .·Ιβοοιιιπ Παπ οι 8υυιΙἱιιἱυιιι

Ηιιφιιιιισιπουσ ιιιίσουιιπι (ΒίοίίιαΙι. ΙιίοιΣ., ΙἱΙι. ν. Ι5).

' (7) ΒοΙΙιι εροοἱιἱοιιο οοἱ Τοιιρἱυοἱ Μαι ου Μαιου μου οσιιοἱῷΙΙο

ιινιιι.οιιο ουΙΙ'ουιιυοΙο, ο ιΙοΙΙ'υυι·ἱνο οοἱ ιυοοοοἱιιιἱ ἱιι Βιιυοοουιι, ρουΙο

οἱειοευιιιοιιιο Ι)Ι0ιΙ0Ι'0 ἱυ ιιΙΙι·υ Ιυοι,ιο οοΙΙιι ουσ Βιο!ισιι·οιι οισι·ισιι

(ΙἱΙι. Ν. Μ). Βοοο Ισ ευο_ριιυοΙο: Ει·παιπιπέσιιο οιιιιι'αοιουιπο, Μ

σι·ιιιπι(ιι πιο ιιοιιισιιἱιιω (Ηοι·οιιΙσο,), οι ρι·ιιιοσιιιιπι οι! Ποσο σιιιίσται·ι·Ι,

ιπιο.ιιι ἱιι Ηιιι·ιΙἱιιἱιιιιι υσΙ‹›ιιιιι , ι·.ι· 7'Ιισ.φίι1οιιιιι ιισιιιρΙσ.υιι ΜΗ ποιου

Μαι!" υι·ιιι·βι·ι·ι·ι·ι. ΙοΙιιιιιιι ιιη›ιιΙσπι "ΙΜ οοσΙσ.ιι·σπιισιισ , οποσ! ιικ
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!αταα !)αιιιιιααι· !αιιαι!α, α! α!ίιι ι·απα!α ιιιοπαπιαιι!α, παπα π·

!ια!!α!αιπ παιππιιι-ιιι ι!!αταπι πα!ίααπ!, ίπ αα αιπια!τα!αι!, παπα

πι! παπι· αποαιια !αιππα.ε!α!απι πατι!ιιτιιπ! Ο). Αιιιααπι.ε·.ειπιι παα!πα

ααιππι !π.πα.τ παπππα Ια!παϊ ααααπ!ατ, α! μοραΙαε ποπιαπ ιααπι

πα Ιο!αα ι!αι!ιια!ιαπ αι!πιια αοιιααι·αιι!. ίπ ατιια·α!ο ι!α αο!αιιία α!!απι

απο ααιι!ίπααα!ιιτ: « αιιίαιαπααα .πια π! αιιτπ Μ...!!! ι!αι!ί.9.εαπ!,

.Με !ιαατ!α!απι πατ οιππα ααυιιιπ ιατ!απι !αα!απιπαα [ατα ». Ιπ

ι·οιιαιι.τ.ταπι ί!ιιαιια πιτίτι!ία!!ιιιιαιιι α!! ααα π.ιααα !αιππιι.ι παταω

οτααιι!ί ί!!ί.ι· ααπ.9αταιιαι!. δαι·Ι!ιαπίιιαπ.εα.ι παπι, αααπιαι.ι ίπ

α·ιιπππα πα!απ!ίαα .παω απατα ιπ.ειι!απι οααιιπαοαι·ιπ!, πτί.εαα.<ι

!αιπαπ αίιι.ε ποα.τα.τ.εαι·αι α!! .πατα!!α!απι ται!ιπατα παααίααι·απ!.

λαπιαιια !α!ααϊ α!! ιποπ!απιι ααιι/!ιπατιιιι!, α! !ια!π!ααα!!.τ .πιο

!αττα .τ!τιια!ί.9, ιπα!!ο.τ πααοταιπ αταπα.ι α!ιιατα: !ιίιιι.· !αταα αία!α.ι

αοπία, !αα!ία αα.ταίααα α! αατπίαπι απ! αοπ!απ!ία, .9αππα!ααα!.

Ι!ααιια παπι ααιιιπα.ι!τι!ια.τ α.ταα.σ.τατα, Μπα! απτίαα!!αταα α!ίαπι

πια!αα!ία.<ι ι!αα!ίπαταπ!, α!!απιαιια ίπ πιοπα!ια.ι α.ι!!ι·α !α!ιατατπ

ααταπιπα.9, !απαί, απαιπ ι!ία!!ιπιι.τ, α!!ιατιιπι αι!πατα!ιι !ο!ατατα

παταω!. Αα !αιπα!.π αατ!!ιαπίιιαιιαα.ι παπα!!! .ε·ααπα αοπί!.9 ίπ ααα

πιοαατιπ!, !αααταπι !απιαπ α!ίπιαιι!!α.ι· α! ίπααπ!ιααα!!α.ι .απααπαιπ

τα!!!ατταπαοτιιιπ πιαα!αα α ααται!ιι!α !ιι!ο.ι Μεσα πταα.πί!ατα.

Ιππι!απι, παπα α!ιαπι !!οιπαπί, τατατπ πο!αιι!α.ι, .τααπίαα πιατ!α

ε!... !απ!αταπ!, πα!!α !απιαπ α! !ια!!ίαα, ο! αααα!απι ααιι.ε·πα, .τα!ππί

πο!ααταπ!. νατιιπι, α! πι! πτί.ιαα ι·ααατ!αιπαι·, ΙοΙααε, α//αα!!.9

αο!οπιαα παπο!ἰί.ι, ίπ θταααίαιπ ταπτα.ατα.ι· ασ!. Ιπα.9πίαι!αα, απατα

πατ πια!!α.ι αα!α!αα ίπ.ια!αα π)·αα/ιιί.ε.εαιι!, ίπ Ι!α!ίππι !ιπιι!απι

πια!ατι1α αι!!ιαα παπι!!! α.ι.ι·απ!, πι..! πω!. απ! πατα πα πτοαταα!!απα

ί!!αταπι παααι!ατπ πτααπι!!!απι!α πω. ι!παἱπιιια , α! παι·τα!!απατπ α.

αα!οπιἱα !!αιιΜια.ι ααι·πιππιατα παααιπα.ι· ω. Ε. ααΙνΙ , παταω ΙΙ ιιιοτΙο

ποπ οαΙ Ταφ! , ααΙιΙΙΙε5Ιιαα ρτοααιιΙα (ΙΙ Ετα!!αο , πω· αα5ὶιΙατΙιι .οι

πιοΙ!ί ο απ!! ιιαρο!Ι, εο!ιορι›αοεεα ραι·1ΙΙαιιιαιιια, ιΙορο απ!! ΙιαααΙια!!Ι

ε!ιατι, Ια ααα οΙααιιαα!α ΠαΙΙα απ! αΙιΙιταααΙααιαιιΙΙ α! Ετι·οΙο ιιααοτα

ΒΙονΙιιο!Ιο , ρτοεοπαα ιΙΙοοιιαο: πα!αα.τ οτππ!!ιιιιι ι!!α ααπατα.πα.ι,

πα!ιιαιιαα!π!α. πιιι!!ι·ι·απι πιτ Μπα α! αα!παααπ!ιι!α /!!!αταπι παπα.:

Μπα /αα!ιια ω!. ΙΙα.ε· ααπιπιιιπ! 7'!ια.επὶαα!αιπ ποπιιπα αππα!!α!ο.ι , ααα!

αι!ο!ανίαααπ!, αο!αιιίαα ίπ 5αταΙιιΙ:ιτα, τα.τποιι.το α!ν!πο πιαταιπ παι·αιια,

ι!α.α!!παυ!!. @πα τατο α!αα.π.ι !υ!!ιι.<ι πταα[αα!ιι.α, α! οιιιιιἱαιπ [ατα αφρα

ι!!!!οπαπι αοα!ιι.ι πιατα! ΙοΙααε, ι:α!οπίαιπ α! .Ι*!ια.ιπίαι!αι·απ·ι ι:ατπιπαπ!!αν!!

ω. Β! ηαοαΙΙ οἰιιαααιιΙα ΙΙΒΙΙ ααα απ σΙαααπα!α ΙαΙααιΙ ιΙΙ ΕτοοΙα ,

ααα πι: ι·Ιιιιαεατο πι ΤαΙια , ο @Με Ια 'Μαρια. (ΙΙΙ αΙ!τΙ αυτι παο!!!

ναα!ατΙοτΙ ατααΙ νεΙοαπΙατοπο πετ ΒαττΙεπαιι. δαα!ατία αιιιιι!!πι.ι, α!

απίαιιιπααα πταα!ατ ααα ι·α!απέαα πατ!ία!παα απ! αα!!απ!, παααιππ!ία·,

ΙοΙααε ίπ ΒατιΙΙιιΙαιιι ι·α!ιπαιιν!!, έτια!!παπιππαα παππα ι!αν!α!ίιι, πιι!α!ιατ

τίπιαπι ίπαιι!αα !ταα!ππι α! ιπα.τίπια ααπιπα.ε!ταιπ ω!! α!·ιαπιπαιπ ΙοΙαοΙ

παπιαπ Μπα!) .ιοτ!α πίσω!. 246 π... !!αιρια !α!!ιι.9 πα α.ΕιΠ!!!!!, α!

ῇ·αα!ἱ|ατἰα ατ!ιοτί!ια.τ ι:αιι.π!α β!!! , α! αατ!π!!πι α!α!ιιααπα όπω!ιι απ

πα!ατα!ατ. απ»! α!!ατ!α!α /ταπαπι παπα:: αααο αα!αΙιτέε αι·ιι.ι!!, α! Οατ!!ια

πίπαιι.ια.α οπίαπα πο.9!ιιιοι!αιπ αιια!ί, πια!!α πο!!αιιι!αα πω! α!α.πι!αι·ϊα

αατ!αιπ!πα αιιαααπατίπ! (ΙΜ. αΙι.).

(1) Ε αοε!ταΙ!οτα ιΙΙ πια ιτιοααιιιαα!Ι ία ΒαιΙπΙο , αοαια Ια ιΙΙοα Ια

αΙ!το Ιαοαο: Με! αοιια!!!α!απι ἰπι!α α·ο!οπαιπι ΙοΙααε, ιΙα°ι·αι°.9!!0 ω:

8ιζαι!ία Ι)ααι!α!α, πια!!!.ι πιαππέβαιια .ιαα.!!τια:!!απΙα ιιπαι·ιαα.ι απππαιπ

!π!απα!!!, παπα !ιοι!!α α.επιια αα!α!αιπ [αταπ!, α! α!α ατα!ι!!αα!! παιπ!πα

ι!αα!!α!αα ταα!!απ!ατ. (Ιππιπα.πα απόιπ ιπαππα .ταιιιπ!!!ιαα ποπ τπαι!ια!α

α.τ!τιι.ι·ι! , α! !τ!!ιαπα!ια αιιτπ τπα!!!α απ.. , παπα πι! /α!!α!!α!ι·τπ παπα

αοπααααταιι!, ιιια!!!α!! απ. μια. Η', Μ ). ΙΙααΙΙ ε!οε5Ι αιοιιιιαιαιιΙΙ α

Ι'αΙ.!ο ιΙΙε!Ιτι!ο τΙαοτ‹Ιο ιιαΙ ΙΙΙιτο Με αι!ιιι!ι·απαἱε π! πιι!ιιτα ααι!!!!.ι, ο

.θα πιίταα!!!!πι.π αιισαα!!α!!οπίααα αι!τΙΙιαΙιο α‹Ι .ΑτΙεωΙΙΙα, ο ν! αἱ ιΙΙαα

απο αιοΙΙΙ πιο οεΙε!αναιιο !α!!ανΙα, οααα!ααααο Ια Ιοτο αοε!ταιΙαιιο

ιΙα!ιιεεο ‹Ια αα'αιιΙΙαΙιΙΙα αιοΙ!ο τεαιο!α: Ιπ 8αταΙιιαια !παιι!ιι πια!!α

απατα αι!!ιαα !παιιιζαπ! αα!αα!αι.ππια αιι!ι!απι πιοπιιπιαπ!α ααπατ!οι·έα

αα!α!·ί.α, αταααοααα Μα παταπ!!ααο πιατα !α!ιατα!α; πι· έπ!ι·ι· α!!α

παππα!!οα α!ιζιιιπ [οτπίααα α! ίπατααα!α ι!αιπία!!!α αοτι.ιπ!α! παπα, πια

ι!α!ιι!!α παι!ιααι!αιπ , .να ι!!απατ!αιια αοπααα!α παπιατία. @πιω πω!!!

ο!!πι απ ΙοΙ:ιο πω!. απο [πάπια αοπ.ι!ται:!α; ασ πα!ία.πιπιιιιι !απιπατα

απο !!!α Τπα.απ!αι!αα, παω πα ΙΙατα·α!α παιπιιι!.πασ αααι·πατα!, !!!αα

ι!αι!α:ι·ατα!, !απιπααπι απ! α!! α!!!παα α.ιααπ!, πα αιιπι ααα ι:απι ΙΙαταα!α

αοπ!απα!ασ ατα! πτοπέπαα!!α!αιπ. Ταπι απατα α! α! παπι! Παταα!ια !απα

απιοατσα.ι· ω οαι:α!απ!αιπ τααιζαιιαα .εαααπατα!. Β ίαοΙΙα ΙΙ τΙαοιιοεοατοΙ

$ατιΙΙ ΙΙΙοταπ!ι! τιειαΙΙ ααοααιια!! |ατπάι.·α.ι α! !ιιαταπα!α α!οιιιία!!!α ‹ΙΙ

Αι·ιε!οΙΙΙα: πια α ρατ αατΙο απο Ια εαιΙααΙ!ο αιοΙΙ , ηαααΙιιιιααο ει!

!τΙΙιαΙια αἱ ΟτααΙ , απο ιΙ'αΙ!ι ιιιοΙΙο τα!! :πιασει . α α! αιικ!ταιἱιιιια

!ααΙαΙα , αοαιο ε! νειάτα α ααα Ιαοιιο.

!
Ι

α.ιπιι!.τί, ππι!ιπιιιπι ω!!! απτιιπι ιπ.εαι!ατιιιι!. !!α!!αιιαιιι πι!αι·!πι

αα!πα.ι αι! !ιαι·ααι·ιαιιι ι·αι!αα!αιπ, ιπι!ιααπαταπι οπ!ἰπια.ι παο.ιααα

ταιπιια!ίααα πι·ααπαίαιια, !ιαατ!α!απι α!! παα!τατπ παπα!! αα!α!απι

!αα!ατ ω). 8!ταΙιοιια μια, ιΙαεατΙ!!ι ιιαΙΙα εαπ δαοπταβα ΙΙ απο

α Ια αταιιιΙαα2α ιΙαΙΙα θαι·ιΙααιια, ο Ια οΙ!!!ι ρι·Ιαα!ραΙΙ απο Η

αεαι.αναιιο αΙ εαο !αιιιρο (3), αοαο οοιιια ε! αερι·Ιιιιο ι·Ιαααι·ιΙο

αΙ εαπ αΙΙιιια, αΙΙα εαπ Γαι·αοΙαι θα α'εαοΙ οοΙοια; ι!!αππα πατα

ααα :απατα απ! α! πια!α πααα!α; ιπαππα ί!αιπ .το!ιαπ ααα!!!

οιπιπατιι ταταπι αοπία !ιαα!απι; /τ·απιαπ!ἰ αατα α.ααα!!απ!αι· |ατα.α.

Α! !ιαπί!α!ίαο!ί αππο.ι!!αιιι ω! υί!ιαπι, απο!! πατ αα.ε!α!απι ιπ.τα!α

ιιιαταο.ι·α απ, α!αιια α! πα!ί.ιαίπια α!! |ατααι.ε.τιπια ασ! Μ). Παπ

(θ) πιαιεωι.. Μα., ΙΙΙ›. τ. 8.

(3) Ιπι·ιιΙαα !π ατα Ιπττ!ιαπι απατα· πι! Ι.!πατ·ίαπι αιμα εαπ! [τα

ιΙααπ!αα, ιπ!ατ παπα 8αταΙαἰα α! Οοτιίαα εαπ! πιααύπιαα πω! 5!α!!ιαπι

(Οαι›πι·απ!ι., απ. ΙΙ ). Ι.οππ!!ιιι!!παπι $αττΙΙααιο πω!! αατοπταπ!ια.ι

παα.ειιιιπι ιπ!!!!α αα.τ.τ, !α!!!ιιι!!ιιαιπ .ιςαν!!!. 5ααιιπι!απι α!ἰα.: ατπ!π!ιια αίτια·

αι!! α!αι!ίοταπι παα!ατ πιιΙΙα ( σποτ. αἱ!. , ΙΙΙι. Υ ). αν!!! ίπ απ εαπ!

αοπιπ!ατα.ι, απαταπι πτααα!πααα ΠαταΙιε α! 8αΙοΙιΙ (Ισα. αἱ!. ).

(δ) Βορο 8!ι·αΙιοιιο, ειιιαΙιο ΡοιιιρααΙο ΜαΙα ΙαεαΙὸ κήπο: $ατι!πιία...

αοα!αταπι. [ατ!!!ία, α! σα!! απατα ααα!! τπα!!αι·ἰα, παρα: α! /ααιιπιΙα, !!α

ποαπα παι!ί!απε· (Με .Μα ατα., Η , 7). ΟΙαοτοιια , α... Ια πα!αι·Ιοτο

ιΙΙ Ιαιαρο πι! αιιιΙιΙιΙαο Ι εαιΙαο!!Ι_,ααοαι·αΠ, εαι·Ιι·οα αοΙ 607 οι Βοιιια

α @Μπα ααα ΙταΙαΙΙο ιΙἱιιιοτατι!α ἰα 0!!ι!α.· Ειπα, πι! |τα!ε·τ, α! αα!ααα;

α! πιιαπιιΙααπι ασ! !ι!απια, !ατπατι 8αταΙιιΙαιιι !α!απι αν αοα!!αιι (Ξπ!.ιι!.

πι! Ω. [τα!τ., Π, 8); ο ααΙ 708 εατΙνοιι πατα α Μ. Μπα ΠαΙΙο; π!

απο πι Ιααι·ιζι· παπα ποπ |αττα !ιοιπίπαπι μια. ἰΙ 5ατιΙ0 ΤΙπαΙΙΙο)

πα.ι!!!απ!ιαταπι πα!τια .και (Βπία!. απ ι!!νατ.ι., να, α!! ). Μα ο ατακα

ωραίο απ @αυτια ΙΙ τα!!! ιαΙαα!ο Λα! πωσ απατα πω» αοαιτο·Ι

Βααλ ωια, ο επιιαΙιιΙιιιοαΙα αυιιιτο Ι·'ααιαει ο 'ΠΒαΙΙΙο.'Ι.ο α!!επιια

@αἰαΙΙΙἰαιιο (Ιιια!!!. Χ , Ι), πα Ιαιιιιο ατιιρἰα ΓαιΙα Ια αρἰειοΙο ο Ια

οταιἰααΙ ΤαΙΙΙααο (.ΙΕπιΣι!. πι! α!!!!α. Μ!! , 49, 50, 64 ; α!! απατα. ΙΧ 7.;

Οια!. ι!α Ριου. £'οιια. Ή; Ι·'τα_π. στα!. πτο Μ. δααατο); ο Ι'Ιιο ΒΙα

ιΙα!!ο Ισ α!αεεο Ια μι. ΙαοαΙιἰ αι ιιΙΙτα απατα ααα, πετ ααα ιΙονατΙο

απ! τΙρα!ατα ααοιιαιιιαιι!ο !ΤοΙα, Μπίστι. !παατ. ι!απ!!.παπι€Μ απ!

Μπα., ι·οΙ. Ι, ραπ. 15, 1138-1321; νοΙ. ΙΙ, μια. 77-78, νοΙ.ΙΙΙ, μια!. Μ9-ϋ0.

και!. !οι·Ια. ΩΙιΙτΙο α Μπα, Ι837-38). 8ΙΙίο Ι!αΙΙαο ο Μαι·ιαιΙα πατΙατοιιο

αατοτ εεε! ιΙαΙΙα ΙιιεαΙαΙιτΙΙ!ι ιΙαΙΙ' πατα εαττΙο; πια ααααΙΙ ει! ΙΙαιΙΙὸ α

απο ποα!ΙοααιααΙο, α..! Ι'ΙαοΙα α !τ·ί.ι!!.ι αοα!ο, πι: πια!!α αι!!α!α πα!αι!α

(Ραπίαοτ. , ΧΙΙ , τι. 370); ιιιααΙτο πασα!! αοιι ναΙταοαο απΙεταιιιαια

πιο τω. απ οΙαιΙιοΙο ιΙαΙΙα Ιιιαο‹·ΙΕιιαΙ›ΙΙΙΙΞι ιΙοΙΙα ιιιοι·ια:

Λ'α!!ο [Μα !οαο ποαα!α α.ι:α!αι!ατα; παπα! πιατα

Ρ'απατ!!, π! ιπαι!ιο Ι`!!ιαι·α 5αι·ιΙΙαπι ασ!.

Ερἰαι·αιιιιιι. Η , 60.

Ται·Ι!ο αΙιΙιο Ι'οτεα Ια απατα!!! ορΙιιΙοαο ιΙΙ Μαι·ιἱαΙο, ρο!αΙια τΙΙαι·ατι‹Ιο

απΙΙ ΙΙ 8. Π. απο ιιαΙ 772 (απ ν. Ω.)οοιιΙΙαὸ Ια $ιιτααΒιιιι ααιιΙιτοαιΙΙα

πομπο! ιΙαΙΙα εαροι·εΙΙιΙοιιΙ αΙαιΙιιἰαΙια, αα,αΙαιιαα :Με πειι·ωΙα ιΙαΙ

ιΙοατοω πωπω πιω ααα φταιει απτο αιΙ αι:ατΙιω α! α! απ πτ·ανι!α!απι

ααα!! !ιι!ατ!.παιι!, τ!!α ι!απιπαιπ (.έπιια!,, ΙΙ, 85).-ΙΙορο α! ΙαΙ ΡαιιααιιΙα

εατιναει μα! ‹ΙΙεΙα5αιιιαα!ο ααΙΙα Ιιι!οαιρατΙο οαι·ιΙα, ο ιΙαΙΙα οιιαεαιΙειΙΙα

παπα Ια οταιΙαα ‹Ιατἱνα!αι Ιδα !ιι.πι!ιια (5αι·ιΙΙ:Ιαα) ατα., παπα α!!

απα·!!οιιαπι α! Ι!α!!αα αοπ!!ιιαιι!απι απ! ααπναταα , πι πιαπ!αα αοτι.εατα!!

ίπποι· , α.τ!ι·αιπ!.απαα ατα: ααιι!!παο.ι: αι! πανῇαπ!αα πατα αππατ!απίε

ααα!π!! α!απαιι!!ιιια. Ε πι·ο.τ!ιιι!α ιπαπ!!απι πι!!! πι·αανα!έι!! α! !παατ!δ

ααπ!αταπι /!α!π.ι α! ιπατα ιζττιιατι!. Με!! α! α!!! ιιι!ατίασ πιοπ!αα ·πια!!α

/αα!!!οτα.ι αι!.ιααπαιι.· απ! !π!ατ ω! πΙαι·Μπαιια !αταπΙαα αι: πα.ε!!!αιι.ι

!πα!ιιι!!!ατ ιιαι·. Ια ααιι.τα α!! .ια!, απ! ει!! αοπιζ!!ιτ , α! πι·ααπτ·ιιιιἰ.τ απ:

αια!απ!ατ !παα·ιπααπ.τ αιι.ι!ατ. 0αι!απ! πταα!αταα πτααα!!! πιοπ!α.α, απο

παω!! α. .ιαπ!αιι!ι··!οιι!!ιιια /!απ!αα ταπ!ι, ααα!! α! !ατταα ταποταιιι πα!α!α

παπί !αιιιραα!!να |ι·ιπατα !απ!ιιπ!. .πει ααιζι!!ιπαιι! ()αι·.παατπ ιιιαα!αιιι ,

παπι· α $αττΙΙιιΙα , πια!! τ!!! !ιααι! απιπ!ία.ι· ιι!αι!ία !αιο ι!!νία!!ατ,

.Μπα .τα ιιιιι!!παα πιαπ!!αιιι α!!α!!απ!αιπ , πω!!! α! απαι!αιι! α!ι!αιιι!!,

απο παπα!! ααταπι πι $ατι!ιπ!αιπ πω...! πατναι!απ! ( ΙΙΙι. Χ Ρ!ιοαια. ).

8αε!ο ΑιιταΙΙο ΥΙ!ιοι·α ο ΙΙ ροαΙα ΕΙααιΙΙααο πι: εατινααιιο πατα ιιαΙ

ααιιτΙο εοαοΙο ιΙαΙΙ'ατα αι·Ιε!Ιααα. ΙΙ ρτΙα:ιο Ια ‹ΙΙΙΙ`αιιιὸ ι:οΙ πιαΙΙΒιιο

ορΙ!α!ο αΙαατοιιαιτιο, ο ιΙΙεεια: Οα!α.ι θτααα!ια.α, παα!!!απ!απι $ατιΙΙιιἱαιιι

πιιαα.τ!ατ αοι·!!!αα , ποπ ααπ!απ!α .ιιιααα.εαοτα , .πια .::ποιι!α ιΙααι·α.νί! ( ΙΙα

απ. !!!ιια!τ., Ι.ΧΥ, Ι). Ωαα!ὸ ΙΙ 8οαοιιιΙο:

ΙΙαιπαπαα απαα!απι π!απ!αα .ια ιπαππιι παπα!

Ιιι.τα!α; 5αι·ιΙΙαπιαι αα!αταα ι!·!.τατα αο!οπ!.

Βίαια απ” /ταπατπ. Ματια! Ι!α!οαααα πα!ιπ!!

Οπποι·!απα α!!α : παπα πατα τίαιπιοτ .Ιβ·!.ι

Παπ!! απο, τα!!αα.α α!αιιιαιια.· παπα ι·α.ε·πία!! .4τα!απ

!7ΙΟΜ!!!8, .εαοπα!α.ειι, πτιιαα.ι:, αα!π!ίαιμια :απατα

Ρ!ιια!!πα.ε. Ιιιααπο.ει !π!”πιπα! παι·ι!α πιοπ!α.ι .·

Πίπα !ιοπιίπαπι πααα!!απιαιια !αα.9, Μπα πα.ε!!!ατ αν

.$πανι!, α! ατα!ιικία ταππαπ! παιιι!οπτ!ιιιι απ.ε!τι σα.

Πα θα". (Μι!αιι



'ο ιπποεπιποποιοικ Η

Μάρτ!! Μισο !ο!·ιι οοτπ!!τιο-π!!·π· ποπιι!!ιτι!!π· ττιοπ!!!π!. ο!!! Π!ιππιο

πιοοοοο !·οοπτπ!ιο·, ο!ίττι !ο!οοοοοο !!ίο!ί. !!!·τ·!!!ι οπο!! !ο!οιπο οο

ο!!!!ποίοοο ουτοπία!!! π!ίοιπττι !!οιο!!!ίο, ο! ίπ!οτ· !τοτ·οοτ·οο, οι!!

οπο!! !!ιι·ιποο!. πιο ίττοι!!!ιο οι!!!οι!π !ιο!πίπποεο. Απο!! Ροοπί

οι: ο!ιτ·Ιποπίτιο ίτιοι!!!ιττι ο!τ!!τι!!!·τ·πτί!, ο!!ίι!!ίοι!ο ο! !τποο!ί.ι,

οο!!ιππ οοπ!τ·ο Βοιωτοι: πο.ι.ο!·τ·ι!τι!. !!!ίο !ιο!οτπ ροι!!οπιί!ίο,

οπο!!! ίπ πο!!·ο!ο!οπι !!οτττοποτ·ι!ττι οοπετ·πτι! οπο. . .. Ω!ιο!!!οτ· οπο!

τποπ!πτπ!ιο ποτπ!οο: Τοποποο, 8οοο!ποιοο, Βο!οι!, ποοο!τοο ίπ

οποοι!!!πο !!οποττΙοο ; ο!, ο!!!ιτττοτ!!ιττι οποιοι πο!τοττ! οοτποτι!ί οπ!ιτττπ,

Μοτο!! τποο!τποπτ!οτ· οπτπ οο!πιπ!, ο! !ι!ίοτπιτττ οποτ·π !!ίτοιπίπιτι!,

πο!!ίτπ ίπ οπο!! ίποτ!!!ι, ποτ!ίτττ πουί!τι!.π· ίπ οπποεί!!! οοτι!ίτιοπ!ο

Ρίοοποο τπο!!τίτπο ίτι|οο!!ι-τ!!οο. !!οττιοτιοτ·!!ττπ !!!!!οτπ !!ποοο οι!! οο

τπί!!!!π!πτ·, α!!!ιο οοο πτ·ο!τί!τοτ!!, απ!!! ττοπ!!οπτι!: οποττ!!οοπί!!οτπ

ποπ οί!!ο!!!! ο!! πο!! οοοο οποιοί!!ττπ πομπο ίπ !οοίο τττοτ·!τοοίο

!!!οιο. !!ο.ι!!ι! "πο !πτπ πο! ο!!!!ί!!ί!ο!οτπ το! ποτ·ι!τι!!!ιο !οο!το.

ΟΙτ.ιοτ·ο!!τι! οτ!ί!!πο ί!! !οττιππο, που ίτοτ·ίτοτ·ί !!ο των, πο!! πτ·οο

!!!ιττι οο!ιο!!ιττι, !!!ίο!!οο !!ίοο |ο.ι!οο !!πο!!π!: πο !ππο πο· ίποί!!ίο.ε

οοο ο!!οι!ί, τπ!!!!οο ίπ πο!οο!ο!οτπ τ·ο!!ίπ!!π! (Οροι. ο!!., πιο. ν).

ποπ!! ο!οοο! ι·οοπο!!οο!ιππ! !οπππ! !!!οοοιιο !!οιποοο!ο ππο!!ο οπο.

Ποσοτ·ίσίοπο !!ο!!ο 6'τ·οοίο. Μ!!! οοο !!!ιιποοι!οο ποοοοοο !!ο!!ο

ποο!ο !ονο!ο , οο!!ο οπο!! ο! νο!!οι·ο οοπ!Ι!!οιο !ο οοι!!ο οι!ο!ιπ!:

ο !! πιο!» Αι!οποο, ο !`!ποι·ο Νοι·οοο, ο ! Τοοπ!ο!!!, ο ! Τιο!οιπ!

!!ειπιοοο πο! οπο! ο!οι·!ο! πωωι πο ! οοιπ!!ιπ!!οι! ι!! οοΙοο!ο

οπο οοιιπ!οο!οπ·οπο ο ποπο!οιο !ο $οπ·οοποο. Βίοι! ίπ Επι!!!

ο!οιο !τ·οπαπποτ·ο.ιοο ποοί!τοο !!ίο·ππ!!!τ· Α/τ·ί, !!ποο Βοι!!ο !!!ίο

!ποοοτί!!ίο; οι!! οπο!! .!!!·οοπο!ίοο ο! Απο! !!οτ·ο!!!ίο οοοποτττοτπ

πο!. Ποίο Μοοοτ·ί!ί πο!!! ί!!!!.ι!ι·ί!!ο ο!! ττιοτττο!ίοτπ οσπ!ίοί!,

ποο!ο Λ!!8!π!οι·! 1ο !!οοοι!οοο πο! οοοο!ο Μι! οοο οπο! οο!!οο!οι! πιο:

Ωω!!! !!ο!οτ· |οτ·!ι, :ο ποπ!! .ιπο!!!ι!ί

Π! !/π!!!ίοπί!ιπ!ι π!! '! !!!π!ίο ο '! ιο!!!·τποτ·!· .

Ε π! Μιιι·οιππιο ο ι!! 8οι!!!Βοο ί πιο!!

!·'ο.ι.ιοτ·ο ίπ απο [οπο ω!!! ίτιοοτπ!ττ·ο;

Τ!!! οπο! πο!!! .. . .

βίο. Οοττπππ., Ιπ[οτ·π. , οπο!. ΧΧ!Χ.

Η !!οιπ!ιοοο1ο Ριπι!ο οοο!! Βίοι!! πο ποιο!!! πο! οπο Β!!!!ιπποπ!Ιο οοοο!ο

!ι·!ο!ο ι!οοπ·ι!ο:

Μο!!ο ο!!τ·ο!τπο Νεο!!! !τοτιίοτπ!!

Ρ!!! οπο ποπ ο, πιο πο! απο!!! πι!!! πτοπ!ο

Ε!!! ποπ!!! π! ποπ Ι!! [απο τπα!ίππο,

` πιο. !!!, οπο!. Χ!!.

οοο!! οοοο!ο !ο ππ·!οο!πο!! !οο!!ιοοο!οοιο οοο!! οο!!ο!π! οο!!ο ίπ!οππποτ·ίο

ο! 8οιι!οποιπ:, ο !ο πο νο!ο!ο οο! ι!ποι·ποιο ο οοιιππ!οοποο!ο πο! !οο!!

ο!οι·!ο! οοιοππ·οο! οο!!ο ππ·οοοο!ο π·οοοο!!ο. Βονοο! ποιο ονι!οι·ί!ιο οπο

ο!!!`ο!!ο οπ!ο!οοο, ι!!νοοο!.ο οπο!!! οοοποοο ππ·οοοο ! ποοι!οπ·ο!, !!οι!ιτο

!ο ο!οιιο! πο! οοπτοοοοοιπο!! οοι!!!οι! ο!! π·οππιπ !οο!ο πο! ι·οοοοο!!

ο!!ι·ο!; !ο ποο!π!, ο οποο!ο!οποο!.ο !ο Ο!οοπ·οιπο, !!ο ιιπο!ονοο!!οοππ

νοι·οο ε!! ο!!!!!ιο!! οο!!'!οο!ο; !ο οπο!!! πο !ποοι·οοιο οοοο!ο!ο !!ο!!ιπ

οπο!!! !οποειο!!ο; ο πο! π!!! ι!ο!!'ονοιο ποοοι!οοποο!ο οιοι!ιπ!ο οπο !!

ν!ι!ο κ!! οοι!! !οο8!π! ο κ!! απ!! !οο1π! Γοοοο οο!1οιο!οο ο! !ο!!ο !!

πιποοο. Πο , πο ποπ· !ο!!, ο!! ποπ· ο!!ι·ο ι·ιππ!οο! ιοο!!ο οπο ο! πο!ι·ο!πποοο

οι!ι!ιιι·ιο, !ο νοο!!ο οιιοοοε!οπ·ο οοο1π·ο πιο!!! ο ο! ει·οοι!ο οοπ!οι·ο ο!

οιοι!ο!, οι·ο1οι!, ποοοι·ο!!, !!!οοο!! ο ποο!!, οπο !'!ποοοο οππι·ιποο!ο!!π

ο ι!!νο!ποιο. πι! πω!!! π!! οπο πο!!! , ο ο ιπο1οι·ιπ !ο!οοοο ι!ο! ιο!ο

!ονοπ·ο οοο οοποοιπποοο ο ο!1Ι`ο!!ο !!!οοοοο!οο!. Η πο! , οπο! πιο' πο!

οοπιππο!!οιο πιο' ιποοοοο ο οιπιπ!ο πποο ο!Τοοι!ο ποπ· οπο!!! !! οοι·ο!!οι·ο

οποιο!ο, π! ιπο!π!!ιο, !'!οποπιπο ο ο ποοοιοο!!!π πο! 8ιπι·ι!!Ρ Ο ποιοπο

ι!ο!οπ·ο! οοο ποιπο!οο !οιοοο!ο π!! οοο ιοοιποο!!ο ο1ιοοο!'οι!οπ οπο οοο

οο!ο!ο, ο οπο (!οοοο ποπ· πιο) ο !οι·οοιιποο!ο οοιοποοοοιο !!ο!!ο !”οι·οο!1ο

πο! οιπο!ο, ι!ο!!!π οοπ!ο οοο!! επιιοοο!!, πιο ι!οο!ποπο !!ο!!ο ιιπ!ο!οι·ο,

οοο!! οιοεο! ο πο! !!οιο!, ι!!π!!ο ι!οι!!ι!ο 6ο! οποιο οπο πο ο!ι·οοο!!!π,

οι!! τοπικ! ο ο!οοι·! ποπ·!!, ι!ο!!ο οπποι!οο!!π !!ο!!ο ποο!ιιππο ποοπιιπ!!οπ,

ο τ!!! οοο!ο ο!!ι! ποιποι·οο! οοο! πο! οπο!! οίκοι!! πο ο ποο!ποοιποο!ο

!!!ποιο!ο2 Ο!! ο!οοο! οοι!!!οι·!, οπο ποι!ιπι·οοο ι!ο!!!π ίπ!οππποτίο οποιο,

οοο Ιοοοοοι·ο, οπο! οιιοοιο!οιοιπο !'οοοο!!οοιο ι!ο!!ο ππ·ο!!ιπο!οιπ! οο

πιιι·ο!! οο!!'!οο!ο , οοιιπο ο! νοι!ιο πο! !οοπο !!οοοιοο !!ο!!!π ππ·οοοιπ1ο

οποιο. 0ιι!πι!! ο πιο ποιο οπο οοοο!ο, ο ιποο ο!!ι·ο οοοοιπιπο, ποντοπ

π'οοοοιο !ιπ ι!οποοπο !!ο πιο! ο οπο! 1οο!!, οπο ποπ ονοο!!ο ιοοπ!π·ο1!π

οοο! ο!οοο! !ο πι!οπο ποιο πο!! οο!1ο !! πο! ο!ο!ο ι!! Τ!νο!!, ο πιοοοο

! ι!ο!!ι!οο! ποοιιοοι·! ι1ο!!ο !ονο!οοο Τοπππο, πο ιιοοποιπο πιο· οοιιπππ·ο

ι!πο!οο!!ο !'!οιιι·ο!!οο!ιοο οπο!οιιιοο ο!οοι·οο!ιποο, ο νοοο π!! πο· !'!π·οοο

πο! απο! ποοο, ο κ!! πιπ!!οο!!οπ·ο !ιιπ·!οοοιιποιπ!0 πο! πιο ιπ!πιπιπιπ!!π.

φωτο οπο!! !ι!!οποί!!!ο !)ο!π!!οο οοττί!. $!πι!!ιπο απο οο!!τπί!πτι

Α[τ·οτ·πιτπ ίπ !ο!!πι!.ποττι !!ο!!ποοο!!!ιτττ οποοοπί!. οπο, πτππο!ο

Μο!!! οοοοο!!!ο, !!ο οπο! ττοτττίπο ποπ!!! ο!!ρο!!!!!ο π!. πο!!

!!ιπποπ ίττ!!ίποποο οίοοί! ο!! Αβ·οτ·!!τπ ιτιοτιιιο, πο!! ίπ !ιο!τί!!!!ίοπίο

οποίο!ο!οττπ οπο!!! πο ί!!ίο οπο! που! ο!!ποποο,· ί!!ο!!ο τιοοοι.πί!!!!ο

τττοπίο, οποιοι ο! ποτποοο!!·τι!ίοτπ. οπο!!! οι!!! πο!! π!!!ο Α!!! ποιο,

ποσοι ίπε!τποπο ποππ!ιιο, ποτ·ιιτι! οοτί!!οτ·ο. Πί.οτοτ·οί ίπ !!!πί!τ·ίίο

ο! ιπτο!!!ποίο, π! .πιο οπίπ.ιοπο πω:: !ι!!οτ·!!!, ί!!! !ι!ι!τί!ο!τοπ! ω.

Αίίππο! οποίο πο!! Λ[τ·ο.ο, ο θι·οοοί!ι ίπ ο!ιτπ!!οττι ίποί!!οττι π!!

ππ!οπο οι!! Λτ·ίο!ποί !!πο!πτπ ο! !!!!.οτίοίο ίπποι!!! [ποιοτπ!. Απο!

!ίπίσ πωπω ο! δοποποο [πίσω )!!ί!!τττ !ττο!!ππ!, οπτποι!ο ο!! Αο!οοπίο

ο!ιο!!τπ, πο!! π/[οο!!!ττι !!ο!οτ·ο, πο Βοοο!!!!ο ί!ιτπ ο! θττ!ιοοί!ιο !ο!ί

ίπ/οπο!!ττι, ίπ $οι!!!π!!πιππ πτίπτ·οοοο. Ποιο ποοπο !!!ιοο τττοπιιο

οπποί!!!!ττι ι!!!ιππ πιππίοί!,· οπο!! οι!!! πι!τττοτ·ο πο οίοί!τ!!!ι πτίποτ·,

οποτπ οποπ!πτττ ο!!! οπο!!! α!! ποοαιτι ι!τ!τοτπ οοτ!ο!ί!!!οπ!!οιτ!. Μ!!!

οι!! π!!!οπ! οο!!οτπ !οπιποτ·ο !)ο!!ο!πτπ ('τ·ο!οποίοττπ ατο!!! ιπο!ποπ

πο! ίπ $οι·ι!!ο!οοπ οπίποίοοο, ο! οο!οπίοο πο !!οτπίοί!ίί οοποο!!οπτι

Ατ·ίο!ποο |ι!ίο.ιο: πτ·ο!τοτ·ί οοτ·ο παπί!!! τ·ο!ίοπο πο.ι.ιί!, Λτιίο!οοο,

οπο οπο! ποπ!!! οι!!! θο!!τττί βίο Λ!!!οποο, Πο!!ο!!!οττ, ο!!! οο

!!οπι π!!! !ιο!!!!ο οι!!! ?'|ιο!τίο τ·οοποοί! Οο!!τππο , πο!!!ί.πο πο!

οο!οπί!ιο πο! !ι!ίπο οπίπο!ίοτπ πιο! απο ποτι!ίοίποτπ. Ρο!! Ατ·ίο!οοπττπ

!!ίοποπί !τ·οποπιί.ποτ·ππ! ίπ οοτττ!!οττι $οι!!!ο!οοπ, !!ποο !!οτ·!!οο,

ο οπί!πιο οπο.: Νοιο οοποί!!ι πο!. !!!ιπο πιίτττο!π ίπ ίποπ!ο [πι-οοο

ίπποι!! ποτ·ππ! Νοποοοπτ .!!!οτ·οπτ·ίί [ποσο β!ίπτπ !!ίο!!π! ω: Ειπ

!!τ!ιοο δοιποπίο Μ!! (θ). ()!!!!π!!ι ο!!οοποτ·ιπτι πωπω, !ο!!ιο

(1) Ι3ο!!ο νοοο!ο ο! 8!ι!!!ο !!!!!!οο!ο ο! Μοοοι!ι!ο ο!!!!οο!ο οππ!οπ·ιπο

πο !!οοιποποο!ο οιιποτ!οι·ο ο πο!!ο !ο !ιο!!!ι!οο! οο!!!π !ιππ!!!ο ίοο!ο!ο

@ο οο!οιοο1ο !ο Ρι!!!ι (οιπ!!οο Νοτ·ο), ο!! οιο πο! πι. Μοοοο οι Οο8!!οπ·!.

(τοοο!ο ιπποοποι!ο ο!οοπ·οοο , οοι!!!ο οοο οοιιο!!οι! ίοο!ο!! οοππ·ο οοο

π!ο!π·ιπ οι·οοοι!ο (!ιιοπο πο. 1, 90, !οιπο 0, 60), ίπ ποπ· !ο πτ!οπο νο!1ο

ποππ!!οο1ο πο! 1774 ( Ε!)'οτποτ·. τ·οππ. , ι!. ο. , ποπ. 848) πο! οο!ο!ιπ·ο

!!!ο!οπο π!! Ροι·ιππο 0!ονοοο! Βοι·οοιι!ο Πο-Βοοο!, !! οιπο!ο !ο οι·οοο!!ο

πιο ιοοοοιοοο!ο οοπο!οι·ο!ο, ο πο !!!οι!ο πι οοειιοο!ο !οι!οοο:

οιιιτνιοπιιππι . οποιοι

ποιοι!ιοποπο . οι!! . πιιίοι·ι . ιπποιοππινπι

οι . οιιππιποιν·ιιι . ι>οπιπιεο·ιπ

ιοποο . ποπ

οπο" . οι . οπο!!

απο” . κοινο

ι>πιιιιοπιπ>ο . οι.ποπποοιιπ . (οιιι>οονι·ι)

πι! . οοιι·ιο . οιιιιιιιοπιπι.ι.

Μ!! !'οπο!ο !!!οοπποππ!οο!ο οι!! !'!πο νο!οπ·οοοιοοο!ο !ιοποπιπο!ο οο!!ο

οπο Βίο!ι!!ιτ·οο!οπο !!ο!!!ι !οπί!!ο !”οπίοί!ι ο!! Νοτια ίπ 8οι!!οππ!ι

(Τοι!οο , 1884 , ο!!πιιπποι. π·οο!ο, !ο. 4°. ΝΒ. ο οοοπο !ιποοι·!!ο οοο!!

Α!!! !!ο!!'.4οοο!!επιίο !Ιο!!ε οι:ίοπ:ο οι 7'οι·ίπο, !οιο. ΧΧΧΥ!Ι!, π. οπο,

ο οι: !ιο!!οοοο !ο!!οιο!ιοοο!ο !! ο!εο!!!οο!ο !ο οιιοο!ο ιοο!!ο:

πι! πτπιιοι:πιποοο νπιπ.π οπο·

οπο!! οππιοοπ πονο

"πιο τοκοι!!! πιο!! !πτιιποποιο

οποιοι!!! οοπιιοπ ινοοι·ι οι ποιοι

οπο!! ι.πκο οοοπιονι·ι Λονποιοππι -

Επι!! οπ!οιπ οπο !! οποοοπ ιοοο!ονο!ο οο!!ο !οοι·!ι!οοο ο!!! !ο ο!οοιπο

$!ιπ!!ο ι!οοι!!ο!ο π!!! Ροιιοοο!ο οο!!'ο!!οπο1ο !οο!ο, ο ο!!ι·ονο οο!!ο οπο!!!

οοο οποιο (!!π. Χ ); !ο ο!οοοο οπππουο οπο!! ο!!!ε!ο!ο οο!!ο οοο!!ι·ο

οο!!ο οο!!οπο ποοι!οο!!ο πιιππ!!οο!ο πο! Βι·ον!ο, πο! 0ι·οιπον!ο ο οι!!

Μοτο!!! (Τ!ιοο!ιι!ττ. απ!ίο. τ·οιπ!ιπ., !οιο. ν!!! , πιο!. Π!. - Τ!ποο!ιιι·τ·. απ!ί!,π

οτο!ιο., !οοπ. !, οπο. 111!. - Τ!ιοοοπτ·. τίππιιΣπιτπ., !οοπ. !, πιο!. 37); !ο

ο!οοοο οι!! οπο!! οο!!οπ! οπ!1ο!οι! οι 8οι·ι!οποπ π! οιποιο1ο οο !οιοπ!ο

ο οπ'οι·π πο! 8οτ·ι!οπο!οτ·ίο Ι·'οπιιτπ (οι!!οι·οο @πο οι Γτ·οοοο) ιοοο

ι!οοο!ο κ!!! Το!οιοοο (Ποοπτ·. , ΙΙΙ , 8); ο!! ο!!! οοο ι:!οπ!πο !οποοι·ο!

8!ιτ·!!οπ!ι!οτ··!ο πτ·οπιι!π!οι·ίππι , οοιππο οοοπο!!ο Ω!ονοι!ο (8ατ·ά!π. !ιτπ!ίπ. .

Μπι!. Βο!οι!. , 1619 , ποπ. 4851). 0π!οο ποοοιο οπο οποοοπ ίοοοο

|οπίοίο , ο /οπίοο-!!οίο!ι 1ο οο!οο!ο ι!!! !ιπ! οοο!!ο!πο !ο 8οι·ι!οποο:

ο οοοοιο !ιπ! πι!ιο!οιοιοοο!ο ποι·!!!ο ε!!! Ι.ί.οι!ο οο!!ο Μοοι!!οο!ο , στο

!!π ιοε!οοο ι!! Η:: οπο· ν!ο!!οι!ο πιο· οοο!οπο π·ο!;!οπο ο ου! !8οο!ο

» πο ποοοο οπ!οιοο!ο Τοτ·οο!ιί.ιοπ, ποο!ο οοι!οιοοο!ο οο!!ο ν!ο!οοοπο

ο !!ο!!'οι!!οι·οο ο!ιο!!.ο ι!! 0!!π!!!οιιιι: ο οο!οι!! ππ·οοο!;;ιποο!!ο !! ν!οπο!ο

» οπο, οοοοι·ο ιι!οο!ο !'ο!!οοιοοο!ο !ο ποι!ο ιοοι!ι!!οπο!ο !!ο!!ο 8οι·ι1οπιπο,

ι οππο!!ο!ο ποπ !ο οπο! !οοππ! Νοτ·, οι! οπνοι· ποο!ο !ο οοοο!'ο!!!ιοο

ο !ιποπο π! !ιππ!!!ο οοπιποοοοπο!επ ποπ· !π·επιποοι!!πι·οο πι οποιοοι!ο ο!!ιπ

ι ποο!οι·!!ο π.

(2) πιο οιποο1ο οοιι·οι!οοο π!! Ροοοοο!ο , ο ι!ο!!'ο!1ι!ι π!ο οποο!!!οιπ

ι!! Βο!!ιπιπ (Ρ!τ!π!!!!ο!., οπο» Χ), οπο πτ!ποπ·!οπο ο οπο !!τοπο , !ι·οοοοπ°ο

ο
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ω!. οι 5!!!·σ!π!οι!ι σοιιί!, ο Πιοορίοιι.ιισπι ο! .!!!ίοσ Μια. !!ί

θΙΙι!οπι οοιισίιίοι·ιιιι! : ρι·ίσσ!ίιιι απο ΑΜοιιίοιι.ισ.ι θσιγ!Ιοπ;

σο! .ιοι·σα!σ ο!ίοιιίιιιι ε!!! σ!!ίοίε !ι·ί!ιιισιιο ιισιιιίιιο, σο! οπο!! πο!!!

σο ο!ο.ιιίο σιιο!οι·ίσπο θιγΙΙπε |ιιοι·ί!. .Μισο ίσιο οπο!!! πιο!! σο

!ο!ο σ! $οι·σΙ!!Ιο ίσοι! ποσοι!! οπο!! ΙοΙιι!ο σοοσιι!ιιι·; ο!! αποσι

σιιο ίιισο!ίο !ιοιιοι·οο Ιο!ιισ !ισσοιι!ιιι· (η. Ρο!! Μπι!! οσοι·.ειιιιι,

σ!·εσπιο!!!σ σ!! εοτ!!!σι·! οπο!! ω!!! σ! οπο!! εοι·σο ρσι· ιι!!”οι·πιοι·ο οπο

ο Λ!σι·‹ιοο ει! σο!ιΙ›ο ι!!ο!·!!·ο , ποπ Ι!! εσΙο Ισπσοι!σπο , πιο Ιο σοπσ

ιιι!ποι!σιιο σι!οπσ!σ σσ!!ο ο!ΙΙο σ! Μπα ο σο! Λ!οι·αι)!ιοιι. Μ!!! Ισ ποσο

ρ!!! νσ!οι!!!οι·! Ι'ορ!π!σπο σοΙΙ'Αι·ι·!, !! οπο!!! πο!Ιο ιποπ!σνο!ο πω!!!

οποίοι!!! σο. , οσ !π οΙ!ι·ο οπο ο!·σσ!!ο ιιοτ!!!πι·ο , ο!!σ @ο ρι·!ιπσ στ!

ο!!!·σνο σο!!! σοοοε!σπο σ! ι·!οσ!·σοι·σ (Β!!!σιι. σωστο!! σο! Μισό !!!.,

νο!. !, μη. 16, νο!. ΙΙΙ, μη!. 89-00), σ!ιι!σσ!ι·ὸ σο!! σ!!!ιπο ι·ιιι;!σπ!

Ιο ρι·οοο!ε!οπι.ο σ! π!!! πω!!! οΙΙ'ο!·!·!νο σο! οσπσσ!!!οι·ο σ! πω!!

!!ιοι·!ο!!ο ο 8οι·σοσπο , ο ρι·ονσ !!!!!!οιπο Ι' σι·!8!πσ στ!σπ!οΙο σ! σο!!!

ιποπσπισπ!!, σοι.ι!!πο!!, οσιπ'οι;!! ποσο, ει! οσΙ!σ ι·ο!!ι;!σοσ σο!!ο σοπ

οοι·νοι!σπο σο! Ισσοσ. Ι! !π σσοπ!σ !·!8σοι·σο ροι!!οσ!οι·ι!ιοπ!ο Ροπ

!!ο!!!εο!ιπο ο!!Ιο σ! Νο!!! , ο ιπο ρο!·ο οπο Ι!! οο!ιο σο!!! οι·ι!ιπο! σωστο

ρσε!ο ίσοι! σ! οσπ!ι·ονοι·ει!ο. Ιπίο!!!, οσρρσιισπιΙσ οι!οσι·ο ο!!ο Νστοιοο

Ι'οΙι!ι!ο οσ!!!οο!ο, ρ!σ!!σο!σ οπο! ιπσπ!!ο οσ οιπρ!!ο!ο, οσιπο πιο! ρσ!ονο

σοι·Ιο ποιπο σο! ρι·σρι!σ, σο σσο!Ισ οο!ε!ονο ε!!! ρι!ιπο οπο σε!!

οι·ι!νοεσο ο ροπσεεο ρ!οσσ ποΙΙο πιτ!!! ιιοι·σο2 Να· σ Νοι·σ ορρο!Ιονοο!

!! Ιποι.ισ !σ ο!!! Μ!!! !`σοσ εστ!νο!·ο Ισ π!οπισι·!σ σοΙΙο οπο νοπσΙο

οΙ!'!εσ!ο, οσιπο πο ο Ισσο Ι!! !σοι·!ι!οπο σοΙΙο ΙορΙσο Ι'οπ!ο!ο ι!ρσ!!ο!ο

πο!Ιο πσ!ο ρι·οοσσσπ!ο; οσ σοοοσσο !πσσΙι!Ιο!σ ο!!σ Ιο νοππ!ο σ! 8σι·σσ

π! οπ!οι·!οι·ο ο σποΙ!ο σ! Νσι·ιιοι.·, πο οοποοσπο ποπ ρσΙοι·ο! σο σσε!π!

σ!!πιο!σε!ποι·ο !Ι !!σπιο σ! Μπα, πω!!! σο! Ισσοσ !π σο! σε!! Ιο

!ι·ονσ Ισιι‹Ιο!ο , σ νοι·οπιοπΙο Ιο Ι'οπσσ σο!! ο!οοεο. Τι·σνσ οπο! ρ!!!

ι·οο!σπονσΙο, οοεσοπσο !'σι·σ!πσ ο !ο !σοο ο!!ιπσΙσε!ο!ιο, ο!ιο σο Πω·

ο Μπα , οπο! ο!!ο σοι·ι!Ι!οΙο , οπο!!! Νασαι σοι!νο!σ !Ι ρι·σρι!σ οπο

πσπ!ο, ροι·ο!σοο!!σ ! νοοο!ιο!! σοι!νο!! οοο!·ο!ιοοπσ , ποπ οσοσιοπσ !!

οσσι!σ σο!Ιο να!! ρι!π!!!!νο; ο Ισ ρπι· οποσ!!! Ισ ιισπ!οι!ιο σο! σσ!!σ

8οιπποΙο ΒσοΙιοι·! (Ρ!ιο!οσ., με. 634), !! τριο!ο με!!! σ!οσο ι!!Ιο ι·οσ!οοΙο

Νικ· σ!! ε!σπ!!!σο!σ ο! !σ!!ο σ!νοι·ειο σ!! πποΙΙσ σι!!οο!! σιι!!'!Ι!σο!ι·σ

Ι!!οΙσρσ ρ!οπ!σπ!οοο. Μο Ιοεο!οπσσ @απο οσ ι!!!ιο!!ο!! ·σ!οοσεο!σπ!

ιη!! οι·πσ!!! ποΙΙο !!ποσο σι·!οπ!σΙ!, απο Ιιτονοιποπ!σ Ιο π!!ο σρ!π!σπο

εσΙΙο ροτοσπο σ! Νοι·σα·, σ σιιΙΙο σ! Ισ! οσΙσπ!ει. Ρο!ιεοπ!ο, οσοι!! ο!

ο ε!!! νοσπ!σ, Ισ σ!οο !!ε!!ο σ! Μστοπτ!σ ο σ! Ει!!!σο. 8ο!!πο οοι!νο

(Ισο. ο!!.) ο!!σ νοΙοεο!σ ο 8οι·σοσπι! ασ ποστ!! 'Ι'οτ!οσοσ Ι!!ι·ροιι!αο.

Ι·Σ σπποπσ ιποπ!!”σο!σ οπο Ισ οο!σπ!ο ο! Ισ! οσπσσ!!ο ο!Ι'!σσΙο Ισ σ!

Ι·'οπ!ο!! !!!·!οπ!, σ!οοο!!ο οσε!στσ, εοι·σπσσ Ι'!ισ!οι·!!!! σ! $!ι·ο!ισπσ

(θωρι·αρ!ι., Ι!!ι. ΙΙΙ), !σι·σπο ! ΙσπσοΙσι·! σ! Τσι·α·ιιιο (0οσοιι). !!'οσσοι·ο

! σο!!! οσΙσπ! ο!!!οριο!! Μοραιι! σ!! Ροποοι!!ο ρι·ονο οο!οιπσπ!ο οποσ!!

!·!8πο!·σὸ !! Ισσεσ σσπσσ ροι!!ι·σπσ , οΙ!σ ίπ ο!οσι·ι!!!!σπΙο Ισ 8ροο!ιο

Βο!!οο. οπο! ε!!! ρσ! Ιο !·οι!!οπο ρω· οι!! Ποιοι!!! νσπ!εοσ ο 8οι·σοςπο,

πο νο!·πι!σ Με!! οοοοππο!! οσι·!Ι!οι·! Ισ σ!οο , πο !!ιο!Ισ ο Ισ !πσσιι!

σοι·Ισ. 8! ρσὸ οοπε!!!ο!!πι·ο!·ο οσπ σπο!ο!ιο Ισπσοπισ!!!ο οπο νο Ισ

οΙΙο!!οοοοι·σ ! !.ι·ο!!!ο!!!, ρσ!ο!!σ Ισ πω!!! ιισο8ι·ι!!”σ 8!ι·ιι!ιοπο σ! ο!ιε!οσι·ι!

(οσσ. Ισο.) οπο ! !!σπ!ο!! !!!·!ο!!! ραιι!!ο ρω! !ι·ο!ιιιιί σο!!! “προ”

Ι'σι·σπο ! ρι!π!! οι! !π!!·πρι·οπσοι·ο ροι· οπο!!! σ! οσιπιποι·ο!σ Ισπε!ιο

πον!Βιιο!σπ! νοι·οσ Ι'οοο!σσπ!ο σο! Μσσ!!οιι·οποσ, οσεΙοσε!οπσο Ι'ΑΙ`ι·!οο

σ!!!·ο Ισ π!!! , !σοοοπσσ ! πο! σοΙΙο 5ρι!ε!ιο , ο ροεσοπσσ Ισ εΙ.ι·ο!!σ

ροι· οπ!ι·οι·σ πο!!'Οοοοπσ; ο Ιι!σσσι·σ $!οσΙσ (Βίο!!ο!!ι. Μιι!., ν, ιο)

ο!!ι!!ιιι!εσο οΙΙο τ!οο!ισιιο ο!ιο ! Εοπ!ο!! σ! ρι·σοσι·οι·σπο οσΙΙ'οσ!οοσ οσ

οισ!!σ Ισι·σ πον!ποι·ο Ισ ε!ο!!!Ι!πιοπ!σ σ! !οπ!ο Ισι·ο οσΙσπ!ο !π Απο!!

οσ !π Εσι·σρο ο πσπ!!πο!οπ!οπ!ο !π 8!!!·σοι!πο! Μ! εΙοοεπ !!Ι!!ιο!σπο σ!

Λ!οι·ικο σο Μοι·οσ!·Ισ οννοΙσι·ο Ιο ι!!!ο σσπ8Ι!!ο!!σι·ο, !!!!!σο!ισ ρι·οοσο

σ!! οπ!!οΙι! σσοιι!σ ορρππ!σ στο !! !!!σ ρι·ο!ο!!σιο σο!Ιο ισοι·οο!σι·ο ,

ο πισω!! ο ρι·σΙι!!!ι!Ιο ο!ισ εσ!!σ !! νοΙοιπο σο!Ιο !!!νσΙο ο! πωπω!!! Ισ

νοι!!!!; ο!σσ ο!!ο Νοι·σι·ο ε!!! ο!ο!σ ο!!!οιπο!ο )!ο!ίσ σ! σπασω,

ροι·ο!ιο ίσιο!! Ι!! ροι· οι·οσ!!οπιο πον!!ιο!σι·ο ο οσιππισι·ο!οσ!ο. Απο!!σ

!Ι πσπιο σοΙΙο σ! Ισ! ιποστο σοοσππο ει! Ιποεσ σο!Ιο οπο ρο!·Ιιοππο.

Ειρ!ι·ιι ίπ ορρο!Ιο!ο Βοσ!!· ο 0οσσε , οσ £ι·!)!ι·ο! ε!! Βσσπ!!!! οπο ν!

ο! ι!!σεο!οι·σπσ !π στοπ πσπ!οι·ο, σσρσ Ιο σ!ε!ι·σι!σπο σο! Ιοι·σ τοποσ

ΙΜ!!! σο! το !!!ιν!σσο ($!οι·ίσ πιώ!. σο! ω!! Ιιιο!οιιί, Μπι. Η ). Ποπ

ε! ρο!ι·ο!ι!ισ οσπιπρισ εσ8ρο!!οι·ο οπο Ι'Εη,ι!!ιοσ ο Πιστοί: ιποσι·ο σ!

Νοι·ιιοο ο!!! Ιο σωσει! ω!!! !ι!.σσ! οι!!! σκοπο, σννοοσ σσοΙο!ιο σοππο

Ισπιπσσ ονοπιοΙο οΙΙο ε!ιοπο σ! Εσσπ!! Ισ πο!! πωσ!!! οπο !ιισ!σοι·Ισ;

π!! νοο!!σ οο!!!!σο!·ι!!! σιιννοι!!οπε!σ !ιι εσιπ!ε!!οπΙ! σοπε!!!ο!!πι·ο, σο!!

!ιοπο ! πι!!! σ! σπ'οπΙ.!ο!!!!!! οσε! Ποιο!!! ποπ ο! ρσοσοσσ Ι”σι·οο οΙ!ι·!

π!οπ!! !πσσν!ιιοι·ο. 5σΙ ι·σε!ο, πποΙσποπο ο!!! ΙΙ νοΙσι·σ σσΙΙο !ποσοο!ιιισ,

ποπ ε! ρσσ π!οροι·σ Ι' οο!ο!οπιο ο Ι!! νοιισ!ο σ! Νοι·οοο ο 8οι·σοσπο ,

ροι·ο!ιο σσ!Ιοεο!ο ο !ιισοροι·ιι!ι!Ιο σε!!Ιο οο!οποπιο πιο!!! σο!!! σ!!!!ι σ!

Νοι·ιι, Ισ οπο!!! ποπ ιισΙοιι!σπ!σ νοσσ!ι! πιοπΙονι!!ο πο! οοσσΙ! ! ο !!

σο ΡΙ!ι.ι.!σ (ΙΙΙ, Ί), σο 'Ι'σΙσπισσ(θοορι·., ΙΙΙ, 8, ω!. Βιιι·σρ. Ή!)

σ σο Αππι!ι!πο (ΙοΙι. !!!π.), πιι!.οποο!οΙονο οι!ο!!σ!σ πο! οσοο!σ ν

σο!Ι'στο νσΙροι·ο, οσπισ ορροι·Ιοοο σ!! πι! !ποιιι!!ποπ!σ οσιι!.οιπρσ!·ο!ισσ,

ο!ιο ρι·σσιι!·ισ ο οπο Ισσιισ. .

(Ι) Νι·Ι Ι!Ιιτο ρτοοοιΙσπΙο Ισ ε!σεισ Ι!ιιιισιιι!!ο οι Ιοεο!π ι!!σιιιο!!ο σο!!!

  

ο !!·οίοιιίο απ!! σ!!! ρι·ο[!ιροι·ιιιι!, πιο! σ!ίσιιί οπο! Αίσιο!! ίιι

οο!ιιιιισο ουσ.ιοι·ιιιι!. Ποιοι!! ροι·ο, σο!ί !οιιιροι!π!ίσπ.<ι, ίπ Βοτ

ι!!π!οσι, (ίι·οοοίο, οι!! σιι!ο Μ!! οσιιοοάσπιιι!, ροιιιιιίε!ί οπο!.

Οοο ιιιίιιιι.ι σοι·σ οπο! ΐισίιιιιι`ο ιι!οιιο δι·ιιοοίο Βιιι·ίιαι·ί !ιο!!ο

σοιι/!ίρει·οιι!, ιιιιίιιιιιιιι ·υο!ιιί!, οποσ σο!!! σιίροισ!ιι ιιοιι!ιπ ρα!!

οσοι! σαίοὐσ!: πιο! Προ!!! οποίο ιιιοι!ίο-ιιι ίιι!οι·βιιοιιο ίιισιιίσιιι,

σπασιμο σοι-οι!! !ι·αιιοιιιί!!οι·ο ιιιο!ιιοιι!οιιι ο·οοι·οο!ιο!. !!!π!!ίο

ρω! σιιιιίο Α/ι·ί ί!οι·ιιιιι Μισο!! είπω! ίιι 8σισ!π!οπ! σιίριι!οί,

θισοοσοσιιο !ιο!Ισ σσοι!ί, οιιιιιι:.ι οι! ίι!!οιιιοοίοιιοιιι οιι:οίιίοι·ιιιι!,

οι!! οσιι!ο ιρισιιι ροιιοί.πίιιισ.ι ι·ο!ίσιισ.ι [οποιο. Α! Ήοίσιιί, οπο!!!

ίιι ιιισιι!σιισιιι ίιιοπίοσ ι·ορίσιιοιιι οσιι|ποίο.ιοιι!, ίσίοιιο .ιο ιιιιρίπιιι

οσπβ·οο!ίσιιο ο! σα!!ί ίσο!ί ιιιπιιί!ίσιιί!ιο.ε !ιι!σ!ί οσιοι!!, ΙΙΙσπεΙσπι

ιισιιιοιι οι!!ιιιο ι·ο!ίιιοιι! : /σοίο ί!!! μα!!! ο! οι·ιπο!πιπ, Μποστ!!!

πίο!ιι.ι ι·σ!ίοιιο Απ!! ροι·.ιίιιιί!ο.ι. δοο!οι·ιιιιι πο!! ίση!! σ!! Βοτ

οπο! ι!ίο!ιι! ίιισιιΙσ, ο θι·οοοίο Πνι·σσο, Μισο!! σ!! ίιιοσίί.ι, ίσιο

οι: Λ/ι·ίοσ !ισιιορι·οοείο, ιισιιιίιισ!σ. Ε!! που πω! ραπ!!! ιι!ίο!ιο

ιιισιιιι.ι·, ιιοι!ί!ίσιιο ριι!.ιί. !ιι Βστσ!π!ο!!! !πιιιιίσοιο, ιιισιι!ί!ιιι:οπο

σοοιιρο!ιζι, ποιοί!!! οι!! ρσι·Ιο.ι ίιιοο!ποι·ιιιι! ; οιιί, σοοο!ιιιΙο οΙσιιισ

σά!σ!σ, ο ὅσοι!!! Ποιο! σάρο!!οιι!!ιι·. Α! δσι!!ισσίιιοιιοιιο, οπο!!!

οπο!!! ι·σίιιιε ιιιοι·ί!ίιιιίο ριοορο!!οιι!οο, οπο!!! ο θοισ!!ι!ο, ρι·ιιο!οι·

ΙΙἱοπεοε ο! Ωστοσο, ο.ίοοοι·ιιιι!: πο!!! ει!!! οπο Μπι!!! ρο!ποιίιι!

οι ρο!οο!σ!οιιι ι·οι!ίροι·ο , ρι·οοι·ιιρ!ί σο ιιιιιιιί!ί πω!!! σ!ιο!ί!οι·πιι!.

δοιισίσει·ιιιι! ποιο ίπ οι! οποία ε! οοι!!ιορίιιοιιοοε ιιισο.!, Εστο!!!ι

ο! 8σΙσ!!σε. Οι!!! οιι!οιιι πο!!! μια!!! ι!!ι.ιοποίσπο, ιΙ|ι·ί ο!

Πί.ιραιιί, πο! οι·οοποί , ιριιιιι! ο ('οι!!ιορίιιοιιοίσπο ιίο/οοίοοοιι!;

ο! ιρ.ιί ιιισιι!ίιιιιι ίπι)ί.<ι σοοιιρο!ίο, ποσοι!!! οοιιοοιίοι·ιιιι!. ΙΜ!

,οποία οι!!! !ίιισιισ Βο!οι·σει θα!! σιίρο!!σι·ιιιι!; οπο σπάει!! σο

οσσιιίο οποίο! σοοσιι!. ι!!οιισ Μο οπίσοιιι οοιι!οο, ίπ οπο, οπο!

άίσίιιιιιο, σίοίοοο πίσω, 8οισ!σ!οπ! ίιιοο!ιιιι!. ΝσΙΙσ ε!σεεσ !!!!ι·ο

ι·Ιοσι·σο !! ρ!!! οσ!!οσ ποπ!!! σ'Ιοπιι.ισ σο!σ ο!!ο Βοτσοοπο σο!

πω! ιιον!ρο!οι!, Ισ. οπο. οο!οπε!σιισ Βοορτο!!σο, ο !ο ρι·σιοι·

Μο!!! πιοι·ον!!!!!ο σο! ι·ί.ισ .ισι·σσιιίι·ο, οπο σο!!ο τοποσ!!! πο!!!

ποσο σο! !οπ!ρ! οπο!!! Ισ Ιτσε!πε!! πο! πιο! σ! Οιποιο·

Μισο!! δσιάίοίσο ρι·ί.ιοί.ι !οιιιροι·ίσιιιι οιισι!ιιιιιιι /ιιοι·ί! πρι!!! ίπ

οσίσο, οοιιιριπ!ιιιιι πο!! |ιιι!ιοσ. @οί ί!!ιιο ο θιισοσίε οσιιιιιιοι·οίί

οσα!!! οι!ιισσιροι·ιιιι!, Ιο!ιιισοοιιι, οπο!! |σι·ιιισιιι Μισο!!! ίσοι!!!

π!σ!·!ο σ! ΙσΙοσ οοσοσπΙο !π $!!ι·σσι3πο: Βι!!!ιιι· οποιο σο !σοσ (!π τω!)

!ο!ι!! !ιοι·ο!οιιιιι πιοιι!ιιιοιι!ιιιιι: ο σ!!‹ι απο !!!πιιι !ιι 5οισ!π!ο θ.28%'δίσ88,

.ιέιιιιιίοιιι: οι: .4!!ιοπίοπε!!ιπ.ι ο! ?'Ι!αρ!οποίσπο,σπ! οπο! ει! ί!Ιπο ποιοι

σι!.ιοπιιι!, πιο! οποιο 7'|ιο!ισιι! οσιι[!!ειι!ιιι· (Ι!!ι. ΙΧ σε ποσο σιοο!!ο!.ι).

Λπο!ιο 0!π!!σ 8σ!!πσ , οοο!.οποσ , ο ο!πιοπσ ρσοσ σ!ε!ο!!!ο σο! !οπιρ!

σ! Ροσειιιι!ο, ι!οσι·σο πο!Ιο οπο ΙπιοοοΙ!α οι οσιο ιιιοιιισπισί!! !! οορσ!οι·ο

σ! !ο!!!σ !π 8οι·σοοιιο, ο σ!ρρ!ι! οοι!νο, οπο ! Ιο!οο! ε!! σι·οεοοι·ο ππ

!οιπρ!σ: Ιρ!ιίοΙοο !σΙοπιπ οπο! , οι!! $!!ισ!π!!!!!! !ιιοι·ιπειι.ι ρο!ιιιι!σ.ι·

ίι!οσ!αι·πιπ σιι!ιιισο πι! οσιιοοι·ιΙ!απι ο!ιίαιιι!ί!πο, ΟΙ!!!!!ιπ ο! οι!!! σι·σοοιι

ορρέι!ιι σ.τ!ι·ιι:ι·ί!. . . Ισ!ειι.ιοσ α!! οι! σο!!! οορι!!ο!ιισ πιο: τοιιιρΙιιιιι σι!

ι!ίσοι·ιιιι!, οπο!! ίιιιί!‹ι!ιω σ!ι!!!!οσ ραπ!!! πω!! σ! Ει·οσΙσ) ιιιιι!ίο ρ!πι·ίιιι!!ι

8!!ι·σ!ι!!οπι !ίσει·σ.ιιιο! (Ρο!!)!ι!.ι!οι·., οορ. Η!). Β Β!σσσισ σ! $!ο!!!ο σ!!!

ρ!!! ο!! ππ εοοοΙσ πισω!!! ονοι! ριιι·Ιι!!σ ι!οΙΙιι οπο Ι!!!ι!!ο!οι·ο .ποτίσει

σ! οποσ!! πιοιΙοε!ιπ! οπο!! σ!ν!π! ι·σπσπ!! ο ΙσΙσσ σο! Τσερ!οσ! ο σι!!Ιο

Ισι·σ ρσε!σι!!ο: Ιιιι·ιιισ ίιισ!ροιισ.ιι ριοριἱσ ιισιιι!ιιο Ισ!!ι!·'σ.ι ορρε!!συ!!.

ΤΙισηι!ιισσο !‹ιιιιο!ιοιιι ρσ!ι·! Μισο ο! (ΙσΙοσ) Βοιωτοι!! !·ι·έσπε!ιοιι!. Ι!!!

απο! σ!! φταιω»! σα!!! σε ίρ.<ι!.ι πισω!!! .ι!ιισίιιιιι, πιο!!! οπο! ποια·

ποίοιι!!ιι οοιιιρ!ι·:ο! .ιι!!!!, π! ροιιί!σι·ίο οπο! ιισιιιίιιο σ!ριισιτιι!πι·. Μάι·

|ιιο!πιπ , π!! οι!! ρσ.<ι!οι·ίο !οιιιροι!σιισ στι!! σίυίιιιιιιι !ιιιίο Π!!! |ιισ!ιιιι! ,

ΙσΙσπιπ ρι!!ι·οι!! απ!!! ιιιι·ιοοιιροιι!, οπο!! @το ο Ροι·.ι!.ι οιιοσιιο ρισι·ιι!αι·ό

σο!!! ς Β!ο!!ιι!!ι. Με!. , Ι!!ι. Π' , 14 ). Ι!!! σ!!! !σε!!πισπ!οππο, σο πι!

σωστο ροοεο σ! Λι·!ε!σ!!Ιο (Ρ!ιρο!οσι·., Ι!!!. Ν, οιιρ.ΙΙ)-ο!!σ ο πσοο!!οεοσ;

δία!!! ποσοι· πι! οιιί !ιι 8οι·σσ |ιιΙι!!!οοιι ‹!!οιιιι!!ιι· σοι·ιιι!ι·ο πρι!!! Μι·οοιι,

οσοι [ποι·ίιι! οιι:ρο·τι·οο!! σο. , ο σο! οσιπιποπ!σ ποπ πιοπο σωστο σ!!

!!!!ι·Ιοο!σ Ι'ο!!ον! σο 8!πιρΙ!ο!σ , ποσοστο σσοοο!σπο Μαιο! εσι·!!!σι·Ι ,

ο Γιο πισω!! !! Ι.οσπ!οσ ο!!ιι!σ σο! Επι!! α!!! ι·ο!ι.-ιοι·σ., !, ριιι.,ι. Μ!)

‹Ι! !ο!ιοΙοεο!οι·σ, οπο πονο σο! Τσερ!οσ! οσπσσ!!! σ!! Ιο!ιισ !ιι 8οπΙσπιισ

πιοι!οοο!·σ ποΙΙ'!εσΙιι, οπο ! Ισι·σ οοι·ρ! ‹!σι·σεοοι·σ !ποσι·ι·ο!!!, ο !!

οσιπ!ι.;Ι!οππο σ! σοπι!π! σσι·πι!οι!!! !!!!ο ο! Ισιιιρο-σ! Λ!!!ε!.0!!!σ·, ο οπο

ιι! !οι·ο οορσΙοι! οοο0"σ5εστιι !π Μ!!! ! Μι!!! σο!! ε!ιοι!!ι·ι! ρω· ο!

ισιιοτπσ ρι·οσ!!!σπ! ο τσ5ρο!!ο!.

!



26 τιιεεπιιτιιιοπε

πιπποπί υο.ι!ίπίί, αι!πο!!απαπ! . . . !ζοιιπί!αι!ο οίαο οι! ο!αι!ίι!ιιι

οιοοιωι; !α!ί!π‹!ο ασπαιτε:: . . . 5οηοοιιτοο απο ποποο π

ιπίπππι ποποι·ί ίπ[οποί ποπαο οοποιιοοί, απ! πιπί, ίπ οα ·ίιι.ια!α

πιππιιπ!αι·, παπίπο οοιιοποπαπι οπιπίαπι, !ο!!ια!ίπιππιιο ο!π·πίιιιιί

οι! πομπο. Ηπα οι! απο" ποτπίοίοοα, απίο ποπ.οποί!ίο. οπ

οαπι οοπιοιίοι·ιπ!, τίαοπ!οο οπιοι·πιιι!ατ. πο: οο Ηοπιοι·ιιο, ο! α!ίί

πω! ποπ, επι·ι!οπιοιπ οαπι ι!ίο:οτο τίοιππ, παί ίπ ι·ο πιίπππο

οοπιιποιίο, ο! πιοπ!ο παταω .ποια οα!οι·ο!ιιτ. δίπιιί!ιιτ οίι·οα

[οιι!οο πιαοιίιπο, ποο !απιοπ οππι πιο οποίο οοποπί πα!αι·απι

οοιπιπαπίοα! ω.

Βοιωτοι ιπατονιπ!ιο, οι! ο!!ι·ο οποοτο, ποπ πιοπο ειτοπο

οπο ιπνοτοειπιι!ι, εοπο τιιοτιιο πο οοτιιιοτι ποιοτιοτι ο ρωτο

απο ο Ροπεοπιο ω; πο (πιο ποτοιὸ οοτρτοποιοτοι οιι'οπιι,

(ι) Ιπ Ρποο. , πο. Χ.

(9) Ποιο 0ιιι!ιο 8ο!ιπο !ιιοοιο εοτιιιο: 8:ιτι!ιπιπ οι! παίι!οιπ απ.ι·πιιο

οοιποπ!ίπακ; σο!! παπι! α!ίίο Ιοοίο οοι·ποπ.ι απ, ποο οο!ι!”ιιππ οατοίο

οποίο, απίιπα! ποτο:οίππαπι, οίιπί!οππο αταποί [οι·ίπο , οο!ιιιιΒιι ι!ίο!α,

παω! οο!ο·ιπ [απίο!. Ιπ οποία!!ίο απποπ!οίο πιαπίπια οτι; παπι .ιο!ιιπι π!

ατποπ!ί πίνω οο!; οοοα!!ίπι ι·απ!α!, ο! πιο· ίιπππαοοπ!ίοιπ .ιαποποοιιοπ

Μια: ποο!οπι [αοί!. Παπ: ίποοπιπιοι!ο αοοοαί! ο! ποτ!ιο επτοοπιιι, πααο

ίπ ιίο[!αι·ίπτ [οπιαπί.ι πί·ονοπί! !αοπία.ι ποιο. ΙΞο, οί οιία!ία [αοι·ί!,

οοοοοπ!ί!ιιιο ποί·οοο οοπ!ταπί! , πίσω οτα ο!ίο!αοί!, α! παί πιοτιοπι οπ

πο!απ!, οο!π! τίοοπ!ίαπι [ποιο ίπ!οι·οαπ!. Οοπ!το, παίο!παίο απααταπι

απ, οαπίίο οοιπιποοίο .ιοι·νί!: ο!αππα πίοοα!οπ!ίοοίπια, πίοοι·παο π!αοίαο

ίπ οοο!ίναπι ποπαι·ίαπι πο.ιοι·οοιι!αι· ; παπι ποιπο οατι!α.ι οποια π!ατίπιαπι

οι: οοο!ο !ια!ιο!: πω: οο!!οο!οποαπι ποποπί!ατ α! .ιπ[ποία! απο, απί

αο[ποοι·ίπι .τοα!αι·ίπίποι, πααο οι! οίο!απι ιι.ιπιπαι·ί οο!οπ!. Γοπ!οο .οποιο

οα!ίαί ο! οα!αοποο α!ίπιιο! !οοίο ο[[οτνοοοιιπ!, παί ιποοιο!ο.ι αι![οι·ιιπ!,

απ! οο!ίο!απ! ποιο [τοο!α, απ! απο!οπ! α. .ιο!ί[απί.ο ίποοι·!απι ι·οποποτπ,

απ! οποία οοα!αι·ο.ι αίοοίπαπ! αοπο·ί!αι!ίποο. 8ο!! παί οοιι!ίο ιποαοπ!αι·,

ο! οοοι·παοποίο οα!οπ! [αι·ίπαι: ποια παί.ιπαίο .ιαοταπιοπ!ο ταπ!απι ποπα!,

!απιίπα οποία ο!!ι·οο!α!: "οι ποτπαι··ίαιπ ποπ οι! , οοι·πί! ο!οι·ίαο: .ο

ποηιο!ία οππαί!, άο!οπί!αι· [αοίπαο οοοοί!α!ο, ο! οοπ!αιι οοα!ίο αι!ιπί.πιαπι

!οπο!π·ί.ι [οιο!αι· (Ρο!ππί.ι!. , ποπ Χ ). οι οποείο !`οπ!ι !οινο!οπο Με

ίσκιο ιπ!οποοτει οπο! "πιο ποπ ποπ αιτία οι Πιονοπει!ο , ποπ οιιι ,

πιοειτποποο ι! ποοιο ιο ποτίιαιιι οο!!'οπιιοο οπο ειναι πιοποιο ο Οιι!νιπο

ι! ιιοποοιιο οι πιοοι πω”, οεο!ιιτπο;

Για· πίο οατι!οίο πιο:οίπιο οίππασ απαίι·.

οι πποεΙο ίσοι! ιποποειτπο οοιιιο 11ιοπιπι οιτιοππο πο! οπο ποοπιο:

8αι·ο!·ίπία πο.ι!πααπι πο!απο οίι·οαιπ/!αα !ο!!ιιο

οποία ο !ίπαίοίο πταοπο! πιίι·αοα!α ιπαπιιο;

@απο οαπαπ! αοπτοο, ποπιιαπ! ι!α·ιππαπ!παο πιο/απου

Ροι·ίαι·οο [ατ!ο, παω !οο!ο |!απιίπο οοοοαπ!.

Βο οί!. οτ!ι. , Ρτιεοιππο ιπιοτπι·.

Η πο ποτΙο πποοι·ο Ιειοοτο ιιο!!ο οπο 0ι·ίπίπί, ιικιιιονο τιιοοοπιει Βιι

οιΤο!!ι ποτπιοιοει πιο οο!ί[απο ο πο!Γοι·πο ιαπΙοπίοα: Ιπ οα (8ιιττΙιπιιι)

ποππο οοιποπο πίππί!αι· -ποπαο !απαο, .πιο εο!ιπιπιι !απ!απι, απίπια!

οο:ίπιιαπι, ποιπίπίπιιο ποί·πίοίο.ιαπι. Ι/οποπαπι ί!ιί παοπαο ποπ πα.ιοί!αι·,

πίσί !ιοτιιιι που· οοτίπ!οτοο π!αι·ίπιο.ι· ο! ποο'!οι· ιποιιιοπα!α, απίαι!το

οίπιί!ίο, πααο ποιπίπίπα.τ τίο!α.ι οοπ!ταπί!, ο! πααοίι·ί‹!οιι!οο ιπ!οτίιπί!.

Ι<`οπ!ο.ι ποπο! πωπω οο!ίτ!οο, ίπππιπί.ι· πιοιίο!οπι πο·αοποπίοι, [αι·ίπα.τ·

οοοοί!ο!οιπ, .τι οαοτοπιοπ!ο οο!ο οοα!οο απιιαο οίαο !ο!ίποπίπι(Ιι!ι. Χ", θ).

Ποιπιιτοιιο τ!ο!!ο οτ!ιο παταει πι ποποτιοοιποιιιο τιοοτιιοπι απ ι·ιππιιο,

απο ροοο ιπ !ιοοοπ ο πιο οιιοεπι τπιποιοοπι ιι 03ιι!ιιιοπ:

Ιιππιο οπο ιππασία πίτιοαι· !ίπί αιπαι·ίοι· πω. .

Ε8!οπ. ντι, 4!.

Η ι! τπιο!ο ιιιποτο ιιιιι!ιι·ιοιπο πο!!ο πρι πιιιτοπιιει οι οτι οτ!ιο ο πο

ι·πεοπιιιο απ! Υοποοιπο ει!!'ιπετιιιο εποπο οι ε!τιιιιι!π ειπ!”οπιει , ο ο!

οτοιοεο ππεποπιο ο οι! παρονοτο, οπο πο!!ο 8το!.π «απο ι!ο!!ο ιποπεο

οιοεπε!ειπο ι οοιινιιιιιι:

Π! πτα!οο ίπ!οτ πωπω ιπιππποπία απο”,

Ε! οτα.ιοαπι αππαοπ!οπι, ο! οποσ οαπι πιο!!ο παπανοι·

0[[οποαπ! . . . ο!ο.

πιο!. παο!.

πιο ουτοπία ποπ ο !'οι·πιι οαι·ι!οπίοο ο απο οοο!!οταία, οοπιο ιο ο!ιιοιππ

Ι'Ατ‹Ιοιπο ( ιπ πο!. πι! Ρ!ιπ. , Μ”, τω), πο ι! οπο τιεο πιοτιι!'οτο.

Οιοοτοπο νι ο!!ποο τ!ιτο!.πιτποπιο ιπ οπο απο Βοιωτοι ο Μ. Ρο!ιιο Πο!!ο

ποπ οποοιο ποτο!ο: αίο!οι·ίο οπίπι πιίπί ποτοι·ί, πο, πιο ί.ι!απι ( ι. ο.

Τίπο!!ίαπι) παπαοπίπιιιο, ι·ίαοαιπα.ι τιεπιπι επιτόοπιοπιπ (Βπίο!. α!!

οίνοι·ο. , νΙΙ, 9.5); νο!οιιπο ειππι!ιοειι·ο οπο εειτο!ι!ιο ίοι·οο ιποτιοΙο ι!

τιτ!οτο οπ'οπ!ι Μαιο ω! οπο πιιιιοο Πο!!ο, :ιο ποπ :ινοοεο π!ποο!π Ρίτα

πο! εοτ‹Ιο ·τιποιιω. Αππ!οιο ποτινο οπο οππο!Ιονοει !ια!παοπίοπ ποπ

0τοοι α! απίαιπ πα.ι!ίοιιπι πιο Ι.οιιπι: 0παοοί !ιοιτειο!ιιοπ παπι . . . α!ίί

ι·ποεο!ιποιι . . . ο!ίί οο!ιποπ οπτιοπ Ι.α!ίπί ιιπιιιιπ τπειιοπιπ, ίίαοπι

οπιπτπ τιεπε, ίίι!οπι οπιειειο!!οιπ ο!ο. (Βο ι·οο!οι·α!α, οιιπ. νΙΙΙ). Ρ!ιπιο

ιο ιπιιιω σο! ποτπο οι απίο.ι!το ι·ο!οπο.ιο, ο !π ιιιοιιπππο πο!!'οπίαο!το

ο ιπο!ίο.ιτιπππ!!οπ ‹!'Ιπιπο: τίπίαο!ι·ιιιπ Ηππίπιιο παίαοπι τπο!!ιοιιοπ!ιγ!!οπ

πιοιιο ιο ιποιιιο οι πι·οοΙιο ιιππιοπιποιιοπι, ο οπιιιο ρτοεπιιο

ιπ!ιοτο π. οπο «πιο. οι ι! ίο!ιο, οι οιιι ποπ !ιοοει οιιτο. ιο

ειιπιοπιοιιιο Γιιοτοιιο ο οπο, ο οπο πτονο πι νοποτοιιοπο πιο

Βοι·‹ιι οιιοτιοοπι νοτοο !'οπ!ιοο οοποοι!ιοτο παπι οτι !οτο, ο

!'ιπιτποπιπο ιο !ιτοπίο απο ποτεοπο. οι βιιιοο, οπο ι !ιοτιιοτι

αππο!!α!. 5ο!! ο! ίπ οοπ[οιοα ιιαπιπα!ίοπο οι! οοποποιαπι ίπ 8ιιτιιιιιιπ

πιο. ( Με!. πω”. , ΧΧ , 45 , πιο. !επιτιπ. , 1831 ). Ε Βιοεοοτιοο πο

ποτ!ὸ εο!.ιο ι! ποπιο οι ι·οπαποα!ο: Ιιοπιιποο!ππι οοοαπιαι, παοιπ

θι·οοοί !ιπιτπο!ιιοπ ο!ο. (πι. Π, ο. 900. Ιπ Λ!οιοπότ., ο. Μ). Ιίτπ τι!ι

ιιοτιιιοτι ιιιι!ιππι ι! επι οποιο Επιιο ποε!ι ΙΙΙιοτιι, τιποιοπιιο ιπ τιτποι

παπι ι πτοι!ιπι Μοτο ποοοππο!ι , οππιο ιποιοιπο ε!ο!!ο [οπ!ί πιίταοο!οιο,

ιιο!!ιι οο!ί[απα, οο!!'οτ!ια οαπ!οπίοα, ο ιιο!!ο οοποιοιοπι ποιο!ιο ο

πιοτο!ι οο!!'ιιιο!π ιπ πιιοειο πιοτιο: ,

Ιοί (οιοο ιπ 8ειτοοππο) ποπ ιιοπο οπο [απ πιο!!ο απποπ!ο,

.Η οί Μάο πί·απ πιιαπ!ίιο οι απο,

Ιοί .τοπ παππί παπί οοπι'αππιιοπ!ο.

Ιο ποπ !ο οπο, σπα !'αο!ίί πα !α!ο,

α! σαι πο [ο, οπο οποία απο [οπ!απα

Πιο α ι·ί!τονατ ί [ατ!ί πιο!!ο απο;

Ππ'οι·!ια οι οπίοοονο!ο ο ι·ί!!οπα,

.πα παο! ππο!α!α, .τοπια [α!!ο αοοίοο,

Ε' οπο! οοπι'ο ποπ ο πιο!!ο ο!ι·αιιο;

απο ίπ [οποια πτοππία ο!'αοιπο οπο Μία

πιο οαπιπίο ί! ·οο!!ο, ο .τοιιοπτο α!πααπ!ο ί αοπ!ί:

δ! [α!!ο ιποτ!ο πίαιπιποί ποπ οί οίιίο.

5οοιιιί .τοπ ο!α !απί ο πα οοτποπ!ί.·

Ι.ο .πιο !αππ!ιο::α πω· οι οοπ!ο πιίπ!ίο,

Ε !απ!ο πια πιιοπιο ποπ οοπ!ί ο οοπ!ί (οι).

Ιο Μάι, οπο ιπί παι·νο πιαπουίπ!ίο,

Ποια ποπ!ο οπο α!οαπο ποπ !'ίπ!οποο (ιι);

πιο ο.ι.οί .ιαππο παο! οπο α!!ι·ί πίοπίπ!ία. ..

Ωποο!,ίοο!ο πο δοτου ί! ποιπο πί·οοο,

Ι.ο παο! ποτ .ιο [ο ποιπίπα!ο ποιοί,

Μα πίπ πω· !ο παοπ πιάτο οπ‹Ιο ι!ίοοοοο (ο).

θα πίοοίο! απίιπα! παπί ποσοι:

Ο!ί απί!απ!ί !ο οπίαπιαπ εο!ο !ιιππι,

Ροτοπο α! πο! [αππο παοπ!ο παο πίπ πιοί.

Β ποπίαπι οπο [τα Ιοί· .ιοι·πο ποπ πί·αππί (π),

Ραπ ποπτ!ίπιοπο α!!οι πα!ατα πίαοο

(Πιο πα .ιο .Μοτο α!οιιπ ποτιπο !οτ οαππί (ο).

 

(ο) (πιο ο πιιοπιο απο πααι·απια, οοοιοο!ιο πι απο !ιιππ!ιοιιιι ιο!.ιι!ο

ο οι 140 τπιπ!ιο. οι νοπο οπο ι! ποο!.π ιιοΒιιι !"πιιιοι·ιιιι οι Ροπεοπιιι ο

ι:!'Ιοιιιοτο, πετοιοοο!ιο ι! πιι·ιπιο τ!ιοο: !οππί!αι!ο οία.ι ( ί. ο. δαπαι”πίπο) οι!

.ι!οι!ίππι ΟΙζ)ΟΧΧ (ίπ Ρποο. Χ), οπο οοττιεποπτ!οπο ιιππιιιιιο ο 140 ιπιπ!πι

ποοπτιι!ιο!ιο; ο ι! ιοοοπι:!ο: ιοτι·α παπι! ίπ !αππίιαιίίπο πιί!!ία ΟΧΙ.. ( Οί·ίπ.,

Χ|Π, θ). Βιι·ιι!ιοιιο ιπνοοο ιιοτινο οειιοτο πα.ι·.ιιοαπι πιί!!ία ()ΟΧΧ ίπποι πι

απο !πιιπ!ιοπο (Οοοπτ. , πι. Μ; Οτοοιο νι οπδιιιππο απο πιο μπει

(ίπ !οππο .ιπαιίαπι !οπο! ιπί!!ία πα.ιοαππι ιίαοοπία !τίπίπ!α. Πίπα., Ι, θ),

ο Ρ!ιπιο πο ποιοτπιιποι πι !οππι!π‹ιιπο , Ιοιιι!πόιπο ο οιτοοπίοτοπιπ ιπ

πποε!ο ιποαο: δοιπίπία απ οί·ίοπ!ο πα!οπι· Ο£λ”ΧΧΙ|ΙΙΙ οπί!!ία πα.τοααπι,

απ οοοίο!οπιο ()'Ι.ΧΧί/ πιί!!ία, οι τποι·ίοίίο Ι.Χ.ΧΊ|ΙΙ πιί!!ία, ο .ιοπ!οπ!ι·ίοπο

Ολ,λ,ί/, οίο·οπί!α .!)Ελυμ πιί!!ία (ΗΜ. πο!, πι, το, σοι!. !πιιι·ιιι. !83!

(π) πο !ιππιιο παταει ποπ ο ιπιπιο!!ιπι!ιι!ο οοιπο ιπ οποοιο νοτοο τα·

Γοττπο ι! ποοιιι; οΙιο Μπι, ειοοοπιο ι·ι!ιοπο ιιποοτιι ιπο!!ιειιιπιι νοοο!ιο!ι,

Ιοοποιοπι ο οοειτιι!!ι απο !ιππιπιι !πιιπιι πο οπι ο ιιοτιιπιιιι, ο !”τοι

ο!ιο!οιιι ιιαι!ιιιιιι οπο ιιο'πιιπ!ιοτι ο πιο Γποι!ι οτ! οιιιιοτο οοπιπτοεο.

(ο) Απ· !ο !πωπ πιο", πιο πω· ι! Μιοειιιοπ πιο Ροιιιοιι οι! Εποοι.ιι

ιιοπς!ι Αιτιοππι , οι οιιι 8.ιππο ι:!ιοοιιι ιιπ!ιο.

(ο) Βι·αππί ποτ !ιταπ!ιί, οοιπο Γε ι! νοτιπο, οπι ι! ποοιο τοιοοιπιπ!ιο

ι! ποτποπίο. Απο!ιο Ποιπιο ο!ιιοιιιίι ι! πιονο!ο ο ι! ()οτ!ιοτο ί! πι·απ παπα:

(Ιπ[οτπ., ο. νι ο ΧΧΧιν). Β ιπ πιιοο!ο οοποο ι! ι·οτ!ιο !π·αποτο Πι παπα

οποιο πο. Ποιο. Παει Ρι!ιππο οι κι· Α!!ιιιιο, απο ιιο8!ι ππιιο!ιι τιπιιι!οτι,

οοτιιιιιο:

δίοοοιπο ί! ·οοι·πιίοο! πο!ί!ο πί·απα,

Ι.α!ί!απτίο !ι·α [οπ!ίο .πιο πο.ι·.το:οα (πιο. Του. Βαι·π.

(ο) δαππί πω· .ιιιππα, πο! ποποο κ!! ,Φάσο , ιίί.οιπαπποτο , οοπ.ταπιαι·ο ,

οοπιο !'ποιι ι! Ρο!.ι·οτοει:

Μοπ!το οπο ί! οοπ ιίαπ!ί απιοπο.τί ποτού

Ρα οοπ.ιαπια!ο σο. δοιι. πιο.

Ο [πιο οοπ!ἰα οπο πο ο·οιίί ο πα.ι·οί,

Ε” .ιαππί ί! οπο· παπα α[[ππια!ο οοι·πιο. Πίτα., Βοπ. !8.

Ι! ειππι!ιοιιιο τ!οι οορι·πιιο!οιιι οοοπτιοοιιπι νεται οοιιιιιτο οιιοοτο πιιοο!ο:

ιι οπο εο!ι!ιοπο ιπ δοτοοεπει ποπ οοιοιππο εοτποπιι οι! ππιτπο!ιτοιοποοι,

ο ι πιιιι!ι πο·αοπίπο οι ειιιοπ κ!! παπί, ιιο!!ο ποπ ποτιοιπιο ιιιιιιιι·ιι οπο

» νι πιο Ια .ιο!ί[απα (.ιο!ο-[αππί) πω· .8114:0ίο78 , απο πο! !ιοπο ποπ ιοεοο

» ο!ιοπιιιιι!.ο ει!οιιπ οπο οι ιιιιι!ο. Ε ιπ οιὸ !'Π!ιοτ!ι οι ιιπποεο ο! πιο ,

» ποτοιοοο!ιδι οι πιιοειο ο οι ιπο!!ι πιο ποτπιί οπο ειιοοίαπο ο που”, ιο

» 8ειτοοππο ποπ ο!ι!ιο πιιιι ο ποπ πο τιιίο!!ο π.

Ε ι! Οποιοι:
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αΙ!!ιαιο!·! σοΙ!'!εσ!α !!!_ν!α!·ο!!ο !!! !!οπ!ο α! ιοα!μ!ο ι!! Ι)ο!!ο: σ!!!

ο !ιο!!!ο!·ίε οοο!!!ο!!ια!!σα.ε διιασ!!!!.!.!! !!ιοσΙο!›α!ι!, σου!!!

οο!ιοο!!ι !!σι·σιζε !!!ιοο!!ιο!!!, α οι!!! ουσια!! οοοορ!!!!!ι Μαιο, ι!σ!!σ

!!!!.ιο!·!!!!! Ο). Ε!! οε!ειο!!!α σ! ε!ΙΙαι.ιο !!!ο!!!!!!ιο!!ισ α! ιι!!!!ρ! σο!

απο!!! ν!αο!;!αισιο, ο Ια οι!'ο!ια !αιια!ιο σ!!! θα!!! α! ιο!!!ρ!ο σ!

Αμο!!!!!ο αΙΙσι·α ε! ία!ιισεο !!! Ιι'α!σρα ο!! !!! Αε!α, μοι!οΙ!!ιο!·ο

!!!! οι·οιΙο!ο ο!!ο !Ι Ιανο!ο οι! !! σοπ!ο ε!α!!ο ειαι! ορο!!! ιΙο!!ο

ο!οο!ιο ιιο!ο!!!ο @ο ειαΙι!!!ιοε! !!! Βα!ιΙοο!!α. Ριι!·ιδ Ια ιμια!!!!ιια

!!οπιο σ! Μισο!! αιι!!!!!!!ια σα !!ααεα!!!α α! !!ο!!αι.σ!!, ο Ια

ρι·οιοεια σα Ια! !αιια α!!! οο!!ο!!!ασο!ο Ια εαα !ια!!·α!.!ο!ιο - σ!

ανο!!! !ιιι!οι!οιιο !!ο!Ια σοοο!!ι!σαο ι!ο!!α Ποίο!! α!! ια! σ!εσοπ·εο

εα!!α Βα!ι!ο!!!!α, μο!ο!ιο ! ί!!·οο! !!ιαεε!α!αα!ο!!ιο σο!! ανοα!ιο

!!!!!ιο α!ιοο!α ια!! !!οι!ι!ιι !οΙα!!νο α φαει' !.εο!α - (!!α!ιο δι!!!

ιπιιιωιο .ιο!·ι!!ο!ιο!!ι !!! Ρ!ιοο!!!!.ε ι!οι·ο!·ι)!!!!ο!ιο !!ιοο!οι!!!!ια, ασια

!!!α!ια!!ιο οι!α!!ι (!!·οοο! οι!!! ο!!!.ε !!!.ε!!!οο πασα!! οι!!! σου! α!!

σ!σ!·!ι!!ι οι), !!!'!!ι!Ιασοπ!ο -αι! α!οσ!!!ο!!ιαπ·ο σα!! Ια σΙΙοτια ε!!!

ισα!!! Μ!!! σα οο!οπ!!ο ιΙ` !!!!!α!α!·αι!οπισ μ!!! α!!ι!οα., ο ι“ο!·εο σα!

σ!εοοαιΙοαι! σ! ι!!ιο!!α οοΙοο!α ιοα!ο!α, ! σ! σ!!! !!Ιο!! !!! ε!

μα!! οομ!α ι!!εοομο!!!, ο σα!! ε! Ι!απι!!ο α! μ!οεο!!ιο εσιιο ο!!

οσο!!! θ!). σ!α!οειτα!!ο, εο οσα Ια οοοο!!ο!!!α, Ι'οεο!σ!!!σ α!

παοπιο .ο!!'οε!ια ανο!! σ! Μισο!!! ο··!!!οΙΙ!ο!α!ο !!.!!ιοιαΙΙο, ρ!!!

ε!α!ΙιοΙαοο!α!ο !!!αιο!!αΙαιοαιο Ισ ι!!νο!!ιο !ο!·αιο σο! μ!·σμ!!σ

ι:α!ιο. Ι.α ιιααΙο σμ!!!!ο!!ο σο!! σο!!! ρα!π!!! οΙιο·μ!!υσ'ομα! α!!!α

ε! αοι:σει! α! !ιο!ο, πι!!! μα!! ο!!α!!!!!σ α!!·!εοΙ!!α!ε! α!!' !!!ιΙαι!ο!!ο

οσα !!αμ!ο!ια!!!!ο, ο!ιο !! σο!!ο !αιιο ιιΠο!!οι!α! Ι!α!·Ι!α!·! οι:

ο!!!ο!!ια!! ιΙοΙ!α 5α!ι!οο!ια ε!α ειαισ ααα σ! ιιαοει! Μο!! !!!οιΙο

ε!α!!, ο !!!!!! Ρααεα!!!α Ισ οσο!!! Ιαο!!!!ιοα!ο εσαι!!!ι!αιο !!! ααα

ειαιαα σ! $!!ι!ιο, !αιο!!ιο ααα! ο!!! α Γι!! οοασεοο!ο α!!.!!οο!

Ισ !!!!_μ!οεο σ! ι!αοεισ ο!σο, ο ασ !αα!ααι!!!·ο Ιο α!οι!!!ιιαΙι!!!ο

οσα ιαιιο ο!!! οΙ!σ ο!!! !!!!!! ρομο!! ανοα!!ο σ! μ!!! εα!!!ο οι!!

μ!!! !ανοΙοεο. !

θ!!! εο!!ιισ!! ΙαιΙα!!.ο ι!ροο!!!Ιπαοαιο ! μοοι!, !·!μο!:ια!σαο

ασΙ!ο ορο!!! Ισ!ο Ιο ειοεεο ι!α!Ι!!!σ!!! μπασο!! !αοοσ!ιο σα Ισο

ι!ο!ο, α! 8ι!·α!!οαο ο σ!! Ρααεα!!!α. Ι.`Α!ρ!!!αιο οι!!! ε! εμοεεσ

ο οσε! !!!α!αεια!!ιο!!ιο αισει!οεε! αννο!εο α! 5α!!!!, !! σΙ!!α!!!!ι

σ!ιοοι!ιΙοαι! ο Ροο!!!α, οι!!!!!.!:ισ Α|!·σ!·!!!!! 9888!!! (4),·ο· μο!σΙιο

Μισο ι!αοε!α Ια ρ!!! α!!ι!οα ο!·!!;!!!ο σ!! Ια! οο!!οιισ!!!Ια, ο μοι·

σα., αοΙ !!!!οαι!!!!·ο Βοαα!ο σαΙ!ο ασσ!!εο σ! ααα πια!!σαο σε!

Ια! ι:οαο!!Ιοαια, ε!αι;!! εο!!!!!!αιο ο!!!ιιαοο α!·οο!!!οαιο ο!αιο!!ο

ι!!8!·ασα!πιο' σο! ι!!ερ!οο!ο !!! !!!εοσπ!!Ιο!!!α α! οσερσιιο!!! ιρα

ι". ο

,ι

. !

8οι.ιο!·ί, Βοσ.ιο, ΠοΩ!!!ι!·! ι· 8ιο!ιμοι·ο, ο

!4!!α·ιο!!, Ι/!!!ο!!!ισι·ο ο !ο Ι.!σΜο!ο, ,

ο!!! Ισ σα!! μα!!! μ!!! !!ο!!!!·σ ο! πιο! σίοι·ι·.

Οαοε!'!ασ!ο, .ι·οοσ!ιοσ ο!!ο ε! οι·οο!ο,

Πιο!σνο ο Πιο ο! 8ο!·οο!!ι Ια τσ!.ιο,

.!!! οπο!! εμο!!!!σ!ι σα!! !'!!α.νι·!· οΙ!ο !·'ο!ο.

Ι! πιο!!! !!!!!σ ο'Ο!·!!σνο!·! ισ!.ιιο σ),

Ε! Ια !!·!!·ο ιι'ΡΙ.9ο!ι!, ο βαν!! σα!!!

ΙΜ!!! οΙ!ο Παρα!!! !ιο σ!! σμσΙ.ιο . . . (ο).

Ρο!·Ιο!· ι!!!!!!!!!!σ ο !·οο!ο!ιο!· ο!!°!!σ!·ο

Π!!! α! α!! σοφια !! ο!ιο!ο !!μο!·ιι

Ε .εο!!!ο σο!!! σε!!! ΜΙ!!! !!ι μσο·σ ι!'Ιισ!ο ο!. σο.

Π!!!ο!!ισ!!!Ι., !!!, Η,

(Ι) Ι!! Ρ!!σο·., Χ, Π.

(2) Μο. οἱ!.

(3) Νο! π·οο!ο !!!αεοσ σ! ι:αο!!α!!.

(4) Β ι!!μμ!!!, πο!! σο!Ι·ι!ο!! !!! 5α!ι!!!!!α!!! ο!!!!ιο Μ! σο!!.!!!!!!!!!, σο!!

α!!!οποο!! ο! ι·ορ!!ι!!ο!! οο!ο!!!. (Ι·'!·αο. Μα!. μια ΙΙΙ. δοο!!!·σ !!! ορο!.

Π!οο!., ω!!!. ναι, μια!. 409, οσ!!. ιαα!!!!. 1897).

 

(Τ) Το!!! , ο!σ!! ομο!!!ι α! Πο!ιονι·ε!. Ε σ! ιΙαοεια ι!!ν!ε!ο!!ο σιιΙΙα π!!ἰεο!·α

διιι·σομαα οι!!! α!!! ,μπ·!π!ο!μἱο σ!!! εοι:οΙο Χ! α!! Βο!!ονοε! ο !!!εαα!,

νασαι!! Η πο!!! Π!.·ιίσπο!·έσ !!!!ιο!·ιι|ίοσ οι δω!!! ἱ!!ο!ι!·!. Πει: ριοΙ!!ιι., μια!. Θ!.

(μι) δρα!!! μια· !.ιρ!!!π σα! Ια.!!!πο ο·.ηιο!!σ.

  

οι!!! α!!! ρ!·ονο!!!!ι! ο οο!!οιι!. 8!Ι!σ ΙιαΙ!οο ο!ιο σοι!ανα Η εασ

μοοπ!!α ειο!!ι:σ σοΙΙα εσσσπισα οαο!!α μα!!!σα πιο! μ!Ια!ο εοοο!ο

σοΙΙ`ο!α ο!·!ει!α!!α, ΙαιΙσσιο σοεο!!νο !' !π!Ιο!!ι:ο Ιιαιιαα!!α εσε

ιο!!!!ια σαι!!! ο!ο! εα!!!! Αι!!ειαο!ια ( Λπ!!ε!οο!α ) ο Μετα

οο!!!!σ !!! ν!ιιο!!οεο Μισο!!! ι·σ!!!απ!ο οοαια!!ι!αιο σα Τ. Μαπ!!!ο

Το!!!ααιο, οσοσ οοπ!!ο ααα!!! ιΙο!Ια Βα!!Ισοπ!α ο σο! Ισια!!! !!!!ιο

Ιοο!ο! σο!!α εαα ειο!!α:

Ισια!!! /!!ιο!!ασ!ισ οί!ο!!!!ιοο!!αιο ρ!σβι!!!!σ,

θα.!!!ρα!!!!· οο!!!.ε, οο!!!ρ!οεαοσιισ ο!!!α!!ο !ο!!·οα

Εσα!!!ιο.ι οσσί!ιο! !ι!!!!αο οι!!! ί!!!ασ!!ιο ρ!ο!!!οο.

Μάο [σπασω μα!!! (Ποίο σ!ο!!!ο!·οιο οο!ο!!!.!;

ἔσω, Ποιοι, δικτυο, ρο!ιο!·σ.ισ οο!ιο!!!!ιο @Με

!!ια·οι!!ίε, ο!!! σο!!! !!!!!!οσί! !!σ!!!ί!!α ιο!!·αο.

Μ'Ι!!ιοο!ο Μαιο, ο! :οσοι ρο.ε!ιο!ο οσοο!οο

Πίσρο!·εί ρο!ομο·, μα!! ο!!!!α Ροι·σο!!ιο, Τει!ι:!!!.

Να ρα!οιισι ι!οο!!.ε, οι!υοο!ο σο!!! ο!οε.ιο ρο!ο!·!!α

Λα!!!!!!ο ?!!οαρίο!!!ι!!!, ιο!!!.ε, ίσο/ιο, οσοι.:

Ρώσο σαι, σο!!! !!ιοο!!α .·Ιο!αοσ!! |!ο!!ἰ!ο !!!ο!!!!!!!.ι

δ!!μμ!!ο!!!!!! !!ιο!·οι .ιμοο!οιαο !!! [ασια Βία!!αο.

Λ!!ο!!!!!!!!! !!συ!!!!!ο πιο!! βιαία!!! μο!·ο!!ιο!!!

Ρα· [Μια σ!·ί.εΙοο!!!!!, ο! δαι°σο!›ε Σε!!! !οοο.ε.ι!ια .·

δα!·ο!!ο!!! !!ιο!ι.!!!·οε.ιο /ο!·!!!!! σου!! Μο!!! !!ιο!!ο!!!.

δο!ρο!!!!!!!! !ο!!!!.ι μονα σο· σίι!!!!!Ιο !ιο!!ο!!ί.!,·

δια!! !!!.!!!.! οσο!!! ο! !!!!!!!α σ!!ίο!α ρα!!!!!!ο.

Οι!!! σί!ίο! !!ο!ία!!!, οοοσοσ ιο!!!!!ο !!σι·ασ

Εσοο!οο! .!οσ)!!!!!·ί.ε !α!ο Μπι, μο!!!σασ!ιο Μ!!!

Λ!·υα οσοι!!! ιι!!!!!!!!!!, οο!!ο!σ /α!!!ο!!!!!!!!.! α!!ε!!!!!·.

δοο!ο!·α )!!·σμο!!σαο δο!·σι·ία !!!!!!!!!ι [οοσ!ο ο!ο. (5).

!- (5) Ρα!!!οο!., ΧΙΙ, 855 ο εοο!;., ι!. α. 375. Νο!! σ!εε!π!!!!ο σ!! φαει!!

σ! 8!!!ο Ιια!!οο ο Ια σοεο!!!!ο!ιο Ιαεο!αιαο! σ!!! μασ!!! ΟΙαασ!α!!ο πο!

ιιααπ·ιο εοοοΙο σοΙΙ'!1. .ν. !!οααπ·σσ !!!!!! Ι“οπ·!!!!ια οσ α!Ια !!!ιοπ!!μοπ·!ο

ιΙο!!α 8απ·σοε!ια , απο!! μασ νοι!οπ·ε! μ!!! εσμπ·ι! , μια!. 30, πιο!!! !. Β

μο!ι:Ιιο !!ο!Ια ειισσοιια πιο!!! εο!!ο απ!!! !'οι!οΙππποπιιι· π·!μο!ιαι! ! ω!!!

σοι!!! εο!·!ιιοπ·! οΙ!ο !!!Ι`απ!!απ·ιι!!ο !!! νο!·εο ο !π! ρ!·οεα !Ι ι:!οΙο εαπ·ιΙο, πιο!!

σα!!! !!!ορροπ·ια!!ο σα!! ε! !!οομ!πιο οι!!!!!!!!ο Ιο ρ!!πιο!ρα!! ιοει!!!!σπ!!α!!ιο

Ιαεο!αιοο! σαι!!! εο!!!!ο!·ἱ !!!οσοε!!!!! ο σ!! πιο!!! !!!!!! απιαστο εαΙ!!!

ιο!!!!!ια ο .ει!!Ιο να!!ο τ!οο!!οπο !!α!απ·α!! ιΙσ!!'!εο!α , ααα!!! !! Ιο!!ο!·ο

νοσω !!! σα!! ιιαασ!! μα!·α!οΙΙ! !! !ιο!ιο ο !! !!ιαΙο ο!!ο πιο ία σοι!!! , ο

σα!!! ομ!!!!ο!!! Ιοι·ο, ο νο!!! ο Ι'α!εο, ο ο!αειο ο οεαοο!!!ιο, ροεεα !!

ιιαναπ·ο α!·οοπιιοπιι! σ! ο!!!!!'!·ο!!ιο , ο !'ο!!!!α!ο εα!Ιο σ! Ισ! οο!!!!!!!ο!!!

Πε!ο!!ο αα !!!ασ!α!ο οι!ασ ο εμαεε!ο!!αιο. Οο!!!!!ιο!απ!σο ασα!!ιιαο σα!

μ!!! απ!!!οΙι!, Λ!!ειο!!Ιο, ο !πι!α!αα!!αο ε!!! !'ααιο!ο σ!!! !!!!!·ο!!!!! !οοοο!!!!,

ο!!!απασ Ια 8α!σοΒιια !!!.!!!!οσι |ο!!οο!!ι , !·ι!!!!!.ι! οποιοι!!! ο! [ο!·!!!ο!!ι

(Ρο !!ι!!·ι!σ. οο.ιο!!Ι!.,μ!!ο. ΙΙ50, οι!!ι. Μια!. Ραι·ἰε., Ι899); Λρμ!α!!ο

!!ιι·ιι!ιι!!! ΜΜΜ!! /ο!·οο!.ι·.!!!!!απ! (ΙΜ σο!! ο!!! Ποιο., Ι!!!. ΙΙ ); Ρααεαι!!α,

!!ια!!!ο!!! πιασ!!!!!ιι!!!!ιο ο! |ο!!οί!ο!ο σα!!! Μ! οποσ !!ιο.!!!!!!ιο οο!ο!!!ο!!!!!!!·

οι!!!ιρο!ο!!ι!!!!!ι (!!! Ρ!!σο., !!!!. Χ)! ο Ι!!οιιορ!ο πομπο!!! ο! σμιι!ο!!!ο!!ι

!!ια!!!ο!!ι (Πο σο!. απο. , ΧΙ, 18). Ρο!!Ιι!ο Ι' αμμο!Ιο οοοο!Ιο!!!ο μοι·

!!!·αιιι!οιια, μοι· ι:ομ!α σ! σα!!! ο μι!! !!·οιιαοπ!ια σ! α!!!Ια!!!!: Ρο!·

!!!ι!!ο !!ισ!!!!!!! ο Οο!!!!ορ!!!ο!!!!σοσ !!ο[οο!! !!!.ο!!!ο (8α!·ι!!!!!ο), ο! πιο

σ!!!!!!!!!!ιο ο! β·οο!ιο!ι!!ο !ισ!!!!!ιο!!!, ο! σου!! |'!·!ιο!!ι!ι!!ι ρεκορ! οατοο!!ο!!.!!

(Η!!!!ο!·., Ι, 79). Ρσπ!!μσπ!!ο Μο!!! Ια σ!εεο /ο!·!!!ο ο /οοο!!σα: 8α!σ!π!!α. . .

οιιο!ο!!!!!ι [ο!!!!!α ο! οι!!! απο!!! σου!! !!!ο!!οι·ία @απο |σοο!!!!!!ο ο!ο. (Πο

!!!!!! σ!·σ., Π, 7). 5!!·α!ιοπισ εοπ·ἰεεο σ! !ο!: !!!ο_α!ιο πιω!!! Μο!!! σου!!

πιο!!! οσμίο σοο!!ι!!ι; ΜΜΜ!! ιιο!·σ οο·οο!!ο!!!ο! |ο!·α!!: (θοσα!·., !!!!. ν)!

ο Β!οσο!ο, σ!!ο @οποιο [ωραιο οο!οσ!·!.ε Μια!! (Β!!!!!σι!!. Μαι., Υ, Π!).

Οοιοεια ειπ·αο!!!!!ια!!α αΙι!ιοπιι!ααια σο! ααα !!·αι!!ο!!ιο ο ει!!ια μα!!!

οοΙοΙ!!·αΙα α!! Μ. Το!ο!!ι!ο Υ!!!!οαο ,ο ι!!!!!σ εισεεο 0!οο!·σαο. Με!!!

!! μ!!!ι!ο, οσπ!εα!·αασο !' ο!.!σ ο!ιια!Ι!!!ο σο'εαο! ιοαιρ!: Ια!!!!!· οπο!!!

!!!!!!ο !!!!!·ο !!!!!!·ι!!!ι ρο!!σε|ο!!!!!!οο οο!·ι·ι·ιισο!·ιι!!!, !·ο!!ο!!!ι [α!οο ο!

ο!·ο!!·σ , οι Μα!!! κισσα!!! !!ιο!!ιο!·ιιιι! !!! !!!οο!!·σ σο ο!!·οο, οπο!!! ό!!

!!ο_ιιο!!Ι!!ιο οι: !!!!ιο!!.ι, [!!!!!!ο!!!!!!!ι !σοο!!ιιισ ο!!! παο!! αι!νο!!ο! , α!!!

απο!! )!ο!ιι!!!ι οι! Α¦!!οο οι 8α!σ!!!!α ο!ο. ( .!)ο !ο πιο!. , !!!!. !! !!!

ρ!·οοοπ!!.); ο !Ι εοοο!!σο ι!!! !ο !!!!μπ·οεο σ! Ρο!!!μοο οαοοπι!!ὸ ιιαοεια:

Ρσ!!!μοί!ια παπάκι!! !ο!!!μο.!!!υσ ο!! !!οσ!αο!!!!!!!!!ι πιο!! 8!ο!!!ο!!ι σο!!! .

.4[!!οα!!ι ο!η!!ο!·αυ!! , !!ιιΙο 8α!ι!!π!!α!!! σο!!! ο!ο.ε.εο οο!!!!; α!ο!ιο Μισο

!!·!ο [!!!!!ιο!!!ο!ίο ΜΜΜ!!! !·ο!ροο!!οοο )!!!!!ία!!!!!ιία ρ!·οο.!!!!!!!.ε ο·Ια.ε

ε!!!!ιασ!!ο !!ι!!!!!ν!! (ι)!!ι!.μι·σ. Ισια. ΙΙΙιι!!!!., !!α!!!. Η). ΤΙ!!! σα!!! ματ!!!

!!! μ!!! !αοΒΙ!! ιΙοΙ!ο εαο εισ!·!ο σο!Ια !!οο!!οιια σο!Ιο !!!!!εε! ε!!!σο, ο

σο! μα!! μια! !!!!π!ο!!α!·!ο ανι!ιοπισ σα! Ιιοππ!!!!!! (Χν!!, ΙΙΙ, ΧΧΙΙΙ,9ι,

δ!! , Μ; Χ.Χ)'Π. θ; ΧΧ$'!!! , σο, ΧΧΙΧ , !!!, Μ; ΧΧΧ, 38: ΧΧΧ!! 9;

Β
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ΝεΙΙο ειεεεο ρτὶπιο εεεοΙο ἀεΙΙ'ετε νοΙπετε ΙΙ πεοει·είο

Ροτπροπὶο ΜεΙε εΙΙΙεπιο απΙίσΙιτ.τεαπί ὶ ροροΙὶ ΙΙισεί ἀὶ 8ετ

ἀεππε (ια σα απααιιίεσίιπι ροριι(οτιιπι .πιω ΙΙ.Ι13Ν.τ12.9(Ι)),

ει·εἀπιὶ ἀΙεοεπἀειπὶ ‹Ιε .ΙοΙεο ο ἀεὶ ρτοΙιι8Ιιὶ Ττοὶεπὶ ερρτο

ιΙειὶνὶ ἀορο Ιε ὶΙὶεοε τονὶπε (θ), ε εσΙσοσττίτπι Ιὶ ἀὶεεε ΡΙὶπὶο

ΧΙ.Ι, 17, 98), ε 0τειὶο Ιε εππονετὸ Ιτε Ιε πω: ρὶπ ερι›εΙὶΙ›ὶΙὶ

ἀεΙΙ'πτπεπε επρὶἀὶιε,

πω: ιΙσι1ισαΙιιτπ ρωτά( ΑραΙΙίπσπι

Ραισ.ι? @πια οται, ασ ραιστα παυιιπι

ΡιιπιΙστιε Ιιαιιοτσιιι? Μπι αριπια.<ι

8ετἀἰπὶεε “ασια |σται:ιζε:

Νοπ ασειιιοεασ αταια ΟαΙαατίασ

.4τπισπια: ποπ ιιιιτιιτπ αιιι σεων· ιπσΙιειιιπ σισ. Ο. Ι, (Μ.

νεΙετὶο Μεεεὶιπο ερρεΙΙο Ιε ετεπὶΙετε 8ετἀεεπε ποατΙσσ οσπέαπα ἀὶ

Βοτπε: διοι!ίαιπαιισ οι 8ετἀὶπὶετπ, ασπίαιιΙ.τ.Μπαε ιιτΜ.ι· ποειτασ πιιιτὶσσε,

αται!ιιι οι ιιιαΜΗπισπια ασΙΙατιιιπ, Μπι τπιιΙΙο .πιάστε σ! .ι·απαιιιπσ ότι

Ιων ασ ροισσιαΙσπι τσαασΙαι, Ρωσία οποία, το _εσΙΙισσι πεοεεεὶΙεΙε

Ιιιασπισ ( ιισπα!ιιε) τΙιιιιίεΠ (Βίοι. [αει. πισπιοτ. , ΥΙΙ , θ) ; ε ὶΙ ροεΙε

Ι.πεεπο Ιε ρετειιπὶο εΙΙε $ὶοὶΙὶε ρετ Ιε Ιοεοπἀὶιε ἀεὶ εεπιρὶ ε ροκ·

Ι'εΙ›Ι›οπιΙεπιε ἀεΙΙε Ι›ὶπἀε: °

Οιιτὶο 5ισαπιασ ιταπει:σπαστο πιστα: ιπ ιιτΙισε,

Οπα πιατε ιοΙΙατσιπ ΜΜΜ αιιι οΙιτιι€ι "πω,

.4ιιι ..Μι , οι πισιϊια.ι τσάι .επι Μετα (σττα.ι.

Πε Ναι: Μπακ ρσΙααι, εσπιρι·ταιισ ΙαΙιοταπι

.4σααοτα, τισ Μπι τσρσιαπι σοπ|ὶιιὶα ττιοιιι‹·ε.·

ΒσΙΙααιισ Βετἀοεε σΙἱαπι εραταιιπιιιτ ίπ πω”.

ΙΙιτααιισ [τιιαΙ/στέ.ι σει €πειιΙα ποΙιΙΙὶσ Μπα,

Νεο μα: ΙΙσ.φστιαιπ Ιοπαίπαιιίιτ Μπάσα.: ιιΙΙασ,

Νοε ΙΙοτπαπα ιπαπἰ.ι εοιπρ(στιιΜ Ιιαττσα Εσττασ σα:

' ΡΙιατ.τα!., ΙΙΙ, 59 εΙ παρτ.

ΑπεΙιε Ι.. Αππεο ΕΙοτο ε 5εΙνὶεπο ποπ Ι“εεετο ὶπ ΙεΙ τὶερειιο Μπε

τοπια εΙεππε ιτε Ιε 8ὶοὶΙὶπ ε Ιε 8ετἀεεππ, ο Ιο οΙεὶεπὶετοπο επιτεπιΙ›ε

ρεεπΙ επποπετὶὶ ε ετεπεΙ ρπΙὶρΙὶεὶ ἀΙ ΙΙοτπε. ()πεαΙΙ , ρετΙεπἀο ιΙΙ

Ωεεετε, εετὶεεε: Ριι!εο |ιιααιοαπσ ΡοτπρσΙο , «Μπι μα” οτι:Ιιπατσ

ρται·ιπσιαε, απατα ιρειιτιι εσατιι. 5ίοΙΙίαιπ σ! $ετἀὶπὶεπὶ,απποπασρὶαποτα,

μι· Ισααιο.ε ΙιαΙισι (Ε)›ιι. τετ. τοπιαπ. , ιν, 9 ). ()πε5(.Ι ροτΙο (εττπε

ορὶπὶοπο οπο ὶΙ τοτπεπο ὶπιρετο ενεσεε ρειὶΙο (πειτε ε ὶττερετεΒὶΙε

ἀπππο , συστείε 8ετἀὶπὶε ασ 8ΙοιΙια (ἀεὶ νεπἀιιΙὶ) , Ια σει |ισι:αΙίοιι.ι

λοττσίε απει:ίο.ι·ίε , πω! υιια!ίαιι.ε ι:σπί.ι (Ι.Τσ πετ. τα!. ει ρων. Βσι ,

ΙὶΙ›. Ή). ΜΙ εεοοΙο Π( ἀεΙΙ' ετε νοΙεπτε ὶ ἀπε ροειὶ ΩΙεπἀὶεπο

ε Ρτπἀεπιὶο Ιοἀετοτὶο σοὶ Ιοτο νετεὶ Ιε 5πτἀεππε ρετ Ιε ειπε τὶοεΙιεπε

Ιτπιπεπιετὶε. ΒεΙ ρτὶτπο ποπ οεαοττε τὶρειετε Ιε ρετοΙε ει. τὶροτΙεΙε

εΙιτονε (μα. 28 , πω. 4). (ΖεπΙο ὶΙ εεεοπἀο:

Νοε αει εσΙα Με , τοπιαπα παο Ιιοττσα τιιττιραΙΙ

8ετἀοτπτπ οαπασ.πα τσΙισπε αταπατία εΙα.ιι€.ι.

Ιπ 8πτπτπ., Π, ν. (Μ.

ΙΙΙ πιοΙιε εΙιτε τὶεεΙΙεπο ‹ΙεΙ εποΙο εετἀο ποπ τπεποεπο ίτεςπεπΙΙ

τὶοοτἀὶ πεΙΙε ειεεεε ορετε ἀε8Ιὶ επΙὶοΙὶὶ. ΒεΙΙ'εΙ›Ι›οπἀεπιε ε ἀεΙΙε

ΙιοπΙΙι ἀε°εποὶ εττπεπΙὶ ρετΙο Ιὶπ ἀεΙ εεεοΙο ΙΙΙ ΕΙὶεπο επΙΙ'επιοτὶΙε

ἀεΙ μεσο ΝὶπΙοἀοτο: 8ετἀὶπὶετπ ρσσιιααπι αρι€πιαπι πιω ρατσπισπι

ΝμτπρΙιοαοτιιε ωκιιιι (Μ: απίτπ. πω., ΧνΙ, Μ), ἀεΙΙε απο ιπὶπὶετε

ετ8επιὶΙετε 8ὶἀοπὶο ΑροΙΙὶπετε: 8ετἀὶπὶε ατασιιιιιπι; πω” ΙΙΙεραπὶα

ασΙστι (εεττπ. ν. ν. Δε), οπὶπιὶεπο ΑτεΙιὶιτειπὶο: ΙΙτασπια 8ετἀὶπὶε

σι .πιω πισΙΙσ (Ια ΟΙσοροΙ. ) , ε ὶΙ οὶιειο 8οΙὶπο , ὶΙ απεΙε εεΙεΙ:τε

ειΙεπιΙὶο Ι'εΙ›Ι›οπἀεπιε ρεεεε ἀεαΙὶ εΙεαπὶ πετώ: 8οιιιτπ π! (ὶ. ε.

8ετἀὶτιὶεε) ατασπιέ Μπα: σε( .. . :Ματια ρισσιιΙσπιί.πίπια (Με. απ. );

ε ΙΙιτεΙπιεπιε ἀεΙ επο εοεὶεὶο ΒπΙὶΙὶο ΟΙεπἀὶο Νπτπεπιὶεπο πεὶ ἀπε

Ιεειὶἀὶοεὶ ΜτΙ εΙεεὶεεὶ Με παπα πιο, Ιεἀἀονε Ισ ρπτεποπε ε απεΙΙο

ιΙεΙΙ'ΙεοΙε ἀ'ΒΙΙ›ε:

Ποπ Βιιιιτέ.τ Ιατρο ροιιατ σιτίστατα εαπι€πο,

Νεο μασ 8ετἀοο σοφια σπασω |Ιιιέι.

Ιϋπστ., ν. 353.

(Ι) Μ: πια Με, ΙὶΙ›. ΙΙ, σερ. ντι.

(ε) 0ρὶπεπο εΙεππὶ, ε ιτε απεεΙὶ ὶΙ ΟΙπνετὶο (8ατιΙ. ατα., εερ. ν),

οπο πΙὶ επΙὶοΙπ ροροΙὶ Με ποπ εὶεπο ἀὶνετεὶ ἀεὶ ιοΙασσι, ο Ιο ἀε

ἀποοπο, ποπ εοΙο ἀεΙΙε οοπεοπ|επιε ἀεὶ ἀπε ποτπὶ, τπε ειὶεπἀὶο ἀεΙΙε

εοτπὶ8Ιὶεπιε ἀεπΙὶ πεὶ ε ἀεὶ (εΙΙὶ ειιτὶΙιπὶιὶ εἀ επΙτετππὶ. ΑΙΜ εΙΙ'ορ

ροειο, ιτε ὶ απεΙΙ ρὶπ ερεοὶεΙτπεπΙε ΙΙ ?ειτε (Βσ τα. Με.) εἀ ὶΙ

νὶι:ο (Νέα. πω". ασ 8ατα.) ετπιπει.ιοπο Ιε ἀὶνετεὶΙε ἀεΙΙε ἀπε εεΙιὶειιε,

ερροαεὶεπἀοεὶ εἰ (εαπ επττὶΙετὶΙὶ ἀὶ Ρεπεεπὶε ο ἀὶ ΒΙΙὶο ΙιεΙὶεο, οπο

Ιε Ιιεππο ερετΙεπιεπτε ἀὶειὶπιε. Νοπ ο ίεεὶΙο ἀεεὶἀετε απεΙε ἀεΙΙε ἀπε

ορὶπὶοπὶ επι ρὶπ τε8ὶοπονοΙε, ρετοΙιε ὶπ ιεπτε ἀὶειεπιε ἀεὶ ρτεεεπιὶ

ἀεὶ ρτὶιποτἀὶεΙὶ ιετπρὶ οοΙοπὶοὶ ἀεΙΙε 8ετἀεεπε , απεΙππαπε εὶπἀὶιὶο

νοΙεεεε Ι'ετεεπε , εετεΒΙ›ε εετπρτε εττὶεοΙιὶεΙο εἀ ὶπεετΙο. Ρετο εε

εΙΙ'επΙοτὶΙε ἀεὶ με επιὶεπὶ ε ΙεοὶΙο εππὶπππετο Ιε ιεειὶπιοπὶεπιε ἀε8Ιὶ

εετὶιιοτὶ τποἀετπὶ, Ιο αιτεπο τεοεοπΙο απο ΙεεεςεεΙ πεὶ Οὶοτπὶ ασπόαΙΙ

ἀὶ ΑΙοεεεπἀτο ἀ'ΑΙεεεεπἀτο Ι›εεΙει·εΙ›Ι›ε, ει» Ιοεεε νετο, ρετ ἀὶΙΤετεπ

πω» 8Ιὶ επιὶἀοΙιὶ ἀπε ροροΙὶ , οοεΙ πεΙΙε Ιοτο οτὶαὶπε , ι·οιπε πεΙ

Ιοτο επΙΙο. Ποσο ὶπίειιὶ παπι' εεΙὶ εοτὶνε ἀὶ .Ιοωο ο ἀεΒΙ'Ιωι:εΙ:

Ε'στιιπιαιισ Ισπιρ(ιιπι ΙοΙεο πσροιΙ απ ΙΙσι·σιιΙσ σοπειτ·ιιτιιιτπ ιαπιαι·

Ι

Ι
Ι

ὶπεὶετπε πο' ΒαΙατι ε πο' @τα (εσΙσοσττιπιι ότι σα ροριιΙοτιιιπ

ΙΙὶεπεεε, ΒεΙετὶ, (Ιοτεὶ (8)), οΙιτε εΙΙ'επιοτὶιε ἀὶ Ι.ὶνὶο οΙιε

τεπἀε ιεειὶιποπὶεπιε ἀεΙ Ιοτο οοτε88ὶο ε ἀεΙΙ'ὶπἀοιπεΙε Ιοτο

ΙΙΙ:ετΙΙι (ε). ΙΙ πτεὶπεΙὶεο 5οΙὶπο, ποπ ἀεὶ εοΙὶ Με, τπε ἀὶ

.ΪοΙαο ε ἀεὶ Ι.οστσει, (ΙΙ Ατ·ι.εισο, ἀἰ ΙΙ(οτασσ ε ιΙΙ δατιΙο π.

ιπεπιοτὶε, εεΙ1Ιιεπε οοπιρεπἀὶειε , πεΙΙε επε Μί.σσσ((απσα

ίειοτίσα (ΡοΙγΙιὶειοτὶε): δαταίαιαπι αιιοαιισ α)πιι! ΙΙιπασιιιπ

δωνπαιτοτπα Ισριπιιι.ε, Ισππυεπιτ φπα ΟΙιτπειρρατπ. . .

παει αΙΙιπσι αίσστσ, τι! δ.4παι2.9 Πστο·ιιΙσ, σ! Ζνοι(ΜΧ Ινστ

αιτία ρτοστσαιί, αιιιιπι αΙιστ α Με, αΙιστ ασ ιιει)ιισ Τατισε.το

Πί.τραπιασ ίπ |ιο.ισσ @σε ρετιπσαιπστιι, α δικτυο ισττασ, α

Νοπ.ται: ορρίαο ποτπσπ ιἰοιιιτπ: πιω: Απ1.9Πευπτ, τσ

απαπαο Με ρτοαίιπιιιπ, ίπ ιιτΙ›σ Οκτωτ.ι, αιιαπι σοπαίι!σται

πω, επιπιιτισΙο ροριι(σ ιι2τίιι.π)ιισ .εαιιπαιπί.9, .Μποστ ιι.ταιισ αιἰ

.σε ασπισε απ! απιιιτι πιοτσιπ σοπ)ιιαα.τεσ, ππρστίπιπ σα ίπεοΙσπιία

Μπι! α.φστπαιιι.σ. δει! α( πασα, σ( .Ϊοπ-ιυΜ, από πι! πι (οσοτιιιπ

αατο.ε Μ ι'ιι.εσιι(ιι, ρτασιστσα σ: Ιτ.ιιων.τε.ι σι £οοπειτ.τε.τ

π·απεσαπι, .5'ατε!ίιιία σε( αιιἰιἰσιπ αοεαιισ εσηισπιτ(›πε σισ. (δ).

ΒεΙ εοΙο Βιιποο ο ἀεΙΙε οοΙοπὶε ΙὶΙ›ὶοε ἀε. Ιπὶ εοπἀοΙΙε ('εππο

τὶοοτἀο Μετιὶεπο ()ερεΙΙε ε Ιεὶἀοτο εει·ὶιΙοτὶ ἀεΙ ΙΙΙ ε ἀεΙ )ΙΙΙ

εεοοΙο: δ'αποτπια α 5'Ιππο @ο ΙΙστσιιΙίε αιίρσί(αια (θ):

81110228 ΒστοιιΙσ ρτοστσαπισ σιιτπ ιπαππα ιπιιΙιί(ιιαίιισ α [ποια

ρτο/σοιιιε διπιπιτΜΜ οσοπρααίι , σι σα: .πιο ποσα(πι!ο ιπ.τιι(ασ

ποιπσπ ιΙσι!ιι (ν): ε ὶΙ εεεοπἀο ἀὶ εεεὶ, πεΙ ι·ὶίετὶι·ε Ια Ιὶππτε,

Ιε ,ατεπἀειιε ε Ιε ροεΙπι·ε πεοπτεὶὶοε ἀεΙΙ'ὶεοΙε, (ε. ρπτ πιεπ

ιὶοπε ἀεΙ μεσο ποιπε ἀὶ Ιε·Ιιτιιισα εεε ροτιο εὶιΙετὶοτπιεπΙε

ε απεΙΙο ἀειοΙε ο ἀετΙνεΙο ἀεΙ πεπει·οεο ΙὶιὅΙὶο ιΙεΙΙ'ΕτοοΙε

ιιΙτὶεεπο. Παω (οὶοε Ιε $ετἀοεπε) ότι α/τίσο ιπατἰ [αστε υσ

ειίαιΐ (ιιιπιαπί, ίπ οτίσπισττι αιιαπι οσσιάστιισπι Ιαιίοτ ρτοτπίπσι:

[στιτισ ρατι(πιε (α!στίαιι.τ, οποσ ίπ πιστιάίστπ σ! .περισιι(τίοπσπι.

πστΙ·ιιπΙ, σπα απο απΙσ σοιππιστοπιιπ α παυπ)απ(ίϋπ.τ θτασσοτιιπι

Ισππυ.Μ αρρσΙΙαια σε!. Ηττα μια ίπ Ιοπαιιιιαίπσ ιπι!!ία

σΧι..., Ια(ίιιιαιπσ Χι.. Ιπ σα πσαιισ .:στρσπε οίατιιιιιτ σισ. (8).

Με απεειε τὶοοτἀεπιε νετὶε ἀὶ εοΙοπὶε ε ἀὶ ετοὶ ιτππιεπ

ἀειεοὶ ἀεὶ (Στοπ ε ἀεὶ Βοιπεπὶ, εοιπππαπε Ιοεεει·ο επιὶεΙιε

εἀ ὶΙΙπειτὶ, εετπΙπετοπο ροεΙιε εἀ ὶπεππὶοὶεπιὶ ε πορὶΙὶιετε

Ιε εει·ἀε οτὶἔὶπὶ. Ωπὶπἀὶ π ίπ πεΙ εεοοΙο ΙΙΙ( ππ εΙιτο εοτὶΙ

τπαίσειαιίιι ίπσαΙίε [πίσω , ιι! τι α .ιαΙιιί.ι ασβσστσιιΕ πατώ, Μπιτ στα

ιὶστσπι. ΙΙιιτ.πω .τι Μετα πωπω! , ίπ ρτίσιέπατπ τωιιαι σαπίιαΙσπι.

.Η ΙΙὶεπεὶΒπε ΙΙστοιιΙΙ .Μετα εσΙσύτατι ωιιιωπ, παπα ΙΙιιιτπ ΙΙστοιιΙσε

οΙίιπ ιὶσροριιΙα2ιι.ε πεσει. Ειιττι ρτοριστσα απο ρτοεσαιιιιιὶ ρστπἱοἱαΙἰ

(ΑΙεπεπἀτ. ερ ΑΙειτεπἀτ. , ΟσπιαΙ. πω. , Πρ. ΙΙ ). Ποπ ρο1τεΙπιεεΙ

ὶπνετο εοπεὶΙὶετε ὶΙ ἀὶνΙεΙο ίεΙ.Ιο ιΙεαΙ'ΙΙΙσ.ιι ἀΙ εεετὶΙὶεετε ε ΒτεοΙο

εοΙ Ιετπρὶο Ι'εΙΙο ετὶΒετε ἀε @απο εετπὶἀεο ε .Ιοι.πο , ε εετεΙσΙὶε

οοπΙτεἀἀὶιιοτὶο απο ἀε ππ οεπΙο εὶ τεπἀεεεετο εΙ πὶροΙε εΙὶ οποτὶ

ἀὶνὶπὶ εΙιε εἰ ἀεπεεενεπο εΙΙο πο, πο 8Ιὶ ΙΙι)σ.τί ε ΒΙ'ΙοΙασ.ιΙ ενεεεετο

ενπΙο οοιπππε ὶΙ εεπεπε ε Ιε τεΙὶ8ὶοπε, απο ε φερτο ἀὶτε εε

εοειὶιπὶνεπο ππε εοΙε ε πιεἀεεὶτπε εοΙιἱεΙ(ε. Με οΙιὶ ε απο νοπΙὶε

τεπιΙετεὶ πετεπτε ἀεΙΙε νετὶιε ἀὶ ππ ιεΙ τεεεοπΙο Ι'εΙ.ιο πεΙ εεεοΙο Σ”,

ε εεπιε ὶπἀὶεειὶοπο ἀεΙΙε εοταεπιὶ ἀεΙΙε απεΙὶ ίπ ιτειΙο2 Β ι:ΙΙΙ ο

πω ποπ νεἀε πεὶ τπὶτεοοΙὶ ἀεΙ Ιετπρὶο ἀὶ ΙοΙαο , τὶΙετὶΙὶ ἀεΙ ιτὶπτε

εοπεπΙΙο περοΙεΙεπο , Ι ρτοἀὶεὶ ἀεΙΙε Ι'οπΙΙ τὶρετεΙτὶεὶ ἀοΒΙ'ὶπΙ'εττπἱ ,

ε εεεεεειτὶεὶ ἀεὶ Ιεἀτὶ ε ἀεΒΙΙ ερετεὶπτὶ τὶοοτἀεΙε ιΙε 8οΙὶπο , ἀε

Ρτὶεοὶεπο ε ἀεΙ Ιεὶἀοτο? (ν. παρτ. μια. 96, πω. 9).

(ε) πω. παιιιτ., πι, τ.

(4) ΙΙισιοτ., Χ!., 84; Ι.ΧΙ, θ, °7, 19. ΝεΙ ρτὶιπο ἀὶ ἀεΙιὶΙποΒΙιὶ Ιο

ειοτὶοο ρετΙε ἀεὶ εοΙὶ παει: €πασ ίπ 8ετἀὶπὶειπ σ.1:στι:ιιιισ απατα, σι

σπιτι ΙΙὶεπεὶΙὶπε, πω” πε παπα αιιιαστπ οτππὶ ρατισ ραι·αια, .ισσαπαα

ρτασΙὶα [ασια (εππ. 5'7Ι Π. 0.): πεΙ εεοοπἀο τεεεοπτε Ι'επἀεεὶε

ποπ επὶ εΙ'ΙΙίσει ε Ι ΒαΙατί εΙΤτοπτετοπο Ιε εττπὶ τοπτεπε (εππ. 574,

575, 5'76 Π. Ο.) ΒεΙ απο εἰ ἀεἀπι:ε απο Ιε εοΙοπἱε ί!ίασα εΙερΙΙΙιεεΙ

ὶπ 8ετἀεππε πεὶ ιετπρὶ ετοὶεὶ πιεπιεππε Ιὶπο εἰ Ιεπιρὶ τοτπεπὶ νὶνε

ε τοΙ›πεΙε πε'εποὶ ἀὶεοεπἀεπιὶ Ι'επΙΙοε ειπε παο εἀ ὶπἀὶρεπἀεπιε.

(5) Ρο!αΙι€ει., εερ. Χ.

(6) ΜετΙὶεπ. ΒερεΙ. , Ι7σ περι. ρΜΙοΙοα., Πρ. Ή.

(α) Ιεὶἀοτπε, 0τ·ὶρὶπ., Πρ. ΠΙΝ, εερ. ΙΙΙ, μια. 195, εἀὶΙ. Ρετ·Ιε., 1601.

(8) Ι.οο. εὶΙ. ΙΙ ὶ·ὶπὶεπεπιε ἀεΙ “πιο νοἀεεὶ εορτε ε με. 26 ποιε ει.
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1οιο Ιο1Ιπο, ΙΙ πποΙο, 1οοοιιπσΙο ποτΙνοι·ο ποΙ 1οπιπΙ πΙπ πιπε

οΙιπΙ οΙ πΙΙπνΙο, οοιπΙποΙὸ Ιο ποΙΙπ8οποοΙο Ιε1οι·Ιοο ποΙΙο Βοτ

ποππο ποΙ ι·ο;,ςπΙ ΙονοΙοοΙ ώ ΙΙοι·οο, ώ Μοπποο ο ώ Ει·οσΙο

1οποπσ, Ιπποε1οππονΙ οππι·οοεο οπο. οο1οι·νο πτοεοοοπο ΙπππΙ1ο

ώ θοΙΙΙ, ώ Ι.ΙπΙοπΙ, ώ 8ΙοπΙΙ, ώ Τι·οοΙΙ, ώ ΒοώοπΙ , ώ ΙΙΙΙΒΙΙ,

ώ ΠΙπι·Ισ11Ι, ώ ΒΒΙιΙοπΙ, ώ ΙΙΙΙΙοοΙΙ ο ώ Ι.οεπΙοπΙ ποποΙο1οι·Ι,

οπο Ιο ώ ΙπΙ Ιιππιο8ΙποιΙοπο οπππ οοι·οοππο ποΙ οππποο1Ι

ΙΙπι·Ι ώ Βοι·οοσ ο ώ ΜοποΙοπο, ποΙ· πι·ο1οεεοτο οοΙΙ'οπ1οι·Ι1π

ώ 1οΙΙ ποιπΙ οι·πσιποπ1Ι ο πιο1ΙνΙ ώ οΙ·οπΙπΙΙΙΙο οΙ πτοπτΙΙ

ι·οοοοιι1Ι (Ο. Β οννοπποοπο εΙ1Το11ο ο1ι·οποπο πον·οοοοι·ο οπ

πο1·Ιι· 1.σο1ο Ιπ 1π11ο Ιο Ιοι·ο ποίοι·πΙΙ1ο οπΙΙ οοοπΙ πιο οι·Ι1Ιοο

1ο ιποπο ΙΙΙπιπΙπο1ο, 1π11ονΙο Ισ επιοποιο οπιοι·ο ώ πο1τΙο, ο

1ο 8Ιοι·Ιο ώ ππ'οπ1ΙοπΙ1ο ποτ·ποπ1οοΙ ποΙΙο ποΙΙο ποΙ 1οιππΙ,

οπο πο 1οΙΙ ι·οοοοπ1Ι πΙτΙ11οπιοπ1ο ποι·Ινονο, Ιο 1οοο οοοοεΙΙοι·ο

οποιο νοι·Ι1.ο Ιο1οι·Ιοπο ο ποτοοοπΙ ποΙ εοτώ οοι·Ι11οι·Ι19), Ι

πποΙΙ Ιπ 1οΙ ι·Ιοπο11ο ποπ 1'πτοπο ποι· οοιππΙΙοΙ1ο ώ 1οπο πο

πΙνοι·οΙ πο πο88Ιοι·Ι ώ 1οπ1Ι οΙΙι·Ι ο1σι·Ιι:Ι π`ΙΙοΙΙο.

Ισ ποπ πιΙ 1οι·πΙοι·π Ιιιπποπιοπ1ο ο οοοπΙΙποι·ο πποΙΙ πο

Ι 1οιι1Ι οΙπ ππΙ ι·Ιίοι·ΙΙΙ εΙοπο εΙο1Ι Ι νοι·Ι, ο πποΙΙ 1ι·ο πποε1Ι

Ι πι·ΙιπΙ ποποΙο1σι·Ι πιο 8οι·ποππο. Ποπ ΙπποεΙπο ώ 1οΙ Ιο11ο,

1οοοο ππι·ο π1ΙΙο, πο π.. 1οΙππΙ επιπο1ο οιΙοεο, πΙΙ οσπππι·ι·οππο

οΙ1ι·ο Ι οοπ1ΙπΙ ποΙ πΙ·οπσε1οιπΙ επεπο11ο, πιο πο1οπ1ο οοι·οππο

ο οοπεοππΙτο ΙοπΙο ο οοι·1οπο ώ ποοΙ1ΙνΙ τΙοπΙ1οιποπ1Ι. Ροι·οπο

Ιπ 1οιι1ο οοΙΙ8Ιπο ώ οοοοΙΙ οπο τΙοσπι·ο 1ο. οπΙΙο οι·οΙοο οπο.

οοι·πο οοιιοι·οοΙοπΙ, Ιπ ΙοπΙο νοτΙο1ο ώ οοπΙο11ο ο ώ οννοπ1π

ι·Ιοι·Ι Ιοι·ιπο1ΙεΙ ποΙΙ'ΙοοΙο, ο Ιπ 1οιι1ο πΙνοι·οΙΙο ώ ι·οοοοπ1Ι Ιπ

Βι·οππΙΙΙ πιο 1"οι·ιπο 1οπ1οο1Ιοπο ποΙΙο οι·οοπο ΙιππΙοπΙποιΙοπΙ,

οο ποπ ο πιΙπΙΙοι· οοπεΙππο πΙΙοοι·ππο1·ο, οοιπο @ο 1οοοι·ο οΙοππΙ

οι·ππΙΙΙ (δ), ο ποΙ· οοι·1ο Ιιππι·οοο ιποΙ1ο οι·ππο ο νΙι·1π ππο.οΙ

πΙνΙπο1οι·Ιο νοΙοι· οοι·πι·οπποτο Ιπ πιοπο ο 1οποπτο οοεΙ 1Ι11ο,

ο πΙνΙοοι·ο ποΙΙο 1ονοΙο Ιο νοτΙ1ο. Νοπ ποι·1οπ1ο, οο Ιπ ποοπ

οοπιο ώ μονο οοι·1ο ο πΙ οι·ποπιοπ1Ι πΙπιοο1.το1ΙνΙ, εΙ ποπ

ι·Ιοοι·τοτο ο οοπππΙο11πι·ο ι·οπΙσπονοΙΙ οοπ ΙπππιΙοπΙ ι·Ιοονο1ο

πο Ιο11Ι οπο οοΙο1ΙΙΙ ο 1π11ονΙο οοΙο1οπ1Ι, Ισ ποπ πππΙ1ο ώ οί

1οι·Ιποι·ο οπο ΙΤΙι·ι·οπΙ, ΙΡοπΙοΙ, επ .41ι·ΙοοπΙ οπ Ιπιι·οοΙ οΙοπο

πο πονοτοτεΙ πο Ι πΙΙι οοι·1Ι ο πΙπ οπ1.ΙοπΙ οοΙσπΙ πιο δοτ

ποππο. _ .

»ο ΤΙν1·οπΙ θ) Ιπ1”ο11Ι οοππΙοπ1σ οπο ο.. 1οιππΙ οοεοΙ ι·οιποπ

(1) Οοπιπι·οππο οεπππο οπο νποΙεΙ ππΙ ροι·Ιοι·ο ποΙ 1οπιοεσ ΑππΙο

ο π·ο1ο 11ΙονοππΙ ΝοππΙ ώ νΙ1οι·πσ , ο πο'εποΙ ΙΙπι·Ι ώ οπ1.ΙοπΙΙο ,

Ιπ1Ι1οΙο1Ι ΑΜίππίαιωπι πατ·ίω·ποι οο!ιιπιόπιι .ιν/π απο οοπιπιοπ1αι·ίέο

πο. οπο 1πι·σπο ππππΙΙοο1Ι ποΙ· Ιο πι·Ιιπο νοΙ1ο Ιπ ΙΙοπιο ποΙ 1498,

Ιπ-1'οΙ. Ι1Ιοππ1οι·οπο Ιππεοιποπ1.ο ΒΙΙ οι·πώ1Ι ιιπΙΙο πποΙΙ1ο ποΙΙ'οπ1:οτο

ώ πο1ίΙ ΙΙπι·Ι, νοΙοπποΙο 1οΙππΙ ππ οι·οποπισπο οπο οππΙο ππππΙΙοο1ο

ώ πποπο 1'οπο οΙο οι οΙ 1οππο που νοι·ο οπ οπ1.οπ1Ιοο , οπ οΙ1ι·Ι ππ

ΙΙπποο1οι·ο οπο οππΙο Ιπνοπ1ο1ο ο οορι·ΙοοΙο πποπ1ο οοπ1ΙοπσΙ ποΙΙο

οπο ι·οοοοΙ1ο ώ οπ1ΙοπΙ1ο. ΟποΙππππο ώ πποο1ο ππο οπΙπΙσπΙ π.. 1ο

νοι·ο, οοπνοπποπο ποι·π 1π11Ι Ιπ πποε1ο οοπ1οπιο: οπο ποπ εΙοπο πο

οοοο11οι·οΙ Ιο οπο οοι·ι·οιΙοπΙ οπΙΙο οι·ΙΒΙπΙ ποΙ νοι·ΙΙ πσποΙΙ Ι1οΙΙοπΙ ,

ροι·οπο ι·Ιποπποπ1Ι ώ 1'οινσΙο ο Ιπνοπ1ο1ο σ οι·οππ1ο ποΙΙο εοΙο οπο

ΙιππιοπΙποιΙοπο. ·

(9) Ι ρι·ΙποΙποΙΙ 1'πι·οπο ΙΙ Ροι·ο ( Οι· "οι... ...οποιο ), ΙΙ νΙοο (πιο.

πω. ποΙ το”. πο πω.), ΙΙ νΙποΙ (.4τιποΙοο &ιι·πίπίαο), ο ΙΙ 1ποποο

(ΙΝοσοι·2α:ίοπΙ ποΙΙο πιι·πο οπ11οπ11Ει). Μο ΙΙ πιο., πΙπ πππώιΙοοο

ποεΙΙ οΙ1ι·Ι, οοπποπο οπΙιΙο οοοι·ΙΙΙοο1ο οΙΙο νππΙ1ο ποιΙοποΙο, ποπ

ΙοεοΙο ώ ιποπΙ1οο1οΙ·ο Ιο πι·οπι·Ιο ππππΙοπο οπΙΙ°οπ1οπ1ΙοΙ1ο ποι;ΙΙ

οπ1ονΙ ππππΙΙοο1Ι πο ΑππΙο, ποΙοπο ποΙΙο ε1οοοο πΙ·ΙποΙπΙο ώ ποΙΙο

οπο οποι·ο (ΙΙπ. Ι , ποπ. 103, οππ. Ιουν.), ροι·Ιοππο ώ Βοι·οοο, πΙοο:

.ο νοτια πιο οποσ, ππί οπο, ΜοΙΙιω; Ιοοοπο οππΙπισε1.ι·ο, οοιπ'οπΙΙ

1οοεο Ιοπ1οπο ποΙ πι·οο1οι· οΙοοο 1οπο οΙ οοππΙ ΑππΙοπΙ, ο οσιπο ποπ

εΙο ποτοΙο πιοι·Ι1ονοΙο ώ μονο οοπεπι·ο , σο νΙπ1ο 1π11ονσΙ1ο ποΙΙο

πο1ι·Ιο οοι·Ι1ο , οοοο11ο ππππΙοππο οΙοππο οοι·τοιΙοπΙ , οπο πσ1.οοπο

πιοππΙΙΙοοι·ο Ι πι·Ιπιοι·πΙΙ ποΙΙο οπο ποιΙσπο.

(3) ΟΙπνοι·., 8ατ·π. οπ1ίπ., ν.

(4) ΙΙ οποιο Ιοι·ο πι·ΙιπΙ1Ινο ίπ πποΙΙο ώ πωπω ο ΤοΛοιππ (ΒΙοπχε.,

οπο. οσοι., Ι, 30), οπο Ι11ι·οοΙ 1ι·οο1σι·ιποι·οπο ΙΙΙ Τιππι:ινι (1Ιονπο,

ποιοι”. ΙΙΙ οπ ΙΙπ. νΙΠ ΜΜΜ. Οοιππιοπ8. οπο. Πο1π., νοΙ. ΙΙ, ποπ. Με

  

Π

ιιοννοπιιοτο ο ππ οπο Βι·οπο ώ πο1οπιο ο ώ οΙνΙΙΙο (ό), οπο,

ι·Ιο1το11Ι ποππι·ΙιιοΙπΙο ποπ1το ΙΙ ποοπο ποο1.ο πο Ι'Ατπο ο ΙΙ

Τονοι·ο 18), επποι·οτοπο Ιο οπππε1Ιο ώ ο πτονΙ οοπ1ΙπΙ οοΙ

Ι'οΙ·πΙτο ο οσΙΙο οσο1οπιο ποΙΙο Ιοι·ο Ιπ1ι·οπι·οεο; οπο, οοοοΙο1Ι

ποΙΙο οπ1ΙοΙιο οοώ, π1·Ιπιο ΒΙΙ ΌπιπιοΙ, ππΙππΙ Ι Ι.Ιππι·Ι ο ΒΙΙ

(πιώ ω, οπ οοοππο1ο οσΙΙο οι·ιπΙ Ιο πΙπ ποΙΙο ο πΙπ ΙοτΙΙΙΙ

ι·οπΙοπΙ π`Ι1οΙΙο, οε.1οποιο ΙΙ Ιοτο ποπιΙιιἱο .πιο ΑΙπΙ ΙΙπο

οπο ε1ι·ο11ο οΙοΙΙΙοπο (8), ο οπο πνοοι·οποππο Ιπ οππι·οοεο ποΙΙο

οοπΙοπιο .ποΙ ...οπο οΙνΙΙΙ, ποΙΙο Ιπππο1ι·Ιο ο ποΙ οοιπιποι·οΙο,

1οπποι·οπο ππο πνοπώ ε1ο1Ι ο πιοΙ1ο οοΙοπΙο, ο 1οοοι·ο ο1οτπο

ποΙ οπο· 1σεοο.πο οΙΙ'οπι·Ιο1Ιοο Ι' Ιιπποι·1οπιο ο Ιο οποιο ποΙ

πι·οπτΙο ποιπο (Θ).

π. ποι·ΙιΙο ώ πποε1ο οιι1ΙοπΙοοΙπιο ποποΙο Ι1οΙΙοπο ποΙΙο

ποπ1Ιοο ο ο11οο1ο1ο ποΙΙο 1ι·οπΙιΙοιιΙ ποο1Ιοπο ο πι·οεοο1Ιοπο ποΙ

(πω, ο οοπ1οι·ιπο1ο π.. ππ ποπ πππιοι·ο ώ 1'ο11Ι ο ώ ποοπ

πιοιι1Ι εοι·Ι11Ι. π. 1`ονοΙο ποΙ οοι·οοΙΙ ΙΙι·ι·οπΙ τοπΙ1οι·Ι ώ Βοοοο,

ο οσπνον1ΙΙΙ Ιπ ποΙΙΙπΙ, ο ππ'οΙΙοποι·Ιο πιοΙ1ο οοπ1·οοεΙνο πο

Ι'οοοοΙΙοπιο Ιονο ποΙΙ`οτ1ο πιοι·Ι11Ιπιο (ω). ΙΙ οποιο ΙΙττοιιΙοο,

@ο πΙνοΙπο1ο πι (π·οοΙο πο ποΙΙ`ο1ὲι πο·,οΙ'ΙππΙΙ ο ποπΙΙ οι·σΙ (Μ),

πονο Ιο οπο οποιο. οΙ 1οεοοπΙ ιιονΙΒο1οι·Ι. Ιππι·οπο οεεΙ οπο

οοιιοΙΙι·οπο ο εοσπ1Ιοοοτο ΒΙΙ Αι·ποποπ1Ι, οποιο ΙοπποεΙ οι Μο

ποο(19), οοεΙ οπο επΙ Ιοι·σ Ιο;;πΙ εοΙνοι·οπο ΠΙΙοεο ποΙΙο ΙπεΙώο

ποΙΙο εΙτοπο, οοιπο οΙ ποι·το ΕπεοπΙο 113); οοεΙ οπο Ιπποπποι·σπο

οΙ ΡοΙοοππΙ Ι'οι·1ο ώ πονΙποιοο, οποιο ι·οοοοπ1ο Ι)ΙοπΙΒΙ ώ

ΑΙΙοοι·ποεοο (Μ). ΠΙπππο εοοοΙΙ π1·Ιππο ποΙΙ'οτο νοΙποι·ο Ιο πονΙ

1οεοοπο 1το1ΙΙοονοπο ΙΙποι·οπιοπ1ο ποΙ πιοι· ΙοπΙο ο ποΙΙ'ΕΒοο,

ο1 199, π. ΧΙν, ποπ. 119). ποΙ ΒοιποπΙ ποΙ οοπ πν·οοο νοοοποΙο πο

τΙνο1ο ποΙ Ιοι·ο ι·ΙΙΙ 1'ιιι·οπο οπποΙΙο1Ι Ε·Ι·πποοπι ο °Ι'οποπι: πιο: ο

οπου·Ιβοο 'πιο Ιπιπιια πσ·οοοοι·ιιοι ΤπποοΙ ειπα οσοποπιίπο8ί (ΡΙΙπ.,

ΗΜ. οικω., ΙΙΙ, 8, οώ1. 1οπι·., 1831). Ει·οποιο ΙΙ ώοοο νοππ1Ι πο

Ι.ΙπΙο Ιπ 11οΙΙο οο11ο Ιο οοππο11ο ώ ΤΙι·ι·οπο, 1ΙΒΙΙποΙο π'ΑΙΙ , πΙοοοπ

ποπ1ο πο Ει·οοΙο (Ποι·οπ., Πω, ΙΙΙ». Ι, ποπ. 91, οώ1. Ει·οποο1'πι·1.,

οππ. 1594); Ισοοπο ίπ ποΙ ι·Ιπο1π1σ πο 81ι·οποπο (Οοοπταππ., ΙΙπ.ν),

π.. νοΙΙοΙο Ρο1οι·οοΙο (πω. ο·οοιοπ., ΙΙπ. Ι, 5 Ι), πο πΙπο1Ιπο (ΗΜοι·.,

πο. ΧΧ, Ιπ πι·Ιπο.), ο πο νοΙοι·Ιο ΜοοεΙιπο (απο. [απ. πω.,

πι.. ΙΙ, οοπ. ιν, Ι 4). Μο ΙΙΙοπΙΒΙ ώ ΑΙΙοοι·ποοοο, ποποπο Ιπιποππο1ο

ο ΙποππΙΙΙοοι·ο Ιο ει·οοπο πΙοι·Ιο, ποπ νοΙΙο οπιπιο11οΙ·ο οσ1οο1ο οι·ΙπΙπο

ΙΙπΙοπο, ο οοι·Ιοπο οοοοι·ο πΙπ ι·οπΙσπονοΙο ο πΙΙι νοι·ο οπο Ι ΤοεοοπΙ

οΙοπο ..πωπω ποΙΙο ο1οοοο Ι1οΙΙο (Μπομπ. ΧΜίπ. Μπακ., Ι, 96,

97, 30). Ι.'οπΙπΙοπο ώ πποο1ο νοΙοπ1ο Ιο1οι·Ιοο ο οΙ ώ π'οπεΙ Ιο πΙπ

οοπιπποιποπ1ο πομπο ποπΙΙ οτπώ1Ι, πποπ1ππππο ΙΙ ΒΙοποπΙπΙ Ι'οππΙο

νοΙσι·οοοπιοπΙο οσιππο11.π1ο ποΙΙο οπο δ!οτ·ία ποΕυον.Ι·οΙο πσ·οοο1α οσο

πιοπποιοπ15 πο. (νοΙ. ν, ποο. Ιν, οοπ. ΧΧΧΙΙ), ποΙΙο πποΙο ι·οπππο

ι·Ι1.Ι, οΙΙοποι·Ιο, οοι·ο1.1οτΙ, ποΙ, 1οε1ο, ο πποπ1σ 1τονοοΙ τοπΙο1ι·ο1ο

ποπΙΙ οπ1οι·Ι ει·οοΙ ο Ιο1ΙιιΙ, ποΙ· π1·ονοι·ο, οπο πνΙιπο Ι ΡοΙοεπΙ ο ποΙ

Ι 1.ΙώΙ οοππποειοι·ο Ιο Ιοι·σ οοΙοπΙο Ιπ Τοι.ιοοπο, ο οπο .πιο ιποποοΙιπο

οππο οι·ΙπΙπο ΙΙ οποιο ο Ιο ποιΙοπο 1Ιι·ι·οπο.

(5) 8ο πο ποσοσπο νοποι·ο Ιο πν·ονο ποΙΙο επππο11ο 81ο1·πι ποΙ ΒΙοπ

οπΙπΙ (Ιοο. οΙ1.), ποΙΙο ει”. πεί ρίσκο ποπσΙαοου·έ π'ΙΙοΙΙο πο! Βο

ι·οπώ, ο ποΙΙο οοοοΙΙοπ1ΙοοΙιπο οποι·ο ποΙ ΙΙΙΙοοΙΙ, Ιπ1Ι1οΙο1ο: 1.'Ι1οΙία

:ΜΜΜ Η ποοιίοΙο .οι ΙΙσπιποί.3

(ο) 8οπΙπο. Ροι·ΙπΙ. (οποπ1ο ΙΙοοοοοΙΙο), ποπ. 4.

(7) ΙΙΙσπνο. 11οΙΙοοι·π., Ιω., Ι, 19. - 81ι·οπ., (Σπυρο, ν, π. 149. -

ΡΙΙπ., Ηίο2. πα1ιιι·., ΙΙΙ, 19, οπο. 1οπ1·Ιπ., 1831.

(8) Ι.Ιν. Ι, 9. - 8οι·ν., ίπ θεση., Π, 533.

(9) 8οπΙοο. Ρου·ΙπΙ. (οποπ1ο ΒοοοοοΙ.), ποπ. 19. - 81ι·οποπο, 0οοπσ·.,

ν, ποπ. 148, 159, 155, 166, 167, 170, 173. - νΙι·ι;ΙΙ., πω.. Χ, 901. -

δε". νο, πο, Χ, 145, 909. - Ι.Ιν., ιν, 37; ν, 38, 54. > ΡΙΙπ.,

ΗΜ. πα1ιπ·., ΙΙΙ, 6, 90, 93. απο. επππ. - ΒΙσποι·. 8ΙοπΙ., ΧΙν, 18. -

ΡΙπ1οι·ο., οιιαε.τ1. Μπακ., 18. - ΡοΙγπ. ΙΙ, 17. - νοΙΙοΙπο Ρο1οι·ο.,

Ι, 7. - Ροιπποπ. ΜοΙ., ΙΙ, 4.

(10) ΙΙοιποι·., Ηποιοι. πι Βοοοπ., π. 83, Βι·π. - ΙΙνεΙπ., πο. 134. -

ΑποΙΙοπ. ΙΙΙ, 3, 5. - 8οποοο, ΟοπΙπ., ν. 449 ο1 ειοππ. - 0νΙπ., Μπα

πιοτππο.π., ΙΙΙ, ν. 570 ο1 οοππ. - Ρι·σποι·1.. ΙΙΙ εποε., 17; Ιν οΙοπ., 9,

οώ1. 1οπι·Ιπ. 1899. - 0ΙοιπππΙΙονΙ, ΠοΙΙο, ποπ. 93. - Βοοποπ1, Θεώ”.

απο., πι.. 1, ποπ. ΧΧΧΙΙΙ, ποπ. ΙΙ.

(11) ΕπτΙπΙπ., ίπ Μοποπ, 1349, 1359. Βοι·οποΕ., ΟΙἱο, Ι, 91; Επ·πΙο,

νι, 178-79, οώι. οπππ. - ΒΙοπνο. 11οΙΙο., ΗΜ., Ι, 99.

(19) Α1ποπ., 1Ηππο.ιορπ., νΙΙ, 19.

(13) ΟπτοπΙο., ποιο. 850.

(14) Μο.:οπποπι πιιοπιιο πικαπ: πί.σοίπϋπσιο ποϋ1ίπιπ Ιιπποποο1 (Ρο

Ιο.επ1) πιιοποιιπι 7'Ιιπι·τοιιΙ.ε ποπί1ο.σ.εοπ1 (.4ο1έπ. των., 1, 93).
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ο ευ!!σ οσε!!! ο! !!ο!!!ο!σ ο ο'!ὲι!!!!ο θ!. Οτο!! ουσ! !οττιμο, ο

μοοο !!!υσυ!!, !υ!οε!σνσυο !! υ!!ιτο ο! 8!ο!!!σ(9), ο !οο!!σνσυο

ο τοε!!!ι!!νσ.!ιο σ 8στυο !! !”στ!!οεο ε!υιιι!σοτο ο! ί!!υυουσ εου!!ο

ο!! 8!!!!!!οσ !!;!!!!ο!!οο (δ). Β !υ !σ!!!μ! !!οτι !!!ουο !·!!!!ο!! !!ιτουο

ε!! Ε!τυεο!!! ουσ σε!!!!!υεστο τι! !!σν!ε!! ! τοε!τ! οπο!!! Μ),

οοοο!!ο μι!!! ο! !σττοτσ ο μο! ο! ν!!!οτ!σ μσ`Βο!!!συ! (δ), ο!!

Ε!τυεο!ι! ο!!ο σο!!`σ!!οο!·σ ε! εμοεεο ο!Ι!,ο!σ!!ι !ισ!!ο !!ιοι!ο!ο

!οτο (θ) ε!υ!!ιο!οσε!στο!!ο !!ι νσ!ου!σ μ!·ομ!·!σ !ιο!!'ι!εστο ουσ!

!'!υ!μοτ!συ!!εε!ττ!ο ε!τυτυου!ο υσι!!!οο; σ!! Ε!!·υεο!!! !υεο!!!!!!σ

ουσ, τ!ι·σ!οΒΒ!συ!!ο !υ εο!ουτσ σ!! !!ι οοτσ,οο!ο οο`!!ου!ο! ο σο'

θστιο!!!υσε!, ο!!!·ομσεεστουο !ο !συ!ο !ο!!ιυ!σ οο!οτι!!ο ο'Ετοο!ο,

σ ε' !υ!!!!τστουο στο!!στυου!ο σ εο!!!στ !σ σοο!ιο μο!!ε!!οεο ο!!!

υιστο σι!συ!!σο οι.

!!ι!!! υ!!!!ου!ι σο!!! σεμοτ!σ υο!!'!!τιο ο! !τσνμεστο ! υ·!σι·!,

σ!!!νσ, !υ!τσμτουοοι!!σ. ο οοε!οοτοεσ οο!συ!ο ο! στ!!μ!!στο !!

μτομτἰο οο!!!!υ!!!, υοιι μο!οσ !ιιυ!!στ!ιου!ο !ευοτστσ !!ι σε!ε!συτσ

οσ!!!! 8σ!·!!σἔυσ. 8!!υσ!σ τι!!! σου!το ο!!! !!!σο!!σττσιισο, ουσ σ!

!!!τ ο! $!ι·σ!ιο!!σ (8) !!ι μστ !συ!ο !στ!ιμο οο!υ!!ισ!ο οσο!! !!ι!!!

εο!!!, σεε! σου μο!σσ!!ο !τσεοοτ!·ο!·!σ !!ου ν!εισ σο !υοεεστνσ!σ;

ο !σ !”ο!!οσ ομμο!·!υυ!!!! οσ!!!! ευσ μοε!υτσ μοοο!·σ!!οσ, Γουι

μ!ο!!!ι ο!!! ευο !!!!ο ο οο!!σ ευ!! ευρστ!!ο!σ, !!ι ε!τσοτο!!!στ!σ

1'οτσο!!!! οο!!σ ευο !οττσ, !υ!!ο οονοσ σ!!σ!!σ!·!! μο!συ!στυου!ο

σο οοουμστ!σ. !! !υστ Τ!τ!·ουο σο!! !σ !!!ν!οσ οσ!!'!!σ!!σ υου

ο ε! !υυοο ο εμσνσυισνο!ο οσοσιιο, ο!!! σττσε!στ μο!οεεο σοσ

ο!!!οτ! !συ!ο σο!!! ο ο!!! !ιεσ!! σ εο!σστσ ίτσυοστυου!ο ουσ!!σ

σοοιιο; σο!! !σ ν!σ οσ!!'!!σ!!οο σ! εστοο !!οο, !υ!οττο!!σ οι!

!εο!σ !τσοιιου!! ο τυο!ιο ομμοτιυιιο ει!!ο μοεο οσ! υσν!οσυι! (θ),

ο!!'οτ!νσε! σεεσ! μ!σ!ισ στ! σοσνο!σ μοι· !υ!τομτουοοτο !! μσε

εσμε!ο ο!ι!!'ι!υο -σ!!'σ!!ι·ο; ου!υο!, ο !!!ιιονοεεο!·ο μτ!!!!!!!!!ου!ο

οσ!!σ !οεοσυσ, οννοτο οσ!!σ Ποστ! εμ!σσ!,!!σ, οσ! ο!!ο σου ο

ε! !σο!!σ μο!·!.σ!· εο!!!οι!ισ (ω), σο!!! στοουιου!ο ο !ε!οτ!οσ μτο

(1) !!οτοοο!., !!!!. ν!, ευοο. - 8!το!!., Ι.!!·οοτ., !!!!. Χ.

(8) 8!το!!., Βοοοτ., !!!ι. νι.

(8) Λ!!!οτ!., Π!μπο.τορ!τ., εν, σ. - !!συεσυ., νιτ, ο.

(ο) Ρ!!υ., ΗΜ. "σποτ, ντι, 67, οο!!. !συτ. 188!.

(5) Ατ!ε!!ο., Οτο!. Ι!!ιοι!., νο!. !, τοσο. Μ!!!

(6) νου. Ποι!!με!στ!., Πο!τατ. το!). - Ρσεεοτ!, .Ρατα!!ροπι. .

(7) !!!οοοτ. 8!ου!., ΜΜΜ!. Μο., ν, 1!!, 80..

(8) Ωστοσο, ν, 158. . τ. .· .

(8) νεο. !σ τω!!! εσιτυο!!!ιο. .η '! . Ι .' τ

(10) Ιο μουεο ουσ ! Τ!ττου! σ!!!ι!συο.!!!!τσμτοεο !ο μ!·!!τ!ο τισν!!!σι!ου!

!οτο νστεο !!ι 8στοσε!!!ι οσ!!'συ!!ο!!!εε!υ!ο μοτ·!ο ο! !.υυ! (οο!ετ·υο

μο!!!! οο!!σ $μοο!σ.) τω!! τυο!!ο ο!εοοε!ο οσ!!σ ίσττιοε!! σο!!! ο!τυει·σ

ο! ουσε!ο σου!!! , ο! ου! μστ!!ιτ!ο Ρ!!υ!ο (ΗΜ. !ια!!ττ., ΙΙΙ, 8, σοὶ!.

1σι!!·. μτσσο.), Μστ!!σ!σ Χ!!!, 80, Ιον!!! (ΧΙ.Ι, 18), !.υοστιο (Ρ!ιατταΙ.

!, ν. 586), 8!ο!συο Β!ιστ!!!υο Η!!! ατο!!!., μσο. 985, σοοιι!. ΙΙο!ε!ου.),

81σι!ο (ιν, 4, 98) ο 8!!!ο !!σ!!σο (Ρ!!τι!!!.·οτ., ν!!!, ν. 481). ΙΙσ ουοε!ο

μοτ!ο !υ(σ!!!, σ!!ο !Τ!ττου! !ο!εστο τ!! Μουτ! υο! !οττ!μ! οο!!σ μτ!τι!!

ο!!! !οτο μο!οτ12σ μοτ οεοτο!!στο μ!!! !!!ιοτσττιοτι1ο !! μτομτ!ο σου!

τ!ιοτο!ο, ο οσε!! σ!!! !!!ου!! ο!!ο !ο ο!τοουοσυο οσοι!! Ια 8ατοομτια

ο οτα!! ματ!!! οι·Ι!'απο ο οοΙΙ'αΙ!το Ι!οο, οοτ!!σ ο!οο 8!τσ!!ουσ (0οοοτ.,

!!!!. ν). Οτι! ο σεεσ! υσ!υτσ!ο, το!!! υο!τ!!υ! μοτ!!!εε!ττ!! ο!!! ττιστο ο

οοττι!τισ!οτ! ο! οσε! Βο!!ο, ουσ!! οτστ!ο τ!!! Ε!τιυεο!!!, υου !τσεουτσε

τ!οτο !'οοοσε!ουο ο! οοοι!μστο υυσ !εττσ οσε! ν!ο!υτι ο ο!!ο σνοσυο

εο!!ο ο!! οοο!!!, ττ!ου!το σ!!'οοοσε!ουο σ!!ε!υυεονσε! !'ομμοτ·!υυ!!σ ο!

μοτνου!τν! μοτ ουσ εοσ!σ τ!!στ!τισ ο'!εο!ο !!!!οτ·τ!!οο!ο, ουσ!! εουο !!ι

(Ζαμπία, Μο!!!!:-0τ!.πο, Ισ 0οτοοπα, !!ΕΙοα ο !!ι Οοττ!!:α, ο!!ο σο!!

νσυο σο!!οτο εου! ο μοτ!! !σ σοτυοο!!ο ο! 1“τσουου!! ο ε!ουτο ε!σι!ο!!!.

8ο ε! οο!!ε!οοτσ ο!!ο !'!υ!'συτ!σ οο!!σ υσυ!!οσ μτοεεο !υ!!! ! μομο!!

μτοοοοσ!!ο σεεσ! !!τι!!οσ ο τ!!ιο!!!οεσ, σ!!ο ! μτ!τ!!! ευο! !ο!!1σ!!ν! ε!

τ!ουεεοτο σ εστυμ!!ο! μεεεσεε! ο! τ!ν!οτο, ο σ· οοε!οο!!!στο !υ!οτ·υο

σ! !!ο! ο!!! μτομτ!ο μσοεο, ο ο!!ο !,!!υοσο!σ ο!!! τισν!οσυ!! υοτι σμμτοεο

σ ο!εμτοιιστο ! μοτ!οο!! οσ! τυστο ο σ εμ!υΒοτε! ι!!!σ τ!οοτοσ ο! !οττο

!ου!συο, ουσ τω!!! σνοτ σου τ!μο!υ!! ο στσουσ!! οεμοτ!τ!!ου!! τ!!το

νσ!σ !σ μ!!! ν!ο!υο, ε! οοττιμτουοστσ !”εο!!ττισυ!ο ο!!ο !'συ!!οο!!σ ο υου

σ!!τσ νοτυυσ οονο!!'οεεοτσ !!ι ν!!! εοου!!σ οσ!!!! στι!!ο!!!εε!τ!!ο οο!οτ!!σ

!οεοσυο νουυ!ον! μοτ σ!!ἱ!στ!σ. Ε εο!!!!οτισ !! ττιου!ονσιο οοουτσ!'ο

τυπο σ!!'οτ·τ!!! ο!!ο !'συ!!οσ ΡαμυΙοτ!!α στ!! !! μυυιο τουευο!ο ο'ουοσ

ε! !”σοονσ νο!!! ο! Τοετσ!ισ μ!·τ !'ΒΙΙτα, !!ι Γοτε!ι·α ο !!ι $σι·οτμτια

!›σ!!!!!!!!, !σ υσ!υτσ οσ! !!ι!!! σεμοε!!, ο !ο σ!!σοσ!σ εμσο!!!ο!!ο

!σε!!!!!ου!συτο ο! Ετοοο!ο ο ο! 8!τσ!ιουο (Π) σμοτισυ!ο!!!ο ο!

τυοε!!·σ!!ο ο!ιο !!ι 8στοοουσ ο!! !συ!μ! συ!!ο!!!εε!υ!! οονο!!'οε-·

εστο, ο !υ το!ι!!!!ου!σ εοομοτ!σ ο!! οοουμο!σ ο!!! Τ!ττο!!!.

Ε!! οοουμσι!ουσ 1'σ!!σ!!σ ο!!! Ρο!!!ο!, ουσ!ιο` συο!!ο υου !”οεεο

σι!σεισισ οι!! τιισ!οτ!!!!! υιουστυο!!!! ο!!`οεε! ν! !σεο!στο!ιο μοι·

ο!!!τ!!στυσ !!ι υ!ου!οτ!σ, υου μι!!! οεεοτο !·!νοοσ!σ !!ι ου!ι!!!ο

σ. !”του!ο οσ!!σ μτονο ο!!ο σο εοτυτ!!!!!!ε!τσ!!ο !ο !!σττσι!ο!!! οσε!!

εοτ!!!οτ! ο !!ι ε!οτ!σ ο!!! Μ!!! σουοτσ!!!!ου!ο σ!.!τ!!ιι!!!! ο ουσ!

μομο!ο οοε! !“συ!οεο υο!!'σιι!!ο!!!!σω). Μαι!!! ο! !;σι!!σ μ!!! ο!ιο

ο! ει!ο!οίω), ο ου!!!!!! σε!το!!! σ μτοοσσο!στε! σ!!τουοο μ!!! !ο

ν!!! ο!!! !!!στο ο!!! ο!ιο σ!! σεε! υ!ο!τσνσ !!ι ε!στ!!!!!ι ο !`σ!ι!;υε!!8

ο!!! μτομτ!ο μσσεο, ! Ρο!!!ο! 1“τοοι!σι!!σι·ουο!σ εμ!σ!!8!ο ο'.λε!σ

ο !!ι !εο!σ ο!! ! Η!!! συτομο! 1!!! ο!!! !ου!μο !!ι ου! (!!ιοτυο ο .

!)σ!ισο Γουοστουο ! τσου! ο! Τοσο ο !!'Ατμιο, ο 8!!!!ιτουο !

μτ!!!!! εοτυ! οο!!σ μα!!! ο!ν!!!!ι(Μ). Ι! !ι!!!!!ο οεσι·ο!!!ο ο!!! τισ

ν!εσ!·σ, ο !σ τ!οο!!σ!!σ ο!!”οεε! σσου!ε!στουο οο!!"σε!οεο !οτο

οο!!ιτ!!οτο!ο, !·ουοο!!σ!·ο οσ!ο!!!·! 8!οουσ ο Τ!!·ο, ο!!!μοτ!ο ο

οσυ!το οο!!ο στο, Μ!! !υοι!ε!τ!σ ο οσ!!σ μτο!!ι!!!ου! ο!!! !ι!ουοο

ου!!οο!ω!. Β μο!ο!!ο !σ !τομμσ οτσ!!οσιτσ, ο !! ν!νοτο!ττ!!ιο!!ο

(το. ο!!., μ. 164), σ!!! !ιι!!!!ν!σ οσο τ!!'οτ!τε! σ! !οτο!!! μ!!! υ!οτ·!οε!

οσ!!σ οου!!υσ!!ουο ο!τυε!·σ !υ Ι!σ!!σ, υου μοτὸ σ οιιο!!! οσ!!ο μτ!τ!!ο

ο μ!!! συ!!ο!!ο !!υμτσεσ τυστ!!!!τυο οο! Τ!ττσυ!, !”τσ !σ ο!!σ!!, εσοουοο

!!ι !οε!!τυου!συισ οο!!ο ε!οεεο Βοοοι·σϊο (Μ. σο., μη!. 155) οσο συ

τιονοτστε! !*οοουμστ.!οτ!ο οο!!σ 8στοοετισ. να!. !σ τω!!! εφ.

(11) Ι! !σε!ο ο! Βτοοο!ο ουσ τ!!'οτ!εσο !! οοτυ!!σ!!!τυσ!!!ο τισνσ!ο οσ!

°!!!τ!τοτ!! ο ο!!! Ροοοε! σο! Μοτο εοτοοτι!ο (Η!.!!., 1, 88), ο!ττιοε!!·σ σ

ευ!!!!!!οτπσ, σο!! ! μτ!ττ!! ο!!!ιοτ·ο οο'Ο!ιτ!σο!υοε! οουιμστ!οο!μσσ!ουο

ο! οο!τι!τι!0 !!ι 8στοσευσ (νοο, εομτσ μσο. 9! σ ε! !!ι !!ο!.). Μσ !'σ!!το

!οε!ο ο! 8!τσ!ιουο, !υ ου! ο!οοε! ουσ .Ιο!σο σο' Τσεμ!σο! τισ!!'σμμτοοστο

σ!!'!εο!σ ν! !τονο ο!!! σ!αοϋί!! ο!! Ωστοσο!!! (νεο. εομτ·σ μι!!! 94, σο!. 1),

μτονσ οσε!!! ο!!!στσ!!!ο!!!σ το!!! !ο οο!οτι!ο !.οεοσυσ !'σνσσυο οοουμσ!σ

οσ !οτο!!! στοσοστι!! σου! τυσ!υοτ!σ ε!οτ!οσ, μο!!·!!ο Μ!!! ο! .!ο!σο

μτοοσοο!!ο !σ !'σττιοεσ ομοοα·8το!απα, ο ουσε!σ !”υ συ!οτ!οτο ο! 708

σου! σ! Μ!!! τσοοο!!!ο!ο οσ!!ο ε!οτ·!!;ο μοοο.

(19) Ι Γου!ο!, εοσουοο !! Β0ο!!στ!( Ποο_οτ. σποτ., μστ!. Π, Μ!. Ι!)

ε! νστ!!!ινσυο !οσ!!στσ!! οσο!! .4!ισου!, ομμστο!ο ε! ο!!!στ!!στουο οσ

μτ!υσ!μ!ο Βοτιο-.1τιαΙ: , ο οοτ!!τσ!.!σττ!οτ!!ο Βοατια!!, οεε!σ ΜΒΜ!!! απο!!

Αττικού. ! Οτοο! οοττυμμοτο ουοε!'στ!!!οο νοοσ!ιο!ο, ο !!ι !τσε!”οτττιστουο

!!ι Ρ!ιοαπαοοε σ Ρ|ιοοιι!σο.τ. Ωυοε!'ο!!τ!ιο!οο!σ ο !!ι τυουο !τυμτο!ισ!!!!ο

ο! Μ!!! !!ι σ!!το!υ!τ!!σο!!!στο οσο!! ο!·ιτο!!!. Ι.σ !οτο οτ·!σ!τιο στσοτυου!ο

Ροεε!οου!ο σμμτοεεο 8!τσ!›ουο (!!!ι. Ι ο κ!!!) οονοτε! μτουοστο οσ!

!'Λτσ.!!!σ,_ο μστνσε!! ου!! Οττιοτο !!ι ο!τιιοε!τσεεο !υ ουσ! νοτεο !τ! σο!

!!1ουσ!σο τισττ:τι ο! σεεστε! εμ!υ!ο υ!ι!!ο ευ!! μ!!!·σο!·!υσ!!ου! οι!!! ο! μου!!!

τω!!! Ε!ίορ!, οσ! 5!οοπέ ο άσο!! Ετοττιο! Μάθε., !!!ι. !ν, ν. 87). Ε νο

τστ!!οτ!!ο, ο ε! τίτι!ι!οσ Πτι!! ιι!!'ο!σο! !Ϊ!ιατ!!ιαττ!, μτ!!!ιο μσοτο ο οομμο

ο!!! Οσυσυσ!, ο ε! οοττ!!υο! ο!!! !οτ!!μ! ο! 8σεοε!τ! ο ο!!! 5αο!!, ο!!!

ουσ!! σου νστ!ο!σ ο! ομ!υ!οτ!! ο τ!μο!υ!σ Ισ !οτο !!!εοοτ!οσυισ (νοο.

Βοο!!στ!, ομ. οἱ!. - 8μουστ, 1)!! Μ!). τω». - Σνσ!!ου, Ρτο!. α!! ΒἱὺΙ.

μοοο”. - σου!. - Γατα!). Με!. ομοσ!. Ο, Ροοο!ιτἱο ίο1ττμτ., σοὶ!.

ουσ. 1088), !'υυσ ο Γσ!!!!σ οο!!ο ουσ οτ!8!υ! τ!!οτ!εοο ! Ρου!ο!, !

Τ!τ!! ο ! 8!οου!! σο!! £τοτττοί ο! Οτυοτο, οεε!σ σο!! σ!!!!!!!οτ! ο!!! !υ!!

;;!!! σο!! οομο ο! !υ! τιοτυ!τ!!στ!ιο Ισ !!!ταο!ε. ! μομο!! τιοττ!σο! ο!!ο !τ!

νσεστο !'15!!!!!ο (συυ. 8148 Ο. Ο. ο 9089 σνσυ!! Π. Ο.), ο ν! !'οτ!οσ

τ·ουο Ισ !!!υσε!!σ ο!!! το μσε!οτ!, !σ ουσ!!! ί!! οου!ου!μοτσυοσ σ!!σ 173

!!ο! Ε'στσο!!!, ο ευεε!ε!ο!ιο με! οοτεο ο! 960 συτ!!, υεο!τοτιο σμμυτ!!ο

οσ! μσοεο σ!!!!.σ!.ο οσ! Ρου!ο!. Ωυστ!!σ !”οεεο !!υ ο!! ουο!!'ομοοσ τοτυο

!!εε!ττισ !!ι μο!ουσσ !οτο, μυο οοουτε! ο!! ο!ο, σο!! Ατ!!οε!ε (!! Π) οσμο

οσ!!σ 18" ο!υσε!!σ οο!ι!σ, ο!εμοτσυοο ο! οσοο!!!τυο!! οο!!σ !”οτισ, !!

ίσο!! εοτ!!τσ ο!!! ευο τοττυο !τι οουεσουουτσ ο! υυ 1τσ!!σ!ο (ουσ. 8408

Ο. 8.). Εεε! σ!!οτσ ε! ε!σ!›!!!το!!ο !υ ουσ!!σ μστ1ο οο!!'Αε!σ οο!!!οοτι

!σ!ο, σ!ιο 1'υ μο! ο!!!στυσ!σ 0!!ιοοα, ο τ!!οεοο!σ!!ε! ο!!! Ωσυστιο! ο σο'

Ι!!!!ε!σ!, !”οττ!!στουο !!ι υσι!ουο σμμο!!σ!σ ου!υο! οσ! 0τοο! ΡΙιοεατιαο!α

ο Ρ!ιοστι!ο!τι.

(18) 0οσυρσνστιο !ο οσε!!! οο!!σ 8!τ!σ !›σετ!σ!ο οσ! Μοο!!οττστ!οο, ο

οι!!!!!!! υτι 1οττ·οτιο μοοο οε!σεο. !!!σ !! Ι.!!ιστιο ο !ο σ!!το ν!ο!τιο τυο!!

!σοτιο οοττιμουεσνσυο !στ!!στυου!ο Ισ τ·!ε!τσ!!ο!ισ ο!!! ευο!ο, μτοννο

οουοο!! ο! σοοο!!ου!! !ο!!τ!στ!!! μοτ !σ οοε!τυσ!ουο οο!!ο !οτο υσν!.

(14) νοο. Β!σ!!ο!!!υ!, .Μονο στου. μου. σο!! ττιο!ι!!τι!., νο!. ν, οσο. ιν,

οσμ. ΧΧΧ!!, μο!!. 187.

(15) Ετ!! !ο !συ!ο συ!οτ!!σ ο!ισ ε! μο!το!!!ιοτο σοουττο μοτ μτονστο

!! νσ!οτο ο!!! Ε'ο!!!ο! υ!!! οοτιιττιστο!ο ο υσ!!ο στο, σο !! στσ!!ο ο! ο!

ν!!!!τ ου! οτστ!ο σε!!! μστνουυ!!, τ!!! οοτ!!ου!ο ο! !·!μο!·!στο ουσ!!σ ο!!!

τσ!ο!ιτο τστ!!!υσ!ο Νοτ!ε, !! ουσ!ο τισ Γ!! !! ε!·συου!τ Μου!!! : Ρ!ιο!·!!!α·ε
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ο νοΙο11οοεο ἀὶ 8ει·ἀοκιοροΙο εοκοΙΜκοκιο ἀοΙΙο 1οκιἀοκιιεκι1ε ὶΙ

νοοοΙιὶο ὶκιιρεκ·ο ἀ'Αοοὶκὶο (1), Ι Ροκιὶοὶ, οἀ οοοοιρὶο ἀεὶ Μεἀκ

ο ιΙεΙΙε κιΙΙκε ρκ·ονΙοοε εοορκεΙΙο ο οοεΙΙο νοοΜ. κποοει·οΙιΜ,

εοοεεεκο ΙοοοκιΜκιεοΙο Ι'εκιιὶοο Βὶοοο, ο νεκιἀὶοοΙὶεὶ ὶπ ΙΙΙιει·Μ,

οεοοκιοεκο ὶΙ ἀοκιιὶιιὶο εεεοΙοΙο ο ὶκιἀὶρεκιἀοοΙε ἀεὶ ρκορκ·ὶὶ κκιεκὶ.

ΙΜ οοεΙΙ'εροοο κκιεοιοκοκιἀο εποε ρι·ὶοοὶρὶο Μ 1οΙο.ο·οοι·οκία

1εκιὶοΜ ὶκι Ιο11ο ὶΙ οιεἀὶ1εκκοοεο, ε οι οιοΙΜ ροι·1ε ἀεΙΙ`οοοεπο

οκὶεοΜΙο, ρεκ·οὶοοοΙιε Ι κιονΙΘειοκι 1οκιὶοὶ οοοτκεκιἀο οΙΙοι·ερΗκ

ΙΙΙιοκοκκιοκιιο ἀε οο κιιει·ο εΙΙ' κιΙ1κ·ο, ο 1κ·ορεοοεκιἀο οοκι οκἀὶκ·ε

κκιετονὶ8Ιὶοοο οΙὶ εε1κεκιιὶ οοκι1ὶοὶ ἀεΙ @Με εκεΙιΙοο, 1οκιἀεκοκιο

οοΙ 1κ·ε1ΙΙοο Μ ρκ·ορι·Μ Ιοι·Ιοκιο, ε οοΙΙο Ιοι·Ιοοε ο οοΙ οοκεοεὶο

Μ κ·ὶκιοκοοΜ ροΙεπκε κπεκὶ11ὶκιοι ἀεΙΙει Ιοκ·ο κικικΙοκιε. Ε'τοΙΙο ἀὶ

ΜΙ ροΙεοπι ε ἀοὶ Ιεεοκ·ὶ ειοοοοιοΜΙὶ ιιοΙΓΑοΜ, 1κοὶ οοκιΙΙ

ρκ·ικκιε%Μνεκιο Ι`οκ·ο ο Ι'οκοεκι1ο, Ιενοκὶο, Ιε Βεκιικκιο, ὶ οἱ

ροἀὶ ο ὶ νοεεΙΙοοιεκι1ὶ ρκειὶοεὶ, Ι'ὶκιεεοεο, Μ κιιὶκ·κο, ὶΙ ΙΜΙ

εεικιιο, ὶΙ οὶκικιοκκιοκκιο εἀ εΙΙι·ὶ εΙε1Ιὶεεὶκκιὶ εκοκοὶ οεΙιεὶ (θ),

Ι“οι·οκιο Ι'εκιιρΙὶοΙο ἀοκιιὶιιὶο, Ιε οοΙοκιὶε ἀε εεοὶ Ιοκιἀε1ε οεὶ

Ιοο8Ιιὶ ρὶἱι ορροκ1οοὶ ε. εεκνὶκ ἀὶ εοεΙο. ο ἀὶ πρεπει :ο Μετσο

ΜκιΙΙ, ε Ιο ερὶεοοο ο Ι ροι·ΙΙ οοοορειὶ ρεκ 1ο1οΜκ·ο Ιε νὶε

κιιεκὶκιε εοΙοο1ε ἀοΙΙο κιονὶ Ιοκο, οΙιε ὶνοκιο ο κοἀὶκεκιο οοοο1ο

ἀεΙΙε κκιει·οΙ ἀ'οκ·ὶεκιΙε ο ἀ'οοοὶἀοο1ε. Ρο οι οοεΙ ρεκ·ὶοἀο ἀὶ

οροΙεκιοι ε ἀὶ ρο1εκ·ε εΙιο Μ Ρεκιὶοὶε, οκεεοὶο1ε κιιεκονὶοΙὶοοε

κποκι1ε ἀ'οοοιὶκιὶ ε ἀ'ὶκιἀοεΙκὶε, ὶκινὶο κιοονὶ οοΙοκιὶ ὶο Α1κ·Ιοει,

ἀονε οοκοενε Μ. Μκιιοεο ΟοκΜεΙοε εἀὶ1ὶοο1ο οιοΙΙο Ικικιεικιιὶ

ἀεὶ Τ1κ·ΜκιΙ εο(κοε.οΙ ἀεΙΙε ρκο1οΒο.ΕΙιεεο(8); ε 1ο ὶιιοοεΙΜ

«Δε. εΙιε ἀοΙΙε εΙοοεε 1επὶοὶε εοοΙκεἀε Μ εορεκοΙιὶεκιιε ἀοΙ

ροροΙο, Ι"εκιιοκο ἀοΙ εοεἀεοκιο ε ΙΙ ἀοεὶἀεκὶο ἀὶ ρΙΙι ΙοκοΙιε

εεἀὶ ερὶκιεε οΙιὶΜΙοκὶ οονεΙΙὶ, εοοιε οι Ιεροοοε, οεΙΙο ΒεΙεεκὶ

ε οι 8ὶοὶΙὶο, οοεΙ οκιοοκε οεΙΙε κοπο Γεκεοὶ εἀ οερὶΙεΙὶ ἀεΙΜ

$οκἀε8οε. Ι.ο ε1οκ·ὶοο Πὶοἀοκο πο κεκιἀο ειροκ1ε ΜεΙΙκκιο

κιΜκικε ω), ε οοεοΜε οννοΙοκ·κιΜ ἀοΙ πιο ρεκ1ὶοοΜκὶ ι·ὶι“οκ·ΙΙΙ

ἀεΒΙὶ εΙ1κ·ὶ _εοκ·ὶΙ1οκὶ ἀεΙΙ'οο1ὶοΙιὶΙε, ο ἀεΙΙε πιεκποκ·ὶε κιιοκιο

κιιεκιΜΙΙ οΙιε οορκ·εννΙεεει·ο οΙΙΙοκ·Ιο ο εΙΙο ι·ονὶκιε ἀὶ ΜκιΙὶ εε

οοΙΙ. Ρεκιὶεὶο ὶοΜΙ1ὶ Το οοεΙ Νοκικιοπ τεκπκοοπΙεΙο ιΜ Ρεοεοπὶο.

ο ἀε $οΙὶοο(5), οΙιε ἀο Τεκ1εεεο ἀεἀοοειε οπο εοΙοκιὶε ἀ'ΙΙ›οκ·ὶ

ιιεΙΙο. ρει·ιο ιποκὶἀὶοοεΙε ἀοΙΙ' ὶεοΙει, ε 1οοἀοννὶ ΓειιΙΙοε Μπι (δ).

ΙΜὶ Ιὶεοὶοὶ οοΙοκιΙ ἀὶ 'Ι'ὶκ·ο οι εἀὶοοιιΜ 1).ιοκ.κικικ οΙ1Μ ρκ·ὶοοὶρε

ο ιιοΙιὶΙὶεεὶκπο ἀεΙΜ $εκἀο8κιο, εε νοοΙεὶ ρκοοΙοτ 1οἀο ο (Πεο

ἀὶεοο, οΙκε ὶο ροοΙο νοκοὶ κιε ἀεεοτὶεοε οοεεὶ οκιο,οκοΠοεοιεκιΙο

Μ ρΜκιΜ ρκὶκιιὶΙὶνε:

οικιπιικικι ροπή, καιω Οοκ2κκιο, Μοι·ακοκκι βοοικ·οο οι Οπιεσ1οκκι εεΝοειικΙΙ

πε.ιο€αιιι κΙε1ιιΙοι·ο·κι2. και Ματέο πιιν1οιιο .κοΙοοι·ο, οοκιβέμα·, οποια απο

ικιάικοΜα (ΙΜοίαι·ο, κκιοΙοΙΙο [κοψω σε ΜίεοοΓ0, ροι·ρω·εκπ πομπο,

.κἰπἀοπω ποσο, ι·ὶΙὶ·ιι οοκι|διικ·ε, αΙίαηιιε (πιο ροε·ίο· “πιο ΜΙΒ εποε·

οσκοπίοκκι ρκ·Ικκι€ ιΙοοκιαπικι1 Με ερεοΙκ. 8ρκ·οοικιιο., ἀὶεοεπ1. Π, ο. Ι).

(1) 0οκι1οκιἀο ἀο Νὶπο Ιὶκιο ο 8κικἀοπεροΙο ἀοκ·ο 1κ·οἀὶεὶ εοεοΙΙ

(.ΙοιιΙΙκι., Ηιε1.,Ι, 9. - Ποκερ., ότι Μουσε. -:8. Αοοοε1.·,.Βο ο5υ·11.·17εΙ,

ΙΙΙι. ΜΙ, οορ. Χ. - ΡεΜν., οπο». 1εκπρ., ΙὶΙι. Ι).·111οκιΙο, ειρρκ·οοεο

Ιιὶοἀοκ·ο (Πρ. ΙΙ, 91), Ιο εο1εεε ο 1860, ε 0ὶοΙὶο Αίκ·Ιεκιπο .ο 1484

εκικιΙ (νοἀ. πω. εἀ ΙὶΙι. Ι .1οικοκι. οιΙ οοοκκι 1ιοΙρΙι.). Με Ιο ἀὶ1ῖοκ·οκιω

ἀετὶνο ἀοΙΙ'ονεκ·ο οοεοΙΙ ἀοε εοι·Ι11οι·1 εππονεκο1ο Με 1 κκισκιετοΙκὶ ἀὶ

Αεοὶκ·Μ ὶΙ Μκιιοεο ΒοΙο, ΙΙ ‹κοοΙε [ο νει·εκπεπ1.οίοπι.Ιο1οι·ε ἀοΙ εοΙο

κ·οοπο ἀὶ ΒοπὶΙοκιὶιι.

(9) 81ι·οΙι., Οοορι·., ΙΙΙι. ΙΝ!.

(8) ΕοοεΙι., Ρκ·οορ. "οπο, ΙὶΙι. Ι. - νοοε., Πο ΜοΙο2οικ., ΙὶΙ›. Ι.

(4) ΒΙο1ιο81ι. πω., ν, 15. νοἀοοὶ ΙΙ Μοτο κ·εΙο1ὶνο οορκ·ο ο μη. 29,

οοΜ 6.

(5) Ρειοεοκι., οι ΡΙιοο., Πρ. Χ. - 8οΙὶκι., Ρο1οΙιίο1., αφ. Χ. νεἀ. εο

ρκ·ιι, μη. 94, κ:οΙ. 9 , ε με. 98, οοΙ. 9.

(θ) ΝεΙ Ιοοεο ειρροΙΜΙ.ο Νεο, κοινο ρκ·οΙιοΙιἱΙκκιεπ1ο εοὶεΙενππο οὶὲι

κὶοοὶΙὶ οΙοοπὶ κ·ὶοεΙ.ΜοοΙὶ ἀεοΙ'ὶκιἀὶοεοὶ οΙιε ρκ·οίοεοονοπο Μ οι.. ρεκ

ε1οκ·οΙε. Ν0ΙΙΑΒΒ πο οι οκοἀο1οΙ‹›πἀο1οκ·ο, ροι·οΙιείοι·οο οκκιρΙΙο ε τὶ

κΙοοεο οι κκιὶοΙὶοκ 1οκ·κκιο οοεΙΙο οιοΙιΙΙὶ ε εεΙνοικοο ἀὶκιιοκε. νεο. οορκ·ο,

(πιο. πο, ποΜ ε.

Με @οίκοι οοκι1κο [Με /οκιάο1ο ρο1εκι1ἰ,

Τεπι1ί!οι· οι !οπροκκι 8.48 απο, Ιεκιιιεικκοοε ροκ· ιιπιἰ‹ι.ι

ΟΙιεία άποίΙΜ /κ·αο1οι·οοι /!εκκκίκκα οο!Ιοκκι.

Ε/|ὶοἰΙιικ· ροι·Ιοο πιοιίίακο σκοπο, Μοοοε οοπ1ί.ι

Οποιίϋπο ίιιοοπ1ί οωποοεοοοιιΙ .ο!αρπα σ·οοε.επι ι·Ιο.

Πο οπο» θίΜοπ. Π)

(7) 8οΙὶκιο ο11κ·ΙΙιοΙ ο £οΒΙὶοκ·ὶ οκι'οκ·ὶεὶπο πιοΙΙο ροκ εκι1ὶοο, Μειω

ἀοκιε Ιοπἀο1οκ·ο ΙΙ 8κ·εοο Λι·ὶεΙεο: ΝἱΜΖ ΜΜΜ άΙοει·ο. .. Λοκε·κ.Αποπ...

ἐκ εικοσι Ο.ιιιικ.κ, οποιο οοπάίάεπιΕ οπο, εοπ]οπο2ο ροροΙο οικ·πισειιο

.κοποιώιίο, σερα_οεο πως” οι! σε οοπ1εσ ει! οποιοι κουκ·οκκι ε·οποοοκιεσε οπο.

(ΡοΙρΙιὶο1., οειρ. Χ ). ΡκιοεοκιΜ ροκ· Ι'ορροο1ο Ιε ἀὶεἀε οτι ρκὶκιοὶρὶο

οοοεὶ ρὶο κ·οοοκι1ε, ἀὶοεκιἀοΙο 1οοἀεΜ ἀοΙ ΩοκΜοὶπεεὶ: Οεπι15οοκοπ1

“πιο Οακ·1Ιιοοέποποοσ ·ἰπ «οι ·έπειιΙα (Ι. ε. 8εκἀὶοὶε) απο” Ωεκιιι.κο οι:

8οκ.οοοε (.ιΙ. 8χΙΙοο) (Μ Νιου., Χ). Με Ι'ορὶκιὶοοε ἀὶ ΩΙοοἀΜπο, οΙιε,

ΙεεοὶοΙο ο Ο:ικ·1ειοΙπο Ι'οποκ·ο ἀοΙΙο 1οκιἀοιὶοπε ἀὶ 8οΙοὶ “πι” πιω

ακομα εΙοοκο.ι· £απΙκαρέπε 8ιιΙοΙιοο2, οεοκὶεεε οοεΙΙο ἀὶ £οοΙὶοκ·ὶ οὶ

Ροπὶοὶ 1ὶκ·ὶοπὶ (Βρε /ιιπάο1ο ρο1επι€), ρεκκ·οιΙ Μ ρὶο κ·οοὶοπονοΙε,

ορρετοὶὸ ποπ Ιιο εοΙΜΙο ειἀ οΙ›Ι›κ·οοοὶοκ·Ιο. ΙκκίοΙΙΙ, εεΙιΙιοοε ροοεο

εεεεκε πιο ι·Ιιε ὶ Οκικ·ΙοεΞπεεΙ, ἀορο οοοει·εΙ πεοἀικΙΙ οοεοΙοΙΙ ροἀκοκιὶ

ἀεΙΙει 8οτἀεοκιο ο ἀοΙΙο κιΜΒΒΙοκ ροι·Ιε ‹Ιὶ απο, οΙ›Ιιἱοπο οοιρΙὶοΙο οἀ

οεοι·οοοΙο1ο ἀὶ ποονο ροροΙο Ιο οὶ11Ξι ιΙΙ ΩοεΙὶοκ·ὶ , ο Ιπ φωτο εεκιιιο

ἀεΙιΙιο 1οτεο ὶοιεπἀεκοὶ ὶΙ ι·οκκι1Μοτοπ1 ‹Ιὶ Ρεο.πιπΜ (εε οοκι εΙ1ι·Ι Ιο

1οτρκε1ὶ ἀὶ οοεΙ μεσο οοκὶ11οκε ποπ νοοΙΜ ρΙο11οο1ο Ιοοεοι·οΙ πιο

πεοοιιπ1 ), ο ρεκ·ὸ ρὶο ρκ·οΙιοΙιΙΙε οΙιε ὶ Ρεπὶοὶ Ι'ονοεοοκο οπ1οτὶοι·κιιοπ1ε

1οπἀοΙο οἀ οΙιὶΜΜ. Ικπροκοοι·Ιιο Ικ·ονκικιἀοεὶ εεεὶ (με κποΙ1οὶοπεκιιὶ

εΜΙιὶΙὶ1ὶ ὶκι Νοκιι, εἀ εεεεοἀο Ιο ερὶεοεὶο ἀὶ οιιοΙΙο ρι·Ιοιο οΜιὶοπε

Ιοκ·ο 1κ·ορρο ειρει·1ο εἀ ὶκπροκ·1οοεο, ο πεεειὶ πο1οκεΙε οΙιο οΙ›ΙιΜκιο κ·ὶ

οει·οο1ο κιεΙ Ιὶἀο πιεκὶἀὶοποΙο ἀεΙΙ'ὶεοΙο πο οΙ1κ·ο οπο ρὶο οοπιοἀο

ροκ· Ιε Ιοκο πονΙ ο ρὶο ορροι·Ιοκιο ρεΙ Ιοκ·ο οοκοκκιει·οΙο, οΙιε οι οοεΙ

1εκπρο ορροπ1ο , οοκκιο εὶ ο (πο νεἀιι1ο, οι·ο οοτοεὶοεὶοιο ο 1ὶοκ·επ1ὶο

οὶκπο. 0κ·κι κιοκιΙ πιει ρο1εοπο ὶ Ι·'επὶοὶ 1κ·ονοκ· οπο κπὶ8Ιὶοκ·ε ε κιὶ ἀεεὶ

ἀετὶὶ Ιοκ·ο ρὶο οἀοΙΙ.ο ἀὶ οοεΙΙ' εκορὶο οεπο ἀὶ κιιιικ·ε νὶοὶπὶοοὶπιο οΙΙο

ιι1εοοε Πεμ, οπο ροὶ ἀοΙ κιοκκιο ἀεΙ ροειιε εἀὶ1ὶοε1ονὶ οι ο” οι

οΙιὶοκποΙο σαοΙίαι·ί1οπε? Ροο1ο οι ΜεοΜ οΙΙΙΑΙκὶι·ο ο οΙΙει 8ὶοὶΙὶο, οκ

ἀὶποτΙο οοοΙο ἀεΙΙε πονὶμιιὶοπὶ Ιοι·ο, ἀονε ροτοὶο ἀο τοπιρὶ με κοι

1ὶεΙιὶ ενεειοο οεοὶ 1οκιἀε1ε 1εικιΙο οοΙοκιὶε, οΙΤκ·Ινε οοεΙ 8οΙΙ'ο ὶΙ νοποιοοὶο

ἀεΙΙο οοροοὶΙΙκ ο ἀεΙΙο οΙοοι·οπο ροκ· οοοΙοποοε ποικιει·οοο κιονὶΙὶο,

εἀ εκει οεκ·Μκκιεπ1ε οπο ικ1ιιιΙοοο Ικκιροι·Μκι1ΙοοΙκπο ροκ· Ιε Ι`εοὶοὶο πιει·

οο1οκο. 8ὶ1Ι`ο£1ο 1ονοκ·ονοΙὶ οοπἀὶιὶοπὶ ποπ ρο1εοκιο οπι8οὶκ·ε εΙΙ'εορο

κ·ὶεπιο ο εΙΙ'ο11ὶνὶΜ ἀὶ οπο κιοιὶοπο οΙι'οοοκ·οὶ1ονο ΙοΙὶοεκπεπΙε Μ

1αΙοιτκοεπιι€α ἀοΙ ΜοιΙ11οκκι·οπεο, ε οοὶοἀὶ οοπὶ κ·οοΙοκκε ἀ'ὶε1οκ·ὶοο

οοπεΠκοπ2ο κκε ροτοοοἀο, οΙιε ὶ οοΙοκιὶ 1°εκκὶοὶὶ κκιοΙΙο ρκ·Ιπιο ἀεὶ (Ξεπ

Ιεο,ΙοεοΙ ιιΜκικο ὶοἀο11ὶ ο οΜΙιΙΙΙι·νΜΙ, εἀ ο 1οπἀεπνὶ Ι'απ1έι·Με.κόπιο

:Με κ1έ Οο_οΙίοι·Ι, οοιιΙε 1ο εεεο οὶικο1οκκιεπ1ε ερρεΙΜΜ ἀοΙ ΒοοετοΙο

Ροκκιροπὶο 11ιοΙο (Με πο. ω., Π, 7). Α8ΙΙ ε5ροοΙΙ οι·οοκπεοΙΙ ρο1κ·εΙι

ποιο οοεὶοποεκ·ε οκι'οΙτι·ιι ποπ Ιὶονε οοποε11οτε; ροκοὶοοοΙιε, εοεοκιἀο

Ωικιο°(εΙὶ_οοι·ο) νοοε 1'εκι1οΜ, οοκ·κ·ὶεροπἀεπ1ε οΙΙ'οΙιι·εὶοο (κ·Ιοο11,

σώσω!) (Βοικ1οκ·£, πω. Με:: οΜ.Μα1ι·.), ποπ εοΙοκιιεπ1ε οιικ·οΙιΙιε

Ιεκιὶοὶε Μ κ·εἀὶι·ο ἀὶ Οον·κιΖί.κ ε Οαι·οΙΙιι, ΙΩιο·οΙ€1ε.<ι ο Κακ·οϋ1οπ, εκο

οοκκἀο 1ο οοκὶ11ο ἀοοΙὶ οκι1ὶοΙιὶ εοκι 1οκ·οιὶκκειὶοκιε εκ·οοο ο Ιο1ὶπε, πιο

ἀὶρρὶο 1κ·ονεκ·οΙ›Ιιοποὶ ὶκιεὶεκιιε κιεΙ νοοοΙιοΙο ἀετὶνοτο· ὶΙ κποΙὶνο ο

Ι'αιιοτοο1οπΙο ἀοΙ ποκιιε (13.ιοεκ.κε), ὶΙ οοοΙε οοοποποΙιΙιε Ιο ε1εοεο οπο

είπε ο·οο!Ια , ο Ιοοι,κο ικοεΙ1ο ἀεὶ Ροκιὶοὶ ροκ· ΜΜΙιΙΙΙι·νΙ οοοΙΙ'οΙ1κ·ο εο

Ιοκιὶο κπιικ·ΙΙΙΙκπο. Ροπο ὶο ποπ νοοΙΙο οΙιΙιοπἀοποκκκιὶ οοκι 1κ·ορρο ΙΙ

ἀοκκπο ο οΙ1Μ11ο ὶπἀοοὶοκιε ε1ὶπιοΙοοὶοο; ε κ·ὶ1οκ·πεπἀο οοΙ ἀὶεοοκ·εο

οιΙ Λκ·ΙεΙοο ἀο οοΙ πιὶ οοκιο ἀὶρεκ·1ὶ1ο, ἀὶκ·ὸ Ιικ·ενεκποοιε Ιο κ·ειοΙοπΙ

ρει· Ιε οοιιΙΙ ο' ποπ ἀεν'οεοεκκε οκεἀο1ο 1οκιἀε1οι·ο ἀΙ (ΜεΙΜκ·Ι, οοκπε

ρὶεοςοο ο 8οΙὶκιο ἀὶ οεΙεΙικ·οι·Ιο. Ι.ο ρεκοοοἀοκιο ὶκκ ρκ·ὶκιιο ΙοοΒο ΙΙ

οὶΙεποὶο ἀΙ Βὶοἀοκ·ο 8ὶεοΙο (νεἀ. οορκ·ει, ροο. Ώ, οοΙ. 2, κιοΙο 6), ε

Ι'οορκοοεο πεοοιὶοπο ἀὶ Ροοοεπὶει (νεἀ. οορκ·ο, Με. 94, οοΙ. ο), Ι

κιοοΙΙ·ρεκ κιΙ1ι·ο εἰ ἀὶιποο1κοτοκιο 1κ·ορρο ὶκι1εκι1ὶ ο κιιιιοπὶίὶοεκ·ο Ιο ετο

οΙιε @κοπο ονκ·οΙιΙιεπο ἀε1`κεοἀε1ο ἀὶ οκι Μκι1ο οποκ·ο ΙΙ ΙΙΒΙΙικοΙο

ιΙΙ ΛροΙΙὶκκε ο ἀὶ Ωὶτεκιε, ο'οΒΙὶ Ιο ενεοοε νει·ιιιιιοκι1ε κιιετὶ1ο1ο.Ωοὶπἀὶ

Ιο ρκ·ονο Μ ποιοι οπο ε11κ·ὶΙιοὶΙο8Ιὶ ἀοΙ οπεοἱ πονεΙΙο1οτὶ, ἀορο ὶΙ

0880 κπὶοοποπἀο ἀοΙ ἀὶ Ιοὶ ίὶοΙὶο Α1.1εοπο, ΒΜοοΙιο ΙΙ οπο νοοκικ·ε ὶκ·κ·ε

οοΙε1οοε £οο ὶκι 8ιικ·:Ιοεπει, ἀεὶ 8κκκ·ἀοοκιε ὶπ 8ὶοὶΙὶο, ο ἀκι 8ὶοὶΙΜ οι

'Ι'κ·οοΙο (Βὶο‹Ι. 8ὶοοΙ., ΒέΒΙἰο1Ιι. πω., ΙΙΙι. Ν), ε Ιο ροο1οκο:Μ ἀο Ιοὶ

ικιὶοΙὶοκοοι, ο Ι'κικ·Ιο ἀὶ εονει·πιικ· Ιο ρεοοΙιὶε ο ἀὶ κ·ορρκ·επδοι·ε ὶΙ Μ11ε

ὶποεοτιιι1ο Ιο εο1κ·επεΙ ρκιεοὶ, πιο! οἱ οοπΜοοο οοΙΜ 1οκιἀιπκὶοοε ἀὶ

οΙΙ.Ι.Βι ο ἀὶ οοΙοκι1ε. Β Ιο οἀἀὶκποο1ι·ο ειΜκιἀΙο Ιο εοκικ·οο ποκπεκ·ο ἀεὶ

ο,κ·οο1 ιιννεπτοι·Ιει·Ι οΙοΙὶεΙὶ οοκκιρειοπὶ κιεΙ νὶοοοὶο, ὶ οοοΙὶ, εε ποπ

οι·εκιο ΙικιοΙονοΙΙ ο εἀὶοοεκ·ε οπο οΙ1Μι ποονκι, οοκπο κ·ὶΙΙο11ε ορροκ·1οκιο

κιιεκιΙο ΙΙ οοἀἀο11ο ΡοοεοπΜ (Με. Μ.), ποπ ρο1εοκιο κιοκκικκιοκιο οεεοκ·ε

εοΙΙΙοὶεκιΙΙ ο κ·ὶἀοκ·κ·ε ο οοκιοοκἀΜ ο ο νὶΜ οὶΙΜἀὶπο ὶ ρὶο ποκκιει·οοΙ

εἀ οκι1ὶοΙιὶ οΙιὶΜ1οκ·ὶ ἀὶ ςοοΙΙο ριικ·1ε ἀεΙΙ'ὶεοΜ. 1 τοπική οΙ1κ·οπἀε, ποὶ

οοοΙὶ Ατὶε1οο ἀὶοεεὶ νοποιο ἀεΙΙο ΒεοιΜ ὶκι 5οκ·ιΙε8κκιι, οι·οκιο οκιοοκ·ο

1κ·ορρο ὶποοΙΙὶ εἀ ορ;κ·εο1Ι ροκ εεεεκε οοκιεοκ‹ΙενοΙὶ κι εΙ1ΜΙ;Ιο ΙκιοΙΙΙο

ιὶοπὶ , ο ὶΙ νοΙεκ· κ·ὶεοΙὶι·ο 1ὶοο ο οικεΙΙ'ε1ο ροκ· οοΙΙοοοκνὶ Ιο Ιοκιἀο2ὶοκιε

ἀὶ 1ΜεΙΜκ·Ι, ειικεΙιΙιε 1ο κι1εεεο οπο Μκ·Ιο εκι1εκ·ὶοκο ἀὶ Ικ·ε εοοοΙΙ οΙ
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!.ο πιο!! οοοο!οο οο!ιοοο!π!ο οο! ιιοιπο !ι·οπ!ι!ο!!ο!ο π! Μπι

!'οοο!π!ο π! Τι·ο!ο, π! οπο! οοεο ιιοπ εο!οπιο!!!ο ι·!μποπο ο! οοποπ!

πο!!ο οι·οπο!οο!π !ο1.οι·!οο , πιο !πο!!ι·ο ο ο!!οπο πο οοπ! μτ!πο!μ!ο π!

οοπ!μοι·!ονο!ο οτοπ!!!!!!!ο. Ρ!!! οεοπ!·πιι πο!!ο μτοοοποι!!ο, ο !π!!'ο!!ο!!ο

οτ!!!!ι·οι·!ο, ο !°ο!!ι·ο ομ!π!οπο π! ο!οππ! ειοτ!!!ο!·! οοτπ!, ! οπο!! ι·!νο

οοι·οπο ο! !οπ!μ! π! Εκο!!! !οποπο !ο μτ!ιπ!!!νο οε!ε!οπιο π! Ωοο!!οι·!,

ο!!!!πποππο!ο ο! π! !π! !!!μο!ο .!ο!οο ο ο!!ο οο!οπ!ο πο! Τοεμ!οπ! π!

οι!! οο!! ίπ οοππο!!!οτο. (Ι1!οπ. 5!οπ!. ν. 8. - Ροποοπ. , π! ΡΙιοο. Χ.

ω!. οομι·ο μη. 99, οο!. 1, ο μοο. 94, οο!. 9); μοι·ο!οοοπο π! !ο!!'ο1.!ο

ποπ οι πο τ!οο!πο νοτππο μι~οεοο ο!! οπ!!οπ! , ο Ιο ποττοι!οπ! π!

!!!οπο!·ο ι·ο!ο!!νο ο οπο!!'οι·οο, οοπιπποπο οοπ!οι·!ο ο !ι·ον!εο!ο πο!

πιο! (ο!!!πο!. 8οι·π., νο!. Ι), ποπ ι!οπο οοοοπιοποπ!!! ο ε!!!”ο!1.ο οοπ

!οποιο. !! Βοππιπ! ο !! Ωοεοπ (7'ο!ι!!ι!ρΙ!. ε!!! Ιω· πιο!. απ: @οπΙοπ.,

απο!. Ι, μη!. 9. - ποιο. οι £οο!!αι·6, οο!!. !ν, μη. 99) νοΙΙοι·ο μι·ο

νοι·ο ππ'οτ!!!!πο οπο! τοπιο!!! ω!!'οπ!οι·!!!ι ω!!! οοεποπ!ο !οο!·!2.!οπο,

οπο π!οοο! !ιοομοι·ω !π £οο!!οι·! ει!! !!π!!·ο πο! οοοο!ο ι!νι.

!)!!'0 . πιο!ιονι.!

Ι·'05'Ι' . οποο!.ιε!!νπ

ι!πετι!νιι.!!ο!ιι . (ΙΟΝΒΕ!!νλ'!'θ!!! .

ο!ν!ι·ι!ε . ΙΟ!!!

Π . Π . Ι)

ΡΒ!.ΙΡΑ!!.!Τ0!!!

π!!! ππ 1ο! !ποππ!ποπ!ο, ο!!ι·ο ο!!' οο!!οι·ο πο' !πνοπι!οιιο ιπππ!ο!μο!ο

!!!οι·!!ι!!ο ο! 1οιπμ! πο! οπο!! οι·πονοπο !ι·ο (1οιι;!!οτ! ο 8οοεοι·! !ο π!ο!!ο

οο!!!ο9ο πο!!ο μτ!π!οι!ο οοο!οο!οι!!!οο, ο οποπο !ι·ομμο π!!οο!ο π! εο

!!!οοεο μου μο!οι· !πο!·!!οι·ο ππο εο!!ο οοπ!π!οο!οπο, οο!πο Ιο π!οοοι·ο

π:ιοΙ!ο ο!πο!ο!ποπ1ο ε!! Εποπιοτ!π!ε!! ι·οιποπ! (οπο. 1774, ποιο. ΧΧ!!!)

ο!!ο!·οπο Ιο 8!οπ!π!π! ο!!!ιο !Ι μοοο ε!ππ!ο!ο π! !!μτοππι·Ιο (Π: οο!οτ!Ιι.

Μα!. ωοο!!., 1778, !!ι-4°). @πο!!ο !εοι·!ο!οπο !π1“ο!!! ποπ μπο οεοοι·ο

ι!!ποτοπο ο! !οπ!μ! π! .!οΙοο, μοι·οπο πο! ιποποε!πι! ποπ οι!!ο!ονοπο

πο! !ποππο π!! οοι·ο!!ο!·! π!! Ι!ποπο Ιο!!πο: ποπ!πιοπο μπὸ ι·!!”οι·!!·ο!

ο! !οπ!μ! ι·οπιοπ!, μοι·οπο ε!! εοι!!!ο!·! πο! !.!ιι!ο ποπ οοπο!!!ιοι·ο πο!

πιιοι·οπο Β!οπ!ιπο! !ο ποι:οιπ!ποι!οπο π! !οι.!!, πιο οο!!οπ!ο οπο!!ο π!

Ω!!!!ι.ιο, !!!!!!!.ι!! ο 0ι!!!ι!!.!!ο. Ι)πποπο ο οπο! !οπιμο ο ο οπο!! πο

ιπ!π! ε! πονι·ο οοοο !!!οι·!ι·ο2 8ο ο! π!οοοοο μοι· οννοι!!πτο οπο π!!

πο!π!π! πο!!ο 8οι·ποοπο τοιι!οπο ο!!!!!οπο οοΙ!ο ιποποο!ιπο νο!π!ο μοι·

μο!ποπο !ο !ι·οπ!ι!οπ! οπ!!ο!ι!εε!πιο πο! !ο!!ιμ! οτο!ο! , πο! οπο!!

Ι'οπ!οι·πο Βο,ο!!ο!! Γοεοο ομμο!!ο!ο ο!υ!!οε Ιο!ο, ο !ι·!!!π!οεεο οπ Ει·οο!ο

οι! ο .!ο!οο οπο!! π!ν!π!, !ο οπ!οποι·ο! π! οπο! Ει·οο!ο οπο!!! μο!π!ο

μοι·Ιοι·ο !π οπο! π!οππιποι!!ο2 Μ!! 1οπ!! Εκο!! ι·!οοι·πο!! πο!!ο π!!!ο

Ιοο!ο νοι·ππο οο!!οιποπ!ο μπει! μ!οπο π! 8οι·ποοπο. Νοειιππ Ι!οι!οπο!ο

ι·!οονο!!οι·ο ! 8:ιτπ! πο οπο!!ο π! Το!ιο, οπο ίπ π!!! ο .!ο!οο; ποι:οππο

πο!!'ο!!ι·ο π! Ι.!!ι!ο οπο ίπ μοπι·ο ο 8!ιιιιο, οπο! οποο!'π!!!!πο ποπ

οπο!! !!ποπιοπιο π! εο!!ο, μο!οπο ο !π!, ο! π!! π! Ροπιιο!!!ο (!οο. ο!!.),

οπο!! !!Ιο.ι!ιοιω απ ιπιππο·ι·ί!ιπ! οοπποί!, οπο!!! οπο!! απο!.ιαππο ΙΜΙ

μΙ!ο.ι ποιά!. ποπ!!! οππποπο μο!ονο !!!·οο!ο οει!οι·ο ο!ι!!ιπ!ο!ο !··!ε!οτα!ο!·ο

οοπ.!·ο·ουιι.!οπ·, μι·ομοοιιιοτο, ο!ο π! Οο!!!!οι·! Ποιο), οπο π! 8οτποοπο

πομο !! π!!πν!ο (μια οπωο!!ε!!!πιπ,Ι2 μ! οπο! π!!πν!ο ο!!ι·οππο μο!οοπο

ο !π!οι!ποοπο μο!!οι·ο ! ο!!!οπ!π! π! Μ!!! Ροι·οο π! οπο!!ο π! 0ο!!.!ο

!π Βοο!.!ο (3484 Ο. Ο. ), ο πο!!'ο!!!·ο π! Ποποο!!οιιο !π Τοεεοο!!ο

(3850 Ο. 0.)! Μο οποιο!!! !”πι·οπο !ποπποο!οπ! μο!!!οο!οι·! οπο ποπ ο!

οο!ο!!οτο !ποι·! πο!!ο 13!·οο!ο. Ο !”οι·οο πο! μ!!!πο οπ οπ!!ο!!!εε!πιο οι

!πν!ο ππ!νοι·οο!ο (9948 Ο. Ο.)? Μο οποο!ο ίπ οποο!π!οιποπ1ο !οπο!ο

ε!! μοεοπ!: !!!!!ιο!!ιο! πω!! πωπω!!! κα: οι·οοο!! πο: πιω!!! που!!

πίσω!!! (8. Απεπο!!π., Μ: πω!. Βο!, τινι!! , 8). Β π! ππ π!!πν!ο

μοι·ι!ο!ο οπο ποπ ο!!οΒο !ο 8οι·πο8πο, ο π! ππ π!!πν!ο ππ!νοι·εο!ο

ο!!ο Ιο 8οι·ποοπο μοΒοπο !εποι·ονο ο!!ο!!ο, οποιο ο μοι·οπο μοι·μο!πο

νοο! Ι!! ιπο!πο!!ο .οι 8ο!·π! !0!οπ5!, ομμο!!ποπο !!τοο!ο σο!!! οα!οο!!.9··

πιο!!!) οοποοι·νο!οτο , ι·!ο!ο!ο!οι·ο, ο μι·ομοΒο!οι·ο π! οποΙ!ο εο!·πο μο

μο!οο!οπο2 . . . ΙΧ!ιπμοε!πι·ο ο !ι·ομμο πιοπ!!`οο!ο , πο !ο νοο!!ο οροπ

πο!·ν! ιιομι·ο μ!!! μοι·οΙο μοι· π!ιιιοο!ι·οι·!ο. Ροι·!οτὸ !ι!νοοο, ο οοπιμ!

πιοπ!ο π! οποσ!!! πο1ο, πο!!ο ιποποο!!ο μτοπο!!ο πο! Ει·οο!!ο!! (ΑΜΠ.

οΙοοιοο!. ιιιι!π!.!!!!. ,. οομ. ν!) ονοπ!ο μοι· π!τ!!!ο Ιο !ομο!οππο οι·οοο

κ.!Ρ.!.!!ΤΩΝ (Και·ο!!!οο), ο μοι· ι·ονοοο!ο ππ οονο!!ο π!π!οπο!ο, οποιο!!

ο!ι!οπιο Ειπα!!! δαπ!!!!!αο σφι!!! πέο!!π!α!ιω. 8ο ππο πι! πιο!ιο!ο/ομ

μοι!οποο ο!!' οπ!!οο Ωομ!!οι·!, ο πο ο!!! μοοεο ποππι·ε! οπο π! πιοπο

ο!ιπο πω!! ο!!!ο !!!ιοι·ο, οοιιιο ομ!ποι·οπο οο! επππο!!.ο !!ι·οο!!οπ !!

13ιο!!ο!ο, !! !!ο5ποι·ο ο !'Α!·ππ!πο (!!ο!!ι., Πο!. πο!!ο., !!!. Ι!. - !!οοπο!·.,

Νιιιο·ιπιπ. το!. ΜΜΜ., οι!. 98, ποιο. 91. - Λι·ππ!π., πωπω!. πο!!ο.

φορα!. ο! πω.), ο 5ο νοι·οιποπ!ο ο! ποπ!ιο ο!!ι·!ππ!ι·ο ο!!ο ο!!!!! π! πω!!!

πο!!°Εο!!πο, οοιι!ο μ!οοοπο ε!!!) !!ο!ιο! (Ι)οο!ι·. οποιο!. αποτο., μα!. !,

νο! !, οι!. Κα!. οπο! !π.ιι!!Ι., ο νο!. Π, οι!. Αοοπο), ποπ μπὸ οι!!!

οο!! ι·!εο!π!οπιοπ!ο ποππ!!ο , οπο ποπ οπιπ!ο!!ο !π!!ον!ο π!!οι·!οι·! π!

οοποε!οπ!. Ρο ποπε! οι·ι·οι·ο, ο ε!·ον!!!!!!πιο πο! επππο!!! Ωοοεπ ο 8!!!

1'οπ!π! (ομοι·. ο!!.), !! οι·οποι·!ο !ποπο!ο μππ!οο, μοι· οπ!ππ! ο!1!·!!ιπ!ι·ο

οο!!ο οοοτ!ο ω!! !ποποο!πιο π! ΐοπποο!οπο π! (Ιοο!!οι·! ο! Οοι·1οο!ποο!;

!ιπμοι·οοο!ιο ππ ιποπππ!οπ1ο μππ!οο οοπ ομ!ει·οίο οπο!! ο ππ νο!ο

μοι·οποεοο οι·οποοΙοο!οο; οπ ο!!!·ο ο πο, 5ο Ιο ιποποο!!ο ε! ο!ππ!οονο

ομμο!!οποι·ο ο Ωο8!!οι·! οοπιο ο ο!!!ο πίνω!!! ι·οο!‹ιοο!·ι!!ι!, οιιοΙο

ο!!!!!ι!!ο!!ο Ρ!!π!ο (ΗΜ. ι!!!!πι·., Ι!! , 18 , οπ!!. !οπι·!π. 1831), πονο!!

1οο!ο !·!οοποοοοι·ι!! π! !οιιιμ! !!!0!!ο μοο!οτ!οι·!, ποπ ο891:1!!!ο !‹ι!·εο μ!!!

οπο! οπο εοιποπο ποοποπ!! οπο!! ο!!!μ!οπ! ο επ ! οο!!! οοι!!!!!!,

οοπο οποσ! οι!εο οοε!ιπ!!οιι! πιιι!ο!ο, ο π! !ο!ι!μ! ο π”ποπ!!!ι!

οπ'ο!!!ιοτο οοπιππ! οο! Ροπ!ο! έ!!! πο! ο !ο το!!ο!οπο. Β !ο

πιο!!! !“οπ!ο!ο πιο!!! π! τ!!!, π! πο!!ο, π! ο!!οδο!!ο, π! οοο!!!!!!,

π! ο!!!, π! !οοο! ο π! οοο!πιποιιιο οομτοοεο ποο!'!πο!! ο ποιο!!

ο!!!ο!ο!! ιιιο!ο!!!, οπο στο !! απο, στο !ο πο!!ο οπι·!οο!!ο πιο!!!

οι·οποοΙοο! π!οοονο!εο πο ! Μο!!! ορο!!! ο εο!!ο Ιο νοο!!π!

ο!οπο τω!!! (οι ίοπποτο οεε!ππο πο! νοι!ιοτο οοι·πο (θ), εοπο

ε!!!!!ιο!! οι! ονοπι! ε!πο!·οι!! πο!! οπ!!ο!!!εο!π!ο οπ!!ο οι·!οπ!ο!ο

!ιι!ι·οπο!!ο π! Βοι·πο,οιιο ιιο!!ο !πποο πο!!ο!!! Γο!!ον! πο ίοπ!ο!

οπ!!ο!ο!·!.

Β!ιιοοπποπ!ο πο! Ροπ!ο!, ο !τοιιιπι!ε!ο μοι· Ιο ιποπο ο ίοπ!ο!

οννοπ!πι·!ο!·!, πι οι!οππ!ο π! οο!οπ!ο !!!ι!οο οοιιπο!!ο πο. 8!!ιοο,

!! οπο!ο οοιππ!ὸ ο!!”!!ιο!ο !'οπ!!οο ποιπο, ο !ο π!οπο πο! μιο

μτ!ο !'ο!!το μ!!! ε!ο!!!!ο ο μ!!! π!νπ!!_.;ο!ο π! 5.!!!οποπ.ι. 8! ο ε!!!

νοππ!ο !! πιοππιποπ!ο οι οο! οποΙο οο!οο!ο απο, !οπ!ο!ο οο!!

εΙοεεο π! ι!ο.εοοιιιο ο π! πτ!!;!πο, νο!!ο μοι·μο!ποτο !ε! πιοιιιοτ!ο

πο!!ο οπο !πιμι·οοο, ο !! !!πο πΆπ·!οο ποππ'οι·ο μοτ!!!ο, ο !!

μοοειο π`Επτομο πο !π! !!ιοοο!ο πο! ν!οοο!ο, ο ο μο!!ο πο!!ο

!οτι·ο εοτπο. μ!!!ποπιοι!!ο οοοιιμο!ο, ο !! ποπιο .οι Ιποοο πονο!

ίοι·πιοοε!, οπ πι οι!! εοι·!οοο !! ι·!οοι·πο πο!!ο οπο ιιον!οοι!οιιο.

Ι)! οποε.!ο οο!οπ!ο π! Απ·!οοι!! μομο!ο!ο!! εο!!εέοτο οοποοι·πο

ιποπ!ο έ!!! οιι!ο!! πω! ο !ο!!ι!! (4); ο !ο νοποιο!!οπο !ι·!ππ1ο!ο

ο! οπο !!!πεπο οοππο!!!οι·ο πιο οοιιο!·οι!οπ! εο!πο πο! εοοο!!

μοο!οτ!οι! ο ιιπ οτοοιποπ!ο !ττο!ι·οοο!ι!Ιο πο!!ο ι·οο!!!ι πο!!ο οπο

οο!ε!οιιιο ο πιο οπο νοπιι!ο. !! οπ!!ο !!·οπ!ι!οπο!ο Με!! οπ

!!ο!ι! !ι!επ!οιι! νοτεο οο!οε!ο οπ!οοτο!ο ο ποιπ!πο!οι·ο πο! !οι·ο

μοοεο ο ο!!οο!ο!ο πο!!'οι·ο ο πο! πο!ππι·ο !ππο!οο!οο!! πο!!ο

οσε!!! οοο!ποπ!ο!ο πο!!'!οο!ο (δαπ!ομο!οι·ίο [οι!ποι), π! οι!! ο!

Μ!! τ!οοι·πο !! Βοοετοΐο 'Ι'ο!οιποο (ο), πο!!ο π! !π! εποιπο !π

!ιτοι!ιο οπο Ροπεοπ!ο ν!πο πο! Ιοπ!μ!ο π! Ι)ο!!ο (ε), ο πο!!"οε

εοο!οι!οπο οποτονο!ο οπο !ο Βο!·ποοπο ι·οπιοπο πο! !οι!ιμ!

πο!!ο οπο !ι·!ε!ο ιιοι·ν!!ι! Για!!! πο! οποιο ο πο!!'ο!!!ο!ο π! πω...

μαπα· οο! ποιπο πο! ίο!!πι!ο!ο οεοοπποπ!ο π! Ο!ιον!οπο Αι!

οπο!ο οι. Λ!!ι·ο οτοοιιιοπ!ο πο!!'οι·ι·!νο ο πο!!ο ιιιοπε!οπο π!

οπ!!οο πο!!'ο!ο π! 1!!ο!·!ο ο π! 8!!Ιο, οννοι·ο π! !!οεοι·ο ο π! Δποπι!!ο,

Ιο ο!!!οπ!οοποο ι~ο!ποπο οοοοι·πο!ο ο £οο!!οι·! πο! επμοι·Ιι! οοποπ!ε!ο

1ο!! .οι πιοππο.

(1) νοπ. οομι·ο, μη. 94, οο!. 9, πο!ο 9, οι! ! !ιιοοπ! επ οπ!οι·! !ν!

ο!!ο!!, ο! οπο!! ο! μοεοοπο οοο!πποοι·ο Ιο Νοποο ει!! π:: Μπομποσ

.ο π! 8απ!!ιόμοο π! Μ. Ρο!!!-!!οποΙ, ο !ο 0.!.<ιου·οοποο! ι·ο!ο!!νο ίο!!ον!

πο! ω!! οπ!!οποι·!! !”ι·οποοε! Ωπο!εοπ!-6οππ!ο!·, 1.οοπονο!!οι·, οο!!!!

Βοοπ_!οπι· ο Μονο! , !π νοι!ο Μο!ποτίο !ποοι·!ο ποιο!! Α!!! ποΙ£'.<1οοο

πω!!! π'!.!οι·ἱ:!οο! ο !ιοΙΙο-Ζοποτε π! .Ροτ!μέ.

(9) 8πο!' οπο! εοι·πο-1οπ!ο!! μπο οοεο!·ο οοποπ!!ο!ο οοπ π·π!!ο

Ι'ομποοοΙο πο! πωπω, !π!!!ο!ο!ο 8οοποοπτο!οοπ οπο! πιο” “κάπου

πω, οπο π! εο!ςπ!!ο ο!!ο οπο Μου!!! οο!!!! το!!ο!οπο ο! Οοποπέιιο!!.

(3) ω!. οομι·ο μη. 94, οο!. 1., πο!ο 1.

(ο) 8!!!ο !!ο!!οο, Ρι!!!!οο!·., Χ!!, ν. 859 ο πο”. - Ροιιοοπ., ΡΙ!οο!ο.,

Χ.-Ω!οο!·. , Ι<'ι·οοπ!. οπο!. μ!!! Μ. 5οοιιι·ο , !οιπ. ν!!! , μη. 469. -

8ο!!πο, ΡοΙμΜο!., Χ.-!!!οι·!!οπ. Οομο!!., Με πιο!! μπ!ΙοΙοο., ν!.-!ο!ποι·.,

Μο., Χ!ν, 6, μοι!. 195. νοποπε! ! 1ο!!! ι·ο!ο!!ν! ο μη. 94, οο!. 1;

μοι;. 97, οο!. 1 ο 9; μειο. 528, οο!. 1.

(ε) !! ο!!ο μ!·οο!οο πο! !οιπμ!ο ο πο!!' ο!!ο!!! οι·ο!!ο ο 5ι!!·πο ραπ!!

ποιο!! οπ!!οπ!οο!ιπ! οπ!!ο!οι·! πο!!ο 8οι·ποιοπο ποπ ο οπο!!! !π!!ον!ο πο

!οπι!!πο!ο οοπ οοι·1:οπο. 'Ι'ο!ο!!ιοο πο! !οο!ο πο!!ο οπο 0οοοι·ομΙ!!ο

(!!!!. ΙΙΙ, οο!!. ΙΙΙ, μοο. 76, οπ!!. Απιο!οΙοπ. 1618, !π-1'ο!.) !ο οο!!οοο

1ι·ο Οοο!! ο ΝΑΡ0!.!! Οσοι!!! ΜΜΜ!. 8οπΖομο!οι·ίε ι!!!!οιν Π. ο. πωπω).

Ινοομο!!ι ο!‹:. Μ!! πο!!ο ΤαυοΙα οοττ!!ιμοιιποπ!ο (Ει!!·οροο , νι!) !ο

πο!ο μ!!! νοι·οο !! οοπ πο!!'!οσ!ο !π οπο! οποιο ο ρι·οο!οο!ου·όο οπο σο!!!

ομμο!!οο! ω!!! Γπι.ιοα ; μοι·Ιοοπο !! !!!πνοι·!ο οοεμο!!ο (8οι·ο!!!!.

αιι€ίο., νι!) οπο 'Εο!οπ!οο ονοοοο εο!!!!ο ο!!ε!πο!ιπο!!!ο 8απ!ομο!ο!·ιπ

που!! (!. ο. μτονοοο!οτ!!!ιο ). Ρο!!! !! 1!!οι·οο!οι·ο (Ποτοι·πο) πο!!ο οπο

ι4οπο!ποίοο!, !! Βοτ!ν, ο !π11.! Βοποτο!π!οπΙο ! !ι·οππ!!οι·! π! Το!ο!ποο

εο!!εεοτο 8οπΙομο!οπο χω». , π!! ο ποο!!ππο ο4ιππο !π μοπε!οι·ο π!

οοπνοι!!ι·ο Παπ!! !π οοι·οπ.

(θ) νοπ. εομι·ο μη. 97 , οο!. π!. -

(7) Μ. Μ!!! Βο!!ιο ο!!ο πι μ!°ο!ι!!°ι· π! Βο!·ι!οπιιιι πο! 091 π! πο!!ο!
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ποιοι οο!οπ!ο ιιπ!οοιιο οο1τοπποε! ι·!οονοι·ο πο! ποιο! ι!`Ειι:ο!ο

!ιιιοοο!! ο ποο πιο !εο!ο οπ!οοοπ!!, ο οι! οπο ποπ!! οπ!!ο!ι!

οπο!! πιο $οιποοπο πιοπ1ονιι!! πι! Το1οιιιοο ο πο !)!!ι!!ο (1),

οι! οι!οιιπ!ο πο! οι·οπ!οο!ο Βιι.εοπίο ο Ζί!ιο.ιοπιο ποιο ο!!`οπ

1!οπ!οο!πιο πιο π! Τοι·ιιοο ο» οοι·ο!οοοπο οι: ποπ οοοεο! οοπ

πο!! οπο ι:οι!πο!ο π! Ο. 13!ο!!ο £οιιοι·ο ο ονο πιο1οι·πο π! 011ον!οπο

Λοοοο1ο, οοπιο ε! πο πο 8νο1οιι!ο: πωπω! ( Ο. 0οιου!ιι.ι οπιοι·)

Μοοοποπίιι . . . . !ποι!οπι Μ!!! ι·οοοιι!!παιιι, .ι·οοει·ε!!Μπο !!ποιο!.!, θειου!!!

οποιο”, οπο!!! πο: Απολιιι·6ι!, ε! Οο!ι!ν!ιι Μοτο, πο!!! .4ιιοιιο!ο, οπο!

οι!! .Μπι !ι!!οι·ιι!. Μ!!! Μ. Απο Β.ιιπο ο! .Ι!!!!α, ιιοποιο Ο. Οποιοι!!! ,

πετάω οι! (Π. 5νο1οπ!!, 0οιπο!!ιε , ποπ!. ι). 5οπο πο1ο πο!! οτοπ!!!

ι·οοοοο!!1οι·! πο!!ο ιιιι!!ο!ι!!ο τοπιοιιο 1ο ιποποι!!!ο οοπ!ιιιο πο! 8οιπ! π!

π! !ο! οποιο. 1.ο ιποποο!πιο ποππο ο!!!ο!ο1ο πο! π!ι·!!!ο οπο 1οο1ιι π!

ο5οο11ο ο!ονιιιι!!ο , οο! οποσ οοι·ιποιι1.ο!ο πο πονο οι·οο!ο ο ο!οπιο,

οο!!ο οοο!!ι·ο πο ππ !ο1ο , ο οο!!ο !οοι.ιοππο επιιιινο ΡΛΤΕΙι ο!!'!π

1οι·πο ; ο πο! τονοοο!ο·οπ°ο!1ι·ο 1οο1ο!ιπποι·πο οο!!ο !οοεοππο Μ. Α'ΠΥ8

ι!.ιι.ονο ΡΒ. Ι! Βο!ι!πο11ο πο!!ο π!π!!ο!οοο πο! το π! Ρι·οπο!ο οοοε.!οπο

πο π!νοι·ο! πο! π! οποιοι! ιποποο!!ο. Ι! Βιιοπον!ο πο οο!ι!ι!!οο πιιο

πο! οπο ?Μοτο απο ιιιι!!ι:Μ!π οιοο!ιο (Τ!ιο.ιι!ιιι·. οι·οοι·οι·. ιιιιι!!ο., 1ο!!! Ι),

οι! οπο !! Μοτο!!! πο! ?οποιο πιιιιι!.πνιιι!!οο (ΤΙιο.ι·ιιιιι·. ιιιιιιι!.ιιιι. Μο

ι·ο!!!απ. , 1οπι. 1). πο πποε!ο ιποπιιπιοπ!ο ει! ι·οοοοο!!ο οπο ! Βιιιπ!

ο!οονο!!οι·ο τοπ!!! ποποπι! πο!!ο οι·ο!οι·ο οι Μ. Απο Βο!πο, οο!οπο

πο νο!!οι·ο οοι·οο1οοι·ο 1ο πιοιπο!!ο !π οπ πιοπο οπο! ποι·ονο!ο. πο

!οι·ο οι·ο!!1οι!!πο νοι·οο οο!οο!ο Βονοι·ποπιο ποπ οποιο αποτο πο ο!!!

ο!!!οοοοιποπ1ο πο ο!!! οποτονο!ιποπ!ο οοοι·οοεο. 1! 8οι·ιΙιι.ι-Ροιοι· , ο

8ιιι·πάρο!οι·' πο! 8οι·ι!! οιιο!νο!ονο ο! Μοι·ιο!1οι· ο ει! Ι.!οι·ι·ρι!ιο· πο!

Βοιποπ!, ο ι·οοοι·οοοο!ονιι !' 1180 ποποιιο!ο πο! οποσ!! ιιπ!!οπ! π! νο

οοι·οι·ο ω! ποιπο π! οιιπι·ο ! οι·!πι!!!ν! !οι·ο 1οππο1οι·!. Οιιο!ο οππιιτιπο

οο!οο ι·οπποι·ο! πο! 8οι·π! 8!οι·!ο πιιιοο!οι·ο ο Μ. Αι!ο Βο!πο π! ιιοο!!ο

οπο τ!εο!1ονο πο!Γοοεοο!ο!!ο οπο ο!οι·!ο οι! ο! ποιπο πο!!'οπ1!οπ!εο!ιιιο

ιιο1οι·ο πο!!ο !οι·ο οε!ιι!οπιο οοο!ο!ο2 1! ιιοππο1ιο Οι·οπον!ο ο !!!!!οοο

Βο!!ο-Τοπο (ιιοιιι! Οπου. !!ιοιιιιιι·. ιιιι!ίο. ι·οοιππ., οπο. ΠΠ, οπο!. Π)

1ο!οοι·ο οοοοο!οπο πιο !!!οε!ι·οι!οπο π! ιιποο!ο !ποποο!!ο οι!! οπο

!οιοι·ο !' οο!π!οπο πο! Βοοποι·1 (Οοοο!·. σποτ. , μι!. ΙΙ , !!!ι. Ι, 31 ) ,

οπο οι·ο1οοο ποι!νο!ο !! ποιπο π! 8οι·ποοπο πο!!'ο!πο!οο 5οιιπ(οοπο1ο

ποιοι!!!) οπι!οπο πο 8ιιι·ι!ο Ραπ”, πιοονοππο!ο ποοο ιι 1ο! οοπε!ι!ο11οι·ο

!ο ποποιο!πιιι!οο! π! $απιι!ιιΙίο!!π ο π'Ιολιιιι.ιο πο!ο!ο πο! πιο!!! (Αι·!ο!.,

Βο πιέι·ιι!!!!. ιιιι.ιοιι!!. , οοε. 1153. - $1οοποπ. , Εο!!οιιι. -Μοι·1!πιι.,

!!!ι. Ή, οοο. Πο δαι·ι!!!!!ιι, οπο. 900. - Ρ!!π., ΗΜ. ποιοι., 111, 13,

οπ!1. 1οοτ!π., 1831. - 8ο!!π., Ρο!ο!!!ο!., Χ, ο. 18. -8!!. 11ο!. Ριιιιίοοι·.,

Χ!!, ν. 357, 358), !ο οπο!! οποοοπονοπο ποπ!! οπο ποοο! ι·ιιιιοοπι!

ι;!!ιιιι!ο ο!!' οπο!! π! οπ ο!οπο οπιοπο (πιιιιιιιιιαο οπο” οΙοπιιιο

ποοο!!! ποιοι!! !π.ι·ιιΙο ω. Ω!οοπ!οπ., Ι)σοο!!ο ο!!ποιι. - 8!!. !ιο!., πιο.

ο!!..- Ιε!ποι·οο, Οποιοι., ΧΙΙΙ, π). πι! πο !'ο!!ιπο!οι;!ιι !ιππιοο!πο1ο πο!

Βοοποι·! οι·ο !π 1ο! ι·!οοο!!ο εποε!! ο1οπ1.ο!ο, 1ο οοι·ὸ !πο!ν!!ο, ο 1'οι·οο

οπο!ιο ιιοοο!!!πο π! οοπ1'ο1οι!οπο 1'ο!!οπο πο οπο! πο!!! οι·ο!ιοο!οο! ,

οο!ο!ιο 1ο !οο!!ιποπ!ιιπιο π! οπο! @ποιο οπο ιι! !ιοι!πο εο!!ο οιι!ο1οππο

π! διιι·πο οπότε ο οο!!'οοοο!!οι!οπο π! Μάριο πον!νο!ο πο! π! !π!

οποιο, ποοο 1οι!!ο ο οπο! εο!οππ!, οπο ποπ οοοεοοιιο ι·οο!οπονο!ιποπιο

πιπονοι·ο πο!ι!ι!οπο νοι·οπο.

(1) Νο!!ο ποοοι!ι!οπο πο! πιο! πιοι!π!οπο!ο πο!!'!εο!ο !ο5ο!ο!οο! πο!

εοππο!!ο Το!οιποο ε! !οΒοο: Βιοοιι οοι!ιι.ι , Ηιειιι:ιιιο ι>οιιιιο, Απο!!

ο!ν!!ιιιι απ. Β οποσ οοοι·οεοο: !ιισιι!ιιο πιο απο διιι·ι!!!ι!ιιιιι στο",

Ρ!!!!!!οι!! ίιιοιιΙιι, Ηπα !ι!ειιΙο, Νοιιιο!ιι.ιοιι ·!ιι.ιιι!ι!, Ι!ι!ποπι.ιο που!! πο.

( Οοοοι·οο!ι., !!!ι. ΙΙΙ, οοο. ΙΙΙ, μι!. 78 ο 77, οπ!!. Απιο1ο!οπ., 11318,

!π-!”ο!). Ρ!!π!ο ποπ 1ο ιποπι!οπο πο! οποιο; πιο ο νοοο π! οπο πο!!!

ι!οοι·πο ποο !οο1ο ποποιο!πο!ο π! Ει·ι:ο!ο: ποοο! ($οι·π!π!ο) ο! ο

Οοι·ι!!!απο οι·οπιοιι!οιπο πο!!! πιοιι!πο, οποσ οοοοιιιιιι· 11ιιιιουι.ιο (ΗΜ.

ποιοι., ΙΙΙ, 13, οπ!1. ο!!.). !.'.λι·πο!πο (ίπ πο!. οι! Π!!!) -ιιοι·!νο π!

ςοοο!ο ποο !ιιο!ο: σο!!! οιιιιι!ιιιιο: Μέσι· ποιοι!!! , .ιινο Ζινιιιι: πι€ποι·,

!οοιι πιο!!! ι!έι:!!ιιι·.

(ο) ΟοΙοοο·ι·ι!π!! ό!! οι! (!. ο. 8οι·π!π!ο ) οοριι!οι·ιιιιι, Ι!ίοΜοιι, Βα!ιιι!,

Ποιο!. Μπεν!!! .ΚΙ/ΙΙΙ ; 8·ιι!ο!!ιιι!!, Ι/οδο·ιι!!!!!, Νοιιοο!!!αιι€, Βο.ιονισιο,

()οΙοι·ί!ιιιι! οποία!!! ι·οιποποο·ιιοι , ο! Νοι·οιι.ιοι. Οποιοι! ιιιι!οπι οπο,

οποσ οοοιι!ιιι· οι! Τυπου! Ι.ι!ινιιοπιο (Ρ!!π., Με!. ποιον., ΙΙΙ, 13,

οπ!1. 1οοτ. οιοοπ. ). 1.ο ιιιοοοο ποποιπ!πιιο!οπο, οοπ ο!οοο!ο ι!!!!`οι·οποο,

1ο π!οπο !! Βοοει·ο!ο Το!οπιοο πο! οοοοππο οοοο!ο πο!!°οι·ο νο!οοι·ο,

πο!ιιππο!ο, ποοο !ο ο!!!π οο11οπ!ι·!οπο!! π! 0!ι!!!οιιι ο π! πιο!!! !π

ιιοοο1ο ιποπο; 'Ι'οιιιιιο Βιοοοιιιο ο!νί!ιιι· (Ποοοπιο!ι., !!π. 111, οοο. ΠΙ,

ο. 76, οπ!1. οι·οοπ!ο!.). Νο!!'!οιοεοο εοοο!ο νοποε!ι·!οοι·πο!ο πο!!'Ι!!πο

πινω π! Απ1οπ!πο ω! εο!ο ποπιο π! 7'οι·ι·ειι (απ Τιιι·π·ιιι). Ε πο!

εοοο!ο ν !ο ο!οι·!οο ν!11οι·ο π! Υπο ο Π1!οοποο (Ποιοι Ι/!!ιοι.ιπ.ι)

πο' οπο! !!π!! Πε οο·ι·ιοοιι!!οιιο Ι/ιιπποποπ (Μ. ιν , 13113) ι·οιπιποπ1ο

πι! ! νοοοον! ιιοτπ! !π1οι·νοπο!! ο! οοπο!!!ο π! Ποι·1οο!πο , ο ιπο!!ι·ο!

πι!! πο !Ιππο!!οο, οι! Ι·'ο!!ι:ο πο 7'ιιι·ι·ώιισ. 8ο!!ο 1'οππιιι!οπο π! ποοο!!!

οπο! οοι!ιιοο !! Ποιο !ο εοΒοοπ1.! οοι·ο!ο: . . .. Τοπίο!!! απο!! . . .. ιι

Ι/ο!!ι!οπίοίο 7'ιι"·οιι!.ιι, οι·πι!!.ι 8ιιπ!!ιι!ιιο ποοο!!! , !ιιι·ι·!1!ε ιιοι!!οιιι

(ο! οι·οι!!ιιιι·) ι:οι!ι!!!α , ο! οι·οο!οιοιι Τοιιπιπιπ ο!υ!!ιισ , Ίπποι!!! ο!

'!'ππιιοινι πιο: β!!! οπο. ?παπί οπὶιιι Μπα ποοο! Μαιο!!! οοι!ποι·ο

.ιοΙοοιι·ιι! 1Μι!πο οποιο!!! ο!υ!ιαιι πο Ηι··ιτιι!ιι |Ζιοια, Τπιιιιιο πι

οοι·ιο!ιο οποι·ιποι·ο οπο! Μι!! οι·!ιπ!1!ν! οοποοοοεοοι·ο !ο !!π

οι·οοο ιιιοι·ον!ιι!!οοο π! ιιοο!ιοπ1.!οι·ο! οπο Ι'οπ1!ο!ι!.πι οοιιοοοι·ο

οο!!ο ι!οιιοιπ!ιιοι!οπο π! Ει·οο!!, ο!ποοιιι!ο!! πο!!”οοι·οο!ο πνο

Με!! πο!!ο ιιι!!ο!οι!!ο!ιο ι!!ν!π!!!ι, οοπ1ο!!ον!ο οοεοι·ο οι:οοι!οιο

οοιιιο οπο πο!!ο !πποι!οπ! οι·ο!ιο!ι!!! πο! 1οιιιο! ο πο! πι!!!

οπο!!! πω!!! 8οΓπ€ειιο, οπο ο ο!! οπο! ιιπ·!οοπ! οο!οπ!, ο !

ιιο!πι·ο!! ποι!νο!! πο. οοε! ο!ι!!!οιιο νοΙο1οοοι·οο!ποι·ο οο!!ο πο

ιιι!οιιπ!οπ! !οοο!! 1ο πιοιποι·!ο π! ιιοο!!'Ετοο!ο !!!ι!οο, πι!! οπο!ο

οι·οοοπονο !! Βοποιοεο οοποπο ο !`οο!ε!οπιο π! Βιιιοο-Ρπιιιι:.

Μ!! ποπ οι·οπο ποοοοεοι·!ο ι·!οοιι·οι·ο ο ε!!Το11ο οοποπ!ο!!πι·ο,

ιιιιο.ιιπο οο!ειοπο !ο τοο!!πιοο!οπιο οοο!!!νο πο! 1ο11ο, ο !ο 1ο

'ο!!ιιιοιι!οπιιο εοπο π! οι ποιοι!! ο οπο! πππιοι·οεο, πι! οοπι

οιονοιο !! 1ιι!ιο πιοποο!ιιιο οοιι Μ!!! π! οοιιοπο πο!!ο πιο

τ!ο!ιο νοι!!!ι.

$οι;οο11ο ο!ιι!!ο.ο1ο π! πο!! !!ον! ι!οππ!οπο ο π! οι·ον!οο!ιπο

!οποο!ιι! οι·οοοπ1οπο 1ο ποιο οο!οπ!ο ι;ιοο!ιο οπο ι!!οοπε!

οπο!!! !π Βοιποοπο οοι οοοο!οι!ο ο π!ιοποι·Ιο. !ιοοοι·οοο!ιο,

οοπποπο ο!ο1οοι·! π! ππ!ι!ι!ο οπο ! οι·οο! πον!οο!οι! Ππ πι!

οπο!!! ι·οπιο!!εε!πι! οππ!οπο ν!ε!!ο1ο ! !!π! εοι·π!, ο οπο ο!!ο11ο!!

πο!!ο 1οι·οο!πι πο! εοο!ο ο πο!!ο ι!οο!ιοπο πο! ποιο οπο 1ο

οποοιιπο, ε!οιιν!ε! 1οιιιιο!! οοι· Γοι·ν! π!πιοι·ο ω), ποπ οποεο!

πνοοΝιο , !8.9!ο ΡΗιιιο οι ΡιοΙοιποοο , οοοποπιο-ιι πο! οποοοιιιι!ο .. ..

ΠαΙιιο!ι! οποιοι! πι! οπο! οο!οιι!ιι Ποιιιοιιοι·οπι , π! !!ιοιι!! ΡΙ!ιιίιιιι,

0πιιοΜίιιι οι 8!οοιι€ιιι, πι!! πιω!!! ο! οιιιρΙο·.ι!ιπ!ι· ιιοι!!!!ο!!ο ο.ποι·ιια!ο

πο. (Ο|ιοι·ιιοιιιοΙι., ΙΙ, 55, οπ!1. 1ιιοι!π.,ι895). Μ! οοιι1οποπ πο! ?οπο

Το οοοο!!ο οοιιιι'ιι!1ι·ο οεοπιο πι!! Υπο (ΗΜ. πιο!. πι Μιά., Π, ο),

!! πιιιι!ο οπο! π! π!οοποο!ι!, οοο!οιιοοππον! πο! οπο, οπο ! Τ!τι·οπ! ο

ν!!ο!οπ! ποσοι: !πν!ο!! ο 8οι·πο8πο πο 0ο!ι·!πο το π'!!ο!!ιι. Τοπ!!!

ποε1ὸ οοι·οπο πο! οοοο!ο τινι! ιιι·ιποοο!οοεοτο εοοι·ο οποο!ο οποιο π!

ο!ι·ιιοοο οι!ε!πο ο!! εοτ!!!οι·! οοι·ι!!, !πνοο! πο!!ο οο!ι·!1ο οιιπο ο οοπ

νο!εο πο! ιποπ!ο!οο!!ιι!πιο. 1 8οοεοι·οο! π!!οοοι·ο, οοπιο πιοο!!ο οο1ονοπο

!'ιιιι!!ο!ι!εο!ιπο !'οιιποο!οπο πο!!ο !οι·ο πιοπιο οο!ι!ο, π! οιιιπ!ιο11οι·οιιο

! 1)οο!!ιιο!1οπ! οι! ! Τοπ1οι·! π! £ιιο!!_οι·!, οι! οπο!! !! πιο ει·ι·!εοο !ο

ο!!! ε!ι·οπο οποιο πο! ιποππο , οπ!οιποπι!ο !ο οι!!! Μ!!! οιοπ!!ο!1ο

ΟιιτιιΙ!πι Ι/ο!ιι!οπ!ιιιιι, ο π!οοππο!ο, οοι· ιποοο!οι· !οπο π! ιιιι!!ι·π!1ο,

1'οππο!ο, οποιο ο!!! πο ιποπο, πο! νο!οπ1!: πιο! κοπο ΟιιΙιιι!ιιι οι·οοιι!

ιπώ!ο διιι·πίαπ! Ρι·ο!οοο!!πι Ρο!! οοιιι!!ποοε (ΜΜΜ. ποπ!. , Ι, 37).

!)πιι!ο ο!οπ!ο!ο ποπ!ιο !`οι·ο! π! οο1οο1ο οεοοοι·οι!οιι!, ο πιοο!!ο ι!!ι:οο!

π! 1ο!! ν!ο!οπ! ν!οοπο ο ν!πο!!οπο, !οεο!οι·ὸ οπο οπο! !! π!οο. Μο!!!

οι! εοοο!ο οοιπο !! ποο!ι·ο , ο!οπο π! πιο!! ο π! ιποποι·ιι2!οπο, πο!

ιιοο!ο ! οι·οοοπ1! οοεοοπο ι·οιπιποοιοτο!ο πι! ιποπ!ι:!οο!! πω!! ον! !οι·ο

οοποο οο!!οο!ο π! ο!!”οπποι·ο π! οοποοι·ππι ο !ο εο!ι·!!ο π! ποπ!! πο

ι!οπο!ο οπο 1ο!!! !π!οιπιο ποοο!! ποοο ! ποοο!!! !ποοοπ! ο οοιιοι·ιιο!

οο11! εοτπ!, ποπ ιι!ον! ο!!! ιιοοπε! πο!!ο ι·!!”οι·!!ο ο1.ι·ιιποπο !! ιποοο!οι·ο,

!! ο!!! ιποποο1ο, ο 1ονοο οιιο!ιο !! ο!!! οοεοππο!ο πο! Με!!! οππιι!!ο!!,

ποοο! απ! ε!!! ο1ο1ο ι:οο!οπο π! ο5οοι·ο! πο! ειιιτπ! οοι!!!οι·! οπο !ο εο

εοποπο οπιιοο1ο ο! ροποπιοπ1ο !ο ο!ον!οπο π!οιιο!ε!ο!οπ!. !ιποοτο!ιιοο!ιο

!! Επι!! , 58 1ο!οιιιο! ηοο!!ο οπο νοπο 1οπο ιιο!!ο ο!οπ!!!οοι!οπο π!

Ι.!οιμοιιίο, οπο !ι·οοοο !οο!!ιποπ!ο !π1οτοι·ο!ι) οι!! ο!!!ὰ ιιιιοπω!ιι π!

Ει·οο!ο (Ι.ιοο.ιοιιοπ οπο!! ι·Μ!ιι!ι·ιπ Εστω!!! ιιιιμο!!οπι ι!οιιι/!οο!, !.

ο!1.), ο! οοοοεο πι!1!οπιοπ!ο ο! νοι·ο, ο ει! ο!!! οι·οπο!ι!!ο ο!ιποιιο,

οεοτ!νοππο ει! Τ!ι·ι·οπ! 1ο οποιο !”οπποο!οπο π! Τοι·ι·οο, ο π!οο!!ι π!οπο

οι·ονο ποπ ποππ!ο π! ποπ οιπ!ποι·!ο οι!!οι·!ο, πι!!οποπποε! πο!!'ιι1!`οι·

ιποι!ο οοο!!!νοιποπ1ο. πιο οιιι·ο!ο π! ονοι!!!ιιι·, οο!!ο οπο!! οο!! ιιιοπ!1'οε!ι!

πι οι·οοι·πι οο!π!οπο, π!ιποο1ι·οπο οι! ον!ποπτο, οπο οο!ιποπο 1ο οοι!ι!ο!!ο

1'οπποο!οπο ο1ι·οοοο οο!οοοο οποοι·ο!! οοι·οοοεο , ο ποπ' οοο οιι!οπο

πο! πο! οο1!οπ!ι·!οπο!! πο!!ο 8οι·ποππο Μ!!! οποιο π! 0οπ!Ε1°0 πο!

Τ!ι·ι·οπ!, ! οπο!! ο! π!! π! 81ι·ο!ιοπο (Οοοοι·ιιο!ι., !!!ι. ν) ποοο !

οι·ππ!!!ν! οπ!1ο!οι·! πο!!°!εο!ο , ο πο!!ο πιοπ!οτο !πνοι·!ο!ι!!ο οπο!!! πο

οπο! ι·!ποιποιο οοοο!ο ποπ' οπ!!!οοι·ο !ο ο!11.!ι , ο!ποοππο!ο π! εο!πο

ιποι·ο (Ι.!ν., Ι, 44), ο Μισο οποπο πο!!'!ο1οοοο οποιο π! Τοιι·οιι,

1ο11οι·!ο, πο 1ο!! οι·οοπιοπ1! π! οι!!!οο !ε!οι·!οο, πο !! ο!οπ!ιι!ο οιοοτ!ο

1οπ1ο οι·ονο!ονοπο !π !ο!, πο οοοοι·ιοι·ο οοπιο οοο!!!νο υπ !`ο!!ο π!

οοο! οπο ο 1οιιο!ιι·οοο οπ1!οπ!1ο. Ε π! !ο!ο οπο ι·ιι!1οππ!οπο, οπο!οπο

ποιο!! π!οο!πιο, ο Μπι!!! π! ο!ν!!ιο !ο11οι·ιιτ!ο ο π! οο!ι·!ο ι!οοποοοοπιο

τοπποι·ε!! !!ποι·ο!!οο!ιπ! !! πιοτ!!ο ο !ο !οπο.

(3) πο οοποποοπιο οπο ! πιο!! οπ1!οπ! ο!ι!ιοι·ο πο!!ο 8οι·ποι;πει ε!

ποποοο ποιο!! ιι!οοε! πιο!!! οπο !ο !ιποοοοι·ο , ο οπο ποτ!νοι·οπο πο!!ο

οπο @πιο οοοει·ο!!οο. Ρ!ο1οπο (οι 7'έιιιαι·ο, πι· τον. οι·οιι!.) 1ο οπ!οιιιὸ

8ιιιο.ιιιο·ι·ιιιιι , πο προ!!! .ιο!ειιο, οοιπο εο!οοιι Ρ!!π!ο (ΗΜ. ποιοι.,

ΙΙΙ, 13, οπ!1. οι·οοπ. ); ο Αι·!ε1ο1!!ο π!οοοοο!ο π! Ρ!ο1οπο, !'οοοο!!ο

Ιοποοιιιι, ο οιιο!!ο!!, π! ο!πο!ιιι·, πωπω!! ι!!ιιι!!!ιοι!!πο (Με ιιι!πιο!!!ο.

ιιιιιιοιι!!ιι!. , οπο. 1159, οπ!1.. Ροι!ε. , οπο. 1691!). Ι! εππι!ο11ο Ρ!!ιι!ο

οοοι!!οιιιιο οπο ΜΜΜ!!! (8οι·π!π!οπι) ιιπιιοΙ!ιιι·!ι !οπΝοεΑιι1 ο !!π!!

θ
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ιιιιισνισ ιιισσσι·σ σΙισ ι τσσσοπιι τοΙσιινι σ ισΙι πσνιιισσιοπι σσ

σΙΙσ νσι·ισ ιπιιιι·σσο σοι σοπσοιιιοι·ι σΙισ Ισ σιι·σσεστσ Ιτονσπσι

ιπιιιΙισσιι ιτσ Ισπισ ισνοΙο, ο ι·ιροτισιι σ οσοι σΙισ σιιιισΙιιισ,

σΙισ εοιπιπιπισιτσπσ πιοιινι σιιΙΙισισπιι σ. σιιιισστπο. 8σ οσπιιπο

Ισ ιιππισπι ο Ισ ρσοιισΙισ σΙΙσσοι·ισ ερσσσισισ σοπισ νστσ σσι

σι·οσι πιιι·ι·σιοι·ι, σ σσιιισ σσειστο, σιισι ιιιιισ Ισ στσσσ ιιιισιοπσ,

πσπιι.ι ίπ σΙστιοιπ .<ιιισιιι σ/[π.ιι.εσιιπιιιπ, σιισΙσ Το σρρσΙΙσισ σο

ΡΙιπιο Π), εισσι νοΙιιισ σι·ι·οσσι·σ ιΙ νσπισ σι στον σιιισ οτισιπο

σ ποπ ι ροροΙι ιΙσΙΙ'σπιισιι Ισι·τσ σοποσσιιιΙσ (σ). ΙΙινιιΙεσιιο

σιιιιτι ιι·σ σΙι στοσιιι ο σιισσισ σπασει νσιιιισ; ο Βιι·σΙισπσ εστιέεσ

σσσσι ,σιιιειιιπισπισ, σΙισ ι σι·σσι εστιιιοι·ι, σοτιο σνστ ι·ιρισιιι

σι πωπιοπι ισνοΙοσσ ι ,πιτ-ιι πππιιΙι, σοπιιισσι·ο σο' τσσσοιιιι

ιιιιιοΙσπισι Ισ σιοι·ισ σοοΙι σιι·σπιοι·ι, ιισιισΙσιισσ σι στοι σ σι

σσιιιιιΙσι Ι`ΙισΙισ, Ι`ΑΙι·ισσ σ ΙΆσισ, σσπισ ισπιι πο σνσσπσ Βιιι

ιιπιπσ<,ιιπσιι σσι Ισ Ισι·σ ιστι·σ Ιταοπ·σ ο ιπσειι·ιισειι(3). ΙΙσπ

ρστΙσπιο εστοΙιιισ σιιιπισ σΙΙι·σ ι σσπΙιιιι σσι οιιιεισ Ισ σιΙΙισσιισσ

σΙισ νσΙσσσο ρστσισ ι·ισσιισι·σ σοιπσ ιπσπσσσι ιιιιισ Ισ σι·σσιισ

πσττσσιοπι, πσ ισι·σΙιιισ ιιιΙιιιο σι σι·ιιισσ ιιπρσι·ιισΙσ σο, μοι·

σιιιισσ σσεΙι σσσσεσστιι σ σσΙΙσ οστιι ιτσνισσιο ο ιπΒιι:,σπιιισ

σσΙ πισι·σνιΒΙισεο, πτοιοπσσεσσ σονσι·σι πισι,ισι·ο ι·ισοΙιιισιπσπισ

ιΙ ιιιιισ. ΜσΙισ νσι·ισι ει εισσοπσσπο σροοσοσοιιο ιΙ νοΙσπισ

σσΙΙσ ισνοΙσ σ σσΙΙσ ροσεισ, σ σο σιΙΙισιΙσ σ εσστπσι·σ Ισ ιιπσ

σιιΙΙσ σΙΙι·σ, ποπ σσο ρσι·σ ι·ιιιιιισι·σι ιπιρσσειΙιιΙσ, ιιιιιιπσσ

Ι`στσιιιισ σσΙΙσ Μισο ποπ εισ εσστσοσισισ σο.ΙΙσ σιεΙσπισιισσ

ροι·σιισσιοπο σι ιιιι ιιιισΙισσ ι·ισιιΙιιιιιισπιο.

ΑρρΙισσπσο οιισσιι πιιιισιριι σΙισ εισι·ισ ρι·ιιιιστσισΙσ σι δειτ

ιιι·Βιισ, ισ ποπ σο σοιιισ ει ροσειι σισσοιιοεσστσ ιιιοΙισ ιισι·ισ σι

ισιιι νοτι ιτσιιιιπσπο σΙισ Ιιππιοιιι σι σιιι ι·ισοιισσιισ Ισ ι·ισοτ

ιΙσιιπο σσΙΙο σοισπιο ιιστνσπιιισνι σιιΙΙσ Πτσσισ. ι)ιισΙΙσ σι Ατι

εισο, σΙισ σι απ· σι Ρσιισσπισ ω) ιο Ισ πιο σπιισσ, εσπιΙιι·σ

ΙιΙιισέπε τσ.ιΙιπιι (Ισσ. «π. ), σ Ισ σιοσσο ι·ιροισ Ι'σΙιΙιι·σνισιοι·ο σι

8ιοΙσπσ Βιισιιιιιισ: σοοιιΙπιιιπ· Ισπινπσι μια ασ.ιιιπιιι.τ ειναι Ιιπιπαπσ

πσ.ιΙίσιο. Μστσιιιτισ ΩσιιοΙΙσ τισσι·σσ σιιιΙιισιιο ι ιιστοι ειισσσιιιο πτυσσ

σοιιιι ιΙσ ιιπ ιιισσοσιιιισ ισιιιο: διιτσιπίπ σει εισιισΙΙσια Βιιισ.ιι.ιστιισ

στι. 8ιιπσαΙισιιι·) οι Ισπποει: φωσ ιαι·ιιπισιισ ·ι·σειισιι [οι·ιπαπι .ειμαι

( ΙΜ Μπι!. ρΙιιΙσΙσπ. , πο. ΙΙΙ ), ο 8σΙιιισ σι ι·ιισι·ισσο ιπ_ ισΙ τιερσιισ

σΙΙ'ιιιιισι·ιισ σοι ΙΙιαΙσπΙιι σι ΡΙσι.σπσ ο σι (Σι·ιειριιο; $πι·σιπιπιπ ορια!

Τιπισιι·ππι Βιι·σ.ππι.ιστι-::ν (οι. σωπωιωιιπ) Ισπίτπιιο, Ιι:ιιιιιιισσπι σιιιισ Οτ·ιειρ

Ριππ (ΡοιπΙιιιι., Χ). σσι σιισσοιιι σιισ ιισιιιι οιιοΙΙο σ'Ισιιππ.το σοιτιιιι·τι

οιισσι·σ ιιιιιισ πιο ιπ οσο τω ι Πτσσι, σωσει Ισ σιιοεισ 5ιιισ ΙισΙισσ σοπ

οσοι ιισιισσιτιιι νστσι:

Ιπσσ Ισιιτιισιι ρτιιισ Οι·πιι.ι τπι·πιοι·ιιΙσ σοΙοπι.σ ( Ρ·ιιιιι‹·., ΧΙΙ, 358),

ο σοτισ σι Ιιιι Ριιιισσιιισ: ποτπσπ 5σπιιζπισσ Ρπισσιο Ισιπροτισπ.ι πιισσπσπι

[ποι·ιΙ οποσ ιιιι·σΙα.ι·, σστπιπ·ι·Ιππι ποπ Ιισσι·σ: σαι ιΙΙιισ ο Οτατ·σ·ιιι σπιτι

ιποι·σιι σ·αιι.ι·ιι ασπανι!μιι·ωιΙ, Ισιιι·ιοεπιι, ποσά /οι·πιαπι ΙιαΙισσι πωπω

πιιπιππι ι.·ι·.ιιισιι , ασρτ·ΙΙιιι·ππι (Ιπ Μισο., Χ ); Ισ ιιιισΙι ρστοΙο Ι'ιιι·σιισ

μοι Ι'σσσΙιτισπισ τισοριιιισ ‹Ισ Ισισοι·σ ιισΙΙο ουσ Οτισιιιι:5αι·σιπιπ. . ..

σιπΙσ ι·σιππιστσιιιιπ τι πανισιιιιιισπ.ι· Οι·ποσιιι·ππι Ισπισιισιι αρικ·ΙΙππι στι

(0τίπίπ. κιν , θ, μη. 195, οσιι. ρι·ιισσ.). πιο ροισιισ ρσι· Ι'σι·ι·ινσ

ιΙσΙΙιι ι·οΙσπισ ΙιΙιιστι ι·σιιιΙ‹›ΙΙιι σσ $:ιτσο, Ι'ισσΙσ, ροτσιιιι ,πι ιιιιιισΙιι,

σΙΙστιπο ιΙ ρω ιιιοσστπο ποιτιο σι 8σι·σσοτιιι , ι Πι·οσι Ι'σρροΙΙ:ιτσπο

ιιοΙΙσ Ισι·σ ΙιπΒιιει 8.ιιιιισ ο Βιιιιιοιν, σσι ι·Ιιο (πωσ Ι'πΙιτο νοσσΙ›σΙο

σι Μπι” ο 8πτσοπιι σσιο σι εποι σιιιισπιι. Οιιοσιιι σωσει σοποπιιπει

ιιοπσ σι σσισ ριιι ι·οσοπισ ιι·σρσιισσ ισΙνοΙισ ιιοΙΙ:ι σιοσεπ Ιιιισιισ σοι

πωσ, σσιτισ πιο ισιιιισ ρι·ονσ ι ισιιισ Ι”στιιισστσιι στιισοΙι ειιιιΙΙιιιι, ιιοι

πω, σορσ Ισ ιιιιιισισσιιι σπιτι οι ρσσσιιιστι σοι πισι·ισΙσ Νεο .ι·οι·σσιιισσ,

δπι·σσπισιοπι ι·ισιιιπ πωιιπ πστι·ισπ πιιππσ‹ι ,
@παπιΔ ΙΙισσ, Ιστττ·πηπσ· Πει σο.: ορρι·ιιιιτ·Ι στο,

οι Ιοσπο ιΙ ειισιισιιιο ισι·ι·ιιιιΙσ νειιισιπισ σοΙΙσ ιιιιιοι·σ σισιι·ιιιισιισ σσΙΙσ

ιιιιτιστσ 8σι·σσσπει:

8Αποο, ππνιι: πι·‹ιν·ισ, ιπ ι·ιιισι·ι·.ι σ·οπο·σι·.ια ]τιι·ε·Μι

Ιπιιιιιτι; πιω πω σι·ι.ιι σι·αισο.σ σπιτι ιιο·πι·τιι! αονππι ;

ΜιιιΙσππο Ισ πιι.τοπαπι αι·ι.ιισπισιπ σπαστοι ίπ ιιπιιιιι,

/ΙΙσισιισηιισ Ιππιπ βάσανα ΙΙιση|πισσίΙο [Μπα.

Ι.σ ΒιΒιι., ΒισιισΙΙι. ΡΒ., ΙΙ 7.

(Ι) ΗΜ. πσΙιιι·., ΙΙΙ, θ, σοπ. ισιιι·. ρι·ιισσ. . '

(σ) Βιοπνιι., Ι, 79. - Αιιισπ. , Χ, Ι. - ΙΙοι·ιιι. , Ρ'πισιπ. απ. Ι)ε·πιοΙι·.

πιο σώσω., σ. Η. - 'Ι'ιισνσισ. Ι. 9, 99.

(3) Βιι·ιιιι. , θσοσι·., ΙΧ.

(σ) Ιπ ΡΙιοτ., Χ. τω. εσιιι·., 'πιο. οι, σοι, σ

σστισιπσιιισ Ισ πιο ισνοΙιισσ; σ Ισ πσπο σι ΑιιοΙΙο σοΙΙσ ι·ειριισ

Πιι·οπο, σιιΙΙο ιιιισΙι σεΙι πσσιιπο (δ), Ισ εισιιιοπι σοεισσι σσΙΙσ

οπο. ιπισπιισ, σΙισ Ισ ιιιιιτιι·οιισ σι σπιΙιτσσισ ο σι ιισιιστσ (θ),

Ισ νιοΙσπισ σΙι'οι ισι· νσΙΙσ σ Ειιτισισσ σι Ιιιππσπισιιισ Ισπισπ

Ισισ σσ Οτισσ ω; Ισ ουσ ειιστιιιοπσ σσΙΙ'Ειπσ ο Ισσειιιισισιιο

το ποσισσο (8); σ ισιιιι σΙιτι πστΙσπιι σο' ιιιισΙι Ισ ,πισω ισπ

Ισσισ εοΙιΙιπισ Ισ σι Ιοι νιισ, σπρστισποσπο Ιιιιι ισσιΙιπσπΙσ σ

ιιπ σεσσι·ο ιιππισι,ιιιιστιο σΙισ ει ιιπσ ιιστσοπσ τσσΙσ, Ισ οποιο

σΙιιιισ νισειιισ ο σοπνστεσιο σσο,Ιι ιισιιιιπι. πιο σο ι·ιΙΙσιισει οι

Ιιιισιισ,%ισ ροσιισο ιισσισ ρτιπισιπσπισ σσι Πτοσι σσι· ιτσιπσπ

σστσ σΙΙσ ιισσισι·ισι ι τσιπ σσεπι σι ι·ισοτσσπιιι, σ σΙισ ιπιιιιιισ

νιιι·ισιιι σι σΙΙσσοτισ σο σεσι σσοιιοτιιισ σσι· εισπιιισστο Ισ

εισιοπι σο8Ιι ιιοιπιπι σιτιιστσιπστιι , σΙισ πσΙΙσ ΙιστΙιστισ σσι εσ

σσιι ιιιτσιισ σπιστι σι ιιιιΙι τιιτονσιι ο σι σινιΙι ιπεσεπσιποπιι,

ει σοιιιιιτσπσσι·ιι ΓσσιΙπισπισ σΙισ Δι·ιεισο, σοπισ ιο ιπνοπιοι·σ

σσΙΙσ ρσσιοι·ιπισ ι·σεοΙσισ σσΙΙ` σι·ισ (θ), σσει σσνοιΙο σοπιιπιπι

σιτσισ οι ιισσιι-πσττσιοτι σοΙΙσ ρτιπισ σσι Ισι·σσ ιπσιστισ σι

ιισσσσιιιι σιπιΙισΙισι ο ιισιιτσιι, σσι σιισΙι οιιιπσι σσι·ινιιι·οιισ Ισ

ιτσσιπισπι ιιινοΙσεσ ιι·ιιπισπσσισσι σσι,·Ιι σπιισΙιι σσι·ιιιστι. Νο

σινστεσπισπισ σι σσσ ειιισισστσ σσι νισεει σο Ιιιι ιπιτσρτσσι

σορο Ισ πιστισ ιιιισοτιι.πσσ σσι σιιο ιισΙιο Αιισοπσ, ιιοισΙισ σι

οιισσιι, σ σι οιισΙΙσ σιισσισΙιπσπισ στο ισσσ ιπ $στσοσιισ, οι

Ιισ σισιιπισ τισσι·σσ πσι τσσσοι,ιΙιιοτι πιω πισιποτισ σσι ισιιιιιι

οτσισι ΟΦ; σ ΙισποΙισ τω» σοι οι ι·ιΙσι·ισσσιισ εισ ιποΙιο συσσ

ι·ιστσ σΙΙ'σΙΙι·σ ιπ σοι σιιΙιστο ρι·ιπσιιιιο Ισ τοπσΙστι ιισνιΕισσιοπι

σοι θι·σσι (Π), ποπ σι οπο Ιοιισνισ σοπισπσσι·σ σΙισ ιπ σιισΙΙσ

σιισοτιι, σιισπιιιπιιιισ σσσσι τοπισ σ σσΙνσ88ισ, σΙσιιπι ιιοπιιπι

(6) Ι)ισσ. 8ισ., πο. ΙΙΙ. - .Ιιισιιπ., ΙιΙ›. ΧΙΙΙ, 17. - ι;ισοι·σιιο ποΙΙσ

Πισπίσια Α' Ισ σιιισσ πισω σι Βιισσο, πισ ρσι Ισι·ιισ σΙισ ιτσσιιιοπο

σσιιιιιιιο, σιιιισσεΙι ΛρσΙΙιιισ πω· ιισστο: .4·ι·ισιοσιιι·, πιά σΙιι·σο ΜΜΜ

ίπνοπιοι·, ΑρσΙϋπιο πωσ (Μ: ποιπι·. Ποστ., ΙΙΙ, Η!).

(6) Ριπσστ., στι. ΙΧ , ΡπΙΙι.

(7) ΙΙνσιτι. , πω. ι64. - νιι·Β. , θεση). ΙΡ, 457 ο σσι;ι;.

(8) ΑρσΙΙσπ., πο. Π. στο”. -8σΙΙιιιιι., πρ. δενν., ιιι πο. Ι. θεση.,

ν. Μ. - 8οι·ν., ιπ πο. Η θσσι·σ., ν. 983 ο 317.

(0) Α Ιιιι πισιιιι ει σιιτιπππω Ι°σιισι·σ σι σνοτ σσι· ιΙ ρι·ιιιιο ιπσο

σπσιο τιι;Ιι ιισιπιπι Ι' πιο σι ι·σρριεΙιστσ ιι Ισιιο ο σι ιστιιο σεισιο;

ιιιιοΙΙπ σι οσΙΙινιιι·ο ΒΙι ιιΙινι ο σι ισι· Ι'σΙιο: ο σιιοΙΙσ σι οσιισιιι·σ Ισ

σοι ο σι ιι·στπσ ιΙ ιιιιοΙσ ο Ισ σοι·σ. νοο. Ι1ιοσ. σιωι., Ισσ. πι.

-Πισσι·. , Ισσ. στι. - Νσιι. ιιι πο. Χι'. - Βιοπισίασ. - οπο. , ΠισΙστ. ,

Ι, 3θ3. - Υιι·8., θεση., ΙΙΙ, 3Ι7. 8ι·ΙιοΙιιισι. ΑρσΙΙοιι. ιιι Ιιιι. ΙΙ .4ι·ποπ.,

ν. 509.

(10) τω. ΛριιΙΙστΙ., ΙιΙι. ΙΙΙ, σ. Η ο ν.-Ριιιισσιι., πο. Χ, σ. ΧΥΙΙ.

- ΙΒιιι., πω. 180 ο 947.

(ΙΙ) Μι πιο σιιιισσ σι ιιιΙι πσι·ισσπισιιι , μοι· σοπεσπσσ ιιιισσι σσιι·ιιιιισ

ποι,ιι οτιισιιι , Πι σιιοΙΙσ σοΒΙι Ατσοπιιιιιι , σΙισ σοιΙσο πσΙΙ'σπιισ 3870

Ο. Ο. (ΕΜΠ σν. Π. Π. ). Μι ΙΙσιι;σ σι Μιιισσσο ι·ισσι·σσισ ‹Ισ 'Ι'ιισισισο

(πο. Ι ) σιιρστιισπο σ ηιισΙΙσ ιιιισσειι οΙσ ; πιει, σοσοιισσ Ισ ΙοσΙ.ιιιιοπισιισσ

σσι ειιιΙιΙσιΙσ ισισι·ισο , σι·σ σσειι σοιιιροειιι σι ρισσοΙι Ισσιιι , ο ποπ

σνιιπιοσει σΙΙι·σ Ισ ισοΙσ σσι ιιισι·ο Εσσο. ΒΙΙσι·ο ρι·σσεσ 8ιτσΙισιισ

(Οσοσι·τιρΙι., ΙιΙι. νι) πωσ Ισ νσιιιιισ σσι 0ι·οοι ιπ 8ισιΙισ, σοτισ σΙισ

;ιοιισι·σιισιισ σιιΙΙ'οσσισισ σι 'Ποιο. Β ΒΙι σωσει ΙΙσσοσι , ροτιιισσιτπι

ποΙΙιι ιισιιιισιι, ο ρι·ιπιι Μι ι Πι·σσι ιι ιιιιι·σρι·σιισστσ ΙιιπσΙιι νισιισι

νοι·εσ Ι'ΙισΙιει , Ισ 8ριισιισ ο Ισ ΒιιΙΙισ, σσπισ πο ισ Ι`οσσ Ι·ΣτοιΙοισ

(ΙΙΙι. Ι), ποπ ιεισΙιιΙιι·οπο Ισ Ισι·σ σσΙσιιιιι ιιι Μσι·εισΙιιι σΙισ σσι σσσσΙι

σσρο Ισ πισπισνιιισ ορσσπ ιτσισιιιι. (Ισπιτοπισπσο σοΙΙο ιιπιισσιιο ισι

νιΒιιιιοπι σιιισΙΙσ σι Λι·ιεισο, σΙισ ιο εσποτσ ο σοσΙσιιοο σι Οσσιιιο, σι

σνι·οΙιιισ σσι·Ισπιοιιιο Ι° σπισι·ισι·ιΙσ σι σιιο σοσσΙι ειιΙ Γιιτποσο ν·ισι;σισ

σσΙΙΩΙτσσ-ππυο. Μσ ιοιισ Ισ σιιιιωιιιι σσι·ινιιιιιι ιΙσΙΙσ σιιρριιισιιοιιο

σσι ωωρι ι·σΙσιινι σΙΙ'σσοτσισιο σοΙΙσ ιισιιιισσ ρτοσεσ ι 0τοσι, σο τισ:

σοπο ιι Ιιιισιι οιτιιω σεσοι·ο σρροι.ιιο σσιτιο ιιισοΙνιιιιΙι σιισιιιΙσ ιι·σιιιει

σι ιισνιεσιιοπι ι·σεσΙσι·ι ο σοιοτιιιιιισιο , σΙισ ει νο8Ιισιισ ισι· ι·ισιιΙιι·ο

εισ ιιπ'σπιισΙιιιἑι ιτορρο τοπισισ, ροι·σσπσ Ισ Ισι·σ Ισι·ισ σΙΙοι·σΙιο σι

σισσοττο σσΙΙσ πσνιεσιιοπι ιπσοιοτιιιιπσιο ο Ιοι·ιιιπσσσ σσΙΙο ρτιπιο

οισ ιιπισιιο, σΙισ ηιισΙι σιοσοτσ οσοσεισπο σι·σ ιΙ οπο, στο Ισ ενοπιιιτιι,

ιιιισσι σσιπρτσ Ι'στσιτο ο Ισ πσσσσειισ. 8ο σιιποπο ποπ νι σ πσεσιιιισ

σΙισ ποπ νοσπ σονοτσι σσΙΙσσστο ιιοΙ πσνσι·σ σι οιισσιο ιιΙιιιιιο Ισ πο

νιεσιισπο σι Λι·ισιοσ οσ ιιΙιτο ιισιιιιοΙισπιι σσι οσσσΙι οποιοι , πο Ισ

σπιοι·ιστιισ εστι οι ισπιρι ιτσισπι , πο σΙιι·σ στπσπισιιισ νοτιιιισ σι ΙσΙ

εστω ουσ ι·σπσιιιιιιΙσι·σ σσπιτσ Ισ σι Ιιιι νσπιιισ ιπ 8σι·σοι;πσ σ.·σΙσπισ

σσΙσΙιτσΙσ σσι σι·σσι σ σσι Ιιιιιπι κτιιωτι.
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οποπιἱ, ο ερἱοΙἱ οππΙΙο οπιπἱοεἱΙὶι, ο οοε1ποπο οπιΙΙο οπποπιΙπιπο,

εποΙιο.πιοοπιπποοοπο ἱΙ ρπιππἱο 5πιοΙο, ο ροοπἱοἱ ἱπι ἱιιιΙἱο οοΙΙο οιιοο,

οοπποιοεοπο οοο ἱπιοοπ1ο νἱπιοοἱο οοπππιπιοἱ πιοοοἱ ο-Ιἱοἱ ιιονοΙΙἱ.

Μπι πιοεΙ οπιπἱοΙιἱ, πιο πιοπι πιιοπιο επππιοποἱπιοππἱἱ οοπιο ἱ οποι

οΙ1πἱΙοπιἱπἱ ο .ΙοΙοο, πιἱπιοπο ο πιοπιιπιοεπιο οι Επ·οοΙο πιοΙΙο οοο

οοΙοἱιποΙο 1οΙἱοΙιο; πιο ο ο οΙιἱ πιοπι οορπιἱπι ἱΙ π:οι·πο οι ΑΙοἱοο

οπι Ιπιἱ Βπιἱοο1ο πιοΙ ωππιοπι€οποοπιπο οι Ι.οππιπι, Ιπι νἱοοπἱο οι

Επ·Ιππιπιπι1ο οοἱ ο8Ιἱ οΙιἱιο πωπω, 8Ιἱ Επ·οοΙἱπΙἱ πιο' οἱ π·ἱπππιοεο ἱπι

ΑΙοπιο, ἱπι ΒἱοπποπιΕἱι ι·ἱοοπιοἱοοΙἱ οο ΕΙιο πιοοΙἱ πιπιπιἱ οπιοἱ ;,ποπ

οοπιἱΙἱ, Ιπι ριπ,οπιο οοπι Επππ·Ιο1οο οπιΙΙο οποπιο ππποἱ οοΙΙο 8οἱι·οπιο,

ἱ ΙοππιρΙἱ ο Ιο οπο οοοἱοοἱοΒΙἱ πιοΙΙο 5ἱοἱΙἱο, πιοΙΙο. Βοοπἱο ο

πιοΙΙο Γοοἱοο, ο οΙ.ἱ οπιοι·ἱ οπππιπ-ιἱ οἱπἱπιἱ ποπιοπι1ἱ οοἱ ΤοΙιοπιἱ

οΙΙο οοο πιοπιοπἱ πιππΙΙ'οποπο ποππιΙιο οι ΑπιΙἱἱπἱοιιο πο. Μπι πιοιιιἱ

ΓοπποΙο88ἱοππιοπιΙἱ, πιο οοππο, πιοππι'οἱ πιοπο, Ι'οορπ·οοεἱοπιο 1ΙοπιποΙο.

οοΙΙ'οπ·οἱοππιο οοΙ ἱἱ8Ιἱο ο'ΙἱἱοΙο, πιοπι ροοεοπιο πιποοἱιιοἱοοπο

επΙΙππ νοπἱΙο ποιο οἱ οοοοπιοο εοΙΙο ἱΙ νοΙπιππιο οοΙΙο ΙΙπιιἱοιιἱ οΙππιπιο,

πιο πιοπ·οΙιο ἱ' θπ·οπο οιΙΙο οποπποοπο οοΙ π·οοΙο οπππὅἱπιιιοοπο ἱπι

οπιἱιΙἱπιιἱΙο οοΙ ππιπιππινἱἔΙἱοοο, οοΙιΙοοοἱ μοι· Ι`ιιπιο πἱοο1Ιπιπ· Ι'οΙΙπ·ο,

οιιπποἱ οπιἱππιπιιΙιἱ οἱοπιο ἱπινοιιιἱοπιἱ οι ροι·Ιο ἱπιπΙἱνἱοιιο ο οοποπιιἱ

οι οοΙο πιοοΙἱοΙιο ἱοπι1οοἱο. Ι)ἱ .ΙοΙοο οΙ1π·οπιοο ο οοἱ Το.πρέπιοί

π:οπι Ιπιἱ νοπιποἱ ἱπι Βοπ·οοοπιο οοπιο ΙοπιΙο ο απο οοΙοπιπιἱ Ιο Ιο

εἱἱπιιοπιἱπιπιπο, ποιο πιοπι επι πιο οοο ππι8ἱοπιονοΙπιιοπιΙ.ο οπιΙιἱΙοπο.

Νο ροπ·Ιοπιο, π:οπιιο οἱ ο οοἱ νοοπιΙο (ο), Βἱοοοπο, 81ποΙιοπιο ο

Ροπιοπιπιἱο, ο οΙοΙπ·ο ἱπι οπιοπ·1ο οοἱ ππιοοοοἱπιιἱ 8ἱΙἱο Ι1οΙἱοο ο

ΒοΙἱπιο σο; πιπιπἱ ἱΙ πιπ·Ιππιο οι οοοἱ οοπἱΙποπἱ π·οοπ:οιιΙππ πιιἱπιπιἱπι

πιιοπιπο Ιο ἱπιηιποοο 1οοο πιοΙΙ'ἱοοΙο οπι πιπιοο1ο οποιο οι·οο, ἱ

ΙπποΒΙιἱ πιπιιοπιἱ ο οοππιροοΙπ·ἱ οοΙπιἱ οοοπιροΙἱ, Ιο ποιοι, ἱ ΙοιιιρΙἱ,

ἱ οἱπιπιπποἱἱ ο ΒΙἱ οΙππ·ἱ πιι·οοΙοπ·ἱ πιιοπιπιππιοπι1ἱ οΙι`οΒΙἱ ο οποοεο(4),

(1) νοο. Επιπἱρἱο., Ηοππιπ:Ι., Ν, 849 οἱ οοο. - Ρἱπιοπππ., πι. ΙΧ, 137.

- ΑροΙΙοοπιπ·. , ΙΙ , 4. - οπο. , 2ΙΙο1πιπποηιΙπ. , ΙΧ , °7. - Βἱοοοπ·. 8ἱοππΙ.,

ΒΕΝίοϋπ. Μι!πιπ·., Ιἱἱπ. ιν ο Υ. - Ρπιπιπππιπι., ΙΙΙι. Ι, ν, ΙΧ ο Κ.

(9) να!. πιορπ·. ποιο. 99, οπο. 9, οἱ ἱπι οπο., μη. 93, οοΙ. 9; με.

94, 95, οοΙ. ·1 πο! ἱπι πιο!.

(8) νοο. εορπ. μη. 97, πιοΙ. 9; μη!. 98, πιοΙ. 9.

(ο) Βἱοοοπ., ΒἱοΙἱο1Ιπ. ΜεΕ. Π', 14, ν 8. νοοπππιεἱ ἱ Μπι ποΙπιΙἱνἱ

οοΙΙο ποοποοο πιἱοἱΙἱπιπιο εἱἔπ π·ἱροπ·ἱππ1ἱ ἱπι πιπιοο1ο πι1οεπιο νοΙπιππιο (μπε. 29 ,

πιοΙ. 9, πο! ἱπι πιο1..). Ππιππ οἱοοποπιιππ ροπ·π) πποεπιἱ ιιοΙππΙιἱΙο οἱ οππεοπ·ππο

ἱπι οπιοε1επ οπο: 1π·πι ἱπι πιπιπποιἱοπιο οι Βἱοοοπ·ο ο πιπιοΙΙππ οι Ρπιππεοπιἱππ.

Βἱππο ἱΙ ρπἱππιο ποιο Ιοίπιππ.<ι, πιπ·οοι·π·έπο ο.: 8ἱσἱΙἱπι ΒπιοοπιΙο, ίοοο οπἱἔοπο

ΒΙἱ πιπιιἱοοοἱ ππιοπιπιππιοπι1ἱ, ἱ πιπιπιΙἱ πιοποἱὸ οπο πιοπππο οοΙΙ°ππποΙιἱἱοΙ1ο

ίπιπποπιππ οΙιἱπππιιππΙἱ πΙεπΙππΙοί (Ιἱἱι. ιν, οι ): ἱΙ εοπ:οπιοο ἱπινοπιο τἱἱοππἱοοο

Ι'οπιἱπιἱοπιο οἱ πιΙοπιπιἱ ποιο ίπιπποειπιο πἱεπιΙἱπ·ο 1ἱπιο οἱ ποπιιρἱ οἱ Απἱοποο

Ι'πππππονο οι ΒοοιιΙο ἱπι $πιπ·οοοπιο: “πιο οπο οπππ8οππ8 οοοπιππι “προ”

ΒπποοπιΙππππι πωπω απο πποππππιπππππιππ ἱπι 8πιπ·οέΜπιπιπ πιο/Μίκα , επ

ωΙοπίπιο πιο πΙπιπππἱσἱΙἱἱ π:οππ.ππιπ·1οιππ Λ!π·ιΜπποο [αίσιο (Μ. ΡΡποοίπ:., Χ). Ε

οοἱιἱιοπιο οοΙἱ π:οπιιΙιπποπι επιΙιἱἱο πιπιπι ΙοΙο ορἱπιἱοπιο οοΙΙ'πππ·οοππιοπιἱο ιππι

Ιἱοἱεεἱπιιπι, ποιο ΙιοοππΙπι πιοο1πιπιοο οἱ Εοἱπιπι πιοπι ρο1ο οοεοι·ο οοοἱο οἱ

Απἱε1οπι π:οιιΙ.οπιιροποππιοο οι Οπποπιιο, 1ππἱἱονἱπι πιο 8Ιἱ πιΙΙπἱΙππιἱοπ:ο ροππο

νοπππιπιο πιοΙΙο οπιοπ·ο οἱ ,ΙοΙπιο, πιο Ιο.ίο πιπιΙοπο οἱ νοππιππι οοἱΙἱ2ἱο πιοΙ

Ι'ἱ5οΙ:ι. ΜΙ οΙιο οἱ οοοιποο ονοπο ἱΙ π:οποο Ρπππιεπιπιἱο οποοπιπο ΐπινοΙοεππ

Ι°πιπιιἱοοπ1ππ νοπιπιπο οἱ ΙιοοπιΙο, ο οοο ο11ἱππιο οἱπιοἱιἱο· οποιο πι1ο1ο οπι

Ιπιἱ πἱοοΙ1πιἱο πιοπιιο ἱιιιεἱππποο πιπι ορἱεοοἱο οΙιο ρο1οπι πιπιοπ:οπο ππΙΙππ

σποοἱἱιἱΙἱΙΞπ οοἱ ππιοοοπιΙο ρπἱπιοἱροΙο.'8ἱἱΙ`ππΙἱἱοοππιροΙἱ_πιοππ ππιΙΙοπιπιοπο

ἱπι Εοππιοιἱ πποεπιἱ ροοΙοπἱοπ·ἱ Ιπι πιοιππιππ οοΙ νἱοπιΙ οπιΙΙπι πιπ:οπ·πιοπ·ο πι ἱιπἱοΙἱοι

οποοΙοπ ρω· οπιοε1ἱ οπιπιππἱοεἱ οπιππιπιἱ οοΙΙ'ἱπιιποπι8ἱπιοιἱοπιο , ροἱοΙιο οΒΙἱ,

πιοπι π:οπιΕοιιΙο οἱ πιεεοπἱπ·ο π:πιπιιο πωπω Ιο ρπποεοπιιο οι 1ιοοπιΙο ἱπι

$πιπ·οοποπιπι ππἱ·Επ:πιιπιἱ οι Λπἱοἱοο, ο οι πποοπἱνοποΙἱ Ιπι οοοΙππιιἱοπιο οι οπι

τοΙοο πιιοἱἱ πιποἱιἱΙοἱΙοππἱοΙιο πιπιΙ·οοπιιπιἱοπιπιο οι ΩπποΙἱπππ·ἱ , πιπιπποΙΙππτο οππ

Ιππἱ απο πιπιἱοπποππιπποἱπι οἱ ΙπιΙΙο επιπι οοπιἱπι Επιπππρπιππίπι οπιΙπιπο£πιππι, οποὸ

οι ΙιοτΙο πιπι πιΙΙππο .Ιπιππο, πιπἱππι-οοοπιἱἱο οοΙ ειιοοο1πο Απ·ἱ:1οο, πιοιιΙΙο

ι·πιπιοο πποποἱπ) πιπι ποο1ο οἱ 8οΙἱπιο (Ρο!οΙππΖ.ππ., Χ) ἱΙ πππιοΙο πιοπι οοοπιπ),

πιπιπι ποιο οοτἱΙ1ο ππἱιἱιἱο Βἱοππιπιιιπἱ οι πιο ἱἱοΙἱπιοΙπιπιιπι, πιο ο πιπιοοΙ.ο πο

1ποἱἱπππἱ Ι'ππππιρΙἱππ;ἱοπι_ο οοΙΙ' πιπι1ἱοππ ΩππεΙἱπιπἱ , π:Ιιο οι οπιἱπιοἱ οΙιἱοππππιΙππ

οπο οἱ οπο πιοππ:ιο. π:ΙΙΙΣι οἱ..Ιοπ.ππ ο .Ιοπ.πιΔ, πιο @Μαιου οι Ιππἱ ΐπ·πι1οΙΙο
Ιπἱ`ἱ'οπιοππιἱοοοΔοΙ ΙΙΙππω-π1λπ..ιοπιοπο (ρεπ1πἱππ οι οοο οοοπιιρἱοΙο επ:ιο1.1οι·ο),

ἱπἱιο,',οοονοι·επι<_ΙπιἱἱπιπιπιποπἱΙο ἱπιπιπιΙιοΙΙἱεεἱπιιο ΠαΙ€π:οπίο, πιιοπιπποοΙΓοΙΙ.π·ο

οοίξπο ΊἱἐΙἱιποΙπι ο' ΪἱἱοΙο .Ιπιοοἱο ἱο ΒΙοποπι οοΙΙο οοεΙτπιιἱοπιἱ πποι·π1οπζο!πο

ο οοΙΙππ Βοπιοπππιἱοπιο οοἱ ροροΙἱ οο!οππ.πί.. πο. ππιπἱ Ιοπππιπιπιοοεἱ Ιππ οι Ιπιἱ

ε1π·πιπποΙ1ο (πππιΙπιοἱππ, 1.π·ονὸ πποΙΙππ ρπιποΙο .?ο!π· ἱιπιπι ἱπινοποἱοπιο οοΙΙἶοοπ·ιπἱοο

Ποπ Ιἱπ1.'Βπἱππππ οποσ), οοοεοπι ΠοοΙἱπππ·ἱ, ἱπιοοπιεοπιονοΙο πιπιπ:πιππι οἱ

  

ο ἱΙ πιοππιο οι .Ιοἱοἱ ι·Ιπιιοοιο ροι· ΙπππιΒο οπιοοοοοἱοπιο οι ποππιρἱ

οἱ οοπιιπιἱ πιο' οἱ οἱνἱοο οοἱ οπιοἱ οοπππιπιοἱ, ο οοο πιοπιιἱιιἱ Ιἱἱιοπἱ

ο ΙιοΙΙἱοοοἱ οοπιοποτἱ πΙο. οιιοΙΙο ππο8Ιἱοποππ πιποοοπιἱο οι ΕππιοΙο

1οΙιππιιο(5). ΩπιοοΙο. ἱοποοεπι οεἱππΙοπιπο οοἱ πιοπιιο .ΓοΙππίπ.·ο οπιπο

ἱπιοΙποποἱο εἱπιο πο οοπποΙο οι Ροπιοοπιἱο, πιο ο8Ιἱ Ιο. πἱΙοπ·ἱοπ:ο

πιοπιιο οοεο. ἱπιοπιἱιἱποπο (θ), ο π·οοἱππι ἱπιοΙΙπο ἱ πιοιιιἱ οοΙΙο οπο

επιποο οοἱ1ἱοπιτο οοἱ ?'πποπίπππ!ί ο οο8Ιἱ ΑΙοπιἱοεἱ πο, ο ΒΙἱ οπιοπἱ

π·οπιιπιιοπιπο ποιο ἱ Βοποἱ .ΙοΙοπποἰ 1πἱΙιπι1ονοπιο οπιπ:οπο ο.ΙΙο πιο

πιιοπἱπι οι ·πιπποΙΙ'ἱΙΙπιοππ·ο _πιοπιοοοἱοπ·ο ω). Τοπιπο ο πο νπιπἱο π·ἱ

πιιοπιιΙιποπιποοἱ πιοππιἱπιἱ, οι πιο ο οι νοοππΙιοΙἱ εοπιππιππνἱοοπι1ο

πο ΙοπιοΙιπ·οοο ππ·πιπιιοπι1ο οοἱ Ιοππιπιἱ οποἱοἱ, οοπιοοι·νο.Ιο οο.ΙΙο

1ποοἱιἱοπιο οοἱ πιοπιοΙΙ, ο πππιἱπιοἱ π·οοπιοΙΙο πιοΙ οοππιἱπιοἱοπο οοἱ

πιο ο1οπἱοπι, πιοπι ροοπποπιο ἱπι νοππιιι πιιοοο οοοοπο Ιπι πιοπιεο

π;πιοπιπο ο'ἱππιπιιπποἱπιοπ·ἱο πιοπ·π·ο.ιἱοπιἱ; ο οο ἱ πἱνοΙοἱπιιοπι1ἱ εοοοΙπιπἱ,

- Ι`οπιιοπο οοἱ οι·οοΙ πιοΙ πιιοποιπἱππΙἱοοο, ο Ιπι πι1οεοπι οἱοοπιιοοοπι

ΙιοπΙιεππἱο οοΙΙο οπἱοπιἱ οοο οἱ οοΙοΙιτππνοπιο, πιο Ιπ·οποεοπ·οπιο Ιο

Ποοπιπιπιιἱπι πιπΞππιἱ1ἱνο πιο οπἱΒἱπιοΙο, οἱο ιιοπι ἱππιοοοἱοπιο ποιο οΙΙπι

οοο1οπιππι οοἱ ποοοοπιΙἱ οἱ πιπ·οοο πππιοΙΙο ἱοοο, ἱπι οπιοΙο πιο οΙππ·ἱ

που οι οοοιἱΒΙἱπιπιΙο ο πιοπιο οἱνοποπι πιοΙππτο οἱ επιοΙο οοἱ επι

ρἱοπιἱἱ οοππιπππιοππιοπι1ο πιοπιοοοοι·ο. ΠοπποΙ.ἱ οποοιπιοπι1ἱ πιοπι οἱ

ροοοοπιο οοπ1οπιιοπι1ο οοοπιππο ροπ Ιο οΙΙππο οοΙοπιἱο οι οποοο ο

οι οἱνοποο οπἱοἱπιο ποπιιπιιοιι1πιπο απο πιιιΙἱοΙιἱ οοπ·ἱοοπἱ. Ροι·ο

8ο ΙοΙοοιιοἱ πιπιοΙΙο ἱπινοπιΙοπο ο πιπ·οπιπἱο ΙοΙοππΙο οοΙΙ`ἱπιιροε1οπ·ο

Λπιπιἱο οἱ νἱΙοπΙιο (θ), ο Ιο ἱπποἱπππιο, ποιο Ι`ππ πιποΙιοἱιἱΙπιιοπι1ο σου.

ροοΙἱοο1ποοἱιἱοπιο οοΙ ἱονοΙοοο ππἱοοεἱο οι Επιοπι ἱπι ΙποΙἱο (ω),

ποιοι ποιο οπιοπιοπι2ππ, οἱνοπιἱοπ· πιιιΙ.ιοπι οπο· πιππἱπιπἱπο ΥἱοπιΙἱπππιπι ἱπι ποτο

οἱΙοΙ.ω οἱΙΙὲπ οι Μο: οΜπα.ππ Βοί πιεί (νἱοπιΙ, Ατυπο!. ΜΝ!. , πιππι·Ιο Ι,

οοο. 48, 47 , 48 , οι ο 52 οἱ πιΙἱΙι. ροιοε.).

(5) Μπι. οι. Απιπ:Ιιο 8ππ·πιἱιοπιο Ιπιοοἱπ) εοπο1.Ιο: Μπι πωπω πωπω Ζωα

(ἱπι 8πιποἱππἱπι) π:οπ1πΞποππωι· πιππρππΙπιππ1πππ· πιοπι1απιπΣ , οπο ΙΙπππιπππιπιππιπποππο

πποε·οπο2πιτ, Μάιο .Ιοπ.πιππιποπ:5 οποιο Ροπ·Ιππι· οποιο .Ιοπ.πιπιο ππο πιπΙοππΜ.π.ππ·

οιποπποπιπιπ /ίΙ6οπ·ππιπ |Ιοπ·πιππΙί.π σα. (Οοοοππιρο. ΙἱΙ›. ν ).

(θ) οποια Μο οπἱπιππι ποσο πιο2πιπο ότι 8πιπ·π1€πόπι Ιπιπ:πι ππππιπιοπι1 , οπππιπ.·

.Ιοπππο.π πιοσπιπππιππ·: πιο οοι·ιππποππο ·ίιππιοΙί.π ΙΙππιπποπο.π .Ιοπ..πο ΙπππΙιοπιπππι·

(οι Νιου., Χ). Β 8οΙἱπιο, π:Ιιο Ποιο πιοΙΙο οΙοεοο οοπιοΙο οι Ρππιιοπππιἱπι,

οἱπ:ο ειροπ1οπιιοπι1ο:.Ιοπ.π-ιπποππο πιο επι (οοο οππ .ΙοΙππο) ποσο (Ρο!οἱιἱσ8., ΙΙΙ).

(Τ) Εἰ (ἱ. ο. 7'Ιποορίοπποσπ) 0π.ιππ.πιπ π.·οιποοοπιπ·ιππ:: ρπουοοπι απο

Α8Μπιίοπι.πω 0οιπππππ.ππιπ; το! .ποτυπι€ο πιΙἱσππίπππ οπο πι2οπ.·ί.π ΜΜΜ: ΜΜΜ,

πιο! οπποπΙ απο: πΙππ ο!πιππιοσ πΙππο2πιπ·ίοππ.π 0πιππ.π.πιο [απο (Ρπιπιοπππι., Ιου. απ.)

Ιβπ:Ιπ·.π .Ιοπ.Λπιππ οπο! , οπο 8πιτοἱπὶπιπππ €ποππο.ποππο 0ιππππιπ ο! Μάο

οι·πιοσπι @Μπι π:α$οπιπππίπ (ΒοΙἱπι. , Ισα. πιο.) Ε 1.ππΙ.ΙππΠο , ο ἱποπιἱο οἱ

πιο οΙιἱοπο 1οε1ἱππιοπιἱπιπιιο, ἱΙ Μινι, 1ππι11ο ἱπι οπ·π·οπ·ο οπιΙΙο 1'πιπποΙο

Λπιπιἱπππιο, επιπιροεο πιο' ππΙππ·πι οἱἱΙἱπ οι 0π.πιππ 1“οπιοππΙππ οοἱ @οποιο ἱἱΒΙἱο

οι 0ΙΙιἱο το οο' ΩοΙΙἱ , ο οιιοιι€ο π:οΙΙπιπ:ο πιοΙΙππ ροπἱο πιο1$οποποοπιοΙο

οοΙΙ'ἱοοΙπι, ππιοπι1π·ο ππΙΙ'ππΙἱπ·πι ππιοπιππἱοπιππΙππ οοἱ επιοοο11ἱ Ρπιπιοπιπιἱπι ο $οΙἱπιο

(Ισα. οἱΙ), οπι Ωἱοοπποπιο (Ερί.π1. πιο Ωππἱπι1. Μπιτ., Π, 3, ο ο 8), οππ

ΤοΙοππιοο (0π·οοπηιο., ΙΙΙ, ο), οππ Απι1οπιἱπιο (Ι£ἱπππιπ·.) ο οππ ΟΙιιπιοἱπππιο

(Μ: ΜΗ. ΟἱΙοοπι.) πποεοπ;πιο ἱΙ εἱ1ο ρποΙιπιἱιἱΙο πιοΙΙππ ρπιπ·π.ο ππιοππἱοἱπιπιππΙο

(οπο, Πο πο. απο. , Ι, 108 , 101), οοἱΙ. τοπικ ρπ·πποο.). Ι.πι οἱἱΙΞι οι

Οοιπππ.π.ππ πι 0οπιππ.π.ιπ ίοπιοποπι οοἱ Οποπ:ἱ πποεπιπιοἱ οι .Ιοπ.πο πποεπιο1το ἱΙ

ΩΙπινοπἱο οΙιο πιοπιεπι οεοοπ·ο Ιππ θππτππΙἱπ οππ1Ιππ.π οΙιο νοοοοἱ οπιππο1πιπππ οοΙ

' επποοοἱω ΤοΙπιππιοο πιω. οι.) Μι Ιο οπο ππιοοοοπππ·πππιοο οι 8πππ·οοποπιπι

(ΟΙπππποπ., 8πιππΙ. πιπιπ€ο. , ΥΙΙ). _

(8) νοο. Ιππ πισω ο ρπ·οοοο. ο ππΙἱ πιΙΙπ·ἱ 1οπιο ππἱἱοτΙ1ἱροπἱπιἱἱοπ·ο πιΙΙοι

με. 96, πιοΙ. 1.8, πιοΙ. 1.

(θ) Μο. οορπ·επ μη. πιο, οοΙ. Ν.

(10) 5οΙιΙιοπιο Ροππεππιιἱπιποοοοππ1ἱ π:Ιιο πιἱπιπιπιἱ πιο Τποἱπιπιἱ επιπιπιιροπἱ

οοο Επιοεπ οοΙΙο ΙΙΙπποπι ππονἱπιο, πιο£ὶ 1πεποροπ1απίοπω ἱπι 8ππιπιπιππΔιπ,

πΕπ·πιοπ.·ί.π, οπο οπο: πωπω π.·οπιππεπΙοπ·πιπ2, ροπ·ππι€.:1€ :απο (ΙΡΙιοο., Χ; πποο.

οορπ·., με. 25 , πιοΙ. Θ), ο 8ἱΙἱο ΙΙοΙἱοο Ισ π·ἱροΙπι απο οπποἱ νοποἱ,

|1||Ιππαππο οποιοι , ο! :οποιο ρο.ππποπο π·οπιπ:ππιο

Ι)€.προπί ρπ:Ιοοο_, 'πιο ειναι Ροποαπππα, Τπιππσπ·ί. π

ο Ρπππιάσππ., ΧΙΙ, 361459.

οοοοἱπιπι8οπιοο ἱπιοΙἱπο ποιο Αππιεοπ:οπ·πι, οππρο οοἱ 8πιποἱ-ροΙΙἱπἱ, οἱ νοο

1πιποι οἱεπποπιοοπιἱο οοἱ οοἱ1.ἱ Τποἱπιπιἱ, _ _

. .. .οποιοι Πίπα: όποιοι: πιο οπἱοἰππππ πωπω,

Ιπ πωπω Η.πιππ>εππιοπππο ?οποσ π·οπποσπι1πι ουπ·πιπ·πιπ.

. . · ΙΙιἱο.·ν. 344-65,

ο οοἱιΙιοπιο Ροπιιροπιἱο ΜοΙπι ο ΡΙἱπιἱο ροπ·Ιἱπιο οοἱ ροροΙἱ άΙίο.πί οι Βοτ

οοεπιοι π:πιππιο οεἱοΙοπιΙἱ ιιΙΙο Ιοπ°0 οἱἱπ (Μ: πο. οπο., Π, π. - ΗΜ..

πωπω., ΙΙΙ, 13. νοο. οορπ·. Με. 98, οοΙ. 19 ο 9ο ), ἱππΙΙππιπἱππ ἱπι

οιπΙιἱΙο πποεπιἱ οοΙΙ'πππ·π·ἱπ·‹› οἱ οπποεπεπ οοΙοπιἱπι - 1ποἱοπιππ πο ΙἱπΙἱ πιο.

πο
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ποιι ο ο!ἱοιιο οο!!ο οἱοι·ἱσο σι·οοἱ!ιἱ!ἱ!ὲι σ!ιο ο!σοπο νἱ νοπἱοοοιο

ο`ο!!ι·οπιοιο (!),οο ο!!ι·ο ποο ἱοοοοι·ο νοι·οιποο!ο σο!οπἱο ππονο,

οἱοοοπο οιοοοεἱπο οο!!ο οπ!ἱσ!ιο, !ο οοο!ἱ ο οο! σοι·ο!!οι·ο ο

οπο! οοἱ οιοοιἱἱ, οννοι·ο οοἱ !οο8!ιἱ οο οοοο οππο!ἱ οι·οποοο

απο οοο!οι·ἱοιπιοπ!ο !ο οοιἱνοιἱοπο οο ἱ! ποπιο (θ). Νοπ πιο

ι·ποποο οοποοο !ο ιιιοοοοἱιιιο, οπιἱ ποπ οο!οποο οοοοοιιοιο,

ο σοοοο οο!!ο οοοοοΒοοτο ιποπιἱοπο ΐοποπο οοο!ἱ ο!οοοἱ οσο!

!οι·ἱ, πο' ἱποο8ἱπο ίι·ο!!ποοο ο οοροι·ο!ο, ο ίοιιο σοπσἱιἱοοοιο

σ!ιο !ο σο!οπἱο Μι·οπο, !ο |οπίοίο, !ο οι·οσ!ιο, ο !ο !ίοίσοο, οο!!ο

οπο!! οἱ ο οποιο ιοοἱοππ!ο, οοπο !ο οο!ο ἱ! οι σοὶ οιιἱνο ο

ιποποἱοπο ἱπ 8οι·οοοπο οπο οοοοι·ο σοπ σοι1οιιο ο!!”οιπιο!ο ο

οοο!οπο!ο.

Μο οἱ οποο!ο σο!οπἱο, σ!ιο ἱο σ!ιἱοιποιο σοοἱιο!ἱ οοι οἱ

ο!ἱιιοοοι·!ο οο!!ο ο!!ιο οι ιπἱποι· ποπιο ο οἱ οποπἱο οοἱο!οπιο,

οιιο!ο οτἱιπο ο οπο! οοοο οιιἱνο ο!!' ἱοο!ο οοἱ· σοι·σοιπο ο!οΙιἱ

!ἱιποπἱο οι ποονο οοοἱ? Εσσο !ο οοοο!ἱοιιο οἱἱι οιοοο σ!ιο οἱ

οορι·οοοιι!ο οἱ οο!!ἱ ἱπνοοιἱΒοἱοι·ἱ πιο σοοο οποσ!ιο πο! οοι·ἱοοο

οιἱπιἱ!ἱνο οο!!ο οοιοο ἱο!οι·ἱο; οι! οσσο ἱ! ιποιο ἱπ οοἱ Μπίτο

8οι·οπο ο!σοπἱ οσιἱ!!οιἱ ιιοιοοπο!! οοι· ονοι· νο!ο!ο οιοσἱοοιο

σοπ οιοἱπο!ο οοσσοοοἱοπο οι οοοσ!ιο οιοπο!οοἱσ!ιο οιι ι”ο!το οἱ

οπο! οπο ο !οπο!ιι·οοο οπ!ἱσ!ιἱ!ο. Νοιι ο ιπἱο ἱιι!οποἱιποπ!ο οι

οοοἱιοι·ιιιἱ σοιι οονοιοἱιἱο Ποοπιο ἱπ ιο!ο ἱπ!ι·ἱοο!ο !ο!›ἱιἱπἱο

οο!!ο οοἱιἱο οιἱοἱπἱ; οοοοτσἱὸ, πο! ι·ἱοοοποοιο ο οπο οοιποποο

σ!ιο ίπ οοἱ σοοοο οι ο!ι·οπο ἱ!!οοἱοπἱ ο οι ιπο!!ἱ οποιο, οπο

πιονοπιοπιο !ο οο!ιἱ!οοο οοἱπἱοπ ιπἱο, !οοσἱοποο σ!ιο ο!!ι·ἱ οἱίι

οι πιο ἱο!ι·π!!ο ο οἱίι ΐοι!οποιο ι·ἱοσ!ιἱοιἱ σοπ πιιονο !οσο οπ

οιοοιποιι!ο σ!ιο ιἱιποπο !πἱ!ονἱο οοοο!!ο πο!!ο οι·ο!”οποο ποσο

πιο οοἱ οοσο!ἱ. Ποιπἱπσἱοιο οοι!.οπΙο οο!!'οοοοινοτο σ!ιο 1ο!!!

8οποιο!πιοπ!ο Β!ἱ οο!οι·ἱ οιοσἱ ο !ο!ἱπἱ !”οππο οπ!οι·ἱοι·ο ο! ποιπο

οι Βιιιοιτοιο, οοι·ἱνο!ο οο Βιιιιιιο ἱἱο!ἱοο!ο οι οΙοσοι·ίοο, Γο!!ιο

ποπ !οπἱο οπο !'οι·ι·οι·ο ἱπ οοἱ οοοοοπο οοοοι·ο οοοοΙἱ 8!ἱ ιιπιἱοο!ἱἱ

οστἱ!ἱοι·ἱ, οἱο!ἱποποποο ε!'"ἱοοἱ οοἱ ΙοΙαοοἱ, οοἱσ!ιο ν'ο ο!ιἱ οοο!ἱοπο

οονοτοἱ !ο!ο οἱοἱἱπιἱοπο οοοοι·νοι·ο (πιο. οσοι. ο”. 98, σο!. θ, πω. ο),

οποπιο οο! οοποοποο οἱἱι ιιπ!οι·ονο!ο οοο!ἱ οιοοἱ!ἱ , σ!ιο ιἱΒο!!.οπο σο

ιππποιποπιο οπο! !”ο!ο οι ι·οπιοπιἱ ἱ! νἱοε8ἱο οἱ Εποο ἱπ 1!ο!ἱο, οο

οοοπἱπποοοἱ , !ι·ο !ο ιι!!ιο, ιι!!ο οπο οοοἱΙἱνο Ιοο!ἱιποπἱοπιο οι 0ιποι·ο

ςιποπ., ΧΧ) ο οι 8!ι·ει!ποπο (Οοοοι·., ΧΙΙΙ), οο!!ο οπο!ἱ οἱ ιοοσοο!ἱο

σ!ιο ἱ! ίἱε!ἱπο!ο οι ΛπσΙιἱοο ποπ ποσ! οο!!ο Ριἱοἱπ , σ!ιο ιἱοοἱίἱσο !ο

οιιοι οι Τι·οπι , ο σ!ιο οοοο ονοινἱ ι·οο,πο!.ο οσοι· οἱπ οππἱ , πωσ !ιι

οοι·οπο ει' οποἱ ‹!ἱοσοιιι!οπἱἱ.

(1) Ε !ι·ο οποο!ο οἱ οοοοοπο οιιπονοι·οιο !ο σο!οπἱο οἰοπΙοοἱ ο σοι·

σέσοιιο, οο!!ο οπιι!ἱ οιιι!οπο Ροοοοπἱο, Το!οιποο ο Ρ!ἱπἱο ςιπωπι., Χ.

θεοοι·οο!ι., Ι!!, 8, οπο. '76 ο '77. - ΗΜ. ποΕιιι·., ΙΙΙ, 13). !π οπειπ!ο

οἱ οιιἰιπἱ, σ!ιο !“πι·οιιο ἱποἱοοπἱ οο! ΜΜΜ, οοσοποο !'οπ!οι·ἱἱἑι οι νοι

ι·οπο (Ν, 10), ο οι Πἱοπἱοἱ οι Λ!ἱσοι·ποοοο (Ι, 9 ο Μ), !ιιιοιοι·ο οοἱ·

ιποπ!ο ο!!ο ἱπ!'ο!ἱσἱ!Ξι οο!!ο !οιο 8ποι·ι·ο οο8!ἱ Πιππιἱ, ο ιι!!ο ιιοοοοοἱ!ο

σ!ιο ηοἱποἱ ε!ἱ οοἱποο ω ο!οπιιπι!οπιιι·ο !'οπ!.ἱοο ο ο οοι·σοι·ο οπο

ππονο οο!ι·ἱιι πο!!ο Τιἱππσιἱιι οἱο οσοποο!ει οοἱ 8ἱσοπἱ (Πἱοιιἱο. Ηο!ἱσ.,

!, 16 ο 99), οοἱ· οιοοιποπιιιιο ιπο!!ο οι·ο!ιοΜ!ο !'οι·ι·ἱνο οἱ ποπ οοι·

ιἱοπο οι οιιοο!ἱ οοπ!ἱ ἱ!!πο1ι·ἱ ιι!!ο οοἱοοεο ποπ !οιι!οπο οο!!π Βοι

οοεπει. Εο ἱιι οππιι!ο οἱ οοσοποἱ, !ο νἱοἱποπιο οο!!ο 0οιοἱοει, ο !ο

Βοοι·ι·ο ἱο!οοιἱιιο οο!!ο ππο!ἱ οοιι!ιι ἱ! οποοο!!ο Ρπποιιπἱο (!οσ. οι.

νοο. οσοι. οοο. 95, σο!. Τ) οοι·οοποοπο !οσἱ!ιποπ€ο σ!ιο οοοἱ οΜιἱοπο

σοι·σοω ποονο οοοἱ πο!!ο οοι·1ο οἱο οο!!οπ!ι·ἱοπο!ο οο!!'ἱοο!ο, οονο

ιιοοππ!ο οοοἱοιπο οἱ ΤἱοπΙο:ἱὶ οοπο σο!!οσο!ἱ οο! ιποπ!ονο!ο 8οοει·ο!”ο

Το!οπιοο.

(9) Τιι!ἱ οοπο, ο πιἱο οἱποἱιἱο, ἱ Μωβ, ἱ 8οοοίποϋ, 8!ἱ .άοοπέιἱ

ο ἱ Βο!ιιι·ἱ ι·οιπιποπ!ο!ἱ οπ 8!ι·ο!ιοπο (ΠοοοπιοΙι., πι). ν), ἱ Ι.οοι·οποἱ

ι·ἱοοι·οπΙἱ οο 5ο!ἱιιο (ΡοΙοοἱο£., Χ), ἱ (`οι·οοεπε·ο, ἱ Οοι·ίπο·ί, !δοΙοίιοπί,

ἱ Ι.ποἱοοπσοἱ. 8!ἱ Βοοι·οποποί, ἱΏοτποποἱ, ε!ἱ ΒοΜΙοποί, ἱ Βιιοι:οποί,

ἱ ΒσΙοἰ£‹ιπἱ, ἱ Γοηιἱοοποἱ, οοἱ δι:ποίΕοιιί, ἱ ΝεοοοΙΜ ο ἱ Ι/αΙσπϋπί

οππο!ο!ἱ ι!ο Το!οιποο (8ι·οοι·., Ι!!, 3), ο ἱ Βοοοιιο·ό ο ἱ Νοπνισί οοἱ

οπο!ἱ οιιι!ιι Ρ!ἱιιἱο (ΗΜ. τοπιο., ΙΙΙ, !3). Α!οοιιἱ ἱπΓο!!ἱ οι πποο!ἱ

ποπιἱ οοιιι!ιι·οιπο ‹!οι·ἱνπ!ἱ οο!!ο Με! οπ!ἱσ!ιο οι 8οι·οο8πο, οποιο

Ωοιιπτο, Νπιιιοι.ιο, πο” ο Νοιι.ι, π!!ι·ἱ οο!!ο τοεἱοπἱ οπο οποἱ οο

οο!π!οι·ἱ οσοποονοπο, σοιπο Βοιιιιοοοιοο ο 8οι.ι:ι, οο ο!!ι·ἱ οοἱ σοοιοιπἱ

οο!νοο8ἱ οο!!ο οιοοοσ Βοπ!ἱ σ!ιο !ἱ οοιοειιιοπο, οπο!ἱ Γοι·οπο οοπιιι

οποοἱο ἱ πωω , σοοἱ ο!ιἱοιπο!ἱ οοσοποο ἱ! σἱ!ο!ο Ροποοπἱπ (ΡΙιου., Χ),

οοι·ο!ιο, ει!ι!ιοποοπο!ο !ο οοι·οο οἱοππτο, ο ποιοι οεπἱ σοιπππἱσοιἱοπο

οο'Οοι·!ο8ἱιιοοἱ, πιοιυποπι όιιο€ο οοοιιρο!οι, .ιοοι·οοιιι οοποσοσι·ιιπ!.

οΊοιιποοπ οο!ο ο!! ἱοο!ο οοἱ (ἱι·οοἱ ιιονἱοοιοιἱ: οοἱ Μαιο ο

θι·οοσίο, οἱσο Ροποοπἱο, οοπιιιιοι·οι!ί Μισο οοιιουιοοπιπ2, Ισπ

πυ.ΜΜ, μα! [ΜΜΜ Μίκα! ίποιιἰο |ιοπιοιιό ποο!ιοίί, πόρο!

Ιοιοπ8.. . δοκυσ.9 παο σο!οπίοπι ίπ ΪσιΙΙΝΠ.9.4Μ οοοποοποπιπ

οποοο)ιιί€, οποο, πιο2αΙοοι·ίοι·ο οοσοοιι!ο, οο είπε πατάω πάρε!

ΙοΙο σο! (Ρύσιο, Χ). Ε 5ἱ!ἱο !ἱο!ἱσο:

Ιποο Ιονιου” οι·ίπο 6'ι·οίέο σποιοοπι2ο σο!οπίο.

Ποπ: [ΜΒΜ διιιιουο οοπει·οοο οοποοίπο Μαιο

Ποπ:ιο!ίο, οφ .ιτε οο πιο!οοί! ποιπίπο 2οι·ι·οο.

Ροπίσοι·., Χ!! , Βὅ8 ο οο8. (ο).

5ἱἱῖοπο οπΕοιἱοι·ἱ ο οι ποιπο οι·ονο ἱποοοἱ!ο!οπιοπ!ο !'οοἱοι·ἱοι·ἱ!ο

οοο!ἱ οοοιἱπἱ σ!ιο !ο ἱπιοοοοι·ο; ο οο οποποο ἱ Πιοσἱ οοοο!!ο

κοπο !'ἱοο!ο σο! νοσοοο!ο ἱἱοοιο!ἱνο ο'Ιοοποοπ ποπ οοἱο!ονο

οπσοι·ο !`ο!!ι·ο οο!τοπἱπιἱσο οι 5ιιιιποοπ·ι, ιοοο οοποπο οοοοἱ

σ!ιοιιοπιοπ1ο σ!ιο !'οι·ι·ἱνο οο!!ο σο!οπἱο οΓιἱσοπο ο !ἱ!ιἱοο-ἱοιιἱσἱο

οονοπο οοοοι·ο οοο!οι·ἱοι·ο ο οοο!!ο οο!!ο οο!οπἱο Βιοσ!ιο.

Νο πιἱ οἱ οοοοποο σο! Π!ονοτἱο σ!ιο 8οιιοο το ἱ! οἱο οπ!ἱοο

οσσοοο!οι·ο οο!!'ἱοο!ο, σ!ιο ἱ! ιιοιπο οι δοι·οοοπο οοἱποἱ νοππ!ο

ο!!ο !οι·ιο οονο οοισἱο ιἱοπ!οι·οἱ οι·ἱπιοτἱο, ο σ!ιο !'ο!!ι·ο οι

Ιοοοποπ ποπ ίπ οἱοιπιποἱ ιιοιπο οπο οιοοτἱο, ο! οο!οιποπ!.ο

οοο!ο οοἱ Πιοσἱ, .ο πο ἱ Πιοσἱ πο! οοιιἱο !οιο !ἱπΒοοοοἱο,

σοιπο, ο ιποοο οἱ οοοιιιοἱο, οπσ!ιο !ο $ἱσἱ!ἱο !”ο οο οοοἱ Βιο

σοιποπ!ο οοοο!!οιο Τι·ίπιιστέο ω. Ιιποοισἱοσσ!ιο !ο!!ο ἱ! ἱοποο

πιοπ!ο οο!!'οι·οοπιοπ!οιἱοπο (]!ονοι·ἱοπο σοποἱο!ο πο! Βἱο,ο!!ο

οπο !οοιο οι Ροποοπἱοω, ἱ! οοο!ο οποσ ονοι· ι·ἱ!“οι·ἱ!ο !'οο!ο

ι·ἱοτο οοποπιἱποιἱοπο οο!!'ἱοο!ο ἱπ!ι·οοο!!ο οοἱ Βιοσἱ ιποισο!οι·ἱ,

ο !ο οοο!οι·ἱοι·ο οοιἱνοιο οο 8.ιιιπο, πονοιο οιοἱποἱοιποπἱο !ο

σο!οπἱο οοινοποἱονἱ, ο πιο οποοτο οοοοοπο ἱ! οοἱπ!ο !ποΒο ο

οοο!!ο οοο!ἱ Ι!ίο.σί οσοπιοο!ἱ οο!!ο !”οΒο ει! ιπἱοοιοποο οσσἱοἱο

οι Τιοἱο. Ε οἱσσοπιο οο πι! ι·οσσοο!ο νοι·ι·οο!ιο οο ἱπϊοιἱιοἱ σ!ιο

ἱ! ποιπο δι·οοο οἱ Ισοποοο οι·οσοοοοοο οἱ πο οοοο!ἱ ο!ιποπο

!'οι·ι·ἱνο οο!!ο οποοοπο σο!οπἱο. ἱ!ἱοσο, !.ο!οο οο σἱο οπο! οο!!ο

Βοοοι·οίο ἱ! οτἱπσἱοο!ο ιιιο!ἱνο ο οο!ιἱ!οι·πο, οοπιπιοποοο!ἱ

ο!ιοιιο οοοοἱ, οπο, 1οο!ο !οοιοο ἱπποπιἱ ο!!'οοοσο !ι·οἱοπο,

ποιπἱιιἱ οιοσἱ, ο οοι!ἱ!ἱοἱ οο!!ο θιιοοἱο, πονἱοοοοοτο οιοἱ!ο

πιοπἱο οπο ει!!ο οοἱοοοἱο οοι·οο οοἱ· οο!ο σοποο οι ιποι·σο!ιιι·ο.

Μο ο'ο<ἐ!ἱ ονοοοο ιἱΠο!!ο!ο, ο!ιο οοο!!ο πιοπο οι οιοἱοΒ!ιἱ

!ι·οἱοπἱ οοἱπ!ἱ οο!!ο !οπιοοο!ο ο ιἱσοντοι·οἱ ἱπ Βοι·οοοπο ο ίοι·οο

οπο οο!!ο τοπιο ἱιοοἱιἱοπἱ οοο!ἱσ!ιο εισοο!!ο οποιο νοιο οο!

@οσο νἱοο8ἱο!οιο, ο σ!ιο, οπσ!ιο νοι·ο οοοοποο, ίπ πιο! σο!

!οοο!ο οο Ροοοοπἱο οοοο !ο σο!οπἱο οἱ Βοιπιο ι.ιιιιοο, ποπ ο

νιοΙι!ιο οο!!ο !ιοοο οι οπ ίο!!ο ο ἱπιπιοἔἱιιοιἱο πο!!ο οοο!οοιο,

ο οι·ιοιιοο ιιο!!ο σιοπο!οοἱο, ἱπιοο8πο!ο ππ ο!!ι·ο ποιο ο'ἱπ

σοπιοοἱοοἱ!ο ιοο!ἱ!ο. Β σ!ιο Ιο!ο επι !ο οτοοοοοπιο οο! ποπιο

€σιιο.ποσο ο! ποιπο .οοι·οο, πο ἱ! Ο!ονοι·ἱο !ο πἱοοο, πο νἱ ο σ!ιἱ

οοοοο οοοἱ!οι·πο, ο!!οοΙοποο!ο οοοἱ!ἱνοιποπ!ο οοἱ οστἱ!!οι·ἱ !ο!!ἱ

οοιιει ι·ἱ!'οι·ἱ!ἱ, ο!σοπἱ οι οοο!ἱ ίοι·οπο σοο!οποἱ, οο ο!!ι·ἱ ο

ιἱοποἱο οἱ ιπο!!ο. απο οπ!οιἱοι·ἱ ο!!ο οιοοοο Ροοοοπἱο. 8ἱοοἱ!ἱ!ο

οοοποπο οποιο ἱποοπσοοοο !ο οι·ἱοι·ἱ!ο οοἱ (ποσο οπο!ἱ Αίιἱσοπἱ

πο!!ο σοποοσοπιο ο πο!!ο οσοοοοιἱοπο οο!!ο $οι·οο8πο, οσσοιι·ο

π!!οι·ἱοι·ιποπ!ο ἱπνοο!ἱοοι·ο, οο ἱ οιἱιπἱ πο οἱοπο ο!ο!ἱ ἱ-οἱπ

οπ!ἱο!ιἱ οοοο!ο!οι·ἱ. Α πιο οοιο σ!ιο πο, οοισ!ιο ἱ θτοσἱ, οο

σοποο !'οοιοι!οι. οοἱ οἱἱι οοοοππο!ἱ στοπο!οοἱ, ποπ οἱ οιο

(3) νοοοποἱ οἱἰι οποιο ἱπ οποοΙο ο!οοοο ι!ο!πιπο οπο. 88 , σο!. Η,

ιιο!:. 3, 8!ἱ ο!!ι·ἱ ιοο!ἱ οι ΡΙο!οπο, οἱ Ἀιἱο!οἱἱ!ο, οι Ρ!ἱπἱο, οι $!ο!'οπο

Βἱιππ!ἱπο, οἱ Μοιιἱοπο Οοοο!!ο, οι 5ο!ἱπο ο οι !οἱοοι·ο, ι·ο!ο!ἱνἱ !ο!.!.ἱ

ο!Ιο οτἱιιιἱΙἱνο οοποιπἱποιἱοπο οι Ισπιιι:ο.ι ο οἱ 8.οποοιιο·ιπιπ σ!ιο ἰ

Βιοσἱ οἱοοοι·ο ιι!!ο 8οι·οοειιο. ” |

οι) Ω!πνοι·., οπο. απ8€ο., ν. :

(ο) ΡΙιοσἱο., Χ. 12 !ιο ι·ἱοοι·!ο!ο οοι· ἱιι!ἱοι·ο ο!!ο οοοἱπο Μο 95,
σο! ι' ο ο· οο! οι·οοοπιο νο!οιιιο. ο



ισιιιιι.ι. 37

  

εΙ:ΙιΙσιοπο σ ΙΙιπ8Ιπ πιω σοΙ πισι·ε, οΙισ ιιιοΙΙΙ σππΙ ΙΙοπο Ισ

ΙΙΙσιιΙιιιοπε ΙΙΙ ΤιοΙσ ω, ε Ισ ιισνΙΙ,έσπΙοπΙ Ιοιο νεισο Ι' οσοι

ΙΙσπισ ΙΙσΙ ΜεΙΙΙΙει·ισπεο ΙΙιι·οπο ποειειΙοι·Ι σ ΙπιεΙΙ'εποοσ πιε

ιποισΙπΙε. ΕΙϊοιο ιπ1σΙΙΙ ι·11ειιεοε σ ΙσΙ Ιεπιπο ΙΙ πιππο σππι·οΙΙο

ΙΙΙ 8ιεεΙισ πσνΙ σΙΙσ. $ΙΙ:ΙΙΙσ, πσιοΙισ πιΙιπσ ΙΙΙ ΙΙπεΙΙ'σΙσ εισπο

ΙιπεΙ ιιισιἰ Ιπ1`εεΙσπ ΙΙσι Ι:οισσι·Ι ΙΙιιεπἰ, εισπΙσ εισ Ισ Ιει·οΙ:Ισ

ΙΙει Ι›σιΙισιΙ σΙιΙΙσιοι·ι ΙΙεΙΙ'ιεοΙσ, οΙιο πΙιιιιο σιΙΙΙνσ σννιεΙπσινΙεΙ

πει· πεποπσιε (θ). Οισ ιιοπ ει ποιεπΙΙο εΙιπποιιε οΙιε Ι ιισνΙ

εσ1οιΙ σι·εΙ:Ι ΙσπΙσεεειο Ι ΙΙΙΙΙ σσιΙΙΙ πιΙπισ ΙΙεΙ σΙΙ:ΙΙΙσπι, σπ,π

εσεεπΙΙο πΙΙι εοπεεπισπσο σΙΙ' Ιπίσππσ ΙΙεΙΙσ Ιοιο πσπ1Ιεσ, εΙιε

1οοεσεεειο σνσπΙΙ Ισ πΙΙι οπποι·ιιιπε σ πΙΙι νΙΙ:Ιιιε επισε8Ιε

ΙΙεΙΙσ ΒΙοΙΙΙσ, οπ,πΙ ισΒΙοπε πειεπσΙΙε Ι:Ιισ Ισ. νεππΙσ ΙΙΙ πι·εΙιΙισ

Ι:οΙοπιε σΙΙσ $σιΙΙεσπσ, ΙΙοπο ΙιπεΙΙε Ι:οπΙΙοι1ε πεΙ 1ειιιπιει·οιεΙ

ΙΙσ ΑιΙε1εο σ ΙΙσ. .ΙοΙσο (3), ποπ ποτε πιεεεΙΙειε Ισ πισΙΙε1Ισ

εποοσ Ιτοισπσ. ΙΙΙσ πιιιπσ. οσε ΙΙ νσ.Ιοι·ε διεΙ:ο σ Ι'Ιισ ΙΙΙ ΑεΙιΙΙΙσ

ι·ονιιισεεειο ΙΙ ιεσπο σ Ισ ίσιωσε. ΙΙΙ ΡιΙσιπο, Ι ΙΙσπΙΙ:Ι ε σΙΙ

ΕΙιιισεΙιι εοΙοσνσπο ΙΙΙιεισιπεπιε ΙΙ πισιε πσΙΙΙ:ο, ε Ι'ιοπΙο, σ

Ι'επεο. 8οιιο πιεσε Ισ ΙσιοιΙε ΙΙει ιΙοοιΙΙΙ σπΙΙεΙιΙεσΙπιι ΙΙΙ ισΙὶ

πσνΙΙὅσιΙοπι, ε εἰ ε επι νεΙΙπιο οιισπισ Ιοεεε ΙΙιι ΙΙσΙ 1επιπΙ

ει·οΙΙ:Ι Ι'εοεσΙΙεπισ ΙΙΙ ΙιπεΙ ΙΙπσ ποποΙΙ πεΙΙ'σιισ πσιι1Ιοσω.

Οπιειο, εΙιε .ισοεοΙεε πε`ειιοΙ ποεπιΙ Ισ ΙισΙΙΙποπΙ σπισι·ΙοιΙ ε

οοεΙσπσε σΙ ισΙΙο ΙΙΙ ΕΙεπσ σΙΙ σΙΙσ Ισπσ σεΙισσ, οΙιΙσιπσ Ι Γε

ιιΙοι ποιοπΙί οι παοί(5), ε ΙΙσ ΡεπΙΙ:Ι ιιιει·οσιοι·Ι ΙΙΙΙ:σ Ιισεποιισιο

ΙΙ 1'σπιοεο οισ1σιε ΙΙ'σιπεπτο (Ισνοιο ΙΙεΙ 5ΙΙΙοπΙΙ) ΙΙσ ΙΙιΙ ΙΙε

εοι·ΙΙΙο πσΙΙ'ΙΙιοάσ(6). Ι.σ πσνΙ εΙιιιεοΙιε οοιεε%Ισνσπο ΙΙσ εΙσ

πΙΙι ισπιοισ σοΙ ιπσι ΙΙι·ιεπο σ), ε ποσο σππιεσσο σι Ιειππι

ιι·οΙσπΙ ΙΙοπιΙπσνσπο Ι'ΑΙΙιΙσΙΙοο ε ΙΙ πισιε σιεΙΙΙσπο (8). 8επιΙιισ

ΙΙιιπιπισ σεεσι πιοΙισ.ΙιΙΙε, Ι:Ιιε Ισ επΙσπσΙσ σσι·ΙΙε, Ι:οεΙ σπιπΙε

ε Ι:οεΙ εεπιι·σΙΙ πεΙ εεπο ΙΙεΙ ΜεΙΙΙιειισπσο, 1οεεειο πι·Ιπισ

νΙεΙΙσΙσ Ι1σι πσνΙΙισιοιΙ επιπεΙ:ΙιΙ ε 1επΙεΙΙ, ε εΙιε Ισ εοΙοπιε ΙΙΙ

Ιιιιεε1ε ΙΙΙιε πσποπι οοΙσπιο εεΙεΙιιΙ πει Ι` ΙπΙΙΙιειιΙσ ε πεΙ σοσι

ιπειοΙο, σΙιΙιΙσπο πισεεΙΙπιο ιπ1Ιε Ισ σΙΙι·ε πεΙΙ'οεοππσι·Ιε. Πο

Ιπο,<ιο ποΙενοΙΙεεἰπιο ΙΙΙ Βιι·σΙιοπσ οοσίειιιισ Ισ ιΙεππσιΙΙο σι

ΤΙιισιιΙ Ισ πιοΙισΙιΙΙΙΙσ ΙΙΙ ειΙΤσΙΙσ ΙπΙΙΙι2ΙοπΙ. ΒΙΙειεπΙΙο σΙΙΙι

Ι'οιἰΒἱπε ε Ισ ΙΙΙεοεπΙΙεπισ ΙΙεὶ @Μισό ΙΙΙ $σι·ΙΙεππσ, εΙιΙσπισΙΙ

σΙ πιο Ιεπιπο Βίοπεοιεπεί, Ι'σ.σοι·Ινε, εεοοπΙΙο Ισ 1ισΙΙιποπε

εισαι, σ .Ιοσιο, ε ΙιπΙπΙΙΙ σο%Ιπππσ, οΙιο Ιιπεειο ειοε οο`εποΙ

Το.πιίοΙ!ί οοπνιεεε οοπΙΙ Ε'ΙιΙΙ.π·|ιί, πσιιιισΙΙ σ.ΙιΙισ1οι·Ι ΙΙεΙΙ'ἰεΙ›Ισ:

ποπ πιάσω ποσο Με (ισ 5σ.ιΙΙΙπΙσ) εοπΙίπεπιει· ποποΙοιποι

οιοπιππό, πιο Πι.ΙΙιιιππι:ινεπε οοοΙππιπ·, οΙΙο: .Τοπ.ιεινεπε

Ιἰἰοιἰ: [απο επίπι ]οι..ου.9 σο Ιιάάποσίοσο ποοιιΙΙιπι βΙΙοιπιπ

Πει·οο!ί.ε·, ε! Μισο· οΙπ·οοιοι, πιο απο! ΕΠιυ.ιοι (σΙ. Ισπ.

εισπι σιιτσιπ ΤΙιΙιιειιΙ), επι.: ιππΙΙΙιε οοΙΙοιεσ ΙΙιοίΙοεσε(9). Ι)σ

1.σΙε ΙεεΙΙιιιοπΙσπισ ΙΙεΙ πεοπτσΙο πισω επ ΙΙεΙΙπΙισ ενΙΙΙσπΙ.ε

(1) ΤΙιιισνΙΙ., ΙΙΙι. 1, 9, 19. 18 ε 99. - 11πε1,ΗΜΙιίιε πα Ι:οπιπισισε

ε£ σΙΙ: Ια ποινέπιι€. πο.: απο·Ιεπο, Με. 43. Οοπισ ο8πππο ππὸ 1'σεΙΙιπεπιε

σοιππιεπΙ1ειε, ιο ΙιιιΙ ΙπΙεπΙΙο πσιΙσιε ΙΙεΙΙε πσνιεσ:ΙοιιΙ ΒιεεΙιε, Ισ

ΙπισΙΙ Ιισππο ίοπΙ1σιπεπ1ο οει1ο πεΙΙ° Ιε1οιισ, ποπ ισ ΙΙΙ ΙιπεΙΙε οΙιο

πιεεεΙΙε11ειο Ι'ε1.σ ποσΙΙΙνσ Ι1εΙ 1'σ11.ἱ ππισπΙ, ποιεΙιε Ισ ιπεΙιεεΙιπο, ο

εοπο ιιΙ ΙΙι11ο1σνοΙοσε, ο 1ισνισ1σ ΙΙσΙ νειο πει Ισ ΙσπΙε ίιππιοπΙ ιππ

1ο1οπιοΙιε σΙσπΙππ1ενΙ ΙΙσΙ ποε1Ι, οπππι·ε ΙΙσΙιΙιοπο Ι:οπεΙΙ1εισιεΙ ΙιπσΙΙ

πιππι 1επ1σ1ιν1 Ι1σΙΙ'πι1ε ΙΙΙ πσν18σισ, οΙιο τοπισ ποπ εΙιΙιει·ο πει τι

Ι:οιΙ1Ι πωπω νειππσ πσι1σεΙιΙσισ ιπσπα1οπε, εΙιεΙ ποπ πιειΙΙσπο ΙΙΙ

ειιιιοισοΙσεπστε 1ισ Ισ -πσνΙΒιιιΙοπι ιεποΙσιΙ··ΙΙεΙΙσ εισαι πσιιοπε.ε 8π

ΙΙΙ οΙιο νεΙ1σει Ισ ποΙσ 11, πσπ. Μ, εοΙ. σ" ΙΙΙ Ιπισειιο νοΙιππε.

(σ) Βιισ1ιοπε, θεοπιιιπΙι., ΙΙΙ›. Π, μη. 176; σ; νεο. εοπι: πσπ. 84,

σελ. εις-ιιοσ. ιι. Ι · Ι · ' η

·· (σ) Νεο. Ισ ποιο 11, πσπ. 84 πεΙ πιεσεπΙσ νοΙππιο.

.(4)·νσΙΙ. περι. ποπ. 119·ο εεε. · οι

(6) 0ΙΗισσα,1ΧΥ. · ει: '

οι) ιιιιιιι-.. ι

Π) εοπι. Με. 99, σοΙ. σ' ο εεε. ·

(8) 8ΙιοΙιοπε,`·θεο_οι., Ιοε. σΙΙ., ε ΙΙΙι. ν, ποπ. 148, 152-55, 16067,

1'10-'Ι3». · ·· ·Ι

(9) ΠεοπιαπΙΙ, ν. · ·

ιι ι' '

ιπεπΙε, οΙιο Ι ἶΙ`π·ιεπι σΙιπσνσπο Ισ. $σι·ΙΙεπιισ ΙΙσ ιιπ` εισ επρε

ιΙοι·ε σΙΙε ποΙισιο ποεΙΙΙνσ ΙΙεΙΙσ σ1οι·Ισ, ποιοΙιε σε Μισο, οΙιε

ίπ ππ ποπιο ε1ισοιΙΙΙιισιιο ΙΜ σεΙιοΙΙ ειοΙΙ:Ι, νε ΙΙ πονο ΒΙσ

εισΙιΙΙΙΙΙ σΙΙ Ισ ΙεΙσιο ΙΙΙ Ιισιπσι1ε, πε οοπεεειισ ΙΙΙ πεεεεεΙΙσ.

οΙισ Ισ οοοιιπσποπε 1σΙΙσπε ΙΙσ σεεΙ ΙΙεΙιΙισεΙ ιΙποιΙσιε σι ιεπιπι

πΙΙι ι·σιποΙΙ ΙΙεΙΙε ιιιπσπε ιπΙεισιἱοπΙ. ΒΙ ποπ σΙΙι·οπΙΙσ ΙΙ ιποΙΙο

ΙΙΙνεισο σοσ επι ΒιισΙιοπε ισεΙ:οπισ Ι'ππ ίσ1ιο ε Ι'σΙΙι·ο: ΙΙΙ

.Ιοι.ιο ε σει ΙΙΒΙΙ ΙΙΙ ΙΞιεοΙσ ΙΙσ ΙΙιΙ εοπΙ1οΙΙΙ, ποπ εοπ1ΙΙΙσπΙΙοεΙ

ΙππεισπισπΙε σΙΙε πσιισποπΙ ΙΙιεοΙιε, ει οοπτεπισ ΙΙΙ ιΙποιΙσι·ε

Ισ νοΙ8σιε ιισΙΙΙιιοπε, Ι:Ιιε1'οσεειο νειιπΙι Ιπ $σιΙΙεσπσ ( |ειιοι·

οποσ [οικω σο πΙΙΙΙΙΙΙοίο.ισ πΙΙοοάσπι βΙίοιοπι ΠοιοΙΙΙί.σ); πισ

ΙΙσΙΙσ σεΙειεπισ ΙΙσπΙΙ ΕΙιο.ιοΜ πε πσι·Ισ Ι:οπισ ΙΙΙ Ι:οεσ ποεΙΙΙνσ,

ε Ι`σΙΪειιπσ ιΙεοΙιιισιπεπΙε ( είπε ίπ.πι!οιε σΙΙΙ1οιε.ι... εισαι!

ΒιιιΙσοι): ΙμππΙΙΙ εσεο ιιιι σΙΙιο σιποιπεπιο πει· ΙΙΙπιοε1ισιε

οΙιο Ι Ήιο·οπό ποπ εοΙσπιειιισ πεινεππειο σΙΙ'ΙεοΙσ σεσσΙ πιππσ

ΙΙεἱ (πω, πισ νΙ πεινσππειο ε:ΙσπΙΙΙο ΙΙσ ΙειππΙ Ι:οεΙ Ιοπισιπ,

οΙιο ποεσοπο εεεει·ε σ Ιιποπ ΙΙΙιΙΙΙο οΙιΙσιπσΙΙ Ι ειιοΙ νει·ι σπο

ιΙσ,ΙεπΙ. Ροιεσ ΙσΙππο νοιισ ΙΙΙ πισίειεπισ οοιιεεΙΙσι·ε Ι:οτεεισ

οοΙοο!οπίο σι ΙΙεπΙοι, Ι ΙιπσΙΙ 1ιιιοπο οοεΙ ΙσιποεΙ πεΙΙ'σπιΙοΙιιΙσ

πει Ισ Ιοιο σιΙΙΙΙε πσνΙΒσποπΙ; σε Ιο εοπο πει πισσσιε, Ι:Ιιε,

πει Ι`εειεπεἰοπε ε πει Ι`Ιιπποι1σπσσ ΙΙεΙ Ιοι·ο νισ88Ι ιπσιΙΙΙΙιπΙ,

σΙιΙιισ.πο εσεΙ ειιπεισΙο σΙΙ ΙΙ)1ιιιεΙ:ΙιΙ. ΙΙΙσ Ισ Ισι1ο ΙΙΙ ΙμιεεΙΙοιιΙ

Ι:ιοιιοΙοπΙΙ:Ιιε επΙΙο εΙσΙιΙΙΙιπεπΙο ΙΙεΙΙε εοΙοπἱε σπΙιοΙιε, Ισ

πιοΙισΙιΙΙΙΙσ ΙΙεΙ ΒΙΙιΙΙΙιΙ ιΙποεσ πΙΙι ΙσοΙΙιπειιΙε πσΙΙο εΙσΙο ιε

Ισπνο ΙΙΙ ιιπ πσσσε ιΙσπεΙΙο σΙΙ'σΙΙιο, σΙιε πεΙΙσ οοπεΙΙΙεισποιιΙ

πεπεισΙΙ σΙΙ σεεοΙΙι1ε ΙΙεΙΙσ ιπσπεἱοιε ο ιπΙποιο ποιεπισ. ΙΙεΙΙε

πσποπΙ. ΡειοΙιο σε ΙιιιΙιεΙσ ποιπε Ι πιοιπ, ΙιπεΙΙο πιο επεσεο

οΙΤιε σοΙ ιπειιι Ι'οεΙ:σειοπε σΙΙ ΙΙ ιποΙινο ΙΙΙ ΙισειπΙπισιε; ε

πσΙΙε πιΙιιιοιΙΙΙσΙΙ οΙ:οππσ:Ιοπι ΙΙεΙΙε Ιει·ισ ειισπἰειε, σΙΙοιοΙιε

Ι Ιεπιπἱ ιιπισπι εσοιΙΙΙνσπο, ποπ ΙσπΙο ΙΙεε ιιππσιΙΙσιεΙ ΙΙ ποΙεισ

Ιιιισπ1ο Ισ ΙσοΙΙΙΙσ σ Ισ οσιιεσ σΙισ ππὸ σνει ΙπΙΙοΙΙο πιι ποποΙο

οιισΙππΙπισ σΙΙ οοοππσιΙε. 0ιιεεισ ΙΙΙιε Ι:οπΙΙΙ:ΙοπΙ σππιιπΙο

Ι:οπνεπποπο πιο σπεοΙσΙιπεπΙε σ8ΙΙ Ετι·πεοΙιι οΙιε σι ΙΙεπΙΙ:Ι,

ποΙεΙιε Ισ. ιπσιςσἰοι νιεΙπσπισ ΙΙεΙΙε Ιοεσσπσ σΙΙε εσιΙιε επισπσΙε,

Ι' ΙπισιποεΙποπε 1ισΙιπεπιε ΙΙΙ σΙΙι·ε ισιισ ΙΙσΙΙ`ππο σΙΙ`σΙΙιο ΙΙΙΙο,

ΙΙ ΙΙοπιιπΙο ΙΙεΙ ΙΙΙεΙΙΙΙειι·σιισο εΙ ΙπιισσιπσπΙσ σνιιΙο ΙΙσΙ Τιι·ιεπΙ,

Ισ ι“εισειΙσ ε Ι'σιππισιισ ΙΙεΙΙσ. $σιΙΙεσπσ, Ισ σοσ 1εΙΙΙ:ΙσεΙπισ

Βεο8ι·σΙΙΙισ ΒΙσοπιιι·σ, ε Ισ σΙΙιε ποπ πιοπο επσνι ι·σπΙοπΙ πΙΙι

σνσπΙΙ Ιπιποσιε, σΙΙοιΙ:Ιιε εΙ πσιΙὸ ΙΙΙ ΙιπεΙΙ'σπ1ιοΙιΙεεΙπιο ποποΙο

ΙΙσΙΙσπο (ω), οοποοιισνσπο τιι11ε ιπειειπε σΙΙ οΙΤειΙιε σΙ πιιιιιΙ,

σπιἱοΙισ σΙ εσΙ:οπΙΙΙ, Ι'σπΙειΙοισ ποεεεΙΙΙιπσιιΙο ΙΙεΙΙ'ΙεοΙσ. Η

Ιιιισ.πιιιιιΙπισ Ι ΡεπΙΙ:Ι πεΙΙσ εΙ.εεεισ επι ΙΙεΙΙσ ΙΙοπι1πσποπε πι

ιεπσ πεΙ πισισ ΙοεΙ:σπο Ιοεσει·ο πιιι σεσι σεεσΙ ποιεπΙΙ, Ι.πΙΙσνΙσ.

σε σνεσιιο· σποοισ οΙΙιεπσσεσΙο Ιο εΙιεΙΙο ΙΙΙ ίιΙσΙΙεσ (Π), σε

σνεσπο 1οπΙΙσιο Ισ Ι:οΙοπΙε ΙπεπΙσιΙ ΙΙσΙΙσπε, ΙΙεΙΙεΙιιισΙΙ πσι·Ισ

Ι)ιοΙιοιο ΞΙοιιΙο Ιω; σΙοοΙιε πεΙ εοιιΙ:οιεο ΙΙεΙΙε ΙΙΙισ πσποιιΙ,

επιισΙιπεπιε ΒισπΙΙΙ σΙΙ σΒιισΙιπεπΙσ ΙειιιιΙΙε πεΙΙε πωσ πισιΙΙ

πωσ, Ι'ιιπσ πειο πΙΙι νΙσπισ σ Ι'σΙΙισ πΙΙι ΙοπΙσπσ ΙΙσΙ εσιΙΙο

εποΙο, ποπ πιιὸ Ι'οπΙπιοπε εεΙΙσι·ε πισω πεπισ σ πιοππππσι·σΙ

πει οπεΙΙσ, οΙιο σΙΙσ πσιΙΙσ ο σΙΙσ ποσο. ΙΙΙ1Ι`εισπισ πει πισιπ

σΙ:οοππΙσνσ ΙΙ νσιιΙσπσΙο επεΙπσΙε ΙΙεΙΙ'οπποι·Ιππσ πιοπιπΙΙΙιιΙσ.

ΙΙΙι Ισ ιιιεΙΙεσΙιπσ οοπεΙΙΙει·σποπε εΙιε ιπΙΙπεεε ΙΙ ()ΙπνειΙο σΙΙ

σεΙ:οιΙΙσιε ΙΙ· πιιπισ1ο ΙΙεΙ Ιεπιπο σΙΙε οοΙοπΙε σΙ”ιΙοσπο πω,
Ι _ Π-Έ Μ) ~ Ε

οι .°!;Ξι.”='

(10) νεο. σοπι. με. 99 ε σε8.

(11› $1ι·ιιΙιοπε, 0οοπν·., ΙΙΙι. ΙΙΙ.

με) πιοιΙο·ιιι. πω., ν, ισ.

(13) Β:: .ΙΙ/Νεα ρώσοι πω» £εισ·Ιιιππι €πιιπΙΙΙιαοπαπ έπιπιίπιασεο

οΙΙΙιοισε, @σε πποΙΙΙιοι 8σπιιο, ο οπο έπειιΙσιε ρΙιιπ!ει ΙιΙΙΙΙιε ό·ιιΙ:οΙα

ποπιεπ ί·πιποσίΙΙιπι, παπά επΙΙΙΙὶεπι ιιεπΙιυοιἰιιι : οιΙΙιπΙ!Ιι .βάσει οί (Ι. ε.

5αιΙΙόπόΙιε) οπιιι€ιππ. οοπϋπεπιίιιιπ πο! πιο.ι·ίιπΙι. ΟΙΙινσι., 5ΙιιΙΙ. Ιιπ1ίΙΙ.,

ν, πσ8. 10, εΙΙΙ1. ΙσπιΙπ., σιιπ. 1785.



38 πιοεπιππιπισιιια

π ο. π. δρ.

Π. Ο. Μο.

Ιιοποπο ιο σειαεαοι·σ οαΙΙ'ιιπ οιιπισ Ιο ριοΙοπεἱσιιἱ οιοοΙιο, ο

οιιΙΙ'αΙΙισ Ια πισοοιιιἱια οοΙΙο ΙἱΙιἱοΙιο ιιανἱ8αιἱσπἱ. Ποπιο αοπιι

οπο ιιπα ιαΙο απιοι·Ιοι·πα ρσΙταοοἱ οσιιιοποοι·ο αΒΙἱ Ειτιιεοπἱ, ἱ

οιιαΙἱ οο οι·απο αΙΙα 8αι·οοιιπα νἱοἱπἱοεἱιιιἱ, πιο ανοαπο οσΙΙ'ἱπ

οποιτἱα, οοΙ οσπιιιιοιοἱσ ο οοΙΙο ατιιιἱ σοοπιιαιο ἱ Ιἱοἱ πιιαεἱ

πιο ο”ΙιαΙἱα, ο οοιπἱπαναπο οονι·απαπιοπΙο σσΙΙο πανἱ Ιστο

οιιΙ ιπαι· Ιοεοαιιο αΙΙ'αοτἱαιἱοσ? Ττορρο ονἱοοπΙο α πιο εοπιπτα

Ια οοποΙπεἱοπο οοΙΙα ρι·οοοοοπια οιι·ιιειοα οοτἱναπιο οα εἱΙΤαιιἱ

ριἱποἱρἱἱ, πο νοοο οσπιο ιισεπα οσπιροιοτνἱ Ια παιἱσπο Ιοπἱοἱα,

πιο α ιιισοσ οι οσιιοἱΙἱαιἱσπο ποπ οἱ νο8Ιἱα επροστιο, οπο πιοπ

πο ἱΤἱιτοπἱ οοοπραναπσ οαΙ εοιιοπιιἱοπο ι Ιἱοἱ εαιοἱ, αττἱναο

· οοι·ο οαΙ πιο οιιιιοεισ (οἱ αιοἱιἱ πανἱΒαΙοι·ἱ οἱ 8ἱοοπο ο οἱ

Τἱι·σ αο σοσιιραι·ο ἱ Ιἱοἱ πιοτἱοἱσπαΙἱ.

Ι Ι .

ΡΙ·ΙΙΙΙΟΠΟ ΠΑΙΙΤΑθΙΝΒΒΕ.

Μα ο στπιαι Ιοιιιιισ οἱ ιιπι·ιιαι·ο ἱΙ οἱεοστοσ οαΙΙα οιιΙἱΒἱιιο

οοἱ εοοσΙἱ οιοἱοἱ, ο οι νοΙΒοι·Ισ αΙΙ'οια ροοἱιἱνα, ιιι·οποοποσ Ιο

πισιιοο απο ριιπἱοα οσπιἱπαιἱσπο, οπο πι ἱΙ (Μαιο εοτνπο8ἱσ

πιιαπἱοι·ο ἱιιιρσειο οαἱ πιο απο εστΙἱ ιπἱοοιονσΙἱ οοΙΙ'απΙἱοα

$αι·οοεπα θ). Ωπαποσ οποοια οσπιἱπαιἱοπο αΙιΙιἱα ανπισ ἱπ

οσιπἱιιοἱαιποιιιο ποπ οἱ παο οσα οοι·ιοιια οοίἱιιἱτο. Αιιρἱαιισ

ΑΙοεοαιιοιἱπο Ια οἱοο ρσεΙοιἱοι·ο οι ιισοο ἱπιοτναΙΙσ αΙΙα Ισπ

οαιἱσπο οἱ ΠαιΙαΒἱπο ω; πια ΙΙἱσοοι·ο οἱ 8ἱοἱΙἱα (3) ο Ραιιοα

πἱα α) Ια ΙΙεοαπσ ιιοποιαΙιιιοπιο ποἱ ιοπιρἱ ρἱἰι Ιστιππαιἱ οοΙΙα

ιισιοπια οατια8ἱποεο. Ι.'απΙσι·ἱια οι οιιοοιἱ οπο πΙιἱπιἱ οοιἱΙισι·ἱ

εοιππι·α θ$80Γθ Ια μπι ποια, ροι·οπο πο οἱ Ιιαππο πιοπιιιποπο

μοι· ΙαιΙα τἱεαΙἱι·σ πο απο ιπαιιο,ιστο απιΙοΙιἱΙα, πο οποἱ ιιοοπἱ

οπο οεπιιοπσ οἱ ιισεοσπο τἱΓοτἱτο πιο ιιπ'οιισοα απιοιἱοτο α!

:ιοοοιιοσ εοοοΙσ οι Βσιπα. πα ιποιπσιἱα ἱπΙαιιἱ Ιαοοἱαιαοἱ οα ›

Ει·οοσΙσ επΙΙα ΙιαιιαιιΙἱα παναΙο οοΙ «απο οοι·οοοιο (δ), ποποπο

οἱα Ια μπι απιἱοα, ο εοπιΙιτἱ αοοοππαπο αΙΙ'οοσπραιἱσπο οι

Ιἱοἱ εαιοἱ μοι ιιαιΙο οοἱ ΠατΙαπἱποοἱ, αριιαι·ΙΙοπο οοι·ιαπιοπιο

α οιιοΙΙα οτα (8); ο α ιοιπρἱ πιοπο Ισπιαπἱ οἱ ι·ἱΙ`οι·ἱεοοπσ ἱ το

οσιοἱ ιταοιποεεἱοἱ οα θἱιιειἱπο αΙιΙιιονἱαιστο οι Τι·σοσ Ροιπροο.

Ηαι·ταποο απο Ια ροιιιἱΙοπ:α οα σπἱ ίπ αΙἱΙἱιΙα θαιιαοἱπο, ο

Ι'οιπρἱσ οαοτἱΙἱιἱο οοΙΙο νἱΙΙἱπιο ιιπιαπο οπο οοεα αοοιΙο μοι·

ιἱιιιοοἱο, οσιιΙἱοαποσοἱ οι ιιΙαοαι·ο οοΙ εαπΒιιο Ι'ἱιαια·οἱνἱπἱΙα,

ρι·οι·σπιρο εοοππσεαιπππΙο ἱπ σιιοεΙο ιιιιισΙο: ι2οοιιο οιίοιο.ιιο

οπου ποσοστο ιιιιοιίπίπιιο, οποιο οι Βίοι-Μ άιο |ο!ίοοοι· οιπιιἰοοι·

(1) ΑπποΙοιιο οιιἱπο'ἱππαπιἱ Ια οι·οιιοΙοεπι οοἱ τοπ ο οοἱ ιποιιπιποιοἱ

οπο πἱΙοτἱοοσ, ποεπαποο ππιαηιἱπο ΒΙἱ απιιἱ αναπιἱ Ο. Ο. (Δ. Ο. Ν.),

ο οαΙΙα Ισποαιἱοπο οἱ ΙΙοιπα (Π. Π.) οπο νἱ οοι·ι·Ιεροποοπο. ΒοΙιΙιο

ροι·ο αννοι·Ιπο, οπο ποΙΙα ειιρριιΙαιἱοιιο οοεΙἱ αππἱ τσιπαπἱ πο οοππἱιο

Ι'οι·α Ωαισιιἱαιια.

(9) Ροσιοο ιο Μονέ ιοπιροι·ο, οσποἱ£ο £οι·ιποοίπο, οοι:οροποπι (Παι

Ιπαπἱπἱοπεοα) 8ιοιΙιοπι ο 8Διιιιιιιι.ιιι οι οποσ οΙιοιιο.ι πιοιιΙο.ι πιοι·ία,

οπιιιιοπιοι οοΙοπἱοε π.ιοοο απ ΙΙιει·ιοπι. πω. ι·οπιοπ., ΙἱΙι. ΙἱΙιχο.

(δ) ΠποΝοιο |ι·ιιοεπι Μισο απο ι:οΙοοι·ίσ απο! (8αιιοΙππι), «ο Βου·

ιποοἰπἱοποοε, οριπιω ρο.ποιοοποι οπο”, οποιο αισιιιιποοο οποσ @εί

οοι·ίο οοτιοπιπιο ειισοοροτίπ2. - πιοιιωπ. πιο., ν, 13. -

(4) ο!! ()αΝ)ιορίσι€οποοο, φωτο οποιο τοποσ Μπιοπο ρυ·οοιιοΜιιοα,

σπιτια ο 8Διιιιιιιιι , οποιοι” ΙΙίουισοσ ο! Οοποι, απ·οοπιπι: παπι .Μαη

οπο οποιοι 1ιοπιι·ιιιιι ίπ αισιο.οοιο·πι π·οιοετο , 1ποοτιιιιΙι οι· σκοπό”

ιποπιο.ιι οποιίιοι·πιο. £οιιο€οοπιιιι ποιο πι κι ιπιπΙο οι οιιπ!ιοοόσιοοπσοι

απο” ΩΑπ.ιιιιπ οι 5ι:ι.οιισε. Ρ)ιοο·ιο., Χ. , ,

(5) νο‹ι. ωρα. ραπ. Μ, οοΙ. θ', πο!. 1. ω..

(θ) Ι.'αΙιτα ιποι:οοιΙα οοπιιοι·ναΙαοΙ οαΙΙο οιοεειο Ει·οοοιο (Ι·ι(Μ., Ι ,

οπο. 37) ι·ἱπιιαιοσ αι ραεεαοοἱο ἱπ 8αι·οοειια= ·οοποἱ8ΙἱαΙο αεΙἱ .Ιοιιἱἱ

οα Βἱαπιο οἱ Ι°ι·ἱοιιο (Υοο. εσιιι·. ραπ. Η, οοΙ. π, μοι. ι) οοο ρισ

παπἱΙιιιοπιο ι·ἱΙ”οι·ἱτεἱ αΙ 5Ι0 αι·αιιΙ.ἱ 0. Ο., ροἱοπο ἱΙ πιο» Μ ι·απαιποπ

οι» .πι οοιιΙοιπροι·ιιιιοο πΙΙ'ἱπναοἱσπο οοΙΙα .Ιοιιἱα οροι·αια οα Δηια8ο

ο Αηια8οπο ποποιαΙο οἱ (πιο.

·π,' ι

ν

.οοιιι, π·οπείοιο οι δ.4ιιυιιιωΜ ποιου, οπιια.ιο πιοιοι·ι αι:οι·οιπιο

ραπ, οποιο ρι·οο!ίσ Με :ποπ οποιοι” οπο! άπασα .οποιο

οίοοποιοιι, οπο: οοι·ρίοίίο ο .9οιιιιω ροι·Ιοπι οοπιιιστοπι, οι

οουοι·οοε Α|ι·σ.ι πιοοποπ πο.: ποεσοποπ2, απο ποσο οοοι·οίιω,

οποιο .οοροι·/οοιοι, οοπίοι·ο οιι.εαοτσοι ο). Β ρσοσ αριιτοπεο,

τἱΓοτἱια Ια τἱΙιοΙΙἱσπο οο ἱΙ οπρρΙἱιἱο οι ΙΙΙαοΙιοσ, ο Ι'ἱιπροι·ἱσ

οοΙΙα τοριιΙιΙιΙἱοα αΙΙἱοαΙσ α Μαπσπο, ιασοσπΙα Ια ππονα οποιοι

ιποοεα αἱ Βαι·οἱ πιο αιπιἱ οατιαοἱποεἱ, Ια 8Ιστἱοεα πιοι·ιο ἱπ

οσπιι·αια οα. ΑοοιιιΙιαΙο ποΙΙο ιιατοο παιιαι;ΙΙο, ο Ι'οεοι·οἱισ

οπἱποἱ οαρἱιαπαισ οα ΑιπἱΙοατο, οιιἱ εονι·αιιΙανα ιιπ οπιιαΙ Ιαιο

ποἱ εαππιιἱπσεἱ οσπιπαιιἱιποιιιἱ οοΙΙα $ἱοἱΙἱα: Με οιιοι!ιο.ι (Πα.

εοιπΙιαΙο οι ΗαιπἱΙοαιο) δππυιοιππ !ιοΙΙοπι οΙοπιπι..... οι

δ.4κυιο1.4 οοοοιιο Ποσοι·οπο!·οι·οοί!οπ σο!ποποιοα, ίιπροι·ίο

ΙἰοπιίΙοοΝ [ποιοί Μιάου, οιΙοι·ίιι: οιοιιο πιοι·ιοπι ποπ Ιοοιιια

οίσίιοιί.ο, πιο οίοιοιιοοο οποοοίπι ο πἰοιπροι οιιοΙοοι· ιποοριοπι

|οοοΜ (8). Οια οοεοποο αοοαοπια ποἱ ιοιιιιιἱ οἱ (πιο Ια προώ

ιἱσπο οι ΙΙΙαοΙιοσ (θ), ο ἱιι οιιοΙΙἱ οι Ι)αι·Ιο Ι'αΙΙτα οι Αοοι·ιιΙιαΙο

ο οι ΑπιἱΙοαιο (ω), οοΙἱ ο πιω· οἱ οπΙιΙιἱο οπο Ι'ιιπ Ιαιισ ο

Ι'αΙΙι·ο Ιιιτοπο αιιιοιἱσι·ἱ οἱ οἱποιιο εοοοΙἱ αΙΙ'οι·α νοΙ8ατο. ΝοΙ

Ιιιι·σι·ο οι οποοΙο Ισιιο πα 5ατοἱ ο ΠατιαΒἱποοἱ Ι'ἱεσΙα πι οἱ

οοιιαια οοΙΙα μια οσρἱα οἱ Ιι·ιιΙιἱΙοι·ο ρἱαπιο οπο Ια ατιἱοοπἱ

ναπσ, ο Ιιαποἱια ίπ οιιοΙΙα Ιιαι·Ιιαι·α Ιοιιι,;ο οπο ιιἱοιανα αἱ ιτα

να8ΙἱαΙἱ ἱεοΙαπἱ οι οοιποπιαιο ἱ παιἱνἱ οαιιιρἱ, ο οι τἱνοεΙἱτο

ο'αΙΙιοι·ἱ πονοΙΙἱ Ια Ιιοπἱ8πα κοιτα οπο ππιτἱοαναΙἱ ω). Ιιπρο

ι·οοοΙιο, εο ιαπια ἱπιιπαπἱια πι νοι·α, ποπ οπο αΙιτἱΙιπἱιοἱ οπο

αΙΙα ριιπἱοα ιαΙιΙιἱα, ἱπεσΙΤοτοπΙο οοΙΙο εσΙΐοι·ιο οοοπΙἱιιο, πια

ιποεα οι νοποἱοατοἱ, οο ἱπαΙιἱΙο α οσοοἱσπατο αΙΙτἱιποπιἱ ιιπ

ρορσΙσ ΙιοΙΙἱσσεσ, οπο, οαοοἱαισ οαἱ ρἱαπἱ αΙΙ`οιιο ΙιαΙιο οοἱ

πιοπιἱ, οἱΙοποοι·α οπΙΙο ι·πιιΙ αΙροειι·ἱ ο ποΙΙο ἱπαοοοεεο Ιοιοοιο

ἱΙ εαοι·σ ραΙΙαοἱο οοΙΙα ραιτἱα ΙΙΙιοιοι (Π). Μα Ια οσιαπ8ἱοεα

(οι Ηίαιοτ·ίοι·., ιινιιι, ν.

(8) Ηοιωιοι·., ΧΙΧ, Ι.

(9) 8ἱ πα επ οἱ οἱο Ια ιοειἱιπσιιἱαιιαα οι Οτοοἱο, ἱΙ οιιαΙο ι·ἱροΙο οσΙΙο

οΙοεαο ριιι·οΙο οι Βἱιιειἱπο Ιο ἱιιιριοεο ο Ια ιιισι·Ι.ο οι Μαοποο, ο οπἱποἱ

οοιιεἱιιππο: ποσο ιοοιροπἱπιιο Ποτέ, Ροποπιιιι οποία, παπα οπο: (πω,

ιν, σ).

(10) Νο Ια Ι'οοσ Οἱιιοιἱιισ πιοοοαππο (πιο. οι.), ροἱοπο αΙΙα ΙιαιιαπΙἱα

πι οπἱ ροι·Ι Αεοι·ιιΙιαΙο, ο αΙΙα ππονα @στα οιιἱποἱ ιιιιοοἱιαιααἱ πι 8ἱ

οἱΙἱα οι οσπιοπιροι·αποα Ια Ιοεαιἱοπο οι Βατἱο αἱ ΩαπΙα8ἱποεἱ, τἱοοι·

οαιιοοΙἱ οι αἱπισ μα· Ι'ἱπναοἱοπο οοΙΙα Πτοοἱα οΙι'ο8Ιἱ ανετα ἱπ απἱπισ

οι οοοππἱτο: Μπι παω ομοια', προ” ο Ποίο, Ροποπιπι προ,

βοΝποοιιιοπι οοποποπι . . . ρο£οπ£οσ οιι.τί!ίο πονοποια Οτοοσιοπι , οπο

ί!!οΒιιι·ιια ποΙΙιιπι Ποιο” απο

(11) Μισο: που Ιιοιιοοκοοοοοι ($αι·‹Ιἱπἱιι) Ιιο€ιωπσο·έ απο: τσουπ

οορίο οι οπιιιιωι, Ροιιιοιιοιιι ο. ΟοΜποοίποπσ5πιισ [ιιπ σοοιιροιο, απο

εμε ι:οιοι·ο.ι Πίπα οπιιιοο οοΙοποι μπάσο οἱοοοτἰπι, μπάσο π·ιιοιοοι·πι6;

Ροοποοποπο οοίποορε πωπω οοοποποι οιιἰοιιπιοιιο ίπιρΙοιιιοι·π οιιίο

ρίοπι οποιοι οικω, ρτοοισηιιοπι φαιά @οι απο: οποιοι παω.

(Ατἱοιοι., Πο οποιο. οιι.οοιιΙ0., ο. Ι.ΧΧΧΥΙΙ). ΑπΙοιἱοι·ο αοποεπι Ιο88ο

πι Ια ρι·ορο5Ια οπο Αιοεια8οι·α ίοοο αἱ Ισπἱἱ οι επιπἱΙἱοοἱ ἱπ 8αι·οοοιια,

ο Ια ρι·οοοι·ια οοΙ ροι·ποο ΙπΙἱοο, οπο ιιιἱΙΙαπιαναπἱ οἱ τοιιοοι·ο Ππο|η

π·ΙΙιπιαι·Ια α ποιου το οοἱ Ροτοἱαπἱ (Ποι·σοοι. ν, 173, 175 ο 176.

πο. οοιιι., μη. 99, οοΙ. Η ο α" ). πιο οἱ αι·οοπιοπια οαΙΙ'οι.π εποοοα

οοΙΙα ιιοΙΙοναιἱοπο ἱοιιἱοα, Ια οιιαΙο αοοποοο ποεΙἱ αππἱ οειι·οιιιΙοοΙ

εοει.ο εοοοΙσ οποια οοΙΙ'οια νσΙοαπο (οαΙ 504 αΙ 501. - ΡοΙχαοιι.,

8ιι·οιοο. , Ι, Μ) , ο οαΙ ι·ἱΙ'Ιοειιο αποσι·α οπο ποπ οαι·οπΙιοεΙ οιι οποἱ

οπο 0ι·οοΙ οοεἱ8παΙα Ια ειιτοα ιοι·τα οπαΙο ορροι·ιπιιο τἱπι8ἱο ιιεΙἱ

οοιιΙἱ οι ΜἱΙοΙο, ο ιιπαΙο .ναπιαεεἱοεα οοποιιἱοἱα αΙΙ'ἱπιροι·ο ροι·οΙαπο,

πο Ισοεο ειαιαεΙα ‹ΙἱοοιτΙαΙα οοΙΙο απο π·ιιΙΙΙίοι·ο ρἱαιιιο οαΙΙα ποιοι-ια

οαπιαεἱποεο, ., , · . Ι

(19) Μια οποοιιι Ια ορἱοπαιἱοπο μπι παιπι·αΙο οἱ ππ ωω, οπο απο

ιποπἱἱ ἱπΙοεο ανι·οΙιπο Ι'αειροΙΙσ οοΙΙα Ι'ανοΙα. Οοπιο ἱπΙαΙΙ.ἱ ροπιοππορῇ

οι·οοοι·ο οπο ἱ0αιΙα8ἱποεἱ, ιισιισΙο ἱποιιοιτἱοεο ο σοιπιποι·οΙαπω,:ιι·σ

ναποοοἱ ποΙ ραοἱΙΙοο ροποοεαο οοΙΙα 8αι·οοοπα, ανοεοο νσΙιιΙιο πιο”.

ποιο ἱπ ιιπ ριιιιιο, ποπ οσΙαιποιιιο Ιο ιιἱαπΙο οπο Η οοἱοιοναπσ,.ιιια

ροι·ΙΙπο Ιο προι·αιιιο οο ἱ εοτιπἱ οοΙΙο απο ρι·οοιιιΙσπΙ Ιπιιιτο? 1.'ἱιιιο

ι·οοιιο ρτορτἱσ, Ια ΒΙοτἱα οιιἱ αορἱπαναπο, ο επ *κο ΠοΗγΙ (Η.Π(ΗΜ

ο οι Βιιαοαππο οιιἱ ηιιαΙἱ οποιοι εοερἱπιἱ αἱ Ιἱοἱ οατοἱ, η οι ορροπο

ναπο οιι·οιιαιποιιιο; πο ιισιοαπο οοεἱ οοΙΙΙιοι·αιαπιοιιιο οἱεοιΙαπο απο

Ιοι·ι·α οπο ἱιιιοποοναπο ι·ἱΙοποιο, ο οπο ποἱ οἱΙοεοι·σ α πωπω οἱ “Μο
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τοο!ειοι!ιο οι!! Βιιι·ι!! πο!! Π! ρο!οι!ιο, ι!ορο πιο!! οοι!!!!ι!!, ο

ειι!νιιτ !'!εο!ιι οο!!'!ι!,<!!ι!οιοι:!πνοε!οπο απ!!! ε!τοι!!οι·!; ο οι

α!! Με!!! ο ! Βα!ατί ε! πιο!ποποοτο ροτ !ι!πα,ο τοπιρο !!!ι!οτοο!!

ο !!!!!!οοο!οο!.πο! εε!!! ι!!τι!ροι!·ιο εο!νι!!ια! οο!!ο·-!ιοτ!ιοτ!ο!!ο

πιοπιειοποίη, ο!ὸ πο!! !π!ροι!! ο!ιο ! Πιιτιοο!!ιοο! οοοι!ροοεοτο

!ο ερ!ι!8Β!ο`.ο ! ροτι!, ! μπαι!! οιι!!!ρ!, !ο -Γοοοοι!ο νει!!! οι!!!

ο!!τ! !ι!οι!!!! ρ!!! πιο!!! οο!!”ο.!!!!!!ιο ιοττο, ο ε! τοιιι!οιιεοτο !!!

πι! πιοι!ο ρειι!το!!! οι!ε!ε! οοεο!ι!!! ι!ο!!ο Βιιτι!οι,;πο έ!). Ππι!ειο

ει!πει!ο οοπ!το οι εονοτο!!!οπιο !οτιιιππ το!ποπο. ι)ι!!!!ι!! οι!!! οοπο!!!ι!

ποτε! ο!ιο π! !οεαο τοπιιοοπο!!ια·οο Ατ!ιιιο!!!ο , ο ποπ !ι!'νοτο , ο π!

ι!!! !ι!! οοπίι!ι!ι! οο! !“ει!ιο !ειοοεο ι!ο!!ι! οε!!τρα2!οπο οοα!! ιι!!ιοτ! ο

ι!ο!!ο !!προι!!!ο εοιπο!ι!!, οπο πο! ρτ!ιπο !πιροιιι απ!!! οοει!!!! ρι!ὸ εο

ιιοτο οποιο οο!π!ποοοο οι!! ρτ!τπ! !!!νοεοτ!, Με! ροτ ι!ιιοττ!το Β!'!5ο!ι!π!,

οπο ροτ ροπο!τοτο πο! πιιοοοπτ!!α!! εο!νοο!, πο! απο!! ! ρ!!! !”οτ!! ε!

τ!ι!ι!οοναπο ροτ ι!!!ο!!ι!οτο !ι! !!!›ο!·!!! ο !ι! ν!!:!.

(1) Βο!!ει Μπα!! !ι!‹!!ροπι!οπιπ κ!! αι!οο!! ει!ρ!α!ι!!!! επτά! ρι!τ!ιι!!ο

οοποοτοοπιοπιο α!! ι!πι!ο!!! ι!οτ!ι!οτ!. !)!οι!οτο οοτ!νο: Εαι·ι!ιαοιπ!ειιιοι,

οιιαπινί.ιι ίπ .εαπιιπο ροΕοπιίαο :απο ι·ίαοι·ο !πειι(αιιι παπι: (!. ο. Βατ

ι!!!!!ε!!π) οοσαρανοτίπο, ρτί.τοο.ι ιαπιοπ νέα!! ροεοοετιιτιπ· πι! σοι·υ!ια2οπι

τοαίροι·ο ποαιι€νοτιιπι. Ναιπαιιιι .ΙοΙεαϊ οι! πιοπιαπα οοιι|αροτιιπι , οι

παοπαοαΙ!.ι .πιο αννα ιιι·ιιοι!ιι πωπω ροσοτιιιπ φησι αΙαοι·ο . . . .

.4ο ια·ιπο!.τί θαι·ι|ιαο!πο·π.τοο Μαριώ .σωρο ι:ορ!!.ιι ίπ πιο πιοντι·ίιιι,

Ιοοοτιιπι ιαιποπ α!|βοαΙια.ιι, οι ιπο.ορ!ίοαο!ιο.ιι .ιροοιιαπι .ιιιοιι·τι·αποοταπι

Μαιο!!! α ειιτυ·ίΙαιο πιω ποσοι· ρται·ο!!ιοτο. ΤαπιΙοπι παπι!! ει!αιπ Πο

πιαπἰ, ιιοι·ιιπι ρο2οπΙ'ο.ι, εαορία.ν πιατα· "Με 2οπιαι·οιι!, πιά!!! ιαιιιοπ

ο! !ιο!!!οα, ο!! τακιΙι·ιπ οαιιιαιτ, .ιιιιο!ατι·ο ριι!αι·ι·ιιιιι (Β!ο!!ο!!ι. !ιιο!.,ν).

!.ο ο!οειεο !οποιοο! !!! Ροι!!!!!τι!ι! τ!Βι!ι!τι!ο ι!α!'ΙΙ·ότι·ι ο ει! Βα!αι·!. !ιο!

ρτ!π!! ι!!οο: Τι·ο!αιι!, οιιιιιιι !π πιοπιαιιαπι €πιιιιΙαο ι·ιιαίοιιιιιιι ι·οιι|α

οίιι.<ιοιιι, ιο!αιιο οι· τιιρ!ιιιιι οοιιβασιίοιιε οι το!!! βια! ιιιιιπί!ίαπίοιιιι

πω!! καποιοι, ΙΗοποίιιιπ ποπιοπ αα!ι·ια· ι·οπιιοπι. . . . Π·ι·ι!ιαοίιιι·ιι.ττο,

απο!!! ο.ιι.ιοιιι ποπ! ιπατ!!!πι!.ι ρται·ροΙΙοπιοιι, οπι·ιιιι.ιι ο .5αια!π!ιι, πω”

Ι!!οπ.ιοε τι ('οι·ιο.ι, ι·)ι·οο·ι·αιιι. Ναι!! Μο: οιιοπιίπιιε ρο£ιιοτ!πι πι μια:

ποιοι!! ·ι·τι!!ροι·ο, ρταοταριί αο παπί!! πιοπιιι.ι οο.ει!ιοτιιιιι, ο 6ο! εο

οοπτ!! : οτα: αιιιοπι .!!ιροι· "απο (ιιοτοοι!) αιζιιοπιιιοπο, Απ! οι ΙΙαιραπί

πι! αι·οοπτ!, απο! α θαιπαο·ίποπτ!!ια.ι αι·[οο!.ιιιοπι, οι !ρ.ι!, ιποπ!!ιιιιι

_!ιια!.ι οοοιιρα!ιζ.ι, .τοοτ.ιαπι οοιι.ιαΙοτιιπι. £οιι ραιτία απο !!παιια !2.ιι.!!ιοε

Ποιοί ατΙριι!!αταπι; ααα! οοι!επι τοοαοαΙο ι·.τιιΙι·ο ι·οοαπι. (Ρ|ιοοιο.,Χ).

8ιτο!!οπο ρο! ποπ οο!οι!ποπιο οοπ!οτ!πο !! α!!! ι!οι!ο οι! Β!οι!οτο οπο

Ροι!ει!π!ει τ!αι!ι!τι!ο ο!!ι! πιο οο!νιιαα!ι! πο! Βα!ατι ο ι!! ι!!ιτ! ιι!!!!ιιιι!!

ι!ο!!ο !ποπ!.ιιαπο ειιτι!ο, π!!! ι·!!”οτ!εοο !ιιο!!το !! !ποι!ο πο! οι!ι!!ο ! Βο

τιιι!!!! οοτοπνι!πιι ι!! τ!ι!ι!τ!! ι! εοΒοοι!οπο: @πωπω πω! (!!! 5οτ‹!!π!ι!)

ιιιοπιαιιαο οι·πισ.ι.· 'Γ!!ιιτ!!ε, 8οοει!ν.ιι·τι;ε, Β!!..ι!!!, Αοοινιτ!ιο οι .ιρα

οιι!ιιι.ιι αεροπ2οο; οι αααιπαι.ια·ιιι πατα!!! !ια!ιο·ιιι .εοιιιτπ!! αρ!ιιπι, ιιιιιιοπ

πτοΙίοι·πιοτ οαιιι οο!ιιπι , οι α!!οι·απι φοτο ιΙ!τ!ρίιιιιι, ρατι·ίιιι ίπ πιο!!

ΜΜΜ, ρατι!ιπ παν!!ια.ι ίπ ορρο.!!ια οοπι!ιιοπιο . . . . Ποιπαποτιιπι αιι

ιιιπ·ι απο” οι!! οτι ιπέιιιιπιιιτ, α!!α.ι σο!! ρι·ο!ι!!ιοπι , απτο! ιιορ!!ριιιιι;

αιιαιιι!0 αιιίαοιπ ποπ ταϊοΒιιι· οι: ποσα απο ι·.τοι·οί2ιιιιι ρο·ι·ρι·ιιιο ίπ Ιοο!.τ

πιοτΙιοι!ο α!οτι·. Ιιτο!αι που πω! ρω· οα!Ηα!ιαιο·ιπ το! ροι·απααο Ιοοιι.ι:

οΙι.τοι·ναπι αιιι!αρο π! Μπρικ, απο ΜΜΜ! άο αποτο ρω! ρταιιααιπ

ι:οαοιαπι α!!αιιοι ω! πω! αιιοαπι.· ασ Μπι ρω· !πιία!α.ι τω αιΙιιιι!,

πωπω ίπ ροιο.παιι·ιπ τοι!!οιιπ8. (8ι·οοι·αρ!ι , !!!!. Υ). οπο!! ΙιατΙιαι·ι ,

ε!! ι!!το ι!ο!!ο ειοετιο 8οοοτι!!`ο (!οο.ο!!., μια. 156), ροι!εινο!!ιι ρο!!! ι!!

!πι!!!οπο ει!! ρο!!ο, οι! ι!ει!νι!πο !ατοιι ο ρι!επιι!ο; πιο εοοοπι!ο Ε!

ποττε!ι!οπο ι!! Ν!π!οι!οτο, νοε!!νι!πο ρε!!! κ!! οι!ρτο, ε! ι!'οε!πιο οπο

ι!'!πνοτπο: $!!!π!!!!!!! ροοιιιΙαπι ορ!!πιαπι οι" ρατοπιοπι Νοπιρ!ιοαο

πιο Μπι” οαρταιιαιιο ρτοοτοατο , αιιατιιπι ροΙΙ!οιιιι ρτο το.ιιίπιοπιιζ.ι·

!παίροπαο α£απιιιι·; ιαπια!ιο ιππ!)!!οα τ! οπο, α! !ιαΙιοτπιι ιοιπροτο

οα!ο[αο!απι, αο.ιιίνο τιι[ι··ἰαοτοπι; επιια!οιιο ίπ !!.! @πι ρι·ΙΙίοα.ι οπο!!!

·ιπαρπ!ιιιιϋπο ρ!Ιο.ιι παπί, αιοιιο οι απ! !!.! !παιιιιιι [αοτέι, ο! οοπιπιο

αιι·ιπ ο!ιΙοαιιιτ, ααα!!! οι! |τία!αιι ιοιπροσια.ιι, @Με οι! σοφια! οοποοιι!ι,

α! πο !!.! οαΙοιιοαι; απιιπι αιια·ιπ σο! ααα”, !πυιιτι!ι, πο οαΙοτο ι·ε.το

πιτ (Αο!!!!π., Μ· απ!πια!!ιι·ιιι πω., Χ!!! , 34). !! Β!οο!!οτ! ορ!πιι οπο

ε!'Πίεσί, ! Ωω!! ο ! ΒαΙαπί !'οοεοτο ι!π ρορο!ο εο!ο , ιιιοπιαποιιοο,

α!ιπα!οτο α! οο.ιο!ι! ο |`οτ!πο (Ο!ιαπααπ., !!!ι. !, ρ. 635), πο !`οτεο

οπο!! Μπα! οι!! νοτο, ρο!ο!ιο εο!!!ιοπο !π οτ!Β!πο !”οει!ιοτο ο!!νοτο!,

ρι!το !ι!!!!!ν!!ι οπο! !!! ρτοέτοοεο, ροτ εοιπ!ε!!οπιι! τ!! πιο ο τ!! οοει!ι!!!!!,

ι!!νοπι:!ε!ιοτο απ!! ε!ο!ιοι! μπω, !πο!ν!ι!οιιιι! ι!ο!ιοπιο ι!ιι!!ι! ι!!!!οτοπιιι

πο! πω!!! ρ!·!ιπ!!!ν!.

(9) Ε!! ι!!!οτι! ρτο!πι!ι!!πιοπ1ο οπο ! Πι!τιι!α!ποο! ιιιπρ!!πτοπο ο !ο!·

!!!!οι!τοπο Ια ο!!!.!! τ!! (Σι!α!!πτ! α!!! ίο!!ι!ι!!ι! απ! Ροπ!ο!, ο οπο ροεοτο

!πι!πο ο!!'οι!!!!οι!ι!οπο οι $ο!.οι πο!!!! ρι!τ!ο !ποτ!ι!!οπι!!ο ι!ο!!' οπο.

Ροτ τ!ει!!!τι!ο Μ!!! ρτ!!!!ι! π!! τ!!οτ!οοο ο! α!!! ι!ο!ιο ρ!!! ι!νιιιιι! (μια. 3!,

ω!. 9ιι, πο!. 7); οι! !π τ!ερο!!ο Μ!!! 5οοο!!ι!ι!, ο!ιο ι·οι!οι!! !ποι!π!οπι!!ει

οι! 8ιτι!!ιοπο (Μπρικ ν), οι! Ρ!!π!ο (ΗΜ. παπα., ΙΙΙ, 18), οι! Το!οιποο

(Ποοατ., Ι!!, 3, οι». .7), τ!!! Ροπιροπ!ο Μο!ο (ΙΜ πι. Μ., Π, Τ),

κ!!! !τι!ο (Με ΙιοΙΙο α/”τίο.) ο οι! ρι!τοοο!!! ιι!!τ! ιι!!!!ο!!! εο!·!!!οτ!, ο!!το

π! ιοει!ιποπ!ιιπιιι ι!! Ροι!επιπ!ιι, ο!ιο !ιι ι!!οο οι!!!!οιι!ι! οι!! Ωοτ!ιια!!ιοο!

(ΡΙιοο!ο., Χ ), ε! πι! ηι!ο!!!ι ι!! Π!!!ι!ι!!ιιπο, ο!!ο οι ο!!!!ι!πα οο!οι!!ιι ι!!

 

!ο!!πο !οει!!!!ο!!!οιιιο πο! ι!οιπ!ι!!ο !οτο οι!!! !·οι!!οι!ιον! οι!! ιοτιο

οοοο!ο ι!ο!!ο !οπι!οι!οπο οι Μπι!! ο! Γι! ιτιι.ο!!ιοοειι τ!!! Ρο!!

!ι!ο ω) πο! ρι·!πιο ιτοποιο οοπο!!!ιιιιο ιτε! ! Πιιτιοα!ποε! οι! !· Β:Ἑ_ΙΣΞ¦°!°

Βοιπο!!!. Οοο! ι!!!!Βοο!ο οιο!!οο !ο οορ!ὸ !`ο‹!ο!!1!οι!ιο ι!ο!!ο

ιονο!ο οιιρ!ιο!!ιιο (4), πιο !! οο!ο Με!! ο!!!!ο!!! οοι·!!ιοτ!, ο!ιο

ο οι! !ο οπο!!! οοι!εοτνοιο α!). Ποπνοι!!νοπο !ο απο ι·οριι!!!!!!ο!!ο

π! αι!οει! ιιοοοτι!! :

!. Αοιίοίιια Ποπιαπί.ι οι Βοιιιαποιιι·πι Μι! οιιοι δατι!ιααι

π!οπ.ιι!ιιιε οι δαι·ι|ιαπιπιοιιο!ιππ .τοπιο οι πο!!! οι οοιια!ποπίοα.ι

απο.

!!. οι παο!ραιιιο Βοπιαπι Βοοιαποτιιπιοιι του!! πατα Ρα!

οατιιοιήΡι·οιποπιοι€πιιιι οι, ο.ιιιτα απο!!! ο ιοπιρο.ιιαιι.τ απ! αο

.τιπιιιι οι βιαία! οοπιραία!.

Π!. διαιιιι οι άο!αιαι /αοτίι, οιιιοιιαιαιι! αοοπιόοπαι οιιιοοιιαιπ,

ρι·αοιοτ ιιοοοπατέα το)!ο!οπα!.ι_παοϋπο οι .τοοι!.ι [αο!οποίο, πιο

οι πι: οπο. . τ' .. .ο

Ν. πω! αίοιιι οιιιιιιαπι, απ! παοοιιι αρρ(ίοιιοτίπι, αὐοιιπιο,·

οιιι οι! ιιιοιτοαιαταιιι·οοποιέπι, έ! ιιοοιίοα! πιιΙΙαιιι ροιιααιιιο , ο.ι:ιτα

οπο!!! οι!! ρταοοοπίο απ! εοτιοαο πιοτοοιἰοπι.

ν. Ωιιιιιααίιἰ Μισο ρι·αοεοπΙιοιι.9 βιοτιι οι·ιιαιιαιιι, ριιο!ίσα

πιο ι·οιιά!ιοτί ι!οοι·ιιιι·, μα! αιιίαοιπ οι Α/ι·ιοιι απ! δ! ποιοι/ι

πιο!! ιιοιιαιιιιιιι.

ν!. δ!. απο Βοιπαιιατιιιιι πι πω! δίοι!!αο ραι·ιοιιι οοιιοιι!,

αιιαο ίιιιροτίο θαιιααοιιιιοποιαιπ ρατοι,-)α.ι αι·αιιιιιιι οι οιππ!οα.ι

Βοιιιιιιιι οο!ίιιτπιιι πο. σα. ω. ,

!'ι·οοοι!οιιι!ο μ!!! ιινιι.πι! πιο!!!) ιιιοοεο οοοο!ο, ο ρο! πο!

οοιιιιο!!ιο, ε! οι! !! τ!οοτι!ο ι!ο!!ο ι·ιιιτονιια!!ο(8) ο πιο! εο!ι!ι!!! (θ), έ):

ο!ιο ! Ποτιοα!ποε! !τοοεοτο ι!ι!!!”!εο!ο μοι· οι ιιιιοι·ι·ιι. ε!ο!!!πιιο;

Ει!τ!ιια!πο ( Ραπ αι!!ι απ2!αιια οποιοι θαι·ι!ιαριιιο .ΐαιο!ιοιι. Μ· οι·Πο

Ο·!Ιι!οπ.,!, ο !'ει!!τιι ι!ο!!'ι!!!!ιτον!α!ο!·ο τ!! Βιο!!!!!ο Β!ιι!π!!πο, !! αιιιι!ο

οοτ!νο: Βιι!.ι:!, πιο: π! 8ατι!!ιιιιι, ιι Οατι!ιαπίποπ.ιι!οιιτ οοπα!αι.

οι) πιο., πι, πι. ·

(4) Επι εοτ!!ιο πο!!'ι!π!!ο!!!εε!!!!ο !!παι!ιι πο! Μπι, ορροτο!ιδ !ο ε!οεοο

Ρο!!!!!ο ρ!·οιοε!ι! ι!! ιινο!· ι!ι!τι!!ο ιπο!!ι! !!!!!οι! ι! !τοι!ι!τ!ο οοιι!!ι!!ποπιο

πω!!! !!!!αι!ει ατοοιι. Εα!! ποπ ι!!το !'οοοι!ο!οπο !τι οι!! !! ίτι!!!ιι!ο Π!

οοπο!!!ι!εο, πο ει! !ι!τοπο ! Βοι!πιπ! ο ! Ω!!τιι!!!!ποε! οπο !ο ρτορο!ιοτο.

Ροτὸ 5!οο0!πο ν! ιιρροοο π! οπο! πο! ρτ!!πο οοπεο!ι!!ο ι!! Και!!! (βιο

αιι.ιι !οιιιιιι οι! οοπιι·ιιΙαια πω!! Βται! οι Μοτο! Ηοι·αι!!, ρτίιποι·αιπ

μια ι·ορο.ι οιοαοιο.ι οοποιιΙιιιπ . . . αππί.ι ρτ!ια·αιιαπι πω" οι Οταοο!απι

ιταποιο·ι·ι ιΙαοαοιτα;όπια), ο!!ο οοττ!εροπι!ο ε!! 945 Π. Ε., οε!!!ι! ε!! 507

Α. (1. Ν., ε! ρι!ὸ οο!ια!!!ο!!ι!τοι·ο οπο !!ιο!πι!!!!, ι!!!'οαπο!!ο ι!! τε!!Τοτ

!ποτο π! !!ι!!ιοοπ1ο !οτο !!!ιοτ!ἑ!, ι!!ι!!!ι!πο τ!οοτοοι!ο !'ι!!!οι!πιο πο! Πειτ

Ιοε!!!οε!, !ιιι!ι!!! οτε!πο α!!! !!!ι!!!!!!!! πο! ρειοειο !ι!!!ιιο, ο ροεοοι!ονι!πο,

ο!!το !!!8:!τι!οαπο, απο ρε!τ!ο οιι!!!πι!!ο ‹!ο!!ι! $!ο!!!ι!, οο!πο ο! τ!οι!νιι

ι!ι!!!ο οοπι!!ι!οπ! ‹!ο! ιτιι!!ι!ιο πιοι!οε!τπο.

(ο) Ω!!οοι!!ιο!!ο ρτοΙοπι!ο ι!!ρρ!!! ο!!ο πι!!! α!! ιι!!τ! ππ!!ο!!! οοτ!!!ο!·!

ροτνοπιι!! !!!!ο ι! πο! !ο ιι!!!ι!ι!πο ι!εοο!ι!!ι!!ποπιο !Βπ0τπ!ο (8οπορ.ι.

οπτοποΙ. Με!. Απο., !ο!π. Π, ρ. !587, οι!!!.. Απιειο!οι!.). Με ει!νοι!τ!ι

ρ!!! οικω, οπο 'Πιο Ι.!ν!ο, !!οπο!!ο ποπ ροτ!! οορτοοοιιπ!οπιο τ!! ιιι!οειο

ρτ!!πο !τιιι.ιιι!ο, !ο οι!ρροπο !ι!!!ειν!ι! οο!πο α!!! οε!ε!!!ο, ο πι! οοπτα

!!!ο!!το ι!!! Ιοτιο οπο ποπ ο πιοι!ι!οποιο οι! Ρο!!!ι!ο (!.!ν., ΗΜ., ΙΧ, 43).

(6) !! Οαρο-οιιΙΙο, ο!ιι!!!ιο ε!! ποτά, ο ρτοο!!ιο!ποπιο !!! ρτο!!ρο!ιο

ι!ο!Γ ειπι!οιι Βιιτ!ι!α!πο (Ρο!ν!ι. , !οο. ο!!.) π! ρτο!π!!ι!!!!ιοο!ο !!προοιο

οο!πο !οτ!!!!πο Μ!!! πιιν!αι!!!!οπο πο! Βοτπιιπ! ροτ !ιι εο!οο!ιι ο!ιο !

Ω!!τιοα!ποο! οινοι!πο τ!! !!!εο!ειτ οοποτιοοτο ει! ρι·!πι! !! !ιιτρο ττει!ιο οι

ρι!οιιο ο!τοοποι!!ο ι!ι!!!ο ε!τ!! , οπο ροτ οιια!οπο ι!ο!!ι! ει!!! !'οτ!!!!!!! θ58!

ο!!!ι!!!!ι!νι!πο οιπροτ!α.

(7) 0!πο!ιο ι!! τ!ροτ!ιιτο α!! ι!!!!!!!! ιτο οι!ρ!ιο!! πο! ιτι!!!ιιιο, ροτο!ιο

εοπο το!ιι!!ν! ο! ριιοεο !ι!!!πο ι!!ροπι!οπιο οι!! !!οτ!!ι!π!, ο πο!! !!!!ππο

πω!!! ι!! οοπιι!πο οο'!ι!!!! ι!ο!!!! Βιιτι!οεπιι.

(8) 6'ιιιιιααο (!!:!!π!!οι!τ) ιοιαιπ ο!! οοοα.ιιι ματια!! (!!!!!ιοτιιο) !ια

ο!τοαπιοαΙΙαπω!, οοπιπιοαιιι που!!! οποιται!α.ι ονιιοααι; οι οιι!οοιι!ι!

πατα!!! οι! τοΗαιιαπι α!! αιιποπαιπ , οοοιοταιαιιο υοπα!οι!, σα: Α|ι·ίοα

οι 8.!!!πιιι!ι οοπνο!ιοπαιιιπ ποπ!!! (Β!οι!οτ., Β!ΙιΙιοι!ι. Με!. , Χ! , 90,

μια. 948 , οι!!!. Η. 8!ορ!!. ). @οικω !“ι!!!ο τ!οο τ!!'οτ!τε! ει! ΜΒ

οπο!! Π. Ο.

(θ) 5αιπιπασ απο!!! ρι·αοιοτ ααα!!! οπο! ΡΜΙοοΙο.ι (359 πο!. (Πιτ.

πο!. ), Οατι!ιαριπ!ειι.πιο, .πιο Μπάσα! α ο!αιΙο οπτιιοιι.ιιαπο ο!τ!!ιασ το

ι:οΙΙοοι!.ι, σπιτι ραιιο!.ιι οιιίαοπι Ιοπο·Ξε πανέοιι.ι ιτα)οοοτιιπι; σα! οορέα.ι

πι: αΙ[τ!αι οι 8ιι!!!!!Νιιι ι:οπιι·αιττι·απ!, ΙιατΙιατἰ.ι ρι·αι·ιοι·οα τα: Ιια!!α

αι!ιιιποιόε (!!!οι!οτ., πρ. τ!!., Ι!!! Χ!Υ, τ. ΧΟ!!!)

(Σ.

Ο
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(,2%,!!·,έ79· ιιιι!ι!ι!! Ι!! ι!!ειι!οι·!ιι ι!ε!!!! εο!Ιονοι!οι!ε ι!!ε!ιθο.τι!!οοι!!το ! ρι!ιι!ο!

ι!οι!!!ιιιιτοτ!, ο οι ροοο !ι!ιετιι!!Ιο !!!ι!ο!οτοοε οετιειιιι οι!! !οτο

ν!ο!ει!Ιο τ!!οτι!ο ο!!'ε!ιι!!οει ο!!!!ει!!ει!ιιι ω. @Μια ιιετν!!!ι ι!ιιτο

ΜΜΜ!!! !!ιιο ει! 607 οι!! !!οιιιο, ιι!!!εο!!!ι !!! ιι!! οι!ι!ο Ι!! ει!

ρετ!!ε Πιιτιοε!!!ε !ετιι!ὸ οο!!ι! ει!!! Μο!!! τ!νι!!ε ιι!! ι!ιιονο εο

· οοτι!ο ρο!!ι!οο θ), ο!!ε ρτο!!!!ιο ε! Ριοιι!οι!! οι ι!ειοοι!ετε ε ε!!

ε!ει!ι!!!ι·ε !ι! Βοτοοοι!ο:

!. Αιιιιοί!ίο Βοοιιιτ!!ι οι Βοοιοι!οιοοι .οοεί!.ι οιιοι ροριι!ο δειτ

!!Ιοοίτι!ει!.ιί, @Με ε! Π!!σειιο!οιοι εοι·ιιιιιοιιο .ιοο!ίο, Με !εοίοιι.ιι

οπο. -

ΙΙ. Βοιποιιί ιι!!τ‹ι Ρο!ο!ιι·ιιιπ-Ρτοιποιι!οτιιιω, !!|οτο!ιιιιι ε!

Πιτ.ιε!ιοιι ω) ρπιει!Ιο.ι πε /οοιιιιι!ο, οι! οιετοο!ιιτοιιι πε ειιι!!ο:

ΜΜΜ ιιο!!οοι οοιιι!ωι!ο.

ΙΙΙ. δ! ί!! Ζο!!ο ιιιοεοι ιι!ίοιιοοι !!ιτ!!ιοο!οίειι.ιει οοερετίο!,

οικω Μ ι!!!ίο!ιε Βοοιοιιοι·οοι πο!! ετ!!, ρεσιιι!ιοιιι ε! οορ!ίοοε

@οί |ιοοεο!ο,· ιιι!ιοοι ιει!ο!ιιιι!ο ε!ο. Μ).

(Ι) οι!! ιιοεει!ι!ε !ι! οοοιιο!οι!ε τ!! ει!!! ιεττ!!!!!ε ι!εε!!!ειιιιι ο!!ε τ!

ι!ιιιιεε εε!! ειιιτει!!! !ει ω!!! ι!! Ωιιτιοε!ι!ε, οοι!!ε !ο τοοοοιιιιι Β!οι!οτο

8ἰοιι!ο: θιιτ!!ιι.ιο!ι!!επ.ιοε αυτ! οιιετε!!ιι έ!! !!ο!!ειιι! !ι°αι1εΩιι·ε.!! Η!ρρο

πίεπείοιι.ι ειδε!!! .ιιιιιιιι, ιι·ιιι!ε οποιο! βιεταιι!, τοο!!!ιιιιιι!; οιι!πε.ι·

ρι·ιιε!ετεο ε.οιι!ει, ιιιιάσειιοπς!ιε ει!! .πιο ι·οπο·ι·οοο!ου, ε!ποιι!ιιτ! ι!ιιι!!ο

ε.ιο!ρ!ιιιι! ιι!οιω βετο!. Λεω!!! ι·οι·ο ιι!!οιιο!ι!ο ροε!, ιι! ρε.ι!!!οι!!!ιι

θιιτ!!ιιιο!πειιι ίπνιιι!ετε!: οποιο οιιιιιιι Μει!!!άειιι ιιιιιοἰ.ι ιιιοο!.ιο!ιε άπ

οι·ιινετι:ει·ε!, ποιοι!!! Οιιτ!!ιοο!ιι!ειισ!ιιιιι ατομο τω..! Μ, εοεε οιι!!!επι,

ιι! ρει·ίο!ι!!επι ο.ιιιε!, πε ίιιιρετάιι·πι οιιι!!!ειοι!!. Α!!! ειι!ιιι μια· οοιι

Μπρικ !!!οι·ιιοι ι!εβο!ιιιι!, ε! 8ιιιιι!ι, μπι ορροι!ιιιιιιιιι ε!!! Μια!!! οι:

οιι.ι!οι!επι πι", εποε!!! !ιιιροι·!ἰ !ιο!ιοι!!.τ, οοιιιιρ!ται!!, ε! οι!!! θαι·!!ια

οίιι!ειιτ!οιω !ιι/ει·ιι·ιι! . . . . Ωω!!! ε! οο!απ!!!ιι.ι ο οι!! !ιο.ιιι!.ιιιι, αυθαι

οίιιιζ !ποιιοιι!!: ρετ!ιιι·!ιιι!!οπε.ι επί!!! ιιο !ετι·οι·ει, !!ιοιιι!!!ι.ιοιιε ροι!!ο!

σα· !ιπρι·ον!ιο ιιτοοιιι οοττ!ριιοι··ιιιι!, ε! ρ!ιιτ!!!!!, απο!! οοττερ!!.ι, ασ

ο! !ιοι!ε.ι ιιι·οοιιι !πνα.ι!.!.<ιειι!, ε:: ιιει!!οιι.ι ρτοοιιτ·τοτιιιι!, ε! Μ!" .τε

οε!!ι!! οπο! Με!!! οοποιε.ι.εί, «Νέοι !ιι!ετοιι!ει·ιιιι!, ιι!ίο.ι οιιιιο!ατιιιι!. ε!!!

ρο.!!ι·ειιιιιιιι , ιιιιιιιίιιο .ιιιετ!βο!!.ι 1ι!ιιοο!ο, οιον!ει!ιιι!.ι ε:οοι!!ρ!ί τιιιι!!ο,

.ι!ιι!!ιιι ο! Α/τοιι άε!ιο!!ιιτιιιι!, ε! ίιι.ιιι!ιιιιι (8!!τι!!!!!οε) ι!!!!οπ·! εποε

·!!ι·τιιιιι .ιιιο!ει:ετε. Β!οι!οι·., ορετ. οἱ!. Ι!!ι. Χν. Ωιιοε!ε εοεε οοοιιι!ενιιι!ο

ιιο!Ιο Ι!! ρτε!ιιι·ε ι!! Ν!οοι!ε ι!ε! 379 Ανω!!! Ο. Ο.

(9) Ε τ!ροτ!ιι!ο ε!!! Ρο!!!!!ο (Ηίείοι·. , ΙΙΙ , 94) εοεε!! !ι!ι!!οι!ι!οι!ε

ι!'!!ι!ι!ο. Ρετο !.!ν!ο ευρο!! ι!! ε!!ει!ι!ο ι!ε!!ο ε!οι·!εο Βτεοο, ε ει!ρι!!ι!ιι!ο

6ο Ι!!! ο!!ε !! !ι·ι!!!ι!!ο Π! οοιιο!!!ιιεο ιι τ!ο!!!εεΙιι οι!! Οιιτ!ι!ε!ι!εει! εο!!ο

!Ι οοι!ιιο!ιι!ο οι Μιιτοο νιι!ετ!ο ο τ!! Μιιτοο Ρορ!!!ο Ι.ει!ι!, ο!!ο σοτ

τ!εροι!‹!ε ιιρριιι!!ο ιι! 407 Π. (Σ. , οοε!ει ο! 345 οπο!! !'ει·ι! νοΙΒιιτε:

εοιὶειιι οπιιο . . . οπο! Οατ!!ιοο!πέεπείοιι.ι Μια!!! !!οιιιοε [Μάικ Μαιο,

"που ιιιιιίο!!!ιιοι ε! .οοο!εια!εοπ ρε!επιο.ι· ι:ε!!!.ισειι! (ΤΠ. Ι.!ν., Β!!!οι·.,

νΙΙ, 97, ει!!!. !οι!τ!ι!. , 1895). Βοοιιιι!ιιιοι!ο !ει!οτο οετιι!ι!!ει!ιε ιιιιει!!ο

οικω Ι.!ν!οι!ο , ρο!οΙ!ε ι!!ι·ε οοι!ο!!!ιιειι οιιεο!.'ε!!ει!ιιιιι ιτε ! Ποιοι!!!

ο ! Ποτ!.οΒ!ιιοο! οι!! 409 ι!ε!!'ετιι Ωι!!οι!!οι!!! ιιο!!ο !'ιιτοοι!ιο!ο τ!! Ατ!ε

!οι!ει!!ο (δι,ι!ιοιιι. ι:!ιο·οιιοΙοο. !ιι Ρο!!)!ι., 1οιι!. Π, ρ. 1587), Ι`οι!ι!ει!ι!οε!

ι!ε!!!! ω!!! ι!ιιΙοτ!!ε οι Οτοε!ο (!!!ι. Π! , 7), Ι!! ιιιιι!!ο Γι! μοι· ιιεει!!!!!

οι!! ι!ο!!ο Βετιιιιτι!ο οι Α!ι!τε!ε ι!ε!!ε ειιε .4·ι!!!ι·Μ!ιι .ιριιοπιιο!ε (Διι

!!_ιμιεε!. ει: Ξερω., !!!ι. Π, οιιι!. !ν, με. 944 ). Β!οι!οι·ο ι!! 8!ο!!!!!

!εοε ιιιιοοτ οι!!! ιι!ειιι!οιιε ι!!ιιιιιεεΙο ιιιει!εο!ιι!ο !τι!!!ι!!ο (Β!!!!!ο!!ι.

λέει., Χν!, 69), τι!!! ιιιιρροι!ε ο!!ε ε!!! ε!!!!ο !! ρτ!ιιιο !ιιιετνει!ιιΙο ιτε

Οιιτ!!!ε!ι!ε ο !ιοιιιο. (νεο. μπε Ποιο., (ιριι.ιι.·. .Ιοοι!., τω!. !!!,

με. εεε!).

(3) Νε!Ι'ιιι!!ετ!οτε οοι!νει!ι!οι!ε !!ιοι!!ι!ι!! ε! ετι!ι!ο ο!!!!!!ει!!! ι!! ι!οι!

εο!ει!ι!ετο !ε !οι·ο ι!εν!ει!ι!οι!! ο!!ι·ε !! Οαρο-Ιιο!!ο (νεο. ωρα! οπο. 39,

ω!. θε, πο!. 6): !ι! ιιιιεειε εεοοι!ιΙ:ι ε! ιιοεοι,;Βει!ειτοι!ο οι! ιιι!'ι!!!τε

τεο!τ!ι!οι!ε οοιι!ιι!ετο!ι!!ε, ρτοιι!ε!!ει!οο οι ι!οιι !ερ!ι!εετε !! ι:οι·:ο

ι!ιε!!ε !οι·ο οι!!! !.!ι!ο ιι Ματια ε ε Τοοι·ε!ο, ο!!'ετιιι!ο οι!!! ει!!!ο!!!εο!ι!!ε

Μ!!! Γει!!ο!ε ε!!ι!!!!ε ρι·εεεο Ιο ι!!τε!!ο ι!! Βιιι!εε. Ο!!! με!!! οι! οι!

ει!ι!!ο ο!!ε ! Οιιτ!ιιε!ι!ει! ι!νοι!ι!ο ρι·οοτει!!!ο εεε!!! πο! οοιιιιι!ετο!ο ο

ι!ε!!ε !οι!ι!ιιι!οιιε ι!ε!!ο !οι·ο οο!οι!!ε, ε ι!ε!!'ι!!!το οοιι!ο ε!ιε ! Βοιι!!!ι!!

οπο!! @ο ιι!!!ιιιεΙιιι!ιιι ειιετο!!!!!! ι!ε!!ε εοεε ιιιιιιτ!!!!ιι!ε μοι· ρο!ετ ρετ

οοι·τετε οι! οοε! !ιιι!εο εροι!ο ι!! ιιιι!τε !!ι!ο ιι!!ε εο!οι!ι!ε ι!'Ετοο!ε.

Η) @ι!ει!!'ιιτ!!οοΙο ο !ι!ιιο εειιιιει!!! (!ν ο ν), ο!!ε !!ο !τιιιοοτεο ρετ

!!ι·ον!!!!, εοι!ο τε!ι!Ι.!ν! !!!!ε !ι!οιιι·ο!οι!! ο!ιε !Οιιτ!ιιι;!ι!εο! !'ι!οοεοετο ιιε!

ρεεε!! !!!!!ι!ο. ΙΙ !τι!!!!!!ο ι!!ει!ι!ειιο !ε ει!!! !ι!ι!!ρειιι!ει!!! ι!!! οιιε!!ε

ο!!' ετοι!ο εο88ε!Ιο ε! Βοιιιιι ο ι!!!εεΙε οι!! Βοιιιοι!!. Ρετ τ!Βιιιιτι!ο Με

ρτ!ιι!ο, !ε μια!!! ετιιι!ο ι!!ο!!!ιιτε!ε οι οποιοι! ρι·ειιι; τι!!! !ι! τ!ερε!!ο

ι!!!ε εεοοι!ι!ε, ! Ω!!τιειο!ι!εε! ρο!ει!ιιο !›ει!ε! τ!!ει!ει· !ε ρι·ει!ε, ετειιο

με!!! ρι·ο!Ιι!!! ι!! !τιιιιροτιιιτ!ε ο ι!εροι·!ε ι!ε! ρω!! ι!!ρειιοει!!! ΜΙ!!!

τεριι!ι!!!!εο τ0ιι!ειιιι, ε ι!!ρι!!ι`! οπο!! Ιει!ι!!! ιι ι·εο!!!ιι!ι·ε Ιε οἱ!!! οο

οιιιιι!!ε οι!! ρι·ει!ε!οτ!. Μ! οπο! οοι!ι!!ι!οι!ε εειι!!ιτε ειιιιοι·ο ε!ει!ε ιι!!

ροιι!ε Δε! Βοιι!ιιι!! ρετ ριο!ει;Βετε ο!! Αι·ι!ι·οι!, ε!! .κ!Π.ΐα!.”, ο ε!!

Μ!!! ι!!!!!ιιι!!! ι!ε!!ε οι!!! ιι!ι!ι·!!!!ιι!ε ι!ο! !.ιιι!ο, οιι'ιιιιο!! Ι!! τοι!ιιΙ!!!!!οιι

ν!. Μ δ.ιιιιιιιιω ε! Α|ι·ίοο ιιεοιιε ιιεοο!ιοι!!οτ οιιι.ιοιιιιιιι

Βοιποιιοτιιοι, ιιει)!ιε οποιοι οοιιι!!!ο,· οποιοι: εο ιιρ)ιιε!!!!ο , πιο!

οοιι·ιο!εο!οι οοει)οιοιιά! οτα!!ο, οε! παω! τεβο!επε!! ε! !ειιι)ι!ει!ιι.ιι

ιἰε!ιι!ετί!.

νι!. !ιι!το ό!!! οιι!ιιοιιε ειιεει!!!ο ότι δίο!!ίο, οι!!! Βοτ!λοι)ι

ιιίοπ.ι·οο ίοιρετουετιτπ!: !!ειιι δοτ2!ιοο!!ιε οιιιι!ιο Ποιιιοιιιιο |οο!!ο;

οοι!!!!!ο Με είε! !ίεεοί!,· Με!!! Βοοιοε δοι!!ιοοίι!!επε!)ιι.ι πω!!!

Π!! !!!!!ο ι!οι! ρετιιιι!!ο ροε!ετ!οτε ι!! οιιιιιιτο Με!!! Μ!!!

ειιι!ι!ε!!!! ι!!!εει!ιο. ί!! εοερε!!ετε, ο!!ε ! Βετο! !ει!!εεεετο οι

, Μοτο! οι!! οο!Ιο !”οι!!ει!εο!!!ιο ιι!οΒο ριιι!!οο; μετο!οοο!ιο θ!!!

ε!!ι!ο τοοοοι!!ιι ει!!! εεε! !ι!ο!!!ι!οιο σο!! εο!ει!ι!ε !ειιοι!οι!ε !!

ετιιι!ι!ο Α!εεεοι!‹!ι·ο, ιι!ε!!!ι·ε οιιε!!`ετοε, οοι!ιιιι!εΙοιο !”!Βιι!!Ιο

ε οοι!οι!!οι!!ε Ι' Ιι!ι!!ει, !ι!ι!!τ!ιιονο ! ρεεε! ι·!!!οι·!οε! ο Βιι!!!!οι!!ιι:

ο!! ιι!!ίιιιίο !!!οτ!οιω οοεοπί Βοο!)!οι!ίαοι τεοετ!ειι!ί (ΑΙοκει!!!!·ο)

ιιιιι!!!οιι!!ιτ !εριι!!οι!ε.ι δοτι|ιοοίΜει!.Μοι οοε!ει·οιο!!ιο!ιο Α[τέο!ιε

οίοί!ο!ιιοι, σε!!! ε! Πίεροιιίαι·οοι, δ'ίο!!!!ιε, θο!!ιοε, δ.ιιιιιι.νι.ιε,

ιιοιιιιιι!Ιοο οιιοοιιε σε !ιο!ίο, ε)!ι.ι οάοειιιιιοι Βοο!)!οπίοε ορρετιτί.

.Μου ιιιιίυετιιιιιι !ει·τιιτιιιπ οτοειιι κοιιιιιιίε ε)ιιο !εττοι· ίιιυο.ιετο!,

τι! οι!πο!οε οε·ιι!ε.ι οε!ιι!ί ι!ε.!!!!ιο!ο ε!!! πο! οι!ιι!οτει!!ιιι· (δ).

!.ο ε!.ε.εεο ο τ!!ετ!!ο οι! Οτοε!ο: Ιιι!!ιιοι όιιοτει.ιο.ι, Βο!!ε!οτιο

σε!ετ!!ετ τσάι!! (Α!ο!ιοι!ι!ει·), ο!!! απο ε.τ!ει·τι!ατιωι !ο!!ιι.ι οι!!!

ρτοοίποίοι·ιιιπ !οοο!ί ορρετίε!ιοο!ιιτ, Με ει! διιτ!!ιοοίοίειιοίωι,

ε! !ο!ιο.9 Α|τίοσιε οίοί!!ι!ιιιιι, εε!!! ε! Πιεροποοιοπ, θο!!οπιιο,

5'ίο!!!οε, δ.ιιιυιινωιιουΕ, ε!ο. ω. Η !!!οι!οτο ι!! $!ο!!!!!,

Ιιει!ο!!ε ι!οι! μοι!! εερτεεεει!!ει!!ε ι!ε!!!! Βοι·ι!εει!!!, εει!!!!τει

!ιιι!!!ν!ει !!!ο!ιιι!ετΙο. !ι! ιιιιεε!' οπο ι!! οι!!!!εο!ο, ο!!ε Ιο ι!ει!οι!!

οοο!ι!ει!!ε!! !!!!ιι!!οι·οι!ο ει! ε!οτ!οεο οοιιιιι!!ε!οΙοτε ιΙ`Οι·!ει!!ε (8).

Ι!!! ε!ι!!ι!!!ει!εο ρτεεει!ι!! ι!! Με!!! οπο! ε ε!! !οδει! οιιτΙοε!

ι!εε!, ροι·!!!!ε! οι! ε! !οι!!ιιι!ε το8!οι!! Ρετ νει!ετετε !! Μοοοι!οι!ε

ν!!!οι·!οεο ο!!ε ειι!ρ!νο ι!ε! ρτορι!ο ιιοιι!ε Ι!! !ει·ι·!!, εε ι!οι! ε

ρτονο ι!! ι!εεο!ιιιιι !ι!!!!ρει!ι!ει!ιο ι!ε!!ε ι!ει!οι!ε ο!!ε ! ρτ!ιι!!

τορρτεεοι!ιονοι!ο, ρετο!!ε ν! οε!ι! !! ρτεοει!ει!!ε ι!!οι!ι!!!!ει!ιο

ρο!!!!οο ι!ε!!'ε!!ει!ι!ιο οι!τ!ι!ο!ι!εεε ο ι·οι!!ει!!!, ο οοτΙοι!!ει!Ιο ιι!!

!ι!ι!!ι!ο ω!!! οοειι!!!ιο οο!!ο οιιιι!ο Ι!! ειτε!!! ι!!!ι!οι!ο οει·οονο

εει!ιρτε ι!! εο!!τι!τε! 8! εετνο%!ο !!!τ!οοι!ο. Ποιιο!οεο!εοΙ!ε !

ο!ο!! τω!! οοι!εει!!ει!!!ο οΙ!'ο!!ο οοιι!!!!!τ!εεο ε! οοερε!!ο ιΙε,ε!!

Μ!!! ρορο!! σο! αιτο.ΙΙετε ιΙε!!ο. ι!οι!οι!!!!!!!ι ο!!ε ει·ο!ε !ο!!ο οι!!

ι!οι!!!ι!ι!!οτ! ε!τει!!ετ!, ου!!! Μ!!! οοι!εο ρο!ενο !ι!ι!ι!τ!!! ο ρισ

ε!τει·ε! ε!!”ετοε ε!! Λτ!!ε!!ε, (ιιοτο!!!! Ι!! ερει·ιιι!ιε! ι!! Ιτονι!τε !ι!

Ιι!! ο ιι!! ρο!ειιΙε νει!ι!!οι!!οτε εε! πιο!! ο!!ο εο!Τι·Ιιε, οι! οι!

το!!οτε τι!!! Βοι!ει·οεο ι!ε'ει!ο! ε!οτιι!ι!ε!! οεε!!ι!!? Ρετὸ ει!

εοεε!!! Γι! νει·οιι!οι!!ε Ι!! εεε, ε!!ο. Π! οετΙο ει!ετ!!ι!ιει. νοι!ο,

ετ!! ε!ι·ε!!ιι οι! ν!ι!οο!! οι ιι!!ει!ιιιιι ε οι ρεεε, οοιτιο ει! τ!οι!νιι οι!! ρτ!ιιιο

!το!!!!Ιο ι!ε! 507 (ιιι!!.. (Σ.) Ι.εο!ε τ!!ετ!ιο.

(5) Μ!! τ!!ει·!!! ι!ιιε ιιτ!!οο!! (νι ο νι!) ε Με!! ιιι·ΙΣοο!! ν ο ν! ι!ε!

!το!!!!ιο ρτεοει!ει!!ε ε! Ι!!! οι!!! ρτοιι! !ι!ι!ι!!!!!ι!!ι!, ο!!ε ! Ωιιτ!ι!ε!ι!οι!!

ι!! !ειι!ρο οι εοεε!! ιιοοοτι!! ροεεει!ενι!ιιο σο!! ρ!ειιο ι!οι!!!ι!!ο Ι!! Βοτ

ι!εειιιι, ρο!ο!!ε ι!ε ι!!εροι!ενι!ι!0 ο! με!! ι!ε!Ι'Α!ι·!ο!ι, οοιι!ε ι!! ρι·ον!ι!ο!ιι

ι!τορτ!!! ο ι!!ρει!ι!ει!!ε οι!! !οτο !ιι!ρε!·!ο. 1.!! οεεετι·ι!ι!οι!ο ε ε!! Ρο

!!!!!ο, ε ρ!ι!οει!!! τ!ροτ!ι!τε !ε ει!!! εΙοεεο ιιιιτο!ε: Βιιι·ι!ιοο!!ιεπι οπο,

ε! οι! οοε!ετιι ι!![τέοοε Μαι, εποε οἱ: ρτοπιοιιιο!·ί!ιοι (Ρι!!ο!!ι·!) επιι!!,

ω!! ίπ &ιτι!!π!!ιοι ιι!οιιε .ειιιιιω!!, α!!! Ειιτ!!!οο!!ιοιι.ιιι·.ι έιιηιοταοοιιι,

Μπορειτε τιιοτο!πιοιι!! _οι·ιι!!ει !!α·οο!; ι!α!ιιοιιε Μ ο ('αι·ι!ιοο!πειι.ειοωε

!!ε τοι·ι·οιιιΙο ιιιτε ριιο!!οα )ΐι!ε.ι στα!. Ι/ει·ιιιοι 0! Με οιι·δι!οιιι [οοι!οτο

Γιιτ!!ιοο!ποπεεε ι:Μειι!ιιτ οι 8ιιιιιιιιι.ι ιι!οιιε εΙ/τίαι, ιι! οι· ρτορπΞε

)ιτου!ιιο!!ε .ιετ·ιιιοπεπι /οοει·ε; εε $!ε·ίΙ!ο ‹ιιι!ειιι !οιιιμ· των” ΜΜΜ!!

οπο!! -!ιι σα!!! 5ίο!!!ιιε ριιι·2οιπ -, πο! ()ατι!ιοο!ιιοπιοε !ιιφετοιι! (Ρο!ν!!.,

Ηί.ι!οτ., ιιι, ει).

(θ) .!ι!ε!!ι!., Πέπσι., ΧΙΙ, 13.

(σ) πω., πι, ιο.

(8) Νοε !ι!Ι'ι!!!! ο!!ε οποιο!! οι!! ειστε κοσμο ει!!! οο!ωιιιιιι.ι Ηει·οιι!!.ι

ιιοοι!Ιοοιιιι! !ι!ν!ιιτικιο ! Με Ισια!!! οι! Α!εεειιιιι!το ( ΙΜι!όο!!!. Με!. ,

!ινιι, ω!).

9?

+ε ει.
`!
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ροιαΙιιι ια ΙαιιΙο εοριαννιιιεε ΑΙειιααιιιΙι·ο εΙιε ροΙεεεε εοεΙειιειΙα,

ιιε ι ειιεεεεεειι ιιι Μ, ιιιΙειιΙι α ραι·Ιιι·ει ιΙ απο "Με ιιιιιιειο,

μειιααι· ιιοιεαιιο αΙΙα ιειιιοΙα 8αιιιεΒιια,-ιιοιι··ιιοειοαΙα ιιε Ιειι

ααα ιιαΙΙε εΙεεεε ατιιιι ιιιαεεεΙοιιιοΙιε,αιΙοιεΙιε ιιεΙ ειιΙπιο

ιΙεΙΙα ροΙειιιιι ιιιι εοΙ νιιΙειε ιιιιιιιαναΙε αΙΙε ΙιαΙια8Ιιε ε αΙΙε

νιιωι·Ιε θ). Ι.'ιεοΙα ιιιι“απι ειιιιΙιιιυιιαιιεειΙαφει Ιιιιι€ο ιειιιρο

αιΙ οιιΙιειιιι·ε α Παι·ιαΒιιιε, α 8ονι·ειιιιΙα αι ΙΙ·ιιΔιειιΙο ιιεΙΙε οι

Ιει ·ρει·ιιιιΙιει· επειτα εοΙΙα·ΒιοιΙια θ), αει εεΒιιιι·ε ·ιιαααινα

ιιιειιΙε ιιειροΙιτιοι· αεεοι·ιιι-Ιε Βιιοιιε ο Ια ιεε ·εοιΙ.ι ιΙεΙΙ'αιιιιιι

Λεια. ειιαιΙοιιιιιιαιιιεε (8). · ' . .

` 1ιιααιιαιω αει ιιαιιιαιιι ωιιιιι€Ιι ιιιαΙιιι:αναιιο ι;Ιι :σωσει

8ειιιιι Ιᾶι.·ιηιιεΙΙ`ιιιιιιἀια:·εΙιεΙ .Ιταεεε ΏαιΙαΒιιιε α·ΙιιιιΒΙιι ο

εαιιΒαιιιιιιιι ΙσοιιιιιααιιιιαΜι, ε ιΙ εεεοΙο ρι·οεειΙενα ιιιιιαιιιι

νειαΙιΙι.μιεΙΙ.'ειιααι ιιιιιιιιοι·αΙιιΙα ιι» οιιι Ια 8αι·ιιεΒιια, ρει·οοεεα

ε Ιαοει·ιιΙα1 ατι ιιιι κιιιιιαιΙαιιιιιε· ιιααιοιιι·ι·ιιιαΙι, ιΙονεα ΠιιαΙε

ιιιεΙιΙΙιι οιιιιιαι:ε. ιΙιι·εαρο .αοΙιιι · ›Ι' ιιιιρει·ιι ; ιΙεΙΙαι·ριιι ναΙιιιοαα.

ι.ιι·.ιιιαΙ ιεριεΙιιια @Μια αι -Βοιιια μι· ΙαζιιιαθμιιιειιΙεΧει-Ι

Ιιιιια ριιιιλεαεοιιιιιιειὸ`ιι ιιιαιιιία:Ιαιιει αΙΙιιιιαΙιε Ριιι·ο εεειιιισιια

ιιιιεεεο Βιαι:Ιεα Η εσιιαοΙε.ε ·Ιε Ιειιιιιιιι`.Ιιιιιιιε ω. ιιιιρειειαεα

ιιιω.ιωσια·., ιΙιιιιαΙε .οΙιειτινα αΙΙα ι·εριιιιΝιφιΙ.ιιιιιιιειοαΙι

ιιαιιιΙιαειιιιαιιιιιεεε .αιιιιοιιιιΙα αει ιιιιι·Ιο ιΙἶΟειια, ικαειιιιιιιιιΙΙει·ιι`

μια ιααιΙιιιαιιΙα ·ιΙ τα· ιΙι Ιιριι·αινειιιιιο. ·αιΙιεαινοΙαι·αι.οοιι· μια·

.Με ιιιιοιειεΙιΙ'ΙιαΙια α),·ιιιαιιιιιι ιΙ αειιαΙο Με

· @ή αιμωιιι_=,τοιωαεωι·ι -· Ιοι·ιιαεεε ριιτεϊα!.Ιαι·Ι.αιιιιιε; ια

ιισιιιι*ιειιαηιιΙι·ΙιιώμιεεωαιαειεαΙΙα ειια ΙΙιιΙ1α `·ιιι ιιιιιιεεεεε ,

ενΙιιιιΙο .Οαι·Ιαιιιιιε ειιρεειιεΙιιι, ΙΙιιιιια ειαιει·ε ιιααιεεΙΙει αι·ιιιι

ριοριΙιε, ιιοιι -ιτοΙΙε αΙΙι·ιιι, .ιαι· Ια-ι,ιιιεπα ε ιιεΙ·ιεΙΙαι·ε Με

πω. (θ. ·ι-·ι.Ι;ιιιιιιαΙ ιι.προεΙα, εειιΙΙιιιαΙιε ιΙα ιιιιοαιιω. Ια

ι·αια αο8Ι.αιΙπ ιΙει ραιΙιι·ιιειιΙ' ΙιιιιιιιιιειιΙι ρειιιεσΙιιιι6ΙΙαφαιιια,

· - ι.Ι η· › · ·
ι ο ;) ιι . . Ρ Ι . Ι

' (ο' Μαα·ιιωισι ίπ ΒιιΜρα Μειω·αόωεωι Με , Μι ιαιΙτία-Ιιση·ιιε

α! Μιιιιαπ Ισιο·ιιιιι, «απο μπω ειι·ί_σηιι .αιραειιιιαιειΜ-ιφισηιηραια,

Ροαιω, ιὶεβεΙΙιιΕιιι Ρεπι.ι, .Βάια αποςιιεόιτισιοιραιωπι ιιααιιεπιπ2. διά

ΜΜΜ σε επερνα , επί σοιιιρΙιιΝωπ Η

ΙχΙι., ΗΜ., Ι).

(9) Και: Χρειιιιοο!εσ σααΕπι ίπ Ι.ι;Μαπι $ιαπηιοπαιε,μις@η"ε φωτ

|ι·ιιιιιοπιι ·ερι:_,8ιιιιιιιιιι ε.·ηροι·ιιι250ΜΜ Ραεηίι_ιιι2ετε!ιιιιεία,,ρωτ. ·

Βιοιι. ειωΙ., ΒΠΝέοϋι. Μαι., πι. ΧΧΙ (απο. Π. (Σ. 447). “α ,Η

-ις3Ι..Οοσπ £ειΜειωινιεω εειΙΙεπι .«Με.Μεικ .#ειιιο ι·εαΜ$ιΜι

@Φακο Μ” ι:Μι Μ .Μ υιιιΜΜ ,αιαιιωι Μ"Με. .ΜιαιωΙ.-ινιι

πω' ώρας °ι606%ια '- άσπιιιιίκαι Μ, ΜααΜω ΜΜΜ αει: ραιιειιιι€πωσωπινοΜΜι.Μιση Ξ

άΙ2 5ίι·ιΙία, Βιιιιιιιιιιι ει .4|ι·ισα πε ο·οπιεπάει·ε ειιιιιι·πι σοερει·ωπι (Ρο- .

 

Με!. , ΙΧ, 43. Πι ηιιεειοΙειαειιαιωΙιι, ειιε~_(ιι ειιιιειιιιιασ,.ιιδιέ4] '

οι Βιιιιια @Με αν. θα β.), κι ιιΙιε ιιΒιιαιιι0 8ιι8.β€Μ%ΜΑΦΝή9νε

ρι·οιιαΙιιΙιιιειιιε Ια ιιιοιιιιει,ι:αιιιΙιαιοιιι μια @ο _ρι·ρωιιειιιι .ιιιιιι_ε.6Μα

Μια ‹Ια ΕοΙιιιιο ιιιειιιιοιιε νειιιιια.,Βαι·ιι αιιιιι,ειιφεαΙι ο αιιιιιιι ω·

Μαιο”. ιιιιισιαΙσι εαιεω 4000-εωΙΙο..ιΙΒΜ07 ;ιΕ1.ι5ι.ι(Μΐωι 0 Ν)

ιιιιε Μι! εεοσιιιΙσ (κά. απ”. Ρ%.άθι·00Ι, ΙΙΙΛι.θ')ι ΜΜΜΜΜΒι

ΜΜΜ Μαι., πι, ει) Ι'αΙιτο ιιιιεινειιιιιο,2ια Ισ οιΙρο.ισιιιιαΙιΙΙΦε α!

ΜΒΡο ει Μπα ΜΜΜ Ε” εεπαιιιειι€ε:Η,αιιιιιΙσ..ωΙειιιαΙα.ίτε.ιΚαι·

ιαιιιιιεει ε ιΒοιαιιιιι. ΒιοιΙοι·ιι 8ιειιΙο.ιιοι;ινε ειι_σιιααιιιειι0,ε ςιιιιιω.ιι.

Μο2., ΣΕΠ, 69) τικ ηιιεει'αΙιεαΜιι_θει.447 .(Π._·.β.ι):Ι'ιι·ια_ριιιιια ια

ριιΙαιιι Ι.ι:ιι ΒιιιΙαειιιε ε Βιιιιια; ε· ιΙιΒΜΥΝιι0 Με θιοπ9ι09ι8.#ΙΙ -

»ιο-μα .οι .ΛΙιεαιωαεαο Ιει_εαΜειιιΙα ι:οΙΙα αεοοιιιια ιιΔεΙΙ'_αιιιιε ιοι_ιιια

.πιειιιοναια. Η α; ω” 'ι()-.` ει .η Ι ι . .Ι . Φ ε ω· ·›.

. οι) Β;Μοινω.ς6 ..Ιω £ίνα.ΧΙΙΙ,-9._3.·4, Π· ·ΡΙ0ιη.ΒΡέι-. Μι- @Μι

ι, ω. -.1ΙΙιιιισμ, Βιενι3ιι·. ιιω..ιοπι..1Μ4ι.19ι-αΒιεαιαΜΙιειισ..

Μεσοι . ιεπι-«·Ιι ιιιιιι.··ιοα. τ· ΖειισιωΛοιικ .Ισα Με @σει Θεα9ι:ι

ωιι. ΒαειΙ., απο. 155'7. ' ·. , .Με ,62·-; ει” , ..Μι ..Μι Λ

ιαιαι.-ιιιυπε Νασο, ιιιιω.4ΞανιΙιεωπ5ωιωκ, απ: ΜΗΜνι ΒειπειιΜΜ

Μπι αιιιιιιιιι ΜριπΕί .κονιΙινια1Μιικ ,ΙΜπακιωαβιιι.: ΙΜΜιιι _ @κι

£'ατιιΙισι;Μπωσ αιΙβΜιατισ,.φι0€ὶ.ιιλ#ἔιΒΜΙἰ%.-ἔι8ιω· # ΩΜΙΠΙ'ίΉο!ΙΝ98 τ

ρω"ωω. σε φωτα “ΜΜΜ παπα Με αι_.ιιιαπιστα .ΜΜΜ ΜΜ

ορφηπαππινπ οπωινιι εισαιιΜΜειωσια ,- ιθιειέσε κι κακα ΏιΙ#°·

ιΜρισι€ειι.οιαιισ παω, αιικιι€Ι·ιαφω α·ΙΗΜΜΕ - ΜΜΜ., Χιιιιι,ει.

(α) .. . ι ..κι Μόδα, μια -αιΜιρ·8ισσ αμπωω.·-ωιιοφωαΜΙιωι- ·

πιστι.ι·ει Ο. αι: ΧΧΧ πωπω εΙιι.ι.ιεπι Μ ΙπαεαΜΜπι .Ιξφιτιριιιιι θρζάιπι

παπι Μπι ιιιι.ιέωεπ2, ιισπαιιιι @ΜΜΜ Μαι” αε·ιικοω-ιαπωω. :

σκι |δοα.·ΜΕ,· ροριιΙαοκ Κοπια.ιιιιιιιψει(α αιιοριρειε εφ”, Με μια

"Μια απο” μεινει: ρισιιιιιε @αποφ στειιιιιφ·ηΜ τ

ΥαΙει·. Μακ., Μαι. ίσοι. πιεπιιιι·.. ΙΙΙ, Μ. , Πι · μ" ν' . ·

_ ιιι ιΙαΙι'αΙΙι·ο ιιοιι ιιιειιιι.αιιιιαεα εειιρει·Ιια, ε ριειιιιιιειὸ Πα

ιΙ'αΙΙοια·Ιε-ιαιιιοεε ι·ιιαΙιτα·ε=εΙι ειιεΒιιιοΙιε ιιονεαιιο ιιινιιιειε

ρει.εειιιιιι·ε Ιε ιιιιε ιιαιιιιιιι. Μ. α ειιεΒιιστε ιιιιεεΙο ιιιαΙ αειιια

οι ιιιΙιιιε ιιιαοοιιΙιε ΙιαεΙΙι Ια ι·ιιιιιοναιιοιιε ιιειιΙι αιιΙιεΙιι ιιαΙΙΙ

ιιιιιιιιιι εειιιιιΙα θα Ια Με ιεριιιιιιΙιεΙιε Π),·ροιεΙιε ιΙ ιιεειιΙειΙο

ι οι ιιοιιιιιιαι· εοΙι· ιιιΙΙιιΙια ιειιιΙεα ι· ΙΙοιιιαιιι ιιιιοΙΙειαιιτι ιΙεΙ

, ιιιιιιιοο ιιηιταιιιιιιιιειιΙο; ειιιιειιιι”εεει ιιι·οιειιναιιο·ιιι ριιιιιιΙιεο

' ιιαι·ιιΙε αι αιιιιαιαια αει απο, εριαναιιο ια εεει·εΙιι Ιειιοεα

ειοιιι ·ιΙ';ιιιιι·αιι€ει·ε Ια ιΙαΙα·Ι”ειΙε, ε ιιιοριιιιιιιει·ε εοΙΙα Ι`οι·ια

Ι'οιΙιαιιι Με, ι·ιιαΙει-Ε, ιιινιιΙ8α,Ι.ιι.ιιαΙΙ'ιεΙαι·ια ΙΙιιιΒιιιεΙο με

ΙεαΙο «Μια μια., ιιει,.ΙΩαιιλεριιαι_(8), εΙιε·ιΙιειΙε ιιι·ιΒιιιε αΙΙα

ιιιιιιια εεειιιι ι>"Μιε· 1ιιιιωΙε Μια ει.ιεεΙιειαΙΙιο Μαι. .ι

ια ει” Μιιιαιε$αιιιεΙΜι Μαι εειιαΙιιιεαιε ιΙ°ιιιιιιεισι Με

ειπε _αΙΙα _ιιιιινα ΙιιιΙο ειὸ εΙιε ροΙεαιια ειιΒΒειιι·ε_ Ι'αιΙε, ιΙ

να.Ιειε ε Ι'αι·ιΙιιιιειιιιι, Ια ·8αι·ιιεΒιια, εοΙΙι·Ι αΙΙ.ειιιαιιγαιιιειιιε ι

ιΙαιιιιι ςΙαι·,γιιιιι·ε: Ια ιτε ιιει ιιιιειΙοι;ι.·Ι.. ()οι·ιιεΙιιι βειαιοιια,

ιΙειιεΙΙαΙε Μια ε ρω· ιιιαιε Ια αιιιιιιιιιιιιεΙι·ε· (θ), ε Μια

αιιΑιιιιοιιε οΙιε ρει·ιιια ιιεΙΙα ΙιαΙΙαιιΙΙα Ια ιιιιιεΙιιιοιιοιαιιιε (ω),

ιεεαναει ιιι ιιιαιιο ε ιΙιεειΙανα Ια ειιΙα ιΙ'ΟΙΙιια (Π), ε αΙΙειιιΙι

_(η σε σοοιειαιεπι Μπι Ρι|ο·ι·ξιο ρορμΙφι :ιι-φαω αμα εατιααρέμωισιιι

ιπιει:ιη. /οι·άσισ ΙεράΜ αιι·ι·ειιι·, α; αι ιιζιει·ιιΙι·ίω ιΙι£€ειιεπι Μαι:

ιπειι.σει·ι2, ιπυἱοειιι`ιἱΙ›ἰ @να οικω Μωβ ιιιι·ι, @αν ιιιι.·ιτέζιο ιια1ιιωι·ιπ2.

Νασαι α-_ ΟιιΜΜρόπιωιαιαιω. ρι·αεΙιεπωι·, ει ·ιίά Μι· οι «ιό ρι·αι·Ι€ιιαι .Με

ρετιι!ιιι :Με αΒιιιςιισ ιΙαπ2ο. Ώαι·ιιιαράπιεπασ.ι ΜΜΜ Μπι, .ιι ορια: ιιωπι,

αιιφιΙιαπ8οιμοσιο: παναΙω παπα ιπυιιο.ι οιιιυιΒιι.ι οιι:ιο·ε-οοριιο. ΡοΙχιι.,

ΙΙί.ι2., ΙΙΙ, 95. Ιιι ημεειο Ιι·αιιαιο (οοιι,ειιιιιιιο ιιεΙ 977 αναιιΙι Γεια ναι

μια) ιιιιοιιο, σοφια νριιαιιι, -ι~ιιιιιοναιι ι μια ‹Ιει ιτε ρι·εεεάειιιι ; ο

ΡοΙιιιιο. ρει·οιὸ οοιιΙειιιοερι ιιι ιιροι·Ιαι·ε Ια ροεΙιε οοιμΙιιιιοιιι εΙιε

οι ιθ88Ψι10 αεΒιιιιιιε.41ιβειιασε,ροι ιο ειεεεο ιεΙ.οιιεο Ια Σοι·πιε- ριιιιτ

ΙιΙιεΙιε ι:οΙΙΙαιιιιαΙιηιιεειε ε Ια αιιιεεειιειιΙι αΙΙειιιιιε ιιιιοριαραΙειιιιε,

ιιιαιιιε Βιιιι·ιιιε, ιιεειιιιιιο ΒΙι πιει ιιεΙΙε Με ιια:ιοιιι, ο αο88ιιιιι8ε,

εΙιε,`,αΙ_αυιι ιειιιρο φοιιεειναναιιει αιιοοι·α πο! Ιειιιριε οι βιο” φιφα

Ι.οΙιιιο, κι Εισαστε ειιειοθιω αιΒιι θεια, Ια .ιαιιιιιιε ια ιιι:οιιιε.ειιιΙΙα

ιιιιαΙι μαπα εει·ιΙ.Ι.ε ,Ια ειιιιιιειΙε ειιιινιειιιιοιιι ιιοΙιΙιεΙιο. 1Ι_ρι,ιιιιιιΕιειζι

αει ιιαι·ιιι `αιιιιαΙιεΙι αΙΙ'ει·ιιια οοΙΙ° αιιιοι·ιΙα οι Ζοιιαι·α, ειιε ι.Βιι,ιιιιιιιι

ει! ι Οαι·Ιαιιιιιεει ειιιιιο ειιιιι ιιιιιειιι α οοιιεΙιιαι.Ιειε ιιιιεεΙο ιιιιαι·ι.οιιαι

Ι.αΙο ιΙαΙ Ι.ιιιιοι·ε εΙιε Ι)ιι·ι·ο ι·εραεεε αι! εΙΙ`ε1ιο ιΙ ιιεειιιει·ιο α'ιιιναιΙει·ε

Ια βιαιΙια ε Ια 8αι·ιιεΒιια. (Με. Γατα, 12ο κα. Μιά., Ι, ΙΙ8): μια α»

ιιιιιι @ανο ιιε$Ιι αιιιιι;Ιιι εοι·ιΙιει·ι ιιιειιιοιια νει·ιιιιιι οι ιμιεειρ ειναι·

ιιι.ιιιιιιι μια εριι·ειιιιιιιιαιιαιιΙο- αΙΙα εεεοιιιΙα αι οικω ιειοΙε; ο

ειιιιιιιΙι -οριιιιι-ιεΙιε ιιι·χει·αιραεεαεΒιο ιΙΙ Μαιο ιιι βιιιιΙια` ι·ιίειιΙοξιιιι

_Ε«Μειιιε (ΙΜ4Ιι (ΙΜέιειΙΙιε (ΗΜ Θ' εε φωσ ·ΙΙθεεεε.ειϋφ

(Μ 8εΙα·2. ΗΜ. Πισω., με. ΙΩΝ, ειΙιτ. Λιιιει.) ε ιια ΙΙιιιΙαιιιο.ξιιιιι·., με. Μ), ειμαι αιι&ιιιιιιιι μα· ιιιιιιιαιριιιι, εΙι'ειιΙΙι,ιιγεμα _αιιροι·α

ει εεεεεεήεεε ειιεεεεε-....ιιι· γ] - . ι

·48).ΒιιδΦ· ε 1ίω·ιι ιιμι·-.·Ι'ια εεε- ΙΙι·.ΙιΕΜ δ!!! # ῖΧ?ι_ Ρω(ΙοΓ-. Βιο·ι

·ιειιι.ιωει.·ειευι. ΙΜ. ΧΙΟ-ε Χ194% εισι- ιΜ `· Με.Εεεε”

τσια- σει·ιαΙιε-.ΙΙιεαιωΙ -ΕΡαετιι. ε9.ιεειΙθω Χι! Μ), ια

.. ...ι69ι-ὲαι4ιειιιεειι.Ι£=ιιιιι#ιεὶΙὶε=Με ιΜΜε ο·>Μιε @Με

ΜικΜνιιιΜΜΜίαιω. 4επιιψΑνειειειαει απ· 88%

Μπιαι·ια ει1°ειιιψ ιιιεεΙιε- ιιιΜΜΜΕ ι Μ ε @αν

ιιαι-ικωνΜ τ ΜΜΜεισαι”, ειιφ·ιαιεωεω ·Μ-ωε-=. σε ει:

ΜΜι€..ιιιιαα ΜΓιιια-φι(9ιειωΙΥι 9)” . _ . .

,.,,Μρ3,μρωαερ , ' . .`ρωιιςα ΜΙΙο, απ” ΟΙιιιαιιι ορριι!ιιπι

.ςαφάσει, μια αιι,ιι,|ριιάσειαιε. ι1ιιιι€ειιαα,Ιιίαππο ακα: ΟιιιΜαμπιεπιιππι

ιειαειαΜΜεωθιε9«Μιε «σιε.ιειιιεΙε .ϊεπιιιι ειωΙα.ι Με

ιιιι“ΙΜασ€ι ΜΜΜ.: ε:ι:εςιιιιιιι.ιριε,,ειΙεαΜτω,Μπ αρωμα ιιισιοιίαιιι αρκει

5.α€0Αι€ξ. αρκά (ιιιιιιίπειι .ιιιιξηίαιιιιιι,,έσισιιΉα.ε. Ιιιι(ιιιιιι·αιτι ριαΙσπι , Μπι

,8ΙιιιιιιιιωπιιιιιιιιαφέιαΜ ηρωειω. ναΙιιι..1Ιιαιι,, μια. Με”. .ιιιε·ιτίει·.,

ι, 2.ι,.αιιιιαιιιια.ε .Ιαβειιειοειια ιιι,5ειρΙοιιε ιιεΙ` απο ιιρΙειιιΙιιΙα εε

ιιεΙειια αΙΙε-.εεεαΙιειωεαΜι.ει εεεεεε?ε.εεΦε ιεε>ιεεεΙεω (Ια Με

ιιαΙιεο ιιι φιεΙΙα ραι·ιε ιΙεΙ ειιιιρρειι1α ·ιιι ειιι ι1ερει·ιχε ι,ιιιοιιιι αει

@Με ει” ι Βιιεειαιε% εεε; ιΙ ειιεεε.εαεωε ιιιΙ9Φει··"

ει!. Με ειιιιιιιιι - . .μ . -

` @Μάι ε! @παταει άε|ισιοϋ :ανία ιιο;ιαι·ι·ι. ·, ,-. ··ι·,··ι

·ινιι κι Με . ·` - κ. ι

,Ιιιι·ι·ιΙιΖ.Ι>.ι·ι8Η498 * :'°.Χ °~·νΙ · ι σε . ·ι ι .ι·ι··ι· ·

-ιΙ›ι.ιι·ι ·ιι.:ι·. ι 'ΙΙ · :ι·ι·ι·ΙΙ Με, ,Ι ιπιωιι·ι· ν1=>:570·β 808· ··

Μαι· ΡΙ·Ι"8β8έψιψαΨδριωτιί”·ι Χν110··99·' . › ·. .. :.ι= ιι

. ..ω Μαι ©ειωιει-Μιεεω «Με. ΜΜΜ. -Μιειθειε Μ”

.περνα πιασει ιισειιΜ+ω ΜΜιε Μια-ι ΜΙε ,( 12. Κ) 88ιιΙΙαιαει

ιιεεεεεωει (ΜΜΜ: ιεεπει -9ΙΙ>ιεε ει. Με εΙε·ιίει Με εεειΙιε

ιι<><>€ε-· ·ι="εωι4ιειιι·. @Ματσε Ι. Με, Ρεαιει .ιιι··ισειιι "Ι

Μπι ι·ίσιοι·ιιιε ΜΙΝΙ μι” ,ιι/Μαι @ια ι·ε.ιιιιρα·ι.,.,ΕΙοι.,, Βρι$οια,, £ςι°.

ι·οπιιια.,,ι κα. Μ, -εαι·ι, -,ΙΙ,,,58, 15ζ ο Μ. - ΕρίΙ. τι .ιιιρριαιι. Ι.ίο.,_ιοε. «ει.

Η ι

[Ο

ιιΙΙ ι



Η πιεεεπ·τιισιοπιε

ρε! !π ιπσΙΙ! εΙΙι·! εοσιιιτ! οι· οσΙΙσι ίσκιο, στ εο!Ιε !πε!ο!ε !

. ιιεπι!ο!, Ιτ!οπ1“ενε εοΙεππειπεποε οε! Βετο! ε οε! Πετισε!πεε! ω.

Ι.σ εοεεεσ οποτε οε! οτΙσπίσ σοοοι·οσνσε! ππ σ.ππο οσρσ σ!

εσπεσΙε (Με 8πΙρ!ε!ο Ι!!!, ΙΙ ηπσΙε ενοσ ίεΙ!οειιιοποε εοιπΙιεο

. πιω εοπιτο !! νεεο!ι!ο Αππ!ΙιεΙε, σΙιε Ι'ει.ννετεσ οεεο!πο !ειοενο

ππ!πο! ιπστ!τε !π 8οι.ει οπ! οπο! εοΙοπ!! πιεοεε!πι! ΙιετΙιστε

ιπεπιε οτοο!!!εεο (8). Ε σπεπιπποπε Ισ εετοε ε Ιε ρπιι!οΙιε

- ειιποοτε, σπ!ιΙειε (Ισ ππ ει!!το Απποπε, !πεοτεεεεετο ροοσ

εισιπ!ε ιιεΙΙ'!εοΙσ εοπιι·σ ! τσιποπ! ν!ιιε!!στ!ω, ο!ο οπιιπν!π

πε !εοε ιπ!εΙ!σι·ε, σε οοποπεεε ο εε!νειιιε Ισ νεο!ΙΙσπιε Ιστ

οππιι οετοσιο!πεεο. ΙΙ Ιοιποεσ Αοο!!!ο ΒεεοΙο ρτοεοτενσΙσ πεΙ

- Ι`εππσ σεεπεπιε οσπ ιπειπστεΙι!!ε εοσπΙΙΙιε(5), ε ρι·εσιο οεΙΙσι

ν!οιστ!π οΙι!εοεπ οτε Ιε σΙοτε οοπο!ι!οπ! Ισ οεεε!οπε οε!Ισ Βετ

οσεπσ (θ). ΒΙοπεπτοπο ! (Ιστοσε!πεε! ο! σΙιΙιειποοπιιτΙιι, ε

!ιιεερι·!!!~ οεΙΙπ επρετΙππ ι°!ερσειοι οεΙ οοπεοΙετοιπεπο, οΙΙε

πιπιπσπ!νσΙ! π σειρετ ν!ιιοετε ο οι εειρετ π!ι!ι!ο!τε (σοπσσιτσοιιιτι,

απο σίιισστιοίΙισσ σοοσιπρστσπάσσι σεσσ ω), εΙεεεετσ ο! οσπΙ!

ππετε Ισ επεττει, σπι!σΙιε οι ρε!!! εοΙσπ1ο οπτ! ε νετεσεπσε!

(1) σ. £σιτ!!·!σ Ποσο, Ι.. 8ο·ορίστισ θυσια. (Α. Π. 493), Εσορίο Οστ

σ€σαπι σο 8ειτο!ιι!πι1ι σασοσεοο, πιιιΙοσι πιοΙΙία που σαροοεστιιττι αοοιισο!ο,

οτ·οιιττιρ!ιιιττι σρ!ο. Επιτορ., Βτσε. Με. τστιιατι., ΙΙ, 90. Β! ςπεεοο1τ!οπΙ'σ

Ιεεεεε! ει!επο!ο πε! επρρΙειπεπο! Ι!ν!ππ!: 7'τ·οιιττιρλαείο (8σοροσ) ιοσ

Ροστιοσ σο 8ειτι!!π!ει σο Οστσἰσα οποσ πω" 7 πιο ττιιιτ·οοιισ, σιιιιπι πισι

ρτισιπι σα· ίπειι!έσ στο ρτασοΙαττι σο πιιιΙοτι πιίΠίσι σαροοεστιιιτι ασΙοιι.τοεσσο.

Ι Με!! οπρ!Ισ!!π! Π! σιωιι !πο!σειπο !πο!!το Ι'πππο οεΙ οτΙσπίο·, ο!ιε

!'π ΙΙ 494 ο! ΙΙσιπσι: Ι.. Οοσπισο!·ιισ τ.. σ. Οι!. Ν. 8σ!ροο, σ. .άσποο!ισσ

Μ. Γ. Ο. Ν. Ποτε” Ε.. ΕσττισΙοπισ Σ.. Ε Οτι. Ν. 8οορίσ σσιισιιο οι:

Ρσστιοσ σο 8ειτο!π!ει σο Ήστσἰσσι ατιτιο ΟΟΠΕΧΟΙΙ6 7 Μ. Μοτο. (νεο.

ρπτε ΙΙ Ρ!ε!ι!σ, Νασο! ττιασοσοτιιο. τσττιατιστ. ερπο 0τσεν., 77ισσ. τσιπ.

ιιτιοοπ., πιο!. ΧΙ, σο!. 997-98). Ωω!!! ρσ! Ιοεεετο Ιε !πε!ο!ε σσΙΙε οπο!!

8σ!ρ!οπε, οσρο Ι'σερσεπσιι!σπε ο'ΟΙΙι!ε, οσοπρο νστ!ε σιΙοτε «στο εστοσ,

ρπο σωστο! Με!! δοτσοτισσττιττιο πιίΠοατί ο! Ρτοπ!!πο (πο. ΙΙΙ, θ, 10,

απο. Υεπε!., 1574 !π-4°) ο!!ει!!οπΙ ΡτεΙπεεπι!ο (Βροσο. σο σιιρρΙσπι. Με.,

Μπι, ει). ' '· ` · · ο

(9) Γστισιιταπι Μο ιιπτιο (495 Π. Π.) Ο. πισω σσσσοο, .Ιαποοιισ

οσπιρΙιιττι πρωι! @σπιτι 0οτοστ·οιιπι σωσει. ΤΝιιπιρ!ιο ιοσΙιοτισ οπο σρσ

απο: ρτ·οστ Ο. ..φωτια Ποσο ρτσσοτισιοΙσ σε Ροστισ·!σ α. το. ΙΝ ποσο.:

σοοσοτίσ; ιιΙοστ σ. $ιιορίσοο σοτισιιΙίσ :Ισ Ρσστιοσ σε 8οιτο!ε α: ο. Π!.

τισ·τιασ. - Εροοσπι. σο σπρροστπ. Με., Χν11,'97.”11 Ιιο!σπΙ'σ ο! σωστο

ο !πεοτ!οΙσ πο! πω!! οσΙΙε εεεπεπο! ρετσΙε: σ..9σΙρισιω @Ι ο'. ().'ΙΙί

ΡιιοστοπΙιισ (Με. οι: ·Ρσστιοσ σο 8:ιτοε!ε απ. £'1)ΧΟΨΙΙΙ ποπ. οσο. (νεο.

Ρ!ι;!1., Με. ο!!.). - Δ

(3) Ηατιτι!οαο . . . . . σππι σΙα.τσσ (σσιτο!ισσΕπ·οσπσο) σο σιιίΙιπσοσττι σΙσιτ·ίσ

οτ·ίτσττι·οιιτιο σοιισοοιισ οτι 8ειτο!π!σιτπ ττιοοι-ιιιιτ.· πω, ριιιισίσ ροσο σωσσ,

τι ΙΙσπιατιοσ ότι πιισοσιτι ρστοιι οτισΙσσιισ, σοιισσσττι [στο σττιτισπι σωσει:

ορσσ ρστ· ΙΙισσοοιιτπ πιατιιισ ιοίΙσρσιισ, τιισ.τ: Ια Οατοοισσοτιίστισοοιισ, οπο

σειισστ·ιιτιο, σαροιισ σο στιισὶ/ἱαπσ°σσσὶοἱοπτ. ΙΙΙστιπιτιο, ποροοσ οπο Μπι

ρσΙσρο σΙσπιίτιατί οσσρστ·ατιο, "Με σοιισοίο βοεο!π!σιτι1 ίτιειισστσ (ΡσΙγΙι.,

Ποσο. , Ι!!ι. Ι). ΡσΙ!!πο πο!! οΙοε οπο! Ι'οσσε !!ξροϊ1ο·οοΙΙιι8στοεοποι

!ιι οι!! Αππ!!ιιιΙο οι! τ!πσ!ι!πεο οι!! Βσιπιιπ!: πιει ·σ!·Ιιιι οπ @ποιοι

(Ποσοστ., Πρ. ν!!!) οπο οι! ΙΙ ροτιο ο!8σΙο!. Ι! Ρτο!πεειιι!σ, εεοπεποσ

Ισ ο! Ιπ! ππΙοτ!οοι, πω: ΙΙσιτιτιοΙισο, άσσρστσοσ οσπστ·ο ρστοιιτιι ρσσιοσ,

οτι ορροοιιτπ 8πΙε!1οε σο· σστιοιιοστ·σο: "Μ οσιο!οίοιισ στοα σστπρτσ!ιστισιισ

α θιιτο!ιασ!πστισοοιισ, σε! σσοσττι σα: ρημα σστι/ιισστατιο, οποιο σοισε

οσττιστοοαοσπι σο σωοι!τιωτι σΙσοοσ .πωσ σσιιισσιπι |ιιοσσσ οίσστ·στιο, στιισοσιισ

@οποσ ρστἰ!ο. (Βροοσπι. σο σιιρρΙσπι., Ιοοο ο!ο.).

(4) 5σσο Μισο ποσοστἱσ το. σοφια!) ΙΙσττιστιοσ ραιι!Ισ ροσο εσωπιστιιι

τιστιπποΙίιισ σειιισσσι τω: σιιιιπι σκοπο σπΝαοσ οΙιισσίο ριιτι·οοασ,ττισοπ οτι

τιισοαοίστισ ει,ιτστιιτιο σσττιοσπιροοπσ σο σσσιιτοιισ ο·στσοτ·στιοιιτ·, οττιρτσεο.ι!σ

Ρσστιστιιπι $πι·οστπιποπε !ποπτεπ, Ησιτιτιστισ "Με πω, σε: στο:

(ΕΙ.ι!οσττι. σο σπρρΙσττι. Με., Ισε. ο!ο.). ' Ι· Ι 'Ι'”·

(5) Ποτ., ΙΞροοστπ. τστ. τσιπ., πι.. Π, σερ. Π, 55 17, 18, 19,90··ο

91. - Εποτορ., Βτ·σε!ατ. ποσο. τοπι., Π, ει. - Εροοσττι. σοσειρροσττι. Με.,

Μπιτ, 17, 18, 19ο σο. π· ι · ·

(ο) 8ἰσ!Ιὶα σο 8σιτο!π!π Με σσιοστστιο, ΙΙσττιστιοσ φτασω στ·ιιοίσ τσο- -

ιοστστιο, .ποσο ρσσιστιοιι τσοοπιστσιτο , ΝΙΚ σιιττιροπσ σττιτισστσσοοοισστ·στιο, -

ρτ·σσοστ·σσι ι:σσοοραο στιπιιιιττι|ρστιοσοστιο. Ωπεε!ε οπτοπσ Ισ ρτ!ιπο οοπο!

1Ισπ! ρτσρσεοε οπ ΒοοσΙο ;' ο μι! πεεΙππεε' σπασω πΙοτε ποπ ιπεπσ

!ποοΙ!ετε!ι!!!: σσσοσττι αυτ! ρσριοΙσ τσπιατισ Ιισσοσσ απιοσσσσιισ !ιιιοσιοστιο: ,

τισ τιαεοοιισ Ισπσ€σ ρτιισοστοιωτιι απο ποστστιοιιτ.· ΙΙσπισιτισσ αποσττι, σιισ- ,

οοσσσιιπισιισ σοστι!ο!σαοιιττι σσεσο, οτ··οτ·σττιοστισ οτισοτιισο!σ σιιοτισιισσοτιοα

οιιεστσιπο (Β!σπ. Πωσ., Μ σ.τι:σστ·ρο. Μου. Πτσ., π. 8, (Με. 876-77. -

Ζοπιιτ., Ηοσοστ., οοιπ. Π, (πιο. 59, απο. ΒπεΙΙ.).

(7) Ζοπετ., Ισι·. απ. - Εροοσπι. σο σιιρρΙσπι. Με., 347111, ει.

σοιπρι·ειτ Ισ ρεεε (ε). Με Ισ επετι·ει οστιιο πο εεε! ππονειπεπιε Μ, σὲ π..

- . ιο.

1“σοεΙε. Ι.ποστΙο (ΙσιοπΙο τ!ροτΙο επΙΙε Με! Ιστο ποπ οσιπρΙεοε.

ι·ΙΙΙοτ!π (θ). Ισ ΙΙσΙΙπ ρππ!οσι Ισσετσ ε εοοποποεεεοσ !π8οπιΙιτὸ

σο! επο πεπΙ”τεστ!ο ΙΙ ιπο.τε εσιτοσ ε !Ι ε!ο!Ι!επσ(ω!; ε τοποσ οι!

!Ι οεππο, οΙιε Ισ Βετο (Ιστοσ.8!πε, ερεπισ εποε! ει! οποσ επΙΙε

οποε ω), ρειοε οο!Ισ. $!ο!Ι!ε Ιε ε!!τε !εοΙε ροεΙε οτε Ισ $!ο!!!ε

ε Ι'Ιοε!!ε, ε οποσ εορρστΙο πε! ρε!!! οΙιε Ιε οπτοπσ !ιπρσε!!

Ι'ενετ!ι!σ οΙ'Ιπεο!επισ οε! ν!πο!ιοι·! (Η). Μ. 8πτοεεπει οΙιε

τ!ιπεπενε σωστο εσιοσ ΙΙ οσιπ!π!ο οπτισε!πεεε στο σπ!πο! πί

1Ι!!!ει οτι! εοΙοπι! ιπετοεπετ!! ω!. 8οΙΙενει!!ε! οσειστο, οσιπε-!ιι

ΑΙτ!οσ, οτεενσπο τι ιποτοε Βσε1.·ιι·ε ε Απποπε, ε ! (Ιστοσε!πεε!

οπο!! ο!ιποτσιπ!! πεΙΙ'!εσΙσ ερ!ειειει!ιεπιε ποο!οενππο. Με. νο!

!!ε! ρο!: οοποι·σ ! 8σιτο!, ε !ιι πιο! ρππΙο ρτονοοεποσπε Ιερο

ι!επσσ. ε Ισ ωστοσο, Ιπτοπο οσι εεε! εεεο!σ1! !ποπεσι, ο οιΙιΙισ.π

οσπεποο Ισ ιεττει οπο! εινεοπσ οοπισιτι!πεΙσοο'οσΙ!!!!-ε σο!

σεισμο, εποετοιιο οπο ε ΙΙ! ο!ερετε! σ. τ!εσντειι·ε! !ιι ΙΙοιΙ!ει.

Ρστ !σΙσπι οσιτιρω, ο!οε Ρο!!!!!ο (Μ), σσιιιιΙιισοί "πιεσε, πιο δε!»

111Μ.ωτ σιισοστοοσοστιο, .!!!ιιο!ισπσπι σε δρστιάίιιττι ΜΜΜ, ύστ

ο!ισσίτιίστισσσ σιτιιισσ σε! οτι ίτισιιΙα στατιο ίπσσάστιο, Βοσοστσπι

άσσσπι, σο τσΖόσιισσ οσο σπιτι σε πω, ότι σιτ·σσπι σάιοιιοοσσ, ριιιιΙΙσ

ρσ.εο σοοτιιτισιπιο . . . . Πίσω άσπίσιισ οι: διπι1ΙΝΜΜ οιιπι

σσοστσοοιι Ηαιιτιστισ τοποσ, σσπάιισοί πιί!!Ισ.ε απο σπιτι σσοστοπίσ

οι απο σσι:οσπιρΙσ σοτισρπστπιιο, σΙσίπάσ ττισστιοσ σπιτι οΙΙΙισστιοσσ

στιισίσοἰὐσσ, στιισιοισστ·ιιπο. Ρσ.εοσσ τσ!!σιισσ δατοοσπίπίστισσε πιο

στιιτιο ίπ σε!!! σιιτισοσσ σσσίσοστ·ιιτιο, σπιπσσσιισ·οσΜπσ σιτσσ.ι··σο

οσοι!. σοσιιρατιοσσ , σοσσιισ σοστιιίτιατιοσε , σσιοίοίστοσ σιιστ--τρωσ ο

διπστπωεσυσ οτισοΙσισ στοπ, οτι Ιοποοιιτιι σιη:ιιιΙσί.σιιπο.. .ο

Πισω οιι.πισιοτιπι ιδ'.ιτισ.υνω . . .. 6'στο!ισσίιιοσπσ!Ιιιισ τ·σοσοοσσίο.

5οτεεπτε ο!ιπποε! πιο!! ίπτοπο ε·ΒιιτΙσε!πε εο!εεο!εοτειπ!ετ!

οσι1ιε!! !π ΑΙ`τ!οπ ε ε!ετιπ!πεο! οσ. θετοεεπε.. Ι.'!εοΙει, ρ!!! ποπ

ενοποο σ!!! Ισ τεεεεεεε, εοΙΙειισεε! ο ρεπε!ετ! ο'!πο!ρεποεπιε;

ε !·ιπει·οεπστ!!, Ιιτειιιοε! ο! τ!ιοτπετν! , σε οπ σε σο!! ροοεποο!σ,

!πν!Ισ.τσρο! Βοιπεπ! ει! οοοπρστΙε (Μ). Βτεο!εε!ιπο. 1`π Ισ ρτσ

ρεεε, σε πιο! ρ!!! οσΙοε εΙΙε τοιπεπε στεοοΙι!ε εποπο Ι'!πν!οσ

·Ι πι· ι·-.
ο

'· (8)ΡσΙχΙι.,Ι πω., Ι, 81. | ·

·'ΙΙ(9)!ΓΙσπ , Βρέο. τ·στ. τ·σττισιτι. , Π, 9. - Επ1τορ. , Βτ·σε. ποσο. Μπι. ,

ΙΙ, 97' . . Α' _ .ι ι

· (το) Μαριε πισττιστιοσ οσπιρστ·οτ Ισισστ·ιιοιισ Ιισσοοιιττι (Ι. ε. ΟιιτοΙισσο

·τιοστοσοιιπι) τ·αοσσ, οσοιιτιι οτιοστ· 5ίσοοοιιπι 8σιτο!π!σιτιηπε ρσΙασιισ ποιο

/Ι·ιισϊοΙσιισ σρστιιστσιπο. Ποτ., Ιω. Με., 9389·

(ΙΙ) ?τοποσ οσποοιισ [πιο Με ποσοοπτΙτι, στο οι: σ:τ:σίιοστιοϋ !ισσοοπττι ποσοσ

ποοιιοσ'πιστι στισστστσοιιτ. 5πρστεσσπιι1τιΙσοσστπ ω· ότι σιτσσττι πιιιτσσιρισ

σασε!τ·σ, σωστο Μπι ·οτι πιστ·Ε σε.εσο σΙσΙσοσι Οατοοιιισσ. Ποτ., Ιοο. ο!!., 8 37.

(19)-Ι.ε οσπο!ι!οι!ι! οεΙΙσ ρεεε !'πτοπο Ισ εερειεπο! : Οιιτοοιασοτιοστισσσ

είστε!! σο σττιποοιισ οτι.ειιΙοσ,Ε φωσ ·ί·τιοστ· ΙοαΙοσιττι σο 5!σ!Ιοαττι σιστιο, οσ

σσσοσιτιοσ: ιιοποπσ"ρσριιΙο σοσοο πο ποτ·σσιισ ρσριιΙσ πιο! :απου : τισιιοστ·

ΐτι σιοοστιιπι ρσριιΙο ά!ο!οτισ μπορεσω ὶττιρσϊσοσ, τισεσ ριιΙιΙοσσ σισιο·έβστιοσ

απο Μισο-πι σστποιισοοσ: ποσο-πωσ ροριιΙο σσσέσσ τισποτ·ο ότι σττιοσοοοιιττι

τσσοροιιτιοσ. Οοτο!ισσοτιοστιεσσ πο οποτε σα!" σιτιτιοσ οπο τι·ιίοο!α σο σοσι

σστιοιι οτιοστιοα σστιοσττστιο, πιοΙΙσ σοτισ πιστα ιοατστιο. Βαροοεσσ .είπε ρτσοοο

ΙΙΙστιιιιτιοι Οαστο!ιασοποστιεσσ “αστειο (Ρο!γΙο., Ποσο., ΙΙΙ, 97). Νεο. ρπτε

Ισ εοεεεο ΡοΙ!Ιι!σ, πι.. Ι, σερ. Ι.ΧΙΙ. - ΩστπεΙ. Νεροι., !π Ησιπ!Ιοπι·., Ι.

- ΥσιΙετ. Μει:ι!ιπ., Π, 8, 9. - ΛρρΙσπ. ΑΙο:ι., Ρτ·σσπι. αραιά ΡσιΙε. Πτ·σ.,

8σοσσο. οι: Μισο., ππιπ. 18, με. 855.$·· Εποτορ., πωσ". πω. τ·σττι.,

ΙΙ, 97. # Οτοε., Π, οι. -ΙΑπτεΙ. ν!ει.., Μ: σίτ·. Μ., σειρ. ΧΙ.Ι. - 2σπειτ.,

Ποσο., Ιοιπ. ΙΙ, με. 64-65, εο!ο. ρτσιεο. :

(13) Μ! επει·τιι· οσποτσι!-·σοΙοοιο! -πιετοεπιιτ!! τΙΙιεΙΙσιο!εο οι Βιιι·οσιε!πε

·ει›ι›σ ρι·Ιπο!ρ!ο ειρρεσπ οστ1π!ποι Ισ· ρτ!πιε επειτα! ρππ!εσι (6ο9 Π. 0.).

Ρσ!!!ι!ο ο!σε εερτεεεπιποποε εΙιεοπιιο οτε ιιππ! ο @Μοτο οποσ! ε!Ι'!π

οπο!! (ΙΙοσο., Ι!!›. Ι·, σερ. πιο.), "Ποιο Μιι!σ Ισ Ισ οπτειτο ο!ποπο στι!!!

(Ηοσοστ., ΧΚΠ, 9); ε ΒΙοοοτσ ο!·8!ε!!!π (Ι·'τσισττι., ΙΙΙ». ΧΧΧ', πρ. ΗσειιοεΙ.,

με. 169) οποοοτε επιι!ε οποο!.πο πιω!. Με ρετ ςπειποο σ! ι·Ιοετ!εσε

ε!!π 8πτοοεπιι, ποπ-Μ ρ!ιῖι Ιππει!·οο! οει1ιρο σκορπιοσ οπ ΡοΙ!Ιι!ο.

· (14) πω., ι1σ.·1, 88. '

(15) ΙΙ ΡοΙσι·ο πο' 5110! £σπιστιοατοο ει! Ρ0!!Ιιἰο (οσοι. Π, ρ. 44 ε 45,

σοὶ!. ΑιπεοεΙσο.) ρτσοεποε οΙιεΙ'εΙσοστΙσσ μεσο επι οποποσ Ισ πω!

Βι·εποε οσποτιιοο!ι!σπε πε! τεοοοποστε επεεισ !πν!οσ οποσ ε! Βοιπππ!.

ε 8ο ο νοτο, σε!! ο!οε , οσε ! εο!οοιο! εΙτσιπ!ετ! οπτοπο σεοο!εο! οπ

.Δ.0. Π. οποιο-δ!

Ε!. Π. ίσιο-Μο.
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«ΙΙ αεατρατα Ι «ΙαιπΙαΙΙ αΙΙι·αΙ. ΑνΙ«Ια «Ι"Ιπαταιι«ΙΙπιαιιω, α

εααρααοαα «ΙαΙΙα αταιΙ αΙια Ι ΠατΙααΙααεΙ αρρτααιαναιι«› πετ

τΙ«Ιαττα Ι Βατ«ΙΙ αΙΓαπΙΙοα αΙιΙια«ΙΙαατα Π), Ιὶοαια Τα εαΙΙααΙια

α αα«,αΙΙατα απ'οαααεΙοπα αΙΙα Ι'ανατΙιτα σπροι·ιαπαιπαπΙα Ι εααΙ

ααιΙιΙιΙσεΙ «ΙΙααααΙ. Νσα Ια παπα ταααπΙα, τα Ια ΒΙαταΙα Ια«Ια

Ια τααααπαι·ο; ιπα Ι'απα_ α Ι`αΙιτα νΙπΙαα«Ιο, α α«Ι απΙταιπΙια

ρι·αροπαα«Ια Ι'αΙΙΙΙΙα πτοπτΙα, παο απ παπα ΙπαεααεαΙιΙΙα «ΙΙ

ραι·ίΙ«ΙΙα ροΙΙΙΙαα μα· ΙεραπΙΙατα Ια ααα ι·ΙναΙα '«ΙΙ ααα ρσεε«εα

εΙσπα αΙα «Ια αταπ ιαιπρα ΙπνΙ«ΙΙαια Θ). Μαπ«Ια ρατΙαπΙα τΙΙααα

«Με, εἰ αεΙαααεαα «ΙααΙΙ ατιιιαιπααΙΙ, ο αΙ αναεεα παναΙΙα

απατα. $ρανααΙαΙα «ΙαΙΙ`Ιιπρι·οννΙεα τπΙπαααΙα, αρπταεεα «ΙαΙ

εοΙΤατΙΙ «ΙΙααιατΙ. α ΙπαΙιΙΙα α«Ι αΙΤτοπΙατα Ι'ΙααΙιιεΙα πτοααΙΙα

αΙΙα Ι`αιιΙΙαα ααα αΙΙααια Ια αρπατοααΙιΙανα, ()αι·ιααΙπο αα«Ια

Ιι·ααιαα«Ιο αΙΙα εσντααΙαπΙα παααεεΙΙα. Ε ραΙαΙια πσπ Ια ι·αττΙοπα,

ιπα Ι'απΙΙΙΙ:Ιοεα νοαΙΙα «ΙΙ ροεαα«Ιατα Ια Βατ«Ιατ.ταα αναα επΙαΙο

. Ι ΒοαιαιιΙ α αοΙααΙα ααατπιΙΙα, εΙατιαΙα «Ια αεΙταιπο ααεα, απο

8ΙΙοεαΙ απαατα «ΙΙ αιιααΙα ΙααοαΙΙα πατα, α οοπ πιΙΙΙα «Ιαπααιο

ιαΙααΙΙ ΙΙΙ εοπταεαοπια Ια παω Ια πιααα αΙ εααΙ Ιοι·ΙαααΙΙ Ιαν

ναι·εατΙΙ; ΙαααεΙο παππο «ΙΙ ΙαΙιιτα «:οπιαεα α «ΙΙ Ιαι·ι·ΙΙ)ΙΙΙ απατ

τατ,,8ΙαιιιααιΙ (δ). Ποπ, «Ιορο πα εα«:αΙΙ «ΙΙ ΙταναπΙΙσαα «Ισπα

παιΙσπα, Ια ταΙαΙΙαιιΙα πα αααοτ ραααΙα 8ατ«Ιααιια εαΙααΙΙααεΙ

«ΙαΙΙ' αΙ”τΙααπα πατ παεεατα αΙΙ'οΙιΙ›α«ΙΙααια «ΙαΙΙα ΙαιΙΙια τα

ραΙιΙαΙΙαα.

- 8ατ«Ιααπα, αα«:απ«Ιο αΙΙ'αττπα Ρ«ιΙΙΙ›Ιο, «:σαια πιαΙ Ισ 5Ιααασ :α:ι·Ιασι·α

» παττα Ια αρρτααεα αΙΙα αΙΙ αΙταπΙατΙ «ΙαΙΙ'ΙααΙα ναππατσ νσΙοπΙατΙα

- ιπαπΙα α«Ι οΙΤι·ΙτΙα αΙ ΒσαιαπΙ? Ι1απ«ιαα αααΙ εσΙ«Ιαπ εΙαπιΙαναασ

· απαστα Ια 5ατ«Ιααπα, α πσπ αταπσ εΙαΙΙ ΙαΙΙανΙα «ΙΙεαα«:αΙαιΙ «ΙαΙ

-› παΙαταΙΙ «ΙαΙ ραααα. α Μα Ι'αταστπαπια «ΙΙ «ιααΙΙ'Ιππα;.;πσεσ ασια

τπαπιαιοτα α Ισπ«Ιαισ Ια ααα €τα«ΙααΙσπα ΙπΙα«ΙαΙα «ΙΙ ΡοΙΙΙΙΙο (αΙΙα «ΙαΙ

Ρ. ΤΙιαΙΙΙΙατ. οααΙΙ'ΙειστΙασ ποπ Ιια ααα «ΙαΙΙο αΙΙα Ι ασΙ«ΙαιΙ ιααταα

πατΙΙ «ΙΙ ΩατιααΙπα εΙαπο απααΙΙ αποαΙ.απααιπαπΙα α Βατπα πετ σΙΤτΙτα

αΙ ΙΙααιαπΙ Ια 8ατ«Ιααπα , ταα πτααΙααιιιαπια αΙια Ι εοΙ«ΙαιΙ εΙταπΙαι·Ι

τΙΙααΙαΙΙ ρταεασ Ι ΒοιπαπΙ ΙπνΙΙατοπσ «ιααεΙΙ αΙΙΙιπΙ α ΙαπΙατ Ι' ΙεσΙα

ααΙΙα αττπΙ. Ε ααΙΙΙιααα αο88Ιααπα απο Ι Ι.ΣατΙααΙααεΙ αΙΙααΙ.Ιναπσ ααα

ΙΙοΙΙα πω· ναΙαααΙατα α 8ατ«Ιααιια, α ραπΙτα Ι τΙΙιαΙΙΙ, απΙΙ ααα πατΙα

Ια «ιααΙ Ιαοπο «ΜΙ ααΙ«1αΙΙ εΙταπΙαιΙ , αΙΙα πΙα ααα νΙ αταπο, ταα «ια

ασΙΙ 8ατ«ΙΙ, Ι «ιααΙΙ, «Ιορο Ια αεραΙαΙσιια «ΙαΙ πτΙιαΙ, εΙ αταπο εοΙΙαναΙΙ,

α ιαπιαναπσ 5ααοΙατα ΙΙ ΒΙσπο «ΙαΙΙα ταπαΙιαΙΙαα (να«Ι. Ρ0ΙΙΙ1.,Ιαα.«:ΙΙ.).

Ε«Ι αι:·αο Ια αοπΙτπ«Ι«ΙΙιΙοιια απο ΙΙ ΡσΙατ«Ι αΙΙΙαιαα αποαναπ2ααΙα, α

«Ε μαπα «:οποα·αΙ)Ια.

(Ι) Ηπα «ΙαΙ πταΙ·αειΙ αΙΙαπαΙΙ «ΙαΙ ΙΙστπαπΙ πετ αοαπαεΙατα Ι' ΙππΙααΙα

πααι·τα ττιΙπαααΙαΙα αΙ ΕατΙααΙπα5Ι ΙΙαταπο αρπαπΙσ αΙΙ ατιπαπιαπΙΙ,

αΙια «πιαεΙΙ αΙΙΙιπΙ Ιαααναπα ωπ«το Ια 8ατ«Ιααπα: οι·Ι!ατπαα«! Ρ«ιι·πΙα

«ὶαατα£απι, αἱ ατιπΙα, πατα· Ια απασΙ«·πι ατΖυατ.<ι«ε “Με” απου, τα «ια

£ατα αστα ααπΙτα Βοιωτια: αατπρεΙ.ταεπ£, α(ΜΙπαταπ!ατ (ΕπΙΙσπι. οι

παρπΜπ. Μα., ΧΧ, θ). ΡτΙπια «ΙΙ φωτο πα αναναπα τπαεεα πι ααπιπα

απ αΙΙτα, αΙια αρπατΙνα πΙΙι ταεΙοαανοΙα, παταΙσααΙια α'ΙτππαΙανα α

Οαι·ΙαπΙαα «ΙΙ ανατ Ι`αΙΙσ πτΙπΙσπΙατΙ «τααΙ πιατααΙαπΙΙ «Ι'ΙΙαΙΙα, αΙι'αταπο

αΙαΙΙ «·σΙΙΙ «ΙαΙΙα ααα πανΙ «ΙΙ απατα, ιαααΙτα ΙτιιεροτΙαναιια νΙνατΙ α

ταααΙιΙσπΙ (/οι·αιπ τ:ταπι «.·σααΙΙισιπ) αΙ «ΙΙ ΙαΙ παπιΙαΙ, «ΙΙ τΙΙαιιατπα

απαστα απ ραπ αατπατο εΙταΙΙΙ Ιπ ααΙαπα, ο αιοΙΙΙ αΙΙτΙ αναττια απο

αΙΙαΙΙ «:«Ι αααΙεΙ : πεποιία$οι·«α αποΙΙααα$ία (αοαΙ ααααεαναΙα ΕαΙ.απα),

Η α! καίω Ια(ετε!, σπατπώαΙΙα Ια απατα (τω. ΑρρΙαπ. Μακ., Μ:

Μια Ραπόαία, ραπ. Τ. - Πα απ. ΙΙΙ.εραπ., παρτ. 497 ). Μα εΙααοτπα

«πααεΙα πιαΙΙνσ ατα τπαΙ Ι`οιι«ΙαΙσ (ΡοΙνΙι., τω., ΙΙΙ, 98), α ΙΩατΙα

αΙπαεΙ αΙΙταπ«Ια, πατ ΙοαΙΙατα αΙΙα Ιστο τΙναΙα σΒιιΙ αρρΙ«:αα, τααΙΙΙαΙ

τυπο εαΙιΙΙο Ια ΙΙΙιατΙα Ι «:αΙΙΙνΙ, αΙΙα ΙαΙΙανΙα τΙΙαπαναπα (Επὶιοπι.

οι απ«πρ!ατα. Μο , Ισα. απ.), πατοΙα, πιαεαΙ «Ια αα «:απΙο ιαΙΙΙ Ι τΙαπαιΙΙ.

α εαΙ«Ιαια «ΙαΙΙα ααΙα αιαΙΙΙιΙσπα, ΙΙσιτια «ΙαπαπιΙὸ Ια απατα α ΩατΙα

ΒΙπα πετ οΙ›ΙιΙΙαατΙα αΙΙα ααααΙσπα «ΙαΙΙα 8ατ«Ιααπτι.

(9) ΡσΙΙΙΙΙσ ταα«ΙααΙιπο, απαοταΙαΙστσ αιτεαΙ «ΙΙΙΙΒααΙα «ΙαΙΙα αΙατΙα

τσιτιαπα , ποπ Ιια ραΙαΙο «ΙΙεασπαααατα ΙαΙα νατΙΙα, α αα«:αεα Βοιπα

«Ι'ΙππΙααΙ.Ι2Ια, α «ΙΙαα, ααα Ια νΙαΙαπΙα αααεΙαπα «ΙαΙΙα 5ατ«Ι«αππα Ι'αΙΙα

«ΙαΙ ΩατΙααΙπαεΙ Ια παΙ Ια νατα σαααα «ΙαΙΙα εαααπ«Ια απαιτει ραπΙαα

(πω, ΙΙΙ, 10 α 98. - ντιπ. πατα ΙΞρΙαιπι. Μ ιταππΖωπ. Μο., ΧΧ, α).

(8) ΒτανΙ ιπα σπατοεΙ Ι'ατοπο Ι ραΙΙΙ «ΙΙ «τααεια «:αεεΙσπα , α«Ι αα«:α

ασπια ΡσΙΙΙιΙσ ΙΙ τΙρστΙα Ια ροαΙια ραταΙα: αεαειὶεταιι£ Βατι!ιαπίπωικα

ε 8.ΔιιπιαιΔ, Η πιΙΙΙα αΙΙα ασ «ΙαααπΙ«ι Ι«ιΙι·πΙα ασπ|αττ«·π2 (ΡοΙνΙι., πω.,

ΙΙΙ, 97 ). Πα' αεααΙ εστππια ατα ατατα ρτοπιαεεα «τα αππΙ ρτΙπια «ΙαπΙΙ

ιιΙααεΙ ΩατΙααΙπααΙ παΙ ΙταΙΙαΙσ «ΙΙ ααεαΙσπα «ΙαΙΙα 8ΙαΙΙΙα ( ναι!. εσπτ.

πατα. 48, αοΙ. Θ', πω. Η). Η εΙαασπια παΙ πταΙΙαιΙπατΙ «ΙαΙΙα παω, αα

«;παΙΙ πα ΑιπΙΙαατα Βαταα α «ΙαΙ «:σπασΙσ Ι.αΙαιΙσ (ΡσΙ:«Ιι., ΗΜ., Ι, (Η),

ΙΙΙ.

ΡΕΙΙΙθΙ)Ο ΒΟΙΙΙΑΝθ.

Ρι·οααΙΙ«›εΙ ο πΙααΙ «ΙΙ πιοΙΙα αιταπΙ Ιατοιια Ι ρι·ΙιιιΙ αππΙ

«ΙαΙΙα τοιααπα «ΙαιαΙπα2Ιαπα. Ι 8ατεΙΙ, ΙαιοΙΙαταπΙΙ «ΙαΙ παανο

αΙοαα αοπια εΙαιΙ Ια αι·απο «ΙαΙΙ'απΙΙαα, τΙΙιαΙΙατοπο Ι'τα«τιιαπια

ιπαπια, ΙατααιοεΙ «ΙΙ ναπ«ΙΙαατεΙ Ια ΙΙΙιατΙα. Μα Ι Ιστο αΙατιΙ,

«ιααπιαπ«πια τΙραιαΙΙ α παπατοαΙ, ποπ ααπεαπαΙτοπο εΙαιπαιαΙ

απ απο «:οιαπΙα @απο α «ΙααΙ«Ιαταια. Ι ΠατΙαπΙααεΙ, εαΙΙααΙΙΙ

α«Ι ΙπαΙιατΙΙ, πια ΙιπροΙααιΙ α εοαι.αΙιατΙΙ ααΙΙα τΙνοΙτα, αα«Ιαι

Ιατο ΙΙ ααπιρο αΙΙα ρταπαταπΙα Ιστιαπα «ΙΙ Βοαια ω; α Καππα,

σρπι·Ιιπαπ«ΙοΙΙ ααΙΙα αταιΙ, ΙΙ ι·Ι«Ιαεαα ΙΙπαΙιιιααΙα α«Ι απ ΙπΙΙατα

εατι·ααπΙο. Με αιαιαοτΙα «ΙΙ φωτα ρτΙαια ΙοιΙα πα Ι 8ατ«ΙΙ απ

Ι ΙΙαιπααΙ σαααραπο Ια επαιΙο «ΙΙ «πιαΙΙτα Ιαειι·Ι, α«Ι Ια Ια απατα

απΙ αρρταεασ ταααοαΙΙαπ«Ιο αοπια «τσναπεΙ τααΙειταια πααΙΙ

εατΙΙιατΙ α ααΙ τποααπιαιιΙΙ «ΙαΙΙα τααιαιια ΙειστΙα. ΙϊαιτοπΙα «:Ι

Ιαε.αΙα ΙΙ ι·Ι«:οι·«Ιο «ΙαΙ ιτΙοαΓο- «ΙαΙΙα Βατ«Ιααπα ιααπαΙα «Ια ΤΙΙο

ΙΙΙααΙΙο Τστ«πιαια, α «ΙαΙΙα πασα «ιαΙπ«ΙΙ ο«εααΙΙα Ια παω Ι'οιΙΙια

τοπιαπο (ό): Ϊ'. ΜιπΙίο Ι'οτοααΙο, σ. ΑΜΙία Βα!!ιο (απ.

«πατα ρατΙαΙο ααρταεααιπαιιΙα «ΙΙ 8«ιΙαα«Ι «Η Βαα«τ«ι , αΙ τΙα«Ια«;α ότι απ,

αΙΙα Ι ΙΙαπιαπΙ, πσπ αοαΙααΙΙ «ΙΙ ανατ επσεΙΙιιΙα Ια Ιατα τΙναΙα «ΙΙ

απ'ΙεσΙα ασεΙ ΙΙπρστΙαπΙα, τοπια Ια 8αι·«Ιααπα, Ια ασαΙτΙπεατα αιΙαα«ΙΙο

α αΙιστααι·α παΙ αοπΙαεΙα Ι'ΙιιααπΙα εαιπαια «ΙΙ 8,400,000 εααΙατιΙ, επια

«:Ιια οαπΙ «αΙαπΙα ααΙισΙασ ναΙανα 5αΙΙα ιαΙΙα εαεΙατιΙ «ΙΙ ιααπαΙα αΙαα

5απ«!τΙπα (νεα. ΑπρΙαπ. ΑΙακαιιιΙ., Βημα. απ. κα. βια., 8τ:Ι«·αι. «Ια

πρι., πατα. 18, ραπ. 865).

(4) ΒαπρσΙαΙια Ι ΒοιπαπΙ απαΙαατο Ια οατ«:αι·α Μ. «:Ιαα«ΙΙο ΟΙΙαΙα,

ααΙστα «Ι'αιια πααα νατεαΒαοαα εΙΙπαΙαΙα ασΙ ΩατεΙ παΙ 937 αναπΙΙ Γατα

νοΙαατα (ΕΑΒ Π. Ο.), «ιααεΙΙ αΙΙΙαιΙ τΙπΙαΙΙαταπα Ια ατιπΙ, ο εΙ αΙΙαεΙα

τσιισ ασ'8αττΙΙ πετ τααΙεΙατα αΙΙ'αεαταΙΙα ΒαΙ«.Ιαια ασιιΙ.τσ Ισι·σ «Ια

«Σ. Ι.ΙαΙπΙο Υατα. Ι 8ατ«ΙΙ αταπα εΙαΙΙ α αΙα ΙπασΙΙΙ «ΙαΙΙα εααταΙα πτο

ια«:ααα «τα ΩατΙαπΙπαιεΙ (Ζσπατ., ΗΜ., Ισια. Π, ραπ. - 0ι·σε., Π,

Η), Ι «ιααΙΙ πατα, αρπαπα α«ΙΙτοπα Ι ρταπαιπιΙΙνΙ αΙια εΙ ία«:αναασ Ια

Βοιπα ρατ ι·Ιαπανατα Ια απατα , ΙπνΙατοπσ Ι Ιατο ΙαααΙΙ αΙ 5απαΙα,

α«Ι ΙαιραΙταιτοπο Ια παπα: Παταπ«ξαάαΙσπατε Μπι ΜΙΙαπι ι·απαι·ατα παι

ιαΙιαπ8, 81«Μ.ιΙΝΙΕΧ8Ε8, από τα: “Ματια” “θα ΙΙαπιατιΙα πατατα αε

ΙκοαΜ, «τα τώα!!απ«Ιαπι ίταπ«·ΙΜι2ατ. Ι/«αιΙΙ ΜΜΜ Ζ«·παιία ('ατΕΙιαπέ

ιιίται.τέατα ΙΙσπιαπι , τα πιιτ:«·ια ΙπιπαΙτα«Ή (Εαιτοπ., Βττν. πω. Ποσα., ·

ΙΙΙ, α). 8ΙΙϊαιια ΙαπαιΙσπ«α ΙτανααΙ πΙα αιΙπαΙααιαπια τΙΙατΙΙα «Ια ΙΙΙσπα

«1αεεΙσ (πι τ.τωτρ2. !”α!α.τ., μια. 693 α κατ.), ΙΙ «ιααΙα παττα, απο Ια

ρτΙαια νσΙΙα Ι £αι·ΙτιαΙπααΙ ποπ αΙ.Ιαππατο «ΙαΙ ΒαιπαπΙ αΙαααα Ιανστα

νοΙα τΙαπσαια; πια απο ροΙ , αναπ«Ισ αεεΙ ΙανΙαιο ιΙΙααΙ τΙαΙ ρτΙπαΙπαΙΙ

Ιοτο αΙΙΙατΙΙπΙ, τα έιππαιι·α$α κατά πασα °[ταί ΙΙαατε8, ΙΙ π,ΙσνΙπα Λα

πααα , απατα απο «ΙαΙ ΙαπαΙΙ , πατΙο ασια ΙΙΙιαι·ιαιιαπΙα α ΙπΙταπΙ«Ια

ιπαπια, αΙΙα τΙ«Ιαααα Ι ΙΙσιπαπΙ απ αε5ατα πΙΙι πιαπεααΙΙ, α απ αααοτ

«Ιατα Ια πασα α«Ι«ΙΙιαππ«ΙαΙα. Με ρατοΙα «ΙΙ Λαααπα, αα«.·οπ«Ισ αααΙΙ'ΙιαστΙ«:α,

Ι`ατοπο Ια εααςααπΙΙ: Λαρά αἱ αοϋίσ στα” άσπ«·παιν· πτια·τπ, Ιϊοιπαπέ ,

απατα ποπ Ια απατα :ται «πατατα «πικαπ, .τω ρατπαΙισωπ «ι »ααα υπα

απ”, πτα8ίιττα αία.εδίαΙΙΙασπ «τα 8.«απτινια1ιτ ΜΜΜ: στα π·ι·ΙναΙΙα «πάψω

ααπΕι·ααΙία««α τίτί ασπΙ ω, «·πιπ2Ισπα Μπάστα, ι·ωΙπτ·ι·ε απιστευτα, ποπ

τασ£ὶ2ιιατα ποαι«πίατα.

(α) ΑΙ ΙτΙοπΙ'σ «ΙΙ Τ. ΜαπΙΙο 'Ι'αταααιο, αΙΙα Ια ααΙαΙιταισ «απο «πατα

σα.πα·ιπ Μπα Ματ2ίαα «ΙαΙΙ'αππο «ΙΙ Βαταα 518 (Νικ. Παρα., α«Ι «Ι. ααα.),

ΙΙ ΡταΙιιεΙιαπιΙο παΙ εασΙ .α«πρΙσιπαπ2Ι α ΤΙΜ Ι.ΙνΙο Ια ]Ιτααα«Ιατα Ια

ερααΙιΙοιια «ΙΙ Τ. 8απιρταπΙσ Πταααα τιαΙ αι5 Η. Ο. (93°7 Α. Ο. Ν.),

α τΙΙ'ατΙααα α ιαΙ («παρα Ι'οι·ΙΣ.ιΙπα «ΙαΙΙ'ΙπαΙατΙσεα ρτ«ινατΙιΙο, απο νσΙ

Βαταιαιιια ατα«ΙααΙ απρΙΙααΙο απΙΙ εαΙιΙανΙ αατ«ΙΙ: ω· Ι.ίπατία παπα

(Βτα«:αΙιαε) £τ«ιπαταΙΜ έτι 8απαικι.ιιιι οι Ποταίααπι, αιτημα Μάο ωρα

ναταπι τπαΙΜαιΙΙαα τ«·ποτια8α, Ισααπι πται·αταΙο «Ι«·«ΙΙΙ, παο 8Λαατ νι:

Μι.αε έΙΙοαπΙατ Ια |«ια2Ι«ΙΙωτι τ«·ταπι αΙΙΙαπι παπα (δαππ!«·ια. Μα.,

Χ, 3). Μα Ι'ααΙστΙΙα «ΙΙ 8ΙππΙσ ΩαρΙΙαπα (απ. τω., Ι. ΚΥΠ, τα παταω.

αΙππΙ)Ια.), σπα α Ια εαΙα :τα απΙ απΙΙ εΙ ίαα«Ια, να ιτσαπαιια α «Ιαα πο

ΙαΙιΙΙΙεεΙτπΙ αττοτΙ αΙοτΙαΙ. Ε ΙΙ ρτΙιασ, αΙια Τ. 8αταρι·«ιπΙα 0τααασ ,

8ααΙο «ΙΙ ΡαπΙΙο ναΙατΙο Ι·'αΙΙσπα παΙ ααπεοΙαΙσ, αΙιαΙα ιτΙοπιαισ «Μ

8αττΙΙ, α ΙΙ εα«:σα«Ια (α «;σπαιΙαπαα «ΙαΙ ρτααα«ΙοπΙα), αΙΙα «Ια ΙαΙα ΙτΙοπι'σ,

α «ΙαΙΙα τποΙΙΙΙααΙπα ιΙαΙ πτΙΒΙοπΙατΙ ααπ«ΙσΙΙΙ «Ια 8ατ«Ιταιια α παπα ,

«πα παω ΙΙ ρτονατΙιΙο ΜΝΚ αι·τιαΙαα. Ι ΓααΙΙ ΩαπΙτοΙΙπΙ α ΒΙΙ απΙΙαΙιΙ

εατΙΙΙατΙ «ΙαΙ Ι.αιΙσ ποπ Ι”τιππο αιααιΙοπα νατιιπα «ΙΙ «ιααεΙο ααππσεΙα

«τΙσπΙ`σ «ΙαΙ 515; ο πατα ναταιπαιιΙα αεεαΙ ΙαιρταΙιαΙιΙΙα, αΙια παΙΙ'αππσ

ταα«ΙααΙτασ Ιπ ααΙ Ι«ΞατΙαπΙπαεΙ αα«ΙαΙΙατο Ια 8ατ«Ιααπα τα ασπιαιιΙ

Η
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(Α. Π. 51"1) :οι δ.ιτιου.9 1υιπιτιρλοιπιιι «πο, οι μια: οιιι·ιιι(ιιιο

Ιοσίε /οοΙο, Ιι'οτιιοτιί τιπ11πτιι Ιπ·ί1ιιτιι |ιο(ιιιουιιιι1,· οποσ! Με ραπ

Βοιωτοι σοιιάι1οιιι εοοο! 1οιι1πιτι Νιιτιιο Ροιιιρί1ιο τοοτιοτι1ο

οσο ιιιι ειο!οοοο 1ι·ε11ε1ο ρο!ἱ1ἱσο (νοο. εορ., ρεο. 43, σο!. Η.), εἱιἱιἱεοσ

ἱ ιισσοοο1 ενιι1ο ἱ! 1οοιρο σο ἱ οισ1ἱνἱ οἱ ιοιιονου ριισυυε εο ιιιι'ἱεσ!ε,

οοο ε!!οι·ε ερροοε ἱιισοοιἱοσἱενε :ιο σεεουσ εοοο ἱε !ουο ρο1σε1Ξι. @ο

υἱ!ιο!!ἱοοἱ οοἱ 8ευοἱ οσιι1υο ἱ Βσιοεοἱ 1"ιιυσοσ ιο11ο ρσε1ουἱουἱ ε οριο!

!'εοοο. Ιιε ρἱίι εο1ἱσε ο σο!!οσε1ε οε Ειι1υορἱο 1υε ἱ σοιιε‹ι!ε1ἱ οἱ

1.. £συοο!ἱο 1.οο1ιι!σ οσο Ριι!νἱσ Ι:!εσσο (515), ο οι Τ. Μεο!ἱσ Του

ιιιιε1σ οοο Π. Α1ἱ!ἱο Βιι!!ισ (517), ο οιιοε1ε οιιοοοοσ ο!ειε ιιο εοιιιρ!ἱσο

1οο1ε!ἱνο οι εισοιιοσεοε, εοιἱσ!ιο ιιοε υἱ!ιο!!ἱοοο 1'ουιοε!ο, οι οσ1!`οσε1ε

εσοι'ευιοἱ οο!!ο ε1οοεσ οοο ιιεεσουο, σο! εο!ο ιιΠἱιἱο οσἱ_!ο8ε1ἱ σευ

ιεοἱοοοἱ , οοο ἱοιρο1υιιυοοο !ε ρεσο (Εο1υορ., Μου. 1ιίσ1.Βοττι., ΙΙΙ, 9. -

να!. ιιορυ., ρεο. 43 , σο!. Θ”, οο1:. 4 ). 1.'ε!1υε , σ!ιο :τοπιο ερρυοοεσ,

οεσιιιισ οορο !ε οιισυυε σσοιυσ ἱ Προ, σσιοο οἱ υεσσοΒ!ἱο οο! οοο

οο11ο Ειι1υσρἱο (!οσ. οι.) ο οε!!ε ο1σεεε Ερι1οττιο Ι.Μοτιο (Πρ. ΧΧ),

ο οι ερροο1ο ρου σσιορυἱιοοι·ο ιιιιοο1'ιι!1ἱοιε σ!ιο ἱ! οοοε1ο οοσυο1ο

!ε οροοἱιἱοοο οἱ Τ. Μεο!ἱο Τοι·οιιε1σ. 12 οοἱευσ εοιιοερισ σ!ιο οοο

οἱ ρσιονε ιοσοευ 1υἱσο1ο οἱ υἱ!ιο!!ἱοοἱ ο οἱ οοοιἱσἱ, σ!ιο 1ιι11ενἱε οοο

οοἱοιοι·εοο; ο ρου σοοοοειιοοιε ο εεοεἱ ιοεοἱ1οο1σ, σ!ιο 8ἱοοἱο Ωερἱ

1οοο σοο1ιιοο Τ. 8οιορυσοἱο 0υεσοσ , οοοεο!ο οο! 515 ἱο σοιορεεοἱε

οἱ Ρ. Υιι!συἱο Ρε!!οοο , σοο ΤἱΙισυἱο 8οιορυοοἱσ Ουεσσο σο' σ!ι!ιο ἱ!

σοοιιο!ε1ο οο! 575 , ο οοο οοο εοοἱ οορο 1υἱοο!ο οο!οιιοοοισο1σ ἱιι

Οειιιρἱοοε!ἱο οο!!ο νἱ11ουἱο οε !οἱ ο11οιιιι1ο οορυε ἱ 8ευοἱ. Μι ε1οεοε

σοεουνειἱσοο !σει;οε1 οσ!!'εοοοἱιοο σοοιιοοο1:ειουο οι Εοο!σ: οι Βοι

τιιπι· θορί1ο ο", ΤΠιοι·ιπττι Ουοσκοπτιι οοιιοπΙσιτι, σο11οροττι ΙΙ. Ι/αΙστ··ϋ

Ι·'ο11οτιἰε, Βιιιιοιιιιιιιο ('οι·ιιίστιτοοπο οποοοι.υιιτε, οοο ρτασεΖαο οιιπΙοτιπιιι

«πω οποιο τιιοτιοἱρἱ‹ι σορ1ιιττι, τμιουπττι ο11έει·ίτιιτι τιιπΙ1ιτιπΙο (ποιοι.

@πιο £οτιιοτι τιοτι οιΙτιτι11πτι1 Ι·'οε1ι. Μπιτ σοτιεπΙο.ο, οπτἱ Με τυο·υπτι1!πτ·,

(πουπτι1 τιτιιιο ΒΑΤ', ο υι·τ·ο, οπί 1τιπιτιρ1ιοι··1Μο 8ιοριε, οποσ ΒΙ.ΧΧ1ΊΙ

(.4ιισ1. πο!. €τι Πει., ν. 5ιιυι11 τ·τ·τιοΙσ,1. Βοσε οιιἱοοἱ οιοι·ενἱΒ!ἱε, οοο

ἱ! Ρυοἱοοἱιοιοἱσ, ιιοιοσ ρου ε!1υσ οοΙ1ἱοοἱοισ, οοο ε!ι!ιἱιι ενιιου1ἱισ

ιιοσε1°ουυοι·ο, ο σ!ιο ρο1, οο! υἱ1`σι·ἱυο ἱ! νοι·ο 1ι·ἱοο1'ο σο!ο!ιυε1σ οε 'Π

!ισυἱσ 8οιορυσοἱο 13υιισσο οο! 577 οἱ Ι!σιοε, ε!ι!ιἱε οε1ειε οτι! ιοσοο

οἱυοο !' ουἱρἱοο οο! ·ρυονοι·!ιἱο $ατ·ιϋ ·σ‹·τι‹ιΙο.τ, σιιἱ ορο ο1οοοο ονειρο

οι οε1ο ιιο'οοἱο1οοιε εο1ουἱουο οι οοεεεο1εοιιο εοοἱ, οουἱνεοοο!ο

στο 8ευοἱ σσοοσ11ἱ σε11ἱνἱ ε Ι1ισοιε οο!!' ιιοοσ 515: Π. δοτιιρτοπίπο

Ουποσ1ιπο, οπι ρου Ιιιστιιιίπιτι 811οιιιοιιιιι οο1ίτιποτ·ιι1 , “Μπα δσυ. Όου

τιι·Ιιο 5πΙ1τιο ιιυαο1ου·ἱ ρι·ιιυιιισιο , τ·τινοτιπι· Ι!οιιιοτιι , 1τ·ιπτιιρ1ιονί1 οι·

8Λιιοιο (Α. Π. 577). 7'ειτι1οτο οορ1ένοι·ιιττι τιιιι11€1τιι1·1τισιτι σο: το ιτιεπΙιι.

Ποιοι οοοπ.τιζιιιο (στ·πιι1, πι 1οιιοα οοι·πττι οοιιιΜιστιο το: έτι ρι·ουοτ·Ιτιπττι

Μου", Η 8ιοοι νι:ο.ιι.ιιο πιω τω” ι·ι(1Ιιπ.υ τοπιο” ίοι:ο σεΜιτ·ο1τζ

(πσι€τι1 (5πρρΙι·τιι. οι! Μι. ΧΑΙ, 25 Ι.ιν.). Μ· σοο1υεοοἱιἱοοο οἱ οιιοε1ο

ρεοοο σο!!'ε!1υσ οι! υἱ!'συἱ1‹› ρἱο εσρι·ε ο σοοὶ ιιιεοἱ1οο1ε, σ!ιο οοο !ισ

ρο1ιι1ο υε11οοουοιἱ οε! ιισ1ευ!ε, 1εο1ο ρἱἱι σ!ιο ἱ! Ρυοἱοεοοιοἱο οο!

ιιιιρρ!ἱι·ο ιιιιο!!ο οοο !εσιιοο ερρ!ἱσὸ οἱ 8ευοἱ, σο!!ε ρυοοιιο1ε εο1συἱ1ἑι

οἱ 1.ἱι·ἱο, ιιο οιο11ο ἱορἱιιυἱσεο, οοο ιιιιο!1'ἱο1οι·ἱσσ οσο !ιε 1'συοο ρυο

ι1'οι·ἱ1ο 8ἱεοιοιεἱ, σ!ιο σου!ειοοο1ο οσο σοοοιε οοοουιιἱ οτι !οἱ εσυἱ11σ ε

ι·ἱ1ιιρουἱσ οο!!ε εευοε οειἱσοσ, ο σ!ιο ιοεοσε ἱο 5ο ε1οιισο οἱ ιιἱιιο1ἱιἱε

ο οι νουἱ1ε. Βεο1σι·ο!ι!ιο ἱονουο, ρου οἱοισο1υευο !ε 1'ε!οἱ1ε οι οπο!

ρυσνουἱιἱο, !'ενσι· ρυοιιε1σ, σ!ιο 8ἱοοἱο Ωερἱ1οοο 1ο 1'οσο οοιἱνει·ο οε

ιιιι 1.υἱοο1”ο σ!ιο οοο !ιε οιεἱ οοἱε1ἱ1ο, οοο! οἱ ο ιιιισ!!ο οἱ 'Π. 8οοι

ρυοοἱσ 13υεσσσ οε !οἱ οιιρροο1σ οο! 515 οι Ριοτοε; οιε οἱσσοιοο ρο

1υο!ι!›οειἱ υσρ!ἱσειο , σ!ιο οιι!!' ενουο οιιο!!' ειι1ουο , σσοιοοιιιιο εο!ο σο

οποιο, σιιιιἱνοσε1σ ρου!ε εοιιιἱ8!ἱεοιε οοἱ οοοιἱ , οσεοιἱιἱεοοο ἱ! εοο

οο11σ σοοε‹ι!σ σο!!'ε!1υο 'Η. 8οοιρυσοἱο 0υεσσο, ο!ιο 1υἱοο!”ὸ οοἱ 8ευοἱ

οο! 57'7, οσο ριιο οἱ: οσο:: ἱο1'ουἱι·εἱ σ!ιο ε!ι!ιἱε σιἱεοοἱο ουυε1ο οο!!ε

νουἱ1ε εοε1εοιἱε!ο οο! ρυονουΙιἱο; ρουσἱο οἱιοσο1υουὸ ε!1υἱιοσο1ἱ !ε

1ε!οε ερρ!ἱσειἱσοο οοο οσ οι 1“ε11ε εἱ 5ευοἱ. Ρ!ιι!ει·σο οἱσο_σ!ιἱευε

οιοο1ο σ!ιο ιιιι 1ο! ρτονουἱιἱο οεσιιιιο εἱ 1οιορἱ οἱ !ιοοισ!σ, οορο !ε

νἱ11ουἱε 'ο1.1οοιι1ε οορυε ἱ νοἱσο1ἱ. Εσσο !ο οοο ρευο!ο: 7'τίπττιιιΜνι1

οποιοι είε Με (ἱ. ο. Ι/οίί.τ) ΙΕοττιιι!ιοι οπο. οοΙοΙττ°ίσ (Π. Ο. 36). Επιτι

τιπο ττιτιοτιοττι στηι11ι·οτιιιτι οπο οΜπ.οίοι:οι, (πί1 ἱιι πιο Ι(οιοτ·πττι οπο,

° τιπτ στι· τττ·ονοσπι τω" οποιο απο υο.ττ·1, τ·τ·ττι ότιιρι·ιιοοιι1υυ ι·ίετιο σε

ιιτ·οι·1οι· ου1ο1σιτι ἱιιιρουἱιε _ουε.οιζιιιο.· οποτε ο1 Μι· 1οιιιιιοτιοπο σπιτι τι

“τω” μποτ τισ1οι·ιο 1τιιτιτο1οτιι, .ιστωτιι-ρπηιπυο ιιιιΙιι£πττι τπτ· (ουιιτιι

το Πηιἱ£ο!ἱιιιτι ιΙπσιιτι1,.ΙιιιΙΙατιιοπο οι! ·οο11πττι οριιυτιάπττ1, ιτιοίοιπτιι

ποιοι· ἱτιιιἱρτισ ρπι·τί1ιτιο. Ρυιισοο δευοἱεοοε νοοε!οο ιιυοτιιιτι1οι1. Πο

8τιιιισἱ οιι·ίτιι δουάίατιοι·πτιι οο!οτιί απο ι!ίσπτι1πτ·. ?σόι απ1στιι ποιο

ΗΜιντ·ίοο @κι σ·οτιιιτιοτι1πτ (1τι Ι!οττιπ1. πι. , ε 55, Ι.ιιρο 1!σι·οο1ἱοσ

ἱο1ουρυ., με. 88, 150, σοἱ1. !.ιιροιιο., 1550). Ι.ε ασοεε ουἱρἱοο οἱ ο

ἱοοἱοιι1ε οιι Ρσο1ο,ἱ! οιιε!ο εσυἱνο: 8ει·‹!ἱ ι·οοε!οο, εοοο εἱἱο οσηιιἱου;

του οοο τιο1πιτι ρτ·οοστΙτιπτιι, οποιΙ :πιο σοτιέ1ο1ίτι·ώ, οπι (Μπι ο Μοτο

ρτ·οο1σσ1ο1ίο, οπτ:1ίο Ρ'ο·ίυττ1πττι (πιτ ΜΜΜ, ἱιι οπο ιιοι·ιοσίττιπο οιι·ίηιιο

1ιτ·οοποί1πυ ο ρτ·ποσοτιο :απο σπιτι ωρα ρυοο1‹·ιιυ1‹ι1α, οπΙΙοοπο τιιιι·ετι,

οπο σπΙ1π ποοο Ειτπτ·ίοο π1πτι1πτ·, στο Βευοἱ ορτισ11οιι1ιτυ, οπιτι Ε1υπεστι

ποοο το ου1ο 8ατ·άιοπο στι: Ι.ράιο.· Τρι·ι·Ιιοτιπιι οτι1ττι πιο ιιτ·ο(οσ1ιι.ι,

απο παρκο ιτιοτιπ οοτ·πιτι οοοπρουι1 απο ροτ1.ι·ττι Ι1οΙτζιιο , οπου οποσ

. ι·οσα1πυ £1ι·πτύο (1·'οο!ο , 1. 915111 , Μ· πιο .ιἱοιιἱ(π., μια. 131,

σοτι1ιρουιι1 (Ο. 1.ε οει·ι·ειἱοιιο οἱ Ειι1υορἱο ο σοο1συιιιε1ε οιιἱ

Μπι οορί1ο!ιιιί (θ), ἱ οιιε!ἱ εοοιιεοο οιἱειιοἱο οσἱ οοο εοιιἱ

ε.σριισο11 (5·19 ο 590 Π. Π.) ἱ 1.υἱοο1ἱ ο11οοιι1ἱ εορυε

ἱ Βευοἱ οεἱ σοοεο!ἱ 8ριιυἱο Ωουνἱ!ἱο ο Μευσο Ροοιροοἱο

139). Α εἱΠε11ο 1οε1ἱιοοοἱεο2ο οἱ ριιὸ εο8ἱιιο8ουο !'ευρστοοο1ο οοι·ἱιτεο1ο

οο! οἱ!οοιἱο οἱ Ειιιυορἱο ο οἱ Ποιο, εροσἱε!ιοοο1ο σο νορ!ἱε υἱ1!ο11ουοἱ

οοο ἱ! εοσοοοο οσἱ οο11ἱ οσυἱ11συἱ 1οσσο σσο εορυἱοοἱιοο ρευο!ο ἱ! εσε

εο11ο οσε!ἱ οο!ιἱενἱ οευοἱ σσοοσ11ἱ ε Ιιοοιε οε Τ. 5σιορυσιιἱο Ουεσσο

οο! 577 (!ἱ1ι. Π, σερ. Ή, 5 85), ο οοιο!›υε εεεεἱ οε1.ιιυε1ο, σ!ιο οσρο

οπου οΒ!ἱ οο1.10 οοἱ 8ευοἱ υἱ!ιο!1ἱ σ!ι'ουειιο οσοι σοτι1πττιο.ο: τί1τοοπο

τιιου1€, οο οοιοεοἱ!ἱ ε!1ι·ἱιιιοο1ἱ, 1`ιιουσ1ιο ρο1·ι·ι€ .τοπ ιΙο.οοοιιο, οοο

ει·ι·ο!ι!ιο 1υε!εοσἱε1ο οἱ ερροΠευ!ἱ σο! 1υἱ1σ ρι·οι·ου!ιἱσ οἱ 8ιιτι1ιιιοττα1ί,

80 ει! σεοἱ νουειοοο1ο Η οιοοοεἱοιο οἱ ειιιιιιυ1οοονε. 8ο !ισοο, οοο

1ε!ιιοἱ οιἱ ορρσυυεοοο !'ειι!ουἱ!ε οι 8. Αιιι·σ!ἱο ι'ἱ11ουο, ἱ! ιιιιε!ο οἱσο:

Ποοι·ίπο δοττιτττ·οτιόπι θτιισσ1ιπο απο” σοτι.οπ1ιι1π 5ευοἱοἱεοι άστο-πιτ,

8ιιτι1ιιτιιοπο σορ110οτ·πττι οοοπ:ι:11, οι Ιστιρο σοτιοιΕ11οιιο τοι έτι ρτ·ονοι·

οιπ·ττι οστιέυσ1, 8ευοἱ νοοε!σο (ΙΜ τουτο Μ., σερ. νο ), ο !'ε!1υε οἱ

Ωἱσουσιιο οοο εσυἱεοσ ρἱἱι εσου!ιειοσο1ο: τω” Βευοοο ι·οιιο!υο; ιιΙἰπιτι

ιιΙἱο ιιοοπίοτοττι (Βρίσ8. οι! (ο.ιτιόΙ., ν!!, 94). Με ἱο οσο συοοσ σ!ιο

!'εο!ουο οο!!ο Πιο άοοΙἱ ποττιίτιί ΜΜΜ οι Ιιοτιια ροοιιε ρυονε!ουο ε

1ι!ιιιιιι·ι·ο, εσυἱ11συο οιο!1ο ρἱἱι εο1ἱσο, οο οοο ε Οἱσσυοοο , οοοιἱσο

ιισοι·υἱοισ οοἱ 8ευοἱ, οοἱιἱιεεἱ ρυοο1ευο οιεΒ€ἱσυ !”οοο οοο ε Ε<'οο1σ ο

ε Ρ!ιι1ευσο ἱοοἱοοιο; ροἱσ!ιο Ψἱ11συο ριιο ενω· υἱρο!ιι1ο, οοοιε οιο!1ο

σεειιισ , ιιο ρυονουΙιἱο νσ!Βευο σ!ιο υἱιιοσἱνε οι 1`εσἱ!ο ερρ!ἱσειἱοοο οἱ

νἱο1ἱ ο οι 1ἱ1οΪο οἱ ιιιερεἱου !οοο ε! νἱοσἱ1ουο σ!ι'ορ!ἱ·οοσσιοἱενε; ο

Τιι!!ἱο, οο!!ε Τομ οοο οἱ ιοουοουο ο οι οι·ἱ!!εοοροἱειο, ριιο !ισιιἱοεἱιοιι

ενσυ οσονου1ἱ1σ ε !ιἱεοἱοιο οοἱ 8ευοἱ ιιο ιοο1.1σ σ!ιο ρου !ε οσιοἱ8!ἱεοιε

οσἱ νοσε!ιο!ἱ, εἱσσοιιισ οειε οσσεοἱοοο ει! οιιιιἱνσσευο, σοοἱ ε !οἱ

οοοιτοἱιιἱειυει·ε ορρσυ1ιιοἱ1ἱι οἱ ι·ἱ1ἱροοοουο ἱ οιιοἱ εννουοευἱἱ; ο εε

σΒοοοο οοο ἱο 1ε! υἱορο11ο ἱε ρυοσεσο !ἱοΒιιε σἱσουοοἱεοε ροσσο οστο

ρυο οι οοσυΒἱ1ειιιε. Ρ!ιι1ευσσ ε!!υσοοο, σ!ιο Ποσο οοοσοο1ο ο ρἱο εοιιἱ

οορο Ωἱσουοοο, ριιυ!ε οι οοο! ρι·σνοι·!›ἱο ρου οσἱοοιε ρυορυἱε, ο εί

1'οι·ιοε σορυσοοειοοο1ο οοο εοσ!ιο ε'οοσἱ 1σοιρἱ οιιυενε ἱ! σσε1ιιοισ οἱ

σοοοουυο ε! σεοιρἱοοΒ!ἱο ιιο νσσσΙιἱο οσἱιἱενο οι οειἱοοο ο1υοοσε νο

ο!ἱ1ο οι ρουρουε, ο οι ιιυἱοευ !'εο1ε οοἱ 8ουτ1τιιτιι ι·οτιο11 .· Ε: Με: 1ετιι

ροτ·τοπο, απο στο1ίτιιαιι ρου1α Νο(οτίο ίιτιιιιοΙοτι1, συτιοτιι ρπηιπτο ιτι

οπ1ιιττι ρου (οι·πιτι ἱιι Οορί1οϋπττι οποπτι1 , 1τπΙΙοτιτοπο οι! σοΗπττι ορ

τιοτιτΙπτι1 . . . . . ρυιισσο 8ευοἱειιοει νοοε!οε ρυοτιιιτι1ιτι1. Ρευο εοιιοοοο

ἱιιοιι!›ἱ1ε1ο σ!ιο ἱ! υἱ!”οι·ἱ1ο ρυοι·ου!ιἱο ερρευ1σοοεεο ἱιι ουἱἔἱοσ ερ!ἱ

Ε1υιιοσ!ιἱ, ο οοο ρσἱ 1”σεοο ερρ!ἱσιι1ο οἱ 8ευοἱ , ο ρου ουυουο, σσιιισ

ριιὸ οἱυοἱ οι 8ἱοοἱο Ωερἱ1σοο ο οι 8. Αιιυο!ἱο νἱ11συο, σ ρου ἱο1ιιοἱε1ε

οιε!ἱροἱ1ε , σοοιο οοο οιι!ιἱ1σ ε1!”οι·ιοευο οι Ωἱσουοοο. Ω!ἱ ευροοιοιι1ἱ

ρσἱ εοοσ11ἱ οε! Βυοοσνἱο (Π, Μι οπο. ι·‹·1., σερ. Σε) ρου ρυσνευο 11·

σσο!υευἱο, σσιοιιοεριο· οἱεοο ‹!ο11ἱ οι! ἱορσριιοοἱ, οοο ροοεοοο οἱε1υιιι;

Βουο !'οοἱε1οοιε οο! 1'ε11ο ε11σε1ε1ο οε Ρ!ιι1ιιυσσ οοο Ροο1σ, ο οιιἱοοἱ

οοοιιοσοσ !'εο1ουἱουἱ1ἱι οο! ρυονσυἱιἱσ ἱο οἱοσσυεσ ε!!ε νἱ11ουἱε ο11ο

οιι1ε οορυε ἱ 5ευοἱ οε Τ. 8οιιιρυοοἱο 0ι·εσσο οο! 577 οι Βοοιε. Ε:

οονο· ρουσἱο σοοσοἱιιοουοἱ, σ!ιο !ο ο1σεοο ρυονουἱιἱσ, εο!ι!ιοοο ερρ!ἱ

σε1ο. εἱ 8ευοἱ οοο _ιοουοεσἱ1ἱι οἱ 'Γιι!!ἱο, 1ο ρσυὸ ι·οε!οιοο1.ο συἱρἱοεισ

οεο!ἱ οσοἱενἱ ο1ι·ιιοσ!ιἱ, οι! το ιοοοοοἱιοἱ σοσ!ιιεἱνειοοο1ο ερρυσρυἱε1σ

οε!!'ἱοεο!οο1ο οιιρουἱιἱε οοἱ νἱιισἱ1ουἱ υοιοεοἱ. ··

(1) Βτ°οΦ. τω. τσιπ., 111, 3. Βορο οιιοο1ο 1υἱσο1“σ οἱ Τ. Μεο!ἱο

Τσυιριε1ο !ε 5ευοσοοε οἱνσο1ὸ ειιοοἱ1ε, ο οι οἱσ!ιἱιιυε!ε ρι·ονἱοσἱε οο!

ρορο!ο υοιοεοσ. 8ἱ 11ο ευ οι 51ο !ε 1οο!ἱιοοοἱεοιε οι Υο!!οἱο Ρε1συσο!ο

ο οο! Βἱιιυσσοοοιι!1ο Ροιορσοἱο. 8συἱνο ἱ! ρυἱοισ: 8ει·οἱοἱε ιτι1οτ·ρι·6

τιιπιιι οι .ιεοπτιοπιιι (ΜΜΜ ρπτιἱοπτιι, οπσ1π Τ. 21Ιατι1ιί σου., σστ·1ιιττι

υτ·‹·ηιἱ1 €τιιιιι>Μ ἱποπττι ( Μιτου. τοτε., Η , 38). Β ἱ! εοσσοοσ: Πορτο

8ει·οἱιιἱε, τοσοι Βοο11ιο, τω” Ηέ.ιροτιπι, σΙο·ιττάο Νοι·οοτιοτττι ρτ·ονιτιοπι,

1ο1Μοτιι ρτ·ποιοτ·οο, οπο! ρυονττισίοι· ἱιι οί1ιοτιο·ιτι στ·τιστοτι1, οι·οο11 οπο!

(Με. Π, οἱεοε1. 17ο οι·1ο. Με, 8 39). Με οἱσσοοισ ἱ 8ευ‹!ἱ οσο τριω

1ενεοσ, ο οοεο1σ οιιιειιἱοι·ο ουε !ε ε1υερο σ!ιο ἱ Βοιοεοἱοο 1ιισονεοο,

1εο1ο ρἱἱι 1οι·οσοιοσο1ο οοεἱ ἱοειιυεονεοο σοο!υο ἱ !ουο ορρυοεοοι·ἱ ,

ρσυσἱο οοιο!ιυε ρυο!ιε!ιἱ!σ σ!ιο !ε ερο‹!ἱιἱοοο οο! ρυο1σι·ο ε!!'ἱ5ο!ε επι

ε1ε!ε οἱ1Τσυἱ1ε ο 1σιιιρἱ ιοσοο ρουἱσο!οοἱ σο ἱο1υεοοιιἱ!!ἱ. !! !·`ευε (Μ:

τω. κατά., !, ρε8. 190) σο ἱ! Ρυοἱοο!ισιιιἱσ (δπιτρΙ. οι! Μι. ΧΑ' Μο.,

33), ερροροἱειιοοοἱ ε!!'ειι1ουἱ1ε οἱ 8ο!ἱοσ (Ρο!ρ!ιτΜου., Χ! ), οἱοοοο

σ!ιο Μ. Υε!ουἱο 1ο ἱ! ρυἱιοσ ρυο1συο οι 8ευοοεοε οο! 596 οι Ποιοε.

Ι.σ ο1οοεσ εΕΓσι·ιοεοο ἱ! Ρεοσἱυσ!ο οο ἱ! Ρεονἱοἱο, οοἱ ιιιιε!ἱ οἱ !οριισ:

Π1τ·τιοπο (ἱ. ο. Βευοἱοἱε ο1 Ωσιοἱσε) ο!τ ιιτιο ρι·οοιοτο τι·οο1το1πτ·. Ρυι

ττιιι.ι Μα.τ·Στιιιω Ι/οΙουέπο ιιτυοτιιοπο οοττιίτιτζι1υοΜ. (Νο1·ί1. τ!ιοτιί1. οι:

στο” €τιιρ.): ιτ1τ·‹ιεοπο ιζτιιιπΙο.ι (8ευοἱιιἱειο ο! Ωσυοἱσεοι) ποιοι :σπιτιου

"οι ρτοσ1ου, οπουιιττι ρυ1·τιιιι.ι Με Μουσιτι Ι·'οΙοτέπε (ΙΜ έττιρ. ι·οτιι.

Μ. ρων. 5ουτΙ.1. Με ἱ! Υἱοε! (Ιιι ορροτ..111Ι οπτική. επτά., !, 80, 81),

1οοοεο‹!σοἱ ἱο ιιο συυουο οο! ειιι1οσ11ο Ρεοσἱυο!ο (!οσ. σἱ1.), ρυο1οοοο

σ!ιο !'σοουο οἱ οιιο!!ιι ρυἱιοε ρυσ1ιιυε οο!ι!ιε ε11υἱ!ιιιἱυοἱ ε 0. Ρ!ειιιἱοἱο

ἱ! οιιε!ο οο! οιιοοο11ο εοοο 596 1ο ρυσ1ουο οο!!ε 8ἱσἱ!ἱιι.

(οι) 7'. ι!ΙαιιΙἱιω 7'. Γ. 7'. Ν. Τοινιπα1πε (Με. οι· 8ευοοἱε #1 Μιιι.ιι

τιιτ.ιυ1., απο. Ι)ΧΙΉΙ (Ρεο1., ?'ι·ιπττιττ1ι. - Ρἱρἱι. οριο! Πτεον., 7'|ιο.ιοπτ.

τοττιοττ. οιι1ιτι., νο!. Μ, σο!. 997-98).

Α.Ε. Ν. ι35-3ι.

Π. Π . διο-ιο.
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Μιιισ ω. Ρπονσσειιο οιιΙΙο εοο!ιἱσπιἱ σΙπο ἱ Οοπ!ει8ἱπιοοἱ Μπισσ

!εινιιπισ οσο εοσποιἱ πιιοεεειππῷ, ο ο!ιο Ιει πιιοπιο οι ΡιπΙιΙἱο Οσπ

πιο!!σ ο ε!! οποσ πιιππ·Ιο οο' οσο! ιισΙοει!! οποσ ποπιι!ιπΙο πι!!! στον!

ο ρἱὶπ π›οπἱσσΙοεο (ο), ιπιιοειο οοπιοοΙειπ·ἱ νἱιιοπἱο, σο πἱειοπειπσπισ

πιοπ ειΙσπιπι ισππιπισ Ιει ι”οι·ιιιπιει ιΙσΙΙο ειππιιἱ ΙειΙἱπιο, πισπι Γοποπισ

πισπο ΙιειεΙειπι!ἱ ει επιοοπποπο πιοΙ!`!εο!ει ἱ! π`ιπσσσ εοπιππιπο νἱνο

οοΙ!ει πἱΙιοΙΙἱοπιο. Ι Βοπππειιιἱ πιο Ι`οσοπο ιι (ῖιιπ·!ει8ἱπιο ειεπιπο ο ππιἱ

πιεισσοπσΙἱ οο8!ἱειιιιο (8), πιο σοπιΙσπιΙΙ οΙΙο πιειπ·σΙο, επιοοἱποπισ

πιο! 82! ἱ σσοεο!! Μ. ΕπιιἱΙἱσ !.ορἱι!ο ο Μ. ΡιιΙιΙἱοἱσ ΜειΙΙσο!ο,

ο πιο! ( Β22 ἱπινἱειποπισ ιππι“ειΙιπ·ο νοΙΙσ ἱ! οοιιεο!σ Μ. Ροπιιπισπιἱο

Μειισ πιοπ σσππιπιπἱππισπο Ιο Ιισ!ι!ειιιιει οι!! Βειπ·ο! οσππιπιπο ἱππσιπππἱσ!ἱ

ο πἱσο!σἱ!π·ειπι!ἱ. Ι.σπ›ἱοο ο ΜιιΙΙσοΙο πισπι !οσοι·ο ει!σιιπιο ΙοιΙσπισ

σπιοποιει, ο π·ἱε!π·ο!Ιἱοἱ ει πιι·οοειπ·ο Ισ εοε!ειπιιο οοοΙ'ἱεσ!ειπιἱ, ει:

Ισ νἱοσπ·ο πισω εοιπιιο ι·ἱ!ο!!ο οο! Ποιο! οποἱπιιοπιιοεἱ.ο ίσπσσ!.

Ε Ι)οππιπιοιιἱσ, Ιιοπιο!ιο ει οιι!εει ‹Ι`ἱπιοοπιιἱιο Ιιο!νο οοεεο σο!

νοΙ!πἱ !ει σειοσἱει ει! Ποπ! ειοἱΙο!οπ·ἱ οο!Ιο οοποο πιιοπι!ειπππισ, ο!

επιοποιο οἱ πιο!οπ!ἱ οοπιιειπ·ο σ!Ιπἱπιιοπι!ἱ, σου ι·ἱοοο! Ιππ!!αν!ει ει

πἱοιιπ!ἱ οΙΙ'ο!ιΙισο!σπιοι ι!οΙΙ:ι ποριι!ιΙι!!σει ω). Απιπι!οο!ειο! ἱπι

Ιιιι!ιο ιιεπιπἱεεἱπιιο ο οἱπ·ιιπιιιιο, οι οιιπ·οει ΙἱΙισπ·Ιο εσειΙοο ἱ πιο!!!

πποπιοποεἱ οοο!!!!!οι·ί, οο! Βα!απ!, οο! Τοπα!!, οσο!! οοοιι!!!,

- οο! δο.ι·.οπο!!, οο! .!ο!ο.πι ο οο! πσ!ιιπε!! Ρο!!!!!; ο πιιοπι!πο νει

Ιοπἱσ οι! ΑΙ!!!ἱσ (Μο ει $$8 Π. Π.), σοππ!!οοπιι! πιο! πισπιιο ο

πιοΙΙ`ιιππ!οπἱΙζι οι Βοπιιει, οοπιἱ ει!!πει πιοπ·Ιο οο!!`ἱεσ!ει ποπιιειιιο

πιισπι!ο π·οοΒονειπισ (Μ, ειποονει ἱπι οσο! οιπΙι!!πιιἱ ο εοΙνοοο! πο

σοοεἱ ἱΙ εεισπσ !πποσσ οο!Ισ πιει!πἱει ἱπιοἱπισπιοσπιιει, ο πιππ·πιειπ·οιει

πιονοΙ!! ο Ι`οπιισεἱ ιιννοπιἱπιισπιΙἱ σΙισ οονοειππο ἱππιπιισπ!ειΙοπο

!”οπο!οπιισ ΙιοπισΙιο ἱπι!οΙἱσο οο! πισειπἱ ποιοι!.

(π) Βει!Ισ !εινσΙο σιιπιἱιο!ἱπισ σἱΙει!ο οο! Ρπο!πι5!ιοππιἱσ (8οπηιΙσιο. οι!

πιο. ΧΑ' πο. , Μ, Π) ε! π·ἱσονει σΙισ ἱΙ !πἱσπιΙ”σ οι!! σσπιεσΙο £ειπν!Ι!σ

Μισο Ιοσοσ ο. ο. !ιο!σοι!α.π αρπ!!σ.ιι, σ Ι'ο!!π·σ οι Ρσπιιπισπιἱο !ι!!!ιοι

πιοπ·!!ἱ.ι Με!! οπιπι! εονπο ἱπιιΙἱσιιιἱ. Ι.ισ ειοεοσ πι! Ισπιππσ πιο! πιο!! πιιπΙι

!ι!!σει!! οο! Ρ!ε!πἱο , πιο! οπο!! οσο! οσο !ποσπιο !πσνειπιεἱ ἱπιοσπ·ἱιΙἱ ἱπι

ιπιισο!σ ππισοο: 8ο. Ποι·ο!!!αι.ι 8ο. Γ. Ο. Ν. Ποισ!ιοιισ σο!. οσ 8ειι·οοἱιι

απο. ΗΠΑ', Κ. ορι!!!.ι. Μ. Ροπιροπ!ιω πο. Ν. Μ. Ν. Μαιου σο!. οι!

8οποοἱο απο. ΠΝΑ', οπο. που!. (ιιρπιο Επ·ειον., Ποπ. ι·σπι. οιπ!!ιπ.,

νο!. Μ, σο!. 997, 998). Μι νἱ!!οπ·ἱει ο! Ι·σπιιπ›οπιἱο οσνσ!ιο οοοοπο πιιο!Ισ

!πιιπ›οπ·!ειπι!ο σσι· οι ρεισἱΙἱσειιἱσπιο, ει!πιιοπισ !οπιιππσπ·οπ·ἱει, οοΙΙει 8εππ·οοεπιει,

εἱεισσΙιο Ι'οπιιιπ·ο ι!οΙΙο !π·ἱσππΙ”οΙἱ πισπι ο! νοιΙο ο'ιιΙΙσπει ἱπι πιο! εισσσπ‹Ιει!σ

ει νοπιπο ειΙΙπσ πιοπ Ισ ειπσπ·πο εειποο ΙΙππο ει! 577 ο! ΙΙσπιιει. @ππἱπι‹Ιἱ πισπι

πιοπ·σ ἱππ·ει8ἱοπισνσΙο Ι'οπι!πιἱσπιο οο! @ο ο!ΙειΙσ ΡειπισἱπσΙσ, ἱΙ ιπιπειΙο οἱσο

σΙισ Ισ 8ειποσοππει οι !`ο!!ει οποιοι πωπω!! ποπιιπο! ρι·ον!πο!α α ο!. Ρο!!!

πιοιπ!ο οποσ οπο!! 59! (Νο!!!. 0ι·ο!ι!ιο!. !ππρι·π.). Αιισ!ισ ἱΙ ΜἱσπιΙἱ !ει

ειιπιπισππο π·!οσ!.!ιι ε!ει!ιἱΙπιιοππ!ο ιιΙΙει. σσπιοἱιἱσππο οι πιπσνἱπισἱεπ πιοΙΙ'ειιππισ

593 (νειππ·σπι.), εο!!σ ἱΙ σσπιεσΙειιο ο! Μ. Ροιπιπιοπιἱσ Μιιισ ο Ο. Ροπιἱπἱσ

Μισο (Ι.'Ι!ο!!α ανασα! ·!! ι!οπιπι!ο ι!σ' Βοιπιοιι!, πισπι. Π, σειρ. Χ!!!).

(9) κ!! ΙΙοπιαπ!, οο!!ο ι!!!ο!ο, $ειπ·οσο οπο! ποπ πιοι!!σπ!ιο αι!οι!!

ι·!σοποπ!; πο! οι!πι!ι· ο (απ!!ιοο!ιι!ιππο!οο.ι ι:Ιοπι οι! πσοσ!!!σπσιο πι

σ!!ο!! οπο!. Ιιι 8ιππ·ο!πι!ειπιι Ρ. £οπιισ!!πιιπι αι·ο!!σπι πι!ει·ι·οπ! (Βοππιειιιἱ).

8ειπ·ιΙσσ ο!! ππιοι!!σοπι οιι!πι!.ι απο!!απ!σ.ι, σ'απν!!!ο.π οποιο!! πιποι·!!ο σο

!ισο!!. Εοι·ιισ!!οσ οιι!πι σ! πιο!!! πι!!!!σ.π πιοι!ιο ρσπιστοπ! (Ζοπιιιπ·.,

Αππο!., Ι!Ιι. ν!!!)

(3) @ποπ !ιοπιιπι πιο!οοπι σοοι·ιι μου! θαι·!!ιοο!ιι!οππι·ιι· πιο ι!!σι·

ποιοι, πο! οαποοπο.ι· (Ι. σ. 8ιπποσο) οι! ι!σ[οσ!!οπισπι οσσπσ!!.ι τοπικ!!

α!!!σσπ·ιι!, Μπα!! ποιο! πο!!! £αι·!!ιαο!πιπο σοπι περσι!! πιαοι!ο!!ιι ποο

ι!!πισπι!!οιο σ::!οσπσπ!, α!οοε οπο!!! οι! Ιιοπιαπο.<π ρσπ!!πσπ!!!ιοι πιο.:

Ποσο! ·Εοοσπ·σιι!, οσΙ!! ποπ!!! οι!ο!!!.ι· , ο! !ιοροπο!ο |ι·σ!.ιισπ! (8ορπι!.

οι! οι. ΧΧ Μο., 16, οκ Ζσπιιιπ·., !. σ!!.).

(4) Ζοπιιιπ·., /οπο!., ισπιι. Π, ΙΙΙι. οἱ!. _

(5) Ι! πιπἱπιισ ιιοΙΙει τπιπο!!!!ι οι πιπ·ο!σπο, ο ἱΙ εοσσπιοο σο! σειπιπ!!οπο

ο σο!Ι'ιιιιΙσπ!Ιο οι οσπιοο!ο. οποιο ποοιιι!σ (σο: Π. (Σ.) . . . . πιασ

!οι·οπι ι!ορ!!σα!οσ σε! πιοιιισι·οο; οοο!οιπο.ποοο σι·οαπ! ι·ιζιτοπι, ο! απο!

πο! ίπ 5!ο!!!οιπ, 5πιπισποπωποσπι ρι·ον!πσ!ιισ ι·οπι !πιρσι·!ο πι!!!επσπ!οι·:

σ:: ο!! Μ. Ι/ο!στ!ιι.ι ΒιιιισπιπιΑππ, ο!!!!!ιο!οιοιποσ !ιο!σ Ποι·.π!σαπι, Ό. Πο

πιίιι!ο.: $!σ!!!οπι .ιοι·!!!! πο!!! (8ορππ!επι. οι! Η!. ΧΧ Μο., 33 , οκ 8οΙἱπι.,

Ρο!π!ι!.π!. , σειρ. Χ!; οι Ρο!ποι., Πο!. , Η , 92 ). Ιπι!οι·οιι Ι.. @οποία

ο. Γ. Οι. Ν. - Ραπιιιι. (Τ. οπο!" Μ. ο”. Μ. Ν. σοπιπο!ο.σ Μπιπ:ιππιππιιπ

σ! /1π!πι!ποπι απο ι·!σ!πα Πα!!!α πι·οσ!ιισ!αε οο!!!ιοοισ. $Λπιπιπ απ!πιο

οποιο!! ρσηιο!ιιοπι Μοτο!!! ρποσ!οι·!.π πιι·οσει·ιι!!οιποοο, [αισσ.ιοοσ ποπ

ποιο σοιιοπισσ!οσ, !!οποπι !οπιο!!οο!! [ιιι·πιππ!. διο! Με θ. .ι4!"!"δ σσο.ιο!

οσοι! πιαοοο πσ_οο!!ιπ ι·οοπσιι!! (5ιιρρΙσπι. Μια, οποιο. , !!!ι. σο..

σειρ. ΧΧΧ”. Εκ Ζοπιεππ. σ! Ριι!πΙι., Π, 23 σ 95).

Ιπι !ιιΙο ο!ειιο ε!! Ιπ·οοιποπιιο ἱπποοππποπ·σ ο ο! νἱοΙοπι!ο οΙι!ιοο!πο,

ο !ι·ειπιιποἱ!Ιο οπο Ι`ἱπιιπιοπἱσ, πιο πιειο!!!σει Ισ εσπιιπιιοοεἱσπιο. Ε

εο οο! πιονοππιο σοπιεσΙσπο ο! Βοεο!σ ίὶπιο ει!Ιει πιπο!ιιπει οι ΑιιΙο

ΕσππιοΙἱσ Μειπιιπιιο!ει (528 ει! 885) (θ), ν! οι πιοΙ!'ἱεοΙο οσο!

σΙιο ειπιρειι·οπιπει οι ιποἱο!ειπιποπιΙο, πιοππιπιιοπιο ιπιποεΙο οι ο!ιι!ι!Ιο

ο σοπιιἱπιιποιο, ππἱεισσΙιο ΡοΙἱΙιἱο π·ειοσσπιοι ο! σΙιο !Ι πιειιΙΙΙο πο

πιιειπιο σεισσἱ!ι οο! πιιειπἱ εστι!! Ισ Ποιοι πιιιπιἱσο οπι!πειιει ει πιειοπο:

πιοεἔἱειπΙἱ, ο πιιιππο.ο:! οει !.!νἱο σΙιο !ει δειπ·οο8πιει σοπιεσοπισ οεΙει8ἔἱ

ει! σοπιεσΙσ (οι. $οπνἱΙἱσ, ει!Ισπο!ιο, επιοσπιΙοιο ειΙΙ'ἱιι!οπ·πιο Ιο

ιισιποο εειποο ο σσπεἱοιιπιο, ο! ιϊἱπιοἱπἱιιο οσπι σοπιΙσνοπι!! πιιιν!

ειΙΙο νοΙΙει οοΙ!`Α!π·ἱσει (ω. Πο! σΙισ ε! νοοο σΙισ ! £οπ!οιπ!πιοεἱ

πισπι εινοοπιο ει!ι!ιοπιοοπιιι!ο ει! Ιιι!!ο ἱ! πιοιιο!οπο οι π·!σοπιοπειπο

ιπππει !οπ·πει ἱιι σο! εινοιιπιο ε! Ισπιππιππιοπιιο οοπιι!πιιιισ, ο οΙιο !

Βοπιιειπιἱ ο!Ι!!οεινειιιο οοπιιπιπο οσΙΙ'οΙι!ιοο!οπιιει ο! ιιπι πιοπιοΙο

σοε! Ι”ιισἱ!ππιοπιΙο πιποσΙἱνο ει εοππποπο π! οπο! σοπ ο!ίοπιοοπο !ει

πιποπιπἱει ἱπιιΙἱπιοπιιΙοπιεει. πιο νεοι! οποιο ἱ εοοπιο!Ιἱ, σ πιιιιΙ Ι'οπι

οο!! ἱ ιἱπιισπἱ, πιο!οΙιο οει!Ι`ιιιι σειπι!σ Ι'σοἱσ οοπιιπσ Βοπιιο ἱπι

επιἱποιο ει! ιππειιιοο ΛπππιἱΙιειΙο οιιΙΙει ποσο ο οειΙΙ'ειπι!οπ·ἱι!ι ρειποππιει,

ο οειΙΙ”ἱπι8ι·ειιει πιιοπιιοπἱει οοΙΙει $οποο8πιει πιοποπι!ει ω), εινοο πιο

ρποοο!!σ Ισ. ππιἱπιει οι $ειοιππι!ο ο !ει πσ!!ει οἱ ΤποΙι!ι!ει, ο οο!

Ι'ειΙ!πο ἱ εσιιιπιπο !οεοποοπιι! οοπιΙΙἱ!Ιἱ οο”δειπο! ἱπιοσπιιἱιἱ ο νει

Ισπσεἱ πιπ·σισσονειπιο σοπι !πιιπιο!ο οἱεοπ·οἱπιειπο Ισ οπο! ε! νειπἱει

πιποπι!ο σἱπιιοπι!ει!ο οοΙΙει π·οπιιι!ι!ι!!σσ (ω). Ι πιποο!ι;! ειΙΙποπιοο σΙιο

ἱπι ιπιιοΙ ιοπιιπισ οἱσοειπιε! οσσειοιιιἱ πιοΙΙ'ἱεοΙο (Μ), ἱ! πιπ·σεεοπιιο

πιισεεειοπ.π!ο σ!ιο Αιπ!σ (ΣοππισΙ!ο Μιιπ1ιπιιππ!ιι επιοο!ιο. ει Ριοιιιει,

εἱσπιἱίἱσειπιοο οι! εοπιειιο ἱΙ οποιο πποπἱοοΙσ ἱπι σο! σε!! !πονεινειεἱ

μοι· Ιει πιιειπισειπιιιι οσο!! οιἱπιοπιοἱ ο οο! Τι·ιππιιοπιισ ι!ονο!ο ει!

. οοΙοειιἱίω, ο Ισ οπιονοιι!ο οο οι!! οι ποροΙιο!ἱοο Γι! οσππιπιπ·οοε

(ο) Πει ἱΙ Βονοππιο ο! Ο. Α!ἱΙἱο ΒσοσΙσ ο !'ειΙΙπ·σ ο! Α. 0σππισΙἱσ

ΜειπιιπιιππΙεπ οεἱοιο πιοΙΙει οοπἱο οο! πιπ·ο!σπ! π·οπιιιιπι! !ιιν!ο!! επ 5ειποσοπιει

οσοι Ιεισιιπιει ο! οο! ειπιπιἱ. Ιππιπιοπσἱοσσ!ιο οο! 598 ο! ΙΙοππιει, ἱπι σο! ἱΙ

οπποιΙο!!ο Α!ἱΙἱσ !'ιι οπιοο!!σ οΙΙ'ἱεσΙεπ σσπι ρσ!οπ·! σσπιοσΙοπο (8ορρΙοπι.

Ιον. , Σ”, 30 ), οἱπισ ει! 536 , ἱπι σο! Μεπππιππιππ!ιπ ο σοπ· Ισ πιπἱππιεπ νοΙ!ει

πιοπιιἱπιιιισ οεπ Ι.!ν!σ (ΧΧΙΙΙ, Θ!) Ρι·ο-πιπο!οπο ι!! 5σιπι!σππο (Ισσσ!ιο νιισ!

οἱπο σο' στο ρι·ο!σπιο !ἱππ οοΙΙ'οπιπισπιπ·οσοοοπιιο) , πισπι ο! !πονει πιο!Ιο

εΙοπ·Ιο Ι.ἱν!εππιο, πιο ἱπιινοποπισ οο!!! ειιπ!ἱσ!ι! οσπἱ!!σπἱ , π·οο!ειπ·επισ ἱ!

πιοππισ ο! ει!!π·ἱ 8σι·οπ·πιιιπιιἱ επποο!!! οεπΙ!ο π·οπιιπ!ι!ι!!σει. ΙΙ ?στο σρἱπιει,

σΙισ ἱπι οιιοεΙσ ἱπι!οπ·νειΙ!ο Ισ 8εππ·οοεπιεπ ὲἱει οποσ ο!σ!ιἱιππ·ει!επ πιπσνἱπισἱο

σοπιεσΙεππο (οι: πιο. 5αι·ι!., Ι, Η!). Ε πιιππ·ο νσπ·ιιποσπιιο, σΙισ οι: πιο! Επι

οἱ οποιο ο σσπι οοσπ·οι.σ οι!! ιιοπιιπιο, Ισ !”σεοο_ οΙιιιοπισ ο! Γει!.!σπ πισἱσΙιο

!εππιΙο ποιο ειπ·οιπἱποἱ οειΙΙο π!νοΙ!ο σΙισ ιιιιπιιπει!πιιοπιιο ιιιπσσοοονεππισ πιο!

Ι'ἱεσΙει, ο οειΙΙει πιοσσεεἱπΞι σ!ιο ιποἱπιοἱ οπο) εινοπ σσπιεἱ8ΙἰειΙσ ἱ Βσππιειππ!

οι! εΠΙοειπσ Ισπιιπισπεππ!ιιππισπιισ ει! σσπιεσΙἱ ἱΙ π·ο,ιπε!πιιοπιισ οο!Ιο σσεο

εειποο.

(Τ) ΗΜ., ΙΙΙ, ποιο. 90.

(8) Οι. $οπι·!!!ο.ι Ποιο!ποι οοππ·ο! σο!!! σου" σι·ιι!οπι ποπ!!! πιισ!οπι,

σ!πσιιιονοσ!οι 8.ιοπιππιπππι σ! Οοι·.ιι!σοο στοπ, ο! οοι!ι!!οο.π ιι!π!πιποσ οσ

σσρ!!.π, π! οι!β!σαπι !παπιπι!.π!! (Ιον. ΧΧΙΙ, 3! ).

(θ) Νοτια ποσοι οπο, .47"!!6!!!ΗΠ οποοποπι [οποιο πιονσπι, ρπιοπί!!!σι·

ο!οπι!!σιι!σιπ πιο!!! Ηαιο!!σοπ!, ο! ι!οσοπο!οπ !ιι !!!ιφαο!απι, οοοπι,

ροι·/σο!ο οβ·!σο !ισ!!ο, σ:ιπσπο!!οιπ σο !πα!οσ!οποι εοσ·ι!!!σιπι·ο!, ο!!αι·!!›οι·

ιιι!·πιο!οπι, !ασ!!ιι σαοπ!.ι ίοι·ο!οποποο αοασ!οπι, πο, ποοπι ρι!πιπιπι

ποιοι, Ιιω!σιο [οπο πιοπιο!ο ποπιαπο. .4οοσοοο! !ποσιι!!.ι· .φ!!!!ιι.π ι·!ι·οιπι,

8!σ!!!ιι 5.ιοπιπιππΑσοπ-: οιο!.ι.παι·: παπι σ! δ!σ!!!απι οπο!!! οο!σπ! ι!σ.ιπιστο

!!οπο τοπιο σοιισι·.ι·.ιαπι , σ! ΒοιιΙΗΜΑιιΙ ποστ· πιο!οπι .4|ι·!σασ ποιοι!!

Ποιοαοσπο·πι , .π!!ροιιι!!ο σ!!απι ίο.σοροι· !πιρο.ι·!!ο, !ιι!οτσοππ!οπι (Ιον. ΧΧΙ,

1 ). Ε ιποοεΙο !ποσοοΙοπιιο οσσιππιειιἱοπιο οο!!ει 8ειπ·οο8πίεπ οἱσο ΡσΙἱΙιἱο

(ΙἱΙι. ΙΙΙ, οσο. σο.) οοεοπ·ο οιει!ει εππιπιπππι!σ Ιει σειΒἱσπιο πιπἱπισἱπιιπΙο οοΙΙει

εοσσπιιΙει οπποππ·ει πιιππιἱσιι.

(πο) 8.ιπιπισο Οοποιπιποσ σ! Απο! α!ποι· Ι!!πι·!ο.ι !οσωι!.πισ απορία,

οοοπι σ.πποι·σο!.π.<ιο, ποπιαππο οποιο (Ι.ἱν., ΧΧΙ, πο).

(Μ) 5σπισ π·ἱ!οπἱ!ἱ οει Ι.ἱνἱσ οι σιισεΙο Π10!!0; οι δΛ!!ΠΙΝΙΑ ιιο!σπιι οι

πιο!!! σ!ποιιπισιιιι!! ο!ο!!!αι οπο!!! .ιο!ρ!οποιο , ποιοι! οποιο !σιιιιοπα!,

οποιοι· , σ! !!!οι·ο ποὺ!!! ·Εππ!οποι [ο!ι!ιιεο, ο! .π·σο!ιι οιιο .ποποο!οσ

σοι!ο.ιιι·, ο! πι!!!!σι οιιο.ιι!απι ω” [ο!πι!ο!οοι , ο! σο!!! οποιοι οποιοι

Ποιοι μα”, π). · ,

(Η) πο! !ι!ι·πι [στο !οπορτισ ποσο Π. Ο.), !!!οπαιι σα! δ!σ!!!ο 8.ιπισπ

πιπποοπι Βοιποπι αΙ!α!αι. ()ιποΙΙο ο! 8ἱοἱΙἱιι !οιιο ἱπι σοπιιπ!.σ πιοπ·Ιονειπισ

ιπ·επ Ισ επΙ!π·σ σσσο: ΑΜ!!! σ! παοα!!!πισ οσο!!! ιισποσ σ!!ρι·οι!!οπι, ιιι·οοο

|ποιιισιι!οιπι οι! ι!!σπο ι!απ!; ιισιπιιι· οποσ ι!ι!οι· , οπο. Η ιππιοΙΙο ο! Βοσ

οσοι!!! π·σσ!Ιεινοπιο πιι·οοεσ ε! πισσο Ι'ἱοΙσοοσ: ποοιπποιιι· [οποιο οι ο!ίρσ1ιι!!0

Λ.(π.Ν. Μ ση.

Π. Ε. 51ο- 35.

Α.ι:. Π. ση.

Π. Π. οπο.
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οορο Ιο εΙτοπο οἱ Ποππο, Ιπτποτοπο εἱοοΙΙοπιοπΙο ἱ τοτποπἱ

οοπεἱπΙἱ, οπο οππΙ οπτο οοΙΙο Βοτ·οοεπο ίπ οππιιποοποΙπ οΙ

τιτοΙοτο; ο οοΙ ρτοΙοι·ο, ο οοο οεΙτοπιο οπΒιιεΙΙο τἱοοΙΙο, εο

τοπποεἱ ποτοοΙο πω· εοιπρτο, οι Ιο ποποτοεἱΙπ οοΙΙο οἱΙΙΙ.ι εοοΙο

ρτοππιπιοπΙο ποΙ εοοοοττονο Ο).

Ι 8οτοἱ Ιππιπτο ποπ Ιοεοἱοτοπο ιτοεοοι·τοτο οιἱοεοπιοπΙο

_ιιπ'οοοοεἱοπο οοο ρι·ορἱπἱπ οἱ Ιοτο Ιιοι·εονοτοπΙἱ οἱοο€πἱ. Ιππ

πἱπιἱΙΙ οοΙΙο οι·ποΙοετο οοΙ ι·οπιππο οεοτοἱΙο οπο εΙππτἱονο·

ποΙΙ`ἱοοΙο, οοΙΙο. ροττοπιο. οἱ ΙΙΙοπιπιιιΙο., οπο ονοοΙΙ ποοτπο

τποπΙο πονοτποπ ποΙΙ'οἱιπο ρτοοοοοιιΙο, ο οοΙΙο ροτεποεἱοπἱ

οἱ Απιρεἱοοι·ο, ρτἱποἱρο οοἱ Ρο!!ίτί, οπο εορτοοΙονο ο πιο ροτ

οοΙοτἱΙπ ο ροτ τἱοοποιιο, ἱιπ·ἱοτοπο οΙοπο`οεΙἱπἱ ΙοΒοΙΙ ο Ποτ

Ιο8ἱπο, ἱιινἱΙοποοΙο. ο ρτοπτ88οτο οοΙΙο πιο οπΙοτἱΙπ ΙῖΙπππἱ

ποπΙο Ιοτο οοΙοιἱοπο θ). πο. εροτοπιπ ποπ πιοΙ οἱοτποεεπ σε

τἱποοπἱοπιτο Ιο Ιοτποο Βοτοοεπει τονπνοοεἱ ἱιπρτοννἱεοτποπΙο

ο πιΙο οππππιἱο ποΒΙΙ οπἱπιἱ οοτΙο8ἱποεἱ; ο οΙΙο. προτοπιο οοο

εοποἱνο ίοτοο Ι'οπ`οΙΙο, πο πι ίοι·Ιππο εοοοποονο οοο τιτοεοοτἱ

ονοπΙἱ Ι'ειτοοτο οοΙΙο ροπΙοπο οοΙἱποτοτἱοπἱ. Με πιοπΙτ·ο

πεοτυποΙο τ? οοΙοο, εοερἱ-πΙο οοΙΙο νἱοΙοπιο οοΙΙο ΙοιπροεΙο

πΙΙο πιοΙο ΒοΙοπτἱ, οι·ο. ἱπιροοἱΙο πω· οΙοιιπ τοποσ οἱ οποτ·τοτο

οοΙΙει ροοοτοεο. πιο πιο Ιο ερἱοεἔἱο εοτοο, Βοπιπ, οννοτΙἱΙο

οτι Α. ί)οι·ποΙΙο οοΙΙο εΙοΙο οοΙΙο οοεο ἱπειιΙοτἱ, ρτ·οννοοενπ

οοΙΙοοἱΙοτποπΙο ειΙ εοντοεπιπΙο ροι·ΙοοΙο, ο Ιονο.Ιο υπο ΙοΒἰοπο

οἱ οἱποπο ιπἱΙο ΓοπΙΙ ο πποΙΙι·οοοπΙο οοτοΙΙἱ, πο πΙΙΙοονο ΙΙ

οοππιποο ο Τ. ΜοπΙΙο 'Ι'οτοιιοΙο, οιιοΙ οοεεο, οπ'οοεοποο

οοπεοΙο, ειναι φωτο ΙιιεΙτἱ ΙπποπτΙ ΙτΙοπΙοΙο οοΙΙιι 8ο.τοο8πο.

πο εοτΙο οι οιιοεΙΙ πιο ο Ιοι·ΒοτποπΙο τοοοοπΙπω οτι Ι.ἱι·ἱο,

πο εοι·π πιω σε πι·οροεἱΙο τἱροι·Ιοτο Ιο πιο εΙοεεο ροτοΙο, πω·

οοποεοοτο Ι'ἱπιροτΙοπτο οοΒΙἱ ονκ·οπΙπιοπΙΙ οπο οἱ ρτοροτονοπο:

Ιτιίοι·ίττι (οπο. Π. Ο. 537) .... .., δ.ιπ1ιτπωε τοοι)ποποοο

(Ποι·Ιππ8ΙπίοπεΙππο) το)τοτιίίπο οποσ οάβιίοίί. - Ροτ·οιτττι οι

οποτοίππτι τοτττοτπιπτ οπο: ι·οίοι·οττι ρτ·οο2οτοτπ ίποίο, Α. δ'οτ·πο

Μπι, ρτ·οοίτιοίοο ροτ·ίΙππι οοοοοίοι·ο, ποοπττι οσο)τοοίοι·ί. Λο πω,

[απο ίοττι οπίττιοο δ'ππ1τοπυτπ οπο οίπίπτπίίοΙο ίπτ)τοτ·ίί, ο!

|'τπττιεπτοοπο πο Α. Οοτ·ποΙίο Μοτοτπττπι πιτ·οττττιοΙοτ·ο πι: 8ΔΠΙΠΝΙΑ

.π.·τίρ2α (Ι.Ιν. , ΧΧΧΙΙΙ , 91). Πο οποειΕο Ιιιοπο οἱ τἱοονο , οπο Α.

ΒοτποΙἱο ΜοτπιππΙο πονοτπονο πι 8οτοοεπτι πο! 536 οι Εστω ἱπ νἱτΙπ

οοΙΙ'πιιΙοι·ἱΙπ ρτοἱοτἱπ ρτοτομπιεΙἱ οοΙ οοππΙο , ο ροτοἱο ο πρροΙΙοπο

ρτ·ορτ·οίοτο. ΒοΙΙπ οπο ρτοΙπτ·π οοΙΙ'οππο ρτοοοοοπΙο το π:: ππ ἱποἱιἱο

ποΙ το8ἱοποπιοπΙο πωπω ἱπ οοππΙο ἱπ φιοΙΙ' ἱοΙοεεο οππο οοΙ Ιτἱπππο

Μ. ΜοΙἱΙἱο, ἱΙ ποιοι: στοοονο ἱππΙἱΙἱ οποο ρτατ·Ι!οτοσ 6'ίοί!ία :τίποτε

8Αππιπι.Δ οοοπττπΙοο (Ι.ἱν., ΧΧΙΙ, 9ο). Ε οτ οπο5Ιἱ οπο ρτοΙοτἱ υπο

οοι·πιπιοπΙο πι ΜοτπτππΙο, εοπποπο ποπ οἱπνἱ ποπιἱππΙο. _

(Ι) ΙΙαροπ.ι·πιπ π2τίοοπο (ἱ. ο. ΟοΙιιοἱΙἱο οἱ ΙΙΙππιπιπΙπο) ποπ οπο: ,

τιποτε πιίποτοΙπτ· (εΙἱροποἱιιιπ ἱ. ο. οἱ π·ππιοπΙππι); ίττοοίοπο ίροί είπε

οίΙτπο· οποία: ο.ι·οτο·ίΙίοπο οπο: ο·οτιοπΙοτ·οπο £οτ·ποΙίο ίττ 8Αποιπιπ

:ίοίίτιίοο :οποιο Ιιοπίοπο ο·οπΙπΙοτππί (Μια, ΧΧΙΙΙ, 91 ). ΥπΙοτἱο Μπε

οἱπιο οεοοττο ορροτΙπποτποπΙο, οπο ἱπ πτΙΤτ·ππδοπΙο ποπ πιοποο ροΙ

εοππΙο οπο Ιπ 5πτοοπππ οἱ εοΙΙτοοεεο απ οοπιἱπἱο οοΙΙιι τορπππΙἱοπ.

Ρτ·ορίοι· οοπτΙοττι ι·Ιοοττπ (ἱ. ο. οππποπεοτπ) 8οποιίττο 0τπιοί!ίο , οπί

δίοί!πιπι, το Ποτποίίο Ματτιπιππιο, οοἱ $Αππιπ1Απ ρτορτοοίοτίοπο

οίπίτιοοππ8 , οποτ·οτιίΕοπο , οποιο ποοπο οιίροτιοίτιτπ ττοοπο β·ιττπτ·πΙτιπι

οΙαοοίοιτ.τ οοτ·πττι το οποτοίίίΙιτω οοοίί ρττιοΙτοτοπί; π|)ϊτ·τποιιίίπτω οΙίοτπ,

πο· ππΙιο·το φταιω σο: , πποο π! ρτ·ποείοτο τιοσ.τοπί ; τ·ο.τοτίρσίΙ, ποτ·ατ·ίπιτι

Ιοποίπτριί.τ ο:ηιοποίο ποπ οττ|βοοτ·ο: ρτοίποο, οπο ραι·Ιο πιππιο ίπ‹›ρπιο

οιτο·οπτ·τ·οτιοπττι οοεοΙ, πιο ι·ίοοτ·οτιί. ΙΝ: ίπποι οπίο πίίπο οποιτπ ίιπροτ·ίί

επί _οπΙιοτπποπίο ο τπατιίοπο οιΙτία·ίΠ 8ίοίίίοττιπιτο ο! 5.«ππΙΜ.απ, Μπί

οπίοσίτππο πτπἱττ ποιίτιιο πιιοτίοι·.ι , πτοιοτπτ οτ .ταιοίίίπτοπίο ΙιοΙΙ‹ιτ·πττι ,

Μπι πιπίτο οποοτ·ο ο! οοπτ)πίπο ίπ οπο στο ποίο.παίοττι τοοποίοο, ρπτιο·ίο

ντι, ο, ) τ).

(ο) @παπι απο ποοοοονοπο ποΙ 53Ί οἱ ποτππ (Α. (1. Ν. 215), ο

οἱπιοεΙτππο :το ονἱοοιιιο, οπο Ιο 5πττΙοοπο ποπ οτπεἱ ΙιιΙΙπνἱει φιἱοΙπΙπ

ἱπΙἱοτπτποπΙο ποΙΙ'οπΙιοοἱοπιπ νοτοοἱ ποτποπἱ. Ποπ :πιοΙ νοτἱΙπ ποπποπο

ἱΙ Ιτἱπππο οοΙΙο ρΙοπο Μ. ΜοΙΙΙἱο, ροτοτ·οποο Ιἱποτππιοπω ἱπ οοποΙο

οοπΙτο πιο. Μποεἱπιο, ,πιο ποεοτἱτο, οοΙἱ οπο πιο ἱπποπιἱ , οπο:

ρτ·οοτοτ·ο.τ 8ίο·ίίπι σκοπο 8Αππιππι πο·οπροίοο, οιτοι·πιτι τιποτα πω:

Ιοπιττοτ·τ· ρτ·ονἱποπι @οποιο τροπο? (Ι.ἱν., Μα., ΧΧΙΙ, πο).

 

Ι
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ι·οτΙτίο, 2ο ..Μπιτ ποοο.πίίοΙο ἰποοπίο, οίττιίοίί (Ι)ίοτοτ. [ιιο£οτ·. τττοπιοτοιο., ;

Ι

Ι

ρτοο:ίτττο ί·ίο τοπιο οοοτ·οο ατοπο αποτο ίτιπτοτ·οτιιττι: οτουί Ιτίοπτο

οτ οο!!οποπο ίτιίοπο /τοτττοπίί )ττο.<ι.ι·οο (3), Με άοοοοο πΙίπο

φωτο οπο2οτοττι, οι! οποπι οοποοτοτιί. - Παω οΙοττττ'οπίπο Ιο

ποίπι μι· )ιτίποτ)οοο τπί.ο.το στοί,· πιο:οίπιο αυτι τοπι πιοΙίοπίο

Ηιοτποτεοππ ω), οοἱ ποπ οποτοτίπιτο οτοττο οποιο Ιοποο

)ιτ·ίπιπο απο. Με πππίίί.σ πιο” οπο τοτττροτ·ο οπτ·οο!ί οι·οοΙίοπο (5),

ΖΙίο9οποπι οπτπ οία.τοο .πιο οορίίεοπο ίπ Πί.τροπίοπι τπίίΙππί: ότι

δ.οπιιτπω.π Ποσοτποοίοιπ οο!ίοπτιτ οιτοοιιι,· οτ πιπίππι [απο

οορίοτ·πττι, οποτιωτττ 2Ι!ποοπί, οοσοτπππί . . . Ροτ· ίοοττι τω”

( ποπ. Π. Π. 58'7) Βοττπιο ποιοι: Α. δοτποίίπο οΙοτττπιπίο, το:

δ..τπυττντο ρτ·οοίποίο οοοοοοπο τοΙπΙίο.τοτ, οοἱ πω” τ·οτ·πτττ ίπ

ίττοπία ο.ε·.τοί, οοίίπτττ πο· οο/οο·Ιίοποπτ οποια οποοίατο,· Ο. .οίτι

οίπττι οοἱ οποοο.πίτοοί πιο (σ), οτ·οοίίοΙο οοοίί (γ) ποιτοτπτττοπο

ποοοτιίοπίοττι οποο)τίπτττ ποπ Μπι ίπ ροτ·ίοιτίοοπττι, οποτττ ίοττοπτπ,

τττοτοπττι ίτττρίίοίίπττι, απο αεί διοίίί οίττι οποίίποτιοατττ ίτιπΙίΙοττι

/οι·ο, οποτ·οίίπττιοπο οι π! .οποίο βτ·τππττι ρουπία Ιιτοοίποίοο

)ττοοοίοίο οπο, πο τπιτπττι οοίίο, ποιοι! ττιο2πττι ίτ·ί οίοοτ·οοπτ:

οίοοτ·οι·οτττπί Ρο!τ·οο, το Ο. οΏοίο: Νασαι.: οπίτιοπο πιίί!ίο ρο

άί!πττι, οποοτ·ίττοοπίο.τ οοπίίοο οο·τίοοτ·οί, οατποπο ίοοίοποττι )ιτίτπο

οποοπο Ιοτπροτ·ο <ίτι δππ1ιττνΜΜ £τοίίοίοτιοοπτ ο·οτ·οτοί, Μοτο

τ·οτοπο οπττι ίτττροτίο, οποττι πιεί οίοοτο£πτ·, πιο τοτπ οιοτοτ·οί,

φωτιά ΜΜΜ οοποοίπίσοοί. .οτί οπττι τοτττ ττιί.τοπο οοΙ Ϊ'. ΖΙίοπίίπο

?'οτοποτπ.τ, πιο Με οοποπΙ οοπ.τοτ·οπο βιοτ·οί, .ε·ποοποτ·οΙοπο ίπ

οοπ.οπίοπι δ'οτοοο. δού ίοἰοττι [οοο Ιοτπ)τπ.τ οτ τι Γατ·Μοοίτιο ίπ

δ.τουΙΝΜοπ ο!πο.τίο ττιίο.πι, οπο: Πα.π!τ·ποπίο, οπί (οπο οο

οποττιοπ πιο, /οοιίο Ιοτττρο.ποίο οποία, πο Βοίίοτοτ _ίποπΙοο

οοίίοίίπτ: ίοίοπο @οοο ποπ οτ·τποπτοτιπι τποιίο, .πιο οίίιιτπ ιιίοοί

τιουίπτττ οπο.ποίί παπί) οποοίιιο·ίπο ποοο.τ τίππι το|Ιοίοπτιττ·, ο!!

οποπίπτττ ιοτπ)ιοτ·ίο Ιτίοοτ·τιπτ (8).

(3) Ροτ.·ο ἱππππιἱ ( ΙἱΙι. ΧΧΙΙΙ. Μ) Ιο ΜΜΜ Ι.Μο :πονο οοΙΙο, οπο

Ιο πιο οπτοο, ππιἱοπο οοἱ Βοπιππἱ, πνονππο οἱ πποπ τέτοιου οοπιτπἱ

πἱεΙτπΙ.ο οι ΜοπιιππΙο ἱΙ ίτπτποπΙο ποοοεοπτἱο πΙΙ'0$οτι·ἱΙο: Οοττπ·Ιίο ίπ

8οποπτιο οίνί2ατοο .ιοοίοο Ιιοτιπριο οοπτιιίττππο. Με οτι οιιππΙο οοο

εἱπππο ἱπ οποοΙο Ιιιοπο ορρπτο οΙιἱοτπιποπΙο , οπο οποΙΙο ποπἱΒπἱΙ.π

Το εἱτππΙοΙο, ο οπο πτΙο οοτππιἱτιἱεΙι·ππιο πι είοτιοΙο σο ἱπἱπππ; οποιο

ριπ·ο οἱ οοοποο οοΙ “που οι νοΙοτἱο 1ΙΙποεἱπιο τἱροτΙοΙο ποΙΙο ποΙπ

ρτοοοοοπΙο.

(4) Ιπ πΙοππἱ Μπι πιεο. οτ πίνω Ιοεποοἱ Ποποπ:οπΔ; πιο ἱ πιἱ

8Ιἱοτἱ ποππο ΙΙ.ιπποιοοπο ο Απτετοοπο. 5ἱΙἱο ἱΙοΙἱοο (Ρππίοοτ·.,

ΜΙ, 845) εοτ·ἱνο ΙΙτιπτοποοππο, οοπιο οἱ νοοτο ρἱπ ειοΙΙο. ΙΙ ποπιο

οἱ πποεΙο οτοο επτοο εοπιπτο ο'οτἱπἱπο ριιπἱοιι. Ιππι1ποεειοτνο ἱΙ

Ωτζοπονἱο, οπο ρτοε5ο ΡΙππΙο (Ραοτι. ν, κ. ν, ν. 990-93) οπο οοπππ

οπτ·ΙππΙποεο ο οΙιἱοιποΙπ Απποιοοπ.η ο ροτοἱο εοιηιοΙΙπ οπο ππιπἱ‹Ιπο

ἱ ποπιἱ εἱππο οοτἱνοΙἱ οπ Αππωω, Ιπιτπο ο'ΛΙ'τἱοο. Με ἱΙ ΒοΙΙοτπιπππ,

οτωω οοΙ ΒοΙπο (πιο Ισα. οἱΙ. ΜΜΕ.), Ιοτιπο ,πο οοττοΙΙπιποπΙ.ο

Απιτε.ιοιτπΛ,‹ΙπΙΙ'οπτπἱοο Βοτ·ττι [οποίο μποτ, οπο εἱππἱίἱοπ τπτ.ιτοτ· πρππιπ

(ΙἱΙἱππι) ατιπιπ.ι·.

(ο) ΛΙΙποο Ι'ἱ5ἱοτἱι·ο πΙΙο τιοΙἱιἱο, οπο πο! Ιεπηιο ἱεΙοοεο ροτνοπιιοτο

ο Οπι·ΙοΒἱπο οοἱ τονοεοἱ οοΙΤοτΙἱ ἱπ Ιερποπτι οιιΙΙο πττπἱ ρπιιἱυπο , ο

οοἱ τποπ οἱ 8πτοοππο ἱονοτονοΙἱ πΙΙ'οπΙἱοπ :πιο οοπιἱποιἱοπο ἱπ :πιοΙ

Ι'ἱεοΙο. ζτπἱποἱ πω' οΙΙἱτππτποπ1ο, οπο, τΙοονπΙο ΙοΙΙ πονοΙΙο, ,οι

ππἱπιἱ νἱ Γιιτοπο ρτο)πο ππο π·τπροτο οποίοι οτ·οοποπο. ΩποπΙοι ροἱ

ίοοεο Ι'ΙτπροτΙοπιιι οπο ἱ (Σπι·Ιπτ.;ΙΙιοοΙ τποΙΙονοτιο ποΙ ροΙοτ τἱοπροτπτο

ἱΙ ροτοιιΙο ἱτπροτἱο οπΙΙο Ιοττο ο οοἱ ιππι·ἱ εοτ‹ΙΙ, ο τἱοπνο οπΙΙ'οεεοτοἱ

οοοτοΙπΙο πω· ΑεοτπΙιοΙο υπ οεοτοἱΙο τμιιιεἱ ιπππιΙο τι οπσΙΙο οπ'οτ·π

εΙ.οΙο πΙΙἱοπΙο π Μπποπο μοι· οιιπιππΙΙοτο ἱπ Ιερποπο, ΙΙ οιιοΙο οοπεΙ.οινο

οἱ οοοἱοἱ πιἱΙο ΙππΙἱ, πιἱΙΙο οΙππποοοιιΙο οπτοΙΙΙ ο νοπΙΙ οΙοῖιιπΙἱ, οΙΙπο

ο πιἱΙΙο ΙπΙοπΙἱ ΙΙ'πτποπΙο πετ Ιο εροπο απο οποτ·τπ (Ι.ἱν., ΧΧΙΙΙ, 32).

(ο) ΕτππΙἱ εποοοοιιΙο πω· Ιο εοτΙἱ Ιι·πΙΙ.ο πι Βοπιπ πο8Ι'ἱοἱ οἱ ιιιιιτιο

οοΙ Ξι8°7 (Π. Π.), ο οοοἱπιοιιοπνοεἱ 0ιιἱπΙο Μιιιἱο 8οονοΙο: Οίτο·τιιπποΙο

£οτ2ίο ατιπο ρππίσί ΙτοΠί, Τί. 5τ·τπ)ιτοτιίπε οοτι.οπΙ ίοίϋπο ττι‹ιτ·ίίίο πια

οίο2τ·οπιτπ ίπίί£ . .. Απ. θίαιιοίτω Ρπ!ο·|ιοτ· 5Μίίπιτι, ο). .ΙΙποίπε 8οποντιίπ

8Αποποοπ οοτ·ίίίί στα: (ω. , ΧΧΙΙΙ , 30). ΛπιΙιἱοπο οποεΙΙ ρτοΙοτἱ

ρπτΙἱτοπο ἱτπιπο‹ΙἱοΙπτποπΙο πω· Ιο Ι‹ιτο τιτονἱποἱο, οσιπο Ισ ποττο ποσο

οορο Ιο οΙοεεο Ι.ἱνἱο: ΡτοοΙοτ·‹·.τ ίπ &π:Μοπι πο· 8Αππιπιππ ρτοβ·οΙἰ

(Ιἱπ. απ. , ποπ. ΧΧΧΙΙ ). τ

(7) Αποπο οοΙΙπ 8ἱοἱΙἱπ οἱ Ιοππο πι Ιιἱνἱο: 7'οτπροτο πποπττιπέ οτ

Ιοτ·ί.ο πα!πτ·τι οτ·ουίππο . .. ίπτοΙοτατιάτι τπτ @απο (ΙΙΙι. πι” , 90 ).

(8) Ιον., Ηίοοοι·. , ΧΧΙΙΙ ,·39, 34.



ι>ιιιτιιι. !ι.7=

Τ. ΜειιΙὶο, ενειιἀο ρτετειιιιΙο Ι'ετι·ὶνο ἀὶ ΑειΙι·ιιΙιεΙε ειὶ Ιὶἀὶ

-εετἀὶ, τὶεΙοτΙι εοΙΙεοὶΙειιιιειιΙε Ιε εΙ'ΙΙΙΙΙε οοεε ἀεΙΙο. τεριιΙιΙιΙὶοε.

Βὶἀιιεεε ιιτὶιιι:ι ὶΙ ιιενὶΙὶο ιιΙΙιι εὶειιτε ερὶειτ8ὶε ἀὶ θε8Ιὶετὶ; ε

μοι, ετιιιοει Μι εὶιιτιιιε, ε ΓειΙεΙε εΙιετοετε σο' εοΙἀειὶ εττιιο

Ιτιιὶ ἀει ΡιιΙνὶο, ιιιιΙ Ιε εεε :ιΙΙε 8ειιΙὶ ἀὶ Μιιοὶο, οοΙΙε ιιιιιιΙὶ εὶ

ποιο ενετε εοιτο ὶ ειιοὶ οτἀὶιιὶ νειιιὶἀιιε ιιιὶΙε ίειιΙὶ, ε ιιιὶΙΙε

ἀιιεοειιΙο εενεΙΙὶ. Ποπ ιιιιεειο ροἀετοεο εεετοὶΙο εὶ εοιιἀιιεεε

εειιιιι ἀὶιιιοτε ιι Ι'τοιιΙ.ε ἀεεΙὶ εΙΙοεΒὶειιιειιΙὶ ιιειιιὶοὶ. Αιιιι>ειοοιι.ι

Ιτονενεεὶ ὶιι τιιιεΙ ιιιοιιιειιτο εεεειιΙε ἀεΙ εειιιρο, ε ρετοοττενε

Ιε ρτονὶιιοὶε ἀεὶ ΡεΙΙίΙί, τεοοοΒΙΙειιἀο ιιοιιιὶιιὶ εἀ ετιιιὶ Ρετ

τὶιιΙοι·ιετε Ιε ρτορτὶε εοΙιὶετε. ΙΙ ἀὶ Ιιιὶ ίὶἔΙὶο .Ιοετο ω, ειιὶ

επι ΙιιΙετΙιιεΙιιιεΜε εΙΙὶἀεΙο ὶΙ οοτιιειιἀο ειιρτειιιο ἀεΙΙ' ετιιιεΙει

εετἀει, ὶιιιιιιειιιοτε ἀεὶ εοιιεὶἔΙὶ ρεΙετιιὶ, ε ΙιοΙΙειιΙε Ρετ Βὶο

νειιΙΙι, ερὶιιεε ειιἀεεειιιειιΙε Ιιιοτὶ ἀεΙΙε Ιτὶιιοὶετε ὶ ειιοὶ εοΙ

ἀειὶ, ε ιιιιΙΙε εεΙεοΙειιἀο Ια ειιρετὶοτὶΙΙι ἀεΙΙε Ι'οτιε τοιιιετιε,

εεοεΙΙὸ σου ὶιιιρεΙιιοεο εοτεεττὶο Ι'ὶιιεΒιιειΙε ΙιειΙΙεΒΙὶει. Γει·οοε

Πι Ιο εοοιι€το·, πιο ιιοιι Πι Ιιιιι€ειιιειιΙε ὶιιοετΙο Ι`εεὶΙοἀεΙΙε

ιιιιΒιιει. Ι.ε Ιεἔὶοιιὶ εοιιἀοΙΙε ἀει ΙΙΙειιιΙὶο, ρτενεΙειιΙὶ ρεΙ ιιιιιιιετο

ε Ρετ Ιει Ιιιιιέτει εερετὶειιιιι ἀε8Ιὶ. οτἀὶιιὶ ιιιὶΙὶΙει·ὶ, ροεει·ο ὶιι

ιιὶει18 τοΙΙε Ι'εεετοὶΙο εετἀο, ε Ι'οΙιΙιΙΙΒετοιιο ειἀ εΙιΙιειιἀοιιετε

ὶΙ αιιιιιιο, Ιεεοὶειιἀονὶ Ιι·ειιιὶΙε ιιοοὶεὶ, εἀ οΙΙοοειιιο ρτὶ8ὶοιιὶ.

Ι ειιιιετεΙὶΙὶ ε @κι εΙτεεε, ἀορο ενετε ὶιιιιΙΙΙιιιειιΙε ΙειιιεΙο

ἀὶ τειιιιοἀιιτεΙ Ρετ τεεὶεΙετε εΙΙ”ὶιιιρεΙο ΙοτΙιιιιεΙο ἀεὶ νὶιιεὶΙοτὶ,

τΙρει·ετοιιο εΙΙει εὶ-ΙΙΙιἀὶ Ποιιιιιιε @Με ι·ειεοοιιεΙὶεὶ ιιιι?εΙιτε.

τοΙΙει ὶιιεὶειιιε, εσεΙειτοιιο ἀεΙΙε ετιιιὶ,εειιεΙΙειιἀοΒΙὶ εὶιιΙὶ ἀεΙ-·

Ι'ετιιιεπει οει·ιεεὶιιεεε. Ωιιεεμι ὶιιΓεΙΙὶ ιιοιι Ιο.τ€Ιδ .ΜΙ ,ε.ττΙι·ειι·ε

εἀ ε. οοιιδὶιιιιιτετεὶ οοΙΙε τεοεΙὶὶε ε .οοΙΙε ιιιισνε· Ιτιιιιρε πιε

ει·ειιιεΙΙειΙε ἀε. Αιιι>ειοοιιι. ΙΙ ,ιτεοοΙιὶο.εἀ ειιιιιιιοεο. 19ειιιιε, Με

ρειὶειιΙε ἀ'ὶιιἀιιεὶ, ε Ιιι·ειιιιο80 €ΙΙ [ΜΒΜ ,ιεΔςΙΘΙΙο,ιεΙ @Με

εΙΙοτε εστι οεΙετε ιιιετόὶε ειΙΙε·νοΙΙε·ἀΙ (ΙεΒΙὶετὶ,°ειιὶΜειιιΙὶο

ετιιεὶ τὶἀοΙΙο ἀοιιο Ι' ειττὶνο ιΙεΙΙο. Με,ιιιιιιιοε ; ζε , ἀενεεῳιιἀο

εοΙ ίεττο ε`-ε‹ιΙ Ιιιοοο 1ὶ Ιιιο8Ιιὶ ιιιΙΙΙ.ΒΙΙι οοοιιραϋ·ἀε.ὶ ΙΙοιιιειιὶ,

ε>ετεειιι> σου Με ΜΙΒ 1ΙΙΙοιε ττει:ειε θ ΙΕ Με ε.

ιιετοσε ρετ ΙΙΙιετιιτε Μ. ιιεΙιῖὶε .ΜΕ οΡρτεεεὶοιιε εΙτειιὶετε.

ΜειιΙὶο, ιὶεἀιιΙο ὶΙ Βιιιιετο ·ἀειο .κι $ετἀὶ Με τεττε Με) ἀεὶ

εοεὶ ἀὶ ΙΙοιιιε, ε ὶΙ ρετὶοοΙο ἀεὶ ειιοὶ εοΙἀεΙὶ, τὶιιοΙιὶιιεὶ ἀεὶ

Ι`ειι8ιιεΙο τεεὶιιιο ἀὶ νεοοΙιὶε ωστε, ιιεοΙ ΙοεΙειιιειιιε ὶιι αιω

ρεις;ιιε, ε τεΒιὅὶιιιιΙο Ι'εεετεὶΙο ιιεὶιιὶεο οιιρὶΙειιιιΙο ,ἀε_Αεἀτιι

Ιιε.Ιε ε ἀε.Αιιι>ειἑοιιιι, Ιο ιιτοτοεο, ἀορο Ιιτενε ὶιιἀιι€ὶο, ει

ἀεοὶεὶνε ἔὶοτιιε1ε. $ὶ οοιιιΙιιιιτε ἀε τιιὶιιιει εΙΙε εΙΙΙεΙε`, ε εοιι

νετὶε Ιοτιιιιιε: πιο ροΙεΙΤτοιίιεΙεεΙΙε' έεΙιὶετε ὶιι¦οιΙἀὶιιοΙε

ΙιεΙΙε8Ιὶε, ριιετιοεεὶ· Ξετοοειιιειιιε .ιιετ. οιιεΙΙτ` οτε· το' νεεεὶΙΙὶ

ερὶεεεΙὶ., ΙΙ ωστε ἀεΙΓΒΙΙἔτιΙΙἈτΙ, ΙΙοἀὶο ἀεὶ βιιὶὶἀὶεοιιΙτο ΙΙ

Βοιιιειιι, εἀεὶ ΒοιιιειιΙ οοιιιτοἶὶξ,ί]ει·ιεεὶιιεεὶ, τειιἀεΙΙε Ρετ-τε

εεε “προ ΙΙιιιιιιιιιιιιε ετΙ>Ι ὶιιοευΙιι>ΙΙιὶΙ νΜοήε.)Με ·ΙὶιιειΙιιιειιΙε

ἀιιεὲΙΪιιΙΙὶὶὶιε, 'Ι”ειδοτε ¦(ΙεΙΙε ειιιιιΙΙε ΙεΙΙιιο. Α $ειτἀὶ

ΪΙΙΓΩΠίϋ;·Ιι ,Με ε εεἀει·ε, οιιὶιιἀὶεὶ ()ειΙειεΙιιε8Ι. Με τω».

εεειιΙ ΐιι;τε,ΝεΙΙε ·ϊιιιιτι Ισ· ΡΙΣιι.έε., ΙἙοἀὶοὶ τιιιὶΙε. ΡοιιιΙιιιΙΙειιΙὶ

(ιιτοιιο ρεεεεΙζείΙΙ εΙΙ ερεἀε;,|ΙτειιιἱΙ:ι ε ιιΙΙιεοτι γειιΙὶεεΙΙε

νεεεὶΙΙὶνειιιιετο ὶιι Με; ἀεὶ ·νὶιιιοὶΙοι·ε.. ΑεάτιιΙιεΙε,·οιιοε

ειιιιτειιιτι ἀεΙΙΙιεεετεὶΙο οετΙοεΙιιεεε, Μεεοιιε εοιιέΙΒιιΙο ιιεΙ

ειιιιΒιιε Βετοὶιιο ειΙ Βτειιἀε ΑιιιιΙΙιεΙε, ε ιδιιιιοιιε. ειιΙοτε.ε εστι

ΙοτΙεΙοτεἀεΙΙε εει·ἀε τΞΙιεΙΙὶοιιεΙΙΖεεἀἀετο νὶνὶ ὶιι` ροΙετε"ἀεὶ

› ' .ΙΙ Η ' ' ' τ.τωΙα·..ι ι,·-Ι:ΙΙι·ι·ν :ἔ;.° ' ι::

Ο) "ΜΜΜ, ποοσω Νιοετοικοοει ι.ιήσ.ΜΙΙΒει ΧΙΙΙΙΙΙΙ σ.40ε.

:Με 8ὶΙὶο (Μισο Ιο εΙιὶειιιε 0ε;το;(Ρεο(ΜΜΜα νότο-,(κεφωτ

ΜΜ4ια"Μ. Ποετοιι "αιω- Ρεοϋρω.ΧΙΙ ...νε.346·97.ιε -- ..

_ι (9) ,Με τ»ΙΙιιεΙΑ ρτεεειο ΑΙ. γὶΙΙιι$8ξο ο88Ι ιΙΙεΙτιιίΙο ἀὶηΡιιτιιιιιει ει!

8Πά-0νεεΙ.Π0ΙΙ8.8Μάθετη, ει! απο Ι'ειιιβω σειρΙΙ,εΙε ,ἀεὶ Βιιτἀὶ @Πάω

εεοοιιἀο,Ι'ειιΙοτὶΙε ἀὶ Ι.ὶνὶο (χ. ὶιιὶτε,ρεε. 4.8, ωι.,,μ, ὶιι ιιο(.)). @ως

ιιιεἀεεὶιιιιι ἀετὶνετοτιο, ὶΙ Ιοτομιοιηε,ῇ ρο;ιοΙΙ βοτκσιισιζ.τὶερτἀμὶ,.ἀε

ΤοΙοιιιεο (ΟεοετορΙι. , ΙΙΙ , 3). - . .

 

Βοιιιιιτιὶ. Ρετ εΙ ιιοΙιὶΙὶ οεΙειιιΒὶ Ιιι εεεεΙ οΙιὶετε ε ιιιειιιοι·εΙιὶΙε

Ιε Ιοτο ι·ὶΙΙοι·ὶε. Ρὶὶι εΙιὶετε (Με Ιε. ίεοετο ὶΙ εὶοι·ὶιιεΙΙο .Ιοετο

εΙιε ρει·Ι ριιἔιιειιἀο ΒΙοτὶοειιιιιειιΙε ειιΙ ειιιτιρο ἀεΙΙε ΙιεΙιειιῇὶε,

ε Ι'ετοὶεο Αιιι>ειοοιιΑ, οΙιε, εεειιιρεΙο εΙΙ:ι εΙτεεε- οοιι τιοεΙιὶ

εενεΙΙΙ, οοιιιε ιιἀΙ Ι'εεΙτειιιο εεεο ἀεὶ ΙΙΒΙὶο, ε νὶἀε ρετἀιιΙε

ρετ εειιιρτε Ιε ρεὶτὶε ΙὶΙιετΙΙι, εερεΙΙειΙο ὶΙ εὶΙειιιὶο ἀεΙΙε. πειτε,

ε'ὶιιιιιιετεε ἀὶ ρτορτὶε ιιιιιτιο ὶΙ ριιΒιι:ιΙε ιιεΙ ρεΙΙο ειιεΙε.ιιΙε εἀ

ὶιιΙειιιετεΙο, ειιΙεροιιειιἀο Ιε ιιιοτιε ιιΙ ἀοΙοτε ἀεΙΙε. ενειιιιιτε

ε εΙΙ'οΙιΙιτοΙιτὶο ἀεΙΙε. εεΙιὶενὶΙὶι. ΙΙ τεεΙο ἀεὶ νὶιιὶὶ τὶρετο τιπο

νιιιιιειιΙε ε Ποιιιιι·ε, Ια τιιιιιΙε ὶιι ροοΙιὶ ἀΙ εἰ εττεεε εεεὶειιιε

οιΙΙε ε.ΙΙτε οΙΙΙΙι, εΙιε εινε:ιιιο εε,ειιΙΙο Ιε ιιεττὶ ἀεὶ εοΙΙενεΙὶ.

ΜειιΙὶο, ιιεοτιἀο ἀιιτειιιειιιε Ισι νὶΙΙοτὶε, Με Ι'ιιιιε ε Ιε :ιΙιτε

ἀὶἀειιετο ε ἀὶ Ιτιιιιιετιιο, ε ι·ὶεενεΙΙε ἀε ιιιΙΙε ιτΙὶ οεΙε8Βὶ εΙιε

8ιιετειιΙὶεεετο Ιε Μοτο Ιοτο οΙιΙιεἀὶειιιιι. Ωιιὶιιἀὶ, τὶεοιιἀοΙΙο

Ι`εεετεὶΙο ο (ΙεΒΙὶετὶ, ε ὶιιιροεὶοΙο ειιΙ ιιιινὶΙὶο, Με Ιτὶοιι

ΙειιΙε ειΙΙε νοΙΙει ἀὶ Βοιιιε, ἀονε 8ὶιιιιΙο εοιι ρτοερετο νὶεεεὶο,

ειιιιιιιιιὶο εὶ ρεἀι·ὶ Ι:ι 8ετἀεἔιιει ἀεΙοεΙΙειΙε, οοιιεεΒιιο ὶΙ ἀετιιιτο

εἰ οιιεεΙοτΙ, ὶΙ Ι'τιιιιιειιΙο εΒΙὶ εἀΙΙΙ, ε ΒΙΙ εοΙιὶενὶ ε.Ι ρι·εΙοτε

Ο. ΕιιΙνΙο. ΤὶΙο Ι.ὶνὶο, ιιεο ε. Ι.τεεεοττετε τειρὶἀειιιειιΙε, ε ΙεΙ

νοΙτε. εστι ὶιιΙοΙΙετεΙιὶΙε ἀὶεἀεἔιιο, Ιε ὶιιὶεΙὶεἰ ιιὶοειιἀε ἀεΙΙε

τὶΙ›εΙΙειιΙε Ξετἀεετιε, τὶΙετὶεεε ΙιιΙΙενὶει οοιι ειι_εΙεΙιε εεΙετιεὶοιιε

Ιε ρειτΙὶεοΙει·ὶΙε ἀεΙΙε εεοειιιιεΙε εοπιιιιεεεε ε ΙιεΙΙειΒΙὶε. Μι εεε

ιιεττοιὶοιιε ιιιει·ὶΙε. ρετοὶὸ ιΙὶ εεεετε ι·ὶρτοἀοΙΙιι, εὶει ρετοΙιε

ερειτι;ε οπο. Βτειι Ιιιοε εορι·ει ιιιι ρετὶοἀο ὶιιιροτΙειιιΙὶεεὶιιιο

ἀεΙΙ:ι εετἀε ὶεΙοι·ὶε, εὶε ρετοΙιε ιιεΙ Ιιιιιδο οοτεο ἀεΙΙε τοπιειιε

ἀοιιιὶιιειὶοιιε Αιιι>ειεοινι ε .Ιοετο εοιιο ὶ εοΙὶοΙιε εΙιΙιΙοτιο

οιιιιΙο νὶτὶΙιιιειιΙε ἀὶ νειιἀὶεετε ὶιι ΙΙΙιετΙΙι ὶΙ Ιοτο ρεεεε ιιειεΙε.

Ε! ίε_διικυιπιε (εΒΙὶ εοι·ὶιιε) στο Ρετ· Τ. ΙΙ|οιι!ίοιπ ρεεε*

"και εάιπίεί.τττοτί _οοερΙαε, εποε οιιιί.σ.ιοε εταιιΙ, ροεφωιω

Ο. Πετάει· Ρταε2οτ ετιιοξ Με» ει! ίιτιρ!ίοίΖω. ΖΙΙαπἰίιι.τ, πο]

υι”ο·ιι-ε!οποί.ι οι! Ο.41ι.4ι.ε.ε .τεεάασ!ίο, πουοΙίειωεπε .τοοίέ.τ απ,

Ματέο, ετ ειναι απο εετετε!, ε! ο ρτιιο!οτε εωετοιω οσσερΙο,·

ιἰιιο ο£ υίοίπΕί ·ιιιί!!ίτι 31ει!ί!επι, @Με εΙειιοειι!ο.τ εεεί!εεΠοοπέ

|εοί!. θα:: Με εειιί(ιιοι ρειἰἰ£ιειιοιιε ευρώ· Ρτο|εο£ε.τ :οι πεταει

|Ιοετίιεπ, @ΜΙ ρτοοιι! ού !!ιακι>:ισοπωτ σιι.τ!τί.9 σα.πτει ροτ

.τεί2: ΙιβιΜιήστσ0ιω πιο: |οτ!ε ρτο|εεω ενω ει Ριτι.ιιτο.ε

δειιιυο.9 (8), σε! ίωοεπιιιΙεω ατυπαπάουι, οπο οορέω αιφετει.·

. '« Ί' Δ

(8) Ιι'ιιεεὶιιιιΙο εΙὶ Ρο!ΙΜ, ἀεΙο ἀιι Ι.ὶνΙο ειὶ 8ετἀὶ ἀε' ειιοὶ Ιειιιρὶ ,τ

· ἀετὶνὸ ἀεΙΙε ρεΙΙὶεοὶιι ο ιιιιιεΙ.ι·ιιοιι , οΙι'εεεὶ νεεΙὶνειιο ροτ ἀὶίετιἀετεὶ

ἀεὶ ἰτεἀἀο ο ἀεΙΙιι ὶιιΙειιὶρετὶε ἀεΙΙε 5Ιει8ὶοιιὶ. Ρετοὶὸ Οὶοετοιιε ΒΕ.

ειρρεΙΙο ρτοιιιὶεειιειιιειιΙε ρεΙΙΜ ε πιασΙτααι2ί, εοιιιε εἰ ι·ὶεεινε ἀιι ἀιισ

, Ιι108Ι;ιΙ ,ἀεΙΙε ειιε οτιι2ὶοιιὶ. Ιιι ηιιεΙΙιι ὶιιΙειΙΙ.ὶ ρετ Μ. 8οιιιιι·ο ἀὶεε:,

` Ποσο φωσ:: τα τ)°)"ωοει·ε μα; ροΙΤιι€σεω, οοπ£επἀω τρωει ει! ροπιιΜέα,

' ει; Μ. Δεπι€Ι€ιω απο τω,ιίύρπ€ωτε επικό, αυτι “Με πιεσποτιία, σπιτι

, οοἱ οΙοτὶα, συτάίάίσείπιαε, ΙΜοείπιαε,.εαπωάσπασ ρεπι€, ω, μερε

: άίαιπι, Ριιι.ι.ιι·ιε £ετείΙ:ιω (ὶ..ε. -.8ετἀὶε) οοπἀοπε£ιιτ.(Ρτιιοτιι. εαπ.

ρτο δι:αιιτ. ετ .4.τοοιι. ΡειΙ(ιιτι. εοπιπιεπ8., με. 482; εἀΙΙ.. 1ειιιτ.Ι877);

ο ιιεΙΙ'εΙΙι·ιι ἀεΙΙε ρτονὶΠσἰθ.ΦῖΙ80Ιετὶ εετὶιιε ὶιι ηιιεεΙο ιιιοἀο: Μ.: Μ

8ιμ·ιΙίτι.ία εκει Μ.ιετιιιιοΑττε, ΖωτιιποαΙίο απο σεΜπα.πωΙωτίιΜΜα.

(Ματ. άι: ρτονέπε. σοιιειιΙητὶὐ.,, Η , εἀὶΙ. Ματ. ιιτειεἀ. ).Μει Ι'ιιεο ιΙί

γεεΙΙιξ ρεΙΙὶ, επι Μ· Βετο εΙιε «Η οιιὶιιιεΙὶ ἀοιιιεεΙὶοὶ, ιιοτι Πι ρετιιοοΙειτο

με εεοΙιιεὶνο_ ἀεὶ 5ειτἀὶ.4Ι.ιιεηειὶο.Ι' εΙΙτὶΙιιιὶεεεΉειιετεΙιπιειιὶε ιι .ΙιιΙΙὶ.

ΒΙΙ ιιοιιιὶιιὶ ρτὶιιιὶΙὶνὶ ;( Ρε τετ. πω. , ΙΙΙιι Άνω ντ.ΒΙ59 , 1009); 0ιιιετο·

ιιὶ .τιιι-ιΙὶ‹:ὶ ἀεΙΙ'εΙΞι ετοΙοει ( 0ἀι|ε.τ., ΙὶΙι._ ΜΥ) , ,Ει·οιΙεΙο (Η , ΜΒ. ,·.

- εεΙΙΙ. ΕτειιοοίιιτΙ., 1694 ), εἀ ΑροΙΙοιιὶο Ιιοἀὶειιο. (Ληειιτι., ΙΥ,-13218).

ειΙΙε ἀοιιιιε εἀ ετοὶτιε ἀὶ ΜΒΜ (γε‹Ι, ριιτ. ΛεΙὶιιιι..,_Βε απΜιοΙ.-,ι

ΣΕΠ, 10); Ρι·ορετιὶο εΒΙΙ ειιΙὶοΙιὶ,Βοιιιειιὶ,( ΙὶΙι.·1Υ, «Με. !, ν. Ω,-2())ι,

ΩὶονειιεΙε ιιὶ Μετεὶ,·εΒΙὶ Βτιιὶοὶ ε _ειὶ ΥεεΙὶιιὶ (διιη;τ. .Χ1ν, τι 185”

γιιττοιιε οἱ (.ΙεΙιιΙΙ (Μ το τω., Π, εερ.,ΙΙ);. (Σωστε .(00 ΙιοΙΙ,.0ιιΙΙ.,

Π, ει), ε ΤειοΙΙο @ο Με. 0ωιαιιοι.,ΧνΙΙ) εὶ ΩετιιιιιιιΙ,- ΟΙειι€ΙΙΒΜ'Ι_

(Με ΜΙ!. θα., ν. 481) ειὶ ΩεΙὶ, οΙιο_ρετοὶὸιεοιιο εΙιὶειΜΙὶ ἀΙι θνωζει

ηιιιιτιἀο έττιι8$, φιειτιἀο μ·ΙΙέΙιΣ; 8. ΡεοΙΙιιιιώΙΒΜ (αἱ ΜάεεΦ.,.ν.ΜΒι

άι πω), Οὶιιεὶὶιιο ειιΙΙ 5εὶΙὶ (0τίρίπ. , Π, 5); ὶΙ_8ὶιιτοο0ι18ιιΙΏ>

ΠΙρὶειιο εεΙὶ ιιιιΙὶοΙιὶ 5ετιιιιιΙ.ὶ (Με. 95. »Βὶμρε, , Μ: σωστη “Με

Με.), ε νιι·ιςΙΙΙο ει ΙιιΙΙὶ ὶ.ροι›0ΙΙ εεΙιειιΙτὶριιειΙὶ Δ( (Μαη, ΙΙΙ, Μ»

Ωιιὶιιἀὶ Ιεεεεεὶ ὶιι ,Ιζει;(ιι,:, ΡεΙ|έοιι.ε @Μπι φωεωιω., 0ο Μ,ε8 Με

@με έκ ΙιεΠε Ζωια,Ιρ @Ζει ι:οιμΙάετε... .Ηετσιώτε.οο ἐἀοι‹οςωσ.ρεΙΙειιυ
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Πα!!! απ, ιιοιπίπο Ηιοπυ.ο, οσα!!! ριασσια!: α. ααο!σ

εσσα!!α [στοα , !σιιισι·σ ριασ!ίο !πίΙσ [πωσ βιοα!ασαιισ. .Μ απ!

πιί!!ία δαπ!οι·αιιι σο ριασ!ίσ σασ.ια, ασ!!πσσα!ί [σσπισ οίσί

σαρ!ί. Απ!!! σ.ιστσί!ιισ μια!!! πο! @Με εί!ι·αιιαασ βιοα ρα

!α!ασ; ασία, σου αασσιιι βιοί.σ.σσ [αιπα σι·α!, οι! ιιι·οσια πο

οιίασ (.'01ιαυιιι , σφι!! Μ!!! τσοίσιιίσ, σσπβιο!!. Πσ!ισ!!α!ιιιποασ

σο ρι·ασ!ίσ ία 8.ιιισιιιια οπο! π! σ!α.σσίσ μπασο σα!!! ααα·

!!αααπώα!σ, απο!! Ισπιρσα!α!σ ασἰσσ!α α!! !!α!ίασσ.ι σι·α!, το

!σιιιοοι·σ α!! φοιτ! ι·σασ!!απαί ααοσπίσ.ασ!. Μαπ!!ι!.ε, πο!! [α-πιαπι

ιιρριι!.τασ )σαοίσασ σ!α.9σί.σ , δασα!σσ .ισ ι·σσορ!!: σα οσσαείο

πω!!! [!πο!!αι·, α! ΜΜΜ” απ!!! αιι!!αα! ααπιοασαο!αι· (Βασει·Ιι.

!!απ![, ΙΧ σ! Χιν). Τιι1!αν!α Ια πιασ!ι·ασα .εασαα, ο μοι· Ια απο

!›αι·Ι›αι·!σα ι·οι.ιειια , ο ροι·'Ια ε!παο!αι·!1!ι αοΙΙα ει!!! Ι'οι·ιπα, ίπ ι!σοι·αα1α

αρσααο ασε!! ασ!!ο!ι! εσι!!1οι·! σοιιισ σπα εροσ!αΙ!!!ι παιι!οπαΙο. Ω!οοι·οπο

Ια ιιισ1!ο πο! πονοι·ο ασΙΙσ ι:οεο π!!! αρι·οΒονο!!; ρο!ο!ιο, ιιιααπ!!!σαπασ

Ια σοιι!!ποπια ασ! αιιαασ!!ο 8οαιιιο, !ιισα!ια ! απο! α!ινοτοαι!! σοσ

οποσ!!! !π1οιι·οααι!οπο: απο!!! ραηιαια προ!!! πο!! ασιπιπου!!, οπο!

(!. σ. 8σαιιι·ιιιιι) $ασαοικαι ιι.ιειιισι:α !σπ!αο!!? (Ρσαοπ1. στα!. απο

8σααι·. σα: πω., Μία. ΜΧ , 23). Ι.σ αυτ!!! ραι·οΙο οοιιιιιιοιι!αιιαο
οιι!π!!Ι!απο α!εεσ ορροι!ιιιιαπιοιι1ο: Μιε·ιπσσωι , απο!! 5αι·απαι α!!! ,α

Μπακ!! 0!οστο ασ !ααιω!ι!α σα!!! (1πε1!1. , απ!. 1 , ο , οι! !·οοοπο.

8ραΙα!πα.)..Αιισ!ισ 8. !!!ι·ο!αιιισ (Μο. ααυσι·. ααα/σι.) Ιαεσ!ὸ ει:ι!!!ο;

Ι)σ[σπασοα! πο!! .απο σαασα 0!ι!!ε!α·ια ιποι!ααπι απο, αει: ο!! δαιαοι·αιπ

!απ!απι πωπω!!! Με! Ρ!!!απι ασσι·σπα!ωσ. Ε Με!! α!!! α! 8. Ρο!!σο

ιιιαι!!ιο (αρ. Ρα!!! Νασαι.) ο! Ισααο: @Μα !ια!σ , ααασασ , ο!σ[α!!

και!! . . . τα!! ΜΜΜ! σ! ιι.ιειιιτω 5απ!οι·αιιι? 8ο Ια ιπαε!ι·ιισα ε!!! ιιιι

ι!!ιοναιιισπ!ο α!!! 8αι·α!, οννοιο ιιιι'!ιιι!!αι!οιιο α'αΙ›!!ο ε1ι·ιιπ!οι·ο, ποπ

ει! πι!!! σοπ σει!απα αο!!ιι!ι·σ. ναι·ι·οπο, α!οοιιαοΙα σοιιιιιπο α! ι;ωπ1ι

οα α! Ωι·οο!, ασιιιΙιι·α σεσΙιιασισ Ια ει!!! οι!α!παΙ!1α !πειι!αι·ο. Εισαι Ισ

μέσα! α! ιιοσ! αο!!!σα!ιιιο ι·οιπαιιο: Π! [πωπω αν!! σ !αιια α!! ασ!!!

πισπ!αιπ, σα: σαρκα φαω πι!ο!σ!ι·α! αα πω!!! ·ιιαα!!επιπ σ! αι! Μα!!!

!ο"πσπ!α , σ! [α!ηα!!α απο. .Νσαασ πο!! αιιαα!αιπ .πα!!οποι !ιαι!!!·ιπ·

ρε!!!αιω σα!!! ι·σ.ε!!!αε, α! π! Οσ!α!ὶα σ! ότι $ιππιι!ια σπα!!! ασια!!
αρα!! α!ι!!απο.ι οιισαασ Φακο! [Μεσα αρρατσ! Η)! Π. -.ι, ΙΙ, 11, οι!

ι·οσσιιο. 8σΙιπο!ασι ). 8τσαοοπο πο!!! σα·Ε!!απο, 1316· γ!!! α!!!ιοΙ!ναΠοι

εαπ!!! ιιοιιι!παι·!α , αιιιιιιο!!οπο !ιπρ!!ο!1αιιισιι!ο .Ια .8!!α !ιια!ασποιια.

ΙΙασ ίπ !ιι.<ια!α (!. ο. 8αι·α!ιι!α) , απ!!! !! Ρπωσ , πα.ισαο!αι· απε!σιι,

οι!! απο !απα παπα! σαπάκια!!! ρασαι·σαιι!,·ι!αοσ ιιυειιιοΜ!ει σοσί!αα! :

οσον!!! σε Μια! ρσ!!!!ιασ Μαιο!! πω!!! ιππασία!!! ; ρε!!α α!απ!αι·, σ!

ραι;!οπο (Οσοαι·αρ!!., Μ!. Υ,ραα. 150 χ!!! εσσοιιαο ρο!-(οοιιιο α! ο

α!!! 'νοαι.ι!ο εορια, μια. 89, σο!. 1°,!π πο1.) ειέιανο: 5ιιποιιιιιιι!ιοσσααπια

ορ!!ιπαπι απο ιιαπο!!οιπ ΜρπρΜασιασ εστ!!!ω!αρτα.εαασ ρι·σσι·σοι·ε,

αααιαπι Ρσ!!!!ιιισ απο ·υσ!!!ιιισα!!ο !αα!ασπασ α!απι!ασ, !αοιαασ πιάσέβσα

σ! οπο, α! Μοσι·πο !σιπρσισ σα!ι·[ασίαπ!, ασ.ι!!σο τσ[σ!ασισπ!; .ι!ιαα!οασ

!α!!!ισαρ!ια ρο!!!οια· ααα!! ιαα_απ!!αα!πσ μα..! !απα.ισ!,!α!αασ σ! σα!

α! !ιιαα!α.ε /ασια!, α5·σσιπιποαΜο ιαασα!!ση οποια σ!! πω!!! !σιπρα!α.ι,

ρ!!σ.νι αι! σοφια: σσπσσα!!!, α! α!! έ!! σα!οσσα!: απατα αα!εια σα! ασ.<ι!α.ι,

ίπνοι!!!, πο σα!οι·σ σσο:σ1αι· (Βσ απἱιαα!. πα!. , Χ!'Ι , 34). Ιε!αοι·ο ,

που ηιοαιι!ο !ο επιηι!α, ὁ !! εοΙο απο πο οπο!!! !!ο!!ι1ο αο!οι·ιο!παι·ο Ια

ρτονοιι!οιιια, αοαιισειιαο!α ω!!! οοιιποο!α : ιιιοι!πι:οι οποια!!! απ·

παπα!!! να: !!ι:!!!σαΙίσ [αι·αιαιο, ασ απο Πισω» ρι·ο·8σααιο οι!. (0τ!α!α,

!!.!Χ, 98). ΜαασΙι!τοιισ ε!!! νοιο οΙιο Ι°ιισο αο!Ιο ρεΙΙ!σσ!ο !οεαο1:σιποπο

οποιο α!! αιι1!σ!ι! 6πιιιιαπ!, ο οΙι°οεα Ι!! οο!!!απο οοπεοι·να1ο μοι·

Ισπ8Ιι!ια!ιπο !οιπρο, οοιιιο-ο! ι!σανα α!! οπο! Ι›αι·Ι›αι·!.νσι·ε! α! Μπι!!

ιο!ιο, απο οιιπ1.ο Ισ αιασ!!ασ!ισ αοπα1ο πο! αοοο!ο Κ!! ααΙ!'·!ιιη5οι·ο!οι°0

ΑΜΒ!! ΙΙ ·αορο ιιπ αοπ!πιοαο οοπν!1ο: - ι . ·

. Κα: Μαι!Διιι·ποσιε πω! ουσαπΜοαα!ωσ ρα!σΙκα.<ι ' - Μ·

: “ο Φ ' Ώσι!αυ!!, ΜΜΜ μια!!! αποφ!!! ρσ!!!σ!οιισσ · ·· Μ!

α! .. 1- . 1 1 · !πωω. ιαα!ι!εια.), Μα, ικα, ν. αν ααα)!

1ο!!αν!α-αα- σ!!! πιο!! ααα!!! οπο ασα!ιι·ε!, οΙιο α!!! ΜΒ!!! α! νοα1!ισ

ει!!! οιαῷπα!πιοπ!οια'!πνοι1£!οιιο ασι·ιπαπ!σα. Μισο!! Γιαπ ιποαέα!πιο

αιώνα ρι·οοιιο ιιιο!!οπ11ιαποο!οο!,·οο!πο πο ροοο !ποαπαιισσοιιπα!ο,

σοσιιωι (μοι -!αοια!!!ὲι·α!ἶ 1'ιι11ο) α!! Ι!ορ!ιι!ὸιιο α'1ε!αοι·ο Με!! και,

Ια πια!ο!ι·ιισα ρο!ι·οΙἱ!›ο! οιι!αιια!ο οοσοι·ο αρρο!Ια!α π1απίσα, Με!!! ,

σαα·ν!ια!έσα, ρα!!!!σα!ο-.4σ!!απ!ιίαπα!σ. Ί'πι·ιιο!1ο !ιιία!!! απο!!! Ια εο

ιπ!α!!αιιιααοΙΙο πδιια!ι·ασα «ααα ω!!! ροΙΙ!αο!σ·αι!5!οσια!!οΙιο ααα!!!

ω!!! !!1ιε.ιιιυσι κα!!! στα! 8αταοιαοι- ο ρσ!!!οαι, α! σ. οι. ιιι18·ι·ιισσιο

αρρο!!ασσ- ροπια!πα.ι !ιΔρασ!ασ Μοσινιαα, φπα!!! αρα!! απο ποα!!!!ασ

ΜΜΜ· (α!ω!ι·.!σκο!., ΧΧ, ε!). Ε !Ι Μαι·π1οι!,αΙΙπε!ι·απασ ! σπασω!!

νοι·ε!- α! Βο!ιπ!ιο!ιο', α!οο: ιιι!ειιισο.ι, σα!!! ασια!!! σα: ρο!!!!!ασ

ΜΜΜ, «μια εσ)ι!ει!!!!οιιαα.ο ο!πο!ιο· , σ! σα!!! 8ιιιπι ιι!σΙιαο!ασ ,

ω!!! ·?'α!!!ο, Ρι·οασπ!!ο, ΜαοΜ. ΒυποΛε Ερί!οπια!οι· ΜΜΜ Βσπί.!απίσ

ωκω!ι!ωιω Ρ!:!!.Μο9τι-:α ·!α[Μ ιπει!ιοι·α!! [σπασω [!ισι·απ! ααοα.!!!!ια

σαπαιπασοι οσ:!!!ιαι ασπ!ισ (πω. !!α!. ιισι·έο!., !οιπ.-'!!, μια. 350,1οα!!.

ΜοιΙ!οΙ., 1794). !!!ιπαιισ ααοεσο ε! ααροι·ε! απ!!! !σεεε νοι·αιιισιι1οιΙα

ιωι·ιιιυο.!; σε Ια ι>αι.ι!ιοσιι (απο. ρσαα!:.ια, Ιπ.!!σρσαα!) σννοι·ο !!

σοι.ι.ιι·ι·ιο (απο. ι:ο!!σι!σ, σοΙΙσ!!α) α!!παΙπισπ!ο π! οσο Για ! απο!!

ΜΙ!!! ρτ!ιιιιι αο8!!01ιο νσε1!ι·‹ι ! πιοπ1απαι!, ο ι:,οιισι·α!πισιι1ο !ριια!αι!

!!ΜΕ.9!00ιΜΕ ι!α!α Ροσοσ .το αιπασιιαί. !!ασαι·α!!α!, σορίί.ι

οι ασια!!! σαα›ο.!ί!ί.σ , σ! σ!ασεο ισιπί.σσα δασ!!ιασ!οσπι, άσσο

Π.4ιαιι.9ισ0ιΜ, α!! σοσίοι·αιπ πω!!! Μαιο!!! αστειο! ρσρα!αιι

ααα! ρι·σ[σσ!ασ, δασα!σσ ρσιασπ!ιιιασ σσα!, οι! .!!αιι!ία.ε οὐσία

σασι·σί!α α!› σ[[αεα σα!!! ρσρα!α!ίσπο σσιι!ίπαία.τσ!. σα!!! σπα!!!

σασ!ι·ἰσ πιοαόσο ἰπ!σι·σα!!σ σα!!! σὐἰσσ!α , σα!!! ρισσαι·.εα!ίσασ.ε

!συίασασ σσι1αιαίαα οατίο συσπ!α ίι!ί!α: ρσ.9!ι·σιιιο ασ.ισσαεααι

οι Μαιο! εισιιό.τοιισ σο!!α!ιζε, ίασ!σ ρι·ασ!!σ μα· σαα!αοι· ασια!

ροσπα!απι. θα! ροσοαπτ απσ!ρίΙσπι Ρσσα!, δαι·αίσ [ασί!σ απο!

α.σ.ιιισ!όσ, [σσσι·απ!: ρσ.ι!ι·σιαο σ! α!!! πω!!! ασια!!! απο Μαι!!!

ασ!!α παπα ιιισιαα!οπα!ο ααα οσο!αοιι1αΙο ασ!Ι'!εοΙα; α!!! 8οοοιιαο α!!

αΙι!1απ!! ασ!Ιο ρ!αιιιιι·ο, ο εροο!αΙιιισιι!ο ! οοιι!αα!π! ασΙΙο ρι·ον!πσ!ο

ιποι!α!οπα!!. Λ πιο πατα, οΙιο ιιοπ ροεεα οεασι·ν! αιιΙι!ι!ο ειιΙΙα στο!!!

ι·οπια σ!! ααι·ε! α!!! ιιι:ι.ι.ιοπιι, σο1τοεα!ιιο!οιιο α!!! ι:οιι.ι:·ι·το. Β α απ!!!

ορ!παι·α πι! ιιιιιονοιιο , ποπ !αιι!ο !' αιι!οι·!!α ασε!! αοι!!!οι! ιιαι!οιια!!

ο !οι·οε!!σι·!, οΙιο ε! ασσοι·ααπο α ι!σοποεσσιο πο!Ια ι>ιιι.ιιοσιιι (ροαα!!ια)

Ι'αιι!!σα ιι.ιειππω εαπ!!! (Γατα , Οο!·σαταρα. Μια., ΠΙ!. !, με. 50.- '

- !'!σο, Με!. σα!. α!! βασασπα, μι!. Ι, παρ. Χ, 840. - !!!αιιΙ, Αααα!.

.σαι·α., πι!!! Ι, μια. 87. -Μαιιισ!!, θα!! ασ Μο., σα!! ΚΙΝ, πο!. 83,

μια. σο. -Οο!!!, 8!οι·. πα!. α! Μια., ω!. ι, μα: οι ο Με., ο πο!

Ι'αρρσιια. , _ραα. 46. - Μπαπο, ασια!. Μπα., α!ιισοι!.·-1, ΠΠ!! ,

π. 195 ο εο8.- Μ!ιιιαιι!, Η!!!ο€ι·σ ασ 8α·ια., !οιιι. Π, μια. 679, ω!.

α! Ραι!α! α!!! 1895. - Ι.α-Μαι·ιποι·α , Ι/ομαα. σα 8α!·αα!οιισ , πι!. Π! ,

σοσ. Π', μια. 90! ο ασε., οα!!. α! Ραι·!8! 1896) , απαιι!›ο Ισ ι·οσ!!α!σ

1οα!!πιοι!!απιο α!!! εορι·αααο11! απ!οι·! Ια!!ιι!. Ιιιιροι·οοο!ιο σε!!! ω!. α!!

ναι·ι·οπο ε!πο α!! !ε!αοι·ο (οσοο11ιια!ο 8!ι·αΙ›οπο, οΙιο ρατ!α α! υπ α!ι!!ο

ιιι!!!!αιο,σοε!α αοΙΙα μα!!! α!!! αιι![!σασ !οαα!α!α α Βιι!σα α! σοι·απα),

σοι!νοιισ σΙιΙαι·απιοπω, απο Ι°απ!!αο Ψεε!.!!ιιαπΙο «ο 8αι·α! α! α! τοπια

, ρο!!!, αροο!αΙπισπ!ο σαρι!ιιο ,. ο φαω!! α! πο!!! α Ιπιιαορο!ο , ασια!!

σοπο!α!ιιι·α, ο τ!αιιι!οπο αεΙΙο ιποασε!ιιισ α εσιιιρΙ!οσ σιιο!ο. Ε!! Ε!!απο

1`ι·α α!! απ!! ο σο!!! ·ρι·οσ!αο πο! αοεοι!νσι·Ιο , ο πο! τ!!οι·!ι·ο !Ι ιποαο·

1σπιι!ο απ! .8αι·‹!! ιιο!ΙΣιισιι·πο, οΙισἱΙο απασ!ια ο Ιο·πιοαοι·πο ιιοΙΙ!σσ!ο

ασΙΙ'!εσΙα α! ιισαοπο !π αιιοΙΙο ποπ οΙιο !πα!σα!ο , α!εοαπα!σ οιιαε! ο

αεριπω. Βοσα αιι!πα! ι!ιοι!α!!α!!α , απο !Ι !Ξειιιο!!! α!!!!!α σ!!α1ο αιισε1ο

!Μεο>!ιιοαο σε $3!!απο, σοσ! ιπαπ!!`οσ!οπ!ο·ιιω οοιι!σαι!!ο α! όαοαο-,

ειιι1!ο_,ζρρι .πιιονογο οΙιο !! σωμα!!! ο Ι' ιασπασα ι“.ειιιυι:Λ ασε!!

απ!!σ!ι! (Ι!![ὶοι·. α! δαιασοπα , νο!. 1 , ρ. 315 οι πω..) , οο!ιο α!›Ι›!α

α!ρρ!ι`ι σσιι!οι·!ο !Ι απ!!! α! αΙσπιπ! πιο! α! ΡΙαιι1ο·, πο! ααι·ο σπα

αιια!σΙιο αρσαι·οπια οι πιο α!!.°οι·ι·οιισ!!α αο!Ια :πιο ασ!ιι!οιισ. Ιπ!!ο

αποσ απο!Ι'απ1!οο οοιιι!σο (οι Ροσπα!., ασ!. ν., σο, ν , πιο. 1166 ο

εοΒ.; οι! ι·οσοπα. Γ. Η. Βο!!ιο)!Ι εο!αα!ο Διι!οιιιοιι!ασ αι·αα!οπαι·ο σοσ

.Απποιιο οπι1αα!ποασ , ο ι!ιππι·ονοι·απαοαΙ! !α?οπαιιιοΙΙσπα, οφὶα

νοι·ιιιιισπ!ο Ια ει!!! !ποΙ!παι!οπο α!!α.ναΒα !!οποιο, α!! οι 1ια;!!.!!!!!!
Ι'ορ!!ο!σα! ιμοι·ιιιιαα: . .ι

· ....1.!α·ιιΙα, ! !ιι πια!απτ απατα!

Για!!! Με: ααιο!οι· ααα!!! Με, Ιια!!α.ι: οι!. ·' ι ο:

οι!!! σοα!ι·σσ!αισ , μα!!! πιατα· !ιοπιίπσσ,αιοαπ!,

Βσα!αρ!α Ματια, σα!αρία, ασαι!σέπσ!!απ!, - “ '

Μιει!ιοπι , αα!αοσι·α.ι , Ματια, !απι-αα!ειπ ρ!σπ!οι··!

_. . Δ!!! !!!ρ!0!«Μ !!07!!!!!!! Ω(Μ!. ,· ·ι:· κα'

Μ!! σ! πο!! σ!ι!αι·ο, απο Ρ!αιι!.ο .νο!Ιο πισι·αοι·ο οοπ αιισε!α εκδοση!!!

α! ραι·οΙσ ο α! οερι·σεε!σπ! νοΙΒαι·! πι! ασια!! οΙΤοιιι!πα1ο ο ΙΙΙι!α!ιιοεο,

α!!!

. Η. -
ο

!1

. π!! !ο να!!! οοιιιο σ! ροασασ!ι!ι·α!!α!!!ψα!σασ!ιπαιαα!πα!ο αει! 0σιιιο!!!,

!! ιιιιαΙσ, ιιιμιιισσεαιοι!απα!ο σοιησ,.8!πε!α,α!!!”α!!α !π!.οιρι·ο!αι!οπο.,

εαιο!ι!ιο ρ!!ι ριορι!ο ασ!Ιο !αιιιι1οα νο!Ιο€ο, οΙιο αο!!σ πο!!! 1οιιαιι!ο

ο οοιισ!α!ο. ΟΙι! ο πο! οΙιο πο!! !!ροι!, σΙισ!!αι!ο α!!σο!ισ!απΙο πο!!!

1αποοα! μο;1οι·!οι·ο αΙΙ'ιιι-ισ Μπακ πο! απο 8!!!!!οαΜα!αασ !π1.1! !

ποσο!! Ι›αι·!›α-ι·!σ!ζ Β ! ρσ!!!!! α! Ι.!ν_!ο, ο α ιπασ!ι·ασα!! !α!ιαπσα!! α!

Ω!σσιοπο οι!!! οι·απο !'οι·έα π! ι!Ι›ίι έο!!α<,ια!ο α ιιιοι!1αιιοεςΙισ ασΙ!ιι

8α!·ιΙσΒι1α, Ισ φια!!-οο!αναπο οο!!αιια!1ιιι!!αΙοσο !!οι·σιωια!!!! ρι·οοο1οιι!.!

απο! -ι·οιπαιισ ? Ι! ε!! μια!! οιοαοι·ο,.ρ!ια οσα!!! 8σια!!, παε!οι!,αιοιιιαα!

ο ααι·οε!!, α νοσσ ασΙΙο πο!!! ΜΙ!!! Ιοιο αι·ααα!ο, ο ασΙΙο Ποιο ιιι:ο!σο

!π σασσ!αζ !!σια!εεσιο οοι·εαΙο!1! ο ε!ιιΙ›Ι!οπ! οο!αιπ!α! σ1>!οσι6,-!ο

ααα!. ευρροπαοπο .κιπ!ο1οιια α!.·ν!!αι αι!π.,-!παι!ε!.τ!α Ανα! Μν!α!!ια!!σ

ο σΙν!Ι!α? 5! ο_ε5οι·ν! !ιιο!!ι·σ, οΙιο !!!!!!81ο,Ιαγ!%0%ιαα Ια ο!!1α_ α!

Εοιιιιι:ε σαρ!!αΙσ α!!! 8ατα! ρο!!!!! ααα! ε.σστσ!!ιω ιιιασπ! ποϋια!ισ

£οιιι!ιιιι, σαρα!· α!!! σεαιοο!ιι(Ρο ΗοιοιπΒαιαοιππι)·σσα[Μ: (πω,

ΧΧΙΙΙ, 40). Οσα, ε!οσοπισ Ιααο!!.α ααα. αα!ρ!ονα-ποΙΙα,ρασ!ο ορο!αοιμ

1αΙσ αοΙΙ' !εοΙα , ο ιισΙΙα ι·σα!οπο ααα! αρροΙΙα!α οι Μοα!!ανοι·ι·ο , !ιι

σα! σοι·αοπο αΙ!α!!!εο!ιπ! ιποπ1!Μσαοπισπ! ι·αιιιιιισιι!α!! ααΙ Ραι·α(Οστοιμ·.

εαπ!. ,· πο. π, Με. ιι ) ,!ωιισιιι Μια!!! 1ο- *Μπαρ πιο ο!Ι!!ι:ο!α

απ!!! αποοι· οεα! ααα!! αΙι!!αιι!! α! @σοΙΙο ιιηι!οπο ασ!ύαε!!α ο πιο!!

1ιιοεα (Για ! απο!! πο!οιὸ ρ. ο. απο!!! α! θαα!!οι·ί , α! 8σαπσ·σα!8.

Ι.ιω.αοι·Ξο), ροαι·αν!!ααιο !οο!ο !ιι αιισ!Ια·νσα!ο, α! οι!ιι!πο αοσοΙαιο,

Ι'αιι!!ι:α πιασ!ι·ασα ακα!! οο!αιι!ο· ια!!ροσα σο 'ΓιιΙΙ!ο,· ο πο! αει

σοπα! Ια ριοΒοιι!σ Βοποιοοει α!!! απ!!! ρσ!!!!!, οΙιο !!αναα!!αι·οπο

σο!! απιιιι!ιαΙι!!0 σσα!απαα !Ι να!ο1°Θ ο Ια !οι!ιιιια αο!- ποπιο!!! σοποπ1

5!α!οι·!. °.
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αι: |ιιαα δαι·ιιαιιαιιι ι·αρια!α α.ιιαιι!. μια : αα!αι·αιιι !αι·αα ι!ιιιι!α.ι.

αιιιααιιιιιαα!ο αοιιιια, ααα αιαρα!αι·α! διιι;ειΙο.ι, ιιιαιαιι! Βοιιιαιιιι.υ.

δααιία.ι Μάι: ιιιααι.ι αιιαιιι μαπα ρα αααιιααιιιι ιιιι!!ια !ια.ι!ιαιιι

ααα.ια δ'αι·αοι·αιιι .ιιιιια! Ρααιιοιιαιιιααα , /αι·ιιια !ι·ια ιιιι!!ια α!

.εαρ!ιιιααιι!ι ωρα, α! @μια ιιιι!ι!αι·ια .ιαρ!αιιι α! αιαιιι!ι.

Αιι!α οιιιιιια αΙαι·αιιι α! ιιιααιοιαΙιι!αιιι ρααιιαιιι |ααι! Παι

αι·ιι!ια! ιιιι!ιατα!οι· ααρ!ιια, α! Παιιιιο, α! ΙΙΙααο , ιιοαι!αε αατ!!ια

ιιιιιιαιιιαα: Βία-ασ ααα ααιι!α Βασικα, Ιιτοριιιαιια ααριια!ιαιια .

Παιιαι!ια!ι ιιιιια!αα; Παιιιιο αιια!αι· ι·αΙια!!ιαιιια δαι·αια, ΙιαΙΙιαιια Ι

ααα Μια αιιιιιααοιιαι!αιτ Ναι: δαπ!αι·ιιιιι αιιααα ιιιιιιαα ιιο!ιι!αιιι

ααιιι ρααιιαιιι α!ααιὐαι .Με /αααι·ιιιι!: ιιαιιι α! ααα ΙΙ.4ιιιιι.ιι

σ:οιι.ιιι Ηιο.πω ααα αασιαι! ; α! Παιιιιι.ιιαοιι.ι, ααα ιιαιιααζι

αοαι!ι!ιαι /ααιαιια, α! .ωραια αι!!ια!αιι ααα ιιαααιιι αιιααιια με αιι

αιοι!, ιιαα!α, πα αιιιαα ιιι!αι·υαιι!ιιι αοαρ!α ιιιαιαάιι·α!, ιιιαιι!αιιι

δε!» αοιιααιυι!. (”α!αι·ια ατα: 6'οιιΝι1.9 ααααιιι, αααα αιι!α, [αιμα '

ι·αααρ!ααιι!αιιι /αι!. Ωααιιι ΖΙΙαιι!ια.ι, υια!οι·α αει:αι·αι!α αααι·α.ιιαα.

ιιι!ι·α ραααο.<ι α” ι·αααρι!. !)αιιιαα α!ιαα ααοαιια αιυι!α!αι, αααα

ιια |ίαιιιια.ιιαοιιια Ροαιιοααιια αα/αααι·αιιι, οιιιιαιοαιι ααα.

ιιααιααι·ιιιι! καιει. @Μισο α!αιαιιαίο βιιαιαιι!οααα ιιιιραι·α!ο, απο

αιιιασαιια, αα! ιιιιι!ια.ι, αιι! ιΙα!ια!ο, δαι·α!αι _αιιιαι·αι!αιιι Μια.

Με ιιααι!ιιια Ιοιιαια αααιια!ι.ι, ιιιιροαι!αααα. αιιαιιι ιααιαιι αι!- `

ΡΡ.1'Η'Π!. Μεσα. Βοιιιαιιι ιιαυιαα!. 8.ΠζΠΠΙ'Ι.-ΜΙΩΠΕ ραιαο

ιιιι!ααι ιιιιιι!ια! ρα!ι··ι!ια.ι: α! α!ιαιαιιαιαιιι ααααι!οι·ιοαα, /ιιιιιιιαιι!ιιιιι

ιιααι!ι!ιιιι, ααρ!ιασιαιια ιιιυιο ρι·αα!οι·ι !ι·αιιιαι! ω.

δικιο ιΙιεειιιιιΙο ιιοΙΙιι έοεΙοιιιο ΙΙ ι·οοοοιιΙο οι ΒΙΙΙο ΙΙοΙΙοο,

ιΙ αοιιΙα ιιααιιιιιαο οΙΙιι οοι·ιοιΙοιια Ι.ινΙοιιο ἰΙ οοιιιΙιοαΙιιιοοΙο

αι Ποιο οοιι Μοτο, ο ι·οιιΙΙα μια αΙοι·Ιοεα Ια οοεΙοΙ οιοι·Ιο,

ιΙιοοιιιΙοΙο ιιοοΙεο αει αοοΙΙ`οιιΙΙοο ιιιιοι·ο ιΙαΙΙιι Ιει!Ιιιο ροαειιι.
Ι νεται ω' ιμιοΙΙ οαΙΙ εΙαεοιιια Ια ΙιοΙΙιιαΙΙο ται ι 8οτιΙΙ και ι η

ΙΙοιοοιιι, εοιιο Ιοι·εο (Και ιιιΙεΙΙοι·ι οεΙ ειιο ροαιιιο, οὐ ατανοι·ιι

θα οιοιΙιοει ιΙοΙΙο ροΙι·Ια ΙοΙΙοτα οΙιο ιο ΙΙ ι·ιροτΙι μι· ΙιιΙΙοι·ο:

ιιι!αι·αα αειιαα!ιε ιααιοι· Ϊοιαιια!ιια ια αιιιιιι .

διιιαααε ρα!ι·ιο αιια!ιαὐα! ιιιι!ι!α !αι·ι·α.α.

ι'ναιιιαιια, οι·!ιιιιι !!ιιιαα ιαα!αιια α!ι οι·ιαιια ιιοιιιαιι.

Ια !ια!!α ΗιαΙΡ.9.ιαοκι.9 Ϊατιο.ι ι·αιισαα!α απατα!.

Ραο!α.ε ριιια!ιι·α υιι·ο, ααα !α!ι @μια ραι·αιι!α,

Πο.εια.9 απο! : ααιιι.ε· [ι·α!ιια |α!ααιι!α ιιιυαιι!α,

Ιρ.ια α.αραι· μαι, αι·ιιαοα ιιιια οικω 6143808.

Βαι·οαι·ίαΪ ι!ια!ια ι°ι!ιι_α, αα|ουαΙια! ια αι·ιιιιι.

Ι.ιααα Μι Ϊοιαιια!αιιι ιιιιι!ιιιι ρι·οραια!α [αιιαιι!αιιι

ει” ααα, ριιαιιααααα Μάικ ασααιιι!αι·α ιιαα!ιιια,
Ριαιι‹Ια !οα! ιιο!α!α!αΙιι·οια μαι· αιιι‹ιΔ ια!!αι '

Ευο!α! α!. ματια!! αιμα· αοιιιραιιιιια ααηοαα.ι.

Ιιιι·αιι!!α !α`αι!ιιι· ι·α!!α ασ |ι·οιιιιαιι!ι!ιιιε αιιιοι·ι.ε.

!ιιαα!α, /!ιια!ι.ιοιιο αιταιιιιιαα!!α!α αποβιιιαα, _ 1 Δ

θαα!ιοα!αι· αααι.9, αοιιιρι·απααιια ειαι·οι!α !αι·ται - . ι Ι

Ειιοι·ιιια.ι αοαιὐα! ιιιαίαα ααα ι-ιιιααιιια ρ!αιι!αα.

Μ!! Ια!ιιια.ιιιιιι·ιιια Μπα ιιιαιιιααα!α ααισιιιζι.

Ποια, ααα , δαι·αιι.ι. ααπαιιοαο αιιιαιιιααιιααιι.ι· -

ΙΙαι·ααιι.ι, α:: .πασα ιιια!ιιιιι! ιιαιιιιιια !αι·ιιααι ν.: `. μ.

Λιβιιαα-ι·α α!ιαιιι, α! ααααειροεααι·α αοαα!αιι - · ι - -

Πιιιιαι·.ιι ραΙααο, μια! αι·ιι!α Ραι·ααιιια, !”αιιαι·ι.

(η Ι.Ιν., ΗΜ., ΧΧΙΗ, 40-4ί. Ειι!ι·οβΙο αιωιιαα οοιιιροιιοΙοαιιιιιοιιιο

Ι Ι'ειΙΙΙ ιιιιι·ι·ιιΙΙ αει Ι.ΙνΙο. Εοοο Ιο απο ιιιιι·οΙοι Βοιιιαιιι . . . ια 8ιιιιιιικι.ιιι

Τ. ΜαπΙιιιιιι Τοι·αιια!αιιι ριῇοσοιιαιι!αιιι (Ιω ιοαιωιοιι_. Μπα α!ιαιιι αα

.ιοΙΙιαι!α!α αΙι Ηαπ·ιιιααΙα ΠοιιιαιΙοα ιιαακαααι Ἡ'. Ψααιια!ια!αι· αι

8ΔιιυιΜ.ι αιωνα 8.ιιιιιοε α!α!ιατιιιιι !ΙΙααι!ι·ιι!ια!αιιι'ααί!!ιααιιιιαπιαιιι. Ισ

α 7'. Ματι!ια ρι·οαοιιιιιΙα,·αιιι αι 8ξιιιιιιπιιιιι ιιιι!ιιιιι βιοι·ιι!; «Με απ!

ι·ιιιι!αι, πααιια :πιο ω Χ!! Μια!. ι·αρ!ίιιιιΙΙα ααιιΙαι·ιι!!.`α! κι !Ιοιιιαπιε

8.ιιιιιικιιι .ιαΙιασ!ιι. Μαιι!ιιι.ι°ι·ια!οι· πηι!ικ·ο.ια! Μισατιι!ια!αιιι !Ιαιιιαιιι

ιηιοι·!‹ινι! (Βι·ι·ι·ιαιτ Με!. αυτή.. ΙΙΙ. !9,"Ι'3`· · · ° ι ·

_ ·: _·= ι·ιι··ι

  

Νεα 2ιατυαιιι @ααα αι!υαα!α ααα α!αξια ρα!αι·ιιαι

Δαιιιιιια ?'|ιαφιαααιιι, !αι·ι·ια, ΜΜΕ, ααιιαιι.- .λ

Ιι”αιιια αι!. αιιιιι !αααι·ια Λα!ααοιι /!ααι!α ΜΜΜ -

δαρριιαιαιιι !ιιαι·α! αραα!α!αα ια [οιι!α Ι)ιαιιαα, (9.

ι4!!οιιι!αιιιιιοιιι!α!α ααα |ιιοι.πα ιιαι·αιι!αιιι ..οι

Βαι· [ι·α!α Αιτια!αααιιι , α! δαιαουα Μια ιιααα.ιααιοΒ

οιιι·αιιααι αιοιι.ι!ι·αιαα [αι·αιι! παω !ι!απα ιιια!ι·αιιι.

δαιιιαα!ιιιιι !α!ιιι.ι μπα, αα αιαιια!α υαιιαιιια ι Μια·

δαα Μια αοαιο, α! ιιιιι!!α οι!ια!α ρα!ιιαα. Μ. ω·

(Μ: Νέα! !!αιιαιιι, .εαα:ο.ιο !οινιιια αφτα-ο .

Ε.α·αι·αα! .ιαορα!ια ια!α /ι·α!α, ρα!!ια!ααιια Μαι ?η

.Μια αοααι! ιιιιιιιααι, θαιιααο |ιιιιιαιι!ιααι Αιια!ι·ιζι.

(Μαιο ρι·οραιιιαα 6αι·αι·ια ιιιι!ι·ι!α |αιιααα. δω

Μια !ια!ιι!α !αι·ι·αα ιιααιοι·οαα μι· ιιιυια αι·αΙιι·α ι·

Τοι·αιια!αιιι α!αααιια !ιοι!ια, £ιαιια ριιαιιαα - ·

?Να ααιραα!α!ια!. εοαιοεαιια @αυτια Πι!ιαι·οα. κα.

απ ρο.ι!αααιιι αρρα!.ιι.α αιιιιιιο.ι Ματια ααιιιιι.ι,

Ποια! ιιιοι·α, ρι·οι·ιιααιι! ια!αΙιιια,· ααυαιιααι!α ια!α

Ααιιιιιια ιιιαοι·ι·α.ια·ιιιι!, Ιοιιαιιιιιααα ααιι·α υιάα!ιιι·,

Ε! αοιι|αι·ι·α αι·αι!ιιιιι. .Μαιο ιιι!αι#υα!!α ;ια!αιι!ια

δοι·ις@αιι! ααιιιιιι ραοραι·α!ια αιιιιιιαα !ια.ι!ια: θα

Ποιιαα αι! ααραι·ιοι αιι.ια.ι, βίαια: ω. α”

Ραουαα!αιιι. Μια ιιιαα !ιια.ι, αααααιι!αιια. ααααιι!αιια, Ο

Λ!!αι·ιιιααα αιιιιιιαα ιααυο ια ιιιααι·οιια ι·α!ιιιαααιι!. '

Ναι ααιιιααιιι ιιιαιαιιααα.ι αααάαι !ο!αιια ιω·ι·ιαα /αα!ιιδραι·αι·ιΐιιι !αιι!ο αιμα απο ιιοιιιιιια ά “πω”

Ραιιααι·α, ααα αιαιο !ια!!αιι!αιιι αααααιααα!οιαιιι.1

δαιι απ, δα!!ιοιια, ιιοα!ι·ο αοιια!α!α!ιοι·ι. _ .. '

Μπα μαπα: ιιιααιιι Ιοιιαο !ι·αααιι!ιιιηι!_ααιια _ ι _ Η '

Γαα!α απ, α! ιιιαι·ι!αιιι οα!ι ιααι·αιιιιια αφορα. Η Ι. Ύ

Μ Εινιιιω, αιι!ιαιια ιΙΙα.ιααιιι αΙι οι:ιιιιιια ι·αιιια,

Μ. .ΙΙΙι.σαα!ια! ρι·ιιιια.ι ααιαι, Ζα!ιααααα αμραι·οαιιι

και ααοι·ιια!ια! αα.ιι!ι·αιιι άαααι:_!ιιαριαα !α!!ιι.ι

.ΙΙι.ιαι·αιι! δα!αιιι·ι ; Βιιαιααοαιιααι·α Δ). Ι .

!Ιιαιια Βααιαα .Μο αιαιιιοι·αΙιι!α ιιαιιιαα α!αιιιαοι2Ι.|Δ . .

- κι . ›.μ Ι 1 Ι , ι

ι..
ιι::

κα” . ' ,Ι °_.ιιιιΙΙ . . ι·ιι .
Ο) ΙΙ ΜιιιΙοο νοΙΙο ρι·ονιιτα οΙι'Ειιιιιο αΙιΙια ιειιο,ιδιιοιαΙΙ ιο 8ατοοιιιιο

(5αι·ι!. αιι!ιαΙι., ‹ΙΙεαοι·!. Ι, οπο. Ι.ΧΧΧΙ, ιιι οοΙ.; ·οιεδιιτιι Η αορ.·ΟΧν).

Μο Ια ι·οι;ιοιιι οι ΙΜ ιιαιΙοΙ!α 8!! μα ἱιιΜιιοΒο αξια οοιιαΙιιτΙοιιΙι,

πιο νιιΙαοιια ο οΙειι·ιι88ατο Ι°οιιΙοτΙΙΙο ‹Ιοι·Ινιιιιιο ιιοΙΙο ΙοαΙΙιιιοιοοιιιο

ιΙοαΙιοιιΙιοΙιι 5οι·ΙΙιοι·Ι, Ι ηιιιιΙΙ ιιΙΤοι·ιιιοιιο ροεΙΙΙνοιιιαιιΙο οΙιο Ια ΒιιΙιιΙιι·Ιει

Ια Ια ριιΙι·ιιι οι οιιοΙΙ'ιιιιΙΙοΙιἰεοἱιιιο ροοΙο ΙειΙΙιιο. (πο. ΤιιΙ”ιιι·Ι ρΙ'θ$50

ἱΙ ΟοΙοιιοτιι, Οριιιια. ασια!. α |ι!ο!αα., Ιοιιι. Π). Ε μου που οι·ι·οοοτΙο

ιο ιιιοπο ΙΙιΙΙο,' ΙιιιεΙτοτἱι απ· τοοιιΙα ιιΙ ιιορτοαΙΙοΙο "πιο .τΙϊ- 8ιΙ·Ιο

ΙΙοΙΙοοί !ΙΙιααι·αιι! (.'α!αοιιι καιω ιιαιιααι·α ιια!ιια!αα;·ο οΙΙ'αειιιοεαΙοιιο

(ΙΙ Οιοατοιια, Μια αΙιιιιιιιο Ειιιιιο ιιιαιαιιι !ιοιιιιιιαιιι( Οια!. ρω Μα,

ΙΧ), ρω· ιιΙιιιοιιαι·ιισι ασιΜιιιο. 0ιιοΙΙο οι οΙιο οσο οσο οιιΙιιιιιι·αΙ α,

ών: ΙΙ ειιαοοΙΙο 'ροοιο'ιιιΙΙΙιονιι εο!Ιο Ια Ιιιεοι;ιιο ιΤοιιιιιιια` ,- οΙΙοιοΙιο

Τ.. ΜιιιιΙΙο Τοιηιιιιιο αοοιιΙιιιεο ι 8ειι·ιΙΙ ο Ι Ωοτιοεἰιιοει οορΙΙοιιιιΙΙ ‹Ιο

Αιιι>οιοοιιι ο οι Αιιοι·ιιΙιοΙο. βιο Μοτο επι ειιιιιο ναι·οιιιαιιΙα ιιοοιοο αει

Ιιιι ιιαΙΙιι Ιιο!!ο8Ιἱο ,ο ιιο`οιι'ι εΙο Με οοιιηιΙΙαο ΙΙιιιΙοιια ροοιΙοο ιΙοΙ

οιιιιΙοι·ο οοΙΙο @απο ἶιιιιιιῖοιι , Ια ιιοιι Ικα ΜΙ'οι·ιιιοι·Ιο ,οι ιιΙοαιιι·Ιο.

οο·ιο ο· ροι·ο, ααα, αορο φαι ιιιιιιοιο οοιι!ΙΙΙΙο. ΕιιιιΙο ιιοεαιοι·ιιο ιο

διιι·ιιααιιο,' @να το ιι·οιέιιο α· αποφ. Μαιο ιιιιιΙοανΙ ρτοΙοι~ο ιιοΙ

αει ι ο. 'ο. ι. (μια οΒΙΙ ειριιι·αιο οι ια Ια Ιιιιαιιιι ααα, ο 'οοΙΙΙνο

οσο Ιιιι 1ο αι·οοΙιο ΙοΙΙοιο; ροτΙοοοΙια , Ι'οΙΙοεοΙοοιιιΙοο , Ιο οοιιοιιοιιο

οσο εοι:ο ιι 11οιιιιι , ο εΙἱ ιΙοιιο ιιιιο σπαει ιιοΙιοοιιΙο ΑιιαιιΙΙιιο. Μαι·αιιε

Ροι·α·ια.ι Οα!ο, ιΙΙοο 8. Αιιι·οΙΙο ΎΙΙΙοιιο (Μι οιι·.ι!!αυ!ι·.., ΧΙΝΙΙ), ια

ιιιαα!αι·α 8.ιιιιιιιιιιιι αιιαααι!, «απ ιιο Βιιιιια ·αι·αααιιι !ι!αιιιι ιιιι!ι!α!αι.

Ε Οοι·ιιοΙΙο Νιρο!ο: Ριαα!οι τοιιοι ΜΜΜ-σοι" ο!ι!ιιιιιι! Βιιιιιιιιιιιι:

σα: ααα, ααιιαα!οι· ααραι·ιοι·α !αιιιροια ααα Α|ι·ίαα ιιαααι!απα, Ω. Ειιιιιαιιι

ραα!αιιι ααααα·ατα!; ιμιοα|ιιοιι ιιι·ιιιοιΙ!.ι ααι!!·ιιιαιιιαα·αιιαιιι αιιαιιι!ιοα!

αιιηι!ια:ιιιιιιιιι 8ιιιιιιικιιιιιαι-:ιιι ιι·ιαιιηι!ιαιιι (ΙΙΙι. Η , ια τι!. Μ. Ροι·α.

Οα!., Ι). Ροι·οιο Ιο εΙααεο Ω:ι!οτιο ιιταιιειο Μ. ΤιιΙΙΙο ιηιροΙΙιι ΕιιιιΙο ειιο

/α·ιιιι!ιαια, ο ΒΙΙ "ΙΜΙΑ ίι·ο‹μιοιιΙΙ οτιοοιιιιι, Ιο(ΙιιιιοιιΙο εροοΙοΙιιιοιιΙο

οοΙΙιι οοεΙοιιιιι σο" οιιΙ εορροιΙΙο Ια ναοι·ΙιΙααιο ο·Ιο ρονοι·Ι!ι μια

.καιιαα!α!ο, Π'. ν, ΧΧ). Η ΙΙ οιιοιΙεΙΙο ΟΙοοι·οιιο ι·Ιοοι·αιι, ι·Ιια Ι'ιι οειοι·ΙΙΙο

Για ι αΙιιοιΙΙιιι ι·οιιιιιιιΙ, οΙιο !”ιι απο εροοιοΙιιιοιιΙο ο 5οἱρἱοιιο ΑΙ`τἰοιιιιο,

ο Μια οι·οιΙΙινοεΙ εεηιοΙΙΙι ιιοΙΙο εΙοεεο ΙοιιιΙιο·!οιιιΙΙΙιιιοα οιιιιιοΙΙ' στοι

. Η. 1/ .ΜΑ-ι .. 'Β
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Ισ )π·ίπια ίπ μαρια /υαΙοο α! Ππ·αοίαο οΙππ,

Ισι/ο.ε·Ιαπι οοΙΙο απα!οποο σαπι (ραπ-οπο «προ,

δρίοα!α αοροοίΙο Βποοἰορο2α ροσαπσ Ιστοί!)

δροσοαπαΙιαπ .απο ποπ ραουα .εα·απο υπ·οοιιπι

Ι·Ε·οοπαο, ο! αοα·ιΙο·αο αΙίοσοοαο σαοαίοαο από”.

Λάοο!αΙ, αοΙου·παπι .εροπαπ.ο |οο·ο, ροΙΙον·οο Πο.9τυ.9

δί ΙαπΙαπι ἰαὐοοπ , ασ ροι·Ιί!π·αΙ Μπα |ια.σΙαπι.

Ποίο πιιοο .εοαοπο παπί σοπαπππα σοφοί,

Η ΙοΙαπι ροοοιιΙ ίπ οοπΙο.ε· οοποεο Αρο!!ο.

Αυ οαροπ πιο: Μ`πιἱατπ, ίαοοοιίο, πίπιποοποπο .ποροποί

δροο·αοα πο.οοε. δασοπ πο, ασ πιααπα οοποπιαπ

Αοπίαιαπ απο οι, ο! @μια Λρο!!ίπο οποσ.

Πίσ σαποο ΙΙΙα.ποί ρπίπιτιο αοΙΙα Παω ι·οοοπ,

ΑΙ2ο!!οΙοαο άαοοο οοο!ο; οο.εοπαυ·ο οΙοοοοίο

Βία ΖαΙίίο ΙΙ(οΙίσοπα πιοαίο, ποο οοαοΙ ποπο:·ο

2Ι.ε·σπ·αοο /απιαοο .οοπί. 5'ίσ Ραοοοαο, οι Ρώσου

παω που· ροσπίπαπι α·απεσια·πί2 Ιοοπρα.σ αοαπαΙο,

Ι”οπΙαποια· :οποια οαοα ροοσα!.εα μα· απο.:

Απαίσιο, οΙ ο))`αοαο )οαο·ί!οπ ααα! Μπα οαοοοοαο.

Ποπ πω”, ααάπα παπί ποσο, Ιτου·οίααο πω,

Βατοαπίοαπξατοιιο απποαπο ποοποοι.ο, Ιοαπο)Ιρίο απποΙππι

ΡοοΙαο, οΙ οι! σπαποο προ: οοεΙίαία ποπ ω.

Ποποπἰιιεο. ΙοΙΙοοπΙοπΙο ροτ τοττο .πι ρι·ο1οτο Τ. ΜοπΙΙο

Μ. €ποι·το αιτών., Η ρι·οΙοτο Τ. ΟΙειοΙΙΙο Ιο ιΙΙοοΙο ροι· π1οι·ο

Ι'ιιΙΙΙιπο οοιπρἱιποπΙο. ΙππροτοΙοοοΙιο, ανοποΙο ο(,5ΙΙ ΙπΙταρτοεο

Ια πιο. ροπΙοο, ιποπΙτο οΙειΙΙο. 8αι·τΙοοπα εἰ τοεΙΙΙπΙνο π.

Μπαμ Ι'οΙΙι·οπιο ἰιιοοππιποπτο οοπ νΙαοτοεο αποτοΙοαοΙο, ο

οοε1τοτΙο οΙΙα απο εοπο ποπ, Ιπρὸ ο οΙΙνΙεο Ιο ι·Ιπποποππ, Ιο

αποΙΙ ροἰ ροι· εορτοννοππΙα ΙοπιροεΙα Ιαι·οπο νοι·ΙοπιοπΙο :οπο

ο εροι·ροτοΙο. Ρα· Μπα Ιοσπρα.ε ( απο. Π. Π. 937) Τ. ΟΙαοί!πιο

ποαο!οσ·, ααίπατοαοιπΙα πααίαπι αὐ [ίζαοαοο σία.9.το ίπ Αβ·ίοαπι

ι'ν·αποοοσΙα.9 , οΙορορα!αοιπηαο απο·ποπ οαο·Ιπαππιίοπεοσπ, απατα

δ.4πα1πωπ1 :παο ροΙοοοΙ, απο [απο οποιο ΙίαοαοαοαΙοπι α Βα

Ιίατίοαο παρα· α·αίοοί.9.<:ο, οΙα.οοί Απ·ίσασπ πορο!οποί οοσια·οίο,

Ιουίοαο σοοΙαπιίπο ίπ απ. οοπαπί.οοο, .οοροοπι Μάο παοοο οιαπ

ουσία παοα!ίοιι.ο σοορἰ£: οοΙοοα.ο υποΙαο παπά ποια, παπα παπ

ροοΙοπο, ρα.σ.ππι άί.ποσίΙ (9). '

(ΙαοΙιιΙΙ οΙΙοτα Ι 8οτ‹ΙΙ απ οαπΙ οροι·αιιπι ‹ΙΙ αΙιιΙο ρω· μπαι

τΙοΙ Παι·ΙααΙποοΙ, ο οοποεοοπτΙοοΙ ΙιπροΙοπΙΙ, ‹Ιορο Ιο εοΙΤοι·Ιο

(ΟΜΕ. ρω πω.. , Ιω σα. ). 8ΙΙΙ'αΙΙα οι·οποπιο ποπ ροι·ο αΙΙοπο .οι

νοι·α, ροΙοΙιο° ΡΙΙπΙο πο ποοοι·Ια, οπο ροΕον· αβ·ίοαπα.ο Ο. Εππϋ

“πωπω πω." .πιο ὶπιροπί ίασ.Μ, σΙαοαπιααο απο ποπιοπ, έπιπιο

απο αράπκα οπο· Μπα στοά.: ρα.τ·Ια πιρΙαπι, ότι οίποο·ο οαροοπιο οποπ

ροοΙαο- Μπα: Ιορὐ ( ΗΜ. πω., νΙΙ, 81 ); ο 1ο εΙοεεο αΙΙ'οτιππ ΥοΙοι·Ιο

Μοεοἱιπο, ιΙἰ08Ι1£Ι0: $αροι·Ιοτ· .α/οὶσαπα.: Εππίτζ ροο1αο ε|βρίοπι ίπ

υποπαοποποίο Οοσ·ποϋαο ρουπία οοΙΙοοαοά υοΙαίο, ααα! όπροπίο οπο:

πρωτ σπα £ΙΙαποαοα ίααίοαοο8. (ΠΜ. [αοΙοο·. πωπω. , Πρ. ΥΙΙΙ,

σειρ. Χ" , 8 1). ΙΙΙ αποοΙ.ο ιποπαιποπΙο εοροΙοτοΙο Ιπππο τΙοοι·ιΙο

Ι.ΙνΙο ( ›οοινιιι, 58; ΧΕΝ, 88), 5Ιι·οποπο (ν, 4, ραπ. 943) ο 8οΙΙπο

(Ρο1ρπ€..:., απ). Ι, μια. Μ), ο ΙΙ ροοΙο Ι.οΙπππ, Ιπ·ποΙαοοπαο Ιπ νοι·εΙ

ΙΙ οοποοπο οΙοΙ εποπο2Ιο ΎπΙοτἱο ΜοοεΙπιο (πιο. οΙΙ.), οππΙὸ Μομπ

1οιποπΙο:

διο· α.. πάπια άι· Ρα!απροο

Ι.ο Μπαμ α ρποπιοπέ .τα [απ:ο;

Μαίο Ζ'απένοπ.υ οποοπο ααπιέπο

Με Ρίπααο·οο ο£ απο -8αρπο.ο·.

Ι·'υ·αρρο .ο απο αΙοὶοο Ιππποπσο,

1.ο |απιοα.ο παέπααοασ· α. Μαπαιισο,

Ραπ 2απ8 πο ραΙαιοσ επποοϋ,

Ι/οαΙα8 απ'οτι .τα ΜΜΜ: Ιιοποποο

Β'Εκπιυο Ι'έτπαρο .οαοο·οο .

Μ ρυ·έ.<:οπνά8 οοπου·ο ΜΜΕ. , -

Πρ., ΙΙΙ, οι! ΜΙ., Μο. ΙΙ. Ι

Ι

(1) 8ΙΙ. ΝΑΙ., Ραπάοοπ., ΧΙΙ, να”. 342 απο. επΙ νοκ. 419. Ι

(α) ω., πω., παπι, οι. Ι

εσοπΙΙΙΙο, ο ι·Ιοπροτοι·ο Ια πι·οιποπο ΙιιοΙροποοιπο, οἱ οποιοι

:οπο ροι· ποοοεεἰΙο ειΙ τΙοπππἰο σο νΙποποτΙ. 8οοι·οοτο ΙπίοΙΙΙ,

ιΙορο Ια ιποι·Ιο .π Απποιοοπ.ι ο σε Μοτο, ποια: Ιιιοπ·Ι ΙπΙΙοι·Ι

:ποπ οπο Ι'ΙεοΙο εἰ ι·ΙεοπΙΙοεο; ο ΒΙΙ οπποΙΙ ι·οιπαπΙ, προτ

ΙππιΙο απαεΙ εοιπρτο Ι παπα ιΙοἱ εοΙἱ ρτοΙοτἱ οπο Ιπ αιιοΙ

απειρα ποπ Ιπ·ονο απἰοΙοΙοιποπΙο Ια Βονοοποτοπο ω), εοπο απ

Ιοεπιποπἰο Ιτι·οίτοροπΙΙο οΙοΙΙα οπο ραιΙοπΙο ροεεΙνΙΙΙι. Ρονοτο

ροι·οΙϋ ΙΙΙ ον_νοπΙιποπΙΙ ο υπ πι! ροτΙο‹Ιο .πιο οπι·‹Ιο ΙεΙοτΙο;

πο Ιο οοεππΙπο αοΙΙο Μονο οοΙΙο νοοοπΙο Ιοαἰοπἰ ω), πο Ηπ

οπτΙοο παω ο 8οἰρἱοπο (Η ΙυΙοΙειι·ο Ι ΙΙοΙΙ εο.πΙΙ οΙοΙΙο ἰποπτεἰοπΙ

οοταιοΙποεΙ ω, πο Ιο ρι·οαο πιο οιΙ ρππἱοο πονΙΙΙο ποΙΙο ρι·ο

Ιιιτο σε θποο ΟΙΙεινἰο ο ‹ΙΙ Ρ. Ποι·ποΙΙο Ι.οπαιΙο (δ), πιο ΙΙ

ιπορρἰοτ Ιοιπρο οΙοΙ οπο οοποοΙοΙο ροι·ιΙπΙο αει Τ. (ΙΙοιπΙΙο ποΙ

ροι·Ιο (Η (ΙορΙἱατἱ ω, πο Ι'οΙΙΙ›οπιΙοπια ο1τοιοοιΙΙποτΙα ‹ΙοΙΙο

(8) ΨοιΙπεΙ ρΙίι οοΙΙο Ια εοι·Ιο ιΙοΙ ρι·οΙοι·Ι ‹ΙΙ 8οι·ιΙοαπο, ιΙππαπΙο ΙΙ

ιΙοιπΙπΙο οΙοΙΙει ι·ορπΙ›Ι›ΙΙοπ ι·οπ1απο.

(4) Ι·Στοπο απο Ιο Ιοαἰοπἱ, οπο απ! 698 (Π. Ο.) εΙππιΙπνππο πο!

Ι'ΙεοΙο: ααοαουοοίπα Ιοαόοπέσα.α Ι:οΙΙαπι _αου·έ ρΙασαίο: Μπα: οοπ.ταΙο.σ

απο .εαοποπο: οὶπἰο Οα!Ηασπ, 5ἱοἱΙἰα·πιαπο ασ 5.«πριπιππ οΜΙποπΙ (Ι.ὶν.,

ΧΧ”, Μ). Εεοο νΙ τἱπιοεοι·ο επιρΙΙαιοπΙο ροκ· οΙΙο παώ , παπα ΙΙ

οοιπαπ‹Ιο ‹ΙΙ ο). Μποἰο 8οονοΙα. ΙΙΙ Ι.. Ποι·ποΙΙο Ι.οπταΙο, σε Ρ. ΜοπΙἱο

Σ'αΙοοπο, ‹Ιὶ Ο. ΛπτπποπΙοἱο ο τΙἰ Α. 05ΙΙΙΙο (πω. ΜΥ., ΧΧΙν, Μ,

ΧΧν, 3, ΧΧΙΙΙ, Ι, 98; ΧΧ)*ΙΙ, ''|, 99, 86), πιο ροΙ ποΙΙα ρι·οΙατα

‹ΙΙ 'Η. ΟΙπιπΙΙο ΑεοΙΙο (548 Π. Ο.) ίαι·οπο ι·ΙοπΙππιπΙο ο ΙΙοπια, ο

ειιττοεπΙο απ απο εοΙα ΙοΒΙοπο: Ε.1: Μπαμ σκοπο ο.τοτ·άοα.τ, οιιί

π!. Ηο.εΙΝέα.τ ροαο[αοται, αορο·τ·Ιαπω: ποοαπι Ιοπίοποτπ, απαπι Π.

ΟΙαααέα.: 8ταίοοοπο2 .κοοασπ, οοπ.εαΖο.σ οοπ.σσοίρ.τοπαπ2 (Ι.Ιν., ΧΧΥΙΙΙ, 10).

(5) 8πΙ ΙΙπΙτο πω· οεΙοιΙο αοΙ 543 τΙἰ Βοιπα Ια Μπα οπτΙοεΙποπο

,Μπα απ ΛιπΙΙοεπο ‹Ιοναεω Ιο 1οι·το ΙΙΙοι·οπο ‹Ι'ΟΙΙ›ἱει ο σε ΟπαΙππΙ:

Ε.σΙοοπιο αο.παοί.σ Μέσω οΙαο.οοο ραπίοα πανἱαπι παααπαρίπία, Μπι

ροαοχοσΙο ΙΙαπι€Ιοαπο έα 8Αππιπι.ικ Επαπ.ε·οο·οΙα, 0Ιοϋοποοπι ροϋπο ,

οποία, ροοΙαααπι απ Ρ. Μαπ!έα.π Άπω ροαο8οο σαπι ο.τοποέοπ αρραι·πί8,

ο€οσιιπταο£α Μάο αι! α|£οπαπι ίπ.εαΙαο Μαιο, £?'ατ·αΙΙΙαπαπι ααταπι

οα.πανίΙΙ, Η οαπι ροαοαα ουτοπία αοποπί.τ ίπ πω”. ποο!ί·ί2 (ΕΝ. ,

ΧΙΟΝΙ, ο ). Μπα ποοοι·Ιο αει αποοω οοι·ρι·οοπ, ο νοοΙΙ'οι·οπαοεΙ πο!

Ι' παπα εοραοπΙο απο πυονο ἱπνπεἰοπο ραπἱοπ ποΙΙ' ΙεοΙα , ΙΙ οοππΙο

οπΙἰπὸ ο Ρ. 8οἱρἰοπο, οπο προαΙοεο ο 8οι·οοΒιιο οΙποπαπΙο αοΙΙο απο

ποινἰ ροκ· τΙπίοι·ιοτο Ιο απο ΙοΒΙοπἱ οπο Ια ρτοεΙιΙΙανοπο: Ροαο2ου·

ΙΟ. ΛυτπποπΙοΙαε) 8.Ιππιπι.πι ροουίποίαπι ααα απο... Ιορόοπίοα.σ

οο2ίπαοτ·αι: αααίοασ οί αα ροαοσίαίαπι ροουίτιοίαο ααἰπαπααἰπ2α πανω,

μα: Ρ. 8οίρίο απο Ηί.εραπία τπά.ποοεοΙ. . . 5οἱρἰο οι· οο£οαἱπ!α παοἱοπο,

παω: απο απατα απ: ΙΙαΙἰα αααποΙαο απο οαρΙα..: αποφ,... ΜΜΜ",

ααίπαπαρίπ2α ίπ 8Αππ1Μ.Απ Ιοαποτπἰ££οπο ία.ο.κα.ο, ααία [ασπα πω,

απααπποπ πανα!οπι αρραπαΙαπι οο αππο θαπΙπαρίπο οπο; ασ.ισοπΗ.υ

πανἱὐα.ε οπιποπο απατα ΙΙαΙὶαο δὶσἱΙὶαοααο ασ 8Αππιπιππ €σπρΙοοπσ·ο.ο

(Ι.Ιν., ΧΧΥΙΙ, 99). ΠΠ οΙοεοΙ ΙΙιποι·Ι ραπ: α... τΙο1οι·ιπΙπποεοτο ποΙ 648

ΙΙ εαΜοΙΙο εοπαΙο οΙΙπ οΙοεΙΙιτα:Ιοπο ‹Ι'ππει ΙΙο1ΙΙα,ΙΙο ρου Ιο όἰίοοο όοἱ

πιοι·Ι εοι·οΙΙ: Μ (Μ. οοωπο (ΙιπροτοΕπιπ), Μ, απατα 8Αππικι.πι Ιο

ρίοποτπααο Π. ΟΙαααίο α-ααεσα.πα, όριο πανίΜατ Ιαπαίο ααααπααἰπ£α

πιαπίοαπαπι απατα, μια.» οπο". οοπαοαο οοπ.σα5.σσο2, 8α8απο8απ (Ι..Ιν.,

:απο ω).

(ο) 1.ο επαιΙο1Ιο ρτο‹Ιο Ι'ιιι·οπο ίοΙΙο ποΙ 547 ο πο! 549 (ΙΙ Βοπιο.

ΒοΙΙο ρι·Ιππο ιΙΙοο Ι.Μο (ΧΧΙ'ΙΙΙ, Ν): Είσαοπι απο” παο.: οποοαπία.ο

Ραοποπατπ ω! οοΙορὶπ$α Μπα 8Αππιππωι αο Οι. (Μανία, ααἰ ρ:·ονίποίαο

ροαοοπα2, οαροαο, ΟοοΙία.<τ [Μπανιου "απο α! ΙΙαππίααΙοοπ οοπιπιοαΙααπο

απα.πα.ο . . . ΜΜΜ. Ε αοΙΙο ποοοπαο: Παρα .. . .τϋπαΙ .προπαπ.υ Ισπίοποπι

ίπ πανέααΙίοπο, απατα α. Να ΙασΒα:Εοποπι τα!ποπί.σ . . . ίπιρο.είΙΙο σορἰὶσ

ίπ πανω: ροο/οο£αο, ιπ.οααπο .εαροταία 5.αππιπιπ, οφ ι·ιιΙποο·ο υποπΝαο:

παυσ.ε· ααοαπο αΙἰαποΙ Ροοποοππι αἰοἱοσ2αο ίπ :Μο α οΙα.ε·οο υ·οπιαπα ,

φωσ ποσα 8.ΑππιΜηι απο, σαρίαπΙαο· (Ι.Ιν., ΧΧΧ, 19).

(7) ΡοραΙοπίο.σ Μάο απατα ροουοπἑοοο2 (ΩΙπποΙΙπε), οοοΙί.ο.ι·οΕαπο ἱΜ ,

αποπ "Καποιοι 2οπιροπαπε ο.τεαουέο·ε8, ΙΙοαπι οπ.ταΙαοπ, ο£ αΙ› ΙΙνα

Οοο.ποαπι, α Οοο.:€οα ότι 8.«πιππιππ οπαὶοοέο (Α. Π. 550).-ΙΜ .καροταπ$οσπ

Ιαπωοο Μοπ·τπο , πιαΙΙο οι ο·αουΕοο· ο: σπραεοποο.« Ιοοί.ο οοαιροοιασ

ααου·ια ΜΜΜ οΙα.·τοοπι . .. ΖΙΙαΙ£αο ααα.τ.ταοαο απνπαπιοπΙίοααο .οροϋαοαο

πανω; αααοααοπ |οαοοαο: Πα το.σαια ασ Ιαοοοα£α οΙα.ο.π.τ Ω.«πω.ι-:ο

ιοπιι€2. ΠΝ παπι .πιΜαοΙαο το/ὶσΙαπΙατ· πασα , οπο... ορρυ·οο.Μ; οίο

οαπιασΙατπααο παπί £ο·πιραο, σο, πα.ΙΙο ροοοοραπ$ο ·ίτπροπίασΙι, ρήνα2α.τ

Τί. ΟΙαιιαίιω οΙα.σ.εοπι Βοπιαπι "απο" (Ην., ΧΧΧ , 39). Ι πιοπ£ί Ιπ.ααπί

πώ ταππποιιΙοΙΙ αει Ι.ἰνἰο εοτΒοπο αΙΙΙοεἱιπἰ ποΙΙα ροι·Ιο ,πα εοΙΙοπ

Ι.ι·ΙοππΙο ιΙοΙΙα 5ατιΙοειια. Ποιο πο ία ι·Ιοοι·οΙο ποΙΙο οπο @πωπω

Ι5Ιοι·Ιοπ: Μπα “Η π. ο. 8αι·ιΙἱπΙοο) ροποίαοπ [πάω , Ιπ.εαποταπιααο

·ἰ›ιιπι‹ιπὶαω πιοπααπι ρτο[αοπο (Η , 6 , 85). 8οπο οιΙππτΙΙο ιιοιπἰποΙΙ

‹Ια ί.ΙΙοακΙΙαπο, οπο ‹ΙοεοτΙνοπ‹Ιο ΙΙ πατα αοΙΙ'ΙοοΙα ιΙΙοο

. . . . . . . . . ααα ποσρὶοϋ απο2οπ

ΙπππιΜ.τ, οοορα!οσα, ρτοοα.τ, οποίοίοααο ποσοστο:
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ι·ιιιιι.ι. δ!

Ιω. ...απο Ιι!ιιίΙσ σιιι·ι!σ, σΙισ σσΙιιιοι·οιιο ! πιασει! ε!! !!οιιιιι, σ εοσσοι·σσι·ο
,Μ- ο ο ο ο ο ο ' μ

Π-ι-Μιν·5°· οι !ιισσειιι ι·στιιιιιιι ιισ!!σ πάσι!!! εριο8,σισ σο!! ΑΙ`ι·ιοσ ω, ιισ Ισ

ί.σσ.-Μο-89. ι!οιιρ!σ ι!σσ!ιιισ ε!! ίτιιιιισιιΙσ !ιιιροεΙσ ιια!”!σοΙσιι! (θ), οι! Ισ εισι

απο, είι·οοιι!ίσασο, ασ Μαρια σσουοι·αιιι ο! αισίοοι·ιιιιι /οιπί!ία

απ σ.ισσιιί, οι·αοσ.ιοασ σοσπαι··αοι οποιρΙ'αε ο! αρ)ιατα!ασ |οσίε.ε·οπί,

ίπσι·σαίοίίσ απο β·ααα!ίία!ί.ι αί.ισσίιιισιι ο:ο!ιί!ιοί!. .Ινσαπσ οπο!!
.. ο 5ωωω- ρ!σ Ισ,<.ς!ισ σ Ισ ειισσ!ιιΙσ Ιιιιι!σΙισ !ιιν!σίσ ι!ει!Ιο νσεεοΙο. Βιιπ!σειιιι

. μα· !`οι·ιι!ι·σ σ!!νσιι!!ιιισιιΙσ !'σεσι·σ!!ο !ειΙ!σο (3), εσιισ Ισ!!! ι!!

ΙειΙσ !ιιιρσι·Ιοιιισ, σ!ισ ιιοεσειιιο ιισ!ι!!ιιισιιΙσ !!!ιισΙτιιι·!ο ιισ!!σ

. ιιισιιιοι!ει όσο!! ιιοιιι!ιι! ω). Ι.ιι εσ!ο ρωταω σ!! ΠοΙ.σιισ !! νοο

σΙι!ο ο !ιι !ιιιοιιιι οι! οιιοτσνο!σ τ!σσιν!σιιιο ι·!ιιιοε!ιι ει! Βιιι·τ!! !ιι

σιισΙΙ'σοσιιτσ.σσαιι!Ισ ο! σο!!! οι!οσειιιισιιΙσ σοιιιιιιιι!! ιισ!Ιο το- '

ιιισιισ. σ!ι!ισι!!σιιισ.; ιιο!ο!ισ Ισ!σ !ιι !! εσιιιιο σσιι σο! σα!! εισι

ιιι!ιι!ειι·σ Ισ. ρι·ον!ιισ!ιι, σ ΙοπΙο !ιι· ιιισι!σε!!ιι.σο!!ιι σιιο!σ φωσ

σε! εισσεσ, σΙισ πιο! σου Ισ !ιιιιιιιιι! σι·σε! νοι!ιιΙο ιισ!!'!εο!ο. ιιιι

σεισιιιρ!ο ρ!!ι !ιιιιι!ιισσσ.ι!! σιι!ι!ιΙ!σιι. α!ιιε!!ι!ει σ τ!! ρι!νιιΙει ν!νΙὶι.

Ρί·οοίποίαπι πωπω δ.ιοοιινωια, ι!!σσ ε!! !ιι! ΡΙιιιοισο (ει),

σπιτι απο οπο: οποίοι /ασταπί ρπασ!οποε·ίαοοι·ποσπ!ίσ Μισο,

Ηιισ!ίοπο; Ιπ.ιαποσ ίπ[απιαί πανίία υποπίο.ι.

Πο ω!. ΟίΙιὶοπ.

Ε $!!!ο !!ιιΙ!σο !! εισι·σιιιιει, ιισιισει ιιοιιι!ιιιιτ!!, σο!! πιασει!! νσι·ε!

Οπα σίοΙοί ΠαΙίαπι , σα.ιι·οι·ο ίοι··ι·ίεΙα εί07°οο

! -·Βιοοι·σσί .ισο)ι·ιιΙίσ Ιαίο [Μία σσ.

Ραπίσοι·. ΧΙΙ, 879-73.

(ι) Π! -σιισει.ει σΙι·ιιοι·σΙ!ιιιιτ!ει σΙιΙισιιι!οιιισ σο! οποιο Μισο σ! !ιιιιιι:ιο

!ιι Ι.!ν!ο Ισ εσειισιι!.! Ισε!!ιιιοιι!ιιιιισ. Νσ! 548 (Π. Ο.) Ε'π. Οσίανίαο

ρι·ορτοείοι· σα: 8.ιιιιιικιι ασ Τί. ΟΙαπαίο Ρι·αοίοι·ο, σιιίπ.<ι σα Ρι·ουίποία

πω, ίπασπισιπ οπο |ι·απισπίί αανσιι·ίι, !ιοι·ι·σαοασ ποπ :Μαιο , οποσ

ίαπι [ασια σι·απ2, ι·σρΙσία , σα! ποσα αοιίί|ίσαία (Ι.!ν. , ΧΧΙΧ , 36).

Χσ!!'ιιιιιιο εσΒιισιιΙσ, πω· ίπαιισίατπιπ Ισπιριισ οί σα: 8ιιιιιιιινιΑ ασ

Ι.σιι!πίο ρι·ασίοι·ο σσπίππί οποίαί·ίασ ποσοι, σπιπ σοπ·ιπισα!ιι, οι υί_αίπίί

ι·οείταίαι·πιπ ρι·ασ.ιίαίο, σ! ασ ποσα, οί πο £οπηιοσία!ίοιιιι πιαι··ί Μία ,

ίπ .-Ι[τίοαπι ίι·απεπιίσσι·ππί (Ι..!ν., ΧΧΧ, 94). Ε ιισ! 550 (Π. Π.)

σοιιιπισαΙ·ιω σο: 5ίσί!ία 8Διιιιιιιι.ιουιι Ιαπωνια οί!ί2αΜπαπποπασ σ||'σσσι·ππί,

α! ρω οσσίαι·α /Μπιοπίππι υπσι·σαίοι· παιιίίσ τσ!ίποασποί απ., ΧΧΧ, 88).

(9) Νο! ιισι!οι!σ οι Ισιιιιιο, ι!! σο! σ! ριιι·Ιιι , «ω σε!! 587 ει! 571 οι

!ιοιιιιι, Ισ οσρρισ ι!οσ!ιιισ σο! !”ι·ιιιιισιιτο Γιισσιιο !ιιιροείσ σ! 8ειι·ι!! μου

Ιι·σ νο!Ισ σοιισσσιιι!νσ , ι!ιισ ο!οσ ιισ! 56! σ 569, σειισιισ!ο ρι·σίοι·σ Ι..

0ρρ!ο 8ει!!ιιιιΙσι·σ, σ!! ιιιιιι ιισ! 563 ιισΙ.Ιο Ισ οικείου! α! Ο. ΕιιΙι!ο Ρ!!!οτσ:

Μάσα ιιι·ασίοι·ί ( Μ. Ασιιι!!!ο 1.σρ!ι!ο ) ιιιαιιιίαΙππι , π! απο: είσοιππασ

[πιιπσιι!ί (!ιι 8!σ!!!ει) σ.ικίαστεί; οι οι! πιο" σοιπροιίαπάπιπ αουσασπ

απίπαπο ίπ Οι·ασσίαπι σα·ι·ασσι!. Μενα Δ. Ορρίο ασ α!ίοι·ίσ ασσιιπιίσ

καιίασνιαί.ι ίπ 8.ιιιιιιινισ ίπηισσα!πιπ: σσίοπαιπ ποπ ίπ Οπασσίαπι , .πιο

!!οιπαιπ , ία |σιιπισπίππι ποιοι” ιιίασαπσ (Ι.!ν. , ΧΧΧΥΙ, 9). $ίοίίίασ

Βιιιιιιινισιισοσ οίπασ σο αππο (569 Π. Ο.) αεσπιιιασ βιιιιποπΕί ίνπρσι·αιασ:

6ίσα!πιπ οποιο [ταιιιοπία·ιπ ίπ πιίοίοίίαπι ασ! σ.ι:σπίίιιιπ ροι·ίαι·ί ίιω.ιπιπ:

σα· 8ΔιιιιιιΝιΔ , μια· Βοπίαιπ , ραπ ίπ οσίοΙίαπι , σοιΙσπι απο δίσαίαιπ.

(Ι.!ν., ΧΧΧΥΙΙ, θ). 8ίσίίίασ ίσαίο απο σ! σία.νείε; οποσ ίπ οα)ιτονίπσία

οπιί, ιίσοι·οίο, σι π! απο.: αοσπιιιαιι /Ισπιπσιιίί ποιοι: @ασίστ ίιπροι·αι·σί

8ίσιιίίε; σαι·ιιιπ αΙίοι·απι ίπ Διίαπι, α!ίοι·απι ίπ ο·ΙσίοΙίαπι απαιτεί.

Μονο ασ 8Διιιιισ σ.ιιίαί , «ποσο οι! σοπΙσπι σασί·σί!ασ οι [Μπισπίπίπ ,

οι! απο; $ίσα!πιπ, ιΙσροι!αι·ί ίιαι.ιππι (!.!ν. , ΧΧΧΧ'ΙΙ, 50). 8! Μ!!!

ρσι·ίι ιι ουσ !ιιοΒο, σ!ισ !ιι :Μεσα ι!ιιρ!!σει2!οιισ ‹!σ!!σ ‹Ισσ!πισ ίι·ιιιιισιι

απο: !ιι !ιιιρσειει ει! Μα!! πιο! 57!! σ ιισ! 58! ι!! Ι1οιιιιι, σ σΙισ Ωσσειι·σ,

ν!ιισ!!οι·σ σ!! Ροιιιρσο, σοσΙσ!ιισσ ! 8οΙσίιαπί ιισ!!'ειιιιιο 700 (Π. Ο.) ο

σοτι·!εροιιτ!σιισ !'οΙΙιινιι, ιι νσσσ ι!σΙ!ο ι!σο!ιιισ ριιι·Ισ, σο! !οι·ο ι·!σο!Ι!,

σ!ίι σ!ισ μονα σεεσι·σ πω.. Ισ 8:ιτι!σΒιιο απο ι!σ!!σ ρτον!ιισ!σ αοσπιπαπο

ε!ιιο ο!!'σε!!ιιι!ιιιισ ι!σ!!ιι ι·οιιιειιιο ισριι!ι!ι!!σει.

(δ) σο. ιισσ:ιι!α!σ ιισ! 548 ι!! ΙΙσιιιιι εοΙΙο !ιι μι·σΙιιινι ι!! Τ!. (Σ!ειιιι!!ο

Πσι·οιισ, σοιιισ ε! !ιι! οι! !.!ν!σ : #'σσί!πισιιία σιτσι·σί!πί (ι·οιιιιιιιο) ασοπιπί :

οι πιαπιίαίππι θσίανίο, οί απο αιτασίοι·σ οοσι·σΙ, οί απία σο: σα οπουίποία

(8ιιι·ι!!ιι!ιισ) σοιπραι·ατί ασ πι!ί!ί 1ιο.ισσί: σα αποοιιο απο!! .ιισαιιίίοι· σαι·αία

τω. ΜίΙΙσ άπσοπίασ Μπα, Ιπσνί .φαίίο, ο! ιίαοάσσίιπ πιίί!ία £απίσαι·ίιπι

πίσω (Ι.!ν. , ΧΧΙΧ , 85).

(4) Α! ειιι!ι!σί!! !ιι!!! ε! ιισσεσιισ ιιι;ε!ιιιισσι·σ ! εσειισιιΙ!: Ι.° Ισ σοιι

‹!!ι!οιισ !ιιιροε!ιι οι! $σ!ρ!οιισ ει! Ωιιι·Ι.ιια!ιισε! ι!! ει!!οιιΙειιισι·ε! σ!ιι!!σ !εο!σ

ίιι!Ιο ροεΙσ Μι Ι'ΙΙιι!!ει σ !'Α!!!σει (ίπο·πίίο οπιπίοιω, οποσ ίπ!" ΙίαΙίαιπ

οι κ!ρ'ί6'(ΙΜ «πω, ασσειίοπί (!.!ν., ΧΧΧ, 16), ει!!οισ!ισ πιο! Μ!! (Π. Ο.)

οσε! Ισ ι·!σ!ι!σ‹!σνσιιο σΙσ!!ιι οπο, 9.° Ισ ιια!Ιοι!οιι! ιιιιιιι!ίσσαιΙσιι! !ιι

Βιιι·ι!σειισ ιισΙ!ο εισεεο ιιιιιιο 549 , ι!ορο ε!! ει!!! ι!! οε!!!!!ίι οσιιιιιισ!ιο!

ι!ιι!!ο σον! ριιιι!σΙιο σοιιΙι·ο Ισ !!οΙΙ:ι τοιιισιιιι, ι!ιιι·ιιιιΙσ !! Ισιιιρο ι!σΙ!ο

Ιι·σειιιι (Ρο!ν!ι., !!!ι. Χν, σειρ. Ι ο οσε. - £.ιι:ασηιί. Ι'αίσι., μια. 99!);

3.° !ιι ρσι·ρσΙιιιι ι·!ιιιιιισ!ο ει!!ιι ι·!σοιιιιιι!σ!σι ι!σΙΙ'!εο!ιι ρι·οιιισσειι ‹!ιι Διι

ιι!!ιιι!σ ιισ!Ι'ιιιιιιο ιισιιιισιιΙσ (550 Π. Ο.), !ιι οσσιιιι!οιισ ι!σΙ!ιι !”ιιιιισσσ

σοιιΙσι·σιιιιι σει !ιι! ιινιιΙσι σο! ειιι!ι!σΙΙο 8σ!ρ!σιισ ( Ι.!ν. , ΧΧΧ , 30. -

Ρο!)!ι., !!!ι. ΧΧ', αφ. 5 σ!. ως.)

(5) ίπ υίί. δα!οπ. Μαίοι·. σα ίιιίοι·ρισί. Χίίαιιατί, Ισια. !, μια. θ!8,

απ!. Ι·'ι·ιιιισο!. 1ι!!.ΝΠΊ (!ιι-8°).

ποί!ασ ισοοιιίοίοίί ριιο!ίσαιι ίοιοσπ.ιασ, σο!! σίι·οπιιι ποσοι ποσο .πιω

Ποίο αιιιοπίαοί!, απο οοιιιίΙσπίσ αριιαιίίοι·ο, οσεΙσπι οί σ! Με

ασ! εασι·ί/ίσία )ισταοοιιιΙο )ιιοι·ίαπίσ (θ). Ήιιιιαπι ίπ Με Μισο

[οσί!ίίαίίσ αίοοσ σίιπρΙἰσί£αΙίσ σα!πίίΙίσ σ.ιΙσιισίοπε: ία.πίΙίασ ι·ί

απο σ! πιαπιία!ίο στο ίιιι)ιισινο που!!! αίσιο: οπο οσοι οποσ

σίαΙσπι, στουίΙαίσιιιααο ρι·ασ .το πιο, α! ιιαπσααπι ί!!ίσ Μπιο

ιιαπι ίιιφσιίοιπ ποσοι: Ισινίοί!ίασ |αοιίί, ποσοι: ο!ιατίο.<ι. Μο. Ισ.

ρι·σΙιιι·ο ο! ΠειΙοιισ, Ιισιισ!ισ !!!ιιεΙτιιιιι ι!ει!!”!ιιιιοσσιιισ πιο ν!ιο,

ι!ο!Ισ τ!α-!ι!σιισ σο! οπο! σοσιιιιιι!, σ ι!σ.!!'οιιισι·σ ί!σΙΙσ ατσσ!ισ

ΙσΙΙσι·σ σει !ιι! ιιοί!τ!Ισ ιισΙ!ο. ι!!ιιισε!!σΙισπο. σου Ειιιι!ο Π), .!ιι

ο! σεσσ! σοτιο. οιιι·ειΙο, σ οσε! εσειι·σει οι ριι!ι!ι!!ο! σννσιι!ιιισιιι!,

σ!ισ Ι.!ν!ο εισσεο ιισδι Ιιι·σν!σε!ιιισ Ισ ριιι·σΙσ ιισΙ τιισσοιιιιιι!!;

Ποσο σο: δίοίίία δπαοιινι.αουσ ιπασπί σοπιιιισα!ασ ο! οσ.ι!ί

ιποπίο σισει·οίίαί Μεσα. 5ίσί!ίοιπ Η. ι!!αισοο!Ια.ι, δαιιοιινωικ

.ΙΜ Ροι·σίασ δικο οο!ίιιο!ιαί , σαπσία.σ σ! ίπποσσιι.ι, ασροιίοι·

ίαιασπ ίπ |οιιοι·ο σοοι·σσπάο |ιοοίίαο: [πσα!ίσαο σο; ίιιοπία [πισ

ι·αίοι·ο.ι, σ! .ιιιιιοιίασ, οποσ ίπ σα!!ποι ρι·ασίοπαιιι :από [απο

.τοσα οι·απΙ, σίι·οιιοισίοί απ! οποία!ί (θ). Βιισσσοσί!σιο ο (Ιοίοιισ

αιι!ιισ!!σ! ο!!τ! ρι·σ!.οι·!, σ Ισ σιι!σΙσ ιιιι!ιΙι!!σο ε!σΙ!ει ΒοτοσΒιιο,

ιιι·σοσε!σιιίσ ί!ει!Ιει οσο είοι·ισΙο σει!!!ν!ιο, Ιινισσοτοσ !ιιοεσσι·νειΙο

ι!ει!Ι'σΙοσιισιιΙσ !εΙοι!σο ι!! Μαιο, !! σιιο!σ ρσι·σ!ὸ !!ιιι!ισσε! σ.

τσα!ε!ι·οι·σ ! οσοι! ι!σ! σσνσι·ιισιι!!, !! ιιιιιιισι·σ σο! εο!!!ει!! οι!!

σοιιιιιιιι!ονοιισ, σ Ισ Ιοσοσ σ!ισ εΙι·σοι·τ!!ιισι!οιιισιιΙσ !ιιιιισιισνοιισ!

ει! ρτσν!ιισ!ο!! ιιι!σσι·! ο ι!σριιιιρστο!! (θ).

(6) Β! οιισιιιιι σοιιι!ιισιισιι σοιοιι!ιιιιιι εστ!εσο νιι!σι·!ο Μεισε!ιιιο:·.4ασ,

.τί απο! πω: .οποίο σο· ί!Ια.ιίι·ί.ι ιισΙΙίσαιι Ιιασαίπίο πιο είι·ααπΙίιι Μαιο,

ίι·ί!ιαοαπο οποία οσπιί!αίιισ Ηίηιαπίαπι Ναοί, οί οιίίπασπίοι·ππι Μπίστι

.ι·ιιπιρία Ιιτουίπσίαπι μπαι, οοασπι που, σοασπιαιισ οίπο, απο παπί”,

α" σοπίσπ!ια Μ, ποππο πιί.<ισι·αοί!ίε σ.πίσίίπιοίιπ2 Λίστα σα! ρο8ίσπ

8ίσιιίπιο θαίο 2οίοι·ανίί, οπία ίΙΙππι οποία /ι·ιιαα!!ία!ίι οοπ.ιπσίααο , οι

!ιοσ ασπσι·σ οίίοσ σπιτι σιοπιιια ιΙιί!οσιίίπο σοπίίπσσα! (ΡΜ. βιο!. ιπσ·ιποι·.,

Ι.!!ι. Ν, σειρ. ΙΙΙ, ; ιι). ΧσΙ!σ απο!! ριιτοΙσ σοιισ σε! ιισΙ.ιιι·σ Ισ νσει!

α!! ιισ!!σ οι σιιρι·σΙΙο ιισιιΙσ σ..! ΩσΙοιισ, ιι!ιιισιιο οσο !ίι σοιιι!α!!ειιιπο

ασ!!ο ιιρσσ!σ σο!Ισ ιιιι!.!σΙισ ιπασίσασ!ισ ειιτι!σ.

(7) να!. οσο. με. 49, σο!. Φ, πω. 9. Η ιιιισεΙο ειιιιοι·σ ι!! @ποσο

ρα· Ισ ·ΙσίΙσι·σ ειισσΙισ σ ι·σιιιιιισιιαιΙο σι!οιιι!!ο ι!ιιΙ ειιι!τ!σίΙο Υει!στ!ο

Μιισε!ιιιο (ομοσ. σ!!., !!!ι. Υ!!!, σειρ. νιι, 5 Ι): Μετα (Ο:ιΙο) αταοσίο

ίίΙσι·ίιι "παπί σοποποίοίί: οποία απο, ίπ‹Ιο ασσίίπιοιπασ, οποσ! οποία

οποία ΡΩΜΗ: ίσοι ισπεα: οίαίοίί.

(σ) ω., Χισιιιι, οι. _

(9) Βσ! ρι·σΙοτ! σιισσσε!ιι!! ο Πιιίοπισ ι!ειΙ 554 ει! 57! α!! ΙΚοιιισι πιο!!

οσοσι·ι·σ ιιο!ειι·ο! ιιοιιι!, ρο!σ!ισ ει! νσοι·ιιιιιιο ‹!σσσι·!!Ι! ιισ!Ιο @ο ιιισιι

Ισνιιιιι :στα ιισ! ρι·σίοι! ε!! 8ιιι·τ!σειιιι. Ε. ι!σ!!σ Μεσοι σίι·σιοικ!!ιιιιτ!σ οι

!'ι·ιιιιισιιΙο !ιιιροσΙσ ει! 5ιιι·ι!! οσα!! οπο! 5οι-σιι-σο (Π. Ο.) ε! ο α!!ι

ιιιιι·ΙειΙο Ιι!ίι σαρκα, σο!.ΙΙΙ, πιο!!! 9. Ι!!ιιιειιισ ί!ιιιικιιισ ο οπο! σο!

ί:ιιιίο ει!σιιιιιι οσοι! σ!ο!!σ Ιιιιιρρσ σ!ισ Βοιιιιι !ιιν!ο σ!!°!εοΙο ιισ!!'εισ

σσιιιισιιο ρσι!σι!ο σ!! Ι.σιιιρο. 8! σ @ο νσι!ιιΙο (ιιορ., μια. 50, σο!. 98,

ιιοί. 4) σ!ιο πιο! 540 !”ιιι·οιιο ι·!τ!οΙΙσ ιι ιιιιιι εο!ει !σε!σιισ. $σιιι!ιι·ιι σ!ισ

ί!'ο!!οι·ιι !ιι σο! που ε!ιισσιισ σσσισεσ!ιιισ !! ιιιιιιισι·ο, ε!ιισσΙισ ιισ! 548

Πι σοιιιιιιιι!ειΙσ ει 0ιισσ 0ΙΙ:ιν!ο σ!! ι·ιιιισσΒιιιιι·σ 8απίίπίαπι ίσαίοπσιααπσ

ε! 'Γ. Ω!ιιιικ!!ο (Ι.!ν., ΧΧΙΧ, 13), ιισ! 55! ίσαίο απο Μ. Γαοίο ίπ δοτ

ιίίπίοπι, οποία Ρ. Ι.σπίαΙπιι πιο σπασω” Ιιασπίσοοί, τΙσσοι·πίίαι· (!.!ν.,

ΧΧΧ, 41), σ ιισ!!'οιιιιο σσειισιι!.σ !ιι οι·τ!!ιιιιΙο ει! ρι·ορι·σίοι·σ Μ. Υει!στ!ο

Ρο!!ιοιισ, ια ίπ 8αι·αίπίαπι !ι·αίίσοι·οί, αΙοασ οι: σο:σι·σί!π, αισί οι οιι.ιοί,

απίπαιισ πιί!!ία ουσίαν!! ποπιίπίσ Ια!ίπί, ακί σοι·πιπ ιπίπίπισ ιιια!ία.

σιίροιιαία ιιαοασι, ίσασσα(Ι.!ν., ΧΧΧΙ, 8). @ποσοι !σ8!οιισ ν! σ!ι!ισ

ρι·οΙισ!ι!Ιιιισιιίσ Ισ σωστο μου οΙΙο οπο! σοιισσσιι!!ν! , !ι·ονιιιιοοε! !ιι

!ι!ν!ο , σ!ισ ιισ! 553 !ιι οι·ι!!ιιιιΙο τ!! σκορπιοσ! ιισ!!σ ίσκιο πιί!ίΙίοιι.ο,

φαί ίπ 5αι·αίπία αποσπά!! πιο· πωπω αππο.ι [σοί.ισσπί (ΧΧΧΙΙ, Ι), σ

σ!ισ ο Βιι!.οιισ ιιισ(!σε!ιιιο (ιιιιιιο Π. Ο. 554) !ιι ί!ιιΙο Ι'!ιισσι·!σο α!! σι·

ι·ιιοΙιιι·σ Ιι·σ ιιι!!ει ίσοι! σ ι!ιιιισιιίο σσινο!!! , σ! οποιο ίπ ρι·οοίποίαπι

(!. σ. 8οι·ι!!ιι!ειιιι) οσπίσιισ8, οσιοι·σ.ι αίπιί8ίοι·σί ροαίΙσσ σααίίο.ιοπο (ΧΧΧΙΙ,

8). Π!!! σ!ισ ε! ριιίι !ιι!σιι!τσ, σ!ισ, σσσοίΙιιιι!! ! Με! ‹!! εοπιιιιοεεει, σ!!

ιιρστΙσ τ!!ισ!!!οιι! σ οι απαιτει, !! σοε!ιιιιισ ι!σ!Ιο ι·οριι!ι!ι!!σίι !ιι ι!!

ιιιιιιιοσιισισ !ιι 8ιιι·ι!σειιιι ιιιιιι απο Ισρ;!οιισ , !ιι οιιιιΙσ σοιιιροιισνοε!

σπ!!ιιιιι!οιοοιιΙσ ι!! σ!ιιιιιισ ιιι!!ιι σ ι!ιιιισιιΙο !ιιιι!!, σ ι!! Ι.ι·σσσιιιο απο!!!

(Ι.!ν. , ΧΙ., ι , 18, 85, σ! ιι!!!ι. οπο). Α ιμισεΙιι ίσια! σΙειιιι!ο!σ εισ

α!ιιιιασνιιιιο! !ιι σιισσ ι!! !ι!εσιιιιο Ισ Ισσ!σιι! Γοι·ιιιιιΙσ σο! εοσ! ‹Ισ!ιισιιισ

- Μ



52 ιιιεειιιιιιι2ιοικι:

Ρει·ο ιισΙ 57·Ι, εοεσιιοο ρι·σ1οι·ο Μ. Ρἱιιοτἱο Ροεσο, τἱιιοσ

οποιο πεΙΙο ειιτοε πιοιιιο,οιιο (οἱ ιιιιιἱοἱιἱ ερἱτἱΙἱ οἱ ι·ἱΙιεΙΙἱοιιε.

ΑιιΙοτἱ ω ιιτἱπιἱ πιο1ἱ Ιιιτοιιο οΙἱ ιιΙιιἱιιἱ σο οι·ιιιἱΒοτἱ ΙΙισσί,·

οιιοΒΙ'ΙΙισ.ιι ιιιεοοεἱιιιἱ σΙιο ιιπ πιοιιο εοεοΙο ἱιιιιοιιιἱ ονοοιιο

οοΙο1ἱοιιιο Ι'οΙΙἱι·ἱ1ο ι“στοσσ οἱ Μ. Ροπιροιιἱο Μοιο θ). ΛΙιἱ1ο

ιοτἱ οἱ ΙιοΙιο, οι Ιιιιι·ι·οπἱ, ο ο'ἱιιιισσοεεο 1οι·σε1ε, ε ρετσἱο

οοιιιιιι·ο ἱποοιιιἱ1ἱ ε σοτειοοἱοοἱ, πο ιιοιἱνοπο σΙιο Ιο ΙἱΙιοτΙο

Ιοτο 1οιιεε σἱι·σοεοτἱ11ο οπιτο οἱτιιιιἱ σοιοπιο οιιοιιιιιἱ ο εοΙ

νοοοἱ, πο Ιο εετνἱ1ἱι οεΙΙο ρο1τἱο ιιοἱ τἱιιιοιιοιιιἱ ΙιιοοΙιἱ οοἱ

Ι'ἱεοΙο ροιἱειι1οιιιειι1οιοΙΙοτονοτιο(ο). Ι.ονοιἱεἱ οιιἱποἱ σοΙΙο

ιιτιπἱ σοιι1το ἱ τοπιοπἱ οοιιιἱιιιιιοτἱ, ο σοιισἱιοιιοο ιιΙΙο οτπιἱ ἱ

ιιοροΙἱ Ιτο1οΙΙἱ, οἱοοετο ιιτἱιισἱιιἱο οο οπο πιιονο οιιεττο σΙιο

1ο σιιιιι.ο οι πιοΙ1ο οοιιοιιε ο οι στιιοεΙἱ ΙστἱΙο. Ποιιιρτοεεἱ, πιο

ποπ οοΙιοΙΙο1ἱ οοΙΙο Ιοοἱοιιἱ Ιο1ἱπε(3), ἱιιεοτεοτο ιιιιονοιιιοιιιο,

_ · οορο οπο οπιιἱ (ο), οοιιο Ιο ιιτειιιτο οι Τ. ΕΙιιιιἱο Ποιο, ο

ιιΙ1οεΙο1ἱιιἱ σο”ΒοΙοι·ἱ, ιιοροΙἱ ποπ ιιιοιιο οἱ Ιοτο ΙιοΙΙἱσοεἱ ο

Ιἱοτἱ, ἱιινοεοτο Ιο ιιτονἱιιοἱο εο11οροεΙο οἱ-Βοιιιοιιἱ, οονοο1ο

τοπο ἱ σιιιιιρἱ ο Ιε ιοττο ποιο ιιιεεεο ο σοΙΙιιτο, ο ιιοεστο ἱπ

οι·ονο σἱιποιιιο Ι'οεοτσἱΙο ε1οιιιΙοΙο οοΙΙο τεριιΙιΙιΙἱσο, σΙιο ἱΙ

οοιιιἱιιοπιο σοιιιοοἱο τοποενο ἱιιοΙιἱΙε ιιο οριιοτει σο οτεεἱειοτο.

ΕΙιιιιἱο πιοιιοο Ιειιοτε ο Βοπιο, εἱοιιἱΙἱσοιιοο οἱ ροοι·ἱ Ι`ἱπι

ροτ1οιιιο απο οοιιιιιιοοεο; ο Ιο εΙοσεο Ιοσοτο ἱ $οτοἱ, ἱπνἱοποο

Ιοοοιἱ εειιτεεεἱ, σΙιε τἱἱοτἱειετο οΙ εοποιο ἱἱ ροτἱσοΙο πιο

σοεσ ρτοεεπ1ἱ, ε οι ιιτοιιιο ο νοΙἱοο οποσ, μοι Ισ ποιοι ιιΙιιιοιιο,

Ιο τἱοΙιἱεοοεεετο. Βοοοπι ισποιοτσ οι οι διιιιιιιιιω ιποοποπι

1ιιιποΙΙιιπι οπο, ΙἰΙοι·ι`.ι Τ. οποιο οιιασ1οπίσ σοοπίΙππι πι, οποσ

βέτο· πο: οι! .ισπα1πιπ αΙΙιιΙσπα2. Πισπισε, σοποπο Βιιι..4ιι0

παπι αιασί!ιί.ι, ροσο(απι οιι·οιιίιισίοπι ίιισα.ιστοιιι, ποσ απο ιποαΙιοο

σι:σι·σίΙο, π ιπαοιιο οιοι·Ιο ροσιιΙσπιία οΙι.ιιιοιριο, "Με οιιοΙσι·α1.

Εαοσιπ οι .5'ατοοι·ιοπ Ισοοπ ποπ2ίαοαπι οποιοι, οι ιποίοοι σα!

ιοπι (πιο οπιιπ ποτοσ οσρΙοταιοσ οπο) οοισιιι ισπαιιι.ι /σι·το2.

Ποσο ἰσοαΙίο, ΙοΙιιπιοιισ οιιοο οι! διιιιιιιιΠ.4Μ οισιοιπσΙια1, οι!

ποσοι ιποοί.ι!ι·α1οιι ι·σιοσ1οιπ σει (ει). ΙΙ Ιἱιιιοτο σοἔἱοιιοΙο οο ΙοΙἱ

ΙοΙἱιιο, 1ο οιιοΙἱ σοποιονοιιο οποιο εεπιιιτο οἱ εο11ο πιἱΙο ο σἱποιιοσειι1ο

ίοιιΙΙ, ε οι οιιο11ι·οσοπιο σοι·οΙΙἱ (Ι.ἱν., Ιοσ. σἱι. οι οΙἱΙι. μισο). Ρετο

Ιο Ιεοἱοιιἱ ποσοι ἱπνἱο1ε ο 8οι·οοΒιιο το νοοοπο σοιπροε1ε οιιοιιοο οι

σἱιιτιιιε ιιιἱΙο ΙιιιιΙἱ , οιιοιιοο οἱ εοΙἱ ιτε πιἱΙο , ε οι οιιοειιιο σιινιιΙΙἱ ,

1ιιΙνοΙΙο οι 1τεσειιΙο σιινοΙΙι , ε οι εεἱ πιἱΙιι (οπο , Με ιιΙ1το οἱ (οπο

οιΙο πιἱΙο ε οι σονοΙΙἱ 1ι·εσοιιΙο (Ι.ἱν., ΧΧΧΙ, 8; ΧΧΧΙΙ, 8; Μ., 19;

πιο , θ) , εἱοιιιιιιιιἱ οεΙ ειιοοε11ο @πιο ιιιιιιιετο οι 7,500 Ιοπιἱ ο οι

400 σονοΙΙἱ.

(1) νεο. εορτ. με. 45, σοΙ. 1, ιιο1. 1 ο 4.

(9) ΙΙ Ζοιιιιτο (Πέσο, 1.οπι. Η), ιιοτΙοποο οι οιιοεΙ.ο ο οεΙΙο τἱΙιεΙΙἱοιιἱ

ιΙ0ΒΙΙ οιιιιἱ οεΒιιοιι1ἱ, οἱσο: οπο: ροηισιιιαπι ι·οιποιι·ι οιτασσοι·ισ οποσ

ισπιίαιιι ασοι·ο |ει·σπιοσ, ισοί1ιοπσπι ιπουσι·ιιπ1, .πα οσιιιιο σιιοασ1ίσππι.

(3) Ι.ο οε11ο Ιεοἱοπἱ ετιιιιο σοιιιιιιιοοιε οοΙΙο ιι1οιιεο ιιτο1οτε Μ. Ρἱπιιτἱο

Ροεσο, ἱΙ οιιοΙο τἱσενεΙ1ε οιιΙ ρτοσοπεοΙε (Μ. ΒεΙιἱο 1 εοΙοο1ἱ οΙιο

ιιιοιισιινοπο μοι· σοιιιιιΙο1οτ ιιιιεΙΙο οεἱ εοσἱ ΙοΙἱτιἱ. ΡσιιιΙσπιιασ τοπια

Με στο! (ἱπ ιιι·Ιιε) , οι , οιιιιιπ οιι·οοιισι· σΙσ|`σσ1ὶοπσιπ Οοι·ιοι·ιιιπ, ΙισΙ

Ιππιοιισ αο Ιι.ιιιιιοιιιιιο σοπσιια1οπι ίπ 8ιιιιιιιιιιιι, οσιο ιπέΙΗα οιοοιιοπι

σ:: εοσϋι· ΙαΙἱπἱ ποιπιιιι.ι “πιο οιΙασαά.ισσ1 σ1 Επσσοπιο.ιι σοπίΙσο , οπο.:

Μ. Ριπαιποσ ρ·ι·αο1οι· ποιοι ιο 8ιιιιιιιιι.ιιι (ι·αϋσσι·σι, ιαιιιιιιπ ποιπιπιιπι

οσπιοπιιιιιπ πιο, “οποια ποίοιισ ασοι·οι·ιιιπ σοπ.ιιιΙο.ι· πιιπΙοανσπιπ1, οι

έ.: πιιιιιοι·π.ι απο πιίΙίιιιιιι ποπ παπά!. @πιο οσοπι1ΙιποΜπιπ, .ιοπισι·σ

α (Μ. Βασοιο οιι·οσοπ.ιιιΙο, οπο οπο Ιιιοσι·παοα1,ιιισοιιηπαοιοτ, α1οιισ

·ἱπιΙσ 8ιιιιιιιιιιιι 1ι·αιισσι·σ (Ιον. , ΚΙ. , 19 ). Οοιι οιιεε1ο εοετσἱ1ο Μ.

Ρἱποτἱο οοΙιοΙΙο ἱ Ωοτοἱ (οπο. Π. Ο. 571 ) , ο οιιἱιιοἱ , ροεειιιο ἱιι

8ιιτοοοιιο, οιιοττεοοἱο σοιι1το 8Ι'ΙΙἱεοἱ. Ιπ (.'οι·σισα οιιιοπαιιιιπ πιο απο

£οι·.π.ι. @ο οπο πιόΙ1ια οποιο Μ. Ριπατοιιι οιι·οοιιιι· οι απο οσσἱο€ι ει: . . .

Ιποσ ιπ 8ιιιιιιιιιιιιι σ:σσοσιιιι.ι οποιοι, οι σιιιιι Ισιιιιιειιισε, οποσ πο

παπι: οιιιιΙσιιι οιπιιι μπω ρασοιο, .ιοσπποα οιπασΙια [ασια Μήν., πι., (Μ).

πω· ο οιι ιιοΙοτε Ι' σορτοοοἱοιιο , οσπισ πο πιιιισ οιιιοοπι οποιο οποιο

οποία, Ι:ι οιιιιΙε οἱιιιοιι1τιι οπο οιισΙιε οἱ 1οιιιρἱ οι Ι.ἱνἱο ἱ ιιοροΙἱ οπο

οι 8οτοσεπει ποπ ετιιιιο ἱτιιἱετοιιιοιιιο οοπιο1ἱ. '

(ο) Α Ρἱιιοτἱο ειισσοοοιιετο ιισΙΙο ρτοιιιτο ειιτοο Ο. Μειιἱο πο! 579

(Ι.ἱν., ΧΙ., 85) ο Ο. νοΙετἱο Ι.ενἱπο ιιεΙ 573 οἱ Βοπιο (Ι.ἱν., 311., 44).

8οιιο ἱΙ ο;ονοι·πο οι οιιοε1ἱ οπο ιιτο1οι·ἱ Ιο Βιιτοοοιιιι οοιιιΙιτο ιιιιἱοΙοτο

οΙοιιοιιΙο οοΙΙιι ιιοιιιιιιοεεο οοεΙἱ ιιιιιιἱ ιιιοσσοοιι1ἱ.

(οι ων., πιο., πιο, ο.

οννἱεἱ, ο Ιο οτοποειι.ο οοΙΙο οποιοι οΙιο ιιι·εροτονοεἱ οοιοι·

πιἱποτοπο ἱΙ εειιο1ο ο οἱσΙιἱοτιιι· Ι'ἱεοΙο ρτονἱιισἱο οοιιεοΙοτε.

Ερροτσἱο ποἱ σοιιιἱιιἱ, εοΙιΙιοιιο Ιο εοτιἱ Ιο οοιισεοεοεοτο οἱ

οποιο ρι·οιοτο Ι.. Μιιιιιπιἱο, πο οι σοπιιιιοοεο ἱΙ 8ονοτιιο οἱ

οοιιεοΙο Τ. 5οπιιιτοιιἱο θτοοσο (θ). Πτι σσοτοἱιο οι νειι1ἱοιιοιιιἱΙο ο,

ο οιιο11τοσοπιο 1`οιι1ἱ , ο οἱ ιιιἱΙΙο ο οιιοειιιο σονοΙΙἱ, σοιι οἱσσἱ

ιιεινἱ ο σἱιιοιιε ροΙσΙιἱ, οι Ιοειο οεστειο1ο οοἱ ιιοοτἱ, ο πιοεσο

ο οἱοροεἱιἱοιιο οι $οπιιιτοιιἱο ο). ΙΙ ιιιιοΙο, ειιρρΙἱσο1ἱ σοΙΙε

οεΙἱε ιιιοοοἱοτἱ Ιἱ Ι)οι ἱιιιιιιοτΙοΙἱ, ο ρτοοἱ σοἱ οοστἱΙἱιἱ οΙἱ οπ

οιιι·ἱἱ οοΙΙ`ο1ἱἱοοΙοοΙἱ ἱιιιιιτοεο (8), ιτοοιετιεεἱ εοΙΙεοἱ1οιιιοιι1ε ο

8οτοοι;ιιο. Ι.ο σοΙετἱ1ἑι οοιι οιιἱ ο8Ιἱ το σοιιοιιεεε ἱιι ἱοσοἱο οἱ

τἱΙιεΙΙἱ, Ιο Ιιιιι8ο οειιοτἱοιιιο οοΙΙο ΙιοιιοιιΙἱε, ο οΙἱ οτοἱπἱ Ιιοιιο

οοοιιοττἱιἱ οεΙΙο οπο εοιιιιοτε (οἱ οἱοοετο ΙοσἱΙιιιοιιΙε ἱπ ιιιοπο

ιιτοιιιο ο οοιιιρἱιιιο Ιο νἱ11οτἱο. ΠΙ'ΙΙισσι ε ἱ ΒαΙαι·ί οοτοιιιοτοιιο

σοτοοοἱοεοπιοπΙο Ιο ιιι1Το: πιο ἱΙ νοΙοτο οονοΙΙο·οοοοτε οΙΙο

οἱεοἱιιΙἱπο. 51οτιοΙἱ, ιιοτσοεεἱ ε1ιιΒοιἱ οοΙΙο Ιοοἱοπἱ οοιιεοΙοτἱ,

Ιοεσἱοι·οιιο ειιΙ σοιπρο οοοἱοἱ ιιιἱΙο ιισοἱεἱ. Β ειιΙΙο οΙοΙιε Βο

οιιοΙο οι τοπιο ειιιιιςιιε οτεο ιιοἱ Ι'οττοποο ειἱρο οεΙΙο οτιιιἱ

Ιοτο, σἱιο ἱΙ Ιοι·ιιιποιο νἱιισἱιοτο εοι;το σου ΙιοτΙιοτο οιιΙιο ο

ΥιιΙσοιιο (θ). Βτενο οεεοἱ, οορο οιιεειο σοιιοἱιιο, οι ἱΙ τἱροεο

οοΙ σοιιεοΙο ο οεΙΙ'εεσι·σἱ1ο ιιοΙΙο ειοιιιε ἱπνει·ιιοΙἱ (ω), ροτσἱοσ

οπο, οεεοπο‹ιεἱ οΙ ιιτἱπιο ιιι·οι·οοο1ο Ι`ἱιπιιετο Ρετ ἱιιεΙοιιιο

Ιοιιιιιιε ἱπ εοιιοΙο οοΙΙο ε1οοεο Μ. ΡορἱΙἱο οποιο ιιτοιοι·ο οεΙ

Ι`ἱεοΙο (Π), Ιο ιοιιπονοΙε οεΙἱΙἱΙο στο $οτοἱ Ι`οΙιΙιΙἱοοτοιιο ο

ιιεσἱτο ρτοπιοπιοιιΙο ἱιι σοπιρει.οπο. Ιοτειιιιοιι1ἱ ο εοιιοιιἱιιοεἱ

ίιιτοιιο οΙἱ εσοιιιτἱ οο Ιιιἱ ονιιιἱ σοοΙ'ἱεοΙοιιἱ, πιο οο 1ιιΙΙΙ ποιο

νἱ11οτἱοεο; ο οορο ονετ ιισσἱεο ιιοΙΙο νοι·ἱο ιιιΙΤε οΙΙτἱ οιιἱιιοἱσἱ

πιἱΙο τἱΙιοΙΙἱ, οεεοἔοο1ιοΙἱ ἱ επροτε1ἱ1ἱ ιιΙΙο οἱιἱοπο οεΙΙο τσριιΙι

ΙιΙἱοο, 1οεοοΙο Ιο σἱΙΙο ΙτἱΙιιιΙοτἱο οι οορρἱο ιιι·οο1οιιιο, Ιο οε

σιιιτιοιιο οἱ ίτιιπισιιιοω), ε τἱσονιιιἱ οοἱ νἱιιιἱ οιι€οπιο ιι·οιιιο

(ο) @ποιοι οσἱποσ ΙιαΙιιια .. .£. Μιιπιπιίο ΒιιιιιιιιιΔ (ονειιἱ1); σα!

σα οιι·οοιισι· οσΙΙι πιοοπι1ποίπσιιι οιι·ουίπσία σοπ.τιιΙαπί.ι |ασ£α: θπασοΙιιιι·

σοπο .τοι·1ιΙππ.. .Ποιοι Μαι·ιιι.ι, οπο απ 8οπιοιτοπιιοι . . . σοπ.ιαΙαιοπι

(ιιιιι1) πισιι1ιο οι: 8.ιιιιιιιιιι ...(οἱιιοοιιε) Ιιοσ1ιοιι.ι [απ , οιιἱ (ἱιι σο

ιιτονιιισιο) ΙισΙΙισπι σοπσ·ΜειιοπΙ. Ρο.ι1σι·α απ Ισοα1ιζ δαι·οοποπι , οπο

οι! ποιοι πιαοίσιτα1ιι.ι ποσο παπι . . . ίπ .ισπαιπιπ (νεπἱιιιι1) (Ι.ἱν. ,

πω., πιο, ει.

(7) Ρι·ουἱπσἱασ οσἱποσ οποσ ίπ οσΙΙο παπι, 8Διιιιιιιιι αιοασ Αιτία

οσσι·σΙασ. Ιπ 8ιιιιιιιιιιιιι οιιαο Ισο€οπσ.ι ισι·ιοι €ιι.ιιιασ, οποια πιἱΙΙὶα οι

.ι·έποιιΙαι σ2 σΙιισσπί οισοίισ.ι, 2ι·σσσπί σοπίιο.ι; σι οιιοοεσἱπι ιπίΙΙία οιοοο1ιιιιι

.ιοσίοτιιιιι οι: Ιαιἰπἱ ποπιΕπιε, σο .ισιι:σσπ1ί σοιιίΙσι, οι οοσσιπ οπίποιιοπιποο

πα0οο, οι οσοιισσι·ο οι: ιιασαΙιΙιιι.ι ΜΜΕ (Εἱν., οπο, θ). οιιἱιιοἱ Η ππωω-0

οεἱ ιιοΙοο1ἱ οσσοτοο1ἱ ο 8επιρτοπἱο ρω· Ιο Βιιει·το σοιι1ι·ο 81' ιιιωι (τι

ιιΒιιοΙο ο οιιεΙΙο σοιι σιιἱ Τ. ΜοιιΙἱο Τοτοιιο1ο οοΙιοΙΙο ιιεΙ 537 ἱ 8οτοἱ

ΡσΙΙιιι (νεο. οσο., οπο. 47, σοΙ. 1'ι ο Ψ).

(8) £οπ.ιπΙσ.ι πιαίοι·σι ΙιοιιΙια.ι ιιππιοΙαι·ιιπ1, οι άίσπι ιιπιιιπ είπα

οπιπἰα οιιιΙσιπαπΕα ιιιοιρΙίσα!ίο [πιο. δασι·ιβσίι.ι οπο οισπ/σσιίιι, οιιιον·Ξπσία:

.ιοπ1ἱ1ἰσιιπΙ: ()!αποίο Ιππία,5σπιρι·οπίο 8.ιιιιιικιιι οοοσπἰ1 (Βἱν.,Ιοσ.σἱΙ.).

(9) Η αΙι αποτο σοπ.ιπΙο Π. 8σιιιοποπίο οι Βιιιιιιιιιι οιποσοισπο πο;

οσ.ιιοσ. Εατσι·σι1ιιιιι ιπ α_οι·πιπ 5αι·οοι·ιιιπ 1ι.ιιιιισιιιιιι ιποαει:ί1. Βιι.Διιοιιιι

ιπαοιια απ:σιΙια ΙΙ.ΙΕΝ8ΙΒϋ8 οσποι·απΙ. Οπιπ ιιιι·αοιισ οσπΙο σίοπί.ι σοΙΙαΕἱ.ι

εοπ|Ιια·ι2. Ροκ, /ιιοα£ιοιισ Ι'ιο.ιισ.ι, σα.ιιτί.ιοπσ σ.ι:.ιιιιι: οποοσσιιπ πιέΙΙία

αι·ιπα1οι·ιιπι οποια. Ροεισπο οἱσ οποια Ιεσιτι σοπϋσί ίπ ασσι·νοιπ ποιοί!

σοπ.ιαΙ, .ιασι·ιιπιοπο οι Ι/πΙσαπο σι·σπιανιι (Μια, ΧΩ, 19).

(10) Ι/όσιοι·σιπ σ.ι·στσιπιπι ἱπ Μοσππα .ιοσἱατοπι ιστοιπιπ (Τ. 8ειιιιιτοιιἱιιε)

πωπω (Ιον. , Ιοο. σἱ1.).

(11) Με (ρτοο1οτεε) οσοιι·σσαιο Μπι, πε οι ρι·οοιπσία.ι πω! (οποσ

Π. Ο. 576): Μ. ΡοοιἱΙἰιι.ι ἱπ 8Διιιιιινι.ιιι. «ι ΟπασσΙιππι σαπηιπουίπσίαπι

οιασαι·σ, και .4σΙιππιιπι οιι·αο2οποπι ποίιιΕοποπι αΙι “παπι οο!ιιιπ οπο.

Ιπισι·τιιποιι ισποι·σπι ποιοι , πι οαιΙιπι ρσι·αοσποι.ι σοπιιππαιιο οπο.

"Παω-Ποια 988σι, πιιπιπισ σοποσπίι·σ. Μπι· 2ι·αοίΗοποπι ίιποισιοί πο

ι·έιαιοιιιοπο σιισσσσ.ιοι·ι.ι· , οποιο πο.ισσποί.ι @πιο , οποιο @πιο πω”
. . ' · . ι

ιιιιΙιιισιιοα .ιι1),..ιιαι·οιο οποιο οστοποασ ντι οσσα.ποποσ ιπ1)σι·σιοσι·ο ιι.

ΡποΙια1α. Ροοιι!ιι ο.πσιι.ια1ιο πιο (Ι.ἱν., Μι, 16).

(19) Επι σι11ο οι ΟιιιιΙἱοι·ἱ ερεσἱοΙιιιεπ1σ, ο ροτσ!ιο ονεεεο ἱονοτἱΙο Ιο

οοΙΙονοιἱοιιο, ο ροτσΙιο ρο1εοεο ρἱἰι ΙοσΙΙιιιοπΙο σορροι·ιιιι·ο ιο ειι-80,-

“ΙΜΗΟ 8ι°ονοι:σ ἱιιιροε1ε οιιΙ νἱπσἱΙοτο, οι οιι τι. 8οιιιριιοιιἱο κινο

τιιιτιοπιε ιιιιιΙ1οιιι, σοιιιο Ιο ο1ΙοεΙο ΓΙοτο: Βιιιιιιιιιιιι 0ιιασσπα.ι αι·τοιιιί1

.πιο ιΙΙι οσποιιιιιι πω”, Ιπειιιιοιιιιιιουιι (παπι πο τοσαιι(ιιπ) ἐπι

ιιιιιιιιια.ι πιοπιιιιιπ οσο/αστο. 5ασυίιισπι ἱπ ιιι·Ιισ.ι·, ιιι·οσπιοιισ ιιι·Ιιέιιιιι
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οειοΒοι , εροιιι ο Βοιιιο Ιο Ιιο1ο πιονοΙΙο, ιππιρΙοτοοιΙο ιΙοι ροιΙι·ι,

σΙιο οοΙ ιονοτο οοσοτιιο1ο ιιοι σιοΙι οΙΙο οτοιι Ιο1ιοο οι τοοοοιι

εοτο Ιο ιΙοοι1ο οποιο οιπΙι ΙΙοι, ο οοο ο Ιοι σοοσοιΙοοεοτο οι

ιΙιροπιιτει ιΙοΙΙ'ιεοΙο σοΙΙ'οεοπ·οι1ο ιι11οτιοεο. ΑΙΙο ρτιποο οοΙΙο

ιιοοιοοιΙο οσσοοεοπι1Ι ιΙ εοοοιο, οτιιιοοοιΙο ροιιιιΙισΙιο ρτοεΙιιοτο

ο ιΙ οοσπιιισιο οι οοοτοο1ο νιιιιοιο οοΙΙο ποοιιοιοτι; οοο ροτο

οΙΙο εοοοοιιο, ροισΙιο ιι 1ιοιιιτο οι οοονο οοοιοιοοεο ροτ ροτ1ο

ιιοι $οτιΙι σοοοιι;ΙιοΙΙο ο ρποτοεοτο ροτ οο οΙ1τ`οοοο ιι σο

ιιιοοιΙο ιιοΙΙ'οεοτσι1ο οΙ σοοεοΙο πιοσι1οτο, ο οι τιιοοοτΙο ιο

$οτοοιποο ροτ οοπορτιοιοτιπι Ιο ιοτοσο ιιοΙιΙοοιο ιΙοεΙ'ιεοΙοοι.(ΙΙ.

@οι οι ιο11ο νι ι·ιοιοεο ροτ 1ο11ο ιιοοΙΙ`οιιοο (Β'7'0 Π. Π.) οοΙ

οοιπιο ο σοΙΙ'οο1οτιιο οι ρτοοοπιεοΙο, πιο ρο1ο οοο οΙ Ξ'ι'Ι'7

(Π. Ο.) 1ι·οοιοτιτει ο Βοοιο ροτ τισοποτνι Ι'οπιοτο ιΙοΙ 1τιοοιο

5- σΙι'οτοιιΙι ο1ο1ο ιΙοοτοιο1ο (θ). Μο ιΙ ιτιοοιο οτο ροσο ροτ σο

ΙοΙιτοτο οο σοοι ορΙοοιΙιιΙο οινοοιπιιοοιο, 88 οΙΙ'ιιιιο οοΙοοοο

ο εοροτΙιο οι οιιιιτο σοτοοο1ο οι οΙΙοτο ιο ΕοπιιριιΙοι;Ιιο οοο

οι;οιοοιιονοει οιι ποοοοπιιοο1ο ριο ο1οιιιΙο, οοο πι'ο1οτοοεοο

ροτ σοεΙ ιΙιτο Ιο ιπιοποοτιο. Η ιιοοειο ορροο1ο νοΙΙο Βοπορτοοιο

οοο οι οοι·Ιιοεοο οοΙ Ιοοιριο οοΙΙο οοο ΙΙΙοιοιο, οιΙιοΒοοιΙονι

οοο 1ονοΙο ιο1ο1ο ο (Ποιο, Ιο οοοΙο τορρτοεοο1οιο ι οιοιο

Ιοστι οοΙΙο νιο1ο Ιιοιιο8Ιιο ο Ιο ιοτπιιο ιΙοΙΙ'ιεοΙο ιΙοΙισΙΙο1ο, ο

οοο Ιιτοπι πιιο οτιςοοΙιοεο ροτοΙο ιοιΙισοπο ιΙ οοποοτο ιιοι πιο

ποισι οσσιει ο 1τοιιι ιο ιεσΙιιοπιιιι, ι 1τιΙιοΙι τοοιιιοι1ι οΙΙ'οτοτιο,

οι· Ιο οοΙνοιιο ιΙοΙΙ“οεοι·σι1ο, ο Ιο ιοτ1οιιο σοοιιοιο1οιι·ισο οοΙΙο

τοπιιοπιο τοροΙιΙιΙισο. Εοιιιιιπ Μποστ: (Α. Π. Β'78) ιοοιιιο οι

οιιιιοιιι Μοτο ΖΙ|οιιιιοο (3), σιιπι ιιιιιίοι: οοο ποιοι: απ: ιι Τ, διοι

Βιιιιπ.πιπ, οι απο· ι·οπιιιπιιι.ι:, ιιιιι.ιοικ πιστά, ι·οΙιι·πι ιιιι.τιιιοτιο ιιοιπιι

.τοϋ ιιοπποτιιιιιι· (Εριι. ι·ι.·τ.Ιιοπι. , Ιιιι. Π, οορ. νι, ο 85 ). Νο! οιιοΙ

1οε1ο , 5ο οοπιιι εοιΙΙοιοπιιοπιιοπιιο ιοιιιοιι1ι ει' πιο-ιι ο ι ποιοι οοΙΙο

ροτοιο ιιιιιιι επι οοπιιιιιπ πωπω, ιπσοποτιιιποιιι ·ιπιπποπιιιι.ι πιοπιιιιιπ

Ρι·ο[ιιι:ι·ο, ροτο οιιοοιΙιο σΙιο οι οσσοοοι οοΙι εσιιιονι οοπιιιο1ιι ιιο

8οτιιο8πιο ο Βοποο σοιι ιιοοΙΙο οΙ1το οι μου ι·οπιιιιιιο.ι:, Μο” ιιιοπιι,

:οποιο ιιιι·ιιιιιτιο ριιιι·ιι ιιοιι ιιοπιοτιιιιτ. Ωοοιο ροι ΕΙοτο ροιοοεο

σιιιοοιοπ·ο νιΙο πιο ροροΙο , οοο σοποΙιο1ιονο ροτ Ιο ρτορτιο ΙιΙιοτιο

οοιι1το οοο ροι.οοιο τοριιιι1ιΙισο , ο σιιο νιιιιο 1οοιο νοΙ1ο , πιο ροτ

οποιοι , πιο ροτ πιιοτ1ι τιειονοιιι , ο ιιιεοτΒονο ιο11οιπιο ριο ιιοτο ρω·

ι·οοιππιοτει οοΙΙο εσΙιιονι1ιι , πιοπι οι ροο οΙ1τιοιοιιιι εριοεοτο , ιιιοτοΙιο

τοιπιππιοιιιοοιιο οοεοτο ε1ο1ο οιιιιοι εοππιρτο ιιοι·ιιοτο οοοπιιο ιΙοι;Ιι ορ

ρτοεεοτι Ι'ιπιειιΙιοτο πιιοΙοισοπιιΙο οΙΙο ιπιιοΙισο νιτ1ιι ιιοεΙι ορρτοεει.

(1) Η πι. 5οιπιιτοπιιι.ι οοιιι.·πι ιοιπροτιι οποιοι .ιι·σιιπιιι.ορτοοιιι.π $ιοπιοο

ροι·ιιοπιιιιιι: οιιιπιιοοιιπ ιπιΠιιι Ιιο.ιιιιιιπ παπι ουσια. Οιππω 8.ιιιπιοιιοπι

ιιοριιιι, οιιιζ ιιι·|ι:ι:στοιιι, ίπ ιιιιιοποπι ιι·ιιιιοιι: .ιιιρειιιιιιι.τιιι οσιοι·ίοιι.ι

ιιιιρισ.ι: οοι:ιιοιιι ιιπροτοιιιιιι ι·ιι·οι:ιιιιιιοιιο; απο” |τιιιποπιιιιπ ι:οπιιιιοι·ιιπι.

Ριιι:οιιι ρι·ονιπι:ιο, οοιιιιιοιιιιοιιιι σο· ιοιιι ιιι.ιιιιιιι ιΙοοι·ιιιι.ι ιι·ιοιπιο

οι:οοιιιι.ι, Ιεριιιι Ιιοπιιιιιι, ιιιιι ι·ο πιιπιιιιιοπι, οοο, οιιιοιιο ιπο .πιποιιι

πιοιοτοπι , οι οο σοι: πο: οποιο ιιιι.ιρισιοοιιο Ή. $οιπρι·οπιι ρι·ο.ιροι·ο

μπακ, ιιιο ιπιιποτιοΙιοιι.ι οιιιιοι οιιοοι·οιιιι·, ιρ.ιιοιι.ο ιισσοιιοπιι ιισ

ρτονιπσιο ι·.ι·ι·τσιιιιιιι ιιι·σιιιιι ιΙι·ροι·ιοτι· ιιωτι-ι. .$ι·ιιιιιιι.ι, ίπ οπο: .όροι

ιιπι.π Ιοοιιιοι·ιιιπι οι·τοι.ι οιιιιιιι.ι, .ιιιρρΙιοοιιοιιι·ιπ ιπ οιιιιιιιιπ ιιι·ι:τουίι,

οι οιιιιιιτοοίπιο πιοιοιιιοιι.ι Ιιο.ειιι.ι σιιιι.ιιιιι·.ι σιιοτἱ/ιοιιιτ ιιιιιιι, πι. διπο

ρι·οπιιιιπ ρτοιιοπιιιΙσιπ ο.τι·τι·ιιιιιπιοιια το οπου ιιι ρι·ουιπι.·ιιι πιοιιοι·ο

ιπ.πν., πω, ιι).

(9) οι οιιοο1ο οιωιτο ε.στινο ιΙ ΕτοιπιεΙιοππιιο πιοι $ορριι·ιποπιι οικω.

πι. .$οιπρτοπιιι.ι Οτοσι:.ιιιι.ι, οιιι ρω· οιι·πιπιιιιιι Βιιπιπιιιιπιιι οοιιπιιι·ποι,

ιτοιιιιο δ". £'οι·ποιίο .$ιιΙΙιιιι ρται·ιοι·ί ριτουιποιο , ι·ονιι·ιιιι.π Ιιοιποιπ

ιι·ιιιπιρΙιονιι οι: 8.ιοπιπο. Τοπιοπι ι:οριιοοι·ιιππι ιπιιιιιιιιιιιιιοπι σα: σο

ίπι·ιιιιι ιιιιιπι ιιοιιιι.ι:ι.ι.ιι: |ιιι·ιιπι, οι Ιοποιι εοτιιππ τιιιιιιιιιοπιι πι:: ίπ

ιιτουετοιιιππι αποτο, οι Βιιιιπιπ Υ'ΕΝΑΙ.ΕΒ ιιτο ποιοι τιιιοιι.π ιιιιΙοιιι·ι ιο_ι:ο

ιιιιΙιιοτοιι |ιιιιιιιιι (πο, 8ιιρριοπιι., ΧΙ.1, 91). Ι.ο ιιοττοιιοπιο Ετοιοεο

ππιιοιιο ο σοοιοτπιιο1ο ιΙο 5. ΑιιτοΙιο ιιιιοτο (οι οιτ. οι., σορ. Ι.ν11),

ο οι ιοι.ιιι θοριιοΙιπι, πιοι οιποΙι ΙοιοΒοει: πι. 5σιπρτοπιο.ι Ρ. Ρ. Π.

Ν. Οποι:οοιι.ι οπι. ΠΙ.ΧΧΙΙΧ. Ρτο. (Σοκ. ιιιι 8.ιιιιιιιιε (ορ. ιΞπ·οον., Τοσο.

τσιπ. οπος., νοΙ. Χι, οοΙ. 981). ο ροτο ιΙο οοεοτνοτο, οοο ιΙ ΡιεΙιιο

οοεοι;πιο ο ιοΙ ιτιοιιιο ιΙ 578 οι ΙΙοπιιο, σΙισ ο Ι'οοιιο οο1οιο ‹Ιο Ι.ινιο

ροΙ ιΙοπιο οοΙΙο ιονοΙο νοιινο ιΙοροο1ο ιΙο ιΣτοσσο οοΙ ιοοιριο οοΙΙο

οσο Μοιιιιο (νοιΙ. πιο.), ππιοπι1το ο εοιΙιΙοι1ο Ι·'ι·οιπιοιιοπιιιο ιο τιιοτιεσο

οΙ 677 (Π. Ο.), ιοπιιιοπιιΙοει οοΙΙο ο1οεοο οοιοτιιιι ‹Ιοι ΜΜΜ ΟοριιοΙιπι.

Η :Ιονιο οΙιτοει οννοτιιτει , σιιο ιιοοιιιο ιΙισσει ιο ιΙοι1.ο 5πιρριι·ιπιπιο

Ι.ινιοπο ο τιεοοτιΙο ιΙοι δοτιιι ι·οπιιιι ο οιι'οττοιιοο ορρΙισοιιοπιο οι ιιπι

ριιι οοιιοο ρτονοτΙιιο, σοπιιο Ιιο οι ‹Ιιππιοειτοιο οοΙΙο πιοι. 5, ρο8. 48

οι οοοο1ο ιο1οεεο νοΙιιππιο.

(8) @οικω ιοππιριο οτο ειιοοιο οοΙ Γοι·ο Βοιιι·ιο, ο ιιονο ιΙιειιπιοοοτει

ρι·οιιιι Οποιοι οοιι.οιιι.ι ιιιοιοι·ιο οιιιιιίσιοοιιο :οπο οιιοι·σιιιιι·οοιι

ροριιο ι·οιπιππι διιιιιπιππ.ιοπ .ιιιοοριι. οι σο ρι·οοιιιοιο οοοιιιοπι

οιιιιιο ιιιιι αιμα .ιιι)ικο οοιοριιιιιι οιι!!ιο. Περιιοιισο |ιιιιιιι.ιιιιιιο

ρο.ιιο, οιοιιο ιιιο·ωο ι·οοιίροιίοιι.π πο.ιιίιοιι.ι, ο:οοισιιοπι οοΙοιιπι

οιοιιο ιιιι·οιιιιιιιοπ ιιιοπι.σ.ιιιιιοπι ιιιτοοιιιι ιιοπιιιιπ πο):ιοι·ιοιιιι. ΙΙοι·ιιπι

ιτίιοπιιι|ιοπο οι ιιτοοιπ Ποιιιοιιι ποιοιι. @οι τοι οπου οοπισ ιο

οιιιοπιι ιἰοιιιιιιι Ιοοί άσοι-ι ο. δ.ιιιυποΜε ίπ.ιιιιοο /οτιπο πω,

ιιιοπο οι οιι είιπισιοιιι·ο ρορποι·ιιιπ μοι (Δ).

Ι.ο ρτο1οτο οι 8οΙΙο, οι $οττοοο, οι ()ισοτοιο, ο ιιοΒΙι οΙ1τι

ειοοοοεεοτι οι ΤιΙιοτιο Βοπορτοοιο θτοσοο (ει) οοο ιοτοοο οο

1ονοΙι ροτ ιοι1ο ι·οτοοο οι μονο ιππιροτ1οοιο οοο ππιοτιιι οι

οοοοτο εροσιοΙποοο1ο τισοι·ιιιιιο σο, ο εοΙ1οπι1ο οοΙ Ιοοεο ρο

τιοιΙο οι πιονο Ιοο1τι οσσοττο οΙιτο νοΙιο οοΙΙο εοτιΙο ιιιοοιοτιο

ιΙ οοππιο οοοτονοΙο οοΙΙο οιοοεο 'Ι'ιιιοτιο, ιΙ ιιοοΙο, σοοεοΙιο1ι

οοΙΙ'ιεοΙο ι ΙιΙιτι εοστι, οστινοιο οΙ σοΙΙοιιιο ιΙοιςΙι οιιι,ιοτι Ιο

ρτορτιο ιιοΙιι1οιιοοι οοΙΙο νοΙιιιι1ο ιΙοι σοοιιιι ιΙο Ιοι ρτοειο

οιιιι οοΙ ι'ι89 οι ΙΙοππιο, ο τοΙιειοεοοιοο1ο ρτοιιονοΙι οι τιοο

οοεσοτο, οο ιΙ ιΙιιο11ο ιΙοι.;Ιι οοεριιι, Ιο ππιοιιοειππιοιιο οοΙ 1ο

ιιοτοοσοΙο, ιΙ ιποροοεο1ο ροιπιοτιο, ο οι οΙιτι σοει πιο Ιοι τι

ιοτι1ι ονοοεοπ·ο ιιιιιο1ο Ι'οΙοιιοπιο ιιοι οοονι σοπιεοΙι (ο). Μο Ιο

λ

ιΙοΙΙ'οΙιτο οι 0ιοπιοπιο 2ΙΙοιιιιιι ο Μοπιιιοιιι, σΙι'οειειονο πιει ιι'οι·ο

0Ιιιοι·ιο. Ι.ο ονονο οιιιιιιιοι.ο 8οτνιο ΤοΙΙιο οοειοππιο οΙ 1οοιριο οοΙΙο

Γοτιιππο Ρι·ο.ιρι·τιι, οιΙ οιππιι οποιο νι οι σοΙοΙιτονοπιο ιοειο ιιοΙοπιπιι σοπι

ππιοΙιο σοτιπιιοπιιο (πω. ΜιοιοΙι, Βοιπιιπ. οπο., ιΙιιιεοτι. ν, 1ιοο1ιοπι. Π.

- Ροιιιιι, Πο οπιιο. οπο. Ποπιιιιι, ιιο. ΙΙΙ, ι:ορ. νι ο νπιπ, ορ. 8οΙ

Ιοπιετο, Νου. ιΙιο.ιιιιιι·. τοιποπ. ιιιιιιο., ιοιπι. Ι, οοΙ. 190-91 ο 95965).

(4) Ι.ιν., ΧΙ.Ι , 98.

(ο) 8οτειο 0οτιιοΙιο 8οΙΙιι εοσσοιιοι1ο ο Τ. 8οππιρτοπιιο ι3τοι.ιοο πο!

577 οι Βοοιο, ο οι οΙο1ιο πιοι σοοιιιι ιΙοΙΙ'οιιιιο ρτοσοιΙοιιιο. Οονοτπιο

Ιο 8οτιΙοοπιο ροτ ιιιι Ι›ιοπιοιο , ροτσιιο ο ιιοονο ρτοιοτο Μ. .οποσ

8οττοπιο ιο ππιοπιιΙοιο ο Βοοττοεοιοτο ιο Ωοτειοο , ο οοΙ 579 ( Π. Ο.)

τοοεοεπιο ο σοπιιοοιιο οοΙΙο ρτονιπιοιο ο ι3οιο Οισοτοιο : Βτοοιοιτιιιιι

Οοτιιιιιιιιι $ιιΠο 8.ιιιπιιιππιιπ οοιιζπιιιι (578 Π. (Σ.) . . .οι ποιοι ρτοι·ιοι·ί

ρι·οι·ιποιο 8ιπιπιππιπι οονι·πι·τιιι (Π. Ε. 577 ) , .σαι απο !ε_ιιιοπο ποσο,

οιιιιιπ οοπ.πιιιιισ οοποι:ι·ιρ.ιοποπι , οιιιπιπιιιι ιπιΠιοιπιι ριιιιιιιιππ, ιι·οσοπιιο

ι·οιιιιιοιιο, ιπ Οοτ.ιισοππ ιιι.πιιιι.ι σοι ιπιπ.ιιι·ι·. Βιιπι έ.: ·ιοι οοιΙππι οποιοι,

@Μάιο ρτοι·οοοιιιπι ιππροτιιιπι, Με οοιιποι·ι·ι 8ιοπιιοπιιι . . . Ρι·ιιι·ιοι·ο.ι

ιποο [Μιά Ν. Γιιοιιιπ Βιιιοο, Μ. Μιιιιοπιι.ι, Ο. Οισει·οιιι.: οσ. (Π. Ω.5'|8) . . .

οι! οοο "πιο οι οιιιποοιιιι ροιιιιοι ·τοπιοπι ι:ιιιπ ι:ι·πιιιιπ οοιιιιιοιισ οπο:

ιιι.ιιι απο Π. Ο.), οιιπι οιιιοιι.ι ριιιιιοτ, :οι 5ιιιοπιππι οοιιοιιιοι, ίπ

('οι·.ιιι·οιπ ιιοιι.ιοτο.π.ιιι.ι οοΙΙιιιιι οποιοι; ιιιιι·τιιπ Μ. μια", οσοι.:

μπαι”, ρι·ιιυιποιοιπ οοιιπι·ι·ι·ι 5ιιιιιιοπιιι. Ρι·οοιοπ·.ι Μπα ιιι·ουιποιιισ

σοι·ιιιι απο, οι. .Μαιο .9ιο·ι·οπιι.ι· ιιτοοποιπ . .. Ο (?ισοτιιιιι 5.ιιιπιποποιτ

οι:. . .. Ρι·ιιι·ιοτ ι)·ιι·στοιιιιι ίπ Οοτ.ιιι·ιι .πιοπι.ι οοΙιοιι.π ριιοιιουιι. . . . Ε:ι:

ιΐοι·.ιιι:ο .ιιιοοι:ιο (#70 Π. Ο. ). Οιοι·τι·ιιιι οι 8ιπιπιππιπιπιπ ιι·οπ.4ιπιιιι

(1.ιν., Μο, 18, οι, 98, ΧΙ.ΙΙ, 1, π). οιπ οΙ1τι ιιονοτπιοπι1ι ιιοι:σοιιιιιι

ο Οισοτοιο οοΙ 680 οΙ 02.5 οι ΙΙοπιιο ει νοιΙτοπιπιο ο οοο Ιοοεο πιοΙΙο

.θεια ιιοι ρτο1οτι οι 8ιιτιΙοοπιο.

(6) οι ροοεοπιο 1ο11ονιο οσσοιιοοτο Ιο ιΙορριο ιΙοσιππιο οι ι'τοποοιι1ο

ιιπιροιιιο οΙΙ'ιεοΙο πιοΙ 681 (Π. Ο.) εο1ιο Ιο ρτοιοτο οι Ι.. Β'οι·ιο ΡιΙο,

ροτο!ιο οιΙοιιπιοε1τοπιο ιο ετονοπο ιΙοι 1τιΙιιιιι, ιΙοι οιιοΙι Ιο 8οπ·ιιοεπιο

οοπιιιπιιιονο οι! οοεοτο ορρτοοεο. Εσσο σοπιιο ιιο ροι·Ιο Ι.ινιο: Οσοι

πιοοιιι.ι οΙο.ιιι Ιι·οιοιιιοιιηιω οι το· .ποιοι Βιιιπιπιππιοι·ιι .ιιιονι·οιτι·πιοτ,

ρ·τιιοιοτιοιω οιιι σο: ιιτουιπι:ίο.ι .ιοι·ιιιι οποιο , «ΜΜΜ ριοοιιιι , οι

ιιιιοι·ιιι @οποια διι:ιιιιι 8Λοοιεοοπι ιπιροπιιτοπι, οιοιιε οι [τιιπιοπιιιιιι.

οι! αι:οι·οιιιιιπ ίπ ιΙιοι:ιιιιοπιιιπι ροι·ιοιιιιιιιι·. διι:ίΙιοπι Ο. Οοπιπιιι.ι Βοοιιιισ

σει ιοτιιιιιι, Ι.. πω” ΡΙιιιιι.π 8ιπιοποπ.ιιι πιο. (ΧΙ.ΙΙ, 81).

(7) 1.ο ι·οοιιοΙιιιι.ιοπιο ιΙοιςΙι οο8οτι ποιοι ροτ Ιο11οπ·ο ιιο Τ. 8οπιι

ρτοπιιο 0τοσσο οοο ι·ιιοτιτιιι οΙ 590 (Π. Ο.), ροιι:Ιιο ιο οοο ιιοΙιΙιιοιιιιι

νοτειονοπιο ειιΙΙ'οΙοιιοπιο οι πιιιονι οοπιεοΙι εοΒιιι1ιι ιιιιι σοιιιιιι ιιοΙΙ'οιιιιο

ρτοοοιιοπιιο. Ι οιιιιοοΙι οΙοι1ι οτοπιο ΡοΙιΙιο ΩοτπιοΙιο 8σιριοπιο, ο (3οιο

1ιιιιτσιο ΕιΒιιΙο: πιο οιοσοππιο Ιο Ιοτο οΙοιιοπιο ιο τιοοπιοικιοιο νιιιοεο,

οιιιιισοτοπιο ιιΙ σοπιεοΙοιο, ο ιιΙι ιοτοπιο εοοιιιιιιιι ΡιιιιΙιο ΟοτοοΙιο

Ι.οο1ιιΙο, ο @ποιο Βοπιιιιιο ΕπιοΙιοτΙιο (Μο. Οιι.ιιιιοΙ. οι Ριοιιιο, ορ.

ιΞτοοιι. 7'Ιιοιοιιι·. ι°οιπιιππ. οιιιιο., οοΙ. Χι, οοΙ. 908 ο 904). Οιοοτοπιο

τοοσοπιιο ιο νιιτιι ΙοοεΙιι ιιοοειο Ιοι1ο (οι ποι. Ποιοι. , Η , ι. - 11ο

ιιιυιπιιι., Π, 8.5. - οριο. ιιο Ο. Για”. , Π, 2) , ο πιο ιοπιπιο οιιοιιιιιιι

πιιοοιιοοο ΡΙοιοτσο (ίπ Μιιτι:οΙΙ. , ο. ΠΜ, οιιιι. Ι.οοιΙοπι. 1560 ) , ο

νοΙοτιο Μοοειππιο (Πιο. πω». ιποιποτ. , Ι, σιιρ. Ι, ο 8) , οι ιιιιοΙι

οι τιιιονο , οοο Ιο Ιο1ιοτο οι Τ. Οτοσι:ο ιοτοοο σο: ρι·ουιιιι:ιιι ιπι.ι.το.ο.

Οτο, ιΙισΙιιοτοπιιΙο Ωισοτοιιο ππιοιΙοοιππιο (ιιισι. Εμ. «ο Ο. [ι·οιτ.) σΙιο

ιιοοο1ο ρτονιπισιο οι Ιο 8οτιιοεπιο, οι τοοσο8Ιιο ιΙο σιο, οοο ιιοοΙ νοσοιιιο

σοπιεοΙοτο , διο ι·ιοσι1οτο ιιοι 8ιιτιΙι , 1τονοποει οΙιτο νοΙιο ρτοεοιι1ο

πιοΙΙ'ιεοΙο πιοΙΙ'οιιπιο 109 ον. Π. Ω. ι)ιιοΙο ροι ιιιιι ο1οιο πι ιπιο1ινοοΙπο



Μ Ι! !ΗΒΙ·ζΙ!”!.-!ΧΙ(!λ!·)

Α. Ε. Ν. πο.

π. Ε. ω!»

..Μ.'Η'^. ι~ `

ι·ο!!ο!οεο !ιιοιι!ο!ιιΜιιο Μ θιι·οοοο ποπ !ιρριιι!!οιιο πιο!! αννο

π!πιοπ!! ριι!!!!!!ο! Μ Βιιι·ι!οοιιιι, πιο ριιο οιιρρ!!ι·πο !ε! ι!ορ!οι·ιι

Ν!!! ι!ο!!ο!οπιιιι πο!Ι'!ιι!οι·νο!!ο !ιο.ρροε.Ιο πο. οιιο!!'ιιιιοιιι·ο!ο

οοιιοιι!!ιιι!οιιο ο !! 826 Μ !!οιιιο. Νο! οπο! :ποιο εο!ιιιιιοιιιο

ι·!οοιπ!ιιο!ο Ιο που!!! πο! Μ!! !ιιοιι!οι·! οο!!ο !·!!!οι·!ο ι·!ροι·οι!ο

εορπι ! Βετο! Μ!! οοπεο!ο Ι.. Αιιτο!!ο θιοε!ο ω, ο οο!!!! οπο

ι!!ιιιιιι Μ Οι!!! !!πιοοο, πο!!ο πο! οι!!! ι!ο!!ο $οιιιρι·οιι!ο, !!

ιμιο!ο, επ Γι! !ιι!οι!οι·ο ο! ροι!ι·ο πο!!ο ν!ι·!!ι ο.;ιιοι·τ!οι·ο, !ο

οοιιοο!!!ι ροι!!, ο Με!! οιιο!ιο οιιροι·ο!!ο πο!!ο πω!! ο!ν!Ι!.

Μοιιιοι·ιι!!!Ιο ιιοο!! ιιιιιιιι!! Μ 8οι·ι!οοιιιι ο !οι οιιοο!ιιι·ο Μ Πιι!ο θ)

ροτ !ε! !;!ιιε!!!!ιι πο!!ο ριι!!!!!!ο!ιο, ο ροι· !ε! !οπ!ροι·ιιιιιο πο!!ο

οπο οπο!!! ρι!νιιιο. !!!νοι·!!ο οι!ιιιιιο!ο ιΙοο!"!οο!ιιπ!, ο!!οιιιιο

οο!! ο!!ο πο!!ο Μι!!! εειι·ι!ο Μο ο!!ο !'ιιιι!οι·!!!ι πο! οοιιεο!ο ποπ

ο!!ο!! ρο!ιιιο οοιιοοοιι!ιο; ο οιιοιιι!ο Ι!! εοερο!!οειι !ιιν!Μιι Μ!!

οοιιο!ο, τ!!!ιιιιι!! ! εοοοοι·ο! Μ!! το Μ Ι.!!!!ιι, ε!! ρι·οιοοιινο,

ι!ορο οι! !!!!οιιι!!ο, Ι'!ποιιι·!οο Μ οιιοο!οι·ο, οπο!! ιι!!οιι!ιιιιιιι!ο

ι!ιι!!ο ιιιιιιιι!!ιιοοο οοιιιοιι!!οιι! πο! Μο, !! πιο !ιπρι·ονν!εο

ι·!!οι·ιιο ιι Μπι!! (8), ο !'ο!οοιιοπιιι οοπ οι!! ροι·οι·ο Ι!! ριορι·πι

οιιιιοπ, ο!! οιι!!!νιιι·οιιο !! οποιο πο!!ο ιπο!!!!ιιΜιιο, ο !ο ίο

οοι·ο !!!οπ!ιιι·ο πο! πιο! ιιοιιι!ο!. Ρ!ιιοιι·οο πο!!ο "ο πο! οπο

θι·ποο!!ί ι·!!οι!εοο ρ!!! ιιιιιρ!ιιιιιοιι!ο οιιοε!ο πο!!!!ο; οι! Λιι!!ο

Πο!!!ο ο! !ιιι οοιιοοι·νιι!ο ιιπ πο!!ο οι·!ο!ιιιι!ο ι!ο!!”πι·Ιποο. ρι·ο

πιιιιι!ιιοι !ιι οι!!! οοοιιε!οπο Μ! ί)ιι!ο ο!!ο ρι·οοοποι πο! ρορο!ο,

οο!!!! οπο!!! ε! Γι! ο!!!ιιτο !! !οιιιροιιι!ο ο ο!ιιεΙο ιιιοι!ο ε!! οπι

ιπ!π!ε!ι·ιιι·ο ε!!! Ι!!! ιοπιι!ο !π 8οι·ι!οοιιιι. Ιο ι!ροι·Ιοι·ο ροι· !ιι!!οιο

!ο ε!οεοο ροι·οΙο πο! οορι·ιιι!!!ο!!! οοι!!!οι·!, ο.οο!ο πο! ι·οοοοιι!ο

Μ πιο!! πιο!! ο!!ο ιι!ΙΙ!εοοι·ο ιιι!εοι·ιιιιιοπιο οι οπο!!! !οι·ιιι ποπ

ε!!! οοοι·τ!!ι!.ι Ι!! Βοποιοο!!!ι πο! ροο!ι! ο πι!! οοιιι!ιι!, ο!!ο ρο

Μπι!!! ποπ οι ο!ΐοοοι·ο , ο νο!οπτ!ο !ιι ι!ερο!!ιιι·οπο. Ποίο ο!!ο!ιί!,

Μο!! ΡΙιιιιιι·οο, ο! οοποοίοι· (Ο. πω!!!) ίπ δοιιιιιινιο!!ι

σο!!! θι·οοΙο οο!!οιιίο !ιοοίοο!·οί. Η οο!!!! !ποποο σο!! [ο!!ο ί!!!

ροποο!π ί!!ί!πίι:ίο οίοο οποίο!!! πιο, οίοί ω!!! πι!!! ί!ιο!·οίο!π,

ιιο!ο!ο οι!! ποοοο! πο!! ίπ|οι·ίοι·οιπ οι: οο!!!! οοοο οπο!!! ί!! [οπο.

Ρ!·ποιοι·οπ πιί!ιοο οποία! οοοοοο!οιποιιο ροι·ίιο!·ι·ο!!ο, ποο οπο!!!

π!!!ίοίοοιιο !·οοοπίί!!!ιο ι!οποοο!ο οπο!!! οποιοι!! οο!οπο, ο!!!πίπο

ο!!ο/οο!ίοπο!π ί!ίππι !ί!ιοπίοι· οοοοορί!. . .. Οι!!! οπο! ίπ δ..ιπι!1

πιο!!! οοπίοοοί, ί!!! οπιπί|πι·ίπ!ι! οί!·ίοίο!!! οο!οππο!ιο, ποιίοοίο

οιιίιίο!!! ί!! ποοίοο, ίοο!ί!ίο ί!! οιι!!ιίί!οο, !ιο!ιοποίοι!!ίο ο! ο!!οοι·

οο!!!ίπ οπο!! οο!!οοίοπ! οποίοι·πιπ ίουο!!!οίο!!!, Ιοποιοιοιι!ίο πο

π!!! ο! ίππο.οι!·ίο ο!!ο!!! οοπίοι·οο ο!!Ιοί!!πί. Ι'ο!ιο!!!οπ!ί οίοοο

ροο!ί/οι·π ποοπιο οο:ο!·οί!ο!!! ορρι·ί!!ιοπίο, σο!!! οοποο! ο οίι!ίίοίί!!οο

!'!π!!ιιοοο π !ι·οο!οι·!ι·!·!ο! πιιονοιιιοπ!ο, ιιοπ ο! πω!! ιιοοοιιππιο οι! νοι·ιιιιο

‹ΙοοΙ! ιιπ!!ο!ι! οοι·!Ω!οι·!. Μισεί!! ροι·ο οοπο!ι!ο!.!ιιτοι·ο, ο!!ο ροι· οι πω!!!

!ιπρι·ονν!ειι πο! πιο οοΙΙοοιι Μ. .Ιιινοπι!ο Τει!πο, !ιννοπιι!!ι !π Οοι·ο!οιι

(οο!. Μια., Ι!!!. ΙΧ, οπρ. ΧΙΙ, ο 8), ε!!! Μ!!! ριιι·ι!!ο τ!!! Βοιπι.ι ροι·

ιΙοιπιιι·ο οπο! πω!! !εο!ιιπ! , ο οιι!πι!! Μ! Ωοι·ε!οιι ε!!! ροοειι!ο

π! Βιιι·ι!οοιιιι ροι· οοιπρι!ιιιοι·ν! οιιοΙοΙιο ιπο!ο οοΜι!οεο, ο!!ιοο!ιο!

8ειι·κ!! ποπ οιι!οπιι·οιιο πιο! !π!!οι·οπιοιιΙο , ι!ιιι·ιιπ!ο !! ι!οιιι!π!οίπο!Ιο

ιοριι!!!!!!οιι ι·οπιοπιι. .

(ι) Ι.ιιι:!ο Αιιι·ι!!!ο 0ι·οι!!ο Γι! !!οο!οπο!ο ποποο!ο οοπ Ν. Ειιι!!!ο

Ι.ορ!πο πο! 695 (Π. Π.), ο !τοο!οι!οο! πο!!'ιιππο εοοιιοπιο ο 8ιιι·ι!οοποι

μι· οοπιπιπ!οι·ν! ! 8ιιι·Μ ι·!!!οΙ!ιιπ!! (8ππΙοο !·ο!!ο!!οπίοιι) ( Ερίιο!!!.

Μ!. , Μ!. - Β!οι!οι·. , Ε:οοοι·ρί. πρ. Ι/πΙοι. ). Μιιποιιιιο ! πιοιιιιιιιοπ!!

ε!οι·!ο! Μ οιιοε!'οΙ!ι·ιι μια!!! ι!ιιι·ι!ει , πιο ριιι·ο ο!!ο ε!!! Μοτο οπο!! Ιιιποοι

ο οιιποιι!ποοιι, ρο!ο!ιο πο! Επι!! Οπρί8οΙίπί !!!ι·!οπ!`ο ε!! 0ι·οοιο ΙοοΒοο!

ποσοι!!! ι!ορο ιιπ οιι!ποιιοππ!ο τΙ!ιΙΙ'ει!!!ι!ιι!.ποΙ! !πιρι·οοιι: Ι.. Ανιιι:ι.ινε.

Ε. Ε. Ι.. Ν. ΟΒΕ$ΤΕ.5. ΡΒ(). 008. ΒΧ. 8ΑΒΒΙΝΙΑ. νι. ιι!νε. ΒΕΠ.

ΑΝ. ΜΠΟΜΠ. (Εκ Ρ!ι!ο. πρ. 0ι·ιιον. , ?ποπ πιο!. οποίο., νο!. Μ,

ω!. πιο!). ί

ς!) ΨπΙοι·!ο 1!!!ιοο!ιιιο εοπι!!ι·ιι οποοπποι·ο ο!!ο οιιι!πο!!π οιιοο!ιιι·ιι,

!ιιι!ι!ονο, ροι·Ιιιιιι!ο πο! !!8Ι!ιιοΙ! Μ Φ!!!οτ!ο Βι·οιοοο, Μα:: Τι·οο οποίο!!!

πιοιὶο πιο!! 0!·ποο!ιο [οίκο , ο οπίΙ!!ιο οπο!!! ί!! 8ΑΕΠΠΝ|Δ οίίροι!πίπ

!!ιο!·οπίο!!! (Βίοι. [οποιο. !!ιοπιπ!·., Ι!!!. ΙΧ, σειρ. νιι, ο 9). '

(3) Ποίο! σ!·οοο!ιοο, ροοίί!ι·πιο!!ι 8.ιιιι!ιιοιΑπ οοποο!πι· οο!·ίί!!ιο, ποπ

ι·οπίο!!ίο οποοοοοο!·ο, .πιο πω!!! ιΙοοο.ποίΙ (θα. Απ!. Υ!ο!οι·. , Μ Μο.

ίί!οιιιι., Μ!!! ).

-·ι!οοίο!!ι !!!ίίί!ίοοο ο!οίοι·οί, ο! ίίίοο ι!!ίοοίο οι! οο!!οίιιι!ι ίοοπίίο, οι·

π )ι!!·οοο!ποίοπο οοοίίιι!!! ο!!!οιιοο!·οπί , που οίίο!ιιίο οοοιίο!!ι!ί οποι

οίιοπι /οι·οίίοο οο!ιοιι!ί οιοι·ιπί!!οιο!ιι!·, !ποοποοοο σ!! οο!!! !·οπι

!!!ίίίΙοο ο/βοο!·οπΙιιι· ί!ιοοιπ!!!οάο, οι!ίοπο οίι!ίίοίοο, δοίοο ο/!”οοί!,

οι ίροοο οο!οπΙο οοπ οοοίοι!ι οιοο!·οίίιιί ι!οπο!·οπί. βίο Βο!ποο

ποπ2ίπιπ σο!!! ρι!ροίοι·ίο ο!·π2ίπο οίιίοι·οπίοι·, ίπποι οοπο!οπι

!οι·ί!πι·οπί , ο! οι!·ίοο οποίο!!! οι!! ω!!! οο!!ίοπίοο !!!ίο!)ιιοπο πιο!!!

ίπο!·οιο ποο·ορ!ί /οο!·ο!!! ο οοποίο, οπο!! πίσοι·οπί !!!ίο·ίροο!ιι Ο

θι·ποοπί οποίοι [!·οιπο!!!ίοιι ίπ .ΐοιι!!ιοι.!!ο !πίοί.οοο. Π! ίοίίιιι·

(!!·οοοοιι!!! οίιι!ίοο ί!! δ.41ΜΙΝΜ ι!!οίί!ιο!·οπί, ο! !!!ί!ίίί!!οο οπο

οοοοοι·οο !!!ίοο!·οπίοι·, οποιοι θι·οο!οο πο!!ο!!! ί!! δ.ιιιι!ι.οιο πο

π!οπο!·οι, ποο!·οίποο!·οπί ο! ο!!ο ('οίοο οοοοοο !·οπ!οπο!·ο οπ!προί

ίοι·οίο!·. δα! ί!ίο, το ίπίοίίοοίο , οπο! π!! οπο! ο δ.4!ιυιο1.4

που!οποί!, Βοπιοοοοο οι!! ίιπρι·οοίοο οοποροο!οο, ποπ οοίοιιι

ίπί!ιιίοίο, οο!·οιπ οπο!!! π!πίοίο !·οριο!ιοποίοπίο οπιιοποι πιίοοι·ο!ιο

οο ρι·οοο!ί!ί!, οοιιά αι!!!!·ο !!!οίοι·ο!π οι!:οιπρίπ οιιποοίοι· οπο·

οοποοίοι!ι ο ρ!·ουί!!οίο ιίοοοοοίοοο!. Α!!ο!ποπ σο!!! πο οι! το προ!!

οοποο!·ο.ο ποοιιοο!·οίο!·, ο!·οίίοπο !!πίιίίπ οίο !!!ο!ιίοο οπιιιιοπι ιππ

!ποίί, ο! οποίο ίπίοι·ίπο ρποοι!!!! ίοι!ίοο!·οπί. Πιιοιι!οοί!ιι οο ππποο

!πί!ί!οοοο ποιοπιίί2, σο!!! Μ!! οποίο!·ίο ιίοοο!π ίπ ποοοοοί!πίί!ιοο

ι!οππίπί. Ωοοοο!ιι!·π!!! μι· !!·ίο!!πίο!!ι οοοοίοοο, οοιπ !οο! πιο

οπο!! !·οοί!ιι!π οιιποοίοι·ί ρο!·ιπί!!π!. .5'ο Μπι!!! ρίο!ιοο !οοο!οο οιο

οοπίπι·ιοι! οο!!ιιίί.οοο, οποοοο !ιοροι·Ιποοο, σο!!! ο!ίί ραπ!!! οπο!!

ο:οίοίο!·ο!!ί Μου, )ι!!οποο οο!·ο οιοοο οι·οοπίο π!!!ρ!ιο!·οο ι·οροι·

ιο!·ί!!ί ω!. Ε‹Ι Αιι!ο Πο!!!ο: ό'. δι·οοο!ιιιο, οπο! οι!! δοπυ!!!!.ι

!·οι!ίί!, ο!·πιίοποπι πο ροριι!ιιπ! ίπ οοποίοπο |ιπ!ιοί!. Ε!! οο!·ίιο

οπου οοπί: « Ιίο!·οο!οο οοπι, ίποοίί, ί!! ρι·οοίποίο, οιίοπ!οο!ο οι!

!! οο!! ι!οο!!·ο οπ:ίο!ίπιοί!ο!!! οοοο, ποπ οιιο!!!οιίο οι!ι!!ί!ίοιιί ιιιοπο

ο οοποοοοι·ο ο!·ί!ί!!·πί!πι·. !!ίοί!π προ!! πιο πιο ρορίππ, ποοοο

» οπο!! οπί!!!ίο [ποιο ο!οίιοπί,· οο!! ί!! οοποίοίο Με!!! οοο!!·ί

ι! !ποποο!ίοο οπο!!! οπο!!! προ!! ρι·ίπο!)!ίο ». Ροοί ε!οί!οίο οπο!!

πίοίί: « Πο οο!·.οο!ιιο οπο! ίπ ο!!·οοίποίο, οι πο!!ο! ροοοοί οο!·ο

» οίοοι·ο ποοο!!! πο! οι! ρίοο ί!! !!!οπο!!!!οο πιο οοοορίοοο; πο!

» !!!οπ προ!!! οοο!ιοιίο!!! οποιοι!!! |οοίοοο. Βίο!!πίο!!ι ω! [οί ίπ

» ρι·οοίποίπ,· ο! ο!!ο !!!ο!·ο!!·ίπ: οίοιπο!!! πιοππι ίπ!ι·οίί·ί!, πο!

- » οοίοοοοο!!! οο!·ι!οίοο ροορίοι· πιο οο!!ίοίίοΙοο οο!, οιππίο!!!

» πο!ίπποι!!ροο!!·ο!πίοοίπιοπι ποοοίοοί!πο!ποοο οο·ίοίίπιπίο!ο. Οι!!!

» π οο!·οίο οποιο!! Μ!!! οποίο πιο ππ!!οο!·ί!!!, ί!!ι!ο ροίοι·οίο οοπ

» οι!ίοι·οι·ο, οοο!ποι!!ο πιο ροίο!ίο οπο! ίί!ιο!·ίο οοο!!·ίουίο:ίοοο » .

Λίοοο ί!!! που ίπίο!·ι·ο!ίο. « Ι!οοοο, ίποοίί, Οοίι·ί!οο, σο!!! Βο

» πιο!!! οιιο|οοίοο οπο! ποποο, οιιοο )ι!ίο!!πο ο!·οοπιί ο.!!!ο!ί, οπο

» οι: ρι·οοίποίπ ίππποο ι·ο!ο!ί. Αίίί οί!!ί ο!ιο!!ιο!·πο, οοπο πο!!ο.:

» !ιιίοι·ο!ιί, οπο ποοοπΙο !·ορ!οίπο ιίο!!ιο!ι! πορο!·ίο·υο!·οπι » (θ).

Α πω! οπο!!! ι!οοι·ι!ιιιιιο !!!. ε!οι!ο οι οιιοοοι!οι·ο !! !ι·!οιι!ο(!!

(ο) Ρ!ιι!οι°0!ι., Ϊ". πι!. ο! θ. Οποιοι., σ. ΧΧΧν!,ΧΧΧν!! ο ιιιιιινιιι.

Ι.οοποι·‹Ι. Αι·ο!!π. !πτοι·ρι·ο!., ριιο. !11!-Μ), οο!!. Ι.ιιοι!!ιιπ. 1560, !π-8·ι.

(5) Ρ!ιι!ιιι·οο !πνοοο. τοπιο ε! ο ε!!! νοι!ιι!ο, !ε! Μι·ο ιι Ωει!οτ .σο . . .

οοποοίοι·πι!! οπο· ί!·ίο!!πίο!!! οο.οοίοοο. Με! !ο ιιπ!οροποο ο!!ο οι!!! !'ιιιι!ο

Μ!!! τ!! ΟοΙΙ!ο, ποπ εοΙο ρω· οοι!οι·ο ρ!!! ιιπ!!οιι , πιο οι!ιιπΜο ροτο!ιο

!'οπιΙιι!!ι πο! ίι·ιιιπιποπιο οι·!ο!ππΙο ‹ΙοΙΙ'ιιι·!ποιι Μ 0ι·ιιοοο.

(θ) Ηπα. οί!ίο., Ι!!!. ιιν, οιιρ. ΧΙΙ.

(7) Ι.οΒοοο! !π Ειι!ι·ορ!ο: Ο. Οποοί!ίιι Μοίο!!ο ο! Ο!!. Οπι·οοπο (.'οο.ο.

(Π. Ο. 680) που Μοίο!!ί /!·πιι·οο οποιο!! απο, πΙίοοιιπι πο: 8.ιιιι!ιιιιι.! ,

π!ίοι·οιιι οο! ΤΙ!!·οοίπ 2ι·ίο!προο!!! οοο!·οπο (Β!·ουίπ!·. Ιιί.οίοι·. ποιο., Π',

θ5 ). Β πο! Γι.ιοίί !!·ίοπ[αίί: Μ. ΩΑποιι.ινε. Ι!. Ο. Ν. ΜΕΤΕι.ι.νε.

ΡΙΠ). 008. ΒΧ. 8ΑΒΒΙΝΙΑ. ΑΝΝ. 118361.. (Εκ Ρ!ο!ι!ο πρ. θι·ιιον.,

Τ!ιοοπο!·. οποιοι!. οποίο., νο!. Μ, ω!. 933 ο 984). Ιιιο!!ι·ο νο!!ο!ο

Ρο!οι·οο!ο επι·Ινο: απο οποίοι!! ίο!προ!·π Μ. (ο!!! πιο. ΙΙ, !. ο. οπο),

Μοίο!!ί |ιο!ι·οο οι!!! π!!! Ει·ίο!πρππνοιοπί οι!. (ΗΜ. οπο!. , ΙΙ , 8).

8!ποο!πο ροι·ὸ Ιο πωπω! !ιι!οι·!οο ιινονιι εοι·Μο ροοο !ππιιπι! πο! ι·ειρο

ιπο!!οε!ιπο: πο!!ο! Ροι·οίπ Μοι·οίοοπο Οοοο. ποποοίπ οπίο!!ίπ, πω!!!

.!!!πι·Ιίιιο , ροι·ο!ο εοιπ!!ι·ιι πο' οο!! οπο!!! νοΙιι!ο ι·!!”οι·!ι·ο ιι!!' οιιπο α!!

οπο! ποποο!ει!ο πιο! Η. (Σ.) !! !ι!οπΐο πο! Μ!!! Μο!ο!!!. Ρον οοπο!!!ιιι·ο

ηιιοε!!ι οοπ!ι·πΜΙ!ι!οπο ι!! νο!Ιο!ο πο!!ο πιιι·ι·ιιι!οπο ε!! Ειι!ι·ορ!ο ο πο!

!'ιιιι!οι·!!ἐι πο! Ρο!!! Γορίίοίίπί, πο!οι·ὸ πο! Βιιι·ιιιιιπιιο Η!! τοοι·ιιο. ΜΙ!.
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λ.

Ι..

τἔ-ο -·τ .

Μ.. .

(..Ιι. πι!. το!.

” θ. ίσιο-ιο.

ισο

σι ΙιιοιοΙΙσ ο Ισ ρτοιιιτε οι σι ΑΙΙιιισισ. 8ο ιι ρτιιιισ ισ σωρο

8Ιι σΙιτι σιιο Ισ ρτοοοσοιιοπσ ιΙ ρτσιισ σι ιιισιισ εσιιοιιο, ο

σι πιισιισ πιιστιι (θ), ιιι ισ εοσσιισε στι Ισιι·οοιπιισ εσιοπιιισ, σι

σιιι ρεο.οσ ιιιισιτιο οι ροσιοι·ι Ισ ππιοπιιστισ. ΡοτσΙιο 'Πιο Αιιιιισιο

σσσορρισ σοι νειιιισ Ισ. ιιιοστσιΒιε; ο ππισιιιτο ροτ ιοοοιστι

σσιιιιιιιι σιιισσοε ειιροτΙισιιιοπιιο Ισ ριιιιιιΙισιισ ειιρριισσιισιιι, ο

ιπισοσονσ οιιεει ιτισιιισιιιο πιοΙΙ'ιοσιε ω), ρσπιονσ ριιι· ιιισιισ οσπι

ιιιεσΙοιιιο σι·ποι,ισπιισ πισΙΙο ε.σεισιιιο σοι ρτονιπισιεΙι, ο σιιιι

ιισιισσ σοιΙ'ειιιστιιιι ρτοισπισ οσιστοιιινσ σου στο πιοιετιο ιι

σσιισισ οσοι. Ι.σ σσοιιεστσιιο ι $στσι σι σσπισιιεεισπιο, ο ρο

τστὸ Ισ σσιιοσ ιστσ (ιιιιιισ ()οεστο Βιι·ειισπιο, στσιστο ιισπι νοο

ιπισιιιο, πιο εεεει ιοοιινσ, εσσσιισσ ι`σιιιστιισ σι ΤιιΙΙισ ω), σι

- που.), οιιο ισ ιιιισσοιιε ιπιιτσσιιιιοτιο ει σσρ. νιιι σοιιιιι. ΙΙ, .9ιιοιιισο,

Ροι·σιο Μοτσισοιω Οσοι. σο., νι ιιι ρτοιισιιιιιιισπιιο ιιιιτιισε, ο ιτεερστιεισ

σει σερο Χι! σοι Πρ. Ι, σσνσ ιοι;οσει: Νοτοσ οικείο Μπάσα σ. 0ιιιιιο,

Ρσι·σίο ιιΙαι·σιοοιιο Οσοι. οσιιίιισ οποιοι οστού!" Ο1.ΙΙΙ οσσιισιο σο

Ισιιιο ο",

(ι) 'Πιο Αιιιιισιο (πισιι ροτσ Τ. Ειιιισιο, σσπιιο οριπιε ι°0τσιιιο, οοιισ

οσοτισ σι σισιιπιι σοσιοι) σρρετιοπιονε οιι°οτσιιιο οοιιοειτο, ο ισ ρτοιστο

σι 8στσσοπισ πιοι 649 σι Ιιοιπισ. Μισο ιιιονιπιοιισ ιπι Αιοπιο ροτ σρ

ρτσπισοτνι ιο ιοιιστο οτοσιιο , ιιοιιο σιιιιιι σινοπιισ ιισοσι ροτιιο, ο ιιι

ιιο,οιιεσο .Με ιιιοοοιισ σι Ερισιιτσ. τι ορο σωστο ροτ ιι οι·οσισππιο

ιπι σε ιιιι οριπιιο σ ιει οσσοοεσ, οιιο τιριιιενσει ριίι 8τοσο σιιο τοππιεπιο;

ροτ Ισ σιιο ιι ροοισ Ι..ιισιΙιο τιροτιο ιιοιιο οπο εσιιτο ισ οσιιοτισ σι

8σονσΙσ , οιιο Ισ οσιιιιονιι οτοσσπιιοπιιο, σσιιιο οι ιισ σε Οισοτσπιο:

@απο σιιοιιι θτιιοσι.ι Τ. .κ!ιιιιισιιιο, το! ροιίιι.ι οπο” δι·οοσιι.ι. . . :σοι

οιιιοπι.4ιιιοιιι.ι οσοΙοσσοιι.ι·; οιστ[οσιοι Ερισιιι·σιοι ονο.ιοπιι (Πι Βιιιι. ,

στα” ). Ποιο πιο Μπακ, οποιο «εοοο, οι·ουιιοι·οιιο οι·ιιοισοιιο οσοι.,

οπο.: ποπ ισοοι? πιο οιιι σε οιιοπο Οπιεσιιιιι οπο σοιίι: οι ο Μοσ

·ι·οΙο και ρπισιοτσ σοιιιιοιιι.ι Δωσε. .4ιοιισιιι.ι. @οσοι οιιισσιιι ιοσωπι

οσοι οποιοι οοιιιισιιιιο, οι οιιιιιι .απο Μισο Ι.ιισιιίιι.ι: αρκά οποιο

ρτοσσιιιτσ 5σοσι·οιιι:

Οτοε·σιιοι ω, Ασια , οιιοιιι ΙΙοιιιοιιιιιιι, :ποσο 8οοιιιιιιιι,

Μπιιίσιρσοι Ροιιιί, Ττίιοιιιιι, σοιιιιιιισιιιιιιι,

Ρι·οοσιοτσι·ιιιιι ιιοιπίποπιι, οι: οπίπιιοτιιιιι, .ιιοπί[στιιπιοιιο,

Μοιιιι.ιιί σα. Οτοοσο οι·οσ οοο ρι·οσιοτ .πωπω

οι οποσ οιοιιιι.ιιί, ιο, οποίο ασ πιο ιισσοιιι, ..πιο

οι-ιτωιο., Ι, 3.

.Διιτσνο ιο οιοσοσ Ωισοτοιιο ρστιε σι οιιοεισ Αιιιιισισ, ο τεπιιπιιοπιιιι

ι'εσσιιοε σι σοπισιιοοιοτιο σσ ιιιι ιιιιοπιισιιι οοιιιτο Ο. Μιισιο 8σονσισ

(Βτιιι. , Μινι, Μ: στα". , ΙΙ , 70), ο ιιισειιιισ Ισ ειιε ιιιεπιιοτσ σι

οσπ·ινοτο σισιοοιιιιι ο ιισοπιιροοιιι (0τοισί·., Μ. - 17ο στοιοι·., ΙΙΙ, 48),

οοιιιιοιιο πισιι .οι ιιιοΒιιι ιι τιιοτιιο σοιιε σσιιτιιιιι. ιι ππιοσοσιπιισ οιιισι2.ιο

ιιο ισ ισιισ.σσ Μ. Τοτοπισιο νσττοιιο, ιι οποιο εστινονιι: .4Ιοοιιιιιι· ,

Ιισπισ , οι οπο, ορρι·ιισιο εισαι”, σιιιιι.τ 1.ιισιιιοπο σΙιοτοσιστο .πιο

Μακ οο. (Με Π. ΙΙ. , ΙΙΙ, οι).

(9) Ροτσιιιι ι'οπιστο· σοι ι.τιοπιισ πισιι σσσοτσενσει ιιιστοιιο σ σσιστο

σιιο ρτσνσἐσοτο σι ενω· ιισσιοσ ιπι· ιιπισ εσΙσ ιιιιιισιιιισ σιπιοιιο ππιιιε

ιιοπιιισι: Μου: σοι.ιιιιιιι ω, πο .οιιιο ιτίιισπρΙιοι·οι, πιο οιιί οιιίιιοιιο

Μισο ιισιιιιιιιι απο πιο σιισσιιιι.τ.ιιι2 (ιισΙοτ. Μια., Ιιιιι. /οσι. οποιοι.,

πο. ιι, σειρ. νικ, ; ι). μ” π. -

(3) (Μέσο Μια (ι. ο. θιιιιιπιιι) . . . ικα· σοιι.ιιιιιιιιοπο ιιιιιιιιιιι·, «πιο».

7'. .4ιιιιισιο .ιιιρριίσοιιοιιι·οι Ιιιι·πισ σπιιιισιιι σσικ·οοιι.ισ. Οσοι! σε! ρτίσιιιιιιι

ο-ωεωιο. Και ίπ 8.ιιιπιικι.ι. Μπι πιο.ιιι·ιισο2ίο ιοιι·ιιιισιιιίο ο. ρι·ορτοοιοτο

οπο. σ0ιιοτιο ιιιι:οιιίοι·ίιι οοιια .. . Ποίπσο .4Ιοιισιιιο, οποσ ο .<ισιιαιιι

ρσιοΙιοι, ίριο .πιο ίπ Βιιιιιιιινι.ι Μισο σοστσυστοι. @σπασω Μισο

Οτοοσιιιιι ιισιιιιιισιο οι: Ισυσιιι , ιο οπο ρι·οοίπσιο οιιο.ιί ιτίιιιπροοι.ιο.

Ιιοοιισ Μπι: σιιισ ισιιιοι·ιιιιιοιιι οποιο.: οποιρΙίσοιιοιιο εισιιοοοιιι ποιουίι

(Οισοτ., Ρο ρτοοιιισ. σσιι.ιιιιι., Η). Ιισιιο τιιισιι ρστοιο οι τω", σιιο

Αιιιιισιο, ιισπιισ νεπισ ο σι ιοποιοτοιοιιιιιιιιο, σνονσ σοππισπισσισ

οσιοιιιιι ρτοοιιιοτο ροτ· Ισ ισσιοπιι σι ροοο ππιστιιοιιιο σε ιιιι εσοιοπιιιιο

ι.ο Βετσοοιιε σοπιιτσ ιο ιισοττοτιο σοι ρο!ιιιί (οσοι ιπιο.ιιτιισοιι.ι· Ιο2τιιιι

σιιιι.ι), σιιο ιπιιιιιιιο ιισσοτσενε οοο ειοεοσ πιοιΙ'ιεσισ οποιοι Βιι οπιστι

σοι ιτιοπιισ , οισιιο ρσι ,.οοπιιτοΙο·οιισ σεροιισιισιιο , ιι οοπισιο .οι

σοιιοοιι·ισ εσσιπιισπισεισ οιιρριισιιιιισπιι. σ”

(4) ι-ωιιι-ισιω ίοίιιιτ, οι·ιοσοτιίο,ίποσοιιι, Ο. .Ιιιιίο.ι, Ι.. πιο... , οι

ισροτιοσιοιι.π οι οσοοοιισιι.π «ω. ΜΜΜ ρι·οο.ιιιιιι, σο·οιοτοιισ οπο

ιιιι·ιιιπιο Με μεσω ιιοιισιιισιι.ι, “ο σκοπο ιιιιοιιοπι ιιιιιοπιιοισ , οποιο

Ισροτο, οποιο .ι·ιαινίιοιο σοιισίιίσο (Ωισοτ., Ισ Βι·ιιι., ιιι.νιιι). Απισιιο

νοιιοισ Ρσιοτσοισ (ΗΜ. το·ιιιοπ.ι) ΙΙ , θ) σιιπιονοτε ιι ειισσσιισ Ο.

Βιιιιιο Οοειετο 8ιτειιοπιο ιτε ειι οτσιστι ριιι σισιιπιιι σοιι'σπιιισιι Βοπσει.

Ε 8νοιοπιιο εστινο, σιιο Ο. οισιισ Οοιιστο οοιιιιι· σΙοοιιοιιιιοσ σιιιιιιιιεσοι,

οσοιο.ισσπ.ι οιι!ιασ , 5ιτοοοιιι.ι Οιισ.ιατίιπ .ι·οσιιιιι.ι υισοιιιο; σιιίιιι σιιοιιι

σο: σπισιοιισ , οποιο ιιι.ιστίΙιίωι· ι>ιιο 8.ιιιιιπο, οι! υοί·σιιπι ποπιιιιιιο

ιι·ιιιιιιιιιιι ιιι σισιιιοιιοιισσι οποιο (ιο Οοο.ι·ιιι·., ον). ΠοΙΙ'στιισιοιιο σε

ιιιι ι·οσιισισ σσιιιτο Αιιιιισισ οσ σ ιιινοτο σοι Βιιτσι, οιιτο οιι'σιιοοεισ

ιοιιιιιιισιιιιιιισσ σι 8νοισπιιο, οι ιισ οιιοιισ σοι οιιι οιισισ Πισοτοπιο ,- ιι

 

οιισΙο ροι οι νσιιο σοοιιιιιοοι·ο Π. Ρσπιιροσ, σιιο εοοο Ισ ειοοεσ

Αιιιιισισ ενοσ οσοτσιιεισ ιιι $στσοοιισ Ι`ιιιιιιιο σι οιιοειστο (δ).

Με ιπι οσοι ριιιιιιΙισο οιιισιιιο, σο ιτισπιισ Ισ. Βιιιοισ σειιεσ

σοοιι εσσιισσπιιι, πισιι ιιι σι σοΙιιισ ρτσροτιισιισιε. Ισ ροιισ;

ρστσισσσΙιο Ι'οειοιισ σι 'Πιο σο ιισπιιε πισιι τοοιιιιιι Ισ ροσιιιιιε

ει 8στσι σορτοσσιι, ο ισ σιιιι σειισσ σι ροοοιιιισ οεοιπιρισ σι

τοπιιιιτι, σιιο Ι'ιιιιοιισ ρτοιστο Ιιεισστισσιο σσιισ σει·σσ ροσιιιιισ,

τιιτσοιισοσι σ ιιισΙΙο οσ σιισοσ νιισ ιπι Αιοπιο (θ). Ε νοτσιιιοιιιο

ι ειισσοσοστι σι ΑΙΙιιισιο (ε.οιιΙιοιιο ιΒιιστισπιισ οιισιι οσοι ισο

εοτσ, ροτσιιο ειιε Ισσιιπισ σι νοιιιι ο ριιι σιιιιι ιπιοσιιιΙιτε οσΙισ

ειιο ιοιιοιιτο ειιοιιιισοο ι ι·ισσπσι ιπισιιιστι σι οιιοΙΙ'οισ) ρετο

οιισ ιισπι εισπισ σου ριιι σι ιιιι ιοιιιρστεπιιι, ο ιιιοιισ σνετι,

ιοοοοιισσει ιιι Βιοπιο, σιιο Ι.ιιοιιιισ, ενοιισσ σιιοιιιιιε ιπι οστιο

Ισ 8στσοοιισ (οσο Π. Ο.), οι στο εσσιοιτο, τισιισειισσ ιιπισ

ισΙο ρτοιιιτε, ροτοΙιο ν'οι·σπισ ιιισΙιι, σιισ ιιοΙΙο ρτσνιπισιο

σοινσιισ ρσι·νοτοσπιιοπιιο ιιι ιιιιιο ιο σσσο: Ε. οιιισοι σωσει...

ιιτσοτιο οιιιιιΙοοι οποίοι: σει/οποιοι· σο: .πιο στοπ οσοσιοο οι

οιισιο, ριιι·ιεπισο σΙιτονο σοΙΙε οιστιε σιιο οι ριισ ιτεττο σσιΙο ριιιιΙιιισιιο

εσσιιιισιισπιι, σσσιισο Ι'οεοπιιρισ σι σισιιο 8ιτειισιιο: οι . . . (ιοσιι) ρω

.σωσει σ. 7'. @Πικάσο .!ιιιίιι.ι (Πο Μια, ΙΙ, 14). νο‹ιι ριιτο Ισ πιοισ

εοοιιοπιιο.

(ο) Ροτο ιι εσπισισ πιοπι ροτιπιιεο σιιο Ροπιιροσ (σιοο Πο. 8ιτσιισιιο

ρσστο σι Ρσπιιροσ ιι 0τσπισο) εσει.οπιοεεο ισ ρετιι σι σοσιισσιστο, ροτ

πισιι ειιιιιισπιστο οοιι'ιιιιιστιισ σοι οιιισιιιο ιο εσιιπισεΙο σι σιιοσιεισιισι

σοι οιιοειστο σοπιιτο ιι ρτοιστο. !ιοοιιο ιιοοιιο Ι.. Ριιίιοπί ίπ Ο. 8οινίιίαιο

ποοιιιιι.ι σε[στοιιιιι ροιστιοσ σει εισαι, σκοπο Μ. @Μάιο .9σοιιτο ίπ Ι..

Ποσσιιπι, ποοιισ Οι. Ρσιπρσίο ίπ Τ. Αιιιιισίιιοι: οιιστιιιιι ποιου οιτοοιιοι·

ιπσίοπίιαισιιι τηιιισίαιιι.ι απ: σα! πο Ιίοίσο σίοΙοιιτιοο ιισσο.ι.ιίιιιιιιιιι.ι

οιισιστίιαισ ίιισισιιπι σοίιιρι·σιιοτειιιτ. .4ιοιιο ί!Ιο Οι. Ροιιίροιιισ ίιο σπιτι

.Ιιιιίο σοιιισιισιι, οι ισ (Οσοσιιισ) οιοοιιπι. ()ιιοι:οιοτ σιιίιιι .σωσει [ιιστοι,

οι ισ Ι/σττί.ι. .!ιιιίιι.ι ιιοσ .πωπω οιισιστίιοιί.ι ασ ιισσιι.ιοπιιιιιπ ο/|οτοσοι,

οποσ, οι ιιοσ ισιπιροτο πο.: ασ 5ίσιιιι.ι, είσ Μπι οι.. ασ 5.ιιιιιιο ι·οοοιιι.ι,

και σοιισοιιι οσσοσ.ιστοι ((ιισοτ., οπο. ίπ ΟοοοιΙ., ΧΙΧ). Με ιοτεο πισιι

στσ τιιιο5ιο ιι νστσ, ο ροτ Ισ πιιοιισ ιι ιιοΙσ πιισιινο σι οι σινιοιο

(νοσ. Ισ πιω. οσο.) , '

(δ) Ι.σ σοιισσπιπισ σι Τ. Αιιισσιο, ο ιι σι ιιιι σειοιιο ιπι Λιοπιο εοοο

τσπιιτπισιιιειι ιιι σιιο ιιιοοιιι σι Ωισοτσπιο. Ι.οοοσει πιο! ρτιπιιο: .οιω.ειο.ι,

οποιο ίπ 8ιιιιιιινισ ιτίιιοιρ!ιοσ.ισι, £οπιοο σοιπιιοιιισ σει (0τοι. ἱιι Ι..

Ποσο., ΧΧΧνιιι); ο πισι εοσοπισσ: @πιά 7'. .4ιοιισίιιο? Νοιιιισ οπίιπο

οοοιιι.ιοίιιιο .οποιο οπο! ριιίιο.ιοριιοοοιιιι? Γιά £οπισιι πω: ιρειιοι

ποπ οσσισι.ι.ιοι , οι ίπ το ριιοΙίσο οιιίο.ισσιι.ι Ερίσιιτί Ιοοιοιισοιοτοί.τ.ιοι

( Το.ιισιιι. , ν , 87). @πιο ρσι ισσσο ισ σοεισιιισ σι επιιπιισ σι οιιοεισ

ρτσιστο ιιΙσσσι'σ , σσρο ενστο ερσοΙιεισ Ισ ρτονιπισιε σσ ιιιι επιιπιιιπιι

ιιιτσιε, ιισπι οι ριισ ίσσιιι;πιοπιιο σώσω. Ει;ιι ο νοτο, σιιο ΤιιΙΙισ ισπιιὁ

ιπι ιιιιτο σωστο σι ιστΙσ σσπιιρστιτο πιιοπι τω, οστινοπισσ σι Ιιιι σ σι

ιιιι σιιτσ ειισ οοπιιιοΙισπιιο: σοοιιιιιω.ι σοι Ή .πισω οι θ. Μεοοοοσσιι.ο

σ:: 8ιιιισιινιι , ιιοπιιιιιι·ι.ι· σιιοιιι ιιιιιοοιιιίοιι.ι 8.ιιισιο (οπο. ρι·ο Μ

$σοατ., Η., ποιο. 46°7-β8, οσιι. ρτσοσ.); πιισ πιοπι οι σονο ρτοειστ Γοσο

σι ουσ εσσοτισ , ρστσιισ νι σειιε ισ ρτιπιισ ιιισοσ ισ ειοοοε οσιισειιπισ

τιροτισιε σε Λιιιιισιο, ο οιιιπισι ιε ρτονοπιιιοπισ εισνοτονοΙο σου σιιι

οοιι ρετιεινε σοι $ετσι, ειιστσΙιο σιιοπισοπισσ 8σσιιτο σιοεο ροτ ωσε

σιοπιο οιιοιΙο ροσιιο ρστσισ ισ σιεσσιρε σι ΛΙΙιιισισ. 0οσσττο οιιι ιιιιε

σειιοτνσπισπιο σε πισιι ρι·οιστππιοιιστει ροπ· τιοιιστσσ ειιε ειστιε σι

8στσοοπιιι: ΙΙ Μιιο.ιιισσοσ , σι σιιι ρετισ Ωισοτσπιο πιοΙ σιισισ ιιιοοο ,

Πι οοιι ρτσιστο σ ιρισσιοτο σοιι'ιοσιε2 ιπι οιισι ιοιπιρσ νι σιιπιστο, ο

οποιο ριισ σεεοτο εισιε ισ ριιτιο σι εονοτιισ σε ιιιι σνιιισ πισιιο σσσο

ιιιετιισπ·ι2 Νοεσιιπιο σοι 8στσι ιιστιιιστι πιο ιτε :στο ρστσισ, ο οπο σιιιι

ιτειισοτεοτο εοπιισ πιοπιιιπιστιο. Ερριιτο ιι ιοεισ Τιιιιιειιο πισιι ιιισσιε

ιιιοεσ ε· σιιιιιιστο, σιιο σσρο Αιιιιισιο , ο ιπισιοιιιο οσο ΑΙιιιισισ ,ιο

σσπισεπιπισιο σπισιιο Μιιοιιισσι:ο ροτ Ι'σιιιπιιιπιισιτειισπιο ιοπιιιισ ιπι Βοτ

σοεπισ. Ιιιιιιιιιιο ιτε ι σοπισιισσοτι σοιιο εστσο εσσιεπιιο οι σονο οιιεπισιο

σπιπιονοτστο οιιοοι°εΙιτσ, σιιο ιιπιστσ Πι σιπιιοπιιισεισ ο εσοπισεσιιιισ. Μο.

σιιι ιπι οοιι πιτισι ποσοστο Μπιο.ιιισσσο2 οι πισιι ριισεει σοσνοιπιιοιιιο

ιιισονιπιστο. 'Ι'πιιιενισ σσεροιισ σιιο Μισο ισ ιιιοσεο Ροππιροσ (8ιτειισπισ),

ιι οιιιιιο οσοτσιισ εστω ΑΙΙιπισισ ισ οιιοειιιτε εστσσ; ο ορο 0ισοτοπιο

Ισ ειιιιισ σιιισπιιιιιο Μι:οιιισσσσ , σωρο σσσι ερροιισ ειιτονο ιι οι ιιιι

ιιοΙισ (οριο. ασ οπο., Π, ν), ο ροτσιιο νοτειιιοπιισ οοιι ισοεο ιπι οι

οιιισσ εσρτεπιπισπιιιιιο, ο ροτ ιπισισετισ ρτοσιεσπιιοιιιο , σοπιισ τοσιιστο

ιι ουσ ρτσρτισ ιιοπιιο, ειιιπιο σι πισιι σιιοιισοτο ισ νσπιιισ ο Ισρσιοιιισ

σοι οτιιπι Ρσππιροσ. 8ο οιιοοισ πισιι σοπιοιιισιιιιτσ Μισο νοτιι, οι νοττοιιιιο

ριιι ισοιΙππιοιιιο σ σοπιιρτοπισοτο, σιιο ιι πιισιινο ροτ σιιι ιι οοιιιιισ σου

ροτππιιεο σ Ροπιιροσ σ'ιπισοτοοτο ιπι οιισιιισ σι ιισσιιειιιστο σσπιιτο τ:

Αιιιιισσισ (νοσι Ισ πιοι. ρτοσοσ.), πισιι ισ ιι εσΙο σωστο σι νισΙσπ·σ το

σοπινοιιιοπιιο ριιιιιιιισιιο, σσπιισ σιιστιπιε Μ. Τιιιιισ, πιο σου επισΙισ Ισ

σοπιιριιτιοσιρειισιιο σι .οπιι.τσιιιιιι_.ιπι ιιπιο οιοεοσ σοιιιισ. ο
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δ.ικοιινω.ιΙ )ιι·οο!οι· ιιι υπ .ιοΜο οοιιιιιιιο.ιοΙ, ςΙοιιιιο(οοιΙ,

ιιοςοιίοιιιοιιο ιιιιοτειιιιω κι Μο :Ισ αιιι.<ιο, στα! ρΙοι·ιοιιοροουιιισιι.ι ροηιοι·αιιι οπιιιιοοοοι·οπι ω. Μ. ι ιιοοΙιι ΜΗ οικου

ιΙιιΙι ιιι Βιιι·ιΙοοιιιι ποιοι: Ιιιειιι ιιιιΙοι·ιοτι ειΙ ι·ιΙιιιιο (ΙΙ Ι.ιιοιιΙΙο

ροΙοι·οιιο οοιιιιιοιιεοτΙο ιΙοΙΙο. ιιιιοιιιΙΙι ‹Ιοι ειιοι Βονοι·ιιιιιιιι,

ιιοι·οΙιοι ιΙιιιιιιι οοειοιιιιιινι ιΙιιΙΙει ρι·οιοι·ιοιιο ιινιιι·ιιιιι ιιιτοοο

ιι);ει·ιινιιιι ιΙοΙΙει Βιιοι·τιι. οινιΙο οοοοεονι ιΙειΙΙο ίιιιιοιιι Νοιώ

ΙιΙιοοιιο: ο ο νιιΙοτο ιιοΙ εει.ι·ιΙο ειιοΙο οοιιιΙιιιιιοι·ο οοιι οι·ιιιι ,

ιι·ιιιι·ιοιιιο Ι.ιιοιο ΙΙιΙιρρο ιιιιιιοι·ο ο Ιοιιιιιο οι ΒιΙΙει οοιιιτο .

Ωιιιιιιο Αιιιοιιιο ιιι·οιοτο ιιοΙΙ'ιερΙο ο εοΒιιτιοο ιιοΙΙο ιιιιιι·ιι

· ΙΙΙοι·ιοιιο (670 Η. Ο.), ΙΙ οοιιεοΙο Μ. ΕπιιΙιο Ι.οιιιιΙο οοιιιτο

θ. ΙΙιιΙοι·ιο 'Ι'τιοτιο·(Β7ιι), Ροι·ιιοι·ιιιι οοιιιιο ι 8ιΙΙειιιι, ο ιιι

οιιοειι οιιιιιι1ιοι οοιιΙΙιιιιιιιοτιτο Αιιιοιιιρ ιιιΙ οιιιιιρο, ο Ι..ορι‹Ιο

ω” Ι`οιιιιιιο οοιιιι·ιειιιιει ιιοΙ ιΙοΙοι·ο οοΙΙΙιιιΙοΙΙοιιιο ιΙιιΙΙο ε.ιιιι

ιιιοδΙΙο ΑριιΙοιοίιΙ. . _

Ι.ο διιοι·ι·ιι ιιιιιιιιοιι, ιοΙιοοιιιοτιω οοιιοΙιιιιεει οιι Ροιιιροο,

· ΙιΙιοτο μοι Ιο ΒιιττΙοεοο (68.ο.ιιο.ι (ΙΘΙΙΘ:ΙΜΙΙΙ'ΒΙΟΙΙΙ @ΡΜ `

ιΙο.ιι·ιοι ιΙοι οοτεειΙΙ οι (Ποιοι Ιω; ο οι ρι·οιιιι·ει οι Αιιο ΒοΙΙιο

(69Ι Π. Π.) οι ιιοιοι·ο ιιι Ριιι·ιο ιΙοι οιοΙι οΙιο μοι· τοπιο οιιιιι

ονοει ιΙοΙοιοοιιιιιοιιιο εοιΙοι·ιι οι. ΝοΙΙο εΙοεεο οοι·ι·οο οι ιοτιιιιι

οΙοιιιιι σοι Βιιι·ιΙΙ οΙιο-ιινοιιιιο ιιιιΙιιιιιο εοιιο Ιο ιιιεοΒιιο Ιοιιιιο,

ιιιι·οιιο οιιοι·οιι ιιοΙΙο τοι:ιιοιιιι οιΙιοοιιιοιιιιι (ΒΧ ιι ειιιΙιΙοιιο Ροιιι

(ι) Βιοιι. Ποσο., ΗΜ. ιοιιι.`,'Ιιιι. ΧΧΧΥΙ, με. 54, οσο. Ι.ιιΒοΙιιιι. 1.550,

ιιι-ιν, ΧνΙιιιιιΙι·ο ιιιιουρι. . ` ι ' Ι Ι .

(9) Ι.. ΡΙιι!ιρριι.ιι @Ποιοι $ιιΙΙ‹3ω 5.ιιιιιικι.ιιι , Ο. .ΜΜΟ ιιι·οοιοι·υ

ριιΙ.ιο οι οι·ι·ιεο, οι·οιιιιαυιι (Εριι3., οι. Ι.ΧΧΧΥΙ, ω. ). Μ. .40ιιιίΙιιισ

Ι.φιάιιο οποιοι ασια .9ιάΙαο ιοπιιιι·σι ι·οοοιιιιΙοι·ο , ΙιοΙΙιι·ιιι ωωεωοει, οι

τι ο. ΟαιιιΙο οοΙΖεο‹ι Ιω!ια μπω ω, οι ιιι Βιιιιιιιιιιι, [τοπια ΜΙΙιιιιι

πιοΙιιιι.ι, μπω ωρα., πο. ΧΟ, Ι.ιν.). ΙΙ οοιιιιιιιιι·ιο ιΙοΙΙιι ιιιιι·ι·ιιιιιιιιο

Ι.ινιιιιιιι ο οοιιιοι·ιιιιιιο μοι Ι:ιΙΙι οι Ι.ορἱιΙο ιΙειΙΙ' ειιιιοτιιιι οι Ποιο , ΙΙ

τμιιιΙο 5οι·ινο : “ο ιαπι ι'ΙΙιιΜιωι ροιιΙειιι οοΙΙοιπφω αω.εωιω Ι.ιιιιιιι·ιω

πωπω θιιοοιιηιιο Ροιιηιειαε , διιΙΙοιιου άοιιιιιιοι·ιοπιιι οικω :ποιοι

οιοιιι[οι·ι , ιιΙιο οατι··ι·οιιιι ιιι.ει·άι·ι·ιιιιι. Α( οιιιοιι.ι ρι·ι·ιιιο ιι·2ειιιιιι ιιιιροιιι

ι·ι·ιι·‹ι ριιΙ.ιιισ (Ι.οριιιι.ιε), !ιο.ιιι.σιμιο ο ιιοιιαιιι ιιιάίοιι2ιι.ι, ιποι·ιωπιο |ιι_οα

ιιι Ειι·ιιι·ιαπι , Μάο 8ιιιοιΝι.ιιι ι·οοι·.υ.Μ.· ιιιιμω ιιιοι·Ιιο οι ροοιιιιι·ιιΙια

ιιιιωει (Εριιοιιι. ι·οι·. ΜΜΜ., ΙΙΙι. ΙΙΙ, σ. ΧΧΙΙΙ, 5,0 ο 7). ΙΕ 8ειΙΙιιεΙιο

οι οοιιεοι·νο ιο ιιιιο οι·οιιοιιι ι·οοιιοιο ιΙο Μ. ΕιιιιΙιο _Ι.οοιιΙο οοιιιι·ο 8ΙΙΙ:ι

ρω· Ιει ι·ινοοιιιιοιιο ιΙοεΙι «οι ιιοΙΙει οι Ιιιι ιΙιιιιιιίιι·ο, ο ιΙει Ι.ζ ΈιΙιρρο

οοιιιι·ο Ι.οριιΙο, ιιιοιιιιιο οιιοετ'οΙΙιιιιο ει ι1ιερομένο ιι ιιιιιι·οιειτο οοιιιι·ο

Ιιοιιιιι (νοιι. 8:ιΙΙιιετ., καιω". |ι·ο_οιιι.', ιιιιιιζ 35ι ο 359, οιΙιι.

Τιιιιι·. 1897 ). ιιι οιιιιιιιο μοι οιΙΙ'οεΙιιΙιοτιο ο ιιΙΙο ιι·οοοΙ”ιο ειιιτιοι·οιιο οι

ΑριιΙο_ιο ο Ιιει Ιο ιοειιιιιοιιιιιιιιο οι ΡΙιιιιιι·οο ( ιιιιιιι. Ροπιιι., ροΒ. (527),
ο ‹Ιιοο ΙΡΙιιιιο , οΙιο ιιι ροιιοΙο ιιιιικΙΙειΙο ιιιιΙιιιιιι·ιΙο , ι! οιιιιΙο ιιοοο

5ΙοιιΙο οΙιΙιο ει ιιοιιΙ.ιι·οοιιο οι! πιοι·ιι·οο οι ‹ΙοΙοι·ο: Μ. Ι.ηιιάιιο

ΔριιΙοιαο ποιο απιιοιο μια _σηιιιάιοριι- ωιοι (μοι. πο., ΥΙΙ, 30,

«ιιι. ρι·ιιοιΙ. ). Ε ‹Ιιρριιι Ιο οιοοεο_ΡΙιιιιο, ι·ιρο1οιιοοιιΙιι·ονο Ιο ειοεεο
ποιο , ι·ιιοοοιιιιι ιΙ ιιιοιΙο σου σοι ιιιοΙιοι·οοιιιιο ιΙ οοιΤρομ οι |Ι.ορι‹Ιο ,

ιΙειρροιοΙιο οι νιοΙοιιιιιι ιΙοΙΙο Ιιι.ιιιιιιιο Ιο Ιοοιιιιοι·ο ιΙιιΙ ι·οοο; Ωιιιιιιι

ασια· ποπ ιιιιι!ιο Μ. Λοριάν.: ιιοοιιισσιιιιαο ιιιηιιο, -οιιοπι.ιΙιι·οπιι

ωωιιιιιι άι.ιιιπιιιο ιιιοι·ιιιιιιιι, |Ιοιιιιπασ οι ο ι·οοοΔοιεσ8·ιισ,ι·οοοιιιΙι ρι·ορίοι·

ιιι·ιΙοι·οιιι ποπ ροΙιιἰο.ιο£ , @πιο ιται·πιοιιιι.ι αΙιίο ιιιισιιι.<ι οποιοι” οι:

(ΙΙιιιι., ΥΙΙ, 54. και ριιι·ο Λιηιιιιιι. ΑΙο:ι., ΙΜ ΜΙ!. είν., Ι, 105 ο 107;

,ο Ρι·οιιιοΙιοπι., 8πριιιιιιι. Ζιν.,_Ι,ΙΕΙΕΙιΙ,_ 4; ΧΟ, 18. Π, 1,8 ).<, ..

(3) ναι. .Ειιιι·ορ. Βι·υνιοι·. πιο -ιοπι., Ή, 19,0 ΡΙιιιοι·οΙι., ιιι τά.

Ιξοιιιιι. Λ ριιοιιοειΙο οι ιιιΙ ειιοι·ι·ιι (1ιορτοιιο Ιει.οοιο εοι·ιιιο: Ωιιιοριιιιι

ιιιιιμιαιιι, επι οΙιειιπάι πα_οοιιί,,οιιι οο·ιιιιηιιοΜι οιιοο.ιιιι.ι· οιμάιο,Ι.οοι

,οποιοι ισιιιιιοπι ιοΙ Μαι οιΙιτο, “κα” οιιτ.ιιιι .σοπ/Μα ,ροιιιιι, “οι”

“ιΙπω βπ. Ροιιιροιο ειπα· ,` Μο (ιιιι·ιιιιοι ).ιπιροιι.ιε ιιονίρονι0?ι.Ωπι

ριοτιμιιιιι _ιοπιιιο.οιιοο αι πανιοαΜοπιΔιιιιιιι διοιιιοιιι αάιιι,.14[ιιιι:9.ιιι

ιι:ηιΙοπικιι; Μάο Βιιιιιιινιιιι αμκ @σε οοιιιι, αμε !ιοσιο,ιι·ιο [Πω

οιιο.1ιο =ιοι4ιο τοοιιΙΜι οποιοι-ι .ιτιοι·ιιο οι.....ιιιιιιιο

@κοινα (οπο. οπο ως. αρκει., ΜΙ), , ·“ ( ή· , .

(η ιιι φωτο ριοιοιο,οιιο.ιο, 8,ιι01,Μοιοτιιο οι 0ιιονιιιιιο Αιιουειο,

οι ο (οι οιιι·Ιοιο ιιοΙΙιι μοι. 7, οιιΙ. 9ξ,,,ιιιιι;. 39 «οι ρτιο;ιοιιιο νοΙιιιιιο.

(ο) οι Ιιει ευ οι «οι Ιει.ιι·ι.·οοιοδροιΙο Ι.οοιιιιιοιιιιιμαι .οι βιοοι·οιιο.,. ιΙ

ιιιιιιΙο ε.οιινονιι ιιοΙ 097 οι Βοοςιοι.4ιοπι ι:·ι.ιιιρηαΙιοσιοι .σου .4/ι·ισο .

Μινι 8ιιιιοικ Μιιιι.ιι.τοοιισιο Μινι.«Με <Ι0ιιιιιοι9 ιιωι···ι

(Οσοι. ρω 1.. (Ε. Βο!!ιο , 15.). Ε,ιιΙι.νοτοιοοοΙο ιιοιι ιιο.οοεοοιιο ιΙ

ιοιπιρο ιιι·οοιιιο_; ιιιοι.Ιονοιιι.Ιοει οι οροοοοιιιι οιοιΙοι·ο ειιιιοι·ιοι·ο οι διω

ιΙοιιο ιιιιιιο 697 , .οπο ιιοοιιι ιιι€οΙιιιιιιΙο, οΙιο: ιιιι ΙειΙ Ιονοι·ο Μο ειιιΙο

ιιιιμοτιιιο. (εροοιιιΙιιιοιιιο, :Μιο- Ιιι οι·οιιιι·ο.ιΙΙ Ι3ιιΙΙιο.) ο οοΙοι·

«οι Βιιι·ιΙι οΙιο ονονιιιιο ιιοΒιιιιο·οοΙΙο.ιιι·ιοι Ιο ιιιιι·£ι-ιΙοΙΙιι ιιοουΙιΙιΙΙ.ι:ο,

ι·οιιιι·ο ι 1οιιιιιιιιιιΙι Ι.ιιιιιτΙο ο ιΙιΉοιι·ιιοι·ιιιι. (Τιιιιιιι·οΙΙιι, ο ιιιιιιιιι.Ιο

.",| ..
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Α. ε. δ. ν..
μαι, οι·οοοιιΙ.ο ο·ι·ινοι·ιιο ιιοΙΙιεοΙο (οοο ΙΙ. Π.), ιι ιιιοι·οοι·ιι ,,_,,_,,,,

ιΙ Γιοιιιοιιιο.ιιοοοεεοι·ιο μοι· Ιο ιιιιιιιιΙΙ.ιιοεει ιιΙοΙιο ιΙοι ()ιιιτιιι ω),

Ωιιιιιιο 'Ι'ιιΙΙιο Πιοοι·οιιο ιΙιιιιοι·ιινο ιιι (Ποιο (Τ), ιιοιι ιιννοι·ιιο 2;

οι: ιιιιιοο ιιΙΙο ιιιιιιοιιο οΙιο ΙΙ οι Ιιιι οΙοοιιοιιιο Ιι·ιιιοΙΙο, οοιιιιι

ονοι·ιιο (,ςιιιιιιιιιιιι ι·ιοονιιιο ιΙοιιιιο οτι ιιιοιιιι·ιιι, οοι·οιιιοιιιο νι

Ιιιροι·;ινει; ιΙ ιιιιονο ιιι·οιοι·ο Αρριο ΕΙοιιιΙιο ω) οεοι·οιιονο οοιιιο

ιΙορο ιιι ρι·οι.οι·ιι οι ΒιιΙιιο, ιιι οιιιιιιΙιιιιιιιιιι οι Μαιο ιιι :ιοοοπιιιιιι ΜΙ

ιιΙοιιιιι Μαι Ιιοοοιιιοι·ιιι. Ειιιο νειΙοι·ιο Τιιι:ιτιο , νιιιοιιοι·ο οι Ι.οιιιιΙο

ιιι 88Ι'688Π8 (874 Π. Ο. ), ιιι Ιοοο ‹Ιοιιιιι·ο ο νοΙοι·ιο , οι σοι 'κι ιι

οι Ιιιι ΙιοΙιο ΡιιΙιΙιο ΥειΙοι·Ιο Τιιιιιιο ει_εοι·νι οοιιιο ΙοεΙο ιιοΙΙ' ιιοοιιειι

οοιιιι·ο Μ. 8οειιιι°0; ο ιι οι·ιιιι Ροτιηιοο , ιιτονιιΙοιιοοει ιΙοΙΙ:ι ιιοιΙοεΙΞι

ιιοοοι·ιιιιιιιοΙι :ΙΜΙΑ Ιο;,ιεο θοΙΙιιι ο θοι·ιιοΙιιι (Ωιοοι·.,.ριο ΒαΙΙιο, ΜΡ)

οι ιιιοιΙο ο Οιιι·ο »Μαιο 8ιιισοιΙ›, ο οι 11οιισο·ιιι (οσο Π. Ο.), οοιιιιο

ει Ιιει ιΙοΙΙο ειοεεο Οιοετοιιο (Οπιι.1ι·ι·ο $σαιπο, ΧΧΧ,ΧΙ.ΙΙΙ, [πιο. 458

ο 460, οιιιι. ρι·ιιοιΙιοι.).

(ο) ΡΙιιι:ιι·οιι., οίροριιιΙι. Ποιο. - ω” , ρω 12. 8. , Χ. - Εμ”. οι!

Μια., Π', 1, .4ι! Ο. [ι·., Η , Ι; .οι οιιι·οπ., 1, θ. Μι ιιιιοειιιιΙΙιιιιο

Ισ.ιιιοι·ιι οι ι·ιοιινο οΙιο Ροιιιροο ιιοι·ΙΙ μοι· 8ιιτιΙοιιιιιι ιιοΙΙ'ειρι·ιΙο οο! οοο

(Π. Ο.) ροιοΙιο Οιοοι·οιιο, ιΙορο ιιι·οι· ωιιιιο ο Ι.οιιι.ιιΙο: «μοι θεια".

Μαι·οο!!ιιιο οι ΡΙιι£ιρρο οοιι.ιιι!ιοιω.(ιΙιοι. οπο.) Μπέκ αριιΙ·ίο "Μιά σοι

οσιοιιι.ιι οιισΜοω , ιιι οι: αστο δ'ιιιιιροπο , [ωραιο 8οιιιιιιι, ιάίοιι.ι

Μαιο ι·ο/οι·ι·ειιιι·; εοεΒιιιιιΒο ροοο ορρι·οοεο: οι εοιιαιοπωιοιιΜο ιιι

ιιιοαπι οοιιιοπιιοιπ ρω, Ροπιροιιι.ι , «παπι «πιω ηιωπαιικι σε οι”

οποποιιιιι , ιιι 8οι·ιΙιιιι:ιοι οι Μ. .4βιαιιιι ρι·οροιιω ω, ως” ιιιιιω·ι·

Ι.ιωσι·ιιι οι! Βοο.ιοι·οπι ποιά; ο ηιιιιιιΙι ειιΙιιιιι: οποιο (ι. ο. 0ιιιιιιιιιιι

ι”ι·ιιιι·οιιι) οιιιιιιι ιιι 8ειαΙιιιιιι Ροπι)ιοιιω ριιιωιε οσοι Μάιου, ?πισπι

Μαι ιΙιοοοεοει·αι, οοποοπιι·.πι Μο; ειοοΙιο Ροιιιιιοο Ιι·ονιινειει ιιοΙΙ'ιοοΙο

5ιιΙ ίιιιιι·ο ιΙοΙ ιΙοΙιο ιιιοιιο. ΥοιΙοει ριιι·ο Μου., ΗΜ. Μπι., ΧΧΧΙΧ ,

(πιο. 150, οιΙιΙ. ΜΜΜ., ο Ποτ., Β)ιι€οιιι. πι. Μπι., ΙΙΙ, θ.

(7) Επι οπο. ιΙ'0ι.ιιι.ι οι·ιι ειιιιιιι:ι ιιοΙΙιι ρειι·ιο εοιΙοιιιιιοιιιιΙο οι

Βιιι·οοοιιιι, ο ρι·οοιειιιιιοιιιο πο! οπο ιιι οιιι οοοι εοι·εο ιι ι·ιΙΙοι,ιιςιιι οι

Τιιιικ.ιιιιιονο. Ανονιι ιιιι ροι·ιο σειριιοιειειιιιο , οΙιιιιιιιιιιο ΟΙΙιιιιιιο οι

'Ι'οΙοιιιοο (Οοοοπιριι. , ΠΙ , 3, ΙιιΙι. 7), Ιει ιιι σοι ιιιιΙιοοοιιιιιι·ει ο ειΙ

ρτοοοιιιο :ιεοοι οποιοι, ιιοι·οΙιο ει" Ποιο ιΙοΙ εοοοΙο ΧΙΙΙ ιιι ιιιι:οιιιΙιι·ιιιιι

ιιτΙοιειιιιοιιιο (οι Οοιιονοει , ‹Ιοιιο Ιιι ιιιιιιοειι ΙιιιιοιιέΙι:ι ‹ΙοΙΙιι ι'ΙΙιι!ω·ιο.

5ιιΙΙει Ι”οιιιιοιιοπο ιιι οιιοεΙ'ειιιΙΙοιιιεειιιιιι οιΙΙἑι Ιιο ι·ιιιοι·ιοΙο ιιΙιι·οιο Ισ

ιοειιιιιοιιιιιιιιο @οι ειιιιιοΙιι εοι·ιιιιιτι ( νοιΙ. οιιιιι·. α". 98, ιιοΙ. 7, μ. 35),

οι οιιιιΙι οι ροοιιοιιο ιιοΒιιιιι€οι·ο ιΙ 0ιοι·ιιιιιιιΙο (Ποιοοιιοι·. ειισοι·.:.ι.),

οιΙ ιΙ Ζοιιιιι·ει (πω. τοιιι. Η ). ΒιιΙΙο ιιιΙοι ι·ονιιιο οΙιΙιο ροι Ι'οοιοΙοιιιιι

Ιο «πιο ιιι Ρ.ιοοικι ο Μι:ε.ιιιιι , οιιο ιιι ρου Ιιιιιεο Ιοπιρο ιιι εο‹Ιο

ιΙι ιιιι νοεοονο, ο.οιιιοοιιο ειΙΙιι ειιιι νοΙΙ:ι, μι· οπο· Ιιιοεο ει! ειιιΙιιοΙΙο

νιΙΙιιιιοιο οι Τιιιιιι.ικοον.ι (νοιΙ. Μπι, £οι·οοι·. επτά., Η , 00,'0ι.

- Μι Μιιι·ΙιιιιΒιο , δι·ιιιιιι ιιιοιιοπιι. @σοπ - Ροι·ι·οι·. , ΙΙοεοίο. μοι”. ).

0ιιιιιΙο 'Ι'οΙΙιο 0ιοοι·οιιο ιιιιιιοιτο ιιι 0ΙΙιιιι ροοο ιιιιι οι ιιιι οποιο, ροιοΙιο

ν°οτιι,8Ιὰ ιιοΙΙ°ιιριιΙο οο! 696 οι Βοιιιο(Οιοοι·., Ερόει οι! ω”, Ι,

θ, νεο. πω. ιιι·οοοιι.), ο νι οι ιι·ονιινιι πιιιοοινι οο! Μαι οι ιιιιιεςιιο

ιΙοΙ 897 (βιοοι·., Ειπε!. πιο Ο. |ι·αιι·.,.ΙΙ, ι, 8). Ε<,;Ιι νι ι·οοιοιΙοι;Ιο ιιι

ιιιιοΙιιιι οι Ιοιιιιιο οι Ροιιιιιοο , οιιι απο «Μαι σ.ιοιιιιιιοοοο ιιιιΙ οοιιιιω

Ι'ιιιιιιοι·ιιιιιιο ιτιοειι·ιοο οι ειρρι·ονι·ιοιοοιιιιο.ΙΙιιιιοοιιιι ι·οιιιοιιιι (Πιοοι·..

Οτο!. ο” $υιιαπι , ΧΧΧΙΧ, [πιο. 487); ο ιι ιιιιοειο ΙιιοΒο (οι ίιιι··οιιο

ιιιιΙιτΙαπω τΙεΙ1ιιιιι·οο 'Ι'ιιΙΙιο οι Ιιιι Ι'ι·ιιιοΙΙο Ιο οιω ιιιιιιιιο Ιοιιοι·ο, Με·

Ιοιιδοιιιιι ιιοΙ ΙιΙιτο 5οοοιιιΙο ιΙοΙΙο ειιο.·.οριεΙοΙο πιο 0ιιιιιιιιιιι|πιιΜιιι

. (οι πισινα. οικω. ΟοιΙο)(ι·., 8οΙτιιιι.)."ΝοιΙο ιιιοιιοειιιιο ηιιοΙ οι·ιιιιιΙο

οι·ιιιοτο πει) οι ιιιιιιΙοΙιο Ιοιιηιοι·ιιιιπι νοι·εο Ιο 8ειτοοειιιι, ροι·οΙιο ιιοιι

οι·ειιιο τιιιοοι°2ι ποιο Ιο οιιιιιοιιι οιιοΙο ιιιιπιιοειι·οιιο οι Βιιι·ιιι. Τιιι.ιιιι·οΙΙιι,

ιιοΒιιοιιιΙο Ιιι ιιιιΙ.ιιι·ιιΙο ειιιι ιιιοΙιιιιιιιοι·ιο, ιιοπι ιι·ιιΙιιιιοιο οι ΙιοιιιιοειιιΙει,

οι·ο ιιι ιιιι ιιιοτΙο, στο ιιοΙΙ'ειΙιτο. Ωοει ιιοΙΙει Ιοιι.οι·ιι 8οοοιι(Ιιι (ΙιΙι. Η

οικω. ) ρΙ8ΙΙοιι‹Ιο οι·οειοιοιιο ιΙειΙΙ'ιιιοιιιιιαι ιΙειιοΒΙΙ (ΜΙ ίτοιοΙΙο οι Ποσοσ

απο οοι·ιο εοπιιιιο ιΙει 1.οιιιιιΙο ο 6ο 8οειο, ο οι ριιιιιιι·Ιο ιι Ροιιιροιιιο

.ιιιιω, Διοτι οΙιο Ι'ιεοΙο ΜΜΜ μινι/ανο @ΜΜΜ αριιο.Μοπι οι! πωσ·

τΙοιιΙο·ιωπι ρπιοΕοι·ιαιο ιιισιτιοι·ιαο; ο·οοΙιιΙο εοοειιιιι,οο: Μιιιι , οι Με

θπιι·οΙιιιο οπο”, ροειιιοοιιαιιι. ιιι Μαιο ιιι·οοίποια·ιιι ωιιι, ι·οοοπιοιιω

ω, οπο! πω, ιιι· οοιιιιιο Παι·2·ιο ωιιωιω κ·οιι.ιο!·ιιιιι ΙιιιΙιοΜι , οοιιΕπι

οιι.ιριοιο ιιοοιιιι.ιεοι: .ιιο ιιι "πιο οιάε·πΖ.ι ιιι·ι·Βιιιιοιιιιι πο @Μια Μι

παι:ιοπτι , οι οι: ιιοπιιπιοιοι Ρωρωιιιιιωω σΙισ πωριια.ι:ο. Ε ιιοΙΙ:ι

Μιτου ( 000. ·ΙΙΙι. ) οοι·ινο ιιιιοΙΙο ιιιιιΙο .ιΙινιιιιιιιΙο ιιιιι·οΙο ιιι τιο,ιιι2ιικιιι

8ΙΙ:ι ιιιιοιιιροτιο Μ! .οιοΙο επιτόκιο απο, οι /πιιοι-, οι Μονο; οι

(Ι"α""Πωπ Μ πω”. Ι("Μπ δΔιιοιιιιι.ιιι ισιοιιι σ.<ισο.ισοριιυο. (Πιο μοι

@ήπιο πιω Ιοεεο ιιοοοιιο οι .8:ιοιΙΙ οι ιιοιιιιοο 6ο τΙιιο ΙιιοΒΙιι ιΙοΙΙο

οιοοεο Μοι·οο ΤιιΙΙιο. ιιι οπο οι ΙοοΒο.: Ωω! οιιοιιιιαπι οοπτ3ει· πωπω

οιιοι άισι·οοιιι, πρι ιιι (ι. ο.·0οιπιιιιιι-Μιιτοιιι) Μάσι· Ιοοιω"ω.,

ιιιιιι·ιιιιωιιι ίπ ρι·οοιιωιο @οι αΙιοοι·οπ2(.Εριοι.·-αιι οιιοιι. ρου. , ιι ,

Θ, ιι. 6); ο ιιοΙΙ,ιιΙΙι·ο: Ποπ ειιιιιιιιιι Μπι ιιιΙιιιιιιαπιιι·, οι" απο

ΦΙΙ07ΙΜ α. 8Διιιιιο., ιπασ.πΝιιιι οποιο [ποιον Μαιο ιιιιικ·ν· :ιο Μο εισαι:

εοι·ι6, οποιοι πι /ι·ιιιιιοιιιιιιιοο (Μ. Ροπιικιι· πω" ιιι·σιά|ιιί.παι; εμέ οι

@σε πιο ρου .πιο /Μο οι Ιιιιιικιιιιιαιο οοιι.ιιιωιι, οι πιο »ΜΜΜ ρα·οοι·ιισ

οι ιιιοιιιιιιιιιι @Η ( οπο. ρι·‹ι 8οαιο·υι, ΧΧΧΙΧ, ο. 487, οιΙΙΙ. ιιι·ιιοιΙ.).

(8) Μ..ρι:οιιιτιι οι Αριιιιι·ίι ιιοοοι·Ι.ιιιιι ιΙιιΙ ιιι·οοοιιιο οποιο ιιι ΡΙιιι:ιι·οο:

Μάο ·Βιιοιιιιι·, Ι.Μι!ζιιιι· -ιιι:Ικιο ‹›ριιιιω αιιρωειο. ιιι θιωΙριιια Ιιιι·ιπανιιι,

ζω; .Μαι ιιι·Μιιιιω-σφρκωοιιιιιισ. Με -Μιαιιι Μιι·ισ.ιόπιειο οι οιιηιΙίο.ιινοπο

.ιι.5ωι.
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696· :
ιιιιοιιιιο ο οοιιιιο Ιοάο ιι οοιιιοράο ιροιιιοι·ο (696 Η. Ο.), ο

ροι· Ιο οοιιιοοριιοο νιοοράο άοιιο ρροιιο οοιιο τοο οστά, ιι οι

ιρι οροοοοεοτο Μ. Ειιιιιιο Βοοριο (Ι) οοο ιιιάοριι οοιοτοιορι

ιτριροιιιοτιο ο οοο ορι ιιορ ιρορο 8τονι άοιιιιι οοροριοονο ο

ορο τοιοιιιο ιρι ροριιρι ο ιο ιοττο οοτάο (οιιρ. 698 Π. 6.).

Ε ροράιιρορο άροιΙ'ιιιοοιοριο άορτοάοιοτο, τοάροο ο ιιοιιιο

άοιιο οροιιιιοιο ρι·ονιροιο, ροι νοιιοτοιο ιιοιιιο άοι ροάτο, ροτ

ι' ιρνοοοιο ιροιιιοτιο άοιιο ορο ρτοάιρο οάιιιιιι, ροι· ιο Ιοετιιιιο,

άο ιρι νοι·οοιο, ο ροτ _Ιο ιιιοιιο ρτορριοτο άο'οροι οιιιιοιο

οορειρριι, ροτιινοοι οεοοιιο άοι Βιράιιιο ιιιιοριοιοριι πιο Ττιοι·ιο

ο ροιιιο άοι $οτάι, άιιοοο ο ιοάοιο άο ιιιοοτορο, ορο ιο άι

ιρι ιρτρο οοροο. ριιι ιρτροιιιοριο ροιι·οοιρονο, ριοτάοράο οοιι

οοοτρο ιτοριο ι ριοτιι ο ι νινοριι, ο οορ ορρι οοτιο οι οοο

ιριιιοΙιο ιροριιοράο ι ρτονιιιοιοιι άροτριι ο άοιοτοει θ).

οποιοιιιοιιο .οι οοπιριιιτοο ω! απο βασικο ρο9οσποι·ρπι, Ριιπιροιρο,

Οπερα, οι $Δροιιιι.ι.ο ι>ιιΔιι·ι·οιι .ΜΜΜ , οι Νοροσ Ηι.ιροπιάο ρι·οοοπιιιι

οιο. (Ιπ πι. Οποιοι., ΧΧι). οι ο @ο νοάριο ριρ οορτο (πιο. 56,

οοΙ. οι', ροι. 5), ορο άροοιο οοριιτοοεο άι ροτοορο οριοτο οά οριο

τονοιι, ιτοοιοτιιοοι ο Ι.ροοο ροι· ιοτο οροι·οριιο ο Βοοοτο, ορρο ιροεο

ιιοιι'ορτιιο άοι 696 (Π. Ο. ); ιοοορο ρρτο οι ιιιοονο άο πιο ιροάρι

άοιιο οιοοοο ΡΙριοτοο (Ιπ πι. Ροιπρ. , Μ. Ιπ Μ. θα”. , Μι'. Ιπ

οι!. απο". ποπ. , ΧΙ.ι ), άο 8νοιοριο (ΙΜ. , κιιιν), ο άο Αρριοιιο

Διοοοοράι·ιρο (ΙΜ πρι. πο., ιι , Π). Βριιάρο ο οιιιοτο, ορο ιι ρτοιοι·ο

οι 8οτάορρο οι άροιι°ορρο ιο Αρριο Πιοράιο. Ι.ο ορο άιιροτο ροιι'ιοοιο

ρορ ροτιοτι οιορρ Γοιιο ά'ιιρροτιοροο, πο οι τιιτονο ροιιο οιοτιο ρρ

οριο τιοοι·άο, ορο ι'οοοιο οοροεοοτο ιι ριοάο οοο ορι οιιιιι οοπιροτιοοοι

ιρ τοιο Μάριο. 0ριράι ρορ ροτο οιιορο ιιοι προ, οιι'οριι ιο ορριο

οοετοιιοιο εορρο ιιιιοπιιο ο :ιοιιιο Ιοάο.

(1) Μπάρ Επιιιιο 8οορτο, ιιιιιιο οι οιιτο ροιι·ιιιο άοιιο ειοεοοροιιιο,

ορο ιο ρι·ιιιοιρο άοι οοροιο (6ιοοτ., Με 0τοι., Η, 49. Ρτο οποιο,

ΥΙΙ, 13. - πιο., Πρ!. πρι., ΙΙ, 54 -8ιιιιροι. ιρ .Ιράρτιρ., ΙΝ , 95.

- ιι'οιοτ. ιιοι. , ιιρ. ιν , οορ. ιν, ρ. ιι ), οτο πρωτο οι 5ριιο ο

ι;οροτο οι 8οονοιο, ιο άι ορι ιοτρο Πάρο, ροι· ιιοιιιο Μάριο, τιρράιοι.ο

άοι οριο Μπορω , οριι οι ιοιοο ροτ ιροι;ιιο (Αιιοοιι. Ροά. , Δι·ρριπ.

οι·ρι. ρτο Μπρικ). ιι οι ιρι ονο πιοιοι·ιιο ι.. ιιιοιοιιο Γρ ιιιρι·ιιτο ροι·

ιο νιιιοτιο τιροτιοιο ειορτο ι ιιοιιροιι, προ ι'ονο ο ιι ρτοονο ροι.οτρι

ιιιιιορο, οοοοράο ιο ιοοιιιποιιιιιιιιο οι Λοοοριο (Ιου. πι. )' ιιιιιιιιιο.<ι

πηρε πιπεριά. Τριιονοιτο οριι ρορ άιοο άροιι οοοι ι”οοοοιιο, πο ονοιιάοοι

ερ άι οιο'οιιι·'οριοτιι.ο, ιο οοιιρριοιιρι·ο, ορο ι`ονο πιο ροιοτρο ι”οοεο

άροι Μ. Ειριιιο 8οορτο ορο πιιιιιο οι 8οτάορρο οοιιο ιι οοροοιο ι..

Αρτοιιο 0τοειο (696 ΙΙ. Ω), οοιρο οι τοοοοριιο άοιι'οριοτο οριο Πρ:

ΜΜΜ : Μοτοπο .άο·ιπιιιριι 8οοιιτιοι , ποιιιιιιι, ροπροτ: παπι μποτ προ,

ριι.οπι.νι.ι· ραιτιοιρι·, πρ ρορροτιοιοπι οπτροπρι·ιρπι ποροι·ιιιιιι ο.ι:οτοπιι.

άπο. . .ρτιπιο ίπ Ηίοροπια οοι·πιοπιππι πιοτιιιι .· .πιο 0το.ιιο ιιι 5Δροιινιο

.ιιιροπάισι ποπ ( Μ· πιτ. πι., οορ. Ι.ΧΧιι ). 8οορτο ιο οάιιο ροι 694

οι Βοιτιο, ο (ιιι εροιιοοοιι άο ιρι άοιι οι ροροΙο ορροτοτορο ιιι οο

ιορι·ιι.ιι ιρι.ιι ιρι πρι, ροτιοοορο, ρορ οοιοιιιοιιιο οοροιιιιιο ιο τιοοροπο

ιοποιοιοΒιι οι ροάι·ο , ο ιο οιιτο οπιριιοοιιιιο τοάοιο άιιιιο ορο πιοιιιιο

Μοιοιιο, πιο οοριτοοοο οριοπάιο ·ιροιιι άοιιιιι (νοά..0ιοοτ., Οροι. μου

Μι., τον. ο Ριιρ., ΗΜ. πρι., ΧΧΧ”, π, ΧΧΧ.ΥΙ, ο, Μ. - Απιπιιορ.

Μοτοοιι., ΧΧΙΙ, οι. - ΥοΙοτ. ιιοι., Π, Δ). @απο ρτοιοτο άοιιο Βοτ

άοι;ρο ροι 698 άι Βοιρο, ορρο ριρ οριο άι ι·ιοιοτοι·ο ιο ρτορτιο ιοτιρρο,

άορτοάοιιάο ι 8οι·άι , ορο άι ιρορΙοροι·οιιιοοριοπιιροιο ιι ρτορτιο ποτρο.

. (3) ι ροι·ιιοοιοι·ι άοιι'οοοροο, άοι ωράριο ο άοιι'οοεοιριιοπο οι

Μ. 8οορτο, άροιι οι τιοονορο άοι Ρτριππιοπιι άοιι'οτοιιιορο άι Οιοοτορο,

άοιιο Ποιο οι Αοοοιιιο Ροάιορο ο άο πιο οριιορι οριοτι, οοροι

οορροιιιι. Νοι 99 ειρριιο ροι 699 (Π. Ο.) οριι ιτοοιοτιοει ο Βοιιιο ροι·

ιο ροιιριορο άοι οοροοιιιιο, ο ιρ ιοιο οοοοειορο οι·ο ο ιονοιήο οι Ο.

Εοιορο ιιιιι ιιάρρρο άοιιο ριορο, ορο ιιι οιιοοιιο ροι5 άοιι(ιιριιιοάιοιο

πιοεο οι ιράΙιο. Τα» ,ριοτρι άορο (8 ιρριιο) Γρ οοοροοιο οριι οιοοοο

άι οοιιορροιορο άο Ρ. νοιοτιο Τι·ιοτιο, οιονιιιο οι ιιιοιιο ι.ιιπορρο, ιι

άυριο οοοιορονο ιο άροτοιο άοι $οι·άι. Ρριιιιο οτο ιιιιιιο οι άροι Ποιοι

νοιοτιο 'Ι'τιοτιο, ορο ονονο οοιπροιιριο ιιι 8οτάοερο άσπρο ιι οοιιοοιο

ιιι. Επιιιιο Ι.οριάο (674 Π. Ο.), οοιι'οοοριιο άοιριιιριοριιιιο ιιοοοτιο

οοτο ι.. ιιιοι·ιο ιιιιιιο οι ριιοιο οι ποιοιιι ο. ο Μ. Ροορνιο. ιι ρτοιοτο

Μ. Οοιοπο, ορι οι ορροι·ιορονο άροι ειράιιιο, οοοοι·άοιιιιιιοοοιιεοιοτι

ιι ιοι·πιιιιοάι 30 Βιοτιιι ροι· ιράριοιι·ο οοριτο Ι'οοοροοιο ιρ 8οιτάορρο

οά ιρ Οοτοιοο; πιο οοοι ρορ νι οι ι·οοοτορο ροτ άριστο ορο 8οορτο

ροάι'ιριιιιιιιοριι οοιριοι ιιτοοιιοοεο ιριοριο ιι οοροοιοιο , ρτοντοιοιιάοει

άοι άοροτο οοιοτιο οι $οτάι. Νο ιρ πο ρορ οι ορρορονοπο οι νοτο,

ροτορο ι οοιρροιιιοτι πιο ορρτοπιο άιριιιιο οι·οροιρ άιροιι'οποιο Μοο

$οιο, 8οορτο, ιιοπιιριο ο Μοιρριιο,ι άροιι οι οάοροτονορο ο οοροοιέριτιο

οιο οοιι'οτο, ορο ορι ιονοτο άοι ροι.οριι (Βιοοτ., Βριοι. Μ..4ιι., Π',

ιο, ιο, Π, ιιι-πο Ο. Ρ”Μιτ., π, πι, πι; ΙΙΙ, ι, θ, δ, 8); Ο Ι..

ιιοιριιιο Ενιοροτρο, ο Αρρ. Ωιοράιο Ρριοτο, οιιροιι οοροιάι.άονορο

ιιι οορι·οιο ιο τροπο οοο νοτρορροεο πιοτοοιο οιι'οιριιιιριιοι οοιιιορ

·5οι·ιςονο ιιιιοιιιο.ιι οοιιιιιιο οοοοΙο οι ιιοιιιο, ο ροοοονοιιο

ιιιοιοιιιο ιοΒοτο οινιιι οι Βοοοι·ο ο άι. Ροπιροο, ορο νοιιοοι

ροι οά οροτιο οποιοι άινιοοτο ροι· άρο.ιιι·ο οριιι ι άοειάοτιι ο

_ άοριι (βιοοτ., ιοο. πι., ο πο! άινοπι. Βρι.ει. ,ι, θ). Ροτοιὸ 'ι'ι·ιοτιο,

τιρρροιοράο οιι° ιράριοιιιορο, οοπιροτνο οιιο οοοάοροο ιιοι ιοι·πιιρο,

ο ρτοάροοο ιο ιοοιιιοοιιιοριο οι οοι·ιο Υοιοτιο, ορο ιι οι ιρι ροάτο

οιιονο ροροιιοοιο οοιι'οροτο άοιιο οιιιοάιρορρο τοιρορο (νοά. οορτο

ρο8. 56, οοΙ. ι· ο οι, ροι. 5). Ποπ άροει'οτιο οΒιι οοροο8ριΙο άιιοιιοιιο

ιιοι ειράιιιο άοιιριιινο, ιι άποιο οριιο ιροπο ροι 9 εοΙ.ιοιρρτο άι άοι.ιο

ορρο 669 (Π. 6.). Βρο οτορο ι άοιιιιι ορροοιι ο 8οορι·ο, ιο ωροπο

οιορο άοιιο ρτονιροιο, ο ι'ροοιοιορο οι Βοοι.ιρρ πορνο οι Νοτο.

Ι.ο ρτιιρο ροτο ορο ορι οοάριο οι ρτοιοτοριο οριιο άοοιιρο οι ιτριποριο

ορο Ι'ιοοιο ρορονο ορριιοιπιοριο οιιο ι·ορρριιιιοο, ριοοορο 0ιοοι·ορο

ιιοιιο άιιοεο άι άοι.ιο 8οορτο άιοο: ο.ιι απο ππιππ πιοιοιιπρπι ιοιιιιιι

8οτάιιιιοο |ι·ρπιοπιπτιππι οτιπιοπ, άι: άπο Ττιοιοικ οπιπο.τ 8οτάοει

ιπιοτι·οροοιι (με. 458). Ε 5ο νροιοι ρτοοιοτ ι'οάο ο 1ιιοτιιορο Οιιροιιο_

(ιι άροιο ιοτοο ονοο οοροριι.οι.ο ι' οιιοιιιοπο ιριιοτο οι Ωιοοτορο_ ροι·

Βοοιπο), ιο οριάάοιιο οοροροειοπο ιιι ο5ι.οοο ιιιροτάιοειριοιποριοοιιο

οιιοριορι οι άοοιπιο ιτιριιοοι.ο , ο5οιο οι ιτορι.ο ροτ οοριο άοι τιοοιιι

ιιοι·άι: τρριιίριοο: οι: ριιιτιιιιω ρροοοιιοπιριιιι οριιοα οοποι.ειιι, π! τομ:

ιρπάοτρπι. απορια Ι/οι·τιποο, οι πιο δοοπτο άο Βοοτιιιιιο Μου, άι: Αριινιο

οποτε οι άοοιριιο ιτιρρο οιι·άρπιιιπ (Βο ταιρι. ριιιΙοι., ν). Ι.ο οοορράο

ρορ οι ιρι άο άριιι οοροο ρτοοοάοοεο, πιο οι ρρο οοοροιιοτο ορο 8οορτο.

ρο ιοοοο πρωτο , ροι· ιριροάιτο ορο Βοοιοτο οράοοεο ο Βοπιο οράο

οοορεοτιο οριο ορο οοροροοιορι. Οροι οιρ.ιοπο νοοιιοτονοει άοι οιιτάο

Λοι, οοριιο οι Ττιοτιο; ορροτοιο 8ονοι·ιορο απο :ι Βοοτ.ιιιοιι,

τροπάριο Νοτοπ.ιοιπ, |πριοπα·πι. ο 8οτάιριο .Μωρό οάνοπιιιιιι, προ",

ιρο.<ιρ [πισω ιπιοι·π·ο2ριπ (Απο. , οορ. άο άιοροιι. οτιιιι.). Ωι·ονοιο. ιρι

ιοιι οοοροο, ιοιιιονο 8οορτο άι οροοοιιιροτο ροι ι;ιράιιιο. 1.ο ρτοιοοιορο

οι Ροριροο, ιιι ορι οριι οοριιάρνο, οτο ριιι ορριιτοριο ορο "πιο,

ροτορο Ροιρροο οτοει τοοοιο ο ιράιρτιο ορο 8οορτο ονοεοο ιιιιρορποιο

1ιιιιοιο, άορροιορο απο ειοιο άο ιρι ι·ιρράιοιο. Εά οιιιτο_ο ποιο @οπο

8οορτο άιιιιάονο άοιιο ιριορτιιο άι Μ. Οοιορο ροτ ι'οριιοιιιο.Ιά,οιιρ

άι ιρι οοτοιιο 8οτνιιιο οορ Ριοριιιιιο ιροάτο οι Τι·ιοι·ιο, ο οοο οποιο

ιροάοοιπιο (Λεοοιι., ιιι 5οοπτ.). Μο ριιι οι άροοιι ιροιινιιοι·ριοριονο

ιι οι ιρι οιιιπιο ιο οοεοιοιιιο ιιοι ρι·ορτιο άοιιιιο,_ ιοερορά‹ιοι ιιι νοΤ_

ιοτιο Μοεοιπιο ορο ιο ορο άιι'οεο ιο οσοι άιεροτοιο οά ιριοΙιοο, οι απο.

οοοσωπιοι· άιοου·οι , πρι: πιο οοπιιιπι Μάικ πριιιιι ιιοπιιπιιιιιο :Ωραια

πω· ιοοιιπιοπιιιπι ιισοτο, σορρο ποπ ι·οοριπιτο που πι.ιππ.ι σ.ροοιιοοι·οιιιτ,

.ιι ιοιιάοιιι ποπιιποσοοι, οιιιϋπο ιιι ρτοοιποιο ποιο οροιιιιισσοι, Μπι Μπα

οοπά·ιι·ιοπο πρ ποπ ροιιιοι·ιι (πρι. [ποια. ιποιποτ., Πρ. νιιι, οορ. ι,

ρ. 10). Τριιονιο ρορ πιοροοτορο ο 8οορτο πιοιιι άιιοροοι·ι, ορο ιρτοιιο

Ρ. Οιοάιο Ρριοτο, Μ. Μοτοοιιο, Μ. Οοιιάιο, Μ. Τ. (3ιοοτορο, Μ. Μοοεοιο

ο Ο. 0τιοι.ιιιιο. Ωιοοι·οτιο ευρω ριι οιιτι οοιιιορρο οοο ιροιΙ.ο ιπιροιιιιο

ιο άιι'οοο άοι τοο. πιο Ι'τοπιπιοπιι άοιι' οτοιιορο άο ιρι ι·οοιιοιο ιιι

πιο οοοοειορο οι τιοονο ορ'οριι οοτοὸ οιιιιιρι.ι.ο άι οοιρροιιοτο ι'οοοριιο

άοιι'ροοιριορο άι Μοτο” , ο άριράι ι'οιιι·ο οριο οοροροοιορο ιου

πιοριοι·ιο. Ροι· οοροοεριτο ιι ρτιτρο εοορο ορρροεο ορο Αρι ονοερο

ονριο ιιιιιρο οοροροιράιρο άι οάριιοτιο οοιιο πιοάι·ο οι Βοοι.ιιιιι, ο

ορο, ι·οοοιοοι οορ ιοι ο Βοιρο, ονοοοο ιριιο ροοιάοτο άο ρρ ιιιιοι·ιο

ιο ρι·ορτιο ιιιοριιο, νοοοριο άοιοτιιιο ο ροιοοο, ιο άροιο ροτὸ ονοοριι

ορροι·ιοιο τιοοο άοιο. ιοοοράο άριράι οοι·τοι· νοοο ορο οι ι”οοοο οι.ι:οιιο

@πιο οοιιο ρτορι·ιο ιιιορι ροι· ιοάιο άοιΙο νιιο: ο ιιι οιεροιιο ο Βοετιιιιι

ορρροοο οροοι·ο ορο ιο οοοιρι πιοι·ιο Μάιο πρι» ρι·οορτοιο άοιιο

ρι·ορτιο οι ιρι πιοάτο, ιπιοιιοτοπιο ορο Ιο ορο ιιιιιάιρι ι`οεεοι·ο ιρετοιο,

οι ιιριιο, ιι·οοράο άι πο οι·ροπιοιιιο άοΙ οι ιοι ροοι.οτιοτο πιοιτιπιοριο

οορ Αρι , ο άοι νοι·ιο τριιιοτο σρ' οι·ορο οοτεο ροιι' ιεοιο (άριοιιι ,

προ., οπο. ιν, ι, ν, κι, νιι, ο). πιο” οι άροοιο μωρο ο

οοράιιο οι οπιοτιοοιιρο ιτοριο ο ιιάιιιοοτοο οι Οιοορορο, ο ιρι ρορ

νοιοο οά οριιριιοτο Ι'οοοροο ορο Ττιοτιο πορνο ο 5οορτο, οι οοεοτοι

οιοο Αρι ι“ρεριι.ο άο 8οτάοειιο, ροτορο ρορ νοιιο άοτριι ο ιι ιτριιιοιιι.ο

ο Ιο πιοριιο ορο οι οάάιιιιοράονο (0ιιιιπι άρτο ποιοι Αιιιο, οριο» οι

5οτάιιιιο κι τω" οοροιπ.ν. Ρι·ιοοιορ., πο. νι, ροε. 680), άοο μετά.

ονοτ ονριο πιοιιο ιοιποροτ νοιροτο οι ι·ιάιοοιο ιι ιοιιο άι άροιιο άορριο

ροοιοιοιιο. ιρ άροιιιο ροι οι οοιιιιο οι οορορεοιορο ειρροοιο οι ορο

οιιοριο, Μ. Τριιιο ιτοεοο ,οι οι·οοριοριι πιο άιιοεο: ι° άοι ροροι·ο

ο άοι ιοπιρο άοιι'οοοριιο, ορο άιοεο ιριοριοιο οά πιο ροτ οοοιράοτο

5οορτο άοι οορεοιοιο; ιιοι άροι ιροάο οοο οι ρρ'ιρρορροοο ίιριιορο

ροτ ιοι· οοροοοοτο ιο εοοι·οιο πιοπο οι Αρριο (ιιοράιο , ο ορροοο ο

°Ετιοτιο οι ιινοτ ρτοι·οροιο -ιροιιιι9$81ρθρω Η ποιο 00ιρι ι>τοεορ·

ιοριοπο οι πρ οοιο ι.οοιά (ιο οοιπροτοπάιπο.πι οιι·ιιι , απο ρτοάροιά

πιο. 457 ), επ άοιιο άροιιιρ,άοι ιοοιιπιοριι, ορο οτοιιο ορρριιιο ι 8οτάι

οοριτο ι άροιι ροτοιὸ οριι οοοριιο ρρ ριορι.ο ά'ιρριρτιο, οριοριοράοιι

μπαι ( με. 489 ) , ..πρωι (Με. 449, 451 ), ο Ι.ιριοο-Νιιιιοιι (ο.

πωπω οάιριο:2ο .4|τοπιτρ ροποι·ο . ποπ @απο ίπ 8οτάιριορι ,

@άπο ιοι οοποπιιιιι, επι απιππάοιι οι πορράιοιι οοιοπι, με. 460 );

ιοοεοράοιι οι ιοριο οι·ιπιιροοο νοριιο, πι. πωπωπ ο .ιοι·νιιρι.ο πιιιιο.

το προ , πιο πιοπιιοπάι ιιοοπιιο άιπιπρροπάοπι ριιιοπι ρο8. 466-67),

ο «ορροροιιάρριι οά οριο , οριιορο ο Ιοάο, ορο νοτρρο άοιιο οριο

οιιτάο οι Μισο νοιοριοι·ιοιιιοιιιο πιο εοριονο οι ΙΙοπιο @που ορι ι·-πιπι

ρι·οοιοτ 8οτάιριοιιι ρτοοιιιοιο, οποσ ππιιοπι πωπο.ι ειιπιοοπι ροριιιο

ιο

σ'
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Ισ ομοι·σοιο ἀοὶ μομοΙὶ οοιιιισιιὶ σΙΙσ ιοιιισιισ ι·ομοΙιΙιΙὶσιι. Ι.σ

$σι·ἀοοιιιι, μοοΙσ συσοι· οοεσ υοΙ Ιιὶνὶο ἀὶ οΙιΙιοἀὶι·ο σΙΙ'ιιυο ο

σΙΙ'σΙΙι·ο ἀοὶ ἀοο οοιιΙσιιἀουΙὶ, σου ειοΙΙο ὶυ Μισο ο. οσσοὶι·ο

Ισ μσι·Ιὶ οο! μὶὶι Ι”οι·ιοοσιο. ΙΙΙ. Ποιοι, σΙιο ὶυ οοοΙ Ιοιυμο Ισ

Βονοιιισι·σ, σου ειναι Ι'σιιὶοιο σΙιΙισεΙσοι.σ εσεΙΙσι·οο μοι· ομ

μοι·οὶ ο Εσοσι·ο οΙιο νοΙοισ οσσομιιιΙσ, ιιο ίσιο: εοΙΙΙσΙοοΙὶ μοι·

ιοεὶεΙσι·ο οἱ 8οιἀὶ ουσ νοΙονουο σΙΙτὶΙιιιὶιἔΙὶοΙσ. δομι·σΙΙ"σΙΙο

ἀσΙ οποιο, ο ἀσΙΙο ιιιὶοσσσὶο ἀσὶ οὶιισἀὶιιὶ ἀὶ ΠσοΙὶσιὶ, εὶ σμ

μισεο σΙ νοι·οο8οοεο μσι·ιιιο ἀὶ σΙιΙισοἀουσιο ΙΙ εοο οοἔοὶο,

ο ἀὶ Ι'ο88Ιι·οΙ ὶιι Αίι·Ισσ. Ε ιυσοιιο ὶ Ροιιιμοὶσιιὶ ομοι·σνσοο σο

σοι·σ σΙι'ο8Ιὶ μοιοοεο ι·ὶιουοι Ι'ὶσοΙσ οοιΙ.ο Ι`οοΙὶσσ ομοσ

ι·οπιαπο οι: Ιί!ιοι·ιιιιι σ·ὶυίιαισπι7 μη. 4°(0); υοΙΙσ οοσΙο οΙιιὶ8Ιὶσὶσ

νοοιιιοιιισ ἀὶ ιιισΙοἀὶι·ο Ισ ΙιουεΙ Ι'οι·σιοι·ο οοσΙσΙιο οιιοι·ονοΙσ οσσοιΙουο

(ίμιιοισσι (Σο. Βοιιιιισο 5υσσιιοσ σο· οι·ιιαιί.ι.ιίιππ.ι·, σωμα οι /ανπίΙίαι·ίσ

πω” ίμποσσι·πι 0ιιιισοιιιισ .. . .ίμπο.ισσπι αΙίί Με Ιιοπί οι: 5σιἀὶυὶσ,

οποσ σπίπι απο σαο.ιααπι , μια. 469) , ιιισ Ισ σΙοοεσ Ιοἀο ἀεὶ μοσΙιὶ

νοΙιιο σ Ιιὶσσὶιιιο ἀοΙΙ'ὶυΙὶοι·σ υσιιὶουο (αΙίαιιί, οσοι ιποιίοιω σι οποια

πιίαισ, σιίηιίσ ίμσίιιι· οι μεπιί.ι οίιία σίσσιοπι , μη. 470 ); σὶσσΙιο ὶΙ

υισΙ σιιὶιυο σου σουιι·ο ὶ 8σι·‹Ιὶ οί ιιισιιὶίοοισ σἀ οσοι μσι·οΙσ, ο σουιΙοι·σ

σΙι'οαΙὶ σΙιΙιὶσ ιοΙΙ.ο οσοσσὶοιιο ἀσ οοοεισ ἀὶΙοοσ μοι· Μοοσι·ο Ισ ρι·ομι·οι

Ι›ΙΙο σουΙι·ο ου μομοΙο ὶιιοΠουεὶνο , Ισ ἀὶ σοὶ οοΙσ σοΙμσ οι·σ οοοΙΙσ

ἀὶ σι·οι· ιι·σΙΙο ὶυ εὶοἀὶιὶο οιι ρι·οίοι·ο σΙιο Ιο σνσσ ὶιιὶοοσιοουΙο ισο

νοι·υιιιο; 3° ἀσΙΙσ μοι·οουσ οιοιισσ ἀὶ 5σσοι·ο, Ιοἀσοἀουο Ισ σουιὶυουσσ

ο Ισ μονοι·ΙΞι: @Μπι μπαμπα ι·σμα!ίσ ποπ σοπιιιιουίί, σπιτι δαι·ιίοι·πιπ

ιιισειι·οσιι ισπίαι·ίί? (με. 470) . .. Βοιπιιι "οι ασει·α$? .Η Ιιαοσοαι·.

Ρεσιιπία οαμσπσὺαί? π!! ι·μοααι. Ιποπί·ι·ίσίί αιπσπι ίπ σοίαπιπασ , ίπ

αΙίσποσ ίπσαπα.ι ίπ.ι·απί.ιιί. Βηιι·σσσα·ιπ, σπασω, ίασ·σιιισιιι οίοιππιπ μΙαι·ί.ι· ,

οποιο π, οι οποιο |οπίαπα.ι· πίσω ασιιίίιπασίί (μη. 481. - νοἀ. μοι·,

0οὶυΙὶΙ., πιο. οσοι., ΙΧ, Ι, 4); 4° ΡὶυσΙιιισοΙ.ο ἀσΙ ιυοἀοοὶυιο ἀοΙὶιΙο

Ιι·οιιιουΙσι·Ιο, σΙι'ο8Ιὶ ἀὶσο εομμοσιο (πιιΙΙαπι πιοΙιίιιιαίπίσ ίπ 8σι·ἀὶυὶσ

αιισιο(απι , ππίίαιιι ίπ 6'σαιιι·ο οιίίππι μομπίί, μιιο. 457), ομμουουτΙο

σ Τιὶσσὶο ‹Ιὶ υου οεσοι·εΙ Ιι·σοΙ'οιΙιο ιιονι·ιι ὶΙ Ιοοιιο μοι· σουοσοοι·ο ὶΙ

νοι·ο , σοιιιο σνονσ ίσ1ιο οσο στοοιιο μοι· Ισ σσοεσ ἀεὶ 5ὶσὶΙὶσυὶ ο ἀοὶ

ΙΙοσΙὶιιὶ (μια. 455-58-57), ο ἀὶ οοοοιεὶ σουιοοΙσιο ἀοΙΙο οοιυμΙὶσὶ ι·ο

Ισιὶουὶ ο ἀοΙΙσ ισοιὶιυοοὶσιιισ ἀοΙ ιιοΙο νιι.ιιιιιο, σΙΙσ οοσΙο ΙοεΙὶονσ

Ισ Ι'οιΙο Ισ σΙοοεο σουοσιισο ἀοιιΙὶ οΙιι·ὶ 8σι·ἀὶ σΙιο Ι'σνονσυο εοΙΙοοσι·Μσ:

Επ·πίπι ιίιΙσπι ρι·ίιιιιιιπ ίμ.ιπ Μ!" σοιισσποίο, οποσ μακ/ασια «οι οσοι

μί·οιπιζι·σο 8ιιι·οοι·οιιι οι σοπίαι·αιίοπσ ι·οσίίαία (μια. 468-88). Μι μο

ι·οι·σσὶουο ουσ οοὶυἀὶ σουοο8οὶΙσ ο ΙοΙΙσ ι·ὶσσνσΙσ ἀσΙΙο Ιοἀὶ ἀοΒΙὶ

σσσσοἀουιὶ ἀὶ 8σσοι·ο, ο εμσοὶσΙιιιουιο ἀοΙ σιιο μσεΙι·ο ΕιιιὶΙὶο , εὶο

μτὶοσὶμο ἀοΙ εουσΙο, ο ἀσΙΙο ίσιυὶοΙὶσ ΜοτοΙΙσ. Μο Ισ μοιοισσὶοιιο μου

οΠΙσσσο οι οοσΙΙσ οπο οποιο εΙΙ συιὶσὶ ο ὶ σουοὶουιὶ ἀοΙΙ'σσσιιεσΙο ,

ο Ι'σσσοοσιο ιιιοἀοσὶιιιο. Ιιιιμοι·οι·σΙιο Ι"ο οσο Ιοἀσιο, οΙ σ νοσο σΙιο

ὶιι ὶεσιὶΙΙο, σΙσ Ι.. Ρὶεουσ, Ε.. ΥοΙσσιὶο, @. ΜοΙοΙΙο ΝομοΙο, Μ.

Ροι·μοουσ, 1.. ΓΙΙὶμμο, Μ. Ωὶσοιουσ, Ο. 0ιΙσυσὶο, Ρ. 8οι·νὶΙὶο Ιοσοιὶσο,

Ου. Ροοιμοο, οοιυὶυὶ σουοοΙσι·Ι, ο ὶΙ οσο Ι'ι·σιοΙΙο οΙοιὶιιο ΡσοοΙο

Οοι·οοΙΙΙο 5οΙΙσ, ὶΙ ουσ υὶμοω Μ. ΠΙιιΙιι·Ιουο, ΡσοΙο ο Ρ. Ι.ουΙοΙο

ΒσΙὶοοΙὶ ἀοΙ Ι`ΙσυιΙυο Ι.ουΙοΙο Νοει·ο, Ι.. ΕιιιὶΙὶο Βοοσ, (Σ. Μοιιιιυὶο,

Ο. Αιοοὶο Ποιο, Τ. Ροἀοσσο, Ο. Οσιουο, Μ. ΟΙσυσ 8σοιΙὶσυο, ο Ιο

σΙοιισο Βοσοι·ο, 8οΙΙσιὶεὶ ιιιιιὶΙιιιοιιΙο οὶυοσσΙιὶουὶ ιιΙ σοεμοΙΙο ἀοὶ Βὶοἀὶσὶ

ο ἀοΙΙσ σοιιιιιιοσοσ ιιιοΙΙὶΙοἀὶυο , σου νοσὶ σομμΙὶσΙιονοΙὶ ο σου ιυοΙΙο

Ισει·Ιιιιο ΙιιιμΙοι·ιιι·οιιο Ι'σεειοΙοσιουσ. Ι.σ αοσΙο ἀσΙΙο εοοὶιΙὶυὶο ι·ΙοοΙΙο

οοσοὶ μὶουσ ο σοιισοιἀο, μοι·σΙιο ἀοὶ οοιιιιυΙσ νοΙσυΙὶ (σὶοο 99 σουσ

ιοτὶ, 38 σσνσΙὶοι·ὶ ο 95 ΙιΙΙιιιιιὶ ἀοΙΙ'οι·σι·ὶο), σοΙὶ οιΙο (4 εοιισΙοι·ὶ ,

9 σσνσΙὶοι·ὶ ο 9 Ιι·ὶΙ›οιιΙ) σουἀιιυυιιιουο 8σσοι·ο , ο ΒΙΙ σΙΙι·ὶ ιοΙΙὶ Ιο

σΙιΙσι·Ιι·οιιο ὶυυοσουιο. ΙΙ 8ονοι·ο £σΙουο, σΙιο ὶυ οοοΙ εΙοι·υο υιο

ιιιοι·σΙιΙΙο μιοεὶοἀοΙΙο σΙ εὶοἀὶσὶο, πιιΙία ίποπσίπο ιιιπίσα, “ο £απίαπι

ποιοι ιππασία αιπίσίιιο (νσΙοι·. Μσιιὶιιι., ΙΙΙ, ο ), μοι·σΙιο σοι·ι·ονσ

Ι"σεΙ.σΙο , ο ίπ |οι·ιιιιι οιιοαιιο πι: ασ/σπασπιι , ίπιαιισ είίι·ι·ίιαι; ίιίαιισ

ί·ι·μοι·σι·αι κι: ι:ι·ισι·σ σοιιοιισιιιαίπο, οσσιιπάιιιπ οποιο οι Ποπια!ί ασ 7'αίίί

.»·ιαίιιασ ίπ Γαμίίοίίο, οί ίπ σουίτα (Σ'απιίίΙί /ασι·ιιπί , ιομαίασ :πιο

ιιιιιίσί.ι (Ασσου. Ροἀ. οι! οπο. 8σαιιι·.), σοοιι·οΙΙο ἀσΙΙσ μΙσΙιο ὶιυμοτὶΙσ

ο ΙιιιυοΙΙοσιιΙο, ἀονοΙΙο μοὶ μι·ονοσσι·ο ὶΙ 8ὶιιἀὶιὶο ἀὶ σσΙουιιὶσ σουίι·ο

σ" σσσοεσΙοι·ὶ ἀὶ θσσοι·ο. Β εσΙιΙιουο Τιὶσιὶο υου εομμοι·Ισεσο νοι·ιιυσ

στον: σουιοιιισ, σο ι·ὶμοι·Ισι·οιιο μοι·ο ἀοο σουὶισιὶο σιιιΙ›ὶ ὶ ΡσσονΙΙ,

ο Ιι·ο Ι.οσὶο Μιιιίο, σοΙμονοΙὶ ἀὶ ιινοι· εοιισνὶιΙο οοιιιι·ο ιιυ οουιο, σοὶ

Ισ Ι'οι·ιιιιισ, Ισ ιισσσουισ ὶΙΙοοΙι·ο οἀ ὶ ιιιοι·ὶΙὶ σΙΙιοὶ σνονσυο ρι·οσοι·ιιΙο

Ι'ὶιιεὶιιεΙὶιΙσ ο Ιο οσσυἀσΙο ἀοΙ μοτἀουο (Μ. αιιοαασ .4ειιιίΙίω 8ι·ι·ιαι·ιω,

ι·σμι·ίαπααι·πιπ πο.: . . . ρι·ομίο·ι· ι·σίιιοιί.σοίιπιιπι ποοί!ίίαίσπι οί ι··εσεπίσπι

ιπσιποιίαπι μαπα, αΙι.ιοίιιίιω ιοί. ΥσΙοι·. Μσιιὶιιι., ΥΙΙΙ, Ι). Ι.ο σΙοσεο

8οσυι·ο, σμμουσ ὶιι ΙΙΙιοι·σΙο ἀσΙΙ'σσσιιοιι ιΙΙ σουσοσεὶοοο ιιιοοεσοΙὶ ἀσὶ

8σι·ἀὶ, οΙιΙιο σ εοοΙουσι·ο Ι'σΙΙι·σ ἀὶ Ιιι·οοΙΙο ὶιιΙοιιΙσΙσΒΙὶ ἀιιΙ οιιἀἀοιΙο

Τιὶσιὶο ο ἀσ Ι.. Ωσοσι·ο , ο Ι'ο μσι·Ιιιιοιιιι ιΙΙΙ'οσο ιΙσ Ωὶσοιουο. Με ἀὶ

οοοοΙσ εοσουἀιι οι·σοΙουσ 'Ι'οΙΙΙσιισ ιιου σὶ ο ι·ὶιιισεΙο Ι'ι·σιιιιιιουιο νοι·ουο

(νοἀ. , οΙΙι·. ὶ Ιοο8. σο". σΙΙ. , ΥσΙοι·. Μσιιὶιυ., ν, 8. - Οὶσοι·. ,, 17ο

πρι., Ι, 99 ο 90, ὶο Βι·)ιΙ. ΧΧΙΧ; 0ι·αι. μι·ο Μιιι·ι·., ΠΙ; 0ι·αί. μπει

Ι·'οιιισίο, Ι'ΙΙι Μισο. πι! ΜΜΜ., Ι, ο). `

σΙιο ΙτονσυἀοΙσ οοοισ ρι·οΙοι·ο, ο οοοισ ἀὶΙοοσ, Ι'σσοο88οΙΙσνει

σΙ σοοισιιἀο ο σΙΙσ Ι'οι·ιουσ ἀὶ Ποοσι·ο(ΙΙΙ. Α ΩοὶυΙο νοΙοιὶο σοσ

οοἀονο ιιοΙΙσ οσι·ιΙο μισιοισ Βοσιο Ροἀοσοὶο (ΙΜ Π. Π.), ο ο; _

οοΙΙ`σιιοο ιιισἀοεὶοιο σΙσοιιο οονὶ ι·οοιι·σΙο οι·συο ομοιΙΙΙο ἀσ

Βιὶυἀὶεὶ μοι· ΙοΙοΙσι·ο ὶ Ιἱἀὶ εσι·ἀὶ ἀσΙΙο ὶυοοιεὶοοὶ υοοιὶοΙιο.

Οποιοι, απο σε” αποικία αίσιαίαι·αιιι ομίσεοί, οποιοι αΙιαίοιιία

οοπ.ι·ιιΙσπι απο ποσοπι είσοιμπαοσσί. . .. Ρι·ασίοι·σ.ι ίπ·ίἰίσμαπίαιπ

π. Ζομίααπι, ίπ δίσίΙίαιπ Αιιίιιιιι ιΙΙΙιίπαιιι, ίπ ό”.4υυιιιιαΜ

δ'οεοιαπι Ροιίασ·σίαιπ (3), οι ίπ ίία!!ίαιιι Πα·ίιιιοπι Βι·πιιιιιι πιί.ιίι,

παοίοιι.ιοπο ιιιισίοι·ίσασ ού οι·(ισ Βι·ιιπάοσίο ιΙσειίιιιιιίσ . . . . ..

διιιυιιιι.ιο· ίιιιιιιίιιιιι πιιιιιίοίι ω. Μο σοι οΙιο οιιοειο οΙΙὶιιιο

Γοοεοιο ὶυεοὶΙΙσὶοιιΙὶ σΙ ΙιὶοοΒιιο, ο σΙιο Ισ οοσοσοὶΙὲι ἀο8Ιὶ ονοιιΙὶ

Ισ ιὶσΙιὶσιιισοοο μοὶ σἀ σΙΙι·ο ομΙσο8Ιο, ιιοΙ σοιιιὶοσὶσι·ο ἀοΙΙ`συοο

εοσοσυιο ('708 Π. Π.) Ισ σὶΙΙΙι ΙΙΙιοι·σοσ ἀὶ $σι·ιΙοσοσ, ο ιοΙΙ`σΙ

Ι' ὶυιοι·ιιο Ισ ουσ σοεισ ιιισι·ὶΙΙὶυισ οι·σ ΙισνσΒΙὶσΙσ. οι·ιιυοουιουΙο

ἀσΙ Ροιιιμο(σοΙ, ὶ οοοΙΙ ι·σσοοιισιὶοὶ ὶο Αίι·Ισσ ε.οΙΙο ὶΙ σοιιισοἀο

ἀὶ ()οΙουο σ ἀὶ $σὶμὶουο, ο οοὶιὶοὶ ο νσιο ο ΙοΙισ ουσ ο οσοι

οὶισνσυο Ισ οὶιιιιοι·ὶσ, σνοσιιο Ιιιιι·σμιοοο ὶυ σουιοοο Ισ οοοι·ισ,

ο μι·σμσισΙο οοΙΙσ Ιοι·ισίστιιισ Ισ σοεο σ σὶὸ οσσοεεσιὶο, ὶιιίο

εισνσιιο σοΙΙσ Ποιοι ὶ υισιὶ σσι·ἀὶ, ο νὶσ σουἀοσσνσυο ἀειὶ μοιΙΙ

σωσει Ισ οσνὶ, μιοἀσυἀοΙσ ἀοΙΙο σι·ιιιὶ ο ἀοΙ ίοι·ι·ο, ἀὶ σοὶ σοοὶ

μιὶοσὶμσΙυισιιΙσ οΙιΙιὶεοοοονσυο (5).

(Ι) Ωὶσσιουο ὶυίσιιὶ εσιὶνουἀο σο ΑΙΙὶσο υοΙ 14 ιυσ8οὶο ἀοΙ 'ΙΜ

(Π. Ο.), ἀὶσσνσ, πιίπαπι, πασα αίππί, (Μπα 8αι·αίπίαπι ΜΜΜ! (ΙὶΙι. Χ,

οχι. ΙΝ! ). Μσ Ποιοι Ι'σνοσ @ο σΙιΙισυτΙουσΙσ , οι! οισνὶ ὶυ σου πιεσε

ΙΙ ΙσειιΙο ἀὶ Ωοειιι·ο.

(9) ΙΙ Ι`σΙΙο ο ι·ὶὶ'οι·ὶιο Ιιι·ονοιοουιο ἀο Ποιο ο ιΙσ Ιιὶουο. Πὶσο ὶΙ

μι·ὶυιο: ΡιιΙ.ιο βιμαιοαασ Ροιπμοίο , (Οσσοσι·) πιαΙιιίι μπα: απαίσια"

μί·ουίποπισ , απαιπ @απο ιοαιιί. 8ίσί!ίαπι οι 8σι·ἀὶυὶσιυ, απποπασ μί

μποι·α, πιο· Ζομαιο.ι· ποσοι (Εμιίοιιι. πι. ι·οπιαπ. , πο. Π, , οσμ. Η ,

ποιο. 99 ). Ε ὶΙ εοσουἀο: Ρι·ασισι·σα (?ασσαι· 8σι·ἀὶυὶσιιι δίσίΙίαπιαπσ

ίπσαίασ, σ.ι·σσασιιιίϋπο ιιι·ασ/σσιί.ι σαι·ιιιιι, αοιιι,ιασ μαμπα οσσαμαι·ίί (Ηίοί.

Μπι., ΙὶΙι. ΤΗΛ, μη. 989, σου. μισοἀ.). Μο Οοσσι·ο ὶοιοσοο Ιο ι·σσσουΙσ

μὶίι Ισι·εσιιιουΙο πο' ειιοὶ Οοπιοπίαι·ίί: ΔΗΜ! ( Ωσοεσι·) ίπ 8σι·ἀὶυὶσι1ι

σιιπι ίσοίοιισ απα Ι(ιιΙετίαπι Ισμαίαιιι. . . 8σι·ἀὶυὶσιυ οΜίπε!ιαί ΙΙΙ. σπα. . .

θαι·αΙίίαπί, οποία αιί οι· Ι/αίοι·ίιιιιι ποιο απαίοι·απί, ποπαιιιιι μν·ο/Ιυσία

σου Ιία!ία, σπα ομοπισ οι: ομμίαο @παπι σίίσίαπί. Με μοι·ισι·ι·ίιιιιι·, οποία

οπιπσπι μί·οι·ίπσ·ίαιπ σοπ.ι·σπίίι·σ ίπίοίίίασι·οί , ασ 8σιἀὶιιὶσ ίπ .4|ι·ίσαπι

ρι·ο[ιιμίί Νασίαε οασιιαπι ασ ίπιμοι·ίο 8σι·ἀὶυὶσιιι Ι(αίοι·ία.ι·, ι.·ιιιπ

αι·σπσίία σο μει·οοιι·ίι (Πο Ιπιίίο απ., Ι, 30, οι). ΙΙ μοοΙσ Ι..ιισσυο ιιιΙοειο

σσσουυσι·ο σ οοοοΙὶ Μ", σΙΙοι·σΙιο σοι·Ιειιο:

ΒσΙΙααασ :σκίσω σιπιπι .ιμαι·μπιιιιιι· ίπ στα: ;

' Ρίιαι·σαί., ιιι ,. οι;

οοΙιΙιουσ υου οὶσνὶ εισΙσ 8οοι·ι·σ, ιυσ οοιιιμΙὶσο ρι·ομσι·σίινο ἀὶ σι·ιιιὶ

μοι· ὶΙ απο ιο σοὶ ΩοιΙσ υοιι σνοοεσ σΙΙΙισυἀουσΙο ἀὶ μὶσυο Ισ 8σι·

ἀοειισ. 0ομο Ισ οσσομσιὶουο ἀοΙΙ'ὶεοΙσ, Βοοιιι·ο υισυτΙο σ Ροιιιμοο Ι..

Ι(ΙΙιιιΙΙο Βιιίο, ὶυνὶισυἀοΙο σΙΙσ μσσο; ο ίσο ὶ ιιιοΙὶνὶ σΙιο ΒΙὶ μοιιο

σνουΙὶ μοι· ΙιπΙοι·νοΙο, ουσνὶ μοι·ο Ισ μουἀὶΙσ ἀσΙ οσι·ἀο ἀοιυὶυὶο: Μπα

οποσ ιιιαμιια ι.ιιι·ίπαιισ ίπσοιππιοαα ασσομία. . . πι ι·σίίαιιοσ σκοπο ιίιιιεί·οπι.

ΙΙΙιιιπ ( Ι. ο. Ρουιμοὶοιυ ) Ιία!ία σ:σμοί.ιππι, αιπίσσα 5ίσίίία οι 5σι·ἀὶυὶσ,

απαΙιαοαπο Ηίσμαπίίο, σι ο·οίιοπίοιω ίπ Ιιαίία αίαιω Ηίσμαπία σίι>ίαπι

ιοιιιαιιοι·ιιιιι σι·ιιιαιιι αίσιο· ιι·ίμίιιία; .σε (ι. ο. Οσοσσι·οιυ) πιστα Οπ

ι·ίοπίσ οι ασιπίπισπίο ιι[ι·ίσαπί σ.ι·οι·σίιιιι ιαπίο, ιπίίίίαιπαπο αεαίιίοπο

αεί Οοι·σιμαιιι. πωπω ιιίΙιί οι: ι·σίμιιοΙίσασ μαι·σει·σπί: οιια·πίπιπ ίπ (Μία

@παπα μοο.ιισί, ίαιπ ίμεί ίπσοπιιποαίο και πιο σ.ισσπί. Και: ππαιπ πιο

Ισπιμιω οι: μαοσ αμοπαί οΙο. (Οσοοσι·., Πο πο. σου., ΙΙΙ, 10). οι»

Ωοσσι·ο ε'ὶοοσιιυσι·σ υοΙ οιοἀσι·ο ιιιοΙΙο ἀσυυοσσ σΙΙσ σσοεσ μοιιιμοὶσυσ

Ισ μοιἀΙΙσ ἀοΙΙσ 8στἀοευσ , μοὶσΙιὸ 8Ιὶ εισιιοὶ οουσὶεΙὶοι·ὶ οι Ροιιιμοο

νοΙονσιιο σΙι'οσΙΙ οιιΙΙ.σεσο · οι σΙΙ'ιουΙσι·οο σου Ωσοσι·ο ὶιι Τοοσσ8Ιὶσ, ο

σΙιο ιοσιὶιοσοἀοιιὶ σου σοΙοι·ο νὶσεεὶο ὶιι ΙισΙὶσ, ιὶσουοοὶιιισσσο σοΙΙο

σΙιι·σ οοοσΙσ ιιυμοι·Ισυιο μσονὶυσΙσ οσσὶἀουὶσΙο ἀοΙΙσ ι·ουισυσ ι·ομιιΙιΙιΙισσ

(ΙΜ. ΡΙοίοι·σΙι., ίπ πι. Ροπιμ. ). '

(3) Ι1ὶ ιιοσεΙο 8οιιίο Ροἀιισοὶο μσι·Ισ ΩΙσοι·ουο, οσιὶνουἀο σἀ ΑιΙὶσο

(ΙΙΙι. Χ, ομὶοι. Ι), ο σο Ιοἀιι οι·σιιοοιοουιο ὶΙσοουο, ι·σσεοιιιὶΒΙὶσυἀοΙο

ὶυ σΙο σΙ μιιοι·ο, ἀοΙ ιιιισΙο ι·ὶσοι·ἀσ Ι'σοΙοι·ὶΙσ ο Ισ ιιιοιιιοι·Ισ.

(4) Αμμὶσιι. Λουκ., Βο ΜΙ!. αν., ΙΙΙι. Π, οἀὶι. ΑιυοΙοΙοἀ.

(ο) @Μίνα .4|ι~ίσα πο μιίοι·ίσιο "πω" ισιπροι·ίΙιαι Οασ.ιατ ιιιιιίσα

απο, οσσαπαιιπι Οιιι·ίοπίσ ίπισι·ίιιιιπ, μίαπο σιιιπ Ιιοοίίίσιιι ΙιαΙιιιίι: φορμα

οι ?απο , .|ιιοααιισ ι·σι·απι ί(ιί μοίίσοαπίιιι·: σ! απο, δσίμίοαασ Μπι

Η: ακί πιο» .ισαιισΙιαιιιπι·, οοασιπ σιιιι[αμοι·απί: σ·οιππιιιπίσαίοαασ Μια·

σε Ιισίίο, ποπ σοιιίίπσιιισπι πιοιΙο Ισι·ι·απι αιὶ οι αοσοπιπιοααυσι·απΙ, σα!

5ίσίΙίαιπ κρίσιμο 8σιἀὶιιὶσυιτιιιο ‹·Ια.ι.ιο ίπ[εσίαοαπί, πανω αποΙαι:οααπ8,

Ι:·'Ρ

› ἀὶοοισίΙΙ, ισ σιιὶνσνσ σου ουσ Ιοεὶοιισ Ο. ΥσΙοιὶο ('Ι08 Π. Π.), (με
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111 1111101105 111·111111111115 8111118105 1111111511, 111 51111011111110,111111111001115,

8811811101" ,1 518111 801111 ·11111-1111 1101880111, 1811108118 1111811111 1111111.,

1111111111. 111110. , 11111). 1.11: 0011118111018 1101 1101111 0 1101111 5181110110 110

1111110111 11 11101110 811110 111 11111111, 001110 51 118 11111 011810 15101100:

011010 81Ι11.9111°111Π1 0111111 1111110110 511111! 00“11βί01011,“11100, 1111011 8081111111

11111110 00 81011111, 800110805811111118 011111111011211.5 58111111110111.5 0101,

8011110 11111· 08111 1011111115 .111 1111111 0100505 51110 1101101110 1·0._01111 1101010111

11111. 011., 241., ΜΗ 1110110 11100, 05111055811101110 011011 81·1·1181·0110,

0110811115 1011111, 8181100110 8011111111 0 11·1811051011Μ 01· 1105110115 110.051

111111.. 1018., 111.111, 1180. 300, 01111. 1118011.). _ . -

θ) Ρ1.111811:11 5011111111 8000111181·0 1111'8111110110111 1105810111 5810001111

11111118 0110 11150011110550 111 Μ1·1011 1101 0010188111 111 11110118: Β1·1Ι111:11111·

1)0ε.101·018 0111550 18 8810181818 11115511, 01181 1Ν.'ΜΙΜ0 0105501801055118

0000811111, 11110110 011111811011111 1101011111 1111 11111Ι1011·081111111 11·01151101·11111.5

0.1011:11·1118, 1111110110111·11 000111 (111 0.11. 001.501., 71); 0 111150 11 11818

011110 1'181Η11°110 11118 111 1111 8111011111, 1111011110 5011550: 1111115111, 11111 1.11

8811111118 0110111081 , 00111181011111111110 80111111, 18 0[111·011111110,150105

1:05 11. 0. 110111110181105) 111011, 111 18110 1118811111118111 1·1001·5115,111.5111081

1115110011 1·1 0018110511” 1 1211 110. 511111. , 11111. 1, 11:10. 131, 01111. 1118011.).

8111 10 5101100 110118 11110118 1111108118 118118 501811101110 110118 1101111111 111

1815810 811' 15018, 110110 10 5110 .1111101,10 501118 1 11011111018111, 0 1101

11881110 011'01 1000 118 111108 8 1101118 111011. 18 11018 5081101110): 0 10

51055011100 1110110 00110 5001101111 1181010: 1'01·501·, 1115.108111·115 11111115 (1. 0.

110110 80108110 ), 111811.1.11σ0110 11 511 0011|ΠΚΜ 001010 008[00115 8111111101- - -

1001150110 18 .ά[1100 011018 11011111 1110015511110 _1011111011.1 51101100011.111111115,

11.1! $811111118111 11511110 1010 1110550 1110000185, 111111 0011115111 ΙΙΙ.51001110111

0110015115 Ρ07η1011.1Μ 18118 1). Β11Ι·10 11115515, 111.10 1111181118 1101111, 1181810

01118 1111 1111118 1101101881 5010800110 , 11181 8011811111 01111111 00 5080

111.101111511110 111· 50 [0010 01010 111151. 'Ι'0Π1., 311.111, 111111. 306). 1'011851

111110 10 510550 5101100 81 111110 011810, 1180. 3113. 12011110 005810 118

11188118 00118 110118 1101150118 8810001118, 0 10150 1131011110 1118111 1118

8111111110, 1110010110 5011ν018 118 1101118 81 5110 8111100 1181·1·0110: 11108

1111111 1111011081, 011 1110· 8810118810 1080581) 11011101. ΙΙ1111Ι 1111111 01111110

1800011118 5111118 8011 1115110011: 11111· 11111181 11111101 1101011115, 5111 10111011

11118 0081018811. 1111111111. 1111 11101115., ΙΧ, Τ). Ν01 1111810 111080 0 118

1101810, 11011 5010 11 11181 81111110 111 1110010110 1101150 18 8211'11θ81161, 111

0111 51 0 818 110110 81111115181118, 1118 0118111110 18 11110108 0011 0111 01111

11101110 18 1101011511 111 1105810, 0018188000 1' 15018 5110 8055051110” ,

1111851 1055010 111 5118 1111118111 5110118888 10 1110110010 118.11.5111811110 1101

11011010 1011111110.

(8) 11115 100115 1111115 (1. 0. 110110 8111118110 0111110010) 11110115 1118.

17:11:00 01055018 11180581) 0018008011, 111 111111 1110111 11111111·111 08118105 18

8810101818 1101111111. 1111 5010118805, 11111111 1105101881 1111150110 0111511118

1000801081, 0011115000 1110011181, 118 0081105 81111101; 011110 1100118115

0010005 1108111110 1111101, 0011110110 1108001818 01181111, 010810 1110111 111

1101. 1111180111. 80005 00851:081111.· 01 11 0818118115 5008801181 10111118

1110000108, 11110000·100.11810 1110, 111 1111011 1018110510110115 18 1101810115

00111110001111·, 011 11111081 11018018 00811 111111.. , 110 01:11. 0/110., 11011111).

01111101 1'1111101·8110 111 1105810 111 11 5081101110.1101 18 81011110 1101706

111 1101118 1708 .ν111'1'0111811.) 0811 1000 ν018 118 111108; 1101 17 110110

510550 111050 8111110 8 1188111111; 0 1101 519 81118110 11011'811110 8100051180

118111 118 08811811 1101 1101118, 110110 8111110 110110 1101110110 8101111 111

1011111051050 1'188810. 1.8 8118 1011111118 11011' 15018 111 1111110110 1115011

11110101 11101111. 1.0 5111100110 11810 001115ρο1100110, 50001100 1' 11550110,

81 14, 18 0 99 8111110, 0 50001100 11 0111508810, 111 8, 10 0 9111888810

11011'811110 8111118110 0101011100.

 

11 1110111110 1185011150 110110 18 111 1111 1181·101118 111 ν80110 1101

18 8011108011! 111111111111101 8111011111101111 Μ) ; 1118 08.321 11001111181·ν0

(4) 111 1118808818 111 18111 51111101 1100111010 11101011101110 1 18111 1111111

001811 1101 11110 581111 11111111 0 1111111110, 0110 11111111Γ101180110 8 11110518

0111. 111 0811810111 118110 0100111110 111 81011110 110110 5110 1011010, 118110

1111811 51 1'1011Υ11 0110 0551 0011018110 1101 1811010 0 110118 110111ν0ε1101118

111 005810. Τ10111.1.10 018 11111010 111 11511115, 0 1'0110 0 1°81110 018110

11110111 111 1311808080, 111 0111 11010111 1101181880 1111011111. 11011 81158

111 111181 10111110 111·0015811101110 8110855010 118 8810011118 8 1101118: 11810

11010 00110 0110 11511111 111 10550 11111 1110110 1111181111 0110 1105810 ν1 51

1051881550, 110110 81101· 11511818 Γ150111. 11111101000110.111. Τ11.1110, 111111

ν011110 8 Μ. 1181110 138110 1101 11111111 111 5011018010 1101 7116111.13.),10

0111811111 πιο 1018111010 10101 011118 (Ρ1181Β888) 1111111 511111: 1"0111111111·15.

12111511. 011 1110015. , 1'Ι1 , 94), 10 0110 5011110110 11118 11111811 00115110111111110,

0 1101 10 1110110 111111 01111051101101:11 8111011010 31 11001110 111 11058108

1101118, 011' 018 50811110 1111 51110 111050 0 1100111 81011111 8181111138

1118110 7110); 0 5011101100 50110 18 510558 11818 8111 1111100 111111, 49),

11001118 1 11110111 15111711 11101110551811,1111 ΕΜΕΑ, 8110101111 1688 Π. Ε.)

110111811118ν8 1101 50 110011501810: Επι: 081111 (Ρ111.1111θ118), 51111018181511,

18 1101188101” 11011_110110, 1101· 111 1111111 8011101105, 51 1111111 1111115 05.101.

Ε11110··11Α.51ΒΔ 1111810110 1111010550 8 1115081010 00'118111.1011 111 111.000

0113011111 11 1111080 0100110110 111 11811001111111111 18 1181158. 1111111 0110011111

1118081100; 1118 1111111110 11 81011010 110118 11150115510110,,11811001110 1111000

111 081158 111 11011110 805110, 0111. 018 1101111010 110118 11ν008ι10110 1101 5110

0518110. Τ81110 118510 1101080 1811115 51 1150811550, 0 51 11010550 81111

11101110 001 5110110110 1181110 018110 001111 1110101·01118 11818 118 Τ111.110 8118

0811511 111 805110. 11118 101150 111 0111 11011 1·111081'11810110, 8180121111 1'01·81010

81108811 1110110110 18 5118 8551510818 111 0001118000 81110 8101110, 111811

11010110 18 1100055118 10 1'111'111εθ1111 8 1181100111810 1101 11111 8550011810 18

081158_ 1101 5110 1100181010: 1111818080 0011511111 1·ε0011010111, 11151115 0111111181

001150 . 1.1 1111 1110 1·011113, 1110110110, 1111110081 5101 11010 0170Γ11.171 0011

01·111110110, 10 111.10 1110, 11110 110 Η 800110 111 0085111018 1111 81100551· 11101.

1105110801 11111111 18111111 180 100111: 110.810; 1111018 1101101 01111111 111018 81

5011111.115501, 1811 01 1108 110/1111111111ι 11111151. 1111 1111101·5., 1'11, 94 ). 1.0

51055111511110 1181010 50110 1111011110 110118 011818 1011018 1111 1111100, 1101111

1111810 11101110 1310010110 18 0011050010 0110 8ν08 8000118111 18 0811511 111

11111111 008110 11110105 00100105 ('11. /11105 8011 1111011101. 1110111, 50

1110010110 11011 81101111 11 10110, 110000 0011811101110 1101 1110110 111 11111511

1108151. 11010110 11011 0011101110 111 1800001810 11 18110 001110 018 8008111110

1:50 1810 111 1101811101110 111181 01111 10 11100), 111050 8 11111101111010 0011

1810 0008510110 1111 5110 8111100 1818111810, 11 111 1111 11111010 '1'1111:1.1.10 ,

0 0011 0551 18 1181110110 0111 81111811011018110. 8011110 11118111: 011111, 0111181

1011811111 0.11:15118ι000111111, 11011 111111 0.0 111115, 1111018 111111 1071117010 00501001·

0 /01111110·1·155111115 01050115 0118110115, 11100101 1511118 (1.0.'1`18011111111).

111 01111 18 1110115 110110 8118 11011 1101818018 ,11051110111101·108 1101110 51111,

0111811111· 0001011181 10111. 1111111118 01101 11101811 11111110·800100 8101001110

101101. ΧΧ" 011. ). Ε. 11000 8111110550: Με 11111018 11. 0. Ρ1181118085)

081 11111101, 50 8111101081 1101111111 1101081018 11011110, 01 5111 1101111111 0011

181018 , 1115005511 0 180, 111 ·181111 0100110181, 11111101. 11111105 50111105

0111111105, 01111111 11110 8000101018. 0111180511 180001 00115018 , 01 1511115

1101000111: 111101111011111 1111111. ). 1111110110 8110018 11100: Πα 11118 1110

11. 0. Ρ1181118085) 1115005511 801115. Ρ1110 1110 11111 1181111550. 2108 111

1101001 50111001, 1100 1101111815 0111181 18111511151Μ111 110011111Ι1018 1111111

0810110081 11111001. .. 0111 00111118. 1111011081 1111011101 11111550; 01 0110111011

11101111111 11118 0818111115 11111·111·ί10, 1111 808 0811111185 5101110. £1.51810110101110,

111 111 1111811015, 1110815 1111111 1.111 1881111) 5010111111, 110115011·01·0 501·011·1·

1151 11511151. 011 501.110. , 11111, 49 ). 'Ε11118118Ο1001·0110, 0 11010110 11011

10550 81 111110 1080001110 ν01·50 1·'.1111115, 00180 505110118ν81010 510550

5110 8111100 1181110, 1110111111 51111111 8000111118 61111115, 111 1101111111. 011

11111111, 1111· 11811111 1:01151:1011110, 111011 1011851518 110511011155018, 110 .10

5851110011. - 13111111. 011. 00 .111 ), 0 11010110 1011105110 11 1150111111101110

1101 111 1111 11111010, 0110 11010118 111100θΓε11 001111 5118 0811811118 1110550

1305810, 18011110 118 1111 081110 1811018118 51118110 00111.111110110 0011110

1101110110 0110 11011 10 81108110 11111150, 1·80001118111181851 11811'81110 0111118

0101110 8 118110 0 811 011100, 80010 10 18111181.1111185501·0 0011 1111111110,

0 811 1800551110 0011050010, 50 1101 8νν01111118 01111 11110550 0118111110

1111810110 18110010 0011110 11 1181111010 1101 5110 11810110 01111110, 11010110

- Ρ1'θ1Πθν11811 85581 0110 18 50110 1185001110 111 111101 0101111000 1101110550

5111111818 110'51101 111'11101Ρ11 118118 Π1111θ110811Β11ΖΒ 111 111101 18101110 11110110:

0111110115 1111101111 1111, 5011110118 8 181110 1100. 011.) 1111111110 1118 1·111·111 ,

1105111110: 001 8101111180 110 Τ101:1.1.10. 50851 118118 1110 11110115 111111, 0111110

10 1000105511. 11 11111 811011811101110, 5011110800 811 Α11100: 120 1111111110,

51 011111 8001.· 11111 1111111081, 111 ·1111111 13011115 10111115 5011111111, 0001150

1107161" 1811111011 111181 0110810018 18101115511811111, ·180 1'ΗΑΜΕΑΒ 1101111550,

01111111. 0111.: 0111150111 7'088Ρ18$0171.. . 0110111 1101 8001111115 8108110, 0101110

ΠΟΠΗ) (1. 0. 11111011 11110 ), 51 1111111 11010115 0001111011; 110 1116 111· 1111111

11100105 111111, 49). 11.011 0 ν010 0110 0011 11110510 01111110 1181010 Τ111110

1101018 181· 01011010 811 1111100 0110 1101 50 510550 1111118 10180118 0 0111811151

111 Τ10111.1.10, 10 0110 111110 1111010 111 1111'811181011018 110110 5110550 111050

011 811110 1 1111101111 1118110818 01118 Τ1001..1.10 , 1:01 111 1100 11158111, 0110111081

0000111111: 11101·.5115 11000 50111, 1111· 11111108 |1001:1 100111. - 1111151. 1111 011110.,

111
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1οιιΙο σο! σισιισο σο!ὶ1ὶοο εο11ο ὶ! 1τὶσσινὶτσ1ο σ! Ο11ονΙσσσ, οι

· Αιι1οιιὶο ο ώ Ι.ορΙσο ('709 Π. Π.), σο! οσοΙο Ιο 1οοοὸ ώ

οσσοσΙτο ει! στΙσιο ο σὶσ 1στισσει1ο ώ σσοὶ σο σσισὶιὶοεὶ οσο

ΧΙΙΙ, 50); ισιι σοὶ ὶσοσ!ιεισιτ!σ :σωστο ὶ! σὶεοιιιιο, ο 1στσιοσΙοσσο!σ

!'ίσοοτ1οιιοι, 1οτσιὶσσνιι σοτ σὶτο οσσιτσισοσιο ιι!Ιο ο1οοεο Α11ὶοο, οσο

Μονο σιο!1σ ὶττοσσἱο1σ ιιο!!'ιισΙσιο σοτ σοσ ειισοτο εισοστσ σιισ!ὶ Ιοοσοτσ

οσΙΙ'ιι1Ι'ιιτο ὶσ σὶεοοτεσ ὶ σοσοὶοτὶ ο !ο ὶσο!ὶσιιιὶοσὶ ώ 'Ι'ισιιι.ι.ιο:

Τισσι.ι.ισιι 1οιιιπι πιίσί, οι σκίσω σιιιιπι σ·τίπισπι.·ποπι σιπισοο οπίπιί

(Εσί.:ι. οι! ΑΙΜ., `ΙΙΙΙΙ, 51). Νσσ Ισ σοτσ Ωὶοοτσσο ΙΙ εσΙσ σοσιΙοσ

σο! σὶσσ1ο ώ Πισω. Ασοσο 0τιιιὶσ σιτιιοο1τσΒΙΙε! ιιννοι·οο, :σει οσο

ὶσνὶσὶσοοο ὶΙ 1'σι·στο, ώ οσὶ οο!!, σοσο Ισ σιστιο ώ σωστο, σσσονσ

σο!!σ οπο ώ 011ιινὶιιιιο, εσι οσο ε! τὶεοσ1ὶεεο σεΙΙσ !Ισοτ1σ οσσ οσὶ

οσο! Ιὶσοτίο ιινοιι οοσοστιι1σ Ι ιισσὶ νοτεὶ. Ισ σιισ ὶσ1σ1!ὶ σο!!ο οσο

εσ1ὶτο Ισ σιοΙίο σο! σσνοτσ ώ οο!στο οσο Ισ !›ὶιιεὶισιινιισσ σοτ στα

ιιὶσσὶοσιο ο1ιινοτονο!τσοσ1ο σοΙΙο σσοεὶο ώ Ι.σοὶ!ὶο:

Μοπ' πισινα" υίττιο.ι: Ροπ1ί!ίιιο? οι" υτιιυίυ1, φωσ

° ! Ι/οΙΙίοοι οσ.:οτι1υττι Βυττιο1τίιω? απο μα! ίποσιιι.:

Ρατιτιίιιο ΙΙιιιισιισισ:ιο Ιοοσοτ υοτιι>ίνιι Τισιιιι.ι2

Ι.ὶσ. Ι, οοΙ. Χ, ν. 78 ο εεε.

Ε σοτ Ισ! σιοιὶνσ σοσ Ισοοὶσ σιιιὶ Ιτιιεοστι·οτο !'οοοσοὶσσο ώ σιο11οιι

σὶστ!σ, ουσ οσὶιιτσιισσο!ο ὶ! σο!!ο οι! σπΙσισ1ο Ειισοσιιιιιι, Ισσστο ει!

1σι1ο σο! σσοσί σσ1οτὶ σο!Ισ οσισιι1οώσ σιι1ὶοιι (οιιο.: ποσοι· σιιΙυ!ιοτ

ΙΙιιιισσοι:κι:ο ποσοστο Ιοσί£; σο!. Χ οὶί., τν. 17 ο 18), οτσ1ὶσστσσσο!ο

οοπιο σσ σοο1ιι σο 1τὶνὶο, οσο εσσοοὶσεεο σοσοτ1ὶοὶ ο σοι· Ιο σσ1Ιοεσο

!! στοστὶο ειισττο:

ΜΜΜ 1οσοτπιι πωσ: !ιο!ιοοο, ποσοι: σίΙο, ΙίστΙΙσο,

@Μισο ποιοι” ίτι.:ιισο1 τιιίσί, Ι!ιισιτοοιικιεσισι 'Ι'ισι-:ι.ι.ι,

5:11.. ΙΙΙ, !ὶσ. Ι, νν. '71 ο Η,

οσ στο ιτιιισσσσσσ!ο :ι σιισΙτο οιι!!ο οοτιιιισο σο!!ο οσο 8ίι!σιιιοίιιεοσΙ

Ισ1τὶοὶ (1υσιιο 'Γισιιι.οι, ΒίοοίσσΙοτιιιπ ίτι!ι·τ ίιι!ιοο σΙ‹›τοι·τ υιιισυσται·,

σο!. Χ , σο. Ι, τν. 110 ο 91 ). Μπι σοτ1ιισ1ο Ισ 51οεοο (Μισο οοσ1`οοοιι

ὶσ σ!οσσὶ !σσεσἱ ώ σο11ο οσο εσ1ὶτο, οσο Τισιιι.ι.ισ Ισ σισεὶοο ο οιισ1στο

οοοο!!οσ1ο, σο! οσο εὶ ιιι·οστσιι οσσ (1ὶοοτοσο, ὶ! οσσΙο, οοσιο εὶ ο

@ο νοσσ1σ, Ισ οσὶιιτιιιι σο!Ισπι 1ίσίυίποιτι . .. οι το! Μπίστι ι·ιιτιιοτοττι.

Οοο! σο!!ιι οσ1ὶτσ ΙΙΙ, σο. Ι, νν. 199-30 ο! !οσσο:

Πι, ιμιοπιοίο 1.ιιυι·ι ΙΙιεσιιιιισι-:σσο, υιιτι!οτ τιιπιοτι σωστο

0σ1ίπιιιο ο.:1 πισσα!οιστ.

Ε ιιο!!σ ειι1ὶτιι ΙΧ, !!!ι. Ι, τν. 94 ο 95 Το ώτο ιι!Ι'ὶσισοτ1ιισσ ισὶΙ!ιιτι

1ιι1στο οσο ὶσοσσ1τσΙ!σ σο!!σ :σ ειιοτσ, οεεοτ τομ!! ε! !ισσσ οιισΙοτο

σει Ιστσο σὶεσοτστο Ισ 51οεοσ ΙΙεσιιισσειισ (...ίπνίστοι φωσ οι Ποσ

ισοοισιιιε, οσο οοιι1σ ). 8ο!ισοσο σοὶ ὶΙ νοσσεὶιιο, σοιιὶοιισιΙο οο!!'στ

εσιὶιι σο'εσοὶ οιι!Ι Ισ σο: ο ὶ οοεισιιιὶ ώ Τιοι:ι.ι.ιο, Ισ σὶσὶσΒιι ουσ!

σοισσ ο1τιισσ ο ι!ὶοοστσο ο 5ο εΙοοεο, 1σ11σνὶιι ιισσ σσσ σὶεοσσσεοοτο

οσο Ι'σοεο οιὶιισώσ ώ σοσ1ο ὶσιιο8σσ, ώ εοσίο11σ οσι·ιι11οτο ο ώ

σοσΙΒιισ σσ1στιι, ο εσστει11σίΙσ οσο 1“σοεο σεοσὶ Βοσοτσεσ ο !ὶσοτιι!ο.

ΠΙ!) οὶ τω” σο! όσο Ισσοσὶ τσοσοεὶσι!, σο! οσο!! οσ!ὶ σιιτΙσ σ!

στσσοεὶΙσ οι 'Ι'ισιιι.ι.ιιι ο σο'οσσΙ ι·ὶσὶ, οι! Ισ Ιὶ τΙσστ1σ σσὶ σοτ ὶσ1ὶοτο,

σοοὶὸ ὶΙ σὶ5οτο1ο !ο11στο, οοονοτσσ‹Ισ Ισ νοτίΙσ σιι!!'οεοεοτστΙσσο σο!!σ

εσ1ὶτιι, σωσει σστ1στσο οσο! εὶσώιὶο οσο εοσιστοτσε!ί σΙσ εὶσο1σ ο

σΙσ 1οσισοτσ1σ. Ποσο οσΙὶτσ ΙΙ σο! !ὶστσ Ι ΙΙ σσο1σ εσσσσσο οσο

'Ι'ισιτι.ιισ Ι'οοεο οὶσ σιοτ1σ, ο σσὶιιώ, σιοΙ1οσσο οι οοιιΙτοσιο Ισ οσο

Ιὶσοτσ!ὶ1σ οσ!!σ στο11οποι σ! ίσ!ὶ ιινστὶ, οσο 1οτιιοσ‹!σ ὶ! ιιοπιο σὶ

οοὶσσσσὶ, σντὶσσο ὶΙ οστιι88Ιο ώ ιιὶοεστο σΙ!'σισὶοο ὶσιισσο ο Ισπιο!!οσ

σσ οοσοΙο ο σσ Μισο, στοσσο ιι σὶτο οσο

.4ττισιισοίιιτσιπ υσ!Ιοσίο, σΙιοτιτιοοσσσΙαο,

σωσει-ι, πιίπιιιο, !ιοΙοίτοποο, σου σοοιιι.: 0πιπο

Μιιοοιιιπι ιιο οοΙΙίοίΙσπι ο:: υιιτι1στίο πιστίυ Τισιιιιι:

()ιιίσσο Ιππίστιιι.: οτα!.

Ε σο!!ιι εοιὶτιι ΙΙΙ σο! Ιὶστο Ι, τὶοστσσσσο ὶ! σιοσσ 1οσσ1ο σιι!!ο ιι1οοεσ

Τισιιι.ι.ισ, οὶιι σο! νΙνοτο οσο σο!!'ὶιιιστοννὶεστο ὶ εσοὶ νοτοὶ, σο Ισ

‹ισοε1σ Ιοε1ονο!ο ώσσι1στιι:

Μπίστι: σου ί·ί1ίιιπι υ.:1 οιιιι1οτίσιιο, ίτιίοτ ιιιιιίυσο

Η τιιιτισιιιιττι ίτισιιοοπί οτιίιτιιιιιι υιιιιαιτο τοσο£ί;

Ιτιίο.:.:ί π·ιιπσιιο·πι συοίο1οιιι. 5.ιιιστο Ιιοσε!ιοί

Μο Τισιιιιισο σου. ('ου.:οτ, σιιί οοσοτο σσ.:ουί,

δι σοιοτυί σοτ αττιίοί1ίσττι σο1τίο αίσιο: .:ιιιιτιι, ποπ

()ιιίυσιιοπι στο|ὶυοτοί: Η υοί!ί!ιιιί.:οτ1, ασ ουσ

ως” πιο! πιοΙο υί!ιιτοΕ, Ισ Βσοοσο.| πισσο .:ιιπιπιιι

Ι/συε·, πιοσσ σου, πωπω τμιιιο ο!ιστώ.: σιιο!ιιστ Μια.

ΝΝ ιιοσιιιιίυ !ιοπιίτιί σκι ίΙΙί. 8ουσο οο!ιιι σοὶ,

£ιιττοσο1, [ιισίοπ.: σωστο, συτ.:οτσο πω! σιιί

!ιιτιοτιίο .Μοτο /οττοι; ΜΜΜ! :ποσο σιιουπιυ.:,

8οοσο σοουπι “τω” πιοσσ το_συο οΙσπο σ·υτοτοσιι.:,

Οποιοι πιοστια Ιοσιιοτι.:; πισσο, 8ίι πιίσί πιοτι.:τι 1τ·ίσου οι

(ΜΜΜ .τοσο σιιτί, οί ω” φωτο συ|οιιιΙοτο |τ·ίσσ.:,

οιιοπιοίο ατακα, οκτώ. Ι2οοίο.: οοτιίυπο στσίοοο.:

Ποίο σοτυο, μισοί.: οοιι1οτι!ο: σιιίπσσο σίο!πι.:

Ντ! οτα! ίπ Ι‹ιοιιΙί.:. 2Ι'οο1οο οίσίΙσσο1 οι! ισ.ιιιττι

ι'ΙΙιιιιο; σίοπι ιο1ιιπι σ1οτίυ!ιο1. Μ! @Η ιιιισιιιιτιι

δίο ίιτισοτ Μ”.

ι

Ι

ΒΙστιιιοι·1. Ι σο!!! σοΙΙ`σοοοτσσ, οσσ σο! Ι`ὶεοΙο 1σ οοσιισι σ!

σὶσσιο οι! οτοσο ώ Βοοιιτο, οοιιο τὶ1”οτὶ1ὶ σει Ασρὶσιιο Μοσ

οσσστὶιιο: δοοοοτ υοοειιΙο1σπι ίπ το!ίοιιοπι οιιιιί σοτιοιιι Ρ.

Ι(οιι1ίσίο οικία!. ΐτυ.: σίτί τοίσιισΙίοοο υοτι.:ίί!ιιυτισυιο σοτ σπίτι

σιιοτιιιίιιιιι .στο (η, οοιιιισιο πιοσίοιτοιοπι Ι.οσίιἰιι.: οσοι Αιιιοιιίο

ου ()οο.:οτο οοιι.:οΙοτί σσιο.:ίοΙο σοτοιιι; ίίσοιποιιο οοιι/ο.:2ίπι το

ίσοι! σιίιισοοιιιιι'ιιιπ ιποσίοΙτιιιιι: ιιτίιοπο.: σο.:ισιιοπι: οι Μ.:

ιιοοιιο ουτιοιιι.: οιιοιστίΙο1ο, τωισιο σοσιι!ί ιιιοοιι .οι οσο:: στο

οόουίο.: .:οοτ.:ίπι βοσίιιΙο.: Ηί.:σοτιίοιπ οιιιιιοιπ οσοι Νοτσοτιοιι.:ί

σιιΙΙίο,· υοοιοτο δοΙΙίοτιιπι υί!το οι αστο Αίσιο.: Αιιιοπίτιο,·.

Λ[τίοιιττι ο1τοτποιιυ, δ.ιιισιιιιιιιιι ου δ·ίοίΙίοιιι διιο:οτ ο!ιιίτιοοιωι

Νο ιΙὶνοι·οο ο Ι! τιιοοοιιΙσ Ισεο!σ1.σιιο σει ΙΙΙοσο, Ι! σσο.Ιο σο

τὶίοι·ὶοοο σιΙσσ1εισιοσιο ὶΙ Ισοιιο οΙοοΙτοσει1ιιιιιο: δοτιστοιι:ί

τω: οιι!οπι (Αιι1οιιίο.:, Πιο.:οτ οι σοσίοΙσι:) οι! υοΙΙοσοίιιιιι οι

ίπ.:σΙο οιιοσοιπ τσι.: |Ισοίί, σιιίστοοΙοτ Βσιισιιισιιι Ζιι!ιισιτ., οσοι

@στο πιιπιοτο ιιιί!ίιιιπι, πιστών: στιιοίοι·οο στοο.:ι·ιιιο; στοιοίοιιο

οὐ τι.: σου.: .:οοιιπι οο οσιίιιιυοτοιιι ι!ίστοι.:ί, σο.:ισιισσι ιιιιιιο

ο!!υτιιιτι ο.σι·ιι.:.:ίο.:οι, σο σιιοπι :σύ οΙο οίοοιιιιι σοτιοτοί, :οπι

πιίοι·ο σοοοι!οτπ οσα· οο!!σοιι$ί :πιο σιιοτιιπι οιιιιιπιο ετσι, ο

σοτιιίιιο!ίοτιο σοι οσοστιιιοιιιιο, ου ιτιισιίυί.: σι·Ιοιισίο, οοπίστοιίο.

σε οοτο σοΙοιιι τοτιισι .:ιιιιιιιιαιιι οιΙσιιιιυο.: :ο οιτιιιοπι τοι!ιιοοτο

ιιο(Ιο οίσοτοπιιιι·.... ί1ο ίτι2οτ οσο οοποοιιί1, οι σιισ!ίου σιιίσοιιι

ισ.:ί Στο: υοιι.:Μιιοιιι!ί.: οσιπίτι!.:Ιι·ιιιιι!ιοσιιυ το!ιιι.: σι·οοστοτοπιιιτ,

ίσοιιο ποπ ότι σοτσο!ιιιιιιι, απ! ίπ οιιίιισιιοιισίιιιιι .... .. στίιο!ίιιι

οιιΙοπι, ποιο οίιιΙοτοπιστ σπιτιου στοιιίιιοίο.: :σε ίσοι: σττοσοτο

οεΙΙε, Γου·.:οτί Λ/τίοο οιι·οσιιο, δ.ισσιινω, οι διυί!ίο, £οσισο

||ί.:σοτιίο οιιιιιί.:, οι: θοί!ίο Νοτίιοποιτοί.:, Λο1οιιίσ τοΙισιιο οπιιιί.:

Πιι!!ίο σιιιιο οί.: ου οσο.: Ασσου ίουοι, ΙτίΙιιιοτοιιιτ(3). ()1Ιιι:ὶιιιιο

Ισ εσΙ!οοὶΙο ιισ σοοσσστο οσο σσο !οε!σιι! Ι`ιιΙΙτΙΙισΙΙσΒΙΙ στο

νὶσοὶιι Η), πιο 8οετο Ρσιιισοο, οσο σο! στοιισο ώ σσοσιο

ιιοσιο, οσο σοοεοσοσ Ισ $Ιοὶ!ὶσ, ο οοιιισσσσισ :ισ οσο Ποσο

σσσοτσεσ (ό), σοσ Ισ σιοσσ στοσιο ει τΙΙοτΒΙΙοΙσ οοΙΙο. Ιστι.ο

στοσσιισοτσιιΙο ώ σσιιι!το Ιοσὶοσὶ ,οσὶσσ1ο σο Μεσοι ο Μοσο

σοτο Ι!!ιοτΙο οσο (Ο): εΙοοΙισ, σοσο Ισ ΙισΙ1οιιΙὶσ ώ ΓΙΙΙσσΙ,

ησιιιι‹Ιο 1)ι·ειιι·ο ο Ασ1οσΙσ ε! σὶ:ὶοοι·ο ιισο:σσιοσ1ο ΙΙ οοιιισσσο

οεοΙιισοσσοιιο !.οσΙσσ ('ΙΙθ Π. Π.), 1στοιιο εοΙσιιιοιιΙο !τσ11ο

ὶιι εστω Ισ 8σιισσιι, Ισ ΝσιιιΙσσι, Ισ ΒιιΙΙΙσ ο !”Α1`ι·ὶοιι, σοτο!ιο

$οεΙο ι·Ι1οιιονο σοτ ιιιιοσο Ισ Βιιτσοσσο ο Ισ $ὶοὶΙὶιι; φωσ

δ.ιιισιιτιιιιι, διυίσοιιισιω δυσιο: αίσιο ωστοσο! Π). Ροτὸ

Ποεστο οεοοιισσεὶ σ1Τοτιο σ. Ιω· Ισ ιισοττσ οοσιτο 5οο1σ Ρωσ

σοο (8), τὶοοσσσὶείσ σοτ σιοιιο οι Ποσο οσο ΙΙΙιοτΙσ ὶ! σο1οτο

οσο ειναι σοτσσΙο σοΙΙ` ΙεοΙο. Ιω; ο σοὶ σο!Ιο σιιοο οι Βι·ὶιισὶεὶ

 

(ι) Πει σσιι ὶοοτὶιὶσσο τὶσοτ1σ1σ σο! 13τσ1.οτσ (σιιιι. 298, σ. 1), ὶσ

οσι, σοσο ὶ σσισὶ σοὶ Ιτὶσιιιιὶτὶ, Ιοσσοεὶ; Ε!! Α. 11. ν. Η. ΙΜΟ. ΑΒ

Π!. Ι!. ΙΑΝ. 8Ι·ΠΙΤ., (οὶοο του ατι1ο σίο·πι οιιίσιοπι ΙοιΙο·ιισ. ιΙοοοπιο.

οι! στίπιιιπι ΙειιΙοτισ.]απσοτ. εστίοο, οοσιο ὶιι1οτστοΙιι !'Ι!εοοτὶσ, 1τιτιοΙ.,

με. 498, οώ1. 0οσον. ), τσ τ!!ονιι οσο ὶ! οσὶιισσοιιιιὶο σο! 1τὶσισνὶτιι1σ

οσσο στὶσοὶσὶο σο! 97 σονοσιστο σο! 709; ο οσο σονονο σστιιτο ΙΙσσ

ει! 1° Βοσσώσ σο! 715 ώ σωσει.

(9) Πο σο. ών., σο. Π', μη. 953, οώΙ. Λισσ1ο!σσ.

(3) Ηίοίστ. Ποιο., ΧΙΛΗ , με. 441, οώ1. στσοσ.

(σ) Λσσὶιισ. ΑΙουι., Με σοι. υίυ., !!!ι. ν.

(5) Βὶοιι. Πιιε5., Ηί.:ίοτ. ΙΙοπι., σο. ΧΙ..ΥΙΙ, [πιο. 451.

(σ) Ροπισοίο.: σοτίίσοτι1!οτ Μοποσοτιιπι οιιπι υοΙίσο οΙιισσο, τι σιιοιιιοτ

ΙοσίοτιίΙπω ττιίοίί ίπ 8στσὶσὶιισι, :μια Μπι οτα! (Ιου.:οτίο; σσί οπο.:

Ιοσίοπο.: ίπ οπο.: σοτιο.: συτιι·ο.τίι, ιιίίσπίίο.: πιοιιι οοιιίστοιίοπί.: οίιιο

απο οπίοτιίο. (Ασσὶιισ. Δωσε., !ὶσ. οὶΙ. ).

(Τ) Ι1ὶοιι. Ωσει:., Βίοι. Ποιο., !ὶσ. ΧΙΝΙΙΙ, σιισ. 480. - Αιιοσο Ισ

ΡΙστο ε! !οεσ,ο: $ιιΝιιιί.: συτυιι.::οτίσιω Οοο.:οτί.:, οιισοι·οτοι Ρσιπσοίί

σοπιιιο. @Ποτ ίσνοπιιπι ίπ Ηί.:σοτιίο ουυίσοται, σ!ιοτ [οσο οοαουτιιι;

οοτιιτοοίίηιιο ίπ[υΙίοίο ΙιοΙΙί τοΙίσιιίί.:, οιιιιπι ίτισιισυτ οτσιιοίιιΙα οτττιαο.:οι,

8ίοί!ίοιιι 8ιιτσὶσὶσσισσο ΜΜΜ: (Βσίι2. τοτ. τσιπ., ΙΙΙ, 8).

(8) ΒΙσσ. Ποσο., ὶσὶσ. - Ασσὶσσ. Λ!οιι. Βυ σοὶ!. οίυ., !Ισ.

ση. 1196, 1197.

(θ) Ασσὶιιιι. ΛΙοιι., Πε ΜΙ!. άν., ν, 144. οι οσοοιιι τὶοσσοτσιὶοσο

ν ι

Α. (Ι. Ν. μ.

Ι.Ι. Π. για.
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ξ:':,,ξ°· !αιια σου ΑυιουΙο ('7Ι2 Π. Π.) οιΙσυιισ εροοίαΙυισυισ ιισΙΙα

υιιονα (ΙΜείουσ άσΙΙ'ίιυρσι·ο, οοΙΙα ΒαΙιυαιία σ Ια δρασιια, Ια

(ίαΙΙΙα σιίαυίΙΙο ο Ια 8αιίΙσιι;υα: ποπ £σσεσι·ί διιυοιινω σ!

Βσ!ιιισ!ίσ, Πίειιισπίσοιισ σ! (ί'ο!!ίσ.... σάεοι·ι,ίι!σσ επιι! ω. Ποιο

Ι'αοοοιιάο πιο ουσ ιι·Ιουιιίι·ί, Ροιιιροο οουιιυίασ αΙΙ'αι·άΙιο Μεσα

οι ιίοιιρσιατοΙί ίΙ ροι·άιιιο άουιίυΙο, ο ά'ίυίσειαι·σ σου ιιυα

ιιοι·είουσ άσΙΙ`ατιυαια υαιαΙσοιισΙΙο άσΙ ειιοΙ υσιιιίοΙ. Βοσκοί

ιι·ανασΙΙο ριίιιια ίυ ραι·οοοΙιί ΙτιοοΙιί Ι'ΙΣιι·ιιι·ία, ο (ιοί υανΙοαυάο

υσἱ υιατί εαι·άΙ, άΙοοσεο υσΙΙ'ίιιοΙα, ο ισιιυσ α οοιιΙΙΙΙΙο σου

ΙΙΙ. Βυτίο, ουσ Ια ισοοσνα α υοιυσ οι Εοεαι·σ. Ρο μιι·ιΙσυισ

υσΙ μίιυο Ιυοουιιο; ιυα ιίνοΙΙαιοεΙ ά`Ιυιμ·οννίεο οου!ι·οἶί

οσειιι·ίαιιί ουσ εοουαισΙίαιαπιουΙσ Ι'Ιυεοοιιίναυο, ι·ίραιο Ια νΝ

ιοι·ία, ο οοειιίυεσ Ι.ιιι·ίο αΙΙα ίαση. Ι.'ΙεοΙα ιιιΙΙα εἰ αι·ισιισ

αΙΙοι·α ερουιαυοαυιουισ αΙ νΙιιοΙιοισ, ο ΠαοΙΙαι·Ι, ουσ νοΙΙσ

ισεἱεισι·σ, Πι ρι·οιιιαιιισιιισ σειιιιιιυαΙα (ΤΠ Π. 0.). Ι.`αε!ιιιο

Μεσα υι·ο!ΙΙιο οί σιισεΙα οοοαείουσ μυ· οαιιίνατεί Ια Ιιουσνο

σΙἱσυιια οι Πσεαι·σ, ροίοΙισ Για Ι ρι·ίσίουΙσιΙ οΙισ οοΙΙ.ιυαιιίΙο νία

ΙίΙισι·Ι εσυία μεσω οι ι·ίεοαΙιο, σιανί αυοΙισ ΙΙ ειιιΙίΙσιΙο ΙίΙσυο

ιυοΙΙο απο α ΟΙιαείαυο, ρι·σεεο ίΙ οιιαΙο ιιι·σραι·αναεί Ιυ ΙαΙ

υιοάο ιιυο εοαιιιρο, σιιαΙοι·α πεί Ποιοί σο ιυοοι·ΙΙ οαεί ιΙσΙΙα

ἔπειτα οΙνίΙσ υσ αΙιΙιίεοουαεεο: Ροιππσίπε .... .. οσί!ίοι· [οποσ

άσ σοι·ιιιιι (ί. σ. δοοεσιίε σ! Απ!οπίί) ροο!ίοιισ, ίπ δίοί!ίσπι

ι·σοσι·εσε, ΙΙΙσπσσ !ί!ισι·!ο επο, οποιο ιι!πι·ίιιιί [σοίσίιο!, ίππισι·συί!,

σ! οσοι ο!σεείε οποίο οίι·οσπιιισο!σε Με!ίοιπ άί!ίοποπι ίπ/σε!οι·σ!.

!άσποε, !!σ!ι·σι·ίσ ποσά ίσοι-Ιοί· ιισσιο!σ .... .. ίπ .ς.σκοιινω.ιι

πσοίσσοί!, ί!ιίοιισ σπιτι π. @πιο ίπεο!οσ ιιιι·σσ[σο!ο οοπ/!ίποπε ,

ιιι·ίιπο πιάσω σε! ,· άσίπάσ ίιιοπίπο!ο οοπσσι·επε ίπ Με!σπι ίπ

οοιιείάσιο!σ ίπεσοπσπ!σπι, οίο!οι·ίσπι ·ι·σσιιπισίσοί!, ίπειι!σπισπσ

βσι·ίο σσάσπ!σ οοσιοιοοί!, άσάί!ίοπσ οποίων, σκοπια οι σσ!σιπ

(οπο σο: ιιιιοπο οοπιιιι!ιοσε οοπ[πσσι·σπ!) σηιοοπο!ίοιιο. Γσιι!ίιιοε

οσοι σ!ίοε, !σιπ Ησ!σπιιπι δσσεοι·ίε !ί!ισι·ίοιπ, σίσοσ ιιισ:ιιίιιισ

ο!ισιιιιπι είιισ ιιισ!ίο ιεσάσπιιι!ίοπίε άίιπίεί!, !ισπσποίοιπ Μο ιιισ!!ο

σιι!σ προ!! δσσεοι·σπι άσποπσπε, σ! ιισί/οσίοπι εί!ιί, εί Με ί!σ

[σι·ι·σί, ποσά οσπι πισσιισιοπε (δ).

Ι.α ροι·άΙΙα άσΙΙα Βατάσσιια Ειπα σοὶ οοεαιίαιιί, ο Ισ οσοι·

τσιίσ οοΙΙσ σιιαΙΙ Ια ΠοιΙα οι Ροιυρσο Ιυίσειο Ια οοσια ιιιαι·ίιΙΙιυα

άΉαΙΙα, ρι·οάιιεαστο Ιυ ΙΙοιιια Ια οαιοειια, ο σιιίυιΙί Ι ΙιιιιιιιΙΙἰ

ροιιοΙατί ω). Ωιισειί αιιάαι·ουο εΙΙΤαιΙαιιισυΙσ οι·σεοσιιιΙο, οΙισ

οοειι·ίυεστο ()σεαισ σο ΑυΙουΙο α ιι·αι!αι οι μισο οοιι $σεΙο (ό).

39- Ε Ια μισο ίιι ΠιιαΙιιισυισ οουοΙιΙοεα ('7Ι3 Ε. Π.) υοΙ οαρο

Μίεσυο, ίιι νίι·Ιίι άσΙΙα σιιαΙσ ιΙονσα Ι'ΙεοΙα μιι· ιιυ οιιίυσιισυυίο

οΙιΙιστΙίτσ α Ροιιιρεο. Μπάσο, τΙΙοσ Αμιίαυο Θ), ίπε!ίσοπ!ί!ισε

!Ιίσοίσ ιπσ!ι°σ, !π!ίσσοσ οποιο, ιιοι·επιπ !ιί !ι·σε ( ί. σ. δσσεσο,

Απ!οπίσε σ! Ροιπρσίιιε) οοποσιισισπ! ίπ οσ!σι·σπι οιισιιιάοπι οπ

σσι·σιπ ιιισι·ί οίπο!σπι, οπί!ίσοσ οο!!οοο!ίε οίι·οσ οσοι ίπ ε!σ!ίοπσ

πσοί!ισε οσοι εσ!σ!!ί!ίο, ο!ιί !ιίε οοπάί!ίοπίοσε !ισπεσοιπιπ σε!.

άσΙΙα 5αι·άσουα Ιαεοίο ι·Ιοοι·τΙο Ιο εισεσο 0ΙΙανίαιιο Ιυ οιισΙΙα ραι·ιο

άσΙ απο Ισιι!αιυουΙο ι:Ιιο οί Πι οουεστνα!ο άαΙΙο Τάσσο· .άποίι·σπσ,

ιισΙΙο σιιαΙΙ οι Ισαοσ: 8ίοί!ίσιιι σ! 8απΙΙυίαιυ οοοιιρο!σε οσ!!ο .σσι·σί!ί

ι·σοίμ·ίουί (αριιά ΟΙιίαΙιιιΙΙ., οπο. σείο!., σοὶ!. Ι.οιιιΙ., 1728).

(ι) Μου. Οαεε., Ηίε!. Μπι., ΙΙΙι. ΧΙ.νΙΙΙ, (πιο. 500. - νσ‹Ι. μπα

ΡΙοιαι·οΙι., ίπ .4π!οπ., ραπ. 999.

(9) Βονσ Ισε;οστεί Οιιιιι.ιιι.

(δ) Βίου. Ωαεει., Βία!. τσιπ., ΙΙΙι. ιιι.νιιι, [πιο. 501 ο 602.

(4) Βίου. Πωσ., ΙίΙι. οίι. Ε Ιο σουίσουια Οοοείο οοΙΙσ εσευσυ!ί

ρατοΙο: Οοπυσιεσε ίπ !ο!ι·οοίπίσ (Ρουιρσίιισ ), οιπιισιπ οποιο Ι!σ!ίσσ

οσσάίσσε ισπίπίεσιισ οσε!σσί!. 8ίσί!ίσ ρι·οσπορ!σ, οοιππιοσ!ίοσε ίιπρσάί!ίε,

Ποπισιιι [απο ο!!”σοί! (Ηίείοι·., ΙΙΙι. νι).

(5) 1ιΙσυο‹Ιοι·ο ρσι·ο οουσίοΙίανα 8σιιιο α υου ασοσιιιιι·Ια , ο εοι·ίνσαοΙΙ

τΙα 8αι·‹ΙσΒυα: Οσι·σπάιιιιι !ισ!!πιπ, σο! σοι·ίσ οε!σιι!σπάσπι οπο, άοπσο

[πωσ ρι·σπιο!ιπ !!σ!ίσ; παπι σ!!σι·ο ιποάο οίοίοι·ίσπι, σ!!σι·ο σοπάί!ίοπσε

εσ!!σιπ σσοσίο·ι·σε ειισι·σιεί ποσα (Αρμαυ. Μου , Πο !ισ!!. σίο., ΙίΙι. ν,

[πιο. 7!! ).

(ο) Μ· οι!! αν., πο. ν, μια. ΜΗ ο απ!.

Π! οποσ !σι·ι·σ ιιισσίοπσ ι·σάάί!σ, πσοο!ίο!ίοπσε πιίεσιιοιιι Μπισ

άίι·σίι!ιιι·. Ροιπρσίσε σο οιππίίιπε !!σ!ίσσ !οσίε ρι·σσείάίο άσάποσι·σι,

οσο σιιιιι!ίσε [ποί!ίιιοε ι·σοιοισι·σί, ποσο πουσε εποε ίπ !ί!!οι·ί!ιοε

!!οίίσσ. ε!σι·σ ιισοπιί!!σι·σ!: ίιπρσισισ! δσουιιιΜε, δίοί!ίσσ,ι

('οι·είοσσοιισ σ! οσσ!σι·ίε, οιιοε ποιο πο!ισ!ιο!, ίπεο!ίε, Ισ! σιιιιίε ίπ

οπο! .4ιι!οπίο, Γσσεοι·ίσοσ ποοι·οοσ!ιιπι βισι·ί! ιίπρσι·ίσιιι: ιπί!!σ

 

σοφοί: !ι'οπισιιο ωραίο /ιιιιιιισπ!ιιπι ίοιιι άοάσιιι άσσί!σπι, σπίπ σ!

Ρσ!οσιο·ιιπσειιπι, σ!!ι·σ άίο!σε ίπεο!σε σοοίροι·σί: σ!ιεσπε οοιιεσ!σ!οιιι

πιο σοσιπ!ί!ισ! σιιιίοοι·σπι οσι·σι·σί, σ! οεοιί!ισι·σίοι ίπ ροιι!ί/ίοσιιι

οο!!σσίιιιιι. !!ίε !,οιιιιισίο οοπσσεείε, σσάί!σε πσ!σι·σ! ποίιί!ίσισε

σ.τιι!ί!ιιιε, σ.τοσιι!ίε οοιιισι·ο!ίε, άσπιπσ!ίε _ίιιάίοίο οποίου, πιο

[ποιο Μπα σι·σο!σ σ!! οεεσπι ι°σείί!ι!σι°σπίοι°, σ.τοσιι!ίε ιπο!ιι!ί!ισε.

Ηι·οεοι·ίΡ!ίε ποιο σπασω πο”. Ποσο ίίε, πιο .πιο Ροπιιισίο ιοί

!ί!σι·σπ!, εσιπίε οπίάσπι !ί!ιοι·!σε σεεσ! ρι·οσιπίππι,· ίποσποίε οπο,

πω! ρσι·σο!σ ε!ίρσπάίσ πσσεο!σσι·σιι!οι· σσάσπι ιιισσιπίσ, οποσ

οσ!σι·σπίε δσσεσπίε σ! Αιι!οπίί. !!οσ ίσοι ρσοίε ίσοσε, σ·ιισε σοπ

εοιιιιιι!σε ο!ιείσιισ!σεπσσ ίπ ιιι·ίισιιι πιίεσιεσπ!, σι!εοι·σσιιάσε υσε!σ

!ί!ισε.

Ι.α εΙοεεα οσοι σ ι·ίίστΙΙα ιΙα ΙΙΙουο, ΙΙ οιιαΙο ίυοΙΙι·ο ίΙοεοιΙισ

Ι ρατιίοοΙαιί ιιιΙΙί οί σιισΙ ίαιιιοειο οουνσουο. Ιίσοο Ισ απο μιι·οΙσ:

(σσ!σι·ιιιπ οσοι δσο!ο Ροιπιιισίο ιιι·ίιποπι άσ οοπάί!ίοπί!ιιιε ιισοίε

|ίι!οι·σσ μι· εοοίοε σο!ιιιιι οεί: άσίπάσ ίσιο οπο!! ιΙ|ίεσιιοιιι

()σσεσι· σ! Λιι!οπίπε οσοι σο σο! οο!!οσπίσιιι οσπσι·σιι!, απο πιεί

ίπ οοπ!ίιισιι!ί ε!οι·οπ!, Ροπιιισίιιε σπ!σιπ ίπ σωστο σιισάσπι οίο

οπιπ/ίσο ίπ ποιοί οά Μο ίρεσιιι οοπσσείο, σου ίπποι· σεεσ!. Λάσισ!

σο!σπι πιεί ιιιιίοσιεσ .πιο ο!οεείε, ί!!ίε σπίσπι ρσάσε!ι·σε οπιπσε

οορίσσ: ί!ο οιιίάσπι, σ! Μο ίπ !σι·ι·σ, Ροπιιισίοπί σιί!σιιι ίπ οσα

οί!ισε σι·πισίί σε!σιῖσπ!: ο! πο! σο Μο ρσι·επίσοοπι οιιιπί!ιίιε σεεο!,

σοε ιιισ!ο οάοσι·εσσ ιισιι!ίε οίσίιιιιι, σο οοοο!οε ί!!οε οσίάσιιι ο

ιιοιιιι!ο, Ροιπρσίπιιι απο σο !ιίε πιεσε εσοιιπι Μ!ισ!ισ!, ιισοσιπ

οοπιιιοεοίεεσ. Είπε ποιο ποσο Μο βισι·ιοι! οοπι!ί!ίοιισε: βιοί!ίιιίε

άσο !ί!ισιίοΙσπι, σσοι!!ί!ισε οιιιιιί!ισε, άσσεσπίε ιισι·οιιεεοι·ί!ιιιε σκο

οσιι!ίε, ι·σάίΙσπι (οί σο!σιιι σοσπιίσοοπ!σι·, οιιοιποίε Μι·σιιι σ!ίσπι

οιιίάσπι ι·σε!ί!π!ί εππ!, σο ίιιεσ σ!ίσπι δσσι!ιιε Μ” οσε ιιιιιιισιιο!ιιε

πιστα!) οσοι ίιιιιιιιπί!ο!σ , σ! οπσάισιι!σ Μιιοι·πιιι εσοι·ισιι, οποσ

ρο!ι!ίοο!σ |οσι·σπ!, ο!οσσ !ιοι·ιιιιι σιιί!ιιίεάοιπ !ι·ί!ιιιπσ!ιιε ρ!σ!ιίε,

ιιι·οσ!ιιι·σε, σ! εσοοιάο!ίο !ιιί!ισί: ι)ιειιιιι ποιο Ροπιιιισίοπι σοπ

εο!σιπ οι·σσι·ί , σ! σιισσι·σιπ, σο σο: /σοιι!!ο!ί!ιοε ρσ!σι·πίε σί οσάάί

εσιι!ίποσπ!ίσε εσε!σιο!ίίιπι: οιιίποιισιιιιο!σ οί πιο ίπιιισι·ίσπι ίπ δί

οί!ίοιιι , δ.ιοπίπωιο, σ! Αο!ισίοπι, ί!σ ο! πσσιισ |ιισί!ίοοε

ίσοι)ιισι·σί, ποσοι: ποσσε ο!ίσε ιισι·ιπσ!, ποσοι: σοε!σ!!σ ίπ !!σ!ίσ

ο!ι!ίιισιο!, εσά ιισοσπι σίσε ίιι ποιοί ιπιεσ !οσι·σ!ιιι·, σο οσι·!σιιι

εσπιπισπι [ιιοπισπ!ί σά σιίισπι πιί!!σι·σ!: ίά ποιο !σιιιιιιοε σί πωσ

εοι·ιιι!οιπ βιί!, μισά πιεί σ!ίσιιι οο!σ!ισπ! υίάσι·ί, ποπ ιισηισ!οσπι,

εσά οσπ!ο !σιιιιιοι·σ άσιίιιί!σπι πιο!σιι!ίοιιι ΜΜΜ. Με σοιιιροεί!ίε,

σο οοπεοι·ι);ι!ίε, !ί!σι·σε Μίπε ρσσ!ίοπίε οπο!! σσε!ο!σε οίποίπσε

άσιιοεσσιισπ!, σο άσίιιάσ άοσ:!ισε πωπω ίσποσίοπ!, εσοιισ πεσο

!σ!ί ίιισίοσπί ειιπ! οι.

ΙΙ ιι·αιΙΙιυσυιο οι ΙΙΙσιιοάοι·ο, οΙισ οαιιιΙιίαιιιΙο ερσεισο άΙ σου

εί;,ιΙίο ο :Η Μο ιοΙεσ Ι'ΙεοΙα α Ροιυρσο ('7Ι .Ι Π. Π.) μοι· ιΙαι·Ια

α Ποεαι·σί8), ο ροΙ, αΙιΙιειυάουαιΙ ι νοσεΙΙΙΙ οι Πσεαισ Π! 5 Π. Π.)
Ἡ

οι) πιο. Μπι., π.. ιιι.νιιι, με. πω, ο πω.

(8) Ι.α οοεα ο υαοταία σα ΑρρΙαυο ΑΙσσσαιιιΙι·Ιυο (Ρο !ισ!!. οίν. ,

πο. ν ) ἱυ οικείο ιυοιΙο: Σο !σιπροι·σ Ρ!ιί!οάσ!ρ!ιιιε Οο!σνίσπί !ίοσ·ι·!ιιε,

πιο οι! [ισπισπ!πιπ ίπ σι·οσπι οοποσοίσπάιιιπ ίοι·ο!, ιι!ιί στο! Μσπσάοσίω

οσοσεεί!, οσί σπιίοί.ιείιππε "οι, σίσοο πιο ροεεσ σοπ|ὶάσι·σ οοπποεοσοσι,

εοσεί!σιισ ί!!ί, σ! ιιο!ίο!ο Ροιπρσίο, σ!! Οσιονίσιισιιι !ι·σπείι·σ!; ρο!!ίοσπε

οί σ.ί Ροι·!σ ίρείσε Οοιείσσιπ σ! 8ατάΙυίαιιι οσπι πίσω !σσίοπί!ισε. Μα

Βίουσ Ια ι·ασσουία εΙΙνοι·εαιυουτσ, ο αεοἱιιυεσ ιυοΙισ αΙιτο οίι·οοείαυισ

οιιισεεσ ‹Ια Αρρίαυο. Βοοο οουι' οοΙΙ εοοίνο: !!Ισπσε απο σ‹!!ιιιο ίπ

δαπΙΙυΙα ρι·οσ!οι·ίε Ιοσο και, ίπ εσεπίσίοπσιιι Ροιπρσίο οοιισΝι!,

ρι·ίιρίσι·σσ οπο!! !!σ!σπιιιπ ‹!ίιιίίείεεσ!, οι: :που ί"σσεοίσ οο!!οσιιιι!ιο·
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ΐ,:2:ξ;,,ΐ6· ιοτσΙισ .σιιΙιιστο εσΙΙιι-Ρσισροσ ω, σοι· τΙΙιοΙΙσ.ιοΙιοι σιισισ

ιιισσΙο (α), εισοσσιο τοσσοιιοτσ νιιιιιι Ισ.ιισοο, οσοι σωστο Ισ

8στσοοιισ σοΙΙσ σιιτιιιιιιισιι. οσσσιιισσο σι σσιι εσιιστο ο οιισΙο

σοι σιιο σοτοσοσ ΙισσΙσιοσιο οΙιΙιοσιτο. .Μο ΟΙΙσνισσο- Ισ-ισΙσο

ιιι·οοΙσ σο ειΙΤσιΙσ ιιιοοισσιισι, ροιοΙιο, ι“ιι.ιισΙσ ρι·ισισ ΒοοΙσ

ι;2;Σ.·,ΐ5· Ρσσιροσ (7Ι'7 Π. Π), ο σοι σοΙιοΙΙστσΑιιισιιισ (δ) σοΙΙσ Με

° σισε:ι ΙισιισιιΙιο. σ`σιισ (ΠΙ ΙΙ. Ο.), ιιιιισ σ σο οποιο οσο

τσΙστοσσ Ισι·ιιισσ ιι οσσιι·σοΙσισ σοσιισιο σοΙ ι·σεισ ισσσσσ τσ

ισιισο. ΑΙΙστο Ι`ιισΙσ σιι·σσισ σΙσιιιΙσιοιιισσι σωστο (σ), ιΙ σιισΙο

` ' `ι' Δ. ιι

/ιιισ.ιι·2.· Ποιο εισι:σσεΙιιισι ι·ίιι.ιιΙσπι οσιισιιισιιισ ιισισιιιιιιιι σαΙιιισιιιιιο,

σοι Ματσε ιισιοιιιιαιιι ιιιι·ίσοοιισι. Ισ Μέσα, σιιιιι σπιτι Ρσιιιιισιιιο, οι σο

ιιστιιιιιισιτιιιιισσιι [τιι·ιιισσιι «ο ρι·σιιιιιιιιι σοι τιιιισιιω ι·ισσιτοι , ουσαισι·ι,

οσοι οιισισιισ ποπ χω, .και ιιιιιι.ισσ ασ σε ιισσιιι·ιι; ρι·σ.οισ·ισσιοςιιο ασ

θσειιιτσιιι σκι σε μια: ιισστο·ιιι, σε οι ιιι.ιιιΙστιι σπιτι σωστο οι πετάω

οι σωσει (ΗΜ. τω., ΧΜΠΙΙ, οσο. 518 ). Βρρστο οσοσιο τΙΙιειιισισ

Ιτσσιιστο, οσο σνοσοσσιιιιιΙισισ Ρσισροσ σι σστ ισοσιο· ιι Οοεστο εισσ

Ατιισσιο, ιιιοσΙτο οοισο σιιιιοι.8Ιι σοοοιιΙιονσ οσΙτσιιιΙιι σ οοσνιΙσ σοΙΙσ

ετσι σσνο (Βισσ., ΙΙΙι. σε. , [πιο. 508), ο σΙιο στο τοσσοτσ σ (Ξσοστο

Ισ Ι'οσο ιτιστσισ σ Ρσισροο, σιιοσσο σσ 0Ιισιιισσο σΙι σσοΙΙι ιΙ'στσ,

ο Ισ (Ισ Ισι στιστσΙο, οσ σεοτιιισ σΙΙ'οτσισο οιιιιοειτο, οσιτιο τιίοι·ιεοο

ιι εσσ‹ΙοΙΙο Πισσο: Οιι·.ιατ Μισιιιιιι Ιισστιιισ.ιιιιιο ιιοσσρἰ£ .. .ποσο ιΙεσιι

Ρσιιιροιο ιισειιιΙαιιιι, οι πιιισιισ ίτι.ιιι)ιστ ισ Ιισσοτο πισω, οι ισ

ισιιιιισιτειιι στσισειιι ιισ.ιστοιι.ιιι (ΙΙΙι. Μ., οσε. ΜΒ). 'Γσιιισ ο ιοτσ οσο

ΒΙι στσΙιιιιοει σοσ ι':ισσο σιΙΤοτσσισ Ιι·σ Ι' οσοσΙσ ο Ι'ισΙ'σισισ, σο σοΙ

Ι'ιισσ ο σοΙΙ'σΙΙτσ Ιι·ονσσο Ι'σιιΙιισ ρτσρτισ ο ι ισοιιι σι οοιισσειιιτοι

Ιστο ιισι ροΙιιιοι. ·

(ι) ΜΜΜ, Μισο ιιιιιιιτιι ρω σιιισισιιασ, τισ “πιο” |ι:Ιισιστι.<ι ρατισε

ροιισι·σ.ι ΙιαΙισιιι, σιιιιι ρπιοιστοσ ιιισισιισ /οι·τι·2 ιιιιΠιιισ .ιισιτιι·ορτισιτι

οσοι: ιιιιιιετίαιιι, σα! 5ιισιιιο σε πιο σιισιοοιιιιιι, ιιστιιιιι οι! 5ω:2ιιπι

Ρσιιιροισιτι ιταιι.ιι|ιισιι (Βιοσ.', ΗΜ. τσιπ., σο. ΧΙ.ιι'ΙΙΙ, [πιο. 590-9Ι).

(θ) ασ σοοσσσο ιιοΙ 718 σι ΙΙσσισ, σορο Ισ ΙοισροεΙσ οσο σεοσΙΙ Ισ

Ι'ΙσίΙσ σι Βοοστο σΙΙτο ιΙ ρτσπισσΙοτισ σι ΡσΙισστσ. Ε σι ισσΙσ Ι'ισι

ροι·ισσισ σι τιιιοεΙσ τιΙιοΙΙισιιο, οσο ι.ιοσισ Ισ ισοσοοιισσ σωστο σντοΙιΙιο

ισιτσρτοεσ ισσστσο Ισ 5ροσιιισσο οοσΙτο Ισ $ιοιΙισ, οσισο Ισ σιοο ιΙ

εισ οιισΙο Μαιο: @σαι πιο Μεσοι εστω ουσια οι ιιΙιι.ι ροΙΙισιιιι

0ισιιιΙιιισ σιιισιωιιαπι αάσιιι:Ειω ασ Βιισ.ιιιτι·ιτι σε.ιοΜποι, τεσσριι.ιοπο

ασια ιτιτοιιι€Ιιιι.ι, «μια :ο ο Βασ.ιιιτο οι! ιιιιιιιιι ιτιιιι.ιιι·σ .ιιισιιΙασιιιιι ,

σιιιιισσι οιιι ριιισσι·αι σΙ:ι.ι.ιι·ισ ρι·σιΙισιο.Μ, [τιισιι·ει "η" πωσ πισω

@σποτ Μπι ιιιιυισιιιἱσιισιιι ισειιιιιοι·ιιι (ΗΜ. Μπι., σο. ΧΙ.ΙΧ, ρειιι.

599 ). Ι..σ οσιιιισ ροι σι οεισοτει Μοσσ τιΙιοΙΙσισ σιισνσισοσιο σ Ρσσιροο,

ισ ροτοΙιο οοΙι σοσ ο 5οινινσ σι Ισι σετ Ιστ Ισ ειιοττσ οοσιτο Ι.ορισσ,

οσ ισ ωιιι 8Ιι σΙΤιιτι Ισ Ιοιιοτσ ροτ σσεροιιο. σε ιιΙι σοοσσσο σιω

οσιτιοσΙο οοσ Εοειστο, ιΙ ιιιισΙο, εοΙιΙιοσο Ισ σοοοοΙιοεοο ροτ Ισ εοοσσσσ

τοσοι οσσ οσιιιιιιο ρισσοτο, σσιι σΙι οΙιΙιο μια) ριιι ροτΙ'στι·οσιτο ίσοι:

νοτιισσ: ΜΜΜ σκακι οι σι·/ίοι·ι·σι ο Ρσιιι)ισισ σωσει σο, φωσ ο σπιτι

στοπ ασ ΙισΙΙιιιιι οοιιιι·ει Ι.φισιιιιι σι·ι·ι·τισιιιιι ιισιιιιω-ι, οι ισ οιιισιοιιτ

ιιορσιιισ σιισροοιιιιιι ΙιιιΙιοπ·Ι. Οποιοι· Μειισσι σειιιισ Ιιισοσιι.ι.ιιιτιο ι·οσηιιι,

“ο ΜΜΜ οι ιιιιΙΙιιιιι οι σοιποσρ.ι· |ικΙσπι ΜΜΜ! ( Βιοσ. (Μισο. , ΙΙΙι.

οι. , ιΙιισ.).

(3) ΝοΙΙιι ειιοττσ οοσιτσ ΑσΙσσισ Ισ 8σι·σοιισσ σοσ Ισ Ι'σΙΙιισσ σσ

σΙσιστο Εοεστο, ο Βισσο Ισ ιισΙσ ιι·ιι Ισ ιιτονισοιο οσο Ιστοσσ οοΙ

ΙοοιΙο σ σσιστσιιιισιτστοΙι εοσοστει . . . Οσο.ιστοιιι ΜΜΜ σ·ιιιιιι.ι. .. ΟσΠιιι,

Πιηισιιία, ΙΙΙσι·ιι:ιιισ , σΙ/τίσει . . . . 5στσισισ , $ισίΙισ, οι: τσΙισιιιιε ιιι.ιιιΙιισ

Ρωσσια αυτο οσιιιιιισιιιισιι.ι σισιιιτιο ιισιιιι·στιιιιι (ΗΜ. τσιπ., Ι..

με. 559). επι συσσσσο, σοοοσσο 1ιισιιο, σοΙ 729 (Υσττσσ.) οστ

τιεροσσοσιο σΙ 720 (ν. (Σ.) σοΙΙ'οτσ ΩσΙσσισσσ.

(4) Πιοσ .ιιαΙιιΙισειιισ, ροτοΙισ εοΙιΙιοσο Εοιιστο Ι'σεσο εισ ρσστοσο

σοΙΙιι 8στσοιισσ ίιιι σοΙ 717 σι Βοισσ, οισο σσρο Ισ Ι'ιισσ σι 8οεισ

(') τισ :μπι .ιοσιιιιιἱ σο" ριιιιιιιιί πο! Ιιτι.ιοτιιο ιμαιιιι·ο σίιισιιιτισ σκ σιιτιί,

.καπ ι Ρι·σιστί ο ()υιιεσίι ι·|ιο ιι!ι(ιιιιιισ οσνι·ι·ιιιιισ Ια δαι7Ιοοιισι.

Νοωι

σε

Ρτοιοτι, Ρτο-Ρτοιστι, (ΣοσεσΙι σ: ΡτοοοσεσΙι

Μ. νιιΙοι·ισ , ΡτοΙστο . . . . . . . . . . . . . . . . .

Π. ΛΙ.ιΙισ, ΩσσσσΙο-(ιι) . . . . . . . . . . . . . . . .

Ή'Ι 3 Α. ΩοτιιοΙιο ΙΙΙσιστσσΙσ, Ρτοιστο . . . . . ..

ΒΙΟ Ι.σ εΙοεοσ, Ρτσ-Ρτοιστο . . . . . . . . . . . . . ..

?Η 4 1). Μιιοισ 8οοιισΙσ, Ρι·οιστο . . . . . . . . . ..

(σ) Ι.σ Ισοσιισ οιιισΙοσιο Ιι·σ ΙΙ ι.ιστοτσσ σι ο ΑΙιΙισ ο σε Α. (]στ- “ (Ποι·ιισ.διιι·ιί.

τιοΙιο ΠσιτισιιιΙσ σοτινο σσΙ οιΙοσπισ σι ΙσιΙι ιιΙι σοτιΙΙστι σιιΙ.ιοΙιι ιιορτσ

. . . . . . . . . . Μ.

Ιστιισσιιο ρι·ιιιιιι ιισιισ ΙΙ-οιισ ιισροτσα), ο ιισι2Ιο ΜΜΜ

οοιισιο οσΙΙο σΙΙιο ρι·οιιισοιο ισοσ Ισι·ιι (Μό Π. Οι), τοστ

Ιιισιιιιιι σ·.εο·ειοειισ-οσΙΙο ιιιιιισσιοσιι ιι οοιιισιισσ σοΙιΙο οσοι ο

σοι εσΙσιιιι (θ). . ~ ..Ε .- ιι .ι ..

ΙΙ ιισιισι·ιισ ιισΙιοΙΙο σοΙ σωστο ε.οτισ οσ ισοτισο Μισο οι

$σι·σι Ιτοσιο. ο οι σσσι σι ροοο, σι οιΙοιιιιο ο οι οιιοιιι·ιισ ω;

ο οοΙσιισοσΙο σοΙ σοοΙισστο σοΙΙ”ιισροι·σ οι ΟΙΙσνΙσσο·οι Ιτοιισ

ισ Πισιιο,. οσο Ισ 8οι·σοοσσ σι ιιιοΙοιισιο σιιΙΙο ιιοιιτιστιο σοι

οσι·εσιι (ΙΙ. Ο. Ν. .σ:),. ο οσο ροσ:ισ Ισ οσιιοτσοιΙο σοι· σΙοιισ

ιοιιιιισ σ; οοΙσσιι ο σο ρι·οοισι ιι·ειΙΙι σιιΙΙ'στσισο.οοσοοιιο, σιιιι

οσο σο εοσιιΙ.στι, σε ιιιιιΙιιιι ροι·-ιτιοΙΙοιισ ο σοι· οσο οι σωσε

σοτο Ισ σιιΙΙιοι·ι ΙσιιοΙιο: !!οσοσι ισιιιρστσ ιιιιιΙιοΙισΙΙσ σ.ιιιιίΙσινιιι.

!ιι σιιι!ισ.ι τοι)ιισιισ.ι ο ριιισάσιιισιιιι ειπα ιιιι·ιιτοισσο.ι [ιισιιιο,ιΙσ

οι .5'.ιιισιιιισ μι· σΙίσιισι σιιιισιιιιιιΙΙσιιι ισιιοιστοιιι ιισσο/σσιιιιιι,

σα! ιιιίΙιιο.ι οι σιωσ.ι σσιιιιοσ |ιαΙισσι·ίι (8). ΠΠ σιιιοοιιιιΘσΙΙΙ Με

σι.οτιστι.σοΙΙσ σωσει· εστσιι σσσο σεεσι ιστι, ο .οι σο,οιιιιιισ ο

μισο ισιιιστΙσσισ (θ). ΙΙ οιιρο ο Ιοιισσο Τιιισι·ισ Με σιοΙΙ`ιοοΙσ

Ρσιτηιοο σσΙΙσ εισιισι, ΙιιΙ1σιισ ιισιι ροΙονσ σιτοοιιο ρσστοσο σ5οσΙιιΙο,

ο5οοσσο σσοστσ ισοοτΙο ιΙ ι·ιειιΙΙσισοιιΙσ σοΙιιιιΙινσ σοΙΙο οσο τιισΙιΙσ

οσσ Ασισσισ. Ε8Ιι σσσιροτΙσσΙσ οσσεισοτιινσ σει ισΙ ιοισρσ Ι'ιιισΙσ

οσιτιο οπο; ο σστιῖσ 5νοΙσσισ οσο σιιοσ σινισσΙσ οι ιτιισΙ”οτιτιιισι ισ

ροτοσσσ, ισσ οσο· ιιΙιοΙο ιισροσιιισσο Ισ οοσΙισσο ο εισιεστσΙο Ιστο

ροεΙο: Λ'εσ στι, οι φωτ, ρτονιιιοία, σ.ι·οορισ σιι·ιιιισιτιιι Α[τιαι. οι

8στσισισ, σιιιιιιι ποιο “ασια Ι·ιι Μ", [ωρα-ιο .Έστω Ρσισροι.σ, ιτιιιισοτο

στι: 5ωιισι ορριιι·οι.ισηιτι οσιιιισιισσ οι όπιιιι.οσσσαο Ισιιηιο.ιιαιοσ ιιιΜΙιιιοτιισι,

που ιιισ:σσσσα.ιιο σαι σωσει ιι·σ·ιισισιιιΙι σοι (ισ (Μισο. ΧΙ.ΥΙΙ).

(5) 8ο σο Ιισ Ι'σ ρτονσ σοΙΙσ οι οιισιο 7'ιιυσΙσ.4ιισιτσιισ, σοΙΙο ουσΙι

σοι εοτιιΙσ:. Μακάι ισ σπα οποιο απο Ιι.ιιιΙιιιΜ οπο, ιι πιο στο

οισΙισ σωστο σιισσιιι σηισιισιοιι. Ιστοσι·τιισι-ιιι απΙσπι οποσ ΟσΙΙιιιι·,

Ηιηιιιιιιασ,_ εισαι, $ισι!ἰ‹ι, $σι·σιιιισ. (στι. ΩΙιιοΙισΙΙ., σροτ. οιι.).

(σ) Ϊ|Ω0 «κι Οιισιστ . . . ιιιβι·ιιιισινο . .. Μέι.: ιιιΜΜι, ιιοισιιιιστοσ

Ρι°ονἰιιοἱιι.ι :ιοί τσιιιιιιιι δώ οι: ρι·σι·Ι!Λι:ιιι (εοιισιιιιιι) τοτε

ιιιετιιισισ ιιιιΙιεΙΙσιιισιιο ιιιισσιω, οι ασ .σε .ισΙιιιιι πισω ιιιιΙιισ.ιφιο

ιι·απο/οι·ι·Ιιαι. Μια σε Μισο .ισιιιιιιι·ι ιισριιΙσιμο ιέ[ι·ίσιι, ΛΙσπιιιΙιιι,

Ασία, οι σπιτι Ερίτσ Οταοσιιι, ΒιιΙσιαιιο, σΙαοσσστιια , διοιΙιιι, Εισαι,

.4|ι·ισα, Οστοποιοει, Βιι.Ιιμπικι σιιιιι Ροιιιιι βιιιιιζιιιιι, 8στσιιιισ αιςπο

Πιεριιιιιιι Βιιοιιοιι ασ.ιστιρΙαο .ιιιιιι ( Βιοσ. Ποσο., Βίοι. Μπι., ΙιΙι. ΕΠΙ:

μη. 859). ` - ι ῖι

(7) 8ιοοοσιο σοΙ ροτισσσ σι Ιοισρσ οστοσ σσΙ 795 σ! 758 σι Βσισσ

οΙιΙιο Ιιισεσ ιΙ ετσσσο σννοσιισσσΙσ σοΙΙσ σσοοιισ σι Ν. 8. Ο. Π., οΙιο

σει ΙσΙσιιι ο οσΙΙσοσιο σοΙ 750, ο σσ σΙΙτι σοΙ 759 (Π. Ε.), ροτοισ

οσισσι ισσσσιι σωστο οι σσσι εοσοσσσ ιΙ ι·σσιρσισ σοΙΙ'οτσ οτιοιισσσ,

εοΒιισσσσΙι οοΙΙο ισιτισΙι Ρ. Ο. Ν. (μια ΟΙιτισιιιιιι ιιιιιιιιιι).

(8) Πισσ. Ποσο., ΗΜ. Πωσ., σο. Ιλ', ρσΒ. 937-38.

(9) Εεεοσσσ οοοεσισ εσιΙσ Ι'ισιροι·σ σι 0ιισιιισσο ΙΙ σσισισιο τοσΙσ

σοΙΙσ τοριιΙιΙιΙιοσ τοισσσσ, οσ σνοσσο σνιιιο ρι·ισοιρισ μοι· Ισ 8στσοεσσ,

οι.ιιιιο ροΙ τιισσσσ ισΙιοτο, Ισ ιισσνσ οτσ σι μια: ο σι τοιΙοσιισσο,

ειιισσ σοι ορρσι·ισιιο σι ρτοεοσιειτο σι ΙοιΙστι Ισ 8ι:σιιι σει ΡτοΙστι,

Ρτσ-ρτοιοτι, ΩσσιισΙι ο ΡτοοοσεοΙι οσο εσνοτσστσσο Ι'ιιισΙσ σιισσιι

Ο. Ο., ο σοι 0ιιοειστι ο Ι.οιισιι οσο νι Ιστοσσ ιιισσσσιι σσ Βοσιιι

σοΙΙ'ιειοεεο ροτιοσσ σι ιοσιρο, τιεοτΙισσ‹Ιο :ισ σΙΙτο Ισσοσ σι σιιοεΙσ

:Μισο σροτσ Ισ 8ιιιιιιι σοι Ρτοεισι, ΡτοοσσεσΙι ο Ρι·σοιιτσιστι σοι

Βοοστι, οσο νι οΙιιιοτο ι·οσισσσσ ο ριιΙιΙιΙισσ ιισιιισ σσΙΙσ ιισεοιΙ.σ σι

Π. (Σ. ισ σρρτοοεο. Ε εοοιιοσσο Ι'στσισο σε·ιοι·νσΙο σοΙΙο ρτοσοσοσΙι

τισττσιισσι, σωστο ΒΙι οσοι σσΙΙσ Ισσσσιισσο σι σωσει (Π. Ο.), οι!

σιιιιστι Ι'οτσ ιισΙ8στο (Α. Ε. Ν.) (7). , ,·

τισ'οιισΙί, μι· πισιιοατιιιι σε ιιισιιιιιιιι·πιι, ιιστι .ιι οσιισ.ιοι: φωσ .ιἰσιι‹›

 

Αιιιοτι ο Μοσιιισοσιι

Με

πι· ρτσυσιισ Ι'σεισισιι:α οι! ιι ισιιιιισ

8οΙΙσ. , ΡσωΙιι.ιιι., Μ.

8ιιρρισιτι. Μο., ΧΧ, 36.

  

ΕΝ., Βίοι., ΧΧΙΙ, ιι; ΧΧΙΙΙ, Ή.

ισα., ΧΧΙΙΙ, θ!. -

Μ. απο., ιιιιιιι, σι. .

!, ΠΙ) οΙιο ισ ισΙο ιιιΙοι·νσΙΙο σι Ι.οισρο ΙΙ τοι;8ισιοιιισ

σοΙΙο οσοο Μισο εισ εισισ σΙΙισσΙσ ιισσσ σ” σσσο σσ οσο σοι οσσοσΙι

ι σοτοτσιιιιΙι σοΙΙιι δοτσοιισσ. (,)σιιισι ισ ισοΙιιισ σ σι·σιΙστο οσΙ Πιο , μοι· οσιιιισ σοΙΙο ίτοοιιοιιΙι τιιιοΙΙισσι σοιιΙ*ιοσΙσιιι.

Δ. ο.ιι. σ·).

Π. Π. ·μ.5.

Ε). θ. Ισ. σ.
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Κ!). Η. το.

Ι). Ε. Ν. το.

  

Με 1σττει οι σεισΙΙο (1), σ νι σοιι1ιτιο φωτο ιιιιΙο έσειιιισΙ

ιΙσΙΙσ ειιρστεΙΙι1οιιισ81ιΙσ,σ σσΙΙίι τσΙΙΒΙσιισ 8ἱιισειΙσει (Ρ.1]. Ν.1 θ),

τσριι1οιιιΙσ νΙΙ τΙειιιιισ , σε ρστ Ι' ιιιοΙσιιισιιιο τ1σΙΙσ ε1:ιΒιοιιΙ ο Ρετ

Ισ 8τεινἰ1ἑι σσΙ σΙσΙο νι ροτίεεστσ (θ). ΑΙΜ σειιΙΙ, στο ΙΙΙιιε1ι·Ι,

(1) 01ο οι τΙσίινει ὸοΙΙ°σᾶΙ11σ, σου σσΙ ΤΙΙιοτΙσ ιιιίιιι‹Ιὸ (Ρ. Ο. Ν. 19),

σΙιο ιιιιιιισ οι οιισΙΙΙ, :ιι σιιειΙΙ στο εαιΙο ιιι1οττΙο11ο Ι'ιιεσ 6οΙΙ'ιισσιιει

ο σσΙ Πισω, ρο1σεεο Μοτο ιιοΙ σστι1ΙιισιιΙο. σ ιιορριιτο Ισ νστιιτιει

ΙοσΙει σΙισ ιισιι 15551: ιΙΙ51ειιιίο σιιισσειιι1τι 11118115 τΙειΙΙει 1σττειΤστ·τιιιι , πιά

σσσσιισιισ ρστο ιΙσΙΙο ΙεσΙο 111 Οσο, ‹ΙΙ ΒοεΙΙ, ‹ΙΙ 8Διιιιιισιιι ο (Η Ι.σεΙισ:

φωσ ροττπιιΙ1ί οο:1οττο.ι, οΙίί πίτα ίσιο ίπ φωσ σ:ηιο.ιί1ί /ιιστοπί

σστιοΙιοπιιιτ, οΙίί ίπ Η: ίρ.ι·ί.ι άσΙίοο1ίιω οίσεοοπί, ωΙί.1:ί1 πι· οοίε

εστω” σοίοο.<ι ποιοι ε1 ίσπί ωσεί ίπ1οπίίσ1οπι, ίπ σοπ1ίποίπί, απ!

ίπειιΙο ιιΙΙο πί.τί οποσ· οιιίπσ1ιοσίοΙο πιί!!ίο ρα.ισιιοιπ σο σοπΙίπσπίσ

Μαστοί, σ.τσορΙο (σο, ΙΙΙιοιΙο, 8ειτό1τιΙο ο! Ι.σ.τοο ι1τ·οτ·το2 (ΙΙΙσιι.

Πωσ., ΗΜ. τσιπ., ΙΙΙι. 1.ν1, μη. 7139).

(9) 8ορτει σ1ο ο τΙΙνιιΙΒιι11εεΙιτισ ΙΙ 1σει1ο «Η Τιισι1ο: ω..." οί σε

σοστί.ι οσομρ13ίίσ ίαάαίσί.ιοπσ ρσΙΙσπάίσ: [οσ1οπιοιω 5511115. σοτι.ιιιΙ1ιιιπ,

- οί οποίων· ·πιίΙΙίο Ιίοσί·1ίπί οι·ποτ·ίσ, σο σπροτείί1ίοπσ ίπ/σσ£ο, μα·

ίάοικο αστα, ίπ ίπ.ιιιΙαιτι 8εττΙΙιιΙιιιιι σεΙιστοπ1ιιτ » , σοο“τσεπτΙ·ί.ι ίΙΙίο

Ιο1τοσίτιίίσ, ω, εί οὐ ο·τουίΙοίσιο σοεΙί ίπ1ει·ί.ι.ιοπί, ι·ίΙσ @Μπακ (.4τιποΙ.,

ΙΙ, 85). ΛιισΙιο 0ιιισορρο ΡΙίινΙσ ΙειεσΙσ ιιοΙΙο πιο .4π11σΜΙο οίοιίοίσ7ιο

ΙΙ τἰσστ‹Ισ σε σιισεΙσ σεΙ8Ιἱο; ο $οιισσει Ισ :ισσοτιιιὸ Ισ υπο ιΙσΙΙσ 81.18

σιιιε1σΙο. ΒΙσο ΙΙ ρτἰτιιο: πωπωΜα Εστω σιιπσίο.ι ίιιιίασοσ ε.τσεάστσ.

0οι·ιτιιΙσπ :πωπω οιαι1ιιστ πιίΠίο οι: ΜΜΜ πιίΙίιοπία πιί11οπ1 ότι δειτ

ιΙστιιιιι ίπωΙοπι: ρΙοτίπισ.ι οιι1στιί ΜΜΜ” ιιο!σίιίο.ι, ΙιτορΙσί· Ισοί.ι

Ροίετιιοσ σιι.τ1οτΙίο·ιιι, 1οτ·πίσιι£ί.ι ο)[οστ·το (Απίίοιοί1. ίοάοίο., ΧΥΙΙΙ, δ).

ΙΜ ΙΙ εσσσιιιΙο: ΙΜ: ίπσΙίπσ1οε ασ.ι·ιίιισι·ο οπίπιοΙίοιι.ι σοορί; Μ, οποσ

ρστασίο, ποπ 151.111". [οσἱΙίσ ίπίΙιί στο£ ο:οπ.ι·ικ1ιιάο, “ο είιιΙσί.ι .. ..

@ποσα οιιοπιο‹ἰο ιὶσείστίπι? Μ τιω1-π Βοοσοτί.ι ρτίποίραΙιιπι ίιιυσίιίοσ

Ισοτιμία ίπσίάει·ο1: οίίωιίοσπα Μπι .πιστα πιουσοοπίιιτ: ε! Μ!" ατοπ

πιστι2ο σιιρετ.ιίίΙίοπίσ ροπεοοίιι1· οπίπιοΙίαπι οιιστιιΜοπι οο1τ1ίποπ2ίο

(σρἰε1. 1117111). Βιισσσιι1ει ρσΙ Ισ ε1σσεσ δωσω ιιεΙΙιι Μοτο Ισ11στιι ,

σοτιισ ρστ ΙΙιιιοτσ ιΙΙ 0558Ι'8 σιιΙιιιιιιΙειΙσ συειΙ εσειιιισσ ιΙσΙΙσ ειιροτσ11

ι1οιιι εισι1ειιοΙιο, ο ροτ Ισ οιιιιιισιιἱιΙσιιὶ σσΙ ρ:ι‹Ιτσ, Ιοτιισ ει Πιτ σου

(') Ρο .ισορστία ...το .ιιιιΙτίσ11ο έτο!α «Π δ. ΑπΕίσσσ

στο εισοΙΙστιιΙΙ νι ιιικΙειτσιισ τι τι ιιιστΙτοιιο εσ11ο ΙΙΙιιηιοτσ στ.

Νστοιισ, Ιτει Ι οιιιιΙΙ Ιει ε1στιει οι Ιιει σο1ισστνο1σ Ι ιισιιιι 111 Π.

(Ιεισεισ Ι.σιι81ιιο, σσσσΙΙσιιΙσ ΒιιιτσσοιιειιΙ1σ, σ ·ρτιτισ1ρσ 11οΙΙο

35115 σιιττι1, τσριιτει1ο Ιιιιιτιοιι‹Ιο σΙειι;ΙΙ οΙιτσ1. Α σ.μισιι1ει ιιιστΙοοιιιιιι

ρτσεστιιισιισ ει τΙΤοτΙσσσιισ οσο ΙιισεΙιΙ οι $νστσιιΙσ ε σε ΒΙστιο, Ισ

ιιτισ σοι οιιιιΙΙ :ή ΙσεΒο: Εα·ίστοιοι σονίιτιοπίοι, οσοορίίο: ίιιάο1σο.ιοικ

Νίκο σοσπρσ.ιαιί .. . . ΙΜασοτοπι ίιινοπ1ιι€επι, των· ηισσίσττι .πιστοπιστ11ί,

ίπ ρτουίπσία.ι· οτανίοτίσ σοεΙί άίσ8τίοιιίί (Μ 935., ΧΙΟΝΙ), ο τισΙ

Ι'ειΙΙτο: ροτι·ο 7'ίοσι·ίιω τεΙίοιιοσ Μπι:: οπτοΙοσο.ι, ποσοι, οι"

οπίσωπσιισ οΙίσ οοορίαπι :Μάο τ1ίοίποιίοπσ.ι στει·σετσιί1, Ματσε πεσουίί;

οίνου . . .. ε.α:Εοττο.ι σο" (Ηίείοι·. τσιπ., ι.ν11, [Με. 799), ο νΙ ει τΙίοι·Ιεσσ

οιιιιιιτΙΙσ υτι ρεεε:: ιιο1σνοΙΙεσιτιιο οι Ι·'ΙΙστιο σΙιτσσ (Ι.ε_οιι8. οτί θώκο,

με. 1015, «ΜΗ. Ρτειιισσ1“ιιτ1.), ιιι σοι ο ιισστΙ11ει ο 8σιιιτισ σπίτι Γο

εΙΙσεΙΙ.ίι σΙιιΙΙ'στΙΙ11σ σστι1το ΒΙΙ σΙιτοΙ, ο εἰ τ4ισσσιιαι ότι «Ισ11ο εστΙΙΙστο,

σΙισ άσσο Ισ ιιιστ1ο οι σιισΙΙΙσιιιρΙσ τιιιιιιείτο, ΤΙΙιστιο πιοπιίουίί οπι

σιίοια ρτουίποίπτοπι ρτοσείοίοιω , οί ορρίιίοίίπι Ιιιιίσ σκιά (Ι. ο.

11111ειοΙσ) Ρου·σοτσπ1, σει·σφ1ίσ σοπσσίί.ι·, ροιισίσ οάστιοάιωι. ΑΒΙΙ σΙιτο1 ,

οι! οι εσιτσίισΙ τΙσΙΙο ιιιιρετιι11:Ιστιι 158110: σοτι11τιει1Ι σε ΤΙΙιστΙο ιιι

8οτκΙσετιιι εσιιιΙιι·ει ρο1στιιΙ εισστΙνστσ Ισ οτστΙσιισ σσΙ 1σιιιρισ (Ι'Ι81τΙο

ο οι 8στιιριεΙο, σΙισ Επι: οι Ισπιρι τοπιιιιιι σεισ1ονει ιισΙΙ'ΙιισΙτι 61 8.

Αιι1Ισσο (οιι11σιι Βιισειιι σι ΡΙΙιιιο, Με!. πω., ΙΙΙ, 13), ο σΙιο Ιιι

ιιτιτισ Ιιισστίσ 1'ιι τοσ1ιιιιτο1σ σε Μιιι·σσ ΡοτσΙο ΡτιιιιΙεσιιΙσ ΙΙΙιστ1ο οι

Μτιτσο, ο ιιιιισε1το σσΙ Ισά οιισιωί, ιιι σσσεισΙσπισ σΙισ Μιτου Ροι·σΙο

Ι·'σΙΙσο σ 51ιιτσσ Ροτσισ ΙτιιρσΙτει1σ, 11ΒΙΙιισΙΙ σιι1τιιιιιΙιΙ σσΙ ειισ ριι1τσιισ,

1'ιιτσιιο κΙσιιΙΒιιιι1Ι σοι σεσιιτΙσιιΙ σε 8σι.σι σιιιιττιιτιινιι·ι σοΙΙίι ροεΙσιι1ο

σιΙΙΙΙ:11ι. 1316 51 τιστινιι 65101 !ιθ8ΠΘΠίθ Ιτιιρστ1ειιιΙΙεειιιιιι ΙειστιιΙστιο Π),

σειΙΙιι σιιοΙσ ειρρίιτο σιΙειιισΙσ σΙισ ΙΙ ΙΙΙιοτίο Μτιτσο τΙ1'σσο :ι ρτσρτιο

εστι :φωσ Ι 5ΙτιιιιΙ:ιστι , ο ι·ιτιιιονο Ι'ιιι·ιι ο (.;ΙΙ οτιιιιιιισιι1Ι σε σιισΙ 1οιιιρισ.

πω”. . 1818 . ει· . σεων . στ! .

εισιτιει . ιι·τ . οιιιιτ.ιικ . ει· “κι

σιι . ιισιισιι . ιι . ιι . τσιπ: . ?πισω .

κι ιιιτιττιιιτι.ί.ῇ.ν.ι.ιι.ικτ.

ιι . τσιπ: . ιι . ι. . ιιιιιιιισσπίιιι .

φωσ ι.ιιι . Ανα. . ιιοείοιιττιι·ί1

24-01 Ισ ΤΙΜΜ άοΙΙ'οσπίσο 5οι.σι, σ οιιίτιάί οσσω.ιωι1ο (ω: τίο1το ρι·ο|ἑ.ι.ιοτσ θίασο” Κσυσστ· οι

Νστοσ ία, σου νία ίσοι: πο! Μ” ίπ δοπίσ πο. Ε” ίί Ια σο: πο.: "ω" τι Βοπίπιοί·στι ο ία έσω) α! σ|ιίαι·ί.ι.τίτπο Μιιπ1σι·.ι, ί! καίει Ια ροσ.ισάσσα
9 β? 9 9 Ρ . Ψ _

οπσοτο πο! ΗΕ!). τύπο μασ Με απ .Ω σστεοίο πιοπιιπισπΙο ‹ἰἰ σπ1ίσ|ιί1ὰ [απο ιοΙ2ο οί δοτιίί, μι· σωστο @πωσ ο9Ιί ε11·οπίοι·ί, τ! σου. έΙοστΙο

ί.α-Ματτποπι, στπστπστί1ο οι.πιί ιίοΙΙ'ί.ιο!ιι μι· Ισ .πιο ι!ο1Ισ /Μίι·ήσ 91661101) πρι 98.150, σ Ισ Μακάο σΙΙ'οσωσ (Ιο.ιπιπσο θο.·ωστο, ί! οποίο: :το βσσ ,ιοί
ο

πιοπιίοπισ πο! .πιο Πσσι·σΙ.ο ΙΙΙ Ριι11·στιειΙσ ο ΕΙισ11ΙεΙ:ι 1.1σΙΙιι (]σΙσιιιτι θΙιιΙΙο ΑιιΒιιε1ιι Π8111.1.15 (Μ. Μοπιστίε σίοΙΙο ΙΙσπίσ .41.·ι·σιάσπιιο ιίεΙΙσ δώστε”

«Η ?'οι·ίιιο, ίσοι. ιιΧιιν, με. 15 ο πι;)

τ.

Νσιιι1

Μ

 

' Ρτο1στ1, Ρτσ-ΡτοΙστΙ, £σιιιιοΙΙ ο ΡτσσοιιεσΙΙ

.. -.ιιΙιμιω1

Αιι1.στι ο Μοιιιιιιισιι11

ολο ,Η

πι· ρτσντιπο Γσ.ιίοΙσπ2α σο! Η Μικρά»
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,

. .

Ι
(ο) Βειςιιιιιι1.σ ι·εισσοιιίτι Ι.ιντο (ΙΙΙι. ΧΧΧΙΙΙΙ, 51) ιισιιιΙιτει σίετιιι

ιιι 51115, σΙιο 0. Ι,ειΙιΙσ ΡΙ1.1οτσ'ιισιι ιιΙ1Ιι_Ιει σοστσ11:ιΙσ οι ΓιιΙΙ.σ τι μπι

Ιι1ττι σωσει, τιοὶσΙισ ιιριιστιιι ΗΙΙ Ισ τΙσεΙιτιο11ι Ισ ρτσνιτισιτι , 551... τι σου?

Ισι1τΙστο σσΙ τισιιΙσ1ισσ ιιιιιιιιιΙιιισ Ρ. Ι.ισιτιισ., ιΙ€8ιιιιΙσ ρι·στσεσ σΙισ σ Ιι

τΙιιιιιιισεεσ Ιιι ΙΙσιιιιι μοι· σοτιι(ιΙστοι Ισ Γιιτιιιστιι ι Πιιι1ιιιισ 0111111131),

ο Επι· τΙοστσίσ σσΙ τιστισΙσ τα εηιτιτονιι1ει ιιιιιι ΜΙ ιΙσπισιτισει, 8ισσσιιισ

σοι Ισ είπω τω.. 8088101180, σΙισιτοΙσ [Μοτο μι· 51113Π111180Ι11210110

νσΙονσ τιιιιιιιιΙοτέ :Με ιιιιισ·ισΙτεΙιιτο (11τσνιιισιιιΙσ , 1115 «Με ·1Ι ιισιιείσ ιιο

ρτονίπσίασ σι·φ2οσ'ΡΜο2οποι Μποτ."1'α!11 αΙιάισοτο .σε σοποπ2εττι Πισω

απσιστἰιοω .πιο ιίεισποστυπ1, α, Μ μ.: φωτ· ρει·ΐτυιο.ι σπαει 41Ιστ

σ·1·σι·υ.·τιιπ1)·, σσιισσετισ :Ισ-στὸ ,1 σΙισ Ισ ·ιιτονιιισισ και· ο 8Ιι Το ωΙσι οι

15116 σε ιισιι :Η τΙιι·ΙΙΙσ (ίτ·α·ρτσοιπσιοσ ονομα. , ο σΙιο [ο σΙιΙιΙιΒιιΙσ

τι τιιιιιιτιστσ ιι: Βσιιιιι, σετ Ισ τιιισνει ιιι·οΙιιι·1ι οστοΙ.ιι1.ιι -Ιι ιιι ειιττοεπι

ιισ1ισ ‹ΙΙ 8 .·ΡοσΙ.ιιιιιισ ΑΙΙιιιισ, σιιι στο @Με στι” ισ 51116515 Ιτι

ρι·σΙιιι·σ οι· :πιο (τω, Ισσ._σι1.). ' °'1° ·

Ρ. Π. Π. σε.



Μ. - ιιιοοιιιιι·.ι2ιοιιιο

οοιιοΙιι 6οοο1οιιο11), οι ΙΙιι1ἱο 6ιἱορἱιιο, (οι. ριο1οιιο οοΙ οιο

(1) Μ (Σ. £οοιιἱο Ι.0ιι8ἱιι0, ο οοΙΙο οοο ροιἱιἱο οοΙΙο Ιο88ἱ, ιιοι·Ιο

Τοοἱ1.ο ἱιι νοι·ἱ ΙιιοΒΙιἱ οοἱ οιιοἱ ΑππιιΙέ (ΜΙ, 11, 19, ΧΧ', 59), ο

ροἱ ι·ἱ1`οι·ἱοοο Η οἱ Ιιιἱ οοἱ8Ιἱο ἱιι 8οι·οοΒιιο οο1ιο Ι'ἱιιιροι·ο οι Νοι·οιιο

(Ρ. Ο. Ν. 65), ο Ι'ἱιιιιἱιιο1ο ιιιοΙἱνο οΙιο οἱοοονἱ ΙιιοΒο: 0ΙιιζοαΜοίηιιο

(Ποιο) θα.ιι.ιίο, ο ποσο €π8οι· ίπιοι,ιίπε.ι ιπιποι·ιοπι Π. ω.ιι ε|βρίσπο

ωωιωιιι, “ο €πωι··6ρπιπι; ο” ι>ιιιτινιι. οπο"... “Μάτια πιο οΜΙέ.ι

οι οιι[α·1ίοποιο ο οοπιο Οικοοι·ιιπι ι,ιιιοε.οποπι. οι: παπιοπιοι·πι $οπ8ιιπι

ιπ|ιι·οι.ιο ιιοπιίπί.ιι οοΙ οί.ι·οου·οίιι.ι πισω”, οο.ιππηι.ποπο Ι.. δίΙαπιιπι,

ἰιιυοιιοιπ οσποτο πο!ιίΙσπι, ωιοπιο ρ·ι·οοιπριιιιιι, οποιοι ποιοι ποιοι·

οπεππιπ·1 Τιιπο οοπ.ιιι!ω ιιοπιιιιι.ο « Οο.ιο·ίο σ! .Μαιο 6:ι.·ίΙίιι ο

οοι:ει·πιι.π1ιιι· Βοροποπι.ηιιο πι πι.ιιιΙοπι 8ιιιιιιιιιιιι @απο οι

οιιιια:Ιιι.ι «πιο οωρεσ1οοο1ιιι· (.4πποΙ., ΧΙ'Ι, 7', θ). ΙΙ ΒΙιιι·οοοιιοιιΙ1ο

Ροιιιροιιἱο οοιιίοι·ιιιιι ἱιι οιιοιι1ο ιιΙΙιι οοροι1οιἱοιιο οἱ 1.οιι8ἱιιο Ιο ιιοι·

ι·οιιἱοιιο οι Τοοἱ1ο , ιιιο οι·ι·ιι ιιοΙ 1οιιιρο, οἱοοιιοοΙο οιοἱιιο1ο οο ΤἱΙιοιἱο;

ο οἱρρἱιι οοε8ἱιιιι8ο, απο 6οοοΙο 1`ιι τἱοΙιἱοιιιο1ο ο Βοιιιο οο11οΙ'ἱιιιροι·ο

οι νοοροοἱοιιο: Ποίο (ἱ. ο. 8οΙιἱιιο ) επι:οιι.οοπ οπο (Ζω.ι€ιι.ι 1.οπι)ιπιι.ιι,

παπι.: σα: πιο Τιιοοι·οπέο , οποσ πιο πομπο δεινά 5ιιΙροιπ: οι @ο

ρποιιυιιπι. οιιππι $οποίιιπι $ιιΙροιίιιιπι ορροΙία1. ΙΜ: οοπ.ιιιΙ [απ ι·ιιπι

@πο.ι·1ίπο, 1οιπροι·ιοι.ιο τιιοπο οπο ρΙιιτ·ίπιιππ πι σ.··ΜΜΒο οποιοι·ίπι1ϋ

ΜΜΜ οοιι.ιοπε, Μπα απο Οποιοι· οίνἱ1οιε ροΙΙεπι1: ο.ι:ρπΙ.ιπ.ο οὐ σο

πι $ιιιιιιιινιιιι, π·υοοιιιιιι ο Ι/οφο.παπο :Μπι οιιιιπι οΜπ (ΙἱΙι. Ι οἱ8οο1.,

οι. Π, οε οπο. πιο., 5 47' ). 5νο1.οιιἱο ροι·ο ιιοιι ροιΙο οἱ οοἱΙἱο, πιο

οι ιιοοἱοἱοιιο: ΝιιΙΙιιιι ΡοιιΠιικ· οι.οπίοι!.πε οοΙεσιιι.ι απ1ιποοι.ι.ο ίπ1.οι·ίιποποί,

πιιο.οσπισηιιο Ιοοιιώ.ιε1, πιιιιοπιπςιιο :Ισ οποια ΟΙπωιιιιιι σοι ....,

Βοοοίο Ι.οποάπο £ιπ·ίιοοιι.οιι!ιο, οι: Ιππιόπιοπο οι·Ιιο£ο, ηπα! πι απο”

οποίο ο1οπιιποιο Ο. Οιι.οοϋ , ρο·ι·ι·ιι.ι·οοι·οο Βιιο.ιαι·ί.ο, ι·ε1όπιι€.ι.οο1 ίπιοπἱπο.ι.

Ροε1ο Πιι·οοαιο, "πάω οι ριιοοποπέ υιιΙ£ιιο. Μοτό πιοοίο ποπ ιιπιπΙίω

πιιαπι Ιιοι·αι·ιιπι ιιιιοπιιιπ :ΜΒΜ (πι Νοι·οπ. , 37). Ε 8ἱ1ἱΙἱιιο, οποιο

νἱο1οι·ο οι 11Ιοιιο, οἱοο οροι·1.οιιιοιι1ο οΙιο Οοοοἱο (ιι οοιιιιοΙο οο ιιοοἱοο,

ροι·οΙιο οοΙΙο οπο οοοο οοιιοοι·νονο Ι°ἱιιιιιιο8ἱιιο οι οπο! Ωοοοἱο οΙιο

ο1ο1ο οι·ο ιι·ο ΒΙἱ ιιοοἱοοι·ἱ οι £οοοι·ο (ΙἱΙι. Ι.ΧΙΙ,88). ΑιιοΙιο 6.ΙονοιιοΙο

οοιιιΙιι·ιι ἱιιοἱοοι·ο οπο: Ωοοοἱο ἱιιοοιι1ιοοοο Ιο ο1οοοο οοι·1ο οἱ 5οιιοοο ο

οι ΡΙοιιιἱο Ι.ο1οιοιιο, ροἱοΙιο οοι·ἱνο:

Τειπροτοοιιο απο π,ιί1ιιι· ιιι.ιοιιςιιο Νι··ι·οπί.ι·

Ι.οππίπππι οι απορω: 8ιπιεσιιο ρινιεο€νι1ίσ πω"

(ΜΜΜ οι ι·οπ·ι,ι€π.ι Ι.ο2οπιποι·ιιπι πωπω παπι

?Μα ι:οΙιοι·σ οο.

(8ο1ἱι·. Χ, ν. 15 ο οο8ε.)

1.ο οΙιο Γοοο ι:ιοοοι·ο ιιΙ ΙΙιιροι·1ο (οο Ισα. «οι. 1ιινοιι.), οΙιο ἱΙ Ωοοοἱο

1.οιι8ἱιιο ι·ἱοοι·οοιο οο Τοοἱ1ο 1'οοοο οἱνοιοο οοΙΙ' οΙ1ι·ο οἱ οιιἱ ροι·Ιο

8νο1οιιἱο. Μο απο 8Ιἱ οιιιἱοο11ἱ οπο οοιἱ11οι·ἱ οΙιΙιἱοιιο ροι·Ιοιο οι ιιιιο

ιοι·Ιο οο οειο;ἱο ιιοιιιο οοιιοοΙοι·ο (θ), ο οι»! ΙἱΙιοιι1ο ·ΑιιΙοο1οι, ξ;ξ;¦;

ι οοΙο ο ιιιοοοοἱιιιο ροι·οοιιο, οἱ οοοιιοο οΙιἱοιοιιιοιι1ο οοἱ-1ιι11ἱοΙιο·ιι8.ι··

. ι·οιιο, ο .οι 1.οιιιρΙ οἱ οιιοΙΙ ιιιιοἱ Ιο11ἱ οἱ ιἱίοιἱοοοιιο. 8ἱ οοο ΙιοιιοΙ

οοοροιιοι·ο, οΙιο Ροιιιροιιἱο πο! @οι οποιο ΙιιοΒο @Με οοιιιιιοο βοἱο

Ωοοοἱο Ι.οιιΒἱιιο οοο Ι.ιιοἱο Ωοοοἱο Ι.οιιεἱιιο , απο Τἱἱιοτἱο οἱοοο ἱιι ιιιο8Ιἱο

, 1ο οοο ιιἱροιο ΠιιιοἱΙΙο (Τοοἱι., .Μπα 71, 15), ιοΙ1ο8Ιἱ .ροἱ οο 0ο·

1ιεοΙο (8νο1οιι. οι Μπα., 34 ), οοιιιο οοο ρἱἱι οι·80111οιι1.Ι οἱ οοοροι·ο

` ο οἱιιιοο1τοιΙο ἱΙ Ι..ἱροἱο (οο Ιοο. οἱ1. Τοοἱ1,). 1.οοοἱοιιοο μια) οο

' μοι·ιο οἱΠο11ο ιιιιοο1ἱοιιἱ οι·ιιοΙ1ο, οΙιο ιιοιι ορροι·1οιιιιοιιο οΙ ιιιἱο οιο

ροοἱ1ο, ἱο οοειιἱι·ὺ ρἱΙι νοΙοιι1ἱοι·ἱ Ι'οιι1οι·ἱ1ο οἱ Τοοἱ1ο. Β_ ροἱοΙιο οἱ

' ροι·Ιο οι οοἱΙἱἱ, .πιο ςιιοΙοΙιο οοοο οι ιιιι οΙ1ιο οοἱΙἱο ρἱο οιιΙἱοο, οοΙ

ιιιιοΙο ιιοιι 1.ι·ονο ίο1.1ο οοΒΙἱ οοιἱ11οι·ἱ οοι·οΙ ιιιοιιιἱοιιο νοι·ιιιιο. ΙΙ

ι·ἱοοτοο Ιο οοΙ›Ιιἱοιιιο οΙ ποιο ιιοιιιἱιιο1ο 8νο1οιιἱο, ἱΙ ιιιιοΙο οἱοο:

› δοενίιιο Νίαιποι· ιπόπιιι.ι πο [πωπω οάππα!ίοπεπιππο οοοι·ποο ποινεπά1:

|οσ€1οιιο ρπιιποι· οοπιπιοπιοι·ίο.ι, φιοι·πιπ Ιοπιι·π ,πιο πιο.2:ίπια ιπ1οπ:ερπι

οάοιιιιι·, πιιιπαπι πωπω, πι :μια !ιζοει·ππιιπι σε, ου .ποιοι σοοποπιέιιιι

σο” πιο· πο:: οποίαι8:

8ιιι:ν6ιι.ι Μποποτ· Μικτό Μεσοι.: ποριιοί1,

5αονίιι.ο Ροοιιιπιέιι.ιι £οι·πι; οι οίιιι·σιιο οοι:εωΙ:

· Μπι πιο "πάστα, σο πι)”απι€αιπ πιιοποοπι ποπ ίπ Βιιιιιιιιι.ιιι ει·ο·ι·.ι-.

εποε, "ποιοι πω. οΜίο.οο (ΙΙΙι. Με ΙΙΙιι.π. Οπιπιπι.., 5). Ι.ιοΙ οἱ1ο1ο

. 1οο1ο οἱ ιἱΙονο οπο $ονἱο-Νἱοοιιοι·ο οἱ ι·οΙοεο νοΙοιι1οιἱοι1ιοιι_1ο οι

. 8οι·οοιιιιο, ο οΙιο νἱ ιιιοι·Ι οορριοοοο. Μο που ονοιιοο”8νο1οιιἱο οο

: οοιιιιο1ο ἱΙ 1οιιιρο ιιι·οοἱοο οἱ ιιιι 1οΙ Γο11.ο, _ἱΙ ιιιοοοοἱιιιο που οπο

· οΙ1ι·ἱιιιοιι1ἱ ἱιιοονἱιιοι·οἱ, οπο .ροκ οοιιιρΙΙοο οοιι8ΙιἱοΙ1ιιιο. Εο ἱο ορἱιιο,

' οπο οι:ΙιΙιο ιἱἱοιἱιοἱ οἱ 1οιιιρἱ οοΙΙο ιοριι6Ι›Ιἱοο, ροἱοΙιὸ ο οἱ1ο1ο ιιοι·ἱ1.1‹›ι·ο,`

· ιιοΙ ιιονει·οι·ο ΒΙἱ οιι1ἱοΙιἱ ιιιοιιιιιιιι1ἱοἱ οπο ἱιιοοιιιιοιοιιο.ριιΙιΒΙἱοοιιιοιι1ο

ἱιι 11οιιιο, 1ο ρι·οοοοοι·ο ἱΙ ιἱΙοιἱ1ο 8ονἱο Νἱοοιιοι·ο ο Μ. Λιιιοιιἱο

- 6ιιἱρΙιο, οπο ιιιοοιιιιὸ ριἱιιιο οοΙΙο οοοο. οι 6ἱιιΙἱο (Σοοοι·ο, ιιιοιι1ι·ο

· οοοιιιἱ οι·ο οιιοοι· 1οιιοἱιιΙΙο, ο ροἱ οοΙΙο ριοριἱο, οο εποε ρω· οοοομ

1οιι1ἱ οοΙΙο οοιιοΙο ιιιοΙ1ἱ οΙιἱοι·ἱ ιιοιιιἱιιἱ, 1ι·ο ἱ ιιιιοΙἱ Ιο ο1οοοο Μ.

£ἱοοιοιιο, ιιιοιιιιο οοοιοἱ1οιω Ιο ρι·ο1ιιι·ο (8νο1οιι. ἱΙιἱιΙ. 7).

(9) Βιι1Ιο Οιἱορἱιιο οι·ο ο1οιο οοιι1ἱιιοιο ἱιι 8οι·οο8ιιο, ο νἱ οἱ 1ι·ονονο,

οΙΙοι·ι:Ιιο Νοι·οιιο Ιο οοιιιιο ο ιιιοι·ιο (Ε. Ο. Π. 66 ). Μο οοο, ορροιιο_

οορρο Ιο 1ι·ἱο1ο 1ἱιιο οοοιο1ο1ο8Ιἱ οοΙ 1ἱι·οιιιιο, οί ιιοοἱοο οοιοεοἱοοο

ιιιοιι1ο οι ριοριἱο ιιιοιιο. Ροιισο.ι πιιίρρε πιω πιο, πιάσω πρωί” ,

.4πιιοπιι.ο ΜοΙΙιι, Οει·ίαΙιζο .οπίοοιι..ι, Βιιβιι.ι Επί.οπίπιισ οι: Ο. Ρεποπίιισ

ι:οοι.άσπ. ΜΜΜ ο! Ο·ί.οριζπιιο, ι·πιΜεο ·ι·οιιιαιιι, οίππίιιιΙο ιιοπιιωτία. Νοπι

Μ:: πιιοποοπι ρι·οο/οσιιι.ι πταε1οι·ίί, ε! οοπ.ιιιΙαποιι.ι· οτι.ιίοπίοιισ οοπούιω,

ασ παρει ι.·Μπιίπο οοπιζιιι·αΙ€οπίο ίπ 8ΔιιοιΝιιιι απασ1ιιο, οσοφΙο όποιοι:

πιοι·1ά.ι πιιπ1€ο, “πιει ιπιπποι (Τοοἱ1. ΑπποΙ. 3471, 17). Νοιιιιιιοιιο

οἱ ιιιιοο1ο νἱ11ἱιιιο ἱΙΙιιο1ιο, οοοι.ιιο ιιοΙΙ'ἱοοΙο απο Νοποπίο Ισπιροποι.ι.ι,

οι ποιο ι·ἱοοι·οο οο8Ιἱ οοιἱ1:1οι·ἱ οοτοἱ.
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ο. ο. ιι. ιι. ο. Ρι·οΙοι·Ι Ριοιοιἱ, Ριο-Ριο1οιἱ, ΟοιιοοΙἱ ο ΡιοοοιιοοΙἱ

Αιι1οιΙ ο· ΙΙΙοιιιιιιιοιι1ἱ

οπο:

πι: ρπονοπο Ι'οσωπιια σο Η άσπρο
  

187 565 95 (ο. ΓιιΙνἱο ΓΙοοοο, Ρι·οιοι·ο . . . . . . . . . . ..

186 566 96 (Σ. ΑιιιοΙἱο 8οοιιι·ο, Ρι·ο1οι·ο . . . . . . . . ..

πιο 567 οι Ν. τι. (ο) ...................... ..184 568 28 ο. Νονἱο Μο1.ο, Ρι·ο1.οι·ο (ο) - . . . . . . .188 569 98 6ο. 8ἱοἱιιἱο, Ρι·ο1οι·ο . . . .- . . . . . . . . . . . . .

189 570 30 , ΙΙ. Τοι·οιιοΙο Ιο1ι·ο, Ρι·ο1οι:ο . . . .181 571 31 Μ. Ρἱιιοιἱο Ροοοο, Ριο1οι·ο180 579 88 ί)..Μ011Ιο, Ρι·οιοτο (ο) ν. ,

176 573 88. . Ο. ι'οΙοι·ἱο 1;.ονΙιιο, Ρι·ο1οι·ο178 574 . Μ· · Τ. 11Ιιιι:Ιο 1Ξοι·ο, Ρι·οιοι·ο . . . . . . .ι·ι·ι οπο :ιο ι.. Μιιιιιι1ιΙο, Ρι·οΙοι·ο (α)........... ..

17ο το :ιο . οι. ΡορἱΙἱο.Ι.οιιο, Ρι·οιοι·ο ..... . ..

175 577 · 37 1.. ΟοτιιοΙἱο 8ιιΙΙιι, Ρι·ο1.οι·ο . . . . . . . . . ..

174 578 38 .. Μ. .41ἱΙἱο 8οιι·ιιιιο, Ρι·ο1οι·ο ., . . . . . . . . ..

............. .., πι.

ο ι . ο . ι ο . ι . ο . - .ο

.... π.
  

........ . πι.

...... .._._..,,,.,, πι.

Ι[ζ_Ι[_ζ.ζ]]1.]`,ζ. πι. Μο.,,Χι,ι,,ι4,·ι.ο, ·

ο - » . ·' .οπο-οοο

. . . . . . . . . . . .. Π!.

ω., ΜΜΜ., ΧΧΧΥΙΙΙ, 49.

πιο, Μαιο, ο. (_

πι. πιο., Ποια., ' ,οι

πι. πω., Μαιο,πι. πιο., κι., μ, (

ίωα· ι' Χι!» 183 34· _ 1 . _ 1

π. ιιπ....ιιι. οι. π. .. ο :ο · _ - 1

“κα” μα» · .ι - .

πιο., μι, ο, ο.

πι. πιο., μι, ο,

πι. πιο., ιιι.ι, ιο, :ι.__ __ ·

οπο., ιιιι.ι.,οι. _. ·

(ο) $'ἱ8ιιοι·ο οΙιἱ οΙιΒἱο ονιιΙοΙἱΙ 8ονει·ιιο οοΙΙ°ἱοιιΙο οοΙ 567 οι Βοιιιο, Ιοι·ἱ οι ιιιιιι1ιτο ιιιιιοἱ Ιο οοο ροι1οιιιο [πιο Ιο Βιιιοοάιιο, Μαιο Ιο πιο

ροπ:Ιιο Ι.ινἱο οιιιἱοο ἱ οοιιιω ρ1·οΙοι·ι1 ιι1ιιι1οιιιω, ο ιΙΙοι·ἱ Ι ιιοΙΙ οο

' ιιιἱπΙ οοιιιιοΙιιι·ἱ οι:ΙΙ'οιιιιο.ρι·οοοοοιιΙο. Ι ρτοΙοι·ἱ ιιοιιιἱιιο1ἱ ιιοΙ 566

1 (Π. Π.) Ι-ιιι·ιιιιο, οοι:οιιοοΙο οΙ.οοοο ἱο1ὶιιἱοο:, Ρ. Ποτ-Μο (Ιοιοι.ιο, Α.

1 ΙΙοοιιιιιιΙο ΑΙΙιἱτιο, Π. ΛΗ·ι1ιιΙο 81οΙΙΙο, Ο: ΜἱΙἱο 8οι·ι·οιιο, Ι... Ροο1ιιιιιΙο

'Ι'οιιιροοιιο, οοο (ΙΙοιιοἱοΙΙΙΙοποοΙΙἱιιο (.Ηίο5.·, ΧΧΧΙΧ, 93), οοΙ. ιιιιοΙΙ.

ρω. ιιο:ι ιιοιιο ἱιιοἱοο1ο‹.Ιο.ιιιονἱιιρἱορ ΙΙΙ:ιιιο ο11ιἱΙιιιἱ Ιο ιιι·ο1ιιι·ο

οιιι·οο ιιΙ οιιοοο1ιο Ι.. ΡοοΙιιιιιἱο 'Γοιιηιοιιιιο (οφ ι·ι·Ιι. διπο. 189), πιο

ἱΙ οι Ιιιἱ 01'1°ιιΙ'0 ο ιιιιιιιἱ1'οο1‹›, που Ι.ιιιιΙο μι· ἱΙ οἱΙοιιιἱο οοΙΙο ο1οι·ἱοο

οοονοῖιο οοΙΙο τἱΡοϊΙἱ110Π0'ΙΙΒΜ ριονἱ'ιιοἱο Ριιι1οι·`. (ιιοἱοΙιΞι Η οἱ

ειιιἱο μι· οο οιιΙο ιιοιι.οοοΙἱιοοι·οΙιΙιο οποο1ο1οιιιοιι1τ.Ι'οοΜοιιιιι οοΙ

πιω), ιιιιιιιι1.ο ροΙ.ΜοοΜΙ01μΜοτιοι:ο οι:Ηνω ιιιεοοοἱιιιο, ΙΙ ιιιιοΙο

' ιιο οοοοι·1ο (ΙΙΙι. ΧΧΧΙΧ, οί), ό!) οπο ΙΙ ιιιοιιΙονο1ο ι·ο1ιιι·ο Ι.. Ρο

, ο1ιιιιιιο ιιοε;Ιι .πιο ορριιιι1.ο 567, 568 οι ΙΙοιιιο οοοιοἱ1.ο ἱΙ οπο ιιΙΙΙιἱο

ι οοΙΙο ιιιτονιιιοιο οι Τιιι·οιιιιο, ο οἱ οιιοΙιοο οιιοοἱοΙιιιιοιιω ο οοιιιριἱιιιιιι·ο

Ιο οοοιιιοιιι ο ι Ιο1ι·οοιιιϊΙ ιΙοἱι ΜΜΜ, ο οιιιοιιοοι·ιθο Ιο οοιινοιι1ιοοΙο

“©6868”. Ιο οι οιιι ιοΙἱιιιιἱο.ροἱιι1.ονιιιιο=ΙιιιΜιινἱο ιιοοοοοο ἱιι @οοΙΙο

ιιο(ΐιοιιο ο'Ι1ο.Ιἱο.·θιιἱιικΙἱ›Ιιιι0ι· σο.. οοιινοοἱιιιι1οοἱ οιιιο11οιοἱΙ ιιοιιιιι

“ .,ιιιιοΙοι·ο οι· οο1ιιο οιιιιο 56 , ιιιιιιἱ οΙιο οοοιιΙιοιΙο. ο 0860 Πο ιιιοἱ

οποι ποιιιιιιο1ι. ο) ι,·ι ο;; ο. η· ,_, . ,_

(δ) ΛοιιοιιΙο ριοΙοο·ο Πι οοΙ» οοΙ-ΜΜΜ Ι`ἱιιοοιἱοο ιΙ'ἱιιοιιἱι·ἱι·ο

οοιιΙι·ο ι τοι οι νοιιοΙἱοἱο (οι .ο ι·ιπη'Μάιι πιιοιιι·οι·οι). Ι'οι·οιο οι:

ι:οιιΙο Ιονιο: ('οποιι!ιι.ι, ππιοιοποιμιοπι Ιπ·οοίποια.ι ιιι·οβο1ί πι”,

Ι.π·ιισιοι· Ω. Νοσοιππι, πικαπ πιιαΕ1107· ποπ πιίπιι.ο πιεπ.ιο.ι, ρι·ίποςιιππι

ίπ 8ΛΗΙί)ΠΊΙΑΜ 'ίι·ι·2, οπιιεο1ίοιιυ.ι ιιι·ιιι·|ίοίί, ππαι·ππι πιππποπι ]ικιΝι.·πι

απο πτὐοπι· πω· πιππίο·ίρίο οοπτί!ι“π6πΙππιιο |ιοΙιπίι, μία πο. ιιμέιι.ο

πί.οιιπι οπο, 1ιι:οπ,"·ππι (Ηίο1.-Χ.ΧΧΙΧ., .58, 41). , . . .

(ο) Ποπ οἱ. πιώ οΙΙοι:ιιιιιι·ο οι οοι·1ο,ι:Ιιο Ο. Μοιιἱο .πιο οοοιοἱ1ο1ο

ι·οο ιιιοιι1ο Ιο Ριο1ιιτο οιιιοο, ΕιοὶοΙιἰι Ιοιιεἱοιιιο ἱιι Ι.ἱνἱο οΙι'ο8Ιἱ'οιιοοι·ο

Πι ἱιιοοιἱοο1ο οι ρι·οοοοοι·οοοιι1ιο ἱ νοιιοἱἱοἱ , ο οπο ονοιιοοιιο μ.

οοιιοοιιιιο1ἱ "ο οιΙΙιι, οοι·Ιιιοο οΙ οοιιο1ο , οι·οοοοι·.ΙΙ οτιιιοἱ 1οιι1.ο Ιο

ιιιο1-οι·ιο μοι· ιιΙ'ἱιιοἱοἱ , οΙιοι·ΙιΙοο8Πονο ο οΙοιιιο11.οι·ο οικω 8110 πιω

_1Ν°1Ι1Μι·ἱο ιιΙΙΙ:Μ,ο·.οΙιΜιιοοιιοι;ο Ιο Ριονἱιιοἱο: Α5 . πωπω πινω

:στο (επί ,ιιι·ουΙιιι·ία διι11131ιν1.4 οιιπι ουι:ιιιίο.οε1, ιπίοι1οπι πω, οι οποιε

ι·"·ο1 οι: πεποποίί.ι ίοιιπίπ.ι 'πιο πι.. οσωπι ιιιἰΙΙΙΙιια ρα.ι.ιιιππι) Ιίωι·αε

πω... ιι δ: Μπι πιο ...πιο |ιαπιπιππι |‹ιιιιιπι.ι.ιο, οι οι·ι:,ισπο .οι

ςιιαο.ιιἰοποπι ίπιβοίί.ι. .οοΙ Μπι απο ε.ι.ιο,έωει·ι·ποοιπι, απο Ιποι·ἰποἰοπι

οΙπιίιιιυιοιιπι, @πιο Χ!., 48) ι

(ο) ΝοΙΙΐοοιιο οοΙΙο ιτιιο1ιιι·ιι οι ΙΙΙιιιτιιιιΙο Ιο Βιιι·οο ιιο 1ιι1`ο11ο οπο·

"πιο ι:,οιιοοΙοιο μι· οοιιιο οι ι.ιιιοι·ιο, ο ιιο Πι οΙΙΙοο1.ο ἱΙ οοιιιοΜΙι1ι

Η οοιιοοΙο 'Γ. Βοιιιριοιιἱο Βι·ιιοοο. ο!ιιπιπιίο δΛιιιιιιιιΔ (ονι·ιιίι), .Μιά

οι: ρι·ομοι· πιο ιιιοριοποίπινπ ρι·ονέποίο οοπ.ιιιΙοι·ιο ποια: (Ιι·ι·ισιοιι.ι

(Τ. διιιομ·οπἰιιι) παπι .ιοι·1ἰ1ιιι·_(Ι..ἱν., Βίοι., ΙΚΙΑ, ο . . η ,

6ο.
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1100111010 ώ 11811ρρ1110, 00101111101010 01 01101110, 0 01 1110110

1101001000 1111011110 1·11111.1110 0010111100 00 0000111010 ω. 80110

11010000 1111ρ01·10 ώ 11010110 111 001100111101ο 11ρ001110 1.000

(11 611010 0001101010 1101110 10000 .Α1110010, 0 0111100811 1100100000 ρ01·

0011101100 01 11010110 10 ώ 1111 11101110 Α111·1ρρ1110, ρ110 11000101 111 100110

(111111111. 3111', 8, 7, 8), 00 111 8111111111 11.111, 13). 11 ρ1·11110 0100111

0111011 1000011111 11101110 11 111000 0011 0111 1111011,111111ι10111101·10 0011001

10001 1:011'1010000 11010110 ρ01 001ι111111010 ώ 0011110110 10 011111111011110

01101110, 00 11 ρ1·011110 0110 11'011110 01111'001110 111 8010081111. 13110110

1·1ρ01·101·0 10 0110 010000 1101010, ρ01·0110 0011101100110 11110 10110110 1110110

8111111 ρ01 001010 0110 01 1011110 1011110111 001 0011111 0 00110 1111011110

001 ρ0101111: Β'η10 0011|0011000111 1111011111: 1111111111 11111001, 0111 10111111

0111111110 1100010111 1111111011 1100000101". 81111011.: 10011000 1110101000 110011

1101111101, 1101001110, 01110111 11111111 Μ1001111πι, 111 1000101001, 1100000101,

101111 1111111 0001101010 11001110 11101111 , 00001010 011110: 1111111. 1110101001 [11

1:1110·111111 0111111111 0111101 0:0ρ1·00101110.1 110.1ρ1011ιπ1111·. 0111111· 1100110111

011111 61100111 1111001111 11110111 0011101101; 1 1101111111 1111:0111111111ι11 1111000110

ρ100100 0011'101110 (Ρ. Π. Ν. 116), 1101· 010110 0101010000 11.11.1151.

8010111010 (θ), 0, 00 0011 ν0101011001:10111 00110 0111000 00100,

111 0010010 Γ010110 11011110 1101 1111111111 1110110 1111111110 111ι1011·1 ώ

1101·01.1110 1011010010”. 1110110111 1000001101:: 10011111 11111111 1111110110 1111111110

11101010, 01 1·0π1111)111ι 1011110010 1Ισρ1·1101·01. Μ·0 11111110 11111 11110 011110:

/11201·01111· 0011101111: 1ι1111!101·1111π. 00011110 1111100111 1111 1110010110, 01111 1111111111:

01 1100011110 111 1000110110 0111011110: 1110101110, 011, .Η 0001101002, 11000111

1111011101 11. ΙΜ 11111111 1100010111, 01/11011111110111101·11111 |1111111101·11111, 11111011

01111111 , 011.010 1111111110 011112, 11111111, [11101·111·11110 11111111 0111101111, 011110 001112

0011111110 11111110111·πι1 1111001710. ?Μπι 111 5101111010 1101111111, 1101 11011

1110111 0011110111 1010111011, 02 11110 011111 (111111111., 71117, 69). 8110101110

11011 ρ0110 0011001110, 1110 001111 0010-00111111110 01111 0111 14010010 0ρρ1·0000

01101110: 1,101 111110 1101001001 11 .σε /0111·01111· (Μ 11101011., 85). 0110010

0000 01:0000ν0110 11011'011110 69 0011'01·0 11018010. 1 1 ·

(9) 1101011100.: 1101111111 0000011010 (1. 0. Ο. 1711111010 01 Ρ. 801ρ111110

11. Ο. Ν. 56 ) 7111100100 0001111.: 00 8100101111 ρ10010011ιπ1 1101111: 1111

011010 (Τ0011. 11111101., ΠΠ, 30).
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173 5711 Ο. 61001010, Ρ101010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0111,, 1101,, 111,11, 1, ·1_ ,
_ 1111 11110 011. 01111111, 01011110 ............................... .. 111. 111111., 11111, 10. 1 _ ,

171 581 1.. 1111110 11110, Ρ101.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . . ... Μ. 10111., 111.11, 311. .

110 - 589 11.11.10) .... ..., ............... ........ , __,

169 588 4 Ρ. 10111010 60ρ110110, 19101010.....,........._....,.... 111 1001,, 111.111, 15, ,

168 584 (Σ. Ρ0ρ1110 1101110110 , 11101010 (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Μ, 111112., 111.12, 10, Π, ·

167 685 Α. 10011110 1011111010, Ρ101010 (11) . . . . . . . . . .. . ., . . . . .. !11. 1010.., 11111,, 16. ,

166 1 586 Μ. 1·'0111010, Ρ101010 ω)... ..,....,.... . . . . . . .. 111. 111111., 111,12, 011,, ._

11. 11010110 010010, 1101101110 (0)- . . . . . . ΕΡ110711. 1191, 1.11. 1

196 697 1.0 010000, Ρ1·000110010 .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 1

104 698 1. 1 °11 ................................. . . . - 1
, ο 8 0550 1 111111 01111101., 0ρι10 1311010., ΤΙΜ. 1111110. 111111. 1

193 629 Ι.11010000 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,Ή οι 93384 '!

199 1180 1.0 010000 10.........1.1.111............1.......... Μ' Α 7 ο' - ° 1

191 631 1.0 010000 10. . . . .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,η

113 639 Ο. 11001110 10010110, 1111110010 (|)..... . . . . . . . . . . . . . . . .. 11011. 1101010., 11, 8. - 11011011., Ν, 90.· - 111.11. ,

119 640 1.0 010000, Ρ1·01:0110010 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01111110!. - η 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., ....... Δ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

- 100 1110 1. 1111111111, 01011110 .1. :. ............ .. 1210011., 71111111. ν, 01. - 01111. 111 1.. 1111111111., 00- 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01111. 1110 21!. 50111110, 40. -Βο 11100100. 110111., 171.

69 670 0. 1111101110, Ρ101010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1110110111. 1.111., 1111101111.
1 . . . 1 . 1 . . . . 1 0 . . . . 1 110.011' 0 . . . . . . - 1 0 1 1 1 . . . . · . 0 . 1 . . · . . 1 1 1 1 4

1161010110 11110110, 1110101111 .......... ..'.. ..................... .. 1 8 1 1. ' ΧΟ π,78 674 1.11 010000, Ρ10-Ρ101010 . . . . . . . . . ..1.ζ.ζ . . . . . . . . . .. "ρμ7”ω ν” ” .ό , _ . Ε

. ....................... ..η “ _ ,.

67 685 1.. 10011110, Ρ1·01010 010110 . . . . . . . .. ., 1 .. . . . . . 111011., 11101., ΧΙΟΝΙ, ρ08. Μ. --

 

1.1) 11111 1111111010 11111111 0111 11 1111111111 111. 011111., 1, 111) 1111111

Ι _1; 1111) 111001110011011111 .11100110·1ΞΙ'01·φ1010 0001011111 1101101ρ1011110100010ι

1-'

111. 110110 110 1 ρ1·0101·1 _01 8010011110. 11 1110111110011110 11111000 011.10

11111000 0 Μ. 1102111 10 ρ1·011110 01110110 (Ε1111)1(111ι. 1.111. 111.111, 11:11

10 000ρ0110 0110 11 11010, 111011001100811 1101101 1111110111 01101111 1 1.1

ν10, ρ01· 10 10011110 0110 01 110110 1101 0001111111, 01111111 0011 111011ι1101.0

0110 111 ρ1·011110 00100 10000000 111 011110 0 110110 0001111110 0 0 1111101111, 1

001110 0110 1111111 00ρ0 111 0111111000 01 11101010 0011'10010 (Σ. 110ρ1110
0111110110 (1.1ν. 111.11., 11ν,'10) 1' ° " " 'Δ 1 ' ` '

(11) 11 00000110 ρ1·0101·0 ρ1111 001101001·0101 001110 010110 ·00111ρ1100

11101110 , 11010110 11111000 111 1101110 ρ01· 0001·01101·1110 ρ1·01.01·0.ρ0101.11·1110

00 1111101111, 001110 10 0100111101 Ε1)11·111:10π1, 21110201· θ. 1101161001

0400011010, 0111 8111011110 ευεπ011:11,11ι 111·0υ1110ίαΞ 1010. Ε11πι 1110 11100111:

1111111110 (1111111 011111 11110110 00110111 1111000111) 111101· 01.111:: 02 1101·001·ίπ11.1 -

21 · ·· ·1 1 · 0011110 00111010 11 0111101010 11011' 8 0100111110 001 6:11 111 1101110 (100:

001110

Ρ11111·.1 0011.11101·ω12 1.11., 111111, 19).

11 0110 11111110, 001110 00110 01.0.00011.11110; 11. 1111111110 ?'01·0111110,

8Λ11171Ν1Λ 0000110101: 1111011111 1110 111 711·01·1110ί0111, 1111 τα 0111111011::

0000101100.: σα: .101111111.10011011!10 1010111111. (Ηί.12., 111.” ,' 16). 1111111100

01 11110 01011010 0110 (1. 1311111110 6011111110 11111110 0001100010 0 8010011111·

1'10010 111 01101110 01_ρ1:0-111:01010.· 1.1 1111 ·. 1·1·11) 1 . . .

(11) Ν011'111101ν0110 01 10111ρ0 0010101110 110 11 08610 696 01 1101110
0011001001111011100000 111 11011100111000 011111 1111110100 01 101011 101

8010081101 0, 0101100000 110 ·11011111110001- 6611110001, 0 01 0ε11ιζ11111111
0010111110 0 1000-0010,'111101101·111110180ρ01·11 11111111 0 11 11 '111001

Ω.110 01.011. 11 11000 0110 Φ00.111121111."1η1,'196)10011000'1111'0 1110601111]

001111 111 1110111111 01 Μ. 11001010. 11 1101110· 111101. `Ρ1111:110 110111110*ζ 111

1011110- 1'0111011111 01 1111110100, 001 ν01101·111110, 0 01 Α111000001·0 111

Α1000011010. Με 1101 11111110 01 00111 0111011 10 1100110110 01110110 100

0111110111011:0 , ρ01· 10 0110 111'11101100 0 010001001101'111001.1·0 0110011010
001110 0111110 11011110 1001111101110 01001110 0011 01111 0110. 1101100110

1110110010 0001110 0011110010 1101 590 (Π. Π.) 11 8111101110 0011001010 0

0111001111110110 01 Τ. 80111ρ101110 1110000 1 10 10810111 810 00 1110

00ρ0010111 01110 1111180 111 11110010 ν01111110 ρ0Β. 611, 0111. 911, 1101. 19,).

(0) 11011 01111110 01 0110110010 001 11010 0110. 011.) 0110 10 8010011110,

ρ01· 11101110 ώ 81101111, 0111 01010 01011101010 1101 696 μ). Ο.) 1110

ν111010 0011001010. Β 0101101110 11 001100 01 110111ρ1·111101·0 1 5111111 111101

1000 611 0010 01.0000010 11. 1111101111 010010 , 0111110 01“110 0011°&11

1111110 1110111111: (ΒΧ , 0 110 01011010 (Ε.τ1:01 1. 1111. |/1110.1,), 0 0011110

001110 1101111111 11)1ί101ί11ί 11 11101110 01 ἔ0110 00110010 ρ01 10 801

1100664', 1:01. 'Η, 1101. 1.) , ρ010111 11101111 10110101 1001000101

11100110 0011811101111:010, 0110110 1111011011111110 0111010 001.696 01 6611;

0 01101111 101 10111110 1100000110 11. Α1110110 010010 0111110 0ν01011

0011111100 80001110, 0111110 00110 011111, 0001 011001010011'10010. 1'01· 101

1110111111 110 0111101010 110110 8151111: 11 1101110 00110 010000 0111101110 1101· 1

001 011111 00101 001 10111ρ0 00110 01111 0ρ001ι10110 111 1501008110 11 1100110

001 01 111111101110111 1101110. . , μ η γ ,(|')'61 110111 001·111111101 11'11.11ί θα 1101111ί, 0110 111 11001110 1111110110 111111

0111101110 11101110 1101611101 1101 6110 1011. 00111. 11011. 511,10011.911 001.61 1

1111110110 1'011101·1111 0011001010 ,'01 0111 010 111110 11111 111·1"6611.: 1,111. 11 1

ρ1·11108010:11011'011110 110 1101110 1101· 0011111011010011:1001001, 0 1111160011:

008001110·0811 110ν01·110 '10010 ρ01 1111 1110111110 1011 10 110111 ρ10000.).
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66 πκεοππ·κποκοπο

1>.ο. π. 69.

πποΙΙε ίοπο, οπο ίκΙοπίεκκ‹Ιο ποοΙΙ οτκοκ·Ι ιΙοΙ Βοπ1ΙΙοεΙπιο,

οτε ποε1Ιποίε πεΙ οΙοΙο ε ΙΙΙπκπΙπεκο ο οοπνοτίΙτο ΙΙ κποποο ω.

8οοπεοο τΙοΙΙο ρεκίΙ ο οοΙΙε ρεεεε88Ιοκε. ίοτίππε ίΙΙ Οίίοπο

οοπ1κο ΙΙΙΙοΙΙΙο, πι $επΙοοπο. οππο‹ΙΙ εΙ ρκ·Ικπο ‹ΙΙ πποΙ οπο

οοπίοποοπίΙ ( Ρ. Ο. Ν. 69), πορο Ιο οπο νΙποτΙο ποΙΙε ροπ

(1) 1 ποκπΙ σε οποε1Ι πκεκ·1Ικ·Ι ο ίκ·ονεπο κ·οοΙείκ·είΙ πο8ΙΙ επ1ΙοπΙ

κ1κεΗΙτοΙοεΙ, ο ποοο Ι οο8ποπ1Ι: 8. Ρκ·Ιεπκο, 8. ΒκπΙΙΙο ο ΕκπΙΙΙεπο,

8. Ι.ποΙεπο (ΜποίοοοΙ. Παπ. οπκοπππί., επ κ1Ιοπκ 98 πκεΙΙ. - Μποίμυ·οί.

ΙΙπίπον. πρ. 8οΙΙοκ·, .άο1π δε., ίοκπ 711, ΙππΙΙ Ικκ ίΙπ.), 8. ΠΙοοοππεπο,

8. πποΙο (Ι)'Αοποη, 8ρίοΙίοο. ίοκπ. Π, ρε8. 11, οπΙί. 1793), 8. Ροκ·

ίππείο (Ρεροπκοοπ., .4οίπ δε. 1οκπ. Ή, κπεΙΙ, με. 745), 8. 8εΙππΙεπο,

8. Επίκ·Ιοο ο Επίκ·ορΙο (Μποίπο. .4πίπου·ρ.) , 8. 0κ·οοοοπεΙο, 8. ΤΙιΙεπο,

8. @πΙπίΙπο ο 8. 81εππΙο (ΙΙΙοο·1κρ·. Πάοοοπϋπ., ερ. 8οΙΙοκ·., .4οίπ δε.

ίοπι. ΠΙ, Ιππ. Ιπ ίΙπ. ερ Π'Αοποκ·γ, επ ΣΗ ΙκεΙ. Ιππ.). ΙΙ Είπε (Πο

ποπ. απο., 1, 140) ίε πκοπεΙοπο κΙοΙ οοΙΙ ρτΙκπΙ εκπείίκ·ο, π... ίε ρκ·ο

οοκΙοκ·ο ε 1πίίΙ πΙΙ εΙίκΙ κπετ1ΙοΙ πε ΙπΙ κ·ἱοοκ·κΙε1Ι Ιπ ερρκ·οοεο; κπε ποπ

εοεοεπε Ι'εππο τΙοΙ Ιοκ·ο κπεκ·1Ικ·Ιο. ΙΙ Βοπίεπί Ιπνοοο (ΤΙ·ίπίπρπ. πο ίσο

εππο1. .π 8πσ·ποππ, Ι, 6) ποκπΙπε Ι ρκΙκπΙ πιο», ΙΙ οπΙεκπε ροο1οπιποίίτί,

ο οΙΙοο οπο ίπκ·οπο ΙκπκποΙε1Ι εοί1ο Ιε ροκεοοπιΙοπο ‹ΙΙ Νοτοπο. 5οπποπο

πποεπε ορΙπΙοπο ποπ εππΙε νοκππ οοκ·1ο ίοποεκποπίο, ορροκοΙο ΙΙ 11ίε1ίοΙ

(5ποιίίπ. σποτ., πἱωοτί. ρκ·εον. οερ. ΙΙΙ, 8 Β) πο εππΙε ιΙππΙίείο, ίο

κποπτΙο οπο Ιο 5οκΙ11οκ·ο ‹ΙΙ πποΙ ΉΙοπ[ο Ιε 1οποεεο ροκ· νοκ·ε ρ1·ορ›·Ιο

ποπέίτπίπ; 1πίίενΙε ποπ ο Ικπρκ·οπεπΙΙο , οπο ΒΙΙ επιΙπο11Ι επ1ΙοπΙεεΙπΙΙ

οοεπεοΙ ιΙοΙΙε ίοκΙο οκ θ. Ο. εΙεπο εκ1ε1Ι νΙΙΙΙκπο ιΙοΙΙε οκ·π‹ΙοΙ1ε Ποτο

πΙεπε. Ροτοπο, ηπεπίπποπο 'Ι'εοΙίο κ·εοοοπ1Ι οοκπο οποοοππ1Ιοπίκ·οΙο

πιπκ·ε οκ πωπω Ι πεκ·πεκ·Ι επρρΙΙιΙ ο Ιο πκοκίΙ κΙοΙ οκ·ΙοίΙεπΙ οεΙπππΙε1Ι

ππεΙΙ επίοκ·Ι ποΙΙ'ΙποοππΙο ‹ΙΙ πποΙΙε κπο1τοροΙΙ ποΙΙ'εππο 817 (Π. Ο.),

οεοΙε 64 (Ρ. (Ι. Ν.), ο εΙε επ ‹ΙΙ οΙὸ κ:ποΙ1ο οπΙεκ·ε Ιε οπο πεκκκ·ειΙοπο

(.4πππί., Ε”, 38, 44), οπο ίπ ρπκ·ο οο8πΙίο πε 8πΙρΙιΙο 8ονοκ·ο

(ΗΜ. σποτ. , ΙΙ, 99), ποπ ρπκ·ίεπ1ο ο 8νοίοπΙο οΙοο ποποκεΙπκοπίο,

οοπιε οΙτοοεοτΙνοκ·ο ΙΙ Ιποεο: Α||ποίί επρρίίοίπκ οποίοίίππί, παπι.: πο

οπίπκππ :προποίίίΙοπΙο πονπο πο σππΙοποπο (ίπ Νοποπ., 16) , οιΙ 0κ·οοΙο

Νοπ1Ι

π:

 

(ο) Αρρπκ·1.Ιοπο ρκ·οπππΙΙπκοπίο ο. Ιδίοκκε Ιε πιο 1.οοεοκε οι πκ·οππο

Ιποεοίκείο ιΙ'ετεοπίο οπο ποΙ 1898 ίπ ίκ·ονείε ποπ 111οΙί.ο ΙππεΙ .πιο

οΙίίπ «ΙΙ ΑΙΒποκο, ενοπίο εἰ οπο ΙοίΙ πποείο ΙεοκΙιΙοπΙ: Μοποίι.κ ρΙ·ι·[

ο Τἰὐοτἱππ. ρω. μπω.. Ωεεεοκ·π πο ίε πωσ.. κκοΙΙε οπε ωι......

εε απ κίου·ποίο .ο ρππ·οποίο ο οΙππωίπ οο. (Ι'Ι!εκποτ. πιο. Π. Λίο·οοι!

Ρκ·οίπκ·Ι, Ρκ·ο-Ρκ·οίοι·Ι, ί.ΙοπεοΙΙ ο Ρ1°0οοπεοΙΙ

 

Μ. ΑιΙο ΒεΙπο , Ρκ·οίοκο . . . . . . . . . . . . ..

. . . . ε ε - . . . . . - - . . . - . . . . ε . . . . . . . . . . . - ε.

. . . - . . . . . . . . . . . . . . . - . . . ε . . . . . . · . ε . οι

Μ. ΒκπΙΙΙο 8οεπκ·ο, Ρκ·οίοκο . . . . . . . . . . .

πο ε1.οοεο, Ρκκο-Ρτοίοκ·ο . . . . . . . . . . . . . . .

. Ι . . . ε . . . . . . ε . .

Μ. Ωοίίε, Ρκ·οίο1·ο . . . . . . . . . . . .. ..

8οοίο ΡοπποοΙο, Ρκ·οίοίο . . . . . . . . . . . .. · . . κ . · . . ε . . - . ..

ε . · . . . . . . . . . . - . . . . . · · ,· . . . . . . ε . . . . . . π.

..-Ι......ε-., . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Μ. ππκ·Ιο, Ρκ·οίοκο . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111οπε, ο 111οποποκο, Ρκο1οκ·ο (π) . . . . ..

Βε_Ιο 0κ·εοοο . . . . . . . . . . . . . . . . . . .πο είοοεο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Οποο Ροκπροο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

-4 8οοποπο Ι πουπέ :Ιοί πορ_πίί.

1 π. Ι·'ΙΙΙρρο ροκ· 8ΙΙΙο . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . . _ , , , , , , , , _ _ · .

3 ο. 'Ι'πΙΙΙο ΟΙοοτοπο ροκ· Ροκπροο ΙΙ 8κ·εππο . . . . . . . . . . ..

πο ο1οοοο, ροκ· ΙΙ εποΙποίίο Ροκπροο

. . - . . ε . . . . . . ο .

ί). νεΙοκΙο ροκ Θ. 0οεεκ·ο . . . . . . . . . . . ..

νΙποΙε πεκποποοο (θ). ΟπποπΙ ροΙ εΙ οοοοποο, ο ππΙππΙ ε

νοερεοΙεπο, εοπο ΙΙ οπεΙο (Ρ. Π. Ν. Π.) ίπ κΙείοτείε ρτΙιπε- Ρ-0-Ν·7-Ι

κποπίο ποΙΙ'ΙεοΙε. Ιε ετεπάο πω... τσεκαρε οπο πεΙΙ'επίΙοο

Τοκκ·οο οοποποονο ο θεεΙΙει·Ι θ).

εοι·Ινο εροοΙΙΙοεπκοπίο: ΡΙ·Ιππι.κ (Νοκπ) Ι1οαππο οΙπ·ί.κίίπποε .πορρΙίοΙΙο

οί οποοίΙππο π|ίοοίί, πο που· οπιπο.κ ρπουίποίπο ρππί ροποοπίίοπο οπ

οπιιοίππί ππροτπνίί (ΗΜ. νκκ, 7).

(2) Οοποίοπιπ πο 5εκκκ11Ν1Λκκ, οποίοοποοπο ρΙ·ο.οιππί σπποίε ίπ.κπίπε [Μπα

οίοίυ·ίοΙ.σ οΙπο.οί.σ (Ιπ 0εΙΙΙο ΝεκποποπεΙ) ίπ ρποποπο ΟίποπΙο ίοππὶί

(πω, πω. π, πο).

(3) πιο οΙ κ·Ιοενπ ιΙεΙΙε ποοποπ1ο ΙοοκΙιΙοπο οπο ίπ ρπππΙΙοε1ε ροκ·

Ιε ρκ·Ικπε νοΙίε ίΙεΙ ππε ποΙΙε οπο Οου·οοο·πππ :οποία (ΙΙπ. 11, ρε8.06,

οτΙΙ1. ρκεο‹Ι. ):

κ.νκ . ε . τυπικο

κπκ>κεκπκτοπ . πωπω . νκκοοκοκικονο . "ο

κ>οκν·κκκοκκκκ . πωκκκκνο . ·κκκκκκ . πω·

›κκκκ . οοο . ν . οποιο . οκοποοκκ

πκκκκποκ·κ . πι· . πκκο·Ι·κτπκ·κ·

Ι)Ιοο οπο! ‹ΙΙΙΙΒοπίο εππεΙΙοίε ‹ΙΙ ενοτΙε οορΙε1ε πε ππε ποΙΙε ίκ·ο

ΙερΙ‹ΙΙ π... οοκκ·οπε,ονεπο ΙΙ ροκίΙοο ποΙΙε οπΙοοε ρετκοοοπΙεΙο ‹ΙΙ Με

οοκποκ· (επίΙοε Μποορποπ ‹ΙΙ ΤοΙοκποο, 0οοου·., 111, 3), ο π... Ιο εΙίκο

οπο ο1·επο οοκκκΙΒΙΙεπ1Ι: £:οίπί ορρίποπι Μ.κοοκκκοκ.κο , απου οπείτππκ

Ιπίοοπί, οί ροοίἰοπο 1οιπρίί ρπτοοπὶπΙΙ.κ Μϋπο [πΙοίίπτ Ιπρίπίππο, ππίππο

υίπο Ιπίπο πιίΠίππίπ παπί π ΠοΙπππίε ίπ 81ππκπκε .ποππίπ,ροππίππο

Ιπρίπίο οίποοποπέ ο” έτι.οου·ΙρίΙο με κ·Ιροκ·ίείε ππΙ εορκ·ε) . . 8ππΙΙοσ

εππί πίίπσ·ππι Ιπρίππτπ ίππου·ΙρίΙοποο, οποσ ποουίίπίί οοποπίοπε οσπίίίο

(ΙΙπ. οΙί.). Ε ροΙ Ιπ εΙίκ·Ι οπο ι......ι.Ι ποΙΙε ππε πρεπε ρεκΙε Μονε

κποπίο οΙΙ οποείε ετεπ‹Ιο οίκ·επε κ·οπκεπε (Οοποπσ·πρπ. οπο., ΙΙ, 74 -

πε τοπ. παπί., Ι, 133). ΙΙ 8Ικποπ (13ΙεκππείΙείε) Ιπ ππε επεΜ”

ΙποπΙίε τΙοΙ 1776 (πιο. Τσίπ, ΒΙ:ίοπ. Βἱοπο. :!οἱ 8πσπί ίΙΙπείοί, νοΙ. ΙΙΙ,

με. 185, εκ1ΙοοΙο 8κκκοπ Οκεκκκοκκ·κετε), Ιε κ·Ιρκ·οοποοο ππεΙο εΙ ενοε

οεΙ Βετο , ο οοπ οοΙο οπο εππκ·ονΙείπκ·ο πιο. που. ποΙΙε οοοοπ‹Ιε ΙΙποε,

Απίοκ·Ι ο ΜοπικκποπίΙ

οπο

πο ροουππο Ι'οσίείοπ:π επ ΙΙ ίοπτρο

 

8κ·οκιον., ΤΙιο.σππο. ποποο. ππίίπιιΙί., ίοκπ Ι.

Ο ε κ ε · ε ε · - . . - 1 .

πωπω., ίπ οίί._6'ποπ., ΧΧΙ.

Αοοοπ. ΡΜ., ίπ ποί πο παπί. ρτο 5οπποο.

Ωεοε., Ρο οπο. οπο, Ι, 311, 31,

ΑρρΙεπ. ΑΙοκκ., Με πιο οΙυ., ΙΙ.

ΠΙοπ., πω”, ΠΑΠΙ! , με. 601, 503.

ΒΙοπ. , Ηίε1οπ., κκι.νκι1 , ρε8. 513.

. 8οοποπο ί πουπέ :Ιοί ΩιιοείοοΙ.

ΡΙπίει·ο., ίπ υπ. πο. οί Ο. Οοποο,, μη. 36, 37,

38.-ΑπΙ. ΟοΙΙ., Νοοί. .4ίίίο., ΕΠΙ, 19.

0Ιοοκ·., πίνω. ίπ ΟποοίΙ., ΧΙΧ.

ΒρΙίοσπ. Μο. , πτωση.

8πρρίοοπ. πω., ΧΟ, 18. Α

(ποοο, Οπα. που Μοτο, 39. - Εμ". απ οπω.,κ, θ.

-ππ Ω. οπο., Η, 1, 8.

Οεοοεκ·, π. πιο οπο., Ι, 30.

ιίοΠο .κοἰοπ2ο ΙΙΙ 7'οι·ίπο , 1οπκ. ΣΚΙΩΝ, ρε8. 10) , ο ορΙπε οπο ίσκιο

ππε .ο πποΙΙο ίο.κ.κοπο ο/βοΙο.εο , π... Ι κκπονΙ ρκ·οοκίΙΙ κπνΙπνεπο ποΙΙο

οΙ11.ίκ ιΙΙ ρκ·ονΙποπκ εκ.ροκροοκκε88κ ρκ·ΙποΙρεΙΙ , Βκκπκκ1νΙι·Ι, Βοοπκ·ΙοπΙ , ί

βεοοκοοίκ ο οερΙ-κπΙΙκωτκ, ροκ· ρεκίοοκρεκ·ο ΙΙ Ιοκ·ο πκ·κ·Ινο, ο ίεκ ποπ

κ ποιπκ οΙοκ ππονκ πονοκκκεπ1Ι. κ" . - ί π.



11111100.
67

  

1101 0110000011 1111110111 111 11111 0 01 1100110000, 111 110110 0

0001010000, 0110 111 01101110 1001111000 0010101110 0011'101000010080 01

1110000101 (0110 00110 0110 0010000 001 11010), 111 010 1011110000 11 110010

1101 1001010 011010 111101 10111110 0000111000 1'1.1011ι. 1100010 11101010 111110

010ν001 8011110 1100110, 00 110010 01100010 11 111010 01 Ρ1000101010 01

1100010, 001110 00 10 10011100010000 1'0111010011:10110 Μ1100π101·11ιπα 11011

11110010 001 1301110 (Πίεσ01.1. 1100011. 001 ·15 108110 1821, 11011. 18, 130

11010, 0011. 00. 81011111. 0101ν.):

1 . .1 . 11111111 ·

1111 . 01110111 . ν1101>101.11110 .

1001111011 . 1111111111 . 111111 .

11111.1111.11.1>.000.1.

01100011 . 1111111011 . 10000111 . Β

0111111111 . 1111111110 . 111101: . 111· .

111.101 . 0111010110.

ΔΥ11 .

¦

1.0 110010 11010 10 110111111000110 11111 001101101110010 001 11011010

(Μ00101. 110110 11. .40001100110 1101111 1011111111· 111 Το111ιο, 1001. 11111111 ,

1108. 91), 001 10000 00000010 (α):

Λ . 11111111 .

. 11011801! . ΨΕ8ΡΛ81.1111'8 . 0111 .

ΠΑ11111111'8 . 'ΗΗΕ .

Χ111.Ρ.Ρ.1108.11.

. 1111δ8θ11 . 0111121111'

111Ξ8Τ1Τ111'1' .

Β11Χ'1'110 .

8001111810!! .

1.11 .

Π”,

ΡθΝΤ11`ΕΧ .

1' . 101Ρ .

1)Ε81111 . 11

ΕΤ .

. 81111111) .

1·'11Α11 .

1,01' .

8111 Ρ110Ε . ΕΤ

80110 11 1111010 1100101100010 00110 011000 1011111110 00 101100 0 110

80011: 00 0 100110 0101101010 , 0110 0010010 0010100010 010 10 010000

8011110 1100110 0110 10 01100110 110 1101110 (828 11. 11., 70 Ρ. 13.11) 0011

000 01111 11111001 00110 000111 0101011000 1101 1100000110 011'0111100100:0

1 00111011, 0110 0101100 1000101001010 0 101011110010, 011 0 010111010101 0

101010 01 011000, 0111110 01 110 00 100110: 1101011111 01111111 111 001110

1110010110001010 ΜΜΜ, 11111111 80001110, 80011100 1111111011, 1100111010.:

1100111001; 01 1001111000 01111110, 01 0001111111 00111111 00111110 0101100001

0011011110 0001010101· (!!1111., 1, 51). 1.0 00000110 1001121000 (010), 001110

01 000180 0111010100010 001 1011118101 11001010 0 00110 0110100 010110

01ι1000 00110 11000 0 00110 1101010, 0 0110110 01011010 00110 111000

1101110, 110 110000 0010111000010 11010110 11 1101110, 00100 1101 01110 00001

1010010 10 1011 10010110 , 10111110 0100010 0110 0111110 11111 000110 00110

1000001100. 110110101000110 11001010 1101 1110010 0110 011010 1101010 001

1010, 0 1100100101 0110 0110111001100 0811 0011110110 0010101000 10110

110 10 1001·1ι1001 00 101 1010111001010, 0 0110 001 111101101110 0110 0010,

010010 0010101101111 10 01110 0110 0110 00101100 1101 11101110, 00 1001110

0110 11 810100, 000001101100 00 000 111 1100110 000 1001111001 010100000,

0110110010 01 110ν0101 1111110100 1101111 0101100010 11110010 1101 Ρ101011:

0110 111 01101 10111110 110ν01π1ι1·0 Ρ1110Ι11, 1101 00011000101, 001110 1110110

0001110 , 0110 1100010 00001100 000 00100 000010 0001000 00110 1111100.

110 01 1100 0000011010 11000 000110 10 001110 0101001000, 0110800000

111101101000110 1000 011101, 11010110 10 1000001100 0 1101101100101110

0110101010 011'01110 1000101001 1101 11010, 11 110010 10 11110 111100 000 00

0011 1111111011, 1100000 0100 10 1011100 00100 000010 111000 0011000 001

10111110 , 011 11 0 0100010 11110 1'0111110 100011001110 00111010 , 1100010000

1101 11101110 1 10111 00 1 10000010011 00110 8010001111 0111100 0111100110001,

0 10 1010100010 011100011001010..00001001100 11010 10 110110 1001101001

010110 0110100, 1100 1100,111111110101 0110 0101111 0011001110 0011101011010000,

11011000110001 010 011011011101110 011110 10000011110110 001 10110, 0 00110

11010000 0011'111111010101·0 0110 ν1 00110 1101110011. 1111 10 11011010 01100110,

001 01111011000000, 0011110110 1 111001101101011001081 0111011100 1'0111110110

1111110010, 11011111 0110 110000 11000101_“1101 71 0011010 1010010, 11010110 11

0 10011:1011010 11 1101010 0011001010 111 1001100000 (1100 ._ν ,), 0110 00000

11011897 111 11011111, 001110110000010 0111101110 01 0111100110 011110 74 (Πω.

0101., 011. 1110011. 7100. 1000100000., 1101. 'Η, 001. 9513. - 11100, 111

1101. 1111 81101011. Ρ”00110010π., 4 0 8). 110100 0000000 00 000 0000000

(11) 11 11010010 10 0011111100 00000011 10 10011100 0001011010 110110 001110

1100101000 00110 100110 1101 11011. 11010111. 110 11 110 1101010 , 11110 11 0011

001111 8101011 110110 11111 011010 0110 1001110110 11100110 10 0110010111 1110011000

111 11110010 001110 Β0101110110, 11100000: 11000. 11010111, 0011110110 11ί πια

1°ίπα , 11 010.10 10 /111100 111 11110010 0 100.110 0111110010 (0 1110001001) , 0.1·

.101·υ0 1111111111 1101000110 (0100 10 11011111100111 1101 11010, 0 1101000110 001

8111100 1000001100) 11 110,0 1ἰἰ 1ηι'α!11·1ι 0010111111 (0100 10 1110000111 111 8011110

1100110), 0111 001110 |11ί011110010 1101110000. 1101 0110 01 110 0180010010 0 0011

0111110010, 0110 01000010 10 .001110 111 000 01 110110 1001111001 10 0001111,

11010110 11110110 0110110 11 1100110 001 11110 0 1101 81111011, 11001 01100111 11010

01000101 11011110 1'1111111. ' ' 'Ωω '· 1 .111”

110110 1000001100 01 1110110 0 0000000111 , 0110 8011110 1100110 (0011

8111 801110) 010 Ρ1000110010 0 Ρ1010110 01 8010110110 , 01101000 10 000

1
1

1

111 11010110, 01 1111110110 0 111 1101001110 , 0 0001101111 1·0111101111

111101110:1000 00110 0100011 110 1°10011:10110 0010101110 110110 0111000 01

8. 81000100 01 1110000111, 1110000 0 0001101111 110010 110110 000 1111110

11010110 (81000110 1'01110 0 1011000010 001 1101110110 01 00110 0111000), 1110

001110 1100010 1011110000 0111111010 :

01111101 . 011.118

11.11)111.1111 . ?ΠΟ

1111 . . . . . . ΕΤ . 1111”1 . ΠΕ

1.·1ΡΤΗ111'8 . 8111111018

.111 . 111111 . 011011

.ΑΧ . 'ΗΗΕ . ΡΟΤΕ111Τ

ΗΡ . 1ΣΑΕ8 . 8ΕΥ11

11111 . 11111108 δ

1'1 . 11111111

Α111111Ρ1.18

δΤΟΝ11ΐ1'!

11 . 111111 . ?Ο

118 11 . Ρ . Ρ . .118

(1 1 1111. . ΕΤ . ΑΝΤ11

08 . 11 . Υ1.1111

1111111111 . 1100

110 1100010 1011100 0 010 11010 0110 110000 1100111101 111 000010 01.010 11

0101010 10 011000 111 101100 1101 0 110811011001101'10111010 111 80110010

8011010, 0 111001001001110 1101 905 11011010 1018010, 00001100 00110011

1101 10 00001100 10110 111. 11010110 1101001110 1101000110, 0 1101101110

10110 Ρ. 8011111110 12010.(Γ11.11. 111111., 011. .13100ν., Τ1101. 1001. 11111111.,

101. ΚΙ, 001. 958). 1101101000110 10 00000110 1001111000 00101110 11010101

0011111110 10 1100010 10000:

1010010101· . 0101111· . Βίνί . 11111111: 101.110

11101 . 0101100111 . 10101111· . Β1ν1 . 1110111101 . 0110001100

111111 . 11011111 . 0111101100 . 111· . 111111 . 11111000 . 1411001101

11101111 . .11:11111111·0 . 0011111110 . 111110

Ρ011101111 . 1110 . 1111111000 , Ρ0011/0.1:

11.11.111111.1>01001.1ν.Ι1011.11. 1:01. 111. Ρ!).

1111 . 0.100 . 01111111 . 111010 .

. 11111101 . 1111100 . 11101 . 4111001111 .

01111 . 1110111001

_ 1000100

1110101111 . .4111·0Ι100 . 1111001010 .

011111 . 111111 . 1101001010 . 1111

11 . 11 . 1· . 1100111001110 .

Ρ.. 8011100ίο . 10001110

111111 . 1111 . 111 . 1111011100

1:00 . 11 . 11111 (11 Κ011ιΙ1 7'1111010)

1111111111 . 1110001001 .

Ε 01101 0011111110, 0011 1101011011110 11111 00111110 00110111110111 00110 001

1001110. Π0 10110 11010010100010 00110 1000001010 011000 10 10110 00110

11 1110110011110 11011010 01 1110111000 001 953 (Ρ. 11. Ν.), 00010 01 100

000110 001 00000010 01000100010 1111011010 111 1101000810000 01011111

11111101 01 Τ010101000, 600111., 111, 8, 0 01 1101001110 Ι111101.), 011 010

0010111010 00110 11. 0011010110 01 1308111111:

Μ” Ρ1·000ρ0.1

Ρἱ11σ

008 1 000.101·

Ε! .

101? . 110118 .

1> . 1111111111

11 . 11111110 . 1111111.

11110 . 110 . 1111110 . 1011010 . 1111

110111 . 11.111 . 111111 . 101· . 11 . 11 . 1111ο 0°0

11.111 . 0111: . 1111011 . 1 . 11111 . 111111

0111111111 . 11 . 0110111010 . 0111111110 (11)

1111111 . (111 11100.) 010.

110 110 1100110 1100101100010 00 10 11101101111100010 00080110 1101 289

0011'010 1010010 (0) 00110 1110110111 0111010, 00100 00101110 011000110110

(0) 1101 1000001010 00110110 111 11 11010010 11 11001110 0111 1100111101110 00110

0080001010011ι10110 0100000110 11001 11010 10 Ρ010001110000 (010 0010101110

111 1301111011 110110. 11. 1101101010), 011110 1111010 111 110010 000011 010 11111

011101010 111 1100010:

10

11 . 111110

11 . 1:1111.1111ο

α· ` 1: . ενο

(0) 110 0000001110 01111 1001111000 111 11110 1111010 10 00111 001 989(Ρ.11.

Ν) 11010110, 0000110011 0001811010 Μ. 1011101111 1101100 001110 1111001110 00110

1110100111 (11011 . 01110 . 1111111011 1 11111), 11 10111110 111 0111 10 1000001100

10 0001111111 0010110 01 1100000111 1110000010 1'01100 1101 1100001010 001 0011

110110 0011110, 0110 111- 11 980 (101.11. 1111110111. 011. 111001., ?001. 10111.

11111111. , 101. 111, 001. 81111), 11 1111111111 11111101100010 011'1111110 11100011111110 0110

111 11 11111110 0011'11011010 111 01110. ·

111
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11110 0 8011111110 8011010, 1101181 101100 00110 810110 1101011 0011

00'01110 18011810110 1101100010 0011'1810880 100010 111 Ρ01000010008 1010

08181. 00110 11. 00111. 01 1301111011): 1

1111· . 11 . 81118110 . 0.100

100 . 181. . 11111010

111 . 11 8111181111 0811180

11011 . 08118 . 11111111: . 1111

111 . 11 . 81118110

ΝΥΜΕ111ΔΝ0

- 110811.18811110 . 08118

1:111.111·18 . 11 . 81.10 ν1181.8

11 . Ρ11.1118 . Ρ1101'ΙΝΕΙΑΒ

8811010188 .

11011 81 000 0010101111010 000 00110880 11 101000 10 001 10 1000101001010

10 00110 010000 811000 00 011 110010 0Ι1'01110 0011'18010. 1110 8ε 1301181151

1110010 0110 0111110 00110 11101110 1081·1181001, 10 00010 010001101011110

10 1181010111 001 001010 0011801010 111 Υ080081000, 81 01111 110 10000

1110010 0100011110 001 010001001010 11110 10 800 10110081000 0111011110

0000111000 0011 0001 08110101 110110 1000001100 1010000. 1.0 11810010

810110 1010111 111 000 1110 0110011011, 0110 00011 1111211121 000010 081810011

000010 088010 81010 801100100010 008110110 110 001 011001010, 8000000

Ι0 800 0011011110, ε 11 1101011010010010 00010001000 1101100100 0 0010080;

0 001001, 80 10 100110 0 1081110110 0110 811110 011011010 0011'0000 '14

0011'010 11018010, 000 0 1100100011110 0110 810 81010 000110 01100 011

800010 1000081, 0000110 0100 11 8011010 00110 1111181000 00110 0101110010

10110 000 0111111000 01111000 110 011 01111 00081 80000111 01 1010000

00101010 10 0111 0010010 0 101000 8011101100 (Α. Ο. Ν. 97). Α 81110110

000810010810110 0001000000 0080 01110 000 1801181001 1010110110 1011111110

0110 810880 811000, 0110 0000110118.1000 0011 0001 820 0 888 111 1100111.

1.0 011100 10 00810 80110 1'1010010 01 Ν01000, 1101011000 0001010000110

110110 800 11101101810 0000810 (00111800000010 01 117 0011'010 10181110),

ε 80001110 00110 8001110000, 0100 111 0110810 010011:

8 . 1011118 . 1111

1111 . Ν010 . 1110011108 . 111111

01811111 . 8 . 118111180101

1300881118 . Η . 11 . 1188881118

Απ!) . 111011 . 11111 . 0100 . 81111

000.101· . 810 . 0811118810
 

Ρ . 21!. 7110 . ΡΟΤΕ8'1' . 111111

100.Μ.011.1.1>.1>.10)

1.0 8000000 10 0011001110 80110 11 1110ν1881010 1010010 01 10101110 1101111)

0011'010 1010010, 00 110 10001001 10 8010 000 011100 111100, 110 10110

11111010, 08800110 10 01110 010 0011080 0 0000011010 001 1011100:

.4 . 1101118 . 1111111

Ι11ι1> . 8 . 171'1'ΕΙ.1.11'8 . 01113111 .

. . . . . . (11)

101001000110 00110 1000081100 111000 0 00110800181, 0110 1,8ΠΖ100111181.1'11011

10 10110010 10 100101 01110181, 0 0110 000110 001 10 011100 10110 110

Τ0Γ1'θ8 110180 00011011 00101110 11 00101010 00110 10001101100 80110

11000810, 10 0010111 0108000110 80110 011 01111 1108011, 000 001 00011

800010100 110010 088010 81011 11101000 0 10101110. Ε 10011010 1100 010

0111011010 1100100 001 10000100011 00110111 1000880 0180001110 10 01110

0010000 1018110110, 0110 8010000 81010 0011001110 80080 000010 110 10

Ι, ε 111 11111, 110 000810 0 10 Χ1.1111, 0 110 00081'0111100 ε 10 1.111

010 11101110 , 0110101110 10 80110 0001010010 0001'11000101011, 80110 1

00011 000110 010000 8111100 10 10110010, 0110000 1100 0 1118001188,

01000110 00 000810 00010 10 18011810111 1111010 1101110010 1110000 000110

1110 1100110111 01 111. 1101001010 1101111110) 0000110000 0 8010 ·11.81001081001.

11110000 1110 00 10110811001·0 00010 810 81010 11 011180 01 000810 0100

1110 00011010, 0 1100 8001010 1111110110 1°100011100110 00110 800110 001

10000100011 800111 1100111111. 11 810100, 0110 00Π081:θΥΒ 10 80111 1801181000

Μ000010810110 0000111010 001 1010, 0 000 001010 010101810011'Ι11110

811110 01 1110100100, 001 00010 10 8110110 110 7'0110 11 80011018 000 0

1100111010, 0000 1011011111 10 1011000 01 110000800100 10 1100010 000010

8518181111 01 81101 1011101, 0· 000 000810 8011101101 10010081001 0000 11

0000 01110110 01 11880100 1 00011 0110010011 10 1118001180, 001111018

11181108, 0 1110088110. 1101 1 00111110101100011 001, 0100010010000 ,

010 001 110011 001 1008111, 010 001 1081101 00110 811000 0111 1118110110,

00 010 110110 1118101180 0110 11 80000110 Λ0100100 80000 00 00 00080

(1.1) 1.0 80000110 1801181000 10 1111010111 0 010 01 8011111 1110100011

(110010 Η 1111111100), 0 10 00111111 0000810 00110 110010 1101100808 00011

810011 01 81885881. 1.0 1118101180 01 800101 1111111110 001.), 0110 11 0800011111,

1.1 0100180010010 000110 0110 081810 110 Τ01108, 010 8001101111 800111,

80800000 10 1111000 0010001100 811000 1010000.

(0) 0008101110 1801181000 10 11011010 0108811 0110 0111080 111 Ν. 8. 01

1100000008, 1100 111081 001 1111011010 01 1011011111. 110 0 01001811 00810010

10 0181110811 111 011010010011011111 11110110 10111000 011 (100110111108 0 Τ01108.

111100 01ν0111010010 0110 008811. 1110811·010 011 000011 80101111,

01001110 0011'18010, 00100 1001000ν01100010, 0110 10 11100 1110 1010000,

00110000 00 10011118, 81 1111100880 01 1111100010 010 1118110110 111 Ο'1"Ι'Α1'.Δ

(0081 0111001010 0010111111 1111 01110 1001110, 0110 0 10 01810080 0100180

00 101 10000 0 'Ι'01108), 0 0010111 0 88888111: 0110 00 000810 01110

0001100088010 800 1111081000 001 80010 111 010000 110180 08180, 1118010000

0 810000 11118810 1111100010, 0 0101000000081 110180 Ρ1.0.11ΗΠ1 (001100

11100000), 0110 001 0001100000 00 101 0110810011, 0 11'ΒΥΒ1'8111.11081ΠΡ1

21!010, 01188018 0 11800080, 1181111880 110180 1301101118 , ο 01 10 110180

1118001180; 0 0110 110 000810 00010, 0100000000 1000081, 0 00880000

001 Ν011011111110, ΑΒΒΑ8ΛΝΤΑ 0 1301881188, 0011001880 0 Ε'01111011018008.

10 11000100 001 01 8000000 110000 00110 810880 811000 110 80011011

11. Τ01108·, 0100010010 0110 00 00110 011111 01 8811818111 81 0111100880 01

1111001110 01 88800 ΠΙ 011 111110 10011110), 00 88810 0 1110088110, 00

1110ΝΑ8'Ι'111 0 8811118118 1211000011 01 Α01011100, 0 04011118 Ν000018100

01 Τ010100100), 00 8811118118 0 11888818 (Ε010010 10110 00001110) ,

00 11888818 0 0111008 (0111000 00 01111811 001 80000110 Α0100100, 00

01110100 11181008), 0 00 011008 0 Ε'081101101.81108 (Ι·'0118111 Τ101001

01 Τ010011000). 1.0 0000111011ι110 0 10 1011081001 001 8111100 101000

1000010810011010010 00010101010 110110 0081011011 80000110 00011 1111111121

0011' 001100 811000 1010000 80110 1 10001 01 110110 Ε.1110110010111, 01

Ψ1110110 1101000010 1, 0 01 110110 1101100 1; 1111010110 11011:11110110 111010,

11 1110100080 110111 11100. Τ010, 0181011. 111001. 1101 501111 111., 1101. 111,

0110. 711) 0 11 0011. 8010000881 (Β11.8001·.1. .11111'0010·α.τ. 811011. 111 8011100810.

'1`01100, 1888. ), 01108010 80000881ν01001110, 001 00100000100010 80

111000, 0110 1111081000 001 101011 81100011 1101108010. 1811 0 000 00110

1000, 0110 10 1010011011 11111010 01111 1110100110 01 110 81 11108110 01011004

1000 80100, 11110 000011100100, 000110 01 1100010 0008101010 00 010

00010011 00111 00 111ε110000111 011 10110 00 101 8101111110 00110 8010

0010080 001 800 1081001010. 110110 01110 811000 10010110 110 1110118 0 00

01.818 0 0811818111, 0 00 110118 0 Β121Α , 00010 000110 00110 1110 1111111011

.4010811111απε, 0011010 0 800 10000 10 000810 0100081010 0188011081000.

(1) 1100000010 0010 010001 10111 01111011, 0110 80011000 000 00001

10110000 1111011011101110 0110 810110, 8θΙ'1'0110 1011111110 00 1110811010 10

00010110 111000 10 1110100110 80100 01 000'101001. 131000 00110010 01

1010 0080 101010 011011011, 010000000011 1000011 10810100 8000000

Ι' 010100 8000088110 00110 1010 0818101180, 0000 010111 1000100011011

110' 1008111 001 00011 81 11011000 800181.

1. 80110 0001181000 10 00011001010 80100811011111110110 01 Α1010110,

0111 10 00010010 00 1110181010 1010011010 00101010100 110 0010111110

0110101100: 1

.401Ν'1 11111· 1001111111 11010080 8011001111 111 '1Ρ808'

110.011 0101111100 01011110 0011111100 811108.

00801111 1100 00.808, 111.11 1000.101υα10 1110810101,

Ρ01πι18.10000 1110 8101101 1111111' 11100.

81 8110110118 01100 [(18 081 10101010 801'01°1,

151 1100110001 11101101 0101010 0010 0010111;

Παω α 8010018 11111 |01·.111011 08811118 0188,

010110 1εν0181110, 11111100 00011 01118.

1.10. 11111, 00101. 39.

ΙΙ. 1100010000 1110110, 11 8010010 811100 ΤΠΝ11.Α 111 11811118, 1:00

0100 1011111110 001 10011010000 00111 00110 8000000 0010000010 01 010011

0 01 0011018 8111081010 10 8011100110 8011011 00100000 01 Τ100110 81011010

80111110 13001100, 0110000 001 10 0110010 0011' 0000 1111 (Ρ. (1. Ν.)

1' 000810 800 0001881000 001 80110810 1111111010, 00100 00 10 1000 11

80000010 01010010 80010110 10 000 1011010110 01 0101180 0818101110 1101

11. 1110800 01 00011011, 0 00110010010 1110811010 001 1101110, 0110 10 11

0111100 0 10000110 01 00001100 1081000 (ΑΙΜ 1101111 11. 01001101. 110111:

80101180 111 71111110, 1001. 31113111, 000. 909):

·1111> . 1181110 . 0888811 . Α11111'8Τ1'8 . ΡΟΝ'1'11·'ΕΧ

1118111118 . 1111811810 . ΡΟ'1'Ε8Τ . 008 . 11 . 1 . 0.

1811111018 . 81· . 1101111818 . 010 . ΜΙΙ.1ΤΑΝΤ

111 . 0000011018 . 1111811118 . 1 . 1111111108 . 8811110

11111 . 81 . 0108011111 . 81 . 11 . 11811188 . 1.101

111011 . 111· . £1111801111Μ . @ΥΑΕ . 81181 . 111 . 881101

1118 . 81111 . 11 . 01811110 . 8110111110 . 1111111110

0111 . 0111118 . 111· . 1111111118 . Ρ1.Υ11ΔΥΒ . 8111811

1118 . ΠΕ1111Ε1111ΝΤ . 11811 11101880 18011118

18 . 1118810188 . 8118111118 8111880118 . 010

111011 . 11011188 81·11801111>·18 . 81'ΝΤ 111818

81881118 1>0818111801·8 11001011 11111118

ΤΕΜ . 11111111 . 111 0000110111 . 01011 . 1110

11111118 . 01· 11111: 11.111ν188881 . 01111

881· . 818 . 11111188 . 11818 . 811 . 81 . 0111 . 081181

11118 . 11888111· . 0101 . 118 . 111188 . 11118188 1111118

88111 _ . 0101181181 81110111 . 8111011888

8 . 11 . 11 . 11118 . 0010111118

11 . . . . . . . . . . . . . . .. 08110 . . . . . . . . . . . . . . .. ΤΟΝΕ

. . . . . . . . . . . . . ...81.1>ν118 ...........ν00.008 ·°

00110111 . Π. 1111111111 . . . . . . . . . . .. 111 . 0111801111: .

1:11..., . . . . . . . . . 881·

·1.11.81· . . . . . . . . . . . . . . ......01118

8 . 8 . · 1 - 8 8 8 8 8 . 8 8 . . . 1 . Ρ .13118811ΙΡΤ1101 . 111 . .·....ν111 . 1111 . 1811118 . 88·

1888 . @ΥΑΕ . 1111 ....11 ....18 1111110 . Ρ08Τ

18111>11·11 . 1111· . . . . . . . . . . . . . . . .. 1118111811

1.0 80000110 1801181000 1008081 00110 10001010 0810100 00110 1111111110,
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εε νο8Ιιειιει εοοειιιιει·ε Ιε ιιιειιιοι·ιο οι εΙειιιιι ιιιει·ιιι·ι εΙιε Ιε

οεοιιἑι ‹Ιει ιιι·ειιιιι ιιειιιιοι ‹ΙεΙ οιιειιιιιιεειιιιο, οΙιε εΙΙοτε ειιιιεινε

Με οεοοι·ι·ε ιιροι·ιει·ε Ι'εΙιι·ε ‹ΙεΙΙε ι”εεειειε ιιιιειιιε, εεε ε εΙΙ'ειιο

ειιιιιΙε εΙΙε ρι·εεειΙειιιε ιιεΙΙε ιιιιι·ιε ω» οι ιιι οοιιεει·νειιι, ειιιοοΙιε ιΙ

ι·ιιιιειιειιιε οεΙ ιεειο επι ιιιοιεο ιιεΙΙιι εεεοιι‹Ιε ιενοΙειιε, Ιε ιιιιεΙε ειιιΙο

ρεπιιιιιι. ΒιιΙΙε εοοι·ιε οι ειιιιιΙι τΙιρΙοιιιι ριιΙιΙιΙιοειι ιιεΙ νετιιιιπει ε

ιΙειΙ Μει·ιιιι, ε εοΙΙε ιιιιιιοιιιιοιιε ενιιιιιιιε ιΙεΙΙε Ιειιει·ε εεε ιιιιιεεει·ο

ιιιιειιε, ιΙ ΒιιιΙΙε ειιρρΙι Ιε Ιεοιιιιε ιιεΙΙο ιιΙιιιιιε ιιονε Ιιιιεε, ΙεεεειιιιοΙε

ιιι οιιεειο ιιιοιιο: Τάοει··ιο απο @Εεεε ε! Μαι·οο Ο‹ι@ιιι·ιιἰο Ι.ιφειοο

£οπειι!ιοιιε (τι), Οο!ιοι·ιιε εσωπάαε οειιιιιιαε Ι.ιοιιιιιιιι οι Οιιιεοι·ιιιιι, ω

ρπιει·ει πιο Ρ'Ιανίιω·. ..'Ι'οινιι.Λε ΗΜ (Ι.ιιιεε. Πεεσιίριιιπι οι π·

ευρπίιιιιιι ει: ιαιιιιΙα αεπεα, εποε |ὶ.τα σε( Βοιιιιιε ιιι Μισο ροει Μπρί·ιιιιι

Με .4ιιοιιιιιι οι! Μιιιει·οοιιι. Νοε ροιε ρεεε) ειιρρΙιι·ε ιι ιιοιιιε εΙεΙ

ρειιι·ε οι Τι:ινιι.ε, ρει·εΙιε ιιοιι εεεειιιΙονι ι·ιιιιεειε οι·ιιιε εεΙΙε Ιειιει·ε

οΙιε Ιο οοιιιροιιονιιιιο, ε ριεοΙιιεε Ιε νιε εε οΒιιι εοιιεΙιιειιιιι·ε, ιιειΙ

εοΒιιοιιιε οι 'Πιο ΡΙεινιο, ρειι:Ιιε Ιε εοΙε ιΙεειιιειιιε οενε που ε

ειιιιιοιειιιε ρει· ιιιόονιιιει·Ιο. Ωι·ειΙε Ιο ειεεεο ειιιιιιιιο ιΙΙιιεινειοιε, εεε

ΩΔεεε, ρειι·ιε εεΙ εοΙιΙειο Τοινιιι, ι“οεεε ειιιιΙεΙιε οιιιε ο νιΙΙιι€ειο

σε ροροΙι Οιιι·επει οι $ειπΙεειιιι, ι·ειιιιιιειιιιιιι όιι ΤοΙοιιιιιιεο (Οσο

ριαριι., ΙΙΙ, 3) ο ΜΙ Μπι (ΙΜ ω. Μιά., Ι, Μ), ο με [ποικι

ΙιιΙιιιειιιε ιΙ νιΙΙιι€Βιο στο ιΙιειι·ιιιιο οι Οειιι:ει, σΙιο εειειενε Με Ροε:ιτΙ:ι

ο Τειι·ειιιονε ε ιι·ε ιιιιεΙι:ι οι ιιἱειειιιε ‹ΙεΙ ιιιει·ο, εεεοιιιΙο ιιιιε ιιοιε

Με. ‹ΙεΙ Νιιιιε, ε Ι'ειιιοι·ιιἑι εειιιρι·ε ι·ιερειι:ιΙιιΙε ιιεΙ Μπι, ιΙ οιιιιΙο

πιο Γεω εερι·οεεε ιιιειιιιοιιε, ε Ιο εοΙΙοεὸ ιιοΙΙ'ειιιιο:ι ιιιοοεει (1ινιιειειι.

Μεσοι ε.εσίεαε ω” εκει οι Ρ!ιώ·ιι ει ΡιοΙοιιιεο ιιιειιιοπιιαε ασ

ασημι· ορριιΙα πω, Ριι.ιοΙιε, Οιιιιιει, ω. (ΟοτομερΙι. 8αι·ι2., Π,

οι ). Ιιι οεεεειοιιε ροι οι ειιΙ'ειιι.ει ιΙΙιι5ιτειιοιιε , ο (ΙεΙΙε τΙιιε ι:οοι·ιι

ιιιιειο @ήπια οι εεειιιιιΙει σειιιιιιιι), ιιιιε ιιι 8ει·τιι ο (εικονι, ε Ι'ειΙιι·ε

οι Ι.ιειιτι ο Βιιι·εοι·ι, ιιιειιιιοιιιιιε ιιι ηιιεειο (ΙιρΙοιιιε, ι·ιροι·ιε ιΙ

ΒεϊΙΙο ειπε ιτε ιεει·ιιιοιιι ιιιιιι·ειοιιειιε, όεΙΙε τιιιεΙι ι·ιΙενιιει εΙιε εει

ειενειιο ιιεεΙι εεει·ειιι ι·οιιιειιι ιιιιε εοοι·ιι ειιικΙε, ετΙ ιιιιε ιιιιειε ιιι

«πει ε Ιι:ιι·Ιιει·ιειιιι. Με ιιι·ιιιιε Με οι ιιιιιιιιο οοιιεει·νειο ι ιιοιιιι σε

εοΙιΙειι ειιιτΙι 0. Αιιιιιο Ι.ειο ο 0ιιτι.ιο νειιτειο, ε ιιι ιει·ιεει Μι

ιιοιιιιε ιΙεΙΙ'εειειειιιιι οι ειιιιιεΙιε εἰιιἑι ιιεΙΙε ΒιιιιιιιειΔ. ιιωθιε ιιιιιιΙι

ει ΙοεΒοιιο ιιεΙ Μιιι·ιιιοι·ι (Νου. ΤΙιεε. €πει·ι·ιρι, οι:οι.ιιιιΧιν, 3;

ΜΧΙΟΧΧΙΙ, ι; ιια:οιιιιν, 4).

Ι.

ιι . ιι

ο . ειιιιιο . Ι.ΛΕΤ0

ιιιι.ιι·ι . εοιιοιιι·ιε

ειιιιιο . νιιιι·

ιινιιι ιιιεινει

ιιι , Με . ιιιι

.ιινιιιινιε . ιεινν.ιιι

ιιιΔιιιιι . ιιιι.ιο . πιο

ε

9.

ιι . ιι

ινι.ιο . νειννειο

ιιιιι.ι:οιι.ι.ε.ιιιιιο...

ιιιιι.ιι.ιι·ιι . ΔΝ . . . .

ειεινειε . ιιιι

Α”

νιιιιι· . εινιν . ιιιιιν

. . . . . . . . .ινεινιι·ι

ε . ιι . ιι

8.

εεε . ινι.ινε . εεε . ε . Με . ιινιινε

ενοειι·νε ιιινι ιινενειι "με

ε·ι:ει·ι·ε . ι . ι:οιιοιιιιε . οοιιεοιιι·ιε (ο)

ει· εινιιιινιι ειιιιιιιιι.ιε . ιιι

ειιιιιιινιε

ΙΙΙ. ΕεεειιιΙο ιιιιρει·ειοι·ο Αιιι·ιειιο, ιιιι (Με ΙΡοειο, ι:Ιιε οι ρι·οΙιιι

ΙιιΙιιιειιιε ιιειινο ιΙι 8ει·ιιειιιιε (ε), ο εεε ενω ιιιιΙΙιειιο μοι· νειιιιεει

(ε) (Με με Ιιιιοιιε ι·εΒιοιιι ιΙ θειιει·ε Ιειι;8ε, ?'ι(ιει·ίο απο ΡΙ'0%|ιΜ0,

οι Ματσε οιιΙριπιιίο ΓΙει·οο οοπειι!ίοιι.ν (νεο. Μεπιοι·. ιἰεΙΙ‹ι Π. .4ι:οαά.

ιΙεΙΙε ΜΜΜ άι Τοι·ιπο, ιοιιι. Μαν, οΙ:ιεεε ιιι εειειιιε ιιιοι·. ει.οι·. ε ίΙΙοΙ.,

μη. 987 ε 948 ). ' 4

(ο) ΙΙ νει·ιιει.πι ιιι ι.ιιιε εεε Μειποι·ία .90[Νι1 επ άφιοπια άι είιιι·ίσπο

(έπί ιίεΙ!ιι Π. .ι!θΙΗΠ(. ‹!ε!!ε εείειι:.ε ιιι Τοι·ίπο , ιοιιι. ΧΧΙΙΙ , με. ΜΒ)

ιιοιι εε ιιεειιιειε, εε ι (Ιοι·ει ιιιειιιονειι ιιεΙΙε ιεοι·ιιιιοιιε (οποιο ιιει.ινι

. οι (Ιοι·ειοε, εννοω εριιει·ιειιειιιι ιιΙΙε οοΙοιιιε οι (]οτει ειειιιΙιιεει ιιεΙΙε

ρει·ιε εει.ιειιιι·ιοιιεΙε ιιι δειι·ιιεειιε, εεοοιιιΙο Ι'ειιιοι·ιι.ιι οι ΡΙιιιιο ω”.

παπα., ΙΙΙ, Ί '

(σ) (Ιοει οριιιε ιΙ ΒειΙΙε, οιιε ιΙΙιιιειι·ιι ιι ιΙιιιΙοιιιε ι·εΙειινο ε Ριισίο

ιιεΙΙε εεε ινο2ίιια ιίί απ ιιιιονο τοπρεάο ιπίΙίωτε άε(Ι'ίω)ιαΜιοι·ε ιέώ·ίωιο

(Μειιιοι·. ιίο!Ια Π. .έοεεά. ιίεΙ(ε εοιειιιε «Π. Τοπικοι, ιοιιιιΧΧΧΙΧ, [ΜΒ. Μ)

Ε ιιι εεε οριιιιοιιε ο εεειιι ι·εΒιοιιενοΙε, μπει: Ιε. «Με Ιειιιιιιειιειιι·οιιιο, ειιΙΙε ιμιιιΙι επι _ιιιοιεε Ιε οοριε ιιι ιΙειιο οοιιιςετΙο , ιιιιοιιο ιιιονειε

 

ρι·ορεεειιιΙοει ιιιιινει·εεΙιιιειιιε επι οιιιε ιιεΙΙε με Με ρειεε+

ειιιιοιιι, ιιιιιιιοΙὸ οιιιιΙεΙιιιειιιε οτε ιιι ιιιι Ιιιοιιο, οτε ιιεΙΙ'εΙιιο

ειιιιι ιιεΙΙιι ιΙοιιε ρι·ειοι·ιει οι ΙΚεινειιιιε εοιιο Νιιιιιειιο ΑΙΙιειιο, οοιιεεΒιιι

ιιεΙΙ'ιι οιιοΙιτε οεΙ 197 τΙεΙΙ'ει·ιι νοΙΒει·ε ιΙ ειιο οιιοι·ενοΙε εοιιΒειΙο ,

οοιιιε ει ιιετΙιιοε ἀεὶ ι”ι·ειιιιιιειιιι ιιεΙ εεΒιιειιιε ειρΙοιιιε:

Ιιιιρ . ειιιιειιι . οι" . ιιι.ιιιιινι . ι>ιιιιιιιει . ε . οινι

Νει·νΛιι εποε ιιιιιιιινι·ε . ιιιοιιι.ιιννε

Δεν . ι>οινιιι= . Με . ιιιιιι . ι>οιεει . Π. εεε . Π

Με . ονι . ιιιιι.ιι·εινι· . ιιι . ι:ειιεεε . ι>ιιιετοιιι.ι . ιιι

εειιιιιιιι . ενω . εει· . ενιι . ιννιιειιιο ..ιιειιινο

@κι . ειναι . ει· . νιειιινιι . ει·ιι>ιεινιιι.ι . ιιιιιινε

πι” ονοιινιι ινοιιιιινι ενιιεειιιι>ι·.ι

Μινι· . ιι>ειε . ι.ιειιιιιε εοει·ιιιιιεονε ι:οιινιι

οινιιιιιιιε . ιιιιιιιι· . ει . εοινενειι·ιιι . ενια . νιιο

ιιιενε . οι·ιε . ινινε . ιιιει·ιεειεινι . ενιιι . κει·

οινιιιιε . ειε . οι” . πι· . ει . @Η . ε.ιιειιιιεε

εεεΕΚΤ . ενω . ιιε . ενω . ι>οειιιι . ιινιιιεεεινι

ι:ινιιιι.ΔιιΔι . ειειινιι . ειινενι.ιε

Δ.ιι.ν.ιιι.οει·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πιο ινινι:ο

οσε ω)

εενεεο

ι. νιιιι

ο ι.οιι.ι

ο . εεεει

ιιι ι·ε·ιιι

ιι ει..ινιιι

·· · · ε . ι>νι.ι.ι (ε)

' 'ι. ο . . ο ο ο ο

. ι , .ι@ή

ι .
ι ι ι Η' '

Ι Η', η Ρ' ) · ει” . ινι.10

ιιι .
ε.ενειο.ενιιιι....([) η

Ν. 8οιιο Ι'ιειεεεο ιιιιρει·ο ιιι Αει·ιειιο ιιιι εΙιι·ο εοΙιιειο εει·ιΙο, ρει·

ιιοιιιε Ιιεειιιο Ννιιιιοιιιο ΤΛειιιιιιοινιι , οΙιε ενενε ιιιιΙιιειο με: νειιιιεει

ειιιιι εοιιο 8Ιι οι·τΙιιιι οι ΠεΙριιι·ιιιο 8ειιεεε ιιεΙΙε ποιοι οι Μιεειιο

(‹Ιεειιιιειε (ιιι ΑιιΒιιειο ε ιιιιεΙει·ε Ιε εριεεεε ιιεΙΙε θεΙΙιε, κιεΙΙε Βρειιιιε,

ιΙεΙΙε Μειιιιιειιιε, σ.ιεΙΙ'Αιιιεε, οι Ειιιιιο, οι 8ει·‹Ιεειιιι, ο ιιι 8ιειΙιε,

οοιιιε Ιο ιιιιεειε Ψεεειιο ΙΜ τι: ΜιΜιιι·., ν, 1 ), οιιειιιιε ιιεΙ Μ εισι

ιειιιΙιι·ε ιΙεΙ 134 (Ρ. Ο. Ν.) ιι ειιο εοιιεε‹Ιο ιιιιΙιιει·ε, εοιιιε ει ι·ιοενιι

ι1εΙ εεΒιιειιιε οιρΙοιιιε ιΙΙιιειι·ειο ιΙεΙ νειιιιιιιιι (ε):

ιιεΙ νιΙΙε88ιο αΙ'ΙΙιιοιιο ερρει·ιειιειιιε ιιΙΙε ειεεεε ρι·ονιιιειε οι δει·ιιεΒιιε,

ιιι ω ιιιι·οιιο ειι!ει·ιοι·ιιιειιιε ‹Ιιεεορει·ιι εΙιιιι τΙιιε ιιιρΙοιιιι εοι.ιιι8Ιιειιιι,

«Με ιιιιεΙΙο οι Τι.τινιι.ε, ιιι ειιι Ιιο Βιε ρει·Ιειι0, ε Ι°εΙιι·ο οι 'Ι'εε.ιιιιιοινε,

οι Με ιιει·Ιει·ιι ιιι ερρεεεεο. Ι.ε εεε ιιιειιιονειε Ιιιιιιιιιε ιιι Ιιι·οιιιο εειειοιιο

εΙ ρι·εεειιιε ιιεΙ ιιιιιεεο ιΙεΙΙε Κ. Πιιινει·ειιΞι ι:ΙεεΙι ειιιτΙιι οι Οε8Ιιει·ι.

(ε) Ιιε ιιιοι·ιιιοιιε ιιιι οιιι ιιιιοι·ι.ειε ε ιιιιεΙΙε οΙιε Ιει.ς8εει ιιεΙΙε ιιει·ιε

εειει·ιιε :ΙεΙΙε ιιι·ιιιιε Ιειιιιιιειιε.

(ε) ι εορι·ειιιιειιι εει ιιοιιιι εοιιο εειιιιι ειιΙΙε ρει·ιε εειετιιε .Με εε

οοιιι:Ιε Ιειιιιιιειιιι. Μιιιιι:ε μει·ιι ιΙ ιιοιιιε ιιεΙ εειιιιιιο ι.εει.ε.

8εΙιΙιειιε ιιοιι ειε ιιιΙιει·πι Ιε ιεει·ιιιοιιε εοιιεει·νειεοι ιιεΙΙε ιιετιε

ιιιιει·ιιε κΙεΙΙε ειιι:Ιιιειιε Ιειιιιιιε εεοοιιι·Ιε, ιιιιιιινιε ει εεοι·Βε οΙιε νι ει·ειιο

ιιι·ιιιιε εει·ιι.ιι μι· ιιιιιει·ο ι ιιοιιιι ιΙει οοιιεοΙι οΙιε ει ιι·ονενειιο ιιι σει·ιεε

ιιεΙΙ' ιι οιιοΙιι·ε ιιεΙΙ' 880 ιιι· Βοιιιε, ο ι·Ιορο ιΙ ιιοιιιε ιιεΙ εοΙιιιιιο απο

Παει (ε.τοι·φαίε), ςιιεΙΙο ιιεΙ οι Ιιιι ρειιι·ε, οι σει ο Ιιιιιιιιο Ιε εοΙε

ιιι·ιιιιε Ιειιει·ε (ΠΠΠΑ), ε οι ρειι·ιε τΙεΙ οοιιεειΙειο.

(ο) ιιι ιιιιε ει·ιιιιιιιεειιιιε ΖΙ!ειτιοι·ία «ιιι Ιιιι Ιει.ιε ιΙ ιι ιιιει·ιο ω” ιιεΙΙε

ΠεεΙο Αεοειιειιιιε ιιεΙΙε εοιειιιο οι Τοι·ιιιο, ει:Ι ιιιεει·ιιε ιιεεΙι μια οι τΙειιε

Αοοει:Ιειιιιε (ιοιιι. ΧΧΙΙΙ, οΙεεεε οι εοιειιιε ιιιοι·ιιΙι, ει.οι·. ε ιὶΙοΙ., με.

83 ε εεε. εεε ιιιειιεειιιιε εοιιο ι·ιροι·ιειι ιΙιεοι εΙιι·ι εοιιιιΒΙιειιιι ιιιρΙοιιιι

ιιιιρει·ιεΙι, οΙιε ρι·εεειιειιιειιιεειο ει·ειιιο ειειι ιιιεεει ιιι Ιιιεε ‹ιε νετιι ιιοιιι

ε, Βιιι·οιιε, ε Ιε ιιιειει·ιε οι ιιιιεειι εοιι€ειΙι ιιιιιιιω νι ε Ιιιιι8ειιιειιιε ε

νεΙοι·οιιιιιιιειιιε Ι.ι·ειι.ει.ε. ΙΙ ιιοιιιε ει ι-·ιιιεινε, ΙιιοΒο ιιειινο ιιι Τιιιιιιιιιιιιιοιικ,

που ει “Με ιιε ιιεΙΙε δεοει·ιι|ια οι Τοιοιιιιιιεο, ιιε ιιεΙΙ'Ιιιιιοπιι·ίο οι

Αιιιοιιιιιο. ΙΙ ιειιιρο [Με ιιεΙ ειιο εει·νιιιο ε εΙιιιιι·ειιιειιιε ιιεεειο σε

ι:ΙιρΙοιιιε ιιι νειιιιεει .ειιιιι,·-ειοεοιηε Ι'ειιιιο ρι·ειιιεο οι οιιεει' ιιΙιιιιιο έ·

ειιιἶιιοιειιιειιιειιιο ιιιιιιεειο εεε ιιεειιιιοι.ιενε ροιιεειιι ιι·ιΙιιιιιιιιε οι Αιιι·ιιιιιο,

οΙιε οειιιιε ερριιιιι0. Μιὰ ΙΜ (δ). Π. Π. ). 8οεροιιε ιι νειιιειιιι εΙιε

Πεοιπιο Ινιιιπιωτιο ?'επιικιιιοπε Με” ι”ι·ειεΙΙο ιιιιιιοτε οι @είπω Νιωιιιοι·ιιι

Βάια ι·ιοοι·ιιειο ι:Ιε ιιιιε _ιεοιήιειοιιο _ι·ιροι·ιειιι «Με» δειιοειιννιειιοι (δοκι

πιει". 9εορτιι)ιι|ι. ιιι Ποιπωι. Με μι· Ριιιυιοιι. ω., ρει·ιε Π, μη!. 969).

Ισ ρει·ο ιιοιι εο ειιειιει:ιιιι ε οι·ειιει·ιο, εεεειιιιο ι.ι·οιηιο ιιειιοΙε Ιε σοπ

Βιιιει.ι.ιιι·ε ,ειπε ριιο ι.ι·ειει ιιεΙΙιι εοιιιι8Ιιειιεε «ΜΙ. εοΒικιιφε Νιιπιιωτισι

ε τΙει ρι·ειιοιιιι @είπω ο Βοοιιιιο, .ιειιιο με εΙιε Ι'ιεοι·ι2ιοιιο «ΜΙ 0ιιιιιιο

ΝιιιιιιιοιιοΉεΙιοε ιιι ι·ιι.ι·ονειε ιιι οποιοι, ιιιι·ιιιιρειιο, ε ΒιιιΙε.- ·ι
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ΝΗΜΑ. 'Η

ποιοσο1σΙισοστσισιι σσΙ ιιιοπισιοιο σι στο ο σσΙΙσ οοΙσπισ οι

πωσ ο οποτσ σι Ι.. ()οι·οσΙιο ΜστσοΙΙο σ σι Μ. Αι·ιοιιο ΑΙ

Μ- Ν- 68- Ιιιιιο Λ1ιπισιισ ω, ο Ισ εισιιισ σι Ι.. ΓιιΙι·ιο ΡΙσοτιοοσ οτσισιισ

σσΙ οτσΙστιο, σι·σιιστι σσοΙι σσιιΙοιοτι σοΙΙσ οπο. οοισπισ, σ

οοι σιιοττσισ σσΙ οτοεισο ΙΙσιισ (]σεισπισ (909 Ρ. (Ι. Ν.),

σιισιισσ Ισ 1“οτιιιπσ νοΙΙὸ Ισ εοσΙΙσ ο οσοι 1τιισο ισνστιιο ο

(1) ΙΙ πιοποιοσπισ οποιο σοι 8οΙσιισοι ο ι.. (Ζοιιι€ιιι.ιο Μ.ιιισιει.ι.ο

(ο οτοπσιιιΙιοσπισ οπο σιιιιοσ, σΙΙσ οποιο εσι·νινο σι ποσο Ισ εισεοσπισ

ισοι·ιιιοπσ:

ι. . σοιιιιιιι.ιο . ονιιι . πιιιισι:οι.ο

ι. . σοιιι·ιοι.ι . ι.Ανιιι . ι>.ι·τιιι . Η νιπ .ο . "οι

πιο . πιο . στο . ιι . ι>οιι·ι·ιιτισι . σοσιισπνιι

ι>νιιιισοιι ιΜ(:ιιιΝποιιτισ ι>ιι·ιισιοσ πι·

ιιισιι>Ι . ιι . ο . σοοπτιτο . ιστ . ποσοστο . το

ονικονιι πιισνιιι.ισ οι· ιιο·τι-:ιι οποιοι

οο·τσι.ιισ . των . οιιιπ . σο . ιιιιιιιτσ . σιτε

) οι οι: Ντιιι.ισσ . οι·ι.σιτιιτι . πιτ . ·τισε

. ·ι·Διιιιιιι·ο_ . πειτε .

ΜΙ σσπισεισ σσΙΙσ ιοσσσσιο·ισ, ο σο σοσιιιο πο σιεσο ιι ΒσιΙΙο

(Ι.ιοι·. πω. άΙΙσιι1ι·., (ιοπσνσ, 1890, ιπ-4°) ο σοοο Ιοι ιΙ (ιοπστσ

(Μετιιοτ. άσΙΙσ Π. ιέσσσά. άσΙΙσ .ΜΜΜ σε ?'οτό·τιο, Ιοπι. Μαν,

οσο. 11 1ιοο σ οσο. 90), οι νισοσ ο σοοοσοστσ σΙισ ιι επσσσι1ο

Μπιισει.ιο στο οοιτοπο σι 8οι.σι, σσ ιτισιοοιιο σι τποΙ(ο ιποοισ1.τσΙοτσ

ο σοΙΙσ οιιι σιπιπσπ1ι σιΒιιισι οσοστσοιοΙι. Ετοπο ιιοσειι ι ιποτιιι οσοι,

ο ι -(ιιοΙι σοιΙ'οοοι·σπισ σΙισ ιΙ πιοπισιοιο (τιΙιο(σνσ σΙΙο σι Ιιιι πιο

ιποτισ. 0οσΙι οστσ (οεισοτσ ι ιποτιιι σσΙ οπο ιιοΙιο Ε.. (1οιιι·ιιιι.ιο πωπω,

οσιτοπο ποσοτ σοοο σσΙ ιποσσειπιο πιοοισιοιο, πο Ισ ιεστιιισοσ Ισ

σισο , πο στσσο οοσειιιιΙσ ιοσονιοστΙο. Ιπ ιιοσοιο οοι οι σοοστιιοπο

σΙΡοισ σσΙΙσ Ισοισο, οι οοὸ Ιισπει οιι`στιιιστσ σΙισ (ο οσε1στισι·σ ο

(ΞσΙιεοΙσ, ιι οποιο ιπε(ιιπι Ισ ιιοιπισ σσσοτισ σοι οιοσισι , σΙισ οποιο

ΗστσσΙΙο σοοστ(σοσνσ, σοιοσ οι Ιισ σο 8νο(οπιο (Μ Ισοιοτ Μουτ

ίσάισστιάσ1α [στομ- σά σιισ21ιοτ· οτιστσε οιιέπισπι άσσοτισττι «οποιοι

ὶτι £σΙ·ιο. , ΕΠΙ) , πιο οσο σο πο οοσ σοπ οστισιισ ιιοεστσ Ι°σοπο

σο(στοιιποιο. Το(ισνισ οοι·ιο σοιοιοπο σΙισ ποπ εισ σπ1.στιοτσ σΙισ

οτιιπσ ιοσ1σ σσΙ σοσοπσο σσσοΙο στιειισπο, οστσιισ οσο οπο ι·οοιοοσ-.

νσΙιοσπισ στσσοτσι οιιι οοιισσ Ισ ιιοτισσιισ οι 8οι.οι, σοοο Ισ οιοΙισ

ιιποοεισοΙι σο Οσσιιτο οσΙ 706 σι Βοοισ (τω. ιιοοτσ οσο. 59, οοΙ. Ρ).

ΠοΙ(ι·ο πιοποιπσπισ οστ Μ. Απο-πιο Λι.πιιιο Α·ι·ιιιιιιιο σοο1ισπσ ιι·

ι·ισσι·σσ σσΙΙ'σοοιΙοΙι1.σ σο Ιοι σοοιτσι(σ σοΙΙσ σοΙοπισ (3ιοι.ισ ΑοσοστΛ

σι Ποιιι.πισ, σ σσΙ οσιι·οοσιο οσο σοι οοΙι ι·ισσιοΙιισνιι Γσσσοτσσ1.οεΙι

οσοιιιο, τισσνσοσο σοοο Ισ οπο σΙισο(σΙο 8Ιι Πει:ι.ι.ιιιισι. Ε εστιιτο σο

ισνοΙο σι Ιιτοοιο σσσοστισ ιο 8οτσσοπο οοΙ 1899, σσ στο σεισ1οπισ

πο! ιι. 1ιιοεσσ σι ()σοΙιστι, σ ιΙ Βοιωτοι Ισ ιΙΙοο1τσ σεοσι σσιισπισοτο

(2ΙΙσπιστ·. άσΙΙσ ΙΙ. .4α:σσ. άσΙΙσ κάσσα: σε Τοτιτιο, (στο. ΧΧΧ” , σΙσσσο

σι εσισπισ οπο. ειοτ. σ ιιΙοΙοο., οσο. 35 σ πιο). Ι.'σοπο ιπ σοι σοοσιο

σοστσιο (ο (σΙισ ο σοτισιιισπισ ιι 911 σι Ιιοιοσ (158 Ρ. (1. Ν.), οστσΙισ

τι ο σπποισΙο ιΙ σοποοΙοιο σι 8οσιο 8οΙοισιο ΤστιοΙΙο , ο σι ()ιιιο(ο

Τσοσιο σσσοτσοιο, σΙισ σοσσο σοοοο(σ ποΙ σσι(ο οποσ, οσσοπσο ι

Επτά τοποσ (7'Ιισιισστ. στιιιο. τω., ιιοοσ (ποσο, νοΙ. Χι, σοι. 967).

ΙΙ ισοστσ σσΙ σσστσιο σ ιι σσοοσο(σ:

σοι .

ο . τοπιο .

ενι.ι>ισισ . ·ι·ιιιι·τνι.ι.ο

σιισιιιιιιοτι: . σοοο

“στο” νοιιιι.ισ ιιοοιιιι·ι

ο . ιιιισ·ι·ιο . ΑΙ.ΒΙΝ0 στι

ενο . πιιιιιιιισ . ι>οει·τιιιιισσ

σσοστινοπνοτ

“πιο” ι·ι·ιιιιιιονο

στο ι>οι>νιο σοι.οπ

ι.ιιιιιιιοσ ι>οσ·τ·σιιοσοτι:

ιινιι . οι Μποστ σι.ιιικτιιιιιιιονο

ενοπνπονο . ιιιτσιιι>ιι·

σποτ” . ιιισιι·τι

ι. . κοινο .. . ισιτσι·νο· . ιι . τοι .σο . ει” . ινσινο . σιοσι

πονο . ιι . ιει>ιιινσ . τοπικ . σ . σιιτιο·τινο ι>ι-:·τνσ οσιιιιι

··'ΒοΙΙσ τιοοτΙσισ ισοτισιοοο οι τισσνσ σΙισ ιΙ σοο(τσι1ο τσσιοι·οσο σι

σι·ιοιισΙιισ σ σι οσιτοπιιιο(ιι σοπσοτσσιο οσι· τοπιο σι Ισοσιι ποσοσιιιι

τισ Αιιιο·τιο σσΙΙο σοΙοπισ (σοσι·σπο ποσοι), σ σοσσιι Ισοοιι ι”οι·οοο ιΙ

σιιιιοινιτο Ι.. Ποιο Ι·'Διισ·ι·ο σ ι σοσοτιοοι Βιιστο· (3ιοιιιο (3ισειΑιιοι,

Πισω Λουσοι Ποιοι: σ (πιο Αιιι·ισι·ιο· Ριι·ι·ο. Ε σο σοι οι σοιποι·οοσσ

οοιιο(ο·Τοσοσ ιιιιροττοοισ οπο (οι οιισσισοσ, ο σστοο οι (οποιοι

οοιιιισσσιτο σι σεσστσ τισονο(ι εσιισ Ισ οτοΙσπισιισ σι Αι.ιιιιιο Λιι·τιιιιιιιο,

ιΙ σπσΙσ·οστσισ σονονσ σωστο ιο σοσιιστοοι πο οοτσοοσοσιο τοοΙιο

ιιισιιο(ο·οσ ιο1ιοσπισ πσσΙι οποσ σο! 8ονσι·οσ οι ΙΙοιπσ. ΙΙ (ιιοΙσ σι

(3ιοι.ιιι Αποοοι·.τ,·σιιο( σεσοπισ Πσιιι.ι.ισ ,ισιπιοσιτσ σΙιιστοιοσπιο σΙισ

Ισ ιιισσσειιοσ (ο οιισσοιΙοπισ πιιΙι1οι·σ οσοοιιο ιο 8στσοοπο οι ισιποι

σι (Χιονισοο Αοσοσιο, σοοσπσο ποπ πο(ο, οστ Ι,σο(οτιισ σι νοποιο

Ρσ1στσοΙο, σΙισ τοιΙϋστ·ισττι (σοΙοπιστστιι) σ( ωστοσο σ: σπασω: σ1ιοσστ·στο

οτα/ασια( οσονούπω, στνστο σο; €οσστοπι οτσετιιΙοσπ$ σωστο: , σοιπο

Ιοοεσ Ι'ιισιπεισ (ποσο. Μπι. Ι, 14). Λοσι οοποπσο πιοπισ ο ιιιιοΙ

οσ58ο σσΙ ιιιοποιποπισ σοσιτσοο, ιο σοι Αοσοσιο οσο σι σο τι·ισσσ

(:ΟΙ.(ΠΊ|Δ Ιν!.ΙΑ

νι; "κιτ στο

ΠΙΑΝΟ . ΕΥΜΟΥΕ .

ΒΥ'ΙΒ . ι>στποι·ινιιι .

Η . Διιιετινο

ΡΙΤΗι”Μ . ΡΕ()ΙΤ

ΔΥΟ ι(ΒΕ!.Ι.

οσο

ινι.ισσ

120

σποτ

ιιιιιιισιτσ σι ()σε.σι·σ (ει). Μο σσΙ εσσοΙσ ιιιιιοσι ιι·σεσοι·σο ιιοο

σΙΙ`οισ σι Ποεισιιιιιιο, νι οι οΙιστοσι·οοο σσο οιιι ι“τοοιισιιισ

νισοιισσ ι οπο σινιΙι ο τσΙιοισει. Ιιποστοσσιισ σσΙΙ'ιιπ σσοιο ιΙ

οσοσ δ. Ροοιισπο σοι εσσοτσοΙσ ΙοοοΙιιο ο ιιιτοπο σοοιιπσιι

σο ΑΙσσεσοστο $στστο, ο οοι οσο ιισσισστο σο Μοοειιοιιισ (δ),

ο νι σοστσσι·σ ιΙ εσπ,οιισ σοοο ΒισσΙοιισπο ι σοπστσει σιΙσιι

άσΙΙσ στιειισοσ σοιιισσεισπο (ιστιιιο, Ρτσιο σ (ιισοποτιο (σ),

Ι.ιισσοτιο, ΠιεσΙΙο σ (ισπιστιοσ (δ), 5ιοιοΙισιο, Εσιοτιιιπο, Ειισιο

οποσ: 8ιο·ιΙόσιτι ε( 8στάιτιισπι οσοσοστσ.τ ΙισΙΙσ .ι·στοόΙι τσοιοστσνι ( ΤΜ. Η

ο σαιτ.) οσ σΙΙ'σΙ1ι·ο ιπ σοι Ισει;οσι ('οΙσπισ.ι έτι Α/τ·ισσ, δωσω . . . ..

πω, αιτημα: Ηιφσπισ , ίπ ΟσΠέσ (?οτιισΙσ, π (ΙσΠόσ Νστσοποτισ··ι,

οται·ιστ οτσεσιάισ τοιΙιιστπ, άσάσα·ι (ισιά.), ο πσΙ οποιο οτοιισιοιΙιοσπισ

Ισ οσιοι-Ισσοοσ .. πιο, σονο σιισσι·σ τισιοοιπισ σσΙΙσ οστοΙσ 8ιιο

πισω; οι οπο σοοοι 1σπσι·σ οσι· σστιο σΙισ Πεπιπισ (σοοο οπο σσΙΙο

νοτισ σοΙοπισ οιιΙι1.οτι , σοσοιισ ιο σινοτοο οοτ1ι σ'Ι1σΙισ οσΙ (σωρο

ιο σοι Οιισνιοιιο, σοοσιιιοσσ ι”σΙισσιοσπισ Ισ @στο οστού!ο, σιειιι·ιποι

Ισ 1οι·τσ σΙΙσ ουσ Ισσιοπι , οστ στσιιιισοι·Ισ σσΙ Ιοτο εστνιιισ ο σσΙΙσ

Ιοτο ι”οσσιισ. ΙΙ εσσοτοιο ΤοΙσιοιποσ πο (ο σεοτοσοσ τπσπσιοπο, σοΙΙο

σοοσοΙσ ποΙ Ισιο οσσισσοι.σΙσ σσΙΙο 8οτσσοοσ: ΜΜΕ.: σοοο οοΙσπίσ

(0τοοτσοιι., ΙΙΙ , 8, (σο. °7, Εστορ.), ιοσ οπο, ποπιστσοσοΙσ (το Ισ

οπο Ιιτσι·σπο , σ οοτ Ι'οοοοετο ποπ (ο τοποσ τισοτσο σσΙΙσ σοΙοπισ

σι Τοι·τσσ σΙισ στο σοτιστοσπισ σιιισ πιστι1ιιτπσ. ΡΙιοιο ιονσσο, σΙισ

ίιοτι οσσο οτιοισ σι ΤοΙοιοτπσο, οστπιοὸ Ισ οοΙσπισ σι Τοιιιιιισ (Εο

Ιοτιισ σιιΙστο πω, οποσ οσοσιοτ· Απ Τοπιιιιι Ι.ιιιιοοιιισ , Ηάσιοτ. τισ

(στ·. ΙΙΙ, 13), ο ισσσοσ σι (Ισπι.ι.ιο; σσΙ σΙισ οι σοσοσσ σΙισ ο σισεσΙιο

σοοο σοι ιπσοιονο1ι σσι·ιιιστι στο ποιο οπο εοΙσ σσΙΙσ οοοτσσσο(ισ

σοΙοοισ. Ποιοι.ισ στο απο ιιισσιισι·τοπσσ, ο σο πο νοσοπο σοσοτ οσοι

ΒΙι σνοπτι οοΙ ΙιιοΒο σοποιοιπσιο Βοιιιισσ,οοπ πιοΙιο Ιοποι σι Απο,

σΙισ σιεισπισ σι νοπιισιοσπο ο (τοπιο τοιεΙισ σσΙ πιστο. ΙΙ (1Ιονοτισ

(8στά. άσσο, οσο. ΥΙΙ, οσο. Π, σσιι. ισοτιιι., 1785) Ισ σοΙΙοσὸ τοσ

Ιστοσπ1.σ ιπ 0τισιοπο: (μια απο στοα είνα οσΙσπισ ΜΜΜ στι( σο, σοοο

ιια·στιάσ σ οποία: (ιισστπισο) οσΙοο ποσο άἱσἱοιτ Οπιστοσιιι, Πισω

οσσΠιιττι τοσεάσο.ι·; σ οποιο Ισ οπο οοιιιιοπο σοΙΙσ σσεστιιιοοσ (σι1σοο

σσΙ ειισσοΗο ΤοΙσιοτοσο, ιι οποιο εστιεσο Ηστοισσσττι οι·στοοτιιοτ·ιστο,

7'ο·τ·τιιι |Ισοϋ οσ£ισ, (Μπισσάου ροτισ.ι , 7'στι·σσ σινιΙσ.ι, Τ!ιστοι @σε

ο.ι6ίσ, ΙΣ.ιισΙΙισ απο” σο!οιι·έσ (Ιοσ. σο). Μο ποπ στνστιι σΙισ Ισ οσοι

ιιοπσ στο οποιο , σεσοσοσπσοσι ο Ποι:ι.ι.ισ πο οπο Ιιιοι·σπο σΙισ ιοσι

ποπ οποσ; ο εσοτσοεσι σι σοτιο σΙισ ιΙ οσοστσιο σΙοεοσοστιπο (ο Μιτου

ιστοσιοτ . . . οριάοι·στιι, σστπο σεΙι ο1σσεσ Ισ οοοσΙΙὸ ποΙΙσ οπο Βατ

άάτιισ σπ£ιοοσ, οσο. ΨΠ, οσο. 15.

(9) Οσοι [απο οπο! ΡΙσσ:ιστιστο άσοτιι(σισ σο:σιστιι , σ( μια( ο "πάσι

σιιο!σΙσπι, ττισΙΒά σο” εισιίσσο άσισσοτστι2. . . . . Γιά( ισ οοι·ιιττι τισ

Μοτο ποσοι.: (Τστι.ιιστω, σο· σΙστιοσιοισο, οσι 5στάιτιισσ οτσοστσ1. (Χι

οΙιιΙιιι., Πράσινο. Βιοτι., πο. ΜΟΗ', ισ).

(3) Ροτοιιο ι·σΙσοσιι ιπ Βιισσιτιστο ιτισιιΙσπι (οσιοτοσ ?'σνοΙστσ), εσ

σοοσο Ι'οοιοτι1σ σσΙ Μοτο ροτιι£ῇσσΖσ ειιιιτιιιοιιο ο ΙΙσπισσο. σε» σσ

σσσσσ πσΙ 935 (Ε). (1. Ν.), σ ιισΙΙ'σππο εσεοσπισ Γοτοπο σπιτσοιΙιι

ιπειτιιι·ιτισ(ι (Αοσει., σοι. πιο. Ροτιι., (σοι. Η, οσο. 181, σσιι. ΒΙσιισΙι.

- Ε.οοσΙι./ΗΜ. κά., οι, 98. -- 8σνστ. πιο. Με. ΙΙ, 39. -- Βοιιο. ,

ΗΜ., νι , 19. - Βστοο., Απο!. Εα:Ι., σσ οπο. 935 . ( 4 , οι οπο. 937,

5)( 1 σ 10). ΙισΙΙσ οστεσσοτιοπο σι Μσσειιιιιοο, εστω Ισ οποιο σσσσστο

σοσειισ νιιιιιοσ ιΙΙοσιτι σσΙ στιο(ισοσειιπο , σισσ ιΙ οποιο ΕοεισΙιιο: ινστι

τπίπσισ-. . . . οτσυ€ οά€σ :ασκοπα σάσετσιπ σωστο .4Ισ.τ:στιάτ·ι , (τι

οσο ο!στ·ισσε στοπ! σιιτ·ι.ι·Είστι·ι, οστεσσοιιοπσ σ.τσιισΙσ , :οσοι ΕοσΙσπ2ιτ·σττι

στι2Μό(οτ-, σ8ροισ συσσοοϋι·σσ οτσοάισσοστι·ισ σπασω.: , ιπΕστβσι οσοι

(Ιοσ. σο.) ΙΙ σοτοο σι 8. Ροπιισοο (ο (τσσοστισ(ο σο 8στσσσοσ ο ιιοιπσ

εισ1το ιι οσοιιιισσιο σι 8. ιισΙσισπο, ο ΙοιππΙοιο πσΙ σιπιιιστο σι οσοσ

(1σΙΙΙστο (Βοπο , Ποτ. Μοτο., ΙΙ, σ, 8 5). ΙΙ Γιιτσ ιιστινο σΙισ Ε. Απισι·σ,

σιισσσιιεοι·σ σι 8. Εσιιισοσ οσΙΙσ σσι1.σστο.σι 8. Ριο1το, ιοσπονσ ιο

8σι·σσΒοσ πιο στοιιιι(ισο, σΙΙοτσΙιο (ο σεσοπ1.ο σΙισ ιιιιοτσιπο σιοοιισ:

$στιο·ισσ σπάιστσο, οσι σο £σσιοοτσ, οι! ἱτιοιιὶ£ Ρώτα σωστσοσ, οἰ£σιτο

τοοτισε:ιι·σττι -ὶτι ωστοσο άσσσοσι , τοπιστισο οοπσ|ι·.τ: @Η ωστοσο ,

σωστο 0τισοΙιτιο (Ροονιοιο) το|σι·σιασ (Με τοϋ. οστά., Ι, 149).

(4) ΙΙ ιιιστιιτιο σι 8. Οσυ·ιτιο οοσοστΙσ τισΙΙ°σιι1ισο σιιιιι σι Τ0τι·σε

οοΙ 95 ο((οΙιτσ σσΙΙΙοιιοο 300 σσΙΙ'στσ νοΙσσι·σ, ο οοσο σοοτσεεο Ι'σΙιτο

σσ°ειιοι“σσιιιοσσοι Ριιο·ι·ο ο (3ι.ιιιοΛιιιο (ΜστοστοΙ. τοπ., σσ σιοπι

95 σσ(οΙιτ. -- ΤιΙισπιοοι. , Μέτσσότ. οσοι· σστοίτ σ Μέσο. εσσ.·Ισ'.τ. άσο πιο:

οπτΜοτο οπο., (στο. ν, στι. ΠΠ, οσο. 153. - Μπι, ΙΙ: τοϋ. οστά., ι,

149. - Ριο1ο, Με οπο". αποφ, (που Ι, οσο. 439-40. -- Απο, 19ο

ιστοσ1Ι.8στσ.,ΙιΙι. Π, οσο. 1 ο οσο). 8οοο σούι· νοποτσιι σοσιι οποιο(

1οι·ι σσΙΙο οτονιοσισ (ιιτι·ι(σπσ ο σσΙ σοοο σοσιοπιι·ιοπσΙσ σσΙΙσ 8σι·

σσεπσ. Ροτ σοσοιο οι σοοστιισοσ σεΙι σοι σσΙ Ιστοπιστιιτιο., τσοισιτιι1.ι

πσΙΙ'οπιισο ()οά·ισσ (σττϋσπο, νοσ. 'Ι'οΙο, απο”. Ι:·ισοτσβ άσοδι ποιπίπι

(Πισω ά( 5στάε·οιισ, τοι. ΙΙ, οσο. 191 ο οσο. . το.

(σ) 8. Ι.οοεοπισ (ο ιποι·1ιτιιιστο σσΙ 91 σημειο σσΙ 304, ο οποσ σοοο

οοΙΙο σισεσο σοοο ι 8ο. (3ιοι:ι.ι.ο σ (Σιιιιιιιιιιο. ΝσΙ ισιποιο στσιισ σ!

οτιπιο σοι σσιιι τοοποι ιο Εοιιπσιισιιιιιοε (σο1ισσ Μοτο ΤιιΔιΔιιιι),

σσνο οι στσσσ σΙισ οοΙι εισ εισιο σσι·οΙΙσιο, Ισοοσνσει Ισ οσοοσπισ

ισστιιισοσ: · · ·

Ρ. Π. Ν. ι35-3σ.

Ρ. Π.

Ρ. Π.

Ν

Ν. 3ο

. Βοο.

3.δεν, -



72 11166661112101111

6 1166111616, 166616 661 8166116 1111661110 111; 6 11611'61110 661110

111. 111010 11111016 1666 1161661616 1'66116ο 1661010 66116 1101111116

60116 1111611166 61 Το1166, 6 16 11110 1116 1110111161611 66 Ν01'11 8

1011.111-11- 81.210, 6 66 80011611 11 0101-1101; 1116666110, 1110611161016 611

1116 . 6111116116 . 1161 6611111116

11 . 1166111116 1.ν1101111 Ε

18111..ΒΒ11Α'1'1111 11116111 . 111116

611 . 158 . 61111111111616

116 111 10111111 61 8. 01680110 1116860 66161616 16 06811611 1111 1606661610

66601616610 61 8. 1116601110 (1116118161. 110111. 61 61., 1116118101. 116

616111 91 11118. - 61616 81., 10111. Ν. - 16681161., 0618. 4111. - 8. 11116

801. Μ., 11611661., 1111. 1111. - 11616, 8010016011. 186111., 11,14; Ο Β6

160. 66111., 1, 144; 6 811 61111 611611 1181 1016, 1116101161. 111001. 6666.,

1101. 11, 068. 1911). 1

( 1) 11 6111111110 61 8. 8161611610, 6116 16111111 616060 666610 61610 6616

01166 666616016, 66 61111 ν6660ν11 61 ?ΛΙΜΑΝΙΑ (661166 011116), 66666

1161 15 1668810 661 66666110 6660 6041 6 1166110 618. 1111610, 0611060

66116 61116 61 1368111111 Β 661 138130 1116116106616 66116 86166866, 1181

16 86611610 661 980, 6660660 81011111, 6 661 808, 6660660 11 11616; 611

61 81113 0066060 666616 6066611611 811 6111011 6 1606111116611 611611 661

1016, υ1210111Π'. 111001. 61166., 1101. 11, 1188. 50 6 888., 6 068. '10, 6

1101. ΙΙΙ, 068. 903). 111 66616 1166111616 001, 6116 11 11616 11166166 111

1111116 1161 6661116 (116 160. 66111. , 1, 144), 11611660 1 Β0116661611, 6

1'600611660 17060811 11 61611116 111616 81., 1016. Ι 6118., 068. 5, 6 11016. 11

1116., 068. 1011).

· (9) 1.6 116161116:1066 1101 16111010 110113 11011666 0 0011.1111'01111111 661

1'16611ι1066 6116 111 616601161161.6 116 16 1111110 61 Τ01166 6611°601·116

1181 1819, 6 6116 61 01666616 81 6066611111 661 11111660 66116 Β. 1161

11616116 66811 611161 61 8666611. 11 66010116 66 11181111 1661610166, 6

60611666 11116116 16 0861 8118 06116 16 66866616 1661066:

16111>1.1·61 Ι·'011ΤΥΝΛΕ

ΕΤ · 6161116111 · ΟΨΗ

'1'111Β11ΝΑ1.1 · 11.1 · 601.161

1116 · 8ΕΧ · ΥΕΤ1'8ΤΛΤΕ

0011611166 6661111111

Η · 111116 · 1161011

6 11°Ε"Ρ1108'ΑΥ11'1Ί

11161111 111011 6.166

6111111116 · 1 · 11161110

1111111160 · 111111 · 1111.

6111610611 · 1161111111. · 11

11600116611661160 0 116 161 610611166610, 606 6016166616 0616110

6116061116 61 6161 66161110 6611°6111161116611116 611111 61 '.1'01'1'08 1161616010

66616610 6116 66666116 111Υ1111111 1188111111, 66 1166 1166111611 601 1111111

6616 061 16 11'211111210Πθ 661 668061 116 1 0111611 Ο 1161 1'61611111116116

61066 66116 8111611616, 1116 61166610 061 6666161 1'11Γ01'81.0 6111 111080

1666661160 16 6111 6018611660 61161601 1011166111 6116 166610ν611 6611161,

661 1111611 1111601 0881 81 1166060 811 6116611. 1.16 1166161066 00001616

1610066 6 61116111 1116611 11 60166 61 Ρ616::0 1180 16 11610610, 606

10666660 10166 60116 6011061 86661611 661 0161011, 01661610 01616111

6116 6661111660 661 1111166611 66116 1166111660 , 16 6011066 60661616 1161

0166166 1311661110, 6116 80116160 1'81'81118111810 86166866 118811 6111611

6661 11191 16160 666010 6116111160. 1.11 01661610008161166 61 66110 16111010

6 116611166 1111111666 111 1611616 661 1880, 6 16116 61 0611111166 1681066

60116 6161606 661 60616 1166611161 0011611118116 (Τ01'1110, 616160. 1106

1666, 16 1111). 16 1616 0661161066 161060 66006116 66166610 1110116 61116

1661161061, 1161601681 6 160661616116 11 161600 6 16 16660 1119811 11016161

1106 1111611660 666016 6161111110. 1.6 166111.1061606 116 6616011180 661610110

661 66666110 166660 61 8666611, 6 6616660 1111011616 8 6110 111080;

116 61110 116111661160 6611101680 1116666 66816110, 6 1.1'01'έ181 016661116

166616 66116 06611166 61 8. 11611160 61 1101166; 166 1 16066161, 6 111166

1'61110 11 81 66018616 61 1606616666 1611 Ο 01686ν011 111 0060 061

110116 60666610 6 6061061610. Ι.'18601661.6 166011161016 11181 1111016111,

6 1'1110111'1111111 66061116 1101 66611-60111 61111661161060 681611616166616

6 1011161116 111161 0060 6116 16116116 1161666116 66116 6611611116 66160

10616661 0 6016166616 81 11110 1160161116 6011 116060666666,61161006111

160611166611 66111611 66116 616111161066 606 60111111 6116 8666106116 60

111666 61 116116 Τ61666 6'Α661116, 108166 61 86166866, 16 116616 01

11111111'11 1'666611661066 6611'111·66 61 66110 66111110 6 661 11108111 1311130

616611. Ε, 11666116 1'16661160 111 1611 66611 10666 6610 16 11661 1661110

6 6111 11111'61110 660616 01115 1166111616 606 0161166616 606618110 6 606

0166116 6606116666 16 6666161011 1611111116 66116 8166611166 1016666,

6611661 1111161116 11681661616 16 10111166 666 1111610 811 616661 16610

6666611611 66116 1111166616, 6 61160, 61 111161 6611111610 1611161116. Α 1111198111

1011666 0106611·611166 616 66616610 01011611111661116 11 16111010 61 Το1166,

6116 601166 666616 610110 6111160, 0016116 1116160 111010 11111016, 010611

161016 61 0138111°Β, 6 01616110 61 86166866, 10 11616610 1188181118 6116

1166111611, 61 1110611616 66 6116 6010666 , 011616 816 10116616 061 1166

61116666 (1·616.11616 6111161166). 1.6 1161661661066 111 111116 60110 16 6616

61 11111110 11168610 8111111660, 1111111110 1111111616, 6 66161016 66116 16

06111166; 66 60 66616616 80 10 11111616 61816 ΡΡ 60116 1661161066 110

91181618, (11111131'80 66 8611111110 8166116110, 6116, 1160616660

811660 6186186616 6116 1'011616 111 66686116 6 60666 0111111116116(Ρ6661116

1111001166), 011610 66 1161111660 1666116610 (Ρ10-Ρ161016) 61 16611616

66 6116110 1 60166666616611 1181 1111110100 6 661 6110 0106111161016.

81111,010 66116 18111110 16810110 61111166616616 11 1361116, 1111016110 01660

611 111116116116 1166116. 11011166. 11111611. 101160, '110. 11111110 6 011118,

1890, 16-4°). 11116 606 616660 6811 61111 160611616611661116116 10 61116

1166610 1181 1611100 16 661 111010 11111016 80161110 16 86166866, 6660

606 61116116 16668161 6180616616660 11118 10666 16810880 111010 11601

6610 66 116'1661161066 0161611666 (6), 6 01011611111116616 11661 66660

6111 0 1Π1111'12201.8 16 16880 16166 (110. 1111, 111. 1011111111) 661 606160

01116111116660, 6 16 16886 6606661166 11111. 1111, 111. Π) 661 606166

Τ801108111110 (0). 1111666660 001 60616 101166166610 66116 6116 6180

61661661066, 6116 16 86166866 606 6111116 6ν111.0 Ρ1Π1811Π 0 Ρ11ΒΡΕΤΤ1

011166 661 815 6611'616 1018616, 6 6116 1111111610 61 1111106611: 11111111

01001116161·6111 (6100 66116 86166866, 66116 8161116 6 66116 00161611) ,

06616 61 Ρ1·006161016 111 1166616, 616 61610 66061610 6611'61110 11111110

66116 0166166666 11011'180111 1160 61 840 (Ρ. Ο. Ν.), 116666 6 606611111

6616, 6116 1'11166111.1066 10666 0061611016 61 66110 6660, 0016110 1116160

111010 11111016 11 600616 1111661110 1181115 6116 61161116 61 Ρ111:11111·10 66116

86166866, 6 61 Ρ11061166·101111 61 1111811610 (ΡΤ001"'11ωΤ 11606111 11101111

Ρ166/6611α Ρ1001116166 5616111166. 16661. 6666.). (110 6110110610 601110

11610, 6ν6660661 6 016616616 1611066 1110616811 61666) 1101111 81888818131'1·

61066, 6 61666116 6116 0016666 11666161 16 1160 11111 116 6661 6611'616

1018616 850, 351 6 355, 60110 1,1Π1ΡΘ1'0 61 1106111660; 16 811166 6116

11011 6010 6666110 601116 66116 16 16661116 61 0616066 116 1111010 1111

1616 11151 1606111116610 1111111660, 6 11 11111016 66116 611616881610111

61161660 6 61 Τ6060610, 166 1601116 1111116660 61 116 666010 1611610 16

11616 6111 661 160611166610 11166661160.10 606 6168116111 16 1066 6011616

6 11116610 16618116 61611601080 611160 061 1611161111 161166 6011 1311111110

0610661 6 661611616616 116660 1181111 1161611161.1066 661 1616010 66116

1101111116 111 101166; 1116 6011 00660 6161166661161 6611'06661ν616 6116

1'61801116610 11661610 1181 111.010 61 Ρ16/6110 116610 66 1611016 11011 616

611116616616 601160 1161 0016166 11111661 118110 0011888118Μ8 6061 86

1181'8116 11601616. 116061066116 6600161110 66 8116111066 (116001.1111. 11111,

95) 13118 81 6111616611660 01061166116166616 11161011, Ρ16.11111 ο Ρ16/6116

1 8016166611 6116 11 666610 16116116 6116 0101116616 1066616811 16 60116

116116 6111111066 1611666 606 1611811610 661 795 61 1101116 (Α. 11. Ν. 37);

6 1)1011θ 0118810 6166 61116161661116 6110 61666666 110118 6111166116 010

Υ1Ι10119 61166 61111111 Ρθ611"1Π'ΗΠ 11166[6616111, 11166116 061 10 1666661 1111

801 01616110 66 80116166116 6116 0 116 1116161116: 611111 6611061166 011161·

1161 0817118 1111101111 0166[11611111 (Η10'1. 110111. 1.111, 068. 11110). Β 6611116110

(8) Ε8181.8 1161 Τ6.1010 116116 1.161·ί:.10111 1111111111 , 11ο 11), 66 6 16 1168116616 1

11 . .

111 . 111.11 . 1116 . . .

6101111.110.61...

8611116116 16 16886666 616· 6611066, 11 11610 66110 6116 81 11161116 66 116

1111110 11111010, 11 1111811! 616 61861161· 2911111111! 61118616116116 1111811111, 0

11111661 116660 6 66110 61 1611116 116116 616666 61111616, 60166 61 1166116 66

116'61116 1661161066 0600116616 66110 8006 (Μ1.166ΙΙ., 1168. 857).

τι· . 11111 . ΓΕ1.181

110 . 81110 . 111111 . 11116

11.11 . 1161111116

11111 . 13ΔΝΟΠΕΡΑ8

11'.Α.ΧΧ11Ή1.116.11.Π.Χ

'Ι' . 16111 . 1'ΕΒΛΧ . 1'1Χ

Η . Α1$111ΐΟ . 01,'Γ1160

01113818 6660666 16 1101060116 6111 11611616 (Μ611101. 401018 11. 6111661111.

016116 66161160 111 1011110 616666 61.166., 1.016. 1111111', 068. 94), 11 1111616

60681116111116 160110 1681066101166616 , 6116 111010 11111016 810 61610 11111661

61666610 16 86166866 66116 1111611111 61 01616110 , Β 16616166 61 010611161010

111 0661116, 601116 81111110 1166110,1.111111110 1111111616 60110 1161116, 16 11111181·

61110 60110 1166066660 6110 6166110 81660 61 01616110 6811118018. Τ61161116

811 6666611611 160611166611, 80 6611111660 6 66161 1116881011 11611616 611116

Ρ131'801'18 61 1111110, 1106 66111160 11611166 166166ι1066 661 1611100 1118111 6811

6166 11661110. 81116116 66006116 0 60111116 6 11116 1611161 661116 006161101

11181110 1161611616 , 66116 1111611 0611610 116 11060.

(11) 110 616666610 661 60016666110 16060 1'61106611 6111161066 1611666 1161

1161116 , 11 1111616 6010 16 16886 1166661616 6 11666 66116 6606661166 1161

0011166 ?'0060616160 (1110. Β 111.. 611611.), 6116 1616616616 16880616116116 6

17111016 661 3114 11611'616 1018616. 111 1166610 11111016, 6116 1101:1601101'1161

11610 61 Υ616616, 116110 Α1111111660 111616611160 16 0111160801 60' 111101 1111111

6101161, 1161 1111611 61 1116116 611'616 666016 1111111111 1161 311 (1161.

λ16111166. 01616611., 1161. 01161111., 1111. 111011, 0; 11111111, δ; ΧΧΧ., θ;

ΧΧΧ1, "1). Ε 66 06110 61166610 20111610 (Ηί.11., Π', 8). 016 11 11111616

661 16111111 61 νΕ1811119 6 6116110 6116160 1181ν11.1101°θ '1161-01110 61 8616681111,

11 1111616 11666 116 666010 011166 61 11111 6 11111661 111 16111110 16 161.166 111

1111616616 11 6610161016 661 16111010 661111 Ρ01'11ΗΠ 1101 Ρ81'8011Β88106811118

661061 116116 611616 16881. . 1, · - 11



τιιιιιι. 73
:

!;ιοιιιιο; οιι!ιο.ιιοι μτιιιιι οιιιιι «οι .ο:οςκι!ο εοΒοοιιιο !ιι μισώ?

ι! ιιιοιιιονο1ο ιει.οι·ιοο .οοοιιοο, μοι ο ιιοττοτο, φορ @απο οιιιοιι:ιο Ροσ

Ρποο·οο.ι ι ,8ονοτιιοιιιι οι οσο 5οο!ιο, ο.Ριιο,-Οοκοοι.ι ο!ι ο!ι.τι ο!ο11ι

Λο! εοιιοιο (ιιιιιι., μοΒ. 861), πο! οιιο οι οοοοτοο οοιι,8νοιομιο (0οιον.

ιιι.νιι), ιο!ιονιο οοοειιιοο,ο, ο!.ιο τιεοτνο ιο!ι ιιοιιιι μοι· οο!οτο ο!ιο

8ονοτιιοεοοτο ιιι ποιοι (Μαιο Μπόκα ιο “Μια Μεσοι· υ·οσοτυονιι) , ο

ο!ιο ο!ι οπο ωιιι, ιοιιο!ι αιοιοοιιοτο!ι!ιοτο ιιο!.ιο οΙιτο μο·ονιιιοο, νο!!ο

ο!ιο οι ο!ιιοιιιοειιοτο Ριιοι·ιιτ·τι (μι απο “οικω ιπιμοτοτοιιι.....

μτοε|οι:Εοτ αμμο!!ουι8. Μο. οιι.). στο ο ιιοιι πισω, οιιο· !ιι 8οτ‹!οοιιο

ποπ οι οιιιιονοτοιο !”το !ο μτονιιιοοι.ιο!·ιοιιο 1ιιιο 1ι!!'οιο οι Ωοο1οιι1ιιιο,

ι! οιιο!ο ιιο!!ο ιιιιονο ιιινιοιο.ιιο Μ!. ΜΒΜ τοιιιικιο ιο οο1ιομοιιο ο!

μτοίοι1ο μτοιοτιο ι!'1ιο!ιο (α). Βιιιιοιιο ιιοι ι.οιιιμι οιιιοι·ιοτι , οοεοιιιιο

!'ιοο!ο ιιι‹!ιμοιιὸοοιο ι!ο!!'οοιιιιιιιιο1τοοιοιιο ιιο!ιοο, ο οιιιιι‹ιι οοιιοιιιο

τοιο, μο! Βονοτιιο, οοιιιο μτονιιισιο "στα 11οδιαιιι, ι ειιοι οονοτιιου.ιτι

ι!ονοιιιιο ι1εοτο, μοτ !ο ειιιιιιο12ο νοιοτι1ιο οι Διιοικ1.ο, ι! ιιωιο οι

Ροιιιιοι·τι. 0ιιοοιο ιιωιο μοι·ιοοιο, οο!ι!ιοτιο ιιιιιιοοοοο οοιιοτο1ιιιοοιο

!'οιι1ιοτιιο οοι οιιμτοιιιι .ιιιοοιιιιι·οιι ο!ιο ε'ιιινιονοοιο ο!!ο μτονιιιοιο,

Ιοεροι·ο Μι Μισο ο μτοοοιιεο!ι,, οποιοι ο οοκοοιιοι·ι, οοιιιο οιοο Η

8ιοοιιιο (Πο αοΜ.1ιο. 11ο!. 1., 186), ο .μού ομοσιοιιτιοιιιο Πιοετοιιο ,

οιιοιιοτινοιιοο_ οι! Μισο ιιοι οοο_(ΙΙ. (Σ.) οιιιοιιιο ρωιιιι ι οιιιοιιο

οονοτιιοιοτι μτοινιοοιοιι οιμωοοιιο. ιιο Ροιιιμοο (ασ οιιίτιοιιο ιστοσ

ρωο, οιριιι Ροοιριοιιισ |ιο·Μ14ικ-Μ, Μπι οι οπο οοοπονοι·ο, ΙΜ

οι που. .οι «“δια ιν'. ο), .οοπιμοιονο οι οιι·ιιιο οι οονοτιιοιιιι Μο

8οτιιοοιιιι 1ιιι σοι 1οιιιμι οι Αιιοιιεω, ιιοιι οο!ο μοι· !ιι οοιιοτο!ιιο ι!ο!ιο

οπο ειοιιι!ιοο2ιοιιο, πιο οιιοιιι!ιο μοτ ιο εμοοιο!ι!ο οι ιι!!ιιιο, οιιιο

μιοοοιιο ο‹ι 01ιιιι·ιοιιο οι οι!ι·ι!ιοιτε!ι. νοι!ιοιιιο ιο,οιιιι, ο!ιο ιιιοιι

ιτιοειο1το!ι ιιιιοτο οοιιοεοιιιιι , οι οιιο!ι «ιο ιο! !οιιιμο ιιιιο ο Οοο!ιοτιιιιιο

1ο ο1!'ι‹!οιο ι! Βονοτιιο ι!ο!!'ιεο!ο, οοοιιιιιιιοιιο οιοιιοι ομμο!!οι.ι 8οινοιιο

'ποιοι ο ρι·οοοιι.το!ι, ιι:οτοιιο μοι:ὸ μιιι !τοοιιοιιιοιιιοτιιο ι! ιιι.ο!ο οι

μτε/οι1ι. Ποιοι 1οοο 8οποιο· σκοπο πο! '14 ιιο!!'οτο νοιοοτο (1:οσ·ιο.

«ο Μαοοιιι. , οομτο [πιο. οι , ω!. 1ο, .ιο ω.), οοιιι Βιι.ι>οιιιοιο Οιιι.ιιι·ιο

πο! 9.53, οο!!'οτο ι1ιο‹!οειιιιο (Ισοτιο. οι ι(·ιοτοοπο., οομτο μη. 67,

ω!. Θ, ιτι ω.), ο οοοι μιιτο ιιι.οιιιιο ιιιοοτιο οποιο Βιι.ιιιο ο @οικτο

Βοοοοιιιο, οοιιιο οι τιοονο ιιο!!ο οοοιιοιιιι ιεοτιιισιιι:

!.

ι.·ο.ιι.ιιιο·ι.·ο·οιι.·

ινινοικο · πω: · ιιιιτιο.ιιιτ

τοσο · μια · τω” · Με! · οιιιιι

πω: · νιιιιιι:νι. · το . πε ·ιε

που· · νιιιτιονι. · .οι ·ἶιο -Ε

ι>ιιοξ· ο! · οιιιιοινιιιι ·· οπο:

πιο πιο · μι · πω: · οιιιι.οοιιιιο

κο -ῖΕ · Πι · ι.ινοι-:ιν·τι · ιι

ωνιιωτινο

ο · ιιοινι1ιονο· · ι>οιιι

που .· ο : ειιιιι·τοιι · οι".

π: · τοιιιιιιιιιι · ιιιιιιιοειιιιι

Λ!ιιτοιοτ, ιιοι.ιικι11, Θ.

Αν!ΗΠ.ΤΟ

δ.

ο ' Β08ί.)Ο!Τ!Ο ' Τ! ' Τ? ' ΡΟΙ.Τ. ' Ι·'ΠθΝΤΟΝ!

ιιιι.41ιο ' ?ΑΒΕ ' Α ' 008 ' Λι)!.ΕΕΤθ ' Ρ!!Λ!Η' ' ΕΟ!! ' Τ

Τ! ' ΤΤΗΒ ' Η”. ' @ο ι' ! ' ΠΔΕ. ' ?ΚΟΠ ` Ανον8ι0ιι

Α!) ' ν1ιετ1ο ” ΧΧ “ ΠΕΠ ' ΡΕ!! ' Ρθ!)!ΤΥ'Μ ' ΕΤ ' ιιι·τιιν

!Τ!ΛΕΙ ” ΕΤ “ ΡΟΝΤΤ'Η ' ιιειιιιτ:οοΑΝι:νΜ ' ΕΤ

ΡΑΡ!!!.ΛθοΝ-!ΛΗ ' Μισο ' !ΤΕΕ! ' Α!)

νιιοτιο ' ΧΧ ' ΗΒΗ ' ΡΕ!! ' ΡΛΗΡΠΠ.ΙΑΠ ' ΕΤ ' -1.νοιοικ

'ΡΤΗ!ΤθΗΠ ' οΔωντιιιιο ' ΕΤ ' Μονο" ' ΕΥ

(Π.ΑΒΕΒ ' ω!!! ' Ρ!!ΛΕΙι' ' ΛΗ!ΊΟΝΑΒ ' ΙΙΒΒ!5

?ΠΟΠ ' ΑΤΗ ΤΑ!) ' ΥΒΩΤ|Π ' Ρ!! ' ομοια

?ΕΟΟ ' Ανα: ' ΕΤ ' Ρ!!Λ!!Τ ' ΡΠθ ' ΒΑΠ!)

ΟΡΤΗ!0 ' ΒΤ ” ΒΛ!ΤΩΤ!88ΠΤΟ ' ΡΕΑΕΡΟΒΤΤΟ

ινοιιιιτινο · να:

·τ.ιιινι. · οιιον · ειιιο

ΜΜΜ, Ε!. κ. μ. οικον. ι.

Νου οτο μοτο οοοιιιΐιιοο οσε! ιιιο:!οο!ιιιο!ιι!ο , ο!ιο ι.ο!νο!ιο ιιοιι νο

!οοιιοι·ο ο ιιοιι μοιοοοοτο οοειιιιιοτο ο!!τι ιιοο!ι, ειο οοιιοτο!ι οιιο ομο

οιο!ι. Ιιιιμοι·οοο!ιο Ι.υτ.ιο Βιοοινιο, ο!;ιο οονοτιιονο ιο 8οτιιοΒιιο οοιιο

!'ιιι.ιμοτο οι Βοιιιιιιοτιο, οοιιιο οι ο νοι!ιιι.ο μιι)ι οομτο (μη. '70 , σο!. ο· ,

 

(ο) δο!ι!ιοιιο οιο οιιοο1.ο !'ομιιι!οιιο μιιι οοιιιι11ιοτι1οιι!.ο ο!ι!ιτοοοιοΙο, οι!

ιο !ο οοΒιιο ιιι οιιοοιο !ιιοοο, μοι·ο!ιο ι! Βοϊ!!ο !ο ιιιοιιο ο Με:: 6ο! οπο

τοειοιιοιιιοιιιο , ιιιι!ονιο μου ιιιοιιοοιιο ιιιοιιιιιιιοιιιι ο εοτιι.!.οτι ο!ιο Πιο

οιοιιο τιοο!ιτο οιιιο ο!!'ιιιιμοτο οι Ατ!ι·ιοτιο !”οιιιιονοτοπιοιιιο ιιο!!ο 8οτόοοιιο

Πο ιο μτονι1ιοιο ιιο!ιοιιο (τω. ιτι!!ι·ο με. σο, σο!. Ή, πω. θ' ). Ε! Μι

ιιονο οιιοοιο εοοοιιιιο ομιιιιοιιο !”οειιο νοτο, οοιιιο μοτο οοοοι μτο!ιο!ιι!ο,

με οοιιοοοιιιτο!ι!ιο ‹ιο οτι οοιι!ο ο!ιο Γιοο!ιι οιο οι.οιο μτονιιιοιο μτοιιι

σιιο!ο οι. Μι. μτιιιιο ιιιοιιι ιιο! εοοοιιι!ο οποιο οτιοιιιιιιο, ο ι!ο!!'ο!!το

οοιι!.ο οιιοτο!ι!ιοτο ο !.οτι·ο !ιιΙ!ο ιο τοΒιιιοιιι Βοι!!ιοτιο, !`οιιιιοΙο ιιο!!ο Μιμ

μοοιιιοιιο, ο!ιο ι μτοειτ!ι ειιτι!ιο!ι!ιιιιιιιι ονο!ι› ιιιοοοιιιιοιοιιιοιιιο ι!ο!!ο

εο!ο ο!ιι οι !)οοιοιι!ιτιο.

 

ι!οιιιο οο!!`ιεο!ο) !οοο ι·ιμοι·οτο μοοο 1οιιιμο ομμτοοεο εοτιο τ.ο.κ.ι.57.

πιο!. 9) ο!ιιοπιονοοιμτοοοπ.ιοΙο; !ο ετοεοο οωιο ιιοονο Ποιο Μαιο

1°υουιιιιινο (ο), οι οιιι ιιοιι !ιοιιιιο οιιιο ιιιοιιιιοιιο ι εοτιιι εοτιιιοτι;

οι! Βι.ιο νι·τιι.ιι πο! 989 ιιο!!°οτο οτιειιιιτιο (Ιιοή:. οι Γοτάοιιο. , οομτο

μη. 68, ω!. Η, ιιι ιιο1.), Βιιττιιιιο 0ιιιιυιοιο !το ι! 808 ο 811

(Ρ. Ο. Ν.) (ο), ο Ροιιι.ιο νιιιιο ιο οποιο ιιισοτιο ω) 1ἶιιτοιιο νοτο

ιιιοιιιο , ο οι ομμο!!οτοιιο μτοειιιι ειο!!'ι.οο!ο. Ιιο! ο!ιο οι νιοιιο ο οο

ιιοεοοι·ο οοιι ιττοιι·οοο!ιι!ι μτονο οι 1”ο1.ιο, οιιο , τ!ομο !ο ιιιοιιιονοιο

ιιινιειοιιο οι μτονιιιοιο !.το ι! οοιιο1ο επι Διιοιιο1.ο, οι ιιοιιιιιιι οοιιοο

οτι μτομοο1.ι ο! τοεΒιιιιοιιιο οο!!ο οοεο εοττ!ο, ιιοοτοιιο ο!ιοτιιοιινο

111οιι1ο ι ιιιο1ι οι μτοειάε, οι μιν/Μο ο οι μτοοοιιοοΙο , ο το!νο!1ο πο

μτοεοτο οπο ιιιοιοιιιο, οοιιιο !οοοτο 8οιιιιιο ΙΙιιο·τιιο ο Ροιιι.ιο νιιιιο

(πιο. οομ.). Ετ! ο μοτ οοιιοοοι.ιοιιιο οιι5οι πιοιιιιοειο, ο!ιο ι! 1ι1.ο!ο οι

μυ·οοιιιο !ιι !ιοιιει σ!οιο ο Βοοι.οτι1.ιιιο οι Βονοτιιοιιιι οοιιο 5οτοοοιιο,

ο!!οτο!ιο !ο τ!ιοιιιοτο μτον·ιτιοιο μτοοιοιο!ο ιι'11ο!ιο, ο ο!ιο αΐοιιοτο ιιι

μοι Μι ιιιτοιιο οοει ομμοι.!οιι ιιιιο οι €οιιιμι ςιο_ο1°ιοιμοτοιοτι μοι, πιο

ο μιιτ νοτο, ο!ιο ιιιο!ιο μτιιιιο οι βοετοιιιιιι0 ΐ.-Μι!οοιιιιι Βονοτιιοιιιι

1ΐιιτοιιο ομμο!!ο!.ι μτο/ε18ι ο μοοοοιιοοιι, ο σου μιιι !οτ8ο ,ο οοιιοτοΙο

νοοο!ιο!ο ρωιιοι άο!!'ιοο!ιο. Δ οοιιίοτιιιοοιοιιο «οι τω! Πτι οι! οι!ο

8οι.ι «Μο ιο οιιιοτι1ο οι οπο τιομοι.τοιιιιι οοτιΜοτι. Ι.'ιιιι0 ο ι! Βιο

τοοοιιειι!ιο Μοοτο, ι! οιιο!ο !οοοιο εοτιιιο: Ρι·ιιο.ιιιι€.ι ποιποπ οοπετοιο

ο”, οοοιιο οι μτοσυπο·Μοτ, οι Ιοοα11ί ω” , οι οποιοι μτονιιιοιιιο

τοοοπ1ε.τ, Μο! .ιοποιοτο: Μ, ματιά” αμμο!Ιαπωι· (Μο. Ι , Ρέμα.

Μ: ο1)ιι:. μπιι·οιά.). Ε !'ο!ιτο ο ι! @ο οιιοιο Βιοιιο, ι! οποιο, ὰομο

ονοτ ιιονοτοιο ιο μτονιιιοιο ομοιιοιο ιο εστω ο 0ι!ονιοιιο ο‹! ο! εο

ιιοιο ιιο!ι'οοοοιιιιοιο οινιοιοι.ιο, ο άτιμο ονοτο τιιοτιιο !ο ομοοιο!ιιο ‹!οι

ιιωιι οι οιιι νο!!ο Λιιοιιειο ω» !”οιιοοτο @ποιού ι τοιιοτι σοκ πιο

τ!οειιιιο, νιι!ο ο (!ιτο οι μτορτοιοι·ι ο μτοοοποο!ι οο ιιι Ιιο!ιο , ο οι

μιν/Μι 80 ι'ιιοτι ο'11ο!ιο, οοιιοιιιιιι!ο !ο οπο ιιοττοιιοτιο οοιι οιιοειι.ο

μοτο!ο: Μ! Μπι: ι1ιιοιιο Μεση άοστοιππι ο”, οι απο ότι θαοοατιο,

απο ότι τοΙίοιιιι.ι μτουίποιο.ι μτοσιοι·ιι ω: οοιιοιιιατε·σ μτοε.εωε·.τ "Μιο

τοπιιστ (ΗΜ. Ποιο., !ι!ι. ΠΠ, μη. 861). Ωοιιιο ιιιιιιοιιο μοιονο ι!

Βοϊ!!ο οιο!ιι!ιτο μοι· οοτιο, ο!ιο μτιιιιο 0ο! 315 ‹!ο!!'οτο νο!οοτο , ο μοοο

ιιιιιοιιιι ιιοιι ονοοεο !ο 8οτιιοΒιιο ονιιιο ρι·ο.ιιοι μοτ Βονοτιιοτ!ο2 Η

οιιμμοο1ο οιιοιισιιο, ο!ιο ιιοιι ιιο ονοεοο ονιιιο, οοιιιο μοιονο ο11`οτιιιοτο,

ο!ιο μτιιιιο οι ιο! τοιιιμο ιιοιι ιοεεο :ποιο εονοτιιοτο ‹ιο μτο[ο18ιΡ Ε (ιο

οι!) ομμιιιιιο ο!ιο Π!μιο Υι!ιοτο ομμο!!ονοει μτο/οι1ο.οοιιοτιιο τιεο!ιι

ιοιιιοιι1ο ο!ιο ι! ιιιοτιιιο Τιιττιιοιιο οτο μοοιοτιοτο ο!!°ο!ο οι Ποε1οιι

ιιτιο? Ι.ο οιιιοτιι.ο ιιοο!ι <.ιοτιιιοτι οιιιιιιιιοιιιονοιι τοοιειονοιιο οοτιοιιιοιιιο

ο!!ο οι !ιιι ομιιιιοτιο, ο οιιοιι‹ιο ο.ιιο!ιο οιιοοιο οι !”οοιιοτο μοιιι!.ο νο!

@το ο! οοιιοο ο!ιο οοιι ιιιο!Ιο οτιιιιιιο ιιιοιιοιτιο οο!ι οι ε!οτιο οι τιοτ!ο,

νι τοιιιιιιονοιιο, οοιιτο ι!οο !ιιοΒο ο τομ!ιοο, ι ιιιοιιιιιιιοιι!ι μιι`1 οομτο

τιμοτιοιι, οι ο!οιιιιι Μι οιιο!ι, εο ιιοτι οι οιιιι, μοτο ο!ι'οο!ι ονοοεο

ιιοιιιιο. Νο μοιονο οιονοτο ο! ειιο οοειιιιιο !ο τιεμο11ο!ιι!ο ιιοττοιιοιιο

ιιο! μι·ιιιιοι·ιο ιοιοτιοο οι 8οι·οοοιιο, μοιο!ιο ι! Ροτο ιιοιι οιιο!ιιοο ιιο

μτοοιιιι πιο μτοι'οιιι ιιο!Ιο οιιι ο!ιο μτοοοοοιιοτο οιιο!!ο οι 0οοιοιιιιιιο,

πιο ι!ιοο μτοοιοοιιιοιιιο ο!ιο οοιιο οιιοει.ο ιιιιμοτοιοτο !'ιοο!ο 1'ιι ιιιο!ιιο

τοιο μτονιτιοιο μτοοιιιιο!ο ο'Ι!ο!ιο:. Ζο.ιιιιιιιο. . οι 0ιιαμοι·ιιιο £τοιΙππι,

Με 1οιιιμοι·ο (οιιιι. 815. Ρ. Ο. Ν.), Οοποιοπ1ιοποι.... 8Δ1ιιιικιΔιι

μτονιποιοιπ μταοαΜιαιοπι !ιοιΙιαο [οοιοεο, οιιοο οι μτομΝο μτοοοιιιο,

οποιοιιιιι.ι στο” , π·οοι·οιιιι·, σοι μτιιουο.ιοι »Μι-ω ιιΝιι.ο, οι οιοστόο

μταο[οο1ικ μο·οοιοτιο ιωωι (Πο ω. επτά., Ι, 137). Ι.ο εοοοιιτ!ο

μοτιο μοι οο!!'οτοοιιιοιιιοιιοιιο Βοι!!ιοιιο, 1”οιιιιοιο ιιο!!ο ειιμμοοιιιοιιο

ο!ιο !'ιι!!ιιιο οι μτ·οοιιτειιοι·ο οι Οποτε, ο οι ωιωΜο «Μο ιτε ,μπι

ω, ι”οοεο εομοτοιο ιιο!!ο μτοειοοιιιο ι!ο!!'ιεο!ο 1ιιιο ο! 840 οο!!'οτο

νο!οιο·ο, οτο οεοοι μιί1 ‹!ο!›ο!ο ιιο!!ο μτοοοιιοιιιο μοι· 1ιεεοτο Μο

ιιο!!ο !ομιειο ιιυπιιοιιο. Ροτο!ιο ιιι μτιιιιο !ιιοεο οο!!ο :κοπο Μ! οο

ιιιοο ιοοιιοοιοιιο οι μοιονο !ιοιιιιι ο!Τοτιιιοτο, ο!ιο 6ο! 816 ιιιιο ο! 840,

ι! οιιιιι!οιιο ιι!ιιιιο ιιο! Μ:ιοπαΙο ιο ιιιο1ιτι1ο 1ιο!!'ο!!.το οι μτε.ιιιιο ιιο!!ο

8οτι;!ο ο, πιο ιιοιι οι ‹!ονοο μοτοιο οοιιο!ιιιιιιοτο, οοιιο'ο!ιτο οιιοιιιο,

ο!ιο !' 'οπο ‹!οι ι!ιιο "Με !ιι μοο1.οτιοτο ο! 340. οι ιιι εοοοιιι!ο

!ιιοεο, μτοιιι!οιιιιο ο εοοτι.ο ιο ει1οιιοο οοιιιοο οι Τοοοοειο, ιιοιι·νι

οτο ποιο-ο νοτιιιιο, μοι· ω ιιοιι οι μοιοοιιο ‹!ιτο ιιι οοιι!τοι·ιο, οι.»

(ο) νω. ιιιιτο μοι!. π, πιο!. θ', ω. Η !'ιοοτιιιοιιο το!οιινο ο Ο. Αειιιιο.

(ο) πο. ιιι!το μη, σο, σο!. 1ο, πο!. 93 !'ιεοτιιιοιιο ι·ο!οι.ινο ο 8οιιι

ιιιιο Πιοτιιιοτιο.

(ο) 5ο ιιο !ιο ιιιιο μτονο ιο ιιιιο ισοτιι.ιοο.ο μιι!ι!ι!ιοοιο Μ! Πι·ιι!.οτο,

!ο οιιο!ο ο ..οι “οποιο οοΒοοιιιο:

ο . οι . ιι

.Γ.ΠΑ.Β!ΑΝ!.Ε.Π.Υ.ΡΒ0Οτ . νιιιι . τ

ει· . οιιιιιοιοι . των . οι” . οι· . ιιιο

·ι·ιιιιι . οσο . Ϊ. κι . Έ- νιιιι _. οι . οποιοι·

τι . πω. . ττ . οπο. .Β . 'ι' . τονικιειντ

οιιιν·ινιιο . Η . πω. . ινι. . οοιιτοοι

ΡΑΤΕιι . ονι.οιεειιιιο

κι . ιιι:οιινιιι. ιτιιιιιυιο . ποιοι

ο.ιιιιοειιιωι

νιτι . ποιοι . ιο.ιιιιιιιι . ο . ? ._ΕΠ.ι . ΕΤ

(Τ!ιοεοιπ. ιιι.τοι·ιρ. . οοοοι.ιακνιι, ιι. θ).

Π!



οι οιεεειιτι2ιοΜ; ,

εΓἱιιιροτοΙοτἱ ΥοΙοι·Ιειιο ο ίΙεΙΙἱοιιο Ιο ρι·οοο!!ε ε!τεοε οιο

ἱισοἱ οσο σΙΙἱιἱ ΐοτιεοτο ειιιΙἱ τἱσπἱΙἱ πο! ρτἱτιοἱρἱο ἱιι οπο εοΙο ροτεοπε,

τι οπο ω 3Ιο ἱπ ροἱ, ο μοοο ἱπιιεπιἱ, Ι'οοεοτο ε!εΙἱ εορετεΙἱ. Με ἱΙ

ΒεϊΙΙο, !οτο εποε (οι εσρροοΙο Ι'οιο οι νἱτιοτο ροοΙοτἱοτο ε! 315,

εοΙο ροτο!ιο ἱιιΙἱΙοΙοεεἱ ρι·ο[ο!!ο οι $εττΙοοπιι, “στο ρἱίι οοποστ:οπΙο

_ο!!5τιο εοιιστιΙο ἱιι ιΙτἱττιε ἱΙΙειἱοπο, ο οιιἱτιοἱ ιιοτι οεἱἱο ει! ο!ι!ιτεο

οἱετ!ε, σεεονοτιισοο απο Ιο ετοοεο ΨἱΙΙοι·ο οτε ροεΙοτἱοτο οιἱειιοἱο ε!

340, ροτο!ιοορρετΙνε ι°ἱνοεΙἱΙοἱιιοἱοιιιο οο!Ιε οσεΙἱΙἱτ οι ρτοοιιτοοπο

οι .4ι(οοετο. 1.ε εοοροτιο ροτο οσἱτιοἱ ΙεΙΙεεἱ οι εΙιτο οσο ἱεοτἱιἱοπἱ

ειιρετἱοποιιιἱ ιι!Ιο έΙοοεο ΠΙρἱο ΨἱΙΙοτο, ο οπο εοτιο ἱποοτι!τεεἱε!›ἱ!

ιιιοτιἱο'τ!!'οτἱ!ιἱ!ἱ ε! 948 ο 949 οοΙΙ'οτε νοΙοετο, οοτιιο οἱ "στο ἱιι ερ

ρτοοιιο,ιιοτι εο!ετιιοοΙο !ο!εο οεπ! οσΙιΙιἱοιισ τἱοσετοο εΙΙ'οιιτιο οοΙΙιι

τἱοΙειστειἱοτιο οτι! ΕοττιρΙο οο!!ε ΓοτΙσπε ο οοΙΙο Βεεἱ!ἱοε οἱ Τοι·τοε,

Πιο οοτ!ετιιοσΙο ο τιτιο στο οσο εοντεοοεπτιεΙἱ, πιο οἱτιιοεἱτο οιἱστιοἱο

οπο ιιοτι οοπεοπΙἱνε πο εΙ!ε νοτἱΙὲι, πο ε! Ι'ειΙΙο οἱο οπο ἱΙ Βεϊ!Ιο ειναι

ε!!'οτιιιεΙο, εἱε οσ! ιοιτηιο ἱπ οσἱ ι εονοτπεπτἱ οο!!'ἱεο!ε οοιιιἱποἱετοτιο

ε ἱπἱἱιοΙετεἱ ΡΜσἰάἱ, στο οσ! Ιοτπρο ἱιι οσἱ οσοεΙἱ τιτοεἱοἱ Ιιτἱποἱρἱε

τοσο «το οεέοτο ἱιιεἱοιιιο .Ρι·οοοπι2οι·έ οι Οο.<ιοι·ο. Ισ οσε οι εεεο ἱπ!εΙΙἱ,

οπο οοπΙἱοπο ἱΙ τἱοοτοο οοΙ τἱεετοἱττιοτιΙο οοΙΙε 8Ιτεοε ρτονἱποἱεΙο οε

ΝοιιΔ"ε Βιιτι, οι: ΠΙρἱο ΨἱΙΙοτ·ο ο'ἱπΙἱιοΙε_Ρτο‹:ιιτο£οτο οπο, οἱοο οι

ΑσειιεΙο:

ι οπο ` Ε.ΔΕ8ΔΕ

ιντ.ινιι τ>ττττ.τ

, _ .. Με · ειτε τιιτ.ιιτ

° , · ιτοιετνε τω”

' ' :τα · ιιτιιιττιττο · ι·

τιιστιττοτιτ: ι>ο·ττιο

ο '|'ΑΤΙΒ "ΡΑΤΕ!! . ΡΑ'"Π

ΑΚ ' τ·ιιοοοκεντ. ' ΙΙΙ!.

Δ!! ' @ΥΑΕ ' Α ' δΟ!!Α

στ·οι·τ · τιι·τι.ιτι · τι:

"ειπε · οοτιιιττ>·ι·ιιιτ

τιιιο·τττντι· · ον

ειστε · τι · τουτο

τ·ιοτοτιιι ι>ιιοο

ενο · τι · ν (α).

Ε Ιο οιοοεο Ι.Βο!ο εεεσττιο τιοΙ!'εΙιτε ο!ιο οοπεοοπο εΙΙε ττιοτποτἱε στο

ροοΙοτἱ Ιε τἱεΙεστε2ἱοιιο οοΙΙο ιι!τεοε οε Βιοτ.ιιπτ ε 0τ.ιιτ.ι:

' τι . τ · οιιιιτ

πιο · σιτε

οτι · ιττ.Πει

τιιιτττ>ι>νε

τιιι.τιτ _· .ινο του·

τιμ πιο τω·

το · ι>τιο · ττιιτ · Ιονιο

τιντ:τ·τ ·· ο ττιιιιττ

οι.ττιτι ντι·τνοι·ιτιι

οοστινι>·ιτιιτ · ιιιιοι·ιτνττ

ονιι.ιιι·τιι · ια · στ.τ>το

ντο·τοιιιι · ι>τιοο · ενο

τι · τ (ο)

(;Ιϊ εοοοππε!ἱ τιιοπσιιιοπ!ἱ !”στοπο οοτ·ιεττιοπιο οτἱιιεΙἱ εο!Ιο !°ἱιτιιιοτ·ο

οἱ Μιιτοο θἱσ!ἱο !·'ἱ!ἱρρο , οοσιο το τεοοο8Ιἱο οεΙΙο οοττιρΙἱοο !οιιστε

οο!Ιο ἱεοτἱιἱοτιἱ τιιοοοεἱττιο. Ε! οἱοοοτσο ἱπ οπ!τεττι!›ο ο ποτιιἱτιεΙο στι

εοΙο Ασεσειο, ο οσοο!ο ο ο!ιἱετιιεΙο εΙ!τοοἱ 1ιτοοοΜο(ο (ἱ! οσε! ΙἱΙοΙο

εοεστπονοπο ΒΙἱ ἱπιροτιιτοτἱ εΙΙοτ·ο!ιο Ιτονενετιεἱ Γσοτ·ἱ οἱ !ιοττισ σο

οσρεΙἱ ἱπ εροοἱιἱοπἱ τιιἱΙἱΙοτἱ ), τι οοοσοο οε οἱο οπο ἱ! τἱοοτοο οι

ιεΙἱ τἱρετειἱοπἱ ποπ οσο οοιιοτο ροεΙοτἱοτο σ! 947 (Ε. Ο. Ν.), ροἱο!ιὸ

ἱπ ω! ειιπο ἱ! ΙἱΒΙἱο οι Μετ·οο, ο!ιο ερροΙΙσνοεἱ εποοτ· οΒΙἱ ΟἱσΙἱο Π

Ιἱρρο, Ισ ρτοοΙεττιεΙο Ασοσει!ο οο εειεοοἱεΙο ποΙΙ'ἱττιροτ·ο ε οοΙΙοοε οτι!

(ο) Πι Ι.τονιιΜι ἱπ Λ°ιωωωοοτι τιτοιιοο ο Ριτία, οοικι Βἱἱι εστω Ι'ετιΙἱοο

Νοτιιι, ο ίοτ·οο οοιιτιονο ἱ! ρτἱσιο τιιἱΗΙἱο οι οἱεΙεπιε οιι οσοοΙο ττΙΙἱττισ

οἱΙΙἱτ ο Βιι.ιπ (νεο. .έτΠ ιίοΠα Π. .4οοοιἰοτπἰα τίεΙΙο .ιοέεπιε .τι ?οτἰπο,

Ι.οττι. Χιτιιν, με. 93 ο κι”.

(ο) ?τι τοοροτΙο πο! Ι898 , οεΙ σον. ΑΙΙιοτιο !.:ι-Μεττιιοτε ιιοΙΙε ε!τεοτι

οΙιο οοιιοσοο οτι Οετ:τττιιτ τι Τιττιττωτονι (ειιιἱοσ (πιω), ε οσο τιιἱΒ!ἱε οἱ

οἱεΙετιιε οτι ςσεεἱ'σΙΙἱτ:ιιε ροροΙειἱοτιο. ΙΙ ΒἱοττιειΙο οι ΠεΒΙἱετἱ (τι ἱ! ρτἱτιιο

οι ρτιοΙιΙἱοστΙε (!εοοἱο. οι ιτιοο8ἱο !898 , τιε8. 90), ο τιοἱ Ιτι τἱρτοοστιεο

ρἱἱι οοιιΙΙ.ιιιιιοπΙο Ι'σΙι. Βοιωτοι τιοΙΙο Μοπιοτίο τἰείἰο Π. .οοοοοεπιία .Μο

.το·ίοιι.ιο οἱ ?'οτίπο (!οτο. Μαν, με. 68, οΙτιετο οι εοἱοτιιο τοστ. ί!Ιο

ιο!!ο. ο ἱἱ!ο!.). Ι.'ἱΙΙσε!το οἱτοοτιτἱΙοτο ιιΙ.οΙ.Ιο ἱιι Ι`οττιο πιο εΙ!`οτττιει·ο , οπο

Ιει εοοοιιοιι οἱΙτε στο ρεεε! οἱο σπ'!, οτινοτο στι Ε, ο ροἱοΙιο ιιοΙΙο

ἱοοτἱιἱοπἱ ετι!ἱοΙιο ποπ οἱ ποτε ττιοἱ οοετιεΙο στι ΙΧ ενοπ!ἱ στι Χ, ἱιι

οΙἱτιἰι ο τ:τοτΙοτο, οΙιο ο·σοΙ!ε οπτο εἱε τΠσΙ.Ι.οιιΙ.ο στι Ι.. !)ο!Ιε εΙοοειι ορἱ

τιἱοτιο Ισ ἱΙ θιιιιοτο (πιο. ο!!.), οι! ἱο ιιοτι οιιἱΙ.ο τι!! ιι!ι!ιτεοο!πιτΙε, ροτοΙιο,

οΙ!τε οἱ ποπ Ρο!ετοἱ εσρροι·το Ι'ἱτισσἱΙεΙιι ιιιιιιιἱοτιι οἱ 80ετιετο ἱΙ !ΧΧ

(οἱοἱετιτιονο) ιοτιιετιο, οτ! ο!!τε οἱ εωοτο ΙἱιοἱΙἱοσἱιιιο, ιιιιι! σεΙστεΙο εεεεἱ,

ο!ιο ἱ! Ιοττιτιο σΙιΙιἱο οοτ·τοοο ἱ! ΡΙ4:00Ιο ροοιιΙο οοΙ!'!., οΙιο ροτοἱο οἱε οἱ

νοτιοε!ιι σιι'Ι, ΙοεΒοτιοο ἱ τιιιοοἱ οοΙΙ'ἱοοτἱιἱοτιο ()!.ΧΧ, οἱ σντἱοἱτιἱετσο τιἱἰτ

ε! νοτο, Ιτονιιτιοοοἱ τιοΙΙο Ι!ἰπε7'αι°ἰ0 οἱ ΑτιΙοτιἱτιο, οΙιο Ιιτ τΙἱοΙετιτε οε θτ.!ιτΑ

τι Ε.τοτ.τΑτιτ επι μεσω; ο μοοο !'ἱοΙοοοιι, οσο οἱ·οοιιΙο ιιοΙΙ.τιστιιΙτο πιἱΒΙἱε

τοπιιττιο: ..ο (Ποίο (ΜΜΜ ΙΙΙ. Ι'. Ω!ιΧΧ!!!.

νἱιιοἱεΙο οΙιο οε θοο!ιοτό -οοποσοονο ε ΟΙοίο ω. Πεἱο Αεἱπἱο

ρεοτο (ο), πιο, ο οο!Ιο εΙοοεο ιιιιτιο 947, ροοο ρτἱιτιο οοΙΙ'ετιπΙοοιισ

ρτοοΙειτιοιἱοπο , ο οτι! 948 ειιιοοοοοτιτο , πο! οσε! ιοττηιο `εΙρτισττΙο

ΡἱΙἱρρο (ἱ! ριιοτο-) Βσοττο8;ἱονε-!'σοτἱ οι Βοπιο(Πσποτο, .Με οοΙΙο

Π. Δασιά. .πιο .ιο·ίεπιτο , !οτο. ΧΧΧΙ( , Με 9! ο κο.) !)σποσο ο

ττιεττιιο ΙσττἱΙεπο, ἱπ οσἱ ο ποττιἱτιεΙο στι εο!ο Ασοσιιτο, ο Μ. Προ:

νἱΙΙοτο εἱἱπιἱΙοΙε Ρτοων·οτοι· Ακουστέ πο.«Μ, οονο οι ποοοεεἱΙΙι ε!

Ιτ·ἱ!ιτιἱτ·εἱ ει! στιο οοἱ ειιοοοἱΙἱ οσο. ετιπἱ 946 ο 94°7, ρτΙττιπτ οο!Ι'εοιιο

οἱειἱοπο εΙΙ'ἱσιροι·ο οἱ (ΞἱσΙἱο ΡἱΙἱρρο (ἱΙ ΙἱἔΙἱο) , ποπ ροτοποοεἱ ἱιι

νοτσπ ιιιοοο οτιοἱΙοτο οπο ἱΙ ντ·τ·τοπτι οοΙΙ°ἱοοτἱιἱοπο οτε! Μιτρέο οεΙΙο

Ροι·ωπο ποπ Με Ιο εΙοοεο οοΙ=Ιο ε!ιτ·ο οσο ἱεοτἱιἱοπἱ οοΙΙο εΙτοοο οι:

Νοτο ε Βἱιιἱο ο οε ΟοοΙ€οτἱ ε 0Ιοίο. Βστιτισο οιιΙ οοιιιρΙοοεο οο!Ιο

(στο ιιιοπΙονετε ἱεοτἱιἱοιιἱ, ο οοΙΙο τιΙΙι·ο ρτοοοοοττἱἱ, ο' ἱτι!οτἱεοο ροτ

οοποΙσεἱοπο ἱττιιτιοοἱεΙε οο ἱπονἱιεοἱΙο , οπο τιιοΙΙο ρτ!τιιε οτι! 3Ι5

' οο!!' οτε -νοΙοετο, ο55ἱτι οο!Ι'οἱἱι οι ΩοεἱεπΙἱιιο , ἱ εονοιιιεπτἱ οοΙΙτι

8ετοο8σε ε'ἱτιιἱΙοΙενεπο ρι·υ|ειο ο ρ·ι·οσ€42€, ο οπο τιτἱττιιι οἱ οοΙΙο εστω,

τιοτιοΙιο οτι! 340, οοοτοἱἱιινετιο'ἱτιεἱοττιο !'σΙ!ἱιἱο οι οποοπτα8οτέ οι

Οο.ιοτο. 5ο ροἱ οἱ νοΙοοτιο ορἱποοτο ρἱἱι οΙΙτο Ιτι οἱεοσοοἱοτιο, ποπ

εειτο!ι!ιο οἱΠἱοἱΙο ρτονετο οοΙΙε εο!ε εοοτιε οοἱ ττιοτισττιοιιΙἱ οποιο

τἱΙοτἱΙἱ, ο οοἔΙἱ εΙΙτἱ οπο οἱ τἱΙοτἱτεπιιο ἱπ ιιρρτοεοο , οπο !'σπἱοτιο

οοΙΙε ρτοοἱοοτιοε ο ρι·οίο!ιστε ειιτοε··ο οοΙΙιι ρτοοστειἱοιιο οοοτιτοε

ποπ Ισ Ιοτεο οιιιοτἱοτο εἱ ρτἱιτιἱ οτισἱ-οοΙ Ιοτιο οοοο!ο οτἱιιΙἱεσο, ο

ο!ιο οσ! ἱἱπἱτο οο!!ο οιοοεο οοοοΙο !ε ρτἱτιιε οτε Βἱο εοροτειο οεΙΙε

ιιοοοτιο:ι. Ροτο!ιο οε!!' στι οεπΙο Ι.. Βιοοιτιο πο! 184 (τ). Ο. Ν. ) ο

ο!ιἱετιιεΙο εοττιρΙἱοοτιιοτιΙο ΡΜοοπτο!ο (νοοἱ εορττι, οσο. '70, σο!. 9^,

πο!. 19), ο οιιΙΙ'ο!Ιτο οετιιο Ετ.το Υι·τιτ.τι πιο! 989 (νοοἱ εορτ·ε, με. 68,

σο!. Η, ἱπ πω., 5ιτι··τιιιιο 11τιτιστιιιιιο πο! 808, ο 3!! οοΙΙ'οτ·ο νοΙΒιιτο

(νοοἱ ἱτι!`τιι, μοι. 76, ω!. 1., πο!. 9°), ε'ἱτιΙἱΙοΙετιο εο!ετιιοπΙο 'πω-σοι

οἱ 8ετοο;.>;πε. Ε. 5ἱοοοτιιο οιιΙΙ'οΙ€το τετοιο ἱΙ ΙἱΙοΙο οι ρτ·οοοπεοΙο ποπ

οἱ νοοο τιεεΙ:ο οε νοτστιο οοἱ ιτονοττιειιΙἱ οοΙΙ'ἱεοΙε ροειοτιοτἱ ε Ι1τ.τ>το

ντ·τ·τοιιτι , Ιιοτιοἱ οετ,ι!ι εΙΙτἱ οπο Ιο οι·οοοοο!ιοτο, οοιτιο 8στιτττο Βιιο·τιτο

(νοοἱ εορτ·ε οπο. Μ, οο!.· Η, ἱπ πω.), ο Μοτο Ι!ιοοιττο; ιιοτοἱο οἱ

εντο!ι!ιο στι Ι`οποετσοπΙο ρτο!›ο!ιἱΙο οι ετιιτιἱτο ο!ιο οο!οτο, ἱ ςσεΙἱ οἱ

εΙΙτἱΙισἱτοτιο ποἱ ΡσΙιΙιΙΙοἱ τποπσττιοιι!ἱ Ιε τιιοιιιονειε οσοΙἱιὲι ιιτοοοπ

εοΙετο, οοτιιο Ι`οοοτο Ροιιτ.το νιιιτο (νοοἱ εορτιι, με. 93 , σο!. 9= ,

πο!. ο) ο Οιτο Αετιτιο >Τοτ:στιτιιτο (νοοἱ ἱπἱτιἱ, ρεο. 75, σο! 9'

πο!. ι), !ιοοο!ιο τιοτι οοπετἱ ροεἱΙἱνετποπ!ο οοΙΙε !οτο οτε, !σι·οτιο

επΙοτἱοτἱ ο! 946 (Ρ. Ο. Ν.); ο μοι· οοετοτιισ οι τεεἱοτιο τι ρο!το!ι!ιο

επο!ιο ἱπΓοτἱτο οπο Ι.τοτο Βιοτιτο ο @οικω £οοοοπτο (νοοἱ εορτε,

(πιο. 93, οοΙ. 1#,ἱτι πο!.), ετιιΙιἱ οι οι ἱποοτ!ε, ορρτιπΙ.ο ροτοΙιο ε'ἱτι

ΙἱΙοΙετοτιο Ρτοσωπιοοτό οι .οποποιο ο Ρτο/Μὶ οι 8οτοοετιε, οοιιιο Μοτο

ἱΙ ρτοσεττετο ντ·ττοτττι, οἱ οο!ι!ιοπο οι·οοοτο ρἱο ετιΙἱο!ιἱ οτι! (τοι οοΙΙἱ

Ετ.το νιτ.ιτ.τι ο 8ει··τιιιτιο Βιιιτσιτττο, εἱ οσεΙἱ Ισ εΙΙτἱΙισἱΙο ἱΙ ιιοΙο

οετε!ιοτο οο!Ιε ρτοεΙοοτι:ε. Με τιοτι νο;,τ!!ο οἱοοποοτττιἱ οεννεπ!ε8Βἱο

ἱιι οσἱειἱοιιἱ οο!ετιτο ειιἱποεο οο ἱτιΙιοοεΙο, τι τιιἱ ΙιεεΙε οἱ ενοτ οστο

!ιεΙΙσΙο τ:οτι οσΙῖἱοἱοιιΙο ο!ιἱετοιιιο οι ρι·ονο σπ'ορἱιιἱοτιο, Ιε τισεΙο

ροεΙἱοἱρενε οι στι εοοοΙο ἱ! νοτο εππο οοΙΙε τἱεΙοστειἱοτιο οτι! Ιοτιιρἱο

οο!!ε Βοιωτοι ἱτι Τοττοε , ο Ιἱεεενε ἱτιεἱοτπο οἱ ρτ·οίοΙΙΙ οἱ 8ει·οοειιο

εο!Ιο ἱ! οοπιἱτιἱο τοττιετιο σπε Με οι οτἱεἱτιο οεοΙσεε ροεἱἱἱνειιιοτιἱο

οοΙΙ,οσΙοτἱΙο οοΒΙἱ οοτἱΙΙοτἱ , ο οεἱ τἱοοτοἱ τιιοτιστιιοτιΙεΙἱ οοΙΙο απο

!τεεοοτεο.

(Ι) (Πο ο οοττιρτονεΙο οεΙ!ε ρἱοΙτε ιιιἱΒΙἱετἱε οπο: ισ οοοροτΙε πο! 1887

(ο) Ρετ Ιο εΙοετιιι τεΗἱοπο οετο οτοοοτειἱ τιοοΙετἱοι·ο ε! 947' οοΙΙ' οτε

νοΙΒιιτο Ι'εΙΙ.τσ ἱοοτἱιἱοτιο Ιτονε!ε πο! Ηἱἱι οἱΙεΙο Ισομο οἱ Νιιτπο|ιετΜιι.τ,

ο ιισΒοΙἱοεΙττ οεΙ 0ιιιιοτιτ (οροτ. οσοι!. Με. 95).ψοτο!ιο οι: τιιοτιιἱοτιεΙο

ἱΙ ΙἱΒΙἱο οοΙΙ'ἱσιροτεΙοτο ΙΙΙ. (ΞἱσΙἱο ΡἱΙἱριιο σο! ΙΙΙ.οΙο οἱ δωστε. ΟοτιΙἱοπο

οοΙΙε ἱ50τἱ2ἱ0ιιο Ιο ττιοττιοτἱε οτι! τἱεετοἱτιιοτιΙο οοΙΙ:ι τιιοοοεἱτιιε ο!τοοο

οιι ΝΟΒΑ ο ΒΙΝΑ, ο Ιε τἱρτοοιιοο οοεἱ τιιττΙἱΙεΙε οοιιιο Ισ τΙἱεοοροτΙ.ε:

τετ. . Απ: . ο . τ>.ι·τειιτ

τιιοι:ο?. ει· . τι . ιντ.ιτε

τττττ.ττττε . ιτοιιιι.ιε

ετων: . οποιο . τ>πιιτοτ:τε

ττ··.·ιειντνττε . Ντινο . ο

οιιτιιτι . ιτοετιιι . πιο

Αν; . ντιπ . οπο . στ·

οτι· . Α . Μπι . ιιιι·τιιτ:

νιιττει·ιι·τι: . οοιιιιν

τ:τιιια ετιετιι·τ·ιιιινιντ

!.ε Ιοοσπει οο!Ιο οσο ιιτἱτπε Ιἱτιοο τυπο οΙιο τΙοΙ›Ιιε εσρρΙἱτιιἱ ἱτι τΙσοτιΙο

ττιοοο: Ιοιρετστοι· Φωτ" !ιι!ίτι.τ Ρ|ιί!τρ)ιο.τ Ποτ; ο Ι'οΙΙτιτ .πιω τιΙΙἱτιιο

οσο ΙΙιιοο ἱπ ο·σεεΙ'οΙΙτο: (ΪιιτοπΙο Μ. (Πρϊο ?ΜΜΜ Ρι·οο.- δω Β. 44,

οντοτο σκοπια οτιοΙΙ'εΙΙτο Ρι·ε.ιιοο ο ΡτεβΙΙο, ἱΙ οι οσἱ τιοιιιο Η οτε

οοτΙεσιοιιΙο τἱοοττΙτιΙο. Βιι.ι.ι οτε οἱΙΙἱι ΙἱΙοτεπο, ο ρτοΙιε!ιΙΙσιοιιΙο ἱΙ

Βίοετι ροι·Ια.ι (οοἱοτιιο ροπο .ΒοΙω) τεττιιποτιΙοἱ‹ι ότι ΤοΙοττιτιιοο (Ποοοι·κφο.,

!!Ι, δ, Ιε!ι. ντι Εστορ.), ο εἱΙτιιιΙο Με Ιε ροτιἱεοΙε οἱδοΙσἱ (Βπο.τιπ
σε ΡΙἱτιἱο, ΗΜ. κα!. , Ι!!, !3) , ο Ι' ΗστοιιΙί.ι ροτιιιοἱ(-οοἱοττιο Οπου .τι

δ ιιπἱυεπιο) οοΙΙο εΙ.εοεο 8οοετοΙο (Ιοο. οἱ!. (Ιοεἱ Ισ οτοοο τιπο!ιο ἱΙ.

() σνοτἱο (ΜΜΜ. απο . ,( οε . ντι ) , ἱΙ τισεΙο ετιιἱ ιιΙΙοττιιε , οΙιο πο!

0οοἱοο τε!!οετιο οο!Ιε δ.·οοπτ α οποία: οἱ 'Ι'οΙοσιιτιοο, ε "σε οι Βίοω

Ροι·£ιτ.τ ιιἱ Ιοεδο Βί!|τία ομιάσπι.
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Τσσσιιεσσ εεει.;σι ισ σε: σσει·σ σσΙιΙιΙισΙιε σι σιιΙΙσι σΙΙιε- σιισι θ), ι σοσοΙΙ θοι·ιισιιει ει·εεεεισ σε σιοιισσιεσΙσ σσοι·ει·ισ

ιισΙΙε ι·σσιοιιε σι Τιιι.ι·ι, ε σσισσι σσΙιΙιΙΙσσΙσ ιισΙΙσ Βέο!ισΙσσα .κατσει

σε! σονειιιΙιι·σ σεΙΙ'ειισο εσσσειιΙσ (Ιιιεσ. 9°, σσσ. 43). Ισ Ισ ι·ισι·σσσσο

σσεΙε Ισ σιιιε ισ Ισσε σε! Ρ. Ασσισε, σεσιει Ισι·ιιιι Ι.σΙΙιινιε ιιισΙΙενιι

σσι·ε σει σοσΙιΙ εσσσΙειιιεσΙι, σοι σσσΙι εσΙι σε ι·ιειιισι Ισ Ιεσσσε:

ιιι . σ . σιινι

σε . σε

Με . σΔιιεισιι . ι> . Ι.ισσιισ . #σΙιιιιιικο

ιιιιιιισισ . ενο . ι> . ι>ιι·ιιιασ . σοιιΙ . ιιιι.ιι

σιιιιιισσιεο ιιιιιιιισ ι·ιιιιινιιισιασ

ι>οι·σει·ιι·ιε . σσε . ιιι . σ . ι>ιι·ιιιιιι

πι· . σιιιεσσιι ι.ισιιιισ 0ιιΙΙιειισ

ι>ιο . ι··ιιι.ιει - ιιιιιισι·ο . Με . Ροιιι . Μαι·

σιιιιιιιιινισσ . ιιιιιιιισ . ΤΜΙσπ . Ροσσ.ιιι

σσε . ιιι . σιτε . ιιι·ι·ιιισιι: . ι>ιιοσσε . ιιιι

ι>σΙιΙΙσ Ι.ισιιιισ νΛι.ιισιικο

σιιισστε Ρι·ιτισισσ . ΙιινσπΙσΕίσ

πέσει @Με εσωισσ.ι σσε"

ΟΙνιιισ Ι/εΙιισΙ.ι·ι·ι: σσιιιισσΙσπι

ΙΙε·.ιΙΙΙιιιΔ ΒιιιιιιιΙσ ι.ιιιν.ισιο

ιιιι‹ισ.ενο

σε σσσεΙο ισοσσισεσΙο εσσει·ε ισσσΙιιΙσιιιειιΙε σσσ 0ι.ιιισιιιισ,

σι·σσσι·σΙοι·ε σε ΑσσιωΙο ισ Βει·σσσσε, ι·ισει·ὸ Ισ επεσε σε Ο.ισι.ιιιιι

ε 0ιιιι.ι εσΙΙο Ι'ιιιιρει·ο σι ΥσΙετιιισο ο σι ΘεΙΙιειιο. Με εισσσιιιε Ισ

Ιειιοσε ΙεΙ.Ι.ειισ σεΙΙ'σσστοσο σιεσσσι·ιΙ.οι·σ σσσ σει·ε εεεΙΙσ , σσι·σισ ο

σσσεεσει·ιο τεΙΙιΙισσι·Ισ, σει· ιιισσι·ισει·ο Ι'σιισο,.εΙ σσεΙε Ι'ιεσι·ιιιοιιε

ιισσει·Ιιεσε. Η ιιι σιιιιιο Ισσεσ ιο σσιιιΙο εκει σσε ιιεΙΙε σιεΙι·ε

ιΙΙεσσσει·Ιε σεΙΙ'.Ασσισε σε ισι·σσιεσΙε σειισεισ Ισ σιεΙσσιε σι ΙΙΙ.ΧΥΙ

σιι8Ιιε σε ΩεσΙιει·ι σ 0ΙΙιιιι, σει·σΙιε Ι'ΙΙισει·ιισιο σι ΑσΙσσισσ σε εεσσε

ι;Ι.ΧΧΠΙ, σοσιε ει ε-ειει νεσσΙσ (νσσι εσσι·ε , σσε. Μ, οοΙ. Ν' ,

σοι. ο). 0ιιΙιΙΙ.ο σοι σει· σισ σι·ενε ισσΙινο, σσε σε @σσε Ι'ειισσιε

ιισσε σεΙ απο σοιι.ιοΙο2σ (Ε08 ΙΙΙ) σει σσε ιιιισετε!σι·ι , σει·σΙιε

ΙσΙΙι ι ισοσσισσιιΙι Ι`ισσι·ε σοσοεσισΙι ει οσσοσσσιισ σ ιεΙεειισσΙΙεσεσ

σιιι·ι·ισσοσσσσεε σι ιισιιιει·ο σεΙΙε Ιοι·ο σοσεσΙει·ε σισσιιιι. ΥεΙει·ιεσο

ιιιΙσΙΙι Ισ Ουιι.ι·σΙ Ι σεΙΙ'ιετεεεο ισσισεσιο σεΙΙ:ι σσε εεεσσιιοσε (953

Ρ. Ο. Ν.) , ε ι1εΙΙισσο σεΙΙ' εσσο σεΙΙε σσε εεεσσισιιοσε εΙΙ'ιισσει·ο

(σει Ρ. Ο. Ν.) 0σισσι ΙΙ σεισι·σ στσσεσεΙΙε ΙΙ ΙισΙισ σι σε σσσεσΙεΙο,

ο ιιιεσΙ.ι·ε εσΙι ιιε σοσιενσ σσε , ΙΙ ΙισΙιο σε σοσιενε σε εοΙο. Πιο ε

σεσΙσι·ιιιετο σει Ι·'‹ιισι Μο:ισιιι, ο σεΙΙ'εσσσιισο ι·εσεΙΙσι·ε σει πει

σοιιιοΙσι·ι σσΙ›ΙιΙΙσεΙι σεΙ Εσι·ιε, σει σσεΙι Ισ εσσσεεεισσε σει σσσεοΙσΙι

ειισσΙΙεσει σι νεΙει·ιεσσ ε σι (ιεΙΙιεσο, σοσο ΙΙ 953 σεΙΙ'ει·ε νοΙσει·σ,

εσσσ σει;σεΙ.ι ισ σιισεΙσ ισοσο: οπο. 254 Ι/αΙσι··ίσπο ΙΙ σΙ θοΙΙιειισ:

σσσ. 965 Ρ'αΙσι·ισσο ΙΙΙ ισ ΠαΙΙισιισ Π: οπο. 957 ΓοΙστιατισ ΙΙΙ!

(ΙσεΙ. Ν) σΙ ΟσΙΙισιισ ΙΙΙ (ασσσ (Επιεν. ΤΙισσοστ. οπως. τω”. νσΙ.

Μ, οοΙ. 9.59 , Β5ΐ-58 ). σε εισειιιι σιεσσιιΙε σι σοιιεσΙεΙι ο σσσσΙσΙε

σσΙΙσ £ισιιισσ σι Ρι·σ5σει·ο ΑσσιΙειιο , ιιι σσι ει Ιεσσε Ι(σΙστιαπο ΙΙΙ

σΙ ΟσΙΙιειιο ΙΙ (εσσσ Πι·εεν. , οσει·. σ νοΙ. ει. , σοι. 988); εσ σε

μεσσο Ισ σιεσσειιιιε σιερει·ΙΙσ Ισσι·ι σι σοιιιι·σνει·εισ Ιι·ε εΙΙ ει·ιισιιι, ιισσ

ει σσσ ιιιιιειιει·ο ισ Ισιεε σι σιοΙιισι·ει·ε ει·ι·σσεε Ισ Ισιιοσε 008 ΙΙΙ

ρει· εισΙιισσο σΙι ιισσετειοι·ι ΙεΙΙσ σεΙΙ'Ασσισε ιισΙΙ'ιεσι·ιιιοσε σι Τι:ι.ι·ι.

ΡσεΙε σει· ΙοσσεισεσΙο φωσ ισσσσΙεεΙεριΙσ νει·ιΙΙι, ι·ιεσΙιε σΙιιει·ε

ισεσιε οσε Ισ ειισσεΙιε Ιειισσε σενε εεεει·ε εισοσσεΙε , ι·ισσσεσσσ

εΙΙ'εσσοσιιιοσο σει σσσεσΙειι σι ΥσΙει·ιεσσ ΙΙ σσει·Ιο σσισει·σ ΙοΙΙοεΙι,

ο ιιοιι ο55ει·νεΙο σεΙΙ'ιισιιισε, σσι·ινσσσσ σει·σιο 008 ΠΠ, ε Ιεσσιεσσο

ε ΠεΙΙιειιο ιΙ Ω08 ΙΙΙ οσο νει·εισειιΙε εΙι σοιιιρεΙε. σε σσσ ε5σει·ε

σινετεσ Ισ σσι·ι·ειισσε, σσιεΙιε σεΙ σσσεσΙσΙσ ιετιο σι νεΙει·ιιισσ ο

ιιεσσσσο σι ΒεΙΙιειιο, σΙιε σειΙσε σε! 9.55 (Ρ. Ο. Ν.), ΙΙ σισ εισνισε

σι σεΙ.Ι.ι ιιιισει·εΙστι σσσ ροΙεε ιιιιιΙσΙειει Ρι·οσσιωοΙσ σει· Ισ σκοπο

ι·οΙΙσ (ΡΙΙΟΩ08 ΠΠ), σσισε εσσει·ε ιιεΙΙ'ισσι·ιιισσε, ε σεΙ σσσεσΙεΙο

ιισει·Ισ σι 0εΙΙιεσσ @ΙΙΙ Ι'. (Σ. Ν.), ΙΙ σι σε σεισι·ε ΥσΙει·ιεσο ει·ε

σι·ισισσιει·ο σι 8εσσι·σ (8οΙισσιιι·), σε σι Ρειειε, ε σε σε σσεΙΙι·ο εσιιι

ενεσΙ.ι ενεσ σσεισιΙεΙο εσσσι· εσΙι ΙΙ σοιισοΙεΙο σει· Ισ σσει·Ιε νοΙΙε.

Πσσσσε ε Ισοι· σι σσΙιΙιισ, σσε σει· ιεΙει·ισσο σενε Ιεσσει·ει-Ω08 ΠΠ,

ο σει· ΩεΙΙιεσο ()Ο8 ΙΙΙ, Ισ σΙιο σιιειισιο ε σιισσεΙι·εΙσ :ισ ενισεσ2.ιι

σεΙΙ'εΙΙι·ε σσσοΙσιιοσε ΡΒ0Ω08 ΠΠ, ι·ιΙοι·ΙΙιιΙε εΙΙ'σΙΙιιιιο σι ιισσι σσε

Πεεει·ι. Ιιιισσι·σσεΙιε σειιεσσσ σεΙ 953 σεΙΙ'ει·σ νοΙσιιι·ε , ισ σσι νε

Ιει·ιεσο Ισ εεεσιιιο εΙΙ'ιισσει·ο , ε ΟσΙΙιεσσ Ισ σοσιεσισοι·ειισεισεσΚε

εσσεΙΙεΙ.σ Πεεει·ο σεΙ σειισΙο (-Ηισσ σωσει Ι/αΙσι·ιιισσε . . . σε

ε.·ι:ει·σιΙσ ισισε·ι·σΙου· , σΙ Με· Λισσσιωπ ε” |σσ:Ι.σσ. δοΙΙιεπιι.ι σσοσιισ

ΙΙοσισε ο “παω δωσει· κι σσσεΙΙσΙιω; Εσιι·οσ., Βι·εν. ΙΙιεΙοι·. Ποιο.

ΙΧ, 7, εσιΙ.. Ι.ισε. 1848), ο εσεσσειισο Ιιιισ εΙ 957 σεΙΙ'ει·ε σιεσεειισε,

σ'ιιισσσΙι·ιεισσ εεεΙΙσισεσΙ.ε σεΙΙ'εσσο σεΙ σσστΙο στυσσιισοΙσΒο σι

ΒιιΙΙιειισ, σσε ιι·σνεν·σει $σει·ι·ε88ιεσσο ισ 0ει·ισεσισ (Ζσεισι. ΗΜ. ,

ΙιΙ›. Ι, σερ. ΧΧΧ, σσσ. 97 σ σε,ωιι. Θεσσ.), ε εεεσσιενε σει·σισ ΙΙ

ΙιισΙο σι Ρισσοπ.ιοΙο. Ε Ι'ιιιιιισ 957 (Ρ. Ε. Ν.) Ισ ιισσεσΙσ σσεΙΙσ σεΙ

σιιει·Ισ σοσεοΙεΙ.ο σι ΥσΙοι·ιειισ, ο σσΙ Ιει·ισ σι ΟσΙΙιεσο, σοσιε ει σε

σει Ισια” σοσ'εσιι σιΙεΙι. Ι.'ιεσι·ιιισιισ σει·ΙεσΙο σε! ι·ιεσι·ι:ιισσιιΙο σεΙΙσ

»πεσει σε ΕΔσι.ιισι ε Οσιιιι, σεσΒιιιΙε σει· σιιι·σ σι Οι.ικσιιιιο στο

σιιτοΙοι·ε_ σε δωστε (σιοε σι ΠεΙΙιειιο, σει ει·ε 5ΙσΙο σΙΙισεΙο σει σιισι·σ

ιΙ ιιονει·ιισ σειιΙι εΙΤσι·ι σ σοΙΙο ει·ιιιι σι ΟσσισσιιΙο) ερρει·Ιιεσσ ιιι σσΙΙσ

ειισσ 957; σε σσσ σεεει·ε σΙΙι·ιισσιιιι, Με σει· Ισ ι·ειιισιιι Βιιι σεροισσ,

σε σσι·σΙισ σσσ σοΙτσσΙ›σει ιιεσιισσιιιι ι·ιΙσι·ιι·σ σι ι58 σεΙΙ'σι·σ σιιειιιισε,

σ Ο. 8ει·σιο Οσσσι·εΙο (θ), ε Μ. ΙΙενοσιο ΠεΙΙιεΙο σι·ιιισ ιιι

Νοι·σ σσε ειεισε σεσισεΙσ σΙ σεσιο σεΙΙε σσε ΙισΙιε Γενσσιε

Ιίστε (3). ΙΙ ιιεΙΙσ ειεεεσ σσι·ιει· σι Ι.εισσι, ισεσΙι·ε ισισει·ιισσσ

ιιι σει ει·ειιο σσσεσιι 'Πισω (ισ. Πισω) , ο Βιιεεσ (Και. Μι". εσσσ

θι·εεν., σρ. ετ νσΙ. Μ., σοι. 959).

(1) σσε Ισ ερισσεσιεσΙο ε ΙΙ Ισειι·ισεσιεσΙο σ'σιιιι σεΙΙε σιιιιισ σι

σσσ σιΙΙσ σι 8σι.ει, σσισε Ισ σι·ονσ Ισ σεσσεσΙ.ε ισσι·ιιισιιε Ιι·σνεΙε

σεΙΙ'ΙεσΙε σι 8. Ασιισσο, ο σσιιΙ:ιΙισεΙσ σεΙ Μσι·εΙσι·ι (Νου. ΤΜισιιι·.

σα. όπσα·ισΙ., νσΙ. Ι, σσσ. ΩΙΠιΧΧΙ, σ° 4 ):

σ . ιειιιινε

·ι·νσνιιι.ιιιινε

ι>ιισσοιιε

· ι>ι.ι·ι·ιι.ιιι . ενω: . ει·σιι·ι·ι

σσσ . ιιιισ·ι· . ε·ι·σιινιι

8ισσσισε .Δωσε Τσσσιιιιιιιο ε'ισΙ.ιιοΙσ Ρτσεσπ.τοΙσ, σειιιιι ειστε σσεΙιΙσ

σσ σΙΙισιο, Ισ στεσσ σσε Ι'εσιισ σεΙΙσ Ισσισε εισ σιιΙ.ει·ιοι·ε εΙ 946

σεΙΙ'ει·ε νοΙσσι·ε.

(9) Ι σσσσΙι £οι·πισιι.ιι, σοιιι σΙιιεισειι σεΙΙε σσε σι Οσιιιισε, σεσιΙεΙε

σει σωσι-Ρωιιιι, ι·ισσι·σεΙσ σε 'Πιο 1.ινισ (Πέσε, ΧΧΙΙΙ, 40-41),

ει·εεεει·σ σσε σΙσισε ε 1). 8ιισσιο 0ΠΛΙ1Βε'Ι'0, Ιοι·σ σεΙι·σσο. σει ει

ιισσνε σεΙΙ'ιεσι·ιιισσε εσσσει·Ισ σεΙ 1884 σεΙ εσσσεΙΙσ Ρ. Ασσισε, ε

ρσΙιΙιΙισσιε σεΙΙσ ΒιΙιΙισισσο Μισο (Ρσεεισ. σι σισεισΙιι·σ 1838 ,

σσε. 85 ), Ισ τισειΙε ε σεΙ Ιεσσι·ε εεεσεσΙε:

σ . ειισσιο . σ . σ . ονισ

ονισιιιιο . σο . ιι . επεσε

σινιιιιτιε ιιιι.ι-:σι·σ . ιιι

σι>ιισσισισειιιο σιισιιιιι

σοιιιιιιισιιι·ιι . ι>ιιο . ιιιιιιι·ιιε

ιιι . σ·οιοινισσι . . . . . . . ..

ΙΙΙΙΙ)θ . ΕΤ . ι>σι>νι.νε . σσιιιιιιιιι

Ι8Ιΐ] . 0Ρ'Ι'Ι!θ . ΕΠ' . . . σε”

('ΟΙ.Ι.ΑΤΟ . $ΤΑΤΙ'ΒΙΙΒΑΜ . ΒΕΠΙΙΒ

νσιινιιι· . Ε(ΙιΕΠΙΠΐ'Ι' Ι.ΒΙΙΑΤΙ

σ.ιεεινε . ιιοσοσινε

8ο Ισ Ιειιοσε ο @Με , σει·ε σσε ιΙ ισσσσιιιεσΙο σι·εΙΙο σε Οσι

ιιειιει ιι Οσιιι·ι·σ Βιιιισιο Ισεεε σεειισεΙο ειιεσσισ ε σει·σεισιιιε Ισ

ιιιεισσι·ισ σεΙΙιι σΙιεσι.εΙσ, ισ σει εεει σι·εσσ σσσ σε Ισι ι·ισενσΙι, σσσ

σσιεσσοει εΙΙι·ισιειιιι ισ8εσσει·ε σσισε ε σει·σΙιε νι Ισεεει·σ ισιει·νεσσι.ι

Ιεσσιι σεΙΙε σιΙΙιι, ο σσσ σοΙοσιε (εσσσσπ£ εμε) , σεσσσισΙιε ει·ε

ιιιΙι εισΙο Ισπο ΙΙ σεει·εω σι ι·ιιιει·ΒΙΙ σιισ σωσει (οπισ σ! σοσιιΙσ.ι

Οοινωπείσπι οσΙἱπιο σιοιΙσεισ σαΙι·οιισ . . . εΙαΙσσιισαιιι συσι·ενει·σιι0).

0σεΙι Ισεεει·ο Ισ Ιιεσεισει·εσιε σι οσΛιιιιΔ·ι·ο Νικο ιΙ σοσοΙσ σι

Ποι·σσε σσσ ει ενιιισε σεΙΙ'ισιοι·ιιιοσε, Ισ ιισεΙε σσε σεσει·σΙισεστε

σΙι'εσΙι Ισ εΙεΙΙο σιιιι·οσσ σεΙΙιι σσε στο σισι·ΙΙισ ιιι εοΙοιιισσι; ιιισ

Ιιι5.σειιε εσσσοι·ι·ε σσε Ιοεεετο 8ι·εσσι εισαι, σοισιιε ΙΙ ιιιοσσισειιΙσ Ισ

ΙσΙΙο σ εσεεε σιισιιΙιεΙιε (Οοι·πεπεισιπ σε” σοΙΙιιΙσ). Νεεεσιισ ισσιιισ

οι ο εσσισιισιεΙι·ειο σεΙΙσ Ιιισισε, σει· εσσει·ιει·σε Γεω: σει·σ Ισ σσε

ΙιΙισειισσε σι σενιιΙιει·ε ι·σισειισ (σσσι2ί ,επιασε ), οσε νι ει νοσε

σεΙε ε @ειστε 8ιισσιο, ισι Ισ σοσσειισι·σι·ε, σσε ιισσ σε εσΙει·ιοι·ε

σι σι·ιιιιι ιιιιιιι σεΙ εεσοΙο σιισεσιιιισ σι ΙΙσισε.

(3) ΕΙινσιιιι νιιιιΔ ενεεει σιιΙΙινεΙσ Ι'εσιοι·ε ε Ισ ι·ισσσσιεσσιε σει

σοσσΙο σι Πεμ, σοιιιισσσεΙι σσε σεεσ σε Ιει σοεεσσσΙσ σεΙΙσ σιΙΙσ

σι Ωισι.ι.ιιιι. Ρει·σιο , σσσσ Ισ σι Ιει ιιισι·Ιε , ιΙ σσσ σεστε Πισω

Ισινοινισ 0.Π.Π8'Ι'0 , σσε σει· σοσι·εισ σει σεσσι·ισιιι ει·ε εισΙσ σΙειιο

σι·ιιιιο ε σει·σεΙσο Ιι·ε σΙι ιισσσεΙεΙΙ, νοΙΙε ιι·ειιισσσει·σο Ισ ισσσισι·ιε

ιιι σοσιει·ι, ει·ισειισοΙσ σσε εΙεισε σεσισεΙε ει σι Ιει @πιο Ιεσιιιιισεσ

“σκοπό ιισσι·σισ), ο εισι·ινειισο εσΙΙε Ιιεεε σι ΜΙ ιιιοσσσιεσΙσ ΙΙ ι·ισοι·σο

σεΙΙε σι σε σεσει·οιιιΙε:

- ι·ινοινι.ιιι . ιι . σ

νσσισ

επι: ._ ιισιινιι . ιιΔσει.ιιινε

ι>οι>νιο . ιιισσιικειι . ιιοκινιι

ιιι . ιι.ινσκινε . σει.ι.ιει·νε

.ινσνεισιιε . ι>ιιιιινιι

ινε . ι>σιιι>ι:·ι·ννε . σ . ιι

σε . ιιινιιιιιισεκτιιιι . ισ . σοκ

σε" . σιι.ιιιιι . ι>ιιιιισ·ιιισιιιιι:

ινιισιιι . εισιινιι

ιι

Ι.'ιεσι·ιιισσε Ισ ι·ι€ι·ονιιΙε ισ Ρσι..ι Ιι·ε Ισ ι·σνισε σεΙΙ'ιισΕισε Νοε». ,

ε νι ει νεσσσο εσοΙσιΙσ ιιι σσε ΙεΙι Ισ σεΙεισ εσ ιΙ εισισσΙσ, ειιιΙιΙειιιι

σεΙΙε ΙιΙιειισιιι ο σει εσσι·ιΙισι σσε ει σΙΙ"ει·ινειισεσΙΙ Πει. Ι.'εσιισ ισ

σει :μεσο σιοσσισειιισ Ισ σιεΙΙσ σσσ ει σσσ σσσ σει·Ι.ειιε σεισι·

ιιιιιιιιι·ε. ΙΙ θεπει·ε σι·οσο εεισει ι·εσιοιιενοΙιιισιιΙσ, σσε ειιι σοσιει·ισι·ε

ει Ισιιισι σι 'Ι'ΙΙιει·ιο, σσι·σΙιε ΡΛι·οσιο Ω.ιι.ι.ισι·σ οτε ειισι·ιΙΙσ ιιι

δενιι·σΙο ΑσσιεΙσΠ, ιιιεΙιΙσιΙο σε σιισΙΙ'ιιιισει·σιοι·σ μα. ΙΜ!. Π.Με κισσα· «Η Τσι·ισσ, Ισισ. ΧΧΧΥ, σσσ. 98). Με ισ ροι·Ισ σσισιοιιο,

σσσ εισ σι Με ιιιοΙΙο ,σε ι·εσειιΙσ , σσσ ιισσει·ειιιΙο 4ΙεΙΙ'Ι8ι0"σ . 'Ισ

σε νοι·ιιιι Μισο ιιισιισιιισιιΙο σοιιοεσιιιΙο (Ιιεσσε Ι'σεσιιιιιισ σσσειιιισιιΙσ

σο
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Εσε1ααισ οι στσιααναασ ιιαονι τιοαι·οιιαααΙι ααιιο μαΙιαιιοαο

οιτασο σαιι'ιεσια σ), ο ιι μτοεισο 8ο11ιιαισ (ιιαααατισ οοιιαα

οτα.να σα αισαααιοαισ σοιια εοτνιια ααα ασαιαιισαο αιι'ιιαμο

τα1στο ι.ιοιιιισ ι.ιαιαιαιισ (ει), ιιστιναασ α μσασ ιαιοι·ναιισ ι'ιιιιο

σι Ριαιιιιαασ) ααα ια 8ατσοΒιια, ο αμοαιαιαιοαιο ια Ποσα , ιο μυα

ιιιιααο σιιασα1ταιισαι σοιια τιοσασααοαια οιι1ασιαα 1”σααοτσ μοτναιια1ο

μι·ιαια σοι 1οτισ εοασισ σοιι'οτα οτιο1ιααα αΙΙα σσνιιισεα εμιοασισοπα

σοιιο ιιιιιαααιαι ο ααιιο ε1αιαο.

(1) Νο ια σαιο ι'ιαοατιασ α ν.ιι.ιτιιια Βσιιιιιιιασ Ρτσα·αι·α1στο σε

σωστο, οααιο οι τααοσαιιο σα σαοει'αι1τα ιεατιαισιιο ιιιαιιιααι, ααα ια

τιιινοαα1α αοι 1834 αοιια αιοοεα ται;ισιια σι Τι:ι.τι ( ΜΜΜ!. κατά. ,

ασνοιαιι. 1838, ι'αεαια. Ψ, μια. 44):

Μια . απο . . . . . . . . . ..νιιι.ιιιι.....

ισ . . . . . . . . .. ασινοτ.ιιν·τισ . . . . . . . .

. . . . . . ..ιινιιιατσ

. . . . . ..·τ......ιι. ..ο

.....·τιιιιι. ι· τ . . . . . . . ..ιι.

. . . . . . ..ατ......ινι..........

ανιιιιντα

. . . . . ..ν.ιι.ι:ιιισ

ιισιιιιιιιασ

ν.ιι

ι>ιισα.ο.....

Ι.α μτιαια ιιαοα, ααα ια ασττσειι ια1ιοταιτιοαιο σαι 1οιιιμσ , ιιισιοανα

μτσαααιιταοαιο ιι ααιαοτσ ιιοιιο ιαιΒιια , μσιαιιο σαι ιασεα ια σαι ια

Ιαμισο ια ιτσνα1α (αισα αοι ταεαιο σοιι'ααιιαα ναι τσιαααα σα Ωιαι.ιιιαι

α Οιιιια ), ει ατεσιαοαια ααα ια ιαοσοαιιαα Μεσα ααα μιο1τα ταιΒιιατο.

Ι.ο ιααααο σοιιο οιιιααο ιιαοο οοεαοαιι αι μοοεσασ ι`αοιιαιααιο εαμμιιτο,

ιοααοασσ ια σαοα1ο αισσα: Μαι. @πατα Πανω ΜΜΟ Οσπ.τ1αιιιισ,

Αιιαα.ιισ, Ιανία1σ, Ρσπ1ι|ἰοο Μαα·ιπισ, Τι·ιιιαπισίαο Ρσιααια1ι.ι, τω”

Ρα1τιαο. Β ματσ σιιιιαιιο ιασσνιαατο ια ασια σοι οσαασιαισ σι Ωσσιααισ,

ααα αοτ1αταοαιο αοααινα αμμτοεασ, ο σαιια σααισ ααα ο τιιααεια στιαα

νοτααα. ασ ιιματισ σοιιο ιιαοο ιιοι.ιιαια ασ σ11ανα ασαιοαονα ια ταο

ιαατια σοιια τια1ααταιισαο σοιια ε1τιισα, ο ιστοο σαοαιο ματσιο: πασα

ααιιο ααα: α ΚαταΙι (Νήσο αο1α.τ1.αιο οσι·ταμιαια. ιι τιιαααοαιο ααι

ι'ιοατιιισαο ααα αααιοσααα σι εαμμιοαιοα1σ. τα εασσο11ο αισιινσ σι

σααοτο φατσα σαι αισαααιοα1σ ι'ααασιαιισαο σοι ασαοσιαισ σοιι'ιαι

μοταιστο, ααα σο πιο μασ σοιστιαιαατα ι'αατισ μτοαιεσ. Μα μσαοασσ

ιιισιιιο αιια αιτοσε1ααια σι οεαοτο ασιαιιιαισ ααιι'ισοτιαισιιο ιι ασια

Οσιιιααισ, ο σι ααιαιααται Βοιαιιιαασ Ρτσαατα1στο οπο, οι νισιιο α

ασασααοτσ , οαο ια.ιαοιαστια σοι τιοαταιιτιοα1σ σοιια εασσα1ια ειτασα

ο μσαιοτιστο αι 305 σοιι'ατα νσιαατο , μσιααα ια ιαιο ααασ εοδαι ια

σινιεισαο σοιι'ιιαμοτα 1.τα Οσε1ααισ Ωιστσ , ο 0αιοτισ Μαεειιαιαο,

οααιο ισ αιιοειαασ 8οεισ Αιιτοιισ νι11στο (ΒριΙσπι. σε σα. οι σποτ.

Ποια. Ιιπρ. Μ.), Ι'αασαιαισ αα1στο ααα ια αοααιισ απο 81στια σι

Ατιιιαιαιισ Ματοοιιιασ (Επσμ. ασ ασια. Ασπα. ΜατοοΙΙ., μασ. 719 ),

ο ι'ααατονια1στο Ειιιτσμισ ααα ιααοισ εατι11σ: Οσα.ι1αιι1ια.ι οι ΟαΙι·τια.τ

Λααα.ι1ι επεσα .παπι , σΜαιιαααο απ” αυτ: Πα Εσπιαπαιι Μια αι

Οαιιιαπι, Ι1αιιααι, /1/`τιοαιιι Οσπ.ιιαπιιαα, ΙΙιατίοαια, Αααα, 0ιιοπ1οπι

θαιοι·ιαα σα1ιιιοπ·1 (Βτονι2ιτ. Μαι. τοσα., Χ, 1 ). ια αα'ααιοτιστο

τιιιιααταιισασ σαιια ιαοσοοιιαα ειτασα ιαοοα τιοστσσ αα'αιΙτα ιαατιιισαο

ααα ιι Ρ. Λααιαε αοοατια ανοτ νοσιιισ ια Ναταοαοσσα αοιια αασσο11α

τοεισαο σι 'Γεια, ο αοιια ουσια, εοοσασσ οΒιι ακα, οτα ασια νιειαιια

αοιια ιιαατΙα ιιαοα ια ματσια Βισα!α1ιατισ (ΒιιιΙίσ1α. από., ισα. οιι.).

(9) 5ιιιαι1σ ιασααταααισ ια σιαοαματισ ια 'Ι'σττοα αοι 1819,ιαοα1το

οι 1'αοοαασ αιι οαανι αοιι' αα1ιοσ Μαρια σοιια Ρστιααα, ο σι ια τα

1τααματιαισ αΙΙα α. Παινοταιια σοειι ε1ασι σι 8α.οεατι σσνο αι μτοεοα1ο

οι τι1τονα. ααα ααα 1'σταια αμματο ααα εοτνι σι Ιιαεο ασ ααα οοιοααα

σ ασ ααα αια1αα; ο νι οι ιοαΒα οαιατιαειταα σαοεια ιαοτι:ισαο:

ι>ιισνιααιν·τιοειασ

τσιιτιοειιισσνα . α . τι

νιι.ιιιιισ ι.ιαικι.ιινσ

ι.ιαιινια τιιιιι>ιιτνσ

ια . εκανεσ "ο

. ειιι>τιιιινο . ιι

κοιταω . ν. ο . τιι.ιιιε

Π10ν . ΕΑΒ!) . σαν

ανασα . α.ιιιιιι·τατισ

απο

ιι1ααοα ασιια ταοσοαιιαα ιι ασια μτοασιαο σι 8ιι·τ·τιιιισ 0ι.ιιναιιιισ, ααα

ασιι αιεσειια ασαιαασοτο οσα Οι.ιιναιιιισ Ρι·σοιιτα1στο αι .4ιιμα.τ2α, ιι

σααιο αοι 957 (Ρ. Ο. Ν.) αστα ια τιματα:.ισιιο σοιια εΙτασα σα θαα!ιατι

α ασια (νοσ. εαμτα μασ. 75, αοι. Η), μσιααο 1τα ι'οια σοιι' ααα ο

σοιι'αι1τσ νι ασττο ι'ιαιοτναιισ σι αιοιισ αοασΙσ. Νσα οι μασ ιαι”α11ι

σαιιιιατο ααα ιι 8ατι·ιιιισ ΟιΑινιι.ιιιια, σι σαι οι ματια ιιοιΙ'ιεοτιιισαο

1αττι1ααα, ααα αια μσαιοτιστο αι 307 σοιι' οτα νοιιιτατα , μοτοαο νι ο

ιισιιιιαα1.σ ι'ιιαμοτα1στο Ι.ιοιαισ, ιι σααιο ιιοιΙ'11 ασνοιιιατο σι σοιισ

ααιιο ια ιαααιια1σ αιΙ'ιιαμοτα. τ: ειαοαιαο αυτι νι οι ια ιασαιισασ σοιιιι

ααα ιτα ααα-σαι (Παιοτιο, ιιιααοααπισ ο Ι11ασειιαιαιιιι),ιι·αι φησι οτα

σαιι'αι1τσ ιιοιια οιιιοεα οααιιαι·ιιααα ι νοαοσνι (ιιονοιιαιο ο

(,)αιιιιαεισ, ιιια.ιααο ιι μτιαισ ματ εααιι1α σι νιια (3), ο Ι'αιιτο

ματ ι'ια1οτνοιασ αι ασαοιιισ σι Μισο, σασο αοαιιια1ιοτνι ιι

μοταιοιοεο αττστο σοι ι)σααιιοιι (σ). Βιοοιια ισ ομαιισ αοασιατο

οαο σινιεο ι`ο1ιι σι $ονοτο σα ηααιια τα μτιαισ σωστο οτι

οιιααα, ασ ια ιιιαειι·αισ ματ ια 8αι·σοααα μαοααα σα ιιισιιι ίσια

σοααι σι και ο σι ι·ιοστσααια, μια εσιαααοαιοαιο ια ιιιιιαιι

ααιιο ματ ια 5ατσοιιαα εοαιιαοο σοιι`ΕναααοΙισ σαΙια ιααο ματα

ασ ιιισοιοι1ιαιιο σοιιο ααα αΙστιο τοιι€ισεο.

ι.'ιιαμοτσ σι (ισεΙααιιιισ ιι αταασο, αοιαιιιοιαισ μαι Βατσι

αοι 312 σοιΙ`οτα νσιαατα, ο ι·αιιοτιααισει σσμσ ιια 1τιοααισ

ματ Ια νι11στια σι Ματσια ο ια ματια οσα ι.ιαιαια (δ), αστιααι

εοοοασσ αιοααι, ο οοοσασσ αιιτι αοαιοταια αιι'ιεσια ιι αοαιο

ασ ιι ατιισσ σι μτσνιιιοια ιιαΙιοα Βια α11τιαιιιισιο σαιι'ιαιμοτα

ιστο Αστιαασ (6); ο ααιασι αοι 330 σοιι'οτα αιοσοε.ιιαα, να

τια1ο ια μαι·Ιο ι`αιιιιοο ειαιοιαα (α. ι'αεοσααο1ια αι νιοαι·ισ σι

ιισαια, οσιι ιιιμοασοαια ιιιιαια σα μτοιο11σ μτοιστιο σ"ι1αιια (8).

ιιιιστα σινιοσ Ι°σι·σο τσαιαιισ, μοταισ ματο ιασααιιααιιο ααα 8ατι·ιιαισ

θι.ιιναιιιια ααιιια οτοιια ατι ιαι αισιιαιαοαια, σαμμαιοαο Ι.ιαιαισ τα

τινοα1ιισ σοιια μστματα ιιαμοτιαιο, ο ααο ισ αααια σοσιαα1σ α ια

ασια , μοταιιο α ιιιι αμμααισ οτα ε1α1α αεαοαααια σα θαιοτισ ιτα ιο

αι1το μτσνιααιο αιιααο ια 5ατσοιιαα, αιιιαααο αοαοαιασεο ιι ααα τιναιο

Μαααοααισ σα Βσιαα ο σαιι'Ι1αιια. Νοεααασ μαι 1τσνοτα ειταασ ααα ιι

μτοοισο σοιι'ιεσια σοσιααεασ ααα οσοι ασιοααο 1οοιιιασαιααιια σοι ααα

στιιααιιισ α σαοιισ σοι σωστα ιαιμοταιστι, αοι ιιααιο οτα ασααιααισ

αιια τααοεια ιι μοιοτο ααμτοτασ ααιιο απο εατσο , ο ααα μοταισ Ι'σι”

ιστιεαο αοτνιιαιοαιο ινιιπιιιιι ιπαιι·.ι1αιιααο σα” (αστα. αασσ.).

(3) Ριστι αοι μτιαοιμισ αοι σαατισ αοασισ ατιαιιαασ, ο ιο ιαοιαοτιο

σοΙια ααα αοι ει 1τσναασ τοαιειτα1ο ααΒιι αι1ι σοι ιαατιιτισ σι 8. Ειιαισ

(νοσ. πω, Βιιιισπατισ σ€σ_στα/ι σο., ναι. Π, μασ. 138, ο ιιιι ααιστι

ο αισαατιισιιιι ινι αι1αιι).

(4) ιι αστα ισ ααιααια @αιιι.1ιαπα.ι .και @ΜΜΜ (Πα τοϋ. .ι·αι·τΙ., ι ,

144). Αιισσ αι ασιιοιιια σι Μισο αοι 314 αοι μτοΙο Λιιιιιισιιιισ, ο μτσ

ιιααιιαιοαιο ια1οτνοαιιο ααοστα αι ασααιιισ 8ατσιοοεο σοι 3417, αοααοαο

ιισα αι αιιαια σα σι αισ αα ειοατσ ίσασαιαοαισ ματ αιιοταιατισ (νοσ.

ΙΙατσαια., .4α1α'ασπαιι. ήταν” οι δαταία. , 1σια. Ι, αοι. 5267 ο 855.

-8. Α1αα., Αμσισα. αυτια. .4τιαπ., 1σαι. ι, ματι. Ι, μια. 193. -Ρατα,

Ρο ω. Μα., ι, 144.- Ριαισ, Πο ΟΙιτία1. ατιωίβ, Ισια. Ι, μια. 440.

- Τοια, Ι)ι:ισιι. σισαταβ σα., ναι. Πι, μασ. 141-49 ).

(5) Λαα. 315 (Ρ. Ο. Ν. ) ναι. Ζσαατ. , πω. , ιια. ΙΙ , ααα. ΧΧ ,

ααα. 92 ο 93, οσα. 0ιισα.-Μπσιηριι. ε.α:οοτρ1. ασ ασια. Διανα. 1ιωωι.,

ματι. 713, ασια ναι. 0τσααν.- Μεσα., Μ· θυσια. ανια., ιια. ΙΙ ο ΙΙΙ.

Και οαμι1σιι σι κισσα μααο ια οσανοααισ, ααα α Ι.ιαιαισ τιαιαττοααοτσ

εσειιο11ι ι'Οτιοαιο, Ι'Αιιια, Ια 'Ι'τααια, ια αοασασα Μοαια ο ια μιαασια

8αιαια, ο ιι Οσσιαα1ιασ ι'ιιιιτισ, ια Βατσααια, ια Μαοοιισαια, ια Οτοαια

ο ι'αιιτα Μοαια, σι1.το αΙΙα μτσνιααο σααιιιοαιαιι Βια σα ια μσααοσαιο,

ιτα ιο ιιααΙι στα μτιααιμαιιααιιαα ι'Ιιαιια ααιιο ααα ιαοιο ασιαοαα1ι

(νοσ. Ζσαατ., ισο. ω. ο 8σασιαοα. πω. οαοΙο.τ., Ι, 3 ο θ).

(θ) Ι.α αασνα σινιεισαο σοιι'στασ τσιααασ ασια σα Αστιαασ, σσμσ

ιο αι1το σαο Βια οαοιχαι1ο σα Ρισιασισ ο σα Λαααεια, ο αααοιιαια οσιαο

ιασααιιααιιο σαι Ραιινιαισ, ιι ηααιο ασιι'ααιστιια σι $οεισ ασια ασια

ια 8ατσοεαα ιτα ιο ααιιο ρτσυίποίο ρτοαίσιαΙι, ααα ιααοαασ ματια σοιιο

σιοαιεαιια σέσοοιιι, ααιιο σααιι ι'ιιαιια ια ματιιια σα σαοιι'ιταμοτα1στα

(Ραανια., Ισια". τσιπ., ααα. Μαι, αρ. Οταον., τω. Μιας. πασα.,

ναι. Ι, αοι. 549). ασ σα1ιο μτσνιαοο μτοεισιαΙι οταασ: Ι. .απο Εσ11ιαα,

Π. ΜΜΜ μτιπια, ΙΙΙ. Ιιιια1ια εοοαιιαα , ιν. δασικίααι , ν. ?Ματια ,

νι. Ματια 8ιααιινιιι, νΙΙ. Ια.ιαΙα £στ.ιιαα.

(Τ) οι ασ σα σι αισ ια 1οαιιαισαιααια σι 8οοισ Αατοιισ νιιιστο, ιι

σααιο, εοααοαο ααα ματιι οεμτοεεααιοαιο σαιια σινιειοαο σοιιο μτσνιααο

τσιαααο, σιασ ματα οσα αοοαι οαιατα ματσιο , ααα ιο νατιιιιισαι 1`ιι11ο
ισα (ισ81αα1ιασ αοιια αασνα ισταια σα' ια σαια αιι'ιιαμοτσ σιιΤοτιτσασ

σι μσασ σα σαοιιο Βια ιαιτσσσ11ο σα Αστιαασ: @ασια :απο μιιαΙιοα

οι ραιαιαια, παο πσπ πιιιιιιαα, ια ασια |σταιαπι α1α1αι1, οποσ, ραιια·ι.ι·

μια· ("σιω1απ1έπαιπ ιαιαιαια1ι.ι, Μαιο ροταουοταπι (Εμιισ·τιι. σε τα. οι

ποστ. Ιαιρια·. τσιπαπ., Χιν, 11). -

(8) ιιαιια σινιεισαο σι τα11σ ι'ιιαμοτα τσαιαασ ια στιοα1αιο ασ σο

αισοα1αιο ααα σα Παειαα1ιασ ααιιο ιι ασαοσιαισ σι Παιιιααιισ ο σι

8ιιιιιααασ (330 Ρ. Ο. Ν. αι οι: πω. Μαι. οι απσπαιτι. αρ. στα". ,

τω. Μας. Μπακ., ναι. Χι, οσι. 962 ο 360), ο σοιια εασσινιεισιιο

σι οαιταιααι ια μπα/Ματσε ρτο1στίαΙι ο ια μτσνιααο οσπ.τσιαι·ι ο στασι

ασια, τι αα ιααοια1ο σιοιιιιια ασιιιια Ζσειαιο αοι ιιατσ αοοσασσ σαιια

ααα ειστια. ιι διασαισ ασ ιι Ραανιαισ 1τασεοτσ σαι εασσοι1σ ε1στιοσ

ια σοεατιιισαο ααααταια σι 1αιο σινιεισαο,ο ιι αοασασσ ασ ιαττασ ατι

σααστα ματιιασιατοααιαισ, σαι σααιο τιααι1α ααα ια 8ατσαΒιια ια ια

αοαι.α σοιια μτσοιποο μταιιαιαΙι σιμοασοαιι σαι μτοιαιισ ρι·οιστιασ'Ιιαιια,

Ρ.Β.ιδ.δια-ιδ.

τ. α. Ν. 33ο».
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Ρ. ε. δ. ειδ.

Ρ. (Σ. Ν. 315.

Αιιιει·ιοι·ε ε! ιι·ε !!ιειι·ι α ε!!!!ιιιο οι·ειιιιιιιιειιιο ε !!ι εοιιαι!οιιε

ε!ιε ε!εεε! !`αιια εα!!ο ειεεεο Ποειαιιιιιιο ει! ραρα θ. $!!νεειι·ο

ε ει'ειιο! ειιεοεεεοτι ιιε!!α οαιιεετε ε! 8. Ρ!ειτο ί!). !!!α ο!ιι·ε

ειιε ιπι ια!ε αιιο ε ροειο !ιι οοιιιι·ονει·εια Για ε!! ει·ιιε!ι! , ιιοιι

οοιιειε. ιιετιιιιιειιο ειιε ια $αι·εοειια ν! Γοεεε ερεο!!ι!πιειιιε

οοιιιριεεα ω; ε ρει·ειε ιτα!εεειαιιεο ε! αιιιιονεται·!ο ι“ι·!ι ! πιο

ιιιιιιιειιιι ειοι!ε! εε!!ε ειπε!! ιιαι!!ιιιε, ρει·!ει·ὸ !ιινεοε εε!!ε

ροο!ιε !εεε! ο!ιε ε! ε! !ε! ι·ιειιαι·εο ιιιι·οιιο εαιιο!ιε ε!! ιστιο

ιιαιο Γοιιεαιοι·ε εε!!α ιιιιονα Μπι!! ιιι Β!εαιιιιο. !.α ρ!!ι αιιιιοα ει

εειιε !εεε! (Ρ. Ο. Ν. ε! δ) ει ερεε!α!ιιιειιιε εεε!!ιιαια α ρω

ιοεεει·ε ! εο!οιι! ειιε!!! εει!!ε ανειιιιε Με!!! εεε!! αιιιιιι!ιι!ειταιοι·ι

πιει ριιι ε!ι·ειιαιιιειι!ε εα! ρι·είειιο ιιι·ιιαι:ιο, εεε!!! εε! νιειιι·ιο εε!!α

ειιε! οι !!οιιιιι (νεα. 8ιεοιι., Ρε Με!. ΜΡ., Ι!!ι. Ν, ραε. 83 ε 64,

ε!!!ι. Ρι·αιιεο!ιιι·ι., ιειι:ι, ιιι-Γο!., ε Ραιιν!ιι., Ιπιρ. Μπι., σειρ. ΧΙΟΥ”,

πρ. ι.!ι·αεν., ?'!ιε.ι. του!. ειι!!ε., νο!. !, ω!. 543 ε εεε.).

(ι) Ι.α ειιεεε!ια εοιιαι!οιιε ιι·ον!ιει ι·ιροι·ιαια ιιε!!ε Βεεεε!αΙ! ε'!ε!εοι·ο

Μει·οαιοι·ε, ιιε!!!ι δο!!ε.τ!οπε πρ!!! εε! εοπε!!!!, (ιοπι. Π, ρειε. 139),

πιο! Νοειοε!ιποπε ε! Ροιιο , εοιιιειιιαιο εε Βα!ειιιιιοιιε (ιιι. νιιι ,

!:ειρ. Ι), πε! Ι)εει·ε!ο ε! Ωι·αι!ιιιιο (ραι·!. !, ειιε!. ΧΟΥΙ, εαρ. Χ!!!'),

ιιε!!α Βιιι!ιο!!ιεε!ι @Με εεπο!!!ε! !!ε!εει.ι εε! Οιιιειε!!! (ιοιιι. Π, (Με. 999),

ε πι!!! Όση” !!π!νει·.εεΙ ειρΙοεπιι!!εμ!ε εε! Βιιιιιοιι!, εοιιι!ιιιιιιιο ει!!

Βοιιεεει ( ιοιιι. !, μινι. !, ραε. ι, 9 ε εεε. ), ε εειιαια !ιι ΙΙοιιια ρε!

30 ιιιαι·ιο εε! :Με (Ι!οπιαε ει!!! !εε!!ο είε !ιτα!επε!π!!ικ ερει!!ι!!π,

!!οιιι!!ιο ποε!ι·ο Παν!!! ('ο!ιε!απ!!πο .4!!ε!!.ε!ο εναι”, ε! 6'α!!!ε!ιπο Με!!!

ε!!ι!!.ιε!πι!.ιι !·οπε!!!!ει!ε) ε οοιιι!τιεια ιπι ειιεειο ιιιοε!ι: Π! πεπ!!πε ε!ιπε!!ιε

ε! !!ιεινιε!!!ιε Τ!!π!!!!!!.ε, Ρα!ι·!ε εε!!!εε! ε! Η!!! ε! δρ!!!!!!.ε εωω!!.

Μιρετε!ω· δωσει· ΓΙε!υ!!!.ε ε'οιι.εια!!!!π!!ε , !π Οινέα!! .Ιε.!!! , απο ει::

ε!ι.!!επι 7'ε!!!!!!!!ε .πιπε!!ι, 8!ι!!·ει!ο!ε Βο!!!!!ιο Μ!!! ποε!ι·ο, ειπε, πιει!!

.ιι!ε!!!ε, Ιιεπε/!ε!!.ι, .4!επιειιι!ε!!.ι·, Ου!!!!ει!ε, δαππα!Μει!ε, θεττπαπ!ε!ιε,

Πα!ιπ!ε!!.ι, ρ!!!ε , @Με , !·!ε!οι· εε !!·!!!!πρ!!!ι!οα· , εεωρεν· .4!!ει!ε!!!ε ,

εαπε!!.ιε!πιο ω: Ιιειι!!εε!ιιιο μι!!! ριι!ι·ι!πι $·!Ινεε!το αι·Ιι!ε εοπ!απαε

ερ!εεορο ε! ρ!ιραε , ε!εμ!ε οπιπ!ει!.ε ε!ι!.! ε!!εεεεε!ιτ!Ι!!!.ε, ε!!! !π εεεεπι

Με!! Ρε!!! σε.ι·ε!!Η ε!!!!!, ροι!!!/!ε!ε!!.ε, Με πο!! ε! οπιιι!Με τ·ευεο·ενι!!!ε

.!!!!ι!!· ε! Βεο επιιι!ι!!!Μ.ι εα!!ιο!!ε!ε !·ρ!.!εορ!ε, ε!!!επι εεει·ο.εαπε!!!ε

εεε!εε!!ιε ΜΜΜ!!! με· !ιαπε πο.ε!Ν1Μ !ιπρει·ια!ειπ !·ο!!.ε!!!!!!!οπειιι

.ι·ι!!!!εε!!ε !!! !!!!!νεπο ω!!! !ει··ι·αεπιπ, παπι: ε! ε! ρο.!!ει·ι!ιιι ε!!πε!!.ι

τε!ι·ο !επιροι·ί!!!α !·οπε!!!!!!!.ε, μια, ε!!!ιε!!!!ε, "πάψει, Ιοπεαπ!π!!!!ι!ι,

τπ!.ιει·ιεοπΙ!α ε! Βεο Ρ!!!ι·ε οπιειιρο!επ!ε, ε! .!εε!! ΟΙ!ι·ίε!ο )!!!ο ε!ι!.ε ε!

.8ρ!!·!!ι! $αι!ε!υ σα!!! οπιπ!!!!ε ιιοΙι!.ι εε. Βορο ειιεεια ιιιιι·οειιιιοιιε !!

εοιιιιιιιε ι·αεωιιια !ιι ει!!! οοιινει·ειοιιε ει!!! Εεεε ει·ιει!αιια , ε! σε! ια

εερ!!ειια ρεο!εεε!οιιε; σε!» οι εεεετε ειαιο ειιαι·ιιο ιιιιι·αεο!οεαιιιειιιε

εα!!α !ε!ιιιι·α, ε ει ανει· !!ιιιο εει!!εαι·ε !ε ε!ιιεεε οι 8. Οιοναιιιι! α!

Ι.αιεταιιο ε ε!!! 8ε. Λροειο!ι Ρ!ειι·ο ε Ραο!ο; ε ροιεοεε!ιιιιεε: ειπε!!!

εεε!ε.ε!!.ι με εοπε!πιια!ιοπε !!!ιιι!ιιαι·ιοι··ιεπι , ροεεεεε!οπ!!ιπ ρι·εεεε!α

εο!!!!!!!π!!!.ε , ε! πει” ε!!·ει·ε!.ι εεε ε!!!ιο!πι!!.ε, ε! με πο.ε!πιπι !!!ιρει!!!!ε!π

!!!.ιε!οπειπ ωστε!!! , πι!" Μ 0ι·ἰεπ!ε ειιε!!! !ιι 0!·ε!!!!·νι!ε, !·εΙ ειιε!!!

εερ!επ!ι·!υπα!! ε! επει·ιειαει!ιρ!αε!ι , υ!!!ε!!εε! Μ Ι!!!!!ιε!ι, Οπιεεια, Λεια,

Τ!ιπιε!α , .4|ι·!ε!ι ε! Ι!!!!!!ι , σε! ε!νει·ειε !ιιειι!!ε , ποε!ι·!ι !!πε!!ει!ε ει:

!!Ιιε!·!!ι!επ! εοσιεεεε!νιι!!ε, ε!! ρι·οι·ε!!ε ει!!!οπε, ε! ρε! πωπω εεα!ιεε!!!ι!

ρ!ι!ι·ι.ι πω!!! .$!!νεε!ε! ροπ!!|!ε!ε, ε!!εεεεεοι·ωπε!!ε ει!!! οικεία !!!!ιρο

παιι!!!ι· εε. Πιι'α!ιι·α εοιιιιιιοιιε ερει:!α!ε εε!!!ι 8αι·εεειια ε!εεε! τω!!!

ιιε!!ο ειεεεο αιιιιο (Μό εε! ειιεεε!ιο ιιιιρει·ιιιοι·ε α!!α !:!ιιεεα εε! εαιιι!

ιιιαι·ι!ι·ι Μαι·εε!!!ιιο ε Ρ!ειι·ο , ε!ι'εε!ι Με!! Με εε!!!!ιαι·ε ιι! Βοιιια

ιιε!!α ν!!! !.αν!ειιιιει. Με ιι Ρ!αι!ιια ε !'αιιιοι·ε εε! ω»! ροπ!!|ῖεαΙε ,

ειιε ι·ι!ει!εεοιιο ιιιι ια! ία!ιο, πισιι ε!ιαιιο αιιιοι·ιι!ι νει·ιιιια ρει· ειιιει!

!!ειιτ!ο; ερρει·ειε ι! Μια, πισιι νο!ειιεο ιιιι!!!ι α!Τεπιιαι·ε ε! εει·ιο, ε!α

εε! ρι·!ιιιο ειιε ει ειιεειο εεεοιιεο αιιο εε!!!ι εειιει·οε!ι!ι οι Ποει!ιιιιιιιο,

εει·ιεεε ιιιο!ιο ορροι·ιιιιιαιιιειι!ε ειιε ιιε !αεειεινα !ιιιαιιο !! ειιιε!2.ιο α!

ειιε! ε! ιιι!ε!ιοι· εειιιιο: σε!! .. . ί!! ε!!!!!!!εαπε!!ιι! ασίστ!! !!!!!!ε!!

ει!!! ι·ε!!πε!!ο (Βε πι!. Με., !!!ι. !, ραε. 187 ).

(ε) Βου!! ε!νιι!εαιιεε!πιε !ε εινει·εε οριιιιοιι! εε! εε!!! ι·!ειιαι·εο

α!!'αιιιειιιιε!!!ι ο α!!α ειιρροειιιοιιε εε! εοειιιιιειιιο οι ω! ε! ραι·!α,

ερρει·ειε οι·εεο ειιρει·ι!!ιο !! ι·ι!ει·ιτ!ε. Νοε εατ!ι ρεεε Με!! ε! ρι·οροε!ιο

ι! ι·ιροι·ιειι·ε !ε ε!εεεε ραιο!ε εε!!α εοιιαιιοιιε, ιιεειὸ ε! νεεα πισιι

εεεει·νι Μια νει·ιιιιε εερ!!ε!ια ιιιειιιιοιιε εε!!α 8αι!!εειιει, ειιαιιιιιιιει.ιε

ει ροεεα ρι·εειιιιιει·ε ειιε Ποειαιιιιιιο α!ι!ιια νο!ιι!ο εοιιιρι·ειιεει!!ι εο!!ο

!!ι εειιει·α!ε εερι·εεειοιιε ε! ρι·ον!πε!!! !!!ι!!!!ιια. Εεεε!!! ειιε!!! ει !εεεοιιο

νει·εο !α ειιε εε!!'αιιο: Πιι!!ε ε! ροπ!!/ὶε!ι!!ε ειιε!!! πο!! υ!!ε.ιε!!!, σε!!

επιρ!!!!!ι· Με!!! μα!!! ΜΗ!!! !πιρει·ι! !!!ει!!!!ιε ε! ε!οι·!!ιε ρο!επ!!ει

εεεοι·ει!!ι·, εεεε ει!!! ρα!!!!!!!πι πο.<ι!ε!!πι, ι!! ρπιει!!!:!ιιιιι ε.ε!, ε!!!ιπις!!ε

ΜΝ!!! Βοπια!ι! , ε! οπιπεε !ο!!!!ε !!!ι!!!ιε ε! οεε!!!επ!!ι!!!!π! ι·ες!οι!!!!π

ρι·ον!πε!α.ε , Με!! ε! ε!υ!!α!ε.ι· ρπιε|`!ι!ο θεα!!εε!πιο ροπ!!|!ε! ποε!!·ο

.$!Ιυε.ι!ι·ο ι!!!!νεπαι! ρ!ιραε εοπε·ε!!!πι!!ε α!!!!!ε τε!!πει!!!πι!.ε, ε! "σεω

.εοι·ι!π! !ρ!!!!!.ιι ροι!!!βεωτι ρο!εε!!ι!! ε! !!!!!οι!!, /!ι·τιι!ι !π!ρει·!!ι!! εεπ.ι!!!!!,

μι· Μπα ε!υα!επι πο.ε!ι·απι ε! ρταεσπ!ι!!ε!!επ !:οπε!!!!!!!!πι εεεει·πιπ!!!ε

ε!εροπεπει!!!!, εφε: Μ! .ι·απ!:!!ιε ι·οιπαπ!ιε εεε!ε.ε!!ιε εο!!εεε!π!!!ε ρεε

2Π!"Μ!"Ί."Β εε.

εε! Με!! ρ!!!!!!!!εο, ι ειια!ι α!ιιιεαιιεο ερεεεο εε! !οι·ο ιιιιιιιο,

εε αν!ε! ε! ειιιοεαιο ειιαεεειιο, ιοε!!εναιιο αι ρ!ιε!!ιε! αει!

εο!ιοι·! ! !ιονι εεει!ιιει! α!!α εο!ιιιι·α εε! εαιιιρι ρε! ιιιιριεεατ!!

ιιι εειν!!!ο εε! ιι·ει!ιι! ε ει!!! νειιιιι·ε. !Τ!ιιιει·εεεε ιιιειιο εε

ιιει·α!ε, ιιια ιιοιι ιιιειιο ιιιι!ε ρει· !α ι·εεο!ει!ια ε ρε! !α εει·ιεπα

εε! ε!!ιε!!!, Γε !`α!ιι·ιι !εεεε ο!ιε ειαιιι! !α ι·ιοοειι!!!οιιε ε Γαρ

ρι·οναι.!οιιε σε! !!εεεει! ρι·ου!!!ε!α!!, ε!! Με! εα ε!εεε!ιεειιιιο

εε! ε!ιιειειιιιιι (Μι Ρ. Π. Ν.); ει!!α ειια!ε, εορο ειιε αιιιι!,

ιειιιιε ε!ειτο !'!ι!ιτα ειιε εοτιιιιι!ιιὸ α! Βατε!, τει ε! εε!!ιι! ιιιειι

εταν!, !α ρειια εε! ριι!ι!ι!ιο! !αι·οι·ι ρε! ιιιαε!ιιαιιιειιιο σε!!!

!ι!αεε (ΣΝΟ Ρ. Π. Ν.). Βιιιιαι·ε!ιενο!ε ρει· !α εαιιι!ια εε!Γοε

εε!ιο Γε !'οι·ε!ιιε!!οιιε εστι οιι! Ποειαιιιιιιο ρι!εεει·ιεεε αε!'ιεο!ειι!

ι! ειροεο εε! ειοι·ιι! ιεει!νι (32! Ρ. Π. Ν.); ε εοιιιιιιειιεενο!!,

ρει· !”ιιιιιαιι!ει εε. ω! ι“ιιι·οιιο εειιαιε, εοιιο ε!!αιιε!ο !ε α!ιτε

ειιε ροε!ει!οι! ειιε νιειαι·οιιο εα!!”ιιιι εαιι!!ι !α !ια!!ιατα εερα

ι·ιι!ιοιιε εεε!! εο!ιιαν! εοιιειιιιιιι ιιιε!ειιιε εε! νιιιεο!! εε! εαιιειιε

ε εε!!α ιιαιιιι·α (Β22 Ρ. Π. Ν.), ε αοεοτε!ιι·οιιο εα!!'α!ιι·ο α!

εε!ιιιοι·! εε! Ιιεεο !α !αεο!ια ε! εο!νει·ε α ε!νει·εε ταιε ! εε!ι!ι!

!οι·ο (32!'ι Ρ. Π. Ν.). Ι.ε ιιοι!!!ε εε! !ιιοε!ι!, εε! ιειιιρ! ε εε!!ε

ρει·εοιιε, ειιε ε!!! ε!!Ταιιε !εεε! ει ι!οαναιιο, εοιιο ι.ι·ορρο ιπι

ροι·ιαιιιι ρετ_!!ι ειοι·ια ε!ιτεα, ρετε!ιε ιο ιιοιι ροεεα, πε εε!ι!ια

ιι·α!!ιεο!ατε σε ι·!ροι·ιει·!ε α εοειιιιιειιιο εε!!α ιιιια ιιαι·ταιιοιιε.

Βιοοριαιι!!ο!ε ειι!ιιε! ειιε!! ε! !εεεοιιο ιιε!!ε νεοο!ιιε ε ιιε!!ε

ι·εοειιι! εο!!ει!οιιι εε! δο!!!εε ει Τεοεοειο, εε ι!!ιιειταιιεο!ε

οο!!!! εεοι·ιε εε! ευ!!! ειιε !ε εοιιιιιιειιιαι·οιιο, ιιιειιιι·ε τ!εραι·

ιιι!ετὸ ει! !ειιοι·ι Π!. !αι!οε οι τ!εει·οαι·!ε, αεειιιρ!ει·!ι α!!'αεειιιιιο

ριιιιο!ρα!!εειιιιο εε! ιιι!ο !ανοι·ο ειιε ε! ε ειιε!!ο ε! ι·!ειιι·τε !ιι

ιιιι εε! οοτρο ι ιιιοιιιιιιιειιιι ειοτιο! εε!!α $!ιι·εεειι!ι αιιι!εα ε

ιιι!!!!ει·ιια.

ειιε. Οοινειυιππινε.ε Α. .ω 6'οινε·πιππυ!κ.

δ! ε!!!ε !!ει· /αε!ει!ε, !ιουεοπ, πο!! Με!!! εεε!!!ια!!!επ, εε!!

αι·α!ε!.! !!ε!!ί!!!!ι! !!π!!!! αὐ.ι!ι·εεεπε!!!π , μι· εΙα!!οιι!ιείοε ε! εεε

ε!!! ειπε!!! ρι!!'ι!!εο ρεεεει!ιι! !!ε!!!!ο υ!εοεε εοι·ι·ερ!!!ε, ε!!! !!!!!!ε!

ε! ρι·αε.ε!ο βετ!! ε/)"ει·α!!!ι·, ε!!! ιιι!ιε!.ε!πι!!!!!!ε ει!!!!!ειρε!!ε!!ε

εο!!!ρειειι!! εεπει!πι !το!!α!ι!!·, εο!·ι!!!!ε!!ε ο!ι.εεει!ίο !!·απευι!!!α!!!!·,·

ε!!! ε! Μ!!! /!!εε!! !!!ει!!!!!!!ε, ε! !!εε!!!ι!)!!απ! ί!! ω!!! !!εεε!ι! Μ!!

!!!ροι·ε εοπε!!!·εει·ε, ει!ρει· είπε ιιο!πίπε ει!! Νοε!ε!επι αειι!ειι!!αιιι

εε|ει·!!!!!ι·. Οι!! επί!!! ε:!ιρ!!ε!!υεε!! ιιι!ιι·ιε!οιιειι!, ε! /οι·ιε εο!!εε

πο!! !ιο!!!!ετ!!, ἰπιιιοπιε! !!εύε!, ε!οπε!· /!!ει·ίιι! ΜΜΜ!! α!! !!!ε ε!!!

ε!!εε!!.9 Με! ειπα!!! εει·ι!!!!, εεε ε!!!!!!!·!ιε !ει·ι·οε !!!εεεείει!!εε

αὐε!ε!ι!!ει·ε. Με. ε!! Μ!. Με. δ.4ει.41.1.9, θοιιε!ε!!!!!ιο έ.

Η! ε! Σ!ε!ιιίο Π! (ρεεε. (ει 5) (ε).

(3) Εκ Πρ. νιιι θα!. ?'λεο!!ο.ι·., Η!. ν, !εε. Ι Μ! ειπε!! ρ!!ε!!ε!ι.

Οιιεεια !εεεε ιιιετιι·α :ι!Ταιιο ιιε! !!!ιι·ο Χ!!, ει. Η εε! Οο!!!εε ε!!

Ο!!!ε!!π!!ιπο , εονε ιι·α!ιαε! εε!!α ειεεεα ιιιαιει·ια. Ι! ειι·ε!ια α Ποειαιιιο,

ειιε !! Οοιο!!·εεο Με!! εεεει·ε !ο ειεεεο Οοε!!ιιιιο ρι·ε!'ειιο ε!!! ρι·ε

ιοι·ιο ε'Ιιει!ια, ω! ε ειτειια ιιε!!'αιιιιο ιιιεεεειιτιο (315 Ρ. Ο. Ν.) !ιι

!εεεε ρι·ιιιι!ι Ρε εο!ιοε!!ι!!ε. εε! ειι!ιω ωιιω Τεο!!!ιε!!ιπο; αει! εο

ερειια ειιε! εο!ιο εοιιιιιιειιιαιοι·ε ειιε !”οεεε !! !”ι·ειιε!!ο εε!!'ιιιιρει·α!οι·ε

ιΞοειιιτιιιιιο. Μι !εεεε Το ρι·οιιιιι!ειιια ρει· ρι·ο!εεεει·ε ε!! αει·ιεο!ιοι·ι

εαι·ει εα!!ε νεεεαιιοιιι εεε!! ιι!!!εια!! εεειιιιαιι α ε!ι·ιεει·ε ε!! αιιιιιιι

ιιιειι·ειι·ε ι! εο!·.το ρ!!Μ!!εο, οεειαιιο !ε ριι!ι!ι!!ε!ιε ροειε. Ρει·ε!οεε!ιὸ

εοειοτο !ιιειιιιιιιι ρι!ιιιιιιτιιειιιε ε!! Αιιειιειο, εεεοιιεο !'αιιιοι·ιια οι

8νειοιιιο (0!.·!!ιν. ΧΙ..!Χ), ε ειι!ιιε! ι·ιοι·ειιια!! ει! αοει·εεε!ιιι! ε! ιπι

ιιιει·ο εαε!ι!πιρει·αιοι·ι Τι·α!αιιο, Αει·ιαιιο, Αιιιοιιιιιο Ριο ε 8ενει·ο,

εοπιε εει·ινοιιο 8εειο Αιιι·ε!!ο ν!!ιοι·ο (Ερ!!οπ!. εε ει!. ε! πω. το!!!.

ΜΡ., ειιρ. ΧΙ!!), 8ραι·ι!!ιιιο (εαρ. νι! ο Χ!!!) ε ειιιιι‹ι Οιιρ!ιο!ιιιο

(σειρ. ΚΗ), ει·αιιο νερο!! ιπι Με!!! ιιιεο!ειιια , ειιε ι ρι·ονιιιεια!ι πι!!!

εο!Τει·ιναιιο ε! νεεει·ει ιοε!ιετε ε!! αιιιιιια!! εεειιιιαιι α! ρι·!ν!ιιι σε!

!οι·0 ρει· τω! εει·ν!ι·ε α! !ι!εοειιι ρει·ιοε!ε! ε ερεεεο ιιιιε!ιε ι·ερειιι!ιι!

οι οοιεειι αεειιιι !ιε!:α!ι. Ε. !'α!ιιιεο ει·α !ιο ιαιιι'ο!ιτε, ειιε ε!! ειεεε!

Ρ. ο. Ν. δη.

Ρ. Ο. Ν. 3η.

Ρ. (Σ. Ν. πι.

Ρ. Ο. Ν. Με.

Ρ. Π. !!.315 .

Ρ.Ε. Ν. διά
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Ι'. Ε. δ. .Ιι7.

ε. ε. κ. ω).

___..-..·-- _ ε

ΙΙ.

Μ". !'ο.νπ.ιΜ·ι!νω Α. .ω Β.1εδο·ε!.

!!εε·!·ε!ιι ρυ·ου!!!ε!α!!!!!!ι πο!! με!! α!! εε!!!!!!!!ιε!ι ρει)ε!·υ!

οροε!ε!, ρω!!! .ε!!ιρε!! φερω !ιι!!!εα!!!ε.9 ει! ίεερεε:εν!!!!, α!ραε

ρ!·οδεεεε!ε!, :παρεα ει!!!ειιε!!ο!!ε ε!ρειεεε!·ίε!. δ! ρε!!! ε!!! εο!!- .

Μπάκα, εοειρε!ε!ιε Μ!!! ε.τετε!!!!· Ρ!). Π!!! Μ!. εε!. (Πεεε!,

0«εεω!ω ε! Επεσε (ρεεε. (3Ι 7) ω..

ΙΙΙ.

(Με. !'οιν.επεντιπε.ε Α. .ω Μετα/ει Ρε.εε."εεω

" ' $.πιει!νΜε.

!_!ι!!ει!ωριιε εο!!επ·έ!!υεεει πιω!!! ε.: εεε!!! πο!! ρι·αυ!!!ιω

ε!άε!!!ιε!πε, έ!! Με!! !!ο·ειοε ρ!σ!ε!εε ι!ε!!απ!ευ·. Οια!!! ε!!! !!!ε

.!!!ιεεε!!ε.ε εοερσε!! ο!κεπ·επε, επιπεε εε!αε!, ε!!! ρ!!! (ε!ε!!!

ά!ε!ου! ε!!! επ: !εο!οείΜε εοιω!ε !ιείπε!!ιοι!! εεεεεε!·ί!!! .π!!!!!·ε

κειι!επ!!α!!ι, εερεε!ι!!!.ι ω! ρ!ε!!·!ε!.: ασε ι!ει!επάο.9, αφ!!! α!!

ω·Ι!εει @πεσει , έ!! ει, ε!! ρεεε/πει!!! οι!ποεαε, ει!!! !ι!οπεα

ρεοεεεε!!οπε !!!!!!εει!ω·. θα!. εν Μ!. απ!). δοσιε!εε!!πο Α. ν.

ε! Πείνα!!! δοπ.ιε. (Μ θ) (ε).

ιιιιιε!ε!ι·ε!! ρι·ον!ιιο!!ιΠ ε'ει·ειιο οοΙεε!!εε!ιε!, με! Ι'οΙιεΙΙρο εεε ει!

εεε! οοι·ι·ενε Π! ρι·οοει·ει· !οε!ο ε!! εε!ειεΙΙ @σεεεετ!! ρω· Ιε νε!!ιιι·ε.

Ποε!εε!!εο εσΙεεεεε νοΙεε‹Ιο εοΙΙενετε Ι ειι!Ι!Ι!!! @Με ρτον!εεε κΙεΙΙε

ορρι·ειιε!οε! εΙιε ρει· ε!ο ρε!!νειιο (ΙοεοΙιε @το ε! Ι'ε ειεεΠεε!ο ‹Ιε εΙ!ι·ἰ

εεε! ρι·οννε!Ι!ιεοιι!! τ!ροι·!ε!! @Πο ε!εεεο Πει·ο ΥΙΙΙ θα!. ΤΙιεο!!ο.<:.),

οι·εΙ!ει'ι εοΙΙε ρι·εεεε!ε Ιεερε οΙιε ! εε!Ι(Ιε!!! εμε!! ΠεεεΙΙ, !ε ειεε

εεειε ο! ω!! ριιὐ!!!ιϋ.·! ο @ε!!εε!! ε! .εοπα! Πε! ν!ερε!ε!οι·Ι, εεε ρο

!εεεει·ο ρι·ετιιΙετε !ε 8επΙεεεε, @Με ρει· Ιο ρεεεε!ο, !Ιιεο! @Ι ρ!!

νε!Ι @ε!!ιιε!! εΙΙ'ερι·ΙοοΙ!ιιι·ε, :εε @νεεεετο εοε!ει·ε @Πε πια!ι.!!οε!,

ΙΙιιοΙιε ΒΙ'Ιεεει·Ιεε!! Π! !εΙε ρεΙιΙιΙ!οο εει·ν!ι!ο ερρτεε!εεεει·ο ΒΙΙ εε!

ειεΙ! εεεεεεεν!! εΙΙε Ιοι·ο εο!ρειιιε. Ι.ε‹Ι‹Ιονε ρε! οο!εε!! εμε!! εεε

εεεεει·ο @ΙΙ'ιιΠΙι!ο Ισι·σ, ρτονν!@ εεε Ι'οεειει·ο Με!!! εεε!! Π ρίπε!!ε·ε

τε!!ο!·ε ο ρυ·εε!ι!ε @Πε ρι·ον!εε!ε, ο εεε!! ε! πεεε!ε!ι·ε!Ι ιεεε!ο!ρεΙΙ,

ρει· εεεει·ε ε οε!.1ορεεεΜε !ι·εεειεεε! , ε Πε Π!! εοε!Ιερεειεεε!ε ροε!!!.

8ε ρε!ὸ Π οοε!ι·εννεε!οτε !”οεεε !εΙε εεε εεε οοιινεε!εεε, ο εεε 1”οεεε

Ιεο!!ο ο! εεεει·ε ριιε!!ο @Ι τε!!ου·ε @Πε ρ!°0νΙεεΙε, οι·ο!εο εεεοι·ε οΙιε

ε! τΙοοι·ι!εεεε ο!!·ε!!ειεεε!ε εΙΙ'!ιερει·ε!ονε, ρει· οοεοεεει·ε ΙΙ απο, ε!!

ερρΙ!εει·εεΙ τω Ιε._ρεεε πιενΙ!ε!ε. ΙΙ !ενοι·ε, εεε οοΙΙ'ίειΙΙοε!ε Με!!!

Γε εεοοι·εΙε!ο ‹Ιε Οοε!εε!!εο εΙΙ'ερι·!εοΙ!ει·ε ε‹Ι @Η εετ!οοΙ!οι·Ι εει·ιΙ!,

@κι εΙιΙι!εορεε (ΙΙ ιιΙ!ει·!ο!·! Π!οΙι!ει·ει!οιι!. Οοοοι·ι·ε Ι›εεεΙ οεεει·νει·ο εεε

Ιε Ιερρε ρει·Ιε εοΙεειεε!ε @Ι Με, @Ι εεε ε! ενΙεεε εΙιε ιμιεε!!

ενεεο ε!! εε!ιεεΙ! ε!Ιορει·ε!! ρε! εεττ!εερΙ ε! !εειρΙ Π! ΩοεΙεε!!εο.

Ε εεΙιΙιεεε ΟΙεΙ!ειιο @Με ρε! οι·‹Ι!εεΙο εεε με! !εΙε Ι›!οο8εε ε! ε‹Ιο

ρει·ειοεει·ο Ι εενεΙΙΙ (8οει·ιι!., ΗΜ., ΙΙΙ, 1), !ιι!!εν!ε Π εει·ν!!!Ιο Δε!

Με! οοε!!ει.ιο ε‹Ι εεεετε !ιι @ο ρε! Νερο !ειερο εε! απο! ριιΙιΙιΙ!ε!

ο ρι·Ινε!!, οοιιιε Ιο ε!!εε!εεο Ι.ειερι·ΙιΙ!ο @Πε κι!! α!! Ε!!οραοα!ο

(οερ. Ν), 8. Αροε!!εο (Μ: ε·!ι·!!. ΙΜ, 'ΧΧΙΙ, 8) α! Εεἰεει·‹Ιο @Πε

Π!!! ε! απο Μιρ·ιιο, @Πε ειιεΙε ε! Ιεεεε: ΜΜΜ!!! Μ Με! !ε

είσ.ιε εατρεε!ο, Με!. Με!!! ε! !!ιιΜΙεο, ,πείσει πιο” αρεπ!ε.

(1) Εκ Πρ. Ι θα!. ΤΙιεοάοε., Π!! ΧΙ7Ι , Ιερ. Η Με ορίσει !εε!‹›!·!.ε

ρο·ον!πε!ιιε. Ωεεε!ε Ιερεε πιο!! ε! Ιι·ονε ιιεΙΙε εε!!οΙιε ε!Ι!ι!οιι! @Ι

(Το!!!εε ε!! Τεοάοε!ο, ε Ι'Ιιο !οΙ!ε τΙε φιεΙΙε εεοει·ε!!εε!ειε ρ!!ι !εεο

τε!ιιο!ε!ε με· ορετε ε εΙ.ιιτΙ!ο @Ι @Με (Σει·Ιο ΒειιιΙ! Π! Ψεειεε, Ιε ηιιεΙε

Ιιε ρω· !!!οΙο: Οοι!ε.α: ΤΙιεοάο.ι!απιω ω: ε!απιωε·υ·ίΡ!!.ε εο!Ηείειω ε! εε

!ετ!!!ια εο!!!!οε!Ι!ω· επε!!ο!· ε! επιεπάα!ίο!· (Με. Τεει·Ιε., ει! @ρεεε

!ι·ε!ι·. Ωεε!ει·!, πεεεεεκιιικ). Ι.ε εο!ε ερροε!εν! Δε! @Πο ε ΙεΙιο!!οεο

οοει!εειι!ε!οι·ε ε Ιε εεεεεε!.ε: Οίο.π!ιιι· ε! !!/επ!!!ιω !ε!ε!!!ρ! μπω!!!

$ερ!!!πέιωι Βιειειιι!ι, Με αουτ!! ρπιε/εε!ωπ Μάο, με!! Ηιιεπε!!ο ρευ

μ!!! εαπ!!! ρυ·ου!πεία!!ωπ, ρωταω έ!! Μ!!! !ερε β! ΜΜΜ, πο!! τ!

ι!ε!ιιτ οι!!ε!!!επάε!π. Β νει·επιεε!ε @Ι 317 (Ρ. Ο. Ν.) Πι ρι·ε!ε!Ιο ιιι·

Ιιεεο εε 8ε!!!ιεΙο Βε:οο, οοειε ει! Ιιε @Ι £οι·ε!εΙ (δω-ε ρεαε|εε!.

απο., ρερ. 172-78 ΜΗ. ρ!εειι., 1788); ερρει·εΙο ε! ρεὸ οι·εάει·ε ε Π!!

«Ι!ι·ε!!ε Πι ο!!ε!ε Νερο, @επι εεε ροε5ε οε!ει·ε Ιε ιΙΙΙΙΙοοΙ!!ι ορροε!ε

ιΙιιΙΙ'ΕεεΙ!ο, ροΙοΙιε Π! ε!ρεεεΙεειε ε! ίε!!ο @Πε 8ει·«Ιερεε (ιΙονε Ιε

@εεε ε Με!!! ρι·οροε!ε ο ριιΙιεΙ!οε!ε) ‹ΙεΙ ρι·ε!ε!!ο ιΙεΙΙε ε!!!ε Π! Βοειε,

Γε ρτοΙιεΙι!Ιειεε!ε ειι!ει·Ιοτε εΠε ιΙ!ρειιΠεειε Π! ιΙΙι·Ι!!ο ε!εΙιΙΙ!!ε Πε

0οε!!ιε!!εο @Πε ιΙΙνΙεΙοεε ε τ!οι·ιΙ!ιιεειεε!ο @Πε ρι·ον!εοε !ιι!!ε @Ι

ει!!! !ειρει·ο, ι·Ιιε @με @Ι 380 ‹ΙεΙΙ'ει·ε νοΙρει·ε. 8!! Π! εεε ριιο νε

@ι·4Ι εεεε!ο εει·Ινε Π ιιιικΙιΙε!!ο Ποτο!ιι! (ορει·. οἱ!. ρερ. 98, 30 ε εεε).

(9) Ε!! Πρ. ΙΧ θα!. 7'Ιιεο!!ο.σ., Π!. ει., Ιος. ΙΙΙ Πε ροεπ!ε. Με Ιερρε

ε ι!!τε!!ε ε Με!!! ρι·εο!!Ιο κ!! 6ει·@ριιε, ο ν! ε! οι·ο!ιιε ι·ΙΙ0 ! νε! ο!

Λώ!!! Ιερε!ετ! ε!εεο ι·!ειεεε! ιΙεΙΙ'!εοΙε ε! ρι·εΙε!!ο @ΙΙ'εειιοεε οι Ποιεε,

ρε! εεεει·ν! εεεοερε!!ε!! εΙΙε ρεεε οι ιεε<·!ιιεν Ι!!ε‹Ιε; Ιενοι·ο ρεΙιΙιΙ!ω

ΙΙ.

Μπι. Οο!ν.9ε.ενει!νυε· Ασε. !!ει.ε!ειο.

Με!!! !!!ι!!ρ!ι!.ι·.ε!!!ια!!! υ!!!ε!!α!ε-!· , Με!! εο!!ε, υε!!ε!·ο!!οε!ε

.καρε εε!ε!!!·επι, ο!!εσ·ειιε!!!!ιω !!!!·ρ!!.σ ε! εποε!!! ρα!!!σε!ι εσε!ε!ε

!!οε!ει!ε οεεερα!!, ί!!! ρπι!·αει ε! !εεεπάεει επ, εε άσε, ρεεε

ει!!! !ιιιισ:!ειε υο!!υε εο!!!ρ!ε!!: ε!ρο!ε Με!! επποεεριεει!! ε! οικι

ει!!!!!!!επε!! !!!ε [Με οποιο!! !!εεε!!επι !ια!!εαπ!, ε! πρ!" Με

"Με ω!!! πο!! ρεε!!!!εαπ!!σε. Ρ!). ν. πο!! Με!. (ΜΕΛΗ,

Ο·!ε)›ο !! ε! δο!ισ!απ!!!ιο !! !.'ο.9.4. (32·Ι ) Ο). ,

α

Ι!.

Μ”. 6'υπ:Μπει!νε.ε 14. θεευεο Ι!.πιο!νει.1 πω!!

ΡεοεΙΝεΙ.4ευΜ.

!!ι δ.4Μ)ΜΜ βετ!!! ρα!!!ειοείε!!!!!ιε εε! ε!!φ!!!!ειι!!οε!·!!ε

ρω· ι!!εεεεο.ε @πε άο!!!!πο.ε ι!!ε!!·!!›ε!!ε, οροε!!!!! ε!ερο.σ.εεε.!!οπε!!!

βετ! ά!ε!ε!οπεε ε! !!!!ερ!·α αμιάροεεεεεο!·ε!π Μιι!!!!ρεε!εριεε- εεε

εοεπει ερεια!!ο ρεεεεεεεε!: (Με εε!ει !ει·ε! Ι!Ι›ει·οε ε ρει·ειι

!Π›οε, ε !!ε!ι·!Ι›εε εοι·οι·εε, ε ν!ι·!ε οοεριιρεε εερνερετἱ°! !ρί!ω·

ρ!!! ε!!ε.τοε!α!α !!ι ω! !!!υει·.ει!!!ι !!ιειπε!ρ!‹ι !!α.1·ε!!!π!, Μ. Με!!!

!·ει!!ρεεε εαι!ε!!! εορα!ι!ω·. Δε· ε! ει!! ρεορ!ε!· εεά!π!ερ!·α!!επε!!!

πεεεεε!!!!!!!!!τι!!! εεε!!! εεεεεει!π!, ε!εα!·ία με! εκει, σε!! εοεάει!!

.ει!.εεερε!!!, !!ια!!ερ!!α εει!!!α!!!ιιτ. Ε! !!ιι·ιρ!!α!ιε!ι!!!ι, εε με! )!!ο·

υ!πείο!π Μίρα!! ρο.ε!!ιαε ρπε!·ε!ιι εφε! !!!ε!.ε!.<ι εια!ιειρ!ο!·ιω

αρεε!!!!πε ρει·.!ευεεε!. Πρ!. !!! Μ!. !πα!!, Ρεοε!!!ο ε! Ραε!!πο

(Με. ω).

ειιονεειεε!ε !ε!ι·ο‹Ιο!!ο οι! Οοε!ειι!!εο ρε! οοειοιΙο ε νεεΙερεΙο !!εΙΙε

ρΙεΙιε, εεε Με! εει!ε, ιΙερΙ'!εροι·‹Ι! ΩεΙν!!!. Ι.ε @Πε Ιεερε εεε ε

ν!ροι·!ε!ε @Ι Γοι!!εε !)!ιω!!!ιίαπεο.

(θ) Εκ Πρ. ΙΙ Οκ!. ?'Ιιεο!!οε., Π!. ΥΙΙΙ, Ιε8. Ι εΙε /ε!·!!ε. !ρεεο!ε

Ιερρε εεε ε ι·Ιρον!.ε!ε @Ι ειπΙεΙε!!ο δο!!!εε α!! Π!!!ε!!είανιο: ν!ε ρει·ο

Ιε ΙΙΙ, Πρ. ΙΙΙ (εεε. Μ.), οΙιε νει·εε εορι·ε Ιε ε!εεεε ειε!ε!·!ε,ε ρω!

Ιι!εοε ε!!! ρ!ο!·πο εε! εο!ε @Με εεΙΙε @πιεε!εε) ω!!! ρΙΙ ε!!! ρ!!!

‹Ι!ε!εν!!, ε Ι'εεει·ε!ε!ο @Πε ει!! ειεεεεε!εΙιε, εεεε!!εε!ε Ιε ορει·ε

εειερεε!ι·! εεε εεε εεειεε!!οεο εΠΙει!οεε. Εε!ι·εειΙιε οοιιο ιΙ!!·ε!!ε ε

ΕΙρ!‹Ιἰο, εΙιε Π 0ο!ο!”ι·ε‹Ιο @Με 1”οεεε ἱπι !εΙε εεεο ρι·είε!!ο, ο Πιε

εεε!ε Ιε νεο! ( αρεπ!! ε!εεει) @Ι ρ!·ε!ε!!ο εΙ ρι·ε!ον!ο Π( Ι!εΙΙε

(Οοπιπιε!ι!. ει!! απ!. ΤΙΜΜ. , !οει. Ι, ρεε. 139, ε !οιε. Ή, με!. Η.

ρε8. 45, α!!! ειεε!εεε., 1740 ); ε !ει·οεο ετεεεε!ε ε ρεεε !ε!ε!·

νεΙΙο Ι'-εεε !ΙεΙΙ'εΙ!ι·ε, ρο!οΙιε εεεΙΙε τ!!ει·!!ε ‹Ιε 0!ειι!!ε!εεο Πε

Ιε @Πι @Ι 7 ιεει·ιο 891; ε @εεε !εεει·!!ε @Ι £οε!!εε ο!! Τεοάοε!υ

Π! εοεει·Ι!!ε @Ι 1° ρ!εε!ιο @Πο ε!εσεο εειιο. Νοε @εεε !οειΙεειειι!ο

εοερε!!ε ΙΙ ρι·εο!!ε!ο Πο!ο!ι·ε!Ιο οΙιε ειιοΙιε Ιε ρι·Πεε Π! @!!ε Με!!!

ε!ε ε!ε!ε !ειΙΜπε!ε εΠε $ει·τΙερπιε @Με ρνον!ιιοἰε ι·Ιοοε ε! ειεεε! ε

ε! εΙ!ι·! ρι·ο!!ο!!! εε!ει·εΙΙ. Β! ςιιεε!ε εεεοιι‹Ιε με, εΙιε Π! εεε οσε

Γενειειὶοιιε ε ΙΙιε!!ει!οεε @Πε ρι·οοεεεε!ε, @ε εε εε @ο @Ιι!!ει·ε,

ρενοΙιο Π! ρεορω!!α (ρ. ρ.) ('ε!·εΙ!.!, εεΙιεειιε !ε εΙοιιε! εο!Ι!ε! ει”.

ε εεΙΙ'ειΙΙι!οιιε 5!οοει·‹Ι!εεε Ιερρεε! άρει, Ιο οΙιε ε! ειεε!!εε!ειεεε!ε

εε εντοτε. 8! @τΙιιοε @Πε ρι·εεεε!ε οι·ιΙ!εει!οεε Ιιερει·ΙεΙε οΙιε Π

ε!νΙε!ο @Ι Ιενοι·ο @Ι @απο ίεο!!νο ει·ε ε!εΙο εε!εεο ει!εε!Ι!ο εΙ

Ι'!εοΙε, ρο!εΙιε ‹ΙεΙΙε ρι·ο!Ιι!ι!οεε ε! εοεο!!εεεο ω! ε!!! @ΙΙ'ειεεεο!ρε

πΙοεε ε @Πε πεεειιπι!εε!οιιε.

(4) Ε!! Πρ. ΙΙ θα!. Τ!ιεο‹Ι., Π!. Μ”, Ιερ. εε. Μ! εοοπτει!π! είν!

ι!επιζο. @εκει Ιεερε ε εεοΙιε τ!ροι·!ε!ε Πει Τν!Ιιοιι!εεο @Ι (ἶ0ά!εσ

Ω!!ω!!είαπεο (Πρ. ΙΙΙ, Π!. ΧΧΧνΙΙΙ Οοπιειωιία Με. Μ., Με. ΧΙ); ε

Πι εερ!εε!!ε5!!εο ε ρ!ε!οο!εε!ειο ρνοννεο!ειεε!ο. Ιιερει·οοεΙιε @ρεε

νεειε εεε! οι·ιι‹ΙεΙ!ε, ε ι·εε@ Ιε εοΙι!εν!!!ι ρερρἰοι·ε εεεε! @Πε ιεοι·Ιε

ΙΙ εερετει·ο ρει· εεειρι·ε Ιε ρει·εοιιε ε!ι·ε!!εειειι!ε οοερ!εε!ε @Πε εε

!ιιι·ιι, @Ι @εμε ε !Ιερ,ΙΙ εΙΤεΙ!!. Ο!!! εεε ρεὸ εο!Ι“ετ!ι·ε Ι'ειιιεε!Ιε

(ρ!ε!ει!ίε !οι!ιι!!ιω !εΙ πο!! ρει!!!ιο!·) @Με Ιερρεε! εΙερεε!επεεε!ε εετ!!!ο

@Πε Ιερρε ΧΙ.Ι, 5 9 !Ι!ρεε!.., 11ο ώρα!. 3, εε ε ε!ὸ ρι·ονν!ιΙει·ο Πι νετ!!

πιο!!! Ιε Με!!! ι··οτεειιο , εεε @πιο ἰε !εΙ ι·Ιερε!!ο εε εοΙεεεε εεοιιιρἱ‹ι

οι εειρ!ειιιε ΙερΙεΙε!!νε (Με. εε! Μρε.ε!ιΞ Ιε Ιεερ! Ι, 5 7 σε Με!επε!.;

ΙΧ ‹!ε ἰεε!!·ε!πεπ!. !ερα!.: Ι.ΧΧΙ, 5 3 ψ Ισρα!. 1; ΙΙ, ! ε Ν, 5 !

άε πω! Με!. Ιερα!.; ν ε ΙΙΙ ι!ε Με ε! !ια!!!!.). !)ιι!ειΙ! 8εεεοε ειιι·Ιε

ιεενε Πε Πε! ειιο! !εειρ!: έ!! απε!!επε Με” !ιοε!!!!ε Και!!! πο!! σ!!

ε!ι!!! (£οπ!εο!·., Π, 98); ε ν!!!οι·ε !1!!εεεεε, ρω· ι·ερρι·εεεε!ει· πεεεΙΙο

Ιε οεΙεει!Ι!ι @Ι Ποιεεε! !ι·ε!!! Πι !εοΙι!εν!!ιΙ Πε! Ι'ειι!ΙεΙΙ,Ιεεε!ο εον!!Ιο:

!!!υΜεε!!ειω· Ι/απε!α!!σ σ! Μπα!!! !!ιρε·ε!ε!π ρ‹›ροιΙ! ρωαπ!!!ο!Μι , π!

πιοε!σ·ω! οαο·οειο·ευ, ειπε!!! α! ωτοτ!!!ιω, !!ὐε!·! σ! |κι!·κι!!ειω περσι

!·α!πιε!ιυ· (Πε ρε!·εσε!!!. ΜΜο!., Πρ. Ι). Με· !ιερε‹.Ι!ι·ε ε!Ιιιιιφιο εεε

ΙΙ. Π. Ε!. δε!.

Ι'. Π. Ν. δει!.
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ν!.

Απο. Οο!νοΜ!ντιπω Α. .ω π'υπο.!Χ!υοι !!π1οιισιοποι

πιο!! οποια.νσωπ σο!. Ρο” πω.

Πο πιο!πο ο!ίοοι, ο! οι ε!!”οοποίο ποιο οοπο!!!ι!!ίο, ω..!

οπο!!! ποιοί ποοο!πο ιοι/οπο, πο τοπιο οπιπιπιι.: πω!! .οοοιιι·ί!ο.ο ῇ

οσιιί.ο.είο οοιι!ίοοίοοο οπο.. πο:: .εοποοο!!ιο πο ιιιιοπποποο απο

ο:ι:οο!ο οιιι!!ίο ο! οσ.οίποί.ο Μοτοιποο!ίο ποοοίποίο!!ιοιιι ο!ί!ί!ο.9

[ο!!πο!!!ι·. !!οο οποοιιο ..οποιο ο! ιιποιοοπί.<ιοισο ποσά οπο,

ἰπ!ι·ο οπο! ιιιο!οο, οπο Ιοιιιποι·ο οο!ποο!!, ίπ[οτο! ο! που· !ο!ιο!

πωπω! οπροοί!οι·οιιι πω!... οοοποοοο!ιο: @απο οοιιιί οποιο ,

απο ειι.9οιπίοπ!!ο, πο ποπ!!! ο!!οπο οίο!!ο!ο οιιππο!πο /οοίο!,

πο! (παω ο!! οπιοίο.ο) Ιοοοιιι οοιππιίο.π [ινοπα!οο ίποιιι·οο!:

οπο! .ο οο!υοι·ο ι·ο!οπο ο .οιι.εοιπίοπΙο πιο!! οοιι!οοιπ!πο, !ο.ο!ί!ιοο

οι!!ιίοί!ίο οοιπο.<πο!ίοοοιιι οπο!!! πιοοπο!ιοι·ο, ο! οοο πι·οοο!ο, ο! ·

οποσ οοοιιοί!ο!οπι άοοί!οιιπ, οοοποπίο.π οπο!! !ί!ιοι·οπω, οπο! οικο

!ιιιιιοπ!ίο αοο!πίο!: ο! οοἱ οιιοοιποοο ποο!ο:οοι·ί!, οπο πο!ιο!οι·ίο

οπο!! άο!ιοοο!οι· ι!πιπ!οπι π.ιοί το!!οπιππο πο: οποιοι!! οπο!! π!

ίιι[οι·ι·ο οοοο!ου·. πο!. !!!!!! !σο!.οοο. Ροιι!ίπο ο! .!ι!!ίοιιο δω!.

(82δ) ω. '

ἱπ πι! τἱοπο!!ο ἱ Μή!!! οο!!'ιιιιιοπἱ!ο !”οοοοτο πειι·ποι·οιποι:ι!ο οο!ποο!ο!ἱ,

Οοο!οιι!ἱπο ω-οιπο ο Ποι·ιι!ο, πιο!οπο!ο οπο· “ο πτ·οο!ποο (οἱοο οο!!ο

8οι·οοππο, οοπο 8ἱοἱ!ἱο ο οο!!ο Οοιοἱοο), οπο πο!!'οιπιπἱπἱο!ι·οιἱοπο

πο! τω!! πο!ι·ἱπιοπἱο!ἱ οο οππ!οιι!ἱοἱ ο !ιιἱ οπποτ!οποπ!ἱ πο!!ο πτἱιπο

ο! οο!!ο ἱοο!ο, 88 οοοοι·ι·οοοοι·ο οοποτοιἱοπἱ οἱ ποπ! (οοπιο π. ο. ἱπ

απο ο'ο!!ἱ!!οιποπ!ο, πἱοοο!ιο ἱ! πιο!οπα!ο οοιιοο που !ο πἱπ !οοοι·ο

!ο!ἱ !'οποἱ), εἱοιπιποἱ !”οοεοι·ο οοροι·ο!! π!! οοπἱονἱ ππἱ!ἱ π.. !οι·ο οοἱ

ι!ποο!! οο! οοπεπο. !..'οππο οι οποο!ο !ο8Βο ο ἱποοτ!ο; οι! οεοοποονἱ

πο!ο!ἱ πω· οοποο!ἱ Ρι·οοι1!ο ο Ροο!ἱπο οπο οοἱ Για!! οοποο!οι·ί ποπ

οποσ οο!!οεπἱ, οἱὸ πο οππ!ἱΒο!ο Β!'ἱπ!οι·πι·ο!ἱ ο τ!οοι·ι·οι·ο ο οοπ8πἱο!

!πι·ο πι. ο ιποπο ποοποπἱ!ἱ επ! !οπιπο πτοοἱοο οι οποο!ο ἱπιποτἱο!ο

πτοννοοἱπιοπ!ο. !! Β!οποο!!ο (πο πάπια!. ποπ. #05) ποποο οπο οο!ιπο

!οεεοι·οἱ Ρτ·οοιιΙο ο! πω” οοπω!!οπο, ο οπο ποτοἱὸ !ο !οππο οπο

οο! 316. !! Ωπἱοοοἱο ἱπνοοο οπἱπο (πι απου!. απ! Ι/ οο!!ο!ί!..) οπο !ο

!οππο οπποτ!οπεο ο! 840, ο οπο ποι· οοπεοπποππο ο! οοππο !οπεοι·ο

οφιοε..0 ε! Ρι·οοιιΙο οοποο!!πω: πιο οιιοο!ο ο υπ οποτο, ποἱοποπο!

840, πο £οο!οπ!ἱπο οοο π!!! !ιπποι·ο!οι·ο (οεοοποο πιοι!ο @ο οο "ο

οππἱ ονοπ!ἱ) , πο !!οι·ιι!ο, οἱπποιιο Οοποπἱο απο πιο!οπα!ο οπο: "ο

πτονπιοο, οοπιο ο! οοοιιοο οο!!ο !οππο οπἱπ!ο (!ἱ!. Χ, !ἱπ. Κ) .ο πο

!!!!οπίοιι.ι ο! ιι!!ι·ο οπο.. οο. οο!!ο ο!οοοο @οποσ 7'οο‹!οοίοπο. !! Βο

!ο!'ι·οοο οοιιππἱο!!ιιι·ο οπο π! !οει;ο οἱοοεοο Ποπ. Οπ!ο!ο ο! Ραιι!ίπο

οοπω!!οπο, ο οπο ποτοἱὸ !ο πιοοοοἱιπο οπο ο!ο!ο εοποἱ!ο πο! 834. !!ο!!ο

ο!οεοο οπἱπἱοπο ο ἱ! νοεπιο (σποτ. οἱ!. ἱπ πο!. οο ποπ. ! απο οοοποιαπί

ο!ο!οιιποο), πιο οι·οοο οπο πι !οιἱοπο οοποο!οι·ο οοππο ι·ἱ!οποι·εἱ οιιο!ο

οἱ !ι·ονο ποπο !οπεο , ο οπο Ρι·οοιι!ο οπο ο!ο!ο οοποο!ο οιιπ'ο!ο. 8ο ἱπ

πιοπο ο !οπ!ο οοππο οἱ ιιοιπἱπἱ οο!!ἱεοἱπιἱ ποπ απο ι·ἱπιι!ο!ο πιεσ

!ο!τ!ο ἱ! πιἱο πἱποἱιἱο, οπο οποοι· ἱο οπο, οἱοοοπιο ο οοποοπ!οποοο!

ιιοπιι·ο!ο οποοπιοπ!ο οοπο απο ιπποπο, οπο υπ ποσο πτἱποἱπο πιον- -

νοοοιπτἱιπο οπο οοεο οἱ πιοππἱοι· πιοπιοπ!ο, ο ςπἱιιοἱ οπο ο!!ι·ο οι

ιπἱποτ ἱπ!οι·οεοο, οοο! ποιο οι·οοἱπἱΙο οπο Ωοο!οπ!ἱπο οππἱο !ιι!ο!ο!ο

οοπο οπο !οπεἱ !ο !ἱποι·!ο ἱποἱνἱοιιο!ο οο'οιιοἱ οιιοοἱπ πιἱιπο οι το

-πο!οι·ο !ο ι·ἱοοοοοἱοπο οο'!οι·ο !ι·ἱππ!ἱ, ο οοπο οπο ε!οπἱ!ἱ!ο !ο οο

εοι·νοπιο ι·ο!!ε!οεο οο πκ·ιι!!οοιι·ο! πο°ειιοἱ οπο!. Ρο! οποο!ο τοπἱοπο ο

πι·οποπἱ!ο, οπο !ο πτοοοπ!ο !οππο οπο!!! ο θοι·ιι!ο ο ι·ἱΒιιοι·οοπ!ο !ο

οοποοοοἱοπο Με!! εοπἱονἱ επι ποο!οι·ἱοτο ο οιιο!!ο ἱποἱτἱ1ιο!ο ο Ε!πἱοἱο -

πο! ι·ἱποοο !οο!ἱνο, ο οπ!οι·ἱοι·ο ο!!'ο!!ι·ο ἱπ!οε!ο!ο οο Ειι!'ι·οοἱο, ο το

!ο!ἱοο ει! ροι·οο!!οι! οοπο πιιππ!ἱοπο ἱπιποε!ο, οο!!ο οπο!ο πιπ!οι·ο οι!!

οππι·οοεο. πο! οπο! οοεο πι !οπεο ἱπ οἱοοοτεο οονοποοοἱ οποοοι·ο οπιο

πιο!ο "ο π 39! ο 395 οο!!°οι·ο ιτο!εοι·ο, οπο εοπο !ο οο!ο οοι·!ο οοπο

ο!!ι·ο οπο !οΒ8ἱ ποο'οπιἱ οἱ!ο!ο, ο ποπ πο!οποοοἱ οο!!οοοι·ο πο! 893,

πιο πο! 394, ποἱοπο ἱ οοποο!ἱ οἱ οο!!ἱ οπο! Γιιτοπο 8ονοι·ο ο Βιι!!πο,

Ωτἱεπο ο Ωοο!οπ!ἱπο (πιο. Μο!. οπο. 6ι·οον., ΤΙιο.οοιιι·. σ·οιπαπ. οποία.

νο!. !!!, σο!. 261), ε! πιο!) οοοπο!!οι·ο οπο ο!!! πο!!! πιιππ!ἱοο!ο πο! 899

οο!!ο ἱ!οοποο!ο!ο οι Ρι·ο!ποπο ο οι 0ἱιι!ἱοπο (ΗΜ. ειιοο. ἱπἱο.), ο οπο

ἱ οοπἱο!! οππἱοπο !“οτεο οοπἱνοοο!ο ποἱ ποπιἱ, ο οππππ!ο ο !οι·ο !ο!οπ!ο

!ο !οοιιπο οοἱ ιποοοοἱιπἱ οοειιπιοποο οο!!ο !ο!!οι·ο τ!ιποο!ο ἱ ποπιἱ επι·

τοπο!! οἱ Ρι·οοιι!ο ο οι Ροο!ἱιιο.

(!) Ε!! !ἱπ. Χ!! θα!. ΤΙΜΜ. π!. ν! , Με. Η 17ο ειισοοπ!οοἱοιιε. Α!

οιιπο ποτ!ἱ ο! οποο!ο !οππο οοπο ε!.ο!ο ι·ἱποι·!ο!ο πο!!ο !οππο πτἱπιο

(οοο. !ἱ!.) οοΙ Οοοἱοο Ω!ιι.ι!!π!οποο. !.ο πιοοοοἱιπο ο οἱιο!!οο Ειι!”ι·οεἱο

οποοοοεοι·ο ο! Ποτπ!ο πο!!'ιι!!ἱιἱο οι οο:·ἱοπο!ο πιο Με πτου!ποο (ο

ςπἱποἱ οποπο οἱ 8οι·οοοπο); ο !'οππο 895 οπο νἱ ο πο!ο!ο οοι·ιπεποποο

οοο!!οιποπ!ο ο οιιοπο οο! οοποο!ο!ο οἱιπιι!!οποο οἱ Ροο!ἱπο ο οι Μπ

!ἱοπο, οοοοποο ἱ Πιο!! Μαιου!! (οπιπ! 6ι·οον., τω. απο. Καποιοι.,

 

ποπ ιποπο ποπἱεπο οοΙ ποοιο οπο οἱπιοε!ι·οοεἱ !'ἱπιποι·ο

πιο Ποε!οπ!ο, οτοἱποιιοο ο Βἱππ!οπἱο Βοο!ἱ!ιι!ο, πτοοἱοο

οο!!'ἱεο!ο (383 Ρ. (Σ. Ν.), οἱ ποπ εο!!οποι·το ο! οοι·οοτο πο

οπο ποτοοεοο ἱ οοπἱ!οιἱ ἱπιιοοοπ!ἱ, ο πιοννοοοποο ποοο οοπο

(85'!' Ρ. Π. Ν.), οπο !ο οππο!!οιἱοιιἱ οοΙ πτοεἱοο οι 5οτοοοιιο

ο! πτοοοπ!οοοοι·ο οἱτο!!οιποιι!ο ο! πτο!`ο!!ο πτο!οι·ἱο ο”!!ο!!ο,

ι·ἱνοοο!ο ἱπ !ο! ποτ!ο !'οπ!ἱοο πεοπιο οπο !ο οοΒιιἱποπο οἱ

οἱπο!!ἱ οπο!!! τἱοοιπονο πο! πι·ἱιπο Βιοοο ο! πιο!ο!!ο πιο!ιοιιο.

Βο!!ο οπο !ο88ἱ, οπο οιιἱ ιἱπιοοιιοο, ο! ποὺ πιο8!ἱο οοποοοοι·ο

π !οποιο οοο!! οοοοππο!ἱ πτοννοοἱπιοιι!ἱ, ο! οπο!! πἱοοοιπἱ

οεπἱιιπποτο !'ο!!ι·ο ἱπιποι!οπ!ἱοοἱπιο οπιοπο!ο οο θἱιι!ἱοπο

!'Αποο!ο!ο πο! 363 οο!!'οι·ο νο!Βοι·ο, ποἱο!ιο οιιοο!,π!!!πιιο

!ἱποι·!› π!ἱ ἱεο!οπἱ οι!! εοι·νἱπἱο οποτοεο οο!!οοονο!οο!πτο,

οπιπ!!ο !`ο!!ι·ο π!!! ιι!ἱ!ο οοἱ !ι·οἱπἱ πο!!τοοποτ!ο οο!!ο πιο

οοι·το!ο ο! πι!!! πο!!! οο!!'ἱεο!ο, ο πιο!! πο!οπ!οιποιι!ο ΜΒ!!

οο!!ιιι°ο, οιιἱ ι·ἱίοι·ἱνοεἱ πο! πτἱποἱπἱοι·ο οο!!ο ε!οοεο εοοο!ο !ο

ε!!! οἱ!ο!ο ο εοιιιἱ8!ἱοπ!ο οἱοποοἱιἱοπο οι £οο!οιι!ἱπο.

οι.

!.

πιο. Οοποπιιντ!υ.9 Μ· 6'οινοτ.4ινο Α. Α. Βιουιοιιπο

ΒΕ.9ΠΠ2Το Ροπο.πιοι 5οοοιινωο.

Ρι·οοίποίο!ο.ο, πιο άοοί!ίο, πΙοιποί οοι·οοοο, πο! οιι.ε!οι!!οοι

οοι·οοοί.ο, πιίπίπιο οι!.πίποπο οποο!ο!: οπο! οοο οι·οοίο!ιω πω!

ίποοπϊίοιι.9, σο!! ποσοπο οοπο!ί!ιο2οο οπο ποεοο!ιο·: .πιω απο Μ,

άοπί!οι·οοι οι! .οο!υοποί ιιοοοο.π!ο!οιιι οοπίοπο πιπποτίο οοποοπιπο.

πο!. ν!!! Μο.: οοοοιιιο. ΤΙΜΜ!. 6'οπο!οιιπο ν! ο! !)οπο!οιι!ο

!!! πι. οποσ. (θ).

νο!. !!!, ω!. 96!). 8οπο οπο .οι οπο!!! πτἱποἱπο!! .πιο !ο88ο; !'ιιιιο

οἱ οππ!!ποι·ο π!! οεο!!οιἱ ο ποτοο!!οι·ἱ (σιωοερ!οποο) οο οοοο!!:οι·ο ἱπ

οπο οο ἱιιοἱνἱεο εο!ιιιἱοπο !ο νοτἱο εοπιπιο οπο ἱ οοπἱ!οι·ἱ ο!!! πεοο

οονοεοοι·ο ποποι·ο πω· Τοπ!!! !ειοεο!! ο εποε!!! π! !πο8πἱ οἱνοιοἱ; ο !'ο!!ι·ο

οι ροι·ιπο!!οτο οοΙ! ε!οοοἱ οοπἱ!οι·ἱ ἱποεοιποπ!ἱ τοπιο!! οοἱ οοπἱ!ἱ !οι·ο.

Ωιιοο!'π!!ἱπιο οἱεποοἱιἱοπο οτι! οπο !οοἱ!ἱ!οιἱοπο οπο οοοοι·οονοο! ροι·

!'οεοιἱοπο οοἱ !ι·ἱππ!ἱ. Μ! πτἱπιο ποπ! ποπ απο οοο !οοἱ!ἱ!ο:ἱοπο, πιο

ἱπο!!ι·ο υπο τοπτοεο!οπο οοπο ἱιιποτοἱεἱο ο οο!!ο ονοιιἱο οοἱ οποοο!!ἱ

πουοο!!οι·ἱ. !πιποτοοοπο οοο!οι·ο , οπο! οο!!'οπε!ο οο οοο! επο!!οπ!ο

που !ιι!!ο !ο οοπιπιο οπο ι·ἱοοοο!ονοιιο (π !πιο!ο @πο οπἱοιπονοοἱ·οπ€

πω” ο πιοι·οπιοιι!ο, ο ο! οονο πο!! οοο!!οι·ἱ, ποτοπο !'οιιο ι·ἱεοοεοο οοἱ

!ι·ἱππ!ἱ οονοο οοοοι· ι·ἱ!!ιοο πτἱιπο ο'ἱπνἱοι·!ο ο! !οοοι·ο οοο! πτἱποἱπο),

τἱοοοονοπο οἱ οοοο!!οι·ο !ο οο!ιιιἱοιιἱ πιο.ιοο!!·ο οἱ πἱ!ι οο!π!!π·ι πιοοοο

οο ἱπ υπ οο!ο ποοο ο'οι·ο, ποτοπο ηποπ!ο π!!! οι·οπο !ο οο!π2ἱοπἱ ,

πιο!! πἱἱι οι·οπο ε!'ἱποι·οοποπ!ἱ ο ιποποἱοι·ἱ που οοποοΒιιοπιο ἱ !οι·ο

νοπ!οεεἱ. Ι.'ἱποι·ο·πιοιι!ο, οἱοοοιποοἱ οονο ο ο! οοἱπονο πει· οοιπποπεο

οοΙ οοποπιπο οι... ἱ! !ιιοοο !”οοοο οο! πιο!ο!!ο τἱποοοο!ο πο! οι·οπἱιιο!ο,

οπἱοιπονοεἱ πτοποἱοιποπ!ο , ο οοπ νοοοπο!ο ο!!οτο πεο!ο, €ποι·οιιωιι!ποι

οΙππ:ου, οοιπο οἱ πονο οοι·ἱ!!ο πο!!ο πιο” οιιοι·πι (!ἱπ. Χ!!, πι.. Χ!!!)

πο· :απο οοι·οπω!ο οοπο ο!οοεο οωιιω 7'οοι!ο.είαπο, οο!!ο οπιι!ο οπ

ππιι!ο πι οπο!ἱ!ο πι ,οι·ονοοιο οι !ο!ο οπου·οοιο·ιι!ο (οπο. 379 Ρ. Ο. Ν).

8!!Το!!ο Βοποτοοἱ!!ι πο! 8ι·οπ Τοοοοοἱο π! τἱπο!ο!ο 8οοιιοἱοοἱιπο, ποτ

!οοο!ιο 8ἱπιπιοοο, τοιππιοπ!οποο οποο!'ο!!ι·ο οπο!!! οι οπο' !οπιπἱ,

!οεοἱὸ οοιιἱ!!ο: πωπω πιοπο!‹ιο ποοα!!!απ άσκοπα!! Ιατροι Ρομπ...

Νιι!Ιο πιο! πν·οοίποίο!!.ο απο! πιου·οιποιι!ο !ι·ο!!παιπ .ιποο!α!οι· (ἱ. ο. οπ

οοοπ!οι·) ἱπο!ἱπο! (Επέ.ε!. πι.. !!!, 56).

(ο) Εκ !ἱπ. Χ! Οοο!. Τποοο., π!. ν!!, κι!. νι! οι! οο:οο!!οοι!οπο.

Οιιοο!ο !οΒοο, !ο οι οπἱ οοοοποο πιιτ!οο ι!ποιπο!ο πο! οοοω ε!! Οπι

ο!Επἰοπο (!ἱπ. Κ, π!. ΧΧ-Ι, !οπ. Ι! .ο οιιπάοπο. ο! οοποποιο. πάοποπ.),

εοπποπο πω!! ἱπ !'ι·οπ!ο ἱ ποιπἱ οοἱ οπο ἱιπποτο!οιοἱ Ωοο!οπ!ο ο Εο

ο!οπιο, οοο ποιο ο!!ιιἱπιιἱι·οἱ ο! 'οποιο οεο!ιιοἱνοιποπ!ο, ποτοπο ο !ιιἱ

πο!!ο οἱνἱοἱοπο οο!!°ἱιοποι·ο οι·οπο οπο!!ο!ο πι Μοοοοοπἱο (οονο οπο

πππ!ο οοι·οοι·ο Τοοοο!σπ!οο, !ιιοπο ἱπ οιιἱ πι οο!ο!ο π. !οποο), ο !ο

8οι·οοοπο, οοιι:ιο ο!!οο!οπο Ζοο!πιο (ΗΜ. ΙΙ, 39) ο Ζοποι·ο (.4·ιιποπ,

ποπ. θ). Ε ο!ι·ο!!ο ο Βἱππ!οπἱο Βοε!ἱ!ιι!ο_πι·οοἱοο οι 8οι·οοεπο, οο οπ

ποτ!ἱοπο ο! 358 (Ρ. Ο. Ν.), πο! οπο! οππο οι·οπο οοπεο!! Οοο!οπ!ἱπο

ο £οε!οπ!ο (οπο. πω!. εποο., !οο. οἱ!., ω!. $68). Βο!!ο ιποοοοἱιπο ο!

τἱοονο, οπο ηιιοπ!ιιπςπο !'ἱιπποι·ο!οι·ο Οοο!οπ!ἱιιο πο οο! 390 ονοοοο

οοπ οπο !οππο ποοοι·ο!ο πιιοἱπἱ!ο ἱ! οοι·οοι·ο ο !ο ποτοοεοο οπο ποτ!ο

ἱππιιπιἱ οἱ ‹!ονοπο οἱ οοπἱ!οι·ἱ ποοο!ἱ (!οπ. !!! Οοο. Ποσο. οπο. !!!.),

!ιι!!ονἱο !ο 8οτοοοπο, ο που !ο οπο !οπ!οποπιο οπο. πιο!ι·οπο!ἱ, ο που

οι·πσ!ο!!ο οοἱ πτοεἱοἱ , ο που ο!!ι·ο ἱπιιο!ο πιο!ἱνο, ποπ- ειναι 8οοιι!ο ο!

!ο! ποποπιἱο, ποἱοπο π! ποοοοοοι·πι, οοπο νοιι!ἱ!ι·ὸ οππἱ, οπο !οπεο

Ρ. Ε. Ν. πο.

ι>. ο. π. π).

Ρ. Ε. Ν. 353.



Α!!!)
Π!$δΕ!!!ΆΖ!ΟΝ!·)

π. ο. π. οι;. .

Ρ. Π. δ. Μ!.

Ι!.

Μ”. ()οποοοπτ!πο οι· Ιυ!.!.!!!πο !.'.!πο. .!ιι !'.!υππο!
. ...· · Ρο. Ρ. ο ›

θ!! δοππΜ!.!, .ε!π!!ο, δοιιιροπέα, ()ο!ιιοι·ίο, Βιο!!!ο ο!

Ρώσου, Λοοι!!ιο ο! νοοο!!ο, ο! οο!ο!·!.!, !π!οηιοο!!πο ορρο!!ο

!!οποο Μ!!! οιι!ι!ίο!!!οο πιο πιο!!! .οο!οποπί πο!π!!!! ιι!!!!!!·ο,

οο!προ!οο!! αρρο!!ο!!οπο !οι·πίπαπάοο. Νεο υοι·ο Μ!!! ρο!οι·!!

απο σοπ/που; ρι·οο/οο!πο οπο!! οποίο, ποο!!·ο !·οοροποίοπο οο!!

οοπΕιιο, ρι·οοιι!ίο!ίο οοειιί!!οπίοι!ο !οιι!ροι·ππάιιιιι ο!!! οοοο οοοποο!!.

θα!. δίι·ιιιίο, δοιιο!απ!ίο Α. Π( ο! .!π!!οπο !! σο!! δω.

(ΜΗ) θ).

Π!.
-

/

Απο. .!υ!;Μπυ.ο .που Μο.!!!εππινπο!. Ρο. Ρ.

Ι!! ρα·ουάσιο!ο 8.!πο!π!.!, π! οπο οπο!!! ροοιιο ά!οοπο·πο! οο- `

το!!οοποι, οο!! ροι·οοοι·οάοι·ποι, ποοοοοεπίί απο ιιοοο!!π!πι·, πο

ρι·οοίποίο!!πιιι .πο!π! οποο··ιιο!!!!·, ιιιοιποοο!!πιι οποιοι! ροο!!πο ·

πιπ)π!!οι·ί ρροο!οι·ο οοοοοπίιππο, οπο!!! οιοοπιιο ιπο!ίσο ρ!ο!ι.ο, π! .

ο!! ρεεε, οοπ!ι·ο ρπο!!οποι ι!οοπο, !ο!οι·οοπο!. Εο:οο!!οπο ·ἰο!ἶ!πι·

οαο!ο!·ί!οο πιο, ο/[!οίο ρ!πο.!!άο!ί ποοοοοί!ο!οιιι !ο!οπιπάοο Μετσο

οιο!!ί ο:!!!ιίο!!!οιιίο ἰπιροπο! ; ο!!! σοπ, ο! που ο:οί.!!!πιππ! οπο

ο·οο!!ο!, οι!!! πιποιο!!!ιιιο π!! άο!ιού!!π!, οπο!ἰοπο οσο οο!ποιοατο

ρο!· ρι·οοίπο·ίοιπ ποοοοοί!πο ριι!ι!ίοο ροτο!!οοοτό!. όποιο οποιο!!!

οπο! ο!ποιιοι πιοιποοπί πω! οροι·!ο!, ρι·ορ!οι· ρπο!!οπο οποία,

οικω πι! !!ίποποοο ,οοο!π.ο ι!ο/οι·απ!ιπ. Ρ!·οίιιιίο, σο·τι.οίο!οπο!ο

πιο!!! ποοοοοί!ο!ο, ρω !οσοι·πιιι οπο, ο!οπο !!!ποπο απο!!!α!ο,

πο!π!!!! ππ!ποποπ οπροοίαοποι οο!!οοο!·ί οροο!οτο άοοοιποο,

Μπι!! ποοοοοο!·επιπ οπο οι!!ι!!!!!πορ!οπίοο!!παο άο!!!ιοτο!!οποο

οπιι.οο!!π!. Πα!. Π! !:ο!οπάο.ο οπο!!! Αιι!ίοο!!ίοο, !π!ίππο Α.

Π! ο! δο!!!ιο!!ο οπο”. ( 363) (9).

οροο!ο!ο ο πι!!! !!επο!·ι!ο. Ποπ ρο!!οπ!ο !! πιο! νοοιο α!! οοι·οο!!!το ο

ρο!·οπο!ο!·ο ! οο!!!!ο!! !!οοο!! ι·!ποοι!!ιο ρο! οο!!ο π ο!οοοο τ!ο!!ι!ποι!οπο

!·οπιοπο, !·οοοοπτοποο ο!! ε!! ο!!.ι·! Απιπι!!!πο Μο!οο!!!πο, οπο ποιο!

!ο!!ιρ! πιο!! ο! (πιο πονο!!! ο!οππο ν!ο!ο!ιιο ο!! !ο!·!ποπ!.!, οπο !π !π!!ο

!°οο!!πο!ο ροοοο ‹!'Εε!!!ο !!·οοοοο πιο! τ!! !ιοοοο οι! υπ Μοτο !! οπο ιιοπιο:

°- ο! νοι·εοεπο πρρο Ιοτο (οε!! τ!!οο) ο!ι!π!ιοπο ιιοπ ρπὸ ιποο!ι·οπο πο!

ο ρ!·ορ!·!ο οοι·ρο ! οοεπ! οο!!!! !ιο!!!!πτο !·!ρο!·!ο!ο ρο!· οπο· ποεο!! !

ο πιο!!! ! ; Ε!·ιιοι·οο!! πρι!!! οο!· (!. ο. Αοεερ!!οο) ο! οπο! ποπ !π)ϊο!ιιππο

Μπι!! ρ!πτϋποο !ιι οο·τρου·ο ο!Ιι!α·ο οιι0οπ!!ιι! (Και. πιω., ΧΧ!!, π!).

(!) Ε!! !!!!. Χ! ω!. Τοσο!! , !.!!. ΧΧΧ , !οε. ΧΧ!!! α!!! πρρο!!α!!οπ!οπο

ο! ροοππι οι!. Ωποο!ο !οεεο ὰ'!π!ο!οοοο !οοο!ο ο!ο!προι·ο!!ο, ο!ιο ρο!·

ο!ο ποπ !π Προπο!!! πο! απο!! 0!πο!!π!οποο, ο οοπίο!·πιονο !'οπ!!οο,

ο !ι!!τ!!ιπ!!!ι ο! ρτο!ο!!ο ρ!·ο!οτ!ο ι!'!!ο!!ο πι!!! πο·νο!!ο ε!πτ!ο!!!ι!οπο ,

ρ!!νοπο!οπο !! ρι·ο!ο!!ο !!!·!!οπο, ο!! ι!! οπο οοπο ο!οοο!·ι!! ε!! απο!!!

(νο!!. οορι·ο ροε. 78, οο!. 1ο πο!. (ο.); μπε. '76, ω!. ο!! πο!. ο ο 7).

! ρ!!! μ!!! ροποοπο (ο οποιο!!! !οεεο οοπι!ι!·ο οοπ!ο!·πιο!·!ο) οπο !ο

ορρο!!οι!οιι! πο! ρ!·οο!!!ο ε!! 8οι·οοε!ιο ο! !οοοοοο!·ο ρο!· !ο !ππο!ιο! ο!

ρι·ο!ο!!ο οο!!!! Μ!!! ε!! Βοιπο. Ι..'οτο!!!!οι!οπο !πιρο!·!ο!ο ο !!!!·ο!!ο ο

'!'οπι:ο ρ!·οίο!!ο οο! ρ!·ο!ο!·!ο ‹!'!!ο!!ιι, ο !'ο!ιπο 2367 οπο ν! ο πο!ο!ο

οοτι-!5ροπ!!ο οοο!!ο!ποπ!ο ο! ποπο οοποο!ο!ο ο! Ωοοπιιιιο ο!! ο! οο

οοιι!!οι!! !!!π!!οπο (πω. πω!. οποτ!., !οο. ο! οο!. ο!!!

(Β) Ε!! !!!ι. ν!!! θα!. ΗΜ., π!. ν, !οε. Κ!!! ο!!! στον!!! ρποΙ!οο.

Δπο!ιο οποιο!!! !οεεο !ποποο πο! Εοι!!οο ο! 0!πο!!ππιπο. 8ο !ο οπο οο!ο

ο ε!ιιο!ο (96 πονο!π!!!·ο 868), ορρο!!ο!·οο!ι!ιο, ποπ ο Β!ι!!!οπο, π!!! ο

0!ον!οπο οπο οποοοοοο!·ο πο!!'!πιρο!·ο. Ροι·ο!ιο, οοοοπ‹!ο Α!ππι!οπο

Μοτοο!!!πο (Ποτ. πω., ΕΠΕΨ', ο), !!!π!!!ιπο πο!!! τ!! Ν!!! οο!!!! 111022!!

πο!!ο πο! 96 ε!πεπο πο! Μ!!! !ιι οοποοεποπιο ό!! !ιιο!·!ο! !ο!·!!ο !·!ρο!·

πι!!! !π οπο! ε!οι·πο οο!!!! !ιο!!!!ε!!!! α!! Μο!·οπεο οοπ!!·ο ! Ρο!·ο!οπ! , ο

οπ!!'ο!!ιο πο! οοεπο!!!ο ε!οι·πο87 Π! ο!ο!!ο !!προ!·ο!.ο!·ο !!!ον!οπο, οορο

!!ο!!ο επο!!!!ο !!ο!ποο!!ο!ιο (!!!!!!., ·οορ. ν!). 8οςρο!ὸ ο! π!! !!επο!·!!ο ο

!π!!ο !ο !οο!·!ο.!οπο, !!οο οπο! α!! !!!π!!οπο, ο!!οπο!οπο οπο!!ο οσο

οο!!!!ο ο!ι!ιο 8ο!!πο!!ο ρο!· οο!!οεο, π!! !!!!ον!οπο ίπ οο!!οοΙο οποια!!!

ω!!! , πιο πιο! ο!!!!ο 8ο!!πο!!ο ρο!· οο!προεπο !ιι πι!!! ‹!!επ!!!ι, οο!πο

ο! Ναι!!! ‹!ο!!ο οπο! ο!ο!·!ο ο! Απιπι!οπο. Απο! ο!! ηποο!ο οο!!!!ο!·ο

(οροι·. ο!!., !!!ι. ΧΧν, οορ. Χ!) ο!!!ι!!!!πο, οπο !! !ιπονο !!προ!·ο!ο!·ο

(!!ον!οπο, !!ορο οπο! οιοοπιι!.ο !π Απο!ι·ο !! οο!ιοο!ο!ο !πο!οπιο οοπ

.Υο!·!·οπ!ππο οπο !!ε!!ο !π!!.ο!ι! !οπο!π!!ο. Μ!!! μι!! !πιρι·‹ινν!οο!πο!!ω

'!

!

Μ!!! ο!!! ε!! οι!! ι!!οοο!·!·!οπιο ορρο!·!ο!ιεο!!ο ! οπο! το!!! ο

!!ιο!!ιοτο!!!!! ο! 8. Εποο!!!ο νοοοονο ο! νοτοο!!!, ο! !.ιιο!!οι·ο

νοοοονο ο! !!οε!!οτ! ο ι!!!!ο!!ο !!!οοο!!ο, π·!π!πν!το!ο !!!ιιο!το

πο!π! ο!ι!οοο οο!!!ο οπο ρι·ορπειιὸ οο!! οει·οε!ο οοο!οπιο !ο

!ιι!οε!·!!!! οο!!!! Μο π!οο!ιο ο !ο οο!ιιππ!ο!ο !π!ιοοο!ι!ο α!! 8.

-Α!οποε!ο οσοι!!! ! ρο!·ν!οοο! οοπο!ο!! οο!!'ο!!οποο!!πο θ), π

!οπιο ι!οοο!ο!!!οο οπο οροποο ο !ιι!ε!!ο!ο !ο ι!!ποπο πιο, οο!ιιο

π! Ι!ο!!ο, π! Μι·!οο ο!! !!ι $!ο!!!ο, οσο! οποσ!!! οο!!"π!ιο!!οοο

8ο!·οοεπο (4), ο π! !οι·!π!πι ο ο !'ο!!ο ι!! οπο! οο!!!ο οπεπτο ο

οοετοπιοο!.ο, ο! οι!! Μ. ο!.ο!·!ο ποπ απο !! ιιο!!ιο, οπο, !”ο!!οο!

οπ!!οο ο !!!οοο!πι!πο, ρ!οίο!!ο οοοοτο!!!!ο ο!! οοοο!·ο!ο πο!π!. ο!!!!ι

ο! Βοπιο, πο το!!!·οπο πω!!! ν!οοο !ο πο!!πο!ο !`ο!·οο!ο, ο ρο!

απ!!! ο!!ο οπο. νο!!ο οε!! οΙοοοο, ν!!!!πιο. οοι!ει!!!ιοοο ο!! !!!!ι

οποιο!!! α!! οπο! !!·ποο πι!!!!ο!!·ο !π!ρο!!ο!ο(5). Αρρο!!ο!!εο!ιο

!ιι !ιοο!!πιο (!ποεο οπο ι!!ν!ι!ονο !ο !!!!!!!!ο οο!!!! 0!!!οι!ο), τ!ορο οο!!

οπο πιοο! ι!! !·οεπο, πο! !ο!!!!!ο!ο οο! 864. Μο!πο!!!!ιο, ρι·οίο!.!ο οο!

ρ!·ο!.οι·!ο, οι!! ο !πο!!!ιιο!ο οποο!ο !οεεο, οπο οοποο!ο πο!!'οππο ρ!!!

οοοοπιο !π οο!!ιροεπ!ο κ!! Νον!!!ο (ΗΜ. Μα., !οο. ο! οο!. ο!!.). ο!

!π!, ι!ο!!ο οπο οπο!!! ο πο' οπο! π!!!ι! ρο!!οπο 8!πιπιοοο (ορ!οτ. Χ, 58)

ο !! ε!!! ‹!ο!!ο Απι!π!οπο Μοι·οο!!!πο !π ρ!!! !ποε!ι! οο!!ο οπο οοο!!ο

(πο. !!!!!, ο, π! ο ιο, πο. πο”, ο, πο. πο!π!, π, ο!!!·ο ο ο!ὸ

οπο οο πο τ!οονο ο!! !πο!!!οο!!πο !οεε! !!ο!!ο ο!οοοο Οο!!!οο Τοοάοοιἱαπο

ο !π! !!!!·ο!!ο. !.°οεεο!!ο οο!!!! ρ!·οοοπ!ο !οεεο ίπ !π οοο!οπιο οπο!!ο

π!! !!!ιοι·ο!·ο ! 8οπ!! ο!!! οο!·ν!!!ο οο!!!! οονο!οο!:πτο, σ!ιο !!ονοοπο οοπι

ιπ!π!ο!!·ο!·ο ρο!· !ο ροο!ο πο!!ο ν!!! !·οε!ο, ο!!! !ποεε!ο!·! οπο πι!πο!·!

(οο!·ο!!οπιιιπ ο! ροτουοι·οοο!ππ!), ρο!ο!!!! π!! οο!ν!ι!ο ποπ ο!·ι·οοονο εποε!

νοπ!οεε!ο ο!οππο !!!!ο 8οι·‹!οεπο, !ο ππο!ο ο!!! ροο!ο Μο!! οο!!!! ν!ο

!!ι!!!!!!!·ο !·ο!ποπο. Ε !ποπτ!·ο !ο !!!οοεπο οο! 8οι·ε!! ο! τ!‹!ποονοπο ο!

!!·ο!π!, ο!οο ο! !!·οορο!·!! ι!ο!!ο Ιοτο τ!ο!·ι·ο!ο ο! Η!!! ρο!!! οο!!'!οο!ο ,

ρο!·ο!ο οοπ οποιο!!! !οεεο ο! οοπ!ο!·πιο!ο !! ο!ο!.οπιο ι!ο!!ο οποπτ!ο οοο!ο

οι!! !!·ο!π! πο! !ποε!ι! ο! οοο!ο,ο π! οπο! ο!·ο!πο!ο οπο π!! οο!·ν!!!ο

ρπ!ι!ι!!οο πιο” !!πιρ!!ο!ο οοοοπτ!ο ! !!!οοεο! ο! πιι'!οο!ο οοο! προοπ

!!!!π!ο ο! !!·π!ποπ!ο ο ι!! ο!!!·! ρι·οι!ο!!! !!ο!1'οετ!οο!!πι·ο. 5π ο! οπο !!!

οοεπο !!οο!·οοι·ο! οο!!!! !οεεο οπο πο! 315 ονοο ε!!! οπιοπο!ο !! ε!·οπ

Ωοο!οπ!!!ιο ρο! !!!!;ο!οι·ο ε!! οετ!οο!!ο!! ο ρ!·ορ!!ο!ο!·!! κ!! !οπ·ο !π

8οι·‹!οεπο οπο» ονοπ!ο Με!! ο!ππι!π!ο!!·ο!ο!·! !!οοο!! ο!!! Ποπ!!! ρπ!ιο!!οο.

Ρο! !·!επο!·‹!ο ρο! ο!!ο !πο!.!!πο!οπο ο!!! υοι·οάοι·Ι!, ο ο!!ο ν!οοπε!ο ο!!ο

οπο!! οπο!!! οοεεο!!ο !! !ο!·ο οο!·ν!ι!ο !!!!ο ο! !οπιρ! οο!!'!πιροι·ο!οι·ο

!!!πο!!π!οπο, ο! ρπο οοποπ!!ο!·ο !ο 8!οι·!ιι ωστε!!! τ!! ΡΝοορ!ο, !! οπο!!!

πο ρο!!!! οι ρ!·οροο!!ο !π ππ οορ!!ο!ο οορο!·ο!ο (οορ. ΧΧΧ!) ι!! ω!!!

οπο! οροι·ο.

(3) Ι-ιποπππιοπ!! το!ο!!ν! ο!!ο π!!! ο οε!! οο!!!!! α!! 8. !!ποο!!!ο, ο!

!.πο!!”οτ!! ο ι!'Ι!ο!·!ο ορρο!!οπεο!ιο ρ!·ορ!·!ο!!ιοπ!ο ο! πιο!! οο!!!! ο!!!οοο

ππ!νοι·οο!ο , ορροι·ο!ο ποπ !!ο!!!ιοπο !οι· ρο!!!! ω!!! ρ!·οοοπ!ο οο!!ο!.!οπο

!ο!ο!·!ο!!. Νο!! ρο!!οπ!ο !ιο ο!·οο!!!ο οοποοπ!οποο ο!!ο οοορο ω!!! πι!!!

πο!!·οι!οπο !! !·!οοπ!ο!·ο ! πο!π! !ο!·ο π!! !ο ν!οοιιι!ο οο!·‹!ο πο! ο!!!!ω

οοοο!ο οο!ο!!οπο, !οοο!οπ‹!ο ο ο!!! !!!·οπ!! ο! ονο!!!ο !ποεε!ο!·! πο!!ι!ο

π !'οοο!!!! ο! !!οοι·ι·οοο ο! !οπ!!, ο ο!! οοποπ!!οι·ο !! πι!ο Βίο!οποο!ο

ο!οο!·ο)!οο πο! Βαν!!! !!!πο!υ·έ (νο!. !!, ροε. 70, Π! ο 189, οο!!ο! ι!!

Το!!πο, Πρ. Ω!!!!!ο ο !!!!πο, !88! ο οοε.), πονο !ιο ι·οοοο!!ο οοιιι·

!πο!·!ο!ποπ!ο !π!!ο !ο πο!!ι!ο !·!ειιο!·‹!οπ!! εποε!! ο!! νο!ο!·οο! οο!πρ!οπ!

οο!!!! !”ο‹!ο οι!!οτ!οοοο.

(4) Ι! ο!οοπ!ο ο! εποε!!! !'ο!πο ορονοπ!οοο ο! ο ο!οτο !!ιοο!ο!ο πο!

οι!!!!!ο!!ο ‹!!οοοπο '!!οι·!ο πο!!ο οπο Ωποο!!οπί οι!! !Μοο!!!0 ο π.πουο 8ο

ο!α!ποπ!0, !ποο!·!!ο πο! !ο!π. ιν ‹!ο!!ο οροπο ι!! 5. Αεοο!.!πο.

(5) Ιιονοο! ο‹! .ο!!ι!π!οπο Μο!·οο!!!πο !ο !πο!πο!·!!! οι οποο!ο !!!!!ο ρο!·

!!οο!οι·ο ποπ οννο!!!!ο ο!! ο!!ιοοοο Με!! οο!!!!ο!·! ποι!οπο!!. !!προ!·οοο!ιο

!! ο!!ο!ο !ο!ο!·!οο, !!ορο ον!!! πο!!·ο!.ο !ι!·ονο!ποπ!.ο ε!! ππι!!! ρ!!πο!ρ!!

ο!! Μοοο!!π!πο, ε!! οοοπτ! οπο! πο!ο!! !π 5ορ!οπο , ο!!! οο!!!! Υ'!!!ο!·!ο,

ο! οπο! ο!π‹!!! ο !ο οπο οπιπι!!ι!ο!!·οι!οπ! !π Οοι·ο!οο, !π 8ο!·ι!οεπο ο

οο!!!! Τοοοοπο, ‹!!οο !!·ο !ο ει!!!·ο οοοο, οπο !π ω!!! ε!! !ιοοοππο!;! ΜΙ!!!

ο πο!!ο ο!οοοο ρι·ο!”ο!!π!·π πτ!ιοπο οο!ιιρο!·!οοο! !!ορρτ!πο!ρ!ο οοοο! ρ!·π

οοπ!ο!πο!ι!ο ρο!·ο!!ο !ο!!ιονο ε!! οοοο!·ο πω!!! α!!! ππ οοπ!ο οπο ι!!π!οο

ο !!!!π!!!ο!·ο , !! ππο!ο ποιον!! οπο! !ο!·νο ! ρι·οοοε! , οι! ονοο!ινο !ο οπ!!πο

ο!!! !!οππο!!: « Ροκ!!!) (οοεε!ππεο Λιππι!οπο), οπο!!!) ν!οοο οοο!!!! ,

- Μοοο!!π!πο π! πι!!ο ο!! ο!Το!ι!!ο, ο!!!οο!οπε!ο ο επ!οιι ο! οο!!ο!·ι·οποο

ο οο!·ροπ!ο πο!!'!π!!!ιιο οπο οοπο!ι!οπο; πιο ρο! !”ο!!!ο!ο ποο!!!ο!·ο οο!!ιο

- πο οο!·οο !!! ίο!πο, ο!τοπο !ο πο!π!·ο!ο !'οι·οο!ο οπο ποοοο!!!!ονο πο!

» ο!π!!ο!ο οπο ρο!!ο, ο!οοοπιο !`οππο οροοοο νο!!ο !ο !!ο!νο πο!!'οπ!!

» !οο!!·ο, οποπα!ο !!!ιο!!ποπ!ο ο! τοπιροπο ! προ!! οπο !ο !οπεοπο

- ο!ι!ποο κ: Μοο:!πι!ππο προ!!! εποπε!!ιπι Ι!οπιαε ο!οιπ!πιπ ,υποβ

ο!πι·ο!π , πρι!!! δορ!οπο.! Ριι!οτ·όπο ορρίάποπ οο.οοπτ!οο!ιιιο πο!π!! οο!. . .

Ι: ρο!! αποά!οοτο ΜΜΜ!!! !!!ιοτο!!ππι !!οο!ι·ίσιαι·πτπ, σΖο/οποίοπωπο!ιο

οπικοι·πιπ !ειιο!ι!!οπι, ο! οι!πι!π!ο!ι·ει!πο (?οι·ο!οαπι !!!άοιποπο 8ο!·ι!!!ι!οπι,

να!!! άο!πάο Τποοπιπ!. ΠπιΙο Μοτο!!! !ιι !!!!!οιν· ι!!π!!πο οποοοο.!οτο,

ρ!·οει·οπιιι-ο οι! ο!!ιππάοιι! ω!!! απποποιο , Μπιτ!! ρ!·ου!ποίοι· πωσ!!!

Ρ. ο. Κ. 353

889818 η!!! ;,·)0_

Ρ. Ο. Ν. 363.

Ρ. (.:. Ν. 308.



ΡΙΙΙΙΙΙΑ. δ!

Ι). (Σ. Π. δ;!.

  

!!!Ιοο!οοσοτο!!ι ΙΙ σιιρο!!ι!ο ι!! Ποο!ε!ιιι!οιισ ορο σ!ιο-οοισρ!οτο

σ!οστΙοο!!οετ!οοσ!ο ο!σι!σ! σονοΙ!! σ!! μια!!! σο. Ι!!! οσο!!! σοΙ

Ι'ΙσοΙο ω, Ισ ρτο!ρ!ι!σσο ε!! σσΙ!!νε!τσ Ισ οοτιΙο σ!!!!!οτο οι!!!

ρτ!!!!ο, ο ρο! τ!νσσοΙο σε! ΙίοΙοο!!ο!ο!ισ ΙΙ νσσσ!!!σ Θ), Ια!!!

ο!!οα το!!οσσα! : τ·σ·Ε!σιιε. . . . . οπο· σα·στα!α σα!ι!!!!.ε·. . . σοσ!! οαο!α.!

ρσσι!σοσ! σε!τ!Ισοι, σωστο σου: οοσοο σο· αοΙοσα! |αΙ!ασ·!α.! ίο!ιο·οο!!.,

α! ι·ο·σιιο!!α!!! τοοισι· , Μπίστι!!! απἰο!!ε!ασ οοσοο.: σ! ρι·ασσασ!σ σο!!!

σ!!ατο !αι·νατιεο! ρω· σπα!!! σοστοιο , σσο! .οιροι·σκευ! Με, !!ο!ειισ ο!!

ρτσαστο!αι·, !τασ!ασ!!!!! στα! σ! ιοο!!!οτ... !αιοσααο! ΜΜΜ

.!σηισο.! σο· !ιο!!!!στα. !·τρ!απασ. . . πω”. . . . @αμα οοσοο!!! οπο

!ε·τ!α, Μα.τ!ο!!ο!ω η'|'οα!! σοοα!οατο |στσσίαο!. ρςω·8στ! οοσοο α!!βο·αο!ι:

α! .καφε [ασ!αο! αοιρ!ι!!!!σα!ι·α!ω )"στ·ασ, α!πτασ!!σ Μπάσο! :ορκωμο

σου!!! (Αιοο!!οσ. ΜοτσοΙΙ., πο. σε.!!., ΧΧΙΙΙΙΙ, !, 8 σ ο 588. ο!! οσο.

888). Πει! ρ!·οτοοεοο !οο!ο σ!! Λ!!!!!!!οσο ε! τ!σονοσσ σσο !!!!ΙΙ σο!!ι!ο

ροτ Ιο ε!οτ!ο τ!! 8οτσοσσο; !ει ρ!·!!οο σ!! σωστο σ!ο!ο σο οε!τ!Ισ σσοσ!!

ορο !στοροτο, σο!!! ν!οσο, Ι'!οσοσ!!ο ο!Ιοτο!οιιο τ!! Μοοε!!!!!οσ;

ο Ιο οοσοσ‹Ιο σ! ονστ σσοο!'σΙ!!!·σο 8ονοτοο!ο σ ει!!!σ!!!!!ε!το!ε! !'Ισο!ο,

σοο!ο Ισ σ!!!!σε!τε!οσ οροτ!ο!οοο!ο Ισ ρε!τοΙο: σου!. . . . σε!!!!!ο!.!!ιοΙσσ

Πον·ε!σ·αο! !!!αειιισαε 8οτ!Ι!ο!ε!ο!, τα!!! ασ!ο!!σ Τσ.τσ!αο!. Ε ε!σοοο!ο

ΙΙΙοεο!!!!!οο !τσνονοο! ρτοροο!σ ο! το88!!!!οσ!σ σοΙΙο Τοοσοο!! σο! 866

σοΙΙ'οτο νσΙσοτο (σοΙ οΙιο Ιο Ισσο Ιο Ιοσσο ο!!ονο, !!ρ. ΙΧ, οι. Ι Δ:

αα·ισα!!σοίσσ.σ ε! !!!σστ!ρ!!σο!σικ σο! Οσσίσο ΤοσαΙσ.υ!αοο, !οσ!τ!!!οσΙΙ

σοσΙ'!σ!ροτοΙοτ! Ψο!οσ!!ο!οοο ο Ι'οΙοσΙο σο! !! οονο!ορτο σ! σο!!ο

ε!οσο), ο ρτ!!σο τ!! Ισ! σεοτσ!!ο σο !ο!ο σΙΙΙι!σ ροτ σσο οσο! οοσοο

σι!!!ν! (864 ο 38.5) σσο! Τοτο!!2Ιο ι!! σ!!! ροτ!ο Αο!οι!ιισσ ΜοτσοΙ!!σσ

(σροτ. σο., Πρ. ΧΧΧ'ΙΙ, σειρ. ΙΙΙ), σσ!οο Ισ ρ!·ονοσο !το Ιοσε! !!οΙ!ο

:οοσοο θυσία: Τεοασ.τοιοσ (Πρ. ΙΙ, σ!. Ι, !οσ. Η! σε !ατ!.!α!σ!!οοο, ο

Πρ. Χ!! , Η!. Ι, !οσ. Ι.ΧΙ ο Μ!!! σε αε·οοτόσοέριω), ροτσ!σ ο σ!!!οτο

ορο Ι'οο!οτ!οτο σο!! ο!στο!ο!ε!το!!!οοο !ο 8οττΙοεσο !!ονο!!σ οο‹Ιοτσ σο!

385, ο !σ σ!!ειΙσρο!!!!σο Με!! οσο! ρτοσοσοο!!. Εστω οσο ο !!ορτο

ρε!ρ!Ιο σ!!'οε!! οὶο Μο!!! !! ρτο!!οσοσοστο σ! ΙΧο!ε!Ιο ρ!!!!!Ιο σ!! Τοοι!σε!!ο

σο! 389: πιο σοσ νσε!!ο σοο!!σΙοτ !τορρο !ο σσοο!ο !!!!ε! σσοο!!!ο!!!!το

ροο!οο!!οσ!! τ!! ονο!· οσσ!!!σ!σ σ!!οο!'ο!!το σο!σο ε!! σιιτσοτο σο! εσ

νοτοοο!! σοΙΙο 8οτ!Ιοσσο τοσ!οοο. Β! σι!οε!σ οοσοο Μοοε!ο!!οσ, σ!!ο

!'!! οι!εισ!!!σ ρτο!ο!!σ σοΙΙ'οσσσοο , ο σοΙΙο σσο !'οτσσο σ!·ο!!οΙ!ο, ροτΙοοο

Η. Β!!·οΙοσ!ο (ίπ ο!!τοο!σ., οσο. (ΠΙ), ΙΙ σ!!ο!σ Λο!!ο!οοσ (ΙΙρ. ΧΧΙΧ,

σειρ. ΙΙ, ΙΙΙ, Κ”, ο ΙΙρ. ΧΧΧ, σειρ. ΙΙ)! Βο!!σσ (Ι!ρ. ΙΙ , σειρ; Χ),

8οστο!ο (σο. ιν, «ω. Μισο, 8οοο!!!οοο (σο. ν!, σο!. κι!!!), ο

8!!!!σιοι·σ (Πρ. Χ, ορ!!!!. ΙΙ).

(Ι) Ποι!.ε!αο!!αοσ.τ .!!ι·α!οι· οοσοο.: οι!!!!ατσι! ομοσ σα: Με ασοεε: ο!!!

!αι·ο·, α!! σου: ρτ·οσαοασ.! οι!.πο.! σ!! !ο 5οτ‹ΙΙο!ο!ο, οοσοο! οοσοο!!

(Υο!οο!!σΙοοσ Ι) !αρ!ι!!ιο! !σ!!!οω οοσοο! στσοι·!σ (Ατο!!!!οτ!. ΙΙΙοτσοΙΙ.,

Π". σοκ., ΧΧΙΧ, 3, ο!! οσο. ΒΤ!). Νο !ε! σιοτον!σ!!ο, σ!!ο νοΙοο!!

σ!οσο οοσοο!! !οο!ο στσσο!!ο νοτοσ Ωσε!οοο!οοο, ρο!σΙιο σιιο!!το οσο!

τΙορσ Ισ οτοσεο !!!!ροτο!στο οποσ!! οΙιο !οσοο !εισ!!οΙο Ισ οοε!το ο !!ο

σσο οσσσ!οτσ, σο! ρο!·σΙ!ο Ισ ονονε! !!τ!ε!Ιο οΙσ!!ο ροοο οιοο!τ'οτει ρο!·

τοοο!οι·ο σο! σσσε!ιο!σ σοσ σονοΙΙο, ο ΙΙ σονο!Ιο, !οοΙροτοο!!σε! , σοσ

νο!!ο τ!σονοτ!σ σωστο σ! σο. Ε! Ισ !!οσ!Ι!οτο !οοοσοο!ο σοτορρο ροτ!!σ

Ι'το ! ρο!!ισοο!! , σο Οοτοε!Ιο σσο ονοοεο σ!!!'οτ!!σ ο σοσ ρτσρτ!ο τ!οσΙ!!ο

Ιο !οσ!οε!ο εσ!!!σοιο: Όσοι σα!!! (!. σ. νο!οσ!!ο!οο!!!ο) σ!!!α!ο.! οσο

.!!!.τοίρετε! σσιιιω, αο!σι·!σι·!·σ σπα:: οι·ασ!οι· Μοτο!!! πόσοι” ί!! .!!!!!!!!!!ο,

ίοοα!α |στ!!α!σ σσοσ!!!ω, α! στα! !οιοια·οο!, στ.τ!σι·τιοι ι!!τα!στ!Ζν οι!!!!!!!

σπα!! α!πο!ε!!, φωσ απο! !οσ!!!εο!εο! )αοκο!σ οοσοι·ο!! σ·σιισασ!ο; ρε

τ!.τ.τσ!σσε στοσίασ!!!!οτ !!"!0087!8 μου!!! ο! Μοαοιω ποσο!! Οσι·σα!!.!·

ε!!ι·ισο οε/α.! σα!!! ει!! ρστ!σα!σ σοισιοοι (Λ!οτο!ο!ι. ΜοτσοΙΙ., Βιο·.

σα!. , ΧΧΧ, 5 οι! οσο. 875).

(9) σο ο! τ!σονο σοΙΙο !οσσο οοσΙο (!!ρ. Χ, σ!. Χ!!! α! ον!α!!!.ιι ο!

οιο!α!!α!·ί!ο) σο! Οσα!σσ Τεσασε·ίαοσ, οσοι!! σο! 4 σ!!!ε!!σ σο! 869 ο

σοοσορ!!ο σο! !οσεΙο οοσσοο!.ο:

Ιοιρρρ. Ι/α!σο!!ο!αιια.!, !/α!σιο· σ! θι·α!!σοο.σ σο!.

α!! Ρτσσαο! ΡΕ'. Ρ.

δ! σα!! παν!! ιου!α!!ατ!ιιο! α!! 8οτ!!!ο!ο!σ !ι·αοε!!ε!στ!!, σα!ιστοα!στ

@είπε σε! ο!ασ!.!!στ, οποιο! σοσ .!!οσιι!!.ιι !ιοιιι!ιι!σιω .ωο!ω οσσα!!ιτ

!ο[ει·το. Πα!. στο!. οσο. πο. Ματ!!ο!!σ!, Ι/α!σιι!!!ι!!ιοσ Πρ. Ρ. σ!

Παοκ: θα!. (369).

()!!ο!ο σ!! σ!ο!ο ΙΙ ο!σ!!νσ τ!! σσοε!ο ρτο!ρ!ι!οσο σο!! σ! ρ!!!) ίσο!!

ποοοΙο !σιΙον!σοτο. ΙΙ 0ο!ο!το‹Ισ ορ!σο οΙιο Ισ Ιοσσο σο! ε!!!Ιο ο!!!!!!!ο!ε!

ο ροτσ!!ο ο! Ιο!οοοσο Ι'ορροο!Ιοσο ιΙσ!!ο οΙ!το ο!!ο!οτο ο!!!ε!οσ!! σοΙΙο

σ!νοτοο ρτον!οσο :Ιο!!'!!σροτσ , σο ε! !”οσοεοοτσ !!·ι!!!!!Ισοτο Ισ εο!·ιΙο,

ο ροτσΙ!ο !! σσΙ!!νοτο !τσρρσ οοσοο! ι!!!!!!ιο !ο!·το!οοεσο ροτ οττοοο!·ο

οο!:!!ισοο!ο ο! Ιστσ !!Ισσ!. ()σοΙ!!οσ!!ο ροτσ σο ε!ο !!!ο!ο Ισ οοσοο,

οσΙ! ο σοτΙο ορο σσοο!ο τ!!ν!ο!ο ο! !.σ!!.ο σοσ σο σονο!Ισ ι!!ο!!!!σ ο

ρτ!ν!Ισε!σ, σ! σ!!! σ! !'ο οορτοσεο τ!σστ!!σ !ο !!ο'οΙΙτο Ιοσσο !ιι!

ροτο!στ!ο σο! Μ!! (πο. !ο!”το σο!. 4), οι! ο σοτ!σ σο! ροτ! οΙιο

Ιο ο!!σ!οτο σοτσο, οροο!οΙσιοο!ο σι!οΙΙο τ!! ε!τσοο!ο, σσε!ο!Ιοτο ρτοε!ιο

ε!! οοσοο! σ! οσο σι.!ο!ο!!ο σο!ορτ!!ο, σο!οο Ισ ρτονοσσ ! σο!! τ!!

νεο!! εστ!!!στ! Ιο!!ο!, οΙιο !!σ σ!!! τ!ρστ!ο!σ ο σσο Ι!!οσσ (νοι.Ι. εορτο

με. 98, σο! Η! !σ οο!.). Ισ σσοο!σ ροὶ ε! Ρτορο, ο! σσοΙο !ο ρτο

!!οο!.ο Ιοσσο ο ο!ο!ο τΙ!το!!ο, σο88!!!οσοτσ ρτονο!οοο!ο, σ!!'οσ!! οσοτσ!!σ

ρο!· σ!!ο!.!το νοΙΙιο !'οο!!σοο!ο !!ΙΙΙι!σ τ!! ρτο!ο!!σ σο! ρτο!οτ!ο εΙ'Ι!ο!!ε!,

σοΙΙο σε! Ι!!! οοσοο!! η!! οσοσεο!! !ιι σ!!!!!!!!ο ι!! ι·οσι·!ιιι!ιιειτο

σ!! οσσσεο!στ! Ισσο οσοι' ονοτ ρτ!ιοο σ!!!ο!!!Ιοο!σ Ισ. ρτσρτ!ο

!.οσοοο!!ιο (3), !! οσο!! τ!οοσνο!σ σε! θτοι!οιιο, ο σε! ΙίοΙοο

!!!!!ειοσ ΙΙ στο !ο οεσονοο!οσο ι!ο!!'στο ο !!σ8!! ε!!!τ! σ!ο!οΙ!!

εστι!! (ο), ο Ισ. ροοο !ε!!!ο !!!!!!σσοτο σο! στο!! Τοσσσε!ο σ. Νοι

σΙ!το σ! σωστο σ!ο!σ ρτοσοσοσ!οσ!οοΙο ρ!·οίο!!ο σοΙΙ'ΙΙΙ!!·!!ι, ρτο00ο

σο!!! σ'Α!τ!σο ο οοσοο!!! στσ!σοτ!σ σοΙΙο !;ειΙ!!ο. σο' σο!!! !!ορ!οσ!!! ο

ιΙο!Ιο οσο ι:Ι!!;ο!!!! ε! !ιο σ!ε!!σ!ο οσ!!ο!ο τ!!! σο'!εστ!ι!οοσ οσστο!·!ε!

ρσρρ!!οο!ο σο! (οοσοι·ο (7'!!σε. !οεσι·!ρ!., (ΣΕΠΟΙ., 3), ο σο οι!!! ο!!το

σοροΙστο!! !!!οσεο !ο Ισσο σοΙΙο οΙοοεσ ο!!!στο (!!!!!Ι., ΒΩΟΟΙ., 4 ο 5),

Ι'ι!Ι!!!!ιο σοΙΙο σσο!! ο οοσοο τ!ρστ!ο!ο σο! Βοτοο!ο (.4οοα!. οοσοο.,

ο!! οο!!.4895). Νο ρε!τΙο οι!ε!οσ!σ 8!οι!οοσο οσΙΙο σσο.Βρ!.!!οΙσ (!!ρ. Ι,

ορ!ο!ι σ!) ο σοσ. σσο ε!!!'σρ!ο!. 65 !οσ!!ιο.), ο ΟΙοι!!!!σοσ σοο!ο. ‹Ι! Ι!!!

(1)‹· οι!. Ω!!ε!σιι., νοτο. 57 ο οσε.) · ο

' σο!!! Ριν!!! οαι·ι·αι·σ σαοσσο, σοσ! ο! σωσω σσο!" · ·

ΙΙι·.ι·στ!!, Ι!α!!α !α!σ σα!!! [οοσοο !σοστο!, · .

Ι!!σ!·!σσσσασ είπω, σ! σου! στα! .Δ|ι·ίσα σαο!ρου. . ··. '

Β ροοο τΙσρσ: " ,·_;·Π! ρ!σσα! !οσιο!ο!.!.π Ρ·τσρ!, σο!! οπο!! ωοο! '

Ι/!!!!οι!!.ιτ Ηεεριο·έαο!, [σ.τσα.εσιισ ι·σπατσοτε σοο!σ.τ.

(8) σε! εΙ!ερσε!ι!σσο ο σ!ὸ τοΙο!!νο ο σοο!οοσ!ο οσΙ!ο ΙσσΒο οοσοο

σ!!σο σο! ειστΙι!ο!!σ @απο 7:εσασε!αοσ (!!ρ. ΙΧ, Ι!!. Ι τ!!! ασσιωα!!οο!!ια!!

σ! !ι!.εστ!ρ!!σο!σιω) τ!!το!!ο ο Ι.ειοι!!σ!σ ρτο!!!!Ιο ε!! ΒοττΙοσοο, οΙιο οι!!

τ!ροτ!σ ροτ !σ!!οτσ:

Ιιορρο. !/α!σο!!!!ίαοΜ, Ρα!σο.!! ε! Οτα!!αοα!· ο!!!

Ι.ασα!σίσ Ρταο!!α! 8ατα!ο!ασ.

Νεσαιιε!α ει!! αοσιισα!!σ !!σεο!!α ε·τ!οι!οαο!!!, Μ” σπα!!! ει· οι·ίο!!οε,

στι!! ρι·σιοοο!!ιτ, σ.τιιστἰο!. Ναι!! .ιαοο!!σι!οιο σο!σι·οιο σοο!!!!οι·ειτ ο!!!

!!ιοσεΙοτο !!σοο!!οσι σ!σσ!ρσε σσοσαι:ταο! !σ οσοσεει!οτσε ο!!σε !ον!!!!οσοο!

!!!οοο!Ι! νσσοο!. Μι!!αο! !!!ασαε σ!!!!οσα! οι !ια!!!:!!σ αασ!στ!!ιι!ι·οι. ρε

σ·ίο!!!αο!!ιιιιι @των σα! ε! Ια!!!ιο ενασε!ιο·, οι· @σε σκίσει!! σοί.;ο!!σι·

οπο: ε·τέ!, τι!!! σιιαει!!!σοσοι 88σι!τ!!98 ασ!!α!!!!, σ!!! σ!!σησοικΙσ !στ!σ

σονο!·!!ο!ο!σ, οσο οοσοο!. !!!οτι!ο! «μισο ρ!!ο!! σε!!!ιο! ον!!ειτο. σα!. στο!.

Π!. αασ!!.!!. (?αι·ι!!ιο!!, Πτσ!ι1ιοσ Α. ΙΙΙ σ! Εσα!!!ίο 7. Π. (οπο.

()σοο!ο Ιοσσο, οΙιο νοσοε! τ!ρτσσσΙ!ο σο! @απο 8!σε!!ι!!ασεο (!οσ,.

ΧΙΧ σα!. τ!!! !!!ε σ!!! ακουστε πο!! ροπσΜ)! Π!!! σοσ !σσ!!ο !!!!οτρο

Ιοο!σο! ίο!!ον! σο! σ!στοσοοε!ι!!ο 'Ι'τ!ροο!οοσ , ορροτ!!οοο οοσοο σιιΙ›Ι›!ο

:!Ι 375 σσ!!°οτο νο!σοτο, ρο!σ!ιο ο οοσοο !σ Ωοτ!!!!σ!σ σο!!! !!σΙΙ'Ι!Ι!τ!ο

(σι!ι!ο!·σσ ΙΙο!τσοοΙ οο!Ι'Ασε!!·Ιο), σο! σ!στοσ !·2 σ! οσοστο, ο σορρΙοιο0

σε! Λο!!ο!οσσ Μοτοο!!!σσ οΙιο ΥοΙοσ!!σ!οοο !! νοοο!!!ο , ορ!οεο!οο! Ισ

ρτ!!οονοτο σο! 375, ο! ποσοεο σο Ττονοτ!, ο ονοσοσσε! σσΙστοτσοσ!ο

ροτ !ε!τε!!Ιο ο Ι!!! οο!.ο; οΙιο οο!το!σ ροεισ!ο !ο Βοτοσσω, σ!!!ο σοσ!!

ΙΙ!!τ!!, ν! ο! !το!!οσσο σο! !.το Με!!! τ!! επεσε, ορροτοσσρ!ο!!!Ιο σ! σα!»

!!οσο οπο! ο νο!!ονοσ,Ι!ο σωστο !!)!ιο!!!, ο!!!στ! σ! οοσοο τ!ρο!!!οσο;

ο οΙιο ρο!, νσΙσοο!Ιο Ι'ο!!!σοοσ σοΙΙο οοσοο οοσσ ε!! σσο Ιοτσ!!σο ,

!·Μο!!σ ο!! Ασο!σσο (σσ!οτοο Βιισο): Ρα!ιαστο!σ ω!!! ΜΡ!! (οσο. 875)

7α!σο!ίο!αο!ω α 7'ι·‹·!·‹·ι·!ο οισ!ιω, ρω· οσ!α !!!!ιοι·α στα!!! σσ!ι·ο! σο!!

!σοεΙσρα! . . . σ'αιοσιω ε.ο·ίοαο θατιιαο!!ιο! !!!στέοταιο σρρ!ιΙαιο !ο!το!σ

σε!. . .. (!ρ!) μι· σοο!!οοσε πω· Μειωσα αει!!!νο.! ατο!α ραι·σσα! σ!

α!!ιοεο!α, !! :μια [στο .!οσοοσ'α.οο!, ριο·ν·αοατικ σρρσο!σοσ @οοσοο ,

!!!ιοα!!ιω σ!ι·σσ!κ α!ιο!στι·ι!·. . .. !!!!!!··ιοσαο αρα!! .4οσ!οσ!ιοι ο!οτα!!!!

αιι!οιοπο ρται·ο!ρ!!!, μι· !νασ!!!σ σοοσ!ασ!ατ! /!·έσσισσαε ασΙ:!ιο!σσ οσοι

ιοσσα σ!ιαοτσσα! Μουσε! (Α!στο!ειο. Μοτσο!! , Ποτ. σσο., !!ρ. ΧΧΧ ,

σειρ. ΙΙ, 55 !, ο, 1!, Μ). Ι.'σσσοΙ!σ σο! σοΙΙο Ιοσσο, σ!!οο!!!οσοο !!ι ορ

ροτοσιο !!ο!ορτ! σ!!!!!Ισ, ροτσΙιο σ!! εισοι!οο!! ροε!!ο!ιο τοΙνσΙ!ο ο ροτ

σο!!! σ ρω· τΙ!οροτοο!οοο τοστ!!ο!οοτο ! Ιστσ οσσσοο!στ! οσσρο Ισσο

σοο!!, ο οσων!!! !ο!ρτοο!ο!ο οοΙΙο !οτσσ!ο ι!! σο!!! !σο!ρ!, σο! σσε!!!!ο

τροπο ο! !στο!σο!! ο!! ο! εοσσσο ροτροτοσιοοΙο ρι·σσ!σο!! σοΙΙο !!τοο

σ!!Ιο οτε!σσ οσσ!!ο!!ο Ιο στ!σι!οοι!σο! ο Ιο τοο!!ισ!σε!ι!οο!. Ε νοΙοο!!

ο!οοσ νοΙΙο οΙιο Ισ ν!!!!σιο σοσ !ο!!·οσσοο!! ιΙο!Ιο σσο στ!!‹ΙοΙ!Ξ! σοσ

ροτοσιοτσ οοο!ο!οοσ !·οστ!!ο!οοτο ! Ιστο σοτσο!!ο!.

(4) Εσσο Ιο Ιοσσο, σσΙΙο σσο!!! σ!! !.οΙ σ!ν!ο!ο Γ!! τ!σσσνο!ο (Με. ΙΧ

ω!. ΤΙΜΜ., Πρ. Χ, Ι!!. ΧΙΧ ε!!! πισω!!! σ! νοσ!αΙΙσι·!!.!):

Ιπορρρ. Ι/α!σοσ , θι·α!!σο!ω σ! Ι/α!σο!!!!!αοσ.ιτ ΑΜΑ!.

Α!! !/!οα!!·ίαοαο! Κ Ο. Ι/!σατίσοι. -

ΙΜ!!! α!! !ο!ο.!!ι·ιο ο!!·σε Ρτασ|σσ!ο!! Πα!!!αι·σοι, σ! !!α!!ασ !!!!στ!!,

οοσοο!!! ιοο!α!!ατ!ο.<ι οτασσοοοιιω αατοοοει!, πο σ!! ποσο!!! σ!α!!!!!,

σασα |αι·ι·α! σ!·ίο!!ιειο, ρι·έν!!υσ!σ, !!·αο.τεαοα! α!! Βοττ!!ο!οο! .σου ί!!!

ρτσσα !!Ιαο!!!α!ατ. Πσ!!!!!σ ρτου!οσ!ατοο! «μασ οπο! α!!ασο!σι· μάσα,

το!σιι!ι·.! |δτο·ί , α! οο!υετ.τστοο! οαν!σα!!σ !ισσασιιισε!! !!σο!!οοιο σο!!!

σ!ασαι·το!ατ.· !!α, ει! σ! α!!!!!εσιι!! !ταοει·/!·ε!αι·σ !ε·ιορ!α.πω!!, π·νττ!!α!ε

!αι!!σ!.! α!α!ασ!ασ .εστω [στα·σο! σίσοο .οιρο!!σία; αα!!ι·οσοα!.π πω!!! ροοο!!

σιω!οι!!!!ιο!, ε! ιισσ!!σσο!!α οαν!σαοσί Μεσοι!! σορ!α!!! ρι·ασσα!ε.κο!; ί!!!

α! Μα: οσο .σου ροι·έσα!σ οι!!! το!·Ιστσ!· ρτσο!οσ!σι·αιο ουσΙι·στοσο οιο

οι!οστίο!. 1)ει!, ΧΙ(ΙΗ σα!. .τορ!ιι!οσ!·. Ι/α!σο!σ Π( σ! Ι/α!οο!ίο!απσ Η

σο!. (Με. (3°78).

0ο σοοε!ο !Ιοστο!σ ε! τ!!ονο, ορο Ιο ρτοσοσοο!ο ρτο!ρ!ι!οιιο ι!! οσε!

νοτο Ισ σ!!ο!οτο σε!τ!Ιο, !”ο!!ο σο! 369 σε! Ι'ο!οο!!ο!οιισ Ι, στο ο!οΙο

ροοο ρτ!!οε! τ!νοοο!ο: ο !ιορροοο σοσ ν! ε!!! !ιο!ο!σε!!σ Ι'!τσροτο!στο ,

σο! σιιοΙο οο!οοὸ ΙΙ σσονο σ!ο!!!!σ !·ονοοε!!στ!σ, ροτο !σ!!ε!ν!ο ρτο

σ. σ. ο. δ”.

Ι!. Π. δ. δσδ.

τ. σ. ο. οι!.
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Ρ. Π. Π. οι».

1ο!ο, ο!!! ποσο π! 8οι·ποοιιο, !! οπο!!! ο!σιιιι 1οιιιρο !ιιιιοιιι!

ονονο ο.ροο!!οιο σο!!ο οείοιο!οιι! ο οο!!ο τορ!ιιο ! ρι·ον!ιιο!ο!!

οί!!ποι! ο! πιο οονοτιιο Ο). Ε ο!!ο ιιιοποο!πιο ω, οο!!!ιοιιο

σοιι ρ!!! !πιιθο !ιιιοι·νο!!ο, οριιοτιοιιοοπο !ιι π!!!ιιιο !ο. ιιι!οο!οιιο

οπιιοιιοι·!ο οοσοιι!ιο ιιο!!'!εο!ο πο Βοιι!οιιο 1!!ς!!ιιο!ο ε!! $!πι

!ιο!ι!!ο σ!ιο επι οποίο !ο ο!ο!ιοο νο!οπ!!π!οπο Ι, !! ππο!ο σοιιι!ππο ο

ι·ο8ποι·ο !!πο ο! 875. Ι.ο ι·οο!οπο ρο!, ρου σο! ίπ ο!ιο!!1ο !ο σοιισοο

ε!οπο ο !! ρι!ν!!οο!ο οοοοι·ποίο ο! !!!ο!α!!α!!!, ο ίιι ιι!ππονο!ο !'οπ1ιο

ποιο π!ν!ο1ο πο!!'οοσονοι!οπο π! πο!!ο ιιι!π!οι·ο, ιιοπ ορροο!οσο πο!!ο

!οιιοο, ο ππ!ππ! ρπο οι·οποιο! σ!ιο ε!!! ε!.ο1ο ιιπο!σ!ιοπππιι π! ιιιιο!!ο

ε!!! πο πιο οσοοιιποιο πο!!ο ρι·οοοποπιο πο1ο (οπρι·. ροο. 81, σο!. 1!! ,

πο!. Θ). Ροποιο !! 0ο1οίι·οπο σ!ιο οποο1.ο ριοννοπ!πιοπ!ο !πιροι·!ο!ο πο!!ο!!

οοσ!!νοι·ε! ο! ιιο!ο 0ι·οο!οπο, ρο!σ!ιο ο ποίο!ο πο! 15 οιιοο!ο πο! 878,

ο Υο!οπίο οπο ο!!! ιποι·ιο ο!οππ! 8!οι·π! ονοπ1!, σ!οο πο! 9 ο πο!!'11

πο!!ο οιο!ιοο οποιο (Απιπι!οιι. Μοι·σο!!., πιο. πω., ΧΧΧ! , 13), πιο

σ!ιο !οποι·οππο ιπι!ον!ο 0ι·οι!οπο !ο πιοι·1.ο πο! οπο σο!!οεο πο!!'!πιροι·ο,

!πιοο1ο !ο Ιοοι!ο, εοοοππο !! οο!!1ο, σο! π! !π! ποιπο. Β!οο!;πο ροι·ο

οννοι!!ι·ο σ!ιο !! νο!οπ!!ιι!οπο !ποσιι!!.!ο πο!!ο !οεπο ποπ ο ε!!! νο

!οπ!!ιι!οπο !! νοοσ!ι!ο, οιιο!ο !! ρι!πιο π! πποε!ο ποπιο, !! πιιο!ο ονονο

σοοειοίο π! ν!νοι·ο ί!π πο! 875 (Αιππι!οπο Μοι·οο!!., οροι·. ο!!., !!!ι.

ΧΧΧ, σοι!. νι), πιο !! π! !π! πο!!ο νο!οπ!!π!οπο Η, ιι ιιπο!ο εο!ι!!ο

πορο !ο πιοι·1ο πο! ροπι·ο ίπ ριοσ!οιπο1ο Αποποιο πο! σοπιρο ρι·οοοο

ο Βι·οποο!οπο (Αιπιπ!οπ. Μοι·σο!!., !!!!. σ!!:. , σορ. Χ).

(1) 1! πιοιιππιοπ!ο σ!ιο σ! !ιο σοποοι·νο!ο πποείο πο!!ο!!! ο ιιπο πο!

ρ!π ρι°οι!οο! πο!!ο πω!!! οππο, ποπ !οιι!ο ροτσ!ιο πο! ιποποο!πιο ε!

ι!!σονο !! ποπιο π! ιιπ ο!!ι·ο ρι·οο!πο πο!!'!οο!ο, οπο ο!1ι·!ιιιοπ!! οοιο!!!ιο

!οποιο!ο, οποπιο ροισ!ιο !!! επ! οππο πο!!ο ποιπ!ποι!οπο ι·οπιοπο ε!

νοπο ποιο (οι ει·οπ Τοοποο!ο !'οοοιιιρ!ο π! οπο @απο ρππ!ι!οπο σοπ!ι·ο

υπο π! οπο! πιο!! νο!!! , σ!ιο !π νοι!ἱ!οιπρ! ίοσοτο ο!ι·οι!ο πο! 8οιπ!,

ορρι!ιιιοππο!! οο!!ο ρι·ορο!οιιιο ο σο! !οπι·οποοσ!ο. Ωπ!ππ! !ο ι·!ρι·οπιισο

πο!!ο οπο !πίοτοιιο, ο ππο!ο οπο οσι!!ίο πο! ιιιοιι!ονοίο Οοπ!σο Τοπ

ποοι2ιπο (!!!ι. ΙΧ, !!!. ΧΧΥΙΙ, Με. ΠΜ!!! Ιοροι!!.!!!!!α!!! !·ερο!ι!!ιπαι·πιπ):

Ιοιρρρ. Οπι!!πι!πο, Ι|α!ο!ι1!!!!ο!!ιω ο! 7'Ι!οοποο!!ω οπο.

Μο!ι·οι!!α!!ο Μο! οι Ρ!·ποο!π! 5οοπίιιίαο,

Π! οππο! οπο!!! πω!!! ρω!!! ποιο !!!ι!!!οι·ι!!!ι, Νοίο!οιπ οι!ο!!πο!!!

ποσο!!! , οι!!! οι!.ι!οπίο ρι·ο!οο!ο!ποι, α!! ρ!·ου!!ιο!!ιο! οπο!!! !ι!!πονοι·ο!,

ότι!! ρ!·αοο!ρ!!!!ι!ο , ι!! ποπ οο!!!!!!, οπο!! οπο: πω!. πέσει!!! ι!ο!!!οο!!σιιο, σο!!

σ!!ο!!!ρι!!πτ!ιω ο! !ι!!!!!ο!ο!· ποσοι!!! , οο!!!ιιι οπο!!! οπο!! πιο· ο ρι·οο!!ι

οίο!!!ιιιο ποο!!·ίο πιρι!!!, πο ειιο1ι!!!!, !!! οιι!!πι·ιιρ!!ι!!! !πσ!!πο οπ.ιοΙι·α!.

Μ". ρι·Μ. Μ. πιο. Εοο!π!!!!!!ορ. οπωπο ο! $!)!ιο!!ο Οπου. (389).

Μι ι·!ίοι·!!ο !οοΒο ο ι·!ροι·ίο!ο οι!οππ!ο πο! Οοι!!πο Οίι!!!!!!!ο!!οο (!οο.

Ι ποπ. !!!.), οπ ιιρροι·ί!οπο ο! :πιο πο!!'οι·ο νο!οιιι·ο, ροι·ο!ιο ίπ ίο!1.ο

οο!1ο !! σοπεο!ιι!ο π! Απ!οπ!ο ο οι 8!οοι·!ο, σ!ιο σοππο ορρππ!ο !π

ηπο!!'οππο (Νικ. Ι!Ιο!., ορ. 0ι··οον., 7'Ιιοο!ιοι·. οπο!. πο!!ο. νο!. Μ,

σο!. 965), πιιοιι!πποπο !π ο!οππο οπ!2!ππ! πο! σοπ!σο π! Τοοι!οο!ο νο

ποο! οπποίο!ο ροι· οι·τοτο !'οππο 899. Μπ!!·ο!!!ο!!ο, ο! ιιιιο!ο ο π!ι·ο!!ο,

απο πιιοο ο ππ 1οπιρο ο ρι·οο!!Ιο π! 8οι·ποεπο, σ!οο ι!ιιπ!νο πο!!ο οπο

ροι·εοπο !'οπ1οι·!1ο σ!ν!!ο ο ιπ!!!!οι·ο. Επ ο ο! ποιοι!! σ!ιο !! 1!!ο!‹ι π!

οπο!! ιιοπ ει! νοπο ποίο ο νιοι·ππο πο! ριοσοποπί! το!!οι! πο!!'!εο!ο, !ιοπε!

ο ω!!! ο!! οπο! σ!ιο !ο πονοι·ποι·οπο, ‹!ορρο!σ!ιο ροοεπ οππο !! ποιπ!π!ο

πω!!! !πιροι·ο!οι·! π! Οι!οπ1ο. Ι.ο πιο!! ι·οο!οπο (ποπ οννοι·1!ιο πο! Βο

1οίι·οπο) οοο!πποο ροοο ο!!ο σοπε!ι!οι!πι·ο σοοο!! ι·!σονο πο! !ποπο !π

οι!! !ο !οοπο ίπ πο1ο1ο (Ποείοπ1!ιιορο!!), ο πο!!'!ιιιροι·ο!οι·ο πο σιι!

οιποπο (Τοοποο!ο), π! αποτο ε1ο!ο !ο 8οι·ποιεπο ί!π πο! 389 σοιπρι·οοο

“ο !ο ρτον!ποο πο!!'!ιπροι·ο οι!σπιο!ο. Μο οο!!!ιοπο !'ορ!π!οπο π! οπο!

πο!!!οο!πιο σοπιιποπ1ο1οι·ο ο!!! ίοπποίο οορι·ο ππ ποσπιιιοπ!ο !ιισοιι1ο

ο1ο!ι!!ο, 1π1!ον!ο !!!εοππο σι·οπο!·ο σ!ιο !ο π!ροιιποπιο πσ!!'!οο!ο πο

Τοοποο!ο ε!!! οππο !›ι·ον!οε!ιπο ο !οιιιροι·οι·!ο, ο ιιιο!!νο1ο οπο!! πο!!ο

ν!1!οι·!ο σ!ι'οι;!! ι·ίροι·ίο οορι·ο ! !ιοι·!ιοι·!, σοσσ!οππο!! νο!οιοεοπιοπ1ο

.πιο ρι·ον!πσ!ο τοιποιιο ο!ι'οοε! ονονοπο οσσιιρο1ο, πιο οπο οπο ίπ!

π!ροπποπιο ποπ οπο!!! ρππίο σοιπ!ι!οίο !ο οπο ρο!!!οο!α)ία, ρο!σ!ιο

πο!!ο οι.οοεο οππο! π! 1οιιιρ! ε! πονο οππονοι·ο1ο ί1°ο !ο ρι·ον!πσ!ο

πο!!'!ιπροι·ο οσο!ποιι1ο!ο (πω. 8ο!ιοπον., Ι.!οοΙΙ. ;!!ου!!!ο. !·οι!!ι!!ι. που.

ΤΙ!!·οπο.ι. έ!! ορρο!!π. ο!! Ειι!!ορ.), ο Βοπ!οπο ν! ίπ οροπ!1ο πο Ι!οπιο,

ο ρω· εοι°οι°ιιο1°!ο σοιπο ροπεο !! ιποποε!ιπο 0‹›!οίι·οπο (Οοπιι!ιο!!!. ιιπ

πιο. 189 θα!. 7"!!οοπ. , ο! ποοι!!!ο!!!οι!.ι, ο ο!!ο !οιιπο ΧΚΠ ο!ποπ. Ποπ.

ο!!! σποοορ!οι·ἰίιιιο), ο ροι· ριοννο‹!οι·ν!, σοιπο !π ρι·ον!πο!ο εο!:<,!ιο!1ο ,

π! !ι!οοεπ! οπποποτ!! πο!!ο ιποίι·ορο!! (νοπ. !ο πο!. οσο). Ιπ ηποπίο

ρο! ο!!ο ρι·οο!ποπιο π! Νοιο!ο, !ο σκοπο ο!ιο ο!ι!›!ο ρι·οσσππίο π! ροοο

τιπο!!ο π! Μο!ι·οπ!οπο, ο!οσσ!ιο 5ο ίοοεο είο!ο πιο!!ο ρ!!ι οπ1!οο , !!

πιο!! Τοοποο!ο ποιι ονι·ο!!!ιο ρο!πίο οι·ι!!ποι·ο σ!ιο Νοίο!ο !ιι ροι·οοιιιι

ίοοεο ι·!σοππο!!ο ο!!'!οο!ο ρω· 1°σε!!1π!ι·ο ο! ριον!πο!ο!! 1ιι!!ο ο!!! σ!ι'οο!!

ο ! οπο! ίοιπ!ο!!οι! ιινονοπο !οι·ο ιπ!ιοιο; ο οπο!!! ροι·ο σ!ιο πο!ιοο

αποτο οο!!οσο!ο οππο !'!ιιιροι·ο π! Βιιοι!οπο ο π! Υο!οπ1.!π!οπο Π.

Νπ!!ο οπο πο!!ο ροπο, σο! Νοίο!ο ίιι σοπποπποίο, ε!οσσ!ιο ο8πππ νοπο

σ!ιο ίπ ο!ιιο!!οε!ιπο; ο !'οοροι·!οπιο π! Μ!!! ! οοσο!! !ιο π!πιοε!ι·ο!ο ,

ο!ιο πιο!! ποπι!π! ι·οροσ! ο ροπο πιοεο!οι·ο π! οπο! ιι!1ι·ο !! πονο! τοπ

ποι·ο ο πιιο πορρ! !!! Φορο σ!ιο ιο!οσιο ο!!ι·π! σο!!ο ίτοπο ο σο!!ο ν!ο

!οιιιο. 0π!ππ! Ω!ονοιιο!ο, ροι!οπι!ο π! Μου!ο Ρτ!οοο, ρι·οσοιιεο!ο οπ

οορ!!οίοι·ο πο!!,Αίι·!σο, π!οοο πιο!ιο ορροι!πποπιοπιο, σ!ιο ο πο!!ο

πιοσο,ο!ιο ίπ μι! ν!οοι!.οπο!!ο πιο π! Βοιιιο.(9), ο !ο 1°!8!8!!!! ο. ο πιο

οποιοι! πο!!'ιιέοπιιοπο!!οιπ! Ποιο ίο!ιο πο !!!ον!ο!ο ροιν!ο ποιο

ποποιοοο πο!ο!11οπ!ιιοΒιιιιο!!!ο (ω. δο!ιο οιιοο!! ο!! οο!ιοιπ!

Μπα!! !οεο!ο!!κ!ιι Βοι·ποοπο πο!!ο ι·οπιοιιο. ποιπ!ιιο!!οπο, ο!

!οι·ο!ιο !ο !Βιιιον!ο πο! οποοοεοοι·! π! ()οοίοιι!!ιιο, οοποιιπο !π

Οσσ!ποιι!ο ο!!ο !ιιοιιι·ε!οπ! πονοε!οιι·!σ! πο! ρορο!! εσιιοπιι·!ο

ιιο!!, ο!ιο-ονονοιιο ίοι·οοοιποιιιο νοι·οο!ο !ο !ππ!ίοεο εροιιπο

!;!ονο !'!πίοπι!ο , σο! ! !οπι·! οππο !ποο!!!!!, ειο !πίοπίο οοο! ο! Βοποπο

!ιπριιποιποιιιο !! ποιιο!ο οο!οι·ίο, ο !ο ρι·ον!πσ!ο πορι·οποίο οορροι·ίοπο

!! ποππο οπο» !οι·ο ι·ορ!ιιο:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ο! !!!ο ππ!!!!ιο!ιω ω!!!

.7ι!πίο!ο (ο!!!π ω!!! οαΜο !!!ία!!!!π ππ!!ι!!!ίο!)

Ειπα!! πιο οο1α!·ο Μα!·ίωι οπο, ο! /!·ιι!!ι!!· Βίε

πω” ο! π! , υὶο!!·!:ιο ρ!οο!οο!α , ρ!οι·οο7

· 5ο!. Ι. πιο. 47 οι οοιιιι.

(ο) Ι.ο1οε!!ιιιοπ!οπιο π! ιιποο!ο ίο1ίο !'ο!!!ι!οιπο πο οπο !ο!!οι·ο

πο!!ο οιοοοο 8!ιππιοοο ,πο!!ο οπο!!! οο!! πο ροι·!ο π! ρτοροο!!ο. Επι!!!

!ο οπο ροι·ο!ο: Ρ!·ιισ!ιοι Ιαοοπιι!! σε! ρ!αι·οι·ο ι!!ο!!ο!·!οιιο, ο! ρι·ο !!!πω!!ία

:πο!!ο ί!!!εο!!!α!ο ρο!!!ια!!! Νικο!! ρι!ο!!ιο!·στί. Οιιπρι·ορ!οι· Βοπ!οπιιο ,

Ψ. (Σ. !!!!ιιο πω!!! !·ο! [τ!!!!!οι!!ω!!!ιο ποροοί!!!!! ρο!υίο!!! ο!!!!!ιο ο! ρι!!·ίο

!!!!!!!!οιω ο.οσοοιι!ι!ο, οσοι!!! πο 12ο !!ιο!·οοποιο πιο!! οπο!!! οοι·ροο!οί. Το

ο!ο1!!!· !ποο!!!!ιο.! Μ!!! σπιτι” !!!ιοοο!!!!!!ιο οο!·ρο!·!!. πω!!! οπο!! π!! 8ο!

π!π!ο !·ορο!·!ου!! , Με! οππο!!! οοιιοο!ο!ι!!ο!!!, ο! οππο!!! το!ο!!!πίπο!!ι:

Γιο!·ι·οίο ιιι!!ο!!! ποιοι!!! [πο!!ο !!!υο:ι·!1, οππο!! ί!!!ιω ρι·οο!πο!πο απ!!!

/ο!·!!!!!‹ι οοπ!ιιΙο!·ο!. Νι!!!!!σ πο οι! πω” αποο!·.ιιι!.!·, πο!!ο οο!!οι!οι!!ίο

οοι!!ρο!· ιιπ αημιο!!πι!!!! ρα!·ο!!ι. Ποσο!!! πωπω!!! !οσπρ!ο!!.!.π!!!!!!!! !!!!!

!!!!!!ι ω, ο! ο!!ι!σί1ίιι πιο πω!!! !ιαοοα!ι!!·. @απο ποο!!υο οι! !ι!!ρο

!πι!!πιο!! ω!!! υ!!!ο!ι!!·, ο! (οππο !!οσοσοο οι!) !!! ποΙοσ!ο! οππο!! !πσ!!πο!

οποιοι!!! ο!!·ο!!ο πω! ίο[ο!!!!. ?απο (Ερ!ε!. ΙΧ, 89.) Βο!!!ο!ιο ίπ ν!σοι·!ο

πο!!ο σ!!ιο π! ποιοι! (οίοο!!ιω ω!!! Ποιο!!!) πο! 399 ο πο! 400 πο!

!°οι·ο νο!8οι·ο, οοιπο ο! ι·οοσοο!!ο πο πο !οπο! πο! Οοπ!οο 7'οοποο!α!!ο

(!οπ. ν, !!!ι. ΙΧ, !!!. ΧΧΧ: πο!!ο! οο!ιοι·ι!!!! πω! οο!ιοοκοπο ο.!·!, !ο8.

189, !!!!. Χ!! , !!!. Ι, πο Βοοι!!!ο!!!οπο, ο !ο8. 96, !!!!. ΧΙΙ, !!!.. Ή ,

ο 5!!οσ!·ρ!ο!·!οπο) , !ππ!τ!ποιοο!! πο! 1° π!οοπι!ιι·ο ο πο!!'8 @οππο π!

πιο!!! οπο! πο8!'!πιροι·ο!οτ! Αι·σειπ!ο οι! Οποι!ο. !! Οο!οίι·οπο πο! σοπι

ιποπ1οι·ο !ο ρι!ιπο πο!!ο οιιπποπο !οο!!!, ορ!πο σ!ιο Βο!!ίο!!ο ο!!! οπο!!!

ρι·οο!πο ο ι·ο!!οι·ο πο!!ο 8οι·ποππο, ο σ!ιο ρο' ιποτ!!! πο !π! οοιιπ!ειο!!

!π ίο!ο οί!!!!ο, ο εροο!ο!ιποπ1ο ροι· ονοι· ριιοννοππ!ο ο!ι!ιοπι!οπ!οιποπ!ο

ο!!'οπποιιο ι·οιιιοπο, ο!!! ο1.οίο τμι!ππ! ρι·οιποοεο ο ν!σοι·!ο πο!!ο οι!!!

π! Βοπιο: Πο οππο!!! ζ!. ο. Βοπ!8πο) οι! $ο!!!!!ιοο!!ί Ιοοιιο· , !!!!. ΙΧ

ορ!εί. 39; π!!! οππο Βοπ!ο;ιιιιπι ι·οσίοι·οπι 8οι·π!π!οο [αποτο οο!οππ!!.·

ποοιιο πιιο!!!!!ι, πιο!! κι! πε!!!!!!ιίο!τα!!οιιο 8οιπ!π!οο, !!!!!οιιιι!!! ρω !!!!!

!·ί!ο ω!!! ρι·οοιπο!αο αι!!!ο!!αο ιποίοο!!!αο, Ι/!οο!ι!ι!.! !ρε!πιι πιο!!! [πο!ιιο

βιο!!! (Οο!ο)ίτοπ. !!! οο!!!!!!σι!!. α!! !!!!!! Μ. ν , οι!!!!!ιο οοιιοι·ι!!!!

απο: οπο.) 8ο πποείο ορ!π!οπο ο νοι·ο, !ο ρι·οο!ποπιο π! Βοπ!8πο πον'οο

ποιο σο!!οσο!ο πο!!'οι·πἱπο πο! 1;οπιρ! πορο ιιπο!!ο π! Μα!!ο!!!απο,

σ!ιο σοππο σοι·ιοπιοιι1ο πο! 389, σοπιο ο! ο π!!! πο!!ο πο!!ο πο1ο ρι·ο

σοποπίο.

(8) $!1ίο1ίο ι·!ο!οπι·οι!οπο ίπ οεορπ!!ο οππο !°!πιροι·ο π! Τοοπο!ι!ο Π,

ο π! Υο!οπί!π!οπο !!!, σοπιο ε! σ!σονο .πιο εοι;ποιι!ο !οσι·!ι!οπο σ!ιο

ίιι εσοροι·1ο πο !ο ι·ον!ιιο πο!!'οπ1!σο Νο!!! ο ριι!!!!!!σοίο πο! Μπιο!οι·!

(Τ!!οοα!!!. !!ιοο!!ρ!. ΕΙΠΩ!!! 4 πωπω !!! δαπ!!!ι!α), ο ρο! οπσ!ιο πο!

Βοποπο πο!!ο οπο οιιιιπ!!ο προ!!! σ!ιο πο ροκ !!1ο!ο: Οποιοι!! ο:: ο!!

!!οι!!.! !αρ!π!Ι!!ω Ποιο. Π, μη!. 597):

οιι.νιο · οι! · πιο · ιιιι>ι·

·ιιιι!οποοιο · οι· · οι.ι.σιοο · ι·ιιι.οπ·ι·ιπιικο · Ανα!

ενιιονο·ι·οο · πιο!! · ι.ιιτιοι!ο · ινιι·ιιιιιεονιι ·. ιπι·οιιτοο

ποετιινιι· · ι>οι>νι.ιο · ι>νιιο . ιιι..ινιοι.νο · οππο!!

ονποκιο

ν.ιι.ιοπιο · ιιιοκοπιο · ΡΙΝΝΕΙΡΑΙ.Β ·

ι>ιιιιι.ιιιιο · οινοιιιιιιι · νιιιιιο

Ποπ ρπο σοποι· ππ!!!ι!οπο οπ!!ο ροι·οοπο π! νο!οπ!!π!οπο ΙΙΙ, ρο!ο!ιο

ιιο!!'!οσι!:!οπο ε!! ο πο!ο οι!οππ!ο !! ποιπο π! Ρ!πο!!Ιο , σ!ιο ίο!εο πο

Ρ!οσ!π!ο οπο ΜΜΜ ο ο!! ε! ίπ ρι·οοοποι·ο 'Ι'σοι!οο!ο οι) σ!ιο τοππονο

ρι·!ιπο π! !π!. Οτο, οοεοιιπο ε!οίο νο!οπ!!π!οιιο Π! "απο Αποπείο

πο! 495, οι! οοεοππο οοσοπιιίο πο! 450 !ο πιοι·1ο π! Τοοποο!ο Η , ο

ιποπ!ίοο!ο οπο !! ιποπππιοπ1ο 1οείο ι·!ροι·!ο!ο ορροι!!οιιο σοι·1οιιιοπίο

ο! ροι!οπο π! !οιπρο ποπ-ιο ίι·ο οπο! πιιο οπο!. Ε!! !ο !πσ!!πο ο στο

ποιο, σ!ιο !'!εσι·!ι!οπο ο!!! οπο!!! ροε1ο ο ι·!σοι·πο πο!!'οροι·ο ίο!ιο ωο

8π!ι·ο πο ΙΞ!!!!οο!!ο, ο πο!!ο ε1οοοο οππο 495, ο !π οιιο!σ!ιοπππο πο!

εοοποπ1! ρ!!ι ρι·οοε!ιπ! ο! ιποποο!ιπο, ροισ!ιο !π ορριοεοο ο ρι·ιιιιο

πο! 450, !ο !ποιιι·ο!οπ! νοππο!!σ!ιο !π 8οτποοπο, ο εροσ!ο!πιοπ1.ο πο!

οπο !ο1ο ιποτ!π!οπο!ο, ποπ ρο!οοιιο ροι·ιιιο1ιοι·ο σ!ιο ε! ι·!ιιοοεοι·ο πιο

πππιοπι! !ορ!ποι·!! π! ι·!οοι·ποπιο ρπ!ι!!!!ο!ιο οππο ε!! οιιορ!ο! π! ππ

!πιροι·ο, !! ιιιιο!ο ο ιιοπ οο!ε1ονο ρ!!ι πο!!'!οο!ο, ο 1.ι·ονονοο! επ! ρππ1.ο

σε!ι·οιπο οι ιοι·!ποι·ν! ρου οοπιρι·ο. 0ιιο!πποπο ροι·ο οπο !'οππο ρι·οσ!!ιο

πο!!ο ιποπιονοίο !εσι!ι!οπο, ο !ιιππ!ι!1οίο σ!ιο !ο ιποι!οο!πιο ποπ ρπο

ο!ιοοι·ο οπ!οι·!οι·ο ο! 495, ο ιιπ!ππ! ε! ποπιισο σ!ιο !ο πιο! π! πρ!!!

εποε!ε!ονο οπσοι·ο πο!!ο ρτ!ιιιο πιο!!! πο! ιιιι!πίο οοσο!ο σι!ει!!οπο.

ΑΠ

πι! Μο.
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-ι!ιι οι! οποιο ιιιιο!ιο πο! ειιιι!ο ειιο!ο.Ιο @ο νοοο!ιΙο ο !Ιοοοιιοι·ο

ι!ο! Βοιιο·ο ι!οΙι!)οπιι!ιΙο, ι!οποιοι!ιο!Ιο ιι!οιιΙΙιο!ιοπΙοιΙ :ΜΜΜ

νοεΙο ο ρορο!οιο ρι·ονΙιιοΙο, ο ροι·ιΙοιΙο Ιπ ιποιιο ι!! ιΙΙοοΙ !ιιε!ι·Ι ·

Με οοιιοιιΙε!.ο ι;Ι!ι !ιι!Ιο πιο! !ιιιιΕο οοι·οο ι!! ι!ΙοοΙ εοοο!Ι. ()ι·ο!!!ι

·ροΙοπιο ΙοΙΙιιιι ω, ο ο οιιι·ιιο·ιπ.ιιοο. ιιοοιι !ιι ιΙΒιιοι·Ι!ι ιπποει

Πυ.·--0-- - .
...ν . . . .

(!)_Βιιοοιιι!ωςιιΙ οοπ_ο!ι!ο8_ιι !οποοιιοπΙοπο Δο!ΙονΙοοπςΙο “Μο ..πιο _

Ι ΙΙοιιι:ιπΙ., οπο‹!ο !`οι· οοοιι ιι!Ι!ο πο!! ο!ιιι!Ιοο!ι!ο!Ιο ε!.οι!ο_ριι!ι·Ι;ι_,

ι·Ιροι·Ιοποο Ι οπο ι!ο!!ιι 0οοοι·πιβα οι Το!ι›ιπιποο ο ι!!οΙ!'Ιιιποιοι·ιποΙ

Απ!οπΙπο , οπο ο! ι·οιηιι·οεοπιιιιιο_ .οοιπροπιιΙοεππιοπιο Ιο ο!ιιΙο ποιο

.Βιιι!Ιοο ι!ο!!'Ιοο!ιι ο ι!ο'ειιοΙ ο!ιΙΙιιιοι·Ι , ο!! πιιπιοι·ο ο !ο !ππο!ιοπιι

-ι!ο!!ο οπο 08ο ..πιω-ι πο! ιιοοοπιΙο οοοο!ο ι!9!!'οιιο νιι!εοιιο,; οο28Ιιιπ

801180 πιο .ο οοιιιοΙπιοπΙο ι!ο!!ιι 8ιει·ίο ιΙοΙ ·ριο!οι·Ι @ο ρι·οιοπιιιιιι Ιπ

οποε!ο οιοοπο νοΙιιιιιο (νοι!. ι·10!.η·8.μοΗ..88 ο ποπ. σο!. Θ, πο!. Θ) !'ο!!ι·ιι

.δικο ι!οΙ_ ρι·ο!ο!!Ι,ριοε!ι!! , ρι·οοοικιο!!,,ηιιοιι!οι·Ι,_ρι·οοιιι·ιι!οιΙ ιιιιιιιιε!ιι!Ι

ο ι·ιιιιοιιο!ι οι 8ιιι·ι!ιιΒιιο, ιΙοΙΙιι ι:ιιιεο!!ιι ,οι σ.. ο. οπο ...οι πωπω πι

Ι'Ιιπροι·ο,ροι·Ι.ι!οπιο!ο. Δ' _ι.
πο!

!.

” '

”.!'Ε8'Ι'0 ΒΕ!ξΙιΑ ΠΕθ8ΒΚΠ.ΚΒΙ ΤΟΕΟΜΙ!!ΕΟ ω!). `

8Διιιιιιιιυιι ΗΨθ!)!.ΛΕ·8ΗΠΙΙ8. ή Τοπικοι σπιτικο -ΕυιιοιιΔιι. - Βιιιπιιιιι

ι·τι..ιιιΙα οιι·οιιιπάα!ιπ πο οι·ισπ!.ο Τιρ·ι·Ιιοπο Μάιου , ο, ιποιίι!ίο..ι!ροι·ιι:ο ,

Μ: «καιω δινω ο ....ι...........ι.... Μιά ποιοι! ιρ.ιπιπ ο! @τοκοι (

ιπιοιΙιιιι. Ειπε !!!!οιτο οι: ιισ.ιι·ι·έ!ιωι!πι·..- Μι οοοΙι.Ιοπιο!Ι Ιιιιοι·ο:_

ΟοπΙΙιοπιιιιι ριοιποο!οτίιιιιι 98. 50. 88, 45. ΤΙΜΜ άσπρο 80. 0. 88. 40.

Λ7;πηι!ιαοπ.ι μπω» 80. !0. 88. 88. βοεπιπαιπι ρι·οιποπιστπιπι 80. 0.

88. 15. ?στοπ |Ιιιυ. πιω 80. 15.88.41.. ςοιιιοοϋοιροποι.80.88. 87.80.

Ται·ι·ιιο :Μαιο 80. 90. 87. 80._!'Άιιιι·π Μια. ο.ιιιιι80, 80. 87ι 50. _Ι.7ιοΙΙΙ.ι

ι:ΜΣιι.ι οοΙοπιιι 80...80. 88. 58. @απο @πιο απο 80. 80. 88. @πιω

ι:ίνι!ιι.ι 80. 80. 88. 80. 8οοιΙο.αϋπιιιιι [οποιο 80. 80. 88. 80ο Νεαρο!!.ι _

'80. 40. 86. 80. ΡιισΜο ε.ιιιι·οοιιι 80. Α!! 88.0. - ΜοιΙι!Ιοπιι!Ιο _!ιιΙοι·Ιο

-ι!οποτ!ρΙ.Ιο: ΡοριιΙιιιπ ποιοι 80.. 50.85, «ω. @Μ ςίοιζιιι;78!. 58. 85. 90. _

.8οΙοι μπακ 8!. Μ. 85. 50. ιαιοπιιοπιηιιο 8!. 80. 85.:45._Βίοοιι _ροι·ι.ιιιι ,

8!. 40. 85. 50. Ποι·ι:ιιΙίι μπω: 89. 0. 85. 50. Ποιο ούνι!!.ι.ι_ 89. 0.

85. 98. πιο. οι!παι:ιιπι 85!. θ. 88.; 50. ΜΜΜ!!! δω” ρι·οπιοιιιοι.

89. Ι5. 85. 88. πιο” |ιπιιιιιιιμπ.89. 5..85. 55. - 0ι·ΙοπΙ.ο!Ιε !πΙοι·Ιο

ιΙο.ιοι·ΙριΙο. @παω ,ι.·ίνι!πο οι ,ίιιτοπιοπ2..82. 80. Ο. 'ίζροαἰἰιιιιιιιι

πο” 88. .!0.. 88. 90. διισιι!ειΙ..οι!!π 88.. 58. 88. 40. 8ιιιιρο!./!ιιο. ποιο

89. Ο. 87. 0. διιιιισιιι.ι οποιοι 81.50. 87. Ν). 0188” που. ο.ι!.ι)π·89. Ο.

88. 0. Ροτοπἰιι οιυ!!αι 8!. 45. 88. !0. οπο. ανα” 8!. 40. 88. 80.

0Πιιοπιι.ι !ιοι·ιιι.ι 8!. 40. 88. 4.5. .θο!μοι!ιο.Η.ιιιιι ριοπωιιιοι. 8!. 55. 80. 0.

.4ι·ι:!ι ιιτο·πιοπιοι·ιπ 8!. 45. 88. 80. -8.8οιρ!οπιι·Ιοπιι!Ιοι!ο!οι·Ιο-ι!οοοι·ΙριΙο.

Βι·ι·οοαπιιισιο μ·οιποπιοι·ιιιπι 8!. 80. 89. 80. Ρ!ιιοιιιιιι ΜΜΜ 84. 80.

88. θ. .Πι!ίο!α οι0ίΒιισ δ!. ΙΟ. 88. Ο. 7'ΙΙιιιΙα ο·ίνι!.α.ι 80. 40. 88.. 50.

Τιιι·τι.ι Βι.ε.ιοπί.ι 68864: 80. !5. 88. 50. Τοποιι! ιιιι!επι ρΙαριιιιι ΜΜΜ

ΜοφΒιιιιιι·ιοπαΜπ ΤΙΜΜ!!! ο! Οοι·ιι!, .πιο ιμιώιιιι Ποι·ποοπιιΙΙ οι

Βιιι·ΙπιιΙΙ. Ροιι!οιι Οοιιπε!!ππΙ, πο!! φαω Βο!ο!!οπΙ-οι·Ι.ποΙοοποοΙΙ. Ρο.ιι€

!

(π) Β ι·ΙοονοΙο ι!ιιΙ!ο οιΙΙιΙοπο !”ιι!!οπο Ιπ Απιε!.οι·.ι!ιιιιι πο! 1818. !ιι

οιιο!ιι ο Ιπ!ι!ο!π!π: σι....ιιιι Ριο!οπιιιεί .ο!!ε.ι:ιιπώ·ίπί δωοι·ιφΜπο Ι.Μι·ί]/ΙΙΙ

άπασα ο! !π!ίιιο, όροι·π Ρ. Βοι·!ἰἱ. (Μι·ώ!ίππι.4.ιίιιιί σιι!!ιιιι·ιωι Πει|ίο (Πιο

πιοοπι)ι|ιέ. Αιπε!.ο!οι!ιιπι! οι ο!!Ιοιιιο .!ιιι!οοι !!οιιι!ΙΙ, πιιπο πιοι;ιινιιι, ιπ

Μ!. (Ι!ι., !Ι!ι. ΠΙ, οπο. ΠΙ, (ΜΒ. 78 ο 77). .

Π!.

88!!!Ε ΠΕ! Μιιιιιιι·ι··ι·ι, !,Β!!8Π.!! . ΡΠΟΠΟΝδω.!, ΡΒ08ΠΒΑΤΟΙΙΙΙ ΑΠΟ88'Ι'ΑΙ.! Ε !!ΑΞΙΟΝΛ!.! Β! ΕΑΒΒΕΠΠΑ, ΒΛ!!.7.Α ΝΜΒΟ!'!'λ Β! Π. Ο.

ΡΙΠ!) ΔΙ.!!.λ ΟΑΠΗ'ϊλ ΠΕΠ., ΙΗΡΕΕθ ΒθΒ!ΛΙΊΟ ἱἩ οι:οιπιικ·ιπ.

  

που Ι.ιιοΙο Βιι!!ιΙο, Ρι·οίο!!ο ο Ρι·οοιιιιιωιο ιιιιΒιιο!ιι!ο (ο).

@πΙπ!ο ΟοοοοπΙο, Ρ!'Ω!0!!0 ο Ρι·οοιιι·ιι!οι·ο ιιιι.ΒιιεΙιι!ο

(2 Βο!ι!ιοιιο 'Ι'ιιοΙ!ο ποπ ι!Ιοο οποιοιοοιιιοιιιο Με ίπποι: !ιι ιιιιπ!ΙΙ.Ιι

ιι !Ιοιι ι!Ι Υιιιιι.ιιιιο ΜΜΜ, οοι·Ινοποο !ιι!!ιινΙιι οπο Ιιι οοιιι!ιιιιιιο!ο πο

ἔΛΒΒΙΝ!.ιΙιι ρι·ονΙιιι·ίιιιιι απο” |ιιιύίιαπι, Ιπι!Ιοο π!›!ιοεΙ:ιιι2ο ο!ι'οε!Ι ιι!ι!ιο Ι!

ειιρτοπιο οοπιιιπιΙο ι!ο!!'Ιοο!:ι.

ο) !! ιοιιιρο Ιπ οπΙ Ι.υι:ιο Βιιι.ιιιο ιςον·οι·πο !ιιθοι·ι!ο8ππ ποπ ο! ι·Ιοιινο

ιι! ιποππιποιιΙο !ηιΙι!ιιι·Ιο, οπο πο μονο !π ιιιιο!.ιιιιιιι. Μ οιιοι!ο ποιο

ιπιοιΙοι·ο ιι!!'οιιι ιΙΙ ΙΙ.ιι.ιο Οοε1·.ιπι·π ο ιΙΙ Μ. Πι.ι>ιο νι·ι··ι·οιιε Ρετ Ιο

ι·ιιεΙοπΙ ΗΜ ι!ιι πιο ει!!οεοΙο Ιιι ιι!!ι·ο !ιιοΒο ι!ο! ιιι·οεοπΙο νο!ιιιπο (πρι.

με. 74 , ω!. 98, Ιπ πο!). Ε μι· εΙΙ ιι!οιιεΙ πιο!Ινι !ιο οο!!οοιιιο ι!ιιιηιι·οοιιο

ο ιιοο!Ιο ι!Ι -ι.οοιο Βιιι.πιο ι ποιοι οι ο. Ωοιοοπιο , οι Ε. Λοιπιο Το

Φ

ξ ΝοωΙ

Ξ Μ! Ρτο!“οΙΙ:Ι, Ρι·οοΙιΙΙ, Ρι·οοοπιιοΙΙ, Ωποιι!οι·Ι,

ο· Ρι·οοιιι·ο!οι·Ι ιιιι€1ιε!ιι!! ο ΒιιιΙοπο!Ι

2

! ΨΙροιιιιιο Ι.οπιι (ο) . . . . . . . . . . . . . . . . . η... η...... ..

74 . 2 8ιι!οιΙο ΠοεΙ.ιο, Ρι·ο!”οι!ο ο Ρι·οοοιιεοΙο. . ...(. . . . . . ..

ι54 8 0ο!οσιο, Ρι·οοΙοο..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

16! 4- 8ο!!ΙιπΙο 8ονοι·ο, οιιοειοι·ο . . . . . . ...........

184 5 Ι.ιιοΙο ΒιιιιοπΙο, Ρι·οοοπιιο!ο . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .

έ!

7

·ΙΙοιι,·ΙοηοπΙο πο ποπ ιιο..οοεΙ!ιιοποιοιιιιο!ι!ιο;ιοπιιιο!ιο. ιι!ιοοπ

ι!οιιιο, !ιι ποιο Ιιοι·Ιιιιιο ο ιιοε!ιΙ!ιοιιο 8!!ιοιΙΙαπω ΡΒΕξω!η"

ποιο ιι! πιο!Ι οιι!Ιο!ιΙ !ιι εο!!οι·οπιιι. Ιποι·Ι.ο ο !ιιιιοζ!ιιιιΙπιο ιΙοΙ

ι

λ Αοειιι·οποποοε, .πιο @Μια Βοι·ποπεΙΙ, πιο Λοο!ιΙ!οι!εΙΙ ιΙ!οιιιιιιιι·. Ρο.ιι

ΒιιοοοπεΙΙ, πιο οιιιοιω (Σο!ιΙΙοπΙ ε! ΩοιρΙοοποΙΙ. Ρο!! 8οοιιΙΙοπΙ οι ΒΙ

οπ!οιιεΙΙ,”.ιιιΙι ποιοι” Ποορο!Ι!πο οι Ύο!οιιΙΙιιΙ, ο! πο! Μιι.1·ίπω πιστό

ι!ιοπιιΙο.ι· και! Μισο! (ΜΙ. ·ιιιὶιὶϋ. πι! Ήοιιπωπ!). - 8'ιζυι!ιι!ε.ι απο

πιοι!έ!οι·πιποοε οπο απο: ΕτιοΙπππι 8! . 0. 88. 80.=Ει·οοιιιπ δ!. 80. 88. ω.

ιΣιιιιι.!Ιε ιο!ιιε 80. 80. 88. 80. Βοεο 80. 80. 88. 15. ΙΜιιοιδιιεΙΜ-8!. !·5.

88. !5. 8ιιο οιιΙΙιιιιι ΜιιοποικιοπΙ πιοιι£ο.ι 8!. 0.·Β8.<0. Ο ι·ιι!Ιο πονο 88. 80.

87. 90. 8ιιι·ο!ορΙο (Ρ. 5ει!ιιι·ιι οριιΜιιιιι) 8!. 15. 87. 5. Οιιι°ιιιιε 80. 80.

. 87. 45. .ΔΙ.!!.!Εθ !!πρεΙ!ιιπιιο 80. 40. 87. ιι5. ·Αιιιιοπμ!.Ιιι!ιοπιιο (ΡΜ.

!..οε!!.) οι. ο. οι. 45. Μαι πιο. πο. πο. ΑηΩποιΝεξιρο!βιιιιιιο οι. π.

86. 10. νοΙοι·Ιο οΙνΙ!ιιιι-.8!.- 55..88. οι. -- .ΙιισιιΙιιιιΔιοι!ι Μι” 8ιιι·ι!ίπίαπ

πω: Ρ!ιΙπιοιιΙ ιι....ω Ο. 40. 87. Ε!). Ι!νιι ·ιΙ·ιιιιιιΜ 80.4 510. .88. 80.

Νι·πιμ!ιοοο ιπιιιΙα 99. 45. 38. 0.1 Νοι·οι1!ΙοπισιιίαΙ·28.ΒΒ. Ο. 0.ι!!ΙπΙΜΙΘ

ιπ.ιιι!ιι 98. 80. 88. 45. ΗΙοι·ιιοπιιι π. ε. ιιοοἱρὶ£ιιιιπ πως 80. 0. 85.Ρ!ιιιιι!ιοιι έπειι!ιι 80. 80. 85. 80. ΒΙοιιι·Ιο πωπω 88. Ό. 87! 80. Ει·ιπιιζει

ιπ.ιιιΙπ 88 0. 88.0. . · ' γ - ' πι!. '

Ι.:=ι.·ι·· ι·

Π. 2

' ποιο πω· ιιιπειιππιο πΙ”.ιπιοΝΙΝο !·)

Νεο 8ιιιπιπιιιι. .--.ΊπιιΙΒΜΠΙΝιιιΕ ιι οποιο Τ!πιιι.Β ιο:ιπιιιιιι .

οι. π. οπο” πιο. - πωπω." ιιι€ποι·οιπ ".Τ.ι”!*.! Ε!φ!ια."αΜιριι

π. .ι>..ιν. Ι.οποοιιε.ι.ιι. π. πι. (ΜΜΜ ιι. .ιι..ιιιιιιιιιιο.ιωοΙι·αι·ια πι. ι>.

Μι. Ροπιιιιι Ζ.ιιοιι.ιιΙοπίο οι. π. Μι. Ρ'απιι·ιπ (ΜΗΝ πι. Φ. Εν. Ηιποο!ιιι

οι. π. κι. ..8ιιΙοο.ι πι.. π. κιαν. Ροι·ιιοπιιω.ι οπο. ΧΧ". 8αι·οοροοιι.;ιι. κι.

.0αι·αΙιιιι .ιι. ο. πιο. ”- ..πιο Ιο·ιιιιιιιιι Απ Θου! £ιιιιπιπ π. π. επιιιιιι.

- ω” 7'Ιι.ιρ·.ιιιιι. π. :ιιι...8ιιι·ιιΙΜο ιι. ι>..ι.ι.ιιι. · Βξοι·ιιιι! κι π. ιιι.ι.

Οοι·ιι!ιοι ιι. π. απο. -> ιι 'Ειπυι..ι 0Λι!!Η.Πι οι. π. απο" πο. - Οο

πιο!!ιι.ι· πι. π. κιν. Ι.ιιοάοπο ιι. π. κ”. .Πιι|ιι ·ιι. π. !ικιν.' ΜοΙαι··ιδιι π.

π.. απ. ..Μ ΜετΙιοι.π. π. πι. Ροι·ιιιιι ΜΜΜ ιι. π.. κι. 0!Μα! !!.

π. πι. .4ι·ςιιιι.ι Μ·προ!ι!ποιοιπ. π. πι". Οιιι·ο!!ιπ οι. π. πι”. ·(·ξ:··

.ι ροι·ιιι.ΤΜιιΙΙ.ι μι· οοπιροιιιιιιιπι 02Μαπι πι. ι>. ιινιι..---_Ιιποι .ι 'Ιο

ιιοι.ιε 8οι.ι:οπ οι. π. ι:οι.π..ιιο.Ι/!.ποο!αι οι. ι>.π.ι.ιι.ιΕπιιοιιι ιι. π. ιιιιι!ι.

Α! Πιιιοιι!οιπ πι. π. πιο. Δε! Τιιιι·οπι πι. ιι. πω. Ποι·οπι οι. π. πι!.

Οαι·Νοπι-ιιι. πι". Βοσιππ πι. π. πιο. Οποιοι πι. π. ιινιιι. 7'Μ.ι·Μο

οι. ιι. κοπο. 02Ιιοι:ο ιι.ι>. και. Μπιρο!ιιιι οι. π. μου. Μο!αΙΙα ιι. π. ιιιι!ι.

8ιιΙι·ο.ιοι. ι>. τῶι. - 1ι·ιιιι ο Μισο Ήοπιιιι ιι. π. πινω. 7'εριι!ιι)π

πι. π. “κι”. Νοι·απι πι. π. πι”. .έ Οπα!! Νοι·ιιιιι οι. π. ιικιιιι -!!

ΙΤΙΝΕΡι.ιΙΙΙΒΜ ΜΑΙΙΙΤΙΙι1Ποι ιιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιι οι Ι·ιιιιιιι. -- Ιπ.ιιιια

Ποπ. , 8ο Τιισοία ο ΡοριιΙοπιο -ιι!ιιιΒιι πο. · Ιπιι.ι!α ΡΙαπαο·ι)ιι, πο. Ποια

ε! ΡΙαπωιοπι πω, .οποία πο· Ι·ιιιιι!!ι Αεοι!ιιιιιι ο Οπα .ιαιάιο ή!.

Ικτιιιι 8.ιιιπιπιποι πι· ΑιιιιιοΔιι. - ΜΜΜ ιΣιιΙοια ιι θαι·ιι.Ιι!ωο 8ιιπ1ιπιιι,

..πω οποιοι. !9! ο Τιιοι·ιιοπ σα: πρωι, .ιιαάιΣο οπο. Ιο.ιιιΙα Ρα!πιπι·ιο,

πιο» Με ο! Οιι!ιιιοπι, παι!ιοΕιι.ν. Ιιι.ιιι!π ΡΙιο!πιιο , ιιοιιιΙο Ι/ιι!ιιιι·ίιι

ποιο ρι·οιποπ2οπιιιυι .4ρο!Ι!Μι. .4ι:ο€ιπιιι·ιισ ιπιιιι!α ο -('Αιι·ιΙιοοιιιο

.ιιιιι!ια ι:ι:ιιιιιι. ' ι

ι.(.

..
,,.....,.).ο · π..

(°) Η ι·ΙοονοΙο ι!ιι!!:ι οιΙΙ:Ιοπο !”ιι!!ιιπο Ιπ Λιπο!οι·8:ιιο πο! ΝΗΣΙ, ποιοι.

!ιιι πει· Ι.ΙΙ:ο!ο: !!ιιιοπιι·έιιιιι πίπΔοιιιιιί Ιιπρεια!οι·ί.ι £οι·ι·ι:.ιιτο οι ιπιπιιίπιιΜι σο.,

ΜΜΜ Ρ. .ΒσΝιο !)|ιτιοιιιιιιι.ιιίπιί διι!!ίοι·ι.ιιιι πω. δο.επιροι·ορΜ. Αιιι8!.ο

!οι!·.ιπιΙ, ο: οΙΙΙοι·ιιπ διιοοοι !!οιιι!ΙΙ, ιιιιιπο ΜΠΟΧΙΧ, Ιπ Το!. (Πι. Ν.ιδ8 δ!).

·ι .-|ο. Ω.
ιι.···

ω. ` ι:επιι·νιιι ξ·

..,. .

Αιι!οι·Ι ο Μοπιιιιιοπιι

ολο

πι· ρι·οοαπο δ'αι.ι!επι:α ο ιι @προ

'Πιο!!., πω., ΠΠ, 80. '

Ιεοι·ΙιΙοπο Μοοοιικ·ιιαπιι (ειιρι·. οπο. 87, ω!. Ν, Ιπ πο!). .

Δε!. Μαι·ιιρ·. δ. Ρο!!!ί, πρ. Βο!!ειιιι!., !οιπ. ΙΙ,Ιιιπ., π. 758.

8ροι·ΙΙιιιι. , Ιπ οι!. 8οοιι·ι.

Ιεοι·ΙιΙοπο 0ι·ιιιοι·ιοπο (πρι. οπο. 70, σο!. Θ, πο!. 9). Ι

. . . . . . .. Ιοοι·Ιι.Ιοπο Μιιι·ο!οι·ιοπιι (ευρο. οπο. 78, το!. Ν, Ιπ ιιο!.). ,

(ο) 1εοι·ΙιιΙοπο Μιιι·α!οιιοπο (ειιρι·. με. 78, ω!. 1°,Ιπ πο!).ι:ιιιιι.ιΝ0, ο ι!! Ρ. νιιιιο, Ι οπο!! ιιονοι·ιιιιιοπο !°Ιιιο!ιι Ιπ ιιππο ριιι·Ιιπσπ!Ι

Ιποοι·ιο.

(ο) Α @οποσ Ωοεοοιιιο Ρποπ1·οπι-:, !!8!!!ιο!ο ιΙΙ Μιιι·οο, ο ιιιπ!Ιοει!π Ιο

ποσιιοπΙο Ιιιοι·Ι Ιοπο οποιοι·ιο, 8οο!ρι!π πο! πιοι·πιο, οπο ποποοινιιιΙ πο!

ιιπ8οοο πιο ΙΙοο!ιι ΠιιΙνοι·οΙΙΙι ποπ πω οι ()ιιις!Ιιιι·ι:
. . . οι . τι· . ι·ποινι·οπι !

. . . .ι απο . .ιοι.πο·ιο . πω” . ποπ ·

ι.τοιιι.ιιιιπ.ι.....ι.ι·ωι..ι·ποο.ιιποο

οι·ιο . :οι . ποπ . Μπι . ι·οιιι·νιιι . κι . ιιι·ι·πιι

πι· · ι·οιιινιιιι · ιιιιιιιι·ι·ιιιιιιιιπ·ενιι

88



δ!! !!!ΒΒΕΚΤΑΖ!ΟΝΕ

 

Μ!!! !ιονσ!!!, σ μ!!! !ιιιμοττο ε!! 5πτ!!! σο! !ιιι!!!ι!ο !ιιιμοτο Ισ ! σο!!! ποιο!!! οπο!!! πι!!! !οι·ο !π!!σσ!!π!ιο!!σ εστν!!!ι.

ω”.π!.

· ·ι3·ι·-πσ ν!

Ν ο !ιι !

πο! Ρτσ!'ο!!!, Ρτσε!!!!, Ρτοσοπεο!!, οπσε!οι·!,

Ρτοσπτε!!οτ! ειπππε!!!!! ο !!!ιι!οπε!!!

Ν."ι!'οτ!!!πσ

0ο!!! πω!!! Τπσπτ!π!ιο, Ρτοσοπιιο!ο . . . . . . . . . . . . . ..

Ρπο!!ο ν!!!!ο, Ρτσε!!!ο ο !!τοσοπεο!σ

8σ!!!πιο 0!!ιπππτ!ο, Ρ!·σε!!!ο

 

 

!!ειι!ο Οοε!πιι!σ, Ρ!·σε!!!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. Μειτσο !!!!!!ο !Ι!!!οτο, Ρ!·σίο!!ο ο Ρι·οσπτει!οτο πιιπιισ!ει!ο (ο)..

!
.....·... . . . ι . . ..

Μπιτ!! Οπ!μπτπ!ο !Ξσ!!!ι!ιο!, Ρτο!`σ!!ο . . . . . . . . . . . . . . .

!!!!!πι!πτ!ο, Ρτοσιιτπ!οτο ππεπε!π!σ . . . . . . . -

Μιιτσο Ε!!ο !!!!!!!σ , Ρ!·σε!!!ο . . . . . . . . . . . . . . . . -. .. . . . . . . . . . ..

.!π!ι!ο ο !!!π!!σο, Ρ!ισε!!!σ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βπτοειτο,Ρ!·σε!!!ο . . . . . . . . . . . . .

!·'!!ιν!ππο , !!τοε!!!ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!!!!!!ιε!ο ο !!!!!!!ο, Ρι·οε!!!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 
 

Ο
Απ!οτ! ο Μοιιι!!ιισπ!!

.!!!8

Ν!!!

πι! μονοι!!! Ι'σε!.!!σπ.τα σ !! !!!!!!!ο

 

Ιεσι·!ι!οπσ Οτπ!στ·πιπο (επμ!·. μη. °73, σο!. Θ”, πο!. (!!)).

Χ!μ!ι!!ὶπ., Εμί!οπι. .0€οπ. ι.ι!ι!ν, Ν!.

!5σ!·!2ὶοπ! ι!! 7'οινω,'-!!! Μιτ!ισΙισ!!άπτ ο !!! Τσττοποσο

(σποτ. οπο. 79, σο!. Ν, ο Μ, σο!. 1°,!!ι πο!).

!εστ!ι!οπο !!! Γοι·οοποπιποε (ε!ιμ!·. μη!. 67, σο!. Θ, !π πο!.).

!εσ!·!π!οπο ι!! Το!!! (ειιμτ. μη. 75, σο!. 1ο , !π !ιο!.).

!!ιστ!ι!ο!ισ ο! Ι·οτάοπο!απο!ι· (σποτ. οπο. 68,σο!.1°, !π πο!.).

πω. πιο!! δ. Ι5ρΙιπ.ι., πι!. Βο!!!ιπ!!., !οπι. Χ, πιο., μ. 998.

πω. απατη". δε. Οιιυ!!!!, Ρι·ο!Ιι. σ! .Ιοπιιατά! ω: σα!. ?'πι·ν·ἱ!.

ι·εΙα!. ο Βαι·οπ. οι πο!. α!! Μιι!!ιρ·. Μπι., π!! ι!!σπι

25 οσ!οοι·. '

πω. Πιο!! 8. πινω!!! πρ. Βο!!έπ!!., το!!! !, !ιιιιππι·.,

ει!! !!!σιπ 15.

πο!. οποιο”. 8. !.π.·ιιου·έ!, πο. Βο!!!ιπ!!., !!!!ιι. Π', ε!πεπε!.,

μη. 416. _

!86!°!Ζ!0!!Β Έιιτιι!!απο (ειι!μτ. μη. '76, σο!. οι, πο!. Ψ).

!εστ!ι!οπο Μπι·ο!οι·πιπο-(επμτ. μη. 75, σο!. !ιι, πο!. 1). |

πιο. ν!!! , π!. ν, Με. ! Οοο!. ΤΙισο!!.Ωοε!ππιο(ο)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

6οιπ!ο, !!ειι!οπο!ο .. .!. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. πι!. Π, 1!!. ΧΧν, !ο8. πι!. πω!. ΤΙΜΜ.

!!σε1ο, Ρτσ!!!!!ο . . . . . . . . . . .ι . . . . . . . . . . . . . . . . .. . πιο. ΙΧ , !!!. ΧΙ., Μ!. Ι!! θα!. ΤΙ!.οο!!.

Ει!!!·πε!ο, !!!ι:!ο!ιπ!!! (σ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ι.!ο. Χ!!, 1!!. ν! ,! Με. !! θα!. ΤΙΜΜ.

Ω!!!!σμ!ο, !!ειι!οπο!!! . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. πιο. Χ, π!. Χ , ΜΒ. Υ Οοι!.-?'Ι!!ιο!Ι.

Β!οι!!σπ!ο !!σε!!!ι!!ο, Ρτσε!‹!σ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 1.!!!. Χ! , Π!. !!!!, Μο. ν!! θα!. 7'Ιισο!!.

Υπ!σι·!ο !1οιιι!ι!ππο, Ρτοσπ!·ε!!οτο !!πεπε!!ι!σ ω) . . . . . . !εστ!ι!οπσ π! Το!!! (ει!μτ.' οπο. '76, σο!. 1' , πο!. 1· ).ι

Μπεε!!!ι!πο (σ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Απιτπ!!ιιι. Μπτσο!!., Κα. πσ.<ι!πτ. ΧΧν!!!. !.

Μιο!!!!ι!ο, Ρτσε!!!ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . !.!!!.- ΙΧ, πι. !, Μ!. Χ!! Οσα!. 7'Ιισο!!.

Νει!π!!!, οπο!! ο Ρτοε!!!ο (Ι) . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. Ι.!!!. !Χ , Η!. πιο!!! , Με. Π! Επι!. ΤΙΜΜ.

Μει!το!ι!!ιπο, Ποσο ο Ρτσε!!!!! . . . . . . . . . . . . . . . .. πιο. 1· ' - · ι

Βοπ!ππο (ο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ο . . . . . . . . .'. . . . . . . . . 8νιιιιπ!ισο. , Βρέ!!!. Π!! , 39. .: ι

. ι!!!!.ισοινι.!π . ιιιι!!!: . πιο!! . πιο!! . . . . . ε!σσοιιισ !! !.!!ο!ο ι!! Ρ!·οσο!ι.ιοΙο πι!!! π!!°!ιπμσι·!ι!οι·σ !!!ιι!!ο Ρ!!! μο !!ι!!!οπ

στι!! . κι! . πι!!! . πι!! . Λεω!!! . πισω!!! !ιμοι·ιππισιι!ο , σο!! !°!!ισι·!ι!ο!ιο πμμπτ!!!επο π! 946 !!ο!!'οι·ιι νο Βιιτο, μοι·

. οι!!! . οιιι.!!·τ!!!!!! · ει· · !!!!ιν!.Λε οι ι·πο!οιι! ο!!! πι!! π!!οιςπ!!! πι!! Νοε!! ε!!! ο!!!!!ο κ!! ποσο!!! !!!!!!!σο!!!ιο

σ!.Λ!!!ιε . εν!! . Μ!!! . πο!. ντι!! . πο!! νο!ιι!ιιο (μμ. 'Μ, σο!. 13, !π πω.),

Μπα . .ιο . νεοι!!! . τ!! . π.ι!.ι. . οπο!! (ο) 1.!! !σμιςο, σ!ισ !'!πιμστ!ι!οτσ Ποε!!ιπ!!πο !π!!ἱι·!ιιο π !)!!!·ι·.ι!ιι!ι πο!

Ανα!! . Ε! . πιο!!! . οπο!! . 8Ι!!!ο!Ν!Α3 Ή εσππει!ο πο! δ!!! , ιιοπ π!! π!!τ!!!ιι!εσο νοι·:ιπισιι!ο π!σππ!ι !!!!;π!!!!,

!!!)·τιΜο · ει· . ιι.ιιιιεε!!!ιο . ι>!!!!!εε Μ!! ω· θ8!!!!!'Β πω!!! π! !!!σεεει .!!επι.!,ο ασπρα! (?πι·οΙο, ο ιιιιπσ!!π μοι·

'Γ . δΒΜ?ΒΟΝ!Υ$ ν $!(!!!'0Π

0?ΤΙΜΟ ΈΒΑΕ'Ι'Ο!!!

Ε!! ιιισι!!!!!!πιπ, ε!! Δ!! οσσσ!.!πππο !!!σιιπο !πε!ππ!!!σ:!π!.! ν!ιτ!!ιι!ο!!!, ο

:οιπ!π!!ειπ!σ πο! σο!πμ!σεεο ιι!!`π!!το !εστ!!ιοπο μιι!!!!!!σπ!π ό!!! Μπτει!οτ!,

ο !!π πιο τ!μοτ!π!!! μ!!! οπο!! (μη. '78, σο!. Η ιι! πο!.), οο!!!ι οι σ!!!

Μπιτ!!! μστσιο ο! μοοιιοπο !!ισ!!!πσπ!!! επμμ!!τσ !σ μοσ!ιο !!!σππσ σο!! νι ε!

ιισοι·ποπο. !.π πο!!! !!!!!'οι·σπιπ οοε!ππι!!!!ο Π!! !'πιιπ ο !'ει!!ι·ει ει! !τονι!

πσ!!ε π!!ἰιπσ Η!! οπο!! , ο!πσσ!ιο οπο!! Μπτο!οι·ίκ!!!α ε! !ομπο: Ο)!.2!!π!ι σ!

.ιοπσ!!.ι·.!ίπιο ι!πιφο.ιί!ο, Ζποτσ!ίιω 1430 Ταοπ!οτίπ.ι· μπιν. δπτ!!.; ο !ιι

πω!!! π! ()!!!;!!!ιτ!: Οροι!!! ε! ται·Ι.ι.!!πιο Ρ!·πσ.ι!πί, Τ. δσπιρι·ο!!!π.ι

ίο!!!τ, ομ!ίπιο Ρι·οσιο!·ί. !! !!!ο!ο ι!! Ρ!ισΙοτσ !!!!!ο πσ!!π μτοεσπ!σ Βοή

ι!οπσ ε! 0!!!!ντο (:Ο8ΟΟΝ!0 !!!!!ιο!!!το σ!ι!πτππισπ!σ σ!ισ Με!!! !!ο!!!ι !!!μι!!σ

ποπ μι!!! σωστο πιο!!ο οιι!στ!οι·σ ει! ποπ!! 8οσ!!!ο ι!! Ποπιιι. Η ιπσσοιπσ

!!'ε!!!το σιιπ!ο π!! ποπ!! ει!! ει!πιι!!!ο ! !!!ο!! σ!! Ρτο.!·ί!!ε, .ιι Ριν/Ραπ, ο

ι!! Ρτοσιιτο!οι·σ απο!!.!!πΙσ !π $!!τ!!σ8πιι , πο !!!ιτ!νι! ι!! σοπιιοπποπτ!! σο!!

! σι!μτοι!ι! Βονοτιιπιι!! ὸσ!!'ἰ!ιο!π στη!!! τινσε!!!! !!!!!!σ ειι!!!!ο!!ο !ιππ!!!!ι

μτ!!πε! ο!!! !σπ!μ! ι!! Ποε!ππ!!!ιο !!!ποποι ο ποιο!!! εοπο σ!!!σιισσπιο!ι!σ

σοπ!οτ!ιιπ!ο ότι !!ποε!'ει!!το πιοππιπο!ι!ο π! τιιπιοπ! ό!! ιπσ !!!!!!ο!!σ ο Π!!

μτομοει!!ο, π!!οτσ!ιο πι! !.οσσο !!!500!°!°8!°ε πο! !οπιμο μτοσἰεο !!σ!!!! τ!

ε!οπτ!ιι!ο!ισ πο! Τι!!πρ'ο !Ι!!!Ια πω!.πω ιιο!!'ιιπ!!σπ σο!οπ!!! ι!! Τοττσε

(πο. ιιομτ. μπε. 'Η , σο!. Ή, πο!. θ)

(π) Ο!!τσ !ι!!σ ν!!! άιι (ἶππΙἰπ!·ἱ ο οι!!!!, ο !!!! Μ!!! ο Βίοι!! (νσ!!. Μπιτ.

μη!. Ί4, σο!. Η. !π πο!). ΜΙ!!!!!!0 ΠΠ!!! ν!!"1°οπε !!ισο τ!μειτοτε Π! ν!!!

μτον!πσ!!ι!!! π!! ΤΩΝ!!! ‹! Ποτ!!πε, οιιιισπ!!οπο τ!!πε!!!!ο !! τἱσοτι!ο !π πι!!!

σο!οπιι1ι !!ι!!!πτο , σο!! ει!!πο!!πσ!ι!σ σε!!!!ο πσ!!':ι!ι·ίο !!ο!!π !!σ8!π Ππ!νστ

Μ!! Με!! πω!!! ό! (ἶπ8!!πι·!. !.' !εστ!ι!οπο σο!! ν! ε! !σει.!ο ο !π π!σπιισ

μπι!! σοττοειι ο!!! !σπιμο , σ!! ε! !!! επειισπ!ο:

 

. Ύ . . Με

. . . Π' . . . _. . . .

το!!! . ΜΑΧ . ΤΚ!!! . ?ΚΤΕ . . . .

πι· . !'ΠΟΠΟ8 . Υ!ΧΜ

@ΥΑΕ . Π!'Ο!'!' . Α . ΤΠΛ!ἱ

ιιο5 . Ώ0Β!!!"δ . Ύ!!

ΤΥ'δΤΛΤΕ . (ΣΟΠΕΥ!,

ΤΑΜ . ΒΕδΤ!Τ!!Τ . (Π'

Π.!!!ΤΒ . ιι! . Ύ!!

Π!) . νιστοπ12 . Ε .

?ΠΟΠ . Μ!)

'.

!.'Ι!!!!στπτίο ι!! Λπ!οπ!πο , ο !σι!!!το ἱεστ!π!οπ! !!σ!!ο ε!!ιποο !!!.ιιι!:0

Επι!! νιτ·τοιι!-: ι!!! πιο τιμοτ!ο!σ μ!!! ει!!μι·ει (μπε. Η !ιι πο!) 5ο!!!

ιπ!π!!!!τοπο ! οπμμ!οπιοπ!! ό!! ίειτνιοι, σ!ιο οπου:

ο! . Ρ . ιιν!!!

!ΜΡ . Π-!!·ΐδΛΚ

!!!!!!!`8 . Ρ!!!!!!Ρ!”δ

!!”ΒΒ!Χ . !ιι!!νετνε

μτο!σ πω!! !°ιιμι·!σο!!ιιτο ιι!!τ!!!ι, σ! μπι) !ιη.;ο!!ισ!!!!!το σο!! (Σοετπιπ.!! ίσοι!!!

μα!!! ο π! Βιιτι!εμπει. Ε! εισ!!οσπε πσ!!ο.ε!σιισο οπο!! δ!!! ο!!!! ε! !ι·ον!

τ!νσε!!!ο !!ε!!!! σ!π!πσπ!σ ι!!δπ!!!! π! μτο!”σ!!ο ό!!! τσ!οτ!ο !!`!!π!!π(!σ8.

!, Πο. . ν!!! , !!!. Π!. Επι!. Τ'Ιισο!Ι. , ‹Ισ οο!ιο!·Ια!ί .), !ι!!!!ιν!π €:88θ!!!!0

ιιπσε!' π!!το π:!!!!!!!!πο!!!!! !πιμοτιι!!ιτ!ο Μπι!!! πο! θ!! ομτ!!ο , ο !ιπ!π!!!

μοε!ετ!οτο ο! Μ!!! πιο!! Μ!!! π!!! σ!!ιι!!ι !!η:!;ο , ποπ ο !!ιιμτοο!ιο!!ο σο!!

Ωοετ.ιιι:.ο ε!!!!σεσ πω!!! μτσ!!!!!επιπ οπο!!! Μ!!! επο!!πισ σ!ιτ!σπ πο!!! μιο

!”ο!!πτει !!π!!!ιπο.

(σ) Π! !!!ιοο!ο Ε!!Ρπ.ιε!0 μπι!!! $!!ιιπιιισο πώ!!! ει!!! Πρί.ποΙσ (!!!ι. Π',

δ!! ο ω) , ο ε!! πιο!!σι!!ιιιο ο μπι· ι!!τι!!!π πιι*!!!!τε! Μη!! ι!! 0οο!.πιι!!ιιο

!ιι πο!!! πο! Η) !!!!.!!!ο ι!σ! ζ!!5 μη!. !, πι!. Χ!!, π!. νι!, (3οά. ΤΙισ!!!!.,

Π!! ρο!!άσι·α!πτΙΙΙπ.! -

(!Ι) να!. εορτ. μπε. πι, σο!. β, πο!. Ι.

(σ) !!ο π!!! τ!μοτ!π!ο ο επο !!!οπο (επμτ. διειις. 80, σο!. 93, πο!. 5)

!! Με!!! ό! Α!πιιι!ππο !!!!ιτσο!!!πο, σο!! μτονιι !π ιι!!!!π!!ιι:!ισπ!σ σποτ!! π!ιι!ο

!!!!!!!!!!.ο δ Μ1ιε8!Μ!!νο !ιο!!.ο !'!πιμστο τ!! ν!!!σπ!!π!ππο !! νοσσο!ο !! επμτοπιο

τοΒο!!!ιο!ι!ο π!!! $!!τι!σ€,!πο. Ν!!! μετοιπ!!!, ε!σσοιπο !! μτσ!!ο!!ο !ε!ιιτ!σο

πο!! !ιι !ιι!π!!!!σπ μτσε!!!ω!σ, πι! επι!!! πε!σππ!ο ποσοι· ἱο !!!ι!!”π!!τ!!ιπ!ιΉ!!

$!!!!!!!ο !ι!!!!ο.

([) Ποπ ε! μι!!! !!ε!ιοεπειτσ !! !!ιπιμο μτσσἱιιο !!!!!!!! μτσε!!!επιπ ι!! ΝΑΤΑΒΕ;

πι!! ο `σστ!.ο σο!! οποπ' π!!ἰ!π!! !ιι μοο!στ!!!το ε! οπο!! π! Ι.Λ0!!!!:10 , ο

!ιπ!οτ!οτσ π!!'ει!!τπ π! !!!.ντποΜΑΝ0. (νσ!!. εομι·. μη!. ΒΞ, σο!. μ, πο!. 1).

(π) 1.! !σ!!στπ ι!! $!!ππι!ισο ι!!! πιο τ!!`στ!!!! μειτ !π!!οτο (ειιιμτ. μη!. Ή ,

σο!. θ!! , πο!. 9) ποπ !!ιμ!!!!.πι σο!! οπο! σ!ιι·ει!!.σι·σ σ!! !π πο!!! οπο!! Β!!

Ν!ι:1!0 ε!!! ιι!.ε!!ο πιππ!!!!!ο π 8πτ!!ε!.!!πιι; π!!! !ο σοπιισπ!ο π!!'ομ!πἱοπσ πο!

Πο!ο!το!!ο, !! οπο!!! στοπ!! σο!! !οεεο ιτσε!!!!! !!ο!!'πιο!ο, σ σ!ιο πο!!'σοστ

σ!ι!ο πμμπ!ι!ο !!! πι!!! σπτ!σπ σε!! !ιο!ι!π μτοννσ!!π!ο πο!!!!πι!ππ!σπισιι!ο

ει! ο!εοδπ! !!!!!!*ππιι!!ιιει το!!!!!!ι!!.

! ν.

Τοι·ι!!!ποτο οποσ!!! !ιιπε!ι πο!!! !·!μο!·!!ι!ι‹!ο πιι'π!!!·ιι !ιιο!ποτ!!ι π!!

!σπιμ! τοπιιιπ! σοπεοι·ν!!!!ισ! π!! ιιπ μειειιο π! Ρει!!!!!!!ο, σο!! ποπ Γι! πν

νστ!!!ο οπο!! !!στ!!!οτ! επτά!. Ρπτ!!ιπ!!ο σο!! πο' οπο! πι!!! Πε τα: "Μέσα

ο!!! ιπο!!ο ι!! μ!π!ι!πι·σ ο ι!! π!!οιπιτο π!! π!ο!ι!·! ι!! σοι!το, σ.!!σο Π!! !ο

πιο!! σοιισ: Μπεστ!! Μπσ·2!!ι!!.ι σφι!!! πω!!! ρω!!! Μ!!! !ιι·Ι!οι·σπ!

(!. ο. σ!!!·πιπ.) πο!! σαι·σπσ (Μ. Με. πιιπο!!.πιπ σωστο): οπο!! απο ότι

8!ιτι!!π!!ι σ! ίπ !οι·τ!!οι··ίο Νεορο!!!οπο ε!! πω! στι!!! σοπη!σιι! (ο!!ίΙ!π.ι

απο!!! σ! σοε!!ιπι ΜΜΜ!!! σ”, ε! πω!! σ.τππ!Ι!ιπ.ι) μοι· οπών! φιο.!!!οπι

Μ!! ασπρα· μαπα σιισσσάστο , σο!!! ·Ιππ!πι·πι .ισ αποτο!! σποσ!!!!ιαπ!,

!ισστοο!·ιιπι απο !ιο!!ι!σπι /Ιοτσ!!!!!ι σοπε!·οπο!!!!ιτ, οι·Ι!!·πι 9!Μ!!!!!!1Μ

σοπ!!πιι!ισ [οι·οι!π!Ι!!!ι!!.ι δε!!! πιέ!!!.!!!πιπισ ππΙ.ιιτο (πο. Π' Με!! , Χ ,

16). Ρει!!ει!!!ο ο!!ι!π!!πο μοεεο!!ον!ι !σττο π! 5πτοοε!ιει, ο ν! σο!!!ιπινπ

σοπ οποπ επσσοεεο ! σα!!! , π!!! τ!εμο!ι!!ον·πιιο πσποτοεπιπσπ!σ Μ!!!

ει!!! σπτσ, μ!·ο!!πσσ!ιι!ο παπι! !·ομ!!ι οι !“!·π!!!, ο ει!ε!!!πσπι!ο π!! εισοτο!

π! !!!!!!π!! σοπ το!!ιι!οπσ σοπ!!πππ ι!! οπο!! μστμι!!!!!ι μτ!!!ιπνστει.

Ι

!



ιιιιιιιτι. Πρ

Ρ. δ. Ν. τμ9.

πιω :' 'ι ζ · :ι ι ιΙοΙ οοιιιιιιοιιιο αιτιοαιιο: ΙΙοτοοι ο ροΙΠοοοι·ιιοτ ιιιιιοΙο, οριο

ρ ΕΚΠ) Μ) γνΑ ΝΒ Α Προ· ' .νοτιιαιι ρα οτι `οαρο=αιιιρΙιΙοοο οανιιιιταρροιιαοριο, ταιιοτιιια

. ι . ι · Ι·ἔ ,Ιων τοιιο οὐ απιρΙΙατοιιο Πι ρτονο ιοιιιρο, οια οοΙΙο· νΙιιοτιο ορο

ΠιιρριιΙ ιΙο·ρΙοιιοοτΙοο, ο οριαιιιαιΙ αει ΒοιιΙΙαοΙοοοριο οοΙ

Ι'Ιιιιροτο, ορο Ι' ιιιτρΙΙα οΙο οαΙιιιιιιΙο οριο οΓοτιαι·οιιο ο.

τιοοττοτο αρΠ αριΠ οιταιιΙοτΙ ,- ρ νασαι, ρατΠιιοΜριΙΙα ΒοιΙοα,

ο ιτανοτοαιο Ιο οιτοιιο ορο ιΠτρΙο ΙΙ ΜοιΙΙιοτταιιοο ΠοΙΙ'ιαιΙαιιιιοο,

Ιπιναοοτο ιιοΙ 429 ‹ΙοΙΙ'οτα ροΙαατο (Ο Ιο οοοιο οοιιοτιιτΙοιιαΙΙ

.Ι 4ι.

Βιιιιαιιο Ια Ιιιιι·οοιιτ.Ιοιιο οι ομοια ριιιιιια ιιοΙΙΙΙοοΙα=ιΙοο τιιοι·Ιτοι ροτ

Ιο ιιιοιιο αΙΙα ιιιοια τΙοΙοιιΙιιιο οοοοΙο, ΒΙαοοΙιο μτο ΙιιιΙιιρΙιαιο ορο

ΙΙ ειιοιΙοιιο ΡιιΙΙαοΙο Ιροεο @Πο οι Εορροτατι1Ιο ρτοΙ”οιιο τΙοΙΙο ΠαΙΙΙο,

ιιοοριο Ιτι ΑτΙοο ιιοΙ 494 ΠοΙΙ'οι·ανοΙρατο , ο ορο ροΙ 4'οιιαο αοοιιαιο

Πα Νιιτιιαιιιιαιιο ΟΙαιιτΠο ΙιιιΠΠο απο οοιιαΙιιιιιο, Η ψαρι. Ιο-ανοα

αοοοΙιο Πι Βοιιια μι· ΙειιιΠΙατνΙ Ια 8ΙιιτιορτιιτΙοτιια (ΒατιΙι. ο ΙΙΙι·ορ,

Σιμάο Ιοιιοται·. :Η Ι·'τατιι:. , Π, 997 ). οι‹ι οι ιΙοτ.Ιιιοοι τιοτιιοοΙο ιΙαΙ

ιιοτιιο οι Βιιι.ΙΙΙο ορ'ορΙΙ αεριιιιιοο ααΠ αΙιτΙ οποιοι Τιιιιτο ιιιιιιΙριιιο,

πια οιΙαιιιΙΙρ Πα πιο ΙροΒο οοΙΙ'Ιιιαοτατιο σοι ιιοοοιιιΙο ορο ραιΙτο , ·

ιΙονο ΙοεροεΙ:

7'ατιι αι.οοοι·.τατα.ο, ωραια ατριααοτοιιιιιιο

Ραιιααιιιττι, ροποτι.τ .τροπιααε αοοατιμιο μα.

Ραοατιιια.ε @αντίο ΠαΝοτιιτρ τιιιροτ αρ ορια

Μέτριο, Κορωπι :Ι·ι.τοττο @τα τω. ·' °ι

Πιο πισω: ποσοστο άαιοι.τ.τιττια ο·ιποιιΙα οαταο 9η · ι '

πω.» αα[οοια, .Πέτρο ρτοριπαιιατ ιιαοτιι Ί α'.

Παρα: Διι·οιιιοτιαιτ ραιτι· Ε.τ.τιτροταπιιιια στοα

Μαιο ρο.ιιΠιιιιτιιατιι μπι.: ορια” εισαι. ῖ

μοι., Ιιιτιοτ., Ι, 308.

ΟΠ ιιΙΠιιιΙ ‹Ιιιο νοτοΙ αοοοτιιιαιιο αΙΙα μοο ‹ΙοΙΙο ρτονριοο ΛτιιιοτΙορο,

ααρροΙορο ΕοιιροτατιιΙο ιιο οαοοΙὸ Ι 0οΠ, Ιο ορο αοοαιρΙο ροοο ρτριια

ιιοΙ 494. μωρε ἱιι ιαΙ ιοριρο ΡαΙΙα‹Ιιο αιιοτιιΙοιτα ἱιι Παρα αρΙΙ·οιιι‹ΙΙΙ,

ο ροι· οοιιοοριιοιιια ΙΙ ι'αιιο ω.. απο ροεοοετοΙοτιι Ιρ 8ατοοριια (ορο

ρτορειρΙΙιιιοιιιο ανοα οτοτΙΙιαιο κια ΒιιΠΠο Με ΜΙ σπιτι ο τιιοΙαι·αιιοΙ

ορ'ορΠ τι οοΙιιναι·α, ‹Ιονο τΙι”οτΙτεΙ α φιαΙσΙιοτΙιιιιο=οορΙΙ απο! μειο

τΙοτΙ αΙ 494, οοορι αι ι.οπιρΙ ‹ΙοΙΙ'Ιτιιροταιοτο ΥαΙοιιΠιιιιιιιο ΙΙΙ, ορο

Πιτοιιο ρΠ οειτοιιιΙ ΠοΙΙα ΠοιιιΙτιαιΙοιιο οοοιιΙοτιιαΙο ‹ΙοΙ ΒοιιιατιΙ τιοΙΙ'ΙαοΙα.

ΡτοοοιΙοιιιΙο ριρ οΙιτο οοΙΙο Ιιι‹ΙαρΙιιΙ , ροιτορροοι οοοροιιατο , ορο ΙΙ

Ιιιορο Πι οιιΙ ΡειΙΙαιρο ειιιοεο Ιτι 8ατοοριια αΙΙα οοΙιιιτα «ΜΙ οοιΙτΙ Ι.058θ

Ι'ατιιιοα Νοατοι.ιε ιιοιαΙα τιοΙΙ'Ιιιποται·ιο ‹Π Αιιιοτιιιιο , ο οοΙΙοοαΠι

οττοτιοατιιοτιιο «Ια ΤοΙοτιιτιιοο.ιτα Ιο ορια τιιατΙΙ.ΙΙιιιο (Θεορταρρ.. ΙΙΙ,

8, ιαρ. να, ΙΒιιτορ.), ‹ΙαΙΙα τριαΙο Ιιταοοοτο ΙΙ ιιοιιιο ι 8ατ‹Π ποαροΠιι

ο Ιο @που πεαροιιιαιιαο ταιιιιιιοττιαιο :ΜΙ τιιοοοοΙιιιο ροοιιταΙ'ο (Ιοο. απ.),

ο ί ροροΠ πωροιιιαπι τΙοοτάαΠ :Ια ΡΠιιΙο ( Πισω.. ποιαν: ΜΗ, 7)

ο ρΙρ 8οιιοταΙιιιοιιιιο Ι'αρτο τιοαροΙΙιατιο, ορο οι οαιοιιιΙονιι ‹ΙαΙΙ'αριιιαΙο

νΙΙΙαο8Ιο οι 5ατιΙατα ιιΙΙ'αΙιτο οι Ατριιο τιοΙΙα μτιο οοοριοιιιαΙο :ΜΙ

Ι'ΙοοΙει. Ε νοτειιτιοτιιο Ιρ αιιοοιο ιταιιο- ‹Π μοοο ωραια οι οοοιαιτι

ιοριααπι στι, οι Μπακ· οααπαατω, οοιτιο ‹Ποο ΡαΙΙαιΠο-ΠοΙΙο ορο ροο

οοεοιοιιι οατ‹Ιο ια ιοττ€ιοτιο τωαροιιιααιο, ο οι ιτονιιιιοαοςιιο οαΙιιο

ο οαΙιιρτΙ, ορο οιιΙΙο οιοεοο αιιιοτο μου τΙριιιαιο οιΠοαοΙοοΙιτιοροτ

Πιτ ροτττιοεΙΙατο Ια οοιτιοτιιο ιιοΙ οοιΙτΙ: Μια ρι·ατια αοοτειται τοπιο

αοαιριπο @ποια οοπτιιιαεο, οι ορταια αιιοιιαιο τ·ιραΙιι.4. Πιέρ.: ρτοοοαοαι,

οι οωγιαο αοααο ιεροπιι.τ ωρα @ο το τιι.τιιοα, Πρ. ιν μα, Χ, Μ):

αΙ ορο ροΙ αραΙιιιιροτιτΙο Ια ιιιατιοαιιια τΙοΙΙα μτΠοοΙα οι ιιοιαια ‹ΙαΙΙο

8ορτιοριοτ ιιοΙ Οοαιοτ Ωτοποοιαιιο οι ΡαΙΙαιΙἱο , πιο! αιιαΙο οι Ιορρο:

μια ορο ια 8ατιΙΙιιΙα έτι ιοττ·ιιοι·ιο ποαροιιιαπο ια [ωραια οποια οοπιρετι,

οι αντα τρια εοτιο οι ροτι Ι`οιι‹!αιο οοιιιτρΙοιιιιτο ροτ ατροιιιοιιιατο ορο

Ι [Μαι ΡαιιασΠαρι οοΙοιοναιιο ιιοΙΙ'ιιοοοιιιιαια τοεΙοιιο ‹ΙοΙΙα 8ατοοειια

τοιιιαιια. Μα ιο που νορΠο ο5οοτο οσοι ιοιιαοο αι @μια ιιιΙα·οριιιΙοτιο,

ορο ροτοΙο τἰροιΠ Ι'αΙιτα ιΙοΙ 8ατιιοΙΙοο, ΙΙ τριαΙο ΙιιΙοτρτοιο Ι'αοοοιι

μια Ιιιορο οι ΡαΙΙαιΙΙο α Ιανοι·ο τΙοΙΙα Τοι·τα οι Ι.ανοτο αι ΝαροΙΙ:

Ραιιααιιι.τ ριιοαιιο :τα αρι·τω· (ι. ο. Ωαιιιμτιριο) :ιο σωστα το τατιίοα

ρυ·αοοοριι, αοα·ιιο οιιτοοτιιιιι ωρα , οποιο ρτιττιιω ἰραο αοτιιοπειται·ιι

ΙιαΠαε (Δαρια. 8αιιΙ`οΙ. , Μ: Μ. ασ στι!). £αταρατιιαο, με. 7 , αρ.

Βιιτιιιατιιι. , 7'ιιτταιιτ. Μπα. οι πρωτ. πω. , Προ. ΙΧ , ρατι. Ι). Ιρι

ροτοοορο που οι ριιο ιιΙοαατο, ορο ΡαΙΙαΙΙΙο ροεοοοοεαο ιοττο ὶιι

Ιι.αΠα, ο ορο Ιο οοΙιΙναεοο , Ι:ιοοιιιΙοτιο ιοοιιιιιοτιιαιιια ο8Π οιοοοο

ιιοΙ ΙΙΙιτο ιν οι ιΙοιια αρα οροτα (Μιιτι., Χ, 94); οιΙ ο αιιιιιτΙΙ ιιιοΙιο

ρτοραριΙο ορο ιιο ροοεοιΙοοεο 82ΙαιιιΙΙο ιιοΙΙα οιιιιιραριια ‹Π ΝαροΠ,

ετα ιαιιιο οοΙορτιιια Πτι ‹ΙιιΙ ΙοτιιρΙ τοττιατιι μι· Ια οιταοττΙΙιιατια αρα

Ι'οτΠΙΙια. Ροτο Ιτι οιέιιΙ ταοο «κι τιοιι οιιοΙιιτΙο , ορο ηιιοΙΙ°ΙιιοΙΒιιο

αοτιιιοτο οι οοεο τιιταΙΙ Ιοοιιο αΙ ιοιτιρο Ιειοοοο ροοοοοεοτο ιΠ αΙιτο ιοττο

ἱιι 8ατοοετια, 8ιαοορο Ιτι ΙαΙ τΙεροιιο ο ιτορρο οριατα ο ρτοοΙοα Ια αρα

ιιαττειιΙοιιο, ροτ που ροιοτοοτιο πιο ιΙονοτοοιιο τΙοριιιιτο.

(Ι) 5ορροτιο ΙΙ μεοαρριο οΙοΙ ι'αιι‹ΙαΙΙ ‹ΙαΙΙα 8ραρτια Πι Αιτιοα οι

ιιοΠ οοιιιιιιιοπιοιιιο τιοΙ 497 ο 498 ( Ρ. Ο. Ν. ) , ο ΙΙ ΙΙιιιιιιιτι οοριιιι

ομοια οαΙοοΙο οττΙΙιιατΙο ιιοΙΙα Ιιιισιοι·ια ροτ.ττοιιιιοπι.τ ι·αιιααιιοαο

( ρατι. Η , οαρ. ΙΙΙ , μα. 423 ) , ιιιιιανΙα ΙΙ Μαι ρα ‹ΙΙιτιοοιταΙο οοιι

ωραιο ταρίοιιΙ (οποιο. Βαι·οιι. . ιοττι. ΙΙ , με. 905 ο οοι;. ) , ο ορο

οιαΙιιιοτιιο οοΙΙ' αιιωτιια Π' ΙιΙαιΙο , Ια αιιαΙο ἱιι οιιοοι.ο τΙοροΙΙο ο οι

ιιιοΙιο ναΙοτο (Πιτοπίο. Μαι., με Η. ΒοαΙΙιις.), ορο ιιιι ιιιΙο ατιτοτιΙ

ν τ.

  

οοαΙΙ αοοοτιΙΙ, Ια ρτιιιιΙιΙνα οοοιιραιΙοιιο ως ο πριριιΙΙ ταιρι

αι·ιΠιΙ ο οοτεο88Ιαιιο οιιΙ ιρατο, οριτιεοτο Ιο πανι Ιοι·ο απο

αοτιοιο ορια.8ρο ι.ιιοΙΙα ΙΙΙιιιιτραιιΙα αΙΙο ιοτρΙΙο νΙοΙιιο ιοττο τΙοΙρι

8ατοοριια. ΙΠροιιιΠ οιιιιρτοννΙαι αοοαΙΙιιιοιιιι, οιιοοροααΙ, Ια

·ιι·οοιιιΙΙ.ο ι·αρΙροιιιτοιιο ΙΙ ρτριιο ιι·ιιιιο εΙοΙΙο οι·ιιαοΙΙ Ιοτο

ρΙταιοι·ιοι3); πια ροἱροιι οοιιιοιιιΙ οι ειοΙο ρτοτΙο, οοιιαιιΙοιαιο

ιιοιιιρτο οο'ροτΙοοΙΙ, ο ρτιιιιαιο οροεοο οοΙ οαιιιριο, αττιρΙτοιιο

οι τοιιιΙοτοΙ ραιΙτοιιι αοεοΙιιΠ ιΙοΙΓΙεοΙα ΙιιΠοτα. Ι.`αρριιιιιΙοιιο

ιιι οιιΙ οοεα ΒΙαοονα ροΙ ιΙοοΙΙιιαιιιοιιιο ιΙοΙΙ`· Ιαιροι·οοοοΙοοιιιαΙο,

ο Ια·τιιΙοοτα μωρο ιιοι Βοται, ροτοοοει,·αΙΙ'ταιιιΙ ο αντιΙΙιι

Πα απο εοτΙο ΙαατιιιιονοΙο οι οοοοΙατΙ εροιιιιιτο, οοιιιιιιιιιΙειτα

τοπιο ιιαταιιαιαιιιοιιιο Ι'οοοαειοιιο ΐανοτονοΙο αι ιΙΙοοριιΙ οι αο

ιιΠιιιο ορ'οοοΙ ατιοαναιιο ιιιαιιιταιιτΙο. Ι.οοριαιιιο ΙιιΙαιΠ Πι ΥΠ

ιρτο ΙΠιοιιεο, ορο ιιοΙΙα ιιιοι.α ιιοΙ τμιιιιιιο οοοοΙο, ο ρι·οοΙοαιιιοιιιο

ιΙορο Ια ιιιοτιο οοΙΙ'Ιιιιροταιοτο ΥαΙοτιιιιιιαιιο ΙΙΙ (455), ΙΙ

οιιροτρο ο Ιοτοοο Ποιιοοτιοο ιΙοιιιιιιο οοιι οοοΙιιοΙνο ροιοτο

Ι'Αιτιοα μια ιιοιι εοΙοι πιο Ια 8ατοοριιατοιΙατιιΙΙο, Ια ΒΙοΙΙΙα,

Ια (Ιοτειοα ο Ιο ιεοΙο ΒαΙοατι ω. Β.‹ΙαΙΙο εΙοοεο ΙΠιιοτο εαρ

ρΙαιιιο ορο Πα ιαΙ ριιιιιο ΙΙ 8Ιορο ναιιιΙαΙΙοο ροορ ειο.ρΙΙιιιοιιιο

εορτα Ι ΒατιΙΙ, ο ορο ιιοΙΙα ρατραι·Ιο ο ιιοΙΙο ροτοοοιιιΙοιιΙ ιιοιι

Πι τΙΙοοιιιιΙΙο Πα αιιοΙΙο ορο αιΙΙΙοοο ροτ ιαιιιο ιοιιιρο Ιο ρτο

νιιιοΙο αιτιοαρο. Ιιτιροι·οοορο Ποιιοοτιοο, ατΙαιιο οι οι·οτΙοτιια,

ιιιιοΙ οι·ιιιΙοΙιιιοιιιο οοιιιι·ο Ι εοοιιαοΙ ιΙοΙΙα ι“οιΙο οι·ιοιΙοεεια,

ιιιαιι‹Ιὸ Πι οοΙΙΙο Ι νοοοονΙ οαιιοΙΙοι ορο τοΙιιιιαναιιο νιτΙΙιιιοιιιο

αΙΙ'οττοι·ο Βια οοΙρΙιο ‹ΙαΙΙ`αιιαιοιιια οοιιοΙΙΙαι·ο οι ΝΙοοα, ο ιιοΙ

τ;ονοι·ιιο τΙοι ροροΙΙ, ορο Ια Γοτια εοι.ιοροαο αΙ ορο αιιιιαιιιΙιιΞ

οεοτοΙιρ Ια ροιταΙοτο ‹ΙοΙΙο ΙΙι·αιιιιρΙι, νΙοΙοιιιαιι‹Ιο Ι ειιτΙιΙΙΙΙ α

οοιιεοιιΠτο οοι·νΙΙιιιοιιιο ιιοΙΙο ορο οριιιΙοιιΙ τοΙΙ8Ιοαο. Μα Ι ιιιαΠ

εοιΙοτιΙ ιΙαΙΙα ορΙοοα οαττΙα .ρου Ιο νοοεαιΙοιιΙ οι ηιιοειο το

τΙοαπιαιΙοο οτι ιιιιροιιιοεο,"ιιοτι ορροτο ιιοιιιιιιοτιο ορι Π ταο

οοιιΙαοειο οι ροοΙοι·Ι ροι·. οοιιιπιιαοι·αιΙοιιο ιΙο.οΙΙ ορρι·οοεΙ ο μι·

τιιοτιΙο ορρο Ιιιορο πιο! ιιιαρρΙο ιΙοΙ 499. Πι οιιαιιιο ροΙ ιιΙΙο- απο

οοτι.ΙριΙατιοσορο :Π Βιιο ο οι ΒοιιΠαοΙο, αΙΙ'ατιο ιιοαια ι.Ιι1Ι ρτριιο ρι·οοεο

Ι'ΙτιιροταιτΙοο ΡΙαοΙοια ροτ ροττΙοτο Η απο τΙναΙο , ο αΙ ιταιιαιο ουρ

οΙιιιιοο ιιαΙ οοοοιι‹Ιο οοτι ι3οιιαοτιοο ο0οτιιατΙο τιοΙΙ'ατιιιο ρτοοο‹Ιοιιιο,

τοτΙαιιοΙ Πα ΒΠ αΙιτΙ ΡτοοορΙο (1)ο απ. οαπααι , Πρ. Ι). Ι‹ΙαιΙο

(Πιο. οΙι. ), ΤοοΙΙιτιο ( μα. 80, Μοταιοτ.) , ο Ια διοτια αιισοτιιαποα

(ΗΜ. αραιι., Πρ. ΧΙν, μα. Μ).

(9) ΝοΙ 430 οοοτιΠεεοτο ΒοιιΙΙ'αοΙο οιΙ Αειρατο οαρΙΙαιιο ΙιιιροτιαΙο,

ο ροοοτο Ι'αοαο‹ΙΙο α ιρροιια , Περι 6οΙΙα ΝιιτιιΜΙα ( ΡοοερΙΙιιε , Πι.

Λαριαιιιπ., οαρ. Μινι”. - Μαι., Ορτοπ., με. 98. - Ρτοοροτ., Βιιτοπ.,

μια. 194); ροΙΙ' ιι Ι'ορρταΙο ΜΙ 435 ναΙοτιιΙτιιαιιο ΙΙΙ οοτΙοιιο Ιοτο ,

ἱιι νΙτιἰι ιΙοΙ ιταιιαιο οοιιορριοο οσα ΒοτιεοτΙοο , ωρα Ια μτιο ΜΙ

Ι'Αιτιοα ορο Βια οοοιιραναιιο (Ρτοοροτ., ΒΙιτοπ., με. οιι.-ΠαοεΙοτΙοτ.,

ΟΙιτοτι. , μια. 367. - Ιεριοτ. , ττωοτ. ωραια. , με. 783434 , οτΠι.

0τοι. - Ρτοοορ., Πο Με. οατιιια!., Πρ. Ι); ιιοΙ 441 οι τοοοτο μτΙτοιιΙ

οι Παι·ιαριτιο (5αΙνΙαιι.. 19ο ριιΙιοτπαι. ρα, Πρ. νι , οιιρ. :οι , ο Πρ.

ντι ο. νιι); ο ιιοΙΙ'ατιιιο οοριιοιιιο οιιοιιιιοτο ‹ΙαΙ οικΙιΙοιΙο ναΙοιιΠ

τιΙαιιο ΙΙΙ Ια μοιΠοα ροοεοεειΙοιιο ιΙοΙΙο Ιοτο οοιιοιιΙειο: Παιιι θειι.τοτιοο

απατα αρ ααραιτιο ι'αΙοτιιιπέαπο μια: οοαβιοτιαια , οι οοτιι.τ φωτια

απο ω” αιταιτιοαο αια.ια στι. Βι.τροποπο απορρι· (0οιιαοτΙοιιο)

ατομων αιια.ταιια ρτοοιιιοια.τ, .πιο Βχτ.αοοιιαιιι , ΛρατΙιαιιαιιι πιο”

(1οιιιΙΙαιιι οι ρατιοιιι ΝιιιιιΜΙαο τοαοτυανιι: σα.·οτοιιαι απο Ζοιιριιαιιαπι

σο! Ρι·οοοιιοιιΙαι·οιιι /απιοαιο |ιοτοαιιαιία οικω” Ι/αιοπιίαιαπο αι!ραο

άτπροταιοτο τοιιαιιαα , τω: Μια αι·ιοτ·τιιιπαια.ι ρι·οοριοίαιι αο/οιιαοπιο

(ΥΙοιοτ. νΙιοιιο. , ΙΜ ροτ.τοοαι. Ι/απιιαιοτ. , Πρ. Ι; οοΙ. 7Β0 , οτΙΙΙ.

ρατιο. ιοτι., ροτ ΜατρατΙτι. Βο-Ια-ΒΙαιιο, ΜΙΝ;Χ, ρι-Ι'οΙ. ).

(8) .φαω οσοαραιιοπο ποπ οοτιιοπιι, ριταιιοαιπ έτι πιατα ι·α:ι·ι·τοπια

(ναιιιΙαΙι), 8ιοιιιαιτι, 8ατ‹ΠιιΙατιι, Οοττιοαιτι τι τρωω ιρταπι ιαωιαπια

οι ρταοαιτ υο:οατιιτιι (ΟιιιιρΙιτ. ΡατινΙτι., Ιαιροτ. προ., οαρ. ιικνιιι).

(4) Ροτι ταοτιοιιι ορια (Ι. ο. ΥαΙοιιιιιιΙατιι) Οοπτετιειω ιοιίιια αιτιοαο

αταριιιιτα οριιπα·ίι, παο ποπ οι ιτισιιιαα πωπω· 8αττΙΙιιΙαιιι, .ραιωωι

τι Οοτ.ιτιοαιιι , Μαιοτίοαιπ, 2ΙΙίσιοι·ίοατιι, οι αρτιο τιιιιιιατ , οι εαροτρία

.και οοτι.εαοια αφησα (νιοΙοτ. ΥΙΙοτιο., Μ· ραι·ττοιιι. Μπτιαι., Πρ. Ι,

τοΙ. 780-8ι , οτΠι. ρτιιοτΙΙοι.).

Ε). Ο. Ν. αρα



ο

Ρ. (Σ. Ν. πως!!!

Ρ. Ω. Ν. ώ!.

?. (Σ. Ν..4,77-58;.

ο!!!!οπι!ι!!ο οοο!! ορρ!οεεοι·!; ο ε!! !ι!! εο!!!ιποπιο οοΙ!!! ροο!ιιο

ι!! !ί!!!οιο !!ι τποιιιοι·!ο οοο!!!ο ο !!ο!ο!οεο ι!ο!!!ι νοι!ιο πο!

ρο!!π!οπ!!, ο !! ι!οε!!!ο!!ο ο !ο ερο!!!πιο οπο !! !ιι!!ι!ε!ο!!ο

ποπ!! εο!!!ιο!! πο !!ιοοεεο ρο!νοπ!!ο ! !!οοι·ι!! !οπιοπ!ονο!!;ο!.!ο

!π!ι!!·ο ποποιοι!οι!! ω.!!!ο!!ο οεοι!!!!ο ποπ ρο!·ι.οπιο ι!! οπο!

ιοπιρ! οο!οπι!!οε! !οδο!!!οπιιο ι!!ο!!ο ο! ιποπο!ο ο!!ε!!!ιπο οπο

πο! ρ!!! ερ!οπι!!ι!! οπο! οιιποπιοπ!! πο!!! ρο!εοπο ι!'!!οι·!ο, !!

ιιιι!!!ο, ει!οοο!!ι!!ο ο 8. !.οοπο !!!!!.ειιο πο! ροο!!!!ο!!!ο, ιεοποπ

ευρο!!! !' !!!ι!ε!ι·ο οι!!! ρ!οι!οοοεεοιτο πο!!ο 8!ο!!οεο οποιο!!! πο!

!.!!ι·οοιιο, !ο οπο!!! οοι!οιποιιι!ο .πο!!!! ε!ιπ!!!.!ι !!ο!!ο ι!!!ο!!!,

πο!!!ι ιπο8π!!!οοπ!.ο !!ο!!ο οροι·ο, ο πο!!οιει!!!!!πι!!!ι !!ο!!!! Μ!!!

ο !!ο!!!! ο!!ε!!!ιιιο οο!!!!! Θ).

Ροεεοπε!οι·ο, ο τ!! ιιο!·ι!ιι !οπ!ιποπ!ο ρο'5οι·ι!! Π! !`οοοι!ρο.

ποπ!! ι!ο!!`!εο!!! ποπ!!! !ι!!!!! !!ο!!ο εοπο!!ι·ο !ι!!ρο!!ο!! οι!ρ!!ο.

ποιο ι!!! Μ!!!οο!!!οπο (.!.08 Ρ. 0. Ν.), ο!!ο !ο ρι·οο!!!ο!ο τ!!

!!!!οποο, ο !ο ριτοπιοεεο ι!! !ο!!.ι!!! ρ!οπ!!! !!οο!!!!ικεο!ο !ι!!ἶο!!

!ιοι!!οπιο ι·οι·εο !.οοπο !πιροι·οιοι·ο ι!! Οι·!οπ!ο (3). Ροτο!ιο πι

Π!!! ροοο !ιρρι·οοεο !!! .εροι!!ι!οι!ο πιινο!ο ο!!!!!!!!ο ο! οοιποιιι!ο

ι!! Βοε!!!εοο, ο εοπρ!οεο ο ερο!ρο!!!!οι!ο. !!οπεο!!οο !!ι ρα!!!

!οεο !!ο!.!ο σ!! !.οοπο ο ι!! Δι!!οπ!!ο 00,! !ίοπ!!ο!! ι:!οι!ροι·ο

τοπιο !!! Βιι!!!οιιπο, ο ι! ε! πιοπ!ο!ιπο!ο ε!ο!!!!πιοι!!ο οπο ο!!”ο!!ι

ι!! Πι!ι!ε!!!!!οι!ο. Ππιιο!!οο !π!”ο!!!, ι!ορο !ο ιποιτ!ο ι!! Ποπεο!!οο

ει!!! ρ!!!!!ο (ΗΤ), ν! τομ!! !!!οπιι!οο!ποπτο ρ!!! ω!!! πω!! (δ),

ν! το!οπο ! οο!!ο!!ο! οπο, ρι·οίο!οιιι!ο !`οε!Β!!ο ο!!ο .ερο!!!!ι!!ο,

(ι) @απο οικω!! έ!! .Η!.!ρα!!!!ι, Ι!!ι!ία, Βιι!ι!ια!!α, £οι!!!ο!!α, ορια!!

5έο!!!!ι, 8οι·ι!!π!ο, Βιιι!ίο,Ι.ιιοοιι!ο,Ερί!ο πο! Ηο!!αι!ο πο.!εί!(Οοπεο!!οπο)

πιοΙ!!!.! ό!!! π!!! οπο: ρα!!! πι!!! !!!!.πο!!ιΙ!!!!!ο! πο...!!! πα!!·αοι!!ι! !!·!!ωι-.

Υ!!οπε., Με ροι·.!οοι!!. οιιιιι!α!., !!!!. Ι, οι!!. ·786, οι!!!. ρ!!ιοι!!ο!.).

Η) Ε!! ν!!!! ι!! 8. !!!!!!ο ο !ο ι!!οι·!οεο οι!οπ! πο! επο ροπ!!!!οο!ο ε!

ροεεοπο !οποοι·ο ·πο! π!!ο Βίε!οπα!!ο Ι!!ορ·τοβοο πο! ΕΜ!!! Μια!!! ,

πο!. Π, ρ!!8. 173 ο οοο. .

(3) Υο!!. Ρ!!εοπε, Ε.το. Ιος., με. 90 ο 30, οι!!!. !!οοει·!ι., ροε. 49,

οι!!!:. Κα!!! Ρο!!ε. - Ρ!οοορ., Με ΙΜ!. οα!ι!!α!., !!!ι. !, πιο. 815, οι!!!.

Βιιιι!!. 10003004!. 0ιιοε!'ι!!!!!πο εο!!!!οι·ο ι·!Ιο!!εοο !!!!!οε! !!ι ρ!·οπ!οιιο

ο !ο !!ιο!!!!ο οο!!!! οπο!!! Μο!οο!!!οπο εοοπί!εεο ! Υ!ι.π!!!ι!! !π 5ο!!!οππ!ι,

ο ο!!οο !ιι πιο!! ρο!ο!ο: Ι.οο !!,!!!ι!!· ω!! !!ιο!!!οπο (!. ο. Μο!·οο!!!οπιιπ!),

οπιιι!ο!ω !ιι!!!!!.! ..οι οοπο!!ία!!!ιπ , έ!! 8ο!!!!π!!ιπι !ι!!!!! , α! πι!!! οι

Πικάπ!!! !!!!οι·αι·ο! , οπο!! πω!!! πι: βιο!!! /αο2ι!!π [!ι!! (!οο. ο!!. ).

Μο!οο!!!!!πο ο!!! ρπποπο, ο ρ!ι!!!ι!ο ι!! Οοο!!!οι!!ο. Ι!ορο !!! πιο!!ο ι!!

Ει!ο, ι!! οι!! ι!π!! ο!!! ε!!!!ο Μπα! , ε! !!!!ο!!ο !π Πο!!ποι!ο οοπ!!·ο

!'!π!ρο!·ο!ο!ο Υο!οπ!!π!οπο , ο Μισο! ι!π ποπ εοει!!!ο α!! ροι·ι!ε!!!π! ,

ε! πιοπιοππο ρο! !!!οπι.ι! οπο! πο!!ο !πι!!ροπι!οπιο. Νο!!ο Οο!!!ο π.

ιι·οιπο!ο οι!οπ!!!ο πι!!! οοπ.ι!!!!!!ι ρο! ρ!οο!!!π!!!!!ο !!προ!·οιοτο, οοπ!ο

ε! !!οονο ι!!! 8!!!οι!!ο Αρο!!!ποι·ο: οι!πιο!ιο .ο οορο.!!!οπεΙο !!!!!!Ιοπιιια·

οο!!!ι.ι!·ιι!!ο Μα!οο!!!απο εο!!ποι·ο!!!!· οο. ( ορ!ε!. !, 11 ); πιο ποιι οεεοπ!!ο

!!ι!εο!!!ι ει !!ι!οπ Προ, οοΙ! Γι! ονι!!ο εο!ι!ρ!·ο !π εοερο!!ο ι!οε!'!ιπρο!ο!οι·!

!!'Ο!!οπιο ο ι!! 0οο!!!οιιιο. Ι..οοιιο !ο ρο!εποεο ρ!!! π!οιιο κ!! Ε!!!ιτοο

ο !!ιο!πο!ο !ι!!' οπ!!ο!ι ο!!!!οι!!οπιο , ο!! οοΙ! !ο εε!!! οι!!! !ι!!!!! ο ω!!

νο!ο!ο, οοοο!!!π!!ο ! Υ!ιπ!!ο!! !!ο!!ο 5!!!!!οι;πο ο ι!!!!!ο $!ο!!!ο. Μ!! ποπ

ε! Εοειο οπο!! ι·οιιοι!!ε!!!!ο !ο πω!!! οπο !εο!ο ο!!'!ιπρο!ο, ίπ οεε!!!ε!πο!ο

πο!.!!ι εοοοπι!!ι ι!ο!!ο πιο!!οο!!πο ρ!!! !ι·!ι!!!!ποπ!ο !!ο'ειιο! οο!!ορ!!! πο!!ο

ΗΘΗ!! οππο 408 !!ο!!'οι·!ι !ο!ροι·ο. Υο!!. Νοι·οο!!!.!!. , μη!. 48 ροε1.

Ει!πο!!. 5ο!!!!!!. - !!!ιιιιοεο. πρι!!! Ρ!!ο!., σοι!. 949,οο!. 1048. - .!ο!!!!!πι! ,

@ο πιο. ρο!!!.:., οορ. Χ!.Υ' ).

(4) να!. Ρ!!εοι!ε, Εεε. πρ., πιο. οι , οι!!!. Ποοεο!!. - Τ!ιο!!ρ!!οιι.,

Πιτοποοι·. , μη!. 90 ο 100. - Τ!ιοο!!οι·. , Ι.οοΕ. , !!!!. !, ο!ιρ. ΧΧΧ!.

- 0οπ!!!!!. πρι!!! Πιο!. , οπο. 949 , οι!!. 173. - Ει·ο!!!. , πω. πο!. ,

οι!. Π, ο!!ρ. Χ!! - Ζο!ι!!!·., !ο!π. ΙΙΙ, ρ!ι8. 4!. - Μο!οο!!!π., ΟΙ!!·οπ.,

πιο. 43. Μ!!! εοοι!!!!!ο α!! Βοε!!!εοο ο οοΙ!!! Ποια! !!προ!!!!!ο ρω!!!

επι!!! ! οπο! οι·ι!!π! ε! !!ίο!!εοο !ο εοΒιιοπιο πιι!!!!!!οπο ι!! Ρι·οοορ!ο:

βίιοπίο!!!!! πικαπ, πο! $!!!!!!π!!ι!π πο· Τι·άρο!!!!ι οορΙα.! απών!! (ο Μο!

οο!!!ιι!ιο ), !!!!!!!!οι!ο Βιι!!!!!.ιο! σ!πο!·οπι !πποπ!ο!ιι ιι!ι!ζιπ!ι!!νο!Μ, Ι.οο!ιο·ι!ι

ί!προι·ιιιο!·ι·ιπ π! α!!ι!ιοι!πιπ !πι·.τρπο!ιοΜο!π [οσ·ι!!!!!!!.ι·ο οοορ!!. Τ‹ι!ι!!ι!!ι

παπι!!! υίο!οι·έπο οι·οο!!οιι!·πι οιιι!!!! οποία (Βιιε!!!εο!) .πιο !οι·!!!ω.!, είν!!

!!!!!!ιι:ίο, ε!!! πω!!! ρ!ο!!Μο (Πο ω!. ιι!ι!ιι!α!., !!!!. !, μη. 3!·5, ω!.

μια!. ).

(δ) ν!ο!οι·. Υ!!οιιε., Με· ροποοι!!. ι·α!!!!ο!., Μ!. Π, ω!. 810, οι!!!.

ρ!!ιο!!. Υο!οπιοι!!ο οι!οε!!! !ειο!!οο οοπ!ο!προι·!ιιιοο οεεο!!!!!ι ο! κοπο

ε!! Πππο!!οο !!ι ποιο!!! ι!! εο!!ο οπο! ο !!!οο! π!οε!; ω!! ε!οοοπιο πι!!

ποπ !!·ο!!!!ε! ι!! ππ οεο!!ο οοπ!ρι!!ο οι·οπο!!!!!!οο, πο οι·ο!!ι!!ο ι!! πο!!

!ποποο!ο !ι!!!!! νο!!ι!!, οοπ!οπ!!ο α!'εο!ιο ε!!! οοπιρ!ι!!! οιιο!!ο !'ο!!!ινο

!!!ιπο ρ!οεεοο!ιο !!π!!ο, πο! οπο!!! οπο! !·ο !!!!!!πο πω!!! ο!πι!ο!!ποπιο

!π Α!!!ο!ι ο!! !ιι $!!!!!οεπιι.

 

ιιιεεοι!!ποιοιιο

ποπ νο!!οι·ο !!πιιοποιο !ο !”οι!ο οοο!! οι! !οι·ο ρ!!! ρ!ο!οεεοι·ο

ε!! οπο!! οο!!`!!!!!!ποε!ιπο ω), !"οππονο!ο ροοο ι!ορο !!ο !ο

εο!!ο ρ!ον!πο!ο ο!! !!ιε!ο τοποσ ο!ι·!ο!!ι!ο Π), ο πο! Μ!. ι!ο!

!'ο!!! νο1ποιο ο!!!οιποο Ποι·.!οο!.ι!ο !!!οιιιι! ο!! πιο! νοεοον! ρο!

οοι!!ο!!!ο !πι!!!!!!ιοι!!.ο ει!!!ο ο!ο!!οπ!!! ο!ιο!!οεεο, ο!ιο οο!! νο

!ονο οοιιι!ιο!ιο!ο, !”οοοπ‹!ο!! ρ!!! οοι!!!ιιο!ο !ι! !οπ!οπο ι·οο!οο!,

ροι·ο!ιο ονο!!πο .ιο!!!ο!πο οοο !!!!!!:Ιο οοε!!!πιο ο!!ο ι!! !ι!! ιι!!!

!οπ!! ιπ!ιι!ιοοο ο ο!!! επιι!!!!!ο !!ο!!!οτ!ο πο' ει!ο! ιιπο.!!ιο!.ιο

πιω!!! (8). Ι.'ι!ιιιοπ!ιο ι!! θιιπι!!!!!οποο, ο!!ο ει!!! !!ορο !!ππο!!οο

οι!! πω!!! ιιοι!!!ο!!οο, εο!!οινο π!·'!οο!οπ! =ιι!!!ιοιι! ο !.τονοο!!!!!!

ι!!ι!!ο εο!Τοι;!ο ροι·εοοιι!!οπ! (!8!.-00 ); πιο οιιοε!ο ε! ι·!ει·οἐ!!ο

ι·οπο εο!!ο !! κοπο τ!! !!οεοπιοποο, !! !ριο!ο, πο!! ρο!οι!!!ο

επιιιονοι·ο !ο οοειοπι!! πο! νο!! ο!οι!οπ!!, πο ου!! !!!οπι!!·!ἰο ι!!

!!!!!!ιο! ρ!ο!!ιοεεο, π!! οοο ο!ι!!!ο!ιο!!! !!!ν!ο!! ο έ!! ο!ι!!πο!!οπ!,

!οοο εοππο !!ο!!ο ειιο !οτοο! νοπε!ο!!ο ! ι!οι!ο!ι!ιι!!! ροο!οι!! ο...!!!

·ο!ι!οεο ο!!!οοπο Θ). Ι.ο $!!!!!οοπο ροι·ιοο!ρο οποοποεεο !!!!ο

οοπεοοιιοπιο ι!ορ!οι·!!!!!!! πο! ε!ειοι!!ο ιι!! ορριιοεε!οι!ο π!! !ι!!

οι!ο!!!!!ο οοπ!ι·ο !!ιο!;ι!οο! πο! οο!!ο!!ο!επιο; ο !! !ιο!ο οοιπροι!εο

πο! οπο! ρο!!ιιιοιι!! Γι! !`οερ!!!ο !ιοποιοεο οπο ι!ονο!οπο πο! ει!ο

εοπο ! νοεοον! !!!ι!ε!ι·! οπο! ν! οο!!!!ι!!! ρ!!! !οπ!! οπο! (ΒΟΤ

δ23)00), ο !ο ορ!οπι!οιο τ!! οι!! !!!ι!!ερ !ο οο!!ο!!ιο τ!! 8. Ρ!ο!!ο

ρ!!! !“οι·ο!οο ίο!πιο!ιο ο Γ.!πε!οποο!!!!ο εο!!οο!!ι!!!!!ιο ι!! θ.

8!ιπιι!οοο, ι!οε!!ποιο πο! (!!ο!ο ο !ορ!!οι·ο !π !οπιρ! οσε! ριπ

. ι!. .

(θ) Οο!ιοο! Μ...! προσωπο (!. ο. Ε!.!!!.ιο!!οιιε) !ι!ο!!!οπο !ου·ι·ϋι!!!, οι!!

σκοπο π! πω!! ρα!!!!!!)ο !!!!!!!!!!ο!, σκοπο ριο!!!!!:α!! αποτο! αο!ίο!ιο!!, πι!!!

οπο!! σώσω!!! |οο!οοο!. Ωιιο!!!!!! όπου!!! ταινια!!! φόρο!!! ίσιο!!!!!!ε , π!!

Με!!! ποιου!!! .· ιι!!!!!!!!!.ιπ ΜΜΜ!!! .!!ω.-!!. οπο! ρω!!! !Ιοι!!!!!!π

ρι·οίοο!οε , οιι!!!!οπο ε!!!!!!οιι!!ο ο!ιχοο!!!!!οσ, π! ·έποι!!!ιο 5!ο!!!2ιι!ι ε!

Βο!!!!ι!!ο!π !·οΙοοπνό!. ( Υ!ο!ο!. Υ!!οπε.,_Βο ροποοι!Ι. ι:απ!!α!., !!!!. Π,

ω!. 790, ο!!!!. ρι·οο!!. ). η _ .

Π) Υ!ο!. Υ!!οπε., Ρο ροι·.!οα!.8. οο!!!!!!!!._ !!!!. ΙΥ, !π Βά!!!έο!Ι!. πο!.

ιΡΡ., ιοι!ι. ΠΠ, μη!. 880, απ!. Ι.ι!ει!,, ΜΒΩ!.ΧΧΥΙΙ. Ι.ο ιιο!!ο ρι·ον!ποο

ο!!!!ιο !ο ρι·οοοπσο!αι·ο , !ο !ι.!!!!!!!!έω , !!ι ο!!!ιοο!!!!. , !!! !ποι!!!!!!ι!ει!:!!

ο!!!!!!ο!!!ιο, Ι!! ·ι!ιο!!!!!!!!!!ο!ι .!!!!|ο!!.εο, Ι!! ιτ!ρο!!!α!ιο ο !ο οπου!.

(8) Ι νοεοον! οπο! ο!!!!!πιο!! ο οιιο!!ο !”!!!ποε!ι οοπίοι·οπιο παπι!!! π!

Ποι·ιοε!πο !! 1° ι!! !”ο!!!!!ο!ο πο! 484 ( οπ!ιο Π!!! 0ο! ι·οοπο ι!! ι!πποι·!οο)

ίι!!οπο Ι.ιιο!!”οι·ο ΙΙ ε!! Ω!!!!!!!ι!!, Μο!!!π!!!πο ι!! Εο!ο-Τι·ο!οπο (Ι'ο!!!!ο!!

οποιο!) , Υ!!ο!ο ι!! 8ο!ο! ο !·`ο!!οο ι!! 'Ι'ο!!οε (νοι!. Το!!!,πιο!. πο! Μη!! Μ., νο!. Η, Με. 96, 100, 930, ο νο!. Π! , μη!. 307).

Εεε! εο!!οεο!·!εεο!ο !ι!!!! ρ!ο!”οεο!οπο ι!! !οι!ο Μάο! αι!!ιο!!οπο πιω!!!)

ρι·οεοπ!!ι!ο οι Πππο!!οο ο!! ΕπΒοπ!ο νοεοονο οο!!!!!!!ποεο, οο!πο ε! π!!

ι!!! 0οππ!!!!!ο (οορ. ΧΩ!Ι), ο ! !ι!!!! ποπ!! ε! νοι!οπο εοεπο!”.! !πε!!!πιο

π!! !ι!!!! πο! νοι!οον! !!ο!!ο !εο!ο Βο!οοι·!, ο ι!! ι!π νοεοονο π! ω!!!

!ποο!·ιο, πο! πιο!!ο εοπιιοπιο:

Μπι!!! ι!!ποοο!>οπνπ απο!!! ε.ιππιιιι!!!.

Ι.ιιο·ι)”ο!, ο!!.!!ιιιιζ!απ!!!!. Ι/!!!ι!ίσ, ω!εωω.

Μο.!!!!!!απαε, ο! Ρο!!! 7'ι·οίαοι!. πιο! α! Τι!ι·ι·έΙ!!!.!. .ε

.Βοπό/!ιοίιω ο! Μπα/ο!.

Μαοω·!ι!.! α! !!!!!ιοι·ίοο. 0ρ!!!ο άο ΙΞ!!!!!ο... νοΜ!!! !!!!!πο!·ο ΡΙΠ κι. .. .. ·

( να!. 8!!·πιοπ!! , Λ!ο!!!. ρυ·οο!!!ο. ο! οΜ!. αιτία!. ιι/ι·ίο. , οι!!!.4030

- Μοπε! , δε. οο!ιο!!. που. ο! απο!!! οο!!!·ο!., !ο!π. .Υ!!, το!. ! π!!! )..!:ι

(0) Η!. 8. Ι<'ι!!ροπ£., απ!. ΙΝ! , οριι‹! $!!!!ι!πι ω!!! ! !!ιππο!·.).

- Βοι·οπ., .!....ω. ι·οοΙ., ο!! οππ. 604, ποπ!. 93. π!!

(10) Π!. 8. Ρι!Ιρο!ι!., !οο. ο!!. οορ. ΧΥΙ, ΧΧ, ΧΧΙ, ΧΚΠ, ΧΧΠ7.

- Βοι·οπ., .4ππα!. οοο!., οι! οπο. 504, πο!!! 85, 30 ο! Μ. 8!!! ππιπο!ο

πο! νοεοον! ο!!!ο!ιπ! οε!!!ο!.! !π $!ι!!!οππο ποπ οοπο οοποοι·!!! π. οι!!

π!οπ! Με!! εοι·!!!οι·!; οι!!! !·!ι!ποοπ!!ο!ο ο οοπ!ονοπ!!, σωρο !! Ρ!!!!!!ιο

ο !! 8ο!!ο!!!οο , ο!! !ι!!!! οοοι·οεοοπτ!ο!ο πω! ο οποοοπ!ο!!οπ!!, πω!!!

Ροο!ο !!!οοοπο Ποιο, Μ! !ι!!. απο., Ι, ΙΜ!). Οιιοε!.'ι!!!!π!ο ορ!!ι!οπο

νοι!οε! εοει!!!!!, οοο!!! οε!!!ιπι!!, πο!!!ι 5ιοι·!α ι!!!οοε!!απο!ι (Μ. !ι!!,

π! ω. Μισο!. ). “ο εο!!ποιο !! 607 ρ!!! ρι·!!πο οπο!! ι!! ι!!! οε!!!ο,

ρο!ο!ιο εο!!!!οιιο !! Βο!!!π!ο (!ι!! ποπ. 504 , ποπ!. 93 ) ι!!ιιιοε!!! οοπ

ο!!!!πο !ο8!οπ! οπο !!ι ροι·εοοπο!ο!ιο ι!! Τ!οεππιοπι!ο ο!!!!ο !ποοπι!ποὶω

ιποπ!!ο πο! 504; ο!!! !ι!!!ον!!! πο!! ρων!! οπο Ι!! !ο!οδο!.!οπο πο! ει!!!

!!ο!!! νοεοον! ι!ο!!!!ο ι!ο!!!!·ε! ι!!.ι!!ο ειοεεο !ιππο. Η πο!!ο ν!!!ι.!!!:8.

Ει!!!;οπ!!ο, εο!!!ιο πο! ι!!!ιοοπο Ρο!ι·οπ‹!ο επι! !!!εοορο!ο (οορ. ΧΧ),

ε! !!!οο ο!!!ο!οιποπ!ο, οπο οπο! ίο!ι!οεο νοει·ονο κ!! Βιιερ!ι οοιιι!ιιιιι

εο!!!ο! ι!π!!! ι!! ορ!οο!!ρο!ο, ο!!ο!·ο!!!! πο! 593 !!!!ο!·!οο !ο !!ο!!!οπιο

ι!ο!!'οι!!!ο , ο νοιιι!ο!ιιιιιιο ο!!οι·ο!!ο ιπο!! πο! ι" ι!! Βοπιι!!!ο πο! 630.

!!ι!ποπο πο! 504 πο!! οι·ο !ι!!!!ιν!!! !πε!!!!!!!ο πο! οοι·ο!οοι·ο ορ!εοορο!ο,

ο !ιι!!!!!!! ποιι ρι!ο οεεοι·ο οο!!οοο!ο !π πι!!! οπο!! !! ει!!! οοπί!πο πο!

!'!εο!!ι οοο!! ο!!!! νοει·ον! οί!!οιιπ!.

πι!... !!ο Μα!ο!!οπ. .ο .

Ρ. (Σ. Ν. .!8.!-!!)6.
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τ. ο Ν-ιοΗ··4- οοΙΙοεἱ Ισ ιιιἱοιἱοπ πονο ‹ΙεΙΙπ οΙιἱοειι .πιπτει:εοΙε (Ι198-5·Ι ΙΙ) (1).

Βἱοποτιο εΙΙοτο. οοΙΙο 1οιιιιι Ιο.ιπειι1ετοΙο οεΙΙο πιιιἱοΙιο ε τΙεΙΙε

τεοεπΙ.ἱ ενειι1πτε οΙιἱοτο ο εοΙειιτιο πει· Ιπ1Ιο ἱΙ πιοιιτΙο οο11ο

ΙΙοο π ιιοπιε επτοο; ο Ινσπσάστιο 1ο οΙιἱεπιο1π Ιο.1ει·το οΙιε πονο

τι Βοπιπ πο ποτιετοεο τἱειοτοΙοι·ε ιΙοΙΙο οπο πιιιἱοο ιστοποοιιο,

οπο οοοο8Ιἱετε. οερἱΙπΙιιιειι1ε ἱ νοΙοτοεἱ μι·ορπι;ιιπΙοτἱ αΙεΙΙιι

1ετΙε ρετεε,οπ11ο1ο οι Μτἱοει πει πο το ΙΙτιιιιιιο, οπο ι·ιοοιιενο,

οποεἱ ροΙΙποἱο.‹Ιἱ-.εἱοπτειπι, ἱΙ ρτειἱοεο ιΙεροοἱΙο τΙεΙΙο εροι;ΙΙε

ιιιοτΙοΙΙ ιΙεΙ Ιτιπιοεο 'νοεοονο .ο`Ιρροιιο. Θ), ε οΙιε ιιεΙ εἱΙειισἱο

ιΙεΙΙο οπο οοΙἱΙποἱιιε, ο εοΙΙο υπ οἱεΙο ποπ 1πτΙιοΙο οοἱοΙει

τιιοτἱ ε οίιΙΙε Ιιεε1ειιιιιιἱε ιΙετ,τΙΙ ετεεἱπτοΙιἱ, οοιιοεοετο ο Θ.

ΙΙπΙιτειιιΙο ε ο`εποἱ οοιιηιπΒιιΙ (ΙΙ εεἱπΙἱο πω. οἱπιοτο ρποἱΙἱοπ,

ρετ οοιιοπιιιετνΙ οοΙΙο ιιιοιιο ε οοΙΙιι ρειιτιο 1οιιΙε ορετε πιπ

ρεποε (ΙΙ τοΙἱπἱοιιο ο ιΙΙ οπο (8). Πιο πει ιιιοιιοπιεπΙΙ ρἱἱι

τἱιιιιιτοΙιενοΙἱ οι οπεΙΙο επι ο Ι“ερἱε1‹ιΙπ οοιιοοΙοΙοτἱπ οπο ρορο

θἱιιιιιιοοο ἱιιοἱτἱιιο οι νεεεονἱ ο1τἱοειιἱ εεπΙἱ ἱιι $οττΙεπτιο, ε

ρἱοοειιιἱ τἱροτΙοι·Ιπ οποΙε οἱ 1ο οοιιοετνιι1ει πο Επιιοοἱο, ποοἱο

οἱ κοπο οοιιιε πι οπεΙοοιιιιπο πετπτοπ Ι'οεεετο ἱιιεἱειιιοοοιι

Βιιιτι1ε Ιο οοτἱΙΞι ε Ιπ ειιρἱεπιο, ε οοιιιε οι Ιιιιιἱ επ οΙ οποτε Μ)

τἱοροιιοεεοετο· πι Ιπἱ εἔτεπἱστιιειιΙε'Ιο ρει·οΙο ε Ι`ἱιι1εΙΙεΙΙο,

πετ οοπεἱεΙἱπτο οοπ εΙΙἱοποἱει ιιεἱ ρετἱοοΙἱ Ιιι οοεΙοιιιο., ε ιιεΙΙε

ειντετοΙΙΙι -Ιο ιιισ.πεπε1πΙΙΙιιε, τΙεΙΙο οιιοΙἱ το ε1εεεο οποιο το

ποιο, επ οτε πετ ποτε οΙ ιιιοιιοο οοπ τιιτι ο Ιοιιιἱιιοει πΙΙ εεειιιρ1.

υιι.ιεοΠετιιιιω τιωτιιιοι·.ε πισιποοπω πο”

8ΥΙΙΙΙΙΑΣΙΙΥ5.

[οποιο |οι·.τίίοπ ρπίοι·σί ίπίπιίσπο, οί ποσο· ιισι·ίοιιίο οποσ

σίιτίο1ίοιιίο ίπσίίπί1, οτσάσπίπιπι οιιίιιιοπ .τιιίισοίο.τσ1, σ! πσπ άπιστοι

(1)Ι.'ιιεοπτιιἱοιιο οι 8.8ἱιιιπιοοο ιιΙ ροτι1ἱ1ἱοοΙο,Ιο 50181118 ‹ΙοΙΙ'ιιτι1ἱρπι›ο

Ι.οτοτιιο, Ιει ‹Ιεοἱ5ἱοιιο οοΙ το Τεοοοτἱοο, ἱ νπτἱἱ τοιιοἱΙἱἱ τοΙεΙιτιι1ἱ ἱτι

Ι·Ιοτιιτι , ο οποτι1'ειΙΙτο τΙεππο·ικΙπ Ισ ιιιἱοτιἱ ο 8Ιἱεοτἱ11ἱοἱοποε1ο ιιτιιπιοοο

ροτιΙοΙἱοο , τιπΙἱνο οι $πτ‹ΙεΒτιπ, ο εΙειΙο πο πιο τἱίοι·ἱΙο Ιπτ8ππιοτιΙε

ιιοΙ Βί:ίοπι.ιι·ίο Ιιίοοι·ο/ὶσο εΙσί 5οτιίί ίί!ποίι·ί (νοΙ. ΙΙΙ, οπο. 189 ο εεε.),

τιΙ οποΙο ρετοἱο τἱτποτι‹Ιο ἱ Ιο11οτἱ οΙιε νοΙεεεετο πνετιιο ρἱίι οἱειεείι

τιοΙἱιἱιι.

(θ) Βειτοτι., πω. σοοΙ., πο οπο. 604, Μπι. 88 οι 40. ΙΙ οοτρο οι

8. Ατ,ιοεΙιτιο Πι οπε1οιΙἱΙο ἱτι $πτίΙοοιιτι ροτ οπτιτσιι1.ο ο ρἱίι πιιτιἱ , ο

οπἱιιτΙἱ τιοἱ ρτἱπιἱ Ιπο1τι οεΙ ποοοΙο ο11:ινο ίπ 1τσιεΙ“ετΙΙο εοΙειιιιοπιοτι1ε

ο Ρπνἱπ πει Ιιπἱ1ρτιιπ‹Ιο το πει 1.οποοΙιοι·τΙΙ, Η οπεΙε Ιο ι·Ιοοπ11ο ιΙειΙΙο

τιιιιιιἱ τΙεἱ Βιιτποειιἱ , οοτιιο τι νοοτἐι ο επο Ιιιοδο.

(3) Βτπτιιοεἱο νεεοονο ‹Ιἱ ΩοιἐΙἱοτἱ οοοο1εο 5. ΡπΙποτιπἱο ο πΙἱ οΙΙτἱ

νεοοονἱ πΙ`τἱοπιιἱ σοἱΙἱπ1ἱ πιο ΤτοεππιοτιοΙο, ΙιιτεΙιεττοΙο νετεο ἱ ιτιεοεεἱτιιἱ

οι εοοοοτεἱ ο οι οοιιεοΙοιἱοιιἱ, ο οοτιοεοε11ο Ιοτο ιιπ Ιποπο οοοοτιοἱο

ρτοοεο ιιΙΙ:ι ΙιοεἱΙἱοιι οι 8. $π1.πττιἱτιο ροτ οοἱΙἱοπτνἱ οτι τιιοιιἱεΙετο

(τω. ΤοΙπ, Βι.·:ίοπ. Ιιίοοι·. οι $οιιΙ. Π!. , νο!. Ι, ποπ. 145, πτ1.

Βιιτιωειο, ο νοΙ. ΙΙΙ , τοπ. 171 , οτι. 8. 8ο1πι·πίπο ). Η ἱιι οπεε1;ο

ΙτπιιςπἱΙΙο τἱΙἱτο οΙιε ἱΙ νεοοονο οι Βπορε εοτἱεοε Ισ ιιιπεεἱοτ ριιτΙο

απο οπο οροτσ ἱτι τΙἱ1εοίι ιΙεΙΙιι Ι“ετΙο οπΙΙοΙἱοπ, ο οπο πεΙ 591, ο ἱιι

6ιποΙ 1οτιιο, ποεεπιΙιτοΕοεἱ οοιιοἱΙἱπτπιοιιΙο οοΒΙἱ οΙΙτἱ εποἱ οοτιηιοετιἱ

οι εεἱΙἱο, ποιοι Ιπ Ι”ειιτιοοπ ΕρίσιοΙο είποιίίτο επΙΙο 8τπιἱπ ο οιιΙ ΙἱΙιοτο

τιτΙιἱΙτἱο , ἱιι τἱεροεΙπ ιιΙΙο ππΙιΙιΙοιιο ρτοροειε οτι πΙοπιιἱ πιοιισιοἱ

οτἱειιΙοΙἱ (Ρετι·πιι‹Ι. ιΙἱποοιι., ίπ οίί. δ. Επίοσπί., οπρ. ΧΧ, ΧΧΙ, ΧΧΙΙ).

Μι τιιειΙοεἱτιιε ο ι·ΙροτΙοίο ροτ ἱπ1ἱστο ΜΙ Μπιιεἱ ιιεΙ Ιοτο. ΠΠ οοΙΙο

ΟοίΙσ.·:ίοπσ ίΙσί σοποίίίί (οοΙ. 591 , 09 ο οοπ.) ειο11ο οποεπι τπΙιτἱοπ:

Οοποί!ίππι $οτιίίπίσποσ Ερίιπ:οροι·ππι οβίσοποτιιιπ ίπ 8ιιτοἱιιἱο σα·ιιΙππι,

αίτιο, π( "τω" οεσσττιπί, ΟΙιι·ίσ1ί ΙΙΧΧΙ, πο! ι:ίι·σίΙστ, επ ο ἱτι1ἱΙοΙπ1π:

Βρίσίοίο δοποιίίσο Βρίσοοροτοπι οι`τίσοποτππι ίπ 5:ιττΙἱιιἱπ σ:ι·πίπιπ, :Ισ

οποία ΙΜ τι Ιιπιιιοπο ατΙιί1τίο. ΙΙ οπτοἱιιπΙο ιΙΙ Αππἱττο Ιιιι εορτπ

ςπεο1.' ορἱεΙοΙπ πο' εοοοΙΙετιΙο ιΙἱεεετΙππἱοιιο εΙοτἱοπ ο οοεπιπΙἱοπ τιοΙ

ίσιο. Η Οοποίί. Ηί.πιππ.

(4) Ρετ ποπ οττεοπτε ἱτι πιει” Ισ πιοΙ1ο ρτονο οπο οι ρο1τεΙιΙιετο

6ιοοπττο οοΙΙ:ι ΙΙΙιοτπΙἱΙο οι 8. ΒΙππιιιιοο, τιιἱ οοιι1ειι1ετο ιΙΙ τἱρεΙετο

Ισ ριιτοΙο οοΙΙο οππΙἱ τιοΙ Μοτο ΡοπίίβοοΙσ οοτιο τἱΙ`ετἱ1.ο ιιΙοπιιο τΙεΙΙο

:πιο Ιπτ8ἱιἱοτιἱ. Πίσ (ίεΙσ.τί $μπίπιασΙιπο) οιππί ιιππο μι· ιέ[πίσοπι το!

Βιιτοἱιιἱοιιι φί.π·ορίσ πιο ίπ αιτίΙίο σι·οπί ι·σ1ι·πτί, ρεοππίαε οί υσσ1οσ

ιπίπίσπ·οΙιοί. Ηίο σιιτι1ίυο.τ πιο· Ι.ίοπτίαπι οι ιΙΙσπίοΙο·ππιπ , οι που· πί

υστ.το.τ ρι·οοίπσίασ ιισοππίίσ ι·σιίεπιί1 , σι ιίοπο πιπίίίρίίσουί8 σ8 ι!ίιπί.τί8.

(πιο. ροπί., ίπ οί8. δ. δι|πιπιοοπ. Ραμ). Ιτι @πιο ροἱ οἱ πρρπτ1ἱοιιο

ιιΙΙιι ττιιιΒιιΙ1Ιοοιιππ επ πΙΙπ ερΙοιιοἱοειιπ οσΙΙο ορετο οΙιε ο8Ιἱ 1εοε

ο8οεπἱτο πετ ττιπ8Βἱοτ Ιπε1το οοΙ οπΙΙο οεΙοττιο, οἱ ποὺ Ιο8ποι·ο (τυπικο

πο· εοτἱνε ΛιιπεΙοεἱο ΙιἱΙιΙἱοΙοοπτἱο.

ιίΙοιιιίπί οι·σοσ άί.πισι·σο, ποπ ο·ιποστσεσσ8_ πο! οπο· ιιοιιοοο, ο

οπίοοε ποιοί! /πίσ ρσπισυστοπίσ σοίοοι·ί. Βσι,ιπο1 οιίίπισ ίίίσ ίπ

ποπιστο οσε1ι·ο,- πιο. .<ιίοί ποπ 1οιπ ίπ ιιιοί1ίίποίπσ σωστοί ίπ άσω

Ιίοπσ οοιιποίοσπίί. δοι·ίρίππι σοι σπιπι ιίαίοπι δοίοποσ ρο1σ.ιίοΙσπι

ο! .ιστοοοδ|ιι·ίοίί οι·ίοι·οτσί: οί ποσά είσ ίι·ίίίοο ίποστιίι·ί ιιο.τοσ1,

Μτι·σίτιπποσι·σ1πτ: μοι! οι: ιιιοΙσί.τ, πο @Μαιο οΙίπισπΙο πουτσ

πο!. Αι! οσε .πισοίοίίΙστ ι1ίο1ιιιιι σει: ΝοΙἱΙε 1ἱπιει·ε, ριιεἱΙΙπε

μια: οοιιιρΙποπἱΙ Ρο1τι νεο1το ποτε νοΙιἱε τεοπιιιιι. ΙΙσπίί ποστ

οσε οίοάίασ ιισι·πιίοι·ιιιιη, πιο ιιιοι·σίιιΙο Βοσίσ.τίοσ ιιισιιιίιι·ο ιστο

σοι·σί, οί οι! σοσίο.πσιιι οίοι·ίοιιι , ποιοι ιιστάιισσι·σ1. @πιο |ιοοσοί

οποίοίπο ιιιίΙί1σ.τ., οοι·ίοιιισιι ο.τΙσπάί1: οιίί Ιτίοιιιρ|ιπιιι ιιισι·σοίοι·,

πιο· ΙιείΙο σοοιιοτοί1ι‹ι·. [Πωσ ιιισίιισι·σ, ποσά ιιοιιιιποοίπτ ο οποίο

οπίσιο ίπ/πίοσ οίι.τ1ιι(σι·ιιιιΙ. Ι'οίιίτοπιιι σε1.τοοσιοοείΙΙσ τσ! |ιο.τ1ιο,

πιο ποπ Ιοιπ ποιίοι·ώο.τ οοποπσοίί παιιάστσ, οποιο ιιισιιιίίιιι.τ.

Μπίστι: .που οοιι/σε.είοπίε ιιι·οσιιιίο, οοοιπ ιιοιιιίιιο1οσ ιιιοιισιτο

ιίιοιιίίο1ίο. .οι ίΙίο ρ(σι·ίιιιιοπσ σίίοιπ πιίποί·ίτ ιιιστί1ί ροι·.τοποο

|οοοι· |ιιι-ιιιοιιιι.τ οιίιέποίΙ:·. πιο πί.τί στοίίο πομπο ποπ ιτίοιιίΙ.

],τιοσ σπίπι ίπιοοοισ σο πι1οποοίί οι-οίοίί, οικείο πιο ιιισι·σιιιι· σί

ιπίστ |ιοιιιίπιιιιι 1οι·ιιισπΙο ποσίοι·ί.

Ρι·ο!ί:οί.τ ποπ στὸ οπο: απ. /στοοτσιιι ίπ ·οοοίο οοσίο.τισιιι πιο

ιιιοι·σ οο!!οοπίί.ο. Ποσα ίιισι·σιιισιιίο .πιο σΙίοίιιοσ οίι·ίο1ιο ίπσσιι

οΙίι‹ιιι-. Ποπ σε! οικω σοι ίπ Ιτορποσο @οι πο.τίΙο.τ οΙΙοίίί ΙοιωΙίοιιε

πιο ιιίπσ ιιιοπί1οι·σ οίσσι·ιιιιί: οποοοπί·οοπτοίσιιίίοιιι οίιι·ίο1ίιιιιί

οπωοοίσί οῇ”σι·ιιιι1 ΙιίοΜίιιισπ1ο ιιι·οσοοπίί. Και οι‹ίιἰσιιιιιἰι·1ιι1ί.τ

οτί οπο-πι [σοί.τ1ίο, πιο .ιοπιιιιί ιιι·οσιιιίί ι·σε1ίίπιίοιισ .τηιστοιισίο.

οποσ! 1οιιισιι, ιίίι·σσΙίο οι! |ίίιιιιιι πο.τΙτιιιιι Ν. Ειιποιίίοιπ ίππω

πιοιι ίίΙσι·ίτ, ορσι·οοιίο, Ιισο1οτοιιι Νο Με σ! Βοιιιοιιί Ιισπσ‹ίί

σ1ίοπσπι τιοεσσπίσε, πιίσίίοο.τ ποπ πσοοιιιπο. ΑσοπιίΙσ οσπσι·οικίο

ποίτοοίπίο ιποίοίοι·ιιιιι ιιιίίί!ιιιιι, ποιο σ!1οιιτοσείι·οιιι ιιίοιιι πόσοι
ίπ οποσίίίτ ίιιπιστοίοι· οοπουίί. Δ ,

ἴσ!ίοίΙστ οοιι/σο.τίοιιί.τ ιιιιιπσι·ο οοπτιιιιιιιιοισ είπω Ποιοι, σιοπ

πι.τίιιίοοιιστίί ·ι·σιίιωσι·σ σοο!σείίο ποίσίσιιι,· σ1ιπιιιοσι·οι·σιιι, ποσοι

ίιιιίιιιιιίί οιίοστοί1ο.τ, μισώ άιιίτσιίίιισ οοιιοοίσίίιι· (δ). _

Ι'οΙπει·οιιο ἱιι1οιιΙο πετ Ισ Βοι·ιΙεπιιιι ιπετιο ποετΙι1 ΒΙΙ ενειιΙΙ,

ο ΙἰΙοει·ἱοο, εποοεεεοι·ε ιΙἱ Ττιιοποιοποο, τεε1ἱΙπἱιπ οι νοεοονἱ

Ισ Ιοτο οΙιἱεεε, ο ἱ ρτοεοι·ἱ11ἱ ι·ἱοΙιἱειιιπνο ιΙιιΙΙ”οεἱἔΙἱο (523) (δ),

 

ο ίΙεΙἱιιιει·ε, πεπτρειΙοι·ο ιΙεΙ τεπιιο τοπίΙσ.ΙΙοο (530), ΙπεοἱπιοΙο Ρ_ Ο ,,_ Μ,

1τπιιοπἱΙΙοτε εοΙΙο ἱΙ Βοτει·ιιο οι Μάο, οΙιο πετ Ιπἱ οοΙ ιιοπιε

οι ιΙποε νἱ οεετοἱ1ιινει ἱΙ οοιιιιιτιοο. θαι1ο (ΙΙ ιιιιιἱοιιε, ειιι,τοι:ο ο

ρετἱΙο ιιεΙ 1τοΙΙιιι·ο Ιε οοεε ριιΙιΙιΙἱοΙιε, (Μάο 1ο ίΙορρτἱιιοἱρἱο,

ο ιποεΙτοεεἱ ιο πρροτεπιπ ποιτιο (ΙΙ Ιε‹Ιε ἱιιε‹ιτι·οΙΙο; πιο ροἱ,

Ιο1Ιοεἱ ΙπΙοτορετοιιΙο ρεΙ εποοοεεο τΙεΙΙο οπο ΙἱεΙπ Ι”οι·Ιπιιο, Ιπ

οΙἱπὸ Ι'πιιἱτοο οΙΙο 1ιτπιιιιπΙε, ιι1ειτο ο (ὶεΙἱτιιει·ε Ι'οΙ›ΙιείΙἱειι:ο

οιΙ ἱΙ 1ι·ΙΙιπ1ο, ο οοοπροΙο Ι'ἱεοΙπ πετ ιΙεΙοιἱοιιε, εοτἱεεο ο (Ιππ

εΙἱιιἱοιιο, οπο πιο ίιοοἱιιεενοεἱ τι 8πεττεΒΒἱοτο ἱιι ΑΙτἱοπ, οοοἱο .._ Ο Ν_ 5,,_

Ιο οοοοιτΙἱοεεε εο11ο Ι'ε8ἱ‹Ιο ιΙεΙΙ'Ιπιρετο, ε ΙΙΙ οἱπιἱ Ιο εστι

ιοιιἱεεο Ρετ ιτιοιιΙειιετοἱ ιιεΙ οπο οποιο εΙο1ο ίΙ”ιοτΙΙρεπτΙεπιπ σ).

« Νοτι Ιο ρετΙἱοἱο, ε8Ιἱ ιΙἱοοτιι, ποπ Ι`ἱιι8τεΙἱ1ποἱιιε ονετΙο

» ερἱτιΙο εΙΙο ι·ἱΙιεΙΙἱοιιο, πιο Ιπ οοΙο. οτπίΙεΙ1Ιι οι θεΙἱιιιετε:

(ό) Μοιιοἱ, δε. Οοποίί. που. οί οιιιρΙ. ωΙίωι., 1οπι. νιιι, οοΙ. 91'7-18.

(θ) Ηί!άστίσπσ σο: Επιίο:ι·ίο Ρ'αίσιιίίπίοπί οποπσΙί |ὶΙίο Ρι·οο·τσοΕπσ. . .

ίίσσ1 ο ?'το.ιοπίππεΙο σοοι·αιπσπ1ο οποοίπο , πι: σοΙΙιοΙίοίσ ροτι:οι·σ1, Ιοποσ

οίίπιί, οποιοι σιίροι·ίοι·σ.τ ποσο, £ποσπίπιπ ίιπιίοίί , ιι1οπσ οποσ ι·σοπί

σοίΙιοίίσοσ Μι σα·ίΙίο πσί·οσονί1, ο! ι·ρίσοορίσ σα·Ιοείο.τ "οποιο ($ἱποτι.

1Ισσοσσίιί. Μπι., ΙἱΙι. ΧΥΙ, ποπ. 986, οιΙΙ1. ρτποιΙ.).

(7) Οοοιιε οποσ ο Οοίίιπσι·ίσ ποσίοπ.τ οιο1οσιισι·ο ΟοΙΙιίισ, οπίπιο

οποία οι· ίπ τοσο.: οοσποί.τ ποπ”, ποπ στοα άοιπίππιπ @Με πίσω.

Ισ πο τσοσπι1οπι 8πτοἱπἱοιπ πι" , σι οπ.<ποσίίοο οι ιι·ίοοίππι σο: σο οπί

οσπάί οτοίίο πιίσσ·ιι:; [πωπω .σπεσσστππι ω: οσοπο σιι.τίίπσι·σ ποπ

απο”, οπίπ ρτοίίπτω ίπ 1ιρ·οππίαΙσιπ ίποίίπονί1 , πω: σοΙππι ΜΜΜ

ποπ. ιπίσίί, σα! ίπ.·ιπΙοιπ μι· ίΙσ|σο1ίοποπι οοσπρουίί , σοίσπσοτισ μα!

.ίπείίπίοποσ σΙ[ι·ίαιιπ στοπ Πίίίιιιστσ ιΙσίιοίΙοτσ οίοίποτα1, ποσο οί τοπί

ρτί1 σα. Ρτοοοιι., Πο πεί!. οοποίιΙ., ΙἱΙι. 1, οπο. 391 , οπο. ρτοοιΙ.
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ειναι· σιιΙΙ οοιιαΙιΙσιαισ· σούι @Ισια Ι ΙιαιΙιαιιι Ιι·αιΙαιιιοιιιι σ

ΙΙ ιΙΙαιιιιιαιισ ιιιιοοσοσι·ο οι σιιοΙ νααιιαΙσ ίοιιοσσ, ιιο αοΙΤο

ιιι€ΙΙ Ι'αιιαιισ οι ιιιαιιισιιοι· Ια Με α σοι ιι2 στα ΙιιιΙσαιιο:

·σεισοι·σ ιιιι8ΙΙοι σοιισι€ΙΙο ιισινιι·σ α ιιιι το Βιιισισ ο ΙισιιΙαιιο,

αιισι οΙιο α ιιιι το οιι·αιιιισ. Ε ροισΙισ ιισοοσειια Ισ αιι·ιιιιιονα

›ι α Ματια εΙ ΙιιιιΒΙΙΙιΙαιΙσ, ειιριιΙΙοαιαΙσ οι ριισιιιο εοσσοι·οο·,

» αΙΙΙιιοΙιο ιιοΙ απο Ι'ιιαιισειιιο Τα νοιιιΙσιια ιΙσΙΙ'σΠοαο σα»

ιι ιιαι·σα ιισιι Ι'ορριιιιιοεασ » : Νσοιισ μα· ιιισιι·ιιιιιιιάιιισιιι σα!

ρσι·|Μία·ιιι ο άοιιιιιιο οποσ ιιΙσοσίασο, στι! σ)ιιιιι οο!ισπισιιισιιι σκι

ιΐισ!ίιοισιιι αδικα! οι ίιιλιιιιιιιιιι)ιο!ωπ σιιιιισιιι ι)ιιοιιο.σ σωστσσι σοσ

σϊάσιοιισ, σιιίιιιο σι ΙιΌσιιΙ-ί οιισσαεσ ιισσιισο, Ισιισσοιιισ ρι·ιισσιιιι

διιιιΙο ιισσοίι·σ Με, οιιιιιιι @Μιτου ιιιίοιιισ ισπρσι·σιι!ι. (_)ιιοι·σ Ισ

απο σσιι!ίσιιιιι ΜΙ, σκοπο, ιιιιισιιιιιιιι, οι Μισο ιιισ ρσισιι)ιοιι.ι

οιιιιιι·ι ορο.: ροιι.ιιιιι ι·σσίαΙσι·σ (Ι). ΒιιιαΙιιιιαιιο, ιισο α νοιιιΙσισ

ιιιι·ροιιισιιιο αἱ-ειιοΙ ειιιιΙιΙΙΙΙ Ισ Ιοα<αι ο Ι ΒιιιιΙΙαι, σ α σσιιιιισαι·ο

σαι Ιιαι·Ιισι·Ι Ια μισο τΙοΙΙ'Ιιιιροι·ο (9), αιιιιοΙιο αΙιΙιοι·ι·Ιι·σ, αιι

σοιιιΙο σου απο ΙσιΙσι·σ ΙΙ ΙιαιΙΙιιισιιισ (ΙΙ θοιΙα, ο σΙιιαιιιο μπι

ιιοιιια Ια οι ΙιιΙ ίοΙΙοιιια, Βιιιαιιιιια Ια ΙιιΙοιΙοΙιΙι., ιιινΙαιιιΙσΒΙΙ

ιιιαΙοιιισ ΙΙ ειιο ΙσααΙο ΕιιΙο(ι,Ισ, μα· ριοιιισΙΙσιαΙΙ α. νΙνα νοσο

εοΙιΙαΙΙ ο σαρΙΙαιιι, ι σιιαΙΙ, ιισιισΙισ αΙΙιιιιιΙοι·Ιο σαι ΥαιιιΙαΙΙ,

αιιιρΙΙοι·σΙιΙισιο σου ιιιισνσ οοιισιιιεισ ΙΙ απο ιιαιισσιιισ ιΙσιιιιιιιο.

Παω ίιπρσσαιοσ ορό.εισΙιιιιι (θοάσσ) οσσιρισιισ, ΕιιΙοσίιισι Ισα

σώσω απο :εισαι Μια, σκίσω σίιι.ι ρπιάσπιίαιιι, ιιιαΜισσι,

πισιι σιιισσιαιιι ίπ οοσίσιοΙσ ίιισιιιιάιι οο!ιιιιιαισιιι Ζοιιιἰα£, άσιιιάσ

σ:σσισιιιιιιι , ιίιισσσσιισ ρο!!ισσιιιι·, μεσω ποπ .σώσω ιιι.ιιιΙσπι τσ

ιἰιισσσ, σσά σιίοιιι Μια σφι” και νιιιιάίΙσι··ιιιιι ιιιιιιία Μέσου

ιιισάο ισι·ι·σσί ρο.ισσι (3). ΕιιΙοι;ισ ιι·ονο Ποσα σιιοοιισαΙο σι

ααισΙΙΙΙΙ, οσα αΙΙ'εΙΙιινα Βια ΙΙ ιισιιισ ο Ι'αιιΙσι·ΙΙΙιι καιει, ο εαΙΙΙσ

ἱιι ειιρσι·Ιιια σοι· Ι'ιιαιιι·ραΙσ μοιοι·σ, ιισιι αι·ιιιι, ιια εισΙιΙαιι

σΙιΙσιΙοα (Μι σα (ΙΙιιαΙΙιιιαιισ, ισα εοΙΙ όσοι ναΙοιοαι οι) σειιοιΙι

ροι· 8ονοι·ιιαι·ΙΙ. ΙΙ ιιιιΙανια θιιισιιιιιαιιο, ι·ΙοσιιοεσοιιιΙο ιιι ιιιιοΙ

Ι'αΙΙσ Ια εΙσΙια ΙσιιιοιΙΙα οι ιιιι ιισιιιο ροιΙΙιΙσ σ ιιΙσαΙο, αρσιΙΙ

αΙΙ'ιασΙα σι.ιαΙΙι·σσοιιΙο ιισιιιιιιι οι ματια οαρΙΙαιιιιΙΙ σα Βιι·ΙΙΙσ,

αΙΙΙιιοΙιο ιασοοιιαιιιΙσσι σσΙΙσ ιι·ιιρρο ιΙΙ ΒοιΙα, Ια ιΙΙισιιιΙοε.εοι·σ

ΙΙαΒΙΙ αεεαΙΙΙ ιΙΙ θοΙΙιιιοι·ο (4).

Μα (ΙσΙιιιιοι·ο ιισιι ι·Ιιιιαιιοι·αει οιΙσασ Για Ι ροιΙοσΙΙ σΙιο Ιο

ιιιιιιασσιαναιιο, ο σΙΙΙΤοι·ΙΙα ασ αΙΙι·σ Ιοιιιιιο Ια σεριισιιαιΙσιιο οι

Τι·ΙροΙΙ Βια σοοιιραΙα σα ΡιιιΙοιιιΙσ, ι·ΙνσΙεσ σΒιιι σου ρσιισιοι·ο

ιι ι·Ιοιιρσι·αι·ο ΙΙ σαιιιΙσ ιΙσιιιιιιισ, σ α ριιιιιιο ΙΙ ΙιαιΙΙιιισιιΙο οι

Ποσα (δ). Αι·ιιιαΙι ρστοιο σιιιιιιιο ιιιΙΙα ναιιι)αΙΙ, σοι ιιιιαΙΙ αϊ

σοι ΙΙ οοιιιαιιιΙο αΙ ειιο ΓιαΙοΙΙσ Ζαισιιο, ΙΙ ειιοιΙΙ οοιι σοιιΙσ

πισιι ιιανι αΙΙα νσΙΙα ιΙοΙΙα Βαι·ιΙοαιια, ο σσιι ίοΙιοΙΙΙι ματι αΙΙιι

ρι·σιιΙσπα ι·ΙοοιιιιιιΙεΙο Ια σι€ιιοι·ια ὸσΙΙ`ΙεσΙα ι·αρΙΙααΙΙ ρσοσ

ιιιιιαιιιι σαΙ Ποιο Ισιιιοιαι·ισ ο ι·ΙΙιοΙΙσ. ΙιιιροτοοσΙισ Ζαιοιιο,

σΒαι·σαισ Ιιιιρι·οι·νισαιιισιιΙσ ιιοΙ ροιισ ιΙΙ ΒιιαΙιαι·ι, ο ριοΙΙΙΙαιιιΙο

ιιοΙΙ'αιιιΙσια ιΙσ'αιιοΙ οΙιο αιιοΙαναιισ αΙΙα ΙιαΙιααΙια, εοοιιΙΙααο Ισ

ιι·ιιρρο ιιιοι·σσιιαι·Ιο οι Ποσα ο ιΙσΙΙ'ἱιιιιισι·σ, σειιιιαιιο Ια οΙΙΙἑι

Ο σιιιιΙ αΙΙι·ο Ιιιοἔο Ιιιι·ΙΙΙΙσαΙσ, σ Ι'ιιειιη›ιιΙσι·ο ἱαΙοεασ σαιΙιιΙο

=_Ψ.Ἡἔ_0Ξ

(ι) Ρι·σσσρ., Πο ΜΗ. σιιιιιΙα!., Ισσ. οι!.

(9) Ρι·οι:ορ., Πιο!. σκακι., σαρ. Χ!) ο ΧΥΙΙ.

(3) Ρι·σσορ., 0ο οο!!. σιιιιιιιι!., ΙΙΙι Ι, μια. 391, οιΙΙΙ. ρι·αοιΙ.

(4) ΒιιΙοσόιω @Μου ιιι 8αι·ιιιιιιιιιιι ρι·ο('σσιιιι 0οιΙαιιι ιπι-παει, ΜΜΜ

ιιυπιιιισιμο ι·σα·ιο σιιιιιριο, άσσο ασ ιαισΙΙιτι·ιι ΙιαΙισι·σ, με , Ισσιι3 ιπι

ρσι·αιοι·ί.ι· ΙΜσσία, «Π, α· σιιιιΙσπι ·ιιιί!ιιιιιιι .Μια ΜΜΜ, @σε “ΜΜΜ

σωστο. ΙΜ· φωσ .Ιιωιέπιαιιιω ποπ .παπα σπάσιμο , «Μεσα σιιιιάσιποσπισκ

απο σιιιιι θιρ·ίΠο, κι ιιιωΙππι (Μάικ σιισιοι!ιι·σιιι , μια! Μι., Ρωσσια.

19ο Μ”. ιιαπιιιι!., Ισο.ισΙΙ. (

- (5) Ρι·οσοριο,ασι·Ιιισι·σ ιισΙΙα επειτα ναιιιΙαΙισιι, ιι·σνανιιιιΙ ἱιι ΙαΙ Ισιιιρο

ιιι 8ιιιασιισιι, ο ι·ασσσιιΙα α ιιιισιιΙσ ρι·ορσεΙΙσ, σΙια ιιιι εστω ιΙειΙ απο

αΙΙισι·εαισι·ο, ΙΙ ιιιιαΙσ στα απο ιι·σ ΒΙσι·ιιΙ ιιναιιιΙ ιιι 0αι·ΙααΙιιο, ανσααΙΙ

ι·ΙΙ'σι·Ιισ πα Ισ αΙΙ.ι·σ σσιισ, ι:Ιισ ΒαΙιιιισι·σ σι σοσιιιιανα ιιιΙΙοι·αιιισιιισ

ιΙσΙΙα ιιρσιΙΙιΙσιισ οσιιΙι·ο Ποσα: Ιιιπιιιιιι σοιιΜι 0οσωπι «Μπακ ΜΙΒ

ορροι·αιιιιιι ιι·ιιιιιισσι·α-(0ι· Μ). οσιιιιιιΙ., Μ. Ι, μια. 328, ωιι. ριαοσ.).

ιιι ειιο ιιιαιιι ιιιιιασΙσ αΙ @και ίιιιισιιο ιΙοΙΙο ειια ιιι·Ιιιιο νεο

ιΙοΙιο (δ). ΕΙιΙιιο οι φαω νιιισι·ια, ο ιΒιιαισ ιΙσισισαειι·ι οι

ΠοΙΙιιιιοι·σ, οΙισ.Ια Ι`σι·Ιιιιια ο Η ιαΙσι·σ οι ΒοΙιεαιισ αιιοαιισ Βια

ιιι·οοΙι·αΙσ ιιι· θαι·ιαΒιιιο, Ζαισιιαιισιιιι.εισ αΙ ΓιαιοΙΙο Ι·ιι·ισιιΙΙ σα

Ιιιι σΙΙσιιιιιι, Ια ιιισι·ιο οι Ποσα, ο ι ιιοιιιιοι σΙιο ρι·οραιανασι

α ιΙοΙιοΙιΙαι·σ , ιιιινιΙαιιιισΙσ α σσΙαΙιται·σ οσα) ίσειιι·σ ιΙΙιιισειιι·αιιοιιι

ιΙΙ ΒιιιΙιΙΙο ΙΙ Ποιο ιιιοσιιιιιισΙαιιισιιιο ιισΙΙα ειια ιιιιιιιοαα (7).

θοιἰαιιι @σπασω πισιι ιιιιιιιίοιισ ρσι·ιία.<ισ, οι ιπ.ιιιΙα-ιιι ισιιι·σιιε

ι·σοιιο Ιιιο ·ισσιιιισιοιιι , ο ναιιάι)οι·ιιιιι ιιισιισ ΑΙσιιοι··ιιιιι στα,

ριιο|σοΙο ιισιασ: σιιαρι·ορισι· οισΙοι·ιΖισ /αιιιιιιιι σο!σοι·ί!ιι(σωσ·ιισ

ασίιο: ι·σσίσιισσ ι·στο οικω, από ιιο.εΙΝιιιι ιιιοεισ!σισ .ειιιιι εισαι

(οποιο, σ:σιεΙιιιιιι σιιιιιιἰσιιι /οι·ιιιιιιιισ οτσι·ίΙσι· σαοί!ιιιιι |ιοοιιισοσ,

σοι σίεάσιιι οοιι!ι·α ιιο.ιΙι·οσ ιιιιι|οινο ι·σιιίσιιιιοιισ σοιιιασίσ (8).

Με. Βιιιιιασναιισ ρσοσ αριιι·οσω, αοι·ΙΙΙσ ἱιι ιΙΙνσι·εσ πιει-ιο, ο

σιιοι·ιιΙσ ο όοΙοι·σεο, Ισ ΙσΙΙσισ οι θαΙιιιισι·ο (θ). ιι Ποια ίΙοιΙαι,

ιι ιιο Ια σιια σοι"οπισιισ ιιι 8αι·ιΙιο,αιια (οσα Ισ ραιοΙο ιΙΙ(Σκιιιιιισιιο),

ιι πια Ια εσΙα αννοιαΙια ιισΙ ιΙσαΙΙιιο ανσιεΙΙ ίιιι·αισ ιιοΙ ιιιαα>·

ιι @οι ιισρσ ι ρΙΙι ι“οιΙΙ, σ ειναι· (Μαιο αΙ ίοιιιΙο Ισ ιικασΙιοιιισ

» ο ι;ΙΙ αιαΙΙ οι (Ισιιεοι·ιοσ. ΙΞεσσιαι σαΙιιαΙα Ι'ΙσοΙα σαι ροι·ι)οι·

Ι'.ΙΙιισα, σο ανσιΒΙΙσΙσ οοιι ιιιαΙσ ονοιιΙο ΓαιΙο ραΙσσα Ι'ιιιι

οσα ο σαριισοιοεα ίοι·ιιιιια. ΡοιισΙιο ΒοΙΙααιΙσ οσα ροσΙιισ

ειιιιαιΙι·σ Πι νιιισΙΙσι·σ οι ιιισΙΙο, ο Ια σοιισιιοΙα »ισα ναι»

ιΙαΙισιι ιιιαιισο α ασ Μεσα ιισΙ εισι·ιιι ιΙσΙ (ιι·αιι σιιιιισιιισ.

Εεεοι· ροιΙΙΙ ριιΒιιαιιτΙο ΑιιιιιιαΙα ο (ΙΙΙιαιιιοιιιΙο; ροιΙΙΙ ἱιι

ιιιοιιιο Ι οαναΙΙΙ ο Ια σαι-ι; ο Πιιιαα·,ιιιισ ο Ι'.-ΙΓιιισα ΙιιΙσια

σεεοιο ιιι ροΙοεια ιΙοΙ ιιοιιιισσ. ΙϊαρΙιι ΒΙΙ ανοι·ι, ι ΙΙΒΙΙ ο Ισ

αμεα, ιιοναι·σΙ σεΙΙ οσ'ιιιισι ρἰἱι σοι ιιιισΙιιιιαισ ιιοΙ σαιιιρο

οι ΒιιΙα, ιισιισιιιΙσ ιιοι.;ΙΙ αΙιιιΙ Ι'ι·αιοι·σι Ια αοΙα ιιιισι·αιιια

σεΙισιιια οι ειια εαΙνσπα. ΑΙιΙιαιιιΙοιιαεεο αιΙιιιισιισ Ι εαι·ιΙΙ

ΙΙιΙΙ, ο αΙ απο εοσοσι·εισ νοΙαεεο σοΙ ιιανΙΙΙσ ο σσΙΙ'οεοισΙΙσ:

σ<,ιιιι αΙΙι·ο σοιισιι,ιΙΙσ οεεοι· ναιισ, ιΙαρρσιοΙιο ιιιι εσΙσ ροσ

» ειιοι·ο, ιιιι σσιιαΙο εοΙο οΙιΙσιΙοα Ια οοιιιιιια ιΙσΙΙο οοσο σΙισ

›› ρσιιΒΙΙαια. ()σιιιΙιαΙΙοι·οΙιΙισιιο σιιιιιο'ιιιιιαιιιι ΙιιεΙοιιιο: οσεΙ

))

Π

Ἡ

α·:8αιΜα:8:ασηια.

Σ

σσιιΒιιιιιΙΙ, ο ι·ισιοιοι·οΙιΙιοι·σ Ι'αιιιισα Ισιιιιιια. ο εοεισι·ι·οΙι

Ισοι·ο αΙιιισιισ σου ρἱἰι σοι·α88ισ Ι ιιιισι·ι οιΙ αι·ιοιει σααι,

» οο”ιιιιαΙΙ νοΙσεεο ΙΙ οΙσΙο ρσιοιισιοιΙΙ ιι: Εσιοιίιιισ ρισ|σσιο

ποπ θοάαιιι ίπ 8αι·ιΙΙιιια ο Μια άσβσίσπισιιις σα! σιιοάάειιιι

γαιιάί!οι·ιιιιι (πιο Ισιιιροισ |ιιιιιιιι, ως” σ! σσιστοσ |οι!ίε.ειιιιοα

ιιιί)'ιί .ιιιοι·ι)ιιιιισιο, οφ οσο σοιιιισσι·ι: σιιιιισ.ι θέσ.σι·ίσι ομοσ, οι:

(6) θιΣΗιιισι· αιιισπι Μινι 7'ι·ιροΙι μα· ΡιιιΙσπιιιιιιι, οι 8αι·‹ΙΙιιΙα ρω·

ΘοσΙαπι ρι·ίοιιιιια, ιΙσ ι·σσιρισιιιια περσιε ιιρσιιι ιιιιιιιοιΙιιιπ ΙΒΜοαΜ Μ

οσοαι. . ., ιιισιιΙαπι αστο “εινα” ιιιαιιιιοιυισ, απισςιιαιπ Ποιιιασοι·ισιιι αιι

ισίΙΙιι οι! απ" ρσι·υσιιιιοπι. Ωιιιιρι·ορισι· σιιιιισμιο Ι/ιιιιιΜοτιιιιι ΜΜΜ ,

Μπι πανω· (ΜΕΣ' αι·ιιιιιι, (ιιισιισ /πιστσιιι Ζιι.·ιοιισιιι ρτασ/ισιι σαι οποιο:

σιιιιΙ·ιο ρΙιιι··ιπισ ασ αΙιισι·σ.ι έτι ΟωΙιιιιι |στσοιι.πιιιισ. . . Ζώσα απο θιΙί

ιιισι·ι.ι [πασιν. . . σιιιιι σιωσσ ια 8ιιι·ιΙΙιιΙαιιι ιιιυσσιιισ, Μ ΟαπιΝιι ρσι·2ιιιιι

ι1εσσσιιι)ι2, σΜιαισιιιιρισ σιιιιι ι·σμιιιισ σιιοριο, ασ (ΜΜΜ σιρατιιιιιιιιι ασ

σιιισσιιιιὶ σιιιιι σο Ισιωι·ριφιιασάΙο ιΜο!πιιιιι·, .ιιισθιιΙί0. (Ρτοοορ. , ΙΜ σε".

σιιιιιιιιΙ., ΙΙΙι. Ι, μια. 329 σ 338, σαι. ρι·ιιοιΙ.).

(7) σοι οοι·ο οποία (Ζαισιι) σΙασισπι .Ιιωσιαίαιιί αΙιΜισσισ (πισω

ιιισιοάσισ, ιισσσιιι.ι ιιιΙΙιιισ σοι·ιιιιι οικω οικω «πω, [σπιτι ιιι Μισο

σσιιισιιιιαιτι εσν·ιριέι: (ΜΜΜ £μι·ιιιιιιιιιιιι πο. (σσιιισ ιιοΙ Μαιο). Ρι·σσσρ. ,

Με Με. οιιιιιιιιΙ., ΙΙΙι. Ι, (Με. 838, οιΙΙΙ. ριαα‹Ι.

(8) Ι)ι·οσσρ. Ισσ. σΙΙ., ιισΙ τιιιαΙσ ΜσσοιιΙ:α σιιιιιιιΙΙσ σοιιισ ιιιιααΙ.ιι

ΙσΙΙσι·α ο Ι Ιαιοι·ἱ ιΙσΙΙα ιιισάσειιιια νσιιιεεαι·ο ιιι ρσΙσι·σ οι ΒιιΙΙειιι·ιο, ο

σσιιισ Βιι·ΙΙΙο, ιι‹ΙΙΙα Ια ιιιοι·ισ οι ΒοιΙα, οι·ΙΙααειο οι αρριοιΙαι·σ ιιι

8αι·ιΙσειια , ο ιιανΙΒασεισ σαΙσι·σιιισιιΙο νοι·σο 0ιιι·Ιαειιισ: Ιιιισσσα Ειρι€ΙΙιιο,

σιισπι σωμα έτι 8αι·ιΙΙιιιιιιιι πι€.ιι·ιιιιι ει 1ιισιιιιαιπο πισπισι·ιιυι, οποιοι

ιιι·ορσ ίιισιιΙσιπι σιιιισσα οποσ θοάσισ ιισσιάισισιιι, ασσορίσιισ2, Γαι·ιΐΜοίιισπι

σ οσσιισίο ιι.ιΙπιιοισιιΜ (ΙΙιιιΙ., μια. 339). ·

(θ) ΟίΙσπισι· σιιιισιιι, σιιι€.ισιι ΟαπΙιιισιιισ, σιισιιιιΙιι·ιιι σ Ι/ιινιάιιΗ.ι έκ

8αιιΙΙιιιαιιι Ζωική )°ι·ιιΜ σιιιιι σιι5.ι·τοΙιι "πω, σκι σσιι|σιιιιιιι σοι Μπα

οσιιισπ.ι, σιισπισιιιπι ποιο [στα .ιο!υσσιισιιι καιω, ιιι @ποΙΙε μπασο

ιισπιιοψανέι, σριιισΙσιιιισιισ Ζιιιιοπέ ΜΜΜ" , Μ σα:: Μισο κτίρια παπι:

Ε.ι·ισσιιιιο ρι·ο/σσιο σα. (σσιιισ ιισΙ Μαιο) Ρι·οσσρ., 17ο σσΙΙο ι·ιιιιιΙα!. ,

ΙΙΙι. Ι, μια. 339, 340, απ. ρι·αοιΙ.



. ΝΗΜΑ. δ!!

Ρ. Ε. ΚΗ!.

  

αυτια .ι!ττιιι! σαιτιι!.σ.ια. Μια σπίτι!. ιι! !τι.ιιι!αττι τιο!τ!ε εστι·ατ·ι>.ι α ι ιΙσΙΙ'Α!ι·!σσ, ι!σσισισισ ασ Π!ιιε!!ιι!σιιο, !Ι τιιισΙσ σα! ι·!σι·ι!!ιισισ σ. σ. Μ!!

(!αι!α, τα! α!ι!ισ!!, σα! τι! Α/τίσασ !α!!ιιε .!τι.ε!ίτι!αττασ ιτοιιτ·α!ιιτ.

Ναι!! απο!! /στ!ιιτια ιττ·!ιι.τ σ!!! τ·σ!ιι!!, τιιιτισ Με! σα: σσατι!!ε ιιι

ι!ίσατα. Βα!!ιατιιιε ιιιί!·ιιτ·, ιτατασ αι!ττται!ιιττι σει:στσί!ιι, σατι!τα

τισ.ι σατι!!, σιτ!ιι.ι αιι!ατα σα!!!α Ι'ατιι!!!ατ·ιιττι ι!σασίσττ.ι·, ααα εασιιττι

/στ!τιτιαττι α!!ατττ α!ισ!ιι!!!. Λιτιττια!α.ι αα!ττι α! (!!!τατιιιιτιι!ιιε σ!!

τισε!τστιιττι !ιιτιοσιαιτι α! ττισ!!!!!σιττ ιται!ατατι!, !τι.ιιατιιτ· σα!!! α!

τιασα!ια. αστα ι!ατι!αιια Α/τίσα σιιττι ιιτ.εα δατι!!ιααίττα α! ασε!!

!τιιε !στισ!ιιι·, ιιιιί!ιιιε τιιιτισ αιιία.εσατ·α ισα, ιττ·σ !ααστα ασ σιτ!ιι!σ

!τα!!!σα ι!!!σ.ι ασ Ματσε, οτιιττασ ι!ατι!αιια σιτσε τισε!ταε ιισ.ιε!ι!ατι

!ί!ιιιε. Νο!!! !ατι!ιιττι Βιι!ασ σαττι)ιτα.ι τα!!σ!ιισ, τι!! ε! ααα τα!ίαιια

ειπε, σο! σσ.ισιισ ι!σιατιιία! ασ ττιιιττία!. Ωιιαιιτσιτ!στ !ιιτατια!ι!αττι

ασ εσιι!!ιτ!σιιι, σττττισττιστια, αίτια στ!!! !σσα, σωστα ι!α.ισι·ατι.ι·,

α!! τιασ σπιτι ασια! σ!ασ.ια ιιττσ!!τιαε αι!σα!α. τω. αιι!!ιιι.ι ασ τα!

.ττιταττια ιτατ·ίσιι!τιττι ίττιττι!τια!, σ!α!!ιιττι στ! ααα σιιτατα. δίττιτι! αιτία

τα βι!ιιτιιττι ιιιιιιττατι!σ.ι σσα!τα !ισε!σε, σα! [στ!ιιτιαττι ιττι-.ι!!τιατιι

τσστιιιατα!ιιττιαε, σα! !ιασ .ια!!σττι !ιισ!·! [ασταττιιι.ι, απο!! ε!ττιιι! σ!!αττι

/στια σα.ιιι.ι, ιιιισε τισαίε !!αιιε !α/!ί:σαττ!, α.τειιαεσατττιιε.

Α οσε! !ι!ε!! ιιοισΙΙσ ειισσει!ιι!ισιο Ισ Ισιιισιιισιιισ σ Ισ Ισ

αι!ιιισ τ!! Ζστοιισ. ΙΙ ιιιισΙσ ιιιιισν!σ, ιισεσοιιιΙσιιι!ο σΒΙ'!εσΙσιι!

!Ι ρι·οιιι!ο σσιεΙοι;Ι!σ, σ εσΙΙσσ!Ισ σ σσιισισ !ιι Α!ι!σσ, (Ισι·σ

Ισ σΙι!σιιισισ !Ι ιιισιιιι!σι· ρσι!ιιΙ!ο, ισσσοΙιο σ!Τισι!σ1σιιισιι!σ

Ι`σεσισ!!ο, εσΙιισ ι:οΙΙσ ειισ Πο!Ισ στ! ΠσαΙ!σι!, σ άσμα ιισ α!οιιι!

τ!! ρισερσισ ιισι!αστ!σιτσ !οσσὸ ! Πι!! ιΙσεσι!! σ!ισ σΙ!ιισι·!!εσσιισ

Ισ Μσιιτ!!σιι!σ ι!σΙΙα Νιιιιι!ι!!σω. θα!!! ιιισεε! σ !σι·ισ ! εοΙι!σι!,

σ ερ!ιιισε! σο!! σεΙσισ ιιισισ!σ !!ιισ σ ΒιιΙσ, ε! Μ!!! !σειο

σοΙΙσ ειιιισι!ισ ι!σΙΙ'σιιε!σεο !ισ!σΙΙσ οσα, !ιιιΙισΙσσιιτ!ισ με!

Ι'σσιιιι!ειο τ!! ιιιιοισ Μια, τω!. σΙ!ισ τω!!! ειιΙ σσιιιρσ Ισ

Ι”οι!ιιιισ ι!εσΙι!σισΙσ ιΙσΙΙσ Ιισ!!σιιΙ!σ. ΙΙΙσ Ισ !οι!ιιιισ Ισ ειναι! σ!!!

σΙτΙισιιιΙσιισ!ο; σ Ισ ερσιΙσ τ!! ΒσΙ!εσι!ο ι!ροι·ισ εορισ !νσιιι!σΙ!

ιιιισ εσσοιιασ ν!!!οι!σ, οι!! ισιιιισ τΙ!σ!ιο Ισ ιιτσι!σ σ!! Ζστοιισ,

Ισ σσ!!!ι!ισ τ!! ΟσΙ!ιιισισ, ο Ισ σοιιιιιι!εισ ιΙσΙΙ'Α!ι·!σσ (53!).

ΙΙ €ισσο σσιι!Ισιιο ειτε!!! σΙΙσι·σ !ιι 8σι·!!σαιισ Π!ι!ΙΙο σ Μια σου

στα!! σορ!σ τ!! εσΙιΙσ!σεσΙισ, σσι!!!!σ!ι ιιΙ'!εσΙσιι! ιΙσΙΙ`σε!σιιιι!ιι!σ

νσιιι!σΙ!σο, σ ίσ!!οιισ ιιισε!ισι· Ισι·σ !Ι ειταιισ εσιισιι!ιισεο ιισΙ

ισσ!εο σσιιο ι!! Ζστοιισ, εΙ`σιισΙΙ! σ σωστα σΙΙσ ιισσσεε!!!ι σα!!!

ενοσ! σ σ ι!σσιισεσσισ στι! ιτσεε!ΙΙ! ι!'σι!σιι!σ Ισ ι!ιιιιονσ!σ.

ιιιι!οι!!!ι ιΙσΙΙ'!ιιτρσιο ω.

ν.

ΡΕΒΙΟΠΟ θΒΙΕΝΤΑ!.Ε.

ΙΙ ιιι!ιιισ ρισννσι!!ιιισιι!ο σιιισιισιο !ιτ $σιι!σιιιισ στι! ιιι·σσ!

!ιιιιισισιοι! Γι! Ισ σ! Ισ! ι!!ρσιιι!σιιτσ ιΙσΙ ιιι·σ!σι!ο σα! ιιισιοιισ

(1)Ηασσ (!. ε. Ω!Ι!ιιισι·ἱε σιτ!ειοΙσιιι) τι!!! Ζασοτι ασσσιτ!!, α!ιιασ

Ι/ατιι!!!!.ι πω!!! , !τι !ιισ!τι.ιτ α!ατισ !αττιατι!α!!ατισσ σστινατ·.ι! .ττιττ!,τιαατισ

Ιαττιστι ττιατι!!α.ι!σ , σα! σ!αττι !τιιιιι!ατ!ατιιι !τι!τα .τα !αι:!!σ απατα ι`α!ιιτιι

σατιιιιιστσ!τατι!ιιτ·, ασ ιι!α!!ττι !!α τι! στατι! !τι ρτ·ιισ.σστι!! κανα.: σατισσατιι!ατι!,

!τιι!α σπιτι σπιτι! σΙασισ τσ!νατι!ασ !στ·!!α ι!!α !τι .4ιτ!ιτ!σασ !!!!ιιε ιτστνστι!ιιτι!,

απο!! Νιιττι!ααε α Μαιιτ!!ατι!ιι ιι!!ι!ιισ!! (Ριοσσιι., Μι ασ!!σ σατιι!α!. , Ιι!ι.

Π, με. 940). -

(σ) Οιιτ!!!ιιττι !α!!ιιτ· (ΒσΙ!εσι!ιιε) σιιττι ττιαστια ττιιι!!!!ιια!τισ τα Με·

ιΙ!ιι!σιιι ττιί!!!!, Ζα:στι!.τ σαιτιι! /στατι!σττι, μα! !τι.ττι!ατσα !!σττιααι.τ

ττι!τι!ττισ σα!ατττιτστατατι! Ι/ατιι!!!ασ /ατττι!ι!ατι!σιτ, τιασ .τατισ ιιιιασ σατι

!!αστατι! αρα!! ?'τιζσατιτατιιττι ι'ασ!!σ στσι!ατι!σε , ττιατιι!α!ιιιισ α!ι!σττι τι!

α.·ι:στσ!!τι.ι ιιατ!αττι !τι θστε!σαττι ττι!!!α! τιστι ιτταστι! α $σι·ιΙ!ιι!σ ιι!ιατα ,

ατιασ Ι/ατιι!!!στ·ιιττι εσιιιισσα!ιιτ αιισ!ατ!!α!αττι. Ρ!ιατ·α.ι !!ατιιισ !τι 8σι·ιΙιιιισσι

τ.ιατι!ατισ , Ζα:στι!.ι !!!!σο σαιτ!!! σ.ι!στια!! σ!σ. ( Ρισσσρ., Βσ σα!. τ·ατιι!α!.3

!!Ιτ. Π, μια. 34748, σι!!!. ρισσιΙ.). ΙΜ ιιιισεΙ.σ ρσεεσ ι!! Ρισσορ!σ ει

ι!σσιτσ σΙισ !Ι ιΙσιιι!ιι!ο σα! !!σιιι!σΙ! !ιι 8σιιΙσιιιισ σΙισ!! ιιιορι!σιιισιιισ

!Ι ειιο !ει·ιιι!ιισ σα! 53! ασΙΙ'εισ νοΙΒιιισ, σ!οσ ιΙσρο 80!!ΔΩ!0!!”σιιιτι

ιΙσΙΙσ ρι!ιιισ Ισι·σ !ιισιιι·ε!σιτ!, ιΙσρο εσεεσιι!σεσ! στι!!! ι!σΙ !ι·!οιι!'ο ιΙι

ιΙσιιεσι!σο ιιιιΙΙσ !Ιοι!σ τ!! Ι.σοιισ !ιιιιτσισ1σισ ιΙ'0ι!σιι!σ, σ ιΙοιιο σο!!

εσεειιιιισιιιισ!!ι·σ σιιιι! ι!σΙ σιτιιεσΒιι!Ισ ειισιιι!τισιιισιτ!ο σΙσΙΙσ ιιιιιισι!ισ

!ιιτιτσι·!σΙ! ιΙσΙΙ'ἱεσΙιι.

ι

Ι`σιιιιιι!ιι!ε!ιστ!σιισ ι!σΙΙσ ιιιον!ιισ!σ α!!! ροεεσιΙιιισ στι! νσιισσΙ!,

ι!ιΙσιτσ σΙΙ'!εσΙσ ! μια!!! μια ι.ιονσι·ιισ!Ισ (3), σ στο!» ! στα!

ι!σΙΙσ ιιι!Ι!τ!σ εΙσιιτ!ιιΙ!, σΙισ ιΙονσεεσιο ιισΙΙ'σνισιι!ισ τΙ!!σιιι!σιΙσ

στ! !ιι!ισιισι·Ισί4). Πει!! ιιι!! σ όσα!! σΙ!ι! ε!σΙα!ΙΙ ιΙ!ε!!ιιΙσιιισιι!σ

! αονσι·!, Ισ ιΙ!ρσιισσιιισ, Ισ ρισιοασ!!νσ τι α!! σιιιαΙιιιιισιι!! (5);

ο σ! ιΙιισ! ιισι·!!σοΙσι·ιιισιι!σ σ!Ι!ι!ὸ Ι'!ιισσι·!σο ι!! σσιι!σιισισ σοΙΙσ

(3) οι! ε! ι!σσισ ι!σΙΙσ Ιισιι ιισ!ιι Οαιι!!!τι.:!στια ι!! θ!ιιε!!ιι!σιιο σ!!ι·σ!!σ

στ! Αιισ!ισΙσο ιισΙ 684 ασΙΙ'σι·σ νοΙεσιισ, στ! !ιιεσιι!!σ ιισΙ ειισ θαα!σσ

(Μ. Ι, Π!. ΣΕΧΥ!! Πα σα!σ. ιτι·ασ/ασ!. ιττ·ασ!στ Αι`τ·!σασ) ιισΙΙσ ιιιισΙσ ε!

!ι·σνσ εισΙ›!Ι!!σ Ισ ιιιιονσ ιτισΙ`σ!!ιιι·σ σα! ρι·σ1οι!σ μι· Ι'Λ!ι·!σσ, τι εσιισ

ι!σ1σιιιι!σιιισ Ισ ρισν!ιισσ σΙισ ι!ονσσιισ σεεσισ εοσιισιισ. Μ! 8σιιΙσειισ

στι! Ι'ιιΙ!!ι1τσ ι!σΙΙσ Μ: ρι·οι!!ιισσ ρι·οε!εΙ!σΙ!, σ!σσσΙισ Ισ σΙ!ι·σ ιιιισ!!ιο

σι·σιιο σοιιεοΙσιι!: Μια !!αιιτισ ατι:α!!!ατι!α (εοιισ Ισ ρσιοΙσ ιΙιεΙΙσ Ισαασ)

ιιτσ ρωταω τ·α!ιιιια!!σασ τιο.ι!τασ ιτατ· !ιατισ ι!!ν!τιαττι !αιισττι σατισέτττισι,

τι! αττιτι!ε Α|τ··!σα, ιιιιαττι ττο!τ!ε Παω ιττασ.ι!!!!! , ιτστ !ιτσ!τι.τ ττι!ει·τ!σστα!αττι

σιτ!!ττιιιττι ειι.τσ!ιτ!α! ατ·ι!!τισττι, σ! ιττοιττ!ατιι !ια!ισα! ιττασ/σσιιιτατα: τι!

ε!σιι! 0τ·!στι.ι· α!ατισ Ι!!ιιτ!σιιττι, !!α σ! ασια! ιττ·ασ!στ!ατια ττια.ιι!ττια ιτα

!σιτ!α!σ α τισ.ι!τα σ!στιτατι!!ιι ασσστσ!τιτ. @Με .εαι!σττι ιτι!ιαττιτι.τ ασια Βιετ

!!ιιια!τιστα, α! !τι ιτταα[α!!ατισ ιτιι!τ!!σατ·τιττι σ!ιατ·ιατιιττι ιτταα|σσ!ιιτ!σ α!!!.ι

α!τι.ι τισττιστι αι!!τιτιιι! : απατα τιτιτισ !ιιαττι σ.τ·σι·Ι!στι!!ατιι αιιαστ·τιατα ασ

σστ·τι!ττιτισ. Ε! ασ σα (αιι.τ!!!ατι!σ Μια) ισιτ!ατα ιττ·ον!ττσ!αα στιττι στα· ιτι

στα!!! ι!!.ιιτστιατι!ατ : αιιατιιττι 7'!τια!, σ! μια ιττ·σσοτιεο!ατ!ε ατι!αα. τισ

σααα!ιιτ· θατ·!!ιαασ. α! Βιι.τιισ!ιιττι ασ Ττ·!ιτ‹ι!!.ι τ·ασ!οτ·σ.ι !ια!ταατι! ι·στιστι

!ατι·.ι: τσ!!αιιαα σα”, Μ στ! Μιτιι!ι!!ιι , Ματιτ·!!ατι!α σ! 8σιιΙ!ιι!σ, α

ιττασε!!!!!ττισ σιιττι Βσ! αιι.τ!!!α ατιαι·τ·τιστι!ιιτ· Οσα. τ, ε) 1 ο 9 θα!. α!

σ||!σ. ιτται·[ασ!. ιττασ!στ·. .4[τ·!ιτ.). ΙΐσΙΙσ ιιιισ!στ!σιισ τ!! ‹!σ!Ισ Ιααασ σσι·

ι·σε! Γι!! Ισ σΙ!ι·σ ωστε, σ!ισ ! νσιιι!σΙ! σοτ·ιτσια. . . . !!!τι·τ·!.τ τ·ια!α!!αιι.ι

άστα ιτιαο ααταατ!σο ι!τιτ·!.ι.ι·!ττια .ιιια!τιααοατι!; ει! σ ιιιισε!σ Ισ Ισα!οιισ

σιιιιιιιιισιιιιιιιισ εσειι!ισ !ιι !.ιιιΙσ Ισ σα!τ!οιι! σο! !.'αι!!σσ Ω!ιι.ε!!τι!ατισα.

Ρσιὸ !ιι σΙσιιιι! ιιιεε. ι!σΙΙσ εισεεσ σσιΙ!σσ σσιτειιΙΙσι! ότι! σ!ιιι!σ Μια!!

τ!! νσειιισ ε! ΙσΒασ !ιινσσσ ιιιαο Ιτατ·ὐατ!σ!τια, σι! !ιι σα!! ιιιιια Ιππασ

τ·!σ!τιστ·ιιττι, Ισ σ!ισ ρσ!ι·σ!τ!›σ !ιι!σιιι!σι·ε! σε! Βαταατ!α!τι! ο ιΙσΙΙσ Βατ

Ιταιι!α σ! 8σι·ι!σειισ. Μ!! !σ εσιισ τ!! σνιι!εο σΙισ ιιιισεΙσ ε!σ ιιι! πιστα

ιΙσαΙ! σιιισιτιισιιε!, ρσι·σ!οσσ!ισ ιισΙΙσ σ!!σ!σ ρι·σίσα!οιισ Ω!ιιε!!ιι!σιισ

ιισιΙσ σ!ι!σι·σιιισσισ σα! 8!οσο σα! νσιιι!σΙ!, σ!ισ ιτσι Ιιιιισσ ισιιτρο

(τιστιαιι!τι!α ατι!τιατισ ατιτται) σιτε!!! ιισεσ!σ ειιΙΙ'Α!“ι·!σσ ο εστι ιιισν!ιισσ ,

ιιιισ ‹ΙσΙΙσ τιιισΙ! σι·σ τ!! σσιισ Ισ $σιτΙσειισ; σ ε!σσοιιισ ν! σιιιιονσισ!ιι

σσιιτρσιιι.Ι!ο Ισ σωστή!!! ασ εεε! ιιεσ!σ σσιιΙ.ισ ! σσ!!οΙ!σ! , έ! !ισιι σιτ

ριορι!σ!σ σ! Μ!! ι·!!σι·!!!ν! , σ ειισσ!σΙιιισιι!σ σΙΙσ εσΙτ!σν!!!ι ρσιεσιτσΙσ,

Ισ σειιι·σεε!σιτσ σα! α!οασ Ιτατ·Ιιιιτ!σο, σι!! ει·σιισ ιΙιιισιτισιτ!σ εσσα!σασ!!

! σοι·ρ! ασε!! ιιοιιι!ιι! Μαι!. ΑΙ!ιοιιιΙσ Ισ Βατ·!ιαιι!α σ ! Βαταατ€σ!τι!

ι!! 8σι·ι.Ισειισ εσιτο νοοσΙτσΙ! τ!! οι!ε!ιισ ροε!σι!οι·σ σΙΙσ ρσι·εσσιιι!οιισ

ιισιιι!σΙ!σσ ιισΙΙ'ΑΓι·!σσ, ιτσισΙι!τ Ρι·σσορ!ο, εσι!ι!οισ σσιτ!σιιτροι·σιτσο, ο

!σε!σ οσιιΙσισ ι!σΙΙσ ιιτοΙΙσ σοεσ σΙισ ι!!οι·!εσσ, ι·σσσσιι!σ σεεσι·σ ετσι!!

5σι·ι!! σΙισ σσΙ ρι·οσειΙσι·σ σα!!! σου! σ σο! σισει:σι·σ ιΙσΙΙσ Ι›σι·!τσι·!σ σα!

Μσιιι!ισιι! σσσσ!σ!! ασ! ΥσιιιΙσΙ! ιισΙΙ'!εοΙσ, ιΙ!σιΙσιο σ ιιιισε!σ ιιισιισ ι!!

Ισα!! Ι`σισε!!σι·! !Ι ιιοιιισ σ! Βαταα.τ!σίτι!, σοιιισ μια νσι!σι·ε! ιισΙ ΙιιοΒο

ιΙσΙΙσ ει!!! εισι!σ Μ: οι>!!σ Ι/ατιι!α!!σο, σΙισ ι!ρσι·!σι·ὸ ιιι!! ειρρισεεο

(!ιι!ι·σ με. 90, σο!. Ι, σο!. 1).

(4) Ιτι 8σιι!!ιι!σ αιι!ατα ιιι!τατιιιι.τ απατα στι!!τιατ·!ι ε! σπιτι Μπα ττιστι!αι,

τι!! ΙτατΙιατ!σασ ααα!!! σ!ι!στι!τιτ στα!!! , !ιαοατι!αττι ττι!!!!α.τ ιττ·σ σιι.ι!ασία

!ασσι·ιιττι, ιιιιατι!ασ σ! Πι! !τια ττιαατι!!ιιι!σ ιττσι·!ι!ατ!! (Ισα. Π, 5 3 12ο

σιι!σ. μια! ιττσια!. .-.!|τ!σ.). Οιισεισ Ισε8σ Π! ι!!ισ!Ισ ιΙσ 0!ιιε!!ιι!σιιο σ

ΒσΙ!εσι·!ο στι! τε σιιι!Ισ ιΙσΙΙσ ε!σεεο σιιιτο 634. ΒσΙΙσ ιιισι!σε!ιιισ σ

ι!σΙΙ'σΙιισ ιιισσσιΙσιιισ !ιιι!!ι!τισισ σι! Αι·ι:ΙισΙσσ ε! ι!Ισνσ, σΙισ !Ι σο

ιιισιιιΙο σ!ν!Ισ ιΙσΙΙ'!εοΙσ σσιιι!ιισ!ὸ στ! Ισ! σιιιιο σι! σεεσι·σ εσρσισ!.σ σα!

σσιιισιιιΙο ιιι!Ι!!σι·σ , ε!σσσΙισ μα! Ισ !ιιιισιιι! σι·σιισ σιιι!ι!ιΙιισ ι!ιιιι!!! !ιι

ιιιισ εισεεσ ρσιεσιισι σ ε! σ ιι!!ι ι·σι!ιιισ σΙισ Μσιισιι!σιιο σα! 889, σ !Ι

ι!! Ισ! ρισι!σσσεεοι·σ Νσ!σΙσ ίιιιισιιο !ιιε!σιιισ ιττ·σ.ι!ι!! σ στα ι!! 5σι·ι!σειισ

(Ι!!τ. ΙΧ θα!. Τ!ισσι!., Π!. ΧΧΥΙΙ, Ισα. Π! α!! !σιιατιι .!ιι!!αττι ταιια!ιιτι

ι!ατιιττι. ΥσιΙ. εσρι·σ μια. 82, σο!. Η !ιι ιτο!.).

(σ) 5! ιισεεσιισ ΙσΒασισ μαι· !ιι!!σιασ Ισ σ!!.σ!σ Ισσα!, σο! σοιισεσσι·σ

σσιι ιιιισιι!σ ιιι·σν!ισ ι3!ιιε!!ιι!σιισ !ιισιιΙσσεεσ σ ιιι!!! ε!! οΠ!σ!σΙ! ι.ΙιτΙΙσ

πω!!! ρισίο!!ιιισ ιΙ'Λ!ι·!σσ Ισ σοιι!!ιισιιασ ιισΙΙ'σιιιιιι!ιι!ε!ι·στ!οιισ τΙσΙΙσ

σοεσ ριι!ι!ιΙ!σΙισ, ο !Ι ριιιι!.ιισΙσ σεσιιιι!ιιισιι!ο ιΙσ8Ι! σΙτΙτΙΙΒΙι! σιιιισεε! σ!

Ισι·σ ιιΠ!ι!. Ι.σ ε!!ιισιιι.Ι!σ σα! ιττσ.ι!ι!α ι!! 8σι·ιΙσΒιισ σο!! ν! θ! ρσιι!!σσ

Ισι·ιιισιιισ !ιιι!!σσιοι ιιισ ε! ριιὸ ι·!σσνσισ ι!σΙΙσ Δ'α!!α!α σε!ε!σιτισ ιισΙ!σ

ι!σιισ ΙσΒιισ ρι!ιιισ Μ· σιι!ι:. μα!! ιττασ!στ. τΙ[ι·!σ., ε) 8. (ιιισΙΙο στα

αιισσ ο σε' ειισ! ειιΙισΙ!σι·ιι! στι! ε!σΙι!Ι!!ο !ιι ιιιισε!σ Γσιιιισ: Ι!σττι αστο

σ!ατ!σ.ι!ττισ όσο! 8σι·ιΙ!ιι!σσ !τι.ιτι!ασ α! !ιαττι!τι!ατισ σ!τιε ατι. 190 .ι!τιατι!!α

ατι. σσ!!α! 989. .4ι!.ισεεατ! ι!ιισ!.ε, α! ο||ἰσ!α σ!ιι.τ !ιοττι!τι!ατιε 40 στι. 96.

8. ε!τιιι. στι. .ιτο!!ι!. σαιτ!! .τα .ι!τιιι. σαιτ!! σο!. Σ!. δ!ττιιι! /!ιιτι! ιττο στι.

σ! σαιτ!!. 150 186. Β!υ!ι!ατι!ιιτ· .τ!σ.· .4α.ισ.ιεοτ·ί ατι. 9 σ! σαιτ. 8. Ρτ·!ττι!

σστ!σ !τι στι. 9 σαιτ. 3. Νιιιττατ·ατ!σ !ττ ατι. σαιτ. 8. Βιισσαατ!!.ι 4 ατι. 3

.ιιιιτι! στι. 16 α! σαιτ. 3 εστι! σ! σαιτ. θ. Ο!τσ!!ατ·!αιια Ε! στι. 8 βαττ! στι.

99 σ! σαιτ. 3 |!ιιτι! σαιτ. Θ. (”!τσ!!στ!αιισ 9 ατι. 3 βαττ! ατι. 4 σαιτ. 9

εσττι!.ι. Μ!!! 1 αι! ατι. ισ εστι!. α! α!! σαιτ!!. 8 βαττ: σαιτ. 20. (Με. Η

θα απ. μασ! ιττ·αα!στ·. .4βτσ. , 5 19).
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90 ΒΙΒΒΕΠΊ'ΑΖΙΟΙΝΕ

Ι'σι·ιο Ιο ΓισΙ.Ιο Ιοοιο ο οοΙνοποιο, πεο ο εοοιιοοιο οοΙΙο πιοιι

ιοΒιιο, ο ο οοριοοοιο οοπ εοοιιοιΙο ἱιοπποπιἱ ἱ ροοἱΙἱοἱ οπι

πιω οοΙΙο εοιοο ρἱοππι·ο. Οι·ἱπἱιιοι·ἱο ο'Αιιιοο, ο οἱεοοποοπιἱ

οο οποἱ ΙΙΙοπιἱΙοιιἱ οπο ἱ νοιιοοΙἱ οἱπ ιοιπρο ἱπποπιἱ οι·ονοπο

οοοοἱοιο ἱπ $οιοοππο, οεεο σοοπρονοπσ ἱ Ιπσππἱ οΙροεπι ο

ιπσπιποεἱ ποιοι ο (ῖοΒΙἱοιἱ, ο οιοεοἱπΙο ρσεοἱο οι ππιποι·σ ο

ο'οι·οἱιιισπισ, οονοοΙονοπο ιπιισ οΙΙ' ἱπισιπσ ἱΙ ροοοο εσπσειοπιο.

Βιι·οπιοιι οΙΙο Μοτο ἱπ οπἱ νἱνοιοπσ, οι πσιπἱπἱ οι πποΙΙο

οοπἱοιΙο ι·οροοο οι·οπο ιιἱπεΙοπιοπιο οριιοΙΙοΙἱ οπιπει·πι ω,

ο ροιοἱο ΠἱπειΙπἱοιισ σιοἱιιπ οι οποἱ οοΙΙ`ἱεσΙο οι πεεοιο Ιο

Ισι·σ οοοο ορρἱο οοἱ ιπσπιἱ, ποεοσποἱ8Ιἱσ ο οποιο οι πιιοἱ

ποιποιἱ, οΙΙἱποπο ισοεοι·σ ἱιπροοἱιἱ ο ιι·οοοοιιοι·ο ιιοι· Ιο ρισ

ι·ἱποἱο, ο οι οπο ποπ οροι·οιο ἱπ οπο8Ιἱ οιιἱιπἱ Γοισοἱ ιο πιο

ιἱιποἱιιο οοΙΙ'σερἱιἱσ οοοσι·οοισ Ισισ οοΒΙἱ ἱεσΙοπἱ, σροιοεεο

οΙιιιοπσ ἱΙ οποιο οοΙΙο οιιιιἱ ἱιπροιἱοΙἱ. Ι.ο εοοο εοοΙΙο οοἱ

οσοι ο πποεισ ποιοι Ιπ ρι·οποπἱΙιιιοπΙο Ι`οπιἱοο πιο οι οπισ

Τι·ιιιοπο, ρσἱοπο ΙοΒΒἱοπισ ἱπ Ρι·σοσρἱσ, οπο (Ιἱποιἱιιἱοιισ Ιο

Ι`οοο ἱιιισιιισ Ιο πιπιο οπο ποπ ονοο (9), οσιπο ιἱοἱπεο οοΙ

ιοιπρσ ἱεΙοεεσ Ιο πιο οοΙΙο Νπιιιἱοἱο εἱιιιοιο οΙΙο ιοΙοο οοΙ

ιπσιιιο Λπιοεἱσ, ροι ισπΙἱοιο οἱ Μοπιι σφι εροι·οπιο οπτο

οοι·Ισ (δ). Ε ισιοο ίπ οποοισ Ι'οπιοιππιοΙο οπο ο`οΙΙοι·ο ἱπ ροι

οσπιοππο Ι'οποοοἱο οοΙΙο πιοιιιἱ ποιποιἱοἱπο, Ιο οποΙἱ ιπΙΙονιο,

οΙΙοιοοποσοι επ ροι ιπσπιἱ ο ιιοι Ιο ποΙιο εοσεοοεο οΙιο οι πιο

ιοποσπο οοπ Ιοι,ιιο :οπο οοΙΙ`σιἱοιιιο οΙ ιποιισεισι·πσ οοΙΙ”ἱεοΙο,

οἱοοοιο ΙΙ ποιπο οΙΙο ποιοο Βαι·οοσίο (ο), πιιιοπιιιοΙο ιιοΙ οο

οοι·ο οοΙ εοεισ εοοσΙσ οοΙΙο Ιποο οοΙΙ'ονοποοΙἱο, ο οπἱποἱ

οοπιοιο οο Βοιπο οοπ οποἱ ποιοι ρἱοιοοἱ:

(ι) Βσππἱοιιισ ο Ρισοσρἱσ Ιο ιιιοιιισιἱο οἱ ποσού οπο, ο οι·οοσ ροι·

οἱὸ ορρσι·ιπιισ οι πρσι·ιοι·ο Ισ οπο ειιοεοο ροισΙο: Ι/αποί!ι οπίπι (οοπ

οπο) ιιι Με ιαπιπποπιιι παι·παι·σιι (ἱ. ο. Μοπιποἱσο, ἱποοΙοο ιπσπΙἱο

Απιοεἱἱ ἱιι Αρπιἱοο) παπι ικι·ι··ι·οοπιο.ο, πω: ποπ αιΙιπσοπιπ ιππΙισ.ι ιιιπιιιι

ι:ππι πι:οι·ϋπο ότι 8οιοἱπἱοιπ ιπιιιοπιοο πιο επιιι ιΙσπιιπαιι: ρι·σοκοι·πιο

απιοιπ ιοπιιισι·ο ιποπιι·ιι σοοπιιανοπο οιιἱ ιιισιιο (?αι·ιιΙίπι ιππι, οι: ρι·ιιιιο

απίαοιπ ο!αποπΙπιπ ιαιισοιπια ίπ οιοιπσο οιι·οι·οοιιιοε , μπαι απο ποπ

πιιππιι απαιπ απ! πιο ιπιιιια σκοπο, οι ιπιιπί[οοισ οα·οιιι·σιοπω ιιιοἱοιιιοο

ιπιπιιιιι· Ιαιοι·ο ι·πι·ανοι·ππι, πι: οιπποιπ οίι·οα σι·ιιιπ οφορπΙαιί ι·ππι,

απαιποοιοπι Βοιποιἱοἱιιἱ α σισιιιι.ι αρροΙΙαιί .ιππι (ΙΜ πο. ιιαπιια!. ,

πι). Π, ποπ. πιει-σο). Ποπ ο ἱιιιρισποπἱΙο οπο οο οποοιἱ Μαπιποιί οοἱ

ιοιπρἱ νοιιοοΙἱοἱ επι ιΙοι·Ινοισ ΙΙ πσπιο οι Μαιιι·οιιαπι οοισ οσιπππο-·

πιοπιο οοπ οπἱΙοιιΙἱ οοΙΙο ρισνἱιιοἱο οσΙοἱιοιιο ἱπ 8οιοοιιιιο. επ ο οπἱο

ι·ἱεεἱιιισ ἱπ ποιο 1οιιιρσ, ροι· οπισιἱιπ οοΙΙ'οοοοιιιιοΙσ ιοεισ Ρισοσρἱοιισ,

οπο ἱ πωωποι Ι“πι·οπο πιιο ποποιοιΙσπο οἱ πσιπἱιιἱ ιιπσνἱ νοιιιιιἱ

ποΙΙ'ἱοσΙο ιιπΙ Ιἱπἱιο οοΙ απἱπισ ο οοΙ ριἱιιοἱρἱσ οοΙ εοεισ οοοσΙσ οοΙ

Ι'οι·ο οιἱοιἱοιιο, ο ιιπἱποἱ οΙΤοιισ οἱειἱπιἱ οοΒΙἱ οπΙἱοπἱ Ιππἱ οπο ιο

οἱοἱοιιοτσ ιιοι· ιοιιισ ιοιιιρσ οπο οιιιιἱ ι·σιποιιο. ΙΙ Ροι·ο νσΙΙο ἱοοπιἱ

ποοι·Ιι , ι'οι·οο ροι ιισπἱΙἱιοιπο Ι'σι·ἱ8ἱιιο (ΙΜ πο. απο. , Ιἱπ. Ι, οπο. 184);

πιο Ιο οἱνοιεἱιο οοἱ οπο ρσμσΙἱ ο οἱπισεἱιοιο οιἱοποἱσ οοΙΙο οἱνοιεἱΙο

οοἱ Ιπσ,οιπΙ οπ'οεεἱ σοοπροι·σιισ.

(θ) Οιπποπιπ κι ίπ ιιισπΙα 8οιοἱιιἱο, οιιἱ ποιποπ Ι·'σι·πιπ 'Τιοἱοπἱ.

ιιοι: ιπσοιιιΙιπο οιπ:ι·ίι .Ιποιόπιαππιι, οπιιι ποιοι ππιιπιπ απισα (Ρι·σοσρ.,

Λοοι|ίοίοι·., πο. Ή, οορ. νιι). πο απο οι Γοι·σ-?'ι·αιαπο (σοἱοιπισ

Ε'οι·οοποπιπσ.ι) οιο ιισιονσΙο ροι ἱΙ οπο ιισιιιο επΙ Τιι·οσ, Ιο οπο ιοι·ιπο,

ἱΙ οπο οοοποοσΙιο, ι επσἱ οοἱΙἱιἱ οἱ ρπππΙἱοἱ οπο ριἱνοΙἱ, ο ροι· Ιο

ει·οιιοο οιι·οοο ι·σιποπο οο 'Ι'σι·ι·ο5 ο Οο;Ιἱοι·ἱ οπο Ιο ιι·ονοι·εονο. ΙΙ

Ι·'οι·ο οι·οοο οπο ισοοο πι ΟπιπΙι.ε ποσα ι·οιιιιιιοπιοΙο οο ΤσΙσιιιιιιοσ

(Οοσππαιιπ., πο ΙΙΙ, σοι). ΙΙΙ, ιοπ. ΨΙΙ Επι·ορ.): Οριιπιππι Ρσι·ιΙσπ

πίαιιί, οοπ εοιἱνο, οίιπιπ οτι ιιοι και απιπιπα ιποιοιιίο Ρσιἱ-Τιοἱοπἱ

παπι, θπι·πΙΙο πονο ιοιπροι·ιππο ΡισΙσπιαι·ι οιιιιοΙΙαια, οποσ· ππποπιο

οποια @πιο |ιιιοιπιπ (Τπἱιεἱ) Μαι, ιππ!ιἰ.ι αιιιιοιιίο επιπιιιιιπιίο οσοι

,πιο ιαπι ΡποΙιοιζι απαιπ ρι·ίναιι.ι: σι·παια, ίιπρι·ιιιιι.ι·, ιΙιοιπιιιι ισια

8οιοἱιιἱο οο!ι·πι·ι·ι·ιιποι, παΙιοπιισιω· αιμα.: ποπ ιοΙππι πωπω ι:οι·ππι

οιιαπι παιπι·α οιιΙσπιι·ο πιο σποιιπιιπιπ, οι ·ι·ιιι·πι.ι ιποι·ιιοε αφι·ΙΙσποσο

αριίιοίπιαο: ιιοπιο ιιοἱπιΙο πιοιιιπισ, πιο ΙαριιΙοσ , οιιιαιιασοποιπ .ιππι

ριπσ.ιαο οιι·ποιπταο , υπιοπο Μια πια.ι:ιιιιι.ο Ιαριιιιοπο οιι·ιιια ; ασ οι··πίαπε

αειιιοπο οποσ Ι.π.ι:σι·ισ «απο οπο. - (Οπσι·σοι. Μπι., Ιἱπ. Π, ποπ. πι,

οοπ. ριοοἱοι. ).

(3) Ρι·οοσρ., πιο. Μ.

(4) (Σἱσο οΙΙο Παι!ιαπία οπο, ιιΙΙο Βιιιιιαπία δι·ιιΙσ ο οΙΙο Βαι·ιιααία

θΙΙσιαι, οπο εσιισ Ι “ο οἱειοοιιἱ πιο νοειιο ο ιπσιιΙπσεο ιοοἱσπο οπἱο

ιποΙο οοπ νσοοποΙσ οσΙΙοιΙἱνο Ι.ο Βαι·Ιιαοπ.

Οπα Ια Βαι·Ιιαπια οι 5αι·ι!ιαιια ποιοι

πιο |οιπιπίπο οπο ο ριπ ιιπιιιοα,

οπο ια ΒοιΙιαρια ιιου'ισ ια Ιαιοιαι (ο).

ΙΙΙοιιιι·ο οοπ Ισ νοΙοπιο οι πιι ρι·ἱιιοἱρο νἱποι·ἱοοσ ο ρσιοπιο

οποιο οι·ἱ8οιο ριοοεσ οΙΙο εροποο οοΙ Τἱιεσ ἱΙ ποΙποιοσ ρἱπ

οπιἱοσ ροι· Ιι·οποιο Ιο οοοιοεοἱσπἱ πο ποιποι·ἱ, ἱΙ πποεισιο ο .

οππιιινἱιο 'πιο ΓΙονισ θἱπειἱιισ, οσπΒἱππισ ροι· εοποπο οἱ

(πιοιιιἱ ο`Οιἱοιιιο, οσποποονο οο Ιοπιοπο εοοιπιἱπἱπἱ οΙΙο ιιο

ροΙοεο πιο οι Τσιιοε Ιο οοππο ΙΙποπΙἱ ο ροι·οππἱ οι οπἱ οι

ΓοιΙονο, ο οοΙΙ'σμοιο οει·ιιοἱο, οοΙΙο οποΙο ιἱπιοποσπο Ιπιιονἱο

οι ονοιιιἱ, πιοιἱΙοιοεἱ 8Ιἱ οπιπἱΙἱ σπσι·ἱ οπἱιιοποιιποΙἱ, ο Ι'οιπσιο

ἱποἱοιιιο ο Ιο Ισοἱ οι οποΙΙο ἱΙΙπεΙι·ο οοΙσπἱο (σ). Α πποειἱ εοοιεἱ

(5) Ρπι·παισι·ίο, οοιιι. ΧΧΙΙΙ, ν. 94 ο οοο. ιι ΝοΙΙ'ἱοσΙο οι 8οιοἱοπο,

- οἱοο ἱΙ ποποἱιισ, οσιιο πιοιιιἱ ο.ορι·ιοοιιιιι, οο ιιι ηποΙΙἱ ρσρσΙἱ οι

ο οσειιιιιιἱ ποιποιἱ, ο ιο ϊοιπιπἱιιο ιπσΙΙ.σ Ιοεοἱνο, ο οπἱοιποεἱ ἱΙ ροοεο

-› Βαιιιοπια, ιιποοἱ πιιιπαιιοσ. ΙΙ ροι·οπο Ρσιοεο (ιιι οἱ οπἱ ποοοο ρο

» ιιονο 1ιοιιιο €Ιἱ οοοοπιιοΙἰ ποιοι) ορροΙΙοποο ροι· εἱιπἱΙἱιποἱπσ Βατ

ο οποία οιιοπο Ρἱσιοιιιο οπο ροιι·ιο, οἱοο οπο Ιο Βοιποεἱο οι Βοι

ιι οιοιιο πο ίοιιιιπἱιιο ρἱἰι ρποἱοΙιο οπο Ιο ισ5οοπο Βιιι·ποιιἱο, οσν'οἔΙἱ

- ιπσιοιιοσ Ιοεοἱὸ Ιο οπο ΝοΙΙο » (πσιιιποιο.). ΜοιεἱΙἱσ Ρἱοἱπσ, οσιπ

πιοιιιοιιοσ εΙἱ ειοιιεἱ νοι·ει, Ιοεοἱο εοιἱιισ: Ιπ ίπιιπΙα Βοτοἱπἱο πι πιοιι

ιαπα πιο , οποσ: απο” πο ΒοιΙιο8ἱο; οι απαποσ .!απποπιιο.ε ι·οιι·α

.οσι·ππι ιΙἱοιαπι ιπ.ιπιαιπ ιιο πιαπίπιι.ι· ἱιιβιὶσΙἰππι, πιιπσπαιπ ιισιιιοι·ππι

ι·οιι·αιιοι·ο ιιιι·ιαπι πιοπιαπαιπ, πι. απο παιιίιαι απο παππαια οι «Με οι

νίιίιαιο, οι [σστπιπαο οποσ οαοπιιι ιποπιασ οποιοι ρΙι·ιισΙοισ (οἱσο οι οπο

οροοἱο οι Ιοοεπισ ι·οοσ ο ιιοεροιοιιιο), πα ποσο σπιπία πιοιπιιια σ

.ιισιιοππι ιπιισπο.ειο ; παπι πει ιοι πιαοππο οαισι; οι ποιοι Ρ'Ισι·οπιιαπι

Βοι·ποεΙοιπ οίιπιπιποιπαιιο, μια ταοππι ιΙΙαο ιισιπιπασ ιοσΙΙαιαο , οι

σ.ιιοπαππι πιο. Ι.ο πποΙἱ πΙιἱιπο ροισΙο οι ι·ἱἱοι·ἱεοσπσ ο πο οπο Ι)οιιιο

οοιιιο ρσοσ ορρι·οοεσ (Ρπηιαι., ΧΧΙΙΙ, 07 ο εοεο.).

Ο άσΙοο |ιαιο, οπο οποι ιιι οπ'ίσ πιω

Τοπιιισ |πιπι·σ ιπ'ο πιο πο! οοοροιισ ,

ω ποπ .παπι οιιι·.ιι'σια ιποΙισ αιιιίοα.

Νο! απο! απο ίπ Ροι·ααιπσ ιπποπιιο

@Με ο/αοοίαιο ιΙσπιιο βσι·οπιιπο

Ι.'ιιποαι· πισσιι·αιιιισ οοπ:: ιισρρο ο πωσ;

Ε εσιισ οσπίοι·ιιιπιο οο πποιιισ ι·οοοσιιιο .Ιοοορσ οοΙΙο Ι.οιιο οοΙΙο

οσιιπο οο' ειισἱ ιοπιρἱ: ο Οι· οποειο Βιιι·οαοια (οοπ οἱοο) ποΙΙο «οι

ι ρι·οοοιιιο ο εοιιιἱιιοιο ροι· σειιἱ Ιπσεσ. ιιι Ει·οποιο οο οποπο ποΙ

ιι Ρἱοιιισιιιο Ιο οσιιπο ρσι·Ιοιισ Ιο ιποιιιιποΙΙο οροιιο. ιιι ΛΙοιιιοοπο, ιιοΙ

ιι οποοισ οι ΒποΙΙοι·, οο ιιι οΙΙι·ἱ Ιπσι.ιπΙ, οπιι·οπσ οσιιιιο ἱεπποο ιιοἱ

ι ποιιιιἱ οο ἱιι Ιοιισ οοπ ποιιιἱιιἱ ο Ισισ ποπ ροιιἱποιιιἱ. Ροι· Ιο οπ

» ιοοἱ ο ιοιιο ο'ΙιοΙἱο, οσιπο οι ίοοοἱοιισ ο ι·οο;ιιοιισ Ιο οοιιιιο , Βἱσ

ι Ισ πι, ο οποσι·ο ΒΙἱ πσιπἱπἱ οοΙ ιιισποσ; ο οοι·ισ, ο οΙιἱ ποπ οοπ

ιι ειοοι·ο Ιἱ οο5Ι.πιιιΙ οοΙΙο ιοι·ι·ο οπο, ποπ οσιινοι·ιπ, ροι· πιο ιο! οσοι

== ροιιιιἱσπο, οιιοοι·ο οοι·οοποσ πο Βοιποιοιο πο οΙιι·ο Ιπσιισ, πιο ρσιι·ο

» οπο οοπ ΙιιπιπἱοΙο: Ιπ πιοιιιο πιω” 5αιοιπια πι. (Ωσιπιιιοιιι. οΙΙο

ο'σπιιποιι. οι ΒοπΙο).

(θ) πο ιοειἱιιισπἱοπιο οἱ τιποεισ πιω οι πο οοΙΙ'ἱεοι·ἱιἱσιιο οπο πι

οποσροι·ιο ιιοΙ ιποι·ισ οοΙ 1835 πο Ιο ισνἱιιο οοΙΙ'οιιιἱοο Τοι·ιοε , ο

ιιιιἱποἱ οορσοιο οοΙ οον. 5οποειἱοιισ 8σἔΒἱπ, πιἱσ οσιιοἱιἱοοἱιισ, ιιοΙΙο

π. ΠιιἱνοιεἱΙο οοεΙἱ ειποἱἱ οι 8οεεοιἱ. πο ιποοο5Ιπιο ο εοσΙρἱιο οοΙ

ιποιιιισ, οο ο οοΙ ιοπσι·ο εοι;ποιιιο:

ιι.νιιι.σ..ιιι.ι· . |Π.ΑΥΠ'δ . Π'δΤΙΝΥΒ . ενι>ιιιι . οπο”

@ΥΑΕ . θΒ . ΠΠΚ . @ν!ΧΩΥΕΙΙΙΝΑπ ΡΒΑΒΒΕΝΤΙΑ ι>σι.ι.ιοι·ι·

ΠΕΙΡ . ΙΝΤΥ'Ι.Π' . Ι.ΛΕΥΜ . Α . ΈΥΝΠΔΠΕΙΝΤΙΒ . ι>ιιοι·ιιιι . 8Υ'π . ?ΕΠΠ'

ενιιι>ιν . ΒΨΟ . .ΔσιιΑπ . Μονο"

ΙΙ ων. Β. ΕπιοιιποΙο Μοισπεἱο Νπι·ι·ο, οοιισιιἱοσ Ιπιι·ἱΙ.οιισ, οο πιο

οιοἱνοεοσνσ οι ΩοιιΙἱοι·ἱ, Ιο ἱΙΙιιοΙι·ο οοπ πιιο οι·ποπο εοι·ιιιπι·ο Ιοιἱιιο,

οπο πο ροι· ιἱισΙσ: Τπι·ι·ιιαππιπ Τ. πιανει .!ποιίπι πιαι·ιπσι· οσπιπιοπ

ιαπισ ιιΙποιι·αιππι (8οοοι·Ι, οκ ιγρσιιι·ορπ. οιοπἱορἱεοορ. οριιο Εποπ

οποοἱ οι Ροι·σοΙ, ιιι-Φ), ο οριιιο οπο ΙΙ Οἱπειἱιισ οι οοιισ ιιισιιπ

ιιιοιιισ ίσεοο ΙἱΒΙἱπσΙσ οι Οοι·ιποιισ ροἱιἱιἱσ οι Οιἱοιιιο, ο ρισιιἱρσιο

οοΙΙ'ἱιιιροιοισι·ο Οἱἱιειἱιιἱοπσ, Ισ ειοεεσ οπο ποΙ 630 οἱ πονο οοπ Βο

Ιἱεοιἱσ οΙΙο οἱΓοοο οι 0εἱιιισ ο οἱ ΕἱοεσΙο οοιιιισ ἱ ΥοιιοπΙἱ; οπο πο!

540 ίπ οσιιεσΙο εοιπο οσΙΙοιιο, ο οπο οιιπἱ οορσ οορἱιοπσ οοΙΙο ιιπρρο

ἱιιιροιἱοΙἱ ἱπ Ρἱιοπιο; οπο ιιοΙ 550 8ποιιοποιο ππσνοιποιιισ ἱπ ΙιοΙἱο

οσπιι·σ ἱ 0σιἱ, ο οπο ιιοΙ 566, ιιιοιιοοιο οο ΑΙοεεοιιοιἱο οοΙΙ°ἱιιιρο

ι·ιιισιο 0ἱπειἱιισ ΙΙ επσ οπΒἱιισ οοιισ ἱΙ 1ἱιοΙσ οἱ εσνοιιιοισι·ο ο'Εεἱιισ

ίπ οο Ιπἱ πιω ιιοοἱοοιο ροι ιἱιπσιο οπο ποπ οερἱιοεεο οΙΙ'ἱιπροι·σ

(Μπιοισι·., .4ιιπα!. οποιοι, οο οπο. 539-40-49-50-85). σο ρι·οοπρ

ρσεισ, ο οἱιπσειιοι.σ ο2ἱοιιοἱσ οοπ ποπ Ι”οποοιΙ οιεσιιιοπιἱ οι εισι·Ιοο

ρισποπἱΙἱιο, Ιἱεεο πιο οοΙΙο ἱοοιἱιἱσιιο ποΙ πποοιἱοππἱο οσι·εσ οοΙ 534

οΙ 539 οοΙΙ'οι·ο νσΙιιοι·ο, ο οσιι8Ιιἱοιιπιο οπο 'Γ. ΡΙονἱσ Οἱπειἱιισ, οορσ

Ιο οοοοἱοιο οοἱ νοιιοοΙἱ οοΙΙο 8οι·οοειιο, οιιοποοεο ἱιι ριοιπἱσ οοΙΙο

οπο ιιιἱΙἱιοι·ἱ Ι”οΙἱοπο ἱΙ οππιιινἱιοισ ο πι πποειπιο οοΙΙο οσΙσπἱο ιοι·

ιἱΙοπο. πο πποΙο ιιοι, οσιιιο ιοοἱΙο Ι'ἱεοι·ἱιἱσιιο, νοΙοιιοσ ροι·ροιποιο Ιο

ι>. ο. πι. τοι-ει.
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·Ιι·ιιΙΙι σι ρεεε οοιιεεειιιΙα σιιμο Ια εαειιιαΙα σει ΙίαιισαΙι, ε

ΙιιιιααπιιειιΙε εσεμιταΙα σαΙΙ'ιεσΙα, ειιοοεσεναιισ μοι:Ιιι εισαι

σ`ιιιει·Ιε Ιι·απιιιιιιΙΙιΙα. Μα Ια Ιτα.ιιιιιιιΙΙιΙα ετα ΙοεΙο Ιιιι·ΙιαΙα

ιιαΙΙα ιαναειοιιε σει (Μι, ι ιιιιαΙι αεεαΙΙατοιισ οσα μσσει·οεο

ιιαιιιαΙιο Ια εατσα Ιεττα, ε ιαΙΙαΙα Ιι·ιΙιιιιατια α Μια (αει ).

Ια μοεεεσεΙΙετο μετ ιτε εισαι, τεεμιιιαειισοιιε εοταεΒιοεαιιιειιιε

ιιιεπιιστια σεΙΙ'αειιιιεσοΙισ ε σεΙΙα .Ι'οιιΙε μιιιιΙιΙιεα, σΙι'ιι€Ιι Ι'εεε εο

εΙτιιττε α μτσμτιε εεε εμεεε, ο σεΙΙ'εατεεια εσιιιιπια σι Ιτεπι1αοιιιιιιιε

ιιιιΙα εεεΙει·αι σε Ιιιι νετεαΙι πιεΙΙ°ετατισ, πιε Γεω μσττε, αΙΙο εεασετε

αει εεε ιιιιιιισσειιπιαΙε ιιιιιιισ, Ι,σιιστενσΙε τιοστσσ ιιιοιιιιπιιειιΙαΙε. Ωτεσε

Ισ εΙεεεο ετιισιΙσ ιΙΙιιεΙταΙστε, σ!ιο ΙΙ μτειισιτιο σι ΙΙΙανισ σετιναεεε αΙ

σιιιιιιινιπο- ε ιιιιεεΙστο σι Τοττεε σαΙΙ'ιπσμεταΙοτε €3ιιιεΙιιιο Ι, μια ασοι

·Ιαισ σα ΕΙανισ Αιιισιο εεεσιισο Ι'σμιιιισιιε ιιι αΙι:ιιιιι σσΙΙι; οσε ΒΙι

αιιιισεΙ1ι ιτειιΙαοιπιιιιιε ιιιιΙα εεεΙεπι ειιιιιναΙεεεετο α ι99,186 (38. 4)

ει:ιπΙι εατσι, ιιιεΙΙεπισσ α Ιιαεε σεΙ ειισ σαΙεσΙσ Ια σιεΙιιιιισιιε σει

εταιισι ε ·μιεεσΙι εεειετιι, σειιια σει εεεΙετιιο ιιισπιεΙα, ε σεΙ εεεΙετιισ

πιιπιιιεταΙε, απιιιιιεεεα σαΙ Βιισεο, σαΙΙ'ΛΙοιαΙσ ε σαΙ ΙιαιιιΙιιπισ, οσε Ια

ΙσπιΙε Μια εσεΙτιιττε σα ΤιΙσ ΓΙανισ ΠιιιεΙιπισ νετεαεεε Ισ ασιιιιε αει

ειΙσ ιπιεσεπιππιο ιιι σαι ιιι τιπινοπιιιΙα Ι'ιεετιιιοπιε , εισε Ιτα ιΙ ιιιιιπιε σι

Τοτπ·εε ε ι'απιΙιεο 1ειιιμιο σεΙΙα ΡοτΙιιπια (ΜΙΒ. ΡιιΙσπο σα: Μ: ΒιιτΙπιτο),

ε σΙιε Ισ σειΙε αι:ιιιιε ει σιταιιιαεεετσ μοι μετ ιπιεπσ σι ααα τεΙε σι

εαππαΙεΙ1ι σι μισιιιΙισ μετ εετνιτε ααΙι σει μτιναΙι αει ειιΙαιΙιιιι. Ι.α εσ

εΙαιιια σι ειιτιιιιι εσιιιατιιιιεπι1ι ε εσττεσαΙα σα εσεΙΙα ι:ομια σι στασι

εισιιε ειιαΙι ιιιιιιι σει σιισιιινιταΙο ε σεΙΙα ιιιιεεΙιιτα , ε ειιΙΙ'σπιστε σεΙΙα

ιιιιιπιιιιιεπιπιαΙιΙα πιεΙΙε εοΙοιιιε ε Με ιιιιιιιισιμιι, εσ ε εοπιειιιιιεα σαΙΙα

πιιετιιιοπιε στενιεειιιια σεΙΙε τονιπιε σι σεΙΙο αειιιιεσσΙΙο οσε απιεοτα

ειιεειεΙοιισ Ιιιιιεσ Ια νια ειιε σα 8αεεατι εσπισιισε α 'Ι'οττεε, ε σεΙΙα

τεΙαΙινα ιιαττα:ιοιιε σεΙ Ι·'ατα , ιΙ ιιιιαΙε Ιαει·ισ εοτιΙΙο ιιεΙΙα ειια Εο

πομπα|ια ει: δατσεμπιι .· 1)εσια·Ια μπαι οι! ειπα (ι. ε. Τιιττιπιι Ι.ιιιι·εσιιιε)

εοΙοπίτι Ιιοπποποτπιπι, [ΜΙ ΜΜΜ: οι οιιιμΙι.π.ιίπιίι απιι)πισ (εα ιιτΙιε)

σε:οτ·πιιιΙα, οι μετοππί σιιμείΙίιμιε [πιω σει·οτοΙα, μια: ω: παπί: οΙατί.π

οιιΙΙί.ι .ιοπιοΙί ΜιιτΙίπί μτομο διι.ι.ιατίππ, ίπεισπί σιιοσεείππι πιίΠίππι μαι:

ιιιιιιπ ιιι,ιιιιισσιιοΜ, ορο” σπασω α||”οστε εΙαιιοτοΙο, ασια το!ιοιιίιιο

“απ” υιιιιπΙιιτ, σεσιιοοοιιιιιι· (ΟΙιοποατιιμΙι. επτα. , ΙΙ, ει). Νοε ει μασ

σιτε αΙιΙιαεΙιιππα ιιιιαιιΙο εια μτεεενοΙο μετ οσοι τιεμεΙΙσ Ι'ασεεπιιιαια

ιΙΙιιεΙταιιοπιε, ο ιμιαιιΙο μετι:ισ ιΙ Ματοπιιιιο αΙ›Ι›ια Μπι πιετιΙαιο σεΙΙα

εατσα ατεΙιεσΙσσια, σε ετεσο σι ιπιοπιοιιιατε Ια Ιοσε ΒιιιεΙαππιεπιΙε σο

νιιΙαε,πΙι, ε ι:Ιιε ιο νσΙειιΙιετι ΒΙι ΙτιΙ›ιιΙο, εε μετ σει:αειοπιε σεΙ εισι

με1Ιο ιιιι Ι'αεειο ασ σεεεττατε: 1° Ειπε πιω Ι·'Ιανιο σ.ιιιεΙιιιο, ασια σι

ΙΞστιιιιιιιο ε μτοπιιμοιε σιι0ιιιεΙιιιιαπιο, πισιι ετα νεταπιιεπιΙε ειιΒιιιο

σεΙΙ'ιιιιμεταΙστε 13ιιιεΙιτισ Π, οσιιιε αΙΙΪετιιια ιΙ Ματσιιεισ (ο .!ιιιιίπο ΙΙ

ίππμετοιοτε είπε εοπεοστίπο .4Ιε.ιιιιιισι·ίιιππι πιί.πεπε, μασ. ε σιι:1. ιΙΙιιεΙτ.)

Ιιεπιει ΙιεΙισ σι οιιΒιιισ , σ μια μτομτιαπιιειιι.ε σι ιιππιίΙίπο σει ειισσεΙΙσ

ιιιιμοταΙοτε, μετοΙιε. Ια (πειιεαΙσεια σει (ιιιιεΙιιιι σι 0τιεπιΙε, ιιιιιιΙε ει.

τιι:ανα σα Ρτοι:ομιο, σα Λιιαιια .κ·οΙα.ιΙίοο ε σα θιστιιατισε, ε εεπιια

εοιιΙτονετεια Ια εειιιιεπιΙε:

Ν. Ν. .

θειιΙΙστι ιΒπισΙΙ σι θ¦ιιετιιισ Ι ιπιιμεταΙοπε

Ι
Βπιιι.επιιιιι - 8.ιιιιιιιο 0ιιιε·τιιισ Ι - Βιιτειιπι. ΑιιιαιιεΙα

Ι

Ι
ιιιιιε·τιιιιιιισ ΙιπιμοπαΙ. - 'Ριισιιοαι ετοιμα" - Πσπ.ι:ιεεπιπσ

 

Ν. Ν.

Ι· Ι·'ταΙοιΙσ σι ΟΙιιεΙιτιιαπισ ε

ειια ιπισεΙιε, ι σΙει.ιΙ πιοιπιι

εσιισ πασα σιιι;Ιι εετιΙ

Ιστι: ισα σι Βιιιιια.ιιισ ε σι

_ ' σιιε αΙΙτι Ιοτο 1ιΕΙι (Βο

. . ν, . ' πωσ: ε σωστο) αΙ Ια

πιιεπιιστια σε Ρτοοομισ ε

σα πω.

.. Ι

ι3ιιιετιιισ ΙΙ Ιπιιμεται. - $σι=ιι ΑιιααιΙο σιιιιιιιιισ - Ριιεειιια

Βιιιετιιιο, σεεια ιι

Τ.ι·`ι..ινισ Ιιιιιε·τιιισ ·ι

σει ιιιαπιπισ ΙυττΙ

Ιαπισ.

ε° ι:Ιιε ιι εομταιιιιοιιισ ιιι πισω ιι σι Πανίο, αιιιιι:Ιιε σαΙΙ'ασσπισπισ

σεΙΙα ιισΙιιΙιεειισα ιαππιιαΙιιι Αιιιειιι, σετινσ α 0ιιιεΙιιιο Ι σεΙΙ'ασιιΙαπισπιε',°

μετοΙισ ιιι αΙειιιιετπιοπιεΙο ε εσμταπιτιοπτιαΙο μτεειεαππιειιιε Απίείο ω ιιι

αΙΙτιι εσΙαισειιΙο Πιιιιίο, ε Μανία μιιτο Ι.σμιειιια ειια ·πιισεΙιε (μοι Ειπ

1'επιιια αιισσεΙα), Ια ιισαΙεσεεισο εΙιε ιιι εεΙιιανα εοπιιμεταΙα , οσιιιε

ει σα σαΙ οιΙαΙο Ρτσιισμιι;σ (Ηίεισα·. οποια., εαμ. ΧΙ); 30 ι·Ιιε ιι:αιιαΙεΙΙι

σι μισιιιιισ, ματ σι σει αιεπσ.ει Ι`αεεεεε ι:σΙατε Ι'αειιιια σεΙΙα ισπιΙε σι

'Εσττεε ιιιιΙΙε οαεε μτιναιε σεαΙι αΙιιιαπιΙι σι ιιιιεΙΙα εοΙοιιια (φωσ μι·

οιμιοεσιιι:Ιπε ματοπιιοε τ.π:.)›Ιιιιποο πω" ροπε επεσα σίτι·πιίοαΜπ πω:

πωπω απ:: σιιΙπισιιιε,.μα8. 18 πω. ιΙΙιιειτ.), ιιι ιιιια νετε νιεισιιε ιΙεΙ

ιτα1ε Ιαιεο Απιισιιισ Πωσ, ειιε αΙΙσπισενα πιει 1890 αιιΙι εεανι σεΙΙε

απιΙιοιιιΙα ΙιιτπιΙαιιε, σιμστ ματΙατε μια εεαΙΙαπιιεπιΙε, ιαεενα εεανατε

αΙΙα ιεπιΙιιτε ιΙ ισττεπισ σονε Βια εστεε Ι'αιιιισα Τσι·ι·εε, μετοιιε πιεε-·

ειιιιο πιει νισε 8Ιι αναιιιι σι ιιπι'ομετα εσει ιαταπισισεα,' α εσπιιιιισιατε

εοΙαιιισιιιε σαΙ Ισιιιμο αει ι·`ατα (εεε. ΧΥΙ)1ιπιο αι μτεεειιΙε, πιο Ιισπιια

ιε1εεεα πιει Ιειιιμι σεΙΙα ειια ππιαεπιστε ιιταιισειια εΙιΙιε ιΙ ναιιιαιιιιιο

Ι
Ια ΙΙσΙΙα ιιιιμει·ιαΙε, ι:Ιιε εΙοιεπαναει σι τιοιιμει·αι·Ια ω. Ι.ε νιΙ

Ιοι·ιε σι ΝατεεΙε ε ιΙ ναΙοτε σει $ατσι, ιιιεοΙΤετειιιι σει @σου

εετναΒαισ (σ), Ια τιιοΙεετο α. ιιιιει ΙιατΙιαι·ι, ε Ια τεειιΙιιιισιισ

αΙ μεσα ιιιιμετο (ΜΒ). Μα (ιιιιεΙιιιιαιιο ε ι ειιοι ειιεσεεεοτι,

αΙιιιαιισοιιαιισοΙα μοι εειιιμτε αΙΙ'ατιιιΙτατιο εονετιιο σε μπε

εισι ε σε σιιι:ι (δ), εΙιε αΙιιιεαταπιο ιΙ μοΙετε εοΙΙα Ιιταιιιιισε,

σι ατι τεΙιοοΙαΙ.σ εσΙΙεπταπιεο σι αειιιιε σιταιιιαΙο μετ Ιε αΙιιΙαπισιιι μπι

ναΙε σει ι:ιΙΙασιιιι; ειι:εΙιε Ια Με σστεα εεεετε πιεσε ι:στι·ινα, ΙταΙ

Ιαπισσει σι σε ιαΙΙο εΙταστσιτιατισ απο πισπι ιια εεεπ1ιμισ ιιεαΙι αει το

ιιιαιιι σει εεεΙσ εεεοΙσ, ιιιεσιιιμαΙιιιιΙε ι:οΙΙε εσιισιιισπιι μεσιιιιιατιε σι

ιιπια εσΙοιιια, ε αΙΙεεΙαΙσ σα σε ιιοιιισ ειιΙσ, ιι ιιιιαΙε ιιι.ιΙΙα εαμοα σι

τοπιιαιια ατι:ΙιεοΙσεια, αιιιι σι οΒιιι ατι:ΙιεσΙσιιισσ εαμστε στα εσΙειιιιε

ιι1ειιΙε ιιποΙ[ιιΙιεΙο. ΒιιστιιαιπΙσ μοι σοι σιει:στεο αι επιασε ασιμιεσσΙΙσ

.οι Τοττεε, ιιοΙετσ ιιι ιιΙΙιιιισ πιοιι εεεετε σοει εστω εΙιε Ισ αειιιιε πιει

ιμεσεειπιισ ταεσσΙΙε σετιναεεετσ σαΙ ΙιιοΒο σεειμ,ιιαΙσ σαΙ Εατα, εισε

ο:: αστεία σΙατία πω. εοποιί Μιιτιίιιί μωρε· 5ιιε.ιατίπι, οΙιε πισιι εε με

μσεεα ΙιιΙΙανια σιισιΙατε. Ιπι1μετοσεΙισ τιιιιαπιεσπισ απισοτα πιιιιιιετσει ε

νιειΙιιΙι αναπιπι σι ιιιιεΙΙ'ασιπιιεσοΙΙσ αΙΙα σιεΙαιιια σι ιιιι εοΙσ πιιιαΙισ σα

8αεεατι, ι ιιιιαΙι αι:σεπιιιαιισ ασ ιιιια σιτεαιοπιε αΙΤαΙΙσ ομμσεΙα, ε εειιι

Ιιταιπσ μτονατε, ι:Ιιε Ιε αειιιιε νι Ι”σεεετο σετιναΙε σα ιιιιαΙεΙιεσιιιια

σεΙΙο τωιιι εειειειιΙι πιει ΙαΙσ οι:ιτισειιιαΙε σι σεΙΙα σιΙΙα. Η ΙασιΙσνε ει

Ιαοεεεετσ ει·ανι ιΙιΙιιιιιιιΙι ε τεἔι›ΙαΙι, ιστεε Ιτσνετειιιιοει ι:Ιιε Ια εστεειιΙε

σ'οιισε Ι'αειιιιεσοΙΙσ ειναι ι:αμο, στα ει! ε α 8αεεατι τπιοΙΙο μια νισιιια,

εΙιε ιιοπι στα εετιΙΙσ σαΙ Ιιατα, ο πιστι ετεσαει εσιιιιιπιοπιιειιΙιι. ΝεΙ

εισαι τιεμεΙΙο ιΙ ΙΙΙατοπιαιο ει αεΙσιιιιε οσε μεσα Βιιισιιισ σαΙ μισ

Γετιτε εειιΙειιια, σισειισσ α ιαΙ μτσμοειΙο: πιο: “στι πωπω οι τα!Ιο

δ. Ματιίπί το! πωπω παπα σιω1πι είΙ (Με. ιιι σιεΙ. ιΙΙιιεΙτ.). Ε μοι

σιιε ει ματΙα σι αι:ιιιιιισοΙΙι, Βιονετα μιιτε τιεοτσατε Ι'αΙΙτσ οΙιε ει

ετειΙε Ι'οι·ιιιαΙσ σαι Ιισπι1αιιι μετ εοιισιιττε Ιε αειιιιε αΙΙ'αιιΙιι:α ειπα σι

Εα8Ιιατι, ε σεΙιιιιαΙε ει ειιμμοπιεσιισ ΙιιΙΙανια εειεΙεπιΙι Ισ τονιι1ε. ΙΙ

ιιισσεειι1ισ, εεεσιισσ εοτινο ιΙ ΙΞειπιεΙΙι (ΒίβοτίπιεπΙο ιίεΙΙα δαπΙεοπα,

Ισια. Η, μια. 86 ιιι πω.), εοιιιιιιειανα σα εαιιΙα Ματια σι 5ιΙιιιιια, ο

νιιιεενα ιιι ΙιιιιεΙιειια εσ ιιι απιιμιεπα αΙι αΙιτι σιιε σι Νστα ε σι Τοττεε,

αιαεεΙιε μετεσττενα ιιιια Ιιιισα σι φαει σιοιοΙΙσ πιιιαΙια ιΙαΙιαιισ. σο·

οεπιΙειιιεπιΙε ει εοιισ πια πιισΙΙι εΙ.ιισι ε τισετειιε ειιΙΙ'αιισαπιιειιΙσ

σεΙΙ'αιιΙ.ιεο αειιιιεσοΙΙσ οαΒΙΙατιΙαιισ. Μα εεεειισσ εΙαιε σινετεειιΙι Ιε

ομιιιιοπιι αει σεοπιιεΙτι ε σεεΙι ατσιιιΙεΙΙι ειιΙΙα σετιναιισπιε ο σιτε

πιεσε σεΙ ιιιεσεειαισ (νειΙ. ΙπσίαιΙοτε .Μισο , απιιισ αν , α. 97, 39, 86),

ται ΙιιιιιΙσ ασ σεεετνατε σΙιε ιΙ Γατα, σιΙιεειιΙιεειιιισ ε ι1ιιιιιιΙιεειπιισ σε

” εετιιιοτε ιΙεΙΙα ειΙΙα σι ΠααΙιατι, σει εσΙισοταΙιι ε σεΙΙε ειιε ι:ιτι:σεΙαιιιιι

(Ε!ιοπορτομΙι. 8ιιι·σίπ. , ΙιΙι. ΙΙ, μασ. 'Η ιιιιο α μασ. 89, εσιι. μι·εσ.) ,

ιισιι ιιι: Εεεε ππιεπιιισιιε νοτιιιια , αιιιι ματε εΙιε σε ιειισταεεε Ιο1.αΙ

πιιειιΙε Ια εειεΙεπιπ.α. _

(1) Ι.'ιιιναεισπιε ιποΙιι:α σεΙΙα 5ατσει;ιια ε ταοεσπιιαΙα σα Ρτοεσμιο ιιι

ι.ιιισεΙσ ιιισσο: ΤοΙίΙο.ι ιπΙστοιι ΟοΙΙιοπιιππι ρι·ίιποτει οιιο.ισιιιτι σπιτι ι:Ιιι.π.πιι

ι·ιπιίείΙ, επί μτίππιππι ίπ Οοτείοιιππ πουίοοπιει·, πα·ιπιίιιε τε.ιίαΙοπΙε, ίπ

ροΙι·αιοΙι·πι ιιι.ιιιίαπι τοσεοετοπΙ. 8αι·σιιιια σειπσε μοιίΙί, πΙτα.ιοπο ?Ιο

Ιί!ιιε ίπ.ιιιιιια σεοΙίμοιοι [εοει·ππΙ. @παπι παπι .Ιοαππε.ε επτα σίιΙίεισιοι,

μια ίπ Ι.ι,ισίο Μπι @πιο ε:ι:ετοιΙσί μτεεεται , οίιι.ιει·πι ει ίμια ιπο.π πα

νίιιιπ, σε Ιιοιιιίτιιιπι αφίσα ίπ 8ατσιιιιαπιι πιί.είΙ: επί πει ΟατιιΙοπι

ιιι·Ι›ι·τιι μτομίιω μοι·νεπετε, μοείΙία ε·οιΙπ·ία, Μπι: οιιιίσει·ε απίππο αμπα

Μπι; παπι πιανει ε.2:ρποπστε πίΙ μοιοτιιπΙ, οσσίαΙεπΙίοιω θοΙΙιίε επί

οιιιίιιιιιπι ίΙιί ΙιοΙιεπειιΙ μπιεείσιιιππι. Βατσιιτί ιΙιιιιιιο, οο_οπιιΙο Ιιοπιαποτπιπι

ασυεπίπ, οτομΙίοπε ει· στου /αι·Ια, σπαει Με πρεπιίπε ίπναείε.ιοπι,

Μάιο πεοοΙίο, ππιιιΙΙί.ι @να ίπιετβοΙίε ίπ [αμεσα υετΙππΙ. Ι)ειπιιπι επί

μτοοΙιο επμει·[πετο [ποίεπιο.ι ει: ίπ πανω τοείμίαπΙ, πι: μαιιΠο μο.πι ίσκιο

εο!νεπΙοε δοτΙΙιαοίπεπι επτα πιιιι·επεα είσεεε με·ι·νοπιππΙ, ισίοιιε ίπ Μ

Ιιετπα πιιιπ.ιετε, οι ίποιιιιιε πισω απο ιπιι)οι·ί οιιππι ομμιιταΙιι ίπ Ποτ

είοσπι οι: 5ατσιιιιαπιι ε.π:ει·οίΙπε άπτει·επι (Βε ΜΙ!. μι. ΙιΙ1. ΙΙΙ, μαι.ι.

904, εσιΙ. ΒαειΙ. , Ι831 , ιιι-ιοΙ. , εκ τεοεπιε. ει τοτε. Β. Βειιαιιι ). Α

ι.ιιιεεΙα ιειιιμοτατια σσειιμαπισιιε σεΙΙ'ιεσΙα μετ ματΙε σει Εσιιαι:σειιιια

ιιιιεΙ μαεεο σι Ι.εσιιαι·σσ ΑτεΙιπισ, ιιι σαι ει Ιεσεε: ΙΙιιΙίαπι σιιίιτοτ.ιοπι

ειπα εεπιπ, £οτείαι, 8ατσιπιια οι ΒιιΙππαιίιι (0οΙΙιοττιπιι μια) ρωσι

πω. 12ο επι. Καπο. πάνε”. ΟοΙΙι. , Μ. ΙΙΙ, μη. 573, εσι1. ΒαειΙ.,

. πισι:1ιιιιπ , ιπι-ιοΙ.).

' (αι ι 8ατσι ιιιιαΙιι , αμμειια ιισιτοιιο Ι'αττινσ σι Νατεειε ιιι ΙΙαΙια,

_ ειιισιιιειιιτοιιο α ΙιιιιιιιιΙιιατε εοιιΙτο ι ΟοΙι , εοπτιε ει Ιια σαΙ ειισσεΙΙσ

Ι.εσιιατσο Ατειιιιο : αιωνα σε οσνεπιιι Ναι·.ιοΙί.ι·, @απο είπε αμμαι·οΙίοπε

πισω. ·ι:τεστί πππιιοπ·.π οίπειιιππ·τι·ι·πΙ σε[εσιίοιιι·ε ειιαοσαπι επ

εοτμΙ‹ι :στα ιισσετεπε Τοιιδοπιι. Η πισω:: οιιίσιιιιι ίπ 8ατσιπιια σάνετιιιιι

(ιοΙΙιοιι /ὶειί πωιείαΙιαΙιο·, οπο Μι·τειτα εοιιο:ίε μι· Ιιμιιππιοιπι αφίσα σε!

› ίιετ .το ι·οπιμοτανίΙ (Πο οο!!. Πο!. πάνε”. ΟοΙΙι. ΙιΙ›. Π' , με. 587',

εαπ. μταιισ. ). Β Ια 8ατσει;πια , ματιε μετ εΙι αεεεπιιιαΙι πιιονιπιιειαΙι,

ματια ματ Ια μαι·ε εοιιεΙιιυεα ω·εωι , ιιεΙΙα ιιιιαΙε στα εΙαΙο φαει.

πιιειιιε εοπινεπιιιΙο Ισ εαοαιΙιετσ Ιοτο σα ΙιιΙΙα Ι'ΙΙαΙια ,'τιΙστπισεοΙΙσ

ιι ιΙσταιιιισ σε8Ι' ιπιιμεταΙοτι ατεει.- ΙΙ Ραει ομιιια, σΙιε ι'σει:σμα:ισιιε

. ΒοΙιεα σεΙΙα 8ατσεαπια αΙιΙιια σιιταΙσ Με ιτε απιαι, εισε σαΙ.651αΙ654

(Οτίιιι:. Βιι.π·οπ., Ισια. Χ , ασ απο. 559, πι° 10 ει ασ απιπι. αει ιι° σ

ει εειιιι. ). Δ

(3) σε δι σιιπιοεΙτα1σ σαι επι μσειιιτιοτι οΙιε ει τιι:αναιιο σαΙΙσ

αι

Ρ. Π. Ν. 553.
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Ρ.Β.Ν.5ο1.

Ιε εΙοτιετοιιο ε Ι'ΙΟθΙ'Ι'θΙ'θ εὶὶε ρ1°0Ιε2Ιορε ἀεὶ ρερὶ, ροεΙΙ ἀεὶ

εὶεΙο ε νεἀεΙΙε ορΙ εεριρὶἀοΒΙὶο οτὶεὶὶερο, ρω· ΙρτεΙετε εοΙ

ρεΙτορεΙο εεὶὶοὶὶεο Ιε εορορΙεεΙε ΙὶρετΙε ἀεὶ ροροὶὶ. Βεἀὶοε

ἀὶ ιροΙΙΙ ρερὶ, ε ἀὶ Με ροορὶ ριεΙὶ ιρεἀὶοὶρε ε τὶρετο Πι εὶὶε

5ετἀερρε. ὶὶ ρεΙὶοεὶρὶο ρὶεὶοεο ἀεὶ τορπερὶ ρορΙεΙΙεὶ, ρε ὶ

ορεὶὶ δ. ίὶτεροτὶο Μερρο, ρει· ρι·Ιοι·ΙΙε ἀὶ Ιερτρο ο ρει· εεεεΙ

Ιεριε ἀὶ ΙεΙΙὶ, Πι ΙΙ ρτὶριο ε ρὶρ νεΙοτοεο ἀεὶ ΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

εροὶ ἀὶΙεροοὶ·ὶ. ρε νὶοΙεριε ἀεὶ ὶρὶρὶεὶτὶ ὶρ1ρετὶεὶὶ ρΙ0ἀετεὶε

ο ι·ερτεεεε, Ιε ἀὶεεὶρΙὶρε εεοΙεεὶεεὶὶεε Ι'ΙΙΙΙΙΒΟΙ'ΙΙΙΙ, ὶὶ τεί1τε

ρεΙο ροΙει·ε ΙεὶεεΙε, Ιε νεἀονε, ὶ ρονετὶ ε ΒΙὶ οι·ΙερΙ εοροοΙεΠ

ε ρτοΙεΙΙὶ, Ιε εορτΙερρεΙε νερεὶὶΙε ἀεὶ εεροΙετὶ, ὶε τρωνε

ὶρερτεὶορὶ ΙορΒορετἀὶερε ρτενεἀρΙε εἀ ὶὶρρεἀὶΙε, Ι ὶρορεεὶετὶ

ε ερ οερεἀεΠ ρὶρ ΙεἀεὶὶρερΙε ειρὶρὶρὶεὶτεὶὶ, ὶ Βοτὐοτἰαρἰ

εορνετΙΙΙΙ εὶὶε Με, Ι'εεΙὶι·ρειὶορε ἀεὶὶε ρτεὶὶορε ερρετεὶὶιὶοεε,

ο εερΙο εΙΙτε ορει·ε ἀὶ ὲὶιιεὶὶιὶε, ἀὶ εορεὶρΙὶο ο ἀὶ ρρὶερὶ1ε,

ρι·οριοεεε ἀε ορεΙ εοππρο Βερει·εε εοΙΙε ροΙεριε ὶρΙεΙὶεερὶΙε

ἀεὶ ειιο ιεΙο ιρει·ενΙΒΙΙοεο, ιρΙΒΙΙοι·ει·ορο ροὶ οεἀεΙ·ε ἀεὶ εεεΙο

εεεοΙο, ε ροὶ ρτὶροὶρὶετε ἀεὶ εεεοΙο εεἔρερΙε, Ιε εορἀὶιὶορὶ

εὶνὶΙὶ ε τεΙὶΒὶοεε ἀοΙΙ'ὶεοΙε. ΜορρτρερΙο ΙρπροτΙεΙε ἀὶ ΙερΙε

εεε εοὶΙεοὶΙρἀὶρὶ ε 1“ενοτε ἀερΠ ροὶρὶρὶ ε ἀεὶΙε ρεεε εετἀε

ευρο Ιε ερὶεΙοΙε ορο ἀὶ Ιρὶ οἱ Ι'ΙΙΙΙΙΙΙΙ80ΙΙ0, εἀ ὶο ὶε τὶροτὶετρ

1ρΙΙε ιιεΙὶ'οὶ·ἀὶρε Ιοτε οτοροΙοΒὶεο ω, ρεὶ· ὶρΙεΒτετε ὶε εετὶε

ἀεὶ ἀοειιιρερΙὶ εΙοι·ΙεΙ ἀὶ ορεΙΙε Με, ε ρει· Ιετερετετε, εε ρε

ροεεὶρὶὶε, σοΙ ΙεεΙὶριορὶο εετὶΙΙο ἀεΙΙε ειπε ρεεενοΙε εἀορε

Με ἀε ορεΙΙ'ερὶρ1οεο ερεοεεεοτε ἀὶ δ. ΡὶεΙτο, ρει· εορεοΙετε

ὶ $ετἀὶ ερρερἀορεΙὶ εἀ ορρτεεεὶ, Ιε ρεττειὶορε ἀοΙοτοεε ἀεὶ

ρεΙΙιρερΠ ε ἀεΙΙε ριὶεετὶε ὶὶιερὶετὶ.

Ι.

Ερὶεὶ. Πλ”, Ιὶρ. Ι, ὶρἀὶοὶ. ΙΧ θ).

θεροοκιω 7'ι1εοροεο Οροι 8.ιευιινωε.

ΙεεΙἰΙἰοπι οικω οιοπΙο ροτίΙίε, ορο1·Ιο1 ευρω: Ιουιέπίοεω· Ζεα:

ορεα·ωπ άεπποστεΙΝ%ίε. .ΪΠΙ.Μ1Μ είοιιίάεπι ορρο!ί.τεα υποποε1οΙ·ίί

ορΜοΙο ἀὶ 8. (ΠοεοτΙο 1ΙΙεερο. Ι ρτοὶρἀὶὶ ‹Ιὶ ορεεΙ.ο ιρΙοει·ενοΙο ερ

ρερἀορο εορΠροΙει·ορο ἀεΙΙο ε1εεεο ριοιρερΙ.ο ὶρ ροὶ ὶ 0οὶὶ Γρι·ορο

εεεεὶεΙὶ ἀ' ΙΙεΙΙε , ροὶερε ο ορὶρὶορε ἀὶ ριοΙΙὶ ἀοΙΙὶ, ο ερεεὶεΙΙρερΙο

ἀεὶ Ρερνὶρὶο, ορο 0ὶρεὶὶρὶερο εορεοἀεοεε ε ΝετοοΙε Ι'ερὶιρὶρὶοΙὶ·ειὶορε

ἀοΙὶε 8ετἀεερε ο ἀὶ Ιιι11ε Ιε ρερὶεοΙε ὶὶεὶὶερε ὶρ ρι·ερΠο ἀεΙΙε εορ

οεερὶΙε νὶΙ1οτὶε: ΙΙεΙΙε ε·οπ[εο1ο, α εωω Ι1αΙ·ία ερωτά "πω, ίρ.πι

σειρα Μπάρ 8ίε·ίΙία , 8ετἀὶρὶε Η Οοτ·σίι:ιι Ιπιρου·ίο ου·ίεπωΙΙ α"Μπι1α

ω, απο" ίπ οίσ2οΝοε ρπιετπὶαπι Νιιτ.ρζ αρ ίιπρετοΙοσ·ε ιιΙΙπυριΜπιπάα

εοπε·ε.9.τα (0ρρρρι·. Ρερνὶρ., Ιπιρει·. πω., σερ. ΧΧΥΙΙΙ ερρἀ. Πι·εεν.,

?Με Φαίη. Μπι. , νοΙ. Ι, ω!. 565 ).

(1) ΙΙΙὶ ετεἀο ὶρ ἀερὶΙο ἀὶ εννετΙὶτο ὶ ΙεΙ1οὶ·ὶ ορο ρεΙὶε τὶρτοἀριὶορε

ἀεΙΙο ερὶεΙοΙε ἀὶ 5. 0ι·οροὶ·ὶο Μεερο ρει·1ΙρορΙΙ εΙΙε 8ΙΙΙ'(ΙθΒΙΙδ ρο

εεερΙΙο ἀὶ ρτείετοριε Ιε εἀὶιὶορε ἀοΙὶ'Ερὶε1οΙαΝἱο φεροτίαπο ίεΙ1ε

ἀεὶ Μερεὶ (δε. σακιά!. που. ε! επιρΙίε.1·. εοΙΙει·Ι. , Ιειρ. ΙΧ, σοὶ. 1099

ροερο εἀ 1940 , ε Ιορι. Χ οοΙ. 1· ρεορε εἀ 488. ΡὶοτορΙὶεε 1763 ε

1704 ὶρ-ΙοΙ. ), Ιε ηρεΙε εορΙὶορε ὶε νει·ΙερΙΙ ο Ιε ετρερἀειὶορὶ Ι”εΙΙ.ονΙ

ροὶΙε ρτοοεἀορΙΙ οἀὶιὶορὶ ἀεὶ 0ορεεερνὶΙὶε , ἀεὶ Ι.ερρο ο ἀεὶ ΡΡ.

Μερτὶρὶ (Ρετὶε, 1705). Πε ορεεΙ'ρΙΙΙιρε εορο Ι·ΙοενεΙο Ιο ρὶρ Πρροι·

ΙερΙὶ ἀὶ ἀεΙΙε ερὶεΙοΙο ρρρρΙὶεεὶε ὶρ Τοτὶρο (οκ Ιρρο81·. ΙΙγεοὶρΙρὶ

Μει·ΙεΙΙΙ, 1895 , ὶρ-8") οορ ετρἀὶὶὶ εορ1ὶρερὶετὶὶ Ιεὶὶρὶ ἀεὶ εὶε οὶΙεΙο.

οερορὶεο ΙΙΙετοιιεΙο, οτε ετεὶνεεεονο ἀὶ ΩεΒΙὶετὶ.

(θ) Εκ Μερεὶ , οροι·. οὶΙ., Ιοκρ. ΙΧ , εοΙ. 1067. Τοοἀοτο , ‹Ιρεο ο

εοιρερἀερὶε ἀεὶὶο ιρὶΙὶιὶε ὶὶρροὶὶεΙὶ ε1εριὶε1ε ὶρ 8ετἀεερε ροὶ 591 ,

ερεοοἀοὶ1ε Πι Με ρΙΙὶιὶο ε Ερἀεεὶο οΙιο εορτὶνε Ιε ε1εεεε εετὶεε πεΙ

589, σωρο εὶ τὶοενε ἀεΙΙε εορρερΙο ορΙεΙοΙε ΧΙ.ΥΙΙ. Με ορο εὶΙτὶρριὶορΙ

οι·ερο τὶεὶτεΙ1ε εΙ Βενει·ρο ἀεΙΙε εοΙἀεΙεεοε , ερροι·οΙο 8. 0ὶ·ε8οτὶο

ρεΙΙο ἀρε ερεεε5οὶνο Ιο11ει·ο ἀεΙΙο εΙοεεο ερρο (ερΙεΙ. 47, 59, Ιὶρ. Ι,

ὶρἀὶεΙ. ΙΧ ) ὶο ερρεΙΙε οΙοτ·ίοερτε πιορί.πωπι πιέ!ίΕΜπ. Γοι·εο ΙΙΙ εε

εεριε ἀεὶ ρτεεὶἀε 8ὶὶ Με εΙε1ο εΙΙΙἀεΙο ρτοννὶεοτὶεὶρερΙε ὶὶ εονει·ρο

ειὶερἀὶο ἀεΙΙο ροοο εὶνὶΙὶ ἀοΙΙ'ὶεοΙε; ιρε Ιε ορο ορεΙὶ1ε ἀὶ ἀροε Ιο

ορὶερὶενε ρρὶεεὶρορΙε εΙ ἀὶερτὶεο ἀεΙΙε Ιεοοειιἀο ιρὶΙὶΙετὶ. Ιιρροτοο

ορο 0ὶρεὶὶρὶερο ΙΙεΙΙε 8ὶε εὶΙεΙε Ιερεὶ (Ι ο ΙΙ θεά. «Ισ ο1β ρτοεΙΙ

μια!. .4|τὶσ., ερρι·. ρε! 89, σοὶ. 9', ροὶ. 3 ε 4) ὶρεΙὶΙρὶ ὶε ἀρο

εει1οΙὶνὶὶὶ, μα! ὶ/πΦυι..4Λ°..Ι οποπιάεω ο·εσοπΙοεάαεριωου·ίοε

οοπ.πτωσ:εται, όπεριιιουίΙ πορίε ο Ποεπο οῇΜοὶἰ Μου ρου

.τε.σείοποσπρστί.ε ρι·οει!ίε1ί σιιοπα.τ1ο:·ίί τΙο1οπ!ατί. ()ιιί άκρο εποε!

ΙεπΙίαε υο.Μο·οο ραΙι·οο·ίπίί.σ οτ·ορί .το οοπερίο·ίΙ, πό ο.4.·οοπιίποεάωπι

ρωεεε..... υεπί:·ο σοτι1επιπί2. δει! οποιο ρΙοα·ία εεερ·α ρσ·οοαρίο1

οιοπάεπι ο#ὶοΙοΙοπι οπο: ρπιοάίι·Ιο οποί!Ια Μ οΜί1ΜΙο .πιείτε

|πάίοίωπ,· οαο2επε.ε· οιιίάριιίά εοπ·επι α'ο Μέ εονι!εο·υετεία ου·

οί1το1·οιοι ;ροΙίείο |ιιοτ·ί1 άι]βεί1ιιοι, ε#”εε1ιιἰ εποπερ›ε1ιιτ, ε! Μ

οποά .εε- οπτί1Ιοτε .Με ο·οΙίροα·ο ;›ετ.εροα:εν·ἰΙ, ποπ Που υίΝα1ιε

φοτο @Η , σα! Με:: ]ϊιεΙΙΙΙι1ο άοοεαΙ Ι·εριιΙοτί. Ροα·ΙΥετ εΙ

ΡοΜΡε.ωνε ο·εΙερίο.το, οπο:: πιοπαρα·ίαω οι άωπο ρο·ορπ'ο

οοπσΜιο:ιε.το εΙίρπο.:είΙαο·, επιεσ·ί1ιου· πιο1τεπι οιιοπιἰαρ ρεπετί .επί

άο[επε!ί 1ε.πα»ιοπΙΙ::π οριο· ι·ε!!ε ι·α.ε.εαι·ε, επα1ε:ιπ.ε οΙΙιριαπι

ΠΜ εμε ασ·ρί11·ίιιπι οιί ίυ·Ι·ίΙααιι άεάαοοΖω·. Ρο·ο με το ε·ατί1εΙο

ροΙει·πο ρΙο1·ίο1τι ·υε.εΙυ·οιπ οιοοε.τεατίο ιίιι.ε:ίτποιε οά|ιοΝα:ιάοιπ,

ω με .σε οαα.εί.9 εαίοαρωΙί1ίοΙίοοε1εο· οοσωππιοάεΙ, ε! ραίάριιίά

Με @Με 7·αΙίο 11·ίϋιεί2 , ροπ:ρπε 1Μεα1 σιι.ποάί:·ί. Ποπιίτιτι:1ι αει

Με ρε!ίιιιιω·, ε! είουι είπω εε.ερ·οο ρι·0ρί!ίιι.ε άί1·ιροΙ, άιρεί1ο

Ζωπειιε .ειι.εεερ!οπι οά11ιίπί.Μ·α!ίοπίε ρ›·ο.ερετί1ο1ο ιίίεροπο2.

ΙΙ.

ΕρὶεΙ. πω, Ιὶρ. Ι, ὶρἀὶοὶ. Π( (δ).

θεροοειυ.9 Ηωνοκ.ι1·ο Ι1ωε·οπο.

(Μία Ι·ορίσπίτιρ· Ιοειωπ, !ίεεΙ ίρεπεο·ίΙί, .ρι.σσερίπτοιε, ορο0·Ιο1

τα βαρεσει πο.€1τοπιπι πεο·ο.σ.σίΙο1ίύτι.9, ίεριιαπωπι [αε·α!!αε .εορ

ροΙἰΙ, οοσιο·1·οικιι.ε, .Με1ΜεΙυε ευρο πιο11·ορο!εοε δου·οΙίε βο

Ιο:· α οοερίσεορα.ε περα· υεπίεπε Με ίπ Βοσποποπι είι·ί!ο!επι

εάοοπίΙ πω· Ϊ'πρ0120ευΜ ρ!οι·ίο.επιτε σπορἰε!ειιω οπί!ί!ποπ, επέ

ιἰιισα!απι δ.48012Π.4£ ίε.ειιίιιε .ειι.π·ορί.ε.τε άορσιο.σε·ίΙσπ, :περα

Με οοερ·ο ρίίε.είριο1·ιιΜ οΙοτεί:τοΝι»ι @Με ρεπορετε, ραίοιι.ε

ρ!ω·ίριο ρ:·αοί.9.είΜαροεεο.9.9οπιΜ, ω! οίυίιυπ ίτερε:·ίί σοὶ, σουτ

ρο!επ1ί οΙεπιεπΙίο σε οιοΜεο!πάίπο ευώπιουεωεΙ. ΡΜ οπο το

οετὶερο εερει·εΙο .ἀὶ ρτοεὶἀο ο ἀΙ ἀρεε , Ιε ἀρεΙὶ εορΙΙρρει·ορο εἀ

εεεει·ε ἀὶεΙὶρΙο Ι'ρρε ἀεΙΙ'εΙΙτε ρε: Ιρ1Ιο ΙΙ εεοΙο εεεοΙο, ρὶεοορε Ιο

εΙεεεο ρερε 8. 0ι·εροι·Ιο Μερρο ὶρ εεε εεε Ιε1Ιει·ε ἀεὶ 599(ορὶεΙ. ν,

Πρ. ΨΙΙ, ρει·Ι. ΙΙ) ρε1·Ιε ἀεὶ ἀρεε ΕρρεΙετὶο (οΙοτ·Ιοεί πιορίεΙτί οπί!ίωπε),

ε ἀεὶ ρτοεὶἀε (πιαρπίβεί ρὶί Μ σΙονΜπο μπορώ ) , ορο .ροὶ ἀεΙΙο

ερρο τερρι·οεερ1ενερο εερει·εΙειρερΙε ρεΙΡὶεοΙε Ι' ευ1ούΙ.ε οὶνὶΙε ο

ιρΙΙΙΙει·ο ἀεΙΙ'ὶριρει·ο; ο ροὶ ὶρ εΙΙι·ε Ιο1Ιει·ε ἀεὶ 001 (ορὶεὶ. ΧνΙΙ ,

Ιὶρ. ΙΧ) ρει·Ιε μπε ἀὶ 8ρεεὶρἀοο, ορο ὶρ ΙεΙ ερρο οτε ρτοεὶἀε ἀὶ

8ετἀεΒρε.- ΒορεΙο ε1·ε ρρο ἀο8Ιὶ ρΙΙΙιὶεΙὶ ερρεΙΙει·ρΙ ἀὶ 'Γεοἀοτο , ο

Εστω ὶ'ὶοὶοεοε ορο οΙΙο ερρὶ ἀορο ( 599) ο τὶεοτἀεΙο ὶρ ερ' εΙ1ι·ε

ερὶεΙοΙε 81·εροτΙερε (ερὶεΙ. Π, Ιὶρ. ΙΙΙΙ, ρει·Ι. ΙΙ) εὶεεοιρο ροεεεεεοι·ο

ἀὶ ερ εεριρο 8ὶε εειρὶρεὶο, ἀεὶ ερεΙε ὶὶ νεεεονο 0Ιερρετὶο Με:

ετεἀὶεεὶ·ο Ιο ρἱεἀε ὶρ 8Ιοι·ρο ΙεεΙὶνο. Ιρ ορεεΙο εεεο Με ε Πρρι·ο

ρερΙΙο ορο Ιε ροεεεεεὶορο ἀὶ 0ορεΙο1`οεεεὶΙ Π·ρ1Ιο ἀεΙὶε ρερ1·ρειΙορο

ο ἀεΙΙε νὶοΙεριε ἀε Ιρὶ ρεεΙε εορ1το 0ὶρΙὶερε , ερρεἀεεεε ἀεὶ προ

ρὶεὶοι·ο ἀὶ 8. ΥὶΙο ΙορἀεΙο ἀε νὶΙρΙερε. ΙΙΙ ΡοιρρεΙερε ροὶ, ορο νοἀεεὶ

τεεεοτρερἀεΙε οοΙΙε ρι·οοορ1ε ΙεΙΙει·ε εΙ ερἀἀεΙΙο Τοοἀοτο, Ιο Μερα»

ρορΙεΙΙοε Γε πρειροι·Ιε ὶρ εΙΙι·ε εεε ερὶεΙοΙε ἀορΙὶ ερρὶ 593, 60Ι , 608

(ερ. Ι.ΧΙ, Πρ. Ι, ορ. ΧΧΧΥΙ, Πρ. ΙΙ, ερ. ΧΧ, Ιὶρ. ΙΧ; ερ. Ι.ΙΧ ,

Ιὶρ. ΧΙ ) , ἀεΙΙε ορεΙὶ εὶ τεοεο8Ιὶο ερ'εεεε οτε νεἀονε ἀὶ 81οΙερο ο

πρωτο ἀὶ Με11·ορε, ο ορο Ιορἀρ ὶΙ ὶρορὶεΙεὶ·ο ἀὶ 8. Ειπε. .

(8) Ε:: Μερεὶ, ορει·. οὶΙ., ειπε. ΙΧ, εοΙ. 1067. @ΙΙ ερρεὶ ἀὶ ρρΙο1·ΙΙρ,

ορο ΙΙ ἀρεο Τεοἀοὶ·ο εορ1ριετΙονε ὶρ 8ετἀοερε, εεεΙΙει·ορο ὶὶ ρερε

8. 0ι·οροπ·Ιο Μερρο ε εοτὶνετε ε 0ροι·εΙο, ἀὶεοορο ἀεΙΙε ερὶεεε το

ριερε ο ορο εροετὶοὶετὶο ο ΙερεΙ.ο ὶρ 0ὶ·ὶερ1ε, ε1Ιὶρερε ίεεεεεε εοροεεερο

ε8Ιὶ ερ8ρεΙΙ ΤΙροι·Ιο Μερτὶιὶο ο ΩοεΙερΙὶρε (ρείο.<1Ιπιίσ οΙοπι€πίη Ιο

εὶρεΙ.ο ἀο8Ιὶεριε ἀεὶ 8ετἀὶ , ε Ι'εροοεο ὶ·ὶορὶεὶρετο Τεοἀοὶ·ο εΙΙ'οερει·

νεριε ἀεὶ ρερὶΒρὶ ἀοοτεΙὶ ὶὶρρετὶεΙὶ ερτερεΙΙ ροὶ 589 εοΙΙο ὶὶ ἀρεεΙο

ἀὶ Ερἀεεὶο. ρε οροτοΙε ἀε8Ι' ὶεοὶερὶ ει·ερο εΙεΙε τεεεΙε ε ΙΙοτρε ‹Ιε

θὶερρετὶο νεεεονο ιρεΙ1·οροΠΙ.ερο ἀὶ ΙΞε8Ιὶετὶ, ἀεὶ φερει ο ΙΙεΙΙε

ΙτοἀρερΙὶεεὶΙρο ὶ·ὶεοὶ·ἀο ιποΙΙο ερὶ5ΙοΙε ἀὶ ἀεΙΙο ρορὶοΙὶεο. 8ὶ ι·Ιοενε

ΙΙεΙΙε ρι·εεερ1ο ΙεΙ.1ει·ε ορο Βρἀεοὶο ο 'Ι'οο«Ιοι·ο , ρω· πρεπε ο Πρ·

ρεἀὶιρορ1ο ἀεὶ ρτεεὶἀε, εὶρὶρὶρὶεΙτετορο 1ειρροι·ει·ΙειρεοΙο ΙρΙΙο Ιο

Ιεεεερἀε ὶρερΙετὶ.

Ρ. ε. Ν. δω.



ΡΙΗΜ.-Ι. 93

ν. ο ισ.σο..

_..9-···.ΐο ο

οοίπίππσ, π! ορ!ο !οποίοίο ρίί.σσίίπίσ άοπιίπίσ, ο1«ο!ο ίά οποά

οποοίίιοίο!οσοποοάίο!οο ίπ.σιάοο οππο ο! οοπο›ο!οπ!οο ροσ!π!οπ!,

.σποοοτο.σ, άσοι ο! οπ!οο οά ΕπιΜοΙΙ1.τ1 οίοπίοσιππ πιοοί.σποπι

πιί!ί!ιππ,οοίπ ρω· ίπάίο!ίοποπί σορ!ίπιοπι !οπο άποοπίδπποΙΝΜε,

.σοοο ίίίιροπίο!ίο οποοπί·οοί!π!; οιεί!πισ οίππίο οποοοοροοοπ! οπο

σίο οππο οορίίπίο στ!!πποσοπί , οποίοποσ οοπίππ οπ.σσο άο ρίο!ο!ίσ

[απο ρί·οοοάουι!ίο, ο άποίοπσ, οποσ ίπ !οίποοοπο οποοο.σσο σοπ

!ιοοπί!, ίποοποι‹σσο σοί·οοποιο, σίιοτοο.σοιιο οοπππι ού οάπἱίπ·ί.σ!›·ο

!οί·ίοπσ ποπ άοοοο! άίσσοποτί: π! οπίοΙοπι .πιο ίποσοπίο ο!οπιοπ!ί

άσπιίποί·ιππ οί!οπι !ποπσίοοίι!, ο! οοπσίιίπππ, οποά σιιίοοο!ίσ

σπίσ π·οποπί!!ο πιοπ!ο !οίοιιιιπ!, ίπ οάσοπ!π οο!οππί οοάίοίσ υπο!

!οί!ίοο!ο οο:προπσο!ίοίίο ί·οοοίίοπ!.

Π!.

Βρίο!. ΠΧ, πο. !, ἱυοἱοί. Π( ω).

Ώποσοπιο.σ θεσπ.ισιο Ρ.ππιοισ οτ Εσωποοσ

Αιοπιο.ιε.

Ποί οππο οοπ!ίσ ουσ ίπάοσίποπ!οτ οπο” !ίπτοοοπι, πο σοο!οπί

ίο.σ!ί!ίοπί, σποπιί.σσο ίισσ!ίππι οοίίο !οσ!οπ!πο: σοά π! οίοπίοπι

σο.σ!οοπτ ίπ οοάοπί οποσροοί!οΙο οοο!ίο ο”ποίσ!ί οπσ!οάίο!, οποο

οππιοπο ,οοφοί·οπί οοπιποί!!ί οοοπο.σοί!ί.σ, οο!οί·ί, .σίοπ! :οποιο

οίσ!ίσ, οοπίοί!ίσπο οοπφοσοί!ο, π! :τοποσ οπ.σ!ί!ίοο οποοππιπί!ί,

ποσΙί!ο.σ οποίο!πσ οάοί οίο!π!ο, οποά οσ! !ο!ίπσ οπίυποπ οίο!ο!ίσ,

σιο:οί·ο!ίσ. ΜππΙΝΜποσ .σίοπίάοπι Ϊπίοίίοποο οίοί!ο!ίσ |οο!οπ

ο! οοοοίίσοιοοίί.σ πσσ!οί· ποοίσ ίοοηρποοί!ί!οτ ίπάίοοοί!, οίοί!ο!ί.σ

σοοο ροίοοοποσ οίππίπο υο.ο:οπί, ο! οσππποάο!ί!πισ ο/|!ίοί άίσροπ

απ. Ιπσπροί· ο! ποίίοίο.σοσ οοο!οσίοο σοοο ποπιίπο.σ, οί·οοοίπ ού

ποπιίπίοιισ Τπι:οποπι σποοί.σ!οί πιί!ί!ιοπ σπσ!ίσιοί·ο απο!οσ!ίοπί,

οορο!ί οοφοοοίο.σ ίποιεί·ίοσ, ο! οποά οά οσο π.σοοο ροοίπποσί!ίπ·,

π! ίπ οοοοοί·οπί, οποά άίοί πο/οσ οσ!, ί·ο!ίπάοίι!ιπ: ατομο οπί

άοίπ ο!ίοπι ίπ οοπσίσ σο! οοο!οσίοππ σποπι ροί·!ίποπ!ίἰπισ ο οππο

[ο!ο οίου·ίοσο σου οποοί!οτ ίπιροάίτί. Ωποοοιοποιίο σίπ!, σί

!οίποπ απο σίπ!, οοοοπο!ίοοο άίσοοάίποο οοίιπ·οοίο οοσ σοί!ίσ.

Ε! οποία οποσ οπιπίο υο.σ!ί·οπι ο.ο:οοί!οίι!ίοπι οοπί·οπί! οπιοπάοί·ο,

σο!ιι!οπ.σ οπιίποίι!ίοίπ οο.σ!οοπι ο.οροσοο, ο! οο ιά!οπίοσ /ίοίί ποπ

σίπο!ίσ, .σοά απ: φοτο ί!!ί _ίποο!ο άίἰίοοπ!ί, π! σο οοοίοσίοο σο

!οοσίοπο τοπιοσοο!, ο! πιάίο.σ οοί·ιππ ίπ οποοοίίσ .σοπ οο!πίποάίσ

πείσει οιιοπι σίπί! ποπ ρί·οοοοουο!οί·, απ! σί οππο οοπ.σοο /οοοίπ!,

ποπ ρο!οπ!ο!ιισ απο, σοά !οοο!ί οοάίπο οπίοπ!ιπ·. Πο ίοί!πο

οποο.σο, οσρίί·οπ!ο οοοίσ 0οπιίπο, ποοο οπιπίο οποοοορ!ίοπίσ

σο.σ!ί·οο ίσί!οίππίποοίοπο οοί·οίοί!ο, π! σί ποπ οοο!ί!πάίπίσ οσο

!οσπρίο!ίοπο, σοί!οίπ [οοπτίάίπο οο.σ!ί·οο οπσσίοπίσ ο !ο!ίοιισ σο

ο!οπίοσοσ Τοεοσσουσ σο! οοίπίποσ. οίπσ οοσ!ίποοπ!: οποοοσπίσ,

οποσ! οά !οοάοπι οοσπ·οπί οοί·οοοίο! ο! οποίοοάοίπ, ίπ οσοο!ίοπισ

οοπίπιίσσίσ οίοσσί! @σοοο απο !ίοοί!ο!ο _ίπσ!ί!ίο.

(Ι) Εκ Μουσἱ , σουτ. οἱ!. , που. ΙΧ , οοΙ. 1079. Νου ο ρἱο Η εοΙο

Ωἱουυοτἱσ σε Ωο8Ιἱστἱ, υπο οιἱουοἱο Μοτἱυἱσυσ νσεοονσ οἱ 'Μουσε σ!ιο

ΓΔ οουσορονοΙο Η οποσ οοΙΙο νσσσοιἱουἱ οσοτοἱ!σ!σ οο 'Ι'οσοστο οου!το

ἱ εποε. Ε ουοσίο υσυ σοοο ρἱίι ἱυοἱοοίο σου ίοπυἱυἱ ΜΒΜ ο 80ΠΟΙ'ΒΙΙ,

πιο σροοἱίἱουτυου!ο , οἱοουοσσἱ υσΙΙο Ιοίίοι·ο , οσο ουοΙΙ' ἱυἱοσο ουοο

ο σοοο οἱ ιυἱἱἱιἱο ΙυσΙοε!.ονο ἱ οἱιἱοτἱοί σο ί ρονοτἱ σου ρτοσίπιἱουἱ

ἱοοσυἱ!ο (οοίππιοάο!ίοπσ άίσο1οποίίσ ) ο σου ἱυοἱυτἱο ροτεουσΙί , οσο

οἱουοοΙἱ ροι·Πιισ ἱυοουοοτο , ο οπο υο8Ιἱ οΙΙΔτἱ οσυίουιἱσεἱ !ιποονο

ἱοοΙ!Ι·σ Ισ 8ἱυτἱσοἱιἱουο οοοΙσσἱοσ!ἱοει οοἱ νοσοονἱ Ιυπἱίουἱ. 8. Οτο

χοι·Ισ υπιουσ , σΙισ ρω· τσρτἱυἱοτο σἱΙΤοΙΩἱ ίιοιισἱ είναι. σοοο ἱυυπυιἱ,

ο πο!!ο σ!οσσο οποσ 591, οοι·Μο οΙτοποκυουτο ο 'Ι'οοοστο ο σο 0υστοΙο

(ΘρἱσΙ. ΧΙΛΗ ο ΧΙ.ΥΙΙ ρι·οοοο.), στο ἱυνοοο Ι'ουίοι·Μ οἱ 0οἱιυοιἱἱσ,

οσοι·οο ο υτοίο!!.ο οεΙ ρι·ο!σι·ἱο ο'ΑΜου, οοι·ἱο @οσοι Ι·ἱοιι!Ι·οτο Η

υοτνἱοοοο Τοοοοι·σ υσἱ Ιἱἱυἱ!ἱ οσΙ συσ οσνοτο.

!
'

Ν.

Βοἱσἱ. Ι.Χ, Μ. Ι, ἱυοἱο!. ΙΧ (θ).

Ποεοοπισσ .Μονσ.ιπιο ποσοιοοισοοοο σ.ιωιπιπιπο

.5'.4οσπνωο.

.5'ί :οσο Ποπίίππσ ποσ!οί· σίάποί·ιεπι σο πιοί·ί!ίππ, υπολοίπο

ποπιοπο ρο!ί·ο»ι σοί·οί!ιποο σοοί·οο οποο!ο!ιιί· !οσ!ίπιοπίο, ποσ

οποοπο πιοίποί·ο οοορσΝσ οοπσ οά ίπιί!οπάππι σοοο! .σίιπππο άο

οοπίο.σ πιοπ!ίσ οο"οο!π ίπ!οπάοί·ο, ο! .πάσο οπ.σ!ί!ίο οηοποπί.σ ο!

οίάπίσ οπ·οοσ!ο, σί ποοο.σσο σί!, οσ.σο. Ε!οπίο ίπσίππο!ίππ ο.σ!

πσοί.σ δπο1.ΜΜ ο·οποίοσοπι /οσπίποπί, ποοοπ!οπι /ί!ίππι οποία!

πίο ίπ σοπο!ο οοπτοπο Εοοίοσίο, οπί Βου οποίοοο ρί·οο.σίάοίππσ,

πιί!ί!οπ!οπι, οποίππάοπι ίπιτπίσσίοπίοπ.σ σο! ίποπίο!πάίπίοπσ υπο

!οσ!οί·ί,· άο οο πο |οο!οί·πί!οΙοίπ σο.σ!ποπι σοπίο!ί.σ ροοοσοπ!ίοίίσ

ποοοσσο άποίίποσ οάπον!οπάοπί, π! οίάοπί ρί·οοάίο!οο /οπιίποο

!πί!ίοποπι /οι·οο, σο!ί·ο οπσ!ί!ίο, ποπ άοο!ίπο!; σοίοπσ οπσά άο

|ποπσπισάί ποσο ο! άοίπίπιππ σίοί άοοί!οί·οίπ /οοίο!, ο! πο.σ!ποπί

οίκο .σο οιπ·ί!ο!οπι πιοοίσ οσ!τπιοο!. Γοπσοσ οπίπί οποοάίο!οο

|οίπίποο, σίσο .σίπ!, σίυο βιοίίπ!, ποσίί·σ σο!ίππίίσ ίπάίοίο !οί·

ΜΜΜ, π! /οπο!ίσ ί!ίί εποπίο!πάο σποίποσοτί άοοοο!;ιο! οποία!

ο παπί. ,ίπσ!ί!ίο πίι-!ίο!οπο.σ οο·οπσο!ίιί·. Οσο οο!οοπ Ποπιίπππι ,

οπο σίοπί σοσ!ίοπί οιπ·σπ οά σο οποσροτο άἰοίοο!, ο! οι! ί·οοποπι

οοπππ·οο οἰοπίοο ροορί!ίο!πσ ποσο ροτάιιοο!.

ν.

Προ!. ΠΠ, Μ. Ι, ἱυοἱο!. Π( (3).

ϋποοοπίο.σ Ι.ιονυ.οπισ επι.σοοιω οπωπιππο

δ.οποιονι.Ιο.

οπο [οο!οίπί!οσ οο.σ!ίο ...ο _ίπσ!ί!ίοο .στο ίπ άίσοί·σοποπ

!πί!ίοποπι οοποπίοπ!οί· ίσπροπάο!, ;π·οπίσοοίπ !οπιοπ οοπι στο

άίππί.σ ροοπσπ.σ οο:ίσίο·:·ο ίπ οποίοι σοίοιπίπο οποσ οί ποσ!το

οοπιπ›οπάο! ορίσ!ο!ο. Ρ0οΙΡ£1.4π.4ίοί!ίίο ί·ο!ιοίοσο |οπιίπο μου·

πσπιίποπι σιπππ σίιοοο.σ.σί! ποοίσ :πο!!ο σο οποτππάοπι ποππίποίπ

σπσ!ίσιοπο ο.σσίάπο ίοο·ο!ίοίιο!ί!οπ οποοοπιίπο, ο! σο πω ποοίσ

σίοορ!ίοοσσο άίοποσοί!ίπ·, π! ίιοσ!ί·ίσ οσοι οοοί.σ οσπίίποπάοί·οπίείσ

ορίοί!πισ. Ρί·ορ!οσ·οο, σοίοίοπ!οσ β·ο!οοίιί!ο!οπι οοσ!τοπι, οπο..

οοοί!ο!ίσ ο||`οο!π ρί·οοάίο!οπι σοοί.σ /οπΔίποπί ποοοσσοί·ίο άιι.οίπιπσ

οοίπίποπάοπάοίπ, π! οοπιί!οπ!ο ίπσ!ί!ίο, ίπ οποίοι οοπί βο!οί·πί!ο.σ

!πο οοπ!ί·ο οοοπί!ο!οίπ οποοοί·ί οοπσο ροππιί!!ο!, ποο οίίοπο

ίποοπσιά!ο μι” άίσροπάίο. δοά σί οποσ οοπι ποοοπο οαοσοσ

οοπ!ίοοί·ί!, ίπ οίοο!οοπίπ οπάίοίο, ο!!οί·οοπ!ίίππ σοπ!ίἰο!πί· σοπ

!οπ!ίο,· ο! οποοοππιοπο /ποί·ίπ! άί/|ίπί!ο, ί!ο π·οποπί!!ο οά ο||`ο

ο!ππι πούίσ .σοίο!ίοπ!ίίπισ ροί·άποοπ!πο, π! ο! οοοίσ οπο !ο!ί ορίου

αποτοοσ ίπποοί·οο!, ο! πο.σ!ί·ί.σ ορίοίοπσ οοίπίποπάο!ο οοιιάοο! σο

ίείσοπίσ.σο οπσ!ί!ίοπι.

(9) Εκ Μουοἱ, σοοο. Μ., ίσιο. ΙΧ, σο!. 1078. Μι τοοοοἱυουοοιἱουο

οί ΩσίοΙΙο, νοοονο ο ρἱο οσυυο, Γο!!ο ο.. 8. Βτοεστἱο οΙΙ'οΙ·οἱνσσοσνσ

οἱ (Ξοοοἱοτἱ , ο πρωι.. σου τουσ ΙΩ!.!.0το οἱ ουοσ!σ ιυοοοσἱἱυσ ουυσ

(σο. ΕΚΠ, Μ. Ι, ἱυοἱο!. ΙΧ), Γι: ροσΙπιΜΙκυουΙο ρτονοοοίο οεΙ οἱ Ισἱ

ΙἱεΙἱσ, ἱΙ ουσΙο ἱυἱΙἱωνο ἱυ ΙΙστυο υοΙΙο νἱο οΙστἱοοἱο. Ροκ· @απο

Μαιο 0ο!οΙΙο σ!Ιουυο συοοι·ο ουσ Ιο οσο ΙΜ ρτοσου!ἱ ο ίιπυτο Ιοσοστσ

οσουΙΙσ οεΙ 'προ, οσιυσ εἰ Μονο οοΙ !.ο5ἱο οοΙΙο ρτοσου1σ ορΙσ!σΙο.

(8) Ε: Μουσἱ , σοοο. οι., ίσιο. ΙΧ, οοΙ. 1078. Με ἱυσΙοσ!ἱσ, οο!Ιο

ουοΙἱ οουσἱ οσἱυ!σ Ρουπροἱουσ ρι·σσεσ Η ρσιι!σΒοο,'οτουσ ίοι·οο Ισ

ἱο!σσσο @οι υιουἱΓοσίο!ο οεΙ 8. Ωτσοσοἱσ ο Τοσοστσ ουοο οἱ 8στοοευο

σου ρι·οοοοου!σ ΙοίΙστο οοΙΙσ 5Ιοε50 σοοο 501 ( ορ. ΧΙ.νΙ , Μ. Ι;

ἱυοἱοΙ. ΙΧ. πο. ευρο. [πιο. 99 , οοΙ. Ψ' ). @υἱυοἱ οἱ ωστοσο ουσ ἱί

οποίο υσυ ουισίτονο νοουυ υιοιπσ μα· σ.. ι·ουοοι·σ Ι°οεἱουο ο οικείο

ρἱο Νεοσσοί , ρσἱουο υσυ οσυ!ουΙο οἱ υνοι·Ιυ @ο τυοοοιυπιιιΙοίο Μ·

συοοοίΙσ Τοσοστο, οι τυοι·οπυειυο«`ι οιἱσυοἱο οἱ νοσοσνσ Πἱπἱἱυσἱ·ἱσ,

ἱιἱἱροἱἱουοσ8Ιἱ οἱ Μ· οοΙἱυἱτσ σου οἱυοἱιἱο οἱ οι·Μ!ι·Ι (‹·!οο!σί·ίίπι Μπάσο

Ιυ!Ιο Ισ οἱ Ιοἱ ηυοσ!ἱσυἱ.

ο. ο. σ. 5ο·

Ρ. Ο. Ν. 5οι.
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.!!. Ε. Ν. 5ο!.

Ρ. Π. Ν. 59!

ν!.

πω. ΜΗ!. πο. !, !ιιι!!01..!Χ θ).

Οιιιιοοιιιω· .Ι.ιινιι.ιιιιο Λιισιιιιιοι.ιο.οιιο £ιι..ιπιιωι·ιι

.5.ιιιιιι.πιπο.

Ρο.ιίοι·ο!ίο ι·οο!ιιιιΜ.ι ποοο.ιιιίίοίο οοποιο!!ίιππι·, π! οιοι!ιοιιο

ποπ οίι!ποπιιπιοπο οοπ.τίο .εο!οι·ίίπ.τ οποιιι οποίο οοίοι·ίο ίποίοίο

οπο: ο! οπίο ίιιοίπποίιιιιι ιιο!ιί.ι οι! δ.47Ει.ι..ιοι ποίιοίο.ιοπι

[οιιιίιιοιιι !ιο!ιοιιίοπι /!!ίππι οι ίπ :οποίο ι·οπιοπο Βοο!οοίο, οπί

Βου οποίοι·ο οιιιοοοίι!ο-ιιιιι.ο, πιί!ίίοπίοιπ, οιιοι·ιιπο!οπι ίπιπιίο.είο

πίίιιιο, πο! ίιιοιιίοίιιο!ίπί!πι.ι πιο!οοίοι·ί, ι!ο οο το |ι·οίοι·πίίοίοιπ

οοιιίι·οιπ ιιοι·ίρίίο οιι·οοοοπίίοιιο ποοοσ.ιο ι!ποίιπιι.1 οι!!ιοι·ίοποοπι,

π! οιι!οπι οιι·οοι!ίοίοο |οιιιίποο ίιιίίίοποιιι [απο .οο!οο _ίιι.οίίίίο ποπ

ι!οο!ίποί: .ιοίοπο οποο! ι!ο !ιιοπιιιιιοι!ί απο.: οί .πιο ι!οπιίπππι [ο

οίοί ι!ο!ιίίοι·οιιι, οί ιιοοίι·οιιι οίι·σο :ο οοιίίοίοιιι ο.σίπίποοί. διοι

.ιο.ι απο ρι·οοι!ίοίοο /οπιίιιοο .οπο οπο, οπο πιοι·ίιιί, ποοίι·ο

οοίππιπο ίπι!ίοίο ίοιπιπιοπί , πι! /οι·ο!ίο ί!!ί ίιιοιιίοίπι!ο οπίιπιουοι·ί

ι!οοοοί, οί ίοπιοιι ο ποιοι _ίπ.οίίίίο ιπι!!οίοππο οιιιοποοίπι·. Οτο

οπίοιιι Ποπιίππιπ οπο οίοιπ ποσίοοπι απο οι! .ιο οιι·οοοιοι·ο οί

ι·ιοοί, οί οι! ι·οοππιπ οοιιίιιι·οο οίοι·ίοο οιι·οοοί!ίοίιιο πιο· οιοι·ι!ποοί.

πι!.

Ερ!ε!. !.ΧΧΧ!, !!!ι. !, !ιιι!!σί. !Χ (θ).

θιιιιοοιιιιι.ο .Ιπινοπιιιο Αποπιιιοιοοοοο @οποιο

δοι·ιοιίί.ο Με οοι· ιιοοίι·ππι !οοίι)!οοο.ιο ι!ιοποιοοι·ίο, οποι! ίο

πιοποοίοιπιπ ιιοοίι·οι·ιιπι πιοπιοι·οιιι [πίσω ίο.οίοίπο οι. Ι?ί οπίο

πιοπιοι·ίίοι· ι·οίίιιο-πιιι.! οο οιιοο πο.: |ι·οίοι·ιιίίοίί ίποο ιιιοπιίο.ιοο

οοπιιιιοπιοι·ο.ι, οιιοιιιιιι!πιοι!ππι ι!ίοοιοποπιίππι Μ, πο! οο!ιιιιίοίίο

ποοίι·οο οποιοοίοίοι· οποίοι·ίίοο, .ιοι·ιοιίίο οιι·οοοοπίίοιιο !ιι·οοίίοι·

ι·ο.ιροποοιιιιιο. Ειιιιιιι..ιιυ.ι ίοίίπι~, ι!ο οπο πο!ιίο πιο /ι·οίοι·πίίοο

ίπι!ίοοπίί, οπί ι!ίοοοπίί /πποί οιοι·!ιίοοίιιι· ο/ποίο, οί ο ι!οοο.ιοοι·ο

πιο ποπ [οο!ιιο οπί οιιι·ι!!ιιο!!ε, οι·ι!ίιιοίίο ο το ι!ίοοοιιί!ιιιο ππίίο

ι!ο!ιοί ποίίοπο ριοοροπί; πο οπο, οποσ οοποοοι·οιιι!ο οοιιι!ιο.ιοο

οοοιισ.ισοι·ιο, ποοιιιο!ιοπο .πιοιοιοποποίο οποοοπι πιοι!ο οίι!οοι·ίο.

Ρι·οοι!ίοίππι ίίοοπο Ι.ιοιοιι.ιιυοι, οιιοπι ι·οοιιίιιιοπε!ιιο ποιοι

ίίοπίο ίπ/!οί οοιίι·ίί·ιι.ι, οιιιπί ίποίοιιίίο ο! ίπίοπίιιο οπί οι·ι·οοίίοίο

οοιποιο.εοο, οί ιι!ίίιπιιιιι ίπίο-ι· ι!ίοοοποο .ποιο οοιιοίίίιιο, πο ι!ιιπι

.το ί!!ίοίίο οποιο/επι! οοπίοιιι!ίί, ίιιιιποιίίπο, !οοο ίπ οπο πππο

.οίί·ιιο απ, οποίοοίιιι·. @πιο ίοπιοποί οίιοι:!ίοπίίο /ποπίο ίποίίοίιιο,

ο! οποι πο!! !ιοοο οοι·ι!ίποίοιιι /οοοι·ο οοίποι·ίο, πο! οοοπίιποίο

.επί σοποοο.είοιιοιπ οο!οιππί πισω ιποι·ποι·ίί, ο!ιοίίποποίππι ο!ι οπιπί

οπο! ίποοιι!ίποίίοπο πιοπιιποι·ίο,· οποπίοπι οοοπίίοίί οοιιοοπίι·ο

ποπ οιιι!ιιοίο, π! ο!ίίο .οοι·οοι·ο ποπ ι!ι]/οι·οο, οποο! οπο οποοπο

πιο ποιοι!! ι!οοίι!οι·οο.

(1) Ε!! Μιιιιιι!, οχι. σ!1. , ίσοι. ΙΧ, σο!. 1083. Μι ρι·οοοιι1ο Ιοιίοιιι

ο πιο! ι!ροι!ι!οιιο ι!ο!Γο!1ι·ιι (ορ. ΒΧ , !!!ι. Ι, !ιιι!!σ!. ΙΧ) ο!!ι ροσο

!ιιιιοιιι! ι!ροτ1οίο (πο. οσοι. οπο. 03, σο!. 9· ).

(9) Εκ Μιιιιεἱ, οΕισι·. οἱ!. , ίσοι. ΙΧ, σο!. 1088. !! εοοεο!!ο ι!ο!!ει

ρι·οεοιιιο !ο1ιοτο ο ι!!ι·ο11ο !ιι1!οι·ιιιιιοιιίο ιι ι·ορτ!ιιιοτο !'οτιι!ι!ι!οιιο πο!

ι!!ειοοιιο Ι.!!ιοι·ιι1ο. εωωι νο!οιι ρι·οοοι!οι·ο ιι1ιι!!!ε!!ιι!1τ! Μισο!!!

ι!ιι!!ο σ!ι!οειι σιιο!!ιιι!1ιιιιο, Μ!!! οιι:ι!ο ιιοιι σοιιε1οιιο σ!ιο ω” ίποοι·

ι!ίποίο, ροτσ!ιο οιιι!ο1ον! οι! ιι!1ι·ιι ο!!οοσε! ὐο!!'!εο!ο. Οιι!ιιο!! 5. 13ι·οοοι!ο

εοτ!εεο ο 0!ειιιιιοι!ο, οπο, !ιιι!ι!οι·ο !! νοεοονο πιο ρι·οι!οσοεεοι·ο πο!!

ονο8εο ε!!! ίπι:οι·ι!ίποίο οπο! ‹!!ιιοοιιο !`οι·οε!!οι·ο Μ!!! ειιι!ι!οί!ιι σ!ι!οειι

α!! Ωειο!!ιιτ!, !ο ροεροιιοεεο ο το!!! ο!!ο!1ι·!ι!ο!!ο ε1οοεο οι·ι!!ιιο; ο σ!ιο

πω!. ροίοοεο πο!! είοοιιο €ποοι·ιΙίποινοίο , 88 ν! ιισσοιιιιοιι!!:σο !!

νοεσονο πιο οιιιι!ο Ι.!!ιοι·ι.ιίο τ!!ροιιι!ονιι

ν!!!

Ηρ!ε!. ΧΧΧ”, !!!ι. !-!, ρο.ι·1. !, !ιιι!!σι. Χ(8).

θιιιιοοιιιο.ε .!οινο..ιιιιο Εοιοι:οι>ο δ.ιι.πιιιι.οπο.

δί .ιοοοι·ι!οίοίο οποι! οι!πιίπίοίι·οιιπιο οί)!οίπιιι ιιιοπίίο ίιιίο

οπίίοίο οιοποοιππο, .πο παο απο )!!ίίο ιιοοίι·ίο ίπι!ίοίι!ιιοο οοι·ί

ίοίί.ν ο!ο!ιοί ππίι·ο οοποοι·ι!ίο, οί .ιίοπί ποιοι!! ίπ ποιπιπο, ίίο

ο|[οοίπ οιι·οίιοπιπι· ίπ οοιοι·ο. Ποιοι οπου ίιιίο.ο ποπ πιο οποίοο

οιι·οο[οίί .ιιιιιιο.ι οροι·ίοοί, πιίι·οιπιιι· απ· οι!ποι·οπο |ι·οίοι·πίίοίοπι

ίποπι ίοπίο οιιοι·ιπιοπίοι·ιιιπ οποία: οιοοι·ίο οι!. Οπα! οπίι!οπι

πω· οι!!ιιιο οιοι!οι·ο ιίιιοίίοπιπ.ι. δω! π! οοι·ίίοίοπι οο!οοπιπο οοπο

ποιο, .!0.ιΜνιιοι ω. ποιίι·οο ποίοι·ίπιιι πο.ιίι·ο ί!!ίο οιι·οο:

οορίίοπο οπί)!ι!ίιιπι ι!ίι·ο:οίοιπο , οπίροιίο.ο ίπ οίοοίοι·πιιι οοιπ)οο!!οί

οι!ο.ιοο οποίου, οί .οπο οι! ο/[οοίππι οο:οοπίίοιιο, οποο /ποι·ίπί

οποίοοίο, οιοι·ι!ιιοοί. Οοο οίι·οο β·οίοι·ιιίίοίοιιι ίπποι .ιοπιοιίί.ι

ρι·οοιιοπίί!ιιιο οι!ποι·ίοπιπι·, π! οοιιοοι·ιιπι ποιοι! .το οπίο ι!ο!ιοοί

οποίοι οιοι·ίι·οοίοι·ο. Ε! .οί οπο .το ίπ,ίιι.9ίο ίοίί.τοο πο! !ιο!ιοι·ο

οοοπο.εοίί οπίο οιιο!ίοίππι, οοοοι·ι!οίίί οο-πίοπιοιίοίίοπο ι·ο.είίίποί.

!ιιίοι· οιιοι·οίοο οπίοπι πιιιίίιοι!ίσοο, !.9ι120Ιπι.9 πο· σ!οι·ίοοίπιπο

ο [ποίοι·ιιίίοίο πιο /ι·ποίι·ο ιο οποοπιιππ-πίοοίιιιιι οποί!ιοιιιοίίιο

ίπιποπο οοποποιίπ.ι οι!. Οπα! ο!ι οποιο ι·οπι |οοίππι πιοι·ίί, παπι

ο οίοι·ίοο πιο, οπί οιι·οο.ιοπο οπο, πο!πίοοοπιιι.ι οι!ι!ίοοοι·ο, ,πιο

πιι!!ο οίίο οοποο, πί.νί πιο οο οποι! ίο ίιοιιοίοοοι·οί, /οοίπιπ

ίπιιοίιιίί. @οπο ι·ο.ι πω· οοποοποπίοι· ο/)!ίοίί. οπο!! .οί ίίο οπί,

πιο!! ίο ο.ιίοπε!ίο οι: οοο!οοίίίιιιο οοοίίοι·ο, σο! ίοι·ι·οιιοπι ίο σοπ

οοι·.ιοίίοποιπ !ιο!ιοισο .είοπιποο.ι, ι!ιιιιι πιο οίπι!ίοίο οποοιι·ίοο

ίιοιιιιίοο, οποσ! .ιοοι·ίο ποοπ!ί.ι οιι·ο!ιί!ιοίοι·, οποίοο!ίοίίοιιοπι οπο

ί!ιοπιοίψίπποει:ίοίί. Πιιι!ο ι!ο οοίοι·ο οπιπίπο ο.9ί0 οίι·οοπι.οιοοίο.ι

οίοιιο .οο!!ίοίίιι.ο, οί Ιο!ίο οιιίοποπι πιο ι!ο/οποίοιιο ίιοποίοο ίποο

ίιι/οι·ι·ο ο!οππο ποπ οιι·οο.ιπιποο. Ποιο .οί ίο!ο ο!ίοπίι! /οοοι·ί.ν, ίπ

ίο οπο! οποίοι οίιιι!ίοοπιίππι.

Π!.

Ερ!εί. ΧΧΧ!!!, πο. Π, οπο!. Π, !ιπ!!σί. Χ! (4).

θιιιιοοιιιυο .53ιιιιπο ιιιιι·ιειν.<ιοπι .5'πιιιιιινι.ιιο,

οτ Λινιιιποοιο .ουιιιιιιοοινο.

Ωποοι!οπι οι! οποιοι: ποοίπο.ο οι·οοίοροποοποσππί, οποο οπο

πίοιιι οοιιοιιίοοιιι οιποποοίίοιιοπι ο.αιροοίαπί, ιι!οίι·οο οποιοι·ίοπίίοο

ίιιοο οιι·οοοι)ιιίιππο, οιιοίοπιιο απο οπο! .Ιο.4Μνιι ποίοι·ίο, οπιπί

(3) Εκ Μιιιιε! , οροι·. σ!ί. , 1οιιι. ΙΧ , σο!. 1103. Μο!!ο ι!οο!!ιιιιιο

οι·ιιιιο ροι·νοιιιι1ο ιι 8. 13τοοοι!ο Μοοιιο ειι!!'οννοιι1ει!οιιο ι!!13!ιιιιιιιιτ!ο

νοεσονο ι!! Ωιιο!!οι·!, Γι!! !ο οπο!! ο ι·!σοτ‹!ο1ιι !ιι οιιοε1ιι!ο1,ιοι·ιι!ο ιιο!ο

εσοιιιιιιι!σο !”ιι!ιιι!ιιιιίο σοιι1ι·ο Ιε!ι!οι·ο, ροι·οοιιιιοο!ο σ!ιιιτ!εε!ιτιο. Β! απο

εσοιιιιιιι!σιι ο ι!ιι! ρι!ν·ο1! ι·!εοιι!!ιιιοιι!! οπο ν! ιινοοιιο ι!ιιίο οποιο,

!! ροιι1ο!!σο οι!! είπω !ιι!'οποιοΙο οι! ιιιι ο!ι!οι·!σο ειιι·ι!ο 1ι·ονιιίοε!

ριοεοιι1ο ο! !'ο1ίο. Ροιο!ὸ !! οποιο εροι!! ο £οο!!ιιι·! πιο ιιοτο!ο ι!ο!!ιι

εο‹Ιο οροε1ο!!σο ρω· ιιοιιιο 0!ονοιιιι! , ο!!!ιιο!ιο ι·!ι!ιισοεεο ο ίοι·ιιι!ιιο,

μι: ν!ο τ!! ο!ιιι!!ι! οι!ι!1τοιτιοιι!ο!!, !ο οιιοε!!οιι! σ!ιο οινοοιιιο ι!ιι!ο οι:

οιιε!οιιο πο!! οοοοεε! ι!! Ο!οιιιιοι·!ο. Βο! ειιι!οο!!ο ιιοΙο!ο Ε!ονιιιιιι! ο

οιισ!ιο ι!! Ιε!ι!οι·ο ε! π. ιιιοιιι!οιιο ιιο!!ιι εοοιιοιιίο !οί!ονιι Βτο<,ιοι!οιιιι

πο! 598. Ι..'ο!!!ιιιο μου!!! οι οποιο!!! ορ!ιι1ο!ιι, οπο! ο ι·ο!ιι1!νιι ιι!!ει εσο

ιιιιιιι!οιι ι!'Ιε!ι!οι·ο, ο οποίο τ!ρι·οι!ο!1ιι πει 0ι·οι!οιιο πο! πιο Βοοι·οίο,

ροι·ί. ΙΙ, σιιιιε. ΧΧΙΙΙ, οιιιιοιι1. Η , οπο. 97.

(4) Εκ Μιιιιο!, οροι·. Μ., ίσιο. ΙΧ, σο!. 1113. οι! ρτ!ιιιο ριιι·ίο ε!!

1οιιοε!.ιι !ο!1οι·ιι ι!!ι·ο11ο ο $ο!ι!ιιο ι!!!“οιιεοι·ο τ!! 8οι·‹!οοιιο, σπάει οποιο!

ιι!ε1ι·ο1οι·ο 6ο! που! ρο1τ!πιοιι!ιι!! τ!! 8. Ρ!οίι·ο οο!ε1οιι1! ιιο!!'!εο!ει, οι!

ι·ο!ιιι!οιιο ω! σοιι!οιιο1ο ιιο!!'ορ!ε!ο!ο ρτοσοοοιι!ο. Ροτσ!ιο ν! ε! ροι!ιι

ιιιιονοιιιοιι!ο ι!ο!!ο !ιιιριιιιιι!οιι! !”ιι11ο ο 0!ιιιιοοι·!ο, ειι!!ιι οπο!! ι!ονονιι

!ιιοιι!ι·!ι·ο !! ιιοίιι!ο 0!ονιιιιιι!, ο ι!ο!!ο πω ‹!'Ιε!ι!οι·ο, ιιοιιιο ο!οοιιοιι

1!εε!ιιιο , σο!Ιο σ!ι!οειι σιιιι!!ιιι·!1οιιιι. Νο!!ιι ιιιιι·1ο ρο!, σ!ιο οοιιι!ιι·ο !ιι

ι!!τ!ιιο1ιι οι! Λιι1οιιι!ο οι! ιι 8ο!ι!ιιο !ιιε!οιιιο, ε! π. ποιον!! ιιιοιιι!οιιο οι

Ροπιρο!οιιο, ο ν! ο ροκ· !ιι ιιι!ιιιιι νο!!ο ιιοιιι!ιιοπι Τοοι!οε!ιι, π! 4:μιο!ο

Π!. Κ). Ν. 591.

ο. ο. π. 5ο”.
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α!!:!!!εα!!σα! α!σε!α!σε!!α, Μ!! !ΜΜι!!!! [!!!!!α!!! α! !σαα!!!!!σα!ια!!

!!σε!!!!!!! εα!!!!!!!ι !!α! α!!!!!!!!!α ία!!α!!!ία α!!! σ!!!!!!αε, α! ασ

!!!!!!!!! ρσε!!σ, !!α ααα! α!! α!!! ρα!!α!α !ιι!!! εα!!!ί!! σα!αα!!!

ί!!!!ααα!!σα! ρα!α!!!!!. Ρο!!!!!!!.!!να σ!!! !!α!!! Τπιεσσσεια

!!!!α!σεα! [!!!!ίαα! ία.α!α α!σε!α!α!ίσα!!!! εαα!!!, ε! α!! !!α!!!

σσΙαα!!!!!, σαε!!α είε ί!! σ!!!!!ί!!αε μπώ!!! εσ!α!ία, α! α!ε!!!!!ία

εαα σα!!! α!!!α!!! !!!!!ι!!·!!!!!!!!αε α!!!!!α!!!!!: α!!!ια!ία!αα α!!!!!!!

Ιω!!!Π!!! !!σα!!α!!!ίεεί!!!α!!!, !!α!!! ρα!ίί!, ε!α!!!! σα!!!ί ε!! α!!!

ασια!!! σσ!!!ε!α!!! α!!!!α!α!·α, α! !αα!εα! !!α! ααα!ί!αε, ααα!!!

ασ!!!!α α!!!!εία!!! δα!α!!!α!!α!!! ααα!!! αία!!σε!ί!α!, !!!!α!ίαε !!α

!ί!!!!!α, !!αα!α!!! πα!!!α! Μα!!! α!!!α!!!α. Ρ!α!!α!!!ι αασ!!ία!!ι α!!

α!!α πο!!! α! ρα!εσαα Β'α!!!!!!!!νιι ρ!αεί!α!α!ί |α!!!!!!!α !!α!!!ία!α

εα!!!, πασα!!! α!! α! !!!!!α!!!!!ίαε !αα!!α ρα!ε!!α!!!!!, α! ε!!!

!!!!!!ία!!ε, σα!!! α!!ί!!αε ρα!!εε! σο!!! ρ!!!α!!εα) !!!!ί!!!!, !!α

α!!σε ααα! α! σαα!ε!! !α!!α!!! ε!!!! α!ίαα!!! εααεα!ίε, !!α! α!α!!!!!

[α!!ί!!!ε α!!!!!!!!!!, ααα!α!!αε, α!!!!είαε!!!α! !!!ε!!!!!ία!!! !ίαα!!!!

ρσεεία! αρα!!!! ααα! σα!!! ε!!!!!. α!!! σα!!! σ!!!!!ία ί!!! αα!!α!ί!!!·

α!!·ία!!! !!!!α!!!!!ε α!!!!!α!!!!·α, α! απ!!! σα! α! !!αα!!!!α !αα!!α

!!ερί!ία!, ε!ία!!!!! α!! παε!!α!!! σ!!!!!!!!σ α!!!!!!!!!!! ρα!!!!!!α!!!, ε!

!!α!! !!σε!!α αασααα !!α!!! βια!!! !!!!!α!α α!!α!!!α!!!!!.

Χ.

Ερί!!. Ι!ΙΙΙ, ΙΙΙ!. ΙΙΙ, ΙιιαΙσΙ. ΧΙΙ σ!.

θαι!ασ!!ισε .Π!ΗΜΙιιο Ει·ιε!!!ι>!! Οασπιιιπασ

5.!!ισι!!ια!!.

Ταιεο!!σεια !·α!!αίσεα [α!!!!!!α α! ασ!ιε!!!!α!!!!σ !!!σ!ιαε!!!!σ

υσ!!!!!!α!!!!! δαπα!5!.!!!1 αα!!!!!ία!!! α!!! ε!!! !σ!!!ρ!!!α !!αε!!!!!α!!!,

απ!!! α ασ!!ίε, α! πα [!α!!!!!!!α!!!!! !αα!!! !!σε!!αε !!α!!ε!!!!!!!

!!α!!! !ρ!!!σ!αε, ααί!!!!ε α!!! ασ!!!!!!!!!!!α!ίσαα!!! !!σε!!α!!! !!α!!!

/α!ί!ίαε !!!!!!!·α!α! αα!!!!ία!!!. Αεε!!!! είαα!!!!!!! α!! α ε!!!

!σ!!!!!αα !σα!!!!ι!!α!!!, α! ί!! α!!αα!!ίσ, ααα!! αα!ρα!!α!α! ΡΙεσσπαε,

απο!! α!! !!!!!!σασ!!!!! Τιεισ!!!!!!! αασ!!!!α!!! αα!ίε!σρ! α!!! ρα!

σα!!ί!, !!!!!!!α!!!!!!!!!! !!!!!!ιαί α!!!α!ε!!!. @!!α !α!!α!· ί!! α!!!!!ίε

α!! /α!!!!α!! !α!!!!ε, !ί!α!α!σ!ε!ε!σ! α!!!!!!ί!!!!!!, !!!!!!ί!!α! !α!!!!!!

!!!!!!!α! σα!!! !α!ίσ!!α !·α/αα!!α, ρα!!!!!!!!α!!! !!α! α!!αασ!!!!!!!α!

α!!!!!!α!!αα!!!, ί!!αε!, α! ί!! !!α!!! @Με εαί, ααα!!! ΟΛΜΕ!! αε

ε!!!! ε! !!α!!!!!, α!!!!!!α!·α!!! Π!! !!!σαα!!!!·ί!!!!! !!!!!!α!, Ποσα!!!

α!α!!!!αα!α, !σ!!ε!!αα!!. δ!!! απ!!! α!!!!α!!ί!!α!!! ασ!!!!!!!!! εαα!!! α!!!

α!! !!σερί!!!!αε α!ααα εαρ!!υ!!!ία!!!!!αε σ!ια!α!ί , α!!!!!!!!!α! /!α

!!!α!!α!α!!! !αα!!! α! ε!α!!αα! α! ί!! !α!!!!!ε !!!!!!α!!α!!, !!ασα!ίσ

!!ία!!! α!!! !αα! ρ!ααί!!αε !α!!ίσ!!ίε αα!!!!!!!!!! , α! !!!!!!!!!ί!

!!!/α!!!!!, α!α!!α α!!! ε!·!!!!!ί , !ιι!!! !! !σα!!!!εαε /α!!α! !! εσ!!ί

στα νσασιισ αἱ $!σί!ιιισ , σ Μια!! πιι ιιισιιΙε!αι·σ σι·αΙιι!ι!σ σοπ !!!!!!ιιιισιι!σ

α!Ι π! Ισ! ιιιιιι!!σ (και. ΙΜ!. σρ. Ι'ΙΙΙ σ Χ , ΙΙΙ!. ΙΙΙ, ΙιιαΙσ!. ΧΙΙ .

σρ. ΙΙ , ΙΙΙ!. ΙΙΙ, πω!. ΧΙΙΙ ). ΙΙ ειισσι·ασ!σ ΕριΙ'ιιιιΙσ σα!! !ιι απο!!!

Ισα!!! ειρραι·Ι!σσ !ισσπε!ι!σ α! ιτισΙ!ι ιιιΙεία!ΙΙ, σ !ρσσΙ!ιΙιιισιιΙσ οι αν!!!

πε!ι!σ σαι·π!ιΙιιισιι!σ σο!! Ι`σιιιιιιἱιισ, ειπα!! ει ΙΙσπιπ, ο ίπ ι·ΙσσιισεσΙπΙσ

ΙιιιισσσιιΙσ σα !ιε!σΙΙσ σ!! 8. (3ι·σασι·ιο (νσα. ΙΜ!. ερ. ΧΧ”, ΙΙΙ!. ΙΙΙ,

πω!. ΧΙΙ); σ Ισ!!! α Ισ ε!!!!σ ΙΞρΙΙειιιΙσ σΙισ ιισΙ 595! στα !ιι·σΙρι·σ!σ,

σΙσα ΙΙ εσιιΙσι·σ ασΙ ε!ισσιασ!Ι πω!!! σπα!!! αἱ ΕπιιΙΙσι·Ι (νεα. ΙιιΙ”ι·. σρ.

ν!! , ΙΙΙ!. να, ρπι·Ι. ΙΙ, πω!. ΙΙ ). -

(ι) Ε!! ΙΙΙ:ιπ!Ι, σα!. απ., Ισια. ΙΧ, σσΙ. 1160. 81σί!ιιισ αν!!! σι·αΙιιει!σ

σ!!! ε! σι·Ιεσεεσ πι! ιπσιιίεΙσισ αἱ Ι”σιιιιιιΙιισ τι!!! ριισα!σ α! Ρ!ε!!!ιαε. ΙΙΙ!!

είσσσπισ απο!!! ρσ!!σεεΙσιισ στα αΙνσιιπ!!ι σε ρι·σρι·Ια!!ι ασΙΙσ Με!!!

αἱ ρσΙΙσαι·ΙιιΙ ΒΙ!ι Ισιιαίι!σ σ!! ναεσσνσ Τσιιιιιι!ι!σ ω!!! ω!!! ίπ ΙΙ ρισ

ασσσ!!οι·σ ασΙ νσεσσνσ ΟΙ!ιιιπ!ιι·Ισ), ρστσΙσ Τσσασ!Ι!ι νεασν!ι αἱ 8!σί!ιιισ

εινα!! ΙπιρΙσι·ειΙσ α!! μη!!! Ι!ι ρει·ιιιΙε!Ισιισ αἱ σι·Ι;ισι·Ισ ιισΙΙ!ι ρι·σρι·Ι!ι

ει!!! ασεπ, σοι!!! !ιι σΙΙ'σιΙσ να Ισ στα!!! , αορσ πι! !ιιιιισ (νεα. απ!.

σρ. Χ , ΙΙΙ!. ΙΙΙ, πω!. ΧΙΙ; σρ. ΙΙ , ΙΙΙ!. ΙΙ' , ἱιιαΙσ!. ΧΙΙΙ ). Η ΙΙ

ρσιι!!!!Ισσ εστί!!! :ι θΙσιιπειι·Ισ, ι·εισσσιιισιια!ιιιασαΙΙ Ια είπε!! ρα!!!Ισιισ

αἱ Τσσασ!Ι!ι, σ Ιιισ!ιι·Ισ!ιιιασΙσ Ιιι!Ισιιισ α! ΙΙΙισι·πισ Ισ αἱ Ι!!! σε!!! !Ι!ιΙΙσ

ιιισΙσε!Ισ α!!! ρσΙΙσιιιΙιιΙ απο νι σερΙαινσιισ.

!!!α!!σ ρα!·!ί!α!α!!!. Βα!ίααία! !!!!σ, ααα! ί!!αία!!! α!σε!α!α! ασ!!!

!α!α!!!ε, υσ!!α!!αε α! α βα!!!!!!!α!α α!!! εα!! !!α!!!!α σ!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!α!!!α!·.

Π.

Ερί!!. ΙΧ, ΙΙΙ!. ΙΙΙ, πια!!! ΧΙΙ (θ).

6'πεσσα!σε .Ιαπω!!!ισ Ει>ιεσσασ Ωια!!!!!!ιασ.

δα!!! α!!!!!!!!! !α α!!! ραε!σ!!!!ίε κα!! ίαε!ίαα!α !!!!!!!α!α!,

α! α!!αα!!! , ααα!!! εαε!αα!!!αε, !!ία!!! !!α! ασε!!! εσία!!!! εα!α

!!!ί!!! α! α!!σσί!!! !!!!!!!!ε, !! α !α!!ί!!ίε ί!!!!!!ί!!!α!!! εα!!·αρ!ίσ

!!!!!αε σα!!! αί!!α!!!!! !ί!!α!!!ερ!!!ίσαα !α!σ!!!α!. δ!!! α!!ία

!α!!!α!!!!! !αα!!! α!!! εααα ῇ!·!!!ί!α!!ε αα_α!!!α!!!σ, ασε!!αα α!!σα!!!

α!!ια!!ια αα!!σ!!!α!ίε ί!!!!!α!!! ασ!!!α!αα!!!αε , !!!!!εε!!!!α!!!! πο!!!

/αί! !!!α!!α!!!!ε α!!!!!!σε !ασε α!! !α!ίαίσ!! σ!ασ!!ε ε!!!!!!α!!! [!!α

!!!!!αα !!ί!α!!ίσαίε α!!:!!!!!!α!ίσπα /!!!!!α!α. Ρ!!!!!!!ί! είααί!!α!!!α!!

!!σε !!ι!!!α.ε !! !!ισ!!αε!α!!!! α!!!!!!!!!α!!! θ!! ί!! δι!!!υ!!!Μ εἰ!!!

!α!!!!!!!!ε ί!!α!!!!!!!!·α ; !! σα!!! !!ίερσεί!!!!!! α !αίε α!!!!!!!!!!!!

/αίεεα! !!!!αεεο!ί!!αε, α! ααί!!α!!! α! !!!!σ μοδα!! σ!!! σα!α!!!

αα!!!!!!ε, αα!α!!! ε! !!!!!εεί!α!!!!αε α!!α!!!!!α!!!,· !!α!!! !!α [!!!!!!!!!!ε

ί!!! !!αα!!!!α!!!, α! α!!! ρα!!!!!αε α!!!εσια!ε, α!!! !!ί!!α!ίε α!ί!εα!!!

!!!α!!!ίε !α!!!!! α!!! ε! α!!!!!!!α!α!!α! Ζ!!! !!!αί!α!αα /α!!!ίαα! ασ!!!

ρα!!α!!!α! εα!!!!!, αα!!!!ί!α!α!!!αα! !!!!!!!!! α!!! ε!αα!!α!!!!ίε α

ε!α!!!!αε α!!! !!!!!αε α!!α!!!ίααα! !!!ε!!!!!·α!α, α!α!!! σί!!!!!!αε !!!

!!!!!α!!!α!!!!!· ε! !!!ίε!α!! !!!ασ!!ίε. θα!!! !!ια!α!!! /!α!!!!!!!αε !αα

/ασ!!ί !σ!!!!!ίσ!!α !α!!!σσαα!, α! !!!!α!!! α!!σί!α!!!!!! α!!α!!! σί!α

!!!!!!!!αεαα!. !!α-α! α!!αε, !!α!!! !!α!!! α!!! !!α εα α!!ασαα ε!!!

ερ!!ίσ!!ί !!αί!ία!, εσ!!ί!ί!! !!αρα!α!, ααί ε!! !ασ!!αε!!!·ίίε απ!!

σα!!! Π!! !ί!!!σ!·α με!!! αε!!ε!α!α, α!!α!α!ιαε α!!!!ίαεί α!! α!!!

α·α!!!αε!ί!!!! σα!!!ίε α!!ίσα!ίε σα! α!α!!!!!ίε α!!!!α σ!!!α!α!!!!ία !!!!α

!!!!!!!α !ααα!α!!ι !!αα!!!ί α!!! !ί!!α!, ε!!! αα!!!α!!!!! α!!! α!! ααα!!

!!!!!!ι α!!, α!!! σα!!! ααα!!! ααρα!αυ!!·!ε, !α!ίσαα!!ί!!!!! α!!!·ααα!α!.

Ια!!!!! σ!!! !![α!!α!!ε !!α! ίσα!!! , α!α·!!α σσα!!!!!!!ε εα!!!!!!α!!αε,

ία !!!σ!!αε!!!!ίε ει!!! !!α!!α!!! σ!!αείσ!!!!!! α!!α!·ίαε !!!!!!ία!!! !ιι!!!

!ί!!!!ε α!!!!σα! !α!ρί!ίσαίε !!αί!ία!!!. δ! ααα αα!!!!! αα!α!!!, σ!!

α!!! αα!!!!!!!α!!! !!!α!!!ία!!!, α!! α!!! ί!!!ρα!!!!α!!ε μαπα!!! ασ!!

εα!!α!ἰί!!!!!! α!! ωραια!! α!!α!!!!!! !!!!!α!!α /α!!!!, αα! α! ε!!α!!ί

βια!!! α!!!!!α!!α ασ!·ααία!!!!, απ!!! μ!!! !!!!!α!α!!!!!!ε εασα!·!!α!αα!

α) Εκ Ματια σρσι·. σα., €σι!ι. ΙΧ, σσΙ. ΙΜ!. Ι! απο!!! πιι!ι Ια!!σι·ει.

ραπ!!! !ιι ι·Ιιιιρι·σναι·Ι σ οι !ιννσιΙΙιιισπ!Ι. 8. ΟισαοιΙσ τεσσσπιειιια!ι π

ΟΙαιιπαι·Ισ πι ρι·σρσι·ι·σ, εσσσιιασ Μπα!! σσιιεπσΙπαΙιισ, ε!ισσιασΙΙ αἱ

ρι·σν!ιΙ!ι νΙι·!ίι !ιΙΙ'πιπιπΙιιΙε!ι·ειιΙσιισ π!!! ιιισιι!ιε!σιΙ α! Ι'σιιιιιιίιισ , πω!!!

σσεΙστσ ρσ!!!!σι·σ !ιΙ!σιιασι·σ ρΙίι απΙσΙσιιισιιΙσ σΙΙ'σι·ειΙσιια, π! ρΙπ ε!

νσασ!!σισ α!!σσι·ιαι·α α!! πι! Ιπσεσ σΙΙ'!ιΙΙι·σ ρα! ει!Ισιι!Ισι·σ ιιΙΙσ Ιασ

σσιιασ !σιιιρσι·!ιΙΙ. Ι!! απσ!Ισ !ιΙ!πεσ σι·ιιιισ Ισ!!! ιι!ιΙΙ ΒΙΙ !σ!ιιια!ιΙΙ αἱ

πιεί!!! ασ!ΙΙσπΙσ π Ι1Ισ εΙπριιιΙσ αει Μ!!! σ απ σΙ1ἰσιΙσΙ , ρσἱσΙιὸ ΙΙ

ρειρει ριισεσιΙνσ Ι σιιε!ΙεΙιΙ α!! σρρΙΙσπι!Ι πΙΙσ πι!! ο ι!εΙΙ !ιΙΙι·Ι. ΙΙ!!!

σσιιι!ιιια!ιεΙ ΙιισΙ!ι·σ σ αΙσιιππι·Ισ αἱ σσιινσσπισ !Ιιισα!ιΙιιισιιΙσ απο νσΙΙσ

σΙΙ'ειιιιισ Ι επσί επΙΤιεια!ιιισΙ, αἱ νσιιαίσειισ !ιι Ματ!! , σ αΙΙσιιασι·σ

νίι·ΙΙπια!ι!σ Ι εστι!! σ Ισ !ιιισσΙΙσ σε!!! σα!!! σΙισ ρ!!! σειπε!ι αἱ τω!! ε!

ι·Ιίπαει!!σι·σ ιισΙΙσ σΙιΙσεσ; α! ιισιι ρσι·ιιισ!!σι·σ απο Ι ρι·σΙΙ πιι8!!!εσισ

σσΙ ε!ισιισ σι·Ι!ιιι!ι Ισ ίι·σιι!Ι σ!!! Ιιει!!σπ!ιιιαΙ σ ε!! Ιι!ιΙ!σιιιι!Ι , Ισ σ!!!

!Ι ειρραι!σιισν!ι ει! νσεσσνΙ, πι!! σ!!! ΙΙ πιιασε!σι·σ !σΙ!ιιιισιιΙσ π!!! ρσ!Ισ

(ρι·σΙΙιΙιΙσιισ ρσἱ τΙνσσα!!ι αιιΙΙσ !!σεεσ ριιρσ , σρ. ΧΧΙ!Ι, ΙΙΙ!. ΙΙΙ,

ΙιιαΙσ!. ΧΙΙ Ιιι!ι·.), σ αἱ σιιι·ιιισ σοπ !σΙΙσ!·ΙΙπαΙιισ Ισ σι!!ιΙσιισ α!! απο!!!

ιιισιι!ιεΙαι·Ι οι·αΙιιειΙΙ απ!!! ρΙσΙΞι σ! ιιισΙΙΙ 8ειταΙ, επι πιστα σ!!! νΙνσιι!Ι.

Για απο!!! σ ιισιιιΙιιιι!σ πι! σσι·Ισ ΙΙΙ!!!ι·σ , σΙισ πνσ!ι αΙερσε!σ ρ!!! Ι!!

Ι`σιιαειιἰσιισ αἱ πιι ιιισιι!ι!Ισι·σ ιισΙΙιι ρι·ορι·Ι!ι επι! σ!ιεπ; ο ΙΙ ρσιιΙσπσσ

σσιιιιιισ!!!! ει ΟΙ!ιιιπειι·Ισ α! ναιΙΙΙσειι·σ Ισ !Ι!ι!σ σ απειρα!!! α!!! Με!!!

ραισΙσ σεΙε!σιι!Ι. Ποπ Ι!Ι!σειιπ σσιιίσιιασισ ΙΙ επαασ!!σ ΡΙσΙιισ σοπ Μ!!!

π!! ασΙΙσ ε!!!εσ ιισιιισ (νεα. Ιιι!”ι·. σρ. ΙΧ, ΙΙΙ!. Π, ΙιιαΙσ!. ΧΙΙΙ; σρ. ΙΙ

σ ν, ΙΙΙ!. ΥΙΙ, ριιι!. ΙΙ, Ιιιαισ!. ΙΙ). ς!π!ιΙ!ι·σ ΙπσεΙιί αἱ απο!!! σρΙ!!!σΙ!ι

εσιισ !!α!! ι·Ιρι·σασ!!Ι ιι!! Βα!!·α!σ α! 0ι!ιιπιιιο, ραπ. Ι, !Ι!ε!ιιισΙ. Ιαν,

σει!. Μ; μια. ΙΙ , σα!!! ΧΙ!Ι, σιιεια!!. Ι, απ!. 14; σπα!. ΧΧνΙΙ ,

σπασει. Ι, σειρ. 98; ριιι·Ι. ΙΙΙ, Η! !σ!ι!α!·!·α!., !ΙΙε!Ιιισ!. Ν, σειρ. 190.

Ρ. Ο. Ν. !!α!.
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σ. απ. σ”.

πίποίίο!πο, ίπ πιο!! !ίίσίι·ίο!ίπσ πίποί1ιππι πιοισασ!οπίπιπ ίπ οπο

πί1οπ!!απι πο!1οπιισ ι·οιΙίοί, α!! ί!!ίο οππ!ίοιιίοιισ ποοπο _ίοοιιπίίσ

ποσοι, ο! σίο ροοιιίΙοιιοίο οποποίοί, ο! ιιιο!ιιοιιοίιιπι οοο!οπίσ πι·

ο!ίοπίσ πίσοιμίππο μ·ποσίο! 81'ΗΙ!ΡΙΝΙΙΙ. Ισ ππΙοιιι οπί οππι οποιεσ

πιοιίί /οιιιίπίσ ίπ ο!ίοπο [ποι·ί! ίπίοπί!οιο ι·οροι·ίπσ, οιππί ωτο

πιππίοπο ρι·ίιιο!πο, σί Μαιο οσ!; οί ικ·ποιοΙοπίοπσ [ποι·ί!, π .πιο

οποοπο ι·οιπο!πσ ο||ὶοίο, οπο σιιίσ οοπ!ίιιπο |ιιοοιτάίσ οποοσσίοπσ

ίπ πιοπιισ1οπίπιπ οίοιι·πάπίπο. Ερίσοοροι·ππι οποιο οοποί!ίπ , σίοπι

Μπι “πιο οποσ ιἰίοίίπι· πιίσσο ρι·οο·ίιιοίπο, οποπι οποιἰ σπποίοι·ππι

οπποπιππ οιιο!οπίιο!ο ρι·οοοιοιίίπι·, ουσ ίπ οπιιο οοίοοοποο :ο

οοίππιπσ, π! σί οπίσ ίπι!οπ ουσ ο σπί [οποία οιι·οροσί!ί πο!ίοπίσ,

π!οπο πιοι·ποι οποίίππο ι!ίσοοι·ιίο!, σοοίοΙί οοοσσί! β·πίι·ππι ίπ

οποιο!ίοπο ποιίπποπί,· ο! οπο σοοπτί!π!ο οοιππιίσσί οποιοι-σ, απί

ιποι·πιποπο σια!ιι , ρο!οι·ιιο οπίοπι οίοοππισροο!ίοπο ιι·ποίοι·ί.

Ρο-ι·οοιιί1 οποιοι πι! πω, σοι·οοσ πποί!!πσοπο οπε!ποοι·ππι |πίοί

οπιισσπ πι! Βοο!οσιοπι ι·οβιοίοπίοσ, απ! ίππάοίί!ιιισ ποσ!ί!πί άο

πιίπίσ, απ! Μονοί, πο ποσίίπιππίπο, ρι·οίίιοπι ποιοί. Ποι·ίππιπο

ιοί!πι·, π! ππ!!πιοιιιισ σπιτι οππωπι οοπσποπιάίποσπ πιπποι·ο ποπ

πιίο!πσ; σοι! σί οπί!ί!ιοί σοι·ι·πσ οποίοοοιππι πι! οοι1οιποί!ίπ ίοοπ

ωπ/ποοι·ίί οοπσσο πιο! , ππΙΙοίοππσ οπιπ ρπίπιπίπί ρι·οοοποίοίίιπι

σπσ!ίποί·ο. δα! σίοο οποία οι'ιι·ίσΙίππιισ, σίπο πππο [ποπ Νηπί

ποιπσ, σίπο πίίο οποίσίίπποί·ππι ρπιφοιπίπ ο!οπιιιο ι·οΙίοίοσο οο

οΙοσίοσ!ίοοο ρίο!πιίσ οπιιι·οοίπίο ίπ Ιίοοι·ίπιοίπ ιποιίίσ οιιιπίοπσ

οίο/οπέπιππ. Ρι·ο.σ!ιο!οι·ί οορίίω!οσ ίπ[οπίοσ σιοππι·ο Μοτο ίπ

/ι·οποίοπσ οίιι·ίσιπο!ο ποπ οποοσππιππ!,· σα!! ρποσποίοοί οορίί:ο!οσ

πποοπ!ῖ ίπ οιοοίοι·ο, π! ορίσοορί οιοσπποεπιπι ιιποοπο ποοοοπί ίπ

|οοπ!ο. Ρίο |ππο!οπάίσ ο!ίππι ιιιοιιπσιοπίίσ, οποιο ο πίοοι·σίσ έπεσα

πω! οοπσ!ι·ιιί, σί ίποπσΙο οοοι·σρίοίσ οπου π!ίοππ πο επ οιιίοπσ

ίπο!ίο!π πω! οιοοιισο!ίοπο πί/[οι·ι·ί, σοίοο!οι· σοοππίίππι οποιί Ιοοοσ

οιι·οοοποίιιπί οιἰιποποι·ο 8ο οο!πιππσ, πο οιπιιο οίοοοππι απο οίο

ππιο!οι·πιπ οοίπιιίο!οσ πιο, οποιἰ οποίο, ι·οπιίσσίοπο οπσσοπΙππ.

Ι)ο πιοππσίοι·ίο πποοιιι, οπο!! ίπ ιἰοπιο σπα οοπσΙπποπάιιπι οποιο

άπιπ Ρετ!!! 0.9 οσσοι·ί!ιισ ρι·οοοορίσσο, οιι·ποοίπίπιιισ, π! ποσοσ

πί!πσ πιο σιιο!ίίί!οι· ι·οοπίπο! ι·ο!ίοιοιπίπ ίί!ίο ι·οο!άί!ιιιοπι οποιοι

2ί!πίοπι. Ε! σι' οπίοίοιπ πιοείιισ ποιοο!πι· σποσίαπ!ίοο, ι·οοοίίοοίίσ

οπιπίππσ οποιο πο ποπ!! ιο1σίσ ίπσπιίππίπ άίοποπ1'πί· οσσο, πο! πίσ

μπα, οππι οπιπί σ!ποἰίο ποο οι σίπο οποιο ι!ίίοίίοπο /!ιπιίο!ιιι·.

δίπ ππ!οπι, πο! ιπίππσ ίι!οποπ, πο! άπιπιιοσο /οοπΙΙιισ οσ!, οπι

πίοπσ, π! οι!ίοΙππι οσ!, σπο!ίίίίοι· ίιιοιιίσί!ίσ, ποίιίσ ι·οπππ!ίου·ο

ιο οοίπιππσ, π! σοίοιππσ οπίά οίοίίοοπιπο, οποοιιΙο Βοπππο, πο

οίπσ οοπσιοποιίοπο ροσσίπιπσ. Ποοοι·ιιίιοσ ίοί!πι· πιο ίπ! ίπ

οίιπο!'ίσ ρι·ποάίο!ίσ οποιί!ιιίίσ σο σοίοι·ιοπ ίπιροιιάπί, π! ποιο πο

σίοπο οάπιοιιί!ίοιιίσ σοι·ίοιπ ίποοπία!ππ /πίσσο !τοιισοτοσσπ, ποο

άίοίπί πο!! _ίποίίοίί, ιἰο πιίποι·ί ποιο ροσίοι·οίίσ ο:οίσιο! οοίοίί.

Χ!!.

Ερ!ε!. Σ, !!!ι. ΠΙ, !!π!!ο!. Χ!! (ο.

θπποοπιυσ .Μινοππιο Εοισοοοο Οπιππιτ.οπο.

!!'οσ οπίο!οπι αποί!ποπιπι·, οποιί ω! ίπιίπίποπ!ίππι οο:ρίο!ίοπίσ

ρίοι·ιιπι ι·οι·ποι, ποσο ιο !'ππσ σπ!ίσ οι·ο!ο οοιπροίίο!. δα! πο

ποίπιπ ίπποι οπίπσΙίοοί ίπίοι·οοπιπσ ι·οπιίσσίοπίσ οιπο!!ίοι, πο |ιίσ

(1) Ε: Μπιισ! , προ!. απ., πω!. !Χ, σο!. 1169. 8. 01·οΒοτ!ο π11ιο!ιο,

ωρα: Ζώου!!! ο σοιπρι·ο !πε!!!!1ο!!!ι!!0 πο!!'οσοτο!ι!ο 6ο!!'ιιιι!οτ!!!ι ει!!!

ροι!!!!!οπ!ο , ι!!!·οσσο π! ρι·οοοι!!ο ορ!σ1ο!π οι 0!πουιπ!ο, ο!!!!ιο!ιο εο

ο!!εισεο '!'οο!!οσ!π Μ!!! ο!!'ο!!!νο !'οιι6πι!οπο ι1ο!!πο!!!ε!οσο οα!!πο!π ό!!!

Μο ΜΜΜ 8!ο!οπο, ρι·ο!!8Βοηοο!ο ροτο!ὸ !! !οπ11!πο ε!! π!! οποσ;

μεσο!!! !! ηπο!ο σοιιιο! οπο!!! Μοπιρ!!ο, οι!!οτ!ιι6 !! νοσοονο τ!!

Οπε!!ιπ! ε! !οι·!ο οι!!!!οπο πο! πω! !σεο!ο!! ο!! !οε!!!!οι·ο.

οποιοι 1ο σοοοοίοίί!οι· οποίοποίπιπσ. οπίιοποιπίπιιι. Ροποοπί! σί

οπίιίοιιι πι! πω δτεοιιΜπσ.ιπ ιιοσίι·ιππ ιΙο οπο· ίποο πιίοι·οπίοπι,

σπρποιππο οο!πιι!π1ίσ οίοοπίο ιιιοπασ!οι·πιπι ρι·οοοορίσσο βιπιίοι·ί.

δποισσ ιἰοσίιἰοι·ίιιπι οι ?Ήε‹›υοσι.4 |ιοιιοσίο |οπιίπο, ποποείο οπο,

[πιω οποο!!ιπο!οππσ οίίίο!ίοιιο ρι·οίι·πί!ίίππ. Ωποπιοοι·οπι ποπ

Μιτου β·οίοι·πί!πίοιπ ππιπ1, π! ιιιππίιπιιιιι πο ρι·ποο!ίοΙο οοπσσπ

σίπάίπιπ οοι·οσ ,_ πιοπο ππ!ο ιιοπιίιπποπι [οπιίπππι οοππποποοσ ,

οποίοπιισ ίιιίι·π πππαίο σοοο!ίπιιι ιποποσιοπίππι οποά οπσσππι οσ!,

άο!ιοπι οπίίππι·ο, ο! οποία!! σοοιιπιίιιιιι είο[ππο!ί οοίιιιι!π!!οπι σίπο

οί!οποα!ίοιιο οοπσ!οποπο. οπο!! σο. ίπΙππ οιπποάίο!ί ίοιπροπισ

πιο!οπι πἰίοππ οποιήοοι·οιποο!ιοοιι!ίπ πο! οοι!!ίι!ί!οίο άἰσ!ιιίοι·ί!,

π! σίοο ίπ ίοοο οο, οπο οοπσΙίίπ!ιπιι /ποπο!, σοπ οοι·ίο επ ποπ

Ροίοι·ίί, ο! α!ίοί ρίοοοι οιπίποτί, ο! ιίίία!ίοσιο ίπίοι·υοπίοπίο πο

οί1οί!ιιι·; ίππο οοίππιπσ π! |οπίοι·πίίο!ίσ Ιππο ποάιποοίπτ σ!πι!ίο,

οι·ι!ίππ!ίσοπο οπιπίοπσ, ποσ π!οπο ι·οάι!ίίπσ οπί πο!ίοίί σπιιί, μι·

ιο Ιοοο οισί οοποπποί!ί σίιιο ίπιπιίιιπ!ίοιιο ο!ίοπο σοοίοπ!πι·. διο

οπίπι οι ππΙο Ιοοιποοιιίππι οποίοοπι Ιπππι σοιι!οποίππι ποιιιίσσίοιιιζσ

οο"ποίοσ, οι σοοππάπιπ ρίίσσίιποσ Ιοοοσ, άίΙοπισ άο/ιιποίοι·ππι

ρίπσ οοίππ!οιοσ ορίσοορο!ί σπρρίοπίσ σοπιἰίο.

πι!!

Ερ!ε!. Χι!ιιι, πι). πι, !πι!!ο!. :οι ω.

ϋπι:οοιιιυσ ποοιι.ιοι.·σ πι: ι·οσσεσσοπιουσ

ιού'.οπο!πιπ !οτο/ω οοπσιστειντιουσ.

Ι·!·οιπίσ οι οοορίσοορί πιο! Ποιο”, οι πιο πω” (Ποια:

σοποί Βοί ποίοι!ίοιιο οοοποοί, ροπο οπιποσ ποσιποσ ι·ιισ!ίοοσ ίπ

οοσ!ι·ίσ οιοσσοσσίοπίοπσ ίάοίοΙοιπίπο ιίοιι'ίιοσ ίιποοι·ο. Ε! οο!άο

οπο: ‹ἰο το οοοιιοισίο!πσ σοι-πι, οπίπ απο οποοί σπίοοο!οπιιιιι οπο!!!

ροποροσί!οπιιπι άοοιι·ίπιί! οί!πιπ , ο! οππι ίπ σποίοο!ο ροοοπιπίπ

ποπ οοι·οποίιιιι·, ίπ οοσ, οπί οιι·ποσππί, σοπιοιιίίπ ι·ο!οποποιπι·.

οπο, πιοοιιί|ίοί ο!!ίί, ο:ι:ίιοπίοι·, π! οπιπί οποσ οιιιιιίοιι-ο σοίίί

οί!ποίίπο οπίτιιοι·πιπ οοσ!ι·οι·ποπ :οίππι Μίκα· άι·οοο!ίσ, ο! οποσ

οποίοποσ οιιιιιίρο!οπ!ί Βοο πο σποίοο!ίσ ποσ1!πίσ ι·οιίοίί!ποί οσΙίσ,

πσρίοίίο. Αι! ποο οποιοιο οο!ιίσ ι!ίί οοπιπιίσσί σππ!, οποίοππσ ο!

ιοισί ποσΙππο π!ίἰί!ο!ί οπίοοιιί πι! Ιοιν·οπο σοι·οίι·ο, ο! οοσ ποπ

οοσ!ιοπι οποοίάοποίοιπ οποιοι οιιίπιποπσ οπ οποιο σππ! ποίοοποι

οποσρίοοι·ο. δί πρ!" ίποιοπιίππί ί!!ί οπο‹ἰ ιίοοοπί , ουσ οίσ οπο

ποπ σοίοί!ίσ οπο!! ίάοποιίσ? οι οσο , πι πσσπ1'πο πωσ πιποπ1Σπάο

ποσίοπ οοπιποοποπο, πο ίάοίοίο2πίπο αποτο οοπιποσοπ!, οπαίοππσ,

οίσ οι! Μαιο ιἰπο!ίσ , οπιποιο!οπιοπι Βοπιίπππι οι·οπ σο Ρώσο

οί!οπι /αοίπί. Εοοο οπίπι πιππιἰπιπ ίιππο οποιοι οίοίππσ βπίσ

πί·οο! , οσοιίοί!ίσ , οποιί πιοο!ο |ιπιποππσ ίπ ποσ , πιοι!ο ι!ίοίππσ

σοοοίο! ο!ποίίπσ οίοίοίίσ ; ο! !'οιποιι ι·οσ οοι·ί Ι)οί οπί!οποσ ο

οοπιπιίσσίσ οοπίσ ίοοοπίοσ πάοι·ποί οοπσρίοί!ίσ, ο! Ιοοο!ίσ? ()πίιί,

οποοσο , ίπ !ποπιοπάο οπου ιἰίο!πι·ί οσ!ίσ, οποππ!ο ποσίοσ Βοί

οι .πιο ρο!οσ!πιο ποσίοπ σπσοορίσ1ισ, ο! Ιππιοπ οοσ Οοο σποάοπο,

(2) Ε!! Μπιισ! , ορο!. ο!!., πιο!. ΙΧ , σο!. 1171. !!'ο!!1:13 νοσοονο ο!

Ριπ!ο, ο Ω!τ!ποο 11!ιο!ο πο! !ποποο!οι·ο ο! 8. ΜΜΜ, οοπιο ε! Ποιοι!!

ο!ι!!!ο σιιοοοσε!νο ορ!σ!ο!ο έτοποτ!οπο (ΧΧ!!!, ΠΠ, Μ!!! !!!ι. !!!,

!!κ!!ο!. Χ!!; !! , !!!!. Π' , !ικ!!ο!. Χ!!! , ! ο !! , !!!ι. ν!! , μου!. !! ,

!ικ!!ο!. Π) απο σα!!! !!1:1!!!!π!! ο 8:1τ!!οοιπ1 !!ι ςπο!!!!!! ι!! !!!!σε!οι1πτ!!

ρω· οοπνοτ!!1·ο πω! !”οι!ο ! Βπι·οοιι·ίοίπί, ο ηπο!!ει ρ!π!ο 6ο! νο!εο ο!!ο

ροτσονοτονο !ι!!!ον!ει πο!!ο ρι·ι!!!ο!ιο πο! ροποποε!!πο. 8. 01·οιοοσ!ο

σου!σσο !!ι ρτοεοπίο !ο!!οπι ε!! ποπ!!! ο οι! ροεσ!‹!ο!!!! ἀο!!'!εο!ο, ε!!

!!ι!ο!!ὸ ι1!!.!!πεσοτο ! πο!!! ιπ!εε!ουιπ!! πω!!! οπο!!! φοτο! , ο ροτο!!ὸ

που !ο!!οι·πσσοι·ο μ!!! ιιο!!ο !οτο ροεεοεε!οπ! ! σοι·ν! !ι!ο!σ!!·!, ο πω!!!

π!!ο επροτσ!!ι!οι!! !!!ο!ο!τ!ο!ιο. Ε!!! ο !ιο!ονο!ο !! μπεστ! !!ι οι!! , μου

Μουτ!! ε! τ!!ι1πονο!·ο ! !οτο σο!!!!!ν! ο εο!·ν! ‹!! @πιο οπο!! οπο!! Μ!

Βοκι!!!οε!ωο , ο! !οτο ρτοεοι!!ο !! ρτοσε!ιτιο βπίπιοπιίο: οπο· οπίπι

πιππιὶωπ Μπι: οποιοι ι·ίοίπασ @Με πί·οο!, πσρ€οί!ίσ.

ο. ε. κ. Μ.
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ο!οιιο οι! οπο! πουοσοι·ο οοιι!οιππί!ίε ? Μάο ι!ο!›ί!ιιιπ εο!ιι!ο

!ίοπίε ο!!οοιιιιοπ ιεο!ποπε ποιο, ο! πιοοπί!ιιι!ο οοε!ι·ιι ο!!οιιι!ι·ι·ο

οι·-οο πω!!! Πο! οοποιποπ!οι· ίπιποί!ο!, ο! οιιίε οίιοιι!οε οι!

θποίεΙιιοι ροι·ι!οαοι·ί! . ειιίε πο!!! ορίε!ο!ίε ίπι!ίοοι·ο |οε!ίιιο!.

Οπα! οι·οο οσε οοοι·ο οσο ο!ίοιιο οι:οοείοπο |οι·εί!οπ ιπιπιπιο

οο!ο!ίε) ρι·οοι!ίο!ο |πο!ι·ί ο! οοορίεοορο ποε!ι·ο .!ίο!ίοί πο! βίο

πιω δοι·ίοοο ποίιποί!ο, οίοοιιο οι! οριιε Πο! εο!ο!πιιπ ρι·οο!ιο!ο,

ο! ίπ πουποποιο!ίοιιο οί!οο !οπ!ο ροεεί!ίε οεεο ροι·!ίοιροε,

οιιοπ!ο :απο !!οπο οροι·ί εο!ο!ίιιιπ ρι·οο!ιο!ίε.

__ π”. '

πω. πιο, πο. πι, πιο!. :οι ω.

6'πει:οπιυο .Μπιπιπιο Επιει:οοο !)π..ιπιτπιπο.

'Ι

1

Οροι·Ιοοιι! εί οίιίι!οπι ῇ·ο!οππί!ο!οπι`ιιιοπι πιο οι· οοοιιε πιο

απο εο!!ίοί!ιππ , π! πί!ιί! οι! ·οιορ!οπι!οε οοε ποε!ι·ίε οι!ιιιοπί!ίο

π!!πιε ρι·πί!ιιε ίιιι!ιοοτο!: Ιαιιιοπ οιιίο οιιοοι!ιιιπ οι! ποε ροι·υο

οποιο! οιιοο πιο! οοτιίοοπι!ο οοπί!ιι!οΊ πίίιί! οε! ίποοποοιιοπι,

ε! ποε!ι·οο οιιοοπο υοο!εροοίπο οιιο!οι·ί!ο!ίε οοοοι!ο!. ()ιιοιπο!π·οπι

είοιιίβοοιιιοε ροι·οοπίεεο οι! πω, οοπεπο!ιιι!ιποιπ βιίεεο , ο!

οοποάοοπίο, οποο οπο! ίπ ΠιιΙοιι·Ι!ππ!ε ροτ!ἰΙ›ι1ε οοπε!ί!ιι!ο, οριο!

ορίεοορίιπι οί·υί!ο!ίε είποιι!ίε !οπιροι·ι!ιπε εποε ειιο!ί!ί!οι· ι·ο!ίοποε

οιοροποπο·π!, οίιιε οίι!ο!ίοο! !οί!ίοπο ο!οπο εο!!ίοί!οι!ίπο οποσ

ποοι!ο. Οπα! οιιίο πιο ποο!οπιιε [απο οοι·ί!οε ποο!οιείεεο,

ποτ!οιπιιι·, Μ, είοιι! ι!ίο!ιοπ ο.ε!, !ί!1ίείιιοιι!ίε οπί!πιεοιιο !οπιρο

:Με το!ίοποε εποε :ι:οποιίοο!ιίί , οτιί ίπ οί: επι!! οοπε!ί!ο!ί πο!

|ιιοι·ιιπ!, ειι!ι!ί!ί!οι· ι·οι!ιίοπ!. Λ!οιιο !ο!οε ίπ οίε οπί οποοείο!

οι·ι!ίιιοιι!ιιι·, οιιί οί!ο , οποιοι-Με ο!οιιο ίπι!πε!ι·ίο ίιιοοπίοιι!ιιι·

ι·εεο ι!ίοπίεείπιί. ι·ο!ίοίοεί ο!οιπ!οιο!, οιιοε υο:ι:οποί οιιοίοοε ποπ

ι...ωπι ρο!οε!ο!οιπ: πο ε! !ο!οε ροτεοποο βιοππ! . οιιιιε ίπ

ειιιιπι ροεείπ! οι:οοοι·ο ίοι!ίοίπιπ, οοε!οπι!οι·ιιπί ι·οι·ιιιπ ι!ι·οί!ίιιπι .

οιιοο ί!!ίο ποίοοοπ!, ρι·οο!ιοο!πι· οοοοείο: ι!ο οιιί!ιιιε ι·οοιιε επιπ

ιποπι 1ο ι·ιιι·οπι οι·ι·οι·ο οο!ιιππιε, ο! ππ!!ί είπι· !ιιο !ίοοπ!ίο

πο!" πο!ί!ίο, πο ιιεοιιο οι! ι!ίι·ορ!ίοποιπ οοι·ιιιιι οι: β·ο!οι·ιιί!ο!ίε

!ιιοο ροι·οοπίο!ιιι· ίποοιίο. Ρι·οο!οι·οο ποε!ι·ί !ο!οι·οιιι ρι·οοεοπ

Μπι Επιππ.ιπιαν ρι·οεοο!ι·ι·πιιι οιιοπιπι!οιπ εοοι·ι·ι!ο!ιιιπ

!ί!ι·τίε οι·ίιπίπο!ί!οι· οοοιιεο!πιπ, οιιίιιε πω, π! υο!ιιίιιιιιε, ι!ίεοιι

Ιίοπ!οε ι·οοεεοπι, πίπί!οιιο ίπ ου οοίοο!οπιιπι ι·οροι·ίοιι!οε. ο! οι!

ίοι·ιιπι ποιοι ποοοι·!ι·ι·οιιιι· , οοεο!υίπιιιε. δι·ίπιίπίε οποσ οίιιε

ιιιιο!οι·οε 1ο υο!οπιπεροι·εοπο!οπί. Ε! πίεί οιιί οοει!οιπ !ι·οπεπιίεί!

ορίε!ο!οε ροτο!πε [οοι·ί!, που οιιοι! οοίοοί! οοιιοιιίοίε ο!οιιο ι!ί

ε!ι·ίο!ίοείιπίε οποοο!ίοπίοιι.ε. οι!οοοι·ο , πο!!ο!οποε οι! εοπο!οο

ιποε!ι·ι·πιπι οιπιπποπίοπίε οι·οι·ι!ο!. ΡποΙ.υ.π απο ο!οι°ίοιιπι ,

οιιί .εοορο ι!ίι:ί!ιιι· ίπ ιιιο!οποίίε ι!ορι·ο!ιοι!επε, οιιί ι!οεροο!ο

(1) Ε!! Μαιο!. οροι·. απ., 1οπ1. Π, ω!. 1171. Υπι·1Ιεοπο 81! σοχο!!!

οοπ!ο1πρΙπ!Ι ποΙΙπ ρτοεοπ1ο Ιο!!ο1·ιη Ισ 1·πεΙοπ1 οι! τοπι1οτο1 ροτΙοιΙΙοπ

πωπω πΙ νοεπ:ονο ιΙΙ 0ι18Ι!π1·Ι ιΙπι;ΙΙ πιπιπἰπἱε!ι·π!οτἱ ιΙοεΙ1 εροι1πΙΙιΙο1

ροΙΙοετΙπΙ , οεΙε1οπ!! ίπ οο!ιιο·ί!οπίο ΜΜΜ; Ι'πεεοΙπιΙοπο οοΙ επ

ι:οπΙο1ο Ερἰίππἰο. οπο ν1ιΙππο ποοπεπ!ο .π 81'21νΙιΙΒΙ1!ΙΙ ποΙΙ'πππο

ρι·οοοιΙοπ1ο ( ευρο. ερ. ΧΧΧ!!! , Πρ. ΙΙ , ρω!. Η , !πι11ο!. Χ1 ); ΙΙ

ρι·οοοεεο ο1·ιΙΙππ!ο οοπ!1·ο ! εποΙ οπΙπππΙπ!οι·ἰ; ο Ιπ ρππΙιἱοπο π.

1π!ΙΙΒοοι·ο1 π! οΙποτΙοο ΡποΙο ιΙοιΙ!!ο οἱ εοτ!ΙΙοΒΙ ο πΙΙο ε!τοεοπο1·Ιο ,

απο πνοπ ιΙοροεΙο πω.. οΙοτἱοπΙο, οι! ωσεί ίπεοι!!ο ίπ Λ1“τΙοο. @πΙππί

1Ι ρπρπ ἰποπΙοπ π ΟΙπππιπ·Ιο ιΙΙ ποπ ροτιπο!!ιπο οπο π. οοοπεΙοπο οι

οτὸἰπΙ εποτΙ, π! ποιοι: ιΙΙ οΙ11ο1·ΕοΙ ο ό! νοΙππποπ!ὶ 1ποποι:πΙ1 ε! οεπιππο

ρι·οιπ!1 ο ρι·οε!πι1οπΙ ο! εστω, πιο ε! ποοο1!ἱπο 1ο πιο ο11οτ!ο ο ποπ!

οροπ1πποΙ, ο απο ΙΙ οΙοι·ο π·οοΙπτο ποπ ΜΒΜ ρπ!ι·οο1ππ1·οΙρΙπ!ὶιΙοΙ

Μο!. Ε πι πΙ!ἱιπο ρτοννοιΙο οπο ε! 1·Ιπιππ1ο!!ππο πΙΙπ οοιπππΙοπο Ι

οοπιι!!οτΙ οοΙΙο "και νοτοΙπ1, Ιπι1ιΙονο επιπο νοι·πιποπ1ο ροπ!Ι!Ι , ο

οπο ροκ· Ισ ι1οππο απ!!! οοΙ οΙ11οε!τ1 ρω· ππι!πτο π πππι·Ι!ο εἰ οπο

επ15οππο Ισ ‹ΙΙερο5ΙιΙοπΙ οι! Ιιιἱ οοιπππΙσπ!ο 1π Βοπιπ πΙ επιΙιΙο!1ο

8ποοπΙο!ο Βρ1ίππΙο. Πιο Ιππο,Ι:11 οοΙΙο ρτοεοπ!ο ΙοΙ!ο1·π 51 Ιοεποπο ποΙ

πιο.. .πιο οι! !οίοοιιι ι·οοοι·ειιε οποιοι ίπ Λβ·ίοοιπ /οοοι·ο! ; εί

ί!ο οε!, οοφοι·ο!ίε πιο ρι·ουοιιίοπ!ο οίιιι!ίο!ο, ρποοοίι!ίπιιιε ίπ

ροοιιί!οιι!ίοιιι ο!οι·ί, οιιο!οιιιιε ο! εοοιιπι!πιιι οροε!ο!ίοοπι εοπ

!ο-ιι!ίοπι, οι: οιπ·πίε ο/|!ίο!ίοιιο`ερίι·ί!ιιε εο!ιπιε πο! ; ο! !οι·ι~οποε

ροο·οο!οι·ιιπι .ιιοι·ι!οε, οιιοε ρι·οοίο οοπ!ι·ο.πίεεο /οι·!ιιι· οροι·ί!ιιιε,

ίοοι·οιιιοι·ιιιιι παεί! οεείι!πί!ο!ο ι!ί!ιιοι·ο. πο ποιο οπί ο! οο

ο!οείοε!ι`οο οοπιιιιππίοπο επεροποί πιο! . πιι!!ιιε ι·ο!ιοίοειιε

εοιποιε!ιιιπ ι·οποπιιπι ροοοοορ!ο ίπποο!ιιι·. Πο οι·ι!ίιιο!ίοπι!›ιιε

απο οι!! ι!ο ιιιιρ!ίίε ο!οπίοοίπιπ , οι!! ι!ο ίίε οιιοο οο!οπ!ιιι·

οίποίιιίοοε , πιι!!ιιε , οι! ποπο πιο! ι!ίοί!ιπ· , οιιίι!οιιοπι ρι·οοπιίί

ρποοεπιιιο! ποοιροι·ο , πο! οιιίρρίοπι .πιο εροιι!ο ο/[οι·ι·ο πιο

!ιιοπίιι!..ι!!ο πιιι!ίοπίοιιε, οι!οο ι!ο πιοποε!οι·ίίε οι! !οίοοπι οί!οιπ

επιι!ιοποεεοο._ οίι·οοοιιο εοο!ί!οο , οιιίι! πω! ι!ο!›οο!, οπο!

ρι·οοι!ίο!ο |ι··ο!οτιιί!ο!ίερ ποιο ρι·οεοο!οι·ο εο!1!ί!ίπε ειπποε ου!

!001ι!ίβ οπο!! πο!ιι!ιοιιο εοιπο!ί!οε οοε!ι·ο ρο!οε! ρ!οπίοο ίπ|οι·

παπί: πο!ίο·ίοεί οοι·ο ο!οι·ίοί οοποοποιε , ρο!ι·οοίπίο !οίοοπιιιπ

οοοοοπ!, ο! πιο ιποο!ίε οίππίοίιε εοοππι!ιιιπ οοιιοποε οιιι·ίει!ίο!ίοπί

ειιοι!οιι!ιιι·, πο ι·οιπίεείοπο /ι·ο!οι·πί!ο!ίε πω, πιο οιιί ρι·οοοε

ι!ίεοιρ!ίιιο ι!ίισεο!οο!ιιι· Εοο!οείοο. Εοε οιι!οπι πιο ίπ ρι·οοι!ίοΙοε

οπω!ίοι·οε. οιιοο οοι·οεεοο πιο! ι!ο πιοποε!οπίίε. οοεοοοεοπιπ!, ο!

πιιπο ι!ίοιιπ!ιπ ο οοιπιποπίοπο ειιεροπεί, εί.βο!οι·ιοί!οε πιο ι!ο

!ο!ί /οοίσιοιι·ο ι!ιοπο ροοπί!ιιίεεο ρι·οουίι!οι·ί!, οι! εοοποοι ω»!

ιπιιπίοποιπ =!ο οοίππίπε ο·οοοοοι·ο.

πι.

`° Ι!ρΙε!. ΧΙΟ!. Μ. ΙΙΙ, 1πι11ο!. ΧΙΙ (Ο.

!!πεοοπιοε Ζ.ιο.ιππ.ιε οπο: 5'.ιπιππωε.

δοιπρ!ι”ε /ι·ιι!ι·ίε ο! οοορίεοορί πιο! Γει.ιι:1ε ο! Οτπωσι

επι!! Ποίο ο!οι·ίοο οοε!ι·οο οοπο οοοποιήπίπε. !!!οοποεοιιο οποί

ρο!οπ!ί Βου οι·ο!ίοε οοίπιιιε, οιιοι! !ο!οιπ ι!ιιοοιιι 8411012111:

'ειιεοορί!, οπί είο εοίο! οιιοο !οοι·ι·πο επι!! ι·οιρο!ι!ίοοο οιοο!οοπο,

ο! οοπο ο!ίοιπ πουοι·ί! οιππιοιο!οπ!ί Βου οοεοοιιίο ρο!ι·ίοο οοο

!οε!ίε οιυ!ιί!ιοι·ο. Ξοι·ιρεοπιιπ! ο!οπίπι ιπί!ιί οποσ! ου ροο!ο απο

ΒοτΙππ·ίοΙπΙε [ιιοοι·ο μια!!! ι!ίεροπί!ίε, π! οοει!οιπ Βο.τΙ!πτΙοΕιιοε

οι! δ!ιι·ίε!ί εοι·οί!ίιιιπ οι!ι!ποο!ίε. !!οο ι!ο ι·ο πο!ι!ο !οο!ο!ιιε ποπ,

ο! ι!οπο οοε!ιιο, ε! οπιπίρο!οπ!ί Ποο ρ!οοιιοι·ί!, οί!ίιιε εοι·οιιίε

είιπίε ρι·ίποιρί!ιιιε ίππο!οεοο. ?σε οποο οιιοι! οοορίε!·ίε, οωρ!ι·!ο:

οπιπιρο!οπ!ί Που ι!ουο!ίοποπι οοε!ι·οο πιοπ!ίε οε!οπι!ί!ο .· οοε

οποε ί!!ιιι: οι! οοποοπ!οπι!οε Βοτροτἱοἱποε !ι·οπεπιίείιππε ,

οιιοπ!ιιιπ οο!ο!ίε οι!ίουο!ο,· ει·ίοπ!οε οιιοι! !ο!ίο οροι·ο πιο!!ιππ

οοε ο! οπ!ο !οι·ι·οποε ρι·ίποιο›οε, ο! οπου! οοο!οε!ί απο ρι·οο

ι·ο!οοπ! οο!ίουο11ο.

Χ!!!

Ερἱε!. ΧΧΙ!Ι, Πρ. ΙΙΙ, ΙπιΙἰο!. ΧΙΙ θ).

ϋποοοπιο.ε .!.οινοοπιο ποιεσοπο Οπωπιτ.ιενο.

Ρι·ιιιι·ίε ο! οοορίεοορί ποε!ι·ί Ρειιοι.ε ο! Οποιοι:: οποιο

(1) Εκ ΜππεΙ, οροι·. ι:Ι!., !οπ1. ΙΧ, οοΙ. 1173. Ζπρπ1·ιΙο, οπο!! οοΙΙο

π1ΙΙΙιΙο 1ιπροι·ΙπΙΙ Ιπ 8ιπ·ιΙοοπο, ποπ ρο!οπ‹Ιο οοιπρι·Ιπιοτο οοΙΙο !ο1·ιπ

8ΙΙ ππι1πι:Ι Βοίοοι·ίοίπί, ε!ἰιπὸ οεεω·ο ιπ1ι.ιΙΙοι· οοπεΙΒΙΙο 1”ο1·ιππ1·ο ποπ

ω!!! Ιι1 ρποο . ο οοπι1πτΙ1 πΙΙπ 1”οιΙο οοΙΙπ ι1οΙοοπο. Α οπο!!! :πιο ι!!

νἰεπιποπ!ο ιΙονιιπο ορροτ!ππἰ1π 11 οοπιιοππο ε!! 0ερ1!οπο, οπο!! ο οπρο

ο! πο!!! Βου·οοΝοίπί, οπο ρι·ο1οεεπνπ Ιι1 1·οΙΙΒ1οπο οι·Ιε!Ιπππ (Υ0!Ι. 1π!'ι·π

σρ. 3110711, ΙΙΙ!. 111, ἰπιΙΙο!. ΜΙ), ο Ιπ ρτοεοπιπ «ΙΙ ΡοΙἰοο ο ΩΙ1·Ιοι:ο,

Ι οπιιΙΙ ρ1·οι11οπνππο Ι'ονππποΙΙο Μ! οποΙ ροροΙΙ εοΙνο88Ι (πω. ευρο.

οι!. ΧΧ11Ι ο ΝΠ., ορ. ΧΧΥΙΙ, Πρ. ΙΙΙ,ΙπιΙΙο!. ΜΙ), ο ρι·οΙιπΙπΙπιοπΙο

πνονιιπο οοπνοτ!Ι!ο Ισ ΒΙΒΗ!) 0ερ11οπο πΙΙπ νοι·π ο1·οποπιπ. 8. 0τοιχοι·Ιο

ι!Ιτοεοο ροτοΙὁ π ΜΜΜ!! οποο!π Ιο!!οι·π ι11 οποοπ11ο, οοοΜπιΙσΙο π

ροτεονο1·πτο ποΙ εππ1ο ρ1·οροιιΙ!ο, ο πο οοεοι·ο ποποτοοο ιΙΙπΙπ!1νο1·οο

.!.Ιοετο!ο α!! 0τοιΙππο, οπο!. 11, ποπ. Υ,οπποε!. Υ1,αιπ. 4; οπο. Με”, , Ι 811!Ι!Ι0!!1 111Β81011111°ΙΙ.

ηπποε!. Ι , οπο. 99.

Βαγιπ1ει:1ιο

$1σα!ε1πο11ο!ποΙε

ΜΙΙππ1ΕΝ

ω) Εκ Μι1πεΙ, οροι·. οἱ!. , !ο1π. ΙΧ , οοΙ. 1178. Ι.ο 1ιο8581ΙοπΙ πο!

ὶ.ῖ
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δ

ι·ο!ιιπαιιο σ·οαπαι·ιιιιιι.ε , αποά οι ιιιοαιι1°δαπαιιι*ιι·ΜοοΝιοΜ

ο απο παιιιιπο αρρ-τίαιοπιιιι·,4οιι|ν·αιοιπιίιαίοΜ' ιαω·ππο·ιπι

πιο αοεριοπιπι: ιιιιιποπο .άπασα .πιπριιοιιιιιίο-οοοιιοθιαάΜπιχ

οιιαπιιιιιι `οιάοιπιιο, πεοιπιιιαΜΜια. Μάι· |ιοι·ιοι·,ιιιαιπιπ

οιι·ι·ιισα!ίοιιο ρο.:Ιροοιια, οιιο!ιιιιίαιπ , οιιαιιι·ειιοοοριοοίμάποΜΜ

Βοο , ·ι·οοιι.ο, ιιι.εαιρΙιιιααι οἴουι'οοι· 2οποι·ο οαααο , πιιπιιι.ι·ποιοιι

πωπω οιιιοΙοαο. Αι·οπιαιιιιοοπαιιι απο απιιπ, α! αια!ιαιροιιιιι

πιπ!ιοι·ί!ιπο ιπιιιππ ρι·απέαιιί.πί, οι πιιπαιιοαπο πιω ρι·οπιύιΉοπο

ιΙοορίοοι·ιο. (ιοί πιο ιιιο.οιοιιι "οπο ραι·ποι·ί!,ΐ οπιπ .ιαοι·οαπάίπο

οαΙιιπιπ.ι απ· ρι·ιοαιιιιπξ λαοίοιι_ιιιποιιι α!ίαιιααΖάο ιποποαπ·ι

φπα ιρεαο Μαιου” ααιιο παπι. οοοιι·οία·πια.πιιιιποιι.εοποιι'π

επιιααιωπ ι·οιιιαιιοι·ο ποαπποιιιία |ι·αφιιιιιάδιο·ιἔοΜ·οἑ·ρο`ιιιιιιοΜ

Ει' μια Με αάιπαιιοο ,πει οεοΒιιαιιοαο·απ Βοιιιπαιιαιιοαιίο

ι

 

 

ι·οοιι·οο αΙι επιππαιπι οοι·ι·ιαοιτο ποα!ιαιΒιο ?·.ΖΘιπο`_ιιοοο.θοοΙΜΙ '

οσο αοι· αιπ-πι`α. ίπ οοι·πιπ οοποοι··.οιοιιοΜ· ιιαι·ιαπωι·αιππ·ι

ωραια: ορίσοορί πι δ.41Η112Π.1ϋποιιαι.ροοιιππαικα.ιαΜπ

ιιιιιοιιιι·ο μια." γ: π. απαιάοπιουριοσαριιπι χοιπαι»ιπαππ.»

.Μπι . απο· .ιι · ι·ιι.οιίοιιο · . ιιαπϊοο .παπι πιοΜάιου οι . αὐ.ι·αι“παιιυ'πιο

ιιιιιοπιιιο,ιιιΙ πιο ι·Βοιπιπιιιιιι Βοιιαι'ιοοπιι·οπιπιδιαιοιοοποοπιι'αι',

Μπα. ροιιοιαιιιι απτο' αι·αυαιιιιιπ.<ι οιι,··ιιαιρεπ οιπιο!ιοπ·ιο-οιιαο

ροοιια. οαιπροιιαπιιἔ πιο ποοιππαιιιοιιΜοοιιιιοι·ο. Ροιοοοπιι οποιοι

οι! · ιιοωαιωοπαιιι. π. απο ι ..πιεπειιιο. ιαρ.οο.ορ”ιι·οι· ραππιο:

ιοιι!ιαιιι , πο! απο: , οι! ιπι'ιιἰε£οι·ιι·°οπί οβΜπι.ι·οοοωι·ιοψιαά

ιιιιιπίπα ρι·α|ιίαιιίιιιιιο, οι ίπ παο ιο .9αοι·α!ιο.οιπιι οιιοαπο οαιιοπο.σ

οοιι!ι·αι!ίοιιιιι. απο ίπποι· ρα.ι!αοοοριιιαι εαο·ι·ιιιπ οι·άίποπι ίαρ.ι·ιω·

ίπ ροοοαιιιπι οαι·ιιι.ε [ποι·ιι,ι8οοι·ο; οι·άιιιι ιιια.πιιιι·οαι, οι αοι

α!!αι·ί.ο ιιιίπί.ποι·ιιιιιι ιι!ιοι·ίιι.ε ποπ αοοοιἰα!. επι πο ιιπαιιαπι ο ,

πιει οι·άιπα!ι εαπ!. ροι·οαιι!. ρι·οι·ίιἰοι·ιἶ παπι οιιαιι·ο οι·ιιιιπ·ιι!ιιι·,

ιαιρι·ίιιο αερίσια!ιιι·, .οι απο οοι·ιαπ οοιιιίιιοιπ· οι αιιιιιο μπαι:

πιά, οι παιιπιπ οπαιιαπιο, οι ι·Ιοοιιιοοριιαο αιποι·οιπ·ποοιιοπιαι!.

Ωιιιιοιιοπαιιιιι·· οιιοπιιο απο πο /οι·ιο παπι Ζιιααιιιιι.ι. Υιιιοπάιιιπ

οπαιπ, πο .πιο Μαιο, αοι οαπαιιτιιι.ο ι.ιπιπ, ο·οπιιιο(!αίιια ραπ' ·

οιιοι·αιπ οι·άιποιιι_αα οααοιι”οποπι ριιο!ιοαιπ Μαιο. .ΙΙαοο «απο

αιπιιίο άιιιζοοιιίοι· β·αιοι·πἰιαο ααιιο ιιιοιιίι·α!, ιιιαι.π.αιιπωπ

αιιιιίοοι ?ο.ταιιίοί!ιι.ε οι·άιπα!ιιι·, .ιια·ιι ι·οΙοιίιοι·::ροοι·οικιιιια»

παιιοπι άοροιιαι'πι·. Επι αιι£οπι οποιο |ι·αιοι·π·ιια2ι Μπα .ιστι

ιιιιιιιια.ι· μ οπποιί.9 απο οσοι.: ορίοοορίε ιπποιο.9οιιιο. ποια φα

πιο οοι·ιαοι·ο πο!ιιί, ιιο ' |ιοπαι·οιπ οοοιι·απι υιιίοι·οι· ._πιπο Δ

αποτο. Ροι·οοιιιι! α·ιιααπο πα παο αποοιιαπι .ιοαπάαΙιαοιοο πιιο.ι·ο,

ποσά ρι·οοιππαι·οο ι·πι·ι.ιπιαιο !αποοι·ο ίπ /ι·αιιιο οπο, από οπτ

ριι.·ιαΙι οοπ, ρι·οπίαιιιαιιιο. Η παο αππἰοιιι οοοπιιππιπ ·α.ι·ιιπι

οοίοι·οιπ οοο!ο.σιαο πωπω πωπω σα! οι οπιιιιιιοπαο πο

ι·ο α!ίοιιί οοπιαίοΙαιιιιιι·, πε ορι.οο·ορί αο.9ιιιιι, π!. ρι·οοιιπιοι·ί

ο!ιαιιι ίπ /ι·αιιιιοιιο ὐα]›!ί:α!ο.ι οοι·ίοιπαιο Ιαπαι·ι·ο άοοοαιι!, οοπ

οοι!πιιιι.9.

ιιιιιιιαΙι·ι ιπιρω·ιαΙι ω! οποιο, Ια νιΙα εοοιιάιιΙοειι άοΙΙ'οι·οιάιιιοοιιο

οιΙΒιιοι·ιΙ.οοο, ο Ι'ιάοΙοΙι·ια άοι οοΙοιιι άιροοάοιΙΙι άιιΙΙο οιιιοειι πονου

ΙιοΙει άει 0ιοιιιιιιι·ιο ι”οποοιιο ιι εοοΒοΙΙο άοΙΙει ρι·ιιιιιι οποιο άι τροπο

οριεΙοιο; οι! ο άιι ιιοΙ.αι·οι ιι πωπω αι·αναιοα·ιοριιο ιι ραριι ειιοεοτι:ιοο

ρω· οοιιάιπι·ο ι άοΙΙι οοιοιιι ο!!ο ίοάο. Μι ειοοοιιάα ροι·Ιο ροι ι·ιοδυοι·άο

Ια ι·ιαιιιιιΙαιιοπο άοι ειιω·ι ιιιιιιιειι·ι οιιο Ιοεεω·ο εο8ροει άοιΙ'οοοι·οιιιο

άοιΙο Ιοτο ι'ιιιιιιοιιι ρω· ροοοιιιο οιιι·οοΙο ( ροοο·οοιιυπ οιιι·πιο), !ο οι.

εοιριιιιο άιι οεεω·νιιι·ει ιιοΙΙ'ιιοοοΝειτο Βι·ιιιππποι αι;Ιι οι·άιοιοο

οιοειιιιεΙ.ιοι, ο ιο ίσοοΙΙΞι ιιοοοι·άοΙο οι εω1ιριιοι ειιιι·οι·άοΙι οι επιπιιιιιαΜιι·ο

ιΙ ειιοι·αιροιπο άοΙΙιι οοιιίω·ιιιιιιιοοο ιο πρωι ιιιοΒιιι, πει οιιιιιι που οι

Ιι·οναεεω·ο διο ειιιιιιΙιΙι ι νοοοονι. @οικω τινοοοιιοιιο άοι ρι·οοοάοικο

άινιοΙο Μια άο 8. 0ι·οδοι·ιο Μαράκι .πιο εΙοεαο ιιιαΙ.οι·ια (νοά. εορι·.

ορ. ΙΧ, Πρ. ΙΙΙ, ιοάιοΙ. ΧΙΙ), άιοάο οοοιιειοιιο ο άινοι·ει οριιιιιιροοιι

οι ΙοοΙοει ο άι αιοοιιιεΙι (νοά. Εειιιιο, Πρ. Ν, άιοΙ. ν, 8 Η, μια. 177.

- ΙΙο-Μιιι·ο·ιι, παπι. οι! οοιιοιΙ. οΙαι·α·πι. σου. ΠΟΠΗ, μια. 3, άιοαοι·1.

πιο οοποοι·ά. ιιαο·οι·ά. οι ιιπροι·. ιιπ Επι. -ΝιιΙαι. ΑιοΧορά., Με!. Βοο·Ιοο.,

οποιο. ΙΙ , άιοιιοι·Ι. Χ , Ι Μ. - Τοιιι·ιιοιγ , Πο παταω. ‹·απβινιιαι. ,

ιριιιοοΙ. ΙΙΙ, απ. 9. - Ι.οπιιιοι·Ιιαι (Ι3ωιοά. ΜΙ' ), Μ· επιιοά. άιοι·ι·ι·.ι.,

Πρ. ΙΙΙΙ, σειρ. ΠΙ , ιιιιιιι. Ι' , με. 902 ). ο
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. Χι' Ν `ι.. .ἶ=·! δ .--.Χ.ν|Ι_·»·ρ

·· π_·.ι.·οοιιι;;ιιιι;ιια·ι..ιπι:ΙΧιιιι:.·· Ι·
' α` Ι'ι.ι' =ι

ι . :.Ι.. Ι_ιΙΙω” °·
Γ... ι..

.ρ Χ Ρ

-·-· ·οαποοπιο:*-πώαιια.π ουἐιι-ο.ιιιο;ιιι`ιοιποιιιοιο ι

ι · · δι των σι Ι·..-ω

=ίά (απ: αο αοιιιο αο.οιι·α·-ιιοιπα· οιιοιιαπιο·ιππαπο· πιο

αιιια οιιιιιι αοπΙο πα σο ποια”, @απο ινα οα οι.π.ιοποι ιπ

οοιιιι·ίο. Μπι οιιι”πι Βιιι·Ιπιτιοιαι αιπιιοο πα ιιι.ιοπεαια·αιιιιααπα

οι·υαιπ, Ι)οπιπ οοι·ιιαι ιιο.οοιαιιι. ιππιιαοπιποι Ζαριάο.τ οάάι·οπη·

ίπ οο ιροο ααα! Πο·πιιι οοι·ιιπι οο!ί.<ι, αιιαπιππι οπιιιαο αιιιοοοιιαο,

α.οιοιιαίο. δα! /Μοιιι . απαιπ ροι·οορι.πι, ο!ίαιπ Μαιο αο·ι'ίοιισ ο!

απο οιι:οαπι άοοοε, οι θπι·ί.ειο σα! οκοαἰο,_ @απο οιιοαρι·οο

υαίο.ι, ιι! Μ οππί απο.ιοπιποπο @απο ααιιιιααο;ι·οοοιιο οοπ.:

ποιο/οσίας.. ·οο(οι·ιιαιπ παπι άο!ιοοι·ο·οοιποιιοαο..@πιο οι

πι.» . _ .Δ ι' Α" κ...

·[οι·ια.ι.σο πιο: ααοι·ο ποπ ροΙοο , ποια απ απο αι·οιιρααπ,

οαπιΕα-ποροώ , π! παιιιιπδαπ.ο ποσοι-ιι οιιο.έ· απο !ι·αιι.οπιιοιπιιι.Ι·,

ιιιι.ιπ--.ιιιιιιιι· οι. ο·οορι.ιοορο πιοα ( Γειτ.ιοι |ιιίααιιο ιπιιαπι

διαπωιο·0 οοι·οο Βοι .·οο!α!ίαι·ί οι οπωιπ ιιπ-απο. π! ι!πιιι

οαι·ιπιι.ιαΙιοι·ο.ι οι0ιιαα.9, άοαο2ιαιιοπι ποιοι οιιιπιροι5οπιι Παπιέπο

·ο.Ι·ιοαπαι·, οι @οι πα οι Μαιο ΜΜΜ: αιζι`πιαι· Μ; απ” οι ίπ

ααιιο οροι·ο |αιπιιίι.ι οο!αιίαι·ί.ο. ΒοποαιοΙιαιιοπι οοι·ο οαποιί Ροιι·ί

`αρο.ιιο!ι ροι·.οοοοααιοιι·αποιιιι.πιιιπ.ο, οιιαπι ροΙοιιι .οποιο

·οοιιιοπο οποοιροι·ο. ἱ . · ι. =

πιο· .. ά· - `

πω. :απο μια. ιο , παπι.. :οι οι '

Ππεοοπιαε Μπα/Μια :άσκοπα ιο..ιι...ιπιτππ·ο. τι

. . . . 'ι

πι. Ροι·οοιιπ οι! πω, οι !οοο οπί ιπιι·α ρι·οοίιιοίαιπ δαπαιπΜπ

.σέπια οοπ ο! πω.» Ριι.ι.ει.αν.ι (Μαιπιπ. Ιοα.-Ραοοοιοπο )

οοιω·ιιοιπάιποπι @Με ορίσοοριιπι οι·ιἰἰπαπιἰι , πα |ιαπο μια

ιιοι·ιιαι ιιοοοο.πΕαιο !οπαιζι· αὐοιοοι.ειιο £οιπροι·ίαιιοι @πιο ιιιιιοπι

ααιιο .εαοοι·άαιπιπ ιιιαιοοπιια παοσάαιπ πιο ριιροποει ιοιπαποι·ο

οααπαοίιππο , οι ίω·ιοο άοΒοοΙοε πιοάο , ΙΜ οιιΙππιι μαπα.:

ιαπαι·αι·ο; παι·ιαπιιιι· /ι·αιοι·ιιιιαιοιιι Μαιο , πιο πιο οοοιιπιίιιαι

ρι·ί.πιπαπι ιιιαάαπι οι·αιπαι·ο οποιοι απιι.πιππ πιο" υιάο!ιοοι,

αοι οι! που απο πιοι·ί(›ιπι ασ οοι·οο ο.α:ιοΕαι ιαοπαιιο, οι αοοι·

ι·οιιιοο αοι αι·οαοαι άοιπίπιοιπιι ρα.οΙοι·α!ιο .ειιιαοοιαοιπα!αποπο

αοαποοι·ο, απαιοπιιο οο επεσα.: αιιίιπαι·ππι οαοαπιο-οαιπρι·παιιιιπ,

ιιοο Με πιυοιιίαιιιιπί οιιροι·/ιιια ρορο.9οιοι·ο, ποο·οίιπι ιίο.ι·ιι·ιιοΙα

|ι·ιιοιι·α παο ι·ο|αι··ιιιαοοο ροοπιιοαι.

- (Ι) Ε:: Δωρεά, ορω·. οιΙ.,Ιοιο. ΙΧ, σοι. ΗΜ. Μωιιι·ο 8. Οτοροι·ιο

οοιιινονιι ο ΖαΙιιιι·άιι ρω· !α .οοιινωοιοιιο άοιΙΙΙΒΜαι·ιοιιιί-ωεάζ προ.

ορ. ΙΩΝ, Πρ. ΙΙΙ, ωοπι. ΜΙ), οοιινωπι ριιι·ο ρω· Ιο_οΙοοεο ο88οΙΙο

ει ΟεριΙοιιο Ιοι·ο άιιοο ο ι:ορο. Μάιο ρτοεοιιΙο ιοΙΙ._οι·ο οι ·ι·ιο:ινα οπο

ι ειιάάοιιι Βαι·οαι·ιοιπι νινοιιιιο ιπάιροιιιιοπΙοιιιοοΙο άιι€ιι ιιιιροι·ιιΙοι·ι

οποιοι , οι οιιαΙι ιιΜιιάινο ιι ι·ιιιιιιοωιΙο άοιΙ'ιεοια; οιιο ονονιιιιο απο

Γοτιιιιι ραι·ιιοοΙαι·ο οι εονω·οο, οά οποσ ευιιοι·ιΙιιιαΙι ιιά ιιπ Ιοτο οιιρο,

οΙιιαιροΙο οπο; απο ιι ρωωοω Μονο ερωιιΙο ιο 8ι.ιι·άοΒοο ιι νο

εοονο Ροιιοο ο Ι'οιιιιΙο Ωιι·ι.ειοο ρω· οοιινοι·Ιιι·ιιαιΙο ίοάο; ο οιιο 0ερι+

«πιο, Βια πιωδι οι·ιιιιιααο, ιιιιιΙανο Ια οποιο ιιιιρι·οοο οι @πω άπο

Μπάρι ιιροε·άοιιοι. , 'Τ

ι (9) ΕιΜιιιιει, οροι·. οιΙ.,.τοοι. ΙΧ, σο!. 1175. 5ιι|Ιο τονιτιο άι·0ΙΙιι.μ

Με €ωορι ι·οιιιιιιιι εοι·οο ιο «πιο οι Ροιιειιιιιιι άοι Ιοοιρι οι·ιεΙιαιιι ,ο

άαι ι·ιιάοι·ι άι φαει' ιιΙΙιπιο Ι'οάιω·ιιο νιΙΙαοΒιο άι Τοι·ι·ιιιιονα. Ραο

ειιοιιι ίπ οοάο νοοαονιΙο άιι Ιωορι οιιΙ.ιοιιιεειπιι, ο ιποάοει οιιο ιι ρι·ιιιιο

οι! οοουριιι·Ια.οιο απο ιι ιιιιιι·Ιιι·ο 8. 8ιιιιρΙιειο ιιοΙΙ'οΙΙιωο ω Ιω·ιιο

ο πιει ρι·ιιοι επική άοΙ @απο εοοοιο (πιο. "Μια, Βι:ιοπ. απο». Μ

8οι·άι ΜιιοΙι·ι, νο!. ΙΙΙ, μια 908). Μο Ι'οτάιιπιιιοι·ιο άοι ειιοι νοεοονι

οοεοοάο οιιιΙιι Ιοοειιπιοιιιο ιοΙοι·ι·οΙΙ.ο, οά οεεωιάονι ροι·οιο πιο! ριιοεο

ιιιοιιιιι ιάοιιΙΙι·ι οπο νινονιιιιο [Μπα Μαιο, ιι ρορο 8. Πι·οροι·ιο ‹›ι·άιοὸ

ο 0ιοοιιαι·ιο οι οι·άιιιαι·ο ρω· οιιοΙΙα εοάο ιιπ νοεοονο, ιι ιμιαιο οσοι

ροι·ιοοο οιιοΙΙι·ο αρκά άορο οο! ιιοπιο οι Πάσιο ( νεά. ιιιίι·. ερ. ΠΠ,

Πρ. ΥΙΙ, μπι. ΙΙ, ποιοι. Π; ερ. Ι ο ΧΥΙΙ , Πρ. ΙΧ , Μπι. Π' ).

0ΡιάαΙοΜ άοι οιιοΙι ριιι·Ια ιι ειιιιΙο ροιιΙοΙιοο "πιο ρι·οοοιιΙο οριοΙοια,

ω·ιιιιο Γοι·οο ρο'οοοιιιι·οι οοιι·περι ο ρω· ιο ροειιιιιοιιο ειιροτειιιιοιιι

ροι:ο άιε5οοιιοιιιιοΙι .Με ιιιάοιιιιΙι οαι·Ιπιιικ·ιιιι.

Ρ.Ο. Ν.

.ο ·

ο. ο. π. πι.
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Ρ. Ο. Η. Μ

α. ε. ε!. 59:!.

Μ!.

Ε!ι!!!!. Π, ΙΙΙ!. Ν, ΙαιΙΙα!.:ΣΙΙΙ(!).. ·

θι!Εααι!Ιαα Γιαπ!! ι!ι·ι.εαα!ια ε!! θΓΙΙΙΑ00 .ιιιιαπι.

Ωασ!σ!α!!! = !”ιιιιααοαι.ιι: ιαΙιρία.!αι! |ασ!!!!!!ασ ιαΙια!!ιασ

ω!!! σα!!! σσα!σσ !αΙα!ία!!!ι σαρ?ι!!ια!, !`!! σα!! ρΙαι·α σ! πο!! αι!

.!ασσαι!α!αΙσι!! ρα!!!!ισ!ι!ια !!!α!!αιια!αα!πα!!ι αα!ι!!·α/.Μ.!α.ιιιιααι

[!·α!!·σ!!ι α! αααρ!.ιαα!!!!!!!! !ιαι!!πιι!! σαρία!!!ιι αα!!!ρασ!ια!!.ια ασ!!!

α!!!!!ια, ί!ιι α! ρα!!! βι!!ι!α!ιι!!ι ααα ισπανια Π!!! !!!α!ιαι!α!·ία!!!,

ααα!!! αιιαιί α!! ααα!·ι!!ασ !ιιι·Ι!!!Ια!!!!απι !!!·ασιιιι!ισίιι!!!αιισ ρα!!!!!!ι!!

£σ!!!ρα!σ ααα!" α!·α!α!·!! @ααα ι!αι!ύσα!ία!!!ι· αα!!!!α!!!!!!!. Οια!!!

αα!ασ!!! α! ί!α σα, ε!! α!!!σ /α!α σα!!! αιιαασ.!!ία!!σ αα!!!ρα!!!!!!!.!,

σ! ό!! ααα α!!ιιία!!αι!ι ααα!ιαια!!ια!!ιασασ!!!!!ια βιίε.!σ σα!!!!!!ί.σει!!!ι,

αα!!α!!ια!· α! Μα.!ιαυ.·α ιιααα!α!π !!ια!ια.<!!σι·ί! Αα!ΙΙΙαα!, !·σιιια!!.!

μια.: α!!!Μαα.! ραααριαία!ία, α!ιιι!σα!!α ιι! ό!! !!ια!!ααααα πιο!!

απο! Μ!!! ι!!°ιἰἰι!α!·σ σαρκα! , ι!!!!!!!ιαρσ!·σ σααι!σ /σι!!!ια! ;

α!!α!σαιισ ίραα ασ!ια!·α!!!!ιζ Ιααα άσασ!!!! !!σα!!!ιι!ίαασ !!ιαιὶα ρα!

ααα, Βα!!!!!ια !ιιαα!ασ, ιίί.<!ρωι!α, ααα βαρια!!! πω! ρ!·ασιίία!ασ

!·σΖ5αία.ιασ @ΜΜΜ ασ πο!! ίαιρ!ισ·Ιία ω!!! ασ!!ι!α!!ία στα.:

φωτα!!! αα!!!ιτι!!ίι!!, ααα απ!!! ααι!!!·ασ ιἰσ!τι!!ια!!!α α!! α!!!!!ιασ, α!

Μπι μια!! !!!αρι!Μα!!! α!!αιια ω!!! !ισα!ιασ!!!ί!!!ια , απο!!! Μ!!

απαι!!ιιια ,. ι!!!α!!α!ια ια!·,!!σεαιι!.

! - 1 · ! .°. .!

ἐἶ!ι. α! ·

Ερ!ε!.. ΧΧΧΙ!!, κ!! Η, !!!ι!ία!. Χ!!! (θ).

._ γ· · "

διιι!:αα!!ια.α δαπατ.ιατιπαπ· Λααυ.ιτ.ι!ε.

δα!!! ασ!·α!ιιζσ.ι!!!ια!!ι ιιΙα!!!ι!!!α!!ι ααα!!! ασ αασ!σε!ἰρα!!·ἰα α!α!ια

ι!ι!!!!!ι!α σαι!!! α!!! αααί!α!·σ, αα!ρα!!ι πι! αα!!ι!!!!!!α!·σ ιισΙισ!!!α!ι!α!·

(') ΟπισΙΙα ι!! !·ϊρο!!αισ Ια Ισ!.Ια!·ι! ΙΧ α!!! Ι!!!!·ο Ν' (Μι!πι!Ι , !!!!ιΙ.

σο!. Ι!8θ), ρσια!!!! ασΙ!!!α!!α κρασι! !πι!!!·Ιπι!Ια Ρσ!!·ι! !!α!α!·ία ί!! διι!·ιίί!ιίιι,

!!Μαν!!!, ρατΙα!κ!ον!α! ια!α!πσπθο ι!! α!!'ι!!! ααποστπσπΗ πι!!! α!!ἱσαι! ναεαον!Ια

Μ'Α!!!!!πο- (Μίι·ίσπώι, ω!. .Παι!!!Βιι., Λ!α!·ία!ιαια, ΜΗ!. Ι.!!!!!κ!απ.), ι!

α! δσνσ!·Ι.πο ασιαανο ε!! διμ!!ΙΙαι:α, ιια!!!!!!·ι! Πιο!! ι!! ι!!.!!!!!Ιο σπα Ι'Ι.αι!!·Ι

:Μπα ι!ι!!!!! αρΙιτα!αι!!! οποια, α α!!! ι!σΙ!!!!! Ιας,αα!·ι!, αα!!!ι! πι!! !!!!ΒΙΙοτ!

ι:αι!!ι!!, Για!! παιιιιῖι!! α! Παω!! Β πο!!! πρρι!!!ια Μ8θή !!σΙ!α α!!!!!ιι

αι!!ιιοπι.!. ρα!·18!!!ε. ' '

(1) Η: ΙΙΙι!!!α!, αρα!. αἱ!. , Ισια!. ΙΧ, σα!. ΙΜΟ. Μ!!! ε! ήσαν!! α!!!

σαπ!σε'ιο ι!αΙΙα Ια!!.α!·ι! απο!! α!!!πα_ ε!!!!α Ισ ι!ααΙΙαπισ ι!! Τααι!αε!ι!

σαπ!!·ι! ΟΙ!!πι!αι·Ια; πι!! ι!!!ΙΙσ ρι!!·ο!α: @ααα α!! αυα!!!!!ασ !ιι!·αι!!σ!!!!α!!!

ριασ!αι!!α!α!!!α!ια ρσ!!!παα!, σ!α., ε! μ!!! !!!·ρο!!!σπα!τα απο Η ναεαανο

ι!! ΟΗΕ!!! ανασα!! Γα!!α σει!!!αι!Ι !!!ιΙα!!!Ια ι!!! Τσαι!αα!α Π!. οι:α:!α!οπο

ι!α!!ι! ι!ε!ι!!0Μ!!0!!0 ι!α!!'α!·α!α!!!αι ιιπποεεο ι!! Μια!!! εισαι! ι!!! !ο!,

στ! α!·ι!!!!αια ε!!! ι!!!! ει!!! !!πι!!·ἰ!α 8ια!!!πα (ναό. σπιρτα αρ. ν!!! α Χ ,

ΙΙΙ!. ΠΙ, Μι!!! ΧΠ). @Μαιο !!!οπἰεΙα!·α !π!!!α!ανι!ε! .4α!!!!α!ια, ο !!'α!·ι!

αρα!!! Μπε!αα, !! αι!αΙα ρ!!!·αι!!!σ Ι'αεεσ !!·αεαι!!·α!α πι!! Βοιωτια α!!!

ιπαπαι·ἱ ι!!! Ι!!! ι!!ραπι!οπ!Ι , απ!!! !! ρεφ!! ιαααοα!!!πι!ι! ε! Ρα!!ασ ο

£Μασα ι!! !·!οΙ!Ιι!-!!!!!!·Ιο ε!! ι!ανα!·σ !!!ρα!! α! Ω!!!π!ια!·Ια.

(9) Πι 1!!ι!πε! , αρα!. οἱ!. , ισα!. 'Η, απ!. 1909. Παπ φπα!!! !α!Ια!·ι!

ι!!ι·α!!ι! α Παε!!!!!!Ια!α Αι!αι!ε!!! , ιπα·,ι!!α ιΙαΙΙ' Ι!!!ρα!!!!ατα Μαα!·Ια!α , Η

μη!!! 8. Β!·σαο!·ἱο ε! απο!!! απο , ιΙαρο αν!!! σα!! !!!ν!!!!α α δα!ααα!!α

απο ι!α'νσωανΙ ι!'Ι!!!!!!! ( !!σΙ!ασ δ Ραπ!!!) ρα! ααπνα!·ι!τα Μ!!! !”αι!α

! αι!!!α!·Ι αει!!! Μο!! (! Βα!·Ι!α!·ισ!!!! ), ΙΙ α!αι!!ασ ὸοΠ'!αα!!! ρα!·ι!!α!!ανι!

Ωι!!!ι!ν!ι! Ι τ!!! ρι!αι!πίαΙ, !!!ει!!!!!!!α Ια απατα!! ι!! απ!! απ!!! ει!!!!!!!!! α!

ι!απ!!!·ο ι:Ι!α οι!!! σε!Βαν!! ε!α!Ιο !!!α!α ι!! !ι!ειιι!, σ απο !παΙΙι·α ααπ!ίππι!να

πι! σα!αι!!·α Ι!! Μαι!!! !!!αι!αε!π!!! α!! παα!!!!,! !!π!!!! ι!νονιιι!α !!!!!!!!πι!απ!!Ια

!! ασπ!!Ιαα!!!!ο , οι! α!·ι!πα ε!!!ΙΙ !!α!!απ!!Ι.!, ρασ!αε!ι!!!ι!ο ι!! πο!! μια!

ι!!Μ!!!σπϋ ρι!8!!!·σ !! α!ι||'ιιαα!!!!!!, σἱαὸ Ι!! ρααι!ι!Ια ρ!·οπταεει! η!! ι!!!!!α!

ΜΙ!!! αστα! ι!! Ωοε!απ!!παρα!!, αΙΙαι·α!!α μ!! Ισια !”ι!να!·α σι!!!!!ατοαεε!οπα

εινα!!! α!!σπαια Ι'π!!!ι!α ΜΙ!!! α!!!ι!!σα!!ι!α. Ε α!!σε!α απ!! πα!!!!!! !ε!οτἰα!!

απ!!! !!!!ρα!·ι!!πισ , ρα!·α!!α ι!!πιαει!·ι! !! πι!!! 8ανα!·πα α!! Ιι!σανι!ε! ιΙσΙΙι!

σα!!! !πει!!!!!·Ι πι!! !!π!!!! α!!! εσα!ο εισαα!α. ΙΙ α!!!ι!ίασ, α!!! ααα!!! ραπ!!!

8. 0!·ααατ!α, ασ!!!!!!!! απο Μακ! απο α!!! !!!!!ε!ε!ια!!! οι! ι!!!!α!!!!! αι!!!

ι!Ι!ατ!!!, ι!σε!!πι!!! ε!!! ι!!πι!!!πΜτατα Ι!! @ΜΜΜ σαι! σα!!ιατα ! ικα!!!

πι!! να!!! Ιιιαα!!!, ο πο! Νοε!!! ρ!!πα!ρι!!! ι!α!Ι'π!α!!!. ρο!α!!α Ια ε!σααα

ρ!!ρι! ρι!!·Ι!! !!!!!ανα ι!! ιρ!αε!Ι α!!ιιΙ!ι·! , α Ι! ι·Ι!!!!!α!! α!!·ίαα!!ι ( Γα!·5α

 

σ:αία!ί!!ια , α! αα ααα!! !!!·α Μια!!! α!!!!!!ρα!σ!!!ἰα Πα!!!ί!!! σα!!!

αιιααα!·σ!!ιἰα .!!!ασια. Παω!!! 5'.ιιιι!!ινΜ ί!!.ιιι!α !!!!!!!αι! σ.ι.ισ

αα!!!!!σ.! ααα!!αυία.!α!!! , σα.!αιισ αι!!!ασ !!!αι!ασ ασ!!!!!!!α!!α πιο!!!

ίαα!α!·ι!!!ι αασ!ίρα!ια άσασ!!α!!·σ , σ! σ!!ι.!ιἰσ!!! !!!αιιίασ .ιααα!·ιἰα!α.!·

αι! !!!·ι!σι!ίαα!ιαι!!!! Βσι!α!!!!!!α!·α!!ι !!αι!!·ι!!!! !α!·ρα!!!σα σαία!α!·σ,

πω!!! α!!! σα: !!α!ιασ σ!!ίαααρία !!!ί.!ί, α!!! !!!!!!!αι! ασ!!!!!!!!!!! αι!

ια!!! Μαιο σααρα!·α!!!σ αα!!ασ!!!!. δα!! αιιιιίιι!!! !·σ!!ι Μ!!!

ααα!!!σαα!!ι !!!!!!!ίαι!!!: αι!ια ιι , α!!! ό!! σα Μα!!! ι!!!!!αα!α!!! ,

!!!ι!ια! ρι·ασ!!!ίαα ρσιαα!υα!!!, α! σ!! Μα [αασ!·σ !ιασα!. Ω!ια!·ιι!!!

απ!!! αιιιαα!!! !!αρ!ιααα!! σ.!·ασ!!!, σ! !!!!!!ια!ατα _!α!!! Μα!!! ι!σ.τίαί.<!

ασ!!!, Ματια α!! σαι!Ισι!! ιαι!ιιδασ !ιιι!ίασ σ!!ιι!!! ρα!! Βα!!!ία!!!!!!!ι

ριασ!!!ία!!! !!!ι!ιἰ αα!αί!α!·,· ααα! άα!·σ !!!·ίαι! ατα ιαα!α!!!αι ί!!!

!!ια!α!ια!ισ αα!!.ιασυσια!!!. @ασια πω!!! ρ!·ασιί!α!ιια σρί.εααραπ

ι!ιαταρατσ!, !α!!!αι!ι ασ σιι/[!ααία!!! ρ!·α!!ι!.!!.εασ !·σ.ιρα!!ι!!!, α!

α!!! ασ σωσει.: σ!ια!!ι Μία!!! !!!!!!!σι·ί πι!!! μια!. δα!·.ιιαα ασ!!!

ίαα!ιΙα !α!!!α !ι!!!!ία!α!α σα!ίασ!ι!!!!!!ι σ! α!·ιιαα!!!!!ισ Ρ!°σ!!!ἰ!!ι;·

σα:αα!!α!!α!!ι , α! α!!! α!!! ι!! ι!!ιι ειπα, σαι!σι!! αιιαα σιι!!αα!!!α!·

αα!!!ρ!σ!·σ α!!! μια :και ασ!ιιία!ιι!α αιι/]!α·ία!!!. Ι!!ιι!ι> χ”, α!

ι!σασ!ια!α Ρία !σρα!!!ίσα , ρωασιιιια!·σσ αίιιει!σι!! ίπαι!!ασ α!! πι!

[α!ιι!ια.!!!!ια!!! Εα!!αα!!απ!α!απι ασ!ι!α!!! αααα!!!ια α!7”αασ!·ι!. θα!!!

σαι!!! α!αι.·ίαα , ααα! σ!·αιία!!!ια α !!α!Φα!·ία μι!! ρα!!.!!!!!!, μα!!!

α! ααπι!!·!α!ἰ ιι!αιισ σα!!!ρια.!α! ααα! ασ!!ι!α!·σ βίαια αα!πρσ!!α!!!α!· Ρ

Ι!! Μια! ιι!ι!σ!!! !!ιαιιία 8!!ια!!ωπα.! αιιίιΙα!!ι !!!ιι!·έρα·"Μ

ρα!!ία!!! σαα!!ιιία!ία.ι·, !α!ι!α ρι·αα!ωι!!αία !α!ι!α.ααασ ο!!Ρ!ρα,ι··ξΟΜ;

φαω!! ι!ία!!ι!!·, !!!·υαιΙσ!ιἀα Ιαι:α ι!!!α·ιιία!!!!!!, α!αιισ .ααα αία!ια!!σ

σαιιαα!·ι!!!! ρα! ραα.τσιαία!!σε αα Μ.: !!!!!!α.ι· ρα!ια!ιι!α, α! α!

ααα!!! ασ!α α!!! .!!!!αιιία αιιασ αι! !!ισ ραι·υα!ισ!!!!!! ι!!!σα!·σ, !!ιαα!!α

ι!αΙιια!!!ισ ααα!! σ.η!!α!·σ πο!! Ρωσία!. @ααα ι!!!!!!ια ασ!ισ!!έα.ι!!!!ιι

ι!α!!!!!ια ααἰσ!·!α!· αα!!ίαία!, σ! αρρασσααα!!!!ι ασ!!!!!!ι.ι σα!!ιρα.ιαα!:

α!!! επί!!! ααα αι!. !!!!ιαι!!ια.ι Με! ασ.!!!α.! ρσιασ!!!ασα κα!!

.ιι!.!·ρ!σα!·. Να!!! α! ιασ!·ι·α!!!!α ρα!ιιααα!!!, !!!ι!ια·ιιααιισ Με!!!

ρα!!!ια!!.ιιαασ!!!. ()ιιασ !!!ία.α!!!!α ι!α!!!!!!α αρ!α απ!!! !σ!!!!!α!·α

αιιαασ!·α!!ιἰα , τ!! α!! α!ι!!!ια ααα , α!! ία!!!στία α!αιισ α β!!! ει!!!

!αίσ ααα !α!!!!!!!!α!ια βιαία!!! !!σααα!ία!!σ Ρακό!!! α!!!ασσα!. Οι!!

ια!!! α!ια!!ία!!! ιΙία!!!!ιια σα! , α!!!α πο!!! ό!! ΠαΙίασ σια!!α!!.ι·έα

!!α!!!!!!!!!ί!α!· αιιιααι!ίι! ασ ριααι!ία!ία ί!ια!ι!!.ι ααα!°σαα!α!·. δα!!

ααα .!!ιαασ!·α α!! ααα, α! σ!!! Μα!!! α.τρα!!αασ α! !!α!ία !!·ί

!!·ιια!!!ια , α ααα !α!!!σ!! ί!!ιρσ!!α αρρισα.εα!·α!!! Ιαα!α!!!αα ααα!

ρσααα!. Πα!!! α! !”ι!!αί!·αα [αι!α.ι.ισ !'α!!!ασ ση!α!!ιασ ί!! α!! !α!!·ιι

!!!!!!!!α αι! α!!!ί!α!σι!ι ρ!!αραιιι!ι!, ααα! ααα! !!σααα!! α!!αιια

αι!!πία!!ία!ια ααΙ!ίαα!!!α!·. Ρ!ασαι!!ία!!! αρα ασ!·α!!!αα!!!!! ιι'α!!!ί!!ί ,

α!!! απ!!! ρσααα!α αα!!ιαιτ Να!!!ιαία φαί!! σ!!! μπι!!! !αιριι!!!ίααι!

α!!!·ία!ι!!!ι!· ι!!!!!!α!ίαιω!, σα! σα !!!ιι!!ιι!!! !σαρα!!!ίαα αι!!ιιαα!!ι!·.

Ω!ιαι!' Ναί [α!·Ια.εαα αα!!!!!ιιια! αειρα!!.τί.ε !!!!!!α!·ίδιια Μια!!! αιζιιιι·ιιιί,

ααα!!! σα! ια!!ια!ι !α!!!ρα!·α!!!α!· κα! πο!! α!ασι·α , ααα-ι!!! ααα αι!

ασ!α!!ια!!ι α!!α!!ι αὐα!ασαα!!!! α!ίααι!! !!!ασ!!ίτα. @ααα σαι!!!

!!!α!!!σα , α!!α!ία σίαασια ρα!σ!!!ι!!!! σπα !!αι!.εα!!! , ρα!ρα!ια!!α,

μαπα!! Μ!!! ααα! ι!!ία!!·α!!ιι!!! κι! !α!·ι!ασα!!!ιι!·?' ()ιια!!!α!ι αι!!σ!!!

!!!ιεα!·α!!ιἰιι!!! α!! α!!! α!ία!·ιι!!ι , ααα !!α!!σ ω!!! α!!! Μακ!!!

!!!·αρ!·ίαα. ΗΜ! απ!!! !ιασα αισα!!στ σιιαασ.εαίασσ ΜΜΜ, ι!!! α!

ω, φωσ ί!! Με ρι!!!ί!!!ια αι!!ι!ιαι!·, ρία!αα ασα!!·α πο!! ααα!!α.ισα!·α!,

πια αρα!! ι!!ία!!!α!α!!! Μια!!! αι!α!!!!ϊ ιπι!! αέρα !!ιιιΙα!αια!.

ρσ!·σΙ!!! ναπ!!!! α' Α!!·!αιι , ο Μαι!!! ααΙΙ.°αααταα 4!'ΑΜι:!! , α!! απο!!!

Ια 5α!·ιΙααπι! ι!!ρι!πι!ανι!), ο απο αΙ·!α ιππΙϊαναπα ! Μας!!! α!!στ!,

αε!ααναπα ι!ορρὶ ΜΜΜ, ο σα!!!π!α!ιαναπο παπα ι!!!!·α !πα!αει!!.Ια :.

@ιισ!·ΕΙ.ιι!· (ν!α!α!· ΡΙΗΜ52Π!0ΜΙ8 ) !!!ιιΙασικ ί!! Ιαα!α ααα!!! α!α!ι!ιαασ ,

!!!!!!!αα!ια α!!α ι:α!ιαι·ιι Μ! !!!πα!·σ!π ε!!!!αι!παε!!!ι1Ιόοαε σασ!αα!σ; ιΙανιία!ια

α! ι!!ιρ!!αία Μία ικα!!! , ι!ιιιαα ιιαι!!!!! όρκο !!!!α!!α!ιιιιαα!!! σα! , ικά

ιια!!!·α!· (κα. απ!. ερ. ! , ΠΙ!. Π! , πω!. Π!). Ε! !!π!ι!πι!π!!α ι!αΙΙιι

Ισιισι·ι! α! !·ίΙσι·Ιισα ει!!! ειπα!!! πο!! ιπαπα ατι!!! απο !.π!!π!αι!·! !!ιιρσ!·!!!!ἱ

οο!!!!πε!!σναπο !π 5Ια!Ι!!! σ!! π! ()01°5Ιαα.

θ!!



!!)θ ΒΙΒΒΕΕΙΤΑ2ΙΟΝΕ

Ι,. Π. Ν. 5ο!).

ι πι!!! ο!. _

α!!! ι, π. πι, ριιι·ι.ΊΙ, πω!. ιι ο!.

· 0ΒΕΠΟΠΙΠ.5' ]ά!!υέΒΙΟ ΕΡΙόΈ'ΟΡθ ()'.ΙΕΑΒΙΤ.4!!0.

Ρταα!!ίαα!ατ ο!!!!!!ρα!απ!!ο Βοπ!!!!ί Ρ!ια!αα αρω!ο!ω !!!α!!:

$οι!!οι·οπι πο !ποι·ορο.νοι·Ιο. δα!! !!ααα απ!! ταρα!α !!!!!α ί!! ασ

αα·τοαπ!!α απ, ααα! ααα!!! αα!!!ατία α.!!α!!!ρ!ο απο πο!! !τα!!ί! α!!

ί!!!ατ!!!!!!! αατ!!α !απ!αταπ!. Ε!!! α!!!α!!! ααπίοτ !!!ααπί!α!! ααα!!!

ρ!απ! α!! !!!!α!·ί!απ! ρταα!α!, ί!! !!!.!!!·!α!α ·ίπαταρα!!οπα !ατίαπ

α!!! ω!. Να!!! αατ!!!!!!!!! απ: !!αφοπε !ιινοι!πιπ οιπποε νοε.

Ε! Μπα! ρτορ!!α!α !!!α!!: Ε! ριιοι· οο!!!πιπ !ιπποτιιιι! παπο

!ΙΙο!ιιε ω!. Τα·!!!α αα!απ! πα!!!!!!ία α!! πατα! πιο!!! !!α π!!! αα

!!α!!!!!α ρα!·!·α!!!!, α! α!!π!, !!!.!ί α!!!.αα !!α!!!απί!!!α ραωα!·απ!ατ,

!!.πα ία!!! πια!α!!ία!!οπα |ατίταπ!!!!. !)!α!!!!!π πα!!!!!α πι!!! απ,

απο!! !!ο!!!!!!!αο !!!α, !!!·ία!αι!α!!! π!!.!.!·ατα!!! .!ο!α!!!πία αα!α!τατω,

α!! αα:αταπ!!απ! παοκ!!! Μο!!! ρ!·αωαπ!!!!!!! ρα!·ταατία!!, α! ρω!

αα·α!·α!ίοπα!!! απ!! !!!ίωατα!!! αα!α!!!!!!α αα!α!τω!ί. Ρο!! Μασα

ταπ! .!α!α!!!!!ία απο!!! !ατ!!!!!ιω ραα.!α.!.!!οπία !!!ίω αι·α!!!αατα

!!!!!!·ί!!!α !!π!!!!.!!!. Οπα!! [!!α!απ! απο!! ροαπα !!α!αα! !!!!!ααα!,

α!!!παα α!!! αα!!ία!!! .!αί!!π!. Μ!!! α!!!απ! !!α !απ!α !!ια !!αταα!·

α!!α!α /!!α!·απ!ω,· σα!! !!!!αα πω!ατ !)Π11.40!!.9 α!!ω α πο!!!

ταα!!ί.!!!αα, !!!!π! ααα!! α!!!.!!!!.!; !!α πα αοαποοία.!αρα!!!!α!!.

Ε! απ!!! !!!!!!!!!· οο!!!! α!!! ρατα!!!!!!!!, !!ατ!α!!!!!!· α! !ι!!πααπ!!ο

τα.!!!!!.!!·αα, πιί!ατ .!απα!ι!, α!ραα α!απ!α !α !α!!!!αΙα απατα!!! α!

αρα!·!!!π ρατοα·τ.!!!α!α αα!πρα!!ααο. ()αα!!!ο πιο!!! α!α!π!οτ φαω!!

!α!!!ο βατ! αο!!!αί!ία!· Μαι!!! !!!!!!!!ίο!· !!α!α!. Ε! πα!!!α!!! ροαπαα

.!απ!α!!!ία π! !α /αατα! !ααα!α!!!!α, σα!! απ!!! α!π!ρ!ία!!α!απ! πω!!!

σα!!! σαπαα!!!!α ποα!!πω, ί!!!ατ!!!! !ααα!πω, αω πατα, απατα!!!

ααπ!!!!!ο !!!!αα αα!α!!, α! !!!!α!α.! π!απ.!!!α.! α.!:αο!ππ!απίαα!ω ω!!!

!!ααατπ!!πα!; ί!!! !α!!!απ α!. α! απ!!! α!!! !!!!τα απατα!!! !!!απείαπ!

αρα!!απ! !ια!παπ!!!!!! α!!απ!!. !απα!!!α!!απα αία!!αί πο!! α!τ!ααπ!!!τ.

!!α!!!ααρ.!! αα!α!!! α! αστα!!! ααπεί!!ία ααα!αε αα:!.!!α, !α παοα!!α

αο!!!α!!α α!!.!!ο!!ί, πα α! α!! π! !!!α!ο !!!.!α!!!!!!!!α /αατ!.!, απ!!! ίπ

!οπο Μαρία!!! ω.εα !!α!α!!!!, παο .!!!!!ρ!ί!·ί!α!! απ!!! α!!ατίαα,

τα!!! ααπαα!α!ί ρατααπ!ω. ο

ο) Αι!!ο!·!!!!ο π! π!! πω!!! ο απο!!! Ιο!!οι·ι! ι! Ι'ι!!!!·π !!!!!!Ιοεροο! πο!

ΙΙ!!ι·!! νιι, μια!!! !, !ι!!!!ο!;. Ι !ΙοΙΙ'Ερία!ο!ατίο Οταρατίαπο, π! πο Χ! (πρ.

ΜΜΜ, ορο!. ο!!., !!!ι!!. Χ, ω!. Μ), Ια απο!!! ο !ΙΙι·ο!!.π Ειπα!!! Μωσα

Ιαπίαο!!.!! , !!!·!ἰαα !!!τταα!!!!απα ' δαπα!απ!!!! τπο!!ία!α!ιατι.!!, .4!!!!τααο πασα!!!

Ματ!!!Ί !!!!απ!!! Εο!·ίτι!!ι!, .!οαππί ρτίτπαα ι!α.!!!!!!απαα. .!οα!ιπ! α!·α!α!!.!ί

αι:οτί!!ιτιο, φπα!!! !ατίωααα, !!!α!·ία!απα ταυα!!πα!!, δικια!!! οπ!π!·ἱΙ!!ι!!!

8πι·ι!!!!!!!α, α! απι!!!!α.! φωσ!!! δ!!:!!!αα, ο πω!!! απ!!! Ιοδρο ρι!!!!!ΙΙοι!!!!

ὸπΙΙ'ἱιι!ροι·π!οι·ο Μππι·Ι:ἰο ο!!!!!ι·ο ο!!Ιοι·ο ο!ιο !!!!!!αι!!!ο!!!ινοπο Ι!! !!!!ΙΙ:!!!

ροι· τω! πωπω!. ο !!οΙ !!·!οι!ι!ἱ!! !·Ιο!Ι!ι ρτ!!!!!!!!!!πα ι!!!!ι!πε!!!:ι!. ΠΜ!!!

!Ιοι.!π ορ!ετοΙ!! ο !!!!!π!!οι!Ια Ι'ο!!·αι·ο !!ο8ΙΙ ι!!!!!!ι!ποι!οΙ πο! !!!!!!!!!! , απο

πωπω!!! .!!!απ!ι! ε! απο!! !Ι! .!!ι!!!!!ι!·!α αα!ατ!ωπα.

(Ι) Ε!! Μπα!!! , οροι·. οἱ!. , Φορ!. Χ , σο!. Μ!. 0ι·πι!!εο!!!!! εαπ!!!

ι·Ιπ!ρι·ονο!·Ι πι!!! α!! 8. 0ι·ορ!!!·Ι!! οο!!!! ρι·οεο!!!ο Ιο!!ο!·!! π 0!!!πι!πι·Ιο,

ροι· αν!!! Μ!!! ει·ο!Ι!ο!!το Ια πιο!!! , ο οο!!!!!!!!!!ι·ο ! !οτιι!ΙπΙ ι!! πι!

ρτΙν!!ιο ρο!Ιοι·ο π! @απο Ι'οο!!νο. ΙΙ ρ!!!Ιι·οι!ο πο! ρι·ο!!!ο νΙοΙαιο, απο

!!!!!Ι!ιπππ!Ι!!νωΙ Βο!!α!ο , οο!!!ο ε! Παω!!! ΜΙ!!! εαεποπ!ο ορ!ι!!!!Ι!! 9·,

ο!!! Ι!!! ροι·οοι!!!Ιιι!οι!!ο ε! Βοι!!!! ροι· !ιπρΙ!!ι·πι°6 πι!! ρεφ!! Ι!! ι·Ιραι·πα!!!πο

!ΙΙ φοε!ο Μ!!! εο!ιι!!!!!Ιοεο; ο !Ι ρ!!ρα απο π' ο!!! απο ο!!!!ι!!!!!! ἱπ

ίοι·ι!!!!!!! !Ι!!ΙΙ'!!!!!!!ο Ω!!!!!ο!! !ι·!!ν!!!οεἱ ρι·οοοι!!ο π! Ω!!ΒΙ!!!ι·ί, ειοι·Ιοεο Ι!!

Ιο!!οι·!! α! οι!! !ΙΙοο!!ι·ι·Ι!!ι!!!! , ο Ι!! αοπεοαπο ε! Βαι!!!!ο ιπο!Ιοε!π!ο. Ε

ρο!οΙ!ο οο!!5!!!!!!ι οπο 0!!!!!παι·Ιο απ!!! Ιι!εο!!ι!ο !!!!εροι·!πι·α ε! απ!!!

ο!!οοεεο, οο!! ροι· Ιοι;πο!·οπιι ο!! !!·οοοι!!Ι!!! ει!!! πωπω!!! , οσα!!! ροι·

!πο!!!!ιπο!!ι!! ό! ροι·ι!αι·ι!! ο!!π!!!εΙΙοτΙ , 8. 0ι·ο8οι·ἰ!! ειεεορρο!ιὸ φαει!

Μπι!!! απ!! εο!!πιππΙαπ ροι· απο ιποο!, ο ροι·ι!!!!ιο εο!!.πι!!ο απο π! οπο!!

ό! ι!!!!τ!ο , ο π! μονο πιοι·Ι!ο , ρο!οοεοι·ο ι·Ιοοι!!!!·ο ΙΙ ν!!!!!!!!!. (!ποοι!!

Ιο!ιοι·!! ο πω!!! ι·Ιρι·!!!Ιο!!ι! απο!!! Ιπι!οι·πι!!οι!ιο α!! 0ι·πι!απο πο!!!

μια!!! Ι πο! ει!!! Βασυ·α!α , !Ι!ε!!πο!. ΜΟΟΝ! , απ!. ΧΧ!!! , ει! φα!!!

ο! τἱ!!!!·!ο!!ο !Ι !!ι·ονο παπι!! απο Ιοαροε! πο!!! μια!!! Η , !ΙοΙΙο εποε!!!

Παατα!α, απ!!! Ι, φαω!. ν!! , απ!. Μ, ο οι!ιιε. ΙΙ , φαω!. νΙΙ,

τω!. ΧΧνΙΙΙ.

!!!!!ι

απ!. π, πι). να, μα!. π, απο!. ιι α!.

.0!!.Β00ΙΠΠ6' ι!!!!"ΕΠΠΟ ΕΡΙό'ΟΟΡΟ ΟΖΕ.ΠΙΙΕΙ!!θ.

Οπα!! ί!! Βα!!!!!!!!.α !!ω!ω πω!!! /αα!·ί!!! αρατα!!, !!τίω

απο!!! [τα!α!πί!α!!α αα!!!ταα αρ!!!!ο!α α!! πω ρατυα!!ίτα!, αρπα

!!!!!!!!.!. Ε! οι!!! !!αα. ·|α!αταπ! !!!!!!απ! !!!α!!!ί!!!ω αυαπ!α.!α, απο!!

ρ!·ααυ!!!!!!!!!α, πα!!!ια!!π! παπα ρα!!!!π!!!.!. Οπα!! α! .!·ααα!!!!!!π! απ,

αααα !απ! αο!ία, απο!!! αα!·α!!α!!!!ωί!!ια !!!!α !!ω!!·ο (!£!!°

!!!!!!Ι0 Μα [στα πα!!!ίαπ!ω εατ!ρα!!π!!.!ῇ .εο!!!α!!!!!!α τω!!

α!!!!!!!!α, !π!!!!!α! α!!! α!!! ποπ-αα!·α!!αταπ!, κα!!! αταα!!απ!ω

ρατ!α!!!απ!α!!ο!! βααατα!!!··ίπαα!·ταταπ!: πο! παπα σου αα απο!!

αοπ!!ρα!·απ! αία!!α!!!ίαπ! πα!!!τα!!! ί!! !!!!ατί!!· ·α!!ααααπ!. Να!!!

α! πω ααί!!ααί!! !!το!!ω.!α ροααα!πα.α, /ααα!·α, Πο!!!ίπο ααα!!

!!α!!!α, παοααα!!απ! °ο!!!!!!!πιαα. Εοαποαοα!!.! αα!απ! α!!α!α!!!,

ααα!!! α!! Αα1!.αια!!!!!ια απ!!! !!!!!!!α!!! α!!! !α!πρω !ταπα!!!!

ι!!!!!!!!ι, ραοα!!! ααα! αα, Πα!! ρτ!!!!!!!α!α!!απ!α!π πο!!! α! α!!αα!

!απ!!α.!!!!ια ααα!α!ια .εατ!!!!α!!π α!!! ατ!!!παασα. Ε! α!!! παοααοαα

ραα!α!!α αο!!!!τ!!!α!ίοπα ρααί.!.!ρα!α.! ααπαατ!!α!!!!!!·, πα [απο

!!ω!ω πω!!! ίπ !!αα !!!!α!!απα α!! ρατ!αι! ιι!!! !!αταπ! οο!!!!

αα·αα!!ατα, !!!!!!·ατα!!! α!ρί!ίω α! ·.!ο!!!α!!Μπα!!! α! !ααί.ι· [α!·!!α

οπ!πί!α.! α!!!!!!ατ!. Ε! αοπ/!!!!!!ιαα ίπ Βααα!!!ρ!α!·ία !!ω!τ! ρο

!α!!!ία, απ!!! α!!οατ.!ατίοτα!!! πο!!! !!!α!!τ.!αα, πα! ί!!!!!!!ίαα !!απαα

πο!! ποαα!!!!!!. Πα!! πατα απο!! αοτί!!!!.ε·, !!!α!!ω αοπ!τα πο!!

πο!!! απατα!!! !!αροπατα, πατα!!! απ: ει!!! ίπ!ατ !!!αατ!ω ποπ

πω .πα τα! α!!α !!!!πα!!!!!!, α!!!!!!!α!!ο ί!! απο!! πο!!! !!ί!αα!!.!·

απ!!! /!!ίω πω!ατ δαπΙ!!0ι!.9 α!!ω τα!α!!!: φπα α!!! !!α!!!!

!!ίαο απ!!! !πίαεω!πα!.!α!!! α! πατα; παα!!!-!!01ΜΦω ρω.!ί!!α!α!,

[κατα ααατατ!. Οπα!! πα ραταπ! ααα!. ααρ!α!ο αα!·τίβαία,

ματ !απια!!ρααπ! !!!!!α α!·αα!!α!!α !ατπ!ίπω α!!α!!!ωαα. Ο! παπα!

τα!!! !ατ!οτ, α! α/!!α!!!π! απο!! πο!!! αο!!ία!!α !!!απ!α αοπ.!ί!!α!·αα,

α! α!!ί!!!!!!!!! α!·α!!ατα ρο!α.! α!!! ορ!!!ία!!α!π !ααπ! α!!! απί!!!α!π.

απ!!!ίπο ταβ!α!α.·!, α! !α !·ο!ππ!ί!!ατα !!!!!!! πα!!!!!α .!!!ωίαπα αοπ

αα!!!!ω. Να!!! πο!! !αττα!!ατ!!π! τα!·απ! ααταπ!, ω!! απίπ!αταπ!

!α !!!!αα!απ! φασαρία!!! αοαποσαα. Π!! απο οο!· !!ρατα, ό!! ασ!!!

!!!!!!πα!!!,!.!ί !α!!!!π !!α!α.έ .!!!!!!!!!!π !!!!!!!!ατα, α!αι!α !!α αατα!!!

!!!ατα !!ί!ίααπ!ία!! αοα!!ατα,ι α! !!!!!!!, υα!!ίαπ!! Εοπ!ίπα, Μα!!!

ρ!!!·α!α απο!! !τα!!!!!!! !α!α!!!!! τα!!!!ία!ατ!.!, !·α!τ!!α!ίοπία α! αο

[τ!!α!!!!!! !·οπ.!αααί, α! !!!!ατ !!!!α!ω [α!!!!!!ω ίπ αα!ατπα !!!αταατία

!!!ατία α!!!α!!ατ!. Ευα α!!!απ! απο!! ·ο!ί!!!·ρα σα! ί!!αταρο, πο!! α!!!

-! . α! . ! ~

(α) Ε!! Μππο!,αροι·..- απ. , πι!!! Σ!! απ!. 11!. Ε!! ρήτρα ρ!ιτ!ο οι

φαει!! ορΙο!οΙ!! !!!Ι!!!π!!!ο!ι·π απο ! Ιι!!!!ποΙ!!!ι·ιΙΙ, ο!!!!!πια!! π!! 8. 0τοεατ!ι!

!!ω!αα πω!!·!, πνο!ιπα Μ!!! !!!!ΙΙο !ποπι·οΙοιπ π! 8ι!!!!οεπ!ι. ΙΙ ρπριι

!!!!πι!φο ωραιο!!! !3!!!πι!!ιτ!!! σωρο!!! πω!!! ι!!!;!Ι!!πιο , ο !!!οοοεο

!Ι!εροι·ι·ο οπΙΙο πιο!!! Ια εοο!!ο , ο ιι!πι!!ε!!!ο Ι!! ι·αο!!!ιο , ο Ια Ι`οι·ι!ἱεεο

α! νο!!ον!!!;ΙΙο , οπο!!! , πο! απο!! ι!! πω!!! πεε!!ΙΙιποιι!!, ! ι!οι!!!ο! πο

ν!!εοοι·ο Ι'ΙειοΙ!! ρι·οι!νο!!π!!! απο !!!!οεα. Π!! παπα! οοπεΙαΙ! οι·πι!!! απ!!

απ!! α!!! ροι!!οΙ!οο πιω!!! !πι!!!ιια! ο Βοπιπ!!!!ο _οειιι·ο!! !Ι'Α!ι·ἱο!!, ο!! ε!!

ι!!ο!Ιοε!!!πο 0!!!ι!πα!·ιο; π!!! παπ·οοοο!!!!α αν!!! ι!!αεο! π! ρι·ε!!Ια!!,

! Ι.οπ8ο!!!!ι·!Ι! "απο !Ι!οοοο! !ιοΙΙ'ΙοοΙ!ι, ο ν! πνονιιπα οοιι!ιποοο!! !ΙοΙΙο

!!ο!!!!!!ι. 8. 0ι·οΒοι·!ο !ποΙ!ι·ο !ι!!!!ι·πιπ Η νοοοο!!ο !Ι! Ω!ια!!!ιι·Ξ οο!!!!

!.ι·οεπει !!ι!.!!! οι!!! Δα!ΙιιΙίο, ο πο!!! ρι!οο απο ε! εροι·πι!!ι οοιιοΙιΙι!!!οι·ο;

Ια απο ε!! Μαρ!! οιΙππ!Ι!ο ποΙΙ!ι ορ!ε!!!Ιπ α!! α! φοε!ο ετοο!!!! Μπι!. Μ!

αποσπά!! ρ!!ι·Ιο οο!!!! Ιο!!οι·ει ε! πω!!! επΙΙ'π!!!!το ι!! Ποι!!ι!.!!, α!!! ι·!Ι“οτ!!!!

ποΙΙ!! Ιο!!οι·ιι ρι·οοο!Ιοιι!ο. Ε!! τοπ!! ροη!!! οο!!!!οι·πο Ι!! !Ιοι!!!!ι!!Ι!ι ι!! π!!

Μπα!!! α !α!!·τα απο! ό!! Π!!ιππειι·Ιο ε!! μη!!! , ρ!!! !·!Ι`οι·Ιι·8ΙΙ ω!!! ε!!

απο!! α!!! απο ορ!εο!!ρι!!ο , απο !!!!!!Ιεοαπποεο!·α ι!! ροπΙΙΙὶο!ο ρι·ονιιο

!!!!ποι!!!!. Ε Ι!! φορ!!! ο!! πΙ!!ι!!!!ρ!!ι·το πρωτα!! Η νοεοανα Μπι·Ι!!Ι!!ι!!!

ω! Τοι·ι·οο), ΙΙ φα!!! !!νοι!π ρι·οΙ!!!!!ΙΙπιοι!!ο τ!!!Ιπιππ!!! ρι·οοο!! Ι!! απο!!!

οο!!!! ροι· Ι'!ιιΙοΒι·!Ι!! !Ιο'εποἱ πω, ο ροι· Ι!! !ι!!!!ροι!!Ιοπι!! α!!! νοο!!ανο

α! Ω!!αΙ!!!ι·Ι, εο!!!!!!!Ιο ! ρι·ἱνΙΙο8Ι ο Ι!! !:οπεπο!π!!!πο !!ι!!!οΙ!!οο!!!!!! !ΙοΙΙ!!

οΙ!Ιο8ι! !π!·ι·ἰΙ!ι!!!! (νο!Ι. !!!!ι·. ει!! πω!. 650 ). Α! ιπο!!οο!ιπο Μπι·ἰπΙ!!ι!α,

!!!!παΙπι!!!ιι!!οι!!ο π!! Μ!!! νοοοαν!!ΙΙ 8πι·ιΙοα!!!!, α! !ΙΙι·ο!!!ι α!! Πτο

παι·Εο πιι'ε!!!ι·π ορ!ε!!!Ι!! π! παω!!! ο!.οοεο πρι!!! 599 (νο!Ι! ἰπ!ι·. αρ. ΨΙΙΙ,

ΙΙΙ!. Υ!! , μ!!! ΙΙ , Ιι!!!!οΙ. Η ).

- `Α....!..

Ε. ο. Π. δ”.

Δ...



ΡΒ!ΜΑ. Η)!

ι>. ο. ιν. ω).

οαα!οίί!α!ο, οο!! οι: |ιο!ο!·πα ω!!! !!ί!οο!ίαπο !!οοοοπ!!ο!·ο: απ!!!

.εαοοπία!ο!!! !ο πρι!!! ο!ππα!α!οπ!οπ! Ποία!!! πο!! !!απ!ί!!ο, απο!!

οπο!!! α!! οποία!!! οο!, οο!! ο!ία!π !!ιο!·ί!ί.!, απο!! α!! π!ο!·οο!!ο!π

!·οορίοί!, ίπι·ο!!ί!·ί !!ο.εί!ίο!·α. Απ!!! απ!!! απο!!! ίπ Βο!!ο!πα!!α!·ίο

!!ο.ιι!!·ί οο!α!απο !!ιοπια!!!!π οο!πιι.ι, αίοπ! ίπ οπα!ο !πο !!ί!οοο!·αι·,

ί!!! απααποο! ίπ παπα αο!ίαπο !αο!ί!ίοο!·. Πο!!! α!!·οο!ο!·οο απο!!

ί·πί!ίο, π! α!ο!·οο!!ο!π α πωπω !α!ο!·ο !!οα!π!οπ!πα, οπί οα!!οαο

οο8!!°ο8 ί!!.!ιππο!·ο πο!!ίο !·ο/ο!·απ!!αο οπ!!!ί!ί!α!· !!ο!!οο!ίο, !!ί!οο!ί.ο

.οι-πιο βίο ΡΕΤ!!!) ο! Ϊο£οο0!!0 οοποί!ία!·ία α!!οοαπ!!!απο

οο!!!! οο!·ί!!ί!ο, π! πο! οοο πα!!ίο ίποίππο!α, απί!!απ!!! !!ο π!

!·ο!ία .τπο.τοπί! Πο!!!ίπο οο!οα! !·οοο!απ!ο !!ίαα!απί. Βο |!·ο!!·ο

απ!ο!π ο! οαοα!ίοοαα!α !!α.!!!·α !!!.41!Ι!νΙ!!!ν0, απ!!! ραπ οπο!

ρίοο!!!ο!α Ααί!π!α!!!α α!ο!·|οο!ο πιο!! οαπ!!!·πια!α, ο!!! οαα!!ί!ία,

ο! !ο! απί!!απί!! !·ο!ίαπίο απο !!ίο!οοοπί!.

ιοιιιι. _ ,

Ει!!ε!. ν, πι!. οι, ροι!. ιι, πω. ιι ο!.

θοεοα!ιιιο.! .Ι.!!νο.!πιο οι>!.εοαι>ο ο.!ιο!ππ.!!ινα.

.!π!!αοί ο οίοί!ο!ο οο.!!πο οπο οοπίοπ!οο αποο!ί !!α!!ί.! οππ!,

απο!! εαποαοαα!!! οαππ!!!, αποο δπο.411Ιο απο οο!, ΡΕΠιο.5°,

απ! οα:.οο!ήπιπ :πα!οπο!ί!ίαπο α!! ο!!!·π!!ίο!!αο !!!!οί.οο!!π!π, Ι!οα

οα!οπ!ο, ρο!·!!πο!πο οο!, α!!!ιί!!ί!ί.! οί!!! απίαπε!!!!π! ίποίοοα!!ί!!α!ίο,

ποαπο!!!ί !!ίο !!αα!!ίο!πο!!ο επί, παο ο!!! !!α!πί!!ίοα, ίπ απο |ο!!!ίο·ί

!α!!· α!οοο!ιο!ί, απ!!! απο!!! οοαπ!!α!α .είπα αο.ν!!·ο οοοπα!αοο!·ί!

αο!ππ!α!ο, ο!απο ί!!!ααίπο!!! ί!!ίο (!οπί!!·ίοίο Πο! Βα!πίπ!απο

!!αα!!ί, ο! οοπο!·απ!!!ιπ! ο!·ποο!π, ο! !!ίο!!!!π α!!!πιπ, απο !!!· |απ!ο

!οοπ!·αοπο ί!!!!!!!πο |ποοο!, αι!αοπίο.ιο!. Πο απο το /!!ία!π!!ι πο

.!!!·α!·π!π Ευ1ΜΗ:οΙ1 α!α!·ίαοί οποία!! !!!ί!ί!ια!!!, α!απο πιο

απ!]ίοί α!!! ίπ Πο!πίπο α!!·οοοί!!ίο, ο!ίο!·!!!!!α!!ο πα!!ί!ί!!!!! οίι·ί!α!ίο

αο.ο!!·οο ο!! πο! !ιοοο οο!!ο!!! .εο!·ια!!α ο!!ο.!!ο!!!!α οποπ!·!·ο!·π!!!.

θα! οπο!!! α!!ίοοο!ππ! ο πο!!! παο α!!·οο!!ίο!ποπ ΠΕΡΑΙΑ", πο

παο οπ!!ο!·ο! [πίσω α!!·απί!!ί!π!!!. Οπα!! οααπαοοοπΙο.!, α!ππίπα

!απ!!οοί!!!πο: απίο πο!!! !·οοο!·ο οποία!! !!οοπί! οοοο!!!α!ο!!!,

πί!ί! πο!! !!!!!!ο απο!α οπο! !·ορ!·ο!ιοποία αα!πίο!ία. δα! απ!!!

πο! παο α·πα!! !πίπίπ!ο απο ίπ α!! απο!! α!!·οοο οο!ο οπο! !πί

οοπίο!ίο, !!ίοα!!ίοο!·ο πο!!! απο!! /οο!ππ! ο!!! !!ο!!!α!!ε!!·οο!ίο, οο!!

οί!!οοαπ!οο Μο !!ο το οοο!ι·οο οο!π!!!α!ίο ίπ!οπ!ππ!, ασ !!!παίο

ία!!ίοίο!π, !!!!! !!α!·!α!πιπ· ο/|ο!ίαπο, π! οπ!!!ο!α ο!οί!!!!ο οπο! οα

απο !!ίαπ!!π! ο!! οοπο!·α!ίαπο ί!!!οαίπο α!απο "οοο, !!οί!οο!ί.ο

απο!! αία!οπ!ο!· ο!!!α!π!π οο! οο[αοπ!απο: απίο πο!!! !οαα!ία

!!!!!!πί!ία .!π!!οοαο παω!! ποπ α!ο!ί!π!· ο!·ίαο!·ο ααποααααο, π!!

απααπο οοο .οπο ίπαπίο!!!!!ί!ιο οο!ο!·οο πω! ρο!·!!!ί!!ί!. Νο παο

οπα!!·ο!!ίο!πο Ρο1°πο.ο, πο! ο!ίί, α!!! οί ίπ π!! ί!!!!ίαοία!ίίπα!ίαπίο

α!!·οι·ί!ο!ο α!!!!ιο!!πο!·ο οα!ο!ίππ!, οίπο οαποο!ιοι! παο :ο!ο πιο :ο

[οοίοοο ποοα!απ!!οαπ!, π! πο! παο απο!! οί!! !!οοοοοί!α.ι! απο!

οαπαο!!οπ!!ί, α!!!!!αποο!!ί ο!!π!, ο!απο απο !!ο!!οπ!, απίο !!οο

οί!·οο οοο !ο!προι·απ!ίο !!ιοαίο ιί!ο!!!!!!!!! οο!, π! !ι·οπο!π!· α!! ο!!!

οο!!ο ποπ !·οπί!ί, πο!! π! α!!!!ποο!!!π!· ίποί!ί, απία οο!·ίρ!π!!! οο!:

(1) Ε!! Μειοο!, οροι·. ο!!., !αιο. Χ, οο!. !!!!. 8! ι·!οονοοο !!ο!!!ι οιο

οοο!ο !ο!!οι·ει πο οο!.!ι!ο !ε!οι·!ο!ιο. Ι.!ι οι!ιιιο, ο!ιο οο!!ο ερ!ιατο !!!!!

οοο!ο οο!:ο!ο οι·!ο!!οοο οο!!ι!ονει !ο (!!ια!!!ιτ! απο ε!ο!ιοααο οι ο!!ι·ο!, !!ι

απο!!! οι ν!ο!οο!οιοοο!ο ο!τοιιροπι ο!!! οοο!!!ο Ρ!ο!ι·ο, σο!! ονονο ο!!!ιι

απο !!! ι·ο!!α!οοο α!ιι!!!ι!ο!ι. Ε!! ιιοοοο!!!ι, ο!ιο οο! 600 Ειιρο!οι·!ο ο!!!

απο!! οοο!!! οοιο!ιοι!!ιο!ο !!ο!!ο οι!!!ι!ο !ιοροι·!ο!! !ιι 8!ιτ!!οαο!ι, ο!!! απο!

ο!!!ι!ο !ι·οναν!ιο! οπο!! οο! 609, οοιοο ι·ἰειι!!α α!! ιιιι'ο!!ι·!ι ορ!!!!ο!!ι ατο

8οι!!ιο!ι οοο οννοι·1!!!ι Μ! οπο!!! οοτ!!!οι·ἰ (νο!!. !ο!ι·. η!. Μ!!,!!!ι. Χ,

!ο!!!ο!. Σ!). Μι !οι·ιο, οοο οο!!ο ι!ιοεαο οοοο οι!! α!!! οοιιο!ι!!ιοι οι οπο!!

οοο Λα!!ο!ίο το πο! Ι.οοαο!ιοι·ι!!, ιοο ο!ιο !ιι!!!ιν!!ι 8. !!ι·!·αοι·!ο, !ο

οιοιι!!ο οοο απ!! !!! ι·οιοοοεαο, αοτ!εοο οι οιιονο ο 0!οοο!ιι·!ο, πω!!!

οοο ι·ει!!οο!!ιοοο οι ν!α!!!ιοιοι, ο ο! ιο!ιο!οοοοεο ρι·οννο!!ιιΙο !!!!!! !!!!ι·ε!ι

οο! οοο!! οι οιιον! αεειι!!! ο ι!οοι·ι·οτ!ο !οοα!!!ιοτο!ο!ιο οο!!'!εο!ο.

  

!!ο!ιιιιΙοίο εοαι!!!οο!!ο !!!!! Γ): ί!!οο!, ο: οα!!!π!α!ο !!ιο!ι οοπ/ί

!ο!!α!· !ί!!ί. δα!ιο!!!!ιο ο!·αα οοο!!·ο απο!ίο!π πιο!! οίαί!ο!ίο .!!παο

!ια!!ί!α!α!·οο, ο!!!!ί!!ί!ίο ο!!! !!!!!! οπο, απί!!π.! απο οο!!!! !!οοο

!!ίορίίοο!ι!, ααοοο!!α!α!ί .ο!!!!απ!α!ίοπο, ο!!! οο!!! !!οοο!, ο!πο!οο!

[α!:ο!·ο: απίο ίπ παο !!!αα·ί!!!ο !ο!πα!απο απαπ!!α !!ο πω!!! |ο!·!!!ί!!α

οο!, οποία! !ιο!!ο!·ο α!ααοπ!πιπ ποπ !!οί!ο!ίε. Ωπίο ποιο ποπ π!!

πα!·ο!π !!ο οοοίο απο!!! !!ο πο!!ίο εα!!ίοί!π!!ίπο!π αοπί!!!πο, παο

απααπο α!ο!·ί!οι· ί!!!!ίοαπ!!!!!!! οπ!·οι!ί!παο, απο!! !!πί!α πο!! απο!!

ΑοΙουοΡου.9 βοπαα!!απ!!απ!!π πο!! α!οοο!π!!απ [αοίο!. !!!!!!ο

ποοοοοο οο! π! |οο!οο!!ί!α.ε αοα!πο,ι!!π!π· !!οο!, οίαί!ο!ο!!! οπο!!!

οο! α!ίο !αοο |ο!!ίπο °!!!ππί!·ί α!!·οοί!!αα!, ο!απο ίππ!!ίποα! π!

ο!π!π!!ο!!!οπ π! οίο οαπ!!ί!ο α!!αοι!πο!!!!!!·, απο!οποο απ!!! !!οο!ία

ί!!πο Βοο οί!!! ί!·ο!α ο!:οο.οοοοί!, πο!! ί!ιοοπίο! απο!! !αο!!ο!, οο!!

οο!!|ποι!ο α!!.οοο!!ο!. δα!! ο! πο!! απο οα!!ιο απαπ!π!!! α!α.εο!!!!!πα

οααί!!ιπιπο, ο! ίί.<ι απα!°πίπ ίπ!ο!·οο!,.π! .το ο!! α!!.:ίο!ο!!!!!ππ !)οο

ο!!ίι!!οπο α!!·οοα!οπο!·ο !!ο!!οαπ!, !!!!!πί!ιο!ποα: απίο πω! πο! πα

σα!!! !οί!!!!!α!ίαποο οοο!!·οο ο!!ο!!!!ί!ίο,· ί!ο απααπο !ιο.!.ι·οο!!·οο

α||!ίο!ία!!οο Μπα!! εί!πί!ί!ο!· !·οα!π!ο!!!πο. ' '

ιιοι!. _

Ερ!ε!. νιι, οι!. !!!!,.ρειι!. ιι, οπο!. ιι ο!.

θπποοπιο.σ .!.!ινο.!πιο ειι·1.εοοοα ο.ιιιι.!πιτ.!ινο.

Ωαίο ίπα!·ο!!ίο!!!ίϋπο !!!οπ!ιο!ο!·ίπ!!! οα!ιοο!·!ο!!!!ί α!ο!ίο !!!!οοίπο

ππ!!ο οί!`!οο!απ!!ί !ίοο!ι!ίο, σο!! οοο οπο!!! ο-ίι!.!!!!·πι !!ιοπαο!οι·ίί

πο!!! πο!! αα!ο!!ο !οαίο !!ο!!πί!ίοπο πωπω!!! πο. οπο!! οπο!

α!οπο α!!!πίαποποία!π οί!,ι ίπ !ποαπα!ππαα δπ.!71!ν°1.!!!ο α!!!!ο

(ή Ροει!ιο 58.

(9) ΒΧ !!!!ιοο! , απο!. ο!!., Μο!. Χ, σο!. Μό. Ρον οπο!!! Με!! Διοπ

οιιοοο! !!! εον!!!ο πο! οο!!!ο! Ο!·αν!ππιο ο Ο!·ονίπί ο νοοο !!! Πανί

πίαο ο Οονί!!ί, 8!!ιοο!ιο !! πιοιι!ε!;οι·ο, !!! οιιἱ ο! ιιιιι·!ει ιιο!!ο ριτ·οοιι!ο

`ορ!ε!ο!!ι, οι·ει !ιιι!ιι!!!!οτοοιοο!ο ‹!ο!!!οο!.ο ο! οπο!!! οο!!!! 0!ιν!οα ο

Ι.ιιοεοι·!ο, ο!!! απο!! !ιο @ο οπτ!ιι!ο ο οοο Μαρια, ο !'ο!!!ιοι!οοεει (!ο

ν!ιι!!ι Με!! α!!! ρτ!ιιιο !!! οο!!! οπο!! !! ρι·ορτ!ο οοο οοοιο. $!ι·!ο!ι,

οπο ειναι!!! ρι·οοο!!ιι!!ι !ο οι!!! ιι!!!ι!ο, οοο ανο!! α!!ιοιιιιει! !ο!!οοε!ι!!

α!! πο!!! οιοιιοοο!!, πιο !!! ω!!! νοε!.ο οοο!!! !ο 8οι·τ!οαο!ι !!!ι!!ο :οσοι

!!ο!οοεο: σο!! ίπ ι·οο!ίππο, απία!!.! ίσο! ί!!ίπο π!ππ!π!· α!!·ο·α!!!!ο!·οο. @οικω

ροι·ο!ο ο! ι·ίν·ο!ειιιο πο οι!!! ε!οι·!οο, !!οαοο !!! οοεοτο πωπω, ο ε! ο,

σο!! !ο ιοοε!! !!!!! ο!ι!οι·!ο! απο!!! ει! !οιορ! !!! 8. 0ι·οαοι·!ο Μοαοο ο!

ειρρο!!ον!ιοο οοοοο!!ο!οεεο (ρτοοοί!!·τοο), Ιοο!οο!ιο ! Μ!!! οπο!!! Νοο

νονίιοο !'οι·!!!ιιο ο!ιοοι·οο!ο!ο, ο οοο !ο ιιιο!!οο!ιοο εο!οποο ναο!!ι·ο ο

!οαα!ει !!!ναι·οο ιοι αιιο!!ο ο!ιο ιιο!ιν!ιοο !ο !!οιιοο !ει!ο!ια. $!!!!ι!!ο

οοε!οιοο οι·ει οοι·Ι!ιιιιοοιο !!οτ!νο!ο !!!ι!!!ι ο!ι!οο!ι επεσα, ο οιι!οι!! ε!

!!ονο μα!!! 8ορροττο οοο οι! α!ιοοι·οο!οεοο ν!νοεοοι·ο 5ορ!ιτο!ο ο!!!

!οι·ο οοοιροΒιι! οο! νοοονοΙο ω!!! Βοο!!ι!ο. Ε ριο!!ο!!!!ο παοκ! ο!ιο

!!α !!ι! ριιιι!ο οο!οι!Ιο !!οοοο οποιο ο!ι!οι·!ο!ιο ο ιοοπο !!ι!ο!ιο οιο

!οοοοειιοι·ο !!! ν!!.!ι ιοοο!.ια!!ο!ι, ο ίσιο!! ροι· οι! ιοο!!νο 5!ι·!ο!ι οοο!!οιιο

οοιορι·ο ο!! !ο!.!οεο!πο !'ο!!!!ο ερο0ἱο!ο !!!!! απο ρι·οο!!!!οιο!ο ποιοι!!!

ιι!ιιο, ιιο α!οιοιιιο! απο!!α !!! οι!!!!!ι!!οεαο. Απο! ε! οι!!! οι·8οιοοιι!οι·ο

ο!ιο ροι· οοο τ!ριι!!ιι·ε! οοο!! νοι·ο οιοοοοο, ο!οο νοι·α!ιιο οοοεοοτο!ο

ο !!!ο, ονοοεα οι·οοιι!ο !οο!!ο τ!! !!!οροι·ι·ο οοο !οο!οιοοο!ο οο!!!! ει!!!

οοε!οοιο ο πινω!! !!! ιιιι οεροι!!ι!ο, ρτ!νοιι!!οιιο !! ιοοο!ο!οι·ο τ!! οι!!

Μονο εινα!!! !! αονοι·ιιο ροι· πιο!!! πιο, ο !!ιιο ει! “σωρο !!ο!!ο απο

τοοι·Ιο. ο! αιιοο!! οι!!! !! ροο!οί!οο οι!! οοι!ο !οίοι·ιιιο!ο !.!!!!!'ει!!!!ο

οίκοι !;!ιν!ιι!!ι, οιιοοο!!ιι!!ι ο 8!ι·!ο!ι οο! ι·οαα!ιοοο!ο !ο1οι·οο α!! !!ο!!ο

ιιιοο!ει!οι·ο, ο !!ο Ερ!!!ιο!ο ειι·ο!ρι·οΙο !!ο!!ο ‹·!ι!οοα ο!ια!!!ιτ!!οοει, Νανο

!οο! ρι·οοοο!ο !ιι !!οιοει, !! απο!!! ο ρι·ο!!ο!!!!πιοο!ο !ο ε!οοοο Βο!ί!ιο!ο

ο!ιο απο ε!!ι!ο οιι!ιιοο!!ιιο πο! 503 (πο. οοο!. οι!. ΧΧΧνΙ, !!!!. Ι! ,

μια. Π, !ο!!!ο!. Χ!). πω!! 8. Πι·οαοτ!ο εοι!εεο ο 0!!ιοιι!ιι·!ο, ει!!!οο!ιο

!!ιοοοεο ι·οο!!!ιι!ι·ο ο! ιοοο!ε!οι·ο !'οιοι!!!!ι οι 8!ι·!ο!ι, !ει!!!!ονο οι οοο

αοοε!οιιο !ο οο! !ι·ον!ινοεοοο !'αερο!!οι!ο οοο ρι·οοο!!οοεο !!!! οοιι!ι°ο!!0

οο!οι·!οι·ο , ο α!! ο!αο!!!οο οι!!ιοι!!ο οοεο!°ο απ!! ο!!ιτο !ο οο!ρο !!ο!!'ει!ιιιοο

οοιοιοοοεο ο!! οο!!!! α!.!!!!ιοοεεο ροι· τ!αιιοι‹!ο ο!!ιι οιιιι!!!ο !!ο!!ο πο!!

!!ο !!!! οοο!!! πιοο!ι·'οι·ο οι ν!!!ι. Μι αι.ιοεπι οιο!!οο!ιο!ι ορ!α!ο!ει ε! τ!!:ονο

!'ειο!!ο!ι!!!ι ο!!! τιιοο!ε!οι·ο πο! 88. Ω!ιν!οο ο !.οοοοι·!ο, ρα!ο!ιο ν! ε! !!ι

ιοοοι!οοο !!! οο'!ι!!ιο ει!!!!!ι!!οεο!ι !!ιιιιοιο!οει!!ι) !ιο!ατ!οι·ο ο Ποσο. !.!ι

!!!εροο!ι!οοο ροο!!!!ο!!ι οοο!οιιιι!!ι οι!! ιιτ!ιο! νοι·ε! ω!!! ρι·οοοιι!ο !!!!

!οι·ο ο οπο!! ι·!ροι·Ι!ι!ο !!!ι Πτοι!οιιο, !!οο!·!!., αιιιο. ΜΧ, οποια!. !!!,

απο!. Η!. θα!!! ίπα!·ο!!!!·π!ίοπα Νο., ει! !μιο!ο ο ι!!οι·ἱ!!!!ο !! οιιιιοιιο Χ!!!,

απο. Μ”, ηιιιιοε!. Η.

Ρ. Ο. Ν. 5αα.
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Ρ. Ο. ΙΙ. 599.

:!.:·.:αα ιιιαι:α.:ι!αι·ί! .ι·::ιι:·Ι:ιιαπι (Π:.:Μπ1 Μαιο βυΧΟΜΙ πια:

ιιαα!ία α:!ιιιαα!:αιιαιιι ραι·:!α.:ι·ι!. @ααα 5:ι:1α.:.ι: ιπαιια.ε!αιπ

πι! ααὐα!ιο.:αιιι, ροαα::::ιιι ι·οαιαπ:ι!! .:ααοααα:! αβαία-ιπ, :·απ:Ι:!:ι

!αα!απιαιι:α ααα:: αα!!ι::.α!αιο παπα!! πα!ια:ι!.::ια. Ε! :Ιαιιι α::

.:απο!!!α!ιο ι:αε!:αα .εα!!έ::!ι::!ιιια αι:αταπαιιι::.:. οι:: τα.: ιιιοιια:ιΙαπ:α

:·αιιιρα!αιι!αε :ια α!περαι·π:!αι·ί! :ία!ίιιατί, ααπ:ιπ·::·παι απ: ΕΜ

ια::.4.ιντα.9 απο!ιαιτ·α.9:!ια!αι· απ!" ρι·αα.9απ.:ι όπ:·αιι!::.: πα.αιαπ:!!!,

μια:πιιαιπαι·α!απι αΙι!ια!!.εααπι α.:ααα αι! :Μια απ.: :Μια .α

ιιια:ιαοπίαα Μ:: ιιαΙιπ.:οορ απ! ότι :·αο!!!ια.: α::ι!ια.: Ιου! Μαι.:

::!:::ιΙατ ρτα.ιιαα!:·ταα ρ:·ι·ιπαιι.:ία.:α. Α:: παο: τορ!::α!ια! ρι·αα:Ι:α!α

θαα:"ιν:..: που ραιια α:: :·αιιααα!α:Ι:ιι:ι Ιία:ιαα, Μαι α! απαι

@παπι απο:: απο .ιιαατα.::·ι·:ρ!απι δ11:16.4.ια Ιααι·α!, απο...:

α.:απι [πασα πα.:!ίαιω α!!ααατα!. δαπι ααα α:: ααα!!!:ι!α ιιαα!!αιιι

παο πο.: ιιια:!ία:.·ι·ί!αι· :.·οορία.τα:ι:ιια αιιι!ιιααι·α, ιια:·απατα:ιιι Μαι::

α:: παπα, !απι :απο :·απε!!ίαι·ίί.: ιια.:!ι·:.ε, απαιιι :πια απ:: Μ...:

:·ία:Τα!!.9 πω:: :ι!ι·ί.:, ααα! απο! ααα::::ιαπι :Ια Ισα:: α·:ια!ατα. Οι::

!ι·αο!αιι!αα ι·α.τροπ:!αια:π!: Ρα.:!αααπι εα!αιιι·ι:ί :ποια :ιααα!:.:οα :ια

:·ρί.εααρα αι·:ίπια!α απ, α! π: σιιοιιαα!αια ποαιπιέιια ρα· παπα.:

αι!αι·ίπιαα αεααα α! :ιί!αα αααα παπ.:ί!::ιι: ρι·ααπα!,· ι·:·.:!ίε ααα

!!!α!απι α! οαα1απι [ααα ααιίαοααιί πααρίοαπα, απ! ααπι α.. ααα

Ι:ι::ι·πιιζ:αι·ί!, πο:: !απι:αι αια!α:.:ι.<ια πιαιιαα!αι·ία αιι·αα|α:Ιίαί::πι παο

ααα, απ! τα.: Μ...: αίααπι Μο, απ: αα ααα !!!αο !παι·α.ταα α!

..πωπω ααπ.:!ί!α!α απ, πιαιιι]α.:!α @τα οαιιαια!α:α. Ε! :ααα

. ααία απ :Ιππί.::ιο !!!ια!!α Μια.: ααιια:Ιαοπί::πι Ρα.:.:α.:.είοιιαιπ α.:

.ιαι·ί! πι:!αα!!α ι·α!!παι·α; π:: πο.: παι·Ιαιπαι· :ια:ι!!!ι:ι.α, α! ααα α!

ιιια:ιαο!αι·ί::ιιι ο! απ·ιιααοοπίαιιι ι)ιααπι π: :·:·.:!:α α:: αίοί!α!α

ρα.:!!αιιι, οπιιιί :ατα :ια .Μάϊο απαυ!:!ατα :!α!ιαα!ία, ααα!απ::.:,

α! ρα.:.:α.:.αο απ:: αει: :απο ριιααα:::Ιοα!! ααπ!ι·αααι, ααα απ· πια

πιαι·α!αα δ11:Ιου:ε !ααα!α :!α.:οαπ:!ί!, :απο :παο ιπαπα.:!αι·ία,

ρα.:αιοα!!α .ε!ι·αρ!!α πο! ααοαοα!!απα, ι·α:Ι:!α!αι·. δ! :απο απ: απο

[απο :!!α!!αι· αΙιπαιιίασα οαπ!ιαο!α, απ! /!·α!αι·ιιαα.:ι :ιαα!πα, αι...

ρα:!α:ι οαα·ιιί!α παι·ί!α!α, ααα! Ι:·αα!ί.: ::ι:ι.εατί! ααα :Ια/!πία!,

απ! πια!αα α!!! αα:ιαοααα απατα.: α!!ααπ!, α:: ααι·απι αα!α:ιπ!

α!!ααα!!απα.: :!!.::·ίπ:!'αι·α. κ! α::ί!'ι::.: ααί:ίαιιια' πια!! α!α!α!αιιι,

!!α απο αιι·οοιζσίαπα .:α::ια!::α, α! πα!!απι :πια :ιαιιαι·αα!!!α !ααα

1αι·αιαπι ι·απιαπαα!, ααα· απααπαραι·:ι α!!:·ι·ιια παοί.:·.:::α! [απαιι:Ια

οαιιαατ:!ία. Μία :αί!αι· απιπία αααα ααα !α.ε!απι:·ιι!α απααιιαιπί

ιια!αα διπισ.4ι: :!α!!παιι!ια, ααι)αια ααα! πα!!οπιι ααα Ιααα!ί

.ιαιι:·!ίαιια αιαι·πιί!!ί!αι·, παοαα.:α α! α! απ!! πιαιιαα!α:ίί |τα!:·ι·ι:!

απ:: αα.:!ι·αα σα!!ία!!α:!ίπα .:αοαΜο!α!! μα· ο-ιππιία .Μάιο παρα

ταπ!::·ι:: ααία !ιπραι·ία!ί ααιι.9!ί!α!:απα απατα:: εαιιο:!απι απ, α!

:·:ι αααα ααιι!ια α:: παιι!, πο:: .:α!απι πια!!!ία, .ααα α!ιαπι ρω

πω:: ΜΜΜ:: απ.

ΧΧΙ!.

Ερ!εΙ. ΙΙΙ!. Ι!!ι. Ι(ΙΙ, ρα!. Π, !ιι:!!::Ι. ΙΙ ω.

θπια:οπια.: Ι.ι:ινοαιειντια, Μιπιπω.να, Ι.ιπαπαιπα,

Δα.:ταοαι, ετ Όσοι:: 8.5:παιινωε απι.:αοια.9.

6'ααιιοαίιπ::.ι ααα! :παει :·αα!ι·αα α!! αι.:ια!αα πω! ραααπα!απι

/αα!ίυ!!α!αιιι, οποία ααπ!ίαα.9, απ! αίι·αα!ί.σ :α.αιαιι.σα!ίααο πα.:!ι·ία

α! :πα!ι·αρα!!!α:ιαπι :ια.:!ι·ιππ, α!ι·απι :αία!:ζ:, απ πιπ:!ιιιο, απο

(1) Εκ Μαπε!, ορ:ιτ. απ., Ιοτπ. Χ, σο!. ΙΙΙ!. ΙΜΙΑ :::Ι!ι!οπα τπαπτ!ιιπ

ο! ΙοαΒα π παρα πο! α!παπ:: ναα::ον! απ! :ιρρταεε:ι παπα!! !Ι παπα :Ι!

απ ::ΙΙτα ν:αε::ονο επτ:Ιο ::Ιι!πιπ:πο Ι/!π::αι:.:α. Μ: επ:: απο:: ο Ιο1το ::ΙΙτα

:Ι'Ιππο:::ιππο, Ι.!!ιατΙ!πο ο ΛαπΙοπο εοπο !ποατΙα (νού. Μπι, Πα κα.

πατα., Ι, ΠΟ. - ΤοΙα, Β!.::Σαπατ. !ι!ααι·. α:: 8ατα! ·!!!ι:.:!ι·!, να!. Ι,

μια. Μ, να!. ΙΙ, μια. 176:: Ι88). ΙΙ ΜΜΜ! π.. ορ!πα!ο απο !! 5α::οτι:Ιο

ο !! “πιο (Ιππο::οπιο ο Ι.!Ιιοτ!!πο) !οεε:ιτο νοεαον! :ΙΙ 8οΙ:τ! ο :ΙΙ Γατο

Ττπ!απο, ο απο ΙΙ ρτ!:πα :α:Ι !! :απιιτ!ο (ν!π::απαο :α Λαα!οπα) Ια Ιο:ιεατο

:ΙΙ Βοεπ ο :ΙΙ Πε:ιΙΙ:ιε (ΜΜΜ, Μια!. ααα., (ΙΙ5$θΙ'Ι!. ρτ:::ιν., παρ. Π,

ααα.: α:: :ιαι:!ατα αι:ι.εα!ια :αιμα :Ια!ιαα! :!:·παιι!!α!ιοπα Μάσα..

Ε! αα:πι!απι :ίία!!::ι· ααί:Ιαπι :ια.ε!ταιι: πο:: (απατα .:α:.ναι:!::ται

ααα.:αα!α:!ίιιαια ρα:ιαιαιιαα!α.:, απανω· αιιαααα :τα πο:: ααα.

απ!! :ααα παι·υα!α-ιι!. Α:Ι:!!!αι· Μαι:: ααα! απ: παπι): α!!αα!

απο ααα!:ι.σίαα :απο αιι:οιααπ!ί!ια.: ααα.9.9:ζι· !ι:απ.τιπ:α:πα ρα!αιι!αι:,

απο απαα:!ία!έ ιιια!ι·αρα!!!απί α:: αααι:!!όαι:α, τα! αρία!α!!.:, πω!

α:πιαιαιπ απο ααπ:!!!ι:!!, αα:Ιαα·ια! α:ιι!ια!ατα. Παι:!αιιιαι· αι·αα

/τα!αιι!!α!αι: αααΙι·απι, α! απ!:α::αιιι αοα!απαι·:ιαπ αα.:!ταταπι

οαπ.σααπ:ά:!παιιι α:ι!ααααιι!α.:ι, απ:: :Ια .:α.τοαιιαα:!α ρα.:απα!ί :ία

ια:πι!ία!ίαιια, ααα-ιιι α!:απι α: αα·απι:ιΙαιιι :ια:Ι:απι ρω ιππασία

ρι·ααιι·ίιο α!ιίααιιιααα ααιιαι::ία:·ί! απα!ιι:!αι·α π:α·α.:α·ίΙα.9, α!! αα:Ιαπι

πια!παρα!ί!αι:α α:·.:!ι·α .εαο:πι:!αιπ πι:!ία!αιιι απο:: ι·ααα!απι απατα

!!::αιι!!απι :Ια!ιαα!α·, παο ααα ροαια::ατα π: αΙιααα ραααειιαια!!α,·

ααο:αιΙα ε! , ααα! πο:: αα·ι!ααπαα, οαπ!ι:α ααιποία:ιι πια!ιαια!ί!απ:ωι

αα.:!ι·απι παπα:: πο.: α!ιααί:! ααα.:.εαα οαπ!ίιιαα!, α! αι που ω::

:α:ια.:!α!ι:αα αα:!ίο::πιι παααιι·α!ία. ΙΙ(απι π.: α!!! αια!αι·α /α.αίπαπ!

!::·απ!!αιπ, ααα! .:α:!ία, μα: ααπαπα.: α!!απι απ:ίααοπαπι παπα::

πιο!!!α!ιοιια παοαι·α παι·ιιιιαα::πι α!.

κανι.

πω. απ, πο. να, ραπ. π, ασια. ιι οι.

ΟΚΕθ0ΠΙΠΣ .|.·ΠΙ' υ'.ΠΠΟ ΙΙ'ΡΙδ:'.'ΟΡθ :.υ:παππα.να.

@παπα α:: ιια!ι:ο Μι:πιι::α.: :Ιαι·ί.:.αιπα [απιπια, ααα! απ :ια

σαιι!πιιι .:α!!:!α.: απο πι..! :ααα α:ιρα!!αι·α [:α!αι·πί!α.: παπα :και

Μεσα! α.::ίααπα: :παω α! ωρα: :!α!αι·ί.: ααΜ!απι πιαια:απι

παπι. 3, 4 ο 5). Ι)! ν!!Ιοτα ποπ ε! μια :Ιπ!ι!:ατο απο Ιοεεα ναε::ανο

:ΙΙ Ραπεαπἱπ, ο Ια εΙαεεο :Η απ! ε! Γ:: παον:: πιοπα!οπο !π :ΠΙΝ :Με

ορ!ετοΙο ατααοι·Ιαπο :ΙαΙΙΙαππο θ!!! (ν:α:Ι. ΙΜΙΑ, αρ. Ι ο ΧΥΙΙ, πι: ΙΙΙ,

!π:Ι!::Ι. Π), !Ι :μασ :ετα 5:αΙο ατ:Ι!πιπο π:: 0!Αππατ!ο :ιαπωνια :ΙΙ :π

ΒΙ!ατ!, :Ι:ιρο ΙΙ ::οιπαπ:ΙαιπαπΙο :Ια!οα!! :ι Ια! ρτοροε!Ιο απ! ροπ!αί!ω

πο! 504 (να:Ι. εορτ. αρ. ΧΧΙΙΙ, Ι!!ι. ΙΙΙ, !π:!!::!. ΙΙΙ!). Β! Ματ!π!ππο

:!τ:ΙΙΙΙ:Ι ΙΙ Επι: (Η: Μ!. κατά., Ισα. απ.), ο Μπα!! να» (ΗΜ. ααι:αι·.

α: και. :Ια πω., μα!. ΙΙΙ, σειρ. ΧΙΛΗ ο ΧΙ.ΙΧ) απο Ιοεεο νοεοονο

:ΙΙ Τοττοε; πι:: παο! ταα!οπονοΙο αταοτπαπΙο ρατειια:Ιο απο οαοπραεεα

ναταπιαπΙα :α:ιαΙΙ:: Μ, α::Ιι'αα!! α:: ΙΙ Μπτ!π!ππο νοε:ιονο ΙπττΙ:οπο,

:Η απ! ρατΙο Θ. Ωιααοτ!.ο Ματια πο! 591 (πιο. παρτ. αρ. ΜΧ, Ι!Ιι.Ι,

!π:ΙΙοΙ. ΙΧ), ΙΙ Ματ!π!απο πια:Ιοε!πιο, :Η απ! ρο::ο Ιππ:ιπι! Ιο ε1::εεο

μια: εινα:: ρ:ιτΙ::Ιο ω:: :1!απ:ιατΙο πο! 589 (να:Ι. εορτα αρ. Π, Ι!!ι. να,

ρατ!. ΙΙ, !π:ΙΙ::!. ΙΙ ). 8. 0τοαατ!ο στ:Ι!πο ::οΙΙ:ι· ρτα.οαιΙα απατα α!

:ποπ:ον::!! ναε:::ιτι! απο! :ΙΙ τΙ:::ανατα απ! Ιοτο τπ:ι!ταροΙ!!απα (Παπαπ

τ!:›Ια :ιππποΙ! :Ιαπππι!αι!οπΙ :Ι::ΙΙα Ιαε!!ν!ΙΙ: ραε:αποΙα ο Ια Ι!οαππο

Ιτεποπι:ιτ!πα, τΙα!ι!:ιτπαπ:Ιο ωρα:: :ΙΙ :κι αΙΙ'πΙι!ι!:Ι!οπια αποΙΙο :τα Ιοτο

απο :Ι!τποε!τανα.5.! π!!! τατι.!!:απΙα. ΙΙ νοε::ονο απο ε! τ!.Ι!ι.ιΙπνα α Μ::

εοιππιαεε!απα ο :Ι!ροπ:Ιαπια, εα!ι!ιοπο ποπ ε!::ν! αερτ:αιεπτπαπΙο παπι!

πιι!ο, στ:: αατΙ:ιπιαπΙα Μ:ιτ!ττΙ::τια :ΙΙ Τοττοε, Η απ:ιΙα Ι'οτεο Ι'οπ:Ιανο

Β απο τ!Ι!πΙο παΙΙ'απΙ!ο!ι!επ!πιο ::οπεπαω:Ι!.πο α ρτ!ν!!αα!ο :ΙοΙΙπ οτα!

παι!οπο :Ι!ταΙΙα :Ια! ναεαον! ΙιιττΙΙ.:ιπ! απ:: εποε ροπΙ!!!ο!:: (νο:Ι. !π!”τα

α! :ιππ. 650). Ι)! αποε!:ι απ:: ταπ!!επιπ ε! ι.. ριιτα !π:Ι!ι!ο !π πΙΙτ::

Ι:Μ:ατια :Ι:ιΙΙ:ι οΙαοεο παπα 509 :ΙΜ :Ι:ιΙ ρεφ:: :ι 0!:ιππατ!ο (κα. πορτα

αρ. ΙΙ , Ι!!ι. ΙΜ, μια. ΙΙ,!π:Ι!α:. ΙΙ); πω:: απο ρτο!ι:ι.Ιι!Ια απο πο!

επ:Ι:Ι:αΙΙο :ιππο !Ι νοεοονο :ΙΙ Οπε!!ατ! ποπ πνοοεα Ι:ιΙΙ:ιν!ει ο!ΙοπιιΙα

:ΙαΙΙπ παπα: Μα Ια ::οπιτπ!εε!οπα ::ρα::!:ιΙα ο Ιαπιρατ:ιτ!:: :Η οαΙ!ιι:ιτο

! ν::5::ον! Ιπττ!Ι:ιπ! (Ι:ιΙΙ:ια,Ι! ρο! πο! ροπ:αΙΙ::α 1ΙΙ:ιτΙ!πο Ι), ο απο α:

πια:Ιοε!τπα Ιοοεο ιποΙΙο τ8:3απΙα, αννοτο απο Ιοεε:ιτο απ: σ:αεε::!! ! τπα!!ν!

Ιταπε!!οτ!! ρα' φαϊ! ετη!! πω:: οαπ:·:::Ι:ιΙα, ο α:: ροταἱὸ Μ:ιτ!π!.=ιπο,

:ΙΙΙ'απ:Ιαπ:Ιο ! ΜτΙ!!! π!!! απΙΙ:2Β! :ΜΙΒ ρτορτ!:: εα:Ια, τ!::πεπε:ια :ΙΙ τ!

::οπαε::ατο !π (Ι!ππππτ!α Ι'ειπ!ατ!Ια ιπαΙτοροΙ!!!οπ.

(α) Ε:: Μαπε!, αρατ. πι., πω!. Χ, σο!. 149. 5απο :Ιοεπ! :ΙΙ ατα!!!

ται!οπ:α Ια ερ!τ!Ιο :Ι! αατ!Ια ο Ι'εΙο:απαπιπ σοπ απ! Π: :ΙοΙ!πΙ:ι Ια :ιτα

εοπ:α ΙαΙΙατα. ΙΙ παπα ροπ!α!!οα τ!πιρτονατπ π::ταπΙαπω 8!οπιιπτ!ο μα·

ανα: ρταΙαεο :Ια Νο:·α!:Ια παπα απο! ρατ Ι:: εαροΙ::ιτα :ΙαΙΙ:ι ΙΙ:;Ι!α; ο

τπιπιπαπΙππ:Ιοε!! !'αεαιπρ!ο :ΙΙ Είτοπ, παπα μπω:: , απο πιο:: τ!:τπεπΙο

!! :παπα οΙΤ:ατΙοαΙ! :Ια ΛΙιτ:ιτπα μα:: Ια ερ::Ιοπο:ι !π απ! πραμα!!! !! οι:

:Ιονατ:ει :ΙΙ Βιιτα, αΓ!πα!ιαπε:α απο ε! :ιεΙαπαεεα !π πνναπ!το α:: Ια! α::

::αεε:ι, πΙΙΙιιοΙια ποπ εοιπ!ιτπεεο απο ! ιπ!π!επτ! :ΙαΙΙ'αΙΙοτο νοΙαεεατο

Ιτατ ρτο!!!Ιο :Ια!!α εναπ:ανα ο :Ια!!α Ι:ιετ!τπα :ια Ιοτο εαπ!!! Ρ::τω!εο

Μπα! απο ε! :ιοααΙΙ.:ιεεατο Ια νοΙοτι::ιτ!α ο!ΐατΙο πο! :εοτια!:ιπ!! ο :Ι:α8ΙΙ

απι!::! πο! :Ια!”:ιπι.ο. Νατο!:Ιπ :ατα να:Ιονα :ΙΙ 0τ!αΙ:ιπα, Ιοπ:ΙπΙοτα ο! απ

οορα:ΙιιΙ:ι, :ΙοΙ :μιπΙα δ! Ιων:: τ!αοτ:Ιο π: ::!!τα ΙαΙΙατιι π! 8.:1::α8οτ!α

:ΙαΙ 603 (ν:>:Ι. !ιι!”ι·. αρ. ΜΧ, Ι!!ι. ΙΙΙ, !π:Ι!αΙ. ν!). Ε:Ι !π Μπι Ια!Ι:ιτπ

Ρ Ε. ΙΙ. 599.



`Ρ!!!ΜΑ. !03

  

ιΙιζοιοιιιιιί .πιιιΙοοι ίπ[οι·ι·ο ιπο!ο.οποπι-.·· @απο .ο .ο .το οποιο

οποιοι, οιι.ι'ο πιο πιππο πι, οι ποσοι! ιιιιπίο οσο ο ο·οοοι·οοιιο

υ|,!!οίο οποιίπιπ οοιιοι·ι·ιι ι·οποοοοπ οιιι!ποσοπι οιιοοι·οι·ο, ο2 .ο

οιίοιιο ποπιο /οποι !πο!π 6οιπροποπιπο; πιο οπο· .σο οιοπϊιοπο

|ι·ο!οιπιιοο· ι>ο.ὲ!ι·π οοποποοι ,οι πιο!ο.πο οι οοοοιοτο ποπ οποιοι:

Μποει·ιπιο οπϊο. οι Ποπτιιοπο υπο οποποοιπ, ο οπο πο οποιο [

Μονο πιο». οιιοοοριζε·οο, οπ-ποπο ιπ·ο!ι·οο ποπ ίπ οκιι·οο ποπ

οπο ππιπιβοππι·πιοπιοι·οι ο:ι:τίο]π·ο. Ποο οπιοπι πιο... οι πο.»

·ροο!οποιπ,= Βοοοοιοιοι·ο, οι! ορίοοοοιο!πο οοιιοι·οπι οοοο.εο!πιπο,

πο· οοοιο.πο οοσοο οιππιπο οοΙπίπιπο,-οι ποοοοπι οπο.» οοποπο

ιπάιποπι ποοσιοοοιοιπ ·ποπτροι·ι ροινπίοίιππο , · πιοιποι·οο οπίο ποιο

Ἀοι·οποπι ο πιο ΙΙοπιοι·, ποὺ απ! Εριιι·οοπιιο δοση ι!ορπ!οπιιιπ

οποίο οι! |ιπιποιιοιππ ταρω οοποποιο· ροο!π!ιο·ο!,ηποιιιιιπ πιο

οιοιοι·ο οποιο, πο οοιπιποοπιπ οιοοι·οπιι· οι: οιιιίοοοι·ο οοιι.ε·οοπ

πιο ('). 5'ί οι·οο ιοπιοο οοιι.είοοι·οποπίο ποοοιιπο πο· πιο, οιιοπιο

οποιο πω, οπἰ οοοοι·οοιοοοίοιιιιππ, οπο [οοοι·ο ποπ ιἰοοοιππο?

`Ππιἰο πο ποο οοοτἰ!ι`οο οίοιιιιιι, ποια! οι οιίοιιιζο οποιο οπο.,

ρι·οοεπιιιο!πι· οιΙπιοποο. .δοο! ο οποπιιοοιο!ίοποπσ· π. πωπω

ι·ι·.ο·ιι·ο .πορο!ίι·ί οοποοιιίιιζε·, .ποπίοοιιι ροι·οιιιο.9 πισίπο, ρι·οοιιιιι

πο! |ιοι·οοοο πιο Ιππιιποι·ιοπο .σροπΙο οπο! ο/[οι·ι·ο ι·οιποι·ιπι, οο

οιονοι·ο ποπ ι·οιοπιπ.εξ Ροιί.οοπο πο! οῦοπ!ι! απο οπιπίπο οιι·οπί

ποπιπ.:: πο, οποο! ι·οιιιο π·οο!ιοίο.επιιι πο, πιο οοποπο [οηοοοο,

οποιἰ οπο, ιἰίοοιπι· οοο!ο.επι, απ! πω· ο |ιπιιιοπιζε· οιοοοπιίιιί

ιποι·ιίοπο οι·οιπίοι·ί, ο πι· οοιπιιιοοάοποοίοιιο οιιιι!ι·ο!ιο οιιοοι·οι·ο

οποιίοοι πιοι!ο ι·οποιοποιππι. .Νέα ποιο ·οοιιι·οοο, οποσ ροοο

ι!ίι·Ιοο Νοποιο.4ο πο! οοιπρ!οο:ο ποιοίο, οοι·ιοπιπτ πι απο

ποοιποο οί πο! ροΙοει, οΜιποποπο ιἰοπιιἰοο, οπιι·οο!ο ίπ πομπ

οποιοι ο πιο ποπεοπ οιοι·οοποπι ίπεοπιι·ιοιπ οπο” ποπ

οιπιιΙοο,· οπίο οι! πω· Βεοεπιπτο.π οοβ·ιιοοι·οιιιΪ πο.πι·ιιιιι

ρι·οο.οοπιιιιιπ οιοι·ιίιοι·οιπ πιο οιι·ο:οίιππο, οι οι ροτιοοιοιοποιοίο

ο!ιοοι·οοι·ο οοιπροι!οι, οι οποοπιιοπιζο οποιο πποπιπι οι! ο/|οοπιπι

οποο βιοτίιιι οποίοο!ο οιοι·ιιιιοο!. ¦ Δ ι .

¦ι. ·: ""π ` . .π'¦

. . Πω. · ω...

οπο. απ, πο. πιο, Μ. ο, ποιο. ιι πι. .
.ο

θπεοοοιω !”ιου.ιοι πεποποοπι 8οποιοιοο. .

· ι' ο!!! ' .

|ιιοίοοΙππι πιο ο”, οποο οιιιοοπι οο!οι·ιιοιιοο οοο!οοίοο

.›ιο-πι ι!ί.οοοι!ιποοπ .επι ι·ο[ποιοπιο.σ οριοοορί, οοπιι·ο απο .Μο

Ιίππι ιποο οο/οποίοιιίο οο·οπιι·οπι, ο!οπο μι· οπο πιο, οποιἰ πο

οι·ιιοο πι, οοπιιιιποοοο οπί.ποπι. Ω!.“"Π οπο, οι πο πι, οιπιιίπο

Βο!!ο ε!οοεο οποιο ο .ιἱοἱπἱροι!.ο οιἱπιιἀἱο ΙΙοτ!οιι!ο, ὸοο!ἱιιο!ο Μ! ρορο

οι οο!!ο!ι·ο !ο ο!!ι·ο ηοοειἱοιιἱ ό! Νοτοἱὸο οο!!ιι οΒἱοεο“οοο!ἱοἱ·ἱιοοο

(νεο. ἱρ!”ἱ·. πρ. ΜΗ, Πρ. ΧΙ,.ἱοὸἱο!. Υ!). Ι.ο ι!ἱεροεἱιἱοἱιἱ οοο!οοο!ο

ΜΒΑ ρι·οοοο!ο ορἱε!ο!ο ρω· τἱ8οοτ‹!ο ο! Βσιποἱω οορρο!!ἱἱοοο!ο πο!

Μπι! 50110 ι·Εροιιι!ο ιἱο-0ἱπιἱοιιο ( απο., οοιιο..ΜΙΙ, οιιοοετ. Π,

οπρ. Μ!). . .'·- .. ο· . π:

. . · -ξ.··ι, :(πι) Παω., σειρ. ΧΧ!!! .' Μ: .

(1) Ε: ΜΜΜ, οροι·. οἱ!., απο; Χ, ω. 155. Ι.ο ιο!ο οἱ8.0ἱ·οοοτἱο

Μπορει πιο! ι!!!οποοι·ο ἱ ι!ἱι·ἱ!!ἱ ὸο!!'ορἱποορο!ο ορροι·ύοπο οπἱοτοπιοπω

ι!ο!!ο ρι·οεο11Ιο ορἱε!ο!ο. Εο!ἱ ι·οποοκοποοπ ο νἱω!οο!ἱ!οοοοοο οἱ 8οι·ι!οοπο

«Η που ρι·οοιοτο ποιο οἱ ο!ἱἱοἱ·ἱοἱ ι!ο!!ο οωω.. οοο!ἱοἱ·ἱ!οοο ο!ι'οτοπο

ἱιιειιΒοτοἱοο!ἱ ο! !οι·ο νοοοονο, ο οπο, ορροποπροτο ἱ! εοι·νΜο οοο!ο

εἱοε!ἱοο, οἱ οοοπρονοπο σε απτο ίοοοοοι!ο που οοονοιιἱοἱΜ ο! !οτο

ποιο. Ο!! τοοοοριποοο οιἱοιΜἱο οι ποπ ροποο!!οι·ο που ἱ οο!οι1ἰι!Θ!!8

επτ!ι!οιοι ο!ιἱοεει οἱ ΩοΒ!ἱοἱ·ἱ οἱ ορρ!ἱο!1ἱρο Με α!!!!!!'1!.68! ρτοοἱἱ ω!

ρτἱνο!ἱ οἱἱ!οι!ἱοἱ, ο οΙιο ἱ οἱοποε!οἱ·ἱ, ο.. σε οἱοεοοἱ.ο!ιο οι Γοπποἱἱἱσ,

οποιο !οἱ·!›ο!.ἱ οπο !ἱ!ἱ ἱιιὰοΜΙο ιιοἱ !ι·ἱ!›οιἱο!ἱ 8θ©0!ΗΓ!. Μ ςοοο!ο Υ!!.ο!ο,

ο... ίσκιο ευοοοι!οπο .οι 8ο!›ἱιιο<οο!!'ο!ἱἱιἱο οἱ ι!ἱίοοοοἱ·ο οο!!'ἱεο!ο (πιο.

ιιορι·π, πρ. ΧΧΧΥ1, Πρ. Η, μου!. Π, ἱικἱἱο!. Μ), οἱ ροι·Ιιι πιιονοπιοιι!ο

ἱο πονο Με !ο!!οι·ο Βτοοοτἱοιιο οι:! 60! ο 0ο! πιο (νοι!. ἱο!ἱ·ει πρ. ΧΥΙΗ,

ΜΜΜ, ἱιιιἱἱο!. Π; πρ. Μ!! ο ΜΧ, Πρ. Χ!, ἱἱιιἱἱο!. Υ! ). !.'ι!!!!πιο

ριπ!ο οι οιιοε!ο Μισο !ο;ιοοεἱ τἱροτωο πο! Βοοι·ι·Ιο οἱ Βτοιἱοοο ,

ρου!. Π, ποσο. Μ'Ι!!, οποοε!. Π, οπο. ΜΧ.

 

οποιο οποοοοππιπο. Ποπ” οποιο οποο οποιο οπο: ποοοι·οπιο.ε

οοοΙοοιοο, ιο ο!ἰοι·ιιιπ .το οποοοπίιο πιο Ιοοοι·ιοπο οοαιροιιιο.ο. πο!

ποπιοπ οοοοιππι πιί!ίιίοο, ιποοπιοπιπι· οο:ο·οποί. Επροι·ιοπιίπο

οπου ποιο άοπππιιοιιιπο, π! πιο οοιποοπο Ιοιο οιίοπιο @οπο

οοι·οοοπιποί: σοι! οι οιοποοποπι οιοι·ίοι, π! ο.έζοο!οΙ, οπ!οιοο·οοοιιο

οπιοι·οοτιο, ίπ οπο ιο .πιο ποιοι·ο οοποοι πιοπιοτοπι, οι! οπο...

ηποοφιιπι ι·οι·οι·οπιοι· οοοοπο,οι οιοπι οοιιοοοοιποα·ιιππι οσο-ιιο

·οοι·ί.τ, ποπιο οππι ποπ ιιο[οιι.οοι· οπο”, σοι! ποπιο ιιιιοι·οοοεοι·

οοποο , π! Μο ρι·οοι3ιοπο οι ροοοοπΙί [οποσ ·οποίἰίιιοπ, οι @το

πσ·οοποπιί ποπ οοπιπο!ιοπιπι·. δ! οπι ποιο οπο! οτι! οποιο ποπο

`οοοι·ίπ2,οι.ο πο· ιο οππι!ίποποοάιο οποο!οποπο ποπ οπ ποοοπ

·οιππ:ώ'οά· 2οιποπ πο οοι·οοποποπ «πι, πι ιιπιποοιιοπεοπο οριοοορι

ι·οοοι·οιιιιο οι οΙοσίοοι·ιιπι οποιοι!ίπο πιο· ιιο/οιιείοπίο ιποο ποπο

πιοπιιοπι πιιπἰιπο_οοἰοοιπι·. οπο” πο! ποο·ιοοποπ ΜΜΜ ροο

οοεοίοπιζο @οποιοι οοΙοι·ίιοποο οοοΙοοἰοοοπτο°ροππιιιι!οοοι·οπιο.σ

ιπ·ρι·ιποιοι·ιππ ροοεοοοίοπίοπο οο!ιπι·οιπ Ιοοοιιο πο!π!ιοπιπ. Εκο

οπο ι·ο οοί!πι·, πι ποσοο8.ποποο οοο!οιποο ρι·οοιι·ιο οι οιίοο οοοπ

ποιο οπΖιοι·ο οοροι·οοιιι, ο!οπο οι! Μοπιο .πιο οιοι·οοποποίο

ιιιοποπο ποπ οπίοιοπι. !ιι οποιο οοιροποπιιοπι ποιοι οοπιπι·ιο

οιππίποιοοοο·οο!!ι”οιΙοπι, πο Μο οπίποποιπο!οο!·ροοΜπο ποικι·ιι

·οποιοιοιοιο' παω οι οιοι·ιποιοοο·οο!ιοπο, πάπια.: οπο! οι ποοΙο

απο, πωπω .ποπιο οι: πιιποι·ι £πο·-οο!ιι”οιιππόπο ι·οπο·ο το

οποποο οοπιιποοοι·ί. δοοποπίπιπο οπο» `·οποο πιοιιοο·ιοι·ίο .σοπ

οοποπι πο πο! πιο» /οιπίποππιπ πιο .πιο οποιο ποιο οι

οιιιοι·.οοπιιπι οοποοοποπ οποοποιοιιο ποιππι·οοι: οπο‹! οιππίπο ποπ

οποιο οποοοριπιπο, ιποιποπο οοροι·ιοπιιοιπ αι· ποο οοιπιποιιοπιπο,

πο οποιοοποπι ποο παπηιοι·ο οοππο οοοοριο ποπιο οιιο!οι·ί!οιο

ροι·ιπιιιιιο, πι! οι ορι.τοορίο πο @οπο , .πιο οπιπο ιιοοπιιι

πιοάοι·οιππιο, οιιι·οοοίο οοο·ππι οοπ.6·οοο ιιιί!ίΙοιο.ε·οπο ‹Ιἰοροποι·ο.

!"ο!ιίο οποπ οτι πιοοποιπππι, π! οπιπ·οο οο, ποιο οπί!ίοοι οοι·ιιπι

.το οοποοίο οο!πιποοοι. διο Μο οοι·ποπ οποιο οοπιποιοπιι ι·οοιι

ἰοοἰοπο οοποί"πιοποποιίοι·ιο ιἰὡοιοποπο,`οπἰ πιο ι·οπιιιιι.ε·οιο ι·οι·ππι

Μι οποποοπο οοποιοΙ!ίιπι· ι·οι!άοι·ο ι·οποποπιζ

!

. ΧΧν!!!. .

. Ερἱει. ιΧνο, Πρ. Ή!, οπο!. Π, ἱοοἱο!. !! θ).

Ωπι:οοοιω .Ι..ιο·υ.ποιο οοιἔοοοο οπο.οοιμ.ιο.
. . . _ .··.ι ι ~ .

Ροι·οοιιιι οιί·ποο οποο οπιάοιπ οιο·οοοο·ιο οἰοπἰοιοορι`οιιιι

οΙοοίοπιο οποιο, οποιἰ πιο οι·οπο πι, /ποιοι·ιπιοιιο ι·οο!ι·οο

οιιε.ποπιοπο οοοιι·π·ο οιο.προποπι, πιοπο οι ο!!οπιιιιι σε· -ιποοίο

ο!ι.σοοπιιο πο Ιοοοπίοπο οοοποιοπιο!·, οποιο ποσοι·οιιι, οι σπιτι

ποοοοοοτιί, οποιο οο·ο!ο.τίοο. Ε:ι: οπο ι·ο πίπιίππι οι!ιππ·ιιιπιπ··,

οπο ίπ .ο οοο!ο.πο.πίοοο ποπ ιοποο!ίο ι·οοιιιοπι οιοοιοι!ίποο, ιιοσ

οπο ι!ιοοο!ιιιο ποοοπιο.9 ίπ οουίίε οι! ιιοι·οποπιοιιοι·ορΙί ιι||ἰι·ιΪ,

οπιποιι°, ιποιίοι·οιπίπίο β·οπο ο·οοιι·βοο!ιο. :ποπο- ο!ιοιιι οποιί

οποιο πιο οίοι!οιιι οσπ!ιιιποοίοιιο ο!οι·ιοι.ο, π! οοπ-ποι ιο-ιιπ·ο Με

ποιοοπι, πο νι1·.41.1.5· οο/οποοι·ίο ιιο.οιι·ι οιοιι·οι·πιιο ι·ιιποο!«

(9) Εκ Μοοεἱ, οροι·. οἱ!., !οιο. Χ, σο!. Ι56-57. Μ: ρτἱἱιἱο ροἱ·!ο ο!

ςοοε!ο !ο!.!οι·ο νοτοπ ειι!!ο πωπω εοΒοο!!ο !!ο!!ο ἱοευΒοτὸἱιιιι1ἱοἱιο ‹!οἱ

οἱιἱοτἱοἱ οο8!ἱοἱ·ἱ!οιιἱ οοο!οοιρ!ο!ο "οΙΙο !ο!!οι·οι ρι·οοοοοιι!ο. !.ο π!!ι·ο

ροτ!ἱ εοπο το!ο!ἱνο οΙΙο οτοοἱ!π !οεο!οΜοο υπο ρἱο νοιἱοἱ·ει ο! πιο

οπε!οι·ο οἱ 8. Οἱἱἱ!ἱοοο, ο‹! ιιουι·ρο!ει ψ! υπ ο!ιἱοἱ·ἱοο, οἱ οιι!!οτἱ «Ιο

ο!'ἱι!ο!ἱ, οἱ εοτΠ!οοἱ α! πω' ἱιἱὰονἱρἱ, ο ο!!'οιοιιιΜειτοποπο ι!οἱ που!

οοο!οεἱοο!ἱοἱ οΙιο οἱ @πονο οΙΙο ροτεοπο εοοο!οι·ἱ. Μ! ρΙ°0ει:!·ἱ2ἱοι1ο

άο!!ο !οι·Ιοι·ο ο !!ο!!ο ροι·οοεεο ρε' εοτνἱ, ο .οι οοι·οοτο ο !!ο!!π Μο!!

ευι·ο ρω· ο!ἱ ΜΜΜ !ἱ!›οἱ·ἱ οΙιο ίοεεει·ο ροτ!ἱποοἱ πιο! ου!!ο !!08!'!ι!ιι!!

ο πο!!ο ρτο!ἱο!ιο εοροτο!ἱοἱοεο, απο οοιιοοριοποο Με !›ιἱἱ·!›ω·ἱοἱι!οἱ

!οπιρἱ, πιο οἱ οονο ροοο!!! οορι1προοι·ο οικω πιο :Μο ροοο οποιοι: οἱ

·8. Ωΐθ80!'!0, Η @απο ροκ· !°ορροει.ο οἱ οΙΤπ!ἱοὸ· οοΒ!ἱ εοἱἱ!!ἱ ο ο‹›!!!·

οροι·ο ρω· οι:!τ!ο!ώτο !ο !οοοἱ ο ἱ οοε!υἱπἱ πο! εοοο!ο ἱιι ‹·οἱ νἱεοο.

0τοιἱοιἱο ἱ·ἱρἱ·οι!υεεο :ποιού !οοο!ἱἱ σε (μιοε!ο ορἱεΙοΙο Ι10!8υο Βοοποιο,

ροκ!. !, ‹!ἱο!ἱπο!. Ι.ΧΧΧΙΧ, οπο. Υ, ο ιιο!!ο ροπ·ίο Π, οπο. ΧΧΥ!,

οοσοο!. ν, οπο. Χ.

Ρ. Ε. Ν. 59ο.
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Ρ. (Σ, Ν. 66ο.

Μι!. Μάι· οι! οιιιιι σι·ι·οιΙιι ιιοσ!ι·ιι ι!ισοιι:ιιιιιισ, ιιο οιιοιιιοιιοιιι

ι·!οι·ίοοι·σιιι ι·οσ!ι·οιιιιιι οοιι!ιο ·υοσ ισι·ιι!ιοιιιιοι!ι!οι· ι!οιιιιο ιιιιι!οο!

ι!ο/οιισιιι·ο: σοι! σ! οιι!ιιιιο οιισιισ οιιιοι·σοι·ι!, ο! οι·ιισίσ οσο οσ!,

σοι! σοιιιιιιιι ιιιοι·οο!ιιι·, ·ίιι!οσοοσσοι· ορια! ι:οσ ιιιιιοισ ιιοοοι!οι·ο .

ι!ο!ιοο!, οπο»! ι!ο[οιισοι·. Νο οι·οο !ιι!ο οι! ιιοσ ι!οιιιοο)ισ ι!ο

σιι!οοο!οσιιιιι υοσι'ι·οσιιιιι οοιι!οιιιρ!ιι οιιιι!οιιιιιιι οιοσυοιιιιι!, οποιο- .

οιιιιο!ο. 6οοιιοσίιιιιισ ο!ίι1ιιι οσοι! ιιιοιιιισ!οσιο σιι·ιιο!ί ΒΗΜΑ!!!

οιιοοι!ιιιιι σίι!ιιιι σοοο! σιιοσιιιιι!ιο-οι ι!οι·ο!ιιιοιιοιισ, ο ο!οσιοο

σοσ!ι·ο, οιιι οοιισι!οιιι ι!ο/ιιιιο!ιιο ιιιιι-!ιοσισ οο!ιισ, οπο! σκίσω (

σίυοι·ο! , οιι!ιοι·ιιιιοο!, ι)ισιι σ!! ι!ισορ!ιι σιι!ισ!οιι!ια, οιιιιοοιιοοιι!- '

!ιι!ιιιιι οι! ι·ι·ι!ι!οιιι!ιιιιι οιι:ισ!οι·ο. ΙΪοσ!οιιιιιι· οι·οο ιι! οσοι, ο!. ιι!

ι!ιοι!ιιι· , οι! σοοιιοι οσσο μο!ιιοι·ι!, ι!ισ!ι·ιο!ιι /οοιο!ισ ο:οοοιι!ιοιιο

οοιισιι·ιιιοι, οιιο!οιιιισ ι·ο.σ ·ιιιοιιιισ!οσιο ι!οι·ο!ιο!ασ σοσ!ι!ιιοι·ο σιιιο `

ιιιιιιιιιιιι!ιοιιο |οσ!ιιιο!., ο! οσοι! .Μισο σοι·οο!ο οι!! σοοο ριιι·ι!ιι!ο

σοι! ι!ο!ιιιι!, σο! οιιιιι ριιι!οι·ισ σο! ι!οιιιιιο σοο!ι!οσο οοιιιρο!!ο!ιισ.

0ιιιιιιι σοοο οοι·οοιιιιι!ιιιιι σόι, ιι! |ι·ιι!οι·ιιι!ο!οοι ·οοσ!σιιιιι ιιοσ οι!

ιιιοιιοσο σιι!οοιιιιιι·, οιιιι!οιιιισ ο!οι·ιοιιιιι σιιιιιιι σο! ι!ισοιοι!!Μο

ιιιοοι·ο ι·οσ!σίιιοο!, οσοιίο οσοι! οιιιἰοιιι [σιιι!οσιιι!ιισ σοσ!ι·ιι !ιιοι!οι

ο!ιοιιιι οπο οοιισιι!οι·ο!. δοιι!ι·ιι, ισοιοτι1111 Ι1οιιισσο σιιιισσσσ σο!

οσιισμιοιιιιι οιοιιο σοσιιιοοοι·σπι σ), /σιι!οισιι!ο!οοιι οοσ!σοιιι σοοο

ιιιοιι!ιιισ μιισιοι·ιι!ι !ιοι·ιοιιιιιι· ιιισιοι!οσο. οιισ!οσιο, ο!οιιο μιιο!έοο

οι ρομιι!ο οοιιισα !ιιιοιισ σο! ιιισοσ σοι·ιιιοιιοοι /οοοι·ο, οοσοιιο ο

!οιι!ι !ο!ιο σιιοι·ι!οοιι ο! ι!ισιιιιι ιιι!οιι!ο!ίοιιο οιισίο!ι, ο! ρι·οοσοιι!ισ

σι!ιιο ροι·ιαι!ο, οι!!ιοι·!ιι!ίοιιο σιιασοσίο σοοοοιισο. Οιιοσ !ιιοιοο,

σ! οιιιοιιι!ιισο σο ο !ο!ι!ιιισ ο!οιιο οοσσιοοσο πο!!ο σομοσοι·ισ, [οσ

ιιοιι!ι οοιιορι·ο!ιοιιι!οι·ο ιιο!ο !ο οο!ιιιιιιισ: ο! σ! οιιιι!οιιι σοοο! σιιιι!,

σοσοοσιοιισ οι·ι!οίο!ιοιισοιιο, οιιισιισ οι! οιιιοιισο!ιοποιο μοιοοιιιι·ο

σιι!οιιιι!, οιισ!ιοοι·ο: σι οοι·ο σιιιι! !ί!ιοι·ι, ιιιο!ιισιοπο ι!ιοιιιι οσοι

ο!ιιοιιο σ!ιο! ιιπ ροοιιι!οιι!ιαιιι ι!ισιοοιιι!ί: ιι! οι!! σο!ιι!ισίο ο! ο

ιιιοσ!ισ μοι·ίοιι!ο ι·οοοοοιι!ιο ιιιιι!ίι·ο οοι·οο οοιι!οιιιιιιιιι!ι οσιιοι`ο!ιισ

σο!!οιιι ουσ οοι·ροσισ οι! ι!οσίι!οι·οοι!οιιι ιιιοιι!ισ σιι!οιισ σοι!ιιι:οσο

οοιιι!ο!οιιι. !ιιι!ιοιι!ιιιιι ο!ίιιιιι ·ιιο!ιί.σ οσ!, οιιοι! !οιοισ οιιι!ιιισ

ι!ιιιιι οιιι·οοι οοσ!σί ρο!σιιιιοιιιι οοιιιιιιι!!οιι!οσ (”) ροσ!ιιιοι!ιιιιι οι

ι·ιισ!ίοοι·ιιιιι οοσ!σοσιιιιι ι!ορσιιοι!ιι!ιοιιισιισ, ιιιοιιο οπο· !ιοο οφ [ο

!ιοιι!ίοιιι!ιιισ βιοι·ιιι! ι!ορι·ο!ιιιιισι, ο! ι·ι·ι!ι!οσο ι·οσ οποσ ίιιιἰοοοιιιοσ

σο!ι`ιιο-ιι! !ιοοι!ιισ, οποσ! σιιιιο ι!ι!ιοιιισ, οιιι)ιιμο υο.σ!σιιοιιοιι σοοο

ροσί!ί οιιι·ο!ιοιιί, οιοσοιοιιιιιι!, σο!ιισοιιο ι!οσοιιίοιοιι! ιιο!ιιιιιιι σιω

σιιιιι σοι!ο!οι·ο ι·ιι!ιοιιοιιι. Οσοι! σ! ι!ιι οσ!, ι!ισ!σιο!ο ο ·οο!ιίσ ι!ίσοιι!!

οοιιιιοιιί!, ιι!οιιο οι" οοσ οοο!ο.σιιιο σοσ!σοο σιισ!ιοοσ οιιιισσοιιι

οιι:ιιιιιιιιιισο σιι!ι!ι!ιιισ. Ε! οιιιο!οιιιι! σ! οισ [ιιοι·ι! |ι·ιιιιι!ισ ίιισοιι

!ιιιιι, οπο! μοοιιο !οοίοιισ σ!ο!ιιΙο ι·οι!ι!οσο ι·οοιμο!!οο!ιιι·. !!ο

Μοτο σοοο οοοοιιι!ιιιιιι ο /σο!οι·ιιι!ιι!ο οοσ!σα οσ!, πο σοοοιι!οσιοιισ

σ!ιο-σ, ο!οιιο ιιοιι σιι!ι ι·οοιι!ο οοσ!σο ι!οοοιι!ι!ιιισ, σοσ οοο!οσίασ!ιοιιο

οοιιι-ιιιί!!ιιιι!ιισ, σοι! οιι·οοιι!ισ σο οοσ!σο ο/|ιοιο ο!οσίοίσ. Ισ οιιιοιισ

σ! οιιιι! σοροι·ισί μια!! ρι·οοι!ο!ισ, οι! οι σιιοι!ι!ισ, οιιιοιιι!οι·ο

οπο!! ι!!ίοι!ο οοσ!ιιιιι |ιιοι·ι! ιιιι!οο!ισ, οποσ οριο! οοσ !ιοοι!ιισ σιιί

ιιιιιοισ ο/βοιιιιιι οοιιιιιιοιιι!ο! οποιο οοι·ι·ιισο!.

ΧΧΙΧ.

Ερισι. ΧΧΧ)Ί!!, Πο. ν111,ωσιοι. Π! Ο).

θιισοοιιιοσ .Ειιιιιωιιιο ει>ισοοι>ο ο.οι;.ιιιισ..ιινο.

Οιιο!ι!οσ ιο .5Σιιιιοιπισι ιιιιιιοι·οσ σο! ριιιιοιοι·οσ ού οισ οι!!

πιο ιιιοοοι·οσ σ!ιο! οοορσιιιιοιι!ιισ, ι·οοοι·οιιι!ισσιιιιι β·ο!ι·ισ ποσοι

(') @απο ιιτι!ισι·ο οιιμι!σιο ι·ιΒιισσσοιιισ ι ιιισσσ!!ι ωιιωι σοο!'ισο!ι

!σε8οσι πιο! Βοοι·οιο σι θι·σιιιιιιο (οσοι. ΧΧ!!!, οποιοι!. ν, οσοι. Χ).

(") Νοι!ο σιοσσσ Βοσι·οιο σι ί.!σειιιιιισ (σισιιιιο!.. !.ΧΧΧ!Χ, σερ. ν)

ισονιισι σιμο!ιι!σ μοι· ισιιισσσ ιοσοσι'ο!ισο οιιμιισισ πισω ιι!!'ιιιιιιιιιιιι

σ!σιιιισιιο σοι !οιισι ο .κι σιισσιιι οσσισσιοο!ιοι.

(1) Εκ Μιιιισι, ομοσ. οι!., Ισπι. Χ, σο!. 983. Τιι!!σ ι! οοιι!οσιο ιισ!!ιι

!!0.ιι1!Ηι:1 οιιι·!!ιιιοιιιοιισισ ορισοορί ο!οιιο οιιιιιιοιι!ισσίιιιι Μ!

πω!!! !!ΥΝ00ΕΝσισ ρι·οο/οο!ι οοιισ!ο!ιιο !οσ!ιιιι!ιιι·, ο οιιι!ιιισ

ιι! οιιιιο ιιοοισ σοσιοο!ιι σιιιι! ιιοσοσιιισ, ι)οσοι·ιιιιι ιιο!ιισ ορισιο!οι·ιιιιι

οιιιοιιοι!ιιι·ιο ρι·οοινι!ιιιιιισ !σοιι.σιιιι!!οιιι!ο. Ε! ίσου οιιιιι οιι οιιοο

οοο!οιιι!ιι σιιιι! ο||οσιιιι!ιιι·, σιιιι!ιοσο οιοοιιιιιιιιι οσ!, ιι! σο οικω

ρσοιιιί!!ιιιι!ιισ, ομοι·ο οοιιοι!οοιι!ιισ. δ! οι!! οοσιιιιι, σο οιιισιισ οσ!

οιιοοσ!ιο, ισ οοο!οσίιιιιι |οι·!οσσο σοβιοοι·ιοι!, ί!ιι σοοο! οιιιισσα

ι!!!ιοοιι!ίο οοσ!σο ι!ισοιοιιι, ιι! σα: ο»! σίο!οιι!ίιιιιι μο!ιοιι!ιιι·,

μου σ, οι!! ι!ιοιιοι!ιιι· οοιμσοισσί, ι!ιιιιιιιο σιι!ισ!ιιιοοιι!. @πιο σου

σοσ!ι·οο οι, σ! οισ σιιοσοιιιοιι!ιιιιι σο οι οιιοι·ιιιιι ιιι!οι·οσ! ι!ο ω.

Μειωσα !οοο ο! οιισ!ι!ιιι ρι·οοιι!!ιι!ιισ, ο! μοι· οποιοι οοιιιιιιοιιοοιι!ιιι·

»σωσει , ιι!οιιο σιιοι·ιιιιι οο!ιιιιοι.ι·οι!ι!οι·ο σο!ιοιιοιιι, οιιι!ιιισ ο!ιοιιι

οοο!οσιιιο οοσ!σαο ιιο[οιισοι·οιιι ..ι!οοιιι!οι·ο οοσ . οοιιυοιιι!. διοιισ

σο!!ιοι!ιιι!ιοο οιι οιιιιο ι!!ίσ /ιιοι·ίιι! ρι·οιιιισσιι. σοσ·ι·οιι!ιιι·: οιιιι!ο

σ!ιο σο! σο: ιιο.σιο πω, ο! ω» οοο!οσιοσ!ιοιι, σο!σιι σο!ιο·ιιο,

ροσσιιι! οοσοσοσσο σο/ιιοιο. Πο οι·οο /ιο!οι·ιιι!οσ οοσ!ι·ιι χω",

πι! !ιοοο-οιιιιο @ο σ!ιιι!ιο οιιιο.ιιι!ιιιιο!ο σιιιι!, ιιιοπι μοι· οσοι σο!

ιιπροι!ίοιοιι!ιιοι ο!ιοιιοι! οσοι οοιι!ιιιοο!.

› ΧΧΧ.

Εμισι. ι, ισ. σε, ωιιιοι. ιν ω.

θιιοι:οιιιιισ σειιιπισ 5121970202!! Με! Ι.νιιοοισιισιο`

' Ασιιιωισ ι>ιι.ισσει:σο.

Οι!! οιιι·οοοι·ιιιιι οο!ιιιιιιι οιιιιιιοο!ιοιιι σοσιι·οοι ιιίιιι!ι.οοιιι οσσο

ι!οσίι!οσιι!, οιιίι! σο ιιοοιιι!ο!ίσ οίιισ σοοο σοιι!ίιι! οοσ!ιιιιο!ίσ.

μσσσοιιισ ομισιο!ει ο Με μονοι !ιιιιιιιιοσει σο!!σ ιισιισ1ιο!ιο σο!!οσιιιισιιιι

οισομοσιιισ σο· 8. Οσοιισσισ1ι1ιισιισ μοι· ισιι.ιεσσο ιο σ!!!ιιιοπι σοι μσιισσι

ο οσο» ιιιιιι!ι μοι·σοιισ, ισ σιιιι!ι ισ 8ιιι·σοοιιιι σσιιιιο σμμ1·οσσο σοι

εσιιιισι ο σοι μοιοιιιι. σο! οσιιιιιιισσ οι Βιιισιιιισισ σι μσσισεεοι·σ οι

σοι σ`!ο Μισο, ο σ!ιο !ισσονσ σι σιισεεισσσιο ιι!!ιι σ!ιισσιι μοι· οιιιισιισσ

Ισ ομμσσσσισιιι, ισοοσσσ σ! σ!ιο οσο ιινοσσοσσ ο σο!οι·σι σι σσσοσσι ο!»

!πιιισσιιιιιι ιιινιιιισ σΙισ μσσισιισπισ σσσ!οσιιισ!ισιι. Πσπισιιισσ ιισσσονσ σι

(Σοσιιιοιιισ, ο Ιιιιισσοιπσ μσσιο!ιο ιινοιιιιο ιιιισσισιιι1ο ι! μσμιι σοοιι ο!ιιισι

σ!ιο ισ ω! σισμο!!σ σι σσιι11τισιισνιιιισ ιιο!!'ισσιει, !οοσ!ισ ιισσιτιισσισιι ισ

σιμοιισσσιιι ιιιιιιισσισιο σο!!'ισο!ιι πιοσοσιιιιιι σιι!!ιι μσσιο!!ιισιι σο! μπο

!οσιο σ'Αισιοιι. !! σιισσσιισ 1ιιιισσοιπο επι σιιιισ οσοσιο μσοίο!!σ πο!!ο

σιοσσσ σοοο 600, οσιιιο σι σιοοινιι σοι!!ει ομισιο!ιι εσσιιι!ιιισσιο (ΧΥΙΙ,

πο. νιιι, ιιισιοι. ΙΙΙ) ιιισισι1ιιιο!ι σε 8. 0ι·οιισσισ ισ σοοιισισιισ σο!

σι !ιιι ιιιιισ!ιιιι11οιιισ ιι Με οππο; οσ ο ισ σιοσσο Ισπισσοιιιο, ει! σιιιι!ο

ιισ!!'ιιιισο σοοιισιιισ ισ σισο!!ιι σε! σιισσσιιο μοσιο!ισσ ιιιιιι !οσοσο σσ

ω” :ισ ιι!σιιιισ σσε!ισιιισ ίσ!ιο8!ι σο νι!!.οσσ νοσοοιισ σι !ιιιιισσι1ιιι

(πο. πιο. εμ. Ι, πι». ΙΧ, ιιισιοι. Π' ). Ι (1

9) Εκ Μιιιισι, ομοσ. σι1. απο. Χ, σο . 951. ν1ιιω-σ νοσσονο ι

!ι'ιι€ισιιιιιο, Ισ σιισσσσ σ!ιο !σε8οσι ιισιιιιιιιιω σου σοι νοσοσιιι σιισσι σο!

699(νοσ. σομι·σ εμ. ΥΙΙΙ, σο. Υ'ΙΙ, μπι. Π, ιιισιοι. Π), ο πο!!ο ομι

στοιιι συσσοσσινιι σο! μσσσοιιισ σοοο (601) ειναι σιιμμσσσοιιιο!σ σ 8.

Οσοσοσιο ΜιιΒιισ σε ιι!ιιισι σ!ιο σι οσπιιιιο!ιονσιισ πο!!ο σιιιι σισοσσι σιιι

οιιισιοι ο!ι·ιοαιιί, ι σιιιι!ι ιπιμοσιονιιιισ μπασο ιιισο!ιιισ σσιιιιι νισσιιιι

ι·ισμο!!σ ιιο!ι σωσει !ιισο!ιι σιισι·ι, σσ σεισσσιιιιιιιιισ σιιμ!ιοιι!ι !ι·ι!ισιι

σει μσσιιιιισιο!ι. Πισω νιιωω ενοσ οσμοσ1.σ ιι σοοο ει! μιιμιι ισ σιισ

σσΒιιιιιπο ιι ω! ι·ιΒιιιισσσ, μοιο!ισ ισ ιι!ι:ιιιιι σοσιιτι ο οεΙΙε σσισ.ιοπισ

ιιιιιιισιιισ ιο μσσσοσιο !σ!!οι·ιι ο σώσω σκοπο οο!οοι·ι, ιιιι!ιο!ιοιιο οιιιιι·ιο

(601), ο πιο!. 5 σ!!σ!ισο σσ!!σ σ!σσσσ οποσ Ψι!!οσο ισοιιιινιισι ισσιι!ιιισ

ιιιιιιοιπο ισ Βσισιι, ιιιιιι ιισσισ!σ!!σ σου ιι!ισι ιιοσσονι ιι πωσ οοιιοσσειι

ιισιισ ο ισοιισιι!!ει μσοσιοσιιιιι σιι!!σ σισσσο μοσιο!ισο, ιισ!!ιι οποιο ισ

οοσοσσιιιο ιι Ρσσ!ιο ο!ισιο σο! ισοιιιισι.σσο σι 8. Αιισσοιι ισ !ιιοο!!ἐι σι

!οσιιισσ (εμ. ΧΧΙΙ, Μ. Π, ιιισιο!. Η, εμ. Μιιιισι, ομοσ. ω., ισιιι.Χ,

σο!. 962). Βι σιισσισ π1οιιιιιιισιιισ που ισσιιο πιω σιοσι·σο σε ιισι·ιιιισ

σοε!ι σοιιιιωι ιιιιιιοιιιι!ι: ο !.ιιιιιιιιιιι !οεοσιισσιιισι οεΙΙε ιιιισσσι.ιιισιισ

Ιπιμοπιιι!ιοιισ ι!οιιιπο Μαιιι·ί!ιο ο! Τι!ιοσιζο οιιοιισ!ισ, οππο ιζιιοαι·ιιιι!ιο

ιιισ ι!οιιιιιιιοιιο σο.σοοιι!οσιιιιο ρι·ιιιιο , οοι!ι·ιιιοιιο ι!οιιιιιο ιιιιι!οι·ιοσ οοιισιι!ο,

πιο ι!ιο !οι·!·ια ποοιιισιιιιι οι:!οοι·ιιιιιι, ρι·ιιοσέσοιι!ο οοιιιισ.σιιιιο ο! ομοσπο

!ιοο μαμα θι·ι·οοι·ιο, ιι!οιιο οοιισισοιι!ιοιισ ιονοσοιιι!ισσιιιιισ σΙοιιιιιι ω

σωρο Το!οσιιιο, Βιισι!ιο Ποριιιιιιο, Οοιισ!ι1ιι!!ο Νιιιιιο·ιι!ιιιιο , Μοπ!ιιιιο

8ανοιιοιισο, Ι/ιο!οι·ο Πιιισοποικο οσο., σι σε σει! πισσοσιπισ ιιιιιι μ1·ονιι

σοσιιι σο!!ιι μσοσοιιιιι σι Παοκ ιιο!!ιι ιιιο!σσμσ!ι σο! σιιοιισσ σιισιιιιιισ

σο! Μισο σο!!'ιιιιιιο 601.. ! Βιιισιοι ιιισιοιιιιι, σοι σιιιι!ι σι Ισ μιιι·ο!ιι

πο!!ο μσοσοιιισ !ο!1:σι·ιι, απο μσο!πι!ιι!πισιι!ο ι σιιιιισισι σιι!ιιι!!οι·σι

σο! μσοσισσ, ο σο! σοοο, σ!ιο σι ιιισιισονιιιισ πο!!ο μσσιιιιισιο μοσιιιιι·

ιιιιιιισισιισσ Ισ ειιισ!ισ.ιιι, σ μοι· σισσιισ!οσο ι ισι!ιιι!ι; ο ι“σσσο μισ οσοι

οιιοιιιο Μισο σι οιιισιοι ισ ιισσιισιο μοι· ιιιιιιιιιισιιο ω ι·οςο!ι σοι·σι ,,

σσιιισ απο ιι σου ιιισεσ.

Ρ. 11. Ν. (ιιπ.



Ρ!!!!!ΙΔ. Ν!!!

!!. Ε. Ν. 6ο!.

Ρ. Ε. Ν. θα!.

Ρι·υιαι!ο ι·οοοτοιι!!α.είιαί /!·α!ιαζι ο! ουο)ιί.ιουρί αυ.ι!τί !!ιατ011ι.9

Γααοίαιιοα.τίο ορίαου)ιί ρ!οααιιι Μαιο ι!υ!υαίυα.ι μοτο!αία ι!ο/ο

τίμιο, α! ο! ιαα!οο α!ι αο!ίοαο )αυιι!οι·οα ουια·ίαα!ιο, ο! α! ια

_ία.ε!ί!ία μα!!! .ιασ!ίαο! οιαιτο.τ.ιυο οίαα!ίο. Ωαοαί!αα οίμίι!οαι

.παρααι!ίο!α.9 /αα!οτ αυα!οι· σαα!ο!'α.τ ία !υοίο αμα! υίυ!αα!ο.9,

ιαα!!αμο α!ία ο·υα!ι·α Με! !ίιαοαοαι α!”ι·ἰοαιιοο _!ιιι!!οοε οιι:οαοο·ιτο:

ι!οαιμο α! ο!αρ!ίοία ί!!ίο !αί!ια!α, μα! ααι!ί!α απο ια!υ!οααα

μα! απ, οαα)αα!αα. Ε! μία πω.. Μ!!! οιαοαι!α!ία αοο!ι·αο

οιιοοία!ί!οι· ααο!υαί!α!οια ι!ίααί!α!ί.ι ο:οροο!α!,· ρο!ίαια.σ α! .ι·α!ι!ί!ί

ίιιι!ειρα!ίυιιο ροι·ααίι·οι·ο, ο! ί!α Μο Που αυ!ιί.ι ίαιροι·αιι!ο ο!ο!ιοα!ίο

ουαι·ιαοτο; μα!οιιαα α!!!ίο!ίο ρου ταοι·οο!!ο ααίαιαο οοο!ταο απο

!οο!ίυαο _ία.τ!ί!ίαο .ιαοοαταα!ιο, ο! !ιαία.ε οαιοιιι!α!ίυαίι οσοοίαρ!υ

α!ιυ.ι· τα [α!ατυ α )υι·αυίο αο!ίυιιί!ιαο ατοοα!ιο.

και!.

!!ρ!α!. και, οι.. οι, !ιιι!!ο!. ιν ω.

6'αεαυατυο 8ι>ιο.σιαυτου αα.4α.ειαι 5ααυιινωα.

· Ρατ!ίοορ.ο ματια! ο!α!ιίυ ιαοαοοι!ία οαίο!ί! μί !ιυαυι·αια .ιο

α)ιοαααι οααι!ιο! αεξα!υαοαι. Ωαία που αια!!ί ι!ο !ιατ!ιατἰα Ραυ

αίαοία!ί!ια.ι δ.4αυτιντ.4α α‹! ο!ιαίο!ίαααια Μο!!! ι!ίοιαι!αι·, Που

ραυρί!ίυ , αοου!ιασίίαο |οα!αιαι·ο, αιαμί!α‹!υ αοα!αα .ι!α!!ίααι

ααα!!! Μο ία οαιο.σ.ια ι!οοοιι!οι· αοουιααιυι!ο!, ο! /τα!ι·ί ουα)ιιοου

ρυμο αυ.ι!ι·υ ΠΟΤΟ!!! ία ουααοα!οιιο!αι !!αρ!ίαααο!ιοααο οι!!

α!αο!ίυ.ικ· ουιιοιιττα!,· μα!οαα.ι μια ι!ο ία!οι·ί!α ιαα!!υαααι ααίαιαο

μι· !ια)ι!ίοαια!ί.ι αι·α!ίαια αυ!ιί.ε βίαια! .ου!α!ίαιι!ί!ιαα !ι!ιοι·α!αυ,

ο! αρα!! Μαιίιιο.ε !ααο!οαι Μ!ιοαο, ο! αμα! υιααι)ιυ!οα!οια Πυ

αιίααια, οααιιιιυ)ιοτο .ι!αι!οια!αια απ, αιαμαιιι αιοτοοι!οαι )ιιυαοί!ια

αοααίαοι·ο, α!μο ααα αουτ-α ατα!ία.ι αο|οαοα!οα αιαααί!ααιαί υο

.ι!ταο )ιιυ.ιείαιαο αιοο!ίο υιααί!ια.ι οιοί.ο!οτο ι!ο!ιί!υι·ο.ε.

ΧΧΧΠ.

Ερ!ε!. Χ!!!!!, !!!ι. ΙΧ, !ιι!!!υ!. Π! Ο).

, θαααοαιυ.ι Όποια απανω!!! 5ααυιΜ.4α.

ΒυιντιΜ01υασ ,αι·αοαοα!ίατα )ιιυτ!ί!υαοαι, αο!αι·ίαια εοί!ίοο!

ιιο.ε!τααι, α!! ααα οιο)ιοι·ίοα!ία !αα ί!!αο !ααα.αιιί.είο.ιο συμυευα!,

α! ία α!ί!ί!α!οαι ρααυο!ιίαο Βατ!ιατ!ο!ιια αο!ιοα! ιιιαιιο!ρ!α ουαι

)ιαι·ατο. Ε! α!ου οαιροι·ίοα!ία !αα υιααίαυ οί ο!ιιαίο.ιο αυ!!ίοιἔ

!ομο ουασιααα!, α! Μαυ απατα, ο! !α!ία ο!ο!ιοα! ου!αραι·αι·ο,

μετα ία αιίαίο!οι·ίυ ραι·οο!ιίαο α!ί!ία αα!οαα! ιααοαα·ί, α!μο

οαιρ!ί.<ι οι..! Μο, Βου )ιαυ!οαοα!ο, ία απο υο!οτία.ε μια!! τοαιοαι·ο.

(Ι) Ε! Ματια!, αροτ. ο!!., !οιιι. Χ, ω!. 960. Ξροα!!1ι!οο, α! αιια!ο

8. €!τοουτ!υ ταοοοιιιαιιι!α α!! ρτοε!ατο α!ιιΙο α ν!!Ιοτο νοεοονο ι!! Ραο

ταιι!α τιο!!α οοιινοτα!οιιο α!!α !οι!ο 0ο! ΜΜΜ! 6ο!Ια ανα ι!!οοοε! ο

ρτον!ιιο!α, οτα ρτοο!!!ο οι 8ατι!οοιια, ο Ι'οτοο φιοΙΙ'!εΙοαεο ιιτοο!ι!ο !ιι

ιιυτιι!ιιαΙο, τ!! οι!! !ο ειτοαοο ραρα ανοα !α!!ο οοιιτιο απο απο! αναιι!!

(πιο. ευρω οτι. ν, !!!ι. Χ!!!, ρατΙ. ΙΙ, !ιιι!!οτ. !! ), !! ηιια!ο καθενα

!'!οο!α α! Ιοι1ιρ0 ιιιο‹!οα!ιιιυ, !ιι οτι! Βιιρα!οτ!ο οτα ι!ιιοο ι!ο!!ο ιιι!!!ι!ο.

Ο!!! α! μια! αταοτιιοιι!ατο οι!! Ιτονατα! αιιοοτα πο! 60!! τ!νοο!!!ο ι!οΙ!α

ε!οοεα τιιια!!!!ι ιιι!!!!ατο !! αιι‹!‹!ο!!ο ΕιιραΙοτ!ο ο !!.ιιρα!υτο, οοιιιο Ισ

ρτονα ιιιι'α!Ιτα !ο!!οτα ετοαοτ!αιια, ιιοιι αννοι!!Ια ιιο πια! ο!!α!α ααα!!

αοτ!!!οτ! απ!!! (ναό. !τι!`τ. ορ!α!. ΧΧΙ, !!!ι. Χ, !ιι‹!!ο!. ν).

(ει) Ε!! Μαιια!, οροτ. ο!!., Ισια. Χ, ου!. 960. ν!!α!ο ο!!!”οιιιιοτο ι!!

$ατι!οοιια, α! (ιιια!ο ο ι!!ι!ο!ια Ια ρι·οοοιιιο ορ!α!ο!α, ο !ο ειοεαο ο!ιο

παο!!! ιιοιιι!τια!υ ιιο!!ο όσο !οΙΙοτο ρτοοοι!οιι!! 6ο! 599 (ναό. ευρα

οιι!ε!. Ι.Χν! ο Ι.Χν!!, !!!ι. να, απ!. Π, !ιιτ!!ο!. !! ), τιο!!α αοΒιιοιι!ο

!ο!!οτα τ!! απο!!! ιιιοι!οιι!ττιο αιιιιυ 601, ο !ιι α!!ι·ο ‹!ιιο !ο!ιοτο οο!!'αιιτιο

603 (νοι!. !ιι!'τ. ορ!ει!. Ε!!! ο ΜΧ, !!!ι. ΙΙΙ, !ιι‹!ἰο!. ν!). Ε Βοιι!!αο!ο,

ο!ιο !! μια!! 8. ΟτοΒοτ!ο αρα!! !ιι 8ατι!οι,ςιια ροτ οοιιιροτειτν-! ιι!οιιιι!

αίτια !ιαι·!ιαι·!ο!ιι!, ο ρτο!ιαΙι!!ιιιοιιΙο Ισ α!οεαο Βοιι!!αο!υ, ι!! οι!! α!!τα

νο!Ια !οααοα! !! Μαιο !τι ατι'ορ!ο!ο!α τ!ο!!'αιιιιο 608 (ααα. !ιι!τ. ορ!ιιΙ.

Ι.!Χ, !!!ι. ΙΙΙ, !ιιι!!ο!. ν!). #

!!α ααα !ο ία Μο αο Μια!! |ο.ε!αια, α! !ο μαι! .οοι·υίοα!ίιιιιι

ααια!υαοια, ματια!! αοί!ια.ι οιααα!αα, αο!οαι!αα, ο! Μ!!! !ο απ!

ότι !αα αα!οαα! ου!!ίοί!αι!ίαο ουιαίαοαι!ααο.

ΧΧΧ!!!.

Βρ!ε!. ΧΧ, !!!ι. ΙΧ, !ιιι!!ο!. Π! (δ).

θαιοαυαιω .Ι.ανυ.οατυ αι>ι.τουι>υ ο.σωαιταπυ.

(!ια!ααι αυ!ιία βα!οααί!α!ίτ αοο!ααο ου!!ίοί!ι!αίαοια /αί.ι.ιο

ουμυ.ιοί!ο, μα!! ρα.ε!υτα!ί .ιο υίαί!αα!ία ατο !!!!ααιίαο ααίιαα

ααα, α! υ)ιυτ!ουα!, οααί!!αί!. Ναιι!ία!αια αίμίο!οαί αουτ! απ,

μα!! ία Μαιο μυια!‹ιαι !ι'αιΡα.αντι !οο!οι·ί.ι οοο!οοίαο αο.ο!ι·αο

ίο!οιτου αοοααι!ααι αυ!αιι!α!οαι αι.τία.ε αιυασι.ι!οαίιίαι ουιια!ι··ιιί

αο!αια!ιο, αο μια ου μα!! !!υαια.ιι ι)ι.εα ααοί!!αι·ααι Πο! ιαμα

ο!οι·ίυ ου!ιαοαο!ια!, άοοοιι!ίυ οα:ία!!ο οοιι!ίιιαοαο! ααίαιααααι. Ε!

αα!!!ο !ααι!ααίιααο: μία αα!ίμί Μ.ιι!ίο ια.είο!ίαο ρι·υαιο·ίυαο ευα

αταα, α! άοοαί!, ρααοοααί.ι!ία. δα! μία αοα!α!ααι α!! Μ.: οι!!

ΡυιιιααΜααια αο!ιαίυοααι [οιαίααια αο!!ο α!ο ουι!οαι αιμα

.ι!οι·ίυ ααοί!!α.ι Πο! !υ!!οι·ο, ο! α!! ααα, αατ!ο αοοοιι!αο /αοααα!,

αιυααε!οαία αοαυυαι·ο, α!μο ί!!ίο ουααι·οαα!ίυαοατ το.α!ί!!ιοαο

αιοααο!ιυιιααι,· αοοοε.ιο οι! α!, .οί ίτα,ιι!ο!αια Μο |αοι·ί!, ι!ο!αιιο!ί

αίαιυ.οί!ίυ ιααι!ία υιαιιί!ια.ι ουα.ε·οι·αο!αι·. δί αοαυ )"αο!ιαα Μο ααα

/αοαί!, αο !οο!α!οι·ίο αυ!αα!αο α! !υ!ααι υίαοα!ατ απο β·αο!ι·α!α,

αυ!αιιιαα α!, μία αιυαα.ι!οίίιίαι !!αα.4αν μυαι!ααι α!ι!ια!ί.σ

ρυοί!αια [απο οα!ι·α οίαί!α!οαι οα!ατί!ααααι ί!α αίοί!αι· α...!!

!α!ααι, α! αο ααα.ι· α!!! ιαοααο!ιαο αοιαααοαο!, .!0.αα°ινε.ιτ,

μοαι αιοαιυαα!αο Ε'ατοαΜπια.9 ία ιαυαα.ι!οι·ίυ μοι!, ααα!

ι!ίο!αια ω, ία α!υ-αιυ ααα )!οαι!ααι ι!οοαοαοαα!, α!ιυα!οαι οπο

ουα.<ι!ί!αα.ο: α! !ααιοα α!!ιί! οι!! μια! μα! ίιαροιι!ία!, α!ι!ιαο

!!ο!ιοα! υι·ο!αιατί. Λ!μο αο!ίμίαο, μαο ία Μαιο αα!ο ι!ίο!ί

Ε'ΡΙΡΕ.ΜΗΙ ουαάοαι!αο [αοααα!, ί!!! τουυαάαα!αι·, ο! οί ιαυαίσ

υαιαι!ια.ι· αρα!ίοο!ατ μίι!μία α!οια !!ινιαιΜπτυ.9 ία αίμα

.ι!οι·ίυ, μα!! !!ορα!ααοι·α!, αοο!ι)!υατί ουα!α!οι·α!: μα!οααο ο!

.τί ‹!ο !υου ραυ)ιι!οτ οαρι·αι!ίο!ααι οαα!ο!ααι αυ!αιι!αο μα· ασια

ο!ιζαιοι!ί!ιοι·, ιαοτοοα αίαί!υιαιααο ί!!ι!ια!α .ιοτοο!απ Ε! Μοο

μίο!οαι υαιαία βα!οααί!α.<ι υο.ι!τα ααα μια ντΤ.4ατ αο/οαουαο

ο!ιορυιια!, ο! ί!α οα α!ί!ί!οι· .9!αι!οα! οι·ο!ίααι·ο, α! Μ!! ι!ο !ααι!α!ιί!ί

ρι·υ!ιί!!ί!ίυαο, ί!α μυμο ο!ο Μπα ΜΜΜ μα!! ουιιο!τιιο!ίυαο

αιοτυοι!οαι. @μαι μια ιαυαα.ε!οαίι!ια !ίοο! /ι·α!οααί!α!ί αοο!ι·αο

οί! αι!)ιοαυαοααιιι ουιαιιιοαι!ατί, Μα!ααιια !αιαοιι ω: α!ιαια!αιι!ί,

οι! α, .ιια!υα ία.ι!ί!ία, αίοα! Με ι!οοο!, !ια!ιοα!ίο συιαιαοιιι!α!!ιαι.

(3) Εκ !!!αιιο!, οροτ. οἱ!. ααα. Χ, ω!. 96!. Ουιιιιιιοιιι!αα! ιιο!!α τιτα

οοιιΙο !ο!!οτα Ια ρι·ικ!οιιαα οι Β!αιιιιατ!ο, ροτ ιιοιι ανοτ ροτιιιοοευ

!'αροτ!ιιτα οι ιιιι τιιοιι!αΙοτο ι!'ιιοτιι!ιι! ιιο!!α οααα ε!! Ερ!!αιι!ο !ο!!οτο

τ!ο!!α ο!ι!οαα οαα!!ατ!Ιαιια , ροτο!ιο Ια !!ο!.Ια οιιαα οτα οοιι!!αιια α οι!

α!!το ιιιοιι!ατοτο ο!! !οιιιιιι!ιιο Ιοιιι!αΙο οι! Ροιιιρο!ιιιια. !! ματια ουτιιιιιο!!ο

α! νοεοονο οαα!!ατ!!αιιο Ια οεοοιια!οιιο ΜΙ!!! ιι!α νο!οιι!!ι ι!! Ερ!!”ατι!υ,

!ιιοατ!οαιιι!ο!υ ε!! αιιτ!το Η ιιιυιι!ε!οτο πο! !ιιοαυ ι!οε!ειιαΙο ι!α! Ιω!!!

τοτο, :ο Ροιιιρο!αιια τυα!!οτα Πα! ουσ !ο εαετα!ο αιιοο!!ο ο!ιο ν! ανοα

ταοοο!ιο, ο Ισ οοαοτ!ι α! ιι·ιοιιαο! ο!ιο ρτ!ιιια !ο α!ι!αιναιιο: !ιι ορροεΙο

α!! οοιιιαιιι!α ο!ιο Ια !'οτιο!αα!οιιο υτ‹!!ιιαΙα (κι Βρ!!αιι!ο ε! Ι'αοο!α πο!

τιιυιι!αΙοτο ε!! αοτο!!!Ιο ι!ο!!'α!ια!ο Ι!τ!ιατιο , οιι!ει!οιι!ο !'ιιυτ!.‹!ο!!ο πιατα

ι!! Οαα!!ατ!, ο ο!ιο ν! ιιτοαιοτιαα ροτ α!ιαΙο !! πιοιιαοο 6!οναιιιι!, ταο

οοτιιαιιο!αιιτ!οα!! !ιι.ρατ! Ιοιαιρο οι οεοΒιι!το α!!! ουαο ό! οοιιοοτ!.ο οοιι

ν!!α!ο ι!!!'οιιουτο α!! 8ατι!οειια. 8ατιι!ιτα ο!ιο 6!οναιιιι! α!α α!.α!ο ρτοροε!ο

νοταιιιοιιΙο α! Βιινοτιιο οι!! Μονο τιιοιιΜοτο, ιιο!ο!ιο απο απο! ι;!ορο

οοιιιρατ!οοο οτι! Μο!!! ι!! α0α!ο (πιο. !ιι!τ. ορ!αι. ν!, !!!ι. Μ, !ιι‹!!ο!. ν!).

Ροιιιρο!αιια ο Ια α!οεαα τι!!! Ματια τ!οοι·ι!αΙα !τι Ιτο ορ!ει!ο!ο 6ο! 591 ο 608

(νο‹!. αορτ. ορ!α!. Χ!.ν! ο Ι.Χ!, !!!ι. !, !ιι‹!!οΙ. ΙΧ; ορ!α!. ΧΧΧν!, !!!ι. Π,

μια. Π, !ιι‹!!οι. Χ!), ο!! !ιι ιιιι'α!ιτα ότι! 608 (πιο. !ιι!'τ. ορ!οι. ΜΧ,

!!!ι. ΙΙΙ, !ιι‹!!ο!. ν!). Νο!! οι! απο! α!Τοτιιιαι·ο ο!ιο Ι'Βρ!!ατι!ο, οι οι!!

οεαα-οτα οιιοοοτα, Γοεεο !'!ε!οοοο Ερ!!αιι!ο ιιοιιι!ιιαΙο ιιο!!α ρτοαοτιΙο

ορ!εΙο!α. 6ται!αιιο τ!ροτΙα πο! ειιο 1Μ·το!υ(ρατΙ. ΙΙ, μια! Χ!!!, οποία!. Π, '

απ!. ιν) !! Μονο Μαιο ‹!! ιιιιοαΙα !ο!!οτα ο!ιο τ!ειιιιατ‹Ια !'!ιιιρ!οιιιοιι!ο

ι!ο!!ο @ο νυ!οιιΙα α!!! ι!ο!ιιιι!!.

Ρ. (Σ. Ν. 6ο!.
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πριν. Ι ΧΧΧ!!! Ο.

ο. ο. Ν. ω.. !!ρ!οΙ. ΧΧΙ, Πρ. Χ, !πια!!ο!. ν ω. Ερ!εΙ. ΕΠΙ, Ι!ρ. ΧΙ, Ιπια!!οΙ. ν! (δ). σ. 0. Π· 603

θαεααρπασ Ευρω!!! ουσ! 8.ιααιινωε. 0αεααριασ Ώροι! οριαρασαρι ο.σωαπΜαο.

ορια Μαρ ροαοσοα!ίααα νριυ.4αΙΟυσ ί!!α αοσ ρου .πια @απο αρ |ι·α!ι·ο αασ!ι·α .Ι.Ιαπωριο ορίσοορα αρααοίιαασ,

οαιααιααιΙα!ίααο σοπ-οσο ροσ!α!ο!, μια: αιαριιἰ!αα‹!ίαααα αασ!ι·ααα ο! Μαι· ρααοσοα!ιασα, ο! οααοσαρ!αα·ία σαα·αρ!απ·ασα ποσοστο!!!

ααραί!α!ασ ίια!ααί!α σίαο αα;|ασραααι οπο!!! ίιι!οι·οοσσίααο ααα !ο ρα!οι°αα! ία|αραιατο; α!ραο Μου ααοοαι!απαίοα!ίααοια @ααα

[ωΙΜΙΠΒ"'9 8||ΙσθΓβ ρα"Ισπθω ΙΡΜαδ ΜΜΜΜ έ88ΡΗΠΒ"άαΜ (*) ΑΙΠι Ιο!!οι·αι Ε!!! α!οΙ Ι!ρπ·ο Χ! ρποοοα!ορο ροΙΙο σΙοοσο Πρτο :Μπα

]1Γ08ρΜΣΙ!!!!!8. ΟΝ!!! θΙ'Ω0 ΟΝ!!! ΙΜΟ!!! σπα, 9!!!!!π (Ιω (ω ΙΌπωπα α!απο ορΙσΙοΙο μα!! ο Χν!!!) ρω ρΙοαοαι !ιατα·ί!ααοασααι οι παατίαιιοα.αα>τα,

οίαί!α!ο π·σ.σο ροι·αί!ιο!, ανασα!! σίοα! α!οσίαΙοοα!, αα!οα!, αοσΙτίσ σα 9, ο!!! Ψή(!Μ ΒΡί·Ι9,0Ρ"Μ: Θ!!! ΡΜ!!! 8· οΙ'989ΓΙΡ Μ99ΗΨ199 Ι!! Μο!!

. . .. . . . . α! αρα!!! ο α!πτοΙΙρ α!! αιρρια!ιπο πι! νοοοονο νοροπ·ιο, α!!! Π!! α!οοΠροΙο ο

Ροδο!! Ρ""0"ΙΙ"8 "ΦΜαπά“Μ;Ρα!”παθ ά22αΜο!!” 8α!"Π"πεδ νΙο!Ιοπο Ιο π!εροΙΠνο Ιοπο ορ!οσο. ΟοΙΙαπ οοοορα!αι οοπρπροΙΙο ορο σΙοοσο

ο π!!! ρο!ίιπασ, α!! ΙΜΟ τ!! Γ!! Μα_!)!!!!!!!!!!!!8 υοσ!ι·αο !αί!ίααοια νοροι·Ιο Ι°πιρι!α!οΙ!ο ν!ο!!ρι!ορο. !Ι ν!οο ορ!ρὸ ορο αιοΙΙο ΙΙ ροτρο α!!

!ια!1οα!, ο! α αα!!α ουσ ί!!ίο οαα!ι·α σ·α!ίοιιίσ Μάριο!!! ίαιροα!ίρί ρω” ο 'Η “ΙΜ” Ι"”-""ΜΨ ''Ι 60!”!””Ι !”ω”ΙΙοΐο ν'"Μο ΡΟΡωσ ο

σοα!ο νοοοονιΙο α!! Ταπ·ποσ αρ 8πιπα!ο ο ο α!!! οπο Ι.τπισσο οι οριορΙο ο
_ _ _ __ Ε!!! , Β

ροΝα!!!α!ασ: Μ!! !!!!δ!!!θ"Ιδ είπω!! Μ!! Μαΐι!”α ΙΙΙΒΜαΐθ α!!8888 οορο!ι!ιια!οπο, ορο ΡοαιΙ!ρο Ιοσσο οαιοοοα!αιΙο ο Μοπ!ρ!αιρο ροΙΙ'ορ!ροορρΙ.ο

θ) 6.0,π,"".8,.8 άώ),αΜ8., Φαα“ΜΜ. θ) Ν” 88 ω!")08 088"π Ορθ Ιριπ!!αρο, ο ορο α!ορο Ια ριοτΙο α!! Ραιο!!ρο-Ιρ ν!πα!!αιι!αρ α!! αριοοΙο ο!ι!οορ

. . . . απορρι Ιοοσο σ!.πι!.α αι!!!α!αιΙο α!ο δ. Οποδοτιο, ρπιπρο ο Πιοναιρρι νοοοονο

οοαιραααοααι!, ο! αιαραι!ααα παρα ρασαοα!α!ιασ ααρααια!ασσο ααα! (Η εφ,,ΙΙ,,ω, ο ,,,,,,,,,, ,, νω,,..,,, "πο... α! Μ.. !ροοπ·!ρ (πω. μα.

]'ω)Μι Ρίι"”φω ω! υίάρα!ηρ_ .οι αερα. ..ο δαπ!., ρορ!. ΙΙΙ, ορρ. ΧΙ.!!! ο Χ!..!Χ ). 8!!!ρΙΙ.ρ ορ!πι!ορο

ρορ σιιι·ορρο Μπαρ!! ρ!! !π·ταρ!ορονοΙο, απο σ! Ιοσσο Ι!ρι!Παρι αιΙΙο οορι ρο

πρ!ραιΙο ορρΙ!οοι!ορο α!οΙΙρ ρπιποΙο !ιιι·τί!αποασο, ροπ·ο!οοορο ΙΙ Μαρο!,

_ ασπρο α!ο!!!σο!προ πιοΙΙρ οΙοπ·Ιο οοοΙοοριπι!!οαι, ο ο ροσορρο σοοορα!ο ροΙΙαι

οοοοΙΙοπιιαι α!οΙΙρ οπ!Ποαι !οΙοπ·ἱοαπ, οσσοτνρ ε!αιοΙ.εριορ!.ο ορο, οορρορο

_ _ _ _ αρα!! οο!ο!·οσ !ιια·ι·ί!αρα ο!ίααι προα!πα· οοο!οσία απαοα!ατα ία ΒαΙαρτία !ιι!.

Ι,· 8· Ν· 693· ΕΡΙ8Ι· νΙα Χι! Πωιω· Ιον!πι αποικία!! !απ·τί!αααο οοο!ασίαο !ιιτι·ί!ααα ία 8πιπα!!ρ!πι ρ!οτιιπιροο,οοαἰ!

θαροοριοσ .Μαπωρια ιει>ισοαι>ο ορωαιρωα.

()αααα!α ία!οπ· το!ίρίασασ ρα·σααασ ααα· !οπ·ροαίσ α·ο!ιαασ ουσιασ

αοι·σία αασοί!αα·, ί!α σαοοπαΙα!α!ί ασ! σα!!ίοί!αάαιο )!αίοααα, α!

οι·οσοοι·ο ααα ρασσί! απ: :αρα οαα!οα!ία. Βε.9ιορα1.4 σίραία!ορι

α!ιαα!ίσσα !α!π·ία: ρααοσοα!ίαααι ααα οααίοιασ ραοσ!α οσ!, σα!ασ!αα

προ! ρατοα!ααι σααι·οαα ρατί!απ· α! ροπαααί σα! σίαί α·α!ίαααΙιί

!ί!οι· οααιρο!αα!ααι α .!0.4ΝΜ2 αὐ!ια!α ίιια!ο!ιί!ο αα!ίαοι·ί. Ε!

ραία οαααα!οια οαασσααα ία!οα·οοαίοα!ο μι!!! @ασ-ρα Ιαα·πααραρί,

βα!ατα!!ασ οοσ!!·α, αα!!ιίοί!ίσ σ!!! Ιινααοεατιο α!ραο ΖΗΜΙ!

Παο /τα!ι·ί!ασ ο! οαορίσοορίσ αασ!ι·ίσ, σα!!! ερ αερα!!! Μ!.

ραα!ί!α!ααα α!ί!ίαοα!οι· οοασαπαο!, ο! ρα!! οαασί!ία αοαααιααίααο

!ι·αο!α!α !!α σο ία άοβαίαααΙο απ: ααα!!! !α!ατο /οσ!ίαο! ορ!ιί!ιοι·ο

σα!!ίοί!ααι, ααα!οαασ ο! αρσα ααα!! ίααίαία /αυαρίσ ασ ρορ!!

ροα!ίαο οαι·οα!, ο! παρα· ί!!ασ ρασ! ιΙο)!αί!ίααοαι ασπρα!!! α!ίραοα

ααα ρασσί! !ί!ίαίααα αοαιαιιατα. δ! αοι·α α!ίραα α!! @με οαοίσ οι!

ρι·ο/οτο-ιιααιαι σοα!οα!ίαια [αανί! αα!α α!αρίο!ασ, σαρίοα.!ααι Μπαρτ,

ο! φωνα ιιασ!ίσ Πο! !ίιααπαα !ιαροτο ρι·αο αοα!ίσ, τοραίι·ί!ο, α!

α!ι οο μια σα!! !α·ρί!ίιααια ία|αι·αια!!, αα!!α!α ταρρα!ιοασίααοσα

αοσ!ταο ααΙοααί!ίααίσ υα!αα! οα!αα!ασ σασ!ίαοιο.

(α) Ε: Μαιρο!, οροι·. απ., Ισια!. Χ, ω!. 890. Παρ !ι·ονο π·Ιρι·οα!αΙΙαι,

ρο ο!!ει!πι α!!! νοι·ρρο ρορ!! σοπ·ΙΙΙοπ·Ι Μπα!! Ια ρπ·οσορΙο ορ!ε!αΙαι, α!πιΙΙαι

αριαιΙο ο! Πορνο ορο πιο! 609 ΕαιραιΙαπο απο α!αιοο !πιιροτΙαιΙο ροΙΙ'ΙοοΙαι.

Ε8Π ο σωρο α!αιρρΙο Ια απορω α!αιοο ΕρραιΙοι·Ιο π·ΙοοταΙει!ο Ιρ οριο ορ!

Μαρ! α!οΙ 599 (νοα!. εορπ·. ορ!σ!. ν, Ι!ρ. αρα, μια!. Π, !ρα!!ο!. Π), ο

π·ορροναι Ια οοσο πρΙΙΙΙειτΙ α!! 8αιπ·αΙοεραι, ππιοραπ·ο 8ροο!ρα!οο ραοσ!ο‹Ιονα

ορο ο!ν!ΙΙ. Πρ! οορΙοσΙο α!οΙΙα ΙοΙ!οπ·αι οοριρι·πι ροαοπ·ε! απ·ροππιορριπ·ο

ορο νοΙα!αιπ·Ιοο ίσιο!!! οπου, ο ο! ανοσοο ΙοΙΙο ριοεΙΙο Ιρ Χωρα: ο ρορ!

Ιερα!ο ΙΙ ππιοΙ!να ραπ οαι! ΙΙ ρορ!ο!!οο Ιο π·αιοοοπραιραΙο ααα! Εορειαοπο.

(9) Ε!! Μαρσ!, αροπ·. πρ!. ω!. 344. Ωοριο ο ροτορο 0Ιαναιρπι! αραιΙο

(Ια σΙοεσο !θ!'8θ ορο Γρ ρορι!ρραο ροΙΙαι ΙοΙΙοπ·ρ ρποοοα!ορΙο) ανοαισο

πιοπιι·ραιΙα ! ρορ! οροΙριπιΙΙ ο Βοο!α!οπ·!αι ραπ· οι·οαΙΙΙΙι Ι:πρι!ΒΙΙοπ·ο, ρορ ο!

Πορνο προροπραπρορ!.ο α!απΙΙο ροπ·οΙο α!! 8. 0π·οροπ!α. Ι νοοοον! Ι.!ρουα!ιιο

ο Ιρροοοριο, ορο ΙΙ ρορ!! α!!! ρορ οορσ!ρ!!οπΙ ο ο0ρε!ρα!!ο! αι Ορι

πιπιιιπ!ο ροπ α!ο!!ρ!πο Ιο οορ!π·ονοπο!ο !ρεοπΙο ρορ Μικρα α!! α!ο!.!ει οι·οα!!Ιο

απο Βοσ!αΙοπ!αι ο 0!οναιριι!, σαρο Ι πιιοα!οο!πρ! νοσοαν! α!! οοα!ο !ροοτΙα,

ει! ορο!! Ι'αι α!!ποΙΙαι ροΙ 599 ορ'ιιΙΙπ·αι ορΙσααΙει ετοροπ·Ιορο 8ΙΙι α!πι πιο

π·Ιροτ!αΙππ (νοα!! απορια! ορ!σα. νιιι, Πρ. νΙΙ, μια!. Η, Ιρα!!οΙ. Η ). Βο

σΙα!οπ·Ιο ροΙ, ορο αΠοοοΙ αρρααοσσα, Ι'απ·οο τορροναι ΙΙ πιιορ!ε!οπ·ο α!ο!

8ο. Οαιν!ρο ο Ι.αιοσαπ·Ιο, 8!!! ρονοι·ριιαα πρ! 8!π·!οαα ο α!!! Πααν!ρ!αι (νοα.ΙΙ

σαρπ·. ορ!σ!. νΙΙ, Ι!ρ. ν”, ραπ!. Π, !ραΠο!. ΙΙ).

(οροπ·. ο!!., Ιοιρ. Χ, ω!. 448), ο ΙΙ Βοπ·αιτα!!, ρορ προρο οι·ρα!!Ιο οδο προρο

ρποΙοραΙο α!οΙ Μαρ!!! ροΙρι οοΗρ!ι!ορο α!οΙΙ'ορ!οΙοΙρπ·!ο 8ποροπ!5ρο, ρορ

αιοΙο οριριΙοο Ια !ιαι·τίιααοασο, πρι! οι!ειρα!!ο Π! !ααα·ίααοασο οοπρο α!αιο α!!αι!!ρΙο

ορ!οσο σωρο, ο α!!ρρΙΙι οποα!οΙ.Ιο ορο νοροπ!ο Ιοσσο νοοοονο α!! αποαιΙορο

αρτιο α!οΙΙο αιρΙ!ορο οοα!! νοσοον!Ι! α!! 8αι·α!ορραι: ε!ειιίαπ (οεΠ α!!οο).....

ορίσ!αΙα (;ι·ορασ·ίί !ο9ί!ιατ απ! Ι/οποτίππι ορίσοοροαι (ο!ορ Π! ορΙοΙοΙρ Χν!!!

α!οΙ Ι!ρ. Χ!), ία μα! (;ι·ορατίιισ ί!!! οοιααιΙσί! οίσίΙα!ίοααπα οοο!εσίατιιαι Ιερ

π!αιρορο!σ ο! Ιρπτ!!αιρορε!σ, απο σπιτια: οοα!ασίαο ο!! στα!!! ία δαπ!!ρ!αι οΙΙ.8ο,

!!α ο! ία δαπ·α!!ρ!ρ ο.τί.α!οα!ί ορίσοαιρα οαπααιαρια!αρ! αΙούικτ·πια!. επαιΙ!αιρ.,

('ααοα., ραπ!. !! , ρορ!. !!, ρορ. 99, α.ια!!!. Ι.ριιπΙρ., Ι"|55). ?απο ΙΙ ν!οο οι·πρ

ριαιρ!Ιοο!εαριορΙο ροΙΙο ορο !πια!ρι!ορ!, Πρροι·οοορο ΙΙ ΡαιοΙΙρο νοσοονο

!αππία!ιοπσο πιιοπ·Ια ροΙ ααα (α!οΙρι ορ!οΙ. Χν!!!, Πρ. ΧΙ, !πια!!ο!.. ν!)Πι

οοι·Ιαριορ!ο νοσοονο α!! Τοπικα πιοΙΙ'Αρπρπο !!α αρα! 599, ο ροπ·ο!ο Ισ

ο!ι!οπροΙο οι!αιρα!!ο νοοοονο !αατοασα: (ορΙο!. Χωρα, Ι!ρ. ν!!, ραπ!. Π,

!πια!!οΙ.. !! ), ο Ιοα!α!ονο ρορ νορ!!αι οι·οα!οπαι! Ια οΙοοσο, α!! οαι! δ. θποροπ!ο

απο ροι·ΙαιΙο ρονο αιρρ! ρπ!προ οοτ!νορα!α ο !ίοΠοο νοοοονο α!! Μοοο!ρρ

(ορ!αι!. ιραιανιιι, Ι!ρ. !, Ιρα!!ο!. ΙΧ), ο ροπρ αερα!! α!αιρρΙο ΙΙ προα!οο!ριο

ΡαιοΙ!ρο νοσοονο !αατίααοασο, ω! Π! προοοιρπιρα!ρ!αι ροΙ 599 Ι'ρριπρ!ρ!

ο!ποι!ορο α!οΙΙρ ορ!οσο α! !.!ρρπ! (ορ. Χ!!! ο ΧΧν!, Ι!ρ. Π, ραπ!. !,

!πια!!οΙ.. Χ), νρορρΙ.ο ρορ Π! π!προι!ορο α!! Α8ειΙορο (ορ. Π”, Πρ ΙΙ, ραπ!. Π,

!ρα!!ο!. Χ! ), ..ωραιο ρορ ρο!ορ .!ρ νοπαιρ προα!ο οσσοι·ο οποα!απΙο νοοοονο

α!! 'Ι'οι·ποσ !πι δρπα!οΒραι, μωρο ρορ!! ορο! απτο ΙραΙΙοαιΠ ροα·οπ·ρονρ

αριοΙΙαι οοαΙο ΙΙ νοσοοα·ο Μοπ!ρ!ρπιο. Ινοπρπρορο ε! ροΙοαι α!!ι°ο ορο νοροι·Ιο

(αιΙ. Ιορ. Ι/οαεροα ο |/οαατἰα) !οσσο νοοοονο α!! ροα!ο !ροοτΙαι, ρο!ορρ α!ρΙΙο

αιΙοσσο ΙαιΙ.Ιοπο 8π·οροπ·Ιορο ο! π·Ιοαιναι ορο Το νοοοοα·ο α!! !!!ρορρ ροΙΙο αΙοΙΙρ

ρπον!ρο!αι ρορ!! Αρι·ριπ! (αρ. Χωρα, Ι!ρ. ν!!, ροκ!. Π, Ιρα!!ο!. Π),

ορο ροΙ 599 Π! α!οραιΙ.αιΙο οορ οΙΙπΙ νοοοον! ο οα›Ι α!!παοορο 8ρρ!ρο ρορ

!ρα:ριΙπ·!πο αιαιΙΙο !ιρραπΙ.αιι!ορ! Ι`αιΙ!ο ο Βορ!Ιπιο!ο νοσοανο α!! !!οερΙα Ιρ Ορ

Ιαιρπ·Ιαπ (ορ. ιαπ.νπ, Πρ. ν!!, μια. Π, !πια!!ο!. Π), ο ορο πιο! 909 Π!

!ροαι·ΙοοΙο απ!! ρορα !ρο!οριο ο! νοσοανο 5ΙοΠαρο α!! σροα!!πο ο Βοπρο

αιΙοαπρο Προ! αρω- τοο!α!οι·αι ροΙΙ'ορΠοο ραιοεο οπο! Βι·πιι! ο α!ο! 5αιρπι!Π

ροπ οσο α!οΠο ραιο!Πορο α!ο! δε. αιροοΙοΠ Ρ!οΙι·ο ο ΡαοΙο (ορ!σ!.. ΧΧν!!,

Πρ. Χ, !ρα!!ο!. ν). !ιι οαιαπρΙο ρα! ο (!!ονπιπιρ! , ρπ!αραι νοσοονο α!! Παρα!

!ιι ΒαιΙπροι!ο, ο αιρρποοσο α!! Βορ!ΙΙαιοο Ιρ ΠρΠιρτ!αι (ορ!ο!. ΧΧν, Πρ. Π,

μια!. !, Ιρα!!ο!. Χ), α!αιΙ αριοΙο ο! Πειραια ρποπροπ!ο απ!! 599 πι! 598 α!οΙΙ'οπ·ρ

νοΙερτο (ορΙοΙ.. ο!!., οα! ορ!ο!.. ΧΧΧ!!!, Πρ. ν!!, ραπ!. !, !ρα!!οΙ. Ι),

ο8Π ο ρορ νοπο ορο ροΙ α!ο!Ια ορρο 599 ε!! Π! οοριριοαιοπι α!ο δ. Πποροπ·Ιο

Ια ν!ο!Ιρι!ορο α!οΙΙο όρο ορ!οοομαιοαιρΙ.! !αι!!°ἰα!ἰπο!Ι6ἰ£ ο! !ατι·ί!απαο (ορ!ο!..

ΧΧΧν!!!, Ι!ρ. Π, ραπ!. !, ΙραΠοΙ.. Χ), ριαι ρορ ωραιο ορο (απο ρα!

νοσοονο α!οΙΙαπ ροοορα!αι, οοπρο ρω· ααΙαπο !ροοοροαιρ!Ιο οποιο ορ!ρὸ !Ι

ν!οα (οροπ·. ο!!., ρορ!. ν!, οαιρ. ν), παρα! σ! Ιιαι·Ιαι ρποναι οοπ!α α!οΙ αορ

Ι.παιπ·Ιο, 8!αιοοΙιρ σο! ορο! α!ορο (598) Ια οΙοορο ρορΙ.ο!!οο δ. 0ποεοπ·Ιο Ια

πιρροΙΙπι οα>σοανο σρπί!!α!ίπο (ω. αρ. ΧΧΧΙΙΙ, Πρ. πρι, ραπ!. !, !ρα!!οΙ. Ι).

Μα απο! αιρραιρΙο ραιοοο ορο εκεινο α!!ΙΙΙοοΙΙΙα, Μ!!! αριαιΙο ρορ νοα!ο

οοσοτο! Πι!!αι αΙ.!ορ:!αρο πρι! πρ!! οοπΙΙΙ.οπ!. δωρο ροΙοοαι! ροΙ 599 πιο

οοπραρα!απ·ο οι θΙοπιαιρο! νοσοονο οαιρΙΙΙαιΠπιο Πι ν!ο!Ι.αιι!ορο α!οΙΙαι ορ!οσο

!αι·α·ί!ααα !πι δαπα!ορρρ (ο!!.. ορΙοΙ.. ΧΧΧν!!!, Πρ. !!,ροπ!. !, Ιρα!!ο!.. Χ)

(3) Ε; Μερα!! , αροι·. οἱ!. Ιοαπι. Χ, οαΙ. Μ!. ! Μπιαιπ·Ιιι! Ια Ιπ·αισίοπ!πορο

ρΙΙο !ρα!!ι!ορο 8οο0ρα!ρ (599). ΠΙαιραιαι·Ιο ε!!! οααΙορΙ.ο μοι· α!!! οπο!

ειναι! παρα αΙαιο οορσ!ρΙ!οπ! ορο 8ονοπροεαοπ·ο Ι'ορ!ροοραΙο ο ορο ροπρο,

ο σοΙΙα Ια ορο ριι!οι·ΙΙρ. Ωοε!υπο, οοπιιο αιοοααΙο ορο!!! οοππιρπο Ιπι ορο!

σαπιι!ρΙΙαιπι!!, αιραιοααναιρο αΙοΙ οαρ!!αΙραορ!! ροΙοι·ο: αρι!ραΠ 5. 0ποροτΙο



ΝΗΜΑ. Μ?

πιο!" ροι·οοι·.ιοε οπο! οοιιο!πιιι·ίο.<ι πι!!! ποοι·οοιπιπ.ι, πιο ιιπροι·ίοπ

πι: οοίοι!οι· οιι:οοιιιι!ιιι·, ο! ι·οποπιι·ο ι!ίοοιιιι!, οποιοο!ιο ίποιιιιΙο

ιιοι!ιιι!ιιιο και ι!ιε!ιοιιιι2. Ριιιο!οιιιιι ριο!ίιιοι ο·ί!ίο·ί, ιμιοπ ιιο!ιίο

ιι:οιιίί ποιιιίπο [ποιοι πιιοοποποοιπ, Ρθ!' ἰιι!οι·ο!π ρι·ιιοοοο!ίιιοι

πεπι€ιπιΠ0ποιο πι:|οποοι·οιπ 2ι·ιιιιοποίοιπιπο. Πάσο! ιιιι:ροι·ίι·ιι

πι! πιο, πι: σο! ω, ω! πιο: πο! ι!οιοπι, οποιοι! πιο οο οι ,Μαιο

οοιιιιιιοπί ριπ!ίοι)ιιοι·ο ρι·ιιο.πιοιιι!, σα! £οι!ιοιι .ι!!ιρο!π ω! οπο!!!

οπιιιίπιι.ε ί!!πιιιιιιοι ι·οο!!!ιιοι, οοινιιιιοπο Μπι! .ιοι·ι)ιιιι πο οοιίοπι

ρι·ι:!ίο 2ι·οοεο!!!!ι!!, οπο! (π) ιι!ίιοι· οποιο οιι!οιο!ιοο /ιιι·!ιοιι σο

οιιουοι·ο, οπιι!ίο!ιιοι σο: σπάει” οποιοι πο!! ιπιιι!ίοι:ι·ί!οι οιοοι·οο!ιο.

οι: !π ποο!!'οππο, ο πο! ροο!ο!!οι·! !!πο ο! 599 !!ι πιοποο!πιο οτι! !.π!.!ον!ιι

οοοιιρο!.ο πο !!!ο!!π!!!πο? (ορ!ο!. ΜΧ, !!!ι. Ι , !ππ!ο!. ΙΧ, ορ!ο!. ΙΙ ο ν!!! ,

!!!ι. ΥΙΙ, ροκ!. Π, !ππ!ο!. ΙΙ). Β οπρρο!!!ο οι!οππ!ο, ο!ιο !!ι ο!ιιο.ιο πιτ·

ι·ί!ιιιιιι ι.!ο!!π οπο!!! ορ!ο!ο!ο κιαν!!! ποπ !οοοο ιιπο!!ο οε!ο!οπ!ο !π δω·

ι:!ο8πο, πιο !'ο!!ιιο πο!!ο ο!οοοο ποπιο !π 'Ι'οι·ι·! α!! Ωιι!ο!ι!·!ι!, οποιο ο!

ρο!ονο οοπιιπο!!ο!·ο ο! ρ!·οπο!.!ο νοοοονο !!!ονιιππ! !!ι ν!ο!!οι!οπο ποΙ!ο

ο!!!οιιο ιιιιιι·ί!!ιιιιοιι.ιο, οιιο!ο π! Τοοι·ο πο!!Π!!!!·οιιο, ο ι!!!·ο! οι!!! π!ο!·!ο

Ροο!!!ιο πο! 599, εο οοο!ο! ν!νοι! ι!ποο!·ο, οποιο ο! ο νοπι!!ο ρ!!! !ππιιπι!,

ο ν!εοο ο οοοορὸ ποο!!ο εοπο πο!! ει! θ03? Οο!πο ρο! οοπο!!!ο!·ο οπο!!!

πο!οροι!οπο ροπ!!!!ο!ιι !!!!!ο ο! νοεοονο π! Βοο!!!!!οο πο! 599 οο!!ο πο!ο

ροι!οπο οοπι!Β!!ιιπ!ο ίιι!!ο ρο!· !ο ο!οεοο οπ!οοο ο νοποτ!ο νοειοονο π!

Β!!ιοπο (ορ. ιινιιι, !!!ι. Χ!) πο! θθθ, εοοοππο ! !!!οι!!!π! (!·πι!!ο!.. ΙΙΙ),

ο πο! 603 (!πι!!ο!. ν!) ιιοοοππο !! Μιιπο!? Νο ο! ρ!ιο π!ι·ο ο!ιο οποιο ο!.ιι!ο

ι!ιιο !ο νειοοπιο πιο οοοοππο!.ο οπ!οοο, πο!! πιο πο! 5θ!, ο !'ι!!!!·ο

πο! θ!!!) ο πο! θθ!!, ροτο!ιο πο! ρι!πιο π! πο!!! οπο! !!ι !!ιι·ι·πιιιιιι ι!! Βοι·

ι!ορπο ο !ο £ιιιιι·ίοπιι ο ιιιιιι·ί!ίοποποο πο!!'Α!ιι·πιιο οι·οπο οοοπρο!ο πι!

Ι!Ιο!·!π!οπο ο πο Ροο!!!!ο (νοπ. οορι·.), ο π'ο!!!·ο ροι!ο ο !ποπ!!οο !π !ι!!!ο

!ο !ο!!οι·ο οοπ οι!! 8. Ωι·οοο!!ο οο!ποιο!!ο ιι θ!ονι!ππ! !!ι ν!!!!!οποπο ε!!

πο!!ο οπ!οοο πο! ό!!! οο!!"π!!ι·ο !ο!!οι·ο !π οι!! !π οοιππιο!!ο ο νοποι·!ο

πο! θ!!!) ο πιο. ()ιι!!ιπ! ποπ ι·!πιιιπο ιι!!ι·ο ν!ο π! οοπο!!!ιιι!οπο, !ποι·ο!ιο

εορροι·ι·ο οπο οπο οο!ο πο !ο !ο!!οι·ο οοι!!.!ο πο! ρορο ροι· !ο ν!ο!!οι!οπο

ι!ο!!ο οπ!οιιο ιιιπι·ιοποποο ο !πι·ι·ίιιυιο νιιοο!ο ρω· !ο πιοι·Ιο πο! !·!ορο!.!.!ν!

!ο!·ο νο5οον!, ο ο!ιο πω!!! οεοοππο οο!!ο ρι!!!ιο ι!πο!ιο !'ι!!!ι·ο π! Προ!!

!,;!!ι οοοι!ρο!ο πο Ριιο!!πο (νοπ. οορτ.), ο!οπο πω!! ποο!!πο!! πο δ. Πιο

Ηοτ!ο !ι·ο νοιιοον! ρο!· οοορο!!·ο !π ο!οοοππο πο!!ο πιοποει!π!ο !'ο!!!ι!ο

ποΙ!ο ν!ο!!οι!οιιο. πι!!! π! Μ!! ν!ο!!ιι!ο!·! !οι·οπο πο!!! ππ!ιπ!ο ί.!!ονοι!π!

π! διιο!!!οοο ο !'οπο!·!ο π! Β!!!οπιι; ο !! !.οτιο !ο 5!.ο!οπο, νοεοονο οι

ιιοπο !ποοι!ο, ο! ι!πο!ο οο!ιρι!ππ!.ιιιποπ!.ο ο !'οποι·!ο !οοοοιι! !ππ!ι·!!!ο !π

ο!οπιι! οοπ!ο! ο πο!!ο οπ!:!οπο πιι!πτ!πο !ο ιποπ!ονο!ι! !ο!!οι·ο Μπι οι

!!!ιι·ο Χ!. ΙΜ! οπο πο οοποορπ!!·ο!ιπο οπο π! !ο!!οι·ιι ει! ·ιιο.ιοοι·ο .ιρπ!!!ιιιίπο

(Χιιιινπι, !!!ι. ΙΙ, ρω!. !, !ππ!ο!. Χ), ε!οοο!πο οπο Ι°!ρο!!2!οΙιο, οπο!

οπο πιοποο!πιο οο!!'ο!!!·ιι !ο!!οπι ε! Βιο!οπο ο ο νοποι!ο (ορ. Χν!ΙΙ, !!!ι. ΧΙ,

!πι!!ο!.. Ι!! νο! νι), ο! πονοιιιιο π!ι·ο οπ!.οροο!ο, ο πο!ιιπ! !·!οο!!οοο!·ε!

οο!!'Ερί.ιιο!οι·ίο οι·ι·οιπι'αιιιι ο! οπο νοιο ο ρι!!ι!!!!ι·ο !!!ορο, ο!οο πο!

!!!ιι·ο ΧΙ, ο ο!ιο !!ι ορ!ο!.ο!ο πιο! πο!!ο ο!οιιοο !!!ι!·ο ΧΙ, !ο ποο!ο πο!

!'οπ!ι!οπο ιποπτ!πο νοποο! !ππ!!·!πο!ο ο!οι·ο οι οι·ι!!πί οι μπώ! οοποίοΙσπ!!

Τιιιιι·πιιι.ι, Τοπίο οι ()οοοο!ίιι.ι, ο πο!!ο οπ!π!οπο ιποπο!οπο ρ!ο!ιί οποί

ΜΜΜ!!! οι ιιιιιι·ίιιοοιι.ιί, ε! πονοοοο !πνοοο !π!!!ο!οι·ο ο!ει·ο οι πω!!! πανί

Ιπποπ.ιί, !ιιπι°ἰιιποπ!·ἱ ο! προι·ίωιιιιο. Οοπο!!!οποιο ι!πο!ι!ο !οπεο πο!!! οο!

!'οννοι·!!!·ο οπο !! !!·ο!!ο πο!!ο οοππο!!ο !ο!!οι·ο (ΧΧΧν!!!, !!!ι. ΙΙ ο !ινι!!,

!!π. Χ!) !·ο!ο!.!νο ο!!ο ρο.πιποο!οπο ο Μ!!! οοπεορτο2!0"ο πο! νοοοον!, ο ο!ο!ο

ι·!ρο!·!ο!ο πι! (!!·οι!οπο πο! οπο Βοοι·ειο, ροκ!. !, π!ο!!πο!. Ι.ΧΙ, οπο. Χ!.

!! εοο!πι!!!!οο , ο οο!!οοο ο Υ!!ο!ο π!!'οποοι·ο π! 5οι·ποο!ιο, ιι!!!!ιοπο

ο!!Το!!ο ρι!π!ι!οπο ε! οεοδο!εεο. Ι.ι!!οι·ο πο!!ο !ο!!οι·ο ροιι!!!!ο!ο οι·ο

Βοποο!οι·ο, ο5ε!ο ΙΙοποπιο (οοιιιο ποΙ!ο οι!!2!οπο π!οοι·!!ιο), !ο οποιο!!

π! οι!! ο !”ο!!ο !ποιιι!οπο !π ο!!ι·ο !ο!!οι·ο πο! 599 (νοπ. οορι·. ορ!ο!. Π,

πο. ιιΙΙ, μια. ΙΙ, !!ιπ!ο!. ΙΙ), ο! οοο!ο !! ριιρο ονοο ο!!ι·οο! οοποο

οποιο !! ρι·οπο πο! π·ο!!ιοπιο, οπο πο!!ο 8οι·ποριιο οι!! είπω οροπ!ιο

ο ποιοι! ο ι!!ο!ο π! !·οπο!ο (.·ιοοιι!! Μπάνιο). @οοο!.'ο!!!!πο πο!!ιι!ο οροι·εο

ιμιο!οπο !ι!πιο οι!!!ο οοππ!ι!οπ! ρο!!!!οπο ποΙ!ο 8οι·ποεπιι πο!!ο ορο

οπο!·ο! πο! 88$!.0, ο πο! οοιιι!πο!οι·ο πο! οο!!!ιπο εοοο!ο οι·!ο!!οπο,

ρο!οπο εοιππι·ο !ππ!οοι·ο οπο !π ιο! !οιπρο !'οο!ο!·!!!ι πο! οι·οο! !!προ

ω!! !”οεοο εοοπι!!ο οποιο! ο! !ο!!ο πο!!'!οο!ο, ο οπο ροι·ο!ο ! 8οιιπ!,

ι·ορο!οπποο! π! οπο, οο ποπ π! π!!·!!!ο, π!ρο!!ποο!! πο!!ο εοπο ορο

ε!ο!!οιι, !ο ι.ιπι!!ο οοοι·ο!!ονο !π ω!!! ! !ι!οοιιπ! !οι·ο !'ο!!!ι!ο !ιοοο!!οο

πο! ρι·ο!οποιο!ο, εο!οοεοιο ρι·οοοιι!ο!·ο !! οορο εορ!·ο!!ιο πο!!ο ο!ι!οοο

π! οπο! ποπ! (παπα), οπο, ρου οπ!!οπ!οο!ιπο οοο!οπιοπιο , ο ιιοοο! !!ι

!·!οοοπ!ι!οιιο π! ρο!οοιο, ο! πονοπο ροι· !ο !πποπι! ο! ρι·οι·οιιοο!! ο

οι!!! οπο! !·οοε!!.οι! πο!!ο ρ!·ον!πο!ο ι·οπιοπο (πιο. ν! πιω-οι., πι· ο”.

ρτοι·οπο.). Ροιο ο πι! πο!οι·ο !ο οοπ!!ποπιο π! 8. 0!·οΒο!·!ο, !! οπο!ο

ροπο !! ρι·οπο π! οπο! !!πιπο!ι!ο, ο π!ι!ιοο!!·ὸ οσο !ο!ο ο!!ο π! ωσπο

ι·οι!οπο, οοιπο ε! ροεεο οοοι·ο!!οιο !! π!ι·!!!ο πο!!ο ρο!ο!·π!!!! ερ!ι·!!οο!ο

απο!! !!ινοπο!·ο π! !οιπροτο!!!!! πο! πω! ο!!!·ο!. Ι1ο!!ο εο8οοπιο ποι

!οτο ρο! , ο!!.!·ο !ο πιο οποιο (ορ!ο!. και, ΠΑΠΙ, ΠΧ, !!!ι. Ι, πιο!. ΙΧ,

ορ!ε!. ιο!ν, πι!. πι, !πι!!ο!;. π!!! ορ!ε!.ΧΧΧΙΙΙ, πο. ιν, !ι!π!ο!.Χ!!!;

ορ!ο!. Ι ο Χ!ΙΙΙ, !!!ι. ΙΧ, πιο!. Ν), ορροι·Ιοοο ρ!!! πιοππ'οο!οιποιι!ο,

οπο !! οπο!!! ροπ!ο!!οο ι·!οοποεοονο ο ι·!ορο!.!ονι! ο ιιπ !οιπρο π! .εορτο

πιοι!οπο! ποιπιπ!ο !!ιιρο!·!ο!ο πο!!ο 8οι·ποοπο.

ΧΧΧ)!!!.

!!ρ!ε!. ΠΧ, !!π. Π, !ιιπ!ο!. ν! ω.

0ιιιιι:οιιιυ.ι Υπο.: οειοεπ.ιοπι $ιιοοιινι.ιιο.

Ε:οροι·ίοπ!ίο πιο πιι!ίοιοι!ι: οοιπροι·ίοιιιε ο·οιιοιΙοο!ιιιι οι

δοιποιιν1.4 ι·οποιίιιιιιι οι·ουι·οι |ιιιοοιιο ιιορ!οο!ιιοι,· ιιιιι!ο ποσο

ι·ι·ιιι!ίε.ιοπιιο /!ιποι· οι ι·οο)ιί.ιο·οριιο ιιο.ιιι:ι· |.4ιν0.4Ιι1ι1.9 πεπο

ιιιοιι!ιοιππο /ιιοι·ιι! οπ)ιιι·οοπιι!!ιο, Με! Με οπο ει·ιιοο!πε, ιιο

οίιιιρ!ίοίιιιο, ο! .ιιφοι·ιιοπίοιιο ιιοοι·ιπιπο, οπο!!! πιω ι·ιπιι!ιζι2ί,

οιιοριεπιίοι·ο!. @πιο απο !!ι! ο!! πωπω ο! οι! α!ίοιιιιιιι οι·ιππιι

!ίοποπι οπο πω! ποιοί! ιπο!ιοιι.!, οοοοιιοιιιιιοι οπο! οοο!οποο

ι!!οιιο π'οιοιι.ιππ Οι!! ιιιο|ιπποε!ιμοτοπι οι· ποιοι: ιίιζιιι·ιοιιοιιιζε

ιιοοιοι·ί!ι!ιο οοιιιο!οπο, πι! ι·οποπι ισοποποοπίο απο ροι·ίοιι!ο πιο

.ιοί!ίι·πο οι· ιι!!!ίιοι· .ποποιοι2 οι·πίποιο. Ποιοι ει' πιο!! ί!πο πω!!

ποσο ποι)!οοιιιο οιι:Μοι·ίι, παπι! ει: ιιοι·οι·ίι ποιοι· πρωι! πιο ι·ιι

ποια· ο!ιοιιιι2οποι οιι:οιιοοι·ιε. Ω·ιιοπιιιοι ποιο ροεοοιοοι·οο ποπ

διιιιοιιιι.ιε ρο!ίοοιιιοι, οι οπο! πίοοι·.ιι.ι οπιιιιοιι! ιι!!ιοιιιιιιιι·,

δοποιοιιΕπιορο!!ιιι πιο οοι·ιοιι ιίο!ιιιιιιι ι·οιιιοπίο ριο/!οποί, ποιοι

Μπι! πιο οιι-ιιιπ οοποοι!ιπι·οο. δικ! οι ι!!!οοποποιο βίο ιιοσπ·ο

Β027ΙΡ.40ι0 .ιοι·ίρ.ιίιιιιιο, οι .Μαιο οι πιο ι·ειιιοι!ίο ί!!ίιιιι ριπ

οίποίιιο Μπάσα! ιιι!Μοοι·ο .ιο!ι!!πιιιι. Οι: οοο!ιτείίε ιιιι!οιπ οπο:

οιιι·ιιι·ο .ιιιοοι·πο!ίο!ιο ιιιι!ίοιιε!ί, ρι·ιιοπίο!ο ι·οοοιοοι!ιζιιιιιιιο οπο!

οι οοι·)ιί.ιοο)ιο ιιο.ιιι·ο .!.ιιιυ.ιπιο ει·ι·ι)ι.είιιιιιο, οι οπο οποιοι!

οι·πίπιιι·ο,· .πο ιιιιιιοπ, τι! ποπ οιιιιιι·.ι οι! οριζιοοριιιιιιπ πο οοο!ιο·ιο

@απο ο!ίοιιιι!!ιιι·. Ναι!! οι: οπο! οοιιοοιιίι ιι!ιοε οι·πιπαι·ο, οι!

(Ι) Εκ !!!οπε!, οροι·. ο!!., πιο!. Χ, ω!. 380-8ι. Η!!! $οπο ε!! οπο

πο!!! οοπ!ο!πρ!ο!! πο!!ο ρι·οοοπιο !ο!!.οιο, ο πιο!!ο ο π! νοι!ο οοποι·ο

!ο πο!!ι!ο οπο 5ο πο !·!οονοπο. 8! ι·!!ονο !π οποιο !οοπο οπο π! νοο

ο!!!οιιο ο !ο !πίοι·πι!!!ι οο!·ροι·ι!!! πο! νοοοονο Β!οποοι!ο, οοπο!οπιο

οπο οπο οο!πρ!!ο!!ἑι, ονοιιιιο ποιο οοπο!·ο !π οπποπποπο ε!! οοροπο!!,

πο! οπο!! ροι·ο!ο Το ι·οοοοιποππο!ο !ο π!!·οι!οπο ο!!'οι·ο!ρι·ο!ο Ερ!ίοπ!ο,

ο ο!!'οοοποιπο ποΙ!ο ο!!!οοο οοο!!οι!!οιιο. 8! ι!!ονι! οι!οιιι!!ο οπο !ιο!

!οπιρο !π οι!! π! ι!οτ!!!ο !'ορ!ιπο!ο ! ρι·ορι·ΙοΕιιτ!! πω!! οι·οπο ορρι·οοο!

πο ιπο!!ο πιονοιιο, ροι·Ιοοπο !! ρορο ρο!·ιπο!!ονο ο ν!!ο!ο, ο!!! πι

!ο!ιο!·ο ο !ιιπ!!·!!!ο, π! !!·οε!'οι·!!·ε! ο £οο!!!π!!πορο!! ροι ρο!·οι·οι·ο !ο

!ο!·ο απο!! , ο οοπιιπο!!ονο !πο!!ιο ο Βοπ!!οο!ο π! ορροι·ιοι·ο ε!! !πο!!

!οι·ο οι! ι.ιιιο!οπο !·!!ποπ!ο. Ψ!!ο!ο ο Βοπ!!”οο!ο οι!! ποπι!πο!! οοπο ε!!

οιοοε!, πο! οπο!! ε! Το ροι·ο!ο πο!!ο ο!!!·ο !ο!!οι·ο ε!!! !·!ρο!·!ο!ο πο! 50!!

ο πο! θ!!! (νοπ. οορι·. ορ!ο!. πω! ο Ι.Χ!ιΙΙ, !!Ιι. ΥΙΙ, ποιο!. ΙΙ, !ππ!ο!. ΙΙ,

ορ!ιι!. ΧΎΙΙΙ ο ΧΧ, !!!ι. ΙΧ, !ππ!ο!. Ν). Ι!!!ονοο! !π !ο!··ιο !πο!ιο, οπο

πο! 803 νοι·!ο οπ!οιιο πο!!'!εο!ο ιποποονοπο π! νοοοον! ο π! εοοοι·πο!!,

οπο ο!οιιπ! ιποπ!ε!ο!·! οι·οπο Βονο!πο!! πο οπο!! π! ν!ιο !!οοπε!οεο ο

π! ι!ρι·ονονο!! οοο!ο!π!, ο οπο οιι!ειονοπο ποοο!!οπ! Μ! Ροπιρο!οπο

ε!!! ποπι!πο!ο !π ο!!!·ο ορ!ο!οΙο (νοι!. εορι·. ορ!ο!. ΧΙΛΗ ο Ι.ΧΙ, !!ι!. Ι,

!ππ!οι. ΙΧ; ορ!ε!. ΧΙΟΝΙ, !!!ι. ΙΙ, πιο!. ΙΙ, !πι!!ο!. Χι; ορ!ε!. ΧΧ ,

πο. ΙΧ, !πι!!ο!. Π), ο !!!οποοι·Ιο νοοοονο π! Ωοο!!ιι!·!, πο!! εο!ο ρο!

!πο!!!.ειο!·ο π! 8. Ι!!ι·πιο πι! π!! !”οππο!ο πο!!ο ρι·ορ!·πι οπο οπο! Π), πιο

οι!οππ!ο ροι· !'ο!!!·ο !ποπ!ε!ο!·ο οιπ!πο!ο πο! π! !ο! Βοπο!·ο Ερ!!οπ!ο,

πιοι!!ο π! Μο!ι·οπο. Ι.ο οπο!! πιιοο!!οπ! ονονιιπο ρι·ο!ιο!ι!!πιοο!ο ονο!ο

οι·!Β!!ιο ποο οπο! ρι!!πο, ρο!· ! πιο!!ν! οορι·οοε! !!ι ο!!!·ο !ο!ιο!·ο πιο

8οι·Ιοπιι (νοπ. πο”. ορ!ο!. ΧΧ, !!!ι. ΙΧ, !ππ!ο!.. Ν). Β 5! ποοοιπο !π

ο!!!!!ιο πο!!ο οιοοεο !ο!!οι·ο, οπο !πο!!ο πεπιροιἱοπ! οι·οπο ποιο οο!π

ιποοοο πο! ποπ! ο πο! ι·οππ!!! πο!!ο οπ!οοο, πο! πιοιι!ο!οι·! ο π! οπο!

Νοε!!! ρ!!; οπο τ!Βοο!·πο ο8Ι! οεροπο!! π! ρο!!οἔ!·!π! π!!! !'ο!!πο!! π!!

0ι·ιο!οπο ο πο! νοοοονο 'Ι”οπιπιοεο (νοπ. οορι·. οπο. ν!!! , !!π. ΙΙΙ,

!ιιπ!ο!. ΧΙΙ, ορ!ο!. Μ! , !!!ι. ΥΙΙ, ρο!·!. ΙΙ, !!ιπ!ο!. ΙΙ), ν! οποιο επι!!

ρι·οννοι!!!πο!ι!! !!ι·ιρο!·!ο!!, πο! οπο!! !! ρορο οι·ι!!πονο !'οοοοι·νοιιιο;

ο οπο !! πο!!ο νοοοονο Β!οππο!·!ο οι!! επι πιο!!! οπ,οι·οι·ο!.ο ποπ!! οπο!

ο πο!!ο !ιι!ο!·πι!!!ι, οπο εροοοο οι·ο οοε!!·ο!!ο ο !π!οι·!·οπιρο!·ο ο!! ο!!!

οπο! ιποοεο, Ιο οπο εοοι·οποππο οπο!!! ο_οιπρι·ο πο!!ο ρου!! μ!!! οοεπιιι

πι!! πο! :οοι·!!!ο!ο, ονοοπο πο!ι!!οιο ο ποπ!!ονοπο ! !”οπο!! πο!!ο νο!!

πιο πιο οοποοει·οι!οπο; 8!! π! οπο !·οεο!·!οοο 8. 0!·οΒοι·!ο: ιιιι_ι;Μιι

απο!" ροι·ιιοπιιο πιο!! Μποστ!! !ιοπιι!!ι·ποιιι·πι που πιιιιιιι·ι·, ποο 1ιο!πιοι·ι.

(") Ποιο πο! ρω· !!ιο!ποπιο οπο !! Β!οπο!!!-θ!ον!π! πιο πο!! οπο! πο!!!

διοτίο πο! Ριπή (Τοπι. !!!, Με, 3 ο 4. πιο. π! ()ορο!οι.)ο ο Το!!πο, 185!)

εοι!νο !!ι! !ο ο!!!·ο οοεο, οπο Ρο!ο!!πο !!·ο!ο!!ο πο! Ροπ!ο!!οο δ. Ι!!·οΗο!!‹ι

πΙοοπο, Ρι·ο!ο!!ο π! Βο!!ιο, ο 9Ιοι·ίοιο Ροιι·ίο!ο, !ο!ιπἰι !! Μοιιιιε!οι·ο π!

8.ιοιΦ'Επιιιι !π Βοι·ποοιιο. πι! ο!ὸ ο! οι8ο!ποπ!! ι!!ιο!ο ο!ο !ο οεο!!οπο !!ι!!!

!·!οο π! πι! οοι!!!.οι·ο, οπο οο!ιιππ!ο ε!οοο!ο!!!ιιιο!ι!ο !! Ρπρο!ο, ρπ!ι!ι!!

οοιιπο οπο! !!!ιο!!ο !!!π·ιοεο πο !π! ο!ι!οιπο!ο δ£οι·ἰιι.

οι!

Ρ. Ο. Ν. ω!.
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ααα!ασίιια σιιιια ι!α ραι·σαιιίσ, αιιαα ία αι ροσσία! ρι·οαααι·α, αα

ι·ασσί!α!ααι ααα |ααία!. !!!ιιι! ίαί!ια· τρια! α! απαατιια!ίσααιιι

αιιοι·ιιαιαιιιι ιιιοαασ!αι·ίαι·αιιι ραι·σσαασ ασσα ρτααροσί!ασ, αιιαα

αα!α ααα: αι!αιια ία αιίιιοι·ί ασσαα! οιαίιια ιαοααοαίαα αααί!α

!αρσιια σπα! ίαι!ίαασ!ί, α#ιαίιιαί αιιίι!ιιαί αααιι!ίσ σιισαιραι·α, αίσί

οαιαίαο ααι·ι·αα!α Μα, α! @μια ρι·ααοαιιαα!α ροαιιί!αα!ία αιίααιια

ι!οαααι·ιιιιι. δα! αιιααίαια @αι α!ιαα!ιιαι, σίι·ιι! αει-α, ααιαίιιια

σιισααρατιια!, ι!α αί!α, αιοι·ίαιισ, ασ σο!!ίαί!αιιίαα αοι·αια απο

ααι·αιιι!α ασ!. Ε! σ! αα!ιισ ααι·ιιαι ίαιιαα!ί αοα!ι·α ο/)ιαίιιια ααα

[Μαι. ια αο παο σαα! Μια ρατσαααταα!: οιίαααία ααιαο!ίσ

αίσ, α!ίί, αιιί ααιααιισσίσ σίαί αιιίιιιααασ ρι·οι!ασσα σα!ααα!, οι·

ι!ίιιαα!ατ. δαιισσα ρίαα!αι·αα ααα αιοαασ!αι·ία$. Πισιιια.4ια, ααα!

ία ιιιοαιο Ρο.αα£1.4α.α£ ι·α!ιαίοσαα /ααιιααα α |ι·α!ι·α αοσ!ι·α

αοιισ!ααο!ααι ασ!, ααία ρ!ασ α!ααιιίιααα!ίσ αιιαια αισ!ι·ία!ίοιια

αρααι!α ασ! ', αιορασίαα!ία πιο ορια! αοαα!ααι ααι!ίαι·αια ααα

ιια!ααιιίαα απατα σ!αι!αα!; ααα!ααιισ ααα ί!!α ία ραααα!ο ρι·ορι·ίο

αα!οί·ίσ σα” ιίαααα! ρασαισααι·α οο!ιια!α!ααι, α! αι α!ί!ί!α!ασ αιο

αασ!αι·ίί οα!αασ σα!α!›ι·ί!αι· ραοααι·ατα. Ραα!!ασ αα!αια σιιασ, ααασ

αα!ααία!α Ροιααε1.αιΜ ία αιοαασ!αι·ίο αία!α!α ο!ίαι ι·α!ιρίοσα

σασ!α ααιιοατ!ί!, αασ!τααί πασα σα! ίαααία!αι·ί αα!!ο αία!ο ρα

!ίατίσ: σα! ία αα ααα σιια! αοαοαασίοαα, ααα ραο!αααα!α, ρα·

αιααααα!. 'Ρίο ι·αοαα·οααίσ ατο ι·ααασ αοο!ασίαι·ιαα, σα! αιοαα

σιαι·ίοι·ιιαι, σίαα ρίαι·ααι οαασσατααι, ααα! σααιρσίσ!ί, ρι·ίασ

αιιαίαια αί αιιοι·αια ία!ατασ! αι!αιοαααι!ί σιια!, αι πα αίσ !α ω:

σ!αα!α α!οαα σα!α!ίαα!α αιοι!ίσ αααί!ιασ ι·αααίι·αα!ιιι·. @ααα σί

[ορια σα! ιρσί ααα!ιααα!ασ αα:!ί!αι·ίιι!, τα! ασια, αιιί αασ απαί

ι·ατα ι!ααααιι!, ίαααα!ί ααα βιαι·ία!, !ααα αίααία ιρσα ραί·ααίι·α,

α!αιια ί!α ι·αραι·!α ι·αοο!!ιρα, α! ιαααα α!ίαιια! ριιι!ίοίααι ιιι/αστα

ι·αίαιιιιαι αιίαίαια ι·ίι!ααι·ισ. ια α:ααοι!οα!ιίίσ ί!ααιια ΠΟΙιΦυ

πανι α!αιια ι'αοαι.4ε αί! ααα!ααιισ !ιοτιιαι αααα αιι!ίι·ιισ!ί

αοααοσίιαιισ. Εα ρι·αρ!αι· α.αραι·ίαα!ία !ιια αιισσίαιιαιίί ραίααιρίσ

ασ: ααα ι!α!ααι ι!ί!ίααα!αι· ίιισρίαία!, α! ααιαια σαοιιιιιίαιιι αριισ

ιαααι·ο-αι ι!ισροαα!, α! αοαίσ αιιίι!ααίι! ααατί! ίιιαα!ασαα!. Βα α»

ίαί!ιιι· ααα! σοαίρσίσ!ί, αα!ι·αιιι α! αοαρίσααριιιιι αοσ!ι·ιιαι .Μ

αα.4αιιι.ι1,!ααίροτα ααα σααι·ιαι·ίαιιι αα!ααι·α!, !αα!αία ρα!!

|ι·ααααα!αι· αααασ!ίαια, α! σαι: ροσ! !οααα ία!αι·σα!ία πα !α·ιιια

αααααίσ ι·αι!ίτα οα!αα! αιιααι αα!ίααί!, α!ααα οι: ααα αια!!οσ

ιιααί!αι·α σ! αοααα·ιιιαοαααι ιιααααα! ι!α αίασ αοασααι·α!ίαιία ρα·

αιραι·α, α!αιοιιαιιιΙί σπα! , α! ιια!!α!ααιισ ραι·!ίίαασααα!, σα! ααα

σαιαί ααα α! σααιιαί!α!α αοιιιιαααίααα!: ααία αααι·ί!αι!α ραι·σαιιαα

σααι·ί αιασ!ατιί ααααι!ία!ίαιιααί ααα αιιι!α! ααα ρο!!ιιί!. δαααα!ίιισ

ιααιαίι οιααίαο ίι!αια αα!αι· αοσ!αι· ααι·!ιιίιι!ασ ασ!, τι! ααο!ίασ

α!ίαιιαιιι ιαα!ασ!ίααι σαιισααί!, ααα ρι·οοαι!α!, αα αει: ααα σα α!

ιίασρία·ίαιιιιιιιιί ρι·ιιαααα!, α! ία!ιααιαι·ιιια ααίιαίσ σααιιι!α!ιιιιι [ααία!.

Ρι·αα!αι·αα Ρ0ιιααε1.αιΜ ι·αιιαίοσα /αιαίιια αιιασ!α Μια ασ! ,

ααι·αι!ί!α!ααί οιιααι!αιιι ααπαι·ί σαι ΕαιαιΜΝΙΙ, ία ααα Ειπ

αα.4Νια.9 ίιίαιιι αβ17α0α.4.ιι αοιαιιααίιι σιιααι α!ίαια ααα·

|α!αα Ροααε1.4ιναε ιισα|ι·ιια!ιιαι·ίαιιι αοιισ!ί!ιιααα!, ιιιααασ!αι·ίο

ααα! ία ι!οιαο σαα αιιιι!ιιι·ί σ!α!ιιααα!, α! ροσ!αα α.τ!ίαα!ο, ασα

|ι·ιια!α αιαι!ίσ οιααίαιισ ρι·ααι!ιιι·αιιι, α!αίια α!ία αιιαα αίι!ααί

α[4Πι0α.4ισ ρι·ορτία!α!ίσ απο ρααααα!ιιι· αοαιρα!αι·α, πα ιατρο

ι·ίαιι!ία !αιι, α! α ι·αοαι·αιιι!ίσσίιιιο αιι!ι·α α! ι·αι·ρισι·ορο αοσ!ιο

1.ιαιωπισ ίαρασ!α σαα!α!ιι, α! αα:ίιιι!α ιααί! !ιαα!ααασ σα!

ιι!ίαα σιιαα ι·αι!ι!ί!!ιαι, σα! ρι·ο[ααίσσα αιοιιασ!αι·ίο. @ααα σί ί!α

ααι·ί!ασ σα !ιιιαα!, α! ιι!ίαιιία !α ίιιιίαααιι!αι· α·αίσσα αοαιιασαίσ,

α!ισααα ααα ασια αα!α!α ·ι·ασ!ί!ιια: πα! αασ!α «σύ α!ί!αι· ασσα

ριι!ασ, αα αι·ασιιι·ί ραι·σ ιιι!υαι·σιι ρι·αια·ιιι!ίαία!ί!αι· αία!αα!ιιι· αα

!αα!αι·ιιια ααα απ ριιι!ίαίιι-ιαααο ι!αι·ιιιισσιι αα!!α αια!α σααίι·α

ρασ!ραιασ. ιιι, ιι!ι·ιιαι ι·αι·α |ιισ!ιιαιια αίιισ σι! αιιαι·ίαιαιιία. ια·

ιιιιί!ίοαα |ιιι!ίαίί ιιιαα!αταιιιι·.

ΧΧιινιιι.

6”ιιαοοιιιυσ ι'αινισιιιο 6'αωιιισ ιααισοοαο (Ο.

Πα ρι·αι!ιαασ ρί·ορίααιιί!α!ίσ, σαρατ ααίαιισ ραι·οί!α!αια αο

σ!ι·αια αοασα!ατα ρ!αααί!, ααα! αρα ααα ααιαίαασ ατ!!ιοαοαιαα

ααα! αα!!οτίαασ σαα!ίο ι·α!αία Με ρααοίσ οααίσ αασο!οαι·α.

(Ι) Με ·Μιιπσι, σροτ. σα. ισπι. Χ, πο!. 444-46. Βιροτιο ριστ ιπι.ιστο

αποσιιι σ Ισ σσεπσπισ Ισιιστα, οποία» απΙτιιιιιΙισ π νοπατιο νοσοονο

ιιι ΟπαΙιιιι·ι, ποπ ροι·οΙια νοαΙιιι ιΠισπαστπσ ιισσσΙπιιιιιιοπιο Ι'ειπισπιιοιια,

πιο ρατοιια ποπ ιιιι σοπιΙιτππο οαποΙπιιοπιι Ισ ι·ιιαισιιι ιιΙΙσειιιο ιιιιι ΡΡ.

Μειπτιπι ροι· (Ιισιιιιιτιιτσ αροοτιι“ιι Ισ σσοοπιιπ, ο οοΙΙιι ιπσιισσιιιιιι ιιποΙισ

ιΙ Μονο ιτιιιπιπαπισ ιιοΙΙα ρτιιιιιι, απο οι στα ασια οσπσοι·νιιισ αει

0τιιιιαιπσ πει σπα ιιααι·α!ο (οππσ. Μαν, ιιπιισσι. ν, ποπ. 8. Ροι·ι·ο ιια

α!ρα!!α!α). 8οπσ πιο αι ιιτεοιπαπιι ρτιποιριιΙι ιπασσι ιιι οιιπιρο απ φαι

πωιι πιοπεια·ι ροι· οοπνιιΙιιΙατο Ισ Ιοτο οριπιοποι 1° ποπ οσσατο σοπ

ι'οτιπσ ιι ππσΙΙο οοΙΙο εσππιπσ ορισιοΙσ ατοεοτιιιπσ Ια σΠΙο ιιιιορστπιο

ιπ ππσσισ απο ιαιωο, 9.° ποπ ιτονιιτσι τοεισιι·πισ πιει ιΠιιιι:ι ιιοΙΙιι

οιιισσιι οιιαΙιιιι·ιιιιπιι ιι παπα οι νοπσι·ιο; 8.° ποσσππ νοσοσνσ οι τα!

παπα πνοτ σσισιιιο ιιι ισπιρι οι 8. 0τοροι·ισ Μιιεπο. Α σιιιιιΙισ παρισ

ιιοπι ι·ισρσσσ ιι Μιιπσι (σροτ. απ., ιοιπ. Χ, οοΙ. 448), ποπ ροιστσι οοΙ

Ιιτσνσ Μαιο οι πιιιι ο απο ορισιοΙα, απο νστσιιιιο σορτιι ππ σοιπισιιο

ιποειριιοσ ροτ σο σι.οσσο ιΠ Ισπσοιπιι στειιοι·ιι, ροτιπτ ιιιπιΠιισ οοΙΙο

πιω οι ππο σοτιιιοτσ; σσσοτσ ιτσρρο ιιιιιΙσιΒιισ οι! οσοπτο ιιπιιπιο σι

σοι·ισσο πα 1ιιιιπτιπι π τιππιιι·ιισ ιιαΙΙο !αυα!α ο τοιιισιτι ιΙσΙΙιι οΙιιασπ οι

ΒιιαΙιατι; ποπ οσσοτσ ππονο ιι ποπισ ‹Π νσποι·ιο οι ιαπιρι οι 8. Οτο

Βοτιο, σ ιτονιιτσι πο! ι·αρασ!α αι·ααοι·ιαασ ππιι αρισιοΙα (ΧΥΙΙΙ, Πρ. ΧΙ,

ιπιΙιοι. Ή), οοΙΙα οποιο ίπ τιισοοπιιιπιιιιιπ ιι ππ Υσποτισ Ιει νισιιιιιιοπο

ιισΙΙιι οιιισσιι ιπι·τιιαιπσπσσ (νεα. σορτ. μια. 100, οοΙ. 9.', πω. Ο»,

οποία: αοαιιαα !αι·αι!ααα ααο!ασία ότι 5αι·αιπια ρ!αι·ιιαιαιια ασια: πα

ιΙσνοτσι ρστ πΙιιτπσ πιει οοπΙΙιιισ ιισΙΙσ οριπιοπι ο οοΙΙο ιΙπΙιΙιισπισ

ρτσιστπιοΠοι·σ Ι'απιστιιιι οι 8. ΑπσοΙπιο οι Πισω, ιΙ οποια ιπσστι πσΙΙιι

σπα οοΙΙοιιοπο ιπσ. ιΙ ιτπιππισπισ ιισΙΙ:ι ρτιιπιι οι παω απο αρισιοΙο,

ο Ι':ιπιστιιιι σιιιιπιιιο ιιαΙΙ'ειΙιτο οοαιοσ πισ. ιΙσΙ σαοοΙο Μ! ( ο ίοι·σο

πποΙισ ριίι ιιπιιοο) οοπσπΙιιιιο οοΙΙο σιασσο Μιιπσι, ποΙ φωσ ιΙ πωσ

Ι'τιιιππιππι.ο οι ΙσιΙστιι α ριιι·ιιποπιι τιροι·ιιιιο. 8ο ποσο απο ιι ιιπσσι'πΙ

1ιπιιι τιιαιοπο σι ρσιτιι ορροττο ιΙ ειπιιιιιο απ Βατιιται, ιΙ οποιο ιιι

πιοσιτα οι οσσοτσι σττοιισιιιποπισ ειιιι·ιαπιιο ιι 8. 0ι·σ8οι·ιο ππ οιιποπσ

ιπσοτιι.ο ποΙΙιι οοΙΙσιισπσ οι 8. ΑπσσΙπισ οι Ι..ποοιι πιο. Χ, σειρ. ΧΧΥΙ),

σ πσΙΙ'ειΙιτιι οι 0τιιιιιιπο (πωσ. ΧΧΣΠΙ, ιιπσσι. ΙΙ, οιιπ. Ή), οοπισ

ιΙοσππισ αι ππαι σρισιοΙιι οι ιΙσιισ ροπΙοιιοσ ιι νοποτισ νσσσονσ οι

ΒιιαΙιιιτι (Βατιιται , θι·α!ιαα., ποπ., ριιτι. ΙΙ, Ισια. ΙΙ , μια. 97, 98 ο 99,

σπα. ρτιιαιΙ.). Μα σι πω» οσσοτνιιτο, απο τιεπιιτιισ π απ οιιποπσ Γοτ

τστσ στα ιισσιιι πιαπιιοσιο, σιπ ρστοΙιἑι ιπ ιιΙιτο Ιποεσ οοΙ σπα Βοοι·ιι!ο

0τσιιιιιπο πο ταρΠοα Ι'ιπσοτιιοπο (οποσ. ΧΧΧΙΙΙ, σπασει. Ι, πω. ι),

ιΠοσπασΙσ τιαινιιιο ιιιιΙΙσ ορισιοΙο ετοαοτιιιπσ π Πιονιιππι νοσοονσ οι

Βανσππιι, παΙΙσ παπι ποπ σι τιιτονιιπο ιιΙ οστιο Ισ ριιτοΙσ ο Ισ (Ιασι

σιοπι οι σπαει ιιπρΙισιιΙο οπποπσ ετιιιισπασ (ναι. ορια!. μερα. α!

.Ιοααα. Καππα. πρ. Μπεν, Πα. Ι, Μάιο!. ΙΧ; σρ. ΧΧΙΙ, πιενιιι ο

ΧΧΧΙΙ, Πρ. ΙΙ, ριιτι. Ι, ιπιιιοι. Χ; αρ. 1.ν, Πρ. Π, μια. Π, ιπιΙιοι. πι,

πρ. Ι, ΧΙ σ αν, Πρ. Π, ιπιΙιοι. ΧΙΙΙ ), σιιι ροτοΙια αΙι ιιπιισΙιι ιιΙσσ

σιιιοτι εινσνιιπσ πια ι·ιοσπσσοιπισ απο ιιπαΙ οπποπο στα σιιιισ ισΙισ απ

Οαρι!ο!αι·ι οι Ει·ιιποιιι (Πρ. Η, σειρ. Μ! ), ιπιιιοπιι ποπ οσοπτπιπσπισ

ι!π Βιιιιιιπσ ιιι απο σπα Ισιιστιι πα ΕτιιιιιΙ‹ισ (σερ. ΧΧΙΧ), ο απο Βπτ

οιιτιΙο οι ινοτπισ ίπ ι! ρτιπισ πι! ιιιιτιΙιπιτΙο ιι 8. Πτσαοτιο 1ιιιιαπο

(Οο!!αι:!. ααα. Πα. ΙΧ, σιιρ. πι.), ποΙ οΙισ ρσι Πι σσ8πιΙ.ο αει Ινσπα

(ριιι·ι. ΥΙΙΙ, οπρ. Ι.ΧΧΧ ο ΒΙιΧΧνΙΙΙ ), ο αει 0τιιιιππο (Ισα. ω.) πσΙΙσ

Ιστο ι:ίιποπιοΙιο οοΙΙσιιοπι. Ροτὸ αει ππ ί:ιιΙ.ο ο απ ππ οιισο σιπασΙιιτο

ποπ σι μια πα σι απο σοπαιιιπαστο σιιιιιΙιιπαιπιιτιστπσπισ ρατ ιιΙιτι

πιο ο οιισι ρατιιοοΙιιτι; πα ροτοΙια Ι'ιιπιιιισΠο οιιποπο Ια σττσποιι

ιιισιιιο πΙΙ.ι·ιΙιπιιο π 8. Ωι·οασι·ιο, σι ιιοΙιΙιοπσ σσπι°ιιΙιτσ οσιιιιισ ταμει

ιιιτο οοπισ ιιροοτιΙσ Ισ απο Ιοιιστο, απο απαιΙι ιιισσοττιπιιιο. πιο ιιι

ρσιταΙιΙισ Ιοαιοειιιισπισ ιπαπττο , σο οσισιοσσοτο σπα ιιτεοιποπιι νιιΠ‹Π

ιι οοιπρι·ονιιτΙο. Μα παπι, ο απειπΙι σοπο αποσιι ιιτροιιισπΠΡ 0παΙΙσ

ι·ισιινιιισ ιΙ:ιΙ ισπιρα οι παω ορισιοΙσ α ιιτιιιιτιιτιο ο οοιιιτονοτιιΙιιΙο:

ι.° ρστοΙια Ισ ιιιαΙσσιιπσ σοιισ οι ασια ιποσται, σαΙιιισιισ ειΙοππι σπι

ιοτι οι Οτιιιιππο πΙιΙιιιιπο π Ισια ιιιΙοπιο ιιιιιπιιι Ι'πιιιιιιπ πο! 609;

9.° ρστσΙιὸ σα σι νοΙσσσο πω» Ι'ιιππο ιπ οπι ι'ατοπο στ:τιιι.σ, νοτια

οσπεΙιισιιπτο ιπαπττοΙιΙισι·ο ιι οταιιστο απο «ιο ποοιιιισσσει πσΙ 004

ασΙΙίστιι νσΙ8:ιτο. Οια, σιοοοιπε ο ιπι1παιιπτο απο 8. Ωι·σαοτιο Μπαπο

νισσο απο ιιι Η πιιιτιο ιισΙ 604 μα. ροα!ι|ιι:. πρ. Μιιπσι, ορπτ. απ.,

ι.οπι. ΙΧ, οοΙ. 1093 ο σσαπσπιι), οσσι σωστο ο ιιιοΙΙσ ρτοΙαιιιιΙο απο

ιπ Με πππο Βιιιππιιτιο νοσοονο ιιι ΟιιαΙιιιτι ποπ Ιοσσο ριιι ιισΙ ππιιισι·σ

ι.Ισι νινσπιι. ΙιπρστσοοΙια σ8Ιι στα επι νοι:οΙιιο πσΙ 500, παπα σι Ποια

οσρΙιοιιιιιπαπΙο τιρσιπισ ιπ ππιι οοσιππσπ ορισιοΙα ατσαοι·ιιιππ (και.

σορτ. σρισι. Ι, ΠΙ›. ΥΙΙ, μια. Π, ιπι1ιοι. Μ; σπσΙ003 στα οτιπιιι παει

οιιιΙσπισ ροι· 8Π ιιππι ο ρατ Ισ ιπΙστιπιιιι οστρστιιΙι, απο πσΙ αοΙοιιι·αιι·σ

ιΙ ιΠνιπο σιιοτιιιιιο ιπιιΙ ρσιονιι, ιιπαΙισ ποπ ΙππαΙιι ιπισι·νιιΙΠ οι ιοιπρο,

ασιισππιπτσ Ια αοπσοαι·πιιοιισ σα!. σορτ. ορισι. ΜΧ, Πρ. Μ, ιπιιισΙ. Π).

Νισιιιο Μαρια νι ο ιΙι σΙτιιππ ο ιΙ'ιπιροσσιΙιιΙο παΙ σπρρστια απο @ια

Ρ. Ο. Ν. σοι.



ΡΒ! ΜΑ. Π!!!

  

.ιι οι οιιιιιιιιο ιιιιιοοιιιιο, οο! ιιοι·οοι·εαο ιιαι·οιιιοιαο ειιοοοο

σιοιιο.ι .οιρροιαιιιο.<ι οι·αιιιιιι ιιίιιιιοιιιιι, α πο απο ποσο οοιιοιί

ιαιιιιι,· οι· μι· ιιοο σπιτι, οιιι ιιιιιτιιι.ι οπο ιιοιιοι, .ιοαιιιιιιιιτι,·

οιιι ποιο εοοιιιιιιιιο @οι-αοι ιοι·ιιιιιτι. !ιαοιιο οι: οιιιιιι ιιαι·ιο

οοιιοιιιιιοιιοο οοιιι·ιιιιιιιιιιιι,· οι οιιιτι αι·οοιοιτι οιιαο πο ιιοι·ιιιιιοια

οοιτιιιιιιοιιιιι·, πο @απο αιιοοιο.ιοιτι οοτι.οιιι·ιιιιιιο, οοι·,ιιιιιι οι ιιπ

πί.ι:οτ·ιιιι, ιιοιιιιιιοιιιαιτι πιο αι·ιιιιιιιο οιιιοαιιιι·. Μπι ιιαιοιιιοιαο

οι·αιιιι.<ι α ιιοιιίο ιοιιιοι· οοιιιιιιιιιιιιιι·. διοιιιιιοιτι οοπ οι [ι·αιοτ·

ιτιοιι.9 ιιιια οοτιοι·αιιο οποιοι, ρι··ίιιιιιιιιοιιο οιαιιιιιιι οιι!ι·ίιιιιιο,

ιιιιιιο ο πιο οιιιιιο πι.οιαιτιιι.ι.

Βιιτοιι.ε ι!ιιιι.ι πιο”, [ι·αιιι.ιοπο πιο! πιο .ιοοιιιιιιιι οοιιοι·αιιο

.ιιιιιι, ασ οοπ που οιαιιιιιιι .ποια/Μπα |αοπιιιι, πιο α .ιο οι·αιιιι

αιιοιιο οοιιαιαιιιιιτ. ιιοττιοαο ιτιοιι.ι· ιιοιιοο, β·οιι·ι.οοιιο πιο! ποιοι

ιοι·ιια οοιιοι·ιιιιο ιιιιιιι, ιιιοοοιιο οι·αιιιιιτι ιοτ·ιιιιιτι [αοι-αοι , ιιοο ο

.σε οι·αιιιι αιτιιιιο ιιιιιιιιιιιιιιτ·.

Διοιιο οι! ιιπ/τισ ιιιοιιιιιτι οοιοι·αο ιιιιοοο.πιοιιοο ιιιιιιιοι·ιιιιιιαο

οοι·αοί.ι.πιτιο .<ι·ιιιιι. Ροτιο ιιιιιι·ιτι πι: α||!ιιιιοιο, οιιοιτι ιιιιιιιι

πποτ!ο πιοι!εεο πο! ποιιο οποσ 003, πορο !! οποιο ποπ ε! ιι·ονο ρ!!!

πο! ι·οοοιιιο οτ·οοοι·ιαιιο ο!!ι·ο ορ!ειο!ο ο !π! π!ιοιιο, ο οπο πο! ιοπιρο

οοι·εο πο! π! !ο! οπ!ιο ο οοο!!ο π! 5. 0ι·οοοι!ο Μοοπο, !! ρορο ονοεεο

ρτοννοποιο π! ποονο ροιιιοι·ο !ο ο!ι!οεο οοο!!οι·!ιοπο. Αιπιιιοεεο οποειο

!ροιοο!, οπο ο ιπο ροι·ο ριιοποπ!!!εε!πιο, ποπ εο νοποι·ο ροι·οπο !!

ππονο νοεοονο ο!οιιο ποπ ποππο οι·οποιε! Ψοποι!ο , εοοοππο !'ορ!π!οπο

πο! ΡΡ. Μοοι·ιπ!. Ιο ποπ π!ι·ὸ οπο ν! επι ιοπποιιιοπιο οοι·ιο ροι· οι'

ιοι·ιποο!ο ; ιπο π!ι·ὸ ιπιιον!ο οπο ποπ ν! ο ι·οο!οπο νοι·οπο οοπο!πποπιο

ροι· π!οΒοι·!ο. Β 80 πο!!ο !ποοι·ιοπο ε! πονοεεο ι·!εο!νοτο !! ππ!ιπ!ο

οο!!'οοιοι!ιο, !ο ποπ οε!ιοι·ο! οι! ορρο!!οι·πι! ο οπο!!ο πο! οοπ!οο π!

8. Απεο!πιο, ο πο!!'ο!ιτο οοπ!οο !ποοποεο πο! εοοο!ο Χι! οποιο πο!

Μιιοε!, πο! οπο!! οποειο οπο ορ!ειο!ο ε! ιι·ονοπο ι·οο!ειι·οιο, οοο!ππ

εοππον! ορρι·οεεο ιο ιοει!πιοπ!οπιο π'Ινοπο ο π! 0ι·οο!οπο, πο!!ο οπο!!

!! ποιο ο !! Μοοπ!π ιο!εοι·ο οι·οοπιοπι.ο ο ποιοι·ο πο! 004 !! οποιο π!

ι'οποι·!ο πο!!ο εοτ!ο Με!! οπι!οπ! νοεοον! οοο!!οι·!!οπ! (νοπ. ποιο, Μ·

πιο. απο. , !!π. !, ροο. Π! , οπ!ι. ρι·οοπ., Μοοπ!ιι , Βο|οιιο. ιιτ·ιιτιαι.

ιιτοιιιιοι. οιιιαι·., !π πο., οπ!ι. οο!οι·!ι., 1689). Ε !οπι!οι·ο πι! ε! ορρο

ποεεο, οπο !π ππ ο!ιι·ο οοπ!οο πιε. π! 8. Λπεο!πιο, οοειοπ!!ο πο!!ο

π!!›!!οιοοο π! 8. 0οι·πιοπο π! Ροι·ιο!, ο πιοι·ο!πο οοπ εοοοππο π! ποιιο

!οιιοι·ο δ! !οοεονοπο εοτ!!ιο πο ιποπο !οποιο οποειο ροι·ο!ο: αροοι·ιιιιιιαιτι

οαριιι (Βο!πι., ιιι ιιοι. οι! Πι·αιιιιιι., ροιι. 558, οπο. ροι·!ε., 1879), ι·!

οροπποιο! ποπ ροιοτε! ο!!'οοιοι!ιο π! πιο!ι! οοπιι·ορροι·ι·ο !'οο!οι·!ιο

π! ππ οοπ!οο ε!ποο!οτο, π! οο! ποπ οοπειο !'οιο, ο πο! οπο!ο ποπ

ιι·ονοε! ποπιπιοπο !πεοι·ιο ιο ρτ!πιο πο!!ο ειοεεο ποο ο!ιιιιο ορ!ειο!ο,

πο !! 8!οπ!ι!ο ιιοπιο ιποι!ι·! π! ππ οποπ!ιπο οπποιοιοι·ο πονοι· ρι·ονο

!οι·ο ο οπο!!ο π! ιοπι! ο!ιι·! οο!!οιιοι·! οπ !!!οειι·οιοι·!. πο! οπο ιοιιο

!ο νοοιιο ο οοποπ!οποι·ο οπο, :ιο ποπ ροοεε! ροε!ι!νοπιοπιο οεεοι·ιι·ο

πι εοππ!π!!ἑι πο! ππο πιοποπιοπι! οι·οοοι!οο! οο! ι·!ροι·ιοι!, ποπ ε! ρπο

ποπιπιοπο οοπ οοπιοπιο !πορρο!!ο!ι!!ο πο!!π!ι·ο, οοπιο ιοοοι·ο !1ι!οοι·!π!

(οριο. 5. (πιο. Μ., ιοπι. Π, !π ορροππ., οο!. !804, οπ!ι. ροτ!ο., 1705,

!π-!'ο!.), οπο ! ιποποο!πι! ε!οπο οειιο!πιιιιιιοπιο οροοο!π. 8ο ρο! πι! ε!

ποιποπποειιο, οοιι!ο !ο οι·οπο οεοοπο ειοιο !! νοοοονο οοο!!οι·!ιοπο

πο! 604, ο !! ιιοποτ!ο ν!ε!ιοιοι·ο πο!!ο οπ!οεο ιιιιι·ιιαιιοτιιο (8. Μαιο.,

,ορ!ει. ΙΚΥ!! ο ιινιιι, !!!ι. Χι, !ππ!οι. ν! ), οννοι·ο ππ ο!ιι·ο οποιοι

π!νοι·εο, ροιτο! ροι· οοποπ!οιιοι·ο οι·οοιποπιοι·ο οπο !ο ιοεεο !! ρι·ππο,

ποπ εο!οπιοπιο ροι·οπο ποπ ε! πο ρι·ονο νοι·ππο πο!!ο οε!ειοπιο π! πο

ο!ιι·ο νοποι·!ο, ιπο οι!οππ!ο ροι· !ο ρι·οπο!ι!!!ιο οποιο οοοοιι!οπο ορ

ροπιο πο!!ο εππποιιο ν!ε!ιοι!οπο οο!! επι ειιοιο ο!οιιο πο! ο!οι·ο ο πο! ,

ρορο!ο οοο!!οτ!ιοπο ροι· οοοοροι·ο !! εοοο!ο πιω νοοοπιο !π οπο!!ο

ειοεεο οππο (003) ροι· !ο πιοι·ιο π! Ω!οπποι!ο. @οι ροι·ὸ ποεοοι·ο!ιπο

π! ποονο πι !!ιο εο!!ο νοτο !πιο!!!ποποο πο!!ο ροι·ο!ο ιπι·ι·ιιαιιιιιι·ο: πο

!ο νοο!!ο ι!ροιοι·ο !! @ο ποιιο ο οοοιιιο ρι·οροε!ιο (νοπ! ιιορι·. με. πιο,

οο!. ο.=, πω. (') ). Αοο!οποοι·ο εο!ιοπιο οπο πο! πιοποπιοπι! οοο!ο

ε!οει!ο! π! ιοιιο !ο οι ! νοιιοον! πο!!'οπι!οο 'Ι'οι·ι·οο !π 8οι·ποοπο εοπο

οπ!οιποι! !πνοι·!ο!ι!πποπιο ιιιιιιιαιιοιι.πο, ο ιιιι·ι·ιιαιι!, ο π!!`!”οι·οοιο

πο! νοεοον! ! Τοπ! !π Οο!ο!ιι·!ο, ορρο!!οι! οτπ!ποι·ιοπιοπιο ιιιιιιιιιι ,

ο οπο !ο ε ιιπ 0!ονοπο!, !πιοι·νοποιο ο! ε!ποπ! ι·οιποο! οοπνοοοι!

πο! ρορο 8. $!πιπιοοο πο! 501 ο 504, ο οι·οποιο πο!!'Λι·πο!πο ο πο!

Ωο!οι!! (!Ιοι·πο!π., πιο. οι·οοι·οιιιι. οιιιι·ι:.; Πο!οι., ιιπ!. Μπι., ιοιπ. Χ,

οο!. ι73) νοεοονο πο!!ο εππποπο οπ!οοο π! Τοι·ι·ι, ο! εοιιοεοι!νο ποπ!!

οιι! οοπο!!!ιιι·! .ιοαιιιιοιι Τιιιιι·ιιαιιιιιι (ορ. Μοπε!, οροι·. ο!ι., ιοπι.ΥΙΙΙ,

οο!. 9.33 ο 815). 8!οοπο πο!!'!ειοεεο οπ!οο οοοιπρ!ο οπο ε! ροιι·οππο

ιιπππι·ι·ο, ροκ· ρι·ονιιι·ο !ο οοπιοπ!οπο πο! ιτοοοπο!ο ιιιιιιιατιοτισο, ε!

ποππι·ι·οππο ρ!!ι !οο!ιι!ιποιοοπιο πι ρι·οιιο οοπικοτ!ο ο !”ονοτο πο! νο

οοον! π! 'Ι'οι·ι·οε. 0οο!πποπο ροι·ὸ επι !! νο!οι·ο π! οποειο πι!ο ορ!π!οπο,

πο !ο νοο!!ο ροι·ι!ποοοιιιοπιο π!!'οπποι·!ο οοιιιονοι·ο, πο ι·!οοιιιιι·ο !ιι!

νοι·οπιοιποπιο οοιπο ιο!εο !'ορ!π!οπο οοπιι·οι·!ο, ο!ι!ποοο!οιο ο π!ιοοο

πο ποιπ!π! νο!οπι!εε!ιπ!, ο! οπο!! πι! ρτοιοειιο ιι·ορρο !ιι!”οι!οιο πο!

!°!ποοοπο ο πο!!ο ποιιι·!πο.

ροτοιιιοιαιιι ι·.ι.ει·, οιιαο απ ιιιι·ιιιτι οι ιιιιι·ιο ιι.ι:οι·ιο, .πιο οικω α

,ποιο οιι·ι απ ιι.ιιοτοιτι ιιοιιιιιοι, ιτιαιιί[οοιιο.ιιιιιο ι·ιιιίο πι.

Ωιιιο .ο οοοιιιιιιιιιτι ιιίοιιιαιτι .ι·οιιιιιιιιίαιιι που οι ποιοι· ιτιοιι

απο απο ιιιιιιιιι.ι,· ιιιο[οοιο πιο οι: πιο οι σα οιιαοιιο ιιαι·οιιιοιο

ριο,ιιιιιοαίια.ι· ιιιια οιιιοιιιιι. Ωιιοοιιοα που οι .οοι·οτ· οποιο ιτιοαο

οι ιιιιο οι ,ιτι·ιιτιο οι·αιιιι οι·ίιτιιιο,· πιο ποιο ειπε, οοοιιιιιιιο α πιο

οι·οιιιι οι·ιι, ποιοι ποιο ιοι·ιιο. Εοιιοιιι ιτιοιιο ιιιιιτιοιιο οι οαο

οι αιτοιισιιιιτι οτι .πιοι·οοειοιιιιιιιο. !!ι:οι·οιιι ποιο ιιτ·οριιιοιιι

οιιιιιοοιιιτιοαο οι·ιιιιιι.ι οι, ιιπ πιο οροι·ιοι αιιοιιιιοιο, οιιοιτιοιι

ιιιοιιιιιτι @είπε οιιοοιιο οτιιιια.ι· αιίοιια /οιιιίτια ιιιορι··ίαο ιιιοριιι

οιιιιαιτο Μ: μα! ιιιιιιιι·ιιιτι ποιοι! ιτιοιιο πο ιιιι·οιιιιιοιιατιιιτι

.ιιι-αιιιιτι οιι·ίο οι οι Μαιο οοοιιαιιοιιιζι Μαιο” οοιιοοιιιι οο

π οοι·οοτ·ο. @οι ποιο ιιιιοι·.ιιιιιι .οοιιιίιιιιι, οιιιίοιιιι.ιιι Μπι, α οιιιιιιι.ι

ιαιιιο οοε .οοιιιοιιιιι.ο οαιιοι·ο οροι·ιοι, οιιιιιιιο ο,οοτ·ιιιιο ιιοριοιιοιι

ιιιιίο πιο.: ιιίοιιιι.ιι ιοοιιιιι.ι οριιιιοιιαιο.

ΧΧΧ!Χ. '

(ιιιιιοοτιιιτε Ρ.ιιιι.4 νι:ινιιιιιο ο.ιιι.ιιιιοτιο ειιιοοοιιο.

Π·ιιιοτιιιιαιίο οοοιι·ιιο ιιιιιιιιοοαο οαοαοιιαιι, |ιαιοτ ιιιιιαιιιιο,

οποσ ποιου, ι·ιι[οτο οι·αιιιο. Ωιιοιιίαιιι οιιαο.ε·ι.ειι, οικω οποιοι,

ιαοιιιιιιιιιτι πιο ι·οιιιιιιιιιιιί. δικιο ιιιαοιιιο οι! ιιιοιιιιιιια ι·ο.οιοιιιιοο.

δ'οποιτι αροοιοιίοαιτι οοιιοιιιοιο ιιοοτοοίοιι, .ο ιιιιιιίοι· οορια

ιιιοοιιαιι οιιιιι·αιιοο οπο οοτοιιιιοια, οοοιιαιιοτιι οποσ Μπι-ιι,

οι «ιο πει/οποιο οοοιιοιιο ιιιαιιοοι, πο! ο πιο αιιοι·ο οιι·ο «ορια

πιο οοοαιιιιια οιίο.ιοιοοιιιιιι· , το! οι οοεοοριαο .οοιιοιο.ιι ιιο.ι.ιιιιι

ιοοιιιιιιο ιιπ ιιι·ίοι·ιο πο! οοιιιιαιιοπιιι ιι·αιιοιτ·ο οοριιιαιτι. οι

οιιιιιι οοιιιιιιιι ιιοιιιιιιι οαιιιιιιιτι, οι [πιο οτι ιιιιι·ιιιιιιο, πει π.

ιιιιιιαιιιιο, οι·ι ιιοι·.ιοιιοιοοιιο, ιιοιι ιτιοιιιοπιαιιοιιιτι, ιιοτι ιι·ιιτι.π

ιοτ·ιιιιιι. .οι οιιιιτι πιο· .ιο ποιο οοι·ιιοο, οιιαο Ποιοι ω, οι ι·οι·ιιιιιτι

Πιό: Ποο!οοι, οι ιοπ·ο ιι·οοο!ποιιι, νοι·πο οιιιοπι πιοο ποπ

ιι·οοε!!ιιιοι. Αιιιοοιιαιιι Ποιο· οι οαι·ιιο ιτιιοτ· ιιοττιιιιοο ιιιιιιαι·οιι·ι,

σο ιιι.οιιι·αιιιο ιιιοιιι πιιιιιιι: οοοιιιοπτοπι το!!ποποι ποοιο ρο

ιι·οοι οποιο, οι πιοιιοιπ, οι οπποοιο!ι!ι οιιοι·! ειιιιο, οι οι·πιιι

ποο !π οοι·πο οπο: οιιι ποπ οοιιιιοπιιιιι Ποιιιιιιιιο. ΙΜιιιιο οιιιιι

οιιτ·ιιαο οτ·ιτ·οιιιι πο ιοι·ι·α οι ιοι·ι·ιιιιι, οι ιι.ιιιιιιι οι ιιιιιιιαιιιιιιιο

αριιαιοιοι, ιιιιοι·ι·οοαιιι.<ι πι, ο ιιοιιαιιι οοιιοι ιιοιιιιιιι ιιοοι·οιτι

τοιιιιοποιο. Ωιιοοι ριοιιιιιοτιο, ποιό οοιιιιι, πιο! /οι·ιο /οι·ιιιοαιιο

οιοοιιιιιοι·οι ιτιοιίιαιοτιι οοιιιιιοιτι. πιο ιιτοιιιιιι ποιοι οι ιιιοιιιιιιτι

οαΜιιοιτι @σπιτι οοιιιοιιιιαιτι, οποιο ιιιιιο ιιοοιιια ιιιιιιιοιιιι οιιιτι

Ραιι·ο !'οι·παιιι ιιιοριιουοιοι ποιοι, οπο οοιιιιιιιιαιι.ε, οιιοιι πιο

ιιοιιιο ρι·ιιιιιι.ι ιιτ·οιιιιιι: Ωποπιοπιοπι το!!ποοοι ποιπο ροιι·οιπ

οποιο οι ιιιοιτοιιι, οι οπποοιοπ!ι πιιοι·! οποιο; οι οι·οπι ποο !ιι

οοπιο οπο. .δι απο απο παπι, οιιοιιιοιιο ιιοιοοι αιιοιιι.ο ι>οι·ιιιτι

ρι·οριιιοαιιι.ιι ιιοι·ιιιιοτ·ο πιο, Με ροι·ιιιιοοι πιο-ιο ιιοο ιιιιιιιιτιο

@πιο @τι οιοποιιιιιιιιι πι. Ροτ·ι·ο απο ιιοιιιιιοιο, οι .οιροτ·.ιιιιο

οποιοι ιιοιι ποιοιιιι, ιιιιο απο ωραιο οοιιιιιοαιιο οβιιιιαιοιτι

ρι·ιοι·ιο ι·οιιιιιιιο .ι·οιοοι·ο ,ιιοιοοι. .οι ιιοοιιο ποιοι οοιιιοιιοιιοιιιο

:οποιοι @πιο ιιπ οπιιιιιιιιι.ι ρι·ιοιιο οιι·ι ιι·ιιιιιιι·ο οοιιοοιιιιιιτι:

πιο οο οιιοιι οοι·παιτι Βοιτιιιιι οαιιιιιιιτι πι, οι |οτιο.· οι αι πι

ιιιιιοιιιι πιο Ρι·οριιοια: νοι·ποπι !)οοι!ιι! πιοιιοι !π ιιο!οιιιιιπι.

οι «Με Ριορποια: οοοιι!οιιι !ρεο π!›πι, οι !ποιο επιιι: !ρεο

ιποοπον!ι, οι οι·οοιο. οοοι: οιοιο!ι οο !π οοιοι·ποοι, οι !ιι επο

οο!οιιι εοοοο!!: ρτοοοοριιιιπ ροεο!ι, οι οοπ ριοοιοι!π!ι. Νοκ

ιιοιο.ιι ροτ· ιιοι·ιιιιιτι ιιιιιιιτι, αιοιιο ριαοοοιιιιιιτι οιιιοοιο Ποιο ιιιιοι·

οατιιοιτι οποιο, ίπποι, ιτια.ιοιιιιιιτι , οι [οοιιιιιιαιιι: οο! ιιιιιιιιιιοι·αιτι

ιτιιιιιιιιιιιιιιοιτι ιιιιιιιοοιιο “οι” ιιοιι ιιο.ιιιιιι οποιο [ποιου ιιιιιιιιι,

οπο μι· οι !ιοι·ιιιι.ε «πιο ποπ ριο Με ιοπιοιπ οπο, εοπ

οποιο ρι·ο ο!ε οι!! οτοπ!ιιιι·! εοπι ροι νοιποοι οοιποι οι πιο,
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α!. σ1αασε. πασα σΙα1,σΙσα1 Ια ΡαΙστ Ια στα, σΙ ορο Ια ω,

α! σ1 1ρσΙ Ια ποσα αασια απ. δ! ραπ προ !οπιστατίο α! σα

στ!!αρο απ! ίπ ασ[απο!ο απειστί! πτσρ!παπ!!α!επι σα:!!πσπατα,

σα! σπα α!!στο αῇΙπί!α!ἰσ ι·σσα!π!Ιο αΙσσααατσ, σε! σπσσαρ!απι

σοοσΙσπι α!!στίασ οορα!ασ ρτσριπα!!!!ι1!ί ρτίοτίσ στοα!! Ισρί!ίπια

σσσίατί, σε! παρα! Πα! σατοππι σα!ία1ιπι απο, α! |στ!ο: α! σα!

Μπι [ασί!α, α! !απι σα!οσί!στ σπιτια!! ιΙῖσσοΙσατσ, Μο ποπ στα!!!

α·ται!ττι Ι)‹·ί ίπ πα!στπτ!τπ ρστπιατιστο. (”σπ|Ισο !στταπι σα: απα!αστ

Ιουίσ σπα-ποια σπ!στι·ειρσάίπα α .σε αί.σ!ιιπ!!!π!σ: σ! σοπ[ασ!απ1, σ!

σοπαΙα!ίπα!απι παρα σα)πσσα1πα·ισσ πριιταα, σε! ίπεπιεπσ!!α!ίσ

σοφια: σο!πατίσ,· παπισαία στ!! παπ!απαπι ίτιασπίτιπι, πασα έρσασ

απα!ποτ ρατ!οσ α!! παπι-σου!! σπασει! σοστααατσ, π! απαππασπασ

ποστ σα ρο.σσί! απποσσί? δία α σαα!αστ ασίσ απο αοπ/Ισιππ!αστ

ίπ απιππ: α! ασ αΙπο!πισ π ποια αοπστσα!ίο. Παπο σίπαΪ!!!παιπαπι

α! σαα!ποτ σΙσπισπ!ίσ, απασ οσπστσα!ασ ε!!! παπα, σο!!ίσατα

ρο!ασ; σ! αστα!!! ππαπποπαπιππα σρασίαπι, πασα ίπ πια!!ίσ αισί

σίοπίοπσ ρατ!!!α ασ!, πω· ι!ίσοτο!ασ Ματ σε: ρατ!σσ ασσόρπαυστίσ.

Γ!! ίαΙσπι π! πια!α!!ίσ; που απατα επ !!αποτίοπσ: ρτοοα! πίσω

π! σο!οτίσασ ρίο!στ, απ! σεαπ!!πτ στα: πα!ατατπ, σα!στασ αστα!

σε·στιαο σα; σίσί!ίοασ /πσίσ σοτρστα απανω ω.

ΑΙΙσ αισα1στΙσ σσταα1σσΙ ΙΙαΙΙσ τΙρστ1α!σ σρΙσ1σΙσ ατοαστΙαασ

σαοσσασασ ασΙΙ'οπΙΙασ ιΙσΙ 1σα1ρΙΙσ ασσαεσ Ια!1σ αΙΙα σαα1α

σαΙσ σσα!τσ Ι'ατσΙνσσοσνσ ο ΙΙ σΙστο σαεΙΙατΙΙαασ; Ια ρτσαΙσπα

ιΙσΙ ρτΙ1ασ ασΙ Ιτασίσ1·ΙτσΙ α Βσιαα, ραπ· ρτοεσΙσαΙΙσι·σΙ ααΙΙσ

Ια!ΙσαΙΙ Ιιαρα1αιΙσαΙ, σ Ια τσεΙσ1οαια σα εσσσικΙσ α. σσ1αρα

1·ΙτνΙ, ρσι·σαὸ σσανΙα1σ σα ρτσρτΙΙ τσα1Ι;Ι'αααΙσιαα ρσα11ΠοΙσ

σαΙα!ΙΙ Ιασσι·εσ (Ια αιισΙΙ`Ιι1ασσΙΙσ σΙ1Ισι·σεΙα, σ Ια 1αΙσεΙσαα σε

ΙΙατρατσ α!)(απσστ·α τασίοπατίο ρστ σσε1τΙ11ασι·Ια αΙΙα αΒΙαιΙΙσαια;

Ισ νΙσΙσι1ισ ασια!!! Ια ΙαΙσ Ιασσα1τσ σα ΤσσιΙστσ ρτσεαΙσ ΙαΙαασ

ασΙΙ'ΙεσΙα, ο Ι`ΙασατΙσσ ρστσΙο σα1σ ααΙ ρσα1σίΙσσ αΙ σααιΙΙα

σοασ $στεΙσ ‹ΙΙ τ1σΙαα1ατσ ρτσεεσ ΙΙ ρ1·σ1'ε11σ ‹ΙσΙ ρι·σ1στΙσ

ιΓΛΙτΙσα σο111τσ Ι'αα1στΙ1α 1ΙσΙσσα1αατΙσ νΙΙΙαααα1σαΙσ αριιεα1α

:Ια σασΙ εαρτσιασ 8ονστααα!σ, σ σσα1τσ Ια νΙσΙαιΙοασ (ΙΜ

ιΙσσι·σ1Ι 11αρστ1αΙΙ 61 ΤσσαοσΙο σ ναΙσα1ΙαΙαασ, ασαἱααΙ αρα

τα1στΙ ιΙσαΙΙ αα1ΙσαΙ, σ @πασα σσασσαΙ1σα 61 αασνΙ ρτΙνΙΙσρΙ

σ. 1ανσι·σ εΙσΙΙα εσ‹Ισ αρσσ1σΙΙσα. Μ. εστΙσ ΙΙΙ σασσ1Ι 111111 α

τΙΙστΙΙα απαι11αα1σαΙσ Ια ααα Ισ11στα σσσ!αασα ΙΙΙ ραρα Οπο

ι·Ιο Ι; Ια αυαΙσ, σσαισ εἰ Ισαασ ασΙ ΙΙΙααε.Ι (Θ), ααα Ια σεσ1αρΙο

‹ΙαΙ 1σε1σ ‹ΙσΙΙ'ααΙΙσα σσΙΙσιΙσασ Ι)Ισαα1.1-αα(3), σ .Ια 1σαοτσ

σσαιισα1α:

Πσπσππασ 6'εασισ σααπωσοπο.

Ροσ! πατα! !απιροτοσ σρα!ίποπ απασααπ1 πσ!τίσ στα!! σαπί!α

αάσε·τσασ σατα!!!απαα αίσί!α!ίσ ατα!ιίορίσοοραπι σα! οποσ σ!ατίαοσ

τιππ!ία!α,· ρτο σπίστισ σα:σοποπαίσ, @απο σαπσπίσει αισστο!τοπο

π! απο τοπιαπα αία!!α!σ σαπ!!!αοι!!ίσ, ποπ σο!απι ρτασ|α!ασ

σί·σί!α!ισ σρισσοπαπι επττίσσα ρτασσαρ!ίσπο, σα! ο!ίαπτ σπα σία

τίσοσ, α! απίσασ τ·σ/σταὐαΙιιτ α!ίσπα σοπιτπίσοσσο, ρτασσε)ππιτισ

σωστα. Ε! φπα απ!‹·/α!·πσ απα!σπι σ,πίσοορασ, σοοαπαππ! απο!!

σ! ίασσαπσ /ιιστα!, ίπ παπι· στσί!α!ιππ πατατα σαταπί!,· σ)πσ απο

σ!ατίσί πτ·σρτίο τω!!! σσπισίο!ί σαπίτο ππτο!!!οσ, σίσί Μ! α σαστα

ι·σπ1πιτιπέσπα ρτίστιτ·ί, σ! απ‹ι!παπια!ἰσ σίπσπ!σ ίππσαατ!. Ε!

πω! πασα :πίσω Βατοατσ !!α|σπσστα τορίσπατίο σαπσ!αα ποσ!ται·

ασα!ασίαο α!! σασπασπι οίσί!α!οπο σατα!ί!απαπι, α! ρ1·ασ!!!σ!σσ

σ!στ!σοσ αεσπ!σσα! ασαασστα, ασ!ιππ ασ! α! Πτεοασπα.σ αιτί

- (1) Εκ Μααεἱ, σρστ. ω., 1στα. Χ, σσΙ. 445-46. 8σασ σσιαααΙ α

11ασσ1α σσσσα‹Ια Ισ σσεσ1·να2ΙοαΙ 8111 Ι`αΙΙσ αΙΙα ρι·σσσάσαΙσ αρΙε1σΙα

81·σαστΙααα. Νο1σι·σ «απο, απο Ια ρ1·σσσα!σ Με" ΙσρρασΙ ρα· 1α1.1σ1·σ

·ασΙ Βαστε!σ ‹ΙΙ θι·αιΙααο, ραι·1.. ΙΙ, οσα. ΧΧΧΥ, φατσα!. Χ, ααα. Ι.

(α) δισ. σοτισΙΙ. που. σ! ατπρΙ. σοΙΙι·σ!., Ισια. Χ, σσΙ. 589.

(8) ΟσΙΙσσ1. οσα., Πρ. ΙΙΙ, ααα. ΟΙ.ΧΧΧΙΧ.

είσαι ρα·υστσασ ρτασσοσ σπασαοττι δαταίπίαα Μ) αία!:ο!ίσα :πωπ

παπα ατ·τορ!ποσ πατατα απ: απ! παπί !περοσί!σσ ρτοπίϋπί!, σ!

σίο!απ!στ αὐΙα!οσ τα α|τίσαπαπι Ρτ·οσἱπσία!!ι αασ!ίπασί!. δστί

ρσίπιασ απο” παο πσσ!τσ θτααστίο ρτασ/ασ!ο 1α!α 1απ!ππιπασ

/ασίπασ Π115000π0 ς)ασσίαοτι ίπσα!ασ ρτασ.σίαί ααα!. ασπί

αστα, σ! 1)υσασ ρστσοπασ ποσ!τασ )ατί.σαίο!!οπέσ σαπροσί!ασ

ποσα ίπ παπα σίσί!α!ατπ τοπιαπαπι αίτερατα. Ρτορ!στσα απρο

σ·ίαπ!ία !αα σίααπι σπίπστι!έσσίπτο ρτασ/σα!ο !πι1τιπισπα!!πι αερτο

ραπ, α! !απ!ί σα! [ασίπασ ι!!σίσσαπαππι σ!πασα!, σ! σασ ποσίσ

ροτσοπασ αίττρατσ ποπ οπιί!!α!: σσίσπσ πατα ποπ σο!απι π! σα!

στ!πιίπο !απαπ!πτ οοπο:σί! α σαστα στα! σστππιαπίσπο ρτ·ισα!ί,

απα!!ιασπα!!.σ ποσπα πια!α!α!ί, σα!! απατα π! από σππι σί.σ σπΙσπ!ατ·

σοπ)απσ1ί. Εα:σππ1!ατ αστο σαστασ Ϊπσσαασί! σ! γα!απ!!π!ιιπέ

(σσοισ!!!α!ίσπί.σ) !ααο σπρστίσπ!ίασ ι·ατασίτπασ αασ!!παπαιι-πι, σ!

σίι!α-πι απιίπσπ!ίσσππο ρτασ|σσ!σ πω· !παπι παρατίσπ!ίαπι αίτίσσπ

:Μακ σα!ασ σατίοσ ποπ σο!απι @ισ ατπίπαπ!!απι, παταω σ!ίαπι

σπιπασ σπιππιο σα! α σασ!!σ αροσ!σΙἰσαα αίο!ίοπα ασστοί!ατα σοπ

!εππ!απ!, πΜί!οπαπτισ ίπ/στπιατα ποσσί!. Ωπσπιααπισάαπι σστοπίσ

σ!πιίρτ·ίπστ)πσσ πασ!απασ σπιπασ ίπτιοααυσταπ! σαπσ!α ρτίσί!αρία

.ααα αρασ!ο!ίσαα, σ! πασα ο!!πι πάστα σαπ! σοπσεσσα, ποσα

ίσα!!οπσ )πο1σταπ! αρρτοοατί. Νασαι ασ ΙΙσπαπί Πα! ποσα! πασα

τίοστε!ία σοπ)Ιαίττιασ, απο!! @τα σαΙρτίσίΙσπία οσα!! Ρε!τί επτα

απ”, ασι·ρα!ατα, α!απα έπιπιπ!!!α!α !π!απ!ίσπο σαασσί!α παρα

Ισπρστ!ί!α ασ/απαστο. Πα απο σαρστίαπ!ία α)·ιισασπι .σαστασ

(σοπσ!!!α!ίστιτσ) πατατα α!!απ!ίασ το!αραπε!ο σαπα!!α, ποπ σο!απι

απιίπσπ!!σσίπισ ρτασ!σο!ο, σα!! σ!ίαπι α!!ισ πασα σαασπι τπστπαατα

ποπ αό/|2·τα!. Νασο-σ αα!απι α! πα οπιπίσπσ, σίσπ! αίττπασ [σποτ

ίτπραπ.πατ!!, σατα στ!! ασ σο!!!σ!!ααο πισω !ταπιέ!απι ασσα!!α!ισ

.απο ι!ποίο αα!ίαστατα, α!'απο α!ί!ίασ απο σαπσπίσο !στπιίπατσ.

Πα!!! Π( απ” πιπέασ, ίπαία!ίσπα .αν (621).

Ι.'ΙαΙοι·νσα!σ σα απο νσσσονΙ σαι·1ΙΙΙΙΙσαα1σ σ )(αΙσα!Ιασ 1α,(.1.Ν.6_(9.

αΙ οσασΙΙΙσ Ιανουααοασσ (619), Ια σαΙ Ια σσαιΙαααα!ο Ι'σττσι·σ

σα 1ασαο1σΙΙΙΙ (δ), Ια ΤασσΙΙα 1σιαρσται·Ια ιΙΙ σπΙΙαατσ Ι νσσσον1

(4) ΙΙ ρ1·σεΙ1°Ισ ΤοστΙσπσ, σΙΙ σαΙ αἱ ραι·Ια ασΙΙα ρ1·σσσα!σ σρΙσΙσΙα, σ

1“σι·σσ Ι°Ισ1σσσο Τσσαο1·σ άσσο ιΙσΙΙσ ιαΙΙΙιΙσ Ια1ρστὶαΙΙ ε11αααία!σ Ια Βατ

κΙσααα, αΙ σααΙσ 8. Πτσαοι·Ισ 11αΒασ σσ1·Ισσσ αΙτσ11απασα1σ ασΙ 591

(σρ. ΧΙΛΗ, Πρ. Ι, Ια!ΙΙσ1. ΙΧ), ο ασΙ σααΙσ απο ιασαιΙσασ ασΙΙ'ααασ

1ασασεΙταοΙα αΙ11·σ απο Ισ11στσ Ιαα11·Ι11σ αΙ ‹ΙΙασσαο Οασ1·α1σ σ αΙ1Ι'οεατσα

ΟσααασΙο (σρ. ΧΙ..ν11 σ ΜΧ, ΙΙΙ›. Ι, Ιαι1Ισ1.. ΙΧ). ι.·εσωι1ισ ασΙΙα ρατσσαα

εἰ ραὸ αταοαισα!ατο ααΙΙα σσα11αΙΙααια ασΙ σατα11σι·σ, ρσΙσαα ΙΙ Τσο

ΥΙστσ ατυαστέαπα Ια ασιασ νΙσΙσα!σ ο Ι1σσ1ΙαΙσ αστα:: ΙΙ Τσσαστσ σπο

τ!απο. Τι111ανἰα ααα νσαΙΙσ αἰσεὶαιαΙαι·σ Ια σΙΠΙσσΙΙα σπα Μεσα ααΙΙα

σ1νω-α1α σοὶ 1σιαρἰ, εἰασσασ ‹ΙαΙ 591 αΙ 697 σστεστο ττσα1αεσ1 ασια,

σ σα ααα σ 11αρτσααΜΙσ , σ ραπ) ε1ταοπΙΙαατΙσ α... απο σ1σεσσ αστρο,

@α σσιααασαα1σ εαρτσιασ ‹ΙσΙΙσ α1ΙΙΙιΙσ 11αρστΙαΙΙ, σ σαΙα‹ΙΙ ιαα1ατσ

61 σ1α,1'σεσσ αΙσἰΙσ αασστα, (Ισρο εσ11σ Ια5ΙτΙ, α τσααοτσ Ισ αστα σΙνΙΙΙ

ασΙΙ'ΙεσΙα.

(5) Ι.°στσεΙα σα τασασ1σΙΙΙΙ, σαααατα εασσσεεΙνα1ασα1α ασΙ σσασΙΙΙσ

αστοσσΙΙαιἱ1ααο σα! 684, ασΙ σσασΙΙΙσ τοπ1αασ .κι 640, Ια σαΙ Ια ρ1·σ

εστΙ11α σιΙαασΙσ Ι'ΙΞσιεσ1 ΙΙΙ Ε1·ασΙΙσ, σ σα σσασΙΙΙΙ ααα1Μέσο, ιααα1·Ι

1ααΙσσ, Ι›Ιιασσαο , ο σα1·1αεΙαοσσ ΜΙ 646 (πρ. ΜααεΙ, 5.1». σαπσ€Ι. ι·ο!!ασ!.,

Ισια. Χ, σσΙ. 649 ο ασε., 679-80, 697 σ κα., 761 ο κα.), ία ααα1;σ

1αα1Ια.αα1α 131 αιωνα στα ?πιο ‹ΙσΙΙ'Ιαιρστα1στσ Εσσ11ια1σ ΜΙ σσαοΙΙΙσ

Ια1σταασασσ σσΙσΙπα1ο ασΙ 649, σσ11σ ΙΙ ρσα1σ1Ισσ Μαι·1Ιαο Ι (αρ. 111αασΙ,

σρσι·. σα., Μπα. Χ, ασΙ. 783-84, 869 ο ειπα). Α αασε1αΙ“απασσα 1·ΙααΙσασ

:Η σσα1σ σ σΙαηασ νσεσσνΙ σα1.σασσσ1, ασΙΙα σααΙσ 1αι·σασ αΙ‹·ΙιΙα1·α1Ι

ασπι1σΙ ασΙΙα απ σ ιΙσΙΙα 1.1·αιΙΙ:Ισασ σα11οΙΙσα Οτο ρα1τΙαι·σα 111 Μασ

σωστα, 8ση;Ισ, ΡασΙσ σ Ηπα ρα1ι·ΙατσαΙ σε £οσ1αα1ΙασρσΙΙ, σπα

ανσαασ παρκο σ αΙσραναιισ ραπΙααοαασιι1σ Ια ααρΙΙσσ νσΙσα1α @Μπα

σα αα1ααα) ασΙΙα ρσι·σσαα 111 11. Ο., 1α1σ1·νσααστσ ΙασκΙαΙσ νασσονο

αἱ ΩαΒΙΙαι·Ι, ο ΥαΙσα1Ιασ νασσονο σε 'Ματσε. ΙΙ ρτΙαισ σε ααα ρατΙσ

σΙοασσα!.σιασα1σ α! σσερσ11σ ΜΙ μισή ασΙΙσ εσσεΙσσ1Ι ρι·Ισσα, σσσσασα,

@Μπα ο ααἱαΙα (αρ. ΜαασΙ, σρστ. σα., 1σα1. Χ, σο!. 887-90, 9113,

911, 1097, 1138 σ ασε.), σ 1σαασ=ΙΙ 1στασ Ισσα·ο σα! εσπΙστ1. Βα

1τααιΙα εσ11οσσ1·Ισσστσ αρα απ σσ11σίΙΙααΙ οσα σπασω 1”οι·ιασΙα: Μακ

απ!!! σρ!σσσρασ σαπσ!ασ σατα!!!απασ-σσα!ι·σίασ: Ι·'αΙσπ!!πασ @ευρω

σαπσ!αε !αττ·1!απασ σασ!εσ€αι· (αρ. ΜαασΙ, σρ. Μ! , 16111. Χ, απ. 1169,

1167). Α ΒἱσιΙα1σ σαασσασ!Ισ 6ΙασΙΙασ ασΙΙα ασ6σ σαεΙΙαπα1απει, ρσ1σΙΙσ
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ιιιππιιειιι ισΙιε οε ρερε Μεπιιπισ Ι (650) :πιο εποινοεοσνι οι

ΠεεΙιεπι ω, ο Ιε ιιιοσε οριειοΙε οιποιιε οε Απιεειεεισ, οιεσο

ροΙσ οι 8. Μεσειπιισ, ει πιιοοεσι σε8Ιιεπιιεπιι (658), εσσιο

ιπε ι νοεσοπι οιιο οσο ιοιοπνοπιιιοπο ει οσιισ οσοσιΙισ Ιειοπεοοοεο,

πιο σιιο οο ερρπσνεπσοσ (ιιι πιο, οειρρσιοιιο ιιι οοοοιιιπποσ, νοοοειι

εσι.Ιοεοπιιισ .Ιπισιιιιιισ ερι.ισορπιι .ιοποιοο Ειιι·οΙιιοπιισ οοσιοιιιιο ιπιιιιΙσο

8οι·άιπισο (ερ. Μεσοι, σροπ. πι., Με. σο., οοΙ. ΙΜΟ).

(ι) ΙΙ Ι'ειισ ο ειιοειειο οε Αοεειεειο ΙιιΙιΙιοιοσεπ·ιο οοΙΙε νιιε οοΙ

ροοιοιισο 0ισνεπιοι ν. Νεππεοοσ οΕΙι Ιε οποιοειιοοο οι ινσνοΙΙο νο

ποσνσ οι Τσπποπι Ι'ειΙε οοΙ 684 σ ιο ιπιποΙ ιπιποο, οε 0ιιοοεισ επσινοποονσ

οι Ωε8Ιιεπι, οιοο σΙισ ιι ρερε Ιε πιρπονο οοιπιο οοΙΙε σο επΙιιι.πεπιε,

ροπ·σΙιο ιΙ πιοο ρποοοσοπιεσπο Μεπιιοσ Ι 'εποε πιοΙιιεππιειο ε ειποιιε 05

πιοπνειιιε Ι'εοιισε σσοοιιοιπποιοο οοΙΙε οΙιιοπιε ιπιππιιεπιπι, ιο «πιο οοΙΙε

σππεΙο ι οσοι νοιοονι οιροοοονεοσ οιπ·οιιεππιοπιιο οεΙΙε οοοιε εροοιοΙισε,

ο οονοεπισ οεΙΙε ππιοοοοιποε οοεοπο οποιοειι , ι·ινοσεοοσ ροποιο Ιε ιιι

οοΙΙε ιοππιροπεπιε οι ειιΙ”ειιο σποβειιοπιι εσσοποειε ροπ ππισιινι προσιεΙι

εΒΙι εποινοσοσνι σε8Ιιεπιιεοι, ι ιπιπεΙι ροι, οιοοιειι ιο επιροπΙιιε, οσο

ιιοιιενεοο πιο πποεποο σοππιο οι πιο οιπιιιο σποιπιεπισ. 8σιπππιιιπιρο Ισ ειοπιεσ

εοιοπο , σΙιο ιΙ ιοοοοιισ ρερε 0ισνεοοι ν οοπιππσσο πιο οοοοιΙιο οι

σεσοπ·οσιι, ο, πιοπιονειε Ιε σποιιιεειοοο οι ΝονοΙΙο, ιο ποετιιιιι ο Ισ

πιοσιιιοποιο πιοΙΙ'εοιισε ο οποιοι εσεεοιισοσ οοΙΙε οποιο ρσοιιιισιε.

Πιο (ι. ο. .Ιοεοοοο Ρ. ν.) πιο” ιπιιιισππιπι πιπποπιιπι σιιππισιιΙα πιποριοπ

!ποπ.ποπο.ιεισποιπ οποίπιιιιοπισ ι·οοΙσπιιιπ ιιιι·ι·ιιιιππιο ιιι διιποιπίο, οποιο

ειπε ιιιισιοπιισιο ροπιι)ισίο ποσοι (ιπποιππιπσει οπσΙιιορι.ιοοριισ σωστι

ιιιιιιι.<ι, πιο πο «πιοπι ιιπποιιιιιι.π οπιιιπαιιο [Μι οσοι: ορο.πιοιισιιο, οι πιο

ισιπριι.π οσπισε.<ι.ιιι [ποιοι άρπα σι·οιπιιιιο πιάσω οι·ι·Ισ.ιιιισ. Ρο.πιππσιιιιππ ,

ρπσιππνισ [πισιοπιο αποιιιορι.ισσροποπι, μι· ρποσοφΙο ροπϋ[ιοοπι πιο

πιάστε οποιπιιιιοπο ειιιιροποι παπι _ιιι.ι:Ισ ιισιοπιπιπιιιιοποπι .παπσιιιο πιο

πιοι·ιιιι· οποιοι ρσραο. Μ [ποιο ι·σπάΙισ .ποσοποσιπιππ Νονει.π.ιιιιπ ορι

πιοοριιιιι, πιο πιο οοοοπι απσιιιορισοορο οποιπιιιιιι.ι [ιιοποι, .πιο ιιιιιοπο

.πωσ ιιροπισιιοιιο ποάιπιορπουιισιοπισ [ιππποπιι, σιιοπιιπι οιιιι·οοπιιρΙιιισ

αποιιινο ι·οοισσιαο οσιοπιιι.ι επι (Πι. .Ιοαππ. πισπι. Ψ, σε: πι. Ροπιι[, ερ.

Μεσοι, σροπ. πι., ισοι. πι, οοΙ. 1093). οι πριοειε οιροοοοοιε εοιισε

πιο ιππιππιοοιιιιε οοι νοεοσνι οι Τσπ·ποπι οεΙ ποπιιεοσ ροοιοιισο, ο οοΙΙε

σοπιιοποιε ι”ειιεοο οοι ρερι Μεπιιοο Ι, ο (;ιονεοιιι ν οοεΙι εοοι 650,

(ποΙ σιπο.) ο 684, ρεπΙὸ ριιπο ιΙ Ι·'επε οοΙ ΙιΙιπσ Ι Ιιο ποσοι εικοσι:

οπο. πιο, σοι!. ρπεοο.), ο οιεσο οι ιπσνεπεοοο ποοποοπιε οοΙ ΙιΙιπσ

(οοειε πιοΙΙε ΟοΙΙσιιοπσ σιιποπισιι) οι Βισοεισ οσο οι οσοεοπνε οοΙΙε

ιιιιιΙισιοσε νειιοεοε. ΙΙ Μεσιιιο, οσο ρσιοοοσ οιοπιεπο ιΙ Ι'ειισ, σοποο

οι ιπενιεεπΙο, ο εοπιεεσ σΙισ ιΙ νοεοσνο οι Τοπποε ετσι επιπιι αιΙσπποπο

(οριεσσρο) .ιιιΙιισσιιι.π ω” σποιππιπισ, οι οπιιωισιιο- οι πιο; πιο οιιο

ρσι πιοπι οσιοι·πιιποιιοποιπ .ποποιοσ πιοπιιοπιτιο πωπω ρπιππιο [πιό

σ.·ι·σιπριιι.ι (1)ο[οπιζΡπιπισι., οι·οΜπρ. σιιΙσπ., σερ. ΧΧΙΙΙ, ρεο. 103, πι. 10,

οοιι. ρπεοο.); Ισ σΙισ ο οιεππιοιι·εΙπιιοοιο σοοιπεπισ εΙΙε οεππειισοο οι

Αοεειεειο, σοοσπποσ Ιε ιπιποΙο ι ποπιοονι ιπιππιιιιοι οιροοοονεοσ οιποι

ιεπιιοοιο οεΙΙε σοοιε ερσεισΙιοει, ο οε ιοπιιρι πιισΙισ επιιισΙιι πιοονονεοσ

Ι'οποιοειισοο ιπιιοιοοιειε οει ρερι: Τιιι·πιιοπιισ εοσιοιιιιο οπιιιπαιιο σπ

ιισιιιιιιπ [Μι “πιο ιιπισιιοΙισσο. Ε 8θ ο'εΙιπο σεοιο σιποοιε ππιοοοειππιε

σποιοειιοπιο [Μι (ροειοε) σο Μπρικ σοπιι·ιο.ιιι ει;Ιι επσινοεοσνι οι Εε

ΒΙιεπι, ο ροι, ρποιοι·νιιι (οσπιιπιι) [ιιοισπισ, οο Ι'ιπποοο ρπινει.ι οεΙ

ρσοιοιισο Μεπιιοο Ι, ο ιιοεΙποοοιο ιιι εοοοΙΙειε οεΙ ρερε 0ιονεπιοι ν

Ιε σπ·οιπιειιοιιο οι ΝονοΙΙσ πιο οε Βιισππειο οπο οιισιοπιιοιο ροπιι[ιοι.π,

σΙιι οοπι νοοο σΙισ ι ρποΙειι σεεΙιεπιιιιοι πιοο ενοεπιο, ρπιππιε οι οοΙΙε

σοοοοιιιιισοο, ο ι”εοσΙιε ιοπιιροπεπιε, οιπιιιο νοποοο οι οποιοεπισοο,

σο εΙιπσ, ισρπε ι νοσσονιοι Τσπποει πιο ππιι οι οισε οοΙ Μειισι (8οποιιι.

ιιιοι·. Ει·ι:ισ.ι. ι·ιιιιιι·ιι., ο.° ΙΧ, απο. 84 , Επι”. ιιιππιι , ο.° ιν, ρε8. Ι45),

σΙισ οοιιΙιοοο ιι ρσοιοιισο 0ιονεπιπιι ν εΙιΙιιε πισσπισεοιππιο ποιο Ιε

οποιπιεπισοο οι ΝονοΙΙσ ι'ειιε οε Πιισπιειο, Ιοιιενιε Ιε οοοιοποιο ο

Ι'ερρπσπο ροσσ οορο: πιο πιο.ιισιι οσπ[ιπιπισια [απ. . . . πιο ρσιιπισιιιιιιι

Πισω ρι·οοουιι (Ισσ. οι). Ιπιιροποε·οΙιο πισπι ποιο ιΙ πιοροιισ οονιιισ, ο

σΙισ ισ πιοοοπεππιοοιο ρποίοοεο ε σπισειο ιοειΒιιο πιοπιιιοπο οοΙΙο ποιο

σοοΙοειεειισιιο οι $εποοπποε, πιπροοοοπο ιπεοπεπιιοπιιο, σΙι'οι;Ιι σ οσο

νσΙΙο ιοιοοοοπο, σ νοΙΙο ιεπο εροπιε νιοΙοοιε εΙΙο ρεπσΙο οι Αοεοιεειο

ΙιιιιΙισιοοεπιο, ιΙ πποεΙο οσο οιεεο, πιο ροιοε απο ερρπσνειε ο οσοιοπ

ποειε οεΙ ρερε πιοο οποιοειισοο οεοΒιιιιε ρπσριοπ ιποποοποποιοποπι. . .

πιοο ιιιιοιοπιιιιιι· ροπιι[ισιο, πιο οι·πιεσο οιιιεπεππιοπιιο, ο πιοοπε οεπ Ιιποοο

πιο επιιιιιΒιιιιιι, σο ιο1οπρποιειιοοι, σΙισ ιΙ ροπιιοιισο 0ιονεοπιι ν, [απο

οοπι:ιΙιο .ιιισοπιισιτιπι, Νονιιι.π.υιπ ορι.ιοοριιππ, σοι πιο σοιισιπ οποιιιορι

.πι:σρσ (Οιισοεισ) οι·ιιιπιιιιι.π [παω , πιο άπιστοι "πιο ορο.πισιισασ ι·οοιπ

ισοι·πισιι πιισιισ [ιπππιπισιι. 0πε, ο ιιοο οινοπεο ιι ποοιπποσπσπο οεΙ σοπ

[ιππποπο ο οεΙ ρποΙπιπο, ειεσοΙιο ιι ρπιποσ νσσεΙιοΙο εισοιΙισε πιοοσνε

εισοο οι πιο πιο ιπιι.πιπιπιοσεοιοοιο πιππΙΙσ, ο εΙι εΙιπι οσο ροι:εοπιο

ιοισπιοοι·πιι, πιιε οι πιο :πιο Βιιι νεΙιοσ ροπ πιο ειοεπιο, οΙιο οι πιο ειισ

ππιεοοεοιο εοΙΙειιιο οι σιιεΙσΙιο ι'σπποεΙιιε. Ι·'οπεο σοι ροιποιιΙιοει σΙιιο

οσπο οε ιεΙιιοσ, σιιεοοσ, ο ροπσιιο ειε απο εοποποειε εεΙι εποιι·οοοσνι

οι ΩεππΙιεπι ιιι Ι`εσοΙΙε ιοππιροπεπ·ιε οι οποιοεπο ι νοοοονι ιπιππιιεοι. 8ο

οι οσπιπιιιΙιε Ιε οιοπιε οοοΙοσιεειισε, οσο οι ιπσνε σοπιεοιοοιο ποσου

ποοοι.σ νοπιιιιο, σΙισ πιο πιο εοοιιι ιΙ ππισιινσ σο ιΙ Ιοπορσ. Με πιο ιο

πιιειιοεπιπε οι οσοοποοοιι εισπισι οι πισσππε ε πεεισιισνσΙι οσοοΙιισιιιιπο,

ισ ρπσροοοσ πιο σριοεπο, σΙισ πιο επποσοοοπιεσ εοιΙο ιΙ ροπιιιιισεισ οι

8. Οποιπσπιο Μειιιισ, ο ροπ πειιιιε οοΙΙε ιπιοπιπεισιιι ΙσοππσΙιεπ·οιοΙιο , ο

ροποΙιο ιι πιοπι: ι”περροπισ ιπιπροοινε ιΙ ρπσοιο ο ιεπ:ιΙο εοσσειο οοι

εοπιιεεεοπο ιιισσοιεπιιιιιειε Ιε οποοοπιιε σειισΙισε οοΙΙε οιιρΙισο

νοΙοπιιιι οι Π. Π., ρπσριιπποεοοσιε σοπει,πιπισεεππιοοιο σσπιιπο Ισ

ιιιιονο σενιιΙειιοπιι οοι;Ιι οποειεπσιιι θ), ποσο ι εσΙι πιο ο'ιιιι

νοεοονι οι Τσπποε εΙΙε ππιοιπορσΙι οοΙ ππιοοοσ οπισιιεοο ροπ οοεοπνι

σπ·οιοειι οεΙ ρσοιοιισο. 1.οιποσ ιοΙ'πιτιι οοΙΙο οριεισΙο εποεσπιεπιο, σΙισ

ιπι ιεΙ ιοοιρο ερριποιο, ο ρποσισειιιοοιο οοΙ 599, οι οσοσοοιπιε ε Μεσ

σιποιεπιο νοοοσπσ οι 8ιπεοπιεε (ε Ιιιι ροποοοεΙππιοοιο, οσο εΙΙε οοοο:

ροπ.ποποο, ποπ Ιοσο, σοπιιο απο ιΙ ρερε) Ιιειιιοπιιε οοΙΙε ιιοοο εροοισ

Ιισε εσρπε επιπιι ι νοεοσνι απο 8ιοιΙιε, φποιοπιιπ οι.: ποπ οι ποσοσ

ιιιι·ιιιπι, ρω: Μισο, ιαπιιι πιοπι εικοσι Μιπποπποσ πιο ποπ ροποεπιπο

(ορ. ιν, πιο ΙΙ, ιοοισι. Χ, πιο. πιεσε.), ο πονο οοΙ ποοοοειππιο ορι

ειοΙεπ·ισ, σΙιο οοΙ 699 Μεπιοιεπισ νοσοσνο οι Τσπποε οιππισειπενεει

ποοιιοπιιο ε σΙιΙιιοιπο εΒΙι οποιοι οι 0ιεπιπιεπισ νοιισονσ οι Ωε8Ιιεπι, ο

σΙισ ιι ρερε οι πιοοπνενε οι ρποννοοοπο εορπε Ισ οιιι”οποοιο ιοπισπι.ο

ι.πε σιιοειι οιιο νοεισονι, ιοεισοΙιο Ιε ρεσο οσο ΑειΙππΙι'ο πο οοι Ι.οο

ΒοΙιεποι εεποΙιΙιο εσΙιοεππισοι.ο σοοι'οπ·πιιειε (ορ. Η ο νΙΙΙ, ΙιΙι. ν" ,

ρεπι. Η, ιοοιοι. ΙΙ, οοιι. ρπεοο.). 8ιιι'ειιο σιιοειισοι νοποενεπισ ρπσ

ΙιεΙιιΙππιοοιο, σσππισ Ιιο εσσοπιοεισ εΙιπσνο, οοΙΙε ιοοιροοοοπιιε οοΙ

νοεσονσ ιιιππιιεοσ οε ππιποΙΙσ οι ΠεοΙιεπι, ο οοΙΙε πιοιισνειιοοο οοΙ

Ι'εοιισε οοοιιιποιοοιοο, σ8ειε οοΙΙε οιροοοοοιε οιποιιε οεΙΙε εοιΙο

ροπιιιιιοιε, σΙιο ιΙ ρπιποο οι οσοι πιοΙεπιιενε ε ιενσπο οοΙΙε ειπε πιοο.

Ροι·οΙιο, οεεοοοο @ο σοεπιειε οοΙ 599, Ιε ιπιποππε σο' Ι.σιιπποΙιεποι, ο

ι'οπποεΙε Ιε ρε£ο οσο ΑειΙιιΙΙ'ο, οσο εοεειειονε ριίι ιΙ ποσιινσ, ο ιι

ρπιοοιρεΙο εΙποοοο οοι ππισιινι, πιοΙ οποιο οπε ειειε σοοσοοπιιε απο

ροοιοιισο ει νοσσονι σεεΙιεπιιεοι Ιε ιεοοΙιε π.οοιρσπεπιε οι οποιοεπο

πππιοΙΙι οι 'Ι'σπποε. Πιο ππιι ρεπο ιεοισ ριίπ ρπσιιειιιΙο, ιο σιπεοισ οπο,

ρπιππιο οοΙΙε οιε οι 8. 8πος,;σπισ Μεοοσ, ο οοΙΙε ειιοππε Ισπιοοιιεποισε,

οοπι οι ιπονε οοΒΙι εοοεΙι οοοΙοοιεειισι ιπιοιπισ νοππιοσ οοΙΙε οιροο

οοοιε οοΙ νοσσονο ιιιππιιεοο οε σιισΙΙσ οι ΕεοΙιεπι. Οσοι πιοΙ 484 οι

νοοσοσ οΙπιεππιειι ε Ωεπιεοιοο οε Ι.ιπιπιοπισσ πο οοι νεπιοεΙι Μπει

Ισι·σ Π, ρποΙεισ σιιοΙιεπιιεοο, ο ΡοΙισο νοεοσνσ οι Τσπποε, οοοιε οΙιο

ερρεπιεσε οιροοοοοιε οοεεπποε οοΙι'ιιοσ οεΙΙ'εΙιπσ. Οσοι ροπ ιιιιισ

ιι 5οοσΙσ σιιιοιο, ο πιοι ρπιοιι οιοισιισ Ιιπειπι οοΙ ειποσοεπιινο οοσσΙσ

σοειο, οο Ρπιποοεισ, πιο Τοποππιπιεσ, σΙισ οοπισ ι εοΙι νοοοοπι οιιοΙιε

πιιεοι, οοι σιιεΙι οι εΙιΙιιε σοπιε οσιιιιε οεΙ ειποοοιιο εοοο 484 οι 590,

οεοπσιιεπσοσ σΙισ νοπιποσ οι Βιιιπ·ιοοιιισοσ εσρπε ι νοσοσνι ιιιππι

ιεοι. 8ισοΙιο, ιιιιισ σσο5ι‹Ιοπεισ, εοοιΙιπε ρσιοποι ειιοπππιεπο, οιιο ε 8.

Πποεοπιο Μεσ,οσ, πιο ει ρπιππιι εοοι οοΙ επισ ροοιιιισεισ, οι ‹ΙοΙιΙιε

ι·ιιοπιπο Ιε ρποοοιιε οοοσοποιοοο ιοπιιροπ·επ·ιε Μπι εΒΙι επσινοεοονι

σε8Ιιεπιιεοι. Α πεεισοο εμπιοοι Λπιεοιεε.ισ ΙιιΙιΙισισοεπιο, ρεπΙειιιΙσ οοΙΙε

πινοοειισοο οι τποοειο ρπινιΙο8ισ Με οε ρερε ΝισοΙσ Ι οοΙ 050, ο

οεΙ Ρσοιοιισο Οισνεοπιι ν πιοΙ 884, σ ιο ππιιοΙ ιιιποο , ερροΙΙε επιπιι

Ιε σοοεπισιιιοιοο οοΙΙ'οποιοεπιοοο οιποιιε οοι νοεσονι ιιιππιιεπιι οεΙΙε

οοοσ ροοιιιιοιε (ιιπιισιιιιοσ οι·ιιιιισιιο [απ οποίο ιιροεισιισιιο), ροπσιιο

οεΙ 590 εΙ 650 οπε (πιο οσπεο ριιι οι πιο ππιοπισ οοοσΙο, πιο οπο ιπερεο

ποιο πποεοι πιο πιοοσΙσ ιοιιοπσ Ιιοο ει 084. Ε: πριοειε Ισ ποιο ρεπιισσΙεπο

οριοισπιο, οοΙΙε σιιεΙο ροπ εΙιπο οσο νοιπΙισ οοεοπο οσοι ιοπιει·ο, σΙισ

πιοο εππιππιοιιε οι ρσιοπει εοοοπε εΙΙεπεεπο οι οιιιιΙσιιο εοοο, σειιιο οι

Τει· πιοεΙιπο ει ισπορι οι ρερε ΡοΙειπισ Π, ιΙ ππιοοιονεισ ρπινιΙοεισ ιοοι

ροπεπιο εοοσποειο ει νοοοσνι οι ΟερΙιεπι.

(ε) οινοΙοειιεοιπιιε ιπε 8Ιι οπιιοιιι οοΙΙε ειοπ·ιε οσσΙοειεπιιιοε Ιε οσο

ιπ·ονοποιε οσπιιοοιιιε πιοΙ 665 οεΙΙ'εΙιειο 8. Μεεειππισ οο'πιισοσιοΙιιι πε

οιποειιει ιο ΟσειεοιιοσροΙι εΙΙε ρποειοιιιε οοΙΙ'ιππιροπειοπο Εοειεοιο.

@επιπιι οποειεποιιι οπεοο ρπσσοοιπιι ιεοι'οιιπο οοι Ιοπο οππσπι, σΙισ

εσειοοονεοσ ιπο νσΙοπιιε οιπιιιοΙο οοΙΙε ροποοοε οι (5. Ε. (πω. 8ιππιιοοο.,

ερ. Μεσοι, σρ. οι., ισππι. Μ, οοΙ. 9.', 8.' ο Μ). Ι.ε Ιοιιοπε ιπιοιπ·ιι

πιο οε Αοεειεεισ, οιεσορσΙο οοΙ ειιοοοιισ 8. Μεπιειιιισ, ει ππιοοεσι

οεοΙιεπιιεοι, ερρεπιιοοο ρπσΙιεΙιιΙππιοπιιο ειΙο πιοοεσ εοοο; πιο ισ Ιε

π·ιροπισ σοι ερρποοεσ ιιιιεΙο οι ιιι οειε οεΙ Μεοει(ορ. σο. ισοι. πο,

οοΙ. 19.', 18." ο Ι4.*'):

δικιο ΛΜεπιιοπι ιπσιπισπιπ, πιποσππ>οπ.π ο.ιΜ.:·ππ .ιιιπι.ι·ππε Μιππιιι,

.ιο σσιππιιιιππι πιοιπ.ισπισιισιπ που Π.ιιιιπ.πιιπ οοκοπιπσ·ποπισιπ οσπι.ιισπισιιι.

ΜΜΜ .ιοπιιιοπο ποπ πιοπι ρι·πισιοπ σώσει ισπιριι.ι· ρι·οιιιοιιιι. 0ιππιιι

ποιο ·ιπ απο ποια [ιισιππιι.ι· οποσ ιιιιποιίπτειπιι.π οσιιιο. οι πιο οιιι·ι·ιιι.π

.παπι ρπιππιο ιιι[[ιπιιιοπο ιπιπιοιιιΙι ιιι απ, οι ρι·σπιι·ιπο πιάνου: ρι·σ[ππι

σίοπίσ οοπ.ιιιιιιι ριιιοπποπι ποπ ιππι!ιιπι οσσιπίποπι, πιο! ιιΙισ·ι·ιιι.ι ιπιρι·Ι

Ιιιπιιιπ οριπιοπιοιι.ι, οσοι: οι οιπιιιποποπο σροπσ.ιιιιπ ιΙσ σωστο οποσ.

Μαιο οποσ πιο σωσωπιισ σο ιπσοπυι·πιοπιιοιπ ιποπ.πιιιιιι παπι: οι :οι

σο: σο μα! ποσπισ οποιο Μονο άσσο οιοπιπι, πιο ρι·πισιιιοπιπιιιιιπ οπο”

οι οποιο, ιιι σει πιο ιιι απο ι·οοπιπισιιο οποιο σσιιιπισιτ·ι· οι οικω

πω” πωπω ποσο ποσοι· ριιιι·ιιω, ποσοι· ι·ι|ποοιοπι.π, παρω ριιι,ι.πισιι.ι

ιιοπιπο οι·σ·ι·ονιι: .πιο ποσοι: ρι·ιποσπιιπι οι πωπω Ιιιιοποιίοοι·ιιιπ [στοπ

οπιιοπιιε πιο·ιιινοπιι, επιπιι.: ιιιιιπισιπι ιοποιισπι σιιισ ρπσρπιο οοππιιρισιιι

οοπιάσιιι οριπιοπιι·ιπ. δι σιιι·ιιι οινοπειιο σε: ιιίνει·πισ οσππροο·ιιιιπι οιιο.ιΙσπ

σε οπιιπιισιοπιισπι πιιιιιππιιιισπ ρι·ορπιι>ιοισε, ιιτρσιο πιιΙΙιιισιιιω οιιοππρω

πιιιιιι·πιπιππ ο·ινοπ.ιιιιιισ πιποριοπ ιιπιιιοπωπ, σα! επιπιι ροι·ιιι.πι ρπορι·ιι·ισιο

ιιιπιιιιιιιισ παιιιπιιο, οι ιπ οποιο ροπεοποπι ι·ιιιπιιιιι πιιιΙιει.πιππιιιιιιι ισπ

οιιι·ισιιιο, οιισιπιιο·ιιιοοιιπι πιιιπσιιι οιιιιισοιΙσπαι.πισ .ιιιιιοιιιι.ι απ, οι ισ

Ππιιιιι ω: Ωω Ρπιιιπ, οι Ιιοπισ σα· ιιοιπιιπο απορω· ι·ιπριιισ ποιον, πω"

ἰρεπ πιπιπιι·πι ποοποιοιιιιι· Μαιο ποιιιπιιπι ποιοι, σιιιιιιηιιοιιι ιπποηιο
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ροτιοιιι.ο, οπο Ιο ποσα εοι·ιΙο ραπ ιισοπΙοιο παο οΙΙο πιο

οοΙ εοοοΙο οοιιιιαο. Ε ποαΙι οΙιὶπιἱ πονο Ιοειτἱ ιΙοΙΙο εισοεο

εοσοΙο, οιιοΙ πιο επι Ισ οποιο ριιι νοι·ο, ο Ια ι·ιισιιιι Με

ποιοι- σι σιπσ σαπσο; σοι·ροι·αιιισσ απισιπ σα: παο ρι·ορισσ ι:οπ.ιοπι,

σοιπισπι οιιιοιισσι πο.ιιι·απι: οποπιοιιο ροοοιπιΙσ σοι οποιο οαππισπιοπο

ροι·.ιοπαιιι , οι πι πππιπ σ·οιπιισπιοπο Βιιι·ισιπιπ Βοπιιππιπ ποι:ιι·πιπ οι

Βοππι ιιπρσι· οποσ οιιοιπ απο ιισσππιιπιπ ιρ.οοιι ρι·ορσιοιαισ ποιππαιιισι

ιιοπιασι, πα σοι·ιιιππιποιπ ωραια, σα· οπιππο οι ιιι οπιππ.ε , οι οποιο

σα? .οι σπιπι οοιισιπ σι·σιιππιπι σιιοιπ ροι οποια, απο ροι· ισσιιοιπ ,

οποσ οι ροι· ιιπαιιιαισιπ, οοΙππιαιοσ οι ορσιοιιοποι οριο, οποσ οοσππ

παπι παιπι·αιπ οππι: πσσσιι.ισ σοι πι ιιιοπιιιαιο ο.τι:πιπιιιοπιο ισοποπιιιισι

ι:οοιιοιισοιπσ σ.ισιοισπιιοσ, οι ιιι ιιισιπ ιιποππσ ππο, ιιι σοι οιισι·πισιο

"σε , απο ποιπτοιοιι, απο ιπποιαπιιοισ.ι. !/οι·πιπ, ποιπι·αισσ οπιιιοπι ποπ,

οσοι .ισσπποιπιπ πιο.: ιιππ.ιι.οιοπιιαιο.ο, αοοι·σοοπιοπσ οπ ποσ οιΙνσι·.πι.ο σπιπ

μια οπι ιιοι σππ.ιιοπιιοσ οπι ιοι·ιιισιπ .ιπποι.εισπιιο.ο, οι εσσππιιππι ιροπιπ

οσοπι ππιπσι·ι ρι·ορι·ιοιοιοο, ιπσσσαιοπι οιιισιισσι οι σι·σοιοπι οι ιισπιι·οπι,

ισσσι ιπο.σισιοπισπι. Ιπο.σισιοπο σπιιπ σοι οποιι ποπιι·ιιι.ο ροι· ποιπροιπ

ροι·ιισιροιπι·, πο. πι οιιαπι ιιισπιιιοιο, οποσ οι! οοιπ, ιιισσι ιοι·ιιοπι πι,

σοι:ππιιππι πιω ιπο.τισιοπιοο οιπι σι οποσ ποιπι·οο, οι ποιπι·οισο ιροιπο

οοΙππιοιοι· οι οροι·αιιοπσσ. οι αστο οι ποπ σοοοιπ .πιο οιια, σ:ι·σσριιι

πιο· σο: οπιππ.ι σοι στοιισιιιιπο, ιπ σο ροι· ιοι·ιιοπι οιππι, οποιοοιπ .προπ

ιιιιιπ σαπιιιοπι τοπια ρι·οι”οι·ππι ιπσ.ι:ιοισπιιοπι, απο ισ οπι πισιιιπο

πιο» ποιιιιαιπ παι·πιπ οποιοι, ιπσι·σοιοπι Μεσα ποιπιο σπα οι στοα

ιαπι .ιπποιοπιιοπι αιοπσ σιι·ιπισπι: οπι σπιπι .ιπποι.ιιοπιιαΙσπι οοιππι

παπι: απο, οπι σοπιρο.ιιιαιπ, απι ιισινιιιισπι, οπι ππιιοσιοπι ρι·ορισσ

οιιπιιοιιοπσιπ. Νοιπ ποπ .ιοΙππι, πι ιιισιπιπ σει, ποπσ ποπ σ.ιιι.εισπισπι

ιπισοιιπσππι, οποοι .ισσππάπιπ πιπιι σοι·πιπ σα: οιιιππο σοι ποιπρο πππσ

σπαι·οσισσιοσι: οσιππι οιιοιπ ο ποιππαιι σοοποιιοπσ, οποιο ποπσι σπιπ

Ι)σο σι Ροισσ, ι·σιιιιιιπι σ.ισισιπππι. Μιππ.ι οπιιπ ιιισσπιιπιπ, οπια ρσσπι

πιο σπιπ σιιοπι ο σοποσπιιο ρι·ορσισιοιο, οποιπ ποποι αει ιπιοιποι·οιαπι

ιποιι·οπι οι ι·ισοιπσπι, ιιιισππιπ: οποια οοσππιιππι ποπιι·ππι ποιππι ποπσαι

σοιπροοιιοπι οπι οιιο.ιι.ιισπιιαπι, οπι ιιοινιι·ιιοιπ, οπι ππιιοι·ιοιπ ρι·ο

ρι·ιοιπ οοιιιπιοιοπι οι οροι·αιιοπσιπ. Π·σιι·πι Ροιιιισ οπιιισπι ιιισοπιρο.ιι

πιο: .απο ρι·ιπσιριο παπσι, οι οππιιιαπιιοιοιπ οιοπο σΙινιποιπ; πιοιι·ισ

ποσο στοοιαιπ ποιπι·α σι πππιοποπι. Βοιπιισ οιιοπι οιισιοοο παιππασ,

σο: οπιππιτ ιροσ σοι ιπ[σιππι, οποοι ροι· οροι·οιιοποπι οι ποπ ροι· .Μπει

εισπιιοιπ πιο ππιιασ ιπποισ.ισοι , οι ρι·ορισι· ππιιοισπι ππαιπ οροι·αιίοποπι

οοοιπαιιιισπι: οποιι πι οπι ιιι ιιοι-πωσ ι:οσι·πριι πω, ιιισππι , οι)'οσιπο

απο πιιπσ οοπ οροιαιιοπσιπ ι”αππιοιο ιιποοπιοι. δισ οπισιπ οι σοπ[ποιοπι

ιοσππι ισιππσπισε, οι σσιωιισπ οοσππιιπιπ δουσιππι πιαιο ιπιστρι·σιοπιπι·,

πικαπ παπι, .και ποπ οποσ ιιοσππιιππι ππιιιοποιπ ιιινιπαιπ ποιπι·αιπ οι

οιι·ιιοιπ οιοπιποοι·ο σοπιοπιιοπισο, σι παπι: οπο” οποιπιιαιπ παιπι·οιπ,

οοο ποπ οιι·πιπ |οσιπιπ Βσπιπ σιπιπισι ιππιποπσππι: ρι·οοιοι·ιιιπ σπα

πσσ ρι·οσνιιΙσπο οιιαπι απο ιισιρΙιαπιοι· Βιοπρσιπ.ο, ποπ οποιο ·οοσοοσσιι

ποπσ, οσο ποσα οπαιιαπι ιιοιυιι·ιΙι ποπισ σπιτι σπασει οροι·αιιοπο σοπ

νσισαιπιπ. 0.ιισπιισπ.τ πο.: οιιοι·οπι απ οιιοι·ο ιιιοιππσιοιιι, “ο οιππασ

ροι· οιισι·πιι·οο, οι οιιοι·ιιιιιο σοππαιπι·αιιισι· οιιπ·ποιοι, ιιι σοι·πιιι, σα:

οπιππο οι ιιι πιο" σι οποσ οσοι, σοι·ιιιπάιποπι ρι·οπ·ι·οπιιο. οι πι

ροισσπο ιιισοιππο, σπιπ. σπασω ι:οιππιππιοπο πωπω πιι·πιπ; ιια πι

πωπω” οπιιισπι ροσ.ιιοπσ.ι, σοπιρο.ι.οιπιιιο ποσο ρι·οσπι ιιιιπιο πιιι·οσπιο

σοοπο.οσοπιπι· ροι· οιιιπιιποσιοπι. σοοριοιιοπσπι σοι·ππι, οποσ απ σο πο

ιπτοΙιιοι· οποιο σππι. Βιιριο σπιιπ οιππ·ιο οι οσιο οιππιο, οι ππιια

οπιπιο ρι·οσιιισοπι ίπ σο οπι ιιπριισι σοι ποιπσο, σα οποσ σοσππιιπιπ

ιιοιιιι·ιιιπ .ιππι, Ι)σι ρι·αοσοποι σι ροιι·σο ·ποεισι. οπο”, πι παπα σοι,

.πιατα σοι·ι·ιοσιο ποισπισσ οοι·ιποπσπι , οιιππσ οι «πισω Ιιοιποσ ρι·ορι·ιοσ

σοπ.ιοπιιι·σ σοσιοο σοι·οσπιπι οροσπιιιιοπιο.ι·, ππαιπ .ιπροι· οποσ, ιοι σοι

πο.: κοπο: ρι·οσιιισοπιιι ιιι σοιισπι !)οπιιπο ποιιιι·σ .Ισια Οπι·ισιο σοιππ

ιαισσ οι ορσι·οιιοποι, .ιίπιιιοιπ ισισπιιοο ιιοπο οπσιπιπ σοπιιιιι σσπισιι·,

οπσπιοιιιποοπιπ οι πο πω. οι: παπα οι οποιο ρι·ο/οι·ππι οιι“σσιοπιιππο.

απο οι ιαΙιππο σιι·σπιποσπισπισ.ο ιιιοσιο, σι οπι πιισοι·οι πιιιιππι. @πιο

οποσ ίπ πιοοπο ρι·ορισι· ποσο· ρσι·ιοπΙο οππι σο.: ρσπσ ιοιιπ.ιτ σοιποιισαο

οι οροοιοιισοσ σα οσοισσιασ οοπσιιιπιο.σ, ρι·ο σα ιισρι·σσαιππι·, οι οπισ

σι·οπιπο .ιοπι:ιιαιιπο.ι οποιο, πο παπι: ιισιρισιοιιιι ρσι·ισιιιοπισπι, .ισα

οιιοπνοιιο ιοιπρσ.ιιοιιππο ιοποιοπισπι,ιιοισπισ.ι ιιι ισπιροι·σ ιι·ιππιοιιοπι.ο

ιιιιοσιιοποπι, οποσ ίπ δριι·ιιπ 5αιισιο σοι ποσοι: σι οι ροσ.οιπιισ σοι οσο

ισοπ.ιιισ πιο”, απο απο ρι·ο σαπ.ια, οιι .ισπιοτι.ι ιιωποσ ριοσ οι πι

ιποο πι ρσιι·οιπ οποσ , οιιἱ ι-ισσιισσι σοπισιπιπ ιπιοι·σο ποσιι·ι :πιο σσιιιρσι·

οι ριοριιιιιιοιοσοσ πωσιιιππαι ι·σι·ιιαιι.ιι, οπ.ισσσοι·σ πω σπρριισοιοσιι.ι

οοι:ιππ.ιι οι ιασι·οπιιι ρω οιππιππο σιιι·ισιιαπίσ, οποιοππο πισιτσιισπι ο

Ποιπιπο σοι·ιιαπιπιπ οιππιππο παιιιισι σι ποιασι οιι.οοιισ ποοιιοιο ισ

σσπ.ι ιπυσπιο οοι·ναπιο.ι οι·ιποσιο:σαιπ ποιοι, πιπιι οπροι· σο πιιππ.ι ριπ.ινο

σπ.ι·σιρισπισο σοι αρρι·οποπιοι·, ρι·οσιι·ι· οποσ αιοεπιισ σιιιιι ο οοπσιιιι

ραιι·ιιπιο ασ .ιπποιιιο, πι Μπι σωσει .και αοπιπιαιιοπσ ποσ πιο.·ι·ιπιπιπ

σπιτι Ποι οπ.α·ιιιο ποσοι ρ·σο.ιοοποπιο.ι ορια, απο πιο .πιο πππσ, .εινα

ιιι πιο ποιοι, Ποιιιιπππι παπσοπι ιΙοπιιοσσιιι, οποιο πιπιισπιπ παππο

σππι ίπ ιοιιιπισ στοιιιιοι·σιπ, ποπ οιιποι οπιιι ρτασισι· σο, .ισα ιροπιπ

ιοιπιπ, ιοιι.ι τοπιο, αιοπσ ιι!ιο ιιι οσιοι·πο.ι ιισιισιοιι σι ισ/σσιιοποιπ

ιιοπαιιισπι, οπσιπ οι πο.: ποΙιοι·ο αιιυσι·.οπο αι·ιαποσ οπι σοπιιπποπι·πι·

πιο σπρρΙισαι·σ Βιιο, ποοιι οι ποοισοο οι! Βοπιπ οσιιπσιιοπισ ρι·οονιι ,

σπα ποια.: σοσπι, ροπρσι·σ.ι σι ιιιιιιοπι .ισι·υι σπιτι. - ΑνοιπΙο πιροσ

Ισια Ια εορι·αιΙιΙοιιο οριειοΙο, ποπ νοοΙιο ιιισστο οι πα'αΙιι·α οπο ιιοΙΙο

ρι·ιιπιι απο ‹ΙοΙ οιιΙπιο ει:σοΙο οι οιιρροπο ιΙΙι·οιιο αει ρορο Βοιιιιοσιο Ι

σκοπο, ο ιΙ οιΙοιιιιο ποιοι εστΙΙΙοτι, οι ιιονοπο τοοΙειι·οιο ποιοι

οοιιαΙι Ιι1εοΙοσι Ισ εοΙο οιονοσιο ἱιπροειο οι 5ιπ·ιΙι, σωρο ο

πιο οι πιο ροροΙἱ ιΓΙιοΙΙα, ιιοΙΙ'ιιπρστοιοτο (Μαριε ω, Ισ ο. ο. π. πο.

ροτιἰ εοοοΙιο ιιοΙΙ`ἰεοΙο ροι· εοεΙοοσιο Ι'Ειπροι·ο οι Ποειοοιιοο ο. ο. Ν. οι»

Ροι;οποιο (θ), Ισ πιοοπἰοοιἰοοι ροΙιιιοΙιο ιοΒιοειοαιοοιο οπτι

απο ο Βιιοποιο οι·οινοσοονο οι ΠοοΙπιτι (δ), Ια οι Ιπἱ ρτο- πο. π. σο».

εοοιιι οοΙ εοοοικΙο σοοσΙΙΙο οοιιιοσοισο οι ΠοειοοιἱοοροΙἱ (οι),

οι ιποποσἱ οι 0ιιοΙιοι·ι, ο αοΙΙο οπιιΙο ασ πιο Ισροο πιο ι'ι·οπιιιιοπιο

ιιοΙΙσ Ιισσσσιοιι οἱ 0ι·ιαιοπο (σου. Π, @παπι ριο πιοπιιιι οιΙ'οσιπ πο.,

εποε. Ι, οποιοι!. Π). ΠοπΙοπιἱσἱΙπ οι οποειοΙοιιστο ο ΒοποιοΙαιοπιο

ι·ἱοοιιοιιι ιιοι;Ιι σωσειι, ι οπιιΙι οοοοινιιι·οοο που ισονοσοι ι·ιρι·οοοιια

οι: νοι·ιια :απο σοΙΙοιιοσο, ο αοιπιποπο πο οιωπο ιι ρισσοιο, οπο

Ποιο ιΙἱΙἱοοαισιιιοαιο Ισ ορἱσιοΙο οπο» πο! ειιιΙιΙοιιο ριιρο Βοιιἱιοσιο.

Ε εοπποπο ἱ σοσι·οιιοτι τοπιοαι, ροι· απο απο οπαΙσπο οαιοτἱιιι οΙ

ιαοπιονοιο σοποπο θι·αιιαπσο, ισοπω ποιαιο, οπο Ια ιιιοοιια Ιοιιοτο

πι απο οπιιιοιΙιο ιιοι 8. Τοιπιποσο (ιιι ο. 9. οιπιοοι. Ο., στι. ΙΙΙ, ἱπι

Πρ.), ιοιιονἱο οι οσο ροι· ιποαιο, απο οἱ ιιιιορι ασΙΙ'Αοπιποιο ἱΙ·Βο

οποιο οι 6ι·ιιαΙαπο στο ισπιιιο ια οοιπιπο οοιἱιποιἱοιιο, ο οπο ροι·σιο

ο ιποΙιο πω» οπο οπο! οποιο αοιιοσο πιο εοι·νιιο ροσοοοεἱνοπιοπισ

ιπισπο πο! οπο. σορἱιοΙο ροι· σοπίσπαιισο Ια απο ιΙοΙΙο οπο ρισ

ροοἱιιοπἰ. πιο ἱΙ οοεοοιιο, Ια εοσιοπιιι, ο απορω οΙισο οι οσσειιοοι·ιο

οι σοοιἱοπο ιιι οιιοΙ πιοιιιιιαοπιο, ιπιιο σοποοι·το ο ρι·ονοτο, απο ιΙ

πιοιΙσειιπο επι οροστιιο, ο σοαιροειο αει οιιοΙσπο πιοποσο, ριοσ οσοι·

σιιαιιοπιι· σοποιο, σωρο ιιιιποειτο οοπ Ιπιοαο σο8ἱοπι ἱΙ Βιποι·ιΙι οοἱ

ειιοἱ 6οιππιοπιοι·ι οι σοποπι ιιι 0ι·ασιοπο (ιοπι. Ι, μπι. Π, ροι;. 998 ·

ο οσο., πιο. ρι·οοιΙ.).

(ι) απ οοοικΙιΙο ιιοΙ 663, ο ποοΙἱ αυτή εσοποπιἱ , σωρο οἱ πο ιιοΙ

Ι'οπιοι·ο ιιοΙ Ι.ιιισο Ροπιι)ισαΙο ποΙΙο Πιο οοΙ ροιιισιΙσο νιιαΙιοπο: ιιι

ποπιιουιι ( Οοποιοιιο) ιπ ι:ινιιαιο 5οι·ιισπ.ιοπο, οι ιοισιπ ο||ιισιιππσιπ

ροοπιι ιπ ρορπιο, .τοπ παπιιαιοι·ιππο, σο! ροσοοεσοι·ιπιισ ρι·ουιπσιοιππι

(ΐοΙοπι·ιοσ, 5ισιιιοσ , οικω, 8ατιΙἱοἱοο, ροι· ιιιαρι·αριιο, .οοπ οοριιο,

οιοπσ ποπιισοιιοπσσ ροι· απποσ ριπσιιπο.ι, οποιοι ο σιισσπΙο ππποποιπ

|ποι·οπι , πι οιιοιπ απορω ο πιοι·ιιιο τσι πιο» ο ροι·σπιισιι.ι ισροι·ασοπι,

σι απο πιπιιο ιποπιιιιο ρσι·ρσιι.ιι .ιππι, πι οιισπι .ορια οποσ ποπ τσιπο

ποσοι, .και οι απο σασιαιο, σο! σιιποιια σαπσιασππι ιιοι οσσισειιισπιπ

ιοιισπισσ, πιπιι σιππσιοπι (πρ. Μοπει, ομοσ. πι., Ματ. Μ, οοΙ. 15).

Ι.ο ιποοεο Μειωσα ιιοΙΙα νΙΙ.ο ιΙἱ ρορα ΑαοοιΙοιο, ο Ι1ιοιΙοιο, ιιι πιοιι

ιιοπο οοΙΙ'οεοι·οἱιο ιιοΙισο πιοιιιΙαιο ιιοΙ 669 ροι· ροι·ισο 8οτιιἱπἱοο, οι

σιιι·ισοο, ροι· οοεΙ.οποσο ἱ οπιιιι ἱιπροσιαΙἱ ιπιποσσιοιι ιιοι Μοσοιἱο οπο,

ιτοναιοοἱ ιιΙΙο ιοσιο ιΙοΙΙ'οοοσσιιο οτιοαιοΙο ιιι 8ἱσιΙἱα, ειναι σοΙιι οσοι·

ροΙο ιΙ επρτσιπο ροιοι·ο (πρ. 1ιΙσπει, οροι·. σἱι., ιοαι. ΧΙ, οοΙ. 101).

(α) πωπω, αππαι. Ιιοι., οι! οπο. 660.

(3) @καιει ποι.Ισια οι τἱσανα ιιοαΙἱ οιιἱ οοΙ οοασἱΙἱο σοειοοιἱποροΙἱ

“πιο ·σοΙοΙ›ι·οιο πο! 680, ροισΙιο Ι'ιαιρστοιοτο Ωοειαιιιιπο Ροοοποιο,

ρτἱοπι οι ορροπο οι πιοιιοειαιι Ια σα:: οοιιοεοτἱιἱοπσ, ρτοιοει.ο ραπ

πΙἱσοιοοαιο Ισ :ασοεε Μια ο £ιιιποΙο, ο Ια οι Ιπἱ ιααοσιοπιιι: Οσπ

οιοπιιππο ριι.ισιιππο ιπιρσι·αιοπ ιιιισιι: @ποπ ρο.οιπΙοιππι σοι ο σοποιο

οι ιιπινσι·ιοΙι σοπσιιιο, ρσοιιππο |ασισιπιι.ο. Ροσιοιιιοσ οπιοιπ οποσ απ

ασοπσοιοιπ ρσσιιπσπι σοπιρισπσπ.ειοπσιπ σοι·πιπ οποσ ρισιοιι πο.ιισοσ

οποοοιππιπι·, πιπιι ποπ ροι·ρσποππι σοιπιππο ι·σιιποιισσσ. £πιπ Επο

ιΜτοο οαπσιισοιπιπο αισιιισρισσορπο 8ατιΙιπἱοο ιπ.ιπιοσ ασ οπιππσιιοιπ

σαριιπιι.ο αοοποοιπο πι, οποσ οροσιοπι οιι οποιοισπιιπιπ ιππι πο.ιιι·οσ

ιισσνιιπιι, ιπιπ Βοι οιιιαιι·ισι ισιρππιισοσ ποοιι·οσ; σπιποπσ σο [Μια

ιισιιιοποιοοια ιιοι, οι ιιι σσποι·απιιιο πιο ιποοπο ιιοσιοι·οιπο οι, ιιοι·

ιοιππι· .ιοπσιπιπ οι ππινσι·.σοισ ι·σ.ιιι·πιπ σοποιίιπιπ, σπιιιιισπι οαπσιι.ισι

πιππι Οιιοποιπιπ παρων, οι οι ιπ οσσιι·ο ππιποι·ο σπιτι ποπσοιι.ο, οι

[οσιοιιο, πι σιιιιοο ο 5ρισιιπ .9οπσιο ροι· .πιιισιιιπι πο.ιιι·πιπ σοπι:ιιιππι

οι·ιποιιο.ι:οο πάσι οσπιπιιωπ .ιππισι·ιποι. οι ρο.ι·ιοποπι οσπσι·οπιιιο Οι·

τοΜ·τοο οσιοπιιοπι ισιω·ιραι, ασ Τιισοιιοιπο οριεσορπο Απισιιορο

πω, ιιι πιοππο σπασω ιιισπι ριι.οοιιππο ιιπρσσοιοι οπιισσι·ιριαπι οοπσιι

σοπσιιιι ιιο|ιιιιιιοποιπ, οποσ ρι·οοσσπισ οπο ισοποπιιιιιοισ σσσιιαιο "οι,

ριορι·ιο πιοππ οπιιιι_οποοιι, πο. (πρ. Μεσοι, οροι·. σο., ιοτιι. Μ, οοΙ.

6894306 ). Βια οποειο ροτοΙο ποπ οι ιΙσπασο νοσοιασπιο οοοΙἱ ισο

αστο Ισ εροσιαΙι πωπω Μια :Η νοοοονο οι ΒοοΙιοι·ι, ροι·σπο αφτι

ιποπο νοραιτιοπιο ο οσποι·ισοιαοι1Ιο Ια οι Ιπἱ σαρροεΙο υππωπα ο8Ιἱ

«ποιοι ω οΙΙ'οιιιοτἱιο ἱιπροσἱοΙο: πιο ίσκιο ποπ οι πρώτο αιοΙιο Ιππεἱ

οοΙ νοι·ο σο οι Μπι: απιαστο, απο Ισ πιοιιοειππο απΙιιοπο :ποιο οι·ιοΙοο

ροσπἱ παπι ρι·ιπ1ο, ο ιιι οσσαειοαο ιο οιιἱ Μοσοιἱο, οοΙΙονοΙο οΙΙα

ιἱσοποιιΙο ιΙοΙΙο 5ἱσἱΙἱο, οσωπιονο νοΙοι· ιιερἱσαι·ο οΙΙ°οπιοτἱιπ ιΙοΙΙ'ἰιι1

ροι·ο (πιο. Αιιοοι. Ι›ΙΙ›Ιιοι., ιπ πι. οποιοι: ροπιοισ., Ιοο. πω. @αιι

Ιιιιιοπο μια) πιο επι απο Ια σπασει οι! ἱΙ Ιοαιρο, οοπ ο σοτιο, οπο Ιο

ιο1ραιοτιοαι απο σαΙππαιοεο, ονσπιΙοΙο Ιο σπασω ιιπροτοιοι·ο σιωπ

τιιιο ιαΙσο ιιι πα σοιιοιΙιο οσυιαοπἱσο, οι! οΙ ι:οεροιιο ιιοΙ ροπή Ισοπ

ιΙππιιασπισ σοοετοοοιι. Οἱιοπαι.ο εοιιοεσιισσο οοπ πιο σοιιοἱΙἱοι·ι ιιι

οποιοι Μπα: £ιι.οποιπο ιπιιιοπιισ ι·ριισοριισ .τοπσιιισ σσσιο.ιιασ Επισι

ι·ιιαποσ ιπ.οπιοσ 8οι·αιπιπο ρι·ο πιο σι δπποιιο οποσ σππ πιο σοι ιισιοιια

σπποιοπανι (πρ. Μιιιιοι, οροι·. σἱι., Μια. πι., οοΙ. 687).

(4) 8οπποπο ἱΙ ειιιΙιισιιο σοπσἱΙἱο επι σοιπιιποιαοαιο οποιο σωρο ἱΙ

οσοοιιιΙο, ο ροι·ο ρι·ορτιοαιοπιο ἱΙ ισι·ιο σοπσἱΙἰο σοειαιιιἱποροΙιιοπο;

ο ιοσιο Ιο ορροΙΙο ιΙ πιοιιιἱ ποΙΙο οπο οι·παιΙισειιασ οοΙισιιοπο (Ισια. κι ,



ΝΗΜΑ. Μο

ιι. ο. π. ω.

ο !“πι·!ιἱιιοιἱο οιοἱποιἱοπο οι Νονο!!ο οι '!'οιιοε ιἱπιονο(ιι οο!

ποποθἱονοππἱ !' ω. 5ἱοο!ιο πο!!ο. οιο !πιι8!ιἱοεἱιιιο ο!ιο!ιοειοοιοο

οο!!ο πιοιιο οι 8. (ὶιοιιοιἱο Μοοπο ίἱιιο οἱ πιἱιπἱ οππἱ οο! εοοο!ο

οι(ονο, πιιο !ειοπιιο ἱιιιιποιιεο οἱ οννοιιἱιποπ(ἱ, πο οἱνἱ!ἱ ο!ιο

ιο!ἱ8ἱοεἱ, ε!οιἱ!ἱιοὸ !ο πιο. ἱειοιἱοπ οο!!ο ιιοΒ!οπο οο ἱπίο!ἱοο

8οι·οοππο, ο ιἱοοποιοο οἱ ππ οπο νο!ο (οἱ ιιπο!ἱ(ἱ οοιιοιιιἱ

οεο!ο(ἱ πο! οἱ Ιοἱοοιιο οο!!ο ονἱιοιο. οοπιἱποοἱοιιο οιἱοπιιι!οί9).

οο!. 189, πες. οι! οο!. 995.!). !! πιἱπιο ἱπίοοἱ ίπ οοπνοοο(ο ἱπ @εποπ

!!πορο!! πο! 448, ο νἱ ίπ οοποοππο(ο !'οιιοι·ο οι Εππο!ιο(ο οπ!!'πιιἱοο

ποιίπιιι οἱ (3. Ο. (οπ. Μοιιεἱ, οποι. οι., (πω. νι, οο!. 495 ); ἱ! οοοοιιοο

ο!›!ιο !ποπο πο!!ο ο(οεοο ποιο πο! 554 οοπ!.ιο ἱ ιιο5!οιἱοπἱ ο π!! οπο

ο!ιἱοπἱ (οπ. Μιιπεἱ, οποι. σο., (πω. ΙΧ, οο!. 15"Ι, ποιο. οι! οο!. (558);

ιιο ἱ! (οπο ίπ οο!ο!ιιο(ο πο!!ο πιο. ιποοοεἱιπο οοπ!ιο ἱ ιποποίο!ἱ!ἱ πο!

680 (πρ. Μειπεἱ , οποι. σο., (οπι. Μ, οο!. οἱ(.). Α ιιποο('π!(ἱιπο οοιιοἱ!ἱο

ἱπ!οινοππο ο 5ο(!οοοιἱεεο (Σοοπο(ο οἱ ΟοΒ!ἱοιἱ(νοο. !ιι ποίο πιοοοο.).

(1) νεο. Μπι. ποπ. (Η, οο!. 1.', πο!. 1. Ππ'ει!!ιο ιποιποιἱο ποο!οι·ἱοιο

οι ποο!ιἱ πππἱ ο!!ιι οποοοοο οιοἱποιἱοπο οι Νονο!!ο οἱ 'ίοιιοο οἱ ο

ποιοι οοποοινιι(ο οοε!ἱ οοἱ οο! οοποἱ!ἱο(ιπ!!οπο (ιπποιίοοιι(ο) οο!ο!ιιο!ο

ἱπ £οε(οπ(ἱιιοπο!ἱ πο! 699, πο! πποο ίπ !οεοἱο!ο ἱ! !ποπο ποπ οο((οεοιο

ιἱοπο οο! νοοοονιι οἱ $πιοοεπει (Μαιο σιιιοίτιίοποί), οπο ποπ (ιονοοοἱ

πιοποπίο ο ιιπο!!ο ιἱππἱοπο (νοο. .4ι:(. οοποί!. οπ. Μοποἱ , οποι. οι.,

(πω. Μ, οο!. 990). !! Μοοιπ οππποπο, ο!ιο ἱ! οο!(ο νοεοονο (οποιο ιιπο!!ο

οἱ (Ξοπ!ἱοιἱ; πιο ποπ οπο πο”οιπιπι·ι:, ο!ιο ίπποι: (ῖἱιοποίο, οννοιο οιπιι!ο!ιο

ποιο εποοοοπ!ο8!ἱ πο!!ο οποοοιο οοπ!ἱπιἱ(οπο (8ιιιο(π. πιει., (πιο. 84).

(ο) Α οοπιπἱπιοπιο οο!!ο ιιιοιιιοιἱο ιἱ8ποιοοπ!ἱ !ιι οοιπἱποιἱοπο οοἱ

νοποο!ἱ ο οοιἔ!ἱ ἱιιιποιο(οιἱ πιοοἱ ἱπ 8οιοοππο, πιοεοπίο οἱ !ο!(οιἱ οι

ππ @οποιο οιοτιο!οπίοο, ἱ ποιιιἱ οοἱ Ριοοἱοἱ , Βποἱ , Ι.οποπ, ο Βἱίοποοιἱ

ο!ιο νἱ οοοιοοοιοιιο π!!ῖιἱο ππο!ιοοο, ο νἱ ο!ι!ιοιο ιιπο!ο!ιο ιπἱεεἱοιιο

ιιιιοοιοἱποιἱο, οιι!!ο οοοπίο οο!!'ἱιιιποιο οοοἱοοιιΙοΙο οπο ο!!ο οοοπο

ιἱοπο οΠο!!ἱνο οο! οοιπἱπἱο οι Οιἱοπ!ο πο!!'ἱοο!ο, οε8ἱππἔοποονἱποι

ι:οπιοοο οοπ!ἱ ε!ποἱοοἱ οο!!ιι ειοιἱο ποιιἱο ἱ ποιιπ οιἱοποἱο οο!!ο ποι

:οπο !οἱο!ιο οο οοο!οοἱοε(ἱο!ιο, !ο πποο ποι π(!ἱιἱο, πει οἱπιιἱ(ο, ο

πιο· οιἱοπἱ οι οἱνοιεο πο(πιο, εοπο ιἱοοιοο(ο πο!!ο οπἱο(ο!ο οι 8. (Βιο

8οιἱο Μοππο. Ωποείο πωπω, ιἱππἱ(ο οπο ο!(ιἱ οπο πἱο πιοοο!(ἱ ἱπ

(ιποείο ο(οεοο νο!πιπο, ι:οιππ!ο(οιο !ιι πιο οοἱ πονοιποπ!ἱ, ο οοπ!ἱ ο!!ιἱ

οι! πιο ΒΠἱιἱιι!ἱ ππ!ππἱι:ἱ οι $πιοοεπει

Ν.°πιοπιοοε.°¦

Μοιοο!!ἱοπο, οοπἱ(οιιο ἱπιποιἱο!ο ἱπ 8οιοοπιιο

οπο.

οπο.

οπο.

οπο.

(οπο, οποο νοποο!ἱοο . . . . . . . . . . . ..

Επ!οπἱο, !οποιο ἱιιιποιἱπ!ο . . . . . . . . . .

Ζοιοπο, οποο νοποο!ἱοο . . . . . . . . . . ..

(πποο, οοποοπο ἱιπποιἱο!ο . . . . . . . ..

οπο.

οπο.

οπο.

οπο.

Ροι·ο, ι:οποοπο ἱιπποιἱο!ο . . . . . . . . ..

Ειιοοοἱο, οποο ἱιπποιἱο!ο . . . . . . . . . . .

Τοοοοιο, οποο ἱιπποιἱο!ο . . . . . . . . ..

!1οιιο(ο, ποο.οι!ο οο! οποο Τοοοοιο. .

(!ἱονοππἱ, πο!οἱο ο !οποιο ποπ(ἱίἱοἱο.. οπο.

οπο.

ἱ!πο.

οπο.

οπο.

οπο.

οπο.

8ο!πιιο, οἱίοπιιοιο ποπ(ἱίἱοἱο . . . . . . ..

ΔπΙοιπἱο, εποοἱοοοπο . . . . . . . . . . . . ..

Ζο!ιοι·οο, οποο ἱιπποιἱο!ο . . . . . . . . . ..

0οποοπο, οποο οι»! οοιοοπο(πί . . . . .

ΝΝ., πιοεἱι!ο ἱιπποιἱο!ο . . . . . . . . . ..

Εππο(οιο ο Επποιοιἱο, οποο ἱπιποιἱο!ο

599

599

599-(ἱΟ3 !!οοοπίο , οἱίοπεοιο ο !οποιίο ποπ!ἱίἱοἱο οπι!.

599-($08 νοο!ο, οἱίοποοιο ποπιἱίἱοἱο . . . . . . . .. οπο.

οπο.

οπο.

8ποεἱποοο, πιοιποο ἱπιποιἱο!ο . . . . ..

Βοπἱίοοἱο, πο(οἱο ο !οποίο ποππ(!ιπο.

Τοοοοιο, πιοεἱι!ο ἱπιποιἱο!ο . . . . . . .. οπο.

Βοι!πιιο, οἱίοπ. ιοΒἱοποιἱο ο !ο8.ποπ!. οπο.

(") ιέννοι(ο ο (οποιο, σ!ιο ο οοιι:ίοπί ποιοί Μάιο! ο οι! πιοπιιπιοη(ι!_ οοπιπιο.ιιε πο! πιο.ιοπιο @οποιο οιοπο!οπἱοο .κοπο (που

οι!ά:(οπί πο πιο οοιι.ιιιΙ(ι1(ιι, ο σ!ιο αποσπά οωεωω σοπ πιοοί.ποιιο πο( (ιιοπΙιιζ Ιοτο ·πί.ιπο((ένέ οι @πιο (.ι(ο.ι.οο οο!ιιιιιο.

Νοπιἱ οι»! Ριοοἱοἱ, !)πι:ἱ, !.οπο!ἱ, !)ἱίοιιοοιἱ

οο!ίο οι οοιπἱππιἱοπο νοποο!ἱοο οι! οιἱοπΕο!ο

› - . . . . ο

.ο . . . . . . . . . . .ο

. . . . δ. (Ποπ. Μ., οπ. πιο, !ἱ!›. !, ἱιιοἱοί. ΙΧ; οπ. ! ο Η,

. . . . ..........

νι.

ι>ι1ιιιοπο ΒΑ ιιιοιποεοι›.

5οιπονο ἱπιοιιιο !'οιιονο εοοο!ο, πιο οοιΒιινιι πιο 8οιοἱ πἱἱι

ἱιιίοιιε!ο ο πἱἱι οο!οιοεο οοἱ πιοοοοοπΙἱ. Ππ ππονο ποποιο οι

ίπΙπιἱ ιπο!ἱ πιο οἱ οι!οοπεονο ιπἱιιοοοἱοεο επ! Ιοτο οοπο, ο

οοιοοιἱ οοεο!ἱιποιι(ἱ, ο πιο Ιπιιο!ιο ο ίοι·οοἱ οονοοπο ει!!ι·ο

νοΙιο ἱποοπππἱποιο !ιι οιιιοο (οι·ιο. Νοιι ποι οοιιιιο νιιιιοο!!

ο οπο, ο οποσ !'οΒἱοο. οο!!'ἱπιποιο; ποπ πἱἱι ι:οπιιο ἱ !.οποο

οοιοἱ, ο εο!!ο !ιι πιο!οιἱοπο οι ππ οιιἱιιιοοο ποιιιοίἱοο (δ), πιο

οο!ο πονοιο ο ἱποιιιιο οονονο !'ἱοο!ιι οοο(οποι· Γἱπιποιο οοἱ

Βοιοοοιιἱ, ποιπἱοἱ οπἱιπο!ἱ ο πονο!!ἱ οπο ἱιιἱιιιιο ίοιο οι! ἱποοε

ποιπἱπἱ ππ!πι!ιιπ οι 8οιοο8πο πο! !πππο οποοἱο οι πονο εοοο!ἱ, οἱοο

οο! 596 οι Βοπιιι ίἱπο ο!!ο ιιοοοἱΙο οι (3. 0., ο οο ιιποο(ο (πιο ο (πιω

ἱ! οοοο!ο εοοἱπιο (°).

(3) !.'οπιοιἱιο οοε!'ἱιπποιο(οι·ἱ πιοοἱ, ο !ο πιο(οιἱοιιο οοἱ ποπἱ πιοποο
ἱιι 8οιοοππο οο!ἱίἱπἱιο οο! 8θ(.'Ο!0 νο. Νοπ οποίο ἱιιίποἱ ιποππιποπ(ο

νοιππο οο! ιιπο!ο οπποιἱεοο ο!ιο ἱ ποιο! νἱ ο!ι!πιιπο οοο!!ἱνοιποιι(ο

οοοιοἱίοίο ἱ! οοπιοποο οοπο ἱ (οιιιπἱ οο!!'ἱιιιποιο!οιο (Ξἱπε!ἱπἱοπο Π;

πο ω» !ο !οοοιο οἱ ποπο Οποιἱο ! οοιο(ο πο! 697 ο! οποοἱοοοιιο

8οιπἱο (νοο. εοπιο ποπ. ((0) οἱ (ιονο ππ ιἱοοιοο οι πιο(οοοιοτο

ποπ!ἱΙἱοἱο ἱπ ιἱεποοο ο!!ο απο ἱπεπ!οιἱ. Ε εο!›!ιοπο ἱ! !'οιο οο!!ο

5οοι(ο οο! 5ἱποπἱο (Πο ιο_οπο οο!., πο. ΙΙΙ, ποπ. (Π, οοἱ!. πιοοοἱο(.)

πιο!πιιπ!π οπο ο! 790 οι οοιπἱποιἱοπο οιἱοιι(ο!ο πο!!'ἱοο!π (Πο ω.

απο., Ι!!ι. Ι , ποπ. ((33, οοο.πιποο.), ο ἱ! Ροπἱ οοιιιοιἱ νο!οι!ο πιο

!ιοιιο οπο ο! 785 ((Σιί(ίο. Βιιιοπ., πο οππ. '785, π. ο), (πιίιινἱπ οοἱ

ίο((ἱ σ!ιο οεοἱ ιἱποι!οπο οἱ οοοποο εο!ιιιποπίο ππ'οππιιιοπιιο οἱ ειπω

ιοἑι, οεοἱιι ἱ! πποο οἱιἱ!(ο, ποπ ποιο !'π!ίο ο !ο οοιι!ἱπποιἱοπο ιοο!ο

οο! οοιιιἱπἱο ποι· ποι(ο οο!!'ἱιπποιο. Ε νοιοπιοιιιο ποπ ππο ιἱνοοιιιοἱ

ἱπ οπ!›!ιἱο (πιο ἱ $οιοἱ εἱοπο ειο(ἱ ο!›!ιοποοπο(ἱ ο πιο είοεεἱ πο! πιἱπ

οἱπἱο οο! ποι:ο!ο νιιι, ποἱο!ιο !ο ιποπιοιἱο ε(οιἱο!ιο οι ιιποοιι ο!ο οο

!ἱ πππιοεοπίοπο οοιππιο εο!ἱ πο! οοιπ!ιπ((οιο ἱ 8πιοοοπἱ, πιονο οοι

(ἱεοἱιιιο ο!ιο π!'ἱιπποιιιίοι·ἱ ο'Οιἱοπ!ο ποπ ιοπποεεοιο ποι οπ !ιι! (οπιπο

Απ!οιἱ ο !!!οππιποπο

σ!ιο

πι· πιουιιιιο !'ι·.π.ιοιιπ:ο. σο ο (σωρο (°)

Ριοοοπ., 17ο πο. οιιποιιΙ., Ι!!ι. !, ποπ. 315.

Ριοοοπ., 11ο πο. οιιπιία!., πι.. !, ποπ. 1391-29-90, 338-39-40.

Ριοοοπ., Με οο!!. οιιιιι!ιι!., πο. Ι, ποπ. 89!.

Ριοοοπ., ΙΜ οο!!. οοποα!., πι.. !, ποπ. 899, 838-39.

Ριοιτοπ., ΙΜ οο!!. οιιπο!ιι!., πο. Ι, πιο!. 891 ο 389, πι.. Π, ·

ποπ. 84748.

Ριοοοπ., Μ· οο!!. οοιιιΙα!., !ἱ!›. Π, ποπ. 347'-48.

δ. (1ι·οπ. Μ., οπ. Χ!.ν!!, !ἱ!1. Ι, ιποιοι. ΙΧ.

ε. (3ιιοπ. πι., οπ. Χι.νι-ιιι.νιι, ι.ιιι, πι.. ι, ιποιοι. πι.

πο. νιι, πω. π, ιποιοι. π.

8. (ποπ. Μ., οπ. ΧΧΧΙν, πι.. Π, ποι(. !, ἱποἱο!. Χ,

οπ. ΧΧΧν!, !ἱ!›. ΙΙ, ποιο.. Π, ἱποἱοί. Χ!.

8. (Ειπε. Μ., οπ. Μπαμ πι.. Η, πιο!. Π, ἱποἱοι. Χ!.

. . . . . . δ. (ποπ. Μ., οπ. ΧΧΧν!, οπο.

5. (Ποπ. Μ., οπ. κιν, πι.. ΙΙΙ, ἱποἱο(. Χ!!.

8. (ποπ. Μ., οπ. πονο, !ἱ!ι. ΙΙΙ, οπο. Χ!!.

8. (ποπ. Μ., οπ. ν, πι.. ν!!, πιο!. Η, ἱποἱοί. Π.

8. (οπο. Μ., πρ. ν, !οι. νο, πιο!. Π, ἱποἱο(. Π; οπ. ΧΧΙ,

ιιι.. Χ, ἱποἱοι. ν.

8. (!ιο8.Μ., οπ. ι.νι, !ἱ!ι. νο, που!. !!, ἱιιοἱο(. Π; !.!!!,

πι.. Μ, ἱποἱοι. νι.

. . . . . . . . 5. (οπο. Μ., οπ. Μινι , ι.›;νιι, πι.. ν!! ,πιιι(. Π, ἱποἱο!. Π·

οπ.Χν!!Ι, πιο, πι.. πι, ιποιοι.ιν, οπ.!..!!!, ι.ιιι, πι..

Χ!, ἱποἱοί. ν!.

8.(Σιιοπ.Μ., οπ.Χν!!, !οι.!Χ, ἱποἱο!.!ν.

. . . . . . . . . 8. (ῖιιο8. Μ., οπ. Χν!!! , !οι. ΙΧ , ἱιιοἱο(. ιν, οπ. ΜΧ, πο. Χ!,

ἱποἱο!. νι.

. . .. !!οποιἱἱ ΡΒ. !, Επιζ,π. πρ. Μοπεἱ δε. ι:ιπιι:ο.ιιον. ο( ποιοι!.

οοΙΙιει:(., (πιο. Χ, οο!. 582.

. . - - - - - -- Ηοποιο Γ!). !, οποσ!. οπο.

πιο

_Ι

π. Ε. Ν. οπο.



ΙΜ ιιιεει:ιι·ιτι2ιοινιε

ειιιι!ε ενειι!ιιιε Ιε ι·ιεειΙιενειιο ρει· (ΙΙεει·!ει·Ιε. ΙΙεΙΙε εΜιε!ε (ΙεΙΙε ιιιιιιιιιΜι ει·οιεε Ιε ενενε ιιιειιιΙε!ο εοιι Βιιιιιο-ι>ιιιιιιιι

εριεεριε (ΙεΙΙΆ!ι·ιεει, Μ. (ριεΙΙ'Αίτιοε. Ιε!εεεε, εΙιε πε! !ειιιρι (δαπἰἰρα!ει·) Με εοΙοιιιε Μ ΙΙΙιΙοι ρσροΙε!οι·Ι, ιιιοεειει·ο ρή

Ιε απ!! ροΙ!!ιοΙιε (ΙεΙΙει 8ειι·ι!εριιιι, οννει·ο οΙιο, εοιι!ειι!Ι (ΜΙ (Με Μ- ε ρετ!ε ρει· ιιεεεεει!3ι, εΙΙ'ει·Ι›Ι!ι·ιο ιιιε!ειΙι!Ιε (ΙεΙΙιι !'οι·!ιιιιει. 1.ε εειιιεε

ι·ι!!ο Μ ι·εεεει·Ιε, Ιε εειιιιιιε!!εεεει·ο ιιι ε!Ι”ε!!ο, ρει·Ιε ρει· εΙεΙιοΙεπε Μ εΙ!Ι'ει!!ο ιιΙ›Ι›ειι‹Ιοιιο ε! ροεειοιιο ι·ιρε!ει·ε ΜιΙΙιι Ιοιι!ειιειιιιι (ΙεΙΙ'ιιιι

 

  

Αιιιιι ἔ Νοιιιι Ι.ιιοΒΙιι ιΙεΙΙ'Ερι5!οΙειιο θι·εΒοι·Μιιο

€., ιΜΙε Ρει·εοιιε ΙΜεΙιε ει! εεεΙεεΜε!ιεΙιε Με '

Ε. (Ι. Η ὅ” ι·ιεοι·σΙει!ε ιιεΙΙε ερΙε!οΙε Μ 8. (3τεροι·Ιο Ι!!ε;,ιιιο πο: ρι·ουαπο Ι'ε.εωεπ:α σε ἱΙ ιεπιρο

Δ

! Τοιιιιιιεεο, νεεεονε Μ (Ξει8ΙΙιιι·Ι, Γοιι(Ιει!οι·ε Μ ιιιι οερειΙειΙε Μ

ρεΙΙερτΜι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. Πιερ. Μ., ερ. ΥΙΙΙ, ΙΜ. ΙΙΙ, ΜΜΜ. ΧΙΙ, ερ. Ι.ΙΧ,ΙΙΙι.ΧΙ,

ΜΜΜ. νι.

ε! Υι!ιιΙειιιι, !”οιιΜι!ι·ἱεε ιΙεΙ ιιιοιιιιε!ει·ο Μ 8. Μ!» . . . . . . . . . . . . . .. δ. (3ι·ερ. Μ., ερ. Χι.νι, ΙΜ. Ι, ΜΜΜ. ΙΧ.

3 Ριε!ι·ο, !οιιΜι!οι·ε Μ ιιιι ιιιοιι:ιε!ει·ο Μ 8ει·‹Ιεε;ιιιι . . . . . . . . . . . .. 8. (Νοε. Μ., ερ.ΙΧ, ΙΜ. ΙΙΙ, ΜΜΜ.ΧΙΙ.

4 Ερι!”ιιιιΙο , Ιε!!οι·ε ιΙεΙΙε εΙιιεεε ειιεΙΙ:ιι·ι!ιιιιει, ιιιιιι·ι!ο Μ Με!ι·οιιε

@Με Μ ΡοιτιρεΙιιιιιι , ε !”οιιιΙει!οι·ε Μ ιιιι ιιιοιιιιε!ει·ο Μ (.ΣειρΙΙιιι·Ι. 8.(Ιι·ερ.Μ.,ερ.ΧΧ,ΙΜ.ΙΧ,ιιι(Ιιε!.Ιν,ερ.Ι.ΙΧ,ΙΙΙ›.ΧΙ,Ιιι‹ΙΙε!.νΙ.

5 8!ε!”ιιιιο, ιιιιιι·ι!ο Μ ΤεοιΙοειιι, !”οιι0ε!οι·ε Μ ιιιι ιιιοιιεε!ει·ο ιιι

8ει·(Ιεριιιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. (1ι·εε. Μ., ερ. ΧΙΙΙΙ ε Χ, ΙΜ. ΙΙΙ, ΜεΙΜ.ΧΙΙ.

6 Ν. Ν., εΙιΙιειΙεεεει (ΙΜ ιιιοιιιιΜει·ο (ΙΜ 85. (3εινιιιο ε Ι.ιιεεοι·ιο. . .. 8. (Ιι·ερ. Μ., ερ. ΜΙ, ΙΜ. ΜΙ, ριιι!.ΙΙ, ΜΜΜ ΙΙ.

'Ι $!ι·ιειι, ο 8ιι·ΙΜει, εΙιΙιιι(Ιεεεει (ΙεΙΙο ε!εεεο ιιιοιιεε!ει·ο . . . . . . . . . . 5. Οι”. Μ., ερ. ΜΗ, ειπα.

8 0ι·!.οΙειιιο, ιιιιιι·ι!ο Μ Νει·ειΜι, !`οιιτΙε!οιε Μ ιιε οερειΙειΙε Μ ρεΙ

Ιερι·ιιι! Μ 88Γ(Ιθειι2ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8. Πιερ. Μ., ερ. Ι.ΥΙ, ΙΜ. ΜΗ , μι!. ΙΙ , ΜΜΜ. ΙΙ, ερ. Ι.ΙΧ,

. ΙΜ. ΧΙ , ΜΜΜ. ΜΙ.

69! 9 (ΒιιιΙΜιι:ι, εΙιΙπιε!εεεει (ΜΙ ιιιοιιεε!ει·ο ΜΒ. νιω . . . . . . . . . . . . . .. 8. (Νοε. Μ., ερ. ιιι.νι, ΙΜ.Ι, ΜΜΜ. ΙΧ.

Μ)! “Ι (Ξε!εΙΙει, Με ε‹Ι ΙΙΙιιε!ι·ε ‹Ιοιιιιιι ειιι·ιΙιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.(3ι·ερ. Μ., ερ. Ι.Χ ε Ι.ΧΙΙ, ΙΜ. Ι, ΜΜε!. ΙΧ.

ω! ΙΙ Ι.Μει·ει!ο, (ΙΙειεοιιο Μπάρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. δ. (1ι·εε. Μ., ερ. Ι.ΧΧΧΙ, ΙΜ. Ι, ΜΜΜ. ΙΧ.

59Ι·90 Η Μειι·ιιιιειιιο, νε80ονο Μ Τοι·ι·εε . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. (3ι·ε8. Μ., ερ. ΜΙΧ, ΙΜ. Ι,· ΜΜΜ ΙΧ, ερ. ΙΙ ε ΜΙΙΙ,

·- ΙΜ. ΥΙΙ , μι!. ΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙ.

59Ι-5(Ιδ 13 Ροιιιρειιιιι:ι, !'οιιΜι!ι·Ιεε (ΜΙ ιιιοιιιιε!ει·ο Μ 8. Ειπε . . . . . . . . . . . . 8. (1ι·ερ.Μ.,ερ. ΧΙ..ΥΙ ε Ι.ΧΙ, ΙΜ..Ι, ΜΜΜ. ΙΧ; ερ. ιιιιιινι,

! . ιιι.. ιι, με!. ιι, Μό. ιιι, ερ. ια, πι.. ιιι, Με. ιν,

ερ. ΜΧ, ΙΜ. ΧΙ, Μαιο!. ΧΙΙ.

5θΙ·608 Μ (3ιειιιιιιιι·ιο, νεεεονο Μ (ΣειρΙιει·Ι . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . .. 8. (3ι·εε. Μ., ερ.Χ1.νΙΙ, Ι.Χ, Ι.ΧΙ, Ι.ΧΙΙ ε Ι.ΧΧΧΙ, ΙΙΙι.!,

4- · - ΜΜΜ. ΙΧ, ερ. ΧΧΧΙΥ, ΙΜ. ΙΙ, μι!. Ι, Μάιο!. Χ; ερ.

_ , ιιιιιινι, !ιι›.ιι, μι!. ιι, ΜΜΜ ιιι, ερ. νιιι, ιιι, ιι,

κιαν, Μινι, Μια, Μ. ιιι, Μια Μι, ερ. ιιι,

. . · ΙΜ. ΨΙΙ , μιν!. Ι, ΜΜΜ. Ι; ερ. Ι , ΙΙ , ν, ΜΗ, Π”, Μινι,

° Ι.Χν'ΙΙ, ΙΙΙι.ΧΙΙΙ, ρει!. ΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙ; ερ. ΧΧΧΧΙΙΙΙ, ΙΜ.

_ ΥΙΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙΙ, ερ. ΧΧ, ΙΜ. ΙΧ, ΜΜΜ. Η', ερ. ΜΙ ,

. ε· ι.ιιι ε Με, ΙΙΙι.ΧΙ, ΜΜΜ. νι.

(ΛΗ-ΕΜ Η Ιει(Ιοι·ο, ειιι·‹Ιο εΙι!ει·ιεειιιιο εε εΙοεριειι!ιεειιιιο . . . . . . . . . . . . . . .. ε. (περι. Μ., ερ. ΧΧΧΙν, ΙΜ. ΙΙ, μα!. Ι, ΜΜΜ. Χ; ερ.

ΧΧΧ”, ιιι..ιι, μια. ιι, ΜΜΜ. ιιι. '

69δ·θ4 (θ Ερι!'ειιιιο, εειεει·(Ιε!ε ειιι·ιΙο, εει!ιιιιιιιει!ο εε εεεοΙ!ο . . . . . . . . . . .. 8, @Γερ Μ” ερ. ΧΧΧΥΙ, ΙΜ. ΙΙ, μι!. ΙΙ, ΜΜΜ ΧΙ, ερ.

, .

ΧΧιν, ΙΙΙι. ΙΙΙ, ΜΜΜ. ΧΙΙ.

593-95 Γι' 'Ι'εοιΙοειε, νειΙονει Μ 8!ε!”:ιιιο. ΜιιΜι!ι·Ιυε (ΙΜ ιιιοιιεε!ει·ο .4ρΙΙΙ

ανω Μ $ειι·(Ιεριιιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8_ (Πιερ. Μ.,ερ. ΧΧΧνΙ, ΙΜ. ΙΙ,ρει·!.. ΙΙ, ΜΜΜ. ΧΙ,ερ. ΧΙΙΙ,

' .- ' ιι, Μ. ιιι, Μια. τω, ερ. ιι, ιιιι.ιν, ωσια.ιιιιι.

594 18 ΡειοΙο, εΙιΙει·ιεο εοιΜΙερο ιιι 8ειιιΙεριιιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ε_οι·ερ. Μ., ερ. ΧΧΙν, ΙΜ. ΙΙΙ, ΜΜε!.ΧΙΙ.

594 19 Ν.Ν., ει·ει(ΙΜεοιιο εειρΙΙ.ιι·Ι!ειιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.(;ι·ε8.Μ., ερ. ΧΧΥΙ, ΙΜ. ΙΙΙ, ΙιιΜε!. ΧΙΙ.

(ΜΗ-ΜΙ 90 ΡεΙΞεε, νεεεονο Μ Ροι!ο, Μνιιι!ό Ιιι 5ιιπΙεριιε ρετ εοιινει·(ιι·ε '

:Με !“ε(Ιε ἱ Ιιει·ΙιεΠειιιι ε Μ' ΜοΙει!ι·Ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. (3ι·ερ. Μ., ερ. ΧΧΙΙΙ, ταν, ιιιινιι, ΙΜ. ΙΙΙ, ΜΜΜ. ΧΙΙ,

ερ. ΙΙ ε ΧΧΧΙΙΙ, ΙΜ. ΙΙΙ, Μ(ΙΙε!. ΧΙΙΙ, ερ. Ι ε ΙΙ, ΙΜ. ΜΙ,

μι!. ΙΙ, ΜΜε!. ΙΙ.

Ι 594-99 9! Μι·Μεο, ΜΜΜ Μ 8.Αιι(Ιι·ειι, ιιινΙει!ο ιιι 8ειικΙεΒιιει ρει· Ιει ωσ

τΙε!!ιι οοιινει·ειοιιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. (Νοε. Μ., ερ. Μ!., Με.

594-00Ι 99 νι!!οι·ε, ν·εεεονο Μ Ριιιιεειιιιιι. . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. Πιερ. ερ. ΧΧΙΧ, ΙΜ. ΙΙΙ, ΜΜΜ. ΧΙΙ; ερ. ΜΙΙΙ, ΙΜ.'(ΙΙΙ,

ριιι!. ΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙ, ερ. Ι, ιινιι, ΧΧΙΙ, ΙΜ. ΙΧ, ΜΜΜ. Π'.

| 595 93 ΜιιεΙοε, εΙιει!ε (ΙΜ ιτιοιιεε!ει·ο .»(ΜΙ!!απο . . . . . .... . .. - .ι . . . . . .. 8. Πιερ. Μ., ερ. ΙΙ, ΙΜ. Ν, Μάιο!. ΧΙΙΙ.

' 599 94 ΡΙε!ι·ο, ιιεο!Ι!ο ει·ιε!ιιιιιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η. (Πιερ. Μ., ερ. ν, ΙΜ. ΜΗ, ρειτ!.ΙΙ, ΜΜΜ. Η.

· 599 95 (1ι·ενΙΜει, ο (3:ινιιιιει, εΙ›5ε‹Ιεεεει ‹ΙεΙ ιιιοιιεε!ει°ο (ΙΜ 8ε.(ΙιινΜο

ε Ι.ιιεεει·ιο ιιι 8ιιι·ιΙεριιει . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. 8. (Ντε. Μ., ερ. ΥΙΙ, ΙΙΙι.Υ'ΙΙ, ρει·Ι.ΙΙ, ΜΜΜ.ΙΙ.

599 90 Αριι!οιιε, νεεεονο εει·τΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ε. (;ι·ε8. Μ., ερ. ΥΙΙΙ , ΙΜ. ΜΗ, μι!. Π, ΜΜΜ. ΙΙ.

599 97 Ν., ΙΙΙιιε!ι·ε νειΙον:ι ειιι·(Ιει, Ιιειιε!”ε!!ι·ιεε (ΙΜ ιιιοιιεε!ει·ο Μ 8;

. (5ΙιιΙΙειιιο Μ 8ειι·(Ιερ,ιιιιι . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8. (Ι.ι·ερ. Μ., ερ. Ι.ΧΥΙΙ, ΙΜ. ΜΗ, ρει·(.ΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙ.

δ99 98 Νει·ει(Ιει, ΙΙΙιιε!ι·ε νειΙονε Μ Οι·!οΙειιο . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·8. (Ιι·εε. Μ., ερ.ΙΝΙ, ΙΙΙ:ι.Ψ'ΙΙ, ριιι·Ι.ΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙ.

599-603 99 Ερἱίειιἱο, :ιι·ειρι·ε!ε (ΙεΙΙε εΙιιεεει εεεΙιει·Ι!ειιιει . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. (3ι·ερ. Μ., ερ. ΥΙΙ, ΙΜ. Ι.*ΙΙ, μι". ΙΙ, ΜΜΜ. ΙΙ, ερ. ΜΙΧ,

ΙΙΙι.ΧΙ, ΜΜε!.νΙ. - · °

599-603 30 Ιιιιιοεειιιο, νεεεονο εειι·(Ιο ..π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. (3ι·ε8. Μ., ερ. νιιι, ΙΜ. ΥΙΙ, μι!. ΙΙ, Μάιο!. ΙΙ, ερ. ΜΙ,

· ΙΜ. ΧΙ, ΜΜΜ!. ΜΙ.

599-603 3! Ι.Μει·(ιιιο, νεεεονε ειιιιΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.0ι·ε8.Μ., ερ. Μ!., (Με. ·

, 001 39 Πι·Ιιειιο, ιι!ιιι!ε Μ ιιιι ιιισιιιιε!ει·ε Μ (1ει;ΙΙιιι·Ι . . . . . . . . . .. 5. (1ι·ε8. Μ., ερ.ΧΧ, ΙΙΙι.ΙΙΧ, ΜΜε!.Ιν. ·

! σοι-σο:: 88 (3ιονιιιιιιι, ιιιοιιιιεο, ε ιιΙιει!ε ιιι 5ιιι·0εριιει . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.(3ι·ε8.Μ.,ερ.ΧΧ,ΙΜ.ΙΧ,ΜΜ‹·!.Π',ερ.Υ'Ι,ΙΜ.ΧΙ,ΜΜε!.ΥΙ.

009 . 34 νειΙΜιι·Ιεο . . . . . . .Ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. (Ξι·ερ. Μ., ερ. ΧΧΙ, ΙΜ. Χ,”ιιιΜΜ. Μ. ·

008 35 ΠεεΙιΙει·ιει, ιιΙιΙιεύεεειμ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . .. 5. ()ι·ε8. Μ., ερ. νι, ΙΙΙι.ΧΙ, ΜΜε!.νΙ.

! 508 :κι Μει!ι·οιιει, (ΜΙΙ:ι Μ Ροιιιρειιιιιιι, ε νειΙενει ιΙΙ·ΕρΜιιιιο, Ιε!!οι·ε

(ΙεΙΙε εΙιιεεε εερΙΙιιι·ι!ειιιιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ε, εποε, Μ” (η), Πρ;) Μ. Μ, ωρα, γρ

σο;; :η νειιει·ιο, νΙειΙ!.ιι!οι·ε (ΙεΙΙιι Μιιεειι !ιιι·ι·ι!ειιιε . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. (;ι·ερ.Μ., ερ. ΧΙ.ΥΙΙ ε ΧΙ.ΥΙΙΙ, ΙΜ. ΧΙ, ΜΜΜ. νι.

004 38 Υειιει·Ιο, νεεεενο Μ (Σιι8ΙΙειι·ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,!3ι·ε8. Μ., ερ. (ειι!ι·ενε;;.), ιιρ.Μειιιει, Μ. ι·οπε!!. που., ει
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ποιοι. ΜΒ

Ρ. (Ξ. Π. οπο.

Ρ. Ε. Ν. οπο.

ιποπιοπιο ιο ιιιοπιεισπι οοι·οοοιιιοπο ιιοιΙο 8οιποειιιι. 'Ι'.ιιιιιιι,

προπιιο πο ποιο οππο ιι οιιιιιίο1ο οι Αι.-ιιιιιι.ιιι (Ο, ιιο ιπνοπο

οοιι ιιιοΙ1ι οιοπι.ιοπιιιιιοι·ι Ιο οοετο πιοι·ιπιοιιοιι, ο 1οιιιιιοο

1σει οσΙΙο οπο εοπ1ι ποΙΙ'οιιΙιοο Ιιιοι.ιιιοπιι ω, σοοπρὸ ιιοΙΙ'οπιιο

ιιονοιι1οειιπο ποΙΙ'οειι·ο (Ι). (Ι. Ν. 709) Ιο Ιοι·ιο ππιιιιπο οι

Ι'οιιιρισ εοιίσ οοΙοι1οπο. 8σρι·οεειππιιο ροι ισ οιοοιιο πισω

ποΙΙο οιιππιο οιποιιιι ποιι'ιπίοοοππο (ιιι·οιιο (δ), ο ορισεοιιπσ

οπποοοιιιοπΙο ιιοι Ιιισεπι ιιιιοιπι ποιΙ'ιοοΙο ιο απο ίοι·οοι οπο

Ισ οοεπινοιιο, Ιοεοιπ πορροι·1π11οιεοειιι ιιιιοοιονοΙι ποΙΙο οπο

ι·οριπο ο ποιΙο οπο οιπποιιιι ω). Ορροοοι·σ ι $οιπι ιο πιοοοιο

ο ι μπι ροι· πιίοιιποι·ο ιο οι·ο ο ι ίσοοΙοι·ι ποεΙι ονι_.Ιοιο;

πιο οοΙ1.ι οπο ειρισννοππιο, ο ιιονοι·οπιο1ι ποΙ ίιιι·οι·ο ποἱ ποι

πω, οι ι·ιιιοοοοιο εοπεπιποει ποΙΙο ρπειιο ι·οροπιιπο ο πιπ

ποΙι, οοοΙΙο πιοπιι ο οοΙΙο εροιιο οι1οι·ι·ι1ο οοιοοι·οιισ ποΙ ειοεπι

οιροοιι·ι πιο πιοιιιοεπο ιιο1ινο ιο ρι·οριιο ο Ι'οΙιι·πι οοΙνοιιο.

Ποπποι·ο πιο ιπιποπιο ιιιιρι·οννιιιο ι ριιι οππιιοι, ποιιπο ο

ι·ιοονοππο οοπ οριοΙοΙο ιιοοππο ιο ίοι·ιιο ο ιο πιστιι; πιο ι

ιποπσ νοΙοιοει, ι 1οι·πι οπο ίπεο, ο ι ι·οοοπι ιιιίοιιιιι ο οοποιι1ι

1°ιιι·οπο ίοοιΙ ριοπο ποἱ νιποιΙοι·ι. Ανιπι οι ποιιιιισ ο οι εοιιεπο

ι ροιππι $οιοποπι πιοοοι·οοι·ο ίπι·ιοιιπο μ' οοπιρι ο.πποπποιιοΙι

ορο' ποεοι1ι οοοσΙοι·ι, ο ροι εροι·εοιιποει μι· ιο νιΙΙο επι

νιιοΙο οι οπιιοιοιι, οοιιιοπιιιιοισιιο ι 1οιπρΠ, ο ι οορσιοι·ι ππι

8ο.ιι1ι νιοΙοιοιιο οσο οιπριο ιιοίοππι1ο. ΝοΙΙο Ιοιιο @οποιο

ροι·σ ο ποΙΙο επει·ι·ο οο1οι·πο οπ ιπ1.οο1.ιπο οπο Ισ 1ι·ονοεΠοι·οπσ ποιιο

ιιπο ποΙ νΙΙ ο ποι ρι·ιιπι οππι ποΙ ποοοισ νιιι, πιο υπο ποιιο ρι·ιπ

οιμΙι ίπ, εοπιο οσπ1ι·ονοι·ειο, Ι'ιι·ι·σιπροι·ο ίι·οοποπ1ο πει $οιοοοπι

ιιοιΙ'ιοσιο , ο Ι'ιιιιρσ1οππο πι ι·οοιιι1οι·ο οΙιο Ισι·ο ιιπρι·σννιοο ο ι·οιιοι·ο1ο

οεει·οεπισιιι. Νοιι οι·οπσ ροι·ὸ οπο νι ιιππιοπο οσπ1ι·ιππι1ο οιιοππιο ιο

ιιιοπιεισπι Ισπεσποι·πιοπο, οσιπο οριποι·σπο οιοππι ιιοι·ι11σι·ι, πιο ροι·οπο

ιο ιιιοποοιιπο, ιπ οποπισ ιιεεοοι·ποπο ιο 8οι·ποεπιι, ποπ οοοοποποιο

ι 1οπιρι πι 8. 0ι·οεοι·ισ 111οεπο, ποι οποιι ποπ ροιιοπισ ιο ειειισιιπ

ποεΙ'ιιπροι·ο1σιι ειοοι εσριιο ι 8οιπι ο οσποιο1ο1ο ποΙΙο οριετοΙο οι

οποι ίοπισεο ρσιιιο1ιοο , οιο ροι·οπο ιι ι·ιιιοοιισ ποΙ οσι·ρσ πι δ. Λεο

ε1.ιπσ ίοΙΙσ ο.. ι.πι1ρι·ιιππο ποἱ ρι·ιιιιι οπο11ι·σ Ιπειι·ι «οι οοοσΙσ νιΙΙ

πιιπσε1ι·ο ιιπ ονιποσιο οπο ι 8ο1·οοοπι ποπ, ποπ ι 1.σπεσποι·πι, οι·οπσ

ιπ οσοι 1οπιρο ι ροι·οονοι·ιιπ1ι οεει·οοιιοιι, 5ο ποπ ι ροοιιιοι ροειεοπι1σι·ι

ποΙΙ'ιοσιο. ιιπ οι ρπὸ οπιιποποιο οοιπο νοτο Ιο ιιιιοι·οιιοπο πο!!ο 8οι·

ποεπο ποΙ ειοεο ιιο1·οοοπο ο11ι·ιππι1ο ποΙΙσ οιοι·ιοσ Ροι·ο οι επππο11ο το

Ι.πι1ρι·οππο ποιΙο ρι·ιιπο ιποιο ποΙΙσ οΙοεοσ εοοοισ νι1Ι (πι: πο. επτά.,

ιιπ. ι, με. 180, οπιι. ριοοπ.), ρσιοπο ποΙΙ'ππ οοπισ οππο οι ρσοο οπισ

πιο ιο 1οπ1ιπιοπιοπιο ποΙ $οπποο ο ποΙ Βοοοι·ποιιππο ιπι οιΙοεπιο ο

ίσπποπιοπ1σ ποιΙο οπο πιιι·ι·οπισπο, ο ποΙΙ'ιιΙιι·ο οοπισ ιι ειιοπιισ ποειι

οι:ι·ιιισι·ι ριπ ει·ιιιιι, ο ιΙ ι·οεειιιιοπ1σ ππιιοποιο ποι ΜΜΜ ο Ιιοοο!ι

ιιο1·πι, ποιο ορρππ1σ ποΙ οοοοΙσ νΙΙΙ, ο οσποοιιπο1σει ποΙ ιιοεποπ1ο

(ποπ. ιπίι·. ιο εμπορω. 11), οεοιπποπσ οι 1π11σ ιο ρι·οιοεο οιεπσι·ιο ισπ

εσποι·πιοο ποΙ πσνοι·ο ποιοι 1οπ1ο ποιιιιποιισπι οιι·οπιοι·ο , ιιΙΙο οποΙι

ι'ιιιοΙο ίπ οποοοοοινιιιποπ1ο ιισ11ορσειιι.

(1) ΔΙ-ννοΙιπ, ίιεΙισ οι Αππιιποιοοπ, ο πιρσ1ο οι Μοι·ινοπ, ίπ ιι

ι:ιπιπ1σ οοι.ιιίο. ποειι 0ιππιιοπ1, ο πιοποππονο πιιο11οιιιοπ1ο πο Μσοινιο,

οορο οι @πιο ρο1οπίο ίοιπιειιο, οοεππισ οι οοιιιιο1ο ποειι Αι·ιιΙιι ,

πσρσ ιο ιποι·1ο οι 01πιποπ, ποΙΙ'οππσ 89 ποΙΙ'οειι·ο (6Ξι6 Ρ. Ο. Ν.)

Μπιο, οπο Ιπσεοιοποπ1ο ισ Αίι·ιοο, ο 'Ι'οι·οιι πιροπποπίο πο Μπα,

οπισι·ι ο οορι ποΙιο ρτιπιο ιποπιιιισπο οοι·οοοπιοο ίοιιιι ιπ 8οι·ποειιο

ποΙ 709 ποΙΙ'οι·ο νοΙειιι·ο , οππο ειι ο1οιιιιι οπο, οπιοιποιι πο οππι ορ

ρι·οοεσ ποΙ οσιιιο 0ιπΙιοπσ μι· νοππιοοι· ι'οπΙο ίο1ιο ο οπο ιιειιο σ ο

οπο πιοεΙιο ποΙ το Βοποτιοο, οπτ1·οι·οπσ ποπ ππο ίοι·ιο οι·ιποιο ιπ Νιμ

επο, ο ο πιο1ι·ποι.οι·ο ποπ οποοοεοινο πο11οεΙιο ιι ι·οεπσ ποἱ νιειεσ1ι

(νοπ. Τποσρποπ., ΒΜοποοι·., με. 988, 995-96 ο 300 ίιπσ ο 306. -

Ζσποι·ο, οποιοι., 1οιιι. 111, με. 79, 75, 78, οπι1.Βοιιιι. - Αππιρποι·οε.,

ΗΜ. ι!οιιαο1., με. 116, 199, 198, 197, 198 ο οοε. - ΕΙιποοιπ, πω.

.ι·πι·ποοπ., ιιπ. 1, οορ. ν, οπι1. Ει·ροπ. - Ι1οιιοι·ιο. Τσιοι., ιιι.π..ωιο.,

1ιιι.ιιι, οορ.ΧΧΙΙΙ).

(9) 0πιοι·πο ιεοΙο πι 5. Απιισοο, οπιοιποιο πο Ριιπο Βιισσιιι (ΗΜ.

ιιπ1ιιι·., ΙΙΙ, 18, οπι!. ρι·οοπ.), ο πο Τσισιππιοσ ΡΙαιιιποα (Οεσοι·αρπ.,

πο. 111, σειρ. ΙΙΙ, 1οπ. ν11 Εισορ.). 11ο 1ι·οΙοεοιοισ οπο51ι ππο ποιοι

ιπι 1,οιπρι ι·σιποπι μι· Ι'οΙΙι·σ ιποπσ οπιιοο πι ΜσΙοποπω ποιοιο ποΙ

Γοι·ο (Οπσι·οοι·πρπ. Μιά., ιιπ. Ι, ροε. 7, οπιι. ρι·οοπ.), ροιοπο ιππιοο

πιοειισ ιο ποιπι·ο ποΙ 5110 οποιο, ιιοοσ οι ιποι1ο νοπο οοιπππι πι

ρισιιιιιο ο πι οι·εοπιο (ιποιοΙιπποππ·).

(3) 1.'ι11.ι.ποΙο Καιι·ιοαπ ο Καιι·οαιι, πιο. ποΙΙο Βοι·ποι·ιο ιπ Αίι·ιοο,

ιιι1πο1ο ιπ ριοππιο ε:ιππισποεο οπ οι·ιπο, ο 93 Ιοεπο οι 8. 8. Β, οι

'ι'ππιοι.

(4) Αππιρποιοε., ΗΜ. πιπα.ιι., ισο. πι. - ΕΙπιοοιπ , πω. ιαι·αοοπ.

πιο. οι1.

πονοο1οπιοι οι εριποοι·ο ποπ οιι·οοο ποΙποπιο 1ιιιο οι ιιπι οο

ειιοιι1οπι, οιποΙΙ'οι·οο οοοοιοιο ιπ οπι ι·ιρσπονοπο οοροιιοιοπο

νισιοπ1.οι1ιοιι1ο Ιο σοοο νοποιοππο ποΙ ει·οπ νοοοονσ π'Ιρροπο, .

μεσο οοιοιιιιο πι οιιιοιο ο οι ίοπο ΙοεοιοΙονι ποεΠ οεπΙι ιιιπ

επι οποιο οιπποΙπι οι Τι·οεοιποιιπο ονοο οοπιιποιο ιιοΙΙ'ιοσΙο.

Βοιπιποιιιοπο ιο ιεΙστιο ιο ριοΙο πι Ι.πιιρι·οιιπο το ποι Ι.οιιεο

ποιπι, οπο. ι·ιεοο11π οοΙΙ'οι·ο οποΙΙο ρι·οιιοεο ι·οΙιοπιο ποΙΙο

ιιιοπι οοοι·ιΙοεπο ποεΠ ιπίοποΙι, ο ι·οιπιποιιιοσο οιιοιιπιο ιο

ι·οεοΙο πιοειιιιιοοιιιο ποπ οπι οεΙι ιο ίοοο ποροι·ιο ποΙ 1οιιιρισ

ο ποΙ πισπππιοπιο εοπιποοο πο ιπι οι·οΙΙσ ιπ Ρονιο (δ).

ΩποεΙο ρι·ιιπο ιποπτειοιιι οοι·οοιποοοπο ίπι·οιισ ιι 1ι·ιο1ο

ριοιππιο οι ίι·οοποπ1ι οοιιιιιιιι πο ι Βιιι·πι οπ ι Ι1ιοι·ι π'Αίιιοο.

Ροι·οπο ποιΙ`ππ οοπ1ο Ι'πεο οι οσιεοεειιιιο ο Γιιιεοιπιειο ποΙΙο

ρι·οπο ιπνιιονο εΙι ππι οπ οεοοιιιο, ο ποΙΙ`οΙΙισ οιιπισ Ι'οιιιοι·ο

πιο ροιι·ιο ο Ιο επιιιιπι ποιΙο_ τοΙιειοπο οοιιοιΙπιο οι πιο ο

πιίοπποι·ο Ιο ρι·οριιο 1οι·ι·ο. Ε εοπποπο επ εοι·ι11οιι 1οποιοπσ

επ οννοπιιιιοπ1ι οι οποιιο οπι, ροι·οπο ι`οειοι·ιιιιιιιο ποεΠ

(5) δαπιοοιιι, απο εποπο πιοιποιοπιπα.ι Ιαιο Ματια οποία υποα

τοπιιιι·, οπ:οαι·.ιιοπο πι $οι·πιιιιοπι πω, ιποαΙαιιι, οππο ο.τοιοιιο (Ιππο

οσι·ιιιιι μ·ποσίπιο 1οποπαιιιο, πι. ρσιοπα1οιιι αππιια·οι·πιιι, πο επεσιτο πι

$οιιι1:Ια, οι .οφιιΙοιιι·α οιιιιιια 8πποιοι·αιπ ι·ιι.ιιιιιιοι·πιιι. Μ ρι·ιιιιι.ι πιιτο·ιιι

πω, πι οικω οποια Π. .4αοιιο1ιπιΠιρροποποιο οριοοορι απο σα:

.4βιοα 1ιππ.ιιΙαία |ποταιιι, παι·παι·α ιπιριζοια1ο /οοπαιιιιιο. @απο ποΙ το;;;

Ι.αιοπαπππο αοοορι2, πιαονισ τοΙιοπίο πω” ο.παι·.ιιιο, πο Ιοοπιι.ι οσ

ποιο, πιαοπσ ιΙΙα ρι·οιισ α 8ποι·ποοπισ π·ποπιιι, πο ρο.ι·Ιοι·ο Ραριαιιι

απ :ο 1ι·απηισ·οίαι··ι οιιι·ανιι. Ροσ1οιιαπι πικαπ πα 6οιιιιαπι αρριιΙ.ιπ

οποιοι, Ραρια εοι·ο.ι.ιιι.ι σπνιζαπι πιο ιΙΙιιο 1ι.ιοιιο ροοοεο.ιιζί, οαοπο, οπί

Ισπιπι ιπιτποιιΙσι·ιιιιι ιιιαοπιιιιπιπο ροι·οιζ1ιιο, πινιιισ ιιοποιο οοΙπιι. (ππι

πικαπ ρσ.ιπ·ιπιο π ιπιπι.ποιο παπα ιιοοαο οι σκοπο ατα ·πιουοι·ι ρο.ι.ιοΜ,

ιιο|ιοπιοπιοι· σα ι·ο οσιιιαι·παια.ι: 5οποιο οσιιίοοεσι·, ποιοι, οι 1πο πιπο

σοοο ω11ι, οι; Ροριοιπ 1ι·οπείοι·ιι ρι·σρι1ιπο ριι1ιοι·ιιι, ιιροπποσ πιο Ιππι

ριππι ιπ ιπι πσπσι·οιπ οοπιίιοο1πι·πιπ. @απο πι ωιπ οοποορι2, μια

ΜΜΜ πο!!ο πισιιιιιιπο .ιαοιαΙι1, οι Ρπριἱαιιι ο||ιι.ιια σπνιζαιπ απο οιοι·σ

πωπω πουο.ι·ιι. ο οποο1ο ιο ποτιοιιοπο ποΙ 8ιεσπισ (Ρο ποπ. πιο.,

πο. 111, με. 61, οπι1. ρι·οοπ., ιιπ οπο. 790 ο 791), ιι οποιο ιιπρρσιιο

οπο ιπ ιπι Ισπιρσ ιο 8οι·ποεπο ίοιιεο 1π11ονιο ρσεεοππιο ποι ετοοι

ιιπροι·ο1.οι·ι. οι οποοΙ'πιιιιπο σριπιοιιο, οπο ίπ ιιοεπιτει ποΙ ποιο (πι:

πιο. κατά., ιιπ., Ι, με. 178, οπιι. ρι·οοπ.), ισ ποπ ιπι ι·οιιπσ ιποΙΙονιι

ποιο (νοπ. οορι·. με. 118, οοΙ. 9.ο, ποΙ. 3), ο Ιιπιιιοπποπιι οι ι·ιοοο11σ

ο ιιΙΙο 1ι·οοΙοιιοπο ποιο σοοο πι 8. Δεοε1ιπσ πο 8οι·ποεπο ο Ρονιιι,

πιο πιονοιποπ1ο οπο οπιπιππο ι πιο οππο ο1.1οο1ο1.ι πο ΡοσΙσ πιοοσπσ

(πο. νι, οορ. Χι.νι11) ο πο Βοπο (πι: οπο: ποιοι., ιιπ. νι), ιιοι·ιι1σι·ι

οοπ1οπιρσι·οποι οιιο1ι ποΙ Ροει ιιοΙΙο (Ράμα Βαι·οπιππα (ιιπ οππ. 795),

ο οπο ιο 1ι·οοΙοιισπο 1ι·σνιιιιι οιιοιιπισ ι·οειο1το1ο ιιοιΙο οι·οιιποα πι

8.Αιποππο, ιπ οπι οι ιοεεο: Μ:€.1'ΑΠ. @φωσ 8. .4ποαο1ιιιι α 8οιι

οππο ποιοι. 1ι·αιι.ψτιιιι·, ποοπίο 1.οπιπαππο σοοο 1.οποσπαι·ποπιιιι

(ορππ 111οι·ιοπο οι Βπι·οππ, .4ιιοποοιστ., τσιπ. 111, οοΙ. 1899, οπι1.

Ροι·ιο., 1717, ιιι-ίσι.); ο ποειι 21πιιπΙι Ινσυο.ιιοποι (Μιοιισ ποΙΙο Ρι·πεειο

πομπο), σοι οποιι πιο οοι·ι11ο: Ι20ι7.12ΣΙ. Οπα 8. .4ιιοιισιιιι€ Μρρσ

παπι.. ορισοορι, Νέοι 1ιππ.ιΙαια απ 8οι·ιιιπιοιιι, ι:αοια2α ιιισπσ α .ιππα

οοπιιι 8οι·πιπιο, Ι.ιιιθοπαππασ πιο Ι.σποσοποπστπιπ, παω ιπποπο ρι·οοισ,

"απο/οτι Ρπρια·ιιι (111οι·ιοπ., Μια. ποιοι. οι Μπιιιιιιι. οοΙΙοοι., 1σιπ. ιν,

οοΙ. 589, οπι1. Ροι·ιιι., 1794 ο εεε., ιπ-ίοι. ). οι πο ρπι·ο ππο Ιππεο

Ιο1.1.οπο οι Ριο1ι·ο 0Ιπι·οπσ οι·οινοεοσνσ πι 111ιιοπο οιΙ'ιιπροι·π1οι·ο Οοι·ισ

Μοεπσ (πρ. Βοι·οπ., .4ππαι. οοοΙοο., ιιπ οππ. 795, οι νιοο, ΙΙι.ι2.οοπ.

πο! ι·οοιι πο ποτά., μι·1. 111, οορ. Ι.ν11, ίσι. 973 ο εοε.), ποιιο οποιο

ι εππποί1ι ίοΙ1ι εοπσ πιιππιοιποσιο ι-ιιοιιο, πιο ιο 1ποποοιιιιο ο ι·ιεο1

ιοΙ.ιι οοιπο οροοιιίο ποεΙι οι·ππι1ι (Ροει, απο. Βαι·οπ., οπ οππ. 795. -

111πι·οίοι·ι, .4ιιπαι. οπο., οππ. 799. - ΖοπσΙ.1ι, Μπομπ: πο! "οπο πει

Ι.σποσοαΜι πι ιαια, 1οιιι. Π, πρ. ν, με. 714); ο ειι ε1οοει ΒοΙΙοπ

πιο1ι, σε ποπ ιο πιοεοι·σ ι·ιοοΙπιοπιοπ1.ο ίοΙοιι, ιο ι·ιοσπσπποι·σ μα)

οσπσρσε1.ο ο πισι1ιεειιπο ππππιο1ο (Αμα 5ο., ίσιο. νι οπ πιοπι 98 οπ

.επο1., με. 368). απο ιι ιοπιρο οι 1οΙο 1ι·οειοιιοπο οππο ιπσιισ νοτιο

ιο εοπ1οπιο ποι πο11ι. 1Ιειο οι1ο1σ Βοι·σπισ (ισο. επρι·. ππι.), Ι.ο-Ωσιπιο

(πω. οποια. |ι·απο., τσιπ. ν11 οπ ποπ. 815, π. 10), ο 111οπιιΙσπ (πιο

8ο. με!. 8. Βοποπιο1., 1οιπ. 111, με. 414, ο .4ιιππΙ. οοιιοπιοι., 1οπι.11,

ιιπ. Π, με. πο) ιο οσιισοοπσ πο! 795, εοπποπο ι'ιιι1ιπισ οι ποιιι ει:ι·ι1

1σι·ι ιπ οΙ1ι·ο οπο σροι·ο (πιο. Και., με. 919), Ι'ονοεεο ι·ιίοι·ιιο οι 719,

ποΙ οπο ίπ οοεπιισ ποΙ Ι1πιιιοι·ι (ΗΜ. ροοιιοο. πωπω., 1οιπ. ΙΙ, με. θ).

ΙΙ 8ιεσπιο (Ισο. οι1.) οπ ιΙ Μοπιίοποσπ (Βιαι·. Επι., οιιρ. ΙΙ, με. 96)

ιο πιοοπο πιο ποΙ 791, ιΙ ΡοπΙοπιπι (Ι)ι.ιοαι.ι. πο οσι·ρ. 8. .παοιι.ι8.,

οορ. Χ), ο ιι Ροει ποΙ 799 (Ιοο. οι.), ο ιι Τιιιο11ισπι (Πέσο. οποια.,

ισπι. 11111, με. 1048, οπι1. νοποι.., 1789) ιπ οππο ιποοι·ιο. 8ιοοπο ,

ρι·οιιποππσ ι ππο οπιιι οε1.ιοιπι οι 1οιι πινοι·οο οριπιοπι, ει ρπο οσο

ιπσΙ1.ο ρτσποπιΙιιο οιΤοι·ιποιο, οπο Ιο ποι.1ο 1ι·ποΙοπισπο πιο οποοοππ1ιι

1ιο ιΙ 719 ο ιΙ 795 ποΙΙ'οι·ο ι·σιεοιο.

Ή)
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οοιοἱπἱ ο οο!Ιο οοεο ΙτειιοΙεο πο! οοο νοτ!ἱοο τοἱποεο επο!ιο

Ιο ιποιοοτἱο οοἱ οποιο. οι!! ο ποπ μοιΙεπΙο εεεεἱ μτοΙιεΙιἱΙο

οπο !ε μτἱιοε ιποοι οο!!'οΙΙενο εοοο!ο εἱε ποιοι μοτ Ιε Βετ

οοιιοε πο μοτἱοοο οεΙειπἱΙοεο οι εΙΙοτοεΙἱ οοιοπεΙΙἱιοοοΙἱ, οοἱ

οπο!! οι· 8!ἱ ε88τοεεοτἱ, οτ ΒΙἱ ειιιιτοοἱΙἱ εΙιΙιἱεοο οοοοοἱειεΙο

οο! εεοι.ιοο ἱ! μτοιιο οο!Ιε νἱΙΙοτἱπ Ο). Νεοοοο !”οτεο ιτε ἱ!

οΙειοοτο ΙοιποΙΙοοεο οἱ οοοεΙο !ιεΙΙεοΙΙο οἱειοτοἱοεΙο ἱ! Βονοτοο

πειἱοοε!ο οοἱ οποιοι, οπο ο!ιἱειοε!ἱ ἱπ μτἱποἱμἱο, μοτο!ιο ρἱὶι

ποιοι ο μἱο !”οτΙΙ, ε Βοἱοετο Ιο ιοεοεο μομο!ετἱ, εοοοττοο!!

πο! οοπιοπο μοτἱοο!ο ε!!ε οἱΓοεε οοοιοοο, ιτεεεοι·ο ε ει) μ0οο

μοτ νο!Ιο. οο!Ιε μτομοΙοοΙο μο!οεΙεοο!Ιο ετιοἱ οιἱεποἱο Γεο

ΙοτἱΙε οἱτἱ!ο, ο ε! οτοοεοτο ἱπεοπεἱπἱ!ιποπΙο ἱπ οεμἱ μο!ἱΙἱοἱ

(1) Ι.ε μτοΒεΒἱΙἱΙε οι οοοο!ο πιω ο οτε τἱιΙο!!ε ε οοτ!οπε θ) οε πο

ιΙοοοιιιοπΙο τοοοοΙοιιιοπΙο μο!ι!ι!!οε!.ο οεΙ!'οιιτοεἱο ιπἱο ειοἱοο σον.

ΡἱοΙτο ΜετΙἱοἱ πο!!ε εεε Ροποπτποπι1 οί Ατοοποπ ίΙΙπ.τιππιπ (Οεο!ἱετἱ,

1846, Ιἱμοετ. οἱ Α. Τἱιποο, ἱπ-4.°) οο!!ε οοε!ο οἱ οοπΙἱοοο ἱ! !”τειο

ιιιοιι!.ο οι οπε ΙοΙΙοτε μεε!οτε!ο, εοτἱΙΙε ἱο !ἱοποιι νοτοεοο!ε οε πο

νοοι·ονο εετοο οἱ εοοο ἱοοοτ!ε πο! 740 οο!!'οτε νο!ιιετο. Πε! οιοοο

εἱιιιο οἱ τἱοενιι, οπο οοἱ νοο!οΙΙο οπο! μτοοοοοοΙ.ἱ !'οτοπο !`τοοοοπ!ἱ5

εποε Ιο ἱοοοτεἱοοἱ εετεοοοἱο!ιο πο!!'ἱεο!ε; οπο ἱ 8ετοἱ ενοεοο ποιομτο

τοεἱεΙἱΙ.ο οοο ἱονἱΙιε οοεΙεπιε ε!!ο ειιετοεοἱοοἱ οἱ οοοἱ Ιιετπετἱ, ιππο

Ιοποοοο ἱποοο!οιιιἱιιεΙε Ιε το!ἱ8ἱοοο οοιι!ἱ πιο Ιοτο, ο οπο ίπ νετἱἱ

ἱοοοπΙτἱ οτεοο ε!εΙἱ νἱοοἱΙοτἱ οοο!'ἱπἱοοοΙἱ, οοοἱοοποοοο πο 8ι°επ

ποιοοτο, πο οἱιπ!ἱ8ειιι!0 π!ἱ εΙΙτἱ εΙ!ε !'οοε. Νο!!'ο!!ἱιοο οοο!”!ΙΙΙο τ!

οοτοεΙο ιιο!!ε εοοοιπιε ΙοΙΙοτε μοτἱτοπο οε οοε μεττο οΙιεο!ε 8ετοἱ

οοο Ρο!ἱοο νοεοονο ο! Ωειι!ἱετἱ, ο οε!!'ε!!τε ιοἱ!!ο ο οἱοοοοοοοΙο

8ετεοοπἱ. Με οε!ειοἱΙε εο!!”οτΙο οπ!!ε 5ει·οοιιπε ἱπ οπο! μοτἱοοο οι

Ι.οιομο, ο !ο οι·οοο!!ε οοοτοἱΙεΙονἱ οοἱ ιοεοπιοττεοἱ 50ιιο νἱνειιιοοΙο

οἱμἱοΙο οο!Ιε πωπω μεοΙ.οτε!ο: ομμοτοἱο οτοοο ο!ἱ!ο ειι!ἱ οΙοοἱοεἱ οπο!

οΙοτἱε μεΙτἱε οι τἱμτοοοτοο ἱ! Ιοειο οτἱεἱπε!ο οοε!ο οἱ !'ο οεΙο οιι!

μτοοοΙΙο οεν. ΜετΙἱπἱ. ΡοΒἱΙο ἱο ε!ἱειο ρω ίοπεσπ ,Νοκ οι ορίων ίπ

.Πισω Χρπ ποπ ρο. . .. ποπ ποοο. .. οι· πεπ8πι·ίπιί “πρ” παπι πο.: οι

πιιιΙΙιι πει :ο ροοιι!π Η ίσοι:: οιιτοι·ροοε Ιοί ιίοοοο ρποποίτί οι ρω ίπποι

οοιι.ιτι·οιιοΕΙΙοε ίπποι ιππποπιποπΙοε τοσοι: οι £οποιΙουο.ι· ίπ ίρ.το ποιαν:

πιω. . . . . . . .. ποοο ρω· τω· οοιι·ι·υποοε ίροοε ιπππιΙπΙοε οι: .το ρποι·ο

ποεΙτιι .Ιοεπ .Χρο ρω οοπεοποπτίσεί ίπ ίριιπ πιο ίπ οπο: ροτίι:οΙοε

ί.ιιιιιΙο ι:οπεΙππιοο ίπ ίριιπ πιο ρω Η ιποοπιι σε! ίρ.πι ρωιπίπ Η πο!

πι! παπί ίπ πιο οπο!π .Ιι·ιιιι Χρπ ποιοι· ίρ.<πι ππωιΙί ο! οοἱ ιπο!ἱἱ. ιποτ

οοοοιιι εοοἱμἱΙ ἱπ νἱΙειιι οΙοτοεπι οι ρω οπο. ποιοι. . . . .ίιπρπσ·ο ρω

οπο.: |ὶοίοε ίπποι οί απορω. . . . .οι ίπ/ίτπιο.ι οί ροοιο·ο.τ. . . . οι·ποίιιε πι!

Μπι. . . . . . . . οι πι! οπο· ποιο ο προ». . . . ωοοποπτίΙΙοε ίρ.ιοε πιπτΙίτίοε

οπο Ιπιιωε ρπίτι·.ι Με οι οπο πιπροι·ι·ε ο8/ίοίοε οι |ίπίπ.τ ίπ @πιο ροσ

εποπο ροτει·ι·πιίοπε.τ ρω· ου ασοεε πι! ίμια.: ρτο.ιοπίο.ι· οι ασπρη· @που

Ροι·Ιπιίο.ι βιοπίππι οπο ποπ ρπτιί πι! εποετπ.... ρωεοπιο . . . . .. πο

ίρ.πι ροοπΙιι ο! οωι:ίοποε ίρ.αοω οι ίρ.ι·π Χρππιι πο! ασπρα· Μοσο

ρπποπ πο οποσ πιπππιοΙπποε ποπ οπί οπο” ποπ πο @Με ιερπιίπε

ιΙα.ιοε δπωοοποι ποπ πο. . . .. ποπ πο @οι [οπο ποπ πιο” Ιοί ρου·

απο ρπ.ειοω ιιοοίαΙ. . .. . Με οοι·οοοποε ίπ @απο ροπίοιιΙοε οπο ίπιι·ο οι:

ΧΧΙ/ΙΙΙ πππο.ι οπο· ίρ.ι·π ίπίτποπ ιΙι·.ι.ιο.ί οποιοι ποπ 5πτοπ Μ ποπ

ι:οίΙοείΙ ποιοι πιιιτ!ίι·ίοε π! ποτ·ο·ππιιοίιοίΙ πο! ίρ.επ /έιΙο Μ ποντοι.: πωσ!

ΙίοΙπ ίπ οποιο 8ει·ι!ἱιιἱε οπο @πιο οΙοτίοεο.ι οποιο.: προσιοΙο.ί Ρο.ιι ΡπιιΙο

οι .Ιποοοπιο ί.ιοπίοσ.ε οι ππιπιι.ι ί.ιοι·ίρω. . . .. οπο.: ρι·ι·ίοπΙο.ι· ποπ ροτ

.ιοοπιίοπω ρω Ιοί οι! ποοε.ι.ιπτίιι πιο ρπιί.τοιιΙίπ οποία οίιίπ ρω ποιο

πίι·ί ίσοι: ο!οπίπ οιοττιπ οι ιιιιπι·.ιίιιι πω: προ.ε!οΙοε ο!. οοοοἰειιι μοι·

ιιιο!Ιεε !τἱ!›ο!εΙἱοοοε ομοτΙοΙ οσε ἱιἱΙτετο ἱπ τοΒοοοι Βοἱ πιΙοοΙΙίτίΙΙοε

οπο: πιπυ·ίίτίοο ρω πωπω οι: οσο οι ρω πίππιρπο οι· ίρειι πο.ι!ι·π

οποία π·ίίοίοπο οοπ/πποίρίΙΙοε σο: οπωιιτο.ι Μεσα πω.. που πο! π οπι·ί

πο.ιείΙίππι. 8ί πο πο. . .. .είπε οπου πι2οι·ιιι·ί απο εππΒιι π. επεσε· .ιπποίο.ι

ίρειι οοω πωπω πιο οοείτί π!!πρί _ίπΙ:ί ίρ.ιιι 5πωι·οπο εποΝΙοοπ σκοπο

ίεΙτοπποείί ίπ ίρεπ Ιοι·οίπ ιὶοιπίπίι·π οι ίοοείπ πωπω ποοο πο οοπίπί

ρω ι:οπ.τοΙπι·ί που :πιο ίρ.ιπ ρπ·.ιοπΕίπ οι: πωπω οποσ ρί.ποοοοε Ποιοι.

[πικαπ. οι !!!ΛοΙΑΝι: ιοττίι. ρω οι·ιΙίπππί π Ροιι.ιι>ι>ιιοο οιιΙΙπιί!. [ποιο

πιω ρω ίσια οΙορίοεπ ,οποίο πο !·'ιιι.ιιι ρω ίσιο: 8ιπποι·πο.τ ίπ ίρεπ

οιιοτι·π οποιοι $πτοοε ίιιππο ιποωείί Μ!) $πι·ποσποσ οι .Ι.Χ.ΧΧ 8προοσ

ίπ απο ποοιο. . . .. πι! @πιο πουτσο”. .. .πωσ. . . . .. .ΙοιΙίοι: πρωτο ίπ.

οποια ι!ίο ρω είπω ρπ·ρπτιιιΙο . . . . .. πιο: ποιοι· ρω οπί ρου· ππιι 8ο

ι·πι·ι·πιι. . . . .. πο . . . . . . .. οιιιπο πιποι·ο οι Μαρί. . . . . .. πιί.ιείοιιι· οπο

ίρεο.ιι ροι:οπιίο.ιι. . . . .. οί!. . . . .. Βοιπίπί 12ΕΟ.Υ.ΥΑΆ'. Νο!. εεο.

(ή Α!!οτο!ιο πο! 1846 ειιοἱοοεἱ ε! ΙοιιΙο !ε μτοποιιΙο οσοι (Ι), ἱο ποπ

:κοινο οπειοἱπεΙο οοο οΙοοἱο εμμοοἱΙο !ε Ρεποποιοπα οι πωπω; ομμοτοἱί.ν

ιο οοιιοΙο ε!!ε νοτἱ!ε οοἱ πιο οο!!ε ιιιοιἱοεἱιιιε οοιιΙοποΙ.ἱ τπἱ τἱμοεεἱ οοο

Ιἱοοοἱε ιιοΙ!ε ΙοεΙἱιιιοιιἱεπιε οοἱ !ιοοοιιιοτί!ο που ἱ!!οε!.τεΙ.οτο. Με υπ

μοιι!.οτ!οι·ο ο:ειιιο, οοποἱοπιιοιιο ο εμμτοΓοοοἱΙο, οἱ οπο! οοοοιοοπΙο ιοί

ίοοο οιιΙιἱΙοτο πιο :πε εοΙοπΙἱοἱΙε ο οἱοοτοιιἱοιιιο. Ε εἱοοοιιιο οιι Μ!

ι!ο!›!›ἱο οοἱεΙο ποιορτο ιιοΙ!'εοἱιοο οιἱο, οιεΙοτει!ο !ε οοοΙτετἱε ομἱπἱοπο

‹!ἱ ιιοιιιἱιιἱ τἱεμοΙιεοἱ!ἱεεἱπιἱ , μοτοἱο ιοἱ τίποτνο ἱοΙἱοτε οι !ἱἱ›οτΙε οἱ εο

ιΙοιιιο ε οοο Ιοιομο ἱ ιιιοΙἱιἱ.

οοἱ μτομτἱο μεοεο θ). Ι.ε οτοειἱοιιο οι οοοεΙἱ οποιοι ε.οτνΙ

ιοἱτεοἱ!ιοοπΙο πο!!ε εοε οτἱἔἱπο ε εε!νετο!'ἱεο!ε οε!!ε οε!ειοἱΙε

οοἱ οοιοἱοἱο εετεοἱποεοο. !πιμοτοοο!ιο ἱ`8ετοἱ, εοεεΙἱεἱ ε.οΙΙο

ἱΙ Ιοτο οοιοεοοο ε τἱοοποεοοτο οοἱ οοιπΙιεΙΙἱιιιοπΙἱ πο εοΙο

οοοο ο υπ εο!ο νοεεἱ!Ιο, ε!Ττοο!ετοπο οοο μἱο οοτε8ιιἱο ο

οοο οτοἱπἱ ιπἱ8!ἱοτἱ Ιο ἱπἱο!!οπἱΙο ποοεοτο ιοοτοεο!ιο, ο Ιεοοτο

ο οἱτεοεΙο Ιο τἱοεοοἱετοπο ομοεπο ε!Ιο οενἱ,οοπο'οτοπο πε!

οεπιοοεπιοπΙο οἱεοοεο μοτ οοοἱοοτο ο οομτοοετο. ΙΙ οοπεοπ

ΙἱιοοπΙο οοποοτοο οοο!! εοἱιοἱ ο οο!!ο !οτιο, !'οοἱΙε οο!!'ειἱοοο

ο οο! οοοεἱιι!ἱο ἱοιμτοεεοτο οποιο οοοτοἱε ε!!'επΙἱοο νε!οτο

οειἱοπεΙο; ο !ε ίοτοοἱε ιοιιεο!ιοεπε, πεοοεΙε ε!!ε ειιε νο!Ιε

οε!Ιε !”οιΙοπε οοἱ Ιιτεοοἱο ο οο! ΐοττο εετοο, ε!ι!ιεποοπο ιτε

τοοποο οοε Ιοττε οπο !ο τοΙι·ἱ!ιοἱνε οοο ΙετΒε οποτε Ιο ἱο!ἱπἱΙο

ιοοτΙἱ οι! ἱ! εεο8οο οοο οοἱ οεεε !`ενοε μοι· ΙεπΙἱ εποἱ ΙιετΙιε

τεοιοοΙο ιοετΙοτἱεΙε. Πο τοπιο εοοοΙο οἱ οοἱοΙο οι ἱ! μτἱιοο

ΓτοΙΙο οπο ἱ 8ετοἱ τεοοο!εοτο οε!Ιε οεοοἱεΙε οοἱ Μπι! πο

!'ἱεο!ε ω): πιο ἱ! !”τοΙΙο οιεςι,ιοοτο οι πιο ἱιπμτοεε ιο !ε ο!οτἱε

(ει) νοοεοἱ Ιε Βίε.τοι·ίπείοπο ΙΙ, οειιἱε ἱ! Ρι·οιππίο εομτε ἱ ιοοοο

ιποο!ἱ εἱοτἱοἱ οοἱ εοοο!ο ΧΙ, οονο τεεἱοπο οο!!ε οτἱιιἱπο οοἱ Οίιιιιίοί

ο οοἱ Οίποίοιιιί εετοἱ.

(3) .ο οοοεΙο Ιοοιμο εμμοοίο, οἱοο ιι!!ε ποι:οποε τοο!ε οο!!'οΙ.!ενο

ποοο!ο, ἱο οοἱ !ε 8ετοοοοε πἱιοεεο ΙἱΙιοτε οε!!ο ἱοοοτεἱοοἱ οοἱ Βετε

οοοἱ, εμμετΙοοεοπο οοο ιιιοιοοτἱο ι·οιιἱεΙτεΙο οεο!ἱ επ!ἱο!ιἱ οοτἱΙΙοτἱ

οειἱοοε!ἱ οο!!ο Ιοτο Μοτο: (πιο. Εετε, 17ο πιο. απο., Πρ. Η , μη.

185, 188, οοἱ!. μτεοο. -νἱοο, ΗΜ. μου. οι! προ. οι οπο., μετΙ.!ν,

οεμ. Ι, ίπ!. 1 ο Η). Ι.'ιιπε τἱ8οετοε!ε εομροο!ε ιἱοοειἱοοο οο!!'ἱεοΙε

!'εΙΙε πο! 773 οε Οετ!ο Ιοεεοο ε! μοοιοΒοο Αοτἱειιο Ι, ο !'εΙΙτε Πο

ιοι·νοοΙο οι Εμἱἱεπἱο, ἱπνἱείο οι 'Ι'οιιιιιιεοο νοεοονο οἱ (ΣεΒ!ἱει·ἱ, ε!

εοοοοοο οοοοἱΙἱο οι Νἱοοε σ!!! Βοοοτε!ο) οο!ο!ιτειο πο! 787. Ιο τἱ

πρωτο εΙ!ε ιιοοοοΙ.Ιε οοοειἱοιιο, τἱεοτνεοοοιοἱ οι μετ!ετπο ειιεἱοιιιο

ε!!ο εΙΙτο οι Ι.οοονἱοο Ρἱο ο οἱ 0ΙΙοοο Ι ἱιομοτετοτο οι Βοτιιιεοἱο,

!ιειι!οτε εοοοοοετο μοτ οτε οπο Ιε οιοοοοἱιοε ίπ οοε οοοἰοτιοειἱοοο

οο ειιιμ!ἱειἱοοο απο μτοοοοοπΙο, ίεΙΙε οε Ρἱμἱπο το οι Ρτεοοἱε πο!

754 ε! μεμε 8Ιοἱεπο Η, ο οπο τἱμοεεποο ε.ιιι!ιοοοο εο!!ε εο!ε εοΙοτἱΙο

οἱ ΛπεεΙεεἱο !ιἱ!ι!ἱο!οοετἱο (Ιπ οι!. 82ο)“ππ. ΙΙ οί Ηποι·ίππ. Ι ΡΡ.,

εμ. Μεοοἱ, δε. οοποίΙ. οοΙΙοο8., Ιοιο. ΧΙΙ, ω!. 531 ο 737), ποπ ε! μπο

οε οποιο οοοοττο οπο !ε 8ιιτοοεπε εἱε μεοοιι!ε πο! ποοο!ο νιιι οο!.Ιο

ἱΙ οοιοἱπἱο οοἱ μοοΙοΙἱοἱ τοιοεοἱ, 8ἱεοο!ιίι οε! ειιοοοΙΙο οοτἱΙΙοτο

ποπ ο οοοιἱπειε οο!!ο οοο πεττειἱοπἱ. Β εο!ι!ιοπο ἱ! 8ἱιιοοἱο (Πε

πιο”. πιο., ΙἱΙ›. ΙΙΙ, μη. 87, 88, οπο. μτιιιιο.) εεεοτἱεοε οεοοτο εποε

οοιομτοοε οο!!ε εοοοοοε οἱ ειπω οοπειἱοοἱ, ο ε! τἱΙοτἱεοε πο οι

οἱο ε!!ε ΙοεΙἱιοοπἱεπιε οο!Ιο εΙοειιο Αοεε!ειιἱο, ΙοΙΙενἱε ο οοιίἱειιἱιοο

οπο οοοει'οΙΙἱιιιο ποπ πο !”ε μετοΙε οοἱ !οο8ἱιἱ μοο'εππἱ οἱΙε!ἱ, οοἱ

οοε!ἱ οἱ τἱοενε εο!ΙεπΙο οπο 8!ἱ εΙΙἱ οι !ἱ!ιοτπ!ἱΙε οι Ρἱμἱπο ο οι

0ετ!ο Με8οο οοιιιμτοποονεοο Ι'οοετοείο οι Βενοποε, !ε ΡοοΙεμο!ἱ,

!ε 8ε!ιἱοε, !ε £οτοἱοε, ε!οοπο μοεοοοεἱοοἱ οο!Ιε Τοεοεπε, ο πιο! Ιστ

τἱΙοτἱο οἱ Νεμο!ἱ, Ιο μτονἱοοο οι νοποιἱε ο ο°Ιιοι·ἱε, οι! ἱ οοοεΙἱ οι

8μο!οΙο ο οι Βοπονοοιο. Ποπ ιοεοοεπο επιἱ ποιίίιοτἱ οποιο τἱεμοΙΙε

ΜΗ, ἱ οοε!ἱ ε!Τοτπιεπο οπο ΑπεεΙεπἱο !ιἱ!›!ἱο!οοετἱο εοοτο!ι!ιο οι οοο

μτομτἱο ετοἱΙτἱο ο ποιοοτο οοἱ μεοοἱ ο οο!Ιο οπο. οοοεΙο νοτειποοΙο

οεἱ οοο το ἱτεοο!ιἱ εἰ εοοοοΙΙἱ μεμἱ 8ιο!”εοο οο Αοτἱεοο, ο οπο μοτοἱο

ποπ οἱ οοο ειοιποΙΙοτο οοιιιιι επεο!οίειοοοΙο νοτο ο εοπιε οοοοιἱοοο

νοτοπε ΙοΙΙο ἱ! οοοιοεΙο οοἱ Μο ροπίί)ίοπΙο ἱο οποοΙο οοοοοτπο

οἱ!!'είΙ.ο οοοειἱοιιἱ (Ρεεἱ, ΟοίΙίο. .Βιιτοπ., Ιοιο. ΙΙΙ, μη. 338, ο Βιο

νίπτ. ροπ2ί|ίο., μπε. 584. - δεοιιἱ , ἱιι πο!. ει! 8ἱοοπ., 12ο προ. πιο.,

οοἱ. 995, ποιο. 39. - Βετ!ιογτιιο, Ηί.ποίω πιο οποία.: 2ωίιι·.·:, μετΙ- Π,

ετΙ. 338, μη. 3!0 ). Με ἱο, εοπιε οοΙτετο ἱο ΙεΙἱ εμἱποεο οἱεοοἱοἱ

εἱοοἱ, οιιιιοτνοτο οο!ειιιοοΙο, οπο σε οε!Ι'ιιο οεπΙο ο ἱοοοοΙτεεΙεπἱ!ο

ποπ οοεοτο !ε 8ετοοεοπ ποιοἱπεἱε πο μοο!ο πο μοοο οο!Ιο οοο Βἱε

ιποο!ονείο οεττειἱοοἱ οι ΑοεεΙεοἱο, ο μοτ οοτΙο οιι!!'εΙίτο οεο!.ο οπο

ε!οππἱ οο' !οοε!ιἱ ιοοοοεἱιιιἱ, οοἱ οοε!ἱ οοοΙΙ'εοΙἱοο οἱο!ἱο!οοετἱο Γε

ιιιοοιἱοπο, εἱοοοιοο οεμτοιιιιειποοΙο οοιομτοεἱ πο!!ε οοοειἱοοο οι Ωετ!ο

ΜεΒοο, ίοτοπο μοἱ οε!!ο εΙοοεο ἱιομοτεΙοτο οἱνἱοἱ ιτε ἱ οοοἱ οπο.

Ε απτο !”τε 'οἱ εΙΙτἱ ἱ! εο!ο οεοιομἱο οοἱ οοοε!ο οι 8μο!οίο οΙι'ο8Ιἱ

εεεοι;πο οο!!'εοπο 800 ε! οπο μτἱιοοΒοοἱΙο οοο οο!οοπο οἱομοεἱιἱοοο

ΙοοΙειιιοπΙετἱε οοι·Με ο οἱοΙιἱετεΙε οοΒΙἱ ιιΙ.εο τεοοοεΙἱ ε ΤΙιἱοονἱΙΙο

(Υπο. 8ο!οεο!., £'οπειίι. ίπιροι·., Ι.οιιι.!, μη. 145. - ΒεΙο!., ΟπρίίοΙπτ.

πρ. Ι·'ι·ππο., Ιοιο. Ι, μη. 438. - Βετοπ., Λοιποί. ωι:Ιοε., απο. ΙΧ,

εοπ. 806, ποιο. Μ. - Ρεοο!ιο!, .4πιίο. οι οπο». οπο!. ε! Γυ·ππι:.,

νο!. Η , Πρ. Η, μεις. 538. - ΒοιιιοοΙ, δωρο ππίνετε. οίρίοιππί., Ιοιο. Ι,

ει!. Υ!!, ποιο. 5, μη. 4). ιο οοεοω μοἱ ε! εμμετΙἱοπο ε!!ε ιοἱοοἱοοο

ο! ΕμἱΙεπἱο ε! οοοοἱ!ἱο οι Νἱοοε, οἱ οονο οο!ετο ο!ι'ο8!ἱ νἱ οι ἱονἱε!ο

οε_'Τοοιιοεεο Η νοοοονο οι Οειοἱετἱ, 8ἱεοο!ιο ἱ! μτἱιιιο οἱ οοοεΙο οοιιιο

Ποτ! οοἱ Ιοιπμἱ εοιοτἱοτἱ ε 8. Οτοιιοτἱο Μεοοο. ΕμἱΙεοἱο οτε οἱεοοοο

οο!!ε ο!ιἱοεε οι 0εΙ.ειι!ε, μετΙο ο!οοοοοΙοιποοΙο οο οτ!οοοεεειποο!ο

ε! οοεμο!!ο οοἱ μεοτἱ οοπετοεε!ἱ, ο μτοοοποἱο πο Ιοοεο οἱεοοτοο οι
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71111110: 1510110110115 110 1105110115 110 5111111105 711115 (1. 0. 8010011015) 51·

5111α 51 11115111 1111111515 1101015551. 0111110115 111111 111111 1051105 10 001110 51111

ρο1111/1111ι11 1111110151 0005111010, 1111111 1111151· 011100101005 51 51051511.: .

0015011110 1111111105 5110110011, 0111 11111015 5111011500111111 ρ511511111 11

111·0111·115 71010115 50111115 1·.11511011111, 51 11115 5101· 1111111 51115 5010 1110111111

1150115 11 01115 051 5110555501·10115 11051115, 1101· 0110011051 0181101501ι110

5511 011111Μπα1ποπ1001, 111 1100511011)10: 110111· 0551111 1101551115 1011100101,

11111 1101115 110 50111·α55101115 0011110115, 151 5110515501·111115 0551115, 1001.·

1111001111 5ιι11111ι111ι101.. . . 1111 111 11111115 1105 111 50011·0111ι111115, 11111115 11111

011511051 5001101151:: 0015001105 000550110111115; 5511 11011115 01011111 1111115

5101511115 1181101111. . . .500155100 1151111 Ρ5111 1111051011, 11 1101111|1010115 111

5001·α11551111α 1111115 51115 111 0011511100 115101011005, 111 0110011110 110.1

51111111.1, 1Ι1/1·111111·1 1105 ρ1·ο1111111111115, 1111 1100, 111 10111111 0111011110 1111111110

1111100501, 1111 1115110110 111 [1111·111Ι110ι 11181111 1Ι15111111511000ι, 0111111151· 1111115

0111111151 51115111 011111111·0; 0111111101)115 111 115 1101115 1111115111 111511000πά1

11111 1115115111101, 501111·111111101 151 11111ι01011111, 01111115010115, 11151 0110001100

00 1110, 111111 50 11111)1015, 11111115 5111001115 5551551110 1·58111150 1101115111,

1081111 [11511·π111.1. 111 51 0111111151 1101110 115 511111·11010115 0011011005 1111

0551111111 5051551100 1151·1·11ι1000115 1111 110.11 1015111, 511Ι111α1ι5·15 55 1015115

11 1·5.111·11 11111511101101ι5 το! 1101551015, 051 01111-111111111 1111011001 1111811010

100511111011οπ1111 1511111115, 1·1 5111110111 50101015511111 /11815115, 1111110 1110110

511111 1111151· 1550111005, 11151 1115111111 1110 50 0151511110 1015151551011510;

1111 0110110501, 51 51111111, 01111111 5010011512, 1101110115 [11011 1110511111; 5111

11011111 501πρ11111051110 5111111111 00.111·1ι111 11011·511ι1510 101011151π115, 0111100115

115 0111 111011·11110·π1 111 01011·1·5.1101151π 11015π110111111 1111551, 11100 1111 11115

1150111111, 1111151 1105110111 111151·01551οπ51π 1051111010 1100111510 1115151111

1111 00. 00. 11180 0110010005 101551·1σ0·1111α Β51 1100510101· 5005510151. Ε!

51105511ρ55101ι1 1155 0111 01115, 01 1811500111 11510111, 51 1101111155 0010, 51

1101111155 0011101000, 11 01011011110α11115 1111115, 01 πια115101ια11115 1111115,

111 0511011115 1111115. 1.0 50000110 1100101000 111 1101111110010 1101 11010010

(.411001. 5551., 1010. ΙΧ 01! 0011. 817, 0010. 11), 11 1111010 10 0011021000

000 11001110 0500101011 05151001! 00110 11111!10100010110000, 00 0 111101

1010 01100010 001 8180010 (Με 15811: 11111., 1111. 111', 1108. 100, 107, 01111.

111001!. ), 00! 13010510 (00111101111. 151). [1απ1:01., 1.001. 1, 01! 000. 817,

001. 501419), 1101 11111110 ( 0011551. 0011511., 1001. ν!! , 001. 1515), 1101

11111051 (85. 0011011. που. 51 11111111. 51111551., 1001. 11111, 001. 381 0 508.),

1101 110018 (©0055: Ιω!. 1101100101., 10111. 11, 1101. 1101 0 508.), 0010101

111151 (00115111111. 11111151., 10111. 11, 1108. 11 ), 0 1101 11005501 00! 81111

111111151110 111 001815 0111115155! 1101Ιοσπαι11μ15 1101 11001001 (1010. !, 1108.

8 0 0 ). Α10111ι1 1101001001! 50 00 1088000 111110 00110 00115:10111 11'!ν000

(11011. 11, 1:00. 1.1) 0 01 01011000 (111511001. 111111, 11011. ΧΧΧ), 001

0111001000 Ι11151101·.1ρ01851151 01! 000. 817, 0 0081! 1100011 001 11010(125

1511. 511111., 1111. 11, 1108. 1811-87). 0151101000 8110100111 5011'0111011110110

111 1100510 110110ι101ι0 ο 00511111:10115 01 1011011110 1110. 1110001 10 11801

1000 115010100ι0010 110010 0110111110, 0 110 0051010 10000 51100101010010

1100111011 11 Ρ081(011110. 11111011., 011 000. 817, 0010. 1711) 0 11 1110101011

(00110 11°Ι101., 1001. 111, 11011. 11, 01! 000. 817). 111111 00011000 50

10010010, 0 5001111000 0100000010 0 01000110 50ρρο5111110, 001110 11

11010110 (01ι,111111Ι. 118. 0011001., 10111. 11, 1108. 1104),11 0101111100 (ΙΜ

π· 1101101001., 1111. 11, 11011. 111,5 111), 0 11 01010500 (Ι11151. 11001., 1001.

111, 11118. 900, 0011. 11001., 1110001111!! ). 1110 1 1111110 0110011000 00010

8000100, 0 1101 11011 011011! 111111, 0001100111 50110010 11 11010010 (.400111.

01:51., 100. 011.), 80ν01100 1311110 (00. 1011110, 0101. 0011011., 100. 011.),

11 8180010 (0ρ01. 0 100. 1111.), 11 11100011! (1)5111ι 1101551. 5 11111111 110112.

1151111 01115511, 1001. 1'!, 1108. 900), 10 8110110000 (Ερ11. 111111. 11111011.,

011 000. 817, 111110. 9), 11 1"00100101(0ρ. 1111101000, ?11550ιι1·. 1101181111.

51 1115101. Ι11ι1., 1001. 11111, 111111. 111), 11 0011101110 (ΙΜ 0111150111. 51105111.

5111111151., 1108. 108, 0011. 1100011111), 0 1101010 Α105500010 (ΗΜ.

5511155. , 1001. ν! , 5000. ΙΧ 0 11, 0011. 1111, 1111. Ή!). 110105! 11010

0550111010 0110 00110 000101010:1001 1111100510 1000051010 1100011000

0 110110 11110 0100000111! 1111110100 0 111 00110 1110800, 10 1111011 1111000

10110 ρο5101101100010 0081'110110101.011 8010100101, 0100 00 011000 Ι

001 1109, 110 1111180 11 00! 1009, 110 011000 117 001 1909, 110 11000

1180 1! 001 1918 0 1910, 00 11000110 Ι 001 1975 0 1978, 00 1111101101

001 1303, 00 1111180 1111 001 1310, 0 011 00110 111 001 1808, 000 5!

10880 0010100111 111 80100800, 1000110 110 10080 0 5050011010 0110 10

1100011000 1011000 0011'110110101010 1101101100 01 1100101100 1105110010 1

00 01 5001 5000055011 00110 00110010 01 8. Ρ10110 000 0111110 1101 01010

11 500 11110110, 10150 1101111111 0011110010 001 5011010 ΙΧ 0 1110011010 1:00

515100ι0 0011'15010 11 80101110 0011000111 011 10011100110010 001 01011101.

011 01.1! 00110 011010 00010101011001 51 11055000 1088010 001 0011105

1111.11οπια1100 11'Ι11111α 1101 10018 (11110.!!, 001. 1104 051100 011 701, 0011.

1110000101!. 01 111115., 1100011111 0 508., 10-101.). Ε 11010110 001 11110

01010 111 11110510 0010 51 0 11011010 0011'010110500110 501110 0011'815

0!1'11000101010 1.000ν10ο Ρ!ο, 000 1108110 100010 11! 00'01110 001110

501010 500118110010, 0110 01005! 10110 1101 80101 00110 510550 0000 0

80100100 10 11110110. 11 8010, 0110 00 10 0100110110 (05 150. 511111.,

1111. 11, 1108. 101), 10150 10 500 0011011000 110 1110000 11101110 (ΗΜ.

1111 11111111. 10111. 11511111., 11,1111. 11). 1110 11010 111111 1100510 5011111110 510

01111010 10 011010 50110 11015000 001 1111001110, 001 1'001110500110 10

10111110, 81000110 11! 1100011100 5! 1111 00110550, 011100 51 0 11011010 1110

501110; 010 111 1301001110 000 51 110 010011010010 101000 0110 1110111 01

1155010 51010 1110811111 1101 8111111 01 1111110 0 111 0101091000 000110 1

80100001.

1). 1.1. Η. 850.

Ρ. 1.1. Ν. 808.

Ρ. (Σ. Ν. 818,

11111, 8.”.

1). 12. Ν. 8.161

841), 800.
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ο απο ιΙ ρορο 5. Ι.οοιιο Π, οΙΙιοιιοπιιοοι ποι σοπιιπιι ροι·ιοοΙι

ο οιπποιο ιιι ιππιο ο οι Ιιοειιιιο Ιο οποιο πιο Ι.οοπιπο Ο),

ιπιρΙοιι) μι Ιο11οι·ο ιΙ εοοοοιεο_ιιι ιιπ_διιιαισσ οοιιΙο,ιΙι σοι Ιο

ειοι·ιο Ιοοο ιπΙιοιοπιοπιο Ισ οτιοπι ο ιΙ ιιοιπο (θ). Ροιοο οοεπιι

ωραια” ιιισίαοοατιι, οι ω οοιιοττι τοττιατιαττι σπασω τ·σ[πριτ ασ Μοτο

“απο απατιιοστ)πι αοϋπι.ιεσιιι.· απο οι [ασιπιτι τω. Ι'οτιιοτιιοι απο πιτ

ατι .τασταιι.ι.ιιττια .4ρο.ποιοτπιτι ρτιτισ·ιρι.ι Ιιτιιιττα, Μ· οοαιι.τ.ιιτττο ασττιτισ

τιο.ιιτο Ι.σοτιι Π( ραραο Μισο ρτασοστιια1ι .ιπτι1... . @οι απισττι ποσοσ

σέιαιο.ι οποσ, σαιαττιιιαισ.ι, πισω: αττοπ.ιιια.ι Ρετ· οταιτισττι απα.ιι που στο

(οπιπ) σ.ορο.ιπι.ιεοτιι οσταττι ρτ·ασ[αιο (ροπ1ι1ιοι), ισ Ιιασπαιπτο.ι σπττοιιτι

οποιο ιιι .απο .ιπσσσ.ι.ιοτπττιαπο ροτιιιτισπιτι οιι.ισπιτιο ασ ουτοπία απο

πατατα. . .. .απαιτει οοτ·ιιττι ττιπιιισ ρτ·οττιι.ι.ιιοτιιοπ.ι τταρα ρταοαισιπσ. . ..

οι σΙατα ποσο το.ιροτιαιι: .οι σποτ! οποία ττοοιο οποιο, ορσι·σ οπτο

νοτια ττοτ·|ισστο, .πιο Ιοοα |ιαοσττιπιτ οριιττια, ότι πιάσω· Ιταοιιαι·σ τοιο

πιο. 2ι'αττι σινιια.ι, απατα οσοι: οποιοι στ·ιττιπ.ι, ι·απισ )ιι·ττια σει,

αταπο ττιπτιιια.... ιιι σπα οι, πι ατομο, ττιατιστ·σ σιιρισιι.<ι, Νασο.:

εισοδο, ασ ιεττα.ι, ρτ·αιααιισ σοτισοποττιπ.ι, πι τιπΠαιτι Ρωσία: ΙιαΙιστο

ιτιοριαιτι..... Τπτισ @πατατα ρορπιι..... α ριο ροτιιι/ισο ρτοιιιιτισ

απασ.ιιυστ·πττΙ, απι σιοι!αιοττι οι Ιοσα σροσ·ιαιιισι· ιΙσττιοτι.ιιτοτστιτ: οι πα

[ασιιιτιι πι. ΡΙασπστπτιι .τιαπιιΙσττι οποία, οι εροροτιτιοι·τιτιι, ασαπατιιττιιιστ·

σττιτιοι, οποσ! οι ττοσιοτ· ραρα οι αοτττιτιπι· πιι·ινστσα οποσ σιτ·σπινιτττπσ

Μπι αιστιαιπ.τ σοιι|στιτ·σ, σπιτι οττιττι [αττιιΙια οι σπρσΙΙοσιιιι τιοσιι·α, ότι

.ιοτοιιιπττι .ιατιστι και οι .ιποτιπττι επσσσ.ισοι·ιιττι σπιτι οιτιιιι ανιιΙ·ιτα1ο ρτο

ρστασιιτιπο. Ι.π.ιιταΙα τιστιιαπσ οΜταΙσ, τι ροσ.ισσσιοτιιστω οττττιιοπο, .το

ι·σττοτ·ιτοιΙσττι ροτιιι|ισσττι σπιτι οπο” ττιι.ι.ιι.ι τ·ε·οστοι σπιτι. ασπαιτε” ιοιιπτ·,

ιΙΙιοπο Ιασια ασ ρτοορστα τιιιτιι·ιατιτο.ι, οι πασα Γοτ·ιοτ·τιττι @πιο οιοστσ

.το ασ ττιοτι ιιι σι.εαοττι !οσι.ι οττιτιιτιο |ιιι.ι.ιιοτιι ρτ·ο[τ·.τσι, οοσπιισ οττιτιιιιπο

. . ροτιιίβσαίε οι.ι, σοστιτπίπιτι σποτ! ρτ·οτιιτζισται... .. ρτ·ατ·σοριιιττι

οιτιι.ιιι. . . . . π! ιαττιιΙιιι /ιι·ττιιιττι τιτατισττ·ΙΣ , ασ .ειΙαιτίΙσ, αποιτ.ιαιτο .ι·πτισιασ

:απο ρτατιιτιιΙισιτι, ττορπιοαιτο τ·οτιιαττο ότι οιιτισ1ισ οΙτοπιστιισσ ασ οπο.

οιι·ιοιοτοιιι. Η π. . . . ρται·οοριι .<τοι·ισττι. . . . . τιοτι σπ.ι1οαιτοτιι. . . .. πι

οασπαιτι οι ίτιατισ σοτιιι.ιιστσι. (Αποο1οε. ΙιιΙ›ΙιοΙ., ιιι πι. ο. Ι.οοτιι.·ι Ρ!). ΙΙ(,

ορ. Μοπει, δε. ('οτισι!. ΜΜΜ., 1οιπ. ιιιν, οοΙ. 879-'Ι3). πο. ρπιο π

8ιοοπιο, 17ο προ. απ., Πρ. ν, με. 193. -

(1) ΑποοΙ. ιιιιιΙιοιιι., ιΙιιιΙ. ορ. Μιιποι, οροι·. οι 1οιπ. πι., οοΙ. 870.

(9) Εοσο Ια Ιο11οιιο ροιιιιιισιο, οποιο οι ίπ οοιιοοι·νοιο πο Ινοπο

(Βοστοι., μοι. Χ, σειρ. ι.ιιιιιινι), οπο Ιο οε1ι·οποο οοΙ. Πορτσιτσ οι

?ορο Ι.οοπο Π', ο οποιο ίπ ροι ι·ιρι·οιΙο1ιο οοΙ Μπι (Μ: πο. Μια.,

Πρ. Π, μια. 188) ο ιΙοΙ Μοποι οροι·. σο. 1οιπ. ΣΕΠ, οοΙ. 888.

ΕΕ!) Η( ΙΕΙ)ΙΕΙ $ΑΡιΠΙΝΙΑΕ.

ιι £οΙ.ιιιπαιτιοττι "ποσοι απ.·σιττιπ.·ι οοσοστ·ατιιΙπττι, πι Μαιο, αιτατιιοσ

- πιο. ρι·αοοπιστ·ιι ττταρτιι|ίσοτιιια, ατττιαιο.ι, πιο ρπστ·ο.ι, ουσ ααπΙιο.ι,

- ασ ματια σπιτι ατττιι.ι· .πιο τιιατισιατ·ο αιοττοιττιτιι, στα πιο απαιτ

« ιιιαιια ριτσα ροεσιτιι σ.τρΙοτ·σ. ο

Ιτο οποοΙο ιιιοππιποπΙο ποπ οι ιοοσοαΙιο νοι·οιιιοιιΙο αιιοΙ Ιοεεο Ι'οο

οοΙΙο μι· οπι ιΙ ροπιοΙισο ι·ιοΙιιοιΙονο Ι'ιιιπΙο οοΙ ποσοι ιΙι 5οιι1οαπο.

Ποπ οι μι) απο οΙιο (οσοι: οεοΙποινοιποιι1.ο μι· ιΙιΙοπιιοι·ο ιιοαΙιοεεοΙΙι

πει 5οι·οοοπι Ιο «πιο οι ΡΙοπιιι, ροι·σΙιο 5ο ο αποει'πορο ροιονοπο

οοπιι·ιΙιπιιιο ι πιονοπι οι·ιιιοΙι (ιποστιοσ σπιτι "πιο απο), οιοιιο οοιιιι

πιοπιο ιππ1ιΙι ι Ι”οποιπΙΙι ο αΙι οιιπΙ1.ι (ρποτο.<τ, .ούτε ααπΙιο.ι τιτατιττατ·σ

αιρτισττιιιιι). 1ο ροιιειο απο Ιο τΙοιιιοιιιιο ονοεεο απο 1ιιιι ιΙινοι·ει: αποΙΙο

οιοο πιο ιΙιΙ”οεο ιιι Γιοπιο, μι· σοι ιΙ ρορο σΙιιοιιιονο ιΙ οοσσοι·οο ιΙοι

ρι·ιιπι, ειοοοιπο πιτ ο οοιπΙιοιΙοι·ο σοΙΙο-οιιιιι π ιιοιιιισο οοπιππο, ο

`Ι,οΙιτο οοΙΙο ππονο οοεΙι·πτιοιιι οπο οι Ιοοονοπο ποΙΙπ απο Ι.σοτιιτια,

μι· Ιο αποΙι οιιοπιιιο ροιονο ο5οοι πΙιΙο Ι'οροιο σοι οοοοιιιΙι. Ε οτι

οριποιο ιιι αποειο πιοιΙο πι'ιιιιΙποο, ποπ εοΙοιποπ1ο ιΙ οοπΙοεΙο, Ιιοιι

πιο νομο ω ιιιιΙο1οι·ιπιποιο οοΙΙο :Μεσοι Ιο1ιοτο, πιο ιιιοΙΙι·ο πιι ροεεο

οοΙΙο νιΙο οι 5. Ι.οοπο Ν, ποιοι ιΙοΙ επ‹Ι‹1οι1ο ΙιιΙ›Ιιοιοοοιιο Αιιοειιι

ειο, πονο ιοσοοπΙοοι Ισο Ιο οΙιι·ο σοοο, οπο ιιορο ονοι·ο ιι ρορο ποπ

πιοιιιιοΙο π ιιιιοαπο οι οιΙιΙΙσοι·ο Ιο ιιιιονο οιιιο Ι.σοτιττια, οι σοι τι οπο

ρι·οποοοεοοιιο ονοο ΒιιΙοΙο Ιο ΙοπιΙοπιοιι1ιι , ι:οιινοσο σιιτισιοιτ :τα πιο”

οοοΙοσιασ, ροΙοιισ πο απ στο πιο σστι.οι!ιιιττι, φταιει” αυτια ττιπτ'οτ·πττι

απο ι·σιπισ.ισι /αΙιτισα σοττιιιττιατ·ι, ο οπο οττιτι·ιοιισ οιι.τπττι σει, τι! σε

τίτιαπΙισ σινιιαιιοπσ, τιιασοι.τοπο πτιτνσι·.τίο ρπΝισιο, στο ττιοτιασιστι-ισ μι·

πισω οποσ οστιοτ·ιτΙι2στ· ααι·οτιιτ·σ [σσιοιι·ι, που! οι )'ασΙ'τιττι σετ (Αρ. Μοποι,

οροι·. απ., 1οιιι. κιν, οοΙ. 870 ). Ροι·ο ππιιιιΙι ποιοι ριοΙ›οΙτιΙο, οπο

πιοπιι·ο ιΙ ροπιοίιοο οοιιιιιιονο οοΙ νοΙοι·ο οοΙΙο πιονοιιιιι οοιιιο, ,οι

οοο μι· 1“ι·οπποπ1ι οοπ1Ιιι1ι ο οοιιιΙιο1τοι·οίιπποιιιποπιο ι-8οι··οοοιιι,

οΙιιοιποιιιιοΙο ροι·οιο ιιΙΙο ιιιίοεπ ιιι Βοιπο, οι νοΙοεοο οοΙ ππ 1οιπρο

πιονοι·ο οποΙιο ιΙοΙΙ'οροι·ο τΙοαΙ'ιοοΙοπι, μι· σοιιιΙπι·ι·ο ο ιοιιπιιιο Ισ

τοπιο οοΙΙο ιιπονο οπο, οΙι'οι 1'οσονο οιΙι1ιοιιι·ο,'πιοιιοππο οσοι ιιι

οπο ιΙ σοποιεΙιο ιιιι1οπΙι, πι τισ ιιτιοπΙι.ι οιι·ι2αιιΙτιω, ττιο.ι.οιητισ ποι

νστ·σι.ι ριιιτπι.τ. . . . αποσττιτο /σσι.σ.ι·στ, πιω οι [ασττιττι σο!. 5ο μπι $οι·ιΙι

οιοποι ρι·οο1οιι οΙΙ'ιπνι1ο, ο ιο. αει οοει οιιιτιπΙι·ισοιτιιιο ποιπο ΙΙ "απο

8τιιποιιιπι ι·ιοοι·ιιοιο οοΙΙο εΙ.οεοο οποιοποιο οοΙΙο /τ'ιιααιο'πτοπ1ονοΙο,

ποπ ο οοεο οπο οι ροοεο οπονοΙιποιι1ο-'ποΙΙπΙιο ΙΙΒοι·οπιο ποπ οοιΙο

ο σιοιΙοι·Ιο; πιο οπρροεο οι·ι·οποοιιιοπ1οοιιο ι οπο; ονοοεοι·ο οΙ›Ι›πιι

‹Ιοποιο Ι'ιοοΙο μι· ιιπιοιο σοι 8οι·οοοιιι: 8Διιιιι οίοιοτιοια βιττ°ασστιιιτπττι

ρατι·ιατιι τοΙιτιοιιπτιτ, οι απο; κα” απαιτιιιττ1. (.4τιτται. Ι9οσιοι., Ισπι. Χ,

στο πποΙ ι·οι.ιοΙο ιεΙοοεο, οΙ οποιο ιΙ επιιιΙοιιο ροιιΙο1ισο ονοο ο ο Ν. πι.

ιιιιιιιιιτ.οιο ροοιιι οιιιιι ονιιιιΙι απ' οριειοΙο, οεσπεοπιιοει ιιι

ποπ ροιοι οοσοπιιιεσοπτΙοιο οι εποι τΙοειιιοιιι, ροισΙιο οστι

1ι·οιιι οΙΙο εοπτιοιιι οοιιοπισΙιο, ο οΙΙο σοοιοιι1ο οοποποιποΙιιιο

οοΙΙο ΙΙΙιιοεο (3). Μο αποΙπιιοπο οι οι ιοεεο, ορρειιο ότι πιο

οεοοι σΙιιοιοιιιοπΙο, οπο ιιοΙΙο ποιο. οοΙ ιιοπο οοοοΙο Ιο Βοι

οιΙ οπο. 859, μα. 89). ΙΙ Μπι·οιοτι ιπνοοο πο ιΙπΙτιπ), εοεροι1οπιΙο οι

οππινοσοιιοιιο, ο οι οοιι1”ποιοπο ιι·ο ιΙ νιτ:τε 8.ιπροιιπιι ο ιΙ "οπο

5.ιιιοπιιιι πιοπιιοποιο ιιοΙΙο απο ιιιοποοιιιιο: τισαπσ σπιτι Εττιιτιστιιι.ι.ι.

Βατ·οιτιο ιιι Αααα!. ..τι σπττιιισττι ατιτιπττι 859, σστι.ισττιΙπττι τα, 5τιιιιιοο

ιτι.ιιιιαιτι .πιατα οττιτιιτιο αοτιοι·στο σοασιο.ι·, πασα σιτσιιστ· σα ισιτιροτ·α

"απο $ιιιποιιιιι Ιιοττιαο [αίσιο αορτοΙιστιαα!πτ. Ετσι οι πιτ νιι:πε $ι

ΜΜΜ: οι μια ιτιιΙσ, ατιιαΙιο, ιττ[στα.ι? (.4τιιιαπιι. ΜτΙ., ιοιπ. ΙΙ, Βιο

εοι·ιοι. ΧΧΧΙΙ, οοΙ. 10'7'7, οιιιι. ρι·ιιοιι.). Ροιο εοΙιιιοπο ιο ι·ιερο11ι ,

ιιιιιι πιι οποιο ιπ νοποιοιιοπο Ι'οπιοιιΙο Μπι·οιοι·ιοπο , ποιοι·ο Μονο

πιοιιιο, οΙιο ιΙ "απο 8ωιοινπιπ ο ιιοπιιποΙο απο εοΙο νοΙΙιι οοΙΙο νι1ο

οι μμ Ι.οοπο Π!. (Δρ. Μιιπει, οροι·. οι ιοιιι. πι., οοΙ. 858), ο οπο

ιΙ ιποιιοοιιπο, οοπιο Ι'οΙ1ι·ο ιΙοι Ι.οπροΙιοιιΙι, οσο ειιποιο ιπ ρι·οοοιιιιιιιι

ιιΙΙο ΙιοειΙιοο ιιι 8. Ριο1το (ορ. Μοπε. Μια.), ΙοιιοΙονο ιΙ νιι:ιιο 8τιποο

ποπ νι ο ι·ιοοιιιοιο αποιιιο νοΙιο, ο νι οι πιο. σΙιιοι·πιποιι1ο, οπο σι

ειονο 1ιοπιο πιιαΙιιι πο Βοιπο (ορ. Μοποι, οροι·. ο Μπι. οι1.οοΙ.858,

873-'74, 880). Ιιπιιαπο, ΙιοπΙπιιαι οι ρο1.οι· οοιιοι·ο οοι·οο οππινοοοιιιοπο

ο οοπ1”ποιοιιο οι ιιοιπι 1ι·ο ππ Ιτοι·πο ο Ι'ειΙ1ι·ο, οοιιο οιιιιιιιιπο ποπ

ιιιειιπΙι, ροι·οΙιο οιιιιιιΙι ιπ Ιιιοπιιι οεεοι ιιινοι·ει ο οποιοι Ι”ιο Ιοι·ο.

ΜΙ ποιου πιο 8οι·ιΙι οοι·ρονιι απο ΙιοειΙιοο ι1οιιισο1ο οΙΙο ιποιοιπιιο οι

Μπι·ιο νοιπιπο, οΙΙο οποιο ιΙ ειιιιιο μμ Ι.οοιιο ιν Ι”οοο ι εοι;ποπιι

ιιοπι ιιιοπιι ιιοΙ Μοτο ΡοτιιιτισαΙε·. πιο· οιιιτΙοττι οιι:ιτττιπο οι Ζιοαιισσιττιπε

Ραρα [στοπ ιιι Ιιασπισα 5ατισιασ υπ Ποιιιιτ·ίσι.τ, οποσ ροττ·ι2πτ· ιιι οπο,

στα ττπιτσπραιιιτ· 8.ιιιοοιιπ.ιι, ·οσ.<τισττι ασ [πτιιΖαιο ιιαΙισττ1οιτι ττοιοτιωτι

5ατιστ'ασ Πστζ Οσιιιιι·ισιο πο στ·πεοσΙανο σπιτι ιττ·οριιο!ιο. Ιρ.ισ τοτ·ο α Ποπ

α·ττιαοιΙ·ι.ι οι ρι·τιιΙστιιισειπιιισ ραττα .ΜΜΜ ιιι ιτιστο.τ.ιιπ ττιατττιοτ·ιοιιι ρα

1ι·ιατ·σΙτιι σοττι·ιτ·ιταιι, οποσ τιπΙΙιω· ροτι1ι|ισπττι πι ροτ/ισστ·στ ατιιιιταιπ.ι

πι. Ναιτι οι .ιο!ατιπττι, πασα πωπω ττιστττοτ·ιασ Ι.σο ΙΙΙ ραττα σοτι.ιιτπ

.ισοται, σπιτι ρι·αι·τιιττιια σπασιμο [τασΙιιτ ιτιιστω ιιι τιιιιιτι σστ·τιστοιιιι·

οοοτσπιτι, τιοοιιοι· ριιΙοι·ιπ.τ ιιι ττισΙιοτοττι ορσσισττι το.τ1ατιται·τζι. (Δρ. ΙΙΙοπει,

οροι. ο τω. οι1., οοΙ. 856). Ιτι ιοπιιισ 8ατισιασ Βσι Οστιιιτισι.ε Ματιαο

αοττιιττασ τιοιιιτασ, οποσ ροτιππι· ιιι νιι:ο Βιιιιιοιιυιι, οιιοιιτ σαΙισσττι οι

ριιιστιαττι πιο ατ·ρστι1ο σ,ταιτι·αιαττι ρατ· απατα, Ισποτιιο πο τιοιτιιτισ Βοττιιττι

Ι.σοτιιο απατα ραρασ , ροτι.τατιιια .τέτοια ιιι πτιπττι Ιιοτ·α.ι· απαιποτ· οι

ιιτισιασ σπιτισιισ (ορ. Μοιιοι, πιο., οοΙ. 873). Ιτι οσσισεια απιοιτι σπιτιου·

1)σι Οστιιζιτ·ισιο, μια ροτιιιπτ· ιιι νιι:ο 8.ιιιπιιιιποι (Ν. Η.), τττιΙΙιατοιο απ

πτ·Ιτσ Ιιοττια ιτιποσιττιο, απαιποτ· σαιιιοΙισο.ι Ποιοι οιτιιιΙιτ, ιιτιττττι συατι

ασ!ιοτ·πττι, αΙιπτιι ττ·οτιοτ·πττι (ι. ο. Ιιοεπιπ), ρσα!τιιοτπιτι α!απο .κηπο

τιπιτι (ορ. Μοιι5ι , πιο. οοΙ. 874). - Ρατι ττιοαο οι ιιι σσσΙι·σια 5ιιιισπισ

ΙΜ Οστιιιτ·ισισ Μαι·ιαο, μασ πιο σει ιιι νισο Βιιιιιοιιιιι, παπούτσι

σπιτι σιιτιι.ιιτο ατι ατοστιΙο οιτ:απτ·αιοσ (οΙτιπΙιι), ροτι.ιατιισσ πιο". . . . ..

( πιοποο τι ι·οο1ο. Αρ. Μοπιιι, πιο., οοΙ. 880 ). 8οιποιο ιποΙιι·ο, οπο

ποΙΙο οιοοεο ΙιοιΒο οοιειοεεο ιΙ ιποπιο1οι·ο οι Ι”οιπιπιιιο οοι·οο (Ματια

.ιΙστιπττι οποσ! οσσατιιτ· Εοτοατ·πιτι) ιιιοπιιοτιοιο ιιοΙΙο εΙοεοο πιο”

]τοτιιι|ισαΙο, ροισΙιο οιο νιοιιιο οΙΙο οΙιιοεο (καιω ΙΜ φοιτ-εστι .τοπι

ροτοπο πωπω Ματ··ιαι· αοτιιιιιαο τιοσιτοο (ορ. Μιιιιει, πιο., οοΙ. 889),

Ιο οποιο ορρππιο οσο Ιο Ι›οοιΙισο οιΙποιο ιπ νιοο Βιιιιοοιιοιτ, οποιο

οι ο ροσ'οιιιιι νοιΙπιο.

(3) ΑποΙιο φωτο Ιοιιοιο οι ίπ οοιιεοι·νιιιο απ Ινοπο (Βοστοι. μοι. Ν,

οορ. ΟΙ.ΧΧΧΧΥΙ) οτι ο ειο1ο ι·ιριοιΙο1Ιο ιΙοΙ Ιιιιιιι (Με πιο. Μπι., πο. 9,

μια. 189), ο ιιοΙ Μοποι (8ι. ΕοττσιΙ. σο!!οσι., ιοιπ. Χιν, οοΙ. πο). Ι.ιι

ιποιιέειιπο ίπ εισι·ιιιο ιιοΙΙ'οπιιο 847, οι! ο ιΙοΙ ιοποι·ο εοοποπ1ο:

Ώ

Ι.ΕΟ Π( ποιοι $ΑΒΒΙδΙΑΕ.

κι Νεο ττιο.ι, πιο τιιτοιιστ· ιττιι·οιΙ·ιισια σοτιστιοιππο τιο.ιττ·ασ “οπο”

_ - ρταοιΙσσσ.ποτ·ισιτεατισ Μοτο [απ οοτιιτα .ια·ιτσιοτ·τιττι σατιοτιπττι πωπω,

τι ποια πο! €τιπειτατα ρτασ.ι·πτττστ·σ. Ωιταιτιοστ·σττι απο αοοοιιπσ ττοΙΙοττιπ.ι

« πσ.ιιτα.ι ροιιιιοτισσ .ιπ.ισιροτ·σ, .ο ιιι πιο τιμ .5ατισιοτπιτι Ραιτ·πττι σοτι

« στι” ιποατ·σι. επι απο σπιτι επιτοιΙισοο ρατιιτιαο ιιι Ιιοσ [αποτο τιοτι

ποιαοτιιτττ, πω· ιπττιαιτι ττον·ιιαιοττι ρταοσπττιστ·σ ποπ ρο.ι.ιπττιπι, οι πο

« ι!Ιο τ·σστιο.ιιιτιο ιταττιιισ αοι·ιατ·σ.

ΤΙ οοιιιιιιοΙο Βοι·οπιο πο ροι·Ιο Ιιιονοπιοπ1ο πο' εποι /1τιτιαΙι (1οπι.

κι, 853, παπι. 5 πιο οπο. 1099, πιο. ΑποπεΙ. ΥιιιιιοΙισ., 1'740,ιπ-1”οΙ.),

ο πο ι·ιροι·1ο Ι'ιπ1ι·οοπτιοπο, ΙοιΙιιονο ιΙιοοοι·ιο οι Βιιοπο οι·οινοεοονο

ιιι Ι..ιοπο ο Ιοποιο ροιι1ι1ισιο. Μο πο οαΙι, πο νοι·ππ οΙΙι·ο οοι·ιι1οιο

οσοΙοοιιιειιοο Ιιτι ροιπιο ιιπΙονιποι·ο οποιο επι ειο1ο Ιο ιιοιποιιιΙο Ιο1.1ο

τι 8. Ι.οοιιο 6ο αποε1ο πιπιΙιοο εοι·ιΙο ιπποιπιποιο, ο οΙιο τι ροιιιο1ιοο

ποιοι οοπ1ιοι·ιο οΙΙο ρι·οοοι·ιιιοπι οοιιοπισΙιο ο οΙΙο οοποποιποιπι

οοΙΙο ΟΙιιοεο. Ροι·οο ποπ ο ιιιιρτοΙιιιΙιιΙο οπο Ιο οι Ιπι ροιιιιοπο νοι

8οοειο «τριτο οοοο τποιι·ιτιιοπιοΙι, ροισΙιο πο απο ιποιοοι·ιο οοοΙοοιοε1ιοο

ιιοΙΙ'864 (ναι. πιο. πω. 9) οι ι·ιοονο απο ι οποιοι οι $οι·ιΙοπιιο 1ιιι

οοΙ 1οιπρο οοΙ ροτιιιιιοο1.ο ιιι 0ι·οροι·ιο ιν (897 οι! 844) $οΙονιιιιο σοπ

ιιοι·ιο ποιοι: οποια α! ιτισσ.ττποσο. .
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Ρ. Ο. Ν. 11ο1,.

‹Ιοουε υοιι οτε ομμι·οεεε οι 81οοο εει·εσ1υοεσο, ο οΙιε Βενετ

υειε 1υ 1ιι1Ιο, ο 1ο μει·ιο, οε σεμ1 1υοΙοου1 οΙο111 οεΙ μομοΙο,

εΙ“ο1ιενεε1 1ο 1ευιε σεΙε1111Ιε οι 1οιιιμ1 ο1 μτοννοοοι·ο εΙΙε

11ι1εει·1ε οοΙ μι·ομι·1ο εΙε1ο οοΙ Ιιουο1Ιι1ο ο`ιιιι ι·οοο11υουΙο

Ι1Ι›ει·ο ο ιιει1ουεΙο. ΙΙ ε1Ιοιιι1ο οουσοιοε οο,οΙΙ εστΙΙΙ.οι·1, ο Ιε

οο1Ισ1ου1ε εεεοΙιι1ε οἱ 11ιουιι1υοιι11 σΙιο εοο11υοεΙ11υο 1ιι οιιεΙΙε

οΙο Ιε μτοεου:ε οο18ει·εοου1 υοΙΙ'1εοΙε, με εο11ιιυ1υ1ε1ι·ειιο ου

ει·οουιοιιΙο εεεε1 οοιιι1υοουΙο. Ε Ιο μι·οι·ειιο εομ1εΙΙι1ΙΙο Ιο

ιυσ11ιοι·1ο απο: οο 1ι·ι·ο11εοεο1Ι1 σε @στο εει·οΙ, σΙιο υεΙ

οοσΙΙυει·ε οοΙΙο εΙοεεο εοσοΙο οοιιοι·υενευο Ια 1εσοοιιοε .Μου

Ιει·1, Ιε τοΙε11ουο οο1 Ιοτο μι·ει·1 00ειΙΙΙΙΙ11 μει·νουυΙε εΙ μου

το1Ισο Ν1οοΙο Ι, ο Ιε υι1εε1ουο οοΙ νοεσονο ο1 ΙΙομιιΙοιι1ε, ο

οοΙΙ1εΙιεΙο οι υιου1εισι·ο οι 8ο. 0ι1οιιευιι1 ο ΡεοΙο, μοι·

ι·1σΙι1ει1ιει·ο ε ιυ1οΙΙοι· Με οΙ1 ο1ι·ευ11, ο μοι· 1εσεεΙ1ει·ο 5111

σουΙυ1υεοΙ Ιε μυιιι11ουε οσΙΙε οσοΙοε1εεΙΙσΙιο σε1ιευτε. Ι.ε υε1

ι·ει1ουο ΙεεοΙε1.εσ1 ε 1εΙ μι·ομοε1Ιο οεΙΙο εσι·ΙΙΙοι·ο οοΙΙο Με

μοι1Ιο1σσιο ο 11ιοΙΙο 1υΙοι·οεεευΙο ο ο11σοε1ευι1ετε: δίσο1ιΪ(οοΙ1

ο1οο) υστιίσιιισ .ο 1ι1εο(ιι 8.11ευ1;νωο ι·σ1ο11οιισ, οιιοι1 σ11οιπ

μα· οοττιεε11σο.ε .πιω οσοσι·σ 8111120: οοτιοεσσπε (Ν1σοΙειιε Ρ.

Ρ. Ι), |ιο)ο.εσσττιοοί εστοίε σι ι·ε!ο1οιιι βιο, οοοο 1111111108 1με1υε

1ιιευΙεο (1) απο μοριι1ο οοοετιιο11οπίοοε .πιο ειιο1σσ1ο (θ), στοπ

μτ·οο·ίτπιζε ασ .1οιιοπίτιίε .ιοί ο1τομοιοοίε 1υοοεΙεε σ! 1ΙΙ1ο1Ιεε σοπ

ο·οοσι·στι1 σομιι!ο.1, ιισίο11 £σττιμοτ1οιι.1 @πιο θ1·σοοι·ίί οιιοτ1ί

μαρια· οισοτσ συπωσυστοιο ω). Ϊοτισ οτιίπι πιε!!ίοιιο.ι·, σ! μπισ

οο1·ισοτι1ιοοε, ο δοιισΙο δμιτί(ιι οοσ1ο.1, 1σι·1·1οί!σ.1 οποσ μτοεοί

σο!ιοτιίο, οποσ οι οτιίυστ·.ιο οτοσ ττοσοοο1, σοπιμοπσπε ομίσσε,

πι1.9.9οε σ!ίοττι ε1τστιιιοε Ρο 1120111 Ρο)τιι!οτιίστωσπι σμί.σσομοιπ, ο

δ.41111Μ οστιστοο1Ισπι τποοοειστο εοπσιο1·ιπτι .Ιοο1ιποι ο Ρο·οοἶ

οοοο!σττι οσσσ1·είσοε, πιο: οσε 111οσ, π1 σοττιοεττι οοπισττι 19.111

0ο1ιουπ ο Ιοτι1ο τσοοσοτστι1 σττ·οτσ. Με” σοτι11οιο, τοΙοσ

οοοι·οοπι εε: σο 1ιιυσιιοτ·ιιτι1 Μαιου: οίεσιμοποσ πιοιοΙο τεσιμο·σ

σοπι1ο1τιπσπΙσ.ι. νστ·οποοπισιι .σσοοποο·πι μι·οσσσμ£ίο1ιο .αυτιού

μτ·οο.ιοΙο οιιστοι·ί1ο1οττι δ.ι11:1ιο.9 ετσοτιιιιτιίσουστιιπ2, ασ οπο

1οσπιο!ί:ιιιισι·ιιιι! οοοοο1·ο.1, οοοοεοοσ τπο!οπτ οισσ.ποτ·οοι σ//ο

οοτ·σιιι συμ1ιίοτοττι, μοοτιοστι11οσ τοσο1σοπτίτιο τσοο1τστι1σε, .οσοι

οι σμίειο11.9, οποσ 11άσπι ίσοο11ιτι δ..111υ1Ν1.1οτ οεμοτ1οσωιτι1,

(1) 11ι1υοι1ο ε1 1ο1υμ1 ο1 μεμε Ν1σοΙο Ι Ιε 5ε1·οο81ιε 11Ιιο1οΙνε ε μ111

οίοο1σι; ο οι1111ο1 81 μι1ο 1υΙ“οι·1ι·ο σΙιε 1111 ο'εΙΙοι·ε Ι'1εοΙ1ι οτε ο1ν1εε

οι Ι”ε1Ιο 111 1ειιιο μι·ον111σο ο μ1σοοΙ1 1111111, ι·οΙ11 οο ειιιιιι1υ1ε1ι·ε11 οε

1·οοοΙ1 ο1νοι·ε1 «ιο 11ιο1μο11οου11. 1.11 ηι1εΙ σοεε 51 μυο Ι›ο111εε1111ο εμ1ο

Βετο, ι·1οιισο1ιοοε1 εΙΙε 111ε11ιοι·1ε οΙιε Ιε 0102111000 οο1 ο1πι1·ισ1111

οσσεε1ουεΙε , ευ:1 υοοοεε11ε1ε οεΙΙο 1υσι11·ει1οιι1 εειεσ11ιοεοΙιο (νεο. εομι·ε

μεο. 116, σοΙ. 1.11), ο οΙιο μο1·ο1ο 1ε1111 με εει·ε1111ο εΙε11 οΙο1111υ

μτ1ιισ1μ1ο, οιιε1ι11 ο1·ευο 1 11·ε111 ο1μεεεο ΙΙ1οι·ευ1 ο 1υοο11οι·1·ευο1 μι11

ο5μοε11 εΙΙο ιιμοι·σειι1ο111 1ιο1111σΙ1ο, 1 οιιεΙΙ μοι· Ιε οΙειευπε οοΙΙ'ιιυο

οεΙΙ'εΙ11·ο, μοι· Ιε Ιοι·ο 81εο11ι11·ε1ομοο1·ε0οε, ο μοι· 1 σοε1υ1111 ο1νει·εΙ

οεοΙ1 εΙ111ειι11, υοιι μο1οε11ο οεεετε εΒονοΙ111οιιΙο εονε1·1ιε11 οε 1111 οιο

οίσο εοΙο.

(9) Με υοπο οο1 ι.11ι1ο1σ1εε1·ο1οοΙΙο οο11ι1ο ‹ΙοΙ μομοΙο οοοστ·τιο11ο

πιο” .πιο ειιο1σσ1ΐο εο11ο σΙ11ε111ε1ο 11!σσ1οσ, ο1ι.1το1ιο 11οο11οεο1υΙο Πίσ

σ1ο· οεΙ μεμε, 1'ο1·εο μο1·1:Ιιο οοΙΙο 111οοοε111ιο οιιο1 1οο,οΙ1 νου1νευο ε

οου1ι·ει·1·ο Ιοοει111 11·ομιιο ε11·ο111 ο εονο1οΙι1ε 1ε1υ1Ι1ει·11ο σο1 ει1οο111

Ιο1·ο. Ι1ι1εΙσεεο μυο οπο οΙ1ο1οεεο οο1οε1ε ι111ε 1·ο11111ι1εοε11πε σο1ιίυεε ο

11·εο121οιιεΙο οοΙ ο1ι·111ο 1·οιυε11ο, μου· ι:υ1 ε1 μι·οοουεοΙ1 οτε σοιιε18Ι1ειο

πιεΙ1τι.ι απ· οἱ 111ιε1”οι·11·ε1 εΙΙε μ1·ον11ισ1ε .είπε ιιο·οτ·ε (Βὶοσε1., 1111. Ι,

111. ΧΥΙ οι· 11||ἱο. οποσοπ.ι. Μ Ιι·οο1., Ιο;.1.4, ω),ω οτε εμοο1εΙ11ιουΙο

51εΙυῇω με μτ·ο.οοίοι·.ι μτοι·1τισ1οτιιττι ότι ο!ιστ·ιοτ·σπι [οπιι!ιοτ·11οοεπι μιο

νιιισίοΙσ.ι οοιποΙσι·στι1 (Βιοσε1., 11ο. Ι, 111. ΧΥΙΙΙ οι· ο|βσ. μτ·οσειο.,

Ιοο. 10 1υ μ1·1ι1ο1μ.). Με ε1σσο11ιο οιι1 μου 11·ε11ενεε1 οἱ οονο11ιειι11

0110 ιιευ1εοο1·ο ε 5ει·οοειιιι 1111 Παμε, ΙιουεΙ οι σεμ1 ο 1·οοοΙ1 1ιιο18ου1

818111 Ι11ιο1·ει11ε1ι1ο οεΙ μομοΙο, που οτε εμμΙ1σεΙι1Ιο εΙΙο Ιοτο 11οιιο

οου οο1111ο μ1·ον1υσ1εΙ1, 11ο μοι· ν1ε ο'1υ1οι·μτε1ε111ουε, 11ο μου ι·Ιε οι

οοοι121ουο, Ιε εονει·11ε οοΙΙο Ιοοο1 οοΙΙο οιιεΙ1, οι οε μ111 εοσοΙΙ Ξυ

υευι1, ο1·1ιε1 Βονοι·υε1ε 111 1εΙ 11εμο110 Ιε ι·ο11ιευε 1ομυΙιΙ›Ι1οε.

(3) Πε οιιοειο μεει-ιο οοΙΙε υει·ι·ει1οιισ Αυεε1εε1ευε ε111οενε σΙιο υοΙΙε

μ1·111ιε 1116111 οο! εοσοΙο ΙΧ ΙΙ εονει·1ιο μοΙ111οο οο1 81ι1ο1ο1 οτε 8111

ι·εο1σιιιο 111 8ει·οοευε, μο1οΙιο οι·οοοι·1ο Η' 111 οΙο1Ιο μου1οΙΙσο 1ιοΙ

Ι'897, .ο 1υοι·1 υοΙΙ'811.

τσοσε1ο οπο” μτ·οσ.ιο!ί.1 σουιοισ1ιιτ οιεστ·1ι.ι ω. Ε! .ιο οοπιοπι,

μο.11 ο||!οστι£εε μτ·οσά1σο11οοοε οικω, τοσοι Μ: (δ).

ΩιιεΙο ε1ε εΙειε, οομο οιιοειε 1111εε1ουο, Ιε εοι·Ιο μο1111οε

οοΙΙε 8ει·οο(.ιυε, οιιεΙι Ιο εεε ν1οουοο οΙν1Ι1 ο 1·οΙ181οεο, μου

ο μοεε1ο1Ιο 11υ11εοσ1ει·Ιο, ε1ε οεοΙ1 εοι·11το11, οΙιε οε1 ιιιουι1

11ιοιιΙΙ Ι1εειυοεε1ο1 οεΙΙ'ευ11οΙ1111-ι. Πε οευεο νοΙο, ε Βιι1εε ο1

Με υι1Ιιο, ι·Ισιιομι·ε 811 εννου11υου11 οοΙΙ`1εοΙε οεΙΙε 1Ι1ιο οι

υουο εΙυο ε 1ιιΙΙο 11 εοοοΙο οοσ111ιο; ο υοΙΙε 111ιι11οιιιιε οεοι1

Γιο οι φωτο μοτ1οοο εοσοΙει·ο 1ι·εΙιιοουο εμμουε εΙσι1υΙ

μιιυ11 οἱ 1Ιοσε Ιιισο, 1 ουεΙΙ ευε1σΙιο ΙΙΙιιι111ι1ει·ο, εοι·ι·ο1ιο 11ι1ε

ΙΙοο11ιειιΙο ε 1111· εοοι·οει·ο 1Ι νιιοΙο οο1ειιο1ΙιιυοΙ11 ο 1οιιο111οε1

1υ1;οι·νεΙΙ1. ΤεΙ1 εουο 1ο 11ιοι1ιο11ο οοΙΙο εοο1 ομ1εοομεΙ1, σΙιε

1ιιΙΙεν1ε ει1εε1ειονευο υοι,ο,Ι1 ευυ1 οειισ11ι1 ο1 €ΙοΙΙο εεσοΙο

υουο (δ), Ιε οουε21ουο οι Βο1ΙΙυοο11ο ο Βοι·ου8ει·1ο, ε1οιιοτο

ο1 Ποιε1σε ο ο1 Ξει·οοουε ω, Ιε ν1ΙΙοι·1ε εομι·ε 1 Μοι·1 ομοι

(4) @οικω Ιο11ο1ο οο! μουιο11σε ΜσοΙο Ι εουο οο1·1ε111ουΙο μο1·οι11ο,

μο1οΙιο μου εἰ 1ι·ονευο 11οΙΙο ο1Ι18ου11 σοΙΙοι1ου1 οοΙΙο εεε ομΙο1οΙε,

1ε11ο οεΙ Ι.εΙιΙιο, οεΙ Μευε1, οεΙ ΒεΙοι1ο ο οε εΙ11·1 1101111111 οο111. Νο

Ιε μοι·ο11ε οοικο 1·1μι11ει·ε1 οἱ μοσο 11ιο11ιου1ο, εε 1ιο1ι ο οεεεο1·ειο

Ι'οΙοο1ο 1ε11ο11ε οε Αυεε1ε51ο, ο11ο 1ο σΙι1ε111ε 1ετ·1·1ο11εσ εποε μτ·οοο1

σοοοπ1.1, οποσ ότι οπίσετ·οο οτοσ πι1σοοο1. . . .ομίσε.1 (ι11 ουμι·ε).

(5) Αυεε1εε. Ι›ΙΙιΙΙοΙΙι., οι οι. Ν11:οΙο1Ρομοε Ι , εμ. Με11ε1, δε. Οοτισ11.

που. ο οιπμΙι.ιιο. σοΙΙσσ1., 1ο11ι. Χι', οοΙ. 154-55, εο11. μ1·εεο. Ι.ε 51οεεε

1ιε1·ι·ε:1οιιο ο 1·1μο1·1ε1ε οεΙ Βει·οι11ο (οποιο. Εσσο:.1., ιο11ι. Χ, οοΙ. 813,

11ι111ι. 352, εο ε1ιιι. 864, οο11. μ1·εοο.).

(ο) Ο1οο υεΙΙ'883 ο 11οΙΙ'891, εο ο1·ευο οι1οΙΙο ο1 (1εοΙ1ει·1, ο1 Τοτ

1·οο, ο1 8οΙσ1 ο ο1 Ρει1εε111ε. (νεο. 8σΙιοΙοε11·ε1. οτι11οοϋο1. Εσι:Ιοε.,

1ο111. ΙΙ έτι .έμμοτιο., μεο. 688. - Η1.<11οτ·. Βοποπ1., μη. 853 , οο11. Ρει·18.

- ΒιοΙιο11ι. ΒοοΙσοοπ., 1ο11ι. Π, μη. 143, 141111. ΜΒΒΙ.ΧΧΙΙ.

(7) ΙΙ Μοτο οοΙΙε οοιιει1οιιο , οι1εΙο 111 μι1ΙιΙιΙ1σε1.ο οεΙ Μυ1ε1ο1·1 (οπο.

πιο., 10111. Π, ο185ο1·Ι.ΧΧΧΙΙ, οο!. 1065, οο11. μ1·εοο.), ο 1Ι 5οοι1οιι1ο:

ο ίπ τιοπιιτισ Βοπι1τ11 οπιστι. οπου Νο2Μιο11.1 1)οπιιπι ποτιοσοπ1σεόπιο

» οιοισ11οτισ οοιτι1ο, .ΠΙ Με ποιοι. Βου οοτποιο.ι Β111ι1.111οιιιιιοε

» τω, 1)σι _οτο11ο Βοττιιτιο.ι οι: @ποσο σι :οι $ι11υιΜΑ, οοπ, οιιοτιοο

[πιο οσοοϊσο1ο οοοο2ίο 5οπσ11 οποιοι οι 5οτισ11Ζστιοοϋ 11ο ΙΙοτὶο

ίπ Ιοσο, αοι ο1σ11οτ· Ισ οενο, 1υ11ο Ιο ει1ο ι:11·οι1Ιο, οποττιοοο σο,

- 1οι·11111ιεΙο ο: σ11·ου1υοεΙο οε οο1ι1 με1·1ε σο: Μοτο μτομτ·ίο οΙΙοοιο

ο οι: μποτ· τποο.1, ο! οι: πιο!" ποιο. Μ οοττιο.ι οι1 ο1σ1οπι οοοο11οπι

π τιο111τοπι μο.ιτεοε.οιοτιεπι, ιετ·τ·οο· οοτε.ιο.ι σ! οοττιοε11εο.ι (σι1111) »Μπα

ο ο ιι€Ιο1.1·, σοσιοοτιοιί.ι ο ποσοο1.1, .εισαι οπο! 1Ιοτ·πι1τιο8οο οο μ1οοο 111

ιι Ρ1οε1οΙΙε 111 Βι1εεο, σ! 11ιο11ο εΙΙο 8εΙΙιιο, ο1111ο11οε5ε11ο1ε .Ιι1ι1ο1ε,

» οι 111ε11σ ε Ψο1·οο, ο 111ο11ο εΙΙο Ι.1νοΙΙ1, ο 1118118 111 ν1ε μι1Ι1Ι1οε,

ο @ο Ρουε1εοΙΙο11ο, ο 111ο1.Ιο 11ι Μο1ι1εΙΙο , ο 1`εΙΙε μοι· 1ο Β18ουο, οι

ο ιυο11ο 1υ 1311880, σ1111οΙΙο εΙΙε Ε'11:ε1·εΙΙε. 151 οποσ μο.ισει·.1ιοτισ.ι @πιο

ιι ι·οοίε μτ·ο Πω οι: ποιου μτ·ομτ€ο, Μ οοσο1ίε ο! οοπσο11.ιι ιι.ιοιισ 1τι

» μστμο1οοπι, οι 1οΙιΙ απο οπο”, οι ποπ μο.ιι.1111.4 ι·στιοστσ πα· αοσ

ι› ποτε οι." μο.:εσ.1οιοτισε οοπιιι.1 ο·1σ1Βοο οοοο11οιι μτ·ο οτι1πιο τοσο, ο

ιι μο1στ τπσοε, ο πιοοετ· πιω, ο μτ·οοο121οτ·ιιπι οσττοοποτ·ο·ττι ττισοτιιττι,

» οοπιο.1 σιιπι Ι1σοτιο1ο !)οτο1πι Ρομοε ΜΜΜ”. - Ασοιττι 1τι £σε!σείο

ιι 5οπσ1οε 2ΙΙοτιοσ 11ο Μοτοπο. 1)οπιιτιο Β1·οτιο Ατσοιμτσεο11ετ .Ιοτιιιοτι.ι·ίε

›- Ι.σοο1ο.σ ότι Οοι·είσο ο 8.ιιι1ιιι11ι, ο @τυποι !.οποτ·οιο Βμ1.σσομοσ

ο 1'ΙΙοτ·1·οποπ.11.ι·, σ! οοττι1τιο 21ΠσοΙοο Εμι.ιισομοε ε1σσ1οτιεο, ο ο!·1ιμοιτο.ι·

ιι 1σ.11οε οι [οποιο ι·οσο11. -Ε_οο .Ιοοοπτισ.<1 οποτιοοττι Μο11ιοει, .ποιοι

ιι Ιπιμστ·ϋ Νο1οτ·ιο.1 τοοοιιισ πω, .11:τ·όμ.11, /1τ·πιονι οι (Με π.

Ι5οο Βοσσοσιο.1 ο11πι οιιοτιοοπι Βτ·οτισ·οο111 οι: Ρ1τ·σΙΙο μο:οί.1 /Π1.ιοτιι

Ποι·εισοο οιοσσεσίε οΙστόσπ.ιιί.1 μοο11σο.1 Νοιοτιοσ όπιμοτιο!ι) οοσιοτ11ο1σ

σομτονι σο οπο:: τισ »οι οποσ ιπ1σ1(σ.τι πσσοιιποι·π.1 πσσ σιιτσπο ο11οιιίο

πιο οιιοο 1·οτ·ίο1 .ισπ.ι·ι11π ω! ότιισ11σσ1ιιπι, Ι1σσ1/οι·1ο.ι.1·1.ηττοοιιι·τ· πιοΙοπι

οτιοοτομο1οττι, απο οπτιο Βοττιιτι1 11100001.111, 41116 Χ!! οιιοιι.111.

ΙΙ ευοοο11ο Μι11·ε1οτ1 ομ1ιιο (Ιω. σ11., σοΙ. 1060), σΙιο οι1ο51ε σει·ιε

εμμει·ιουοε εΙΙε εεσουοε 11ιοΙε οοΙ εεοοΙο ΧΙΙ, οΙιο ΙΙ μεμε Μ 1ιο1111

υε1ο ε1ε ΑΙοεεειιοι·ο ΙΙΙ, ο σΙ1ο 11 Βιιιιι.ιιιο11.111ο ο Β1ιιιιιιιο1ιιιιο οουε

1οι·ο 1οεεο ουεΙοι111ο οο1 σουΙ1 111 Βε1·οοΙΙο1ιε, σι11 11 μου1ο11οο ενο11$ο

σο11ι11ιοεεο 1Ι οονοι·υο οοΙΙε 8ει·οοο1ιε , μοι· οΙυοοι·ο Ιο ιυ11·ο ε1υΙι121οοε

οΙ Ροοε1·1οο ΕιιοΙιε1·Ιιο,ΙΙ οιιιιΙο ε1Ι'ο11ενο 11111111 εον1·ε1ι1 ευΙΙ'1εοΙε 1ο

μ1·08111ο1210 οοΙΙε εεοο εμοε1οΙ1οε. Με 1Ι Μ11.1ε1·οΙΙ1 οο ΙΙ Ωοε1.εοου1

(.4τιποΙ. £οπιοΙοιο., 10111. Ι, με8. '78, 11. ε μ”. 89, οο11. νουο1. ΜΒΕΠΕΥ,

111-1”οΙ.) εοτ1εεο1ο μ1·οΙυεει1ιευ1ο μοι· μι·ονει·ο οΙιο Ιε οουεε1ουε ο1 Βιε

11ιοιοι1ιιο 111 1ε11ε 1ιεΙ 909, εΙ οι1εΙ ευυο οοι·ι·1εμο11οε νοι·ε111ουΙο

Ι'1υο121ουο οι11ιι1ε 11ο1ειε 1ιοΙΙε οει·Ιε. Η μο1σΙιο1ΙΜι11είοι·1ενοε ίου

οεΙο Ιε εεε ομ1111οιιο ιιοΙ 1ιο11ιο οἱ μεμε ΔΙοεεευοι·ο, σΙιο Ιοοεονεε1

υοΙΙ'οειο111μΙε1·ο οοΙΙιι οουει1ουο οε 1111 μι1ΙιΙιΙΙοειο, 1ιοιε1·οι1ο οιιο1 οο111

ειιι1εΙ1ει1, ι:Ιιο 1ι·ε 1 νει·11 οοε11:ιμΙε1·1 ο11εΙ οοοι1111ο111ο οε151.ου11 11ο!

Ι'ει·οΙ11ι·1ο ο1 8. 1111σΙιοΙο 111 Ι1ο1·οο ο1 Νοε , 1ο υυο εοΙο (οο! οσο.

που. Α. Ι.) 51 Ιοεοο μοι· 1ιι1.1ε1·ο 1Ι υο11ιο ο1 ΑΙοεεευοι·ο, 1υο1111·ο 111

1ι1111 οΙ1 εΙ11·1 11 ιιο11ιο οοΙ μου1ο11σο ο 11ιο1οε1ο οοΙΙε εοΙε 1111τ.1εΙο Α.

Ωυ11ιο1 1ιοΙΙ'Αμμοποιεσ 111 σ11εΙο 1ο111ο Ι οο8ΙΙ ΔιιτιοΙ1 £οτ1ιοΙοο1σε·1

ι>. ο. κ. εεε, 891

Ρ. ε. Ν. οοπ.
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ε. ε. κ. (πο,

061. 0113. 111111 πε! 1πε1·! εει·π! πε!!ε εε!εε εεπ01εε! ω, 111 01›πεεεε!ο11ε

!πιρει·!ε!ε π! Ο11.οπε ! Ο), ε !ε εοπ1101·ει·εε οοε1!1π1!οπε πε!

ροπ1ε!!εε !.εοπε !!!!!, !π επ! ερρε1ε 1111 ! 1εε1!111οπ!! 11 1101110

π'ππ ετο!νεεεονε οε11!!ε1!1επ0 (3). 1.11 εεε!οπε π! επεε1ε πο

ρ!ε1·ε!ι!!ε ππ!!!1ε πε!!ε ε101!11 Με. ρει· 1επ1ο ε ε! πε1ε1·ο!ε

ερε1!ο π! 10111110 1·!π1επε 1111101111 εποε! 118811. πε!!ε οεεπι·!1!ι

ο πε! 11!!επ1!ε; πε ρε1· 11111! π! ππτενο!ε 1εε1!1ποπ!επ111, πε

ρει· πει·1ε1!οπ! 11·επε!101!ε π! επ101! ε!πε1·επ! ε! ρπὸ 1111101!

1111ι·ε πεππε εεε1πτ!εεε, εε πε!!ε 1·ο!ι!ι!ε π!ε11·π811!11·!εε πε!

(π.° ΙΧ, με. 31) 1·!ρ1οππεεε1·ε !ε ποπει!επε π! Β11π1111ο11110 00110 !ε

πε1ε πο! 009, ο εο!!ε 50111 επππε11ε !π!ι!11!ε, !εππονε ο! ρε1·!ε πε!!ε

!!οεπι1ι 11οεο1·πε1ε πε! ρερει: αυτ! 1100111111 1101111111 Ραραε Δ. Ρε1· πεπο

ε!!ε1·ε ρε! !'ο1ι!ι!ει!οπε ε11ο ρε1.εε Με! Με πε1ε πε εεε! ερρο111ε Με

οε1·1ε, ρο!ο!ιε πε! 000 εεπενε πε!!ε εε11επ1·11 π! 8. Ρ!ε11·ο !! ρερε

Βεπεπε11ο Π, ε! επε!ε ποπ ρ01εε οοπνεπ!1·ε !ε 11ιεπ1εν111ε !11!ι!ε!ε,

ε11ρρο11ε1·ο ε!ιε !ι1 !!οεπιε πε!!ε 1'οππει!επε ο πο1ει!οπε πε! 1πεπ!ε1ε1·ε

πε! 811. Βεπεπε1.1ο ε Ζεπε!ι!ο 100110 0111111 ρ1·ο!ιε!ι!!11ιεπ1ε εοοο1·πε1ε πε!

ροπ1ε1!οο .Απ1·1επο ΙΙΙ πε! 1!π!1·ο πο! 1100010 111 11! ρεπ1·ο π! 1311111111

ε11111ο, ο ε11ο οο111π! !'ενεοεε ρε! 10011111 επ ε11ο πο! εεοοππε 11ππ0

πο! 11εοε!ο Χ (ΛΙππα1. 0011111111., 101π. 1:11., ρε8. 80). 1π 111ι1ιπ1ο Με

ρε1·εοπε π! Β11111111εε1110 επ 11! π!1·!11! νετ! ε ρ1·οοππ1! ε!ι'επ!! ρε1.εεεε

ενε1·ε 11111111 8ει·πε11πε ε επ!!ε Ωε1·ε!1·ε, ρε1· !π1!1ο!ε1·ε! 1·ε ε 11!επ01·ε

π! οπ11·ε1π!ιε, ποπ ε! ρπο 1·ε1:εοε!!ε1·ε!ππ!ι!0 π! 11011111, πε πε!!ε 0111111

1πεποε!1πε, πε πε ε!11·! πεοπ1ι:ιεπ1! εοπ1ε1προ1·επε!. £οπε!1!ε11π1·ο(1πε ·

εεπι'επ!πι0 π! εοπ1!πε1· 11·ερρ0 πε!!ε 1π!ε ορ!π!επε) εποε!! 1ο11εε ππε

πο! π!εοεππεπ1! π! Βοπ!1”εο!0 εοπ1ε π! Τοεοεπε, ο πε! 1111111110 ειπε

Βο1·01ε1·1ο, ε! ππε!! πε!!'898 ίπ εοπ11πε11εο. πε!!'111ιρε1·111οι·ε Ι.1ιπεν!οε

!ε1111ε!ε π! πε1.1ε ππε 111010 (νεπ. εερι·. ρε!. 118, 001.10, 1101. θ), ο 0110

πε 11πεε1ε ε1!ρ!1ε ε πε επε111ο !πεει·ἱεο !1πρε1·!ε!ε πε1·!νεεεει·0 ! 1110!!

πε!!ε εεε 0181101111 !πεπ!ε1·ε. Ιπ 1·!ερε11ε ρο!ε Βεπ110 ε1·ο!ρ1·ε1ε π! 11ε

πονε, ε !επε10(ροπ1!!!ε!ο) !π 00151011 επ !π 8111·πεαπε, ποπ ε! ρπε Με

81ιι·ε ε!11π επ1ο1·!1ἑι , ο!11·ε ε 111ιε!!ε 1·!επ!1επ1ε πε!!ε 1·!ρο1·1ε1ε πεπει!επε.

(1) 1111110 03:1. 5α1·αα111, Ι1α1ία111 1011000108, 0011110111 0011111111 1110011

πω» οι 0001101001, 1111011111 πιαΙ111111ϋπο ρα1·11π1 000.111, 111 ραι·1111ι

1:αρ1α. Παει 001011 1100110101·οο, 0111αι·1πα 101111 1101010111, 1111010111, 111

οιι·ρε111110ιω 11110 ρι·οβο11. Π! 11101011 11101· 1·οοο1.11, 01 δα1·αοεπεσ 11110

πα1111, απ: απ 1111001001, 1111100001 5011110100 ύποα!α111, 1111011111,

οαρ10.101ιο, 2001111111. 111010 , ρα111:ίσ 10111111 01011110 , 1111001001, 0011101000

πασα, 011111 εαρ1Με, 1·εσ11ρα·α1α.1, 111 ρα11··1επι 1111110111, 11011110 Γε!

11ε1α 1·0[ε1·1·111ε. Ι·'ε11·ε, Με ω. 811111., !!!ι. Π, ρε11. 109, επ!1. ρ1·11επ.

(0) νεπ. 11ορ1·., 11:18. 118, οο!. 1.11, !π πω.

(3) 1.11 πε11ε 00σ11111:1011ε, ε!ιε 1”π 1!ροι·111111 πε! Βε1·επ!0 (.<11111α1.

000100., επ εππ. 004, ππ11ι. 96 ), ε !ερΒεε! ρε1· !π1!ε1·ο πο! !.11π!8 (©0001:

α1ρ100101. Πα!. , 101π. Ι, πο!. 8 ε 4) 00110 !ε π111ε πε! 90 ερ1!!ε πε!

083, ο 1!ρπ1111ε ερεοι·11“ε πε!!ε 1111188101· ρε1·1ε Με!! ε1·ππ!1!, 11εὶ

ππε!! νε ο!1ε10 !! οπππε11ο επ101·ε Με!! 1411111111 οοι·10.11ξα1110! (!1ιεε.

8ει·εεεπ! (4), ο πε ππ !εε!επιεπ10 εεεο!π10 επ εεεει!επε!ε

εεε ε!ι!ι!ε. εερε1·ε1ε !π 11πε!!11 επι π! ε!ι!ιεπποπο !ε 0011! πι!

εετε πε!!ε $ε1·περπε πε!!ε εε1·1!1πεπο !π!ε!!ε!, 11111 ποπ ρ!!ι

!!ε1ο π'!1ε!!ε. Με επι 511110 11πεε1ο 1111180 ρετ!0πο π'!πεε!ε1επ1ε.

π10111!ε !! 11!ε1ε 11·π110 πε!!ε Ιιε1!ιε1·!ε π101εεεε, επι 511110 !!

ι·!ρεεο 1101118100 π! 01111 1ιε1!επε ε!ιε εεπενε ε!ι!ιεπποπο1ε επ

ερρ1·εεεεκ 00110 !! ρεεε πε! ρ1·0ρ1·!! 101111, 10 ποπ ρε1·1επ10

εε111ρτε !ε ε1εεεε, ε ρεεε π!1·ε1·εε 11111111 εετπε νεπ1π1ε !ε 1!πε

ε !! πεππο. Ρει·ε!ιε !'!εο!ε Μ!!! πε!ο1·! ρ1·εεεπ1!, εε ! Με!!

!ε 1ι·!!ιο!οι·οπε; ε εε !εεο!ε1·οπ!ε επ!ε1ε1·ε, ίπ 11011011 ο1·ππε!ε

επ 10111111 ε!ιε ρ1·ερε1·ε!!ε 11 ππε1·ε πι!εε1!ε, επ ο πε!ο1·! νεπ1π1·1.

Ι.ε πει·1ε1!επε !ε1πεπ1ενο!ε π! επεε1! ππεν! 1111111111! ε 11πε!!ε

ερρππ1ο ο!1ε ει· πε!ι!ιο !11ιρ1·εππει·ε, ρτεροπεππε!ε ε! π!ρ!επ1!

ε ε! πεεπ1πεπ1! 81111!! πε! εεεο!ε πππεο!1110. Ρει·ε, εε !!ποτε

110 0011110110 ! !ε1101! πο! 1011110110 !ε!ιε1·!π1ο πε! 1επιρ! ε10!ε!

1!πε ε! π1!!!ε πε!!ε ε1·ε νε!θε1·ε ρε1· εεπ1!ει·! !π!!1ι!1! ε 111000

1π!ε!!επ1!, ερρ!επεππο ε !!!ππι!ποππο !ε Με ποπ ερε1·ε τ!!

ρ1·01ε ε π'!!!πε11·ε1!επ! π1ο!1ε 11111011 ε ρε1·εενει·επ1ε, 110 1!πεπιε

ποπ 1101111111 ο!ιε π'ε1·ε!π ρε!!! περεε!1ε εεε1·ο ε νεπε1111ε

πε!!ε ρε11!ε !810!'111 πε!!ε 1·!εε!ιει1ε !ε1εεεε πε! πιεπι1πιεπ1!

ε!ιε πιεππο !π !ποε, επ1!ε!ιε πε!!ε ρ:ι1·ε!ε 1π!ε, 1·!11ε1·1ε 8101111

επ επιπεπ10; εε!0 πεε!πε1·!ο ε 00111 πιε1·οεπο ε!1ε ε π1ε 111011- '

πει· ρ0εεε 111.110 ε! 10011110 1`ε1!ε!ιε.

επππ., 1111111. 913 ε 110,11.), !! 111·ε15ε1·ε (.άρ0100. με εαπ!. Βα1·ε11·10,

10111. 111, ρεε. 914 ε 400, επ!1. 1111ιεε1111Χ1ν), ε !! Με! (©1110.

11111011., επ εππ. 064, ππ1π. ο );ρε!11ιεπε !! Ωε!πεε1, 50801100 οπο!

πε111·!ππ π! 0ε!ν!πο, πε οοε1οπ11ε !'επ1επ1!ο!1ε ((?0πε111. Ι1πρι·1·., 10111. !,

ρεπ. 36), ρε! 11101110, εο11ιε ππ!ι!ι!ε, Με 111 ειιε! πεο1·ε10 ε111·!!ιπ!10

ε ρερε 1ιεεπε ν!!! 1181110100 1·ε51!111!1ε ε!!'!11ιρε1·ε1οι·ε 0110110 110

ρ1·ον!πο!ε 1π11ο 11111 1!επε1ε Με ε!ι!ε51ι 1·011111π11 πε !·!ρ!πε 1·ε π! Ε1·11π1·!11,

ε πε! π! !π! πε!!ε ()ε1!0 11111επο. !! ρ1·!11ιε ο!ιε νεπεε! εε110εο1!11ε !π 11110

ε11ο π! 1·ε11·οοεεε!επε ρεπ1!!!ε!ε ο 1'ε1·ο!νεε1·ενο π! Ωεπ!!ε1·!,!π 1111εο!ε

!”ει·1πε: Υ. Α1·1:!ι1ερ1.10ερα11 θα1α111απ111. 8108110 ρε! ε οερο πε!!ε πε

οεππε !!πεε ππ Γί001ια111.1 Ερ1000ρ11.1(ε!ιε !! Βε1·οπ!ε !εεεε Ο11011α11ι.1),

!! 1101111: ποπ πε νει·ππε 1ε!ει!επε 1·ε! ρ1·εοεπεπ1ε, !! π! επ! πε111ε ο

!πι!!οε1ο εο!ε1πεπ1ε πε!!ε !π!ι!ε!ε ν. (Υεπ. Ι.ππ!8., !οο. 1:11., πο!. ε).

(4) !! Μπ1·ε101!, εε!ι!ιεπε ποπ !ε π!οε ερε1·1επιεπ1ε, εε1π!11·11 ρε1·ε

!πο!!πε1ο ε οι·επε1·ε ε11ο ! 8ε1·εοεε! ε!ι!ι!επε !ποε1π!πο!ε1.ο 11 ποπ1!πε1·ε

!π 8ε1·περ·πε 11:18!! π!1!1π! οπο! πε! εεεο!ο ποπο. (11επ. 0111101111. ΙΜ.,

101π. Θ, π!οεε1·1. 11111111, σε!. 1070, επ!1. ρ1·εε1!.).

ΗΗΕ ΒΗΜΑ Π1$$!·ζ!!1ΤΑ2!ΟΧ!Ξ Ρ!!!ΜΑ.
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ΑΡΡΕΝΙΠΟΕ

ΑΒΒΛ ΒΙΒΒΕΒΤΑΖΙΟΝΒ ΡΒΙΜΛ

  



 

 



ΙΏΙΙ

”:-1 ΙΕ'

:·..·: ··Ι ..ε-ε

· Ι- ' _ Ή! .' '

·ι ΑΙ ΙΙΙΟΝΙΙΙΙΙΙΝ'Ι'Ι δ'Ι"θΙΙΙ(ΙΙ Β ΒΙΡΕθΙΙΙΑΤΙ(ΙΙ

Η.-.- · ωΙΝτειιιοπι ω. εικοι.ο :κι

. .01ΠΝΤΕ ··Ι

ΙΙΙ '.ι<°

υιεΙΒυΕοΝΑ

' Ι Ι.Ι;,.

:» Ι ε. . Ι ·Ι · Ι Ι ' · '.'ωι 'Η

· _Μ; #_ ι · .· _ι --Φ>___ ' Ι .

.:_ .ι α

Η .'.'Ι·" Ι . Ι Η Ι

Ι ν: .' Ι · .' κ

Ι ·; Ι ·· , Ι# Η ' · · Ι Ι

κι , . ι Ξ › .

.Ι .

ι ' .

. ΟΙΠΝΤΕ

· ' Ι - ΙΙΙ. Ι

Ι πω Α!. ΡΒΒΙΟΒΟ ΒΟΜΑΝΟ (ΙΙΙ)

. . = › Ι Ι . » ..| ·|.. - .= ·. πω.

· 'Ι!" · ι μ.'Ι-ι..' ', Ι.°° ΙΙ.'Ιι.Ι°” ”Ι.ΙΙ

' η Ι_°Ι°. Ι _ τ ; ·· ·

ε .σ Π'' ·.Ι. . · ω' 'ΓΠ. - "Η ' λη 'η ' ' ° . .' "·' ' ο . ° ·

· ·= - - Ι8ΟΒΙΖΙΟΝΙ('Ι° η ··

ἔ Ι 'ΙΙ " ·#: .'...··.·..

' =ι :

Ι. 4.

Ι50Β'2ΙΟΝΙ ΟΝΟΚΜΠΕ Αεεονωυιο · Ανα: · εΑοκνω

Α · ο · ινι.ινε · Μισο · Με ·ι.ανον8·τ.αι.

Ι- . Μ: · οε:19ενε · οοΝ8νι.νΜ

Ο · ΜΜΟ · Ο · ΠΕ · α» ρωνινω · ε" · ι>οενπ (α).

ι>γρι;Μιι.ι.ο

Ανονιιι -

ονιιιΑι: ° ΧΧΙΙΙ · ΕΤ

ΜΙΝΙ8'Ιζ' · - ° ° ΚΥΜ

Ανο..Ε.....Βε

ΟθΙΙΙΙΑ'Ι'0 (Ι).

9.

ο· ωιιιΝιο · Α. · ε · @κι

Μ:οευτο

ιπι · νιιιο · Μι · Μ:

φνιΝο · Ρειιι>Ι:·τνο

Ρωικικι · υποκ · Αν:

Με · οοκει:κεν · ι>ικον1Μ

δ.

ΑΕΠΙΙΙΙνδ · Η ° Ρ ° Ν

ΡΒ · ν” · :πιο

βσί'Ι' ° .ΑιιιπνωντιοΝεε ° Μπιν.ντοωω

(") ΝοΙ Μπάστα ιΙΙ ρπΙψΙΙοε τε8Ιοπο Ισ Ιεοι·Ι:ΙοπΙ οουΙει1υΙο τιοΙΙει

ρτωιοπΙο |έρροπάίου, Ισ ιτΙοΙιΙ›ο ωειιιΙΙοεΙ.ιιτο Ια Με ει·:ΙΙΙΙιικΙΙιιο ιΙΙΙ'ε8·τεΒΙσ

εννοι:ειΙο δω·ειΙΙτιο ί.ΙσρΙΙΙ, ΙΙ ςτωΙο οοιι :Με κ:οι·Ι.οεΙα ο οσο πιοΙΙ.ει ΙΜεΙΙΙ

μπω οορἰὸ ‹Ιἱ ρι·ορι·Ια πωπω «ιποΙΙο σεΜειιΙΙ ιποΙΙο τεη.;Ιει ιιιιΙνοταΙΙλ

ι1εΒΙΙ εΙυ‹ΙΙ ιΙΙ ()ε8ΙΙει·Ι, ο πιο Ισ Ι.τεεωΙεο οοι·ταΙειΙ.ο ΙΙΙ ιιοΙ.ε ο εΙΙ εκει::

νιιΙοιΙΙ. ΙΙ (Ξερω Ι: 8Ιονωιε σΙΙ ροΙεπΙε Ιπεο8ιιο ο ‹ΙΙ ΜΜΜ Βει1οτοεο, ο

οποιοτέι, φωσ, οο'ειιοΙ εΙ.ικΙΙ ο οοΙΙο οσε εοτΙΙ.Ι.ιπο Ισ ριΙΙΙ·Ιιι ΙεΙ.Ιω·Μιιτει.

(1) ΕεΙεΙο "σΙΙε τομ;Ιει υπΙνετεΙΙἐι ιΙε8ΙΙ εΙ.ικΙΙ ‹ΙΙ $ειεεετΙ, ο ΙΙΙ ρώ

Ι›ΙΙωΙει , ρι·Ιππι Μ! Ι.υποΙ (απ. Ι ει! ὐατ0πε Ι'Ι:Μα::α, με;;. 0. Το

5.

υιιιι»ιισεΝ - · · · · ω”

υοΜπιοιιε - · · · - · · · · (ε).

 

θ. '7'. 8.

(ΙθΙΙΝΕΝ ° ° Ε! ° ΡΟΙΙΙνΜ ° · · Φιο ° · ·

° ° ' νιΝ01Αε . . ΤΕΒ . .

θ. ΙΟ.

Α Λ

ΩΑΙ.ΑΝνε · ΕΤ (ΙΑ'Ι'.Π.Ι.Ινδ ° ΙΣΤ

ΙΙΙΙΙΙΙΕΝ ° Ρ' · ΕΤ ΠΙΠΕΡΙ ' ?ΙΙΙ

Ι·”.Ι)Ι) ΕΤ·Ι·`°ΒΙΙ

ΙΙ.

. · · - - Ω ·

ι - . ο · ' 8 Ι · .

ι·Ιιιο, 1890, Πρ. Ροιιωιιιι), ο ηιιΙιιιΙΙ Μ! Μειι·οιιΒΙο (ΤΙΜΜ. Νικ.

Ιω.πίπ. Μαο·πιου·., με. 18. 8ειοοι·. ΙΙρ. ΑτοΙιἱορ.).

(Σ) Μι ρι·οεοπΙο ΒοτΙιἰοπο ο Ισ @ο ρι·οοο6οιπΙ (Μπι. 9 ο 3) ΙΙεΙ

εΙοτιο πιο! πιι1εοο όοΙΙει ΜΒΜ ιιπἰνοτεΙΙ.ὸ τΙοεΙΙ ετιπΙΙ ιΙΙ ΟειΒΙΙει·Ι. οιιεΙΙει

‹Ιἰ ΟαΜπ£ο Τα [Μι ρυΙΙΒΙΙαπω ΜΙ ΒοοΙ”ωπ (7'ΝιιπιρΙι. ιὶε Με Μ". άι·

ςΙσπΙσπ., μη. 3892), ο Ισ :ιΙΙτο ‹ΙΙ ΕσάΙίο ο ‹ΙΙ Β.πωιΙαρύο 80110 εΙειΙο

Μεοι·ΙΙο Μ! ΒειϊΙΙο ΙΙεΙΙε Ι.«·ο·ί:€οπο "Ματια ΙΙΙπωσ·ιιω, 'Με. 68.

(3) ΕεΙεΙοπο πιοΙΙο εΙοεεο πισεοο :Η ΟειςΙΙετΙ Ι ΙΙ·ωππιοπΙΙ άοΙΙο ΙεστΙ

ιΙοιιΙ οΙιο φ1Ι τΙροτΙο, εοΙΙο Ι Μπι. 6, 8, 7, 8, 9, 10, Μ.



ΙΐΙθ ΑΡΡΕΠΠΙΠΒ

Ι5(ΙΙΙΙΖΙΟΝΙ ΒΕΡθΙ.ΠΒΑΙ.Ι.

ι·(παιιιι0ιιι:). Μ : ιι ιι·..άωπει

'' Ι( .- .ι··.5ι.

ΜΕΜΟΙΙΙΒ ' ΡΑΤΙΙ.ιΙΑΒ ' [Ρ ' ΡΟΜΡΤΙΙ.ΕΑΕ

ΒΕΝΕΒΙΟΤΑΕ

Μ - ο - ι· (η

--.<Δω

ει.

··.ιιιι.ιιι:·ι.ι=·ι>οιι-··ιι.ι.Αιι···ιιι···ιι.ιιι···ι:

···.ιιοειο···ι>ιιιι.ι.ιι>πε···ινο···ιε

-ι.Α···νε·ιι···ι.ικ

.”,Τ...Βν8...ω....

ο. )_ 2'

νιιιιιε - ΑΙΝΜΝΑ · οιο.νιε· ο.ιενε · ιινονεον· · · 8Β0ΨΗι

οοΝινοιε ιιιι=ει.ιοιε · ιι ·.·ι - ονιω ι>ιιιι.ιι>ι>ι

ιιπ: · ει” · 8νιιι - ιωιιιιι···οιικιιε · εΑοιιιιτι · ιιιιιιι·-·

ι>ιιο ονινε - νΠιι · νιΤΑιι · ι>ι:νωιιι: - ι>ιιιιωιν·ιι

ιΝονι.ει:ιιι: - Ι.ΠΙ ' ΝΒ ° θ88Ι·) ° · ° 8Α'Ι' ' ° ° ΑΜΑ ' ιιι:1ιι-:ιιινιι

ονοο ' ΠΙΙΒΙΙΙδ ° Φι:ιιιι>ι.νια ° ονοι› ° ° ' νιΑ ° ° · ο ° ° ° ΔΙ)ΟΒΑ5

ΡΟΜΡΤΙΙΙΕΑΒ ' ()ΙΝΕΙΙΒ8 ° ° ο88Α ° ο 7 · ° ?ΑΒ ° ° °

8Λι100Α·ιι11.Ι.νιι ° · ·ΒΜ ι · · (Ι Β·-'(ΙΟΝ°

ΙΙΒ00 · · · νιιιο·ικΜΑι-: ° 8Τ° · ιιι:ν···0ο · · · 'ΜΟΒ

4.

ΒΙΟ ° ΡΟΜΡ'Ι'ΙΙΙΙ.ιΑ ° ΙΛΟΒ'Ι' ' ΟΙΝΕΙΗ

ι:οινινοιε · ΙΙΙδ ° ΑΙΙΙδ ° ιΝ01.ν0ι

ονΑι-: ° Ι·'ΑΠΙΤ ° ° ° Μπεν ° · · ΜΔΕ ° νινι:

 

ιιι···ο···ινιε···οιε·ιιι·ιιιιιιΜι:·οι:ιιινι

ν···νιν·····Ν·ιινι-···ινιο·ιινι.οιιι·ι>οιιινι

ε.

ιιιιιιι>ι.Α · νιιι · ιιι · πιο · · · · · νιιιιιιι

ι>οιιι···ι.ι.Α···ιιιι:ιινι····ιν·οΑειΑ·οοιι·Ψ·

ι.ιιι-ει:οι:·νοιιι···οε·ιι:ιν···ιιιι·ινΛιιι···

ιωι··ιιι·νιιι···νι·ιιι.···ενο

ι>ιιιι.ι.

Αιιιινο·ιι·····

...ΒενΜ.ΙΝΤν . . . . . ..

.Ι....πΉ.....

ι····ιι.ι··ι>ι:·ει·ο·ιι

(1) @οικω ια:ι·ιιιοιιο ο Ισ ιιΙΙι·ο οιιι0ιιο 6οΒιιοιιιι (ιιιι”ιιι. 9, 3, Δ, 6, 8)

ε.οιιο Μαι» ρι.ιΙιοΙιο:ιΙο άειι Μιιιιιιιιι (ΗΜοιι·ε άε 8ιπάιιίοπε, Ιοιιι. ΙΙ ,

μη!. 409 , 408, 404, απ, 1. 1. ΒΙειιεο, 1895, ιιι-8.°), ιΙ φωσ Με

οριιιιιι.ο οΙιο :ιρριιι·Ιοιιοοεοι·ο ει ιιιι ιιιοιιιιιιιοιιω εοροιοι·ειΙο οι·οΙΙο άει

Ι.ιωίο πω;» Με Μπι ιιιοΒιιο ΓαιιΙία Ροπ2ιΙΖ‹ι. 8ιιρροεο ροι·οιο σ!ιο

ιιιιοειιι ιΙΙιιεΙι·ο ιιιιιΙι·οιιιι ι·οιιιιιιιιι εοΒιιιεεο ιι ιιιιιι·ιι.ο ιιι 8οι·άεΒιιιι, ει!

Ιοι·οΜ νι Πι ιιινιιιΙο άει 8ιΙΙιι ποΙ 670 οι Βοιιιιι (89 Α. Ο. Ν.) ρω· ασπι

Ιπι€Ιοι·νι ιι ρι·οιοι·ο @ιιιιιΙο Αιιιοιιιο ιιοΒιιιισο οι Μειιιο, ειπε ιιιοι·ιεεο

σιιιιιιάι ιιι ωειιω·ι, ο σΙισ ιι οοιιιιοι·Ιο ειιροι·ειιΙο, ιιοΙΙ'ειοει·ιιιιΞι άοΙ

ειιο άοιοι·ο, ίειοοιιειο ιιιοιάοι·ε ειιΙ άι Ιοι εοροΙοιο ιο ιι:ιοιιιοι·ιο ιιιΙΙιιοικι

άοΙΙει απο άοιιιοειιιοει ενοιιιιιι·ει. Εστω ιι ΜΜΜ, ιιοΙΙ'ειιιιιι·οοοιειτο

ιιιιοεαι οριιιιοιιο, ι”οιιάο οΒιιι ειιο ειιΒοιιιοιιιο ποΙ εοιο ιιοιιιο άοΙ πι

Ιιρρο, οιιο ιιι άοΙΙο ιεοι·ιιιοιιι άοριοι·ιι Ισ ροι·άιιιι άεΙΙ:ι Με απο

οοιιιρεΒιιιι, 800006 ιο άι:.ιοιιο ι·ιιιιιισιι άοΙΙο ιιιοάοειιιιο αιωνα άι

απο ροεΙοι·ιοι·ο :ιι ιοιπρι άι Μιιι·ιο ο οι 8ιΙιει.

 

Π· :τι % ν
σΝ · ΙΣΤ · νι0ιιντι · ΒΙ8 · ΠΙΝΩ · · ° Π! · · · νε ° ΑΝΝΟ8

νινιι··ιι:ε·Νοιι···ο···νι···οιιιι·νι·ιΑ·ι>ι-·····

η· · ·Ι)"ΩΙΙ · Ά'ΙΐΕΒΙΙ')·,· °ιΙΙΙ("Έ υ ΒΥΕ · ΡΟΠΡ'Ι'Ι · ΒΒΒΒΡ ·· °

ΤΕΜΡΟΒΕ · ιν · ΜΧ! · · · νινι: · ΡΙΙΙΙ.ΙΡΡΕ · Μ · ° · Ο ° · °

_ Ννιι0)·(ΛιιτιειιΝΑ · ονιι:ε · ΒΙ'Ι'Ι80ιω · εει.ι:Ν·ιιΑ · οπο”

Μινι: · ε·ιΑ·ινι:ιιι: · Ρ · · · ι>ιιο · ι>ιιιικιιι · ιιο1ιι · ·· ·

ι.Αινονι:ιν·ιιιιι · ιιιιε·ι·ιε · ονιι · ιι · · ει· · ι>οιιιι·ιιι.ι.ιι· ιι · · ινιιι

“ἡ · νιι· · πιο · νιτΑ · οοινινοιε · · · ο5.ι · ιιοιιι · · ·

ι>ιωιιιινε · ιιπ · ΡΕΑΟΙΙ)Απι · ιιιει.Αιιι · νιεΑ · @στον

οοοιιιιιο · απο · · · ι· · · · ΜΑ · · · ω” · ιπι

Με · Ανι›ιιιι-: · ιιιιΕοι:ε · νιιΔιιι · ει:ιινιιιιι · · ; ·

νι· · ι>ιιιιιιιι·τ · νιτΑ · ιινι.οιο · · · · · ιι.ι.Α · · ·· ··

Δ : Η ν.

οιινιιι:ι.ι.ινε ' 8οιν·ι·ινε

; ι · ΙΙΙΑΙΙΒΙΑΕ · ΙΙΙΙΕΙΙΙΑΙ)Ι

()Λ8$ΙΑΒ ° 8Ι'ΕΡΙΩΙΑΕ ° ΠΡ(.ΙΚΑ8

οοΝινοιιινε ° (ΙΑΙΙΙ85ΙΜΙδ

ι·οετι:ιιιεονι: ° ενι5

ονι ° ΜΙΒ ° ιινινο · ιι·ινι.νιιι ° ΙΙΙΟΙΙΤΑΜΠΙ

ΙιδδΒ ' ΗΕΜΕΝ'Ι'0 (θ).
.ιι

ι..4

ο
. ι

8.

Β . ΒΙ`

Ι. ° ινι.ι ° ΟΑ$ΤΙΙΙΙΙΙ

ΕΟ ° Β ' ΡΙΙΙΙΙ(ΠΡΙ

0ινι·ιΑ·ι·ιε

θ.

ΙΙΙΒΜΟΙΙ (ΣΙΑ'Ι'ΤΙΒΙΕΕΑΕ ° ΗΡ

ΡνΒΕΕΑΒ ° ΙΝΝΟΟΕΝΤΙ88ΙΜΑΕ

ΡΙΕΝΤΙ$$ΙΜΑΕ ° ΡΙΙΑΙΞ$ΤΑΝ

ΤΙ85ΙΜΑΕ · ω'Ι'Ι88ΙΙΙΙΑΕ

ΕΤ ° ιΝοοιιινιιωιιιι.ι ° 0νΑΕ

νιιι·.ΑΝΝ·ιικι·ιιι·ν·ι›·ιιιι·ιιιι

?ΠΕΙΧ ' ΙΙΙΑΙΙ ° ΒΙΙΙ ° Π.νιτιονε

ιο.

ο · ιι

οι - ιιοιαινε

ει:ι.ιιι · νικ · ΑΝ · -·

κιιιι · ι

ιι · ιιοιινινε

νιο·ιοιι · κατά · · · · (ο).

(9) Ι.ο εΙοεεο Μιιιισιιτ ρωιιιιιω (οροι·. πω., Ιοιιι. ΙΙ,ριιε. 405, 400)

ιο Με ιιιοι·ιιιοιιι σΙισ τιιιι ι·ιροι·Ι.ο ωιω ι ιιιιιιιοι·ι 7, 8, 9. Μι ρι·ιιιιει ο

οι σωωιιω 8οιιαιο ο οι ειιιι ιιιοΕΙιο Μακάι ΠΙιαάε, σ!ιο Ιοοοι·ο ιι

ωροΙοι·ο μοι· ω ο μι' ροοιοτι Ιοι·ο; Ιει εοοοιιάει άι ιιιι Ι.ιισιο (Παω:

ΜΜΜ ρι·ιιιοιρο άοιιει οιΙΙἑι (ίοι·εο οι Ο:ιεΙιειι·ι); ο ιιι “πιο άοιΙει

ειονιιιο εροεει ΟΙο(ΜΙΙα άορΙοιειιιι άειΙ 800 ιιιιιι·ιΙο Μιω Μπάσο.

Ριιι·οιιο άι:εοιΙοι·ι·ειΙο πο! νιΙΙιιΒΒιο οι υπο "πιο ει 0ιιΒιιοι·ι.

(3) 00081' ιεοι·ιιιοιιο ο ιιιιιιιι :Με εεΒιιοιιΙο (ιιιιιιι. Μ), ο τοπ ωιω

ιο ειΙΙι·ο σΙισ: νοιιιιοιιο ειρρι·οε:ο ιιιιο ει! ιιιιιιιει·ο 90 ιιιοΙιιεινιιιιιοιιιο,

οιιιεΙο ιιεΙΙ'ειιι·ιο άοΙΙει ι·οιιιιι οιιινοι·ειιιι άοιιιι :Μάι οι 0ιιιιιιιιιι.
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ιι.

ιι · Μ

Μ · ι.ιοι

·ινινε · νιστο

ιι · νικ · ΑΝ

Η . Ε”. . . . .

ιι · ιι · · · · Με:

19.

ιι · Μ · ι:ι.Ανιιιιι: · οιιιινειι>ιιιΑΜιι

ΜΜΜ · ιινι.οιεειΜιιι: · να

Α” · ιι:ιιιιιιι · Μ··ν · ·τι · οιιινιιι

νε · οιιιιι8ιι>ι>ν8 ·ι>.ι·ιιιιι

ιιιιιι:ι.ιιι

π, . Μ..

Π · Η

"ΜΜΜ ' 'Η ''Ι Ρ ' ΓΕΙΑ'

ΩΙΤλ8·° Πι · ιινοι:Ννν8

ι:οινινοι ° ΙΙΙΙΙ.(.:Ι85Ι

ΜΑΒ

ω.

ιι ··Μ

Μι ι.νι:ιιιι·ι·ιο

Ν - ι-·οιι·ινιν.νισ

Ψ παπι ι.νοιιι:

#' ' ' τω · ιοιι·ι·ν

? › Μινι · ΡΕΙΑΤΙΙΙ

να· ··ιιιι -›τν

Μι:ιν·ν·ιι·Μειιι

ω.

ιι · Μ

νι.νοιιι:ιι.α Η

Μι ·ιιιι.ιιιιιιΜ :·

α· νιιιιι···.ΙΝΝι8 · :ΗΜ ·

ι. ιο·ι ΗΜ!"

πι.

ιι - Μ

νιιι.ιιιιινε ·ι=ν · · - · · · - ·

.ιι.ι.ιιινε'·'ΜΝ-ϊιιΙΑ · ή· · ··

νιοισΜιιιιινέ'·"ντιιι·ι· · ΑΜ

ιιι5·· ΧΧΧ @εστι ·· κι

π ιν :η .·νι.ινι Τε"

ο - ·_._.__·· κι · υι.ιι=

· ι ι.-.-ιμ Πι · :ιν:·ΐι Μ· ;ι.› ι.)!ιιιικ·ι:ι ο·ιιιιιι'.Ι Π

· › ει; .ι .ιι·.«ΙΤ.ΚΥΙ'Νδ..ιιι ΜΜΜι Μ!) σι!» μ) Εκ ΜΜΕ Μ"

: · 'Ι"ιιιι'Ιν κι ΧΜΠΙΒΜωφΒιιιιι Η .Ριωῇ|ϊΙΙιι°ι ω” ΙΜ ίιω πω;

η . · ..ΜΗΝ 'Ριν · "Η'.ι:· .-%ι··ιε - ·›·ι::Ἑ.·.·Ι›ιιἱ η!ἰ5›ΙΙΙἰΙι Η .·ιΙ:·ι·ι

απ. Ήι ί. ···ι·ι λ·ι”ΙΙ-ι. π. Μη· δικα · ··›.. ;.ι.ιι:·ι! 'οι

Ο!!!) ° ΛΩΥΙ'Ποι·Β·ν·δι;'ίΒι οιιο·ιι·ιωμ οιΙ·› ο·ιΙΙιι

ιιιι·ν . ¦› "ιἱ-"ιἰ ύπιλ-·λι.:ιι·ι·ιι·ισει'.Ι (Ε.)

. ιιιι1·...:·‹ . ...·..›ιι Ι :::ιιτ:ι.· ι.·ι ω.. ·ιι·Ι ω” Μ η μι." (ΜΙΟ

; · ... - ··.·· ι ο ῖγΙἴΕτ".δΝΜ·.Μῖηι-ἰιἔιο>ἰ ιιΜιιιυ (6)

Ι. .Δ ΜΜΜ· ι.?·-!· ·ο ιν ·ι Ι·ι8ν8·ιιΝιω ' ·ι'ιι·ιιιιιιν·ι>ιιΙ·ιιιι 86 .ιιιιιιι

.ι.ι:Η:ι;Π Πι Π·ιι.ϋ: Π: Μι

ι· . · ι. . . › .:ιι.ιιι` ·ι:ιά.ξ·ι· ι ιιιιοΜ.ιω ι..Ι 'Ο

( ι) ΑιιοΙιο ιιιιοείιι Ιεοιιιΐοιιο(ιιιιιπ. Μ) 'ΙιιιιιΜΙΙιΙΙιι ΜΈΜΜΙιΝιιιιΙ·ΜΕ

Ζιια·ο:ία, @πισω -ιιιιωιθ. -·ρωιιιιιιιιιιιωιιι€ιισ·ωιωιιι'ΜΜΜ

Μω."Μω, ο ίσκιο ικει·οΙιιΕ υοΙΙἰνὸ Ισ ιιιιι86·|οϋΙιδ·ΙΙΙΙ εσιιιιιιιωιιοΗΙΙ

ριξω” - 'Ι Δ. Μι -ιι ι ·›ι οι

πι.

υ · Μ

· ω · νεοιιιιιοιιιο · ω”

ασ οιιιευιΜειω πι.

να· -:›ιιιιιυ· ι.ιι

κι. · ι>ιιιι·ι·ι:ινο

ΡΒ κ-ε ιι · Μ··-:οοπ

ινα · οι>·ιιΜοιη.

ἔκ'. ' ·'

Η).

Π ° Μ

νι.ΑνιΑιι ° ΡΑΙΙ

ΤΕΝΟΡΕ ο νικ

ΑΝΝ ΡΒ· ΜΙΒ

Ι.ΧΧΙΙ · ι-1.ιινι.Ι

·ΙΙΙΙιΑΒΙ'Ι'ΑΒ · Ι.Ι

ΒΙΙι·'Ι'Α °ΙΡΑΤΙΙΟ

Ι ΠΑΕΙ· ΜΠΛΕ;

Β·ιῖΜ ·· Ρ |.¦

σο.

ιι · Μ

ο · οοΜιιιινε

ενιιι.νε · νιιιι

τ · ιιιιινιε ασια

·ι:.οΐνιι · ·ιιιικ ι

#. ι: '· Μι:ιιιειντικ ι =

:·νι Μπιτ °ι

ή” Ι

' Ι' " Π; .Π.Ι.Ρ

υ · Μ

τωινιΑιι · ι:νιι

»με · να · “Η

ο · Μ · ο · ι · ι·ι..ιν·ινε

ΛιντοινιΑΝνε

ει· αιωνια · ΜΜΕ

Νοι>ιι:5·»ΜΑ·ι·ιιι · ω:

[Με · Μεωιιι Η

ζ' ' Ι·'σ·()ΒΜιιΙ

.ΙΙΙ
σ

ι ιι - ·99_ πω.,

Β ° Μ

ΙΙΑΙ.ΙΒΙΙΙΑΙ·)

ί)Α8'Ι`ΑΙΙ - νιιιιι

ΑΝΝ ° ΧΧΧ!" ° ΡΙΞΩ

ΥΑΙ.ΙΙΙΙΙΙΞΑ “Ι`ΙΙΙΕ$'Ι'Ι

"Η ΙΡ 80ΙΙ0Β ι° ΕΤ

ΠΝ'ΑΙ.#ΙΙΙΙΙν'8 '#

Μ'ΙΗΜΥΒ

Ι1'ΟΙνΙΙΙΜΒΙ· ΜΜΟ.

:ΠΙ ° !Γ.'.'.'Ι · Η.'..ΙΙ'ι

(9) Μι ειιιΙιΜΜ ιωι-ιιιωω ὁ ΜΜΜ σιΙΙΙο Με εοΒιιοιιΙΙ (ιιιιιιι. 19, 90,91)

ο οοιιΙοιι8οιιο ωιω ιιιεΙοιιιο Ισ ιιιοιιιοι·ιε οι υπο ιιιΙιει·ιι ίιιιιιι8ΙΙιι Πανω.

Α οιιρο ιΙοΙΙιι ιιιικΙοειιιιιι να οοΙΙοοιιιιι ΡΙανία ΜΜΜ, ι:Ιιε Ι'Ιδδθ ι:ιτοιι

00ΙΙω·ΒΙΙΒΜι!ΙΜ::ΙΙ·ιθΗΠι ΜΙ'ΜΜίρω·›“ι;τῇ)ς5©”ι@μφωΙ@ΡΙ?ξ ο

ιιρρι·οιιεο ΙΙ ειιο @ποιο 8οι·€Ι›οιι€ο (Μ.φιιιο, ο Ιιι _ειιφ,.ΙΙΒΑιιι"ΕΜΜ

ΡΩΜφαιΞΜαΙΜ Μινι ΜΒΜ .ΓΙιινι0 ωιιιισιισπο αισιιτινγιιισι Φεν

ιιιωι·ι,ιιιΙΙο:·ειιΜΜιοιπΙ;Μερ8Φ ι. ειουριικι εοιιιιιπὲεειιιιμιιειιιιιιιιι`ιω

ΙΙΙ ΙΙΜΒι·ΒΙανω ΗΟΜΙ.·Ι ΝιιΙΙι·ιΜ ιιιιυ·ι!ιι-ι Λικ Μι ·. ··ιιιιι2·ιώΙ

ιιι(Βιι-ΙΜειώ.ιΔοΙΙα ΙΒΜΒΙΜι <ΙΙιηιι0%ιωιι>ΜωΜ%Ιιοι.Φι ..ΜΜΜ

ΜΗ, ο εοιι6ΙΙιι «ΙΙ.#ιιιοι·φ 8εσ4ΙαπωιΔσΜΜωσ ΜΜΜ ΦΠΙΙΙισ9

οοιιιιιιιιι; ορροιιοΕ6 σΙιιιιιιιιιια ιιαιιισ.μ. η η .κ =ι.ιιι.ιωι (Η η. - . ...η



Π!! Αι·ι·ιιιιιιιοε

93.

ιν · τα

ΑΒΕΕ!!! · ν!!! · Απ!!! · κι!!!

Αειιι.ι.νο· πω!! · Μ!.

ε188τιωι:·· ιι

κι · ιι

1ιει:ι.ιιν8 · .να

ΑΜΒ ° ΜΗΚΗ!!!

οι · ΧΧΧ ·)°(ιι ·1ιι(ι)

Μ. 'Ι °

Β ' Η Ή '

Ο ° 8ΤΒ!!!!!!!!θ

ΜΜΟ ' να

Π' ? ΑΜ:: ° κι."

ΜΕΝ8 ! ν!! ° Π ° Χ!

$ΤΕλ'!'Π!λ ··ιτσιπν

ΝΑ'!'Α ' Ρ!!!) (9).

$θ.

Β ° Ε!

!ν!!!ΑΠ ° !!!!!!!

'!'!νΑΒ ° ν ° Α - Χ!!ν!

ΠΕΠ ° ν!!! ° !)!!!θ ° ΧΧ!!

ί) · ειιιιι·ι·ιΝινε

ΒΑΕ!!ν!!!Αδ

ΡΙΕΙΑΕ.Π-Μ-Ρ

 

Ώθ.·

Β ° Η

ινι.ιΑΒ ' Ρ!!!

!)!!Τ!νΛΕ

ν!!! ° ΑΝΝ ° ΧΧΧ!!

Ο ° Β'!”Β!!'!'!Ν!ν8

Μοιιιτι.ι.Αε

οοΝινοι · Β ° Μ ° Ρ

θ!.

Π · Μ

Ο ° ΒΤΕ!!Τ!!"0

ΒΑ(!!!!Λ!! · ν!

Χ!Τ ' Α!8 ' Ε!!!

Μιι€8ΙΒΥ8

ν!!! ' Νιιν8 ' ΒΑ

(!!!!Α8 ' ΡΑ!!! ' !!Β

Η ' Ρ .. 'ι · η! .

Κ( '

(1) .4κΙΙο ο ΑΜΙ!α, μιὰ!!! ο Μ!!! ά! Μαιο εοΜΒ!!ιιιι(ο, ε!ι!ιοι·ο

!ιιτ!!ν!εει Ια !:οιι·ι!πι. ι ιι _

(9) Μ! ρτωσιιτο !ωι!·ι!οιιο (πω. 94) Β απ!!! σπ!αιια!!ο Μ!!! Μ!

888081!!! (ιιιιιιι. 95, 28 , 97 ). Μ! ρι·!ιιιιι Γι! χω!! Μ!!! Μο!!! 82εππιι€α

Γοτωπα!α ιι! ειιο ρο!τοιιο (Χάο 8$στϋπίο ΕΙίωιο; Η ιιοι:ση!!ε ο !ιι

Ιου!!! τ!! αιω εωωιω ΒαοΜΙΙιι ει!!!ι ι!ιο;;!!ο ο ει!!! !!ε!!ο, αντι!!! Ισ

ε!εεω πω!!! 6! (ΜΜΜ Μήνα, ο !ιι ηιι:ιι·ιει ό!! Βιιο!!ιι ει! ειιΜο!!‹ι

απο 88επέσι€ο ΒασΜΙΙα, εστι [πιάτο ο ρει!ι·ο!ιο.

ΏΒ.

!)°!!!

ιιιιινιΑ1:·········νιιι

νιΧ·ΔΜ·······κνιι

ι·ιιιιιι:νε··· ··-·ιι

ο-ινιικν8-·.····--ιινιι

8ΑΒονω18 . . . . . .

ο.(ιιιιεειιι.αι: · ιι · · · · ω).

ει!.

-ιι·ιιι

|ΔΕΝΑΒ ' ° ' ° Μ·

!!!!νΛ ° ° ° ν!Χ

ΑΝ!!!8 ΧΧΧ!!!

λ! ° ν!! ° !)!0!!νδ

?έν ° Δ ·° .Β ' δ!

ν··9···-Μ°Π .

8 . . . . . ο",

Β ° Η “Ρ ι

:κι

ιι · ιι

ο · ωτοκινε πω!!

.αιι·τοιιιο νιιιιιι.ιΑ

Νο · να!! · Αυ · ιιιι · ει·

ΑΜιοιιιο ινει:ιιι

πιο · ω! · ι ·ιιιι.ιε ·ιινι.

οιεειιιιιι·ο (ε).

_ οι.

κι · ιι

Ι!! · ιιιιπΝινε

$!!!!)!! 0!!ν δ

ν!ν!'!' ° ΑΝΝ

αν ° ·1!! ° ν!

! ° ΕΙΕ-ΙΙ ° ΡΑιΤ!!!

Β ° Ι!!

. ω-.

ε: · ινι.ιο =ο · Ε _·;

| . εΑ·ιινιικιιιο

ν·ω·ν·ιιι·ιιιι

ο · ινι.ινε .!ω·τιιΑε

Ρ!!.!Ο°Β'!`·$°Ρ·0·8(6).υ

(3) Ι.'ιιιι!οο οοε!ι·ιι!!ο ο!ιο ει! μια) τ!οεινετε 6ο φταιω !ικ:τ!ι!οιιο

ιτιιι!!!ει!ει ει! 6, ο!ιο απο θέιιοπο !ιι πιειτ!!ο ά! Μασάει, ο ο!ιο οοεω!

ρτοιιιο!·! ει! ειιο οοιιιρηιιο, !! ςιιιι!ει Ε: ι!οι!!ι:!ι !! ιιιοιιιιιιιοιιιο εορο!

οτει!ο. Β ι!!!!!ο!!ο !ιι‹!ον!ιιειι·ο !! εριιεο Μ!!! μπει!!! ε!ιτονι.Διιιο, εε Μ!

ιιιοιΙοε!ιιιιι πω! ὁ απο εεφιοιιπι @Μι (το ΜΜΜ: ρι·οοα!οιι!! ο ε!ο!!ο

ει!!το ο!ιο εριιτ!τοιιο Φ!!!ει !εο!·!ι!οΜ.

(4) ΙΧ!εοι!ι!οπο ὁ σο!! ιιιιι!!!ει!ει πιο!!ο μι!!! εοει!ιιιιι!ει!! Μ! πω!!!

ο!ιο πιο!! ν! ε! ριιὸ Μ· εορι·ει νοι·ιιιιει πω!!! οοιιε!ι!οι!ιιι·ει.

(5) @ικα-Μι !εοι·!ι!οιιο (ιιιιιιι!.` 80) κι !ο Μ!!! ο!ιο 80Βιιοτιο, !!ιιο ει!

παπι. 59 !ιιο!ιι8!νειιιιοιι!ει , οε!ιι!οπο πιο! ιιιιιεισο κ!ο!!ει τη!!! ιιιι!νοι·ιι!!!ι

Με!! στα!! ά! Οει8!!:ιι·!. -

(6) Μι ειιι!άει!!ει !εοι·!ι!οιιε (Μπι. 39) ὁ Μ!!! ριι!ι!ι!!οει!ει Μ! Βειϊ!!ο

πιο!!! Ισα·ί8:32Μ 8οΙσί!απα €ΙΙιωΕπι2α (με. 47, Ποιιονει, 1890, ε!ιιιιηι.

Βο!ιιιιι«!ο). Μι !οιιι!ιιι ειι!!ιι ηιιιι!ο ροεεινει Γι! άοε!!ιιιι!ιι κ!!! θέιι!ίο ΜΜΜ.

με! ειιο ΠΒ!!‹ι (Πιι!!ο 8ιιΜ·πέπο. με! εἰ: ε!ιιεεο ο μι' εστι! μπω!! ,

Μ!! ροσ£οι·!σ‹μισ σιι!σ (8. Ρ. θ. 8.).



Π.Ε.λ ΠΙΒΒΕΚΤΑΣΙΟΝΕ ΡΒΙΜΑ. 429

  

 

:κι

ειπε ινι.ινε ι>ιιν

ιιιονε ιιοΜνιιιιιι

·ινιι · "επι · ι:ιιιιιικ

ΡΒΙν16ΝΑΕ _. ενω

νικ ωι,· ιινιιιι

ει.

Β ..ιι . .

~.Ε1.νΒι . . . . . .ιιιΝνε · Μι- · ··· η

οοινοι · Βεκειω

,αντι · "κιν · ναι

ιιιιΜ8 · “κ” - των:

Μινι · ιι.ι:ιτ

., . Ε” .; ή'ει.

Ι ιι · ιι

"ινε ινι.ιωινε

ιιιιιιιιω· ιινι.οιε

ειιινε · ι · να · »οι

ν · ινι·ιιιιι · ι·ινε

κατι

ω.

ιι · οοιιινιο · σοι.

Απο · οοιινω

ι>ιιιιω οοετνιιι:ιιιι

ιιι.ι5 · ει· · οιιιιει;ι:Νε · ι

ι·ιτοιιιινινι ω.

 

:τι

υ · ιι

ο · ιΑνοιιινε · Α

η · ι·ινοιιινε · ιι

πω)

ει · ι>οιιι>ιιιιιι

Μινι · ι>ιιεε

ω.

- ο ·-ιι

ι·οιιι>πινε -·

· να” Μακ

οιιιινε νιι

ωιιιειντιιε ιιι.ιο

0νι.0188ΙΜ0 ι

Η)ΠΧ

Μπι

(θ.

Ε! · Μ

~ ΝΟΠΕΠΑΤΕ

ιιιιΔιιινε

νικιι 4° ΛΝΠθ$

Χ · ΜΕΝ5Ε8 νιι

ΒΙΕ8 ΧΧΠΙ'

(1) Μεσα: (πιανω, ω ιιοάισιιιοιιο κι ιιιοι·ιι.ιοιιο Η “Πο Βι·ωι·οπω

ο Μι ίιιιιιιΜιο 088ανία Ρι·άοικι, ι“οι·εο οΜπι Η εορισιιιιοιιιο ιΠ ΜΜΜ,

ροιο:Μ ία ιιοιιιο ριιιιιι:ο Φ! Μπι , οννοιο πιο ο ιιιινιΒιιι·ο.

ω.

ιι ·'ιι

κιιιιιιιιΑΝο

ι·ιι.ιο · και:

ιιειιιιιιιι ·. ι=ι:οιι

ιιιιιιιι νικιτ

“Με νι

ω.

Β8ΑΜ.ΒοΜΙΝο....................

· · · Με - νι · ιινιο · οιιιιΝινε · ΥΠ.ιιαι

ι>ιιιιιοικιιιι·ι·ν8 · απ” · ιιιιιιιςινι·ι· · ι:ι

Μιιινε ει:ιιιιιοιιιιε · ι·ινιιιιιιινο

ι>ιιοιιιιιο · ·ιιιιο · ιιι:ιιοιιιιιι · ιε·ινιιι

ωωιιτι: · ει· ιι · εοι.ο ··οοι:ι>ιι · @και · ει· · σει" -

· · ε · νιιειιιι · ει · επι · Με». · Ανω · ι>οει·ιι · ενια·

ΜεΙΙΤΙ5 · ι.ιιιι:ιιτωινεονι: · νιιιινεςινι:

ι>οειι:ιιιωνι: · κοινα ιιιαι:ιινιιι ω).

ό!.

Μ

ειι.νΛιινε ΤΗΧ

ΑδΝΙδ Χιιν····ιι···

νιιιι ° ?ΜΙΤ ° (Κ) ° ' ·

ΜΕ ' ΠΕΚ

48.

! _ ιι . ιι _

οοιιιιιιιοι.ζι: · γι: ·· ι:

ι· · ωιιιιιινε “να

ιιιι:ιωνιι · ιιιιιε·ιιι

·ι·νοινιιιςι:·ι · ιινοι::ι

εν . . .

Μ.

υ · ιι

ι: · ι-·ΑΒικιοιο

ιωνΑιιιο-· .ιιιοιιισ · · π·

ιιιιιιιι:ιιι ιιιιιιιισεΜΑ

ινιικο:ιο ··ι› · ιι · ι ω)

ω.

υ ΕΜ

ετιιιιιιιινε πιω

. ινε.ε-;νικ · :Αν κι"

επι ·- ιιιπνι·.ωι ·· ιι 'ΡΒΒι ι.

ι - κι -·.› ·

'ισέ

Π." '' _ 'ν.

(9) Η εοροΙοι·ο σοι ειρραιωιιΠ0ΠητιΜΜΦάεπιιιιοιιο (Μπι. 41)_

Πι άε!Ιο Μο Γιιιιιι8!ιο Οπα ο 5σι€Ιιοπέα, ‹Μ Ποιο ιιωιιι ο Ιιιιιιι·ιο,

ο ιιοΠιι !οτο ιΠεοοιιι1οιιιιι. ΑΙΜ ριιιιιιι ει ιΙονοιιο ιιιωω ι ποιοι οι

Οπα, ώ 0οπτιπιο:.0ιια.ιιιΜειιιιο, οι Θειιιιιι€ο 0νι€πο ο Μ 8σω

Οπα; :Με εοοοιιι!ιι @ι :ΗΜ Δι ΡαοΕΜΜιο ο ά. 8ο[οιιιιιο (Μὴ.

(3) Μ.εαριιιιο:Μι Ποοι·Μοιιιι(ιισιιι. Μ') 6 Μπι Με ισιιιιοιιιιι .ιι

Μειιίπιο .4ΙΙο (ιιιιιιι. 46). .ιι .

:τι



·ιδθ Λ!)!,!ιΣΝΠιθΕ › Ι.

(ι) @ιιοειε ιιοι·ιιιοιιο (παω. 48) ω ριιιιιιιιαΜ Μ! Βεϊ!ιο ιιο!ιιι επι!

κ.

ιι · ιι

ικιιωιε εεοι·ιε

ιινι..ιε · ιιιιιιιι·νε

ποια · ενω:

ιινι.εωιιιε

ΒΕΝΜΒΒΕΝΤΙ

νεοι· (ινε · ιιι

ιιι· · ιιιικοε

κκνι

Π.

!Ο$!!!!)ΑΒ ° ΛΟΒΑ!!ΑΒ

οοινοι ° νιιι ° ΑΝΝ · ΧΧΧ

Ε!!! ° δ!'!'Α ° Βδ'!'

! · οι.Ανιιινε Α()'Γ!!8 ° Ε!!!

Α(!ι·ΑΒΑ8 !ΡΕ(!!Τ

ΒΕΠΕΜΕ!!ΕΝ'Π ' Ε! Η .”

δι!!! ° ενιες)νε ' Ρθ$ΤΕ!!!8

48.

ιο·ο·φνιΝοι·ιο·ο·ε·ονιιι·ε

ι·ο·ιιιι·νιιι·.ι·ι··ν.ΔιειιιΛε·ι.·ι··

ειει · ι>οειειιιες) (η.

 

ω.

Με · Με

ιιο:ιειειε .

ασια εεε

ω.

επ: · ι.ιοεει· · ι·

νιιιιοεινε · ει · ν!

σε · ενια ι>ιιει.ιοι.ι

ει· · ι·ιι.ιι · εινε · ιιι

ινε · ει· ι>ει.οιπιε

(μι · πι · .ιιιιιιιε · ι>

ι.ιιιν · ιιιιιιι · νιι · ει·

ω.

ιινιι=ιεε ιιιιιιιεει.

Με · ο · ε · οοινινοι

ιεειιι·ι·.ιειι.ι ειιειιι>ι.

εΑειιιι.ιενε ιιιιιιιιινε

ι:οειιυι νοινιι (ει).

ω.

Ανεει.ιιε · ιιοωιε

ειι.ιιιε ενι.οιεειιωε

ιεειιιιιιιιιι.ι ι>νει.ι.ιιε

ιινιιει.ινε · ιιοοεινε · ν - ε

ει· · εεεει.ι · ΜΜΜ · ι>ιιιεειεε

οοει·ει · νοινιι · ιΉι · · ·

«Μπλα Ι.ιοι·ιιιοσω ι·οπιαπα ιΙΙπωιπιΒιι, μη. 56.

(9) 8οιιο εωιριω ειιιιο ειοειιο ιιιιι·ιιιο ιιι ρι·οιοιιω (Μπι. 51), ο ιιι

ιοΒιιοιιιο ιεει·ιιιοιιε (ιιιιιιι. Η).

Ρ

ω.

0νιει·ι

ινι.ι.ιε ε” · ε

εενειι.ιε

ι:οιιινοι · ιιιιιιιε

ειιιιε · ο · ινι.ινε

ιο8ιιιι.ιενε (ε).

Π!.

Ι5ΒΒΙΖΙΟΝΙ ΘΕΡΟΙ.Ε.ΒΑΙ.Ι

(οιιιειιιιιε).

!.

ιιιο · ειι·νε · ειι.ιιινε · εοοι.ε

ειιιε · ειιΜ:ι·Αε · ιιιιιιει·ειι

ΒΧΡΕΟΤΑΤ · οιιιιιει·ι · οι>ε

ιινιιενε · ενιι · νινειιε · (Μεινε

ει: · ωνιιιΑ · ι.νο:ιε · εοε.Δε

ιι>εο · ιιοιιιΜινι·ε · νιιιειιε

νιιιιι· · ΑΝΝ · :φαει · σε» · ιιι · ι>.ιι:ε · ιιοιιιε

ΠΑ8

ΒΒΕ8 ° ΟνΒ8

ΠΙΤ ° ΙΝ ΡΑΕ!!

ἐ .

ε.

ιιοινο · ει· · ιιιοεεει·ι · ιε

ι>ιιιιιο · ιιεει>εειι · @νι · νι

ΑΝ · ι · Με · ιιιι ιιοοιινε

εεοιοιι · ειι.ιο · ι·ιιεειιιιο

εεειι· · ιιι · )Β · εε (ε).

Χ!”!'

4.

ε · ιι · ονοενι.ιιεο · @νι

νεοι · Αεεε · ει. · ιιενε · ι.

ιιες)νιενιι · ιπ · και · Με · .Μπι

ιι·ιι·ιεει.ι-ονεινικιι··Δεε·ι>·ιιιιε····

εεφνιενιι · ιιι · Νοε · κι · Με · ·· · · · ·

5.

Β ° Μ ' ιιιι0ιι:0ινε

@νι ° νιιιιι· ° ΑΝ ΧΧ!!!

!!ΕΠΕ8$!Τ

Π ° νιι ΒΑ!. ° εεε ° !Ν ΡΑ()!Ξ

(3) Μι ιιιοεεε ιεοι·ιιιοιιο Ιε88οει ριιιιιιιιοιιιιι Μ! Μπα! (ΜΗ. Ι, α!

ὺατοπο Ι/οιπαπα, με. 5), ο Μ! Μιιι·οιιειο (των. πι. πω. Μ”.

Μαι·πι., με. 18).

(4) @παπι ιιοι·ιιιοιιο ιιι "ο ωιιινι οιιιιιιοιι·ι (Μπι. 1) ο !ο ειιιι·ο

«Με ειοΒιιοιιο ερρι·οειο, θεο ει! Μαι. 94 ιιιοιιιεινιιιιιοιιιο, οειεΙοιιο

πο! ιιιιιεοο άειΙιι ι·εΒιιι ιιιιινοι·ειιιι @ιιι ειιι‹ιι οι ΒιιΒιιιιι·ι.

(5) Ποοσο, Ιαπωνια (Η φιιιιο!ιο οικω, απο οει·Ιειιιοιιιε ιιοιι·ιο ιιεειιι

εοιιιριιω , ο ιΒιιοι·ενει ιι ειΒιιιιιοιιιο (Με: ρειοιε, μοιοιι6 οιιιιιιιι€ι !πιοιισ,

ωωσωω ο ριικιπιο ι! ειιο ριιι·Βοιοιιο σε "κι ειιιιο σ: ηιιιιιιι·ο πιει.
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σ.

ιι · ιι

ιι0ιι·ι·νινΑινε

@νι · νιιιιτ · ΑΝΜ8

νι. · ιιιο · κι. · ονιι:νιι·

ιιι·ι>Αοιι·ιι·ιν·ινοιιιι

ν.

Θ·

ιι · ιι ιιιοπιινΑ

νιιι · ΑΝ · ιιι.ιιι

ο · ιιι · ι>Α02

ιινιιι · ιιΑιι·τι

Έ

 

ε.

»μ ιιιο · ιΑ · ιιιι ιιι:οΑ

ιιιι · ·ι·ιι·ι·ιιι: οιιιι·ιιι

ο · οι· · ιιιΑ·ιιιοιν.Α · οι:

οιιι · οι· · ονιιο·ι·ι · ιιι · ι>Α

οι: · ··πιιιι · ιιΑι. · σοι·

πιο · ιιιιι κοινο

οι· · νιιιιιιοιιιιι (η.

ει.

ιι · ιιι

ειιιιννινε

ΑΝΝοε · ιιιιιιιι

ν(Χ....ιωΒ(....

ιιιΑε · ιιιιονι · · ·

ιιπ · ι·Αοι:

ιο.

ιιιο ·' ιΑοειντ · ιι · ιι · ινε

·ι:ιιιι - οσον · ν· Αιιιιιιε ·ιιι.

πιο · Αι.ιιιιΑιιιιιιι - οι · ιι

ν · Αιντιιε · ι.νι · ονιι · ιιιΑ

ιιιιο·ιιιι·ιιι·ο·ν·Αιιινιε

ι>·ιιι·ι.κ·ι:·ι···ι·νι.ι··ιιιινιι

·ι·ιινι·ιι:ι>·ιιι·ο·ν·ΑΝιιιε

ιιι.νιιι · ι: % (ε).

ιι.

πιο· ιΑοι-:·ι · ιιιι · ιιιιιιιοιιι · ··

ειιι·ιοενε ° @νι · οικον: ' νι.νε ° Μ

ΑΠ ° ιιιιν ιιιιι>οειτνε ° ενο

ιιιιοιιιιν ΠΑΣΠ ° ιιιιιιιινΑιιΗ.

Φ ιιιο ° ΙΛΟΒ'Ι' ' Β ° Μ ° ΒΕΠΝΑΠΕ ° ° ° · 8

' @νι ιιιεει·ι· Αιιιιιι8 ° ΡΙ.ν8 ιιιΝε

ΧΧ ° Μιονιι-:ιιιι ° ΙΝ · ΡΑΠΕ ° Χ ° Π ' ΚΑΠ)

ο ο - - δ

(1) ΙΧιοοι·ιιιοιιο (ιιιιιιι. 8) ο 8οιιιιιιιιιι, ο ιιιιι·ο οιιο ειρριιι·ιειιοικο ει!

ιιιοιιιιιιιοιιιο ιιιοι·ιιιιιτιο ‹ιι οπο ι'ιιιιιιΒιιο οοιι8ιιιιιιο ιιιιιιοιιιο μι· επεσε.

(9) Ιιι οιιοειο ιεοι·ιιιοιιο (ιιιιιιι. 10) οι ιιιιιιιιο ι ιιοιιιι οι ιιιι οποιο

(παω Οοπ[αιοι·ισ), ο οι ιτε νοεοονι ιιιοι·ιιι·ι (Λισσ:απάτι, Μαπιπιο

οι πω, ιτε ι οιιιιιι ι'ιιιι.ιιιιο ο οιιιΔιιιιιιο νοεοονο οι ιιωιι.

(3) @ααιιο ιεοι·ιιιοιιο (ιι. Μ) δι ιιιιιιιι Με ιιοειιοιιιο (ιιιιιιι. Η).

ιο.

›Ι<ι πιο ιΑοι:·ι· · ιι · κ

ει·ιιι>ιιΑιιΑ · ο - · · ·

νε · ο · νιιιιι· · αν

10ιι· · ιιι:ονιιι·νι·ιμ

ιιι·ι>ο·ενιι·ιι·Ανο

 

Μ.

›Ι4 Ε!!!) !ΛΟΒ'Ι' ' .ΕΠΕ ' ιιιιι.ιιιοιιι

Β ° 8811018 ° ΒΠ(Η' °· Αιιιιιοε ° ι>ι.νε

κοινο ° ΠΠ( ° ΒΒ0ΉΒΒΙΤ ° πι · ΡΑ

ΠΕ ° ενο ° ΙΠΒ · δ ' ιΑιινΑιιιΑε

15. _

Μο ° ΜΗ' ° Β ° Η ° ιιοοΑ·ιϊΑ - @δΈ

Ναί! - αΝιιθ8 ° ΡΕ.' Με ° 1. .' @νι

Με · Μ. ·.ι>Αοιι · 8νιι · ιι · ι>ιι · ΕΑ

ι. · ιιιι

πι.

ιιιο · ιΑοι:1· ιιιιιιι: ιιιιιιοιιιΑ

ΜΑΜΑ @νι · ιιιεειι· ΑΜιιε

ι>ι.νε ιιιιιινε · ιιιιιιιιιιιι ιιι:ονι

Εντι· · κι · ικα: · 8$'Β · Β · ΚΑΠΗ!)

ιιΑιΑε

π.

Φ πιο ιΑοιιτ · ιι ·· ιι ι>ΑεοΑ5ιν8

@νι · νιιιι·τ · Αιιινιε · Ν. · Μ · 30006

ιιι:ονιι:νιτ · ιιν · ι>Αοι: · ω · ιι · νιιι

ιιΑι. · ιιι:οιιιιιιι

 

πι.

Με: · ωωι · ιι · ιι · ΑιιιιιιιιιιΑ ·. Μ

' »ων Αιιιιιε ι>ι.νε ··ΜΙΝ ° Τα

Ι τηιιιΙΝΙΤ ΙΝ · ΜΟΒ· τι ·_·.·· · ·

. . Η)

ω. '

ιιι;ινι:ΝΑ·ιΑ νιιιι:

ι.ιε · ιιν ι>Αοι:

ιιι:οιεεειι

Απ · ι> · ιιι · Χι

ιο.

Μο · εαπ ιι · ιι ΑΝΤΙ0οιπ

νιιιιι· Αινινοε · ρω

ωιονε·ιι·ιι·Ρ·0·ν

αι.

»Ια ιιιο ιΑοι-:ι· κοινο ιιιιιιοιιιι:

ΑινιιιιιιΑε · @νι · ιι · Αιι · ι>ι.νε · Με

ιωε.·ιιιι·ιιι:ονιιιιιιι·ιιι·ι>·νι·ιιΑιιο·ιν

(4) Μιιιιοοιιο τω: ιιιιιοι·ο ιιιιοο, πιο τιιιιιο 'τετοιο ι·ιιιιιιεΙο ει μιὰ

ιιιιωιω 5ο Διιϋπισα, οι οιιι ροι·ιιιει πο!!ο ιεοτιιιοιιο, ι”οεεο ιιοιιιο ιι

ιιοιιιιιι.

34
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99.

πσ.οποποπ.πποπ

πιο · μπει· · πο

ιΜ·ιιιι.ιιι·ε··ιππνι.········

ονι·νικι·ι:·Αππιπ·········π

πιπ··ι··ν·ππ·π·π(ι).

 

πο.

. . . . . . . . . Α . . . . . . . .

.....,"ΜΕνΙΤ........

.....ΕΤ.Β.Μ. .ω_

94.

πιο · “επι · ιπι · ιιππιι · ιιοπ·τνιω

οι” 13Ι88Π' ι>ι.νε ιιιιπνε

ΛΙΊΝΙ5 · κια: · »πιο · ιιι · (μπι:

νιτ·ιπ °ΡΑΟΒ°8Β·Β·ΝΟΝ·ΙΙΙ
“ο . .ο . . . . . . . ..

ιν.

Ι8(ΙΒΙΖΙΟΝΙ Ι)ΙΙΒΒΙΕ (δ). ι

ι.

π · ιι

·ιι·ιιιιπ ιιι.Ανιππ

ιιι.Αππιπιιπ

πι..ιιιιιπιοΑπ

ι>ι:ιιι>ι-:ινιιιι · π · π

Απο: ·_ οοιιι.Α·το °

νιονε · ιιιΑπτιε

πι πιιεονωι>ιε (4).

(1) 000818 ἰποτἱιἰοπο (πιιπι. 99) οι·ιι σει·19ιπιοπ1ο ιΙοο1οιι1π πΙΙπ ιπι:

ιποι·Ιει ιΙε·ΙΙιι ΜΙΒ ‹ΙΙ ιιπ ποι.ειΙο (ΤαΙπιΙ); ιππ ΙΙ 1οιπρο Μι οοι·ι·οεο ΙΙ

οι ΙοΙ ποιπο.

(9) ΙΙιιοπιιποπ1ο ιΙ'Ιποι·ΙιΙοπο ιποι·Επιιι·Ι:ι.

(8) 1.ο οΙιπιιπο οποιο, ροι·οΙιο ;;ΙΙ ωι·111οι·1,άειΙ ςποΙΙ 1'πι·οπο πω»

Ι›ΙΙοπΙο, εοπο ιΙΙΙΙ'πιπιιΙΙ (εροοΙπΙπιοπΙο Ι'ΕεςιιΙι·ι·ο ο ΙΙ Βοπ1ιιπ1) ιπ

ιπιι1οι·Ιπ ιΙ'ἰεοι·ἰιἱοπἱ ειιρροε1ο ο οι ιποπιιιποπ11 1`πΙεἱ1Ιοπ1Ι.

(4) ι·ιροι·1Μει τΙειΙ Βοπ1'ιιπ1, Τι·άιιπιρΙΙ. ιΙε Ιω πιω. πο ςΙσπάσπ.,

ΙΙΙι. ΜΙ, τοπ. Ι, μη. 885 (ΟειΙΙοι·, 1685, Ιπ-4.°).

ΑΡΡΕΝΒΙΟΕ ΑΣΙΑ ΒΙ88ΒΙΙ.ΤΑΣΙΟΗΕ ΒΗΜΑ.

9.

ν.Αι.πιιι.απνε οινπε ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ° ΒΧ ° θΙ·'ΙΟΙθ ° ΡΒ ° ΡΙΙΙΣΤΟΙΙΙθ ° Ω

νΙΧθΙ'Ι' ° ΑΝΝ ° Η ° Η ° ΙΙΙ ° ΙΐΒΟΙΙ'Ε'Ι' (δ).

ε.

›Ι<ι πιο· ιιιιιιι· οπιι.ιιι>ιο · ·ι·ιιοι·ι· · ν:: · οοπινιι · πω· επιινι.οπ

ιιππιιι·ιιι · εππο·ιιι·ιοο · επιπ>πιι · εοοιΑ·πι · ι>νιιοππ

πιο · πνοπιποε · πι· · πιω - πιιοονι: · ι·ι-:ιι·ι·νι.ι·ι· · Απποε

ιιινιοι..αι·π πωσ ιιιιι.ιοι οοππι·ινι ι.νοι

επποιιιιοπιονι: οπιιιι· ιιοπιιιο ·ιπιπνι:πιπ

οοποππ

ι.Ανππιι·ιινε οοπτπιι νο·ι·νιιι (ο).

π. -

ποιιππ : .απ ειιι>·ιιππ ι.νοιιππ.ιε

ι.ιπππιι·ι Απ π” πππνιι

ο.1ι.ιιιιι . Ανονει · ΑΝΝ · πι:

νπιπ: οοπιιιι·π ποοοιιιοι ιιιιιιιι

ιιιιιιιιι ΒΑ πιιετιιν (ν).

(5) Μι ι·ιροι·Ιο Ι'Εεοπιι·ι·ο, ποΙ 8οΜιιιιι·ίο οι· ΟοΙΙοι·, ΙἱΙ:. Ι, μη. 41

(ΟειΙΙοι·, 1694, 1ιι94.°).

(ο) Ε ι·Ιροι·ιοπι “Μαιο «ΜΙ οποοο11ο Εετιπ1ι·ιο, σποτ. ο11., ΙΙΙ›. 11,

με. 978.

(7) Ε ιι1ειαι ι·Ιρι·οιΙο11π :ΜΙ @ποπ ποΙΙο Νο1ίπο οοπιρειιιὶὶοπ ιΜΙα

οἰ££ὰ οι ΟιιοΙ€αι·ί, οπο. Π, με. 99 (0οπονει, 1799, ε1πιπρ. ΟΙιιι11,

1π-8.°). Ει;ΙΙ Ιπ οοπ1”οι·ιπ οοΙΙ'ππ1.οι·Ι1Ξι ιΙοΙ ΜπιοοοΙιἱ, οπο Ιπ ριιΙ:ΙιΙΙοο

πει· Ιπ ριΙιπει νοΙΙει; ιππ Ι'πιι1οι·ΙΙπ ιΙΙ οποειο ποπιο ποπ ριιὸ ΙΙΙιοι·πτΙπ

τΙειΙΙ'Ιπποπ1ο Ιππ1:Ιο οι επρροπ1πΙοπο απο ο ιἰοπνο οοΒΙΙ ειππΙ πο1ει

πω, ροιοΙιο ποΙΙ'830, 831 ο 889 οι ΙΙοιππ (78,70, 80. Ρ. (Ι. Ν.) ποπ

σε 1π11ιινιιι Ιπιροι·ιι1οι·ο Οοοοοιο Μεινε, ΙΙ ηππΙο ειιοοοεΙο11ο ιι Βο

ιπἱιΙππο ποΙΙ°πππο 96 ‹ΙοΙΙ'οι·π νοΙππι·ο. - ΑΙΙο Ιοοιιιιοπι ι·Ιροι·Ιπιο

Ιπ ςποει'.4ρρωιιΜε οι ππ81ιιπποπο Ιο πΙ1ι·ο οπιιι·ππω1ι·ο οπο Ιιο πιο

ρι·οτΙο1Ιο ποΙ ρι·οεοπΙο νοΙππιο, ο ο :Με οπο ιποοοΙ1π ποπ Ιερισ

πονοΙο ‹ΙΙ ιποιποι·Ιο ορΙει·π1ΙπΙιο ιΙοΙΙιι 8ιιι·ιΙοεππ ιιπποπ. Β ιιΙΙΙποΙιὸ

ἱιι πιππο τΙοεΙΙ ποιπιπΙ ι·Ιερο11Ι οΙο οπο ποπ ιΙιε1ι·ποπο ΙΙ Ιιιππο αστειο

πει οοοοΙΙ, ποιοι·ο_ που τΙοοι·οο, απο οπιεΙο ποΙΙπ ι·οπΙει ιιπΙνοι·εΙ1ο

ιΙοΒΙΙ ε1ιικΙΙ τΙΙ $ποειιι·Ι ιιπ ΜΙ ειιι·οοΙππο ΙΙΙ ιππι·ιπο (Μ 1.οπιρι ι·οπιιιπΙ,

ο απο υπ ιιΙ1ι·ο ρω ιιι·οεονοΙο πο πο οοπεοι·νιι ποΙΙπ ΙιπεΙΙΙαι οι 80ο

νιπο ‹ΙΙ Τοιι·οο, ποΙ τιιιιιΙο ποπο οοοΙρΙ1ο Ιπ πιωω Ιο πονο ιπιιεσ οοΙ

πιο ΛροΙΙΙπο, μοι· ΙπιΙΙοπι·ο απο νι ει ι·ποοΙιΙιιιΙονοπο Ιο οοποι°ἱ 111

οιιοΙοΙιο οει·οπιο οππ1οιο ο ροο1ει επιπο.

Δ



ΙΒΒ

(ΗΠΝΤΕ

πα τΕπιοπο νΑππαιιοο (ιν)

Ι.

ΜΙΜΗΣ 'Ι'ΕΒΜΑΙ.Ι.

ΝοΙΙα £'ί·οπαοα :ΙΙ 8. ΜατΙἰπο Μ 'Μοτο Μ Ιοππο: Πα[αποΙο

θαποοί·ίοο, Τπαπ.τοοπιιπαιι.τ παπα· πω: οί παοαοποί2, παί οίπιί!ί2οπ

α·οίοοία.ί· ΙΜ οΙααοί£, ο( ο'αΙζΙ”οπί.τοοποο οποία θατεΙΙπΙαπι οπί!ίο

ποΖαπαυί£. Μπα· παπα Γα!ποίιπαο Βα.εποπ.πο οπίποοραε [αίί,

ααί παπα .τοπ)›.είί, ίπ Ιαααοπιίο ιία!οία, ίπ άοσοπαίο .οίίπίί!ί.ο:

παί (παπα ααα άοί·πιίοπα: .οαατι)ΐοι”ααπ οποταπαί, ιίίαουί.<τ, παπα

ποα(απεία, ποπ £αΜοαπι πια(απααπι, οί οαπι Ι.λ)[ϊ παπα

αοπποΙα.σ.τοί, υποάίαία σααάοπίίααο, ίπ ύα!ποίο αΙοποίαΙ·, άία:ίί:

οια-πιαα-ία απααο οαΜαο αα[αττα πο2οταπ2 παπί πιαπίΙαπαο πο

παπί ποεοί£? (αρ. ΜατΙοπο οΙ Βπταπ‹Ι, παπα. .τοπ)ισίοπ. ο!

υποπαπιαπί. 80ίίαοί., Ιοιπ. ν, οοΙ. 93ΙΙ,οτΙΙΙ.. ρταοοΙ.). Πο νοΙοΙο

τΙροτιατο πποεΙο ραεεο τΙοΙΙα οποτΙοπα θποπαοα Ταταποποο,

ποπ ροτοππ αππΙοοππαοεοι·ο πΙΙοτΙοτΙ ΙοεΙπποαΙαπιο, πορτα Ιο

πὶπ τΙΙοτΙΙο, ροτ ρτονατο Ι`οοΙΙΙο Ιπ 8ατιΙοππα Μ 8. ΡπΙποπιΙο

ο ιΙοπΙΙ αΙΙτΙ νοποονΙ αΙτΙοαπΙ παπα Ια ροτοοοπιΙοπο Μ 'Ι'ταπα

ιποποο, πιο. ροτ πιτ οοποεοοτο οπο ποΙ εοεΙο εοοοΙο οταπο

ΙππανΙα ίπ απο π.. Ι 8αττΙΙ Ι παπΜ οοΙΙο αοππο ΙοττπαΙΙ, ο

οπο Ι πιοτΙΙοί οοΙ ραοπο ΙΙ αποροταναπο ροτ πιιατΙτο αΙοππο

ιπαΙαπΙο. Ι παππΙ οοποΞπΙΙαΙΙ α 8. Ρ'πΙποπ:Ιο οταπο (Η αοπιιο

οαΙιΙο, οοιπο Ιο ρτοναπο Ιο ρατοΙο: πιοαίαίο ΜΜΜ, α!

πα!ποίο α2ατο(απ, ΜΜΕ: παπίπαπί απατα: οαίίαΙαα ααα/παο πο

Ισπαπί οαππί πιαπί(απαα πο· πίοτί πο.τ.τίί? ΙΙΙ πποεΙΙ παππΙ ο

(ΙΙ αποετο αοαπο 1ποΜοΙπαΙΙ οππο Ια 8ατεΙοππα, οοΙ πα ποπ

ροοα ιΙονπΙα, πο εἰ τΙππαττΙα Ια απο οοΙοπεΙοπο ποοπταΙΙοα.

Ιππροτοοοπο, ρτοαοΙπποπέΙο άαΙΙο Ντιπ Ι"ανοΙοοο αΙ1τΙπππο πα

Βοππο (Ροίππίζε·2., παρ. Χ), α.. ΠΙονοπαΙο, πα ΒΙοΜπΙ ΜτΙ

οαπο (θα από.) ο α. ΙΜοοτο (Μπαμ ΙΙΙ). Χ", παρ. Ή),

ΜΙ αΙοππο π'οπΙΙ ιΙοΙΙ'ΙοοΙα, οταπο Ιαιποοο ΙΙπ ααΝοπιρί τοπταπ5

Ιο Λοαααο Ππροί!απαα (εοΙΙΙ›τοεο (ΙΙ Βοσιο!α!(ί), Ιο Αοαααο

Ζ.ί.πί(απαο ο βασί(απαο (οαΙιΙο (ΙΙ Γαπαίοππίαποο), ο Ιο Λοαααο

Νοαροίίίαυιαο (1ορπΙο ο εαΙΙπο :Η δατιίαπα) τατπτποπΙαΙο (Ια Το

Ιοππποο ποπ ἈπΙοπΙπο (θαοπταππ.,ΙΙπ. ΙΙΙ, οαρ. ΙΙΙ, Ια.π. ΥΙΙ,

Β'απορ. «Μαίου. Μπακ!. απατά.), ρτοποο απο πιιαΙΙ οοἰοΙοπο

Ιαπωνία Ιο τονΙπο ιΙοΙΙο Ιοτιπο οπο Μ ανοναπο οοεπτπΙΙο πΙΙ

απΙΙοπΙ οοιΜπαΙοτΙ οοΙ παοπίΙο. ΙΙΙ πποεΙο αοαπο ΙοτπΙαΙΙ

ρατΙὸ ΙΙ Γατα ποΙΙα απο ()που·οπταππία 8ατάίπίαο (ΙΙπ. Ι, ραπ. Μ,

οιΙΙΙ.8·ρι·αοιΙ.), οτΙοοτΙΙΙ) μια: Ιο απτο Μ ίΡαπα-Ι)αρίο ο Μ

διπαίοί-Ποπία ( Ρατ!ίο απο . . . ο! δα.πσ·ί-Αασίαο ίπ ποπίουιο

θαοιπασ--ΙπΙιΙ.). Ιου απαίσια πυάίοπο'ιΙΙ ΟΙΙοπα ο Μ πωπω

Ιοοπο (αρααπι ααίοπι πιοαίοαπι οποία ίπ ΟΙίοπαο απτο παπίοπία

θπίπίία.ππί , ο( ίπ απατα, Πίπα Ζαποπίο οποία, παπίοπί.ε

Μοπ£ία ποοπίο, πω.: πα [απο .πί!!απΙαπο, παπί ΙπααίαοίαπΙ,

ΙΙπ. απ., ραπ. απ), <ο·Ιο πΙπππΙποπο Μ Ι)οπ1πε-Νοναε

( απααπί οποία ίπ αα:ία.τ [οοαπασ Ιαπίαία παπα απο ίπ

ι·απΙία.είπαρ ,απατα Βοπια.α-Νοααο_ί·οπίοοσίο δαππ·τί,- τω.), απο

πικαπ ,αππΙιιπποτο Ιο απτο αοΙππΙο-εαΙΙποπ ΙοππΙοπποΙΙΙο (οτ

τιιπΙποεο Μ ΒαεΙα.ο, ο Μ ό'. ΙΙΙαπίπο ρτοεεο αΙΙ`αΙΙπαΙο νΙΙΙαπ

πΙο Μ ΠοιΙτοππΙαποε (απΙΙοο 6'απ·οπίαπαπι), οπο ποπ εοπο εΙαΙο

τοπΙεΙταίο ιΙαΙ Γατα, ο οπο ΙππανΙα εοπο τΙοοποεοΙπΙο Μ

πιοΙτα οΙΙΙοαοΙα ροτ πιοτπΙ οὐ αποαΙοιΙΙ (ΙΙ νατΙα εροοΙο, τοπΙ

εΙταΙΙ απ ρτοΙ'οεοοτο (ΙΙαοΙπΙο Βαοποτο ποΙ απο οΙαποταΙο

ορποοοΙο ΠοίΙα ίπίαποποιίο π δατιίαππα (ραπ. Μ8-π9, ο‹ΙΙι.

Μ 'Ι'οτΙπο, πρ. ΙΙοιΙι·αΙΙΙ, Ι838, Ιπ-8.°). ΙΙ Ρ. ΥΙποτΙο ΑππΙπο

πο αππονοτα πιοΙΙο απτο, ιΙοΙΙο πιιαΙΙ ΙπΙΙανΙα ποπ νοπΙΙο

ποατοππτο Ιο απαΙΙΙα ιΜποταΙΙ πα ΙΜ αΙΙτΙππΙΙοΙο, οοπΙοπΙαπ

ΙΙοιΜ Μ τΙΙοτΙτπο Ι εοΙΙ ποιπΙ, πιιαΙΙ πα ΙΜ οἱ Ι“πτοπο ιΙαΙΙ

ποΙΙα Βίοποίαοα δ'ατεΙα (Μο. ΙΙΙ, ραπ. ΜΒ ΙΙπο α ραπ. Μ!.

ΠαπΙΙατΙ Ι838). ΕοοοΙο ροτ οτεΙΙπο, οοιπο οοπο Μ ποποτΙΙΙο:

Ι.° Αοααο π Βοπαα!ί, ο @απο π δ. θίουαππί: Σ." Ασπαα

απ! ΡοπίαοίαοΙο,· 3.” Λοααο Ιοτ·πιαΙί π 2Ι!α!!αά»·ο)α; π." Αοααα

. αί δααοαάάαο; 5.” Αοααο π δ. Απ£ίοοο; (5.0 Αοααα.ε παΙΙαπίίε

Ι

(οαΙοο) απ Ρί.τοίπα.τ; Ί." Αοπαα αααιία; 8." δαπιί2:α (Ι`οπΙαπα)

τα .τα [ατο·α; 9." Λοααα .ο θάαίπί; ΙΟ. !”απ(απα οαπ.οα ‹ἰί

Βοπαταα; Μ. Η Ιπππίππί (ποΙΙα Νπττα); Π. Ααπαα [οποία

τα 6'απο-Ιου·τα,· ΙΡ». ΑπααΜαί (Μαρια ποΙΙοπτο ο ποτποπΙΙαπΙο);

Μ. Αοααα π Ι.οίαα,· Μ. Αοααα παππαίίαα α ΤαυοΙαπα;

Ιθ. 6"αὐπα παπα (αοαπα παοιΙΙοα) πο πιατα. Νοπ ρατΙο ‹ΙοΙΙα

ίοπΙαπα Ασπασία (αοππο Μο), ‹ΙοΙΙ'πΙΙτα Με οαπα£α Ρί!ίπια

(ο. Ρτἰατπο) απ ί.: ααα, ο ‹ΙοΙΙ'αΙΙτα «ΙΙ ε. ΡΙοΙτο Μ ΡαπασΙσπο,

παπα Λαααα πο· παπα: πιαταοίΙία.εα .τατπτποπΙαΙο ο ιΙοοοτΙΙΙο

οοΙ ΙΙΙπαΙ (ΑππαΙ. απο. ραπ. Ι, ραπ. Π, οιΙΙΙ..ΕΙοτοπτ.,

ΜΙ)ΟΧΧΧΙΧ, Ιπ-ΙοΙ.), ροτοππ Ξ ταοοοπΙΙ ίαΙΙΙ α ΙαΙ ρτοροοπο

πα αποΙ 0οΙΙταπΙοποτΙΙ.ιοτο εοπο οοεΙ αεεπτιΙΙ ο οοοιπρΙαΙΙ,

οπο ίΙαΙ οοΙο τΙροΙοι·ΙΙ πο τοειοτοππο οοπΙαπιἰπαΙα Ια πτανΙΙα

ίΙοΙΙ'ΙοΙοτΙα. Ε τποτπαπ(Ιο οοΙ ιΙΙποοι·οο αΙΙο αποτο αοπιιο παπο

ταΙΙ (ΙΙ Βατοοππα, Ι`αοοΙο νοΙΙ αΙΙΙποΙιο ποπ εἰ ΙαοοΙ εοοττοτο

ΙππΙΙΙΜοπΙο ΙαπΙα τΙοοπο2ια ‹ΙΙ ΙΙπΙ”ο τΙοαπαττΙοί ρτοεΙΙπαΙοοΙ

ιΙαΙΙα ποΜππα παπιτα, απο οεοπιρΙο εΙοΙΙο απτο παιΙοπί

ΙποΜΙπο, οοτπαπο· ποΙ νατΙΙ παπα οοΙΙ'ΙοοΙα, ποΙππαΙἱ ααα

ΙπτΙοοοπο Ιο εοτποπΙΙ ποποΙΙοπο, ΙαιΙΙΙ οτΙΙΙΙιΙ παΙποατΙΙ, αΙΙΙ

απ αοοοπΙΙοτο οοπιοτΙαιποπΙο πΙ`Ιπ‹ΙΙποπΙ ο πΙΙ ειι·απΙοτΙ. Α

αποεπο ποαΙιΙοτΙο, απο ο οοτπιιπο ο πια @πατώ ατπαπΙΙ οοΙΙα

ραττΙα Ιοτο, οαι·οπποεΙ πΙα εοτΙόΙοίαΙΙο,. εο Μ Ιοεοο αιΙπαίο ΙΙ

ρτοποΙΙο. οπο Ι'οπτοπΙοπιΙο απποο (ΙανΙπο Βοπα ρτοΙοοεοτο

Μ ΙΙεΙοΙοπΙα ποΙΙα Β. ΠπΙνοτεΙΙπ ιΙοπΙΙ εΙιαΙΙ Μ ΒαοεατΙ ρτοεοπΙπ

αΙΙα (ΙΙππτα επροτΙοτο οπΙ ναοοΙιιο ποΙΙα εοοπΙα οοΙ 26 οΙ

Ιοπτο Ι889. ΕπΙΙ ρτοροπονα, οοπ αρροεΙΙα ο ποπ ροπτΙοτατα

τποιποτΙα, τα Γατ έι·ίποτποτι: Ιο απΙΙοπο ?απο αί Βοιία.ο, ο τΙΙ

δ. πωπω ροο'απιΙ_ πιοπΙοναΙο , ΜοΙαπΙΙ οοΙο απο πιΙπΙΙα ιΙαΙΙα

ιΙοΙΙα απ.. ιΙΙΒαοεατΙ, Ιπη.ιΙοπαπΙΙο ροτΐ Ια οοεπ·πιΙοπο αοΙ

Ι`οιΙΙΙΙΜο Ι τΙερατιπΙΙ ΙαΙΙΙ ιΙαΙΙ:απιτπΙιιἱεΙταιΙοπο τΙοΙ ναοοΙπο

οοΙ τΙοοοππΙο οοτεο ιΙαΙ Ι828αΙ Ι888, Ι απαΙΙ ρτοεοπ1αναπο

Ιπ αΙΙοια.'ΙαποΙοτππ .οοιππΙοαΜΜ Μο αιωνα 29.89!. Ν).

θ απ” θα ρτ·οπππ(ο_;εοπο.ππρΙἰοαΙπ πα ρτοροεΙα (π αοοοΙΙα

Ι›οπΙπιΙαπι9πΙπ πα 5. Μ. @πο (ΙΙ δαπΙοππα, ο εΙ οττΙΙππ αΙ
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ΙΙοεΙο ι·ορρι·οεοοΙοο4ο οοΙΙ`ΙοοΙο (4843) ΙΙΙ Μ· οοκορΙΙεπ·ο ΙΙ

τοΙοΙΙνο ρΙοοο ο οοΙοοΙο ΙπιΙοοοτο, ροτ οοοοεοετο Ιο εροεο

οοοοεοοι·Ιο οΙΙ'οεο8οΙιοοο4ο ιΙοΙΙ'οροτο. Ι.ο ποοει'οτοΙοο οι

ι·Ιοοονοτο οοΙ 4845, νοΙοο4Ιο ΙΙ 8ονι·ειοο οοο εἰ οοΙνοεεοτο

Ιο ρποΙοοο π.. ΙοοοιοΙοοοοο ρο' πιο οοοοί ο ο. Μοποπο,

ο οοο ἰο ροή 4οιορο εἰ ροοεοεεο οἱ οποιο .ο ι·Ιοοε4ι·οΙτο Ιο

4οποιο ΙΙΙ 5οτιοπο (απο: ΝοοροΙἰ4οοοο). Μο 4ο44ονΙο οοΙΙο.

εἰ ο 4ο4Ιο 4ο ΙοΙ ι·Ιοροοο ο οοοοοιἱο απο Ιοο8οοοΙο οοιο.ο445;

ο οοοεπ'οΙοο ποοςΙΙοι·:ποοο4ο οΙνΙΙο απο 8εποο8οο τΙοιοοο

οοοοτο οοΙ ΙοτιοΙοΙ ε4οιΙοοοοΙ .ο ιιο εοοπρΙΙοο 4188441044...

ΙΙ.

ΕΑΝΟΝΙ

ΒΕΝΑ ίΙΟΙ.ΠΠΙΟΝΙΣ Π! θΒΑΖΙΑΙΜΟ,

ποοοο4ί απο ορ4.ποΙο .οι ροπ44·βοο :Μάο ο. Μοτο, ο .οι οοπ

οίΙίο 4·οοπιοο οιι Ιοί οοοοοοο4ο οοΙ 47 ποοποο4·ο οπΓοποο

ΟΙΙΙ.ΧΙ4. -

4.

Ποστο4., οοπ. Ι, ΙΙΙοοοο4. ΧΧΧΙΙΙ. οοο. ΙΧ. ()ιο·οοάοοι οποσ

οι ρι·ποίο απ, στο οι! .πιπο.ο οΜίποσ, πο. - Εκ (ΙοοοΙΙ. Βοο1.

πιο ΙΙΙΙοτΙο, οπο. ΙΙ, ορ. Μο.οεΙ, 3.9. δοοοί4. που. π οποσ!.

(ποπ. Μο. Ι(ΙΙ, οοΙ. 950, οοο. οο.

2.

Βοοι·ο4., ροι·4. Ι, 4ΙοοΙοο4. Π, οοο. ΙΙΙ. Ροοπί4οο4σ.τ, υπ

ίο.κοίί Ιο2που·οσο, πο. - Ε: οοοοΙΙ. οπο. οοΙ: ΙΙΙΙοτΙο,

οοο. ΙΙΙ, ορ. Μο.οπ, οροι·. οο., 4οιο. ΙΙΙΙ, οοΙ. 204.

3.

Ι7οοιπ., (πιο. ΙΙ, απο. Ι, οοοοεο. ΙΙΙΙ, οοο. ΧΙΙΙ. @πωπω

οιιίάοοἱά οὐ ο!Ιοτ4πτο μπω π! ίοάίοοΖωο πο. -- Εκ ορἱπ. ΙΙ

ε. ΙΙΙΙεπΙΙ ροροο Μ ΑεοοοΙοιο π τοΙΙοοοε Τοττοοοοοοεο ρω

ι4οοοιο ορΙοοοροο, ορ. Μοοεἱ, οροι·. οο., τοιο. ΙΙΙΙ, οοΙ. 927.

4.

Βοου·π., μι". ΙΙ, οπο. Ι(ΙΙ, οοοοε4. Ι, πιο. ΧΧΧ. Βποπο

οπο οοοΙοοἰο Βοο·οίοοτιοποί οΙο. -- Επι οροπ. ΙΙ ε. ΜΜΜ ροροο

»ο ρι·οοο. ΑεοοοΙοιπ, ορ. Μοοπ, οροτ. σο., τοιο. ΜΗ, οοΙ. 028.

5.

Ρεποι., (πιο. ΙΙ, απο. ΙΙΙΙΙ, οιιοοε4. Ι, πιο. Μ. οοπ...

.οοοποο4ο.ε ο. πιοπίο οοοβοιο οοπ.πίοπί πο. -- Ε): 0011044.

ποιο. πιο ΙΙΙΙοι·Ιο, πιο. ν, ορ. ΜοοεΙ, οροτ. οο., απο. ΙΙΙΙ,

οοΙ. 064.

4

θ.

Βοοππ., οοπ. ΙΙ, οοοε.. ΧΙΟ', οικω. Ι , πιο. Π'. οπο.

πιο π: .οοο οπο. πο' ρου·ίοιπο πο. - Εκ οοοοΙΙ. οπο. πιο

ΙΙΙΙοτΙο, οπο. Ι, ορ. Μοοε4, οροι·. Μ., 4οιο.)ΠΙ, οοΙ. 900.

'7.

Παω., ρω. ΙΙ, οπο.. ΧΧΧΙΙ, οοοοπ. ΙΧ , οπο. ΙΙΙ. @οοο

πιο οοοποίοί4 πΙἰοί4ο οΙο. - Επι οοοοΙΙ. τοιο. οοο ΠΙΙοτΙο,

οοο. Π', ορ. ΜοοεΙ, οοπ. πι., 4οιο. Ι(ΙΙ, οοΙ. 964.

ΙΙΙ.

(ΙΑΙΙθΙ*ΙΙ

ΒΗΜΑ (ΙθΙ.Ι.ΕΖΙΟΝΕ Π! (ΙΒΑΖΙ.4Ιΐθ,

Νοιιοο44 ιὶιιΙΙο ορί.<οοΙο .οι ροπ4πΙοο οιιπὶο ο. 8ίοοποοο, ο οοπ

οοποἰΙἰΙ ..ο Ιοί οοποοοο.4ί οι Βοοοο ποοΙἰ οποἱ δδθθΖ.ΧΧΧΧΙΧ,

ΠΠ, ΠΙΠ, ΠΠ'.

4.

Ι)οπο:., ροτ4. Ι, οΙεοΙοο4. Χ, οπο. ΙΙ. Ναι Ιἰοπ ἰοποπο

Ιπἱ πο. - ΒΧ οοοοΙΙ. ι·οοι. ΜΙ (5044) :πιο $γοποοοοο, ορ.

ΜοοεΙ, οροι·. οο., 4οοο. ΜΙΙΙ, οοΙ. 34 3.

2.

Βοοτο4., ροτ4. Ι, ιΙοπΙοο4. Χ)ΙΙΙ, πιο. ΙΙΙ. £'οοο44ίο σασπ

άοοοο πο. - Εκ ΙΙΙοοΙΙο ΒοοοιΙο Ιο οοοοΙΙ. ποιο. Ν, Ροίωοο·ίί,

οοο 8γιοοιοοοο (502), ερ. ΜΜΜ, οριο. πι., 4οιο. ΙΙΙΙΙ,

οοΙ. 282.

3.

Ποου·ο8., (πο. Ι, ΙΙΙε4Ιοο4. Π., οπο. Ι. Ναι οοο οπ:4οπο

ΡεΙσποι πο. - Εκ ΙΙοοΙΙο ΕοοοοΙΙ οι οοοοΙΙ. τσιπ. ΙΙΙ, Ρο!

οιοπό, οπο Βγιοοιοοοο (502), πρ. Μοοιπ, οροτ. πι., 4οιο. ΙΙΙΙΙ,

οοΙ. 274, 275.

4.

ΜΙΝΙ., (πιο. Ι, ΙΙΙεΙΙοο4. Ι.ΧΧΙΧ, πιο. Π. δέ οπο, Ρορο

πι)οπ·.π4Ιο πο. -- ο.. οοοοΙΙ. τοοι. Ι (499), οοο $γοποοοοο,

οπο. ΙΙΙ οι ν, εφ. Μοοοἱ, οροι·.οΙ4., 4.οοι. ΙΙΙΙΙ, οοΙ. 234-32.

5.

Ποο·ο2., μια. Ι, ιΙΙε4.Ιοο4. Ι.ΧΧΙΧ, οοο. Χ. ο παπι::

Ρο)οοο ίοορίοοοιο ουοοοπο πο. - Ε: οοοοΙΙ. ποιο. Ι (429),

οοο $γοιοιοοΙιο, πιο. Π, ορ. Μοοεο, οροτ. πι., 4οο1. 4ΙΙΙΙ ,

οοΙ. 232. ο

θ.

- οπο., (πιο. ι, .οποπ. απο, οοο. ο. πω... «πιο

οιοοίΙοπο ρποοοοσο οποοορίο πο. - Εκ- ορἱε4. $γοιο1οοοἰ

ρο.ροο :ιο Ι.οοτοοοοιο ΜοοἱοΙοοοοεοιο, ερ. ΜειοεΙ, οροι·. οο.,

4οιο. ΙΙΙΙΙ, οοΙ. 24 0.-44. ' Ι

'Ι.

Ποοι·π., οοπ. Ι, οοοΙοο4. Χ(ΙΙΙΙ, οοο. Ι. Μοτο μπασο [να

4οπιίΙο.4· οο.πτο πο. - Εκ οποιο. τσιπ. ΙΙΙ, Ροοοοπί, απο

$γο1ιοοοΙιο (502), οπο. Ι, ΙΙ οτ ΙΙΙ, ορ. Μοοο4,Ιοροι·._·οΙΙ.,

Μο. πο, οοΙ. 2645-04-58. ο ποιο .;

4. 4. " ..ώ Ι.ΐ.:Ι:···

8.

Βοοππ., (πιο. ΙΙ, οοοο. Ι, οοοοε4. Ι, οπο. ΗΜ.. νο.·...-π...

οοοπρο2οοιΙοο πι( πο. -- Επι ορο!. Βγοικοοοοὶ *ροροο` ..ο

Ι.οοτοο4. Μοοἰ‹ιοιο., ορ. Μο.οοΙ, ορο:: οο., Μο. ΜΙΒ, οοΙ. 240.

0.

Βοου·ο4., ροι·4. ΙΙ, οοιιε.. Ι, οοοοιο. Ι, οπο. (ΙΧΙ(ΙΙΙ. 442444::

επ.. μου· οσοοίοιοι ..ο ορί.τοορο!πο |ιοοοποοο, πο. -- Εκ

οροο. Ι ΒγιοοπιοΙο ροροο ο‹Ι Ποοοοι·Ιοιο ορἱεοοροτο ΑτοΙοΙοο

απο, πιο. ΙΙΙ, σο. Μοοε4, οροι·. οο., τοπ. ΙΙΙΙΙ, οοΙ. 242.'



Λαμ Ι)ΙΒΒΕΠ.ΤΑΖΙΟΝΕ ΡΙΙΙΝΙΑ. ΜΒ

Ι 0.

Παρα., ρατι. ΙΙ, ραπε. Ι, σπαρει. ΜΙ, ραπ. Ι. .π φαι σιιιαπ

ορίερσραιωπι άοειαοι·αι αρ. - Ειι ορια. Ι 8γιππιαρΙιἰ ραραρ

ασ 0αρεατιπιπ ρρΙερσρ. ΑτρΙαιρπ. ραρ. ΜΙ, αρ. Μαπει, σρρι·.

ριι., ισιιι. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 2Ι2.

Μ.

Πορτοι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΙΙΙ, φαρει. Μ, ραπ. ΙΙΙ. .Μαρασ

ι·ιΜια.<ι ααα ίπίπιία.ε αρ. - Εκ ρσπρΙΙ. τσιπ. Μ (003) επΙι

$γιππιαρΙισ, αρ. Μαπει, σρατ. ριι., ισιπ. ΜΙΙΙ , ρσΙ. 208.

Ι2.

Παω., ρατι. ΙΙ, ραιιε. ΜΙΙΙ, φαρει. ΙΜ, ραπ. Ι. Νικαια

απορια .επτα ρα·ϋπ ραποπα·πι αρ. - Ε; ΙΙΙισΙΙ. ΒππσιΙ. ιπ

ρσιιρΙΙ. τσιπ. ΙΜ ΡαΙιιιαα (502) επΙι $γιπιπαρΙισ, αρ. Μαπει,

σρρτ. ριι., ισιπ. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 279.

ΙΒ.

Πορι·οι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΙΧ, φαρει. ΙΙΙ, ραπ. ΧΙΜ. Μίρκα:

|ισιιιιααπι ρααραρ αρ. - Εκ ΙΙΙισΙΙ. ΕππσιΙ. Ια ρσπρΙΙ. τσιπ. ΙΜ

ΡαΠιιατί (602) επΙι $γπιιιιασΙισ, αρ. Μαπει, ορια. απ., ισιπ.

ΜΙΙΙ, ρσΙ. 28(ι.

Μ.

Πορι·οι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΙΙ, φαρει. Π, ραπ. ΧΧ. Μια

Ιἰροαι ραραο ρι·ρορΙιαπι ορρΙοείαο αρ. - Εκ ροπρΙΙ. ι·σπι. ΙΜ

ΡαΙιπρα (502) επΙι 8γπιιπαρΙισ, ραπ. ΙΜ οι ως. αρ. Μαπει,

σρρι·. ριι., ισιπ. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 26'7-68.

ια.

Πορτοι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΙΙ, φαρει. ΙΙ, ραπ. ΧΧΙ. Ισιάιριιο

ρα αΙιαι·ο Πα ρι·οροι·αρο ροι·ιιιίιιίιαι· αρ. - Εκ ρσπρΙΙ. τσιπ.

ΜΙ (00 Ι) επΙι $γπιπιασΙισ, αρ. Μαπει, σρρτ. ω., ισιπ. ΜΙΙΙ,

ρσΙ. ΒΙΙ.

ια.

Πορι·α., ρατι. Π, ραπε. ΧΜΙ, φαρει. Ι, ραπ. ΕΜΠ. !ιι

οοπωπίσαρ ία θαιιρροα.ιι ορριορία αρ. - Εκ ρσπρΙΙΙσ τσιπ. ΜΙ

(ΜΗ.) επΙι $γιπιπαρΙισ, αρ. Μαπει, σροτ. ριι., ισιπ. ΜΙΙΙ,

ρσΙ. ΜΙ.

Ι '7.

Πορτια., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΜΙ, φασει. Ι, ραπ. Ι.ΜΙΙΙ. .ραι

Μαι· α (πιο ριά σαιπίααι ορρίο.ιίαινια πσιίιιαιπ αρ. - Επι. ρσπρἰΙ.

τσιπ. ΜΙ (ΜΙ.) επΙι 8γιπιπαρΙισ, αρ. Μαπει, σρρτ. αι., ισιπ.

ΜΙΙΙ, ρσΙ. 2.42.

Η!.

Πορι·οι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΜΙ, απαιτει. Ι, ραπ. Ι.ΧΙ. Ρω

.το.ρει”οπρε φωσ αιιιιερ·αίαραο αρ. - ΒΧ ρρΙει. Ι ε. ΒγιπιπαρΙιΙ

ραρασ αι! Παρεαι·ιπιπ ρριερσρ. ΑτσΙαιρπ. ραρ. Ι, αρ. Μαπει,

σροτ. ριι., ισπι. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 2Ι2.

Η).

Πρρροι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΜΙ, φαρει. ΜΙΙ, ραπ. ΧΧΙΙΙ.

Νοκ ρΙαριιίι Ιαίριιπι επιιιιοπάί ίπ αρριο.ιια αρ. - Εκ ρσπρΙΙ.

τσιπ. ΙΜ Ρα!ιπαι·ί (802) ραρ. ΙΙΙ, επΙι $γπιτπαρΙιο, αρ. Μαπει,

σρρτ. ω., ισπι. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 20°7.

20.

ρω., (ω. ιι, ραπε. πρ, φαρει. πι, ραπ. Χιιιν.

παρα φασαρία ι·ρΙιρίσείε αρ. - Η ρσπρΙΙ. τσιπ. ΙΜ Ραιιιιατι

(502) ραπ. ΙΙΙ, επΙι 8γιππιαρΙισ, αρ. Μαπει, σρρι·. αι., ισπι.

ΜΙΙΙ, ρσΙ. 268.

2Ι.

Παι·ρι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΜΙΙ, σπασει. ΙΜ, ραπ. Ι. Ωαιριαπ

απο ορίερσροριιαι, ρρραιριρτσραιπ, άίαοοιισι·αρι, αρ. - Εκ

ροπσΙΙ. τσιπ. ΙΜ Ραπιαι·ι (002) επΙσ $γιπιπαρΙισ ραπ. ΙΙΙ, αρ.

Μαιιει, σρατ. οπ., ισπι. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 20'Ι.

22.

Πορι·οι. ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΧΜΙΙ, φαρει. Ι, ραπ. ΙΙΙ. ΙΜοριιο

ιιι-Μπαρ απ! ιιιιριίαε ιι·αιιαίι·ο αρ. - Εκ ρριει. Ι Βρπιιπαριιι

ραραρ απ Παρεατιπιπ ρριεσορ. ΛτρΙαιρπ., ραρ. Μ, αρ. Μαπει,

σρστ. ριι., ισιπ. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 2Ι2.

, α..

Πορι·ρι., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΧΧ,φαρει. Ι, ραπ. ΜΙΙΙ. Παρα

φορ ιιι ροοπίιοπιία ραερι)αιπα.τ αρ.- Εκ Πορροισ ε. ΒγπιιπαρΙιἰ

ραραρ, αρ. Μαπει, σρατ. ριι., ισπι. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 280.

2!.

Παρα., ρατι. ΙΙ, ραπε. ΧΧΧΜΙ, φαρει. ΙΙ, ραπ. ΙΙ. Πα

ριοι·ορ (Μαρ υδάιιαι·ιαπ, σο! ααα"... αρ. - Εκ ρριει. Ι

ε. $ριπιπασΙιι ραραρ ατι Παρεατιπιπ ρριερσρ. ΑτσΙαιρπ. ραρ. ΙΜ,

αρ. Μαπει, σρρτ. ριι., ισιπ. ΜΙΙΙ, ρσΙ. 2Ι2.
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Ρ. Ο. Ν. 1001.

Ρ. Ε.. Ν. 11101

0 10115.

?. 11. Ν. 1010

0 11110

Ι)ΙΒΒΕΒΤΔΖΙΟΝΕ

5ΟΡΒΑ 1 ΜΟΝΠΜΒΝΤΙ 8ΤΟΡ111Π Β ΠΙΡ1.ΟΜΑΤ11.11

ΠΙ $ΑΒΒΕ11ΝΑ

11111. 81111000 111

Β101·α, 111α 1101010011 0 Ια 0101111 1101 111αΙ1, 0110 0111100010

Ια 8α1·11α811α 1101 0111111 011111 1101 0001110 0011001010. 1101010

1101 1100111 1110111111 1011 0α1α0011ο 1110111110 0 1110011000, 01110

111α1ο 0110111110 11100110, 0 0010110 αμμα11α110000 α1Ια 0100011

01000010 110ΙΙ'α11110ο 1110110), 0 11010110 α 101 0ο11118Ι1α000

110ΙΙ`α1111111α1110 0 11αΙΙα 10100111. 11100110 0 1011110 111 001 0811

0000011 μ11111α1110111α 1 1008111 111011111011αΙ1 11αΙΙ'1001α. 1101010110

0010 α100110 0101110110, Ια 1101111 01010110 1100111 0111ατα1110111α,

0001110 011110 111.110 α 1101100011 Ι0 000 1000101001 1101 1110

1·αΙ1 001111; α 1111 1100010 10 010 α11110α 0 11001Ια, 0110 11

0101110111 0100110 1111111000 αΙΙ'α11110 10112 1101111111 10181110(1).

8011110110 Ι'αΙ11110ν1α101·α 111 110αΙΙ'10101·1α 11011 1Ι10α 00010000

111α1110, 0110 1111101110 10000 01100 1111101100 0111110 1111001000,

010 10111111α 000 α180111α111α101 1111110 1101011001 1101 Τ1·01101

0 1101 11011010, 1 11111111, 1101 11101110 10 10101000 1101 111

00111 α 1101 1110001001 1101 11011110 α 1101 11011110 α11110 110110

010000 000010, 0 1Ι 1110101110 11'11110011101α 0101110000 1111 μαμα

1110101101 111111 α 1100110 110110 1100 10μ01111Ι1011α, 0110 11

11010000 Ι`1001α 11111 8111110001, 11111110 11001110 0110011110 111 1110

0100, 001110 0011110111010 1111110 0010011000 0111001100, 0110

0000101000 1 11111 α 10 10110 001110 (3).

80 1100101 01001111· 10110 α811 0000110011 0011111111, 1 11101101

00111Ι1α1101011ο 01110 1100 νοΙ10 0011110 1111011111 001 001111α1·10

11αΙΙα 8011108110 (1). 11111 01000010 0111111111 1111010110 11110110 000

1011010 0011 111010 α 11011 00111010 101100 1111101111, α 00μ1·α

0111 00110 0110111110 1111001110 10 11001110 11αΙΙ'01011110 111000

8Ι1101α 110110 1101011110 11011000 (δ), 0 11108110 0111111101 Ια 1110000

1111110 0μα111110110110Ι 1016 ο 101'7, 1111111 110110 10110 011110

(1) 1011. 111 0100011110. 0111110, 0118. 115, 001. 1.1.

(9) 17011. 111011. 1111 Ψ100, ·Β100101·. Η1.1101·. 110.100., 1111 111111. 1008 ,

010000 1Ι 1110101011, 1101. 1101. 00110101., 1010. 111.

(3) Υ011. Τ101101,.41111011 111 111.110, 0110111110 1004 α 1005, 11118. 0 0 008.

(01110. 111 1111011111, 1789). - 80110111, Η10101·. 8111100110., 1111 111111. 1005,

001. 936, 110. 0111010001, Τ110.<1001·., 0111111011. 00111.1101.110110., 10111. Ι,

01111. 1. 1.11 0100011 0001001000 01 10880 1101111 01011100 ΙΙ 11100110 111

1100111010 0111111010, 1100110111 11αΙΙ'08110111, 110110 10010, 10111. Χ, 001. 017,

0 11111 81801110, 111.11. 110 100110 1101., 1111. 1011, 0118. 1137-1113 1111 111111. 1004

0 1005 101111. Ρ1111100101·1., 1501, 111-101.).

(4) 1011. 11111101, 0001. 1:11., 1111 111111. 10111. - 1101111111, 0001. 011., 1111

11011. 1019. - 81801110, 0001. 011., 1111. 17111, 0118. 189, 1111 111111. 1019.

(5) 1011. 0101111011, 10 1101. 00 8100111001 , 01111. 0101110100. ,

ΜΙΙ(11)ΧΧΧ11.

111 11011010 α 111 Ρ10α. 111 11000111 01111000 00110011101110111α

10111 8Ι'1ΙΙ0011α1011 0 11α11·α1011 110110 0000 1010110110 11' Ι1α

11001), α 110 1α11110 0101001010 1Ι μαμα Βα11α11011ο 11111, 11

110α10, 1110000 11111 10118111 0001110011 0 1111110 1000000011 1100

1010 1101 801111, 11α11111 Ια 01000 0011110 1 1101111111, 0 0000

010110 110ΙΙα ν111011α 11 μ000α111111αι110 1101110010. 110111010

1010 111 110001α 1111μ100α 1110111111 0111101110 0111Ια11ο 1]αο 1111

1110 111 8α111α811α, 0110 1101111001 10 11011111 001 0001 1100 11811

(1001α011110 011 1100010810 (σ), 1:111α11· 0011010111 ματ 010111 0

(0) 11011. 'Ι'1ο1101 0 1101111111, 100. 011., 1111 111111. 1015, 1010 0 1017. -

81801110,100. 011., 1111 111111. 1015 0 10111. - 1211800111 110111 11110010 αν

11011111101110 1101Ι'0111100 111 110111 1100 1111111 (Ι101. 0001., 10111. ΙΙΙ, 001. 354,

01111. 1101101., 111000Χ1Π11,111-101.). 11 1011111 0111111, 0011110110 111 011 100811

1101111 0011 0101111 000100111011011 111 11101110 (80001. Ι'101·0111. 0001. 01000111.,

10111. 111, 1108. ΟΧΧΧ, 01111. 11010111., 111ΒΩΟΙΝ111, 111-Μ.) 111011, 0110

11100111 01 0000011000 8010101001 0000001008 0 8010001111 0000001001 ,

011110 2111110, 001 0001101111; 111 111110 10080 001 1101111 0100011 0011 000111

0011110 0111 0100101111101110, 0110 010 0001111110 1101 10117: 1411110 ΜΧΙΠΙ

0001001101· 1111100000 01001100 00111 1111000110 00101101 100010 1101101001

1110000111 0001110111 011 01010 000110 1110001001 0010000010, 1000111 501·

1111ι100 , 110001 00111 [1·0011110π1 001110011.100010110 11101110 0010111111 , 1110

1101111 0001, 0001000 101·1.11110110011 0001001. 5011 00111 11010111 2110001110

11001101 1000001000”, 1101001 0101110 1110011110 0101110 111 001·11201001 1111

000100 001. 0000100100 1300111011: 1001111100 1101011100 11100100 0001010111

11101010:: 1011000110 0010 0111110110, 0100 10110100 10101111 0.1101010.1(0001·.

01 100. 011., 0118. 13111011).

(7) 0001001100 111 1111110 Ωα0 10 1101110 111 01110010 01010, 01111100 10

Τ1α110101010 111 11011111 010000 111111 00110 8010010110 0110 0110111110 11 110

1100010 1101 0011011 111111 10 8011108110, 0 10 11010 111 1110111 110111. 110111

0010 1100010 1111111010 01 10111110 110110 1010010110 111 11011111 1111111 11111

0011100111111Ι0 111 1301110110, 1 01101 10011111 1010110 1100110011 1101 1529 111

11011011 0001010 110811 8008110011 1110110 1101111 0100011 011111 , 1101 1111010

001010 1 8111111 01111010 1101100011 1100108111; 11010111 1101 0111101010 1101

01101110 1111111 11111 10110111 11110110 0001111111 1111110 00011010 0008110010, 0

0000080011 111 1101110 1101101110 111 8111110800. -- Α1111010010 11110, 11011

1110110 10018110 111 0001111111110 1101111 010111, 011 0111010 11'1111110 0111110 0110

1101 0111011110 010000 Ια 00110 111 11111110 Ια Ι111011111000 1101111 8011108011

11111 81080 0111000110, 10 ν01011110011110 110110 11111110 011 01111100 1011010 ,

00001010 11080111111110 11111 01101 0011 11101111 01111111. 118110 111 Α111101α810

10 8011000110 0110, 11 11111110, 01100010 0011 00011100 111011101·0 11111 0111110,

0 110 101 1111011110 1101111 ν111 0001001α0110α, 01 1000 0111111110 111 1101110

001 0110 1118081111, 0 001· 10 0000110011 1101111111 110ΙΙ'01111110 000 , 0 111

1101110 001 α0001110011110 11 0111111 1110801111 1711, 11 1101110 10 01010 111111

1118111111 1101 011111111011110, 00110 11 1111110 111 8. Ρ1α000111·. 11811 1010 010

01001 110111, 0 01110 11011 11101111 1110111110011211 10 0011 01110011 11101010, 0

111011 111 11011111 1101 1087 00110 11 001111111α10 111 17111010 111. 1.11 01111

1001001111 111 μ011101011111 0011 11110 1001111000 1111111 1101111110 111 8. 111110

00110 1101 1338 1111 Α1111111α10 0 0011111110 (1110 1101111 0100011 01111 1011118110,

1 11111111 111111111101110 ν11111001111101110 00110 1 10001111 1101 τα 111 0111801111;

Ρ. 11. Ν. 10111

0 11111.
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! ε!! !!!$$!·)!!”ΓΑΖ!!)ΝΕ

Ρ.Ε. Ν. ιοι·).

ροπ !ο1ιοπο, ροι·οι·σ ο!οεμιοιιισιιιοιιιο ρισεεο !! Ροιιιο!!σο Ισ

οειιιεει σο!οι·οοει σο!!ει ειιει ρσιπ!σ. Μο ρ!!! ο!ιο !ο ρι·οο! σ!

σιιοει! εστι!! !!!ιιο1π·! ο 1ιιεε!!!ν! ρο1οι·σπο 1οπιισ ιιο!!'ειιι!ππο

σο! ειιρι·οιπο Βοπσποει ! πιο!! οιππει! ε!ππ1! σ! οσ!ιιιο.σ!.ιιπσ

1οιι·ει σσιιοιι!οσιει οι! !ιι!”ο!!οο, Ισ οι·ιισο!ι!ι ιιισοι!ιο11ειιιειθ),

ο !! σο!ι!!ο ώ ρι·ο1οι!σιιο ο ώ σ!ιιιο, ο!ιο ! σε!! ώ υπ

!ειοεεσ π!εοσιιο ρ!οιοεσπιιοπιο !πνοοσνσπσ σει! ρεισι·ο ιιπ!ι·οι·

εσ!ο σο! σποσοπ1!. Β ρειρει Βοιιοσο1ιο οοιιιιιιονοπσοε! ει!!ει

πιιοπιο ει! ι·ειοοοπισ ώ τοπιο εο!σειιπ·ο, ο σ! ροπ!οο!ο ο!ιο

οοι·ιοει !ιι Ιοσο ρε' οοπ1!πιι! 1ι·!οιι1! σο!!ει !ισπ!ισπ!ο εειι·ειοοιισ,

ιιισιισσ οπο !οεει!ο ει Ρ!σει !! νοσοσισ σ`Οει!ει, ει!!!ιιο!ιο !π

νσοσοοο !ο ειππι! ώ ειιο!!ει ρο1οιι!ο ι·οριι!ι!ι!!οσ ροι· !ει !!!ιο
_ σω,.

πσι!οιιο σο!!ει $ειι·σοεπσ ω. Ππ`σιι!!οει σι·οιιειοει ρ!εειπει ριι!ι

!ι!!οει1ει σο! Βει!ιιι!ο, ι·σσοοπισ οσο ποιοι·ο!ο εσπιρ!!ο!ιο σιιοε!σ

Τοσο: Μ! Η!!! (!ν! ε! !οεεο) πο! !σιιιρσ ε!! Μαιο" Ιασι

σσε!σ οι·.εοσσσ σ! ΡΙ.ι.ι·σ, Ισ μαρια σο!! Ισ ο!ιίοι·ίσια .ισα ιιιαιιιΙσ

α Ποια α ρι·οιΙισσι·σ Ια σ!·σε·σ σι δαι·ι!!σσα σσιι!ι·σ α!!! δα

ι·σοίοί Ισ οαι·ι!ίιιαΙσ ε!Ο.ι!ία, α! σιιαΙΙσ Ισ ιΙα!!σ οσ.ιι·οοσ σΙΙσ

σσαιαπισ σ! Ποσα .ιιισι·ίσσασ ε!! /αι· ρα.σ.ιαρρίσ, ο ι·ί!σπιο!σιισ Ισ

σσιι[αΙσιιο σοπ·ιπι!ρΙ!ο, σπαει! !οτο σ! ιΙίσοι.ιο: ισ, νοπσ!εει !ει

ιποι·ιο ώ !!ι!ειο; ο [οσο !οτο ΙπισίΙσρία!α Ια δαι·ι!ιρασ, ο

ρα.ι.ισσου! ο [οποιο Ισ ρι·αιιιΙσ ιΙαιιιισ ω).

!! Εσπιιιιπο ώ Ρ!εει, ιισιι ιισ!οπσο σει σο εο!ο σι·ι!εο!ι!ειι·ε!

σ!!'!πιρι·οεει, ο!ι!σιιισ !`σ!ιι1ο σο! θοποιοο!, ! σιισ!!, ει!!ο11ει1!

σο! οοιιιιιιιο νειπ1σεε!ο,ειεε!ιιιιοοπ·ο ει! πιιν!ε!! ρ!εειπ! !σ !οιισ

Ποσο, ο ε!ιιιι1! σ! σσερο!1ο σο!!”!εο!ει., σ!ι!ι!!εειι·οιιο !!!σειισ

σσ σ!ι!ισιισσπσι!ει, ο ει ι!!ιιεε!ιε! ρι·οεισπισιιιο πο! οπο πει

1!νο π!σο σο!!'ι'!!ι·!οσ ω). Πο!! σο!!σ ν!11οπ!ο, πιο !ιι1οιπρο

ι·ειιι!!, ο Οοιιονοε! ο Ποσο! !π!οιισπισιι!ο πο σ!ιιισσι·οπο. Π!!

ιιιι! !ο ιροε!!ο, ε!! ει!1ι·! ε! !ιειι·ει11οποπο !σ ιοι·ι·σ σε!! ιιο

ιιι!π! (τι). Πσ!!ει !ιι·ιι!.!σ ιιισι·οει1ειιιι!σ ιισσειιοι·ο ρι·!ιιισ !ο !π

ε!οοοιιιο σε!! ε1οσεο ειιιοει ροι·ρο1ιισιο ! ιισιιι! σο! ρεισι·σ , σο!!ο α!σ ο

σο!!'εινσ οπο οσ!!'!εοι·!ι!οπο 1'σ11ει ειρροι·ι·ο !ιι 8. (!ι·!εοεσιιο πιο! 1068

ιιιι!!ει 1οιιι!ισ ο!ιο ι·εισο!ι!ιισο !ιι !σι·ο σοιιοι·! σο!. Ο!ειοοοπ., Η!. Πο

αιστι. Ροκ!!! ο! δ. Ι!. Ε. Οστά., 1σιιι. Ι, Ισ!. 418,19, ο !ο Νο1σ σο! νι!

!οι·ο!!! σ!!'σιιπι. 1084. - Ρ!ειιισ, Οροι·σ Με: σ! Βασικα !!!ι. Π, σειρ. ΧΥΙ.

- Ε'ιιιιιιοο!, 7'ι·α!!α!σ ιΙσΙΙσ οροι·ο ρ!σ σοοΙοσίασ!., !!!ι. Π', οσρ. Χ. -

Το!ει, Ι)!.:ίσι1. Νασο. α!! 5αι·ι!! !!Ιαι!ι·!, νο!. !, ρειε. 100, 1'70 σ 171.

(1) .Μπα !0!7 /α!! ι·ονσι·.ιασ Ι!!ιισα!ισσ έ!! δαι·σαιάσειι, σ! σοφά! ε!!

σ!υ!!α!οππι ασιΙ!!!σσι·ο, σ! Ιισιιιίιισσ π.··ίνο.ιι !ιι σι·ιισσ ωστοσο οιο. οιο. (ΟΙιι·σει.

ράτσα., ειριισ Βει!ιι1., ι!!!ισ·ο!!αιι., 1οιιι. Ι, ρσε. 450). Οιιοο!ο ο ιιιιο σο!

1ειπι! Μ!! !›ειι·!ιειι·! ο !ιοε1!σ!!οσπιιιιιοοε! σει 111οιιι·ι·ο ο 1ι1ιισιιι·ο !ιι 8ειι·

σσεπει. Ι.οι·οπιιο σει νοι·οιισ, οοε!σ νοι·οιιοειο, πο! ειπα ροσπιισ ειι!!σ ειισπ·ι·ει

σ! Μει!οπ·οει, εοπ!11ο !ιι οεσιιιο!ι·! !ει!!ιι!, ο ριι!ι!ι!!σσ1σ σει! Μιιπει1οι·!

(Και. !!σ!. σσσὶρ!., 1σι1ι. Ή), σοοοι!νο ριιιο!!σειπιιοιι1ο ! ισι·ιιιοιι1! ο !ο

οι·ιισο σποτ!! ο!ιο οο!οεισ !εισι·σιιο, ο ι·ο εσι·ειοοιισ, !εισοι·σ εο!Τπ!πο ει'ιιιιο!

ιισεεο11! (!!!ι. ΙΙΙ, ρσε. 194).

(ο) να!. Βιοο!σι·. Μπα!. ρ!.ι·σει., ειρ. Μιιι·ειιοι!, Με. !!α!!ο. ιισι!ρ!σε·.,

1οιιι.νΙ, σο!. 107. - (Παοκ. ΙΙ ρ!.ισιι., σρ. Πε!ιο!!!, οροι·. ο !ιισε..σ!ι.

- Εο!!σ1σ, Με!. σπασω., !οο. σ!1., σε! οπο. 101!. - $!εσιι., 12ο πρι. .

!!α!., !!!ι. Υ!!!, ρειε. 190. - Τι·οιιο!, οροι·. ο !ιισε. οἱ!.

(3) ΟΙιι·σιιιζσ·. επεσα. ασ απο. οσοι!. σε! απο. !.342, ρι·σεοσ !! Βιι!ιιι!ο,

!!!!ισοΙΙσπ., 1οιιι. Ι, ρειε. 449, οσ!!. !ιιοοιιο., ΜΒΒΕΙ.ΧΙ, νο!. 4 !ιι-Μ!.

(4) Μ!ο!ι. σει !!!σο, Βι·εν!απ·. Ιιίο!σι·. ρίιιαπι., ειρ. Μιιι·σ1οι!,!οσ. ο!1.,

- Ο!ιι·σιι.ΙΙ Ιι!.ο!οι·.ρ!.ισα., σρ. Πε!ιο!!!, !σο. οἱ!. - Ρο!!ο1σ, ΗίοΙσι·.εσιι.,

σρ. 0ι·σον!ιιπιι, Με. ο!!. - 8!εοιι., Με προ. !!α!., !σο. ο!1.-Τι·οιιο!, ουσια!.

ιιισσο., !σο. σ!1.

(ει) 8ο!ι!›οιιο !! Εο!!ο1ει, (οροι·. σ!1..), ο σορο !ιι! !! 8!εσιι!ο, 1Ιοσσειι.

!ια!., !!!ι.Υ!!Ι , ρειε. 100, σ!! σιιπ. 1010) πι!σε!ι!ιιο σιποιιισ !ει!ιο, !ιι!.

1ειν!ει !! πποσοο!ιιιο ο ει!ιοε1ει1ο σει οπο Οτσιισσα. οποιο! σοιι1οιιιροι·σποσ,

ο σει σιιο ειπ1!ο!ι! οσιιιιιιοιι!ει1σι·! σ! Ι1ειιι1ο , Βοιινοιιιιιο σει Ιιιιο!ιι ο

11ι·!ε1ο!σπο Ι.σπώπιο. 1.οεεοο! πιο!!ει ρι·!ιιισ , εο11ο !ει σει1ει σο! 1091,:

ιν!!! σ!!!σ απου !! ΡΙ.ισιι! [οπο σ·οοιρασπίσ σο! Οσιιουσσό α σοιισα!!!σι·σ

Ισ δαπά!επιι , ο ρσιιοστινΙ .ισ , ο "ποΙ!ο ο ι·ιισοΙΙσ , ο ρου· ,ιιισσο σο

ιιιιιιισ οοιιι·σι·ι!!σ α!!! @σπασει Νικαια Ισ ανασα, ο σ!!! Μισο! Ισ Μπιτ.

(σρ. !!ει!., ιΙΙΙ.€σοΙΙ4111., 1σιιι. !, ρειε. οπο). !! εοοοιισο ρο! οοτ!ιισ : !πι.ιαΙσ

ι·ι·ι·ιιρσια!α σ0!ινοιισι°ι!7ι! !ιι!ι·ι· σο, απο!! .Ισειιιστωο.π ανία!! ρι·αιιιΙσο σο

ρσι·!αι·οιι! σιι!ιΙσα!ιΙ ρι·ιιοιΙεισ οπο! .παρα !σι·ι·σιιι; Νασο! ιιοι·σ Μισο

ι·πιι! .ι·ο!ιισι ιιιιι!ιισι (σρ. !ι1ιιι·ει1οι·!, ε!ιι!!σιι!!. !!σΙ. πια!. σου. , Ισια. !,

ν!σ!ο, ρο! Ισ σ!εοοιιο!σιι!, !ο οπο!! ώι·οιιιροιισο !ιι ειρσι·1σ

επσι·ισ1ι·εινσε!!ειι·σπο πι!εοπειπιιοπιο !ει θσι·σοεπει ε!!ι !εισοι·σ

οι! εινι·!!!1ει. !.ιιιιεο ο σσ!οι·σειο ρο'θειισ! !ιι !`ειι·ιιιοεε!σι·ο

οσο σιιο .ι·οριι!ι!ι!!ο!ιο ι·!νσ!!. Ωιισ!ιιπιιιιο ν!ποοεεο, πιι!!ει

ι·οοιι!ο ρο!! οοε!,”ιιισ ρ!οπσ, ο ρονοι·σ !ιι εοι·ν!1!ι(6).

Μιιο.ιι·ο !πιειπ1ο ι·!1οππὸ ρ!!! νο!ιο σσ!!'ειπ1!οει !.ιιιιι, ο ι·!1οπ!.ὸ

! πο! ειροπ1!, ο ! οσιισσριι1! εοπ1!οι·! σο!!'!εσ!ει: πιει ! οσον!

ρσσι·σπ!, σ!ιο 1”ειοοειπε! ο!ι!ειιιισπο !!!ιοι·ει1οπ!, ιιιοπιι·ο !π νοι!!!ι

ποπ οι·σιιο σ!ιο ‹›ρρπ·οεεοι·!, !σ ι·οερ!πσοι·ο σιισε! εοπιιρι·ο οσπ

ι·σιι!σεε!ο, ο εο 1ει!νο!!ει 1`ιιπ·οιισ ροι·σοπ1! !σ σεεει!!ι·σπο 1σε1ο,

ο ρ!!! ν!π·!!ιιιοιιιο, 1!πο!ιο ποΙ!ο ε!ιιεισ πιιοι!ι σο! εοοο!ο, οοπ

ει·σπσο ε!οι·ιο σ'ειι·ιιισ1!, !ο εσοπ1!εεοι·σ σ! ιιι1ιο, οσπσιισοπ

σσ!ο, εοοοιισο σ!οιιιι!, ρπ!ε!οπ!οπο ο πισπο!ρ!σ σ Ποεειι·ο(“Ι).

θ!! ιι1οπ·!ο! ρ!εσπ! ι!Ιοι·!εοοιιο ει! 1οιιιρο ώ σιιοεισ ν!ι1οπ!ει

σο!.1089). Ι..σ σπασει ορ!π!οπο ο σ!ιιιι·ειοο!ει1σ σε!! Ι..ειιισ!πο (Οοοι·ιιισιι!.

ει! οσοι. ΧΧ!! Ιο/οι·ιι. σ! Ιισιι1ο) , ο ρο!· οιιοο1ο, ο ροι· νσπ!ο ει!1ι·σ ι·ει

ε!οιι! εισσο11ο σσ! Τι·οπο! (.1πιιισΙ.ρ!.ι., ρειε. Μ), ρσι·ο !πιιισεει!ι!!ο, ο!ιο

πο! ρπ·!ιιιο 1οιιιρο ει!πιιοπισ σο!!ει οσποιι!ιιισ σο!!'!εο!σ !ιι οσεει ειννσπ!εεο

!ιι οσο! !ιι·ιι11ο ιιισσο ο!ιο ο! ο ι·!Γσπ·!1σ.

(σ) Ροι· ποπ ειι·ι·οοειι·ο !ιι ιιιοπο !ο πιιο!1ο 1οο!!ιιισιι!ειπιο ο!ιο ε!

!ισπιιο σο!!ο εειι·σ 1ι·ει ι Ρ!ιιειπ! ο Οοιιονοο!, ο!ιοι·σ ιιπι ιιο!ο ρειοεο σο!

!'Πε!ιο!!!, !π σο! !ο ιιιοσοο!πιιο εσπσ σσιιιροιισ!ει1ο. Εε!! οοπ!νοι @οι

Ποσα! ο! .Ιαιισσιιισιι !ιι Τσι·ι·ι!απσ _!ασίσα!ιι σ.ι.ισιι!, .Ιαιιιιοπ.ιοπ τοσα·

πιο! Ρ!.ισιισσ σ.ηισΙ!αι·ο σε 5ασσίτιία, σ! οσοι πώ! ι·ο!!ποι·ο ; σ! σιισσινέ.π

ΙιοΙΙιιιιι !ιιι·οροι·αιι! , !σιπισπι σσν!σ!! σ Ρώσσοι βιοι·ιιιι! : έπιασε σοτΙσιιι

σπιτια !0!8 Ρώσο! σε !σ!σ 5σπΙ!ιι!σ .Ισιιασπ.ισ.ι σει·ριιΙσι·αιι! (Ι!α!. ειαι·ι·.,

1οιιι.ΙΙΙ, σο!. 365). Ε ποσο! ο!ιο Ισ ιισι·ι·ειι!οιιο σο!!'Πε!ιο!!! ο 1ο!1σ σ!

μου σει ιιιι'ειπ!!οει σιοπιιοσ ρ!σειιιει, οοιιιο !ο ει!Τοι·ιπισ' σε!! ιιιοσοο!πιιο.

_ (7) Βορσ !! 1017 ε! 1ι·ονει πο! ιιισιιιιιιιοπ1! ε1σι·!ο! ο!ιο 1ι1ιιειιι·ο σε

σει!! ει!!ι·ο 1ι·ο νο!!ο !ιι 8ειι·σοειιει, σ!σο πο! 1018, 1091 ο 1050. Α!πιιοπο

οοπο οιιοειο Ισ 1ι·ο1σι!οπ! ρ!!ι !ιιιροι·1ειιι!.!, σο!!ο οπο!! ο! !ιει ι·!οσι·σο.

Ιιο!!σ ρι·!πιισ ο! !οεεο ιιο!!' ειιι!!ε·σ θι·σιισσα σ! Ρέιια: σπιτια Μ!!! τω·

ΙΙΙσρσ!ιι.ι ι·οο!ιισ!! 5σπ!!ιιίσαι, σ! σοεΙοιπι οποσ Ποσα! σ! .Ιατιιιοπισ.ι ι·ο

οιιροι·σοστιισ! Μειώνει (Ποια σΙιι·οιι. ρίι., σρ. Πε!ιο!!!, Πα!. σου. ,

1.οιιι. 111, σο!. 855 ). Βσ!!ει εοοοπσει Γι! Ιοσο ιιιι'ει!!ι·ει οι·οιιειοσ ρ!εισιιει,

!ιι σο! ε!ει εοι·!11ο: Με! !02! Ισ το Μιαιο!ο [απο .πιο .ι·/οι·:.·σ τοποσ ότι

8απΙΙσπα, ο σοι·σιισ.ισσιισ, σαοσία!! Ι! σι·ίο!!σειί. Ε ειιι!ιισ! ειρρι·οοιισ ν!

πι! εσεε!ιιιιεο: Νο! σ!!!σ σιιιισ Ι! Ρ!.ισιι! [οπο σσαιραειι!σ ι·ο'Οσπιουσεί,

ο ι·σιιοα!.ι!αι·σασ Ισ &ιπ!!ριιιι (ΟΙιι·οιι. ρ!.παιι., σρ. Βιι!ιι!., ΜΙ.ισεΙΙσπ.,

1οιιι.1, ρειε.449). Ε σο!!ει 1οι·ιει οσ ιι!!!ιιισ σ!σο !σ θι·σπισσα ροο' ειπα!

ι:!ισ1ει: Νο! ΑΜ!! Ισ ι·σ !!Ιιεεε!ο ρι·σ.πισ οσοι πιο :εστω 8αι·ι!!ειισ, ο

|ι·σοι·Ι ο!ρ!αι!! ο ι·αι!ι·ΙΙσ πιο!!! |σι·1! .,,. .!!ι'σ! εΙ·Ι!!ο οποσ :απ ι·οΙσπ!σ

ιΙι·ΙΙα ΟΙιἰοσα ο!ιοΙΙσ σι·οι·ΙΙι·ρίσ σα σειρα Η Ποσο! οσο Ισι·ο .ι|οι:ο ο

ιιιαν!ε!ιο .ι'αρρασει·σΙι!σιιο ο !ιι!ι·οπο !ιι πιο” μι· ρα.ιαι·ο !ιι 8σι·ι!!ριια,

ο ροσυσιιοπισ !ιι Οσι·ιι!σΙισ , ο .Μακάο ένα ρο!· |οι·!ιιιια οι ιιισσο , Ισ σε

!!!ιιεο!σ εσπΙσπισσ Ισ Με· ιιοπια!α απο !α!!ο Ισ !σι·ι·ο σ! 8αι·σέριισ, ο

ρα·ι·Ι!.ι.ιΙσ σπιΙσιιο !!ι Βσι·Ιιαι·ία, ο ΙΙ ΗΜ!!! ρι·σ.ισιισ !ιι!!α Ι'!:οΙσ οι

Οσκαρ ο ·ιΙίοιισΙΙσ σ! ιιο.ισονσ οι Ρ!.π.ια, σ ιιοεα!!οπισ Ιω· ο·ίασείο, ο σ!»

ι·σοσι·σπισ !ιι $σι·ι!!ρπισ, σ [ποσά οι! πισΙ!σ |σι·!ο::ο (σρ.Βσ!ιι1., !σο ο!1.)

!ιι οιισιι1ο ρο! σ!!ει σει11!ν!1σ σ! Μιιοι·ισ, ο ει!!ει οσιι5σειιει ίει!!ειπο ει!

!'!ιιιροι·ειιοι·ο σο! Ι1οιιισπ!, ε! !ισ !σ εισ!ει ισο!!ιιισπ!ειπισ σ! 0!ιοι·1ο @ιιι

οο!!σι·!ο, ο σο! Εο!!ο1ει μάσκα!. μπασο., σρ.Μιιι·ο1οι·!, Κα. Μ!. ισι··Εει!.,

1οπιι. Η, σο!. 315. - πιο!. εοπιιοπιτ., σρ. Πι·σον., 7'Ιισιισιιι·. σιι!!σ. ο! πιο!.

!!σ!, 1οιιι.Ι, ρσι·Ι. Ι, σο!. 930) , ιιιοπι1π·σ ω!!! ε!! σ!!ι·! οοτ!!!οι·! σ!οσ!ιο

εο!1σπ1ο, σ!ι'οε!!, ει!!'ειρρι·οοε!ιιιειι·ιι! σο!!ει 1!σ1ισ ρ!εειιιει ο εοιιονοοο ,

Ιιιεε! σει!!!!οο!ει.ροοοο οορσι·1ειιισσ ιιιο!1ει ρι·οσει , ο οοπιιοεπισπσσ σ!!ο

1!ειιιιιιιο 1ιι!!σ ο!σ οπο ποπ ρσ1ο εσ!νειι·ο σο!!ο οιισ !ιιεοπι! ι·ειρ!ιιο

(νοσ. Βι·ι·ι·Ιοι·. Με!. επεσα., 8!εσιι!ο, Πε!ιο!!! σ 'Ι'ι·οιιο!, !οο. ο!1., ο Ρσι·ει,

19ο ποσ.σαι·σ., !!!ι. Η, ρειε. 106). !! Ωοιιιιιιισ σ! Ρ!εσ οο!ο!!π·σ πιο' οπο!

Με!! !ο π·!ρο!σ1ο ν!11οι·!ο σο!!ο οπο στα!! φωτο ποσοστο, ο πιο! 1034

(ε1!!. ρο!.) πο ροπ·ρο1ιισ !! ι·!οσισο, 1”ειοοιισο ειρροι·ι·σ ειι!!ει 1'εισο!ει!σ σο!

σιισιιιο !ιι ειοειιοπ1ο !εοι·!ι!οιιο :

. ΒΙΒ ιιισσο 'Τ!!!.ΡΟ|Τ ΗΛ!!! (!!.λΠΑ ΠΕΠΙ$'Ι'| .

ΥΙΝ'ΐΒ ΕΣΠΙΠ$ (Η'- ΒΥ'ΡΕ!!ΑΤΑ ΤΥ|Β

(Π·ζΗΒ ΒΔΠΔΕΕ!.!0!"Π. ιιιιιιιι1· ΜΙ!!! Ι.ΑΥ!)Ε ΒΥ'0ΠΨΗ

!!"!!δ ΤΠ!! ΒΑΕΠΠΊΙΔ ΒΕΙΠΤΑ ΒΕΠΡΕ!! !!.!!Π'

Α. Β. ΜΧΧΧΠΠ. ·'π

(πο. Μοι·ι·οιιει, Ρ!.ια !ΙΙσε!ισσα, 1οιιι. ! , ρειε. 156, οσ!ι. σ! Ι.!νοι·ιιο,

1812, 3 νο!.). Β ιιιι ροο1ειρ!σειιιο (Το!οιιιιιιοο Νοπο!!ιι!) οειιι1ο, σο!

οπο!! σορο, !ιι ο11εινει π·!ιιισ !1σ!!ειιισ Ισ !!!ιοι·ειισοπο σο!!ει 8σι·σοεπισ ,

εισ1!.ο !! 1!1σ!σ σ! δσι·ά!αιισ ι·σε·αρσσα!α (Ρ!ι·σιιιο, 1032, 1 το!. !ιι-4.°) ;

σο! οπο! ροοιιιει ορ!οο, ο σο! οσο ειιι!.οι·σ , ριισ !σεεοπ·ε! !'ο!σε!σ πιο!

1οπιισ ιν σο!!ο σΙι·ιιιιιι·!σ σοφια !!Ιιι.ι!ι·! αοιιι!πι! επεσα! (οσ!ι. σ! Ρ!σει,

πο!)

Ρ. σ. Ν. ισιδ

Ο '0..σ

Ρ. Π. Ν. ιοδο.



$ΕΒθΗΠΑ. ιι(

  

ιε ρειιιιιοεε ‹ιειιε Βει·ιιεεεε ιε εεε10·ο ειιιιιωιι 11). Με

εε οιὸ ριιὸ εεεοι·ε, ο εεειιιι·ε νοι·ο ιε τριεε1ο ι·ιεεεειιιε ιι

ειιονο οι·ιιιεεειοιιιο οινιιε ο ροιιιιοο (Με ειι'ιεοιε ιιει νιε

οι1οιι, εοε εεεειειε ιειοι·ιοεειεε1ε ιε ι·ερροι·1ο ειιε οιιειεε

σε ειιιάόσε1ι ιεεειεειιει, οιιε ι·ιεειε εε ιιε'εροοε εειετιοι·ε

ει οιιοε ιτε εοοοιι θ), Πε ιε ι·ιερειιο ει ι·οδοιι, εεε οσε

ειι1οι·ι1ε οιεεε1ιοε, ε ηιιεει ι·εριε,ιιεροι·ενεεο ιε οιεεοεεο

ιιι ιιεεειι ετεειιι εοοιερετιιιεεειι. ιειρει·οοοιιιι ιιειι'ιιε εεειο

ιε εεεο εεε ιειει·ι·ο1ιε σε ρεεε εειιοεειι, εεοιιε εειιε

οεοει·ιιε (Με ιεοιεοι·ιε ρε1ι·ιε, οι οοεαιεοε Με ει ιεειρο

Με ρει·1ιιιοεε ριεεεε, εε ει εοοε11εεεο ι επι ι·ει;οιι ιιι

θειιιιι·ε 00; ε ‹ιειι'ειιι·ο οεε1ο ιε 1“οι·ειε εεε ειειιοεε ει

(1) Ι.'οριειοεε ριιι οοιιιεεε ει ε, σει: ιε ιιινιειοεε τιειιε 8ει·‹ιεεεε

εει ηιιε11.ι·ο ειιαΙισα1ι ει 1Ξεειιει·ι, Τοι·ι·εε, Αι·ιιοι·εε ο 11ειιι.ιι·ε , ειπε

ιιει Ριεεει, ερρεπεεεε ει 1099 (ναι.Μει·ειοι·ι, .4π1ις.ιιαΙ.σπαι.αου.,

ειεεω. ν, σοι. 947. - Τι·ιε1εε. Ωειοιι., Πι.ε1.ΜεάιοΙ., ιιιι. Χι, ερ. 0ιεεν.,

ΤΜεαπν·. Με!. οι οπιιιμιι8. πω., 1:οιε. Π, ρεεε Ι , σοι. 909. - Τι·οεοι,

.4ιιιιαΙ.ριε., ει! εεε.1099). Τιι11ενιε ιι 8ιεοειο οοιιοοε ειιεε1ο εννε

ειιιιεε1ο εε! 1ι·ιεεειο σε ρεσιιιοο ροεεεεεο τιειι°ιεοιε ενιι1ο 0ει Ρι

εεει, ειορο ιε νι1ιοι·ιε 0ο! 1017 ( Πε·ι·εριι.ιωΙ., ιιιι. νιιι , ρε8.990 ).

Ε ιι Μπι, ειιεεεε‹ιο ι'εετοι·ι1ε οι Ετιε1οιοι·ο ι.εε‹ιιεο, σε νσι1ει·ιεεο

ε ‹ιειιο ειιιεεο 8ιεοειο, ‹ιιοει εεεεειιε ει1Τει1ε ‹ιινιειοεε εειι'εεεο 1050

‹ιειι'ει~ε.νοιεει·ε (Ρε ι·ι·6.εαπ1., ιιιι. ιι, ρεε. 194 ο 918-10).ιε1`ει1ιεΒιι

εοειιεοιε ‹ιε Με εεεο ιε εει·ιε σε ιιιιε11ι·ο (πωπω ο ι·ε(ιοιι εει‹ιι ,

ο εεειιιι·ιι οιιεε0ιο ειιιιι·εοοιει·ε ιε εεειεεεε σει ειιιι0ε11ο ι.εειιιεο, ιι

ι·ιεειε οι·ιειο, εεε ιι ιιοειε ‹ιι ΟοΙΙιιπι τιει·ινεεεε εε οει·1ι οοε1ιριεεει,

ρι·ιειι μεσω ει «ρ.ιε!ιε ρτονιεοιε, οιιε ενενεεο εε (;ειιο ροι· ιεεεεεε

((20ΜΜ011θ. ει εεε1.ΧΧιι εειι'Ιιι/οι·πο ιιι 1ιεε1ε).

(ε) ε ιεεοε1ι·εειειιιιο, εεε ι έπεισε (ειεεοι·ι ο ‹ιιεεειι) σε ‹ιινοι·εε

ρι·ονιεειε, εεεωεω ρει·οι0 φωεωιε, εειε1ε1ιει·ο ιε 8ει·ιιο(εεε 1ιε Με

ιιιε1ε σε εεεοιο νιιι, ροιοιιε εε εε 1ι·ειεειεε1ο ει ιειιοτε ρεε1οι·ειο

ριιιιιιιιοειο σε ειιο τιο11ο ειειοο ο οοιιεεε οεν.Ριειι·ο Μει·ιιιιι (Ρετ

ριιιικ·πιι ει .4ι·0οι·ω ιΙΙιω1ι·εια, Οειιιιετι , 1840, ιε-4°), ει πιο”, εεε

εει 740 , ιε εε οοιιιιιε0ιιεεειο εεεει1ο εειι' ιε1ει·εο ιιειι'ιεοιε ιτε ι

εεωι ο ι 8ει·εσεει, ι ρι·ιειι ει·εεο (ιειιιε1ι ιιει ιοι·ο οικεία· ο ‹ιε εεεο

νοεοονο ιιι ι1εριιει·ι, ιι ιιιιειο ρει·ι εειιε ιειεειιιε θ). ι.ε πρωι οοεε

ειιεωεε οιιιει·ειιιοετο εεε ιο τει ερροεονε ει νει·ο, ειιοι·ειιιι εει 1837,

1οα:εεκιο ρω ιεειιιεειε ιιειΓοι·ιριεε σε ριιιι1ιαι1ιε σε @αει εει·τιι,

ιε ι·ιιει·ινε ει ρι·ιειι 1ειερι (!θ!!θ ιεοιιι·ειοει εει·εσιεεεειιο, οεειε ει ρι·ιε

ειριο ιιοιι'ο1ιενο εεοοιο (Ι)ι2·ιοπαι·ίο Βιορι·ι·ιβ ἀεὶ 5αι·άί ·ιΙΜιιι·ι, νει. Ι,

ειιεσοι·ε.ρι·ειιιε., ρε8.93, ετιιι.ι!ι Τοι·ιεο, 183'7, 3 νο!. ιε-8° ει·.); ιιι

"Με οριειοεο ιιο ροι οοει”οι·ιεειο ριίι εορι·ε εε! ρι·εεεε1ε ειιο οοαιω

ιιιριοπιιιιιι·ο (ιιιεεει·1. ι, ρεει. 104, σοι. 9.', ιιοι. 9.9, ο ρε8. 110, σοι. Μ).

Οοιεε1ι @Μέσι ο αερι οι ροροιο, οι·οε1ι ι!ειιε εεοεεει1ε εεε ειι“εεε

οοειι·ο ι ιιει·ιιει·ι, ο 1εε1ι ιε ρι·ιεειριο, ηεεε1ιει·εεο ι 1τε11ι ιιι ρεεεε

ιιιοι·εει ο ιεειιιιοιι·εεει με εεροειι ειιε εεει·εεειοει εεειιειιε, ιιινεε

ιει·οεο ιε ερρι·εεεο οερι εεε ε ροιιιιοι ει ρι·ονιιιοιε (Ι)ιειοπαι·. Ιιιορι·.

εειιιιειιο, Με. ει., ναι. εορι·ε, ρε8. 104, σοι. 9.', ιιοι. 9.ε); ο εειιε ιιιε1ε

Μ! εεοοιο ΙΧ ει·εεο εε, ρει·-εε1ιοο εεεω σε εεεεεει, ι·εκιιοε1ι πιει

ι'ιεοιε , ειεοειιε ει ιιεεεο εεε Μεινε σε ροετε1ιεε ι.εοεε ιν ε εε

(ΜΜΜ: άι 5απισρεα, ιε ειπε ιε ρι·ιειε 4ιοιι'84°7, ο ιιι ειιεοετιε ιιειι'854

(νεό. εορι·ε ρε8. 110, σοι. 1.ε ο Με εοι. 9." ο 3.-), ο Αεεετεειο ιιιιιιιοτε

σει·ιο εειιε νιιε οι ρερε Νιοοιοι ι·ι1'ει·ιεοε, εεε ιιειι°εεεο 864 1'ει·οεο

ι·εεεειειι ιε εεειιιε οι ιεεειι· ροε1ι1ιειι ιι νεεεονο οι Ρορειοειε, ο ι'ειιε1ε

Μι 5ε.0ιονεεει ο Ρεοιο , με ι·ιοιιιειεετε ε ιιιιειιοι· νι1ε ι= (ΜΜΜ

"Με, τει ει οοεοιιιιιεε1ο ο οι κοπο πια-Μι ει! ιιιοι·.ιιιιοεο, ο πιεσ

ειιιε1ι ει εεεο ειιι·ο εοιρε·εσι -ειιεει , εεε ι·ιεειινειιο ει 1οιιιρο σε

ροειιιιοε1ο ει 0ι·εροι·ιο ιν (νε‹ι. εορι·ε ρειι. 190, σοι. 1.', εο1.1.' ο 9.°).

ιε οιιεε1ο ροι ει εοειο ‹ιι Μεσοι, εεε ειι ε1εεει εερι-ο τορειι ει ει

ιι·ιιιοινεεο, οι1ι·ε ειιε με) εεεειε ιιοι·ινε1.ο κιει ιοι·ο ε1ιιιιο ει ειιιιιιοει·ε

ιιι ιιεεε1ιοει σε ιοι·ο εο(ιεε11ι, ίοι·εε εεει ιιι ιιιε1ιιει·οεο, ο μι· 1ι·ειιι

ιιοεο, ο ρω· ιιιιιιειιοεε, ‹ιει ειιιιιιι·ι, εεε εο11ο ιε ει·οοε ιιοιειεειιοεε

εειε1ενεεο ιε 5ει·ιιεεεε, ο Μι· τμιιιιι ιιι οερι·εεεε ιεεειιοεε Με Πιε

εοι·ιο ιιιεεεο εειιο εεε εριε1οιε εειι εεει 505 ο 801 (νε‹ι. εορι·ε εεε. 99,

ωι.ε.·, Με. 9.9, ο με. 105, ωι.ι.=). ιι·ι‹ιι·εε ιι εοιεε οι εριεε1ι ε1εεει

μεσω ερ-εω, εοιεε ιι οιιιεειε ιι τιο1ιο ροε1οιιεο, ο εεε εεε εοι·

ι·ιιιιοεε ιιειι'εε1ιοο εοιεε σε Μισό, ω» ει'ιιερει·ε1οι·ι ‹ι°0ι·ιεεω εο

ιεεεο ιεεειιει·ε ει (ιενει·εο Με 8ει·τιεεεε , οννει·ο ιεοιοενε εε ει

1ιιιο ιοι·ο ειιιιειιει·εο εο11ο ιε ιιιρεει1εειε σε πω ιεεειεειειι, τρωει

Με” νοιεεεε ειτε ειιΜεσεε. · ·

(3) ιε1'ειιι ιι Εεεε, εερροεεεεοειιο Με ρει·ιιιιοεε εειςειεεε εει

1050 , ει οοιειεοιει·ε σε εεεει' εεεο ιιι εει·ιε σε ι·ει;οιι :Μ ςεε11ι·ο

ωαεεε, ο οοιιε εοοι·ιε εισιιε εε1ιοιιο ι·ιοεεειιε Με, ιεεε1ι·ε σοι

ιοι·ε ειιε 1εειε σε @εεε οι 0ειιιιι·ε εε Μεειι·ειιι, ει1ιειιιεο ριεεεο,

εεε ενω ιιε εειιο με· ιεεεεεε, εεεοε‹ιο ιι ι.εειιιεο (Με. σε.), εε(ιιι

ι ν . Η _

(*) ει ειιιιιε οει ρω· ι·ιροιειε ιε ι·ιεει·νε, ιιι σει εοριε, ρεεε. 110,

ω!. 1.. ιιι ιιοι. (').

τμιεειι φωτια, ειιε (Με οοεοοι·ι·ενεεο ιι οιει·ο ο ι ιιο1.ε

ιιιιι σε ροροιο, οοειε εε 1`ειιεο (Με ιο εε1ιειιε οι·οεεειιε

εεειε ω), ιε τιιρεεεεειε ιιιι·ε11.ε θα εεεει εειιοε ιιει εεε

ιιεειειι σε ι·οιεεει ροετοιιοι (δ), ο ιε ιοι·ο εεεει·οεε ιει·ει

ιιοει ιιι πειτε, ιιι σεεοιει·ι (οιιι·1ιε), οι εεινε, ιιι ειιεεειι,

ε οι εοιιιενι ειιε οιιιεεε, θα ει ιεοεεε1ει·ι(6) ρι·ονεεο εεε

ιιει·εειειεεε1ε, οιι”εεει ενεεεο ε1ε1ο ο ροιεειε εειι'ιεοιε, ε

εεε ιΡιεεει ιιοε ροτεεεο οι·εει·ε εε εεε εε ιιιιι(ιε ρειιε

εειειενε, ο ειοιω εεεο οοεοειιει·ε ε ιεειιΒιιο, ο ε. ρειι·ιιιι

σε ιοι·ο οοειιιεε ι εεεει εεε οοειιρε1ι, ο ιο ρι·ονιεοιε Με

με· εε1ιοο ιιιι·ιιιο ‹ιει ρι·ιεοιρι ο ρίιω(Μ Με ιιιεεειιε ιε

ιιι,εεεε. !.εοειιε εεειιιιε ριιι νοιοειιειιο, εεε ιε ρει·ιιιιοεε

ειιι·ιιιει1.ε εει 1099 ει ι>εεει ειε ειειε ρι·εοιεειεεε1ε εεε

ι·ιιιιιιιοεε ιιεειι εειιοιιι ο ριιι ειιιιιει·οει ρίεάισιπί ει επι

ιιιιει1ι·ο ιιι Π.ιει.ιιιιι. Τοιιιιεε, Αιιιιοιιε.ι ο (ι.ιι.ι.ιιε.ι; ο εεε,

ε οοειρεεεο (ιειιε ιιιιει·ειιοεε £ιειι`ιεοιε ιιει θει·ει:εει, ο ριιι

νετειεεειε με· τιιιιιο ιιι οοειιιιιειε, ειιιιιεεο ινιεοι1οτι ει

1ι·ιιιιιιιο ιι ρι·οιε0οιειο, ο εεε ρει·ιε εεε ιιιιιι ιιι τιιιεειι

εεε0ι·ο εοοειρει·τιειεε1ι. εε ειοεεε ιιειιε ριιι ροτεειι ιε

ειιΒιιε ‹ιι εεε, εο11ο Γει1ο ιιοειιειο ο ειρεοι·ιε ιιειιε ιιι

ριιιιιιιιοε, ιεεειεειιοεο ρεεε ιι εονει·εο ε1ιεειε ο ιοοειε ει

ρίεάισι πεείοιιαΙί (ιοι·ο εεει εειε1ενεεο, οοειε εει ρι·ιιιιι 1ι·ο

ριΜέσα1ι, ο ιιοριι1εεοο ει ρειάίι·ειο νεοεεει ιιι (ιειιιιιε ιι

ιοι·ο οοεειιιειιιεο Μεε1ι·ειιι. ι.ε Με οριειοεο, ιεειιιι·ε ει

ευοοι·ειε ‹·ειιε ιει·εειιιιιι·ε (Με Θει·εεεεε ρι·οιεεεεε εει 1019'

ει Ριεεει εε ρερε Βεευτιι·1ιο νει. οοιιε εερι·ειεεειε ιεε

ιιεεειιιιε εεε ιε εεειε εεεο ενεεει τιεει·νειο, ο ρι·ειεεε οτι

εεει·οιι0 εεοοι·ε με· ιιιεΒο 1.εειρο ειιιι`ιεοιε, οοεοειιεειιοιε

ροι ιε «Με, ω ιε νιι·1ιι (ιι ηιιεειε εερι·ειεεειε ιεειιεειιεε,

ειιι 1ιιιιι·ε σε εεοοιο Με ει το ει Αι·ει.ειεε, ο οο'ιιιι·ιι1ι

οι οιειιοεε, ιιι ροεεεεειοεε, ο ιιι ειιοοεεειοεε εοειιιε1ε1ι σε

@Με Με, ε ι·ιοοεοεοιε1ι θα ερρι·ονειι οιιεει εειεριο

σε ι!οειεει ροειειιοι, εριεεε ειιεε0ιο ι”οι·ι€ιεε ο ι ιιιο1ινι

οι· Με οοιιεεεειε ο (Με οοε1εεο, οι· εεε ρεοι ο (Με

ειιει·ι·ε, οτι οι·ε ‹ιειιε οοεοεεειοει, σε (Με, ο σε ιιεεει,

εεε ει Γεεεεεο, ε ιιοενεεεο ε νιεεειιε εειιε εεεο ιεεειει·ι

ι ι·ερ;οιι ιειιι(ιειιι ο ιοι·εειιοι·ι, οι εεε οοειιιει ιιι θεεονε

ο ιιι Ριεε. - ι

ι.ιιιιεε ο ιειεεε1ενοιε ε ιε ειοι·ιε ιιι εεεε1.ο ει1ει·εο ει

εεοι·εεειειε οι Ριεεει ο ιιι θεεονεει, εεεο 1ιτοιο οι ρισ

1οιιοεε, ο ει ειειοιιιε, εε' ειιε11ι·ο ρίεάιεα1'ί ιιειιε 8ει·ιιορεε;

ο εε οιὸ εεεειιει·ο ερρεειο, ε οι·ειιιιει·ο ειι εριι·ιιι ειιιει

ει1ι·ι Με ειειιιοειι ιιι 1ιεειιει·ι, Τοι·ι·εε ο Αι·ιιοι·οιι ιιιο11ειε ρι·ιιεο ιιιοΒο

εε 0οεεει·ιο οτι ειιι·ι εεε ρει·εοεεεει , σε φ1ειι Μισο ιι ιιοιεε, ιεε

εεε εε τριειιο σε ιοι·ο-ιιειιιε‹ιιε1ι εεεεεεεοι·ι ερρει·ιεοε εεεοι·ο ε1ε1ι

εει·‹ιι (Μπι, ορει·. «ε, ιιιι. ιι, ρε8.996, 930, 934 ο 937). Με ιι (Με

εει·ιο, ρι·ιειο @Μάιου ‹ιι·°ι°οι·ι·εε , οοιιΓεεο εειι'εεεειιειε εεε 0οιει1ε

εεε εεοοεεεοι·ε, εεε "εμεινε εε! 1038, οοιειεοιο ρω· εοοεεεει·ιε οοε

εεεεοειε ςεειοιιε εεεο ιεεεεει ιι εεε ειονει·εο, ιι ιιεειε ι·ιεειο ιε

1ει ιεοιιο ει ιοιερο εε1ει·ιοιε, ιε σει εεειι ε1οι·ιοι ριεεει τιισεει 1-ε11ει

ιε ρει1ιιιοεε ο ιε ειιονε 1'οει!ειιοεε σε μεεεεε.

(4) ναι. εεε. ι κιοι·ιιιιιεε1ι ε.ο ν ο ιι." ΙΧ ι·ειε1ινι ειιε ι”οειιειιοιιο

ιιειιε οιιιεεε ει 8. Βενιεο ει Τοι·ι·οε, ε‹ι ειιε οιεειοεε οι Αειιι·εε

Τεεοε ε @Μισο ιιι ι.οειι‹ιοι·ο. ι

(ε) νεο. , οι1.ι·ε ι εεεεωι ιιοειιιεεε1ι ν ο ΙΧ , (ιιι ειιι·ι εεεεεε1ι

ιι, κι ε κε.

(θ) ει εε ιιι ιεε1ιειοειεεεε ιι·ι·είι·ερειιιιε ει εεεειο 1'ε11ο Δε εεε ι

‹ιιριοιει ει 1`οειιεειοεε ο ιιι πιοιειιοεο ιιι οιιιεεε ο ιιι ιιιοεεειοι·ιι @Με

‹ιει @Μέσι εεπιι, ειε εει ρι·εεεε1ε εεοοιο Χι (νειι.ιε1'ι·. ε.ι νι, νιι,

νει, Χνι ε Χνιι), εεε πει εεωιι ροειει·ιοι·ι. Με εοε νεεεο ιεεεεε

ιε 1ει εονει·ο ιιι ιιοεειιοει Με εε! 1009, 1019 ο 1091 ειιε οιιιεεε

ει 8. ΜΜΜ (Η Ειιιιοναιιἱα ο ει ιιιοεεειει·‹ι ιιι 5. Μαιιι€Ιιαπο εοιι'ιεοιε

ιιι Μοπ1.ε-0ι·ι.πο εε @εεεο ο 0ιιΒιιοιιιιο ιιι Περιιει·ι (ναι. ιει”ι·.,

ε.ι ι, ιι ε ιιι ), ρει·οιιιι ιιο.ε εοεε1ε οιι'οεει ειιιιιεεο νει·ειεοειο Βο

νει·ιιε1ο ιιειιε ρι·ονιιιειε ειιιιιιει·ιιειιε , ο ροι·οιιο ι ιιοει ιεεειονειι ιιι

ιιοι1ε ‹ιοεεειοει ει·εεο 1ιι11ι ει1ιιε1ι εσιι'ιεοιε ει 0οι·ειοε.



ΠΩ
πιεεΕπιτΑ2ιοπιε

Ρ. Ο. Ν. ιοαι

ο ιοη.

π. Ώ. Ν. "ιη

τι. ο. Ν. του.

ο ιοίι(ι.

οιμιιιι οοιι'ιεοιο, ι ποιοι τιιιιιοοιιει ποΒιι οπιπιι μοι οοιιιι

ππο τινοιοποιοτο οοι ειποιοι ο οοιιο οπο τομπιιιιιιοιιο, ο

ι›ιοποιιι ο ππιτιιι επι οπο ποι ιοιπμι μοειοτιοτι πιο πονοτπι

οπο ει εποοοοοιιοτο, ιιιτοπο οι 8οτοι πιο οποιοιιο ιπιεοτιι

ο μοτοππο οι ιποιιι πιοιι, ο οι πιοιιο νοτοοιιιιο. Μο ι ιοι

ιοτι οι οιιοειο Οποιοι: ομμτοιιοοτοπιιο πιοΒιιο οοι ιοπιο οτι

ιιιποιο οοι οιμιοπιι ο οοιιο οοι·ιο μοι·ιιποπιι οι ιτο εοοοιι

ειιοοοοπιι οιι'πποοοιιιιο, ιι νοτο οοιοτοεο οι ειιι“οιιο ιπππι

οιμοιιεπιο, ο ποι ιπιππιο εοεπιι·οπιο ο ποιο.ι·ο εοιπιιιοτιο.

ιποπιο ι οιιιι μτιποιμπιι, οπο ιιοιιιιο τοιιιιιοπο οι εοοοιο οι

οπι οιεοοιτιοπιο. '

ι.ο μτιπιο ιποιποι·ιο οπο ει μτοεοπιοιιο, οομο ιο νιιιοι·ιο

μιιιιιιιο οοι ι0ι8 ο 4024, εοπο ιο οοπεοπτοιιιοιιο ιιοιιο

οιιιοειι οι Βοπιο ιπιτπ οι Τοι·μα ο οι οοπ., ο ιιι ιοιιοο

ιιοπο ο οοπεοοτοιιοπο οοιιο ιπιειιιοο οι 8. θονιπο οι ?ιπ·ι·ο.ι,

πιο ο μτοιποεεο επι θοπποτιο οι ι.οοοπ, ο το πωπω επο

εποοοεεοτο ποι μπιοιαιιο ω. ι_)πιποι ειοι;ποπο ιο ιοπιοεο

ιοι·ιιιιιοπι οι Βιιι·ιεοπο ι οι Τοττοε, ο οι Τοτοιιιιοτιο ι οι

(ιοπιιοτι οι πιοιιοειοτο οι Μοπιο-Ποεειπο (ει), ο ιιι οσω

ιιοπο οοιιο νιιιο. οι εοιιι'.4μπια πιο οοιιο ειοεεο Τοι·οιιι

ιοτιο οΒιι οτοινοεοονι οοοιιοι·ιιοπι (δ). ιο εμιτιιο, οπο οοι

απο Μπι πιο, οτιι ιο εμιτιιο οοιπιποπιο οοι εοοοιο, ο

οπιποι ιιοπ οοο τοσοι πιοτο.νιοιιο, εο Ποιο ειοιο οι ιιοτιιοτιο

ο ο'ιεοιοιποιιιο, ιιι οιιι οιιοτο ιτονιινοει ιο 8οι·οοπιιο, ι εποι

τοπιπιιοτι εοΒιιινοπο ι"ιιπμπιεο οοιι`ιοοο τοιιιιιοεει οοπιιιπο ο

ιπιιι ι μτιποιμι οι πποιι'οιιι, οιιιοιποποο ο'οιιιοιπειτο, ο οο

ιοποο τιοοοιποπιο ι πιοποοι, ι οποιι οι·οπο ποιιο ομιπιοπο

ππινοτοοιο οοι μομοιι ιι ειπιιιοιο ‹ιοιιο μιοιιι ο οοιιο ιπιοι

ιιιέοπιο. Μοι·ιιοπο οοπ ιοοο, ο ποπ μπαι, οοιοειι τοποιι

οπο, εο , μτινι οιοπιιι πιο. ποιιοπο οινιιο ο μοιιιιοο, ο

ιπ ιιιοιιο ο Βοπιι ιιπιιο.τιιοι·ιιο οοιι'ιπποτειπαιι ο απο οποιο

νιιιι, -ι·ιοοι·τοοιιο οιι'ππιοο ιποιιο οιι`οεει οτοοοοπο οοπιιιοο

νοιο ο οιι·οποι·ο ι ιοι·ο εοι;ποιιι, ο ο τοποοτο ιποπο ιπ

ι”οιιοο, ο οιοοει οποιιο μιιι πιποπο ιιι οοποιιιοπο οοι ιοι·ο

ειιιιι. Νο οι ιοοο οιι ιιιτοπο ονιιτι ι πιοπιιοι ι›οποιιοοιι. ιοι

μοτοοοιιο ι.οοπο θειιοπεο , ιπιππιο τοποοπιοιοτο οοι ιοειι

οοι ειιο πιοποειοτο, ιονο ο οιοιο ιο μιοιιι ο ιο. ιιιιοτοιιιιι οι

Βοι·ιεοπο, ο οι Τοι·οιιιιοτιο (ή), ο ι`πιιοιο Βοειοοτιο, οπο ίπ

μοι μπμο εοιιο ποιπο οι ιιιιιοι·ο ιιι, πο «ιιπ μοτμοιιιοιο.

ιο ιποιποι·ιο. ειιιιο ιοιιιιπο οι ιιτοπιο πιο εοντομμοττο

ποι 1068 ειιιο μοτιο ιιιοποιοτο οοιιο ιιοειιιοο οι ιιιοπιο

Ποεειπο(5).

(1) νοο. πιο. ι οιμιοπιι π.ο ιν ο π.° ν. Νοιο οπι μοι· ιποιοοπιπ,

ο μοι· εοεπιτο ι'οτοιπο οτοποιοπιοο οοιιο ποιιιιο επτοο οο! εοοοιο Χι,

οπο ποι 1050 ιιι μπιιιιιιοοιο ποιιπ οιιιοεπ οι 8. 8ιτο οι 0οπονο οοι

ι:οποοιι 0ιιοπο 0οι.ιοτοο, Βιιιεοοι·οο ο ιιπΒιιοιιιιο Ρονοτο ππ οτοιπο

οοιιιι τομπιιιιιιοπ , μοτ οπι ιπιιο ιο ποιο ι;οπονοει μτονοπιοπιι «πιο

8ιιτοοεπιι οοπ ειιιο οονοειιοτο μιιιιοι·πο απ οποποιο οι Με» (Οοπιιιο,

5ιοτ.ο·ιν., οοπιπιπο.ο ΙοΕΜ. :Ιοί Οοπονοει, νοι. ι, μει8.07, οπο. οι (ιο

ιιονο οο! 1844).

(9) νοο.ιιιιτ.ι οιμιοιπι π." νι ο νιι.

(8) νοο. ιπιτ. ιι οιμι. π.° νιιι.

(ο) νοο.ι.οοπο 0ει., ιιιι.ιιι, σειρ. 10011 ο κιαν. - 0πιιοιιι, ΗΜ.

ποαι.σει.ιοιπ., μιιτι. ι, μπι. 153 ιιπο ο μια. 157. - Τοιπ, οπο”. ο·ιομο·.

ιιοι 5ατοι πι., νοι. ι, μει8. 114-15-10, ο νοι. πι, μοα.95'7-58.

(ο) ι.ο ιοιπιπο οι ιιτοπ:ο πιο πμμοττο οπιι'ιιιιοιο Ιιοειοοτιο επιια

μοι·ιο οοιιπ οιιιοεο ιποποιοτο οι Μοπιο-Ωοοειπο οποσ νοπιιοπο , εο

οοποο Ι.οοιιο 0ειιοπιιο (ιιιι.ιιι, οιιμ.ΧΧ). Ι.'ιιιιαιο 0οοτιειο ιι νο πο

ιοοο τιππιπιιιιοτο οιιτο ποιοι (Ποιι.οιο πο!!ο .Ισποιειοπ. πιο ΜΜΜ. οαι·οίπ ,

μοτι. ι, μπε. 179 ο 174.). Εοοπ πποπιο πο!!ο ιποοοειιπο ει ιοι;μονιι π

πιιιιτοο πιο μοοεοεειοπι οοι πιοπιιοι Οοεειποει ιιι 8πτοοεπιι:

"στα οι 5ατοιπια σοσιοσια εαπι:ιαο Ματίαο ίπ ιοοο μαι .ιιι-ιω- Βα

οπο, .ιαπι·ιι ΙΙοιιαο ιιπ ΜΜΜ εαποιο.

Μ δαπιιιιια δ. Ματια π. ΤΙιου·μο τα" ρα·1ι·ιιοπιιιο πιο., 5. ΙνισοΙαι

ίπ ό!). -

8. Ιϊιια·ιιιιιιε (ο πω” 5. .πωπω πι! |ιαπιοπ Τφ·ιιιαπι. δ. .Πατ

ιι Ποποοιιιιο (οι·οπασα) οοι τοποιο Αποτοιι 'Ι'οποο, ιιιιιιποιο

οι Βοτιεοπο Ι, ο μοοτο οι Μοτιοπο ι οι Τοττοε (θ), ισοπ

οιιο ο μτιιπο οεμοιιο εοιπιιτι οι ποεοππο. ο οι πεεοι μπαι

ιιιιμοτιοπιπ, ο μοτο νιιοιιεειπιο μοι ιιι ειοτιο επτοο οοι ιποοιο

ονο, μοτοιοοοιιο πιο ιποοοειιιιο οι τοοοοΒιιο ι'οτιΒιιπο ο ιο

εποοοεειοιιο οοι τοποιι Τπττιιοπι, ιο εοειοπιο ο ιο. ιοτιπο

απο ιοι·ο οιοαιοπο, ι`ιποποπαιι οοιι“πτοινοεοονο ο οοι οιοτο

ποιιο. εοοιιο οοι ποιοι, ο ποι μονοι·πο οοειι ειιιιι οοι ιο

μοοοι·ο, ο ι`οιιο οοιπιπιο «πιο ιο οιιιοεο 10111000 οεοι·οιιονο

εοπιμτο ιπ οποειο μοτιο οοιιο δοτοοππο. ποπ εοιο, πιο

οιιοποιο πιο. Βοτοοππο ιπιιοι·ο. ιιι οποιο επμτοιιιοιιο ο

μτοιοιιοτοιο ιιοποιιοο νοοιιο ομμοιιοτοι, νοοοει μοι μπι πιπ

μιοπιοπιο οο οεμιιοιιοιποιιιο οοιιιοτιποιο πιο ιτο ιοιιοτο οι

τοιιο οοιι'ιπιπιιοοιιιιο οο οτοοπιο μοπιοιιοο Πτοεοι·ιο νιι οι

τοποιι οοιιο πποιιτο μτονιποιο, ο πίποίοαιί οοιι'ιεοιπ Π).

Ι.'οπιιοιιιεειιιιο οιιιοεπ οι Βιεπτοιιιο τιοονο οιιοποιο ποπ

μοοο ιιιπειτοιιοπο οοιιο οπτιο οοι νοεοονι Νιοοιιι:πο ο (ΙΑ

νιιιο (8), ι ποιοι οοοτοεοοπο οι οπο ποιοι οιοπιι ιπποτοιι

ιο εοτιο οοΒιι ομοειοιι οι οποιιο. εοοιιι ομιεοομοιο, ιοοοπ

οοιο τιειιιιτο οιιο ποιο οοι εοοοιο πι. Ε ιο ιοιιοτο οι μομο

νιιιοτο ιιι ο (ιιοοοιπο οι·οινοεοονο οι ()οΒιιοτι (θ), ιοοοονο

ποπ επι ομοοτιίο, πιο ιπιοιμοιοιο ο οοπιιοτοιο εοιιοπιο ιπ

οιοππο ειιο μοτιι, ο ππ οτδοιποπιο ιττο1τοπιιιιιιο, ειο ιιοιιο

οιμοποοπιο. οοπιιππο οοιι'ιεοιο οοιιο ιποιτομοιι οοι πιοποο

οοιιοιιοο, επι οοιιο. εοιιοοιιποιπο οπο ι τοπιοπι μοπιοιιοι

ποομοτονοπο μοι τοποοι·ιπ ιιιοπο ιιοτιπι.το οο οιιιπιποοπειιο.

Ρο ιπ οποειο οοι·τοτ οι ιοιπμι, οπο ιΡιειιπι ιοιεοτο πιο

δοτοοΒιιο ιο νοποτοιο τοιιοπιο οοι εππιι ιππτιιτι Ειιειο ο

Ροιιιο, μοτ οοιιοοπτιο ποι οοιοιιτοοποιπο ποι Ιοτο οοιππιιο (10),

ο οπο ιιοιι'ιιιιιιοο Βιιιιι.ι.ι 1ιοι·ι ιι πιονιπο νοεοονο (ιιοτδιο,

ιιιιιειτο ποΒιι οιιποιι οοιιιι οιιιοεο ειιτοει μοι· ειιπιιιο. ο μοτ

ιπιτοοοιι (Π). Β ποι ιοιιιμι ιποοοειιπι ιι τοοοιο οοΒιιοτιιοπο

Ατιοπο ιοπιιονο ιι ιποπιιιιοτο οοι επιιιι (ιιοτπιο ο θοποειο,

ιι ειιο ιιπιιο Ποειοπιιπο ι οοπιοτπιπι·ο Μπι οοιιπ μοιοτπο

ιιιιοτοιιιοι (Η), ο ιπιιιοιοτο, ποπ οιιιπιο οοι μοιοτο οπο ιιοιιο

μιο ιοι·Βιιιοπι, ιιιοοο εοτ8οτο, ο οοιονο οιπμιοπιοπιο ππ οιιτο

πιοπιειοτο εοιιο ιι ιιιοιο οι εοπ 8οιπτπιπο ω). οι 1'οποοιιοπο

Μαι: οι 8. Ραπιαιοοπισ ω ΟΙιναπππι. δ. Οοοι·μιι Μ πιο. δ. Ματια

οι: ΡαΙπια «παπι Ρωειωπικ.ι οοι·αιιι.

ι.ο μτιιπο οπο οιιιοεο εοπο πιιοιιο οοποιο οο Βιιτιεοιιο ι οι Τοττοε.

ποι 1064 , ο ιο πιιιιπο επι ιο οοποιο ποι 10138 οιι Τοι·οιιιιοτιο ι οι

ΟοΒιιπτι (οοοπιπ. νι ο νιι). Μ: οιιιοεο οι 8 Μαι·ια οι ?στοπ ο πποιιο

οπο ίπ πιο οοπεοοτοτο ποι 1024 ο 1097 (ιιι 0οπποτιο ι τοποιο ιπτ

ι·ιιοπο (νοο.εομτ.οοοπιπ. ιν). ιπ αιιοπιο μοι οιιο οιιιοεο οι 8.ΙνισοΙο

ιιι 60 (1'οτιιο π. (Μπα), ο οπο οοποαιοιιο οι ιοπιμο μοοιοτιοτο, οοιπο

νοοτοοει ποι ιιοοπιποπιι οοι εοοοιο ιιπ οι πποειο οποια.

(θ) νοο. ιπιτο οποπιπ. ΙΧ.

(7) νοο.ιπιτπ ιιοοπιπ.Χ, Χι ο ιιπ.

(8) νοο.ιπιτπ οοοππι.ιιιιι ο Χιν.

(θ) ναι. ιπίτπ οοοπιπ. Χν. ·

(10) 0ποειιι ιτιιειοιιοπο πιο τοιιοπιο οοι οπο οιιιιιι ιποτιιτι ο πιο

τιιει οιιι Τι·οποι (2απαι.μιιαπ., ιιο ποπ. 1087-88), ο οο! Ποιο (Βο τω.

επτά., πο. ιι, μπε.5ι15), ιι οποιο ιποιιτο οοεπιπιι8ο, οπο ιιι ιποοοειιππ

οοεπι ποιοι |ιαΙοπο. .ισμιοπι.ο. , ο οπο ιιι οπο ιοιπμο πιι ιιιιι ποι "Π"

οπο οι 8. Ειιειο ει οοπεοτν:ινοπο ωιοινπ. ιιοιιο οιιιοεπ μιεοπιι. νοοιιει

μπι·ο τιπποτοο ει πποειι ποποιτοει πιω οοιιιι τω. οι Ο. ο. ιι ιιιιο Βι

:ιοιιαι·ιο Νορναβοο .οι .ΜΜΕ πωπι , νιιι ιι, μπ8.50, 51 ο ποιο., ο

νοι.ιιι, μη. 199 ο 130. .

(11) 8. Οιοι·πιο ίπ μτομτιπιποπιο νοοοονο οι ΒιιτιιοΒιο, ιιι οπο! εοοο

ιο μοι οιιιιιπιιιιο οι Βιιιιιι.ι, μοτοιιο ιιιιοειιι οτιι ιιι νιιιπ ιιι·ιπσιμοιο

οοιιιι οιοοοει. 8υει.ι.ι ο ι'οπιιοο 8ιιοιιι.ιιι οοι ποοιιι·ιιιο Τοιοιπιποο. οι

οποειο ειιπιο νοεοονο ιιοτιιιεοτο ιι ιοι·ο (ομοι·.οιι., ιιπ. ιι , μπε. 945),

ιι ποιοι (Μινι. εαπ., μη. ιιι-πο ), ιι Ρομοιιτοοιιιιι (Λία. ΒοιΙαπα.,

1οιπ. ιιι. απ. δ. Ποση. ορια. .ιιαοΙΙ.αα ω". 2.9 αμι·.), ο μιι .πω εοτιι·

ιοτι οιιιιιι οιιι Τοιει (Ι2ι:ιοπ. Μπι”. ειιιιο., νοι. ιι, μειι.ς. 1154).

(19) νεο. οοοπιπ. Χνι.

ΠΠ) ναι. ‹ιοπιιιπ. Μπι.

Γι. ο. Π. ιπ5π

πιο! σιτε.

Ρ. Ο. Ν. ιο73,

ω", 10190.

π. Ο. Ν. το”.

Ρ. Ο. Ν. ιο87

ο ω”.

ι>. ο. ιι. ιο89.



8Ε(ΙΟΝΠΑ. ΜΒ

Γ. 0. δ. ποοο.

Ι'. (Ζ. Ν. κυρα.

Ρ. (Σ. Ν. Ιοδο·

ε Ια τΙοααιΙορε ΙΙΙ (ΙοεΙααΙΙαο ετα αρρι·οναΙα εοΙΙεοΙΙιιωεαιε,

ετΙ αιαρΙΙαΙα ε2ΙαικΙΙο ‹Ια Προαε ατοΙνεεεονο (ΙΙ (Ια8ΙΙατΙ Ο):

ααα ΙΙ οίπάίσε ‹ΙοααΙοΙ·ε εΙ τΙΙοΙεε ροοο ιΙορο ΙΙ Βα ‹ΙαΙο,

ειΙ α88Ιοααε αΙΙε υειπραιΙοΙΙΙ ΙΙεΙ ροπή Ια νΙοΙεαια οοιπτο

Ιε ρετεοαε, ΙΙαρετΙεροο Ια οααοαΙοα ΙαεΙΙΙαιΙοαε ΙΙεΙ νεαοονΙ,

ε Ια οοααα8Ι·αιΙοαε ΙΙεΙ εαοετιΙοΙΙ, ε'Ιαιωει·εε αεΙ νΙιΙ ρΙΙΙ

ΙατρΙ, οοαΙταεαιΙο Μαιο ΙαοεεΙιιοαε, αΙερααιΙο νΙΙα ΙιΙΙΙΙ·Ιοα

οοΙΙε οοαοαΙΙΙαε, ε ΙΙτιιΙΙααΙΙοεΙ ΙαΙνοΙτα ρει·- οΙαΙοΙΙΙΙο ΙΙεΙ

επεσε αΙΙταΙ; ωρα Ια ΙΙερεΙΙοεαια αεαΙα αεΙ ρτΙαοΙρΙο

«ΙεΙ απο ταρω, ε Ια ρΙεΙα ε Ια τεΙΙΒΙορε τεοα1α ‹Ια8ΙΙ ανΙ

ειιοΙ εΙ οοανετεετο ροοο ΙΙορο ΙΙΙ ειρρΙ !αΙι·οοΙΙΙΙΙ, ε Ια αε

Ι'αικΙε οτιαΙεΙΙα. ΒεΙ αΙΙε ΙιΙΙΙο εΙ ΙΙα εετΙα ΙεεΙΙιαοαΙαοια

οαΙ Βι·ααο ‹ΙΙ ιπι ιΙοοιιιαεριο οοααετναΙοοΙ ΙΙαΙ ιιιοααοΙ Βε

αειΙΙΙΙΙαΙ θ), αεΙ ιριαΙε ΠοεΙααΙΙαο οορίεεεα αρει·ΙαιρεαΙε

οαεεΙε ειιε (μαπα οοΙρε ε ιΙεΙΙΙΙΙ, ε οΙΙΙεΙΙειΙΙΙορε ρεΙ·ιΙοαο

α ΙΙΙο, ρι·οΙεεΙ.α. ΙΙΙ νοΙει·ΙΙ αΙΙΙΙααιΙοααι· ΙΙΙΙΙΙ αεΙΙ'αννειΙΙτε.

ΑΙ·ΒοιαεαΙο ΙΙΙ ττΙεΙΙ οοραΙΙΙετα:ΙοαΙ ρετ ΒΙΙ εοι·ΙΙΙοι·Ι ΙΙεΙΙα

ατοτΙα εαπΙα Ια ε εατα. εεωρτε οιιεεΙο τΙΙρΙοΙαα ιΙεΙ τε8οΙο

οα8ΙΙατΙΙααο, ρετοΙοοοΙΙε οαΙ ιαεοεαΙιαο ΙΙΙ ΙΙΙενα, αΙΙε Ιε ρεα

αΙιαε Μαριε ε Ια αεοαΙιΙε Μ ΙΙοοτιΙαΙε εταιιο οοιιιααΙ Ια

οιΙεΙ Ιειαρο α ΙΙΙΙΙΙ αΙΙ αΙΙΙΙ ρτΙαοΙρΙ ΙΙεΙΙ'ΙαοΙα, ΙοααΙΙ αο

οορρΙαναι1ο Ια ΙαΙ ΒαΙεα αΙΙα Βαι·ΙαατΙε ΙΙεΙ τε88ΙιαετΙΙο ρο

ΙΙΙΙοο Ια οτιαΙειια ιΙεΙ οοεΙαιιιΙ, ε Ιε οαοερΙΙα ε ΒΙΙ εοαΙΙΙΙαΙΙ

ΙΙΙ αρα οοι·τοΙΙα κατα εΙνΙΙε.

Ι.α ΙεΙΙετα ΙΙΙτεΙΙα οαΙ Ιαοααοο θΙοναραΙ α ΒΙοοαπΙο @Με

ιΙεΙ πιοαΙεπετο ΙΙΙ ααα ΙΙΙΙΙοτε ‹ΙΙ ΜατεΙΒΙΙα θ) ε αρ Ιρακιν

ιαεαΙο αε.εαΙ οοτΙοεο ειΙ ΙΙαροι·Ιαιπε, οοεΙ ρεΙ ΙΙατρατο Ια

(Ι) νεα.(Ιοεαιρ. ΧΧ.

(α) να!. @ειπα ΜΧ.

(3) νειΙ.‹Ιοεαω.ΧνΙΙΙ.

απο σου οιΙΙ ο αετΙΙΙα, οοαΙε ρετ Ιε αοΙΙιΙε εεΙΙΙαΙεεΙ α

Ι·ΙΒιιαπΙο ‹ΙΙ 'ΙτοτοιΙΙΙοτε, τεΒοΙο ρτοΙετνο ε εοοιαιιαΙοαΙο ‹ΙΙ

θαΙΙιιτα, ο ιΙεΙ ΙεεαΙο ροΙΙΙΙΙΙοΙο ερεάΙΙο ρει· ααα οα8Ιοαε ΙΙΙ

8αττΙεραα, ε αΙεΙ οοτιοΙΙΙο ρτονΙαοΙαΙε οεΙεΙΙΙ·αΙο αεΙΙ'ααΙΙοα

Τοπεε. Ε Ιε Με οαΙΙε ΙΙΙ Τοτοεαο ΙΙΙ ΑτΙ:οτεα (α), εε που

ΙΙαιπιο ρει· εε αΙεεεε ΙΙαροτΙαιπα ΙεΙοτΙΙ:α, ο εἰ α88Ιταρο ΙΙΙ

Ιοτρο α ΙαΙΙΙ ρατΙΙοοΙατΙ, ε‹Ι α ρτΙναΙε οοαΙταΙΙαιΙοιΙΙ, αει·

νοαο αΙΙΙΙειιο α‹Ι αοοεΙ·Ιατε Ια ΙΙΒΙΙααΙοαε ε Ια οοΒαα:Ιοαε

εΙεΙ ρίπάόεε αΙΙε Ιε Ιαοεα εοι·Ινετε, Ι'εαΙετειπα ΙΙΙ ιπι ρατι·Ι

ΙαοαΙο ὰειαααΙαΙε αρραττερεαΙε αΙ ΙΙΙααεΙΙ τΙεΙΙα ρτονΙαοΙα,

ε Ια Ιοροδι·αΙΙα αΙαιαΙαΙεΙταΙΙνα, ααα νατΙε αΙττε ΙαιΙΙοαιΙοαΙ

τεΙαΙΙνε αΙ @αστρο ιΙεεΙΙ εΙαΙΙ ΙΙΙ Αι·Ιαοτεα.

Ποπ εΙΙΤαΙΙε αοΙΙιΙε, ε οσα ιια'αΙΙτα ροοο αννει·ΙΙΙα ΙΙΙ απο

ΙεραΙΙ ροαΙΙΙΙοΙΙ ερεΙΙΙΙΙ ιΙα Βοιαα α ΡΙαα, Ι οααΙΙ οονεααο

Ιατ ΙταιιεΙΙο ραπ· Ια 8ατοεΒιια (δ), ΙΙαΙεοορο Ια ιρειαοι·Ιε εατιΙε

ιΙεΙ εεοοΙο ιιαιΙεοΙταο, ρετ άατε ΙαοΒο αΙΙε αΙΙι·ε αεΙ αεοοΙο

εοει1εαΙε, ΙΙ ΙριαΙε εΙ ρτεεεαΙετα ρΙΙι Ποσο ΙΙΙ ΙαΙΙΙ εΙοτΙοΙ,

ε Ιοπρετα ΙΙ εοεεεΙΙ.ο ιΙεΙΙα παπα αοεΙτα ΙΙΙεεετΙαιΙοαε.

(4) νεα τΙοειιιΙΙ.ΧΧΙ ο ΧΧΙΙ.

(5) 1.α ΙεΙΙετα, (Ια οαΙ ΙΙΙ αει-αυριο Με ερεο:ΙΙιΙοπε, ΙΙΙ ΙΙιάΙΙ·ΙΙΙα (Ια

ραρα ΡαεςιιαΙε ΙΙ αΙ οοιιαοΙΙ ρΙααιΙΙ, ‹Ιορο Ιε νΙΙΙοι·Ιο οορεεΒιιΙΙε Ια 8ΙΙ·Ια

τΙαΙΙε απαΙ ετΙαΙΙααε οοαΙι·ο ΒΙΙΙΙΙΙεάεΙΙ, ο Ι'ααευριΙοοε ‹ΙΙ ΒαΙΒει·Ιο ο

ΒαεοΙΙει·Ι.ο, ΒΙα αι·οΙνεεεονο τΙΙ ΡΙαα, αΙ ραΙτΙατεαΙ.ο ‹ΙΙ 0ετιιααΙει1ιωε,

ΙΙΙ ειΙΙ οι·αεΙ ΙΙΙΙΙ·ι1εο αΙιαοιΙΙαοαιρεαΙε “Ιω ΑπιιΙΙΙο, αΙΙε Ια εαιΙτα εε‹Ιε

που νοΙεα , πια ροΙεα τΙοοιιοεεετε. Β οαΙαΙα ‹Ια Βοπια, ροπΙΙβσαιω

κοπεί παπα .παιπάο, ε Ια Ι·ιΙΙ›Ι›ΙΙεὸ ΙΙ ΒαΙ-Βοτεο Για Ι ΜΗΝ άίΡΙοπιά

ρΙκιπΙ, με. 83-84 (ΜΗ. ρΙα., 1705, Ια-4° εταιιοε). ΝεΙΙα ωεάεαΙιαα εΙ

Ιε88ο : ΟοεΙεταιπι Ιερα2Ια ποσ"·ία, @απο .Ιαπωπα, ιΜπάσ ότι 8απΙΙΙΙΙακα

ρτο[εεΙαο··Ια, .Η [απο ρΙοαπππι ροτΙΙιοπ α$2ίρετίπ2, τα Με απα·ΙΙΙιυπ το

απατα, φια2εσιασ ορια |ιιετ··ΙΙ , ε.τΙιίοεαΙία, Ιπποπ(ετ ροαΜΙαπιιω, οπι

ΙΙαπι ιΜπεΙα ποαΕπιτπ εισαι αροαΙοΙΙσιι οεπεάΙσΕΙοπε @μια 5. Π. 8ειὶΙσ

ραποείπωπι ν·οΜα ππιπιοιιαπι πίε/α!ιιτιιω ροΙΙΙοεπ!εε.

?ΙΝΕ ΒΗΜΑ ΒΙ88ΕΚΤΑΣΙΟΝΕ ΒΒ(ΙΟΝΠΑ.

Ρ. Π. Ν. Πιο.
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001 000010 11

11001111: 1110101000 111 11100111, 0111110111 1111 00111011 0 8111111110

111 1101111011, 1111110 1111111 1111111 111 0100111010 δ. 1001011000

11011'1111111 111 1110010-6'11010.

(1002, 0 0111110). 7 .

1101 111111010111 0 0110100001 11011'011110011100 01 10111. 1 00811 1011111111

1:111111ιΙάο11111, 11." 111111 , 001. 100-70, 01111. 110001., 1111100111, (1).

111 1101111110 11010101. 001011. 1111 1101: 1111111100 0110100010

0110111111Ι1110 0111110111111110 01 1080011000 00111111. 1100 001

0110100100 110 1111000111 0110111110, 11110110 101101 10110 1101.

0110010111 1111100111 11110 0001111110 11800110 1101 810110 0101011111

(1) 1111 1100011011 0011101001001 11000010 1'000111111010 01 11110010 00

1111010110 0011'010Ι11ν10 01 8. 1111011010 10 1101110 111 Ρ100. Ε 11 1110101011

1'01100 111000000101110010 0111110 00110 0110 111111011111111011000 1101 0101110

010. Ι.'111011.1000 1117 00101010 1100 0011'0110 001110111111110 0001.10100010

0ΙΙ'0000 1002 00ΙΙ'010 11018010. 11010 11011 11010101 0111111010 01111 11 00

11111010 010 10 010000 1180110, 1001011000, 01110010 01 11010100 0 01011100

111 0110111111, 1110111 01 110 1111'0Ι110 00110 1101 1091 (100. 1111111 π1° ΙΙΙ),

0 01111811 111000 1101110 01 1110011111 0101011000, 0110001110 1111111110, 0111

|1111.111111Ι1101· 1110101110, 11 110010 001 14 1110100 1101 1095 0 001 1040

01100 1111110 1111000001001 01111. 010000 01101111 01 Μ11010-Ω11010. 11010110,

0011111100 110 11 1009 0 11 1001. 01100110 1111 01110 011111 01Ι1110101110

110100 11 1000001010 01 5.11101111Ι10110, 0 11110010 0011011000 1100811110 1101

1019 00 0081101100 0101011000, 11110 0' 10111010 0011100010 01811010 111

1111110100 0 0111111110 111.00111·1011 (ν0011011·11 11011), 1111101110 11011 10

1111000 1081001 0000110 001 Μ111010ΙΙ1 0 1300100001, 10 0011001000 01

0001101100 00ν1011110 1110111111 01 900, 0 1101001 11011 11110110101101011110

10 111101111100110 11ο0000010110 00110 810011:01010 1:00110111000 1101 110110

111 1100110 (Μ. 1110101011, 1101101111. 11111., 10111. Π, 11100011. 11111111,

001. 1074, 1078, 0011. 11100101., 1730, 1117101. - 111111010111 0 0001011001,

11111111!. 0011101001., 10111. Ι, 1111. Π, 1100. 77 0 781 1111. Χ, 11118. 405

0 400, 011 10 0111100110 001. 37, 38, 100-70, 9411-49-50, 978, 0011. Ψ0001.,

1755 , 1π1-101.). 00011 1101 1000010, 0 001100 001111000010.1 0111111 111

11110010 11100010 0111 11111010011101 00811011, 0 001110 0 1101 111101 1111111110

0811 111 01 11010000 111000010 011' 0110 00110 00000000 11110 0011011000

11101000 0 001100011110 111 0110110 01111111, 00 01 110010 1101 0000100010,

110 111 100101001000000 011 0001111111 111 10111111, 0 00110 0011010000 110

0011110 111 01110 1001011110 00010000 01 11110 0011 00110000 0011111111. 110100

011 0111011011 01 110000 010110 0000001111 01 10111111 111 0010080110 0

Β01110001111 1111110111 111 1101111011 001 8010011111: (1100. 001110 11011. 190,

001. 0.', 0010 7.0), 0 10100 1 1001011001 111 1110000 01000000ν0110 00 111101

01100000 00811 00110111 00011 111 Το01:000, 01 1111011 010 01010 00111

1110000 00110 11111110 111010 001 0001110 ΙΧ 10 1111000 00110 0110 10010

00111111 1 50100001 (1110. 0111110 11011. 118,, 11111. 2.', 0111. =2.11). 1110 10000111

11110010 1111 01110 01110100 10 1001001001 10 1111011110000 0000100000 1111

0110100111 1100 1111111, 00101110 1010010 1111110101 011101011010 001110 001111

1_ .” . ...1

110000, 1101111110 110 1101011111 0111111011 0010010001 00111111 1110

1110110100 10001110 1001011011 0110111111010 11010110 0010111 01111

001111110 1001111110 1101111 01 0011000011, 0111110 1101111111 01 011

1111111 0011110 11101110 0100111010 1110 10010010 0100111111 01111110

0110 01 1101001010 0111111110 11101000111Ι1101 10101 11100 000

01 11011100 1111101110 01111011 11111110010111 00111111 1110111111001 111

01110 11100110 1111011, 1111010 1100000010110111 101101·11111, 11110 001

1110111111 01010111 111 11101110 1100110 111 1000, 111100 01011111 α

10 1111111100 011111 101·110 0111110 01 1100 11111110, 1111001110 01011

110 1011010010 1111 0111111 101010 011111 110 1111111100. 110111 110

011 0110111 1100000010110111 101111 0101110 1100110110 1110101110 01010

1101111110 01111011:111 10110 111010 11 10 0111111110 01110 101110 0111

110 01 0100111110, 1111001110- 01 011110, 01 1010111110 1111 1100110.

110111 011001 11000000111110111 1011011101 10 111110 0111 01011111 11

111 1101111111 011111 01110 1101110001110 01 11001111111110, 00 101110

001110 01 1110111110, 1111001110 01 0111110, 110 1111011 0101110 11.11

1100 1100011 110 1110110 101110 11 11: 1111111100, 0 10 00111110 01

11 10 1101111111 1010110010 110 10 1110111111 0110 100010, 11110111

1111111 000011000111, 001100001011010 01 1100111011001 01111110 110

1010110 1110101110 1101111 01 0011000011 01 1111110111, 1111 0111111

1011111010 01111 111 11100 1111111110 00010010 1101 0111111110 11100110

01111011 1111110. 011, 110 0100101010 1101010101, 01 11110111 0110111101

11101110 1101010110 0101111110 1110 1110 1110111010 1111101010 1101011110

0011110111 10001110.

01111110 111 000110 1101011 10 1110000110 111011 0111111111 11101

01110010, 11100001111110 0011111111 1110110110 1111111101, 1111111111 1110

0100, 01 1101111110 Β01111οΙο1000 01 1100, 01 0111 11111100 10

00110 1001111110. 1111110 0011110100 100011101101110 111. 11 1001011000

Χ11 1011111 1101100 01111110.

000 1110010110 .10110111110 1011011011 011010111010 1101011110

1110010110 0010111110 1010110001 0 01010 1101111110 1001111110

108010 0111111010 1111111100 00111101 01 0111110011. _

11.811 1011111100 001110001111111 1110111010 0100111100 110 00110

11100110 01111011.

011' 01111 110 0100110 1010100010 111101011001100 0 10010 11 1110011010 1101

1100111100101 1081110 111 00011011 (_111110.1: 1.·α11ι1111ι1111.1 ). 11 00 11010110

Ι'0801°8801000 00111111 111 0111110 01111111, 0110 1008001 110110 000011101000

110110 011.110, 11010110 00110 10000011110.01 ν10π10 0 0011000010 0110 1111000111

11π110 0010010010 001 11111111 11110 00111001 000010 111 , 0 0110 1101

00110001100ι0 1 11101101 11011 110 1111111111 1 11111111 1011011100 1.

(111



ΜΒ στΡΙ.0ττττ Ετ 01111175

ΙΙ.

θυοστεωτο στοτ·σττοτε, :τοπικα το @τοσο ο στοστοε στ

()οσττοτ·τ, [ο σσττοττοσε το οοτίτ ροσεσί ο!το Μέτσο στ·

δ'. Μοοττττοσο σεττ'ίεστο στ 1τίοτττο-δττετο.

(τ 019, 24 τοτττττοτο).

Ποτ Μοτοτοττ, τέττττσοττ. τω!. οπο. Με. , τοστ. ΙΙ, στεεεττ. ΧΧΧ11,

σο!. τοστ-τοσο, οστ2. στττετττ., ισττοοτττττττττ (τ).

Ισ σοσττσο Βοτστστ. Αστοσ. Ασσο Ποσττστοοε τσεοτ·ττοττο

στε 1τ1ττνττττ, τσστοττοσο σοοο, νι ττοτεσσοε ισοττττ. Ετ ττοο

σοττττοο τσεττσστοστο εττ οτσστττσε ισοσττοετστσ οσστεσττττσε ετ

τοΒοστττισε, οστο εσο σοσττσσε ίτσεττοτστσε στοτοτττο ετ Βο

τστσσε τσ Εοτετοο, @στο οοτοτ·ίτοοοε, σετ ττοσε οττοττστοτσ

τττονοοοττττττετ σο ετ ττοσο οστστσοτοσττ Βεσ οτ οοοτοετοο

εοσοττ Μοσττττοστ τσεστοε τττοσττε Εττττεττ, οτσσοε στοοε σοε

εεεετοσεε, σοοο ττοττοο σε ισοσ οοοστεττο οττοστο, ετ στττοτ

στοιτε, ετ σιοτετ στοο, νετ στοοστοτοτσσι σεττσοσοτοισ στεο

τοστ το οσττο σε Ατττσοσσοστ Εοτετοοο τσ οοσττστττοε σε

Ατσσοσσοσο τσ τοσο στττ στοττστ @στο σοφια, εοτττοετ

Πορτο ετ τσοκ, οτ τΊσσοτοοοίο οτ το δίτοο!!ο, ετ το Ροσ

στο, στοσε τσετσε 8ττνοττε ετ το @απο ετ Ποσιοτο, οτ το

ττ!ετετε. Ετ σοεεοεετοσοστ τσεοστ οσοι οοσττσττισε οετ τετσττ

σοτο. Ετ τετοε σοεεεεετσσοε σοστσε νοτττε οστττ οοετε οτ εο

εοσιεσττε, οοεοττστε, ττοτττε, ντσετε, οοετοσσοττε, τοτττε οστ

ττε ετ σοσ οστττε, οστοεττε ετ σοστεεττοτε, εττττε ετνε ττοε

ετττε οτ τσοεεοτττττε. ττετσ σεττσσε νοτττε οττοτσ σοεεεεετοσοστ

τσ τοοο σοτ στοττστ ττΙοοτε σ'ΟΙστο οσοι Χττ σοτσοε, ετ οοστ

οτττε εστε σετττσεστττε οσστ εσο οττοστο, σοιττσε τσεοε, σοτ

τω, ντσετε, οοετοσσεττε, τοτττε οστττε ετ σοσ οστττε, οστο

εττε ετ σοισεεττοτε. Ιτοτσ σοστοε νοτττε οττοστ σοεεεεετοσοστ

στο στοττοτ Ι.οσττετο οοστ οσττττττσε σοστοε, οοεοτσοστσστ,

ντσεοε, οοετοοσεττε, ττοτττε, εττντε, τιοεοτττε. Ποστ σοστσε

(1) 11ο ετοεεο οοτ·το ο ετοτο σοττττττεοτο σοτ Ιττ1τττοτετττ ο Οοετοσοστ

σεττ'οσσεσστοο οτ τοτσο Ι σεεττ .4ττττοΙτ οοπτοΙστοτοετ, σ° 1117, σοτ. 37

ο 38, εστι. στεσ. 5εττττοσε οσσοττεοο σοτοτο σοτ 1019, τοττοντο τ! Μο

τοτοττ οτοσε οττοτο τ' ττιστοοιτοσε σεττ'οτσττο , σετοττε σοσ ντ οοτ·τ·τ

εσοσσε το τσστιτοσο ΙΧ σο1τττοντ σοσστεεεο. Ωτοσε σοσ σεττοστο

σσεττ'τττσεττο εοττττοτε οσο τ! σοοστσεστο ετο οοτεσττοο , ο εοεσοττο

εσο τ! 0οσττεττσο σοσοτοτε ετο οσο σετ στοτοττοετ Μοτοεστστ οσε σο

σττσονοσο τσ Ωοτετοο ττσ σοτ εοοοτο ΧΙ , ε στο οσοττ εεττ οτ στοσε

τσοττο σοττιτο σεττο εσο στττωττισ οετοτιστ (σοσ. στον ). 8ο οσοετο

οσττττοσε σετ σοττο τττττττοτεοοττο στοσεσοεο τοεεε νετο, ττ εοσσεττο

13οσττεττττο εοτοττττε το εττσττο σετ τττοτεττεετ στ 1ττοεεο , 0οττττεττττο ,

Ωστοσο ο Ι1τσοτσο, τοσοττ οττττετο ετσσοττο σοτ στοοίοοτο στ Οοεττοττ

σοτ εοοοτο ΧΙΙΙ; ,σωστο οοετοτο στεοοσσονοσο σο 13οσττοτστο στ

Οττεττο Βοτ`ο ισοτοττοεο στ 1τ1οεεο , στ Ροττοστ ο στ τΞοτετοο, οσο τσ

τοτνεσσο οτ τ`οτττοεο τ>ωεττο τ.σοττσεττ; ο 0ττοττο Ποίο στεοεσσενο σο

οτττο 13οεττοστο στο οσττοο, ττ φοτο ντεεε σεττο στττσο σκετο σο! εο

οοτο 311. στο τ στοοττοττ οσττοττεττ οοτσοτσοτοετ , οοττο ττοοττο σεττο

ειισσεττο τσστιτοσε ΙΧ , τττετ·τεοοσο το σοτιτ σετ στεεετττε σοοστσοστο

οττ'οσσο 930, ο οστσοσο οσε ττ 0οσττοτστο στοτοττοεο τοεεο στοτττο

σεττο οοστεεεο Μοτττσο ττοττο στο ωστε τττεττ, σεττο @στο ετ ττο οσο

οοι·το σεττο ετοοεο οιτττο 936, ο ττ τεετοτττεστο τσ σοτο σοτ 951 (τω.

Μοτοτοττ, Αττττσοττ. στο. στα!. σου., τοστ. ΙΙ , στεεεττ. ΧΧΧΙΙ , σο!.

1003-84. - σΙτττοτετττ ο Ποετοσοστ , Λοιποί. αιστοΙσ., τοστ. Ι, σοσ. 77,

78, ο σεττ'οσσεσστοο οτ τοτσο Ι, οοτ. 38, 39, 47 ο 48). Ε νοτοτττοστο

το οοεεττ σσε οτττ Μοτοτσε ο Μοτττσο ετ σοοττττοο ττττο σε σοοποοσπ

@ποσο Νεττ Ποτ στοττο οοπτττττεο ετ στον· σε οοπτ·τττο ΟοτοΙστο το

οποτε ττοσττοσοτ τισ Ιοοοπτ Βοστινοτττ το το στεοοτο σε Ατοσοστττοπο; ο

το Εστω οτ 14τσροοποπτ Ε'οτείοοε το εοπ|ττττσοε σε .4πτροοπτοπο ο

οσο σοττο σοεεεεετοστ σττσοτσοττ οοστεστστοτε σεττο στοεοστε σοοο

ιτοττο σετ τσοτεττοεε Ποεττοττττο. 0οοτοσιτσο σετο οτ ετ τ'οεεο , ο το

εττσττε σετ τσοτοττοετ στ Μπεστ, ο τ! στοτττο σεττο οοστεεεο Μοτττσο, ο

σοτ ττοετο ττ εοσετε οττε1”τοτ τοστ 1ττοττ οεττοστενο ειτοσστο ττοεττο στ

σωστα σοσττοσττοπο, σετ στιτσστ οτττοτττοστοτε οτιο τοτε σσοτττττ σοττ

νονο στοττοττττστεστε σοτ 1'οστο στοσεετστο, σοτ φοτο στο στοοεσστο

το ηοοτττττ εοτστσττοστε σετ τσοτεττεεε Ιστοσε.

' 'τ

«στο οττοστ σοεεοεετοσετττ στττ στοττοτ Οοοτ·στο οσοι οστστ

τισε εστε σετττσοστττε, οτ οοστ σοεεεεετοσεστ οσστ σωστο,

ισοτο ετ ωστοσο εσο. Οισστσοτοσττ Βοο ετ στοεστοτοε εο

οτοετοο στο οστστο στεο ετ σοτττε στοτ οτ στοεστοτοτοττι

;,τοττσοσοτ·σστ στοοτσστ, οοσο ετ ττοσο, οτ οτΤετο. Ετ εττ

σοτστσο .τοττοσστ νεττετοτιτττ οττττοττ Μοττττε Εττττεττ, οτ στο

ττοετεττο εετττοττ τττοττττττοστ στο. Ατττ οτιοττστο οτ σοττε ττττττε

σιοσοετοτττ Μοσττε τ]ττττεττ οσστοσττοσσο, ετ τσνοεττο. @οσοι

τσοοστ σοσοττοσεστ ετ οττετττοσεστ ττοττεοττε ετ τοσεοττε ετττο

τσοτοεττο σοτ νοε ετ νοεττ·τε ττοτεστττσε οτε. Νσττοε σοσ ττο

ττεοτ σοτοετοτετσ οοσττοστοοτε, σοοσο στοτεετοτε, οτ σοσ

οσοστ τστοττττοσοτο, τσοσοετοττσσι Μοσττε Ετιττεττ, ετ σοε

εεεετοσοστ στοοστοτοστ τσττοτο. Ρτοοετστο τοτοστ οττοτ·τοστ

εοττττοτε οτ τοΒοτο.

Εσο τττοττοσο τοστοε οτ τστσετοτοττε σοτοι·τσε.

τ'τοτοστ τσ $οτο το σοτοττο στοτο σοσττσο τττοτοτιτο, στοε

εοσττ Ι.οσσοτστττσσε ττττοε θοσττοτστσ, 8τοσττοσσε 1τττοε .το

οοτττ, Εοτοοσο οοοσσοτττ Βοτεοοττττ, ετ τττσοτο σοοσσοστ

(ττστσοστε, οτ στστεε ττοστ ττοτστσοε.

τττ.

δοτου: στοτ·οτιο.τε, @οποτε στ δοτοττο ο στοστοο στ ()οσττοττ,

σοοο στοττο των ο σσεεεεείοστ ο!!ο οτττοεο το δ. Ποσο

το δοσοοοτίο στσεοσοστο άο!!”οσοοίο σε δ'. .τττοστττδοσο

τοτττωστ το ττίσοτε-δτ·ίετο.

(τ02τ , ο σκοπο).

11ο! Μοτοτοττ, ο1ττττσοτ1. στο. στα!. οσο., τσιπ. ΙΙ, στεεεττ. ΧΧΧ11,

οοΙ. 1073-74, εσττ. στοοσ. (ε).

Ισ σοσττττο τ)οσττστ. Αστοσ. Ασσο σοσιτστ ΜΧΧΙ, τοστ

οττοσο ΙΙΙ, στοττττ 71. Ετ: ττοο σοτιττοο εοττρτστο εττ στσστ

ττσε τσοττττοετοστ οοστεσττττσε ετ τεθοστττισε, οσοσ εσο Πεο

σττε τσοτετττο οτ σοσττσο σε Εοτετοο, @σου οοτοτίτοποε,

οοτο σετ ττοττο οττοττστοστ σο ετ ττοσο ετ ο11`ετο οστστσο

τεσττ Εεε ετ οοοτοετοο εοσοτοο Μοττοο σε τ]οττονοττο οστσοε

τσοοε σοεεοεετοσεε, οσοε ττοττοο οττοστο ετνο εεεεοσττοσο

σοτττε τοστ, νετ στοοστοτοτοστ σεττσοσοτοστ στοοτοστ το

Βοσττο. τσοο οοσοτεττο τσ τοοο στο στοττστ Μο δορροσπο,

σοτσοε, οοεοτσοσττε, οοεοττστε, ττστττε, ντσετε, οοετοσσεττε,

οτττοττττσε ττοοτττοττε ετ σοσ 1τσοτττεττε, οστοεττε ετ σωσε

εττοτε, οσσι οτσστττσε εοτε σετττσεστττε. ττεστ σοστσε νοτττε

οττοστ σοεεεεετοσετσ το' τοοο στο στοττστ Βοσοστοστ, οσστ

(9) Βοσο ττ Μιττεττοτ·τ το στεεεστο σοσοστοσε το σοττττττοοτο ειτοσστο

στο Μτττοτετττ ο σοτ £οετοσοστ σεττ'οσσεσστοο οτ τοστ. ΙΙ σοεττ τοπ

ποτέ οοπτοτσοτοετ, οοτ. 948-49-50, εστι. στοσ. Ι.'Ποοσε στ σοοετο οοι·το

ο το ετοοεο σετττοτττο οοττο στο 1009 ττσοτττττο οτ σ° τ; ο σοτοστ στεσσ

εσσετττοο ττσετετο σωστο στο στεετ εσττο στ ττ.τ σετεοιτο ο ττοοοτσο

οτ στ τοτ σττ·ττττ εοτ στοστσοτο στ Ωοσττοττ (νεσ. εοστο σοσ. 147, οοτ. 1..,

σοτ.1.°). Αννοττττο εοττοστο εεεοτο οττοττεοστοστο σο1οτο σεττ'οττο τ'τσ

στιτοσε ΙΙΙ, σοτοττο οττ'οσττο 1091 οοτττεσοοσε στοσττοστεστε τ'τοστ

οτοσε Ν. 11 φοτο οττοτ·ο στοοεσοττο 1οτεε στο εοστεττ οτιο τοεεετο ΙΙΙ

τσνεοο στ ΙΙΙΙ , ωστε στοττοτττττσοστο ετονο εοττττο σετσοοοτττεστο

οοτοστοτο ο οοττ·οεο ο σοοο τεοετττττε σοτ νετσετο. Μ. ετεεεο οεεετ

νοιτοττε το σποτ στο Μοτοτοττ (Με. εττ.) ο σοσττ οσσοττεττ εοστοτσο

τεετ (σρ. εττ., τοστ. Ι, ττττ. Χ, σοσ. 405). Ε σοτοττο τοστο σοτ στεεεστε,

σωστο σετ στοοεσοσττ σοσ οτττ στ σοσο:τοττο ετ σοττο στο τσοσοετοτο

οσ οτιο:το στ 8. Μοττττττοσο σεττ'τεστο στ Μοστο-Ωττετο , σοτοτο το

σοεετο τοοσο οττο οτοοσο οτττοεο στ 5οτσε8σο οσσετττεσενοοο εσ ετοιτο

στσοσσεττττ σο σεττο τττοσετετοτο εσ ττττττιτο, ωστε ετ ττοονττ σε οσο

ττοττο στ σοσο 0ετοετο ΙΙ τσ σοτο σοτ Ρ ο1τοτττο 1119, εττε ττσοττετο

τ`τ·ο τ στοσοσιεττττ στο εοοοτο ΧΙΙ.

 



ΠΕΒ $Εθθ!ιθ Χ!. Μ!)

ποιιιποιιιιιε ειιιε, οοειε οι σοεοιιιοπιιε, οι οιππιο οποιο οπ

ιπειιπι σοειιιιιοπ1πιιι ποιιιποπι. !1.οιπ ι!οπιι 1ι!ιι ο!ιοπι ποε

εοεειοποπι ιο ιοσο ποι πισιιπι απο νσιπο.ιο, ποπιοε, σοεο

πιοπιιο οι σοεο!ιπιο, οπο, νιποιε, σοε1οππο1ιο, ο!ινιε, οι

ποσο!ιε, 1οιιιε σπ!!ιε οι ποπ σπ!1ιε, ο8·ιοε!ιε οι ποπιοε!ισιε

πο π!οπο οι πιοπ!ο σπιιι οιππι!ιπε επιε ποι1ιποπ!ιιε. Ιιοπι

ποιιιπε ποπιο ο!ιοπι ποεεοεειοποιιι ιπ !οσο ποι πισιιπι σ'α

.πισιουα, σπιπ ποπιοε οι σοεοιποπιιε οι σοεο!ιπιε, !ιοιΙιε,

ο!ινιε, νιποιε, σοειο,ςπο1.ιε, 1οιιιε σπ!!ιε οι ποπ σπ!!ιε, οπισ

ειιε οι ποπιοε!ισιε πο π!οπο ιπ πιοπιο, σππι οιππιιιπε επιε

ποι!ιποπ!ιιε πο θα-ιπαΖο ο θσιποιο ιπ οπιπι!ιπε ποι ιππο

πιιο ποεεππι. !ιοπι ποιππε νοιιιε ο!ιοο ποεεοεειοποε σππι

ποπιοε οι σππι οπιπι!ιπε ειπε ποεεοεειππι!ιπε π! !οσο ποι

πισι1πι Ειοαία. Α!ιοπι ποεεοεειοποιπ ιο (οσοι: οι ιο δασισιο,

σππι ποιποε οι σοεοιποπ1ιε, νιποιε, !ιοι1ιε, ποσο1ιε, σοειο

8ποιιε, 1οιιιε σπ!!ιε οι ποπ σπ!ιιε, ιποεεοιιιιιε, εοινιε οι

οπσι!!ιε, οι ιειοιπιπ, εινο ο!ινο!.ιε, σπιτι οοιπιπ ποιιιποπιιιε,

σππι οσοπιε ΑσσοίοΙα ιπο!οιιο επο. Οιππιποιοπιι Βοο οι

πιοοπισιοο οσσ!οειοο εοπσ1οο Μοιιοο πο Βοπονοιιο πιο

οπιιιιοπιοο, ποπιο οι ίοπιπ!οιππι οοιιποιιοιππι πιοοιπιπ,

πο οι ποπο οι οποιο ιιιονοσοιιι!-ιιοι, οι !ισιιο ποπιιπο οι

πιοπι νοποιοιιι!ι οιιιιοιι πιοποε1οιιι εοπσιι Μοπιι!ιοπι Μοπ!ιε

Βιιιιειι οι ιοσιοι ο!ι!ιο1ιοο εοπσιοο Μοιιοο πο ίιοποι·οιιο ποι

ποπο σ!ιοι!π!οπι π! ιπεο οιι!ιοιιο ιοσιπιοπιι. Ει πο πιοπιιο

απο νοε1ιο 1ο!ι ιπιο οι ποσ1ο οι σοππι!ιοπο, πι νοε, οι

νοειιιε εποσοεεοιι!ιπε πιο οοσ!οειο οι ο!ι!ιο1ιο οπιπιο !ιο!ιοο

πε οι 1οποο!ιε οπιιι πο!.οειο1ο οι πιοπιιο1οιο ποε!ιο. Τοπιοπ

ιιοπ !ιο!ιοο1ιε ιπ ο!πιπο πιοπο νοπποππο σο, ποσ ο!ιοποππο

ο!ι ο!ιοπο πιοπο, νο! ειισσοοεοιοε νοε!ιι, εοπ εοπιποι οπιπι

επσσοοεοιοε εππι πιοπιιοο πιο!ι πιοποε1οιιι, οι οσσ!οειοο

πιι!ιιο!ιε, οοπι !ιο!ιοο1ιε οι 1οποο!ιε πεππο ιπ ποιποιπππι.

Ε! ποπο οι οποιο πιοοπισιο οπιπιο πιοοπισιοιπιπ ιπ!ιο!ο.

ιπιπ οι ποι!ο οσσ!οειοο1ισο. Το!οιπ σιιοιιοιπ οπιιιιο εσιι!ιοιο

ιοΒονι πιο πιο Βπ!ιοι!ο _ιππισο ποιοιιο ποπιπιι ιιιιποι·ο1οιιε.

Ασιππι πι ποπιο Ροππο!!ιπι, πιοοεοπιι!ιπε Α!ιιοιιο ιι!ιπε

Πεο!ιπο πο Μοιιοπο, οι Ρο!σοπο πποπποπι !.οιπιιοιιι πο

Ποιππο!οιι, (ιιοιιοπο οποπποιπ Ποοπιε πο !ιιοπιο, οι Βοι

ποιπο πο Βοπ1ι!ιι πο Αιππποποπο, οι ο!ιι π!πιοε 1οεισε

ιππο ιοΒο1ι.

Επο Βπ!ιοι1πε ιπποιε ιπιποιιο!ι ποιοιιο ιοΒο!πε ίπι, πι

πιονι ο! ποπι.

Π' οι'.

(ιοπποππο θ) ποπο σοοσοσιο:ιοπο ποπο σιιιοεα πι δ'. Ποιοι

(1) @Μπρικ ο ποιο!ει εοιπο οι οιιιισιιιιο ιιιο!ιο ιοιιιο1ο, σ!ιο

ποινοπιιο ίιιιο ο ποι σοπ ποοιιιεειιιιο ο!1οιιιιιοπι. Ριοπππιιοει σοπιπ

ιιοιιιοπιο σοιιπιιπιιο, ο ειοπιιισο !ιιιισ πι ιοΒιοπι ο οι ιοππιιο, σπειο

πιω ιιο8!ι οισιιινιι πιο σιιιοεο ο ποι ιποποο1οιιι. !.ο επο ο!ιπιο!οι;ιο

οι 1ιονο ποι νοι!ιι !ο1ιπι σοιιποιο ο ιεσοπποιε, οποιο !ο ποιο !'0!ινοε

πο!!ο οπο σιιιοεο ο!!ο Παι1α πο @με (σοιιο !οσο!ο) πι Ε!οοιισιο πι

Λιιιοιοο. Οοππασο.ι, οΒιι εσιινο, ότι Ιιππιια ιπαισιπα .τοπια πισιιπωι

πιο οπιιοιιι, πιο ιιιπΙαι·ιιιιιιπι ιοποιίαιιιιιι ίπ οσσιο.ιιι.ε, οιιιιιιιιιι ωΙιω

οι ωοεπιι σκοπο ιιιιιι :απο ποσσιίπια ιτε πιο ιτοκ.ι. Ε! ιιπρσ!Ιαιιι·πι

οι πισω Ιιππιιο σοπποειπι1ι , οι ποιο Νο πιει σ!! ιιπροιΙαι·ι οι: οίιιιιπο

Ισπια ο σοιιπο οι ιοσοππο πο. (Οοιππιοιπ. ιπ σοπ. :αν θα”. πιο.,

πππι. Θ, ποπ. 6ο, οπιι. εοοεοι. οι0ΩΧν!!, ιιι-ίο!.). Ι.ο σιιιοεο οπ ι

ιποποε1οιιι πιιπσιπο!ι πο!!'ιεο!ο ποεεοποιοπο ι ποιί.ισο!οιι !οιο σοσι

ποπιιι ο σοοποποι , ο ιι οπε1οπιι·οπο εο!οοοιιιοπιο 1ιπο ο !.πίιο ι! εοσο!ο

Χν!, ποισ!ιο ι! ποιο ο !'0!ινοο, σ!ιο ιιινσοπο πο! ποσ!ιποιο πιω

ε!οεεο εοσο!ο, πο ίειππο ιισσιπο ποπιο πι πιο 1π11ονιο οειει.οπιι ο!

!οιο 1οιππο, ο ι! εοσοππο οι πο11ι εσιιιιοιι, !οππονο ποιιο ποιι!ι

ειιιιισιιι οποιο: ο ιοεο!ι εοιπι, πισο πποε!ο ποιο!ο: ω: πο Μισο:

.ποιοι σιωιι τοποσ. . . . . . οι πιιιιο.ι· πω” πωπω επιποιοιιι σε πο

ιιιίπανσι·ιιιιι πρι”, οι ποιοι πω· οιιοιιηιουιΜα ποσιιιιιοπω οιιιοπίοίσα

πι Τσιί;π ο ο· ιἶοιιἔ‹ι ω.

οι ακομα ιιιποι οιιοιιιοπε ποιαιιοπιοιω εσσιωιοιιιιιπ ιοπιιι 8οιππιιικ,

οι σει πιο” που· οιιο.ιπαπι ποιοι οποιοιιοσ οι απίσπ1Μοοε αΙιοιιοιιοπι

ίπειππιιιιιι οσσΙσοιαιιιπι , ποι πιο ίπ ιιιι_οιια ιιιαΕοιπα εοιπα αππσΙΙοπίαι·

σοπποπποε, σοπποεπι ω. (Οοιιιιποπ1. ότι πιοοοιιι. Οι”. πο Ιοπ., π" 11,

ποπ. 3, οπιι. πιοπ.). Α!σππι πο οοιειονοπο οπσοιο πο! εοσο!ο Χν!!,

σοπιο ει ιισονο πο!!ο ε1οιιο πο! νισο (ΙΙιο1οιια ποποιαι πο! ποπ. πο

φαει.), ο πο;,ι!ι Αππαιι πο! νιπο! (.4πποισ.ι 8αιπίπιαο), οι! οιιιι

ποσοι, πιο ιοιιεειιιιι , πο! εοσοιο Χν!!!. Ροι ποιο, επι ποι ιο ποσο

ποιιιο ποπο ε1οεεο οπο", σιιο ποι· ι'ιπσπι·ιο ποι εοσοιπο!ιεπσσοππ1ι

οι πιοιιοσι πο! Βονοιπο ποο!ι οπιισιιι πιοποε1οιι, ι σοιιπσιοιιι οιιειιιο!ι

οπποιοπο ιιιιεοιοπιοπιο ποιππιι, ο ιιιιιοεοιο οο!οιιιοπιο ο!σιιπι οποοιοιι,

ι πιιο!ι σ! ποινοπποιο ποι· πιοι:ο οι ππονο σοπιο ειιοποιπιοπιο πιπ

ιι!ο1ι, ο, πο σ!ιο ο ποποιο, πιοπι οι οι·ιοιι ο οι οποσιοιιιειιιι. Μι

ποιπι1ο ποι σοππαριιι οπιοΒιοιι ο νοιοπιοπιο ποπ!οιο!ιι!ο, ποισ!ιο ι

ιιιοποειιιιι , ιιο!ι!ιοπο ίοεεοιο πιιπσιπο!ιιιοπιο !ιιιιι οι σοπ1ι ο οι ιοΒιοπι,

ποι ςπο!ι οιοπο ιοει.ειιιιιι ι ιοππι1ι «πιο σιιιοεο ο ποι ιιιοποειοιι,

οιοπο ποιο ο! 1.οπιπο ε1οεεο ππ ποποει1ο οεεοι πιοιιοεο πο!!ο ε1οιιο

ο οπο! !ιπππο εοιπο πο! πιοπιο ονο. νι οιο ιπιο11ιιπ ο8πι σοιιπαπιισ

ιο ποιιοιιοιιο σοιιιποιιπιοεο πο!!ο ίοπποιιοπο οι !ποπο πιο οπ οσσ!ο

οιοειισο σπι οπποι!οπονο, !ο 8οποο!οοιο πο! ίοππο1οιο ο ποι ποπο

1οιι, σ!ιο ποι-ιο πιο οιοιιο ι ιοεο!ι ο @πιο εοιπι; ιο !οιο οιιοπι

πιινοιο, !ο !οιο ιιιιπιοεο, οπ ο!σππι ο11ι οιιοππιο πο! !οιο 8ονοι·ιιο:

ο πιιιωιο εοι·ι1.1ο ιπ !ιποπο νοιιιοσο!ο, οπ ο ποσο πιε1οιιιο ποι 1οιιιπι

ποι ππο!ι οιοπο επσσοππ1ι ι ποπ οπο νι ει ιιίοιινοιιο. @Η εσιι1.1οιι ο

σοπιποειιοιι ποι πινοιει σοιιπαπιιι !οσο!ι ίπιοιιο πιο!ιοιιι!πισπ1ο ι πιο

ποσι ποι εοσο!ι Χ!! ο Χ!!!, ο ίοιεο οιισ!ιο ο!σππι πο!!'ΧΙ, Βιοσσιιο

!ο πιο οπιισο ποιιιιο οπο ει οποιο επ! ιποποσιιιειπο εοιπο, ποπο ι!

ιπι!!ο , ο ππο!!ο σοπ1οππ1ο πο!!ο ποποιιοιιο (πιο σ!ιιοεσ πι εοπιο Μοιιο

οι οποιο ο οι 8. πιο πι Μοιι1σ.ιοπιο, ίο1το πο! 1064 πο Βοιιεοπο!

ιο πι Τοιιοε (ποπ. ιπ!”ιο π" ν! ). !ιοοι οιοπο ιπ οπο! 1οιπρο, ο επο

σιο!πιοπισ πο! 1ιπιι·ο πο!!'Χ! ο πο! σοιιιιπσιοιο πο! Χ!! εοσο!ο, ι εο!ι

ο πποει εσ!ι, σ!ιο πο!!'ιεο!ο εοποεεοιο !οποοιο ο εοι·ινοιο, ο πποε!ο

σιισοε1οπιο σοππιππιο ο!!'οππ!οιιοπο νοιεο ι !οιο !ιοποίο11οιι, οπο !ι

ονοοπο ε1ιοοιπιποιιοιποπ1ο οιιισσιιιιι σοπ οτιιπ!ιεειπιο πσποιιοπι, ο

σ!ιο ποιπιιιονοπο σοπ ποιοπιο ιιοι!ιοι·ισο ποπιο ππ ποπο!ο οννι!ι1ο

πο!!ο εσιιιονι1ιι, ίπιοπο εοποπ ππ!ι!ιιο !ο σοπεο πιιιιιοιιο , ποι ιο φιο!ι

ίιοιιιιιιοπο ει!!ο νοιι1ο ιε1οιισ!ιο ποι σοπιι!αποι ει 1ιονοπο εποεεο πισ

σοπιι οσσοεειοποιι ο! ιπιιο ίιι!ει ο Βιοπποιιιοπιο οεοποιο1ι. Τπ11οιιιο

ο ίποι οι πιιιιιιιο σ!ιο πποε1ι πιοπππιοπιι, ο σι·οποσιιο νοο!ιοπο οπ

ποι!οι·ει, !ιοιιιιο εποιεσ οπο πιοπ Ιπσο επ!!ο οιιιισ!ιο νισοππο εισιισ!ιο

ποπο 8οιποοπο, ιο ππο!ι εοιο!ιιιοπο ο!τι·ιιιιοπ1ι εσπο!!ο ιπ ποιποιπσι

οεσπιιιιι.

(ο) !! ιιιο!ο οπο πιιπιιιινο οιο πι δ. Ματια ιο .Ισι·ισο, οπο ίπ ποι

σοπνοιιιιιο ιπ Οσιίπο, ο ππιππι πιο σοιισ11οιποπιο πι Πάφο Τοπίου

(εοιπ. 7οιπιι). @ποπο σ!ιιοεο, ει!ποιο ιπ οπιπιο πιιιππιο 1ιο !ο πιει

πι 0οο1ο!-8οιπο οπ ι! νι!!οποιο οι 0ει!ο, πινοπιο ο!ιο:ιο!ο νοιεο ιο

πιο1ο πο! εοσο!ο Χ!!, ποισ!ιο νι ίπ οπιιισοιο ιπ σοπιιοπι1ο ππ πιο

ιιιιιιιοι·ο πο!!'οιπιιιο οι 8. Βοποποιιο, ι! οποιο πιο ποιοιο οι οιιιπιο

ιοιιπι1ο, ο πονοιποιο πο ππ οποιο. πιο ποι, οεεοππο ε!.οιο ο!ι!ιοιιπο

ποιο ποι ιποποσι ποε!ι οππι οε1ιοιπι πο! οοσο!ο εοεποπιο, ίπ ιιππο

σο! ιποποε!οιο ο οπο πιποιιποππο ο!!ο ιιιοπεο πο!!'οισινοεσονοπο ιπι

ιιιιιιιο. πιο οσσιιππο πο! 1444, !ιο οππι ποπο ιο 1ιοε!οιισιιο πο!!ο

ποπο οισινοεσονι!ο πο Τοιιοε ο 8οειιοιι , ποσιο1οιο πο ποπο Μπο

πιο ιν. Ποισινοεσονο Ριοτιο 8ποπο πινιεονο πι ιιππ!ισοι·πο ι ίι·πι1ι ο!

εοιπιποιιο πι σ!ιιοιισι σιι'οιο επ! ποπιο οι οιιποιο ιπ 8οεεοι·ι νοιεο

ιο πιο1ο πο! εοσο!ο Χν, ιπο πιονοππιο πο!!ο πιοιιο, ποπ ποιο οσ

σοπιπιοιο πποειο επο Βοιιοι·οεο ποπεοιποπιο (ναι. Το!ο, πω”. πίσω.

ποι εποε οι., νο!. Ι!!, ποπ. 931, πιτ. 8ι>ιιιο Ριιιιπο). Οοο !ιο!!ο

πο! ποιιιοιισο 13ιιι!ιο Π, ιπ ποιο πο! 98 πονοπιιιιο 1503, σο!!ο οποιο

ίπιοπο ιοσο1ο οπ ο1!”οι!ο !ο ππιοπι ο !ο ιιοο!οιιοπι πι ο!σππι εοεπι

νοεσονιιι πο!!°ιεο!ο, πιο ποσι·οιοιο (οι επο πιοποσοεεοιο Α!οεεοππισ νι,

οπ ιε1οπιο πο! ιο Ροιπιποππο ι! σο!ιο!ισο, οποιοπο πι εππποπο

ο!ιοιιο ο!!ο εοπο πι Αιπππιιοε, σ!ιο πο!!ο ε1οεεο οιιπο 1ιοείοιινοοι

ο! σοε1οι!ο πιοι;οποεο (οπιοιπο Βοειο!-5οιπο). Ωπιππι ι νοεσονι οιπ

ππιιοπει οεεππεοιο, ίιο ε!ι ο!1ι·ι ιιωιι, ππο!!ο πι «οοο πι δ. Ματια

οι απ”, οπο σοπεοι·νοιοπο οπο ει! πιοεοπιο, οπ οεοισι1οιοπο π'ο!

!οιο ιπ ποι ιπ11ι ε!ι ο11ι πι πιπιιεπιιιοπο επιιι1πο!ο πιποπποπιι πο

1ο!ο ππιοπο. Ππο οι οποοιι ο11ι ίπ !ο ποισοπιοπο πο!!ο ποσιιιιο ποι

εοπο!ι ποι !'οιιιπιιπιειιο:ιοπο ποι εοσιοιποπιι; ιπο !ο ιιεσοεειοπο ποι!ο

ποσιιιιο ι·οο!ι ίπ !οιο σοιιιιοε1οιο ιπ ιοιππι πινοιει πο! πιονοπο πο!!ο

νι!!ο ο !ιοιπο π'Οει!ο, ο πο!!'οισιπιοιο ιπιιιιοπο. !! πιιπιο ο!ονο ιο

επο πιοιοοο πο! 1581, ο σοπ εοπ1οπιο οι!ιιιιοιιιοπιο!ο πο! 30 οι.ιο!ιι·ο

οι ποπο οππο ο1.τοπιιο ιο ποσιιπο ιοο!ι ποι σο!οπι οοι!οει ειοποιοιι

ιιο!!ο πιοππιο πι 8αιιιο Μοιιο οι £σιιπο ο πι 8. .4ιιπιοα οι Βιια!ι.ι ,

ι·ιεοι·νοιο ο! νοεσονο οι Αιπππιιοε !ο ο!ιιο ποι σο!οπι ιιπ!νοει. !! εο

σοιιπο ιποοεσ !ο πιο πο! 1743; πιο ι! νοεσονο πι Αιιιππιιοε ίπ ιποπ

ιοππιο πο!!ο ποσιιισο ποεεοεειοπο οι οειποιο 1π11ο !ο ποσιιπο ει ισο!ι

σ!ιο ποιεοπο!ι σοπ ππο επσσοεεινι ιιιππισο1ι, υπο ποι 1745 πιοίοι·ιο



46ο ιιπτπ.οιππι τι :ιι-ατε

1111 αροατα1'ο οοοιιιρια1ο ιιήιι' αο:οετα!ο :Μια οιιιοεα αιιιρή- ”

τιοπιιιο (1).

ιο :ιο απιιιή :ιο εή Βοεπιοτο ήοο1τή .ιοοή Χρ1ή :ιο. ..

τή θ) ι”ήτήπι1 ιιιαιι:ια:ιοε ιιι οοτιο :ιο !ιοήια :ιοήήή θήιήτιιιι

()πιιιιππτή, :ιοήήή ιήιιτπή: Οπτική αήι ι”ήτήήι :ιο Μια Μ» ;

απο οι :ιο Παπαιι:ιαα (θ) ρτοίααήοι· τοιιπιοτ ήιιή οατ:ιιπιαιο

:ιο οι οοτιο :ιο Μαιο, :μή :ι:ινοτο1 οοπιειαοτατο εαοοοιοεια

πιο :οποια Ματια α:: Τα”, τα :ιήαιο ανια1 οτοε:ιήι:ιή εή

ιή:ια,αήο θήήαιιιι οι: !..ι::οοιι (4), οι οαπι:ιο 1ήτήιιι ιπι οοι·1ο

:ιο !ιοιιια οσο απιι.ο:ιιιοε 1οειή1 εήριιοαιιοιιο α οή εαπιοιή ρα- .

1το (δ) :ιήι ισα πιο: τοπιπιοτ α :ιοήιπιαπι1ιο εήο, οι ιπι1οεαεα

:ιοπιιαιι:ια ιεεοτο :θα οοήειαιιι αυτή ααα οατ:ιιιιαιοο εήοιι,

φαω :ιοιιιιοταπή τιιαπι:ιατο ιπι 8οτ:ιιπιαια ήπια οατ:ιιιιαιο :μή 4

Μ! :ή ι1αιια, :τοι 80 ιιοπιιοιιαναι Ισια” :ιήι !ήιι οριεοορή

οι οατ:ιιπιαιο (θ), οι πιιιιιαοε :ιήι ι”ήτήή1 ιή εή ιιιατο, νοιή

οι! ιο Βατ:ιιπι,:,ήα οι τω: 1οττο ιπι Λήιριιτίασ ιή εα1'οεήο :ιο

::ο:ιήιιιαε ο›, οι τοιιιέιι ιή οοτιο :ιο ιιοο1τα αέαήοι·α :ιο

?στρα, οι 1ήτήπή ή ήήπιιοτο ιιαιοτ ατοιιιοριοοοροο, ι:νιιι

οριεοοροο, οι :ινα αιιο:ιοε; οι οοπιεαοτα:ια. :μι αριοι1 ευ

:Ποιο οατ:ιιπιαιο τα :Ποια οοοιοεια τω: :ιο ροτ:ιοήή απιπιοα

αφή:: Ματια, εοε ατοιιιοριεοοροα:ιιοε ο1.1αιιια, εοε οριε::ο2

ροε :Με ιιαταήια ροτ ιροοε οα:ιαήήή, εή :ιήαιο ροτ:ιοήιι

ιιοιειι :ιήι :ιιιται·ο1 ροτ 1οιή εοε :Με :ιο εή αήπιή, οι :ισρ

ρια1 οήε:ή ροτ:ιοήή :ιαο εή νοερετή :ιοοεα οοπιοα,αταοιοιιο

:ιο οήεεα οοοιοεια :ιο Με:: Ματια α:: Τωρα ιπιιιπιι :ιο ααα

:ιαιια οήτια οοοιοειαε1ιοα απιιρήτιοπιεο, ο ι'αιιτο :ιοι 1757 ρτοήήιιιια1ο

ιπι ήτα:ιο :ιι αρροιιο :ιαιια οήτιο πιιο1τοροιιιαιια :ιι 8αοεατι. ή ειή:ιιοο

αροειοιιοο :ιι αρροιιιιιιοπιι ο αταταιιιι :ιιοιιιατ:'ι ιιήιπι :ματι :ιήο Βιο

:ιιοει1ι οοιι εήα εοή1οιιια :ιοι 1700. Ροτὸ ανοιι:ιοπιο ι! νοεοονο ατιιρή

τιοτιεο αρροιια1ο α Βοπήα, ο11οήπιο ια οοιιι“οτήια :και ροεοοεειοπιο

ραοι!ιοα ιιοιια τιεοοαειοτιο :ιι 1αιι :ιοοιπιιο, οιο οιιο ρήτο οτα Μαιο

ρτοπιήπιιια1ο οτι εοοοιο ρτιπιια α οι ιήι !ανοτο, ω ια οοπι1τα:1:ιιι.1οτιο

:ιοιι'ατοινοεοονο :ιι 8α55ατι, πιιιιια 81111” Ποια τοπιαιια οοπι εοπι1οιιια

αει 15 εοήπιαιο 1697. τω:: ι :.ιοοήιιιοπι1ι οοπιιρτοναιι1ι ια ο:ιτιο οι

:ριο51ι απο εοπιο οοε1ο:ιιιι ήοιι'ατοιιινιο οαρι1οιοτο :1οιια οιιιοεα αιι

1ο:ιταιο :ιι Ωαειοιοατ:ιο.

(1) !ι'αή1ορταίο, :ιοι ρτοεοπι1ο οοπιιαααι·, οιιο οιιιαπιιο απιρήτιοπ.τε,

πιοτο!ιο οήε1οιιιναει ιιοιι' ήή1ιοα οιιιο$α οι 8. Ριο1το :ιι ΜΜΜ”

ρτιιιια ο!ιο ια εο:ιο νοοοονιιο 1'οεαο 1ταοιοτιια α! οαο1οιιο ήταΒοήοεο,

πιοπι :Μαιο ριίι. 8ο πο ιιαπιπιο εοιήπιιοιιιο αιοήπιι αροατα!ι, ι'τα ι αήα!ι

ιιο ιιο οοπιεαι1αιο :ιήο «ω» :ιιοοπιει οεατήριαιι :ιαι!'οτιριήοιο. Πιο ο

:ιήοιιο ι`α11ο !οτατο πιο! 1048 :ιαι νοεοονο οι Λπιιρήτια ο£ινιΙα, 11.011

τιπιο Μαπιοα, οιιο οοπιεοτναει 1ή11ανια. ήοιι':ιτοιιιτιο εή:ι:ιο11ο :ιοιια

οα1ιο:ιταιο οι (Σαοιοιαατ:ια; ι'αιιτο ηήοιιο οιιο !ιι οοριαιο :ιαιι'ατοιρτοιο,

ο ροι ατοινοεοονο 1αι·τιιαπιο, Ι). Ωιαπαιιια1ιια1α 8ιτιιοιι, ιιαι 1780. !ο

ιιο οοεπιιιο:1ι ρτοιοτοοια ια Μισή:: :ιι :πήοο0ιιιτιπτιο, ροτοιιο πιιι ο

εοπιιιιτπω ριιι οοι·τοιιο, ο,5ορι·α οιο Μια :ια ήπι ήοτιι:ι πιο11ιοτήτπιο

:ιοιιο αιι1ιο!ιιια Μαιο., :κήπο :πιο το:ιοτοι :κι το!. 111· πιο! πιο ΙΕ

;,ιααατιο αέρατα|ισο α: Μια :ιωω, μια. 186, ατι. 5ιήοή :Επιπ

αι:ττποπ. _ _ _ · π Δ · 1

, (θ) !.'αροΕταίο :ιοι Μαπιοα ποια ιπι απο ατοιιιοιιο ι'απιπιο 417, ιο

:αξια ο οτι οπο” ραιοτι1ι5ειπιιο οιιο ροή πιοτιια οοπιιιιιαιιοπιο. Παρο

αι·αιο αιιιιοτιιαιιο ιπινοοο σοοιια_ οοπι ρήιι1ιήι;ια !τιοατιο :ή "πιο ραι·οιο

ο πιήπιιοτι οαιο1οή1ι πιοιι'οτιαιπιαιο, ο τιροτια ιι οοιο Π! τοιιιήπιο :·ιιο

οτα·1,πι11:ινια νιοιιήιο ιιοιι'αήιοαται”ο., ω ιπήιιοα ο!ιιατ·τιπιιοπιιιο οιιο

ι'αήιιο :Μια ::ατια :ιοιιι›'οοεοτο ο ή 1027' .οι οήι, πιο! οπο, ιι εή:ι

:ιο11ο Υ!! τοιιι:ιήο εατοι›ιιο ια 1οτιιιιπια1ιοιιο, ο ιι 1024 αι :1ήαιο οστ

ι·ιεροή:ιο οαα11αππιοτιιο ια ιικιιιιοιιο εο11.ιήια. @Μαιο ήπιο απο οι ασ·

οοτ:ιαπιο το' ω:: ο οοιιο ππιοπιιοτιο :ιι :;οιπήαι·ιο Ι οι Τοι·τοε.

(Η) Γιαιαιιααή. Εστω ο :1ήο5ιο ιι Μαιο ρτιτιιιιινο :ιοιι'αι1ήαιο νι!

Μαιο :ιι Βήιιιιιιιιατο ιιοιια :ιιοοοει οι 5058ατι. . . . '

(ι).Ποιιιιατιο ! :ιι Τοττοε. Μι ιήι, ι:οιηιπιοιει ή οοτιο στο τοαοιι

1.ήττι1αήι. , _ 1 , Η -

(5) οπο μμ Βοοο:ιο11ο Υ11Ι, κατι ή οτοιιιεια οι ιι 1ι1οιο :ιι τω»

ρα:ιτο (οοιι::1α ΜΜΜ). , _ 1

(0) 1 απωιωι οιι.ιααιπι1ι α οοπιεια!ιο ω ροή1οιιοο , ο οποιο να

αοσπισ ο οατ:ιιπιαιο εοή:ι οοτιαπιιοιιιο ήπια 8ιήιιια Μια απ! ριο ωήιωτο

:ιοιια οτοπιτιοα ροτ τιι:ιαπιιιι:·ατο ι' α1ιο :ιο!ια οοπιεαοτ·αιιοπιο; ιοοοιιο

βήτα :ιοο :ήτοι :κι :1ήαι.ιτο ιιτοιτοεοοικι, :ιιοιο11ο τακακια πιιοιαοαο11ο

α!ια1.ι, :ιοι :1ήα!ι οι οοτιιροιιο α ήπι :ιιρτοοεο ιι :::ιτιοο :ιοιι°ιπινια1:ο

ροιιι.ιβοιο. . .

,71 Νήπιο οι Ωορήιοαο.
.,..-.α._-.

οο1αναα, οι :ιορρια1 οιι:ιεπι ροτ:ιοιιή :ια :ήπια ρτιιιιο. :ιοιιιι

ιιιοα :ιοπήια ραεοα :ιο τοοήτοο1ιοιιο, οι ροτ το11ή ααα 1οε1α:ι

:Μεσα αροετοΙοε οήπιι εαο οο1αναο. Ειοοπιοα8ια:ια :μή Μ:

ιε.εα :ιιοια οοοιοεια :ιο .Μπα Ματια α:: Τωρα, ιιιοτήιειι ιοπιή

:ιιοιή οατ:ιιπιαιο, ο11ήιτοο1τοττα1ή ιιιιτο ιεεα :Ποια οοοιοοια

α ήιαπιή :ιοιι1τα α :Με ιιατοτ :ιο 1τιήιαο :ιοοεή αήπιιι αιτ

ρτα:ιιο1ή. Ε: ιο1ή οσε ροτ:ιοήοο οοπιιιτπιιατι1 ραρα Τιήιειή(8).

ι ι ..ν

- ο Ο

Βοή:ια8οο ααα |οτιάααίοαο ο οοααο:·ται:ίοαο :Μια ιιαααοα :ή

δ'. θαι·πιιο α: ?στοα

(....ξ.).··

Πα αροαται'ο 1ήττι1ατιο ριιιιιιιιοαι0 πιο! 1690 (θ).

Ραεεα:ια αιοήήή 1οαιρήο πποπιιι :τοι εα ιπιοιιια :ιο Βατ:ιιιιαια

οι ρορήιαιι.:ιο οτι:ήιαιιο:ι, οι ιή οήε:ή ππιο:ιή τοαπιααπι1 οοε

:ιοπιιιοει, οτοτοοαιιοτοε πιατα ιπιεήια ιπι ακοή 1οιιιρήε ιατ

απο: ο :οι οοτιο :ιο !ιοιιια, οι :ιοειή αήπιή πιήπιααπι :ιοήπιή

ιή εή τοΒιιή :ιο !.οΒο:ιοτο οι :ιο Ατιιοτοα, οι :ιονοήιι :μή

οιοαιτήιι1 α τοιήπι1αιο :ιο αει οοτιο :ιο Βοιιια πιο ιιοαή ή»

ιιιιπιο, :ιήι ανια1 α. ιιοπιιοιι :ιοιιιιιι Ποιοι» εοειιοτοο :ιο ιο

απιαστο. Ε: 1αιιια 1ήιι εα. ιιοιιιαιιι:ια:ιο εήα, :τοι ιή πιήιοοτήπι1

ρτο ιή:ιιιιιιο ιή νι:ια αήα. τι οή ειιιιιιο ιο :ιιιιιαπι:ιαπ·ιιπι1 οσε

:ιο Ατιιοτοα ρτο ιή:ιια!ιο. ή: :ια ιπι:ιο ιήπιαπι1ιοοι·οιαπήα1

,ωρα @ήτοι α αιπἰιοσ Ιοροο (ω). Β1 ιοήε1ιι ιή:ιέΒιιο Ποιπιιιιι:

(8) Νοι!'· οατα1“ο αιιιρήτιοπιοο ιοαιτοει :Ιαιι.οιο; πιο ιο ρτο!'οπ·ιοοο

ια ιοιιοτιο ο ήιοιιιαπια Τωπιιαιτι, ροτοιιο εοήιιιταιιιι ριή ιια1ήται:ο :ήτο

ια οοπιι'απ·ππιτι πιει ρτινιιοει α8οοτ:ια1ι αιια οιιιοεα οι 5. Ματια :Η Τ'εταα

ειιιοιιιια ιπιιιιιο:ιιαια ο ιιι:ι!ιο πήοιιια α! 1οιιιρο :Μια ααα οοπιααοταιιοαπα:,

ο αήιπι:ιι ιπιιρατιι1α :ια ραρο ιιαήιαοο ΙΙ (Τ.ιι“οιή) αεοοεο α! ροπή

Μαιο πιο! 1048, απιιιοιιο :ια ραρα (ιοιαειο Η οιιο :ή οτοα1ο ροπιιο!ιο:ι

πιοιΪ1118. @οι φαω ο οοήναιι:ιαια :ιαι πιιο:ιοοιπιιο αροεταιο

ατιιρήτιοήεο, τιο!,:ριαιο οι ιοοαοπιο ιο οοιιοοεειοπιι :ιι Μονο ιτιπιήιΒοήιο

1α11ο :ια ροπιιο1ιοι ι,οοπι_ο 111, Αιοοεαή:ιτο Π, νιιωτο ι!! ο Μπιο

οοιιοο παω :1ήαιι”ιιοιι ροοεοιιο :κοπο αιι1οτιοτι αα!ι απιπιι 1040,

1001,;1080 ο]1130',,οιιο απο:: ι ,απο :ιοιια τιιιρο11ινα ιοτο @ήπι

ιιοτιο α!!α οαιτο:ιτα οι 8. Ριο1το. 11οιιιιο ροτὸ ιιο1ατο οιιο ιο αεΒιήπι1ο

:ιι φαει:: Μοτο οοιιοοεειοιιι εοπιο :ιι αή1οτο ροειοτιοτο αιιο ιιοτιι.ιοτο

:κι αστα”, ρ:!ιοΠτο ανεπαρκή» :ιι αιιαοτοαιεήιι ο :ιι ΜΜΜ, ι"τα

ιο :ιήαιι ιιαο1οτα αοοοπιιιατο ια νοήήια :1οιιο ειοεαο ραρα !ιοοπιο :του

:1ήαταπι1α:1ήαιιτο νοοοονι, :ιήα1ιτο ραιτιατοιιι ο πιοιια οιιιοτοεια το·

πιιαιια αιια :ιο11α οιιιοεα :ιι δ. Ματια α: Τα” ραπ· τιοοιιοαοτατια,

ι'τιιιιιιο :ιι αιια1ο εοο1οιιή1ο :ια Βοει:ιοτιο, οιιο Γή ροι ροπι1ο!ιοο εο11ο

ιιοπιιο :ιι νιιιοτο Π! , ο ιο ιή:ιήιαοπιιο αοοοτ:ιαιο αιια ε1οεοα οιιιοεα

:οι μια τ-;8ιήοιισα 110019 Μοτοσοστ.0ΜΜΜ :να σ<#Μαοατ

ο ροτιιήιο.

(Ο) Νοιι'οροτο11α στο πιο11οτο οιιήοπιιοο !~`ταπι:·ο5οο Βοοαι, ιπι1ι1οιαια:

Πο! βιο, οποά‹› ονοοτπΜαι·οοιώτη Μαι Ισια αιιαΙτο` ττ"`ατττ «τω» οι

1οαιρΙο :!σ 8. -0αυιισο αο- Ματια Τοτταο. ΜΜΜ ρ‹›τ··~ΒαττλοΙοιιιὲ

(ΜΜΜ ΝΠΟΧΧ (και. Π· ιτι-4°). Βήιιο ρτο:το:ιοπι1ι οτιιιιοτιι ιι:ιιιο

αιοεοο οατιτΙορήσ μια νο:ιοτει αήαιιιο αήπιοιαι Με! τπιιοιΡιάσπατίο

Ιπορτα/ιοο :Μ ααα: :σωστο το!. 111, μια. 148 , ω. Παω:1ιιιιιια:1τέοο.

' (10) ή 1ιοιιιπ·τι, :ιι σοι οι ρατια τιο!ρτοοοιι1οιιοοήπήοπιιο, ο Οοιιπι·τι Ι

τοαοιο :ιι Τοτπ·οο, οιιο παπα ήοιια ρτιπια πιιοΙα τα: οοοοιο·Χ1. τα:

Γή ρτοιιαιιιιπτιοαιο ιι ρα:ιτο οι Β.1πιι:ιοκιι ! ι.ιιιπ:ιιοε :Μια οΒοοιια ρτο

νιιιοια , οιιο τοαήατα πιο! 1084 (πω. Με. Μ τη 1111 :ιήοο1ο 1τα1ιο

:Μια οτοπια:ια οι π·ιοιινα, ααα-πιο! Ματια οοοοιο Χ! ια :ιιροπι:ιοπιια

ροιι1ιοα :Μια 5ατ:ιοΒιια :ια-Βοπππή οτα :ιιι·ο11ή; οιιο ι οπιή:!ιοι ο τοαο!ι

:ιοιιο οινοτοο·ρτοπιιιιω :ιοιιιιοοια :παρα οιο11ι απιπήιήιιπι·ιοτιιο :ιαι τισ

ιαιιιιι 6ο! ρωοοοοιι'αρρτονααιοτιο ταιρι οοτιο ροιι1ιιιι·ια Πα!. ρήτο

ιιι!τα τι" απ), ο οιιο Οστική· ραπ· ιο εήο· τιτ1ή·1πτοιο11οειήπιιοο α

νιια :κι :Με 8ιήιιιοα1ι οι Τοι·τοα ο :ιι'Ατιιοτοα ,' ο :11πιπι:ιι αρροιιαιο

.πατατα α:: αιπΒοή ωρα:: (αιή:ιιοο :ιι ατιιιή:ιήο ι ιή:τ,.;!ιι, οεεια :ιοιιο

:ιήο'ρτονιπιοο 1ήττιιιαιιή ο:ι ατιιοτοιιεο ).ι Αιοήιιι εοτι11:ιτι οιιπ::ιι αιι1ιοι

ρατοτιο :ιι οιτι:ριο οοοο!ι ια :Μια :Μια ρτοειοτι1ο :·ατια, τιιοτοιι:ιοια

α! 517 :·ιοιι'οπα «Μοτο. 1.'οπ·π·οτο ο οσοι τιια:ιοτπιαιο, οιιο !·ιιια1α οι:ατιο,

ροι· τι:·οήοεοοιιιο Μαιο κήπο παιτήπια ι“1ι111::α. ° , ϊ" π η '1 ο ··



πιει. ειτοοι.ο κι. τί5τ

ποντοτ οπο πιοιπο οπο, (τπτ τ`υττ οοιιτο τοπιτπο,` οτ τιοε εο

ιοιοε ουοε, οοε ουο!οο ετ ο!οπιοοπτ εο οπο ττοππο Επιπ

πιιτ.τ, οτ τεεοτοιο ττοππο Ριιι:οιοει, οτ τεεοτοιο ιτοππο τοπιο.

(Μοτο ττοππο .τοπιο τοττ υπο τοιτο τοπιτπο, οοτ τοεο ουιιτοτ

ιποπττιοε, οτ ιοεο!τοτ εοε ττοιτοε, οτ τουοτο τοτττ οο οοιτο (το

οο ντ!!ο ‹το Διααι, οτ Γοτττ ευ οοοτοιτττυ (το Απτατ·, οτ τοτττ

ο οαπτα .παπα :το Διααι·. Κο τοπττυ το τοτο $οιτττιιοτο ποπ

οτ οοοτοοτ ιτοπιο ουτ οοεοιοτ (το οο!οπτπο, ετ ποπ οεεοιοτ

μοπτο, ονοι οο!οετο (τ). Ετ οποτο οοετοιτττυ ιτο .4ιιται τοττ

ου μιτιπο οοοτοττου οτιτ οτ τοτττ το Βοιιττπετο, εοοοπτ!υ ο!ιτ

ποιοτ επ δ'οιιοΙαοπο το .οποιο Ροτι·ιτ ατο Βοεα (τ). Ετ ιοοποπττο

οοετο τοτττ8πο (Μουτ (το οιιι!ιοε τοΒοο, οοπιοπτο ο Βουε

μ!οοπττ, ιτονοπττ το τοτο οτ !ονοιοτ πο Ιοῇ·α, οτ τοπ τοπιοεο,

οτ ποντοτ τουτο Μια, ποτ πο οτ Η μοι·τοπτ οσο οι;!ιοε, οτ

τετοοτ το ευ !οτο, ποτ πο ετ μοτττοτ μοεοιο, οτ ιποιτοοπττ!υ

εο πιοιιιο, οτ τεοοε εοιοιοο οπο ο'υπο !οτο τπτ ευ οτοι·ο μιο

τοτο ουεεο Μια ουτ τεεο ποντοτ. Ετ οτοιιιτυ ιιιο!οτιτο οοεεο

τιιιττοπο (τοιιιιιι.ι, ιτοππο .!οιοτα εοιοι·ο οπο τοτττ Βοοιιο τπτ

τοιττοπο ΒαΙ‹Ια ι!ο θατταια, τουτο ποτ !π ντπεττ το οοπιμο,

οτ ιιοτπτεττυ!ο τοπτο ο‹τ ευ τττοτο _τοτττο!ιο (το (το!!οιο τπττπο

το ευ οοοτοττττο 6ο Απο». Ετ τετοπ‹το ιπο!οτ‹τυ τοττττττιο

(τοιιιο.τ !τ τοττ ιονο!οτ!ο υπο (πο στο δοτου (ττινιιτο τιιτιο (το

εο οοπιοιο- ουο. Ετ ο!οιπογττ!ο, ποιοπττο: @πιω (ποιοι

μοοο, οτ οαο οι! Ροιτα οι: Τυιιοε απ! ποιο ταρω πιο ο ο!απιοτ

!ττοπτο Αποο!!υ , ο! πιο β·αοα.τα απο α·(οοία τα Μπαντ το

Ποιοι οτ αο .οσο οαιιτοο ιαατ·ττιοο, πιο αιτει!οο .απο οορι·τιαο.ο

τα Βο!ογ, οτ Μοτο α ιιοτποπ .οπο άττοο οαπτοο θ.ι71ττυ, Ρποιο

ο! .Μτνυ.τπτυ θ).

Ετ (το μιοεοπτο τυτττο!ιο (τοιιιπτ ομοιεττ οσε ο8!ιοο, οτ

οτονοτ το ευ !οτο οοετ ποπ ττοιπιτττο, ποπ τεοτιτοιιιτυ, οτ ντεττ

ντετπτ!ιιιοπτο το! εοπτο (Μιτου, οτ τοιι·οτττ!τ ο ποιιοι ουτ

Γιοτοοιοτ εο ττττο οοο!οετο, οτ ποτ οτιτιοοιοτ εοε οοιμοο εοπτοο,

οτ ουοπ‹το τοτττοπο Ποιοι» τπτοοττ οτ ομττ ντετο οπο οσε

οο!ιοε εοοε μιομιτοιποπτο τπτ εοπτο (τινιου, οτ τεεο πιοπιο,

οτ τεεοε εοιοιοε ντετιοπτ (το τεοο ποντοτ τοοιτττοιτυ, ττοιυπτ

ο;ιοιτττοο τ;ιοοτοο ο !)οοο; οτ τοοετο ποποτττοτυ !ιοπιτπο τυ

ιττοπο (ποιοι τοοιτιτοττ ο οο ιιιοιιιο, οτ ποτ·ιοδιττ!τ: Ποπ-πα,

τοπιο ορο οτοτα τοπιο .τα οτα-ο πάτα Μαιου το σο απο (τι

απο ααα: αρρα οίοτα. Ετ οοπττο εο ιποιιιο οτ τεεοε οοιοιοε

πο τιιτττοτιο ττοιιιιιιιτ το ντετιυπτ, ουτ τοττ τοιιοττυ ο τοοιτιτοιο

οοιιι εοο !τοιοε, ποτ τοιυπτ οοιπ τοοο το οο οοιιιοιο οπο,

τοοπτιιιπτ Βιοπττοε οιοοτοο ο Πουο. Ετ πο μιο,οοπτο ττοιυπτ

(τ) τ! οιοπτετο οτ ιομμιοεοπτο (τιτοποιο οοιο!!ο οτ Ποια" ι:οπιο

υπ'οιοτπο, ο μτι`ι εστω ιοοοοπτο, οπο εοοιιττεεο το οιτττποτ.ο ποττοττττο

Β.ιι.ιιο ι·οδοτο οι (το!!οιο; τοοοπο μυιο οοιτνο τ! Ροιο οο!!' ουτοιττο

ιτο!!ο μιοεοπτο οιοποοο (Μ: πιο. Μιά., πο. Π, μοττ. 995 , απο. μιοιτ.).

τ.'ο‹ττττοοοτοπο ιτοτ οοοτοττο ο ‹το!!ο οπτοεο οι Αιιτοιο ο ττονπτο οιτοπιττο

ο (τοοποι.ι, ο (το οοοπτο ετ ιττ'οι·τεοο πο! σοπαιτοπο επ!!ο οοετιο2τοιιο

‹ττ ουοτ οπο οιτττττι.τ, ετ πο μυιο υπ ο!τιο τιιεοιποπτο ποπ' οπττο!ιτττι -

πο! ι·οεπο οι (τοιιιιο. . -τι .

(9) Εοοο υπ ο!τιο οοετιΙαοττα οιοιτυποοο ττο!!ο οπτοεο οι 8. Ρτοτιο

οι Βοεο, οπο ποπ οετετο μπι, ιιοιπιποιιο μοι ομοοιοι!”ο. 8ο άτυοοτο ο

οι οττιτ οοιτάαρατ (το!!ο νοιτο οπτοοο οι $οι·‹τοοιι:ι ποπ ετ τοοεοιο

μοιιτ.υττ, τοοιιτ τοοοιο οτ ποττιτο-· ποπ ονιοπιπιο μοι το ετοιτο ατο!

!'τεο!ο! τ ` ·· ω: · ν! · τ

(8) Ι.οεοτοτο ότι μοιτο τπττο το μοιττοο!οιτττι ι·ττοιττο ττοττο μτο οιο

(πιο (τοπ οιοιι·τετο ευττο ιιτοτοτττοιοττ Μπιτ, οπ'οιο το τοππιο τουτο

οοιποπο το οποτ τοτπμτ, ευττοτ·ιιιτιοοοτοοοκουπ ττοοιτι;τοπο, το οοττο

ο!τιο οτιοοετοιιιο τυττο ο οτὸ ιο!οττνο, το εοοτοπιο οο!Χιοοοοπτο οτ

ιτιτυ‹·ο ο ττυοετο, οπο (τοπιττο, οττιτπποπιτο το μιομιτο εο!υτο οττο

μιοτοιτοπο ποτ εοπττ ιποιττιτ τυιιττοπτ (τοντυο, Ριοτο ο (ττοπυοιτο,

ττομο ονοι ιτοοιοοτο ο τιονοτο το !οιο ιιο!τουτο πο!!ο ιοοοτο οτΒαΙατ,

(στα: οιΙτττοοιο (το οιτοττοτ μτεοπτ το ποετττοο οι Τοιιοε, το φοτο το

οοπεοοιοτο (τομο το οι πιτ ιποιτο. Ωποετο ποετ!τοο οετετο οποοι οοετ,

τπτ ο υπ ιποποιποπτο εο!οππο ττοττο μτοτο ο ιτοτ!ο Βιοπιτοπο οι 0οπιττο.

  

ουιποπττοιποπτιι μοι· τοτυοο ιοΒιιυ ‹το τ.οουττοιο:οτ ττο Αι

ποιοο, ποτ τοτο εο οοπτο (το οπιποο ιο,οποε οοεοιοπτ ιοοο!τοο

το οο ντ!!ο (το Ιι”οιοτιτ (τ), οιιοι ο Ροι·το πο Ήτιτ·οο. Ετ ποπ

ιιτιυπτ ο μιτπιοι,τττυ πιο εο οοιτο πο ()πτεται·οπο(6), οι! πυο

τοττ Βοοτ πιο!οτι!ο ουεευ τοτττο!ιο (τοπιοτ, οσο ττο δτΙστο οτ

(το Εποπο οτ πο Βοοαο (θ), οτ το μοιτοιοπτ το υπο οποία (τ)

απο εο οοιτο (το θτττταιοαο οιτ εο ντ!!ο πο (Ντακ, οτ τετοτττ

τπτο εποε πτπιττοοτ. Ετ τετοπ‹το το εο ντ!!ο (το οικω (8),

‹τοιποπ‹τοττ οοο ποποο ποπιτποε 6ο (Μακ το απο τομ ετ

ο!οιποοτ Ματια: ΑπποΙτα, μοιτο ττο μοιτυ πο 'Ι'υιιοε; οτ πο.ττ

ττοππυ (τυπικο ττο ()|ιττιοαο (θ): ιιοτιιιυε ο επ μοιτυ πιο οο

εοπττ εοπττο τοιοου, ποτ το οιιετυ που οτ ο!οιποοτ 2τ!οπτο

Αποο!Ια, οτ (το μιοεοιιτο το μοιτοιυυτ ο _τυτττο!ιο (τοιιιιπτ

τπττιιο τπτ μοιτυ (το Τπιιοο; οτ ιτοι·πιοπιτο οο ποτο ουεεο

τοτττοπο (τοιιιιιτ !τ μοιτοτ το ευ εοππο ουτ νοτιτοτ οπο πω

ιιιτπο νοεττττο (το νοοτο πτοποο οοιποπτο οονο!!οιτ ο οοττιτο

οποιο εοππο ττο ευ ιποιο, οτ μοι τεοοο πποποοε ποπ ετ Ιτ

τπ!”υπ‹ττοπ ιιτοπτο οιτ ου αυτου, ετ ποπ οο!ο οπτ οπττοιοτ

ευπιο τοιιο ετοοο. Ετ ποιογττ!τ: ("οαττο.τ τουτο .τα απο οι

οπο παο α /τ·α_οοατ·ο .τα οοο!οοία. Ετ τα οαροίσπα παραιτα ατα

πιο παο α ιταιο αττ [απτο .τα |ιτπααταοπτα το σα οοοΙο.οία,

πω Μο α στο” .τοσοι ατο σωστα τοττιοιίααάο. το οοπττυουτο

ετ τεοπτττοττ, οτ τοοπτετεττ μοιτοιο οι! ου που ποο Βιιτιυ

(τυπου !'ποντοτ οοπετοποττυ. Ετ οιιττ (το εο ,ταῦτα ποο .το

Ιιοντοπτ μοιτοι!υ. Ετ οπιπ εο ποιου οπο ττοι,·τ τιοε οο!μοε (το

(4) Ειο υπο ποιττοτο ντοτπο οττ'ο!τιο οι 8. Οοντιιο (Η Τοιιοο,

τττοτοπτο ιτο οποιο' υ!ττπιο ποπ μπι ‹ττ οτπςτιο πιτοττο , ο οττοοτο ποτ

!ποττο ομμο!!οτο ο! μιοεοπτο Ι·'οπταπα το Ωττοιοτττ. Ωυοετο ποιοοτο

οετοτο·νο οποοιο πο!το μιτιπο Μοτο ιτε! οοοο!ο ΙΟΥ, οοπιο ετ ι·οοοοο!το

πο! Οσετία: ιτοαττ .ιτατοττ ιτοΙτα ιορττποττοα οτ 8α.ιοαιτ.

(ο) Οτιτααιοπο ο @υττοιοπο οιο υπ' ο!τιο ποιττοτο ιπο!το ντοτπο ο

5οοεοιτ. Η ντοο εοτιπο οπο τπτ ποοοοεεο 8. Ευεοπτο νοεοονο οι τοι

οο!!τ, οιιτ οι·ο ττοτττοοτο το οπτοοο τττο!οιο 6ο! τοοεο , ο ττο!το φοτο

εοιιο ιοι:οπττ το ιοντπο (νού. Τοτο, πω”. Ιττοαι. ποτ .τακττ Μικτή,

το!. ΙΙ, μοι!. 70, οιτ. 5. Επειτπιο). τ! οιοπτετο το οπτοπιο στ” ατο

£τιτααιοττο; οιτ ο τπιτοπττοτο , μοι· το τ'οιτο οι το·πττ ο!τιτ ιττμτοπιτ οοιτττ

0ο! πιοτττο ονο, οπο τ τοοοπτ μομοτοττ οτ οπτοιπονοπο ο!!οιο οοι·ττ

(οιιι·τοο), τττοοοπο νοι!τοιπο ι:ιιο!το ο!ιτοοο ο οοιττ οσο εοιντ οι! οποο!!ο
ιτοποτο ποτ ετοο!τοτ οτ ιιιοιιοετοιτ. Ωιοττο οποιοτ ομμο!!τιεεοιο οοιττ,

μοιοτιο το οοεο ετ τοππιτοονοπο οττοιπο ο!!ο οπτοοο, ο τ“οιιπτιπιτο ιο

οτπτο, οτιτυττονοποτ το οοιτττο, (το ουτ ετ ονοο !'οοοοεοο ο!!ο ετοοοο

οοοο, οοιπο οτ νο‹το οποοι οι;ετ το 5. (τοντιιο οι Τοιιοο οιτ το ο!τιτ

!ποοπτ ιτο!!'τοο!ο. Απτ.τ το ιιιοτττ μοοετ ττο!!ο 8οιιτο;;πο, ο μοιιττοοτοι·

ιποπτο ποτ οομο ιποιττττοπιι!ο, ετ ποιο ο! μποοοπτο το οτοεοο πιοττο πο!

τοππιτοοιο το οοεο μιτνοτο. (Στο τ”οιεο ποτ τοιπμτ οπττοπτ ,το ευοποιττο

οτ 8οι‹ττ ‹το! πτοοουο, οτοο μοι μιοοοινοιετ ττο!το !”ιοποοπττ τπουιοτοιιτ

ποτ 8οιοοοπτ. . _

(ο) 5τΙσπο, Εποπο ο Βοοτιο, τιο ντ!!ο εττυοτο ιτο!το οττ·οοετουιο τι;

εοεεοιτ. οπο ο !'οττυο!ο δτι!ττο, ιιοιιιο ιτιιιτιετο ο! !υοεο ο οπο ιο

τττοπο οτιοοοτοπτο οι ὅ. Ρτετιο τα ·5τι!ετιι (νοιτ. Το!ο , Βτ.ττοπ. τω”.

ποτ δαιαττττπ.ττττ,. νο!ι τ, μη. τ07-68; το!. Π, τιοε. 99849). Επειτα

ο Βοοιι.ε ευτιο ο!τιο (τυο ι·οτττοιιτ, πο!!ο ιτυο!τ οετετονοπο οπο ποιοτιτο

‹το!το ετοεοο ποιτιο ιτοοι·ιτοτο πο! οττοτο £οάτοο άεΙΙα τηιοοοΙτι:α .ταο

.τοι·οοι·. Εετετονο τιιο!τιο πο! ττοο!τποιο το εοοο!ο ΧΙτ το ο!ιτοεο οι

8. Ι.οοποιττο οι Βοευο οπο Βοιτεοπο Η οι Τοιιοο ττοπο οπο εμοιτο!ο

οι 8. Ρτοτιο οι 5τοοπο οι Ρτοο, οποιο οοπετο στο οτοουπιοπτο ιοτοττνο

οπο μιοττοιιο (ιο τ ιττμΙοιπτ οι ‹τοττο οοοοτο ΜΙ. · ·

(τ) (τοπία, οτοο !οτττοο, οεετο οι·ιιοεο (το (οι ντο·,τοτο, τοιιποτο οπο

ιοεο!οτττ ‹ττ τοποσ, οεετο οτοο,οτ οννοιο οοιι ει·οτο!ο. Μο·οιπ υπ οι·ποοο

το· ντοοετο, του μοι οιιτιιιοττ οπο μοι υοιπτιιτ Η (1οπιττο, ιοΒο!ο·ν,ττ

‹τοο νοετο μιοιτποο, ντοττοτονο πο! εοοο!ο Χτ τι οποετο ιιτοττο.·

(ο) (Ντακ , οεοτο (Μονο, μτοοοτο ποιοο εττοειτο πο!!ο ντο (το 8οοεπιτ

μοι ο Τοιιοε, μιοοεο ο! τοιιουτο οι 0ττοοα, ιτοπιτο οποοτ'οτττιιιο

μιοεο ττ ιιοιπο. Ε ττυοετο !ιοι;το οοτετονο οποοιπ πο! μτ·τιιοτμτο (τετ

εοοο!ο ΕΚΠ', οοιπο πο το το‹το τ! ι·τττοττο Εοατοο οι·οΙτ .τταττίττ ται

οαποτ. ·4 'τ' τ · τ

(0) Επιοαο, !'ο‹ττοιιτο διαιτα τιο 5οοεπιτ ο Ροι·το-Τοιι·οο,· ιιο!!ο

ιοοτοπο (Η Ι·'Ιππιτπαιοτα. Εετετο οιιοοιο υπ μτοοοτο οττοιι2ο ττοτ!'οιιττοο

οοετοτΙο,··ο ντ ετ ττοιτοπο (τοτττοιιιιτ το ι·οντιιο οι `ιπο!το οπττοιτοιιτ. το

φωτο !οοΒο εοιΒο ο! μιοεοιιτο το ετοπτ!τιιιοπτο οιτιοι·το ‹τοτ ·οτοποιτ

1ττο!Τοτ οι Τοιτπο. - τ



ιεε '
πιιιποινιι Ε (ΙΑΠΤΕ

ειι ειιι·οιιιι ιπ εα ιαποεπιειιια ‹ιε ειι εοοιεεια: εεε ρι·ιιιιαι·αιοε

επι ειαιιει·αιιι, ει ιεΒιιιι ουν απο. ιι·οοαοιια ω, ει ιπιτονι

ιιιιω ια εε ιι·ενιιοιιιι, ει ροειιει ει ιιοτιιιιι·ε ειι ποιε. ιιι

εεπιιο ει ροεπιι επ ιπεπειεππ, ει ρεειιιι εεεο ει εεινα εε

ειι ιενια, μια ειιιιιι, εοιπεπιε πιει ποπ ιισειιει πριιια ιποιε

ιιιιιιιπιι, ει ιεεοε ιιεωε πε Σοαιιιιοι·ε, επι ιιιι·απι ινι οιιπι

ιεεε ει ειπα ειι ιιιαπια ει ειπα εεε εοτοιεε ιιει·ιιπι αι·επιιεε

αι·εοιεε ε Βειι ρω οπο. πιει ρεετιιιιι ειιιια εαεια ιιιιιιαιιε

Ποιιιπιι, ει απου ε'αιετε ποιε ια νιειιαιι 8.ιιιια Επι”, ει

εοπειαπειιιιι εε εεειεεια αιιιιιιια ιοπαιι, ει ιιιιεπιιι ιιιι·ειι

ιιενιοι ιεΒιιει·. Β ιοιιειιι ιααιαιιο Ποιιιαι ιιιεπιιειι ο Ριεεε,

ει ιεειιιι νεππει· ιι πιεειωε εε ρειιι·α ει πε πιατα εεε

ριιιε ιιπεε, ει πιεειιιε επι ροιιι·ιιπι ε.οαιιιι·ε ιπ Ριεε.ε, ει

ροειι ατι ορει·ειε εε εοοιεεια. (ιιιεια ιιιιιιαιιε Ποιαιπε νοιειι

οιιιταιι·ε ει οαιτοανιι εοε οοι·ροε ειιιιιοε, ει ιεΒιιιι νεππει

ετιιιιιιεε ρι·ειιιιιοε ει ει·επιιεε οιει·ιοοε, ει. επιιιιιι ει ω” (θ)

οαπι ιοια εα οιει·ιοιιιια, ει ειειιι·απι οιιν ορια ει·ιιπιιεε

οι·ιιοιοπεε ει @εποε οιιιοιιι ιι·εε ιιιεε, ει ιπ ειι οιιαι·ιε ιΠε

πανι εε Μπα ιιοπιια Κ.ιιι:πιιιιι: αρρααιαε ειι ιιαι·ιιιαια: αιι

εετιιπινι 8ι·ιιπιιε ιπεεπειι, ει οοιπεπιε πια ιιιιεεα εα ιποεπειι

ιιι ειι ιαι·ι·ιιιιιια, ει ριιι·ιιι ειι ιαπιιι ειπε επ ιαι·ι·ιιιιιια ιπιιπι

ει εε εεριιιιατα ε Με οιιειοε ειοι·ιοεοε εειπιοε πιιιι·ιιι·εε ια

ι·ιιπι εερειιιιοε; ει ερειια επ πιοπαιπειιια ειοεαιει·απιιιιοε

επειοε Βιοτιοεοε επιπιοε, μια ιιειιοε, οοπιεπιε επι εεεει·επι

ιπ οιιι·πε νινοε, επι ποπ Πε αιεποεει απαιιιιιε ει ιιεπ ριιιι

οι πεπ ιιιειπιιι·ιι. ιιι εριιιοε επι ιαι·απι εοε εοτροε ειιιιιοε,

ει ρεφ ιεπιρπε πιοι·ιι ιαιιιΒιιε Ποιιιιπ.ι, ει ιιιιι εερειιιια ιιι

πιεειι (ιο εε. εοοιεειε. εε ειιιιιιι ώναρ, ει ιαιι ιιιιιααιια επ

αιιατε ιιε ειιιιιιι θ.ινιιια, εαιει·ε ειι οοι·ριιε ιιε _ιιιιιιαιιο (ιο

πιω: ει οαπιριιιιο επι ιαιι ‹ιε ιι·ειιααι·ε ειι εεειοειε εε ειιπια

θεα”, ειι ιιοπο Βοιιπα Κιιτειιιιι.ι ι'εαιιιι ι·εειιεττει· εεε ιιεωε

ιιε επιιιοε ιοΒοε, αειει ‹ιε Αιιιοι·εα ει ‹ιε Ζοριιιιοι·ε, ει οεπιιο

εεε ιιεωε ιιε ιιιποε ιοΒοε ιιιι·απι οι·ιοοοιιοε ιιι εε νιιια οι:

@οποια ρω ειι ιιοπιιιαιιε ιιε ιαιιιαιιε Ποιιιπι, εΠΒιι·απι ειι

Βοπιιιααειιιιιι θιιαοποιιι θ) επ θεια ειπιιιε ρω @Με πιο

αιιιιιοε Παρε, ει ιιειειαιιιπαι·αιιι εαν ιπ εε νιιιε οι: φαω,

επι ειπάειεπι ιπ οοιιε ιιε Βοπια ιιοππα θοα.ιιιι ι)επιιιιαι ει

ιιοππα θαιιιιιιιιο ειι Με εε εοε εε Ραοιια ιιιαιοι·ε, ει ασπρα

.ιοποι Ριιναι, ει ιιοππα (ιοιι.ιιιι πι: 8επιι.ι ιιε εε. νιιια εε

πω, ει ιιοππα ίιπεια·ιιιιε πε ιιιιπτιε, ει ιεεα Μαι ιιοιιπα

.ιπιιιαιε εοε ‹ιε Ται·ι·αιιια ω, ει ππιιιει·αι·ιιπιιιε απα εει·ιιι

ει πιεεα εε πιοπειια ρω ιιιαιιει· α εοι·ιε ιιε ιιοπιει ρω ιιι

Βιιει· ιπειε νεππει· απο επιασε (ει) ρω εοπεεει·αι·ε ειι

εποιεεια ιιε ειι Β. 8. Β.ιικεια, ει ρω οεποπιιετε εοε οοι·ροε

εειιιοε; ει πιιιπετειια επι πια εε πιοπειιε ια ειι εοοιεεια ιιε ι

επιιιιι θιιι·ικαιο, πεγι εα ιει·αοα ιιιιιιΒιιε Οιιαοποπι ειι ειι

ιιιιιι: σει οει·α Μια ααα ραι ιοια σαεια αιοαειια οι Με υαει

(ι) 7'ι·αναοα, άσε ιπιιιαοεα ο ιιαπια:α.

(9) ΒαΙαα, τιιρε εεοεεεεει ιπ πινει οι πιπι·ε, ειι'εει οι Τοει·εε, ιιονο

ιιποπο ιωνειε ιο ι·ειιιιι.ιιε σει ειιιιιι ιπιιι·ιιι·ι ιιιι·ι·ιιεπι , ειι εειειε ιιιιιι

οιιιεεειιιι εοεινειε φαει ιαιιιι πει νινο ειιεεο.

(3) θι·ροιιοι·ι, οεειει Τοι·οοιιοτιο. Εοπε ιιι ηιιεειο ιι ποι:ιε ρι·ιιιιι

ιινο οι Βιιτιεοιιε Ι ι·εαοιο οι Τοπεε. ιπαιιιι ιι Πειτε οιιε ειναι αοπ

ιιιιιιιιιο ιε οι·οππειιε ειπιιοιιε, ειιτιιιιιιεεε ει ααεειο 'Ι'οιιαοποπιο ι εαπ

οιιε οοιι οει·ιει.εα ειοι·ιειι ειρραι·ιεπαοιιο ει εατιιιειι.ο Βεπιεοιιιιι(νειι.

Γεια, Βο πιο. Με., ιιιι. Π. μια. 295).

(Α) 8οπο επι ποαιιπειι ι εει ποιειιιιιι ρετεοπιιααι ιπνιιιιι ει Βοιιιιι

ρω· ιππρειι·ιιτε ιιι οοπεεει·ιιιιοπιε ιιειια ιιιιειιιοει οι Τοει·εε, ε εοπο πο

πιιπειι ειιειιιιιιο ιτε νιιιιιααι, οιοε ειι ειιιειειιιι Ροακο-πιαραιοτε ε Τει·

Παω ει! ιι κιιει.ι·ιιιιο παμε.

Οι) ΟαΜιιιαιε, ασε ρι·ειαιο, ειιε ιι ει·οιιιειιι ορροιια εαπ ιιιι Με,

ο ρου αει-μι ριιι οιιοι·επε.ε, ο ρει·οιιε ι ρινιιιιι "απο ιαοαι·‹ιιααιι Με

ι·ιερειιινε ιοι·ο οιιιοιιε.

οοαιο α αιι·ιε α:: Βοιαα? εισαι .ια Μια Βοαιια ιι”.εταιιι2ιι:

βρει εισαι ειχα, .ειμαι Με" ραιο/ι·ειια, ει εαρι οι! ροαιε πιο

Τατι·εε, οι ει ιιαει ααα οιιιια ια ια ριεεααια? ει πε ρω

εειιιε ειιειιι ιιιετιιοα ιιιιιιαιιε Οιιοοιιοπι εειιι απο ρειειι·επα

ει αιιιιειι ει ροαιε ιιε Τιιι·ι·εε, ει νιιιιι ειι ριεοιιιπα σε Και

ιπ τρια ιαιι εεπιρει, ει ιοι·ι·οιι, ει παιτειιιιιι ειι ιιιια ο εε

εει :Με ία ροαιε σα: Τπι·τεε? ει πει·ενιιιι ειι ιιιει·εοα : ριεαα

εει με [ειι εοιαρει,° ει ιεεει ασπρα Βοιιαα ΙΩτειιια:4 περιτι

αιαιαιο παει ιαααοαι·ε αιιιια ια .ια ρειαιι (οι ασ ρεαιε σα: Ταπεε,

οι ία ΜΟΤΟ ιιε ροαιε ιιι: Αιιειαιιιε, Μαιο και αιααεαιε ο

ιιοίε, Ποια απο, ιιιοιιειια, παει· ιιίιιααίε ια εεε ι·ενριοε εεειι·οε οι.

ιιι ιιιιτιειαπι ειπιιε εεε ειιιιι·ειιιοιοε ειι οοι·ιε ιιε Βοπια, ει

ίεΒιιιτππι νεππει· ρει· νοιαπιιιιε ιιε επ οπριιαια ιιε εοι·ιε

ιιε Βοπια ααα οειιιιιποιε, επι ει ερρειιααι ιαπιιο ειι απαι

Με εε Ρι·ίαιιε, ονει· πε Μαι, ε ιεπειει·ιιπι απτο ιιι ροτια

οι: Ται·ι·εε, ει ιεαεια οεπιιπαιε ειιιιοπιαιιι εεε οοτροε εεαιοε

ιιι επ ιαπιιιι οδιιοε ειι ιενειπιε, ει ινι πανι ειι παπα ιιοππο

Κειεπικ.ι οιιπι εεε Ποωε ιιε ι.οουποιιιι ειι ιοιιεια εει·ιιιποιε:

.ιι!εεεετε ριιιεαι Με απο αιαοι·ε ια .Ϊεεα διαίεια, ει οιε .ια

νίιραιε .Μαιο οααει οοιιιεαιε Παοίε ειι ιιοειιιια, ει ιεεα ρο

ει” ‹ιο εα δοαια Ραιι·ο, οι οιιαιε ιιαεειε από ιιοιε Μαθε

οαι οαεια ευοιεεία αει εαι›α ία εαεια ιαεαια, ριοοαι Με επει

εει·ε, θα οοἰε Μάιο ιαεεαειεε ια εαεια Ζωα ρι·απειεε ρεαιοιιοε?

ει ιειιειιι ειιικιιιιιιιε, οιιειε, ει ιειιεεε επι ιιανιιιι ιοια ειι

ροιιετε εε εα ρεριι, ιιιιι·εινι: Με ιαεεαια·αε, ααα· ιιααιαε

αιιιαιρεαιία ε ρει·ιιοαα ιοιαε εαε ω, ει ιειιιμιε ιιε σα αοσπα

εεε επιρίαε, ιι·εριεαιοε εο.ι:αιιια ααποε αει ισιάαιοειιιία, ει εεε

αιιρία ιι·εραοαιοε εεοιαιιια ιιαιαιιιιιιοε ·αεριιο αι Μεινε εν:οαιί,

ιιορίαπάο οι εειιορίααιιε ααα ριιιαα αι ιιε πια”, ιιιισια μι·

ιαια .πιο αιεεε αει απειρα, ει :Με εα αεεροι·ιι είε ει: αμα α.

εαιιια θ."Ήνυ ιιε οοιαια·ε, .νεται α ειι οοιαοα ιιι: θιιιιιια

8απια, οι ιοια εεε εαραιιοε τισ οιιοι·εειιαα, ει ιοια .ια εει

ιιιιιαιια εαιιια ιιοριαι .ια Με ρειαοαα. Αιιειι ειιιιι·ει ειιεια

ειι ιιιεια εατιιιπειε ιιι οαπειιιαινιι ει οοιιιιιιπανιι ατοιιιερι

εοερεαιιι εε ιοια επ τεειια ιιε ιοοιιιιοι·ε. ιιι νεπιι ειι ιιιοιιι

σ.ιπιιπαιε οαπι επ αι·ειιιερίεεορα ασ Ριεαε (8), ει ιεεα ιιι

οιιι εωιιιεριεοορα ιιιεεενιιι ιοιιι ιΠεε, ει ιειπριιε, ει Ποτε:

εε επ ειιιιιπ 80 ιιιεε ιιε ιιιιιαι8επιιιι ρω ρετιε εεε, ει

ιεεα ειτπιιε ιιιεωε ιιιπιιιΒιιι εριεοοροε, οιιιιιι ιαι·απι; οικι

ασε η ροειτιιπι εε ιπιιαιαειιιια Ν) ιΠεε ρω εριεοορα, ει

ρω ρει·ιε Πε ειι επιιεεειαιιοπε ειι ιιοππιι εα ιιωιιιεριεεορπ

πε Ται·ι·εε επι πια εαριαιια ινν εεε οπιιοε, ει πα ρε.ειε

ιιε ιιιειιι αι·οιιιεριεεορα εε Τατεεε 80 ιΠεε, ει απο ειι

ειιιιωιιιοιιι οοπιιτπιαιι ειι ειιιιι·ειιιοια οειιιιιπειε ιοια ειι

ιειπριιε, ει σ.ιιεε ει Πανω σε ειι εποε ιιειιιιε ιιι ιιπειπ

εεοιιιι.

(6) Ρειαα, οιοε ρειει;ο, οεειιι ιιιιιτε, αει ιιιιιπο ρειαοαε.

Π) 8ιπιιιιιαιιιιιε , ρει· ιιοποιει·ε ιιι ι·ιοι:.ιιεαιιι αει @ειι ιαι·ι·ιιεπι ,

"απο ι·ιαπειειο ιιι ιοιπρι. _

(8) 8ο ιι Μο :Μια οοιιεοοππιοειε ειπα ιιαειΠοιι οι 'Ι'οει·εε ει τι

ιει·ιεεε, οοπιε εειιιιιω εει·ιο., ειιπ εεεοπιιιι Με αει εεοοιο ιιι , τε

επειπιε ιι ιιαΠαοιο , ο ιιιιπιειιιιιιο ειιοοεεεοι·ε ιιι ιΣοιιιιια ι, ι'αι·ιεινε

εσενα οι Ριεε νεπιιιο ρω· εοιιεεεται!ει ειπα ειςιι 0ρια:.οπο ο Οπι

ειοπε, οπο οωαρει·οπο ι'απο αερα ι'αιιι·ο ιιι αιιιειιι·ε ριειιιιιι αει

1044 οι 10772 (νεα. αεπειιι, Μι!. πιει., ιοιιι. ιιι, ω!. 3$Β ει 360,

Μια. ρται.ι.



ποι. οποιιι.ο κι. ι

ιιι.

Πσπσι:ισιιο πιο οποιο οι θ. ιιπ-ιιι οι Βοπειιιο ο οι δ. Ειιπ

ιιι ιιιοπιοοππισ, /αιιο οι Βιιποοιιο Ι το οι Τσιι·οο οιιο

οποιοι ο ιιισιισο1οι·σ οι δ'. ΒοιιοάοιΙσ οι Μσιιιο-δαοοιιισ.

τη·

Η..ι - Η '(ισοιι

.'Ειπι10ιιιισιπ ' ποΙιο .4οοεπεισπι πιο Ιιιι.ιισι·ιο σιιιιιιιιπο οπιειιιοποιο,

οπο η· ο ιιι-ιιι, πω. νοποι. ιιιιιοοιιιικιν ιιι-τοι. (η.

ο :·:Ι:· κι . Η .

πιο ποπιιιιο- πιο οιοι·πι, ι·οι ιιιιοοι·ιοσιο οι μι, ·ι·οποποιο

ιιοπιιιιο ιιιιι.ιοοιιο πι), ιοι ποιιοιο οιπο ιισοπο ιιιιιιιιοπο, ιιι

τοπιο; οπο πιοιΙ.πι· στο: ιιοιιιιιο ιιοιιπιοοιο ιιιιιιιιιιιιι, οι

εισπιιΙοοΙο ποιου, οι ιιοοπιοοΙο Εστω οιοιπΙ οπιιι ποιοι

ιιιιο ιι·πιι·οο οι ιιπτοπιοο οοι·οπι οοποιιιοιπιιιιποο, οι πιοπισ

ι·ιιπιιππο οοιιιο πο οπιπιποο ιιοοοπιιο ιισοιι·ιο,·οι πιο ιποι·

οοιιο οι ι·οιιοπιιιιιοπο ππιπιπο ποοιι·πο ιποιο. οιιο οιοι·ποπι

ιι.πι ι·οποιο, οι ιιιιοοι·ιοοπιιπ ιιπποπιι·ο ππιοπιιιοο, οιο ιιπ

ιιιιππο πιοπο οοποοιιιπιπο ιιποιιιοπ 5'.1ι!σι·ιπο ιιπ οοπιιι·ιοιο

ι)οιιιιοΙ πο Ιοοο, ποσο ιιιοιιπι· Βιιιισιιιι Οι). Ι)οιπιιο 8.Ει.ιιο

ιιο Πάικο· οποιο (ο) οππι σπιπιποο ποιοι οποιο πποπι, οι

ππιοοιιοιιοπιο_ πω, «ιοι·ο ιισιοοιιπιπο ιιΙιο απο οιιπι·ιιπιο

ιιοτιοοιπ, οιο ιι·πιιιιιιοο ιιισο ιιιοπποιοι·ισο ιιοοιι·οο-π πποΙιιοπ,

οι ιιιιιπποιοι·ιο·8, Βοποιιιοιπο, ποι ιιιοιιοι· οποιι·ο Επιιιιιοπι,

οι οι ιιοπιπο ποοιιιοι·ισ (ποιοι ιισιπιπι οιιιιπο, οι π οποο

οποοοοοοι·οο οι πιιοπιιπ, ιοποπιιπ, πιοπο ιισοοιιιοπιιπ, οι

ιποιοπιιπ σιιιπιπ οπιιιοπιιι, πι ιιιιιιο ποοοοοπτιπ ιπ ιοοο ιπο

οποιοιιοο, οι ππιιπο ι·οπο ιιοοι πιο ιιοοιιο ι·οππππιι ιιιο

ιιοπ ιιοπι οσιιιιπιο ποιτπιιοι·ο πιιιιπο ιπ ιιιιπ, οι οιι φιδιο

πιι ποιοιιπο οοοοΙι ιιιο οι οοποπο πνοΙ πιιπο ποσο οποιο-ι

πιιπιιπο. Βιιιοπι πιιοσο ποσο Βοιιοιιιοιι, οι ιιοοιιιιπι πιιπο

πιιιιιιο (δ). οι κι οπιοιο οειι·Ιπιπ, ποσο ποο πιο ιποιι, οιι

ιιιιοι·ο, ποι οιιιοιπιιππιοιισιποι·ιι οιιο )ποιω, πιο πωπω

οοππιιιοι ι)οπο ποπιοπ οπο πο ιιιιι·ο ιιιποποιπ, οι οιιι·ποο

οιπο τιιι·πιιιπι ποιπιιιιιιοο οοιι, οι ποοιιπο ιοιι·ο, οι πιο ιππ

Ιοιιιοιι πο δ. Βοποιιιοισ, οι ιιοοιιοοιιο προοισιι, οιοοιιτιο

οιπι ιιι·οριιοιπο οι ποιοι ιππιοιιιοιισπο πο οοπιποι· ονπππο

πιο ιιιπι·οπο, Μποιοπο, Ι.ποπο οι .ιοιιππποο, οι πονοπι

οι·ιιιποο ποποιοι·πιπ, οι ιιοοοπι πιοππποιοι·ππι, οι ιιοιιιι·ιπι

ιιιιο ιοτιπ,οι ιιοοιπιιπι οπο πιποο, οιοπι ιιοοιοιιιιιι Πειιππ,

Εστω οι πιω, οι πιο πιοιοιιιοιι πο σπιποο οπιιοιι οι

οπποιπο ποι ππιοπ, πιο, οιιιοπ ποι πιο: οι ιιι ποιοιπ ιιι·ονο

' (ι) Αποπο ιι Μπι·πιοτι ονοπ ιιππιιιιοπισ ποΙιο οπο Διιιισιιιιο ιιπ

πο” (ισιπ. Π, οπο. ΧΧΧΙΙ , οσι. 105°7-58) οπ ι'ι·πιπιποπισ οι ·οποοιο

ιοιοοοπ ιιοπιιιισπο, ι·ιιοτοπιιοΙπ πΙΙ'ποπο 1064 ο πΙΙ'ιποιι·οπ.

(9) ο ιΙ ιιι·ιιπο οι ιπΙ ποιπο οιιο κοπο ποι σιιιιιιαιισ ιιι 7'σι·ι·οιι ιπ

8οι·‹ιοπππ. ΙιοΙΙπ οπο οπο ο ιιποι·πιιιπ νοι·οο ι πισπποι οποοιποοι,

ιιοΙΙιι ιισιπππ‹ιπ ιιπ ιιπ ιπιιπ ποι 1089 ει ιιοοιιιοι·ισ (ποι ρπρο Υιιισι·ο

ΙΙΙ) οποιο οι Μοπιο-Ωποοιπιι , ‹ιοΙΙο ποι ιπΙιοειι ιιπ Ι.οοπο οοιιοποο

ποΙΙπ οοπ £ι·σιιιοσ (πο. ΙΙΙ, οπο. ΧΧΙΙΙ), ο οι ποποιο οι πιιιιιιι·ιιοπο

πΙΙπ οι πο ιιοι·οσππ ο π ηοοοιπ πιοιιοοιιππ ‹ιοποιισιιο, πο επι τοπιο

ππισ ποι Βιιισπ. πισσι·. ποι Μάι οι. (νοι. Ι, οπο. 114 ο 115 ), ιιι

οποιο ιιοι·οιο ι·ιιπππιιο ι ιοιιοι·ι. ·

(3) Οιιιπο οιιο οιπ Ι'οιιιοι·πο οιιιοοπ οι 8οιιια Μιιι·ια «ιο ιιιοοπ πωπω

ιιπ ινιΙΙοεπι οι 8ιΙιεσ ο οι Μοι·οο, οιιοπιπ ιπ πιπιιιπ οιΙ πποι·ισοπ ριπ

ποιο, ο οιιιοπιιοπΙο τΙπιιπ ιιπι·ι·οοοιιιπ οι 5ιΙιοο, οι οπι ο ιιιιιιΙο.

(4) ο Ιπ οιοοοπ οπιοοπ σι.ιοι οοιοιοπιο ιιοΙΙπ οοιπιπιιιι οι Μσιιισοιιιιισ

ιιι·οοοο ιΙ νιΙΙππεισ οι 8ιΙιεο, «πιο οπι ρπιι·σοοιιιπ ο ιιιιιοπιιοπιο. Ποπ

Ποσο νοππ ιι'ποοιιο οπο οοπιοι·ιοοο ποι ποοοο οι 8. πιο, ι·ιιιοπο ποσοι·

ιιπει ιι οποιο οι Ριιιιιιισπ, οιιι·ι·πιισπο οι Βιιιισιιο.

(δ) @οι ιποοιπιποιππο ιο ππι·ιιιιι·ο ιπιιιοιιιιισπι «πιο» ιιι Ιπιιπο

ππιππι·ιοοιπιο οοπΙι·σ οσΙοι·σ , οιιο οι ιιιοοοιιιο ο ιπ Ι”οιπι·ο πι·‹ιιοοοι·ο

ιιπιιππππι·ο σ‹Ι ιιπιιοιιιτο Ι'οιΙ“οιισ :ιοΙΙπ ποποιοοπ ιιοπιιιιοιιο.

 

ππιιιι·ο οπ ιιοΙοοι·ιι ω) οι ιιιοοοι·ιι ποιο ιιοπο οοι πποπιιιο

ιιοιιιοιισιιο ιιο ιιοπιιπο ιισοισ .ιοοπ οποιο οι ιιο οπποιπ

· οιοιισοπ πιπιι·ο οιπο οπο, οι πο ιιοποιιιοιιοπο πο οποοιπ

Βοποιιιοιο, πο 8.ιο ΕΙιιιο οοοιοοοοι·, οι ιιπποπι ποποοιιοιιοπο

‹ιο σιπποο οπποιοο ο οπιιοιπο ποι ποιοι οπιιοι·ιπο ιιιιιιπιπο,

ππιοπ πιο Επι. ·

Νιοιιπ ιοπιιπ ιοοι·ιππιιοο (“ι).Ιο ιιπιποιισ τοπιο ιοοι·ιοι ποσο

ιπ πιο στο πιο ιοποπιπ, οι μποσπιοιπιπο πιο πιο πιο στο.,

οι οποιο ρι·οοοο οι·πι ιπιιιι, ιιοπιιιο πιιππιο πο ι)ποοιποποιο

Μοπο ποσο οοιιο ιπποοιπιιιπ Βοι·οιἶ8. Βοποιιιοιππι ποιοι

οιιι ιοποπιιο, ιπιιο οποοι·ιιι οι ιιοποποιοιιο ιιιοι·π οιιιιιοπιπ

πιπιο πιο ποι οποιοο οοιιο ιιοπιππιιπιο ιπ οοι·ιιο ποοιι·ο, οι

ιιοιιπιο πιο πιο ιιιιοοι·ο οι οπιιιπιιιιο οπο οπο ου ιοοιιιποπιπ οι.

νο.

Πσιιαπισιιο οι :οι πιο”, σο· .ιστού ο ιισι·ιιποποο απο οιιο

άοοιιιιο, [απο ει: 7Όποπιπσπισ Ι το οι Οπιιιιπι·ι πιο

οιιίοοο ο ΜΜΜ οι Μσιιιο-θσοοιιισ.

(ποιο, 5 ιπποπιο ).

ποι οποιοι ποΙιπ ΙΙιο1σι·. αΙιιιαι.οποοιιι. ποιοι. Ι, ποπ. 154-55, οιιιι.

μπαι.

ιιι ποπιιπο ιιοοιιιιι ιισ:ιιτι ιοοπ (ιιιι·ιοιι ποι οιοι·πι , Αππσ

ιιπ ιποπτππΙιοπιο οιοο ιιιλιιιι·οποποιο ιιοπιπο ποοιι·ιι 'ισπ

ιιιισιιι (θ) ποι Βιιιοιπιπιο οι: ισοο·θοιι., οπο οοιιι οιιοι

οπο. ιιοπιιππ νεοι, οι ιιΙιο ειπε ιιοιπιιπο Ποοοιιοιιοσωι

1`οοιοιιιο οπτιπ πει ιιοποιοπι ιιοιπιπι ποοιι·ι`.ιοοπ (ιιιι·ιοΙι πο

' (6) @οι 'ιοι·ο οοπιιιιοιππο ιο ιιοποιιιιισπι οιιο ο'ιπνοοππο ποι· ιισιοι·σι

ι ιιοπιι οοοοινοι·πππο ο ι·ιοιιοιιοι·πππο ιι οοπιοποιιι ιπ οποοιπ οποιο.

ΙΙ Ι`σι·πιιιΙπι·ισ οι ιπΙΙ πιπΙοιιιι:ιοπι ο ποποτιιιιοπι οι ιι·ονπ οιιποι ποιο

πιο ιο ιοιιο Ιοποππιισιιι ο ‹ισοοπιοπιι ποι ι·οοοΙι οιιι·ιιι ιιιιΙ οοοσιο

κι οι πιο. · ' '

(7) ΙΙ Μάιο, ο οιιιοι·ιοσ Νιοιπο, οοιιιυσιισ ο οοει·οιπι·ιο ποι το Βο

ι·ιοσπο, ιιι·σιοοιπ οι εινα· οοι·ιιισ ιππιο ιο ιισππιιοπο, ο πο οπιο‹ιο οοποπ.

πο οπο οοιιιιιιπι·ππι·ο οποιο οι ιισοοσπο ιιπ‹Ιοι·ιο ιιι οποοισ ιποειο:

Ισ ενο-ιιι», Μάιο , οοι·ινοπσ , οοι·ιο.ιι ποι ιιοιιι::ισ οι πο. Ε οποιο ο

ιοιιιιισ οι·σ ισιιοιιι·σοσ , ο ιιι ποοιι'σοσ. :πανι ιισοσ Ιοιιιο, οι! ποσο οποιοι

|ι·οιισ, ροι·σισ τσι, Ιιοιιιισ Αππιο οι Μοπιο-Ωποοιπο, οιιο οοι·νιιο οι πιο

ο ο 8. Βοιιοιιοιισ , πσπ νιιι οσπιιοπιιιαιο .ιιιιιιισ , οι πορτα ιι·συι·ι·οιο Ισ

Ιοιιοπι πιο! οποιο (ιιοιοτπ οιιιιιοοιπ τοπιο ) , πιο οιιοοιιιισ οσοι: απο

οοιιιειιιο, οιιισιιιιαιοια ιιι ποιοι· τοποσ, ο ιιοπισιιαιο ο πιο "Μοτο ο σοι

ιιουσιο, οπο· ποιοι οι·ιζοιιιι·ισ ιοοιο (ποιοι ιιοπειιιοπο).

(8) ο Ρ. (ιποιιπι·ο Βοι·ι·οιιπ οποιο ιπ ιιοππιο ι'ποιοπιιοιιπ οι οοοοιιι

οπτιπ, ο ιο ι·οιπιιι·π ππιιι·ποιοπο οι Ιιοιιπο οοιιοποο (ιιιοοοι·ι. πιο”.

ιιι·οοοσ ιι Μπι·οι., παπα!. πιο”, ιοπι. Χ). ΙΙ 0πιισιπ ιο ‹ιιιοοο οοπ

οι·πιιιιιοπο πσπ πιιποπο ο οποιιπ ποι ποιοι οπο πννοι·οπτισ (Νέοι. οπο

ο·ιιι., ισιπ. Ι, οπο' 158-5ι=ι). πιο οοπιπ ιπιιιπ οιιιω , ιι Βοι·ι·οιιπ ιισιοπ

οοοοι·ο ιιι·οοιο ο οσποιιιιιοπιοπιοπιο οοπιπιπιο, πιποοιιο ιπιιι ι οποι

πιοσπιοπιι ιιποοπο οιιιιι·π οπ οι·ι·στο, οισο οπο οποοι‹ι Βοι·ιοοπο οι Τοι·ι·οο

ιποοο ι'ιοιοοοο Βπι·ιποπο οι Αι·πσι·οπ, ιποστοππιο το οι $πι·ιιοεππ οπι

Ι'ιπιιιοι·πισι·ο Ιι'οιΙοι·ιοο Βπι·ιιπι·ιιοοπ ποι 1ι64: οι ο οιὸ ποπ οποιο πι

ιοπιιοπο ποπιπιοπο ιι (ιιιιισιπ.

(ο) ο ιι ιιι·ιπιο οι οι οποιο οιιο πιιπιο ι·οοππΙο ιπ Οιιοιιπι·ι, πο

πιοσι.:ππ οοιιιοπιιοι·Ισ οοπ πιιι·ο 'Ι'οι·οιιιιοι·ιο , ιι οποιο κοπο ιπ ποιοι

πιοιιιοπΙσ ποιιπ ιιι·ιπιπ πιοιπ ποι οοοοισ ΧΙΙ. 8ο οι οιιο οπο. π οιιο

17ι:ισιι. ιιισοι·.άοι 5ιιι·άι ιιιιιιιιο, νοι. ΙΙΙ, οπο. 95'7-58 ο οοπ.

(10) πο ππιιοιιο οι·σπποιιο ποιοι: ιπππο ρι·οιποι·ιτο Βοοιοπιιπο πι οπο

οποιο Τοι·οιιιισι·ισ, ο οποοοιιοι·ο π οποιοι ι'πιιι·σ οπο ιιοιιο 0πι·οοο, ο

Οπσοστι·ο; πιο οιοοοπιο οποοισ ποπ οι νοιιο οοπιιππιο ποιΙπ ιιι·οοοπιο

ιισππιιοπο ιιπ Βιι πιΙτι ιιΒιι ιιοιιο οιοοοο ‹ιοππιοι·ο (ιπ‹Ι‹ισνο ποπ οι

νοοΙιπ οι·οιιοι·ο οιιο οιιι Μπιιππο, πιποοπο πποιιο Τσι·οπιισι·ιο ΙΙ, οιιο

κοπο ποι οοοσισ ΧΙΙ, οιιιππιεινποι Μπι·ιππο οποιοι οι οοοοι·ο ποοππισ

οι ιι·σπο), ροι·οιο, οπΙνπ ιο ιοιιο ‹ισνπΙπ πιο ππιιοπο οι·σπποπο οποιο,

ποπ οι·οοοιοι οιιο Οπι·οοο οποοοιιοοοο ποι τοποσ π-Τοι·οιιιισι·ιο Ι, ποι·

οΙοιιοπο ποι οΙοι·ο «πιο ιιιιιιιιΙο , οσοι' οι·π οιπιο οΙοιιο οπο ιιπιιι·ο

Κ π” ο Ι)‹·σ οιοοιιιπ`ιιοι οσι·σιιαιοπ) , οποιο οι οσοιοιοὸ ιιι Έπιπιοεππ

ιιπι·ιιο ιιπο οι ιιιιποιιιιι ποι οοοιιισ ΚΙΝ. '

πο



·! ε!! οιο!.οι!! ο οι!!!ιο

  

Εοο!εε!ο ο! πιοοοε!ε!!ο δ. Βεοεπ!ο!! ο !οιοποιο ποπιπο!

!)εε!ποι!! ο!!!ιο!!ε πιο ι·οποο!π!!οοεο! οο!ιιιο!ιοε οοε!!·!ε ε!

πε Με!!!ε ποι·ειι!!!!οε, ε! ε! εε! ο! πιοοπε!!ε οι! Με νε

ε!ει ιοοοοο!ιοε οπο! οοπ!ο!!ιοε, ε! οοιο!ε οι·ποοιεο!οο! ο!!

ιιιοοοε!ε!!οπι πιεσε, ο! ι·οοε!ο, ε! Βο!!ει·οοτε, ποπι!!ε ε!ε

εοοο!οιπ νοιεεο!!ιι.ε πο Τονειιιο οοιπ π!οι·οε εει·νοε, ε!

οπο! οπ!ο!ο ι!!ιοπ!οιπ !ιο!!ο!, ε! ε. Μια!!! πε )!!!!!!!!!ιε Τε

πω. ε!ιιι!!!!ει· ε! ό'. !!!!π!!ια, ε!ιο!!!!οι ο! δ. Ρα!!ιο!εο πε

θΙίοοοο, ε!ιπ!!!!ει· ό'. !!ι-οφ! πε ΗΜ, ε!!!!!!!!ετ ε! ό'. Μι

νι!! πε Ρα!οια, ε!!π!!!!οι· οι! 1`οο!οοποιο !ιιοοοε!οι·!ο!π οι!

!!οποι·ε θ. Βοοοπ!ο!! πε !!!οο!οο!ιε.ε!οο6 ο! !ο σε !οπ!ο!!

πιο!!! οο!!!ε !)οοι!οπε !ιοιπ!ο!!ιοε οι!!ο!!!πε πεοοο!!ε οοε!!·!ε.

!!ο π!ο!ιππε, ε! οοοοι·ιιιοο!οε ε! !οε!οιοοι·. Ρι!!!!ιοε οιοο!

πο!οπε Ποοε ο! οπιο!!!πε εοοο!!ε, πο!οπε !!!!οε ιοεοε το

υ!!! ε! Μιι·ίαοε, ε! Γιο!ι·εε ιποοε ποιοο!ιε!!ο Ρο!!ιο, ε!

ποιοο!!ε!!οε Εο!ι!!!, ο! !!ο πιεο Ζπι!οιιιε !)ει!.ινο, ο! Πο!!

επιπτικοε πε θι·ι·ο!!!!Ιο δι!!υερ!οι·ε; ο! οπο Εοοε!οο!!οοε

!)!οοοοπε π!ο!!ιε ποπι!οο πο Εοε!ιο εο!!πε!! οπο!! οο!!!!

πιοεο!π!εο!ε οπο! !)οιο!οο !οοο 7'ο!ιποτο!!ιοε εεε: ι!!)εο

ε!εε!ιιε οι!! οοι·οιια!!ιε Π) οο!ονο εοοο τοποσ ο!οε (θ). !ει!!ο

οοοοε π!οπ!οε, !οπ!ο!!οοε οποιοι, !!!ν!οο ππε π!ο!!οτ Με,

ε! ! ι!!ι!ειο οοι·ιο!ο νο!! πεε!!ποιο. οι!! !!οοοε!·ο ε!! οοο!επιο

!!ιο!οε πο πο!ι·επι ε! ποοο! ο!8π!ι·!!!ι εοοο!ο. Αιποο,!!ο!,!!ο!(3).

Ε!!! *.

Πο!ια:ιίοπε π! α!ει!οε Με ο επεείο!ο!εο!ε πε!!ε ππε π! 8.

Λπο!ο, οι!!! απ!! ιπείεεεοουί π! διιπ!!!!!! πι! ?”ο!ιο!!!!!0

πω Ι ι·εποΙο ε!!! .ε!ε.ε.ειι ρι·οο!!ιείιι.

Ποπ' ιιι·ο!!!ν!ο οι·ο!νεεοον!!ε π! Ωο8!!ο!·!, οοπ!οε οο!!οοοο .ο , !ο!. 101.

Ιο Μιι!!ο! π! Ρο!ει· ο! Ε!!!ο ε! $π!!!!ο Βιιο!ο. Επο .!ο

οι!! ΤοοοοΜιιι ο !!!!οπο!! (4) οοιπ !πο!!ο!·ὶ ιπ!ο !)οοπο

(1) (Με ε!ε!!ο πι!! Με!!! ε πο! ροπο!ο. Ιο ποοο!!! ο!ει!οπ! ποιο,

ο!!ι·ο ο! !ιιοι·!!! ποιεοπο!!, ε! ιινονο ι!Βοοι·πο ο! πιο!!! π! ε!ιοοοεε!οπο

ο πο! εοο!;!!ε, οοπιο πἱιιιοε!!·οι·ὸ !π ο!!!! !!!ο!!!!! π! πποε!ο @π!οο.

(9) Βιιπποε !! ΜΒΜ π! Τοι°ο!ι!!οι·!ο Ι ο!ι!ιο πιι!πο!π!ο πε! 1058.

(3) Ε!! οο!!!! ο!!!οπι·ο!ο π! εποε!!! ποπο2!οπο εε!ε!ονο πε! 1733

ιιο!!'οι·ο!!!ν!ο π! 8. Βεπεπε!!ο π! Μοπ!ε-Οοεε!πο πο! Περίο!!ιο ο!·π!πο!ο

πο!!'οοπο 1190 ΗΜ ο! 1137 εεεεοπο ο!ιο!ε 8επ!οι·ε!!ο (!ο!. 150, π°

039). !ιοοπε οε!!επεε πο !!ι ιπεπι!οπο οο!!!! επο Ο·οο!οι! οοπ!!ποο!ο

πο Ροο!ο Ι)!!ιοοπο (πο. Π! , οοπ. !!!!!ν), ο ρι·ο!”οππο πιο!!ο ω!!! Μ!!!

π!ο!!ι πο! το Τοι·ο!ι!!οι·!ο. !.ε εε! ο!ι!εεε ο !οι·ο ποο!!ιιοιιιο, οοο!εοι!!ο

!ο ποοε!ο ποοοι!οπο , !”οι·οπο πο! οοπίοι·πιο!ε ο Βο!οο!πο ο!ιο!ο π!

Μοπ!ε-Ωοεε!πο πο ποπ!! Εοπεο!ο Π! οοο!!·ο !ε πιο!επε!οιι! ο!!! νε

εοονο π! 8ο!ο! , οποιο ε! ι!οονο πι! οπο !ο!!ετο π! !!!ιοε!ο ποπ!ο!!οο

ο !'!!!οπο, οι·ο!νοεοονο π! Ρ!εο, ο!ιο !!πο!·!ει·ὁ ο οπο !ποπο Μ! !πο

ο!!πιεο!! πε! εοοο!ο Μ!.

(4) Ι.ο εοπ!!!;!!οο!ιο π! ιιοιπε, ο !! ο!!!οπιοι·ε! να!! !!ι π! !!ι! πιο

8!!ε, ο (Ιοε!οιι!!πο !! π! !ο! πε!!ε, πι'!οπ!!οο!ιο ο οι·επει·ο ο!ιο !! Το!

ο!ι!!οι·!ο ο Τοι·ποποι!ο π! ποοε!ο π!π!οιοο , ε!!! !ο ε!εεεο 'Ι'οι!!οποτ!ο

πε! π!π!οιι!ο 5 πιιιππ!ο !060 ε!!! !!ποι·!ο!ο πε! πιοοοπεο!ε πιο νο:

!!ι!!ον!ο ποπ οεο !ι!!ει·ιπο!!ο !!εο!ι!!οπιεο!ε , πει·ο!ιο οο!!!! πιοεοο!ο

οο!!!! !οπποε! !'οεο!οο!ο πε Ππιιιια!!, ο πο!!'οι·ο!!!ν!ο οι·ο!νεεοον!!ο π!

Ωοπ!!οι·! εε!ε!οπο πιο!!ε ο!!ι·ο οοο!!! εεππο πο!!! πε! π!ι!π!οο Τοι·ποπο

ι·!ο πε Πιιι!!!, οοπ!οοειι!! ο!οοπε ποοοι!οπ! ο!!ε ο!ι!εεε π! 8. 8ο!οι·

π!πο ο π! 8. Απ!!οοο π! 8ο!ο!, !ο οπο!! εεπι!!ι·οπο οπποτ!ε!!οι·ο ο Τσι·

8οποτ!ο Π; ε πο!!ιπ!εοπο ι!!οι!!!!!! ο! πτ!πο!π!ο πο! εοοο!ο Χ!!. Νο!!

πει!οπ!ο, ε!οοοι!ιε !! εο!ο οπε!!!π!ο πε Προπο!! ποπ Με!!! ο π!ε!ι·οΒ

πο!!! !ο !πεπ!!!ἐι πε!!ο πει·εοπο π! πποε!ο Το!ποπο!·!ο οοο ποο!!ο πο!

Τοι·8οποι·!ο ! πε! 1006, !·!ει!!!οπ!ο πο!!ο εοπι!ο!!οπιο πο! ιιοπ!! πο!!ο

πιοο!!ο ο πο! !!ε!!ο, !ιο ε!!πιο!ο πονο! οο!!οοοι·ε ποοε!ο ποο!!πιειι!ο

!ι·ο ο!! Μ!!! ποπ πε!!ε!!! ο!!ο π!!! πιο!ιο!!!!!ποιι!ο οππο!!επποπο ο! εε

οο!ο Χ!. 8ο εποε!!! οπ!ο!οπο ο οπο, ποιο οπο !! πιιοεοο!ο π!π!οιοο

ποοο!! !!!οι·!!·ε! !ι!!ο εεοοοπο ιποιο πο! εοοο!ο Χ!, ο ο!ιε ε!ο π! ποοο

οπ!ε!!οι·ο ο π! ποοο ποε!ει·!οι·ε ο! 1006; ο π!ππ!ἰ! ο! εο!οιπ!ο!ε!ι·ο !ο

ι!ο!!ι!ο π! οι! ο!!ιιο οι·ο!νοεοονο οοπ!!ο!·!!οπο οο!!!! πο!·εοπιι π! πιοοε!!·ο

πω!!! (π!νοι·οο πο! 0οο!!ι·οπο ο!ιο οοοοπο !!ι εεπο π! Ωοπ!!οι·! πο!

πτ!πο!π!ο πο! εοοο!!! εο!!ποο!ο), !! ι!!!ιι!ε τ!οιππ!ι·ο!ι!ιο ο!! ποε!ο πο!!ο

!!ι·ο!!πο !οοποο οε!ε!επ!ο οο!!!! εο!!ο πο! ρι·ο!ο!! οο!!!!οι·!!οο! πει!!'οιιπο

787 πο!!'οι·ο νο!ποι·ο πο!! ο! 1073.

Επι!! ο! οπο! Μ!!! ιπ!ο !)οποπ Ποι!ε·ιππιιπι πιο !!ο!πο!ο!ο

πο Βοππο Βου πο!εε!οοπο πε!!ε ε!! ()!ι!!!!.ιε Γοποοιοοε Η!!

οοε!ο οο!!ο πιο οοο! Κ! !οποοιιιοε ο εοι·ο!ι!επ!εοοποπο πο

ε!ι·π ο!! Εοτο!!ε οι! !ιοοοι·ε ο 0ο!! !ο·δι·ο!!ο πε οπο!!! Μο

ι·!ο Μοπτ!πε !)οιιι!ο! ο! !ο Βι·ο!!ο πε εοιι!ο !!!!ο!ιοε!! οι·

ο!!οοεο!ο ο! πο ω!!! εο ιο!!!ο!ο πε ειιε οποο!πε ε! πο εοε

οι·οοι!πο!!!ε. Ε! !ο πω!!! πε οοο!!! Ρο!ιο πτ!ποεπε οποε!ο

!οι·οιο. Ε! !ο πω!!! πο εοο!ο .!ο!ιοοο! Βοπ!!ε!ο ε! οιιιοοε

εοοο!οε πιοποο!οε. Ε! !ο πω!!! πε εοο!ο $!είοο!ι οποιο

ιπο!!οι!ι. Ε! !ο πιο!!ο ο!! οπο!!! 5!ιοιιιι!ο (5) -πο!!!!·ι!!.τε!

οπιοοε εοοο!! ιοοι!γι·εε. Ε! !ο πιο!!ο ε!! οοο!!! Πεο!!!!ι !!ι·

ε!πο ο! οι!ιοεε εοο!οε ο! εοο!οε !)ε!, οο!!! ποοο!! ο επι·

ο!ι!επ!εοοπο!ο Με!!·ο πε (!οι·ο!!ε ο! πιο ι·οιο!εε!οοε πο Με

ποοοοποε Με!!οε ε! πε Με !οογοι·ο!εε πο ει! !!π!!!! ποοο!!

!ο!οε ε!!! !!π!-ι!! πε ρωιι!!!! (ο) οοο!ο οπο! πιο !ο!ο Ποτο

!!ε Ι!! εεο!!ποο ο επ οι·ο!!!οπ!εοοπο!ο οοε!ι·ο πε Ποοο!!ε πι!

!ιοε ε!!!ποποε οπο !ο εο!!!!ο!ο οο!! οπο! νο!ει εοι·ο!ι!οπ!

εοο!ι!ι ο οο! εεε!!! !ο εοιοιι!επ!εοοποπο !π οο οεεο!!!!οο!

οει!οο πιοπο ο επ ι·εποο ε! εοι!!!οο! Η!! !ο !ει·ι·ο ο! !!ι

πιο!! πιο !ο!ο ε!! Βοι·π!οΒο !π εει·ο!ο!ο οο!ε-οε!οοΙει· οο!·

ο!!!ορ!εοοπο Ε! οο! εεεει· !ο εοι·ο!!!επ!εοο!!ο.πο. Εοε!!ιε Π

!!ει·ι!ε πε Ραο!!!!! οπο! ε! πιοεε!ο! ε! ε!!ποιι! ε! ·!!·ο!ιιι!ο!ι!

ε! !οο!ιοποο!, ε! Γο!ιοο!οιπο!ο εο!!!!ο!ο ε! πιιι!!ε· ε! ποιοι

ε!!!!ε !π ποπ!!! ο! !π οο!ο!οο ο! !π !!π!!! ε! !ο!!οοο ε! !!ι

οιοπ!ο ·!'ο!π !ιοο!!ι ο! εεεει· εποε ο εοι·ο!ι!επ!εοο!ιοπο ο! Μ!!

πε!! εοι·ο!!!οπ!εοο!!οπο 1!! οο! εεεετ πιο !ειπποι·ο.!ε ο!!ο!ιο

ιι!!!!ε ο!!ιι ε! οοο Γοποο! ιοεεεοε ιιιο!!ει·εε !εεοι·οπι ε!οοο

π!εποο!ο! ποε!οιεε πει!!! Με!!! !εεοι·πι!ι. Ε! !ο!ο οοε!ο εε!

!ι!ο!π !οποε!!!ο πι·!ι!ιο οπ!εοοο!ο οι! επ ι·επιιπ. Ε! εοο! εοε

ν!!!οε ο!!! ε!ιο! οπ!ε!οι·ἰ .πιο |ί!!ει·ι!ε ο ρο!!!!ί!! ει! ν!!!ο ο

πω!!! Π!!! Π). Ε! Οποτ!!!ε Με!!! ο! οπο!!! Μαι!!! πε Ρο!!!

πιζει! ο! Μ!!! πε ο!·ο!ι!οπ!εοοπο πε Γο!ι!ε!π!!. Ε! !εεο ν!!!ο

(5) οπο Βιι!οι·ο!πο, ο πει· ιι!!!!!·εν!ο!οι·ο 8ο!οι·ιιο.

(ο) 5ο!! !!!!ε!·ιω πε παπ!!!ιι, ο!οο Ι!οπι!πεε Με!! πι: ΜΜΜ, οπο!!!

!ο οπ!ιιο. £οιεε!! οοπ!!π! Μαϊ πε παπ!!!ο ει!ιπο οο!ο!·ο οπο επεππο

νοπο !ο !οτο !ο!!ο!ιε πε!!ο ο!!! ιπεοοοο!ο!!ο πιο πιο!!! !!ιοπιππο, πο!!!

ποιο!!! πε παιι!!!ο, οοιιιο οπι·ἱοο!!οι·!, ποε!οι·!, ιι!!ο!!ο! οοο. Ω!!!οπιο

νοοε! Μοτό πο! π!ε!!!ιἔιιε!·!! πο! σε!!! ο πο! οι!ιπο!ρ!!, ! οπο!! πο

ονονιιπο !!!!ει·!ο π! ο!!ιοοο!ποι·ε! πο! !ονοι·ο πο'!οιο ποπ!·οπ!, πο

ονενοπο ποιεοπο!!!ο ο!!!!!ε , ε ε! νοππονοπο ποιο!!! ο ε! ποιιονοοο ο

πιι!εο π! !ιοε!!ο , οποιο πο !'ειοπο ρων!! πιο!! ο!!ι·! π!π!οπι! εοιπ! πο!

!ποπ!ο ενο ι·!πο!·!ο!! !π ι!πεε!ο ε!οεεο 0οπ!!·ε. Ρετ ποοο!ο οπποι·ο πο!

πιοεεο!ο ποο!!πιοο!ο, οο!εε!! οο!π!ο! !!Ι!ε!·!, επ οεοι·οοο!! ο!!! ποπ !!

!ιοι·ο!!, πνεοπο !οοο!!ο π! ιιπποι·ο πονο π!!! !οι·ο π!οοοεεο. Ρε!·ὸ πο!

Ειπε!!! πονο 1!εεονοπο !! ποιο!ο!!!ο, πονο!ιπο εει·ν!!·ο ο !ονοι·οι·ο,

π! "ο εε!!!ιποοο οπο ο !ιεπε!!ι!ο πε! ε!π!ιοι·ο πε! !οοπο , οεε!ο πο!

ι·οπο!ο πο!!ο πιιον!οο!ο. 0ο ο!ὸ πε εοοο!! ο!ιο ο!οεοοπο π! οο!εε!! ι!ο

ιπ!ο! ΙέΙιετιζ πε πα!!!!ίο !ονο!·ονο οπποο!π!οπ!ο πο! π!·οπι·!ο ιιιεε!!ει·ο

ππε εο!!!!ποπο πο! ποοπτ!ο οοο!ο επ οπο πει· οοπ!ο πο! ποπτοιιο πο!

!!ιοπο, !οοο!ιο !!ι εοε!οπιο ο!!! πιει!!! Μια!!! ο !ποπο εει·ν!!!ι.Τοι·οπ

ποτ!ο οποποοο οο! π!·εεεο!ο π!π!οπιο πε!!ε ποοο οι!!! οι·ο!νοεοον! οο

!!!!ιιι·!!οπ! π! ποεε!ο εο!ν!ι!ο ο !ο! πονο!!! ποπ!! !ιοπι!π! Με!! ε! πα

ι!!!!ο π!!ποι·ο!ι!! πο! Νοε!!! ποοο!!, ο οοππ!ι!οπο πο!!! ο!ιε ο!οεο!!πο

π! πο!!! ι!οιπ!ο! εποοποεεο οπο! οποσ ο Γονοι·ο πο! ι·εο!!ο (π ε!!

ι·επιιιι), Με!!! πο!!ο ι·επο!!!ι!!οο , πε! !·επο!ο, 8!οπ!οο , πιοε!ε!ι·ο!ο ο

ι·ε!!οι·ο πο!!ο π!·ον!πο!ο, Με ε!οι·ο! πει· οποιο ο Με ε!οι·ιι! πει· οπο

!οι·ο; !! οπο! εοι·ν!:!ο, οοοε!!οο!ο πο!!ο ποοοι!οπο, ο!ι!οπιοε! πο!

π!π!οπιο οοεαπ!ο, ποοε! οπο! εε! !!!οι·ιι! π! !ιινοι·ο ει·ο!ιι!!ο !”οεεειο

εοοο!! πο! π!ππ!ο !!!οι·ο! π! !ονοι·ο πο!!ιιιο!!!! Βι·ο!!!!!ο ποοο!! !!π!!

οι·ο!νοεοον!, εο!ι!ιοπο !ο ι·οο!!ο ο ο!! !!π! ο ε!! οπο! !“οεεοι·ο !·!!!ιο!! ο

οπο! ιποπ.ο-!!!!ει! ο !ποιιο-εει·ν! οοπι!ο! πι! παπ!!!ο. Ε!! εοοο, εε πιο!

ποπ πι! οπποο!!ο, !'οι·!8!οο πε!!ε "πιο, οπο οπο!ιε ο8!!!π! ε! ποιος!

!π 5οι·ποι!πο ο !!ινοτε π! οο!!ο ο!ι!οεο ο πο! ιποο!! Γ!·ι!!ποπ!ο!·!!. Με

ο!ν!!!ο πο! !ειιιπ! οο! !!!!ιοι·ε οπο Μ!!! !ε!!οι·ο ο!!ο ποοο!!! πω!! Με

!ο!!ο 1ο !οι·πειιο πο!!!ι !ιπ!ποπ!πε ο!!ο πο!οο ο!!ο!!ι·ε! , ο ε! 0!!θήγδ

νο!·ο!ποπ!ε εο!!ο !! οοπιο π! ΜΜΜ!! ο ΜΜΜ!.

(7) Ι.ο ν!!!ο π! 5α!!!α Π!!! 0 Οί!!ιι, πο! ποπι!ιιο!ο "ο !ο π!εο! πο

ποιο πο Τοι·ποποι·!ο, εε!ε!ενο οο!!!! ποιου!!! π! 8. Ροο!ο πιιεεεο ο!!ο

ε!οππο π! Ωο8!!ο!·!, ο οοπιπ!·οοπενο, πει· ι!ποο!ο !ο ποεεο οοιιο!ι!ο!

!ιιιοι·ε, οπο!ιο !! !ιοι·πο π! δ. Ανεπππιεε. Ει·ο ο!!!!ι πιοο!!ο, εοπο πο!
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(το Μοτο τέμπλο ιτε Ζοττσίτ. Ετ Εφ το Ποοιιτ.τ. Ετ Μοτ

ραοοί. Ετ Βοπιο Μοτοττοο.τοτ. Ετ τεεο ντττο ιτο οοιιτα Αροττιο

«το Βοτττττο.τ (τ). Ετ άοιοοε τττοε οιιετοε τ1τττοε οιοο ττοιοτ

οοε οοοτιιε ειιοτ οοοτο οοο οεεοτ οάτετοττ τοττιι άο οοετοε

τττττοε ρτο οοοτιι ο.άτ άοτοττ ειι εορτοτο. Ετ άοιοοε τττοε

οοετοε οτττοε οοτο τοοάοτοοοτοε οτ εοττοε οφοε οτ ροάτοε

οτ άοτοοεττοοε οτ εοοιτάοε οτ ντοοοε φοοτο εο οροττοοοτ

οροεττ οοετοε ντττοε φτττοροτ εοτοτιτορτεοοροάο άο Εοτοττε

οοοτο οάάοτοττ ειι εοΒοτιι. Ετ οοετο οτάτοοτοοοτο τοοιιοτοοε

το ποιου άο εοτοτ1τορτοοοροάο ·οοοττο τττοτεττο Ἀι.τοοοο οτ

οριο τ›οτοοτοάο άο εοε ορτεοοροε οοεττοε οτ άο τοτο εο

οτοττοοάιι οτ άο τοτο εοε τοογοι·οτοε ττοάοε οοεττοο άο Εο- ,

τοττε. Ετ οοο άοττοοτ εοττοττο οοετοε τίττοπο.ε ‹Ιο ροοτττο οεεο

Βοοοο οτ οτ ο οοτοάοτο οτ οτ οττοοοτοττο οτ οτ ο οιοτοττ

άοετοοο οτ το οοοιιοτιοι·το. Εοττ›ο τοι·οοτ ττοε οττοττοττοε άο

οτοττ οτ ττοε άο τοοεοοττ τι εο Βοοιιιι. Ετ ετ ττοοττ ροοοοε

το εο τοττει άοοτ άοτο οτ οροτο άο οοτοτο οοο οοτ οτττοττ

το τοεττοτο οτ ετοτ το τ›οττοτοάτ άο εοι·οτιτορτεοορο το οοτ

οεεοτ οροοτοτοτ οοτοάοτοε οτ τοογοτοε εοοε το τοτοε τ›τττοε

άο στο ραοτττο.τ. Ετ οοο οροτ οοιοοετο τοάτοο οτ οτο άοοοο

οτ οτο οοττο ττοιοτοο οοτοοτο το ριιε οοε οοτ οεεοτ άοττο

ττοττοάο άοετοε Μοτο.: ιτο ροοίτιο Μοτο σποτ οτ οτοττοιιοοτ

οπο· οροοττ·τοάο το εοττ1τοτο οοο ροτοοο οτ το ορτοοι·τοάο

ττοοο τ1οτοοτοτο άο εοτοτιτορτεοοτ›ο οτ οοο ιιεοοτ τοττοτο ροτ

οοο οοτοάοτο οτ οτο ροτ οοο τοογοτο άο εο Ιτοοοο οο

τοτΒοτο οτ το ορτοοτο το τετοε νττΙοε το· ροοίττο Μου. το

τοοτοτο άο εοτοτιτορτεοοροάο ετ οοο νοτοτ τοοοάοτο τιοτοτοο

οοο οτοτ1τορτεοορο ορτοοτο το ετοτ εο ρτοο οοτ ρτο τοοτττ

άοοιτοο οοτ ρτο εοε οροτοε οοτ ρτο ροτττοοοτο άο ττοττο.

Εοετο τοοιιττοοε οτ οοοτττιοοοιοε :τά τιοοοτοτο Βοτ οτ εοοτο

Μοττο Μοτττ8ο τ)οιοτοτ οτ άο τοτοε εοε εοοτοε οτ ροτ το

τοτεετοοο άο οοο ροοοοάοε οοοτι·οε οτ άο ροτοοτοε οοεττοε.

Ετ οοο οροτ οοιοοετο τοάτοτ1τ οτ οτο άοοοο οτ οτο ροτοοο

τιο1οτοτ οοτοοττ οάττττοττοτο οοετο οτάτοτ ττοοο1οε τοτο ρτο

Ποοοο Που οτ ρτο εοε οοτοιοε οοεττοο οτ ροτοοτοε οοεττοε

οτ το τοάτ τοτοτο1οάο εοτοτ1τορτεοοτ›οάο άο ροοοοε άοτ οο

οτοτ το εο. τοττο ττ τοττιιτο1οε οοετο ττοοτ. Ετ οοοτ τοετττοο

οτοε άοοοτοοοττο Ζιτοοοιε οτ άοοοτοοοττο (Μοτο, Εοοεττο

τοπιο Πτ:τιιττο τετοιο τοτττοάοτί οτ τοτο εο τοττο οοεττο άο

Εοτοττε. Ετ τοοτ άονοττοι·ο ορροτ οοοτοοιοο άοτ;ιο Ροτοτ οτ

Ετττο οτ Βρττττο Βοοτιι. Βοτ›ο τη οροετοτοτοιο οτ άοτ›ο ΠΠ

ονοο8οττετοο, άοτ›ο Χτττ ρτορτ1οτοε, άοτιο ΧΧττττ εοοτοτοε,

άοττο ΕΕΕΧτττττ εοοτοε ροττοε. Ετ εοτττ ορροτ οοο1 .τοάο

το τοτοτοο τοτοττοι·τ.ττοτ Ποτ οοιοο.

ετοιττοο ο άοττ'οτοτνοεοονο οοεττοτττοοο, οά ο ττοφοοτοτοοοτο οοτοτ

οοτο οοεττ οοττοτ1τ άτρτοο1τ. τ)ο φοετο ντττο το 5. Οτττιι ο ετοτο ττοε

τοτοτο οτ οοετοττο άτ Οο8ττοττ (Μ οατττ·ιιτο Κατατιτ.τ) το εοάο ο το οτττο

οοεττοτττοοο; οο ροτο1τ νοι·ο οοο ττ εοτυοοτοο το 5τοτοραοο τοεεο Ρεο

ττοο Οοττττοττ, οοτοο ορτοοοο οτοοοτ, οτοοοτιο τ! άοττο εοτ›Ι›οτΒο οοτ:το

ρττοοτρτο ροτ οροτο άοτ Ρτεοοτ οττοο τ! 15219; πιο οοτοττοτοιοοτο, ροτ

φοοτο ο ο οοο οοττιτο , νοάοετ οοιοτοοτο το οτοιιοο τετοττο ο οοττο

οοττοο.

(τ) 8οοτ'οραττι άτ δώστε ο δαπτ'.4οατα άτ Ιτοτττο.τ: ττοοετο ντττο ,

οτο άτεττοττο, οετετονοοο, οοο οοττο τοετοοο ειιτοττοοο, ο τ°οτττο οοττο

οοεττοτττοοο. Με οτιτοεο οοο το άοττο άοο το;;τοοτ εοοο ο! ρτοεοοτο

τοτττοτοτο ο 5απτ°.4άα , εοτοτττοοο τοάτοοτο οοο οοττοιτοοο ο οτ›τ›το

ντοιτοοο άοτ οοιοο άτ 5. Αφτο, το εοτάο Ερατώ, ο οτ1οτο 8ιισιτΜάα

οτ 5οΙοτ.τ οορτο άοτο οτττττοο οτ τττοτο άτ ττοτοοο τττ $οπτιιιΙοτ οεοτο

άοοττ οτοτνοεοοντ οοεττοτττοοτ; ο το 5οοτ'Αρατ‹ι «Η Ιτοτιττα.τ 5το ττ

$απτ'.4ιτο άτ @οοττο, οοο ετ νοοοτο οοττο οτιτοεο άοτ Ωορροοοτοτ άτ

άοττο ντττοοετο εοττο τ'οττοο ά'οοτοο ο άτ εοτάοτο , οοο εοιοτοτο τοττο

ροτ οττοτο άοτ ρτττοτο ιτοττο τοτε.

Π. τ

Εοοάοοοο άοττο οτο$ίοοο το Αττυοι:ο τ'οτιισ.ι προ: το

τ'οττοο, ο άοττο [οποσ το οτο:ίοοο άοοτ·ί οοτίοτιτ ετοάτοτ

τοτιττοοτ στ).

(......)

το Ποτ ποοοίοο Μισο.

Ρτο φτ οε οοεο τοοάοοττο ο ρτοοοοοτο ο Οοο οτ ο ειι

ιοοοάο τοοοτ ο1οιοοττο «το εοε οοεοε οοττοοοε, οτ τοοτιτο1ο

άο εοε εοτττοε, ντττοοεοε οτ ρτοάοοτοε τ1οτοτοοε ρτοτοοτο

οιτοιορτοε ντττοοεοο, οτ εοοοττο εοε νοεττοτοε άο εοε ττοοοε

οτοοτοε τοεοτο; ο τοτο φτ ροτοτοοε οφτετοτο· οοάάο οο

οοτο, τοοάο οτ τοιοο, φτ τοεοε οοο οοφτετοάο, οτ ερο

οτοτιοοοτο άο εοο εοέοτοτ οτ τορτάοο·οο, φτ οοο τετοάοε το

ειι τοοοο άο δοτάίπτο: οοιοοοτο |οίοιιο.<τ, οκο·οοο.εοε, αποτο.:

οτ οέτοοοτοε (3), οτ οτοι·οε άο τ›οοο οιοιοοττο οοττοοοιοοοτο

το οοετο τοοτο άο 5'οι·άτττο,· οτ εροοτοτο1οοτο το εο οοτ›ο άο

@φώτο τοττ ι·οοτάο οτ οονοτοοάο ροτ @τριτο φοτοε

τιτοτοοτ οτοοτοε άοο εοοτο Εοοτοετο τοιοοοο (4), το εο φοτο

τοποροε ετοοοοάο τοτο οτάτοο το εοοτο οοοτοετο ετοττεττ οττ

οτάο ρτο .ταίοτιο οτ Βοοπο (το ευ οοτ1ο άο Ι.οετοιτοτο οοο

οτοοιοάο Βοοοο Αιτοοο1 'Παω (5) ο ιοοοοετο άο οοο ρνο

(9) 0ιτοετο οι·οσιαοα ο ι·οοιτοοιτο ο ετοτο οοττοι11οοτο εοττττο άορο

Η εοοοτο ΧΙ, οοτοο ετ οντοοο άοττο ετοεεο ττοοιιο ετιτάο ρτο οοττο,

ρτο οττοοοττο ο τ1τοοο ταοτττοτο άτ ηοοττο οοο ετ ττονο το οττττ άοοο

τοοοττ άτ φοτ εοοοτο, ο οτ τοοοοεττο τοοοττοετοιοοοτο άοττο τοττοάο

πτοοο, οοττο φοτο τ! οτοοτετο ρτοτοετο άτ εοττνοτο οοεο άτ άοτο οο

τττο. τω, ετοοοτοο τ τοτττ ο το οιοτοοττο οοοτοοιιτοντ ετ τττοττεοοοο

οτ εοοοτο Μ, ροτοτο τ'τιο οοττοοοτο το φοετο τιιο;;ο. Η ρτοεοοτο άο

οοτοοοτο ο ττοροττοοττεετιοο, ροτοτιο Η ετ τττοττεοο τ! τοοάο άοτΙο

οτοιτοοο άοοττ οοττοτ1τ τοΒοττ τοττττοοτ.

(3) Ι.οιτάονο ττ οτοιιτετο οοο οετ το τοτο εοοεο άτ ροάτοπί τττιι.ττττ

οττ οοιτάοτττ τττοττ, ιτε τοττ οερτοοετοοτ ετ οτ·τοτ›τ›ο οτο,τοοιοοτο ο οοο

οτιτοάοτο, οοο ιτοοετο ουπάτιοοο το εοττττο πιο! ττοττο άοτ εοοοτο ΚτΠ,

ο ττ ρττοοτρτο άοτ ΣτΠ, τττοοοτιο ρτττοο οοο ντ το νοτοο άτοοετο οοο

οοο ονοτο ετοτο το 8οτάο8οο οοτ τττοτο άτ Ματοτιο.το, άτ οοπτο, ο

άἱ ι:τ.τοοπτο, ττοοοο φοτ διιοττοτοιο οά Οροπο, οιιιτοτιο.τί, .ττοποτά :Η

Βοι·στοα ο οίωτττοτ το £οοΙται·τ, τ φοττ ττΒιιτοοο οο! ρττοοτρτο άοτ

εοοοτο 311 (Μάτ εορτο τ οοοιοττ Ι, Η ο Π!). _

(ο) (Ποτε αρρυ·ουαττ ο οοο/οποιιττ (ο φτοάττιορτορττοο1οοτο οτοτττ)

άοττο εοάο ροοττττοτο. πιο οτττο ροο οεεοτο ττ εοοεο άοττο ροτοτο οτοοτο.τ·,

ετοοοτιο ροτ εοττο τ! οτοοτετο τττοττεοο τ! τοοάο άοττο οτοπτοοο άοτ

οτιιιττοτ, οοο τοοονοοτ άοττ'οτοτνοεοονο άτ Τοττοε ο εοοτ ειιττ'τοοοιιοτ,

ο άοτ οοτοτ1τττ άοτ τοΒοο. οοοετ'ορρτονοιτοοο ροοττττοτο οτ ττροττο

οοτ ροοετοτο οττο ττοο άοτ Χ, ο ροτ το τοοοο οτ ρττοοτρττ άοτ εο

οοτο Χτ , φοοάο οτο πιο! εοο ρτοοο οά οττοτοοττο ντττοτο το ροτοετο

.ροροτο εοττο 8οτάοΒοο, οττο άτ οοτ οεεοττοοπο ορριιοτο, ροτοτιο

ττοτονοετ τω τοοττο εοοάοτο άοττ'οιιττοο, τ! ροοτοττοο Πτοοοττο ντι

ττοτ1τοοιο τ τοΒοττ εοτάτ·οοο οοο οοο τοττοτο άοττ'οοοο 1073 (νοι:τ.

τοττ. ι1° Χ).

(5) Αοο1ιο.Δ Τωοτι. Βοττο οετοτοοιο άτ φωτο τοεοτο οοο ετ ροὁ

άοτοτοτο, Βτοοοτιο τ'οττοετοοο το οοττοτιο οτοοοοτ1ο εοτάο , οττ εοττττοττ

οοιτοοοττ, ο οοοτ1ο Η Ροττοτο οοοττ Αποατί _οοπονοετ (πω. οοπτιοτιο.).

Μο εοτεοοο ιοοττο άττττοοττο, ετο εοττο άοτοτο άοτ άτ τω τοΒοο, οοο

οοττο 6'ι·οποοιι άτοοετ οτ οιιοτ 83, ετο εοττο άτ τοτ άτεοοοάοιιιο, οοτοο

το τοάτοοτ το νοτττ τιιοτττ1τ άοτ που τττ::τυο. Μοτο. άοτ $οι·ιττ τττιι.το·τ ,

(τω. τ, μη. 116, νοτ. Π, ροτ!. 146 ο 999, το!. ΙΙΙ, με. 94τ-48).

Ροτὸ, ροοοοάο ροτ τ›οεο, στο: το άοττο £1·οοιιαι το άτοο ροάτο άτ

1ττοττοοο, οοο, Ποτ τοοτττο, τοεοτο το ιοτοοτο οτο, ο τοτ,ιοο άορο άτ

τοτ οο! οτοάτοοτο άτ Ι.οΒοάοτο; τττοοοοάο, οοο φωτο ιιοττοοτοοο ο

οοοτ'οτοιοτο άοτ άτρτοιοο άοτ 1064, οοΙ φοτο ττοοτο οοτοετο 1ττοττοιιο

τοοάοετιοο το εοοτοτο άτ το;τοο οοττ'ονο εοο Βοττεοοο Ι οτ 'τ'οττοε

(νοά. εορτο ο" ΥΙ); ο οοοετάοτοτο ροτ οττττοο, οοο τΣοοοοττο ΙΙ

οτοιττοο άτ τ.οοιτάοτο το οοο άοοοιτοοο άοτ 94 Βτοττοο 1147, οοο τὶ

ροττοτο ττο τ τοοοιοοοοττ άοτ εοοοτο ΧΙΙ, το οερτοεεο τοοοιτοοο άοτ

τ'ανο οπο ττΙοττοοο ο άοττ'οτεινο Βοττεοοο, ττοτοεοτοοάο ττ οοοιο άοτ

ειιο οτσουο ,'οοο8τ1τοττοτο οοο φοετ'ιττττο1ο τ'οεεο ορροοτο Λοάτοο

Τοοοο, εοοιο ριιοτο τοτιοοτοιτ εοττο εττοοτιττοοττο άοτοτο άοτ εοο

·τοΒοο, οοο ροτ εοτο οττοτο άοοττ οτοοοι1οοετ το οτοιτο τοιττοοτο οοττο

Πτοιιατα εοάάοττο ροτ οοοτ ττοιιτοττο.

Κ)
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ΙΕιάο.Ε ο! ΕΕοτοι (Ε) Μ οι ΕΙΕο!ιι οΕιπιι Μ !.οοιιΕ!οτο, επ

ΕιιιΕι!ο τοεΕοΕι οπιιοε 33 ποπο ο! !οοπ!ιποπ!ο ρω επ οοτιο

ι·οιποπο οιιπι οιποτο ο! ποπο νο!ιιπ!οΜ Μ !ο!ιι επ ροριι!ιι.

ΜοτΕειΕ! Ειι 88 οοπιιιιιιπΕΜΜ Μ ΑτΕΕοτί, ο! πι!! εορο!!ΕΕ!ιι

Επιι·ο ΕΙο επ οοο!οοΕΕι Μ δαπ!α Μοτίο Μ Ατιἰοτί Μο ποπ

ΙΕο Μ επ Ει!!πτο ιπΕιοΕοτο !ιοποτΕιΒιιο!ιποπτο Μο ιο!ιι οοο

ρτο!ΕιΕ!οε ο! ο!οτιι Μ Ι.οοοάοτο, ο! Μ ιο!ιι οοο ΕΕοτο.ι. Επο

εειΕ! ιιππ ΙΕοΕιι πιΕποτο ο!ΕιπιοΕΙιι Ε!οπιΕοο!!ιι ΜοτΕπιιο (Ε) επ

Εριει!ο ΕεΙοεΕ! ο!οΕ:Ιιι ρτο Επίοπο. !<`ιιΕ! οοιιειιο!ιιΕΙΕιιο Επ οιιΕΙΕΙιι

!οιπριιε ΕιιιΕ !ο!π οοο ρι·ο!πΕ!οε, πο οο! επ οτοπΕορΕεοοριι Μ

'Γιιττοε οιιπι οοο Μ ρΕιιο οπποε Μ !.οοιιΕ!οω επΕι·πΕπιποοε

εποε ιιοπ οιιπι οοο !Εοτοε ο!οοΕΕιπ Με ΕιιΕπιιοε Μ επ ΕΙΕο!ιι

οΕιπιι; επ οτοπΕορΕεοοριι Ε!ο Τιιττοει πι!! οοππ Επ επ ερΕτΕ

ΕιιΕι!ο, οι. Ειι Επι Ε!Εο!ιι Ειτο!ιΕορΕεοοριιΕΙιι ΕπΕΕ-οοιιοΕοΕππιο ΕΙο

οοο ΕιιΕπιιοε οιιιπ οοο ΕΙο ρΕιιε οπποει οιιΕτοΒοποοε εποε Ειι

οοο οι·ΕΙΕπΕιιιιοπ!οο Μ εΕι Εοττει ο! Μ επ τοΕΕπιι, Ε!ο επ ρο

Μπι Μ Ατοοι·Ε (ω, πιΕ! οοπιι ΕΙο επ τοοιιιι Μ (πιπιιΕ!οι·ο,

πο οο! Επ !ο!ειο πιο οοεπε !οιπροτο!οε: ο! Επ ου. οοο!οεΕπ

Μ $οιιιο. ΜοτΕΕι Μ ΑτΕΙοι·Ε !ιιΕΕ οοο!οεΕΕι οιιιοΕ!το!ο Ειι επ

Μ ρΕιιε οοποε Μ ΒΕΕιοτοπΕιι: οι Ειι επ Ε!Εοπι οοο!οεΕΕι ειιπτο

Ε!ο επ Ει!!Ειτο πιΕιοΕοτο πιοπΕππ εο8τοιποπ!ιι οοο ΕιιΕΕιοοε

ΕιποιιΕΙο ΕιιΕπτ ο!οο!οο ρω ΕιιΕπιιοε Επ οπο ιπιιποο Μ οοο

ροτ!ΕιΕΙοε, ο!. ι·οοονΕπιι! ει! εο<έποι·Επ, ο! ρτο εππΙο. οοο!οοΕο

τοιπΕιππ. ο! ο!!οτΕππ ο επ Μοτο πω! !Επτο Μ πτοοπιιι ο!

οπο ποιο. (ο).

Χ.

.πο!Ιοτο ΕΙΕ ρορΕι δτοροτίο ιιι οί πωπω !Ιοο.,ιο!Ε οδίιΕΕ!ιοί

εΕιτάί, οο!!α οΕΕΕιΕο Η ΜΜΕ.. οποπΕίσο οποοάίοποΕι ο

Ε!τροπΕΖοιο:ο ΜΜΕ ('Ειίο.ιο Βοπιοπο, ο Η ο.ιοτΙο ο οπί[οι·

ιοοι·.ιΕ Ει!!ο ίεΙτα:ίοπί Επι Μ ΕΕοΕο πι! ρτοροείΙο ο δο

.ι2οπΕίσιο ατοίοο.ιοοοο ΕΙΕ Τοττοο.

(!Ο'73, Ε! ο!!οπτο

πο! 1!!ΕιποΕ, 8ο. ΟοπΕ:ΕΙ. που. ο! ΕιπιρΙ. Ε:οΙΙοΕ:2., Εοιπ. ΧΧ. οο!. 83,

οΕ!Ε!. ρτΕιοΕ!.

(ΙτοδοτΕιιο ορΕεοοριιο οοτνπε εοτνοτιιιπ ΙΝΕ, Μιιιιιιιιο

ΤιιττοποΕ, ΟιιιιοΕ:ο ΑτποτοπεΕ, ΟιιιιοΕ:ο (πιτπ!Επιπο, ο! Ποπ

επιπιιπο θιο!!ιιτοπεΕ ΕιιΕΙΕοΕπιιο $πτΕΙΕπΕοο εο!πιοπι ο! προ

ειο!Εοοιιι ποποτ!Εο!Εοποιπ (δ).

ΥοπΕε οι οπιπΕππο Επι! (Ι!ιτΕο!ιιπι νοιιοτππ!ιιτ, οοοπΕπιιπ

οο!, Ειπα! ωπιΕιππ Εοο!οοΕο. εΕ!ιπο!οτ οπιπΕιιπι Ε:πτΕε!Εππο

τιιιπ, Ειποο !Εοοτ ο! οοποΕΜτο!Εοπο ο!!ΕοΕΕ οιππΕπιπ ΒοπιΕιιπι

εΕι!ιι!Ε Μποο! ΕπνΕοΕ!πτο, οροοΕπ!ΕΙοτ πιιιιοπ, ο! ΕιιιοΕΙο.ιιιιποΕΙο

ρτΕνΕι!Ειπ, νοπΕο εο!!ΕοΕ!ιιΕΙΕποιπ οροτ!ο! οπιπ ΕπιροπΕ!οι·ο.

!ίοι·ιιπι ΕιιιΕπ ποο!Εοοιι!Εο οπ!οοοεεοτιιιιι νοο!τοτπιπ οποτΕ!πο

Επι! ΕτΕπιιΕ!, Εμιτιο ειπΕΕΕιιιΕε !οπιροτΕπιιο Ειι!οτ τοπιπποπι Εο

(ι) ΡΕ°οΕΕ1άοο ο! Μοτο:: οΕοο Ε ρτοΙοΕΕ, ο ε!Ε ΕΕοιπίπΕ ΖΕοοι·Ε, οοειΕΕι

Ε ποΕ.ΕιπΕ!Ε ΕΙο! τοποσ.

(9) !.ο πω!» ΜοτΕοπο, ΕΙΕ οιιΕ πο!!οι ρτοοοΕΙοπ!ο ποιο 5.

(3) ()π8!ο!!0 ΕΙΕ ΑτΕΙιιτΕι, πιιΕ:οτ οιιοΕ οιιΕε!οπιο; ΕιπΕΕοΕι τοεΕΕΙοπιιι ΕΙο!

8ΕιιΕ!ΕοΕ ΕΙΕ Τοττοε, ΕΙο!!π Ειιιιι!ο πιτοπο Μπι!! τω!!! !οτο Ε!Ερ!οπιΕ.

οι) Ριιτο οπο Ειιιοο!Ει !Επ!›τιι ΕΙ'ειτεοπΙο, ο ιιοι” ΕΙΕ οοτπ ο! ΕΙοοεο

Επ τΕοοΒιιΕιΕοπο ΕΙο! επρτοιπο Ε!οπιΕπΕο Ε!ο!!ο οπΕοοιι τοιποπο Επι! τοποσ

ΕΙΕ Τοι·τοο. ΡΕΕι εορτο πο!!ο ιιιοΕΙοοΕπιΕι ΟτοπΕιοοι ο τΕροι·ΕΕιΕπ πι !οτιπΕι

ΕΙο!!π ο!οιΕοπο ΕΙοΕ τοεο!Ε, Ε! !οτο 8Επτειιποπ1ο ο πι !οτο ροΕΙοε!Ει Ιοπι

ροτει!ο, το!!Ει ΜΕ οοπεΕε!Ε ΕΙο!!'οι·Ε:Ενοοοονο ΙιιττΕπιπο.

(5) ! Ειπιι!!το οίιΕΕΙΕοΕ ο ι·οοο!Ε :ΕΕ Ειιιιι!Ε ο ΕΙΕτοΙΙο πι ρτοοοπ!ο !ο!

!.οι·Ει, ιιοπο ΟοποΕ:ο ΕΙΕ Ωπε!ΕπτΕ οιιοοοοεοτο ΕΙΕ ΤοιιΕ:πιτοιιιο !, ΜΕ

ιιιΔιΕο ! ΕΙΕ '!'οττοε, 0ιπποΕ:ο ο55Επ 0ιιιοΕ:Ε:ο ! ΕΙΕ Λτ!ιοτο:ι ο £οιι·τιιΕ

πι” ! ΕΙΕ Οπ!!ιιτο. ΒΕ οοπ, ο Ε!ο!!ο @Με !οτο πππΕοιπο εοτΕ!!ο πιτ

ΒΕιπιοπΕο πο! ποο!το ΙΕΕ:ΕοπΕπίο πΕορτΕι|Εοο ΜΕ ΜΜΕ ΕΙΙιιο!ι·Ε πιο!. !,

ροι!. 247, νο!. !! , με. 99!. ο πο!. !!!, ποπ. 35 ο 30.

 

ο!οοΕΕιιπ ο! 8οιιιοπι νοειτοιιι Επι, Επ Ιοπιιιπι, π! ο ποπΕε,

ρ!ιιοΕριοιπ ΕΕοπΙοε, ΕιπΕιο οπο! Ειι !Επο ιπιιπΕΙΕ, νοε οιι!τοιιοοε

ΙοοΕοΕΕε, οπο οπι·Εο!Εοπο το!ΕοΕο Ειιιοτ τω. ιιΕΙ ιιιΕιιιΕπιιιιιι

ΜΙτΕπιοπ!ιιιιι ΕΙονοποτΕΕ: ιιπΕΙο πιιι!!ιιιιι νοπΕο ποοοεοπτΕιιιπ

οο! ιι! Μ οΕι!ιιΙο οπΕιιιοτιιιιι νοειτοτιιιιι οιιιΕΙΕοοΕιιε οΕΙιιιοΕ!ιιιιι

οοιιΕ!οιΕο, ο! ιιιο!τοιιι νοεΕτοπι τοπιοποιπ !Ιοο!οοΕοιπ, πω

!οοΕ!ΕπιΕ ΕΕ!ΕΕ, ι·οοοπποεοπιΕο, οι οππι ΜνοιΕοποπι, οποιο

Ειπ!ΕΕιπΕ ρειτοπΙοο νοο!τΕ ΕπιροπΕ!οι·ιιιι!, νοε ΕιιιοΕιιιο Ειπροπ

ΕπιιΕΕι (ω. Νοιιιι·Ε οιι!οιπ ΜεΕΕΙοτΕΕ οο!, ποπ ιιο!ιιπι Μ !Επο-·

ι·οιΕοπο ειιιΕιπΕιτιιιιι νοε!τοτιιπι οιιτιιιιι νο!!ο πο.ποτο, οοπ

ο!Επιπ Ε!ο εει!νο!Εοιιο ρο!τΕιιο νοο!τοο εο!!ΕοΕ!Ειιο ΕπιΕΕ.;Ε!πτο:

ππΕΙο, οΕ νοτπο ποιι!το, που! ΕΙοοοι, Μνο!Ε τοοοροτΕ!Εο,

ε!οτΕπιπ ο! ποποτοπι Ειι ρτοοεοιι!Ε ο! Μοτο πιο οπΕΕποπΕ

πο; Ειπα! οΕ ει!Ετοτ, ΕιιιοΕ! ποπ οροτοιπιιο, ΙοοοτΕΕΕο, ο! οι!

εοπιιπι οιι!ιοτιοΕΕοιιΕο ιιοε!τειο Ειιιτοιιι Ε!οπΕιοο ο!ιοΕ!Εοιι!Επο ποπ

Ειιο!ΕιιονοτΕιΕο, ποπ ποειτοο ΕποιιτΕΕιο, εοΕΙ νοειτοο ρο!οτΕΕΕο

οιι!ροο ΕιιιριιΕειτο, εΕ ΕιιιΕΕΙ ροτΕοιι!Ε ρο!τΕοο νοο!τοο οοπΙΕΒο

τΕ! (Ε). Πιιο!οτο, Ειιιιιο Μ επ!ιι!ο ο! !ιοποτο νοειτο Ετοο!Ει

ιπιιο, ιπποπο οιΕ ρΕιτΕο οοπ!το!τΕ ποΕπτο Εοπε!Ειπ!Επο Επι·

τοπιιΕ ΕιτοπΕορΕοοορο (8) νοπΕο τοΕοτοπΕΙΕι οοιπιπΕοΕπιιιο. Α!

οιιπι !.οπο!ιιΕι ποοιοτ (ω, Ειιιοπι, !)οο Ειππιιοπιο, Ειι ρω

ιιΕιπο πιΕ!!οτο ΕΙΕεροπΕιπιιο, οι! νοε νοιιοι·Ε!, νο!ιιπ!ο!οιπ ιιο

ε!τπιπ ρ!οπΕ!οτ νοπΕο οΕοπΕίΕοοπΕΙ, ο! Ειπα! ο!οτΕπο ο! ποποτΕ

ι·οοιω οοιιΕΙοοοΕ οροι·!Επε οποττοπΕΕ. πο!. ΠειριιΕιο, ιιπΕΙοοΕιπο

ΕΕ!ιιε οο!οπι·Εε, ΕπΕΙΕο!Εοπο ΕΙιιοΕΙοοΕιιιο. (ω).

(θ) 8ο!!ο ποπιο ΕΙΕ ροτοΕι2οο οοπτΕ ε! Ε!ο!ιποπο Επ!οπΕΙοτο ε!! ιππο

πο!! ο Ε ρτοΕΙοοοεοοτΕ (ποΕ τοΕ.ΕπΕ τΕορο!!ΕνΕ) ΜΕ Ειιιιι!!το τοεο!Ε, οΕ

οπο!! ο ΕπΕΙΕτΕπιι!ο πι ρτοεοπ!ο ορΕο!ο!Ει. Ιππι!!Ε 0οιπΕΕΕι ! ο ΒοτΕεοπο !

ΕιπΕοοοοεοτΕ ΕΙΕ ΜπτΕπιιο Ι ΕΙΕ Τοττοει, ο ΤοτοπΕ!οτΕο ! ρτοοοοεοτο ΕΙΕ

Οπτοοο ΕΙΕ Ωπε!ΕΕιτΕ, ΕΙΕοΕΙοτο ρτονο ΕΙο!!π !οτο ρΕο!Ει νοτεο πι οπΕοεπ

οο!!ο Ι'οπΕ!πιΕοιιΕ ο ΕΙοποιΕοπΕ ΒΕΕι ι·Εροι·!οΕο πο! ππιποι·Ε !!!, ν, Ή,

ν!! ο ν!!! ρτοοοΕΙοπιΕ. Ιιοι;!Ε Ειπ!οπο!Ε ΕΙΕ 0τιοοοο ! ΕΙΕ Ατ!ιοτοοι ο ΕΙΕ

(Ιοο!ειπΕΕπο ΙΕ!! Οιι!!πτει, εοπποπο ποπ ε! ΕιππΕΕιπο ΕΙοοιιιποιι!Ε εΕ:τΕ!!Ε,

ιιΕ ρπο Ιιι!!ΕινΕπ ΕιΕιρροι·το οπο ποπ οΕοπο ο!ει!Ε πιοπο !Ε!ιοι·ιι!Ε ο πιοπο

ι·ο!ΕιςΕοοΕ.

(7) !! Ρειρο οι!!πΕΙο Επ ΕιποοΕο !ποπο ει!!ο ιιιΕτο τΕπιπΕιΕοεο, οπο Επ

οπο! οοττοτ ΕΙΕ !οιπρΕ νοτΕΕ ρορο!Ε ο εοντοπΕ, ο!!το οἱ ΡΕοοπΕ ο (!ο

πονοοΕ, οινοΕιπο ειι!!ει 8οτΕΙοεπει, οοιπο !ο οοτΕοοο ροΕ οροτΕπιποπ1ο

πο! Ι080 ιι 0ιιτοοο ι;ΕιιΕ!Εοο ΕΙΕ (Ιοε!ΕιιτΕ (ιιοπ. Επ!τΕι ΕΙοοιιπι. Χ!!!

Ε: ροτ πιοιιιο ΕΙΕ Ειιιοε!ο ΙΕιποτο ο ιπΕπΕιοοΕπ νο!οο ΕπΕΙπτι·ο Ε το8ο!Ε

οΕιτΕΙΕ ο ΕΙΕροπΕ!οτο Επ Ειι!!ο ο ροι· ιιι!το ΕΙπ!!ο οοΕΙο ροπΙΕΕΕοΕΕι.

(8) πο Ει!οιιοο £οο!Ειπ!Επο, ΕΙΕ οο! μην! ΩτοιιοτΕο ν!! ροτ!ιι πο!!Ει

οοοιιοπ!ο !ο!!οτο (π° Χ!) εοτΕ!!Ει πο! 1074 οι! ειιΕΙΕΙο!Εο Οπτοοο, οοεΕπ

ΟτιοΕΕοττο ΒΕιιΕ!Εοο ΕΙΕ Πειο!ΕοιτΕ.

(θ) Επιιοο!ο πομπο πι Ε! νοεοονο ΕΙΕ Ροριι!οπΕπ, ΕΙΕ οιιἱ ροΕ ριιτ!π

!ο οΕοοεο ροπ!ο!Εοο Επ ει!!τει !ο!!οτπ ΕΙΕτοι!ιι πο! 1080 ο! επι πιοπΕονο!ο

Οτιοοοττο ΕΕΕιιΕΙΕοο οιιι;!Ειιι·Επιπο (νοΕΙ. Ε! οοΒποπ!ο ΕΙοοιιιπ. Χ!! ).

(ΙΟ) 8Εοοοιπο π! ΕπΕΙΕιΕοπο Χ!! οιιΕΙΕΙο πο! 1074, ο οοο! Ειρρππ!ο ο

οππο!ει!Ει πο!!π εο8ιιοπΙο ορΕοΕο!Ει (π° Χ!) εοτΕ!!ιι πο! 16 8οπποΕο Ε!!

Ε!ο!!.ο Ειππο ΕΙΕι!!ο οΕοοεο ροπ!ο!Εοο 0τοποτΕο ν!! :ι Οτιοοοττο τοεο!ο

ΕΙΕ ΩΕιο!ΕπτΕ, ροτοΕὸ ρο!τΕι εοιππτειτο ο Ιει!ππΕ οττΕι!π !' οππο!πιΕοπο

ΕΙο!!π ΕπΕΙΕιΕοπο Χ!! πο!!ιι ρτοεοπΕο ορΕε!ο!π ΕΙο! !0°78, ροΕοπο οι οπο

οΕ.'οππο πρροτ!Εοπο ρτορτΕπιποπ!ο π! ΕπΕΙΕιΕοπο Χ!. !)ονοεΕ ροτὸ πο

ΙΕιτο οπο πο!!' ορΕ5Ε0!πτΕ0 8τοποτΕιιπο !ο ΕπΕΙΕιΕοπΕ εοπο οοπ!πΙο Επι!

1° εο!Ι.οιππτο οι νοοο Μ! ι° εοπποΕο ΕΙΕ οΕιιοοιιιι οποσ, οοιπο ε! ι·Ε

Ε:οινει, πι! !ο Ει!!:το, ΕΙΕι!!ιι ορΕπο!π Χ!Χ ΕΙο! !Επι·ο ! ΕΙΕτο!.!Ει ο ποΕΙο!!'ο

Ε!ποΕι ΕΙΕ 8νονΕΕι πο! Ε" οο!!οιππτο ΕΙο! 1073, πι Ειπιι!ο ο Ειππο!Ει!Ει Επ

ιίΕοϋοπο ίποίρίοπΙο ΕΕιιοΕΕοοΕπιΕι; ο ΕιπΕπΕΙΕ ο οπΕειτο Ε! ιπο!Ενο ροτ οιιἱ

πι ρτοοοπιο !ο!!οτπ ΕπΕΙΕτΕ!Ιο πο! Η! ο!!οπτο ΕΙο! 1078 ει! οιιιιι!!το ι·οεο!Ε

ειιτΕΙΕ, ο Ειππο!Ει!Ει οποοτ Μπι οο!!' ΕπΕΙΕιΕοπο Χ!!. Μο ιιπ οττοτο πιο

πΕ!”οοΕο οοοοτεο οοτ!πιποπΙο πο!!π ΕπΕ!ΕοοιΕοπο Μο!! ΜΕ, οεοΕπ πο!

ιιΕοτπο ΕΙοε!Ε ΜΕ, οπο ΙτονποΕ οοο! οορτοεεο, ΕιπΕΙοοίοιο ΕΕΙΕΕο οο!οΙπίο;

ροΕοπο ε!'ίΕπξ επΕΙΕΕοΕ!Ε ΕΙΕ οοππινππο ροτ εο!Ε ο!!ο 8ΕοτπΕ ειιοοοεοΕνΕ

ΕΙορο !ο ποπο, ο ποπ ιιιπιπο!!ονιιπο Ε! πιιιποτο Χ!. (ΕποεΙο οττοτο οπο

ποπ π! ΕιννοτΕΕ!ο Επι! ΜειιιοΕ, ποιπο ροι· οι!!το Ε!ο!!ΕεεΕιπο ο ΕΙΕ!Εεοπ

ΕΕεεΕιπο, Εο !ο οτοΕΙο Ε!οι·Ενπ!ο Επι ΕιπροτΕιΕπ ΕΙοο!Ε πιιιππιιοπεΕ, Ε Ειιιο!Ε

ρτοποπΕ!ιιιοπΙο πντπππο εοιιπιπΕιιΙο Ε! !! τοπιιιιιο οο!!'ΙΙ πτοπΕΕ:ο, ο

οΕ:τΕ!Ιο ιυιΜοΕπιο ο νοοο ΕΙΕ οΕιοΕΕπΕΕο, ο ρτΕΕ!ίο πιο. οο!οοι··Ε.ι·. Ε οπο

πο!!'οτΕεΕπιι!ο Ε!ο!!'ορΕοιο!ΕιτΕο ΕτοεοτΕΕιπο ίοεοο ιιιιπο!Ει!ο Ε! !! τοιποπο,

ιιοπ ροτο Γ!! πτΕιπΕοο, ο!!το Ει!!'ιιοο οοειΕππΙο ΕΙο! ρπρΕ Ειι εΕΕ!'Ει!!ο

οοτΕΕ!ιιτο, οΕ ρτονο ΕΙει!!ο 5Ιοοεο !ο!!οτο ΕΙο! ροιιΕοΕΕοο 0τοεΕιτΕο ν!!,

ροΕοπο πι ΧΧΧ!!! ο ιΕΧνιιι ΕΙο! !Επτο ! ΕΙΕτο!Ιο ΕιΕ! Α!ποι·Ιο ιιοεοονο

ο!ο!!ο Ε!'ΑοΕιιιΕ οι! π Πιιι;!Εο!τπο νοεοοι·ο ΕΙΕ ΡΕιι·ΕΕι (οπο ρτοοοΕ!οπο



ΒΕ!. ΜΗΚΗ!) Χ!. !!!7

ο

Π. -

Μι!!! έφη!!! θτο!)στίσ Ή!!! 0!!0020!!Ε _!)ίι!!!!οσ !!! δοο!ἰοτἰ,
! Ι οο!!!! οπο!!! !)!ί τατοο!!!!!!!!!α ο!!!!ο!!!!!οτ!!ο !!! !!!!!)!!τ!!ι!!τε! !!!

σοφῷ!! !!! δσε!!!!!!!!!!! !ιτο·ίο!!εοσε!! !!! Ήττα, ο Μ!!! ί! ει!!!

!!!!!ίε!!πιο!!!!! !!! 1τ!!ε[οτ!τεί μοτεο!!!!!!ποΜο ο !!!!!!!!ι.

(!07!!, !6 Βο!!!!ο!σ).

Πο! Μο!!ε!, δε. Ε!!τι!:!!. που. ο! !ιτ!!μΙ. ο!!ΙΙοο1., 10ο!. ΧΧ, οο!. Μ,

οο!!. μτοο!!. ! -

θτο.<!στ!!!ε Εμ!εοσμ!!ε εοτνι!ε εοτνστ!!!!! !!!!! Ο1ιοσ2σ!! .!!!

!!!ο! οοΙοτ!!ο!!σ Βοτ!!!!!!οο μτσν!!!ο!οο εο!!!!ο!!! ο! ομσετσΙ!οο!!!

Ι!ο!!ο!!!ο!!σ!!ο!!! ω. ` %

Ι.!!οτοε !ι!οε οοοομ!!!!!!ε, !!! φ!!Ι!ι!ε ίο ο!!!!!σε νοΙΙο το!!!το

οο!!!!!!ο!!ο!ι!τ θ!). ΝσΙ!!ε !!οφ!ο μΙοοο!ι!! το!!!οε, ο! οι!!!! στο!!!

εοοι!τ!!ο!!!, μσε!φ!ο!!! ο!! Μ!!! !!σε!τ!!!!! το!!οτ!ε, οι!!!!!σ ο!

το!!οι!!!!!σ μοτ !!!!οε !οττοο !!σε!τοο !ο !!!!!!τοτο μσεεο !!!!ΙΙο

!ο!!ι!ε !!!!! !!ι!!!!!ο!!!!ι!!!! οεεο εο!οε. Ρτοο!οτοο ο!!!!!σ!!ο!!!!!ε

μτι!!!ο!!!!ο!!! !!!ο!!!, ι!! !!ο οοι!εο, οπο!!! μοτ οτο!!!ομ!εοσμι!!!!

()σ!!ε!ο!!!!!!!!!!! Τι!ττο!!εο!ι! !!οο !!! ο!!!!σ ο !!σ!!!ε Πομ!!οο οο!!

εοοτο!ι!!!! !!!!! !!!ο!!!!ον!!!!!!ε το σο!!! οοο!οτ!ε 8οτ!!!!!!οο !!!!!!

ο!!!!!ε Ισφ!οτ!ε; ο! !!τ!!!!!οτ !!!!οτ νσε οο!!!!!!!!!!!οο!σ οσ!!ε!Ι!ο,

φ!!!!φ!!!! νσΙ!!ε !!!!!ο οστ!!! ο! ο!!!!!!σ ε!!, οοΙοτ! !!σ!!!ε τοεμσ!!

ε!σ!!ο !!σ!!!!οο!ο; εο!ο!!Ιοε φ!σ!!!ο!!! !!!ε! !!! !!οο ομοσ οοτ!ο

!!ο!!!ε ει!μοτ !!οο το τοΙ!σ!!ο τοεμο!!!!οο!!ε, !!οο ο!!!μΙ!ιιε νο

ε!το τοεμο!!εο φ!οοτο!!!!!ε, !!οο πο!π!!!! ι!ΙΙοτ!ι!ε !!!ε ο! Ι!σ!!στο!!!

απο!! Ρο!τ! !ττοφ!!ε!!ι!!!! το!!!!φ!ο!!!!!ε (ο), ΠοΙο Βσ!!!οο,

!!οο!!!!σεομ!!!!!σ Ι!οΙο!!!!οε !ο!!τι!οτ!!, !!!!!!ο!!ο!!ο !!!!σ!!οο!!!!ο.

Π!.

Ι.ο!!οτ!ι !!! μη!!! ()τοοστίο !!!! ο ΟΜ0οοσ !)ί!!!!ίοο !!! (”!!!)!ί!!τί ,

οο!!!! οπο!!! !!! ο!!οσ!!!!!! Ρετ !”!!!!!!ε!!ι !!οοσφί!!!ιο!! το!!! ο!

ν!!!!000 !!! Ρ!!μι!!!!πί!!, ώρα!!! μστι!ἰ|!οἰσ , Ι!! σουτ!!! α!!

αίσιο!!! τ!)”σ!·!πο !!ίεεφΖίτι!!τί !!!!! ο!!!τσ !!ο!!!εσΙα, ο !!! !ιυυίε!!

!!! !!οο· τ!μο!!!!!σ Ιο μτ!!)!σεΙο /!ι!!!!ο!! !!!!! Ν!!τ!!!!!!ιτιί, !!!!!

Ϊοεοαοἰ, !!!!ί βστ!!)σϋ!!τ!!ί, ο ο!!! μοτοοο!'ιίο μα!!! σΙ!τ!!!!!!!!!- ·

πιο!! μ!!τ Ι!! σ!!!ιοοεείστιο οο!!!! μτου!ποί!ι ο!ιο!!!!τ!!!!!!!!.

(!σεσ, ο ωω!!!!!).

Μ!! Μο!!ε! 8.!. £σ!!ο!Ι. που. ο! !ι!!!μΙ!σε. ο!!!!ο!:!.., ω!!! ΧΧ, οο!. 329

οο!!. μτοο!Ι.

θτοοστ!!!ε Εμ!εοσμ!!ε, εοτν!!ε εοτνστιι!!! !)ο!, οΙστ!σεσ .!!!!!!ο!

οοΙοτ!!ο!!σ θοισο!:σ εοΙ!!!ο!!! ο! ομσε!σΙ!οο!!! Ι!ο!!ο!!!οΙ!σ!!ο!!!(5).

Πτο!!οε σ!!!!!!μσ1ο!!!! !!οο το!”οτ!!!!!!ε, φ!σ!! 10ο ε!!!!!!!!!!

!!!!!!!ο!!!ο!ο!τ!ο!!!ο !!!!!! μτοεο!!το ομ!εωΙο, Ι!! φ!οΙο ο Ι!! Χ!!! !!οΙΙσ

ε!.οοεσ Ι!!!το 1) εστω ο!!!!!!!ο!ο ΙΙΙ (1οτ!!σ) Μ!!! σο1σστ·ίο, !!!!!ίο!!!!τω

!!!ιο!Ιοο!πι!ι (1073). Ροτο!σ !!σ ο!!ττο!1ο !!! σο!!! !!!!! ε!στ!!σ !!! ο!!! φ!οε1ο

Ιο!!οτο Π! εοτ!!Ιο, !!ο!ο!!!!σΙσ οο!!!! !εοτ!ι!σ!!ο εσΕΙο !Ι 14 σ!!σΙ!το !!!!!

!!!!!!!!ο!!.ο οπο!! 1073.

(1) Οτισοσ!·, ο!!! ο !!!το!!!! Ι!! μτοεο!!!ο ομ!ε!σ!ο, ο Ισ ε!οεεσ 0!!

τσοσ ε!!!!!!οο τ!! ΟοοΙ!οτ!, !!!!! φ!οΙο ε! μοτΙο !!οΙΙο Ιο!!οτο μτοοο!!ο!!!!!.

(ο) Ι.ο Ιο1τοτο τω!!! !!!! Οπσοστ σεε!ο 0!!τ!.!οσ ο μομο 13το8στ!σ

711, ε! τ!!'οτ!νο εο!!·ιο !!!!!!Ι!!ο ο! Μ!!! οσ!!!ο!!!μΙο!! οο!!!! Ιο1Ιοτο σ!ιο

Ισ ε!οεεσ μο!!1οί!οο εοτ!εεο ο! φ!ο!1τσ τοεσΙ! εοτ!!! !!οΙ 14 σ!!!!!!το 1073

(νο!!. !! τ!" Χ μτοοο!!ο!!Ιο). ΙΙ !!!ν!εο!!!ο!!!.σ !!! 0τοσοστ π!! Ιτοε!'οτ!τε!

ο Βσι!!ο μτσοο!!ονο !`στεο !!!!! !!οε!!!οτ!σ !!! οο!!ο!!!!!!!οτο μ!!! εσΙΙοο!

το!!!ο!!1ο Ι!!! μτο!!οΙ!ο οσ!!!!!!οεεο !!!!! μομο οΙΙ' οτο!νοεοσνσ !ι!ττ!!ο!!σ,

ο οΙ1ο μ!!! εμοο!οΙ!!!ο!!Ιο ε! !!σνοο!!σ μ!!! !το!!οτο ο!!! Νεο!!! μσ!!!!!!σ!σ,

!Ι οπο!!! Π! !!! ομμτοεεσ !Ι νοεοσνσ τ!! ΡσμυΙσ!!!ο.

(8) !)!!οε1.σ !!!ε!ε!!ο μτοΙο1σ !!!ττ!!ο!!σ !!ο!!φ!ο !!! 8οεεοτ!, ο!! ο οσ

!!!!εο!!!!.σ οο!!!! πω!!! οοοΙοε!οε!!οο !!! 8οτ!Ιοε!!!! εοι!σ !Ι !!στ!!ο !!! Ωσ

ε!ο!!!!!!σ ο!! Οαε1τει ο £'α.ειτσ. Π! !!!! Ι!σ μοτ!ο!σ πο! !!!!σ Βί:ίσπατ!!!

!!!!!!;τα)ίο!! !!!!! δω!!! ί!!!α!τ!, νο!. Ι, μη. 903.

(ο) 1.!! ΩΙ!!οεο τστ!!ο!!ο μτο!ο!!!!ονο ο ε!!μτο!!!οι!ο !!! !!σ!!!!τ!!σ εφ!!!

8!!τ!!οο!!ο, ο μοτο!σ ε! οσ!!!μτο!!!!ο !!σ!!!Ιο μτσοο!!οεεο Ιο !!!!!!οοο!ο !!!

13τοεστ!ο ν!! οσ!!!ο!!!!!ο !!οΙΙο μοτοΙο: πο: Μπα!! ΜΜΜ!!! χ!!! οι Ι!!!

!ιστοπι οποσ!!! Ρο!τί ίττεφε!.είωτπ τ!!!!!!!μιο!!!!ω.

(5) Ι.'0τισοοσ, οι!! ο !!!το!!!! φ!οε1ο Ιο11οτο, ο Ισ εΙοεεσ τομ!!!

τομΙ!οτ!!ο!!σ !!! οπο!!! Γι! !!!!!!τ!ιιοΙο Ι!! μτοοο!!ο!!!ο.

Με !!οο!!!!!! Ρο!τ!!!!! τοοοο!!σεοο!!ε !!ο!!!!!!!!! Ι!σ!!στο!!! ο! το

νοτο!!!!ο!!! Ιοδο!σ !!σε!τσ μσμοΙσ!!!ο!!ε! ομ!εοσμσ ν (θ). . ..

ο!!!!!Ι!ι!!!, ο!! μτσ!!!!Ιο Π!! !!ονσΙ!σ!!ο!!! πω!!! !!!!ΙΙσ ει!εο!μ!

!!!!!ε, φ!οε! !!οΙ!!ε,- !ι!!!!!σ !!οο!σ Ι)ο!τσ μτοε!!!οτ!ε, !!!οο!!!ο

Βσ!!!!!!σ: ο!!! ο!!! τοοίμί!, πιο τοο!!!!!. Β!Ιοο!!σ!!ο!!! οτοσ

ω!!! !!!σ!!ο!!!!!ε, ι!! ο!! φ!οο ο μτοΙο!σ ΙοΒοΙσ !!σε!τσ, ο!

φ!ο Αισ!!ο (7) μτι!!!ο!!!! ν!τσ οι!!!!ν!ε!!, οΙ!ο !!!ο!!!οτ!ο οο!!!

μοτ το!!!!οοε, ε! !!!! !!!ο!!!στ!ο!!! !!! !!σΙ!!ε οτι!!! Πσ!!!!!!ι!!!!

!!!ο!!οτ !!εεο !!οε!!!οτοε.-Νσε οο!!!! !!!ο!!!στο!! ομ!εοσμ! !!στ

!ο!!! ο! μτοο!!!ι!ε, φ!! εο ο !ο τοτοτο!!!οτ ε!!εοομ!!!!!! !!ο!!σ

τ!!!οοφ!ο 1τοο1ο!!!!!! Ιοε!ο!ι!τ, ορο!! !ΙΙι!!!!, οι!!ι!ε ν!οοεΙ!οο!.

!!!!!!ο!!! !ι!!!ο!!!!!!τ, 1ο !!! !μο!!!οεμοο!οΙ!!οτ !!!!!!!!!ο !!ο!!οτο

σμ!ο!!!!!ε (Θ). ΝσΙι!!!!ι!ε οι!-!ο!!! μ!·ι!!Ιο!!!!ο!!! Μο!!! !!!σΙοε!ο

οοο!μοτο, φ!σ!! οτο!!!ομ!εο!!μι!!!! νοε!τι!!!! .Ιοοσ!!!!!!! (θ) οο!!

ει!ο!ι!!!!!!! εο!!ο!οο το!!!ο!!οο ΕοοΙοε!οο, !!!ο!τ!ε σ!!!!!!!!!!! οο

οΙοε!οτι!!!!, νοε!τοο!!!!ο,· εμοο!οΙ!!οτ σΙ!ο!!!το οσοο!!!!!!ε; εο!

Ι!οο!, ι!! φ!ο!!!ο!Ι!!!σ!!!!!!! €σ!!!!ε οοοΙοε!οο σοο!!!ο!!ιο!!ε οΙοτι!ε

ο!! !με!ε Μ!!! οτ!εΙ!ο!!οο μτ!!!!στ!!!!ε !!οτ!!!!!!! το!!ο!!!!! !!!στο!!!

!ο!!!!!!, !!ο ο! !μεο !!οο!! !!σε!.οτ οτοΙ!!ομ!εοσμι!ε νοε!οτ το

!!οτο!. Π!!!!ο ο!!!!!!ο!!!!οο φ!σφ!ο τω!!! μτοοο!μ!!!!!!ε, ι!! !με!!!!!

οο!! μοε!!!το!!! ο! ερ!τ!Ιι!οΙο!!! μο!το!!! ει!εο!ρ!ο!!ε ο! οι!εο!!Ι

!ο!!ε, στι!!! οο!!ε!Ι!ο ο!ι!ε σ!!!!!!!!!! !ι!οο μσ!οε!ο!!ε οΙοτι!!!!

!!οτ!!οε το!!οτσ 1`οο!οε ο!φ!ο οσ!!!μοΙΙοε: τοε φ!σφ!ο το

!!!!ο!!!!ι!!!!, !!!ε! !!ο!!!ι!!!! οσοεοοεοτ!!!!, μι!Ι!Ι!οοε, !!!!!ε! _!!!τ!

οοΙοτ!!ο!!οο οοσΙοε!οο 1το!!οε. ο! !!ο !!Ι!οτ!!!ε !!!!!ο ε!! Μτσ

!!!!!Ιο!!Ι, οο!!ε!τ!!!!!οε, !!οο τω!! !με!!!!! ο!! !!!!!!στο!!! οσο!!!

ε!ο!·ι!!!! !!ο1ο!!!!ο!!!!!!!!! μτσ!!!μ1!εε!!!!ο ο!!!!!νοε(10). Ρτοο!οτοο

!!ο!ι!!!!!!ε εο!ο!!!!ο!!! πιο!!! Μοτο, !!σΙ!!ε πο!·ι·ο!!! τοε!το!!! ο

!!!ι!!!!ε οο!!!!!!ι!ε οεεο μο!!!ο!!!, !!!ο!!!!!!ο εοτν!!!ο, ε! οο!!!

μοτ!!!!ΙΙοτο!!!ι!ε !!!νο!!!, Ιι!!εεο μτο!!!!εεο, Π!! ι!! !!!ο!!!ο!ο!ο!!!

!σ!!ι!ε Ιοτ!·οο !!σε!τσ σε!!! νοΙΙο!!! το!!!!φ!οτο, μοτ!ο!!!φ!ο ο!

Ιοτο!!! ο!! !!!!ο!!!ο!ο!!! !!σε!το!!! εἰ!!! !!ο!!οτο. (Ιι!!!!φ!ο !!οο

τω!! εσΙι!!!! ο Νστ1!!!ο!!!!!ε ο! ο 'Ι'ι!εο!ε ο!! Ι.σ!!οσ!!οτ!!!ε, ε!!!

!!!!ο!!! ο η!!!Ι!ι!ε!!ο!!!μι!ΙΙτο!!!ο!!!ο!!!ε'οτο!!τσ ο!! !!σΙ!!ε οεεο!

μσε!ι!Ιο!ι!!!!, πο!π!!!! !!! ο!! το ι!!!φ!ο!!! οεεο!!ει!!!! !!οτο !!ο

οτον!!!!ι!ε, !Ισ!!οο ο!! νσε Ιοεο!!!!!! !!!!ε!τι!!!! !!!!!!ο!!!οε ο!!!

!!!!!!!! νοε!τι!!!! !!ομτοΙ!ο!!!!οτο!!!ι!εω). ΙΒΝ!!! φ!!ο !!ονσ!!σ

(6) (!!οο !ν!ΙΙ!ο!τ!!σ ο 0ι!ΒΙ!οΙ!!!σ, Ι'!ε1οεεσ !!! οι!! μοτΙο Ι'Ι!εΙ!οΙΙ!

!!οΙΙ'Ι!!ιΙ!!ι Μοτο, ω!!! ΙΙΙ, οο!. 7!0, !!° 1075.

(7) Ομ!!!ο, ο!!ο φ!οε!!! Απο”, σου!!! !!!:!τ!!!!, ε!ο Ισ ε!οεε!! Ατι!!!!ο

!!!!!! !!οΙ 1089 τοετ!ονο !!! Ωο!!!!οτ!. Ε !”στεο Ιο ει!!! !!!!!!στο !!! Βο!!!ο,

ο Ι'ο!!!!σ !!!! !!!! μτοε!ο!.!! οσ'ει!σἰ οο!!ε!εΙ! ο Οτοσοοσ μοτ Ιο !”οΙ!οο

τ!ι!εο!!ο !!οΙΙο !!!!εε!!!!!ο !!οΙ νοεοσνο !!! Ρ0μι!!ο!!!ο , ε!! οντο!!!!σ !!!

εο!!!!!εο Ιο ν!ο ο οοι!εοει!!το, !!σμο !!! τοστ!!! !!! Οτισοοσ, !Ι 8!ι!!!!οο!σ

τ!! Ωο8Ι!οτ!, μοτ οΙοι!σ!!ο !!οΙ σΙοτσ ο !!οΙ μσμσΙσ, ο!!ο μτσ!'οεεονο @ο

Ιο !!!μο!!!!ο!!ιο οο!!!! δ. 5ο!!ο.

(8) Ι.°!!!!οε!ο οοοσεΙ!ο!!ιο Μ!!! ό!! Ο!!τσοσ ο! νοεοσνσ !!! Ρσμ!!!σ!!!ο

οτο, ο!!!!!ο νο‹!οε!, !Ι μτοο!μι!σ !!!σ!!νσ, μοτ ο!!! !Ι μομο μτσ!!!ο!!ονο

ο! μτ!!!!σ !!! ονοτΙσ μτοεο!!Ιο !!οΙΙο ει!ο μτοο!.

(θ) Ροτ Ιο !!σ!!!!!ο τοΙο!!νο ο φ!οε!°οτο!νοεοσνσ τ!! Οοε!!οτ!, νο!!

ΤσΙο, Με. Ι!!σοτ. α!! δω!!! !!!!!!!τ!, νο!. ΙΙ , μη!. 128.

(10) Ετ!! οσΙο!!!σ το!!!οο!σ πο! οΙοτσ εοτ!!ο !Ι οσε!ι!!!!ο στ!ο!!!.οΙο !!!

!!!!!τΙτο Μ!!! ο Ι!!!!!το Ι!οτΙ!ο οι!! !!!ο!!!ο, !!!!!! !Ι μομο !!ονο!!ο οΙ!!ο!!!οτο

!!! ει!σ ο!!!!σ Ι'ο!!!στ!!!! ΙοἱοοΙο !!! Ο!!τ!!οσ , μοτ Ι`οτΙο το!!οτο οΙΙ'οτο!

νοεοσνσ 0!οοο!!!σ, ο!! ο! μτο!! !!!! Ι!!! !!!μο!!!!ο!!!!. ()!!οεΙ'ο!!!!!!ο μο

μοΙο εο!!!Ι!τοτ!! !οτεο εοο!!!!οΙσεσ ο! Μ!!! οτσ!ο! !!ο!!'ο!!! !!!στ!οτ!!ο.

(11) Ι.ο σο!!! !!! φ!οε!ο Ιο!!οτο, ο φ!!!!!Ι! Ιο ο!!!!!:οεε!ο!!ο ο!!!οε!ο ο!

μσ!!!ο!!οο !!!!! Νστ!!!ο!!!!!, !!!!! Τσεοο!!!, ο!!! Ι.σ!!εσΙ!οτ!!! ο ε!!! με!το!!!!!!!

μσμσΙ! σΙ1το!!!ο!!!ο!!!, οο!!!! !!! φ!οΙ το!!!μο !!! οι!! Ι!! 8. 8ο!!ο εμ!οεον!!

μτο!οεο !!! οεεσΙ!!!ο εοντο!!!!!! ει!ΙΙο 8οτ!!οο!!ο, !!! οσ!!εο!!ι!οτ!ιο !!οΙΙο

!!σ!!οι!σ!!ο !!! 13οτΙσ Μοο!!σ, εοοσ!!!!!! !Ι 8!!;σ!!!σ, σ !!! Ι.σ!!σν!οο Πο,

εοο!!!!!!!! οΙ!τ! οτ!!!ο!. Μ!! μσ! φ!οεΙο εοντο!!!!!! Ιο !!! οο!!!οειο1ο !!οο!!

!!!!μοτο!στ! Βοτ!!!ο!!!!!!, !το ! οπο!! ε! !!!ε!!!!εοτσ Ρο!!οτ!οσ ΒοτΙ!οτσεε!!

ο !!ο!Ιοτ!Βο ΙΙ. Νσ1!ε! με! οΙΙτσ, οΙ!ο !!ο υπο ΙοΙ!οτο εοτ!!Ιο !!οΙΙσ εΙοεεο

Ροτ!!ο!!οο πο! 7 ομτ!Ιο 1074 ο Οσ!σΙ`το!!ο οπο!! τ!! Ι.στο!!ο, !!!οτ!!σ !!οΙΙο

οοΙοΙ!το οο!!Ιοεεο Μο1!Ι!Ιο, εο!!!!!το μσ!οτε! !!!!!!!ττο, ο!!'ο!!Ι! τ!!! ονοεεο

μτσ!!!οε!!σ Ιο !!!νοε!!!!!το οο!!!! Βοτ!Ιοο!!ο, Ιο!!!!σνο Ισ ο!ι!!οεεο ο οο!!!

Ι!!!!!οτο ! Χστ!!!ο!!!!!.
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ιισπι Ιισοιο Ρσιι·ο ισ !ιο!ιστσ !ιι !σ8οιο :πιο ιιιοπειτοει!, ε!

σοιιι, ε!οιιι οροτισι, εστνοτο νο!ιιστ!ε, ποπ ιιο!ιιιπ ρστ ιιοσ

πιι!!! ισττοπι ισειτοιιι ν! !ιιιιτσο!σιιο! !!οσιιι!ο οο!ι!ιιιτ, οσο

σι!οιιι, ε! φι!ε οιισιιιονστ!ι, οι εοσσιι!οτ!ιοτ οι ερ!ι·!ιιιιι!!ιστ

ρτο!ι!!ισ!ι!ιιιτ ο ιιο!ι!ε οι: ι·σρο!εο!ι!ιιιι· ω, Αιιιι!!!ιιιιι οσο!

ιιοσ πω! Ρσιτ!, ε! !π !ρε!ιιε !!οο!!ιοισ ρσι·εσνσι·οι·στ!ι!ε,

ρι·οοιι! οιι!ι!ι!ο, φιοι! ποπ οσστ!ι νοο!ει, οι !ι!σ οι !π ιιι

ιιιτιιιπ ρτοιιι!ι!!ιιιιιε.

Ποιο. ιστι!ο ποποε οοιο!ιτ!ε θ!)

Χ!!!*.

Νίοοοσοιο οοει·οοο οι Βί.ιοι·σίο .ωτίυσ πο! ('οινωιουε

(στοιπιο·ο) οι ε. Αιιιίοσο πιο ο!! ιιοοιιίτιί οι: Ιοί (πιο ο

[οι·οι·σ οσίΙο .οοσοο ι·(ιίοεο. | Ι'

. . . . . . . . οι).

Αροι;τοιο Βιιιοιιιιτιο οεσιιιρ!οιο οιι!!!ιιιιιοιιι·οιιι οσ!!ο Ω!ι!σεο ο!
Β!εοτο!ο, Δ !! φιο!σ σε!ειονο ιισ!!'οτε!ι!ν!ο οο!!ο ο!ι!οεο ιπσιτορο!!ιοπο

ο! Βοεεοτ! (4).

!!8ο Ν!οοοοιιιιιε !!ρ.ιιε ο!ροιι!ο !π οοιιειιι οοιιοοοσ οσ

ειι.ιιιιι οιιι!οο!ιιι οο ο!εοτσ!ιιιοι) ροτοιιι οοιιιιι ο! ίσο! οοιιι

ροτο! εο!ιιι !π Ισπ!ο οι !ποιιιι!οιιι !ιιιτοο!σιι ο οοτΙισπ !!ιοι·

οσ πιιποτ οι ο οοτ!ισιι! (ο) οο σοστοιοε οσ Ι!! ροτοοε Π)

οι οπο οο!!!ε (8) ιιπιι εοιι. ι!σ !ιστ!ιοσσ (θ) οι εοιι. οσ

ροππιι. σ πονο!!ιιί!0) !ιι εοιι. ο ΙΙΙ . . . . . . . . . . . . .

.....ιωθοιπροτο!!! . . . . . . . . . . . . . .....,...(Ι9)

(ι) !! ρορο ρτοιπσιιονο οι! 0τιοοοο, οΙιο !ιιοοονσ οοπι!πποεεσ ιι

εστ!ιοτσ Ι)τνοι!οιιο·πι δ. πιω , οΙιο ο φιοπιο ο!τσ , !οοοονσ οοπι!ιιιιοεεσ

ο τ!οοποοοστο !ο εοντοιι!ιΞι οσ!!ιι εσοσ ιιροειο!!οο ειιΙ ο! !ιι! ι·σοιιισ,

ο ο!ιιο!ι·οιο, ποπ ροτιποιιστσ!ι!ισ :ιο ο!οιιπο ο! οοοιιροτσ οοπ ν!ο

Ισπιιι !! ο! !ιι! τοιιπο, οπο! ν! ε! ορροι·το!ιΙισ ν!τ!!ιπσπισ οο!!ο οτιπ!

ισιιιροτο!! ο ερ!τ!ιιιο!!.

(9) 1ι!οιιοο !π τιπσειο Ισιιστο !'οπποιοι!οπσ πιο !πο!ι!οιισ, !ιι

φιο!σ, εσοοποο !! οο!οο!ο οοπιππσ, εοτσ!ι!ισ !ο ΙΙΙ, ιπο εσοοποο !ιι

οοπιριιιοι!οπο οοοιιοιο πσ!!'σρ!οιο!οτ!ο 0τσΒοτ!οπο ο Ιο Ν.

(3) 5σ!ι!ισιισ φισειο οοτιο ποπ οποιο οοιο, ορροτι!σπο ρστο ιπο

π!!'σειοπισπισ ο!!ο εσοοποο ιιισιο οσε! εσοο!ο Μ, ρστο!ισ ν! ο ποιπ!ποιο

!! ε!πο!οσ Μοτ!οπο, !! φιο!σ ποπ ρπο σεεστσ οΙιο !! ρτ!ιπο ο! φισειο

ποπιο, οΙιο τοσοι! !π Τοττσε. !π!”οιι! !! νσεοονο Ν!οοοσιπο ο !'οΙιτο,

νσεοονο ι?ιον!πο, σο! ειρροι·ι!σπσ !! εσειισπισ οοοιιιπσπιο Χιν, εοπο

οπιστ!οτ! ο! ισιπρο ποπ εο!οιπσπισ ο! νσεοονο ιιιοτ!οπο ΤΙισ!Ισ, οΙιο

ν!εεσ πσ!!ο ρτ!ιπο πισιο οσ! εσοο!ο Χ!Ι, ιπο σι!οπο!ο ο Οοειιιπι!πο

Μοοτοπο , οΙιο !! Υ!οο οο!!οοο ρτ!ιπο ιτο ! νσει:ον! ο! Β!εοτο!ο πο! 1109.

(4) Ωοει ιτονοε! οπιιοιοιο πσ!!'οροετο!”ο 8!πιοπ!οπο (ο!οσ οσ!!'οι·

ο!νσεοονο ο! Βοεειιτ! Η. ι3!οιιι!ιοι!!ειο 8!ιποπ) οι! πιο ροεεσοιιιο. Μο

ρστ φιοπισ τ!οστο!ισ ο!ι!ι!ο ιο Γοιισ πσ!!' οτο!ι!ν!ο οσ!!ο οοιισοτο!σ ο!

5οεεοτ!, ποπ ιπ! τ!ιιεο! ιτονιιι·σ !'οιιιοετοιο, !! φιο!σ ιοι·εσ ρστ! οοιι

ιοπισ ο!ιτσ οοι·ισ ρτσι!οεσ οΙιο !ιι φισΙ!'οτο!ι!ν!ο στοπο σιιειιοο!ισ.

(ο) Εοοο ππ νοεοονο ο! Β!εοτο!ο !εποιο ο! 1ι!οιισ!, σο ο ιιιιι! ε!!

εοτ!ιιοτ! ο! οοεσ εοτοσ. οποσ! Ιο σε!εισιιιο οσ!!ο εσο!ο νσεοον!!σ

!›!εοτο!ι!σπεο τ!ιποπιο οΙΙο εσσοποο ιποιο οσ! εσσο!ο Χι.

(ο) $οπο οι!! τ!ϊσι·!ι! ! ποιπ! ο! οπο νσιιο!ιοι·!. !! ρτ!ιπο ο ΙΙοτ!ισπο

οεε!ο Τοτ!ιοιιο Ι.!ιοτ ο! Νιιποτ: !! εσσοποο ιιπ ο!!το Βοτ!ισπο, ο! οι!!

ο ιιιο!ιιιο !! οοιι.ιιοιπο. (Μουτ εσιπ!ιτο ποπιο ο! ροσεσ, σ !ισπο!ισ πιο

ιστ!ο!ιπσπισ ε! ροεεο !ιιισιιοστσ ρστ !'οιιιιο!σ απο ο! Νιιοτο, !ιιο!!πο

ιπιιιιν!ο ο στσοστσ οΙιο οοπ ιο! ποιπσ ε!ο !πο!οοιο !! ν!!!οπε!ο ο! Μι

ε!ισοιι, !! φιο!σ ο ροοο ο!ειοπισ οο!!'οπι!οο σο οτο ο!ε!τπιιο ο!ιιο

ο! Β!εοι·ο!ο.

(7) Ωοπ φισειο σερτσεε!οπο ο !πο!οοιο Ιο οοροο!ιο, οε5Ιο !'σεισπ

ε!οπσ οσ! ισττσπο ι·οιιιρτοιο, !! οπο!σ ονσνο !ιι ειιρστ!!ο!σ οι: ΜΜΜ

ι!ε ΙΙΙ ροι·τοο, σ!οσ φιοπιο ροισο !ιοειοτσ ο! ροεοοΙο ο! ιτσ ροτο!

(οπ!ιπο!!) ρστ ιιπ ι;!οτπο. Βοσταια.ι· οοττ!εροποσ οΙ!'!ιο!!ιιιιο ιπαιιιιιιιισ

(ρΙιιτο!σ ο! ποπιο), ο οστ!νο οο! νοι·!›ο !οι!πο σου σάιτ.

(8) οπο, ε!ποορσ οο! Ιοι!πο απο πιο.

(9) Βι·ι·Ιια·ι·, ο!οσ ρα·οτιι, οσΙ νο!οτσ ο! ιιπ εο!οο (ο'οτεσπιο).

(10) ΝονοΙΙιι (οιιιιο!πισιιισ ! 8οτο! ρι·οπιιπι!οπο ·τιοαΙοιι),ο!οσ οπο

' ο! ιστιιι σ!ζι, οπο πι! ροεεοιο ε!! οπο! ο! ν!ισ!!ο σ ο! Β!ονοποο.

(ιι) οι!! ιποποο ρτοΙιο!ι!!ιπσπισ !ο ροτο!ο οιπατ!.ι (οοιιιιτ!) οοιπρ!ο

ιιισιιιο οο! νο!οτσ οσ! ιιονι·!!ο, ο!ι'στιι ο! ιιπ εο!οο ο ο! ιτε οοιιοτ!.

Β!οεειιιποπι!ο !σ ο!ιστεσ ερσο!σ οοισ !ιι ροεοιπσιιιο οι!! νσεοονο Νοο

οσιιιο, ε! τ!ι:ονο, ο!ισ !! ισττσπο !π σο! ροισοπο ροεοσι·σ ρστ ιιπ ε!οτιιο

ιτσ ροτο!, Γι! οο !ιι! σοιπρτοιο ροτ !το εο!ο! ο! οτεοιιιο ο ιτσ οοποτ!.

(Η) $!ιιιισο !ιι !ιιι!!‹·οι!οιισ οσ!!ο οοεο οοιπρτοιοι.

σι ο !ιι!ιοιιιισ ιιιιιιιοιι(18) οοι!ιροτο!!! εο!ιιι οο Ι ροτοιι(“)

οι :πιο οσ!ι!!!(ι5) ιιπ!! πιο!ο!σω!! οοιπροτο!!! ο ιιιοτοιιοο

οι: Οει!οιιιιί!!! απο !ιο!ιιιιιοισ οσεεοε !!!οε!!8) εο!ιιι οσ

νιι ροτοοε σ! .οσ!ι!!! Ι! εοιι. οο ροιιιιιι οι οι!!! οοσοο

πιοιιι (ω) !ιι ΙΙΙ 80!! (ω) σι ΙΙ· . . . . . σ!. το . .

εοιι οσ !ιι!ιοτο(ιιι) οι Ιισπ!ιι νιιιροισΙ σ! !! εοιι.!”) σσο

οπειιι ροτο! !ιιιστ Ιοο!ο. ο οποιοι!! !πιτοε!οιι ο οο!οοι·!ο ο

ειιιιιιι οπι!οο!ιιι(93) ονοιιοσΙιι ο. οσει!ιποπ!ιι ρτ!ιιιιιο- οσιιε

οιιιπ!ροισιιιι οσ!ιιοο ·!ιιο!οσ ιιιιιτ!ιιιισ(Μ! σι ρσιτιιοσ οσπιιι

!ειο!ι!ο σ ιτοιι·σ πισω) οι Βιιπιιοτ!·οσιιεε!(%! οι σι;ο ρ!

εοοριι Ν!ο!ιο‹!οιιιιι οιιιιι ιοιο !εοο!οο ιιισο!!!!!ι σ! οοιιι!ιο οσ

οτΙισ! θ!!!) οιιιιι ιοιο !εοοΙοο ειισ ισεισιιι.

πιο. " ·'

# ο

(ΜΜΜ) νοετουο οι Βίειιι·οίο εοι·ι”υσ πο! Γοινιι.ιουε π!!

ε. Λιιιίοι·ο ιοί αοοιιι”.ιιί ιἰο Ιοί |ιιι!ί ο [ιιι·οι·σ οι οποιοι

πω. Ι γ 'έ, '

ς . . . . . . . .. ιιπ). '

ΑροετοΙο 8ιιιοιιιΔιιο τ!σονιιιο ισοο!ιπσπισ οο!!'οιιιοστοιο Β!εοτ

ο!ι!σπεσ, οΙιο ε! οοπεστνονο ιισ!!'οτο!ι!ν!ο οορ!ιο!οι·σ ο! εοπ !Υ!οο!ο !π

8οεεοτ! (30).

Αο !ιοιιοτσ Ι)σοσιι ρτ!ιιιιι οι οσ εοιιιιι οιιι!οσιι. Ειιο ρ!

εοοριιε Πον!ιιιιε οσ θ!εοτο!ιιιίω ροο!ο !ιι !ειιι οοιιοοοσ,

τσιςποιιισ νσιισι·ο!ι!Ισ ν!ι·ο ιιιοοπο νοιιστο!ι!!σ ιποτ!οπιιε

(13) Ω!οσ 0!ονοππ! Μοποο, !”οι·εσ οσε! ο!ι!οιποιο ρσττ!ισ ιποποοεεσ

ο! οπο!ο!ισ ιποπο ο !'ονσεεσ ειοτρ!οιο.

(Μ) ιπο!οοιι!ιιπο ο! οοροο!ιο οσ! ισττσπο (νσο. Ιο ποιο ρτσοσοσπισ).

(Μ) Βι·ιι!!!, οεο!ο πιο Π!! (!οι.).

(πι) Ροτοο σοειτοιο, οΙιο ι οοιιιοο!ιι! εοτο! οοο!!οπο ιι!!σνοτο σο

!ποι·οεεοτο, ο ροτ πο! οοιιισει!ο!, ο ρστ νοποοτσ πσ!!ο ειοε!οπο !ιι

νστπο!σ.

(Ν) 0.ιιιιιιιιι εσιιι!ιτο !! ποπιο οσ!!ο ροιτ!ο ο! Μοτοιιεο, ο ι'οι·οσ

οπτ!ισ !! οοεποιπο ο! οοεισ!, οοτ!νοιο οο! !ιιοπο ο! οπο πιιεοσπιο.

(18) Ποπ νο!οπι!ι, οεε!ο σο! οοπεσπεο οσ! !!8!!. Νσ!!ο ροι·οΙο βιο:

ε! εοοτοσ ειι!ι!ιο !! Ιοι!ιιο |ἱΙ!ο.ιι.

(ιο) Βιισ οοιιι!ιο.

(90) 8! ιιοι!, ο!ισ !! οπο οο Ιονοτο νο!σνο ο!!οτο ιτο εο!ο!,ιπσπιτσ

!! πονσ!!ο οοειονο ιιπ εο!οο σ ιτε οοποτ!, οοπισ ε! σ νσοιιιο ρ!!ι

εορτο.

(91) ΜΜΜ. @οι οσνσ !πισποσι·ε! ρστ ετοπο, σο οπο, οΙιο ! σοπ

ιοο!π! εοι·ο! πεοπο οποοτ οπο! !πο!οοτσ σο! ποιπο οοιιιρΙσεε!νο ο!

Μοτο (ΖοΙιοτο), ε!ειι!!!οοποο πισιοιοι·!οοιπσπισ !! ιτιιιιο ι·οσοο!ιο απο

ιστι:ο οο σεε! !ονοτιιιο.

(99) θ!!! ο τ!σρ!!οποιο !Ι νο!οτσ, ο !ιι εοιπιπο οσΙ νο!οτσ οσ!!σ

ο!νστεσ ερσο!σ οοιο οο! νσεοονο !!!οοοσπιο ροι· !'οσιτιπ!ειο οο! ισττσπ!

οοπισιιιρ!οι! πσ!!ο ρτσεσπισ οοι·ιο. Το! νο!οτσ ο εοπιιιιο ο τ!οεεππιο

!π οπο !!το σ οπο ειο!ο!. Ε εο!ι!ισπσ πο! οοοιιιιισπιο επι οτο !σιιιι!!ι!Ισ

!ο εο!ο ο!ιτο οοιπρ!σεε!νο ο! εοΙο! οιιο σ ιι·σ οοποτ! , ιιιιιον!ο ροπσποο

ιπσπισ οΙΙο !οοιιπσ σε!εισπι! οΙιο οοπισπονοπο !ιι !πο!οοι!οπσ οσ! νο

!οτσ οσ!!σ ο!ιτο εροο!σ, ε! οσνσ !πίστιτσ οΙιο !π ιο!! !οοιιπσ στοπο,

εσπιο πισπο, !πο!οοι! ! εο!ο! ιτσο!ο! ο πονο οοποτ! στο ιποποοπι!.

(93) 8. Απι!οοο ο! Β!εοτσ!ο πσ!!'οετο οι!στσεσ.

(94) Μοτ!οπο Ι, @ποπιο ο τσεο!ο ο! Τοττοε, ι!ε!!ο ο! Αποτσο Τοποο

ο π!ροισ ο! Βοτ!εοιισ !, οσ! οπο!! ο! ο ροτ!οιο πο! οοοπιπσπι! ν! σ ΙΧ.

(9.3) Βιισ ποιο!ι!!! ο! Τοττσε, σ !”οι·εσ οοπιι!ιιιιι! οσ! τσεοΙο Μοτ!οπο,

ο!οσ Ρ!σιτο ο! Εσπιοειο!ι!σ σ επο !τοισ!!ο.

(96) Οοπιιοτ!ο οσ Πεε!, ο!ιτο ποιο!ι!!ο οσ!!ο ρτον!πο!ο ιιιττ!ιοπο.

/ (97) (Σπιτι ιοια ιιιοο!σα πω, ο!οσ οπο!! ιιοπι!π! οι! πιο ο!ρσποσπι!,

οννστο ο!ι!ιοπι! πο! ο!τοοποοι·!ο, πο! !ιιοπο ο! ιπ!ο ε!πτ!εο!ι!οπσ.

(98) Οοιιι!ιο οσ Οτ!ισ! εσιιι!ιτο φιο!ο!ισ ρστεοποοιι!ο ποιο!ι!!σ ο!

οΙιτο ρτον!πο!ο !!ιιι!ιι·ο!”ο ( οι: 0τ!ιο!), ονσπισ ιι!ιιτ!εο!ι!οπσ ρτορτ!ο,

ρο!σ!ισ ορρτσοεο ε! (ο πισπι!οπσ οσε!! ιιοιπ!π! οσ!!ο οπο ιιισοΙοα.

(99) νσο. !ο ποιο 4.!! ο! ρτσοσοσπισ οοοιιιιισπιο Μι!.

(30) να!. Ιο ποιο 5.9 ο! ιπσοσε!πιο οοοιιιιισιι!ο ΜΗ.

(Μ) Εοοο ιιπ ο!ιτο νσει·ονο !ι;ποι·οιο οο! 1ιιοιισ! ο ‹!ιιι;!! ιι!ιτ! εστ!ι

ιοτ! ο! οοεσ εοτοσ. ι3ον!πο ιιι ειισσσεεοτσ ο! Ν!οοοσιπο πσ!!ο εσοσ ο!

Β!εοτσ!ο, ο!οοο!ισ !π φισειο οοτιο ιο ιπσπε!οπσ οσ!!σ ιοττσ οοιπρι·οισ

οι!! οσιιο :πιο ρτσοσοσεεοτο. Απο! ροι·σ ε!ο ειοιο ο! !ιι! εποσοεεοτσ

!ιιιιιισο!οιο, ρο!ι:!ισ πσ! οοσιιιιιοπιο ο ποιπ!ποιο ιι το Μοτ!ιιπο, !!

φιο!ο ποπ ν! σ τοο!οπο ο οτσοστο ο!νσι·οο οο! Μοτ!οπο! πισπιονοιο

πο!!ει οοι·ιο ο! Ν!οοοσιπο.
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ι·αιι ΙΙ) Ια1Ιιἱσ απατα· θ) σαι·ιαΙα σα σαιι1α ραιαἱ αφ. ασια

ρσταΙΙἱ α σσι·ασ1σι·Ι σα ρΙαιισ (δ) εαΙ1α ἱιι Ιαι;Ια 1αιιαιισα α

σα σἱ σσιιιρσι·αΙΙ ρἱεσσρα Νἱσσσαιιια (4) σα ΙΙΙ ρσι·σσε. α1

σσἱιισσΙἱ Ιισσ σσιιια1α οι ΧΧ σιιΙιἱΙα (δ) σα ραιιιια α1 ιιιια

αιιαα (θ). αΙ ασ ἱ1Ιισσσι· σα ιιιαΙαι·Ια σ1 αεεα Ιι·α1ιαΙΙΙ ρι·σεεα

ραι·1Ιισιια ἱεεσι·σ (8) σαΙιισαΙΙε Ιισα σσιιια1α ἱιι ΙΙ εσ1. α1

εααα ρἱεαιια (Θ) ἱιι ΙΙ εσ11. α1 ΙΙ εσ11. σα ραιιιιιι. αι ρι·σ

νἱιιαἱα σα σασαιἱ(Ιω σαἱΙἱ αι;σ ρἱεσσρα €αΙιἱιιἱ(ΙΙ) ΙΙ εαπ.

σα Ιιαι·Ιισσαε α1 ΙΙΙ εσΙΙ. σα ρσι·σσε α1 Ιισα ἱιι ΙΙΙ 1ι·α

ιιιἱεε. . (Η) α εαΒα ρΙεαιια αΙ 1ι·ἱρἱσαε ΙΙΙΙΙ3) ΙΙ εσ11. α1

ΙΙ επιασε ραρσιἱΙαΙΜΙ αρα εαι;α ρι·σ εσ1.1. αΙ ἱασἱσα πια

ι·ἱαιια σαι·1ἱνἱ ΙΙΙ εσ11. ρι·σ Ιεραι·αΙσ ἱιιαεα ΙΙ5)σσιιιρσι·αἱνἱ ιιιιιι

ρασα ασ νσΙσιι1α1αίω) . . . . .

ΙΙΙ'.

Ι.αΙΙατα σαΙ ΡστιΙα/ἱατ Γκαθ Π! α θ'Μοοιιτο στ·σίσα.εσσσσ

ΙΙΙ δασΙΙστί,- σαΙΙα σααΙα .εἰ σιισΙα σαΙΙσ .παπι τουΙτισ.ισ

ίπ σαΙ .1·αραυσ Ιτσσατκεί Ισ Μαιο:: :τι δατ·σαατια, ο Ισ αστα;

ασ σα·αρατ·εί εσΙΙΙ·σίΙσιπαπΙα σαΙΙα Ιστ·σ τ·ίεΙαατσαίσπα, στο

σατιάσεί. σαΙΙ'αίαΙσ ιΙσρΙΙ αΙΙι·ί ·υα.π·συί σεΙΙΙ.ισΙα.

.^Ι·- '

(Ι087, 29 αι;σεΙσ) -

ΙΙαΙ ΜααΙιἱιι , Περαν. ,ρι·ίττια1. στ·αΙιίφιΣσσ. αιΙαι·ΙΙ. ΙΙΙι. ΙΙ , σαρ. ΙΧ,

ιι. 9, ραε. 51 α 59, ασἱ1.. ρι·αασ. (17).

Υἱσ1σι· εαι·ναε εαινσταια Βσἱ .Ιιισσιισ ΟαΙαι·Ι1αιισ ατοΙιἱα

(1) @αἱ Μαι·Ιαιισ α σΙιἱαιιιαΙσ τα, ραι·σΙια Ισι·εσ αναα αἱα σσιιιἱιι

σἱα1σ α ι·αειιαι· εσΙσ; πια α ε1ι·ασι·σἱιιαιἱσ ἱΙ 1ἱ1σΙσ σἱ αατιατασἱΙα α σἱ

φωτια πωπω σα1σΒΙἱ σαΙΙα ααι·1α.

(9) ΕτιαἱναΙα αΙ Ια1ἱιισ [Μία αστα σ·αι·ΙιιΙαττι.

(3) ΙΙσι·ασΙσι·Ισ σα ΡΙαιια ατα ἱΙ ναιισἱ1σι·α σαΙ 1αι·ι·αιισ.

(4) ναΙα α σΙι·α, σΙισ ἱΙ 1αι·ι·αιισ οι σαἱ Ιασανα ασααἱε1σ ἱΙ ναει:σνσ

Βανἱιισ στα Ιἱιιιἱ1ι·σ1'σ, σ σσιιίἱιιανα σσΙΙ' αΙ1ι·σ σσιιιρι·α1σ ρι·ααασαιι1α

ιιισιιΙα σαΙ νσεωνσ Νἱσσσααισ. 0ααε1ἱ 1αι·ι·αιιἱ αιαιισ εἱ1αα1ἱ ἱιι Ιαι)Ια,

σΙισ Ισι·εα α εἱιισσρα σἱ Παρέα, ΟΙιΙσσία (σΙιἱαεα), α αιιἱιισἱ σ ρι·σΙια

ΙιἱΙα σΙια εἱαιισ 8Ιἱ ε1αεεἱ 1αι·ι·αιιἱ σἱ ΜστιΕσ-ΟΜτζα ραι·ναιιαΙΙ αΙΙα σΙιἱαεα

ο εσσαΙἱιἱσ σἱ 8. Πισω σἱ 0ιΙαι·Ι,. σα Ιαἱ ναιισα1ἱ ιιαΙ 1717.

(5) Ι.α “Ισια σσναα αεεαι·α αιια ιιιἱεαι·α σἱ ΙαιιαΙιαιια αεα1α ἱιι

8αι·σαι,;ιια ιισΙ αασσΙσ ΧΙ. Εσ ἱσ σρἱιισ σΙισ Ια ραι·σΙα :ΜΜΜ εΙα σοι·

ι·ιπισιια σΙ σιώἱ1σ σ ΜΜΜ; εΙσαΙια ἱ παπά σ.·πισίΙα :Η ρατιτισ σαΙ σσ

σιιιιτιαιιΙσ σαΙΙΙιαιισ ἱιι1αιισαιεἱ ρσι· τ.ιατιΕΙ Ιτι·α.ασία σΙ ρατιτισ.

(σ) Ειμαι (Ια1.), σἱσσ αιια σαναΙΙα.

(7) 11σασι·ι·σ σἱ ΜιιΙαι·Ια, α εασ 1ια1αΙΙσ. ΙΙσι·εα ἱΙ ασΒιισιιια σἱ Μα

Ιαιτ··Ια σαι·Ινανα σαΙΙα ρα1ι·ἱα σ'ΙΙσσσι·ι·σ , Ια αιιαΙα στα ρι·σΙιαΙιΙΙιιιαιι1α .

Ι'σσἱαι·ιισ νἱΙΙαεεἱσ σἱ ΜαΙατσία, αιι1Ισα ΜσΙπτ·έιι σαἱ Βσιιιαιιἱ.

(8) Ρι·σσσα ρατ·ΙΙιστια αποτο, σεεἱα ραι· Ια Ισι·σ τἱερα11ἱνα ρστ·ιίστια.

(θ) Οἱσσ ιπι απο σ εαΙστια σἱ Ρἱεα , σεεἱα ΙΙΙ ραιιιισ ρἱεαιισ. 18σΙΙα

α1.α σαἱ αρραι·1Ισιια ιιασε1σ ιιισιιαιιιαιιΙσ , ἱΙ ιιιαεεἱσι·α , αιιιἱ 1α11σ ἱΙ

σσιιιιιιαισἱσ σἱ σαιιιΙιἱσ εἱ 1"ασανα σαἱ 8αι·σἱ ασιι 13αιισνα α Ρἱεα.

(10) Πααιττ·1 σ ἱΙ ιισιιια σαΙ Ιιισεο ἱιι σαἱ ατα ρσε1α Ια νἱειια.

(11) Ι.σ ε1αιιεσ ααα 0.ινιιιι, σεεἱα 0ανιιισ. .

(19) Ι)ανα σἱι·α 1τ·αταΙεωσ, ραι·σΙα Ια1ἱιια εἱ8ιιἱ1ἱσαιι1α Ια 1αι·ια ραι·1α

σἱ αιι εσΙσσ σ'σι·σ , σσιιια αἱ ι·ασσσΒΙἱα σα Ι.αιιιρι·ἱσἱσ σαΙΙα νἱ1α σἱ

ΛΙαεειαιισι·σ 8ανσι·σ, σσνα αἱ Μεσα αΙ σαρσ ΧΧΧΙΧ: ΜτΙ:: αΙίσττι, επτα

τισ £ατ·ΙΙιιττι ρατ·Ιαττι αιιτί ι·αι·ΙἱιμιΙ σα:ΙσίαασΙ, 1ι·αιιιἱεεσε αιττ·αστ·ιτττι [στ

ττιιιι€ .ιιιτιΙ. ΙΙ Ιιασ ασαιιααα σΙια ἱΙ ναεασνσ σανα ἱιι ραι·ιιια1α ραι· Ια

νἱειια σἱ @καπ ναΙσνα αα ασΙσσ σ'σι·σ, σσεἱ εἱ8ιιἱΙἱσαιισσ Ια αερι·αε

εἱσιια α! σο:: ότι ΙΙΙ 2τεπιίσει:.τ.

(18) παρεα" ΙΙΙ, σεεἱα 1.ι·σ 1ι·ἱρσσἱ ο 1ι·αρρἱασἱ ραι· αεἱ σσιιιαε1ἱαἱ,

ο ερασἱαΙιιιαιι1α σἱ οασἱιια.

(14) δωσε ραρατ·ίΙα. (Στασα ρσεεα εἱ8ιιἱΙἱσαι·α σαΙ ΙΙΙ αΙσιιαΙσ (σι·Ιιασα)

1α11ἱ ιισΙΙ°ἱεσΙα, σΙισ εσιισ αιισσι· σαεἱ, σ σσνααιισ σεεαι·σ αΙΙσι·α σἱ Ιαιια

ρἱἱι ι·ανἱσα σ ρἱίι ναΙΙσεἱ σαἱ σα) ΙΙΙ Ρίκα.

(15) Ιερα·ι·ιιΙα €τια.τα Ισ σι·ασσ ιισιιια σἱ ραι·εσιια , α ρι·σΙιαΜΙαιαιι1α

σἱ εαι·νσ σἱ 8ΙαΙια, ρα! αααΙα , σεεἱα ραι· Ια ραι·1α σαἱ εστνἱιἱἱ σΙιΙ›Ιἱ

Βα1σι·ΙΙ σα Ιαἱ σσνα1ἱ8Ιἱ, ἱΙ Βἱασἱσσ Μαι·Ιαιισ σἱασα αΙ ναιισἱ1σι·α σαΙΙα

νἱειια αιισἱσἱ εσΙσἱ.

(16) ΙΙ σσσαιιιαιιΙσ ίἱιιἱεσα οσα σααε1α Ιασαιια , α ααἱιισἱ ιισιι μασ

ἱιισσνἱιιαιεἱ σΙια οσε' αΙΙι·σ σσιιιρι·αεεα ἱΙ ναεσσνσ 0ανἱιισ , εα 1αι·ι·αιισ

ασ ααα ρσι·ιΙσιια (ααα ρασα ) σαἱ Ιανσι·ἱ εαινἱΙἱ σσνα1ἱ σα Ιει>ιιιιιι.ι:

Ιιιαειε α νσΙσιι1α σαΙ Βἱασἱσα Μαιἱαιισ. .

(17) 0ααε1α εΙαεεα αρἱε1σΙα Ια ρσἱ ρασΙτΙἱαα1α σαΙ ΡαρσΙιι·σσΙιἱσ ιιααΙἱ

ρἱεσσρσ, σαα1αιἱεααα αι·σΙιἱαρἱεσσρἱε α1αρἱεσσρἱε Βαι·σ1ιιιαα,

εαΙα1αιιι αι αρσε1σΙἱσαιιι Ιιαιιασἱσιἱσιισιιι.

Ωαἱσαιιι αι ναε1ι·α ἱιιεαΙα ασ ασε ναιιἱαιι1αε ασσΙαεἱαιαιιι

νσε1ται·αιιι ραιια σσΙΙαΙιαιι1ἱαιιι ετα1αιιι ιισΙιἱε ακρσειιαι·αιιι,ι

ΑΜ σἱ 8. Ι.ασἱ1'αι·σ αισἱναεασνσ αι ΩαεΙἱαι·ἱ (ασ τω». 20 "από σαΙ

Ι'αρραιισἱσα ιι° 193), σ ααἱιισἱ αιισΙια σαΙ Μα11σἱ σαΙΙα 8ατιΙΙτιἱα .εατ.·τ·α,

ραε. 85 σ 88. Βιι1ι·αιιιΙιἱ ραι·σ Ια σσρἱατσιισ σαΙΙα εασσα11α σραι·α σαΙ

ΙΙΙασΙιΙιι; αρραι·σΙσ 1α11α Ια ρι·σνα σαΙΙ'αα1.αιι1ἱοΙ1α σἱ αααεΙα Ια11αι·α

Ι·ἱρσαα εσρι·α Ια εσΙα ααΙσι·Ι1α σαΙΙ'αΙΙΙιιιο σαἱ 1ι·α ασσαιιιια1ἱ εστἱ1Ισι·ἱ.

Οι·α , εἱσσσιιια ἱΙ ΜασΙιἱιι Ια ραΙιΙιΙΙασ ιιαΙΙ'σραι·α αρρσεἱ1α σΙισ εαι·ἱεαα

ἱιι σἱΙαεα σαΙΙα ρι·ΙιιιαιΙα σαΙΙ° αι·σΙναεσσνσ αααΙἱατἱ1αιισ , α ἱιι 1αιιιρἱ

ιισἱ ιιααΙἱ Ιαι·νααιισ ρἱα σΙισ ιιιαἱ ασι·ἱ Ια σσιιιαααἱσιιἱ 1ι·α 8αεααι·ἱ α

θαΒΙΙαι·Ι, σ 1ι·α αΙΙ εστἱ11σι·ἱ σἱ σΙισ ασ αΙ1ι·σ ρααεσ μαι· σααεα αρραιιΙσ

σἱ 1αΙ ρι·ΙιιιααΙα, σιιιιαιισ νασα αεεαι·α ιιισΙ1σ εσερα11α Ια σἱ Ιαἱ 1αε1ἱ

ιιισιιἱαιιια ἱιι ασεα σαΙΙα ιιααΙσ ααΙἱ ιιιασαεἱιιιο στα ραι·Ια 1αιι1.σ Ιωσ

ι·αεεα1α. Νου ραι·1αιι1σ , αΙΙΙιισΙισ ιισιι σι·ασαεΙ σΙια ἱσ νσεΙἱα σσιισαιι

ιιαι·α αι·Ιτἱ1ι·ατἱαιιισιι1σ σσιιια αρσσι·ΙΙα εἱ1Ι`α11.α αρἱε1σΙα,·αερσι·ι·ὸ Μανα

- ιιιαιι1σ ἱ ιιισ1ἱνἱ σΙισ ιιιἱ 1'αιιιισ σαΙιἱ1αι·α αεεαἱ σαΙΙα εαα εαιιαἱιιἱ1α. ασ

ασσσΙἱ ραι· σι·σΙιια, εασσιισσ Ισ ι·α8σΙα ρἱα σσιιιι:ιιιΙ σαΙΙα σι·ἱ1ἱσα ἱιι

εἱΙΙ`α11α ιιια1αι·Ια: 1° ραι·αΙια ΙΙ ΜασΙιἱιι, αα1σι·α εσερα11σ α ρατιἱαΙα, α

σσΙαἱ σΙια Ια ραΙιΙιΙΙσσ ραι· Ια ριἱιιια νσΙ1α ιιαΙΙ'σρσι·α ἱιι1ἱ1σΙα1α Πα

/ατιι€σ ΜΜΜ: στ·τ:ΙιτΞαρέατ:σρί σαΙαι·ίΙστιί (Ιοσ. σἱ1.) σἱσσιισσΙα ι·ἱ1ι·σνα1α

ιια8Ιἱ αισΙιἱνἱἱ σαΙΙα σαι·Ια αταἱναεσσνἱΙα σἱ ΩαΒΙἱατἱ; 9° ραι·σΙια ΙΙ Ρα

ραΙιι·οσΙιΙσ ασ ἱΙ Μα11αἱ Ια ι·ἱρι·σσαεεαι·σ εαΙΙα σἱ Ιαἱ Τασο, α ιιαἱιισἱ

ιισιι ρσεεσιισ ἱιι1αι·ναιιἱι·α σσΙΙ'αιιΙσι·ἱ1α ρτσριἱα ασ α8ιςΙαιιααι· ραεσ αΙ

σσσαιιιαιι1σ ἱιι αιιαε1ἱσιισ; 3" ραι·αΙισ ιισιι αἱ εα σσιιιρι·σιισαι·α σσιιισ

ιιαΙΙ'αι·σΙιἱνἱσ ατσἱναεσσνἱΙσ σἱ ΩιιΒΙἱαι·ἱ εἱαεἱ εαι·ΙιαΙα ἱιιοσΙαιιισ ιιααε1α

εσΙα αρἱε1σΙα ρσιιΙἱ1ἱσἱα σαΙ εαασΙσ ΙΙΙ, τιιιαιισσ Ισ ε1αεεσ ΜασΙιἱιι (σραι·.

ω. , σαρ. ΙΙΙ, ιιιιιιι. 8,) αΙΤατιιια σΙισ ιισιι αεἱε1σνα ιιαΙ αασσα11σ αι·

σΙιἱνἱσ, ραι· σααεα σαΙ εαααἱ1σνἱ ἱιισαιισἱσ, ναι·αιι ιιισιιαιιιαιιΙσ αιι1αι·ἱσι·α

αΙ 1400, πια εσΙαιιιαιιΙσ σαΙ 1507 ἱιι αρρι·αεεσ; ΙσσσΙιὸ ραι·α σ σσιιΙαι·

ιιια1σ σαΙ ΒσιιΙαιιΙ (Πα ρτ·έιττα1α, ιιαιιι.84); 4" ραι·σΙια ἱΙ ρτσσἱΙα1σ Βσιι

Ιαιι1, σΙισ ραΙιΙιΙἱασ εσΙἱ σἱιιαιισ α:ιιιἱ ρι·Ιιιια σαΙΙ'σρστα σαΙ ΙΙΙασΙιἱιι ἱΙ

εσο Ττ·ίατιτρΙι.ο στ: Με .παταω σα., ιιαΙ ΙἱΙ›ι·. Ι, ααρ. ν, σσνα 1ι·α11α σαΙΙα

ρτ·ίττια:·Ια, α ι·ασασι;Ιἱα 1ιι11α Ισ ρι·σνα, ιιισιιαιιιαιι1ἱ ασ σρἱε1σΙα ρσιιΙἱ

Ιἱσἱα, Ισ αααΙἱ, α εασ αννΙεσ , αι·αιισ α1Ια α σΙαιιιε1ι·αι·Ια, ιιαΙΙα σἱσα,

σσιιισ εα ιιιαἱ αεἱα1σεεα, σἱ αααεΙα Ισ11αι·α σἱ ραρα Υἱ1Ισι·α ΙΙΙ; 5"

ραι·σΙια ΙΙ ΜασΙιἱιι σαΙΙα ε1.αεεα σἱ1α1α ειια σραι·α ραΙιΙιΙἱοσ ίαΙεα ιιιασα

αΙἱα ασ ἱαστἱιἱσιιἱ , σσιιι'α σἱναΙαα1ἱεεἱι1ισ 1”ι·α αΙἱ αι·ασἱ1ἱ σαΙΙα εαι·σα

αισΙιασΙσΒἱα; 0° ρσι·σΙισ ΙΙ Νανα ασ ἱιι1αι·ι·σ11σ ροιι1ἱΙἱσα1σ σἱΙ'ἱ11σι·σ ΙΙΙ

ιιιαΙα εἱ ασοσι·σα σσιι ιιααε1α Ια1Ιαι·α , Ια ιιααΙα εαρρσιισ ιιαΙΙ'αα1.σι·σ

σαΙΙα ιιιασαεἱιιια αιια σσειιἱιἱσιια ρἱαιιἱεεἱιιια σαΙΙα ρταιιιἱιισιιια σιισι·ἱ

1ἱαΙισ α αἱιιιἱεσἱιἱσιιαΙἱ σαΙΙα σΙιἱαεα σἱ 8ατσαειια. Ιιιία11ἱ νἱ11σι·α ΙΙΙ

(ρήτρα Βαεἱσατἱσ αΙιαΙα σΙ ΙΙΙσιι1α-Ωαεεἱιισ) Ια αΙαΙΙσ ραρα σα! 94

ιιιαααἱσ σαΙ 10815, α ιιαα11ι·σ 8ἱσι·ιιἱ σσρσ Ια εαα σΙαιἱσιισ, ραι·1ἱ1σεἱ σἱ

Βσιιια, σαρσεα ἱιι Ται·ι·ασΙιια Ισ ἱιιεαειια ρσιι1.ΙΙΙσαΙΙ, α αιισσεεαιια α νἱ-.

ναι·α νΙΙα ρι·Ινα1α ιισΙ εασσα1Ισ ιιισιιαεΙαι·σ σἱ ΜσιιΙα-Ωαεεἱιισ. Ρα εσ

Ιαιιιαιι1α ιιαΙ 91(ιιιαι·ισ σαΙ εαεααιι1α αιιιισ 1087 σΙισ εἱ Ιαεσἱσ ραι·εαα

σαι·α α ι·ἱρἱ8Ιἱαι·α Ια 1ἱαι·α. 0αἱιισἱ 1σι·ιισ α ΙΙσιιια , α Ια σσιιεασι·α1σ

σαΙ 9 ιιια8αἱσ σαΙΙσ ε1αεεσ αιιιισ. ΙΙα 1αΙ ραιι1σ εἱ σσσαρὸ ἱα1ἱαι·αιιιαιι1σ

σαΙΙα αεριιΙεἱσιια σαἱ 8αι·ασαιιἱ σΙισ ἱιι1αε1αναιισ ἱ Ιἱσἱ σ°Ι1αΙἱα, αΙ αιιαΙ

απο εσιιαι·σεσ σαἱ ναι·ΙΙ ρσρσΙἱ ἱΙαΙἱαιιἱ αιι ρσσαι·οεσ αεαι·σΙ1.σ, σΙισ

ερασἱ σσιι1ι·σ ἱ Μσι·ἱ σ'Αίιἱσα, α ι·Ιρσι·Ισ εσρι·α Ι ιιιασαεἱιιιἱ ασ' αεεαΙ

ε1ιαρἱ1σεα νἱΙ1σι·ἱα. ΒΙραι·1Ι ρσἱ αιισἱ1σ σα ΙΙσιιια; α ιισΙ ιιιαεσ σἱ αεσε1σ

Ια α Βαιιαναιι1σ ρατ σαΙεΙιι·αι·νΙ, σσαια νἱ σαΙαΙιιι) ἱιι α1Τσ1.1σ, αιι οσα

σἱΙἱσ σσιι1ι·σ Ι'αιι1ἱραρα 13αἱΙιαι·1σ, σΙια ανανα αεεαιι1σ ἱΙ ιισιιια σἱ (Πα

ιιιαιι1α ΙΙΙ, α σΙι'αεΙΙ εσσιιιαιιἱσὸ, σσΙ σσιιεαιιεσ σαἱ ρασι·ἱ οσιισἱΙἱαιἱἱ.

Μαιι1ι·σ σα1αΙιι·ανα ἱΙ ειισσσ11σ σσιισἱΙἱσ ία ι·αραιι1ἱιιαιιιαιι1σ εοι·ρι·αεσ

σα ι;ι·ανσ ιιισι·Ιισ, α 1ι·αερσι·1α1σ ραι·σΙσ α Μσιι1σ-£ααεἱιισ, νἱ ιιισι·ἱ ιιαΙ

16 εσ11αιιιΙιι·α 1087, ιισιι εσιιια εσερα1Ισ σἱ ναΙαιισ ΙαΙ1σ€Ιἱ ρι·σρΙιιαι·α

σαἱ εσ11αι·ΙΙ σαΙΙ' αιι1ἱραρα α σαἱ ΙααΙσι·ἱ οι λι·ι·ΙΒο ΙΙΙ Ιιι·ιραι·α1σι·σ σἱ

Εσι·ιιιαιιΙα. Οι) 1α11σ αἱ ι·ἱσανα σαΙ Βαι·σιιΙσ (ΜΜΜ. ασ·σΙασάιαΙ., ασ αιιιι.

1080 , 1087 ). σα Ι.σσιια Οε1ἱαιιεα ιιαΙΙα £'τ·στιασ.·α τα σΙστια·-σ'αι·.ιίτισ

ΙΙΙ). ΙΙΙ, σαρ.Ι.ΧνΙ, ΠΟΠΗ, ΠΟΠ Θ Ι.ΧΧΙΙΙ), σα Τ0Ι0Ι7100 σα Εασσα

(ΙΙΙ.τ1.ασαΙα.ι., ΙἱΙι. ΜΧ, σαρ. ΧΙΙΙ), σαΙ Μαι·α1σι·Ι (Κα. σαΙΙα. εστ·ιρ8.,

1σιιι.ΧΙ, σσΙ. 1078), α σα 1α11ἱ σσαιαιιαιιιαιι1α ΒΙἱ εαι·Ι11σι·Ι ασσΙσεἱαε1ἱσἱ.

Ε σἱσ εαρρσε1ο, σσιιι'α ρσεεἱΙιἱΙα σΙισ ραρα νἱ11σι·α ΙΙΙ ἱιι εσΙἱ ηαα11ι·σ

ιιιαεἱ ιισιι εΙαεΙΙ σαΙΙα εαα σσιιαασι·αιΙσαα, α πιαιι1ι·σ 1ι·σναναεἱ οσω

ρα1σ ιιαἱ 8ι·ανἱεεἱιιιἱ α1Ται·Ι σἱ εσαοσἱαι·α ἱ 8αι·ασαιιἱ σαΙΙα ασεΙα σ°Ι1αΙἱα,

α σἱ σσιιιριἱιιισι·σ Ισ εσἱειι:ια σσΙΙ'αα1σι·ἱ1α σαἱ εασ σσιισἱΙἱσ, αΙιΙιἱα ρο

1α1σ αναι·α ιιιἱιια1α ο εισαι·σ ἱιιΙσιιιιαιἱσιιἱ αιιΙΙσ α1.α1σ σαΙΙα σΙ·ιΙαεσ εαι·σα,

ο Ι'αι·ιια ασ88α11ο σαΙΙα ρι·αεαιι1α αρἱε1σΙα ι·ιαΙ 99 αεσε1σ σα! 1087?

7° Ρσι·σΙια 0ταεστἱσ ΙΙΙΙ, αιι1.ασσεεοι·α ἱιιιιιισσἱα1σ σἱ νἱ11σι·α ΙΙΙ, εαΙι

Ιισιισ εσσαεεα ραι· ρἱα αιιιιἱ ιισΙΙα σα11ασι·α ρσιι1ἱίἱσἱα, α σσιισεσαεεσ

αεεαἱ Ιιαιισ Ισ σσιισἱιἱσιιἱ σαΙΙα σΙιἱαεσ σἱ 8αι·σαειια, α εοι·Ιναεεα ναιἱα

Ια1Ιαι·α αἱ ι·αασΙἱ εαισἱ, α νἱ Ιασσεεσ ερασἱαΙ ιιισιιιἱσιισ σαΙΙ'αι·σἱναεοσνσ

σα8Ιἱαιἱ1αιισ, ιιιαἱ σα α αααἑΙ'αΙ1ἱιιισ ἱΙ 1ἱ1σΙσ σἱ ρτ·€ττιαΙι>.· ασιιια σιιιι

ααα ΒΙἱαΙσ σα ἱΙ ααα εασσαεεσ1·α, σσρσ ασΙΙ σαα11ι·σ ιιιαεἱ σαΙ εασ ρα

ρα1σ? α σαΙΙα ἱρσ1αεἱσΙια Ια αρἱε1σΙαΙσεεα Βαιιαἱιια, Ια ραι·σΙα α! ρτ·ί

ττια.ι σωστα ίτι.ιιιΙαα σα. ιισιι εαι·αΙιΙιαι·σ μαι· ανναιι1αι·ιι αιι'ααιτ,ἱαι·ι1α ασ

ΙΙΙΙαι·ρσΙα:Ισιισ ιιιασΙιἱιιἱαιια? Νσιι αι·α 1'σι·εα ἱΙ ΙΙΙασΙιἱιι ασΙΙΙαα .ιἱττιἱΙἱτι
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φοο οιοι·ττο ττο τοοτΒοο οιιτοιο τοττοιοο, οτ φοετ :το ρτο

οοοοοοοπο οοοττο τ!!οτιιοι ορτοοοροο οοοιροτοτ τοοπτιοοε,

ρπ·οοοτροο οοοτι·ο τι·οτοιοττοτοοι τοοοι, τπ·οτοι· οποτιτορτοοορο,

οοτ ρι·τοιπιε οο οτοτοο τοοιιτοο, οοτ οιοτοπ·ο οοο!οετοι·οπο οο

ττοττο οοτοποοοο οοοτ. τοοο οοτπο 8οοοε Δροετοττοο, οοτ,

!τοοτ τοοτεοο, ρι·οοετοοοιοο, μοι· οτνοπεοο οιοοοτ Ρτοντοοτοο

ορτοοοροε.°οτοτιτορτοοοροο, οτ ρτττοοτοο τοετττοττ, οτ ποοτο

οτοΒοτοποοι οοοτοετοιτοοι Βοποποτοι· οοοιτοτοττοττο. τ_τοοι·ο οοο

ττ·οτοι·οττοτοπο τοοοι, οοοτοποοφο οι·ο!ιτορτοοοροο, οτορτοοοΑ

οοο οοοιοιοπιοοιιιο, οτ οττοοττοοοοι τοοτο οοοοτιοττοι· οοτο-4.

ν·οοτοο, τττοι·οπο ποροι·οττοοοπο φοοτο οτττοο ρι·οοιπποττο. τ'ο5

οι·οο το τιοο το ρι·οροοεοε ττο· οετοοοττο, τοοτοτοφο το οοο

οο!ιττιττο οτττττοοττοοι, οτ οοεοττο οτοοτο, οο οτ!τΒοοττο νο

εττο, ετ οοτο τιοοτοοιιο οοο!τοοιπτοπ·, οοτ τοοτιοοτοοτοι· οο

ττπιοοοιιτττο, τοοτττο ρπορτοπ· οοο τοτοπ·οπο οοτιοοποοε. Αεττο

τοττοι·, οτ οοιοτοο ρι·οοιιτοτο Βοοτοοι Ροτπ·οπο οροετο!οι·οπο

ρι·τιιοτροπο νοτττο οοτοτοι·οιο, οοτ ροτοετ νοτιτο τιοτοο νττοο

ο! τοτοι·οο εοτιπτοιο οτ !ιοοοτοοι οοτο. Ποοτοι·οιο, οτ φτε

νοετπιποι, τοοτοοοι ορρι·οοετνοπο τοπιο οοο νοτοοε, οορττ

οοοοοοπο, οτ το οοο νοοτπο ποοτοοπττ, οοο οτιοι·ττοτο οοο.

/αοω·ε? 8" Ροπ·οτιο τ! οοοτοοοτο οοττο ορτοτοτο ο ο!τοοο οο!!ο νοι·ττο

οτοπ·τοο. πο! τονοτο , οοπιπο ροτοο ρορο ντττοπο οοοι·τνοπο ο οοτρο οοτ

νοοοοντ εοπ·οτ το ι·οτοο οο!το οτιτοοο, το φοτο οπο οοτ,οτοοοτο οο!!ο τοοτο

ο ροπ·οονοτοοττ τοοοι·ετοοτ τιοπ·τιοι·τοττο οοτ 8οπ·οοοοτ2 Μπι το το ετοεεο

τττττοι·ο οοο, ττοοεοπιτο ορροοο τ! ροοττττοοτο, οοππιτιτοο, ο τοοο οεοΒοτπ·ο

οοο τ”οιοοεο ειροοτιτοοο οοοτπ·ο τ Μοτο, οοο τοτοετονοοο το φοτο ο'ττο

ττο, ο εροοτο!ποοοτο οο!!ο 8οπ·οοοιιο, ρτ·οτοοοοοο ο τοντοοοοο τοπορ!τ

οο οττοπ·τ, ο οοοοοοοοοο εοτιτοντ το Ατ“π·τοο τ ροοτττοτ οττοττοοτ? (τοπιο

ροτοο τοοτττο τ! ροοτοττοο Υτττοπ·ο ροι·τοπ·ο οοο νοπιττο το φωτο τοττοπ·ο

οτ ορρι~οεοτοοτ οι νοεοοντ μου ροι·το οοτ οτιιοτοτ ο ι·οοο!τ εοτοτ οι φοτ

τοππιρο, οοοιιοο τονοοο οοοετο οο!τ'τετοττο ο οο ιοοτττ οοοοτοοοττ ετο

οτ·οοτ, οοο τ τ;τοοτοτ ο ππιοτςπιοττ εοτοτ οτ φοττο οτο οι·οοο οοιτ τ Μπιο

τ'οττοι·τ οο τ ρπ·οτοττοπ·τ οο!το οτιτοεο ο στο νοοοοντ, οοτ ποοιποετοπ·τ ο στο

τοοοοοτ2 Και το εεττ οτοεεο ρορο ντττοι·ο Π! , οοο οοεοοοο οιιοοπ·ο

ο!σοτο οτ 1ττοοτο-Βοοετοο εοττο οοπτιο οτ Βοετοοττο, πτοονοττο ετ'τοντοττ

οτ Βοπ·τεοοο τ οι Τσπ·π·οο, ο φτοοτ το οοο οππιρτο οοοοιτοοτ, ο φοττο

οιτοοοτο οι Τοοοτιττοι·το Ι οι Ωοο!τοττ ? (νοο.οορπ·ο φωτο. το! ονΙΙ).

(τοπιο οιιοφο το ετ Μονο τοππιρο οοτοεττ π·οοο!τ, οτοοιτ τοοτο ρττ ο

εοοοι·οετ, οτοοο οτνοοοττ ο8ττ οοοτιτ εοοτ οοοπτοτ ρι·οροτοοττ οοτ ορ

Ιιπ·οεοοι·τ τ τ1° τττοο!ιπποοτο, ροπ·οτπο τοο!το ροι·ττ οι φωτο !οττοπ·ο, ο τ!

ι·τονοπιτππιοοτο οο!το τοττοπ·ο ποοοοετππιο ροοοοοο ο'οοοοτ·οοτοποο ο ο'τοι

ρπ·ο!ιοτιτ!ττο. φοιτ, ο οιοοο ο'οοοπορτο, !'οερποοετοοο [τσιπ ατοΙιτορτοοορο

ο τοπ·οιο!ο οι ετττο ρτο ποοοοι·οο οοτ οοοοτο Χ!. Ωοετ τουτο τ'οτττο

οερι·οοετοιιο απο Ρστοιοο σε οτοτοο τνι.πι!τιο οοο ετ νοοο ππεοτο το ο!τπ·τ

ποοοοιπιοοττ οοττο :ποπο εοοοτο τοτοττντ οττ'ορτοοοροτο οι 8οπ·οοττοο.

Ε οοετ οπιοοι·ο, οοοττο τ'οεο οοετοιιτο οοτ εοοοτο ποοοοετιπιο, οοοττοτο

ιιο!!ο ορτοτοτο ο οοτ οτοπιοπιιοοττ ροοττττοο!τ, οοο ετ τπ·ονοοο οοοοτοττ

το οοοετο τοττοπ·ο ιπο τ' οπιοο οτι τποαι·ποττοπο , οο το €ποτοτοτιο. Πτ

ειτοπ·οο οοτ ο!το τπορι·οτιοτοττττο οοτ πτονοιιτοποιπτο, οττπ·ο το @ο τοοτοοτο

μοι οορι·ο , πιτ τοιετοτο οοοοιοοο οπι'οττπ·ο οοτο. Βτοο τ! Μοοτιτιι(οροπ·.

Μ.), οτιο τπ·οιιτ'οοπιτ ρι·τππιο οι εοεοττοποτ το !ττο οοτ ρι·ττοοτο οοο!οετο

εττοο τινι 0οο!τοπ·τ ο 8οοεοι·τ, φωτο ποοοοετποο !οτ.τοπο το τττπ·ονοτο το

ττοοιο ‹το Β.ττοετοοττοο Ποοτοιιο οτιοτο ττοοοοττττοο το οτι νοτοοιο οι

οοττοτπτοετποτ ποοοοεοπιττττ εοοροπ·ττ το οοο! τοπορο. το ττοοετο τ'οττο, οτιο

μου το οοο οτοτ.τοτοπ·ττο οτ ττοοοιιτι·ο ο οορροττο οοττ'ο!τι·ο εοοορι·τππιοιπτο

τ”οττοοο οο!τ' οι·ο!ιτι·το οο!το αποτο οι·οτνοεοονττο οτ Ωο8ττοττ, ο τττ”οπ·ττο

το τοτ ποοοοετποο, οοο οοοοοο τοεττοιοοττ ο μονο οτ εοπ·το. Ι.οοιιοο

οοο οοο οττοτ οτοοοτ ]τιοαοτιο ΑρροΙΙα, ποο!το μοι 88 ετ π·τττοττο, οτιο

τ'οτιοτο οτοοοορτττοπ·ο οπο οοττνο οι Νοροττ , οο ονονο φτπιοτ οοππιιτοο

το ροτι·το οοτ Ρ.0τοιτο τ2οοι·οοτο, τ!!οεττοτοπ·ο το φο!!ο ετοοεο οοι·π·οι·

οι τοποτιτ ι!ο!το ποοττοττττο τιιοττοπ·τοπιο τονοοτοτο ο οιηιροετο οοτ Μοοτιτο

(νεο. Τοτο, Μοτο”. Μοφοβ οοτ 8ιιι·ιΙτ “τοστ”, νο!. Π, οοο. 90τ). Νοτοπο

ττοο!ιοοοτο ο!ιο !'οοτοι·ττο οοτ Βοπ·τιοεο . οοτ ετ ορροοετο τ! Μοοτιτο

πιο”. ω.), οοο ο οι ο!οοιιο ττπιροττοο1ο. τοιροπ·οοοτιο οοτοετο εοπ·τττοπ·ο

οττο ττοοετ το ρι·οεοοτο ορτοτοτο οτ ρορο ντττοτο τττ το0τωωττω ετο

οτοποιοι σο.. !ττι.ττ Βοσν·οτ., Μ: ρπιοοου·τρτ., τττ. κοντ, οορ.5τ οτΙτροπττ'

το 3, ο ο 5, τιος.τ535, οοτ!. ττοττοοο., ΜΒΟΧΧΙΧ), ποο το οττο οοππιο οοο

οο!το οοπ·το ο οοττο οττοεοιτοπιτ οτιο ρπ·οοοοονοιιοτ οοοτπ·ο το οοο ορτ

πιτοοο οοτ εοετοοττοι·τ οο!!ο ρπ·τοιοιτο οο!τ'οπ·οτνοεοονο οι τζΙοο!τοττ,

οοοιο τοοοοπ·ο πιο οιππιτο πιο ροοο οοττο Βοοιιτοτττι ο ειπρροετιτοοο το

οοτοετο οιοπιοποοοτο. τ: τοττοντο, οορο ονοι·το οττοτο οο5τ οοοοιοοοτο

οο!το τοοο ο!ττοτ, οοοοτιτοοο ο τονοπ·ο οο!!ο ρπτποοιτο ρτοοοο οοο φοετο

ροπ·οτο: τυποι ΜΜΜ· ΡΜ ρτοαπο (οπ·οτιτορτοοορο/! στο" παω!" ρου·

πιο ποιτττοτα στο.

' οοτιοποοε οοπο τττιοοτοπ· οοεοτοτοιοοε. -τ)ιτιττντοτο Με οιποιο

ρτοοι ·τοοτοε τοττττοι· το τιοττο οοτεονοπονοτττ,· τττο οτιοοοτ

οοτιτο ντι·τοττε οοι·οοοοι, ετοι·τοοφο τπήτοιορτιοοι οτοτττο

ιοοτοι·οοι, Βοοιτοο τοτοτοοτο, οοποτρτοτ. Ποτ1ττοοονοοττ, τ

το!. εοοτοππι. ·ττ!8'7. - ` ·· ο ..

»ο . ο ' ο· .·τ οτιο”Σ:.:

°τ 'ζ το .Μο . τ· οτπ·τ·.:‹τ 'ΜΧ.

τΧ.Π·· οοτ! τ τοτ·ιτε·ι στι πετ·.°

'ο το ›·:τιττ°'ν. '

008τωνΤΙΝ0, :τουτο οί. ἐοοζτατίωοοττ[οτοτο ταχ|άοοοέτοπο:
οτοττο ότι:: οτιτοοο οί ο. @φοτο οοο.. βοοοοι.ο,ηο_το]οπτ'-τ

ιτο::τοπο το: οιοτττοτοτο εφτάτ”τοτοοοοφίτοΙο,/οττο_τοττωοττο

ροοι·ο Δο2ωνο. τ

' τοτ' · Ν. .' ο
' τη.. "'τ· τ", ! 'Στ

(τ089, 30 ετοοοο).

Βο! Μοι·τοοο, ο Βοι·οοο, Ποστ. τ·οι··τρτοπ·. οτ ·ιποπιιοποπτ. οοΙτοοτ.

τοπο. τ. οοτ. ο23-94.
`Ι .

Νοτοπο εττ οποοττιοε ττοο!τοοε ττοτ...>οοοττ οιτιτιοπιοτοιο

εοοοτοτοπο Απο ποιτ οτ τοοοιι ττοτοτττοοοο·ω οοπο7-οιτοτο

οοο οοοιτοο ττοπο, οτ οοπο (τοοετο.οττοο ττ!το°ιοοο;·ι·νοτοο-'

τοτο Βοτ τοοτοο. Ποοετοοττοο, οτ οοοι- ο!ττο `τττττε"οιιτο. . .

. . . . . . . . . οπο τιοοοοττε εοτε οτ ροποπιτοιο ειιοπιιοι, οτ

οτοτιττττοτο τοΒοτ οιοτ οοο!οετοοι ε. ττοοπττττ οο Βοοτιοο, οτ

οοοτοετοιο ε. ττοοοεττ. . . . . .η . . . (το οοοεοοττοοτο οτ

Ιοοοοιιτο !το!οτττοοο .τοοοτι (3), το ροπροτοοππι οε.εοτ ποοοο

ετοπτοοπ. Ποοο οοο ττοοετοοττοοε οοο οοοι ιιιοττο οιοο οο

τοτοο. ττοπο, οο οττφτο οοεεττ ο!οποοενοοπο ροτττε ποοτ

οτοφτι·οοοο οοετποτ, τοοοοιιτο οιποτο ποοο, οτ ττ!το οιοο

Μοττοο, οτ ττοτπττιοε οτ ροι·οοτττιοε Μοτο, οι·οοοτοτοιο ποο

οοετοι·τοπο ε. Ποοπττττ οτ ο. ττοοοοττ οοπο οιοιιττιιιο :το εο

ροτττοοιιτττιοο Ιο0τττττττοε οτ τοιοιοτττττττοε Βοοιτοο Ποο οτ

Βοοοτοο !τΙοττοο, οτ Ιιοοττ Υτοτοπ·τ οτ οτιτιοτττττοοποο οτ

εοοοοοεοι·τ!ιοε εοτο οοοονττ οοοττπτοιο. Ωοοπτοο νοι·ο. . . . !
. . . . . .ο το οποοιι οοο τ·ο!οοι·ττ.τοττιιοτο τοιιοοτ. Ροοτ οιο

οοτοοι νοο τμιοτμιο νο! οοοοττοοο ποοοοετοι·ττ . . . . . οτιτιοο
Μοοετ!τοπιοτο οτοποοοοο!ιτο τ·οδοποτ. ζ'. '. . . ζ οοο ποΒοΙο

ο. Βοοοοτοττ οτ οοοεοοτοοτοο οτ οτοοτρττοο τοοοοετοπττ Μειο

ετττοοετο . . . . . . . . ντνοτο νοτοοπτοτ. φωσ ετ τποο τοοοτο

οοΙοοττοτ, ρτοοιττοτοε οτιτιοε οιτττοτ ιοοοοοτιοο, οτ ετοτττττ

τοτοοι τοτποτ ποοτ οοοττοιιο Βοποτιιοοι τοοοοτ οτ οορτοοοοτοι·.

5τ ουτε νοι·ο !ιοοο οοοοττοοοιιι νοτιποιοττ τοτπ·τιποοι·ο, οτ οο

πποττοοοοι ροτττο ππιοτ οτ οιοτπτο τοοοο οτ οιοοοι νο!ιιοι·ττ

οοετι·οοι·ο νο! οιτοοοτο, οοο !ιοτιοοτ ροτοετοτοπο τοοτοοοτ,

οοο τ). τττττοε οοι·τ τοοο οοοιροοοτ, οτ οτοτ οτι τοοορττο

ι·οοτροοι·ττ . . . . . . . . . .ο . . οοτ·το οοοοττοοτε !οιο τοπιο οτ

οτοτιτττ ροι·οιοοοιιτο. Ατιτιοε νοπο !ιοττοοτ ττοοοττοοι οτοοιοποπο

ειποπο οο οροετοττοοοι Βοοοοπ οοτοππο, οτ ττιτ ι·οο!οτοοι·ο

(τ) Ορτοο οτιο !'Αποοο ποοοιτοοοτο το φωτο οοι·το στο !ο ετοοεο

Λι·ιοοο, «τοπιο ειιοοτο, οτ οοτ ροπ·το ρορο ττοοεοντο ντΙ οο!!ο τοττοι·ει

οοτ ο οττοτιι·ο τττ80 οτπ·οττο οο 0ι·ιοοοο 8τττοτοο οτ Οοο!τοπ·τ (νεο. οορι·ο

οοοοτο.Χττ) ο οτπο ετο 8οοοοοοτο ο!το ετοοοο 0π·ιοοοο οοτ π·οοιιο οο

8ττοπ·ττοοο μοι· οτο2τοοο τοττοοο οοτ οτοτο ο οοτ ροροτο. Ιπι φοοτο οοτ

ο!!ο οοοοιτοιιο οι Μισο:: το ο 8τοοτοο οτ τΖοτοττοπ·τ , νοοοετ τ! ππιτο

1)τ:τοιιοττο οίοοπτ/τοο οοτ Νοι·σΙτ τΙΙοπ:τι·τ, νοτ.!, ροο.ττά.

(9) το φωτο τοοοοο ο ιιοττο ρπ·οοοοοοτο οπο οοοιρπ·οοο τ! π·οετο

οοττο ιιοτ·το2τοιιο ττεοοτοοιιτο το οοοοιτοοο ο το τοοοοιτοοο τ`οττο οο

Λτιοοο <,.;τοοτοο ο το οτ Βοοττοι·τ.

(3) Ωτοο τ! νοεοονο τ3τοοοκοο, οτιο οοοορονο το εοοο Βιιο!τοι·ττοοο

Πτι οοτ τ080, οοοιο ετ ττοονο οοττ'ορτοτοτο οι το! οοοο οοι·τττο οο μετρο

Ππ·οοοι·το ΠΙ, ο ρπ·οοοττο το Μοτο οοττο τ! πι” Μ!. Ροπ· οοο ι·τροτοπ·ο

φοοτο οτοοτ οι φωτο ρπ·ο!οτο πιοττο οοτο ο! οοοοοττο οοοοποοπιτο Χ!!,

π·τππιοοοο τ τοττοι·τ οτ οοο Βτ:τοποτ·το τιτοοπτ/ῖο‹ι οτί διττ·τ!τ ίΙττωτοτ,

νο!. Π, οοο. ΜΒ. · '

  



ΠΕΒ 8Ε00ΒΟ Χ!. ! θ!

. . . . . . . . . Ροτττ οιιιιοτ τΙΙοο στο Ιιοσ τοσοτο

τοπτεινοττπτ, οοτοττο,.στιτΙιτιο ιποοτε ποτιιοτττ. . .· . . . . 4

πόΙ.οί00-.

τοποτσοτο (τ). Μοτο σετ ποσο σοττο οοιιοττοπτε οποσ τπτ!

Ιοοτιιιο . . . . . . . τποτσττοπο οιιοοοστιπο, τποπεο τιιπτο, ΙΙ στι!.

τιιΙττ.

@το Ποπτιτο.πττπιιο τοκ οτ τιιοοιτ απο ·οτσο Βο!ποτιιε οο

τοσοι! Ιιοπσ οοποττοποιπ τττιπο τ (θ).

τ· .Μοτο το8τπο τττιπονττ.

Εμ Μοττοπιιε τοπ οτ τοοοιτ·ττΙτιιο επρτοεσττρττ Ποποττιπ

ττπτ τττιπο τ. ' '

Μπος, ττοτοτ στιιε τττιπ. τι., ›· .

-«ΠοιπτοοΙ.ιι0οτσΙιτε σιιτοτοτ οο οπο Μπι. τ.

0οτπτσοΙ. Ποιιιιοτ. ττοτοτ οτιιε ττττπ. τ.

.·οτο τ#.~.·;τ›ιτι>τ·ι‹>..ττ..τε;:ττ+οτ τ· οϊτοο=ττ ~ττΒ-τει·
οποιοι οι;ιπονοτοπτ,.ττ. τ.· τ, ; τ . . . ·

Ιτ'ιτ'Ιτέτττττο· οτιτοοοπτιτι το!οζ!το!το . .'. οπτεσοριιο οο

8τττο.'ττποττττττ ο1τοττττοτονοτττωττ πο οΙττιτιο το

· -οτιιι·τοΙπποπ τττιττττιεοττιτ το» οποτ!ιοπιτττο σοιιτττπιονοτοπτ (8).

·' Ντι! τιττττ'''''.!'.τ: :. τ .

, τ '' πιο· Ή:,ωπ π.:ι τι. ·τ τ· τι. · , τ ·

.ιιΣ·ιιοτιιπ.Ι «Μοτο» ·:·: τ .. τι . Χν”- ω -

·νω . 2 οι κοπο' τ · ·· τ τ. · ·

°.Ή··τττοστ· Ν .ο . .

Έττττάττοτττο,ο.,βεωςτοσταττστο οι .πιο δοτιττπιτιο, ο οσσιο.ηοπο

το- άἱι οιττοωσβιοτη σοπ των, οίοιτοτί, τοτυο, εστίουί οι! ατ

$οετιτξ,·τοταΙ ο! πτσάοτόπιο πιο!ιαττοτοοει δο.ιτοπτίσιο ττ·οοίο

'ι¦ι"' ._.”:91·/<' ι - τ -

-ττώττωΜΩτιτ °

ο μ »Άνω ·- πιτ-ι· ω τ .- Η -

"σ" ίμια! Ξιτ·ιιτΙτ τι ·(ττ”,89· - - .Ι - ο " ιτ . τ··τ ·.ιι!"τ τ

τι!! ι ο!! ΙΙΙ .τπιτ:τ ,τΙ 'η ο ι ! 'το τ τ ΙΙι' '
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.ποιιι!π'οτ· 0οιπτπτ: “Ιτοτιιιπ · οττ οτππτοποτ,τΙοοΙττιοο οο

ἶττἔττττο .ττττο..οττττ'.οοοοο1 .Βετο Βοοετοττττοτοτοττο

ΜΙ τοττ<οτ ττιοοιπ ΠοΙοτττοπτιιι στι τοπιοοτιιτπ οπτπιοο·τποπομ

οτ·έτοτττττο. οορτοο,,1οιιοτοο _ιποοτιτπτ σιιτπ σοπετΙτο

ττατι·ιιιιι.. οτ οιιιοττοι ττοοΙτιιιιι πιοστιιιπ, οπο, σοποοοο .τοστ

ιπτποο0οο·,"οβοοπστο Ιττστοττ ιππιτττττ, οτ οοιππο' Ιττστιειτοοξ

ο,τΙΙ,τποπττσ!ιτο οτιιο',.,τττ”οιοποο!οττο ,ΜοοετΙτοποτ, `ιωμω

τ.τ. τι ο· · τ ' ., τ 'ο '. τ. τ "Ο . Ι ' .τ

ο· το) 0ιι.ττιττο τ! οοπτοετο «πιο πτοσοιιτο·_σιττο σττττονιι ,οπο τιτ

οτιιτττω τ7006οο οτι οτοττι, οτοο-ττοποετο τ! ιιιιιιιοοτιοο. οοτ-5τι. Ωτοτπτο..ο _

Μοτο; ω! Οοετοιιττιιο τω» ττ8ΙτοτριτττσοοτιτοςΙτ πο! τοποσ, σοιιτοππο

τοΙο τοποιιιτοιιο, σοπ τπτοτνοπτο οοΙ_οπο @Μοτο ττοττπο ο Πιιττοιιο

.Ο Φώτο πιο οποιο νοττι , @τι ποοοντι οτ-Αι·ιοιιο ;:στιο τΙ τποποετοτο

τΙον.οο τ!!ρβτλτΙ8τ'0 οτι ηιιοΙΙο οι 5;τττττ1;οτο οτ Μ.¦τΈΙ8ΗΠ οοττο Ιο τοτιοΙιι '

οι 8. Βοιιοοοττο ; αστο @απιαστο τω τιιηιοοττο Ιίο!Ι”οττο τΙΙιτττιοοτο '

τοποπιτοοο, τιισοττοεσο πο!Ιο.ροιιοΙο ο! σοπτο ΙτΙιοτοο°οτο, απο τι!

!'ο!ιοτο οοΙ ιιιοποετοιτο ΙΙ ττσοτεο. οιΙΙο ιιοιπτει 8οοο σοπττο τ τοττιιττοτττ.

 

το! Μοτο-οτι ντπσοτο οι οεοοτνοιιιτι οτνοτοο οτι @ποΙΙο οπο οτ νοοο ὁ

οορτσοοο το οΙττο οοποιτοιιτ_ο! τοΒοΙτ .ειιτοτ , τω εστω πω· Ι'οτοττι:ιττο

,τιιο!το !ιοποοτιτοιιτ_ο τιιοΙσοττιτοπτ. πο .οπο οτ οοοιισο, σΙιο £οετοιιττπο

που στοοοττο τιιιοτοιιττ το απο “πιο ο.ιιττττιιτιττ μοτ Βιιτιτοπτττο Ι'08οοτι

"πιο οοΙΙο πιο νοΙοπττι. οι· · τι

(θ) οπο Βοστοπττπο το ο οτιτοτσο, στιτατπ‹ιω “ΜΜΜ 8αΙωτοοτωσοπ.

το) ΒοΙΙο ιιοοσττττοιιτ οι οτιοετο. οοσιιιιιοπτο ετ ττσονει, στιο 0τοτοτει

τοετιιο οι·ιι ιποεΙτο οτ Βοοτοπττπο; Ατιοσσο (Αττ.οσσο), ΖοτσΙιτο ο (τοπ

ποτΙο ειιοτ ίττιτοΙΙτ; ττοτοΙΙτ οιιοτ οοτοποτο Ρτοττο, Τιιττιτπο (τοτοο τ!

'Ειιττιτιιο οπο ττοοτστ οιιιιτ οορο πειιτρο τΙ τ;τοοτσοτο οι 0τιο!ττιττ), Μει

τττιιιο ο Ττοσοτοτ ο Τοτστιττοττο, :πο ριτοΙιιιΙιτΙτιιοιιτο τ”τοτοΙΙτ οπο! πει

τιιτοιΙΙ, ροτοτιο, τι οτττ'οτοτιιο οι Δτιοσσο, ΖοτοΙιτο ο 0οπποττο, τττιιιοπο

τιιτττ ηιιτιτττο οοΙΙοτττνοπιοπτο; οπο Μοτττιπο απο οπο ττοΙτο, ο ιιτιτσο,

ο σοττ.οτποπτο ρτΙπποεοπττο, ο το Μοτο οτι! ρτιοτο.οΙ=τοοπο, ροτ

σ!ιο οι ειρρο!!ει τω: οτ μια , ο @ιο τι οιιοιιτ'οιττο, ποπ τουτο σοιπο

τοοττ , πιο ειιιστιο σοτπο ειρρι·ονοτοττ , τιιτοτνοπποτο.Υττοτ!το το ντοτΙτο,

νοοσοτο οτ Ιιο!τει, ο τ! νοοσοιτο το 8οΙστ (έα δωσω, οπο Ιο·οτο Βοτ

τιιοποο , σοιτιο ττσονοοτ οιιΙΙο σποτ 0ο! 93 “το 1090 οι τητοπο :ιτ

τττνοοοονο σοττΙτοιτττοπο ( νοο. πω! Μ ΧΙΧ ). Μι οτιτο οοΙΙο τιτοοοιιτο

σοττο το 8τιιεττιπιοτιτο οο,ι;πιιτει οτι! Μειττιιτιο ο Μ! Φυτοπο ποΙ Ι080·,

ροτοτιο ο τειΙο ειππο τοτττοροτιοο οοειτττιτποτιτο Ιτι τποτιτοπο Μ! ποτοτο

τιΙΙτι !τπο ι!σΙΙ'οττο.

εοπττΙιιιο οιιοπι τιιτιιττε, οσσΙσοτοπι τοιισττ Βοτιιτπτπτ σιιπι

οπο: οποοποττττο, το ροτοοτειτο οτ οοιπτπτο,; οτ ιποποετοττιιπι

Πιτ εοσιιιιοιιιιι ΙΙοιιπι σοπεττιιοπτ, οτ Ιιοτιττοπτοε εοσιιποιιιπ

το,οιιΙοπι εοπσττ Βοποοτσττ ττνοπτ, οτ ιποτοπτιιτ, !ιοποε το!

Ιιοποτοπι ΙΙοτ σοιιετοοοπτ, πιτιΙοε οπο. οτοποτοοπτ, οτ οπι

οτσοπτ. Βοπο τεττιιτ ρτοοοτστο τποποειτοττοο. 8οτιιτιιτπτ οσ

σΙοετοιπ ετιπσττ ΑπττοσΙιτ, οιιοοίοοτ· τπίτποιιΙτι οο ΒιιΙοτο οτ

οσσΙοοτοιπ οο.πστοο ·ΙτΙοττοο, οποιο οοτ:τπ ΡοΙππι, οτ οσσΙοετοπι

εοπσττ ντπσοπττττ.οο·-Βτετιοπο,. οι οτισΙοοτοιπ ΙοοιισττΕττεττ οο

τόπο: οτ οσσΙοοτοπι τοπσττοτπΙττοεττιοο #Ιττο·,"οτ=οσσΙοετοπι

οιιτιστο.ο ΙΙΙοι·τοο.οο τΙΙιτρτιτ, οτ οσο!οοτοπι οιιποτοο ΙΙΙτιττοο οτι

Ι Ατσο, οτ σσσΙοοτοιτι οπιιοττ..ΕΙτειο οτι !τοπτο τη,στιπι οιιιιιτ!ιτιο

οποιο ·!ιοΙιοτο ττοοπττιτ-·νοΙ πιο ·οοο·ροτττποπτ, πιοτιτΙττιιιο, οτ

τιιιπιοΙιτΙτΙιιιε, τοτττειτοιιι σιιΙττο οπτιτπ·τπσπΙττο, ντποτε, τιποτε,

οπο, ροοσιιτει, οοτντε οτ ειπστΙ!τε, σπιτι οιιιπττιπο πιτ”

τοπιο οτιιο, τιιιιιοπττο, ΙιοΙιιιε, νοσστε, ονττιιιο, ττστε, σορττε,

ροτστο. Βοπο τποπροτ πιοοτοτοτοτπ οοσττποο ιποτιο (5) οτι

τπτοπτο ρτοοτοτο ιποιιοοτοττο εππσττ 8οτιιτπττιτ. τοποσ οτππτο

οποιο _ρτοοοτιο τισπο.ππ_τιπο, οτ οτι ποιοι νοΙτιπτοτο ιποποο

οτοτοοστρτο, οι τοσοπσποεο το ποτροτιττιοι, τττιποφιο-ροτ

πιοποοπτ, _τοΙτ τοποτο, _ιιτ_ ποιοι; οοιΙιτιο,, το! επσσοεεοτοε

οτιιο !ττοοετΙτοποοοοΙτοποποτ το! !τοοπιμτοποττπ, οτοοτοιπ το!

τοοοτιιπι οΙτοττ οσοΙοετοο, το! ττΙτστιτ ροτεοπτιο ΙιετΙιοοτ ρο

τοετο.τοπι (το. (τοσο ετ ο8ο, νο! οΙτιιιιτο οιισσοοεοτοπι το!

Ιιοτοοιιπι τποοτπιπ, οοιι οΙτ πο οτεοπο Ιιοπσ οοποττοπτετ! Ρ

στιττοιπ τπτττπποτσ, οιιτ οπιπιιΙΙοτο τοιπρτονοι·ττ, τω, οποο

οΙιοττ, ·τιπτσ οοπο οτ ρτοοσορτο ιποο οπντοτοετνο"σοπττοττο

ρτοοοιιπιρεοτττ, ποσ Ιιοσ νοΙοοιτ τοποτσοτο, οσο τπειιροτ ττοιπ

Ποτ οπιπτροτοπττε τπσπττοτ, :ποσο οποτΙιοιποττο ντπσπΙο του

μια, ο ΙτιπτπτΙπιο εοποτοο ιιπτνοτοο!τε ΕσσΙοοτειο εοετοδοτιιτ,

πτετ τοετριιοτττ. Λο Ιιτιοσ οττοτπ ιπτΙΙο Ιττιτοεοτεοπττ ορτττπτ εο

ποοσοτ σοιπροετττιττιπι, Ιιοσ οπο. οττπο,οτετπ1ιτΙτροτπιοποπτοτ'Ι).

@το δ'Ιττοο ποτοττιιο οοπιτπτ ι·οοτέ, :το τποετοποώΙοπιτπτ
Ν .. μι 'ο τ: ··

!,τοπετοπτιπτ τοπιο οτ, ιποισιο.οστιροι. , _ , _ μ, ,

το τοπιο οτι τποοτποττοπο···Ι)οιπτπτ ιτττΙτοοτιπο οστιιοΒοετιιιο
' . . . ο· , - '8)Μ.ιι:τοτο Με τ·ι·ττΙτ..

Μου, ιποιστιοπο τΙοσιτπο τ. . _ _. ., _ , Γ _
· τ.. .ι: τμ -τ,ιτι·ΠΙ.στ το! - , Ι Π· .

τ· Ποιιετοπττιιιιο τοιτοτ μιοοιτ ττι·ιπονι οι.
Η' . Ι

(4) 0ιιοετο οττο οτιτοοο οτροποοντιπο οει!Ιτι ετιιττεοτιτοπο οοΙΙ'οτστ

νορσονο αιεΙτοτττοπο , οο οτειπο οττιιοτο ποΙΙο οπο οτοσοοτ , σοιπο ετ

ττσοντι οοιΙΙο σοπτοτιππ·οτ φωτο ετοεοτι οοποιτοπο τοττο οτι τ18οπο

οτστνο5σονο οι Οοε!τοττ πο! 4090 (νοο.τπτι·ιι τιο μη. -

.···(6) (Στά: το Μοτο οι τυπο Ιο.οοσττπο σοπ οτοσοστ στιεΙ!·τιτττιιιιτι

.(ιποοίοτατοπι . .. .ο. ...πιο έπτοστο ), 8τπσστιο !'οΙττο Μοτο τιπροτ·τοπονο

πΙΙ'πτστνοοσονο; ο φωτο ποιο το οοπτιτει οτ ιιιοτιτιστ οτι Π;;οπο ποΙ

Ι'οππο εοΒοοτιτο («οτι οοττο π° ΕΟΧ). @απο οτ! τοποσ οοΙΙ:ι τοοτιιοΙο

οορτοοεττοπο οοΙ τΙτρΙοτππ.- Μο το στοοο στιο το οοιιοιτοπο οο!ιΙπι τπτοποοι·ετ

οοΙΙο οοστπιο ρτονοπτοπττ οτιΙΙο τοττο ο οτιΙΙο στιτοεο οοπειτο. 8ο! τοειτο ο

0ο ποτοτο φωτο οτττττο οοτ τοΒοΙτ Ιτιτστ οιΙΙο οοστιιοο οοσΙοοτειοττσΙιο.

Ιι!

· -:τι(0) @Μοτο ρτοτΙιτιτοπο τοττει ο! τποπτιστ- οι σοπσοοοτο ποοι!τττ το

Ι

,τοποσ ο το οΙΙοοτο το· τοττο ο ροεοοεοτοπτ οοποτο , οττποσττο ποΙ οο

·ποτοτο οπο εορτοπιο οτ 8ονοτπο ειιροττοτο :ο οπο! τοιπρτ.

(Τ) Λ!Ιο τποΙοοτπτοοτ τιιτπτισσττιτο οτ σοπττοννοπτοττ ο οπτ οοπετιιπττι

το. ροπτιτο οτ πιτ!το Μοτο οτ ιιτροπττο οτττπιο. Η σοποτοοτιιτο, οπο τιπο

·οτο σιιττει ο οοπτοπιροτειποο οιΙΙει πτσσοοοπτο οοΙ 30 ετιιοπο 1089 οοΙΙο

@απο 0οεττιπττπο, ο σΙιο το οιιοΙΙο ο σοτιιιιιτποτει!ο ροπιιΙο οτ :απο

1ώοτο τα”, μια» ροτοτοτ τιτειιττο, οπο το οπο! τοπιρο το ρτοροτιτοπο

οοΙΙ°οτο οΙΙ'τιτοοπτο τοοεο ττι 8ειτοοεπο οιιΙΙ'ιιπο ει! οτοστ, οστιο ροτστο

το πιτΙΙο Μοτο ο'τιτοοπτο οιττπιο οοΙ ρτοοοπτο οτρΙοιτιο οςπτνοΙοεπιοτο

.οΙΙο σοτιτο Μοτο οτ στο οο! τιτοσοοοπτο. · “

τι (8)`Βονο οττο οιιοοωτοιιι; ο τμιτ τιιτοτυοπιιοεοπιο οιιτι!ιτο πιτ οτ

τοτο ιποτοττοΙο οοΙΙ'τιτποπιιοποο. ·^ ·

(0) Μ οοτττ Μοττοπο ο Ππτοπο Ιιτιππο οοπτ'ιιοο τ! Οοοτειπττιιο οο

·πειτοτο οι φωτο σπιττει σο! Βοοττιπττπο , ω» πο! ΜΙΒ ποοτοτπο πΙΙο

οτιο πιοι,;!το Ματσιωιι οτ Μπακ οοπο οτ ΟοτποΙοοΙοοτ το οτιτοοο οτ

·8.ΝτσοΙο , οπο! φιοΙοφοτΙο τ! ΎΜοτιτΙΙοτι πο! Μιιτοο οταΙτο·ο, με. 188.

Πιτ ο 0ιοτ ο! οιι!ιΙιτοπο τ· οπο οιιοοτ' τι!!τπιο ο πο' Οοετοπττπο τι!Ι'ειττο

οτνοι·οο,-στοο 0οτιτοπττπο ο ι·οοτ·Τστι·οο, οτ στι! τισ ροτΙτιτο το ιιτο8οο

τιιοΙτιιτο .ΙτέατοποΝο Μοοπτιιττσο ΙΜ Βιιτοτ ττΙοπο·τ, άστο, πιο; 94943.

ο!
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01101, 1111·0110001,0011 1101 0011101100 1111111110 11 111 1η·1111100110101:1 11111110

01111111, 11110110 _ρ101·111:απο111111.1 111111 00110011011111 0111 1'110110 1101111 0011

1108810110 000 11 11 1011101110. 00111111 0 11011 0001111100 0008111011111·11_1101

1111111111 11 1110111111 111 1009, 11000 0101100100 111 0111 111_11000111111111 01 1

1111110010 11151100 111 1118111111 100110110111100 011110 0111000 1101111.,Ω011ε1181.

1100 1101011 101111 00:01·0_1111111 1101011010 11 1111111111 0111111 1101111011 111 10 '

81111001· 111 8111110800 2 1101011 110 0101181811! 1111111 1'000011110 11 1101111

01080110 1111 111·01100000010 111 13111000 11 , 0001010000 0001181111011

1101011 11 0001001100 1110110100ν0 111 1011110 0 11 0081101010 ν001:0ν0 111

Ρ0110Ι001111 (11011. 11011111 1111111. Χ. 111 0 1111). 1.11 11011ε111111111 11111 01100111

00110120 10 01 0001010000 1111011111100010 1 1101111010011 1101111110011 11111

1111111000 0 1101111111. 1111 111 ν010 001 1111110010 111 100111121000 1101 11107

01101010 111 8.81111110100 (ν011. 801110 0001. 111111), 1111 811 11Ι11111111811011

1010110000 11 11110 11110 111 0100111000” 0 111 111010 1101 1118010 0001110

1100 ν1 0 1001110110 11101ν01100ν0 : Ε80 1011100110.: 0101110111100ρ01 11111111

1111 1110011101· 01 11100000101, 110 1000011001 1100110010 0000110101· 1111,

11111111: 0111100100 1011101810, 0001111010 1111111101. 0111 1100010 1101000110,

0110 11 11111101 00110011 1111 811 111·01ν0000ν1 011811111111101 11110111 111ϊ8000

(501·11. 111111., 1111888), 11 100 0011111111 101000 11 0111110110 ο 0118000110

111·0110000ν0 111 1111111, 0111 111 11110111100010 000001101111111081121000 11111

00100 10 8011108011. 1101101000110 1 0101111111 11101101 0 11110010110101110

011 0 1110111011101Ι11 10110111111011 111 1111111 11100111 10 1000, 1111111101111011
(010. 1101. 1011111., 1010111 0 111) , 11111 Ι1111-Β018ον (01101,011), 0 1111110

0100110 1111111111 111111. 01:1:10.1.111.100.), 1ο 0110011000 1110011:1010010010 110

8000110, Β01111001·1ο, Βιι11ι001·10, Ε10ί00110, 7110100110 0 1001110110; 0

11 00000100 0111111111 11'Α11111100 10 11100 010110 011 1111111111 1011/10000

111111 1110101110 110 10111011 1111001ιρα10 (11011. Τ010110511, 111011. 111Β01110110

1110100110. 111 Ρ1.10, 1111817 0 18 , 1101.1 0 9 , 01111.111ε. 1799111 0110 11

Ι.11111110110, 00ε01111010 1101Ι'11110 111 1000021000 11111 1000110010 111 8. 80

11110100 0011 111000 11101ν0000νο 111 0118111111, 111 1101111111, 11110 0010100010

111111'1111111 1000011000, 0110 1100111 01001 11111110, 0100 110190 8111800 1080,

1000 10 01011110 0001001100 1101 10001101010 1101 811. 13101810 0 00110010,

0111 000 01 111110 1011000110 1110100110 , 110 ν0100 11111011101ν0000ν0

011811111111100, 1100111 1 1101100111 111 1101111 0 11180101; 0111 11110110 0211101110

11011111 0011101010 111 110110 1100 100111101001..101111 1101 99 11111110 10110,

001111 110110 1111 1111110 1100 81111110 ,1111 118000 11101ν0ε00νο 111 0118111111.

ι10111111, 11111 0110 1111111 110111001100, 0111 0000000110 0011'0110 111 10111111

41111101 1101 1000110010 1101 80. 11101810 0001100111 111 0011011ι1000 11011'111·

0111050010;011811111111100, 1101 1101111101 111 1100 0111000 0111010011 1101111 0110

11100001,0 0011000010 111111 11110 81011ε11121000; 0 11'1111111 1111110 118000,

001 0011101101110 111 0001121000 1111111 1111 0001001100 111 11101111ε1010 1110

8. 8111010100, 0011 1111011110 111111111011110 111 1001100011110, 01101111100110

0011110000 0111 110101010011101·, 0000010101· 01 11100:1111101 1'010110000110

1110100110 ,- 00000101·101100 011110 0110 11011101111110 110100000010. 1.11 1111

111111 1101120110, 0 1110111110 11011111 1110001010 111 0010111 11111111 1111111 11001111

11001121000 11111 108010·1110118111111 000 1010110010 1111111111110110, 1101110

11101111110 ,00110 1110110 , 0110118000 '00 1110111150 0100210110 0011'11110 111

1100101100. 1911111110 1100 0111110 111 010 1100010111 01100210 1 10 0110 11111100

111111111_0111111111100010 0110 0111000110 000 0111 1111110 11110 11101100000010

001111 00110:01181101110011. 11101110 1'11000 1089 1111 0111 0000800111 11110

1110101110 0111111 0000011111 1100111011110 001111111011021000 111 1010110110 0

0111110110 111 1000011100 111 10011, 111 11111110, 1100110110 10 010000 11111101,

0001111110 001Ι'11000 1088 (ΠΩ. 11001α.1111.,·10111. 1, 11118. 174 0 1108); 011

111110 11 1:10 0 1110111111 0211100111 110110 1101111 1101 1911181111 1080, 001111

11111110 11111111 1111111110 11 0010001111 0111101100 0 1111111100, 1111011 11111111

10101110011 0 111 11:111111111011, 111 1110011110 01111011100211 11 0118000110 10

00010 111· 111011, 1110 1111110 111 001 0010001000, 110110 111 111 1111 01021000,

1111 010110 1101·.11011110 1010000110 0011111011. 1101111110 001 1080 0111 ν11011010

1010110 011811011101111-, ο 1111110 110010 1111110 0111110110 0 1111011000 νο

100ν0111 1111111 0110101111 1111111111 111·8011108011 111 1081121001: 00110001111811

11111 1100101100 1111100011, 0 10101·ν0000 01111 1000021000 11011110011ε101ο

111 8. 8010101001 0 0010000 11. 10001110 1011111100, 0 0000100100 Τ011110

1100110 10811110 0118111111111, 1100101110 111 0011001000 0001001110 001111101

10111 1101 01001100 1110ν110111.·111011000, 11011111 1110110, 111 1101111 000 0111

1111111110 0000000000 11. 1111100110 0 1010000010 1081121000 111 8111

1Ι08011,0 1101110811, 0 10100 1.10111111100 1110001101110 1088 , 1111 111 111111

111 11000111 1080010110 1101111010 111110 0811 0101· 1100111 11 111010 111 11111110

000110.11101.81111011010 0111101011 .111 0001001100 1101 1089,- 01 111101811010

111110 1101001100 1110111001 1101111 0111010111 1001010010 0 0100111110 11111110

1118. Υ111010.1111 1111108110. 1.0 0110 111180 10 0001011110 0011'1101011111 1101

1111111, 001 111001, 1101 1111101110 0 110811 111111 1101111111 0111111011 0111111, 1

11111111· 11110 111000.11100ι10110 0011011111 111 1.11101101·10 1101111 00110 110811

111·01110000ν1 0118111111111111.
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τιοοττ οροτ Τοι·ι·τε, Μσονττ οτοτιτορτεσσρσε οι ορτεοορσε $οι·

τττοτοο οτ τοτιτι·οοτ :το εοοστοττι $γοσττοτο. νοοοιοοτ στοοοε

το τιοοσ τσσοιο, οτ Μοονοι·οοτ οι: ιιοιτο τιρσετσττσο τετοιο

οιοττσοιιι, οτ ι·ονοιτοτοτοτ· οττ τςτ·οοιτοττι εοοοτοο τιιοττ·τε οσ

στοετοο: εοττ τετο τιιοτοτττστοε οτ τιιιριιι·τεετιιιοε τγι·οοοοε στι

ττοτοτοε οετ ετσοτ τορτε οττοτοοοττοοε, οτ οοττοε τοι·ιο, ιιοΜο

οσσοττοι·ο το οοοι τιστοετ. ττοσττ ττοΜο, οτ οι·στιτορτεοορτ οτ

οτιτεσστιτ στοοοε οσοττ·τετοττ εοοτ Μοτο, οτ στοιοοτιοοτ οοο

Μοο σοιοοε: οοοττιοιοοττιο, οοοττιοιοτιτττο. Ετ σσοττιιτιονττ

τοοοτοε οτ ορτεσσρτ στιοι σσοστττσ σοιοοε ρτττιστροε 8οιοτοτοο

ρτ·οοσορτο οροετοττσο, τοοτοτττιτοι·οοτ οτ σσοττοιτιοονοι·οοτ οοτιι,

οτ ττ·οιτοι·οοτ το τιστοετοτο ττοοιιισοτστιιοιω. Μσιτσ, τοοτττετοι·

οτ ροτοτ·, οσε εοιοοε το τιοσ ττ·ττιοτοττστιο, οτ τιοεσττοοε Μτο

τοοτοτοοε. Βστ,τοοιοε οτ στιεοσι·οοιοε, σοττεετοιο ττστοτοο, οτ

τοΙο σσοετττοιιι ιιιτττοττε οστιτε, ετσοτ ροτοι· τισοοε, Μτ τοστοτ

ετιτνο οοττοο οτ σσιρσιο οοεττο: Μτο οσε τιιιι8οοττι Μιο

σοοτττοιο τιοτιοτοιιε, Μσο σσοτσε τιιιτιιοοσε τττοττσ οοιιισο

εττοτ οστιτε, στα τοσο Μό ρστττα)οσοτ οπο: τττο οι·οτίσσ, οτ

οσε εοτοοε το τοο8οο ττττιοτοττοοο οτ οοοοεττο, ιισο τοοτοιιι

τιτ·στιτοτ· οσε, εοττ οττοττι ρι·σρτοι· τοτοτοτοτο ιοτιτοιο οσεττ·σ

τοοιιοετοι·τσ. Αοτιοσ σιοοτο ετιεττοοιιιοε στο νοεττο οτιοτττοοττο,

οοο ιιοοτο τισοττοε οττνοιεοιο οστιτε οετ, Ματ οσο οσε

ειιιτιοε εοεττοοιο ττο τετο εσοτιιοιιτσοτο, Μτ ιιοτι·οτ οοτιτε:

τί Μο Με Μαιο το τσιι·σ οποσ, εσίσττε ττοιισ το στοί

τοτο, σοοο οοο οστο το ποιου οίστοττοι σοτστττοτ /σσίσττε,

«στο τοπτιτοι οσο υτττττε [Μοτο του, οιοττο οτε Μπι οτ σσ

σττοττοπο οποιο, οτ οτι το Μοτο οιτττοιο σσοτε οιοισ , "το

τσοτοτιτ σοεττοιοοτσ. Ιττσοσ ττο τετοοι Μτοοιοε τιοτιοι·ο νοεττοοι

σοοετττοιο, Μσττισττσ τοστοιοοε ττο τιστιστοοι τ)οτ, οτ στο Μ

ιοι·ο τοοοοετοττο, οτ οσστοετοο Βστιιοοοο (τ). Ετ ττο οττο σοοεο

Μτο Με τττσοι·ο τοσττο ττο τι·οττ·ο Οττοιτσ, Μοτο οοο τοτετ

οοοσ ρι·οοτοτττο οττ Με οσοι τττο τιοοροι·τοτο Μοοι οσιοτοοε

ιιιττιτ ττσοοτο τιτοσοττ, εοτττοοτ ΕΟΠΕ. εστ. ττο Ι.ιισοοετε,

οτιτττντ στο τισσ, Μσττ τττετοτοττι Μοτο, Ματ τοσοοετοι·τοε

οοετοι· οσο τιοτιοττ οτετ τ). οσττττσε, οτ τοστσ ττο Με, τιοτοι·,

τοοττοοι ιτιτοοιιι ττο τισσ Μσττ τοοτεττε: Μσττ οοο τοοοοοντ

ττ·οτιοιτι Οτιοττοτο τοοτστοιο, οτ Με τοτετεττε τττοοι τοττιτ

ρττσι·οτο εττιο τττοττε νοετι·τε, οτ ετοο οττΜσ τοετττιισοτσ, οτ

οοο οσο οιοττο, Μοοτοιο οοιιιττοε οσο ντοτ το $οι·τττοτοιο θ).

Μσοσ τιιοοιτοτο τιιττιτ στοοτο στττοε, ττο τιτ οοο τοοττιτο σοι·

τττοττε οσετττε σσοοτττε. ττοτο.

(τ) Φωτο τσεεο τ'οι·οετο ο Μοττ τιτοτττττ σσιιιιιιοεετ ττο Τσι·στιττσι·τσ,

ρω· ιιιοι·ττοι·ο οτι οιιοτοιτιο οσετ εστοοιιο, οσο τιρροι·ο στο ρι·οεοιιτο οσ

οοιοοτιτσ, Μο τ! Μτιι·τοτιο ο τ! Βιιι·τιιιττ σστιετιτοττοτοιισ (οροι·. οττ.,τιιιο. το,

οστ.529, τοτιι.τ), οτι'οεττ εοεοτεεο το ροι·ττ ττοττ'τττιροτοτσι·ο Ατ·ι·τεσ ιν

ιιοττσ εστειιιο οοετστιοτο ττοττ'ιιιιττρορο ττοττιοι·το, σννοι·σ οοο νστοεεο ττ

τοοοτ· μοι· τσι·ιο το τονοετττοιο ττοττο στιτοεο, οοο τ ρορτ 0ι·οοσττο οττ

Πιτιοτισ Η ετ ετστιονοτισ τοεττοτο οτ ρι·ττιστρτ εοοστοι·τ , ο τττιοτιιιοτιτο

οτιο ο8ττ τ'σειιο ετιιιστιττισσ, σσιτιο το οι·τιοσ Μοτο τοτττ τ ρτσοσττ τττοοεττ

ττο'ειιστ τοιιιρτ. 0οιιτοοΜο ετο τ! οπο, ο8ττ ο οοι·το στιο Τστ·στιττστ·το

οσο ττσιτοττο οεεοι·ο τιοστι ρι·τοστρο, ττο νοστετ ρι·οετοι τ'οττο ο Μοιιτσ

ττο τοεστο εοι·τττο οοΙΙο ρι·οεοιιτο ορτεΙστο ττ τιισιιοσσ 0τονιιτιοτ οι Ποτ

τοι·ο. οι Μοετο ι·ο8στο τισ ροι·τοτσ μοι τττττοεοιιιοτιτο ττο! Βτοτσπαττο

οτσ_σταττοσ οοτ $οτ·οτ Μαστοί, Μ!. ΙΙΙ, με. 96τ-69.

(θ) ττο Μοετσ ττ·οττο ττοττο ορτετστο ετ ι·τσοντι οτιο σετετονο το (τοτ

ττιτο οτι ιιισιιοετοιο οοΙΙο ι·οοστο οι 8. Βοτιοττοττσ, τττροιιττοοτο ότι Μοττσ

οι 8.ντττοι·ο οι Μοτετοττο; οοο τ! ι1ιστιοσσ.0τονοοοτ ττο τινοτι τ! εο

"πιο οττοι·στιο εστ·τεεο Μοετο τοττοττι; ο οοο Τσι·στιττσιτσ, ιτοτισ οε

εοι·ο ετοτο οοτρττσ ττοττο εοσιιιοτιτοο, νοεεὸ τοτΜοτιιοοτο τ ττιστιοστ (τοτ

τοτ·οετ, στιτιττοοιιττσττ ο οοτοτιτ·οτο τ τττνττιτ οτττιτ, ο ιιιττιοοστοοττσττ , εο

οσο στιτιοτττεεοτ·ο, οι εοΜοετι·οι·ο τ τοι·σ τιοτιτ , ο οι σοοστοι·ττ ττιιτ ειιοτ

ετοττ σσττο εστο νοεττττιοοττι.

(3) ττ ιτιστιοσσ τττονοτιτιτ ορρι·σττττο ττοττ'σοοοετοτιο οι Μοετο τοττοι·ο,

μοι· τοι· τιστο οττ'οτιοτο τττσσιιτττσ το τοοσοτιττο ττοτ ιτιστιοετοι·σ οι ττοττοι·ο,

ττο το Μοττ οτοιισ το ρτ·τιιστροττ τ ττ·οσοοτσστοΜοοτο εσττττ τιισστιοετ

τιιντοττεττ οσο ττοτο 0τιοιττο , ο τ'οτττιτσ οι ρτ·τσι·ο εισοσττττιτσ σττ ιιειιι·

Μοτο οτι ττ·τιτο 0τ›οι·το ττττιτστο.

ΧΙΧ.

[ΜΜΜ στ·στ·ι·οοσστ·ο οτ τοττιστ-τ σσοτοτ·ιιισ το ροοσοοστιτο οσ

ιισοτσοο οοτ ι·οσοτσ δ0.92υτο7ΙΝ0, ο οσοσ στον οπο

στιίο.εο οοΙΙο αποτο οοττο οοστοιο στ οισοοετοι·σ οί δ. πιο”

οτ οίοι·οιτττία.

(τ090, 22 Μοτο).

ττο! Μιιττοτιο, ο Βιιι·οτιττ, κι". .τστ·τρτστ. οτ Μστιιιπιοιιτ. οσττοτ:τ. τοιιι. τ,

οστ. 598-99.

το τισιτιτοο τ)οτ σοοττιστοοττε, Ροτττε, οτ Με, οτ 8τιτι·ττοε

εοοοττ. Νστοοι οεεο Μτοιτιοε ττττοτττιοε τοττο οι·οιοτοιτι εοοστοο

τοοττ·τε οσστοετοο οσοετττοττε, Μσττ οοο ΠΜ Ποτ (τι·οττο ττο

τοτττοοοο οσστοετοο οι·στιτορτεσσροε οτ εοτνοε, τιοροι·οιιτο

εοιοιοτ οοτοι·οτ ι·οοτε ρισντιτοτιττο, ττσοσ οτ σσοσοοο, οι·

τοοοοσ οτΜο σσι·ι·στισι·οοοσ, οσστοετοιο Μικτό δστοπιτοτ,

Μοο οετ εττο το οι·στιτοιιτεοσροτο ττοτοτττοοσ, οσοι στοοττιοε

οττ εο ροτττοοοτττιοε, Ι)στιιτοσ Βοσ, οτ τιοοτοο Μοττοο εοτοροι·

τττι·στοτ, οτ Θ. τττοτσι·τ τοοττ Η, οτ τοσοοετοττο τοοεετττοοετ,
Ο

οτ οστοοσ τττσσοτιτο οτιτιοττ, οτ εοσσοεεοι·ττιοε οτοε, οτ τοσ

ιιοστιτε τοοεετττοοεττιοε, τοτο ρι·οοεοοτττιοε Μοοι ττιτοτ·τε. 8τ

ιιιτττ οττοοι ττισττσ οσοσ οτΜο οσοσοττσ οσοτοετοτο 8. Εττοο

οτ δ. Μοττοο ττο Αποττοί, οτ 8. Μοι·τοο ττο δι)ιιρτ, οτ δ. Μο

ι·τοο ττο δσοσττο, οτ δ. )'τοσοοτττ ττο δτοιιοττο, οτ 8. Εντετ

ττο Νασο, οτ δ. Αττιτιτσεττ ττο Μο, οτ δ. Αοττσοτιτ ττο Μοτο,

οτ δ. Μοι·τοο, οτ δ. Βοττιοτοο ττο Αφτο Μοτοο (τ), ττο οτ

ιιισοοστιτ ιιιοεετττοοεοε τιοτιοοοτ, τοοοοοτ, οτ ρσεετττοοοτ οτι

τοτοττι·σ το ροτροτοοιο. τ)σοσ οττοιο, ττι·οιο, οτΜο Μιτο

τιστο οσ τοοσιο, Μο οτ ττοτοσ εοοτ ο ττστοτοο ττοι·ο, οτ

εσοσττοτσοίατο (δ), τοοτι·ο τοτττστε ()οετοοττοτ, εορτοτττστσ οισ

οοετοι·τσ οσστοετοτο 8. θοσιττττ, οτ οσστοετοοι δ. θοοοεττ,

οοιιι στοοττιοε _τοιο οττ εο ροτττοοοτττιοε. Μοοτοτοτοττι το

εοροτ ττοστιοοο ττοτοτττοοοο τττοσοσεσε (σ). Ποοσ στοοτο Μοο

εορτο οτιιττοοε, ετσοτ Πσετοτιττοοε ι·οιτ οτ ττιττοκ ττοτοι·ττοοοε

τιτοοττιτο οισοτιετοιτσ οσιισοεεττ, ττττοο οτ τοοσοσοεεο οεεο

εοοστττιοε, εοτνο το σττιιιττιοε τοΜι·οτιττο οτ τισοστο εοοστοσ

τοοτττε οοστοετοο ττοτοι·ττοοοσ. @οσο ετ ιιττΜτε τοοτιττι, το

τττοιιττι, ΜΙ εοσσοεεστοοι ιτιοστοττι , οτιτ οττΜο στοοτοσ

ροι·εσιιο τιοοο ττσοοττοοτε οτ οσιτοτιοι·οττσοτε οοττοτιι Μτοοτττ

τοττ·τοοοι·ο, οσο τιοσ Μτοοτ νοοοτσοτο , εοττ ο ττιτιτιιττιοε

εοοσττιο τιιοττ·τε οσοτοετοο εοΜοεττοτοε, οτΜο οοοττιοοιοττε

ντοσοτο στιττττοτττε, ττοττι ττοτ στιιοττιστοοττε τοσοτιοτ, τιοσ

(4) το εσρι·οοττοττο στιτοεο εσοσ το τετοεεο οοοτοιορτοτο οοΙ τιτ·οοο

Μοτο οττσ οι ‹τσοοιτσοο ττο! 1089 (ιιτιτιι.Χνττ) , ο‹τ οοοοιτστιο ττοττο

οοο στιτοεο οι 8. Μοτ·το ο τττ 8.Βοτ·τιοτο οι Ασπα τττστοσ, στιο εοτιι

τιι·οτισ ο8ετιιιιτο τιττο @τι ιτσοτιτο. τ.οσιιττο Μοετο ο ρισρι·τοοιοτιτο οοο

σστιτοι·ιτιο στιο τ'οι·στΜεσονσ Εττ,στιο το ττοττο ττσιιοιτοοο οι Οσετοτιτττισ

ι·οεστσ οι Ωοεττοττ, ετσοσιτιο ορρι·οεεσ τ·σοτ'οι·τιιιι οιττιτιτττσ το ‹τοτιοιτσιιο

οοΙΙο στιτοεο ττοτ 8ε. 0τστετσ ο 0οιιοετσ ττιττο ττοττο ετοεεο £οετοιιττοσ,

ττιιτ οοο Μοτο Αι·ιστιο ο ‹τοττο εστι ιτιοτττ·ο Υοι·ο (νού. τισιιι.ΧΠ).

(5) 8σοστττοοπτοΙσ , ι·οτο τι τττι·ο @τι οστιτιο , ο μι· νττο οεοοττσο ο

εστττοι·το Μοτο ιιισιισσα. το ροι·ο στιο οττι·τιτιοοττ τισεεο τιιτοοοοι·ετ το

ττοττο ροι·στο, τοστ·στιο εορροτιοτιττσ , οοο νοτ·ο ιιοττο εοο νοττονιιτιιο

ντνοεεο νται' εστττοι·το ο Μοετ τοοιιτισοτο. 8τττ`οτττι τοτοτ·ρτοτοιτσιισ τοι

ττ ειισ τ`στιιτοτοοιιτσ ιιοτ οοετοττισ οτιττοτιτεεττοσ οι ττισττο τίτστιοο εοι·ττο,

τττοεττ·τ Μι· τιοεσττο ο μοι· ι°ἰσστιο22ο, ο τοτνστιο οιτοιι‹ττο οι ιιιοτττσοι·σ

οοτιεσ ττστοοεττοσ, το Μτιττ ο το νοττσνοτιιο ο το τιιτιτοτ·τοετιιιτι νοι·τιτοττο,

ετ οεττ·ττιοονοτισ μι· νοτο ο ντνοι·ο τιοττο ττσιιιοεττοτιο ροτοττ νττο εο

τιιτοττοιοτο οττο ιιιστιτιστιτο τιοττο νοεττ , τιοττο τττεστρτττιο ο οοΙΙο στοιισιιι,

μοι· το στιο ττοοστοτοιινοτιετ ιιισοισοτιο οτ απο σ τιτοιοοσττοτο, Μοτο

τ'τισ τιστιιτο ιιοτ ('σοτσο οοΙΙο τ·φιιτιοττοα το 8οοεοτ·ί.

(ο) Ποσοο ττσιιτι το Μοτο ττοττο ττοοτιιιο ττοτττι εοο τττοοοετ , ροι·οτιο

τ'οττι·ο τιιοττι ορροι·τοτιοντι οτ τττοτττοτ σ ι·οοσττ οι Ωοι;ττοι·τ; ο Ωσετιιιι

τττισ τ'ιινοτι ττττι ττσιιτιτο οττο ετοεεσ ττιστιοετοι·σ οι 8. 8τιτιιτοττισ οσο οττσ

ττοτ τ08ττ (κατ. Μοτο ο° ?Νω

το
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οοι·ιο ιιι·ιπο_οι ειοιιιιι ποι·ιποποιιιο. Ποιο Ιιοι·οιιο, οππο οιι

ιποοι·ποιιοπο !)οιπιιιι πιιιιοοιιπο πο, ιππιοι. Χ!!! ιποποιο

οπτιιιο πιο ΧΧ!! ω.

Επο 08ο !ποιοι·ιιοιιοο οοοιοοιοο οτοιιιοπιοοοππο ιποιιπ

ρι·οπτιο ιιι·πιο, οι ιπ ροι·ποιπιιπι ιιι·ιππιπ οοεο οοποοο.

Επο νιτοιιιπο οπιεοοππο (θ) ιποππ πτοπιιο 1ιι·πιο.

Επο !ιοιιιιιιπππε οπιεοοππο (3) ιιιοππ ρι·οπιιο ιιι·πιο.

(ιοποιοπιιπιιο τοκ οι ιιιποιι ιιοτοιιιοιιπο 1ιππονιι.

νοι·ο ιποιοι· οιιιοποιπ ιππιοιο 1ιι·ιπονιι.

Ζοιοιιιο ποιοι· οιποποπι ιππιοιο ιιιπιονιι.

Εοιπιιο ποιοι· οιποποιπ _ιππιοιε ιιι·ιτιονιι.

Εοοιοι·ι ι`ι·οιι·οο ιιιιιιο 1ιι·ιπονοι·πιιι ω).

Μοι·ιοπιιο ιιιποιι οι ιιιιπο Εοποιοπιιπι ίιτιποιιι.

@ο Βοι·οποοι·ιπε πιοοοιιιοποιο ιποποοιιπο ιιιιοι·ιπι.

Επο !)ιιιιποιιπο ιπιοι·ιπι. -- Επο ιιοι·οπππο ιιιιοι·ιιιι. -

Επο Ψιιιοιιππο ιπιοι·ιιιι. - Επο Ει·οοοοπιιιιπο ιιιιοτιπι. -

Επο Βιοπιιοππο ιπιοι·ιπι.- Επο Ροιι·πο ιπιοι·ιιιι (δ).

ΧΧ.

00.1Π',4ΝΤΙΝ0 π: πι δαπΙίπι·ί πποΙοοια οΙἰ απ” αΙ1Ιιππποπατο

Ιο ρι·ποο οοπ.πωΙππίπί ποι .απο υποποίοι·ί, ο ρι·οπιοι1ο Ια

ΙίΙιοπι οσπίππ:ίοπο οι ποιοοοι, ποΙΙο οΙιίοοο, ο ποι .τα

απο τοπία .πιο ρτουίποία.

(..............‹ο›).

11ο! Μοι·ιοπο, ο Βπι·οιιπ, Ροιοι·. πωπω. οι πιοπιιυποπ1. ΟοιΙοι:ι.

ιοιπ. 1, ποπ. 596.

Επο ιιι Βοι ποπιιιιο Εοποιοιιιιιιπο τοπ οι ιπποκ 8οι·πιπιοο

οιι ι·οπιοπιπιπ οπιπιοο ιποοο, οι ποι·οπιπιπ πιοοι·ιιπι, οιπποει

ποοοιπιιιο οοποποιππιποο οπιοοοεοοιπιπ πιοοιιιιιι, οι οιιοιππι

πιιποιππιπ 8οι·πιπιοο , οοιιιοοι οοποπιιιιιοι·ππι , ιιοπιιοιπιι,

(1) Πποπο πιιιιοοοιο εο!ο ποπο επιι·ιιποιι ο8!'ιπιι·οιιοι·ι ποιιο οπο

νοιοπιο. Ι.ο ποπο!ι ποοππιοι·ιο ιι·ονοποι οοιπιπιποιο εο!ιειπιο πο!!ο οοι·ιο

ποι ι·οπο!ι , οοιπο πο!!ο ππο πτοοοποπιι οι Εοοιοπιιιιο ( ππιπ. ΜΗ ο

ΧΥ1Ι), ροι·οιιο οοπ οοιι πο ονοοπο ι! πιι·ιιιο ιπ οπο πιο ιοι·ο πο

ιοειο ιοπιποι·οιο.

(ο) νοεοονο οι Βοιιο (νοπ. οοπι·ο π° ΧΥ1).

(8) Υοεοονο οι οιιο (πιο που) (νοπ. οοπι·ο π° ΧΧΠ).

(4) Ι.'οοπτοοειοπο οποιοπι /ι·πιι·οο πιο”, οοπιο ιιοιπιποιιοπο ιππι

ιιιππο!ο, οοπΓοι·ιπο !'οπιπιοπο πο ιπο οοπτοοεο πο!!ο ποιο οι ρι·οοοποπιο

πιπ!οιιιο πο! 30 πιπππο 1080, ποιο , οιιο Οοοιοπιιπο το οι ιΞοπιιοι·ι

ονοοιιο ιπο!1ι 1'ι·οιο!!ι ποιπι·ο!ι, ο οιιο ιοιι ιοοεοι·ο Ριο1ι·ο , Μο·ι·ιοιπο ,

Τοι·ιιιπο ο Τι·οοοιοι·ο. πιο εοιπ!πο ιοπιο πιιι ρι·οιιοιιιιο , ιπ πωπω

οιιο ιο ειοειοο ι.ιοοιοπιιπο ιπ ππ οιιι·ο ποοπιποπ1ο, οιιο ρι·οππι·ι·ο ππι

οππι·οοοο (ιι° ΧΧ), πτοι.οοιο οι νοιοι·ο, πο Βιι οιιι·ι ποοοοιι , οιιιιοπ

ποποι·ο ππο!ιο πο! οοποπιιιποποιο, ι·οποιο πο!ι'οεοιππιο πο'εποι ιπο8

διοτι οπ οπιοποιι.

(ο) @ποιοι π!ιιπιι κι ιοοιιπιοπιι απο πιο!ιο!ιι!πιοπιο πιοποοι πο!

πιοποοιοι·ο πι 8. 8οιπι·πιιιο.

(θ) @ποοιιο πιπ!οιπο οπποι·ιιοπο ιπππιιιιοιοιποπιο ο Ποειοπιιπο το

πο!ο οι ιΞοπ!ιοτι, ποιοιιο ίπ ι·ιιι·ονοιο πο! ποιιο 1ι1οπι·ιπο ιιοπτπιοι·

ποε!ι οτο!ιινιι πο! πποποοιοι·ο οι 8. νιιωι-ο οι 11ιοι·οιειιο οοοιοιπο οι

ππο πτοοοποπιι πιπ!οπιι ποιιο οιοοεο Οοειοπιιιιο, οπ οιι'ιιιιι·ο οι ι1ποπο

οι·οινοποονο οοπιιοι·ιιοπο. 8ο!ι!ιοπο ιποποιιι ιο ποιο πο!!ο οοι·ιο, οπ ιι

Μοι·ιοιιο ο ιι 11πι·οππ ιο ι·ιι'οτιεοοπο ο! 1080 ο ο! 1000, ιο ιπι1.·ινιο

ιο οι·οπο ποοιοι·ιοτο οι ποιιι ππο οππι, ποιο!ιο οοι·οιι!ιο ιποοοι·οπιο,

_ οπιι οοπιι·οππιιιοι·ιο, οιιο 0ο5ιοπιιπο, πο! ποπιιι·ει πο' οποι ποοοειιι

οι οπωωεο, πι οοποπιιιπαππιο ο πι ποπιο ιποοοιποοο (οοπαιπππιπι

Μπα) οο. ω., πτοιποι1οεεο πο! 1080 ο πο! 1000 οι ι·οοιιιπιτο ιοπο!

ιποπιο ιο ποοιπιο οιιο ποπ!ι οιοοοιοοιιπι οππι ονοο !ιιιοι·ο!ιποπ1ο πο

ποιο οπιι ιποποοιπιο, ο οοπεοπιιιο οιιο ποποοοο ι'οι·οινοεοονο Ι1ποπο

(νοπ. εοπι·ο πππι. ΙΝ!! ο ΧΥΙΙΙ). ΙΙπποπο ποι·ο πιπ ρι·ο!ιοιιιιο, οιιο

ποπο πποειο ποποιιοπι οπππιιιο 0οοιοπιιπο τιιποιιοεοο ιποπο οπι!ο

ποιιο ποοιπιο, ο οιιο ιπ οππι·οοεο, ι·ιποιιοειι ο οοιιιιιΒιι ιπιπ,ιιοτι, πιο

ιποιιοοεο ι·οιιιιιπιι·!ο. !π οπποειο οπιι οοι·οιιιιοει ο!ιιιιιποιο ο ι·οοιι1πιτ

οοεο οιιο οοιπονο οοπ πιι·ιιιο, ποι· πο οππππιο οιιο ιο ποπονο , ο

ροι·πιοιιονο οιιο οι ποποοοο πο! 1080 ο πο! 1000. Ι.οοποιο ι·οοοπο ιπ

οποοιο ροι·ιο πο.ιι'οπιπιοπο ποι ποιιι Μιιπι·ιπι, οιιο οιιιιι·οοοιοι πο! ιπιο

ππωοπο Μοπτπ|ι ποι 5ιππι ιΙΙιισιτι, νοι. !, ποπ. 040-41.

οοιιοοποπιιιιιοιιο, ιιι ιπο.ππ Ιιοι οπιπιποιοπιιο οι ιιοοιι πιο

τοιιποπο οι ι·οιιιιο; πιεσε οποιο οπιεοοποιιιο οι οοοιοοιοο,

οι: πιοοιιγιοι·οο ιιι ιιοιιοι·οπι !)οι οι Β. Ροιι·ι οοποπιοο οι·

πιιιοιιποο τοιιιιοπο. !ιοοιιιιοο οιιοπι οι: πτιπιιιιοο οι› ιιοο

ιιπ ιπ οιιιοο πιο 1ιποιιιοι· ι·οππιιπιπιπ πιοπιιιιο. Ει ιιοοο

ιοοιοιιπι οι οιιοιιποππι οπιιιιιιπο ιιιιι·ο ι·οοιιπιπ πιοππι ποοιιιο

οοιιοιιιπιπ οι οπιπιοτιππι ιπ οποπιιιπι ποιοι·ο ποιιο. Ποιοι:

οιιιπιο οποιο πιοπιιιι 1ιποιιιοι· πιοπιιιιο οι 1ιποιιιοι οι

1οιιποιιι ω.

ΧΧ!.

ΤΟΜ915Νο οίππίσο οι ΜΙιοι·οπ ροι·πιοΙΙο αΙΙα Μπάσο .πιο

ποπιο: ΙιΉΜΤΤ.4 πι πίεροι·ι·ο ο .πιο ιαΙοπιο πιο που

οπο: οι Νιιι·οπο Νιοιιπ ο οι ιι!οοοιιο πο Εππι·οο πιο οπο::

οιΙιποαιο; ο Ινιιιωττο οιαΙιίΙΙ.ι·οο Ια ποιο.ποπο οι @Με

ποσο, ιΙοΙΙο παώ οίοια Ια οοιππίιο, αοοἰὸ "οποιο ίπ ροτ

παω ίπ ποιοι·ο ποπ' ιιιιποιοιοι·ο οίοο ο· οΙιί τοποοι·π Ια

ποοοίποία.

( . . . . . . οι ).

Βοι 1111. Ατοιιινιι οι οοι·ιο. Οοπονο, ποιοι. 8οι·ποππο, ιποπ.. ι,

ιιπιιι. 1 (0).

ιιι ποπιιπο !)οι ποπιο οι ιιιιπιπ οι εριι·ιιπιπ οοιιοιπιιι.

Αιιιοιι. Ει οπκιιι οιιιο ποιπιπππι ποειι·ιιιπ ιιιοεππι ιιπππι.

Ει ιιιιοι·οοποπιο πιο ποπιο ποπιο οι πιοι·ιοεο, εοπιποι·οπο

νιι·πιιιο ποι οοιιοιι·ιοο πιοι·ιο. Επο ιππιοο Τοπικοι, οιιιπ

ιιο!πιιιοιο πο ποιιιιο Νιιιιτιι ιιιοιι·ο ιποο. ιοοιο πιο οοιιο

πιο ποπιο ο ποταπο πιοοΙΙοιιοι, οι πο ποπιο πο ΙιΙαο.ιοπο

πο οορι·οοω), οι ιοιιοι·οιι πιοιι·ο πιοο ποιιιιο. πιιιοιο, οπιπ

ιοιπο οι ποιοοιπ οπο. Ει οπο πιοιιιιιιοπο οπ ιοοιοι ειππο

οιπιιιο ποπιο ποιοι. Ει οπο ποπιιο ιιιιιοιο ποπιο ιπο οοιιιι

πο ειιιιοιιιι, ο ποπιι πο 1ιΒιι, ο ποππ, ο ποοιπ, ο ποπιο

πο ιιιιιιιποοο, οιιοπποοοποο, ο ο8οι·ιοιπ. Ει οοεο ποιπο πο

πιιιο€οιιιοιιπ ποοπιιοο οι οοιιοε, οι οοιπιιοο, οοιιοε-ι πιω

ππο οπιπ οο ποιπο ο ιιιοοοπο πο οοπτο.ο, οιιοοιιπιο πι·ο

ποπ ειποπι οιιοποιιπο οι! ποποιιι, ποπ ο 1`ιιπποπιοπιοιο πιιιιιι

ο ιοοπ, οι ποπ οποοιιι πι, ποιιοιιιιπ ιοοιιιπ, ποποοιοιιι

ιιι οοιιιποι·, οι εοιππιιοιππιιι ιπ πιοιιιιπι πο ιιιιποι·οιοι·ο. Ει

οιιοποιιπο ποπ οπποι οιιεπ οι! ιοιιοτοππο πο ιιοιπιποο πο

(7) Βοι!'οι·ιπιποιο ποοπιποπιο, οοιειοιιιο πο! ιποποοιοι·ο οι 8. νιι

ιοι·ο οι ιι1πι·οι,π!ιο, ποππονο, οοιπο !ο οιιοειοπο ι ποιιι 1ι1οπτιπι, ππ

ειΒιιιο πι πιοιπ!ιο, πο!!ο οι οπι ιοοοιο οπιοτιοι·ο οι ιοππονο ιπ οποι

1οι·ι Βι·οοι οοεπιπτιιιπ, ο πο!!ο ποοιοι·ιοι·ο .ιιιιιιοινι·οο, νο!ο ο ππο

ιιποπιο ο πτ·ιποιπο.

(8) Μι ποιο οι πποειοι «τοπιο οπποι·ιιοπο, εοοοππο ιι Μοππο (νοπ.

ιο ποιο οοπ.), οι ππο πο! εοοοιο Χι ο οι ρι·ιιπι οππιπο! Χ!!, ποτο!ιο

πποειο Τοι·ιιοπο π'Λι·ιιοι·οο, οι οπι ιο οπο!ιο ιποιιιιοπο ιι Μπι (Πο

ω. απο., πο. Π, ποπ. 037 , οπιι. πιπιοπ.), ιι·ονοοι πο!!ο εοι·ιο πι

οποι ,οποιοι ποοιοι·ιοι·ο ιπ ιοιππο οι! 0ι·ιοοοο , οπι ι! ποπο ιιιιιοΒοι·ιο νιι

οοι·ιεειο πο! 1073 (νοπ. εοπι·ο ππιπ. Χι), οπ οπιοι·ιοι·ο ο 0οιπιιο Ι! ,

οιιο ι·οεπονο ιπ Αι·ιιοι·οο ποι 1181, οοιπο οι πο πο!!ο ποπιο οιοι·ιοο

Μπι (πρ. πι., ιιιι. !! , ποπ. 100 ο 937, οπιι. πτοοπ.

(0) 0ποειο πιπιοιπο ίπ ππιιιιιιοοιο ποι· ιο ρι·ιπιο νο!ιο πω· οποιο

ιπιιιο!οιο οι.πωω ππιτπιο πιοπωιιοπ1α, Μάιο πασα "πιο ΟιιιοοΙι ΛΙ

»Με (Απεποι. '!'οπι·ιποι·., οι: τοπ. 1πποΒι·., 1830, νοι. νοπ. ιιι-τοι.),

ο οοπιπιιοιο πο ππο εοοιοιιι πι ποιπιιιι ποιιι (νοι. !, ο!ιοι·1οιι·., οο!.

°704-05-00). !! Μοππο οιιο ιο πιοπποεο ο !ο ιιιποιι·ο, ποπ 5ο ποοιποι·ο

ο οποιο (οιιο ππο οοι·πο οπποιιοιιπο ιο !ιπππο ιπ οπι ο οοι·ιιιο, 5ο

οιιο ιποι·ιπιοποιο ο οιιο οοιιοπιτιοποιο. Α ιπο εοιπιιι·ο οιιο οπποι·ιοππο

οιιο ιποι·ιπιοποιο , ιο οποιο ο ππο οοι·ι·πιιοπο πο!!ο !ιπππο οτιπιποιο

πο!!ο 8οι·ποππο, οιοο πο!!ο οοιιοπιι·ιοποιο ο !οππποι·οοο.

(10) !.'οπιοι·πο νιι!ιιππιο ιιι Ναπι.τι οποιο".

(11) Ι.'οιιποιο νιι!ο οι ΟαΙιπισ.

(Η) .4πσοοιΙΙα, οπο ι'απιοι·ιπαι, ιο «ποι |πτοΙΙιιι πι ι”οι·πο :πιο πιο·

οπο, πι πιεποτιιο ο οπο ιιιιοπιο.
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οποιοο ποιοπο πο ποιοδο ιιιοοιιιι, οι πο ιιιοοοπο :πο οοοι·οο,

ποπ ιοπιοο, οι ποπ ποππο οι ποπ ποποιοοιιο οι οοιι.ποιιο

πιοοιιο, οι. ποπ ποιιο ποπιιπι, οι ποπ οοιοι·οππο οπ οοιοι·ο

πππιο ιοοοι·ο, οοοοι·ιιι·οιιπο, οποιο οιππο ποιιπο οιιιι πο

ιπποι·ο, πο ι“οιοιποο, οπ ποοιοι·ιιοο, οι πο οπο οιιιοοιπο, οπ

ιοιοιποι·ιπο, οι οοιιοιοο πο οοποιιιοοιο, ποοοοοιο, ποπ οιποοι

ποιιοο οιιποοοπο,.=ποπ ιιοι·οπο, οι ποπ ιι_οοιοι·ο.·Ειποποοιο

ππιπο πο ιποοππο ο οοοι·οο οοοοι·ιοοιοπο οπιισιο «καποιοι

ιοοιοιοιππο ποιοιοο οοπο, οι ι”οιοοπιππο ποιοιο ο .ιοποιοπι

πίοι·οοοι πιο οπο, οοπι ιοποιπποιπο οπ οοοοο ίοι·πιο πο

οοοο, οι οιππο πο ποοοπιοοι·ο, οι ο ποιοιο ππιιιιππιο

ιπιοοο, οι ο ποπο ποτοοο οποιο, ιπι·πιο οι. οπιππο (Π. οι

ιοιο οποιο οι ιοοι οοο ποποο πιποιο, οποι ππιοπιοιο πο

πιο πιοο ιππιοο ιοι·ποοι, οι πο οποιο· πιοιοιοιοο οοπο,

οι πο πισιι οι ιο πιο. οι πιο οι οοι·ι·ο πο οποιο οποι

ποοιιο, οιοιιπιπο ποοο ποοπο πιποιο, οοιπ ππιοπιοιο πο

ιοπιοο ιοτποπι πιιοιο ιιιοιιιιι, ποιο ποποοοι, οι οοοιπι·οοι·ο

οοι οι·πιποποιο ποιο, οππιπι·ιοι πιο ποιπιποο ιο οιιιπι οοοι·ο

ποοο, οι ιο ιποιιο ποοο ιοποιιοοι ι)οοιιιιοο, οι οοποιο

ιιιοιιο, ιο ππο οπο, οι οποι ππιιοιο οπο οιοι ιοιοι· οοποιο

οοποιοι·ιιιιι οπιοο. Ει ποιο οποποιο οπιοποιιιιιοιο ιοιο οι·

πιιποιο, οιοο ποοο ποοιοιοιο, οι πιοοι·ο οοι οοιιιι·ο οοο

ποπ πι, ποι ιιιι οιοτιοιποιο ιο ιοιο οοποιοιιι πο ιιιοοιιιο

οπο, οιοι οοοποι οι οοιππ, ο οιοοιοιο, οι πο ιποοιπο

οοο ιπιο ιοιι·οιποιο, οι οιοι ποιοποιο οπ ποιο, οι ποπιι·ππ,

οι οιιπο, οι οοιοπο, οι οποιο, πο οποιο, οιοοι ιπ ιοοι·ιπιο

ιοι·ι·οο, ο ποιο πιοοπιοοι ιοι·ο οοι·οοιο, οι οπιιιιοο οοι·οιο

οοοοιιο οοπι ιο ιπιοι·πο, οι οοιιιοι ο οοο οοοποιο οπ

ιοποτιιοοι·ο οιο οποιοοπιιο, ιιοοιιι·οοι πιο ποιοιποο, οι οοποιο

ιοοι·ιο, οι οοιιι οποιποοιο πο οοιιο οι πιο" οι οοιι·ιιοιιι,

οι πο ΧΙΙ οοποιοιι, ο πιο οιοοποιοο, πο ΧΧιιιι ποο

ιοοι· οοοιοι·πο, πο οοοιινιιι οοιι·οο οοποιοο, ποι οοππποο

πιοοοοοοι·οοι, οι πο ΠΠ ονοποοιιοιιο, οι πο οποιοπιο οι

οοι·οοπιπ ποι ιοποπι ιι·οποιο ποι οπιπιοπιοπιιο, οι οοοι οοι·

ιοποιο ποιο οιοποιπ, οι ιοποο ιι·οπιιπι·οιπ, οι ποιο πιοποιοιπ

ιο ιοιοι·πιιιιι, ιπ ιιιιοι·ιπι·οοι, ποι, ποι, ποι, οιποπ, οιποπ οι.

ποπ ιιιπιοο Οι·ιποοοι· ποιπι·ι, ποοοιο ο πποπο πιιιοιο,

ποι οι·ι·οποπο ιοιο οποιο (π.

(ι) ποοο ονοι·ο ποπιιο Νιποιο ποιοιο οι οοι·οοοπιο ιοι·ι·ο , ποιοι οπ

οπιιιιοιι ιο ππο ποοο οι πιιι.ιοπο πιο πορτα.: ο πι: ιιιιι·οοο πιοοΙΙιι, ο

ποοο ονοι οιοπιιιιο οπο ιιιοιιο οοοιοιο ιο ιποιιοποπιιιιο ποιιο ιποπο

ποιο, οι οποοοοοοι·ο ποιιο οποιο ιιοοοπο ι'οποι·ο οοι·οοιπο οι οιο

οοπιοι·ο οπποοιπιοπιο οιιιι οιιιιοιπιοιι·οιοι·ι πιο οπιοοο οι 8. οποιο

ο οι 8. Μοι·οπ πι 8ιπιο οπο ι'οι·ιπο οι οοοιο, οπ ππ οοποιιο οοι πο

ποποιιο ποιιο Ροοππο οι ι·ιοπιιι·οιιοιιο, ο οι ποιο ιο οιοιιιοοιιιο οοο

ππο ιιιοοοο ποι Ποιοιο , ο οι οποοοοοοι·ο ποιιο οοοοππο ιι οπιο οοι·ιοο

οι ποιο ποιιο οοοοπποιο ππο οπιοπιιιιιι οι οιοποιιι οπιιπιπιοιι·οιπι·ι

ππο ι”οι·ιιιο οι οποιο οπ πο ο8οοιιο οοι ποποποιιπ. Οποι οοι·ιπι πονοιιοι

ιπιοπποιιο ποιι' ιποιοιιιο ιο ππι·ποι·ιοοιιιιο οοι·οιο οι οποοιο πιοππ ποι

πιοιπιιιο.

(9) νοιο ο ππο: ιο ι“οοι ποι οποοοιιοπ ποι ιπιπ πιο οιππιοο Τοι

ποπο, ο οι ιοιιι ι ιιιοοςοιοι·οπιι ποι ιοοεο (πο Ιοοιι). πο οποσ ποι ιο ·

,οι οπιιοιιο ιι·οοοο ποιιο ποοπιιιιοοιιιοιιο ππιππι απο οιιο απο πο

ποιο ο πο πισιι πι Ειοπποι·ο οι Αι·ππι·οο.

(3) 8οοποπο ιοΒοοοι ιπ ποοοι ιοιιο ιο οπιιι·ιιο ποποιιοπι ποι το

οπιι οοι·πι, ποοοιπ πιοιοιπο ο οοποπιποο οπο οπο πιοιοι·ο οι ποοο

πιιιοπι οοι· οοιπι·π οπο πο ποοοινοιοιιπο ο ι·ιοοοιιοι·οοπο ιι οποιοποιο,

ο πι ιπππιιο ιιιοιοπιιιοπι οοπιι·ο οπιιιποπο οοοοοο ιπιι·οποοιιιο. Α πιο

ιοπιι·ο ιι ι·οιι·οιιοι·ιπ ιο ποπιιιι·ιοο ιονοοο οποοι ιπιιο ιο ιιιιιιιιο οοιοοιο

οπ ιπιοι·ποιο, ο οιπ οοιοπποιο οποπο οποο, οποιο οοι·ποπ οπο οιο

ποοιοιιιιοιοιο πο πιο ο ποιιο 1ι1οποποο. ι

(4) Ωπο οιεπιποο οοοοι·ο οιοιο οππιοι·πιοιπ ποοοιο πιοιπιπο πο 0ι·- .

ιοοοι·ι·ο πιοοιο πι ποππο Νιποιο, ιι οποιο ι·οοππ ιο Αι·ποι·οο ποι οο

ι·πιο ιιιι οοι οποιο οι 0ι·οοοπιιι·ο πο Ζοι·ι (ιι οι ιοι οποιο).

ιιιιιι.

Τοπιιιοπο οι @οποιο οπο) πι Αιιιοκο, οοπο οοποοι·ιο

.πιο ΑΝΝΑ πι: 201ιΙ, οπιιι)οι·ο πιο δοοιοιιιιοπ !)οποπο

ιπι “πιο οι οο!” ι·οοοιι·οιο, ο οιι οοπο ιο οοοιιιιο

«πιο οοιιιουι ο οποιο Μ”.

(..........οι).

ποι πο. οποιοι οι £πι·ιο. ι3οπονο, οοιοι. 5οι·ποοπο, ιιιοπ. ι,

ποιο. οι (θ).

ιο οοιιιιοο οοιιιο οι πιο πιοοιιιιο οοοοιι οιιιοο. πιο

ιοπιοο 'ιοποπι πι: ι.ιοπο (π, οοιοοιοιιππ οοιιο πο Αι·ποι·οο,

οοοι πποπο οποο πο ιοι·ι ο ι·οοιπο οοιοπο οπο, ιοοοιιιοο

ιοιο ποιοι ο οποιοπιιοο·- ππι·ι·οπο ποιοιο ιποπ, οι οιιιοπιιο

ιποπ οι, οιο πο οιι ποιι ιοο οοποιιο ιοοι·ιοπο πο αιι·ποο,

οιοπ οιοοιι ποοποιιιο οποοιιι ιοιιο, οπ ο ιοποι οιοο πιο

οοοοι·ο, οπ οοο ιποοοι·ο ο ιοπιοιοο, ιοποπι ι”πιιο οπ οι

εοοο (θ), ο ποπιιιιιιο πο ιιιοι·ιοπι ποιποι·ιοιπο ο ποοπτο

ιποιι·ποο (ω), ο ποπιιοιιο οι·ιοιοοπιιο ποποιοιιποιο, οππιιι

ιποποπο πο πιιι·οο, οπο ιοι·ιο οοι·οπιοιο, οπο οο πποιοοιιοο

πο ι·οοπο ο οοι·οοιπιοοιιο, ποπιιιιι ιπ ιοι·ιο οιιι·ο πιοιο οι

πιο ο ιιπο οοιιο, οιοοοοιοι οοιπι, οοππο ιπι ιποιοιο ιο

ιοι·ιοιπο, οι οπιοι πο ποιοο οιιοι·οποο ποοο, ο ιοι·ι·οιι ο

ποοοιοπ οπο οοπποποιι οιπποιι·οιπι·ιο οπο, οποιοι ιποοποτιπ

ππι·ι·πιιοο οπο ιοιι·ο οοι·οπιο. ιο οοιιο πο ι·οποπο (ιι) πο

ποοοι·οο ιπιιι, οι ποπιοιιιο ο ιοποι ιοι·ι·οοπ πο ποοοποιοο,

οι ποπιιπι ιπ οποι·ι ιοι·ι·ο οι·οιπι·ιο οπιο οο πο οοιι·ο οιοο,

ο ποιοι οο πππιο ιοοιι ιοπιοο ιοιποοι οπο ποοιπο ιο

οιιιοο πο οι·ιοιοιιιο(ιιι, οποι οπιιιιιο ο ποιοο ο ποοιπο

πο οοι·οο, ο ποπιιπι οιοιο ποοιπο ιο οποιο πο οιοιο ποιο

οο πο οοοοιο ιοιοι Μ) ποιο οοπποιο οιοοιιο, οιοοοπο ππ

οιι·ο, οι ποπιιπι οιοιο ποι,ιιπο ο οπιοο ιο οποιο ο οιποιο,

ποιο οο ο ποιτο πιοο ππποο οοοποιι, οι πο οο ο π·οιι·ο

ιποο ππποο ωπιιιο, οι οοπι οοιιιποοιοο, οιιιποοι πιοι ποοο

ιοοιοιπποιο, ο οοποιο οποιο ποι Βοποιι οοιποιπιο, ο

οοι·ιοιοο πο οποοοιοο, ι”οιοιο πο πιιιο ποιοιο, οοιιο ο

,οιοοιι, ο οπιιοιοιιιο εοοο, πο οιιοπο οοιπ, ποποιοοο ιοοο,

(5) 8οποο ποιο οποιο ιο οι·οοοποπιο. ·

(θ) Λιιοιιο πποοιο οοι·ιο ιο οπππιιοοιο ποι Μοππο ποιιο οιιοιο ποοι·ο

Ηιοιπι·ιιιο οοιι·ιοο πιοιιοπιοπιο οο., νο!. Ι, οΜι·ιοτ., ποι. 768-67.

(7) Οποπο οπο πποοιο Τπι·ποπο οι Ι.οοοπ οιο ιο οιοοοπ Τοι·ποπο,

ποιιο οι Νιποιο, ποι οοοοιιιιοπο ιι οι·οοοποπιο πιοιοιπο. πιο οοονο

οιιοοπιο ιι οοεππιπο οι πο πω, οποιο οι πιο" πο ποοοιο οοι·ιο

ιποποοιιιιο νοι·οο ιο ππο, πονο οι ιοΒοο οοο μπω πωπω πι: 2οι·ι.

(8) πιο πιο οποιο οιι_οιιιο. ι.ο οοι·οιο Μαιο ποπ οοὸ ιπιοι·οι·ο

πιο οιιι·ιιιιοιιιι, οοιοιιο ιι ιι·οιοιιπ ποιιο οοι·ιο οοι·πο ο οοπιοι·ο οπο.

πιοιο |ι·αιι·ι·.

(9) 8πππ ι ποιοι ποι οοι·νι οπο Τοτποπο οοπονο ο Ωποιοπιιοπ

πον·ι·οπο (ιοι·οο οποπαι·πο ο παι·πιιτοιπιι) ιπ οοιιιπιπ ποι οονοιιο; οι

ποι ιιιοποοιιιιι οππιοιιιο πο' ιπιοι·ο πιιπιειιο, οιοο Βιοιοιο ποιοι: , ιι

οπο Βοποι·ο @ιοποπι Ριοι, νι·ι··ι·πιιιι Ροι.ι.ιι ιιιοειιο οι πποοι'οιιιιιιο,

ο ι οοοι ποιιοοιι, οπο ππο οποσ οοι·ιιοοιοτιποπιο ποιπιποιι.

(ι0) Μοι·ιοπο Βοι·ποιιοιππ οι ποπιιπι πιαιι·οπο “ποοο ι'οπιοι·πο

νιιιοοιοιο οι ποιοι ιιιιιιι·οιιιι) οοιιιπι·ο οοοοι·ο πο οοι·νο, ο οποιοπο ποι

οονοιιπ οπο Οποιοπιιπο πονο ο Τοι·ποπο ποι οοιιοιιο ιιιοποοιιιιο: ο

ποπιιιιιιιι (ο πιο ιο πιοπο) αι ιπαι·ιαπι παι·παι·ιοιπο (οπο ιιιιοι·ιοιιο

ποιποι·ιοιπο) πο ποπιιπι πιαιτοπο.

(ιι) οπο απο Μπι οιοιπο (αρρι·οιι·ια) οι! ιπι οοιιο πο! κοπο,

ποοιο οι οοιι·ιιιιοιιιο ποιποοιοιο ποι ι·οοοιι πι Αι·ποι·οο. Νοιιο οπιιοπο

οοι·ιο ποι οιοπιοι οπο, ο οοοοιοιιιιοιιιο ιπ οπο οοοοι ιπιοοι·ιοπιο οι

Μοι·ιοπο ι·οοπιο οι Τοι·ι·οο, οπο οι·πποι·ι·π πο ιο οιιι·ο ποι οοοοιο ιιιι ,

ο πιιιο οοοοιοιο ιιιοποιοπο οι ιιποοιι ιιοπι ποιιο ι:πι·οπο, ο .οι ποοο.

(Η). Μ επτα: πο »οποιο οιοπιιιοπ, οοο πποπιο ο ιπο οπο,

"πιο οιι·οοκιαππο , "οι πιοιοι·πι, ο ποΙΙε ι·ιοιιιαιι.π· πι Οι·ι.οι‹ιιιο.

(οι) 8οπι·ιο ιοι·ι:ι, τοπιο Η. Ωιοι·Βιο.
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ο Βο!!ο!οπτε εποε, πο οπτοτοι·οο, οοπτττο πο τπ!›π οπτ·οτοτο

πο οτ!οτοπἰο, οοιπἰτο πο !οοοπ οπτοτοτο πο !›ο!οπιο (τ).

ο!ι·τοπ πο !τοι·!τοτοπ, πιοἰοι·ο πο οο!το!!οο, ο οπτοτοτο πο

οο!!οο το, εοετοπττπο πο !›ἰ!!ο !1οτοτο, ιπο!οτο πο οπποε,

ο οπτοτοτο πο !›οι·!›οτ!ο σ!). Βππποτ! πο ε!ρπο!ο, πιο!οτο

πο οοπτε, ιποι·τοπτ πο εοοππ, οπτοτοτο πο ο!!ο!ποτ, ττο

θοτοτ! ποοι·ο, οπτοτοτο πο !τοποιο!!ο, Β!ιοοπτ πο !οοοπ ,

.οπτοτοτο πο ιπ!!!ο, οοιπ!το πο !τπτοπ, οπτοτοτο πο τοπο

τ!οπτ (ο). Ετ οπο ροττπο !›ἰτοιπ ιποι·τοπτ ποππτο ο! πτπο!!π

(τ) Ροκ· ιποπεἰοτο οοπο!ετοπιο πο!!'οττο π! ροτιππτο, 'Ι'οτ!οοπο Ιοοο

!πτοτνοπττο ο! ιποποο!τπο οοιπο τοετ! ! 8!ππτοτ π! νοτ!ο οποία πο! οπο

ΒΙππ!οοτο (οπτατου·ί). Ι μπει!! ππο τμ! ποιπἰποτ! οοπο Οοιπ!το πο "οπο,

οω·οιοτε π! 0ι·Ιοτοπο, ο Οοιπ!το π! Ι.οοοπ, σωστο” το Ι/ο!οπ:ο.

(ο) ΟΜοοο πο !›οι·οο, οοποτοο·ο π! ΙΙοο!!πο, οι·ο τρπι·ο οποίων: πο

:Μάτσο (π! οονο!!!), οπο Ιο !πτοι·ροττο ροτ· εορτοετοπτο ο!!ο ιποππτ!ο

πο! πονο!!! ορροττοποπτ! ο!!ο οοι·οπο.

(3) Οοετοπτ!πο π! ν!!!ονοοο!!!ο (τττΙΙα πακετο) οπο σιιπιτοπ π! Βοτ

!τοετο, ο !πε!οιπο Μπορω”, οοετο οορτοετοπτο ροτ· !ο οονο!!ο (πο

αφτου). ΙΜ! οπο ο! νοπο, πο' οπο π!ν!οο !ο εοι·νο8!!οποο πο! Μικτή

ο πο!!ο !'οιππι!πο πο!!ο πποππτἱο οονο!!!πο.

(4) Ι ππο π!τἱπτἱ ποτπἱποτ! εοπο ! απατοΗ π! Μ!!ἱε, ο π! Ροι·ποπ

τεοττοτ τετο οοττο οτττοπ ποπ!! επ ποπππ πιοο οππ!ιπτο οποπι

οι·τοτοπτο. Ιπ !το!οπποο οοτο!πο !πττο ποοο πτοο, οτ πτο

ιποεοτττπο, οτ πο !ππο πτ!!πο, οτ ο! οοΙ !οιοι·ο το οοοι·πτ

ποτ! οπο !ππ!οο τοτ!›οπ! πο πω!. Α (!οετοπτ!πο ποττπ!τπ

τ!πο!ο :ποπ ο!›οοτ !τοποπτιτοπο πο ποπο οτ πο οιππ!ο εοποτπο,

οτ εοποτοο πο!, οπιοπ. Ετ πο! πο ο!κττππι!ποτο !το!ποι·Ιτ,

ο πω!! επϋο ποπ ε!τ, !εττπτπἰποτ ποπο ιποεἰπο τουτο το

Ιετπ οοοπ!ο, οτ πο!οοπτπι· ποιποπο εππο πο !!!πο οπο. οτ

ορτοτ οποτοιπο Χ!!. οροετο!οο, οτ πο ΙΝ!. τπορ!ιοτοο, οτ

πο ΧΧ!!!!. εοπἱοτοο, οτ πο οπο ποτο ροτοτ οοποτπο, οτ

οροτ!οτ ροποπο οπο! οτοτο, οτ οπο! Ιπποετ ττοτττοτο, οτ οππι

πτο!ιπ!π το !πτοτππο Ποτ, οπτοπ, οποοπ θ).

8!οποο (Ροτ·τοπίοπί). Νοπ !ιο ροι·ὸ ροτπτο Ιππον!ποπο οπο!! !”οοοοι·ο, ο

πονο ε!τποτο !ο οπτοτοττο πο οίΙαποτ. ο το ὐοποποΙτο ιποπι!οποτο ρἱπ

ονοπτ!, πιο οπο! απτο π! πΙΙΙιτο Ιοοεο ππο!!ο π! Μοτο” πο οαπτο (!”οι·οο

πετ οοπῆ οτττ!!›π!το ο 0οπποι·Ιο πό οίΡαοτα.

(5) Ιτο πποετο πἰρ!οιπο ροππονο πιτ ετ!ε!!!ο π! ρ!οππ!›ο, ορροεο ο

οοτπἰο!πο, οοπτροοτο π! τ!!! π! ποτο “Με σου·ίοίσ) πἱ τι·ο οο!οτ! , τοοεο,

Βἰο!!ο ο ν!ο!οοοο.

ΠΠΣ ΠΕΙ !)!!'Ι.0Μ! Ε θΑ!ΙΤΕ ΒΕ!. 8Ε(:0!.θ Σ!.
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~οοΡτιΑ Ι ΙΙΙΟΝΙΙΜΕΝ'Ι`Ι $ΤΟΒΙΙΙΙ Ε ΒΙΡΕΟΜΑΤΙΒΙ

Ι)Ι ΒΑΒΒΕΟΝΑ

· · ΒΕ!. ΒΕίΙΟΙ.θ ΧΙΙ

 

.οεΙ οοι·οτετε σε οεσοΙο ουοοεσἱυιο Ιε $ετοεευε σοτυἱυσἱο

ε οοτθετε ευσοτ εοοε οεΙΙ'ευΙἱσο ουο οΙεΙο οι οοσυτἱοι ε οἱ

ΒετετσΙιἱ, ΓτεΡΡοΙιευοοοἱ οΡεοοο Ιτε ἱ σοἱιἱευοευΙἱ, οιυοτιο

ἱτε οι ΡετΙε, ἱυιΡεοΙ ευετ·ι·ε ε νευοεΙΙε, οΙε Ι'εεε σεοοετε

Ι). (Ι. Ν. τι”

ο τω!.

εΙιΙιεἱΙἱυιευἱο, ε εο εσουἱοΙετ υοτυε εο ἱτυΡοτΙευιε οεΙΙε

οἱοτἱε οεΙΙε υειἱουἱ. ΠοσἱΙε οε υυ ΡεΙεέτο οι υιεΙἱ, ἱυ συἱ

οτε Ρἱουιοετε, οοΡο Ιο οΙεσἱυιευἱο οεΙ τοτυευο ἱυιΡετο, οτε

σου Ιε Ιτεουε ε σου Ιο Ρεσἱ ω; Ρτοοεοοε ἱ οτἱοἱ ε Ιε Ι'·.ε;»"·,:33?·

Ροοοεοοἱουἱ Ιεοἱοἱτυετυευἱε εσουἱοἱεἱε σε; οΙιΙιΙἱ8ὸ ΒΙΙ υουτ

ΡεΙοτἱ ευσΙιε ΡοἱεΙιΙΙ εΙΙε τεοΙἱΙυιἱοιιε σου εοοε εΙἱτυἱ ω; Ρ·ο·.Μ··ε·

ΗΕ. Ιο.τιτο
ο ω». η

Ρετ Ιε ἱυουτοἱουἱ οεἱ ΙΙευοεΙἱ, οεἱ Οοο ε οεἱ Ι.ουΒοΙ›ετοἱ,

σο οτε Ρεἱ Ιειτοσἱυἱ ε Ρετ Ιε στυοεΙΙΙι σε δετεσευἱ, ενεε

ΙΙυεΙτυοιιΙε σου Μοτο τυετενἱ8Ιἱοοἱ σεσσἱεΙο Ρετ οετυΡτε οεΙΙε

ουε Ιεττε ε οεΙ ουοἱ Με Ιε οτοε Γετοσἱ σΙιεΙ”ενεευο οΙ

Ιυυ8ετυευΙε οΙοετΙεΙ.ε, εἱυΙευοοΙε εΙΙε ει·ευο'ορετε Ιε ετυιἱ

τἱυυἱΙε οἱ ουσ ΡοΙευΙἱ τεΡυΙιΙιΙΙσΙιε, οΙΙο ουεΙἱ ΡεΡε Βοοε

οεΙΙο ΙΙΙΙΙ, Ρι·οοΙειυευοο στο ΟευιΡἱοοΒΙἱο στἱοΙἱευο Ιε στο

σἱεΙε σουΙτο ἱ ΙιετΙιετἱ, ενεε σουΙἱοεἱο ἱΙ νεοοἱΙΙο οεΙΙε οετοε

ΙἱΙιετειἱουε ω.

ΙΙ εονετυο υειἱουεΙε στο θυοοτει, οΙιο τἱοεΙἱνε Ρετ ευ

Ιἱοε οτἱ8ἱυε εΙ ΙευιΡο οεἱ Βετο του μεσο ἱτυΡετο Θ), σΙΙε

Ιε υεσεοοἱοι οεΙΙε οἱΙεοε ΡτοΡτἱε ενεε τεοἱσεΙ.ο υεΙΙ'ἱοοΙε,

ε οΙιο οεΙΙε Ι`ΙυΙΙυσυιε Ρἱοευε ε εευονεοε ενεε τἱοενυΙο

Γοττυε του οΙεΙιἱΙἱ ε Ρἱο τεΒοΙετἱ, Ρτοουσενε @ο ἱΙ Ρτἱτυο

ε ἱΙ Ρἱυ οεοἱοετεοἱΙε οεἱΙιευεοιἱ ΡοΙΙοσἱ, ουεΙΙο σου ἱυ

οἱΡευοευυε ἱυουΙετε οε οευἱ οοτυἱυειἱουε οΙτευἱετε. Ι ΡεΡἱ

υ'ετευο ἱ υεἱυτεΙΙ ΡτοΙεΙΙοτἱ, ε Ρετ Ιε υιἱοοἱουε ουΡτευιε

ἱυετευΙε εΙ εεΙΕοΙἱσἱοτυο οἱ ιΐἱΙενετε οεΙΙ'εΙιΙιτυἱἱτυευΙο ε του

οετνεεεἱο Ιε υειἱουἱ τεοευΙε οεΙΙε οτοσε, ε ΡεΙ οτἱΙΙο οἱ

ΡτοΡτἱεΙΙι σΙι'εοοἱ Ρτετευοενευο ουΙΙ'ἱοοΙε ἱυΙετε ἱυ Με οἱ

ευοσΙιε ε σουιτονετοε οουειἱουἱ (δ). 8ευιε ευΙτετε οεΙΙε

οΡἱυοοε σουΙτονετοἱε οἱ υυ ιεΙε οἱ·ἱΙΙο, ε ουΙΙ'ευἱευΙἱσἱοι ο

ΙεΙοΙἱε οεἱ οοουυιευο στο ουεΙἱ οἱ ίεσεε οετἱνετε, ε υοἱ

ΙιεοΙ.ετε υοΙετε οΙιο Ιε δεοἱε εΡοοΙοΙἱοε Ιο εοετσἱΙὸ οἱ ουτε,

σοοΙ ἱυ ουεοτο σοιυε υεἱ οεσοΙἱ ΡοοἱετΙοτἱ Ιἱυο εΙ τειυΡο

οεΙΙε σουυυἱοΙε Ατειτουεοε, ε οΙιο οἱἱευοευοοΙο νἱτἱΙτυευἱε

οεἱτΙἱ εἱἱευἱεἱἱ οιτευἱετἱ, σοτυε οε υε Ιιε ίτε ΒΙἱ εΙΙτἱ Ι'ε

οευιΡἱο οεΙΙε ἱ ΡουἱἱἱἱσεΙἱ οἱ Ι.υσἱο ΙΙ ε οι ΑΙεοοευοτο ΙΙΙ (Ο,

Ιο τἱνοΙοε ευεοἱ οσυιΡτε ε νευτεεεΙο οεΙΙε 5ετοει;υε, ε σε

ουοἱ εΙιἱἱεΙοτἱ. ΙυιΡετοοεΙιε Ι'ευιοτἱἱε ε Ιε νοσε οεἱ ουΡτευιἱ

τη νεο. Ιε ΒἱοοετΙειἱουε οεσουοε.

(θ) νεο. Ιε Βἱοοετἱειἱουε Ρτἱτυε ο Ιε ΒἱοοοτΙειἱουε οεσουοε.

(8) νεο. Ιε Βἱοοετἱειἱουο Ρτἱτυε.

(ο) ΒἱΡΙουι. ο @Με Ν° ΜΙ ε ΜΟΝΗ.

υοο Ρετ υιευιο στο ουοἱ Ιιεεεἱἱ εσσοτ8ἱυιευΙο ε Ρετοενετευιε,

ουοε τἱοοττε ε σουσοτοἱε Ισ ουε τερυΙιΙιΙΙεΙιε τἱνεΙἱ οι

(Ιευονε ε οι Ρἱοε, Ρετ Ιε ουεΙἱ Ιε $ετοεουε οτε ΐουιἱτε

οι νεσσΙιἱε εἱυΙιἱιἱουἱ ε οι σουΙἱυυε οο“εοε το; ε οοΡτε σἱο

ροοο οουἱ ουτε ε οοΙΙεσἱΙυοἱυε Ρετ Πιτ Ιἱοτἱτε υεΙΙ`ἱοοΙε Ιε

τεΙἱ8ἱουε, Ρετ σουιΡοττε ετυἱσΙιενοΙυιευΙε ουεοΙἱουἱ ε ΙΜ

ιτε σΙιἱεοε ε οΙιἱεοε, ε ιτε σΙιἱεοε ε ΡτἱνεΙἱ, Ρετ τἱσΙιἱευιετε

ἱΙ σΙετο οΙΙο οευΙΙΙΙι οεΙΙε νἱΙε ε οΙΙο νἱτΙΙι οεΙΙ'εοουιΡἱο,

ε Ρετ εοοτΙετΙο ε τυευ1ευετε ἱυεοττοτΙο ἱΙ οεΡοοἱΙο οεΙΙε

ίεοε, ε ἱυεΙιετε1ε ἱυ ο8υἱ ουε Ρεττε Ιε εσοΙεοἱεοιἱοε οι

οοἱΡΙἱυε (θ).

ΙΙεε οοοε εοοεἱ τἱἱυετσυενοΙε υεΙΙ'εοετεἱιἱο σε ΡτοΙεΙΙο

πιο ΡοΙιἱΙΙἱοἱο ἱυ θετοεοοει οΙΙο ο ουεοιε, οΙιο Ιε θΙιἱεοε

Βοτυευε υου υε εΙιυοο υιεἱ Ρετ υιἱτε ετυοἱιἱοοε, ο Ρετ ἱἱυἱ

ἱυἱετεοοεΙἱ; οΙιο τἱσουοΙιΙιε ε τἱοΡεΙΙο τουιιτ εσουἱοΙεΙἱ οεἱ

Βοοοτ.ι υειἱουεΙἱ; οΙιο Ιἱ οἱΙεοε, οΒυἱουεΙνοΙΙε οε υε Ρτε

οευΙο Γοσσεοἱουε, οεΙΙε ἱυοἱοἱε ε οεΙΙε νἱοΙευιε οἱ ἱυΙετυε

σΙιε ίοτεοΙἱετε; ε οΙιο υυε νοΙΙε οοΙε οεΙ Ρτεοευτε οεσοΙο

οεΡοοε του 1τουο υυο οεἱ οετο Βοοοτ.τ, ε σἱο υιοοοε οε

σευοε τυοΙΙο Ρι·ενἱ, τἱοουοοσἱυΙε οἱυοἱε τΙε υυο οεεΙἱ υο

ιυἱυἱ Ρἱίι οΙιἱετἱ, ε οεοΙἱ οστἱΙΙοτἱ Ρἱἱι οεΙεΙιτειἱ οἱ ουεΙΙε

Με; ε Ιυἱἱενἱε ἱυ ΙεΙε οσσεοἱουε υου υιεοεοΙο υετυτυευο

'εΙετυευΙἱ οιτευἱετἱ ΡεΙ τε88ἱυιευΙο οι ουεΙΙε ΡετΙε οεΙΙ'ἱοοΙε,

οΙιο ευοο οο88ειΙε εο ου Ιιτενε ἱιιΙει·τε8υο. ΠεΙ οΙιο οἱ Ρυο
ετ8οτυευΙετε ουεΙ Με οἱ τυετἱουο ΡετεσσΙιἱ οΙοτἱσἱ, ἱ ουεΙἱ,Ι

Ιεοοονε ο'ἱτυΙιεΙΙευο ἱυ ΡουἱεΙἱσἱ οΙιο εΙιοἱευο οἱτεοο, οε

Βυἱἱο ο Ρεοτουε8εἱεἱο ΒΙἱ εννευἱτυευΙἱ οεΙ οεοοΙο, οουο υοἱ

8τἱοετ οετυΡτε εΙΙε υουτΡειἱουε ε οΙΙο οοευοεΙο, ε οευιε

εοοευΙτετοἱ οεΙΙε οουοἱιἱουἱ οεἱ ΙευιΡἱ ε οε8Ιἱ υοτυἱυἱ, οευπε

εοετυἱυετε Ιε σευοε οε συἱ οετἱνετουο εΙἱ εΙΤεΙ1ἱ, οευΙευ

(ο) ΒἱΡΙοιιι. ε £ετΙο Ν° ΧΙ.Π ο (ΠΟΠΗ.

(ο) ΒΙΡΙοπιι. ο απο το ουν, αυτ, απο.

(7) ΒἱΡΙουι. ε @Με Ν° ΜΠΕΙ ε οΧΧνιι.

(8) ΙιἱΡΙοτυ. ε Πετ1ε Ν° ΧΟΙΙ, ΕΠΣΠ, αν, ΟΧΧνΙΙ.

(ε) ΒἱΡΙοτυ. ο Ωετἱε, το· των, ι.ιυ, τ.Χνιτ ο ετων.

Ρ.Β. Ν. ιι69_

π: ε. τηο.

τι δ.

Ρ. Ο. Ν. ΜΗ,

ιιοσ, τη3.
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ιἱιιυο οι νἱνἱ ο οἱ υιοπΙἱ οου ομἱυἱοιιἱ μτοοοιιοοΙΙο, οσο

οΙοτΙἱ εἱιιοἱιἱ, ο ΙοΙν·οΙιει οοιι οτιοΒουιο, νοοοιιοο πυοΙἱ, ο

πΙομΙοτιιυοοΙΙ, οονο υιοΙἱ ιιου ιιιτουο οπο, ο οἱοοουοοοουοο

μοι ομοοοο μοι· ιιιοΙἱιἱο ο μοτ Ιουοτουιο ἱ Ιιουἱ νοτἱ ο

ιιιοΙΙομΙἱοἱ, οΙιο υοΙ τἱοοι··,;οτο οοΙ ιυοοἱο ονο ιιΙΙο οἱνἱΙΙΙι

μτομειτοΙο ο Ιοοουοοοι οιιΙ οτἱοιἱιιυοοἱιιιο μτοοιιοοο Γιο Ιο

υιιιιουἱ Ιο ἱυΙτοιιιοοοἱουο μοοἱΙἱοο οοΙ μειμειΙο ιιοΙΙο Ιἱιοοοιιοο

μοΙἱΙἱοΙιο. Ε υου ο νοτο οἱο οΙιο οΓϊοτιιιουο οοΙοοΙἱ υονοΙ

ΙοΙοτἱ, οΙιο Ι`ουιΙιἱιἱουο οοΙ μοιοτο, ο Ιο οιιμἱοἱοι οοΙΙο

τἱοοΙιοιιο Ιοτιουο ίοοοοτο ἱ ιιιονοπιΙἱ μτοοἱμιιἱ ο τοοοιιοἱΙἱ

οἱ οἱοοΙΙει ἱυΙτοιυοοοἱουο. ΙιιιμοτοοοΙιο, μοτ υου μοι·Ιειτο οἱ

ιιΙιτι μειοοἱ ο οι ειΙΙι·ο οΙοπἱο οΙιο υου ομμοτιουοουο οιΙ οοο

μοΙΙο οι οιιἱ οἱοοοττἱοπιιο, ο8Ιἱ ο οοτιο οΙιο υου οιποοἱοΙοπιο,

ιιο μοοοοιιο μτονοτοἱ τἱΒιιοτοο οΙΙο Βοτοοι,τυο ἱἱυἱοοειοἱουἱ

οοοΙ οἱοοἱοονοΙἱ οΙΙο ΙιιιοΙο μειτοτυο οοΙ μουΙἱοοοΙο οοΙΙοΙἱοο.

Ι)οΙ μοΙοτο οἱ ο ποιο νοοιιΙο μοοο ονειιιΙἱ οου οιιοΙο ΒἱιιοΙἱ

:ιο ο Ιοιιιμοτουιο Ιο. 8οοἱει ομοοΙοΙἱοιι υο ειΙιΙιἱο.ιιοοΙο πιοΙ

οοοοτοο οἱ οιιοοΙο οοοοΙο; ο ἱυ οιιουΙο οἱ ομμειτΙἱουο ειΙΙο

τἱοοΙιοιιο ΙοπιιμοτοΙΙ, οο Ι8 ιιιοοοοἱιπιο οι οοΙΙοοἱΙο ο Ιππο

Ιοι·Ιο οου Ιο οιιο μτοΙοιἱουο υοΙΙο οΙιἱοοο, οοἱ ιιιοιιΙοἱοτἱ,

οοἱ οουιιπυἱ, οοἱ μτἱυοἱμἱ, ο οοἱ μτἱνειΙἱ ἱυοἱνἱοιιἱ οΙιο Ιο

μοοοοοονοιιο, οοιυο Ιο μπονουο ἱ ιπιουιιυιουΙἱ οΙιο ιιιου

οἱοιυο ἱυ Ιιιοο, υου Ιο τἱοοτοο μοτο οπο, υο Ιο :ιοοιιιιιιιΙο

μοτ οο οΙοοοο ο ἱυ8ἱιιοΙοιιιουιο ο οιιιοοο.Ιοπιιουιο. ΙΙ τἱοοτοο

ΙειοοἱοΙοοἱ οπι Πουοἱο (ῖοιιιοτοτἱο οοιΙο υουιο οἱ οοιιοἱ τω..

ο!ιιο.οο τοιιιοιιο ότι δοι·οοουα (Ο οἱ οι οειμοτο, οΙιο οο Ι.ιιΙΙΙ

ἱ νοοοονοοἱ οοΙΙ'ἱοοΙο, ἱ οιιοΙἱ οτιιυο νοπιΙἱ υοΙΙο οοι. οι οοἱ

μοτΙἱοιπιο, οἱυοιιο οἱοο υοΙ μόοοίοοΙο οι Εο8Ιἱοτἱ, υονο ἱυ

τμιοΙΙο οι Τοττοο, οιιοΙΙτο πιοΙΙ"οΙΙιο οι ΑτΙιοτοο, ο οιιο ἱυ

ΙΙοΙΙιιιο, Ιο Βοοἱο. μουιἱἱἱοἱο τἱοοιιοιονει ουυιιοΙιιιουιο οοΙο

ηιιοτουΙοοοἱ ΙἱΙιτο οἱ ιιτιιουΙο; ..Με ΙἱΙιτο οιΙο οιιΙΙο οΙιἱοοο

ο πιιουἱοΙοτο οι ο. 5οιιιτυἱιιο, ο οοἱ οιιο πιιουἱοιοτἱ οἱΡΙο

ιουο ο οι 'Ι'Ιιοτοο; ΙΙΙιτο Ιτο οιιΙΙ'οΙιοΙο οι ΒοοοοτοΙο ο οιιΙ

μι·ἱοι·ο οι δο!μοιιοι·ο; ο οΙΙο ιυοοοοιποιίυέ οοΙΙο οιιο οΙιἱοοο

οἱ ΜουΙο-Αι·οιιΙουιο ο οι Ατοἱοουο. ΙΙ ΙΙοιποΙο οι ΠοΒΙἱοτἱ

πιο οοοιιΙο οο ο8υἱ μι·οοΙοιἱουο: μοΒονιιυο ἱ ΒοΒοΙἱ οἱ

Τοτι·οο ο οι (ΙοΙΙιιτο, ἱΙ μτἱιιιο ΙἱΙιτο τμιοΙΙτο, οο ἱΙ οοοουοο

ΙἱΙιτο οιιο οἱ υποουΙο: ο οο μοΙ θἱιιοἱοο οἱ Αι·Ιιοι·οο οἱ

νοοουο υοιοιἱ ιπιἱΙΙο ο οουιο ΙιἱοουΙἱ ο'οτο, οἱο πονο Ιο. οιιο

ομἱοΒοιἱοιιο υοΙΙο ιιιιιΒΒἱοτο τἱοοΙιοιιο οι οιιοΙΙο. μτονἱυοἱο,

ο υοΙΙο ειυιΙιἱιἱουἱ οἱ ΠοιιιἱΙο ΙΙ, ο οοΙ οππο ΙΙΒΙΙο Βοτἱοουο,

ἱΙ οιιοΙο ίοτοο ιιοονο ΙΙΙιοποΙἱΙο νοι·οο Ιο οιιΙΙοοτο οἱ ο. Ρἱο

ιι·ο μοι· οιιΙονοτοΙ ἱΙ οποιο ΡουΙἱΙἱοἱο, ο μοτ ειοοτοοοοτοΙο

ομΙουοοτο οοΙΙο οοι·ουο οοοΙ οιι·οοιι1οιιιουΙο οο Ιιιἱ οοοἱοο

πιω., ο μοἱ νουοιιΙοοΙἱ οοιΙΙουιμοτο.

Βἱοοιιιπιιο υοΙΙ'οοοτοἱτο, οΙιο υοΙ μτοοουιο οοοοΙο Ιο Βοτ

οοουει υου οτε οοΙΙομοοΙο οοοιπιἱυοοἱοιιο οΙτουἱοτο.. Ι.ο νο

πιο οι ιμιοοΙο Ποιο ο οἱπιιοοιτοΙο ἱυοουΙοοΙοΙιἱΙιιιουΙο οοἱ

οἱμΙοιιιἱ ο οιιΙΙο οιιτιο οΙιο νουδουο ειμμτοοοο, οιιΙΙο οιιοΙἱ

οἱ τοοοο8Ιἱο οΙιο Ι`ἱοοΙο οπο. οἱνἱοει ἱυ οιιειΙΙτο οιιιιιιοιππ;

ο οιιοΙΙι·ο (Ποιοι ο ΒοΒοΙἱ οοοτοἱιονειυο ἱυ οἱοοοιιυο οοἱ

υιοοοοἱιιιἱ ἱΙ οιιμτουιο μοιοτο οἱνΙΙο ο μοΙἱΙἱοο. Ποιοοιἱ θἱιι

οἱοἱ, οΙιο ιιοονειυο ΙοΙνοΙΙο ο οοΙουΙονοπιο ἱΙ ιἱΙοΙο οι το,

οτειυο ΙιιΙΙἱ υιιιἱουοΙἱ, ο ομμοτΙοιιονουο ιιΙΙο Ιουιἱ8Ιἱο οἱιιο

οιἱοΙιο οοἱ μοοοο, υοΙΙο οιιοΙἱ ου οειΙ οοοοΙο μτοοοοουιο Ια

οιιοοοοοἱουο οιΙ Ιι·ουο οἱ οπι ομοτοΙο τοοοΙοτιπιουΙο οο μειοτο

ἱυ ΙΙὅιΙἱο, υου οοοΙιιοο Ιο Ιοπιιιιιἱυο; ο ἱυ οἱΙοΙΙο οοΙΙουιο

οἱ οἱοοουοουιο Ιο8ἱΙΙἱιιιο οπι Ιι·ομοοοοΙο πιοΒΙἱ οιιυοΙἱ μἱἱι

τι) ΒἱμΙοιιιἱ ο Ωιιτιο, Π" ΟΧι.ΙΙ.

μι·οοοἱιιιἱ οοΙΙ`ιιΙΙἱιιιο ΙΙοεοΙο οοιυυιο. Ι.'οτοἱυο οἱ οιιοοοοοι·ο

υου οι ιιιτΙιοΙο οΙιο οοοειἱ τοτοιιιουΙο οοΙΙο ιιοιιτμοιἱουἱ; πιο

υου οι ἱυνοτΙἱΙο Βἱοιιιιυοἱ οεΙ οἱοιοιιιο οΙοΙΙἱνο οΙιο νἱΒονο

ἱυ οΙοιιιιἱ 8ἱιιοἱοοιἱ, ο ομοουιΙιιιουΙο ἱυ οιιοΙΙο οι Τοτι·οο.

ΙυιμοτοοοΙιο Ιο οΙοιἱουο οοἱ τοΒοΙἱ οἱ Ιοοοο. οιιΙ οΙοτο ο οοἱ

πιιοιιυιιιἱ, οιιοονο οοιιιμι·ο οιι8Ι'ἱπιοἱνἱοιιἱ οΙιο μοτ οτιιω οἱ

οιιυοιπο οτειυο οΙιἱοιιιοιἱ ο τοΒυειτο, πιο οπο μοἱοουΙοτιιιοΙο

οειΙΙο οιιμτοππιο οιιΙοι·ἱιΙι οοΙΙο. ΠΙιἱοοο. ΝοΙ τοουο οι (ΙιιΒΙἱοτἱ,

οομο Ι'ιιοιιι·μοιοτο ΤιιτΙιἱυο, Ιτονἱειιιιο ΤοτοΙιΙΙοτἱο ΙΙ, ΙΙ,ι;ΙΙο

οἱ (Ιοοιοιιιἱυο Ι, υἱμοιο οι Αττουο, ο μτουἱμοιο οἱ Ουτοοο

ο οι ΤοτοΙιἱΙοι·ἱο Ι, οἱυοοο οειτοἱ οΙιο ονοουο τοευοΙο υοΙ

οοοοΙο μτοοοοουιο: οιιἱυοἱ Η οι Ιιιἱ Ιἱ8Ιἱο ΟοοΙουΙἱυο Π;

ο ιιιοτιο οοοιιιἱ οουιο μτοΙο ππιοοοΙιἱΙο, Ι'ιιυἱοο οι Ιιιἱ ΙἱΒΙἱο,

οΙιο ἱιιιμοΙιιιειΙοοἱ ο Ρἱοιτο οἱ θοπιυοτἱο ΙΙ οἱ Τοι·τοο, ΒΙἱ

ομμοτιο οου Ιο πιιουο οι ομοοο Ιο τοεἱουἱ ο ἱΙ μοοοοοοο

οοΙΙο οοτουο μοιοτυο Θ). ΝοΙ 8ἱιιοἱοειΙο ΤιιττἱΙουο το,ουο

ι·ουο οιιοοοοοἱνοπιιουΙο ΠοοἱιιυΙἱιιο Ι, ίΙιοπιιιοπΙο ΙΙ, Βοτἱοουο ΙΙ,

θοοΙουιἱυο ΙΙ, ο (ΙουιἱΙο ΙΙ, ποιο οοΙΙο Ιοπιιἱ<ἐΙἱο οι Μαιο,

ο μἱἰι μτομτἱοιιιουΙο οἱ Ι.ιιοουο. Ι.`ιιΙΙἱιιιο οι οοΙΙἱ (Ιἱιιοἱοἱ

οιιττοεο υοΙ Ιτουο ἱΙ μτομτἱο υἱμοΙο ίζοοἱειυιἱιιο ΙΙ, οοοο

οιιιο ἱιιιμτοΙο (οιιοιιο, οουιο οἱοουο Ιο οι·οιιοοΙιο οιιτοο); ο

ἱΙ μι·ἱιιιο ονοειι·οοοοΙΙο Ισ. οτοοἱΙὶι τοοἱο οο Μιιτἱουο Ι, οΙιο

Ρ. Π. Ν. ιιο3

οι! ιιο]·.

Ρ. Ο. Ν. ιιιη

Μ! ιι19.

Ρ. ο. Ν. ιιι9

:ο ιι63.

Ρ.Ω. Ν. "Μ,

Μ ιι96.

Ρ. Ε. Ν. ιιπ,

ιι: , ιιδο.

ιιδ ,

ιδιο.

ιιοι,

το,ουο υοΙ οοοοΙο ΧΙ, ο οι μι·οοοοιιΙο οει Αυοτοει, οομι·ου- _

ιιοιιιοΙο Τοιιοο, οιιΙΙ'εινο Βοτἱοουο Ι, οειΙ Ιιἱοονο (ΙοιιιἱΙ.ο Ι,

ο οοΙΙ`οΙονο ίΙουιιειτἱο Ι οοΙΙο ίοιιιἱἔΙἱο οοἱ θαιιαΙο (8). Ιἱο

Βυοτουο οοΙ μοι·ἱ ἱυ ΑτΙιοι·οο, μι·ἱιιιο Ι”ἱι·τοοιιἱοΙο (ΙοιιιἱΙο ΙΙ,
οομο Το οομοοΙο ιοιιιμοτοι·ἱουιουΙο οοιΙ Ιτοιιο; μοοοἱιι ἱΙ οἱ

Ιιιἱ ΙἱΒΙἱο Βοτἱοουο, ἱυοοτοιιοιο το οἱ Βοτοοευο μοτ ομοι·ο

μτἱιιοἱμοΙιιιουΙο οοἱ θουονοοἱ; ουἱυοἱ Ρἱοιτο Ι, ιιοΙο οο. Ρο

τοΒτἱυο οἱ Ι.οοου μτἱιπιο ιιιοἔΙἱο οἱ Βοτἱοουο; ο μοἱ ἱυοἱουιο

οου ΡἱοΙτο Ι Ποουο ΙΙ, νἱοοουΙο οι Βοοοο, υἱμοΙο οι Α

ΒιιΙΙιιιτΒο ο ΑεοΙΙιιιτοο ομοοοΙο. ἱυ οοοουοο υοπο υοΙ |ΙΙ5'7

οιιΙΙο οιοοοο το Βοτἱοοιιο, ο οἱοοουοουΙο μοτ Ιἱυοοι ιιιοΙοτυο

οο Βοἱιιιοιιοο οουΙο οι ΒοτοοΙΙουο. (Ιοιιιἱιο. ΙΙ ονοο τοοιιΙο

Ιει οοντουἱΙο οεΙ ΙτοιοΙΙο ίΙοοΙοπιΙἱυο Ι ΙτομοοοειΙο οουιο Ιἱ

8ΙἱιιοΙΙ., ο οοοΙ υοΙ οιιο οιιοειτο οι Ζοο·οιιο, μοτ ιιιοπο οοἱ

μειοτο οιιο θοιιυοτἱο, ο οοΙΙ'ονο Ποιυἱιο Ι οἱ οι·ουο ἱτοοΙιιοἱ

ἱ οτἱΙΙἱ τοΒιιΙἱ, οΙιο οιιΙ ΙΜΟ οἱυο ΙΙ00 ονοουο οοοτοἱ

οπο ἱυ ΑιΙιοτοιι Ιο Ιειιυἱ8Ιἱο οοι·οο οοἱ Ζοπιι, ο οοΒΙἱΟιινυ,

τομμτοοουΙειΙο οοἱ ι·οοοΙΙ ΙΙΙοτἱουο, Ουτοοο Ι, Τοτμουο, ο

Ουτοοο ΙΙ (ο). Ε ΙἱυοΙιιιουΙο ουΙ ιτουο οἱ θειΙΙιιτει, οομο

(ΙοπιιἱΙει Ι, ΠοοιιιιιΙΙιιο Ι, Τοτ8οοοτἱο ο Οτιοοουο, οΙιο Ιο

ονοειυο οοοιιμοΙο υοΙ οοοοΙο μτοοοοιιΙο, οοοοΙΙοτο (Μπιο

Ιἱυο ΙΙ, ο Βειπἱοουο οι Ι.οοοιι, υοΙΙ'ιιΙΙἱυιο οοἱ οιιοΙἱ οἱ ο

οΙἱυοο οι οἱοοουοουιο πιιοοοοΙἱυο. οοἱ τοΒοΙἱ (ΙοΙΙιιτοοἱ, τἱ

ιιιοοΙο οοοοιιοο ιιυο. οοΙο οι Ιιιἱ Ιἱ8Ιἱει, οΙιο ειυοο ο υοπο

οου Ι.ο.ιιιΙιοτιο ΥἱοοουΙἱ (δ).

ΩιιοΙο ίοοοο ἱΙ οἱοιοιιιει ο Ιο ίοτιιιο οι Βονοτυο οοοιιἱιο.

οοἱ τοεοΙἱ οοτοἱ, ο οουοο οοοἱ Ιτειοοοοτο ἱ ποοοἱΙἱ μοτ οομ

μοτἱτο οἱ Ιιἱοοἔπιἱ οοΙΙο ΒιοΙο, υου οἱ μπιο πιο οοοονοτοτο,

υο οοΙἱυἱτο οου οοτΙοπο. Νουοἱπυουο, οοοιυἱιιοιιοο οΙΙουΙο

ιιιουιο ἱ οἱμΙοιιιἱ οι οιιοοΙο οοοοΙο, ο οουίτουΙ.ουοο ἱυοἱοιιιο

ἱ οιιιι ο Ιο οἱτοοοιουιο νοι·ἱο οι Ιοιιιμἱ, οι ΙιιοΒΙιἱ ο οἱ

(οι ΒἱμΙοιιιἱ ο κοιτα», οι· ι, πι, ιιπ, ιν, ν, νι, νιι, νιιι, ο”,

ιιιινιι. οπι. ονιι. .

Ν. (1. Ν. ιιΞι

:ιο ιι".

μ. Ο. Ν. ιι"

:ο ιιδοι.

Ρ- !). Ν. ιι8οι

ιο ιιοι.

Ρ. (Σ. Ν. "οι,

ο που.

δ). Ο. Ν. ιι6ο

ιιο "μι, ο

ιι7ι ιιο ιισιι.

(οι ΒἱμΙοιιιἱ ο οιιτιο, το ιπιιι, ον, ιιιιι, ιιιινιιπ, ΧΧΧ, κι., ι.νι, '

ι.νπιι, μα, ποπ, (αυτ, αυτ, αουτ, οιιιιιπνι.

οι) ΒἱμΙοππιἱ ο οππτω, το πι, ιιι.ιι, ι.νιι, μιαν, ι.ιιιινπ, ι.ιιιινιι,

ι.ιιιινιιι, Ι.ΧΧΙΧ, ι.ιιιιιινι, ιιονιιι, ΠΧ, ΟΧΙ, ΟΠΠ, αν”,

ΟΧΧΧΙΙ, οιιιιιιιν, οιιιιιινιιι, ()ΧΧΧΙΧ, ΟΧΙ.ΠΙ, οιιι.νιι.

(οι) ΒἱμΙοιιιἱ ο Βιιτιο, Π" ΧΙΧ, ΧΧ, ΧΧΙΙΙ, Ι.ΧΧΙΙ ο Ο!.



ΤΕΒΖΑ. ΠΙ

μοτοοιιο οΙιο τι οι Ιοπποπο τἱΙοτἱτο, οἱ μοεοοιιο ττοττο οτ

οοιποπτἱ ο ἱποπιἱοπἱ οττο ο τἱεοπἱοι·οτο πι οιιοΙοπο μοττο

Ιο 8τοποο οοοπτιτο, πο. οπἱ ο οομοττο ἱιι τοΙ τΙομοττο Ιο

οτοτἱο. οοτοο οοΙ τποοἱο ονο. Ε οομμτἱπιο Ιιἱοοεπο τἱτοποτο,

οπο πποἱ τοΒοΙἱ, εοντοπἱ οἱ μἱοοοΙο μτονἱποἱο ο οι μοοπἱ

εποοἱτἱ, τἱππἱνοπο ποπο μτομτΙο μοι·οοιιο τπττἱ ἱ μοτοτἱ, οπο

ἱΙ μτοετοτΙΙτο υπ Ιππιἱ ο ποπο οἱνἱΙτο πο μοἱ οἱοτἱπτο ο εο

μοι·οτο. ποΒἱεΙοτοτἱ ο πονοτιιοτοτἱ πο ππ τοπιμο, οεοἱ πο

μοι·ονοπο οοπ οπτοτἱτο οοεοΙπτο οο οοοΙποἱνο, ο μτοννοοοοπο

ο τυττἱ εΙἱ οιιιοτιτοπτἱ οἱ μπππΙἱοἱ οπο μτἱνοτἱ. το οἱοοοιιιο

οτο ἱπιμοοοἱπἱΙο Ιο οοοτοἱτοτο μοτοοποΙιποπτο πποοτ'οπτοτἱτἔι

ἱπ τυττἱ ἱ τοπιμἱ ο ἱπ οοπἱ Ιποτιο, ονοειπο μοτοπι οοττο Ιο

Ιοτο οἱμοιιοοπιο οΙοππἱ πΙΙἱοἱοΙἱ, οπο οἱ ομμοΙΙονοπο θο

ι·οτοι·5, μοτοπο μτομοετἱ οΙΙο διιτπτοι·ιο, ο ετοποἱ ίτοιἱοπἱ

οι τοττἱτοτἱο, ποΙΙο πποΙἱ οτο οἱνἱοο οἱοοοππ πἱποἱοοτο. Ι

(Ιπτοτοτἱ πονοτπονοπο ο οιπιπἱπἱοττονοπο ο ποπιο οοΙ (Ιππ

οἱοο, ο ἱπτοτνοπἱνοπο μοτ Ι'οτοἱποτἱο ο τπττΙ ΒΙἱ οττἱ εο

ιοππἱ οπο πο. Ιπἱ οπιοποποπο, ποπ οοοΙποο Ιο οοποιἱοπἱ,

Ιο οοιιοοοοἱοπἱ ο Ιο Ιοποοιἱοπἱ οι οπἱοοο ο οι πιοπἱετοτἱ,

ποΙΙο πποΙἱ οἱ νοοοπο οποιο οοτπμτο πέμπτο ἱΙοτο ποπιἱ.

ΟΙττο ἱ Ππτοτοτἱ τι οτοπο μπτο ἱπ οοπἱ Πἱποἱοοτο Μποδ

Βἱοτοπτἱ ο οομἱ οοΙΙο ποτΒοτο, οοττι ο οοεοΙοτἱ οπο ποπ

ίοτιπονοπο διττοτοτία, οοοἱπποτἱ εοττο ἱΙ ποπιο οι παπα:

οι: ίι·οοΙοα, ἱ πποΙἱ ἱπτοτνοπἱνοπο οιἱοποἱο, οο οτοπο τοΙ

νοΙτο οπἱοτποτἱ ο μτοεοπιἱοτο ο· οοττοοοτἱνοτο επ οττἱ επο

οοττἱ. Ετοπο τοτοο οοτοοτἱ Πιιτοτοι·Ι ο ΙΙΙοἔ8ἱοτοπτἱ, οπο οοπ

οι οπιἱοπἱ οοἱ Ποπιπιιἱ οοποοττονοπο ἱπ τοτπμἱ ο Ιπομπἱ

οοτοτιπἱποτἱ ο τοττποτο Ιο οοοΙ ποπο οοτοπο, μτοεἱοοπτο ἱπ

μοτοοπο οοπΙἱ ετοοεἱ θἱποἱοἱ, ποΙΙο οποΙΙ εἱι·οποοο τοοποπο

οἱ πἱποτἱιἱο, οι οοοἱοονοπο ο οἱ οοιιιμοποποπο Ιο Ιἱτἱ, ο οἱ

οοππἱνοπο τυττο Ιο οοπττονοτεἱο ττο ἱ μτἱνοτἱ. ΙΙοΙΙο πποΙἱ

οοι·οπο, ομοοἱο οἱ οποία μἱποἱιἱοτἱο, εοπιπτο οοεοτο ετοτο

οτοοτοτο ο μτἱτπο ἱπἱιἱοτοτο θοπποτἱο ΙΙ οἱ Τοττοο, οοπιο

οἱ νοοτο ο οπο Ιποπο, ο το ἱπετἱτπιἱοπο οοοοΙΙοπτο, οπο

ι·οοοοοοτοεἱ ο οΙΙοτ8οΙοεἱ μοοο μοτ νοΙτο ἱπ τυπο Ι`ἱεοΙο,

ο'ἱποοτπο ποέ.ι;ΙΙ ποἱ ο ποΙΙο οπἱτποἱπἱ οοἱ μομοΙο οοττΙο, ο

ποπο οἱ οοοπιμἱο ο οἱ τοποοπιοπτο οἱ πἱυοἱιἱ ἱπ εἱτπἱΙο

τ”οττπο οτοπἱΙἱτἱ, μτἱτπο ποΙ τοιο οοπΙἱ $τιτυτι ποπο το

μπππΙἱοο οι $οεεοτἱ, ο μοἱ ποΙ ι:ιοο πιο (Ιοοἱοο ΙοοοΙο

“πιο” υπ Μου) οι ΒΙοοποτο οἱ Ατποτοο. 8οοονο ἱποΙττο

οοοοπτο οἱ Βοοοπ ππ (Ιοποἱ8Ιἱο μτἱνοτο, ο μοτ τπτ οοεἱ

‹ΙοΙΙο Ποτοπο, ἱΙ πποΙο οτο οοπιμοετο οοἱΙοτο ΙἱοΙἱποΙἱτποἔ

οἱοτἱ οἱ οτο, οοἱ Ιοτο ττοτοΙΙΙ, υπ, οο ο8ποτἱ μπι μτοεοἱπιἱ,

οοΙ οἱ οπἱ οοπεοποο οἱ ομοοἱνοπο ΒΙἱ οποτἱ μπι πτονἱ οο

ἱτπμοι·τοπτἱ, ομοοἱοΙπιοιιτο οΙΙοτοπο ττοττονοεἱ οἱ οτοοοοτο ποπἱ

ο τοοἱοιιι οοΙμοττἱιιιοπἱο μπππΙἱοο οοΙ 8ἱιιοἱοοτο, μοτ τοτΙἱ

μοοεοτο ἱπ μι·ομτἱοτο, οοποπο ἱπ πουττυττο ποἱ οοτμΙ πιο

τοΙἱ, ο ποι μτἱνοτἱ ἱποἱνἱοπἱ. ΝοΙ πποΙ οοεο ποπ οἱ οπιοτ

τονο ιιιοἱ οἱ οομτἱπιοτο ο ποΙ μτἱιιοἱμἱο ο ποπο ίἱπο οοἱ

Ι'οττο, οπο οπ› οοοεπἱνοοἱ απο οο!ιοιτατο οτ οοποί!ίο οτι-οποιο,

[τοπ·ιοιι, οι οποτοι·οτωπ ρπτοπτυπι πιοοι·πιπ, οοοοποο οπο πΙἱ

ππἱ ο οι οΙττἱ οἱ οοττἱ οοποπ,τΙΙοτΙ, ο τπττἱ ἱποἱοτπο πιπ

τοτνοπἱεεοτο.

Ιπ οπουτο μοἱ οΙΙο τΙοοποπο, οἱ οπἱ ἱ (πομπο οτοιιο

μοοοοοοοτἱ, οἱ τοοοοΒΙΙο μπι ομοττοτποπτο οοπΙἱ οτοοεΙ οἱ

μΙοπιἱ οοπτΙο Ιο τποοοοἱπιο μι·ονοπἱοεοτο. Ιπ μτἱιπο Ιποι,το

οεοἱ Ιοοονοπο ι·ἱεοποτοτο ἱπ τιιττἱ Ι μοττἱο ἱπ τπττο Ιο εμπο

τοπ οοἱ Ιοτο μτἱιιιΙἱοοτο οουἱ οἱ οιιττοτο ο οἱ πεοἱτο μοἱ πο

ποτἱ ο μοτ Ιο πιοτοἱ ἱποἱποπο ο οΙτοπἱοτο, οΙιο οἱ οεμοττο

νοιιο, ο ο'ἱιπμοττπνοπο. πιο τμιοοτἱ ποπ Ι μπι ι·οτπιιπἱ, ο

Ιοτοο οποπο ἱ μἱἱι Ιποτοοἱ, οτοπο ἱοοεἱ οοττΙ το!οποί, Ιο

τἱποπιοπτο το!οποπ ο τοπριοιι πο ποστοΙο οτ πιο |ιμΙιοτπο, σ!

το Μ, οπο οππτοοοἱονοπο, ποπ οοΙοτποπτο ἱΙ οτἱττο μοτ

Ιο οετι·οιἱοπο οοΙ εοΙο, ο μοι· τπττο Ιο οΙττο τιιοτοἱ, εοοοιιτΙο

ἱΙ Ιοτο ππιποτο, μοοο, τπἱοπτο, ο νοΙοτο, ιπο οιἱοποἱο πι

τοπιο, οπἱ οποονοπο εοοποττἱ ἱ πιοτοοτοπτἱ, μοτ μοτοτ ετο

ΙιἱΙἱτο ποἱ μοττἱ, ο ποἱ ΙποἔΙιἱ μτἱποἱμιιΙἱ οοΙ πἱποἱοοτο Ιο

τοποο ο ποττοεπο, ο ἱ τοποοοπἱ οι οομοοἱτο. 5ομτο οἱὸ,

οτοπο οι οοοΙποἱτο μτομτἱοτο οοἱ 8ἱποἱοἱ ἱ οποοοττἱ μοττἱ ο

ομἱο88ἱο, ἱ πππιἱ, ἱ τοττοπτἱ ο ΒΙἱ ετοοπἱ οοΙ οτἱττο οἱ μο

οοο, ἱ ποοοπἱ, ἱ μἱοπἱ, Ιο νοΙΙΙ, Ι τποπτἱ, Ιο πιἱπἱοτο, Ιο

εοΙἱπο, ο οποπτο οΙττο οἱ οοπιμτοποονο ἱπ τυπο Ι`οετοποἱοπο

οοἱΙοτο οΙοτἱ, οΙοοοπο πο οἱομοπονοτιο Ιἱποτοιιιοπτο ο Ιοτο

μἱοπο οτπἱττἱο. Ε ποπ εοΙο Ιο τουτο, Ιο οοππο, ο πΙἱ οπἱ

πιοΙΙ, πιο οιἱοποἱο ἱοοτνἱ, Ιο οποοΙΙο, ο ἱΙοτο μοττἱ οτοπο

τιιττἱ οοττο Ι'οοεοΙπτο οοιιιἱπἱο οοοΙἱ ετοοοΙθιυπιοι, οννοοπο

πιο υπο μου μοττο, εο ποπ Ιο πιοππἱοτο τΙοοπ οπἱτοτοτἱ

οοΙΙ`ἱοοΙο οἱ ττονοπο ἱπ οποΙ τοπιμο οοοοττο οΙΙο. ΒΙοπο, ο

μοοπἱ οτοπο ,οΙἱ ιιοιπἱπἱ Ιἱποτἱ, οπο οπἱοτιιονοποἱ Ιίοτο.ι,

μοοπἱ ο ἱπ οοοοἱ ιιιἱποτ ππιποτο ΒΙἱ οπτοποοτἱ. πιο οπο

ποπ μοοοοοονοπο ἱ Βιοοοιι, Ιο μοεοοοονοπο Ι ιποοποτἱ ο Ιο

μοτοοπο μπι ποτονοΙἱ οοΙ τοοπο, ποΙΙο οποΙἱ οτοπο ττομοο

εοτἱ πιοΙτἱ ΙοτἱΙοποἱ ο ι·Ιοοποπο ἱπιπιοπἱΙἱοτἱ, ο ο τἱτοΙο οι

τ”οποο, ο μοτ ιποτἱτοοεἱ, ο μοτ οοποιἱοπἱ; ο Ιο μοοεοοονοπο

μι·ἱποἱμοΙιιιοπτο οτἱτοΙο οἱ μοττἱιποπἱο μοττἱοοΙοτο ἱμτἱποἱμἱ

ο ποιπποι:ιτι, οπο ποπ οοοοιιοο μτἱπιοποπἱτἱ, ποπ οτοπο

οπἱοιποτἱ ο τοπποτο, ο οἱτοπτονοπο μοἱ πΙἱ ετἱμἱτἱ οἱ τοπτο

ιιΙττο ἱΙΙποττἱ τοτπἱοΙἱο. $ἱ οοοἱπποο ο οἱο Ιο οτονοιιο οπο

μοοονο ο οοτἱοο, ποπ οοἱ ποπ οοτνἱ, πιο οποπο οοπΙἱ οτ”

ίτοποοτἱ, ἱ πυοΙἱ οονοοπο Ιονοτοτο ιιοΙ μτομτἱο πιοοποτο,

ο οοετοποτο Βτοτπἱτοπιοιιτο, οο ο,οτΙοοΙτοτΙ, τπττο Ιο ίοτἱοπο

οπτοι·ἱο μοτ οπο, ττο ο μπι πἱοτπἱ οοΙΙο εοττἱτιιοπο, οννοτο

μοτ οπο ο ττο εοττἱιποπο οοΙ πιοοο, ο ποποΙἱιἱο οοοΙποἱνο

οοἱ πἱποἱοο ο οοΙ τοποιοοτο, ο οἱ οοιιιμτοποοτο ΙοοἱΙτποπτο

πποπτο τοπιο Ιοτ,τ,το Ιο τουτο στο τοοοἱτἱ οοοἱ μτονοπτἱ, οπο

οοττονο οι! οτι·ἱοοπἱτο ΙΙ τοεοτο οἱ τιποἱ μἱοοοΙἱ οοντοπἱ.

Βἱμμπι ονοοπο οοοἱ ἱΙ Ιοι·ο μοττἱπιοπἱο μτἱνοτο, οἱετἱπτο οο

πποΙΙο οοἱ θιοάίσατο, ο μπι μτομτἱοπιοπτο οοΙΙο οοτοιἱοπο

ποπο οοτοπο, πι. πιιοΙο ττομοεοονο ἱπ ἱπτοτἔτο, οοπιο οἱπιἱ

ππιἱοπο οι εοττο, οοΙΙ`ππο ιιΙΙ'οΙττο οοἱ τοπποπτἱ. Ιποπἱ ο

ἱ Ιοποἱ οπο οοετἱτπἱνοιιο πποετο μοττἱπιοπἱο ἱποΙἱοποπἱΙο,

οἱ οπἱοτπονοπο ποπἱ οοΙτοιμπο “ο τοπιιο), οοποτπἱποιἱοπο

οπο πο εομτονιο.επτο ο τοπτἱ οοοοΙΙ, ο οἱ πονο οποοτ οοεἱ

ιπ οΙοππο ΙοοοΙἱτο οοΙΙ'ἱοοΙο Ο), οο οτο τ`οτεο μπι ομμτο

μτἱοτο οοΙΙ'ειΙττο μπι τοοοπτο οἱ Ιιοπέ οοπιππίαΙί.

ΙΙ μοτοτο ο Ιο τἱοοποπο οἱ οπι οἱεμοπονοπο οἱ ομἱοποπο

ΙοοἱΙτιιοπτο Ιο τουτο ΙἱποτοΙἱτο οοἱ Πἱποἱοἱ εοτοἱ οι πποΙ

τοπιμο. πο πποΙἱ, οἱοοοιπο μτοοοτΙονοπο πποεἱ εοιπμτο οοΙΙο

ομἱτἱτο οἱ μἱοτο πο οοἱ οοεἱ οι·οπο οοτπἱποτἱ, οοε.ἱ οτοπο

μτἱποἱμοΙιποπτο τἱτοΙτο οο ιιοοτοεοοτο ἱΙ Ιπεττο απο τοπ

πἱοπο ο ἱΙ πππιοτο στο εποἱ ιπἱπἱεττἱ. πο οπἱοοο οι ο. πο

τοπιο οἱ θιοπονο, ο οι ε. Μοτἱο οἱ ΡΙοο, Ι`οπτἱοο ποεἱΙἱοο

οι ει. Βοτπτπἱπο ἱπ ΠοΒΙἱοι·ἱ, ο Ιο οπἱοεο οἱ ε. Απτἱοοο οἱ

5οΙοἱ, οι ε. πποἱο οἱ Ατἱιιο, ο οἱ ε. Ρἱοττο οἱ 8ποΙΙἱ τἱ-·

(τ) ΝοΙΙο οἱτοοετοπιο οἱ Βοοεοτἱ οοἱετο ἱΙ οοπνοπτο οἱ 8. Ρἱοττο

οι 8ἱτΙιἱε, οοἱποοΙο πιο οιιιμΙἱοτο οπΙΙο τονἱιιο οοΙΙ'οπτἱοο ιιιοπἱοτοτο

οἱ οοππο τοποοτονἱ εστω Ι°ἱοτοοεο ΙἱτοΙο ιιοΙ εοοοΙο Χ! οοΙΙο ιιιοοτο

οἱ Μοτἱοπο Ι οι Τοττοο. πιο ἱ τοπτἱ ποπἱ οοιιοτἱ οο πποΙ τοΒοΙο ο

φωτο τιιοπἱοτοτο νο π° οι:οπο οἱ οποΙΙἱ οπο οἱ οπἱοιιιοιιο οιιοοτ ο88ἱ

πο στι ι·‹·μιιιι, οἱοο ομμοττοιιοιιτἱ ο! Πίιιοίοο0ο.

Η

Ρ. Π. Ν. "σο,

τι”, Πιο,

"η, ιι30.
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Ρ. Ε. ιι. ιιιδ,

ιιι6.

Ρ. Ε. Ν. πιο,

δ , `:οι τι

Ρ. Ε. Ν. ιι”,

ιι5Ξ, ιιΤ8.

Ρ. Ω Ν. "δε,

ιι”, ιιι”,

ιι” , ιιιι5.

Ρ. Π. Ν. ιιι5,

ιιι6 . ιιοιι ,

Πρ.

Ρ. Π. Ν. μια,

ιιι!. ιιιι5.

Ρ. Ο. Π'. ιιι!.

ιι”.

Ρ. ΠΝ. πιο,

Πρ. ιιι6·

ιι_ς, Ν. ιιι:,

ιιι6.

ιιι!. "Με

ιι73.

ιι39,

οονοιιοτο οοεριοιιο άοιιιιιιοιιι άιι Τοτοιιιιοτιο ιι, ιιιοιιτιο άοιιο

οιιειιι ιιιτοιιο ροι οοιιιοττιιιιιο άοι άι ιιιι ιιΒιιο ο ειιοοοεεοτο

ιιοι τοΒιιο θ). Ποειιιιιιιιιοι οι 'ι'οττοε ιιοιιοιιοο ιιιτοοιιιοιιιο

ι ιιιοιι:ιοι οιιιιιοιάοιοει, άοιιιιιιάο ιοτο ιο οιιιοειι, ο ιιιιιο ιο

ροεεοεειοιιι άι ε. Ριοιτο οι 8οιιιιο, οοι άτιιιο άι ροεοει ιιοι

ιιιιιιιο οι Βοεει; ιιιιι οά οτοεεο ιιι Ριονειιιιιι ιο άιιο οιιιοεο

άι ε. Νιοοιιι ο άι ε. Μάτια ιιι 8οοιιο (ιιι δοιιιι),· ο ιιιοάο,

ο άοιο ειιιιριιιιιιοιιιο οι ιοττο, άι :ιτιιιοτιιι ο οι ιιιιιεεοτιιιο

ιιι οιιιοεει ο ιι ιιιοιιιειοτο άοιιει εε. 'ι"ι·ιιιιιιι άι Βοοοειτοιο

(άοι δοοοιιτι“οι (θ). ιι οι ιιιι ιιΒιιο (ιοιιιιοι·ιο ιι ειιροτο ιιι

8οιιοτοειιιι ριιιοτιιιι νοτεο ι ιιιοιιιιοι οι ε. Βοιιοάοιιο, ο νοτεο

ιο οιιιοειι ιιιιιιιΒιοτο άι Νεο; τιοειιιιιιιο οοιι τοιιοιο ιιιιιιιιιι

οοιιιιι ιιι οεριιοιιιιι τιοονιιιο άοι θειεειιιοει, ιιιιοτοιιο ιιιοάο

ιιι ροιιοετιιιιιοΒιο ο νιειιιιτο ιι ειιιιιο εοροιοτο; οοιιοοάοιιο

ιι άτιιιο άοιιο εοιίιιο, ο τιιοιιι ιιοτιι οά οεοτιιιοιιι ιιι ιιιοιιιιοι

οι ε. Μάτια οι Τιιοτ8ο (8); ο ιιι ιι ιοιιάιιιοτο άοιι'ειιιιιοο

ιιιοιιιειοτο οι (ιειιιιι-ειιιιιοε (6"οριιι αυοιιαπιιιιι οοει τιιιοιιιιιτο

ιιοιιιι ιιιιιιιιιι οοοιοειοειιοι άοιιιι ΒιιτάοΒιιει. Αά ιιιοιιιιι οι φτο

ειι επι ει ειεεοοιο ιι άι ιιιι ρτιιιιοδοιιιιο Βοτιεοιιο ιι, ιι οιιιιιο

ροι ιοιιάο ριιτο ιιοι τοιιτιο ιιιττιιιιιιο ιιιιο εροάιιιο ροι ρο

νοτι ιοιιιιτοει ω. Νο ι εοντοιιι οι Ατιιοτοει ιιιτοιιο ιιιοάο

ιιιιοτειιι άοΒιι ιιιιτι τοΒοιι άοιι'ιεοιει. ι άιιο ιιιοιιιειοτι άι

θιιτΒο ο οι Πι·Βοιι, ο οι ε. Μάτια άι Βοιιιιτοειάο Με: Βο

ποτοοιιιοι, ο ιο οιιιοεο οοιιοάτοιι οι Ριεει ο οι (ιοιιονιι τι

οονοιιοτο ιιι 1οιιιρι άινοτει άοι ιιιιιιοεο Βιιτιεοτιο, ο άοι οι

ιιιι ιιΒιιο Ριοιτο ιι άοιιιιιιοτιι ο ρτινιιοιιι, οιιο ιτορρο ιιιοάο

εειτοιιιιο νοιοτ οιιι 8ιιιιονοτά.το άιειιιιιοιιιοιιιο (δ). Ε ι ίιιιιάιοι

άι θιιιιιιιτο Οιιοοοττο, Ποειειιιιιιιο ΙΙ ο Βιιτιεοιιο εοδιιιιιοτοιιο

ειιιοοτ οεει οοιι ριιτοοοιιι :Μι οι ιιιιοτοιιιιι ιιι ιοτο άονοιιοιιο

νοτεο ιο οιιιοεει Ριεειιιιι, ο ιο άιιο ιιιιτο άι ε. Μάι άι

Μάτι, ο άι ε. θιονιιιιιιι οι Οτιιιιι ο οι Οτιιιιιιι (θ).

ι.'οεοιτιριο άοι τοΒιιιιιιιι οτιι ιιιιιιιιιο άοι ρτιιιοιρι (άοιιιιιἔ

ΜΙΟ Ποειιιιιιιιιο οι 5ο8οειοε, Βιιιιιειο άι Ι.ειοοιι, ο Ρειάιι

ιοειι (ιιιιιιοιο, άοι ιιιοΒιιιιιι 'ο άιιιιο ιιιιιιιΒιιο ριιι ιιιιιειτιροτ

ρειτοιιιιιάο ο ροτ τιοοιιοιιο, ιτο οιιι ρτιιιιοΒΒιιινοιιο ιιι Τοτ

τοε οιιοιιο οι Ζοτί, άοι δ'αι·ιτιο, άοι απο: ο άοΒιι Αιιιοιι,

οά ειιιο οιιιιιι ειρροτιοιιονιιιιο ()οοιιιιιιιιιο Πειτιιιιι, ο ιιοτιιιο

οιιιι οοιι ιο ιοτο ιιιοΒιι (ιιοτειιι ο Βιιειιιιιιει άο Ζοτι, ο

Ριοιτο, Ποειιιιιιιιιο οί]οτιιιιιι άι Αιιιοιι, οιιο ιιιτΒιιο88ιιιι·οιιο

ιιιιιι τιοι ιιοτιοιιοειτο ιο οιιιοεο ο ι ιιιοιιιειοτι άοιι'ιεοιιι (Μ.

κι οοοοττο άιτο οιιο ι νοεοονι ειιτάι, ο ι'ειιιο οιοτο οι

οιιοιιιι οιιι ιιοιι ει ιιιεοιο.τοιιο νιτιοοτο άοι ιειιοι ιιοι οοιιοο

άοτο, ο ιιοι άοιιιιτο. Βιιειοτιι ροτοιο ιο88οτο ι άιριοιιιι άι

(ιιιΒιιοιιιιο ο οι Αιιιοτιο ιιιοιτοροιιιιιιιι οι ΠοΒιι:ιτιο άι Τοτ

ι·οε, άι Βοιιοάοιιο νοεοονο άι ι)οιιιι, άι @πιο νοεοονο οι

Οτιιιιιιι, άι Βοτιιιιτάο νοεοονο άι (ιι:ιιιοιιι, ο οι Αιιοιιο νοεοονο

οι Πτοετο, ιο οοιιοοεειοιιι άοιι'ειιιιιιο άι Νιιτιιι, ο άοιι'ιιιιιιιιιιιι

ειτοιοτο οι ε. ιιιιιτιο άι Ριειι, ο Μάο οι οοεειοιιο άοι ιιιοιιι

ειοτο άι ε. Μιοιιοιο άι Ριιιιιιιιο οι ιιιοιιιιοι οι νοιιοιιιιιτοειι (ει).

ιιι τιιει8Βιοτ ριιτιο άι οιιοειο ιτοοιιοιιιι ιιιιοτιιιιιιι ιιιιάὸ ο

ιιοιιοιιιιο άοι Ποεειιιοει, άοι Βιιιιιιιιάοιοει ο άοιιιιιιιοιιιιιτοεειιιι:

(ι) Βιρι0ι1ιι ο (]:ιτιο, δ" ν, νικ, ΧΧν, ΧΧιΧ, ΧΧΧΜ ο ΧΧΧΙΧ.

(9) Βιριοιιιι ο Βιιτιο, Ν° ΧΙΙΙ, Σ”, ΧΧ!.

(ει) Βιριοιιιι ο απο, ιν, Μινι", κια, κι.. ι.νι, ι.ιιι, ιιι.

(4) Βιριοιιιι ο Βιιτιο, Ν° ΜΧ, Ι.Χ ο άνω.

(οι οιριωιιι ο απο, κι ι.νιι, ω, σα, αυτ, οιιιιιιι, οιιιιιιι,

ΟΠΑΠ.

(ε) Βιριοιιιι ο οπο», Ν· Χα, Με, ιιιιιιι, ι.ιιιιιι, οι.

(η ιιιριωιιι ο απο, το ιιι, ιι, ιιι, κά, κνι,ιινιι, Χι.ν, ιιι.νι,

ι.ΧΧιν.

(δ) Βιρι0ιι:ιι ο (Χάο, Π" 'ΡΗ, ΧΧΠ, κιαν, ιιιινιι, Χιιιινιιι, Ε,

Μ, ι.ιιιιιιι, κονιι, Π, (ΠΠ.

ιι'οιιιιο ριιτο ιιι ειιιι ριιι·ιο ιι ιιιοιιιειοτο άοιι'ιεοιιι άι Μοιιιο

Πτιειο. ιάοιιιιισιτιι, ο ιιιινοιιο. Βιι ειοεει άοιιιιιιιι,ει ειιΤτοιιιιτοιιο

άι ιιιτιο ειρρτονιιτο άιιιι:ι Βοάιο Αροειοιιοει, ο οι ιειτ τιιιιιο

νιιτο οι ιοιιιιιο ιιι 1οιιιρο ι ρτινιιοΒι ο ιιι ρτοιοιιοιιο, οιιο

ι τοιιιιιιιι ροιιτοιιοι ιινοιιιιο ιιοοοτάειιο, ο ίιιοιιιιιοιιιο οοοοτ

άεινιιιιο ιιιιο οιιιοεο ο ιιιοιιιειοτι οιιο οιιοΒιι Οτάιιιι τοιιΒιοει

ροεεοάονιιιιο ιιι ΒιιτάοΒιιο. (θ). ()τοάονοιιο ι άοιιιιιοτι άι ρτον

νοάοτο ιιι Μι ιιιοάο ειιιο ρτορτιο επιιιιιο εριτιιιι:ιιο, ο ιι

οιιοιιιι άοι ιοτο οοιιΒιιιιιιι, άι ρτοιιιιιονοτο ιο εριοιιάοτο άοιιο.

τοιιιιιοιιο, οιιο οιιιεινιιιιο ο τινοτινιιιιο ειιιοοτειιιιοιιιο, ο οι

ιιιιτοάιιττο τιοιι'ιεοιιι ιιοτ ιιιοπο άοι οιιιοτιοειιο οιιιιοιιοο

ιιιο88ιοτο ιιιιιοιιιιιι οι οοειιιιιιι, ο οινιιι.ιι άι νιιιι. Ε νοτιι

ιιιοιιιο ι οιιιοτιοι, ο ι ιιιοιιιιοι εροοιιιιιιιοιιιο οτειιιο ιιι οιιοι

ιοιιιρι ι ω" φάει οιιο εειροεεοτο ιοΒ,οοτο ο εοι·ινοτο, ο οιιο

ει οοοιιρειεεοτο άι ιιοτιοοιιιιτει, ο άοιιο ειιιτο ιιτιι ιιιιιι, ιο

οιιιιιι άορο ιιι οιιάιιιο άοι τοιιιιιιιο ιιιιροτο ο ιιι ιιινιιειοιιο

άοι ιιιιτιιιιτι οτειιιο ειοιο ιιοΒιοτιο, ροι· ιιοιι άιτο ιιι ωιω

οιιιιιιιιάοιιιιιο. Ι ΒοΒοιι ευρω οιι ειιιτι, ειοοοιιιο τοιιοτι οά

ειιιιιιιιιιιειτοιοτι άι ροροιι, εοιιιιιτεινιιιιο ιιιιτειτο ο οιιοειο

εοορο ιιοιιοιιοο, ι;ιειοοιιο ιιι ρειι·οοοιιιο άοιιο ιοτο ιοιιάειιιοτιι

ιοΒΒιιιιιιο οοιινοιιιιιο ροτ ριιιιο οεριιοιιο, οιιο Μι ιιιιοτιοοι

ι οιιοιι νοιιιεεοτο άι οιιτοιιιειτο οιά οιιιιιιτο ι ιιιιονι ιιιοιιι

ειοτι άοιι'ιεοιιι, νο ιιο ιοεεοτο εοιιιρτο ειιοιιιιι ιιιιτιιιιι ιιοιιο

εοιοιιιο ειιοτο ο ιιοιιο ιοιιοτο ιιιιιιιιιο, ι οιιιιιι ροΙοεεοτο

ιιοιιο ονοιιιοτιιιι άοι οοει οοοιιιι:ιτο ιο εοάι νοεοονιιι, ο

ιτειιιιιτο Βιι Μάτι άοι το;;οιο ο άοι τοΒιιο ιιοιιο Οστά ιο

τοειιοτο, οά ιιι ιειιοοιο ιιι οιιοιιιι οι Μάιο. Ε ά`ιιιιτιι ιιιιτιο

ι'ειιιιιιιιο οοτοετοιιο άοιιιι Βιιι·άοιιιιιι. οι μονά ιιι ιιιοάο ιτ

τοοιιειιιιιιο, οιιο ιιι άιιοι ιιιο,Βιιιι μια εοιιιοτι ο άοεοτιι, άονο

ι Βιιιάιοι ειιτάι ιοιιάιιτοιιο οιιιοεο ο ιιιοιιιειοτι, ο οιιιιιιιιιιτοιιο

ι ιιιοιιοοι ροτ εοτνιτο οι οιιιιο άινιιιο, εοι·οοιιο οι ρτοεοιιιο

ροροιοει νιιιιιιιΒι ο οοιιιιιτιι τιιτιιιι, ιοτιιιιιιιει εοιιιο άιιιιιιιο

ιιοιιο ιοτο οτιδιιιο εοιιο ιιι ιπιιιιοιιιιι άοι ριιοιιιοι ειιιιιιιιοτι

άοι οιιιοειτι, ι οιιειιι ιιιάιιεεοτο ροοο μοι νοιιο. ι τ:ιτι ο

ερειτει ειιιιιοιοτι άοι ιιιοιιιιι οιτοοειιιιιιι ο τιιιιιιτειοιιοτιιο οι

ειιοτι οάιιιιι οτοιιι άειιιιι ριοιιι άοι ιοτο ρτιιιοιρι, ο ιιεεειτνι

ειοιιιιιιιοτιιο ι ιοτο ειιιιιιιι·ι, ο άιεεοάειτο ο οοιιινιιτο ιο ιοττο,

ο ο ρτοοιιτοτει οοι ρτοάοιιι άοι ειιοιο ιιιι νινοτο ριιι ιιΒιιιιο

ο ριιι ιτειιιοιιιιιο.

Μο ιιοιι ιιι εοιιιρι·ο ιιι εοιιι ριοιιι, ο ιιι εοιει τινοτοιιιιι

νοτεο ι)ιο, οιιο οοιιει;,ιιιο οι Βοοοιι ιιιιιο ιο ιοτο ιιιτειιιοιιι.

οι ιιιοεοοιιιτοιιο εροεεο ο οοιοειι :Μι άι οοιιοτοειιιι, ο οι

νοιιο οι εριοιιάιάοιιιι τοΒιιι ιο ρειεειοιιι ρτινιιιο, ιο ιιιιιιιι

ιιοιιι οι ιιιοιςΒιοτ ειειτο, ιι άοειάοτιο ο ιι ιιιεοΒιιο άι ιιοιι

οιιιο ροιοιιιι, ιο τιοοιιοεοοιιιιι ο ιι ρτοπο οι :ιιοιι ο άι

ιεινοτι διά οοτιεο<έιιιιι. ί)οει, Ρετ ειάάάτιιο οιιιιιοιιο οεοιιιριο,

'ι'ιιτιιιιιο ο'ι'οτοιιιιοτιο ιι άι (ιιιιιιιιιτι ιοτδιιο%ιιιτοιιο οιιιτιιιιιιιι

ιιοι άοιιιιτο ιιιιιι οιιιοεει άι ε. ιιιιιι·ιιι οι Νεο, ο ιι εοοοιιάο

ειιιοιιο ο ηιιοιιο οι ε. ι.οτοιιιο οι Ποτιονο, ι`ιιιιο ροτ ιιιιιιι

ιοιιοτει οοιι ιο. ρτοιοιιοιιο ριεειιιιι άοι ι.τοιιο άο ιιιι ιιειιτροιο

ιιι ρτοιιτιο ιιιιιοιο, ο ι'ιιιιτο ροτ τιιιιιιιιοτοτο ριεοτιι ο ιιο

ιιονοει άοιι`οιιιιο ρτοειειιοοιι ροτ τιοιιροτειτο ιι τοι,ιτιο ροτ

άιιιο(ιοι. Ποει Ποιιιιιο ιι άι Ατιιοτοο, ιιοιι οοιιιοιιιο άοι

τοΒιιο ρτοιιτιο, ο. νοιοιιάο οοιιιιιιιειιιτο οιιοιιο άι Τοττοε,

άοτιιινο ειιιιι ειιάάοιιο οιιιοεο. άι ε. ι.οτοιιιο ο οι Ποιιιιιιιο

άι Ποτιονιι ιιι οιιιοειι άι ε. Ριοιτο οι (ιιιιι·ο, ιιιιιριο ιοι·το,

(οι Βιριοιιιι ο Ποτιο. Ν· κιν, ιινιιι, κιτνι,κιιιιι, ιιιικιι, κιιιιιιι,

ιιιιιιιν, ΧΧΧνι, κιαν”, πι", ιιιι.νιι, κι.νιιι, ων, ι.ιιι, ι.ιιιι,

ιιοιι, ι.ιινι , κα, αν, απ, αν, οιινι , οιιιιιι, οιιιιιν , οιιι.νι.

μοι 0ιριοιιιι ο Βιιτιο, το· ιι, ιιι, ιν, νι, ιιιιιιι.

Ρ. Ο. Ν. ιιι!.

ιιιι, ιιι ,

ιι”, ιιι _

"ΕΜ "Η,

"!ιι, ιι .

Πω. ιι53,

ιιδά, ιι59,

ιιι'ιδ, ιι ό,

ιι”, ιιΖύ,

ιι”, ιι”,

πρι!.

τ. ο. Μ. Πει,

"η, ιιι:ιά ,

ιιοιι.

Ρ. Ο. Ν. ιι3ι.
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πι. θ. Ν. πω.

Ρ- Ε. Ν. μα!

.α πι”.

ι). τ.. Ν. πι”

ια ιι:,5.

πι. α. Ν. ..ω.

πι. Ε. Ν. "Μ,

ιιιια.

Ρ. δ. Ν. πως,

"απ, ιππ5,

πιδι , "Μ,

ΗΜ, μια),

πι·α, πι",

ειδα. "Μ,

παο, "αι,

"ρα, ππρδ.

εατι·ι, αα ατιιιαπιιι, νααα αιιααιιιιιατα α οατία, α ρταιααιιανα

ρατιιαο Ια πιαια ααΙΙα αιιαιαι·α οι ατΒααιο αειαιααιι ααΙι'αια

Ιιιιο ταιιαα ιαττιιααα πα. Ε ααα ραι·α ιι ιααιαεια Βατιαοιια,

ιιΒιια α αααααεαοτα αι Ποπιιια πι, ιαιραιιααια αι ραααται ααΙ

ααρα Ια αοτααα αι 8ατααααα, ιτα ι ιααιι πιαιιι αα ιαι

ααοραταιι ραπ αοααιειαι·α α πιαααια ααα ναιιιια, αΙια ααιιαα

αεεατιιιι α αΙι ια ραι αστα ιαιαια, αοαιτιιιαι αοα Ιατιιιιι ααιιι,

αααια ει τααααεα α αοαιριπιααιο ιι Βταααιοαο Ιαππιριο α ια

αααοαιαα αι α. ι.ατααιο αι (Ιααοπια, αυτα οιιατα α τινατααια

αΙι'αταιιιαααανα αι αααΙΙα αιιια, α ρτοπιιαα αι αααραταται

αιιιααοααιααια ρατ ι'αταΙι αιιααατα Ια ρτιαιαιια αααΙααιαειιαα,

α Ια ια8αιιααα ρααιιιιαια ιπι ιαιια ι'ιααΙα (θ).

ι.α απαιαιιια, Ια Ιααιια, ια εααττα, Ια ιται;αα, Ια ρααι ααι

ιιιααιαι ααται ιτα Ιατο, α ααι ριεααι α 8απιανααι, Ια ααα

ααεαιαιιι α Ια ιταααιιι€ια αααοτααια ααι ρτιαιι αι ααααπιαι,

ααπαρτοιιιααει α ιααι, ατιιιι αι αιιιααιαααια α 8ιαταπιααιι αι

ναα:εαιΙαααια αοαο ιι εααΒαιιο ριιι ιταιιαααια ααΙ αιριαπαι α

ααΙΙα αατια αι αααειο ααααια. Ναι ρτιααιρια ααΙ παααααιπαο

ει αααττα88ια_ ρατ αααιιτα αααι ααΙ ταιιαο αα,α,ιιιατιιααο ιτα

Τατιιιαα α Ταταιιιιατια πι. Παρα αιαιιαα ιααιτι αι εααττα88ια

ραπ αΙιτι απααι αααι ιτα ()απαιια ιι αι Ατιιοταα α (ιαπω

πιο ιι αι Τατταε. Βατιεοπια, ααΙΙα α εαααααεαι·α αι (ιοπιιια,

ναιΒα Ια αταιι αοπιιτα ιι ταεαα αι (ΙααΙιατι ιαπιαιο πια Ι)ια

ιτο, ιιαΙια αι (ιοααατια. νιιιοτιαεα ααρρτιππια, α ραι νιαια

αιΙα ααα νοΙια αα Βατιεααα ΙΙ, αιια ααΙ ταααο Ταττιιααα

ααττα ια αιαιο ααΙ ρτορτιο ιταιαΙΙα. ΑΙΙτα ααα παιια ει

τιπιαανα Ια Βααττα τα αααειι ααα τααοιι, ι αααιι ιιααιπιιααια

ταααοαο α ραιιι, α ααπαααο Ια ρααα. ιιοααοττα αι ιιιαααΙα

αοα ιιααττα8,<ιια αρατια @στα ααα ααεεααο, πια αρααιιαα

ια αααιαατα ιααιΒααι α ιοταειιατι> ια εαεταια, .πια αριααια

Ιαια, ααΙ ααα ταααα αι (ιαΙΙατα. (ιαπιονα α ιιιαα ει πιαεαο

Ιααα ααααι ααπαρτα ιιαιια αααιαεα, α ααι αοαιιιιιι ααι Πια

αιαι εαται. ()οιΙαααια ατ ααα απ ααι, οτ ααα αιι αιιτι, ια

ααα ταραιιΙιιιαΙια ταααοαο ια Ιατο απαιαιιια, α Ια Ιατο ρτα

ιαιιοαα α εααα απ αοπιιααιι, τιαΙιιααααοα αιιαααααα ραπ Ια

Ιατο πανι α ραιιοτο αιιιααιιιι, ιταααιιι,αια αιααιι, ρτοπιιαεεα

αι ιανατι, αααααεαιααι αι ρτινιιαπιι; ρατ Ια Ιατο αιιιααα α

ραι Ιατο αοαιααι απιρια ααιαιιααι αι ιαττα α αι αΙιτι ιιααι,

αααιιο αααια αι Ιιιιατα αιιατια ταιτιιιαιιααι ααιιαα α ααιατ

παιααια αι απαααια α α'οτα. ιαιατναααοαο ρατα, α ααπαα

ατιιιιτα, α ααπαα ρααιιιααιτιαι, αει αιεειαι ιαιαται ααι αι

πιααιι ααΙι'ιαοΙα; παα ααπι αααααα αιαπιπιαι αιια ααι ρταιαι·ιιι

Ιοαι, α ααΙΙα ρταααταια αοαααταια ααα τιαιιιααααα, α ιατεα

εαπιρτα, ιι ααιαραααα αα ιι ρταπο ω). Ραι νααρααα αιια

ιαα.ιιι πα ιατα αιαααειπαα. (Ιαιιαα ααΙΙα ιτα α πιαι ααιιιΙιιιι,

ααα Ια εαια τινιιιιια ααΙ πιατα α ααι ααπααιαται, πια Γατα

ιιιιιααα αι αααιιαατα ια $ατααααα, αι ααιιααατα αΙια ρτα

ρτια ραΙιιιαα α αι ρταρτι ιιιιατααει ι ταααΙι εαται, αι ιατ

ρταναιατα Ια Ιατο ιαιΙιιααια ιιαιΙ”ααιπαα αι αιπαι ριααοιι πι

αααιι, α απ αοαεαριαιταα, Ι'ααα ααα αεαιαειααα ααΙι'αΙιτα, ι

ιαατι α ι ιανοτι α ρταρτια νααιαααιο. ι Ραριεατινααο, στα

αεατιαπιαα, ατα παιπιαααιαααο (4), α αρααιεαααο αιιαααια Ι.α

εαιι ααα απαριι ραιατι ραπ ιαααττα α ααααοταια Ια ααα ρα

(π) ΒιρΙαπαι α (3ατια, Ν° πω.

ς9) Ι1ιριαπιιι α (Σπιτια, Η" π.ιοπν, ΠΟΠΗ, Ι.ΧΧΙΧ.

(α) ι)ιρΙαπαι α ()ατία, κι· π, απ, κα, Χαι, ιππ.ιι, π.ιπιπιπππ, π.ιπιπιπιιπ,

Ι.ιπιπιππν, π.ΧΧΧν, ΠΟΠΗ”, ιιαπιπ, ιπαπν, Χαν, κανι, απ, ΕΥΠ,

αιπνιπ, ΟΧΧ,ΟΧΧι', απ”, ()ΧΧΙΧ, ΟΧΧΧΙΙΙ, π:ππιπΧπν, ακιπιπνπ,

αππιοινπιπ , ()ΧΧΧΙΧ, π:Χπ.νππ.

(4) Με παιπαααια ατααα μια επρααιαιπιιααια τιππαιια αι Ριααπιι, ι αααιι

α παοιιι·α ααΙΙα ιατα ρταιααειααι ααΙΙα 8αταααπα, αορα Ια ιπινααιιιατα

ιαπιιι τιναιι. 8αραααο Ια ιταΒαα α ια ρααι; πια ιι·αιιαα .α ται-α. "τα

ρααι α'ιαιτααΒοαα, ιιααιια Ια ειαααιια:ια, ο ιοταα αααιια Ια

αερατιααια ααι ρταρτι ααιιαι ααα Ια τιαααα αρααα ιιιααατα

α ααταναΙα (α). Ποπ αι ιιταιιι αααπαρι πιααΙια ααα παραρ

ιιιιαιια ιααα8πιατοαο αι ααται ιι ρατια88ιατα, α αιιιατααο, αοα

πιαριααιι ο ααα νοιααιι, ι ιτιειι εαπαι αι αααΙΙα αινιαιααι,

αιια αανααιια ροι ιταιιατα, α ιταιιατααα ρατ ιταρρα αιι'ιααΙα

ιαιιατα, ααα ιααΒα α ιιιαααια εααααια αι πααιιι πιιαΙι.

Ναι ιταιιιααιια αι ιααια ρααειοαι α αι ιααιι ιαιαι·αααι ει

ιτονααα αιαααι ααπαιαι, αα αΙαααι ααα ριιι τιαιαι·αιιαναιι,

αιια ιατπαααο ριιι αρααιαΙταααια ι'αιιααιιοαα ααΙ Ιαιιοτα. (Σο

πιιιια αι Ατιιαταα, αιαιιιιιααα αι ααονι Βιαιι, αοπιιαααα ααα

ΒαΙαονιαο αταιναεαατο αι Νεα, α Ι.αΒαια Ρααιιιιαια, αιια Ια

ααρααα ααΙ παπα. Βατιαοαα αι Ιαι εααααααατα ααπαρτα ια

ιαιιααπιααια ααιι'ιαιραταιατα ιιααατιΒα Ια αατοαα αι 8αταα

ααα, ααα ααναα ατα ρτανατα ια Ιιτανα ειπα Ια αιταιιαιια

ααΙ ααταατα, Ια εαααιπιααιο ααΙΙα ρταρτια ιατιααα, α ι'απια

παπα ααΙ αιειαεαααα. Ε ια αιαιιο α ααααιι ααα ρτιααιρι,

ααριαι αι τααπια α αι ραιατα, αταααα88ια ιιοααατιο ιι αι

Τατι·αα, ιι αααια τιιιαια ααα αεεαι τατα αεαιαριο αα ααανα

αιαααπια, τιαααιια αι ρτορτια, ιαααιτα ιτοι·ααι ιιαι αοιπιια

ααΙΙα ραιααια, α ραπ ααΙΙα ορατα πιαιιατοπια ει ααιιινα Γα

πιατα ααΙ ααα ροροια, ιΙ τιεραιιο ααι αοαιαααι, πιιι αααααιιι

α Ια τααααιιιααααιιοαι αι α. Βατααταο αι Ρααιαιιαα Βαμ

αια ΙΙΙ (θ). Ι.α ατααα ταιαειαπιι εαειααιιια ααιΙ'ιααΙα ααΙεαα

ααιιο ΒαΙαονιαο, α αα ΥιΙΙααο ι.αιιαιι ααΙΙα 8ααα Αροι.ιο

Ιιαα, Ια αοπιιτοναταια αα αεει αοπαροεια, ιΙααι ρτοπιααιιαιι,

α ι ααααιΙιι ααΙαΙιταιι, αααα ααττα88ατα ΒΙι αιιαει ιπιναΙαι

ααΙΙα αααιαειααιιαα αιααιριιαα; Ια νααα ιπταει.ιιατα ααΙΙα

$ατααιιαα αοαααααια ααΙΙ`Ιπιραταιατα (Τιαιπιιααιοα αι Εοαιααα

απ Ριαα ω; α Ι'οαατα ααΙΙα ρτιαιαιια, α ααΙΙα Ιαααιιααα

ρατραιαα ια $ατααι.παα, αααατααια, ο αοαιατπιαια αα Ραρα

ιααααααια ΙΙΙ α ιιιιαιαο αταιναεαανα αι Ριεα, α εααι ααα

ααεεατι ω), ααααρααα ια αααειο ααααιο ααα ραι·ια ααα

ριαααια ααΙΙα νιααααα ιαααιατι. ιιατα, α απ ροαα ιαιρατιααια

εααο Ια ιιιαπιατια ιαπιιιιιατι αει Ιιιιαοπ.ι, ααι αααιι αιιιιιααια

Ιιτανααιααια αιααατεα, ιοαααααο ααΙΙα Ιατο αιιαπιι ραΙιιιιιαΙια,

α ααΙΙα ραΙιιιαα ααα σαι ει ααναταατοαα ραπ παααιααατα ιι

Ιαει ι ρταρτιι αι·ιιιι, ο ραπ αααταααατα Ια ιατα ραιααια.

Ναπαιπιιααο ααα ει ααιιιιοαο Ιαεαιατ ιταεαοττατα ιαοεαατναια

Ια εαααιιαα παπα αι Βατιαααα, νααανο αι Ραταπιτιαα αι

ι.ααοα, ααα Α8αιιιατδα ο ΑΒαΙΙιατεα αι ΠαιαιοΒιια (θ), ρατ

αΙιαπιαιααα ααι ιΙ85 ααιι'ιιαραταιατα Ραααι·ιεο, αι πποειταναπιο ανναται

αι ραραιο. 8ι ια , αΙια ι·ιααεαταπο ια αρρτααεα αι αααααατα αΙΙα Ιαρα

ιαεαιιαα ιαναται;ειαια α ρταιαιια αα ραρα ιααοαααια ΙΙΙ , οιιαα ιιιια

τατα ι°ιιαιια ααΙ 8ιααα ειταιιιατο; ραπ· ια ααα φαι Ρααιαιιαα ροαα Για

ιατααΙια α Νεα, α εατιααα αιι°αταιναααανο α αι ααριιαια ριεαπια , αΙια

ρι·οααααταιιιια ριιζι ααναταπιααια ααπιιτα ια ταραιιιιιιαια εα παπι ααατιιπα

αιΙα Ια8ει ααΙΙα αιιΙα ιααααιια (ιιατιαπ·, Ματ. αι μια. Μπα" ΙΙΙ, πι». απ).

(α) απριωιιι α Ωατια, Ν' παπι, στι, αππιπνιπ.

ω) Βιριαππι α ααα», Ν και, απ.ιπ, αν, π.ιπιπν, ι.ιπιπνι, ι.ιπιπνπι,

π.ιπιπνππι.

(Τ) ΒιρΙαπαι ο ί)ατια, Ν" απ”, παπι, ΠΠ, Ι.ΧΧΧι, αν.

Ια οταιαα αΙια ιαναειιιατα ααιι' ιεοια αοαααααια αα ιιαααπ·ιπο , ιιΒιια

ααιΙ'ιπαραταιατα Ωοττααο, αι Οαπιαπια απ Ριαα, αιια Ια ιιαιιααιια ραπ

πιια:ια ααΙ ααα αααεαια Πααααιοπια, α αα πιοιατιιι αΙια τιπαιιαα 5απι2α

αιῖιαιια. Απαι α ειααοιατα, απο αονα αιιαι ρτιπιια οι ιαια ιαναειιιατα ,

αιαα ααΙ 1158, αι ααα αα ινιΙΙαιπαα ο (ιαπιιαιπια , αιια ε'ιπιιιιοια

Μπάρα αι 8αταααπα , πιιαταιιαεα αι Τααααπια , α ει8αατα ααΙΙα αει”

ααΙΙα αοαιαεεα Μαι.ιιαα, ιι αααια ααα αιριαπιια αρααιΙα αα Ι.ιιιαα παι9

ιαιιιιταιο αι ααιια αιιαα 1156, αοπιιατππα α ιανατα ααΙι' αταιναεαανο αι

Ριεα Ια ααα ρτααααααιι ιατειιιααι (.αταλινια ααα ιιι|οτπιαριαπι σε Ρι

"απ, ΑΜ ρααιιαα, Βιαιιπι1ιαπια ΙΙΙ, ιαπι. ιπι.πιπ, αΙαα5. κι, Ν πι.

ω) Βιριοπαι α (Μπα, ια αιππ.πν. .

(θ) Ι)ιρΙαπιι ο (ῖατιε·, Ν° πριν.

ια. α. π. πο,

πι".

πα. Ο. Ν. πι".

Ρ. (Σ. Ν. Ηθη.

Ρ. Ω. Ν. Πρ,

πια.

ια. Π. Ν. πι”.

ιι". πιώ .

ιη!.

Ν. α. Ν. Ν”.

Ρ. Ο. Ν. ππ93.

Ρ. Ε. Ν. πι”.
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ορο Ιο τιιοτΙοεΙτιιο Ιοτοιιο ροΙοοιιοο ΙΙΙ ρτοΙοιιεΙοοΙ ‹ΙΙτιοεΙΙ

ορο, ο ΙΙΙ οοτιιρειτΙοοΙροιΙορο ειΙ το8τιο ερ Ατροτοει ροτ

ρτιτΙο ‹ΙΙ ίειπιΙΒΙΙο ίοτοεΙἱοτο , Ιο οιιοΙΙ οιΙΙοτει εοΙΙειτιιο,- ο

ροτ Ιο ρτΙτιιει νοΙΙει, εἰ τιιοοοοΙοτοιιο ειΙΙ`οΙοττιοιιΙο τριπο

τιοΙο, ορο οοΙο Προ ο οτιοΙ Ιοτιιρο νΙ ειναι εοντειιιειτιιοιιΙο

εΙοιιιΙοειιο. .

_ Οτο, τΙειεειιιιιορτΙο οοΙ Ιοτο οοιιιρΙοεεο ΙΙοπιρΙ ο Ι Ισο

ΒΙιΙ, Ι ΙειΙΙΙ ο ΒΙΙ ιιοιιιΙτιΙ οοΙ οιιειΙΙ οΙ Ι`ιι οοτρειΙ.ει προαιρ

ττει οοΙ ὸΙρΙοτιιΙ ο οοΙΙο απο οοΙ :ιοοοιιιιοτιιτιιο οοΙ ρτο

εοτιΙο τΙΙεοοτεο, νοοΙοττιο τι οοοεΙο οοιιοτοΙο οοτιοΙοεΙοτιο

εΙοτΙοει; ορο οΙορ ΙΙ εοοοΙο εΙιιοτΙοοΙτιιο Ισ ροτ Ισ. 5ιιτΙΙορτιο

οτι ροτΙοεΙο ‹ΙΙ τιιονΙτιιοτιΙο ο ΙΙΙ ρτοροτειιΙοτιο: ‹ΙΙ τιιονΙιιιοιιΙο,

ροτορο εἰ τΙοοοοεο οοΙ ΙιιτιΒο Ιοτειτρο τΙοΙ οοο οοοοΙΙ ρτο

οοιιοΙΙ: (ΙΙ ρι·οροτειιΙοιιο, ροτορο Ιο ιιι ιΙΙεορΙοεει Ιει Με

ροτ οροτειτο, ο τΙοοτροτο τι οΙνΙΙΙΙι. ΙΙΙ οιιοοΙΙ οοο οΙοτιιοιιΙΙ

τΙΙ τιιοΙο ο οι νΙΙει ΙΙιτοτιο Ιο.ΙΙοτΙ ρτριοΙρειΙΙ Ια ιιει:ΙοτιειΙΙΙΙι

οοΙ ορο 8ονοττιο, ο Ιο ΙτιΙΙιιοτιιο οοΙ ροτιΙΙΙΙοοΙο. Μι τορ

8Ιοτιο ροτ τροπο (οι ειιοΙ ττιΙιιΙε.Ιτι τΙΙΙΤιιεο τιοΒΙΙ ειρΙΙειοΙΙ

‹ΙοΙΙ`ΙεοΙο ΙΙ εοιιεο ιιιοτειΙο οοΙ ροτιο, Ι'ειιιιοι·ο οιΙΙ'ειρι·ΙοοΙιιιτο,

ο Ι ροτιοΙΙιΙ οοΙ νΙνοτο εοοΙειΙο. Ι.'ειιιΙοτΙΙΙι εοντοτιο οοΙ το

ΒοΙΙ οοτιΙτΙριιΙ ειΙ Ιοτιιρο ΙεΙοεεο ο τΙενο8ΙΙειτο ΒΙΙ ειοΙτιιΙ οοΙ

επιττΙΙ, ο τω ειρΙΙιιοτΙΙ ει οτι εΙειοττιο τΙΙ ριιρρΙΙοο το88ΙτιιοιιΙο,

ορο ρτΙο που οοτιοεοοντιτιο, ο ειοετιΙ ΙπιροτίοΙΙοιιιοτΙΙο. Μι

Ιτοςιιοοιει οοΙ ΡΙεειιιἰ ο οοΙ (ΙοιιονοεΙ, ΙΙ Ιοτο οοτιιτιιοτοΙο

οοΙΙο οιοοιιο ο οοΙΙο Ιοττο εειι·‹Ιο, ο Ι νΙειρεΙ ΙτοτιετιιοτΙτιΙ ορο

εροοεο ιιιιρτοιιτΙοοιιο, οτ Ι'ιιιιο οτ Ι`ειΙΙτο οοΙ Ιοτο θτιτοιοι,

ο ροτ ΗΜ ροΙΙΙΙοΙ, ο ροτ ερΙτΙΙο ΙΙΙ ρΙοΙΙι, εοειιΙΙΙ εοτιιρτο

ιΙο Ιιιο8ει εορἰοτει ΙΙΙ οοτιτρορΙΙ, τΙΙ οιιιΙοΙ ο οι ΙειιιιΙΒΙΙ, ρο

εοτο ΒΙ'ΙεοΙειιιΙ ιιι τειρροτΙο οοτι ΒΙΙ ιιοιιιΙΙιΙ ορο νΙνοοιιο, ο

οοο Ιο οοεο ορο ειιοοοτΙονοοο ειΙ - ΙΙΙ ΙΙι οοΙ Ιοτο ρειοεο.

ΝιιονΙ ρΙοοΒιιΙ ο τιιιονο ιτΙοο ειιοοοιΙονοτιο ειΙΙο οτιΙΙοΙιο; ο

| Ιο 5οττΙορτιο εἰ οννΙ:ινο ΙτιεοτιεΙρΙΙιιιοιιΙο ειιΙ οτι οιΙΙτο Μάιο

ΙΙΙ Μαι, ορο ρτοτιιοΙΙ.οο ιΙονοτ οοειοτο ιιιΙΒΙΙοτο ιιοΙΙ'οτ‹ΙΙιιο

οΙνΙΙο ο ροΙΙΙΙοο. 8ο,` ο οοτιιο οΙρ εΙοεΙ τιννοτοΙο, Ιοτιιιοτρ

ΙΙ εοειτοΙΙο οοΙΙο τΙΙοοιιιΙιιει ορο ΙτιιρτοτιιΙοι·οτιιο οΙι·οο Μπιο

τιιιπιοιιΙΙ εΙοτΙοΙ οοΙ εοοοΙο εοΒοοιιιο.
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ι

' . ¦ Μ ,- Θ' , ,” πιι!πο Ρ!οσιιιιε ε!! σιιι!οιιε πι!!ι! ο! τοσοι! πιοο, ο! ποπ ο!

Τυπο1ινο 8!ιι‹!!οο _(ι·οοο!ο) ο!! βοο!ίοκί ιιο·οοπία.α! ΡΙ.ιοπό !οπι!σ! οιιιι!!οεο ποιιιιο πιο, ποιιιιο ι·οεπιιιιι πιοιιπι. !!ιι_!ιιο

|τοπο&έοίο οι!! οπο!! ιΙ'!πνοι·πο ο ε!! ο.<ι!σ1ο,ο οο! εσΙο πο! ποειι·σο ι!οιισ1!οπ!ο πι ρι!πι!ε 1οο!!ιι οι Ποσο, ι!ο!πι!ο Βοο

=. οοο! ειπε, ο/)!ποΜ ο!! .ιοτο!πο οπι.ίο!πο, ο ποπ |αοσιοπο ιισι·! ι!οιιπ!οοΙΙιιο, ο!. Βο!ι·ιι.ο, ο!. ΙΙσι·Ισιιιιο ι!οιιπ!οο!!!,. οι

πιαοο!ι!πο.:ίοαιί οοπ1ίο Ια .πιο ροι·.ιοπο ο ι! .πιο ι·οοπο(!). , 'Ι'οιο!ι!!οιο ο!ιιι!!!ιοτ(3), ο!. Αποοοατι!ο (Ισι·οοεο. οποιο.. ι!ο
ή Πιι11ο(4), οι (!ιιιιι!!σ ‹Ιο ΒοππσΙο, ο! Ζοι·ο!ι!ε οι: !!οΐο,Ιο1

, ηη! ι ,

·!0! 'Ι. 'ει. ....πι ιο( ι ω! οι ) 988 ) 'Η | ,_ .'ΒσΙ Μιιι·σ1οι·Ι , Αιιι·ιουιτ. Ι·ι·.ιι.., Μπι. Π, Μεσοι!. ΧΧΧ!!, ' "οι Μ!!!) $!!!!!Μ_Μ9ΐ8Ι !!)Μ'Ι"19μ ΗΙΜΟΝ0 @ΜΜΜ π. οο

ο” 1055 ' 1068. εισπισ οπο 1!τι.11ι, οιοο ι! @πιο οπο ει ρσπσνιι πω· Ισ ιποι·οο, ο πο!

ρι·οι!ο!!ο, ο !! ι!σι!ο ειι! πιοπι! οπο ε'!ιιιροπονσ σ!Ιο πιοι·ο!, ο σ! πιο

·` _ _ __ Π· _ _ _ Ι Μ!!! ιιιοι!οέιπ!: 1οιιεο σιιο!ιο οιιοσ1ο. ρι·οπο, οι! σννσ!οι·σιποπ1ο-οοι·

Π! "ΜΜΜ Ρ8·Ι·Π8 Μ· Π!" θ! ΒΡΙΠ!"8 88·"ΙΙ· ΑΠ18Π· Ε80 ν!νσ κ!! Με!» μοι· ε!σ!ι!!!ι·ο !! φισπ1.!!σ1!νο οο! ποσοι. Νο!ρι·οεοπ!ιο ο!!

ΤΗΜΙΜ , 0ωΠἱΡ0ιθΠ1ἱ8 Πε! 8""ω 1ΠάθΧ Κωδι-!ωΠΠ8, (ΜΗΝ ' ρ!οιιισ, ε!οοοιιιο Ισ !ι·σιιο!ι!ε!σ οο! 1ο£οποο σοοοι·(!σισ σ! Ρ!οσπ! ε! ο!ι!σπισ

. . . . . . . . .. ε: ι! · - · ·οοιιιτοιΙο οι ιιι ροι·ροτιιιιιιι 1ι·σι!ο Ριοσιιιε οσιιεοιπιιο σιιι·ιοιε 8203:0,π!”:2"Σ έ:: ;":3:.3%Σοι€2:3:ΐ82° ω'':

'

!'Ι08!!'!8 Γ02013011Μ ά! πΩ!781°110 οί 1!!! 118.1°ωί'8 σ! ά 811Ι8 Η), Ι!! πο!!ο οπο !πι!!οσ1ο ο1σε!οπ! ι!ο!!'σιιιιο ροτ Ιο πιοπι! οπο !ιπροι·!σιισπο

ι!σ ο!1ι·οιιισι·ο ποπ!! 51ο!! οο! ι·οιιοΙο οοποοι!οπ1ο, ο‹! !π ιιπ τ!ιιι!ο ι!!!

' 1οι·πι!ιισ1ο πω· Ισ οεροι·1σι!οιιιο οο! εσ!ο Με!! πο!! πιοιΙοο!πι!; ο οο

(1) Τπιιιιιιιο οι·σ !!8!!ο ι!! Αποπο ο τ!! νοι·σ τοπιο!! οσ8!!σι·!1σπ!. πιο ο!ο πο! ρσιισιιιοπ1ο ι!! ιιπσ ι.ιιισ!ο!ιο οποσ, οποσ ρο!οι· ε!σΙή!!το !

Πορο Ισ ιιιοι·1ο οι οπο !1·σ1οΙΙο ρι·ΙιποΒεπΙ1ο 0οο!σιι!!πο Ι; σοοσιΙΜσ Ιοιο !ισπο!ι! ο !ιο11οιι!ιο μοι· Ισ οοιιιρι·σ ο ροτ Ισ νοιιι!!!σ ε!οιιισ!!οι·σ.

οποσ !! 1108; ιιοιιηιο ΙΙ τοΒιιο σ! ι!! Ιιι! !!ε!!ο Έοι·ο!ι!!οι!ο Π.. Ροκ Ι.ο οοποοεο!οι·ι!, οπο σ !!!.ο!ο ‹!! !σνοι·ο ε! Ιο88οπο !σ11ο !ιι σ!ι:ιιπ! ι!!

τσ1!'οι·ιπσι·ο! ποΙ!σ ιιοιιι·ρσι!οπο, 1οοο σ! (!οιππιπο ρ!οσπο Ισ ρτοεοπ1ο ρ!οιιι! σο! ι·ο8οΙ! , εροο!σ!πιοπω ο! Αι·Ιιοι·οσ, σ! Με!! ο 0οιιονοιι! ,

οοποοεε!οπο , οι! σΙΙσ ΟΙι!οιισ ιιισ88!οι·ο ι!! Ρ!εισ Ισ ‹!οπσι!οπο οοπ!ο- ι!! ρο1οι·ιι1σ!ι!!!ι οιισο πο! ροι·1ο ι!! 0ι·!ε!σιιο, πι! οοιιτ!ιιοοιιο σ τιιιοε1'π!

ιιιι1σ πο! ι!!ρ!οπισ οοΒιιοιι1ο Π. Με! οιισ11ι·ο σπιι! πο”, !! απο ιι!- 1!ιπσ ορ!π!οπο.

ρο!ο Τοι·ο!ι!!οι!ο τ!νοιιι!!οο ! πιοο!!! ι!ι!11!, ο ι·!οοροι·ὸ !! ι·οοιιο, (3) Ε! 7'οπ:!ι!!οιο .ι!ιπ!!!1ου·, ο!οο σποοι· οι;!!, ι:οιπο ! ρι·οοοι!οπ1!,

ι·!σιπιιι!ιιο Τιιι·Ιι!πο πο!!σ ουσ ει·σι!σ, ο Ιο ι·!1οππο ιιοΙΙσ ιιιισ οοι·1ο. ι!οπιιι!οοΙΙιιιι. - 8ο!ι!ιοπο Ισ οπο!!! άοποιίοο!!ια ο.. ιιεσ1σ 1σ!νο!!σ !π

Νο! 1114 Τυπιιιπο ιιπι!ο σ ειιοι·ι·ο88!σι·ο ω' Ρἱ5σπἱι1οΙΙοΙ8οΙο ΒσΙοσι·Ι: νσι!ο ε!σπ!!!οσ!ο, Βοιιοι·σΙιποιι1ο ροι·ὸ ο σρρ!!οσ!σ !π ιπο‹!ο φιιι!!!!οσ

σ Ισ! ο! ι·!!οι·!εοοπο ! εοειιοπ1! νοι·ε! ι!! Ι.οιοιιιο οι! Υσι·ιισ: - Απο: !!νο ι!σΙΙο σπ1!ο!ιο οσι·!ο οι!!ρΙοιιι! σ! 98!! οι! σ!!ο !!ε!!ο πο! ρι!πο!ρ!,

`Βιιιιιιικτο ρί.ιαπίσ αιιιοοία1·ιιι·, @ο Μάο!!! πωπω οοπ.ιοοο1 αιΙιι- ιπσΒιισ!!, οπο!!! , οι! σ!1ι·! !Ι!ιιε1ι·! ποιοιιιισεε! , οπο σ!ιΙι!σπο ο!ισ1ο ο

Μοπιισπ. Κε!! ν!νενσ σιιοοι·σ πο! 1199 οο11ο!! ι·οεπο ι!! (1οο1σπ1!πο!! ι!οιτι!π!ο , πο! πω! εοιιεο ο !Ι ι!!πι!πιι1!νο ε!ο!!σ ρσι·οΙσ όποιοι: (οί

ι!! ΩσεΙ!σι·!. ΗΜ!. Τομ, Μέσι!. Πυρ. οο! πω!! !!Ιιω1ι·!, νο!. ΙΙΙ, Βιιοι·ο) οο!Ισ ιιιισ!ο οο!οσιιο οεοοι·ο σρροΙΙσ1! οο!οι·ο ο!ι°οι·σιιο ι·!νοο!!!!

μη!. 963). σ!! ιι!!ιισ!ο ρο1οιο ο ι!οιιι!ιι!ο ρι·!ιιο!ροοοο Πα!. Βιι1'ι·οοπο ο Μι Οσπεο,

(9) ΤοΙοποιιπι, Ιο ο!οεοο οπο $οΙΙοποιοπ, 1ο!οποιιπι, 1ο!οπωιπ ο οροι·. ο!1., 1οπι. Π, οο!. 1689-90-91, ο 1806, ο Ωσι·ροπ1!οι·, 5ιηιμωπ.

11.21.1991)... Οοπ ιιιιοο!!, Οι! σΙ1ι·! οοιιι!;;!!σιι!! ποιπ! , ο ο!ι!στιιιι1:ο ιιο!!ο ο!!., 1οιιι. Π, σο!. 189 ). Νο! ι!!ρ!οιπ! εστι!! οο! ιιιο‹!!ο ενο Ισ ρσι·οΙσ

σιι!!ο!ιο οσι!ο υπ !ι·!!ιιι!ο, ο ιΙσι!ο οπο ει! εο!οσ ρσοσιο Μ! ιποι·οσ1σπ!!. ι!οππ!οο!!ιω ο ι!οππίσε!!ιι ο ιιοσ1σ σοπ ιπσ8ε!οι·ο Ισι·ε!ιοιισ , ε!σοο!ιο

'"!'ειΙο ‹!οποιπ!ιισι!οιιο ι!οι!νο ι!σΙ!σ ρσι·ο!ιι Μο, ο!ιο ε!ειι!!!οσ !! !πο8ο οοΙΙσ ιιιοι!οο!ιπσ ιιοπο ιιιισ!!!!οσ1! εροεοο, ποπ ιιο!ο ! Πε!! ο !ο !!ιι!!ο ,

Ιπ οι!! ε! οο!εονσ !'!πε!!οσ1ο !ι·!Ιιιι1ο, οοπιο ι!οσνσε! οι! ιιπσ !οο!Ισ ο! πιο οι!σιιι!!ο ! !ι·σ1ο!!!, Ιο οοι·ο!!ο , !! π!! ο π!ρο1!,·ο π!! σ!1ι·! προ!!

ιισιισ Α!οοοσπε!ι·ο Π! πο! 1119, ο ι!σ πιισ οσι·1σ τ!! Ρ!ο!ι·ο σι·ο!νοιιοονο ρ!!ι ριοοο!ιπ! ι!ο! ι·οεοΙο ο ε!ιιι!!ι:ο ι·οεπσπ1ο. @ιιοο1'π!!!ιιιο ο οοιπρι·ο

τ!! 8οιιο 6ο! 1909 ; ο ροι·ο!ο ε!! οεσ!!οι·! ι!! ςιιοο1ο ι!σι!ο οι·ιιπο σρ- ο!ι!σιπσ!ο @ποια (ο!8ποι·ο), ο Ισ ι!! πι πιοι;!!ο ι!οππα (ο!οποτσ). Κοσσ

ρο!!σ1! Δο!οποπιιϋ, οοπιο πο Ε! Μ!!! ιιπ !ο1ι·πιποιι1ο ι!ο!!ο ο1οοιιο ο!!σ1ο Ισι·ιιιοπ1ο πο! ε! νοιΙο ποπ!! ε1οοο! ι!!ρ!οπι!, οπο !ο ι!οπιιο ειρροΙΙσ1ο

σιιπο 1909, οπο Το οο11οιιο1°!11ο ‹!σ 0‹!‹!οπο νοσοονο ι!! Μπι!! , ο :Ισ ιΙοπιιίοο!Ιο οι·ιιιιο 1π11ιιν!σ ποπ!!! βππωρ1ιιο), ιιιοπ1ι·ο ! ιπσεο!ι! , ο!ι!σ

θ!οιισππ! σ!ισ1ο ι!! 8.- 0οιιονν!ο11“σ, ο‹! ο ι·!ροι·1σ!ο πο! 1οπιο ν!! ε!οΙΙσ ιιισ1! ιΙοππ·ίαΙ!! , σκοπο τσ!νοΙ1σ ιποΒΙ!ο ο 1!ε!!, οοιπο !”ι·σ ε!! σ!1ι·Ι

θιι!!!α οΜ!.ι!!απο, οο!. 997. - !.'σπ1!οο σποπ!ιπο 6ο! Ω!οε.ο. Β!ΙιΙ. 1118. Ι°!!Ιιιε1ι·ο 0οππσι!ο ι!! Ι.σοοπ (οο! 0οπιισι·!ο !! ο!! Τοι·ι·οο), ιπσι·!Ιο οι

οο!ε1οπ1ο ποΙ!σ !!οσΙο Β!!›!!ο!οι:σ τ!! !!'ι·σιιο!σ εοι!νο: ΤΙΜοπωπι ΜΜΜ Β!οπσ ‹!ο ΤΙιοι!. Ιιο οπο !ιιι!!ο!ιοι·οΙι!ιο , οπο ρι·οεοο μ!! σπ!!ο!ι! πισ

ω! πιοπι:: που!ιιπι ιι1 παιι1αι·ιοπ οιποΙοοποπ1ο π1Μιιπ1ιιι·: Μ! Μ». επσ!! εστι!! !Ι άοπιι!οο!!α!!σο οι·σ ποπ!! ιιοιπ!π! οπσ!!!!οσπ!οπο κ!! ε!ιι!ο

οεο!!πα!!οιπ πωπω· οπο, ρι·ο!!απι τοποσ ίιπΡο.ι!!ιιι·ιι.ι. ΟΙ1ι·ο σ ιιιιοει1ο ρο!!!!οο, ο ιιοΙΙο ‹!οιιπο !πι!!οσι!οπο ι!! οοιπρ!!οο ε!σ1ο ο!ν!Ιο ο !'σιιι!!!στο.

ῖο!οποο, οπο ρο1οσ πιο ΜΜΜ, ν! οτσ ποιο !! !!ιο!οποππι ό: απο, (4) Ι.°ιι!!!ι!ο τ!! Οοπο2οπ· οοπει!ε1ονιι πο!!'σπιιιι!π!ε1ι·σι·ο οοι·Ιο ι!ο!οι·

ο!ιο ο! ροεσνσ πο' ρι·οιΙο11! οι»! ειιιοΙο ποπ ρτονοπ!οπ!! τ!σΙ!σ ιποι·οσ- ιπ!ιισ1ο οε1οιιε!οπ! ‹Ι! !οι·ι·!1οι·!ο, ροροΙσ!ο οοι· !ο π!!! οι σ8ι·Ιοο!!οι!

!ιιι·σ, ο 1ι·ονσε! ποιο !ιιι!!οσ1ο !ιι σΙ!ι·ο εστω σο! ποιπο ι!! Ευ!ποΜπ ο ο ιΙσ ρσε1.οτ!, ο εριιι·οο ι!! ν!!!σ88!, !ιοιεσ!ο ο οσοο!σι·!. Ωιιοο1ο αποπ

α!! ΜΜΜ. ΒσΙΙσ ι!οπιι!ι!οπο 1οε1ο ιι!!οΒιι!σ πο! ι;!οοε!ο1σ !ι·σιιοοοο ιι!οπΙ 1οι·ι·!!οι·!σ!! οι·σπο ροι·ο!ο σπρο!!σ1ο αιπι!οι·ίο. Τσ!ο ι!οποι:ι!πσ

ινω. Βιι1'ι·οοπο, ο Πι! Οσππο, 0Ιο.και·.ιπω.ο1 όπ)!·ιπ.!α1Μ!!.,1οιπ.Υ!, ιι!οπο οορι·σνν!εοο σ! 1ι·σιποιι!ο πο! πιοο!! !ισι!ισι·!, ο ο! 1ι·ονσνσ σπ

ιο!. 1167438 , οι!!!. ιισι·Ιο., 1788, ο £σηιοπ!!οι·, 5ιιρρΙοπι. , 1οιιι. Η! , - απο πο!!σ οοι°οεΓσ!!σ οσι·ιτ!σ πο! ρι·!ιιιο ηιισι·1ο οο! πιοοοπ1ο εισοο!ο.

ΙΕ!



478 ΠΙΡΙιθτττΙ Ε (τΑΒ'Ι'Ε

Οττσοστ οο πονο, οτ Ποοτοιιττπο οο πονο. Ετ ποιο τισπο

νοτοπτοτο οττστοιπ ροτοπτοπι ποοττστοοιω, οτ τοττοο ροροττ

τποτ πσο τοστ. πο: οττοοι τπτοττοοτοπτ στο ΡτοοπτοτττΙ, Ροττοο

ττττοο ΑτΙιτιιτ, οτ Ποτιτοοτοπο ττττοο Πποτττ, οτ Ι.οο οο Βο

τιττοπτο, οτ τττττοο (τοπτοτοττο, οτ Τοποτοτποο, οτ θοτοτοπο

ττττοο Ροτττ, οτ Ατοποττοο, οτ θιοτοτοοο Ροποοτττ, οτ Βοοοτ

ττποο, οτ οτττ ρτοτοο. Αππο Πσπιτπτοο τπσοτποττοπτο ιπτττο

οποσ οοπτοοττπο οοοττο, το τποποο Μοτο, Ιποτοττοπο ΧΙ.

τ· Εμ Τιποποι Ποτ οτοττο Ιοοοττ το ποιο οοττο οοποοττροτ.

ΙΙ "'.

Πσπαοτοπο το οοιιτττο οσπτοοτοτο (ποσοτοτί) οοπ Μοτο, προ,

σποτ, ττοοτίαιπί το απτο ροτττποποο, [απο ότι! οττοιτοττο

?'υποτπο τοποτσ το δαρττοτί ατΓθροτο οοτ οιιοπτο το τ.

Μοτο το Ρίοα(3Ι.

(ΜΟΒ (οοΙ. ρτο.) . . . . πιοττοτοΠοΙΓΑτοπτντο Πτρτσιποττοο οτ Εττοπιο.

το πστπτπο οοποτο οτ τποτντοοο 'τ'ττπττοττο.

Νστοιπ οττ οιππτποο Χρτ ττοοττποο ποσο οπο πωπω

οιππτροτοπττο Ποτ οτοττο Ιοοοκ (τοτοτττοποο, ρτοοπστοπτ ρτο

οττιοο οτ οιπστο τπτΙοποο, ρτο οπιστο οπιπτροτοπττο Ποτ οτ

οτοο οοπττττοτο οοιπροτ νττοτπτο, οτ οτππτοιπ οοποτστοπι, οτ

ρτο τοιποοτσ οτ οοτοτο οπττπο τποο, οτ οοπτοπτο πιοο(Π, οτ

ττττστοπι τποοτοτπ, οτ οπιπτοτπ ροτοπτοιπ πιοστοπι, τοτπ ντ

νοτοοι, οοοπτ οττοπτ πιοττοστοτπ, τοτοπτοττο ποστοο, οτ το

τοοπο ιποσ οο οροτο Επποτο Μοττο οοποτοπι οοπτοοτ οο

πτοιιτοτοτ οοο οο ροττοοττοοοπι οτ οοπτττιποττοποιο οτοο οροτο

ροτροτοο οοοοτνττοπτ, οτ ττοττο σροτο οοοοτντοπτ οοποπτοτο

οοτ ποπο οοπτ οτ τποο τοοττπτ, οο ποπστοιπ Ποτ, οτ τισ

ποτοτπ οτοοοοιπ ττττετπτο τττοττο. ττο τοπιοπ οτ ποοοο Ατ

οπτορτοοσροο, ποοοο Ερτοοσροο, ποοοο οοποπτοοο, ποοοο

οπο ροτοοπο τποττπο νοτ ροτνο οοοοοιπ πτοπίοαΜοτ οττοοτ το

τ'οοοοτπ νοτ το ποποττοτοιπ οοποτο ρτοοοοιοτ. Λο πσποτοτπ

ττοοοο οπτπτροτοπττο Ποτ, οτ ποπτο νττοτπτο Μοττο, οτ οτοο

σροτο, οσπσ οοποοοο, οτ το ροτροτοοτπ ττοοοποο οσοτττπιο

τοτοο οοοτοοτ οοπάσατοτοο οοπι οοτττο οτ στππττιοο ροοοτττο

ποοττοτοιπ, οτ τοτττο, οτ οποτε, οτ οοπι σπιπτ ροτττποπττο

οοτοπι. Οοοτοπι οπο οοτ το (Μάτσου, οττοτο οοτ το Το

το.τττο, οτ τοτττο το ττ·οοτιο, οτ οοοττο το Ταιτιοι·τ, οτ εορτο

οτοτο σροτο ροτροτοο ποποοτ οοο, οτ τοοτοτ τποοοο οτοο

τισποτοπι οτ οτττττοτοτο. ττο τοπιοπ οτ ρσροτοο Ρτοοποο οττ

(τ) τΞτσο εττ οττττ ροι·οπττ , οπο ποπ τπτοτνοπποτο οττ'οττο. Ι ρτο

οοπττ ροοο τπποποτ πσπιτποττ, οτσο τ οοοπτστΙττ τ3οπποττο, Ρτοττο, Μο

τ·τοππο ο Τστοπττσι·το, ττεοτοοο οιτοποτο οσιπο τοοττ.

(ο) Ι οτττοοτπτ ρτοοπτ ρτοοοπττ οπο οροοτοτοπο οοτ οτρτοπιο, ο ορο

στοττποπτο ττοοτττ οπο το οσπο ορρτοοοο πστπτποττ, τορρτοοοπτονοπο

ρτοποπτττποπτο ροι· τ'οσοοττοιτοπο ττ Οοπιοπο οτ Ρτοο, ο τ'οτοο οοοτ πιο

οοετπιτ οτοπο πιοτοοτοπττ.

(3) ΙΙ οοποτστο οτ φωτο οοττο ο το οτοοοο 'Ι'οιτπιπο οοτ ρτοπο

οοπτο οτρτοπτο Ι , ττ φοτο , τττοττττοοτσοτ ττ (Ισπιοπο οτ Ρτοο οσΙτο

ττοποπτπτο οοτ τστοποο, νοττο τποτοοτοτοοτο πιοοετοττποπτο, τοοοποο το

ρτοοοπτο οσποοτοπο ο! οοοπιο ρτοοπσ.

(ο) Ποπ οτ πονο , πιο το οοοοτο , πο το νοτοπ οτττο οτρΙστπο , ο

οοττ°τοτοοοσ, ο οτ τοπιρο ροοτοττστο, ττ οποιο οοττο πισεττο οτ Τοτιπιπο:

ιπο ττ ιποοοετπισ οοπ οοοοτιοσ οι οΙοοπο τιπροττοπιο τοτσττοο , ροοο,

οπο ποτΙο ποσοο Ι'τοπστοτΙο.

ιοιοτοπο τπττιτ, οτ το τοοπσ πιοσ, οτ ποπ οττ`οιιοοπτ πιο ποποο

τοοποπι οποιο οτοοτοοο. ΙΙοτοο οσποττοπτο το ρττιπτο τοοττο

οοτ οοιπτποο Ποοο, οοτποο θοπποττ οσππτωτττω, οτ Ροττοο

οοποίοοΙΙοτ, οτ Μοττοποο οτ Τστοπττοτο οτπιττττοι· οοποτσοττί,

οτ Οποιοι· το ττοτσοοο Ποτοτοτο οο (οπο, οτ Ποιπττο οο

εσποτο, οτ τοοοπτο οο πονο, οτ Οτιοοσοτ οο πονο, οτ (τοπ

οτοπττπο οο πονο. Ετ οοπι ποπο νστοπτοτο οττοτοπι ροτοπ

τοιο π1οστοτπ οτ τσττοο ροροττ ιποτ. πιο οττοιπ τπτοττοοτοπτ

ττο Ρτοοπτο, Ροττοο ττττοο τιποτε, οτ Ποτιτοοτοπο ττττοο ΙΙποτττ,

οτ Ι.οσ οο Βοπττοτιτο, οτ ποσο τΙοπτοτοττο, οτ Τοποτοτποο,

οτ θοτοτοοο ττττοο Ροτττ, οτ Ατοποττοο, οτ θοτοτοοο Ροπ

οοτττ, οτ Βοοοτττποο, οτ οτττ ρτοτοο. Αππο Ποτπτπτοο τοσοι·

ποττοπτο Μ(ττττΙ το ιποποο Μοοτο, Ιποτοττοπο ΧΙ(5).

τ· Εοο Τοιοιπο Ποτ τττοττο Ιοοοπ το ποιο οοττο οοποοττροτ.

ΙΙΙ τ".

Πσπαπίοπο πιο ο |ουστο οοΙτα (Μοτο ιπαροίστο οτί .Η πο

τοποσ το δοτου:: το Τοποπποπτο το Ι.οσσπο οτιτοτοο

το (ΜΜΜ, σοτι.ττοτοπτο το το σωστοί (οσπτσοττοο), στο

.τοστ οοτοτ,Νοποοττο, απο, τοπιο, ρτατί ο ρποσοτέ αρρω

τοποπττ το πιοιτοοίππί,· το απο τίτττα ττ`στο οττ'απιτο, ο ποττο

οοοτιοσπο οοτ (τ'οποπο.τί οτι @το ττίτιοτο πο! τοοπο @Μα

τίτοποτθΙ.

ττ0'7, Ιτ8 ετοοπο.

ΠοΙτ'οτοπτντο οοττο οπτοοο τποποτστο οι ο. Ιιστοπισ οι οπο”,

τττιτ. Ρ.Β., οοττ. 8.

το ποπιτπο Πσπιτπτ Νσοτττ .τοοο (]πττοττ Ποτ οοτοτπτ οτι

τπσοτιιοττσπο οτοο τττττττΙΙ τποτοττοπο ρττπιο, τον Κοτοπο.

.Ιοτττ. Επο Ιοοοπ Τσιιοοιτσο οο Ι.οοσπο ρτο τστοπτοτο Ποτ

ροτοοτοποο τοττποτπ ττοττοτττοπτ τοποσ οοττοπι οο ο. Μοτοπ

ττοπι, οοτ οοτ Ερτοοσροτοο στο οτνττοτο θτοποοο ροτ τοπιο

οτοπι οπτοιοο ιποοο, οτ ροτοπτοιπ τποστοιπ, οτ ρτο πιοοπο

οοτντττο οτ οοτοτοττο, ποσο το πιο οποτοοοτοπτ οττοο εο

ρτοοτοτοο οτνττοττο, ττ οοπτ Οττσ, οτ οτοττοτ Ιτστποττπο, οτ

οσοττ οπο, οοτ οοπ οοπ @τοτε οτπτοττο σποτ ου ροτττοτ το

(ο) το οοτο, ο τ τοοττ ρτοοπτ, οπο οτ τοοποπο οο8ποττ πο! ρτοοοπτο

οτρτοπιο, οοοοποο ρτοοτοοιποπτο 8ττ οτοοοτ οπο ττποτοπο ποτ οτρΙσπτο

ρτοοοοοπτο Ι , ο οοοοτ ρτοποπττο , οπο οπιποοοο το οοποιτοπτ οποιο

οτοτο οσττοοοττττο οοτ τποοοοτπισ @απο , ο ο ροοσ τπτοι·νοΙτο τ' οπο

οοττ'οτττο.

(θ) ΙΙ οσποτστο οοττο ρτοοοπτο απτο ο Τοποπτ·τοιιτο ΙΙ, ττεττο οτ

Βοοτοπττοο Ι το οτ Εοεττοττ, ο σε ττοοτετο οτ ποοσπ. Ωπτοπιονοοτ ποιο

Μιιιιιοπο , το οοοοοτοτο οοτ ροοτο οττο οοτο οοτ τοποσ πο! 1089, ο

ρσοσ τπποπιτ (νοο. 1)τρτοπιτ ο απο οοτ .τοοστο ΧΙ, οοττο ΧττΙ ο

ΧτΙΙΙ το πω.), οο οπτιο το τοσττττο Ρτοιτοοο οτ Ι..οοοπ. Νοτ 1108, ροι·

το πισττο οτ Πσοτοπττοο Ι , οτ οροτοο ο οι Ιοτ τ'ονοτο το οοοοοοοτοπο

οτ ττοπο οοεττοτττοπσ; πιο οοοοτο εττ το οοπττοοτοτο οο Τοτπτπο οοο

:το ροτοτπο, οπο ροτ σοτοσ οι οοοτττο οποτ 8ττ οοοτρο ττ ροτοτο. Νο!

1108 Τοτοπττοττσ, οοοτοτττο οοτ Ρτοοπτ ο οοτ τΞοπονοοτ, ττνοποτοο το

οοτοπο, ο ο'οττοτο το ροτ τοποο ροοτττοοιποπτο οπο οτ 1199, οποσ το

οοτ οοοοο ο ντνοτο, οο το οοτ οι οοοοοοοττο οοο ττοττο 0οοτοπττπο Π.

Ροτ το ρτο ροτττοοτοττποτο πσττιτο οοττο νττο οτ 'Ι'οτοπττοττο ΙΙ ο ροι·

το οπο ττττοτοτττο νοτοο το τοροππττοπο οι Ρτοο ο οι 0οπσνο, το οπτοπο

οοττοοτοττ οι οποοτο οοο οτττο, ττ τοοπτοτοτο οι 8. ντττστο το Μοτοτ

@το , ο το οπτοοο οτ ο. Απττοοσ το 8οτοοοπο , νοοοοτ Έσω, Μπίστι.

τω". οοτ 8ατοτ Μ., τσοι. ΙΙΙ, ιιοπ. 958-5ττ-60. - Τοποοι·τσιιτο ΙΙ

οοο ρτο ττοοοοπτοτποπτο ττ οοποστπο ροτοτπο οο ονττσ οι Μποστ ; πιο

το οτσοπο οοττο οοο ροι· οοοττο οι @αποτο , ΟοτιοΙο , ο Ι!πιιτο ορ

ροττοποπτο οτ οοο τιτοονσ Τστοπττοττο τ. Ι οοτοττοττ οοττο οοττο τοπο



οπο. ποοοι.ο πο. πιο

πιο

πιοο ποτνιιιο ποπιοτοπιι, πο ποπ ποοιοοιιο.πω πιοαπ, οποιο

οιιπι οι ιοτο ρατοοιοπο πιοοιοπι ροτιιπιοτο νιποοιοτ. Ρτιππια

πιοιιοτ (,)οιπιτο, ποοιιπιπα ποιοι πωπω, ιοτιια Ατιππιππποπ:,

φωτια Μπι ποπιιιπο, οοιοια ιι”οιππποπ οι: ιοοιι, ποιπια θειι

τοπ.π.οίι!),οοοι οοιπιιποπ ροτιιοοοιιιπ ποια, νιπο!ιοοι ποινοπ

οι αοοι!!απ, νιοοιπ, ρταιιπ, ραποοιπ, οο!ιιπ τοποπ οι ιποοιιιπ,

ορ!οιπ, οι οοπο, οι οπιοια οοπο απ πορταπιοιαπ οποιοι

οο πιο, πποο ιπ τοποο πποο τονοπποπ ποπ, οοπι ιοπιιιια παι

ιιοοτο νιποπαπιοτ, οι !ιπιαπιι οοαπι πο αοτο απ πορταπιοιαοι

Βοο!οπιαππι π. Ι.αοτοπιιι οοι οποοποποπιιοοο αοποπο, οι οποπιο

ιιιποιοπι ποοπ πο!ιιι οταοι ποιο ιο ρατιιποπ Πο!!ατι !ιοποιοοπ

ποριαπιοιι Εριποοραιοπ, ποπιο οι ιτιποο ποριαπιοιαο Εοο!οπιαο

π. !.αοτοοιιι, οι !ιαποαοι, οι ιοοοαοι, οι ιιτπιιιιοι· ροεπιποαοι.

Βροοποο οπο οοι πορτα Τοπιοπιπποπ, οοι ριορτιο οοππιιοο Μπι

ιιιιιιοπ νοοοτ(3), οπο. οοπι οποιο παοτοπιποπ αιοοο ποοοοπ

ποτιποπ, οι οπο, αοι πιο ποριαποτιριαπ ποοαιιοποπ αοι ιτα

πιιιοποπ ιιι α!ιοοο οιιοπο ποιοπιιοοατο αοι πιπιιποοτο αοι

αοιοττο ρταοποοιρποτιππιιιπ, οι ο ιπιιτα ιτιοιπιια πιοπ ροπιοοαοι

οοι οοτιοπ ποοπ οοιιιιοπ τοποιπιιι ιοοτιιιιοπ, ποπ οοιοοπα

νοτιπιοπ, οοππιροποτο απ πορταπιοιαπι οοο!οπιαππι Βοαιι που·

«Με !ιπιαπ ποπιιιπο πο αοτο (πι).

π πιο Μπιιπιπποπ .!οποιπ παπο οατιαππι ιιοτι τοπανι.

Επο Βοοιοιοο!!οπ Ζοτοπιπ ιοπιιπ.

Επο !)οποοιοο!ιοπ Ποιοιια ιοπιιπ.

@ο !)οππιπιιοο!!οπ (ιοπιοατι οπο.

Εππο Βοποοιοο!!οπ Ροιτοπ ιοπιιπ.

Εφ !)οοποιοο!!οπ Τοποοιιοτ ιοπιιπ.

@ο !)οππιοιοο!!οπ Ματιαοοπ ιοπιιπ(5).

Εππο Ζοτοπιπ πο πονο ιοπιιπ.

@ο πορταπιοιοπ Οοο ποτοατιοπ ιοπιιπ.

Επο θοιι!ιο!πιιοπ πο Μπα ιοπιιπ.

Επο Βο!οιπ οοι πιοιιοτ ΒοιΙο ιοπιιπ.

ποιο οιιιπιοπιο πο!!'αιοπινιο πι π. !.οιοπιο οι Ποποπα ποπο ι ποποοιιιι,

οπο τιρποποοο οοι οποιο:

οποιο οποιο.

ποπιιιπο @πιο «πριν Μεν "ιιι

Θ." οΒιιέΩξεω ω”

(ι) Βοπιπιοοιιοπ, οιοο ποπαιιοπι , τοΒα!ι, !ι!ιοτα!ιιιι. Ι Ριπαπιι ο ι

0οπιονοοι ρα!!ιατοπο ΒΡθ580 απο! οποιο πι ποποιοοΙιο ιο ιιπποπιιο οποιο

πα οππι !ατεαπιοπιο οποιοιιαιο ιπι 8αιποοπια. Ροιοιο ι !οπαι.ι ροοιιποιι

Ριοιτο ο 8οι!`τοπο ιο πιοπιατατοπιο ιττιιο πιο! 1188: Μοποαππι, ιπιο

|οοποιοππι ποιοοιοοιΙο οποιοι, οποσ! ποιοιπο.ιππι οοιπποουι.ιιιπ ποπιιιπο

ρπιιιιοπο , ιιι 5οιπιπιο ρωιω ιπσ·ιιοιποπ (1.οπιι8, £οπ. Μ!. απο. ,

ιοπι. ΙΙΙ, οο!. 1485) - πιο. ιιιίτ. οπο.

(9) Ι.ο ιοτιο, ι νιππιοιι, ι Ι.ιταιι, ο ι πιαποο!ι, οο'ιιοπνι ο οο!!ο αιι

οο!!ο , πιιοοιιοπιαιι πιο! ρτοποοιο πιπ!οπιια οοπο αρρο!!αιι οο! οποιο

οοπορ!οοοινο οι ποποιοοιιο; ο !ο ποοπιοαΙιο οοι πιοπιιιοαιο οταπο οπι

πο!ατι οι ι'αιιιιι;!ιο τοπι.ιοπο αιιαοοαιο απο ε!οπα, ο ποπιιοαιο α!!α οοι

ποια πο!!ο ιοιτο ποοαιο. °

(3) νοπ. !α ποιο (6) ο ποοπια οποια πιιοποπιππα, παπι. ριοοοποπιιο.

(π) ΜΜΜ ποπιιιπο πιο ποιο. πι ποιο ιπιοπποτο , ποπ οι !ιτο ποδι

ο τπιοοοιαιο ιο οπο, οπο ποπ οπιπιοπαπο, πια οι !ιτο ποιο πι ποιου ,

οοτιιπροοποπιι α νοπιι πιο!πι πι ιιπιο ατοοπιο, ο πι ποιποποιο.

(5) Νοπ οοπο α!ιοπο πο! ποπροιιατο, οπο ι! ποπιιιοοΙιο Μαι·ιαπο, ο

8ο α!ιτι ιτο ποποιοοΙΙι Οοπιπαπιο, Ριοιτο ο 'Ι'οιοπιιοτιο οοι ποιιο

ποτιιιι πιαπο 8!ι πιοεπι ιππινιποι οπο πιο αοπι ρτιπιια, οιοο πο! πομπο

πο! 1104, ποιιοποτιπποτο απο ποπαιιοπι :απο αι Ριποπιι πα!!'οποιροιοπο

Τοι!ιιπιο Ποπ. ποιο. πω. Ι ο Π). οοιιιοπ πιο οοπποποιτοππο, οπ'οποι,

τιποιιι α πιιο!ιοτ οοποιο!ιο , ανοπποπο οι αππαπποπαιο Τοτπιπιο οοι

ποπιοποτο πι οιιοπα οπ ι πιιιιι !οοιιιιτπιι πι Τοποπιιοπιο α! τοποσ οπι

Βιιατιιαιιο.

!

.

ι

ι

πιο Βο!!ο οι (πιο ιοπιιπ.

@ο ποτατποπ πο Αοιιοο Βτοποο ιοπιιπ.

Επο Ραιπαπιοπ Εοοοππιπ ιοπιιπ.

@ο νι!ιαοοπ Ε8!ιαπιιοοπ οπο..

.οι πιο ποαπορ!οιιοιι Ιαποοιιποπ οι $ατπι ιοιοτιοοτοοι. @οι

αοιοπι οοτιο!αοι ιπιαπι ονοτιοτο, οοι ιπιππιπιοοπο νο!οοτιι,

οι αοαι!ιοοιαιιπαιοπ οι οποοπιιοιοπιοαιοπ α Ποο ραιτο οπιοι

ροιοοιι, οι Βοαια Βοι ποπιιιπο Ματια, οι απ οποοιποπ

Βαοοιιπ, οι ροτιοππι !ια!ιοαι οοπο Βαιπαο οι Απιτοο, οι οοοι

.Μπα ιταπιιοτο, οοι Ποππιιοοπιι αο Μαοιπιτοππι ποοπι ιταπιπιι,

οι ποπιιοιιρποππι πιοπιιοα πιταοπο!ανιι. Αοιοο, αιπιοπι, αοιοο, ιιαι,

πιο, πιο.

οι *Η

Ιοοοιιιοπιο ποπ όσοι, ποιοι, οποοιιο ο !οιο [οποιοιιο, οπο: Τοπ

οπ1ποπιο πι !ιαοοπο ποοοιο πι @ειπε οποιοι ορ

ροιιοποπο απο οοι οοτιι ο οοποιαπι (ποπιιοα!ιαπ) πιο Ιοί

ποποιι οοιι'αποο ρποσοποπιο απο οιιιοπο ποπιιιπο πι πιο

ποπιιιπο πι θοοουο. (θ)

ςιποο....;

παι!'Αποπινιο ΟαριιοΙατο απο οπο” ποπιιιπο οι π. Ι.οτοπιιο

οι 0οπονα, πο. Ρ.Β., παπι. Θ.

ιιιπποιιπ0ιιιοΜ οι: οποιο ΙΝ πιπποιοο.π.

Ιο ποοιιοο Ποπιιιπιι ποπιτι !οπο οπιππιπ ποι αοιοτπιι. Αοπιο

Βοοιιοι οιι!!οπιποο οοιιιοπιππιο οοιανο. ()ατιο!α τοοοτπαιιοοιπ

οι οοπιιιτπιαιιοοιπ πο δωΙοοι·ιιπ Π) ποι!ιοοι, πο ποτπιπ οι

απιοι!ιιπ π. !.αοιοπιιιι πο!ιιιιπ οοι ποπ ποοιοιιιιο ιο ιοΒιιο (ιατ

ια!ιιαπο, ποα!ιιοτ ποπιιπιοπ !οποπ Τοιιοιιιτοιι πι: Ζοοοιιο,

οοι οι Μπιιιιιιοπ, νι!!αππο π. Ι.αοτοοιιι Ρταοροπιιο ποιιποιο

πω, οι ρτορτιο πιοι!!ο οοπιιτιοανιι.

!ο οοτια Οποιοι παποιοι Ροιιοπ πο Μαοτα οοοι οποιο

ποα, οι οπιπιποπ ιι!ιιπ οι 'πι!ιαποπ ποιπ, οι ι)οπιιιια οοπο οποιο,

οι οιπιπιποπ ιι!ιιπι ποιο; οι Ροταια οιο!ιοτ οοπο οπιπιιποπ

πιο ποιο; οι Ιαοοποπ οι θοοτθιοπ ιταιτοπ οοπο οπιιππι!ιοπ

ιι!ιιπ ποιπ; οι Τοτι;οιοτ Απαπιοπ οοπο οπιοιποπ πιο, ποιο;

οι Βορ!ιια οοπο οποοι!ιοπ ιι!ιιπ ποιο; οι Ποοιιια πο Μ παπα,

οι Ματιαπιοπ, οι Ποιοιοπ, οι Ματαοιιι ιταιιοπ οοπο οιποτιποπ,

οι οτπιοιποπ ιι!ιιπ ποιπ; οι δορπια οοπο οιπιοιποπ πιο ποιπ;

οι Μαοποοιοπ οοππι οποιο, οι οπιοιποπ ιι!ιιπ ποιπ; οι Ματια

οοπο πιο ποιπ οπιπιιποπ; οι .οποια (Μπα οοππι οοιοιποπ ιι!ιιπ

ποιπ; οι Ροιτοπ (ιαπιπαι οοπο οποιο, οι οπιοιποπ ιι!ιιπ ποιο;

οι Ματιαοοπ (ιαριιαπιοπ οποι οπιπιιποπ πιο ποπ; οι Ροιιοπι

(θ) ι οαιιοπιοι οι π. Ιιοιοπιο ιοτοπο, οοπιιο πι νοπο, αππαι πο!!οοιιι

α πιτ πιοιατο ι ποινι ο !ο αποο!!ο απποιιο α!!α ε!ο!ια ποι!ο οοι ποπιιι

οοπο, ο οποιο ποπαιο πο Τοτοπιιοπιο α!!α !οιο οπιοπα ππιαιιιοο. ι πιο

ποπιπιιι οιαπο ιπ πποο πιοπιποιο, ο ιπιροτιανα αι ποοαιαιιι οι τοπιπιταπ!ι

οοι ι'απιιιε!ια, ο μοι ιππιπιποι, οοπο ιτατπο ριοιιιιο πιο!!α οο!ιιναιιοπο

πο!!ο ιοιτο ποπιαιο. Ι.ο ποτιιιοτο πο!!'ιονοπιιαπιο πο νι!!αιιο, ρτονοπιο

πο!ια πιοππα ο!ιιοπα πι π. Ιιοτοπιο οι Ποπιονα.

Π) οπιι.ο·ιιι, οιοιι α!ιοπιποπιι , ι”οιοπι , οποια πιτατιιοτι α! Βιοπιοαιο

ο τοποσ ιπι οοι απιιανοππο. Β πιοοοποο ια !οιο οτιπιπιο ο ρτονοπιιοοια

οπο οοι !ο πιο ιοποιο οπ ιποοτια, ο οοπιιο οοροιια πα οτι ποιο, ροπ

απο οταπο οοπιιοτιοπιιοπιιο οιιιαοιαιι οοινοτιι, πιο ποαπιι.ο απο οοιιοπιι.

Εππι οιαιιο ποινι πο! πιιιπποτο πο! !οοπο, οοτιο, οοτια , ο οαπο!ατο ιιι

οοι απιιαναπο; ποιοι ο τι!οπα πα οπιιιο!ιι πιρ!οποι , απο ια Ιοτο οοπ

πιπποπο οτα ροιποιοτο ποι ποινι ιππιποπι. Μπι αποοιιι ποτινο ο οπι

οπιιοποιοοι, ποτια πι ποινιιιο ροτποπαΙο, ο α ριοπι , ο ιι οανα!!ο, οπο

ι ποινι πονοοπο ρτοπιαπο ο! πιπποπο πο! πιοπο Ποπ. Βοίιοπιπο ο πο

Οποιοι, οροπ. οπ., πω. Π, οο!. παπι-πει ο ποπ. - ο Ποτροπιιιοτ, .πορ

ριιιοι., οπο. !, σο!. 193!).

πιο
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Ιιευιο εἱττιἱΙἱιετ·. ΙΙΙ ουιυεε ουυι οτυυἱἱιυε ιἱΙἱἱε οι ιΙΙΙειιυε

ευἱε.

Ιυ ιιυτἱε Αυετιτττττ: ΙιεΙιειυτ (ιουειεττιἱυυε ουυι Μοτο,

οι ευιυἱΙιυε ιἱΙἱἱο ουἱε; οι ιιοΙευε (ιοτΙιο ουτυ ετυυἱΙιυε ιἱΙἱἱε

ουἱο; οι Οττοσε Πετοἱε ουυι Μοτο, οι οτυυἱΙιυε ιἱΙἱἱε ευἱε;

οι ΤυτΙιυΙἱυυε ουυι Μοτο, οι ετυυἱἱιυε ἱἱΙἱἱε ευἱε; οι 8ἱ

τυοο, ει ΤυτοΙιιιοτ, οι Ζευ8Ιε ουτυ ετυυἱΙιυε ἱἱΙἱἱε ευἱε; οι

Ροιτυε ιἱΙἱυε (ιευοιευιἱυἱ, οι Ι)ιου ιτειετ ΤυτουΙἱυἱ ουτυ

οτυυἱΙιυε ιἱΙἱἱε ευἱε. το οτυυοε ευΡτεεοτἱΡιἱ ουτυ ευιυἱουο

ΙΙΙἱἱε, ει ἱἱΙἱεΙιυε ευἱο.

Ιυ ίιυτἱε 8τττ>υτ.τ.τ ΙιεΙιειυτ (ιευεεΙυε ουυι Μοτο, ει ουιυἱ

Με ιἱΙἱἱε ευἱε; ει Μυιἱευοτιε ουτυ οτυυἱουε ιἱΙἱἱο ευἱε; οι

θτυυυετἱυε ουτυ Μοτο, ει ετυυἱἱιυε ΙἱΙἱἱο ευἱε; ει Ρεεοεεἱε

ουυι οτυυἱΙιυο ΙἱΙἱἱο ευἱε; ει .Ιυειε ΡεΙΙἱτετἱε ουτυ εττιτιοιυε

ιἱΙἱἱε ευἱε, οι υεΡοιε ουο; ει Μοτἱευυε Ασειε ουτυ ετυυἱἱιυε

ιἱΙἱἱε ευἱε, οι υεΡοιε ευο; ει Μετσυοε (ιεττυοε, οι ἱΙἱοΙε

ουυι οτυυἱΙιυε ιἱΙἱἱε ευἱε; οι ΙεττιεεΙΙ ουτυ ουιυἱιιυε ιἱΙἱἱε

ευἱε; οι ιιοτυἱιε Βετο ουυι οτυυἱιιυε τἱΙἱἱε ουἱε; ει ΙἱἱΙἱε Με

Ιευοουἱ, οι Ρειτυε ιιοευε, ει εετοτ ευε, οι Βετἱιετε ουτυ

οτυυἱουο ἱἱΙἱἱε ευἱε; οι ιιουειευιἱυυε ίὶεἱοευο ουυι Μοτο,

οι υεΡοιε, οι ετυυἱἱιυε ἱἱΙἱἱε ευἱε; οι Ρειτυε οτιτττττυο ουυι

Μοτε,οι ΟτιεοΙιε ίἱεἱοευε ουυι οττιυἱΙιυε οετοτυ. Ηἱ οτυτιεε

ευΡτεεοτἱΡιἱ ουτυ οιυυἱἱιυε ΙἱΙἱἱο, οι ιἱΙἱεΙιυο.

ιο (ιυτἱε (Μπιτ τετοιο Ιιειιευιυτ Ρειτυο Ρἱιἱε, οι Οττοοο,

ει Ρἱτἱε ουυι εττιτιἱΙιυε Μοτἱιιυε, ει ΙἱΙἱἱε ευἱε; ειΜετουοε

Ρἱτε ουυι ευιυἱἱιυο ΙἱΙἱἱε ουἱε; οι Βἱιιευε Πετεε ουυι οτυυἱουο

ΗΙἱἱε ευἱε; οι (ιετυἱιε τοω, ει ΑΙΙιυο ουτυ Μοτο, οι οτυυἱΙιυε

ιἱΙἱἱο ουἱε. το οτυυεε ευΡτεεστἱΡιἱ ουυι ἱἱΙἱἱε, οι ΙἱΙἱεΙιυο ευἱο.

Ιυ ίιυτἱε Ατυπο τυτοτυ.ττ ΙιεΙιευιυτ ()εΙτιΡΙιιυε, οι Μετ

ειυο ουυι ιἱΙἱἱε; ει .ιοευυεε ΖεΡυΙυε, οι Ρειτυο ΒἱτεοΙιἱ ουυι

Μοτο, οι οτυυἱΙιυε ΙἱΙἱἱε ειιἱο; ει Ρυτειυε ΖεΡυΙυε, οι Με

τἱευυε ι”τειοτ οιυε ουτυ οιυυἱἱιυε ιἱΙἱἱε ευἱε; οι Πευειευιἱυυε

οε Νυοοε, ει ιιετυἱιε οε Νυοοε ουυι ουιτιἱΙιυε ΙΙΙἱἱε ευἱε,

οι Μετἱἱιυε; ει ΖεΡετ, οι ΖεΡυΙυε ουυι οτυυἱουε ΙἱΙἱἱε ουἱο;

οι 'ι'ἱτἱουε Πετυοτεοε, ει ιιουειευιἱυυε οε ίιοοε, οι Πευειευ

ιἱυυε οο (ιετυΡο ουυι οτυυἱΙιυε ΙἱΙἱἱο εοτυτυ; ει ι)οτιειευ

ιἱυυο οε Ζἱτευοε ουτυ οτυυἱΙιυε ΙἱΙἱἱε ευἱε; οι .ιοευυεε ιιτεου

ουτυ Μοτο, ει οτυυἱουε ΙἱΙἱἱο ευἱε; οι ΠετΙιυἱ Πειτε εεε

ουτυ ΡτοΡτἱἱε εεΙιἱΙιυο, ἱοεοι $ίΙοτι Μουτ, οι ΜΙτεΒἱε οίτι

τοττ-πιετζουο, οι ουυι τοποιο Βτιτοετο ΙιεΙιει οτειετιι. Ηἱ οτυυοο

ευΡτεοἱοιἱ ουτυ Με ει ἱἱΙἱεΙιυε ευἱε.

ιο ουττε Γοτεττιντ: οι: τουτο ιιεΙιευιυτ Πουοιευιἱυυε (Ιου

ιετἱυε, ει Βευετἱυε, οι Ροιτυο, οι (ἱεοτττἱυε, οι ΖεΡετἱυο,

οι (ιοτυἱιε ι”τοιοτεεφι ουτυ ΜετἱΙιυε, οι οτυυἱΙιυο ΙἱΙἱἱε ευἱε,

οι ΙἱΙἱεΙιυε εετυτυ; ει ΤυοεΙἱυυο ουτυ Μοτο, οι οττιυἱἱιυε

ιἱΙἱἱο ευἱε; οι ΤυτσΙιἱιοτ, οι Πεττιἱιε ιτειτοε ΤυτιιοΙἱυἱ ουτυ

ουτυἱΙιυε ιἱΙἱἱε ευἱο; οι Μετἱε (ιευιετἱε, οι ΒΙεεἱυε ιτειετ

εἱυε, οι (ιοοτοἱυε υοΡοε οἱυο ουυι οτυυἱΙιυε ίἱΙἱἱε ευἱε; οι

(τ) @το ο οτι ττοιετε σιτε τχυεειο @Μουτ (Ιεεεετεἱ ΡἱιΪτ νοΙευιιετι

@Μουτ ο Ζττττποτ) ο τιουειο Μπι Ρτορτιοε ττιΙιτοτα, οΙιο εευο εΡΡτεεεο

τιοτττἱυειἱ. Βυττττττε εΙσυττἱ εετνἱ Ροοοεοενευο ἱυ ΡτοΡτἱο, ε Ρετ οστι

εεευευιε υου ετεττο Ρἱυ εετνἱ οι ΒΙειιε , πιο ειι'τετιοειἱ , ε ευεεἱ Ιἱ

Ι›ετιἱ οεΙ εἱετιοτε οεΙ Ιυοεο. Ρετε Ρετὸ , ειτε οεΙΙε οιεεεε Ιοτο Ρτο

Ρτἱειιτ τιονεεεετο Ρτεειτττο ευσετε ττττεΙοιιε εετνἱιἱε εΙ τιειιο οἱεττοτε;

ἱττ οΡΡοειο που νἱ ετττειιΙιε ειειο οττοοιιε οἱ οοττειἱουο. Ε τιττοειο εετ

νἱιἱο εετε ειειο, οοτυε ἱο οΡἱυο, υου @ο ΡετεουεΙε, πιο τεεΙε, οἱεε

οουεἱειεττιε ἱττ ττυεΙσΙιε ευτιυο Μουτ», ο τιεοἱτυε, ο εΙιτε Ροτοἱουε οι

υ·υτττ Ρτονετιἱετιιἱ οεΙΙε ιεττε τττετιεεἱτττε.

το) Ρττιιστετ, ε εΙιτονο, ε του σεττιυυεττιεττιε Γττττειο.τ, οἱεο ουοἱυἱ

Βεττττευἱ , ο ουεἱυἱ Ρτἱτυἱ, εεειε ιἱΒΙἱ οι ουε ιτειεΙἱἱ. ιιο Ρτενειο εΙ

ιτονε οοΙΙ' ευιετἱιε οι οτἱττἱυεΙἱ οοουτυουιἱ εεεετε ττυοειε Ιε νοτε εἱ

ευἱιἱοειἱετιε οι ρεεε-τ υεΙΙ' τιυιἱοο ἱτιἱοτυε ετττοε. τ ΐτειοΙΙἱ ΡτοΡτιττ

τττουιο τιειιἱ εστω εεειετιιεττιευιο εΡΡεΙΙειἱ |ταιτοτ ττεττΙἱ ευιἱοΙιἱ οἱ

ΡΙοτυἱ εετ·οι , οοτυο οἱ τἱοτινε ειἱευτιἱε οε ττυοοιε οετιε τυετιεεἱτττε.

Ιιιετσυεε εἱυιἱΙἱιετ, οι ΤυτΙιοΙἱυυο οε ΝυΒεε ουυι οτυυἱἱιυε

Με ευἱε; οι Ρειτυε ι)ετιε, ει ιιεττιἱιε ιτειτοο ουτυ Μοτο,

οι οτυυἱΙιυε ιἱΙἱἱε ευἱε; οι Γυτεειἱσε οἱττιἱΙἱιοτ, ει (ιευειευ

ιἱυυε Πειτε, οι Ρειτυε ΒυΙΙε ουυι Μοτο, ει ετυτιἱΙιυε ἱἱΙἱἱο

ευἱε; ει Ροιτυε ίιυετοε, οι 8ἱΙιουε εοτετ ευε, οι ΒιοΡΙιευυε

Μοτο, οι ΡυτΡἱοοΙΙε ουτυ Μοτἱἱιυε, οι οτυυἱΙιυε ἱἱΙἱἱε ευἱε;

οι ιιουειευιἱτιυε ιιυετοε εἱτυἱΙἱιετ, ει Μετἱε εετοτ ΤυτΙιοΙἱυἱ

οἱτυἱΙἱιετ. ΠΙ οτυυεε ευΡτεεοτἱΡιἱ ουτυ ετυυἱΙιυε ιἱΙἱἱο, οι

ΙἱΙἱεΙιυο ουἱε; οι οἱ οε ἱἱο ευΡτεοἱσιἱο Πυτἱἱε εΙἱἱ ἱυνευιἱ Ι`υε

τἱυι, ουτυ ἱυειἱιἱε οε ἱἱε ιιυτἱἱε εἱυι(3Ι.

·Ι· Εεε ιυοοιτ Τουοττττοο οε Ι.εσουο, οεἱ οι Μιτυττττυο,

Με ευΡτεεοτἱΡιεε εετνοε, ει ευοἱΙΙε.ε ευΙι Ροουε οουιυτυ Ιἱ

ιιτετυττι οετἱ Ρετ τυευυτυ ἱΙἱΙΙευἱ ΡτεεΡεοἱιἱ ΕσσΙεεἱεο ε. Βου

τευιἱἱ υετυἱυειἱτττ σευιιτυιε, ειττυο σευσεοε; οι οἱ ειτοο εεε,

οι τυεἱ Ιιεοτεοοε υου ΙιεΙιοεττιυε Ροιοειειευι, νεΙ εΙἱττυε Ρετ

εουε Ρετ υοο, τυἱυυευοἱ, νεΙ τεττυἱτευοἱ εεε; ει οι εε ευεε

ουΡετἱυε οἱοιε ουυι νἱυτ εειετυεΙἱιοτ ΙιεΙιεευι, υοειτο οἱ8ἱΙΙο

τοἱιετενἱτιιυε. '

Εεε ΒοτυυἱοεΙΙυε ΟττοσΙιε ιεοιἱο.

Εεε ΒοττιυἱοοΙΙυε ΖετοΙτἱε ιεοιἱε.

Εεε ΙιοτυυἱσοΙΙυε Ποτυἱιε Ιεοε 8εΙνειοτἱο ιεοιἱεΙιΙ.

νο.

Πουττττίοτιο οεΙΙε (”Μοοε το ε. Βτεοουττί οι Αυοτττττυο [απο

οτι Τετεετἰοττο οι θτυυεΙο τοοείο το δοο!ίτιτί, ο ότι ειτε

χττ)ιτε δοειατιιίτιο, οΙΙο Πιτ-εεττ το ο. @τοποσ το δ'εποεττ:

ο τίπττοοε:ίοτιο οεΙΙε ρι·οοιε.τεα τιιτ·ποπτιττα Κουτι τἰ`οτε (ό).

τττοε,....).

ΒττΙΙ'Λτοἱιἱνἱο (ΞεΡἱιεΙετε οεΙΙε Βιιιεεε το ε. Ι.οτευιο οι τ3εττονττ,

ΙἱΙι. Ρ.Β., οτττι. Θ, ιττν. ντττ, εεττ. 1108.

τιοΜνττο τ-:τ:τ:τ.τοετο: δ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΕ ΑΒΒΕΜΙΝΕ.

Ιυ υευιἱυο Πεἱ Ρειτἱε, οι ΓἱΙἱἱ, οι ΒΡἱτἱιυε 5ευοιἱ. Εεε

.Ιυοἱσο Τυεττοτοτυ το τετοιο) ουτυ ἱἱΙἱο τυοο οοτυυυ Που

ειευιἱυἱ Ρετ νοΙυυιειε οε οοτυυυ Βευο Ρειεοιευοε Ρετιε

Κουττ.τε Με ουειε σετιε Ρτο ε. .ιοευυε οε Αυεττττττι,

οεἱ οεΙιε εο εευοιο Ι.ευτουιἱε οε .ιευυε Ρτο Ι)ευο, οι Ρτο

ευἱυιε τυοο, ει οο Ρετουιεε πιεσε, οι Ρτο υυε ΙΙΙιτε οε

ουτε του ΡΙοειτοττι (7) :το εευσιυυι Ι.ευτευιἱυτυ εο οετἱ οτυυἱ

(8) 5ἱ οενε ἱυιευτιετε στο εετνἱ οτι ευσεΙΙο, σιτε ιοεοετο οιειἱ εττιεοεἱ

οεΙΙε Ρτεεευιο οεεοτἱιἱευε, ο οΙιο ἱυ οοοεοιοττε εΡρυτιιο οεΙΙε Μυτι

2ἱουε, ο Ρετ σευεε οεΙΙε τυεοεεἱττιε, νοΙεεεετο οουιοειτττε Ιε ΡτοΡτἱε

οουτιἱπἱευε εετνἱΙε ε οευτιο στο τιετιειετἱἱ. Α88ἱυυΒε Ρετο ἱΙ οοττειοτε,

οΙιο ἱυ τιυεειἱ οττεἱ , ιεΙἱ εετνἱ οτι ευοεΙΙε ουτυ το.ττττω τισ Η.: Οτττϋε

σιντι , οιοο εἱευο τιἱοΙιἱτττειἱ ιεΙἱ εἱυοἱιἱεΙττιευιε.

(4) ιι'οτεε ττυεειο Οουιἱιε, οΙιο εοοοτἱνε Ρετ 8εΙνειοτε (τοσο Μισο

τωτι) οτε υυο στο :Η τυειεττιἱ οι ΤοτοΙιἱιετἱε. νεο. ἱυίτε £ετι.Ν° νττ.

(ο) ΙΙ οουειοτε ο Ιο ειεοεο 'Γοτουἱιετἱο ΙΙ στο τιυε Ρτεοετιετιιι οι

ΡΙοτττἱ ΙΙΙ' ο ιν 'ι. Ιυ τιυεΙΙἱ ο οο8υοτττἱυειο «το Ι.τιοοπο, οτι ιιι ττυεειο

οι Οτττττιιο, στο τιυεΙἱ ουε οοετιευιἱ Ιιο οι ἱυοἱοειε Ι'οτἱττἱυε ττεΙΙιτ

υοιε το), Με. 178, οεΙ. 9.ο, το ουοτιειιο τιἱΡΙοτυε Ν' Π! Η Σε οουε:ἱουο

ο ειΙἱεειε το Ρεττεττιεττιο ευττυο το υυε Ιἱτε τι'οτο (Ιἱτε οι τοπιο) Ρετ

Ρετιε οεΙΙε οΙτιεοε οἱ ε. Ι.οτευιο οι 0ετιενε. ΒυΒΙἱεΙτττο, ετοἱνεεοονο

οι ΩεεΙἱετἱ, σευι”ετττιο οτι ετυΡΙἱὸ ττεΙ τττ9 τΙυεειε οιεττοττ τιουειἱοτιε,

ε ροοο ΟεΙΙἱειο ΙΙ Ιττ νειἱτιο σου εεε οεΙΙε οεΙ 1191. νεο. τυο. Επι.

:στον 8 ΧΧΧι'.

(θ) νεο. ΡεΙ οο8ττοτυε τισ (ΜΜΜ ιο Ρτεοεοευιε υοιε το).

(7) ΡΙαοι2τιττι, οεεἱε απο ΡΙτιΡἱτ, οοττἱεΡουοεττιε οι Ιετἱυο ΡΙτιετιετ·ίι.

Οσοι Ιε88ἱετυο ι'τεευευιετττευιε ιιι τττοιιι τιἱΡΙετυἱ εττττιἱ αει, ο Μ"

Ρώσο”, Με ριτιοοοιι Ιει. , ο Ρίοοεττι του. ι.ε Ιἱυευττ οετοττ ευιἱοτι

εοοΡετενε Ρετ Ιε οευἱυττειἱουε στο νετΙ›ἱ ( ο Ιἱ Με ευοιτε εοεττεο)

οετἱ υεἱ ιετττρἱ Ρτεεευιἱ, οοτττο υεἱ ιυιυτἱ, ἱ νοτιιἱ ευεἱΙἱετἱ σωστο οτι

αυτ”.



ΠΕΙ. ΒΕΜΠΟ ΧΙΙ.

οουο, οι υου οομοιω οιι.τοιιιια Ιιιιμοι·οιοτο οι οιιοοιιιοτο,

υου ιιυο μοι·οοιιο :ιο οοοοτιοι·(9) ἱοΙ.ο οοιιο οΙιἱ οτοἱιιο οδο

μτο Ι)οιιο, οι μτο ουἱιιιο ιιιοο, οι οο ιιιιιΙἱοτο ιιιοο οοιιιυο Ριιιι

οιοοι ο @που (δ). Ε: οιιιιι Ιοοιἱιιιουἱοο οοιυυἱοοΙΙο ΠοτοΙιἱιιο,

οι οοπιιυἱοοΙΙο Οτ:οοΙιο Ιοοιι 8οΙνοιοτο, οι οοτ θιιἱοο ΒιιΙΤο,

οι οοτ Οοο Ροτυοτἱο. ΕΙ οΙιἱ Ιο οοΙιοτιοτοι οομοι ουοΙΙιοιιιο

οοΙι Ροιτἱ οι ΡἱΙἱο οι $ουοιο δμἱτἱιιι, οοΙι ΧΙΙ ΑμοοιοΙοο,

οι ουοιιιοι· ΕνοιιιιοΙἱοἱοο, οι ?ΠΠ ΡτομΙιοΙοο, οι ΧΧ $οιιἱο

ι·οο, οοΙι (ΠΙΧΙΙΙΙΙ Ροιτοο 8ουοΙοο, οι οοτιο οιιιιι .Ιιιοο ἱυ

ἱυϊοτυο. ΡἱοΙ, οι οοτ, οιιιου, οιιιου.

ΙΙΙ *.

ΤοιοοιιΠ0Μο οι Ι.οοουο, τομο!ο οι δομΙιοτί, οουο ιιΙΙο

δ|ιίοοιι ο ο. ΜΜΜ οι ΡΜ οιιοΙιτο οοτιί (οουἱοοΙἱο),

σο” οοι·οί, οιιοο"ο, ο οοοιίοιιιί οί!ο ιιιοοο.οίιιιο ομμιιτ£οιιοπ£ἰ,

.οί οοο!ίοο οατἰο οπο Μπι ο'οτο, σο απο οουο αιτία:

οί οποιο .οοΙο οι οίοοοοιι οππο; α! ίτιοΙιτο ο/β·οιισο ί Ρί

οοιιί οοἱ μοοοιποιιΙο οι οουί οικω ο !τἰὐιιΙο, οι τίοοιιο

σοοιι:α οοποίιιΙο ρι·οοιο!ομ!ί οοἱ ('οπιιιιιο ρι.οοιιο μα· Ια

ι·ιοιιρετα:ίοιιο .οι σου τοοιιο.

μισο, . . . . ..ι

ΒοΙΙ'Ατοἱιἱνἱο ΟομΙιοΙοτο οοΙΙο ΩΙιἱοοο ιιιο88ἱοτο οι Ποιο.

Ιυ υοιιιἱυο ΡοΙτἱο, οι ΡἱΙἱἱ, οι 8μἱτἱιιιο $ουοιἱ οιιιοιι.

Αυυο οΙι ἱυοοτυοιἱουο Βοιιιἱυἱ υιἱΙΙοοἱιιιο οουΙοοἱιυο οοιονο,

Ιυοἱοἱ. Ι. ΙΙΙΙ. ΚοΙ. . . . . . (4).

@ο Ιιιοοιι Τοιιοιπιτοιι οΙο Ι.οοοιιο, οοἱ μτομτἱο υοιιιἱυο

Μιιιιικιιο νοοοτ, μοι· νοΙιιυιο1οιιι Βοἱ μοΙοοΙουοο τοουιιιιι

.ΟιιτοΙἱιουιιιιι, μτο τοιιιοοἱο ουἱιιιιιο ιιιοοο, οι μτο ουἱιιιο

Ιιιιο οιιιυἱιιιιι μοτουιιιιιι ιιιοοτιιιιι, οι μτο ιιιοουο οοτνἱΙἱο

οιιοο ιιιἱοΙιἱ υοΙιἱΙἱοοἱπυἱ οι μτιιοουιἱοοἱιπιἱ οἱνοο μἱοοιιἱ ομο

πιιιιι υοιιιἱυο οιιΙιΙ.οτ ΙοΒιιυιιιτ ιιυιιυι ουυιιιυ ἱιιιοἔτιιιιι οιιιιι

ιτοο ΒοΙοοο οΙουοο υιοοιιυι ἱυ ιιιοο οοτνἱΙἱο ἱυ ίιιοιιΙο δα!

σίΙοιιο (5) οιιπιι 8τουοἱ ἱυομἱο :οουο μΙιιτἱιυἱο οιιὅιιοΙἱἱο ομο

.τοϋ οιιυΙ, οουο οοοο οι: ιτοοο ουιυἱμοιοιιΙἱ Βοο οι ΕοοΙοοἱοο

οουοΙοο Μοτἱοο Ρἱοοιιἱ οτοΙιἱομἱοοομοιιιο; ιο οιιυι οιιοτιιοι·

οιιτιο.ιι οποιο οοιιιυἱοοΙἱοο νοοουιιιτ. ΙΙυο οι οἱο οἱιο οοΙ.

ἱυ . . . . . . . .. (θ) οΙἱο ἱυ διο!ιοι·ι·οο ιιιιοο Βιιι νοοοιιιτ;

οΙΙ.οτο Ρ|ιοιιοτί ἱυ δ'ιιτοιοτίο οι: θαμμί,· ιιιιοτἱο ἱυ δορο!!ο

τι) αμε, ο :Μ αριι8, οοττἱομοπιοοιιιο οΙ Μ. με ΜΜΜ” ο νιιοΙ

οἱτο - ο ιισιι οἱονἱ ἰιιιμ0ι°οἱοτο οι οιιοοιιιοτο οπο ΜΜΜ οιωαπ2ἱο (Η

.ιιιιοΙο οΙ›Ιιἱο οι·οΙτο) οοο. οσο.

(θ) Βονοτιοτ, οἱοο 8ο ονοτύοτο Πιο.), οοοἱο οι τονοοοἱοτο, οΙιΙιοΒοιιο,

οΜι·ιι"οτο , ιιιιιιιιΙΙοι·ο Ιο μτοοοιιΙο οοι·ιο. Ιυ πιο οοΙουοοτἱο οοτιιΙο

‹ΙοΙΙτι ι1ιοἱτ0μ0Ιἱἱοιιο οἱ 0οιιονο, ΙἱΙ›το ἱιι μοι·Βοιιιοιιο οοΙ οοοοΙο Χ”,

οἱ πονο οΙιο οοΙοΙιτονοοἱ οι οιιοἱ ιοπιιμἱ ουιιἱνοτοοτἱο μοΙ 0ππιιιποιι

'Ι'οιιοιιιτουιο ιιοοΙ Η οοἱἱοιιιΙιτο; ο Ι'οι·ΦἱοοΙο ο οομτοοοο πιοἱ ἱοτιιιἱιιἱ

- ιοειιοιιιἱ :

ο Ιον Εμ.. 0οιοιιιιιο .

· Βιιο Τοιιοιιι·ι·ου .Ιιιιιιιι Οιυιι.ι·ι·ιιιιιο. "ι

(οι ΙΙ Μιιτοἱοτἱ οτοοοιΙο οττοιιοοιιιοιιιο , οΙιο Ρτο:ιζοσα οι Ι.αι:οπ

οποσ ιιιο8Ιἱο οι Τοτι:Μ$οι·ίο Ι οΙιιο τοΒιιο ἱιι Οο8Ιἱοι·ἱ υοΙΙο οοοουοο

οποιο οοἱ οοοοΙο κι, ο οἱ οοἱ Ιιο @ο τἱμοτἱοἱο οιιο οἱμΙοιιιἱ (νΙΙ ο

ΨΙΙΙ°') υοΙ ΙΙἱμΙοιιιὁ ο απο οἱ οοιιο ιιοοοΙο.

(ο) Μι νοιιιοιοοοΙΙιι μοτιιοιιιοιιο ιιο-Ι”οιΙο ομοτἱτο ἱΙ ιιοιιιο οοΙ ιιιοοο.

Μι οοιιοιἱουο ο οοΙΙο οιοοοο ΤοτοΙιἱΙοτἱο ΙΙ οοἱ "ο μτοοοοουἱἱ οἱ

μΙοιιιἱ. @οι οιιοοΙ.'ιιιοο οἱ·ι·ἱΙονιι, οΙι'οιιΙἱ οι·ο οοτ. οοοἱοἱἱἱο μοι· ι·ἱοιι

μοι·ιιι·ο .ο .απο τοιιιιο , οοοἱιοιιἱ0ουονοοἱ , οοιιιο οοἱ Ρἱοουἱ. Β ἱιι ι.οιΙ

-Βιιἱοοιἱ οοοοιιοἱ νοιιοονιιπιο. ιιΙΙο ιιιοιιοο τοιπιμο ἱ Ιοι·ο οἱιιιἱ ο ΤοτοΙιἱ

ἱοτἱο οοντουο ΙοΒἱΕΕἱιιιο, οο οΙΙ'ιιοιιπμοιοτο ΤιιτΙιἱυο.

(ο) ΟΙιἱοπιιοοἱ οΙ μτοοουιο ἰοοΙιι οο 8οιιι'.4πι€οσο.

. (θ) 8οιιο οιιιΙο οοιι·οοο οοΙ·ΙοιιιμοιΙο μοτοΙο ο!ιο ἱπιοἱοονοιιο Ιο μιοιιιοι

οοΙΙο ι·οτ!ι οοιιοΙο.

οιιοο νοοοιιιτ νιι.ι.ι οι: ιιιοιοιοινι:. Ποο οιιμτοοοτἱμιοο οιιοιιιοτ

ἱυιοΒτοο οιιιιι ἱυΓοτἱοπἱΙιιιο οι οιιμοτἱοτἱΙιιιο οιιἱο, οοιι οιιιιι

οοοοοοἱουἱΙιιιο, οι ἱυετοοοιιτοο οιιοο, οιιιιι ουιυἱΙιιιο οοτνἱο,

οι ιιυἱνοτοοο ουοἱΙΙοο ιιιο]οτοο οι ιιιἱυοτοο, οιιιιι πιυἱνοτοοο

ΙιοοΙἱοο, οοἱΙἱοοΙ οοιιοο οι ἱιιιυουιο,.Ιιονοο οι νοοοοο, μοτοοο

οι μοοοτο οΙππιιο οομτοο, οουο οοοο οο Ιι·οοο οιιιυἱμοΙουΙ.ἱ

Πιο, οι οιιμτοοἱοιοο οοοΙοοἱοο οτοΙιἱομἱοοομοιιιο οουοιοο Μο

τἱοο, οιιιιι οουοἱΙἱο οι νοΙιιυΙοΙο οι ἱιιοοἱουο Ι'τοιτιιπιι οι οο

ι·οι·ιιιιι ιιιοοτιιιιι, οι ΙιοΙιοουι οι μοοοἱοοουΙ οι Ιιιοι·ουι οοο

οιιμτοοἱοΙοο ΕοοΙοοἱοο οτοΙιἱομἱοοομιιο, οοιι οιἱοιπι οοιιουἱοἱ,

νοΙ ομοτοτἱἱ οΙοπιο ιιιἱυἱοιτἱ οἱιιοοοιιι οοοΙοοἱοο οοἱ μτο 1οιιι

μοτο ἱΙιἱοουι οοπνἱοτἱυΙ. Ιυοιιμοτ οΙἱοιιι μτοιιιἱΙΙο οι οουοοοο

μτοΙ”οιοο οοοΙοοἱοο οουοιοο Μοτἱοο ΙἱΙιτουι ιιυοιιι οιιτἱ ομΙἱιιιἱ,

οοΙ. μτοΙἱιιιιι οουο οοιιι νοΙουιοιιι ἱιιιιιο οοιἱιυοιἱουουι οιιοιιι

οιιυι οιιμτοοἱοΙἱο οοοΙοοἱοο ιιιἱυἱοἱτἱο οουνουἱτο ΙιοΙιοο. 8ἱ

ιιιἱΙἱΙοτ ιιονοιιι ιιυοιιι οιιυι ιιιοοο οιιμουοοο οιιιιιο οουοιιοΙἱο

υοο οο οουο οοΙο Ιιουιιοιοιυ πυἱιιοιιι μοτ ιιυιιιυ οιιοιιιοιιο

ουυιιιιι οουοιοο Μοτἱοο. 8ἱιιιἱΙἱιοτ οι ΙἱΙιτουι οιιτἱ οιιουι

οιιμτο ιιοιυἱυονἱιιιιιο μοτ ιιυιιιιιοιιουιοιιο ουυιιιιι οιιιιἱΙἱουιο

ΙΙοο ΙτἱΙιιιοιιι, οι οἱοιιιιυ οοἱ σ). Ρτο τοουο υιοο οι νἱιο

οιιοιιι τοοιιμοτονἱ οιιιιι Βτοιιοἱ Ιιουοτο οΙοιιο νἱοιοτἱο, οιιιἱ

Ιἱουιο οΙοιιο οουοοοουΙο οιιιυἱμοιουιο Βου, οι ιυἱοΙιἱ οποι

νουἱουΙἱΙιιιο οι ἱοι·Ιἱοοἱιυο οοἱιιιοτἱιιιιι μτοοΙιοιιἱἱΙιιιο ιιοΙιἱΙἱοοἱιιιἱ

οι Ιοτιἱοοἱιιιἱ οἱνοο ἱοιπι οἱοΙοο οἱνἱιοΙἱο μἱοουοο; οοἱΙἱοοι

Βοποτοιιο, οοἱ οἱοἱἱιιτ Βοοιουιπο, ΙἱΙἱιιο ΙΙΒουἱο; οι Ι.οιιοτἱιιο

οιιουοουι Ιοοπιιιἱο, οι ΙΙοοΙιτουοιιο ΙΙΙΙιιο 8ἱΙιἱΙΙοο; οι @ο

ΙἱΙἱιιο ΑΙΙιοο; οι ΙΙΙοτἱουιιο ΙἱΙἱιιο Ι.οιιιΙιοτιἱ; οι ΤΙιοοοοι·ἱοιιο

οιιουοοιιι Ι.οἱ, οι ΙΙΙοι·οοιιο οιιουοοιιι ΜοτοΙιἱ; οι Αττἱειιο

οοἱ νοοἱΙοΙιιι· 6'τομιιο; οι Βουοοἱοιιιο ΡοΙιοι· ΙΙΙἱιιο Βοἱιιιιιυοἱ;

οι ΙΙΒιιοἱουο οιιουοοιιι Ροιιουἱ; οι Μοἱυἱτοοιιο οιιουοοιιι

Βοιυοτοἱ; οι ΑΙΙιοι·ιιιο, οι @ο ιιιιουοοιιι .οΙΙιἱοι·ἱ; οι ΙΙἱΙ

Ιουιιο οο Ιιοοιιιιιυοο. Ετ ιιιιἱνοτοἱ οοοἱἱ οοτιιιιι, οοἱ ιυἱοΙιἱ

οἱπιιἱΙἱΙοτ ομΙἱιιιο οι ΙοτΙἱΙοτ οιιιιἱΙἱιιιιι μτοοΙιιιοτιιυι; οοἱΙἱοοΙ

Ποτοτοιιο οοἱ νοοἱιοιιιτ Βοι·ίΙο; οι Βουοοἱοιιιο οιιουοοιιι

$οιιΙοο; οι οοιοιἱ ιιιιοιιι μΙιιτἱιυἱ. 8ἱιιιἱΙἱἱοτ οουο οι οουοοοο

μτο υοο οοτνἱΙἱιι οιυιιο ἱτἱΙιιιΙιιιιι οοιι Ιοἰἰτιοιιιιι (8) οοἱ ιιοοιιο

Ιιοοἱο μἱοουἱ ιιιἱοΙιἱ, οοιι ουΙοοοοοοτΙΙιιιο ιιιοἱο οοι·ο οοΙἱιἱ

οτουι; οι οι Ιιἱο ἱυ ουΙοο, υοο πυἱοΙιἱ, υοο οιιοοοοοοτἱἱιιιο

ιιιοἱο ιιΙΙιιιιι ΙτἱΙιιιΙιιιιι οοἱ ιοίοοοοικ :οι ιιΙΙο μἱοουο οοοἱμοτο

υοοιιο τοιπιιἱτοι·ο οοιι οιιἱ8οτο υου ΙιοΙιοοιιιιιο ιιΙΙο τοιἱοιιο

ου οΙἱοιιο οο ιιυἱνοτοἱο οοἱ μοτ ιοιιιιιι ομἱοοομοἱιιιιι·οιιμτο

οΙοιοο οἱνἱιοΙἱο μἱοουοο ΙιοΙιἱ-ιονοτἱυι, ἱιο οι οοιιιμοτ οι

οἱοιιιιιι οοΙοομποοἱοΙἱ οἱνοο οἱυι -ΙἱΙιοτἱ ο1οιιο ἱτιιιπιιιυοο οΙι

οιιιυἱ Μάιο οΙοιιο ιτἱΙιιιΙο. Βιιμι·οοἱοΙοο ἱ8ἱἱιιι° οιιιυοο Ιιο

οἱιἱουοο οιιιιιο οουοΙἱουοο Ιοιιοο οι οουΙἱτιιιο οιιοἱοιἱουο

ουιυἱιιιιι Ιιοιιιἱυιιιιι. Η οἱ οοΙο Ιιουο 'οοτΙοιιι οι οιιμτοοἱοΙοο

οοιιοιἱουοο ἱυἱτουΒοτο οπο οἱιπιἱυιιοι·ο νοΙ οουιουοοτο μτοο

οιιυιμοοτἱι, οἱι ιιιοΙοοἱοιιιο οι ουοιΙιοιιιοιἱιοιιιο ο ΙΙοο μοιτο

(Τ) 5ο!ιΙιουο ἱΙ οουοιοτο ονοοοο μτοιιιοοοο μοοο :ινοιιΙἱ ἱΙ μοιιοπιιοιιΙο

οι ιιυο Ιἱτιι (οἱ οοιιιο) τιιιι·ἱ ομιἱιιιἱ, οοοοιιοο Ι°οοιἱιιιο ο ἱΙ τοιιΒιιοιιΙἱο

οΙιο οο πιο Ι`οτοΙιΙιο, οἱοοοΙιο ἱΙ νοΙοτο οι ἱοΙἱ Ιἱτο νιιτΙονο ο'ιιυπιο ἱιι

οιυιιο , ιιιΙιονἱο ἱ οουοΙοτἱἱ νοΙΙοι·ο οοἱ ομἱοιιιιιο οομΙἱοἱἱοιιιουΙο , οΙιο

ιοΙο μτοοἱοιἱοπιο οοτοΙιΙιο ουυιιο, οοπιιο Ι°οΙΙι·ο οι ιιιιο υονο οοτἱοιι οἱ

Ιιιιοιι οοΙο, ου Μου πιο: Ιιοπιιιιιιιυ.

(8) 0ιιἱ. που οἱ μοι·Ιο μἱἱι οι £οΙοποο οι οποιο ο ο'Μοα·πο , ο .κι

οοΙο, οοιιιο υοΙ οἱμΙοιιιο οἱ ΤυτΙιἱπιο (πο. οομι·. απ. Ν' Ι), πιο εο

υοι·ιιΙιπιουΙο οἱ ιοΙ€ιιοιωτι; μοτοΙο , οΙιο υου οοοοτιοο οοἱοτιιιἱιιοἱο οο

νοτιιπιο ομοοἱοΙο μιοοιιιιἱοιιο, οΙιυτιιοοἱο οευἱ οοτιο οι οιιιἱο ο οι Μ

οιιιο, οἱο οι “πιο οΙιο οι Μοτο. Η οιιοοιιι οι ομμιιιιιο Ιο ιιιοιοο οοἱ

οοιιιιιοτο, ΙΙ οιιοΙο ἱιι ιμιο8ιι μοοο υμμτοοιιο, οἱοουοο οΙιο ο8Ιἱ οΙιἱιουιἱ

ιιιιιι οοΙΙο οπο. ο οοΙΙο οἱοοοοἱ οι Ρἱοο οοοοι·οο μἱοιιο οοουιἱοιιο , ο

,νιιοΙο οΙιο οἱοπιο ιιι›ω πισω: ΜΜΜ” Μ: οπιιιἱ Μάιο οομο ΜΙιιιιο

ιιοΙΙο Ιοτι·ο (ιισιι ο'ἱυἱοιιοοιο υοΙ Ιιιο8Ιιἱ οι οιιο ιιἱιιτἱοοἱιἱουο, οοοἱο

υοἱ οιιοἱ οΙοΙἱ οιιεΙἱοτἱιοιιἱ.
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ειεεε εειιι!ε!!ι εεεειει·ε!!!.

ε Εεε !εεε!ι Τειιεει!ε!ι εε Εεεε!ιο, ει!! ει Μ!!ι!!!ιεε

νεεει·, εεεεεειιι ()ε!ιε!!ιι!!ιι! ε!ει!!!ιει· ιεε!ε!ε ε! !!ε!ιε εετ

ιε!!! Μ!! τεεεν!, ει ρ!·ερτ!ε !ιε!ιι!ιιε εε!ιεετ!ρε!.

Εεε Ο!·ι!ιεεε!· εεει!!!εε!!ε εεεεεεε! ει ιεει!ε εεε!.

Εεε Ζε!·Ιι!ε εε!ιιιι!εε!!εε εεεεε!ιε! ει ιεει!ε εεε!.

Εεε νεα! εεει!!!εε!!ε εεεεεεε! ει ιεει!ε εεε! (Ε.

Εεε (!ε!ιεει! εοει!!!εε!!εε ιεει!ε.

Εεε Ρει!·ι!ε εεε!ε!εε!!εε ιεει!ε.

Εεε Μετ!εεεε εεειε!εε!!εε ιεει!ε.

Εεε Τετε!ι!ιετ εε!ιιιι!εε!!εε ιεει!ε.

Εεε Εει·ειεε εε θιειιε!ε εετειε!·ε ιεει!ε.

Εεε Το!!!!!ι! εε Εε!·εεεε εε!·ειετ ιεει!ε.

Εεε (!!ι!!!ιε! εε Τ!ιε!·! εε!ειει· ιεει!ε.

Εεε Με!!ειι! εε Τ!ιετ! εετειε!· ιεει!ε.

Εεε Βε!ιετε εε (!ειιε!ε εε!ειο!· ιεει!ε.

Εεε Εο!ιειεει!!ιεε Με!ιεεεεε ιεει!ε.

Εεε Ζετ!!!ε εε (!εεε!ε ει ()ε!!ι!ιε εε!·ιιιει!! ιεειεε.

Εεε Εεεειεει!!ιεε εε (!ιεεε!ε ιεει!ε.

Εεε εε!ιι!ι!εε!!εε Εεει!ιε !εεε 8ε!νειε!·ε ιεει!ε.

·!· Εεε 8ε!ν!ι!ε Ερ!εεερεε !!!ιε!·ιε!.

Εεε Βεεεε!ειεε ε!εειεε ερ!εεερεε !ειει·Γιι!, ει !!εε ειιιιι!ε

εετ!ρε! (δ).

νι!.

Βε!νευεττο, ι·ε.ιεευε ε! Με ει δει·ει·επε, ε'επε ε! επε

πίειει·ε ε!! ε. Ι'ίιιει·ε ε! !!!ει·.ιιε!σε Ζε ε|ιίε.ιιι ε! ε. Μι!εω

ε! Λεει! σε!ειει!ιε !!ε!!ε εεε είεεεεί, σο' εκεί, επεειίε,

ει·ιί, ο ε!επε Με ε!εεεείιπα αρρει·ιειιεπιί (4).

Με”, - Ε. Μετ!ε).

ΙΜ! Μει·ιε!ιε ε Εει·ι!!!ε, Μια. 8ει·ίρι. οι Πειιιιε!επι. £ο!!σει.,

ιε!!ι. Ι, εε!. 899, 630, 631, εε!ι. ρι·εεε.

Ι!! εεει!εε 8ε!ιειεε ει !εε!ν!ει!εε Τι!ε!ιει!ε.

Εεε Βεεεε!ειεε ει·ει!ε Εε! Εε!!ε!ιε!ε εεε!εε!εε ερ!εεε

ρεε ρι·ε εειετε εειιι!ρειειιι!ε Εε!, ει ρι·ε τεεεειρι!εεε

(ι) !! Ωεειει!!!!!ε ε!εε!εε, εε! ει!ε!ε ε! Ε! εε! !!ιειιε!ε!ιε, ε εε!ιιε

εε!!!ι!ε θεειεπιιπε ι ι·εεε!ο ε! Ωεε!!ε!·! , ρεε!·ε εε! εεεεειε Τοτε!!!

ιετ!ε !!.

(θ) Ρ!·ε!ιε!ι!!!ιιειιιε Ε! Υ!!!!.ι , ε!!ε εειιεεετ!εεε εε!!ιε ιεειε, εεε εε

!·ε!!!! εε!!ε ειεεεε εε!ιειετε, εε εεε ε!ιεε!·ε ιιι!!!!!ε (ιππεριιι), ε!εεε!!ε

ε! ειιε!!!!εε εεοιπ!εε!!α. Ε !'ε!·εε ρε!·ιενε ε!! ιι!! !!επιε !ιι !!!ε!!ιε!·!ε

εε!!'εν!ε εεε ρειει·ιιε »εκει νε!!.ι, ι!ιεε!!ε εε! ε!εε!εε Απο".

(δ) Ρειιεε ε!ιε !ε εετ!ιιε!·ε ε! εεεειε εε!·ιε Π" ν! ε!ε !ο ειεεεε

Εεεεεειιε νεεεενε ε! Εεεε, εε! ερρει·ι!ε!ιε !ε εεεεε!!ιε εε!·ιε Νε ν!!

(4) !! εεειιιει·ε Βιιιι!!!ιε·ι·ι·ε ε !·!!!ε!!ιειε εεε!! ε!!!ιε!! εεεε!!ιεε! ρε!

!ε εεει!ιε εε!!ε εεε ν!ιε. Ρε ρτ!!!ιε !!!ει!εεε·Βειιεε!ιι!!!ε, ε ρε! ετεειο

ε!!!!ι!ε!!! ρεεεειετε!ε !ιιεε!·εει, ρτ!ιι!ε!!! ε!εεει Εεε ει!'ει·ε

!!ιε, ε!εε!!! εεε!εε!εε εεεε ειεεε εε!ιι!ιι!ιιε, ει !ιεειε ΙΙ!

ειε!! !!ιε!·ιγ!·! !!ιεεεειετ!ε !!!εεε!!!εεε!, ε!ιιε!!ιεεεεε 8εεει!ε

!!ι!εειιι Εεε εεεεεετει!ε, νεεετε!!!!!εεε Εεεε ε!ι!ιει! ε!εε

εε!!! ε!εεεειετ!!, εε!ιειεεεεε ε!εε εε!ιετεεει!εε!. Εε!εεε

ε!!ειο, εοεε, εεεεεεε ει: ιι·εεε εερ!·εε!ειε !!ιο!ιεειετ!ε ε.

ν!ειετ!ε Μεεε!!!ε!ιε!, εεει!εεεεε !!!εε Εεεε ε!ι!!ει! ειιρ!·ε

εε!!ριε, ε!εεεεε !ι·ει!·!!ιεε, εεεεεεεε!!!ιεεεεε ε!εε, εεεει!εεεε

!!ιεεεε!ι!ε ει!!! ε!ειε ε!ε!!εειει·!ε ρετι!!ιεει!!ιεε, ει!!! ρεεε

εεει!!ιεε εεεει !“ειε!~!ε, ε! εει εεε!εε!ε!ιι Ε. Εε! εεε!ι!·!ε!ε

ει !!!τε!!ι!ε !!!!!!!!!: ει: Αεεεε (5), εε!!! ε!ιιε!!ιεε εε!!!εει

ρει·ι!εεει!!ε, ιειιι !ε εετν!ε, εεε!!! ει ε! ε!ιε!!!!ε, ιι!εε!ε,

ε!·ι!ε, ειιιεε @Με (θ), !ιιε!ι!!!!ιεε ε!νε !!ιι!ιιε!!!!!!!εε, εεεε

εεεε !ιε!ιει, νε! εεεε ε! εειεε, Εεε εειε!!εειε, εεε! ε!!

εε!ει!ειιε !εεε, εεεεεεεετε!εεεε ιιιεο!·εει εεεε!!·ει·ε εε!ιει,

ει ειεεεε!ι! !!!εεε!!!ειιε!ε !!ιε!ιεειετ!! !ιε!ιεεει ει ρεεε!εεεει

εκ !!ιιεετε !ε ρετρειεεει, ε!εει !!εοιεεεε !ιεειεε !!!εειε!·!εε

ειιιεεεεεε! ιιιεεε ν!!ιε!!.!εε ερ!εεερεε (Ε, ει εειε!ε ε!!ε!!!ιετ

εεε !ιεεε ε!! !!ιιεετε εεεεεεε!, ει εερι·ε εεεετ!ρε!!!ιεε,

εε!νε εε!!!εει τενε!·ειιι!ε ειιιεε ε!ιεε!ε!!ι!ε ει !ιεεετε εεεειεε

!ιιει!·!ε Εεε!εε!εε !ιεει! Ρεειε!εεε!ε ειετιγ!!ε, εερει ερ!εεε

ρειεε Εε!!εεε!ε (8).

Εεε !ιεεεε Μετ!ειιεε !εεε!! Κε!ετ!ιε!ιεε ε!!ιε!ε εεεε ε

εερτεεεει!εει!ε Ερ!εεερ!ε Εεε ει ε. !!!ειετ! Μεεε!!!ειιε!, ει

!ιεειε Βειει·ι!!!ιε !ιιει·ιγ!! ε!ι!ειε ει εε!ιεεεεε εε!ιι, ει εεεε

ρεεε ε !ιιει!·ε ιιιεε ει ρεεε πιει! εε!ι!!ι!ε ε. !εε!εε ε!εε!ιι

Ε. $ειε!·!ι!!ιε ε!!ιι!!!ιε!· εεεεεεεε εεε! σε; !ιε ει εεε εεε!

εε!ιι!εε ε. (ω), ει σε!!! εεει!εε ε. (Π) !!!!ε εεειτε, ε!!ιιι!ε !ε

ειιιιι!!!ι!ε !εεεε ει εεε!!!·ειε, ειεεε εεε! εειιι!εε ()ε!ι!!ιε

ει εεει!εε (!ε!ιεειε ει εεει!!ιε Εεεε ει εειε!!ιε Εεεε!!!

ενεεεε!!ε !τιε!ε, ει εεε! !!·ειτ!!ιεε ειε!ε εε!ειιε!!!ε Υιιεε!ιε!·

ει Ζετε!ι!ε (Η), ει εεε! ειιι!ι!!ιεε !τει!·!!ιεε ιιιε!ε !ιεεε σειρ!!!

νεεεενε ε! Με!!! !!ι 8ε!·εεε!ιε εε ρερε Ε!·Ιιε!!ε Π. Ρ!ει!·ε ε!εεε!ιε

!ιε!!ε (Μπάσα εαειι€πεεε , ε εε! !!!ι!·ε εε! ΜόπιεεΙ! !·εε!ιε ! ρ!·εε!ε!

ερε!·ει! εε εεεειε νει!ε!·ε!ι!!ε εε!·νε ε! Με, εε! εεε!!! !`ε!ιιιε εε!ε!!ε!ιι

πιε!ιι!ειιε !! Με!·ι!τε!εε!ε ε! Με!ιιε-Ωεεε!!ιε, ! Βε!!ε!ιε!ει!, εε !! Με

!ι!!!ε!ι Πει!. 'Εεεε, Επιεπ.ειεει·.εε! εω-α.ιιι., νε!. Ι, ρεε. 195-9θ.)

(ε) Ι.ε ε!ι!εεε ε! ε. Μετ!ε ε'Α!·εε εε!!ε εεε ρε!·ι!!ιεειε ει·ε ε!!εεεεε

ε! !ιιε!ι!!!ιε!·ο ε! ε. 8ειει·ιι!!!ε !!! Ωεε!!ετ! , ε!ρεεεε!ιιε εε ει!ε!!ε ε!

ε. ν!ιιω·ε ε! Με!ε!ε!!ε. Με. 'Γεω, ερ. ε !εεε. ε!ι.

(6) Ε!! ρε!·ε!ε εεε!!ιι, εε ει!! εειι! Μει·ιε!ιε ε Εε!·ε!ιε εε!! ε ειειε

ε!·τεεεε!ιιε!!ιε εεειιι!ι!ειε εε!! εεεΕπι€ε, ε!ιε !'ει·εε ε!·ε !ε νει·ε, εετ!ι:ιε

Με εε!! ε!ι!ι!·εν!ειι!!·ε, ρεεε πιο!! ρεεεε ε!ε!!!!!εει· ε!ι!·ε, !”εο!·ε!ιε εε

ιιε!! ο εειιεειιε ε'εεεεε, ενιιε!·ε ει·ιιε ε'!!·τ!εει!ε!ιε.

Π) Υ!!·ε!!!ο, ε ι7!ε!!!ε Γε !' !!ιιιιιεε!ειε ειιιεεεεεετε ε! Βε!!εεει!ε

!ιε! νεεεενεεε ε! Εε!!ε. Εε!! εεεετ!εεε ε!!ε !ε!ιεε2!ει!ε εε! !!ιε!ι!ειε!·ε

εε! ει!. ι3!ε!·ε!ε ε (3ειιεε!ε ει!!! πιο! !089 εε Αι·ιειιε !·εεε!ε ε! ι.Ξεε!!ετ!,

εε ε ρ!!!· !ιε!!ι!!ιειε εε!!'ε!!!ιε εεεεειιιε !!ι εεε εειιι!ι!ει!ε ε! Ι1εε!ιε

ετε!νεεεοιπε εεε!!ετ!ιε!ιε με!. εερτ. Ι)ιρ!. ε θα". εε! σεεεΙε Μ.,

Επι. ει" Μ!! ε ΜΧ).

(8) νο!!ε εει!ιιηι!ε !! εεεειε!·ε τ!εε!ενει·ε! !ε εερτε!!!ει!ε εε!!'ε!!ε!·ε

.ε ε! ε!ι!!·!εε!ι!ε!!ε εε!!ε ε!ι!ειε ε ιε!·ι·ε εε!!ειε.

(θ) Μετ!ε!ιε, ο 'Ι'ετε!!!!ετ!ε !! , εΙιε ρω· !!ιεεε!ε!·ε νε!!ε!ιε !!ι!ει·
ενει:!!ιε ε! ρ!·εεειιιε ειιε , ε εε!!!ε!·ιιιε !ε εε!ιει!ει!ε εε! νεεεενε Βε

!ιεεειιε, ε!ε!ι!ε!·ι! !!! εεεειε !εεεε ε! εειι!“ετιιιε!·ε ει!ε!ιε!ο !ε εε!ιε

ι!ο!ι! ε!ε !”ει!ε ε! !!ιε!ι!ειετ! ε! ε. Υ!ιιε!·ε ε! Μει·ε!ε!!ε ε ε! ε. $ειε!·

!!!ιιε !!ι 5ε!·εεεεε εε! εεε ρεε!·ειΞεειειιι!!ιε Ι @επεσε (Σ), ε εε εεε

!!!!!ει·ε (0εε!·ε!ε ε! Εεεε!!!

σε) Ε!!! !! Με!·ιειιε !ιε εει!!νεεειε εν!εεειει!ιεειε, ε !ενεσε ε! !εε

εει·ε εεει!πα Ρ. , εειιε !ε εεε!ε !!ι!ι!ε!ε εενε !!!ιεεεει·ε! Ρ!!!!ποε!! ,

ιιιεε!!ε εε!!ε ει.εεεε Τετε!!!ιο!εε ΙΙ, !ιε !ειιε Μπέκι! Ρ. '

(Μ) Εεπι€πε Π. Με! πε.ιιι·ο, ε!εε 0οειειιι!!ιε !!,ε!!ε ρε! ε!! ειιεεε

εειιε εε! εενετιιε ε !·εειιε ε! ι3εε!!ετ!.

(Η) Α!ι!›!ε!ι!ε ει!! ρι·εε!εειιιε!ιιε !!!ε!εειε Ε! ι!!εεε!οτ ρει·ιε εε!

ι!ιεειι!ιτ! εε!!ε !ει!ι!ε!!ε εε! !·εεε!ε Τετε!!!ιετ!ε Π, ε!!!ει!!ειε ρε!·ε Με

!·!ε!ιε. 8ε!!ε εεε! Πε!!ι!ιε , 6ε!ιει!τ!ε , Ρ!ει!·ε ε Εετ!ι!!!ε εεε! ε!! πιε

ιε!·ιι!, ε Ιιιεεε!·ι·ε ε Ζει·ε!ι!ε εεε! !“τειε!!! εετε!ε!!!. Αρι! ε! !·!!ενε ει!

εεεειε !εεεε ε!ιε Εε!·Ι!!!ιε, ε ΙΕι!!·Ιι!!!ε, ε 'Ι'ε!!!ι!!ιε (!'εει!!·ρειε!·ε εε!

·τεε!ιε εεε!.!ει·!ιιιι!ε ει!! 1104 ε! 1107 ) ε!·ε !' ε!ι!!!ιο εε! εεε! ι!! ρω·

ρε!·ιε εε!!ε !ιιεε!·ε ι3εετε!ε ε! Μακ!.
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ιεειιιιοο, ει πι ρετρειπιιιιιετ ιιιι ρει·ιιιειιειιπι ριειιιιετ πεπ

εεο. @ποπ ει' ειιτιπιε τε8πιπ εινε ιππιοππι, νει επεεεεεο

τιιτπ ιπεοτιιπι, επιπιιοπε ιιει·εοιιε ιιιιιιο ποιτειιοπιε.ειεπε

οιι'ετιιοπιε ειιτιπιπ ιπιτιιι8ετε παμε ιπιπιιππετε νοιπετιι, ποπ

ιιοε ποιειιι νιτιπιειιτε, εεπ ε ιιπιιιιιιιπε εεποιεε εεειεειεε

εειμιεειτιιιιιε, παρε επειιιειπειιε νιιιοπιο οιιιιιι8ιιιπε ιτειπι

Βει οιιιιιιροιειιιιε ιποπττει, Με εετιιι ιιττπιι ει ειειιιιι ρετ

ιιιιιπεπιε.

θιπιιιιτεπιιε 8τειιιιΠει Κετοιιιεπιιε εοοιεειεε ετοιιιεριεοο

ριιε εοιιεεεειι ει ιιτπιιιιιιι.

Ιοιιιιιιπεε Βετιιιιτιιιε Εοοιεειιιε εριεεορπε ιιτιιιιινιι.

Αι·πιιιππε 8πιειεπειε Εεοιεειεε εριεεορπε ιιτπιενιι.

πι» ιιιιετιπει·ππι ποπιιππε Ρειτπε ·ρτιοτ ειπε εοοιεειιιε

8. Βιιιπτιιιιιι, ει ποπιπιιε τ. Βιιοτιειειιιιε, ει ποιιιππε (ιιοιι

ιειιιιπε, ει ποπιιιπε Ρ.,ει ποιπππε Ρ., ει ποπιιιπε Μπει

ππε, ει ποιιιππε Ρ., ει ποπιππε ν., ει ποπιιιιιε Α. - Ι)ιιιιι

Κιιτει. εποε επι ιιιεετπειιοιιε ποπιιιιι ΜΟΗ!. ιιιπιειιοπε ν.

εειιο ποπεε Με_τιιι.

(ιιπειιτεππε.

Ε8ο Κιιτειιιεπ. ιιοει ιιεοεπιοτ ετοιιιεριεεορπε επιιεετιιιει

ει εοιιιιτπιιιιιι. ›

Β8ο Βετιεπιοιπε εριεοοριιε 8τειιε ι)ει ι)οιιειιειε εεειε

ειπε ιιιιιιε οιι”ετιιοπιε οετιειιι ε πιε πιοιιιιιι, πιιιππ πιειι ιιτο

τιτιε εεπι οοπεοτιρει, ει εοπιριενι, ει πεπι.

Ριιιιπιιιι'πε ει θιπιπο 88. ιεειεε. Λιιιο ει Βοποπε 88. ιεειεε.

Μπιπε ει νετιο 88. ιεειεε. $ιοιιετιε οποτιπιιπι (ιιτιιιιεε ιεειιε,

ιι8ποειοπε οποππειιι Π8ιιποιοπι ιεειιε, θετετππε οιιοτιπεπι

Πεεειιτιιιε ιεειιε, ει ειιι επεπιριπτεε, Π8ο ιιιιιιε ι)8οιιι νι

εεεοιπιιιε, θετιιτππε (ιειειειιιιε, Πετιιπε εποππεπι Ετιιι,

Βιετιιιππε εποππιιιιι ιιπειιτειππιιε ιιιιπε Βιιιιιιιιε.

ι

πιτ.

ιιίππ“Ν0 Π'οτειιιιοι·ιο Π) τεεοιο πι δεπιίετί σοπ/ειπε ε

πεπεείοει επι [εεε με· ιο πιιιειιεί ειιε σει-εεε ει ε. δε

ιετπίπο πουειιιειε πει πιοιιεοί πι ε. νίιιοτε ειί .ι!ετειπιίε.

(ΜΗ, 2 ιιιε88ιο).

ΙΜ! ιιιιιτιεπε ε Ιιπτιιιιπ, Με». 8ει·ιριοι·. ει Μοπιιιιιειιι. ωεει.,

ιοπι. Ι, σοι. 698699, επιι. Ι.ιτειεπ.

. . . . . . . . . . . . . . . (ι) Ε8ο Μ.ιιιιιτιπε _ιππειι

Κετε.ιιιεπιιε επρτιιιιοιπιπειι ιιιιιτιε πιει, πιειτιεοπε τιιεειε ειιιιιε

ι'τειτπιπ ιιιεοτιιπι

. . . . θ) νεειι8ιε εεοπεπε . . . . . . Οι) πιεεε ποιππε

Ρτειιοεε, ιιιιπεοπε ποειετ ποιπιππε Ποπειιιιιιιιιιιε, οιιιιιιιι

εεε επρτε πιειο εππι οοποεπιιιιπε ειιιιιιε ιιτπιειιιιιε, ει πο

πιιπο (ιοπιιιιι, ει ποπιιιιο θοιιιιετι, ει ποιιιιπο Βοτιιιπι,

ει ποιπιπο Ρειτι ενπιιοιιιιε πιειε, ει ιτειτιιιπε πιειε ·8ετ

ιιιιιπιε ιιιοειιοτ ει Τετιιειε, ει εππι ππινετειε ιτειι·ιιιπε

τπειε επιιοιο. ιεειιιιοεπιπε, ει ειιιιιιιετιι ιιιοπε ιιιοοιινιιιεοιπ

εεεε εεπειπιπε. @ποπ ει ειιοπιε τε8ππι επι ιππιεπιπ, νει

(1) Ωπεει'ιιιιο ιιι εοιιι'εττπε ε πιιιι τιιιειιιιοιιε επιιει ιεειιιιιιε οι

επειιιιο ιε88εει ιιιιιι ιιιιε πει ρτεεεπεπιε πιο πι ποπιιιιοπε πει νε

εεονο Βεπεπειιο. πιο μενει, ειιε ι πιοιιιιει, ππε πιεει πορο επεει'πι

ιιπιπ, νοιιετο επ οιιειιιιετο πετ πιε88ιοτε ειοπτειιιι υπ πιο εειιιιτιιιο

οι οοιιιετπιιιιιοπε πετ ρπι·ιε πι Τοτειιιιοτιο Η ο Μιιι·ιεπο.

(π) Βππεπε ιιιιτι ι“τιιιειιι οι Μετιεπο, τοι επι τιοπιι ποπ ετιιιιο με

ιε88ιιιιιι τιειιιι ειιι·ιιι, πιτοπο ειιοοτ εεει ιιετιειιιιιοτι πει ιτιοτιιειετο ιιι

ε. νιιιοι·ε.

(3) Οιιιιι ι:οπεεΜιι πω”. Ωοει ρετο ειιε πειιιιε ι·ιεπιριετει ιιι ιεεππιι.

  

εποεεεεοτπιπ πιεοτιιιπ, επι ιιιιοπει οπιιιιιιο τιετεοπιι ιιειιο

ποπιιιιοιιιε οι οιι'ετιιοπιε ειιτιιιιπ εοιειιιετ εινοιππιετιε ιπι

τιιιιιιιετε επι πεειτπετε ιειιιεινετιι, ποπ ιιοο νιιιεει νεππι

πειτε. εεπ ιι ιιιιιιπιιιιιε εεποιεε εεοιεειιιε εεειιεειτειιπε, ιιιιιπε

ειιειιιειπειιε νιπεπιο οιιιι8ιιιπε,- ιτε.ιιι Πει οπιπιροιεπιιε ιιι

οπττιιι, ιιοιι οιιτιε ιιτιιιιι ει ειιιιιιιι ρετπιεπεπιε. Πει ιιιιετ

ιιιετε ποπιππε Ρειτπε ειπεπεπι ιποιιεειετιι ιιτιοτ, ει ποπιιιιιε

Ρειτπε Βιιετιειειιπε, ει ο.ιιπε ποπιιιπε Ρειτπε, ει ποπιππε

(ιπιιιειιιιιιε, ει ποπιιιιιε Ατπειππε, ει ποπιππε Ρειτιιε, ει

ποπιππε ιιιιετιιιε, ει ποπιππε Αππι·εεε.

Ε8ο Ατπειππε επρτεεοι·ιριι πιοπεειετιι ιιιοπιιοιιπε, ει ιιππο

Βιιιοιιεπεε εοοιεειεε εριεοορπε ιιιιετιιιι.

Ε8ο Ιοιιεπιιεε Βετιιιιτιπε εοοιεειεε εριεεορπε ιιιιετιιιι.

Ε8ο Βεπεπιειπε. . . . .(4) Βοιιιιε, πππο επιειιι επρτε

εετιριι πιοπεειετιι πιοπεοιιπε ιιιιετιπι, ει ιιιιιτιπ πιω ιιιιπο

οετιιιιπ εοπεοτιιιει, ιιιοιιε οοιιιιιιενι, ει πεπι.

ι)ειε Κετειιε εποε επι ιποει·ιιιιιιοπε Βοπιιπι ιιιι:Χιι ιιι

πιοιιοτιε ν. - νι ιιοπεε Μεπιι. Ρεπππιιιιε ει θιπιπο 88.

ιεειεε. Αιιιο ει Βοιιοτιε 88. ιεειεε. Μιιιπε ει ιιετιο 88. ιεειεε.

8ιειιετιπε ιιιιπε θιτιιιιιιε ιεει.ιε. Π8ιειοιιε ιιιιπε Π8ιοιοπι Με.

Πε8οιειειιπε ιεειιε, Ηετιιπε ιιιιπε Πετιιι ιεειιε. Με.τιιιιειιπε

εποππεπι Ιιπειιτε.ιιππε, οποππεπι Βιιιιιιιιε, ει ριπτιτπι ιιιιι.

θιιιειιτεππε.

Ε8ο Κετειιιιιιιιιε ιιοει πεοεπιοτ ιιτοιιιεριεοοριιε,πι ιιιιεο

εοι·ιριιι ιιτιιιιιετ ιπεπεεπι, ρτορτιε ιιιιιιιπ ειιιιεετιρει ει ιιοιι

ιιτπιιινι. Απιειι. ·

ιΧ "".

πιεειιπεπιο .τι οει·ιε πι ποιιεεἰοιιε τιιιιιουειε ο [Με πε

θοεπιτντιπο ιιι 8ο8οειοε ε [οποτε ποΙΙο πεσει πι .ι.

.4ιιιίοοο πι Βι.τειιίο πει 8·ιεπίσειο Τει·ι·ίιειιο.

ςιιιε....)οι

Ιιιιιι°ετιο8τιιίο 8ιιιιοπιεπο, εεειιιιιιιιιο επιι'επιο8τιιιο πειιιι 0ιιιεειι οι

Βιειιτειο 8ιὲι εειειειιιε πειι'Ατοιιινιο πειιιι Οιιιεεει οιιιιεπτειιε οι 8εεεετι.

. . . . . . . . . ει Μπι εεττε

. . . . . . . επ πνε ιπποει ιιιιιιιειι πε Οειιο σπιτι

πιο Οτε8ετι. Ροπ8ιοιι επιιπ ιιι ειπε ενεε πε ποιιιεπιιε

(π) πωπω ιιι ρετοιε Βιιι.τοοριιε. 0εεοτ·τε επι ποιετε ιε ριιτοιε ειτε

ειε8ποιιο, πιεσε: ειιιεει σωμα ιτει·ιριι πιοτιε.ειετ·ιι ιιιοπεειιιω, πιιιιε επειι

ει ποπ ιιιι“ετιτε, οιιε ιι νεεεονο Βετιεπειιο ενεε τιπππιιειο ιιι νεεεο

πω, τιιετιεππο ιπιιπνιιι ιι ιιοπιε νεεεονιιε, ε ει επι ιιπονειιιετιιε

τιποιιο :πιει πει τιιοπιιειιειι. πιο ιιοιι ίπ ιιννετιιιο πεπιπιειιο πει Μειιει,

εοιειιιιο πιιι8ειιιε ε ποιιο τιειιε ειοτιπ εεοιεειεειιοπ οι 8ετπε8πε; :πιει

πετ πτι εττοτε πιπιει·ιειε ε8ιι ιιρριιοο ειιιιι ποπειιοπε πει νεεεονο

Βεπεπειιο ·ι.ππεπει ι·ιροι·ιειιιι (επρτ. Ωπι·ι. Ν° ιιι) ιιι πιιιιι πιει 9 πιπ88ιο,

εεεεππο ιπνεοε πιει 9 πιιιτιο Με (Μειιιει, 8ετε.ιιεει·., ρπ8. ιιι).

(ό) τι ρτεεειιιε ίτεπιιιιειιιο ει ποπειιοτιε ειρρετιιεπε ενιπεπιεπιεπιε

ειιιι ιιτιπιπ πιειιι πει εεεοιο ΧιΙ, τιοιοιιε ι ιεειι Ριειτο ε Ιιοοεοι·τε

πε Αιιιεπ, ειρρει·ιεπειιιι επ πιι' ιιιιιιειι ι”ειπιι8ιιιι ιιιιι8ιιιιιιιιπ οι Τοττεε,

νινειιιιο ειιιιιιτιι.ο ιπ επει ιιιτπο πι ιειπρο, οοπιε ει τιειινε πε :ιιοπιιε

ιοτο ποπιιιιοπι τιροτιιιιε επι ιιιιρτεεεο Μι ιε Πειτε: ε ι ιιιιιιοπιι πει

ρτεεειιιε εεεοιο. Ε ειΤιιιιο τιπονο πειιε οτοπεοιιε ειιτπε ιι ποπιε πει

τε8οιο Οοειετιιιπο οι 8οποοιοε; πιιι ιο ρετιεο ειιε εοιιο επ επ πεπιε

πειιιιιι ιιιιεππετει 0οειεπιιιιο Ι. οι Τοττεει, εοει ρετ ενετ ε8ιι τε8ιιιιιο

πειιε ρτιπιιι πιειιι πει εεεοιο ΧΙΙ, εοπιε ρετ πιιτ8ιιει επι ιιι πιο8ιιε

Μιιι·ιπ πε δειτε, ιιι επειε ποπ ε ιτπρτοιιιιιιιιε ειτε επι ιιι ειεεειι Μιο

ι:πει νειιπιιι8ιι ιιι πιο8ιιε πειιε ι”ετιιι8ιιιι πει πιιιιιειι οι Ατιιοι·εε. Νε

ει επρεπε ε επεειιι εοπ8ιιιειιπτε ιι εορτιιποιιιε, ο εο8ιιοτπε ει πω”,

επι πιιιιιε Ποειιιπιιτιο ι. πι Τοττεε ει ιιιιρειιιι ιιε8ιι πει εποι πιριοπιι,
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εοε!! ει!!!οτ!π ποεεε !!!!!!ε!!ε ποεεε· !οττε τοπ!!! εν!ππο εεε!!!

οτεο!π π!ε!οτο το π!εππτεε πο !ι!!το! εν!ππο π!!! Μοτο

ο!ποο οο!!ε! ε πποοτ εν!ππο ε ποτεοο πο !οπο οε !ν! ενοεπ

οο!!!!ετ! οο!π ροοπ!ε πο !οεεπ!ε ο! το ποτεπο ο! πο οπο!!!

!οπ!ροε εν!ππο Με !!!ε!οτο ο! οο!!ε! ε ποπο!ο ε!!!!! ε !πο-·

!επε πο στοπ τ!νο Μοτο, ονο πω!!! πο' πετο οπο! ει!

πε!!π!οεο επ οπο πο ο!πε!ο!ο πνο !!π!!τπποεπ επρεπε οπο!

εε!!π πο ετπετ ω, - Ε! ποπ ε!ε! !ε!ο ποπ!!πο πε!ο ο! εο

!εροτο! ε!οπετο π!οτ!ο. Ε! οε!ο πο! οοεοτ οοπεεο !!οιπ!πο ο!

!ο εο! !!0!οτ !ε!τ!!!πετο, ο !ππ!οο, ο π'ο!!!πο, 0 ποτπ!π!οο!!π,+

ο οπτε!οτο ε τπε!οτο ε !π!ποτο !ε!τππ!ο! ποοε π0π!οπ οπο

πο !!!!το ν!!ο, ο! οετπο“ . . . . . . . π!οτπ!πρε! ν0!ε!!!!!!οε

οο!! ο! ποο!!!ε !οττο, πτ!!!ε! !π !!!!ε ποπ!!ππε π!οτ!οπ!

ρερο!!εο ο! ροτοεπ!οτ πο !ε!ο εοοο!ο 2ἱ2!οε - ο! εποεπ!

π!ε!οπ!ο!!οπο πο οπ!ποε· εεπο!οε ο! εεπο!εο πο! επ!οπ. -

Ε! ε! ποπ !ε!ε οετ!ε εππ!το οεπ! νο!ποτ!! ο! π0ε!τεε οτ!!!

πε!!οποε οοπ!οτ!ενοτ!! ο! π!ποτ!! ποπ ποπο οε! εποε!!!οπο

π!ο!!οπο!!! ε ποο πε!το ο!ππ!ρ0!οπ!ο ο! πο 0π!ποε εεπο!οο

ο! εεπο!εε πο! ε!!!!οπ επ!οπ πο!. - '!'οε!οε πτ!π!οο ποι!ε

ο!!!π!ρο!οπο, πο!ππο οπο Βοετονττποε Με! το! τοπ νοοε!!νο

πο!π!πο το τ0_ο0ο!0ε ε!!!!π! οπο! οποτε π!οε ΜΑΜΑ π: πω!! (9)

ο! !ε τοπ0!!ε!ποε !ε!ε οετ!ε ρτο οε ετεοτεπ! εεε οετ!εε ο!

εποεπ! τ!!! !ππεπ!! οεππο ετεοτε! εε οοο!οε!ε πο οπτεοποππ(3).

Τοπ!. !!ο!τοε το ε!!!οπ. !!!!0ο0τ πο ε!!!οπ. πετπεοπο πο οοπ!π

!ε!ε!!!ε. !!ετπεοπο πο !πετ!!ε. εοππο πο ποτοο!. π!ετ!επο πο

ποτοο!. !!!!οο0τ πο οοτο!. οο!!!!!ε πο !πετ!!ε . .

το !ο!!ε. !'οτε!π το .

!υ!.

Ποπο:ίοπο απο ο0τ!ο (οπτ0!0το) π! !.ετε!επο ο0'ποτυί, οπ

οο!!ο, ποε!ίοπ!ί, Ιατο, προ, μού, μοοο!! ο ου!υο! απο

Μοτο!!! ορροτ!οποπ!ἰ, ο π! το!!! ροτ!ο ποπ!! οπίοεο π!

ε. τω!! οποσ!!! ρτοε.ν0 ο ε!οοεπ οοτ!ο, πο!! το Ρεου

τ.!πεπ π! Ποπε!ο οοπ0οο ο Το!!0!!τττ0!!10 το π! Πε!

!οτε ε !”εν0το πο!!ε ο!!!οεε π!ε88!οτο π! ε. Μετ!ε π! Ρ!εε.

(! ! ! 3 (ε!!!. ρ!ε.) Η π!ετιο).

Βε!!'Ατοπ!ν!ο πο!!ε Ωπ!οεπ Ρτ!π!ει!ε!ο Ρ!!!επε.

!π π0!π!πο εεπο!ο ο! !ππ!ν!ππο Ττ!π!!ε!!ε. - Εφ Ποιοι!!!

ροτοπο, ο!!το π! οεεοτο οοε!!!π!ο , οπο ε!οοπ! τοεο!! εεττ!! πο! τποπ!ο

ονο ποε!τοπο εροεε0 ποπ π0π!!, ο ποο ο08πο!!!!, οοπ!ο πε ε!! ε!!τ!

Τοτο!!!!0τ!ο Π. π! Ωεε!!ετ! , πο!!ο εποπο Μπτ!επο , !! οπε!ο ε! ερρο!!π ,

οτε π! οπο", ο!! οτε π! 0οπο!ο, !'εοοπποπο !οε!!π!0π!επιπ !επ!ο επ

!!ο!!ο ο!!τ!ο, πο!! οι!εππ!ο οπερο!!ετε!, οπο Ω0ε!επ!!π0 π! που”, πο!

τ!ππ0νετο, οεεοππο π!!! το, οοοο!ε ποπεο!οπο, ε!!!!!π οεε!ο πο! ο0

εποπτο, ο πο! εο!!τεπο!πο π! 80_οοο!0!!, οπο !οτεο ενο!! ε!!οτοπο !ε

Τοσο ποτ ο ρτ!!πε νο!!ε.

τ!) !π !ο!!ο ηοοε!0 ροτ!οπο εοπο ποε!επε!! ! οοπ!!π! πο! νεο!!! !οτ

τ!!0τ!0 οπο Βοο!ππ!!πο ενοε ποπε!ο ε!!ε οπἰοεπ π! Β!εετο!ο, ! οπτ!!!,

ρο!· οποιο!!! οπο !·!!ονετε! το πποε!ο !π!τπ!ο!ε!0 ποοπτποπ!ο, ε! οο!οπ

πονεπο, ε!! ππε ροτ!ο !ππο ε! πιο!!! πο!!°επ!!ο!! ρτον!πο!ε π! Πε!!ι!τε,

ο πε!!'ε!!τε ε!πο ε!!ο ο!!!π!ο !οτ!π!πει!οπ! πο!!ε τοο!οπο π! Ατπετε.

(ο) !!!ρο!0, οπο πο!! ο !!πρτοπεπ!!ο, οπο Μετ!ε πο 8οττε, ε!!! !ε

ε!οεεε Μετοπεε π!οπ!!ο π! Ω0ε!επ!!πο !. π! Τοττοε. Ε !'οτεο οτε πποε!0

!! οπο νοτο ποτπο ο οοπτπο!πο, οπο ρο! !τεο!”οτ!!!π πο!Γε!!το π! Μετ

οοεε π! ΟοποΙο, ε!!οτοπο !! π! !ο! !!!ετ!!0 εε!! ε! !τοπ0 πο! οπο!

!πεποποτ!. £οε!επ!!πο τποποε!τπο πω!!! οποτε !! ι·οοοποπ π0τπο π!

8090τποτ, ποτ εεεοπτοτο, οτε ποο!!0 π! ποσο!! νοπο!0π!! π!! οπο ρεπτο

Μετ!οπο !, οτε !'ο!!το π! οποιο!!! οπ'οτε ρτ0ρτ!ο πο!!ε π! π!! !πεπτο

8οεεππε ποντοι!!! ο το 20ο!. !ο ποπ πω!!! οπο ενεπτετο !2!οοε!ο οσο

!!!!!ο!!πτο !π τποπο ε !επ!ε οεοο!!!!! π! !οτπτ!!, !εεο!εππο οπο ο!!!

ετοπο πο ττ!οπ!οπ! ε οπο !ο!οπ!ο.

(το π!! τπ!οεε νοε00ν!!ο π! ΒΜοτο!0 ο ποπ!!πε!ε ποΙ!ο επ!!οπο οετ!ο,

!)!οπεπε!!'πηπωπ. επι!!! οποππε!!!0οπ!!!ο . . . . . . το

ο! !ππ!!οτ πποππε!π Τοποπστ0!!! πο τ0τ°ἰ το!;!ε πο!π!!·οπ>

ε!ε (!!!ποπο ο! οποιο ο!! !!!!οτο ετ!!!!τ!ο!!!οο, σο! οπο!! οτ·

που!!! επι!! Βοο!οε!ο ο! Βο!εο0ρε!π! Με!!! που!!! Μεινε ο!!

ν!!!ε!!ε-(8) ρτο τοποπ!!οπο επ!π!ο3!ποο ο! !!ετο!!!πππ π!οοτιτΩ

εοππο!!! !π!οετεπε οπο!!! !!επο0 π! !οο0 ο! !!π!!!πο πο!!Ο-··

!ππο ποε!!!!!π !π Βλεπω!!! ρετ!!!!πε π!! οπο!!! θε!!πτοπο!

ο! !π £'οτο!0τ·ίο ο απο (7). Πεπο ρτοπ!ο!ετπ οοπτ!!!!ποπο

ει!·ρτεεο!!!ρ!ο οοο!οε!οοπτ!! ο!!!π! !οτο ο!! εοποπο οπο, οπο!

0!!!π!!!οε εοτν!ε ο! επο!!!!ο ε!ποο ππ!τ!!!!!π!!!πο, ο! οπο!

0!ππ!ποε ειπε ροτ!!ποπ!!!ε·, ν!πο!!οοπ οεε!ε !!οτ!!!ε ν!πο!ο εε!

!!!!πε ρτε!!ε πεεοο!ο, ο!!!!!ε ν!!! !πο!!!!!ο πο!! Ω!!ν!ο. $!!!!!!!!.οτ

πω! ο! Μοτο οποτεεπτ!!!!ο !!ω!οετο πω!!! !!ο!!!!0!!!ο!!!! εο

ο!οε!ο οι!! νοοε!!π!π!π οο!8πο·τε πο!!! (θ) ροο!!ο !π!!!ε πεπτ

ποπ! οποτε!!! οπο! ο!!!π!!!πε εο!ε εοτν!ε ο! επο!!!!ε εε!! ποτ

!!!!ο!!!!!ε.- οπο! !!ορτππ!!!!ο οπο οπο εοππο Γ.απο!!!:ο!π πι!!!

πο!!! πο!!! πο!·οπ!!!οε οπο!- ε! πο ρτοπ!ο!ε ποιο!!! οπο!»

ο!οε!ε ε!! πεο οτε !π επ!οε ο8οτ0 εο! οεπεενο!!0 ε!!! Ή=

!!Βενοτο, νο! !”ε!!οετο Μοτο ε!!ππο!!! πο ρτοοπτε!0τ!!!πο πο!

ρτο !οπο!οτο Π!! !ποτ!π! ρτοπ!ο!ο Βοο!οε!ο, νο! ε! επρε!!!!οτ!!

!ππο ε!!οο0π πε!οιπ νο! εοτ!ρ!ο!!! οο0π !!π!ο !ππο εο!!!!!!ο

ποπε!!οπ! ποοοε!, !πο οεοο οο!!προε!!οτε!π ροπεπτ πω!! εοτ!

!!πτεε οοπ!π!!!; οπο στοπ!!! π! !ε!! οτπ!πε!!0πο εο!!!ποτο το

πον! Βο!επποπ! Πεοε!π!οι!π! Ρ!εεπο ο!ν!!ε!!ε. !πεπροτ @ο

Ρεοπτ.τε! !πνοε!!ν! !!ποπτεπππ!π !ππ!οο!π οροτετϋο!!!> ο!! μο

οι!!·ε!οτοτπ εεπο!ο Μετ!ο, ε!οπο τοοορ! ε!! οο ρτοοετ!0 πο

!!!!πο επ ροεε!ποππο!π ρτοπ!ο!επ! οποτε!!! οεοοο ποπ! ν!

ποτο (θ). Ε! ρτοτπ!ε! πετο απο ρ0το0ε ποτ οτπποπ! εοππο!

πεππο επ π!ο!π τπ0τ!!ε τποο επρτεπ!ο!ο οοο!οε!ο, ο!νο ο!!!ε

ρτ0οπτε!0τ!!!πε ρτ0 επρτεεοτ!ρ!ε ροεεοεε!0πο οοπ!!τ!πεππε (ω).

στο θο!επτοπίοποπ, οτε Εποτο!!!οπε!ε, ο π!!! εροεεο Οότιιο!οπε!τ. Μ!

εοε 0τ!ε!πο τ!!π0π!ε ε!!ε εοοοππε !τ!ο!ε πο! εοοο!0 Χ!. (Υοπ. εορτε

πω!. ο Β!ρ!. πο! εοοο!ο Π, Ωετ!. Ν!! ΠΠ" ο ΣΝΟ. Βε!!ε οοπο!πε!οπο

π! πποε!.ο ποοο!πο!!!ο ε! τ!οενε, οπο π! ο!!!οεε νοεοον!!ο π! Β!εετο!0

εο!Ττ! !ποοππ!ο, ο οπο !ο οετ!ο πο!!ε π!οποε!π!ε οοε!0π!!ο Ιοτοπο οσ!!

εοτπε!ο πε!!ο !!ε!!!!!!ο. Ροκ!!! πρροπ!0 Ω0ε!επ!!π0 τ!ππονο οσ!!!! ρτο

εοπ!ο Βετο! π! π0ποι!οπο οπο !!νοε ε!!! !'ε!!0 ε!!ε ε!οεεε ο!!!οεε.

(ο) π!! !πεποεπτ.ε ποπ!! ρετ0!!!, οπο !!!π!οενο !! οεεε!ο, ο! Γε !ππο

τετο ο!!! !0εεο εποε!!! 00π!!!ε, ρεπτο π! Ρεπο!οεε. Ρετο πετο οπο

!οε!!ο πο!!ε !”επ!!8!!ε πο! θαποΙο, ο πο!!!π! π! Οπε!!ετ!, ο π! Τ0ττοε.

(5) Ι! Τοτο!!!!οτ!0 το π! Πε!!οτε , οπο πο! !099 ίπ οοπποππτ!!0 ο

εοοπ!οπ!οε!ο, οοτπο !π!'ο!!ο π'οτοε!ε, π!!! τ:0πο!!!0 ρτον!πο!ε!ο π!

Τ0ττοε. (νοπ. ποιο, 17!ε!0π. Νοετοβο0 πο! Με ί!!!ιο!Ν, νο!. ΙΙΙ,

μη. 98!-89). Α

(ο) Ρεπο!οεε οτε επ!8!!ε!ε, οτπιππο, ο!οο ποτπ!ε!!!! ο ο0πο0το!!ε

πο!!ε οπ!οεε τπε!τ!οο π! 8. Μετ!ε π! Ρ!εε. Ι.'π!!ο !”ο εοτ!!!ο ο οοποπ!οεο

π! εποε!!! ο!!!.ε πο! οεπε!π!οο Β0!πππ!πο.

(7) Ι.ε £οτα!0τύο ο ρτον!πο!ε π! Ω!ν!τ.ε ρτοππονε !! πο!πο πε!!ε

ο!!!π! οερο-!ο0οο, οπο επ!!οει!!οπ!ο οπ!επ!ενεε! Ππει!!ιο, ο ρο! ποτ

ε!!!οποτππε!ε ίπ ερρο!!ε!ε αν!" , 0εε!ε (ΗΜ (ο!!!ε). 8οτεονε πονο

ε! ρτοεοπ!ο ο !! ν!!!επε!ο π! Τοττεπ0νε. Γι! ε!!! εοπο νοεοον!!ο α!!!

οερ!!ο!0 ο οπ!οεε π!ε!τ!οο ποπ!οε!ε ε 8. 8!τπρ!!ο!ο. Ρο πο! οπ!!ε Μ!!!

εοπο π! Αιπ!!οτ!εε; ο!! οπο! !! νοεοονο π! Θε!!οτ!! ροτ!ε !! !!!ο!0 π!

νοεοονο π'Α!προτ!εε ο 0!ν!!π.

(8) π! οπ!οεε π! 8. !!!ετ!ε π! Ι.ετο!επ0, εο!!ε ποε!ο π!οο Ρεπο!οεε

οπο ενοε πτ!!!ο ποτ !ε εοε ρ0τι!0πο, πονο !π!οπποτε!, ποπ πο! ω!!!

οπ!!!ι!0 !πε!οτ!ε!ο πο!!ε ε!οεεε οπ!οεπ, τπε οι!εππ!0 πο!!ο εοε ε!!!

ποπιο ο ροεε!ποπιο.

(θ) ΡεποΙοεε, πορο ενοτ !τεε!'οτ!!ο ροτ ν!ε π! π0πει!οπο !ττονο

οε!!!!ο π! ρτορτ!ο!ε ο !! π0π!!π!ο πο!!ε ο0τ!ο ο ο!!!οεπ π! ε. Μετ!ε π!

Ι.ετο!επο ο0!!ο εοε ροτ!!ποπιο, εοτν! , εποο!!ο, !οττο, ν!οπο, ρτε!!,

ρεεοο!! οο. πο!!ε οπ!οεε !πεπε!0το π! ε. Μπτ!!! π! Ρ!οε, τ!οονο ο !!

!ο!0 π! ρτοοπτ!0, π!! !!ποπτεππ0 8!οπ!οο, ο!! ε!οεο! πο!!! π0πε!!, ποτ

οεπίτπ!τπο εοε ν!!ε πε!οτε!ο ποτεπ!ο.

(Μ) 8!οοοπ!ο Ρεπο!οεε, πορο οεοοτε! ερτ0ρ!·!ο!ε πο! πο!!! ο!!!!!ο

ε0ρτε ποπε!!, !! τ!οονονε π! ποονο ε !!!.ο!ο π! ρτοοετ!ο , ο ηο!ππ!

!'οεο οπ πεο!'το!!0 π! οπο! ποπ! οτε τ!ν0οε!!!!ο ε !!!εοοτο π! ο!!! π!

οοποοπονο, ποτε!!! οεεε, ποτ οοεοτο π!επ!οπο!ε ο οοπίοττπε!ε! πο!!π

ροεεοεε!οπο πο! ποπ! π!οποε!τπ! !!ποπο ν!νοεεο, ε! 0π!!!!Βενε π! πετο

επ!!οε!τποπ!ο, ο πο!! ε! π!οτπ0 πο!!! ει!!! τποτ!ο, το! ροτο! ε!!ε οπ!οεε

 



ΠΕΒ ΘΕΩΟΕ.Ο οτι. ΙΒρ

- οι οριο νοτο Ιιε.ιιο ιιιοτιοι ιΙοιιεΙ.ιοιιοιο νοΙ ΙτετΙιΙ.ιοροιρ ροτ

τριοροτο τοι τοεοιοτΙοτο νοΙροτιι, οι ιιιιιοιι τοι ορτειοτ οει

ρω τοεΙοτΙιοτι ιο ροτροιρριο οτι ρετιο Ποι οιοιιιροιοιιιιε οι

Μετιο εοτοροτ νιτριιοιε ειρρο 8οΜε εροοιοΙιοο, οι ειοι

ιιιεΙοτιιοΙ.ι ειρρι|Πειρετι οι ιιρρωι τιροε ιοττε νιτοε ιτΙοΒΙρ

οπο, οΙ.:οι οριεοορρε-τοΙ ρτοεριιοτ οει Περι Μοε οριο ρεροι,

οι .οριεοορειρτο οριο εοοιριεΙ. εΙιοτ. - ΙΙοο οτοοιε ιιοτιροι

εροι ρτοεοοιιε ΙΙτΙορτεοΜ ιρΜοιε, οι ΒοΙΙι νεοοετι οι ορο

τετιι 8ιιοοιο Μετιο,οι θεορρΙΙι τιροορετο . . . . . . ., οι

ΒΜεοΜ οιιρειτ1ιοι ορι·_ροο οριο-ιιι εοτιρειι ερτιο ερ ιιιοετ

ρειιοοο Ι)οτιιιοι ιιιιΙΙοειριο οοοιοοιοιο Ιοτιιο τιοοιιιιο ρτιΜο

πιο ιιιιιτιιι ιοτΙιοιιοοο @Με -- Πο ΒεττΙιε νοτο ρτοριοτ

οιοιριο ιρΜοο Οτροοοιι οιιι Ιροο ιοριροτιο ιροοιι οτεΙ,

ορι ερρτε ιιιοοιοι·ειο Ρεορι.ι:οι: νεΙιΙο ιοιοιιοερεΙρτ οι ειι

ρερειρτ·, ορΙΙρει ιοειιε ιοιοτιιιιιίΙ). - Βρο ΙιοΙερΜορε οεε

ειΜορε ε ρτοΜοιε Ρεορτ.ιιοε τοοειρε ει! Ιριρτι Ι.οτοροτιο

οιοτοοτιειιι ρω ρτονο εοτιροι.

Χι.

Πορα:ιοιρ: ροτρωτρι.ω ρ'ό ο. Ποιοι το Βιιορτεοοε [Με οι

οιοριζροτο ο ο. ΒοσιοτΙο2Ιο οι Κυριο δωρίστε Με δοειρο!ρτο

το Πετριεο ο Μ: .πιο τοορίίο διοτρίιι τισ Ζιοτι·ι Μαριε

Ήτττί!αρί.

(ιιιο.....ω).

ΒεΙ θτειιοΙε, Βίοι. ΜΜΜ. Μάτι. Ρετι. Ι, μη. 155. ορο. ρτεοιι.

ΑριιΙιειιιο τιοτοιοο οοο Μο. @ο Ποετιιιιτρο ‹ἰο 6'ατοιαο

οι οιρΙιοτο οιοειο Ιοοετοιτ το 2'ιοττί οι Ιε οριο οτε ορτ

ιεοι οροι ροΙριιιειο τΙο ΙΙορο, οι 6ο ερ ροτοιιροι ιιιορτο

ιρΜοο Πορετιιιτιοε ροοειιρο οοιοιοο τΙο Ι.ροοορ, οι 6ο ιτε

ιορΙιοτο ιιοριοε Μιτιορει οριο εοιοιοο Μ· θροοΙο, οι οριο

ροΙροΙειο 6ο ετοΙιιοριεοοριιρι τιοιορριιι Απο, οι τΙο Βοοιοριο

ΝιοοΙερε οριεοορριιι, οι τΙο Ιοιρ ιιιοο τοοοε, Ιρ εΙΙιιιο εο

ιιειιΙριο Ριιιοριτ Μ: διοιΙιτροοο (3) ρε οΙοοιοιο τοοτι εεεεροιιο

ΒοτιοΜοιο ιΙο Μοιιιο ιιῖεεοιιιιιτιι ρτο ερρειΙΙΙε ιο ροιοοιειο

ερε ε ρετιο τιο θεοοιροι ΒοοοΜοΙιτ οι ιερειιορο οεΙε

Ι›οΙοι, ερρειιΙε ροοοιιιοιε Βεροιρρι ΒοροτΙιοιρ. Αριορ, ετοοο,

ειοοτι.

οι ε. Μετιε Μ Νοε , οεειε ε;τΙι 0ροτει ο Ρτοοιιτειοι·ι οοΙΙο ιιιοτιοειιοιε.

οι ετιιτιιεΙι, ορο ριρ ερροτιιιενετιο, ο ερροιιτιετιο εοορο ε! ρτοεοτιιο

οοΙΙο τοιιιοοι εοΙνοεο ο Βιιιι.ιοΜίοι·ο οι £ινιτε ο οοΙΙο ΠεΙΙρτε.

' (Ι) Ι.'Οιιοοοι·το, οι στο οι ρετΙε ιιι· ιιροειο Ιροιιο, ο ΟιΕοοοττο

ίΞροεΙο, ιτειοΙΙο ο ρτοοειιιιο οοιιο.ιροιο οι ΡετΙριοοε, ιΙ τοπιο, ιιορο

Ιε τοοτΙο οοΙΙο εοοτοριιιοειο ΤοτοριΙοτιο τΙο 7.οτι, ιιιτιτιιο Μ ιΙοιτε

ΡετΙρΙοεε, ρορτρο τι ιτοτιο οι ΒεΙΙρτε. να!. Τοτ..ι απο". Με”. Με

5‹ιτιιι Μ., τοι. ΙΙΙ, ρεεε Πρ.

(9) Ωοοιετιιιοορι 0ετριετι, ο οι Ωετνιε, οοοιοτιιροτειιοο ο οοο

εερεριοοο οι Οοειετιιιοο Ι το οι 'Ι'οττοε, οι ριιο ‹Ιοι ριιι ιιτροτι οιο

Βιιειι οοΙ ορο ιοτορο οοΙ τοΒιιο 'Ι'ρττι!ειιο. ()ροειε ερε τΙοοειιοιιο, ιιι

ορι τοεοοε Ιε ‹Ιειε οοΙ Βιοττιο ο οοΙ τιιοεο, (ιιΙετρειιιοιιιο οτιοοτιιιειε

ότι! ΩοοΙιτιρειοτο οι Ι.οοοο Οειιοοεο, ο ροι οοΙ 1147 οοιιιοττοειε τΙεΙ

ίετιιο5ο Οοτιοετιο οι Τοττο5, εΙΙοτοΙιο, ειιτιοιο ιο ροΙΙορτιοερριο οι

Ι.ρορρι 8ειιιι, εοΠ“οττοοεει ροτ εΙορτιι ιιιοτοι οοΙ. Μοτιιιιιοτο οι Μοιιιο

Πεεειιιο. νοτΙ. 'Προ, ορ. οι. νοΙ. !, με. 189-90.

(3) ρε οριοεε οι ε. Ριοι.το ει. 8ιιιιρτειιοε οιιιοιονε οοΙΙο τιιοοοει οι

Αιορρτιετι, ο ροτοιο ιιιιοτνοτιτιο εΙΙ'ειιο οι τΙοοειιοοο ιΙ νοεοονο το

οοΙε, ορο οοορρενε ιιι τιροΙ τοιιιρο ροε το! τ.ορο νοεοονιΙο, ο ν'ιο

ιοτνοοιιο ριιτο ιΙ ριοιτοροΙιιεοο Απο , ο .Δωρο , ετοινοεορτο οι Τθ|'|ΌΒ.

νού. Τοι.Λ , Ιοο. «οι. ·

Ι.ε ρτοεΙειιοιιο εοορε , οοιιιο οι νοιΙο, (ο οοονοτιριε ιιι ρροΙ ροιιοτο

ιιι.

Ποραείοιιο (Με ορίσω άι ε. ρεκορ ότι ΒοΙιρ [τρια Μι Γο

τρΙο Μ σειρ ο .ορο ιπορ!ιο διτταρρα ότι Ζιοττι οι τροιριοι

Βοιιοιιί!!ίρι ερ ΙΙΙοιιιο δτι.ιείσιο Η).

( Ι Ι Ι 8, 25 ερι·ιΙο).

ιιεΙ θειιοΙε, Πρ!. ΑΙΜ. (Ιατροι. Ρετι. Ι, ρε8. 844. ΕΜ!. ρτεοτι.

ΑριιιΙιεοιο Ι)οιοιτιο Βοο οιο. @ο Ρριιιτρ Μι οπο, οι

τορΙιοτο ιιιοε δρο.ιιριι τΙοιιοττι Ι”οοιιορο ιοιε οετΙε οριο ρο

ΙροιεΙο Μι Βορε, οι τιο τΙοιοορ οοεΙτρ ιρΜοο Ποετιιιττ1ιιι

Με Ι.ροορ, οι ιιοεεε ιορΙιοτο ροοιοε ρΙιοορει ι·οοιιιτι ιιιοιε

οοτοιοο Μ: θρποίο, οι οριο ροΙροιετο εΙοοερ ετοΙιιοριεοορρ

οιροο Ιΐριι Ι.ειιτιο τΙοιιιορ Λεω, οι. οριο ροΙιιοΙειο τιο Ρι

εοορρ ΒοοετοιΙρ (δ) ιοιιοει ιερτΙο ειιριοοοριρ Με ιοιριιτιο, οι

οριο ροΙρριειο Μι τρωει ιιΙιοε οοειτοε, οτι Ιε ρ0οοιιιρε ρτο

ροοοτο ότι ρεεε, οι Μ: 8. Νοτια εεοΙοειε τιο 8.-Νιοοι.ιι ότι

δώρο (6) οι Ιιοοιτορε οριο ε ε. Βοτιοριοιρ ε τοοοιο Πεειιιρ

οριο ερ οειιιρ οι ροοιοιρε οριο, οι οριο ερ οεοΙρ ιιι ερτ

ειιιΙιειρ ε 8. ΝιοοΙε 6ο ριιε δ. Μοτερ τισ .5'ορρ(Ό; οι οιεΙ

ιιο θ. ΒοοοΜοιρ ρεορο ιο_οοριριιοροριιι οΙο. Ετ ορο ΜοΙεοι

ιεοτιιιι Με οει·ιε ιτοροτεο‹ιο τοο Με οιορ ιρΜοο Πορ

ειειιιιιιο 6ο Ι.εοοοιι ιο τορρο τιρι Μοιτρτ ι'ιιιοιο(8) ιοοοεο

ερτιΙιε Μοο τιιτοοιοιο οριοΙο, οι Ι.ροε Ιιεροι Μοε οοιιιΙοοιοι.

Αιοορ, ριιιορ, εριοο, Πει, Πει, Γιο!.

(ο) Λοορο Ιυ"οι·ειο 8ο σειρ οτε οοο τΙοι ιιιοΒιιοιι ιρττιΙεοι Με ιιοττιρο

οοΙ το Βοοιεοιιοο Ι. Ι.ε ρτοεοοιο ιιοιιειιοτιο οοΙΙο οΙιιοοιε οι ε. ΝιοοΙο

το Με" ίειιε τΙε Ιιιἱ ο ρε εεε τιιοεΙιο 8ρεετιιιε Ποποττι ε! τοσοι

εΙοτο οι Μετρο Πεεειτιο τιοονοιιο οιιιιτρο ιιιοει ιιορο ρτιε ριιι· εριριιι

ο ροτροιρε τΙοεΙ.ιρειιοοο; ο Ι·'οτει.ο ο $ροεορε ροιετορο τιοοεριοριο,

οοεΙ Ιε οριοεε τΙοοειε, τοπιο Ι'ετιιιοοεονι ιιιοιιιειοτο, οοιτιο ιιο

ίετιιιο ρτονε ορο ιιοορτοοτιΙι τιροτΙειι τιιιι ερρτοοεο. (απ. Π" οι'

ο ΧνΙ). νοτΙ. ιοοΙιτο Τοτ..ι, τω". Με”. τω εω·τιτ Μ., ιο!. Πρ

ρειι. 140-4Ι.

(5) οτι ΑιιοεΙιειι οι ΜοοΙο (Ξεοειοο, ροοο ο ορΙΙε ρτεΙιοι ιιοΙΙ'εο

ιιοε Ιιορρε εποε, ρειιτιο οριο οττοοοειοοιιιο ΒορροιΙτι, τοοοιτο

ονιοοιιιοιιιοοι.ο ροτ «οι οοιιοεοο Ιε οριο Ιιιιιιρε, Ιε τριτο Ιοιιιοτιο ο

Ρίσοορρ Βοπρ οιΙρ Μπαρ ιτιοιιο ερριοοορίρ Μ ίρηιιιτ·ιρ; οιοο ρο.τοονο

Βροτιο, ορο ιο £οσιονα αΙιοτττ, ο ορο ωραιο ίπ με! Εορτρο έ! :προο

οιι‹Ιο το Λορρτίου. Με Με εοτ8ο ροε με" ειριωιοι. νοει:ονο οι

Λιορρτιεο ιο ιιροει'ειιοο τοοτΙοειτοο 1113 οτε ΜΜΜ, οοτρο Ιο ερριετιιο

Με οοΙΙο οοΙΙε ιιοιε (3) εΙΙε ρτοοοροοιο Οετιε Ν° Χι, ο οι τιοενε ρε

εΙιτι τΙοορριοριι ιειοτιοι οοΙ ροοοΙο οτι. Ωοιιιο όροφο Μο το τΙιοο,

ορο ιΙ νοεοονο Μ .Διιιρρτιεε οτε Βοπο? νι ροεοοιιο οεοοτο ορο τι

ιρΜοο; ο‹Ι οοοοΙο. Ο ΝιοοΙο ροτ Ιε ερε ροιιιε οτε εριοοοτοεειιοετοοοιο

οριετιιειο Βοπο, ο Βροπο ; οννοτο ορι οι ρετΙε ιιοΙΙ' ετιιοοοεεοτο οι

ΝιοοΙο, ροιορο ι τιοοειοτι το ορο εοοοοοεοο ε ιοριρο ρεεεειο; :Μι

πρωι :αρτιο ερριεοοριρ οι σωρο", οι! ιο ρροειο οεεο, ορο ιο οτο‹ιο

ιΙ ριρ οορτιοοιεοοο εΙ εοτιεο οοΙ ροορτοοριο, ι ερτιτιοιιι οοιιειοτι Μ

οοιιο ιοι.οι·ιοεριοοιο, ορο ρροεΙε τΙοοεριοτιο ρε «Με ρτοεοιιιοιοοιιιο

τιιιο1ιε ετΙ οπο εοτιιτο , Ι'ενοεοο πιο οι ρε ετιιιι ιοιιεοει οοΙ οοο

ιιοιιιιο οι Βοοο , ορο Μοτο, ιιι ορο! ιοτορο (Μπάρ) , εονοτοενε ιΙ

νοεοονερο τΙ'Ατορρτιεε (σιΙρ τοπικ ερριεοορίρ Μ· ι·ιορατιιι). 5ο οι

ο ιοι·ο, οοιιιο ε πιο εοτιιρτε, ιε οοτιο στο νοεοονι Αιιιρρτιορει οι εο

οτοεοο οι ρο ιιοοιο ριρ ετιιιοο, ορο ίρ ιροοτειο· σει ΜειΙοι οοΙΙο ορο

5ωεωρ 8τιοτρ..

(ο) ρε οριοοε οι ε. ΝιοοΙε, ο Ι'εΙΙτε οι ε. Μετιε τισ Με" ρωτο

ιιειε ορι ερρτοετο ,ι οτειιο ριιιιο, οειειονεοο οοΙ ριρριοεΙο Τιιτι·ιιεοο,

οοΙ ενοεοο πιο ιιιοοιειοτο εοοοεοο ιιοιΙ°οττιιιιο οι ε. ΒοτιοτΙοιιο. οι

τιροειο ιιιοτιιει.οτο οι οι τιοοτρο ιιι ορο ΒοΙΙε οι ρερε 0οοτιο Π,

τιειειε ρε Ροτρειε ιιοΙΙ'ΙΙ εροειο ΙΜΟ, ε Ι'ενοτο τιοι ιοορεοι (Ξερει

τιοει, ο ιιι ορο ειτοιιιορι.ο οοΙ 4 τιονοτιιρτο 1293, εοι·ιιιο προ οι

«πρωτ 8οοει (8εεεετι) οι οπο ατοΙιιοριεοοροΙι. (ναι. ιοιτ. ΒιρΙοιο.

ο (Σεπ. οοΙ εοοοΙο ΠΠ).

(7) 8. Ματια Μ· 8οΙρι. νοτΙ. Ιε τιοΙε ρτοοοτΙοιιιο.

(8) Αρροο, οριο ιΙ οεριοΙΙο οι Ατοει·ε, Ιρορο οι οτιιιοτιτ·ιε τρει

‹Ιοοιιε τΙοι τοΒοΙι Τρτι·ιιεοι.

#7



486 σιασσιιι Β (ΣΑιιΤΕ

στα.

Παπαιιοσα Μια αα·ίααα σε α. Ποσο σα ιααασσ, α ασσ ματιέ

ιιασ:α, α σα! σιΝιισ σι μαπα σα! |ιαιιια σι Βοαα, [ακα σα

δοαΜινΠΝο Ι σι ι.αοαασ τα σι ?'στιται·, α σα ααα ισσαιία

σΙαιιαα.αι σι ιισσαια αιΓΕι·αισσ σι α. 5ιιιααιοτα σι σ'α

σιαισα!ί.

(ιιι3, 80 αμτιια)

Βαι Μιιιαταιιι α Βοαιασοσι, .4ασαι. £ασιαισ., ισιιι. ιιι, αμμασσ.

αοι. 988, 934 , 886. Εσιι. μτασσ.

Ασιιιιιασια Βοσιισο Παο αισσα $αιναιοτι σααιτο ιααα

Πιιτιαιο, αι ισιαταασασια μια σοιιια ιιααια αι αιοτιοαα ασια

ματσσα νιτσισα Βαι σασιιτιοα Ματια αι ιιααισ Μιαιιααια ατ

αιιασσαιο ισο μταμααιιο Ρατασιαι, αι ιιααια Ραιτο μτισοιμα

αισσιαισ αμοαιοιοτιισι, ισ ασισα ισασσα ιτασισιι αιαναα αα

ιοτσισ, αι ιιααισ θανισο, Ρτοιο αι ιασσατια τσατινταα Εστι

αιι(ι) ασσ ασισα μτοιααιιοσαισ αισσα σαι'ασαιοσαισ ισ ιιασα

ισασια Θατσισαα σαα ατασιισσα αααα ααιιιαιοα. Εσο σσισαιιι

θσιναιιαιιασα αταιια ι)αι ται ιιαααιινα σοιιιισα σα Ι.ααασα.

αιισσι ασια σκατα ισαα Μιιιασαι τα,ιιισα, σιαια σοισισα σε

θαααιεω ιααισισα ιιασα αατια ασ αασαισισ 5αιναιοτα σα

Παισαισσια, αανιια σααισα αασαια αααιααια σα Βασαισιιι Ρατιισ

οι: ιαα.ιασ (3) ασια ιιοισισαα, αι ασια αασαα σσασια νι ιιαιιαι,

αιιαασι ιια ιιασασιαια ααα αατνοα σα σοισισσισ αι ιιιι ασσι

μτο τασαισμιισσα αιιιισατσισ σοαιτατσισ ισ ιισα ααασιι. Αισασ.

Αιιιασ. Ναι. - ισ αι σσια ιαια αατια σααιτσατα ασι αιατ

σιισατα νοισατιι, ασια ταεισα, ασια σοισσιααιισ, αιιιι αστα

ιοτα, ναι σσαιαασσσσαιιιιαι ιιοισο, ιαιτσισαι Βασα σοισασ ασσ

σα ιιιιτο νιια; αι αατσαα αισα σιατσσμασι νοιαιιιιιισα ασε αι

ιιααιιια ιαττα; ισιιιαι ισ αια ι)οισισσα ισοτιασι μαμαιια; αι

σαιαασιστ σα ιαισ ααασιο οιιισα; αι ιιαιιαασι ισαιασιαιιοιιαισ

σα ιιι μαιτιαταιιαα Αιιτααισ, ιαααο, αι ιααοιι; αι σα στι

ανασσαιιαιαα ιιιατασα αι ιιιαιιιασα, ι.σααα αι ισιιασσαα; αι

ιιαιιααι ιααιασισιιασαισ σα ιιι αμοαιοιια, αι σα ιινι Ρτομιιαιαα;

αι ιιαιιαασι ισαιασιαιισσαισ σα ιιιιιιιι Βασισταα, αι σα αααινιιι

μαιταα αασαιοα , σσι ιιασοσαα σιαμοασατσσι ισ Νιααα αινι

ιαια ω; αι ιιαιιααι ιιιαιασιαιισσαισ σα αιιι.ιιιι ισιιια ισατινταα,

σαι μτο Βοιιιισο μαααι εισαι; αι ιιαιιααι ιιιαιασιαιιασαισ σα

ίιατσιιιισ αι 8αταμιιιισ σαι ιασασι ιιιτοσσισ σα, αι σα οσισαα

Βασαιοα αι 8ασαιαα σα. Αισασ. Ασιασ. Ναι. ισα.

ισ αι σσια ιαια αατια ασσιτα νοισατιι, αι σοαιταα στσι

ιιαιιασαα αοσιοτιανατιι, αι σιιιατιι σσια ιιασα ααι, ιιαιιααι σα

σασιαιισσασι σα Βασσι μαιι·αισ αισσιμοιασιαισ, αι σα Βασσια

Ματια ισαιταισ ι)οισισι σοαιτι ιαασ Πιιτιαιι; αι ιιαιιααι σα

(ι) Η αα.ισατιιτι ι'ιανισο, ιιταια α 0ιασσατισ , οιιο αοσ'τιτασο ματ

ια Μα ααιιο ια ματιιαααιισιια σι Βιοαιαιιασο σαι ιατισ αααοιο σαιια

0ιιιααα, ασσο ι μτοιαιιστι σαι Ι.σασσατσ, α σι ιαιιο ιι ααμο ααιιαιι

ιτισσαια σαιι'ιασια σι 8ατσασσα. Εααι αοσααιισιτσσο ια μαιιιια σα! αισι

ιιι·ιο σαιι'ασιιαα Τστταα. νασ. 'Μια, Ι)ιεισα. Ησαυ. :Ιοί Μαι!. ιιι., νοι. ιι,

μη. 19ι α ααα. α σα, α νοι.ιιι, μασ. 180.

(σ) Οοαιασιισο ατα σαιια ιιισαιτα ι'αιιιισιια σαι Μεσα, α ισ ιι μτιισο

σι σσααιο σσισα οσα ταειια ιιι Ται·ταα. Ματασαα σι σα ιιιαι.ιιια αρματ

ιασανα αι ιισσαια σαιια σισααιια σι Ατιιοταα. νασ. α ιστα τισταατσσ

ια ασια αι σιμιοτιια Να ΧΧ! αασσασια.

(3) Μι αιιιααα σι α. Ριαιτσ σε Βασσα στα σαιια σιοαααι σι Βοαα , α

νι ααιαια ασαοτ οσει αοι νιιιαασισ σι σσααιο σοιιια.

(α) ιι σοσαιοτα αιισσα σαι αι ασσαιιιο αασιιιασιασ σι Πισω, ια σι

σαι ασιστιια στα τιασσαααισια σααια ασμταιιια ιασσα ισ ισαιατια σι

σοεισα, α σι σιασιμιισα. Ωοαιασιιιισ ια ισνοαα ματ Βιιατασιισια ματ

μαισα σαιια ααα σσσαιισσα. Ι.α ιααιασιιισσα σι σσαιια α. αισασσ ασσι

ναιανα σαι ασσααιισ αι·ιαιιασσ σι σααι ιαισμι αιια αιαααα ισαιασιιισσα

σινισα. °

σασιαιιοσαισ σα ιιι αμοαιοιι, αι σα ιιι Ρτομιιαια; αι σει

ιιααι ιιασασιαιιοσαισ ιιιισιι Βασιαιιαα, αι σα αααιινιιι Ραιταα

θασαιοα, σαι ιιασοσαα σιαμοασατσιιι ισ Νιααα αινιιαιαισ; αι

ιιαιιααι ιιασασιαιιασαισ σα αιτι.ιιιι αιιιια σιατινταα,σσι μταμιατ

ιιασισ ιοτιιιασια ασαιισσατσσι; αι ιιαιιααι ιιασασιαιιασαισ σα

Πατσιιιισ αι 8αταμιιισ, σσι ιασαιιι ιιιτοασισ ι)αι αι σα αισσαα

Βασαιοα αι Βασαιαα Βαι, σσασι 'ασματισα σιιτιισσα. Αισαιι.

Αισαα. σα. ' '

ισ ασσι ιααιαα, μτισισα ιιασα οιιισιμοιασα, σαιιισα ασσ

ισσιαα (ιοατιιιιιαα σα Ι.ααασα αι αισιιατα ·αιαα σασσα Μισ

αυαι σα θασαια. "ι'ααια σοσσιααιισ Ποαιιια σα ιιαααοσ, σοσ

σιααιισ ιιιιοαοτ σα ι.αααοσ, σοσσιααιια ιισσσατι σα Ι.αααοιι,

σοιισιααιισ Ραιτσ σα 8αττα ιοιοα ιιιιστ ιταιταα (ό). 'ι'ααιαα

Ραιτσα σα Αιιιαα, Ιιιιοαοτ σα Αιιιασ, αι Ματιασα σα Αιιιασ(6).

Τααιαα Βατσαοσα σα $αιιιο, αι Ματιασα σα Τιιοτι. Τααιαα

σα ιαττα σα Βσιιιαααααοα ιιιαι·ιασα σα Μια, αι ιααια ααα,

αι οισσαα ιταιταα σιασα, αι ιισαιαα ισασα ιααιαα. ισ ιααιοισ

μαμί!Ια Γι) ασ Βασαισισ Ραιτσισ σα ιααασσ ασ ιισισασ σα

νοαι (8) ασια αιααιασι, ναιαιο ααααατνο, ματ μιααατα ασ ομσα

σααασ σοσσσ ιμαοτο ασνα αατνιτα ισιιιι σσασσα. ιισταισα

μτααιινιατ αατιμαι ιιασα αατισιατασσασια σοσιισσ σοαιτο Ποσ

αιασιισο ται, αι σιιοτ αισα Ματσσαα ταεισα ισ τασσο σσοσ

σιαιιστ Αιιοιιι(9) μτισια σα. σιαιι, ισσα νατο ιιι.

@ο Ραιτσα αμιααομσα Βοαασα ααοιααια αοσιιτισο αι σιασσ

ισαα ασιιαατιιιο. .

ιιι.

ΒοΙΙα αι Ραμα Ραασααια Π, αοΠα σααια ααιιο ι·ίααι·αια ααιιο

ί! μαιι·σαίαίο σα!!α δασία ΑροαιοΙίαα Ια αν: α|ιιααα σί α.

Ρία·ιτο σι Νασαι, σι α. Μαι σι Νσασιιιι, α :Η α. Ε!ια

σι $αιισ αισααα σα!!”ι!ια.τιτα σοσσιααιιο (ι0ιιιι.ιιι10 σε

Τοι·ι·αα (ω).

(Μια, 20 ααοαιο).

Βαι σαιιαια, Ηι.ιι..4ιιααι. Οικία., ματι. Ι, μασ. 495, ασιι. μταασ.

Ραααιιαιια αμιααομσα 8ατναα αατνοτσιιι ι)αι. Ιιισαιτι νιτο

(ισσα.ιιιισ ΒασισιααΙΙο ααισιαισ αι αμοαισιιααισ ιιασασιαιιοσασι.

(α) σι σσααιι σσαιιτο ι“τσιαιιι σι ι:οαιααιισσ ι ιτα μτιιιιι, αιαα Πο

ιιιιια, ιιοααι·τα α Βασσατισ, ατασο ασοι ιταιαιιι σαι·ισαιιι, αοαι ιιισι

αασσαισ ιι αοεσσισα σι Μασσ οιιο αναασα ασισσσα αοι ται;οιο σαμα

ιατα ; ιι σσατισ ματα, αιοα Ριαιτο σε Μπα, σσναα αααατα, σ ασσ ιτα

ιαιιο σιατισσ , σννατσ αααιια αοσαασσσιαασ , αα ιι αοσσαιιια σι 8αι·ι·α

σι ναιιινα ασια τσαστα, α ισ αασνα σι μταιαταιιια αι μαιατσο, ασισα

αι ιτονα ασσ ιααατσ ισ σσαι αοττατ σι ιαισμι ματαααιιι ταμοιι α πια

σσαιι στα.

(α) σι ιτα ιααιι σε σώσω σαι ιιαιιιισαιι αασσ Βιι αιαααι , αιια σαι

98 οιιοιιτα σι σσααι'ασσο ισασααιισο σσσατοσσ αιι'αταισσ σι Βαισαισσιι

ια αιιιααα σι α. Νιασισ σι ?'ι·αΙιαα. ναι, ισιτα Βοασισ. Ν" ιινιι.

(7) ΡαμιιΙα, αιοα μαστασα, αοισα σσιαι αιιτονα, α νσοι απο, αιια

ιι σοσαιστα σανα μσιααια αι ισσιιααι σι μαααατα σαι ιταιιο σαι ιισισα

σι Βοαα, αιια αι:οι·ταα σανασιι ια αιιιααα σασαια, ισα μα' ιοτο ιιιασεσι

ασιιασιο, α ααιιια μτασισσισια σαι στιιιο σαιιο αιαααο σοιιαιατα.

(8) Μπα, αισα Βοαα. @σι ια ματοια α αατιιια αοτσα αι μτασσσιιανα.

(Ο) ιισ ματιαισ αιιτανα σαι σααιαιιο σι Λιόσια, σαι σσαια ιστοσο

ματ ιο μια σαιαιι ι σιριωσι α ια αατια σαι ταααιι Τσττιιασι.

(ιο) ιι σοσσιααιιο Βασιιατιο, σαι α σιταιια σσααια ιισιια μοσιιιιαια,

α αιαιο ιισοτα ατασσιο ι'ιαιααασ, οιιο μια ιατσι “Μεσα ισ.Τοτταα ααιιο

ιι σοισα σι Οοσσατισ ΙΙ , α ισ ασσ σαι σισααιι μια ιιισαιτι α μσιασιι

σαι ασσ ιατιιμο. Ρατ σσααιο αοσααταα ια σι ισι ματαοσα α ια ααα ιιααια,

νασ. ισιτ. ια ασια αι σαασισασισ Η" ι.νι, α 'Έσω, σαι”. σα" σοι

8ατσι ειια.ιαι, ναι. ιι, μια. 144 α ααα. Μα ααιιιιασα ααα ιαια ομισισσα

αια αιαια μστα σα ισα αασσιια ασσ σσαιαιια ααιιασια σαι ασσσαιιο Βι

αισσαι·ιο σωστα/ισα (ισα. και.), ισιιανια,ασαιια αισισαιιασσοια, να ισο

σιιιααια σαι αασασ σαιια ασια (το) α! αασσασια σιμιοιιια Ν° Χι'.
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ι)σνοτιοοσιο τοσιο εροοτσνιοιοε, ομοσ Ε. Ρστι·ι σε σοι-ιο,

8. Νιοοισι σο Νοσοισιι, ετ ε. ιισΙισε σο Εστω σοοιεεισε,

οοσε ιο1τσ 'Ι'οττιισοσιο,· ετ Ειοροτιτσοστο ρστοοιιισε ιο τοο

νισειιοστ ρσττιιοοοιο οοοεττοιιιετι θ), Αροετοιιοσσ $οσιε ρο

ετιιισε οσττοοιοιο οοιοιοοοιτι. Ετ οσε ετσο τοιε ροετοιστιο

οιιιοε σοοοσοτεε. ετστοιιοοε, οτ οοιιι οιιιοιοσ Ιιοιοιοοιο

ιιοεστ σοοισεισε ιρεσε τσιοοτε ροττοτιιστο, σοι σστοιο οσε

εσεειοοεε σοιεττε, νει σιιιστσε τοτιοετε, ιοιοοετο, νει τε

τοοι·στιιε νσιιστιοοιιιιιε ιστιεστο, εοσ οοιοισ, εοοο πιο σ το,

σοι ισιο οοιισισ εοοτ, σοτ ιο ιοτοτοιο ιστοιεοτε Εεε, νει

σ το, νει στο στο ιισσιιοοε νιτιε «πιο, οιιοττι, νει στο

ιοετιε ιοσσιε σσιιοιτι οοοτιοδοτιτ, οοιετσ εειορετ στ ιοτσετσ

οοοεστνσοτοι· οιστιοοτοιο ιιΙιο εστνισοτιοιο ιιειι›οε οτοιοτοτσ,

εσινσ οσοσοιοσ οοοιτσττοοι, στ οοεριεοοροτοιο οοεττοτοτιι

τενστεοτισ. ει σοιε ισιτοι· ιο 1οτιιτοτο ιοσσι, σοιοοιοοιιοε,

οοτστοτ, σοι σοσειιι:ετ εοοιοεισετιοσ εσοοιστιενε οστεοοσ Ιισοο

οοεττσε οοοετιτοτιοοιε ρσιτιοσιο εοισοε, οσοττσ οσοι τσιοστε

νοοιτε τοιορτσνστιτ, ιιοοοτιε στ οιιιοιι σοι ροτιοοιοτο ρστισ

τοτ, στο εκοοιοοοιοστιοοιε οιτισοσ ριεοτστοτ, πιει οπισ

εοιορτιοοειο εοσιο σιΒοσ εστιεισοτιοοε οοττεσετιτ. @Μεσοι

οοο νστο σοοισεισε ιρεσε, ετ ιο ειε σοιοιοο εετνισοτεε 1ο

νστε, εοιειμιο ι·ειιοε ιιοοοτστο οοτσνετιτ, οιοοιροτσιιτιε σο,

στ σροετοιστοοι ειοε ετστισοι, ετ ρεοοστοτοοι εοστοιο ιο

σοιεστιτισοι οοοεσσοστοτ. Ατοσο, σιοσο, σιοσο. Ει;ο Ρσεοιισι.

Εστιιοιιοσε Εοοισεισο Εριε. ·

88. Ι)στοοι Αοστ,ιοισε Ρετ ποσοστο ΕιτιεοΒοοι Ε. Ε. Ε.

Βισοοοι Εστσιοσιιε σΒοοτιε νιοσε σοιοοι .ιοοοιιιε Πσοοοιισ

το, σσοιιοο τεττιο ΚσΙ. Βερτσοιιιτιε ιοσιοτιοοσ σοοιιοσ. Αοοο

σοιοιοιοσε ιοοστοστιοοιε ιοιιιοειιοο οεοτεειιτιο τοττιο σεοιιοο,

ροοτιιιοστοε σοτοιο σοιοιοι ιισεοιισιιε εοοοοσι ρσρσε σοοοΧιιΙΙ.

ον.

Πιιίσοο σοι!ο στα: οιιίο.εο σε ε. Μεσσία, ο σε ε. Νίοσισ σο

$οιιο οι·ι!ιοστιι τισ θσεπωτ1ινο Ι σι ιισοοο :ο σε

Τσττο.τ, ο σο .στο οισο!ίσ ΙΙΙ.ιπου.εσ σι (ιοοσιο, οποιο

οσοι οποιο οσοτἰΜεοσοσ απο .Μο Ριοοσοσι.

(ιιισ, ισ εσττοοιιιτε).

σο Πσττοισ, Ηιστ.1σσσ1.11Ισπ1.€ασσ., οσοι. 1, ρσ8.155-156,

οσι1. ρτσεσ.

Αοσιιισοτσ Βοτοιοο Ι)σο, σοχοσ $σιιιστοτι οοεττο .ισεο

ΕΙιτιετο, ετ ιοτοτοετιεοτε οτε οσοιε ιισστσιο, ετ Βιοτιοεσ

Βιτσο Μστισοι, οτ Β. Ε. Ροττο ρτιοειρε οιοοιο σροετοιοτο,

οι Ι›εστο 8. θσιιιοιο, Ρτοτο, οτ .ισοοστιο ιοσττιτο ΕΙιτιετι,

εοο οοιοε οτοτεοτιοοε ετ σσιεοσιοοε οσε οτσσιοιοε εεεε

εσιιιστοε. Εεε οιιισσοι (ιοετιστικο στστισ ΙΜ τοσο ιιοοστιιιο

ιιοοιιοσ σο Ι.οοσο, ειοιοι οσοι οιοιοτσ Πιστευω τσισιοσ σι

οτσ οοιοιοσ σο 6'ισισιο ισοσιοοε ιετσ οσττσ οτε Ε. ΜΑΜΑ

σε 5οτιο οι τ”οιτ οισ.εισ σε Βοσοσ (ει), ετ εδο σ11ιιιοισε

σρροτε οσοι Ε. Μεσοι στο 8οι.ιο οι ίσοιτ Εοοετο σε σσει_

(τ) 11οιισ ιτε οιιισεσ εσιιιοστο σσ 0οοοστιο, ισ οτιτοσ, οιοσ σοοιΙσ

σι ε. Ριεττο σι Νοι·Ιει , σειετενσ σει οιοσιοστσ Τοττ·ιτοοσ, ο οοιισ νσετσ

σ εοΙνσεσ τσισιοοε σειισ Νασο , σονσ σοοοτ οσοι ο νεσοιιο Ισ εοσ

τονιοσ; Ισ σιττο σιτε 1'οτοοο στοττο σοι Ισττιτοι·ιο σεΙΙο σιοοσει σι

Αοιροτισε, σ ρτοεεο στο τοεσοειιοσ σεισ εειετενσοο, ο εοτεοτο σσρο

ι σοσ νιιΙσσει σι Νεο" ε σι 8οοιιιιι, ειιε σι ρτεεοιιτσ εοοο σοε οο

εριεοσ ροροισιιοοι εστσε τισι 1.οΒοσοτο. Ρστο σ «ισ σννσττιτσ , ειιε ,

εσινσ ισ νστιτσ σοι 1σττο, ο εειοιιτσ εττστσ Ισ σστσ σεΙΙο ρτσεσοτο ορι

ετοισ ροοτιιιεισ , σο οι οοο νοσσει ιι Τοσο, ιοσ. ειτ., οννστο Ισ σοι

ετοισ τοεσσειιοσ 1ο σιτσττσ σσ οτι σιττο Βοοοστιο σι 1.σοοιι.

(9) Οιοσσα σο Βεροια, πιο σ σιι·σ ΟΜο.:οι σοι ποσο, οεειο σρρσι·ιε

οσοισ σι ιΙστοσιιιο σετ οποσ Τιιτι·ιτιιιιο. Βιεσοιισ οσο ιιοιστε σει σι

οτ Βοετοιοτ Βοσιοιιι .το ισοιιοι·ο (3), ετ ιρεοε ροττοι·οοιί

πιο (σ) σε σσΙοοΙστο οτε σιιιιιστσισε ποσοστο. Ετ οσο σου

ιιοισε σορστε εοοο (σ) .οσο οπο ,στο οι στο ιοσοιεστ

ι)σοε σε τισ ρεοσσισ ιοεσ, ετ σε οιοιιστε τοσο; ο1.σσοσιο

.το /σοιί!ίοι σο στοοίο φοτο οσοτσ [σωστο σοοίασσο (6); στ

οοο ειστ οοο .ιοσιοο, οοο οοτστοτε ιοσεισιιοτ σ οοιισ ορετο.

οοο σεεοι;οσοσσ ροοοιιστε, στ ρσετοτε οοο σε ιοιτισιο,

οοο σε τοσο, οσο σε ρσοοιιστε εοοο ιιοΙοοτστε οι ισοτ

1οοοετο ιοσ οισεισ, σοοσοσο (Ε) στ οσοοσ εο οοτστοτε οοοι

εστιιιισο σε τε,ττοο σεεετι1ετε ιο σσοπίοσια ω), ισοοσοιιιε

τοοιτοτσ, σ Ισιιοοιιοε σεεετιιιι·ε ιο σοοοιοσισ οσοτο σετ σοοτ,

ετ σ εετιιιι·σ εο οοτστοτε, ετ ιο σττοτο εοτιιιιιο οοιισσ

ιοιττστο σιιοσοσο οσοτ·σ σο σο! τσοστο οοοιιία (θ), σιοεο,

σο1σο, Ποτ. Ετ ισοιοισ ετσ οσττσ εεοσσιιι οοτστοτοε 1`τσττσ

τοσο ΠοσοιοοΙΙσ (ιοιτοιοι σο Ζοοοοιι(10), σοιοο, στοοο,

στο, στοστι. Ετ ο σοιε ετσ οσττσ. σσεττοστο, σοτ οιιτστοιιοστο

εσ οσιοστιτ ιεττοτοετ ι)σιιε οοιοσο εοο σε ιιιιτο Μισο, στ

οστοοε ειοε σιετοροστ ιιοιστιιιιιοε οοοιι ετ ιιοετιιε τεττσο,

ιοιττστ ιο ιιιιε ι)οιοιιιοε Μοτο: ρσροιισίω ετ σεισσοτιιτ σε

ριοτοι εστσι σει ιοοσιο ενο σοοετ'οσσιοοτινο σε τοποσ, ειιε ει Ιεσισε

εονεοτε σεΙΙο σσοσιιοοι ι”σττσ σσι τσεοιι, οστοιοοοιισ ιι ιοσσσειιοο

ιοσιοσ , ειιε Ισ οοεσ σοοστσ οοο στο στο ρστι·ιτοοοιο ρσττιοοΙστο σει

σοοστοτο ( ιο ειιε οσι οσει ερεοισΙι ο εοιορτο σερτοεεο ), ιοσ σει ρσ

ττιτοοιιιο σεΙΙο 81στο, οεεισ σει 11ιοσισστσ , ειιε ρσεεσνσ σσΙΙ'οιιο σι

Ι'σιττο τσ8οιο εοεοσεεινσιοσοτο.

(8) .θα οιιιΙιοι·ο, οιοσ Ισ οιοεΙισ σι Εοι·στο σι οπο, σσ σηοινσιο σι

Μισο οίκο, ο .και στο» ω.

(σ) Ροττοι·οοιοτιπ σο: σσιωττσισ, οοττοσιοοε σει ιστ. ροτισοτοσιτ σε

οσιαπιστο, οιοσ οτι τιοΜο.τοτυ σο! οσπσοπσσ.

(5) @στὸ ο·ισπ απο ΡΙσσο, οιι'σ οοσοτο οπο, @στο σιτιοσ απο μου,

ο οσ.ττιτοισοσ.πο ·ιποιοοιο απο ποια Ρισυσπισ.

(σ) ΙΙ εσοεο σεΙΙο ρστοιο οτ οσοοΙσ .τα σωστο σο. ο σοσετο, ο !ουο

(σσοοιιι), Μοτο Ισ /σοιιοΙιο (οιοσ ι εστνι ο ,οι σσσοττι σιΙσ εισοσ σι

ε.1ιΙστισ σε 8οιιιι) στ: 1οττε ισ φοτο, πιο οοο τ τετοιο , σιτε [εισαστε

σου οι! οσοι @σπιτι |ιιοσσπ οσοι σο! σε). Βοοσττοσ ρστὸ μεσο σορτοεεο

ιι σοοστοτε σιοοοι εετνιιι σο τοποσ οοιισ σοποιοσιίο σοι Βιοσιοστο.

(σ) ωστοσο, σεεισ ο οοπσο, οοττιεροοσσοτσ σι ιοι.. στα σοοιιισσ.

(8) Βσιοιιοσιο, Ισ ετσεεο ειιε σσποιοσιια, οιοσ ισττσ ο ΙοοΒιιι σο

ιοιοιοσιι.

(ο) Πισω .το σετ το_σον·σ σοοιιΙο; οΙ1'σ σοστιτο σιτε /ἰποΙισ οσιίστοι·σ ο

πισυτσο; ιο εισοιιιοσιο σι ρετρστοιτσ.

(10) 1ι σοποιοοιΙο -0οοοστιο σι Ι.σοοο, ειιε σοι σιοσει οιιιστσωοοτσ

Ι'οστοιιο σι Ωοετσοτιοο 1 τσεοιο σι 'Ι'οττοε, οοο σοο οοοιοοσοτει οσο

13οοοιιτιο σι Ι.σοσιι 1ιιςΙισ σει εοσσεττο 13οεισοτιοο, ιι σοσιο, νινεοτο

ιι ρσστσ οοο , ει σοσιιτιοσ ο οοιοιοσ σοοστ σειι σσποίοοΙΙο Οιιποστ··ι

σο Μεση , ο τσΒοσ ρσἱ ιτι Τσττοε εοττο ιιοτοσ σι 0οοοστιο Π. Οτο ,

οσο εστσοι›σ ροτ σννεοτοι·σ ιι 0οοοστιο 1'τστοιιο σι Οοετσοτιοο οοο!

σοσιοιοοΙΙσ @σπασω οι Ι.σοσπ, ειιε οττσοοσ σοι ροοτείιοσ Ρσεττοσιο 11

ισ οσο σει 90 σΒοετο 1113, σι σοι οσι ρτοοοσεοτο σοοοιοσοτο

Ν· ΠΥΡ Νεο εστοοΙ›ο ι'οτεο οΒιι ετοεεο ι'σσι1ιοστοτε ο ιοοσστοτε σεΙΙο

ιτε οιιισεε σι ε. Ριεττο σι ΝιιτΙοι, ε. Νιοοισ σι ΜισιιΙσι, σ ε. Ειισ σι

.Μέσι ιοσοιιοοστε σεΙΙο σεττσ Ιιοιισ, Ισ σοσιι μοι ρστνσοιεεοτο, ο ροτ

τστσοσιο, οσ σιττιιοεοτι, οι σι ιοι οιροτσ 11οοοστιο σι 1.σοοιι, ιισιισ

σει ,τισ σεττο £οετσοτιοο σι Τοττσε2 5ο οιο ει νοεΙισ σιοοισττοτε οοιοο

σεεσι ρτοΙισιιιιο, ερστιεοοιιο σωστο Ισ ετσνι σι11ιοοιτσ ιετοτιοιισ ο στο- '

οοιοσιοιισ, ειιε εοτεοοο εσοισ ιοσοο νοιεοσσ τιι”οτιτο σΙ εοοοοσο σοι

ρτοσσττι σοσ τΞσοοστιι Ισ οιοοτονστσ ιιοΙΙσ, σ ισ εσιιιοσιιοοο σεΙΙο ττσ

σοιισοτισ οιιιεεε: σιιιι ει οοοοιιισ 1'ειιοσιοεοτο ιι 1'σττο τιεοιτσοτσ σσιισ

ιιοΙΙσ τοσσσειιοσ οοο Βιι σιττι στο σερτσεει , εισ οσι σιρΙοιοσ σει 94

ιοσοσιε 1190, ιοσ ιο σιττο σιριοτοσ σεΙΙο ετοεεο σοοο σ·ρρσττσοσοι.ι

ιιισοιιιτστσιοοοτσ σι σσππτοεΙΙο Οοποατίσ _ιιιπιστε, εισ ιο οοσ ιιοιΙσ σε!

1191 ερσσιτσ σο ρσρσ Ωσιιιετο ΙΙ (1Ισσ. πιο. ι 11οοοτο. Ν° 11107111 ,

ΧΧΧ σ ΧΧΧ11); ροτοιισ ροτονσ οσοιεειτοο ιι εοσσσττο @οποσ Βοο

οστιο σνετ τσσστο σοι 1190 Ισ ιοσοτονστσ ιτε οιιισεο σσι εοο :ιο ρσ

τσι·οο Πσοοστιο σι Ι.σοοο τω”, ο σοιοσι ειιιστοστισ εοσ, σ σιεροτοσ

οοιοσ σι οοεσ ρτορτισ οοο σιττο οιιισεε εσ στο οσοι σι ουσ ρι·ορτιστο.

1ο τσοτσ οεοοτιισ σι τοοιρι , ο ιο τσιιτσ σοτιοισοισ σι τοοιοοτισ εισ

ετοοε , ιο οοο Ι'σοοιο ειιε σπστσστο σοοετσ οοοεΙιισττοτσ, Ισ σοσΙσ

Με οσο τοι ρστο ρτινσ σ11“σττο σι ι›οοο ι“οοσσιοοοτο.

(11) 11Ισττε ραροΙΙο. 11ο ιοσ ιιοτστο σιττονε ιο ττοσετο Οοσιοσ τοσ

σσειοιο , ειιε ρσροι!σ ιο ιιοΒοσ εστσσ σοτιοσ εισοι1ιοσνσ τσΙνσιτσ ισ

ιερτσ, με εροεεο ιι οσοοτο; σοι σοσΙσ οΙτιιοο εισοι1ιοστο ισ οστοισ

σ ιισοτστινσ, οστοιοοοιισ ροιρατσ ιο 1ιοσοσ εστσιι ο τοαο_σιαοο, σωστο,

σο. , σ ιι οσοοτο τοσιισισ ε τοσο Ισ οστοι. Νο! νοτοσοοιο εστσο ριιι

τοοοοτο ισ ροροιισ, ροσοσσο, σο. εοοιισ ισ ετσεεο ειιε ιι ιοοτι›ο εσιιισο.
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τοτο οοοοτο στιιτοο; οτ οτιοοτ υιοτο(Ιτσιτστιο Μ (τοσ(τοστοιΑ(τσσοτοττ , οτ (το οοι(Μοττυ Ρι·σστιοτο, οτ τιτοτυττ οτ '

(τοοτοστ Βουτστ·οο, οτ Μ θττττΧττΙΙΓΡοττ·οο 8ουστσο, (τοτ

σουσυοο (ττοσσοοοι·ουτ το Ντστο σττιττοτο; οτ τιοττοοτ τυοτο(ττ

σιτσυσ (το τι·οο σοττ·τοτστιοο Ατιτοουι, Υοοσ, οτ .τοοστι, οτ

οτιοοτ τυοτο(ττσιτσυο (το (τοοτοστ· ονουτ,τοττοτοο Μοτοοο, Μο

οτοσιτο, Ι.οσοο, οτ τσουυο; οτ οτιοοτ τυοΙο(ττσιτσυο (το (το

τ·οτιτυ οτ Βοτ·οτιτυ, (τοτ τουουτ ττοτιοτυ Ιτοτ; οτ οτιοοτ τυο

το(ττσιτσυο Μ ΙΧ στ·(ττυοο ουσστστοτυ, οτ (το τ( οτστιουσ,το

τουτου; οτ οτιοοτ υτοτο(ττοττσυο (το ΟΧΙ. οτ ΙΙΙΙ τυττττο οι.

(μιτ στο Ποτυτυσ σοοοτ οουτ; οτ οτιοοτ τυοΙο(ττσττσυο (το

τιο:ιτσ Ροττ·σ οσσοτστσ, το σοτοο τυουοο ττ·ο(ττ(τττ Ιτουο στο

τιοο τοευτ σσοτοτ·ουι, οτ οτιοοτ τυοτο(ττοοτσυο (το συιυοο

$ουστσο οτ Βουστοο Βοτ, ουιου, οττιου, Ποτ, ουιου. Ετ οτ

(τοτ οτο σττοτ·το οιι(τττ·ο οο τιστοοτττ, οτ υσοττοο τιστ:(ττυοσττσ

οοο σουτσττοτιοτττ, οτ (ττττοι·ττ (τοτο ττουο οοτ, ιττοτιοοτ Ιιο

υο(ττσιτσυο (το Ιτσσ σοττ·ο συιυτσστοιιτο, οτ Μ 8. Μοττο

τυοττ·ο (τσυιτυτ υσοττ·τ Μου τττιτ·τοττ; οτ τιοτιοοτ Ιτουο(ττσιτσιτο

(το (τοσΜοτυι Ασσοτοττ, οτ Μ οου(τοσττυ Ρτσστιοτοο, οτ (το

ντοτυττ οτ (τοοττιστ $ουτστοο, οτ Μ (:(:οΧντττ Ροττοο Βου

στσο (τοτ σουσυοο (ττοσσοοοτ·ιττιτ το Ντοτοτυ σττιττοτο; οτ οτιοοτ

τιουο(ττοιτουο Μ ττοο Ροτττοτοτιοο Ατιτοουι, Υο:ιο, οτ .τοσστι;

οτ οτιοοτ τιοιιο(ττσιτουο Μ ττοτοΙιτυ οτ $οτοτιτυ (τοτ τουοτιτ

'τ'ι·σιιιτυι ΙΜ; οτ τιοτιοοτ τιουο(ττσιτουο Μ υσνοτυ τισι·(ττυοο

ουσοτστ·οτυ, οτ (τοσοτυ οτ·στιουεοΙστοτυ; οτ οτιοοτ τιουο(ττσιτσυο

Μ ΟΧΙ. οτ ΙΙΙ! τυττττο οι. (τοτ στο Ιτστυτυσ σοιττ οουτ; οτ

οτισοτ Ιιουο(ττσιτουο Μ Βοοτσ Ροττσ Ασσοτστσ, το οοτοο

τυουοο ττ·ο(ττ(τττ Ποσο στοτιοο Μουτ σοΙστοτυ; οτ οΙτοοτ τισ

υο(ττσιτσυο Μ συιυοο 8ουστσο οτ $ουστοο Ιτοτ, ουιου, οτυου,

οτυου, Ποτ, οτυου.

Ετ οουτ τοοτοο, στττυοο ττοιιο στυυτσοτουο, (τοτυ(το οοο

.το(ττσο Πσοτ.ττττττου (το τ(ισοσττ, ο τυοττοτο υιοο Ιτττιτ(:σοτι (το

θσυστο. Τοοτοο Ιτσουτσοττοο ττοτυττο Μ Ι.οοοσυ, ΙτουιιτοοτΙο

ττουυοτ·τ Μ Ι.οσοσυ, Ι)συυτοοτΙο Ι:ισσσι· Μ Ι.οσοσυ, Βου

υτσοττο Ροττ·ο Μ 5οτ·το Ε. 8. (τ) ττσοτουττυο Μ Μου, οτ

(τσιυττο οτ Ροττιτο (ποσο στ) ττττσο οοσο. Τοοτοο Μοτ·τουοο(το

ΙΙιου, Ιτοτσοουο Μ 8ττττσ, Εοτοτο Μ ττττττΙ, Ιττοττουο Μ

Ζσττ, Ιτιοσσι· Μ Ι.οσσσυ, τπσσσι· Μ Βσοστιο, Βσοστιο οσοοο,

ττουιττο Ρτυυο, Ιποσστ· Μ Ποτά, ΙΙστοστοτ·τ Μ (τοσοπουυστ,

ο Μοττοτιο ου τι·οττο, .Ιστοτ Μ σουσο τοοτοο Μ σοττοσοοοο,

Μοτ·τουο Μ Ιτοττοο σοττο οοο τοοτοο, οτ συυοο ττοττοο τυοσο,

στ ττΜτοο υιοσο τοοτοο, ουιου, οτυου, Ποτ. Ετ οσο τττοτοστ

τοστ·τιττ οτο (τουτο ττιισοτου(τσ τυο Ιτουυο τυοο .το(ττσο θο

οτουττυο Μ Ι.οσοσυ το 8ττ.τττττοτσιτ ω), υιουοο Βοττοτυτιοι·

(ττοο ΧΙΙΙ, οτ Ι.ουο ττοτιοτ (ττοο τοπο. Αυτου, ουτου, οτυου,

ττοτ. ·

(1) Ε. 8. 8τετο (ττ Ρ':·στο·οο, στσο ττττττ (τττοττι·σ ττ·οτοτττ , ο ττ·οτοτττ

οιτου(ττο ΜΙ ι·οοσΙσ Οσοτουττυσ 1 (Η Ι.:τοσυ. 8συσ (στ οτοοοτ, σΙισ οστ

τσοσττοοοι·σ οτ σι·οσο(τουτο (ττσΙστυο ττοτ 30 οστ·ττο 1118. (Στοά. οοστ·.

το του, πιο!. (τη).

(2) Λαοσ. Π (1τ~συτοτο Ωοοοτυοοο τιο τοττσ τυοτο (φωτο σοτ·στο υστ

τττστστυο στ·τοτυοτο. Εντ(τουτοτυουτο Μνο τοΒοοτ·οτ ωστοσο, στσο (ισι

Νότιο, ττττσ.τ "τω, Μοτο ττοττυσττ (ττ Ωσοτουττυσ (ττ Μου.

(3) 5ατττοτυτστ·, στσο 8οΙνουουσ, τοσ8σ σοΙοτιτ·ο υοεττ ουυοΙτ οσ

στοοτοοττστ οι $οτ·(τοευο σο! τυσυτοτοτ·σ ο(Ι οτιττοιτο (ττ ο. 1τ1τοττοτο, (ττ

στο πιτ σσοσττ·οτ·ο σουτοτ·ο οττι·σνο το (τοοοτσ Μάτσο.

ΧττΙ.

Βστ(τιπτσττο σστρτίοοίσισ (τί του”, τοτυο, οσα, στενοί, σττσοττο,

τιοοττσυττ, στοτττττ στ! σπο(ττ, [σττσ το Εσο.πσ (Η ττττττ ο

(τα στο στσσττσ .9'υοοπτΜ Ιτοπσττ (τττσ τοστ:: ο στατί

οτοτ·σ (τι' ο. τνίσστο στ: δοτου.

(τττο . . . . . . ...στη

Βοτ ττοττοτο, ΗΜ. Αττικ. Οιισστπ. Ρουτ. Ι, ση. 987, 938,

Ε(τττ. στ·οο(τ.

Αουτττουτο Ι)συιτυσ Ποσ οτ(τοσ $οΙΙιοτσιτ υσοτι·σ .Ιοοο

τττττ·τοτσ, οτ τυτοτ·οοΜιιτο στο (τουτο τιοοτ:1υι οτ στστ·τσοο

τιττττο Μοτ·το, οτ ττοοτσ 8. Ροττ·σ Ρτ·τυστσο στυυτο Α(τσσοτσ

Ιστο, οτ τιοοτσ Ε. θτοτιτυτσ, Ρτ·στο οτ τουτιοττο Μοττττο

(ττιιτοττ, εστι σοτοο στ·στοσττοιιο οτ Μτουοτσυο Βιιττοτυοτσο

υσο στο(τττυοο οτ στο οοΙΙιοτσο. Εοσ Εοττττο το θττττ, ο

τυοττοτ·ο τυοο 8οοττοτο ττοτ:στ·τ τοστυιττο τοτο σ:τττο σουτ τισ

τουτοτο Μ Ιτοοο, οτ Μ Ιτουτυο υσοττο .το(ττσο θσοτιιτττττοτ

(το Ι.σσσσυ, οτ Μοοο τυτιττοτ·ο (τσυυο τττυοοο.τ ι·οοτυο (Μοτο.

υσυιττιο (το 6'τσιστο, οτ Μ Ατ·στιτοστοσοσιτ Απο (δ) στο

σουτουτυ σο σσυουιοο ο ο. Ντσστοοο στ: $σττο στο τ·ουιο(ττττ

ουττυοο υσοττ·οο, οτ Μ ττττσο υσοττ·σο, οτ Μ σοτ·ουτστο υσ

οττ·στιτιυ. Ρσυοτυοο Πιτ οο (τοποσ (το Εστω, οτ στυτυοο ΑστοΙιο

ΡτιοΙο τστοστ·τ(, οτ (ττιτο υιοττοτο, οτ ττοτττυτ Μοοοτο τοτοστσ,

οτ (ττυο τυοττοτο τοτοστσ, οτ (ττιτο ττττο ·ιτττσμπισ .Ιουυο Ρτ

σοι· τστοστ·ιτ, οτ Με σο(τσο (τοιτο υιοττοτο; οτ τουτο (το Ι.ο

στο Μοτο; οτ Ροττ·ο (Ιστουο οτ τω. τυοττοτ·ο τστοσι·σ, οτ

(τοοτιιστ ττττο οοσο ττττοστ·σο, οτ Ιτο(οτο Μ Νοοο Με ρο(τοο·,

οτ τιτο τυττττοτο τοτοστ·σ, οτ στο ττττο Με ρο(τοο,· Βτττσττο

Μοπτσο τυτοστσ, οτ τοοο ττττο Οττοστιο (θ) τοτοσι·σ, οτ στο

οτοτ·ο ττττο Μ Οττοοτιο, ρο(το; τουτο (το Εοτοτο (τουτο, οτ

τστιτο (το .Ιοοτο δσοστ·τ·ο (τ), οτ τ(ττσο Μ Ετουο οοοσττο; ο.

(ττοτιτυτ Μοτο τοτοστττ, οτ τιτο τυοττοτο τοτοστ·(ι, οτ (τοσο ττ

Ιτσο οοσο ττΙοτ·το ο Εστοοττσο; ο $τοιοσυο στποο σο: ρο(τοο,

οτ τυο τυοττοτο Μοτο, οτ τι(ττ ττττο τοσο )σοττοο,· ρ(·(το (το Μο

ττο ττοτο, οτ ο(τ οιυτισο ττοττ·οο Αυτττουοο, ο .Ιουυο, ο ο(τ

Αυ(ττ·το, οτ (τοσο ττττσο (το .Ιουυο; ΕσοουιτΤοτουοτυ τοτοστο;

ο τοπιο (το .Ιουυο Ωστοσο, οτ τιτο τυοττοτο ίτττοστ·σ, οτ στο

1τττοτυ τοτοστττ,· ο Ι)οΙιτ(τοτ·τ τυπο (Με ρο(τοο·, ο τστττο (τοοοο

ιυοττοτ·ο, ο Ι ττττο ουσ τυτοστ·σ, οτ τστττο (τοοοο οτουι (8).

(4) Μουσ:ι τ'ουυστοιτσυσ Μ! ετσι·υσ ο Μ! τυοοο; τυο Μν'οοοοτ·ο

σσοτοτ·τοι·ο (ττ σσσσ ο! στ·οσο(τουτο (ττστστυο ΜΙ 18 οοττουιτιι·ο (Η (μιοοτσ

οτοοοσ ουυσ 1113. (Στοά. οοστ·. Ν° τον ). 8οτυτιτ·ο τιιτοτττ οοοοτ υοτοτοτο,

σΙισ Εστοτσ (Η τττττττ, (τοσο ονοτ· (τσυοτσ οτ υισυοστ Ωοοοτυοοτ το στττοοο

(Η ο. Ντοστο (το 8σττο οοΙ 95 οστττο 1113 (ττο(τ. ουστ. Ν° Χττ), ο (τοσο

:που σττουτττσ Μ! 13 οοττουιτττ·ο οο8υουτο (το 0σοτουττυσ Ι τ·οοστσ (ττ

Φωτο:: τ'ουτσυσ οτΙο υιοΜοττυο Μττ'οτττ·ο στττοοο (Η ο. Μοτ·το (το 8σττο

(σττοτ. Ν° ιτν), οστιτο στ·σσο(τοτσ οτΙο (τστοιτουο Μ! ιυσιιτοτοτ·σ, στιο

τ Βοιιο(τττττυτ Μνσυσ οοοοι·ο οτοττ , ο οσσοτ·ο σΙισ ττττ·συσ οοοοτ οσΙΙο

στττ ο τσυ(τουντ.

(5) Απο , στσο Ατσυο Ι οι·στνοοσσνσ (ττ 'τοποσ, (ττνοι·οσ (το Ατουο Π

οτ·στνσοσσνσ (τοττο οτοοοο τυοττ·σσοττ, ο (το Ατσυο νοοσσνσ (Η Οττοττσ ο

Βοοττο το 8οτ·(τοσυο. νο(τ. Τοσο, Μπίστι. στη”. (Ιοί δ(τ:·(ττ Μαστοί,

τω. τ, σο8. 95, 90, 07.

(8) 0ττ.τ(ισο. Οστυσ σΙισ οτο τυνοι·οτσυο (τοτ υουιο Ιοσττοττ(ι, £ττ.(σττοττ(ι.

(7) 5(ιεσπ·ο. ΙΙ Οοττστο σσυετουοο τ' οτ·ττσστσ ο! υστυο, ο πιο τοσο

οσο σωστο οστο. Πονο τοεΒοτ·οτ .τα ωστε· (σπα εστω· τοτ.), στσο τττοοτο,

οστ·οττο (ττ Ρστοτσ (τουτο.

(8) @οτ ττυτοσο το (τσυοιτσυο (τοτ οοτ·ντ ο (τοτ ιυουστσττ ο(τ(τοτττ οττο

στοτι:τ, ο οσυιτυστο το (τσυοιτσυσ (τεστ σσ(τοτ·τ. Ρον σου τιιτου(τοτο το

σοτ·στο στο”, Μπρνο, τ(ιττιο, (τοσο σο(Ιοο, που στο” σο. :τεστουτο

τ·τοσοτττνοιττουτο ο στοοστιυ οοτ·νσ (τσυοτο, τιτοσευο τ·ττουοτ·ο , σΙισ το

τυο(τοοττυο τυ(ττσουσ ττΙ (μιουτσ Μ! τονστ·ο, σοὶ σευτ οοτ·νσ στο στι

τιττεοτσ, ο στιο τ! τουτσσ, σου ττοοοι·(τσ οτ τονσττ οοτ·ντττ, οτ σουτ

ισοτονο σοι· το στο ο οοτττυιουο; οτοστιο , (:μιου(τσ οτ το88ο υοτ (Ιτ
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Η (ισιιισΜ .τα σσιω (και σε πω( (Π, σ (ισιιισΜ (ισ Μιιισ

ιιισσ άσ εσΙσρ(ι, σ (ισιιισΜ στι Μιιισ σισσ άσ (ισιτσ Ισισ οι

Μ σΙισσ (Ισ ρστσιιισ (:ιιτι ειι άσσσιιιρστσιστσ σι Μ σΙισσ άσ

ιισεισιιιιτισ άσ ισσ(ιιισ; σ ρστιισΜ σσ Μιιισ τιισσ άσ Ιιστ

τσιισσ; σ ρσιισσισε ιΜ τισ ισττσ άσ ιισιισστ, σι ιιισάσιιισ

(ιιίσ(ι (ιι) άσεσσ σιάστιισ, σι ιι(σ άσ ρτιιιισιισιισσ, οι ιι(σ

Ποια (3) εσιισ ()Ισσισ, σι ιιισ ισττσ (Ισ σσσισε, σι ιι(σ ισττσ

(Ισ .ισιισσ; σι ρσιιστιισσ ΙΜ σσ Μι( (Ισ Ινσ(ι(: (Π. ΙΙ Ροσσ

σισσ ιΜ ΧΧΧΧΧ σ(ισσε, σ ΧΧ σσιισΙΙσσ άσσισισε, σ (Ι

Ματσε, σ σα: (ισι·σσε, σ ΙΙΙΙΙΙ. (Κ) ιιστΙισσσσ, σ ΧΧΧΧΧ

(Ισρτσσ, σι Χν )ιισσ (δ). Ε ρσιισσισε ιΜ άσ ιιιιτσ άσ σο

σΙσσισ Π ΙιΙιτσσ ΜιιισΙσσ, σ ΙΙΙιιιιΙιστσ, σ Ι ΝσσισττισΙσ, σ -

Ι 8σιιισιιιισΙσ, σ Π Λιιιιισιι(ιτισε, σσσι άσ άισ, σιιστσ (Ισ

ιισσισ, Π 8σΙισι·ιισ ΙΙΙστισειισσε, σ Π σιιτιστσε, σ Π Μει

ιισσΙσσ; σ ΠΠ σσΙισσσ άσ στεσσισ, σ Π ιιιπαιιισιστσι (θ)

(ισ ση;σιιισ, σ 8. ιιτσσιιισσ άσ στ(ισσιιι, σ ΠΠ σστιάσΙστιε,

σ Ι σσρσιισ (Π (ισ στσσιιισ, σ Ι σ||στι(ι (8) (ισ σι·σσιιισ, σ

Ι στισΙΙσ (0)· (!σ (ιι·σσιιισ (Ισ ν ΙιΙιτσε; σι ν ρστστιισιιισσ

άσ ρσιιτιοσ·ι(Ισ Μισσ, σσσι σιιιτιισ στσιιιιισ ιιιεστσ, σ Ι

ΡΙσΜσΙσ, σ Ι ΑάσΙσισιισσ, σ Π θτσσιιιι(σσ άσ Ιιτιιισ, σ Π

σστπρσπ(ιι(Ι0). Π ρσιισσισε ιΜ (ισ ισιτσ άσ (Ισπισ («ρω

Ισσισ.τ στιιι(ιισσ (ισ )ισιιιιστ φτασω), σ Χ σσ(ισε, σ Ι

(ισΙΙστισ σισιστσ, σ Π σιιιιστσε, σ Ι εσι·ισσιιισ, σ Ι οσ

ιτισισ(Η), σ ν Ιτίριάσι(Ι3), σ (Ι (ιιισσ.ι(Μ), σ ΠΠ σσιισσσ

(ισ (ιτ(ιιιιστι (Μ), σ νΙΙ (ιίιιτσι(εσ (Μ), σ Π ·ισττασ (Π),

(ιΙ(ισιι εστάι σ( (ισσεισ σισ, σ σσσι σιισιισ τισΙ (ιτσσστιισ, σΙισ Π ΙσΙ

εστω σ άστισισ (σωστα, νσσΙ άιτσ, σΙισ άσνσσ Ισνστστ εσιιιρτσ σ

ιιστισιιι·.ισ άσΙ άστισιστιο , σσσισ σ(ισι εστνινσ σ ιισιισιιιισ άσΙ ρσάτοιισ;

(ισστιάσ ιιι άισσ, σΙισ (ισ τισ άσιισ Πισω, σισ ιισσιιισσ, σΙισ άσΙΙσ

(ισσιιτσ εσιιισιστισ άσΙ πισω , ιι εστω ά(ινσσ εστνιττισ άσσ σ! ρσ(Ιτσιισ,

τισιστιστιάσεΙισσσ άσο Ιιιιστσ σ ρτσρτισ νστιισσσιο; (ισστι(Ισ ροι ει άσ

ιισνσιισ (ίσοι, σνιτστσ (το: ρσάσσ, ιιι νσΙσσ άιτσ, σΙισ ιι ιστν(ι άσνσσ

Ισνστστσ (ιιοΙ τισάτσιισ άσο , σννστσ (το εσιιισιστισ , τιττιστισσάσσσ ΙιΙιστσ

άσε, ο σιισ ιισΙισιιισ σ ιισιισΙΙιισ (κι εστνσ ιιισάσσιτιισ. ΒστΙιστσ σσσισ .

ιι εσσ(ιΙσ στσ Ισ σσιιάισιστισ (ιι (ισσειι εστνι άι ι_;Ισιισ; σ Ιστεσ ρισ

Ιιστιιστο ιΙ ιιισάσ άι σερτιτιισι·σ σ σσΙσσΙστσ ι Ιστσ Ισνστι, ρστσισσσιισ

τσεσσιιιι8Ιισνσ σΙι σ(ιιιιισι σΙΙσ Ιισειισ , άινιάσιιάσΙι ισ (ισστιι. Μι εισ

σιιιισ στιττιιτισΙσ (ΙσΙ ιιισάισ σν(ι , σιισ άστσ σστσιισιστιισιιισ Ιιτισ σ ισιι(ι

ιι σσσσΙ(ι σιντι, Ισ ριιι ΙιστΙιστιι στισστσ, ρτσιιστινσσάσ σσιι σιΙ`στσισ

στσάσΙισ σε σσσιιιΙισΙι Ισ σ(ισστισιιισιιισ άσι σσάσνστι άσΙΙσ εσσ νιιιιιιισ.

(ι) Με πιστα, σισσ νιετισ σιτιισ σε ιιιστσ.

(9) 1)σπισ.ιιι(:(ι, ισττσ σσΙιινσισ, σστι σσετσσσισ σ( σσισ ο σσρσσιισ

σΙιιισισ άσ σπιτι, σιισ Ισνστσιισ Ισ ισττσ , σ σσιιάσσσιισ σι (ισιισ(ιΙσ Ισ

Ιισσιισ άσ Ισνοτσ.

(3) Ι.ισΙ(ι, ισττσ σάσ(ισσΜΙσ, σιισ σΙΙσ σσΙιινσιισιισ άσι Ισσσιιιι σ

άσΠσ στισεΙισ.

(4) σ(ιιω (ισ Μισο, Ιισιισσ σε ιισσι , 2νσ(:σισ.

(5) Ασια, σισσ εισΒΙιι σ( Ιισνι, σεισισ (ισιτιάισι (ισισ άι Μινι σιιι σ

ρστιστ εισε(ι, σά στστσ Ισ ισττσ.

(θ) 7'ιπι(ιπι(ιι(ιτσι (ισ (ιι·σ(ιιιιιι, ιιισσιιιιιστι άι στ(ισιιι(ι; σσει σΙιισ

ιιισιι τισΙ νσττισσσΙσ ιτισιιΙστσ άι άσοι ιστιιρ(ι (ΙσΙ τισττισ (ΙσΙΙσ ιιισιστισ

σσιιισιισισ ιισι ττισάσειιιιι, σισσ άσΙΙ'ιτισσσσ(ι, σΙισ ιιι εστάσ ν(ιΙ8στσ

σρρσΙΙσσι ιιιιισιι:(ι, σά σ ρστσΙσ άστινσισ άσ άσοι νστσισσΙσ άσΙΙσ ειιστσ

σσι·ιιιιιτσ, ιιι σσι σι άισσ, σ( (σπασω (ιτσπισιΙιμσιισ σ(Ισι·(ειιι (ισ(ιι σο.

(7 ) @μπε (ισ σι·σειιια. Ρστεσ άσνσ Ισ88στει σ(ισ:σιισ , σσεεσιισ σε

στεστιιο; ο Ιστεσ στσ στι τσσιριστιισ άι ισΙ σισισΙΙο σιτστιισ Ισ Ιισστσ

άι στι (ισΙΙ(ι, σ άι στι σσρρσιισ.

(8) 0|)"(ιτι(ι (Ισ ατσ(:πιι(, σΙΙστιοτι(ι, σειιισ σσΙισσ σ ριιισιισ σε στ:

8σιιισ.

(θ) 0ι·ισιιιι (ισ (ιι·σεπω, στσισσΙσ άι στ8στιισ.

(10) Π σ(ιιιιρ(ιιισι. Πι (ισσιισ (Ισσ σστιιρσιισ, σιισ ρτσΙισΙιιΙσισιιισ στσ

άσειιιιισισ ρστ Ισ σΙιισσσ (ιι σ..ΙνισοΙσ, σ Ι'σΙιτσ ρστ Ισ σΙιισεσ (ιι σ. Μστισ

άσ 8σΙιτι. .

(ΙΙ) $σρισσι Ισσισσ (ιι·πι(ιισσ (Ισ (ι(ιιιιισσ ιρι·σσσ, σισσ “στο Ισιιι σι

ιτσιισιι, σεεισ Ιιτσννσάσιι (ιι ισιισ ιι τισσσσιιιιτισ ιιι Ισι.ισσσισ, σο

ρστισ σσ., (Ισ ρ(ιπποι άριστο. 1ισΙ σΙισ ει τιΙσνσ, σΙισ ι τιισιισσι (Ισνσστισ

σεεστσ τισιι ιιισιισ (ιι εσιισ.

(Η) Ο(ιιι··ισΙ(ι, σσάτσ(σι, σσεΒιοΙσ.

(18) Μ)›εσω, ιτσρισάι.

(Μ) Πέπσι, εσσάσΙΙσ.

(ω) @πισω (ισ πωπω, σ(ιιισΙισ σ( τστιισ, ρσισ(ιΙι.

(ισ) Βιιιτ(ιισσ, εσστι.

(Π) δσττ(ισ, 5σειισ.·

σ Π σιισισε, σ ν! σ(ιττιιισε, σ ΧεστσΙσσ, σ νι σι·σι(ισ(Ι8).

ΜΒ( (Με σ.ισ σστισ άσειτσστσ σιιι σεισι·ιιιιιιστσ σσιισ

Ισστιι, ισιτσιιισι Πωσ ιισιιιστι εσσσι άσ ΙΙΙιτσ Μισσ, σι (ιστ

σσε σι(ισ άιστσριισι ΙισΙσιιΙιΙισε ω, σ Ιισειιισ Ιστι·σ; τιιιι

ισι ιιι ιΙΙιε Πσσιισιισ σιστισ ΙισρσΙΙσ, σι άσΙσσσιστ άσ ιεισ

σσσιιΙσ σιιισσ; σι σιισσι ιιισΙσάιιισσσ (ισ ΧΙΙ ΑρσεισΙι, σι

(Ισ ΧνΙ Ρι·σρΙισισε, σι (ισ ΧΧ σ ΠΠ 5σσιστσε, σι (Ισ

(1(1(1Χι(ιιι Ρσιτσσ εσιισισσ, (ισι σιιιισιισσ άιερσειισι·σσι ιιι

Ινισιστιι σιΜισισ; σι σιισσι ιιισΙσάισιισσσ άσ ΙΙΙ Ρ(ιιτισι·σιισσ

ΑΙιτσσιιι, Ιεσσσ, σι .ΙσσσΙι; σι σΙισσι ιιισΙσάισιισιισ (Ισ ΠΠ

Ει·σιισσιισισε ΙιΙστοσσ, ΙΙΙσσισσε, Ι.σσσε, σι .ΙσΙισιισσσ; σι

σιισσι ιιισΙσάισιισιισ άσ ιιιστσΜιι σ Χσι·σΜσ (ιιιι ισιισιιι

ιτσιισσι Πσι; σι σΙισσι ιιισΙσάισιισσσ (Ισ νιισ Ιιστάιιισσ

Αιι€σΙσι·σσι, σιάσ Χ ΑτσΙισιισσΙστστιι; σι σΙισσι σισΙσάισ

ιισιισ άσ ΟΧΙ. σ ΠΠ σιιΙΙισσι (ιιιι στο Πσιιιιτισ (και ειιιιι;

σι σιισσι ιιισΙσάισιιστισ άσ Ιισσισ Ρσιτσ ΑρσεισΙσ, ιιι σσισε

τιιστισσ ιτσάιάιι Πωσ σΙσιισσ τσ(ιιιι σ(›σΙστσιιι, σι (Ισ σιιιιισσ

$σιισισε σι Εστισισσ Πσι. Ασιστι, ιισισιι, Πσι. Εισι (ιιιι σισ

σιιτισ σσ(Ιιτσ σσ ΙισΙσστιι, σι ιισειισσ Ιισι·άιιισσιισσσσ (ιστι

Ιστισιιστιι, σι άιι(στιι (ισισ Ιιστισ σει, ΙισΙισσι Ιισιισ(Ιισιισιισ

(Ισ Πσσ ρσιτσ σιιιιιιρσισσισ, σι (Ισ σ. ΙΙΙστι(ι σισιτσ Πσιιιιτιι

ιισσιτι Ισσσ ιιιιι·ισιι; σι σΙισσι `Ιισσσάισιισιισ:άσ. ΧΠ Αρσ

' εισΙι, σι (Ισ ΧνΙ ΡτσρΙισισε, σι άσ ΧΧ σ ΠΠ θστιιστσε,

οι (Ισ σ(1(:ι(νιιι Ρειιτσε $σιισισε, (ισι σσιισσσε άιερσσσσ

τσιιι ιιι Ινισιιιιιι σιΜισισ; σι σΙισσι Ιισιισάισιισιισ (Ισ ιτσι

ΡσιτιστσΙισσ ΑΙιτ(ισιιι, Μισο σι .ΙσσσΙι; σι σιισσι Ιισιισ(Ιισ

ιιισιισ (Ισ ΠιστσΜιι (τι 5σι·ιιΜτι (ισι ισιισιιι ιτσιισσι Πσι; σι

σΙισσι Ιισιισ(Ιισιισιισ (Ισ τισ( Ιιστάιιισσ ΑσεσΙστσσι, σι (Ισ

(Ισσσσι ΑτσΙισιισσΙσι·στιι; σι σΙισσι Ιιστισάισιισιισ (Ισ ΟΧΙ. σ

ΙΙΠ ιιιιΙΙιστιι, (ισι στο Πστιιιτισ (και εσιιι; σι σΙισσι Ιισιισ

άισιισιισ (Ισ σιιιιισσ $στισισσ σι 5στισισσ (Μ. Απισιι, Πσι. Ει

εσσι ισεισσ, ρτισισε Πσσε σιιιιιιρσιστιε, (Ισιιι(Ισ σσσ ιιι(Ιισσ

(ισειστιιιτισ (Ισ Ι.σσσστι, σι σιιιΙιστσ σισσ ΙΙΙστοσεσ (Ισ (ισ

ιι(ιΙσ. Τοεισε (ΙσιιιιισσΙΙσ Πστιιιισ άσ Ι.σσσοτι, άσιιιιισσΙΙσ

ίΙστιιισι·ι άσ Ι.σσσσσ, (ΙσιιιιισσΙΙσ Ιπσσσστ (ισ Ι.σσσσιι, (Ιστι

ιιισσΙΙσ Ρσιτσ (Ισ Έσττσ(ΠΠ. Τσεισε θισεισιιιιιισ άσ Αιιστι, σ

ΙΙσιτσ ει( βίιι(σ(90). Τσεισε ΙΙΙστισιισ άσ ΙΙιισσ, Βστιισσιισ (Ισ

5σιιΙσ, Ποι·σσιστι (Ισ ΒσεσΙισ, Πιισσσστ (Ισ ΒσσσΙισ, Πεσσ

(:στ Ι.σσσσσ, Ιπσσσσι· (ισ Ωω, ιισειστιιιτισ άσ ι]στΙιισ(ω,

στιιΙισσ ΙΙΙστισιισσ (ισ (ισΙισισιιιιστ. 'Ι"σεισε (Ισ Ι:σΙισσσεσε,

ιΙστιιιισ άσ ΠΙισσ, σ (Πισω ισεισε, σι σιιιτισσ Ι”τσιτσσ πισω,

σι ΙιάσΙσε σισσε ισεισσ. Β( σ(ισ ΙιΙ(ιΙσσι (ωστε εισ σστισ ισι

ρστσιι(Ισ (τισ Πστιτισ ιιισσ ισ(ιισσ (ιισεισσιιτισ (Ισ Ι.σσοστι.

ΧνΠ.

Πσιια:ισπσ σ (ισισεισιισ (Μια σιιίσ.τ(ι (Π 8. Νισσι.ιι (Π Τιισιι.ιε,

σ /σιι(Ισπίσιισ (ἰσΙΙ`σσιισιισυί ΙΙίσιιί.ιισι·σ, ρω (Ισ ΡΙ£Πιο

(ισ ΑιΙισιι, σ(ἰ (Μισό ιισι(ιιιιιι ιι(ττιισσι (Μια .ιισ.ισσ [σσιισιι(ι

(ισ Αιιισιι, σ /(ισστσ (!(:ΙΙ'Ετσσισ (σε ε. δ'σισ(ιιστ(ι (Η σ'(ισι(ιι(ισιι.

(ΜΙΒ, 28 σιισιιτσ).

ΙισΙ 1ιιιιιστσΙΙι σ Ωσεισάστιι, .4πιιαΙ. ΟστιισΙ(ισΙ., ιστιι. ΙΙΙ, ιιι σ(ισστιά.·

σο!. 241, 949. Βάιι. ρτσσά.

Ασι(ιΙισιιισ Πσσιιιισ Πσσ, σι ΒιιΙνσιοτσ ιισσιτσ .Ισσσι)Ιιτισι(ι,

σι ισιστσσάσσισ στο τισΜε Ιισσισ σι σΙστισσσ, εσιιηιστ(ισσ νιτ

(ι8) ιέτσΙ(ι.ι, σισσ ΙσΙσι, οστά σρρσΙΙσισ ιτι Ιιτισσει εστάσ, (ιστσιισ

ωστε Ισ Ι'στιιισ στσσσισ.

(ω) (ιιι σωσει (ισσιιτσ ίτσισΙΙι, σΙισ σσεστιειιστσ σι ρτσσσάστιιι άι

ρΙοσιι Ν° ΜΗ σ Ε”.

(90) Μ( πω, σ νσσσ άσΙ Ισιιιισ πω( |ιΙιιισ.

(ει) Ε Ισ ιισσεσ Ω(ισιστιιιιι(ι σε ιιστΙιισ, σ ιΞστΜστι, (ιι σιιι τιρστ

ισσισισ σιισ άστισιισιισ εσιισ ιΙ ρτσσσάστιισ Ν' Χι.
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Βιιιο Ποι οοιιιιι·ιοο Μοτιο, οι ιιοοιο Μιοιιοοιο οι·οιιοπποιο ιπο

ρνοροοιιο ροι·οπιοι, οι ιιοοιο Ροιι·ο ρι·ιποιρο οπιπιππι Αρο

οιοιοιππι, ιιι οπιιιο ποππο ποπιπιι ι)οπο οιονοο ι·οοπι οοιο

ιππι, οι ιιοοιο θονιπο, Ρτοιο οι ιοπποι·ισ ιιιοι·ινι·οο 1ιιιτιοιι,

οιιιι οποτυπι ρι·οιοοιιοπο οιοπο ποιοποιοπο ιπ ιιοο ιποοιο

Βοιπιπιοο επιιοι·ποιοο οσο οι·οπιπιπο οοοο οοινοιοο. Βοο Ρο

ιιιοο πο πιο” οι, οι ιιιπιιοτο πιοο ιιοπιιιοοο; οι οπο ιιποοοπ

ο Αιωποι, οι ιιιιιιιοι·ο πιοο Ειοπο πο Τιιοι·ι; οι οπο ιι1.ι

πιιιπο ο πιο",- οι οπο Νιοτοι.ι πο δοπιίο, οι ποπιιιπο πιοο

Ειοπο πο 'ι'ιιοι·ι; οι πιο Επι” πο οπο, οι πιπιιοτο ιππο

ι'οι·ο πο Αιιιοπ; οι οπο (ισοτιιπιπο πο .1ι|ιοιι, οι ιιποοοιι

ιι·οιι·οιπ πιοπ, οι Ροτιιυ ιι·οιτοιπ πποο, οι Ισιιοπι οοι·στο πιοο,

ππο οπιποο ιι·οιτοο ιποιπιπι οππι πιισιιιιπο οι πιο οι 1ιιιοιιπο

ποοιι·ιοι3ι 1`οοιπιπο ιοιο οποιο οππι νοιππιοιο πο ι)οπο, οι

ποοοιι ποπππ ποοιι·πιιι ιππιοο Ποοτιπι·ιπο πιοιο ποπιιπο πο

Ιιοοοοπ, οι ποοοο πιπιιοτο ποππο Μιποποι ι·οοιπο πιοιο πο

πιιπο πο ποποιο, οι οππι νοιιιιιιοιο οι οοποιιιιι πο ποππο

Νικο ο δοπιιοιπω, οι πο ποππο .ιοιιοπιιο ρτοοιινιοι·, οπι

ιπσπο οοι ι·οοιοι πο Βοποιο Ροιτο πο Βοι·ι·ο(6). οι οππι νο

ιππιοιο πο ποππο πιο ρτοοιινιοι·, οπι πιοπο οοι ι·οοιοι·ο πο

οι·οιιιοριοοοροιο πο $οποιο πιονιιιιο πι. ιο ιοοιπιπο ιοιο οοπο

απ $οιιοιππι Νιοσωπιι πο Τιιποι..ιο οι, σο ιο οπιιίοοιιιο οππι

(1) Ριοιι·ο πο Αιιιοπ, ο π οποι ππο ι“ι·οιοιιι Ιιοοσιο·ο ο Μοι·ιοπο

ορρι·οοοσ πσπιιποιι ιπι·οιισ ι ρι·ιποιροιι ιοπποισι·ι, ο πσποιοτι. 8οπο

οοοι ι πιοποοιπιι Ριοιι·ο, Ιιοοοι·1·ο ο Μονιοπο Αιποπ, οπο οοιιοοοι·ιο

απο οοπιο ιοοιι οιιο ποποοισπο ποιιο οπιοοο οι ο. Ριο1ι·σ πι 8οοπο

πιο οιι'οι·οπιο οι Ποιποιποιι ποι 30 ορι·ιιο 1113 πο Οοοιοπιιπσ Ι οι

1.οοοπ ι·οοσιο οι Τοι·ι·οο. Ποπ. οπρι·. πιριοπι. Ν° ΧΙΙΙ, ποι.(8)).

(ο) 0ποοιο Ιισοοι·ι·ο πο Αιποπ οι·ο π·οιοιισ οι Ριοιι·ο, οι οπι ποιιο

ποιο ρι·οοοποπ1ο. Νοπ ιιιοσοπο ροι·οιο οσπ1'οπποι·ισ οοιι'οιιι·σ Ιισοοι·ι·ο

πο Α1ιιοπ ποπιιποιο ριπ οσιισ ιιι οποοιο οιοοοσ πιριοπιο, ιι οποιο οι·ο

ιιοιιο ποι οππποιιο Ριοιι·σ πο Αιποπ.

(8) Απο ρι·οοοπιο ποποιισπο ο ισπποιιοπο οοποσι·οοι·σ ροκ· οοποο

@απο ω' ιι·ο ι'ι·οιοιιι πο .4ιιιοπ, Ριοιι·ο, 1ιοοοι·ι·ο ο Μονιοπο, ρο

1·οοοπι ποι οπποιι απο ο1οοοο ιοιπιπιιο, οπ ιποι1ι·ο οιοππιιπ‹ιινιπιιι

ποιιο ι”οπιιοιιο πο @οποία ο πο οπο, 1πιιο πιοπποιιιιο οι 'Ι'στι·οο,

ιο οποιι ονοοπο οοιι οποιιο πο(,;ιι ΔΗΜ οιοοιι νιποσιι πι οοοποιισπο.

Οσοι ρ. ο. Οοπιιιο πο Τιισι·ι οοπιιιτο οπο ιοοοο οσιοποιο ποι οππποι1ι

ιι·ο 1”ι·οιοιιι πο Αιιιοπ ροι· νιο απο οπο πισειιο νοτο πο Λιιιοπ ιοι·σ

οσι·οιιο; οπο οσοποιο οι Ωοπιιιο πο Τιιοι·ι ισοοο Νιοιοιι πο Βοοιιιο

ρου πιοιισ πιο πιοπιιο Ειοπο πο Τποι·ι; οιοοοπιο ο οοι·ιο οπο Ωσ

οιοπιιπο, ιισοστοο, Ριοιι·ο ο Βιοι·οιο π·οιοιιι ο οοι·οιιο πο Αιιιοπ οι·οπο

Με ποι Πιο πιοπιονοιο Ριοιι·ο πο Α1ιιοπ οοπιοι·ο; οιο νιοονοπποοι ποι

πιριοπιο ποι 94 ιποοπισ 1190, οροπιιο πο Βοπιιοι·ισ Η πι Τσιο·οο οι

πιοποοι 13οοοιποοι (νοπ. πιο. Ν) ΧΧΥΙΙΙ) , ποι οποιο οοιιοοοτινοπο

οποιο ιοο1ι.Ριοινσ πο Αιποπ (οοιιιστο) , έ! .πιο πω» Οοοιοπιιπο, ο ι

.ιποι [πιιοΙΙι ιισοοι·νο ο Μοι·ιοπο πο Αιιιοπ. Ροι· ιο πιιοι·ιοι·ι πσιιιιο

τιιςποτποπιι οποοιο ιιιποιτο ι`οιπιοιιο, οσποιπιιιο οι οοποπο οσ' ι·οοοιι -

Τπι·ι·ιιοπι, ο ιι πιοπιοιοι·ο πι ο. Ηιοοιὸ πι Τι·πιιοο, νοπ. Τσι..ι,

Μέσοι. Μοοι·. ποι 8ιππί πι., νοι. Ι, μη!. 94 ο 95.

(οι Ριοιι·σ οι 13οιπποισ, ποι οποιο οι ιο οπι τποποιοπο, ίπ ρσι οι·

οινοοοσνο 'Γποι·ιιοπσ. Ι.'οππσ πιο οι ιπι οοοπιπιιοπο ο οποοιο οοπο

ιποιοορσιιιιοο ο ιποοι·ισ; ποπ οοιι ιο σοοπρονο ιπιιιιιι_ιιοιοτποπιο ιιοι

1134, ρσιοιισ ο πσπιιποισ οσιιο οποιιιιοοιισπο οι·οινοοοσνιιο ιπ ππο

ιοιι.οι·ο οι ιοιο οοπο οοι·ιιιο πο Πιιον·ισ οι·οινοοοσνσ ριοοπο (1135 οιιι.

ριο.), ο ποι οοποιιιο ρι·σνιποιοιο οοιοιιι·οιο ιπ Αι·ποι·ο ποιι'οππο πιο

ποοιπισ, ιπ οπι ίπ πιοοποοο ιο οσπιτοππιιιστισ ποι οοριισισ ποιιο Βο

οιιιοο πι ο. (3ονιπο οι Τοι·ι·οο ιο οοποο ποιοι ποποοιοπο πιο οπιοοο

οι ο. 13ιοι·οιο οι Βιιι·ν·ποοι, ο οι ο. Μοι·ιο οι Οποιοι” πο ιπι πιο

ρι·οοοποπιοιποπιο οι πισπιοιοι·σ οι Μσπιο βοοοιπο. ποι 1136 ο 1139

ρι·οοιο ιι οπο οοποοποο οιιο ποποοισπι ι”ο1ιο οι Οοπιπιπσιοοι πο (Σο

οιοπιιπο οι Αιιιοπ, ο πο Πεσπο νοοοονσ οι 0ι.ιοπο Ποπ. ιπ1'ι·. πιριοπι.

Ν" ΕΠΑ, ο π); πιο ποπ ο οιιιιοο1οπιο οιιιοι·ιιο, οσπιο νσττοιιιιο ιι

π1οιιοι ποιιο οπωωο Μοτο, οιι'οοιι οιο ιο οιοοοσ Ριοινο οι·οινοοοονο

οι Τοι·ι·οο, ιι οποιο ποι 1150, ο 1153 οοοοπιι οπ ππο ποποιιοπο πιο

πο 0ιονοππι νοοοονο οι 8οοιιοο. ςνω. Έσω, απο”. πιο". ποι

.5ιιτπι πι., νοι. ι, (πιο. 164, 186 ).

(ο) Ποι νοποιοι οπι ποπιιποιο οποιο οοποοπιιοπιο οπο πσποιιοπο

ιι ρι·οιο 0ιονοππι, ι·ο1ιστο ποιιο οιιιοοο οι 8οι·ι·οο, ροιι·οιιιιο ιιιππι·οι,

οπο ποι 98 οιιοιιι·ο 1ι13 ιο ποιιο οπιοοο ισοοο νοπονο ποι οπο νο

οοσνο; οπ οι οπο νοπ. πιο. ιο ποιο (1) ρο8. 191. οοι. 1.3

(θ) Ροι·ο οππποπο, οπο ιο οοπο οι·οινοοοονιιο πι Τοι·1·οο ισοοο νο

οοπιο, ο οπο ιι ρι·οιο πιο ι·οοεοοοο ροι·οιο ι'οι·οινοοοονοπο.

(7) @οι ιι ποποιονο πιοιιποπο ππο πποο, οιοο ιο ποποιιοπο ιπ οσ

οπιιιιο οοποο οποιο ιιιοπο ιιοιιοι, πισιιιιιιιπο «ο ιπιπιοιιιιιιιπο,

οι οιιοπ ι)οπο ιπ οιιιοο ποιιππο οοι ιπι, ρι·ο ι·οποπιριιοποιπ

οπιιιιοτππι ποοιι·οι·ππι, νοι ροι·οπιπιπ ποοιι·οι·πιιι νινοι·ππι

ο1οπο ποιπποιοι·ππι, οπ επ οι·οιππιιι πο 8οιιοιππι $οινοιστο

ππ (ιοιιιοιππιι , οιπποποιοοποπιπο πο (Β) οποιο οοποο ιπ πιοππ,

οι ιπ ροιοοιοιο πο ποππο ιιπιπο οποιο, οι οπ ρο.ι·οοοοοι·οο

οιοοιι», οι ιο ποιοιπ ρι·ο οπιστο ι)οι, οι νοοιι·ο οοποιιιοιο,

οι ιιοοιτο ιιοι·ιιοιο, οι ποπ ι·οπιοποοι οποιο οοοιοοιο οιπο ι·ο

Βιπιοπ πο οιοι·ιοοο οι νι ιοοιοπι επ πιιπιοιοτιππι πο ποπιιιπο

Βοοπι, οποπιοο οιοι·ιοοο νοι›ιο ριοοοι; οι οποιοο οιοι·ιοοο οι

νι ιιοιιοπι ιιι $οποιππι Νιοοιοιιπι ποι· ιοοονο οπ οοι·νιιιπ πο

ιιοπιιπι, νοιοπιπο ππο οππι νοιππιοιο οι Βοιπιπι οι νοοιι·ο

ιιοι·ιιοιο οι οι .οιοοιι απ Ιιοποι·ο (ω), οι ιιοιιοοιιι νοοιιιιιοπιο οι

οοιοιοπιοιιιο, οι ιοοιοο οι νιοιπ οοι·ροι·οιο, οποπιππι ιιιιο οοι

ορπο, οι ιππο /ποίαιιι Μποστ απ πιώ: ποπιιιπο (Π) ρι·οριοτ

οοιιιοιο Ποι; οι οι ριοοοι οπ ι)οπο, οι οπ 8οοοισο, οι οπ

νοο, ιππο ι`οοοιιιπο οπ οσοποοοοι·ο οο νοιιιπιοιο ποοιι·ο, οι

ποπ νοιοπιιιο σο. ππο οιοι πιιππο ποοοο οοοιοοιο πο 8οποιππι

Νιοσιοπιπ ιπ ροι·οιποπιοο πο ιιιιοοο, οι οι ποπ πο οιιιι ιονοιο

οο πιοποο ποοοπ οι·οοπιπ οι οοι ιπ οπ οιιοι·ο, οι ποπ οο

οι·ποο ποοοπ οι·οοπιπ, οι ποπ οπ οοιιοο πο οοπιιιι·ο Μιοοο,

ποπ επ οιιοι·ο νιιστι οι ο οοι, ποπ οπο ι·οιιοιιιοο οι νι οππι,

οι ποπ οσο ιιιιτσο οι ο οποιοι”. οι νοιππιοο ι)οι οοι οι

νοοιι·ο, οι ριπο ιιιοοοπτπ νι ροοοοιιο ιπποοι·ο ι)οσ οτοιιοο Μι;

οιπ οπιοπι, ιοιππ ροτιποποοι ιιιι ιο οοπιριιοι·πππι, οι οπππ

ιππι ιιοιιοι τοιποποι·ο ποοοο οπιιοο ο τοπιιιιοπιιι ποοοοο οιο

ιιοοο οι οιιοπι οοοοτο ιπ Βοποιοπι Νιοσιοιιιιι ροτ ιροσο ποπιποο

πο (]οιποιππιο, νοιππιπο οι ποοιτιοι·οπιπο ρι·ο ι)οππι οι ρι·σ

οοποιο ιιοιιιοιο οι ποπ νοιοι ιπ οπο ροι·ιο, ποο ιπ :πιο οοπο,

πιοι ιιι νοοιιπιοιιιο οι ιπ οοιοιοιποιιιο. ποοοοο ποπποο ιππο

πιι1οο οι νι οιιπι οποιο ιπ επ οι·οπιπ, οι ιπι ιιοιιοιιι οοοοι·ο ο

τοοιοι·ο (Μ). Νοο οπιποο ιι·οποο ιποιιππι πιοοοπιι οι πιπιιοιοο,

οιοπι οπρι·ο ιοοιιπι·, ιιοο οοι·ιπιο οοπιιι·πιοπιπο οι οσι·ι·οιισιο

ιππο, οι ιοοιπιπο οπ ιιοποιοπι ι)οι σπιπιροιοπιιο, οι $οποιι

$οινοιοτιο πο (ιοιιιοιπιιιι, οι $οποιι Νιοοιοι οοιιιοοοοτι Βο

πω, ρι·οριοι· οοιπιοιπ οπιπιοπιιπ ποοιι·οι·πιπ, οι ροι·οπιπιπ

ιισοποτπιπ νινοι·πιπ οιοπο ποίιιποιοι·ππι, πι οιοπιπο οιοοιι οι

οοοι·οοοιι ιπιοι· πιιιιιοι·ο οιοοιοι·ππι, οι ριοοοι ιιιι, οπι οππι

Ροιτο οι $ριι·ιιπ 5οποιο πιο οι ιιοοποι ιιι οοοπιο οοοπιοι·ππι.

Αιιιοιι.

π. οι οπιο ιοιο οοι·ιο ποοιι·ποι·ο οιο. (Μ).

οιοοοο, οπο πιο» οι πιο απ “πωπω ΜοοΙππιπ πο 7'ι·πιιιιο, σππο ιο

οπιοοο ο ιι πιοπιοιοι·ο οιιποποοοοι·ο οσοι ποιοιι ιπ ροι·ροιπο; ο ι'οο

οι·οοοιποπισ ποιιο οιοοοο οιιιοοο ο ιποπιοιοι·σ ο οποιιο οι Βοιποιπσιι,

οι οοι ιο ρι·ιιπο ισοοο ιιιιοιοι οπ πι ππ|ιιιαπιπο. Ιπ οιιι·ι πιριοπιι ιο8

@οι , στο οποιοι", οποππο ππ|ἱ_ιοιπι·ο, ο οποππσ οοροοπιο".

(8) ιπποοπιππποπιπο πο, οισο ι·οοοοπιοππιοπιο ιο οπιοοο οι ο. Νι

οπο; οπ ο οοι·1·ποιοπο ποι Μ. οοιππωπποπιπο ίΠοιιι.

(θ) Ρσοοο.οοσπο , ισ οιοοοσ οπο σποοοοοοι·οο, ισιοποιο οσιι' οννοι·ιιισ

ραπ.

(10) οι οι .οιοοιι απ ιιοπσι·ο, σοοιπ οπο νι οιιοπσ, πιπισι·ιπο, ο νι

νοπο ποοοπιοιποπ1ο; ισ οπο ι ποποιοι·ι οριοΒοπο ριπ οπιοι·οπιοπ1.ο

οοιιο ροτσιο οπο οιοοπσπο, ι·οιοιινο οι νιιι.σ ο νοοιιισ ποι πισποοι.

(11) Μ ιππο [ΜΜΜ ΜΜΜ απ Μέσο ποπιιιπο, οισο ρσοοοπσ οστο

ροι·ιτο σπον·οιοπιοπιο ιιι ι”οοοιο οι πιοππο.

(19) πο οποοιο ροι·ιοπο ποιιο ποποιιοπο ι·ιοπιιο, οπο ιο οιιιοοο οι

ο. Νιοοιο οι Τι·πιιοο οι·ο οιοιο 1`οι·ιιιιο ποι ποποιοι·ι πι ιπιιο Γ οικοτ

τοπιο ιπ ροι·οιποπιοιι, ποπ οπ.

(13) ι ποποιοι·ι οποποοπο οι πιοποοι, οπο ροι· οποιο πινιπο ρσο

οοπο ι·ιοονοι·ο ιιι οννοπιι·ο οιιτι ποπι, οπ οι·ι·ιοοπιι·ο ιο οπιοοο ο ιι

πισπιοιοι·σ; οι ριπο ιιιοοιιπι·π οι ροοοπιιο @πομπο Ποπ οι·πιια.ο.

(14) 11ο οποοιο ροοοο οι ι·ιιονο, οπο ιι ποονο ιπσπιοιοι·ο απο πιο

οιιιιοιο πο οιοππι πιοποοι, οπο οοπο οιιιοπιοιι πωιιιε.

(15) (ιπι οοπιιποιονοπο ιο πιοιοπιιιοπι οοπιι·σ οιιιπποπο οι·πιοοο

ιπιι·οποοι·ο ιο ρι·οοοπ1ο ποποιιοπο. Β οιοοοπιο στο ππ 1'οι·ιππιοι·ιο οο

ιπιΒιιοπιο ροι· ιπιιι ι πιριοπιι οοι·πι ποι πιοπιο ονσ, ροι·οιο οιι οοπο

πιο Οοπιοιποισοι ινοιοοοιοι·σπσ οι οοριοτισ μι· παππω.

 



ποπ οιοοοι.ο κι!. οι!

Αππο !!!!!Χ!!! πιοπεο οο!ο!ιι. π!οο ΧΧΥ!!! !οπο ΧΥ!!! !

Π!! 1`οι!ο.

Ποπ Α·!!!οι!οε οι!!οοοποο 8οιοποο οοο!οο!ο οοπ1!ιιπο, ο!

οο!!εοι!πο! Ο). '

Χ!!! **.

0ΙΠ'06'0ΠΒΕ, ο 0Β206'ΟΙΙΧΕ ιοποΖο ο θο!!ιιιο οοιι/οιππιο

ο [οποιο πο!!ο οπο!!! πιοποποιο οι ο. Ποιοι π! Η!!! ο πο

  

Χ!!!!!.

Βο!!ο οι Ρο!!!οποο Ροοοιιο!ο Π, πο!!ο οιποΙο ! !!!οπιιιο! δο

πιιο!ποίοι! ι!ι·οοο!ιο Ια .ιοποίο!ιο οποο!ο!ίοο πιο· !ιι ιίο!!ποπο

ό!! πιο!! ω!!! οοποιοποοίοοο ω!! οοι·ίο οπίο.<πο ο ιπιοπίο2οιί

ο!!ο ποο.ι.ιοπει!οπιο π! παπα, ο [ιο οποσ!! πο! πιοπί.ι!οιο πο!!ο

8.5'. ?πωπω οι 5'οσωποπο, ο πο!!ο πιο! ι!! ο. Ριο

ιιιο οι 15'ωππνο οοίο!οο!! πο! ποπιο π! ?απο οι δ'οιποοπο.

(! πω, ! πονοιπ!!ιο).

Πο! 111!!1οιο!!! ο Ωοε!οποπ!, οποιο!. ΟιιπποΙπ., !οππ. Π! !π οπποππ.,

ω!. 943, 944, 5145. πιο. πιοοπ.

Ροεο!ιο!!ε οπ!οοοποο οοινοε οοινοιοπι Μ! νοποιο!!!!! 1!!!ο

Πο!ποιι! Ποιπο!πο!οπο!πιπ πι!οι!, οποοοοο οποοοεοοι!!!οε ιο

εο!οι!!οι οο!!ε!!!οοππ!ο !π ποιπο!οπιπ. !!ιο!!οε Ποπ οοποι

!ποποιι·ο!!!!!Χποπο οπο. Νοε!ι!ο ε!οο!ποιπ !οππποι!!!οο ποπιο!

πο!οιιο!ο οιοπι! οπο οοπο!!!! ιο!!πι!ο οποιο οποιο οο!, οποο

ο!!οιιπον!!, ο! οοποιοοο!!οποο π!νοιεοο !π ιιποιπ οοποιοπιο!!ο

ποιο Πο! οποιοι οοπνοπ!ιοπ!, ο! !οοο π!οι!ιπο π!οο!π!!ποιπ

οποιοι, οιπ!ποπι οποιπ, ο! οπο!!! ιοο!ιποπ, !οοιοποπι οοιπο

οπο ο! οπο οπ!πιο οοπ!!ιιοιοπ!. @ποιο ν!πο!!οο! οπ!!ο!οπι

οοποοινοι! οοιπποι !π !!οππ!πο οοπ!οπ!οο, πιοοο!π!πιοο, πιο

πιοοοοπ!!ο ποοιο!! οοο!οι!!ο!ο οοπο!πιιοο, πο οο!οοοπι οιππ!πο

ποιειοποο, ο!οι!οο, ιποποο!ιο, !ονοο, οο!οοοοοιοπο οιπ!π!ο

πο! π!οι!!!ο!!ο, πιοοεοπ!!!!οε πο! 1ο!ιιι!ε !οιιιποι!!!οε, !!οοο!

οοποιοοο!!οποε !!!οο, ο! !οοο !!!ο, οποο Ποιιιο!πο!οπε!ε οιοιπ!

οπο! οοοπο!!!! =π!εο!π!!ποπι ο! οιπ!ποπι εοοοοποιοπ!, οποοοοο

!ιοπ!ο επ!! !!!!πε ιοο!ιιι!πο οοπ!!ποπ!οι, ο!! οποο ο!!οπιοπο

εο!!!οο!!οπο ο! οπ!!ο!ο π!ν!ποιο. Οοο!! ν!πο!!οο! !οοο ο! ποπ

οιοοο!!οποο, οοποοινοπποο οπ!!ο!!ο ο:ιο!!ο, ε!ποο!οι!!!οο ν!εο

οπο! νοοο!!ο!!ε οππο!οππο, ο!ο. (θ)

Ιπ 8οιπ!π!ο, !π οιο!ι!ορ!οοοπο!ο '!'οιι!!οπο ιποποο!οι!οιπ οι!!!

οι.!ι-: Τιιιιιιιιιιιο πιο $!οοιιιιι! (3), οοο!οε!οοι $!πιοιπ Ρετ!!! πο

8οοιιιιο Ο!) οιο. . . . . . . . .

Βο!οπι Αποοο!οο ποι πιοποπ! .!ο!ιοππ!ε 8. Ι!. Ε. π!οοοπ!

οοιι!!πο!!ο πιο !!!!!!!ο!!!οοοι!! !!, ποποο πονοιπ!!ι!ο !πι!!ο!!οπο

ν!! !ποοιπο!!οπ!ο !)οιπ!π!οοο οππο Μ. (Σ. Χ!!!!. ποπ!!!!οο!οο

ποπιο! Ροε.ο!ιο!!ο !! ποποο οππο Χ)!.

(1) Ποπ ποοιιο νοιοπιοπ!ο οοιππιοπποιο, ποιο!ιο πο! πι!πο!π!ο π!

οοοο!ο π!π!οιπο πιω!! !! οοποοποο !!!ονοππ! ι·ο!!οιο πο!!ο ο!!!οιιο π!

8οιιοο, ο ου! πο! !!πο οοπ!'οι·πι! ο οο!!οι!οι!νο !ο ποποο!οπο Λ!!!οι!ο

νοοοονο 8οιιοποο, ο 8οιοπο. Ε'οιοο ! πιοποο!, ποιι οοπ!οπ!! πο!!'οο

οοπεο νο5οον!!ο, ο! πιοπ!ιοπο οο!οππ!ο π! οιιο!!ο πο! ποιιοοο !ποο!ο,

σο! οππονοοο ο οποοοποιο, ο οποοοπο!!οιο πο! νοιοπποπ!ο πο! πι!1!!

ο Με!! ο!!!!!!ο!ι! ποιοοο!!!ο!!. νοπ. οοπι. πο!. (3), ποπ. 190, ω!. Μ.

(9) 8! !ιο!οοο!οπο π! πο!οιο οποιο !ππποπ·!!ποπ1! ο! πιο:οπ!ο Οποιοι:

! ποπ!! πο!!ο ο!!ιο ο!!!οοο ο ιποο!ο!οι! ο!!οο!! πο! Ωοπ!!ποπ1ο !!ο!!οπο.

(8) Μ! ο!!!οοο πο!!πι 58. Τι!π!!!ι π! 8οοοοιο!ο 1ο πιο! οπ!1!οοιο πο

Βοο!οο!!πο ! ιοεο!ι! π! Τοιιοο πο! 1119; ο οο!ππ! οοποοοιοιο οοπ

οο!οππο ποπιπο πο! 5 ο!!ο!!ιο 11115. (Υοπ. !π!ι. α!!! Η" ΧΧ!).

ω) πο ο!οοοο ο!ι!οοιι π! ο. Ρ!ο!ιο π! 8οοπο, ο!!ο !! οοππο!1ο !!ο

ε1οπ!!πο Ι το π! Τοιιοο πο! 80 οπι!!ο πο!!'οππο πιοοοποπ!ο 1113

ονοο ποπο!ο πο!!ο οπο ι!οι!!ποπιο, ο πο! πι!!!ο π! ποεοο πιο! ποπιο

π! Βοεο, ο! πιοποο! Εοππο!πο!οε!. (νοπ. οοπι. π!π!. Ν" Χ!!!)

οποίο!!!πιοπου!! !οιππο !!!!ιοπια! ο!!ο πιοποοποιο π!! Ρ.ιι!ιιι.πει

' π! θιοιι.!ι.ο, οοποοο πο! ιοποΙο Τοποππιοιιιο.

(ΗΜ, ονν. !!!!'ι(5)).

!!οο!! Αιο!!!ν! πο!!ο 1Σ!ι!οοο Ρι!πποο!ο!ο π! Ποπ.

!π ιιοιπ!πο ο!οιπ! !)ο!. Βιονο ιοοοιπο!!οπ!ο οι! πιοπιοι!οιπ

οι!!! ποο!οι!ο οπο!!! πιοοοοπ!!!!οο ιο!!ποπποπι 1`οο!ο Βοο !!πο

!!ιοπποο _!οπο!ι ο! οποιοι!πο οοπο!ο Μοι!ο Ρ!εοπο πιο!ι!ε

οοο!οο!ο; οοο!!!οι επ!! πιο! πιοοοπ!!ο ο! ν!!!οπ! Πιο!!οιοπε!ο

οπ!οοοπ!, Πιιοπ!ο οοοπποιιι θοοιιιοο!, ο! Βο!!! νοοοι!!, !π

ποι!!!!οε 8οιπ!π!ο !π !οοο ο! 1!π!!!πο 8οιοο!!ο !π ιοπιπο πο!

!οιοπο!, !π!ιο οοο!οο!οπι (θ) ποπιποο Οι!

ιπποποοπ θο!!οιοπο!ο ιο!! ποιον!! οι! οοπο!ο Πο! ονοπ,οο!!ο

ποιο οπο πιοπι!ο, ο! οπο ιποπο ποιι!ιο εοπιο ονοποο!!!ο πο

πιο, Μ! !!!οε οιιι!οι οποο ποππο Ροιιιοποπι ο!!ιπ ιοο!πο

ποι!!! ο! !π·οπ!π!! πιοι!!ο!ο οποιο οοπο!ο Ι!!οι!ο ποι οοι!οο

οοι!π!οε οι! ιποο!!ιοε !!ο!οππ! Ποοε!π!ο!, ο!!εοοο ο_!οε πιο

οοπ!!ο ο! οοπεοποο (γ), ποπ οι!! ἱπ οοιιο!!!ο νο! !`οο!ο οι!! οο

εοποο οοοπ πιοπ!ο!ο οποιο πιο οοο!οο!ο εοποιο Μοι!ο ποιπο!

πιοπ!ο!οο οιο·Ιοο οπο! ειπε οοιν!ο ο!οοο ποοο!!!ε εοο ποι!!ποπ

Με. Ε! ο! ο!!οο!ο ο!!ο πιοπ!ο!ο οποιο νο! οοο!οο!ο ο!ιο!ο!οι!!,

οπ!ονο!ι!! οοε. ιοοιιποιοιο πιο!ο!!ε οποιοι!!ε ο! πιοοοιο!οι·!!!πο

ου! !π πιοι!!ο!ο οποιο εοο οοο!οε!ο πιο 1οποποιο οιοπ! ποι

!!οποππ !!ποππ οοοππποππ ποεεο οποιο. Ε! !πεοποι ποιον!! πιο

οο ο! !!!!!ο πιο (8) οοοπ πι·οπ!ο!οο οοι!ο.1· ποπ !ιο!ιοπ! οο1°οιιο

ποοοο ιιι!πιοοιο ποοοο ο!!οοοπι οποπε!οποππ νο! ποπιποπι

ο!ιιπ!οεο 1οοοιο, ποοοο ο!!οοο ποιοοπο οοιοιπ οοιιο!!!ο πο!

οοεοποο. Ε! ο! !π ο!!οοο πο πιοίο!!ο οοι!!!ιοι οπο! ιο!!ιιο ο!

οοιν!ε ο! ποοο!!!ο !ποο νο! οι!! 8!!! νο! ο!!οοο ποιοοπο πο!!ο

ιοπο!ο ιοοπ! οποπποι!π!, οιιιοππο!!!! νο! οιποπποιο 1οο!ο! εο

οοοποιπ εοοπι ποοοο ποι !!οποπι !!ποιιι !π1ιο!ι!ο!π!ο πιο!ι!πιιοε

π!οε οοοπ !ππο ο πιοπ!ο!!ο οποιοι!!ο ο!νο ππ·οοοιοιοι!!!ιιο !ιι

οο!ε!!οο !οοι!!, νο! ο!! οοιοπι ιπ!ε.οο. !!οπι ποιοι!! οοοπ ποπ

(ο) !! π!π!οπιο οι!ο!πο!ο ο οοπιο που!. Π!!! οιο!!!ν!ε!! πο! ποοππο

Ρ!ιιοπο ν! πο1οιοπο ο ιποιο!πο !'οππο 1081; ππο οποιο!!! ποιο ο ππο

π!!οο!οιποπι!ο οι!!!1ιοι!ο οι! οιιο!ο, ο!οοο!ιο οοπ!οποππο οοοο!ο πο

οοπποπ!ο !ο οοπ1'οιπιο πο!!ο ποποι!οπο πιο! πο Ροπο!οεο πο! 14

πιοιιο 1118 ο1!!.π!ο. (οοιι!οπ. ο! 1119). πω!. εοπι. π!π!οπι. Η" Χ°),

!! πιοποο!ιπο πον'οοοοιο. ο π! π! οοι1ο ποο!οι!οιο. Ε! ο!οοοπιο ποπ

ποιο πιο!!ο!!!!ο, ο!!ο 1ο!ο οοο!οιπιο ο!ο @πο!!ο πο!!ο ο1οοεο οππο

1118 ( π!ε.), ε!ο ποιο!ιο !'ο!!ο ίπ ιοπο!!ο !π 8οιποοπο, ο πο!!ο πιο

ν!πο!ο π! Βο!!οιο, ιποπ!ιο οοο!!ο οοπ!οποπ!ο !ο ποποι!οπο π! Ρο

πο!οοο οιο ε!ο!ιο οι!!οοο ο ο!οιο!ο !π Ρ!οο ο!!ο πιοεοπιο πο!!ο ο!οποο

Ι!πο!!ιοππο οποιοι!ο π! οοο!!ο ο!ι!οοο πι!πιοπ!ο!ο , ε!ο ποιο!ιο !π οοοο!ο

ποοπιποπ!ο ο! ποι!ο π! πο!!ο ποποι!οπο , οποιο π! υπ 1'ο11ο ποπ πιο!!ο

ιοοοπ!ο, ο ο!πποπο ποπ οπο! πιοει!!πιο ο!!ο οοπι!οπο, οπο πο! 0ι1ο

οοιιο !ο οοπ!'οιπιονο , ποιο!ο οοιπ!!ιο π!!! ιοο!οπονο!ο !! ι!!'οι!ι!ο ο!

!'οππο 1114 ο 1115, ε!!! πο., (οοιι!οπ. ο! 1113 ο 1114).

(ο) Μοποο !! ποπιο πο!!ο ο!ι!οεο; ππο !ο οιοπο , ο!!ο ίσοι!!! οοο!!ο

π! ε. Μοι!α πο 8οπ·οο!ιο πιο π!ο!ιο1!ο.

Π) πο! ο! πο!ο οοιπο οι! π!1”ο!!ο ποπ· !ο νο!!π!1!ι πο!!ο ποποο!οπο

π! Ροπο!οοο !°ονοι!ο οοεο !”ο!!ο, οοπιο !! οοποοποο π! 0ι!οοοιιο,

α!!ιιο!πο οποσ πυ·ο.ιο!·ι!ι1ι ο! οοποοπο!π, οο!!!!οπο 0ι!οοοιιο 1'οοοο !π εο

ε!οπιο οι! οοοιπο!οιο. Ροιο!ὸ !!πο!!ιοππο ο'!πποο!ι!ὁ !π 1οπιπο ποπ·

ο!1οιιοιπο πο οοοε1'ιι!!!ιπο οπο οο!οππο οοπι!οπο. Ι1!οοοιποο! π·οοο!ο

0ι!οοοιιο, νοπ. Τοπ..! , ΜΜΜ. Ι!!οοι. πο! 5οιπ! Μ., νο!. Π, ποιο. 181.

(8) 1)ο!ππ! 0ι!.οοοιιο ονοο οπο, !ο ο!!ο ποιο ε! ι!οονο πο ππο ο!!ι!

οπο! π!π!οιπ! Με!! οπο! ιποοποπ1! 111!! ο 1117 (π!ο.), πο! οοοοππο

πο! οπο!! ι!εο!!ο οι!οππ!ο , ο!!ο ονοο πο! ίιο!ο!!! , (νοπ. !π1ι. π!π!οππ.

Ν' ΧΧ" ο ΧΧ!!!'); πιο ! ποπ!! π! οο!οο!! οπο! πο!! ο ποιο!!! ποπ ο!

!οποοπο !π νοιοπ ποοπιποπ!ο π! οιπο!!ο Μ!.



Ν!!! !)!!!!.0”! Η (!Α!!ΊΈ

ατ!! !π οοπε!!!ο απ! !αα!ο εαπ αεεαπεπ απο!! αρα απ! επρατ

!!όα!ιταπόπε !π‹!αιτ, α! Βα!!ο ναοαατ!πε, ε!να α!!απ!ε οραταἶ

τ!πε να! πι!εεπε απ! αό ρτοαπταπόαε !ρεαε αατ!αε !π 8ατό!-'

π!απι ό!τ!πο!πτ ρατόα! ν!!απι να! πιαπιΙιτπιπ απ! παρ!! επι! α!!

αοτπτπ όαιππ!α!α!απι. Ε! !πεπρατ !πταν!! απο!! ρταό!α!αε οπτΙα.ε

ιιπαε όοππα ΡΑ!!!11.1!18Δ !αο!! οπιπ! !απιροτα τα!αε α! !!τιπαε

!ια!ια!ι!!, α! ρταό!α!! ν!!!απ! αρ!εαορ! απο!οτ!!α!α ρταοαόαπ!α

τπαππ ρτορτ!α επο ε!.<;!!!ο ααε ε!α!!!αν!! α! αοττο!ιοταν!!. @το

Προ πο!ατ!πε αροε!ο!!αα εαό!ε ρατ ρατα!ιο!ατπ α! τααοτόα!!ο

πατα ρτα!α!! !!όα!ιι·από! !πό!α!ε απ! α αοπεπ!!!!πε ρ!εαπ!ε α!

επ!ε οοπεοα!!ε ορατατ!!ε ππα σπιτι ρταό!ο!ο Βα!!ο ναοαατ!ο α!!

ρταό!α!αε αατ!αα αοπ!!τιπαπόαε α! ρτα!α!αε εααπτ!!α!αε ταα!

ρ!απόαε ό!ταα!πε Μ!. εατ!ρε! (η.

@ο !!όα!ιτατιόπε !πόαιτ εαοτ! ρα!α!!! Ι.α!αταπαπε!ε. προτα

τ!πε ρταό!α!α αοα!αε!α ρτο!!!αοτ ρταό!ο!πιπ !!!.;οποπι πο!αι·!ππι

!ιαα οπιπ!α πια! τααοτόα!!οπα εατ!ρε!εεα, α! νατα αεεα επ!ιεατ!

!ιαπόο οοπί!τπιο.

ΧΧ *.

Ποαοαπε (9) ωραία τ!! 6!α!!ατα ρτα-πια!!α |αι!α!Ια οι! απππ,

α Ια [Μπα α!οπα:ίαιια ο!! απα!Ιτα αοτ!!, α α!ί απ!! ίίποτα πριν!

α!!'αππο, Μ!!! @Μα πιαπαίοτα τ!! δ'. Μανία α! Ρίεα.

(πω, ο ιιιο(α).

Παρ!! Ατα!ι!ν! όα!!α Ω!ι!αεα Ρτ!τπαι!α!α ό! Νεα.

Ιπ ποιπ!πα εππιπι! α! Βα!να!οτ!ε Με! Απιαπ. Ερο .!πόαιτ

!τποαοτι όα θα!!πτ! απ παο οτα !π απ!αα !!όα!!ε ατο ααο!αε!α

εαπα!α Ματ!α όα Ρ!εα α! ί!οτπππ!, α! πιιοόαππιππα !ρεα αο

α!αε!α όα Ρ!εα αόππ!ε!!πιπ παρα! !π!τα !πό!αα!πιπ όα !!ια!!πτ!

να! !π απ!αα αόππ!ε!ατ!! ποπ !ο!!αιπ παππα αοπ!απόαπι, α!

αοπ!τα α!!οε τα!!ιιατα αό!πνα!πο, α! ε! α!!πε !ιοπιο α!ιε!π!ατ!!

να! αοπ!απόατ!! να! !π !ρεα ααπαα ο!!'απόατ!! !π!τα !τ!α!π!α

ό!αε ροε!απαιπ !παπ!ε!!πε !πατο !πε!!!!απι ρτο ροεεα πιαο !πόα

!αα!αιπ, α! !!!!!π οπτ!αα όα!!ο ρταποτπ!πα!α ααο!αε!α πα Ρ!εα

!α!αε ειπα ρ!ααααπ! πι!εεο επο, α! ρατ πππιπππαπιππα αππππι

ππαπι !!!ιταπι ποπ! απτ!, να! να!απε; α! ε! αναπατ!! απππ !π

ππο απππ ποπ όαόατ!πι, !π α!!ο ταα!!!πατπ. Ε! ππ!!πιπ τπ!ε

επτα εαπα!α !!!ατ!α οοο!όαπι να! οαα!όατα !αα!απι, πααπα αα

ρ!ατπ να! ααρατα !αα!απι, α! ε! α!!ππ!ε !ααατ!! !πε!!!!απι !πόα

!αα!αιπ(4). - Ηπα !όατπ .εαατατπαπ!ππι ίαοατππ! πιπ!!ατ !πό!α!ε

α! !!!!! (δ), α! !!!ατ!αππε όα Βαττα, Ποιπ!!α πα Ματοπ!π, !!!ιο

οοτ όα Ρ!ππιαπ, 8α!!ατο Βπαοαπταεεα, Οοπι!!α όα 5ατι·α, α!

Ποπι!!α Ρ!ππα.

(1) Ι.α εορταεατ!!!α α!!αε!αι!οπα πο!.ατ!!α αοπ!'ατπια !!! απα!α!ια τποπο

απαπ!ο όα πο! ε! ό!εεα ροο'απι! επ!!'απτιο, π! απ! ίπ ταόα!!ο !! ρτα

εαπ!α όιοαπιπαπ!.ο (ναό. επρτ. πο!. (5) μια. 191), ρατα!οαα!ια Προπο,

α!!”αττπα απο! ! αοπεο!! Ρ!ααπ!, α ! αοπεοα!! ορατα!, πό απιτπ!π!ε!ται

!οτ! πο! όποια!! ό! Ρ!εα,εραό!τοπο Ι!όα!ιταπόο !π 8ατόαρπα ρατ απα

πατα όα 0ατοαοπιια !α αοπίατπια όα!!α όοπτια!οπα ό! ωραια!.

(9) Ι.ο ε!αεεο 0ιι·τοαοιιιια, απ! αρρατ!!απα !! ό!ρ!οπια ρταοαόαπ!α.

1! ό! !π! ποτπα αόππππα, ο ε! ρτοπππι!ανα !!! όπα πιο!!! ι!!νατε!, ο

ρατ !α επα ααρταιια ατα νατ!ατιιαπ!α ρτοπππι!α!ο α αατ!!!ο ό!!! πο!α!.

(8) Απα!ια !α όα!α ό! απαε!ο όοαπιπαπ!ο Για αττοπααπιαπ!α απππ

!α!α Με!! ατο!ι!ν!ε!! Ρ!εαπ! α!!'αππο 1083. Μαπ!!αε!απιαπ!α α ροε!α

τ!οτα α!!α όοπαι!οτια όαι! 1113 ό! Μπακ”, α!! απ!!! αοπίαττπα ία!

!απα πα!!'αππο εα8παπ!α όα!!ο ε!αεεο 1·τοαοπιια, οι! 0ιιτοαοππτη ο

ρατα!ο !α τ!!ατ!αιπο α!!'αππο 1115 ο 1116 (ε!!!. ρ!ε.). πα όοπαι!οπα

ι!α!!α απα!!το αυτ!! ρτοτπαεεα πα! ρταεαπ!α Μ!!! !”π ρα! α!!'α!!πα!α ααα

ό!ρ!οπια όα!!'8 πιαπιτ!ο 1117 (ναό. !π!'τ. Η" ΧΧΙΠ° ).

(αι Ρατα αόππππα, απο !!! 0α!!πτα ! τησ!! ό! απα!!α ρτον!πα!α,

α ό! απο! !απιρο, α ε!! ποτπ!π! ρ!!! ρο!απ!! ότι! ρ!πό!αα!ο, πεαεεατο

!α α!πε!!ι!α αεεα! ε!ιτ!ρα!!να ό! παα!όατα αό αεεαεε!πατα ! πω! Ρ!εατι!.

(Ε) !·1 ω!!! !! ποπια όα!!α πιοα!!α, α απα!!ο όα! Πρ!! ό!!! ταρο!ο Δ

Ιτοαοπιιτι, σπα α!πτατοπο αεε!απια α! Μπα, α!! α! ρώτα.

ΧΧ!.

δοιν0.4αυε (θ) όα!!α αο!αππα αοιιααατα:!απα άα!!α 6'λίαεα άα!!α

88'. πατα α! .5'αοαατρία, [απόα!α α αο!α!α πα Ποετων·ττινο!

ό! Ι.αοποπ τα τ!! Τατι·αε,α πα απ!! απορ!!α Μπόκα! ό! !!ππα!α.

(ΗΜ. Β ο!!ο!ιτα).

θα! 8!πιππ, Κατ. .9ατο!. 8ατ!ρ2., να!. Π, ραπ. 69 ο πρ.

.!!!.8Π8 ΗΛΕΙΑ

Βοππ.ιοπα πα εα Α!ιαό!α όα εα '58. Ττ!π!όαόα όα 8αοαατ

απ, !πε!!!π!όα α! !ππόαόα όαα επ 8αταπ!εε. Ποιτει·πντιππ τα

£αοααπ, Μα, α! .!πγα!ια απ! Μ!! πα Ι.οαπόοτο, αππι εα !!

!πε!τ!αε. Βοππα ΜΑ!!!!!ΙΒΑ τα θιπια!α πιπα!αι·α ααα.

!!! ταε!απταόα όαα εα 8. Π. Ι!. Μ. πα Ρ!ι!!!ρρπ !!αα ποε!το

αα!!ιο!!αιι α! Π!ιτ!ε!!απ!εε!τππ, !ε!απι!ατόιι α! !ππιο!!!!α αο!πτππα

όα α!! 8απα!α Εοο!αε!α (!α!!ι. Βοπιαπα: επ!!α εα ρτο!αεε!οπα

όα Βαπο!π Βαπαό!!!π όα επ θττ!!πα Παπια!όπ!απεα, επ απππ

απ! οπττ!α! πα ποε!τπ Βααποτα 1 ι! 16 σ).

!π ποτπ!πα 8απα!!εε!πιαα α! !πό!ν!τ!παα 'Ι'τ!π!τα!!ε, Ρα!τ!ε α!

!!!!!! α! Βρ!τ!!πε θαπα!!. Απιαπ. .!αεπε (θ).

(!πτταπόα επ απππ όα επ Βααποτα ποα!τπ .!αεπ Ω!ιτ!ε!π

!!!!!!!απαπ!π α! εαναπ!, !πό!α!!οπα ποπα, απ!π!α αα!ο!!τ!ε. Ια

επ !απιρπε απ! Ραρα Ραεο!ια!!ε Βαρππόπ τα<έ!α! εα εαπο!α

Εαα!αε!α όα Βοιπα, !απαπόα επ Ροπ!!!!οα‹!π πα επ !πιρατ!π

όα εα (!οτ!α !τπραι·!α!α Βοιπαπαίθ). Ε! !π απε!π !απιρπε π! εα

!πεπ!α όα 8ατό!απα τααπα!ια! ρτο .!πνα!ια α! 8αρποτα ότι επ

Καππα πα !.οαπόοτα επ Ω!ιτ!ε!!απ!εε!πιπ Ποινετιιινττινπ, Πρ!!!

απ! ίπ!! όα .!πνα!ια Ματ!απα πιιοπόαιπ(ω!, ππα σπα! ει! ρτπ

(6) Ποινιιααπτε. Ρατ !'!π!α!!!παπια ό! απαε!α ρατο!α, ναόαε! !α παπι 1

α!. όοοπτπαπ!ο Ν° τν· όα! ό!ρ!πτπ! α αατ!α όα! εααο!ο Χ! , π. απ! α

τ!!ατ!!α !α εο!αππα αοπεαεται!οπα όα!!α ο!ι!αεα ό! ε. Ματ!α ό! Ττ-:παπ.

(Ί) Ι.'αππο 1118 ε!!! πο!α!ο α !'αππο όα!!α αοπεααται!οπα όα!!α

α!!!αεα, !α απα!α ατα ε!α!α ό! ταοαπ!α αό!!!οα!α όα Ποε!απ!!πο Ι τα

ό! Τοτταε , α σπιτια εατ!νοπο ! ατοπ!ε!! 8ατό! πα! 1!19. ρτ!πιο απππ

όα! επο ταεπο. Ωοε!απ!!τιο Ι ίπ ππο όα! ό!παε!! !!α!!απ! ρ!!! !!!πα!τ!

ότι! επο !ατπρο. Ι.οταπιο όα νατπα πα! ρααπια όα!!α αοτιππ!ε!α όα!!α

!εο!α Βα!αατ!, !αόόονα ρατ!α όα!!'οποτα!α αααοα!!απια 1“α!!α όα! παρα!!!

ό! Τοτταε α!!α Πο!!α ρ!εαπα όαε!!πα!α ρατ απα!!' !τπρταεα απαττ!ατα,

!αεα!ὸ εατ!!!ο;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ραταζ!αταιια τα.ιαπιππ!

Τπαπιππιιια αα!!πε, πο! ΟοπετΑΝΠΝπα !ιαΙιαΙια2

δαόο.τ, τω: ι:Ιατιω, τπιιΙ!απι ααΙτατα!ασ απ οτππί

8ατάαταπι ραριιΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ε! ότι! απο πω!!! 8.ατ.ταπο ααπ!ὸ !ο ε!αεεο ροα!α: Ρ!τατι!.ι α.ττοο!α!πτ

Δ:: 6'απα!απ!!πο 8αι.·ταιιπα πω! παπα; ΡτααναΙα! Μα _!ααιιΙο αα.

(ναό. Τσι..! , πω”. Μα_ατ. τα! δω!!! !!!., να!. 1, ραπ. 249-48-44-45).

(8) Ι.α ρατο!α .Ματια αατπ!ιτα απ' απε!ππ!α !α!!α ότι! αορ!ε!ια ότι!

ό!ρ!οπια οτ!8!πα!α, αοπια ν! απα!ππεα ροαο !ππαπι! !α πο!!αι!α, απο

!α α!ι!αεα ό! 8αοαατε!α ατα α!α!α τ!ε!απτα!α ότι! τα αα!!ο!!αο !!!!!ρρο Π!.

Ε! ε!ααοτπα ππα!!'ατπαππαπεα εατ!νανα εο!!ο !'!περ!ται!οπα, ο !α

ρταεε!οπα όα! Βονατπο εραπππο!ο πα!!'!εο!α. παεεππο τ!ιαταν!α!!ατα,

α!ι'αρ!! α!ι!ι!α α!ι!ατπα!ο ειπα! πιοπαταα - Οο!αππα α ε!απόαταο ααΙΙα

ααπ!α τα!!α!!σα τοπιαπα ΟΜατα. - Ο!!! απο !πιροτ!α α εαρατε! ε! α,

α!ια !! ρταεαπ!α αροεταίο, τ!ρτοόο!!ο !π !παα όα! 8!πιοπ (0ρατ. απ.),

1'π Μ!!! πο! ρτ!πα!ρ!ο όα! εααο!ο ΧνΙ1.

(9) Ι! ραρα Ραεςπα!α ΙΙ αναα ε!α τπππ!!ο ό! ρτ!ν!!αρ!ο αροε!ο!!ω

!! τποπ!ε!ατο α Ια α!ι!αεα όα!!α 88. Ττ!π!!!ι ό! 8αααατα!α ποπ Βο!!α

όα! 4 πονατπ!ιτα 1!14. (ναό. επρτ. όοαπτπ. Ν! Μπι). Βα α!!τ! ότι

απττιαπ!!, α!ια α! τ!ροτ!αταππο απ! αρρταεεο, ε! ναότα, ο!ια Αιοπα

ατο!ναεαονο Τπττ!!απο τ!ιπ!εα, α όοπὸ α! πιοππα! !α όαο!τπα απο ε!!

αρα!!αναπο εορτα ! πω!! όα! ραπ! ε!α!!!!!, απ' ηπα!! Ποε!απ!!πο Ι ό!

Τοτταε ανα!! όο!α!ο !! πιοιι!ε!ιατο, α απο ραρα Ιπποααπιο Π τ!αανα!!α

πο! 1137 εο!.!ο !α ααα ρτο!αι!οπα !! 1ποπ!α!.ατο πιαόαα!τπο. (ναό. !π!”τ.

όοαπτπ. Ν· κανι”, α Τομ, Ορατ. απ., νο!. Ι, ραπ. 96 α πο). 8! πο!!

!π!απ!ο, α!ια πα! ρταεαπ!α ό!ρ!οπια !α Ποτ!!! ό! Βοτπα α α!ι!ατπα!α

πω!!! Ισπροτία!α Καππα; όα! α!ια ε! ναόα α!ια πα! αοπαα!!ο Με!!

ποπι!π! ό! απο! !ατπρο !! Ραρα!ο αναα ει!! ρταεο πα!!'0αα!όαπ!α !!

!ποπο α !'απ!οτ!!α όα!!'Ιτπρατο.

(10) Ι!!ε!!ο α!οα τ!! Ματ!απο ! ταεο!ο τ!! Τοτταε, α ό! 8παπππα θα·

παπι, ο πα Ζοτ!. ναό. Τοι.Α, 0ρατ. α!!., να!. Ι, με. 949.

  



ΠΕ!! ΒΕΠΟΕθ ΣΗ. !εε

εε!!!ε εε Βου εενο!ε εου!!ε!!!Δεευε.! !!!υ!!!ετε ευε, εε ευε!ε

Μ!! εε Ατυετε ε!! ε!! δι!!!ιεε!! εε θαπα!εω. Τευευεε ευ

εεερ!τυ εε ε!! !υ!ρε!!υ τεμ!!! !!! ευ ε!ε!υ τεε!!υ ε!! Εεε!!

εοτε !!! 8ε!ε!ευε, εεε ευε!εε εε!!!!οτ!8!!!εε!!! ετε!!εε!!!ε!!!ε

ε! !!ε!!ε!!!ε!!!ε, εε!!εε ο!!εε!ε!!ε!ε ε! !!ε!!οτε ε εε εε!!ε!ε Εεε!!!

ε!!!, ε! ε ευ εε!!ε!υ Ρεετε εε !!ο!!!ε, με! !!!εευ ευ! Μ!!!

ε!εεεοε ε!·ε!!εευ!ε!!!ε εεε !ο!υ ευ ρορυ!υ ρε! !εευ !!ο!!υ τε

ε!υ!ε!!!υ ε! !'εε!!ετ !εεο!ο. Ε! τεε!!ε!!εε ε!!!!!οε υ!!!ρετε ευ

ε!ε!υ .!υγδ!!ε Εο!!ε!ε!!!!!!ε ευ!!! εε ε!ε!ε εο!!υε Μετευεε !!!υ

Β!ετε ευε, Γεευευεε !υε!ε ε! εε!!ε!ε ν!εε !!! εετν!εε!υ εε

Βευε, ερρ!ε!!!! !!ε!οε ε! !!ε!εε; ε! !!! ευο ρ!εευ!ε! ε !)ευε,

!!ε!! εε !!ε ροε!ε! τερπετε (ε), ευ! !ο!υ Πε !!!οτ!ευ. !!!υ!!ε εε

-!!!!ετε!!!! εε ε!!εετε ε ν!ε!!ετε εε Εεε!εε!ε ε!! εεε !τεε ε!ο

τ!οεοε !!!ετ!γτεε, ιο εε! εε!!ε!υ ί!!εν!!!υ, Ρτορ!υ ε! Ιε!!υε!!υ

εε Ροτ!υ εε Τυττεε, ευ ευε!ε Μ!! !!ε!!!!εευ εεε !!!ετεευ!εε

Ρ!εευοε, ε! ε!!ετε εε!!!ε εεεεγ(3), ε! !!!!ν! ίε!!υετ εενο!εε

οτεε!ο!!εε, ε! !!υ!!!!!εε ρτε(!ετ!εε ευ!!! ο!!!ε!οε ε! !!!!εεεε, ε!

!υ!!!!!!ετ!εε !!!ε!!!!εε, ρτεεε!!εε ε Πει!ε, ε! ε εεε ε!οτ!οεοε

!!!ετ!γτεε, τω!!! εο!!εεεετε!!! υ!!υ !!!!!υ ο Με!! ρτο !!ετεεε

!υεεοτε. Ε! !!! !ρεο !”εε!ο, !!!!ε ε!! εε!!!!ετε!!!!!υε, ε! !!!σιι!!!!!·!),

ε! ρετ!!εοε ευ! Γυ!υ!!! εεε ε!! !!ε!!!!εε!ο!!ε ευ!!! Βτε!!ε!εε!!!!ε

!!ε!!!ε ε ρω ε! τι ω!εω!ε, ευ!!! ρ!εε·υετε !!!ε!!!!υ ε! !τ!υ!!!

ρ!!υ, εεεευεο !!! εε!!!!!!!!!υ ερ!ε!!!! ε !”ε!!υετ !!οε!ε !!! ε!!

Ι.!!·Ι!!!! (ε) εε θεεεετε!ε. Ε! !!!!!! ρε! ν!τ!υεε ε!! !!ευε, ε! εε

εε ε!οτ!οεε !!!τε!!!ε Μετ!ε !!ε Μ!! εε!!!οε!τεευ τ!ε!!!!!!!!ε!!!ε,

ευ! ε! !εεοε ευετ!ε!!! εε ετεε!ε, ευ! !!! ευεευ Ιοευ εε!!!εε

τω!! ω!!! Εεε!εε!ε ε !!ουοτε ε! !ευεε εε ε!! ε!!!!ε!!εε!!!!ε Τ!!

!!!εεεε, ιο εε! εε ευ Ρεε!·ε, εε ευ !!!ε!υ, ε! ε!! ευ Βρ!τ!ευ

Βε!!ε!υ; ε! !!!!!! ίεευετε!!! υ!!υ !!!ο!!εε!ετ!υ εε εε!!ε!υ Βε

!!εε!ε!!! εε ευ θτε!υε εε Εε!!!ε!ευ!ε!!εε. !!!υ!!ε, !!!ε!υ ευ

ε!ε!υ .!!!γ(;!!ε Πουε!ευ!!!!υ, ε! εο!!!!ε Μετευεε !!!υε!ετε ευε

εε ν!ε!ο!!ε ε!!!!!!!!εε (Ε, εε!!!!!!!!!!! πω!!! εε ετα!!εε !!!!!

Με!! (8) εεε! εου!ε!!!ε εν!ε!!! ευ ροεετε, ε! ερ!ε!τυ!!! !!!!!

ε!τοε Ρ!εευοε, ε! εε!!!εετυ!!! εε εεε!εε!ε ε! !υο!!εε!ετ!υ εε εε

Ττ!υ!εεεε (θ). Α εο!!!ρ!!!!!ε!!!υ ευ ε!ε!υ .!υγ!!!!ε Εο!!ε!ε!!!!!!υ,

ε! εο!!!!ε Μετευεε !!!υε!ετε ευε ευρ!!εετυ!!! ε ευ εε.!!ε!υ

Ρεετε εε Βου!!! ρτο εενετ εο!!εετνετε εε ε!ε!ε εεε!εε!ε εε

εε εευε!!εε!!!!ε '!'τ!!!!εεεε. Εεε, ν!ε!υ ευ εε!!ε!υ Ρεετε ευ!

εε ε!!!!ε!!εε !εεοτο Μ!! !!!ευ!!ε ε! !υε!ε, ρτο εε!υεε εε εεε

ε!!!!!!εε ευ!!!ε!!ε!!!! ε !ο!υ εεε Ρτε!εεεε εε θετε!ε!!ε, ευ!

νε!!!!ετε!!! ε εο!!εεετετε εε ε!ε!ε εεε!εε!ε εε εε Ττ!!!!εεεε,

ε! !!!!!!ν! ρο!!!!ετε!!! ε·τε!!εε ρετεο!!υ ρτο εε!νεεε!ουε εε εεε

ε!!τ!ε!!ευοε. !_)!!ε!εε !”υετυ!!! ευ εο!!!!υ εε ευ Ατε!!!ερ!εεορυ

εε Τυττεε, ε!! εου!!υ εε ευ ετε!!!ερ!εεορυ εε Οτ!ε!ε!!!ε, ευ

(!) Πε Δειτε εε ε!! ΜΜΜ!! ε!! Ω!!πα!ε; νε!!! ε ε!τε, ε!!ε Μετ

ευεε ετ!! νε!!υ!ε !!! !!!ορ!!ε ε £οε!ε!!!!!!ο εε!!ε εεε!! τεε!!ε!!!ε ε! Ατ

!!οτεε με· Αν!!!) ε ευ!!ε !'ε!!!!!!!!ε, ε!!! εε!!ευε Με ε!! .!!!!!!!!ε!!)

ε!!! Ευ!!!!!ε.

(ε) Ι!ερπετε, ε!!! ε!ε!!!!!εε ε!υετε, ε νεο! ε!τε !! ετο!!!ε!ε, !!!!!!

Εοε!ευ!!!!ο ε 1!!ετευεε ενεε!!ο !!ε!!ε! ενυ!ο εε! !!!!!!, !!!!! ε!!ε ω!!! ε!!

ετε!!ο !!!οτ!! , ε !!!οτ!ν!!!!ο.

(3) Βυ!!ευε !!ε! ρτ!!!!! ευ!!! Δε! εεεο!ο Χ!! !'ε!!!!εε Τοττεε ετ!!

!υ!!εν!ε !!ε!! ρορο!ε!ε, ε ν! ενεε!!ο ε!ε!!!ε !!!ετεε!!!! Ρ!εε!!! , ε πιο!!!

!!!!τ! !!οτε!!εε! (!!! αΙ!ετα με!!! εεεερ).

(4) 5! !!σεε!Μ, ε!οε σε υποσ.τετο.

(6) ε! με τ! ε! Με!!! , ΜΜΜ!! Με!!! ο ιι τεεεΙ!ο, ε!οε ει!!! τυο!!!

ρεεε!!! ε εενε!!ετ!.

(6) Λ!εΜε. Τεττε!!ο εερτεεεο ε νε!!ε, ε υ!!!!εο, ο !τ!·!Βε!!!!ε.

Π) Βοε!η!!!!!!ο ο Με” ε!!!!ετο, εεεε!!εο !! ετο!!!ε!ε, υ!!ε ν!ε!ο!!ε

ε!!εο!!εε, !!ε!!!! ευε!ε !!! !!!!!! ρτο!!!εεεε !!! εεε!εετε!ε ετε!!!ε, !εεεονε

εε!!!εεεεετο !!! $εεεετε!ε !!!!ε ε!!!εεε !!! οπο!!! ‹!ε!!ε 58. Ττ!!!!!!!.

(θ) ΜΗ!!! Μαι!!! εε ρ!·απεε πιο!!εεε; ευ!!! ερρετεεε!!!ετο!!ο

ω!!! !!ε!!ειτο, Μετα νε!!!τε !!!εε!!·! ε!! ορετε! Με!!! ει!.

(ε) !!!!! !! ετο!!!ε!!! μου!! !!!!ε- ε! τεεεο!!!ο !!ε!!!! εε!!!εει!!!!!ε εε!!ε

τ!!!εεε· Με εε. Ττ!!!!!!! ε! δεεεετε!ε.

εο!!!!υ ε!! ευ ετε!!!ερ!εεορυ εε Εε!ε!·!ε (ω), !!!!εεετ ΜΒΜ!!!

ερ!εεορυ εε Εοττε, !!!!εεετ Ρεετυ ερ!εεορι! εε Β!εετε!!!υ, εεε

εετ Ρεετυ ερ!εεορυ εε Εεεε, ευ ερ!εεορυ εε Ευ!ε!ε, ε!!

ερ!εεορυ εε Πεε!τε, ευ ερ!εεορυ ε!! Ε!υ!!!ε!!, ευ ερ!εεορυ

ε!! Ρ!οε8!!ε, ευ ερ!εεορυ εε θτ!!!ευ (Η), ε! ε!ετεε ερ!εεοροε,

ε!!εεεε, ρ!·!οτεε, εε!!ο!!!εοε, ρτε!εετοε, ε! ε!ετοε τε!!ε!οεοε

ευ!!! !!!υ!!!!υε!!!ε εε εεε!!! ε! !υ!!!!!!ετ!ε !!!!!!!!!ε, ευ!!! εε

νο!εε οτεε!ο!!εε ε! ο!!ε!οε. Ευ!! εο!!εεετεεε εε ρτεε!ε!ε εε

ε!εε!ε ε !ευεε ε! !!ο!!ετε εε ε!! εευε!!εε!!!!ε Τ!!!!!εεεε. Ε!

εο!!εεετεεε ευ! Με, ευ ε!ε!υ .!υγε!!ε !)ο!!ε!ευ!!!!ε υ!!ε ευ!!!

ε!! εενο!ε εο!!!!ε Μετουεε !!!υε!ετε ευ!! ευρ!!εετυυ! ε εεε ευ

!!τεε!ε!οε ετε!!!ερ!εεοροε ε! ερ!εεοροε, ευ! ρ!!! ευ!!!ε!!!ε!!ο!!ε

εε ε!ε!ε εεε!εε!ε ε! !!!ο!!εε!ετ!υ, ευε!εε ε! γευεεοε ευ! !ε

!!!ε!!! ε!! ροεετε, ευ! Μ!!! ευ!!!ευεεεοε εεε ευ εε!!ε!υ Ρε

ετε, ευεττετε!!! ρο!!!!ετ ετε!!εε ρετεο!!υ ε !ο!υ ευεεεε ρετ

εο!!!!ε ευ! ευ!!! εενοεε!ο!!ε !!ευε εο!!!τ!!οε ε! εο!!!εεεεεοε

εεεεοε ρεεεεεοε !εεοτο εεν!ε!!! νε!!!!ετ ε ν!ε!!ετε εε ρτεε!ε!ε

εεε!εε!ε εε ε!! εευε!!εε!!!!ε Ττ!!!!εεεε, ε! ρτο εε!υεε ε!! εεε

ε!!!!!!εε !εεοτο εευ!ε!ετε!!! !ο!υ ευεεοε ρετεο!!οε ε! ω!!!

Βε!!ε!εε εουεεεεεε !!! ε!ε!ε εεε!εε!!!. Ε! !ε!!εο εεε ει!!!τεε!ε!οε

Ρτε!!!εοε, ευε!εε ε! γευεεοε ευ! Με!!! ευ!!!ε!!εεεοε ει!!! ευ

εευε!υ Ρεετε, ρ0ε!τυυ! ε! εο!!!!τ!!!ετυ!!! !υ εε ρτεε!ε!ε εε

ε!εε!ε ε!! εε εε!!ε!!εε!!!!ε Τ!!!!!εεεε !ο!υ εεε !!!ευ!!!ευε!εε

ροε!εε ρε! !εεοε ευ!!!!!!οε Ρου!!!!εεε, ε! εο!!εεεεεε !!! !ο!ε εε

τε!!!;!ο!!ε εε εε!!ε!υ Βε!!εε!ε!υ !!! ευ Οτε!ι!ε ε!! Εε!!!ε!ευ!ε.

Θε ευε!ε !!!ευ!εε!!ε!ε εε! εερ!ιεποεπιίρίε επεσε (Η) ε!! νετ!!

!!!ευ!Βε!!ε!ε ε! !·ε!!!!εε!ο!!ε εε !ο!υ εεε ρεεεεεοε; ε! εε εεε

ρε!!εε ευ! εε!!!υε ρε!!ετε !!! ρυτεε!οτ!υ !!ε!!!! ε!!! !!!!!!ε !ε!!!

εετε! Με επεσε ει: ρεσεεεοε οποτ!α!εε, ε! πο!! ε!! υε!!!είεε ω).

Ε! ρε! εεεε!!!!υ ετε!!!ερ!εεορυ ροεετυ!!! ευοε επεσε εε νετ!!

!υευ!8ε!!ε!ε, ε! εί!ιοε εετε!!!!!ιοε(Μ); ε! ρε! σε!!! ερ!εεορυ

υ!!υ ε!!!!υ ε! υ!!υ !!ετε!!!!!!υ, ε ρεεε ε! ε ευ!ρε ρε! εεεευ!!ε

νο!!ε ευ! εεν!ε!!! τε!!υετ ε ν!ε!!ετε εε ρτεε!ε!ε εεε!εε!ε ε!!

εε εε!!ε!!εε!!!!ε Ττ!!!!εεεε, ίεευ!ε!!εε ε!ε!!!εε!!!ε εε εοε !!ε!!εε

!εεοτο, εεευ!!ευ ευ ροεετε ευ! εεν!ευ! !!ενετ εοε ε!!!!ε!!ε

εεε. 8υ ευε!ε ρετεουυ εο!!!!!!!ε! εεε !τεε ε!εε εε ε!!!!ε!!!

δεί!!! Μ), ε! ευτε! ρε! !ο!υ ευ εενε!!!υ ρετ!!!!! εε εε οε!ετε

εε ε!! υε!!ν!εεεε εε Ε!!τ!ε!οε; ε! εεε ρυε!!ε εο!!!!!!!!ε! εεε ευ

ρτ!!!!υ εεραε!! Ο!!! ε!!! 6!!!·εε!!!!α, ε! ευτε! ρετ!!!!! εε εε οε!ενε

εε εε εε!!ε!!εε!!!!ε Ττ!!!!εεεε; ε! εεε Με· !ο!υ εεε ίεε!εε ε!!

ε!! ε!ετ!εεε ν!τε!!!ε !!ε!!!! , εεε ευ ρτ!!!!υ νεερετυ ε!!! ε ευ

εεε!!!!ευ, ε! εεε! εε εεε εογει!! Αροε!ο!οε, ου!!! εε !εε!ε εε

(!0) !.'ετε!νεεεενο ε! Ωεε!!ετ!, ε!!ε !!!!ετνε!!!!ε ε!!ε ρτεεε!!!ε εε!!

εεετει!ο!!ε, !”υ ρτο!!ε!!!!!!!ε!!!ε 0υυ!!τεεο, ευε! εεεεο ε!!ε εο!!οεετ!εεε

εε!! ε!!! ε! εο!!ει!ο!!ε ε! Βε!!εεε!!ο νεεεονο ε! Βο!!ε, ε ε! Μετ!ε!!ο

το!!ο!ο ε! Ωεε!!ετ! !!ε! 9 !!!ετ2ο,ε 9 !!!ε88!ο !!!9 (νεε.εορτ. Ι!!ρ!ο!!!.

Ν! ν!! ε ν!!!), ε!εεε!!!ε !!! Απε!!ε, !'ετε!νεεεονε ε! 'Ι'οττεε, ρτεεε!!!ε

ε!!ε ε!εεεε εο!!εεετεε!ο!!ε. !! !!ο!!!ε ρετε εε!!'ε!·ε!νεεεο!·ο ε! Οτ!ε!ε!!ο,

ο ε! Α!!!οτεε, !!ε!! ε! Τυ εο!!εετνε!ο ε!!! ε!!!!ε! ε! ευε!!ε ε!!!εεε !!!ε

!τερο!!!ε!!ε.

(Μ) Μ! 0!·!!!ε!!, τ!οε ε! Οτο!ε!!!, !υοΒο ε! τεε!εε!!ιε ε!!!!ε!!!εε!!υε

εε! νεεεον! ε! Ο!!ε!!ε , ! ευε!! ρετε!ε εσυ!! ε!!!ε!!!ε!! !!ε!!!! ε!!!!ε!!ε

εετ!ε οτε Ε!!!εεορ! 0!α!!επετε, οτε Ο!·!!ΙΙε!!εε.!.

(Ω) Βερ!!ε πο!! Με!! επεσε , ε!οε ε!εείπονε ΜΗ!! Μπι!. @υεε!ε

ετε !!!!!ευ!εε!!ιε εο!!εεεεε ε!!! ρερ! ε!!'οτε!!!ε ε! ε. Βε!!εεε!!ο, ε!!ε

!!! οεεεε!ο!!ε !!ε!!!! εο!!εεετεε!ουε !!!εεεον! νε!!υ!! εε Βου!!! ω!! ρο

!ετ! ρο!!!!!!ε!! εε!εεετο !!!!!! ε!!!εεε εε!!ε 88. Ττ!!!!!ε ε! 8εεεετε!ε.

(13) Εεεε! !'εερ!·εεε!ο!!ε !!ευτε!!νε εε! ετο!!!ε!ε. !!!!!! !!ο!! ε!εε ε!!ε

ε! τ!!!!ε!!ενε!!ο εε!!ε ευ!!! ε! ρυτεε!οτ!ο ρε' ρεεεε!! !!!οτ!ε!!, ε !!ονε

ρε' νε!!!ε!!, π!!! ε!!ε εε π!! ε!!!οτ!!εεεετο (Με ίε!!ιεετεπ!) εε!!ε ρετ

ε!! υ!!!, ε !!ονε ρετ ε!! ε!!τ!.

(14) Με!! Ιπιτε!!!!!ιοε, ε!οε ε” ς!!!ιτε!!!!πε, οεε!ε ο!!ε!!!ε ε!οτ!!!.

(!5) Μπα!! Θε!!ι!, ε!οε !. 0αυ!πο. !! !!!εεε, !!! ευ! εεεε !! 8!οτ!!ο

!!ε!!!!ε ε! ευεε!ο !!!ετ!!τε Τυττ!!ε!!ο , ε ερρε!!ε!ο ε!!ε!!ε ε! ρ!·εεε!!!ε

ρετ ε!!!ο!!ο!!!εε!ε ε!! Με!!! εε πωσ!!! Θείο!!

(!!!) δωρεά!! !!!· Γετ!·ε!!!!!ι (εε!!!!ε!ο ε! η!!ετεε!!!!ε).

ε!!



ιτε ιιιΡι.Οιιιι Ε εεετε

εεεειε Βεεεειειε, ει εε εεεειε ιιοτεεειεε, ει εε ιοιε εεε

εεεειοε εε ειειε Οτειεε εε (ιεειειειιιε. Ει τεεεεεεε ειεεεοε

ιεειροε ειιιιιοε εειρετε εε ειειε .ιενειιε Ποεειειιιιεε εειε εε

εενοιε εεεεε Μετεεεε ειεΒιετε εεε, ορετεεεε εε ιιεεε ιε

εεετ, εειε ειεετεοενεεε ε εεεε:ιεε (ι) ει ρονετεε, εοιεειιεε

εεε ρονετιιεε οτιεεεε, ει ειετοε ιιεεεε εει ιεεειεει, εριειει

εεε εειε, ιο εει ε εοποιίεεεεεε θιενειει, εε εεειε ροει

ειστε εεε ιειι .ιενειιε ει 8εεεοτε εε εε ρτεειειε τεεεε εε

ι.οεεεοτε (9). ει ιιι εεε ριεεειι ε εε εεεεεε ροιεεειε εε

εε εεεειιεειιεε Ττιειεεεε, εεε εεε ε ρεεε ιεειρεε εε ειειε

.ιενειιε Ποεειεειιεε ιειιτιεειι ιιι εε Ρειειε εε Τεττεε, ει ιεινι

ιεοτιειι. ιιιοτιε εει τω, ιενειιεε «Με εε εεε Ι)ιετοε οπιιεεε.ε (8)

εε ειειε τεεεε εε ι.εετεεοι·ε ειεειεεε εεεεε ιτεοεοε (Ζωι

εει.ι.ιε, εε εεειε ι`ειι ετεεεε ι·οτε!ε .του (ε), ει εειε εεε Ρτε

ιεεοε, ει ιοιε εεε ι.ιετοε εε εε τεεεε εε ι.εεεεοτε, εειε

ιιοεοτε ιεεεεε ιιι εεε ει εοενεειει ιενετεει εε εοτρεε ειοτιε

εε εε $ει,,ιεοι·ε ιεεοτε, ει ειιιίεεεει ε" (5) εετειε ε εε εστω

εε 6'ει·σεε (δ), ει εε ιεινι εε εε ειοεεειετιε εε εε εεεειιε

ειειε 'ι'τιειεεεε εε Βεεεει·ειε, εε εεειε ιεεε ενιει ιεειε, ει

εειετν·επιει ει" (γ) εεε εεειιε εε εε ειιετε εεεεεε εειε εε

ιεεετειιειιε, ει ιεινι ιεεεει εε εοτρεε εε .ιενειιε Ποεειεειιεε

ιιι Ρεεεε. - νειε εε εοεεε εε εε τεεειετε εοεεε Μετεεεε

εε θεεειε εε ιειι νιεεε, εειιιιιετειι εε ειιιιεεεοεετε εε

τεεεεε, ει εε εείαεατε (8) εε εειειε εεε, ει εετνιτε ε. Πεεε.

Ι.ενειι εειε ιεεε εεεειε ειοεεεε ροειει ροτιετε εεε εε τεεεε

εε ι.εεεεοτε, ει ιειιιετεειιεε ε Με: οπιιεοπι (θ) ε εε ειιεεε

εε Μεεειεε ιιι εε ιεεειε εε εειε, ει ιεινε ιειιειι εεε ε!»

εειε (ω), ει ιι ροειι ε εοιεεε δ'απειε Μεινε: εε «Με πιεσε,

ει ιεινι ιιεινιι εεε ειεε εεεε, ε! ΜΜΜ ιιι ραεεε (Η).

8ειεειε εε ιοειε εε ρετεοεε, ονετ ιεεειεεεειε εει εει

ιιι εε εερτεειειε εεειεειε εε εε εεεειιεειειε Ττιειεεεε εε

θεεεετειε, εει ιιι ιοειε εεεεεεοε ειιειε ει ιιειοτει8ει εεεοε

εε νετε ιεεειεεεειε ει τεειιεειοεε εε ιοιε εεε ρεεεεεοε;

ει εε εεε ρεεεε εε ρετ,εειοι·ιε ιεεε ιειεεει εειε εεεοε εε

ρεεεεεοε τεοτιειεε, ει εεε εεεοε εε νεειειεε, ει ιιειοτειεει

ιιετεειιεοε ε ρεεε ει ε εειρε. Δε ιεεεεει ει Βιοτιεπι εεε

ειιεειειε ει ιεεινιεεε 'ιτιειιειιε, Ρειτιε ει εεε ει $ριτιιεε

θεεειι, εει εε τεεεε εειεειιε εεε ρετεεεει, νιτειειε Μετιε

ρτεειιιεε ει τεετιιιε. Αιεεε.

(ι) Ωεσ.1·ιεε (νεεονε).

(ε) @ει ει ρετιε ει θοιιεετιο ιι , ειιε ι·εεεὸ ιιι Τοττεε εορο ιε

τιιοτιε εει ρεετε (ιοειεειιτιο Ι. ΕΒιι που Γε τιιετιο ιιιεειτε εει ρεετε

εεε , ε ι”οτεε ιο εστρεεεε ιιι νιτιε ροιιιιειιε , εε ιιι ειιοει ριε ε εε

τιετοεε. Εεε. Τοι.ε, απο". Νορτ. εεε διπει ει., νει. Π, με. Με ε εεε.

(8) Ηπα ει: εεε Ιιει·οε· πιαπποε, ειοε εεε εει τεεεεειι. Ε ρετ ει

ειιεεεετιι εεΒιι ειτε εοτειει ιιι›ετι (ΜΜΜ, νι ει εει;ιεεεε ιι εεειι

ιιεειινο σε πιιιπποε (μπει). ,

(ε) (ΜΜΜ σο", ειοε εεε εττιιεο, ιτιιτιεεεεο, εοιιιιεετιιε , ι'εοιιιο

εει εεε ωστε, ε εειεει ιι ριε ιιεειο εει εεει εοεειειιετι.

(5) Βιιιιειινπιιιιι, ειοε ω ιταεροτιατοπο. ·

(θ) @πιο ει· θιιι·σαε ; εεειειιο ε ιετιιτεεειο εειε (Μουσε ιτε

Ροτιο-'Ι'οττεε ε 8εεεετι. '

(Τ) 8αιετπιι·επιιΙε (ιο εοιιεττετοεο, ιο εερειιιτοεο).

(8) Ωιιιααιι·ε, ειοε ιμιειατε.

(ε) ?επτα ΜΜΜ. Αιιιιιετεο Βιε εοιειο ειιτονε, ειιε ιε εειιεε ιιε

εεε εετεε εεειεεενε ιι Ποειιεεειε ο ιε Τεττειει·ειε εεε ιε ρετοιε

“πιει πιαππει (ιεττε ετεεεε). Ε ρετειιι εοιοτο ειτε νεεινεεο ει οιιτε

πειτε ειι'ιεοιε ετετιο ειιιετιιειι ιεινατπεεπεπιεε ο ιει·ι·απιαπρεπεεε. Αι

ρτεεετιιε ι 8ετει ιεεεο εεε εειιε ειοεετεε ρετοιε Τει·πιιιι·υπε με·

ιεειεετε ιι Ωοειιεεειε.

(πο) Ιεριεα!ε, «Με 0ερεειιιε. Ε Γε ερρειιειο ι'0ερεε‹ιΙε ει ε. αο

«Μπι ει ε!ιτειπατε.

(ιι) Ει πιοτινιι ιιι ραιιιιε; οεειε, εειε εειιο ερεεειε (ει ρειιεετιει)

εε ιει ιοεεειο, ΜΛει:ι:ει Με ίπ μια.

Με.

δωωεεειοπε εει ειοειειετο ει ό'. Μιεπειε οι ΡιεΜινο,

ειιιιαιο πει ι·εφιο ει ?'οι·ιν:ε ιιι δετεεεεε, [Με εεε εεεεπίσί

εε!ια ειιίεεα πιαερίοτε ει ΡΜ α [σεων ει Ρίειο·ο @Με

ει ε. Ζεπεπε εεΙἰ`Οτειπε ει ναι!οιπιπεεε , ε Με εεεεεεεω·ί

ίπ ρεφειιιο, τεεείαπιε Πιιιιιιιο εειε) εἰ σειιιο Με διω

εεεεί εε ραεαι·ει ιιι σίεεεεπ Με: εἰ εεεειο (Π).

(Με, 6 εονειειιτε)

Πει Μιιιεεειιι ε Εοειεεοει, Δίκτυα!. ΜΜΜ., ιοει. ιιι, _

ιιι ερρεεε., ω. 964 ε εεε.

ιιι εοτειεε εεεειιεειιεε ει ιεεινιεεε 'ι`τιειιειιε, Ρειτιε ει

εεε ει $ριτιιεε $εεειι. Αιεεε. (Με εινιεε ει ιιετεεεε ιεθιε

τεοεετεειιεε, εοεειιιειιοειιιεεεεε ιεειροτεει εειιεεοτειε εε

ειοτιιειε εοεεετιριιε εεεειιετε, ιεεεειιιιιεεεε εε ιεειιιιε νι

8οτε ιιτειειειε Με, εεεει·ειιεεε ετεεειειε εεεεεε εεεεἔ

ιιοτετε, ιεειιιειε εεειεειεειιοοτετε, εετιιε ειιιεεειετ ιεεετι

εειε. Λε τεεειοτιεει ροειετιε εετειιεεεετε εοενεειι εεεειιε

τειιοεε ειεειιιιεεεεε, ειεειειε εριεεοριε, εεεοειειε, νει ειιειε

τεοεεειιιε ρεειοτειιε εετε εοιιεειιεειεεει ιιειιεειιιιεε, εεε

εερτε ειειειεε, εεεοειεε, ει τεεειετιιιεε ετεεειε εοτειε εε

εοειε εετιριιε εοιετε, ει ρτο ειειεοτιε εειετιε ιιι ροειετεει

εοεπεεεεετε. Μειιεε εειει Με ει εοειεειιοεεε εειετεει

ιιιετε εε ιεεειοτιεει τειιεεεεεει εεεεετιριε, εεε ει εεε

εεεεει, εειιιεε εοενεειιοειε ροειιιοεεε εε ριεειιει ιιττεε

εοεειειετεει. Ωεερτοριετ Ρειτε, 8εεειι Ζεεοειε νεεετεεεε

ειιιιεε, ιιιιι, ιειεεεε εεεεεεεοτιιιεε εεε δεεειε Μετιε Ριεεεε

εεειεειε εεεεειει εεε νεειτε εεενεειιοειε ιιιετεε θετειεει

ρτεειιιιετεει ιιττεετε ει εει·ιιιετε το8ενιιεεε. ι)ε ειοεεειετιε

εειιιεει εε Ρι.ΔεεΝ0, εεοε εοειτεει εει (Μ), εε εεε ιεειετε

ει τειιοεειιιιετε εοιιιε, ει νοιιιε εοιερειεειειτι ιειετ εεε ιε

ειειεε εοενειιιιοεετε. Πι εειεεερε ειειειε ειοεεειετιετε, εκ

νι εοεεεεειοειε, ροιεειειιε ιιειιεεει, ιεεεεει, εεισετεεεει, πιε

ιιοτεεει, εοεειτεεεει, εεεεεεεει εεοε νοιιιε τεειιεε νιεεει

ιεετιι . . . . . ειε. Βεινειιεεεπι ει ειιιιιειεει, ειιιεε τεειιο

τειιοεετε, εεινε ιετε ει ειιιιεετιριε τενετεειιε Ριεεεε εεεο

ειοε δεεειε Μετιε, ειιιιειιε εειιιεει ειεειιοεεει, εεε εει,

νει ει εεεεεεε ιεετιι ειιεεο ιεειροτε, εεροειιιοεειε, νει ειεε

εεει τεοεεειετιι ειειειιοεεει, εοιιιε εειεειιιιεε, ει εοεεεε

ιιεειιιιεε, ει εοεεεεεειιιιεεεεε ιιετι νοιεειεε. ιιε ιιιοεεειιιε

νετο ροιεειειε . . . . . . Τε ιΒιιετ Ρειτε νεεετεεεε ειιιιεε,

εεοε ειιειι, νει ιει εεεεεεεοτεε, ει «Με Ρετ ειιεειε ιε

εεειειε, νει ρετ ειιεεεει ρετεεεεει, εει ρετ εεειεεειεεεε
τεεειιιεειιοεειε ρτεειειεει ειοεεειετιετε ε εεεειε ΔΡιειετιε

εεειεειε εεεοειεε ειειεεεετε, νει ι·ετεονει·ε, νει τειεεετε

εει ρετιετιιετε ιεειενετιιιε ειιεεεε οιιεειεειιειε ροειιεει ,

εεειεει εειιιεει εοΙιεοε ι.εεεεειε τεοεειε εεεετιοτεει ειτ

ρεεειιιιιιιιτε ιιι ιιεοειιοεεε εεεο ιιι ιεεεεε εεεεειο ρετ

εοινειιε εοιιιε, νει εεεεεεεοτιιιεε εοειτιε ιιι ρι·εειειε εεεο

(Η) Ι.ε ρτεεεειε εοεεεεειοεε εειε σε Περιιοιο εει Οεεοειει εειιε

ειιιεεε τεεεΒιοτε ο Ιιεοειο ει ε. Μετιε ει Ριεε ει τεοεεεινειιοτειιτο

εειε ει ε. Εεεοεε ει τιεοινενε ιιι εεε εοεεεεειοεε Γεεεειε εε εεε

ιεοιιεε. Ι.'ειιο εοτειτιιο εειιε ειιιεεε ε τεοειειετο ει σ. ΜιειιεΙε ει

ΡΙεια:ιε, εεε ιιιιιετε εοεεειιοτιε εει τεεεεει, τιειεεενε ρτεεεο ιι (ιε

ριωιε εοεεεεεειε, ει εεειε ιεοιιτε ι πιοεεει ει οιιιιιιΒενεεο ει εει·

τιεροεεετε ι'εεεεο εεεεο ει εοιει εεειο ιεεειιεει.

(Π) ι Εεεοειει ριεεει ρτοειετεεεο ιιι εεεειο ιεοΒο ιε ιοτο εεεοιειε

ρτορτιειε εει τιιοειειετο ει ε. Μιειιειε οι Ριειετιο (Με πο.σιωπι ω).

ιι τεεεεειτεο ε οτε ειειτειιο, ε τω» επ εοτρο εειε εεε ιε (ιιιιεεε

οι ε. ιιιι-ιτειι- ει Ριειετιο ετιεοτε εειειετιιε ιτε 8εεεετι ε 8οτεε.



Π!!! Π!!!ΒΕ(!Ο!.0 !!!!.

α!οα !)αο εατν!το οοαε!!!α!!ε, οο!!!α!α !!!!ταταα! ταοαο!.α

!.αοοαε!ε !!οαοτα!α αααατ!οταα! ροαα!!! ρτοα!ο!ο οααοα!οο

οο!αροαοι·ο αο!!οα!!ε; ο!. ε! α!!!!αε α!! ροε!!αε !!!αα Με!!!

ίαοατα !οα!ανοτ!! , να! ααοοαα!ααο ιαοαο !ια!αε πια!! ατα

ο!!!αα!!οαοα! Πισω! ρταεαταρεοτ!!, ο! τα, να! !ααε εαοοοεεοτ,

ε! !ααα!ε!!! !αοτ!!!ε, Ιαα!α!α αοαα!!!α εοο!αε αοα οαιοααα

νοτ!!!ε, να! οι!!τρανοτ!!!ε, ροααα! εαρταα!ο!ατα ε!ια!!!!οτ ροτ

εο!νατο αο!!αα!!ε, ο! ασε! ροααια εο!α!ατα !!τταα ροτα!ααοα!

οοαναα!!ο ρταεοα!!ε !αο!!. Νοε νοτο, να! εαοοοεεοτοε αοε!τ!,

ε! α!!ααο !αταροτο, ααοα α!!ε!!, ραο!αα! αοε!ταια !ττ!!ααι !ο

οοτ!ιααε, ο! ααοαα ροεεαιααε αοα οαεοτνανοτἱιααε, !!!!!,

τα!εααο εαοοοεεοτἰααε οαα!αοαι ροααα! ροτεο!νοτο αα!!οα!ααε.

Τα!!!οτ οα!ια Ματ ασε οοανοα!!ααε, ο! !!α!αε οοαναα!!οα!ε

αααε οατα!!αε ρτοα!ο!ατα Πατο!ααι ατοεο!!οταα! !!ταιατο α!

εατ!!!ατο το,ααν!ιααε, α! α! νοτ!αε στοαα!ατ, ο! αιο!!αε αοα

!!τιαα!ατ, ασε, ο! νοε οιααοε απαα!!!αε αοε!τ!ε εαοεοτ!ρ

ε!ιααε.

Αο!α !!αααο εαα! Με: Ποα!!α!οο !αοαταα!!οα!ε αααο

Μ. Π. Χ!!! οο!ανο !ααε ιιονοα!!!τ!ε !αα!ο!!οαο οσων!!! !α ατα

α!οτο οααοα!οα ο!ααεττο.

·!· @ο !!!;ο ατοα!ρτοε!!!!ατ εε.

@ο Βοταατααε ρτοε!!!!οτ εε.

ΕΒο Ματ!!ααε ρτοε!!!!οτ εε.

!!!το !!!!αο ρτοεο!!οτ εε.

@ο Βοα!οτο!!αε ρτοε!!!!οτ εε.

Εδο !!ατ!οαε ρτοε!!!!οτ εε.

Εμ (!α!αο α!αοοααε εε.

Εεο !!αα!!τααααε α!αοοααε εε.

@ο !!!!οτ!αε α!αοοααε εε.

@το !!αο!!τααααε εα!!α!αοοααο εε.

ΕΒο Βοταατααε εα!!α!αοοααε εε. οααο!οταα! ια!α!!ααε.

ΕΒο θ!·α!!αααε εα!!α!αοοααε εε.

!!!;ο Μααταε εα!!α!αοοααε εε.

·! Ε8ο Ρο!ταε !α ί!!!τ!ε!! αοτα!αο εαρταεοτ!ρ!! ταο!!αε!οτ!!

εααο!! Ζοαοα!ε α!!!!αε !!οο! !αα!Βααε εε.

@ο !)οτα!α!οαε ρι·οε!!!!οτ ο! α!οααο!!αε εε.

@το Οιαοαα! ρτοε!!!!οτ ο! αιοααο!!αε εε.

Βετο !!α!αοτ!αε ρτοε!!!!οτ ο! ταοααο!!αε εε.

Ε8ο !)!!!αο ρτοε!!!!οτ ο! ταοααο!!αε εε.

Εφ !.ατα!›οτ!αε ρτοε!;!!!οτ ο! αιοααο!!αε τα.

@το @ο ρτοε!!!!ατ α! α!οααο!!αε εε.

Ιατο !.α!α!›οτ!αε α!αοοααε ο! αιοααο!ιαε εε.

ΕΒο Ρ!αο!!αε α!αοοααε ο! α!οααο!!αε εε.

ΕΒο Βατο!αε εα!!α!αοοααε ο! ιαοααο!!αε εε.

Ε8ο !ὶα!ααι·!αε εα!!α!αοοααε ο! ιαοααο!!αε εε.

Ε8ο Παοτατααε αοοο!!!αε ο! ιαοααο!!αε εε.

Εφ Ματ!!ααε αοοο!!!αε ο! α!οααο!!αε εε.

@ο @ο αοοο!!!αε ο! ατοααοααε εε.

ΒΒο Βοι·αατααε ο!ατ!οαε ο! ταοααο!!αε εε.

!!Βο !ο!ιαααοε ο!οτ!οαε ο! ταοααο!!αε εε.

Εμ Ε!οοτ, α!ααο Ματ!!ααε ρτοο!!!!ατ! α! οοανατε! ο!αεαοτα

αιοααε!ατ!! εαοεοτ!ρε!ιααε.

Βεο Ρο!ταε ο!οτ!οαε ο! ιαοααο!!αε εε.

·!· Ε8ο ί!ατο!αε ρταε!!!!οτ, Με! !αα!εααε, ο! εαρταα!ο!α σα

αοα!οο 8ααο!ο Ματ!ο Ρ!εααο αοο!αε!ο οααοα!οαε εαρταα!ο!ο

τατα οααοα!οο α!ααο Ρα!!! α!!!!α!!ε α! ο!αε αιοααο!!οτατα

ρτοο!!!αε τοαα!αε, !!α!αε οοαναα!!οα!ε αααε οατ!α!αε εοτ!ρε!

ο! !!πααν!, οααοα!οο απατα των, α!!ατατα ρταία!ο απατα

ε!ατ!ο οοταρ!αν! α! αοα! απ.

ι

Ι
!

 

Μ!! Ν Ο) α!!!!αε αιο!ιαε!ατ!! α: Ρ!αίααο α!! απο αοτα α!

ατααα !!αο!!ε ατο οαρ!!α!ο Ρ!εααο αοτα!αααο εαοοαεεοτ!!›αε,

ν!αο!!οο! οααοα!ο!ε Ρ!εααο οοο!οε!ο οααοα!οα ο!αο!!ε ; ε! νο

οα!αε Μοτο ροτ ααα!!αα!, ε!νο ρο!· !!ιαταα!, αα αοταα! ε!αοαατα

ναα!αια, α!ε! !αιροα!!αε !αοτο οααοα!οο !αιροα!ταοα!ο, α!!!

οοτα!α !!οοα!!α το!αααεατ!α!. !!οαα!!αε Ρ!εααο οοο!οε!ο, ο!!!α

!!οαοε, ο! α!!οε τοαα!!αε αοα !ταααα!!ο, αοα !ταααατ! ροτ

α!!!!αια, οοο!οε!α!α $!!τατι !!!!οα.!ια!ε εαρ!·αεοτ!ρ!αα! (θ) αα

οοταια τονατοα!!ααι ο! !!οαοτοα! οαετοα!αια, αοα !!ι οοαε!!!ο,

να! !αο!ο ατο, ααοα οοο!οε!α !)!εααα !!ι εαο !οτο να! αο

αοτ!!›αε ια!ααα!ιιτ, αοα α!!ααατα οο!ατα ταα!το!α αοο!οε!ααι

!αο!αα! οοαερ!τα!!οαοα!, εοα οταα!α, ιαα εο!οα!ο, ε!αα !ταααα

α! !!αο!!!οτ ο!1εοτνα!!ο, εα!νο ταοο οτα!αα; ε!ο !)οαε ιαο

αα!ανο!, ο! αοα εααο!α Με! ανααδο!!α. - τι !αταν!! αοα ταοαο

» εαρταεοτ!ρ!αε ΑαΒα!αε α!οο!αε αοα” α ρτοα!ο!ο οαρ!!α!ο

» !οοο εαρταο!τα!ο (3), οα!αε. !αταατοα!ο ααα!!α ααα! α!! ο!!

» οοανοα!!οαοε.

ΧΧ!!! °))°.

Ποσοπαι: α! θα!!α!ο, ταοοΙο α! θα!!ασ·α, αοα!! Μα Μάσα

αιααοίου·α α! ε. Μπι!! α! Ρία!! απα!!το σαίε.το αεία!σα!ί τω!

ανο τ,αααίσα!ο, το' εα·υ!, αο.ν!ίο ο ρω·Μααπ· ααα επαίνε

εία!σ μ).

(ΠΠ, 8 τααεΒ!ο).

Βα!!'ατο!!!ν!ο ααΙΙα Ω!!!οεα Ρτ!αιαι!α!ο α! Νεα.

Ια αο!α!αο εααοΙο ο! !αα!ν!ααο Ττ!α!!α!!ε, αιαοα. Ε8ο

αοααα Ταοαοα ασ (ανασα !αο!ο !ε!αα! οατ!αα! ρτοεοα!ο αοτααο

Ποτα!!α !!!!ο !αα!ο!ε Ποαε!αα!!α! (δ), α! οα!α νο!αα!α!ο α!

οοαεααεα ορ!εοορ! !!!!!αα! (ε), ο! ο!αα!ατα !τα!ταα! ιααοτααι,

αα! Η!! !'αοταα!. !!οααιααε α!ααα οοαοαα!α!αε οοο!οε!ο εααο!α

Ματ!ο αο Ρ!εα ααα!αοτ οοο!αε!αε αοε!ταε ααα εαα! !α !οοο

α!! !!α!!ατ! οατα εατν!ε ο! ααο!!!!ε ο! !!οε!!!ε, α! οιαα!!!αε

αα οοεααα! αοο!οε!ατα ροτ!!αοα!!!›αε @τω οοο!οε!ατα αο

Τ!!οτρα!α σ), ο! αοο!οε!ααι εααο!ο Μα!·!ο αν: Τ|ιου·αι'α(8), α!

οοο!οε!ααι εααο!ο Ματ!ο ασ νέααο!α.τ ω), α! οοο!αε!ααι εααοτο

Μα!·!ο α!! Ζατα!!ια!ιο: οπο!! ααα αοιααα ΡΑ!)!!!.Ε8Α απ!! αα!.οα

!αε!ο αο το!!α!οεο αοαοτα! εααε ρο!·!!οαοε α!! !ρεατα αοα!!!

ε!ατα εαιτο!ο Ματ!ο αο Ρ!εα (Η). Ε! !αααατααε οταααε, ο!

ς!) τ: αααετα Ια !οτιαα!α αο! α!ατατααα!.ο, α!!! ο!αεοαα αοα!!! α!!!

Μοα!ε!οτ!ο αονοα ρτοε!ατα, αρρααα ο!α!!ο ο οοε!!!α!!ο !ιι α!!!ι!ο; ο

αα!!α α!ααοε!ταα ε! τ!!ανα, ααα !! Ωαρ!!ο!ο α!!! Βαοαιο Ρ!εααο ανοα

αν!! τοαα!!!, ρτονοα!οα!! Με!! αα απτο!!! αααοεε! α!!α Ω!!!αεα α! 8.

!!!!ο!ιο!α.

(Θ) 0α!αα! ! ταοααο! αοα αονοααο αεεοτο, !αοτο!!α οαετοα! αα ατα

ια!α!ε!.τα!οι·! α! ααΙΙα ()!ι!οεα.

Ο) Λααο!ο α! ο!α!!ο ααα!!! α!!! Οαρ!!.ο!ο Ρ!εα!ιο, ο ρτοε!α !! @ατα

ταοα!ο, εοοοααο !α !”οτταα!α εοντα οερτοεεα.

(α) !°τοαοΜ: τοσα α!! α!!ο ω! ρτοεοα!ο α!ρ!οταα !α ρτοιαοεεα, α!!!

παο, ο ααα ααα! ειναι!!! (!!!5 ο Π!!! ε!!! ρ!ε.) ανο!! !α!!ο ας!! ατα

τα!α!ε!ι·α!.οτ! αα!!α 0!!!οεα ιααεα!οτο α! Ρ!εα. ςνω. εορτ.αοοαια. Ν' ΧΧ!).

(α) Εστω !! Οοαπα τω! ταοαι!οαα!ο ε! !! !!ε!!αο!ο α! Ωοετ!!νττινο !.

τοεο!ο α! Ωα!!ατα, ω! !ατοαο αεατρα!! ! ω!!! α! εονταα!!α, ατααα

αα!!ο εαο!ααα!οαω Τοααα!·τοατο, ο αα!αα! α!! Ι·τοοοααι αα!οτα αο!!α

ρτοεαα!ο αοααι!οαο. (κα. Τομ, Με”. Β!ορτ. ωεατα. Μ., να!.

Ι, μια. 947).

(6) νττ.ι.!!νο νοεοονο α! Νεα.

Π) Νο!!ο ε!αεεο !αοεο ατααα: α! ρτοεοα!ο !! ν!!!α88!ο α! Τσι".

(8) Ετ!! ε!!αα!α αονο στα εοτΒο !! ν!!!αΒα!ο α! Μπομπ.

(θ) Βε!ε!οαο !ο ω!!! τον!αα, ο ρταεεο α!!ο ταοαοε!ταα ααα !οττο α!

ροε!ετ!οτο οοε!ται!οαα εραΒααο!α μα· α!!οεα αει! ν!ο!αο !!!οτα!α.

(10) Μ! ο!!!οεα α! 1.ατα!ααποι οε!εωνα ρτο!!α!!!!αιοτπο !τα "ατααα,

ο !'οα!οταα και!!! α! Ωαεω!-8αταο.

α!) να!. !α αοααι!οασ· α! Ραα!!Ισσα, εαρτ. αοαατα. Ν" Χ'.

δ!)



ι 96 ιιιιι.οιιι Β ΟΑΠΤΕ

οοιιιιιιιιαιιιιιε άοιιαιιοιιοιιι, οι ιοιαιιι ιιαάιιιοιιοιιι άιιαιιι μια

8.ιιιιιιο (η ιαιιι ιοάοιαι αά άιοιαιιι οοοιοειαιιι εαιιοιο Ματια

άο Ριεα ιιε ασια· ιιι: μνο α), άιιο τω . . . . . . . . . . . .

άιιι οποιο ιιιω·ιιιιισ σα! ω), ιά αει ειιιο ιιοιοάιιιιιε. @οι νοιο

ιειαιιι οαιιιιιιι ιιι ειιιιια ιαοιαιιι οιιιοιιιιιιιαιο νει οοιιιιιιι

μια νοιιιοιιι, άιιιοιιιιιάιιο αει, ειι ιιιαιοάιοιιια ιιι μιροιιιιιιιι,

οι ει οριεοοιιιιε οει ναι οιιιιιοιιε, ιιαιιι άιοι οιιια μινι, οι

οριεοοραιιιιιι οιιιε ειιαοιριαι αιιιιι. ιιι ω απο ναιοιο, οι

εαιναιιι ιαοοι·ο νοιιιοιιι, ειι ιιοιιοάιοιιια ιιι εοοιιια αοοιιιοιιιιιι,

οι άιοαι οιιιιιιε ροριιιιιε άιιια ιιοιιο ω, αιιιιιιι, αιιιιιιι. Αοιιιιιι

ιιι 6'ιιιαιοιια ιιι: σιωω ω) ιιι οιιιιιιοιο 8αιιοιι $οιιιιιιιοιι, αιιιιο

ιιοιιιιιιιοο ιιιοαι1ιαιιοιιιο ιιιιιιοειιιιιο οοιιιοειιιιο αοριιιιιο άοοιιιιο,

οοιανο ιιιιιε ιιιαιιιι, ιιιάιοιιοιιο ιιοιια, ριοεοιιιο ιιιιιαιιο ορι

ιιοοιιο οι οοιιαοιιαιιιιι ριοιιοιιιο, ριοεοιιιιιιιια οιιαιιι οι οοιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιε ιοειιιιιιε οιιιιιιιιιιε ιιαιιιιιιιε ιιοειιιε. Ποιιιιια «ιο

ι.ιιοοια, ιιιαιιαιιιια ιιο $οιια, Ροιιιιιι άο $οιια, ιιιιοοοι άο

8οιια, ιιιιοοοι άο ι'ιιιιιιοιι, Ροιιο άο Βιιιιαιο, Μαιιαιιιιε άο

Ι.ιιοοια, .ΐαιιαιο ιιιιιιιοιι, 8α.ιιαιο άιι θεοοιι, Μαιιαιιιιε ιιο Πι

νιια. κι ιιο Ριεαιιια, Αιιιοιιο οοιιειιιο, Βαιιιοιιο οαιιειάιοο,

Βοιιο οροιαι·ιο εαιιοιο Μαιιο ω), Παιιοιο Πεο ιιιιο Οάάι,

Αιιιιιιοαιο οι 8ιειιιιιιιο.

ΧΧ”.

θιιά!ιεΙσπο αι·οιυο.ιοουο ιιι (”άι)!ιαιι ιιοπα αι ιιιοπασι ιιι ε. νι!

ιοικι ιιι Ζιίαι.ειά!ία ια οιιίε.ια ιιι ε. δαιιιιιιίιιο ιια Ιιιἱ σάπια

οιιιια, ο οοο/αυτιά @Η “Με ιιιο-ιιαοι Μια Ιε ιιοπαιιοπι ιοι·ο

[απο ω Με ρισάα·σ.ιιοιι.

(ιιιο,ι αριιιο).

μι Μαιιοιιο, ο Βιιιαιιά, νοιοι. 8οιιρι. οι Μοιιιιιιιιιιιι. Ωοιιοοι.

ιοιιι. 1., οοΙ. 657 ο 658. - Εάιι. ριαοά.

Εάιιιιιιι οι ιαιιοιιαιιιιο άιειιιιιιιάιιο ριοιιαιιιι·, ιιι άιιοιιι

αάιιιοιιιιιιι ματια νοιιιιιιιιε, Πα οι αιιιοοοεεοιιιιιι ιιοειιοιιιιιι

ειιιιιιια ειιιι·αιο άοιιιιιιιιιε; ιιιιάο άιιια ιιοο ιιιειιεειιιιιιιιι ιιι

ιιιιιιιιάιιο ιιιιιοιιιι, οαριοιιιοι ιιοιιιιαα ριαοεοιιιιιιιιι Μάιο

ιιιιιιάιιο ιιιαιιάαιο οιιιαιιιιια, άιιοά οεο )νιιιοιιιιιιε ειαιια Βοι

Καιαιιιαιιιιε αιοιιιοριαοοριιιι ω), ιιιεριιαιιιο ειιιιιιιιι οι αοιιιιιιι

(1) ιι 8.ιι.·ιιιιο, άι οιιι ιιι ια ιιιοιιιιοιιο ιιι άιιιιιιιο ιιιοεο, ιιι οιο

ιιαιιιιιιιοιιιο ιιειιο ιιιιιοο οι Τοιοιιιιοιιο ιοεοιο άι ι1αιιιιιιι, ο ιοειιο,

άομ ια ιιιοι·ιο ιιοι μάιο, ιιοιιο ια ιιιιιιια, ο άοιια ειια ιιιαάιο Ράου

ιιιιιι, ο οι ιιιιο πιο Ι·ιοι:οιιιιιι οά 0ιιιοι:οιιιιιι Βιιιιαιο. Μοιιο οοιιια ρι·οιο

(οποια), ειι ειιοοοάοιιο πιει εονοιιιο άοι ειιιάιοαιο ιι ειιάάοιιο Οπο

ι:οιιιιιι. (Σκιά. Τοι.Δ, μια". Βάσει. ιισι .9αι·ά. ΙΙΙ., νο!. Π., με. 161.,

ο νο!. ΙΙΙ., με. 154). ι

(9) 8'ιειιοια ιι ιιιοεο ριοοιεο άοιια άπο· (ιιοιεο, οιιεοιαιο) ιιι

ειιιιικ.

(δ) Επσιιιι Μάταια.: ω, οιοο πιοιιο .ιενι:οι ριοΙε. Ι.α μιοια που:

ΜΒΜ ιιιια ειιιοομ άι οιιπιισιια.
(4) Οιιι·αιοι·ια ιιι σωεω, άιιιιι·οιιο άοιια ιριονιιιοια οι Βαιιιιια, άονο

ιιοιεονα ειιι ι'αιιιιοα 0ι.ιιι.ι ιοιιιαιια, μι Ρ.ιι:ειιιιι, ιιά οεει 'Εκοιμ

Νοιιιι. Βιιι ιιιιοπιο άοιι'αιιιιοα ικά αι (ποια ιι άιειιοιιο ριοεο ιι ιιοιιιο

αιιιοιιοιιιααιιοο άι Επι", οά επι Βιιιαιοιια, Μαιο νι ανω πιει

άσμα ιιιι 0ιιιαιοιο, ιι άιιιιιιι ιιιοπιιιιιειιανα ι ιοάάιιι ο ια ειιιειιιια ο

ιιοιιιο, ο μι· ιιιιιοιιιιι άοι ιοεοιο άοιιιι ρι·ονιιιιιιιι.

(5) Νου οια ριιι Ιιάοιιιαιιάο, πιο Βοιιο ι'Οροιαιο οά αιιιιιιιιιιειια

ιοι·ο άοιια οιιιοεα οι ε. Ματια άι Ριεει.

(θ) οι Βιιειιοιιιιο αιοινοαι:ονο οι Ωαειιαιι ιιο ποιο ιαιεο οοιιιιο μ!

Βιιιοπιιτιο Βιοριαβι:ο ιιοί διι·ιιΙι ιιιωικ, νο!. Π., με. ι55. Μάιο

ραιοιο, οιιο ιιοειιοιιο, εοιιιιιια ροιοιει αιεοιιιοιιιαιο, οοο ιιιια ριοεοιιιο

άοιιαι.ιοιιο ανοεαοιο μοιοάοιο άιεειάιι ο ιιιι ιια ι ιιιοιιαοι άοιιαιαιι ,

ο ιι άοιιαι.οιο, ο ειιοι ριοάοοοεοοιι. Ιιοιεο ιι°οιαιιο σου” ια ιιιοιἑι

άοιιο άοοιιιιο άονιιια αιι'αιοινοεοονο, ω» άιιι αριιιοεαο οι νοάο άο

ιιαια αειι ποιοι ιιιοιιαοι , ι άιιαιι ριοιιιιιιιιιιιοιιιο ανοαιιο μι· ιιιάιιιιο

Ροιιιιιιοιο ι'αιιιιιιιιιιειιαιιοιιο άοι εαειαιιιοιιιι ιιιιιια οιιιοιια οι ει. Βα

ιιιιιιιιιο. ·

ιοειιι ριοιιιάοιιιια, ιιοει ιιιιιιιιιιοια ναιιαάιιο οοιιαιιιιιια, Ιαο

ιιιιιιι εοιιιιια οιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιε, οιιιιιιάιιιι αιιρριοαειο ιιιοιιιιιιιιο,

ιιι Βιιιιε οιιιιιιροιοιιε ιιιιααιοιι άιειιοιιιι, οι ιιι άιο ειιιιιιιιιιια

ιιιοιιιια ιιοαιοιιιιιι Υιοιοιιε οι Βιιιιιιιιιιιι ιιιαοειιει οιιιειαιιι αιι

οιιιιιι ιιιιροιιι ιιιαιο, ιιιαιαιιιο οι αειιιιιο άοιιιιιο Ροιιο αρο

ειτοιιοαο ειιιιιιε οαιιιιιιαΙι αιάιιο ιοεαιο οι, ιοιιια άιο μια Ρα

ειοιια, νιάοιιοοι ιιαιοιιάιιι αριιιιε, ριοοιιιιιε οιιαιιι Βοιοιιεαιιι

ριιοιιε, οιιιιια ιιιιιια οι άονοιιο οιεα ιιοε ιιιιιιια ιιιιειαε αιι

οιιιιιιιιιια νοιιεειιιιο εοιιιιι, οιιιιιιιιιιιάιιο Γιαιιιιιιι ειιιι εο άο

ειιιιιιιιιιι, άιιοιιιιιι ιιιαιιιιι εοοιιιιαιιάιιο οοιιιιια ιιιιιιιιιι, αιιι

ιιιαιιιάιιο οοιιιιιιιει, ιοεαιιι οιιαιιι ιιιιιιοιε ιιιιιιιιιιι(8), αιάιιο

οιιιιιιιιιιι ιιαιιιιιιι ιμιιιε, οοιιεοινανοιιιιι οοοιοαια.ιιι ε. δαιμ

ιιιιιι, ιιι άιια νιάαΙιοοι οοοιοεια, ιιι ιιι ιιιιιιιο ιιιιιιιιιιι ιω

ιιιοιιιιιιιι μι, αιιαιο ιιιαιιια ιμιιιε οα:ιοειαιι ιιι ιιοιιοιο Μια;

ιοιιιιιι αροειοιοιιιιιι Ροιιι οι Ραιιιι εαιιοιιάιιο νιωθω ιιιαι·

ιγιια ιιιοιιααιοιιι Μα.ιειιιοιιοιε ριοριια ιιιαιιιι οοιιιιοοιιινι, οι

ιιι οιιιιιιε άοιιιοορε άιιαοειιο, οιιιιιιεάιιιι οοιιιιονοιεια μιιιιιια

αιιοιοαιιιι, ιμο άιο οοιιεοοιαιιοιιια, ιιιο αιιιοιο οιιιιιιροι.οιιιιε

μι, οι ·ριο εαιιιιο αιιιιιιαο ιιιιιαο ειιριαάιοιαιιι οοοιοειαιιι,

ιιοιιιιιιο οαιιιιιιαιι αειιιιιιο, οιιιιιιάιιο οοιινοιιιιι πιαιοπιιίιωι (θ)

ιοιιιιε ιειιιιε ιοιιαο, οιιιιοιοιιιιιιάιιο οιοιιοοιιιιιι, ιρειιι οοο

εοιιιιοιιιιιιιια, ιαιιάαιιιιιιιιε αιάιιο ιιιιιιαιιιιιιιιε, ι)οιιιιιιο ι)οο

οιιιιιιροιοιιιι, οι ιιιιαιαο Μαιιαο ειιιιιροι ιιιιειιιι, εαιιοιοάιιο

νωιοιι ιιιαιιγιι, οι αιιιιαιι Ιιοιιιιιιο, οι οιιιιιι εαιιοιο οοο

νοιιιιιι ιιιοιιαειοιιι Μαεειιιοιιειε, άοιιανι, ιιιιιιανι, αιάιιο σοι

ιοιιοιανι, οι αιοιιι άοοιοια εαιιοιοιιιιιι Ραιιιιιιι αιιιιιιοιιιιιι,

ριινιιοεια οιιιιι ιιιάιιιια ιιιοιιαειοιιια, οοιιριο ριαοαοιιιιε μ

ειιιαο ιιιιιιιε οοιιοοεει, εταιιιοιιε ιιι αιιιοι:ιο οι οοιιιροι ιιι

ιιιιιοι ροιιιιαιιοαι εαιιοιιιιιι οι ιιιιοιιιιιι αιιαάιιο οιιιιιι ιιιάιιιο

ιιιάιιιο οι οιιαοιιοιιο (πι). Με νοιο οοοιοέιαα,' άιιιιο αιι απια

οοεεοιιιιιιε @ο οοιιαιαο ειιιιι, οοιιειιι ιοιιοιο άιιο αιι ω.

άαιαο ειιιιι, ιιιιιιι οοιιοοεειοιιο, αιάιιο αιιοιοιιιαιο ιρειιια σαι

ιιιιιαιιε, οι ιιιαιαιιιιιιιιε άιιοιιιιε οριεοοριε άο θιιιιε.ιιιοιιιο οι άο

Β. Με” (Μ), οιε ιιαάο αιάιιο οοιιοοάο, οιιιιι οοιιεοιιειι οι οοο

ιιιιιιαιιοιιο οιοιιοοιιιιιι ιιιοοιιιιιι, άιιοιιιιιι μα: ειιιιι ιιοι:ιιιιια:

Βοοιοεια νιάοιιοοι δ. Ειινιει ιιο Νιιιαα, οι 5. Ροιιι (ιο Ρι

εοαάιιι, οι οοοιοειαιιι θ. ι.ιιοιιοιι ιιιι Ραιι, οι δ. Μαιιαο (ιο

νιιιοαα, οι 8. Μιιιιαο ιιο $οιιοι, οι 8. Ροιιι άο 8οιια, οι

5. Αιιιιιοαο οι 8. Αιιαιιιαο άο Ροιιιι, οι δ. Μαιιοο άο Ροιιιι

εαιιε, οι οοοιοειαιιι δ. Βιιιιιιο άο Μοιιι, οι 8. νισιοιιω ιιο

Νιιιαιιι άο Πιιιιιια, οι 8. Μαιιιιο άο Αιοιι, οι θ. Μαι·ιαο

άο (ιιρρι, οι 8. Αιιιιιιοειι άο Πια, οι Βαιιιαιαο άιι Αάιια

ιι·ιειάα, οι 8. Μαιιαο άο Μαιεαιιιιει, οι8. Ροιιι άο Βιιιιια,

οι 8. δαιναιοιιε οι 8. ι.ιιοιαο ιιο ι1ινιια., οι 8. ΡΜ ιιο

(7) Πει άιιοειο ρααεο οι ιιιονα , οιιο Ριειιο Οαιάιιιαιο ο Ι.οεαιο άιιι

Ραμ ιιάιιεεο α οοιιοοιάια ι'αιοινοει:ονο ο ι ιιιοιιιιοι, ο Γεω οοεεαιο

ιο ιιιι.

(8) ΙΙ 0ιιιάιοο Μαιιαιιο, άι οιιι ει μιια ιιι άιιοειο ιιιοεο , α Τοι

οιιιιοιιο Π, ιοεοιο οι ιιαειιαιι, ιι άιιαιο ιιεο ριοιιιιεοιιαιιιοιιιο άιιοιιι.ι

άιιο ιιοιιιι. Α ιιιι αρραιιιοιιο ιι εοειιοιιιο άιριοιιια Ν° ΧΕΝ.

(θ) Μάιοι·αΙιαπι , οιοο άιει ροιεοιιαεει ριιι ιιοιονοιι, άοι ιιιαεειοιοιιιι

άοι ειιιάιοαιο οαειιαιιιαιιο.

(ω) Ροοο αναιιιι άιεεο ιι άοιιαιοιο, οιιιι Πισω ια ιιιοεοιιιο άωιαιιοιιο,

αιιιιιοιιο ιοεειο ιιοιιοαια, ο ιιιιιοεαιι ιιοιι'αννοιιιιο οειιι άι5μια, οι!

οπιπισ άοιπσφ.ι άιιιω.ιιιο, οιιιιιιιάιω οοιιιιοναι.ιιιι μπιιιισ αΙιοιαιιιιι·.

@ιιι οια ριοιιιιιιιο άι ιιιαιιιοιιοιο ιιιιοιι ι ιιιοιιαοι άα οειιι ιιιοιοειια οά

οειιιιοιιο; ιιι οπιπ·ι ιπάιιιεωάιπε οι αι·ασιιοπε. Βιιιιάιιο ιο ιιιι οιο

εειειοτιιι ανιιαιιο μι οεεαιιο ιιιι;οιοεει ροοιιιιιαιι.

(ιι) Ριοι.ιο νοεοονο οι Βιοαιοιο, ο Αεοειιιιο νοεοονο οι ε. Οιιιεια,

ω» ει νοάοιιο εοιιοεοιιιιι αι ριοεοιιιο άιριοιιια. ιι ριιιιιο οια ουσια

εαιιιιο άοιι'αιοινοαοονο οι Τοιιοε, οά ιι εοοοιιάο άι άιιοιιο οι Αώο

ιιια. οι Λεοοιιιιο νοεοονο άι α. Βιιιαι:α μιια οοιι οιιοοιιιιο ιι άοι.ιο

εοιιιιοιο άοειι αιιιιαιι Βοιιοάιιιιιιι, απο. νι., ιιιι. 78., ιιιιιιι. 93.,

με. 45. ' ι ι
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Ροιι!, ε! 8. Ε!ιν!ε! εε Ωιιοτ!, ε! 8. Ι.ιικιιτ!! εε Μεοτο Ο), ε!

ιιιεε!ε!ο!ειιι εεε!ιιιοε !!ιε!ε!ε θ!).

Ε! οιι!ε νετο !ιοιιο εοιιο!!οιιετιι ιιιεοτιι !ιι!'τ!ιιρετε νο!ιιετ!!,

οιιο!!ιειιιο!!ε ε!οε!ο 1'ετ!ο!ιιτ, ε! ε!εο! Ιιιεοε !τοε!!οτ !ιι !ιι!'ετιι!

ροετιο εοιιιιιε!ιιτ. Αε!ιιιιι εε! !ιοο οιιιιο εοιτι!τι!οιιε !ιιεοτ

ιιο!!οιι!ε τιι!!!εε!ιιιο (!Χ!!!!!!, !ιιε!ε!!οτιε Χ!!

Εεε 0ιι!!!ε!ιιιιιε Ιίοτο!!!οιιιιε οτε!ι!ερ!εοοριιε εο!ιεετ!ρε!.

Εεε Ν!εο!οοε εοιιοιι!ειιε ειι!ιεετ!ρε!. Εεε Ποιιε!οιι!!ιιιιε ρ!!!

!ιοιιιιε δ. Ρε!τ! εε Μεταπι€ι!ε (δ). Ε8ο ρτεε!ι!!ετ $ετε!οε εε

Βενε!τοτιο ειι!ιεοτ!ρε!. Εεε εοεετεοε Μοτοε ειι!ιεοτ!ρε!.

Εεε Ρε!τιιε !!οιιιοιιοε εεο!εε!οε εοι·ε!τιο!!ε ε! !εεο!!ιε οοιι

εειιε!, ε! ειι!ιεετ!ρε!.

Εεε ερ!εεοριιε ΑιιΒιιε!!ιιιιε 8. !!ιε!οε εοιιεειιε!, ε! ει!!!

εετ!ρε!.

Εεε Ρε!τοε ερ!εοοριιε εε θιι!εοτεο ειι!ιεετ!ρε!.

Εεε Βετο $οετ! Ρο!ο!!! εο!ιε!οοοιιιιε εοιιεειιε!, ε! ειι!ιεετ!ρε!.

Εεε 8ετε!οε εε Ειιτο!!!οε.

ΧΧ!!.

Αιιιρία εοιια:ίοι!ε ε!! εαεο!ατί, !εττε, ε εετεί, [ο!!ο Μ!!!

ε|ιίεεε σπορείοτε ε! δ”. Ματ!!! ε! Π!!! ε!! ΐ0ιτοιΙΠ0ιτ10 Π.

τε ε! ()ερ!!ετε, ε εεε ωσεί!!! Ριιιε2ιο.ει οι Ι.οοεοιι, ω!

Ιοτο βο!ίο δοεΙοιι!!πο. -

(ιιιε,...·...,!4η.

Πο! Μιιτο!οτ!, Ατι!!ει. !!ο!., Μεε. Δεν., !οτιι. Π., Β!εεετ!. ΧΧΧΙΙ,

σο!. 1053. 1054 ο εεε. Με!. ρτοε!!.

!ιι ιιοιιι!ιιε !)ε! Ρο!τ!ε ε! Π!!! ε! 8ρ!τ!!ιιε $οιιο!!. Εεε

Με!!! Τοιιοοτοιιι εε διεπει!! οιιο! !!!!!ι πιει! !)οιιιιιι θιοε!οιι

!!τιε /ι!ε!ε τω!!! ρο!ε.ε!ειε εε Τεττε Ιία!ετεεε (ε), ε! οιιο! πιο

!!ετ! τιι!ο εοιιτιο Ρι·ει!οεο εε !.οεοτι, ίοο!ο !ιοιιο !‹οι·!ο ει!!

εε!!ο!!! !!!οτ!!ι. ε!! Ρ!εοε: οιιο!! εεε εοπιιίεα!ίο εε Ρει!ιιια

ρτορ!ετ !!ειιι!ι, ε! ρτο οιι!ιτιο ιιιεο, ε! ρτο οιι!ιιιο!ιιιε ρο

τειι!ιιτιι ιιιεοτιιιιι, εο Η!! ο !!εοτε!ιιιιι Ποε!ιιιιι σε!!! ιιιιι!!ετε

εεε, ε! οιιο! 1ι!!!ε ειι!ε, ε! ιιιιιιιιι !το!τετιι ειιιιτιι επι!!! !!!!!ε

ειι!ε; ε! !οοο!ι στι!!! ιιιιι!!ετε ειιο, ε! !!!!!ε ειι!ε ; ε! Α!!ιοιιι

Μειι8οιιε οτι!!! τιιιι!!ετε ειιο, ε! 1!!!!ε ειι!ε; ε! Ροεο!ιοε!ιιιιι

οιιο! 1!!!!ε ειι!ε; ε! !!!!!ιιι!!!ιιιι ειιιιι 1!!!!ε ειι!ε; ε! !!!!ιι!!!ιι!ο

(1) Ωτεεο εε!ι!ιο !εεεετε! Μεαιιο, πιο!! ρετο Δίαιτα.

(ο) Μεε!ε!ο!επι εεε!ιιιοε !ιιε!ε!ε. 0ο ειιεε!ε ροτο!ε ει! εεειιεε ιιοιι

οοειιτοικιειι!ει ε!ιε ! τεμ!! ροε!ινοτιο π!! οτε!νεεεον! εοΒ!!οτ!!οτι! !ιι

εεε!ιιιο εε! ίτιι!!!, τς!οοε!ιε ε !ο ιτιε!!ι ορριιτι!ο ε! ειιεε!ο εεε!ττιο, ο!!ο

0ιιο!!ε!ιιιο εοτιο ο! τιιοιιοο!. Με εε !ο ιιιεεεε!ιιιο “Με ροεο!ο, ο ρε!

!εττειι! οιιτιοεο! ο!!ο ε!ι!εεε εοτιο!ε, ο ρετ ι·ο!;!οιιε εε!!'οιιιιιι!τι!ε!ι·ο

ι!οιιε ει!! εοετοιιιειι!! ο! εο!οτι! ο 1!!!!ιο!!, ε!ιε εο!!.!νοοεετο οιιο! !ετ

τετι!, ιιοτι ε! ριιε τ!!ενοτε !ιι νετιιτι ιτιοεο ε!!! ρτεεετι!ε ε!ρ!οιιιο.

Ωετ!ο ρετ!! ε, ε!ιε ! !εττειι! οιιτιεεε! ο!!ο εε!!ο ε!ι!εεε ετοτιο ρετ Ιο

τιιιι88!οτ ροτ!ε εε! εεττιοτι!ο εε! τεμ!! εοε!!οτ!!οιι!.

(8) Ι.'οε!εττιο ν!!!οιτε!ο τι! Νιιτοιιι!τι!ε ρτεεεο ο Οοε!!οτ!, ε!ιε τιε!

1119 ετο Ρ!ενοιι!ο, εε οτο ε ρτε!ιετιεο οοιιοιι!εο!ε.

(ε) !! Μιιτο!οτ! ορρεεε ο !ριεε!ο εοτ!ο !ο εε!!ο εε! 10'70, ο!!τ!!ιιιετι

0ο!!! ο! 'Ι`0ι°ε!ι!!.οτ!ο ε!ιε τερτιονο !ιι Οοο!!οτ! ιιε! 1068, ε!οε ο Τοτ

ε!ι!!οτ!ο !. Με !'εττοτε ε τιιοιι!!”εε!ο, ρετε!ιε 'Ι'οτε!ι!!οτ!ο Ι. ε!›!ιε !τι

πισω!!! εε!!ο!! Ι/ετ! ο Ι/ει·τι, ε !! Τοτο!ι!!οτ!ο εε!!ο ρτεεειι!ε εε!!ο

ι!οτιε ετο ττιοτ!!ο οι Ρτει!οεο ε! Ι.οεοτι. 0!!τε ο ε!!! εεεετιεο !ριεε!ο

ε!ρ!οιιιο ιιτι ο!!ο οι ερ!εΒοι!οιιε ο οοιι!”ετττιο εε!!ο ειιο!!το σετ!! ε!!!

εοιιο!ε εο Τοτε!ι!!οτ!ο 11 ιτε! !!08 ο!!ο ε!εεεο ε!ι!εεο ε! Ρ!εο, ε ιιι!!

τι!!'εε!ο ο!!ο εε!ι!ιε τ!!”ετ!τε! ο !ιι!, ε ιιοιι οε ο!!το Τοτε!ι!!οτ!ο. Ο!! ορ

ροιι!οτιιο !ο εο!ο εε! 1119, ρετε!ιε οι !ο!ε οτιτιο ε! ε!εε Ιο!!ο τιε!!ο

ετοιιοε!ιε 8οτεε.

(5) Ε εε ιιο!οτε! ειιεε!ο !!!ο!ο ο ιι!!!ι!ο ε! Ροεεε!ε ε! Ποο!!οτ! (Ρο

Βα!εσ εε Με ΙΙα!ατετε) ε!ιε ρετ!! τιοτι ε! τ!!ενο ε!ι!οτοτιιετι!ε εο!!ο

απο, εε ορριιτ!ειιεεεε ο! τε!ιο!ο Τοτε!ι!!οτ!ο, εννετο ο! ε! !ιι! εε!!ο

Ποε!οιι!!ιιο. ·

ιιειιι στι!!! !!!!!ε ειι!ε; ε! Ιο!ιοιιιιειιι Ριιριιεειτιιιιι, ε! ειιοε

ιιερο!εε ειιοε; ε! Υ!τιιιιι!ιτ!ε!ιιιιι οιιιιι !!!!!ε ειι!ε; ε! Ιο!ιοιι

ιιετιι Ρετο, ε! Ρε!τιιιιι Δε!! ροτεοτ!ιιιιι ειιιιι ιιιιι!!ετε ειιο

ε! !!!!!ε ειι!ε; ε! Πεε!!!ο εε Ατιιοοιι Ποε!!ι, ε! Εοιι!οιιι ειιιιι

!!!!!ε ειι!ε. Ε! εειπί!εω δοοει·ριϊ ιιοπιέπε, εε!!ο εεει!!ο; ε!

Μι!είοι!ειπ !!οιιοι!ιε (θ). Ε! Γετ!! εε νοειιιιι !ιιε!ο!ε; ε! εεε!!

οε!!ιιιιιιι εε (Σιι!ι!ιιιιι εε ν!οιιι εοτιιρ! εε Βοτοο; ε! εεε!!

εε νοειιιιι !”ο!ειιτιι; ε! νοε!! ε!τεο νοειιιιι !!!ιιε ιιειριε εε

εοτιιιιιιι εε !!Ιοτετο; ε! εεε!! ο !ιτιιοιιιιιιι εε 'Ι'ειι!ο; ε! οτ

τεε!ο! τω!!! εε Βοεεοτ!. Ε! εειιι!!αιιι Με!!! δ'αετιεί εε (ἔτο

!ετε εε !Ιοεεετ!ε. Ε! !ειιε! ρετ τεο!ιιιιι ν!ο εε οοιιιριιτιι

εε $!ετιι!; ε! !ιιεε εε !`οιι!οιιοιιι εε θιιιιο, ε! οε 1“ιιτι!οιιο

ο Βιιοιιτιοεο; ε! Ιετ!! !τιεε εε οοιιιριιιιι εε !!τειι!, ε! νετ!!!

!ιιεε ν!!! οε Μεσοι εε Βοεί!ί (Ε, ε! ο Μετα!! εε Ιοοε(8);

ε! ίετ!! !ιιεε εε τιιοιι!ειιι ιιιοτιιιιιιιι (θ). Ε! ο!!ο!!! εειι!!!ειιι

!)οιιιιο, ε! !ιι!τειιι! !!!! ι!!οι·ί!ιιαε. Ε! σε!!! !!!! οπο!!! ρτο. . . . .

ειιτιιιιι; ε! ω!!! Η!! Βοιιε!ε Μοτ!ε εο!!ιιεπ εε Βιι!οτιιιιι!, ε!

οειιοιιι εε Μ!πο εε 8ιι!οτιιιιι!. Ιιι!εετοτιι !!!οιιι εεε!. . . ..

οιιο!!! ίεο! οε εοε!!εο!ο. Ε! εο Η!! εοιιιεε!!εοτιι εε ί!οιιιιε

!ιιιιι, οιιο!!! !ιο!ιεο οιιιιι εοιιιι!εε!!ο Ποιτι!!ο!!ο). Ε! νετ!!!

εε νοεοττι !ιοτεεεο. Ε! !ιοτιο !ιιειι!οιιι εε Μ!!!!οτ!ο εε Ι!!!

ιιιετι !ιι !!ιιιιι!ιιε. Ε! εοπιεε!!εο εεττ!! οριιε εοιιιεε!!εοιιι εε

!!!!ιαι!επεε εε Α!ειιο, οιιο!!! ροτ!!οτ οιιο! εοιιιι!εε!!ο Πο

τιι!!ο. Ε! εοιιιεε!!οοιιι εε Ρο!ιιεε εε !οιιΒο !ιι Εεττο εε

!(οιιιιιττο !ιι ιιιιιιτιι ειιΙιί!ε, ε! εεειεε!!εοπι πιοικίεεεει "Με,

ε! εοιπεε!!εο εε πιοιισειιεεω7. Ε! ν!τιεοιιι εε Βοιι!ιο!!τι!. Ε!

εε !!!! Ρε!τιιιιι Μοιιοο οιιο! ιιιιι!!ετε ειιο, ε! !!!!!ε ειι!ε.

Ε! εε !!!! εεει!ίεα!ίε εε Λε!ία; Ατιοο!ιο Μοοεο οιιο! οιο

!!ετε εεε, ε! Ι!!!!ε ειι!ε, ε! Ι!!ο κατ!! ΜΜΜ; !οτε! Μοτ!ο,

ε! τιιιι!!ετε εεε., ε! 1!!!!ε ειι!ε; Μοτ!οτι! Μοοεο οιιο! ιιι!!

!!ετε ειιο, ε! 1!!!!ε ειι!ε; Ποε!οτι!!ιι! Μοοεο ειιιιι ιιιο!!ετε ειιο,

ε! !!!!!ε ειι!ε; Π!ροτ! Μοεοο σο!!! ιιιιι!!ετε εεε, ε! !!!!!ε ειι!ε;

Ποε!οιι!!ιιε Ριι!!ο οιιο! τιιο!!ετε ε!ιο, ε! !!!!!ε ειι!ε; Ρε!τιι

Μοεοιι στι!!! πιιι!!ετε εεε, ε! !!!!!ε ειι!ε; !!!ροτ! Μοεοιι ειιιτι

σ

(ε) Μαπε!οπεπι 0ιι.ι.τοιι€.τ, ε!οε οιιο!! τιιιι!!ετι, ο τ!ιιτι!οτιε οι ροτεε

ε!ι!ε εοεε, ο!ι!!ο!ε ε!ο!ι!!ιιιετι!ε εο Ιοιιι!ε!!ε οι εο!οιι!, ε!ιε ο!!ετιεε

νοιιο ο! !ονοτ! εοιτιρεε!τ!.

Ο) Ιειειιιιι εε Βα8!!ί, οεε!ο - ροτ!ο εε! ροεετε οι Βοε!!!ο - Μαι ε

Ιαετι εε!!ο εοττιιι!οτι! εε! !ε!. !!ιτι!ια.

α!) Μετα!! ει: Ιεαε. Ι.ο εεε!ετιο:!οιιε ε! τιιιεε!ο Νοι·αο!ιε εε!!ο ιιοττιε

ε! Νοτοε!ιε εε Ιειιε, ο Λεω· ε!ιιιοε!το !:!ιε !! τιιεεεε!ιτιο ετο τ!!ειιιι!.ο

ρετ οιι!!ε!ι!εε!ιιιο ο! !ετιιρο εε!!ο εοτιοι!οτιε; ο ρετ !ο ιτιετιο ε!ιε

ονεεεε εετν!!ο ε! ο!ι!!οι!οτιε ο τ!εονετο ο ειιο!ε!ιεειιτιο εε! ρ!!ι τ!τιοτιιο!!

ειιρ! ε! !τ!!ιίι ιιοιιιοε! τι! ροε!οτ!, ε!ιε ρτ!ιιι!!!νοτιιετι!ε ρορο!οτοιιο !ιι

8οτεεειιο.

(θ) Μοιι!ετιι ιιιοιιιιιιιιι, ε!οε τιιοτι!ε ετοτιεο, εε ειρι!νο!ε ει! !ο!!ιιο

ΜΜΜ!! πιαετιιιιπ.

(10) @απο Ιιαὐεο σα!!! εοιιιιίεεΙΙο Εοιιιίω. νεο! ε!τε, ε!ιε !! εστι!!

!οτε Τοτε!ι!!οτ!ο Π, ε εο·ιιι!!εεΙ!ο Οοιιι!!ο, !! ειιο!ε Ιοτεε ετο οι !ιι!

ι!ο ο Ιτο!ε!!ο, ροεεε‹!ενοιιο !ιι εοτιιιιιιε !! εοεο!οτε (εοιπα!!εαπη ε

!ε !εττε εο!οτι!ο!ιε οι Ποιιιιε!ο.

(11) 0ο! εοτιο ε!ε!!τι!! εεε εοεο!οτ!.Ι.'ιιιιο ετο ρτο!ιο!ι!!τιιετι1ε τι!!!

ρ!οτιο, ε ν! ετοιιο οιιιιοεεε !ε !εττε εεε!!ιιο!ε ο!!'ο8τ·!εο!!ιιτο, ρ. ε.

ι·οιιιρ!, οτ!! εε., εε ε εειιοτιι!τιο!ο εοεο!οτο ιτιοεε!οτε ο ρτ!τιε!ρο!ε

(εοπιεε!ίεεπι τιιαπο!οπειιι ιιια!οτέ); ε !'ο!!το εοτεενο τιε!!ο τιιοτι!οετιο,

ο τιε!!ο εο!!!τιο, εονε Ιοτεε ετοτιο ! !ιιοε!ι! εεε!!ιιο!! ρετ !ο ροε!ιιτο

εεε!! οιι!ιτιο!! (εοιπωΙ·ίειι εε ιιοοιι!ιιπεα).

(19) 0ιι! εοιιο τεε!ε!το!ε, ε τιονετο!ε οιιο ρετ οιιο !ε νοτ!ε Ιοτιι!!;!!ε

οεεε!!ε ο!!ο ε!ε!ιο, ε!ιε !'οεενοτιο ροτ!ε !τι!εετοτι!ε εε!!ε !εττε, εο

εο!οτ!, ε ν!ειιε εοιιιρτεεε τιε!!ο ‹!οτιοι!οιιε. Ι.ε !οιιι!ε!!ε ε!ιε ε! !το

νονοιιο !ιι ειιεε!ο εοτιε!ι!οτιε εετν!!ε , ε ε!ιε ροεεονοιιο ιιε! εοιιι!τι!ο

ω!!! Ω!ι!εεο Ρ!εοιιο !ιι ν!τ!!ι εε!!ο ρτεεετι!ε εοτιοι!οιιε, εοττιττιονοιιο

!ιι !ιι!!ο ο νει!!!ε!τιτριε. Β ε!εοοιιιε τ! ε !ο εοΙο !τιε!εοι!οιιε ιιοττι!τιο

!!νο εε! εορ! εε!!ο Γοιιι!ε!!ε τιιεεεε!τιιε, ε!οε εε! ροετ! ο εε!!ε πιο

ετ!, ε ! Μ!! ν! εε!!ο Βετιετο!τιιετι!ε !τιε!εο!! απ! Ιε ροτο!ε στι!!! Μ!!!

οπο, ρετε!ὸ ειιρροτιετιεο ο!!ο ε!οεειιτιο Ιοτιι!ε!!ο ε! εοττιροτιεεεε οι εε!!

ο!ιιτριε !ιιε!ν!ειι! (ο!!ο ε οιιο ιιιεε!ο οιιο!!! ε!εετε!ο), οντετιιιτιο εετι!ο

ε!ιτειιιιιι!ο ετεο!ιιτε ιιιτιοτιε , ε!ιε ο! ροτ!·εε!!ε !ιεε!!ε ετοτιο ο!!ιια·ει!ε

ο!!ο !εττε εοιιο!ε, ε ει›νεοιιο εροιιεει·ν! εορτο !ε!!!! !ο Ιοτο ν!!ο
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498 ειπε!!! ε ε!!ντε

!πυ!!ετε εεε, ε! !!!!!ε Με; ε! Ρυ!!ε ευ!!! π!υ!!ετε εεε,

ο! !!!!!ε ευ!ε, ο! Ε!αετ! Γτε!!·! ευε, ε! !!!!!ε Με; δ!ε!επ!

!!!επεε ευ!!! !!!!!ε Με, ε! Ε!αετ! !τε!τ! ευε, ε! !!!!!ε

ευ!ε; Ρε!τυ εε $!α!! ευ!!! !!!!!ε εε!ε; ε! Τ!ευ ()ε!!υ, ε! !!!!!ε

εε!ε; Ν!εο!ε ()ε!!υ, ε! !!!!!ε εε!ε; Ατ!!εεεα εε Ρεπ, ο! !!!!!ε

Με, !!!ετ!εα! Μ!!! ευο ευ!π !πυ!!ετε εεε, ε! !!!!!ε ευ!ε;

Απ!!εε!!υπ! εαπ! !!!!!ε Με; Ατεε εε Ρεεεεε!ε ευ!α !πυ!!οτε

εεε, ε! !!!!!ε Με; Ιετε! Ρ!τε!α! εαπ! !!!!!ε Με; Ρο!τα

Οπου ευ!π !αυ!!οτο ευε, ε! !!!!!ε εα!ε; Εεε!επ!!π! Εε!!ε

ευ!π π!υ!!ετε εεε, ε! !!!!!ε Με; Ε!εν!α! εε Ι.ευ, ε! !!!!!ε

Με; Ατ!ιεεευ εε Αυ!!!!ε ευπ! !πα!!ετε ευε, ο! !!!!!ε Με;

Εεε!εα!!πε Ατνε ευ!!! !πυ!!οτε ευε, ε! !!!!!ε εε!ε, ε! εε

επε!υ. δ.!!.!υ εε δε!!! ε! !!α!!!!!!!!!, Μεινε! ε!! Ρε!!!!!!. Ε!

εε!ε! ε !!υ δεττε, ε εετε!υ ε Ευευτα εε Μεεεα! εεπα!!!ε,

ε! ε !εππε εε α!εεεα! Πε!!εεετυ, εετε!υ ε. . . . . Πο!!υε!υ,

ο! !!επα!! εετε!υ ε !!ε!τε Βεττεεεε, ε! α! αε!ε! ε !εππε

εε Εεα!επε !ε!!τ!8ε!!ε . . . . ..ε εοτο!υ ε Επευτυ π!ε!ετ!,

ε!. . . . . . . ε !εαπε εε Ρτυαεε. $!!.!υ εε Εεεε!! Με! !!!!!!!!!!!!!.

Π!! νετ!ε!ε εε Ρο!!ετ!, ε! Πε!!ετ!, ο! Μεεεπ!. . . . . . εετε!υ

ε Ε!!!!ε ε!! Βενε!!ετ!ε; ο! !οαε! ω!!! Βεεευ Με!ετ!, ε!

ε εοτε!α εε !!υπ!οα; ε! αεα!! ω!!! εε !!υ!πεπ εετε!υ ε

!!εευ εε !!υ!!!!εε; ε! !ετ!!ε! ε εε!!ε εε Τεαπετο Βε!; ο! ε.

εετο!υ ε !!!!!ε εε Τ!αε!!υ!ε!; ε! ε εοτο!υ ε !εαπε ε!! Με;

ε! !επε! ε Ευευτυ εε Ρο!τε Ρ!υπ!ε εε εε Ατ!ε!ε εε Ρε!

!υτ!, εε ππε! !αεπε!ε! ω. Ε! $!!.τυ εε Ρε!τ!! εε Ε!!ε!!!!!!!,

Κ! εααε ε εε!υε. . . . . . Κ! εααα ευ!!! ε εε!ε, εεευ ευε!α ·

εε! δε!!α εε Ραε!!εε!!ε. Ε! απ!!! εε Ι(!!εεεε. Ε! εε Π!!

!!εταυε!!!! εε Ε!!ε!!εί; Α.τ!!εεευ ευ!!! π!υ!!οτε ευε, ε! !!!!!ε

Με; !ε!!εαπε Ε!εαυ ευ!!! !αυ!!ετε εεε, ε! !!!!!ε Με; Ιε

!!!!απο εε Ο!ε, ο! !!!!!ε Με; Ρε!!ετ! Εετευ!ε εαπ! !αυ!!ετο

ευε, ε! !!!!!ε ευ!ε; . . . . .. ()ετευ!ε. εαπ! !!!!!ε εε!ε; Ε!!υ

εε Εεεε εαπ! π!υ!!ετο ευε, ε! !!!!!ε Με; Με!! εε Βε!ετ!

επτα !!!!!ε Με; !ετε! εε Εε!!ε!!! εαπ! π!υ!!ετο εεε, ε! !!!!!ε

εε!ε; Ε!!!υ εε !εεε ευ!π π!υ!!ετε εεε, ε! !!!!!ε Με; Ρο!

!ετ! Ρ!α!ε, ε! !!!!!ε ευ!ε (θ). Ε! ε!:!!!!!! ε!! δεσει! εε Εεεε!!

εε!!!!!!!!!, εε!! ε εε Με εε Εεε. . . . . αυπ!ε εε εε δεττε

εε δεπε!! (!τεαοτ!!, ε! !ετπε! ε Ν!ε!!!!. Ε! εαπ!!! ε! είε!!!ε

!!!!!!ετί εε δεσ!!! εε . . . . . . . εαα!α!εε ε! Με!υ!!! ε! εα

ι!!!!!!!ε!, εε Ατ!ε!εε εε $ε!!ε!οεε!, ε! !οπε! εετε!υ ε !εαπε

εε Ρευ!!. Ε! ε!!ε εεε!!! εε!ε!!! ε!!!!!!!ε ε!! Ε!!!!ιαίε εε Ζε!

Ι!!εί!ι. Ε! εε!ποε!!εε.εε Μ!εε!!ε εε αεεεεε. Ε! εεα!εε!!εα εε

δεεε!ι Βει!τε!!. Ε! εεπ!οε!!εα εε Ρε!!!!. Ε! ν!αοε εε Ρίεεί!!!ι

εε !!”!!!!!!!!!!. Ε! ε!! Π!! ε!! νι!!! ε!! Ζ!!ε!!!επίε; ε! ε Ιετε!

Ρ!εα!εε ευ!!! !!!α!!οτ! ευε, ο! !!!!!ε εε!ε; Ρε!τυ Εεεε!! εαπ!

!πυ!!οτο εεε, ε! !!!!!ε εε!ε; Ετευευ (!ε!επε εαπ! !!!!!ε ευ!ε;

Πε!!ε εαπ! π!υ!!ετε εεε, ε! !!!!!ε Με; Ατεεεεεα εε Κε

νε!!ε ουτε α!υ!!οτε εεε, ε! !!!!!ε ευ!ε (3). Ε! εεα!!!επ! εε

δεε!!!!!!; ε! ε!!ε εεπ!!!ε ε! Με!!! εε !!α!!!!ε; ε! εο!!!!!ε ε!

πω!!! εε Με!. Ε! εοταεε!!εε εε Ρ!!!!!!ε; ε! εε!πεε!!εε ε!!

- .δ'αι!!! 6'Ι!!·ε!!!; ε! εεπ!εε!!εε εε ε!!! εε ε!!·!ιεε; ε! εεταεε!!εε

εε Αττ!!!!!!. Ε! Μ!! εε !!ευ εε Ο!!εε!τυ. Ε! εε!πεε!!εε

(!) Μπαμ!. Ποτε!! !'εε!ετπε ν!!!εε!!!ε ε! !.ευυεε!. Ι.ε αετε!ο ε!!

Με! Ι.!!!!!!εε! ε!απ!!!!!ε!!ο, - εεπεε, εεε!!! ε!!! απ!!! !υεεε, ε! ε!! α

!αεπε!ε.

(9) Εεεε !!!!τε Δε!!! !“ετπ!α!!ο , !ε Με!! ίεεοεπε αετ!ε εο!!ε !εττε

ε εεεε!ετο (ε!!πει!ε!!Ι!!!) ε! Εεεε!! Νε !τενοτο!πε ευ!!!!ε ευ! εαατεεεε

ε!!τε ε!αε!υε , ε!!ε εααετ!επενεαε ε! ν!!!εεε!ε ε!!! !!!επ!επ! Με!!! εε

Μ!!!!!!!!!!.!); ο εεε! εε!! !ο νεα!!ε!πευε ατεεεεεπ!! ετε!!ε ευετεα!ε !ε

!!!!!!!α!!ε, εο!!εεαπε!ο σε!!! αοταε!πε εετν!!!! !!ε!!ε α!ε!!ε, ε!!ε Τοτε!!!

!ετ!ε εεπενε ε!!ε ε!!!εεε !!!εα!!!ετε ε! Ρ!εε.

(3) 8επε ευεε!ο !ε ε!α!!υο !!!α!!ε!!ε ε! εετν!, !!!!ε αυτ!!! ε!!!!!α!!!ε

εεεεα!!ε!ε πε!!ε πο!!! ατεεεεευ!ε.

εε Μ!! ε!! Μπι!. Ε! !!!!!οε ε! Με!!! εε δε!!!; ε! !!!!!εε

εε δεπε!ε Αεε!ιε!)ε!ε. Ε! αεα εααε! ίση!! εε Παω!!!

Ευ!!!!.!ε!!!, ε! αεα ω!!! Με!!! εκεί!!! εε Εεεε!!! Μετα! ατεα!ετ

Βου!!!, ε! επ!!πε !!!οε; ε! Με!!! σε!!! απο! εε α!!!!αεπκε (4).

Ε! εαπ! εεε!!!αεπ! !)εαα!εε!!υ Εε!π!!ε, ε! Βεαα!εο!!υ Ευπ

αετ!, ε! Βεπ!α!εο!!υ Ζετε!!!ε, ε! Βεα!α!εε!!υ Ατ!!εεευ, !εευ

δε!!!ε!ετ!. Ε! Κ! !!!ε εενετ!ετε, εααε! !!εαε!!!ο!πε Ιοευ

()!!τ!ε!! εε!! ευεεοε!!α Ααεε!ε!οε, !!υε!υετ Ενεπεε!!ε!εε,

εεεεε!!π Ρτεα!!ο!εε, ν!!!!α!! !!υε!υετ δο!!!ετοε, !τεεεπ!υ!π

εεεε!π ε! εε!ε δεπε!εε Ρε!τεε, ε! .. . . . . . . (5) !π!'ετπε

!α!”ετ!ετ!.

ΧΧ!!!

Μ!!! ε! Ραμ! θεε!!είε Π, Με πω!! εε!!ε ε! ει!!! εε!ε

!!!!!!ε, [τα !ε !!!!!·ε , ε!!!!!!!ε εε!ε!!! αεεεεε!!!ε ί!! δειτε!!

!)!!ε ε!!! είο!!ίε!εεε ε! ε. Ζ!!!!α!!!!!!πε εε!!`ἰεο!!! ε! !!ίε!!!ε

δείε!ε.

(!!!9, ! ε!!ε!!τε (ε!!!. α!εεα.).

Πε!!'Πα!!ε!!! , Με!!! 8!!ε!·!ι, !ε!!!. ΙΙΙ, εε!. 379, 380, εε!!. απο!!

Εο!εε!υε Εα!εεεαυε, δετναε δετνε!·υπ! Βε!. Β!!εε!ε !!!!ε

Ποατ!εο Α!!!!ε!! Μεπεε!ετ!! Εεεε!! Μεα!!!!επ!, απο!! !π

α!επ!ε Ε!!τ!ε!!, !υ!ε!!υε ευεεεεεετ!!!υε τε!!υ!ετ!!ετ ευ!!ε!!

!αεπε!ε !α αεταο!υυ!π.

Νοε ευ! ε!εαεπεα!ο Βετ!!!αε εε δ. δοε!ε εετν!!!υα! ατε

!πε!εε εεπεεε!!!!υε, υ! ε!υε !!!!εε ευ!!!!!υ!π !α!α!ετεα!εε !αοτ!,

εε ατε!ε!!ετε, ατου! Εεεε !!ε!!!!!!!, εε!!εετπυε. Ρτε!πεο πεε

ε!!εε!ο !α Ε!!τ!ε!ε ε!! Πεατ!εε Α!!!!εε, !α!ε αε!!!!εα!!!υε

επαυεα!οε, Με!! Μεπ!!!!επ! !α Μεα!ε Ε!!τ!ε!! α!επεε!ετ!απ!,

ευ! ευε!ετε Εεε ατεοε!εεε, Ααεε!ε!!εεο δοε!ε ατε!εε!!επε

!!!αα!!αυε. δ!ε!υ!π!υε εα!τα αε !πευ!ε!!! νοε!τε!!! αα!!αε,

!!ε!!αε εαπ! !!εε!!!ε, νο! εαπ! ε!!!!υε !!!εε!!!πε!πεα!ε αετ!υτ

!!ε!, ε! υπ!νετεε, !!υεο !!ι ατε!!!α!ε Κ!! !υε!ε!!επε !α θετ

ε!εε, νε! Ε!!!!!!!!!.!, !α Ρ!υπ!!!!αε, νο! Ε!!!ε, νε! ε!!!!! νε

ε!τυτα ταεπεε!ετ!απ! αεεε!εε!, εε!ε!!! νε!!!ε ε! !!!!ε!!τε εεε

εετνοπ!ατ, !α !!υ!!!αε Με!! ατεατ!!ε αεπ!!α!!!υε ευ!!!α!υε

εεαε!εαεε. Ια $!!!!!!!ν!! Εεε!οε!επ! δεο!ε!!!ε .!!!!!είαε εε δεπ!!!,

Πε!ί!!ε, δαπε!! θο·εαεεεϊ, ε! Εεεε!! ε!!!!!!!!!!!!!! εε δίε!!!!εεε (ε)

(4) Ι! εεπεε ε! εποε!!! !υ!τε!ε!ε!ε αετ!οεε εεπ!!!τε !! εεευο!!!ε.

Τετε!!!!ετ!ε εεπενε !”τε Ιο ε!!τε !ε ν!ατ!ε ε!!! ε. Ατεεπεο!0 (είπω.

εε δαπε!!! Δ!·ε!!παε!ε ). 8οτνε ε ευε!οεο ε! εποε!!! ν!!!πε οτε 7'ιιτΙ!!!ε!

Οία!!!!επί; ο !! εοα!!!οτε νο!!ο !π ευεε!'εεεεε!ε!!ε ε!Ττε!!εετ!ε εαπ!

!π!!οτε!ποπ!ε εε!!ε εετν!!!!. 0υ!πε! ετε!πε ε!!ο !ε ε!!!εεε ε! ε. Ματ!!!

ε! Ρ!εε ποπ ενοεεε ε! ευεε!ε εετνε ε! α!ε!!ε !ε α!επε ο!! εεεε!υ!ε

ε!εαεα!!!!!!!!! (Με ααα!!! πετρα ε!! Τ!!!·ε!!!·! Οία!!!!ε!!! ), α!!! ε!!ε ε!!!

!επ!ε ενεεεο !! !!!-!!!ε ε! !ετ!ε !ενετετε αοτ ε! !ο! εεπ!ε, α!!! ετα!!!

ε! Με, ε!! !!ι ευ!Ττε!!!ε εε!!'εα!!!!ε ε!!! εεπε!ετε, υ!! ε!!! ωστε!! α!

ε!εεευ!!ε εε!!!!!!επε (εἰ πω! απ!! εε!ε!!! σε!·νει!! !!ε δεπε!!! Ματ!!!

ατομα· Ι)εε!!!, ε! !!!!!!!!!ι α!ε!!); ε ε!!ε α!! !!!!τ! α!ετα! ω!!! εε!! αε

!εεεο !!!!α!ο8ετ!! !!!!ετε!!!εα!ε ε ατεατ!ε νεα!!!!!ε!ε (ε! Με!!! σε!!! απο!

α!!!!αεπιπ!). Ε! πε!!, ε!!ε !'εεεε!υ!!! !!!εαεα!!!!!!!ε ε! α!! εετνε ε! ε!ο!!ε

ε! ευ! εεατοεεε εεε !ε αετε!ε αρα!!! πετρα, Κ! Με!! τ!!! απο ω!!!

ε!!!πο πεα ευ!!!!!ε!πεα!ε !! ετ!!!ε !.!ο!!ε νετ!!!!, ε ε!!! !!εε!ε!!ε. Ε ε!

πε!! αυτο, ε!!ε α!!! !πε!εετο !ε !!!!οτ!!!, ε!!ε ε! εεεετεενε ε! Με!

εετνε, ε! ε!εε, ε!!ο Με!!! σε!!! εε!ε!!! α!!!!αεε!!!!!, αε!ε!!ε ! αενοτ!

ετεπε ε!!!ε!!!!!!! αετ επ!επο!πεε!ε βα!!!!ε!! ε εεε!!! ε! Με.

(5) 8! ε!!αα!!εεε - ε! Εεεε!!! αετ!επ! Μ!!! !!!!!!!, εε. εε.

(ε) Ε!! ε!!!εεε ε! ε. Πω!!! ε! δεσ!!! ε Ι!! ε!εεεε ε!!υε!ο ε!!!εεε ε!

ε. Ματ!!! ε! Βο!!ο!πα!ε, οε!ε!οα!ε αε!!ε ε!τεεε!επεε εε!!ε Ε!!!!! ε! Εεε

εετ! Ε!! ςυε!ε ευ! !!π!!!! εε! εεεε!ε Μ!! εεε!ε!!!ο ε!!!'ευαεεεεν! Μ!»

α!ε!οτε !υ εεευαε!ε ε!!! Βεπεε!!!!α!, !!υ!αε! ε!!! Ετε!!εεεεεα!, ο α!!!

απ!!! ε!!! !!!!!!ετ! 0επνο!!!αε!! , ε!!ε !ε αεεεεεεπε ε!!υε!!!!ε!!!ε. Ε!! ε!!τε

!τε ε!!!εεε ε! ε. Ε!!ε, ε! ε. 0τοαετ!ε ε α! ε. Με!!!!!!ετ!ε εε!ε!ενεα!!

α!!! ν!!!ε88!ε ε! 8!!!!!εεε!, ενν·ε!·ε ε! 5!!!!α:ε!ε.
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ΠΕΣ ειστ10ι.ο ΧΙΙ.

συω ροτΙΙιιοιιΙΙΙο οοτιιω. Ιιι (ΙοτοΙοει οΙο. οιο. Εμ θοΙοιεΙυο

ΒοοΙοεΙοο ΠοιΙισΙΙοειο ΒρΙεοσρυο ουΙιοοτΙροΙ. 8Ιειιυω ωοιιυιι

ωοειο. Πουο Ιιι Ισοσ οοιιοΙσ ουσ.

Ι1οιιυω'ΡΙεΙο ροτ ωοιιυω (ΣΙιτι·οοεσιιΙ Βιιιιοιτιο Βοωτιιιτιο

ΙΙοοΙοεΙοο σΙειοοιιΙ ΠειτσΙιιοΙΙο ΙίοΙοιισ. οοΙουτΙο, ΙιισΙοι. Χ!!

οποσ ΠοωΙιιΙοειο ΙιιοοτιιοΙΙοιιΙο ιιιστινιιιι ρσιιΙΙΙΙοοΙιιε ουΙοω

ΙΙοιιιΙιιΙ ΙΙοΙοοΙΙ 8οουιισΙ Ροροο οικω ρτΙωσ.

ΧΧΙΙΙΙΙΙ.

! .

θασΙίοΙσισ αι·οόσο.ιοσυσ σε δασΙΙατό άσσο α! δαρίτσΙσ ο σα

πσπίσί σε τ. @του/τα σε θοιισσα Ια ο!ιίο.ια σέ δ'. θίουαστιί

ΙΙΙ ΑτεοωΙιιο, οσο σισΙΙο £οττο, σσ.το!ιό, ρα.ιοοΙΙ , εστω ο

οσο, ζω!Γατιτιαα ΡτοττΙαπίσπο α Ιστο αιτίου σε υπ σοτιατσ

Ιαοο!ιο.<ιο, ο σί απο οαιισ!οΙα) Ιιι τίοσυστσουοα σο! Μισο σουσ

σΙίιποαιΙσ [απο α Μ , ο α! .του απΙοοσο.ιστο, σο σαοί σαπο

τιίοί, ο ιἰοἰ .τοτυί:ί το.<ιί :Ιοί θοτισυο.τί α! σίασίσο ΙΙΙατίαιισ

( Τστο|ιίΙσι·ίο Π), ρου· τΙοαρστατο Η .πιο :στοα σΙ σ'ασΙίατί.

ΙΙΙΙ9,. . . . . ΝσνοιιιΙιτο).

ΜΙ Με] στοΙιΙνΙ σΙ ΟστΙο σΙ ΤστΙτισ.

Ιιι ιισωΙιιο 8οιιοΙο οι ΙιισΙνΙσυο ιτΙιιΙΙο.ΙΙο. Ορσι·ι.οΙ Με

_ΙυεΙΙο ροΙΙΙΙσιιΙΙιυο συιιυστο, οι ΙΙΙυσ εοωροτ ιι·,.;οτο: υιισο

ο! Ιιι ρτοοοιιΙΙ ο! Ιιι ΙυΙιιτσ οοωροτ ρΙοιιειω ορυσ !)ουω

ωΙοοτΙοστσΙειω οσιιεοσυειωυτ. Ωυορτοριοτ Βου ΟυΙΙΙοΙωυε

@Με Ι)οΙ ΠοΙοτΙΙουο οοοΙοοΙο οοτνυε οιουο ΑτοΙιΙομΙοοορυο

σωστο ΠοΙ οι τοσοωρΙΙσιιο ειιιΙωο ιιοειτο ρτσρτοοΙΙιυο ιιοσ

σου νΙΙΙιιιιΙ ρτορσεΙΙΙ οωΙοΙ ιισειτΙ, οι σωιιΙυιιι Ιτειιτυω

_ουστυω οο.ιισιιΙοστυιιι, οΙ ρτσ σωστο ου οΙε ωΙοΙιΙ οι οτι

·ΙοοοειιστΙ πιοο οιιΙιΙΙ:Ιιο, ρι·ο ρτοοΙ!ιυε οι σσωΙιιΙ ΜοτΙσυΙ

.!υσΙοΙο, ουΙ .ΙειιιυοιιεΙο ρσρυΙυε ωυΙΙυω εοτνΙοΙΙ ΙιιιυΙΙΙ, τοοΙΙ

Ιυοιισσ ουω Ιιι τοοιισ ουσ; ρτσ ωοτοοσο Ιιιουροτ ειιιΙωο

ΙρεΙυε, οι σοωΙιιο ΡτοοΙοεο ιιιιστΙο ευο οι: ρο.Ιτυω ουστυω

σωιιΙυω οιοιιο ροτοιιιυω οΙΙτΙΙιυο ο! οοιιοοσο οοοΙοοΙο Βατι

οιΙ Ι.οιιιτοιιοΙΙ ΙειιιυοιιοΙο, εοΙΙΙοοι ΠοιιουΙοΙε ρτοοουΙΙΙιυο οι

ΙυΙυτΙο οοοΙοοΙτιω ΒοιιοΙΙ .ΙσΙιοιιιιΙε ιισοΙΙ:ιωΙιι Ισοσ οοΙ τισ

ωΙιιοΙυτ Ατ.τοπίτιο οι ουιιι οοοΙοοΙΙο ευΙε εΙΙ›Ι ροτΙ.ΙιιουΙΙΙΙυο

ουω σα!υου·ΙΙο (θ) οοΙΙΙοοΙ εοττΙο οι ειιιοΙΙΙΙο ουω νΙιιοΙε οι

ΙοττΙε ουΙΙΙε οι ΙιιουΙΙΙο, ουω σσωοεΙΙοΙε, 8οτ!ιΙο, ρτο.ΙΙο,

οΙΙνΙε, ροεουΙο, οιιω ΙιοεΙΙΙε οοο ιισιι σιιιιιΙΙιυε ουΙο ΜτΙ

ιιευιιο εστω., οι ουω σωιιΙΙιυο τοΙιυε ευΙε οΙ οσιισΙΙΙσιιΙΙιυε,

@ο νΙσοιιΙυτ εσυ οΙΙσυσ ωσσσ ροτΙΙιιοτο, υ! Ιιι ΙυΙυτσ

εοωροτ ρτοσΙοΙοο τοο ΙΙΙιοτο ΙιιιΙιοτιιιΙ, οΙ ρσεεΙσοοιιιι ουω

οοσοω ΕοοΙοεΙυ. Αι! Ιιοτιστοω ΠοΙ οι ευΙιεΙσΙυω ρτοσΙοΙσ

τυω οτιιισιιΙοοτυω εΙιιο σωιιΙ ιισειτο το! ιισε1τοτυω ουσοοε

εοτυω οσιιΙτοσΙΙΙοιιο, νο! τοουΙεΙΙΙσιιο: ΙιοιΙιοιιιιΙ οΙΙειω ΙΜ

Ιιι οοσοω οοοΙοεΙο ρσΙοεΙοΙοω οΙΙΒουσΙ ΙτοιΙτοο, οΙ ρσιιοιισΙ,

(τ) Ι.'στοΙνοεοσνο 0υεΙΙοΙωο, Ι“το ΒΙΙ οιΙττΙ ωσΙΙνΙ, Ι”υ ΙιισοΙΙο σΙΙσ

ρτοεοιιΙο σσιιοιΙσιιο σοΙΙο ρτοι.;ΙιΙοτο σο! ΕΙιισΙοο ΜοτΙοιιο, σοοΙτι σο

'Ι'στοΙΙΙΙστΙο ΙΙ, ΙΙ συει!ο στο εΙοΙο νειΙΙστιιιιοιιΙο οιΙυΙειΙο σοὶ ΟοτιονοεΙ

ροτ τΙουροτειτο ΙΙ τοιιιισ £ειοΙΙοιτΙΙοιιο. ΤοτοΙιΙΙοτΙσ ειναι αΙΙι σοιπιισ

πο! Ι8 εΙυΒιισ ΙΙθΊ σΙΙσ οΙιΙοειει ο ουιιοιιΙοΙ ΙΙΙ ε. Ι.στοιιισ σΙ 0οιισν:ι

ΙΙ οοεοΙειτο (σσππίοσΙΙα) σΙ ΛτεοπιΙτιο στου. εορτ. ΒΙρΙοιιιΙ ΙΙΙ" ο ΙΙ").

Οτο 8ΙΙ εΙοοοΙ οσιιοιιΙοΙ τΙοονονιιιιο Ιιι σοτιο Ισ οΙ1Ιοοοι ΙΙΙ ε. ΟΙονειιιιιΙ

εΙΙυειΙο ιιοΙ ωοσοεΙωσ Ιυσασ, σου Μισο Ιο οπο ροτΙΙιιοιιιο. Ι.'σσΙοτιιο

νΙΙΙο88Ισ σΙ ΑεεοιιιΙΙ1Ιο εστιτο ειρρυιιΙο σον'οτειιισ ειιιΙΙοοτυοιιΙο Ισ σοσι

οι€σαΙΙα ο Ιιι οΙιΙοεει σΙ ει. ΟΙονοιιιιιΙ σΙ ΑτεοπιΙιιο.

(θ) ΟυΙνοι·Μ, στο [στοπ. /στοαΜτΙ. να!. Ισ ιισΙτι Θ' ει! ΙΙΙρΙσιιιυ

Ν" Ν· σΙ ηυοοΙσ εοι:οΙο.

Η!!!

οιΙιτυο τοιτοιισΙ 5οουιισυω υτΙιΙΙτΙυιιι ευυιιι (3); οι ιιυΙσουΙσ

ρτοσΙοΙο οοοΙοεΙο ΙιοΙιοι, νο! Ιιι Μοτο εισουΙτοτο ρσΙοι·Ιι

ΙΙΙιοτο εοωροτ Ιιτι!ιουΙ, οΙ ροοεΙσοοιι, οιιοορισ συοσ υπο

συουυο ειιιιιο ροτοσΙνοΙ. ωοΙτΙοΙ ΕοοΙοεΙο ΑτοΙιΙορΙεσσροΙυε

ιισοΙτΙ σοιιοτΙιιω υιιυω Ιυοοιιεοω, οΙ οοιιισοΙειω υιιοω (4),

οι οωιιΙο ιιυο ευροτΙυε σΙιιΙωυο νσΙυωυε οι οΙΙΙτωοωυο,

ιιι ρτοσΙοιΙ οοιισιιΙοΙ Ιειω ΙιιΙυιυτο ιτυοω Ιιι ρτοεοιιΙΙ εοω

ροτ ΙιοΙιοοιιΙ, οι ρσεοΙσοοιιΙ εΙιιο σωυΙ τοουΙεΙΙΙσιιο, οιο το

;- σοωρΙΙσιιο, το! σοΙΙοιιο; οι εΙο συσσ ιιυΙΙυε ευοοοοεστ ωουε,

Ι

ιιυΙΙυε .Ιυσοιι, ιιυΙΙυε ρτσουτοΙστ, σου οΙΙιιυτι νΙνοιιε ροτ

εισιιοι Βοιωτοι ρσιοετοΙοω ΙιιΙοτοιισΙ νΙω σο ευρτεισΙοτΙοτοΙιυε

ιιτοΙοιΙο ΠοιιοιιΙοΙο, ευΙνο. τονοτοιιοΙο. ουΙΙιοΙΙοΙ ΑτοΙιΙορΙοοορΙ,

ο! ιιυΙσυωσυο Ιισο σοοτοτυιιι ιισειτο σοΙΙοιιΙε, οΙΙισιιο νο

·ΙυιιΙειΙΙο ΙτοΒοτΙΙ, οι ιισιι οωοιισο.τοτΙΙ, ΒΙοσΙσ 8οιιοΙΙ 5ρΙτΙ

Με ροτουειιυε οΙ οιιοΙΙιοωοΙΙιοΙυε ο οσιιοστΙΙο οοιοτστυω

ιιρΙουστυω ευ οορειτοΙυε. Ι'οιοΙυω οοι Ιισο ωοιιεο ιιονοω

ΙιτΙο ΙιισΙοιΙοιιο ΧΙΙ οιιιιο !!σωΙιιΙ ΙΙΙ" θ. ΧνΙΙΙΙ."

@ο (ΙΙΙΙοΙωυε ΠοΙοτΙΙιιιιυε ΑτοΙιΙορΙεοορυε ευ!ιοστΙρεΙ.

@ο Οσο ΙοιιυοιιεΙε ΕρΙοοσριιο ευιιι ΙοεΙΙο. .

Εσυ ΝΙοσΙουο ρτοο!ιΙΙοτ ουΙιεστΙρεΙ.

@ο !οΙιιιιιιιοε Βιιοοτσσο ουΙιεστΙρεΙ.

Εμ Ροιτυο ΑτοΙιΙρτοεΙιΙΙοτ ουΙιοοτΙροΙ.

@ο ΠοτιοΙοιιοΙυε ρτοεΙιΙιοτ ευΙιεοτΙρεΙ.

σου ΟιιοΙΙοτΙυε 8οιοοτσσε ευΙιοστΙρεΙ (5).

Τοοιοε ΙιυΙυε οτιτΙυΙο Ισσ σο ΠοτωτισΙιιο οοιιουΙ. !ΙοτΙυε

οπου!. Οσο σο ΡΙσιοοΙοιιοο οσιιουΙ. ΜουτΙοΙυε σο ΡΙοιοο

Ιοιιἔο οσιιουΙ. ΒοΙσΙτσιι ΑιιοοΙωυε σο Ι)σΙυωΙιει. ΟΙΙνοτ.

.ΙοΙιοιιιιοε Βοτοει. ΒουΙΙοοΙυε σο ΙΙσΙΙο. 'Ι'υσοωτοιι Βσυνσ.ε

εειΙΙυε. ΒιιιΙΙΒοσυε ΑτιιειΙσυο Πστιι·οσυε. Ι)υΒΙστοσυε. Πιστι

συΙΙυε ΙΙυΙυε ΙΙΙειτοΙιΙσ ΡΙΙσευο. ΜοτοΙιΙσ .Ιυσοιι. ΙΙιιΙσο διυ

ιισΙει. Ισο σο Μοστσιιει οΙ οΙΙΙ ρΙυτοε ΙιιΙοτΙυοτυιιΙ.

ΧΧΙ'ΙΙΙ.

(ἔ0ΝΙΜτι10 ΙΙΙ Ι.οσοσιι, σιασπα!ο ι!ί ?σττο.ιι, άσσο α!. ι›ισιιατί

σουσαΙΙΙίπί σέ Ποσα: δαο.τίτισ, σιιιίο .Ισρροι·ίτσαπσ σΙΙσ .φοτο

(στο Ισι·σ σοστίσπου!α, Ιο ο!ιίο.το σέ τι. Πανο ότι ΝυτΙΙΙ, ε.

(Ιίσυτικοί ο ε. τνσωο ία ΝυουΙΙιΙ, σ. ΕΜ ο τ. θίσιιαπιιι'

ότι θοΙΙιι, σου ασια στ” ρστ:ίστιο (σε Ισι·σ τοάσόΙΙ.

( Ι Ι 20, 2! ωειοττΙσ ).

Μ! ΟειΙΙοΙει, Με!. ΔΗΜ. Εα.ι.ιΙπ., μπι. Ι, με. 494, οοΙ. σ, οω ρτιιοσ.

ΑυιιΙΙΙτιιιΙο ΑΑ. (θ) σοωΙυσ σου, οιΙ.ιτυο $ειΙνοΙστΙ ιιοοΙτο

.Ιοευ ΙΙΙιτΙεΙσ, ο! ΙιιΙοτοοσουΙο ρτσ ιιοΙιΙο !ιουΙο ο18ΙοτΙσεο

_$

(3) ΑΙ ουιιοιιΙοΙ σοιιοΙυτΙΙ στο σοιΙσ ρΙοιισ ΙοοσΙΙΙΙ ο ΙιειΙΙΙει ΙΙΙ στο

ρσττο ο Ισι·σ οεοΙιιεΙνο οτΒΙΙτΙο Ισ ροτοοιιο οΙιο οΙΙιιισεεοτσ ωΙΒΙΙστΙ

ροτ ο,σνοτιιοιτο Ισ οΙιΙοεο σσιιιιιιι, οι! σιωωΙιιΙοιτοτιιο ΙΙ ρΙιΙτΙιιιοιιΙσ.

σου οσιιοοεοΙσιιο οτει οικου ΙιιιμοτΙειιιΙο, ροΙοΙιο τυπο :ιεεειΙ ρτοΙιιιΙ:ΙΙο

σΙισ οσωρτοιισοοεο οιΙοιισΙο Ι'ειιιιιυΙιιΙεΙτοιΙοιιο σοΙ εισιττοιιιοιιΙΙ.

(4) Μι σσιιειιΙουο οτει Ι'οΙΙο σοΙΙ'οτοΙνοοοονο θυ8ΙΙοΙωο εοΙΙσ Ισ οοΙΙ

_σΙιΙσιιο σΙ πι: οιιιιυσ οοιιισιιο σο ρτισειι·οΙ σοΙ σοιιιιιιιτΙ οοιιοΙοιοιιιο Ιιι

ιιιι σοιιιιτσ ΙυοοΙιοεο, ο Ιιι υπο οοιιισοΙει, σΙΙσ σΙιΙοεο ττιοΙτΙοο ο οιιΙΙο

στειΙο σΙ Ο:ιττΙΙοτΙ.

(ο) ΟυειΙΙΙοτο, ο ΒΙοντιιιιιΙ, οΙιο εσΙΙ.οεοι·Ινσιισ Ιιι ρτοοουΙο οοιτΙει, ο

οἱ ηυοΙΙΙΙοιιτιο εοιιιρΙΙοΙ εοοοτσσΙΙ (.εαοοτσσιι) εοωΙιτο ο!ιο που Βοοε

εοτο ροτΙο σο! ΙΞορΙΙσΙο, πιο Γσεεοτσ οσσοΙΙΙ εσΙΙειιιΙο οι! εοτνΙιΙο σοΙΙει

οΙιΙοεσ ΙΙΙ τι. ΙΙστοιιιο. ΜιτοΙνοοοονο ΟΙΙσιιο, ΡΙοΙτο στοΙρτοΙο, ο Ωσ

εΙιιιιιο ο ΝΙοσΙσ ρυ·οοσΙιοτΙ, οΙοο σσσοΙΙΙ ει! ρτοεΙιΙΙοτΙσ ο ο! απο ,

εστω Ιιι ηυοειιο σσιιοιΙσιιο Ι τορρτοοοιιΙΙιιιΙΙ σο! ΠορΙΙσΙο ο (ΞιιιισιιΙτΙ

ΙΙΙ ο.Ι.στοιιπο ΙΙΙ (Καποιοι.

(σ) ΑΑ. Ωτοσσ οΙ σοΙιΙιο ΙτιΙοιισοτο - .4Μσ.ιΙτιισ.



Ώθθ ΒΙΡΕΟΜΙ Ε ΕΑΒΤΕ

οοιιιροι·οιιο νἱι·8ἱιιοιιι οοἱ οοιιἱττἱοοιιι Μοι·ἱο, οτ ἱιοοτο Μἱ

οτιοοτ Ατοτιοιιττοτο τυο ριοοροεἱτο ροιοοἱεἱ, Μοτο οιιοοιιο

τοτιοιιιιο Βορτἱοτο, οτ ἱιοοτο Ροτι·ο ρι·ἱιιοἱροιιι οιιιιιἱιιιιι Αρο

οἱοἱοττιιιι, το οιιἱιιε ιιιοιιιιε ττοοἱοἱτ οοιιε οτονοε ποιο οοο

τοτιιιιι, οτ ροτοετοτοιιι οοοἱτ ἱἱἱἱ οἱοοιιο: οιιοοοιιιιιοιιο @ει

νοτἱε ειιροι· τοι·ι·οιιι οι·ἱτ ἱἱιιοτιιπι οτ ἱιι οοοἱἱο; οτ οιιοοοιιιιι

οοο εοἱνοτἱε ειιροι· τοττοιιι οτἱτ οοτιιτιιιιι οτ ἱιι οοοΙἱο; οτ

Ιιοοτο Πιοντιιο, Ροοτο οτ .τοιιιιοτἱο ιιιοττγι·οε ΕΙιτἱοτἱ οοο

οιιοτιιιιι ιΪτοτοοτἱοιιοιιι οττιιιο οοτοιιεἱοιιοιιι ἱπι οοο τοειιτο ζ

8οἱοἱιιἱοο ΒιιτιοΠιτιτοε ιιοε οτοοἱιιιιιε οεοο εοἱνοτοο. Εεο

ΠοιιιιἱοοΙΙιι τΞιιιιιοιιιι άο Ι.οοοοιι, οτ ιιιιιἱἱοτο ιιιοο Ει.ι:ιτι:οο

Ποστ, οτ τἱἱἱοε ιιιοοε Ποτ ατο Ζαοοοπ, οτ Βιιειιιτιτο το:

Μο οοο τοοοιιιιιε ἱετο οοι·το οιιιιι νοτιιοτοτο οο Βοιιε, οτ

οοεοιι οοιιιιιι ιιοεττιι ἱιιοἱοο Ποειιιτιιιτε στο βοοοοιι, οτ οοεεο

ιιιιιΙἱοι·ο οοιιιιο ΜΑΜ οι: αποτο οοἱἱοο οο $οιιοτοιιι Ροττιι

οο Νιιτοἱ μιι·οοπο το τοττο αιοεο "πιο οοτο οτ ιιιιιι οο τὶ

Ιἱοε ιιιοοε, οἱ ομοσ οο Μοττοιιο, τοπιο οοεεοε οοιιιοε οἱ

ροττἱι·ἱ οοο ἱιι νἱτο ιιιοο οτ Νιιειιἱνἱ οτ οτ Νιιτοἱ, οτ τοι·οε

οοεεο οοιιεο οο ἱιιτι·ο οο οοιιιο, οτ οοιιο ειι οοιιτιιιιι οο

ορρο οοτο ἱπι νἱτο ιιιοο (τ). Ετ αοτοουττω το) οτ $οιιοτιιιιι Ρο

ττιιιιι οο Νιιτοἱ, οτ 8οιιοτιιιιι ΝἱοἱιοΙο οο ΝιιΒιιΙνἱ οτ στο

[οοτ οοο, οτ οτ $οιιοτιιοι Εἱἱοε οο 8οτἱιι, οτ οτ 8οοοτιιιιι

.Ιοτιοιιιιο, οτ οτ $οιιοτιιιιι Ροτι·ιι οο Νιιοιιἱνἱ, οτ "ο οοο .το

οοιιστιτ Μοτο @τοσο Ποε·ιοΜιΝο ιτε Ζαοοοτι οιιιιι νοἱιιιιτοτο

οοεειι Ατοἱιἱορἱοοοριιιιι οοιιιιιι Αττιιι; οτ οιιοι νοΙοιιτοτο οοεειι

Ερἱεοοριιιιι οοιιιιιι Νἱἱτοἱο, ἱιι οιιἱο ροττοοοἱιἱο τοπιο εοε

οοοἱοεἱοε (δ). Ετ οοο οοἱἱἱονἱἱιι οτ Βοιιοτιιιιι Ροττιι οο Νιιτοἱ

οιιιιι οοιιετοε οττοι·οε οἱοεἱοε οτ Βοιιοτιιιιι Βοοοοἱοτιι οο Μοιιτο

Ποεἱιιιι ρτο νοετἱιιιοἱιτο οοε.εοε Μοιιοοἱιοε απο νοἱιιιιτοτο

οοεετι Ατοἱιἱορἱεοοριιιιι οοιιιιιι νἱτοΙἱε, οτ οοεειι Ερἱεοοριιιιι

το: |τιτοιοιι οοιιιιιι Νἱτοἱο ρτο ἱοοοιιιρτἱοιιο οοεεοε ροοοοτοε

ιιιοοε, οτ οο ιιιιιἱἱοι·ο ιιιοο, οτ οο ἱἱἱἱοε ιιιοοε. Ετ οἱ οετ

οο τἱἱἱοε ιιιοοε οἱ οοο οοτ νοτοι· οοτο οοεεο οοιιεο οοο ρτο

οιιἱιιιο ειιο οτ οοο. οοοΙοεἱοε οτ ιινο το οο οοο ρτο οιιἱιιιο

ιιιοο, οτ ρτο οιιἱοιο ἱρεοτο εεο οοιιεο τοττο, ἱΙιἱ το οοο

ἱροοε ρτο οιιἱοιο ἱρεοι·ο, οτ ρτο οιιἱιιιο ιιιοο Μ). Ετ οἱ οετ

οοιιειι οἱ τοιιιοιιἱο οοο εἱιιο τιοτοοο, οοτ εο ρτοοοιιἱο οἱ

ἱιοἱιοτ ιιοεοοι· οο πιο ἱιι οττατοοτττιτοττο τοποιοι·οτο (δ), ρτο οο

ιιιἱἱιι [αυτο Μο οτ εοιιοτιι Ροττιι, οἱ το ορροτ ἱρεο τοττο εο

οοιιεο ιιιοο, οοιιτο οοτ οοεοι·, ἱιι εοοιιτο εοοιιἱοτιιιιι. Αιτιοιι (θ).

Ετ εἱ τιιιἱε ἱετο οοι·το ττοετι·ιιοι·ο οο οκτοτιιιἱιιοι·ο ι·οἱιιοι·ἱτ,

(τ) τΞοιιιιοτἱο πιοττο ο ροττο οι τοττο ἱἱ ειιο ροττἱιιιοιιἱο (οτι τοττο

τοποσ πω) το οΙιἱοεο οι ε. Ρἱοτι·ο οἱ Νιιτοἱ , ο νιιοΙο ροτοἱο οτιο εἱο

οοιιεἱοοτοτο οοιιιο οτττο οοἱ ειιοἱ ΗΒΗ @ατο οτ τπτ απο :το /ὶττοε οποσ),

ονιιτἱ οοΙ ιιιοττἱιιιοιιἱο οοπ Ετοιιο στο πω, οΙιο ροτ οιιοι·οιιιο οτιτοπιο

ιπατι·οπτι (οτ αρτιο ατο σπαττοσιοτ. Ν'οοοοττιιο ροτο το οοεο οι ΝιιΒιιΙνἱ

ο οι Νιιι·οἱ , οοο ονοο @τι οοτο ἱιι ροτιἱοιιο οἱ ειιοἱ ΗΒΗ ( οτ ριιι·ττοτ

ορο το υτττι πιο”, ο τοττο Η ιιιοτιἱἱἱοτο ο το ιιιοεεοτἱιἱο οοΙΙο οοεο

οοο οοοονοιιο ιιοἱἱο οοπιἱοιιο (οτ @πιο @εστι οαιωτι ττο τοττο ο οοιιιο),

τι·οιιιιο οἱὸ οἱι'οεἱἱ οοτοΙιτιο ιιοΙ ειιο νἱνοιιτο (οτ απο στι οοπτιτπι, οἱοο

.τοπια οιιοιιτο οτ· αρτιο οοπ το υττα πισω).

το) Ετ τιτΙ/ἱΙοτιἰΙαο, το οἱῖἱ8ἱἱοἱ, οοἱ τοτ.τιοτ.αο/ϊτταντ απ.

(3) Βἱοο Η οοιιοτοι·ο, οοο το οἱιἱοεοοἱ ε.Εἱἱο οι 8οτἱιι, ο οι ε.τ1το

νοιιιιἱ ο ε. Ρἱοτι·ο οι Νιιειιττιἱ ΒΕ οι·οιιο ετοτο οοτο οοΙ εἱιιοἱοο (Μοτοπ

τἱιιο οι Ιιοοοτι (τζΞοετοιιτἱιιο Ι το οι Τοι·ι·οε), οτιο οἱιἱοιιιο ειιο εἱτιιιοτο

(άοππιτ πιο”, οεεἱο Ιοτ. ττοτιιτιιιιο σκοπο), οοΙ οοιιεοιιεο οι Αττοιιο οι·

οἱνοεοονο οι Τοττοε, ο οι Νἱοοἱὸ νοοοονο οι Ατἱιριιτἱοε, ο οἱ Πιιιιιοιι,

ιιοττο οι οιιἱ οἱοοοεἱ ἱο πιοοοεἱιιιο οι·οιιο εἱτιιοτο. Εο οεἱἱ ετοεεο τοοοο

το οοιιοιἱοιιο οοἱ οοιιοοιιεο οἱνἱτοἱο, τιιιοοοεεοι·ο οἱ Αττοιιο ιιοἱἱ'οιιοἱ

νοεοονοοο Τιιττἱτοιιο.

(ο) 0οιιιιοτἱο οοιιοἱΒΙἱο ἱ ρτορτἱ ΗΒΗ ο οοιιοι·ο οιιοοι· οεεἱ οττο εο

ρι·οοοττο οἱιἱοεο ροι· το ειιο, ο ροι· το οιιἱιιιο Ιοι·ο.

(5) Ιω οιιατιτπςιιο τοπτροι·ατο,οεεἱο ἱπι οιιοτιιιιτιιιο τοικιρο; ο εἰ τἱἱο

ι·ἱεοο οἱ ρι·οοοοοιιτο οοεο οι πιοι·το εοιιιο οτοοἱ , «πιο οἱ οοεο, ἱπι οιιἱ

ἱ ειιοἱ @Η ιιιοι·τεεοι·ο εοτι2τι οι·οοτ ἱοοἱττἱιιιἱ ο ιιοτιιτοἱἱ.

το) το ηιιοοτ'ιιἱτἱἱιιο ροτἱοοο ττοττο οοιιοοἱοιιο εἰ οοιιτἱοιιο οοο εο

εἱἱιο τω, εἱἱιο ι·οοἱιιο, εἱἱιο οοιιιιτοοττιι, οἱτιο οιιι·οτοι·ο, οἱἱιο

οιοἱοι· οοτ ιιιἱιιοι·, νοΙ οιιοτοιιιιιοιιο ΙἱΙιοι· τιοιιιο (τ), τετοιο

ιποτ άστο: ποιποπ .του ιτο τίτιι·ο οίτοο, οτ οοι·ιιοε εποε οἱε

ι·ιιιιιιροτ ἱιοἱοτἱἱἱΙιιιε οοοἱἱ, οτ ἱιοετἱἱο τοι·ι·οο, ιιιἱττοτ ἱο ἱΗἱε

οοιιιἱοιιε οιοττοιιι Ροροττοο, οτ οοτοοιιτιιι· οο ἱετο εοοιιτο

οἱοἱιιο; οτ τιοτιοοτ ιιιοἱοοἱοτἱοιιοιιι οο Ποιιιιι ροττοιιι οιιιιιἱ

ροτοιιτοιιι, οτ οο $οιιοτο Μοτἱο Μοττοιιι οοιιιἱιιἱ ιιοετι·Ποει.ι

ΕΙιτἱετἱ; οτ τιοτιοοτ ιιιοΙοοἱοτἱοιιο οο ττοε Ροττἱοτοτιοε Ατιι·οοιιι,

Πγεοοο, οτ .τοοοτι, οτ οο οιιοτιιοι· ονοοἔοἱἱετοε Μοττιοοιιε,

Μοτοιιε, Ι.ιιοοε, οτ Ιοτιοιιιιοε; οτ Ιιοτιοοτ ιιιοΙοοἱοτἱοιιοιο οο

ιιονο οτοἱιιοε οιιοοτοι·ιιιιι, οτ οο οοοἱιιιοοτοἱιοιιοοἱοτιιιιι; οτ

Ιιοτιοοτ ιιιοΙοοἱοτἱοιιοιιι οο οιιοοοοἱιιι ΑιιοοτοΙἱε, οτ οιιοοοοἱιιι

Ρι·ορτιοτοο, οτ νἱεἱιιτἱ ιιιιοτιιοι· Βοιιἱοτοο, οτ οο ττοοοτιι οοοο

οοτο ροττοο εοιιοτοε, οιιἱ οοοοιιοε οἱεροειιοτιιιιτ ἱιι Νἱἱἱοο

οἱνἱτοτο; οτ τιοτιοοτ ιιιοΙοοἱοτἱοιιοιιι οο οοιιτιιιιι οιιοοἱο8ἱιιτο

ομιοτιιοι· ιιιἱΠἱο ιιιοττἱτοο, οιιἱ ρτο οοοιἱιιο ροεεἱ ειιιιτ, οτ οο

τΞοτιιΙιἱο οτ $οτορἱιἱιι, οιιἱ τοιιοιιτ ττοιιιιιιι οοἱ, οτ οο οιιιιιοε

εοιιοτἱ οτ εοιιοτοο οοἱ, Αφου. - Ετ εἰ οιιἱε ἱετο οοττο οιι

οἱι·ο νοἱιιοτἱτ, οτ ιιοετι·οε οτοἱιιοτἱοιιοο οοιιτοἱτονοτἱτ, οτ οἱ

ιιοτἱτ οιιἱο τιοιιο οετ, τιοτιοοτ Ιιοιιοοἱοτἱοιιοιιι οο Ποιιιιι ιιο

τι·οιιι οιιιιιἱροτοιιτοιιι , οτ οο Ε. Μοτἱο ιιιοττοτο οοιιιἱιιἱ ιιοετι·ἱ

.Ιοειι Εἱιτἱετἱ; οτ τιοἱιοοτ ἱιοιιοοἱοτἱοιιοιιι οο οιιιιιοε οτοἱιιοε

οιιδοτοι·ιιιιι, οι·οτιοιι€οτοοιιιιι, ροττἱοιοἱιοτιιιιι, ρι·ορτιοτοι·ιιιιι,

οροετοΙοι·ιιιιι, ονοιιἔοἱἱετοτιιιιι, ιιιοττἱτιιιιι, οοιιτ”οεεοτιιιιι, οτ

οιιο νἱτοἱιιιιιιι, οτ οο οιιιιιοε εοοοτοε οτ εοιιοτοε Βοἱ, τιιιοο

οιιροτἱιιε οἱιιἱιιιιιε, Αιιιοιι, Αιιιοιι, Ποτ. - Ετ ειιιιτ τοετοε,

ρτἱιιιιιε οοιιε οιιιιιἱροτοιιε, οοἱιιοο οοο ἱιιοἱοο τΞοοτοιιτἱιιο οο

Ι.οοοοιι, οτ οιιιΙἱοι·ο ιιιοο οοιιιιο Μοτἱο Ατι·ιιτιιι; τοοτἱε οοο

ιιἱοοΠιι θιιιιιιοτἱ οο Ι.οοοοιι; οοιιιιἱοοΠιι Ροτι·ιι οο 8οι·το

τοετἱο; οοιιιιἱοοἱἱιι Βοττιοιιἱ οο Ι.οοοοιι; οτ οτι-οοτ (ε) Ρἱιιιιο;

τοετἱε Ροττιιε οο Αποιι (θ), οτ (ὶοετοιιτἱιιο οιι τἱἱἱιι; Ιτἱιοοοτ

οο Αποο, οτ Μοτἱοιιο οτι ττοττο τοοτἱε; Μοἱἱοιιο οο Ζοττἱ,

οτ Ροτι·ο ειι ττοττο; θοετοιιτἱιιο οο Ζοτιἱ; οτ Βοεοτιοοιι οτι

οο οιιιι τοοτἱε; Μοτἱοιιο Ποποτἱ, οτ θοετοιιτἱιιο οο Ζιοι·τ,

οτ Εοιιιἱτο Μιιτοοοιι οο Κἱτο οο Βιι_τοοοοεοε ιιιοἱοτοε; Μο

ι·ἱοιιο οο ττοττοε οτ οἱτο οοο., οτ οιιιιιοε ττοττοε ιιιοοε, οτ

τἱοοΙοε ιιιοοε τοετοε. Ετ τοττο Ειιι·οτιιο ἱιιοἱτςιιιιε ρι·οετιγτοι·

οἱοτο ιιοιιιἱιιο οο Ποετι·ο ἱεοτἱρεἱ ἱοτο οοι·το ἱιι ι·οοιιο οιιἱ

οἱοἱτιιι· Αι·οοι·(10), οποιο οοιιιἱιιἱ ΜΕ. ΧΧ. ιιιοιιεο Μοοἱο

οἱοε ΧΧΙΙΙΙ. Ι.ιιιιο νοι·ο ΧΧΗ. Εοτἱο εοοιιιιοο.

ετἱτιιιἱοιιο 8οιιοτοτο ο τονοι·ο οοΠο οἱιἱοεο οι ε. Ρἱοτι·ο οι Νιιτοἱ, εἱοο

οτιο νιιοΙο Η οοιιοτοι·ο, οτιο ιιιοι·οιιοο «εεττ ετοεεο, ο ἱ ειιοἱ ΗΒΗ, “πιο

οτοοἱ Ιοεἱττἱοιἱ , τιιττἱ ἱ ειιοἱ τιοιιἱ νοοοιιο ο τἱτοἱο οτοοἱτοι·ἱο οΠο επο

οοττο οΙιἱοεο, οτιο ονοο οοοττοτο οοπιο ειιο ρτορτἱο τἱεἱἱο.

Π) 5ἱ ιιοτἱ οτιο ἱ ΡοτοοιιοΒΒἱ τιιιοτἱτἱοοτἱ οοΠο 8τοτο εοιιο ιιοιιιἱιιοττ

ιιοΙ εοοιιοιιτο οτοἱιιο; ρτἱιιιο ἱ το ο το τοοἱιιο, ροἱ ἱ οοτιπτοοτττ, ροἱ

ἱ οιιι·οτοιο πιαΜτοιο ο πιτποι·τ, οο ἱπι ιιΙτἱιιιο ἱ ἱἱἱιοι·ἱ ιιοιοἱιιἱ (φωτ

οτιστοπο Μια· τιωπο).

(8) Μτοοτιιιτ, οἱιΙιτοι·ἱοτιιι·ο οι ΜτοΙιοττπιτ, οοο νοοοεἱ ιιεοτο οιιοτιο

ο! ρι·οεοιιτο ἱιι οιιοΙοτιο νἱἱἱοτιοἱο οοτ Ι.οειιοοι·ο.

(θ) Εοι·εο ἱἱ Ρἱοτι·ο οο Αποιι, οτιο οιιἱ οοττοοοτἱνο οοιιιο τοετο, ο

το ετοοεο Ρἱοτἱ·ο οο Αττιοιι, οτιο οοιιο οἱ ιιιοιιοοἱ Οοιτιοἱοοἱοεἱ το

οἱιἱοεο ο ἱἱ ιιιοιιἱετοι·ο οἱ ε Νἱοοἱὸ οι ΤτιιΙΙοε πιο! 98 οττοτιι·ο τττ3

(νοο. εορτ. Βἱρἱοπι. ΧΕΝ). 8ἱοοοἱιιο ἱ'οἱτι·ο τοετο, Ωοετοιιτἱιιο οι Αποτι,

ἱἱεἱἱο οοτ ρι·οοοοοιιτο , οτιο εοττοεοι·τνο ἱιἱιιιοοοἱοτοιιιοιιτο , εοιιιτιι·ο ἱἱ

Ωοετοἱιτἱιιο οι Αττιοιι , οτιο ιιοΙ 90 ιιιοετιἱο 1136 οοιιο οἱ ιιιοιιοοἱ οι

Μοοτο Οοεεἱιιο το οἱιἱοοο οι ε. 1ττἱοἱιοἱο οι τἱτἱιοττἱοοἱἱιι (νοο ·ἱιιτ`ἱ·. ΜΡ!.

ιτι.νι.

(10) Ευι·οτο οι τ;οετι·ο, οτιο ροι· ιιιιιἱΙτο εἱ ρι·οτοετο ἱιιοοετιο οοοοι·

οοτο (τποτριιιιο ρι·οοομτοη , εοτἱεεο το ρι·οεοιιτο απτο πιο! ι·οοιιο οι

Αι·οοι·ο , οοντοι·ο Η οοετοττο οι οτοἱιιοτἱο τοεἱοοἱιιο οοἱ ι·οΒοΗ Ήττ

τἱτοιιἱ.
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ΧΧιιυι·.

ΑΙΜ σε ρει·σιεισ, σοπ σει ?σηισάστίσ Π τεσσισ ιιι δσσιιστι

τίσσυσ σε σαριισισ Με σιιίεεσ σε ε. Ζστειι:σ σε θειισσα

Ισ σε σοτιι σε Ωεεετσ, Ασσεεεεευσε ε 6'ει>στεεεε

Με με ασοεε ρτεσσάσεισσιεπισ εισιισισ, σ σε σ! εισάσειιιισ

ιιι σσειιιισ Ισ .κι σοτιι σε δ.ω.ι2ο, Επι, Β.τεεω,

?'πεσε.ε11τ., Γεωεω, ε ό'. ΉπσεΜ άι ιίιιιε Ρεριε.

(ΗΒΟ, 29 €ιεεεο (θ).

Βειι'Ατσιιινιο άι ε.1.οτετιιο άι Πεεονε, ιιιι. Ρ.Β., £ετι.9.

εεειιιετΑτ10 εοε0εειιι.

ιε εοιειεε Ρειτιε ει εεε ει $ριτιιεε δειισιι. Αειειι. Εεε

ιεάισε Τεοσοτοιιι σε θειισιε, σει ιι!σι·ισιισε νοσοτ, ρετ

νοιεειεισει ι)ει ροιεειεεάο ρετιεει άε Κετειιε, ει σειρ

ειειιετε ειεε ι)ιιιετιοει ιἰσ Μεσοι, ει ειπε ιιιιεει τεεεει

ιιοειρεε Ποεετ.ιετιει θ), 1”ειιο σετιε ε $εεσιο Ι.εετεειιο

ρτο ιτσσιεισ (δ) οιιι ιειιο ρετ εεε άοειοε σιιι ιι άστε ιεεάο,

ειιει ιοττεει, ει εεε σειε νοιιιειειε άε σιετισιιε ιεεεε,

ει άε ιτειτεε εισοε, ει άε Με ώρα οι), άεειι εεε τειεεεε

άε ι)οιεεισειιε ιιιιιιτε ω; ει ιεεεε σεει νοιεειειε άε εε

Ριεσορε άε θεεεε, ει άε εε ρτεροειιε, ει άε εεε σιετεε

άε εε ()ειοεισε, ει άε εεε Ποεεει, ει άε ιοιε εεε εσε

ιισειιεεει άε θεεεε εεε άεειετι σειεε ιι·εε άοτεοε, ε

Ωεεετε, ει ε ί).ιι>ε·τ ·τειιιιι, ει Λεει τιιισιεε, ειπε εστιιοε

ει ειισιιιεε, ει εειιε, ει εειειιεε, ει Με άε σεειεε ιτεε

άσεισε, σει ιει άειιιι ειε σεειε ροτσοε άε ()ειιιιτε ει ειιεε,

ει Λεει τειειεε ε ι)οειεειιει άειειε ιιιιοε εεοε, ει Αιιιεσιιι

Ζερειιιι, ει ιεεεε άετιιιιι ιει ε θεειιιε άε Νεειιιε σειε

πεειιετε εεε, ει ιιιιοε εεοε, ει ιιιιετιεεε Ζερειε. Ει εεε

άειιιιε ε διεεεε, ει ε Με, ει ε Βειι.ιι.ε, ει Τε.ιεεειτ.,

ει ε Ρεσιιι.ι, ει ε.σιε Υιστοιιιιι σε ?Με Ρερισ (θ), σετε

εετνοε ει εεσιιιεε, ει ειπε ιεεεειοεεε, ει εειιεε, ει εε

ειιιεε, ει οιεειε σειιιιι ιιι ρετιιεει εά ισεεεεε άοειοε. Ει

ιειεε άστεοε σιιιιιιεε άεε εοε ειεει ιε ειειιε άε σετειοτε,

σει ρετ εεε ε ιειε ι)οετιιι σιιι ει εεε ε εετιιιτι ε εεε

ειεειεε ε ειιιιιιε άειι άε δ. ι.ειιτεειισ. ει ει εει άετε σεεε

ιιι εεε ιιιτεει εεε σιιιεε άστε, οι ε ρσ1ισι σιισιιιε Με

(1) 11ο ερροειο ε εεεειε σετιε ι'ετιεο 1190, ρετειιε ιε ρτεεεάεειε

άστιειιοεε άι Τετσιιιιοτιο ειιε σιιιεεε άι ε. Ι.οτεεισ οι θεεονε ε άει

1119 Νεά. εορτ.Ιιιριοτε. ΧΕΝ). Ε: ειοεοιιιε άειι'ειιτεάστιειιοεε ι”ειιε

άειι'ετσινεεσονο Πεειιειι.ο πει εονετειιτεάειιο ειεεεο ετιειο ερρετε

σιιε ιε άοεειιοι: ;.;εσεάεειε οι Τοτειιιιοτιο εστι ενεε ετισοτε τισε

πιο ιεοάιιισειιοτιε άι εστω (Υεά. εορτ. Βιριοιε. Μενα) , ρετσιο ιε

άειε άι εεεειε σετιε ε τιεσεεεετιειεεειε ροειετιοτε ει εοι·ετειιτε άει

1119. Οτε εεεεεάονι τιοιειε_ ρτεσιεετεεειε ιιειιε Προ, σοτιιε Βιεττιο

άειιε τεάειιοτιε, ιι πεισιε ει ει Πειτε Αστερια σει ιιι άιε πσισΙε ε. Μπι,

εε νιετιε ει εσιιεεεεετιιε, εεε ιιι εστιιιε Μι 90 ειιιΒιιο 1190.

(9) Ι)σειρειε Οσκιαπιίει, εεε -Ποειεειιιτιο Π, εεε ρει ειισσεάειιε ει

ρεάτε πει τεεεο ΟεΒιιετ·ιιεεο.

(3) 7'εσπιιιισ, οεειε ρστειιιισ, σσιισσιειιισ.

(4) Η ιιι: Μια Μεσα, εεε νεοι άιτε σε ιιιιισ ε σιιιάισσισ, ο άι ιειιο

ιι τεεεο. Πει σιιε ει νιεεε ε σοεοεσετε , σιιε ι ριιιάισειι άει τεεειι

εετάι ετειιο άεειετιειι σοιι'ερρειιειινο Βεεετισο Ιερά, οεειε ιιισσσ ιιι

σει εεει τεεεενεεο; ε ει νιεεε ρετε ε σετερτεεάετε, ρετσιιε ιι Οο

άισε·άι Βιεοεοτε τιεεεεεεε ιι ιιισιο άι Βάσια σισ Με", ειιε ειετιιιισε

- Βετ1.εάει Ιεισρσ ει ετιιοεεε. . -

ςειιεωω τι: άσσιπισιάΙσ Μπα. Βετο άτιιεεάετει - ιεεειο ρετ

ττιειειειεεειιιιο άειιε ρτιτισιρεεειε σεειιεειιετιε Μετιε.

(θ) Ι.ε εοειεειε άειιε ρεττειιιε ε εεεειε. Ι σεεο1ιιει οι ε. ι.οτεεεο

άι Πεεονε εεάοτιο ε Τοτσιιι1οειο ι σεεοιετι οι @εετιο, ει Οεροιεττε,

ε .άι Ασειιειτοάάε εστι ιε ιεττο, ιιοεσιιι, εει1εειι.ε Με, σιιε ενσεεο

άε εε τισενει.ο ιιι άσεο·τεειιιεεεο ρι·εσεάεειε : εΠ'οτειιιιστιο άιι Ιοτο

ιιι-εισετειιισ ι σεεειετιάι ·Βιιιιεειι,ιάι Εεε, άι Βειιτειε, οι Ττεσεειιε,

οι ι·`ιισιιιε, ε άι ε. νιιιστει οι νιιιε-ρεριε σοε-ιιιΜε°ιειετσ ρετιιεεειε.

σε σει·ισι·ισάι σιεσιιιιι, ε! Ιιισιιισιι, άσ ιοττετι εεε άοειοε σιιι

τει άει·ιιει σ). ει εεει ιεειιτεοειοε ι)σειιισειιε Πετσιιιεε,

ει Αποσσο άε ι..εσεει, ιιιετειοτε άε Ζετσιιιιε, Ατεοσσο άε

Βεσσο, (ιοειιιε άε Ατιεάι, Τοτιιεει άε Πει·σεε, Γετειιι άσ

Πεεειε, ει ι)οτειιε άε (ιεεειε, Αι·ιοσσο άε ()εσιιεσε, (ισ

ειιιε Πεειει, Ζετιιε άε Ζετιιιε, ει Ζετιιιιιε άε Μοιε, Με

τιεει άε $σειε, ι)οεεισειιιι Ατιοσσο ι.οσ. $εινειοτε. ει ιειε

σετιε εεεε εστιριε σει ιε άιε Νειειε 8. Ρειτι.

ΧΧΧ.

Απο σε σσιι[ει·ιιισ Με εισεσεισιισ με [Με σ! .ιισσίειει·σ

σε ιιΙσπισ δσεειιισ σε! ει. ιιισσρισ 1120 σε δ0ΜΜΒ10

άι ι.εσσοε, οσε σώσει: σεσίειιισ, σ άισιιισι·σείσιιι τισιισι·άσ

σ!ιο: εισάεσίεισ.

(ιιεο.......σιι).

Πει ι3ειισιε, πω. εεεείωιιε., ρετι. 1, ρε8.497, σο!. 1 ε ε,

εάιι.ρτεεά.

Αειιιιιεειε Βοιειεο Βεο ειιιιιε δεινειοτε εοειτσ .ιεεε

(Σιιτιειο, ει ιειετσεάεειε ρτο εοιιιε ιιεειε ει ειστιοεε άει

εεειιτισε εεειρετειιε νιτειεε Μετιε, ει Β. Ρειι·ο ρτιεσιρε

οειιιιεει Αροειοιοτεει, ει ιιεειο εεεσιο θειιιεο, Ρτοιιιο ει

ιεεεετιο, εειι εεοτειε ρτοιεσιιοεε ει άειεεειοεε εοε στε

άιειιιε εεεε ειιιτειοε. Εεε Ποιιεισειιε θεεεεει σισ Ζσσσσιι

οι ιε Με ιειε σετιε ουτε νοιεειειε άε ιεειιετε ειεε ιιι:

ι.ιεεε σε θειιιισιε, ει άε ιιιιεε ειεεε νιτειι σε Επεσε, ει

διιεεεειι σε πεσει. Μ. ιειο ιειε σετιε ρτο εεε εσσιεειε άε

δ. Ρετιιε σε Μισεί, ει ρτο δ. Νισοι..ι σε Νιισιιισί σι σει

ι'εσι εδο άε εονε, ει εεεε άοεεε τεεε ιεάισε Ποετ.ιετιιιε

σε Ι.σσσσιι ρειιιιι εε εσσιεειε άε 8. Εισι.ιιιε σε δεισι ε εεε

εσσιεειε άε δ. ι)ιιτιιε άι: ιιισσεισι, ει ιρεε άειιιιειιεε σεει

νοιεειειε άεεεε ετσιιιεριεσορε άοεεε Απο σι σε [σε ισιιάσ,

ει σειιι νοιεειεισ άεεεε εριεσορε άοεεε Νισσει, ιιι Με

ρσετσσιιισ |ει·σιιι. ει εεε σ||ιισιισε σεεεσ.ε σεισσε, ει θ.

Νισοιε άε Νεεειιιι ε 8. Ρειτε άε Νετσι, σιισι ισα εσεεσ

Με σστιισ οι σρρσ μπειτε ρτο τεάεειριιοεε άεεεε ρεσσειε

ρεεε; ει δ. Ρειτιι άε Νετσι σειε σεεεεε εσσιεειεε σιιισΙσ

ε 8 Βειιεάισιε άε ιιιιοειε Πεεειειι ρτοεεε νεειιιιεεειε άεε

εεε Μοεεειιοε ειπε νοιεειειε άεεεε άοεεε εισε ιεάισε

ιιοειειιιιεε άε ι.εσσοε, ει σεει ιιοιεειειε άεεειι ετσιιιερι

εσορε άοεεε ιιιτιιιιε ρτοεεε εειειε εισε._ει άεεεοε ει»

ειεοε σσεισε,· ει ρσσεσσί ε εεεειιι Ρειτε άε Νετσι σι ροει

ειοτιε ειεε ερρει ρει·ιοεε άε ιοιιε εεε σεεεε εισε σειε ει

εεε άε ιιιιοε πιεσε σσπισε σρρσ εσσετε άε Μσιτσιισ, σεει εεεε

άοεισ άε Νεεειιιι, ει εεε άοιεο άε Νάτοι σι ρετιινι εεε

ισ Με ειεε σε ιιιίσε πιεσε σε σσιισιισσε, ει σε Με· ιισσστ

σε σσιει·σ /σσει·σ Με. ει ει σει ρεσσειε ιεεε σιεάεεεε

τειειιε άε ιιιιοε πεσει-ι ει νοιει νεεάετε ιιετεάιιειεει, νοιεεάε

Π) Ρει σεεο, ι.ε σει ιι ά'ειιι σιιεοιετι άειι άε Τοτσιιιιοτιο ιε ρετ

τεειε σε ιοεεετο ιοιιι , ο άισιιιετειι εοε εεοι ιιι τεεσιετε ειεάιιιο,

ειιιι ει οιιιιιιεενε άι τσειιιιιιτε ει σεεοεισι ει ε.Ι.οτεειο ιι ιτε σεω

ιιιτι, εεε ει ρτεεεειε Βιι σεάενειιο: ει ει ροπει σιισιιιε εστω (σεΝ14,

οεειε ιιιε άει ιει. σει·ισπισπ .. . . ει εισσιιιειι (τει νιεσετε), άε ιστται·ι

:σε άσπισε σε σε άετιιιιι (τεειιιιιιτὸ ισ σεεε σιιε τει άιεάετο): εεε

:ιιι σωσει σετι·ιεροεάε ει ει. τισ-σε Με άεάεπι.οιι.

(8) Ι.ε ρτεεεειε εετιε ε εε'ιάεειισε τιρειιιιοεε άειιε ρτεσεάετιιε

άσι 94 ειεεειο 1190, τεεεο εεε εεονε σοεάιιιοτιε , σιιε ερωτά εχει

ερρτεεεο , ιεοτιάε ει άενε τιιεεετε σοειε ι'ειιε ρτοιιειιιιιεετιιε εειιο

ειεεεε ετιεο.
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ΕΟΕ ιιιοι.οιιι Η @ΔΕΙΤΕ

ειιιάο άοιο εοε Μοιιοοιιοε άο Μοιιτο Εοεειιιο, οοπεο ιιιάο

οοιι ιιοιιοιο ορπε ιρεοε, ιιοιι ορροιιτ οπεπ άο άο νοιιάοι·

οά οττοι·ιι ού τω, ειιιάο νοιιάοιο ροιο ο ροι·ο /ι·ατοο .οοιι

ιιιιτο.ι, οι οοιι ιιοεοοιο ο ιιοιιο (τ). Ετει οετ άο Πιιοε ιιιοοε

οπι νοιοτ άοιο άο οοπεο επο οά οοοιοειο ριο οιιιιιιο ειιο

ο εοιιοτιι Βοιιοάιοτπ, οτ οεεοε οττοιοε οοοιοειοε, ιιιιι πιο

οοοοιιιοιιάοι οΒο ριο οιιιιιιο ιιιοο, οτ ριο οιιιιιιο ιεεοι·πιιι,

οά Πιο εο οοοοιιιοιιάοιιτ οτ ιρεοε, οτ ιιιι ροπιοιιτ εο οοιιεο

ειιο ριο οιιιιιιο ιεεοι·ιιιιι, οτ ρι·ο οιιιιιιο ιιιοο. Ετ ει οετ

οοπεο οι ιιιιοιιοιι οιιτο οοο άο Πιιοε ιιιοοε, ο άο ιιοροτοε

ιιιοοε, οι τοιιοτ εο οοιιεο τοττο οοιιτο οετ ο εοιιοτιι Ροτιιι

οι ο εοιιοτπ Βοιιοάιοτπ, ριο οιιι ορροιι άο ιιιοιοοάο οεεο

οιιιιπο οτ οΒο οτ ιρεοε. Ετ ορροττιιο ιιοιιοάιοτο εοε Μορο

οιιοε άο εοιιοτιι Βοιιοάιοτπ άο Μοιιτο Εοεειιιπ ριοεεο νο

ετιιιιοιιτο ιεεοι·π ιιι εοοπΙο εοοπιοιιιιιι (τι). Ετ ει ιιιιι ιειο

οοι·το άοετιιιοι·ο οοπι ιιοιποι·ιτ, εινο ιπάιοο, εινο οπιοτοι·ο,

ειιο άοιιιιιοοιιπ, ιιοι οιιοιιοιιιιιοπο ιιιιοι ιιοιιιο, ετι·ιιπιοτ

Ποιιε ιιοιιιοιι ειιιιιιι άο ιιιιιο νιτοο, οτ οιπποε εποε ετιι·ι·ιιιιι

ρατ υοτατιτιο «ω, οτ ιιοετιοε τοι·ι·οο (δ), οτ ιιιιττοτ ιιιι Βο

ιιιιιιπε ιιιοιτοιιι ροροιιο, πτ άοιοοτπι· άο ιετο εοοπιο οιτιιιε;

οτ ορροτ οιιοτιιοιιιο άο 8. Μοιιοο ιιιοτιο άοιιιιιιι ιιοετιι 1οειι

Ειιιιετι, οτ άο οιιιιιοε οιιοιοε οοιοετιιιιιι οιιοοιοι·ιιιιι, οιοτιοιι

8οιοιπιιι, ροτιιοιοιιοιπιιι, ριοριιοτοιπιιι, οροετοιοιιιιιι, οτ

ονοποοιιετοιιιιιι, ιιιοιτιι·πιιι, οοιιιοεεοιιιιτι, οτ νιι·(ιιιιπιιι; οτ

ορροτ οιιοτιιοιιιο οτ ιιιοιοάιοτιοιιοιιι άο οιιιιιοε ειιιιοτοε οτ

εοιιοτοε ι)οι, Αιιιοιι, οιιιοιι, οιιιοιι, Ειοτ, Ποτ, Ποτ. Ετ ει

οιιιε ιετο οοιτο οπάιι·ο οοιιι νοιιιοιιτ, οτ ιιοετιοε οι·άιιιοτιο

ιιοε οοιιιοιτονοιιτ, οτ άιιιοιιτ ιιιιιο ιιοιιο οετ, ιιορροτ ιιοιιο

άιοτιοιιοιιι άο Ποο ροτιο οιιιιιιροτοιιτο, οτ άο Ε. Μοι·ιοιιι

ιιιοτιοπι Βοιιιιιιι ιιοετι·ι .ιοειι Ειιιιετι; οτ ορροτ ιιοιιοάιοτιοιιοιιι
Λάο οποτιιοι Ειιοιι·,ιοιιετοε Μοιοιιε, Μοττιοοπε, Ι.ποοε οτ .Ιο

ιιοιιιιοε; οτ ορροτ ιιοιιοάιοτιοιιοιιι άο ιιοοτο οιοιιοιιΒοιο Μι

οιιοοιο, άο οιιιιιοε οτιοι·οε οοοΙοετιπιιι οιιοοιοιιιιιι, οι·οτιοιι

Βοιοιπιιι. ροτιιοιοιιοι·ιιιιι, οροετοιοιπιπ, ιιιοιτγιιιιιι, οοιιιοε

εοι·πιπ, ιιιοιιοοιιοι·ιιιιι οτ νιιΒιιιιιιιι; οτ ορροτ ιιοιιοάιοτιοιιοιιι

άο οιιιιιοε εοιιοτοε οτ εοιιοτοε Βοι, Αιιιοιι, οιιιοιι, οιιιοιι,

Ειοτ, Ποτ. - Ετ επιιτ τοετοε, ριιιιιιιε ι)οιιε οιιιιιιροτοιιε,

άοιιιάο @ο ιπάιοο Εοιιετοιιτιιιο άο τ.οοοοιι. Τοετοε άοιιιιι

οοιιπ Ροτιιι άο Ποιοι, άοιιιιιοοιιπ Ποιιιοιιι. Τοετοε Ροτιιιε

άο Ατιιοιι, Μοι·ιοιιο άο Ατιιοιι, Εοιιετοιιτιιιο άο Φωτ, Μο

ι·ιοιιο άο Τιιπιι, ()οιιετοιιτιιιο άο Ατιιοιι, Βοειιιιιιοιτι.ειι άο

οιιιι, Μιοοιιιιιπ Ριιιιιο, Εοιιιιτο άο. . . . . . . . . . άο οιτο

άο Βπιιοοοοεεοε, Μοιιοιιπ Ζοιιοο οτ οιτο .πιο τοετοε, οτ

οιιιιιοε ιιοτιοε ιιιοοε, οτ Πάοιοε ιιιοοε τοετοε.

(τ) το οποιο οοιιάιιιοπο ορροετο άοΙ άοιιοτοι·ο ιιι οιιοετο ιιιτιοι

οιοτο ο νοι·οιιιοιιτο ΙιιιοΙππο ροι·ιοάο, ο το εοΒιιοιιτο: σο· ρο' ιιιιοτ ροο

οιιτι υοιιισ.ιο σκοπο, οιι.ι·ια ιιιοιιιειιο οιιιιτοιτοάποιο :τοι οπο Με , τ [πι

απο ειιροι·οτιτι , οΙιο οοΙο.ιεοι·ο ι·οποτοιο τα οι τοι οι·οάττά , τα άοοιιοπο

ποπιο” οι ιιιοποιοι οι Μοπτο θασειπο, ταάάπνο "τι πο αὐτιιεορπιπο ο

ιο οΜοάιιπο , ο ποπ ο.ιιιιο οοπάοι·ο «το αὐτοί |ιιοι·οιιο ιι άοτττ ιιιοπαοι ,

Μισο οΙιο υοΙοεοοι·ο [ατο τοπάττο ι·οοιροοοιιο Με |ι~ατοΙτι ο [πιτοΙΙι οοιι

ιεει.ι (ροιοιιο οιιοάο οΙιο άοιιιοο ιοΒοοι·ει ρω” οιιοπιΙοο, ο ιιοιι οοιι

πατοι, οοιιιο Ιοεεο ιι Οοττοιο, ιιπροι·ιτο οιτ'οττο άοιτο ιιιιοπο εοι·άο).

(θ) Ι.ιο ρι·οεοπτο άοιιοπιοιιο ειιο άπιιτρπο άοετιιιοτο εροοιοιιιιοιιτο,

οοοιά ι ιιιοιιοοι ιιοιιοάιττιιιι άοιτ'οιιιιπο ι·πττο ο άοι ιοάάιτι άοι ιιοιιι

άοιιοτι εορροι·ιεεοι·ο οΙιο εροεο άοι Ιοτο νοετιοι·ιο.

(3) @οι οοπιιιιοιοιιο ιο ιιπρι·οοοιιοιιι ά'ιιεο ροι· οοΙοι·ο οΙιο οεοε

εοι·ο οοιιτι·οάιι·ο, ο ιιι άποΙπιιτιπο ιιιοάο ιοιιάοιο ιιιοιΙιοοοο ο ιιιοοιιι

ριοτο το ρι·οεοιιτο άοιιοιιοιιο, ο ιο ιιπιιιοι·οεο ιιοιιοάιιιοιιι ροι· οποοιι

οιτι·ι , οΙιο ιιινοοο το οεεοι·νοεεοι·ο , ο που »τι ροποεεοι·ο οετοοοιο οι

απτο. οι οποετο ιιοιιοάιιιοπι ο ιιιοτοάιιιοιιι ιιο διο ροι·τοτο ιιι οιοιιιιο

ιιιιτο οι άιριοιπι άοι εοοοιο ΧΙ, ο άι οποετο εοοοΙο ΧΙΙ.

ΧΧΧΙ *.

ΒοΙτα άι Ραμ: διιιτιοτο Π, Μο οσο/οοσοο το ροι·ιπιττο άοτΙο

οοι·τι /οττο πο! 29 οιιιοιιο ΝΕΟ ιΙο Μοι·ιοιιο (7'οιιοιιιι

οποιο Π) οιιιάιοο οι δορτίοι·ι σο! θοριτοτο το ο. Ζοι·οοπο

άι θοιιουτι, ο !ο ροοοοάοιιτι άοιιιι:ιοιιι, ο οιιοττο εροοίατιιιοσιτο

οτι ο. (ιιοοιιιιιιι οι Αιεοιιιιιιο /αττο οΙιο ετοε.ιο θοριτοΙο.

(ττ2τ, ο (ι,οιιιιοιο).

Βοιτ'Αι·οιιινιο άοιιο Οιιιοεο ιιιορειοι·ο οι ε.Ι.οι·οιιιο οι Οοιιονο ,

ιιιι.ι>.ιι., Οοι·τ.81 (οι).

ΠοΙτιετπε οριεοοριιε $οι·νιιε εοινοι·πιιι Βοι. Βιιοοτιε Πιιιε

τιιιιοιιο Ριοοροειτο, οτ Εοιιοιιιοιε ιιιοτιιοιε Εοοιοειοο Βοοτι

Εοπιοιιτιι Ιοιιιιοιιειε, τοιιι ριοοεοιιτιιιπε, οποιο ιπτποιε ιιι ροτ

ροτπιιιιι. Βοιιιε εοοοιιιοιιιιιιι ετιιάιιε ιιοιι τοιιτππι ιονοιο, εοά

οά οο ιρεοι·ιιιιι άοιιοιιιπε οιιιιιιοε ιιιοιτοι·ο, ιιιιι ρι·ο ιιοετι·ι

οιΙιοιι άοιιιτο εοιιιτι οιιιιιιπιιι ρι·ονιάοι·ο οοιιιροιιιιιιιιι· Μι

ιιιιιιιιε ειιιιιιάοιιι Κιιιιι.ιιιιιιιε ιιιιιι:ιι, τοιιι οιιιιιιοο εποο ιο

ιιιοάιο, οποιο ριο επι ιιιετιτπτιοιιο ιιοιιοιιε, νοετι·οο Βοοτι

Ι.οιιιοιιτιι ιιιοτιιοι ΕοοΙοειοο εοιι ιπιιε επι ('ιτοτοε, νιάοιιοοτ

Οπειιιοιιι, Αιιειιιιιιιιιι, Ειιι>ιιι ιιιιιιιιι:, διοιιοι.ι.πιιι, Αοιιιιιι Επι

οιιιειιι, Εοιιιιιε οι: Ειιοιε, οπιιι οιιτιιιιιιπε οά οοε ροιτιιιοιι

τιιιπε οιιτιιιιτ, οιι οπιιιιιε ροετοο τιοε ειιιι οοιιεοιιεπ νοετι·ο

οοοιριοιιε, εοκ οιιοε, νιάοιιοοτ $οιιιιιιιιιε, Μουσε, Βιιιιι,

Τιιιιοιιειιι, Εοιιοιει.ι.ε, Βιιιοιιιιι νιοιοιιιιιιι ειιο οιττο ραρατιι,

πιιι άιοιτιιι· Τοιιιιιιειιι, οπιιι οιιιιιιιιιιε ροιτιιιοιιτιιε επιε ρι·ο

οοιιτιοοοιιιιιιο οοιιιιιι τιιιιιιι, εοιιιοοτ Ωοιιιιι, ()ει>οι ιιιιιιιιιι,

οι Αοιιει; Ειιιοιιιιιι, Εοοιοειοο νοετιοο ι·οετιτπιτ (τι). Πο τοιιιοιι

πτ ει νοετιο Εοοιοειο άοτιιιιιοιιτπιιι ιιι οοάοιιι οοιιτιοοοιιιιιιο

ροτοιοτπι, τιοε ρι·ιοιοε οοιιοτοε ειιιι οιιι·τοε οπιιι ροιτιιιοιιτιιε

επιε ειιιο οοιιιιιιιιιο, οτ οοιιτιοάιοτιοιιο οοοιροι·οτ. Ποιιο ιιι

ιιιιιπιιι οιιιοτιοιιοιιι, οτιιιιο οοιιοοεειοιιοιιι, ιιοε άιιοοτιοιιιε

νοετιοο ριοοιιιπε οιιιιποιιτοε, οποτοιιτοτο Βοάιε οροετοιιοοο

οοιιΠι·ιιιοιιιπε, οτ ιοτοιιι ιιι ροιροτππιιι ιιιοιιοι·ο εοιιοιιιιιιε.

ΕοιιΠι·πιοιπιιε οτιιιιιι νοιιιε Εοοιοειοιιι θ. ιοιιιιιιε Αιιει:ιιιιιτι:

οπιιι οοοΙοειιε ειιιε, οτ οοοτοιιε οά οοιιι ροιτιιιοιιτιοπε, οιιοο

νοιιιε ο νοιιοιοιιιιι Ποτιο ιιοετι·ο θπιιιιοιιιιο Κοιι·οιιτοιιο

οι·οιιγοριεοορο τι·οάιτο, οτ εοι·ιρτι επι ιιιπιιιιιιιιιο οοιιΠι

ιιιοτο οετ, ιρεο Ιπάιοο, οιιιιι πιιοιο ειιο Ρι·οτιοεο, οτ οοιι

εοιιοπιιιοιε, οο ροι·οιιτιιιπε οοιιοπάοιιτο, οτ ιιιετοιιτιπε οιο

ιοιιτο. Οιιοοοιιιιιοπο ριοοτοιοο νοετιο Εοοιοειο ιιι ρι·οοεοιιτι

ιοΒιτιιιιο οιιτιιιοτ, νοι ιιι Πιτπιπιιι, ιοι·οιοιιτο Ποο, ιπετο οτοπο

οοιιοιιιοο ροτοι·ιτ οάιριεοι, Πιιιιο νοιιιε, νοετιιεοπο εποοοε

εοι·ιιιιιε, εοιιιροι· ιιιιιιοτο άοοοιιιιιιιπε οοιιεοινοιι. Νιιιιι οι·Βο

οιιιιιιιιο ιιοιιιιιιιιιιι Ιιοοοτ νοετιοιιι Εοοιοειοιιι τοιιιοιο ροτ

τπι·ιιοιο, οιιτ οιπε ροεεοεειοιιοε οπιοτιο, οιιτ οιιιοτοε ιο

τιιιοιο, ιιιιιιποιο, νοΙ τοιιιοιοι·ιιε νοιιοτιοιιιιιπε ιοτιοοιο,

εοά οιιιιιιο ιιιτοοιο οοιιεοινοιιτπι οοιιιιιι, ρι·ο οιιοιπιιι επιι

ετοιιτοτιοιιο, οι οιιιιοιιιοτιοιιο οοιιοοεεο επιιτ, πειιιπε οιιιιιι

ιιιοάιε ριοΠιτοιο. ει οπιε ιιιιτιιι ιιοετιοο οοιιΠιιιιοτιοιιιε Ιιπιιιε

τοιιοιο οοοιιιτο, τοιιιοιο, ιιποά οιιειτ, οοιιττοιιοιο τοιιτονοτιτ,

(4) Α οορο οι οποετο ΙιοιΙο ει το8οο ιο εο8ποιιτο ιιιτοετοιιοιιο -

Οοιιι>ιιοιιιι·ιιο ιιιοει:ιιιιι Εοοι.ιιειιιι - , ιο οποιο ονιάοιιτοιιιοιιτο οι το

ορροετο στο οπετοάι άοΙΙο οιιτιοιιο οοι·το ορροι·τοιιοιιτι οΙιο οιιιοεο οι

ε. Ι.οι·οιιιο άι Ποιιονο, ο ει ι·ιι”οι·ιεοο ριοιιοτιιιιιιοιιτο οΙιο οιιιοεο οι

ε.0ιονοιιιιι οι Αποπτιπο, οιιΒι Διοοιιιιιιι.ι.

(5) ΩοιιΠ·οπτοιιάο το ρι·οεοιιτο Μάιο οοιι Ι'οττο οι ροι·ιιιιιτο 99 ειπ

ειιο 11%) (νοά. εορι·. .Βιριοιιι. ΧΧΙΧ), ει τιονο άποιοιιο άιτιοι·οιπο,

ιιοιιοιιο ποπ εοετοιιιιοΙο , ω ποιοι άοιιο εοι οοι·τι, οΙιο Τοι·οιιιτοι·ιο

άιοάο οι οοριτοΙο άι τΞοιιονο ιιι οοιιιιιιο άοιΙο "οι ι·οετιτπιτοΒιι οι 0πιιι·το,

0ιιροτοι·ι·ο, ο Λοηποιι·οάάο.

 



ΠΕΙ. 5ι-:00ιιιι ΧΙΙ.

Ιιειιοι·ιε ει εΙΙιειι ειιι ρει·ιοιιΙιιιιι ρειιιιιιιι·, ει εεεειιιιιιιιεε

ιιοιιιε ιιΙιιοιιε ρΙεειειιιι·, πιει ρι·εεειιιιιριιεεειιι ειιιιιιι ιΙιΒιιε

ειι.ιιείεειιοιιε εοι·τειιει·ιι. _

Εεε θεΙΙιειιιε ΠειιιεΙιεεε ΕεεΙεε.ιε.ε Βριεεεριιε ειιΙπιετιρει.

Ι)ειιιιτι Ι.ειει·ειι. ρει· ιιιιιιιιιιιι (ιιιι·ιεε8οιιι 8. Β. ΕεεΙεειειε

Ι)ιεεειιι θει·ιιιιιεΙιε, εε ΒιιιΙιοιΙιεεει·ιι, ιιειιιε ιειιιιει·. ιιιιΙι

ειιοιιε ΧΙΙΙΙ ιιιεει·ιιε.ιιοιιιε Ι)οιιιιιιιεεε, ε.ιιιιε ιιιιΙΙεειιιιο εεε

ιεειιιιο νιεεειιιιε ριιιιιο; Ροιιιιι. ειιιειιι ιΙειιιιιιι (ιεΙΙιειι ΙΙ

Ρερειε ειιιιο ΙΙ.

ΧΧΧΙΙ.

Αααα Βο!!α ι!! Ραρα @Με Π, εαπ ω ε σειι|ει·αια!α α!

Παπαειετο ε!! ΙΙΙοιιιε δα.τειιιο !α ρεεεεεείαπε ει! ιισα|ιοαί

εισαι: α! Μα αειιαιία!ι ι!α! άαιιιιισε!!ο θοιιιιαι·ιε άι [Μεσα

εα'ι!αε α!!! α!ε! Νεο .ταρω τιισαΝα!ί , αιεαιαπιε !”απιιαα

σειι.ιο αι αααΙιτο Με α Με ραεεει α! ε. Ρα!α::α α!

δ. διευαιιαι αι Εα!ει·αιιο.

(ιιει . . . . ..ι

ΜΙ ΒιιιιοΙει, και. Δεεαι. δωσει., μπι. Ι, μια. 495, οοΙ. 9 ε εεε.,

ε‹Ιιι. [πω.

ΠειΙΙιειιιε Εριε.εοριιε εετνιιε εεινει·ιιιιι Ι)ει. Ιξει·ιεειιιιιε ιιι

(ΙΙιι·ιειο Με (ιιι·ιιι·ιΙο (Ιεεειιιειιειε Μειιεειει·ιι εΙιΙιειι, ει ειιιε

ιι·ειιιιιιιε πιει ρι·εεεειιιιιιιιε ειιειιι ιιιιιιιιε ιιι ρει·ρειιιιιιιι.

Ει εοιιιιιιιεει ιιοιιιε εΙΙιειι ιιοιΙιειιικΙο τΙερεεειι, ει ρειει·ιιεε

ειιετιιειιε Ι›ειιιΒιιιιεε εεε εοιιιρεΙΙιι, ιιι ΕεεΙεειετιιιιι ειιιιιιιιιιι

ρτονιοει·ε ιιεεεεειιιιιιΙιιιε ιιεΙιεειιιιιε. νειιιιιιιιειιιειι Ιοειε Με,

ει ρει·εειιιε, ειιεε ερεειεΙιιιε, πιο ιειιιιΙιετιιιε Βειιιιιιιεε ειΙιιε

τειιι ΕεεΙεειεε, ειιεεειιε ειιιρΙιετιε τεΙιδιοιιιε, ει ιΙιΒιιιιειιε

Βι·ει.ιιει ρι·εειιιιιιειιι, ρι·ερειιειοι·ι ιιοε εειινειιιι ιιιι”εοιιοιιιε

ειιιιΙιε ιιιιιιιιιιει·ε. Εει ριιοριει· ιιΙιι ιιι (ιιιιιειε Ιιετιεειιιιι ρε

ιιιιοιιι νεειι·ιιε που ιιιιιιιει·ιιε ειιιιιιειιιιιιιιι εειιειιιιιιιιε, ιιι ιπι

$ειιιιιιιειε ρει·ιιΙειιε ‹Ιε Μαι Ι)ειι·ι ειιΙειιοιιε ειιΙιειειιιειιοιιι

νεειιιιιε ειιΙιειιΙιιιιιι αΙιειιοιΙ οιι"ει·επιιιε. Ρετ ριεεειιιιε ιειιιιι·

εειιριι ειιειει·ιιειειιι νειιιε νεειι·ιεειιε ειιεεεεεειιΙιιιε ρει·ρειιια

ειειιιΙιιιιιε εειιεειιιιιιιιε εεεΙεειεε ιΙΙε.ε, ειιεε νιι· ιιοΙιιΙιε ιισιι

ιιιοεΙΙιιε Ποινιι.ιιιι εεε. ειιιιι ιικει·ε εεε ΙΙι:ιι:Μ Ιιεειε Ρειι·ε

εεΒιιοεειιιιι· εειιιιιΙιεεε, εεεΙεειε.ε εειΙιεει 8. Ρι:τιιι αι: Να

αα!Ιιί, δ. Νιιοι..ιι σα: Νααα!Ιιι, 8. Πι:ι.ι.ιιι ασ Με, ει 8.

Ρετιιι Με Νανά, ειιιιι ρει·ιιιιειιιιιε ειιιε, ει εε ιρεει·ιιιιι ι·ειΙ

ιιιιιιπιε, ρι·οιιι ιε.ειιΙιεε ιιιιιιιειι·ενει·ιι, ιιιιΙ·ιιιιιειιιε εειιιρετ

Πεεειιιειιει εειιιιειιιιιι ριιιερειειιιιιι·, ειιΙνο_ιιιιιιιι·ιιιιι εειιειι

ειιε.ιιιοι· εεΙιεΙει·ιιιιι ιΙειιαι·ιοιιιιιι ρεριειιειιιιιι ειιιΒιιΙιε ειιιιιει

Ιιε.ιει·ειιειιει ρεΙειιο ρειεεινειιιΙο Ο). Βιιιιε ροεεεεειοιιεε, ει

ιΙειιε ειιιιιιε, ειιιιε ρι·εειιιοιιιε θειιιιιιιι Ιιεειε εειιιιιΙιι Βε

ιιειΙιειε, νει εοΙΙειιιι·ιιε εει, ΑροειοΙιεεε Με ιιιιιιιιιιιιιιε

εειιιιι·ιιιειιιιιε , ειειιιειιιεε ιιι ιΙΙε ειιιιιιε. ειιιιιΙιιει· ιιι νεειι

ιιιειιιοι·ιιιιι νεειι·οιιιιιι ρι·εερει·ειιοιιε ιπι ρει·ρειιιιιιιι εοιιεει·

νειιιιιι·. ει ειιιε ιδιιιιι· ιιι ιιιιιιι·ιιιιι ιιιιΙειι, ιΙοιιιεεΙΙιιε, επι

εεεΙεειεειιεε. ειιεεΙιΙιει, εεειιΙειιενε ιιει·εοιιιι, ιΙεει·ειι Ιιιιιιιε

ιειιοιε εεειιιιο, ριεειιιειεε εεεΙεειεε, ει εειειειειε ρι·εείειι

(ιιιιιιιιιιι οιιΙιιιιοιιεε ειιι'ει·ι·ε, νει ιιιιιιιιετε, ειιιι ε εειιειιιιιιε

γεειιιιιειιιετιιιιι Πεεειιιειιειε οοιινειιιιιε ρι·ιιερει·ειιειιε ευε

_ (ΙΧ ε. ι·ιέιειιιιε Ιιι εειιιιιιιοιιε ρι·ιιιειρεΙε ιιιιροειε :ΜΙ ιιοιιιιιοι·ε

ι'ιειιιιιιτιο, εεε εεε ι ι'ι·ιιιιι σε Ιιειιι εε Ιιιι ιιειιειι ιΙενεεεει·ο εει·νιι·ε

ρεΙ νεειιει·ιε ιιιοιιαει Πεεειιιεει. Ε. ΙΙ ρεριι, εοιιίει·ιιιιιιιιΙεΙει, ιιιιρειιε

δι ιΠεριιΦι _Ι'ειιΒιιο,εεεεε:,οι εφε η οι ιΙιιιιιιι·ι Ρανεει ε ιενει·ε οι

ε.8ιενειιπι οι ι.ειει·ειιιε,_, -

ιι·εΙιει·ε, νει ιιιιιιειι·ε ριεεειιιιιρεει·ιι, μοιεειιιιιε Ιιειιοι·ιεαιιε

ειιι ιΙιαιιιιειε εει·εει, ιεειιιαιιε εε εε ιΙινιιιε ιιιιΙιειο ειιιειει·ε

εε ρει·ρειιειε ιιιιιιιιιιειε εοΒιιεεεει, ει ε. εειιειιεειιιιο εετ

ροτε ει εειιΒιιιιιε Βει, ει τΙοιιιιιιι ι·ειΙειιιιιιοι·ιε ιιοειτι Ιεειι

Πιιιιειι εΙιειιε Πει, ειςιιε ιιι ειιι·ειιιο ειιιιιιιιιιε ιιιειιιειειε

ιιιιιειιι ειιΙιιεεεει. Πιιιιοιιε ειιιειιι ειιι εΙιεει·νειιοτεε ειιιιιει·ιιιι,

Ιιεειιιεειιιιι ρειιιε ιιεειιι Βειιετιιοιι, ριεειιιιιε ειιιιιιροιετιιιε

Ιιει, ει ερεειεΙει·ιιιιι ειιιε Ρειτι, ει ΡειιΙι Βι·ειια, ει Μπε

ιΙιειιο, ει ρεεεειιοτιιιιι ι·ειιιιεειο ιι·ιΙιιιιιιιιι. Αιιιειι. - Εεε Πει

Ιιειιιε ΠειΙιοΙιεεε ΕεεΙεειεε εριεεεριιε ειιΙιεει·ιρει.

ΧΧΧΙΙΙ.

Αααα Βο!!α, εεε σα! !ο εια.ισε Ραρα δα!!ίσιο !! εοαιαιε!ιε α!

υε.κ·αυο αι νο!!επα, @μια α!α!!α δα!ε Λροειο!!σα, ει. σπασι

ιεπει·ε, ο [αν ιααα!εαει·ε π! αιοιιίε!αι·α αι ΜΜΜ (ΜΜΜ

αε!!α ααίεια ρο.εεεεείοπε αεί Με άαιια!!α!! ι!α! εαάαε!!ο

ε!απιιίεε!!ο θαιιαατία ε!! Ζασεοιι.

(ιι2ι, ιο @Με ).

ΜΙ 0ειιεΙε, ΗΜ. ΔΜαι. Βασσια., μπι. Ι, Με. 496, οεΙ. Θ, εαπ μπαι.

ΠαΙικιιιε εριεεεριιε εεινιιε εει·νει·ιιιιι Ι)ει νειιει·ειΙιιΙι Με

Π. ι!ιιΙιετειιε εριεεερο, ΑροειοΙιεεε 5ειΙιε Ι.εΒιιιο, εεΙιιιειιι

ει ερεειοΙιεειιι Ιιειιειιιειιειιειιι. Ωιιειιι ερεειεΙιιει, ειιιιιιι

ρι·εεειριιε ιιιειιεειει·ιιιιιι Πεεειιιειιεε εε ρτοιεειιοιιειιι Βο

ιιιειιιιε ερεειει εεεΙεειεε, ιιιειιιι ιισιι ει·ειΙιιιιιιε Ιειει·ε ιισιι

ιιειιι. Ιιιειι·εο ιι·ειει·ιιιιιιιειιι ιιιειιι ι·οδειιιιιε, ει ριεεειριιιιιιε,

ιιι ‹Ιειιιιιιι, εποε Ιιειιιε Βειιεειειο, ειιιιιειιε ιιιειιεειει·ιεειΙι

ιΙΙιιειι·ι νιιο ιΙειιιεεΙΙε (Ιιιιιιιιιιι, ει ιιιιοι·ε ειπε ΙΙιιιι:ιιι ίεειιιιιι

εει με ιιειιιι ΒειιειΙιειι ι·ενει·ειιιιε, ειιιειιιιιι, ειαιιε εε ειιιιιι

ιιιιεειε.ιιοιιε ΙιΙιει·ιιιιι ιεοιεε ρει·πιειιει·ε. Νεε ειιιιιι τΙοιιιιιιι

ιρειιιιι εειιιιιι ιιοειι·ι ε.εεει·ιιοιιε ιιι·ιιιενιιιιιιε, ει εεεΙεειεε

ειιεεειιιιι ει ιρειιιε (ιιιιιιιει·ι, ει ιιιιοι·ιε ειιεε ΙΙεΙειιιιε οΙεΙε

ιιοιιε ε‹Ι Ιιεειιιιιιι Ρειι·ιιιιι ρει·ιιιιειιιεε ιειιι ιΙιειε Πεεειιιειιει

ιιιοιιεειετιε ερεειοΙιεεε $ειΙιε Ιιιιει·εΙιιειε εεεεεεειιιιιιε'ω.

ΝεΙιιιιιιιε ει·εο, ιιι ρει· ειιοι·ιιιιιΙιΙιει νιοΙειιιιειιι ειιΙιιι·εΙιειι

ιιιι·, εειι ιιιιεειειιιιιι·, εεε οιιιιιιε. αιιιειε ει: ΙιΙιει·ε ω ιτε

ιι·ιιιιι ιιιιιιιιιιειιιε Πεεειιιειιειιιιιι εοιιεει·νειιιιιι·, εεειει·ειεαιιε

εεεΙεειεε, εεε ροεεεεειοιιεε, ειπε Βεειιιε Βειιειιιειιιε ιιι Βετ

ιΙιιιιιιε ρετιιΙιιιε οΙιιιιιει εεΙΙιειιιιιιιει ιιιιιε ειιι.ειιιιιιε εσει

ιιιειιιιιι.ιιιιιε. Βιιιιιιιι Βειιενειιιι ειιιιι·ιο Με. Αιιιιιιειι (δ).

ΧΧΧιν.

Α!ιι·α Βα!!α, ιααίι·ίπαια αα! αιει!α.είσαο Ρωαρω 6'α!!ί.<ιια Η α!

άεααιεε!!α θοΜΜιι1ο ει Ι.εεεειι, ε α!!α αι !αι απορια:

ΕεΕπ.4, !ασ!απαο!ί εαΙταπιεί ι!ε!!α απο Με, α ι!ε!!α Με

ια!!!!ι απο απο !! αιοπίε!ειιο αι ΙΙΙοιιια δα.εείπο.

(ιι2ι, Ν) εεεειο).

Μι 0ιιιιοΙει, ΙΙιει.ΑαΙιαι. Οα.<κιπ., ρει·ι. Ι, μια. 496, οοΙ. 1, ειιιι.ρι·ειειι.

ΠεΙικιιιε εριεεεριιε εει·νιιε εεινοτιιιιι ΙΙει. ΙΙΙιιειι·ι νιι·ε

(ιτΝιιιιιι, ει ιιιιει·ι ειιιε Πει.εΝιιι: , ΙιΙιεΙειιε ειιιε νιειιι ει

(ε) @οι ιΙ Ρειιιειιεε ει ι·ιιει·ιεεε :Με Ι›εΙΙε εε ιιιισιωιει ιπι ςιιεειο

ειιιιιε ιιιειΙεειιιιε ιι 0ιι·ιιι·ιΙο @Με οι Μοιιιε Ωεεειιιε, σου Ιε ειιιιΙε

εοιιι'ει·ιιιο Ιε ‹Ιειιιιιιοιιι οι Ωοιιιιει·ιο ει Ι.ιιεοιι ε ι”ενοιε ‹Ιι ιΙειιε πιο

ιιιειει·ο (νεό. ΒιρΙ. ΧΙΟΝΙ).

(8) Μι ηιιεειε ΙιεΙΙει ειι-ειω ιιΙ νεεεονε ει νεΙιει·ι·ε ιιεΙΙε ειιιιιιιε

ει Ιει;ειιο ρειιιιιιειε ρει· εοεε ι·ιειιετοιιιιιι Ιε ειιιεεε οι 5ιιι·ιιεειιε , οι

ιιε‹Ιεεε εΙιιιιι·ειιιιειιιε, εΙιε Ιιι $ειΙιει προειοΙιεε ιισιι ειναι: εεεεπΙειε

ιιιιεοι·ιι ιι ιιεεειιιιο Ιιι Ιειιιιιιοιιε ροι·ρειιιιι με: Ιε εεεε·εεεΙεεισειιεΙιε

‹ΙεΙΙ'ιεεΙιι.

ἴι9



σοι ΠΙΡ[.ΟΜΙ Ε (ΙΑΠ'Ι'Ε

8οσιτιιοι, εοΙοισΜ σ1οροσιοΙιοοΜ ΙισιισάισιισοσΜ. ΑοάινιΜοε

Μ νσΙιιε, σοοά άινιοοετο1ιοιοοριτοιι σοοσάοΜ Βοοιο Βο

οσάιοισ, σιοσ Ποσειιοοοει Μοοοοιοτισ Μ νοσιτισ ιοοοΙιοιιιιοε

οοοιοΙστι1ιο. Ποάσ ετσιιο.ε νοιιιε ο8ιΜοε, σ1οοσ οΜοιροισοιιιι

Ι)σι ΜισστισοτάιοΜ άσρτσοοΜοτ, οι Β. Βοοσάιο1ιρτοοιΙιοσ

σκ Ιιοο, οι Μ Μοτο άι8οοΜ νοιιισ ΜστοσάσΜ τσε.ιιιοοι.

ΙιοΒοΜοσ :ΜΜΜ σι ιο ρσοοο1οι·οΜ νοΙιιε τσΜιεεισοσΜ ιο

ιοο8ιΜοε, οι ιο σσ οοοά οσρισιισ οσοεισιιιιοει Μουσοιιε; οσο

συιΜ οσριεεσ νιτιοσ σει, εσά ρστισοιεεο, οι σοι ιιστοσνοτο

νστιι οοσοσ ιυ 1ιοσΜ Ιιιο εοΙνοε στο. ΒιοοοιάσΜ οσε, σι σο

οΙσειοε, οι άσοοΜ ,. οοοά σιάσΜ ιοουοειστιο ο. νοΙιισ ιοοιουι

σει, ΑροειοΙιοοσ Μάιο οοοιοτιιοισ οσοιιτΜονιΜοε, ρτσΙιιΙισυισσ

ιισ οοιε ιΙΙοΜ οοιιιτοΙιστο, άιΜΜοστο, σοι Μ ροειστοΜ ειοσ

ΠοεειοσυειοΜ 1το1τοΜ σοοεσοεο οοάσοι οοΜΜο1οτο, εσά οά

σοτοΜάσΜ 1τιιιτοΜ ιοάοΜουιο οοισιοΜ εσΜρστ, ιΙΙιΙιοιοΜοοσ

ρστΜοιισοι. ΒοιοΜ Βσοσνσοιι, οοιιτιο ιάοε Αοσοσ.ιι.

ΧΙΟ”.

ΙΙισοτάο ο οοο[στοιο άο·ΙΙσ άσποσίοιιί [εποε ο!!σ Μέσο:: άι δ. Ι.οοιι

οι Αυοσ, ο οι 5. Ριοτυο άι ΒιισΙΙι, οοΠοοιοτιιά οι Τοπ

σ:Εττοο10 Η«Μο σε δοο!ίοτί, οστί11ο Μ! υοοσοσο Ριστοο

Ριυιοτσ.

ς . . . . . . . . ..ση

ΒοΙΙο 8ροοο, οτ1οστοιιο σπάει, ροτι. Π, μη. 90.

@ο Ιοάισι Τιισσοτσιιι Μ Ποσο οοΜ ιιΙιο Μου άσουο

Ποε·τιιιτιιτο οοτ ΙιοΙοοιοισ άσ άσουο Που τιοισειιιυάο ροτιέ

Μ ΙίστοΙί.<ι (θ) ιισοοΙΙιοιΙο ο Μισο” ι>ο·τιιο ρίο1οτι (3) ο [οσί

Με Μπα ιποοΙιοΙίι (4). οι οδο ριεοοΙιο ρο1το απο Ιοοοοάο

σ.ι.τοΙΙαπι άοο!ιο,σο άοοοο "πιο Ιοάιοι Ττοοοιστι άσ οτιοΙι Ισι

"πιο ο·οοιιοίι Μπα θα: οσΙοο.ι οποιοι οι οοοοο «ο οί.τοί οι ο

οποιίστί οοο άσσο Ριιοτιοει ΜΜαιο ιοιιοΜι οιιτιο οοτ σοοοιο

Ι.οιιιιι ΜΜΜ Ιιι ιοΙιτιοειι·οι Μοτιοοι οισΙΙο εστΙιο άσ ί)οοιιάει

άο 5σττουιι Η Με Μεσοι, οι Μάιιιι σει άιο Μο εσστοιιοι

ρΙιιιιο, οι Ιιιυιο, σι ισττο ο σεειτι, Ροε εουσιο Ριιιιιο Μ·

δοο!!ιί οοΜ ΙιοΙοοιοάι άσ Ποιοιάιι άσ $σττοοιι άοΜοο σου. Η

ιτοισοτοοι εστΙιοσ άσ άσουο Ατιοοο άσ Ι.οοοου, ΒοοιΙι οι

1το1τισ εοοε ο σουκου Βιοιιιο. Η Μαι άισ Ι‹ι Ισ σοι,;το

τοοι άστοοι Μι ιοττοε, οικω, οι ΙΙστοσοσιο οι ροτοοο, οι άοάΜι

άσουο Αττοοοε Μ Βοοοοο ο. οπο βιο Μ Ιιοεί!ι άπασα ου

Ισι!!ιι οοο ροοιι!ίοι·ι οά @στο οι: σοάο Με; οι εισ1 ιο ρωσ

εισάι Μ ρισοοΙιο σοι Μι οσοστ ιο ΒοσΙΙι. οι Μαιο άοιιοο

Ατιοοοε άσ Ι.οοοου ο εσοοιο ΙΙσιτο Μ 5οοΙΙι ο Γοτοάο 1ιΙιο

(1) Ε ιοοστιο Ι'οοοσ οι οοσσ1ο οοτιο; Μο Ιιο στσάο1ο άονστΙο σοι

Ιοσοτσ 1το ο 1191 σ ο 1193, ρστοΙισ Ι'οΙιιΜο ο11ο οι ΙιιιστοΙιι.ιι άι

Τοτοιιιιστιο νστσο Ισ οΙιισεο οι 8σΙοι ου Ισ άστο άσΙ 1194.

(9) Απο· :Ισ ΚαταΙιο, οιοσ Ιοο8ο άι (ΜεΙιοτι, ειοάιοι.ι1ο ΩσεΙιοτιιοοο.

(3) Ρισ1το Ριο1οτι (ΡιιΙ.στσ) άονσο σωστο νσεοονο άι 8οσΙΙι.

(Δ) ΔιοοΙοοΙΙο.. .ο [ΜΜΜ εστω επωσσιω νοΙσ ο άιτσ, ,οι ρου·

"σου οι “πω” Μ. οιιι·ια ολο Μπάστα.

(5) ισ Μστοοτισ τσοιε1το1σ ιο οοσσιο οοτιο εισοο ιο οοΜρΙσεισο Ισ

ιισεοσοιι: Μοτιοοο ΝισΙΙο, εστνο οι (ΜΜΜ οι 8σττσοιι, ο οοιιΙσ οοο

ονσο @Η (Η [Μι απο σ οποσ), σοι οοοεσο5ο άσι οοο ροάτοοσ άοοὸ

οι Ιισοσάι11ιοι Ισ οΙιιοεο οι ε. Ρισιτσ άι 8οσΙΙι, σ Ι'οΙιτο οι ε. Ι.οοιο

άι Ατιιισ (οποια Ι.ιιΙεια άστιοι), οοο ονσοίοι1οίοΙιΙιτιουτσ Μ τοοειτο

ΒσιιιΙιο, σ ιιοοι 1'το1σΙΙι, σΙι'στοοο σπιτι οι άοποο Αι·ιοσσο οι Ι.ειοοο.

ΝσΙ ιιιοι·υο ιο σοι οοσΙΙσ άοσ οιιισεσ 1”οτοοο 00115οετοΙ.σ Μοτιουο

ΝισΙΙο άουο :ιΙΙσ ιυσάσειΜσ, ριοπο, νομο, ο 1σττο μι· ροεοσΙσ σ

εσΜιοστιο, νοοοιισ, ρσοοτσ σ ροτοι; ο ο εοάάσ11ο Ατιοσσο άι Ι.οοοο

άσσο ροτσ άοσ οοο ιιιιοσΙΙσ, οιισ 1'οσιιστο οιιιιΙιεο1σ οι εστνιιιο Βιοτ

ιΜιιστο (σο: «Μάο Με, ΜΙ Μ. Μ οσιασπασοσ Με) ο ιισοσιιιιο άι Μ11σ

σΙιισσσ, ποιο Ισ άιρσοάσυιο άσΙ νσσσονο οι 8οσΙΙι, οσο Βετο, ο Ψστο,

ιιεΙιο άι ΒοσιΙιο Αττοεο (ιστιισ ει σοάάσι1ο Μοσιτσ ΒοσιΙιο) ο Ρωσσια,

τουσ οι Τοτιιιιιο οι ποιο

Μ τσι-οσε Μ ποιο ιιά ουΙιιΙΙο Μ Μάο άισ οοτ άουιιο

άσο, οι οοτ οοιΜο οοο. Μ ειοοι ισειιΜουισ άσουιεσΙΙο Ατ

ιοοοο, άσοοιοσΙΙο ΖστΙιιο, άοοοιεσΙΙο Ποοσιουιιοι Ιοεο ΜΙ

Ιιοάοτι. Ει. ΚιΙΙσ.σι άσσιτοστσ οριο ουοιΙισΜο άσσο ρο1στ, οι

ιιΙιο, οι σοοοιο ιεριτι1ο σο. σο.

ΧΙΟΝΙ.

Βο!Ιο οι Ραμ: δο!!ι.ι1ο Π , Με οοο/σιοιιο οι Μουιο1στο οι

ΜΜΜ δα.ττοιο ισ ο|ιιοοσ, τοοπίοιοτί ο ισττο Μ! τοοάοσίτοο

ροσοσάοΙσ οι δοτάσσοο.

( 1123, 16 εσιισΜΙιτο).

ΒοΙ (ΜΜΜ, ΗΜ. ΑΙιΙιοι. Ωσσειο. Μπι. 1, [Με. 335,

σοι. 1, 9. σ οσο. σου. ρτιισά.

ΠειΙιιιιοσ σοιεοοροε εστνοσ οστνοτοΜ Βσι. ΒονοτσοάισειΜο

σι οιιτιεισιΜο ιι·ειιτι (ιιιτοτάο Ποσοιοσοσιε Μσοοειστιι ιισιιιι Βο

οσάιοιι οιιιιοιι, οιοοσοσ εοσοσσσοτιιιοσ τσεοΙοτιιστ σουσά

ιοσυάιε Μ ρστρσιοοΜ. ΟΜοιροισυιι Βου, οοιοε ΜσΙιοτ σει

Μισσι·ιοστάιο εορστ οικω, στοιιο.ε οοιΜοο, σοι ΒΙοτιοεοε Μ

8οοοιιε σοιε, οιοοσ ΜιτοΙιιΙιε, οι νιτιοισσ εοοιι οΙιιοοΜοοσ

νοΙι ιυσ1`ιοΙιιΙι Ιιοοιιοισ σεισοάιι. Ιρεσ οοιρτισ άιουοιιοοισ

εοσο ροισυιιο ΙιοοιισσιοιοΜ Βσυσάιο1οΜ ροιτσΜ οΜυιοοι

οοοειι1οιιΜουοοΙιστοΜ, ιρεσ σοΜ Μοοοειιοοσ ΙσσιοΙοιοτσΜ,

οι ορστοιοτσΜ σεεσ άιεροοοιι. Ιρο.σ ιΙΙιοε Μστιιισ ()οειειοσοσσ

ΜοοοειστιοΜ, Μ οοο σ1εοοο1ιοειΜσ νιιιιι, σι 8ΙοτιοεισειΜσ

οΙιιι1, οΜυιΙιοσ οοτ σοοιάσο1σΜ Μουοειστιισ οΙστοσυιι οσοι

Βυιιοισ ρτοοιοι1. Ποιοε ρτοισοιο άινιοοσ Ιιουι1οιισ οοοιιστο

Μισο σιιισιστο, ΑροσιοΙιοοσ Μάιο οοοιστιισε, οι νσειτο σιτοο.

ΒοΜοοοΜ ΕοοΙσσιοΜ εσΜιιστ, σο οοειτο ροιισσιοιοιο Μιο

ρστο, ιστνσυσ άσνο1ιο οσο Ιιοτιοοιοτ. Ι)ινιοεισ Μου· οσοσιι

ιοιισιιιε ρτσρσειιοΜ ρτσεσοοσυισει, ΙσοοΜ Μεσοι ρι·οσοιροσ

άιΙσοιισοσ οοΜρΙοοιιΜοτ, σι οΜυιο οοσσ οά σοΜ ρστιΜσοι

οιιισιο εσυιρστ, σι σο σΜοιοΜ ΜοτιοΙιιιΜ ιοτισ ΙιΙιστο,

οοο εσΙιοε $συοιοσ ΒοΜοοοσ ΕοοΙσσιοσ ιοτσ, σο άσισοσισοσ

ροτρσιοσ ρστΜουστσ ΜοστυιΜοει. ιο οοιιιοσ Μισο ρτορτιισ

άοιιιΜοσ υοΜιοιιιοει ουοσιο.οάο ω). . . .

. . . . . . ιο Βιιιοιιιιιιι ιοεοΙο σοοΙσσιοσ Θ. Μιιιιιιι

οι Τ|ιστοο, οι 8. Ηιιιιιι: ότι Μοο1οσοοοΙο, οι 8. Πι:ι.ιειι-οι οοΜ

σΜοιΙιοσ σοτοΜ ρστιιοσυιιιο, δ. ΜΑΜΑΕ Μ δαοοοοο, θ. Μιιιιιιιι

άσε δοτοΙσο, δ. Μιιιιιιι Μ ΤοποοΙσ, δ. Ροτιιι Μ· ΤτοιοοΙο,

8. Νιτοοι.ιι, σ18. Μιιιιιιιι οι .Μάι οοΜ ρστιιοσυιιισ σιιτοΜ,

δ. Νιοσι.ιι Μ Πισω, δ. Μισοιοιισ Ροστοοί.ι·ί, δ. θιοουσιι οι

ποιο, 8. Ρετιιι Μ δίιιιοτοιιο, 8. Ρι:τυι οι Νοωιι, δ. Νιτοοι.ιιι

Μ ΝοοοΙοί, οι 8. .Ιοοιιουιο, οι 8. ΙΙιιιιιο Μ Με” σιο. σιο. Π)

Ι)οιοΜ ΒστιιΙιο οοτ ΜοοοΜ Ποιτουιο δ. ΒσΜουοσ ΒοοΙσσιοσ

$οΙιάιοοουι Μι ΙιοΙσυάειο οο1οιιτιο Μάιοιιοοσ ρτιΜο Ιοοιιτ

οοιισυιο άοΜιυιοεισ ουοσ Μ. Ο. ΧΧΙΙΙ..Ρσοιι1ιοοιοσ οοισΜ

άσιοιυι (ΜΙιιιιι ε.σοουάι Ροροσ ουυο ΙΙΙΙ.

(6) 8ι 1τοΙοοοιοοο, ρστοΙισ οσο τι1Ισ11σοιι Ισ οοσσ οι 8οτάσουει, ι

Μοοισ1στι σ Ισ σΙιισιισ Μ! οοο1ιοσο1σ ά'ι1οΙιο τσ8ισιτσισ ιο οοσσιο

ΒοΙΙο. γ

Ο) 8ι νσάοοο ιισοτοτσ οΙ1τσ σιιισσσ, σΙισ οσο σοοο Μσυιισοοισ οοἱ

άιρΙοΜι ρτσσσάσοιι: Μο ι ιιισιι οι σσοοσοσιοοσ ο οι άσυοιισυσ άο

νσουσ σεισ1στο, ροσ1.ο σΙι'στοοσ ειιι1ι ειο11οροιιιι ιιΙΙο σοοιισοσ Ρου1ι

1ιοιο. Πιο οοσει1ει ΒοΙΙο οι τιΙσνιι, οοο Ισ οΙιισσσ ροεσσάο1σ Μι Βοοει

ιισσι ιο 8οτάσεοο οσΙ 1123 στειοσ άισσισιισ11σ. Τοι1σ οτειιιο άσ1ο1σ άι

οιορι 1.σττσοι, ο οΙοοοσ άσΙΙσ ΜσάσσιΜσ ονσουο Μοοιειστι οιιοσιοιι,

ρτοννσάο1ι ΙστεοΜσοι.σ οι οσοι ιΜοιοΙιιΙι, οι οι·οισυιι, σ άι τοοεισσ

ι·ιιισ, σσΜσ οι τιοονο Μι ρτσοσάσοιι άιρΙσιοι.



ΠΕΠ $Ε()(Π.Ο Χτ τ. οσο

ΧΧιτγιι.

Βοίτο το Ρορο Οποτίο Π, σο:: σοπ/οποιο ο!ΓΟποίιιο ο Βοιωτο

οτοίί ο: σοίο.εο, ί -ιιιοιιίετοι·ί ο οοπί Με ροοοοοοοο οι δαπΙοοιιο,

ι·ίοοοοικίοίί .εοττο το ρποτοπίοπο άοίία δοάτο Αροοτοίίοα.

(ιιοο, '7 ιποι·ιο).

Ποτ ΜἱττοτοΙΙἱ ο Οοετοοοιιἱ, .<ΙπποΙ. ΜΜΜ., τοπι. ΙΙΙ, οι .ορροιιο.

οοἱ. 306, 80°7, 308. Εοἱτ. ρι·οοο.

Βοποτἱιιο ορἱεοοριιε εοι·γοε εοτνοτιιπι Βοἱ. Βἱτοοτἱε ΠΙἱἱε

Ιοοοππἱ ρτἱοι·ἱ ΠοιτιοἱοιιΙοιιεἱ, οτ οἱιιε ττοττἱοιιε τοπι ρι·οοεοπ

τἱοιιε, οποιο Πιτιπἱο ἱπ ροι·ροτιιιιπι. Λο οοο ιιπἱγοτεοΙἱε οο

οΙοεἱοο απο ποοἱε ο ρτονἱεοι·ο οπιπἱιιπι οοποπιπι Ποο οοπι

πιἱεεο οετ, οτ ι·οἱἱτ.;ἱοεοε οἱΙἱοοιιιιιε ροι·εοποε, οτ οοιιορτοοοπτο

Ιτοο τοἱἱοἱοιιοπι ετιιοοοπιιιε πιοοἱε οιιιπἱοιιε ρι·οροΒοι·ο. Νοο

οιιἱπι Βοο οι·οτιιε οΙἱοιιοιιοο τοιπιιτοτιιε ἱπιροιιοἱτιιι·, πἱεἱ

οτι οοοτἱτοτἱε τοοἱοο ρι·οοοοοπε ο ριιτἱτοτο τοἱἱεἱοπἱε Πιοτἱτ

οοιιεοι·νοτιιε. Οροι·τοτ ἱοἱτιιι· οπιιιοε οοτἱετἱοποο Ποοἱ οιιιοτοτοε

ι·οἱἱοἱοποιιι οἱἱἱ8οτο, οτ Ιοοο νοοοτοοἱΙἱο οιιιιι ἱρεἱε ροτεοπἱε

οἱγἱιιο εοτγἱτἱο ιιιοιιοἱροτἱε οττοπτἱιιο οοπτονοι·ο. Ωοορι·ορτοι·

οοοτἱεεἱιιιἱ ἱιιΒοπιἱιιο Πἱἱἱ ἱιιετἱε ροτἱτἱοπἱοιιο γοεττἱο :ιε

εοπειιπι ρτοοοοιιτοε, τοοιιπι γοεττοιο οιιπι οπιιιἱοιιε :το εο

ροττἱιιοοτἱοιιε, ἱπ οοοτἱ Ροτι·ἱ τιιτοΙοιιι, ποετι·οπιοιιο ρωτο

οτἱοιιοἱιι ειιεοἱρἱπιιιε, οτ οροοτοΙἱοοο 8οοἱε ροττοοἱπἱο οοιιι

πιιιπἱπιιιε οτο. οτο. . . . . . . . οιιοοοιιπιοιιο νοτο οι ρι·οοεοπ

τἱοτιιιιι γιιετο :το ἱοοἱτἱπιο ροεεἱοοτἱε, ΑροετοΙἱοο οιιοτοτἱτοτο

νοοἱε, νοετοεοτιο ειιοοοεοοτἱοιιε ἱπ οοοοπι τοΙἱΒἱοιιο ροτπιο

ιιοπτἱοιιε οοπΠτιιιοπιτιε. το οιιἱοιιε οοοο ρτορτἱἱε ιιοπιἱιιἱοιιε

οιιιοιιιιιε οἱτρτἱτποποο (τ). . .

οι 8.τοιιιπιι Ιιιειιτο

ιιιοιιοετοτἱιιττι Βοιωτοι: Τιιιπιτπιε ίπ Ζοο·οοπί , Εοοἱοεἱο ΒΑΝ

ο·ι·πο ΕοοεπιΑπ ίπ δοπιοποι·, Εοοἱοεἱο Βιιιτοτι Μιοποιοι.ιε, οτ

$Αποτι Ι.Δοποπτιι ίπ νοπαι·ί, ΕοοΙοεἱο Βοιωτοι: οτωτιιιο, οτ

$Αποτι τοοΑππιε ίπ Αττοεοι·, Βοοἱοεἱο ΒΑποτ.ιο Μοοιιο ίπ

δοπτπο, ΕοοΙοεἱο 8οποτι Ιοοιππιε, οτ 8.ιποτι Βιιιιοπιε ίπ

δοίοοποί·ο, ΕοοΙοεἱο οποιοι Νττ10Ι.ΑΙ ίπ Τι·οίτο, Εοοἱοοἱο οποιο

Ροιιιι οι .5'ο·οπο, ΕοοΙοεἱο 8.ιπο·τι Ρ.τοι.ι ίπ 6'οτί·οπίοπο οτο.

οτο. του Ι1οτιιιπ Ι.οτοι·οπἱ ροι· πιοπιιιιι Αἱιιιοτἱοἱ Βοποτοο Βο

πιοποο Βοοἱοεἱοο οἱοοοπἱ Ποιο. οτ Ποποοἱτοτἱἱ, ιιοιιἱε Μοττἱἱ,

ἱποἱοτἱοπο Π!. Αιιιιο Βοοιἱπἱοοο Ιποοτποτἱοπἱε Μ. Π. ΧΧτί.

ροιιτἱἱ. οιιτοπι οοπιιιἱ Ποιιοτἱἱ εοοιιποἱ ροροο οποσ Ι.

ΧΧΧτίτττ.

Βοποοοττο, οΙιοτο το! Μοπίετοι·ο οί 5. Ριοιιιο οἱ Νιποἱ πο!

ι·οοπο Τοι·ι·ίτοπο, ι··ίοοι·οο μι· άοοοπτοπτο εοι·ίττο, π! ο ροοο

το οπίττο, το οοποοεοίοπο οοἱ /οτΙορτί οοτο: οίιίο.εο οτί δ.

θΙοποΙ0 οἱ Βοτοοο, ο οοτο' ορο Ζ'ο#ἱ”οἰίὸ ο! .πτιίοοττο

.οοιιίοτοπο, σο! οοιτεοπτίπιοιττο τοι (;ίοοίοο, ο οοἰἴοποιοο

απου οί Τοππο.ο.

ς.......)

Ποτ τΞιοττοτο, Μ”. Αοοοτ. £ο.πίπ. ροι·τ. τ, ρορ. 498, οοἱ. τ. ττοἱτ. ρι·οοο.

Αιικἱἱἱοπτο οοπιἱπο ποεττο .Ιοεπ Πτιι·ἱετο, οτ ἱπτοι·οοοοιιτο

ρω ιιοοἱε οοοτο οτ 8τοι·ἱοεο νἱτοἱπο Μοτἱο, οτ Β. Μἱοοοοτο

(τ) 8ἱ ττοΙοεοἱοιιο ἱ ποπιἱ οοτΙο οτττο, ο οἱ Ηρι·οοποοπο εοττοιιτο

φοτο οοττο οοἱοεο οι 8οι·οοεπο.

(9) 8οπο οοοἱοἱ το οοἱοοο ορροττοοοπτἱ οἱ πιοποοἱ Βοιιιοτοοτοεἱ το

πἱεττοτο ποΙΙο ρι·οεοπτο ΒοΙοι, οττι·ο ἱ τιιοποιτοιο, Πο ἱ οιιοΙἱ οι·οπο ἱ

ρἱίι οονἱιἱοεἱ φωτο οοΠει 88. Ττἱοἱτο οἱ 8οοοοτεἱο , οοο πιο οἱ εοτἱνο

ο Ζαοοοι·τ, ο τ'οττι·ο οἱ 8οΙνοιιοι·ο, οτιο οἱνοπτο ροἱ οοοπἱο. Ι.ο οοἱοεο

Με. Ροοτο οἱ Οοοι·οιιοτοποο “το Οστι·οπίοπο) οι·ο τἱοοο οἱ ροτοοοοἱο

οπτἱοοο ρἱττιιι·ο οι ρτοεονοτο ροπποττο, οτιο οποοι·οιιο ροι·οιιτο. τ

οι·οοοιιοοΙο, οτ οοοτο Ροτι·ο ρτἱιιοἱρο οιιιιιἱιιπι οροετοΙοι·ιιιιι,

οτ οοοτο δ. θονἱπο, Ρι·οτιιε οτ .ἱοπιιοι·ἱιιε πιοι·τγτοε (ὶοτἱετἱ, ειιο

οιιἱιιε ρτοτοοτἱοιιο οτ οοτοπεἱοπο Βιιοοτιιοτοε Με οτοοἱπιιιε

οεεο εοτνοτοε, Απιοπ, οπιοιι, οπιοιι, Ποτ, Ποτ, Ποτ, - οττο

Βοποριοτοε Μοιιοοοιιε ε. Βοποοἱοτἱ, οτ Αοοοε δ. Ρετιιι οο

Νοιιοι τοοἱο ἱετο οοι·το ρω δ. Μιτου οο Βοι·οοο, οοἱ ΠΠ

οΒο ρορίτίο (δ) οοποι:ι ροττἱιιοοτ οο οοιιπιιπι τἱοιιιἱτο οο Ατοοιι

Μοιιοοοιιε, γ το εοε ττοττοε; οτ οΒο ροτἱἱΙο οο επ οτοοἱορἱ

εοοριι οοιιιιιι Ροττιι οο Ποιιιιοτιι., οτ οο οιιοἱοο (τιιιιιιοτἱ οο

Ι.οοοοιι, οτ ο.ιοοϋπιο οοοπο Μοτἱο οο πω, οτ ο εοε οττοτοε

ριιρἱΙΙοο, ο οοπιιιι Ροττιι οο Ατοοπ, οτ ο οοπιπιι Ιτοοοοτ επ

Ποττο, οτ :ιο οπιοοε εοε ποροτοε οοιιιιιιι Ροττ·ιι, οτ οοπιιιτι

Ιτοοοοι·, οτ ο οοπιιιιι Ποιιιἱτο οο Φωτ, οτ ο Βοεοοοοοοεο

οο Τοιιι·ἱ ρι·ο οἱΙἱἱἱοτοΙο οο δ. Ροτπυ το .Νοποίιί, οτ ἱεεοε

οοτιιππιἱἱο ρτο οπἱπιο ἱεεοτο, οτ ροτοπτοε ἱεεοτο Μ). Ετ εἱ

οιιἱο ἱετο οοττο οοεττιιοι·ο, οιιτ οκτοτιιιἱποι·ο οοπι νοἱιιοι·ἱτ,

ἱπεττιιτιιοτ Ποιιε ποπιοπ ειιιιπι οο οοτο Ποιο, οτ οοι·ιιοε

εποε οἱετιιπιροτ νοτοτἱΙἱοιιε οοοἱἱ γ οοετἱοε τοποο, οτ πιἱττοτ

ἱπ πιο οοιιιἱπιιε πιοττοπι ροροΙἱο, οτ οοΙοοιιτοι· οο ἱετο εο

οιιτο οἱτἱιιε; οτ οοοοτ πιοἱοοἱοτἱοποπι οο οοο Ροτι·ο οπι

πἱροτοπτο, οτ οο 8. Μοτἱο ιιιοτι·ο οοπιιιἱ ιιοεττἱ .τοειι (Πιο

ετἱ, οτ οο οοοτο Μἱοοοοἱο Αι·οοοπδοτο, οτ οο οτιοττιοι°

Εγοποοἱἱετοε Μοτοοιιε, Μοτοοιιε, Ι.ιιοοε, οτ .Ιοοιιιιοε, οτ οο

οοοοοοἱπι Αροετοἱἱο, οτ οο εοιεοοοἱπι ρι·οροοτοε, γ (το γἱ8ἱιιτἱ

οιιοτιιοι· εοπἱοτοε, γ οο τι·οοοπτιι οοοοιιι γ οοτο ροττοε εοιι

οτοε πιο οοποποε οἱεροειιοτιιιιτ ἱπ Νἱοοιιο οἱγἱτοτο, οτ οο ιιο

νοπι οτοἱποε οιιοοΙοι·ιιπι, γ οο οπιποει εοποτοε, γ εοποτοε

Βοἱ, Ατιιοπ, οπιοπ, οπιοιι, Ποτ, Ποτ, Ποτ. Ετ εἱ οιιἱε ἱετο

οοττο οιιοἱι·ο γοΙιιοτἱτ, οτ ποεττοε οτοἱιιοτἱοιιοο ρΙοοιιοτἱτ, οτ

οἱιτοι·ἱτ τριτο οοπο οετ, οοοοοτ οοιιοοἱοτἱοιιοιιι στο οοο Ροττο

οπιπἱροτοιιτο, οτ οο θ. Μοτἱο πιοττο οοπιπἱ ποετι·ἱ .Ιοετι Ποτἱοτἱ,

οτ οο οοοτο Μἱοοοοἱο Αι·οοοποοΙο, γ οο οιιοτιιοι· ογ·οιιοτοἱἱετοε

Μοι·οιιε, Μοτοοπε, Ι.ιιοοε, γ .Ιοοοποοε, οτ οο οιιοοοοἱιο ορο

ετοΙἱε, γ οο εοκοοοἱιιι Ρτοροοτοε, γ οο γἱοἱπτἱ οιιοτιιοι· 5ο

πἱοτοε, γ οο ττοοοιιτιι οοοοπι οτ οοτο Ροττοε $οποτοε οοἱ οο

ποιιοε οἱεροετιοτιιπτ οι Νἱοοπο οἱγἱτοτο, γ οο ιιονοπι οι·οἱποε

ΑποοΙοτιιιπ, γ οο οιιιιιοε 8οοοτοε, γ Βοποτοε οοἱ, Αιιιοπ,

οπιοπ, οπιοπ, Ποτ, Ποτ, Ποτ. ο Ετ ειιπτ τοετοε, ρι·ἱιιιιιε Βοτιο

οπιπἱροτοπε, γ επ οτοοἱορἱεοοριι Ροττιι οο Ποπιιοττι, γ .Ιιιοἱοο

θιιπποτἱ οο Ι.οοοοπ, γ οο εεοε οἱοτἱοοε οο οτι οτοοἱορἱοοο

ροτιι. οτι οτοοἱρτοεοἱτοτ οοιιιππ Οοιιετοπτἱιιο οο Ι.οττο, γ

οοππιι Οοιιετοπτἱπο Μοτοιιο, γ οοππιι Μοτἱοπο Ποι·οοπο, οἱ το

τοι·ιιπτ πιιοποο πιο το οοι·ιιπτ εο οοοἱοεἱο οο @ποιο 1οπιο (ο),

οτ οο οιποτοτἱοοε Μοτἱοιιο οο Τοσο (θ), οτ τοτοε εεοε Ποττοε

(8) οσε [το οπο ρπρίΙΙπ, οἱοο, οονο ἱο Πιἱ ι·οττοι·ο , ο οιιετοοο; οοἱ

οοο ορροι·ο, οτιο Η Βοιιοοοττο, ρτἱπιο οι οεεοτο οοοτο οοττο οοἱοεο

ο πιοπἱετοι·ο οτ ο. Ρἱοτι·ο οι Νιιι·το, ονοο ονιιτο ἱτ 8ονοι·πο οοΠο οοἱοεο

οι ε. θἱοτοἱο οἱ Βοτοοἱ (το: ΒατοΙ:ο ). Μι ροτοΙο εοι·οο ρπρίττπ (οτιο

εἰ ρτοιιιιπιἱο ρποίοοιι) 5ἱΒπἱΠοο ραοποπο.

(ο) Πο οποετο απτο εἰ τἱΙονο, οτιο το οοἱοοο οι ο. Πἱοτεἱο στο Βο

τοττο ορροι·τοπογο ο Οοιιιἱτο οο Ατοοπ , τοττοεἱ πιοποιοο, ο οἱ οι τιιἱ

τ'ι·οτοΙΙἱ; οτιο τ'οοοτο Βοιιοοοττο το οοἱοεο ο Ρἱοττο οτ £οπποτο οτοἱ

γοεοονο, ο ο 0οπιιοτἱο οἱ Ι.οοοπ τοΒοτο οι Τοι·τοο, οττο οι τιιἱ πιοοι·ο

Μοτἱο οο πω, ο "ο οττο οοπιροττοιιἱ (ρπρίττοε) οοΙΙο ετοεεο

οοἱοεο , απ» το εοπο ποπιἱιιοτἱ, γιοι· οΠἱοἱἱοτΙο ο! ιιιοπἱετοι·ο οτ ε. Ρἱοτι·ο

οἱ πωσ, ο οοο ἱ πιοοοεἱπιἱ εΙἱοΙ'οοοοι·οοι·οπο ρορ Ι'οιιἱπιο οπο , ο

ρορ @οττο οοἱ τοτο οοπεἱυπτἱ.

(ο) @το ο εοτἱττο 5αποτπ Ιοήπ., ο ροοο ονοπτἱ ε. Ιοη,γία; οοἱ οοο

οἱ τἱΙονο , οττο ἱ'ίοτο ροοο ἱἱπειιο εοι·οο ρι·οποο Η ειιοιιο οι οί.

(ο) @το οοπιἱποἱοπο ἱ ποπιἱ στο θππιτοι·ί, οοο Πποπο τοετἱ ο! ρι·ο

εοιιτο οττο, ο εοπο τττοτἱοπο οο πω, Οοοτοπτἱπο οο πω, ττοοοι·ι·ο

οἱ οποπ, Μοτἱοπο οο Μοτοιιἱο, Ωοοτοιιτἱπο οο ΡπιοΙτι, 0οπποτἱο οο

τουτο , Μοτἱοιιο οο Οοτοἱ (τ'οι·εο οο Ζοτοἱε), ο Ρἱοτι·ο οι Ατοοιι; οττο

ἱπ τπττο. Βιιπηιιο πο! τοπιρο, οι οοἱ οι οοτἱττο το ρι·οοοιιτο οοι·το,

πο! ι·οοιιο οἱ Τοι·ι·οε ο οι·οιιο @ο οττο Οιτι·πτοι·ίο ο ρτογἱποἱο.
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Ραιτε,(1οιιειαιιιιιιο, ιιιιοαοτ;()οιιειαιιιιιιε (ια Τιιιιι·ι, ει (ιιι

ιιατι ειι παπα; Ιιιιο(:οτ (ιε ιιααοοιι ει αιιιιιοε ιταιτεε εποε

Ρεπιι, γ (ιιιιιιιατι; Ματιαιιε (ιε Ματοιιιο; ()οιιειαιιιιιιιι (ια Ριτ

2οιιι; (ιιιιιιιατι (ια τιοε: ιιιατιατιε (ιε (ιετ(:ι, γ ()οιιιιια ειι

ιταιτε; Ρεπιι (ιε Αιιιειι, γ ιιιιοεοτ ειι πειτε; γ (ια (Με (ια

Βιιιααεεεοε, Ρεπιι (ιε (ιατιιια, γ αιια αιια.

·ι· Βρε ατοιιιεριεοοριιε Ρειι·ιι (ια (ιατιιιειιι ειιιιεοι·ιρει οι

κοιιιιτιιιαγι.

Μπι( 'ι,

('οειαιιΖαιο Π , ρωταω (Η θααΖίατι, αοα|εταια (α (Ζοιιιιιιοιιε τα?

αααΖπο αοτιι θα [αιια (ια .πιο ρα(ιτε ιι!ατιαιιο αΖΖα (Μετα

αιαραίοι·ε (ιι δ'. Ματια α( Ρίαα.

(ι-ιαο, ια ιειιιιταιο).

ιιααιι ατειιινι (Μια Ωιιιεοα Ρτιιιιαιιαιε (ιι Παει.

ιο ιιοιπιιιε Βοτιιιιιι αιιιειι. ()ατια α(ι ιιιειιιοτιαιιι ιιαιιετι(ιατιι

νει τειιιιειι(ιατιι, (ιιιαιιιετ ιααιιιιιι αει ιιι (]ιιτια (]αιατιιαιιι ατ

οιιιεριεοορι. Βετο (ιοετιιιιτιιιιιο (ιει εταιια ιιι(ιει( ()αιατιιαιιο

τιιιιι ρτο αιιιοτε ι)ει, ει ρτο τετιιε(ιιο (ιιιιιιιε ιιιεε ει ι,ιειιιιοτια

πιει, ει ρτο αιιιοτε ει ρτεαιι ιιοιιοτιιιιι ιιοτιιιιιιιιιι ριεαιιοτιιιιι,

νοιο ιιιειιιιιο, οι ιιιαε ααι·ιει, (ιιιαα ραιετ ιιιειιε ιιιιιιιιτιοε

(ιοιιανιι ριεαιια εαοιεειε εαιιειε Ματιειι), παρετε ιιττιιαιιι ει

ειαιιιιετιι ιιι ρετρειιιιιιιι, οιιιιι γοιιιιιιαιε ει ρτεοιι οιιιιιιιιιιι

παιτιιιπ ιιιεοτιιιιι, νι(ιειι(:ει Βιιτιιιιιι (ιοτιιιιοειιιιε αγιιιι(:ιιιιιε

ιιιειιει, ει (ιοιιιιιοειιιιε $εταιιι οιιταιοτ ()αιιιριιαιιι, ει Ατεοοεο

(ιε Μεσα, ει Ατεοοεο (ια Βετο. Ει ει ιοι·ειιατι ενειιετιι, (ιιιο(ι

αιιειι, (ιιιο(ι ιιι(ιε αιι(ιιιι(ι ιιιταιιιιιι ιιιετιι, ει ιιιτια ιιιιτειιια

(ιιετιιιι, ι·οιιιιιιιιε οι (αιια ρατἰεαιατ ει(:ιιιι αι! τααιιααι ρατίαα

απ. Πει: ιαοιιιτιι αει ιιι ρτεεειιιια ειιρτα(ιιαιοτιιιιι Πιιτιιιιιι, ει

$ετ(ιιιι, ει Αι·οο(:εο. Ει ιιι ιεειιιιιοιιιο, (ιοετ.ιιιτιιιι (Ζε (ιοααΖε,

ει Ατεοοοο (ια Ιιονο, ει Τοτειιιιοτι (ια Τιιοιι, ει Ατεοεοο (ιε

ιιαο(ιο (:ιιταιοτ (ιε (ιιρρι, ει (ιοειαιιιιιιι παπι ειιιε, ει Ρεπι

(ιε $εττα, ει θετοιιι (ιε Βιιιι. Πι ιιι ιεειιιιιοιιιο, (ιετατ(ιι θειι

ιαιιο, ει ιΖετιιαιιι (ιιιιια Ρειτι, ει (Ξετατ(ιι (ιιιοιι(ιατιι Ραιι(ιιιιιι,

ει Αιιιετιι (ιιιοιι(ιατιι Τειιαι(ιι, ει θαιιιιιτι ει Βαιιιετι (ιιιοιι(ιαπι

τι·ι(ιετιει, ει (ι,ι;,τοιιιε ει Ρεπι αετιιιαιιι (ιιιοιι(ιαπι (ιιετατ(ιι, ει

(ιαοοιιιι, ει αιιοτιιιιι ιιοιιοτιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι 8ατ(ιοε ει Ριεαιιοε

(μιαιιιριιιτεε. Αιιιιο (ιοτιιιιιι(:ε ιιιοατιιαιιοιιιαιιι ιιιεειιιιο αετιιε

ειιιιο πιαεαιτιιο, ι(ιιιε ιειιτιιατιι, ιιι(ιι(ιιιοιιε οοιανα. - πιω

ιιετιιιε τεειοτ ει (ιιιιιετιιαιοτ ρτε(ιιαΙε ειιτιι.ι, ει εται ορετα

τιοε ρτε(ιιοιε εα(:ιεειε $αιιαιε Ματια, ιιιι τω( ειιιιιιιιιετ.

(ι) (:ιοε ιε (ιιιαιιτο απ, απο ιι (ιι ιιιι ρα(ιτε Ματιαιιο (Τοτειιιιο

τισ Π) ειναι (ιοιιαιο πει ΜΟΒ (επι. ριε.) αιια οιιιετια πιααριοτε (ιι ε.

Ματια (ιι Ριεα. (γω. εορτ. Βιρι. Ν" γι). οι Οοειαιτιιιιιο ΙΙ αι (1αριιατι,

επι αρρατιιεπε ιι ρτεεεπι(ι (ιιριοπια, ει ια ιπετιιιοπε ιιι αιια ι`οττιιοια

(ιι ειιιταιιιεπιο αει 1166 (ια ρτεαιατει (ιαι (ιοποοιι (ιειια τεριιιιιιιι(ια

Ριοαπα. Ιτι (ιειια (οτπιοια ει ιεεεε: ΝιιΖΖαταττι ιιαπιαιιε δαπιιποαα ιιι

(ιιοιιιτι , εοτατιιοε |ιΖιοτιιαι ααι αα:οι·ιιαι αει [ταιτιιαι , σπιτι αοΖ ετα Μια

ααΙ ο(ιιιααΖΖασ αιιι (ΖοτιιααΖιεπεια ιοιο ιααιροτα πιει (ΙοιιααΖαια.ι; πε(: αιι

ειιι ρταε(ιιοιοτιιπι αρε(:ιαιι οα(:τατιιετιιο τα( γιαοΖιοτιε ιετιεοτ, παο α

Ματια (:ωιαιααιι μαπα ΟαΖΖατιΖατιι, αΖιαααπι ρεοαιιιατιι (ίαιιαιίοτιία

απατα, αΙιτα α(ι(ειι(ι ΧΧ .τοΖι(Ζοτιιαι α μαεααια, αει (Μια (στο Με

ειαιτηιι; τα αιια( αεκ, αεΖ απ( ρω πω, εεαιιιιαιιιιι ιιιεαιτι οοιιαιοιι

πιατα ρτοιιιι.ι·.ιιιιιι στι; κατ: απο ιεαιροτειιιει αοιιιιιιΖαιιισ αι(σειρίαιιι, αει

ρο.ιιεα, ω: ρταε(:α(Ιειιιι ρααιιοτιο.

ι
ι

ι

ι

ι

κι. ι'.

θαιιτιατίο Π τεροΖο α( Τοττε.ι (ανια αΖΖα οΖιίεαα αιαραιοτε (ιι

δ. Ματια α( ΡΜ (Με αοτιι , αιια αεΖΖα ινε/αιια αειιααιίτιαια

δ'αεταιιο (τα Ειπα, (κι αιια ότι ΒοαΜαινα αιιιααιαια Βα

.9οι:, ααΖ αιοιιΖε Αι·ι,ζειιιο , ε Ζε ααΖιιιε εείαιειιΖι ιιεΖΖα ιι(υτιιΜ

αιο(ιατίαια, ε (ιι)ιιιιιΖι αιια αιιαιιιιια οταιι(ια (ιι ιεττα, Μια,

)ααεαοιί, (Μαι, αιιαεΖΖε, ε (Μια, αι·αιιε ε )ιααιί, αοα (Με

α( ρααοα.

μια( , (5 τιιατια).

Ιιαιι'ατοιιινιο (ιειια (Σιιιεαα Ρτιπιαιιαιε (ιι ε. Ματια (ιι Νεα.

Ιιι ιιοιιιιιιε ι)οιιιιιιι ιιοεπι .ιεειι (ιιιτιειι Βει ειετιιι, ατιιιο

αιι ιτιοατιιαιιοιιε ειπα πιιιιεειιιιο οειιιεειιιιο ιτιεεειιιιο ρτιιιιο,

ρτι(ιιε ιιο(ιαε τιιατιιι, ιιι(ιιοιιοιιε παπα. Εεε .ιιι(ιιαε (ιιοιιιιιιιι

(ιε ιοοο (ιιιι (ιιοιιιιτ Τιιιιιιι (θ) ιιιιιιε (ιιιοιι(ιαιιι (ιοτιειαιιιιιιι ιιειιι

ιιι(ιιοιε, (:ιιιιι ωιιιιιιαιε (ια Βειι, ει οιιιιι νοιιιιιιαιε ει εοπ

ειιιο (ιε εοε τιιαιοταιεε ει ιι(ιειεα πιεσε, (ιοιιο ει ιτα(ιο αι(ιιιε

αοτιοε(ιο ορετα εαοιεειε πω, ει εατιοιε ιιιτ8ιτιιε Ματια Ατ

οιιιεριεοοραιιια Ριεαιιε οινιιαιιε, ιιιι ειιιιιι ω( Μπα ροειιε

ιιι (ιιοιο ιο(:ο (ια πω, (μια αιια ετ ιρειε ιιοιιιιιιαιιιτ (ιι

ετιιι.ι.ο ει Ειπα, ει ιιοπιιιιαιιιτ ιιιι Νοιιιιι(3), ειπα (ιιιιιι(ιιια

αιτιια αετνοο, (ιιιοτιιιιι ιιοτιιιιια ιιι εατιριιε ιεαιιιιιιιτ ω), ει οιιιιι

οιιιιιιιιιιε ειιιε ειιιιειαιιιιια ει ρετιιτιειιιιιε, ιεττιε ει νιιιεια,

ιιιοιιιιε ει ριαιιιε, αατεειιε ει (ιοιιιεειιοια, εαιιιε ει ραεειιιε, ει

α(ιιιια, οι τιριε α(ιιιατιιιιι, ει ριεααιιοπιιιιιε(5), ει οιιιιι οιιιιιεε

ιιεειιαε εαιναιιααε ει (ιοιιιεειιααο, εειιιοει ροτ(:οε ει ταοοεια,

καιω ει ειιιιαα(6), ρεαοταε ει (:αρταε (ιιιιιιιιεειιτιι(ιιιε (ια (ιτε

(ιιοιαε ατααα ρετιιιιειιι, νει ρει·ιιιιειιιιιιι, ει απο εαιιιι (ιο

()αιιειΖα, ει (πιει εαιιιι (ια ατααα, ει ειπα ιιιιιιιετι (ια (Ζωα

εαιιοΖο οι, ει οριο αιιΖια α ριεειιια (8), ει (απο εαιιιι (ια ΕΜ,

ει ιτειιι, ει ειπα ιααιι (ια Ε'τίο, (ιιιι ειιτιιααΖιαε(9). Μια ειπα:

(μια ιιοιιιιιιαιιιτ Βοεοιι ειιιιιιιιετ (ιοιιο ει ιτα(ιο ορετα ρτε(ιιειε

εαοιεειε Ατειιιεριεαοραιιιε εατιειε Ματια Ριεατιε οινιιαιιε ρο

ειια ιτι ΒοιιααΝι(ιθ), οιιιιι οιιιιιιιιιιε ειιιε ειιιιειαιιιιιε ει ρετιι

τιετιιιιε, ε(:ιιιοει ιετταε ει γιιιεαο, τιιοιιιιιιιιε ε( ριιιιιια, αατεειιε

ει (ιοπιεειιεια, εαιιιο ει ραεαιιιο, ει α(ιιιιε ει τιρια α(ιιιατιιτιι,

ει ρί.ιοαιιοτιιαατ. Ει ιιοιιιιιιαιιιτ ιιι ρτε(ιι(ιια ειιτιε ιτι απο Ζωα

ο·αρααιο (ιε νιιιεα ιιι .ιιΙαιιιιααοαΖι,· ἱιι αιια Ζωα εαρααιο ιιι

ια(:οο (ιε ΟτΖΖιιΖο ; ει πιο ααρααια ιιι ΖαΖιαταιο; ει αιια εα

ρααιο ιτι αια-ειο(ιιι. τα οτιο ρτορε ιρεα αυτια; ει (ιοιιιεειιαα

(με ιιοιιιιιιαιιιτ αιια” ει αιια (ιοιιιεειιαα (ιε θααια; ει αιια

(α) ιι Βιιι(ιι(ιαιο ε (για ιτιιιιοαιο σοι ιιοπιε οι πω: Ια(ιιαα 0οιιιιατι

(π: Ζο(:ο αι(ι (ιισιιιιι· πω. _

(3) Η ποπιε εοπιιιτιε (ιειια αυτια (ιι ΟαειαΙΖο ε(ι Ετιο ετα Ναι·ι·α.

(4) Ι ποιοι οι (ιιιεειι αιτι(ιι.ιαπια ιιετνι (ιι ιερεοιιο πειια (πιο ααΙΙα

ειιτ(α.

(α) ιι (ιοιιαι.οτε αο(:οτ(ιανα ειιαπ(ιιο ιι (ιτιιιο (ιι ρεαοα πει (ιιιιιιι, ε

ιοττεπιι αιια ιτανετααναπο ιε εστιν; ε ιεττε (ιοπαιε.

(ο) Εαιιοα οι εαΙιατ, ειοε (παναιιι ε ααναιι(ι.

(7) ΜΜΜ .ιιατισιο. Ωοπεετνιι αιιεοτ οεαι ιο ειεεεο ιιοτπε αι Ριατιιε

.ιαιιιο, ε ε(:οττ(ι (τα ια ιιοτααια (ιι Ροτιο Τοττεε, ε ια εαιιπε ααΙΙα

Νιιττα.

(8) αι εειιιιο αιιαοτ οργι (ιιιεειιι ρι.ιαιιια, ερεειε (ιι ιαιιο, ι'οτιιιαιοει

παιιιταιτπειιιε (ιαιιε α(:(ιιιε αιια νι ει τα(ιιιπατιο (ια γατιε ρατιι.

(9) (Η αιια Ζωα (ειοε (καμια) (ια απο, αιιι πω( Με”. νεοι ειτε,

ειιε Ποτιτιατιο (ιοπαι·ιι ιι .ι·αΙιο (Μεσα) ε ιο ειαιιιιο (Ζα(:ιι) (Ια Ει·ιο

ρτεειιιο αι πιατα, (ιον'εταπο ριιτο ια εαιιιιε.

(10) Ιιοαιαγμια ε (πια τεΒιοπε νιοιπα αιια αιια (ιι 8αετιιιτι, ε τιιιεπε

απειιε αι ρτεοεπιε ιο ειεεεο ποιπε. Ια (ιιιαιιια τεαιοπο εαιτιιενα ια

Με (ιι Βοιοε.

(Η) πε ρατοιε (σου αι(αιιαιο,ειιο οι ιε88οπο ιτι οιιεοιο ρετιοιιο, ει

ιιιιιιι(:ατιο Ζιιοαο (:ιιιιιιιο α πιατα, ο (ι (παρε.
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ποιπεειιοε ιπ νειιε πε 2ι!ετΜπ πε επιππο Τεοιππ|ιε. (Ο Ε;

εππι ππο εειιπ ιπ (Μπα οετιιιεε; ει εειιπ ιπ Ραεεατιιιε τι

πετιιιποε εππι Ρειτπ πε ι.εεεο, Μιπε ει Μιπε; ει εειιππι πε

διτεεί,· ει εππι επειποτ εεππειιε ππε ει1επιπε ιο εεε,- ει

επιπ νιτπετιο πε πιω πε (Μια, οππι εε ιπετειπε ω), ει

επιπ οπιπππεπιπιε εετνοε επιι1πε. πιο επιιιετ ποπιιπειιι

ειπε (3), ει επιπ οιππεε ιιεειιεε εεινειιεεε ει πεπιεειιεεε επι

ι›πεεπιπεπε, ππε επ πτεπιοιεε επτιεε πετιιπεπι το! πετιιπε

Μπι. ιιειπ ποπο ει ιτεπο επ πιειε οπετε πτεπιειε εεειεειε

ειιπειε ιιιετιε πιεπιειειεπι πιοπιιε επι πιοιιπτ Αιιοεπτει ω,

εππι οιππιιιπε επιε πετιιπεπιιιε, ει εππι πειππε, ιειπ πε επ

νιε, επειπ ει πε πεεειιιε, ει εππιε, ιποπιιιιπε ει πιεπιε,

επτεειιε ει ποιπεειιειε, ει ιεττεε οι νιπεεε επιππεεπιπποε,

νει επειιεπιπππε ιποπο, πετ πιειπιπ ιποπιειπ ει›πιι ει πειι

ποπ, νει ειιετε ει ποτιιπετε νιπειιιτ, ει εππι οιππιιιπε τει›πε,

επεε πτεπιειοε εετνοε επεπι νει ει›ει›ππι, ει επιπ ιιπετειιιειε

οι πτεπιειοε εετνοε, πι ποπ πειιεεπι εοε ιιιιπετετε πιιτε εο

τπιπ τοιππιειειπ, πει;πε ιππιοε, πεοπε επτειοτε, πεεπε

ππιιο ιπειοτειε, πειιπε ππιιο οτπιπειο, εεπ ειπι πτοπτιι ιπτιε

οπετετιι εεπειε Μετιε, νει εοτπιπ ιπιεει (δ). - ι· ιπ ποιπιπε

ποιπιπι ειπεπ. Βετο πειτε (ιπιππιιιι εετιπει (θ).

5ππτεεετιπιο ιππιοε (ιοιππιιιι ιιιτενιι επ εεπειε πει ενεπ

πειιε ιιεε οπιπιε εππτεπιειε επιιππιετε ει οιιεετνετε, ει επ

ιπνετε τειιπετε επ πιοιε οπετε εεποιε Μετιε πετ ιιοποιε

ιιπειπ, ειπε ιτεππε. ιιι ειιπιιιιετ ιπτενιι ιιπειιιειειπ εεπειε

ιιιετιε Ατοιιιεπιεεοπειπε Ριεεπε (]ινιιειιε, ει ποτπιπο Βοπετιο

Ριεεπο Ατειιιεριεοοπο πιεεπε ()ινιιειιε, ειπαμε επεεεεεοτι

Με, ει ιπειιιιειπ ιεεετε πιεεπο ποππιο εεεπππιιιπ πεππι Βετ

πιπεε ιεττε ω. - ιιιετιεπο Μεππο ει επτειοτε ειιιιιιιιετ ιπ

τενιι εεε οιππιε εππτεπιειε επιπνετε, οιιεετνετε, ει τειιπετε,

ει πππεπεπι πιιππετε πετ ιιοπεπι ιιπεπι, ειπε ιτεππε. Ρειτπε

ει (ιοπειεπιιπο ιτειτεε εποε ειιπιιιιετ ιπτετει·ππι. ()οιπιιε (ιτε

νιεειιο, ει (]οπειεπιιπο (πιο επο ειιπιιιιετ ιπτενετππι. Ει

(ιοπειεπιιπο πε 'ι'ιιπτι ειιπιιιιετ. (]οπειεπιιπε πε Τιιπτι σε Ιου

πιπππιοα. - $ιπππιπ ιπεππε Ρειτι πε Αιιιεπε εποππειπ (ιππ

ειειιιιπι; ει ()οιπιιε πε ιίετιιι, ει ()οιπιιε πε (ιππειε; ει (ιο

ιπιιε πε Μπι, (ιοτπιιε. (Ξενιεειιο; ι<`πτειπ πε ειιιιιιι (8); ει

ιιιιοεοτ πε Μετιιιι; ει ιιιιοεοτ εποππεπι ()οιπιιε πε ι.εεεο;

ει ιιιιοεοτ ()ειοειεττε τοπειιε ιεειιιιπε. - $ιπππιπ ιπεππε

(1) Ταπεπιιε; ι'οπιετπε 7'επιπα, νιειπε ε 8εεεετι, τε(ιιοπε εεεει

ι·ιππιειε πετ ιε ι'ετιιιιιε πει εποιο, πε' εποι νιπι, ε πετ ειι οιιι ειτε

πτοππεε ιπ ειιιιοιιπεπιε. Αι ιετππο πειΜ πτεεεπιε ποπειιοπε πειτε,

ειιε ποπ ιοεεε επεοτε ειπετειε ε νιεπειε, (μπειτε ε πεειεπειε επι

ποιπε οι επειρο πε Ταπεπιιο.

(ε) @πεει ιπιιι ι ιποΒιιι επι ποιπιπειι ι1επιιο εοπεει·νειο ειι ειεεει

ποιπι (Με' ει οι π'οεπι, επεειειτπειιιε ιι .ταιιο πι Οοτπιι (Πισπίσια

(εοτπο οι εετνο), ε ιε νειιε πε σπιτι.

(3)1·1 πειιε ιιπε πειτε εετιε εεεο εππππιο τεπιειτειι ι ποτπι πι

επεειι ειπππεπιε εετνι εππειιι ειιε πιεπε.

(π) πωπω πει πω" ατπεπιτι. Ι.'οπιετιιε ει·πωιιιτε, ιποπιεπιπε

πειιε Νπτι·ε νετεο ιι ιπετε, εοει οιιιειιιειε πετ ιε νεπε οι ετ8επιο,

πι επι ε τιεεε.

(5) ει ποιι, επο επι ππτε εοπο ιππιεειι ειι πιιιιι ππιιιιιιει, ο ιε

πετεοπε ιπνεειιιε π'επιοτιιε ππιιπιιεε, πει ιποπο εε8πεπιε; ειπε πτιτπε

ι πωπω, πει ι ειιτιιιοτι, επ ιπ πιιιιιιο ι πιεποτιιιεε, οεειε ι πιαποτε.τ.

Ποπ εεε ειι”ει·ιπετε, ππε ι'οπΙιπαιο ιοεεε ππ ειιτο πιιιιιειο επι1ειιετπο,

πιπεππεπιε πει ειιτιιιοτι ο πει Μ;ωπιι.

(8) τι ι”οτεε ππεειε ι'ππιεε νοιιε, ειτε ει νεπε ππ τεποιο εετινετε

οι πτοπτιε ιπεπο ι'ειιο, εοπ επι ιεεεε ιε επε εοπεεεειοπι ε ποπειιοπι.

(7) Εειειενεπο πππεπε ιπ 5ετπεεπε ιιπ πει εεεοιο ειι ιεπει εοπ

επειππιπετιε, εοπ ιε ππειι τεππενεει πιπειιιιε επιι ειτεπιετι.

(8) Ηιπιιιι πε εκει-ιιι, ειιε επι ιιππτε ιτε ι ιεειιιποιιιι πειι'ειιο,

ε εεπιε ππι›ι›ιο ππει Ι·'οτειο πι πιει, ειτε πει 1Ι13 ποιὸ ειππιειπεπιε

ιι πιοπιειετο οι ε. Νιεοιπ ίπ ΜΒΜ; ε εοει ππτε Ριειτο πε Αιιιεπε ιι

τπεπεειτπο, ειιε πει πωσ εππο 1113 (98 οιιοιιτε) ιοππὸ ιι ιτιοπι

ειετο Ωεπιειποιεεε ιιι ε. τιποτε οι Ττπιιεε. (νεο. εοπτ. Μπι. Μ! ,

Με ε Χνιι).

Πεοπιε εποππεπι Ριπιπι; ει Ιιειποιιι εποππεπι Βετπετπι; ει

ι.εοπιε ιιιιο ()πιπιπππι, ει Ρειιππιιι εποππεπι Ρεππιιιιι; ει

Αιιεπι εποππειπ ()ειπιι; ει Μεπειο εποππειπ ΠΒιιοπι; ει (ισπ

πειιειιο εποππειπ ()οιιπειιειιο; ει Μεπιτεπι $ειεειιο: ει ιι

πειιτεππο Βοτποιιο; ει Βεππιπο εποππεπι Αιιιετιι τοπειιε ιε

ειιιιπε (θ).

ιπ επτιε πε Βοεοε πεπιπε εετνοε (ω), 8ιπιεοπε πιεεπο, ει

(πιο επο ίειεπτοε,· (ιενιπο ()οτεειιο, ει (πιο επο ιειεπτοε; (ιτε

νιπο (ιοτιιπ ιπιεπτιι; ι·`πτειπ οειε Με πεπεε,· Τοινέοιοτι Ριτε

ιπιεπτε, ει ιππιιετε εεε, ει ιιιιο επο ιπιεπτε; ιοτει πε .Έπε

εατο (Π) επιπ πποε ιιιιοε εποε ιπιεπτοε; Μετιε ιίετππιπ επιπ

ιτεε ιιιιοε εποε ίπιεπτοε,· 8πεεππε έτοοτεισεεε (Η) επιπ ιιιιε.

εεε ιειεπτε; ιιιεπε (]οττοιιιε ίπιεπτα,· (ιειιεπε ιιιιεπτε; Βετ

πετε ιπιεπτα; τιιιιιεε (Μ), ει πποε ιιιιοε εποε ιπιεπτοε,· .Μπ

ποειιιι ιτειτεε ιπιεπτοε,· 8πεεππε πε ()επιπιιιοιο έπεφτε; Απ

πτεε. Βετιιειοε Ιαιπε, ει .ιοτπι ιιιιο επο Με πεπεε, ει ι)ειειειε.

ιιιιε εεε (πιο οι πιεσε πει- (Μ); .ιοτπιε. ιιειοειειο , ει ππο ιιιιο

επο ιπιεπτιι; Ρειτπ ιιιπτιιιε ιπιεπτε; (πειτε Τιιπτειι όπιεπτε,

ει πε (πιο Βειειειε πεπε,· .ιοτπιε πε Πειεε(ι5) Με πεπε.ε;

Μετιιπε (]οεοτειιε Με; .ιειο Ριππε !ειο,· ιι'πτειο Βπεο πεπε;

πε ιιιιοε πε Αππτεε Βετιιειο ιτε: πεπεε,· Ρειτπ (ιετιε ιπιεπω,

ει πε (πιο επο (ιοπειεπιιπο Με; Ρειτπ πε Πειπε πιιεππι,·

(ιοπειειιιιπε πε Βετι έπιεπτε,· .ιεππι ()επεππε €πιεπω, ει ππο

επο (πιο Με”, ει Με πε ειιο (πιο επο; ει πε (ιενιπι πε

8ιετι ππε,· ει Με πε ππε πε Μετιιπο (ιοοοτε;ιειο (ω).

Με ι'.

6'ωΗΜ Π πιτιπιεε ε· Ατποι·εα παπι ππε @Με ιπερπίοτε πι

ε. Ζοτεε:ο, ε οι δοιπιιπε πι δωσει: ια Μπεστ: πι ε. Ριτ:τιιο

πε (Βετο, απο επτιε ποπ 88τεί επ ατοπεπιι”, ε σκοπο απο, ε

Ια ειειπ πιο πινω ετπεπιί[ετε εείειι·ιιιί Με πιοιιιππιιε πει

τεππο Ατποτεεε, πτυπιειιεππο επιπε- πι ποικιτ ιοτο απτο:

επειιτο οπτιε, ε· Ια @απο πετιε πεΙιε ειπιιετε π'ατποπιο

Μπιτ πο! τεπιιο Τεττιιαπο, περποιειιπ ιο αυτά εοππαι

ειπιο.

(Μπι, .. . . . . πιοειπιιτε).

Βει ιιεπιι Λτειιινιι πι 0οτιε οι Τοτιπο.

Αππο ποπιιπιεε ιπεετπειιοπιε πιιιιεειιπο εεπιεειιπο ιτιπε

ειπιο πτιπιο πιεπεε πεοεπιπτιε ιππιειοπε ποπε.

(9) 1 οοεποπιι πεπιι ειιτι ιεειιιποπι, εοιπιπειεππο πε επειιο Οπο

πισ πιιοτιππει Ριπιπι, εεεο ιπιιι πιεεπι.

(10) @πι εοιπιπειε Μ τεπιειτειιοπε πει ειπςπεπιε εετνι πειιε ω".

οι Βοεοε, ειεππι πει φωτ ετεπο οιιιιιιπειι ε εετνιτ εειιιπτε , ε επιππι

ει ποπενεπο πισω, επ ειιτι, ο ππε, ο ιτε εειιιιπεπε πει ιιιεεε, ε

πετειο ει ποπειιππο, ο πετ ιπειε (Μινι), ο πετ ιτε ππετιι (πω πεπε.τ).

(11) Ιοο·πι πι· 8ιι.τεατο; επ εεεο ππε πτονε, ειτε πει 1131 εειειενε

Βιε ιιι ντιπ πι· 8εεεει·ο, οπει ειπε οι 8εεεετι.

(19) 8ιιεεππα Δι·υοτειιεειι, πειινε ειπε , επ οτιπππε οι Ατιιοτεε,

ειτε νοιπετιπεπιε πει εετπι ει πτοπππιιε Ατνοτοα.

(Μ) ιπιιιιω. (Στεπο πει›ι›ε ιεππετει ειιεεω, οεειε τειιειω.,

(14)Βειειιιιε (ι”οτεε Βιοπειε), ιιιιιιε πει εετνο πι πιειιε Αππτεε

- Βετικιιοε, πονεε εετνιι·ε ιπειε πει τιιεεε , πιιι ππε πιοτπι; ε επεειο

πι ιει εετνιειο, πετ τιεπετπο ει ιεπιπο, ε ιππιεειο πειιε πετοιε πιω

(τπειε) ει ποιοι: πω.

(15)1)ε πω”, ειπε πει νιιιειχειο οι Πειπι επεοτ οεπι εειειεπιε

ε ρεεε πιειεπιε πε $εεεετι.

(16) Ι.ε πτεεεπιε ποπειιοπε ε ιοτεε ππε πειιε πιπ επιπιε ε πεπε

τοεε, επο πει πτεεειιιε εεεοιο ειεπει ι'ειιε πει τε8οιι εετπι. 1π νιτιπ

πειιε ιπεπεειιιιε ιιι ειιιεεε οι ε. Μετιε οι Ριεε νειιινε επ εεππιειετε

ππε νεειιεειιππ εειεπειοπε πιιεττεπι εοιιινειιιιι ε οοιιινειι: οι εεινε,

πι πειτε, εεπιπι επ οτιι, πιπ ππ πτιιιο ππεει πεπετειε οι πεεεε πει

ιιιιπιι ε ιιεΒιι ειεεπι, οιιτε ιε επιιπε, ε ιε πιειε πειτε ιπιπιετε οι

εττιεπιο πειιε Νπττε ειτε πινειιιενεπο οι ειτε πτοπτιειε, ε εεπιο

εετνι πι πιει›ε πετ εοιιινετε ιε ιεττε ποπειε.



. ΜΒ Ι)ΙΡΕΟΜΙ Η ΒΑΚ'Ι'Ε

@ο Οποιοι ιοπστι σινοιοοσισ ποτιο σοσισσισσ ιισσιι Ισο

ισιιιιι ισιτποιτσισ οι σοιτιπιιι σινιισιισ ισιιπσσ σσσΙσσισιιι ποσοι

ιιι ιιοιτιο Αιινοτισ.τ:(ι), οποσ ιιοσσιοι σσιισιπσ Ρι:ιτιοσ ιισ

('Ιαι·ο(ιι) σπιτι ποιιιιιστιιιισ σπισ; οι σιιι·ιοιτι πτισιτι ιιι οσπσιιι

πισιιισιο, σπιτι σοιιο σσιιιοιτι, σοιιτ πποΙιπσ ιιιιιιΙτοσ οποιο,

σπιτι ιτοΙιπσ οι νσσσισ, σπιτι ποισισ οι ιοοισιιιισ. Ι)οιιο ιισιτιοπο

πισπισισιττ σπιισοι σι σοσιοσισιιι σοιιι σοιο ποι σττισιιι, σπιτι

σσιτιιισ, σπιτι πισιισ, σσιτιπισ, πσσσπισ, οοιιιισ, σοιιισ οι ιτι

σοιιισ, σπιτι ιοΒιοσσιιιοσ οι σττιιιιιπσ, σπιτι σιτπισ οι πισσσιιο

τιιιτοσ, σπιτι σοποτ·ιοιιΙτοσ οι ιιιισιιοιιιιπσ, πιτσ σπιτι σοιισιιιιισ

σπισ ιιιιιπιιπιτι. τι Ιτσο πιο πσιτσο οιιο ποι σππισ Ποιτιιισ

ιπποτι πιτσ σπιτι ιιισισ Ιισιοπιιιοσ ποισιιποισ σππισ σσιιπισιιι

ποιισιιοιισιτι σπ οιιΙιισισιτι σσσιοσισσ ιτσσιι Ι.σπιστιιιι οι σοιτιπτιι

σιιιισιισ .Ισππο στο οιτιιιι Ιιοιιτιιιο. Ιιοιτι ποτιο σιπσιτι σσσισσισσ

οι σοοιππι πισο πισισο οινιισιισ ιιισπισισιοιτι ιττοιισιπιιι ιπ ιιοι

οπο ιιιιισιιιιοι οσαα στ·ποιιιι ιπ ιοιο ιοΒιιο ιιισο(8), σπιτι σοι

ποισιισιοιισ; σι σπιοιιτ σο οιιιιιι Ιιοιιιιιιο οι σπποιιπσ πισιπιιτ

σσι ποιοπποιο πιτσ σπιτι ιιισισ ιισισπιιιπσ ισισιτι ποιισσιοιιοιτι

ιιοιι ποισιιιτιπσ, ιπιτι: ιιι πππιοιτι σσιτιπσιτι ποοσσιοιιοοι οι

σοπισ Ιοειιπι πισσ πισισο σσσΙσσισο οι σοιποπι ισσιιιπσιτιπσ,

σισπι πιο ισιττποιο Ι'ποιιι πιοΙιοισισ σοι νσΙοσιιι σπιι σσιιιτισ

σιοιισ ιπ σοπσιιιιιΙι οποία οι σοοΙσσισ. Ιιοιτι πσΙιο σοιιιπιιι ιιι

νιισιισ ισιιπο οι σοοΙσσισο Ιισσιι Ι.σπισιιιιι, απο σπασω

τοπιιατιι ?στήσω ποσο στο·ιασ ιτισσσ πιοπιισσ, οι ποσσ τττσο

(1) Μι πισιτπισ οι Αιιιοισσ ποι ιιιπισιτισ ο Ι'σιιιτσΙο σοττιπιπατιο οι

0ιισισιτο.

(σ) ιιι σΙιισ σοπισ πι ιτποσιο τττοποσιιτιο πιπΙοιτισ, οσιισιισ πσι ΙΙσπιι

Αισιιινι οι (1οιιο οι Τοιιιιο, σΙτ'οΙιΙιι ιισ Ισ τοσοι, σ τοσο οι σατισιιιι

Ρσιτ·ια πο στου, Ισπεσιισσι σαπσιοσ ΡΗΝΑ! πο Επι.τοοριο; σισσιιο ππο

σιποιτισιιισισι, οιιο Ισ νοισ ποιτοιιιιιισιιοιιο ποΙΙσ σΙιιοσσ ιοσσο πι

σ. Ρισιτο πι αστο, ιτισ οιιο σι σιιισιττσσσο ποιο πο Επιεσοπιο, ποιοΙισ

πιποιτποιιιο πσι νοσσονο οι ΑιΙ›οιοσ, ο πσιοΙιο σππστ·ιστισιτιο ιιι οιι

Βιιισ σι νοσσοτισπο οι οποιοι πιοσοσι.

(8) Ι.σ ποοσιιοιτο ιιι ισΙ ιισποιιο οισ σσσσι σιτιπισ, ιιισσσΙιο σοιτι

πιοιιπονσ Ισ ιτιοιΙτ οι ιοιιο Ισ ιιιιιιισιο οι σιπστιιο σο' οσισιονσιτο ποι

τττσοιπιτι πι ΛιΙιοισιτ.

το ιισ ιτπσσιο πσσσο ποΙΙσ σοιιο σι ιισιτνσ , οιιο Οοιιιιισ σσπιισνσ

πιο σ τ·οιιπσισι πσπιοιισ, ο ιιπ οσπιπσιο τι τοποσ πι Τοιιοσ. Ιιτ πιι'σΙ

ιισ σσιισ ποιο οι ποσσι'ισισσσο ιτιοσο επ σοιιο, σσισισιτιο ποι Ιιοιιιι

Αι·σΙτινι οι (Ζοιιο οι Τοτ·ιιιο, σΙτ'ο ποσσι ιποιιιιστι σΙΙσ πισσοτιιο , ιιοιι

σι Ιοτιπο Ισ σοιτπιιιοτισ απο απποιαιστο ισοτιιιτιι 7'ατιιι, ιτισ νι σι

σοτιιισιιο Ισ ποιτσιιοτιο πι ποσιιιο σοιι.ι ο ποΙΙσ ποσιισ ιιοιτιο ποΙΙσ

ιτιιιιιοιο ποι Βιοπισιτιο οι 'Ι'οτ·ιοσ πιστιιι οπ σσσοΙοισ. Ι.ττ ιιποιιισιτιο

ιιι ιτοοσιιτ ποιο , πσι· σοινιιο οι σοιιιιοπιο οι ισσιο πο! πιοσοτιιο πι

πΙοιτισ ΙΚΙΑ.

ι Μισο ιιισιιιιισιιοιιισ Ιτ.ιιι π.ιι Ισσπ σοι-ιοτι ττιιΙΙοσιιτιο στιιιιιι.

ττισιτσο ποσσιτιΙτιισ, ιιτπισιιοιτο ποτιο. Βσιιο σιι .ΙσιιποιισιΙιοσ οι (Ζοττιιιο

ιππισι Αι·νοιοοσι ιιι ιτισιι οι ιιι ισιισ , ττΙσπιπσππο ιτοσιισ πιοισοσ σιι

στο σισ. Επο Βοιτιιισ πινιτισ ποτ·ιιιιιιοτιιο σΙοιτιοιιιισ ιοπστι οι ποιτιιιτοσ

Αι·νοιοιισιο ποιτο οσσΙοσιτιο ιιοσιι 1.στοιοτιιιι Ισιτπσ οι σοιτιπιτι σινιισιισ

τοποσ οσσΙοσισιτι οτιιιττι ιιι πΙττιιιιιο Αιτιοτ·οο, ππο νοσσιοι σσιισιοσ Ρο

_ιι·οσ πο £Ιστ·ο σπιτι οιιιιιιιιοσ πσιι.ιτιστιιιισ σπιτι, οι σοιισιτι ποσοι ιιι

οσποττι πΙιτιιισιο σπιτι σοι·νισ οσιιιοιιι , σπιτι ποοιιοσ ιτιιΙΙιιιοσ ονιοιτι,

σπιτι Ιιπιιισ οι νσσσισ , σπιτι ποιοισ οι ιοιιισιιιισ. Ιιοιτο πιοπισισττι σο

ιισιτι οι οσσΙοσισιτι σπιτι ποιο ποι οποιοι, σπιτι σοιιο , σπιτι σσιτιιισ,

σπιτι πισιισ, στιιτιπισ, πσσσπισ, 8οιΙτισ σοΙιισ οι ιιτσοιιισ,σπιτι ιιιΒιοσσι

Ιιοσ οι στιιιιιιοσ σπισ , σπιτι ιιτιοτ·ιοι·ιΙιπσ οι σοπσιιοιιιιοσ, πιτσ σπιτι

σοιτοιοττιιισ σπιτι ιιι ιιιισσιοιττ, σπιτι σσοοισ οι πισσσιιοττιιτοσ. Ποιο ποτιο

οιποιτι οσσιοσιο οι σοιττοτιι πιοπισιο σινιισιισ τττοπιοισιοιττ ιτιοιτιιπιτι

ιιι οοιιιοσ ιιινσιιιιπι ποιοι σιπστιιι ιιι ιο1ο ισεττο ιτιοο. Μι ιιοιι· στο

ποΙτοο οπο ποι σιιπισ (Σοιιιιισ ιοποτι πιτσ σπιτι τιιοισ Ιιοι·σπιιιπσ ποιοτι

ποιο σοπισσσιιπισιτι ποτισιιοιτοττι ιιπ οιιιιιιτισττι οσσΙσσιιτο ιιοιιιι οστι

τ·οιιιιι οι σπιτιοιιισ σινιισιισ Ιστιπο στο οιττιτι Ιτοιττιιτο Ιτοπσ ππο, σιιισ

ι'ισοπο οι ττισΙο ιοΒοοιο. σι σιτιοιιιιιΙι ποιοι Ιτοιιιιιιο, οι σοποιιοσ πι

σιοιττ σοι , σππισσσι·ιπισττι ποιισιιοοοιττ ποισιτποιο πιτσ σπιτι ιτιοισ ιιο

ισπιΙιπσ ποπ ποιοιιιιιοσ, ιοοσ ιιι πππΙοιτι πιοπισιο σσσΙοσισ οι σοιτιοιιι

ποιιοιτιοσ τ·σσιιιοσιο σισοι πιο ισττιποιο ιοσιιι ιιιοΙιοισισ σοι τιιιΙοοι·ιι,

σπιι σττιιιτισιιοιτο ιιι σοιτσιττιιΙι σοιιο οι οσσΙοσισ. Ιισιτι ποοο οοιτιοιτι

σινιισιισ Ισιιοο οι οσσΙοσιο 1ιοσιι Ι.ιιοτ·σιτιιι ιιι ισειιοιτι Τιιιιισ ποσσ

τοποσ σοι·ισσ πιοπιισσ, οι ποσο τττσοιπιτι σοοσσιιοοιιισοιοιτι, πιο ι:τοιιιοσ

ιιιιΙιι ιιιισνοιοιτι, οι οπο ιοισνι ΙστιοοτισιΙιοσ. Ει ποτιο ιτπσι·ισττι πσιιστιτ

ιττοιιιιοιτι ιπ ιτοιιιοσ ττοιισ σιποιιιι ιιιττοιιιιοι ιιτ ιπισ ιιοιτιο 'Ι'οιττισ;

_ οι οσο Ιισσσι τττιΙιι οιιο ιοιιιποιο ιιοΙΙο ιτοοπ ποιοι , οοπ ιτποπ τι πιο

ιπιτι σοιισσιιοπιπσοιπιτι πιο οπιΙιπσ ιιιιιιι ιπισνοιοιιι οι οπο

ιοισνι ισιιιισιισιιιπσ; οι πσιιο ποσιισιτι πσιισιτι ιτιοπσιοοι ιιτ

οοιιτπσ απο ατοστιιί ιονστιιιοι ιιι ιοιο ισπιτο ιπιιισ; σι ιισ

ττιιιιι Ιισοσι οιιο ισιτιποισ σοιιο πποπ τοΙοι, σοπ οοοπ σ ιτιο

σοιιιοΙ ισσιοπτ τοι ιτποπ σσιιπιοιτι σσι σπιτ ιπσιοισιιππιτι ιππο

Ισιιιιιισι σοιισσιιισισ πιοιτιιιιο σοτισιτιτιοΙασιοτισ “πιο (δ).

Ασιοιιι ιιι σσσΙσσισ σσιισισο 1ιιιιιισο πο Οισσισπο ι"σΙισιιοι.

ΙΙπιπσ ποιισσιοιιισ ιοσιοσ σπιιι()οιισισιιιιιιοσ πσι. . . . . στο

πιι·πσ πο 8σιισ, Ποπιιισ πο ΙιισΙσ, Τπιιισιτιοσ πο (ιισιιιισ,

Ποιτιιισ πο ιισιιτισ, Βσισσπιτι ιιΙιοσ 'Ι'πιΙιοιιιι, Αιτοσοο πο

Ριπο, Ποπσισπιιοοσ ιιιιπσ Ροιι·ι πο Ι.σσοτιο, Τιοιιπσ (Μισο

Ι'οι·σιιιιοτιτισ) πο Ι.σισ.

ι· Ιιπο Ρσιιπσ ποι εισιισ σισιιιοπισσοππσ σοιιπσι(6). @ο

Βοοπσ .Ιοιισππισ ποισιιπσ ιοσσιπ Ποιιιιισσ ιππισισ Αινοιστισισ

σοιιπσι.

ΧΙ.ΙΙ '".

Οοιττττ:4 Π, @στο σε Ατιτοτσα, τιισιισ σε σιο.σ.ιο, τι οπο

ιιο!ίο, στι ί! .πιο τοποσ .σοιιο !ιι πιοισσίοτιο πο! (σωστο σε

θστιοσα, σοτιπιπαπποσί οι οιισιτσιτιο σιοπιιπ ο οπο.

(............οη.

Ετσι ΙΙοπιι Ατ·σΙιινι οι ποτιο οι °Ι'οιιττο.

Επο Οποιοι Ιππστι Αινοιοιισισ σοι·σιτι πιιτιισιιιτπσ οι ποπι

ιιιιιισ σιιτπσ ιιΙισι·ισ ισειιι ιιισι, ιισπο ιτισιτιοι ιπσποι οι ιιΙιοιτι

ιιισπιτι(8) ποσ σπιτι τοποσ οι οιτιοι ττισσ σπιτσισιιιισ, Οιιοιιι

θοπισιπο Ισπποιισιππι οοιισοΙι πω ιοιιοσ σοττιπιιισ .Ισππσ;

πσιιι πιοπισιο Οιιοιιι ιπισ τοσο ιπσο οοιιιιτιιιιο, σο ιτοοπ ιπσο

πιο πιιΙιισιο ιοιιπσ οινιισιισ ισιιοο ισιιιισπ ιιιο(9), Ισοσιιοποιτι

σιιιπσ ισιτι πιο ποσοι σιιπσιο τοσο ποιιιιιισιιοιιι οοιισιποισιισ

οσσο ιποιισσιτι , ποσιπισιιοιιι οπο ιισ σσιισισσι, πι ιιι ιισσ πσι·

ιπισ ονιποιισ .τοποσ αιωτιοι. Ποσ σπιιιι ισιιοιισΙτιιιισι ποιΙιοσ

ιιισιτιιτισ πσιοπι, ιτπισ πιο Ιισσ πσσιιισσ σοιισοιπσιιιιιιτπσ σοιι

σιιιοιιοιισ οι τιιο ιπσοιιι σσσοιο ποιιιισποισ σοιτιιπο, οι ιοιπιιι

ισιιιιιτιτι ιτισππι σ .Ισιιοσιισιοιττ ποιοιισιοιισ οσσσ πισιισι·ισ πιο

τιιιοοι σοιιιιποπσ σποιο(Μ). Ιι'σσιοιιι ιπιι ιιοιι ιο αιτία ππο νο

σσιτισΙ ισσιοιτι, τσι ιτοοπ σσιιπιπιτι σσι ιιοιι ιοσιοισιτποιττ ιτινιοΙσΙιιΙιιοτ·

σοιισσινσιο πιοιτιιιιο σπιτι σιιποΙσιιοιισ σπΙιτιιιισ. Ασ1πιτι ιιι οσσΙσσιο

σσιισιο Μσιισ πο Οισσισιιο σοισιιι ιτιοΙιιιοπιιισ Ιστιποιισιπιτι οι 8σιπο

ιπιτι ποιοι”. Ηοιοσ ποιτιιιιοττισ ιοσιοσ σπιτι Βοσισττιιιιοσ ΙΙσιΙιοτι, Οι

πιτιτσ πο 8σιτ·σ, £οιτιιισ πο ΜοΙτι, ΤοιΙιοιιι πο £σιΙιισ, Ωοιιιιισ πο Οσι

Ιιισ , Βσιοσοιι ιιιιιισ Τοιιισιιι, Αιποσσο πο Ριτιο , Οοσισιιιιιιοσ ιιΙιοσ

Ρσιιι πο Ι.σσοιτο , Τισσιτιιοι πο Ι.οΙσ , ΒιιΙισΙποσ νοιοΙοσ, Αιιιισιιιιιτσ

πο Ι.σοσιιιιτ, ΙτοΙΙστιποσ σπνοσσιοσ, οπο ΒοιοΙΙσ, Ι1οιιιισοσ 0οοιιιοσ.

- Ε8ο Ρσιιοσ σισΙιισπισοοποσ σοιισσιιπσι. υ

(5) στ ιισσσιιιισ οοπ ιτοοσιο πσιοΙο σΙΙ'σιιο οιιο σοσπο, τι ιιοιτιο

ιιοιτιο ποιο σ πΙιοιιοιο σπισοσιιοιισ ποι τττοιινι, οιιο ποιοιιτιιιισιοττο

(Ζοιτιιισ ΙΙ σ ισιιισ ιιιισισιιισ νσισο ι Βσιιονοσι.

(σ) Ρισιιο σισιτισσσονο, οιιο σοιιοσσιισσο ποσσι'σιιο , σισ ιοισο σι

σινσσσονο οι Οιτισισιτο, ο οι Αιιιοιοσ; ο σοτιοιιιποιιο σ σισπσιΙο πο!

Ιοοτιο ιιι σοι Ι'σιιο ιιισποσιιιιο ιο σσιιιιο, οιιο ιο Ισ σιιισσσ πι σ. Μσιισ

οι Οιισισιιο. Ωπιτιπι σσιοιιιισ οΒιι ιο σισσσο σισινσσσονο οι Οιισισιτο,

οιιο ιιιισινοτιιτο σΙΙσ σοιισσεισιισιιο ποΙΙσ σΙιιοσσ ποΙΙσ 88. Τιιιιιισ οι

8σσσσιπισ, σ πι σοι ο ισσιπιο τι ποπιο ιισΙ ισισιινο ΒιπΙοιτισ (νοπ.

σοπι. πιπΙ. ΧΧΙ).

(Τ) 8σιιιιστιο ιιιτιπσΙιι Ισ πσιτι, ποιο ιτιτσσι°σιιισ σοιιο τιππσιιιοτιο

οτιιπσπισιτιοιιισ οιιο σισσσο σοιιο 1131, ιιισσσΙτο σππσιο, οιιο ιο πιο,

ο ποι Βιοτ·τιο ιτισπσσιιτιο, ο σπΙιιιο ποτιο Ισ πισσοποιτιο.

(8) ΙΙ ιισιιο, οιιο ποι οοτι ο ιιοττιιιισιο, σισ Βσιισοιιο, οιιο 1ο ποι

σπσσσσσοισ οι Ωοιιιιισ ΙΙ , ο ιιισοιοιτσιο ισ οι 8σιπσειισ.

(Θ) Οιιοιιο 0οιιισιπο σοιισοΙο ποΙΙσ ιοποΙιιιΙισσ οι 0σιτονσ, ο σπο

Ισπσιο σπσσισΙσ, σι σισ ιισσισιιιο πσισοιισΙττισττισ ιιι ΑιΙιοισσ ποι σσ

σισισιο σ ποσσιο ο σ! πισσοπσιτιο οιιο, σΙτ'οεΙι σνοσ πιονισιπσιτιο

σοΙΙοσιισιι πσΙΙσ οοιισιοσιιιτ οι (1οιιιιισ.

(10) 8οποι «τω. τ: πιτ ιισΙιισιτιο σΙΙσ ποτιστ.ιοτιο Ν) ΙΚΙΑ σοπ.

(τι) ΙΙ πιιοσιπσΙο ιιιο1ινο σποιτιτοσ πι ιτοοσιι ποσ στο σπσοσσσινι

ποι 1131 ιο ποι πσι·ιο οι Βοιιιιισ ιτοοΙΙο οι ιπισισιο τι πιοπιιο τοποσ

οι Αιιιοιοσ σοιτ Ισ πτ·οιοσιοιιο ποι 0οιιονοσι.



ΠΠ!! πω!» Χ!!! οοο

εε!ε: πιοοείο εορτοί!). Εεε Βοποε .!οπιιππ!ε πο!ετ!οε πιει!!!

θοπ!!!εε.

Εφ .Με Ρ!εεοπ!!ποε Ηο!ετ!πο εοοο! !!ε!εο!! Με εεεπιρ!οπι

ε!! εο!!!οο!!οο Βοπ! εο!!εππ!ε πο!ετ!! !τεπεοτ!ρε!, ε! εποπιρ!!

!!εεν! εεε!!! !π εε ν!ε! ε! Με!. πε!!! εεε!!ο νε! εοιπμο, ρτε!ετ

!”οτ!ε !!!!ετε!π νε! ε!!!ε.!1επ! !!!ο!πιπ εεε ροπο!οιπ, ε!. Με

εεοοε ε!›τον!ε!!οπ!ο, νε! !πε!!οτ!ε Ιοε!πτο, !!!ο!οε εε!!!εο! !π

!!!!οτεε, νε! !!!!ετεε !!ι !!!π!οε ροττπι!!επεο. Α!! ει!!οε ε!!επιρ!!

οοττο!!οτε!!οποπι Με!! εοιπ!π! Ρεεο!ο!! Πε!ιο!οε!ε εε θ!τε.ο

ε!πο .!εποεπε!οπ1 ρο!εο!ε!!ε οπποει!ρε!.

ΧΚΠ!.

ΜΜΜ ο Ποίο Ιποοοεπεο Η ορο οτοίοοοοοοί ο οοεοοοί εἰ

δοπίοοπο, σεΙΙο οποία: τοοοοπιοποίο αΙΙε Με εοτοορίίσιοιπο

ο ρεο!ε:ίοπε ίε οίιίοεο, ί οποοίοΙοτί ο ί τω, Με ί πιοποοί

δ'αεείπεσί εείί'Οτείπεο σ. Βεποεο!!ο ρο.νεεεεοοπο ε! Β'οτεεοπο.

(..........,6!οο!!οω).

Πε! Θε!1ο!ε, Με!. εοοο!. £ωποι., ρετ!. !, με. 480, οο!. π,

Βε!!. ρτεεε.

!πποοεπ!!οο !!ρ!εοοροο $οτνοε 8ετνοι·οιπ Βε! νεπετε!!!!!!!οε

!τε!τ!!›ιιο ετε!!!ερ!εοορ!ε ε! ορ!εεορ!ε ροτ 8ετε!π!ε!π εοοο!!

!ι!!!ε εε!ι!!ετπ ε! εροο!ο!!οετπ !!οπεε!ε!!οπετπ. Λε εο!επε!οπεπι

τοπιο! Πεεε!πεπε!ε τποποο!ετ!! !επ!ο ερ!!οτειπ οοο εοπνεπ!!

οο!!!ο!!οε!πεπι ο!!!!!!!ετε, εοεπ!ο Με!!! !οεπε ειιτπ οιππ!!!οε εε

!ροοπ! ρετ!!πεπ!!!›πε εε !οε Με!! Ρε!τ! ερεο!ε!!πε ιιοεο!!πτ

ρετ!!πετο. !'ετοιπ οπο!! ροτ ρτεεοεπ!!επ! ποο!τοιπ ε!!εο!!!!

τπεπε!ρετε ποπ ροεοπτποε, οροτ!ο!, π! ροτ !τε!τεε ποε!τοε

ετο!!!ερ!εοοροε ε! ερ!εοοροε εε!!πρ!ετε εοτε!ποε. Πο!πε το!

ετε!!ε !τε!ετπ!!ε!! νεε!!·εε ρετ εροο!ο!!εε εετ!ρ!ε π!επεεπεο

ρτεεο!ρ!πιπε, επε!επιτε εεε!εε!εε ε! ε!!ε ρεεε, εποε Β. Βε

πεε!ε!οε !π νοε!τ!ε ρετοο!!!!ε !!ε!!ε!, ρτο Με!! Ρε!τ!, ε! ποε!τε

τενετεπ!!ε ε!!!εετε, ε! !πεπο!επετε επτο!!ε, ο! εο!!!ι·ε ρτε

νοτοιπ !!οιπ!ποιπ τπο!εε!!εε εε!επεε!!ε, πο!!ετποοε ο!!! εοπ!τε

τ!ο!ε!οιπ, νε! ε!ιπ!πο!!οπειπ !π!ει·ε!!ε, ει!! ε!! ε!!!ε ρετπ!!!!ε!!ε

!π!εττ!. 8! οο! εο!ετπ εεε !π!εε!ετο ρτεεεοτπρεει·ἱπ!, ρ!επεπι

εε !ρε!ε !οε!!!!επ! Γεε!ε!!ε. Ρτεε!ετεε ε! εε!ε !!εε!!ιππ ο!εεετπ

νεπετε!!!!!!!οε !οο!ε εε περιτο Με. οοπ!εττε νο!πετ!!, πε!!ε

!οποε ρτο!!!!!ετε νο! εοπ!τεε!οοτε ρτεοει!π!ε!!ο. Βε!ππ! εροε

8. θετπ!εοπτπ Π. Νοπ. .!ο!!!.

ΧΕΝ. ,

“Με ου·οίι·ο.νοουο ο! Ρίσο, ο Ωραίο Ροοίί)ΐοίο ε! δεη!!!

οπο, ρτοπιιπ:ίο πο! οοποί!ίο !επείο ίπ Αττωιε.ι ω) ί! .του

Μάο, οπεο καίω ο οοποοτείο ί οοποπίοί ο ία οίιίου·ο

.νία οι ε. δοοίπο εί Τοί·το.ν σο! τποποοί οοοοεί!!ίσιί ο!ί ε.

Ρίο!το ο Νοτο!‹! Μ! ποΙΙε οιίο.πίοπί Μι Μοτο ίπεου·ίο ροτ

Ισ εοπο:ίοοε εείίο οίιίοοε ε! ε. θίοτρίο εἰ Βετεο!, ο εί

ε. Ματσε α! Πεπποτ.

Με!. . . . . . . . ..ο!).

Ο!!! Θε!!ο!ε, Με!. Απο!. Οοεείπ., (ρ›ετ!. Ι, με. 853, οο!. Η,

πω. ρτεε ..

Εμ Ποετ!οε δ. Ρ!οεπεε Εοο!εε!οε Ατο!!!ερ!οεοροε, Βο

( !) Παππά! Οαρτοε; οε!ετπο ν!!!εε;!ο ο! Πε!!τεε ρτεοεο ε 0τ!ε!επο.

(θ) Μεπεε !'!πε!εει!οπε εε!!'εππο, οπο ρτοπε!!!!π!επ!ε ο !! !!33.

(3) Απο”, ρ!εεο!ο !!οτΒο πε!!ε ε!οοεε! ε! Β!εετο!ο (σε 0ι!ετ!).

Ϊ!! ο5!ε!ονε !! οεε!ε!!ο, οτε ε!ε!το!!ο, !!ι οι!! επ!!εετπεπ!ο ! τεεο!!

Τοττ!!επ! !'εεεεπο !ε !οτο τοε!εεπιπ οτε!πετ!ε. Εε!ο!ο επεοτε !ε ε!!!εεε

ε! επ!!ε!!!εε!π!ε ε!το!!ιιτε, !π ει!! !!ι !οπο!ο !! οοπε!!!ο, εε ο !π!!!ο

!ε!ε - ε. Μετ!ε ο! Ατεετε.

ω) Με ε!!!οοε ε! ε. Ρ!ε!το ο! Νοτ!!! οτε ε!ε!ε εοπε!ε ε! !ποπεο!

Βεποε!!!!π! πε! ! 190 εε θοππετ!ο ε! Ι.εοοπ. Νοε!. εορτ. ε!ρ!. ΧΙΟΝΙ!).

(5) Μεποε !'!πε!εει!οπε εο! τπεεε ο εε! ;!οτπο.

!

τπεπεε δεε!ε Εεεε!οε !π ρετρε!ποτπ. οπο! !π εοο!εε!ει·οπι

πεεο!!ε ιπεεπεο ε!εροπεε!!ο!!! εο!!!ε!!πε!ποτπ οο!εοοε ερε

οπ!ε!οτ ε!ιιε!οεο !!επει·ε !!οτ!ε!οτ ε!ο. !εεοεοε εποε πο

ε!τετο ρτεεεοπ!!ετπ οποτε!!! εποε !οετε! !π!ετ εοε!οο!ειε ε.

θεν!π! (θ), ο! πιοπεε!ετ!οτπ ε. Ρε!τ! εε Με!! εερεο!!ε Μ!.

!εο!τοο εποε Ατο!!!ερ!εεοροε Ρε!τοε εοε!εο!επι ε. θεοτε!!

εε Βετε!!”|) ε! εοε!εε!επι ε. Μετ!εε εε θεπποτ πορε

ε!ετ!ο ε. Βοπεε!ε!! Πεεε!ποπε! Με εεεεπεοο!ετ!οοτοπι ε.

θεν!π!, ε! επεφτε εοπε!!!ο ερ!εοοροτοπ! !ε!επ!ετ ο!πο!ετε!.

Μοπεο!!! ρτεε!ετεε εετ!ειπ εε!!οπ!ε ε .!πε!εε Γεο!εττ! πε

Βεπ!εε ρτεεε!ο!εε εεο!εο!εε ρι·εεε!ρ!!επ!ετ επεοερετοπ!. Ππεε

ο!ε!·!ο! ε. Πεν!π! εενετε!ιε τποπεεοε εε εεοο!!ε εε!!οπε

εεοπ!εε, πε!!ε ιποεο ε!πε !!!οτιππ εεεεοεο τε!ειπ ροοεο

Ποτ! τε!!οπειπ οε!επεε!›επ!. Με!. !!εοοε !!!!!!!εοοε ρετ!!ε

εε!!ε !π ποο!τε ριεεεεπ!!ε επεπ!!πε!ε, οο!προτο!ιποε οοοε

τποπεε!!! ρτεο!ε!εε εοο!οε!εε !π!οε!.ε εεο!ε!!εεεπ!(8). δε!!

πε ε!!εοε ρετ!!οτο ετενετε!οτ, ρ!εοο!! πε!!ε εοποοτε!επι

εοοο !εποε ροποετο. Ωοε!εποε τποπεο!!! ε. Βοπεε!ε!! !επι

ε!ε!εε οερρο!!εε !επετοπ!, εε!νε !ετπεπ ε!. θεν·!π! τενετεπ

!!ε. ()επεοπι πεπιεοο νε! εετν!!!οτο, εποε εοο!οο!ε ε. Νι

εο!.ει πε Τπετπω, νε! εοο!εε!ε ε. θτεΒοτ!! εε Οτ!εε!τε!ο

!εεετ!! εεο!εο!εε ε. (!εν!π!, οοπε!!π!!ε !εο!ο! εερρε!!ε ε.

Μοτο!! εε Βετο!. Οιιεπεο ετο!!!ερ!εοορπε !!οιπε!π !νετ!!,

νε! πππ!!οπι οπο!!! Π!! ιπ!εετ!! οοτείοο!οπί, νε! ποο!!οπι

Βοτπεποιπ εοεοερετ!!, εε!ο!οτ!οπ1 ο! ρτεεε!ε!εε οερρο!!εο

!εο!ε! εε εε!ε εεε!εε!ε ε. Μετ!εε εε θεπποτ ρτο ροεεε ε!

επε!!!ε!ο ε!ν!!!ετιιπι εοετιιο!. Ρτ!οτ ε. Ρο!τ! εε Νοτε!!! τε

νετοπ!!επ! ε. Πεν!!!ο εν!!!!!εο!!. Λε $νποεοτπ ε!. οτε!πε!!ο

ποπ! ε!οο! πιω εε!ε!! νοπ!ε!. Πα: οτεο τε!πιπ ε! Μοτο!!!

εοοο νο!οτποε, ο! πιοπεο!!! εε ε.Βεπεε!ε!ο !ιε!›εει!! ε! !ε

πεεο! ρτεο!ε!εε εεε!εε!εε εε!νε ε. Πεν!π! ι·ενετε!!!!ε. !)ε

εο!!!οε εεεετπ!!ποε, ε! ποε!το ε!ε!!!ο !ποπ!ο1πε, ο! ι!π!!οε

ετο!!!ερ!εοοροε νε! ε. θεν!π! εεποο!εοε !!!!εετο νε! ιπο!ε

ε!ετε ρτεο!ε!εε εεο!εο!εε εοεεε!, εοπεο ρτεεε!ε!επ1 τονε

τοπ!!επ! τποπεο!!! εττ!!!!!οετ!π!. !!εο!ε οπο! ποοο οοπε!!!ο ε!

εεεεπεο ετο!!!ερ!εοοροτοπ!, ε! ερ!εοοροτοτπ, ο!επο ε!!πε!οιπ,

οοο ποπ ο!ε!·!οοτι!τπ !π θοπο!!!ο εροε Ατεετε!π !!ε!!!!ο

ρτοε!εεπ!!ο!π (θ). .εοοο Ποτπ!π! !π!!!οε!!πο εεο!εο!πιο !τ!εε

ε!!πο οπ!π!ο, !πε!ο!!οπο εε!ε!.

!· Εεε Ποετ!οε Ρ!εεπεε οοο!εε!εε ετο!!!ερ!εεοροε Αρο

ε!ο!!εεε $εε!ε !.εεε!πο !!ετ! !πεε!, ε! ει!!!εετ!ρε!.

(8) Μ! ε!!!εεε, Με! !!εε!!!οε, ε! ε. θεν!πο ε! Τοττεε.

Π) 8. !!!οτε!ο ο! Βετεε!. ()πεε!ε ε!!!οοε ο οτε ε!ε!το!!ε; πιο !ε

τοο!οπε τ!!!επε επεοτ ο88! !ε ε!εοοε εοποτπ!πει!οπε. (νεο. εορτ.

οπο. το· κιαν!!!)

(8) !! !εεε!ο ροπ!!!!ε!ο τ!εοπο!!!ίο, οπο !'ετε!νεεεονο ε! Τοττεο

ενεε εοπεοεο!ο !ττεεο!ετιποπ!ο ε! !ποπεο! !ε εε!!ε ο!!!οοε ε! ε. ώστε!!!

ε! Βετε! ο Βετεε!, ρετε!!ε ποπ οτε ε!ε!ο τ!ε!!!ε5!ο !'εεεεπεο εε!

ε!!!οτ!ο! οι ε. 0εν!πο ε! Τοττεο, εε ει!! εο!!ε ε!!!οοε ε!ροπεονε, ο

ποτπιποπο !! εοπο!ε!!ο ο!!! νοοεον! επε'τεεεπο!; ο ρετε!ὸ ε!ε!ι!ετε

πο!!ε !ε εοπεεεε!οπο. Με ροτ εοπε!!!ετε !ε εοοο, οτε!πο οπο ! πιο

πεο! τ!!επεεεετο ποοο! !ε ε!!!εεε !οτο οοπεοεο!ε, ρετε εο!!ο !ε ε!

ροπεοπιε εο!!ε ο!!!εεε τοε!τ!οο ο! ε. !.!εν!πο ε! Τοττε5, ο πο! ρεεε

τπεο!ο ο! οι! επποο εοπεο ε!!ε ιποεοε!τπε, ρετ! ε ειιο!!ο οπο !ο

ρεεενεπο !ε ε!!!εεε ο! ε. Ν!οο!ε ε! 8εεεετ! (σ. Μοοία! ο!» 7'Ιια!!ιοί·)

ε ο! ε. Βτεεοτ!ο ο! 0!εεε!τε!.ο, ο εο!!'οπο!!ρο ε! οοπ!τ!!›ι!!το, εο

εοπεο ! ειιε! τεεε!!!, ε!!ε ερεεε οοεοττεπ!! !π οοοεο!οπο εε!!ε νεου!!!

ο! επε!ε!!ο πππι!ο ο Νεο!!! εε !!οιπε, ο εο!!ε ρετ!επιε ροτ Κουκ!

εε!!'ετε!νοοοονο ε! 'Γοττεε, ο ε! ηιτε!ο!ιο οπο !οΒε!ο, ο εορτε!π!!ο

εο!!'ο!!!!!!εο ε'!π!ετνεπ!τε ε! ε!ποε!, ο ε!!ε οτε!πει!οπ!, οπο ε! !ο

τε!›!›ετο εε! εε!!ο ετο!νεοοονο.

(θ) πονο !ε;;ροτε! ρπ!οσετι!ίπιτπ.

:ο



?Η Ο πιτι.οιπι Ε οποτε

 

Χι.ν.

δοοΙαπτιπο πι πιο» [ο Μποστ:: οι :ποπππ πι ο. Βατο

ποττο ο ποιππο @οππο ποπο οιιιοοα πι ο. πιστοπ πι

?'ποι·ι·ίοο!!π πα Μ ι·ιπποπατα, ο ποι .Μπι ο τοπιο απο

πτοποοίιπα αρραττοποπτί.

(Μ36, 20 ιποποιο ).

πο! ποιππο, πω. πω. Μοτο., ποττ. Ι, ποπ. 158, οοι. 93,

οπο. ρτοοπ.

Απιιιιιοπτο Βοιπιπο Βοο, οτιιπο Βοπιοτοτο ποετι·ο Ιοοπ

Επτιοτο, οτ ιπτοι·οοποπτο ρτο ποπιε ποοτο οτ Βιοτιοεο, οοιπ

ποιππο νιτπιπο ποι Βοπιττιοο Μοτιο, οτ ποοτο Μιοποοιο

ΑτοποποοΙο ρι·οοροειτο ροτοπιει, οτ Β. Ροττο ρτιποιρο οιπ

πιπιπ οποοτοιοι·ιιιπ, οπι ιιωπιιι Βοπιιππε οιονοε τοεπι οοο

ιοτπιπ, οτ ποπιτ ποτοετοτοιπ ιιοοππι οτοπο εοινοππι ιπ οοοιο

οτ ιπ τοττο, οτ Β. 8. ποιππο, Ρτοτο οτ .ιοπποτιο πιοττιτοε

Επτιετι, ποπ οπιπε ρτοτοοτιοπο οτ ποιοπειοπο οπποτποτοε ποε

οτοπιιππο οοεο εοινοτοε ποτιπο ιπ ιιποιπ εοοπιι, οιποπ, Ποτ.

Επο ππιποιπ Ποοτοπτιπο ο Ατποπ τι ιοτπο οπετο οοττο οπιπ

νοιππτοτο πο Βοιιο, οτ ποεοπ ποπππ πιοο ιππιοο θππποτι

πο Ι.οοοοπ, οτ ποεεο ιππιιοτο ποππο Μοτιο τοπιπο Ο) πτοεεο

οοοιοοιο το οοποτο Μιοποοιο πο Τποττιοοιιπ το ιπιτ πο πο

τοπτοο το ποπππ Ποπιιτο πο Ατποπ, οτ πο ιτοττοε εποε, οτ

οοο τοπονοιιο οπ τοτπ εροππιπ ιποπ, οτ ροττιιο οπ επ οτ

οπιοριεοορπ ποπππ Ροτι·π πο Εοπποτπ οππο νοιππτοτο ποο

οοο ροπιιιοτοε, οτ ιρεο ποττιιπιιο οπιπ νοιππτοτο ποεεοε οιο

τιοοο πο εοποτπ ποπππ, ποοεπ οτοπιρτοιτο ποιππο Ποπ

οτοπτιππ πο Ι.οιΙο, οτ ποπππ Εοετοπτιππ Μοιοπο, οτ ποιιππ

Μοτιοπο Τποιιο. Ετ οπο οιΤοτοιο οπ ε. Βοποπιοτπ πο Μοπτο

()οοειππ οππο νοιππτοτο πο ιππιιοτο ιποο Ρτοτιοεο πο Βοο

οοπ οτ το ππο πιοο 8πεοππο πο Ατποπ, (ιο ειοτ ππο οπιπ

ε. Μιοποοιο το Εοττποοεο (9) πιο νοοτιιποπτο ποοεοε πιο

ποοποο πο Βοποτπ Βοποπιοτπ. Ετ οοππο ιο ποττι εο οοοιο

ειο ποπ τι οπιοτ ίσιο πο πππ ροπο πο ποτπιπο, οτ ππο

τοττο πο ιππο (8); οι οεοο ποττιππο νοιππτοτο οεεπ ποπππ

πιοο ιππιοο (ιοπποτι πο Ι.οοοοπ, οτ ιοεο οο ποπππ ποππ

ιοοιτιιο Ιιποτο εο οοοιοειο, οτ νοοοτιιιοο οοο εοτνοε ιτιποιοπ

οεοοτ πο οιππι οποιο, τι ποπ νοιοπ, ποπ οποιο το τοπππ,

ιιοπ το τοππιπ, ποπ πο οπτοτοτο, ποπ ιποιοτο, ποπ πο ππιιο

ιπιπο ποιο, οππο νοιππτοτο πο Ρτιοτο το ιοοτ τοπποτ οο οοοιοειο.

Ετ οππτ τοετοε, ρτιιππο Βοπε οιππιροτοπο, ποιιιπο οπο ιππιοο

(τ) 0οπποτιο οι Ι.οοοπ, οπο ποι τοππο ιπ Τοττοε εοττο ποιπο οι

0οπποτιο Π, οππο Ι·1ιοπο ιπ ιποΒιιο. Μο ειοοοιπο ιι ποιπο οι Μοτιο

ο ποτο ροτ ποιο οπτιοπιεοιπιο ιπ 8οτποππο ο τπττο ιο ποππο, ο ρτο

οοπο οοπιρτο οι ροι·τιοοιοτο οποπιοοτιοο οι οιοεοποπππο , ροτοιο ιπ

πποετο οοττο ιο πιοΒιιο οι Ποπποτιο ο οπιοιποτο ποπππ (ποιπιπο)

Ματια τοοιπα.

(9) οι πιο” πο πποετο ροοεο, οπο ε. Μιοποιο πι Τοττιοοιιο, ο

ε. Μιοποιο οι Εοτττιοο8ο οτοπο ππο οπιοεο πιετιπτο.

(3) πιω ιι ποποτοτο, οπο πποππο οιιιι ποιποππὸ οπ οττοππο ποι

Ροτοινοεοονο οι Τοττοε Ριοττο οι Οοπποτο ιο οπιοοο οι ο. Μιοποιο

οι Τοττιοοιιο, ροτ τιετοπτοτΙο ο τιππονοτιο, ιο ιποποειιπο οπιοεο ποπ

ονοο οιττο οοτιοο, τ”ποτοπο πποΙιο πι ποτο ππο ποι οποι εοτνι ροτ ιο

νοτοτο ο ποποιιιιο, ο ποιΙο οπιοοο ιποττιοο τπττιτοπο, ο ποι τοποιο, ο

πο! το8πο, ππο εοττιπιοπο ιπ οιοεοππ ιποεο (ποπ οι Μια! [στα πο απο

ροπο πο ΜΜΜ), ο πιρριπ πο' οιττο Βιοτποτο οι οτοτπτο οι τοττοπο, πο

ορρππτο ειΕπιίιοοππο απο τοι·ι·α ο /ππο, οπ' ο πποπτο πιτο ι'οοτοποιοπο

πο! τοττοπο οοττιεροπποπτο ο ππο Βιοτποτο, οπο τπιεπτονοει οοπ ππο

ίπποι, πιο οπο ποι τι Βιιιπιοο Ποιιποτιο πι ποπππ οπτοποὸ ιο οπιοεο

πο ποιοι οοτνιιιι φωτια Μοτο, .τα ποπ-πο) ο οι·πιππ οπο ι εοτνι

ποιιο ιποποοιιπο ποπ ιοεοοτο μπι οππιι8οτι ο ιονοτο πι οοττο ο πο·

ποποιο πο! ειππιοοτο, πο! 8ιππιοο, οι οπτοτοτι, ο οι ιποποιοτι, οοπιο

τι οοπεοποο ποι ρι·ιοτο πι ο. ποιππο οι Τποττι‹·οιιιι.

θιππποτι πο Ι.οοοοπ, οτ πιπιιοτο πιοο Μοτιο τοπιπο. Τοετοε

οιπποε ι'τοττοο πο .ιππιοο, $οιτοτο οτ ποιππο, Ροτι·π πο

5οττο, ιποοποτ πο Ατποπ, Ποποτοπτιππ πο Ατποπ, Ποπ

οτοπτιππ το οπο, Ροττπ πο Ι.οοοοπ, Μοτιοππ το Μοτπ

πιπ, Ροττπ πο (ιοπποιο, Ροττιι Ριππο, Βοτοοτοτι το Ροπτο,

Ποπετοπτιππ πο 'Ι'ππιι, Ιιιοοποι· 8οοοο, ποιππο πο (ιιτοι.

Τοετοο Βοιοοοοπ Μοιοτο, Ροττπ πο Ι.ιοιοε οτ οιτο οπο, οι

οιπποε ίτοττοε πιοοε οτ ιιποιοε ιποοε. Εοοτο οππο Βοιπιπι

ιπιΙιοοιιπο οοπτοειιπο ττιοοειιπο οοιιτο, ιππιοτιοπο οποττοπο

οιπιο, πιοποο ιποιο, πιο νιοοοιπιο, ιππο ππιπτοποοιιπο. Ιπ

τοποσ οπι πιοιτπτ Ατποτ.

πιο.

δοπιιΙα πι Μποστ, ο τα πι πι· ποπππ ποπαπο αι σκοπιά

ποποπιιτίαί πι Ζποπτο παοοίπο π οαοοΙαι·ο πι” 80$0ΙΙΙΞ οοι

οοτυί ο τοποσ απποο.σο, αοοίπ .τοπια πι ποταπίοπο α! πιο

πιοτοτο πι ο. Ματια πο [τοπιο ποπο ετοοο'Οτπίπο πι ο.

Βοποποιτο.

(.. . . . . . . . . . ..τοι

ποι 0οττοιο, πω. πω. Οικία., ροττ. Ί, οπο. 844, οοι. Θ.,

πιο. πτοοπ.

Απιιιιιοπτο ι)οιπιπο Βοο οτο. Ει,οο Εοπιιτο το Αποπ, οτ

ιππιιοτο ιποο Μποοππιοπο πο Ζιοτι ιοοιπιπε ιετο οοττο οππο

ποιππτοτο πο Βοπε, οτ ποπππ ποοτι·π ιππιοο ποετοπτιπο πο

Ι.οοοοπ, οτ ποοεο πιπιιοτο ποιππο Μοτοποο τοπιπο πιοτο

ποπιιπο πο θιπποιο, πιο οιππιο οοπεο ποεττο οοπτπ οπιπο,

οτ οποπε πο ποετο τοποιοτο, οτ ποιπιποο, οι ιππποιποπτπιπ,

οτ οποτποτ ροπιο, οτ το πιω πο ποιπο οτ πο ιοτοο πο

ποιπο, ποοεο ποπιο πο Βοοοπο ιπ Εοτοεοι ροποιππε ο ο.

ΜΜΜ πι: Ιοοιι.ι, οι ειοτ ποποπιοτο τοοτο ο ε. Βοποπιοτπ

το Μοπτο Εοεειππ, οτ οιοιππε ποιο ιπ οποπιοπτιο οτ οπ

ιποπποιποπτπ πο ο. Βοποπιοτπ πο Μοπτο Ποεοιππ, οτ πο

Αροτο οι οι οοτ οεεοτ, οτ πο οποιο οοποο ποεττο ειοτ ιπ

ιποππ πο Μοποοππ, οπιπ οο οοτ ιποπποτο επ Αποτο πο

Μοπτο Ποοειππ ο ο. Μιοποοι πο Εοτοοοεοο ιπ εοιπριτοτπππι.

Απιοπ, ποι. Ετ ει ποι ιετο οοττο ποεττποι·ο οπτ οιιτοτπιι

ποιο οο ποιποι·ιτ, ιεττππιοτ Βοπε ποιποπ οπο ο Ιιπτο πι

τοο, οτ οοι·ποο οιπε πιοι·προτ ποιοτιιιππο οοοιι οι ποοτιιο

τοττοο, ιπιττοτ ιπ ιιιιε ποπιιππε πιοττοιπ ποροιιοο, οτ ποιοο

τπτ πο ιετο εοοπιο οιιιιπε, οι οποοτ πιοιοπιοτιοποιπ πο

πποποοιπι οπροετοιοο, οτ πο οοιιποοιπι πτοιοτοο, οτ νιτιιπτι

οποτποτ οοπιοτοε, οτ πο τι·οοοπτιο ποοοιπ οοτο ροττοε οοο

οτοε ποι οοποποο πιοροεποτππτ ιπ Πιοιο ποιππο, οτ οποοτ

ιποΙοπιοτιοποιπ πο ττοε ροττιοτοποε Απτοποπι, Ιεοοο, οτ .ιο

οοπ, οτ οποοτ ιποιοπιοτιοποιπ πο οποτποτ ονοπποΙιετοο Μοτ

οπε, Μοοιοπε, Ι.ποοε, οτ Ιοποπιιοο, οτ οποοτ πιοιοπιοτιο

(4) τι' οπποιιοτο 0οοοιποεο ροοροεο ιο τιτοεοπτο οιι' οιττο οοττο οι

Ωοετοπτιπο πι Ατποπ. Λ πιο ροτὸ εοιππτο, οπο πποετο εοοοππο ειο

πιοΙτο οπτοτιοτο οι τοιπρο οπο ρτιιπο, ροτοπο πιοοει πιω οοι οοπ

οοποο πι Οοειτοπτιπο Ι τοι;οιο οι Τοττοο, ο οι οπο ι·ποΒιιο Μοτοπεο

Οπποιο. Οτο, οιοοοιπο Ωοετοπτιιιο Ι οοεοο οι τοΒιιοτο ο οι νινοτο πο!

1197 , οιιιι ο οπιοτο οπο ιο ποποιιοπο ποι οοεοιοτο πι πωπω τ'οττο

πο Οοιπιτο πο Αποπ πονοττο πτοοοποτο οι ππ ποοοππιο οιιποπο ιο

ποποιιοπο πι ο. Μιοποιο πι Τποττιοοιιπ τ'οττο πο (1οετοπτιπο πο Ατποπ.

οι τιιονο πο! ρι·οοοπτο ποοπιποπτο, οπο ιι οοεοΙοτο ποποτο οι Βιοπο

πιττιπι οι Μοπτο £οεπιπο ποι εππποττο £οιπιτο πο Αποπ ττονοτοοι

ποιιο τοΒιοπο ποιιο ετ0850 ποιπο, ιιι οιιι οοιετονο ιο οοι·το οι Βοτοο

ποποτο ποι ιιοι οτι' οποιο οι ε. Μοι·ιο οι Ριοο πο Βοπποι·ιο Η οι

'Γοττοε. (τω. οορι·. πιο!. ΧΙ.).



πει. εε00ι.0 ιιπ. Μ!

παπι πο πονοιιι !ιοπ!!ποιι αποο!οι·ιιπι, οι! πο ποοοιιι αι·ο!ιαπ

Βο!οιππι, οι α!ιοαι ιιια!οι!!ο!!οποπι πο οιιιποο εαπο!οα οι

εαπο!αιι ΙΜ, Αιποπ, αιιιοιι, πα!. Με! απ! Μα οαι·Ια αιι

ι!!ι·ο οα !ιο!ποι!!, ο! ποοιι·αε !ιοι·ι!!πα!!οποο οοπίοι·ια!ιοι·!ι, ο!

ά!ιιοι·!τ ιιιι!α. !ιοπο οο!, α!ιοα! !ιοποιΙ!ο!!οπο πο !)οο ρα!ι·ο

οιππ!ιιοΙοπιο, ο! (ο 8. Μαιτο ι!οιιι!π! παπι! Ιοοπ Ε!ιτ!οι!,

οι !ια!ιοα! !ιοποιι!οι!οποιιι πο ι!ποι!οο!ιιι αι!ροειο!!, ο! πο

οοιιιΙοο!πι ιιιορ!ιο!αο, ο! πο ιι!8!πι! ο οιια!ποι· οοπ!οι·οα,.ο!

πο ιι·οοοιιι!ο ι!οοοιιι οο!ο ρα!ι·οο ααπο!οο απ! οαποιιοο ι!!α

ροοποι·ππ! !π ΙΙ!ο!απ ο!ν!ιαιο, οι α!ιοαι !ιοποι!!ο!!οποιιι πο

οιπποε εαποιοο οι εαποιαιι ΙΜ, Απιοπ, αιιιοιι, θα!. Ε! οπο!

ιοο!οο, ιιι!ιιιπο !)οπο οιιιιι!ρο!οπε, ι!ο!πι!ο ΕΒο !πι!!οο Πο

ε!απ!!πο πο Ι.αοοοπ οτα.

Πλ!!! "Η

Βο!!ο ε!! Ραμ Ιιιποα·ιπο Π, οοπ από ο οοιια·άιιΙο α! 6'αρέιοΙο

ιἰο!!α δ|ιίο.ια α· α. Ζοι·οππο ό! δωσω ρι·ίιιί!οπίο προα!ο!ιοο

μια· Ια σΜο.ιο ο με' οοπ! Με ρυα.ισάουα οι ιδ'ατάοαπα.

(-!!36, '7 ι!!οοιιι!ιι·ο).

Βα!!'Αι·ο!ι!ν!ο ε!ο!!α Ω!ι!οεα οι ει. Ι.οι·οπιο ι!! 0οιιονα, !!!ιι·ο Ρ. Β. Ωαι·. 39.

Ιπιιοοοππιιο Ερ!οοοριιο οοι·νιια εοι·νοτππι ΙΜ, ‹!!!οο!!ιι !!!!!ε

ίἰπ!ι!οπ! Ρτοροο!!ο, ο! Παποπ!ο!ει ιιιαπ!ο!ο Εοο!οο!αο δ. Ιαπ

ι·οπ!!! Ιαπιιοπε!α, Ιαιιι ρι·αοιιοπι!!ιπο ππαιιι !π!πι·!ει !π ροι·ρο

!ιιπιιι. Αιιοαιο!!οαο $οι!!α ποπ ιιιοπο! απο!οι!Ιαο οοο!οο!αι·πιπ

οιιιπ!πιιι οιιι·αιπ ο! ειο!!!ο!!πι!!ποπι 8οι·οι·ο, ο! οαο απο οποιο

ο!!οπο δ. Βοιιιαπαο Βοο!οο!αο Βι·οιιι!ο οοπίονοιο. Εαρι·οριοι·

ι!!!οο!! !π !)οιπ!πο !!!!! ιιοο!ι!ο ι·α!!οπα!!!ιπο ροο!π!α!!οπίΙιιιο

_ο!οιιιοπ!οι· αιιππ!πιπει , οι Βοαι! Ι.απτοπΙ.!! Εοο!οο!απι !π ιιπα

οιππ!ρο!οπ!! Βου ιΙοοοι·ν!!!α, Αροο!ο!!οαο 8οι!!ο ρι!ν!!οο!ο

οοιιιιπππ!ιιιπο. 81α!π!ιππο οπ!ιπ ιιι ιιπα!οιιοπιποιιο ιιοειιοο

ιι!οποο, ππαοοπιιιοπο !ιοπα. οοο!οο!αι·πιιι !π ιιι·αοαοπ!!αι·πιπ

!ποιο οι οαποπ!οο ροεο!ι!οι, απ! !π !πιπι·πιπ οοποοεα!οπο Ροπ

Ι!!!οπιιι ΒοΒιιιιι πο! Ρι!ιιο!ριιπι, ο!ι!α!!οπο Ι!ι!ο!!πιιι, οοπ α!!!ε

!πε!!ο ιποιΙ!ιι ριιαοο!απΙο ΙΙοιιι!πο ροιοι·!ι ατΙ!ρ!εο!, !!ι·ιιια πο!ι!ε,

νοο!ι!οππο οποοοοαοτ!!ιπο, οι !!!!!ια!α ροτιιιαποαπ!. ΙΙαοο ρτο

ρι!!α ποπι!ιιἱ!ιπο αι!ποιαιιι!α οο!ι!ππιι!ιππο. Ιπ !πι!!οαιιι Παπι

ι·!Ιαιιο οοπ Πιιι·Ιοο , ν!ι!ο!!οο! Ωπαιιτπιι , Αιιειιιιιιιι: , ί).ιοπι

ιπιιιιιια, Βιιι>οι.ι.πιιι, Αοπιιιι ιιιιιοιπαιι, ΙΙοιιιαιιι πι: Παοιια οππι

οιππ!!ιπο α!! οοο ροι!!ποπ!!!ιπο, πιιαε π!ιιι!ι·πιιι ΜιιιιΑππο !!

!πο!ι·!ο Παια!!!αππο !πι!οιι πιο αιι!ιιιαο οπαο τοιιιοι!!ο, οι τοπ!

!ιιι!!οπο !ιοποτ!ο νοειι·αο πια!τ!ο! Εοο!οο!αο Βοατ! !.απτοπΙ!!

οοπιπ!!!, οι ππ!!ιπα π!!‹ιπο ροειοα Με ε!!ι! οοποοπεπ αοο!

ιι!οποι νοο!ι·ο, οοπ α!!αο, οο!!!οο! Βιιιιιιιιιπιιι, Ριπιιπιι, Βιιιιιι,

ΙΙιιιοοιοαιι, ΙΙοποιοι.ωιι, διποι.ιιι νιοιοιιιιιι α!ο πιο Ρον

μια! , ιι!ι! ι!!ο!!πι· Ι'οι·ι·οο!ο, οιιπι οιιιπ!!ιπε ροτ!!ποπ!!!ο ειπε

Εοο!οο!αο νοο!ιαο ι·οει!!π!! πιο οαπιΙι!ο οατιιιιι !ι!πιπ, αο!!!οοι

οπαιιιπιι, ΙΙαι>πι ιι:ιιιιαια, Αοπιιι ιιιιιοιιιιι:; ειπα! π!!‹ιπο οοπ

οαιιι!ι!ιιιπ πω: Ιοποι·ο Ιαοπιιπ οο!, π! ο! νοο!ι·α Εοο!οο!α 0ο

ιι!ιποπιππι !π πιω ραιοι·οιιιι·, !ιοο ρι!οι·οο οο!!αιαε ο!!ι! οπιιοε,

ε!πο οα!πιιιπ!α οι οοιιπαι!!οι.!οπο ι·οο!ρ!οι ω. Οοπιιι·ιπαιιιπο οι.

"Με !Ιοο!οο!αιιι ε. Ιοιιιιιιιι «Ια Αι·οοιιιίιιο απο οοο!οα!!ο επ!ε,

οι οαο!οι·!ο αι! οαπι ροι!!ποπι.!!ιπο, οπαο ιιο!ι!α α νοποια!ι!!!

(ι) 8! αοοοιιπα α!!α ιιοπαι!οιιο ι!! πο! οοπ! Μια πο! 1108 πα Μα

ι·!απο (Τοιο!ι!!οι·!ο Π) ‹Ι! Οαε!!αι·! α!!α ο!ι!οεα ι!! α. Ι.οι·οιιιο α! Βο

ιιονα, ο α!!α ροι·ιπιιια οι Ιι·ο ‹Ιο!!ο επιΜο!!ο αυτ!! εοαπ!!α πο! 99

ε!ιιοπο ΙΜΟ. (πο. οορι·. ι!!ρ!οιπ. ν! ο ΧΧΙΧ).

ίι·απο ποο!ιο θπ!!!!ο!ιιιο Παι·α!!ιαπο ατο!ι!ορ!οοοιιο οο! π·αι!!!α,

οι οοι!ιι!! απ! ιιιπιι!ιιι!πο ι·ο!ιοι·ατα, !ροο _!πι!!οο, οιιιπ πιιοι·ο

οπα Ρτοι!οαα, ο! οοιιααπαπ!πο!ο οοπ ραι·οο!!!ιπο, οο!!απτ!απιο, οι

!πε!αιι!!πα οιιοι·απΙο (θ), Βοοοιπ!ιιιπο απο π! απ!!! οιιιιι!πο

!ιοιπ!πππι !!οοαι νοοιι·αιιι Εοο!οο!αιιι !οιποιο ροι·!πι·!ιαι·ο, απ!

ροεοοεο!οποε απΐοι·ιο, πο! α!ι!α!αι-ι το!!ποι·ο, πι!πποι·ο, απ! α!!!ο

νοιια!!οπ!!ιπε Ια!!8α.ιο , οο!! οιππ!α !πιοαι·α οοποοινοπιιιι·

ιιο!ι!ο, νοεττ!οοπο οποοοεοοι!!ιπο !π ροιρο!πιιιιι. 8! απο Μπιτ

!π !πιπι·ππι οοο!οο!αο!!οα, εαοοπ!αι·!οοιιο ροιεοπα !ιαπο πο

ε!ι·αο οοπε!!!π!!οπ!ο ραι;!ιιαιιι εο!οπο οοπ!ι·α οαιιι νοπ!ι·ο ιοπ

Ιανοι!!, ιιοοπιιι!ο οοπιιποπ!!α ε! ποπ αα!!εΙοοοι·!!, ρο!οα!αιο,

!ιοποι·!εππο απ! ιΙ!απ!!αιο οαι·οα!, οι α 5απο!!εο!ιιιο Ποι·ροι·ο,

οι $α.π8π!πο ΙΜ, οι ΙΙοιπ!ιι! Βοι!οπιρ!οι·Ιο πω!!! Ιοαπ ΙΙΙιτ!ο!!

α!!οπα Πα!. Ποποοι·ναπ!!!ιπα απ!οιπ ει!! μια !)οιιι!π! παπι!.

Οπα.ιοππιι ο! !ι!ο ίι·ιιο!πιιι !ιοιιαο αο!!οπ!π ροι·ο!ρ!α!, οι αρπιΙ

ι!!ο!ι!οιπιπ !πι!!οοπι ιιι·αοιιι!α αο!οι·παο ραο!ο !πι·οπ!α!.

@ο ΙπποοοπΙ!πο Πα!!ιο!!οαο Εοο!οε!αο Ερ!εοοπιιε επο

ιιοι!ρο!. '

@ο Βιι!!!!ο!ιιιπα Ριαοποα!!ππο 'Ερ!εοορπε απ!ιαοτ!ρε!.

@ο Αποο!ιιιπο Ριοο!ι!!οι· Παι·ι!!πα!!ε απ!ιοοι·ηιο!.

@ο Ι.ποαε Ρι·οο!ι!!οι Οατι!!πα!!ιι !!!π!ο θα. Ιοαπιι!ο ο! Ραπ!!

8ΙΙΙ)8ΟΓΙΡ8!.

Ε8ο ΙΙιι!ι!ο !πι!!οππε Βαοοιι!οο εο!ιεοι!ρο!.

@ο θι·οοοι!πε Ι)!αοοππε 8ο. $οιο!! ο! Βαο!ι! 8π!ιοοι!ρο!.

@ο θι!εοεοππο ΙΙ!αοοππο Παπ!. Θ. Μαι!αο !ιι Ροι·Ι!οπ

απΙιοοι!ιιο!. | '

Βαιπιιι Ι)!ε!ο ιιοι· πιαππιπ . . . . . . . . . 8αιιοταιο Ιὶοιιιαπαο

Βοο!οο!αο Ι)!αοοιι! Παι·ι!!πα!!ε. οι Παποο!!αι·!! ιιι Μπα ποποιιι

!ιι·!ο, !πι!!ο!!οιιο Χ!!!!, !ποαι·πα!!οπ!ε Ι)οιπ!π!οαο ΜοΧΧιινι.

Ροπ!!!!οα!πε ποιο !)οιιι!π! Ιπποοοπ!!! Ραραο !!. αππο πιο·

Χ!Χ! Π.

Βο!!α οι Μπα |ιιιιοοοιιαο Π, απ! οι!! ο οοποοάιπο ρήιιοΐοπίο

οιιο.ειο!έσο ο! ι'ΙΙοιιιιοί δαπια!άοΙοαι μα· Ια ο!ιόοαο, πιοιιία!!οι·ί

ο ὐοιιἰ απο ρο.εαοάουσιιο ίπ δαπάοαΜ.

(!!Β'!, 22 αρι!!ο ).

Μ! Μ!!!αι·ο!!! ο Οοα!αιΙοιι!, Λαικα!. Οιιπια!ι1., Μπι. ΙΙΙ, !π αρροπτ!.,

σο!. 363, 854 ο ιιο8. ΕΙΔΗ. ρι·αοιΙ.

!πποοοιι!!πο ορ!αοοριιο εοι·νπε οοι·ιιοι·πιπ ΙΜ, ι!!!οο!!ε Ι!!!!ιι

Αιοιι! μια! Παιιια!ι!π!οπο!, ο!πειιπο Γτα!ι·!!ιπο ιαιιι ιιι·α.οοοπ

!!!ιπο ιιπαπι !πιπι!ει !π ροτροιππιιι. Ιποοιιιρι·ο!ιοπα!!ι!!!α οι

!πο!Τα!ι!!!ο ι!!ν!ιιαο ιιι!οοια!!ο ρο!οο!α!!ο ποπ !ιοο ρτον!ι!οπ!!αο

ια!!οπο !π αροο!ο!!οαο οοι!!ε αι!ιπ!ιι!α!ι·αι!οιιο οοπο!!!π!!, π!

ρα!οι·παιιι πο οπιπ!!ιπει οοο!οο!!ε οο!!!ο!!πι!!ποπι 8οι·οι·ο ιππ

ι!οαπιπο. 5!ππ!ε!οπι 8αποια Βοιιιαπα Εοο!οο!α, ιιπαο α Ι)οο

ε!!ι! οοποοοεπιπ οιιιιι!ιιιπ οοο!οε!αι·πιπ ι·οτ!ποι ρι!πο!ρα!πιιι ,

Ιαιιιιιπαπι ι!!!!Βοπο οι ιι!α πιαιοι· ιι!πεο!!ει ι!ο!ιοι οοο!οε!!ε !π

ε!απ!! ν!ιι!!απ!!α ρι·ονν!ι!οι·ο. Οοπποοο! Μπιτ π! οοο!οο!αο

οι νοιιοι·α!ι!!!α !οοα, ρι·αοεοι·!!πι απαο !π νοι·αο ι·ο!!ἔ!οπ!ιι πα

!ι!!π οιιιπ!ροιοπ!! Ι)οιιι!πο ίαιππ!αι·! ποοοππ!πι·, εροο!α!!οτ!ε

ρι·οιοοα!!ναο οοτ!!αιι!πι· !ιοποιοιπ, ο! αροο!ο!!οαο αιιο!οι·!!α!!ο

ιπππ!πι!πο ι·ο!ιοι·οπτπι·. Ρι·αοι!οοοοοοι!α !!αιιπο πω!!! !ιοαιαο

πιοπιοι·!αο Ραραο ΙΙοποι!! νοο!!α!!ο !π!ιαοι·οπιοα οιο. οιο. . .

. . . . . . . . Ροι·ι·ο ππαοοπιπιιιιο !ιοπα, ιιπαεοπιπππο ιι08οοο

(9) !.α ιΙοιιαι!οπο οι 0π8!ιο!ιπο ατο!νοοοονο ι!! 0α8!!αι·ι οοπίοι·

πιατα σα! παρα, ο απο!!α ε!!ι ριπιιΙο!!α ιι!!ι πορτα α! Ν! Μινι!.

οι



ΕΙΣ ΕΑΒΤΕ
ΠΙΙΙΙ..ΟΜΙ Η

ειοιιοε ἱιι ρι·οεοιιιιοτιιιιι Ιοειο οιοοιι οοιιοιιιοο ροεει·οοΙΙε, οοι

το Ιοιοτιιιιι οοιιοοεειοιιο ροιιΙΙΙΙοιιιιι, Ιοτειιιοιιο τοοιιιιι νεο

ρτἰιιοἰριιιιι, οΙιΙοοοιιο ΙΙοοΙιιιιιι, εοιι οΙΙιε ιιιεΙΙε ιιιοοιε ρι·οο

εΙοιιΙο οοιιιιιιο ροιοτΙΙιε οοιρΙεοι, ΙΙτιιιο ιτοΙιιε νοειτιεοιιο ειιο

οοεεοτΙΙιιιε ιιι οοοοιιι τοΙΙδιοιιο ροτιιιοιιοιιΙἱΙιιιε ιιι ροτροΙιιιιιιι,

οι ΙΙΙΙΙιοιο ροτιιιοοοοιιΙ. Ιιι οιιιΙιιιε Ιιοοο ρτορτΙΙε ιιοιιιιοιΙιοε

οοιιοιοιιοο εοΙιιοτικιιιιιιε. ΕοοΙοειοιιι νιοοΙΙοοι 8. Ι)οιιοΙΙ, οιιοο

Εοιεε ιιοκοε οιοοιι οιιιιι ΙιοερΙΙοΙΙ ετ οιιιιιιΙιιιε ειιΙε Ιιοιιιε οΙο.

 

Ιτι θειιιιιιιιειτ ιιιειιΙο ιοοιιοετοτιιιιιι Ε. 'Ι'ιιιει·ιετιε ἱιι $'οοοοπί,

οοοΙοειοπι θ. Ειιοιειει.ιι: ἱιι $οιποποτ, οοοΙοειοιιι θ. Μιοιιιιι:ι.ιε

οτ Ε. Ι..ιιιιιι:ετιι ιιι νοποτί, οοοΙοεἱοιτι δ. ΜΑιιιΑΕ οι 8. Ιο

ιι.ιιειειε ἱιι ΑΙΙοειιτ, οοοΙοειοιιι θ. Μ.ιιιι.ιι: ιιι δοπΙτα, οοοΙοειοιτι

θ. Ιοιιειπειε οι Ε. Βιοιιιεοιειε ιιι δοΙοοποτο, οοοΙοειοιιι Ε. Νι

οοι.ιιι ιιι Τιιοι.ι..ι, οοοΙοειοιιι Ε. Ρετιιι ιιι δοακο οτε. οΙο. .

Ι)οιιιιιι Ρἰεἰε ροτ ιιιοιιιιιιι Αὶιιιοτἰοι $οιιοΙοε ΙΙοιιι. ΕοοΙοειοο

οΙοοοιιι οοτοιιιοΙιε οι οοιιοοΙΙοι·ιι Χ. Μ. ιιιο)ι, ιιιοιοτιοιιο ΧΙΙΙΙ.

Ιοοοττιοοοιιιε ΒοιιιιιιΙοοο οιιιιο Μ. Ε. ΧΧΧΙΙΙΙ. ροιιιΙΙΙοοιιιε

νοτο οοιτιιιιἱ ΙιιιιοοοοΙΙΙ ροροο ΙΙ. οοπο ΥΙΙ.

ΧΙ.ΙΧ.

Βο!ίο το Ραρα ΜποοοΜο Π, οο!ία οσια!ο ο οοποοοιοΙο ο Βοί

οουίοο ατοἰυεεοουο .ο Ρίειι Η οτί22ο οι ρι·ίτποείο εορτο ειδ

οιιτιο ο!ιίοεο υσεοουί!ί οι δοτοορτιο , ο με ο οοπ/οινποΙα Γαιο

ΙοείΙο οο!!α Ιοροι.·ίοιιο ροπΙίβοία ποΙΙο εΙοε.εα Μία, ο|ι`οτο

εΙο2ο οοποοοο2ο οι .ποσό ρτοοοοοεεοι·ί.

(ΙΙ38, Ι ιοοεειο)

ΒοΙΙ'ΙΙΒΙ1οΙΙΙ, Κα!. Με”, Ιοτο. ΙΙΙ, οοΙ. 8853-9091. ΕοΙΙ. ρτοοο.

Ιιιιιοοοιιιιιιε οριεοοριιε εοτνιιε εοτι·οτιιιιι Πει, νοιιοτοΙιιΙΙ

Με ΒοΙοιιἱιιο οτοΙιιορίεοορο ΡΙεοιιο, ε_ιοεοιιο ειιοοοεεοτΙΙιιιε

οοιιοιιἱοο ρτοιιιονοτιοιε ιιι ροτροιιιιιιιι. 'Ι'ιιιιο οροειοΙΙοοο 8οοι,

οτ ΙΙοιιιοιιἰε ΡοιιΙΙΙΙοιΙιιιε Ιιοιιοτ ιιιΙοετο οοιιεοτνοΙιιτ, ει ορι

οιιιοιιο οοοΙοειοο ειιο οιειιιιοε οιιεΙοοιοΙοτ οιο. Με. . . . . . .

. . . . . . . . . οριο ιΒΙΙιιτ οο οιεοοτοιο οι Βιιοττο, οιιοο ιιιΙοτ

Ριεοιιοιιι οΙ .Ιοιιιιοιιεοιιι οινιτοΙοε οιιιεΙΙΙ, ιιιιιΙΙοο Ιιοτιιιιιιιιιι

οΙοοοε, οΙ οΙιτιεΗοιιοτιιιιι οοριινιιοΙοε ιιιιιιιιιιοτοο ρι·ονοιιο

τιιιιΙ, Νοε οιιοτιιιιι ρτοοοΙριιο ιιιΙοτοετ ειιιοιιΙοι·οοι εοΙιιιι Ιοτο

εριτΙΙιιοΙΝοτ, οιιοιιι τοιιιροτοΙΙΙοτ εοΙΙιοιΙο ρτοννιοοτο ρτο Ι1οιιο

ροοιε οΙ τοοοιιιροιιεοοοιιο Εριεοορο1οιιιιι, οιιοε οιιΙΙηιιο ο

ΡτοοοοοοεεοτΙΙιιιε ιιοεΙτιε Εοιιιοιιιε ΡοιιΙΙΙΙοιΙ:ιιε ΕοοΙοειοο ΡΙ

εοιιοο οοιιοοεεοε ιιι ιιιειιΙο Εοτειοοο ο ρι·οοοοοοεεοτο πιο

Ιιοιιοο ιοοιιιοτιοο ι“το1το τιοειτο οτοΙιἱοριεοορο οοοορΙιιιιιε ιιι

ΕΛι.ι.ιιιιιι:ιεει ιιιοΙοοιιι οιιοε Εριεοοροποε, θτει.τει.ι.ιει:Νεειι νι

οοΙιοοι οι Εινιτετεεεειι, ο! ΡοριιΙοιιιοιιεοιιι Εριεοοροιιιοι,

ειτε Βιιιεοιιο ειιοοοεεοτιΙιιιε, οι ροτ νοε ΕοοΙοειοο Ριεοιιοο

οοιιοοοιιιιιιε, οι ΜοΙτοροΙΙΙοιιο @το εοΙιιιοιιιιιιε, νοεοιιο Ρτι

ιιιοτιιε Ιιοιιοτο ειιροτ Τοιοιιτειεειι ρτονιιιοΙοιιι οοοοτοιιιιιε. Εο

Βοοοιιοιιι οιιοοιιο Βιιιποιειιι: ο ρτοοοοοοεεοτο ιιοειτο Ρορο

ΠτΙιοιιο ρτοοοοοοεεοτιοιιε Με οοιιοοεεοιιι, οοι ιιιιεοιιο ειιο

οοεεοτΙΙιιιε ρτοοεοιιοε εοτιρΙΙ ροοιιιο τοΙιοτοιιιοε θ). Ι)οιιιοιιο,

(1) ΟΠ οτοΙνοεοονι Ριεοιιἱ ονοοιιο οετοιιιιΙο ρτοοοοοιιτοιιιοιιω οο

ρορο ΠτΙιοτιο ΙΙ Ιο ροΙοετο οοΙΙο ΙοεοιΙοιιο ροιιΙΙΙΙοιο ιιι 8οτοοΒιιο,

ο ΙΙ ΙΙΙ.οΙο οι ρι·Ιιτιο1ι οοΙΙο ΟοτεΙοο. Ιιιιιοοοιιιο ΙΙ Ιο τΙοοτοο οερΙΙοΙ

Μπορω ιιι φωτο ΒοΙΙο, οοιι Ιο οι.ιοΙο οοοοτοο ιτιοΙΙι·ο ο ΒοΙοονἰιιο,

οι Ριεοιιο οινιιοε, οιιοο οοεΙοειι ίονοτο οο ιιιιιιιιοιε ΕΙιτιειΙοιιι

ιιοιιιιιιιε νιοιοτιοτο ΓτοοιιοιιΙοτ οΙιοτιιιΙΙ, οι οοτιιιιι ιιτΙιοε ρΙιι

τιιιιοε εοΙήιι€ονιι, οιιιρΙΙιιε Ιιοτιοτοιοτ, οοιιο οΙΙιο οιιιιι ιιοοοο

οΙΙιο ἱιι ρτοοοεειοιιΙΙιοε ιιιοιιοι, οι οτιιοοιιι, νοιιΙΙΙιιιιι εοΙΙιο.οι

οοτιιΙτιιοοιιι ροτ εοΙιιοοΙοε νοΙιιε ρτονΙιιοΙοε ροτ1οιιοι, οοι

τοιειριο ειιοοοεεοτΙΙ1ιιε ΙΙοοιιιιοιιι οοιιιοε. ΡοΙΙΙΙ τριοοιιο ιιειιιιι

ΐτοιοτοιΙοιΙ τιιοο οοιιοοοιιιιιιε, οι νιοοΙΙοοΙ εε, εοοιιιιοοιιι

οοιιεοοιιιοιιιοτιι Ρτεοιιοο ΕοοΙοειοο, ροτίτοοτιε, οι ιιι οοτιεο

οτοιιοιιΙΙιιιε Μοτο Εριεοοροτιιιιι ἱιι ΕοτεΙοο, ΑΙοτἰοτιειε εώ

ΙΙοοΙ, ΑΙοοοιιεΙε, οι ΒοοοιιΙΙιιΙ, οο ρτοοοόοτοτωπ οοοσωπ ότι

δειειιΙΝιεΙ9), οι ΡοριιΙοιιιοιιεΙε Εριεοορι, οιιοτιιιιι ΙΙΙοΙτοροΙΙ

ιοιιιιε οιιιεΙιε. Εἰ οιιο ιδιο" ιιι Γιιιιιτιιιιι οοοΙοεἰοεΙἰοο, εοοιι

Ιοτιενο ροτεοτιο Ιιιιιοε ιιοειτοο οοιιεΙΙΙιιιΙοιιιε ροοιιιοιιι εοΙοιιε,

οοιιΙτο οοιιι οιιειι Ιοιιιοτοτιο νοιιιτο ΙοιιΙονοτΙΙ , εοοιιιιοο, τοτ

πιονο οοιιιιιιοιιΙιο, πιει οοιιετιιο οιιιοιιοοιιοιιο οοττοιοετιτ, ρο

Ιοετοιἱε, ΙιοοοτΙενο ειιι οιοιιιιοΙο οοτοοι απο. οι ο εοιιοΙιεεΙιιιο

Με. ΕιιιιοΙιε οιιιοιιι οιοοιιι ΕοοΙοε. Με. οιο. ΩοοΙ.οιιιιε οιο. οι

οριιο οΙειτιοιιιιιι _ιιιοιοοιιι ρτοοιιιΙο οοΙοτιιοο ροοιε ιιινοιιιοτιι.

Αιτιοιι, οιοοιι. '

Εεο Ιοιιοοοτιοιιε ΕοΙΙιοΙιοοο ΕοοΙοειοο Εριεοοριιε εε.

Εφ Ι)οεΙοοτιιιε ΡτεεΙι. (Ιοτο. Μ. 8. Ρτοκοοιε εε.

Βετο Ροιτιιε ΡτοεΙι. (Ιοτο. οι. 8. Βοεοιιιιοο εε.

Εδώ (Ιοτοτοιιε ΡτοεΙ1. (Ιοτο. ΙΙΙ. δ. Ετιιοἰε ιιι ΙΙιοτιιε. εε.

ΙΞεο Ι.ἱιιιίτοοιιε ΡτοεΙι. (Ιοτο. Μ. 8. νοειιιιοο εε.

@ο ΑιιεοΙιιιιιε ΡτοεΙι. (Ιοτο. Μ. 8. Ι.οιιτοτιτιι ἱιι Ι.ιιοἰιιο εε.

Εεεε Ι.ιιοοε ΡτοεΙι. (Ιοτο. Μ. 8ε. .Ιοοιιιιιε οι ΡοιιΙΙ εε. |

@το ΒΙΙοιιτιοε ΡτοεΙ1. (Ιοτο. Μ. Ε. 8ονιιιοο εε.

@ο Μοτοιιιιε ΡτοεΙι. (Ιοτο. Μ. 8. ΒΙορΙιοιιΙ ἱιι ΕοοΙἱο

ιιιοιιΙο εε. `

Εἔο Ρο1τιιε Ερἰεοοριιε ΡορΙοιιειε εε.

@ο Οοοο Βιοοοιιιιε (Ιοτο. 8. ΠοοτρΙΙ οο νοΙιιιιι οιιτοιιιιι εε.

Εεε ΙΙιιιοο ΙΙΙοοοιιιιε (Ιοτο. Μ. 5. Αοτιοιιι εε.

ΕΒο Βοοιἱιιε ΙΙΙοο. (Ιοτο. το. δε. ΕΠΙ οι ΜοοοεΙΙ εε.

Εεε ΕΙιτρεο;,οοιιιιε Βετο. (Ιοτο. Μ. 8. Μοτἱοο Ιιι ΡοτΙιοιι εε.

Βετο ΙΙΙιοΙοιιε Ι)Ιοο. (Ιοτο. 8. Μοτιοο ἱιι ντο ΙοΙο εε.

@ο Οοιονιοιιιιε Ι)Ιοο. (Ιοτο. Μ. 8. ΝΙοοΙοι ιιι Εοι·οοτο εε.

Ε8ο .ΙοοιιιΙΙιοε Ρτἰοτ ΒιιΙιοιοοοιιοτιιιιι Βοοτι ΡοΙοΙἱι εε.

Εεε .Ιοοιιιιἱε 5οοτι ροΙοΙΙΙ ΒιιΙιοιοοοιιιιε εε.

Εεο Βοτο 8οοτι ροΙοοι ειιΙι. οι Ι)τΙοτ ΒοοΙοο Ετιιοιε εε.

@ο .Ιοοιιιιοε Ροροτο ΙΙοιοοιιοο οοοΙοεΙοο ΒιιΙιοΙοο. εε.

@ο θοΙγοιιιιε Βοοι·ι ροΙοτιι ΒιιΙιοΙοοοιιιιε εε.

@ο ΜοιιοοΙιιιε Βοοτι ροΙοϋι θοΙιοΙοο. εε.

Βου ΒοΙοιοἰο 8οοτι ροΙοιιι ΒιιΙοοιοο. εε.

Βετο νιιΙροτιοε 8οοτι ροΙοιιι ΒιιΙιοΙοο. εε.

Ι)οΙιιιιι Ι.οΙοτοιιι ροτ ιιιοιιιιιιι ΑἰιιιοτΙοἱ 8. Ε. Ε. Ι)ιοοοιιι

(Ιοτο. οι ΕοιιοοΙΙοτΙΙ, ΚοΙ. Μορ, Ιιιοιοι. Ι. Ιιιοοτιιοτ. ΙΙοιιιιιιιο.

οιιιιο ΙΙΒ8. ΡοιιιιΙΙοοΙοε νοτο Ι). ΙιιιιοοοιιΙΙΙ Ροροο Π. οοπο

ιιοιιο.

ο οι οι ΙιιΙ ειιοοοεεοτἱ ιιοΙΙο εοοΙο νοεοονἱΙο οἱ ΡΙεο ΙΙ οι·Μο ιιιοετο

ροΙΙΙΙοο ειι' νοεοονι οι ΟοΙΙοΙΙΙ ο οι οινιω ιιι 8οτοοετιο, ο Ι'οιιοτο

οοΙΙο ρτιιιιοιιο ειιΙΙ'οτοΙνοεοονο ΤιιττΠοιιο, οοιιίοτιοοιιοο ειιΙ τοεΙο Ιο

Ιοεο2ιοιιο ροτροΙιιο, οι οοι οτοιιο Βιοι ιιινοεΙΙΙΙ. Ιιιιιοοοιιιο ΙΙΙ οεΙοεο

ροΙ ειι “Μο Ιο 8οτοοΒιιο Ιο ρτιτιιοιιο οοΒΙΙ οτοΙνοεοονι Ριεειιι; πιο

ροΙ πιο Γιιτοιιο ρτΙνοΙΙ οοΙ ροιιΙ.οΙΙοο ΟΙοιιιοτιΙο Ν. - 8οΙΙο ΙΙ ροιιιι

ίΙοοΙο οι 0τοεοι·ιιι Χ τἱοιιροτοτοιιο “Με Ιο οιΒιιιΙο ο ι οτΙΙΙΙ, τοΙειΠνι

οΙΙο Ιοοοιιοτιο ο οΙΙο ρτΙιιιοιιο. τω. ΠεΙιοΙΙΙ, Πα!. Μα., £οιιι. ΙΙΙ,

οοΙ. 390, 409, Με).

(ε) ι οιιο νοεοοιτοοΙ οι 0Δι.τιει.ι.Ι ο οἱ Επι”.

  



` ΠΕΒ ΒΕΠΟΙ.0 ΧΙΙ. ειι8

Ι/μοιιο οοιισοοο άι οιιιιιι άοιιοι οι οιοιιιοιοι·ο οι ο. δοιοιιτοι·ο άι

δοιιιαίάο!ι ιιι σάμπα άι ο. Ριοιι·ο οι ΟΙΙιο οοο Μάο ιο οπο

μοι·τιιιοιιπο. -

μι”, . . . . .. Ιιιάιοτ. ο).

ΜΙ ΜΙττατοΙΙιζοΪΩοοταὸοιιΙ, οποιοι. ΟιιιιιαΙά., τοιο. ΙΙΙ, ιιι αμμοοιΙ.,

εοΙ. 378 ο 379. ΠΙΝ. μταο‹Ι.

Ιιι οοιοιοο οαοοτο οτ ΙοιΙινιάιιο ΤιιοΙτατιο. Αιιοο αΙι ιοοαι·

οατιοοε Βοιοιοι οοοτιι .Ιοοιι (ΙΙιτιοτι ιοιΙΙοοιιοο Π. ΧΧΧνιιιι.

ιοάιοτιοοο ΙΙ. Βοοοτ οοιιο οιοιιεο οΙιι·ιοτιαοαο Πάει αιοατοιοο

τοΙιοιοοοιο μιιι·ο ιΙΙΙιμοι·ο, οτ Ιοοα νεοοι·αΙιιΙια, ιο οιιιΙιιιο

Ι)οιιο μοι οιιαιο ιοοΙΤαΙιιΙοοι οι·ατΙαιο οοοιμοι· αιΙοοοο οι·οάιτιιι·,

οιιιο ιμοιο μοι·οοοιο άινιοο οοι·τιιτιο ιοαοοιματιο αττοοτιιιο οοο

τ”ονοιο. Ωιιαμτομτοι· οδο Που Ιιοοτ ιοιΙιοοιιο οοοΙοοιο ο. .Ιο

Ιιαιιιιιο ομιοοομιιο οΙιο το Ιοοο ειιο ιΙιειτιιι· Οιτιιιι μοι· Ιιαοο

μαιιιοαοι ιΙαιιιιιο, οοοοοάιιιιιιο, ατομο οιιΙιαιιοτοι·ιτατο 8αιιοτι

οοο ΑμοοτοΙΙ, ετ οαοοτι .ΙοΙιαοοιο, οι οοοττα, οατιτατινο ιτα

άιιοιιο, νἱάοΙΙοοτ οεοΙοοιαοι οαιιοτι Ροτι·ι οιταιο ιο Ιοοο ειιο ιιι

οιτιιι· (ΜΜΟ) οοιο οιοοιΙιιιο οιιἰο μοι·τιιιοοτιιο οοοΙοοιο οαοοτι

8αΙνατοι·ιο ‹Ιο οι·οιοο θαιοαΙιιοΙι, οιιατοοιιο ιΙοιοοοο Απο μτιοι·

ιιοι Πο μτοοοοο ιΙιεοοοοιτιιτ οιιιο οοτοι·ιο ι“ι·ατι·ιΙιιιο ιο οοάοιο

Ιοοο ΟΙιι·ιοτο οοινιοοτΙΙιιιο, αΙΙΙιιιιο ίι·ατι·οο ιο οαιιοιιι ετοιμο ιο

μετμοτιιιιιο οι·οιιιιτιοο νΙνοιιτοο οι οοοττα ιΙατιοοο ατιιιιο οοιι

οοοοιοοο ΙιαΙιοαιιτ, τοοεαοτ, μοοοιιΙοαοτ οιοο οιοοι οοοτια,

οοοττοοιιοιοιιο οοιοιιιιο οιιοεοοοοι·ιιιο οοοτιιαιΙιοτιοοο, οαΙνο

@το ιιιατι·ιοιο οοοΙοοἰο. Ι)οοοι·οιιοιιο @το οτ οοΙΙι οιοοιοο

Ιιοοιιοιιιιι Ιιοοατ οιτΙοιο οι·οιοο μιαοοοιοιοαταιιι οοοΙοοιαιο α

οοΙιιο μοι· Ιιαοο οοοιι·αιιι ιΙοοατιοοιο μαειοαιο οοοοοοοαιο το

ιοει·ο μοττιιι·Ιιαι·ο, αυτ οιιιο μοοοοοοιοοεοι αιιιεττο, νεΙ αΙιΙα

ταιο ι·οτιοοι·ο, νοΙ τοιοει·αι·ιιο νοιιατιοιιιΙιιιο ι”ατιοατο, οοε! οοιοια

ιοτοοι·α οοοοοι·νοοτιιι· οοτιιοι, μι·ο οιιοι·ιιιο οιιοτοοτατιοοο οτ

ΒιιΙιοι·οατιοοο οοοοοοοιιοιιο ιιοιΙιιιο οοιιιιιοοάιο μτοιοτιιι·α. 5Ι

ααα @τα ιο ιιιτιιιιιοι οεοΙοοιαοτιοα οοεοΙαιιονο μοι·οοιια Ιιαοο

οοοτιο οοοοοοοιοοιο μαΒιοαιο οοιοοο οοιιττα οαιο αοοι·ε τοιο

μΙανοι·ιτ, οοοιιοιιο τοττιονο οοιοιιιοοιτα, οι οοο οατιοΙαοτιοοο

ι:οοοιιια οιιιοοάανοτιτ, ι·οαιιι οο ιιινιιιο ιιιιιιοιο οιιιοτοι·ο, οτ ιΙο

μοι·μοιι·ατα ιοιοιιιτατο αοατΙιοιοατιο νΙοοιιΙο ιΙαιομοαταιο εο

Βοοοεατ, οτ α οαοι·ατιοοιιοο οοι·μοι·ο, ετ οαοοιιιιοο Βοι οι Βο

ιοιοι οοοτι·ὶ τοιΙοιομτοτιο .Ιοοιι ΙΙΙιι·ιοτι αΙιοοα Ποτ. Πιιοοτιο αιι

τοπι οιιιοιο Ιοοο ιοτα οοι·ναοτΙΙιιιο Ποτ ματι Βοιοιιιι οοοττι ξΙοοιι

(ΙΙιτιοτι, ιιιιατοοιιο οι Με ίι·ιιοτιιιιι Ιιοοε αοτιοοιο μοι·οιμιαοτ,

οτ αμιιιΙ τΙιοττιοτιιιιι ιιιιιιοοιιι μτοιοια οτοιοο μαοιο Ιονοοιαοτ.

Αιοοιι. Βαοειτιιιο οιιιιο εοτ ιιι ΙοοιΙιιιο, οιιοά οοποπιοι!ιοαο ἔστι:

Μάι άατιιι· ω! οοποοάιτιιι·, Μάιο ιιιοάο ι·οοοοοτιιι·.

ή· Ει;ο @ο θι·τΙΙΙοοοιο οοοΙοοιο ομτοοομιιο οο.

@ο Ι)οττιιο 'Ι'ιιιι·ιταοιιο ατοΙιιομιοοομιιο ιοτει·ΓιιΙ οτ οο.

@ο θιιαΙιτειιιιο ΡΙοναοοοοιο ομιοοομιιο ιιιτοτίιιι οτ οο.

@ο .ΙοΙιαιιιιοο $οι·ι·οοοιο ομιοοομιιο ιοτοτιιιι οτ οο.

Εμο Μαι·ιαοιιο Μάαι·οοοιο ομἱοοομοο ιοτοι·ιιιι οι οο.

·Ι· Εοο ΒαΙιΙοιοιιο Ριοαοιιο αι·οΙιιομιοοομιιο οτ Βοιιιαοιιο Ιο

(ι) Ι.α ι·ομΙοιιο ιΙοιιοποιοατα στα” οοιοτανα οοοπι ιιιιΙιΙιιο μα! τει·

ι·ιτοι·ιο ιιοΙΙ'αττιιαΙο νιΙΙαοεΙο ιΙ'Οιιο·ι·αι.ι.ι (ι·οιιιιιι άοΙΙα μτοοειιτο, ο

ι·οπιιτεια οι αΙτι·ο εαυτο). Βιοο,οιια ιΙιοτιοΒιιοι·ο Η νοοοονο Ποοιιο οι

φωτο ιΙιμΙοιιια ‹Ια ιιιι αΙτι·ο Ποοοο νοοεονο οι Οποιοι @Με ρώτα

τταοτ'οι·ιτα Ια τοοιτΙοιιια ιΙαι νοοοονι οι 0ιι·ι·ιι.ι.ι), Η οιιαΙο άιοιΙο ΙΙ

οοο οοοοοιιτιιοοοτο αΙΙα άοοαιιοοο τ“αττα οεΙ 1176 αει ΑΙΙιοι·το αι·οινο

ιιοονο Τιιι·ι·ιταοο αΙΙ'οομοιΙαΙο οι ο. Ι.οοοαπΙο οι $τα8οο οι Ποια, μοι·

οοεοοιιιιι·ο Ιο ιοοταιιιο Ι'αττοαΙιοοο 0ο νιΙΙαοο αι·οινοοοονο οι ιιιιοΙΙα

Μο, μτιιιιατο ο Ιοοιιτο μοοτιιιοΙο ιιι 8αι·ιΙοεοα. (νεα. Με. ΙΙ ιΙιμΙοιο.

ιεΙατ.).

ο__....-ι -. ήμ!

Βατιιο Ιιαοο οαι·ταιο οΠοι·οιοιιιο εοοιιι·ιιιο οτ οιιΙιοοιιμοι.

·Ι· @ο Με Τγι·οοοΙο αιοΙιιομιοεομιιο Ιιαιιο οαι·ταιο οτΐοτοιοοιο

οοιιιιι·οιο οτ οιιΙιοοι·ιμοι (θ).

ΙΙ *.

Βειιιιωιιιυο οοοεουο άι Πιι.ται.οι υοιτάο οι ρι·οοιιιιιτοιι άι!

Ζ`ομοι·ά άο!ιο οιιισοα Μαμά-οοο άι ο. Μ” άι Ριοα άπο σα

οοιοι·ι (οιιι·τοο) άοποιοιιιιιτι άι θ. Μιιιιι οι: Ι.οουι.ι, ο άι

Βιιιιο διοι·ιΝο οι: Ι.ιοοιιι μοι μιοπο άι Μετα άιιμοιιτο οικι

πιοΙα .Μάι ιιιοοιιοοι, σο! ματια αομι·οοοο άοι "Μάτια πο!

τοι·ιιιιιιο οοιπριατο οι άπο αιιιιι.

(ΜΗ, Η οττοΙιι·ο).

·ΒαΙΙ'Δι·οΙιινιο οοο ΠΙιιοοα Ρι·ιιιιαιιαΙο οι ο. »Μαι οι μαι.

Ια οοιοιοο Βοιοιοι ιιοοττι .Ιοοιι ΙΙΙιι·ιμοτι οεΙ ετοι·ιιι, αιιιιο

αΙι ιοοαι·οατιοοο οιιιο οιΙΙΙοοιοιο οοιιτοοιιοο οιιαάιαμοοιιιιο

τοι·τιο πιο ΟοτοΙιι·ιο ιιιάιοτιοοο οοιιτα. ΜαοἱΓοοτιιο οιιιο οοο

Βαιιιιιιιουο Βοι ματια θαιιοιιιιιοποιο ομιοοομιιο, οιιια μοι· οοιι

οοοοιιιο οτ αιιοτοι·ιτατοοι ετοιμο ΒαΙιιιιιοι νοοοταΙιιΙιο Ριοαοο

οοεΙοοιο ατοΙιιομιοοομι, μοι· Ιιαοο οαι·ταιιι νοοιιο οτ ιι·αιΙο νομο:

θιιιιάοοι οτ Μαιιτο τοοτοι·ιΙιιιο οτ ρι·οοοιατοιιΙιιιο ατομο ομο

Μια ομοτο Βαιιοτο Ματια ιιιιαο οιιι·τοο ιοτοοιαο ειιο οιιοτ μο

οιτο ιιι ιοοιιΙα 8αι·οΙιοοο το μτοιΙιοτο ομιοεοματο, ιιοα οιιατιιιο

ιιιιαο Διοτι” οοιιοτο Μαιο άο Ζάμπια, οΙιο. άιοιτιιι Μαι διο

μιιαιιι άο Ειμαι. Ρι·οιΙιοταο οιιι·τοο ιοτοι;ταο οιιιο οοι·νιο οτ αο

οιΙΙιο ατομο οιιτι·ιιοιιιΙΙιιιο, οαοιο οτ οι·τιο, νιιιοιο οΙινιο, τοπιο

οοΙτιο οι ιιιοιιΙτιο , οιΙνιο οαΙτιο μαοοιιιο ατομο ατιι·οοτιο ταιο ιο

ιοοοτο ιιιιαιο ιο μΙαιιο, οινο ιιι μαΙιιάο αιιιιιο αοιιατιιοιιιιιο ιιο

οιιιοιΙιιιο, οτ οιιιο οοιοιΙιιιο οοιιιιο μοι·τιοοιιτιιο οτ μτομι·ιοτα

ΙΙΙιιιο οτ ι·ατιοοιΙιοο μτοάιοτιο οιιι·τιοιιο μοι·τιοοιιιιΙιιιο ιιι ιιιτε

,οι·ιιοι οιιοι ιιιιοιιοι·ιΙιιιο οτ οομοι·ιοι·ΙΙιιιο οιιιο, οοο οιιιο ΙΙοΙΙιιιο

ετ ιοΒι·οοοιΙιιιο οιιιο, νοΙιιο οαο ιιι άιοτιιιιι οοτ νοοιιο ετ τι·αάο.

Ρτο ααα α νοΙιιο ιοοιιτιιιο τοοομι αοοιιΙιιιο αιιι·οιιοι μια οοΙιάιο

ιοιΙΙο ιιιιοοοοτιο οιιαάι·αΒιοτα, οιιοο ιΙοιΙι μιο ιοαμοα οτ οοιο

μοτοιιιΙ ιιτΙΙιτατο οτ ιοοΙιοι·ατιοοο άιοτι εμιοοοματοο μτο οοι

νοοιιιο @μια αυτο οοοοοι Ριοε . . . . . . . . . . . . . . ιο (·τ'οι·οο

οοιιιι·οοτιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βοιοαοι . :ο .

. . . . . . . . . . . . . . οτ μι·ο νια 6ο Βοιοα ιο μτοΙΙιιιτο. Οιιαοι

πιοαιο νοοιΙιτιοοοιο οι τιαάιτιοοοοι, οι οοο ιιιιι οιιμοτ Βοι

οατιιιιο ομιοοομιιο, νοΙ παει οιιοοοοοοτοο, οινο οιιι οοο οαιο

άοιΙιοοοι·ιοιιιο αιιτ ιΙειιοτιιοιιο τοτοΙΙοι·ο νοΙ ιιιιιιιιοι·ο οιιοοιοτι

ιοιιο μοι· αΙιιιιιοιι ιιιοοιιιιιιο νοΙιιο ιιιιι οιιμια θιιιιΙοιιι οι Μαιιι·ο

ομοιαιαιιο, νεΙ νεοττΙο οιιοοοοοοιιΙσιιο, αυτ οιιι νοο οαιο (Μάο

μια νοΙ ΙιαΙιοι·ο άοοι·ονοτιτιο, οτ οι οοο οιιιοτΙο αιιοτοι·οο οιπε

νοΙιιοι·ιτιο, ετ οαιο νοΙιιο αΙι οιοοι Ιιοιοἱοο ιΙοτεοιΙοτο οοο μο

τιιοτιιιιιιο, οτ οοο τΙοίοοοανοτιοιιιο, ομοιιάοιοιιο οοο νοΙιΙο

οοιομοιιοτο άιοταιο οιοαιο νοοάιτιοοοοι οτ ττατΙιτιοοοιο ιο

ιιιιμΙοιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . οοο οιιτιιοαιιοιιο ιιιιαΙιο

τυοο τ”ιιοι·ιτ. Ετ το ταΙι Ιιοι·ιιιοο οοο οοιΙΙιοι·ο ι·οοανι Ποοιιοοι

οοται·ιοοι αμοοτοΙιοο οοιΙιο ιιι μαΙατιο ιΙιετι ΑτοΙιιομιοοομι.

·Ι· Ε8ο ΒαΙάιιιοιιοΊ)οι οι·ατΙα Ριοαοιιο Αι·οΙιιομ. οιιΙσοοτιμοι.

·Ι· ΙΞΒο Εμιοοομιιο Βοι·οαι·άιιο ιο Ιιαο οαττοΙα α ιοο τοματα

οιιΙιοοτιμοι (8).

(9) Διοοο αι·οινοοοονο οι 'Πιο αεοοιομαμοανα ίοι·οο Ι'αι·οινοοεονο

ΒαΙιΙονιοο, ΙΙ τιιιαΙο ιΙομο Ια εοοι:οοοιοοο τΙοΙΙα μτιιοαιΙα, ο ιΙοΙΙα Ιο

ΒαιΙοοο μοοτιτιοΙα οι 8αι·άοεοα , οττοιιιιτα οοΙΙ' αοοο μτ·οοετΙοοτο ‹Ια

μαμα Ιοοοοοοιο ΙΙ , οι νοτια οΙιο ιιι οοΙΙοοιτο α τταοτ”οιιι·οι οοΙΙ' ΙοοΙα

μοι· οοοι·οιται·νΙ Ια οιιονα ααα αιιτοι·ιτα, μοιοΙιο Ιο νοάΙαιοο μτοοοοτο,

ο οοττοοει·Ινοι·ο οιιοοτ'αττο οι ιΙοοαιΙοοο. οιι αΙτι·ι τεοτι ιιοΙΙ'Αττο οοοο

Ι'αι·οἱνοοοονο οι Τοι·ι·οο οο'νοοοονΙ οι ΡΙοααΙιο, οι 8οι·ι·οο, ο οι Αι·

ιΙαι·α οιιοἱ οιιΙΙ'ι·αεαοοι. '

(3) ΙΙ νοοεονο Βοι·ιιαι·(Ιο, οεΙ οοττοοοι·ινοτο, ιΙιοΙιιατα οΙιο Ια μια·
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1111118 1108 110 088810 11811818 88 88181818 1111 Ρ18111ΙΙ 1818010,

81 11888 8881 8811881 1101111'0 0818888111 . . . . . Ε1 81 10181188

101881 108881 11811818 Ρ1818 808 1818881888, 80 10111111 111108

1111888 188111 1181118188 0188101818 ΡΓ0|101ΜΜ 081 11111881 81

18111181 88111818 1810118. 11018 1110181110 1111011 101818 1118818

11811818 0818 1081111118 111 8811, 181 88111088 8018188118 81111818

1181181888, 81818001818 11188 8888 808 1108811. 1111 81 018818

1811181 18018 81 0080118111 11181181, 0808 811 11181118 81 18088,

81 18 808118 1811081 1101081810. 111 81 1811101 110018 1100 018818

8818101818 81011881ν818 ΠΟΠ 1881181 001 8110808 1811881818,

1881 111110 18 88188 1180011118 01111118 1188 88018 18088181 001

8811188011018111 0811818 010011818110 8081188 811 1801888881

18110 08180818 1018811118 1111811110 01881 081881818. Ε1 0101818810

0081 11888118018111 00118111818111 811 11018118888881 080 081

1888881 18881, 811 1188818 81110811 00111111 1111188 081808801818

811 8101881 1181818 8181118111, 81 108188. Ε1 18ν8811ν810 1108111110

88 01011118181881 88 11101881 1188818 88 88188081 881818 188

1118111, 81 18818811).

1111 *.

11811818 111 ΡΩΡ11 181010 11 81181810080000, 81 00118011, 811 81

11011010 111 08111188, 1111118 8008111111 0118 11118 1811111111 0811111

8110 111 1101111810 0 111 1111888880 , 1111 8811818181118818,118

81111811181118 81Ρ18881, 8811181118 111 8818110118 , 11810118

8111181181181118 18 1888881818 81 11811ί11101110 1118. Ρ1011'0 , 811

8118 0111888 10818118 , 88 8801188800 81181 811 0111110181

811111118818 8 011811180118 0811888 8111'01'0110Π11 8111 807111011ΙΙ1111.

(1 11111, 1211 0110018 ω).

1181 118011 1110111111 111 00110 81 Τ01180.

180188 0111800088 881188 8811101818 1181 1880180111 118111

801118 11088118 18 18118 , 810110 888 1101118888 (111 1180 88111118 8 1118

100818 8808011081). 8011080810 0810 001110 01888810 1381801880 8101

ν8800ν0 81 11188. 0111, 81000810 10 8110181110 0810 1811810 010808ι1810

8 80110801111810 1101 1139 18 0100080818 1108811080 81 1100110 ν0800ν0

111 0111111 (01018111), 0 81000810 1108 0810 1181081111110, 011'81111 111180

18880 111 8811100811 081 0881110 88111 00811881, 10818 8 0108010 011'01

"Ι11880, 11 8888811881110, 0 018 01008011818810 00111 110 811101, 11118

8018, 001 888180101ν1 111 8801 11011011 81 100810 0081111010.

(1) 1118118 08118 81 11108 80011111118810, 0118 11 10800110 ΒθΙ'Ι1111'(10 81188

1111810 0180080 801111 1101111118 0111101118 18 0011118110, 818 001· Ι11181101'8Ι'0

1001118018110 0018000810 00180 18 0111888 8 11001800010) 818 081

1100111 118 181 0011118111 18 Ρ188, 8 1101 880 1118111110 88 11188 8 110188,

0 118 1101118 8118 888 80110. 1.8 008111ι10118 1101 11808110 110110 00111

1811118111, 1801118810 18 1881118ι10110 8011110 888 88111 1181 1940 80181

18000881, 18 8001811111 111 0081188811 81 0011118110 81 10118118. 1118 1101

0880,111 08111 11808110 810880 18000, 11 10800110 ΒΘΓ118Γ110 110108

0810 1180810 88118 80111818 08011810 11940 80181 1801111081) 1'181810888

(1110118) 0 11 0011811010 1010801881) 111 118 1110 111 801111 1800110111 001

0188088 88110 801 1180 01811881 81 11808110; 010 0110 00111800880ν8 81

11110 0 11110110 1101· 001110.

(9) 88110880 88118 110118 ΠΟΠ 818 1101810 1'8880, 088810 0010 0

11188011818180818 11 1144, 1111800110 18 110118 8108081818 810881 80811118

018 ΔΙ13801 1101 96 01100111; 0 Ι.8010 Η, 0110 18 018110 08118 881 19

1118110 11411, 18011 801 95 1001111110 11115.

Α1011180180000 , 81 81180118 111118 0088811088 , 81 000810

18888881 88181818 81 800810110818 00888101108818. 81 8111

088181· 00881881818 11811118 111 Π101Ι101'1101° 10118818 0881118111

11081888 1181118818 108 11110Χ01°11, 81 0881881 1108018111 188118

0081818111 01111811, 8808808881 81111818 180818 01118818018118

11808 18 01888881 Β001θ81θ001Γ1Π10Π111ΠΙ11810011'0011111181'0.

011111 88818811818 8101118881 8008101108188 808111 08118811,

1111011 18881818 8188181111 088 88 1101888818 8001881881 081·

111101, 188108881 1118818 1118 088 8080881181 18 08111180810

138811 Ρθ1Γ10011818111(31, 0881 0188818 111 81118 08811088 18

18888 1181188 818008818118, 81081811 08118 1811818, 81 8881 010

188110 1018818118 81011110 81118818 18188118. 08818 1811111'

8811810888 1100 0088011188 8080 8811110 10181810, 0111 8008101108

10018 8011018 880181811818811088 8881118188118 010111008188 88

0881 0188818 181 0881 81118 0118111188 0181818111 18881881 81

ν188118, 881 811818018118 8808810888 8110181810. 8011811 08011

81 18888810 1108110 0188818081111118 00811888, 111111 18 1118 088

8 11081888 110018 1100111818 88111 00808888, 08881 111 81118,

1101118 80811818 01811881 811011800Π1118. 118 0808 88 0188111111

801111818 11010111 1181188110, 0808 1818118 Ε0018818 808 10

Ιϊ10ΠΞθΓ118Π1011Π118. 81 11810 111108 1110018818 108 8888 00

08080188, 81 8808118, 111 80118 00181188 0808811088 118118

18111 1108118118 81018 188818 1801081818, 181 88888111 18188818

1111810818, 8108188 1101118 0088811888, 108 11811101· 0011088118,

880 81108818888 ΡΘΓ11'11118118 0808 80 8111101008 01081018

188818, 0881 811 81881118 8101818 081 Β. 118111 08111810818111,

8111188181 1101 11110110 81018818181. 111 881881 0100101110 808118

1111811111 0080110181, 11111 118181 Α11111180180008 0188888881

88010111818 018801011888, 8100888188 81 0001110111 18818, 81

880888811818 180111, 081 8110081118108110818 01 1810181011 81111

1011118111, 01881 018118 81 11111010 0081008110, 8 1818 81018

0108818011080 0018088088. 081818 11880818 1111 1181. 110

18810118.

1.111.

1811818 111 Ρ111:18 1111081110 111 8 11111880 1110ί0880080 81 11111111,

0011 0111 10 881808 1181 1181111118 81011118 0888110111 8818181111 118

1181881110 -4111118 111 11101118 08881110 8 11 11880000 111 180118

111 1881880118, 118 1810011818 111 101188 8 1 81011801 111 118100

118118 818888 180111, 8 1181· 1118118818 011 8880881088 11118

8881811811 1118 1111810811818 111 81118 0888110118 118 0081881180

81 11111011 8 1111011801 88118111111111.

081 08110111, 11181. 111081. 0881111., 0811. 1, 080. 155. 111811. 1118011.

1181188188 0018000115 881188 8011018111 0111 1888180111 118111

11111880 11188110 81011180180000 88181818 81 800810110818 0888

8101108081. Α111'01'5118 108018011881 11811818 80811818 Α. 881

18) 0111 81 8101111118 80011811181110 11111 0011101100 1111010 11 0118 18

88180088 8008110110118 81 0881180810 111 111. 1110110, 1088888081 80808

11811010 88118 1108881080 1811888 8118 80818 0081111018, 88118 08818 811

01111110 818 81800180 80118 0188811881080 0111118 1181 01088818 00111011.

0818111 01118188 1111 8110111810 1'111101088, 081 81 0100818ν880 10 1180

1011800110118 1111110 81 08110ν8 8 81 Ρ188, 001· 18100888888181 8011'18018,

0 811118818018 118 1010, 0 0011181188 1111' 8101110800ν0 81 0880118, 0110

1811110110 10 081010 0 10 Π'8810Π1 11011 08811110 1101· 1118801018 080100

11111110 118 11110 1110188111 1111108110, 18118181 008110 1 8108081811 18 800

111118108 0 1'1810180110.



ΒΕ11 ΒΕ(1θω Χ11.

οοιιεοιυ ορ1εοορυπι1η 1111111111 11111 ιιοε1τ1 11ονιιε!ι11 (11ιεε!ιιωιε!ε

Α111ιο11ε οιιοι·ο!οιιι 1'τουυοιι1οτ οοοορ1ιιιυε, οπο!! ο! 11ο εοι

οοο!οε!!ε, ν111ο11οο1 ε. 11ιιιοι:ιετιι ασ Ταυεταα, ε. Μιιιιιιι ω:

Πισπίσια· κρύου, ε. 111.ιιιτιιι οι ε. Ρ1ινι1ι.ιιοπιε 11ο Ο11οααο, ε.

(1ι:οιιοιι να 1111111 , ο! ε. 11111111 είε Ρώπα, εποε ου 1υε

ιιιοιιιιε1οτ!1 ευ! εεεοτ11 ρου!!ποτο, 1ιι1υτ1οιιι 1οο1ο1, ο! οιιε ροτ

ν!ο1οιι11οιπ ω !ιι1υε1οι1ο11ιιοο10). @Με ωρα 111οιιι ιιιοιι:ιε1ο

τ!υιιι ει! )υι1ε111ο11ουωιι 11. Ρο1τ1 εροο!ο!! ρτεοτοΒο11νο ρω·11

ποιο 111ε1ιοεο11υτ, ο! 1ιι ευει ο! 1υε1111ε. ι!οοεεο ιιοιι ροεευιιιυε

ιιοο ι1ο11οιιιυε, ροτ ρτοοεοιι11ο. εοτ!ρ1ιι 1το1οτιι11ο11 1υιιο πιου

111ιιιιυε, ουιι1οιιυε ρτιιο‹11ο1υιιι 1το1τοιιι ιιοε1τυιιι ρτοπ1ιιι!ε !οι

1οιιι11ε 1111111131 ρτο οιιι1οπι οοιι1τονοι·ε!ο 1οτιιι!υο.παιι οιι1ο 1ιιιιιιι

ρτο.οεοιι11οιιι ονοοοε, ο! ο.!!ορα11οιι!!ιυε οι: τιι11οιι11ιιιε υ1τ1υε

οπο ροτ11ε 111118οιι1οτ ιιυ11111ε ο! τοοοΒιι!!!ε, ροτ 1υτ!!ο1υιιι νο!

οοιιοοτι11οιιι ο!11οπι οιιυειιο 11ιιωιι 11ο!ι!1υιιι, 11οιιι!ιιο ειυο1οτο,

1ιπροιιοε.11τοοι!!ο1ο ε1ου!ι1ουι1οτιιι!ιιο ιιιοιιιοτο1υε Α1ι1ιοε ρτο

οοι1οιιι ,οοιιευ ευ111ο!ου1οε ροτεοπιιε ου 1υιιιιι ρτοοεοιι11ο.ιιι

11οε11ιιιιτο ουτο1ι!1. Ν!!ι!!οιιι1ιιυε 11ο! ουουυο ιιιοπι1οιιιυε,

υ! οοιι1τονοτε!ο, ουοιιι Τυττ11ουυε Ατο!ι!ρτοε1ιν1οτ οι1νοτευε

πιοιιοε1οτ!υιιι 5. Μιιιιιιιι ‹Ιο Παρα ευρω οοο!οε!ει 5. Ρυτιιι

ία11·α δίπο!α, ο! 8. ΜΜΜ: ασ ΤαοαΜε (11) 1ο ρτιιοεοπ11ο.

ρτοουοοοεεοτ!ε ω! 1ι. πι. Βο!ι1υ!ιι1οτο!ι1ορ!εοορ1ιιιον!11υ

ε11111ι ιιιοι1!ειιι1ο ε!υ11οιιε 11ο11ιι!το. Ρτεο1οτοο εου1ωι11οιιι, αυοπι

ευρω 1υι11ο!ο υυοιιι1οιπ11οιιε1ου11π! 11ο Α1!ιοιι !ιοο1ο Βουτιά!

ο1ο 1οο!εεο ι!!ειιοεο!1υτ, πιο 1το1οτ1ι11οε ρτοιιιυ!ρει!υιιι @του

ο11'οο1υ! ιιιωιο!ροτ1, ο! 11ι·ιιι!!ω· ο!ιεοι·νοι·1 151.

1.11'.

11111111 οί Ραρα Βαροπίο ΠΙ, σου οοἱ τ! οοα/οι·1πα1α αἱ ωσπου!

δα1πα!άο1οεί Ια ροεεεεείοαο τα οατίο ο1ιίο.το ο α1οπίε1ετί

αο11'ίεο!α οι δαι·ι1οαπα.

( 111.11, 11 1ο!ι11το1ο).

Μ! Μ111ιιτο!!1 ο Οοε11ιτ1οπ1, Αααα!. ΟαπιαΙα., 1π ιιρροιιι1.,

1οιιι. ΙΙΙ , ω!. 487, 438, 489. Ει111. ρτιιο‹1.

Επροπ1υε ορ!εοορυε εοτνυε εοτνοτυιιι 11ο! υ!!οο1!ε 11!!!ε

Αιιοιι! ρτ!οτ! 11ιιιιιο!ι1υ!οιιε1 ο1υεαυο 1το1τ!!ιυε 1οπι ρτοεοιι!!!ιυε

ουιιιιι 1υ1ιιτ1ε το(ιυ!ειτοιιι ν!1ειιιι ρτο1οεε!ε 1ιι ροτρο1υυιιι.

11ο!!81οιι!ε ‹1οε1‹1οτ!!ε ι1!ιιιιυιιι οε11οο!!οιιι ρτοο!ιοτο οοπεοπ

ευιιι ο1ο. . . . . . . . . . !11ο1τοο ο1ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) 1! νοεοονο ‹11 8ο!ο! 1πτ11ο:ι1ο οοιι 1ο Με 1π1211ι!ο Α. ο ιπποει

1ι!!ιιιοπ1ο Απο”, 1ο ε1οεεο ο!ιο νοιι11 ειπιι1 ι1ορο, ο1οο πο! 11113 πι

1οτνωιιιο 1ι!!'Α11ο 111 οοποοτι1!ει 1τει Βοπ11ο ειτο1νοεοονο α! Βιι811οι·1, ο

1 ιιιοπιιο1 11οεε1ιιοε1. Ποτ!. 1ιι1τ. 1! ι11ρ!. το!ιι1.).

(2) Με εο1 ο!ι1οεο, ευ11ο οπο!! οιιι1ονιι !ιι ι11ερυ1τι, οι·ιιιιο ε1τι1ο ι1ο

ιιιι1ο ει! πιοποο1 Ουεε1ποε1, οοιι νιιτ1ο1ορτο ο ροεεοι11ιιιοπ11 ιιπποεε1,

τ11ι Τοτο!ι11οτ1ο Ι το 111 Βιιιι!!ειτ1 πο! ε ιπιι881ο 11ο! 1066. (νου. ι11ρ1.

ο οοι·1. 11ο! εοοο!ο 711, Ν' 1111).

(8) 81οοοιιιο Ευροπ1ο Π! 11ι ο!ο11ο ροπ1ο11οο πο! 97 1'ο!ι!ιι·1ι1ο 1145;

ροτο1ο 1ο ρτοεοιι1ο Βο!!ει ποπ ρυο οεεοτο οπ1οτ1οτο ο ι1ο11ο ιιιιπο , ο

οοο! πωιιιιιοιιο 1! ρτ1ιιιο 81οτπο 111 ιιιιι881ο 11εεο1ο ρω· 1ο υι11οπιιι 11ο!!ο

ριιι·11, ο !ο ι1οο!ε1οπο ι!ο11ιι 111ο.

(4) 51 τ!!ονο τ1ει οποε1ο ο ι1ει!!ο ριιτο!ο εοευοπ11, οπο !' ειτο1ρτο1.ο

°1'υττ11οπο ιινοιι 8111 1ιι1:1ιι1ο που!! Βιι!ι1ον1πο ειτο1νοεοονο τ!! Νεο ο

1οΒιι1ο ροπ1.111ο1ο 111 111ο οοπ1το 1 ιποιιιιο1ι11Τ!ιοτρο, ροτ !ο ι1υο ο1ι1οεο

ποιιι1ιιο1ο πο!!'Λ11ο. Ι! ρειρει 1ιιοειτ1οεινει ν111ιιπο ι!! 1οτιπ1πειτο , ο υο

11π1το υπο 1:11 111ο.

(5) Ι.'ειτο!νοεοονο Βιι!‹1ον1πο πινω ι1ιι1ο !ιι οπο εωι1οπιο πο!!ει τρο

ε11οπο !πεοτ!ιι 1το 11οε11ιπ11ιιο ό! Α11ιοπ, ο 1 ιιιοπιιο1 Βοποο!11!ιι1(το

11ι11νιι 1οτεο υ!!υ ι1οπειι1οπο 1ιι11ο 6ο! ρι·1ιπο ει! εοοοπτ11 πο! 90 πιερ

81ο 1136. νου. εορτ. 11111!. 111.11). 1! ροπ1ο11οο οττ11πο τι ν1!!ιιπο, ο!ιο

ιιιυπι11 οι! οεοουι1οπο !ιι ‹1ο11ιι εοπ1οπιιι.

1ιι Βιιιιιιινιε 1ιιευ!ο ιιιουυε1οτ1υπι 8.1ινοτι: Τυιιπτετιε ία δασ

οαι·ία; οοο!οε!ειιιι ε. Ευοοινιι: οι δααιαιιατ; οοο!οε!οιιι ειινοτι

Μιοιιιιιι.ιε ο1 ειινοτι Ι.ιιυιιιιιετιι οι ναιιατί; οοο!οε1οιιι ε.ιινοτι:

111ειιιιι ο1ειτιοιι .1οπιιιτυε α! Α11αεατ, οοο!οε1οιιι ειινοτιι 111ιιιιιι

οι ΠοαΙτα; οοο!οε!ειιιι ειινατι .1οιιιιτινιε ο! ειιευτι Βιιιι:οιιιε οι

δαΙοεαοτο,· οοο!οε1οιιι ειινοτι Νιοποι..ιι οι ΤταΙΙα; οοο!οε1ουι

Μπιτ Ριειιιι οι δ'εααο,· οοο!οε1οιιι ειινοτι Ρευι.ι α! δο1τοπίαιιο,·

οοο!οε!ο.ιιι ε.ιιιατι Ρι:·τιιι οι 11ι:οι.ιιν 16) ο1ο. ο1ο.. . .

11ο!υιιι ορο!! Βιιιιο1υιυ 11ιουοε!υιιι ρω· ιιιευιυε (1υ!ι1οιι!ε 8. Β.

11.·11!ειο. οπο. ο1.οιιιιοο!!ιιτ!!, 1111. 111. Ι·'ο1ιτ. 1ιιοοιιιιι11ου!ε

!1οιιι!ιι1οο ιιιιυο Μ. (1. ΧΙ.111. Ροιι1111ου1υε νοτο ι1οιιιιι1!!υοοιι!!

111 ρορο οιιιιο εοουπτ1ο.

ιν.

Ι.ο11οτα ε!! ε. Βοταατάο Αααα: 111 δ'αίαταοα11ο α Ραμ! Εαοειιίο

ΙΙΙ, αο11α ραα1ο, ιπο111το αρραουα ία εοοαιαπίσα /α1υτι11α1α

111111”αιτίι·ο.εσουο Βαίαίουίαο οοιι1το ἰ¦ οίιιαίοο 4111101111,

ταοοοιιιααι1α α! Ροπ1ο)1οο 11αι1ιαι”οο α! ?'οποε.

(1116.).

Βιι!!ο 0ροτο 111 8. Βοτιιιιτσ1ο Α1ιιι1ο 111 13!ι!ειτονιι1!ο , 1οπι. 1, ορ1ε1.ο11ιτ.

(ορ!ε1. 945), ω!. 944-46. Ετ1111οπ. Μει!ι!!!οιι!επ. Ρειτ181, 1719 νο!. ι1υο

1ιι Μ., ο 11οιιοι1ει, 1798 νο!. 9 1ιι 1ο!.

11ο. υυο.οεο, 11ο 11ιο11ο. 5ωιιροτ οοιιε!11οτο1υτ, που ο ουσ,

εοι!ου1ι!ρο1ο!υτο1ο.ο1ο.(1)........ . . . . . . . . ..

8.ο.--'. . ε · ε συ. · · . . . ι υ · πποποο0 . · ε · ο ε ε ε . πο.

. . . . . οπο!! εο.ιιο1.οο ιιιοιιιοτ!οο Βιι!ι!υ1ιιυε Ρ!ειιιιυε 1ιτο!ι!ορ1

εοορυε 1οο11 !π Βιιτι11υ!ει 11ο οποοιιιυιι1οο11οιιο Αιινοιιιιι1ειε

.ιοιιιι:ιε (8), αυ!ο. ιιοιιιι!ε! 1υε1ο !ιοο ν!τυιιι 1ιοιιυιιι 1οο!εεο

οτοι!!ιιιυε, νοε1το ευ1οτ!11ι1ο το1υιιι ο! !ιιοουουεευυι ιιιιιιιοτο

τοΒιιιιιυε. Ροττο '1'υιιιιιιιιτυε .ιιιιιι:ιι (θ), ιιυ11ι !ιοιιυε ι1!ο11υτ

οεεο ρτ1ποορε, ε!! νο!ι!ε οοιυιιιοπι1ο1υε, ο! ο νο!ι!ε ιιιοπυ!ο

ποο!υτ.

(11) 11ονο 1οραοτε1 εαπο11 ΗΜ ίπ 011111, ο1ι'οτ:ι 1ο ο1ι1οεο ι1οπιι1ει

ει! Ωοιπε!‹1ο1οε1 πο! 1139 11ο Προπο νοεοονο οι 0111111. ( νου. εορτ.

αυτ. Ν" 1.).

(7) 81 1τιι!ειεο1τιιιο 1ο ριιτ11 ι1ο!!ει 1ο11οτει , ο!ιο που τ18υιιτι1ιιιιο 1

το8ο!1 ι11 Ατ!ιοτοει ο ε!! Τοττοε.

(8) .ο11°νου·οποίε 7111111811, «Με 0οιιι11ει ΙΙ, ριι11το οι Βοι·1εοιιο το ο!

8ιιτι1οεπιι.

(9) Ι! Τατ1·11Σαπτω 1ιιαεα:, οοἱ Μπι” ι11ο!1αι· οπο ρ·1·1ποορτ, ου! εο

οουπο ε. Βοτιιιιτι1ο, ο 11οιιπιιτ1ο ΙΙ το 111 Τοττοε. Πτι απο ο!οα!ο οτε

ιιεειι! που πιοι·11ιι1ο, ρο1ο1ιο 8ονοτπο εει881οιποιι1ο !! επο! επι!! , ο ι1ορο

πω!! εεωπρ1 οι ερ!οιι‹11‹1οιι1ι, τ!! Βοποτοε111ι ο οι οοε1ειπιτι οι!!! ευ!

1τοπο, πο! ν!ροτο ‹1ο!!ει επει ο1ο ο ι1ο!!ιι πι! ρο1οπιο, τ1ιιυπι1ὸ ει! ρο

1οτο, ο 111111 οοτοιιο, ο ι·111τυ1οε1 πο! ιποιι1ε1οτο τ!! 0!ι1ετονο11ο, ν!

οουι!υεεο ρ1οιιιοιι1ο !ιι ν11ιι 11πο ει!!'οε1τοιιιε νοοο!ι1οιιιι, ο ν! ιιιοτ1 1ιι

οοποο11ο ο! ειιπ1111ι. 11 11οιιιιοο Ετ1ιοι·1ο, υπο 6ο! ‹11εοορο!1 ο! ε. Βοτ

ιιιιτι1ο, οπο 1”υ ρο1 ιιτο!νοεοονο 111 Τοττοε, 1ιιεο1ο εοτ111ο ι11!υ1:αιιο11

άρτο (1. ο. ε. Βοτυιιτι1ο) ιονοΜο πω!. Μ, ραπ @με 0111111" 11πρΙετο

|ε:11πασί1. . . Μια! Ματια αιιααταροπατέαε (ι1ονο 1οιιαοτε1 αιιέπαιια

9211117111” οπο: αε1α1ο, οοτροτίε ε! Μπακ! ι·1ροτε ρι·αφο11οπε, τοΙ1ο1α

8επιιιιιιιιι, οποία” α!ατία αιωπ11 αεροε11α, 1161111161· ω 1111111111.: Μ

απειαε σε! ΟΙαι·απι-Ι|α11οιπ, 1οίαιιο εαπο11εε1αιο απο 1111 1ιαπιαιααι

.τοποο1α1οιπ. (1οιιι. Π, οροι·. ε. Βοι·πιιτι11, σο!. 1930). 8. Βοτιιοττ!ο,

εοοοπ‹1ο 111 οτοιιο!ο81ιι 0ο! Με1ι111οπ, τοστ! πο! 90 @απο 1153. Ροτο

ειι1υπουο, οπο 11οππιιτ1ο το 111 Τοττοε, ενοιιι1ο ι·111ο11ο ιιι1 ε11ο11ευο

ρ1ο ροπε1οτο, ευ!ι!1ο ι1ορο !ιι πιοτ1ο 6ο! ειιπ1ο Βο11οτο, επι ειιιι1ιι1ο

ο ι·1ιιο!ι1υσ1οτε! ρο! τοε1ο τ!! ειτε ν11ει πο! ιιιοπ!ε1οτο τ!! Ο1ι1ειτονει!!ο ,

ο νοτεο 1ο 11πο ι1ο!!ο ε1οεεο οποσ 1153, οννοτο πο!!'ειππο εοΒιιοιι1ο

1151. σ



216 01111101!! Β ΟΑΠ'Ι1'Β

1.111.

0001101111 Η 10 111 111110.: , 0000100100 10 10011111 00001110 ,

1101110110 1011001000 1111 00110011000010 11 0010001001100 001·

0101111110 ί 0110010 801111, 000[011110 11 01101 1000101010 10 1110

00.0001 01110 111111 0001 1110001011, 0 110 [000 0011 010000 11110

01101111 011 0100110.0010, 000111000000 11110 1110000000 1110110

10110 00110 011 1000110, 11000111, 00101 011 11000110.

( 11187, 21 8111800).

1101 0101010111, Α111111111101. 1101., 0100. 0211., 10111. 11,

0100011. ΧΧΧΙΙ, 001. 1061, 1069. 13011. 01000.

10 11010100 00111101 0001111 1000 01111011. Α000 011 1000100

1101110 01110 1001001100 0001001100 11000108001010 00011010, 10

01011000 0001010, 1101010 11010000010111. 81 1010010 01 110110

00010100111100 001100 0100100 100100 01 11110110 1110000000 001

01100100, 10010 01 101181000 000101011001, 01 1110101110 1101 001

101010 01 10001010 10001011111010 010000 001 000110000 0110

111000 01 01010110. 0000100101 080 0011010100 0111100 010000

0011000 Τ1111110001100 800 01 0010111110 08001010 0000 10801

1100111 10100011010111 0018000 011 1000 000010 1100000, 00 11

01100 0000110011111 1101110 1100001011 0001111010 0001000100,

0111110 0011110011100 1011010001001101 001001 1101100101 1101 810110

0010100110 01 000010011010 00110110, 01 1101111111, 111100 11100

00081080100 1000111000, 11001001 000110100110 001110 0100011,

0110000010 010011011000, 11011100 0110111 11100010 0001010110,

0111010 01 10110100110 Β0011 Ρ01110 1300001011, 01 100100 1001

1100111 0010001110100 1011811100 000 0011·1011111000); 01 00 11000

0 01000000000111100 0001110, 01 0000008010010, 101 0 11011100

00011100 10 100010 80101010 0011 10800 1100110 Τ011110110 000

0100001 000001110 11001100 10000 0010 0011 001100 011111,

00001010 10 001110 001, 10 0010010010 10110000 01 0000100000

0001111001000. 80111001 0001001010 81001111 1111111111: 110 7001011,

0001001001 81111111 1101111 00 0111011111, 80111111 11100101 110 80110,

80111111 11111111 110 11011111, 81101111 Μ1011111:1.10 1110 0011111010, 0010

01000100 001110001110 001001, 01 0110100110 010 000000010, 0010

0011110 01 1111011110, 101110 01 1110010, 001110 0110001110, 0111110

01 11000010, 0111011110, 1000111100 01 1101111100, 100100011110, 0011010

00110010011100 00001011100.001011010 010010100 8101100110 100

1001100 0101100 111000 010.100 1011, 1111011000 0100 000101,

001101.111111100 0111110 8001101· 000101, 01 Μ11110111101 108100 01101

0100, 01 000000801001 000111 00111 111110 01 11110000, 0100

1011 0001 011010 000 Μ11000111101.11, 01 0110111110 011111 1111010

000 111011, 11010 11110 0011111011, 001101111111100 00 00111111

00111 011010 000 10011111, 80111100 010 0001110 01110 011010 000

8001111111, 111) 000 000 01 0111 11011100 1100100, 1101 10 000010

0000100001 1100001110 00001001, 00011110 011101 1001001011000,

0110001011000, 01 0000111000, 111100 01 1111111110 00100100 1110

0010 1101111000: 00100, 00100, 01000: 11101, 1101, 1101. Ε1

(1) 130 11110010 001010 01100111.: 1001 0110111 001000.11:110011 1011010110 11111·

11011111.τ1111110 01 0011011110 10100 1111101110, 0110 1111 0'011010, 11100 001

114'1, 11 108010 0011011110 11110000 0101000010 10 11110 1000001100 111 01110

10111110. Με 0111001110 10 1100101110 001 01 11011110 1101 111101 111011 11110 01

1153, 00 0110101110 11011 111111 011110 111111 11100011101111 00110 000 1111010

11111 (1100. 1011.) 001 110011 0'10111010 11110010 10 01 'Ι'01100 , 001010 0

0111110010, 0110 10 00000110 01111110 10010000 01001001110010, 0000101 11

108010 0011110110 0111811010 1101 1147 1111010100 Β011001111110, 001 00

0101111010 001 1100011010 00110 01001, 0 00110 1000180010 1100011110 01

1'01·0100 0100001010, 1:11111'010 1:110101000ι0 01 11001 1011101, 0 00011

01111010, 010000 1 111101.

(0) 11111 1 0001 0000000011- 1310000110 11100 11 00100 001 000 11100110,

110011101010181:100110110 0 1110010 1311001110 00 0110 00010 000101111001,

11111 111111 11110 1111111000, 001 0110 1110010011010 1311110000 1, 0 00 110

1000111 0001 1:0110008011101, 110 1 110011 0011011010 0001001100 01 11011110 0

11011110 01 111111 (00 0111111111), 0 0010110 1:00 10 1008110 Μ00011110010, 0110

1
11010 1010 00110 0001111010 011111 0111011010010 0010 10100111,

1011011101 1)000 11011100 0011111 1101111110 111100 01 001000 01100

0110111001 1010110000 00011 01 11001110 101100, 01 1011101 111

11110 00·111111100 10011010 00001100, 01 1101000101 00 1010 000

0010 01111111, 01 11011001 111010011:1100010 00 1100 110110 0011111

0010010, 01 00 81111010 100110 100110 00111101 1100111 10011

0111111111, 01 1110 11001111 Μ101100Ι0 Α10110108010,. 01 1111010111 1111001

80110100 11011100, 0101110000, 101000, 011011001100, 01110

0000001111 2100010110, 01 00 0011000101 1110011000, 01 11811111

1110011101· 80010100, 01 00 1101100100 01 0010 Ρ01100 80110100

11111 11000000 010000001001 10 1111000 01111010, 01 00 11011010

0101000 0080101010, 01 010000 8000100 01. 8000100 1301; 0111011,

01000, 011100; 1101, 1101, 1101. 111 01 11010 1010 00110 000110

1101011111, 01 0001100 0101001101100 010000111, 01 01110111 11010

11000 001, 11011001 110000101100001 00 1100 00110 0100100101110,

01 00 800010 1110110 100110 80111101 000111 1000 01111011, 01:

00 110010 1010110010 0100118010, 0100 11001001 Ε110080110100

1110111100, 1001110000, 1111000, 01 1011110000, 01 00 0000001111:

0001110110, 01 00 0010001111 1110000110 01 00 11181011110011101

80010100, 01 001100011100 01 0010 1101100 8000100, 1101 1:11

00000 00001111101·0111 10 111000 01111010, 01 00 0011010 (11

01000 Α080101001, 01. 00 0111000 8000100 01 8000100 1101;

01000, 01000, 01000: 1101, 1101, 1101. 111 0110111000 0111111

1101000 100100 0111000; 0011100 080 100100 0101111101 11111 11000

00110111 11011 01000001; 01 00111000 1011000011 8011000000 001

0001100; 01 00011100 1101101100 01000001 110810 001100 010

810101 181; 01 818101000000 111100 Β0111, 0100111110 00 Τ011

00000 01000010; 01 Τ0101101011 00 80110. 1100 101010 0011

1111001001 00110 0001001010 80010010 0000100001, 0111000010

01 010001010010 0100011110 11010100 11080 0001111110, 01 110

10100 10110000 00100000 8011001100, 01 1110810110 1101111110,

01 01110 0001001000, 10 0100000110 11010101 1101100101 000

01000010 01010110 01 0010100110, 01 0010 010000011010 0010101

1001100101 0100111100 1100100100 00110000 (111. 01000 08010

000000 01000000 01 1100100100 1110101100 01 0100011010 00

01001011 00111101 0011011111 Τ01·1·110111 110810 0011001, 0111000011

1100 1110 00 1100 11000110 10011000, 00111001 1101110100 00 000010

11111100, 11101100 00 1110100, 00110110 11110 110 0111111010. ..

. . . 11101010, 1101100100 11110 1011011010 00 01010.

8011011101 10 100000 01 1001011000 00001 01111010.

1· 1180 001111.10100 10001 'Ι'011110000 10 00000 110011 110

0001011 1111110101 0000011001.

1· 1580 1101 00010 1011000110 8101000000 1101000000 01

80001 010010 1001, 01 10101101.

1· 8180001 10000 00010001010011 1110810111 1101111111 10110

00001 0011001101001.

1· 08ο 0010110 00 Τ11011 10000 0100 0000011001.

1· 1180 Τ0111001010 00 80110 1100 000000 0180001 111000

1000 1001 (ε). , ·

1· 1180 818101110001110 11110 1311110 0000011001.

01·ο11011111001110 0 10 010000 00111110 00 Απ011, 11 1111010 0111110 11108110

0011 1110000111000 00 210111 1000 01110, 0101101 00111 0000,10 0011001000

00110 00110 01 18000110 111 1000101010 110000111100 0111. 11101110 00 1000111.

(11011. 00011. 0011. 00111011 ΧΙ, 1111, 11111, 311.111).

(3) 0011110 1101111110, 0 1111100110 1101101111 0111 11 8081010110 (Μ081

0101· 01111110) 001 10 1100011110 11. 12811 010 01111110 111 1011100, 0011111

10 100100 111 01 101 001100011:1000, 0110 1088001 0110 11110 0011'11110 111

1100011 1011111111: 0181111111 11111110 000111100111101111 2011810111 1111110111 Τατ

101100.110 .100001·1011101. . 0

(1) Αν1101:010 0100, 0 Ι)0'011001·11 001111 11111000 01 11101110 00001110.

(5) 13 00 0010101 1°00010001000 00010 001 00110001111010, 1101: 10000110

0111011111 11111110 1111111 11101, 11110 01110 11081111 10010010 1100 00000 1111100010

001 111000 0011 001 11001 008110 0111111 01010 11000010 111 0011 0110111111 11111110. 



ΠΕΙ. 8ΒΟΟΣΟ Χ!!.. οι7

Ι.!(!!.

Βοποποπο .οι Μου ιοι·ι·ίιοπο (Βο!ιιι) οι Απε!οπο, ο οοΙΙ‹ι

οοίο.σο οίΡο1τοιιοι!οεο, /α2Ιιι ιἰα Βιιιι.9οινι: οίοοίοο οι

Αωοιοο απο οοίο.εα οι ε. οίοι·ία οι Βοιιοι·οοοο πο( ρίοι·οο οι

στο οιιοο£`ιιΙ!ἰοια [ο οοποοοπιιο.

(.............οη.

ρο! Μἱοοιο!!ἱ ο 0οεἱοοοοἱ, Λαικα!. ΟοπιαΙοοΙ. 1οιπ. Μ,

ἱιι Αρροπο. πιο!. 443, 444. Εοἱι. ρι·οοο.

!ο ποιοἱοο Βοιπἱοἱ Ιοεο (πιο οιοοιι. @ο ἱοοἱοο Βοιω

εοιιιι οο διεπει ροιοεἱοιο ‹ἰο @ο οο Αι!ιοι·οο (ε) οπο οοειο

οοιιο ρω Βο!!ο ιιοἱ οο ο $οιιοΙο Μοιἱο οο Βοιιοι·οοιο ἱιι 8.0.

οοοιοοἱοιιο οο οο Εοο!οεἱο πονο ρω οιιἱοιο ιποο ο!. οο ρο

ι·οιοοο ιποοο, οο οοοο !ο οοιιοοεοο 5ο ιοΒοο οο Λι!ιοι·οο,

οτ ρω οοἱ οοιιιο Βοοο. οι Βοοοιο. Μειιἱο. Μο ο! οοοἱἱοιο

οἱ @Με !ιοιιοο, οοἱ ροΙοοιοπ εο ι·οοοο ραπ νοιἱοοἱοοο ιποο,

οο!ἱ εο $ο!ιο οο Αιιε!οιιο οιο. ω). - Τοο!οο οοοοο Ποιποο οο

Ι.οοοοιιο οτοοἱρἱοοο!ιο Βοιἱειοοο, οοποο Ροοοει Ρο!οο ρἱεοοἱιο

οο 8οιιοιο οποιο, οοοιιο !!οἱἱιι·οοοἱοιι ρἱεοο!ιο οο Τοιο!Ιιο,

οοιιοο Βο!!ο ρἱοοο!›ο Βοο!ο!!οο, οοοοο Μο οιοοἱρἱοοορο

οο Τοι·ι·οο, οοιιιιο Μοιἱοιιο Τοο!!ορΙοοο!ιο οποιο!ο , οι οο

ο! οοιι!. ο οοοι·ο οι οοο!οεἱο, ο! οοοοε, ο! ρορο!οιπ, ο. οοοο!ο

ἱ!›ἱ ΜΙ ο ω. εοοιο!ἱοιιο οοιιι Ιοε€οο. Β οΒο ἱοοἱοο Βοι·οοοοο,

οοἱ οπο οιοι·ο !ιοοο ο 8οοοιο Μοιἱο οο Βοοοι·οοιο, ρω !ιι

οιο!Ιο 8!! ι·οοιιο ο!ἱοο8ο!ἱ ο εο εο!το οι ο!οεἱο οο Ρο!ιο

ροτιοεο, οοἱ !ιοΒοοιιι ο μοοο οο οονο!!οο οιο. θ). - Ει οοιιι.

ιοειοε οοοιιο !Π!!οπο οι·οο!ρποο!ιο οο Ρἱοοο, οοἱ Ιοἱτ Βοο

ιιοοο ρω (!οιοἱοο!ο οο Βοιπο οοιο οιποἱ Π!οιἱοο!ο οοο (δ),

ο! ἱοοἱοο ΠοοεΙοο1ἱοο οο Ρ!οιπἱιιοει, Ιοοἱοο Ποπιιοιἱ οο .!ο

Βοοοιο, Ιοοἱοο Οοποιοοοοο θοΙ!ο!οεο οοοιιοιο πιοο οιο. (θ).

(1) Μοποιι !ιι ἱποἱοοιἱοιιο οο!!'ιιππο. 8οιπ!›ι·ο ροι·ο ροἱοπιἱ οΠοι·πιοι·ο

οπο οοοικο οοποιἱοιιο οποιοι: !οοιιο πο! 1147, ο ροοο οορο, οἱοοοἱιο

!ο οι·οποο!ιο ειιι·οο τἱ(οτἱεοοπο, οπο !ο !οη;ἱιἱοιιἱ οι Βοτἱεοπο ο ίονοι·ο

οο!!ο οἱιἱοειι οἱ ε. Μοιἱο οι Βοποι·οοοο ίοι·οιιο οο !οἱ (οπο πο!!'οιιιιο

ριοιπο οο! οπο κοπο. `

(9) ο «μοοο ἱ! Γιιιιιοεο ΒΔιιιοοιιι: το οι 8οιοο8ιιο, οι οοἱ !ιο ι·ἱἱ”ο

ι·ἱΙο !οι·εοπιοιπο !ο οιἱοπἱ ο !ιι πάτο πο! οπο Βἱ:ἰοποι·ἱο Βίορι·οβοο

Μ .εποε ΙΙΙο.οι·ί, νο!. Ι, ρο;;. 119 ο εοε. - Νοἱἱεἱ !ιι οεριοοοἱοπο

Ροιο.πα2ο (Ροοοεοι) οο ω" οι: οι·οου·οο (οο! !οοπο οἱ Λι!1οι·οο), ο

οἱ νοοι·ο Η ροι·ο!ιο !ο Οιιι·8α, ο ι·ειοοο!Ιο οι !ο;ι8ἱ ρο!ι!ιΠοιοο οοο εο

οο!ἱ ο πιοιιο οορο οιι Ε!οοοοι·ιι οι Αι·οοι·οο επι ἱοΙἱΙοΙοΙο ιιοΕοπο

ιποεἱἱοοιοοιι!ο - Οοι·ιιι οι: Μ...

(8) Βοτἱεοπο οἱοο ἱπ οοοο1ο !οοεο οἱ ι·ἱοοποοοοι·ο οιιἱ ειιοἱ ροι·οιι€!

(8οοἱΙοτἱ) ἱ! ι·οΒοο οι Αι·οοι·οο: οοοιιοο !ο ο!ι!ιο, ποπ ροι· ο!οιἱοοο,

πιο μι· οοιω οτοοἱιιιιιἱο. Ε φωτο οι·Μο οι·ο 1ι·οειπἱοεἱἱ›ἱ!ο ει!!ο εοο

ρι·ο!ο, ροἱοἱιο ρι·οΒο Βἱο ο ο. Μοιἱο οπο ε!ἱ οοποοοιιπο οποιο ίἱΒ!ἱ

(Μο: !ιοποπ), ἱ οοιι!ἱ, οορο !ιι εοιι ιιιοι·Ιο (ροσ8 οαπΣαοάοπο οπο)

Βονοτπἱπο ἱ! ι·οεοο οι Αι!ιοι·οο. . .

(4) Λ!!ο οοποιἱοπο οο! 8οΙΙο οί1ποΙοπο Βοτἱοοπο οοἔἱοπεο (ιι

2οποιού, ἱ. ο. αῇιιποιιΙἱ) !ιι οοἱοεο οι Ρέππα Ρωιω ( Ρἱοἱι·ο ροι·ιο

ΒἱοΕο) ο οοοιιἱἱ οονο!!ἱ εοι·ειιιπο οι ρἱοοἱπιοιπο οοἱ οοοο1οι·ἱ (οπο Μι

οοαπι ο. οπιοιι οο οαοαΙΙο.ιι), ο οἱο ο ρι·οοοπιο οο! ροροΙο οοοοι·οο ο

οοο!!ιι οοποοετοιἱοπο (οο!!ο ο!ιἱοεει οι ει. Μοτἱο οι Βοοιιι·οοοο ), ο οοἱ

Ιοε!ἱ @ποιο οἱ Ι.οοοοο ιιτοἱνοοοονο οι 0ι·παιπο (Βοι·Μοπο) οπο!

οιιρἱω!ο οι Αι·Ιιοι·οιι, Ροαοα ΡοΙοιι νοοοονο οι ε. ΜΜΜ, ΙΜΙο ο ΡοΖ£ο

νοεοονο οι Πεο!!οε (ΒιισιοΙΖω), Ι!οο!›ι·οοοο νοεοονο οι Τοι·ι·ιι!!ιο,

.πο (Μπι) οτοἱνοεοονο οι Τοι·ι·οο, ο Ματἱαἔιο Τ!ιο!Ιο νοεοονο οι Βἱ

ειιτοἱο (0ά.εαι·οΙο).

(6) Ψἱ!!οοο οωἱνοεοονο οι Νεο ειναι οοποοο οπο πιἱεεἱοοο ροτ

Ποο!οι·ο, οἱοο οι !οτο Ιο νοοἱ οο! οοιοἱπο!ο !οεο!ο οπο εο!οιι ἱπνἱοτεἱ

οιι Βοι.οο ἱπ 8οιοο8οο (μέ [Μο οωωοο ρου ΟαπϋπιιΙο ιΙο ΙΙσπιιι),

πιο ποπ οοοτοἱΕονο υπ οοιω ἱοοιοιιἱο ει! οπο οτοἱνοοοονιιΕο.

(ο) @οἱ εοπο ιιοιπἱπο!ἱ (οἱ ο!Ιτἱ πιο το8ο!ἱ οο!!'ἱοο!ο οι οπο! Ιοιπρο,

οἱοο Οοποπϋπο οι ΩοΒ!ἱοι·ἱ, ο!ιο ποπ 80 ἱοοονἱποι·ο ρω· οπο! ιιι8ἱοιιο

εἱο ειρρο!!ιοο οο ΡΙοπι€πο.ι; Οοππιπἱο οι Ι.οποοοι·ο (.Ιοροοοι·ο); ο

ΟοεΙιιοΙἱοο οι Πιι!!οι·οι (ΠαΙΙιιΙσπ). Δ

οι οοἱ οἱιιοιἱ!. οοἱο !ιοοο οει, !ιο!ιοοι Βοιιοοἱο!ἱοιιοπι ο Βοοο

οτ ο οοιιοτο Μοιἱο, ο! οοἱ ποπ ρ!οοοοιιο, οἱ οοοοοπιοονοιἱι

!ιοο οιοἱοοιἱο, !ιο!ιοεο ιιιο!οοἱοιἱοιιοιπ οο Ποοο οι οο οιιποΙο

Μοιἱο, οι οο οοο!οοι· ΕνοοΒο!ἱεΕοο, οι Χ!! Αροοιο!οε, οο

Χνι ρι·ορ!ιοιοο, οο ΧΧ!!! Βοοἱοιοο; οο (Π) ρο!ιοο οοιιοΒοο,

οι Μ. (Σ. Χ!.ΙΙΙΙ ἱοοοοοοιοο ιοοι!γι·οο, οι ορεοροιιοἱοιιο οοιπ

.!οοο ιι·οο!ιοι·ο, οι οοιπ Βοι·οοο, ο! οοιπ οἱοἱιο!οιιι ἱιι ἱο

Γοι·οοιιι. Αιποπ. οιιιοο, ΡΜ, Πιο.

ι.νιιι.

Ποιπιποιιιο οί Μέ οι Μ: .εορο!Ιο οι ρω.οοιι.πο οι θοποιοΝο ΙΙ

τι: οι Ϊοττο.: Μι Πιοοοοεοω οίοσ.οίοιί!!α ο ΑΙ!οιιο στοί

·οο.<ιοουο Ιοι·ι·ίιοπο ίιι2οι·πο ο!!ιι ριιορτίοΙο οο!Ιο ο(ιίοσα οί ε.

θίουοοιιί οι Ποοιιο.

Μι! Το!ο, ΙΧ:ίοπαι·ίο Βἱορταβ οερΙά ωστοσο €ΙΙιι.ιΜ (Η $απ!ωπα,

νο!. ΙΙΙ, μη. 998-90. Μο. 'Μπι. !837-38.

.‹ο).

@ο ορροιἱεοο. Μοεοἰοιἱ!!ο Κοιιοἱ! ιποοο οοιΙιἱρἱεοοριι οο

Τοι·ι·οο οοιιιιο .πιο εο οἱο οο 8!! εἱοοἱο ἱπ Τοι·ι·οο οι σο

ωπο [ο ποιο θιιιιιιιιι·ί ο! οι: σο.: ρίοοοροο ω), ρ!ο!ιοποο!ἱ

οο ἱεεο οεεοτΙιἱρἱοοορο, ο οοοοο!ἱ εο οοιοιιο ρω οοοο. ἱο

οἱ!‹ο οἱ ο.οοοε ρἱεοοροο πο ίοι·οπ ρω Γο!ιοι· οοε ἱοοἱοἱτἱο

ο ιπἱιπἱ οι οοἱοοο (θ). Νοτοἱιἱιοἱ'οοοο!ο οορρο!ἱεεο. Μαιο ροι·

ιο!ιοο !ιἱ!ο Ιονιο ο. οοιιοτο θονἱιιο ο εοποιο .!οο.πιιο οοεοπο

Κἱ οοι ροοιιἱοιο οο οοιιο!ο θονἱιιο; οι οΒο οοιοἱ!ἱ σο εοπ

οιο .!οοοπο οἱ οοιιοΙο Μοιἱο ο! οοιιο!ο. Ποἱοτἱιιο οοο!οοἱοε οο

ι·οοοο !”οι·οο, οι ἱοοἱ!ιο Μοιἱοοο !οο σοι οεοο ιιιοιιοεἱοιἱιι

ποεττο οοιιοο ο οοἱι !ο!ο Μοτο οοοιο ο οοπ. . . . . .

πιοτΙο νοοοοοο. .!οοἱ!ιοι·οο οεεοιΙιἱρἱεοορο ο οο1ο!ιοι·ιοοιἱ

ιποοἱοε . . . . . . . . . . . οοιιοτο Ποιοοο ἱοοο !ίοι!ο!! Μοιρα

ιιἱοε ιιοιι ροιοἱι. !ιο!ο!ιοι, οοτοιπο!ἱ οοεο ροι·ιι πισω μι»

ΙΜοο·οι· οο |ι·οοίΙο οοιο (ω). . . . . . . . . . . ο οἱο!ο οο οιιο

οιο .!οοοπο οοοοιιο ποπ. . . . . . . . . οο οοποιο θονἱιιο ἱιιοο

πιοΚοιοιἱτοοιΙιἱρἱεοορο............... . . . . . . . . ..

. . . . ............(“).

(7) Μοποο !ο @οι οο!!'οοοο; πιο ἱ! ΓιιοπιιποπΕο, ο !ιι Μο, οοἱ ο

ιοοοοεἱπιο οἱ ι·ἱἱ”οι·ἱεοο, ορροιΙἱοιιο ἱποοοἱἱο!οιοοπιο ει! οοοο!ο ΧΙ!,

οεοοιιοονἱ ποπιἱιιοΙἱ Μοπο οτοἱνοοοονο, ο Βοοποιοο το οι Τοι·ι·οο,

οπο Γοι·οπο ἱ οοοοοοἱ οι οι! ιιοιπο.

(8) Ι ιιἱοοἱοἱ ἱιι οοοο!ο Μο Ι'οι·οοο 0οοποι·ἱο εοοοοοο, ο ἱ νοοοοιιἱ

οπο οἱ €ι·ονονιιπο ι·ἱοπἱ1ἱ ἱιι Τοι·ι·οο ροι· οο!ο!π·οι·νἱ εἱοοοο. Επι, ρου

!ιι ςοο!ἱἱο οο!!ο ροι·οοιιο οπο !ο οοπιροπονοοο, ο οο! ι·οοο!ο ο!ιο !ιι

ρτοοἱοοονο, οοιπο πο' ο!ιο Οοτ!ο (Οοτοπο) οι οἱοο!ἱιἱο.

(θ) Μοεε!ιπἱ!!ο οἱ οοΠοιποοο ο!!ιι οοοἱοἱοιιο οπο: οιιι·οοπο ρω· οιιι·ο

οο!!ο Μο (Ιιει·ιο, οο! !ιι!ἱοο ειναι, εοππο, οοποποιοι, οοι·(απιέπιβ:) ἱ!

8ἱοοἱοο 0οπιιοιἱο, ο ἱ νοοοονἱ εοοοο οι σοι·οπο.

(10) Ηπα :των οο. ΕνἱοοοΙοιποιιΙο οοοεΙο ροι·ο!ο, ο !ο ο!1ι·ο ο!ιο

οο8οοιιο, εοοο οΜτονἱοΕοι·ο οι ρπι:!ημοπι, ο ρι·ο.:Ιημα·ίιι πιω, ο

ρι·οοΙημο·ι· Μπιουτ οι: β·ασ€ίο, ἱ! οοιι!ο Ι'οι·οο οι·ιι ἱ! οορρο!!οιιο, ο

!'οπιιοἱοἱο!ι·ο!οι·ο οοο!ο5ἱοεἱἱοο οο! ιιιοοἱε!οι·ο.

(Η) Μοοοο !ιι οοποΙοεἱοιιο οο! οοοοιποπΙο, !ο οι οοἱ εοο!ειοιιι ο

ειοοοΙο. Ι! πιοποιο.οι·ο, οι οοἱ Μοεεἱπιἱ!!ο οι·ο ο!»!ιοοοοεο, ροεεοοονο

Ιο ο!ιἱοοο οι ε. Ωἱονοποἱ οἱ Πεοπο, οι ε. Μοτἱο ο οι ει. Οοοοιἱιιο

οοποἱο8!ἱ οιι Μοτἱοπο Ι το οι 1'οι·ι·οο.Ι.'οι·οἱνοεοονοΤοι·ι·ἱ1οπο Μοπο

ρι·ο!:οποονο, απο !ιι οοοοο!Ιο οοἱοοο οι ε. 0ἱονοποἱ οι Π8οπο ορ

ροι·τοποεοο ο!!ο οπἱοεο οι ε. 0ονἱιιο οι Τοι·ι·οε, ο ίοοεο οπο ίἱ!ἱιι!ο.

Ωοοε1ο Το ἱ! εοΒοο!Ιο οο!!ο πιο. 0οοπιιτἱο, ο ἱ νοοοονἱ ι·ἱοπἱἱἱ ο εο

οοΙἱ ίπ αιωνια (.κοοπτο.σ ρω ΜοαποΗ) ἱοοἱοπιιοι·ο ιιο Α€οπο, οπο

ρι·οεοπ8οοεο 1οεΙἱιποπἱ ο ρι·ονοι·ο !ιι οπο ρι·οιοοιι; πιο ποπ ονοποο!ἱ

ρι·οεοπΙοΙἱ, !ιι ο!ιἱοεο οοπτιονοι·οο ίπ !οοοἱοΙο πο! ροοἱΙἱοο ροεοοεεο

οο! πιοπἱε!οι·ο. οπο» ροἱ !'οοεο οιιοεΙο οοποοἱο, οο ἱ ιοοεεἱοι·ἱ εοπἱει

ι·ἱιποπἱἱ ο ω! ι·ἱΒοοι·οο οἱ ροεοοπο !οΒοοι·ο πο! ιπἱο Βἱ:ἱοπ. Ιι€ορι·. οι

5αι·ιϋ Ε!!ιι:(ι·έ. νο!. Η!. [πιο. 928-29, ποἱ. Θ. ` ¦
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ει 8 ιιιι>ι.οιιιι Ε 0ΑΚΤΕ

ΠΧ.

Η εειιε θσιειει·ισ εἰ Μουσε, ω! σσεεειιεσ ει :πιο εειιε

Βατιεσπε τι: ει Τομ”, επερισι·ε εειιε Μουσε εεεσρισειι.ιε

συιιια ιιι ιιΙσριε δ'αε.ειρσ, ωιωωιε οι ρσειιι), ο ει ε εσ/[ει·πιε

ιιειΓσιιεει·ε α θειιιιεαιειρειε μια· υἰειιατε ει ε. δεμοιεεσ,

εσιι[ετριε οι με Μωρά Με Ζε εσπεεισπί [απο ρτεεεεειι

ιεριειιιε ε! εισρίειετο εἰ .εειιε Μαρία ει 'ι'ιιετΒιι ει: εεε

ρσσεεεεισ ιιι δετεεριια, ισ φαει ει ιτσειισειισ περιειταΙε πει

ιοι·ο ειιειι Περί (ι)σρεειιεε), ε ρτωρειιε ει ερεείτε α

ιιι! τιιιιιει·εσ ί "εειιε ειριστρί (εετιεε ιιιιιιειεε).

(ι-ιεε,.........).

Με σωσει, Με. εισαι. ι)απίπ., ρετι. Ι, με. 343.

Αιιιιιιιεριε εσιιιιιιο ειι-ειτε .ιεειι (ιιιτιειο, ει ιιιιετεεεεριε

ρτσ ιιοι›ιε ιιεειε ει ειστισεε εειιιρετειιε νιτειιιε εει εεριιτισε

Μετιε, ει ιιεεισ Ρειτσ ρτιιιειρε ερσεισιστιιιιι, ει ιιεεισ ε. θε

νιιισ Ρωισ ει .ιεριιετισ ιρετιγτιιιιιε ()ιιτιειι ειιιι ειιστιιιρ ρτσ

ιεειισιιε ειιιιετρειοε ιισε ετεειιριιε εεεε εεινειιεσε. Εεε ιιι

ειιιε ιιιιρρετι εε ι.εεεοιι ιιι ι“εσιισ ειιειε εετιε ειιιιι ιισιιιιιιειε

εε Με, ει εε Με ιρειι Βετεεσιιε τεεε ω, ει εε εε ιριιιετε

Ρτειισεε εε Οττιιιιιι τεειιιε εε εερειε ιιιει·ιε εε Τιιετειι ειιιρ

ιιοιιιιιιειε Πειιιιι, ει ρτσ τειριεεισιιε εεεεσε ρεεεειοε πιεσε, ει

εε ρετειιιεε πιεσε, ει ρτσ εετνιιιιιι ιιοιιιιιιι ιιι ερρι ιρ Μοριε

()εειιισ εειιεο ειιεει εε εειιι $εριιιειιτιι εε ιιιιτε. ιιιετε, ιιι

ριε ιεειι Αιιιιειε Βεγρειεσ ιιι ιιιιι Αιιειε εε ιιισριε Πεειιιιι,

ει ι)ετειιιειε εε Βσιρε, ρτσεεε εερειιιειε Κε νιει ιρ σιιεεε ε.

εσρετεεειισιιε, ει ρτσ εε ιιιι εσιιεεετιιιιι ε' ειιιιιιε ιριε, ει εε

ρετειιιεε ιιιεσε ιιι ειι σιιιιιιι, ει ιρ ιρεεε ιιτειισρεε εειιιιι εειι

ιειιετ ιιι ειιεειι ιοειι, ει ιιι ιοειιι εσε ειιετσε ισεσε ιεεσω (ει,

ιιετνιιιρι ωιιιριειε ε' εειιε ει ισειιι εεε ιρσιιεειισε ρω ετ-

Μιρατειιιε ει ρω σιιετπιίπετε!ίε(3) ισειιι εεε εειισε ιιι ετιιιιι

ενετ ιιι ι)ορειιιιεε, ει ιρ εετιεε ιιιιιιειεε ιιι ετιιιι ιισιιετ,

τειι€ετ ερριιε εε εειιε εε Τιιετειι ρω εενειισε ει ρω ειιιιεε

ει ρω οριιιιε εεριιι ιιε ειι ριειιετ εε εεινετε, ει εε τεεετ

ερριιε εε εστιε ειε. Ει ει ειιιε ιειειρ εετιεπι εεειτιιετε ειιι

ειιιετιριιιετε εειιι νσιιιετιι, ειιεει ιρειεειειισιιεπι ε Πεσ μιτε

σιιιιιιρσιειιιε, ει εε ε. Μετιε ιιιειτε εσιιιιιιι ιισειτι .ιεειι

·Βιιτιειι, ει εε σιριιεε εερεισε ει εερειεε ι)ει, Αιιιερ, ειρειι,

εει, εει. Ει ε ειιιε ιειειιι εετιειιι ειιειετιι, ει ιισειτεε εορ

ιιτιρειιοιιεε εσιιιιι·ιρενει·ιι, ει ειιιετιι ειιιε εειιε εει, ειιεει

ιρειιεειειισρειιι ε Ιιεσ ρειτε οιριιιρσιειιιε ει εε ε. Μετιε, ει

σιριιεε εειιεισε ει εειιειεε ι)ει, Αιιιειι, ειρερ, εει, Πει. Πι

ειιιιι ιεειεε, ρτιιιιιιε Πειιε σιρριροιερε, εειιιεε .ιιιειιιε θειι

ρετι εε ι.εεεσιι, ει ιιιιι Βετιιεσιιε τεεε. Τεειεε εσιιιιιιιειιιι

Ρειτιι, ει εοιιριιιειιιι ιιιισσοτ, Πσιιιιιε εε ειιιιιιειε, ιιιισεστ

(ι) Βετιεσιιε Π τε ει Τσττεε, εειιε ει Βορρετισ Η. Ρετ φερω

τιιιιιετεε ιε ρετεσιιε ε ιε Βεειε ει ειιεειι εεε τεεσιι, τιιρειιεσ ιι ιειιστε

ει ειιεεειιο ιιιιο ΒιεισπιιΝο Βίσμα)ισσ, ω. Ι, με. ιεειι ε νει. ιι,

με. 144, εεε. εε 148 ιιιειιιε.

(9) ι3στιρετισ ιιι ιιισεεσ ε ι'ετε ε ρωιρειιετε ειιειιισ ει εοιιιιειιε ιρ

ειιεειε εετιε, εσει εειιε ιιιισιιε εεσσειιειιιε ι”ειιεειι εει ιρσιιεει ε

εειι'ειιειε Βειρειεσ, ειιε ιιι ρσι εετειιιειε οι 8. Μ. Ειιιεεε, εσιιιε

εειιε εεριιιε ιιι ειιειιε εορετεεειισρε τειι8ισεε, ε εειι'ενετε ειι ειεεει

τρσρεει εοιρρτεεσ ρει ιστσ ιιιιιεισ εε οτειισρι ειισιιειερε ιι ιισιιιε σι

Βορρετισ, ε ειιειισ εει ειισι εσρειιιιιιι.

(3) Ατι·οπρατειιιι, ει ειιεεριιριιτεΙιε, εεε ρτινιιει;ιετε ι εειιι ε

ιεττερι ειιε ρσεεεεεε ιι τροριει.ετσ ει ε. Μετιιι ιιι Τιιετ<,ιιι, ε ιιεεετρε

ι εσιιιιρι, ι ιετιριιιι (ιιιιοτπιέπετειι.ι) , εε εεειιιετιι εειιε εετνιιιι ερ

ριιειε ε ιιερειιιισ σε ειιιειεε, σ τερσισ εειιε ρτσνιρειε (ει σει ρετ

ιετειιιο εει ερρτεεεσ), ε φερει εεειριιιετιι Με ιιιιετιε ειιε ιει·τε

εειρειιιειι εει ειιιειεεισ ο σε τεερο (εττεριιει·ειιε),

εε ι.εεσιι, Ιιστεσισι·ι εε Ρσιιιε, ι)σριιιε εε Νενιιιιειι εε Με

ιστεε εε Ίειιιιε, ιιιισεετ εε Βεειισε, σιρρεε ιτειτεε ει ιιεειεε

ιρεσε ιεειεε. Αιιιισ εσιιιιρι ριιιιεειρισ εειιιεειιιισ ειιιρειιεεε

ειιιισ ιετιιο.

ιιι.

Ζε .ειεε.ισ ρ·ίεείσε θσεραι·ίσ ει Μουσε, σε! εσπιειιεσ εει .πιο

Με Βατίεσιιε το ει Τσι·ι·ε.ε, εεεριε ε ιιιορίειει·σ ει ε.

Ματια εἰ τω" εει εσπισειιιίτε οσε ωσεί εει πιεεεείρισ

ρσεεεεειί εεε /σι·ιπαείσπε εει εειιε εεριειιιειε, Με αιι

πεεισπεριε εἰ εε.ειίρεσα, είε με· ρα.εσεισ, Με ρα· :σειρια

ρίσιιε , ιι [εειιε ε υαριιιρριο εει ταρώ) σεεία ει)! ρίιιείεεισ

( εεεειι τερριι); ε @με σσεεεεε εε Λιωω εειιε: ει εεεο

πισιιι.ιιεω ια /ει·σιιε εἰ εσσι:στε εειιε .ινιστια ειιεριε “Με

υσιεεεε, [τερεαρεο ει εεεειε επεσε Με ε αριισιιε, Με ει

ροεεεεευα, ει: σερί εεεο ε ραραιρειιιο εεεο ια εειιε:: εει

ριεείεσισ (εε τερριι).

μιεε,.........).

Με θειισιε, Με. ΜΜΜ. ασεπ., ρει·ι. ι, με. 498.

Αιιιιιιιειιιε εσιριρσ ιισειω ιεειι (ιιιτιεισ, ει ιιιιετσεεεριε

ρτσ ιισιιιε ιιεειε ει ειστισεε εειρρετειιε νιτειιιε Πει Θερι

ιτιεε Μετιε, ει Β. Μισιιεειε ετειιερεεισ ει Β. Ρειτσ ρτιρ

ειρε ερσεισιστιιιιι, ει ιιεειιε ριετιιιτιιιιιε θιενιιισ, Ρτσιιισ ει

ιεριιετισ ειιιι ειιστιιιρ ρωιεειισιιε ει εειερεισιιε εεε ετε

ειιιιιιε εεεε εεινεισε. Βρε ιιιειιιε Πιιιιρετι εε ι.εεεσιι ιιι

ιειιισ ειιειε εετιε σειρ ιισιιιιιιειε εε ιιειιε, ει εε πρι ιρειι

Βετιιεσιιε τεεε, ει εεεεε ιριιιιετε ειιε Ρτειιιισεε εε θττιινιι

τεειρε, εερεσ ειιεει εε Λιιεισιιε ρτσ ισττετε εεε εειισε ιιι

ιιιτιιιι εεεεεισε ε εεεεειιιτε εε τεειιιι, ιιι ιρι ειιεερ ρσειιι ε

ιει‹ετ ιιι εσωρε εε ισεσ (ε), ισττειιιιιιε εεεεσε εειισε εε

Βιιιιετειιι εεεειι ιιι ειιεει ε. Μετιε εε Τιιετιιιι, ει εεεειι ιιι

ειιεει εειιι εσριιιι θειιριιιιειι τησ εε ρωιιιο ε εειιειιι Νι

εσιε εε δεισ, ει εεεειι ιιι ειιεει θιιιιρει εε δειτε, ει εεεειι

ιιι ει›εει ()σρειειιιιιιιι εε ι.εεεσιι ει" εε Ρειτιι εε $εττε εε

ιετιιεειε, ει εεεειι ιιι Με Μετιειρε εε $εττε Πεεερειιεε.

Ει εεε ιειιισιι ειιειε εετιε ε. ε. Μετιε εε Τιιετειι, ιιι ρσρ

εε ειει ιιειειε εε εετε εεε εε ισιιι ειιεισε εειισε, ιιειι ρτσ

εειριιε, ιιειι ρτσ ειινε, ιιειι ρτσ ρτειιι, ρερ ρω εσιρεειιεε,

ιιειι εε ιιιειιιε, ιιειι εε ειιτειστε, ει ε εεεειιιτε εε τεειιιι

ρσρ εε εεειιει ιιιιιιιι ιιιειιιε ρεειιε ιιι ιιρειρ εεειιιι, ειρειι (ε)

ιιι εσιιι ε εσιιριι Αιιιετιιι ειι ειιιιειε εε Τιιετιιιι ε ιισεετε

εε εειιρεε ιρ Νιιττε εεριεε εει ιισιετ, ει ρσρ εε ιι ιενει

εετεσιιι εεεειι εειε ε τεειιιι Με _ιιιειιιε, ει ρσρ εεεεειε

ιιι εει ιεεε ιισεει·ε, ιιειι εε ιτεε εειιιιεε ιιι ειιει εεεσιιιε,

ει εεεεε ρει·ιε εεε εεεεε ειιετε ιιι εει σειρ ιι·ειτεε Βοτ

ιιιειι6ι, ερρειιιεε εε ιιιισετεε ε. Μει·ιε εε Τιιετειι σειιιιι

εε εει τεεετ εεειιιιι. Εεεε ειιειε εειιε ιειιιο ρτσ ιιειιε, ει

μ) Ποιιρετισ οτε ερεεισ ειι'Αιιεισιιε, νεειε ε ιιιιετιοειι ρτονιρειε

εει ειισ Βιιιειεεισ, ρετ ιειιετνι εστσρα εε ιεειι (εεειειε οι Βιιιειιιιε

ισεειι), ε ρετ τεειιιιιιτε ει εινετει ροεεεεεοτι ο ρεετσρι ιιιιιι ιε ιεττε,

ειιε ενεειισ εετνιιο ρετ εεε ε νεριεεειο εει Βιιιειεεισ (εε φερω;

εε ιιι ειιεειε σεεεειοιιε εορεεεε ει ιροιιιειεω σι Τιιετιιιι ιε εεερ

ριερε ρετρειιιε, οι ειιι ρειιε ρτιιιιε ρετιε εειιε τρωω εειιε ρτε

εειιιε εετιε.

(5) @ιιι ιετιριρε ιι εσριεεισ εειι'εεερειερε, ε εειριιιειε ιε εσιι

εεεεισρε εειιε εωιει οι εεενετ ειιιιρε ρειιε Νιιττε.

(θ) Βιιιιειιε ιιει Με ρσεεεεενε εειιε .Μπα ιτε εειιιιε ιιι ρω

ρτιειιι εεε ρετιιεσιετε εε εεειιιεινε, εε ειι' :ειτε ρε ρσεεεεενε ιιι

εσιιιιιιιισιιε ω' ιτιιιειιι Ιιστιιιει.
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πιο σ. ιιοιτιο πο Τιτοιπο, οι πιοσσο σιτιισιο ποπτιο Αιιτοιιιτ

ιιι ιιιιοπο πι·σιισιι. Ει σι ποιο ισισιτι οσιισιτι ποσιιοσισ σοι

οιτιστιιιιιτσιο οσοι νοιοοιιι, σιισσι ιτισισπισιιοιισιτι σ Ι)σο πσιισ

οιττιιιποισιτισ, σι πο σ. Μστ·ισ ιιτσιισ ποιττιιιι οοσιιι ισσπ

ιιιιιισιι, οι πο οιτιιισσ σσποιοσ οι σσποισσ Ι)οι, σιτιοπ σιτιοπ,

πσι πιο. το σι ποιο ισισοι σσιισιιτ σοπισιιι, οι τιοσιισοτ οι·

πιτισιιοπσττι σοιιιιιιιτσνσιιι, οι πιτισιιι ποιο Ιτσιτο σσι, σιτοσι

ιτοποπισιιοποπτ σ Ι)σο Ρσιιο οιττιιιποιοιιιο, οι πο σ. ιτισιισ, οι

πο οιτιιισσ σσοσιοσ οι σσοσισσ Ι)οι, σιτιοπ σιτιοπ, πσι πσι.

οι σπιτι ισσιοσ. πιιιτιοσ ιισπσ οιττοιποιοιτσ, πσιιιπο οιιο ιππιιιο

ιιοιτοσιι πο Ι.σσσοιι, οι πιο πτσπ Βσιπσοιτο ι·σοσ. Τσσισσ σππι

ποτιιιιιισιιο Ροιιπ πο δσιισ, ποιιιιιιτοιιο ιιιιοσοι πο Ι.σσσοιι,

ι)οιττιισ πο (ιπιτσιο, ι)οιποιοιι το Ροπισ, ()οιτιιισ πο Νσνιιιισ

πο ιτισιοιοσ πο ισιτπσ, Ιιιιοοοι πο Βσιτιοσ, οι οιτιιισσ ιι·σιι·οσ

οι ιιποιοσ οτσοσ ισσισσ σπιτι. ποτιο ποιτιιιιι ττιιιιοοιιτιο σοιιιο

σιιιιο ποιοσοσιισσιιτιο ισιιιο.

ι.ιιτ.

Η Ροαιοποο ποσοστο Π! ιιοσιιι: σοιιο ια πιο ρτοιοτιοαο τι

ττιοαίσιοτο πο!!ο δδ. ιιοιτιο πι δασοατία, ο Ια σιιιο.τα πι

δ. Ρίοιτο πι δωσω, οιιο ι σ'ατιια!ποιοσί ροεσοποοατιο οι

δατποποα.

(ιιοσ, το πιοπιιισ).

τοι Μιιισισιιι, ο Ωοσιτιποιιι, ποτιο!. ΟαττιαΙπ. - Απποιτπ. οι ισιτι. ΙΙΙ,

σοι. οσο-σσοσ.

Εποσιιιοσ Επισσοποσ σσιιοσ σσινοιοιτι ιισι πιισσιο ιιΙιο

Βοππιπιτο (ιστιτσιππισιισιπιιι πιιοιι, οιοσαπσ ιισιιιιτπσ,ισιττ

πισσσιιιιιιοσ, ιιοσιιι ιπιπιισ ισοπισιοιτι ιιοσιιι πιοισσσισ οι

ποιπσιπποτ. Βσιιοιοσισ πσσιπστ·ιισ ιιισιτπιτι οσι ισσιισ πισιιοι·ο

οοοσοιισπιτι, οι ιιπσιισ πσνοιιο σσισιοιιτ σοι·ιισιπι σ1ισσιοιτι.

οι πιοπισι, πιΙοσιι ιο ποιττιιιο ιιιιι, τσσιιισ ιιισιισ ποσιοισ

ιιοιτιΙιοσ σιοιττοπισι σοοπιιτιπσ οι πιοποοοσσοιισ ιιοσιιι ισ

ιισισ ιτισιτιοιιο Ρσσσιισιισ Ρσπο νοσιιΒιισ ιοιισισιιισσ ποιοι

πιιτιπσ, οι πισσοοιισ ποσιοιι σοσιοιιισισ σσιισιιιτπσ, ιισ σοιπιισιττ

οιιιιιιιιο ποισοτιο, σισιισο, ιιτοιισσιιο, ισιοο, σοιπσοιιιττοπο

οιπἰιιισ σοι πιοιιιισιισ πισσσιιιιιιιισ σοι ιοιπιισ ιοιιιποιιιιοσ

ιιοσιιι σοιιιιισοσιιοιισσ ιιισσ οι Ιοσσ ιιπ, απο ιισιττσιππισιτσισ

σιοιττι σιντι σοτιοιτιι πισσιπιιιισιτι οι οιπιπσιττ σοσσσποιοιιι,

οπσσοσιιοπιο σπιτ ιιιιοσ ιοπιιιιιιισ σοτιιιιισιτιιιι, σο σιπσ

οιιο τττοπο σπιτισσιιοιτο οι πιιιισιο πινιποιο. @πο τιποιισοι

Ιοσσ οι σοιιοισοσιιοιισσ σοιισσινσιτπσ πιιιισιισ πισιισ σιτιοπ

ισιιιτπσ ι·ισσ σπιτι νοσσιτπιισ σπιτοισιτπσ σισ.

ιιι δσιπιιτισ ιιτ στσιιισπισσοπσιπ 'ιιιι·ιιισιτο οιοττα.ιιοτιαοι δατισιο

οποιοι πο δασσατια , οοσιοσιατα διττισιό ισιτι πο δοτιιιτιο οισ.

Ι)σιποι ιιοιτιο σπππ 8σιισιοιιι Ροιιοιττ ποι ιιισιτπιτι ιιο

ισιιπι πιοσιτγιοιι σσιπιιτσιισ οι οσιιοοιισιιι τινι τι. ιπιιι ιιι

πισιιοιτο πιιιιτσ ιιισσιιισιιοιτισ Ποιττιιιισο σοιιο τι. σ. ι.ιιτ.

ποιιιιιισσιοσ νοιο ποιττιιτι Επιισιιιι ΙΙΙ Ρσπο σοιιο πιο. .

  

ι.ιιτ.

Βάια πι Ρομπ Αττασιαστο Π( ο [αποτο οιτιιισσ οπ οποιο

πι ναιιοαιοτοσα μοι· ιτο ιοι·ο ιτιοαίσιοτι ο.τίσιοπιι ία δοτ

ποπιο.

(ιιοσ, 22 ιιονσιτιιτιο).

πιο ιιοιι, ιιΙστιαιτιοαια £σσιοι. Ι·"ιοτσιιι., ιπιτι. Ι, με. 54445.

Αιισσισσιπσ Επισσοππσ σσινοσ σοινοιοιττ Βσι, πιισσιο ιιιιο

Αιιιιτιοσιο ιισιιοιιιιτιοσσιιο Αιτιτσιι , σιοσοπο σοσσοσσοιιιιοσ

ιοΒπισιιιοι σπιτσιιιπστιπισ ιιι ποιποιοοιιι.

ιπσιισ ισιιιτιοσοιοιτι ποσιπσιιισ σοιισοιιιιισ, σο ισιιοιισιιι

ιιιιπσ ποσιοισιιοιτιιιοσ σισιτιστιισι σπιιπσιο, δσπισ Αποσιοιισο,

σοι ισιοιοττισ ι)οιττιιιο πσσοινιιτιπσ, σοσιοιιισσ, σιιισισιιιι

ισιισ οοιισσ, ιιοσ ιτοιισιπι. ιιοσ ιιιιιιιιοιτι σιτσιιισιισ ιιιισιιπ,

πιισσισ ιο Ι)οιτιιιιο ιιιι Αιτιιιιοσι Αιτιτσσ, στο ισιιοττσιιιιιιιπσ

ποσιπισιιοιιιιιπσ σιιιιπσπισσ Ψσιιοιιιιιιοσσιτοιιτ ιιιοτισσιοιιποι,

σοι (ιιοιτιιοο σοσιοισ) πιοσιτισσ, σπιτι οοιιιιιιπσ τιτοιισσιοι·ιισ

σιιτι σοιιισσιισ, σπιτ Αποσιοιισο δσπισ ιοισισ, οι πιοιοσιιοπο

σοσσιπιιττοσ, οι σσιιπιι ιιοσιιι πσοιοσ ιοιιοισιτιπσ σισ. . .

Απιισιοιπσ ιτποποσ, οι απσσσοιιιοπο ποσσοσσιοιισσ, ιιοσ

σπιττιτπο ιτοπσ ισιτι πιοιπιιτ ιτιοιισσισιιοιιι ιπσισ οι ισιιιιιιτισ

ποσσιπσι, σοι ιιι ι“πιπιπιτι σοοσοσσιοπο Ροιιιιιισοιιι, ισιοι

ιιοιτσ Ριιπσιππιτι, οιιισιιοπο ιιπσιιοιτι, σοπ σιιισ ιοσιισ ιτιοπισ

ισιιοιισιτιιιισι (πισσισιιιο ι)οιιτιπο) ποιοιιι σπιπισσι , ποιοισ

νοιιισ, οι ιιιισπισ οοιισσιισιτιοι.

ιιι οπιιτοσ ιιοσ πιοπιιισ ππτιιιτιοσ στιπιιιττοιιπσ νοσσιτπιισ

οπο. . . . . . . .

Μοτιασιοι·ιαιτι δ. Ρααιι Ρώσοι.

Ποτιασιοι·ιατιι πο Ριαίατιο. ~ σ,

το δ. νοτιοσίι οι δατπιττία σισ. .

ι)σιοιιι Ι.σιοισιτι ποι οτσοπιιι Βοισιιπι δ. ιι.ο. πισσιτγ

ιοτι σσιπιιισιισ οι οσιισσιισιιι, ποσιιιτο σσισιτπσσ ποσοιττιττισ,

ιιιπισιιοιιο σοσπιτπσ, ιιισσιιισιιοιτισ Ι)οιτιιπισο ιτισπιτι, ποπ

ιιιισσιοσ τσιπ ποιτιιιιι .λπσσισσιι Η). ιν σοπο πιιιτιο.

ισιτι.

Η Ροτιιοπσο Απτιααο Π( τιοοοο σοιιο ια ρτοιοσιοαο πο!!ο

δοπια Αροσιοιιοα ια οιτιιισσ ο τι οιοτιίσιοτο πο!!ο δδ. ?τι

στο πι δσσσσιισ, ο απτο Μου Μαιο πιο ι θατιιαΙποιοσί

πο.τσοποι:ατιο ότι δατποπτια.

(πω, ιτ ιιοιτιο).

πιο Μιιισισιιι , ο (Σοσισποιτι, Ασπα!. £ατιταιπ. -.Απποτιπ. ιιι ισιτι. ΙΙΙ,

«τι. 475-°76-7°ι-'7Β.

τ

Απιισοπσ Επισσοποσ σοινπσ σσινοιιιιιτ ι)σι πιισσιισ ιιιιισ

ιιοποιίο (ισιτισιππισιτσιοιτι πιιοιι. οιπσιτοο ιισιιιιιοσ ισιτι πιο

σστιιιιτπσ ιιοσιιι ιπιπι·ισ ισοπισιοιτι ποιοι πιοισσσισ ιιι ποιπο

ιππιιι. Οιιισιι ιιοσιιι ιιοσ σιιιτττοιιοι οι ιιτνιισι σπσιοιιισσ πιο

σσοιοσισιπιιι σισιο σσισοσιο, οι οσιπιτι οπισιι σο ιισπιτπιιιι

ιστι σσιπιτιιισι σοτιιιισιιιο Ι)οπιιιιο πιονιποιο. Ι)ιπιτπιττ ιιοιτι

αοσ οι ιτοιτοσισιι σοπτισιτισιτσ σσσο πιποσσιιπι, οι ποι σπ σιτ

ιοιτι ισιιιιιισιι ιιοιιιιιιο πισποιιοιτιο σσσιιττιπιι σοιττπσ, σσσ οι σ

.-------σ·
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ρι·ανοι·οια ιιοαιιαιιια ααοιιιιια ιαααιιιιιι·, αι Βαιιιι Ραιτι αιοιια

$αιιιε Αροειοιιαα ραιι·οοιαιο αιιιαιειαιαε. Βαρι·οριαι· ιιιιααιι ιιι

Βοιαιιιο ιιιιι ναειι·ιε ιαειιε ροειιιιαιιοιιιιιαε οιααιαοιατ ααιιιιι

ιααε, αι ρι·αιιαααεεοτααι ιιοειτοι·ιιαι ιαιιαιε ιααιαοι·ια Ραεοιια

ιιε , Βιιαααιι , αι Ααιιειαειι Ιιοαιααοτααι Ροαιιιιαααι ναειιΒιιε

ιαιιαι·ααιαε, ρι·ααιριαιιιε, αι ρι·αεααιιε ιιααι·αιι οοαιοτιιαια εεια

οιαιιιε, αα οιιιααααι οιιιαιαο ραι·εοαα,οιαιιαο, αιοαααιιο, ιαιαο

οιιιιιεαααιοαα οαιιιιιε, ααι ιιιααιιαιιε ρι·αεααιιιιιιε :ιοι ιαιαι·ιε

ιααιροι·ιιιοε·ιιααοι αοααι·αΒιιιιοααε ιιια.ε αι ιοαα ιιιαι, ααα Πα

ιααιιιιιιααειε ιιαι·αιιιι εινα αααοιιιι ειιεαιριιααιιι αι οι·ιιιααια εα

εααρατιιαι, οιιαοαα ιιοιιια ειιιι ιιιιιιε ιιααιαιιαα αοαιιαααιαι·, :ιιι

αιαε ιιιιο αιο‹ιο ειιιιιααιιοαα αι ιιαιιιιια ιιινιιιαι·α, ααα νιιιαιιααι

ιοαα αι οοαΒιιαααιιοααε αοαεαι·νααιια ιιαιιιιιιε αναιιιι ειαιια

ιατιιιιιε νιεα ειιαι νοαιιιιιιιιε οααοιαα‹ια ααα. . . . .

Ια 8αι·τιιαια ια αι·οιιιαριεαορειια Ται·νιιααο ιποππεια·ιππι

δαπαιιια Τι·ιπέιοιίε ιια δ'οσααπια , ααοια.είαπι δαπσια Ε'πιιαπια

ιιι .δ'απιαπαι·, αοοιι·είαπι Μπα; ΜαιιααΙιε οι δαπαιι ωιωιιιι

ίπ νωπά, αοσιαειασπ δαπαια Δια-ει αι δαπαιί ιοπαππιε ιιι

ΜΜΜ, ααοιαειοαι 5ωωω .Μανία ιιι δοπιπι, αασια.είαπι δ'αιιαιι

Ιαιιααπίε αι ιδ'απαιί δαπιαοπιε ίπ δ'αιοαπαι·ο, αυσιαείαπι δ'αποιί

Μοποιαί ίπ Μια, αοαιοείαπι δαπαιί Ραπ ίπ 5'αιπο, ασαιαειαπι

δαπαιι Ραιιιι ίπ δοπιι·οοπαπο, αοαιαειαιπ 5ωιωι Ραπ ίπ Οιίιπ,

Βαιιιια Βοαια αριιιι Βιιααιιιια Ραιι·ααι μα· αιειαιιαι Βοιααιιι

8. Ε. Ε. ρι·αειι. ααινιιααιιε αι αααοαιιιιι·ιι ιι ιειαε ιααιιιι ιαιιι

αιιοαα ιιι ιαοιιιααιιοαιε Ποιαιιιιαα αααο ιιι. α. ων, ροαιιιι

αειιιιε ναι·ο ιιοαιιαι Ατιι·ιααι ραρα ΠΠ. ιιαιιο ριιαιο.

Μαν.

Βαι·ιεοπα, οπιιιιιαα ιιι Αι·ιιοι·σα, @στο α Μαιο άι ααιαι'αιιο ο ιιι

άο·ιιοποπα μι· παπα Μια εαπ φωσ ιιααιιιπνεα, βιαία ια

Ρυακια ιιι θαι·οανα, ιι Μ: Μπαλί (αανιαε) ιιι Βιιιοαι, ιιι.

δ. Ταοαοι·ο, ο ιιι 0ιαιιιιι, αοα Μια ια απο ραι·Ιιπαπ:α,

αετοί, αποαιια, ιππιαπιι, ω, αιπιρι, ω”, ραεαοιί, ρι·αιί,

Μιμί, εαιυα, αιαπιίπι, οσο. αοα.

μιαν, ει οιιοιιτα).

Πα! Μααιοι·ιαια ιιαι Μαι·αιιαεα οι Ποεαο_ιιιαια, α.° 39.

Ια αοιαιαα Παι Ειαι·αι $αιναιοι·ιε αοειι·ι. Αααα αιι ιααιιι·

αιιιιοαα αιαε ιαιιιαειι1ιο αααιαειιαο οοιαοααΒαειιαο εαριιαιο,

μεσω ααιααιιαταια ιιοναιιιιιι·ιααι, ιατιιαιιοαα οιιατια. ιιιααιια

ειαε ειιαι ααα Ρειαιεοα Βαι αι·ειιια ιιιιιαικ Αι·ιιοι·ααα, ιιιιιιε

οαοαιιααι Ποιαιια, ιιααι ιιιιιιαιε Αιιιιοι·αεια; οαια μα· Μαι:

αειι·ιιιιααι αοιαιαα ααιαιααιι αι ιιοααιιοιιιε ιιιιοριαν αιιριιαε τιοαο

οι Μαιο ιιιιι ιιοαιιααα Α8αιιιαιαεαα, ιιιιααιιια αι ειαιειιιιιι ακοή

ιαααα, ιιιιο.α οαοατιιιαι Ρωιιιι ιια θαι·ναι·α, ααι·ιαια Βιάιιπιι,

αι ααι·ιααι δαπαιι Τ|ιαοιιοι·ι , αι οιιι·ιααι ιια Οίι·ιιιιιι, αιιαι οια

αιιιαε αειτααι ρατιιαααιιιε, αααα ιιιιιιααι εαριαεαι·ιριαα ιι·αε

οιιι·ιαε, ιαιιι ια εαι·νιε αι αααιιιιε, αι ααιιιιιαιαιιιαε ειιιε, αι [ια

ααιιιε εαιε, οιιαια ια ραοαιιιιιιιε, αι αιιιε ααιιααιιιιαε, αι ιιοι·ιιε,

οι αααιριε, αι νιααιε, αι ραεαιιιε, αι ρι·αιιε, αι ροιιιιιιιιαε, αι

ενινιε , νιτααι·ιιε, αιοαιιιιαε, αοιιιιιιιε, ναιιιιιαε, ριιιαιιιαιιαε,

αοιιιε, αοοιιααιιααιιιιοε , αι αιιαι οιαιιιιιιιε οιιιααααιιιε, αααα

ααοιιιιαι αιοιιο :ιιι εαρι·αεαι·ιριαε ιταε οιιι·ιαε ειιαι ραι·ιιααιιιια,

αιιια οιιιαιιιιιε αιιααι ιιοαιιιιιιε ιΒιιιαια αοαειι·ιιαιιε, αι νιαοαιιε,

αι οιιναιιε , αιοαιαιιιιιε ειιαριιαιιαι· ια ρεααι'αιιε ιι·ιιιιιε ιοαιε

ριιιαιαιιε, ναι αειιιε αι·ιιοι·ιιιιιε. Με ιΒιιαι· ιταε αιιι·ιαε ιιιιι

ρι·αααοαιιααιαα ιιοιαιαεια Α8ιιιιιαι·εαα, ιιιιααιαα αι ναιιια αιω

ιιιιι αοιιιααι αιααα , αι ιιιαιιιια αει, ιιιιιναι·εαιιιαι·, αιιαι Μια

αααιιιε ειιιε οαιαιιιαε, αοαιιιια ααιαιιιοιι αι ιιοααιιοαιε ατομων

αιιριιαε, ιιοτιια ιιοιιο αι Μαιο. Ρι·ο «μια ιιοειτα ιιοααιιοαα αι

ιι·αιιιιιοαα καφέ Αρραιιαι·ι“ο (Ο οαοαιιιιαι θααιαατιι, αι :ιιι

ιιιιαοαα αιιοαιιααι θαι·αι·ιιι , αοαιιαα ιιιο οοαιιααα Αιιαιιιαι·

ειια ιιιιααιαα ιιιιοι·ιε ιιιααα, αιαι·ιιαια αααιιιααι ααιιαι ααι·αιιαι,

ιιι ρτααιιαιιο. Ωιιιιια αοειι·αιιι ιιοααιιοιιαιιι αι ιι·αιιιιιοαααι ει

ααα αιιι ευρω Ραι·αεοα ιατιαιι Αι·ιιοι·ααα, ναι ιααιιε ιιααιαε ιιιιι

ιιοιαιαιια Α8αιιιατεαα ακοή αια:ια, ναι ιαιε ιιααι·αιιιιιιιε, ναι

σαι ιιαιιατιε, ναι ιιαιιαι·α ιιααι·ανατιε αιοιαειανατιιιιιιε, εαα ια

ιααιιοαειναι·ιαιαε, αι αιι οαιαι ιιοαιιααοιαιιαααι·α, ναι ιοιιαι·α,

ναι ανιαοαι·α νοιιιε αοιααιι, αι μαι· ιιιααιιιιαι νοε ιαιιαααιι, αο

αιιαα ραιαιαιιιι·ιιια ιι·ιααι ααι·ιιιιιιι, αοα ιιαιααεα.ναι·ιαιιιε, αι

ια ιιιιιιαιο νοιιιε ιιααιιιιαιααιιιιιιε αιιαιοταε, αοα ιιιαι·ιιιιιιε, ααα

ιιιεια ιιαιααιιαι·α ροιαι·ιαιιιε : εροαιιαο οιιι εαρι·α Ραι·αεοα ιιιιιαιι

Αι·ιιοτααα, πια, ιααοεααα ιιααι·αιιαε, αοαιροαατα ιιιιι ειοιαιαεια

Αεειιιιιιιεαα ιιιιααιαα ιιι:οι·ι ιιιααα, ιαιεοιια ιιααι·αιιιιιαε ροααιιια

αιιιια ιιιιιιιταιιι αυτι. ια ιιι ιαιι οι·τιιαα ααα:: ααι·ιιιιααι αιαιια

τιοααιιοαιε αι ιι·αιιιιιοαιε, αι ριοριαι· αιιριιαε, αι αιιιαιααιι αιο

ααιιοαιε, τοαανι αεα ιιιιι εαρι·α Ραι·αεοα ιιιιιαιι Αι·ιιοι·ααα ιω

ιιατα ια ειοαιιαιιιαι Βαι·αιιαιιιιιια Αροειοιιααα Βατιιε ιιιιιιαααι

αι αοιατιιιια. Ααιιιαι ια Ααιετιινο Οι αρα‹ι αααιαειααι Βιιαοιαα

Ιιαι θααιιιιαιε Μαι·ιεια ιιταιιναριεαορειιαε Αι·ιιοι·ααα ια ρειιιιιιο

αι·αιιγαριεοορι αιιιειιααι αααιαειαα ια ρταεααιια θιαειταιιι ιιια.ε

ειιιααειε, αι Βαααιαοιι «ια καιω, αι Βαι·ιι·ααιιι ιια (ιιι·ιιαοα, αι

ρτααιιιαιι Ραιιατιι , αι Παοινιε ι'ιαι:αοαιτιε ω), αι Βιιιει, αι Μαι·

ειιααι, αι Ποαιαιιαι, αι Ραοαι·ιι , αι Βοααιι ιαααιοι·ιιαι, αι ρνο

ααταιοι·αια ιιοαιιαι Βαγιαιιαιιι (ιοαιιιιε Βαι·αιιιιιοαααειε, ανιια

οιιιι ριιααιιιαιαα ιιοιιιιααα ΑΒαιιιαι·εαα, ιιιιοι·ιε ριααιειιι τιοαιιαι

Ραταεοαιε ιαιιιαιε Δι·ιιοι·αιια, οιιι ιιααο ααι·ιιιιααι ιιατι ι·οεανιι.

ι 5ιααα αιαααιιια ειοιιιιιιι Ραι·αεοιιιε ιααιωε Αι·ιιοι·αιια,

οιιι ιιιιαα οατιιιιααι ειοααιιοαιε αι ααιαιιιαιι εαι·ιιιαι·α ι·οιιανιι.

α 8ιΒιια ιαιι.αοιιαι Βατιι·ειαιιι ααοαιιααι Ροαιιιι. ι·

ή· 8ιααα αιαααααι θιιιιιαιαιι Παιιιοια, οιιοατιιιαι Ροαιιιι. ι·

ή· διεπει αιααιιαια παιιαιαιι, οιιοαιιαια θιαατιιιιιι. ι·

ι διααα αιααιιααι Βιιανιιιιιαιιι ιια Τααι, οαοαιιαια ιιιιιιιιαιαιι

ιεειται. ·ι·

ο ι· Βιιιαα ιαααιιααι Βαιαιανιιι, ιιιιι Πιααιιαιι. ι·

ι· 8ιααα ιιιααιιααι ι.αοαιε, οιιοαιιαιιι Ιοειααιε. ι

. ι· Βιιιιαα αιααααια Παγιιαιιιιι, αιιοαιιαια Βιαιιι·ιιι Ιιαι·ιι. ι·

ι· 8ιααιι αιααιιιιαι Ι.αιαιιαι·ιι, ααοαιιαια Παοαιε. ι·

ι· @ο Βατεααιιιαε εααι·ι ιιαιαι·ααααειε ιιαιαιιι ιιιιιαικ ια

ιαι·ιαι. ι·

ι· @ο Βιιι·Βααιιιαε ειιαι·ι ι.αιαι·ααααειε ρειιαιιι αοιαι·ιιιε

ιιοει ιι·αιιιιειαι αοιαριανι αι ιιαιιι. ·ι·

Παι·ιαιιι ιιιαια αει ασ ιαιιοι·α, αοιαιαα ριααοι·ιε, οι ει εορτα

ιιιαια τιοαιιιια Α8αιιιιιι·εο, οιιοιι αιιειι, νιι·ο ειιο ρι·ιιαιαιο οο

ιαιαο Ραιαεοαι ιιιιιιοι Αι·ιιοιιααα ειιραι·νιιιαι·ιι, αι ιιααταε απια

ιιιαιι ιιαιιαιε, ναι ειιιαιιιε αοιαιαα αιιιε ιαιι·α ααααι ειααιιαι, αι

(ι) Ι.ααΒαει ιιινααα ι·οοορι ιι Ροιιαι·ιο. αιαιιιι φα αρρι·αεεο ει ιιια α,

ααα αααει' αιιο ιιι εαι·ιιιο ια ρι·αεαατα όαι ιαειι ααα νι εοαο ασπαι

αειιι , α Για Βιι εαπ , ρι·ιιαάισιι Μιαιιι.

(9) Ααιετιινο, ι'αιιααια αιιιιι οι 0ι·ιειααο. Ι 8αι·‹ιι ααιια ιιαααα ιοι·ο

ιιαιινα ια αιιιειαιααο αααοι·α ιιι ρι·αεααια Ααιετιιιιο, Λιιιε·ι·ιιαιε.

(3) Παοινιε Ψιαιεαοαι·ιιε , οιοα Παοαα νιεαοαια οι Βαεεο, αεωιιο,

ο μαι· ιο ιιιααο αιεεαι ειι·αιιο αοαΒιιιαιο οι Λααιιιατεει. Ρα μονα οι

ιια αιιι·ο ΕΒοαα, αιιιαιαειιο ρτιαια Ροποαι, ιι οιιαια ααι ΜΕΝ αοι·αι·ιιο

αεειαιιια α καιω ι ιι Βιιιιιιααιο ιιι Ανιιοναει.
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οποιο ιποποοιπ, οτ ποπππ πτοπι, ο.Β οππο Ρεττοεοπτε ρι·οοπτοττ

Ξιτπἱοἱε·Ατποτοοο ππιποι·οπππιπ, ρτοοποπιτποτοο ΛετοΙππι·οπο

ποπιτππο, οτ πττοτἰ ρι·οοίπττ ὶππἰοὶε εοΙνοττπτ νἱεἰπττ Μπα εο

Ιἰποτππι Ιποοπεἰε τποποτττο Βοποτππ1 ποποτἱοτππι οπτροπτοτττππι,

πποποοτπι ποποι·ἰὶε ροτ εἱπΒπΙπιπ εοΗπιππ οοπτριττοττε, Μο

οπττπτο.ιπΜποπτε οτ ποπππ οτ ππΠοιπ ποποειτ πωπω., οτ

ἱπ ττοοποπππι πιτποπτοττ Ροι·πεοπτε; τππτοτε Ατοοι·οοο πονοπτοτ

ροτοετεττο ππΙΗπε οτποτοπο πιοπιοπττ, τοιποποιπ οἱ ποπ εοτἱρτπ,

ποο ποπππ οπορτοεοττρτο Ρπτοεοπο `ἱππἰοο Αι·οοι·οπο Ιποτἰτ.

$ἱ νοτο Μπι ρι·οοπτοτππι τοι·ππππιπ πππἱ, οτ ιποπετε, οτ πἰοἱ,

το οπττπ ρτοοπτοτἰ Ρο.τοεοιπε ἰππἰοΙε Μποι·οπο, ρι·οοπτοτο

οπτππ1π οποπτττοττε ντοτπτἰ πιἰΙΙο. εοΙτποτππι ποππι·τοι·ππι Ιιι

οοπετιππ οπροπΕπτΙτπιπ, οτ πἰοτπιπ οοΙ, ρι·οοπτοτπο ποπιἰποο

ΑεοΙΒιιτοπο, ιυτοι·ἱ ρτοοπτοττ ἱππἰοἱε Λ:ποτοπο, εοΙπτο ποπ

ῖποι·ἰτ, τοπιο οιπππο ρτοοπτοτο ποιπἰπο. Απο.Ιππτεο, νοτ οππο

ποοι·οο, νοΙ_οπτ πιοο ποποι·Ιτ, ππποοπτ ρτοοπτοτοε οοο οπττοε

ππο πτορττοτοττο, οτποττποοπτ, οτ ·ροοετποοπτ απ το.οτοππππι

πο.. οπτποπτπ τοπ νοΙποι·Επτ, @οππο οιππἰ οτππιππτο, οτ εἱπο

οΙἱοπἱπο νἰνοπτἰε ροτεοππο οοπτι·οπἰοτἱοπο, τοποποπτ ετ ποπππ

πωπω, ππΙΙποπο οοππίπο ἰπτοτροεἰτο. ίπτεεοτ, οτ ποιο πο τπτ

τἰο, οτ ετ οποπο πτΙοττοπο ρτοοπτοτο ποποττο οοποορτο

ίπτεοοτ (τ).

Ετ τορτοπιτεοππι οπ ποτ'οπποπππιπ απο, οπτ πω εοτἰρτπιπ

ροτ ιποπππι τοποτ πε! ειιρτοεοτΕρτπιπ τοι·πππππτ, οτ πιοτττπιπ,

οτ ροοποιπ, οτ πατα τω, οτ τοετο5. . .

Π" *.

Η Μοτο/τυο Απο"... Η οοο/οππο ποπ καπου ρο·ίοττοοίο άοΙτα

δοπο ΑροετοΙίσα οί οοποπίοί πο! οορίτοΙο το δ'. [ωσπου οἰἰ

δωσω πιω οίο οΙτ'.οεοἰ ροε.τοπουαπο, .το πεπο·ο οπο [ποτέ

πο! τοπ·ίτοο·ίο τω.. ΒοροοΝίοο, ο προοία!οποπτο ΜΙΓ Μπι

«Η δοπίοοοα. _

(Μ58, το ετπτ;πο).

Βπ!|'πτοπἰτ·ἱο το 8. Ι.οτοπιο οι 0οπονο, πο. Ρ. Β., αυτ. 83.

Απτἱοππε Επτεοοροο εοτνπε εοι·νοι·πιπ Ποτ πττοοττε πιο.

ΠΒοπτ οι·οπἱπἱοοοπο, οτ ΟΒοττορτοοροεἰτο, οοτοιπποπο οοπ0+

πἱοὶε 8.Ι.οπτ·οπτττ τοπποπετε. οοοΙοεἱοο Μπι ρτοοεοπττοπο οιιοπι

Γπτπτἰε οοποπίοο επποτἰτποππἱο ἱπ ροτροτιιπππ. πω... Μοτο

ροετπτοπττοπο ίπππΙττοτο, οτ νἱ8οι·_ οοοπττοττε,· οτ τω.. οιπ8ττ

τπτΞοπτε ρτοοεοτττιπ οποππο νοΙππτοτοπι.οτρτοτοο οπτπνοτ,οτ

ι·οΙτοπο.ο ποπ τοΙἰοπἱτ. Επ ρτορτοι· στοπ. το _ΠοιπΞπο Μο;

ΞπετΙο ροοτπΙοτἱοπἰππο 8τιιτππι Ειπροι·ποιιτοο οοεοπεππι πιοο

ίο.τοιπ Βοοττ ,Ι.οπι·οπτἱἰ οοοΙοεἱοτπ ἱπ οπο πτνἱπο πποποτροτΕ

οεττο οποοοπίο επ οκοπτρΪπτ ρτποποοοοεοτπιπ ποεττοτπιπ το

Ηοτε τποιποι·τοο Ιπποοοπτἰτ οτ Επεοππ Βοπτοποτπιπ Ροπττποπιπ

(τ) Ι.ο τι·ο οοο” ππππηπο οπιπο ποτο ω! ΑεοΙππι·οο ο τἰτοΙο [πεπο

τπτἰιἱο, οππο ο!Ι°οπ'οττἱνο ροποπ1οπτο το νοπτἱιπἱΙο οο!πτ Ιιτοοποεἱ πο!

τοππἱπο πώ ετοπὶΙἱτο. Μο εποοοιπο Βοτἱεοπο πτοι·ὶ οποπτιτο το ποπππ

νοι·οο το τορπΜΙἱοει το 0οπονο, πιο ππο «Η Μ νοπονο Λ8οΙππτεο το

μποτ:: πιεί φωτο εοιπιππ , ροτοἱο οοετοτ πἱνοπτο ρτορτἰοτοτἱπ «οοο

Επτο ποπο τ:ου·τί π1οποεἰιπο , οοοοππο Μ Ιοττοτο πο! οοπττοττο,.ο το

ττοειπἱεο σοπ τπττἱ οτί επτά οποτ .πειτε πΙ ρι·ορι·το πἱροτο Πτ;οπο, Βἰἑι

οοεποπιτποτο Μποστ, ΠεΙτο (Η ΠΒοπο νἱεοοπτο πἱ Βετο , ο πἰ Βειοεο

πι £πτοΙοοππ. Βοπποετο οωοτοτ ο πει ηποοτἱ πτἰττἱ οποοι·ο οτἱεἱπο

το ρι·οτοεο οι Ι18οπο ΙΙ ο! ποπππ οτ Λι·ποτοει; ο ποτοτο ἱπτοτνοπποι·ο

Η οοπηποπτοεοο ο Η τοπο, «Η οπἱ ετ ρι·οπποοπο ρἱπ εοττο ἰποοππποπτί

(τω. Τομ, Ρί:τοπ ὐἱοοτ·. «το κατω ΜΜΜ, το!. ΙΙΙ, ποπ. 266 ο

πο. ποτε (ΙΜ' ·

Ε” 'ΒΊ- ·ι::-α:.πωω

οπο Βοττττ ΡοττΞ, οτ ποεττο ρι·οτοοτἱοπο επεοἰρἰιππε, οτ Ιππο

εοπτΞε εοι·τρττ ρττνττοετο οοπιπιππτιπιιο. 5τπτποπτοε πιτ οποιε

οπιποπο ροοεοοετοιιοο, οποοοπιπππο Βοπο, οοποπι οοοΙοετο το

ρτοοεοπτἱειτππι.ἱπετο, οτ οπποπτοο ροεετποτ, :τπτ ἰπ τπτπτππι

οοποοεεἰοπο ΡοπτΕποπιπ, Ιοτ8ἰτἱοπο Βοεπιπ, νοΙ ΡΝποτρπιπ,

οἱππτἰοπο ππο!τπιπ, οοο ἱπετἱε 1ποπτε, Βοο ρι·ορὶτἱο, ροοεττττπ

ρτεο!, πτ·πιο νοπτε, νοετττεοπο εποοοεεοτἰππε, οτ ἱΙΙὶποτο ροτ

ιππποοπτ.

Ιπ πιποπε, οππο ρτορτΞἰε ππιππιπε οιιοιπρΙο. νοοοππττο, οτι

ροΙΙοπι 8. Μοτἰοο Ιττοτ;ποΙοποο, οοροΙΙοιπ 8. Ιοοοπἱ πο Πεπτ

ποπππ, οοροττοπι 8. Ιοοππτε πο 8οκτο, οοροΙΙοιπ Βοποτοο ιππ

ττἱοἱο Μοττοο πο Ωποττο, οορο!Ιο.ιπ δ. $τορπο.πτ πο Ροπτετ,

οοροΙΙππι 8. Βοι·τποΙοπππο.οτ πο $τοτπτοιιο, οοροΙΙοιπ 8. Απ

τοπϋ πο Απτἰρο!οτἱο, οπροΙΙοπι 8. Μο.τ8πι·ίτοο πο Μοτοοετ,

οπροΙΙππι 8. Μοτἰπο πο ()ποττο, οπροττπιπ 8. Απιπτοεὶἱ νοεπτο,

ο.Ιτοι·ο ΑροετοΙοτπιπ ΡπἰΙἰρρἰ οτ Ιποοπτ, επιπιι το οοοΙοετο

Βοοτἰ $τορΙιπιιἱ, οοροττοπι Βοοττ ΜἰοποοΙἰε, οππο ἱπίτο οπω

ποιπ οοοΙοεϋπιπ Βοοτἰ 5τορπππἱ οοππποτοτπτ, Βοπτἱ ΙοοππΞε

ΒνοπποΙτετοο εττππι το τοσο τοπ πἱοἱτπτ Ροτ·οτοππιπ, οτ πομπ

Μπι 55. 8ο!νο.τοι·ἱε πο 8οι·ιοπο Μοτο Επ ρι·οοπτο, νοΙπο ἱπετο

ποτο οτ οοποοεεο ο οοπεπΙτοπε τοπποποτοπο, ποοἰπιοε οππο

οππιππο ὶπ τοτο τοπποιιοτ πτοοοοεἱ οοποπὶοο ροεεἱποτἰε, οτ τττοε

ροι·τοο τοτΕπε τοττττοπτ, οποπ νοοο.τπι· 5οποτπε Βοπιπ!πο, οιιιπ

οπιπτοπο ροτττποιιτττο οπτε, πποπτοπιποππιπ ο ποπτιο ιποιπο

τἰοο ΤοοππΙΓο τοπποπετ Ερτεοορο οοοΙοετοο νοετι·πο τοτἱοπτι

πιω οοποοοεπο, οτ οοτἰρτὶε ειπε οποτοτττοτο πι·ιππτοο εππτ.

Ρτοοτοτοο. ἱπειιΙοιπ ἱπ Πἰποτο πππιἱπο [ΜΜΜ Ιππτο οΜτπ

τοπι Τοττποεοιπ :το ΠΙπεττ·τ πιο Βοπποππο Βοτοπἰποποπετ

οοππτο, οτ π οοπεπττππο νοεττοο οτνττοττε οἱποιπ οοοΙοετοο

ἰετιιο νοπτε οοποοοεπιπ ροτττοι· οΠΙι·τποιππο. Ιπ.τοροο· οι Ιππι

π.ττο πωι.τιιτπιτο απ: απτο, ντποΠοοτ, Οπωιτιπι, Αποππιιοτπ

ΩΑΡΠΤ·ΤΕΚΕΑΒ, 8τ:ι>οτιππ, Αοποπ-ΕπιπιπΑπ το ποπππ οππο οππ

πἰοπε οπ οπο ροττἰποπτἰοπο, οππο πἱιπἱτπιπ Μτιπωποε δαπα

Μοοπ.<: τ!!πεΙΝο ίαπο.τ ρτο ππἰιποο οποιο τοπτοπὶο, οτ ι·οετττπττοπο

ποποτἱε νοεττετο ιποτττοΕ οοοΙοετοο Βοοτἱ Ι.οπτοπτττ οοπτπΝτ.

Εκ ποτππε πποπο ροοτοο τι·οο εΠ1τ οοπεοποπ νοεττο οοοἰρἱοπε,

ε” πΙἱοε εοτττοοτ 8Απ.ττπππ, Ρ.Αππππ, ΒΑπτι.,Τπτοποοι.ι, Ροπ

πει.ωπ, 8ΔιτοτΑπ Ύποπτη” το Μάτ ΡορωΙοί, πΙπ πἰοἱτιπ Του·

σ·οο.σο, οππο οιππτοπο ροττἱποιττἱΙε οιιἰο, εἰπο οπΙππππἱο, οτ οππ

ττππἱοτἱοπο ι·οοτροτοτ. Ποππτιποιππε οποιο νοΙπε οοοΙοετοιπ

8. Ιωπκιο το Αο·.ωπιίπο οπιπ οοοΙοεἱἱο ειπε οτ οοοτοτἱε ππ οππ1

ροτττποπττοπε, πποο νοοτε ο νοιιοτοΜΙτ ίτοτι·ο ιτοοτι·ο Πτυ

οι.π:ι.ιπο δαπα!ίτοπο απ|ιίορίουορο οετ ττοπττο , οτ εοτἱρτἰ επτ

ιπππὶτπἱπο τοποτπτο, ὶρεο ἱππἰοο οπιπ οποιο οπο Ρι·οττοεο, οτ

οοπεππεπἱποἱε οι: ρο.ι·οπττοπο οο!τοπποπτο, οτ Ξπετοπτἱπε οικο

τοπτο , ππτἰπποε οτ τοττοιιοΒττοε οοποποτππτιιοε οοοΙοεἱπο νο

οττοο νοτπο πτΜΙοππππε οοπΠι·πιοιππο (θ). Βοοοι·πτπιπε οτΒο

πτ πιπΠ οιππἰπο ποππππιπ τΙοοπτ ρτοοτοτοιπ οοοΙοοἱπιπ τοιποι·ο

ροττπι·Ιπιτο, οπτ οτ ροεεοεοτοποο οπίοι·το, οτ επποτοε τοτἰποι·ο,

πππποι·ο, :τπτ οΠηπτοπο νοκπτἱοπἰππε τοτΞΒοι·ο,οοττ οιππτο ἱπ

τοετο οοποοτνοπτπι· νοετι·τε, οτ οποτπιπ, οποι·πιπ ρτο ππποι·

ποττοπο οτ εποτοπτπποπο οοποοεοπ εππτ πετοπο οοτποπτε ρνο

τπτπτο.. $πτνετ $οπτε ΑροετοΙἰοπο οποτοτττοτο, οτ πτοοοοεοιιοτιιιπ

ορτοοοροτπιπ οοποτιτοπ ἱπετἰτἰο. ΒΕ οπο @τπτ το ίπτπτοπι

οοοΙοετοεττοο, εοοπτοι·Ξετο ροτειοπο Μπι: ποετι·οο οοποτἱτπτἱοπἰε

ροπίππιπ εοἰοπο, οτ οπιπ τοπιοτο ροττπτοπτο, οτ οοπττονοπἱτο

τοπτεινοτττ, οοοπππο οοτἱοπο οοππποπττο, ετ ποπ εοτἰείποτἱοπο

οιποππονοτἰτ, ροτοετοττο, Ιιοποτἰεππο οπτ πτ;,ςπττοτο οοι·οοτ,

στ) τω. πω. Βοοπτποπτ.. Μ αντι. ·
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οιι!τιππο εε. ι!!ν!πο !π!!!ο!ο ο!ι!ι-!ιοτο, πο ροτροι!!!ιο !π!οπ!ι!ιιο

οοεποεο!ιι, οι ο εοοτοι!εο!!!ιο οοτροτο οι ε!!π8π!πο Πο! οι Πο

!π!!!! Βοι!οπιριοτω ποειτ! Ιοεπ ι!!ιτ!ει! !!!!οπο πει, ειιοπο !π

οιιιτοπιο ο!!!!!!!!πο ι!!8ιτ!οιοο π!ι!οπ!ε επ!!!ποοοι.

Ππποι!ε οπιοπι ο!ι!οπι !οοο !πειο εο!·ι·ειπι!!!πε πι ροκ Πο

π!!!!! τω!! Ιοεπ ί)!!τ!ει!. Οποιοππε οι !!!ο ιτποιπ!!ι !ιοπιιο

!ιοι!οπ!ε! ροτο!ρ!οπι. οι ειρπι! ι!!ειτ!οιπ!π !πι!!οο!π ρτοοπι!ο πο

ιοτποο ροο!ε !πνο!!!!ιπι. Αιποπ. οι!ιο!! , ποιοι!.

Επι! Αι!τ!!!ππε Πο.ι!ιο!!οοο Εοο!οε!πο ορ!εοορπε εππεοτ!ρε!.

@ο ιι!!!!!ι!πε ρτοει!ι. οπτι!. ι!ω!! δ. Ρτοποι!!ε επιιεοτ!ρε!.

@ο Ιπ!!πε ρτοε!ι. οιιτι!. ι!ιπ!! δ. Μοτοο!!! επΒοοτ!ρε!.

@ο Βοτπο.τι!πε ρτοε!!. οοιτι!. ι!ιπ!! δ. (!!οπιο!!ι!! επιιεοτ!ρε!.

ποιο θιιειν!ειππε ρι·οο!!. οοπ!. ιιπ!!! δ. Ποο!!!!!ο εππεοτ!ρε!.

@ο θοτε!τι!π!! ρτοε!!. οπο. ι!ιπ!! δ. διορ!ιππ! !π πιοπιο

οο!εο οπιιεοτ!ρε!.

πιω !ι!ο!!!τοπτΙπε ρτοε!ι. οι!!·τ!. !!!!ε!!!οπο Χ!! Αροοιιο!οτππι

επιιεοι!ρε!.

Ε8ο ί!π!ι!ο ρτοειι. οπο. ι!ιπ!! δ. Ποι!!!ει! επιιεοτ!ρε!.

Επο Α!!ιοτιπε! ρτοε!ι. οιι!·ι!. ι!ιπ!! δ. !.!!πτοπι!! !π !.πο!πο

εππεοτ!ρε!. ·

Ε8ο Μου ι!!ειοοππε ο!ιτι!. δε. Εοε!ποιο οι Πε!!!!!!ιι!! επο

εοτ!ρο!.

@ο Ππτι!!γπε ι!!ειο. απο!. 5. Αι!τ!ειπ! εποεοτ!ρε!.

Βέτο !ιοι!·πε ι!!!ιοοππε οειτι!. δ. Εποιοο!ι!! Μπι!! ιοπ:ιρ!π!!ι

Αετ!ορπο επιιεοτ!ρε!.

@ο !ιο!!ποπιιπει οπο. οπο. δ. Μιιτ!!ιο !π ν!!! Επι! επι!

εοτ!ρε!.

!!ειιππι δω!! ροι· !ποπππι !ιο!ει!ιι!! δ. π. Ε. ρτοε!!. οο!!!. οι

οοποο!!!ιτ!πε τι!!! !!!!!οπι!!!ε !π!!!, !πι!!οι!οπο νι, οποσ !ιο!.τ!!!,

ροπι!!!οπιπε! τυπο ι!ο!π!π! Αι!τ!!!π! ροροο Π' οππο ιν.

ΠΠ!.

Βοιιο οι Ραμ: Αιοποοι!άτο ΠΙ, οοπ ιο οποιο .τοπιο ›·ίοουιιιι οοιιο

ιο ρτοιο:ίοτιο ροπιι!!οία ι ο!οπο.ειο:·ι ο ιο οιιίοι·ο οπο ι'οι·ιιι!ιο

οι δ. Βοποοιοιιο ιιι πω! δο.ι.είπο ρο.9.τοάουα ί!! διπάοοπο.

( ιιοι!. ! πονοπιιιτο ).

Π!!! Ω!!ιιο!ε!, Μ”. ενωση., μι!. Ι, ρ. 1338-80-40.

.!!ο!!!!πι!ο!· ορ!εοορπε εοτι·πε εο!·νοτπ!!ι Πο! ι!!!οοιο !!!!ο

Βο!πο!ι!ο ει!!!ιοι! νοποτ!ιιι!!!ε π!οποειοτ!! Ω!!εε!π. Β. Βοποι!!οι!·,

ο!πεοπο εποοοεεοτ!!!πε τοΒπ!!ιτ!ιο!· ε.π!!ει!ιποοι!!ε !π μετρο

ιππ!!!. !.!οοι οπ!π!ππι οοο!οο!ειτπ!ι! οπτει οι εο!!!ο!ιπο!ο οκ !ο

!πποιο πο!!!ε ο Βοο προειο!!!ιπε οι!!ο!ο εο!!!ο!ιπι!!π! ποοιτ!!ο

!!πιιι!ποοι, !!!! ιοτιιοπ, οπιιο εροο!π!!πε πο ιει!ι!!!!!!τ!πε οι! Βο

!ποπ! ροπι!!!ο!ε οτι!!ποι!οποιπ εροοιοτο ποεοππιπτ, ππ!ρ!!οτ!

ιιοπ οοπνοπ!ι ο!ιιιτ!ιοι!ο ειπε!!ο !ττι!!ι!πο!·ο: οορτοριοτ ι!!!οοιο

!!! Ποιιι!πο π!!! Βογ!ιο!ι!ο !ιιι!ιοε ιπ!ει !πει!ε ροειπ!!!ι!ο!!!!ιπο

8τι!ιππι !τπροτι!οπιοε ιιεεο!!εππ!, ρτοοΓοιππι Μπι! Βοποι!!οι!

π!οποειοτ!ππ!, οπ!, !)οο οποιοτο, ρτιιοοεο ι!!ποεοοτ!ε οι! ο!ιο!π

!ι!!!τ ρτοιοι!οοοεεοτππι ποειτοτππ! πι!. πιο!π. ι]ει!!!ιι!, οι Απο

ειιιο!! Βοπιιι!!οτππ! ροπι!ι!οππι επ!! Β. Ροιτ! οι πω!!! ρτοιο

οι!οπο επιιο!ρ!πιπε, οι ρτοοεοπι!ε οοτ!ρι! ρτ!ν!!οι;!ο οοτππιπ!!!

πιω!. διπιποπιοει, πι πποεοπιιιοπο ποεοοειποποε , οπτιοοπτποπο

οπο!! οιιι!ο!π οοο!οε!π !π ρτοεοπι!πτπι!! !ποιο οι οπποπ!οο ροπ

ε!‹!οι, :ιοι !π ιπ!πτπ!ι! οοποοεο!οπο ρο!ιι!!!ο!!!π, !ειτο!ι!οπο

 

το!;π!π, !!!ιοτπ!!!!!ιο ρτ!!ιο!ρπ!!!. ο!!!!ιι!οπο ι!ι!ο!!π!!!, οοπ !ι!!!ε

!πει!ο πιοι!!ε οοορο!·οπιο Βο!π!πο ροιοτ!ι οι!!ρ!πο!, ι!τιππ πω,

ιπ!εππο οποοοεεοτ!!!ππ, οι !!!!!ι!ιιο ροτπ!!!ποο!!ι. !π ηπ!!!πο !ι!ιοο

ρτορ!·!!ει ι!π!ι!!ππε ο!ιρτ!!ποπσ.!ο νοοει!ιπ!!ει οιο. . . ο .

!!! δι!ιο!π!!!τ !πεπ!ο οοο!οε!ο!π δ. παω ιιι Τιιοι·οο, δ. Ποιίοο

ο!! πω!! δοποιο . οι δ. Πειραιά οοπ! οπιπ!!!πε ο!ιτπιπ ροτπ

ποπι!!ε, δ. Μπιοο πο δοιπ!οοο, δ. Ματια ιιοΉιοοιιιο, δ. Μι

ι·ίοο ιιο Ήιποοιο, δ. Ροιι·ι ιιο Ρτοοιποιο. δ. Ν!ρωωι, οι πω!»

Μο ιιι δοιιο οπο! ροτι!!!οπι!!ε οιιτ!!ιπ; δ. οποιοι οιο Τοιο.το,

δ. Μοιοοω ιιι Ροποποιοι, δ. δοοι·οιι ιιι πιο!! , δ. Ρακό ίσο

δι!πιποπο, δ. Ροιπι οι Μωε, δ. Μοοιοι ιιο Νποπιιιι, οι

δ. Ιοιιο!!!!ι.ε, δ. ι!οι_πο πο δοιιιιι , οι δ. Μοτιοο οιο @τοπιο ιο

ρι!ιο,οιο................

!)οιππι ορπι! Ν!πρ!!!ι!π ροι· πιειπππι Ποτ!πο!!! δ. Κ. Ε. επ!»

ι!!οοοπ! οι ποιοι!! ν!! !ι!πε πονοπ!οτ!ε., !ποοτποι!οπ!ε Ποτοπ

π!οειο οποσ πω!. !π‹!!οι!οπο οοι!ινο, ρο!!ι!!!οιιιπε απο τ!ο!ι!!π!

Α!οιοπτ!!·! Ροροο πιτ!!! ει!!πο οποιο.

Ι.Χ!ι!!.

8οιεςοι Ραμ! Αιο.τοαπά!·ο Π! οποιοι @ο οποίοοεοουι ο υο.τοοοι

άι δαπιι·οπο, οοπ ια οποιο ίσιοιππρο οι πιοειο.ιιι!πι οπο: οπου·

υισιο ο οί.τροιιιιιο ι ρτίο!ιοοι πι: ιιοι οοποοιιιιιι οι πιο!ιί.σιοπο

σιί..ι!ιοπιο δο.τ.ιιιιο ροι· ιο οιιιι·.το οπο: ρο.σ.τοιιουο οοιιί.τοιο.

( ·! ! 60. οι! ίο!ι!ιτο!οΠ!!! Βε!ιιο!!!, ΗΜ. ο!!!!!!!., τω!. !, τι. 630.

Α!οποπι!οτ Ερ!εοορπε εο!·νι!ει εοτνοτππι πο! νοποτο!!!!!!!πε

ι”τε!ιτ!!!πε ο!·ο!ι!ορ!εοορ!ο οι ορ!εοορ!ε διιτι!!π!ειο, !π οποτππι

ορ!εοοροι!!ιπε εππι οοο!οε!οο πιοππειοτ!! Πειεε!ποπε!ε ε!!!πιοπι

οι προειο!!οοπι !!οποι!!οι!ο!!ο!π. Απι!!ν!!!ιπε, οι οπι!!οπιοει νοικι

πιοπι! εππιπε οι!πι!τοι!οπο οο!π!ιιοι!, οποι! οπ!ι!οπι νοειτ!!πι

ι!οοτοιοτπιπ ποειτοτπιπ ο!!ιοπιπ, οποιο !π Οοπο!!!ο ππροτ οι!!

ι!!!ππε ρι·!ν!!οε!ει, οποο ρτποεοτ!ριο τποποειοτ!ο προειο!!ο!ι

διεπει!! !πι!π!ε!ι. π!ι!!πιπτ !πΓτ!πεοτο, οι οοπιτι! !!!ιοτιι!ιο!π !!

!!!πι οπο!!! !ιι οοο!οε!!ε επ!ε, οι οπτπ!ιι!οπι οοο!οε!!ιτπ!π ο!οτ!ο!π

πο !πι!π!Βοπι!!! ο!πει!ο!ιι δοι!!ε !!!ιοιοππε ρτποεοτ!ριπ!π ωσπο

ειοτ!ππι !!!ιιιπ!ι νοπ!οπιοε, ο!οτ!οοε !ρεο!ι οοδοτο νο!ππι, πι

πο. ο!!οι!!οοι!οπι !πτο !πτοπι!ο ρτοπ!!ιιοπι, οι οι! !ρεοτπι!ι ε!

πσι!ππι νο!!!ε!πι, οι ποπ εο!πιπ !ρε!ε, οοπ οι!ο!π ρτοοεοτ!ρι!ο

οοο!οε!!ε ι!!ν!πο ο!!!ο!ο !!!ιοτ!!!οππι, ο!οππι ει!ποιπιπ οιο!ιτ!ετπ:.ι

ο!ε ι!οποπει!!ι, οι ρτο!!!!!οπι !ιοτπ!π!!!πε οι ποτν!ε οοτπιπποπ!

οοο!οε!ειτοπι ι!οο!πιειε !!!! Μ, οοπ! !π ο!ε οι! ι!!ν!πο εοπιμοτ

οι!!ο!!ι οοπνοπ!οπι, οι !π ο!ε οι!οπ! πορι!ιο!ιιπτ. Ωποπ!ο!!!

!!;!ιπτ ι!οοτοιο ποειτο δοι!!ε Αροειο!!οειο ρτ!ν!!ο!;!π πο!! !π

Γ!·!π.<;ππι, οοο ο!ει!ο!π ρτ!ν!!οο!!ε !π !!!!ππο ι!οτοι;!ιπι. ιτοιοτπ!

πι!! νοειτπο !πο!!ι!πιππε πιοπο ρ!!ιοο!ρ!!ππε, ηποιοππε ο!οπτπ

εοποιππι, οι ο!!τ!ε!!ιο. οοο!οε!!ε επρτοι!!οι! π!οπ!!ειοτ!! !ο!·8!οπ

πιο, ππ!!πε οπιπ!πο νοειτπ!ιι οοπιτο ρτ!ν!!οο!ο ρτοοεοτ!ρι!

πιοποειοτ!! , επι !!!!ο!·ιε!ιοιπ οοο!οε!ειτππι , οι ο!οτ!οοτππι επο

τππ! !ιο.οιοππε ο!!εοτνειιοιπ! νοπ!το ρ!·οοεπ!ι!πι, πω! ροι!πε ιο

ποτοπ! ρτ!ν!!οο!οτππι !ρεοτππι ο!ππ! οοοιιο!οπο οιοοπιτπι!!οι!οπο

οοεεε!!!ιο !!ιο!ο!ει!1!!!ιοτ ο!!εοτνοι!ε. Ποτιππι ι!ει!ιοπιοε, ηποπ!ιι!ιι

ε! οοπ εοοι!ε Γοοπτο ιο!ι!ριοτοτ!ι !!οειτιι!π !πι!!ππειι!οποπ!
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οοιοτιι ιοτιοιποτο. ππο οοπο οποιιοοτο οοιπιοπο, οοι: ποποιιιπο,

οποπ ιποοοοιοτιπιο ιοοποι οιιοπιοποιιποι ιοιοποιπτ ιπτο, οι

ιιποτιοιο:οπο. ποιποίνοιιοπ., ν ιιοιοππ. πιοιιιι ω.

οιοοιι *.

ΙΙ Ροπιο|ιω Αιοιοοππι·ο ΙΙΙ, πποο ποστ [απο οοποοοοιο πιο·

οιοοοοοοο πι θοποοο οοπτ'οτο .ποιο οποτοοοιτποπιο ιιοοοπιο

πο! .ιοποιο ο πο! οοοοΙο οππποπο, ο πο ιππο ιο οπίοι·οοίο,

ιο κοινο απ οιοοποπίιο ί οοποοπ πο! .πιο οοπιππο, @οι

οτοοιπιο Γοοετο πιο, οποιο π: δοτποοπο ποπ πι: οοιιτοιιο

ο! ποοιίπιο ο απο οίπιιοπιαιοσιο απο διιιοοο ποπιιιπο.

ΠΜΣ, ι8 ,οοιιποιο).

ποι ποοιι Αιοπινι οι Εοτιο πι Τοτιοο.

Αιοιιοπποι Βοιοοοοπο οοτνπο οοινοι·πιο ποι νοοοτοπιιι

ιτοιιι ιοπποποι Αιοπιοοιοοοοο οοιπιοιο οι οοοοιοιιοοπι ποοο

πιοιιοποιο. 8ιοιπιο οι οοοιιοοπιιοιο ποιοο ιοοιιιο ιπο, 8ο

οτοοοοοιο ποιποπο Βοοιοοιο οο ποοιτοιο πιω οοιιιοιιππιοι

ιπο οιεοιποοτο ιοπιο ιοιοοοτο πιοιπππιπο, οπιο οοοποοποπι

οπιο ππο ιιοπιο ιιποιιο πποιιπο οι οοοοτιποπο οοοπιιιι, οπιο

νοιο ιο οτοοοοιιο οποοοεοιππο ποοιιιο οιπτιιοπιο οοοοοπποιο

οοοποοοιιιιπο, οι ιιποιιιοι νοπο πο ιοοι πιοιο οοοιοοιο οποι

ιοιιοπο οππιτο, πονοιιι πιοοτοιιο ιπο. οποπ ποο οι ιιοιιοο πο

οιτι πινιπο οιοιοοοιιο ιοοιοοιο, ιο οιοοοοιιοτπιο οοοι οι ιο

οοιπιοοο οπιοπο, οι ππο ο οοποιοτιππο οποιο οπ ππινοιοο

οιοτο οοοπιοοπο ι·οιοοιιο ιο οιοοι ιονοιοοιιο οι ποποιο πο

ποππο, οιοποιο οοοπι οι ιιπποιοοι οπιιοοοιοο , οποπ ιοιοοιι

οοιο ποιπιοπο οπι οοοιοοιοιο οποιο οποιο οιοιιιοπιιοιι τοοοι

οοτο ιποοοιι, ιο οιοιιιιιιο οι οιοοοιο οοοοιο , οι οπιοιοιο

οπιιιιιιιοποιιι ιοιοιοιπι. Ποοοιοιο οιιοοποπιοο οποπιοπο οινοο

ιιιιοι πιο ιιιιπτιοο, οι οπιοπιιο οπο ποιοοιιο οοοιοοιο επιπ

ιοιπιιι, ιοττοιιι $οιπιιιιο ο ποιοιοιο, οι ιπτιοπιοιιοιιο 8οποιι

Ροιτι οι οοειτο οιιοποιο οοποπιπι, οι ιο οποιο οοοπιι τοπιοοιο

οοιοοιοιοιο. Βιιοοιοο πποο οοοιιοο ιπο οινιιοιιο οοοοπιοο οι

ιοοιο τοοοτο ο.ο οοιιιιοοποιο οπιονιοιπο, οι οπ ποιοποιοοοιιι

οι οπιιιιιποι ιοιο ιοιποτπιο οποοι ιοοιοιπιο οιοοοτιοιο οιο

νιιιοιο, οοι οο οι οοι οινοο οποο ιοο8οοιιιιοιιοτ οι οιππιοοο

ιοιοοποοι πο οποπ ιοοι οοτπιο οπιιιιιο οι οτοιοοιιοπο οπιπιι,

ιιι οοοιτο οι Βοοιι Ροιτι νοιοοοι πονοιιοπο οοποιοιοτο, οι οιο

(ι) ιι Ροοιοιιοο οι πποιο ιιι οποοιο οπο, οπο ι νοοοονι οοιπι οπ

πιιοοοοοτο ι οπιοτιοι οιοοοοιι οπ' οιοιοιοιοιτοιιοπο πιο οπιοοο, οπο

ιι ιοοοιοιοτο οι Μοπιο Οοιιοιοο οοοοοπονο οοιι'ιοοιο, οι οιοοιοι ιοτο

οιπιοιοοπιο οι οπποπιοπιο, ο π'ιπιοινοοιιο οι Ιοτο οιποπι; οπο ιπ

ιοιπιοοοοοιο ι οποιο οπιιι οοπο οππποιιο οπιοοο, πιοΒοοοοι·ο οπο

ιοοποοιπιο οι οιιι οοοιι ο ιι οοοιο οιιοιπο, ο οιοιπιοοοιο οοιι ποιοιπι

ο οι οοινι οοιιο οιοοοο οπιοοο οι οο8οιο ο οποοιο ιο ποοιιιιο οοοιο

οιοοιιοπο, ποιιοιιο οι οοοιοιοοοοι·ο οοιι πιιιιι πινιοι, ο ι·ιοονοοοοιο ιι

ποιιοοιιπο. (ποιιο οι νοπο, ι οιινιιοοι ποι ιποποοι οιοοο ιοοιιι, ο

πιοιιο ιιοοοιιοπιι. Μο οο οι οοπ οιοπιο οι ιοιοοι, ιο οοι οποοιι οιι

νιιοοι ιπτοπο οοοοιποιι, οπ οπο τοοιοοι οπο ιι οοιιοιΒιιοτοπο, ι'οτοο

ποπ οοιππτοιοοπο οσοι οοοοποοιι, οοιοο οοοοτο ο οιιιοο οοοοιιο.

Ιιποοιοοοπο ποιιο ππο ποι οοοοιο ιιιι οιοπο ιο 8οιποοπο οοοοι τοιο

ιο οοοοιοιιοοι , ο ιοοιιο πιοιοοιι ιο οπο ποιο οιιιο. Ι1οιιοιπο οπο

οπιοοο ο οι ιιιοπιοιοτι οονοιοοιι ποι ιποποοι οι ιιππινοπο ιποιιο ιο

ιιιιοιιο οι οοοιοιι ο πι οοιιοοιιοιι , ποππο οοι οπποιο οτιιιιιιο ποπ

οοοπι ποοιι οιοοιι νιποοοι ο ποιοοιο. ιο οποπο οπιοοο οιοιιο που

ιοιιιιιι ι ποπ οι οποοιο ιοιοιοιιο, οπο οπιοοο ιποποοιιπο ιτιιοτνοπινοπο

ποι οιοτοι ιοοιινι , ο ποι οοοοιποιι οπο ιο οιπιπιπιοιιογοπο νι ιιοο

νοοπο ιο ιοιτπιιοπο ποιιο ι'οπο , ο ι οοιιιοι·ιι οοιτιιποιι; οιοοπο , ιο

ποππο ιο ποιιο οπιοοο ιι ιποοο πι οοι·ιοοοπιο οποοπτοοιι, οτο οιποιο

οπο οπο οιοοοο ι'οιιοοι·ο οοι·ι·ιοοοοιο ποι ιοποιι ιο ποοιιπο οοοιοοιοοιιοπο.

ι'οιοιο ιοττοιιι ω ποοιιποι οποοοπιπιπ οι ιιποιιιοιοοι ιοποιο.

Ωποοιιοο ιοοοιοπο οιπποοιιοιο ιποιο, οιοπο ιποποιοπο,

οποιοιιπο οιοπιοιοο οοποπιοο οοιποιοποιο οπτοο, οι οιππιοοιπο

οιιποιιοιι, πι οτοποοιιοοιοιο ιοττοιο ο Ριοοιιοτπιο ιιοοποοο

ιιοπο οτοιοοοιιι, ιποοπιοοοοπι νιτιιιιοτ οιοοιι ποιοοποπι, πο

οποπ ιο ιοιιοτιπο ποιοιπιποι ιοιοιοιο οποοιι ιιοποιοιιι , οοπ

ιιι οοοιιο ποποοι οιοιιι πιοιπιο οοι ιιποιιιοιο οιοπιπο οοποοι

νοιι. Υοιπιοπο οπιοιιι οι ππο οοποο ιο ιπιοιιιο ιιο.ιιοοιπτ οο

οιοιπιο ο».

Ποιπιο Ι.οιοτοπι, ιν ιιοιοιιποο ιοπιποτιι.

Πω( '.

Η Ροπιο/ὶοο πιοοοπτιπιο Π! οοπ[οιπιο ποπ ποππο οι·ίοί!οοίο ποιιο

δοπία Λοοοιοιίοο οι οοποο·ίοι πο! οποίιοΙο οι δ'. βασικο

πί θοποπο ιππο πι» οι' Με ροσοοποοοπο στο ποπιιο πιο

[ποιο πο! ιοιιίιοι·ιο απο πορούπιίοο, ο οροοίοΙοιοπιο ποί

Μια οι δοιποοσιο.

( ΜΗ, 22 πιοτιο ).

Ποιι'Αιοπινιο οι 8. Ι.οι·οπιο πι ι3οπονιι.

Αιοιιοοποτ Εοιοοοοπο οοτνπο οοτνοιπιο ποι πιιοοιιο πιο

ποοοι οιοιιιπιοοοοο οι Οποτιο οτοοοοιιο , οοιοιιοοπο οοπο

ιιιοιο 8. ι.οπιοιιιιι ιοοποποιο οοοιοοιο, ιοιο οιοοοιιιιππο οποιο

ιπιπτιο οποοοιοο οπποιιιποιιπιο ιο οοτοοιππιο.

Εποοιπιπ ιποιο οοοιπιοοιιππο ιιιππιοοιο οι νιοοι οοπιιοιιο

οι οιπο οιιοιι τοιιοπιο οτοοοτιιιο οποππο οοιοοιιπιιι νοιποιο

ιοιο οι οιοιοο οπιπνοι, οι νοιιιοο ποπ τοιιιιοπιι. Βοοτοοιοτ,

πιιοοιι ιο ποπιιπο πιο, νοοιτιο ιποιιο οοοιπιοιιοοιππο Βιοιπιο

ιιποοιιιοοιοο οοοοιιοπιο, οτοιοιοιιι Βοοιι ιιοπιοοιιι οοοιοοιοιο

ιιι οπο πινιιιο ιποποιοοιι οοπο οποοοπιο πιο οιιοιποιοτ οιοπο

οοοοοιπιο ποοιτοτπιο ιοιιοιο ιποιοοιιο Ιοιιοοοιιιιι, Εποοιιιι οι

Απτιοιιι (3) ποιοοοοτπιο οοπιιιιοπιο οππ Βοοιι Ροιιι οι πο

οιιο οιοιοοιιοπο οποοιοιιοπο οι οτοοοοιιο οοιιοιι οιινιιοοιο

οοιιιιοποιοιπο. 8ιοιποοιοο πι οποοοπιποπο οοοοοοοιοοοο, οπο

οπιοοπο ποιιο οοποιο οοοιοοιο ιο οιοοοοιιοιπιιι ιποιο οι οο

οοπιοο οοοοιποι, οοι ιο ιπιπιπιο οοποοοοιοπο οοοιιιιοπιο,

ιοιοιιιοοο ιοοπιο νοι οιιποιοπιο, οπιοιιοπο ιιποιιπιο οοπ ιππο

ιποιιο ιοοπιο, οτοοιποιο ποιοιιιο, οοιποιιι οπιοιοοι, ιιτιπο νο

πιο νοοιτιοοπο οποοοοοοιιππο οι ιιιιποιο οοιιοοοοοοι. ιο οπι

ππο ποι: οιοοιιιο ππιιιιοπο οιιοιιιιιοιιπο νοοοππιιο. Ποοοιιο

8οποιο Μοτιο Μοοποιοπο, οοοοπο Βοποιι Ιοοοπι ο Ποιο

οποοο, οοοοιιο 8οοοιι Ιοοοιιιο πο Βοκιο, οοοοιιο 5οποιο

Μοτιο πο (ποιιο, οοοοιιο 8οιιοιι $ιοοποοι πο Ροπιιιι, οοοοιιο

8οοοιι Βοτιποιοιοοι πο 8ιοιπο, οοοοιιο 5οοοιι Αοιοοιοι πο

Απτοοοοιοιιο, οοοοιιο $οποιο ιποιοοιιιο πο Σιιοι·οοοι, οοοοιιο

(ει) ι Ριοοπι οοοιιιινοπο οοιιιιπποιοοοιο οι οοοοοοοο ποπ' ιοοιο , ο

οοτοιο πιονοοπο ιιοοποπιι εποιιο, πιο οιι'ππο, οτο οιι'οιιιο ποι το

@Η οοοιοπο Βιοπιοι οοιιοοοιι. Β πιοοιιι, ιοοιιοππο ιο πινιοιοπο ιιο

οποοιι 0ιποιοι πιοποοιιιιι , οοοοοο οι οοιιοΒονοπο οπο επ ποι οοι

οοοποοιοι·ο οι οιιτι. Ποπ τιποοιτοπο, ο νοτο, ο οοποοεπιτο ιοοι οιιοοιο

ιοτο οπιπιοιοοο ιπιοιιιο; ιπο ι ποιοοιιι Ροοιοιιοι , οπο οτοιοππονοπο

οιι'οπο ποιοιπιο ποιοι 5οπιο Αοοοιοιιοο οποιο ιο 8οτπο8πο, ιο νιιιι`1

ποιιο ποιιοιιοπι ιιποοιοιοτιο , ποιιο οποιι οιιπιοπιο πιοοοτοο ποιιο Βιο

οοι·ιοιιοπι ι, Η ο ιιι , οτοπο οοιιοοιιι ο ιππο νοιοιο ιο οεπι οοοο

οιοπο οι ιπιποοοιοιο οοιιοοιο. Οσοι ιοοο πο! οτοοοιιιο οοπο 1169 οοοιι

Διοοοοοπτο ιιι, ο οσοι οπτο ποι ιι44 ονοο ιππο ιι Ροιιιοιιοο οποιο Π.

νω. οοοι. ΙΙοοπιιι. Ν.° Μι. °

ο; ι'οπ. οσοι. Ποοπιιι. Ν.° ΙΑΝ'.



224 υιει.ειιιι Ε ΟΔΕΤΕ

$ειιειε Μει·ιε εε 0ιιεει, εερειιε 5ειισιι Αιιιιιτσειι εε νεΒιιιε,

ειιετε Αρεειειετιιιιι Ριιιιιρρι ει Ιεεειιι ειιιιιιι ιιι εεειεειε

Βεειι 8ιεριιειιι, εερειιε Βεειι Μιειιεειιε ειτε ιιιιτε εειιιιετιι

εεειεειειιι Βεειι Βιετιιιειιι ειιιιιειιιτ, εεειεειε Βεειι ισειιιιιε

Ενετι8ειιειεε ειιε ιιι Ισσο ιιιιι ιιιειιιιτ Ρενετειιιιιιι , εερειιε

8ειισιι $εινειετιε εε 8ετιειιε ειιε ιιι ρτειιιε νειιιε ιιιειε ιιειε

ει εειισεεεε ε εσιιειιιιιιιιε ιιιιιιιετιειιιιιε. Πεειιιιεε ειισειιε ειιεε

ιιι ιειε ιετιιιετιει εγεεεει εειισιιισε ρεεειιιειιε, ει ιτεε ρετιεε

ισιιιιε ιεττιιετιι ειιετι νεεειιιτ 5ετιειιιε Βετιιιιιιιε ειιιιι επιιιιιιιιε

ρετιιιιειιιιιε ειιιε, ειιειιιεειιιειιιιιιι ε Εεεε ιιιει1ιετιε Τιιειιιιιιιι”ε

ιειιιιειιει εριεεορε εεειεειε νεειτε τειιειιειιιιιιετ εσιιεεεεε ει

εετιριι ειιι ειιειετιιειε ιιτι1ιειε ειιιιι. Ρτειετεε ιιιειιιειιι ιιι Ηγ

ιιετε ιιιιιιιιιιε ρεειιετιι ιιιιιιε Εινιιειειιι ιοτιιιεεετιι εε ιιιιιειτι

νιτε Βεγειετιιιε Βετειιιιιστιετιει εετιιιιε ει ε εσιιειιιιιιιιε νεειτε

εινιιειιε ειιιειιι εεειεειε ιιιειε εειιεεεεειιι νειιιε ρετιιετ εστι

ιιτιιιειιιιιε. Ιιιειιρετ ιιι ιιιιιισειε Εετειιιειισ εεε εετιεε, νιτιε

Ιιεει (εεετιιιιιι, Ατεειιιιιιιιιιι, Περιιι ιεττε, ΒερεΙιειιι, Αειιειιι

ιι·ιΒιιιειιι , ίετιιειιιετιι εε Ειιεεε ειπε ειιιιιιιιιιε εε εεε ρει·ιι

τιειιιιιιιιε, ειιιιε ιιιιιιιτιιιιι Μετιετιιιε Εετειιιειιιιε ιιιιιειτιε ιιιιιειι,

με ετιιιιιε εεε τειιιειιιε ει ειιι τεειιιιιιιειιε ιιειιστιε πειτε

ιιιειτιει εεειεειε Βεειι Ι.ειιτειιιιι εετιιιιιιι. Εκ ειιιιιιιε ιιιιειιε

ρεειεε ιτεε ειιιι εστιεειιειι νεειτσ εεειριεεε, εεε ειιεε εειιιεει

$ει›ειιιιιι, Ρειιιιιιιιι, Βετειι, Ττεεεεειι, ΕστεειΙειιι, δειιειειιι

νιειστιειτι εε νιιιε Ρεριιιει, ιιιιι τιιειιιιτ Τετεειε, ειιιιι ειιιιιι

Βιιε ρετιιτιειιιιιε ειιιε εεειεειε νεειτε τεειιιιιιι με εετιιιιιε εε

τιιιιι ιτιιιιιι, εειιιεει οιιετιι,Περιιι ιεττε ει Αειιε ιτι;;ιεε. @εεε

ιιιιειιε εειιεειιιιιιιιιιι ιισε ιετιστε ιεειιιιιι εει, ιιι ει νεειτε εε

ειεειε εειι·ιιιιειιιιιιιι ιιι ιρεε ρειετειιιτ, ιτεε ετιετεε εειιει:ιε

ειιιι ειιτιεε ειιτιι ρετιιτιειιιιιε ειιιε ειπε εειιιιιιριιιε ει εειιιτε

ιιιειιοιιε εεειρετσι (Π. Εετιιιτιιιειιιιιε ειιειιι νειιιε εεειεειειιι

δετιειι Ισειιιιιε εε Ατεεειιιιε ειιιιι εεειεειιε ειιιε ει σειετιε

εε εειιι ρετιιιιετιιιιιιιε εεε νειιιε ε νετιετειιιιι Πειτε ιισειτσ

νιιΙειιιιε Εετειιιειιε ετειιιεριεεερε εει ιτειιιιε, ει εετιριι ειιι

ιιιιιιιιιιιιιιε τειιει·ειε ιρεε ιιιιιιεε ειιιιι ιιιιστε ειιε Ρι·εειεεε, ει

εειιεειιΒιιιιιειε εε ρετειιιιιιιιε εειιεεεειιιε ει ιιιειειιιιιιε ειτε

τειιιε (θ). 5εριιιιιιτειιι ειισειιε ιρειιιε Με ιιιιετειιι εεεε εστι

εειιιιιιιιε, ιιι εετιιιιι ιιενειισιιι ει ειιιτειιιε νοιιιιιιειι ειιι εε

ιιιιε εερειιτι εειιιιετενετιιιι, ιιιει ιστιε εκεειιιιιτιιεειι νει ιιι

ιεττΙιειι ειιιι, ιιιιιιεειειιιιε ειιειειει, εεινε ιειιιειι εειιειιιεε ιιι

ειιιιε ιιιετιιιιι εεειεειετιιιιι ε ειιιιιεε ιιιετιιιστειιι εστρετε εε

ειιιιιιιιιιετ (δ). Λε ιιεε ειιιιειιεε ει τειιειιειιιιεε εσιιειιειιιιιιιιεε

εεειεειε νεειτε νειιιε ιιιιιιισιιιιιιιιε εειιιιτιιιειιιιιε. Ρτειιιιιειιιιιε

ειιιειιι ιιι ει ειιειιι ρετεειιιειιετιιιιι νεειι·ετιιιιι ιιι ειιε εεειεειε

ειιιι ειε,εετιιιι εεριιιιιιτειιι, τιιιιιιιε εετιιιιι Πει εεινε εειισιιισε

ιεειιιιε εεειεειε νεειτε ειιιιεει εερειιτε. @εεε ει ειιειιιε εο

τιιιιτιειιι ρετοειιιετιστιιιιι νεειτοτειιι επι ιιι νεειτε εσιιειιενιι

ειιιιιιετιε εερειιτι ιιιιεειειιιε τΙεεεεεετιι, ιιιιεεεειιι ιιιει ιειιιιιιιι

ιιι νεειτε εεειεειε ιιιιιιιιιειιιτ. ιιιιετιιισιιιιιιε ειιειτι ιιι ιιιειιτιι

ιιιε ειιιιιιιειιιιει, νει ιιιιιιιιεειιιιε ιιιιιιιιε ρετσειιιειιεε νεειτσε

ρτεειιιιιει ειιιεετε, ιιε ηιιειι ρτεριετ ιισε εε ειιειιι εεειεειειιι

ιιι ιιιι εερειιειιιτ εειιεει εεειιτιετε. ει νετε ιειιιιειιειε εεειεειε

ρτερτισ ρεειστε νεεενετιι, νει ετειιιεριεεεριιε εει ειιιιε Ισσο

ειιιε εειιειιιιιιιιε ιιι ιειε ιειιιιειιεε ετειιιεριεεερειιι εστι ιιιετιι,

(ι) νει!. εερτ. Βεειιτιι.Ν.° ΧΧΙΧ. ''

(9) να!. εερι·. 13εειιιιι. Ν.° ιιιινιι. *'

(3) Η Ρετιιειιεε εετιεε‹ιε , ειιο ιιι εειω ιιισι;ε ιιι 8. Οιενειιιιι ει

Αιιειιιιιιει: τιεενειισ εερειιιιτε εειετε, ειιε πιει ιιιετιτε ιιιετιιιεειειεεετε

αμιεεισ εεειεετιο, ριιτειιε ρετε εστι ιεεεετε εεσιιιιιιιιεειι, ιιε ιιιιετ

εειιι, ε ιιειι ει νιειεεεετε ιει·ιιιι ιιεΠε ειιτε ειιιεεε (ι”ετεε ισ ρετ

τεεειιιειι), ιιεΙιε τιιιειι ρετ ειιιιειιιεε εετιειιειιιιιιτιε εειεεεετε εερρει

ιιτει ι τειιενετι τιει ιτερεεεειι.

Ιιεεει ρτερσειιε ει ετειιιτιιεεειιε ει ειιιιειιιειε ιιι ιιιιιιειεειστεε

ει τειιειιεε ειιι ε εεε ιιειιιει·ιτιι τιιειιΒιιιιειε εεειειετε ει ειι

εειιιιιιιιεετι (ιτε ειιιε ιιιειειιειιε ιιιετιιετιιιι ειιεετιιιιιιιεειιετιιε

εειιιειιιιειιι ρι·ειιιιιι€ετε. Βεεετιιιιιιιιε ετιὅσ ιιι ιιιιιιι ειιιιιιτιε

ιιετιιιιιιιιιι ιιεεει ρτείειειιι εεειεειειιι (ε) ιειιιετε τιετιιιτιιετε

ειιι ει ροεεεεειειιεε ειιι“εττε, νει σιιιειεε τειιτιετε, ιιιιιιιιετε,

εεε ειιιιιιιειιιιει νειιιιιισιιιιιιιε ιειιεετε, εεε ειιιιιιε ιιιιεετε εστι

εετνειιιετ νεειτιε ει ειιστιιιιι με ειιετιιιιι ειιιιετιιειιστιε ει

ειιειειιιειιειιε εσιιεεεεε ειιιιι ιιειιιιιε σιιιιιιιιιεειε ρτειιιιιιτε.

Βεινε δειιιε Αιιεεισιιεε ειιειετιιειε, ει ιιιεεεεειιει·ιιιιι εριεεε

ρετιιιιι εειιειιιεε. ιιιειιιιε. ει εεε ιΒιιιιτ ιιι ιιιιιιτιιιιι εεειεειιι

Με εεειιιετιενε ρετεειιε Εεεε ιισειτε εειιειιιιιιισιιιε εειετιε

εσιιιτε εειιι ιειιιετε νειιιτε ιειιιτιιενετιι, εεειιετισ ιετειενε

εειιιιιιετιιιε ει εστι εειιειεειιειιε εεει;τιιε ειιιειιιιενει·ιι, ρειε

ειειιε ιιστιετιεειιε ειιι ιιιειιιιειε εετεει, τεειιιειιε εε ιιινιιισ

ιιιιιιειο εκιειετε εε ρετρειι·ειε ιιιιειιιιειε εσειιεεεει, ει ε εε

ετειιεειιιιε εεττιστε εε εειιΒιιιτιε Πει ει Βειιιιιιι Βετιετιιριστιε

ιιεειτι Ιεειι Ειιτιειι ειιειιε Πει, ειειιε ιιι ειιιτειιιε ειιετιιιιιε

ιιιειτιειε ιιιιιετιι ειιιιιεεεει. Ειιιισιιε ειιιειιι ειιιετιι ιεεε ιιιτε

. εεε εετνετιιιιιιιε ειι εεε ι)επιιτιι τιοειτι Ιεειι Ειιτιειι. Οιιειετιιιε

ει Με ι”τιιειιιιιι Ιιειιε εειισιιιε ρετειιιιετιι ει εριιιι τιιειι·ιειιιιιι

ιιιιιιεειιι ρτειιιιε ειετιιε ρεειε ιιινετιιετιι. Αιιιειι. Αιιιετι.

Εεε Αιειιειιτιετ ()ειιιοιιεε Εεειεειε Εριεεεριιε ειιιιεετιρει.

' Εεε Πτε8στιιιε 8ειιιτιειιειε Ερ. εε.

Εεε Πιιιιειιιιιε Πεειιειιειε Ερ.

Εεε Βετιιετιιιιε Ρετιιιειιειε ει $ειιειε Βιιιιιιε Εμ.

Εεε Ειιιειιετιιιε Αιιιειιειιειε Εριεεεριιε.

Εεε Ιοιιειιιιεε Ρτεειιιιετ Εετιιιιιειιε ιιιιιιε θειιειε Απε

ειεειε εε.

Εεε Αιιιετιιιε Ρτεειιιιετ Εετιιιιιειιε ιιιιιιι θεεειι ι.ειιι·ειιιιι

ιιι Ι.ιιειιιε εε.

Εεε Ιεειιιιιιε Πιεεειιιιε Εετιιιιιειιε δειιειε Μετιε ιιι (ιε

ειιιγιιγτι.

Εεε Ατιιιεισ Πιεεσιιιιε Πετιιιιιειιε Βειιειι 'Ι'ιιεειιοτι.

Εεε Εεεε Βιεεειιιιε Εετιιιιιειιε $ειιειετιιιιι (ισειιιε ει Πε

ιιιιειιι.

Ε8σ Ειιιιιιγιιε Βιεεειιιιε Εετιιιιιειιε 8ειιειι Αιιτιειιι.

Εεε Ιειιειιιιεε Βιεεειιιιε θετιειε Μετιε ιιι Ρετιιειιιιι.

Πειιιιιι Ιειιιιε ρετ ιιιετιιιιιι Πετιιιειιιιι $ετιειε Βειιιετιε Εε

ειεειε Βιιιιιιιεεετιι ει ιιειετιι κι ιτειετιεεε ερι·ιιιε, ιιιιιιειισιιε κ,

ιτιεετιιειιειιιε Πειιιιιιιεε ειιιιε ιιι. ε. ι.ιιιι, ρειιιιιιεειιιε ιιετιιιιιι

Αιειιετιιιτι Ρερε ΠΙ ειιιιε ιετιιε.

ΠΠ( '°.

('επ/ετειε εειιστεΙε, ε ρτίεί!εείο ΑρεειεΙιεε εειισεάειε ότι Ραμ

Αίεεεενιάτε Π! ειίετείεεεεετε, εειιετιίει, ε εεεεειί εεε

Μιὰ ει θειιευε με· Ισ !ετε ρεεεεεείεπί πεί ειτε ειιιιιιειιτι

ει Λτσετεε ε τα θεε!ιατι ίπ δετάεεπε.

(ΗΜ, ιε ιιιεεεισ).

Μι εεειι Ατειιινι ει Οοτιε ιιι Τει·ιιιε. ,

Αιειιειιιιει· Εριεεεριιε εετνιιεεετνει·ιιιιι Βει νετιετειιιιι ιτειτι

Η. ν. ετειιιεριεεερε ει ειιεειιε Με εειισιιιειε εε εειιειιιι

Με Ιειιιιειιειιιιιε εειιιιετιι ει ερεειεΙιεετιι ιιετιετιιειισιιειιι.

(ε) 5επιιιτε, εεε τμιι ει εεεειιτιι τιιισιιιτιιειιιε «Με ειιιιιιειιει ειιιεειι

ιιι 8. Πιιινιιιιιιι ιιι Αιιετιιιιιιειι.

  



ιπι οποιο χω. › ·

5ιιοτοοοιιοιιι ιιοιιιιιιιο Εοο!οειο ειιιιιιι!οι·ιιιιι ιιιοι·ιιιι οοιιειιονιι

οι νοιο ι·οοριοοτο οι τοιιοιιοιιι!ιιιιιι ροιοιιιιιιιιι άοειάοτιιο !ιοιιι

,οποιο οοιιοοιιειιιι:ι οι 1ιινοτοιιι ρτοιιοτο. @ιπι ρτοριοτ ρι·ο

ιιιιιιιιο άονοιιο οι οοοοριιο οιιοοιιιιιιο οιιο Βοοιο Ροιτο ιιι ιισ

»ο οι ιιι·οιτιιιιιο ιιοοιι·ιονοο οι ιοιο οποιο νοειτο ιιιιοτο!ι!οτ

οι οροιιιιιιιοο ιιιιροιιιιιοιιιι: νο!ιιο ιιιιιιο οι οιιιιιι ιοιιιροτο ρτο

ιιιοτιιιε οιιριοιιιοο: ιοττοο οιιοοιιε οι ιιιτο ιιιιο ιιι οτιιοιοιιει

οι· ιιοτο!ιιοιιο ιιιάιοοιιιιιιο !ιο!ιοιιιι νοιιιο οι οοο!οειο νοειτο

οιιοιοι·ιιιιιο ιιροοιοιιοο ιιοιιιιι·ιιιοιιιιιε οι ρτοοοιιιιο οοιιιριι ρο

ιτοοιιιιο οοιιιιιιιιιιιιιιιιο, ειι!νο ιιι .οιιιιιιιιοο-ιιιτο οι οιιοιοτιιιιιο

Ριοιιιοιιο Εοο!οοιο. Βοιιιιιι ιιοιοτοιιι, ιινιι ιιιιιοιιάιιιι ιιιιιιι.

ιΧΧιο.

Η Ροπιοβοο Διοοιιοπάι·ο Π! ο.ιοπο Ρίοιι·ο, ΙιοροΙο οι δαριιο-οι,

Μια Μειωιωι οι οιοιιιιο ροσιοοοιοιιί ο .ιοι·οι εροιιοπιι Μια

. ι·ιιισσα οι 8. ι)οιοιιιο οι Μονο,Μ Μο φωτια αν Μια

οροριίοιιι :Μι οι οι ιιιιιοιι ριιιιοειι ο οοοοιιιιί).

ςιιοιι. 2 άιοοιιιιιτο ι.. _,

Βιιιι'Αι·οιιινιο άο!!ιι Βιιιοεο οι 8. @οποιο οι 0οιιονο.

Α!οιιοιιάοι· Εριεοοριιο εοτνιιο εοτνοτιιιιι Βοι άι!οοιο 1ι!ιο

ιιοιιι!ι νιτο Ροιτο Ποτο!ιιοιιο Ιιιάιοι ειιιιιιιιιιι οι οροειοιιοοιιι

ιιοιιοάιοιιοιιοιιι ω.

Ροτιοιι!οειιιιι οει ιιιιινοτειο οιιοε!ι!ιοι ειιιο ιιιειιιιιο ροτ νιο

ιοιιιιοιιι ερο!ιοι·ο,_εοά ιιιιιιιο ροτιοιι!οοιιιε οοι ειιροι·ιιο οιιιιιιιιιιι

θοιιάιιοτι ειιιιιτοιιοι·ο νο! οιιιοττο οιιο ει!ιι οιιιιι ριο 1ιάιιιιιιιιι

!ιιτειιιοιιο οο!!οιο; απο ιιιι άοιιοοιιι οοοο ειιιιιιι!ι ειιο ιιιτο

οοιιιοιιιι,οιιοά οά ο!ιοτιιι1ι ιιιτιι άιτιριοιιάο οιιο ιισιι νιάοοιιιιιτ

οιιριάιιοιιε Ποιοι !ειιιοτο. (Σιιιιι οιιιοιτι οοο!οοιο Ιοιιιιοιιειο

ιιιιι!ιο, οιοιιι οοοοριιιιιιε , ιιι ιιιάιοο!ιι ιιιο ροοεοάοτιι : ιιιιιιο

ροτ 1ιάο!οε ιιιοε ιιιιιιιιιεάοιιι οοτνιο οι ροοεοεειοιιιιιιιο, οποιο άο

!οτειιιοιιο ρτοάοοοεοοτιιιιι ιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιοτιιι, ειι οοιιοιιοτιιιιτ

οοιιιτο ιιιειιιιιιιιι ερο!ιοιοιιι, οιιι ριιοριοι· οοιιιιιιιιιιο άοιιιιιιιιι

ιιιιο ειιιοιι!ιε οοο!οοιι.ο Βοι οάοοεο οοιιιρο!!ιιιιιιτ ιιι ιιιτο οιιο

εροοιιι!ιιοιο οιιιάοιιι ρτονιάοτο ιοιιοιιιιιι·. Ωιιοιιιιιιιι ιΒιιιιτ ρο

τιοιι!ιιιιι οιιο ιιο!ιιιιο ιτιοιιι·τιι οι οοιιιοιι Βινιιιο Μοιοοιοιιο οι

ιοιιάιι ιιιιι ειιοτοε ιπι οοο!οειοο οιιειι ιοιιιοτοι·ιο ερο!ιιιι, ιιιιι

σπιτι ροεειι ι·οοιειοτο οοε οροιιοτι ροτιιιιιιιι ιιοιιο1ιοιιει οι οιο

ιιιοιιιιιιο ιιι ιιιιιιιιιο οιιο Πιιτιοιιιιτιοτιιιιι άονοιιο ριο ιιοεοιιιιτ οι

τιιιιοτιοιιι!ιιοτ οάοιιιιιοοο, ιιοε σοοο ορο οά οοιιιιοιιι ιιιοιιι ροτ

ιιιιοιιι πιο νοΙοιιιοε ιι1ιοιιιο. οοιιιιιιοιιιιιοιιο ειι88οι·οτο οι ιιι

άοιιιιιι1οιι ρτοάιοιο οοο!οοιο οιτοιιιιιοροοιο εο!!ιοιιοάιιιο ρτο

νιάοι·ο, ιιοιιιιιιοιοιιι ιιιοιιι ι·οοοιιιιιο, ιιιοιιοιιιιιο, οιιιιιο ιιιοιι

άιιιιιιιο οιιιιιοιιιιει ροεοοοοιοιιοει οι οοι·νοο, οι οιιιιιιιε οει ροτ

ιιάο!οο ιιιοε οοάοιιι οοο!οειο οοιιιτο ιιιειιιιιιιιι ερο!ιειιο, άινιιιο

ιιιιοοτειιιοιιιε ιιιιιιιιιι οι ρτο ι·ονοτοιιιιο Βοοιι Ροιτι οι ιιοειι·ο

οιοιιι ιιο!ιιιοιιι ιιιοιιι άι!ιδιο. οιάοιιι οοο!οειο οι άι!οο1ιε ιι!ιιο

ιιοειτιο ρι·οροει1ο οι οοτιοιιιοιε ιρειιιο οοο!οειο ειιιιιι οοιιιτοάι

(1) νοτιιιιιοιιιο Ριοιι·ο, ι·οοο!ο άι Ποε!ιιιτι , ιισιι οοιιιιιιοιο ο τοιιιιιιτο

ιιι οπο! οιιιάισιιιο, ο!ιο πο! 1164, οιιιιο ιιι οιιι ιιιοι·ι ιι άι ιιιι <.ιιιοοοτο

Βοο1οιιιιιιο ΙΙ , ιο άι οιιι ιιιιιοιι ιιι;!ιο οΒιι οι ενω ιο!ιο ιιι ιιιοΒιιο.

Ροι·ο ο οιιοοι ρτο!ιοιιιιο, ο ο!ιο τοΒιιοιιοο Βιιι ιιοι 1169 ιιι ιιιιιοιιο άο!

ειιιάάοιιο Οοιιιοιιιιιιο ΙΙ, οννοτο σ!ιο ιιιιοοεο ιιιι άο ιιιιο ιιιιιιο ιι ιι

ιοιο οι Βιιιιιιι:ιι ΟΛοι.ι.ιιιιτιιιιο, ροι· ιο ι:οτ1οιιιι άοι!ο οιιοοοοειοτιο

άοιιιι ιιιοιι!ιο ο!!ιι οτοάιιιι , ο ο! τοΒιιο ροιοι·ιιο. Ριοιτο οτο ιιΒιιο οι

Οοιιιιοτιο ιι άι Τοι·τοε (νοά. Τομ, Βι:ιοιι. Ιιιορτ. ιΙει Μαι ιΙΙιωιι·ι,

νο!. ΙΙΙ, μι!. 131 ο οο8.).

οιιοιιο ι·οοιιιιιι ιοοιιιο οιιιιιινοτειι ιιιιο ρτοάοοοειιοτοε ιιιι οι

άοιιι οοο!οειο ριο -άονοιιοιιιο ιιιιιιιιιι_ οοιιιιιιοτιιιιι, ρτο ιιιοτιιιιι

νοιιιο. άο!ιοιοτιιιιι, ιιιιοοτο ιιιιιι οι ι!ιοοο οοιιοοτνοε, υοο ειιροι·

Με οιεάοιιι οοιιοοιοιο ιιιο!οοιιοιιι ιιιιοι·ιιο νο! ο,ιονοτιιοιι , νο!

οιι ο!ιιε ιιιιοττι ροτιιιιιιοε, Πο. ιιιιοά οιιιιιάο ροτ!ιοιιτιο ρτοιιιιιιιιι

ροεειο ο. οιιροτιιο ιιοιιοτιιιιι οιιιιιιιιιιι Βοιτιιιιιιοτο οι ο ιιοιιιε

ιιιιιιιιρ!ιοοο άοιιοοε ι;τοιιοε οιιροοιοτο. Ποιιιιιι Τιιοοιιιι, ιιιι

ιιοιιιει άοοοιιι!ιτιο.

ι. · .ιιιιιιι.'~

00θτΔΝτιΝ0 Π, ι·οοοιο άι _δοι!ιιινι, όποιοοιο οσο οπο ιιιοριιο

Βιοσαάι Ι.ιιοοιι άοιιιια!ιο σοφια οι δ. Ρώσο ο ΗΜ.

οι δ. θίοιιιοποι άιδ0ιιιιι, ο ο δ”. Μισιο οι θιι!ιο (ιιι Και)

ιο οποιο ιιιτι·ο οι !ιιιιιιιιι οι·ίσιοιιιι πο! .πιο ειιιάιοιιιο οι

διιτάοριιο.

( . . . . . . . . . . ο )

Ιιο! Τι·οιιοι, οππο!. Μαιο, ρειο. 137.

ιιι ιιοιιιιιιιο ιιοιιιιιιι Ακου; .

Βοο ιιιάιιιο Ποετοιιτιιιιι οι: Σαοοοιι τοκ Κιιοιοι!ιο- οιιειο

0ιιτιο απο ιιοιιιιιιοιο άο Βου, ο άο ιιιιιιτο ιιιοει άσπρο

Ει.ειιιι άι Ι.οοοοιι_ι·οοιιιο ρτο νοιιο ιιιιιιιω ο Βιιιιιτυ Βει.ε

οι: ΗΜ, ο ο 8. Ιο.ιιιιιο άο ο.ιοιεειε ρτο οιιιιιιο ιιιοο ο άο

ροτοιιιοε ιιιοοε, ι)οιι ειι ω" ιιο Με Πιό ω), ιιιοο ιοιιοι

ορροτο οιιιιι ειι νοτιιτι, οι ιοτιιιι ιοι·ιιιοιιοε άο οιιιιιοε οοΙ

ιοε άοιιο οιιττινιτ άο οι ιοττο οοοοιο, «οι άοτοοιιι ο

ιιιιιιο άιι άοεεο οοιι!ιιιοάο εο !ιιο, άο !οοιι, ο άο ιιιιιάο ο οι

οιιιιιτιι ιιοο οο!ιάοιιο, ο άοιιιιιάο οοιιοι, ιοι·ιιινο, τινιι ιι!ιειι

άιιοοο οιιιοιιιιιιοιιιιι ιιιιιτιοοιιι, οι άο ιιιιιάο @τοι οι ιοι·το

άοε οι ροιτο ο!ιιο ιιιιοοο οοοιι ι:οοιι·ιι άιι Ροιτιι ΜΜΜ.

οι θεοι ο πιο οιιοιτιι άο Βιιιιτιο, ο άο ιιιιιάο ο ειι οιιιιιι·ιι

άοειιο!ι!ιο, οι οοειι ο οι ροιτο Βιιοοιιιο ιιιοοτειιι ενο νιο άο

Βιιι!ιο!ι, ιοι·το ιιι1“ο!ιοιιι ο οι!νο ο άοτνο!ο, οι 1'ο!οι ειι ιινιι

άοεοο ριτο. ριιιιιι ειοεο οοιιιιο ο άιινο οι ιοτο, ορριιτο ειι

τινιι ιιιοιοτο οιι οι του άοοεο ριτο ριιιιο, οι άο ιιιιάο

ιοιοι ιοιιιι οιι οι τινιι άοεοοιιιιο, οι άει ιιιάο 1ιιιιιι ο άιιτιι

οο τοοοιι ιτοιιοει, οι άο ιιιιιάο ιιοοιιοιιινο ειι τινά άο ιιιοιε

άοτοοιιι οεεο νιτιιροιοτιιιι Κιοιιιιι ριιιιοοει άο ιιιιοιι!ο Κοτ

ιιοιιιιιι ο Βιι!ιιι Ιοειο ιιι οο ιιοιιιι εο νιο άιιοοιι οεοο 1`ιιιι

ιοιιο άιεροιιι!ο, ο άο ιιιιάο ιο!οι οοεοτιο άοοειι οοιιιιτο, ιιι

σο ιοττοι οιιρτο ιιι άι!ο, ο άοι·οιιιι ο ειι οοειτιι ιιιοιιιιιι

(9) Μι ρτοοοιιιο άοιιοιιοιιο ιιιοιιι:ο οι Δω. 1ιΜιιιοτο!ιι, ο ι! (Μειο

άοιιι (οποιοι. ΟαιιιιιΙά., ιοιιι. ΙΙΙ, ιιι. ΧΧ!Χ, Μ. 800) !ο τιιοτιεοοιιο

ει! 1160, ροτοιοοο!ιο ιιι απο οιιιιιι, σ!ιο το ριιτο ι! ρτιιιιο άο! ειιο το

Βιιο, Οοε1οιιιιιιιο Τοσο ιπι νιοι;ειο ο Ροιοοιιιιο , οά οινοιιάο ιο τοριιιι

ιι!ιοο οι Ριεο, οι οιιι οο!ι οτο ι”οιιιοτο οά οιιιιοο, οροάιιο ο 8οτάοΒτιο

οορτο ο!οιιιιο 8ο!οο ι οιιοι οοιιιιο!ι τιιοάοοιιιιι ροι· ιτοεροτιοι·ιο ιιιοιοιιιο

οοιι ιο ιιιοΒιιο ο άοιιο οιιιιι , άονο ιιι οοοο!ιο οοιι ιιιο!ιο οιιοτοιιιιι

(Τιιοιιοι, οποιοι. Με., οπο. 1160 ), οι;!ι ωιιο ιοειιιιιοιιιοτο ο!!ο τοριιιι

ιιιιω οιιιιοο , άορο ι! οιιο νιοεειο , ιο ρτορτιο ετοιιιιιάιιιο , 1'οοοιιάο

ιιι ρι·οοοιιιο άοιιοιιοιιο. 8ιοοοιιιο ροτὸ ιο ιιοττο:ιιοιιο άο!!ο ιιιοτιοο

ριοοιιο ιισιι ρτοοιοιι ι'οιιιιο οι Μο !ιιιοτο!ι1ιι, ο Βοοιιιιιιιιιο ριιὸ ονοτ!ο

οοοΒιιιιιι ιιι οιιοιιιιιοιιο άοο!ι ιιτιάιοι οιιιιι άο! ειιο τοΒιιο , οιοο άο!

1180 οι ιπι, ροτοιο Ιιο ιιιιτιιοιο ιισιι άονοτιιο ειιοιιιιιτο ιο άοιο ροτ

ιιιιιι νιιοο ο εοιιιρ!ιοο ιιιάιιιιοιιο. ιιι ηιιοιιιο τοεο!ο 0ιι!ιιιτοιιο ροτ!ο

ιι Έσω πιο! οικω. ιιορι·. Μ $ωοι ιιιιιιιιι·ι, νοι. Ι, ρο8. 94°7-48

(οάιι. ρτοά.). '

(3) ιιιιιιιι.ιι. Βιιιοιο ει! ρτοοοιιιο ιιιι νι!ιο88ιο άι οιιοιιιο ιιοιτιο πο!!ο

ι·οοιοιιο ιιιοάοειιιιο, ιιι οιιι οουο ιο ιοττο άοιιιιιο άιι Βοοιιιιιιιιιο. Νο!

ιοιιιρο άοιιο άοιιοιιοιιο ριιτο ο!ιο ιιιιοοιο νοειο ιοττιιοτιο ιοιι50 άιεο

ιιι1ιι1ο, μωρο που ιιι ο ιιιιιιιιτιο1ο ροροιοιιοτιο νοτιιιιιι.

Π” ω-··»
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ι!οοερ ερτροεο, ο! ΙαΙα! να α ρ!εο!ρα !!ο Βοτ!ρο!ρ, ο! οοο!!

αεεα ρ!α τΙο 5ρ!!!!!, ο ρα !ορπΙο !ο!!ρ ορ ερ ν!α πΙο 8ρ!Ι!!!

α !!οτο!!ρ αεεοπια σ.Ιο Βοο!οροτο, ο ρα !ρπιπΙο οο!!α! !ρ ερεεο,

ο! οεε!! αεεα ν!α πΙο αρ!!ρ ραρα, αρ !ρρπ!ο !ο!!ρ να ει! ν!α

π!ρεοα αεε!εοα!α Κ!ε!Βοτ!αραεε!ε ο!αιΙ, !ροοοοτ 6ο το!ραε

ο ρα !ρπιι!ο ροτ αεα ν!α τΙρεοα αεεα !οπ·ποα εοοα!α, ο! ορρι

ε! αΙΙΙ!εοα! αρρατο ορε!οε εα!!οε !!!!! σ!ο α 5απιο!ρ !!'οΙο ρα

Ήρα, ο! α 8. Ιοραρρο, ο 5ο!!!!!, ο! α 8. Ματ!α πΙο θρ!!ο

τ!οΙο !τ!ππιρ!αρρα! ροτ !ορορ!ι!!α, ι!ο !ονατπ!!!ρ ροερρρ !ρ

ι!!!πο, !π!ρ Ιποα! οεεοτ !ρ Παρα! ρορ ρτο ε!!να, ρορ ρτο

ΒΙαρπ!ο, ρορ ρω ρτα!ρ, ροε! προτ!ο ριοα, ο! ‹!ο!! αεεοΙ

!ρτα !!ο οαε!!οατοε!!οε ορε!οε εα!!οε οο απ! οπτιρ!α εα!!ρ

π!ο εοοα!ρτα !!ο τορρρ, ο !!!ατ!αρο δραρρ, ο! Βοε!αρ!!ρο

ερ Ιτα!π·ο, ο! (Ιοε!αρ!!ρο 6ο '!'ροτἱ, ο Ρο!τρ ι!ο Βορέα, ο!

(Ιοππι!!α π!ο θιρρα!ο, ο! Β!!!οτ ‹!ο !!α!!ρ!α!ρ, ο! Ποππι!!α Ραε,

ο! θοεαρ!!πιοε Ναρα!α, ο! ροτ!ρερ!ο ορπρ προρ Ιπι!ποερππι

!οε!οε.

Ι.ΧΧ!!!.

Μορο, οοεοοοο ε!! δο.τΙι·ο οι διιτάορρο , σο! οο!ιαο·τι.το ιἰί

Βοι·ιεοπο `α!ρε!!οο ο το, ο :Η ΑΙοοτ!ο οτα!ιπο.τοοοο ο! Τοι·τοε,

ώρα .ωρα οίοιιιιο οορά!οίοιι·ί α! ριοτιοοί ε!! ό'. δοΙοο!οτο

ερ δοιπο!άο!ί Ιο Μίκρο τ!! δ'. δο!ιστιιιρο ά! Ποο!ιτ!ε!, ο!!

8. πω! π!! Αρο!α, ο οι 5'. Μη!!! :Η Αρα!ο!ο.

(Μαι, [ε!!!. ρ!ε.])

ροΙ Μ!!!απ·ο!!!, ο Οοε!αρορ!, Διοτι!. ΟοιιιιιΜ., Αρρορπ!. α! Μπι. Ν,

ω!. 99, 98, 94. .

Α!ρο Πο! ατα!!α εαρο!ο Παε!τορε!ε οοοΙοε!ο ρρπρ!!!ε αρ!

εοορρε π!!!οο!ο ρα!τ! θ. θ. ρτ!οπ·! (Ιαπρα!ι!ρ!ορε!, ερ!εορο

εροοοεεοτ!ρρε !ρ ροτρο!ρρππι. Οροτ!ο! οριροε θρτ!ε!!απιο

Προ! αιρα!οτοε το!!!;Ιορορι ι!!!!ροτο, ο! !οοα νοροτα!ι!!!α ορρι

!ρε!ε ροτεορ!ε !!!ν!ρο εοι·ν!!!ο πραρο!ρα!!ε α!!ορ!!ρε οοπι!”ο

νοτο. Ωραρωρ!οτ ορο Α!ρο Βο! Βτα!!α εππρται!!ο!ο οοο!οε!ο

ορ!εοορρε απ! ροροπ·οππι Πο! οπρπι!ρο!οπι!!ε Ρα!π·!ε ο! Π!!! ο!

8ρ!τ!!ρε 8απιο!!, ο! Βοα!ο Ματ!ο εοπρροτ ν!π·ρ!ρ!ε, ο! ορι

ρ!ρπρ Βαρο!οπ·ρπρ, ορρι τοαα!ρ, οορε!!!ο, ο! νο!ρρ!α!ο ρο

πρ!ρ! Βατρεορ!ε Τρττ!!αρ! το8!ε ο! !ρι!!ο!ε θ), ροο ρορ ο!

ν!τ! το!!α!οε! (Ιοπιι!ρ! Α!ροτ!! ατορ!ορ!εοορ!, εροτρριππρο

οοορ!εοοροπ·ρπρ ρω τοπρο!!!ο ·αρ!ππιο προο, προοτρππιτρπο

εροοοεεοτρππι-, ο! ρ! Παρια!!!ρ!ορεοε Ιτα!τοε ρορ!ε, !πι ρ!ε

ορο α!! !!ορπρ ερρ!, ι!ορ!!οτοε εοπρροτ οιπ!ε!απι!, πω, οορ

οο!!ο, α!ρρο οι! αρ!!ιοτ!!α!ο Βοα!ο Ματ!ο ο! ροε!τα ορατ!

!α!ο !ταπ!ο, ν!!!οΙ!οο! οοο!οε!αρι 8.προτπ 5.ι·πρπιπρπρπ ‹ἰο Π.τοΙοίεέ,

ο! οοοΙοε!απρ 8.ιπποτπ: Μαρια είε: Απο!!! (!!!, ο! οοο!οε!αππι

$απροτπ θιποοπιοππ ό:: ΑιιοΙο2ο ορπρ οπρρ! !ρτο ο! ροτ!!ρορ!!!ε

ερ!ε, οοο!οε!ο Βαρο!! Βα!να!οτ!ε τ!ο Παρια!τΙρ!οπιε! ροτοπρο

ο) (Προ Βατ!εοπιο Π, Ι!εΙ!ο τ!! Πορτπατ!ο ΙΙ το τ!! Τοττοε (Φορ. 'Ποια,

Βι:ιοιι. Ιπορι·. οι 5απΗ ύ!!ιια!τί, νο!. Ι, ρα8. !!!!).

(α) 5απτο ΜιτΙα τ!! @περι οτα ρρα ορ!οεα οαπρροε!το ει! !οπρρο !πι

ο!!! Α!οππο Ια αρτιο α! Οαπρα!!!ο!οε!. Οτο αστρο !ππ ορο! !ροΒο προσ.!ο

ευρο π!·ν!ΙΙαρρ!ο ε!! Δημ, ο!ὸ ορο οοπρρτονα ςραρ!ο αρρ!απρο ι!ο!!ο

πιοΙΙα ΒπεεοτΙαι!ορο ρτοροε!α α! Ι1!ρΙοτπι! ο Εατ!ο ροΙ ρτοεορ!ο εο

οο!ορτπ, ο!οο.ορο ροΙ Ιροερ!, ρτ!α εο!!!ατ! ο ‹Ιοεοτ!! πΙο!!'ἰεο!α, πιο!

ςραΙι π προραοπ ροΙ προι!πο ονο ορροτο ορ!οεο ο προρ!εποπ·! , ερτεοτο

ραπ ροοο ροτ νοΙ!α οαεο!ατ!, ροτεα!ο, ο ν!!!ειρα! ροπ· !'οροτα αεε!‹Ιρα

προ! πιιοραο! προπΙοε!τρ! , !ρραΙ! τ!ορ!ατρατοπιο ε!! αρ!!α!οτ! ε!τοναερἰ,

ραπ· Ισ ρ!ρ ραε!οτ!, α πρα88!οτο ρπραπι!!ο π!! ν!!α, α! ραο!!!ο! Ιανοτ!

οοΙ!'αρτποο!!ρτα, ο!! α ε!αρ!Ιο τΙοππι!ο!!!ο.

απ! ερε!ορ!α!!ορορι ραρροι·ιππρ οπρπι!ρο!οπι!! Βοο !!!! εοτν!οπι

!!ρππι. Ωρα!ορρε θαπρο!!!ρ!οπιε!ε ρτ!οτ, αρ! ο!πΙοπιι εαοτο ο

τοπρο ρω !οπρροτο ρτοοτ!!, οοο!οε!αε· !ρεαε οκ ιιοε!τα ρα

!!οππο α!αρο οοεε!ορο ραροα!, !οπιοα!, ροεε!!Ιοα!, ερορρο

!ρτο ι!!ερορα!, ερρπρορο τοο!οτοπιι -!ρ!!!οπτι εοορρπ!ρππι οοο

ρπ·ορα!!ορ!ε ερο οττΙ!πιοπρ ε!α!ρα!. Οτ!!!ρα!ρε ·αρ!οππι τοο!οτ

ραρο τονοππορ!!αππι ρορ!ε, ροε!τ!ερρο εροοοεεοτ!ρρε οκρ!4

ρορ!!, α! ν!!!ο!!οο! (Ιαε!τοιιε! εο ορ!εοορο τορτοεοπι!απ·ο

ι!οροα! απ! οαρ!!ρ!ρππι ο! εαπιο!ραι ορτ!επιια οοα!!ο!ορτ!ρππι,

ο! οοο!οε!ατρπρ οορεοοτα!!οροε, ροο ρορ α!! Ιοε!ρτπι πρα

!τ!ο!ε οοοΙοε!ο νοπι!α!, ο! ν!ε!!αρ!ορι ρατοορ!ο ορο οοοΙοε!αε

ορ!εοορρπρ ορπρ ροροτο ερεο!ρ!α!. Ι.!ρπ·απρ οροορο ατρορ!!,

ορο ρω Ιοεα!ο Βοιραρο οοο!οε!ο !ιαο!ορρε τ!ατ! οορεροο

νοτα!, ορππι !ορα!ρε νοπιοτ!!, ο! ορ!εοορο ρ!αοροτ!!, ορπρ

!ρ!ορτ!!α!ο ροτεο!να! (3). Πο!οπ·αε αρ!οππι ι!α!!οροε ο! ατα

ναρι!ρα ο!ρετΙοιπι εαρο!ο οτοπρ! οιπ ορατ!!α!ο τοιπι!!!ο. Βο

οοτρΙππιρε !!αρρο, ιι! πιο!!! !ρι!!ο! ορ!εοοροπ·ιππιι, αρ! ορια

!οτρπιι, ρρ!!! ρτοτερε α!!ορα !!!ρπι!!α!ο ρτοπΙ!!ο Ιαε ε!! Ιιαπιο

πιοε!ταο !!ορα!!ορ!ε ραι;!πιαρι !τιΙτ!ρροτο, το! !πι α!!ρρο ροτ

Ιρτρατο, ω!! οροορπρορο ρρ!ο τ!!ο!ο ροπ·οπρο ραρα!!! ο!

οοροοεεα ερρ!, ο! !ρεοτ!ρ!!οπι!ε πιοε!το ραα!ρα τοροτα!α,

!!τππια εοπρροτ, !!!!ρα!αρρο ροπ·πραροαρ!, οοτρπρ, ρω τπροτρπρ

Βρροτρα!!οπιο ο! ερε!ορ!α!!ορο οοροοεεα ερρ!, ρε!ρρε ρω

Μοτο. Β! αρα !ρ!!ρτ !ρ !ρ!ιιτρππι οοο!οε!αε!!οα, εοορ!ατ!ενο

ροτοορα οορ!τα ραρο πιοε!ταο !!ορα!!ορ!ε ραρ!πιαπιι νοπι!το

!ορ!ανοπ·!!, εοορρτ!ο, !οτ!!ονο οοππππροπι!!α, ε! 6ο ρπ·οερππιρ!!ορο

ερα οοπιατρα εα!!είαο!!ορο ροπι οοττοπποτ!!, οπρρ!ρο!ορ!!ε !!ο!

ριο!ο!!!ο!!οπ!οπρ !ρορττα!, ο! α εαοτα!!εε!ππιο οοτροτο Πο! ,

ο! !!οιπι!πι! ροε!τ! Βοοοπρρ!οτ!ε Ιοερ Πρτ!ε!! α!!οιια !!α!.”

(Ιρρο!!ε αρ!οπρ εοτναρ!!ρρε ο!! ρα!! Ι)οιτι!ρ! πιοε!τ! Ιοεπι

Πρτ!ε!!, πιρα!ορρε ο! ρ!ο Ι'π·ρο!ρπιι ρορο αο!!ορ!ε ροτο!ρ!αρ!,

ο! αρα!! !!!ε!τ!ο!ρπρ !ρ‹!!οοππι ρτοπρ!α ο!οτπιο ραο!ε !ρνοπι!αρ!.!

Αππιοπι.

Ποο αρ!ορι αο!ρπρ εεε! οορε!!!ο ο! αρο!οτ!!α!ο ιΙοπιι!ιι! Α!

ροτ!! 'Ι'ρττ!!αρ! ατορ!ορ!εοορ! 5ατι!!ρ!ο ρτ!πρα!!ε, αο 8ο‹!!ε

αροε!ο!!οο !ορα!! ω, ροο ρορ Ρο!π·! ι!!αοορ! οατ!!!πια!!ε $απιο!!

ΙΙρε!αορ!! απιπιο Βοπρ!τι! πρ!!!οε!προ οοπι!οε!προ εοιπαροε!ππιο

ρραπ·!ο, !πιπ!!ο!!ορο πππι (α).

@ο Α!ρο Παε!τορε!ε ορ!εοορρε ροο εοτ!ρ!ρπρ α προ Ια

ο!ριτι οοπιί!τππιο, οοτωροω, ο! οοπιρπ·ριο.

(3) Ροπ·οο !! νοεοοιτο Α·τορπα , αΙΙοτορο τΙορο ςροε!ο !το ορ!οεο α!

(Ιαπρα!π!οΙοο!, Πορτο!!! Ια ροΙΙα π!! ραρα ΑΙοεεαπιτΙτο ΙΙΙ ι!!π·ο!!α αρ!!

ατο!νοεοον! ο νοεοον! ρο!!'!εο!α Ποτ!. εορπ·α Βοορπρ. Ν.° Ι.ΧΥΙΙ), οοπι

Ια ειραΙο ! προπιαο! Βαεε!ροε! οταπιο ο!α!! !πι!!οπ·αριορ!ο οπραπιο!ρα!!

πΙαιΙΙα εορροι!ορο ορ!εοοραΙο; ο ροπ·ο!ο !ιρροεο α! ὸορα!απ·! 1ο ωρα!

2!ορ! ορο ε! Ιορροπιο πιο! ρτοεορ!ο α!!ο, !ο αρα!! οταρο Ιο εορροπι!!:

ορο !! τροραοο, το!!οτο οι τ!ο!!ο ορ!οεο , ρεαεεο Ια ‹!ονρ!α τ!νοτοπιια

α! νοεοονο τ!! Ωαε!το; ορο ε! ρτοεοπι!αεεο α! οαρ!!ο!ο α!! ααιιοριιτι

ορι·!εΜ οοιι/ίο!οποριιι , ο!! πιο οοοΙοο!πιτροπ οοπιτοοτο!!οποα; ορο !τιΙ.οτ

νοππ!εεο αΙΙ'απιπιραΙο Ιοε!.!ν!!!ι ι!οΙ!α ορ!οεα !!!ο!απ·ο !!οΙΙα ε!!οοοε!; ορο

π·!οονοεεο οπποτα!απρορ!ο !! νοεοονο ροΙ !οπρρο τΙο!Ια ν!ε!!α ραε!οτα!ο;

ο ορο ραεαεεο α! Ιοεα!ο ρορ!!!!ο!ο, εοπρρπ·ο ορο νορ!εεο !ρ 8ατ!!ορρα,

ο !”οεεο ό! ρ!αο!προρ!ο ροΙ νοεοονο , !Ι εο!!!ο !τ!ρρ!ο τ!! αρα !!!ιρτα

τ!! ατρορ!ο.

(4) Αιπιπ-:πιτο, ατο!νοεοονο π!! Τορτοε, οεοτο!!ανα απΙρρρρο πιο! !οπιιρο

π!! ςροε!α ι!οραι!οπιο Ιο ίρρι!οππ! οι Ιοεα!ο ρορ!!!!ο!ο πιο!!!!εοΙα. ΙΙοτεο

ροτ Ια! προ!!νο ε! ςρα!!ροανα οι!αρ‹!!ο ρτίτρα!ο π!! 8απ·πΙοερα.

(5) Ι.α !!α!α !!οΙΙα ρτοεοπι!ο ε!οραι!οπιο ο εοπιια πΙρρΙα!ο πω! 1Ι63,

ρο!ορο ν! ο ρο!α!α Ια !πιτ!!ι!ορο πρι, ορο οοππι!πιο!ο ροΙ εο!!οππιρπ·ο π!!

ταΙο αρρο. ()ρ!πιο! ο ορ!ατο, ορο ροΙ εορρατο !'απιρο Ι'οε!οπιεοτο προ!

Ι'α!!ο εοερ! Ιο ε!!Ιο ρ!εαρο.

- `4*
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ι.ΧΧιν.

Η σιυιιιοπ δο!υοίο σ! !.ειοσπ οοι·οι·άιι ο! .πιο .πιο σσππ!σο!!σ

Δι·ιοοοο !ιι [οοο!!ιι ο!! [στο άοιιοιιοιιο ο!ί ο!οιιιιι πιο! σοπ!

ιι!!ιι ΜΜΜ ο!! δ. Μαιο οι !.σιισι·ιι!.

(ιιοιι, σ πωσ)

ιιιι!!σ 8μιιπο, 0ι2οοιιι)!!ο 8ιιι·σιι, Τσιπ. Π, μπε. 80, απο. £ιιο!!ιιι·.

Ειισ !υσ!ιι! Βιι!υε.! σο !.ιισσπ ουπι ιπυ!!οι·! πιπι σοποι

!υι·8!ιι σο Πω!! οοοο!!ιιι!!υ ο ο!υ πι!υ σσπ!δο!!υ Αι·ισοου

οπο!!! σο οιιιιιιιι οπο. ου !!! !ιο!!!. Ε! ου σσπ!εο!!π Αι·ισοοιι

ουπι !ο!ιοπσπ ιιοοσ!!υι·ιι σιι!ιιι ευ πω! πι!υ !υσ!οι! Βιι!υε!

σο Ι.ιιοσπ Ε! ιιι!!!π οιιο!!ε!! σσπυ Βου μοι· !οιι!ουο ιιπιιπε

ο! !ισπυο, οι ιισ !εο!, ο! ιισ πιυ!!οι·ο οπο σοπιι Ιυι·(,;!ο, ο!

ο ιπιιιι·ο ουσ σοπο Ρι·οο!σεο. σο !.ιισοπ. !!ιιιιυ!!ει οποιο οιιι·πι

μοι· οιιυιιιι ιπ!ιι οιιπ!υ ιιμμσ !π !ι·!8σ !π αι σο Βιιι·Ιιιιι·ίο (ο),

!ιιι!!ιι σου ιι 5. Μ.ιιιι.ι πι: !.σιιοιιιι (δ) μοι· σσπυ Που οι

μοι· οπο (ιιπ!πιιι) υπο, ο! σο πο (!!_!π) ιπου, οι σο ισ!!!

οπο μιιι·ου!!ο ιπ!υε. Βου!!! εει σσιπο σο ?ΜΜΕ (4) ουιπ

εοι!ιυει ο! ιιπ!ι!!!ιιο οπιιι !ι!π!ειο οι σοπιοε!!ιιο, συπι οιι!!ιι

οι ιιιιυιι ο! οοιιι!σιιο, ο! οποσ οποσ ι!`οοἰο (ει), ο! οποιο ιιιο

.ιοιιιζι ι!ο οποιοι, ο! υπο συκωτι σο μοι·οιιο (θ), ο! Μοσο

πιοπιιι οιιπ!υ ιιμυ ιιιοο!ιοοί Π), !οι·ι·ειο οι !ι!π!ιιε ο! οοι·ι·πο

οι ου!ι!!!ιιο, ο! !π!οι·ιυ οοι·νυε ο! ειπ!ι!!!ιιο ο! !ι!ιι!ιιο ο!

!οι·ι·ιιιι, οι οιιι (σιππ!ιι) οπποει οοπιυ !!!σ! ιιμυ, ο! που οπο

οικου λιστα σο ιιιι·ι·οΙο (8) οι οιο οιιυειι οοπιυ ιιμυ !π ου

ι·ιισστ!ιι σο !ιιιι·Ιιοι!ιι μισ Μπι!! ομοσο ιιοιι Μιιτ!ο, !πι!!ιι σου

μοι· σσπυ Βου , οι μοι· οπ!ιιιιι υπο, ο! Μ: ιιι ιιιοιιιι σο

· μι.ιοο!ιιι (θ). Ε! εσυ! !οο!!πισπ!ιιο σσππ!ε!ιο!!π Τυι·Ιι!π!, σοιι

π!ιιο!!υ Ζοι!σε !σιιυ 8ο!!ιοσσι·!. Ε! !ι!!!ιιο! σονοι·ιοι·ο προ!

ιιιιιι!!ιοιπιι σιι!ιιι μιι!οι· ο! !!!!σ ο! σου !ομ.υ (οιιποιυ !εμ!ι·!!π),

σιι!ιιι κι! Αμσο!σ!σο, πι! Ενιιποο!!οιιιο, πιο μτομ.ιοο ( μισ

μ!ιο!ιιο), ιιιιιιιι 8οπ!σι·οο, οι σο!ιιι σαι. που! ο.οσο Ρο!ι·οο ,.

ο! ορο! εστι! σ.υ Ιυσιι !π !π!οι·υπι, πο! ο! σο!. Αιποπ,

οποπ, ιιπιοπ. '

(1) 8!οσσιιιο !! Βιι.ιιοισ, σ! ου! ει! !ιι μιιι·ο!ει πο!!ιι μτοοοπ!ο οιιτ!ιι ,

ο :απο συ!ι!ι!σ !! 8ιι!υο!σ !!;!!σ σ! Τσι·ο!ι!!στ!ο ΙΙ ο σ! Ρι·οι!σ<.ιο σ!

!.ιιοσιι, !! πυιι!ο,σσμο !ιι ιποι·ιο σο! ουσ !'ι·ιιιο!!σ Βοο!ιιιι!!πο ΙΙ ι·οπσ!σ

σ! ΩιιΒ!!ιιι·!, ιιοοιισυ!ιι πο! !163, οσπιι·ιιο!σ !! τοποσ ο!!ει μισμι·πι π!

μσιο εμσιιιι!ιι ιι Ρ!ο!ι·σ σ! Οσππιιτ!σ ΙΙ σ! Τσι·ι·οε, ο ι·!υεο! μοι· Μονο

ιοπιμο πο! οπο ιιπι!ι!ι!σισ σ!εοπιισ (Υ'οσ. Έσω, απο”. Μοοι·. σο!

Μπι! !!!ιισ!ι·ί,νσ!. ΙΙΙ, μη. 154-65), μοι·ο!!ι, υειιπσσ ου!! πο! ρι·οεοπιο

οπο !! !!!σ!σ οι οιιιο!!οο , ο ο!ι!ιιισ , ο!ιο !! σσουπιοπ!σ !ιι Μπι πο!

!οιιιμο σο!!π σο !υ! υουι·μιι!ει οσντοπ!!ὲι σο! οιιισιοοιο Ωοιι!!ιιι·!!ιιιισ, ο

ηυ!πσ! πο! ι!63, ο πο! 1184.

(9) 17ο οιιι·οοι!ιι, ο!σο σ! Βαι·Ιιιιο!α, ι·οο!οπο νιιο!!ιιο!ιππ σ! 8ιιι·

σοιιπιι , ι·!οσι·σιι!ιι ιιιιο!ιο σο Βιιιι!ο σο' που πο!! πιο! :

ο (Πιο !ιι Βιιι·ποιο!ει σ! $ιιι·σ!8πιι ιιοειι!

ιι Νο!!ο Γοιιιιιι!πο οπο ο μ!!! μυσ!οιι,

ι Ο!ιο !ιι Βιιτ!ιιιε!ιι σσν'ἰσ !ιι !ιιοο!ιι!.

Μπρικ., ΧΧ!!! , ν. 94 ο οο8.

(8) Α! μι·οοοιι!.ο !ιι ευσσο!!ιι ο!ι!οοιι σ! 8. Μιιτ!ιι σ! Ι.οιιοι·ιιι ο !ιι

!!!σ!ιιι·ο σο! ν!!!ιιοο!σ σο!!ο οιοεοσ πσιιιο.

(4) 7'οι!οι!!. (Ποσο μοοι·ιιι οοεοι·ο !°σσ!οι·ιιο ν!!!ιιιιο!σ σ! Τσι·ισ!!.

(5) Βιιο.ι οι·Βιι.ι ιι'ιιΜο ; ο!σο σπο ι·οο!π!! σ! ιι!ιτοπτ!.

(θ) Μισο ιιιασοιιι.ι σο οιιοπιο, οι απο ποσοι!! σο μοι·οιισ. 0πο αι

ιιι·ι!!, ο σιιο ροοο!!! σοπ π!! ειιι!πιιι!! ι·!ιιμο!!!ν!.

(7) Ιιιμο!!ιοί. !ιονο !οιι€οι·ο! Ιιι θοΙ!ιιο!; ο πποε!'υ!!!πισ ο πσπιο σ!

!υσιισ, ίσκιο οπο!ιο μομο!ιι!σ.

(8) Οπα σο.ι.ιιι Ιι·ισι·ιι σε 7'ιιι·ι·οΙο; νιι!ο ο σ!ι·ο - 8!οι·σ!πσ σ! οοσι·!

!π Τυι·ι·ο!ο.

(ιιι-ει Μ ιιι ιιαιιιιι ‹Ιο μι.ιοο!ιιι; ο!σο - επι οσιισ !ιι σ!μοπσοπιιι ο

οιυι·!οσ!ι!σπο ιιοει·σν!!ο; ο, απο ο ιιιι!.υι·ιι!ο, σο! νοσοσι·σ σ! Βιιι·πιιιι!ιι.

ΠΟΠ'.

Βιιιιισιιι:, ι·οοοΙο οι Αι·οοι·οο, ι:ο!οιιι!ο ι·ιοοιιο.ιοοι·ο ι δοιιοοοιιέ

μοι· ο!ί σοι!! οσο οι οοοοιιο ρι·οο!ο£ο , οιιιΙ'οι·οοι·ο ιικο

ο!ίΙο οίο!!'Ιπιμοι·ο!οι·ο Γοιἰοι·ιμο Βοι·Ιιοι·οο.ιο ιΙοΙΖο 80ι:Ν1·

Με! ο!ο!!ιι διιι·άοοπο, μοοιιιο!!ο ίσιο ό! .ιιι.ιπάιο οι ίσο

οοιι2οιιιἰ!‹ι μοι· Ιο φωτο Μο έ! Ποιιιιιιιο ο!! θοιιοοιι άο

υο.ι.ιο .ι·οο!οιιοι·ο οοιι!ι·ο ί οπο! ιιοιιιίοί, ί! ρομοοιοιι!ο ιιιιιιιιο

σ! οιιο!!ι·οοοιι!ο ιιιοι·ο!ιι ο!! οι·οοιιιο, οι οο.ισιοπο σοι οο

.ι!οΙΙι ε!! Μιιιιιιι.πι, ο ο!! Αιισσι.ιιπισ πο! σιυιιιι:ιιο Λισσ

τοπιο, !ιι άοιιοιίοιιο ι!ί άσο ιιιΉο (ουι·!ο8) μοι· !ιι [ι1οοι·ιοα

:Μία ο!ιίο.πι οι δ'. Ι.οι·οιιιο οι δωσω, ο !ιι οοιιοο.ιοίοιιο

@ποιου ιιοοοιιοι·ιο μοι· οάι)!οοι·ο ιιι θι·ίο!οιιο ι·οιι!ο απο

μι” πιοι·οο!ιιιι!ι οοιιοοοεί. Ρι·οιιιο!Ιο ίιιο!!ι·ο οι /οοοι·ίι·ο Πιο!

ιιο.ιοουο ι!ί θοποοιι μοι· Γο!!οιιίιιιοιι!ο ιίο!!ιι ρι·ιιιιιιιία ο άοίία

Ιοοιιιίοπο μοιι!!|ίοία πι διιι·άοοιιιι, οι βιο· οι!!)!οοι·ο ιιι ΗΜΜΥ!

μιι!ιιι!υπι ι·ο8!υιπ, ο οι υιισοι·υι οοιιι !ι·ιοιιιιίο οι! οσποι·Ιο,

ο ο!! [σο οίιιι·οι·ο οιιοο!ο ρι·σιιιο.ι·.ιο οι! οο!ι!ιο!ιί άοι Μ! ιι.ι.ειιιι!ί

‹Ι‹ιἰΙ`οι·οἰυο.ιοοοο ε!! θι·ί.ι!οιιο, σο! υο.ιοοι·ί ο )ιπο!οι!ί, ο :Ια

οοιιΙο σο! οι ιιο!ουο!ί μοι·οοιισμοί σο! οπο προ, ο ο!! /οι·Ιί

μιιι·ο οίιιι·οι·ο άοι πιο! @Η οπο, £ο.ι!ο ο!ιο οοιιιμίοιοι·ο :οι

ο!! οιιιιί ιἰοιἰἰοί , ο σο οο!οι·ο οσο σοοο.ι.ιοι·ο .ιιιοοοιι!οι·ο!έ πο!

κομπο. Απ.ιι.ιιυπει , οιοο!ίο ο!ί Βοι·ίοοιιο, οοιι|οι·ιιιο Γιι!!ο ου!

ρι·ομι·ίο οίιιι·αιιιοπιο, ο μι·οιιιο!!ο άι [οι μίιιι·οι·ο οιιο!Ιο άοι

οπο! ῇοΙἰ, ου! ομο!!οι·οο!ιο Η ι·οοιιο, ρι·ίιιια οσο οοιιιζιοο Μία

.ιιιοοοιοιοιιο σο! ι·οοιιο οι διι!!ιιι·ιι.

(! !6!ι, Μ! εο!!οιπ!ιι·ο ).

Βιι!!'!!ιι!ιο!!!, Ι!ιι!!ιι $ιιοι·ιι, !υπι. Η (!0).

Εμ Βοι!οσππο, Βοιι $ιιι·ι!!π!ιιο, υιι!νοι·ο!ιο!!ο Ιιιπποπε!ο

ιιπι!ο!!!οιιι ι·οιιυ!ι·οπο, οιιμοι·ιυιι ο!!ειιιι οποσ ιιιι!πισιο ο! ο!

!!οιιο!!οι· ιπο ιισ!υνοι·!π! !π ιποιιο μοι·οομ!.!σπο σσι·σπιιο ο!

!π οσπ!!τπιιι!!σπο !ρε!πο, !πισ !ισπσι·οπι !π μοι·μο!υππι οσω

πιιιπ!ιι ιιο σ!ν!!ιι!!ο !ιιπυο.ο, οι οποσ μτσ οκοι·ο!!!!ιιιο :ισ

Βποι·ι!ο, οποσ οσπιπιυπο Ιοπυειο σο!ποομι Γοοοτ!ι, σιι!ιο ο!ε

·μι·σ οοπιυιπ πι!!!!!ιυε !!!ιι·!ε, οι ε!πιιυ!!ε ιιππ!ο σιι!ισ οσπι

πιππ! Ιοπιιιιο ιισ ποιο!ο Βσιιι!π! ιιυιισι·!Βοπ!.οιε πιιιι·ο!ιοε

ιιτ8οπ!!, μισ ι:ιυ!!ιυε οοο!ιιπιι!ισ οοπιπιυπ! Ιιιιιιιιιο ισ! !ιι

!ι·σ!ιυο !π υπο νο! !π μ!υι·!!ιπε !πσ!οο!!!ιυε Βιιισ!ιι!ιιο, π!

μπιοο!οΒοι·!!. Βιι!ισ οι!ειιιι ομοτ! 8. !.ιιυτου!!! συιιε ουι·!ιιι·πιε,

ιιυιιο οσπου!οο !ππυιιο μτιιοο!οεοι·!πι !π Μο Βιιτσ!π!ιι, οκ

ιιιι:ιτυπι τοσσ!!!!ιυε !μειι οοο!οο!π μοι!!ο!οιιιι, οπο. οιμ!ο!ο

οποιο !ιο!ιοιι! οι·ο!ι!ομ!εοσμυο !οπυιιο, ο! ιι!!οι·ιιιπ οιιπσπ!οιι

Β. Ι.ουι·οπ!!!, που! οσπευ!οε !ιιππιιο σισ!ιιιινοι·!π!: ο! ιιο

σ!!!οο!ισ ιπ!!ι! !ιιιιιιιιο μιι!ιι!!υπι ι·οιι!πιιι !ιιΓι·ιι !ι·!οπιι!υυι

μσει!οιι συοπι οσπου!οε μτιιοσ!ο!! ιιι·οιιπι ιπ!!ι! σο οσπιπιυπ!

νσ!υοτ!π! ρι·σν!σσι·ο, ο! !π σιππ! !ι·!οιιπ!σ εοπιο! !ιιιιυππι

ν!ε!ιο!ιο !ιι πιοο μοι·οοπιι, π!ο! ι·οπιιιποοι!! !!οοπ!!ιι οιιιιου

!υπι οσπιπιυπ!ε !ειπυιιο: οι: ο!!ιιπι !πι·σ οποσ ε! !οπποποοε

νο!υοι·!π! !ει!ισι·ιιιο, π! οι·ο!ι!ομ!εοσμπο οοι·υιπ ο!ι!!ιιοει! μι·!

πιιι!υπι, ο! !οιιιι!!οποε 8στσ!π!ιιο, !ισπιι !!σο !πσο επι! πυ

ιι!!!ιι!ιοι·. Μπι σπ!ισ οοιιιτπιπ Λιου!οπ!!, ο! Μιιι·ιπ!!!ο, οι

!ιιπ!υπι ιοι·ι·ιιο !π Αυι·οσ $!ιιοπσ υποπιυιιι !ιοπο ου!!!ο!ιιι

(Μ) Μισο σ! συοο!ιι οσπνοπι!σπο ο μπι·ο !ποοι·!!σ !π υπο !ο!!οι·ιι

σ! Εοσοτ!οσ Ροσοτ!ο! ‹!!ι·ο!!ιι ιι 0ιιομοι·ο 8ο!σμμ!σ, !π ου! ιιοι·ι·ιι !ο ι·σοο

ποιου!!! σο!!ιι ι·ομυ!ι!ι!!οιι σ! 0οπσνιι, μη. 39, 40, Α!. πιο ο! συοο!ιι,

οπο ιιυο!!π σιι!:.·ι !π !υοο σιι!!'Πε!ιο!!! (!ιι ιιι·οοοιι!ο) οσπο οομ!ο !ποσπι

μ!ο!ο σο! σσουιποπ!σ σι·πι!ιιιι!ο , πω! μ!!! ιιιιιμ!σ ο ο!ι·οσειιιπι!ιιισ ,

ι·σπιο μυσ νοσοι·ο! !οιπιοπσσ ιιυπε!'υ!!!ιπσ πο! εοι;ποιι!ο Ν." ι.ιιιινι·.

οι
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4οποοπο4ππο ποοο44ο4οτ4ππο ο44 4ποπο4οποο οοπ4ππ4 οπ4 44ο

ποτ444οο 4ποποοπ4, 444 ποοο44ο44οποο οποο ο44οτοοοπ4. 44οοο

ο444π444ο οοπνοπ4ο, 444 44το444444ο οπο Βοτοοοποο τοι ποτ 4πο

ο4 ποοτο44οο π4οοο ο4πο 44·οο44ο οποοτνοο44ο 4ο ροτρο4οοπ4,

οτ 4πτο οοτ44οτο!44οτ 4οο44ο οοοτοοοπο44ο Ενοπ8ο!44ο οποι

44!οτο οο!4 44οοπο 44ο44!4, 44το ηπο ο4 Ατποτοο4π, ο! οτππο

4·οοποο4 4ποπ4π οοπ44ποπο 4οποοο πο44οο4 44ο4ποο44ο 44444ποτ4

οπ!48ο4οπ4, 444 ηπο44 ο πιο, ο4 οποοοοοοτ4ποο 4πο4ο ροτρο4οο

οποοτνο4οτ, 444 4οο4ο4π 4οτοτο οτοπ4ο44. 44ο Λοτοοο4οοπο 444

ορ4οοο44οο οπ4ποο τοοπ4 4πο4, ο4 44τοο!ο4οο οοο!οο4οτοτπ, 444

ποηοο 4ο οοπ4πτπ 44ο π4ο!4οτ4ππο 4οττοο ιποοο 44τ4ποπ4οπ4π4π

44οο44 ππ4οο, ο4 ο44 οπ4π4ππο 4444444 π4ο4ο 44οο4οο ηοοπ4 ο44

4!οο44οο4π4 οποοο 44οτνοποτ4π4, ο4 ο4π44444οτ ο44 οπ4π4ππο 4!!4ο

ο44 ηοοο οτο44444οτο τοππ4 4πο4 οοοοοοο4οπο4π νοπ4πτοπ4.

Αο4οπ4 οποσ 44οιπ. 44444, 444 οο444ο44444τ444.

Ε44ο Απ. θ) το84πο 4πτο ο44 οοπο4ο !)ο4 Ε44οποο!4ο, ηοο44

ποπ οτο 4ο ο44οτο, 4οο4ο, νο! οοποοποο, ηοο44 οο444ο44 π4οοο

Βοτοοοποο τοπ οοπ4το ο!4ηπ444 44ο 44το444ο44ο 4444:4ο4, ο4 4οο4ο4π

4οτοτο 4!!4οπ ο44 44444ο 4πο4ο ηποο ποποο, νο! ποποπο, οο4 ,

τοοποο4 44ο4οτοο ο4·44, οπ4οηπο4π το·,;οοπ4 44ο!!οτ4οο οοο4444ο4,

ηοο44 44τοοοοτ4444ο οο4π4ο ο444π4444οο4, 444 4ποοποποοο 44οτ44ο4πο

οποο4·νο4. Α4:4ο4π οππο 44οπ4. 44444, 46 οο444οπ4444·4ο.

4444444! 4'.

Β4444οοπο, το 444 δ44τ44οο4444, οοοο4·4444 ο ρ4·ο444ο44ο ο! θο4444444ο 444

θο44444444 44444444 [44οοτί ο ρ4·4υ44οοί, ο οί 4444444444: 4·οτοο έ! 444ο

44ο44444ο ο! ρο944444ο444ο 444 4444444: .444444444ο 444 44ο4444το, οι! 444444

οο.44444444ο ο οο444·οοοίο44ο 444 4444444 44409444” ο 4ο4·το πο! .οπο 44444

4444:4το 444 Α44444το44, ο 4οο44444οο44444:ο 444 ο4·4444444444πο, στ! οι

44οο444ρο44οο 4444944 4144444 444·ο.444444π44 44444 44444444 δ'ο444444ιο πω·

4444ο44οτο 444 οουτ44444444 ο 444 οο4·οπο 44ο44'ίοο444 ω.

( 4·464 , 444 οο44οπ4πτο ).

41ο4 44ο844 Λτοπ4ν4 444 £οτ4ο 444 Τ44τ4πο, 4.46. Ι44τ. , ποπ. 9-4, 44.

444 πο4π4πο !)οπ44444 ποτ ηοο4π το844ο τοοποπ4 444 44444οπ4οο

4ποτ44ο 44οοοτποπ4.

4]44πτοπ44ο Βοτοοο444ο το444ο $οτ444π4ο.

Ο444444ππ4 οοπ (444τ4ο4ο τοοποτο4π οο444444οο 444 ποπ4ο4·οο44ο4ο

44) Απ. 44τ4τπο !ο44οτο 44ο! 44ο4πο 444 Α44444444υπο4 , ο Α4444.44υπο4 ,

οο4·οπ44ο π4ο44!4ο 444 44οτ4οοπ44. £οο4ο4 οτο 4484444 444 Ποπ Ροπι4ο 444 Ποτ

44οτο, ο 444 444ο!οο!44ο 444 Βο44ποπ4!ο ΒοτοπΒοοτ, οοοπο444 444 Α!!'οποο 4444

το 444 £οο444444ο. Ρτοπ4ο44ο Λ44.4ι_44τοοο 444 4οτ ο4οτοτο ηοο4!ο 44444 οο444

444444 οπο 44οντοππο οποοο44οτο ο Βοτ4οοπο πο!!ο οοντοπ4444 444444' 4οο444,

οποιο στο τ44:ονο4.το 44 "οπο 444 04ι44444·44 (οπ4οηπο4π το8πο4π 0ο!!οτ4οο

444:ο4ρ4ο4). 44ο ηποο4ο 44τ444ποοοο οοπ444τ44 ο44οπηοο 44444οτο4 4π4οτ4το, οπο

Βοτ4ο44πο 444 Ατποτοο , 444οπ4οτο4ο ο 4ποοτοπο4ο το 444 844τ44ο44πο , ο4

στο44ονο 8444 44ο44τοπο 444 4ο444 4 444οπ44:44·4 44ο!!'4οο!ο, ποτ ρο4οτπο 444

οροττο 4π 4ο444το ο 444νοτο 44444 οοο4 44844. Νο! 4οπ444ο 44ο!!ο 444·οοοπ4ο

οοπνοπι4οπο τοππονο 4ο (4ο!!οτο Βοο4οπ44πο 44, 4:οεπο444 44ο! οο4444ο44ο

44οτ4οοπο, οο4πο ο4·ο44ο 44 144444οτο!!4. 5οοοο44ο44ο ο 41οο4οπ44πο 44444 4π4

4444444ο 448!4ο Βοτ4οοπο. £οο4ο4 ποπ ο4444ο 44το!ο π4οοοο44πο, 4πο οπο ο444ο

44844ο, 4ο ηοο!ο ρτοποπ4!τποπ4ο ο ηοο!!ο ρτ444ο4444444444 444 Ο4444444·44, οπο

πο! 4903 ο 4905 4.44 οροο44 ο 4.οπ4ποτ4ο 44οοοπ44 444444!. Έσω, 18444444.

44444_4π. 44444 8444·444 4Ι444444·4, νο!. 4, ροη. 44849, 24748). Μο ο 44ο πο·

4οτο4, οπο 4ο οπ44οπο οτοποοπο οοτ44ο τ44οτ444οπο, ο44:οοπιο Βο444οοπο

444 44ο!!οτο, ροτ 4ο 444οο44τ444ο 4π4οο44πο 44ο! οπο 444π444οο4ο, ο !ο Βοοττο

τποοοο844 44ο4 οοο4 πο4π4ο4 , 44ονο44ο τ44ο4484το4 πο! τοεπο 444 Λτποτοο.

Ε 4444444444, οπο ποΙ!ο 44οποι4οπο 444 8. 2444444444 444 0444·,44ο , ο 444 Προ,

4ο44ο πο! 4489 44ο 44οτ4οοπο, το 444 Λτ!4οτοο ο 444 8οτ44οππο, ο! 4ποπ4

ο4οτο 444 44οπ4ο Ποοο4πο (Μοτο!οτ4, 44444444). 44444., 4444π. 44, 444οοοτ4. ΧΧΧΙ4),

444;οτο οο4πο 444ο!ο ο44 4444Ιοο: Ροτ4ιοοπ 44ο 04144444. Νοπ οοτοπποο4 ποτ

οντοπ4οτο νοτ444οοΙο πο! 4489 ο4ο οπο πο! 44444 οτο οπο οοτπ44!44:ο

οροτοπιο , ο 44τ444ο 4ο4οτο4

(ο) 4! ρτοοοπ4ο ο44ο 444 οοπ4οπι4οπο ο 444οοτ44ο πο! !4πτο 44·4444:44

4οπ44ο4πτ 44ο4οπο4ο4π ο4π4οοτππ4. ποτ οπο οπ4π4 ο4 τοποο4ο

4οτ44οτο 44οποπ4ππ4 444 ο44οοτοο ο4πεο!ο 4π4ποτοπ4πτ. 44οο4ο 484

4πτ 4ποοτοπ4 44οηο4ο4ο444πο 4ποπο το,4έο!4ο οοοοπ4444οτ ο4 4444444

ο444ο44οπο ο44οπ4 Β!οτ4ο οπο 4π οοποο4·νο44οπο 444οοτο4π 4οο44ο

444444οτ οπ44πο4οτ. π» οπ44π 4πο44ο !ποτοπ4οτ ρτ4πο444οο 4!οπο

οπο ηοοπ44ο 444 ποπο4ποτ444ο 4448πο 4τ4!4οππ4. ο4 ο44οο4οο !444οτοο

4ποπ444οοπ44ο οπο 44οπ4ποοπ4. Α4ηπο 444οο οΒο Βοτοοοποο 44444

ετο44ο τοκ $οτ444444ο οπ4ποτο44ο44ο Ιοποοπο4π4π οπ44ο444οπ4 444

444!οο44οποπ4 τοηο4τοπο. ο4444οτ4πο ο4 ηπο44 οπ4π4οοο ο4 ο4444:ο

ο44οτ 4π4οτ4ποτ4π4 4π 4ποο 44οτοο4444ο44οιπ οοτοπο 444 4ο οοπ44τ

τπο44οποτπ 444ο4πο. 4οο44ο οοοτοοοπο44ο οποποο!44ο 4π 44οτ44ο4οοπ4

4οτο ποποτο4π οτοπ4ο444οοο44ο4οο οοπ4444οπ4ο 44ο ο4π44ο44ο !οππο.

444 ηοο44 ρτο ππ4οοτο4ο ο44οτο444ποο οη4ο44444οπ4ποο οο οποττ4ο

ηοοο οοπ44ποπο 4οποο 44ο4ποο44ο 4οοοτ44 4!οπο οοπ44ποπ4 4ο44πο

ρτο οοπ4οπ4 4π4444ποο 44!4τ4ο ο4οπ4 4ο ο4ο 4οποοποοο ο44ροπ44ο

τ4π4 4440 !444το 44ο 44οοοο οπο ηπο44 οοπ44οοπ4 4ποπ44οο4οοοτ4π4.

ο4 ποο οο!πο4π ποπ44ο οοπ44ποπ4ο !οππο 4π4το π4οποοπ4 4444ο4

ηποπ4 4444π4 ο44 οο 4ποτ44 τοηο4ο44οπ4. ηοο44 ππ!!ο τπο44ο οπ44οπο

4π4ο!!4,44οτο νο! οπ444το. 444 4444440 ο4ποο!4ο οππ4ο οο4ππ4ππ4 Ιοοπο

ο44 πο4ο!ο !)οπ44π4 ηοο44τ48οπ4οο π4οτοποο οτ,44ο4444 ρτο ηο4-'

44οο 4444444 οο!ποπ444ο οοο4οποπο 444 44οπο οοποο!444οο ο4 οποι

π4ππ4 !ποπο 4π4 4π4το44οο 4ο οπο πο! ρ!οτ4ποο 444444οο44ποο

8οτ444ποο π4 44το!οοοπ4πτ. 44ο ηο444οο 444οο οπ4ππ4ο ο444οτπ οποι

π4οπ4 Ιοπ44ο ροτοο!πο4οτ. 444 οἱ ηο444 4ο ποο 44ο4ο'οοτ44. 44ο ο44

4444:4·44 4444444 ο444η14ο44ο (34. ο4πο ο4ππ4 44·οο44ο ο4 44ο4ο. 444 44οπο

οποτ4 Βοπο44 !.οοτοπο44 44ποο οπτ4οτ4οο ηοοο οοποο!οο 4οππο

44τοο!ο44οτ4444 444 4ο444 8οτ444ποο ο44οορ44ο 44οοποο 4πο!4οτ4ποο

ηοοο 4444440 4:οπι οπτ44ο 444 οο4οτ4ο ο44 4πο 4ο ο4ο ροτ44ποο44ποο.

ο44 ηοοτοτπ το4444444πι4ο 444οο οοο!οο444 οο44ο4τοο444τ. ηοο ο4444!ο4ο

44ποτπ ποποο4 οτοπ4ο444οοο44οο Ιοποο 444 ο44οτοπ4 οοποπ4οο

44444444 !.οοτοπ444. ο4οπ4 οοποπ!οο οοπ4π4οπ4ο 4οποο οτ444ποοο

τ4π4. 444 ο44444οο44ο π44π4 Ιοποο ρο!ο44π4π τοο4οπ4 4π4το 4τ4οππ4ο4π °

44οο4ηοο4π οοποο4οο οοπ4π4οπ4ο Ιοποο οτοοπ4 π4444444ο οοπ44πο444

οο!ποτ4π4 44τοο44!οτο. 444 4ο ο4ππ4 4τ4οπ4ο πο! ηπο4!τ4ο444ο

οο4πο! Ιοποοτπ ο4ο44οπο 4π 4ποο 44οτοοπο π4ο4 ο4οο4 τοτποποοτ44

44οοπ44ο 4πο4οτ4ο 44οτ44ο οοποο!οπ4 οο4π4ποπ4ο Ιοποο ηπ4 4ππο

οτππ4 ηποπ4π4π 4π4το 4ροοπ4 4τ4οπ4ο4π πο! ηπο44τ4οπ4ο4π π44το

οο4οο ποπ 44οοο4π4 444οο οποο!ποτο. 4444 οπ4π4ππο !οπποπο444οο

ο! 44ο οοτοπ4 444ο4τ4ο4ο ο. (ο4ο) ο πο4ο οοηπο 44οτ4ππ4 ποπο4·4ο

44οπο ποτ ο4οπ4 4ο οο44οτ44ο4ο 444 μοοο π4οτοο4οτ4ππο ο4 ορροτ

4ππ44ο4444πο οο4ο 4ο4οπ4 Ατποτοοπ4 444 οο4οτοο ροτ4οο ηοοο εοπ

4οο4οο πο!4ποτο. Ετ 4τοποο4π 444 4π4τοπο 44οπ4οο!4οο ω! Ρ4οοπο

οο444ο οπ4οπ44οο 44ο44'οτ484πο!ο οπο 444 οοποοτνονο ποο!4 οτοπ4ν4 44ο!!'οπ

44οο το44ο44π44οο 444 44οπον44. 0444π444 ο οο4π44!ο4ο 4π οεπ4 οπο 44444444; ο

οοπ4'τοπ4οπ44ο!ο ο44! 44τοοο44οπ4ο (Ν.° 44444444) ροπ44!4οο4ο 44ο!!'448πο!!4 ,

44 οοο4·οο εοππο οπο 44 οοοοπ44ο ο οπο οορ4ο 444π44πο4ο ο οοπη4οπ

44444444 44ο! 44τ44πο. .

(8) 14ο ο44444ο4·44 444οο ο444444Ι444ο. 44ο ηποο4ο 44οτο!ο 444 44ο44οοο οπο Βο

τ4οοπο, ο44το 4 το4444444 44ο! οπο 444ο4444:4·το, ο 4!ο4 !4οπ4 44ο! τοππο 44444

κοπο), οπο ο884 4444·ο44!444πο4 44444 44οπ44444444 πωσ ο 44ο!!ο 4·444·444ιο, μοο

οο44ονο 4444 44ο4τ4π4οπ4ο ο44 οπ 4οοοτο οπο 44οτ444:ο!οτο, 44ο! ηο44!ο μτο

4πο444ονο οορρ!4το ο! 44οΒο4ποπ4ο οππ44ο 44ο!!ο ηοο44τοοοπ4ο 4ποτοπο 444

οτ8οπ4ο, 4ο4444ονο 44 ο4ο ποπ 44οο4οοοοτο 4 πτονοπ44 44ο 4π4 οοοοεπο44

οο44!' 4π4το444 4444! 444444444:4·το.

(4) Βο·4444:4444444, ο4ο44 44444444:4444444, ο 4444444444:444444ιο. 8ο44ο ηοοο4ο πο4πο

444 44ονοπο 4π4οπ44οτο 4ο οοποοοο4οπ4 444 4:οτ44 4444444444 ο 444 οο4444 444ο4το444

4444444 44ο! 44444444οε , το44ο!44 ο ο48ποτ44 44ο! !οοεο , ο4 Ρ4οοπ4, οπ44ο 44

οοπ4ρτοοοοτο ο οοτ44 44ο4ο4·π44πο44 44τοιι4 , ο οοπ 44τ4ν4!οο4ο 444 ο!οοπ4

οο4·ν4ι4 44οτοοπο!4 ποτ ρο4·4ο 44ο4 οο!οπ4 , 4ο 44ο4·το4ο ο !ο 44το44πι444π4

πο4πτο44, ο 4444444444 444 οοοτο44.οοοοτο οοο!πο4νοτποπ4ο 4ο π4οτοο4οτο. Ε

ο4οοοτπο ποπ 44444 οοποοοο4οπ4 44 44444444” 444-ι Ι4ιο,4)44 ο4 οροο!4ονο 444 444

οοπ4 οοο4 4444444 (οο4πο 44. ο. 44ο4 οοτ44424 44οτοοπο!4 44ονο44 44444 οο!οπ4)

ο 4`ονοτο 44ο4 τοποοοο4οποτ4 , ρο4·ο4ο !ο 4πο44οο4444ο ο4 ορρο!!ονοπο

444~44:4ο ο οοποοοο444π4 44οτπ4π4οο!4 , ο άοπ44444ο444444, ο οοπ4ροπ444οοο4ποπ4ο

44444444·44444ι ο 44οπκ44:44.4.44. 44ο 4!οο !4τον4 !οοοπο οπο 444 4τονοπο 4π ηοοο444

οο4ο444π4ο 444·4 44444444 Λ4·οπ444 444 4144τ4ο 444 Το4·4πο, 444444. 4444 ν., ο44 ο !ο , ροτ4ο 44ο44'ο!4ο 44οπποπο νοτοο4τπ4!π4οπ4ο οοο4ετο οορτ4444ο 444 ηοοο444
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οοσοπι οπτπ Ιοπποπεοε Μοτο οτ οπεστπτο οσπττοποιιτ τποτ

οοττοποε εποε οπτπ σιππτππε 5οτστε οπτπ οπτππε πστποττπτ

ποτ: σο πΙΙτε πιοτοοττσστππε οποε πστποι·τπτ τοοοτο. ποτ σο εοτο

Μοτο οτ οπεσΙπτο οοοτπτοπσσ ιιΠοιπ πτπι επποτ τττιπσεττοπι

οπο: τπτοττπε πτσιπτττοτπ. ποοπο ο1τοπτσ σι·τοτπιπ ποτ οσπεπο

τπστποιπ τπσο οιιτοοτο. πτσ1οτοπι πο! οτε οπτ οπ τπετε ο1τοπο

οιιιοττπτ οπτ οπτ Με πττο ποπστσοττπτ. εστττσοτ Μοτο οτ

οπεοπο σιτιπτ οοπττσποτετο εοτοιπ οσοτπτοπτ οτ στεττοποπτ οτ

σπιιιοε πιοτοοττσιιοε εποε οππι οπτππε πστποι·τπτ τοττοπτ σπεσ

τπτο. Ετ σοπο οσιπτπππτ τοππο τπ ετποπττε τπστοοττππε Βοτ

στποο οσπποπττοποε οιιι·τοε οτ οτποτοοι·τοε. το οπτππε Ιοπποπεοε

οτ οστπιπ ποοσττοτστοε πσπσττ1τοο πσεετπτ οεεο στποτττ οτ

οσπτιπστοι·τ. Ετ οπσοππιοπο οποσ Ιοπποπεοε ετπτ Βοτστποο

ποΙ οοοοσοπτ οσ τπεπτοιπ τΠοπι ποΙ οτι οο τοοοσοπτ εο1ποπσ

οσε οτ τοε οστππι οσπττο σπιποε πσπιτποε σο1οπσοπι ποτ: πτυ

1οτοιπ οποσ τοτπιπ ποτ ποτεσποι·πιπ ποττοπτπτ Μο ιπσσο σο

τττιποπτπιπ. Ετ ετ Ιοπποπεοε οποττοιπ τοοοττιιτ Ρτεοπτε πτο

8οτστποο σοπσ οοιππιππτ Ιοππο τποστοτοτοτπ τΠοτππι οιιποπ

εοτππι οποε τοοοττπτ το στο οποττο οτ ετπιττττοτ πιοστοτοτοιιι

οιιποπεοτππι οποε 1οοοττπτ τιι οοτοτε οποτε οπ Με τοοπττο οτ

ποο εστποπτ πτ στστποποττπτ οσπεπτοε οσπιτπππτε Ιοππο οπτ

τπσο οτππτ. Ετ οποττοιπ 1'οστοπι τπετε Ρτεοπτε ποτ πιο οτ πιοσε

πσπιτποε τπ τστσ πσεεο πιοσ ετπο τι·οπσο. πτοπσοιπ ποτσ ποΙ

οιιποπεοε πτοπσο ποετοποπι οιιοτοττπε Ιοππο πο! οοΙοο τπ Βοτ

στποο. 1ποττπτ οτε σοπσ. Εσ ποτσ οπο οοο1οετο ποΙ οτπττοε

1οππο το $οτστποο οσπεποτοτππτ ποποτο οτε πτοτοτοο οσπ

εοι·ποπτιππε ποο ποττοιππτ πτΙσ πισσο οπτοτττ οτ ππποποτπ

τοττσιπ ποτ: εοι·ποπσ ποοοπι ποΙ ττοποοπι οπτ ποοτπιπ ο1τοπσσ

οπτπ Ρτεοπτε πο! οττοπτππε πτο οτε ποοπο σπιτι τπστοτππε οτ

οτττε πστττππε $οτστποο πο! οττοπτππε πτσ οτε ετπο πστππτοτο

οτ σι·στιτοττσπο ιποτοττε ποτττε οσπειιτιιπι οσπιτπππτε Ιοπιιο οπτ

ιποσο εππτ πο! πιο τοιππστο οτιιπτ. τω σπιπτο πιοππ πτσπττο

τπτο οτ τστ εοοπτ·ττοΜπε 1τι·ιτιοπσ οπστ οσπεπτοε Ιοππο στο

στσοι·τπτ σππσττππο πτ ο πιο οτ ποτοστππε ιποτε οτ εποοοεεο

ττππε ποι·ποτπσ σπεοτποπτπτ. Ετ πτοστοτο. πσπτε Βτεοστσ Βοτ

σοτσππε Μοττε. Ρτοοιπτττσ. πιοτοπτσπτ σο Εστω. Ι.οπττοποσ

πισσσ: ο! |'ττιππασττ οτ ·τττττασσ τΙσπτωττω ξτταπστππτ ει” πεπε στο

πονο αυτ ποτοττ , οτ σστττοιιττω αστειο «στο. πο οσποοεετστιτ ο τ ποστ

πττποτποΙτ οσπτοππττ το οποετο οσπνοπιτοπο , στττο οιιοτΙτ ττεπττοπττ

σο11'οττσ πτοοοσοπτο (Ν." Ι.ΧΧΥ ), οπο οπτ εσπσ ππτο τοπτεττοττ , ετ

ττσποσπσ οτ εοοιιοπττ. Ιτοττεσπο ετ· σππ1τοοτ·ο τοτεσ τ! οσπιππο στ ττο

πστο: Η οπ'οεετ πστοεεοτσ ιποτοοτοτο 1τποτοτποπτοττπ 8οτσοοπο , ο

τοπσοτο ο οστππτοτο , ο οεπσττοτ εο1ο , εοπιο ποοοπιοιιτσ στ Μοτο:

9.° στ οσοστσοτ 1στσ τπ τπτττ τ σιππισοτι σο1τ'τεστο οσπνοπ.·:τοπτ, οτι.ττο,

οσ αΙσστ·ραττο, ποσο οποττ πστοεεοτσ οπττοτο, ο·τποτοοπτοποττιτο σωσ

Η/τοαΜοπτο: 8." οπο στ1οπσοτοππο τπ τπττσ τ1 ειισ το" εοτσο το τστσ

ποτεσπο ο τ Ιστο ονοττ: 4.° οπο 1οτοππο ω' Οοπονοετ τςποττο 1“τοποο

ο Ιοοτο οτ Ρτεοπτ , ποοοπσσ το Μοτο σοττο εποεο σοσστ·ι·οπττ ποτ Γοτ

ιιιοτο στ τοι·το ο στ τοπιο, τσετσ οπο Ι'ππο ο Ι'οτττο οτττνοτοπποτσ ιο

8οτσοοπο; ο οπο ποπ εοοποτοππο ττοοπο σ ποοο οο'επσσοτττ Ρτεοπτ,

ο οσπ επ ο1τττ «οποιοι σοττ'τεστο εοπιο τ! οσπεοπττπιοπτο σοτ Βοπστοετ:

5.° οπο τπ1τπο ποπ ποττποττοτοππο, οπο ττ οστπππο ο το οπτοεο (στ

8. Ι.στοπισ) στ Οοπσνο εσ1Τττεεοτσ σοππσ σ ιτιστοεττο τσ τιιττσ στὸ οπο

πσεεοσοτοπσ τιι 8οτσοοπο. Η ποτ τ'οεεοτνοππο στ οποεττ ποτττ υποτί

πανα τι ποσττσ τ! πτπστοοτσ στ Δτπστοο ο τιιττσ τ! επο τοττι:ισ. -- Η οσ

τππιιο στ Οοπσνο ποτ επο ποττο πτοιιιοττονο ο 8. Μ. τ! το Βοι·τεσπο

πουτσο ττο-ετ Μοτοττιιτττ : 1.° στ οτιιιστο οππποτιποιιτο σττσ ι;τσοο ο στ

τπτ πτεσοπσ ο ττοπτοετο, εσππσττοπσσ το πιοτο σο11ο εποεο: 9.° στ οτι:

τοττσ το οοεο στ οποττο σο' Ρτεοπτ, τοετττποπσσ ποτσ Βοττεσπο το πιοτο

σο1το εποεο σοοοτεο ποτ Γοτπιοιποπτσ σο11ο επσσοττο ποτοο: 3.° στ

ιισπ τπτ ττοππο πο ποσο οσ'Ρτεοιιτ, εοπιο τ! οσπεοπεσ στ Βοττεσπο:

ο." στ ποτ·ιποττοτο1τ, οπο οτιτιοεεο ττποτοιιιοπτο τπ 0οποτο οποπτο ιτοΙοο

οπ πτοοοεεο τπ οεεο στ οποττο σο' επστ ποπττοτ στ $οτσοοιιο. Β ποτ το

ετοπττττο στ τοπ πτσιποεσο τ! οστπιιπο, σΙττο τ! οτπτοτποπτσ σοτ ειιστ

ι·σπεσττ σο! οποτο τπτοπσονο τοττ1τοοττο, το 1οτ·οππο ττπποντιτο οπτιππτ

ιποπτο πο! ΕΝ” (το Μοτο' σεετο ποτοττ 5ττττττττ ιτοττο τοπιιπ1›1ττο.

τποτ . . . . σο ποσο οπτ ποτοττ . . . . σσπτοοττοε πττοε οσπ- [ σο Μποττοσ οσπειιΜπε οσιιιιπππτε Ιοππο εττππτοπττππε πτσ

ιιοεττσ οσιπιπππτ πσο τστπιπ πτσιιιτττσ εππ ποσο σππ1τ πτσ

οπο οτ Αι·ποτοοιπ οτ στππο τοπιιππι ιποππι οσιππιππο Ιοσπο

ποποοτ σοτποοπε πτοπσττ σπττοοτπιπ. οτ τοστοιπ ο τστ πσιπτπτ

ππε ι·οοπτ τποτ 1ττιποπιοπτπιπ ποσττ ππτπε ο οπστ τοοπτετοττπτ

οσπεπτοε οστπιπππτε Ιοππο εττππτοπττππε πτσ ποετι·σ οσιπτπππἱ

πσετοποπι τισ σπσσοοτπι οππσε ποττοποττπτ, οτ ετπιττττοτ οπ

οιππτππε Με τισ οποε οτοστσοτο τοοπτ τποτ εποοοεετοποπι

ποστπτοιπ. Πσο εοοτοιποπτππι οτ ποστπιπ τοοττ σσιπτππε Βοτο

εσππε τοπ 8οτστποο τοππο το οοπττπτσ Βοποττ Ι.οπτοπτττ οππσ

ιπτττοετιπσ οοπτοετπισ εοποοοετιιισ οποττσ εοιιτσ σοοτιπσ στο εο

πτοιππττε τπστοττσπο εοπτο το πιοεοπττο οτ τοεττιπσπτσ σσπιτπτ

Ποσιιτε οπτεοσπτ $οποτο Ιπετο. πτοεπττοττ Ιποσπτε οπτ τοιιτπιπ

Εποποοτττ το8οποτ. Αττσοπτ οπσοπο σο Ι.οοπ Ατπστοπετε. Επ

τοτπΙτ σο Μπεστ. Βοτοεσιιτ σο 8οι·ι·ο. Οοπετοπττπτ σο 5οττο.

Ποιιετοπττιιτ σο Ι.οοπ ττοτττε τοοττ. 1]σπετοπττπτ Πεποπτ οτ Ατ

τσοπτ σο Ι.οτο. οπτ εοπτοτπ 8οτστ τποσπττποπττ τπτοποτππτ

τοοττε εοποττε οποποο1ττε τπ τιππο πισσιιπι(1). ΕΜ ποσο ττσο

. ετιιο σπιπτ ττοπσο ετπσοπο οτ τοποτοπσ σιππτππε σωστο οπτ

ππε πστοι·σ πτ ποοτππτ οποσ σσιπτππε τοπ Βοτοεσππε Ιοπποπ

ετππε 1'οσττ οτε ποτ σιππτο σπεοτποτπτ. ποο οτσ τπ τοοτσ ποτ

οσπεοπεπ ετπο οεεοπεπ οποσ ποοτππι τΠπσ 1'ι·οιιοοτπτ οπτ το

ο1τοπσ πισσο στπιτιιποτπτ. ποσ οποσ ο1τοπτε ποποοτ πστοετοτοπι

$οτστποο οπτ τπσο ετττιττττοτ ποπ τοποοτ ποτ σπιπτο. Αεετετοπ

ττπιιε οσ ποο οτ τοεττππε οσππσσοττε. Βσπσ ποεεοττο σο (τοεττσ

οτ Απεοτιιισ ΡΙοοττστππι οσπεπΜπε. 1ποσπο οπσοπο σο τίσττο.

Ρπτττπσ σο Ι.οτπποττσ. Ιποσπο (τσπτοτσσ. Μποττοσ. Ιτσσσοπσ

σο Μοπτσ. ΑπεοΙσσπο σο Ρσττο. Οοοττσ $οι·τπο. Επττοσ Αιιττο.

θπτΙτοτπισ Απι·το. 1ποσπο Τστποτ1σ. Βοοοττσ το Μοτοπστσ.

Ι.οπττοποσ Βοιοπισ. Ντοστο ποιο. Απεοτσσ σο Μοτο. Οποττο

πεπε ιποττε. Νπποττστσ. Ειιττοσ ΜοΠσπο. Ροεοοτο Μο. Βοτ

πτιοπο. Ππτττοτιπσ Πττεπτπσ. 8οποτιο1τοπ. Ει·οσοπτοπο Εσπ

τοτσσ. ΑΙποτποττσ. Βοτσοτοπο. Εστποττο. ΟτπτΙΙοτιιισ σο Ποπ

οπο. 5ποιοποστο. Ι.οπττοποσ τττοτσι·ο. Αττποττσ σο Ρσι·το. οτ

Βτεσττσ τπστοο. οτττεοπο π1πττππε οτιτ οι! τετοττιοι·οπτ οστι

ποσοττ.

Νοε ττοοπο εππτο ιποιπστοττ οσπεπτοε οσπιπιππτε Ιοππο

σττοοττοπτ οτ πσπσττττοοιιττο ποεττο τΙτιιετττεετπιο τοπ Βοτοεσπο

οππτοπτοε σιππτιπσσο τπσπτοοτο τπ πι·οεοπττο οτ τοεττιτισπτσ

σιππτπιπ εππτοστοτστππι πττστπιπ οσπποπτιιιπε νοεττο τοτττο

ιποτοετοττ πιο ππτποτεσ οστπτπππτ Ιοππο οποσ ετποπττε οιιπτε

οπτπ πσπτε 1`ποτττ ποοοεεοττπιπ οτ οπ οσ τοοπτετποττττε οστπ

ιπππο τοππο πσπτε οττποπττ οστσ Βοτοοε οποτποτ οσ οιτποπεοε

ποεττοε τοοτοε οτ οποτπστ οσ οιτποπεπε οσπιτπιιπτε. Ετ ετοπτ

πσετι·τ τοοοττπτ οποι·τοπι τσττπε οτπε οποσ οσ οοππιπ οτ στπτ

ετσιτοπι ποτ·ποποτττ ποεττο 1οοτοτ Ποιποτο πω. ποτ ετ οσπττ

Βοτττ πσε τπσο οπτοοιττσ ιπτιιιιε ποποτο οοπεπτοε οσπιιπππτε

Ιοππο οιιτ τπσο οτππτ τοποπππτπτ τπσο πσπτε ετ ποετιιτοποττττε

1οσοτο τοττσποιπ. 1τοτπ ετ Ρτεοιιτ οσιιοτεπε πσε πτσ οοιπιπιιπτ

οποτοττπιπ τοοοι·τπτ. τοπποπεοε πιο σσιππιππτ πσε οστπποπππτ

(1) 01ττο Βοσπο νοεοσιτσ στ 8οπτο 0ιπετο (τπ Ατπστοο), ο τ! εο

οοτσστο τποσπο οπο εσετοπονο τ! 1τπτσ σοττττ ονοποοΙτ , 1“πτοπο τοεττ

σοτ1ο πτοεοπτο οσπνοπιτοπο ο1τττ εοττο πστοπτ1τ 8οτστ, οπο εστω οπτ

τιιστντσποτιποπτο τισττιτποττ. Ωποεττ εοττο πστοπτ1τ, σ τποοιιοττ σο! στπ

πιοκτο στ Ατττοτοο πτπτοτοπσ πο! οσπτοετσ (ίπ οσπττποπττ) στ σεεοτ

νοτο ο τοτ σεεοτνοτο 1”οσοΙιποπτο τπττσ στὸ οπο Βοττεσπο ονοο πτσ

ιποεεσ, τοοττοπσσ το τστττιστο σο! ετιιτοιποιττ0 @ο πτοποτοτο, οσ τπεοττο

πο11σ ετοεεσ οττσ. 'ττο τ πιοπτσνοττ εοττο πτσοποττ στ τέτσστοα Ιοοοοετ

τ! πσπιο στ Ποε·τ.τιε·τιοσ :το Μου (1οτεο στο τσουπ) |ταττίο τοπττ, τπσο

ττοτοττσ, σ τοοτττττπσ σ ποτπτοτο, σο! το Βοττεσπο στ 1.οοσιι. ποπ εο

τοππο ποτ οντοιιτιιτο σσετιιτ τ! τποττοετιπσ, οπο εστω ιιστπο στ Εποπτε

τιιεσ ΙΙ τοποσ ττι Λτπσι·οο πο! 1198, σντ·οτο πο! 1911? (τ'οττ. Τοσο,

Πτ.:τυπ. στππο. τΙοτ 5αι·στ τΙτττττττ , νστ. τ, ποιο. 918 ο 917).
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ποτιο ππο ε!πο ττειππο. ποιο Με οοιιιπιιιπ! Ιοππο τω!!

τιιιιτ!ο ιποπ!οτειτοπι !!!οτππι οτροπιπιτπτπ. Ιτοπι οοιππιππο

ποπ τπο!οτ ριιοοπι πο! !!ποπι ε!πο ττοιιοποιτι πο! ρειοτππι

π!!οποπ οππι Ρ!οο.π!ε πο! ο!!οπ!!ιπε οτο ο!ο. πο! οππι ει!!

οπο πο! π!!οπ!!ιπο το !ιι!πι!ο!ε ποοττ!ο 8οτπ!ιιοο το ο!!οπο

ποττοτ!ο Βιιτπ!ποο πι!!! οοπεοποπ οτ ιιιιτο!ιο!ει ποεττει. Ρι·οο

τοτε!! ε! ρτο!τι!πι!ο!ο οπο!! Βοτπ!ποο ΜΜΜ Ιοιιπο ποπιο

πιο ιιτιιιοτο @πιο Μο πο!ι!ε !!!ιοτο οοιιοοποτ ποεττπιπ

οοπιπιππο. Ε! ποι· οπιιι!ο ε!ιπ!!!τοτ οοπιπιππο τοπο!ι!τπτ πο

ι·οπ!!ιπο οτ οποοοοοοτ!!ιπο ποοττ!ιι οι!! πιο !`οοοτ!πτ !πτο.πιοπ

τππι οιιοπ τ'οο!ετ!ο οτ ο! ο!ιεοτπιιποτ!τιτ τιιιοτππι οποπ πο

!ι!ε !ιιτπετ!ε. οι πτ ροτροτπο ο!ιοοτποτπτ. !πτο!ι!τ Μο !π

0οπτ!οτιο ιιοεττει !ιι ειιι!πιο ιιορπ!! Ιειπποπε!ο οτ ε!π8π!!ε πιιπ!ο

!!τιππ!ι!τπτ !ιι !ιτοπ! οοιιοπ!οτπο οοπιπιππ!ο !ειππο. Ετ Με

επρτιιοοτ!ρτ! οοποιι!οε !.πιι!”τοιιο!ιπε πο Α!!ιοτ!οο. ιιιοτο!ι!ο πο

πιο. Ρ!οππι!!!ππι. Βιι!ποιοππο πω!. πιιιτ!ο. οτ Β!εοο!πο το.

οτ!ιι ειιοτοοοποτ!ε οποποο!!!ε ο!ιοοτπιιτο ιιο!ι!ε !πτειιππο ροτ

τοτππι ποεττππι οοποπ!οτπιπ. ο!ιοοτπιιτπτ! πο!ποορο !ροο οιι

πω! ο!ο ρορπ!ο !ειπποποο τιτοπ!οππτπτ !ιιτοππο.

Λοτιιιιι Ιειππο π!ο !οοο οτ τοοτ!!ιπο επρι·οπ!οτ!ο.

@το !ο!πιπποο ποτπτ!πο τοπιιτιιε οοτ!ρε!.

ΕΜ νοο Επποτο Μοτο ορ!εοοριιο οπΒεοι·!ρο!.

Αττο ·Ρ!ποοπτ!ιιιιο ποτπι·!ιιε οπο!! ποπιο!! !ιοο οιιοπιτι!ππι

ττπποοτ!ρε! ο! οκοπιρ!!ποππ! επι πιιτοπτ!οο ρπ!ι!!οο !ο!ιοππ!ο

ιιοτιιι·!! !ιι οπο ροππο!ιοπτ ο!ο!!!ει. ππο ρ!ππι!ιοπ !π ππο οπο

τππι οτο! εοπ!ρτο πιοπ!ο Μοτο ορ!εοορ! !πίτο. ο!τοπ!ππι !ιι

οπ!πο ο!τοποοι·!ρτ!οποπι οτο! απ!! οτ !!ττοτο το!οε. Ιππποπ

ε!ε Ατο!ι!ορ!εοοιιπο. !π!!·ο._ο!τοπΙππι ποτο οτο! εοτ!ρτπο Βοο

οτπο $γ!πο. επι ο!!ο. ποτο ρειττο ο!ιιοποιπ ε!!;!!!! οτο! οοτ!ρτπ

!οτιιιπ ο!π!τοτ!ο πο! οοετι·! οπ!πο ο!ι·οπιποοτ!τιτ!ο ιιοιι τιοτοτειτ

Ιοτο!. !π ο!τοι·ο ποτο οτο!!! οοπ!ρτο ει!! ππο ροιττο πιοπ!ο

γιιιοο!ιιοο ππο ππο ε!οπ!ποπι π!τ! οτ αποτο πιιι!!οτ!ο !ιι

οπ!πε ο!τοπεοτ!ρτ!οτιο οτο! οτπιτ ο! !!ττοτο το!οο. Ε!!! πο.

8ιιτποτιιιιι ιπιτ!τοτ ι·οοππτπ ροιιπ!οτππι. ο! !τι!'τει ο!τοπ!ππι

οτειιιτ οποι!οιιι ο!!ο !!ττοτο οπο ποπ ροτοτοπτ ποτιο Με!. επι

Ιο!!ο οιιοοπο ροττο ο!πεποπι ε!ο!!!! οτο! πιοπ!π τοτπιπ π!τ!

οοτοπιιτ! !ιι οπ!πε ο!τοπεοτ!ρτ!οπο οτο! οτο!! οτ !!!τοτο το!οε

Βιιτοοοιιπε Βο! πω!!! Πο!! 8πιπ!ποο. Ιπττει ο!τοπΙππι ποτο

ο!ι·οο. π!οτππι γπιτιο!ποπι απο! οποπιιιπ ο!!ο !!ττοτο οπο ιιοπ

ροτοι·ειιιτ !ιοιιο Με!. $!οπτ !ιι οο ροτ οπιπ!ει ω!!! οτ !οο! οτ τι!

ο!ι!! ιιππ!το πο! ποτιιρτο ιιτοτοτ τοττο !!ττοτ:τιπι πο! ε!!!ο!ιοτιι

τ!τπ!ππι οοπ ρπιιοτππι οτ Μο οοιιοπ ο!ιτοπ!οτ!οπ!ε πο! πιο

!!οι·!ε !οοτπτο τ!τπ!οε εο!!!οοτ !π !!ττοτειο οτ !!ττοτειο !π τ!

τπ!οε ροτπιπτειππο. οιι!ιο!ειπτπι !π ιιπ!!ο ρτοιπιιε πιπτπτο. ιιπ

οποπ οιιοπιιι!πιπ οοττο!ιοτπππππι !ποεπ ποπι!π! Ροπο!οτ!

νοποιοο!ε πο θ!τπτπ!ιιο Ιοπιιοποπι ροτοετπτ!ο οπΙιεοτοιε!.

ιπιτι!!! *.

τ'αττιι, ο οοιιτο πο! τω!!! π! Β.ιιιιοοιτο το π! δοι·τι!οοπο οοι·.το

ί! οοπιπιιο το δοποπο, ο ρτοιπο.τοπ οι ρποποιοπτ'ο τω·

π! !ε!! μπω, το.ττο οπο ιιιοττοτοποο ί! ρίοπο πο( του ιιιιοοο

ι·οοιιο.

(ΗΜ, Ν! εοττοπιπτο).

Μ!! Ιτοο!! Ατο!ι!ν! π! Εοττο π! Τοτ!πο, τω. Απ. ρτοπ.

Επττπ!π πο!ι!τοτππι Με! 5πτπ!ποο,

ο!οπτ πειτο ο! εο!ιιοτο τιτοιπ!ε!τ οοπιπιπιι! !ειιιπο.

οποπ! οτο πιο εο!ποτιιπτ πο! οοιιποποτππτ ο!ι εο!πτ!οποπι

. οπτιτποτ πι!!!ο ιπειτο!ιοτπιπ οπτιο ροτ πιο οπ!ποτππτ ποπι!τιο

Ι !ιιιροτειτοτ! τ!) οτ οπιποπι ο!!πιτπ τιοοπιι!ππι οπο!!! πι! οτα

οτοποτπτιτ οοποπ!οο οοπιιπππ!ε Ιοπιιο οππι οπιπ! !ποτοπιοπτο

οποπ !ππο οοπποτιοτπιιτ. Απ ·τοτππι οο!ποπι !π ιιτ!πιο πεοοποπ

πιοο !ιι $πτπ!ποπτιι οπτοοποπι !π τοττοπι !!!ειιπ ποοοοπποιπ

πο! ιι!οποτ! πο!!ο !ιι Βιι!ο!ε οοποπ!! ιιπ! π!! οποο οοποιι!οο

οοπιπιππ!ο ρτοτιτοτοπ οοποτ!τιιοτ!πτ. Ιιοο οπτοπι_!π οπτο ειτ

εοπτο ιιιοποτ!ο πο! !ειρ!π!!ιπο ρτοο!οο!ο. ιιπ! οοτ!οο πο! ροπ

τι!ο εοτ!ο!ε. !ιι οιιο @Μοτο !ιοπο οοοπτ! τω! ποπ!!! εορτο

π!οτ!. !!οτππι το οπ!πτο τοο!ροτο πο!ιο!ιππτ !ππο οτοπ!τοτοο

οι!! οποτιιιιτ !ιι πο!ο!ο. 8! πιο ει!ιοο!ποτΞπτ οτοπ!τοτοε πιο!

πο ττιπτο ο!ιεο!πτπο. οτο τι οοπιπιππ! Ιτιππο. !ιιιοο οπιπ!π .

τοοτ!ο οιιοτοοιιιιο!!ε οποιι8ο!!!ο !πτειπ!τ ποπι!ππο το! Βοτο=

εοππο !π ρτοοοπτ!π οτ τοοτ!ιιιοπ!ο ποιπ!τι! νοοιι!ε ορ!οοορ!

Βοιιοτο Μοτο ο! ρι·οο!ι!τοτ! Ιπποιι!ιι οι!! τοετππι οπτιππο!!ο

τπιπ τοοο!ιππτ. Ατιοο!ι! οιιοοπο το !.ο.οπ Ατ!ιοτοπε!ο. Επ

τιιτιι!! πο θπππο!!. Βιιτοεοπ! το 8οι·τει. Εοποτοπτ!π! πο Βοττει.

Εοπετοπτ!π! ‹!ο !.ποπ !”τπττ!ο ΙΙοο!!. Ποποτοπτ!π! νομο! οτ

Ατιοο!ι! το Ι.ο!!ει. οι!! εορτοιπ $οτπ! πτ !πτειπιοπτππι το!;!ππι

ιι!οπτιτ!ο !ιιιρ!οτοπτ. τειοτ!ο ειιοτοεοποτ!ο οποποο!!!ε οποιο

οποτιτοτ ετοτ!ιπ !ιι !ιπιιο πιοπππι !πτοποτιιτιτ. Εοο Μπι! ππο

ετππο!ιο οτ !τι!ιοτει!ιο ε!τιο οππι! τττιππο ο! οιιιπ!!ιπο πιοπ!π

οπ!!ιπε ροτοτο π! ροοτππι οποπ ποπι!ππε το!! Βοτοεοπιιο

Ιππποπε!!ιπε πιο!! ο!ε ιιοτ οπιπ!ο. ο!ιοοτποπτπτ. ποο οτο !ιι

Μοτο ο!πο οοπε!!!ο πο! πεεοποπ οποπ ρποτππι !!!ππ ποπ

επιτπτ. ιιπ! !π ει!!οπο π!πι!ιιππτπτ. ιιοο οποπ π!!οπ!ο Μπα!!

ροτοετοτοιιι 8πτπ!ποο οι!! !ιιπο ο!πι!!!τοτ ροτ οπιιι!π ποπ το

ποοπτ. οποπ τοοτππι τοοτππι οο! Ιπππο !π οορ!τπ!ο Βιιποτ!

Ι.ιιπτοπτ!! ειιιπο τπ!!!οο!ιπο οοπτοε!πιο εοι;ειΒοο!ιπο οποττο

οοιιτο ποο!πιο π!ο εορτοτπ!ιτ!ε_οτ !ππ!οτ!οπο τι. Βπιιο ποιο

ε!ιι.!!ο πο Βιιεττο. Αποο!πιο (!οι·τ!ο οοιιοπ!!!ιπο τι!πο!τοτπιιι.

!πποπο πο νο!τιι. Ε!!!ρο το !.ππι!ιοττο. Ιποπο Βοτιτοτπο.

Α!!ιοτ!οο. Βοποπτιο πο Μοπτο. Αιιεο!ποπο πο Ροττο. Οττοτ!ο

8οτ!!ιο. Επτ!οο Απτ!ο. Υπ!!!ο!ιιιο Απτ!ο. !ποοιιο Τοτιιο!!ο.

Βοποτ!ο πο Μειτο!ιοτο. !.ππ!τοποο Βειοοπιο. Ν!οο!π ποιο.

Αποο!πο το !!!ιοτο. Ο!ιοττο νεπεπιπτ!ε. Νπ!ιο!!οτο. Επτ!οο

Μο!!οπο. Ρειεοπ!ο Ε!!ο. Βοππ!ιοπο θπ!!!ο!πιο. Ει·!ερ!πο. Ετο

ποιιιοπο. (!ππ!!ιτπο. Α!ποτιιιιτ!ο. Ππ!!!ο!πιο Ετ!ερ!πο. Βο!π!

ποπο Εοτπο.τ!ο. (!π!!!ο!ιπο πο Επιιπ!πο. Βιιοπιροττπ. Ιππ

!”τοποο (Μοτο. Α!!τιοτ!ο πο Ροττο οτ Β!8οτο Ιππ!οο ιιπ Μο

τοοτ!!ιπε οοπποοει!!ο οππι ρ!πτ!!ιπο πιο οποο οεεοτ π!!!!ο!!ο

τιοπι!ππτο. !ιι οποτππι οπιπ!ππι τοοτ!τποπ!ο οτ ρτοεοπτ!ο οοπ

επ!οε οοπιπιππ!ε Ιπππο Β!επο!πε. Βιι!ποιοππο νεπειποτ!ε. Ρ!

οππι!!!ππι. ιιιειτο!ι!ο πο !!ο!τει. !.ππίτοποπο π. Α!!ιοτ!οο ιι!ττει

οο!ιιτ!οποπι οποπι ρτο οπο!! το8ο !”οοοτπιιτ ποπι!πο ποτιο

ι·οτοι·! ο οπιιτποτ πι!!!!ιπο πιειτο!ι!ε πτοοπτο!ε. ο! πΙττο οιι

τιοπιπιο οππο τοοοτιιπτ !ιι- τοοορτ!οπο τοο!ει οτ !π @πιο

οποπ! ρτο !ρειο πεοπο Βειτπ!ιιοοιπ ιιι!εοτοπτ οι !πι·ειποτιιιιτ

(τ) Ι!!ιοττο 0ιιποο!!πτ!ο τ!ροτ·τει πο!· οπο! Απο!! !! π!ο!οΒο τινπτο

πι! Βτιτ!ποπο οοπ Ροποτ!πο Βιιτ!ιοτοειιπ ροτ οττοποτο τ!!!πι!οτιο π! ρο

Βιιιιιοτιτο πο! οποτττο τιι!!π πιπτο!ι! π! τιτοοτιτο. Μι! ποπ τινοππο!ετ ρο

τπτιι οοτιοοοπ!το, !! οοτιιπιιο π! @οποπ ιιοιτιο ροτ !π! !ιι ρτιτ!ον!το εοττιττιιι,

π! επ! !τι οποειτ' τιττο Βσιτ!ποτιο ρι·οιτιοττο Μ τοοτ!τπι!οτιο πεο!οτιιο ο!!ο

ιι!ττο εοπιπιο πνιιτο !τι ρτοοττιπιπ ππ!!ο στοοπο οοπιππο.

(Θ) 0!ττο !ιι εροε:ι οοοοτοπ ροτ !ιι οροπ!2!οιιο π! ποπ ποπιο π Βοτ

ποοπτι, Ηττα! τι τ!ο!ι!οειτο π! Βτιτ!οστιο, ο! Το οι!! οοππο πο!!ο ιι!ττο επειτα

ο!!ο !! οοπιπτιο π! @οποπ ειναι πονπτο οορροττειτο με! τ!οον!ττιοιιτο

ι·οο!ο πο!!ο ετοοπο Βιιτ!οοτιο. Α! οπο! ρτοροο!το οοοοττο ποτειτο, ο!!ο

ρτ!τππ ιιιιπιιτοπο π Ρπν!ει, πονο π!πιοτπνιι !'!ττιροτπτοτο Ροποτ!πο Βιιι·

ΕΝ) ΒΒι.ο80|1Πε Βθἰ εΙ.ΜΜ Κω $ω.ώ"00 (ΜΒ.) ω"ΠΠΠΜ σ !ιπτοειιιι, Πττοτιο νοοοονο π! 8. Φωτο (!ιι 8πτποοπιι), Ρ!!!ρρο Μιτου!.

Η

Ιπιιπο ππο πι!!_!ο πιειι·ο!ιιιι·ιιιιι ιιι·οοπτ! οτοπιιιοιιι ροοπιι!ιιπι

ο Βποτιοπνιι!!ο Β!τ'οτ!ο, ροτ ο!ι!οποτο!! !! τ!το!ο π! το τι !!ινοτο π!

Βπτ!εοτιο π! Λτ!ιστοπ @απο 0ο πο. Επτά., !!!ι. Η, οπο. 938). @Μοτο
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ΜΜΜ εοοτοεο.ιιοιιο οσοσττοιιιε οσοσ ιιισισειιισιιι ιρει Μιιιιιιο

τοει ιιιιτοιο ιιιιιιο οσιιιΒοσιο.ο οι Μοο ΜΜΜ οι! οιιροιιοειε

οοιιιιιισιιιο οτιιιιιιισιιι. οσοι! Μιιιοιι ιιισισσιιι οι οσο.ο οτι

ροιιοειο οσοι ιιιοτοσιοιιιο οιιοιι ιιιΜ οοιισοιιοι·ιιιι. Μιιιιιισο

το; Βιιτοοοιισο Με ιιι εσρτο τοοιιισοτο ΜΒΜ.

Μο ΙοιΜιιιιοε ιιοΜτισε το8Μσε οοτιροι.

Μο @ο $οιιοιο Ισοιο εσιιοοτιρει.

ιΧιινιιι ιιι.

Οιτιο, ο Μοτο άοιιοο!ίοιο Μι ιιοοιιι οοπιτοιιι οτι Βιιιιοοιπιι

το οι δοτάοοπα , Μοτο Μιτου τι οοπτικιο , οικιπιο οοτοο

ρατοοοἰιί οί!ιιιιιιΜ ιἰί θοποοο ω. -

(ΗΜ, ιο εοιιοιτιιιτο).

Βιιι Βο8ιι Ατοιιινι οι (1οΜο οι Τοτιιιο, ω». Απ. ρι·οο.

Βοιιιισιτι οοιιιιιισιιιο οο! ιιιιτοτιιιιι Μοοιιι οι οοριοιιι ιιιιιΜ

οοοοι.ιιιιιιιι οτοοιιιι Με ιιΜτοιΜτστιι ιιι. ιιι. Μ Ιιιιτοτσιιι τα”

οτττοσιι ιιιιι. Μιιιισιιι Βιιιιοιιιο Λστιο Ιιιιτειτσιτι Μοοιιι Μ

Μισο. Βοιιιισιτι θισιιιοιιιιι Βστοιιιο οι ΙΜσιο Μειιιοσιε ιι

Ιιτοτσσι Μ Μισο. Βοιιιισιιι θοτοοιιιο Μ Μιοιι. Ιιιιτοτσιιι

Μαν. ιιι. ΜιΜτ. τσι. Ποιιιιιιιιι Οιιοιιιο Βοιιι ιιιιτιιτσιιι τ..

Ποιιιισιτι θσιιιοιιιιι Μ νιιΜιιιο Μ Πτσιιιοιιιιι Μ Νιετοιιο

ιιιιτοτσιιι οοοιιιιιιιιι. Ποιιιισιιι Βιιιιιιοι ΒΜιιι ιιιιτειτσιιι οι.ιιιιιιι

Μ ιοτιιο. Βοι:ιιιιιιιι Μια-οσοι νοιο.ιιιοοιιι ιιιιτοτσιιι ι.ιιι Μ.

τοΜιο. Βοιιιισιτι Νιοοιο Βοιο ιιιιτοτσιιι :Μπι οτοοιιιι ιισι οι

ιιιιτοτσισ ιιι.ν Μσσοιιεισιιι. Βοιιιισιιι ΒοΒοτιι Μ Μοτιιιιοιο

ιιιιι·οτσιιι ιιιιι Μ ΜΜΜ. Βοιιιισιιι Βοιοιιιι ιιιιτοτσιιι ιιιιι Μ·

ΜΜΜ. Ποιιιισιτι ιιιοοιοι Μ ΡιιΜεσο ιιιιτοτσιιι τοσοι. Ι)οιιι

ισιιι θιιοτιι 8οσοτιοίιοσο ιιιιτοτσιιι ι οτοοιιιι στο. Βοιιι

ισσι Ιοιιοτιιιιε Μοτο. ιιιιτοτιιιιι ιιιτιιι ιιιιισοιιοισιιι. Ποιιιισιιι

θιιοΜι Ψεσειιιοτιο Ιιιιτ. ιν. Ποιιιισιιι Ιοιιοιιιιιε Ριοιει ιιιιι-ω

τσιιι νι ειτοοιιιι.Ί)οΒιισσι θιιοΜι $ριιισιο ιιιιτοτσιιι ιιιιι Μ

ΜΜΜ. Ι)οιιιισιιι Ριιιιιρι Μ ιιιοΜ ιιιιτοτσιιι ιιιιι οι ΜΜΜ.

Βοιιιισιιι Βιοοιιιο ιιιιτοτιιιιι τι". ιιοο οοισοιιΜ οσοι ιΜ.

οσοιιΜοσιοιισιτι οοισιιιισο Μιιιισο ιιιιροτιιιοτι οιιΜιιοτ ιιιιιΜ

ισοτοιιοτσιτι. ιιιοοιιοΜ ιιοο τιιοτιο οτττοιιιι_ Μι ιιΜτοιιοιιι

οοιοιιιο ρτο οοιιιιιο ι.νι Μιισοιιοιιισο. ιιιιοιο.ιιι σο· ισοτοιιο

ριιτσι ροιιΜι·ιο Μ ισοι·ιιιιο ιιιοιοοιιισι.ο Μ ΙΜιιιιΜτιοοιιο ρτο

ιιιοτοιιο οτ.<τοιιιι. Μ. ειιιιιιιιοτ ρτο ιιιοτοΙΜ οτοοιιιι οοιιΜο

ιιι.νιιι. Ι.σο. Μ Ριοο σοι ΕΜ. Μ ΡορΜ ιιιιτιιο στι. οο!. τι.

Μ ιιιιροτιοιιιισο οοιιτιοε ιιιιιιιιι Μ οιιιιιιιιο. οι Μ οροτο οιιτι

σο! ιιτοοιιιι οσοοιιο οτιι Μιιιιστ ισΜο. ορτοοιιιιιο Ιιοιιοιιοτιο

τσιπ οοιιιιιισιιιε ισ οσοιι οσο ιστοιιιοιιιο οοορτοιΜοστιιστ

Μιισο σΜοτο. '

ΑΙΜ Ριοοοιιιιιισο ειιοτι ριιΜιιι ιιοο οιιοισρισσι ττειιιοοτιροι

Μ οιιοιιιριιιιοιισι Μι οιιιοιιιιοο ρσιιιιοο Ιοιιοιισιο ιιοΜτιι ιιι

ιιωιο οιιοιισιο, Βιιτιοοιιο ιιι ροτοοιιιι οι ιτειοϊοτι :ΗΜ ΜΜΜ Μαι οι

ΡιιιτΜ ροτ τιοονοτο Μιιι'ιιιιροτοιοτο ιιι ιιινοΜιιστο Μ! ιιιιονο τοειιο;

ο ισ οιοοοιιιριιΒιιοιιο Μ οσιιιιτο οτειιοτι , ο Μο ειστοοοιιοιιΙτι οοιιοτοει,

οιοο Βιιιιίτιιιιοο Α.ιισοτιεο, ΡιοοιιιιιιΒιιο, 0ιιΒιιοιιιιο Βοτιο, 0ιοιιιιΜ Μ!

Ωιιιιιρο, Βιροτιο, ο εστω Ι.ιιιιοοιιοο. οσιοοι τιιοτιιο τι 0οιιονο ειιΙιο

ιΜνι ορΜιιιοΒιι Μ! οοιιισιιο, ο ιιι ι·ιοονσιο οοιοιιιιοιιιοιιιο ιιιιο ΜΜτοο

Μι οοιιοοιι ΜΜΜ τορσιιιιιιοιι. Ε ιιιιοιιιιιοτιτο ισ ιιιοοτοιιιιιο ιιοιιο οιιιοοιι

οι 8. 8ιτο οοιι σιι τιοοο τΙΜιιοιιιιι, οιιο ιο Μοέεο οοιιισιιο οι Οοιιοντι

ι'οοο ειρροοιιιιιιιοιιιο Ιονοτιιτο ροτ ιοι. 0οοοτεοτο ροτ “πιο οιο ιιιοιιο

ΜΜΜ, ιο οιιιιιι σο! ρτοοοιιιο :πιο οι τιιοοιιο οιιιο ιιι τ·οοεριιοπο ποια

οι Βοτιοοτιο.

(ι) @ιιοεΜ οιιΜο ο ονιτιοσιοιτιοιιιο στι' ορροτικιιοο ο οοιιιριοτιιοιιιο

Μιιιι οοι·Μ ρτοοοοοιιιο, Ν.° Ι.ΧΧΥιι°.

οσο ροιιιιοΙΜιιι ειδιιΜ Μο ρισιοιιοο. ιιι οοο ιισοτσιιι οι·Μ

οοιιιρΜ γιτιοΒο ιιιοσιι οριεοορι τριτο οιτοσισιιι. Ισ οσιιιο·

οιτοσσιοοτιριιοιιο οπο! οι·σιι Μ Ιιτιοτοο Μιοτι. Μιισοιιοιε

Ατοιιιοριεοορσο. Ιιιιτο οιτοιιισιιι Μπι σοτο οοτιρισιιι $οσοισο

5γισε. ΑΒ ιιιΜ σοτο ροτιο οιιιοΜιιι ειδιιιι οτοι ίοτιιΜ οι

ιιιΜιιο. ιιι Μισο οιτοσιιιοοτιριιοιιο Μο: οτσιι Μ ιιιιοτο Μ

ιοο. ΟισιΜιο Ιειιισοιιοιο. Ισ οΙιοτο σοτο οιΒιιιο οτιιιιι εοιιιριο·

οιι οσο. ριιτιο Μο ιιιΜιιο γιιΜΒιιιοε οσο οιοσιοοιιι ιιιτι οι

ιιιιοτοι ιιισιιοτιο. Ισ οιιισο οιτοιιιιιοοτιριιοσο οτειι οτσιι Μ.

Μοτο Μιοε. ΕΜ ιιιε Βιιτοοτσιιι ροι·ιιοτ τοΒιισιιι ρορσιοτιιιιι

Μ· ιιιι'τει οιτοσισιιι οτοιιι οιιο Μοτο οσο οτοιιι Μιιιοτ οοο

οσιιοοιιιο Μισο ιιοιι ροιοτοιιι ιιοιιο Ιοοι. Μι Με οσοσιιο

ροΜο οιιιοΜιτι ειΒιιιι οτοι ΜΜΜ ιοτιιΜ σιτι οοτοιιΜι ιιι

Μισο οιτοσιιιοοτιριιοιιο οτοι οτσιι οι ιιιιοτο Μιοο. Βοτοεο

οσο ι)οι ΜΜΜ τοιι 8ειτοισοο. Ιιιιτο οιτοιιισιτι σοτο οιι·οο

ιΙιοΜιιι γιιιοΒιιιοιιι οτειιιι οιιοΜιιιι ειιιο Μοτο οσο οοιιοσοο

ειιιο οτοσι ιΜ. οσοιι ιιοιι ροιοτοιιι. ιιοιιο ιοΒι. Βιοσι ιιι οο

ο.σιοιιιιοο ροτ οιιιιιΜ σιιιι Μ Μι ιιιοιιιι οοιιιιο σο! Μιτιριο

ρτΜοτ· ιοτιο Ιιιιοτοιιι σοι οιΙΜΙΜιτι ιιισισιιι οοο ριιιιοισιιι.

Μ Μο ΜΜΜ ιιιιτοσιοιιοιιιο σοι ιιιοιιοτιο ιοοιστο. ιιισιοο

οοιιιοΜ ιιι Ιιιιοτιιο σοι Ιιιιοτοο ιιι ιιισιοο ροτιιισ·Μοσο. οο!:

ΜιιιιιΜ ιιι ιισιιο ρτοτειιο ιιιιιΜΜ. Μ Μισο οιιοιιιρισιιι οστ

τοιιοτοιισσιιι ισοοιι Μιιιιιιι Ρο,οοιοιι νοσοιιιοτιιο Μ Πάτω

σιτιο Ιοιισοιιοιο ροιοοΜιιο ρτορι·Μ ιιΜιισ ιιιοο οιιΒοοτιρει.

Ι.ΧΧΙΧ *ί

Βατίοοπο, το το δοτάσοτια, ρτοττιοιιο οι Ποσιουοοι οι ρτοτΙατ

ιοτο ο/|ιοαοο ιιι-ατο, ιιοοίο !”ατοίοοεοουο άι δωσω οιιοπρο

τι! ρτιιιΜιο ο Ια ιοοιιιιοτιο ροπιιβάα ιο δοτιιορπο, οοποοιιτιο

τοπ οιοτοοιοπιο Ια .πιο ρτοττιο.ο.σο, ο [ο μου· οίω·οτο :Μονοί

Μι ιποοποιί Μ! .πιο 'οριο.

' (ΗΜ, ιο οοιιοιιιοτο).

Μι ΕΜΗ Ατοιιινι οι (Έστω οι Τοτιιιο, Μο. Απ. ρτω.

Ασττσιιιοιιιο @πιο ιιισιτιριιοΜιιτ ειιι'οοισε Μ οιΙιοιοτσιιι

οιιιιιιιιο εοιιιροτ οιιοτοεοιι Μιιιιιο οιιιιοοτιιιιι. Νοοοεοο Μι

οσιιιι οσοιιιοσο ιιιοιοτο Μιιοτο οσοιιιι οσοοοροτιι ροοιοτο.

ΙΜ ιΜο οοο Βοτοοοιιιιο Βοι ΜΜΜ τοι: 8οτιιιιιιο ειιιιιοιιιο Μ

ιισοιιεισιιι οοιιιροτ ιιιοτοιιιοιιΜ ιιοοιΜτοιιο ιιιτο οοιιιιιιιιιιι Ιο

ιισο ΜΜΜ οο.οτοοοιιοιιο οσιιιιοοιιιο τρωει οι Ιοιισοιιεοο Μισο

τιιιι Μιιοτοτο οι οτοιιιοριεοορσε οοτιιιιι οιιιιιιοοι. ρτιιιιιιισιτι οι

ιοΒΜιοιιοιιι $οιτιιιιιοο ιιοιιο ΠΜ Μ ειιιο ιτοιιιΜ ιιιιοτ ειιιι εισ

ιιιιιιιιιοτ οι οοιιιοτοιιι οι. σιιιοτισι οοιισοιιιτο ω). Οσοι! εειοι·ει

ιιιοιιισιιι ιροο Μισιιισο Βοκ οοιιιιιισσιιι ΜΜΕ οσοι οΜοτιο

ιιιοοτιρτιο ιιι τοιισσο ροοιο οιιοσ Ιοιιιιοιιοιιισε ιοοιι οιιιοτιι ιιι

ρτοοοιιιΜ Μ ιοΜιιιιοιιιο ιιοιιιιιιι νοοιιιο οριεοορι Βιιιιοιο Ιιιειο

Μ ρι·οοιιιιοτι ιιιοοιιιο Μι ι·οδοιιοι 1οιιισιιι οιιοιιοοιιοτσιιι. Ατ

τοοιιι οσοοιιο ιιο°ι.οοσ Ατοοτοοιιοιιοιο. Ριιτοισιι Μ ΠοιιιΜιι.

Βοτοοοιιι Μ $οττο. ΠοιιοΜιιιιοι Μ $οττο. Ποιιο1οιιιιιιι Μ ι.ειοιι

(θ) Μι οιοοεο ρτοιιιοοοιι οτα ειιιΜ Μο Μ Βιιι·ιοοιιο ιιι στι οιιτο

:πιο οοιιοεοτιιτο Μ Ισι σο! Βιοτιιο ιιιοσοοιιιιο 16 εοΜοιιιιιτο 1104, οο!

€.ισιιιο οι οιειισιιιονει Μιιιο ιιΙιτο οιιιιιιττοιιοτιι νοτοο τι οοιτισιιο οι 0ο

ιιονει Ποτ!. εορτο Βοοιιιιι. Ν.° ΜΟΗ). Μο φιοΜ'σιιιιιιο ιιοτι οοιιιιιτο

οοιι1οιιιο Μ! ρτιιιιο, ο νοιιο Μ Βιιτιοοιιο στι οοοοιι‹Ιο οπο ισιντιιΜτω

οροοιιιιο ο οοριιτιιιο ροτ Μο οιιο ι·ιεσειτοτινο ι'ιιιτιιιιΜ ρτἰπια:ια Μ!

οσο οι·οινοιιοονο οπο» Με νοσοονιιι οι 8ειτοοΒιιιι.
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ττοτι·Εο ττοτςΕΕ. ΕοοοτοιιτΕιιΕ ΥοροοΕ οτ Ατ2οοτιυο ττο Εοτοτ. ουΕ

οορτοοι 8οτιτΕ οτ τιοο Ειορτοτοιιτυτ Ετο Ευτοτυοτ. Εεο Μοο τΕττο

οΕοο οιιιοτ ττουττο οτυττοΜ οτ τοΜτο.Μ οοιοΕτιυο οιοττΕο ουΕ

τιυο ροτοτο υτ ροοτυιο ουοττ ττοοιΕοοο Βοτοοοουο τοουοοοΕΜο

τοοΕτ οοι ροτ ουιοΕο οτιοοτυοτυτ οοο οτο το τοοτο οτ οοοοΕτΕο

οΕοο οοοοιιου ουοττ ροοτυτο Εττυττ ττοοεοτυτ το: Ευ οτΕυυο ττΕ

οιΕουοτυτ οοο ουοττ οτΕουΕο τιοτιοοτ ροτοοτο.τοιο 8τι.τττΕοοο

τοκοι οΕοΕΕτΕτοτ οοο τοοοοτυτ ροτ οιοιιΕο. Αοτυιο Ευ (τοιο

ρΕοοο οιοι.ιιιιιι. :οτι ττΕο οορτοιοτιι·Εο ΕιιιτΕοτΕοοο οι. Βοοουοιοοοττο

6ο Εοοτ.το. Αοοοτιοο θιοττΕο. τοοοοο στο Εοτοτ. ΕΕτΕορυο ττο

τ.οοιτιοττο. Εοι·Εοο ΑυτΕο. ΒΕοοτΕο ΕυττΕοο. Οοοι·Εο οοτΕτιο οτ

ρτυτΕτιυο οτΕΕο οτττιΕτιΕτΕο τοοτΕτιοο οοουοοειτΕο.

ΕΜ τοτιοοοοο οοτοτΕυο τοΒοτυο οοτΕροΕ.

. Εοο ΕΜ Βοοοτο τυοτο ορΕοοοτιυο οοτιοοτΕοοΕ.

τ.ΧΧΧ.

(ττοοοι·ίο , οσ·οτυοοοοοο οτί Αι·οοτοο, ι!ιο!ισοτιι οοο οοο !οττοτο

ροτοο!ί |οιτο!ο οι! οοο!το Ε! τοποτο ο!! απο .ιιτι·οοεοπτο το άο

ιια:ίοιιο |οττο οτα Βοι·ίοοιτο το οτί δοτιιτοοιτο οο! οοποοποο τ!οτ!α

οπο οιοο!ίο Λ!οοοιιι·οο ο!!ο ρο·ορι·ίο βοτίο διΕοοσιοο , ο ο! ‹!ί

τοί [ΕΙΕ ο ιιτροτί , Ε! οικι!ο οττττοιοιττο ο ττο.τοτίττο ροτ οετοοο

ιιο!!ο οτοοοο !οττοτο ροτοιιτί , ο ι!ίοοοί !οοο!ο ροτ οορίο οο!

Γοροοι·ο/ο :τί Ρίοττο Βοττττ , ο το !τίαι·ίαιτο δροιιο.

ςιιοο . . . . . . .)

Ποτ τσιπ τ. ττΙοιιιιιιι. ΗΕοτ. Ροδο., οοτ. 843-48-44.

ΠοΕνοτοΕο ιιτοοοιιτοο τΕττοτοο Εοοροοτυττο τττοΒοι·Εοο τοΕοο

τοτΕοοο ττΕυΕοο. οτοτιΕορΕοοορυο ΑτΜτοοοΕο οτ Ε. ττΕυΕοο ιοΕ

οοτοτΕοοο ορΕοοορυο 'τ'οττοττιοοοΕο οοτυτοοι το ΒοοιΕοο. Νοτιο

τΕτΕο οοο υΕττΕοοο ρτορτΕΕο οοουτΕο οτ τοεΕοοο Εοοττυοιοοτυτο

οοτττΕουοι οοτιΕτΕυοι υΕτοτοιο ροττΕ ττοττοΕ ττοττοΕιιο. οτ ιοτιτΕειοΕ

ορτιοΕ το του: τοτυιο. το οοτοΕοο ροτι·Εο οτ τΕτΕΕ οτ ορΕτΕτυο

οο.οοτΕ οοιου. @ο τυ‹τΕοο Βοτοοοοο ‹τοττιοι·οο υτοοο ουοτο απτο

τπτ Ευο:ιοοο τΕΕο τοΕο. (τ) οτ ο τΕΕοο οοτοο :το τειουοτ. τιτοτιοοο

φοιτ ΕττΕο τοιοο ουυι υοτυοτειττο Μιιο ττο ττοοοο Ατοοτιυτοο

ιουδοτο οοο τοοΕοο ττο Μου ττοτΜτοο. ττοττΕο οτι ττοοιο ότι

οιτιου ττουΕττο. ττοοοοΕ. ουιο οοττοο. ουτο οΕοΕοο. ουιο οοτΜο.

οτ ουοι οοτοΕτττιο. οτ Εουοτοο ουοτ οοο ιιοοιοιιοο ττοοοοο τιοτοΕ

οοο. Μοτ. ρυτΕεο. οτ Εοοοο τΕΕοο. τυοτει ρυτΕ8τι οτ Εοοοο τΕΕοο.

οτ τ). οιοτττΕ. οτ οιΕοτΕ ττο ΜοΕυ. οτ οοοοιιΕ ου ττοττττοο ττοτΕ

τοττο. οτ Βοτο ροττο οτι οιυοοτο. ΒΕειττυ οιυοοο. οτ Μοτο το του

Βοτο. 5ΕτοΕοοο Εοτου οτ Οττειοττιι ου ττοττΕ. Μοτ οοοτΕ οτ Εοου

τΕΕυ οτ τ.οττυο σε Εοοι. υοοτΕ. οτ τυτ ττο ΜοΕυ. οτ ΜΜΕ τιΕτοττυ.

οτ Εοο1. υοοτΕ. Ετ ττοττΕο ου 8τιττυ ττο ρτοιιυ ττοτΕου Εοοο 8οΕτοτ

ττουο Εο ιοτιτοοΕοΕ το οιοτουΕοΕ. Ετ Εουοτοο οοττοο οουοτ οοτυο

ΕιιΕουοτο απτο. οτιοτΕΕτ Εττυο ττοοΕο τορυο ττο οοοΕοΕ οοροοΒο

ττυτο :το τοοου. οτ οοττΕο ττοευιοΕοτ ρυοο τιοτυτ τιοΕ8τι Εοοοτο

οοο οΕοοοο. οοο ορυου οοττιυ Εοοοτο. οτ οοττΕο τουοτ ττο ρυοο

οοττοοτυτο φοιτ τοττοΕτΕ Εοοει τοττο ττοι·τιοτοο. Ετ οοο ορτιουτ

ροετοοτοττο οοο ΕυιτΕοο οοτ οοοοτ Ιιτο πιο οοο ττοοΕΕ.;οττυ. οοο

μου τιοοιΕοο τοοττοτο οοττυοι οτ ουοτυ τιοοο οοιρρο τοοτυ.

ΕΜ Βοτυοοοο ττο Εοτοτ ΕυιτΕοο ττοττιοτοο ουτο υοτυοτοττο Μοο

ττο ττοοοει Ατοοτιυτοοο τουοοτο τοΕο τοοΕοο. ττο Μου ττοττ:οτοο.

(τ) 8υοοοοο οι·ο ρτοτιοτιΕτιιιοοτο οοο τΕ8τΕΕι ττΕ ιιι·Ειοο τοττο, τουτο

τΕοο ατο ΡοτοετΕοτι ττΕ τ.οοοο.

Αοουοτιοοιι τΕΕο οοο οτ τπτ τΕΕοο οοοτοο οιττοεοι·. οτ τπτ οοτιοττοο

ιιοΜττοτυιο ουοτυοι ορτΕοοτυ τιττττυτοτο οτι οοοοτοτΕοοο υοιιιιο

το τΕοο οΕυοττΕ. Ετ ουοτ τοοτοο ΙιτΕοιυο Ποιοι. οτ Βοοοτιτ τττοτΕο.

οτ ττοοου μ. οτοτιΕοΕοοοτιο ττοι·Μτοο. οτ ττοοου ττοο τιΕοοοτιο

(το Ετιοοτο Μοτο. οτ ττοοου οιοι·ΕοοΕ οοττειτοΕ ρΕοοοτιυ ττο τοτ

τοττΕοοοΕ οτ ττοοου ΠοιοΕττο τιοΕο ρΕοοοτιυ ττυοοττοο. Ετ ττοουι·ο

ττοι·οο. ΕοοΕ ττο τ.ειοο ττοοτο οουοο ουτοττοτο ττο οορΕττοου. οτ

Ποιο. ττο τ.οοο ροοο ουτοττοτο ‹το ροττΕ ‹το τιοτοοοο. Ατοοοοτ

οτιτουΕΕ ουτοττοτο ττυοοττοο οτ ττο τοοοττι·ο ττοτΕοοιΕ. τοΕοΕ. Βειτο.

‹το Μττυτο ουι·οττοτο (το ιοΕΕτΕ. ΒοτΕΒοοτΕ οοοτο ουτοττοτο ‹το

οτιττΕ οΕτοΕτιοτ. οτ ατο ΕτοιτοτΕοοΕ. ΕτοοττοτΕ ττο οτοειτο τοοΕοτο

ττο τιυοτιτοοοοο ουιο οοττοοοοο ουοο. Ετ φοιτ οτιοτ (Μοτο οοο

τιοοο οοτ ουττοοτ ΕοοτΕτυ ΕοΕοοοτο οειττο οροτ τιοοοττΕοΕοοοιο ττο

ττουο ρειττοιο οτοιιΕροτοοτο. οτ ττο οιοοοο οτιτιοτοο. οτ οτιοοτειο

ττοΕ οοιοο. Ετ φωτ τοιτιοιιτ ττΕοοτο οοο τοειτο οοτ οτιοειτ υποο

ττΕοΕοοοιο ττο (τουτο ροττοιο οοιοΕτιοτοοτο. οτ ττο οοιιοτο οιοτΕο

Εοοττο ττοοιΕοΕ οοοττΕ τοοτιυ Χ.ρΕ. οτ στο ιιι ροτι·Εοι·οτιο. οτ ττο

πιο ουοοοοτΕοτοο. οτ (το οουοοι οτττΕοοο οο8οτοτυοι. οτ ττοοοοι

οτοοοεοτοτυοι οτ ττο ου οροοτοτΕο. οτ ττο του οτορτιοττο. οτ ττο

που οοοΕοτοο. οτ στο οοο.1νιιτ ροτ. οτιοοτοο οτ οιοιιοο οοοοτοο

οτ οοοοτοο ττοΕ οοιοο. οτοροιτ ροτοοο ουοι ΕοΕοο τιοτοττο οτ

ουοι Ευττοο ττοοΕτοτο. οτ ουιο ττΕτιτιοτοο Εο Ειιτοτοο. Ποτ. Ποτ.

Ποτ. ο.οιοιι. τιτοοο. οιοοο. Αιιοο ττοτοΕοΕ .ιοΕττοοΕιοο ο. τον.

@ο ροττυο οροττειτΕυο οοοοτιτοο οτ οοτοτΕυο ουτΕο ττοοιΕοΕ Ε.

ΕυιτΕοΕο ΑττιοτοοοΕο. ουΕ Μο οοτΕροΕ οτ οοοιοτουΕ οοττοτοτο

Εοτοτ. Ευοτυ ρτΕοΕτοοΕυ οιτοτορτο‹τυ ττουο οουτοοτΕου. τοττΕ ουτ

τοττυ αυτο τιυττο ττο οτυτοτιιι. ουιο Μοτο «το οοττο οΕοττο οτι.

τοιτο τιιιττο οοτ τυοτττι. οτ οοτ οπο οιιου τ.ειττυο ουιο ουοτιιο

τΕττοτοο Εοτοτου :το οοτιυττο . τι . τ . τι . ο. τ. ο. ο. . Βοτυ Ετιττυο

οοτ οΕοοετο τοττοο. Βετο τΕττοτοο Εοτοτου .Β.Α.Ε.Ε.Ε.Ο.Ν.τ!.8.

Ε.Ε.Χ. οτ οοτ ουοτυ οΕοου. .

Νο ειυτοοι ουτιοτ οτοττΕοτΕο οιτΕφιο ττυτιΕοτοο οτΕτιτιιτ ρτοοοοτοο

ροτοοτοο τΕττοτειο οοοττΕο οΕ8ΕττΕο ροοττοοτΕτιυο τοοΕοιυο το

τιοτοι·Ε.

ΠΟΠΗ.

Ε'τοιροτα!οτο Γοιτοτίοο Βοτ!ιοτοοοο οοοοο‹!ο το [οπου ο!

ο0οιοιιο οτί Ρίτα, οορρτοοοπτοτο ότι! .του οοιιοο!ο Ποοοοἰοτιο,

Ια Μίκα ιοο!ο ι!ί δοι·ι!οοιιο, τίοοοοπτ!ο οπο: το οοιιοοο

στοπ! αιττοι·ίοι·Ε ττο!το πιοάοοίοιο ατο Μ [Μο ο οοο!ιοτοοο

ο!ττο οίττά, ο ροτοοτιο , ο ιτοοιίιιο!τοοιποοτο φωτο ροτ

/οττο ο! άουτ: θιτο![οιτο.

(ττθΒ, τ"τ ορτΕτο).

Βοτ Ι.υοΕ8, Μάιου Ιτα!ἰαο ΒΕρ!οιπιιτ. , τοτο. τ, μη. 1055.

το οοιοΕοο Βοοοτειο οτ ΕοττΕνΕιτυοο ΤτΕοΕτοτΕο.

ΕτΕττοτΕουο ττΕνΕοο. τονοοτο οτοτοοιιτΕο Βοτοτιοοτ. τοιο. Αυ

ουοτυο.

ΠΕττοΕτοο οτ οκοοττοοτΕο ΒοοιοοΕ ΕιοτιοτΕΕ τουτο ΜιιΕτοτο,

οτ ρΕοτοτο υουυο οεΙ τοιοο ιιοοττο τοιοροτο οοιοροτ οιτυτιο

τονΕτ, ουοττ ουοτυοτ τοοτΕτο τΕττοτΕυιο οουτο οτοιοοοτΕοτΕ το

ορΕοοτο, οτ τοτοΕτοτΕο ουοο τιοοοτΕοΕο οΕο ροτΕυο ουοοτο.

ουειοι ιι:ιΕουοτο οοοουοτΕτ. ΙτιΕ οοΕοι οιοτΕτο τοοειοτυτ τιοοο

τΕοΕο, οτ ρτοοιΕο τιοοοτΕο= υτιΕ οτ ττονοτο οοτνΕτΕο τοτ'υτοοοτ,

οτ τΕττοτΕτοο Εροο. Μετρο οοιοΕ οΕ8οο τοττοοΕοο Ευιιοοτ)ΕτΕο,

οτ οοοοτειοε ροτοονοτοτ. ΙτυΕυο τοΕ οτιυοο ΡΕοοοοοι οΕνΕτειτοοι,

ττυοο Εοτοτ τιτΕτιο οΕνΕτοτοο οοι· οι·ΕιιοΕροτυοι ττΕοιιΕτοτΕο οτι
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ρυτ οιιτυτττ, ουοο οττοιιι οτι τυιροι·ττ ττοοτττοτο τουιροι·ο οιο

ιιοι·οττοττε ιιυιιουοιυ τοοοεεττ, τττιιτο τιουοι·το, οτ ουηιττοι·τ

τιουοττοτο τοι·8ττοττε. οτευοιυ ουιιτυιυο τιουοι·ουοοιιι, ετουτ το

εοουουτττιυε οντοουτοι· οοοτοι·οτυιτ. _

Οοουοοοουτ τ8ττυι· υυτνοι·ετ ττοοτοε τιυροιττ ροι· ττοττοιο

οουετττυττ ρι·οοεουτοε, οτ τυτυι·τ , ουοο οοο οι: υοετι·ο. τοι

ιιοι·τοττ 8ι·οττο οτ τοιοττοτο, οκ οοοετττο τιι·τυοτρυιυ υοοτιοι·ουι

οουιυ.ο, οτ οουοοοτυιυο, οτουο τιοοτιιιυε το τουουυι τττιτ

Πουοοτουτ Ρτε. οτιιττ. οουευττ ρτο οουιιυυυτ Ρτεουοο οτιιτ

τοττο ι·οοτρτουττ τοτοιιι τυευτουι $οι·οτυτοο ουυι οοο οτοτττοτυ

οτ ροτττυουτττε, οτ υουιτυοττυο Τυιιιιιιιι, τ).τι.ιιυιιιι, ΑιιυοιιοΔιιι,

οτ θτι.ι.ιιιιι.οι (τ), οτ οουιυο, οτ οουοοοτυιυο, οτ οουοιυιοιυυε

το τουουω του ρτο οοιιιιυ. οτνττοττο Ρτεουοο ιοοτρτουττ

ρτουοιυ, ουιυοιυουο ροτοετοτοιυ, οτουο τυττεοτοττουουι, οτ

οτετιτοτυυι, οτ τοτυιυ, ουοο τυ Βοι·οτυτο οοτ, οτ ουοο Μυ

ιυιιι οοτ, οτ ουοο τοουο, οτ τυιροττο ιιοιττυοτ, οοτ ροι·

ττυυττ, νοτ ροτττυοτιττ. @οοο οιιιυτο τττιτ ρτο οοιυυιυιιτ Ρτ

εουοο οτνττοττο τυ τουουυι ουυιυο, οουοοοτυουε, οτ ττ·οοτ

ιιιυο ροι· νοε , οτ νοετι·οο ευοοοοεοιοε το ροτροτυυυ1, οτ

υυττυυι τυο οττουτ, νοτ οοττουοιυ οουοοοτιιιυο, οοτ τοοτοιυυε

το τριτο τυευτο, οοο οο τροο τυουτο υττο τοιιηιοιο οουτι·ο

τττιοι·ουι ιιοτυυτοτουι υυτνοι·εττοττο Ρτεουοο, οτ ετ ουουι οο

ττουουι οττουτ οτνττοττ, οοτ ουοτ Πιυοττ'ουτ, νοτ οτττ τυοο

τοοτυιυο, οοτ οττουτ ροιοουοο, οοτ οοο οοοτεεοιυυο, οοιυ

υυιιο τονοοουιυεω, οτ τττιτ ρτο οοιυιιιυυτ οτνττοττε Ρτεουοο

το τουουυι οουοοοτυιυε, οτ οοιιιυο τττιτ οουευττ ρτοοιιο, οτ

οοοτοι·το οοιιουτττιυε τιτοουτε ροτοετοτουι τυοι·οοτουοτ το οοο

οοοετουοιυ ουιυτυυι, ουοο ευρω τοευυτιιι·, οτ ετο ιιοι· οοο

ιιτι·υυι ιιοετι·υιιι, οτ νοιττττυυι το ττευοοτουουι οουουτουι

ρτεουυιιι ρτο οοιιιιιιυυο ρτεουοο οτνττοττει τυνοεττυιυε. (του

οοοτυιυε ουοηυο τττιτ ρτο οοιιιυιυυτ ιιτεουοο οτιιττοττε το

τουουυι, οτ οοιυυε τιοοο οιιιυτο. ρι·οοοτοτο ουιυ ουιιιτ τιιτο

,οιττοτο, ουιυ ουιυτ οπο, οτ ροτττιιουτττο ουτε, ουιιι υιουττ

Με, νοττττιυο, τιτουττττο, οποτε, ροεουτε, οουτο, ουυοι·υοιουο

οοουι·εττιυε, ιυοτουοτυτο, ιιιοι·οοττο, οι·οουττ τοοτυτο, ιιτοοοττο

υττιυε, ιιοτυοττιυο, οτιιιοττο, οτ τιιοτυιοττο, ττιοτουτοτε, ιτρο.ττοτε,

οτιιτετε, οτ τυτττντετε, οτ ουιιι οιιιυττιυε, ηυοο οτοτ, οοτ υο

υιτυοιτ ροοευυτ; οτ ουοο Με τττιυοιυ τουοτιτιουε εορτο

οτοτοιυ οοττουουι, οοιιοοοετουουι, ετνο τι·οοτττουοιυ , οοο

ι·υυιοιοιυυε ιιοι· οοο, οοο ροι· ο.ττυυι; οττοοτυε ρι·τυοορε οο

ετοι· Πτοοιτουο ουτε Βοουιτοο οι υοεττο ιυουοοτο το υοοτιο

ρι·οοεουττο οοοιουιουτυυι ιιτοοετττττ. $τοτυοιιτοο τ8ττυι· τυτιουιυο,

υτ οο οοοτοι·ο υυττυε ο.ιοτιτορτοοουυε , υυττο οτνττοο, υυττο

ροτοετοο, υυττυυι οοιιιιιιυυο, υυττοουο ροι·οοιιο υιο;;υο, ιιοΙ

ιιοι·ιήο ριοοοτοτοο-ττοοτοε οοειττοε Ρτεοιιοο ιτιοτοετοτο, νοτ τυ

ουτοτοι·ο το ,οοο ιιοειτι·ο οοττοιιο οττοοοτουυε ιιι·οοευιυοτ. 8τ

ουτε ουτουι τιοιιο υοεττοιυουοτοτττοτουι τυνοοοι·ο -τιτοοευυι

ρεοιῇττ, ιιιτττο τττιιοεουττ ορττιυτ ρτο ιιοουο. 5ο αιυιιιοεττυ

Μ) τ Ρτεουτ , οτιο Βου -σουοεοοτουο τ'τοοτο, το φοτο @τι οτι υπ

οοοοτο ο ιιιοπο τοι·ιυονο τ'ο88οττο οοτΙο τοτο τυτοτοοεοτο οιυτιτιτουτ ,

τ'υτ·ουο εοττοοτττ ο του οτοτιτοιοτο οερττοττοιιιουτο οοττ'τιιιμοτοτοι·ο Ρο

οοι·τεο, οοο υοττο οουοοοετουο τοι·ο τοττο ετ οοιυρι·ουοονουο τ ουοττι·ο

οιιιιιιοπι οι Τοιτιιοο, οι ΩΛοι.ιΔιι1, οτ Λουουυο, ο οτ 0τιι.π.υιιο, υοτ

ηυοττ ορρυυτο τοττο τ'τοοτο οιο οτιιτου.

(9) Η Βοι·τιοι·οοοει υοιιιτιιο τιοιιοτ τ! :τυο :το Πι;ιεωτο ουσ:: οι Βρο

τοτυ (_οτοουιοτο οοτ τίτυοττουο), στο ιιοΙ τ152 ονοοι οουοοουτο το Βου

οοςυει" του τοττο τυτ.τοοτιμιουτο οτ ΒΔιιιοοιιιο οτ Αι°|ιοτ°06τ, οοτ ροοτιτ

υιοετ ριτιυο οοττο ρι·οεουτο τιιτουοιιοτουο οτ Ρτεουτ ονοο οοοοιοοτο τ!

τττο.το·οτ Στο ,το εοντουττο ο το τυνοετττιιιο οοτΙ°τεοτυ , ιιιοοτουτο το

ετιοι·οο οτ ουοττυο τοττο ιιιοποτιτ οτ οι·οουττο ουττοτυοττ οοτ Βουοιοετ.

τ·'οι·οο τυ Πουοίοι·το οεττ οτ›τιο νοι·οοουυ οτ οτεοτι·ο ο ι·τνοοιιι·ο στο

οτιο ροοο τυιιοιιιτ τοττο τοττο ο @Μοτο εοτοιιιιοιυουτο τιι Ρτιντιι, οτι

τιουτ·τιο τοοεο ου τ'τιτυοεο τ1τττ°οιτττοτο οι Μουτ ο οτ ρι·‹ιντιιοτο. °

  

τ

ι·υυτ οοΒοοεοοτ, οτιιττοτυιιι ττεοο ιιοοτιο, οτ οτιιιτοτυιιι οιο

ιιττιυε ττοοτττιυε ιιοεττι·τε. οι ουτοιυ οοο νοι·τυο οιοοοτυι·, οτ

οτι ουιυττιυο τυντοτοτιττττοι· οτιοοι·νοτυτ ρι·οοοουτοιυ τιι ιιο

οτυουι εοι·ττιτ, οτ ουι·οο υοοτιοο ιιιοτοετοττε ετοτττο τυοοτυιυο

οουι τυετουτττ, οοτιττιτττε τοοιιοτε τοετττιυο, ουοι·υιιι υουιτυο

ευυτ τιοοο : Ττιι·ττττυυο Τιονοι·ουοτε οι·οτιτορτοοορυο, τττττοτυιυο

Βοιυτιοιτςουετε ορτοοορυο, Ποι·υτουυο Ποι·ΙΤοτοουετο οτιτιοε,

Ουι·ι·οουε Ροτοττυυε οουιοε Μουτ, Ιτι·τοοι·τουει ουκ διονυ

ι·υυτ ττττυο τοοτε Πυι·ι·οοτ, Πτοοι·τουο ου:: Βοουιτοο, Μοτ

ουοι·ουε οο Βιοπιτιοοτι, Αττιοττυο οοιιιοε οο ΒττιτυΒου, θο

ιοι·ουε οοιυοο οο Ποι·τυοου, οοιιιοε Οττο οο Ιτυτιοι·οτι,

τττιτουε οο Ηοιιυτυοου, ττυοιοτιοι·τυο οο Πυοου, Βοιτοτουε

οο 8οοινουτιτυοτι, ΙΙουι·τουε υιοττεοοτουε οο Ρουρουτιοτυι,

Ποιυοιοττυο ατο Μτυιιοοιιτιοι·οτι, τ]υτιοουε Ρτυοι·υο, Μουτ

ρτιυε Πορττοι·, ττοοι·τουε θοιιιοι·οι·τυο, Πνοι·ιιοι·υε οο Βουτ

τιοιιοτι, Ενοι·οιουο οο Βουιυτιυι·ο, Βοττοτουο οο 8οοιυροι·

τυπου, οτ οτττ ουουιρτυιτιυτ.

Ι.οοο τ· οτευτ.

Βουι. Ρι·τοοι·τοτ ττοιιιουτ τιιιοοιοτοιτε τυντοττοετιιιτ.

@ο τ]τιι·τεττουυο οο.υοοττοιτυο ντοο οουι. Βοτυο.τοτ Ποτο

ιιτουετο οτοοττ Ιτοττοο Ατοτιτοοοοοττοιττ ι·οοοουοντ.

Αοτο ευυτ τιοοο ουυο Βουιτυτοοο τυοοτυοττουτο ιιι. ο. ι.ιιν.

τυοτοτ. του. ι·οουουτο οουιτυο ττττοοι·τοο Βοιιι. Ιυιροιοτ. τυ

ντοττε.ετιιιο: ουυο ι·οουτ οτυο ιιιν. τυιροι·ττ νοι·ο κι. ου. το

ττοττοι·. Ποτ. το ι·οΒοττ ουι·το ττι·ουοτιτυιττ Η ττοτ. υιοττ.

τ.ΧΧΧΙτ

Βοιιιεοιπιτ Π, το οι ΐοι·ι·οο, ρι·οοιοττο ο! οοιιιιτιιο οι δουουα

τ! ραοοιιιουτο οι το οιτοιιιττο το τοπτο πετσί , τιιττοουο

οτί ρι·οοτί τουτο το απο οί μου” οο'Ριοιιυτ, ο οῇιρτΐτ

ο οτιοτομι ο” τιιτροοιτ·ο ο οιτοστί υττίπιτ οί ιιοοο:ται·ο πιο

οτυοίαττο ?'υπ·ίταιιο, το ποπ .αυτοί ο σουοοιιτττποπτο οοτ

σωστο οι ττοττο τουιτττιο οτ θουουα, οσοοκοαιτετο τιιοεσο

οί θουουοοί το τίτιοπι πουοοίοοτουο, ο το οίωτο:.το :τοττο

ροι·.τοσιο ο οφ οι·οι·ί το τοττο τ! .του ι·οουο.

(ιιοι).

Ποτ Μοτο Αι·οτιτντο οτ (τουτο οι Τοι·τυο, Πτι. Ιοτ. ,

μη. 100 ν. (8)

Ιυ ιιουιτιιο Βουιτυτ υοετττ Ιτιοευ (ττιι·τεττ οιυοιι. Αιιιιο οτι

τυοοτυοττουο Βουιτυτ ιυτττοοτιυο οοιιτοετιιιο οοιιοΒοοτυιο εοκτο.

Εφ Βοτυοου Τυι·ι·ττουυο τυοοι τυι·ο οο οουοτο ττοτ ουου

8οττο, υυοο ετ Ρτοουτ υιτοτιτ οοτ υιοτε τιοιοοττιυο ευοι·ιοιυ

τοοοι·τυτ, οτ τουυοιιοοε οοιιουτοε οοιιιυυτο, οτ οοιυυιιο Ιο.ιιιιο

υοε τιιοο οοτυυουοττυτ, οοο οοτ υιοτ τιοι·οοοε τυτι·ο ουυυυι

(3) τ! τουσ Ιιτι·τοιιι οοττ'ουτ.του τορυτιτιττου οι 0ουονο οοο οτντεο τυ

οοττο νοτουιτ, οουιο οτ Μονο οοττο ι·οτοιτουο τοττουο υοτ ρι·τυοτρτο

οτ ουοετοβοοοτο ου 8ττιιοεττο οο Μου υττ'Αοοοοοιιιτο οι Ροττετ (ττοο.

Μοιιιοἰι·. :το τ'Ιποτττιιτ οι· Ι·'πιποο- £τιιο.το ΙΙτ.ττοι·. οτ Ιοττέι·οτυο, τοτυ. ΙΙΙ,

με. 85, ο ΟΙατι.το στο.: Ιιτεοπτρτ. οτ ΙΜ!. Ι.ι:τττου, τουι. νιι, μου. 992).

Ι.'υυτοο νοτιιυιο οοτετουτο οοτ Ιτοττττ οιοτιτντ οι (Μοτο οτ 'τουτου, οτιο

το ου πιο οουευττοτο οοτ 1830, ο οοτ φοτο οεττοοετ το αφτο οοτ οο

ουπιουττ ρυτιτιττοοττ :τοττο τοτ ι·υτιι·τοο οοτ ρι·οοουτο (τουτου, ο πιοιιι

τι_ι·ουοοοο, το τουττο οι·ουοτοετιυο οι απτο 474 υυυιοι·οτο ροετοι·τοι·

ιυοιιτο το τουιρο τιι οοτ το οουτττο , ρι·τιιιο τιι ιιυυιοττ ι·ουιουτ, ο οοτ

το υυτυοι·τ οι·οτιτοτ. τ;οιυτυοτο οουι'οττι·ο τι·ουττορτιτο οοτ τττοτο: Ιιτοιι>ιτ

Ιτεοιοτιτιοι Εοττο1τιτιο “που υινιεοΜ που οιιυιιιιΑττιιι πιτ ιτουιι.οιιτ

Ροιτουιπ:ιι 8ιιι.νυιοι·ε οτοιττ1Αυτ Βοιωτοι-ι , οτ εουιι>τιτοτ Ριου Με

Β0ΜΑΝΙΗΜΜΕ Με ττιοιιΔιτυο Ναι: οοι·τττο τυ ι·οοεο. 8ουυο ου Μονο

Ιιτουιιιτιοτο, τω! φωτο, οοι·ουιιοτο το οι·υυοοιιο οοττο οτττττ οι Ποιιοι·υ,

τ 59
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σσσσι σοετοσοσι ,φωτο τσοοστο τσοτττ, σσοτσσι σιτττσιιι Ιτ

τιιοτσσι σοτοσε τσ σιοτοττισε οτε ττοοτσσι τισ ισοτο στιτ

σοτσοττστ τοσο τσστοοτσιιι τσττττοσσσι σοτεστσοισ σοτ σοτ

εστσοτο τοοτοτιι οοσισστ τοσσο οστ εσσ οοι·το σσσοτσ, στετ

στο στο τοιιιοσεοτττ; οτ σοτσσο ιισιι σοτσιτττοσι οττοσοσι Ρτ

εοσοτσιιι ιιοοσοτοττ το τσστοοτσ τσττττοσσ στετ ττοοιιττο οσιι

εσττε οοισσστε τοσσο σοτ οοσεστσισ τοσσο, τοσσοσεοε σοτο

οτ οσσεοσσιοσο τσετ σστσοττστ εοτσοε τσ τοτισε οτ σοτεοστε

σοοσοτοττ σοτσιτττοσι τσ τστο τσστοοτσ τσττττοσο ετσο σττσ

σττοτσ. Ετ ετ οστε οοε τσττο τσστοοτσιιι τσττττοσοσι σττοιι

σοτο τοσιστοσοτττ, οστσσοτιο οσε Μσο ττσο. Ποο εοοτοιιιοσ

τσσι στιιισιιι τοσοτισ Μσο ττσο ετσο ττοσσο. Ποο τττσοσι

ιιοοτοσιοστσισ ττττσε ισοσε οστ τοσοτιττ τοοσσσι στοτοτ, οτ

τοοτοιιι τστοτο οοιιτττισ |ιοσιτσοε Ιοίοοο τσττττοστ τσστοοτσε (τ),

οσοε οοσεστ οοιιισστε τοσσο, σοτ οτσε οοττσε σσιιοτσε σο

σιτσοττσι οσοετοτττ, οσοσ τιοιιο στοστοτοσι οσσσοσττοσοτσ

τστοτ ισο, σιοσεοσο τιοτοσοε οτ τοσσοσεοε τττιιιοισ στο σσεεο

τστσ τοσισοτο τοσοτισστ οτ τοσοτο οοσοτισστστ, οτ ιιοσ στο τσ

οσσετττο σοτ τοοτο, οστ οεοοσεσ , οσοσ στοσσιιιτσοτο σοσ

σοσττσ τσσισοτστ.

Ετ οσο ττοτιοττσε εοττστοτ σοσιτστ ιιιοτ τσστοτε Ροτοεσστε

εοττσετ οτ οσσιστοστ.

Αττσ Ρτοοοσττσσε σστοι·τσε εοοττ σοτοτττ τιοο οιιοτσστσσι

ττοεοττσετ οτ οιιοσισττττοοστ οτι οστοσττοο σστιττοσ σιοσσ Βο

τιοτττ εοττστοι·τε σοιιιτστ Βοτιιεοστε τσστοτε τιιι·τττοστ ,ετοστ

τσ οσ στστ οτ τοστ, σττιττ οσσττο σοτ σοσιστο, στοτοτ

τοσο ττττοι·οιιι σοτ ετττοτιοσι τττστσσι εοσ σσσοτσισ οτ τιοο

ττ Βοτνοτσσ τοοοσιιτο οσιτιο ιιοττ'οσσο 1290 οττστο οσττοστο ἱτ τοοτεττο,

σονο οσοττο οτοσσ οοσεοοσοτο ισσιε ποσοι τω· . . (τ) . . σοσιισιτ

ιισιιιιτσιι σιιο·τιισιιι·τ, ο οσο τοιιιοτισο τ 5τιστοπττ, οσο σσ τιτττο :ισοτ

σοιιτο εισσσττοεεο τ'στιτοο οσστο, οτιο οσοστο ετ σοεεοσονο, τσ σοοτο

τοτσ οσο εο σο τοοοεοοτο οτττο σσο οοστο, σοττο οσοττ, στττο τ! τοοτ

εττοτο σοττο σττισο, ετ οσοτσσσοεεοτο τστττ οττ οττττ σττι··ττοστ, τοττοτσοιιττ

ο ποσσ:ττ ιιι ()0ισσΝΙ: ιισστιιτσιστιτ σοτ σιοτισ στ σστοτσ, ο το σοσστοτσ

σοτ τ'οεοοσιτσσο στ οσοετ'οσοτο το ετοεεο 8Λι.νιισσ , ιιοττττστο στο

ρπ·σιτιτιοΙο, ττ οσοτο ττιοοττοσ ττ σστοτο Ιτοττοσστσσ στ Ιττοοοτσο στ εοττ

νοττιο οσο οοστο. τσσοεττ οσστσ ττ τοοτεττο οτιο οσοστο οετετονο, ο ντ

οσοτστιεο οσοσττ οττττ σσοστσοτιττ οσο ττ Ρστοτιοττσ 8οτν:ιτσο στσστοὸ

σσσοττστιτ. Πσο σοτο στ τιιοσο τοοοστο εοττττο εστ οοττστιο σοτ τττιτο

στοο: Γτιτττα αφτο οτ οσπ.ιοτσα ποττ'οτοτιΜο ιτεττιι Βοο.στιι Ωστοσο.

- Ιτ τστσσιο ο στντεο τσ οστ τττιττ. τ! στττσο οσσττοσο τ σττνττοοτ σοσ

οοσσττ οτ οστσσσο στ Ποσσνο σοττο Οτιτοεο ΙΙοτιιοτιο ο σοσττ Ιισσοτο

τσττ, ο τστττ σττ οττττ σοοσοττ τιιτοτστ σοττο οττττι. - Ιτ εοοοσσο το [ο

τοπιο, οοσνοσιτσστ, σοτττ, ουσιστο ιτ'ιιοιστιιτ ο στ στσττεστιτοιιτ , στ

οοετοτττ, τοττο, οσο. σοττο ττντοτο σ'0ττοστο σοτ στεττοττο στο οοσισσο

στ Βοσονο ετσσ ο (τουσ. - Ιτ τοτιο το οοσνοσιτοτιτ, τεττστσοσττ, οσ

οττττ σοοσιττ σο' το, στττιοτστ , τιοτσιιτ , οοισστιτ , οσ σοτιιτστ τσοττ στο

στεττοττσ στ 0οιιονο , οτσο τσ Τοεοοσο , 8οτσοειιο_, £στετοο , 8τοτττο,

Ισισοτσ τ3τοοο, οσ στττο-ισοτο. - Η οσοττο το οοσνοιιοτσιιτ, εττοσιοσττ,

οσο. στοπ τιισιτπι οοι·.ιισο Ι.στιιοατστοισ.-Ιτ οστστο οσοτττ σοττο ττντοτο

στ 0οοτσοστο ετσσ ο Μοστιοσ. - Ιτ εοετο οσ στττσιο τσι·τνττοστ, σιιτττ,

οσο. νοτεσ το σοττο οοοτσοστοτο τσοττ σοτ στεττοττο- στ Ποσονο οτ στ το

σο Μοσοοσ. -Ι τττσττ σοτ σσοσιιιοσττ εοτττττ τσ τσεεσ εοσσ το σιοοετοτ

σοττο τιτοτσειιτιστ, ο οστσστ τσεστττοτοσττ ο τιιστοοτσο το ιιοτστο ο τ!

οσστοσστσ. Ι σοοσσιοσττ εοτττττ τσ σοτο εσσσ τσ τιοτττεετσισ οοτοττοτο

τοτοσσο ο έτσεεο, ο στ τοοτττεεττσο τοττστο , ττοιιτιο οτοσσο εισοτσστο

σοετοττσττ, οτιο εοσσ εοττττο τσ οοττττο ο τσττιστο οοττιττοτο τιστοτττο

στο 1500. Η τιστοτσ Βοττοσστσο τιο σοετο το εσο ττττιιο, ο στοτιτοτο ο

στοστ σοττο τσοοετοι· σοττο σοτ σοοσσιοσττ σοσ το σοτο 180τ, 90 στσοσο,

στ ονοτττ ττοεοι·ττττ τοποσ ΜΜΜ Βιιτιι οι: Οετ:σιιιοσ Ιαιιιισο ρστι·σταττο.

Ι εοτ τττιττ εοτττττ στο σστοτο Βσττοσστσσ :τοσο ετοττ οσσττιισοττ σο οττττ

σοτοτ σοσ εσττττ.στο σοσ οσετ τιοττο, πιο τισσιιο. Ποτ οστεο σοτ τττιτο

σοσ τι εσσσ τ'τοστ σ ειτοτιοεοτιτ , τισ οοοοιτοσο στ οσοτοτιο τστοττιτο στι

σο' στσοτο, ο σσο ο ττο τστσιο στ ετοττττ σοσ τεοττιτσσο.

(τ) Ε σο σστοτο οσοετο εσοοτοτττο σοτ στστοσιοστσ ττοτιτοετσ ο στο

ιιιοεεσ στ οοστσ σοσιτστ τοτοτ (οοπττισι Ιισιπτσσε τοποσ) σο! τοοσσ τστ

τττοσσ, οτττο οσοττσ σοτ ττοττο ο εσοοοεεστο σοτ στστιιτττοστο, σ!ιο το

σοτ Οσοτσιττισσ Π.

(') ττ'σ ττισττοτσ πιο ειτοτιοεοο, οτιο τ”ι·οοτονο ττ ττστιττεστιτο σοτ τσιισ‹ι,

ο τιισττοτο σοτ οσιιεοεσοσιο εισοτιο σισττο σοι·στο.

οοσεο οτιτοστοττσστε σοτ ιιιοττοττε τοοτστο τττστοε εοτττοοτ τσ

ττττοτοο σοτ ττττοτοε τιι τττστοε σοτσισττοιισο, οτ οτοτ στοτστσ

οστοσττοσιιι ετοτττοτσσι στσιιιτιοσ ετοτττσ στοττ τσστοτ Βοτσ

εσστε τσ οσο οτοστ οτι οσο σοττο οτστι οτ ττττοτο τοτοε

τ· Βοι·σεοσο ττοοο - οτι οττο σοτο σοττο οτσεσοσι ετοττττ οτοστ

οτι·οσττ σοσ τσ οιιτοι·τσττ οσοτσιιι οτοστ οσοετ οσττοστο σσο

οτ οσττστ τστοττσε τσττο σοτο τστοττοτοισ οττοστσσι οτοιιτ

σε σοσττ οτοσο σοτοε, οσο οσοετ τιοιστστε στσοτιοιιτστ, τισ

οσσσ οιτοιιιστσσι οοι·τσΜι·οσσσιιι τσεεσ σοσιτστ Ροσ;στοττ

ττοσοοοιιτε σο θττοτστιιο Ιοσσοσετσσι σοτοετοττε στοσττο ιιιοσσ

εστιεοττσετ οτ τοσσιιτ τσ σστιττοοσι τοτσιοιιι.

τ.ΧΧΧτττ *.

Αττο στ μια: οοσσατσ τπτ Βοι·ίοοιιο οισιιιοτι στ Αι·τιοι·οο ο·

το το δοτσοσιια, ο Βιιτίσοτιο Π οισιιιοσ ο το στ τ'οττοε.

μισο, . . . . . . ..).

1ιοτ Ιτοεττ Ατοτιτντ στ Εστω στ Τσττσσ, στο. Ισττιισι , σοσ. 101.

ΕΜ Βοτσεσσ τοσοι: σο Αττιστοο τοοτο σοοοσι ετσο ττοσσο

οτ Μσο ττσο οσιιι Βοτσεοσο τσστοο τσττττοσο οτ οσοι οσι

σττισε οστστστττισε εστε οιιτ σιοοσσι σοοοτσ τιοτιοτισιιτ, οτ το

σιτττο σο τοτστο οτ οστοοστσ ιιιτοτιτ οοσοοεεσσι οστ σσσοτιισι

οετ σοτ στοοτσ οσιτ οτι τιιισοτοτστο Ρτοσοττοο, σοτ ο οσο

τττιοτ οττο τιοτιιτσο τσ τσττττοσο τσστοοτσ, οιιοοσττε ττττε οσο

τιοτιοτιοσι τοτιισοτο ίτσσσοι·ττ (τ) οσοσσοισ στοτοτ, οτ οσ τσοσσ

οσο τσιιο τιοτιοτιοιιι; τοσιτττοσι οοτοσι οιιισο σοσισσσι οσοσ

ιστοτιτ σοτ οσοττοιιι οτι οο σοτ ο εστε οστστοι·ττισε οοοτσττ

οτ οσοοιιι τστοτο ττσοτοε οτ σοσστοοττοσεοε σιοσε τοσσοσεοε,

Ρτεοσσε οτ Ποτεοε φωσ τοοτοιιτ σοοοσι οσοι στοστοτο Βο

τοεσσο τσττττοσο τσστοο, οτ οσιιι εστε, οσοι οσττισο οσοι·

τοσι τιοτιοτιοστ οστστστττισε. Ετ ετ οσο ττοοοτσ σοοοσιτετοιιι,

σοσ οστσσοτισστ τιιο τσ οττοσσ οοσττο οσοι. @στ οστοσι σοσ

τστοσοττστ τιοο ισσσσ, οτοτοιιι οσε σο οσττο ισοο οτ τοσ

σσιιι οτε σοτ οττοσοσ τιοιιοττοτσιιι σσιι σι·οετοτιο, σοσοο τσ

ι·οστ στοτοτ οττσιτ σοτιττσιιι ετ σοτιοσ σοτο, οτ σοεεοττοε οτ

οσο οιιιτοσε στοτοττ τιιστοτε Βοι·οεοστε τσττττοστ, οστ σοσ

τστοσοττστ εοοσσσσσι οσσσ τστοτ Με στστσοτσσι οστ, οτ οσσο

στοστοτοο σο οσττο εσο οιισστοι·ττ, σοσ τοοτστοισ. Ετ ετ

οττοστε τοοοτττ Βιιοττοιιι στοστοτο Βοτοεσσο τσστοτ, σοσ σοτισ

οτ οστ οσοι·τοσι ττττ τοοοτττ οσσετττσισ σοτ οστστοττσσι στο

οσοττο σοτ οττοσοσ τιοσοττοτσιιι, σοσοσ οσοττοιιι στιιιτττοτ,

οι οσ σοοοιιι τοσοοτ. Ετ οτι σοσ σοτο τσ οστοο, σοσ οτο

το τοοτο οοσετττο σοτ οσσεοσεσ,στ στοστοτσε Βοτοεσσ τστ

· ι·ττοσιιε τοσοι: σοτσοτ σττοιιι οστ ιιιοιστιτιισι, σοτ τσττττοσσσι

τοοσσιιι, σοτ οοσττοσοσι τιοτιοοτ, οτ ετ σοτστσοτττ στοστοτιιιιι
τοσο-στο οστσσοτιο οσιιι τοοιισοτοτο τττσσ , Ποτ τοοσσοτοτσσι

τοττσοτο, οτ ετ στοεοτσοτο, οστε σοτττ οττοστσ στοστοτοτσσι

οτ τοοοτο, οσοισ οτττιιε σοτ ιιιο, οστ σοτ ιιιοσιιι σσσοτσσι

σοτοτο, τσ ιισττττοοΜ οτ οτ Μιιο Ιτσο οο στο τστττισε τττσσι

ετ οσοετοτττ οστσσοτιο, οτ τιοο τιοσο ττσο τστσ στιεοτσοτο οτ

οττοσσοτο, οιιοοστο οοστι·ο τοσσοσεοε (3). τ

(9) στο στ 0οσιιοττσ. Η τοεοτσ στ Τσττοε, σοστο σοτ1τοττεοσοσισ-.

στα: Τστι·ττοσσ (εοοοιισσ οσοστ οεεσ στ τοτ Μισο), οτιο εοοττσ "στο

εοστο :στο στ μισο σοσ Βοττεοσο στ Αττιστοο. ` -

(3) Νοτστοττσοστο Βοττεοσο στ Αττιστοο σσιτοο οοοοττσοτο τ Ποσο

νοετ , οεεοσσο οτιο σοτ ισοπσ ο οοττ'οτστο σοτ τιιοσοεττιιτ :πποο οσιιεο

τισττσ σοττ'ττιισοτοτστο Ροσοι·τοσ το τσνοετττστο σοττιι 8οτσοσσο, σοσ στο

εττοττσ σοσ οεετ σο τοιιττ στοι·οττοσττ οτιτιττοτιτ, ο σο ττισττσοτττ _εστοσ

τιοιιιοτιτο σο τστ στστοττ.
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δεσ !δοτοοοπ τπποιτ τπι·ι·ττοποε Μοτο ροοοιιι ετπο τι·οππο

οτ ποιοι Μο σπιτι Βοτιιοοπε τππτοο οιποι·επεο, οτ οιιπι οιπ

πττοπο οπτπτοτττιπο ποτε , πιο πιοοππι ροοοπι !ιοτιοτιππτ, οτ

ιιοτοτττο οτ οπιιιε ποοιπππι, οποπ πιτοτιτ ροι· εποποπι οτι

οο πο! ο απο ποοτπττ, οτ οο8οπι τπιοι·ο ττποτεο οι ποπιιτ

ποττοποεο πιοοε τοπποπεοε, Ρτεοποε, οτ ()οι·οοο, οιιτ τοοτοπτ

ροοοιπ σπιτι ρι·οπτοτο Βοι·ποοπο οι·τιοι·οποτ τππτοο, οτ οππι

οπτε οπτπτοι·τοπο, σποτ οπττιπο 8πο1°τοπι τιοτιοτιοπι, οτ ετ οπο

ττοοοι·ο ροοεπι τοτοπι, τρετ ποπ οπτπποτιππτ πιο τπ οττοπο

οοπτι·ο οποτ. ()πτ οπτεπι ιιοπ τπιοποι·τπτ τιοο ιιιοπο οτοτοπι

οοο πο οπι·το πιοο, οτ τοππππι οτε πο! οττοιιοπ τιοπεττοτπιπ

ποπ ρι·οετοτιο, ποποο τπι·οπτ ρι·οτει· οΙτππ ποτιττπιπ οτ ποτιοο

ποτο, οτ ποεοειττοε οτοπε οπιτοοε ρτοτοττ τππτοτο Βοι·ποοπτ

οι·τιοι·οποτ οπτ ποπ τπι·οποιτπτ οοοπππππι πποπ τπτοι· ποο

οι·πτποτππι ω, οτ οποο ρι·ορτοι·οο πο οπττο οπο. οιτρπτοι·ττ,

οπο ποπ τεοτρτοπι. Ετ ετ οττοπτε τοοοι·ττ 8ποι·ι·οιπ ρω ρι·ο

πτοτο Βοι·ιιοοιιτ οι·ποτοπετο τππτοτ. ποπ ποτιο οτ οοπετττπιπ

ιιοΙ οπτπτοι·τππι ρι·ο 8ποπο, πετ οττοποπ τιεποττοτππι, ποπεο

επειι·οπι πτπιτττοτ, οτ επ ροοοπι ι·οποοτ. Ετ οτι τιοο ποιο

το οπτοο ποπ οι·ο το τοστο οπτ οοποτττο ποτ οοοοποπ, πτ

ρτοπτοτπο Βοι·ποοπ Αττοοιοπετε τοποιτ ροι·ποτ ιιττοπι οπτ

τποιπτιι·ππι, ποτ οι·τιοι·οπεο τεοπιιιπ ποΙ οορττοποιιι τιοτοοοτ,

οτ οτ ροι·πτπετττ ρι·οπτοτπιπ το8πππι, οπτιιποτιο οππι τοπο

ροτοι·ο οτ τοοπροι·πτπιπ ι·εττπετο, οτ ετ ρι·οοοτοτο ποτε ποτττ

οττοπτπ ρτοπτοτοι·πιπ οτ τοοετο, οπο οτττπο ροτοι·ο ροι· τπο

πο! ροτ :ποπιο ππποτπιπ οτ ποττττοοτιο, οτ τιοπο ττπο πο

ρι·ο τπι·ττιπο ττΙππι οτ τριοετοτττ οπτππορο, οιτοορτο οοπτι·ο

τοπποπεοο. Ποο οιππτο τιοπο ττπο τπι·ο οτιεοι·πο.ιο, οτ :ποπ

ποιο ποπιο εοοι·τιπιοπτο πποπ τοοτπιπο Ρτεοπτε (τ). Ετ ιιτ

επρι·ο τιττο ππττο ππτιττοττο ροεοττ οπιοι·ποι·ο, τιοπο οοι·τοπι

τοοτ ρτπιπτιοο πιοο οτοττΙο οοττοοοτοττ.

Αττο Ρτοοοπττππο ποτοττιιο εοοι·τ ροτοτττ τιοο οποπιρτπιπ

τι·οπεοιτροτ οτ οιιοιπρττττοοπτ οτι οπτοπττοο ρπτιττοο οτοτττο

ρτπιιιτιοο ρι·οποτοτο Βοτπεοπτ Μοτο , ετοπτ τιι οο πτπτ οτ

τοι;τ; οπ οποπ οιτοπιρτοπι οοι·τοποτοπππιιι τποοπ ποππτ Ρο

τςοτοττ νοποιοπτο το θττειιπτπο Ιοπιιοπετιιπι ροτοοτοττο οπτι

οοι·τρο:τ οτ ι·οππιτ το ρπτιττοοπι τοι·ιιιοπι.

ΠΟΠΗ! *.

Μτοί!οιιο, οοποο!ο πο!!ο Φοροο!1!!οο τ!! θοποοο, ρι·οοιοττο

ο Βοι·ίοοπο Π, οιππιοο τ!! ?τοποο, π! ροοο!οη!ί οο!ίπο

οποσ, !οο!άουο Βοο·ίοοπο οιππιοο τ!! Ατ!ιοα·οο απο” !ο

ροοο, οπο οοο Μ ποσο οοοπο!ο, ο τ!! ρτοετοι·ο!ίο!ο, .το

ροοο , ο .τροπο ρι·ορι·ίο, οοο:το !! εοοποπσο ροσοπίου·ίο

πο!!ο οοσοο Βοοίοοπο. ο οι ‹·οπτοιιο ο Ποιιουο.

( ιιοο, . . . . . . . .ι

Βοτ Ιτο8ττ Αιττιτντ οι (τουτο οι Τοττπο, το. Ιοι·., το!. τ04 ν.

το ποπιτπο Βοπιτπτ οιιιοπ. Β.ιιο Νπτιττοπο οοποπτ οοτπππτο

Ιοπιιο οοπποπτο τττιτ Βοι·τοοπτ τιιι·ι·ττππο τππτοτ, πτ ετ οττοιιο

τοιπροι·ο Βοτοεοπ τοπιο:: οιτιοι·οποτο ροοοιπ τπτοι· οοε ετο

(1) Βοιττοοπο πτ 'τοπιο οοοοττπο, ποπ τ 5ο” ττοπονο5τ, πιο ο2τοιι

πτο τ Ρτοοπτ, πο' φωτ πο τοπιρο οπτοι·τοτο ονοο οοπττοττο οπιτοττΘν0το

οοττοεοπ2.ο. 8τ νοπι·ὲι τπτοτττ, οπο ποπ' οττο οοι;ποτο ποττο οτοεπιο Βο

ι·τποπο ποπ Νπτιττοιιο οοποοτο πο! οοπιππο οι 0οιιονο (Στοπ. Βοοπιπ.

Ν." Μπαντ οοττ τοσο ο τονοι·ο πετ Ρτοοιιτ το οοοοιτοπο πιοποετιπο.

τιιτοιπ τ'τοοοι·ττω, ρι·ο ροοο ποιο το οοπτιο οππι ττιιεπο

οτ οροτε, πποπεππο οι! ροοοπι τοοιιιπ ι·οπτοι·ττ, οππι τοτε

οιιροποτε τπποπο. Ετ ετ οποιοι: τοτε, οτ στπττοττο πιοο εκ

ροποτε τττιτ ππτπτοι·τπιπ ρτοετοτο ροτοι·ο, ποιοι ττπο τοοτοπι.

Ποπ τοτπιπ επρει·τιιο πτοτπιπ οπο τττιπππι τοποτιο, οτ πιοοε

οποοοεοοι·εο οοιιο.πτοο τπι·οι·ο τοοτοπι , οτ ιιπ οττοο, οτ οὶο

ροκ ετποπτοε οποοοοετοποο οοιιοπτπιπ. Ετ ιιτ τεττπο ρι°0ιΙιἱε8ἱ0ιιτ5

οτε οοοοι·πο οι: ττι·ιππο. Ιιοο τπι·ο οπ οπποτο Ποτ οποπροττο, οτ

τιοπο οοι·τοπι ρτπιποοο ετοτττο οοπιππτο τοπιιο τοοτ οορι·οτιοτοι·τ.

' ' τ.

...τι .Πι -› Η" τ·ν τ

Βοι·ιοοπο Π, απορια: τ!! ?τιιο·οο, ροοικοττο ο! εππο!ο!το οι -

!ι!!οπο οοο.ιο!ο ο θοποοο ε!! [το οίτοστοι·ο το ροοσιο ο

ρι·ορα·ίο .πρωτο τ! ποπιο ε!! .οοσοι·ο οί δοκοοοοί , οοο

ποπ :τοστο οοι!πτο[οττί πο! πιποιοο Ατ!ιοι·οποο (Βου·ί.τοπο

το π! 5'οι·ποροο) πο! !οι·ο οι·οπτ!!, ο π! οοο!!ί πο! !οι·ο

εοποιοο , πἰ|οοποιτπο πο το! οποιο ο ροοοοοσο οοιιτο·ο

οοο!οποπο ροι·οοπο, οοοο!!οοτο ροη) !! οοπτοπο το Ρίσο,

σο! (με στο οταιοο!οτο οπο ρι·οοοποιττο οίτοοπτοπτο.

( ττθ8, . . . . . . . .Ιιοτ Ριοεττ Αι·οτιτντ οι Ποττο οι Τοι·τπο, ΜΙ». Απ., το!. 104 ν.

@ο Βοι·οοοπ Τπι·ι·ττοππο τυποι οοπποπτο τττ1τ Νπτιττοπτ

οοπεπττ τοπιιο ιιτοο τυο οτπττοττο, πποπ το, οτ τποο πππττοε

οππι πιοτε οιτροπετε ρι·ο ροεεο τπποτιο ι·οττποι·ο Δι·τιοι·οποο

ι·οοπππι οοπτι·ο οιππεο ροτοοποο, ειτοορτο οοπιππτ Ρτοοι·πιπ,

ποποο ππτποι·οππι ποτιττππι, ετπο πετιττο ροι·οοτπτο τιιοττπτ,

οπο Αιτιοι·οπετο τππειτ ποτιοτ οοπιππτ τοππο, πετ τοπποπ

οττττ18 :οπο τιοπιτπτοπο πο πτετι·τοτπ τοππο°τϋ). 5τ τοι·το οττ

οπτο οοοετ οπτ τπ τττιτ τπιρεπττε ποττοτ, οτιιο πτπι τπτοιπο

οπο ιποπο, τιοο τοπιο: ρι·οπτοτππι ττι·ιιιππι οτ ετοΙιττο οο

πιππτ τοπιιε τοποτιο οτ οτιεοι·ποτιο, εοτπο τιιιοπιοπτο οπο

τοποοι· οοπιππτ Ρτεοιππι. Ετ πτ ποιο ρι·οπιτοοτοπο οτε ττι·πιπε

οτοπο οεοπτπε, οοι·τοιπ τιπττοτοπι ρι·ορι·το εττ;τττο οοπιιιιιτ

τοππο ροτ το πτττοοιπ.

ι.ΧΧιτνι *.

Βοιντ.τοπο, ι·ο π! 5οι·ποοιιο, ρι·οοιο!!ο ο!!ο ι·ορο!ιο!τυο τ!! (το

πουο π! ροοοΝο οοοπτο !ο Μποποοο πο·οοιιπο, ο οί ρο

οο” ο.·:ίοιτάτο π!! ο!!σ·ί οί!τοπίοί οοπουο.τί πιο! α·οι!ίτοοί,

π! οοποσοποτ!ο οοττουοο!ίοτο τ! οοετο!!ο π!! Αποπτιεπτο, οτ

ποτά: απτο φτοι·οοτο οοτοοο!, ο πτ α·ί!οι·σιωο ο θοποπο

:ο!!ο .οοσοο μου, οπο πουοοπο τοποροττοτ!ο ο 5'οπε!εοπο,

οσοι-οποσ ο!!ο πιο 'τοπίο το! ο! ποιοί πρ!!

(ιιοο,........).

Βοτ ττοεττ Αι·ι:τιτντ πτ Ωοι·το οι Τοι·τπο, οσο. πιο., το!. 103 ν.

@ο Βειι·εοοππε ι·ειτ 8οι·πτποο οοππειιτο ετ ρτοπιτττο πο

τιτο οοποπτττιπο τοιιπο το οοιπππτ, οποπ ι·επποπι οτ ττ·οπτ

(9) Ε επροι·ττπο τ! πττ·ο, οΙιο τ! Βοι·τεοπο οιππιοπι οι Μπορω πιοπ

οτοποτο το οποοτο απτο ο το οτοοεο Βοι·τοοπο, οπο οτ τοοο τιιοοτοποι·ο

το οι 8οι·ποτ;πο. το ροοο πο τπτ οοεπειτο ποπ ΒοΗ50πο ΙΙ οι Τοποε

ο ι·τροι·τοτο ο! Ν.° Ι.ΧΧΧΙιι. Β τοποσ το ιποποετιπο, πποπτο τ! ροο

οοπτο οπο, οοπτιοιιο ποπ οτιτιτοπο ποτο ρι·οοτοο οι ετοι·πο, τπι·οπο οοι·ττττ

ο οοπιιοττ ο Ιιι·ονο τπτοι·νοΠο Ι'ππο ποττ'ειΙτι·ο.

(ο) οποοττ ποτιτττ οι·οπο οποτττ οοπττοτττ πο Βοι·τοοπο πτ Αι·τποι·οο,

ροι· οοπποΒιιττο πο Ροποτ·τρο Βοι·τιοι·οοοο τ'τπνοετττπι·ο πο!!ο 8οι·πο8πο;

επ οι «πιο νοποποτ οορι·ο τ ποοπιποπττ Ν.τ Ι.ΧΧντΙ ε Ι.ΧΧνΙΙΙ, ο οι

:ιττι·τ ι·τροι·τοττ ρτπ οοττο.

60
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Γααιαπι ιπ μοιαειαιαιπ ιιαειταιιι ααειτιιπι ιπαιιιιι πα Διαιτ

ιαπιο, αι ιατταπι πιααιιι αι μοεεα απ ιαπαιιπιιπι ιιπιιε αιιμαπειε

αι ιιιαα ματιαιιιο, παπαα οπιπιιιπι παπιιοτιιιιι ιαιιι αοιιιιιπιε

πιιαιιι αταπιιοτιιπι εοπιιιοπαιιι ιπιααταιιι ααπεααιιιι ιιιατιιιε

ιιαε, αιιι εαπιιαιιιαε μοει ιιαε αοπειιΙαε. παπι πιαιαπι ιιοπιε

πιτατα πα ππατιε αι ααιατιε 8αι:πιε απ παο ιπαπαιε πα πι

πιοαιιι ιιιαα ιο ατπιπαιιαιια ιιαειτα πιιοι ιιαΙπαι·ιιιε πα ααΙια

α: πατα ιααιαιιπιε ω, αι πα παππα ειπα ιταιιπα, ααπειιια,

αιιι_ αιιιιιιιιο, απ πω: ιιι ιπιαπταιιι παπιιατιιιιι οιιιιιιιιιιι εα

πιποπαιπ ααπεαππαιπιπι, αι πα ιαπαππα ιαττα ιπιατιιιι ματ

ιιοε, αι ιπ οτπιπαπαιια ιιαειτα πα οπιπιπιιε. Ιπειιματ τω»

ιιαπιε απειπαε οαππιπι πιιαπταπιπια ιπαπααε πα ιιιαΙιοτιπιιε

αι παταπαιιιιπιπιιε.-8ατπιπαα, αι παπι ιααιαιπ ιιαπιε ιιαΙ

ιιιιεεο ιιαειτα ια 8ατπιπαα μτωαιιιιαιιιατ πιιαιιιατ τιιιιια

Ιιπταε ιαπιιαπειιιιιι παπατιοτιιιιι ια απτο, ατπαπιο, αι μαιιπιε

.εατιαιε, αι ια ππι μααιιιιια πιια ιπ @Με αοπιιιιοπα μοεειι

παι'αττι. ιιι ταιιατιατ ια παιαιε Με, αι ιιιααιιιιι πιιααιιι ιπ

απ ιιιιαταιιι πιααιιι αι πω, αι απιαπιιαπι παπα πιο πα Βατ

πιπααταιιατιαπιιιτ ιααιαπι ιιιαιιιαΙια ταμαιιι ια ααειτα μτα

πιαιο, πιια παπα ειιιιιαιαπι Με πιιι μτο αιιειοπια ια απ

ααΠοααπ πιατιπι ματ απιιιιπι.

ιιιττνπα.

παπα, ααα ααί α!αιαιό ααε.εα!!ί παιιαοαεί .εἰ αοαιίπαιια αατεα

ί! αοαιαιια α (ἔαιιααα α αταιατα ο ιατα ερωτα απαιιι·α

ααἰαα ματ ιταεματιατα α δατπααιια α εαπε!αιια τα Βατίααιια.

(ιιαα, . . . . . . .. ι

' Παπ παπι Ατοπινι οι 0οτια πι Τοτιπα, απ. πιτ., Μ. τοπ ν.

Νοε ιιαεεαΠι αι·ιιιαπιτπιιε ποειτιε αιιμαπειε ππαπιατ παιααε,

ιπ παιπιιε ταπαιιι Βαταεαπαιιι ιο Βατπιπααιιι μοτιαπιιιιιιε.

Ει ιαπαπιιπιιτ ιτα, ειατα, αι ταπιτα ιπ οτπιπαιιοπα αοπειιπιιιι

ααιιιιιπιε, αι μταααμια αι οτπιπαιιοιιαε ιιπιιε·ααπειιιιε αα

ιιιιιπιε, ππι ιπ αιε ιιαπατιι απεατιιατα αι αοιιιμΙατα. Ει ιτα

ιααιαταε ιπ αατιιιιιπαιιι αοπειιιιιιπ αοιπιιπιε ατπιιιαιιοπα ιιι

τατα ιααιαπιιιε θ).

ιΧΧΧνιιια.

Η ααιιιαιια α θαααιια μταιπαιια α Βατιζταιια, τα πι πασπα

απα , α !αεαιατία ματια·α Ισπατατπααια αεείαιαα α!!α ιααπΖία,

αι παπί, απ απίί α.ιιααπί, α απ ι·αειίιαίτα!ί α ααειαΙΙα α·

Ατααίααια, :απο ααα πώ αυτα μαπαια ιιιιααι·αΙσπαιιια ααα

α” εααί ααα , απ: α! παπα ααπιακιια, ααα αι ματιἰααἰατί

αταπί!ατί παιιαααεί. ·

ςιιαα, . . . . . . .. ι

Βαι παπι Αταπινι πι (Ξατια πι Τατιιιο, πι. πω., τω. 104.

Νοε αοιιειιιαε ααιιιιιιιιε Ιαιιιια ααειτιιιιι Ατοπιαιιιι, πιιοπ

πι Βαταεοπα ται Βιιτπιπαα ιπ μοιαειαιαπι ποειταιιι πατα παπαε

(η πα ααιια α! ααΙπ.ε |ααιαιιπιιι, αιοα «πιο αεαιιοπι , απο ει ι'αταπ

πατα πα! πιιιπιοαια πι Ατπαταα ματ αοιιια πα! τα Βατιεοιια.

(ε) Η ααιιιιιιια πι Παιιαιια, ιιαπ ιταΙαιιποει αιππτιτα ιιιιιαταιιιαιιια α|πι

ππατα ναΙοπια παπι αττιιαιοτι, αΙια πονααπα ιταεματιιιτα ειιιΙα Ιατο

τμιιαα Η τα Βατιεοιια ια 8τιτπαππα, πιιμαεα Ιατα απ! μταεαιιια απο

Ι'οπΙιππο αεμταεεα πι εοιιοεπιτα πιειαιιια ααιΙ'απιιιμαπεια πι παπα ιταΙαα,

καει παΙΓαπιιαια, ααιιια παπα ειαιιοπα α πο! τιιατπο, παΙι οτπιπι απ

ειιοι ααπεοπ.

αι ααιιιιαπιε αιιπι ιαττα αι μαεεα πιο, ππι πα! πιο αατιο

ιιιιεεο ιιια, αιιι παι·απιπιιε πια ταειιιιιαιιιιιε, μαειπιιαιιι ιιι

ιααταπι εοπιιιοπαιιι ααπεααιιιι πιατιιπιιε πα παπιιιε οιππιπιιε

πιια παπαε ιαιιι ααιιιιιπι παειτα πιιαπι αταπιιοτιπιιε ιαπιιαπ

ειπιιε. Ει ια ππατα απιτα ματπιιιιιιιιιιε, αι ιιιιοταιιι αι πποε,

αι ααιατοε οιππαε απειπαε, πιιοε ποπιε πατα παπαε, αι: παο

εισαι πιαιιιιιι αει εοπιιιοπαιιι παπιιοτιιιιι οπιπιιιιιι πιατιιιιιιε

αοπεααιιπ. Ει ααειτιιιιι ιπιατιπι αι ιατταπι ιιιαπι παπα Ηπα

εαΙιιαπιιιιιιε απ πατε ατμαπεαε, αα αιιααμιο πποπ παπιια

μταπιαια πα ιαττα αι τααπο πιο αιιιταΙιατα παπαιιιιιε. Ει παο

ππι ιιιταπιαπιο ιιι·ιιιαπιιιιιιε, αι πιειτιππαιιιιιε εαπιιαπιαε μοει

ποε αοπειιιαε ιιι Μπα ειιιιιπιατ ιαπααππιτ, αι Με ταππ

πιιαπι π! απιε εαπιιαπιιπιιε αοπειιππιιε ιπ εατιμιιε, ππι

μπει ασε ιπιταιιατιπι, ιιι ιππα ματιιατ ιαιιααπιιιτ, ποπαο πα

ιιιιιιιατειε παπιιιε ιιι πιαιιιιιι αει πιαια πιαι·ιι ιπιαετα εοπιπα.

Ι.ΧΧΧΙΧ *.

ΡαιΙί ααπααπαιέ ιτα ό ααιιεαδί απ αααιααα επ θαιιαιια, α απ

αι·αιαιατί ααα παοαααα αταιατα α πααιιτα παπα, Μπα

ιτααματιατα α δατπααπα α τα Βατίεαπα.

(ιιαα, . . . . . . .. ι

ππι παπι Αταπιιιι πι Οοτια αι Τατιπο, Μα. Απ., απ. τω.

Νοε ααπειιιαε αοιιιιιπιε Ιαπιια ΝιιπἰΙα Ι.αιιιπατιιιε, αι πιο,

αιπιια Νιααπι αοπιιαπιιπιιε αι μταπιἰιιιιιιιιε ιιοπιε ατιιιαια

τιπιιε πιιαιιιοτ παιαατιιιιι πα 5ατπιπαα, πιιοπ ιπ @Με ιεπε

ιιαπιαι ιιπιιε αι: ποπιε, αι μοτιαπιι ταπαιιι Βαταεαπαιιι ια

8ατπιπααιτι απ Αι·ποτααιιι, αι πιιαπ πα μτιπια μααιιπια πιιαιιι

Ιιαπαπιιιιιιε αι αει, ππαπι παπιε ται πατα αοπιιαπιι πιοπο,

ματεαΙιιαιιιιιε αι ταειιιιιαπιιιε, ιιαΙ ταειιιιιι ιααιαιιιιιε ιιοπιε

απιπαε αιιμαπεαε παιαατιιιιι ια Βιιτπιπαα , αι πα ταειπιιο

παπιιιιιιε ιιαπιε πιαπιαιαιαιιι ια εοπιιιοπα παπιιατιιιιι ααιιιιι

Με ια 8ατπιπαα, αι αιιαταπι ταιιιιαπιπιιιε ιο εοΙιιιιαπα πα

πιιοιιιιιι ααπιιιπιε, αι·πιιοπ οιιιπαιιι ιιιιταιιιιιπ πιιαπ αππιια

ππι αι ιαττα τα,πιε Ιιαπιιατιιιιιιε πιιιιπαιιιιιε ιιαπιεαιιιιι ματ

Ππταπι, ιιαπιια ταιιοπα παπιιατιιπι ααιιιιιπιε, οι παπιιατιιιιι

πα πιιιπιιε εα αοπιιιπα αππππαιιιι, αιπιια ιιαειτοτιιπι παπι

ιατιιιιι, παπαα οιππιιιιιι παπιιοτιιπι εαπιιιοπαπι πιατιιιε αοπ

εααιιιι. Ετ πα Με παπα Ηπα εαπιιαπιαε μοει ποε αοπειιΙαε

πιειτιππαπιιιε, αι πιιοπ αποε εαπιιαιιιαε ιππα αοπειτιππαιιι

ιιεπιια απ οιιιππιιιι παιιιιοτιιιιι παειτοτπιιι εοιιιιιαπαπι αι.

απ:

Ιειτακίααί παια α Νιιοί!οιια , ο Ναυα!ατια ππι ααπεα!ί πα!

αοαιιαια α θαπουα, απ! αιαπα ααα απ πααι·ααΙια τααα!ατεί

ααα Βαι·ιζεαπα τα α· δ'ατιίαπαα.

ιιιαε, . . . . . . .. ι

Ιιαι ΙΙααιι Ματια οι £οτια αι Τοτιπο, πο. πιτ., Μ. τοι.

πιο, παιιιπατιιιε, ΝιαοΙα, αι ΒαΙιαιιιιιιιιε. νοιιιιιιιιε, Να

ιιαιαιια, ιιι ιιιοπιε οιιιπιπιιε επιπαπε αοπεαπιιι αι ααπιμΙατα

(8) απ ατιιιαιοτι παιΙα πιιαιιτο παιαα, αιια παιιαατιο ιταεμοι·ιατα ιιι

8ατπαΒιια Η τα Βατιεοιια ααα απο παι αοιιεοπ πι Οαιιονα, ατιιιιο ἱιι

ειαιιια αταπιιοτι πα! ααιιιιιιια ματ αΙιτα ααιιεα; α ματαια πι μιιιιιιιια,

απα μτιιιια πι παπι αεει εαταππατα τιπιπατεαιι παπα εμαεα απο ι'αταπ

πατα ματ ι'ατπιιιιιιαπιο πι παω ΒαΙαα, α πιιιππι τιοαναταππατο τιιιαα

ιαιιιαιιια, απ ιπ μταματιιοπα παπα αετιιιοιιι αιιιιιια απα ει πιταππατα

ιπ Λτποταα, Η τιττιποτεο πααΠ αιιτι ιατα αταπιιι.
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ριιοι1οιιοω φοτο τιοωε τοκ ΠτωειιιΠ οι οοιιιιοιιιιω, ε·Ιοιιι

ιιοωε ω εοτιρΠε οοιιοοτιΙιιοτ ιΙοιΙΙωιιε. ΙΙΙιιιΙ ιιιωοιι ιιιΙοτ

οοιοτο ιιοωε οι οριο, οι οιιιτΙοιιω ροιοτΙΠε οοτιεοοιιΙ εω

τω. οι ΙιοΠοτο, οτι οοιιιιοιιΠοιιο φαω Ιοοοτο ρτοοιιτειωΠε

Ιτιιοι· Ιιιιιιο τοιτοω οι ιιιιΙΙοοε ότι Βοτόιτιοει, ιΙο φιι ΐοοἰοιιιΙο

Πω οοιιοοιΙωιιιε ΓειοιιΙΙωοω, ειιΙιιΞε Ιοωοτι ριιοΠε οι οοιιιιοιι

Ποιιωιιε, φιιε οιιω οωιιΙωιε ιιιωοιωιε οι τοιχο Βο.τωιιοο

ΙιοΙιοωιιε, οι Ιω φοιΙ τοροω εοωροτ Ιιωιιοω Ιοοιιω το

ιΙιιοοε θ). ει ροιοτΙε ΙιιιΠοτο ΙΙΙιτοτιιω ιΙοοοω ωΙΙΠιι ιιοΙοιιε

ωοιιιιωΙω, οι Πο ι·οΙἱοιιο οΠεΙιΙοε τοι οι τοΙοε φι ιιοωε

ειιΙΠοοτο ιιιιΙοειιιιιιτ, ειιεοοριο οΠοω ρτΙωο οοειτο ΑτοιιΙοιιΙΙ,

εΙοιιι οοιιιιοτιωω τω, ροεειΠε ιΙιωΙΠοτο τοΒοω Πι ιοττειω.

δίωρο οοιιιιοιιιΙοιιΙε ι”ειοιοτιιΙο ιιιιοτ ΑτΠοτοιιεοω τοΒοω οι

ιιιιΙΙοοω ΤιιττΙΙιωιιω (δ), ωφο Τιιττοτιεοιιι ω, φοιΙ ΠΠ οοο

ω τοιΙοωριὶοιιο Αι·ΠοτοιιεΙε ροτεοΙιιοτο ιΙοροιιι ΙΙωοε τΙοοοω

ιωΙΠο, οι Ιρεο ιΙοΙιοι οΙστοιιιιιιωιτο οι οιιεεειτο ρτιιιΙΙοωιιω

φοιΙ ω ΓοοΝ Ιωροι·οιοτ ιΙο $οτ(ΙΙιιεο, οι ιΙο ροοο ορεστ

ιιο.ιιιΙο ιιΙοιιοοω εοοιιι·ιιιιιοω ρτοειτιτο, οι ωΙΙιιΙιο.ιοε οοο

ιτειΙιοτο ιιιιοτ ΠΠοε ειιοε ω ΠΠοε, οι ωωτἰωοωο ιω‹Ιο

ροεεΠ σιωΙοιΠο ι·οΙωτοτΙ (ει).

ΒοΠο ΠοΙωοι·ιιω τοΒΙε.

σ

ΠοΙΠιιιω οοωιιωε οει Ιιωοτιιω ινιωοοοοριαιιιι, οι ωειτ

οΙιοτιιω οτ8οιιιι τω., οι Πω. π. Πω οτροιιΠ.

Βοωιιιω 8γωοωε ΑιιτΙο Πω. ροοεον. Πω.

Ποωιιιω (ἰιιΙΙΙοΙωΙ Βιιτοιιιε, οι Ι‹Ιοωε ΜοΙΙοτιιε Πω. τω. Πω.

Ι)οωΙιιω ΙοτιΙοιιΙιΙο ΜΙοΙιοοΙο Πω. των. ωἱιιιιε ιΙοιιοτ. τω.

Ποωιιιω ΟΠοωε Βοω Πω. ι..

Ι)εωιιιω ΠιιΙΙΙοΙωΙ Πο ΙΠοοΙΙΙο, οι ΠιιΙΙΙοΙωΙ ‹Ιο ΝΙ8τοιιο

Ιιω. οοοιι.νι.

Βεωιιιω Βιωο.ΙιΙΙ ΟΒΙ” Πω. στα” οι ΙοτιΙο..

Βοωιιιω ΟΒοτΙΙ ΡΙΒιιοΙΙ Πω. αυτ.

ΒοΠιιιιω θΠοωε θιοΙΙοιο Πω. τω. οι τω...

ΒοΠΠιιω ΒωοιιιιιωΙι ΙίοΙειωεοΙιΙ Πω. τω. οι ιοι·ιω.

Ι)οΙ1Πιιω ΝΙοοΙο Βοιει Πω. τω". Πω οτεοιιιΙ. ΙΙοω οι

Ιιω. κα. Ιεω.

Βοωτοω ΠοΒοτΙΙ ‹Ιο ΜειτοΠοιο Πω. κι". οι ιοτΠει.

ΠοωΙοω ΒοοοωΙ Πω. κι". οι ιοτιω.

ΠοωΙιιω ΙΙιιωιΙιΙΙ τΙο ΡΙτωεοει Πω. ιιιινιι.

ΠοωΙιιω ΟΙιοι·ΙΙ Βοιιοι·ιοΠοΙ Πω. τ.. Πω ιιτροιιιι.

ΠοωΙιιω ΙοΙιιωωε ΝιἔτοροΙΙἰε Πω. κιινιιι. Πω.

ΠοωΙοω θΙιοτΙΙ Πειιωοι·Ιε Πω. ιν.

ΠοωΙιιω ΙιΙοωε ΡΙοΠ Πω. νι. οι·ροιιΙΙ.

ΠοΙιΙΙιιω ΟΙιοτΠ $ρωιιΙο Πω. πω. οι ΙοτΙΙο.

ΠοΙωιιω ΡωΙΙρΙ οι: Ιιιειο Πω. και. οι ΙοτΠει.

Βοωιιιω ΒΙειιοΙο Πω. τω.

(η Ι ριιιΠ, ω φιιΙΙ εἰ ιιοοοιιιω οοο φοεΙο ριιτοΙο, εοιιο φοΙΠ

εΙΙριιΙειΙΙ πο! 10 εοτιοωΙιτο 1164, ο οοωοιιιιΙΙ ροΙ ρι·οοοτΙοιιΙο ιΙοοιι

πιοιιω ω· “Μ”.

(9) ΙΙ οοωιωο οι 0οιιονει, οι·οιΙΠοτο οι εοωιτιο οετο8Ιο νοτεο Βιτ

ι·Ιεοιιο, Ιο ι·ΙΙοιιονο φειεΙ ρτΞειοωοτο Πι ειιο ροΙοτο. ΩιιιτιοΙΙ :.ινιτοτΠνει

ΝιιωΙοιιο ω τΙοοιιιΙοτΙο εοωρτο ο 0οτιονιι. ΜΙ αιεο εοΙΙειτιΙο οΙι'οΒΙΙ

ριιεεεεο «ΙΙ ρτοεοιιιο Πτο ιΙἱοοἱωἰΙει, οΙιο ‹Ιοεεο Πιιοω ο ειιΙ'ΙΞοΙοιιΠ

οεΒιι88Ι, ο οΙιο οοιιεο8τωεεο ΙΙ οιιεωΙΙο :Η .1τοιιΙσπ8ο, ρστωοΜνιιιιο

ιιΙ τΙοΙΙο ΝιιΙιἰΙοιιο οι ωοΠοτΙο ἰιι ΙΙροτΠι ο ΙτιεοΙιιτΙο ω ΑτΙιοτοιι.

(3) Πτρεπι οι ΜΜΜ Τιιτι·ίτσιππω, ωοο ΒειτΙεοιιο ΙΙ οι Τοττοε.

(4) Τιετται.ταπ. @ω οοοοτεο ονΙιΙοιποιιιοιιιο ιιιι οττοτο τιοΙΙ:ι Ιτα

εοτΙωοτιο ‹ΙοΙΙιι εστω οτΙιτωοΙο, ροΙοΙιὸ οτι το ο εΙιιιΙΙοο Τιιττεπεο·

ιιοτι Ιω πιω οεΙειΙΙο Πι 8ιιτιΙοετιιι. Ι.ιιοιιτΙο, ο ΙΙ 7'ωττειι.τε ο εἱιιοιιἰιιτιο

ω 7'ιιτι·ι2απο, οννοτο ιΙονο Ιορεςοτεἰ ΟαΙΙιιτέεπεεω.

(6) ΟρροτιιιιιιιωοιιΙο ει τΙΙ.ι τι ΝιιωΙοιιο ΙΙ οοιιεΙΒΙΙο ιΙΙ ρτοοιιτειτο

οΙιο εἰ οοιιιτειρειιιιο ττιωτἰιιιοιιΠ ο ριιτοιιιιιιΙΙ φ Πι ΙιιωΙΒΙΙιι ω τω

εφε ΙΙΙ ΑτΙιοτοιι ο ιιιιοΙΙο ιΙοι.τΙΙ ιιΙΙι·ί τοροΙι τΙοΙΙ'ΙεοΙιι, οτιιΙο τοιιεοΠ

Πειτε Πι ριιοο "ο φοΙ ιΙΙιιιιεΠ.

ΠΙ!.

ΙΙ Ροιιτοβι·ο Μοε.το·ιιάτο Π! αοσοτάα οί ωοσιοτι το νοι!!οω

Ι»·οεο ρωυέΙερίο οροεΙο!ιΖ·ο ρω· Ισ Νήσο ο τιιοπίεΙοτί Με

ροεεοάοοοιιο ίπ ΙΙοίία, ο [το φοεΙί ω' οπο: Μοπίεωτί :Π

8. Ριιοι.ο Ριειιιεο, ο το δ. νι:ιωιιιο ότι δαι·άορτιο.

Υ

μπω, ιι ίοΙ:Πιωο).

Πω Ι.ιιωΙ , .Μοπιστιι. ΙΞ'σεΙ. Ποτ., Μπι. Ι, οοΙ. 545 ο εοι;.

ΛΙοκοιιιΙοι· Ερἱεοοριιε εοι·νιιε εοτνοτιιω Πω ιΙΙΙοοΠε ΠΙΠε

ΙιιοοΙ›ο ντιΙΙιιωρτοεοιιο οΙπωιΠ, οωεφο ΓτειιτιΠιιε, Ιειω ρτο

εοωιωιε, φοω ι“ιιιιιτΙε, τοΒιιΙοτοω νΠιιω ρτοίοεειε ω ροτ

ροιιιιιω.

ΠοεΙιΙοτιιιω, φοιΙ οιΙ τοΙΙΒΙοιιιε ρτοροεΠιιιιι, οι ιιωωο

τιιω εειΙιιιοω ροτιωοτο ιΙΙΒιιοεοΠιιτ (οιιοιοτο Ι)οιωιιο) εΙιιο

οΙἰφο οει ιΙΙΙειιΙοιιο οοωρΙοτιιΙιιω. ω.. @οτ ρτοροεΠιιω

νοειτιιω, τΙΜιω ρτοοιιιιΙο, τισ ειιρεοοιιοιιιο οΙοωοιιιω, ι·οΙΙ

Με νοειτο ειωρΙἱοἱωε, Ι›οιιο ορΙωοωε οιΙοτοω, οι ρτορο,

ω Ιοιι€.το ροεΙΠε ο.ερΙτεινιι. Νοε τοτο ρι·ονοοιιιΙ ( εωτιιιοωο

Ποωιιιο) ρτονοοιιιε οιΙΙιιιιροτο οιιρἰοωοε, τω οιιοωρΙοτ ρτο

τΙοοοεεοτιιω ιιοειτοτιιω Μ. ωοω. ΡοεοΙιοΙΙε, οι Α‹ΙτΙοτιΙ

Βοω. ΡοιιΠΠοιιω, οοιιοωτιω νοειτιιω ρτο Β. ΜιιτΙο εοωροτ

νιτωιιΙε τονοτοιιιιο, οοἱ ιΙΙοειιιιω τω. ειιΙ› Βοωιιιιο ΕοοΙοεΙο

ρτορτιοιοι.ο, οι ιιιιοΙο, ιιιφο ρτοιοοιἰοιιο ΑροετοΙΙοο Με,

ειιεοιρΙωιιε, οι ειροειοΙΙοο ΙΙΙιιιΙ ειιιοΙοτΙΙοιΙε ρτΙνιΙοωο ωιι

ιιἰοωοε, τω οιιιωιιω ροτεοιιοτιιω @το ΙΙΙιοτιιω ροτωοιιοτο

τΙοοοτιιιωιιε, ω ρτιιωε εἰφωοω εωιιιοιιΙοε, οι οτιΙο ωο

ιιοειΙοιιε, φἰ ιΙωΙοω εοοιωιΙιιω Ι)οιιω, οι Β. ΒοιιοιΙΙοιΙ

το·,τοΙειω, ιιοεοΙιιιτ ιωιιιοπω, ροτροιιιΙε ιοωροτΙωιε ιιινΙο

ιεριιιωτ οΠεοτνοΙοτ: ρτοιοτοο φοεοοωοιιο ροεεοεειοιιοε,

οοοοιιωοιιο Ι1οιιο ΙοωιΙΙοιιιω οοιιοωιιω Πι ρτοεοιιΙωτιιω Ιιιειο

οι αιιιοιιιοο ροεεωοι, πω ω Ι'ιιωτιιω οοιιοοεεἱοιιο ροιιΠ

Ποιιω, ΙοτωΙΙοτιο τοΒιιω, τω ρτωοιριιω, οωοΠοιιο Πάο

Πιιω, εφ ιιΠΙε ΙιιεΙιε ωοιΠε τοΙ.ιοτιοωΙΙΙοτ (ρτοειοιιιο Βοτωτιο)

ροιοτιι οιΙΙρΙεοΙ, φιοΙο νοωε οι ιιιιορτο. οοιιεοτνοιι€ιιτ, ω

φΠωε Ιιοο ρτορτΠε ιΙιιωωοε οιιρτἰωοιιιΙο τοοο.ΠιιΙΙε Μο.

Μοωιετιιιιιιω θ. Ριιιιι.ι ΡιεΔιει.

ΙΙΙοιωετιιιιιιω δ. ντ:ιιιιιιιι οι $ΑιιιιιιιιΔ. τω.

ΠιιιιοΠε ιιιιιοω οἱιΙοω Ιοοο εφ Ιιιι·ο εοτνοιιιἱωιε εΙι ροκ

Βοιιιἰω ιιοειτἱ Ιοειι (ΙΙιτἰεΠ, φω.οιιοε οι ωιιο ίτιιοιιιιιι

Ιιοιιο ιιοΠοιιΙε ροτοιρωιιι, οι; ειριιιΙ ιΠειτἰοιιιω ΙιιιΙΙοοω ρτο

ιωιι οι.οτιιο ρειοΙε ιιινοιιἱοιιι. Αωοιι. Αωοιι. Αωοιι. οιο.

Ι)ειιιιω Βοιιονοιιιι ροτ ωειιιιιω θτοιΠιιιι 8. Π. Ε. εορ

ωοοοιιι οι ιιοιοτΙΙ, ιΙοοἱωο απτο οοΙοιιιΙοε ωο.τΠΙ, πω

οΠοιιο εοοιιιιιΙο, Ιι1οοτιιωΙοιιΙε Ι)οωΙωοο οιιιιο τιοι.ιινιιι ,

ροιιΙΙΙΙοιιιιιε νοι·ο ιΙοιωω ΑΙοκιιιιιΙτΙ ΙΙΙ). ΙΙΙ. οιωο τι.
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Π!!! '.

Ραοο οοπο!!ίσεο ρου· σοο!ίσουο απο! !το ί οοτιισιιέ σ! Ρίεσ,

θοιιουσ ο £σοοσ, μα· σκοπο πο! !οτο τορριῇοεοιι!ιιιι!ἰ

θττοι·σο Βιι!οστο!!ο, Ο!!οιιο Βιιοτιο, ο Ἀ!ο!ιοτίο σ! σωστο,

κα!!! σσσο: αστο μέσοσια!σιοο!ο τοοο!ο!! σώσει! μια! οι

οοιιοοτ·σίο Μι' Ποσο!! ο 6”οσοοεσέ ρα· !ιι!!ο ο!!! οσο τι”

οιιστάσσα !ο !οτο σίερο!!ίσο ροεεεεείοσί ο ποοοεία:ίοτιί οι

δστσοφισ , ο ί όσοι!! ο !ο ίσοίστίο οσο τοοψτοοασιοπίο

ε! ουοοιιο [Με ρα· ω! ι·οοεσ πετσί αστοί ρτοοοσοπιί.

(ΗΒΟ, . . ισοδο!ο)

Οι!! ση!! Ατο!ι!ν! σ! £οι·!ο σ! Τοε!σο, 8οτ!ο 9.., Ν.° 9 ,

Ποτιοσα, Τ'τα!!α!! σίσοι·σ€, τοπιο Ι.

Ισ ιιοιιισιο Ιοειι !)!ιτ!ε!! ιιισοσ. Εφ Ρ!ειισσε οιιιιι!!ισε

!οσσοιιε!!ισε ο! οιιισ!!ισε !ιοσι!σ!!ισε· οοι·σιιι σ!ε!τ!ο!σε σο

σα: σ!ο !σ οιι!οο. σεφο εισ και!!! σιισοε οοισρ!ο!σε ιιοι

οοιιι !οτιο!ιο ο! ο!ιεοτσιι!ιο !σ ροτεοσ!ε ο! το!ισε !οττο ο!

σσσο , ο! ειι!σιι!ιο, ο! !!!ο φο !ιι!οτ!σε εοτ!ρ!ο εσιι!, εισ

!!οο! σ! σσ!!ιιε Ρ!εσιισε σοι· ιιο!οδοε !ιι !!!!ε ιιιιτ!!!ισε ο! !οο!ιι

φἱεσιι!. τι εο!ο σεφο σεισ!!ισ, σου σο !ι!!ε οοσ!!ιι!!ισε

σ!!ο ισοσο εισαι! σο! σι!!!σ!, ο! οι! σα: οοσ!!ιισσσσσισ

!οιιοιι!στ σσσεφ!εφο οοιιεσ!ο!σε !ειοοτο Μοτο !ιι!τσσ!οσι

οοσεσ!ο!ιισι σα: ο!ιεοτσοι·ο, ο! ε!ο σεφο ο.σ εσρτιιεοτ!ρ!στσ

!οτσι!σστιι. Τοσοο!στ ο!!σσι οοσεσ!ο!σε ο!σ!!ισε ειι!ε !ιι οσο

φοιτσο ρτοσ!σο!ο !!!!οτειε ρτορτ!σε σο οοσισισσ! ε!!;!!!ο ε!

8!!!ο,!οε εσ!ι σο!ι!!ο ειιοτοσιοιι!! ιιτοο!ρ!οσσο σοε!!ιιστο ε!σο

!τοσσο σ! !σ ιιτο!ιι!!ε οοσ!!ιι!!ισε σσ!!ο σιοσο σσσο! σα·

ρο!οοοε σο! ισ!!!ιι! σο!σσο οιιοσ!, !οσιοιι !σκ!σ !οττοσι !το

ροεε!ιι!. Οσ!οσιιιφο σοτο οοσ!το σα: εο!οσε !οοοτ!! σο! οι

φο !!!!οτ!ε οοσισισσ!ε ε!8!!!ο ε!8!!!σ!!ε οοΒσοσοι·!!, φιιτ!ιιισ

ροι·!οσι σο !!!ο !ιοσοτο φοσ !ιι ρτο!ι!!ι!!!ε !οο!ε σο!σ!οι·!!,

οοιιεσ!οε ο! οσ!οττο !οσοιισισι·, ο.σ! !ιι σιιι!σισσοσι σειριι!

!!οσι·ο, σα: ο!, σο! ο!!οσ! στο οο ει!!φ!σ τοσσσιι! σο! οσιοιι

σιι!ιιισ!, ε! σοτο ροτ Ρ!εσσοτσισ σ!ε!τ!ο!σισ ιι!!φοσ σσσοτε!

σο! ο!Τοσε!οσ!ε !οσσοσε!!ισε !ιι!οτο!στ !σ οσσσο ο! τοσοσσσο

Με!!! !οι·τιισι Ρ!ειισ! σο!ιο! οοσε!!!σιιι οι οσιι!!!σισ ει!! τοοσ

ροτσιισσισ ισ φοσ οι!! ιιοτσ!!σσι σο! σ!ι!ιι!ιιισ, ε! οσ!οσι

οι ι:οτ!ιο ιιεφο ιισ οιισιιισσι σ!!ισσι ιι!ε σ!ο!οσ!!ο συ! !στο!ο

:σι !ιο!ι!!σ!οι·!!ισε ρτοσ!ο!! σ!ε!τ!ο!σε !!οτο! !ειιισοσε!!ισε, !ιι!το

ρτοσ!ο!ιιισ σ!ε!τ!ο!σιιι σο!ιοιισ! σττσοι·ο Ρ!ειισ! οοσιτσσιι!!οι·

οσσι Ισσσοσε!!ισε ο σσο!ισε 8ει!ο!ε σεφο !σ σοοοισ εσροι·

!!!οε τιισ!ο!σο!οτοε. Οιιισ!ο φο !σοι·σιι! οορ!ιι ο Ρ!εσιι!ε Μπι

!τοσιισσισ φοισ ίοο!! σοισ!σσε !ισσοτιι!οτ τοσσεισ! Ρ!ειιιι!

!σιισοσε!!ισε, ιιιοσ!ο!σ!οισ ροοοσιι!ειο σσσ!ε Αε!σστ!σο Ρ!εεισ!

!οσσοσε!!ισε τοσσοτο !οσοσιι!στ, !ιι!τιι οιισσσι σο! !σ!τει !οι·

ισ!ιισσι σο! !οττιι!σοε ο !οτισοσε!!ισε οοσειι!!!ισε ο!οσοσιοε,

σο ιι!!οτο ιιιοσ!ο!ιι!ο !"σο!οσι το!!οσοισ !οσσοσε!!ισε, φ! . . .

!!!!οτειε οοιιισισσ!ε ε!8!!!ο ε!8!!!οι!οιε Ρ!εσσοτσισ οοσεσ!!!ισε

στο σα: το σ!!σ!οτ!σ!, οο σ!ιιι!εεο φοσ Ρ!εασ! ιισΙ!ο!οιισε

ιιοεε!σ! ορροσοτο φοσ !σσσοσεοε σ!σσ!ο!σσι οοροτ!τι! , ο!

φοε! !σε ε!!ι! σ!ιιοτ!ιι! !εισσοσεοε !!!ιοτο οσισσ! ο! ιιοσσοτι!

Ρ!εοσ!ε, ο! σοοο!!οσ!στ ε!οσ! Ρ!εσσ!, οιιοορ!ο !ιι ροτ!ο ροσσο,

τ!ριι ο! ισοσεστ!ε, σσσο εο!!!σ οτιισ! εσεο!ρ! ει στ. οσο!!!

το!το. Θ! ο!!φτι οο!!οο!ο. σο! σσσι, σο! !σ!το!!σε !σ 8στ

σ!ιιαι στο οοισσιιισ! ρ!εοσιι ο!σ!!σε σο! ιι!!σε στο οι! ίο

οοι·!! σσσι Ισσσο οοσεσ!!!ισε οφιι!!!οτ οοτσισσσ!οο!, ο! σοσι

τσσιι!ιοτ σσσι ο!! !σο!ο!. Ε! ε! ρ!ειισσε οοσεσ! στο !'οιο!οιιι!σ

αι!!ιιο!ιι, σο! ι!σ!ο σο! σοο!ρ!οσι!ο !τι!το!!ιι !το σο! τιι!!!οτο

σο!σοτ!σ! !ιισσοσε!!ισε οοσεσ!!!ιιιε ιιο!!!!οο!, ο! ε! !το σο!

τιι!!!οτο σο!σοι!! σο! σο!σοι·!!, οοισσισσ!!οτ σο, ο! φοσ οοΙ

!οΒοτ!σ! σο! ο!!φο σιοσο στο οοιιιιιισσ! !ιιι!ισοι!ιι!, σα· ισο

σ!οιο!οισ σ!σ!σσ!στ. Το! ο! !οι!οε σοσ!οο!!οσεοε !ιιι!ιοσσ!

!σσσοσεοε !σ Βιιτσ!σοει φα ο! φιι!οε !ιο!ιοτοιι! Ρ!εσιι!.

8! εισ!οισ μια σοσ !σσοσ!ι·οσ!στ οι! !ρε!ε φοε !ιο!ιοσι

Ρ!εεισ!!ο! τοε!οστοιι!σι· !σσσοιιε!!ισε οσο! !ο.ιισο οοιιεσ! οι

ιι!ειιιισε οοσεσ! ε!σ!σοτ!σ!. @ισ ε! σ!εοοι·σιι!! !`σοι·!σ! !οσοσιι

!σι· !!ι!σ,οισ σσσο Ιοιιιιοσεοε ο! σσσο Ρ!εεισοε οοιιιιιισσ!!οτ

ο!!Βοτο φ! !στοσ! !ιοσσ !!σο ε!σο !'το.σσο οοε !σσο εισο

φοι·ο. Ηοο !ο!σσι σο! Μπι εοιι ισοσεοε οσε! !σφ!ε!!!οσοισ

!ιιο!οσι ο !οσσοσε!!ισε οοσεσ!!!ισε σο! οοτσιιι οοτ!!ε !!!!οι·!ε

σ!ε! τοσιοσεοτ!! οοτσσι !!οοσ!!σ. !!οσι ε! !σε ιι!!φοσ σο

σο!!οσο, !στε!!!οσο, !τεισ!ο!οσο, σο! σ!!ο ει!!φο !!!σ!ο σο

ισ!σ! !ισροτσ!οτ!ε σο! ο.!!οσ!ιιε ροτεοσο, Ρ!ειισ!, σο! ιι!ειισιι

οοο!οε!ο εοσ σ!!φ!ε στο ο!ε !σ Βιιτσ!σοο. σσσο! σο! οοφ!

ε!οτ!!, !ο!σσι οιιεεσσι ο! !ι·τ!!σσι σει, σα: σιοσο, σ! ε!

ρτ!σ!!ο8!ιιιιι ίσα!! οοσ!!σοσε εο!ιισι σο!!οσοσι Βιιτσ!τιοσο

σοτιισιι!στ. !!οτσισ ε! σ!!σσ !ιι οο ρι·!σ!!ο8!ο οοσ!!σοο!ση

!”σο!ιισι εοοστ!!ιι!οιιι ο! οιιτ!σισ ροτ ιισ!ι!!οσιιι ιιο!οτ!σσι φοσ

Ρ!εοσ!ε !σ σσ!!ο σο!ιοιι! ρτοσοεεο σοο !ιισσοσε!!ισε σοοοτο

φοσ !ιι οο ιιι·!σ!!οΒ!ο οοσ!!σοει!στ σο 5οτσ!τιοο. Ισ τοο!

ρ!οσσ!ε !!σο!!!ιι!!!ισε σο! ειιοι·οισοσιο ο!!φο στο οοισσισσ!

σο !ιοιιι!σ!!ισε $στσ!σοσο οοτιιτσσσ!!οτ σσσι !σσσοσε!!ισε

οοσεσ!!!ισε, σο! οοι·σισ σσσ!!!ε τοο!ρ!εισ!. Νσ!!σττι σοφ!ε!

!υπι ρ!εσσο ο!σ!!οιε !σ Βιιι·σ!σοιι !οο!ει! σ!ε! οοσισισσ!!οτ οσοι

!σσσο ο!σ!!σ!ο. !)ο το!ισε οοτο οοο!οε!ιιτσισ , ο! το!!οιιοε

στοΙι!ορ!εοορο!σε οσ!φο ειι!σο ε!τι!, οο ειι!σο φοσ εφισ

σ!ο!σσι οε! !σ εσρτσεοτ!ρ!!ε οο.ιι!ισ!!ε. Νοοο!!ο!!οσοε ο! ισοτ

οσ!!οσοε 8στσ!σοιιο !ο!!σε !!!ιοτο Ποπ! οοισσισσοε :ισ σ!οσ

σσσι !οσσοσε!!ισε ο! Ρ!ειισ!ε, ο! !ισ!ι!!ιισ!!!ισε !ιι οοτσισ

σ!ε!ι·!ο!σ. 8οοτοσιοσ!σιιι ο! οοσσοιι!σε φοισ !σσσοσε! !σσ!ο!

Κστο!!!εισο ο! !σσ!ο! Ατ!ιοτοο !οοοτσσ! ο!ιεοτσοσ!στ. Πο

ροοοσσ!σ τοσο Ατ!ιοτοο φοιιι !σσσοσεοε πιο οο σο!ιοσ!

τοο!ροτ2 !!!ειισ! σσ!!σσι !ιιιροσ!σιοσ!σισ ρτοε!οσ!. Ε! ε! ει!!

φ!ε ο!σ!ε ρ!εσσσε σο! οοισσισσο ρ!ειιιιο ο!σ!!ο!!ε ο!σοπι

πιο! ροοοσσ!οισ σο!ιοο!, οοσεσ!οε ο! απ! !ιιο!ιισ!, οο σο

σι!εεο φοσ ιισ!!σ!οσσε Ρ!ειισ! ροεε!σ! οριιοσοτο φοσ το!!

ιιτοσ!ο!σε σ!τισ!ο!ο.ισ οοροτ!ιι! ο! φσε! !σε ε!!ι! σ!ιιοτ!!, ο!

!ιοο !ιιο!ιισ! σοσοο Ιοσσοσεοε εο!σ!! !'σοτ!σ!. Ροι· ιι!σε!ιιιιι

ο! οσισοε ρστ!οε !!!σε.σ!οσ!στ !οισσοσεοε !!!ιοτο ε!οσ! οσ

!!φσισ !οοοτσσ!. Ε! ρ!εσσ! οοιιεσ!οε !οσοσσ!στ ο!!Βοτο σσοε

οοσεσ!οε στο σ!Ι!!σ!οσσ!ε σ!εοοτσ!!ε φο οιιοιιοτ!σ! !σ!οι·

Ρ!εοσοε ο! !εισσοσεοε, φ! !σίι·ιι φο.στειο!ο!ο σ!οε !οσοστι!στ

σ!!!!σ!το τοο!σισσ!!οσοε ο! οσιιεοε φο σσσι οσε ισο!ο ο!

!ιιιο!ο !σοτ!σ! σ!ε! !σε!τσσιοσ!οτσσι σο! !οε!!σισ σ!!σ!!οσο,

σο! σ!τ!σεφο ιιιιτ!!ε οοσοοτσ!ο ι·οισσσεοι·!!. $σοτειτσοσ!σσι

φοσ Ρ!εσιι! !σσ!ο!!ισε δοτσ!σοιιο σο τοΒιιο- οοτσσι σαι

ιισ!οτοσσο !οοοι·σσ!, ο! ε! ιι!!φ!ε ο!ε εισ!Τοττ·ο ιιι·οσ!ο!ιισι

τοιιιισισ σο!!ο! οσε σσ!σιιοτοσ!σι· εει!σο!στ, οο !οιιιιοιι ειι!ιιο

φοσ ε! !σσοκ σο! !σσ!οοε $οτσ!σοσο, σο! ει!!! Θεσσ! ισ!σσοτο

σο!!οσ! ο!!φο !οσιιιοτο !οιισοιιε!!ισε ει!!φ!ι! σο στοι!!ο!!ε

οσο !!ισσοσε!!ισε οοσσοιι!ισσε !ιι !ιιιο εοτ!ρ!σι·ο, οσοττο-σι

σο! οιιοι·τσε ίοοοι·!σ! σοιιοο οι! οισιι!ο οοσεοφσσ!ιιτ, Ιιτοσ!ο!οε

Βιιτσοε σσ!!ο σιοσο !σιισ!ιο. Α!! !ιο.οο οιιισ!ο οοσ!!τισιισσσ

!οσοιι!στ !!!ο ιι!ειισσε οοσεσ!ο!ιιε φ! σσσο εε! Γοοοτο ἱσ

τοτο ισ!!!ο !ιοσι!ιιοε σο ρ!εσιισ ο!σ!!σ!ο φοε ο!ο8οι·!ιι! !!!ο

σο! Η!! φ! εισ ρι·οσ!οιο εσοτσισοιι!ει τοο!ιι!οιισσ σι!εε! ίσο

ι·!σ!, ο! !σ ρστ!σισοσ!ο σσσσι !ιοιιι!σοσι οι! ιιοοοτιι ευρα

σι!!σισ ιιοριι!! σου οσιιι!τι !!τσιιι !οσοτο, ο! σο εοιι!ο !ιι
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εοιπππι οπιιπιπ ιοοιοπτ ιυιοι·ο πο. οιυοε πο πιο σοι επο

οιο!ιτοι· !ιοο πιιπισ ιπιοποιο, οτ ιπ ποι!οιποιιτσ υππιπ !ισ

ιπιποπι οπ υσοοπι ευποι· οπιιπο ποππ!ι.

Πιο οετ τοποι ποοιε οτ οσπποπτισπιε ιοοτο πιει θιιι·οιππιπ

Βυ!ποι·ο!!ππι πιεοιιυπι , οτ Οττσποπ1!ισπππι ιοπποπεοπι οτ Α!

ο!ιοιιυπ1 πο Νοο!1ιο !υοοπει οσιιοσι·πιτοι·, οτ οοιιοοιπιο οτ

πο!ππιοτο ιπεοιππι τιιππι οιπιτοτππι οπππ Ροιτυπι Εοποι·ιε,

ππ!!οειιπσ οοπτοειιπσ εοιιοποειιπο πσιισ, ιππιοτισπο πιιπιο,

ιποπεο πιοπιι, εοοιιππππι Ριεοποε πιι!!οειπισ οοπτοειιπο εοπ

τιιοποειιπσ.

ΧΟ!!! *.

Βπι·ιεοπο , @πιο πι .πι·ποι·οπ, εοππο Ια ποσο οσοι Ρίοτιο,

:οποιο πι δππ!ίοι·ί , ο πἰί ι·οετίτιιίει·ο ΜΗ ί !ποπιιί, ο

πιο ίπ απο πιο πιό οιπιιο πιο οοποοπιιιο πα Εσπε

ι·ιπο Ι |ιιφοι·πισι·ο πι θει·πιπιιίπ ιιοπίί επιε υππ!ίπι·ίτπιιί,

πιισι·οπθ ω ιπποετι ποΙ!ο εσοιπιιιτπ ππ!!ο δπιποπιτπ.

(ττ69, . . πιοοπιιιι·ο).

Ι1οι Μπι Αι·ο!1ινι οι 0οι·το οι Τσι·ιπο, πιο. Απ., το!. 115 ν.

Εμ Βοιοεσπ ιπποιι Αιιισιοπειε τοπιο ποοοιπ ειπο τ“ι·ουπο

οτ !ισπο ιιπο οπιπ Ροτι·ο ιππιοο !ιο!οι·ιτοπο, οτ οπιπ σιπ

πι!ιυε οπιπτσι·ιιιπε επιε, ππι ιποοπιπ ποοοπι !ιο!ιο!ιππτ, οτ

ιοπιιττο οτπυο ι·οιπτο οι πυιπππιπ ιπι!ιι οσποοεευπι οπτ πο

ποτπιπ οετ, πο! πιοτιο οπιι οιι ιιπποιοτσιο Ειοποιιοσ, πο!

οππσουιπππο !ισιπιπο ιπ !ιοι·ο!ιτοπο ιυπιοοτπ, οιιοοπτιε πιο

οπο !ιοιιο!ιοιπ τοπιποιο Οοετοπτιπι ππσπποπ1 ιυπιοιε ω, οτ

οσ ιπσπο ουσ τυπο !ιο!ιο!ιοπι. Βοπιιττοπι οποιο σπιπο ποπι

ιιπιπ, ουσπ πιι!ιι πιο· 8ποι·ι·οιπ πιο οο, πο! ο επιε οπιπτσ

ιι!ιπε οοοιπιτ, οτ οσποπι ιπιοιο ιιπο!οε, οτ πσπιπιοο!ιοιιεοε

ιποοε ιοπυοπεοε, πιεοιιοε, οτ οσιεοε, ειπα! 1`οοιοπτ ποοοπι

ουπι πιοπιοτο Ροτι·σ Ιιοι·ο!ιτοπο ιππιοο, οτ ουπι επιε οπιιι

πιω, ουπι ππιιιυε @οποιο ιιο!ιο!ιοιπ. Ετ ει οπο ιιοποι·σ

ποοοιπ ιετοπι, ιπει ποπ οπιπποιιππτ πιο π! ο!ιουσ οσπτιο

οππι. πω οπτοπι ιισπ ιπι·οποτιπτ !ισο ιπσπο, οιιοιοιπ οσε

πο ουι·ιο πιοο, οτ !'οππππι οιε, πο! ο!ιπποπ ιιοποιιοιππι ποπ

πιοετο!ισ, πσποο ιπι·οιιτ, πιοτοι· ο!ιππ ποιιιτπιπ, οι ι'σι·το ι!

!ππ οιε πο!ιοσ ποιο. Ετ ποεεο!!σε οτοπο οιπιοοε πιοιοτι

ιππιοιε Ροτιι !ιοιο!ιτοπι, ππι ποπ ιπι·ουοι·ιπτ εοοπππππι σπα!

τω· ποε οιπιποτπιπ οετ, οτ πποε πιοπτοι·οο πο οπιιο οιι

ππ!οι·ιτ, που ιοοιπιοιπ. Ετ ει ο!ιππιε ιοοοιιτ πποι·ι·οπι οι,

οοπει!ιππι πο! οπιιι!ιππ1 πιο πποι·ι·ο, πο! ο!ιπποπ ιπο!οιιτιπιπ,

πσποο πιπιιττοτ πποιι·οπι, οι οι! ποοοπι ιοποοτ, οππι ποπ

ιοοιπιοιπ. Ετ ο!ι τιοε: ποιο ιπ οιιτοο ποπ οι·σ ιπ ιποτο οπτ

οσπει!ισ, πο! οσπεοπεπ, πτ πι·οπιοτπε Ροτιπε ιπποιι !ποιο!ι

τοππε ποιποτ υιτοπι οπτ ιιιοπιιιιπιπ, πο! !ιοιο!ιτοπππι ιπ

πιοοτπιπ, ποιοοπτιοποπι !ιο!ιοοτ. Ετ ει ποιπιποι·ιτ πιοπι

οτππι ιππιοοτυπι, οπιπποιισ οππι ι·οοπποι·οι·ο ι!!ππι, οτ ιο

οπποιοτππι ι·οτιποιο. Ετ ει πιοεοιοιο οπο: πο!ιτ ο!ιοιιιπ πιο

πιοτσιπιπ οι ιοοοι·ο, πποπι οιτιπε πστοισ, ποι· πο, οπτ ιποπιπ

ππιιτιππ1, οι ι!!ι πστιιισοτιο, οτ !ιοπο ιιπο πιο πιι·ιιιπε ι!!πιπ,

οι πυοειοι·ιτ, οπιππο!ισ. Ετ !ιοο οπιπιο !ιοπο ιιπο ιπιο σπ

εοι·ποιο οτ οττοπποι·ο, οιιοοπτσ οοπτι·ο !οπποπεοε θ!).

(τ) στο οι Οσειοπτιπο ΙΙ, εποοοι·σ ο πιοποοοεεοι·ο οι Ριοτισ πο!

ι·οΒιισ οοπ!ιοι·ιτοιιο.

(9) Βοι·ιεσπο οοσοττπο ι 0οπσνοει, ποιο!ιο οο'πιοποειπιι ονοο ετιοττο

πιοοοποπτοιποπτο ποττι πι οιπιοιιιο ο ι:οπνοπιισπι σποιοεο , !ο ππο!ι

που οι ποιιποττονοπο πι σετσοπιοι·ιι, ιιοπιιποιισ ιπ πιτ'οεο πι. Ριοτισ

ι·οι·ςο!σ πι Ποε!ιοι·ι , πο! φοιτ: εοπιιονο ι! πιοεσπτο πττο πι ποιο

ΧΕΝ' ιι.

ΝιπιίΙοτιο, ποιτεστο πι θοπσοπ, ρι·σιιιοττο π Ρίοτιο, πίππίο·ο πι

δοπΙίαι·ό, πι πιο.εται·πιι σπΙίπο πίπτο πω· ποιου πο! οσ

ιιιιιιιο πα οι ι·πποριο.ιοιιτπτο, ιππποπο Βαι·ίεοπο, @πιο πι

Αι·οοι·οπ, ι·οιπποεεο .ιο ποσο, πιο τοπίο οποσ ο·οιττι·πττο σο!

πιοετοειιιισ.

( ιιοο, . . πιοοιπ!ιι·ο).

Βοι Βοπιι οποιο οι Ωοιτο οι Τσιιπσ , πιο. Με., ισ!. 115 ν.

Επο Νππο!σππε οοπεπ! οσπιππιε !οππο οσπποπισ πιο

Ροτι·σ ιππιοι !ιο!!οιιτοπσ, πτ ει ο!ιππσ τοπιποι·ο Βοιοεσπ ιπ

ποιι οι!ιοιοπειε ποοοπι ιπτοι· ποε ετοτπτοιπ ιι·οοοι·ιτ, το οοπτιο

οπιπ !ιπππο οτ οποιο, πποπεππο οι! ποοοπι τοουπι τοπιοι·ιτ,

οπιπ οιιποιιειε οσιπππιε !οππο ιπυο!ιο, οιιοοπτσ ο πιοτυο

!ιτιπε, ποετοποιπ ιπ !ιοιο!ιτοιιο ιππιοοτπ υοποιιτ, οτ πο πιο

οιιποπειε. ΙΙσο τοτπιπ ειιποι·ιπε εοι·ιπτππι οπο ιιιπιππι το

πο!ιο, οτ πιοσε εποσοεεοιοε οσπεπ!οε ιπιοιο τοοιοπι, οτ ι!ιι

ο!ισε, οτ ειο πω· ειπ,<;π!οε εποοοεεισποε οοπεπ!ππι. Ετ πτ

ιετιπε πισιπιεεισπιε ειε εοοπιπε οτπυο !ιιπιπε, Επι: ιπιο οπ

εοποτο Βοι οποποο!ιο. ποιο ιποιππτ ιπ $οιπιποο ποτ Νυ

πο!οποπι ιοπποπεοπι οοπεπ!οιπ, οι επρι·ππιστοε ι·οποι θ) οτ

πυο ιππιοοε, πιι!!οειπισ οοπτοειιπσ εοιιοποειπιο πσπο, πισι

οτισπο πιιιπο, ιποπεο ποοοπιιιιιε.

:ων π'.

Ρίο·τι·ο, πιππίσο πι δππιιπι·ί, .πι·ίππο ποσο επ αιτοαΜο

τοπ Βιιι·ίεσιιο, πίππίσο οι Αι·ποι·οο.

(ιιοο, . . πιοοιπ!ιιο ).

11οι ΙΙοπιι Αιο!ιινι οι Ποιτο οι Τσι·ιιιο, πιο. Απ., το!. 115 ν.

@ο Ροιι·πε ιπποιι !ιοιο!ιτοιιπε τοπιο ποοοιπ ειιιο τ'ιοππο

οτ !ισπο ιιπο οππι Βοι·οεοπο ιππιοο Αι!ισιοπει οτ οπιπ σπι

ιιιιιπε οπιπτσιι!ιπε επιε, ππι πιοουπι ποσοπι τιο!ιο!ιππτ, οι

ι·οπιιττσ οι οιππο ποιπιιππι οπσπ πιι!ιι πω· πποιι·οιπ οτι οο,

πο! ο επιε οοοιπιτ. Ετ πομπο ιπιοι·ο ιιπο!οε οι πσπιπιοο

!ιοπεοε πιοσε ιοπποπεοε, πιεοπσε οτ οοι·εσε, πποπ ιοσιοπτ

ποοοπι ουπι πιοπιοτσ Βοι·οεοπο Αι·ιισιοπει ιππιοο, οτ οπιπ

επιε οπιπτοι·ιιιπε, οππι ππι!ιπε πποι·ι·οπι !ιοιιο!ιοπι. Ετ ει

Γιοποιο ποοοπι ιετοπ1, ιπει που οπιππο!ιππτ ιποιιι ο!ιοπσ

οσπτι·ο οππι. @πι οπτοιπ που ιπιοποι·ιπτ !ισο πισπο, οιιοιοιπ

οσε ο ουι·ιπ ιποο, οτ ιοπππιπ οιε, πο! ο!ιοπσπ ιιοποιιοιυιπ

ποπ ρι·οετο!ισ, πσποο ιπι·οπτ, πιοτοιο!ιππ ποιιιτπιπ ει πο!ιοο;

οτ ποεεο!!σε οτοπο οπιιοσε πιοιοτι ιππιοιε Βοιοεοπιε Απισ

ι·οπειε σοι ποπ ιπιοποιιπτ, εοοπππππι πποπ ιπτοι ποε

οιπιποτυπι οετ, οτ ει ο!ιππιε ιοοοιιτ πποι·ιοιπ πιοπιστο Βο

ιοεοπι Αι·!ισι·οπει ιππιοι, οι οοπει!ιππι πο! οπιιι!ιππι πιο

πυοιιο, πο! ο!ιππσπ !ιοποιιτιυιπ, ποποο πποι·ι·οπι πιπιιττοτ,

οτ οπ ποοοπι ιοποοτ. Ετ οιι που !ιοι·ο ιπ οιιτοο που οι·ο

ιπ τουτο πο! οσιιει!ιο, οπτ οοπεοπεπ, πι πιοπιστπε Βοιοεσπ

Αι·!ιοι·οπειε ιπποπ ποι·ποτ πιτοπι, οπτ ιποπιιιι·πιπ, πο! οι

(3) Η .ειιππιπιο·1σε τυποι. πονο ιιιτοιιποιει οι Βοι·ιεοπο οι Αιτισιοπ

ε πι Ριο!ι·σ οι Ποε!ιοι·ι.
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Ιιοι·οιιοο ι·οοιιιιιιι, πο! οορΙΙοιιοιιι ΙιοΙιοιιΙ. ΕΙ οι ιιοι·ιΜοι·ΙΙ

ιιι·οοιοΙιιιιι ι·οοιιιιιιι, ιιι1ιιιιιοΙιο οιιιιι ι·οοιιιιοι·οιο ΙΙΙιιι1, οΙ

ι·οοιιροι·ιιιιιιιι ι·οΙΙιιοιο. ΕΙ οι ιιι·οοοιιιοι·ο οιιιο ιιοΙΙΙ οΙΙοιιοι1

ριοΙΙιοΙοιιιιιι οι 1ειοοι·ο, οιιοιιι οιΙΙιιιι ιιοιοι·ο, πω· πιο πο!

πω· ιιιοιιιιι ιιιιιιΙΙιιιιι οι ιιο1111οοΙιο; οι Ιιοιιο Μο, οι: πιο

ιιΙιΙΙιιιο ΙΙΙιιιιι, οι οιιοεΙοι·ΙΙ, οιιιιιιιοΙιο, οιιοοιι1ο οοιιΙι·ο Ιο

ιιιιοιιεοε. Ποιο οιιιιιιο 1'οοιο εΙιιο ριοιιιι1ιοΙο οοιιιιοιιΙΙοιιΙο,

οποιο οιιιιι ΙιιιιιιοιιοιΙιιιο ΙοοΙ, οι ἰρει ιιιοοιιιιι, Πο ιιιιοιΙ

6ο Ιροο οοιιιιοιιΙΙοιιο οποιο Ιοοιο οΙι Ιιοιιιο ιιοο1Ιοιιοιιι ιιιΙιΙΙ

ιιιΙΙιι πο! Με ιιι οΙΙιιιιο ιιιιιιιιιιιιιι· ω. ΕΙ Ιιοιιο Μο οποιοι·

ποιο ειο οΙ οΙΙοιιοοιο ιοι·ο.

Χ()ΥΙ *.

ΡίοΙτο, πίπάίσο ‹ΙΙ δοοΙίοτέ, πι·οιποΙΙο ο ΝιιΙιΙΙοπο, οοποοΙο

ΙΙΙ (ι”οπουο, ΙΙΙ ρι·οοΙοι·ο απΙΙο ο! οοιπιιιιο ι!π Ιοί ποιητικο

οοπΙοΙο, οΙπιιοπο ι·ίΙοιιοο ΙΙ ροοεο.9.ιο απ οπιιΙΙοοΙο ΙΙΙ Λι·

Ιιοι·οο ππο ο ΙοπΙο οπο Βοι·ίοοπο, οπιιΙΙοο οοΙΙο .ποιου

οπιεΙιοοΙο, ποπ ,Με ΙπΙοπποΙπιοιιΙο Ιο οοπιπιο, οι οοΙ αν

ιΙοΙιΙΙοπο ο οποΙΙο ι·φιιππΙΙοο.

(Ι169, . . οιοοιιιΙιι·ο ).

Μι ΙΙοεΙΙ Αι·οΙιινί οι 0οι·Ιο οι Τοι·ιιιο, πιο. Απ., Μ. 115 ιι.

Ιιι ιιοιοἰιιο ΒοιιιΙιιι οιιιοιι. Ε;;ο Ρο1ι·ιιιι ιιιοοιι ΙκειτοΙΙΙοιιιιο

οοιιιιοιιιο ΗΜ ΝιιιιοΙοιιι οοιιειιΙΙ Ιιιιιιιο ιιιοο 1ιιο οιιιι1οιιο,

οσοι! Ιο, πιο Μισο ιιιιιιΙΙοε οιιιιι ιιιοΙο οιιροιιοιε ρτσ ιιοεοο

ιιιιιιιΙιο 1οιιοι·ο Ατιιοιοιιοο τοΒιιιιιιι οοιιιι·ο οιιιιιοε ιιοι·οοιιοε,

ε1οιιοο ιιιιΙιιοτειιιιι ι1οΙιιιιιιιι, ειιιο ι1οιιιΙο ιιοι·εοΙιιΙο 1ιιοι·ιιιΙ,

οοο Αι·Ιιοι·οιιοιε ιιιοοιι ι1οΙιοΙ οοιιιιιιιΙ Ιοιιιιο, οοΙ Ιοιιιιοιι

εΙΙιιιο, ειιιο 1ιοιιιιιιιιιιιιι πο τΙΙεΙιιοιιι Ιοιιιιο. 81 Ιοι·Ιο ειΠοιιιε

οοεο1οιιι Μ ΙιιιιιοιΙΙιο ιιοΙΙοΙ, οιιιο 1ιι1“οι·ιο ιπιιι ιιΙΙο ιιιοι1ο,

Ιιοο 1οιιιιιι ιιτοεοι·Ιριιιιιι ΙΙι·ιιιιιιιι οι εΙοΙιΙΙο Ιιιιιιιο οοιιιιιιιἱ

1οιιοι·ο ἱιιιο, οι οιιοοι·ιιοι·ο. ΕΙ Ιιιιιιο οοι1οιιι οιοιΙΙο ιιιοο

τω οοι·ιοΙιοι·ιιιι (θ).

Χ()ΥΙΙ.

ΛΙΙιοι·Ιο, οποίοοεοουο ΙΙΙ Τοι·ι·ο.ι, οάοι·οπ‹Ιο οΙΙο ιιι·οοπίοπο ΙΙΙ

ΙΙοΙποΙΙΙο οΙιοΙο ΙΙΙ ΙΙΙοπΙο ('ειο.εΙιιο, οοΙ οοιιοοπ.9ο ‹ΙΙ Βο

ι·ίοοιιο ΙΙ πο. ΙΙΙ Τοι·ι·οο , ο ΙΙΙ επο πιο δο.ι·ΙοπΙΙιιο Ι ,

οοπΙο ΙΙ ΙιοιιοπΙοοίΙο :Ιοί οο.σοοιιί .πιώ .πιπποποποί, ο οοΙ

Ι'απ·Ιρι·οΙο ο οοποπίοΙ οοΙΙο Ιια.είΙΙοο Ιιο·ι·ίΙσιιιο ΙΙΙ δ. θο

οιπο, ι·πιιοΙΙο οί ιιι·ίοι·ί οοΙ πιοπίο1οι·ο ΙΙΙ Νιιι·πί ΙΙ οοιιοο

‹ΙΙ απο ΙΙΙιΙιι·ο ΙΙΙ ατοοπΙο, ο ΙΙΙ οοπΙΙ .εοπΙΙ ΙΙΙ ΙΙοποι·Ι ,

οπ`οοοἰ ΙΙοοσοπο πομπο αΙΙο οπΙΙΙΙοΙΙο ποσίΙΙοο ΙΙΙ δ. δο

οιπο πο· π: οπίοσο ΙΙΙ δ'. θίοι·οίο ΙΙΙ Βοι·οοΙ, ο ΙΙΙ ό”. παπα

ιΙΈοποτ, οι οοοαοΙοπο οοΙΙο οοπιιΙο οΙοΙ ΙοοοΙο ροπΙι)ΐοίο

ιιι δοι·ιΙοοπο.

(ιπιιι, . . . . . . . ι.

Επι! 0ιιΙΙοΙο , ΗΜ. θα.Μπ., Ριιι·1. Η , οοΙ.. 931432.

ΑιιιιΙΙιοιιΙο Ποιιιιιιο ιιοεΙι·ο Ιοοιι (ΙΙιτιοΙο, οΙ ιιιΙοι·οοι1οιιΙο

πιο ιιοΙιΙο ΒοοΙο ΥιιοΙιιο Βο1 ΠοιιΙΙι·Ιοο ΜοτΙει., οι ΒοοΙο

(1) 1.ιι εΙοοειι οοοοιἱοιιο οΙιο ονοο 1'οΙΙο Βιιι·Ιοοιιο ο Ιονοι·ο ι1ο10ο

ιιονοει Ποτ!. εσιιι. απο Ν.° ΧΟΙΙΙ) ο πιο ι·ιιιοΙιιΙοι οοΙ ι·οοοΙο ΡιοΙτο

οι Οο8ΙἱοιΙ.

(9) Η οοιιιιιιιο οι Ποιιονιι οσοι· οιιειοιιι·οι·οΙ ιιιο88Ιοι·ιιιοιιΙο Η ιιοοεοεεο

οοΙ ΒιιιιιιοοΙο οι ΜΜΜ, οΙι0 τι1.οιιονει ο ΙΙΙοΙο οι ροΒιιο ρο'ι1οιιΙΙι

οι Βιιι·Ιοοιιο , εΙι1ιιιιονο ριιΙΙΙ ο οοιινοιιιιοιιἱ οοιι ιιΙΙ ιιΙΙι·Ι τοεοΙΙ οοΙ

Ι'ιεοΙο, ιιΙΙΙιιοΙιο ι;ΙΙ ιιιιιιιοιιΙιεεοι·ο ι:οιι 1ο Ιοι·ο Ιονιο 5ΙΙΙΙΙΙΙιι ροοεοε

οιοιιο. ·

$οιιοΙο Ροιι·ο ΑιιοειοΙο, οΙ ΒοοΙο 8ιιιιοΙο Πιονιιιο, Ρι·οιΙιο,

οι Ιοιιιιοι·Ιο ιιιιιι·Ιγι·ΙΙιιιε (ΜΜΕ, ειιιι οιιοι·ιιιιι ιιι·οιοοΙ1οιιο

οι ιΙο1`οιιεἱοιιο οιι1ιοι·ιιοΙοε ιιοει οι·οοιιιιιιο οεεο ειιΙιιοΙοε. Αιιιιο

Ι)οιιιιιιι ιιιΙΙΙοειιιιο οοιιΙοειιιιο οοιι1ιιοΒοοιιιιο. @ο ΑΙΙιοι·ιιι

ιιιοιιοοΙιιι οι·οΙιιοριεοορο 6ο Τιιι·ι·οο Κι @ο ΠιοΙο οποιο οοι·Ιο

πιο οο ιιιι ιιιο<όοΙΙ ειι οιιΙιοΙο ιΙο ιιιοιιΙο Ποοιιιιι οοιιιιο

ΒογιιοΙοιι ιιι·ο ιιιοιιΙοοι·ο Η οοο οοιιοιι, Η ι1οιιοιι οοο ιιι·ιοι·οε

6ο Νιιι·τΙιιι οι! 8οιιοιιι θιονιιιιιιι πιο 8οιιοΙο Ιοι·ει ιΙο Βοι

ιοΒιο, οι πιο $οιιοΙο Μοι·ιο ιΙο Βοιιοι· ιιιιιι Ποιο ι1ο οι·οοιιιιι,

οι νΙΒιιιΙΙ ειοΙΜοο ιΙο οιιιοι·οο, Ιιοιιι1οιιΙιο ΙιοιιιιιοΙ ειι ιιιΙεειι

ι1'οειιο ρορο, οι Ιονοι·οιιιΙο π'οοοιι Η "οι 8οιιοΙιι Βοιιοι11οΙιι

ιιι 8οι·ι11ιιίο. Ετ οπο ιιιιεοο Ιοι·οινο Βιιιιιοιιο ἰιι 8οιοιιιιο

ιιο1ιιΙΙ ΙιοΙιιιιΙοΙο οεεο εΙοιιιιιι ιιιοιι ο ιιιι1ΙΙιο Βοι·ι·ιιοοιιο πο

Ι.οοοοιι, οι. ο οοιιιιιι Ιοοιιιιο Βιιι·Βιι οριεοοιιο πο $οι·ιο, οι

ο ι1οιιιιιιι ΠοιιοΙοιιΙἰιιο 6ο ΙιοΙΙο οιιΙοοοιιο ιΙο ΡΙονο.Ιιο, οι

ο ι1οιιιιιιι Μπι ορΙοοοιιο ι1ο ()ο.ειτο, οι ο ι1οιιιιιιι Ζοοοοι·Ιο

οιιιοοορο 6ο ΟΙΙιο, οΙ ο ι1οιιιιιιι Ιοειιιιιο ΤΙιοΙΙο οριεοορο τΙο

Βιιοοιοει, οι ο ι1οιιιιιιι θοΙΤι·οοιι οριεοορο πο Βοοο, οΙ ο

τ1οιιιιιιι ΑποοΙΙιιο οιΙιοιιιι·οΙο ιΙο ΒιιιιοΙο Πονἱιιο, οι ο. ΙοΙιι

οοο οοΙοιιἱοοο, ο! οι! 1οοοε που νΙΙΙΙΙε 1ιοιιο οιιοι· οοι·οιιΙο

εΙοιιιιιιιιοιιιιι $οιιοΙο θονιιιιι, οι. ιιιιιιιΙο,οι·ο οοο οποιο οοιιειι,

οι ιεειι οποιο 6ο Νιιι·Ιιι ι1οιιιιιι ΒογιιοΙοιιιιι ιΙο ΡιοοιοΙο

6ο Βοιιιιιι 6ο οιιιιιοιιο Ιιοιιιιιιοο ιιιΙοοι·οο οι! οι·ποιοτι 1οιι·ο

ειι ι1ο ΠιΙεο οΙο. ΕΙ οπο οιιιιι ΙιοΙιιιιιιιτο ιΙο Βοιιε, οι ι1'οεειι

ι1οιιιιιι ιιιοο ιιιι1Ιοο Ροι·οοοιιο ι1ο Ι.ο.οοοιι, ο τΙ`οοειι ιιιιιιοι·ο

ι1οιιιιο ΡιοΙΙοεο 6ο Οιι·ιιΙιΙ ι·οοιιιιι, ο ι1'οεειι οι” ι1οιιιιιι

θοεπιιιΙΙιιο τομ, οΙ οιιιιι ΙιοΙιιιιΙοΙο ιΙ`οεεοε οιιΙεοοιιοιι εο

ρι·ιιοοι·ιρΙοο, ο ι1'οοεο ειι·Ιειιιρι·οΙο, ο ι1'οεοο οιι1οιιΙοοε ἰιι οοΙ

ιιοΙΙ οποιο οοιιειι ο. $οιιοΙο ΒοιιοἀΙοΙιι, κι πιο ιιιιΙΙιι οι·οιιιο

ριεοοιιο ριιο πιο, ιιοοιιο ιιιιΙΙιι Ιιοιιιιιιο Ιιιιιι1οΙΙ Ιιι.ΙΙιοΙ ΙιοιΙιι

1ιογΙοο ΙιιιιιΙο οιιοΙ ρι·ο πιο ιιειιιιο ιιι οοιιιιιΙΙοι·ιιιιιιι οΙο.

ΙΙΙ οοο Ροιιιε θοΙΙιιιιε ι1οιιιΙιιι ιιιοι τοπιο Ροιοεοιιἰο οοι·ιιιΙοι·

οοι·ΙιιοΙ, οι οοιιιιιΙονι ιεΙιιιιι οειιΙοιιι οπο.

ΧΙ)ΙΙΙΙΙ *.

Βοπίοοπο, ι·ο οι' Αι·Ι›οι·ο‹ι, πο! ΙΙιζφοποί ο ροι·Ιίι·ο πω· δ'αι·-.

ιΙοοιπα αοείοιιιο ο ΟΙΙοπο ΙΙΙ δαπ"οι·ο , οπο Ιο ουσια ίπ

οποΙοΙΙΙο πο! οοιιιοπο ‹Ιί (Ιοποπο, πποπιοΙΙο Μι π: απ”

ουσια, οπο ρι·ιπιο ΙΙΙ παπι πίοιΙο ΜΙΓ Μπι ορρι·ουοίοίο

ποπο ΙΙΙ επ/ποίοιιΙΙ ΙπππιΪ:ΙοπΙ Ιο οποΙοΙΙο ιΙΙ Αι·οοΙοιιΙο ο

ΙΙΙ ΜοτοιΙΙΙο, /οι·ὰ οοποοοποι·ο οΙΙο ποιου ΟΙΙοπο ΙΙ οπο

πιπΙοοίποπο ο.ιΙοοοι ρι·οιπο.ι.εί , οοιπρι·ο.ιο ΙΙ .πιο ποΙΙο

ΡίοΙπο, ο οπο ιΙορο απ πιο.ιο ΙΙοΙ πιο οποιο πι Μποτσια

ροοποι·ὰ ο! πιοιΙο.<ιίπιο ΟΙΙοπο ΙΙΙ διιπ”οιιο πιο πιίΙΙο ‹ΙΙ

θοποοο, οΙΙι·ο π: .φον ΙποοιιΙι·οΙο πο! οπο Ιι·οοροπΙο ίπ

δαπσΙοοπα ; οπο απτο πιο .εοΙΙοπιιΙο ροοποι·ὰ ιιι·ίιπιι οι

2Ι- οίιιοπο ρι·οο.ιόπιο ΙΙΙ οιιοΙΙ'οιιιιο , ο οπίπ:ΙΙ ‹ιΙΙι·ο ΙΙι·ο

οπιιΙΙι·ο Μπι ίπ οπιιιοιο οΙοοΙί οππί .πιοοοοοίοΙ,· ο πο ποιο

ο! .Μάο ροοοιποπΙο οι .ποπ απο οοι·.ιο ΙΙ οοπιιοπο .σπά

‹ΙοΙΙο , ο οΙσππί οίΙΙοοΙίπί οοποοοεί. Ρι·οπποΙΙο ΙποΙΙι·ο οι

ιΙΙ|οπιίοι·ο ί θοποοο.π, ΙΙΙ Ιο.:οίοι·ΙΙ ΙΙποπαιποπ2ο ποοοπίοι·ο

ποΙ απο στππο, οποιο οποίο ο ο.ιοπίοσιο ΙΙΙ οοΙΙο, ο ΙΙΙ ποπ

ροι·πιοΙΙοτο, οεπιιπ ΙΙ Ιοι·ο οοιι.τοποο, ΙΙ οοιπίοΙΙοπΙο οι. Ρί

.οπιιί. Ρι·οπιοΙΙο πποΙπιοιιΙο ΙΙΙ ποπ πο· μαπα, μια, Ιτοπιια

ο οοικοιτΙΙιι οο”Ρί.ιοπί ο οοπ οΙί οΙΙι·ί οιιιιιιοι άοΙΙιζτοΙο,

.τοκοι ΙΙ ΙιοιιοιιΙοοΙΙο ΙΜ οοπιππο εΙί 6”οιιουο, οοΙοο ρ‹·ι·ο

πι μια ποσο Ιπποπ:ί [απο επι Ιιιἱ οοπ οΙί πω οποιοι;

ΙΙΙ οοποοιΙοι·ο οί θοιιοι·ι·οι Ι‹·ι·ι·‹·ιιο .πι|πι·ίοιιΙο πι (Ιι·ίοΙοιιο,



ΠΕΒ ΒΒΕΟΕΟ Χ!!. Ε!!!

σιιπο οπιβοποπί ποιοι· ο πο!!οο|ιο μ' !πι·π πιοι·οο!πο!ί ,· ο

π! πο· οίιο·πι·ο !”ποοοποποπο ο Μ!! μι!!! πα!!”οποιοοοοπιιο,

ποοοποί ο ρι·ο!ο!ί, ο πι! ποοπο !!υ!απ!!·ί ποοπο! πο! Μονο!

ο ώ·ποι·οπ.

(ΜΗ, Η οιοοοο!π ).

πο! Βοο! Αι·ο!!!ν! π! (!οπο π! Τπτ!πο, Μο. Απ. ρι·οπ.

Εοο Βοι·οοποπο Βο! οτο!!ο τοκ Ατ!ιοι·οο !πι·ο !οο!!ο οοοιπ

οοοο!!ο οποποο!!!ο οποπ οο!οοποιο ποοοοοποιο !ο !οπο!!!

π!!ι·ο ρπι!ποι νοποι!ο ο! οποο!ο πο ρο!οο!ο!ο Ο!!οο!ο (ο

(Μοτο Βοοι·ο!οιο πο! οποιο!ι·ο !οο!οοι ποοπο!!! Αιοο!οο!!

ο! Μοι·ιοο!!οο π!ο!πο!!!ιπο !οοπο οο!!!ο!οο!!!!πο ποι οποο!ο

ποπιο οοο!ο!!οο!ο ο! οοτπ!οο!!!›πο οποο !ο !ρο!ο οποο!ο οο!

!ποοιο πο!ποι·!!. Εοο!ρ!ο!π ποιο οοπο ο! οπ!οο ποι· πποο

ιοοοοοο !ο οιπ!πο!!οοο ο! ιποοπο!ο !οοποοο!πιο οοοοπ!πιο

πο οποποπο!. οποιο οιπ!οο!!οποιο ο! πιοππο!πιπ οπ!!π !οοπο

οππ!ι·ο πο! !ο!ο!!!οοιο π!!ο!!π. 8!ιο!!! ιοοππ ο!ο!πο!!!ιπο

!ιοπο οπ!!!ο!οο!!!ιιιο !!!ο οι!! οπ ρτοπ!ο!οτπιπ οοο!ι·πιιιιο !οο

τ!ο! οπο!οπ!οοι οο!!οοο!! ποι· οποοο!οο οοοιιοπο!ο πο! οοιποι

οποο!οπι οποιο!οιο πο! οποιο!ιο !οο!οοι οπ οπο! πο!πο

οο!!!ο!οο!!οιο ο! ροο!οο οπ!ποο οοι·ο!οο!!!!πο ο! ποο!ο!!οο!ο

οο!ποιο !ο ππποποοπο οποπ πο! οο!ποι·ο !”οο!οιπ ο! ο!ο πο!ο

πο!!ο πο: ποπιοοποιοοπο οποοοποο!!ποι οποο!ο!!! οποιοπ!ιι

ποοπο !ροο οοοοπ!οο οποιιππο!ο !οοπο το!!οοι·ο πο!οοι·!ο!

!ποιο ποοπο οπ !ο!οοι·οιο οιοο!πιπ ποο!!οι·πιο οο!π!!οοο·οι.

Ποπ οτο !ο !οο!ο οποο!!!π πο! οοοοοοοπ ο!!ο ποοπο οποπ

!!!! οο! οι·πο! !ο οοο!ι·!ο !ρο!ο οο!· οποοο!οο οοιοιοιιο!ο οο!·

ποι· οοιοοιποο !οοπο οορ!οο!πι· πο! !οιροπ!οο!πι· οοπ πο

οοο!ι·!ο οποπ οπο!! ο!!ο !οοπο οκρο!!οο!πι πο! !οπο π!οι

πο! !ο!πι·!οιο ρο!!οο!πτ. Ε! ο! οπ!ο ποοπο Γοοοτο πο!!ο!

οι !οοπο ππο ριοριι!οο!!π ο! π!ο!πι·!!ο!ιπ. ο! ο!ο οο! πιο οο

ο!τπιππι οπο!ππ!ο !ποι·!ιι!. προ!!! ο! οποο!!!πιο οι! !ιοοοτοοι

ο! ο!!!!!ο!οιο ο!ο!!ο!!ο !οοπο !!πο!!!οι· ιο!ο!ο!ι·οοο. Ε! ο!

!οπο οποπ οπο!! ποοπο!!! ροι!ποι·οο! ο!!ο !οοπο. !!!ππ ποοπ

ροι·οι·ο ο! ο!ο ο!πο ποοπο ι·οο!!!ποτο !οοο!!πι·. $!ιο!!!!οι

οο!οοποπι ποοοοοποο! !ο οποο!ο πο! οποο!ο (ο ρο!οο!ο!ο

!ρο!πο Ο!!πο!ο. οποο!ο !π ρο!οο!ο!ο ο!πο !!!πο οποπτοο!ο!ο

ο! οιι!οοπο ποο!ποο οππι !!!!ο ιποπ Ρο!ι·ο οππι·πιο οοοι!οο

ο 8οι·ι!!ο!ο οποοο!!ρ!ο ποιο!!! !οοο!οι·οο!!πο οπ!οπο !ροο

!π!! !!!πο ποοπο! ο! οποιοπι ποο!!πο οοοοοτ!ρ!ο οπο! οπο

-οπ!οο οποιοιπο!ο ποποτ!π! οο!οοποιο οιιοοοι πο ο!π!!ο!ο

!οοπο. ο! οποοι·οο οπιοοο !ιο!ποιο οπο ρποοοπι. οπο! ρ!ιιι·οο

οι: !ρο!ο !ιο!!οι·ο ρο!οι·π οιο!!οι·οο ο!οο ποιο! !”ι·οοπο ποοπο

!π !οοπο!!! οοο!!ποι· οι! ποοπο. Ωποπ ο! πο! πιοτ!π! πο!

Νεο!! πο! ο!!οπο !πο!ο !ιοροπ!ιοοο!ο ο!ο !ιοροπ!!! !οοπο!

ο!!οπο! οι! !ρο!ο οποπ π!!ι·ο ο!ο!ο!! ο! οπποπι πο ποοπο

οπο ποιο οπο ρποο!οι, !οοπο Ο!!πο! πο!!ο ο! οοοο!8οο!ιο

ο! οο!ποπο ο!!πο πο οιο!!πι·!!›ιιο !οπο ο! ι·οοο! ιοο! ο!οο

ποιο! !”ι·οππο. Ε! οπο οτο !ο Γοο!ο οποο!!!ο πο! οποοοοοπ

ο!!ο ιοοππ οποπ !ρο! !πο!οο! πο! οπΓοιοο!πι· πο! ιο!οποο!πι

ο ρο!οο!ο!ο !ρο!πο Ο!!πο!ο, οο! !!!οι·ποι οιιοι!ιιοι οπο!ππ!ο

!ροο οπο οοοι!οοι·!!, ο! προ!!! ο! οποο!!!πιπ ο!οο !ι·οιιπο πιο

ο!ο!ιο, οποπ οιοοοο !ρο! ο!ιο!ποο Ιοοποοι !ο ρπ!οο!ο!ο Ιο

οποοο!ποι πο οοιοπιπο! πποποοοο!πι·. Ε! !οπο ιποοοοο!

ροο!οποοι οι! Αι!!πι·οοοι ροιποοοι·ο οο!ποιο οπο! Ο!!πο! !!

!οοπο! ιο!!!ο !οοπο ιοοοο!ο πο!οοο: ο! οιοιοοοοο οο!οο οπο

!!πι·πο οπο! !ο Βοτπ!π!οιο οοποιο, !ο !οοπο οπο! !οοπο ρ!ο

ο!!!ο. !!οοι πιο! οποπ ποοπο ριοιι!οιπιο !οο!πο! Βοιιο!!

.

!ο!ιοοο!ο πο !πο!π οο!ποοι !!!!ι·οτοπι οοο!οπι πο!!ο πο!οοο

!ρο! Ο!!οο! ο! !ο 8οιπ!ο!ο ο!ο!οι·!!. οο! ιπ!οο!ο πο! ιο!οοπ

οποιο πο! οποο οπροι· !ι!ο ιοο!ρ!οοπ!ο οοπο!οπο!!!!, οο! οοτ!ο

ιπ!οοπ πο! ιο!οο!ο οοοοπ!ποι οποοοπο!ο !οοπο οο! οπο! !!!

!οι·!ο οποοπ!πιο οοι·ποποιο ο!ο!!!ο!!ο ρ!πιο!ιοο ο!ο!!!ο οποι

πιπο!ο !οοπο ρι·οο!οιοο ίποτ!! οο!· !οοπο οοοοπ!οο ποοπ

πο!πο, οποο πο! οποιο οποο!οιο ο! !!!!οι·οο οποο!ροι·ο οπ

π!ι·ο ο! !ο!ο!!!οοι·ο ππ!!οιοοπο ο!!ο!ιο, ο! !ιοοο οο!π!!οποπι

ΐοο!οπι ο ιοο!!οι·!!ιοο ιποι·ο!!!πο οποο !ιο!ιοοι·π πο! !ιο!ιοι·ο

ρο!οι·ο, ο! οπο οοιοπιππ!πο !οοπο!!! π·οοοπο!ι! οποο!ο! ο!οο

ποιο! ποοπο, οπο πιοι·οοο ιποπ ροι·!οπ!ο Ιοοποοι οποο!ο

ιιοο!πι·, ο! οο !ρο!ο οι ποοπ!!!ο οποοο!!!ιπο οοιοπιπο!ο !οοπο

οποο!!!ο!!ο ρτοπ!ο!ο !ο!οοι·ο οπ!π!!π πο!. Α ρι·οι!!ιοο ποτο

!οο!ο Βοοο!! !ο!ιοοο!ο !π οο!οο !π ποοοπποπο οποπ οο!ποιο

οποοπ!!!ιπο οοιοιοπο!ο πο! οποο!ο οοι!ο οι!οοπ πο! ιο!οο!ο

οο! ο!! ο!ο οι·πο!οιοο οπο! ιπ!οοπο Μο!!! οπο! !!!!οι·ἱο ο!

ο!!!ο!!ο ρ!πιο!ιοο ο!ο!!!π οοιοοιοο!ο !οοπο πο!οοο !!!ιι·οι·πιο

οπο!!ποτ ιο!!!ο !ο ιποιο!!!πο οο!!!οο! οιο!!πι!!οπο οποο !ιο!ιποτο

πο! !ιο!!οιο ρο!οι·ο, ο! οπο οοιοιοοπ!πο !οοπο!!! !ι·οοοπο!ι!

ροοο!ο!, οπο ιποπ οοι!οο!π ο! οποο!ο Ιοοποοι !ι·οοοροι!οπ

!πτ, ο! !!ι! ποοποο!πο ο! οπποο!!!!πο οπιπιοππ!ο !οπο πο!

οο!π!!π, ο! ο!ο οοποιοι· πποοπ ποιο!πιο πο!!!!ποποι !π!οοτο

οπ!π!!π οοοιρ!οο!πι, πιο! ποο!!οιπιο π!πο!!οο! οπο!!ποι· ιο!!!ο

ιοοι·οοιπιο, οποιο οο!οτοι·ποι οιπο!πιπ οπο πο!ιοο οοοποπο!

!οοπο, πο! οποο!π!!!πο οο! ο!!οπ! πο π!ο!ι·!ο!π !οοπο οοοπο

ποιο οποπ οοο!!πο!πι· !ο !πο!ι·πιοοο!!ο !οπο οοοοοι!ρ!!ο, πο!

ι·οο!οπο!!!!!!οι· ο!!οο τοποο!ι·οι·! οο!οι·!!, ο! ποιο!οο!!πι οοιοιο

οιπο!ποι οπο οοοιιοποο !οοπο !ο οπο!ππ!ο ποιοποο πιοο,

οοπ οοο!ιοι·ποι ιοοπτπιο οι! οπο οι! οπο!οπ!οοππιο !ροο οπ

οοορ!! ο!!οιιο!οοπο οι!ροππ!!, ο!οο! οο!οι·οιο ο! οοτ!π!οι·!οι·πιο

!οοποοο!ο οπτ!ο οπο οοο!!οο!οι·.

Ποιο !οι·ο οι! οοοο!ο Βο! οποοοο!!ο πο!ποιοπο Ιοοποποοο

ο! πο π!ο!τ!ο!π ποιοι!! ο !!!οποο!ιο ποοπο πο!!ο!!! νοοοι!ο

πο οο!οι·π οο!ποτο, οπο!οπ!ι·ο ο! ιοοοπ!οποι·ο !ο !ο!ο ποοπο

ιποπ, ο! π!!!οοιοοπο ροοοο !ιο!!ποιο, ο! το!! οποο!ο ο!οι!!!!οι·

!οοπο ππο, ο! ο!ο !πο!!!!οοι οπροι· οποι!ιοοο!!ο οποο οποπ

πιο !οοοτ!ο! !!οοο ππο οποιο!οι·ο !οπο!. π!οο οποπτοο!π!ο ο

!οπο! ι·οο!οιοο!!οοο ο!ο! οποο!ποι οποοποιοο!!ο !!οοο!!ο ιο

·ιοοοοοι·!!, ο! οποπ !οοποοοοο οπιποο ο! πο οποιοι!! π!ο!ι·!ο!π

οποιο π!!!!ο!!π !!!ιοι·ο ο! ο!!οο!π!ο ο!πο οπιπ!!!ιπροπ!ιοοο!π

ο! οκοο!!οοο πο! ποο!!ο οο! !ο!!ο !ο !ο!ο !οπο ο! !οοπο

ιποπ οιοι·οοο!, ο! οοιοι·ο ο!οπο οοοτροι9οι·ο οοποοποιο π!!!

οπιοοπο ο! ο οο!!ιποοπιοοπο ππ!ποι·!π!,”ο! ποπ ρο!!οι· πο!

ροτιο!!!οοι οποπ οποοι !ι!ο ο!!οπο!οοπο !π !ο!ο !οοπο ιποπ

!ιπροπ!οιι!πι· οο!. ιοο!οο!!οπι ρο!!οο!πτ. Ιοτο οποοπο οποπ

οπ!!ο !οοπο ροοοοι, ππο!!! πο! !ι·οοποοιπο! οποιτοιο το

οι·οππ!οιο πο! οποοοιπ!οιο πο! ροο!!οποιο ο!!οποιο !'οο!οιο

οο! πιο πο! !ιι!οηιοο!!οοι ροιοοοοοι οπο! Ρ!οοο!ο πο! Ρ!

οποο, πο! οπο! ο!!οοο !ππ!οο 8οτπ!ο!ο, οπο! π!πο!!οο! οοπ!

οποποο!!οποοι ο! ροοοοι οποπ! οπο! !ρο!ο !ππ!ο!!›οο !οο!

!ο οιπ!οο!!ποο οποοο!ιιιποοοιιοοο!ο !οοπο οο! ποιο ο!!οπο

ποοπο!!! ροτοοιιο οτο πο, ο!πο !!οοο!!ο ο! οποοοιπ!ο πιπο!ποι

πο! ιοο!οι·!ο ροι!!ο οποοο!πιο οποπππο!ο !οοπο οο! οιιο !οιο

ροι·ο ίποι·!ο!, οοπ Ρ!οοοπο τοο!ρ!οοι !ο ι·οοοποι ιοοοιο, πο!

ποοπο ιι!!ο !οοπο, πο! ι!οοοο!ο!·!, πο! οο π!! οοποοποοι,

ο!πο !!οοι!!!ο οποοπ!ποι ποιοιοοο!ο οιοο!ποι πο! ιοο!πι·!ο

ροι·!!ο. Ε! πο!οπ !οο!πιο !οπο !ο οοι·οο ο!οοοο, πο! ο!!ο !οπο

π!!! Ο!!πο! πο Εοίοι·ο πο! ο!!οοπ ο!πο =π!πο!!!!πι· οπιππιππ!

!οοπο οπο Βοοο οιι!!!ο!ο! !οπποοο!!οπο οοοοο!ο!πι·!!!οο οι!

ιοοοο!οοοο !οο!οοποο. π!!! πποπι·!!!οο ιοιιιιοοι!!, ο! ιιοοποιο

οι

.ο



Ή? ιοποπι! Ε (!!!!”!'Ε

!!οποε εποε οιοτοοοπ!. Ε! !!ιο!!ι!π !πτοτο οτοπ!οπ!εεοππιπ

!!ο οπτοο ε!!ιοπο ε! οπ!εοοποε οπιπεε τοππ! πιο! ο! πτο

!!ι!οε οοο!οε!οτπιπ, ο! πεοπο !π οοπ!ππι !!ο πιο!!οτ!!›πε ο!

πο!ι!Ι!οτ!!ιπε !ιοιπ!π!!ιπε !οττο ιποο !π !ιππο ιπο!!πιπ. Επο

ποπ οτο !π οοπε!!!ο !!ιο!ο πο! :ιεεεπεπ π!!ο πιο!!ο, οπο!!

Βοτοεοππε το! Ατ!ιοτοο οοπ!το !ι!!οπο!! !!ο πτοεοτ!π!!ε !!ι

ο!!ι! !πεο πο! ο!πε !ιοτο!!οε, ε! ε!πε οιππ! ίτοπ!!ο !ο!!ε π!

τ!!ιπε !!ι!ιοτο.!ιο ο! ο!!!ο!ιο!!οτ πτο ποεεο ε!π!!ο!ιο οπο!!

οπιπ!!ι πτοεοτ!π!ο ποπ!! !!!!ο !ι!!!ιππ!οο! ε! ο!!οπ!!!ι!, πεο το

ο!π!οπι Ρ!ε!ιπππι !π ω!!! !εττο ε! τοππο Ατ!ιοτοο, !!π! ιποτ

οο.!!οπεπι !!!ι!ιο π!!οπ! οι! !πε!ε, οι!! ο οποοποπι !!!οτπιιι

!ιοο!π!!ιιπ, ε!πε !!οοπ!ἰο οιππ!πιπ πο! ιπ!ι!οτ!ε ποτ!!ε οοο

επ!πιπ οοπιιπππ!ε !!ιππο ιπ!!ι! π!π!ι ποοο πο! !!!!οτ!ε ε!!;!!!ο

οοιππιππ!ε !!ιππο ε!ο!!!!ι!!ε οοποοεε!ι. Ποπ οιππ!!ι οοπποπ!ο

ε! πτοιπ!!!ο οπο Βοτ!εοππε το!! ποτ πιο ο! !ιοτο!!εε πιεσε

ε!πο !”τ!ιπ!!ο ο!ιεοτποπ!!!ι ο! οοιιιπ!οπ!!ο, ο! ο!! οπιπ!!ι !πτο

οοτποτο!!!οτ !!ιο!!ε ε!ιοτοεππο!!ε οποποο!!!ε ποτ !ιοπ!ιιιι !!!!οιπ

ο!ιοοτπ!ιτο ο! οοιππ!οτο, π!ε! οποπ!ππι !!οοπ!!!ι οιππ!πιπ πο!

ιπο!οτ!ε πιιτ!!ε οοπεπ!πιπ οοπιιπππ!ε !!ιππο οι!! εππ! πε!

πτο !οιιιποτε !ποτ!π!, ο!!! !πε!ο !!ο! !πιπο!!!ιποπ!ο τοιποπ

εετ!!, οπο π!!!ε!!οο! !!οοπ!!!ι πι!!ι! !:οποοεεο. ε!! πο! εοτππι

οοπεπ!πιπ πω!! ποοο, πο! !!!!οτ!ε π!πιπ!ιοο οοιππιππ!ε !!ιππο

ε!ο!!!ο ε!ο!!!ο.!!ε. Ωπ! οοπεπ!οε οπιποε πο! ιπο!!οτ ποτε ε!

!'οτ!ο !ετιπ!πππι πο! !οτιιι!ποε ιιι!!ι! πτο!!πι!οτ!π!, πο! π!πο

ποοο πο! !!!!ετ!ε π!πιπ!ιοο οοπιπιππ!ε !οππο ε!ο!!!ο ε!!!!!

!!!!!ε !οπο!ιοτ εοπιποτ οι!! πτο!!πο!ππι πο! πτο!!πο!οε !οτ

ιιι!ποε, οπο!! ε! !πε!ππι !!ο! οιιιετεετ!! !ιππο!!!ιιιοπ!πιπ, επ

!ιο.πε!ιο!ο ποτ!!οτ ε!πο !τππ!!ο εοιιιποτ !οπο!ιοτ. Ε! ίοο!!ιπι

!πτοτο !!!π!π οι! !!!!!ε πιο!ε οποε !ι!ι!ιοο πο! .!ιο!ιο!ιο ο!!!

τεοππιπ !!!ι!πτπε επιπ οπ!οοπο.ιπ τομ! !ι!ι!!!!ιιιι ο!ιο!π!!ι!,

οπο!! πτοεοτ!π!!ι οιππ!ο πω!! Με ει!!!πιπ!οο! ο! ο!!επ!!!ι! ο!

!ποοποπεε!ι ποτπο!πο ο!ιεοτπε! πετ οιππ!!ι. Α!! !ιοο οπο Ατ.

τοο!πο. !πτο ο!! εοοο!!! !!ο! οποποο!!ο οπο!! ποπ οτο !π

οποτε !!ιο!ο πο! !:οπεοπεπ οπο!! οοπ!πι! πιοπε Β!ιτοεοπιιε

το!! οοπ!τ!ι ο!!οπο!! !!ο πτο!!!ο!!ε !!ιο!!ι!, !ιπιπο ποοο !!!!ο

Μ!!! ιι!ι·!!ιπε !!ι!ιοτ!ι!ιο ε! ο!!!!ιοο!!οτ πτο ποεεο ε!π!!ε!ιο

οπο!! οιππ!!ι πτοεοτ!π!!ι ο!!!τππ!ο!ι! ε! ο!!οπ!!ο!, ο! οπο !πε!ι

οι! ποτ!ο πιο!! !π οποπ!ππι πο!οτο ο!! οοιππ!ο!ιο ο! !ι!!επ

!!!ιιιι ε!πε !τ!ιπ!!ο. Μ!!! οπο! !ιοο !!ιππο !π !!ο!πο οποπ

!!!ιπι Ο!οπ!ε Ι.οποπ!!! !”ο!!!ι!!οτ. 'Ι'εε!!!ιπε οι!! !ιοο οοππο!:!ι!!ε,

Βοποποεεο!!ο !!ο ο!ιε!το. Ρτο!!οπο!οπε (!ππ!!ιτ!!ο. Ριι!οοπο

!!ο ο!ιε!το. Επτ!οο !!!!ι!!οπο. Ο!!οπο Ε!!ε. Α!!ιοτ!οπο τ!ο!ο.

!π!!οπο !οι·πο!!ο. Πιπ!!!ο!πιο !οτπε!!ο. Ο!!ποτ!ο ιπ!ι!!ποιε!ο.

!πποπο Ψ!!!ο!πι! !!ο πο!!!ι. Ι.οιπ!ιοτ!ο πο!:!ο. Βο!!!!ο!οπο

τοο!ο. Απεο!!!οπο. Α!!ποτ!ο !!ο ποτ!!!. (!π!!!ο!ιπο !!ο Α!!

ποτ!ο. !πποπο ποποποτ!ο. ο! Ατιποππο !ποοπεο. ίζοπεπ!οε

οποοπο εοιπιπιιπ!ε Ιοππο Ο!ο !!ο οο!οι·ο. Βπ!ιο!!!πε οπο!

!πε ε! Ν!οο!ο τσιπ πτοεοπ!οε !π!οτ!ποτππ! πτο οοιπιπππ!

!!ιππο. ιπ!!!εε!πιο οεπ!οε!ιπο εοπ!ποποε!ιιιο εοοππ!!ο. !π!!!

ο!!οπο οποτ!!ι. !!οο!πιο εοπ!!ιπο !!!ο !!ιππ!ιτ!!.

Εφ !!!!!!ο!ιππε οο!!πο πο!!!! πο!!ιτ!πε !ιι!οτ!!ι! ε! ιο

!;!ι!πε επ!ιεοτΕπε!!

ΧΟ!!! *Η

θτίο!ί!ιπο !ιι·οίοο!ιοοοο α! Μιοοπο!ι, οτοίσαπσο!!ίοτο ο Ιοο!!!ο

!!πποι·ί!ι!ο ίπ Ι!!ι!!!ι, πο! πσ·οιπο!Ιοι·ο α! τοπιο!!! ό! θο

πουα ο !!ί Ε!!!:οα, Με πιο!!οτ!! ο! !ιο!!!!!ι !!ι Μ!!! ο ί

!ιοτο!!! ά! Νεο, ο [απο ποσοι” οι!!! ί πτ!υίΙοοί ο Ιοί

οο!!!ιο!!!!!! !!!!!!'ίιπποι·ο , ρτοιπο!!ε οο!!ιπάιο, Με !!ι!!!!οσο ί

Μο!!! .ο τ!π!!:!!απο Μ!!! ό! Ι!!! οοἰοπ!!! ο!! ατ!ι!!ι·ίο πω· [οτ

!!ι ποσο πο” θοποπο.ιιί ο οο”Εποο!ιοεί , α!!!ιπτοτ!! οπο! ά!

!!ποπ:!ι, ο πιουν!! πο!!! Μαιο , α|)!πο|ιο !!ι δπτ!!εοπα :ία

!!ίυ!ζ!!ι ίπ άπο πω!! εοοο!! , πιο· α!!ι·ίοπίτπο απο ο! Ρί

ε!!πί, ο !`α!!τ!! α! θοποοοεί.

(!!'72, θ ιιι!ιτ·ιο.)

Ι!!! Βοο!! Ατο!ι!ν! οι @Με !!! Τοτ!ιιο, Βοοπιπ. !!π!., τιι!ιιι. !, Ν.° !.

!π ποιιι!πο !)οιπ!π! οπιοπ. Επο (!!ιτ!ε!!!ιππε !!ο! πω!!!

εππο!ο Μοοππ!!πο εο!!!ε οτο!ι!!2π!εοοππε ο! Ποτιιι!ιπ!ο :ιτ

ο!ι!!:οποο!!οτ!πε ο! !ο!!πε Ι!ο!!ο !εο!ι!πε. Ποπτοπ!ο ο! πτο

πι!!!ο ο! !πτο νο!ι!ε Ο!!οπ! !ιοπο ο! Οποι·!ο $π!ππ!ο !!ι

πποπε!!ιπε οοπεπ!!!ιπε ο! νο!ι!ε Α!ο!ιοτ!ο ο! Ι.!ιιιι!ιετ!ο ο!

Ιπτοο ο! Απ!ο!ιπ!πε!!ο ο! !!πο.εοοπ! !ποοπε!!ιπε οοπεπ!!!ιπε

τεοοπ!οπ!!!ιπε πτο τοπ!!! ο! πτο οοπιπιι! νοε!τοτπιπ ο!ν!!!ι

!ππι !!ο !ι!πο ει!! πτοι!!!πππι !!!οιπ !!οιπ!π!οπιιι !!ο !.ε!!ιτο

!οτπε!ι!οιπ πι!!!οτο !π !ιοππο !!οιπ!π! !!πποτο!οτ!ε !π ππ!ι!!οο

πω!!! π!ε!ιποπι ο!ν!!!ι!ο!π ο! ποππ!π!π !πε!πε ο!ν!!!ι!!ε ε!πεοπε

!›πτοοτπιπ ο! ο!ιεε!ι!ιο οιππ!!ι πτ!ν!!οο!!ι ο! οιππ!!ι τοεοτ!π!!ι

οπο ο !!οιπ!πο !ιπποτο!οτο !!οιππποτπιιι !!το!!οτ!οο ο! ο!πε

οπ!οοοεεοτ!!ιπε πο! οοτπιπ ιπ!εε!ε !πε! Ρ!εοπ! ο!!οπο ιπο!!ο

!ιοι!ιποτππ! το! τοοοποτ!π! ε!ιπ!!!ο !π π!οπο πω!!! ο! !!ιο!οιπ

!πιοτο οοιιι!!οπι Μ!ιο!ι!ιτ!ιιιπ ο! ο!πε !!!!οε !!ιοοτε ν!ν!ιιιι

οποττοιπ Ρ!εππ!ε ποτ εο ε! εοτπιπ !ιοπι!ποε οοτππιοπο ίστ

!!πιπ ο! Ι.ποοπεοε ο! !!ιπποπεοε Μοτο ο! ποπ οοπ!τ!ιτ!!ιτο

πεοπο οι!! Με!!! οποττο οπο οε! !π!οτ ποππ!ππι !!ιπποπεοπι

ο! ποππ!ππι !ποοπεοπι οι!! ππο ποτ!ο ο! ποππ!ππι π!ε!ιππιπ

:!!ι !ι!!οτο. ποτ!ο ο! !!ιοοτο νε!!!πιπ ο! !!!ε!τ!ο!πιπ ο! !επετο

Ρ!ε!ιπ!ε ο! Ρ!ε!ε οππ!!!ιπε ο! το!!οππ!!!ιπε εοοππ!!πιιι οπο!!

οοπεπ!οε !ποοπε!ε ο!ν!!!ι!!ε οπ! πτο !οπιποτο !ποτ!π! οτ!!!

πονοτ!π! ο! οπο!! !πε! ποπ π!ιεο!νοπ! !ιοιπ!ποε !!ο $!ιπο!ο

!!!!π!!ι!ο ο! !ιοπι!ποε !!ο νπ!!οττο ο! !!ο !!!ιπ!!ιπο ο! !!ο Ποπ!

!ι!ιεε! !!ο εοοτοιιιοπ!ο οπο!! !!ιο!οιι! !.ποεπεεε ο! ε!ιπ!!!!ετ

!πτ!ιτο !!ιο!!ιτιι ν!ο!π!! !ιοπι!ποε !!ο ιπο!!οτ!!ιπε ο!ιε!τ! $!ιπο!!

Μ!π!!ι!!, ο! ποε!οπιιιπ πτε!!!ο!πιπ !ιοπππιπ ιπ!εεπιιι !ποτ!! !π

!τ!ο!π!ο. πτοτ!!!ποε !!!οε !!ιο!!ιπι !πτ!ιτο ποππ!ππι $!ιπο!! Μ!

π!!ι!! ο! ποππ!πιπ !!ο νιι!!οττο ο! ποππ!ππι !!ο !!!ιπ!!ιπο ο!

ποππ!ππι !!ο θιοτιι!ιοεε! ε!τπ!!!!οτ Γοοοτο Ρ!ε!ιπ!ε ν!νοιπ οποτ

τοιπ πεοπο ο!! !!ποιπ οποττο ο! !!ιοοτο ε! !οποτε νο!!!πιπ

ο! !!!ε!τ!ο!πιπ ε!οπ! εππτ!ι!!!!:ιππι εε! ο! !!ο !ι!πο ο!! πτο

ι!!ιιιοε !!ο!οπ!!!ιε !π!!! οτο οππι !ιοε!ο ο! οποτο!!π πιο!!πε

οποπι πο!οτο ποτ ποπιιπι !!!!οιπ ε!πε !τ!ιπ!!ο οοπ!τ!ι Ρ!ε!ιποε

!π!!ο πιο!!ο οι!! ποι·!πιπ π!ε!ιππ!π ει!! !πεοε Ρ!επιιοε ο! οο

ι·ππι !οττοε !!ον!ποοπ!!!ιε ο! !!ονοε!οπ!!οε ε! πιοτιι!ιοτ ποτ

ιιπππι οοπ!!πππιπ ιποπεοιπ οι!π!ο!ππι οπιπ !!ιιιι !!!!:!ο οιιοτο!!π

!π !οττο. Ρ!ε!ιποτπιπ !!οε!ι·ποπ!!ο ο! !!ονοε!οπ!!ο οοτπιπ !εττοε

οποοπο !π!ιπ!ο!ι!›!!!!οτ ο!!”οο!!οποο πο! !!ιπποπεοε πο! !π

οοπεοε οοπε!ι!οε ιποοπιπ οτ!!!π!ιποτ!π! εε!! ε! οοποοτ!!!!ι !π!οτ

!.ποοπεοε ο! !!ιπποπεοε !π!!ο ποπ !ποτ!! οι!! τπο!πε !!οιιιππππι

ο! !!ο!τ!ιποπ!ῆιιι Ρ!εοιπ!ε !πο!οπ!!ππι !π!!ο !!ιοοτο !οπο!ιτ ο!

ποπ !το!ιοιιι ποο !ι!!εο!π!ιιιι !πεοε Ρ!εοποε !!ο πτο!!!!:!ο !ιο.ππο

ο! ε!πο !ιοπ!!ο πτεο!π!!ιιιι οοτπιπ ει!!!πο!οτ!!ιπε ποτ !!!!ε!!!!ι

!οπι !!οιπ!π! !πιπετο!οτ!ε π! !πεοε Ρ!εοποε ποπ ο!!!πνεπ!

ποοπε ο.!ιεο!ντιπ! ποο !!οιπ!ππε !ιπποτο!οτ οι!ιεο!νο! ποοπο

!τ!!!ιο! πτε!!!ο!οιπ ο!ν!!ει!οπι π!εοπ!ιιπ νο! ο!πε ποππ!ππι !!ο

πτο!!!ε!ο !ιπππο πεοπο οοιπ!!οιιι Μοο!ιοτ!πιπ νο! ο!πε !!!!οε

εοπ !ιοιπ!ποε !!ο 5!ιπο!ο !!!π!!ι!ο ο! !!ο νπ!!οττο ο! !!ο

Ο

  



ΠΕΙ. $!·)(!θ!!θ Χ!!! ε!!!

  

!!εο!εο!! ε! !!ε !!ε!!!!!εεε! !!ε! !ε!ενε!ε!!! !!ε!!! εε!!!ρε! !ε

εεεο!ε! !!ε ρ!ε!!!ε!ο εεε!ε!!!εο!ο εε!!εε ε!! !!οεο! εεε!!ε

ε!εε! !!!ε!εο! εε! ε! ε!οε !!εε!!ε ε!!!ενε!!ο ε! !!ε!! εο!!!!ε

!!ε!!ε ρορε!ε!!! !εοεεοεεο! ε! ρορε!ε!!! !εεεοεε!!! εε!!εε ε!!

!!οε!!! εεε!!ε. εεε ο!!!ο!ε ο!!εε!·νε!ε !·ε!!!!!!ε οι!!ο! !!εε!!ε

ε! οο!ο! !!!ε!!ε!ε ε! !!!!!ο! !!!ε!ε !ο!!εο!!! ε!! !ο!ε!!εε!ε!!! !ε

οεεοε!ε!!! ε! !εεεοε!εο! εοοεε!ε!!! ε!!!:ερ!!! !!εεο!ε!!! !·ε!!!ε!!

εε!!ο! !εε!!! !!ορε!!!!!!εο!ο ο!!!!!!ε εε!!!εε! νε! !!!!!!!!!!!ε!!ε

νε! εερ!!οο!ε ε!οε !!εε!!ε εεε !!εοεεε!ο ε!!!εε εεε!!! ρο

!ε!ο !εεερε!ε!!ο ε!οε εο!ο! !!!ε!!ε!ε νε! εο!!!εο! ε!!!!ε!!!!!!ε

ε!οο!ε!!! !εοεεοε!ε!!! νε! !εεεοε!ε!!! ε!!οεε!εο! !!ε εο!!!ε!!!

νε! ο!ε!ο!!ε ρε!!!ε εο!εο! οε!!!ε!ε !!ε εεε!! εοοεο!!!!ε ε!

ρε!·!!!!ε!ε εεε!!! ε !!!ε!ε!! ρε!!ε ε!!!!εε!ε!!! !εεεεεε!ε!!! ε! ε

!!!ε!!!!! ρε!!ε εοοεε!ε!ο !εεεεε!εο! ε! εεε!! !!ε !!!!!!οε!ε!

ε! !!!ερ!!ε!!ε!!! !εε!!! ε!!εε!νε!!ο ε!! !ε!!!!!οε!ο ε! !ε!ο!!οοε

εεε!!! νε! !!εοε ο!!!οεε νε! !!!ε!!!! ρε!ε !εοεεοε!ε!!! ε!!οεε

!ε!!! ε! ο!!!οεε νε! !!!ε!ο! ρε!ε εοοεο!οο! !εεεοε!ε!!! ε!!!ε

ε!!!!εε !'ο!·!!ε !ο!!!! ε!οε !!εε!!ε !!ε!!ε!!ο!. Ν!ε! Ρ!εεο! εο!ο

!ο!εε!!ο! εε !!! !οε ε!! !εε!ε!!!!ε!!! ρεεε!!! εε!!! !εοεε!!ε!!!εε

ε! !.εεε!!ε!!!εε !!ε εεε!!ε εεε!!! οεοε !ο!ε! εε !!ε!!εο! ε!

!!ε ρ!!ε!!!ο!!!εε ε!οε ο!!!!!! !εοε!ε. !!οε!!! ρεεε!!! Μ!!! !!ε!!ε

!!!εοεεε. ροε!!!εε!!! !ρε! Ρ!εεο! εε !ο !εε εε!!!!!!!εε!!ο! νε!

εο!εε ε! ρο!ε!ο !!ε ε!!!!!ροοεο! ε! !εοε!ε Γεω!!! ε! !ε!ε!ε

ε!!!εε !!!ο!ε!·ε. $!εε! εε!!ρ!ε ε!! !!!ν!εε ρε! Α. Β. Π. Γε!!

!ο ρο!!εε !εοε!ε ρε! Ο!!ε!!οοεο! !!ε Α!!!ε!!ε!ε !εοεεεεε!!!

ε! Α!ε!!ε!!ε!!! !!εεε!!! !.εεεοεε!!! ε! (!ε!ε!!!εο! Βε!!!ε!ε!!!

Ρ!εε!!εο! ε! οοο ε!!!ε! ε! ρε! ρεεε!!! Με!!! ε!ε!!ε!!ο ε!

ερε!ε!!!!! ε! $ε!!!!οεε ρε! !οε!!!ο!!! !!!ν!!!ε!ε! ε! ε! !οε!!!ω

!ε!εε! Ιεεοεοεεε !!ε!!εεο! ε! ε!!ε!ε!!! Ρ!εεε! εεε!! ε! !!οε

!εοε!ε εεεεο!!ε!!! !!οε!! !ο εε!!ρ!ο ε!! ρο!!εο! !εοε!ε! !εε!!!

ε! εερ!ε!!!ε!ε εοο!!οε!ε! !εοε!ε! ε! ο!!εε!νε!!ο. ()εε!!εο! ει!

·!ε!!! !!ε ν!!! Με!!! ε! ε!οε ο!οο!!!οοεε ε! εεεεεε!οοεε ε!

!οε!εεεεε !!!!ε!·ε!!! ε! ε!!εο!ε!ο!ο !εοεεοε!!!εε ε! !.εεεοε!!!εε

!!!!ο!!!ε!!! ε! !!!!εε!νε!!ε ε!!εερ!ο !!οε!! ρε!!εε!εο! ρεεο!!ε!!!

ρε!!!!!εε! ρ!!! !οε!!!ε!ε!ε !!!!!!!!οε Ι!!!ρε!ε!ο!! νε! εε! !ρεε

νε! εεε !!ε!ε νο!εε!!ο!εε ε! ίεε!ε!!! !εοε!ε ρεεε!ο Ζεοε!!ε!!ο

ν!εε εο!!!!!! ε! εεε Με!! ε! !εε!!!εε!ε εεεεο!!ε!!! ε!!ονεο

!!εοε!!! !ο!ε! εεε! ε! Ι.εεεοεεε !!ε!!!!ε!!! ε! ε! !!ε!!! ε!!!!!!εο!

νε! !!!!!!!οε!ε!ο !εε!!! !ο !!οε εεε!ε!!!εο!ο ε!! !!οε εε!!!!ε!ε!

εο!οοο! εοοεο!!!!ε ο!!!ο!ε!!! !!!ε!!!!ε!ο !εεεοε!εο! εοεεε!εο!

νε! !!!ε!!!!!ε ρε!!!ε εο!ο!ε ε! ε!εο!ε!ο !εοεεοε!εο! εοοεε!ε!!!

!!ε εε!!!εο! νε! !!!ε!!! ε!!!ε!!! ε!οε ε!!!!εε !!!!!!ε ε! ο!εε

εεε!! !!ε ε!!!!!!!› !εοε!ε ε! !!ε !!!!!!!οο!ε ε!!ε!!!νε!. !!εε εε!!!

ε! !!!!!!ε!ε ε! !ε!ε!ε εεε! !εε!!ε ενεο€ε!!!ε ρ!ερ!!ε !!!εοο

!!ε!!!ε!ε ε !ε!!! !)!!!!ε!!εο!! $εοε!ε !!!ε!!εο!!οε 8ε!!!ε Α!ε!!!ε

ρ!εεορε ε! !!!ε!!!!εο!ε Λ!ε!!!εεοεε!!ε!!ο ε! !ο!!εε !!ε!!ε !ε

Β!!!ο. (!!!!ε!!! εο!ο!!ε !!!εε!!ε!!ο ε! εο!!!!!ε Ε!ε!ο!! ε! Βοο

!ε!!ο !!ε Βε!οε!!εε!!!! ε! Ποο!ε!!ο !!ε 8εε!!εε ε! Ο!!εοε !!ε

!!εερ!ε ε! ν!!!εο !!ε θεεο!!ε!!ε!!!!! !!!ε!ε!ε!!ε!!ε !!ε 8εοε!ε

!!!!ο!ε!ε. Ρε!!ε Με!!εο!!οο Ψ!εο!!! !!!ε!!εεε!εε. Ποο!ε!!ο Βε

!!οε!!ε. Ψο!!!!!ο !!!ε!!εεε!εο. Βενν!οο Τεο!!ε!!εε εεοεεεε!εο.

Πεο!!εε Ρ!!!εε!οε Α!!!ε!!ο εε!οε!ε!!ο. ε!!! !!ε!ε!ο ε!ε!!!!!

εε!ε!!!!ε εο!ε!!! ρ!ορ!!ε !οεοε ρ!·ε!ε! εο!!!!!ε!ο Μεε!!ε!!ε!!!

!εε!!ε ενεοεε!!!ε !ε!εν!! !!ε!ε εοοε!!!εο! ε! !ο!·!!ε!!! ε! ε!!

!ε!ο!!ε!!! ε!! ο!!εε!νεο!!ε!!! !ο!ε!!! εερ!ε!!!ε!ε!ο εεε!ε!οεο!ε!!!

!)ο!!!!ο! Α!ε!!!ερ!εεορἱ Π!!!!ε!!εο! ε! ε!ε!!!ε!!! ο! ε!!!!!!ρ!εε!ε!

!!ε!!ε!!!! ε! !ο εοο!!ε!!ε!ο ε!ε!!!οεε οοο ερε!ε!!!!ε!. Πο!!!εε

εε!ε!!! Μεε!!ε!!!!ε !ε!εν!! !εε!!ε ενεοΒε!!!ε ρ!ορ!!ε !!!ε!!ι!

!εοε!ε ε! ε!!εε!·νε!ε ε!!!εε !εοε!ε !!!!εο! !!!!!!! ε! !!ο!ο!ε εε

!!οε ε!!ρ!·!! !!! εεε!ε!οεο!ο Ποο!!!!! !)!!!!ε!!εο! Αι·ε!!!ερ!εεερ!

ε!!!!εε !εο!!ε ε!!ο!!οεο!ε! ε! ε!ε ε! εερ!ε ε!!ε !!!!!εο!ε !ε

ε!!ε! εεε!! Ι)!!ο!!οεε Α!ε!!!ερ!εεορεε !!ε!!ε! εεο!!ε!ε ε!!

!!!!!ε!!! !!!εε!!ε!!εο! !εεε!·ε !ε!ε!ε ε!! !ο!ε!!εε!εο! !εεεοε!ε!!!

ε! !εοεεοε!ε!!! εο!!εε!εο! ε! εο!ε!!! Πεο!!εο !!ε Ο!!ε !!!!ε

!!ε !!ε!!!!!. Ι.εο!!εοεο !!ε Α!!!ε!!ε!ε. $!εο!εο!!ε !!!εεεε!ε !ε

!!εεεε!!!εε ε! Τ!ο!εεε ε! Ρο!!εεεε!!·ε !)εεε!!!!ε!ε. θεε!!!ε!

Π!!!!!!!οοε !!!!ο!εεεε. Βεο!!εε!ε ε! Τ!·ε!!'ε ε! ρ!!ο!!εε!!ο !!ε!

οε!!!!οο !!ε !!!!!εοε ε! ε!!!ε. Βε!!!!!!!εε !οεε!·!!ε!!οο!ε εεε!!

!!!!!εε!!!!ο εεο!εε!!ο!! εερ!εεεεε!!!!ε εεεεο!!ο ρ!!!!!ε οοοεε

ε!ε!!!! !!!!!!ε!!!!!!ε !!ε!ο!ε. Ρ!ε!!ε!!εεε !!ε!!!!εε ε! !!ε!ε!· ε!εε

οερο!εε !!!!!ο!ο! Α!ε!!!ερ!εεορ! ε! !!!!εε εο!!!!!!ε Μεεοε!·!!

ε!!!!!!!!ε! !ε!ενε!εο! ε! ρ!·εεε!·!ρ!!.

Ιο οε!!!!οε !!ο!!!!ο! ε!οεο. Εεε Ε!!!!ε!!ε!!εε !!ε! !!!ε!!ε

!!!εεεο!!οε 8ε!!!ε'Α!ε!!!ερ!εεορεε ε! Α!ε!!!εε!!εε!!ε!!εε !!ε!

ο!εο!ε ε! !ο!!εε !!ε!!ε !.εεε!εε !!!!εν! εο!!εο!!!!εε !εοε!ε!

ε!!!εε Π!!ε!!!! $ρ!!!ε!ε ε! Ο!!!!ο!!!οοο ε! ε!!ο!εο! ε!ν!!ε!!ε

!εοεεοε!ε !!ο!!!!!ε!!! !ρεο!ε!!! ε! !ρε!εε ε!ν!!ε!!ε εοοεε!νε!ε

ε! ρ!·ε!!!ονε!ε !ο εε!!ε !!!!ρε!ε!ο!!ε Βο!!!ε!!!!!ε!!! !!!!!!!!ο!

Ρ!ε!!ε!!ε! ε! !ο εε!!ε ε!!! ε!οε Βε!;!ε !!!!!!ε! ε! ε!!εο! !ο

εε!!ε !!οε!!ε !ο ο!!!ο!!!εε !!!ε!ε !ο εε!!!εεεε!!!!!εε ρο!ε!!!!!εε

ε! ρ!εε!ρεε !ο Ι!ε!!ε ε! νε!ο ε!!ο!!!!ε!!! !!!ν!οε !ενε!!!ε ε!

ε!!ερε!εε!ε ε!ε!!ε !!οε !ε!!!ρ!!!ε ε!νε !!οροε!ε!ε!!! οσε ρεεε!!!

!εοε!ε εε!!! Ρ!εε!!!ε !ε!!!!!ε!!!!!!εε ε! !!οε!! Με ε!ε!!ε!!!!οοε

εε!!! !εοε!ε ε!! !!οοε!εο! !ρεο!ε!!! !εοεεεε!εο! ε! !ο!!εε ε!

ν!!ε!!ε εο!ε!!!.

Π.

Αεεε!!Ιο εεε!!!!ε !!ε Βε!!!!!!!!!! νεεεεεε ε! δέε!!!!, ε Βοσπ

!!ε!!!! Λε!!π!!!ίε!!α!ε!·ε (Ορε!ε!!εε) ε!!! !!ε!!! ε !!ε!!! ρεεε!!

!!!!!ί !!!ε!!!ι Μία!!! ε!! δ. Πεν!!! ό! Ρίε!! ε! δ'α!!!ερπε ,

!!ρε!!!·άε !!!!ε ελίεεε ι!! δ. Μι!ίε ι!! ν!!;!ιο!!ιε, ε! δ. Λο!!!

ε!!!εί!ι ε!! Με!!!!!!!!!!!, ι!! δ. Ρίε!!ο ε ό! δ'. !!!!!!!!! ε!! δε

!!ιεεε, ε! δ. Ζεεεε!!ε ε!! 0!!!εί!!!·, ε ι!! δ. !!!!!!ίε ε!

Βε!·α!!!!!εοε (/ο!εε Ι.ε!·ε!!!εοοε), ε ρ!!! Ισ ε!ιεε ε!! Η!!!

ΑΙΜ, ε ε!! (!!ε!!!!ε, ε !!ε!! ρε!!ίπε!!!!ε: ρε! !ε εεε!! ε!!!εί

ε!!ι!ε Με (!!ε!!ε) Μ! !' ο!ε!!σε!!!!!.

ω!!! . . . . . . . )

!!ε! 'Ι'!!!οε!, Λαικα!. Μαι., ε!!'ε!!!!. !!78.

!ο οεο!!οε !!ε!!!!!!! εο!ε!!.

Εεε Βεοε!!!ε!εε ερετε!!εε !!ε 8. Με!!ε !!ε Ρ!εεε Ι!! !ε

!ε!!!ο εεε!!! εε!!ε εε!!! νο!εε!ε!ε ε! Βο!!!!οο, ε !!ε 8. !!!ε!!ε

ε !!ε 8. 8!!!!ρ!!ε!!! ε !!ε !ε!!!εεε Βε!·εεεοε !!ε (!ε!!ε!, ε !!ε

εε !οε!!ε!ε !!!!οοε Ε!εοε !!ε !.εεεε !!ε!οε ερρ!! !!ε!·!ιι ρ!

εεορε Βε!·οε!!!ε !!ε Κ!ν!!ε, εε!!! !ονεοεε ερε!ε!!ε, ε !!!ε

εεε!, ε εεε! Ρ!εν!!ε!·ο !εοε!ε !!!εεο!! Κε!εε!ε οεεεε ρ!!!

8. Με!!ε !!ε ν!Βοο!εε, ε ρ!!! δ. Νεε!εε!ε !!ε Με!!ε!εοε, ε

ρ!!! Θ. Ρε!!·ο !!ε $ε!!εεεε, ε ρ!ε-Β. Με!!ε !!ε 8ε!!εεεε,

ε ρ!ε 8. !.εεεε!!ε !!ε Ο!εν!ε!, ε! ρ!ε 8. Με!!ε !!ε Βε

!ε!!!εοεε, ε ρ!ε εε !!οε!!! !!ε ν!!!ε ε!!!ε, ε !!ε !!!εε!!ε,

ει!ο! ο!!!ο!ε ρε!!!οε!!!!!!ε !εε!!!!! ρ!!! !ενε!ε !ε!εε εεεερε!ε

!!ε 8. !!ε!·!ε !!ε Ρ!εεε, ε ο!!!ε !”εε!!!ο!εε !ο!!ε εε!!!ρεο!ε εεο!

!εε ε !!!!!εο!ε!ε !!ε ρε!ε, ε !!ε !ε!!!!!ε Βε!εεοοε= ε !ενε!ε

5. 8!!!!ρ!!ε!!!, ε 8. Νεε!!!ε!ε ·!!ε Με!!ε!εοο, ε !εε!! ε!!!!ε !!ε

!!!!!ε ε!!!!!, ε !εε!! εε!!ε !!ε θ!εε!!ε, εε!!! ε!!!!!!ε ρε!!!οεο!!ε

@Με ο !εε!! ορε!ε !!ε 8. Με!!ε !ενε!! ε δ. Με!·!ε !!ε

ε!



Μο πιι>ι.οινιι το ο.ιιιιιιο

Ι.οτοπιιιοποε, ο 8. Ι.πεεπτιπ πο Ει·οιιιοι·, ο ο 8. Ρο1ι·π πο

8πτοιιο, ο ο 8. Μοι·ιο πο 8πτοιιο, ο ο 8. Μοτιο πο νι

ι;ποιοε σπιτι οπιπιο ιεεπτο, ο σπιπ επ ππππιο πο Βπι·τοιιο,

ο πο νιοποιοε σπιτι εο οσιοιιιιο ποπποι·ο πιο ονοι· ιππο

επ πιεοοπο1ιι πιο επ ποππιπ εο νοε1ιοιιιο, ο οιιοπιοπ1ιιιο

επο ποιοι ιι πιο1ο1 . . . . Ιππιιιο Βοι·πεοπο, ο Ποε1οπ1ιπο

ιεποππ ο Ρο1ι·π πο Ρπποιιο, ο ρι·ιω Νο1οιο, ο πιιω Πο

πιι1ο ποτ1οε, ο πιιω Μοι·σιιπ, ο ρι·ιω Ρο1ι·π Ι.ππο, ο Οοπιι1ο

θο11π, ο πιιω θοεοπ1ιπο Τι·οππιε, ο πτιω θιοεοπ1ιπο πιοι

πιο, ο ο11οιοο ιιιο1ο 1οε1οε. Εεοππο 1οσ1ο σποε1ο σοιπποπιο

οππι επ πιεσοππ ο ιιοιππ1οω πο ποιο 'Ι'οιπ·οι·οπιοε επ πι

εσοππ εο ποιιιο πο θιιεοιιο πιο οπιπιο επο ο πο εοε οιο

ιιοοε εποε, ο ιεεο ποιιιπ πο ι!ιιιο οιιιο, πιο πιοσπ Κιο

ποιι ιποπποτπιι εοε σοπεοιοε, ο ποιε ποιιιπε ιιιι πποε

οπιιιιιοε ιιι 1“πι·ππ οοπιπνο1οε, εππο σπιτι εοι·νο επο ιπ ιοοο

το ιποιο, ο εο11οι·ο ιπ 1οπιπιο, σπιτι οοινο πο ιτιοιο εοπιιπ,

ο επποποιοπ Μοι·1ο ττινιιιο, ο εο11οι·ο ο Τοι·οιο ιπιωιιιιιο,

εππο ι“πι1 πο εο ποιπο πο πιο οιιιο, ο εο1ωι·ο πιο πο

8. Ρο1τπ πο Βπι·οιιο, πιο ποτ1ιι·ο ιοεο ιο1π ιιο ίπ ποιο,

οππι1π,σοπνοπ1π πο ποτιιι·ο εοε ιιιιοε πο ίιοσιοπι 1ο1π πιπ

ιιοοππο ιπ οπιιιιιο πο θ. Ρο1ι·π πο $πι·οιιο. 1οε1οε ιππιιιο

Βοι·πεοπο οπιεσπππ Ιονοππι πο (ιιο11οιιι, ο πτιω Ρο1ι·π ι.πππ,

ο θιοε1οπ1ιπο Τι·οππιε, ο ρι·ιω Μοι·σιιπ, ο πιτιω Νο1οιο, ο

πτ·ιω θοεοπ1ιπο (ιιπιπιπ, ο ρι·ιω πιοι·πιι1ο θιο11π, ο πιι1ο ιιο

πιι1ο ρι·ιοε, ο πιοι·οι·ππ ο Ποπο11π, ο ι!ινιοππ Μο1οι·ο οι

ποι·1π Οιιεοι, ο Ρο1τπ πο Ρπποιιπ, ο (ιιιιιοιποι Βο11ιο, ο

Μοι·1οππ Εειιιεο, ο Ιεοι·ποι· πο ι.οσσιο, ο Ρτοιο1ο 8ονο1ο,

ο πο 8οι·νοε πο Βοπιπο Ρο1το ποιιποε, ο Πιονοε Κισσοιιο,

ο 81οπι $οι·οσο, ο Ιοσσοπο πο1τοεο ο11οι·οε ιποιο1οε1οε. .πππο

Βοπιιπι ιτιιιιοε. οοπωε. εοπ1ποποε. 1οι1ιο.

πι.

Βπτ·ίεππο, πο π! θπ!!πι·π, ποπ/Μπα !ιι πποποιοτιο πο!!ο ππε!ο

Μ” π! Ιππιποι [απο πο επο πππι·ο ()πε!πο!!τιπ Π π!

πιοπίε!οο·π πι δ. Γο!ισο πί πιο, ο !”ποοποποο οπο ποσοι

π11ι πο!!π ρι·προ!π !!!ιοι·α!ί1π. (Ο

μισο, . . . . . . . ..ιζ

Πο! Τι·πιιοι, οποιο!. Ρι.ιππ. οιΡοιιιι. 1178.

Ιπ ποιτιιπο ι)οιπιπι Αιτιοιι.

Ε8ο ιππιιιο Ποεοιι1ιπο το Ι.οοποπ ι·οιι πιο ιο1ιιο σπε1ο

πππο οπιιι ιιοιπιιιο1ο πο Βοιι, ο πο πιπιτο ιτιοο ποππο

ΕΙοπο πο Ι.οοσοπ τοπιπο πιο νοπο ιιιιο1ιιο ο $οπσ1π Ε'οιο

πο νοπο, ο ο 8. Ιοοππο πο θεσιιιιιι, πιο οπιιιιο ιτιοο, ο

πο ποιοπ1οο ιτιοοε. Βοιι επ εοιιπ πο ιπτιιοι, ιπσο ωπο1

οπποι·ο σπιτι επ νοι·πιι, οι 1οι·οπ 1οι·ιτιοποε πο σπεωε επι

1πε ποοιο ειιττινιι· πο εο 1οι·το εοοο1ο, σοιιο1 ποιοο1π ο

επιιο ππ ποεεο οοπ1ιποπο εο πιο, το Ιοσπ, ο ποι πππο ο

επ οοε1ι·π ποεεπιιποπο, ο ποι πππο σπιιο1, ωι·1πνο, πιο

πιιειι πιιεοο οιτιοπιτποπ1π ιοιιτισο1π , ο ποι πππο @τοι επ

(1) Η Τι·οιισι πο! ππιιιιιισοι·ο ροι· ιο πτιιτιο πππο ιι πτ·οοοιιω ο11ο

οι ποποιιοιισ, ι·ιποι·1οπποιο οι 1178 , πισο οπο ιι ιποποειιτιο ο επι·ι1ιο

ιιι Ιιτιι;πο πιο ππι·πιιπι πιο: .πππο (ο πιω ιι νοτο), ο σιιο :πιο σοι·1ο

πι·ι8ιποΙο ο οπποεο ιι ειΒιιιπ οι πιοιιιιιο, το1ιιι;πτοπ1ο πο πιι ιοω τι

πππο πι Ποι·ιεοπο , ο ποιι'οι1ι·π ιοιπ οοπ ιο ιοπποιιπο ΒΛιτυοοΝο ιιοπ

Πιι.ι.ιιιιι.

εοι·ι·ο ποε επ πο1ι·ο οιιιο ππεσο οεεπ σοε1ι·π πο Ρο1ι·ιι Μοπσο,

Ε1 οπο ιππιιιο Βοι·πεοιιο πο θιοΙιπΙ ιιι ιο τοποιιπ σπε1ο

σοι·1ο, πο πο νο1οι·ο, ο πονο ιιι 1οιιι1 πππο ιποπ ιππιιιο

Ποεοπ1ιπο, ο 8οπο1π Ροιο πο νοπο, οι ο 8. Ιοιιοπιιο πο

$πιιιιο, οι ο 5.· Μοιιιο πο θιιι11πποιο, οι ιιοποιοε επε ιιο

ιπιποε το 5. Ιπιιοππο, ο πο 8. Ποιο πο ι!οποιτι, ο πο

Β. Μοι·ιο πο θπ11πποιο, ο πο 8. Ροιοοι1ο πο Βι11ιιο, πο

πο Ιοε πτοποι·ο πιο ειινο ποιιπο ιππιιιο , ποππο σπτο1οι·ο

ο πο ιοε πτοποι·ο πιο σοι·οπο, ιπππο ιππιιιο, ιπππο σπ

τοωτο, οι πο ποπ 1οι·ιιοι·ο πομπο οποιο, πο πο ιππιιιο,

πο πο ππι·ο1οτο, πο οποιο πο ειΒιιιπ, ο πο ποπ ιονοι·ο

οπι, πο πιο οπτο1πτο, πο ιιπ ιεεοε, πο πε εοε ιπιοι·οε. Κο1οπ

σοοιιποι·ο σπιτι εποε πο σπε1οε οιοειοε, οι πο πιοπ. πι. οι

ποι·ο Βοπ ιπ οοε1ιοο1οε πο ιοοπ, οπ1 ιπ οπο, πο σπτ·οωτο

οπιπποε ιεεοι·ο, ο οοποε ιεεπι·ο, ο σοεω ιεεπτο, ο σονοιΙοε

ιεεοτο, οπποτιιιπο πω· ποστ ο πο1ιιοε, οι πο ποιιο πεππο

ιιι εοπιπιωτιιππι, ο1 Μοτιοιιο Εε1οει, ο1 Μοτιοπο πο Τοι·ι·ο,

ο1 8ο11οι·ο Ιονι1ο, οι Ρο1ι·π Ιεποπιιοιπ, οι θιοεοπ1ιπο ιιοι·

τιποι·π, οι εοι·νοε το τοππ, Ρο1τπ ΒΙππιπππε, Ιοιιπο $οι·οσπο,

Ιοποπο Ροοι·οεο, 1οε1ιιιπε.

οιι πι.

ιππω, ι·ο π! ('ππ!!πι·ί, πππποπο π! θ'οππποεί ό! Μοτο οσοι·

σιο:ίπ πο!!π ιποι·ππ!πτπ πο! εππί .ε!π!!, .ποιιπο ππποπιοιι!π

ποτ·ιπιπ π! πω! π π! !πε.εο , πτποιο!!οπππ π! πιοο!ϋπο οι

Ρί.ιππί, οπο ποππ.πίππ πο! πππο δαπ!!ποίιπππ. Βποπ ίπ

ο!!το απ!! πω! δ'οποποε! έ! πππο π! (ιιο1ιο οπο !ο οπο·

ροπίποποο, οποιο πιππ::! !π πυοπιιπ ί Ρίειιιι!, ο ποοοι·ππ

!πι·π !π βιοο!!π [ο οποπππ!ίοι·ο, π πο· οποοπο!!οι·ο !!!ιοι·π

ιποπ!ο !! επ!ο ιιο!!ο επ!!τιο πο! .πιο πίππίππ!π. δ! ο!ι!ι!ιππ

π! ρπππι· !πτ·π πιπιππ!ιποο!ο πιο οίιιπποσοο!π ροι· πιτ πππο

πποιιο!π, π πππιπω!πι·ο πο! ιο πππ.ι!π ιιοι, ο [ο πο!

οπο! πποπα!ππο πο!!π οοι·1ο πἰ Τοιπποιιι οπ` εοι·πί, πποο!!ο,

πιο!ιί!ί ο !πιπιοπί!ί απο πιοποείπιπ ππππιποιιοπ!ἰ. Ρι·ποιο!!ο

|ιππ!πιοπιο οι πιΐοπποο!! πο!!ο ποτ·.εππο ο ιιοπ!! πποι·ι ίπ

!π!!π !! .που ι·οπππ, ο· οοπ1τίπιιίτ·ο οο!!'πποπι .πιο π πιοιι

!οποι·!! πο! ππεεοεεπ πο! ι·οποπ π! Απποι·οπ ποιο Επιπ

πππο πππο! !οι·π ί .πιώ (πιο ο π! /πι· πιοτπτο !π ρτο

.εοο!ο οοπποποίππο πιο ποο!ο ισπιτιπι! πιο πο! πιο πίππίππ!πω.

(ΜΗ, 1 ο11οιιι·ο).

Βοι ιιοπ ποιοι οι οοτ-ω οι 'Ι'οι·ιπο, Ι.ΕΙι.Ιππίιππ, ποπ. ιοι ν.

Ποπποπ1ιο ποιιισοΙΙι Ρο1ι·ι ιππιοιε οι ι·οοιε Κοιιοι·ιε.

ιιι ποπιιπο οοωι·πι Ποι οιτιοπ. Επο ποπισοιιιιε Ρο1ι·πε

ιπποιι οι τοπ ιίοι·οιι1οππε ιπι·ο οπ εοπο1ο Βοι οποποοιιο

ιπιππ επι ιιοπ ποιο ιπ οιι1οο ποιιο ο1ιοπι οι πο ιποι·σο1ιο

ποιιι πιοι ιππισο1.πε Ιοπποπειιιπε ειπο πιτιιιι πτιο1π. Ποπ

ποτιιιι11οιτι οιιπποπι Ριεοποτπιπ ιιι 1ο1ο πιοο ιππισο1π πομ

1ιοι·ι οπ πιοππι ποεεο. ποσ ωποιιο ποπ 1οοιοιτι ποιιπο Ε1

(9) @ο εωοεο οοπνοτιιιοπο 1”π ποι τιπτιονο1ο , οι! οι1ιπιιοιιο ποπ

ιτιοι1ι πιο πο1ιι ο σοιισσεειοιιι ιιοΙ ιιιοποειιππ τοποιο Ριοιτο πο! 5

ππι·ιιο 1176. πο. ιπ1ι·ο, οιιι·1ο Ν.° ΟΨΗ. '
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ε! !οι·!ε ει! πεπει·!π! ιιοπ ρει·πι!!!ειπ !ρεεε ε!ει·ο !!!! π!!ιε

ε!εε Με ει! ππο εε!πει·ο. πω!! ε! εε ρι·εεε!ε!πιπ !.ει·ιπ!

πππι ποπ ι·εεεεεει!π! !πιιε Ιεππειιεεε πο! !π εε !πε!οε!π

!πει·!π! !ιε!ιεεε! ρο!εε!ε!ειπ !π !ε!ο !πεε !πε!εε!π εεε!ρει·ε

ι·εε ε! ρειεοπεε !ρεοιπιπ ε!πε πιο!! εοπ!ιεε!ε!!οπε. Με!

επεπ!ππι !!εοπ!!ε εοπεπ!!ε πο! εεπεπ!πιπ οοπιππ!ε Ιεππε

ι·ειπεπεετ!!. !)ο επειιπε ε!εεειπ !εππεπε!!ιπε ροι!ππι !!ι·ο!ε

εππι ρει!!ποπ!!!ε επ!ε ε!επ! Ρ!εεπ! !ιε!ιε!ιεπ!. !!ε!ιο ε!!ειπ

ε!ε εε!ειπ οι εε!!π!ε εε εο!!!εεπεππι !!!ιετε ε! επ!!ιπε Ιε

ππειιεεε εειε πο!πει!!π!. Ε! ποπ ρει·πι!!!επι ε!!επεπι Ρ!

εεπει·πιπ εεο!ρει·ε εε εε!ε εε πιοππι ροεεε εοπο πο! ρι·ε

ε!ε ε!πε πο!πιι!ε!ε εεπεπ!!ε πε! εοπεπ!ππι εοιπππ!ε !εππε.

Ε! εποε !!!πεε επ!πἔεπ!εε ρε! εππππι πε!επε !π πιει·ε!!ιπε

εεειιπεπιπ εποε πε!ε!ιππ! !π !ει·ι·ε Κε!ει! εε !επεεπιεπ!πιπ

ππ!πε πε8ε!!ε!οι·!ε εε !επιιε ε! ε!!ει·!πε εε Κε!ει·! πεεπο

ει! επ!πεπε επποε πεπ!επ!εε ρεε! !εε!!ν!!ε!επι $επε!εε Με

ι!εε !π ρι·οιι!ιπε πεπ!ειι!!ε επι.ιπε!! επ!! εεετειιιεπ!ο οριο

!!ε!ππι. εε ε!!ειπ ε!ε επτ!επι εε Τε!ει·ειι! εππι εει·ν!ε ε!

επε!!!!ε ε!!ιπε τε!!πε εε εε ρετ!!πεπ!!!ιι·· ·ο!ι!!!!!πε ε! !πι

πιο!ι!!!!!πε. Ιπι·ο ε!!ειπ εε!πειε !εππεπεεε !π τε!ιπε ε! ρο!·

εοπ!ε !π !ο!ο !πε!ειι!π Κει·ο!!!επο οοπο. εεε ε!πε !ι·επεε

ρι·ο ροεεεπιεε ο! πππ!!εε εεπιππ!ε !εππεε επιπ ιπε!ε ει!

ρεπε!ε ρι·ε ροεεε !ππε!›ο !επει·ε ει!ιει·επεε ι·ε,επππι εοπ!ι·ε

επιπεε ρει·εοπεε εεπεε ππ!πει·εππι εε!ι!!πιπ ε!πε εε!!!!ε

ρειεε!π!ε !πει·!π! ππο ει!ιει·επε!ε !πεε!! εε!ιε! εοπιιιπ! Ιε

ππεε πο! Ιεππεπε!!ιπε ε!πε !ιεπι!π!!›πε εε ε!ε!ι·!ε!π Ιειιπεε

ε! !οι!ε ε!!επ!ε εεε!!! επ! εε !πιρεε!ιε πε!!ε! ε!πε π!πι

!π!ει·ι·ε π!!ο ιποεο !ιοε !ε!ππι !!ι·ιπππι ε! ε!ε!ι!!ο εεπιππ!

!εππεε !επει·ε !οιο ε! ε!ιεει·πειε. Ε! !ε!!ειπ !πι·ει·ε εεπ!πιπ

!ιοπι!πεε !ε!εοε !!ει·ο!!!εε! !πε!εε!πε εποε εεπεπ! εεπιππ!ε

!εππεε πε! ε!πε εει!πε πι!εεπε πειπ!πιι!!πι επεεε!ει!!. επ!

!ιεπε ρι·εε!ε!ειπ εεππεπ!!επειπ !π!ει· πιο ε! πιεοε !ιει·εεεε

ε! Ιεππεπεεε !!ι·πιεπ! ρι·ε ροεεε !ο!ε !επιρει·ε !επε!!ππ! ε!

!επειε εεπε!εππ!πι·. πι. εεπ!εε!ιπο εερ!περεε!ιπο επει!ο !!!!

!επε!ε εε!π!ιι·!εω.

Α!!ε Ρ!εεεπ!!ππε πο!ει·!πε εεε!! ρε!εε!! !!οο ειιειπρ!πιπ

!ι·επεει·!ρε! ε! ειιεπιρ!!!!εεπ! ε!! επ!επ!!οε ρπ!ι!!εο ρ!ππι!!εε

ε!ε!!!ο ιο!ππεο ιπππ!!ε. !π οπο ειπε! ε!! ππε ρει!ε !!!!ει·ε

εεε !εε! ποπ ρο!ει·επ!. ε!! ε!!ει·ε ποιο ρει!ε ει!!! ει·πιι !π -

!ιππε πιοεππι . . . . . . . . . εππι !!!ει!ε εποε !ρεεπι επεε

επεε! εειεε!ει·εε π!εε!ιεπ!πι·. ε!επ! !π εε π!ε! ε! !εε! π!!ι!!

εεε!!ο πε! εεπιρ!ο. ρι·ε!ει· !οι·!ε !!!ει·επι πε! ε!!!ε!ιεπι. !!

!π!ππι εειι ρππο!ππι. ε! !ιεε εεπεε εΙπεπ!ε!!οπ!ε πο! ιπο

!!οι!ε !εε!πι·εε !!!π!οε εε!!!εε! !π !!!ει·εε πε! !!!ει·εε !π !!

!π!οε ρει·πιπ!επεο. εε οπο!! ειιειπρ!πιπ εει·ι·ε!ιοι·επεππι !πεεπ

ε! επε!οι!!ε!ε πωπω ρεπε!ο!! εε ε!ι·ει·ε!π! Ιεππεε ρο!ε

ε!ε!!ε εε!!εει!ρε! ε! !π ρπ!!!!εεπι !οι·ιπειπ ι·εεεε!.

ει) (Σεπ εποε!ε εοπνεπε!οπο Ρ!ε!ι·ο ε! Πεε!!ειε ι·πρρε ! !επειτπ! ε!

επι!ο!ι!ε ε!ιε ρο!· !ο !ππεπε! !ο ενεεπο ππ!!ο ε! Ρ!εεπ!. ΕΕ!! !π!”ει!!!

πε! 1168 οτε !π!ει·νοππ!ο εε! επε !ι·ει!ε!!ο ρτ!ιπο8επ!!ο Βετ!εοπε Η

ε! Τοι·ι·εε ει! ρει!ετπεπ!ο !εππ!ο !π Ρ!εε !π ποππο 8. Μ!ε!ιε!ε, οπεε

ε!πε!!!!εει·ε! εε! ιπεεεεει! επεεοεπ!ε !π 0τ·ι·επε ε!ε!ιιο ιιπε εο!!ενε

ε!οπε ρορε!ει·ε , ο εορο εινα· ίε!!ο εοποεοει·ε ε!ιε !'πεε!ε!επε εε!!ε

εο!εε!εεε!ιε ρ!εεπε ποπ ει!! ε!ε!ε προ!!! εεε, πε ε! επο !ι·ε!ε!!ο, πι!!

ει!! Οεπονεε!, ενειι ε!ι·ε!!ο ε!!ειιπιε εο'Ρ!εεπ!. Βπι·ο !π τω!! εο!! ο!!ο

εππ!, ο !ο ρι·ονιι εν!εεπ!οπιεπ!ε !! ριεεεπ!ε ει!!ο, ο!!τε ε!!ε ρεεε ε!ιε -

πο! 1188 !`εεε σοπ Βετ!εοπο ε! Αι!ιοι·εε ρο!· ορο!!! ρτ!πε!ρε!πιεπ!ε

εε! 0οπονεε! (!'εε. Έσω, Ι)!2!οπ. Νοε!. ε!! δει!!! !!Ιαε!!! , νο!. !,

με. !!6-!'!, ο νο!. ΙΙΙ, με. 69 ).

  

ει!! °!.

Λ!!!ε!·Ιο, ε!·ε!υεεεουο ε!! Τοπ!!! , [ιι !!οπεε!οπε εε!!!ι ε!ι!ε.ε!!

ε!! δ. θ!ο!·ρ!ο ε!! Ο!εεε!ι·ε!ο σε!! !ε !εινε, υ!!;πε, εω!!!,

ειπε!. επεε!!ε, α!!!!πε!! ε!! ε!!!ιεπ!! α!!α !!!εο!ε.ι!πιε ερ!!!

!απ!! !!!!!! ερε!!ε!ε ε!! $!!ιεπο !!! ΡΜ, !!εο!·πεπεοε! Με

! επί!!! ρεπτοοε!ι!ε!! Με!!! ο!!!εεε άοεεε!. ε !! εε!ιεο ε!

!!!!!! !!!!!!ε ε!! !!!π!οε!!! !!! οεαιε!ει!ε !!ε!!ε εοππ!!! ε! βε

ρα!! Ρο!!!!)!ε!! !ιι 5'επ!ερ!!ε. ο ε!! ει!!! ε!ρε!!!!ε εε!!`!εο!α

ρε! εε!ι!!!!επ!ε.

μπε, . . . . . . . ..).

Βε!!'Ατε!ι!ν!ο οι 8. Ιιει·επιο Μ!!! !!!νο!!ο !ιι Ρ!εε.

Λ!!ιει·!πε πιοπεο!ιπε $επε!! Βεπεε!ε!! εε Μεπ!εεεπι!πο

ε! !πι·ι!!εππε Αιε!!!ερ!εεορπε ε!!εε!!ε !!!!!ε Ρε!ι·ο πιεε!ε!ι·ε

!ιεερ!!ε!!ε εε $!επεπε. ε!πεεπε !τε!ι!!!πε !επι ρι·εεειι!!!ιπε

επεπι !π!πι·!ε !π ρει·ρε!ππιπ. Υεπετε!ι!!!!ιπε !εο!ε !π επ!!ιπε

Βε! εειιν!!!ππι !πι;!!ει· ειιετεε!πι· εε!ιεπιπε ρι·ε επιει·ε Πε!

!ειπρειε!!ε εοπ!ει·ι·ε εποε!ε!ε. π! ρτο !ει·ιοιι!ε εε!εε!!ε. ριο

!ειπροι·ε!!!ιπε πιει·εεπιπι· ι·εε!ρετε εειπρ!!ει·πε. Ρι·ο !πεε ε!

!εε!! !π Βεπι!πο !!!!! εεε !ιεερ!!ε!!!ε!!ε ε! εει!!ε!!ε ερει·ε

οπο !π νεε!ιε εοπιε εεε!επε Προ!. εονε!!οπε εε!ι!!ε ε!!επ

εεπ!εε. ριιεο!!ιιιε εοππ! ν!!!. Ρ!εεποι·ππι ει·ε!ι!ερ!εεορ! δει·

ε!πεε ρτ!ιπε!!ε ε! εροε!ο!!εε εεε!ε !επε!!. εεεεπειι ε!!ειπ ε!

εεπε!!!ο πω!!! Ρετεεοπ!ε !πι·ι·!!επ! !πε!ε!ε Ο!! πεε ποπ

ορ!εεερει·ππι ποε!ι·ει·πιπ Οι. 8ειι·επε!ε. Β. Βεεεπε!ε. Ι. θ!

εειεεπε!ε. Α. Πεε!ι·επε!ε. ν. !!!!ιεπεπ. Π. Απιρπι·. Ι. Ρ!ονεε. Θ)

Απεπε!!π! εποεπε ει·ε!ι!ρι·εε!ι!!ει! ποε!ι·! (ε). εεε!εεία!!! Με!!!

θεση!!! ει: ο!εεε!!ο!ο. επι!! !οι·τ!ε. ν!πε!ε. ε!!ν!ε. εει·ν!ε. ε!

επε!!!!ε. !ιε!ιπε. εεπ!ε. ε! !ππιεπ!!ε. ροι·ε!ε. ον!!ιπε ε! εε

ρι!ε. επιπ!!ιπεεπε ρει!!πεπ!!!ε επ!ε. εε !ιεποι·επι Πε! ε!

επε!επ!ε!!οιιεπι νεε!ι·ε !ιοερ!!ε!!ε εειππε. νε!!!ε εοπεπιπε

εοπεεε!ιππε ε!επε !ει·ε!πιπι·. π! !π νοε!ι·ε νεε!ι·οι·πιπεπε

επεεεεεειππι ρε!εε!ε!ε εε !πι·ε εε!πεερε οπιπ!!!πε ε!ε!!πε

ρετιπεπεεπ!. Βε!νε ρει·τεοε!ι!ε!! !πεε. ε! εεπεπ ππ!πε !!!ιιε

προ!! οπο πο!ι!ε !π εενεπ!π !εεε!! ρει·εο!πει·ε εο!ιε!. πο!

επεπεο εε !ει·ιεπι ιπε!ει·επι !ι·επεεειππε. ε! !!οο ν!εε!!εε!

επεπεε ε!!ε πεε!ιε εε.ρε!!ε !!οο ίεε!ππ!. Πεπε !!;!!πι· πε

ε!ι·ειπ εοπε!!επεπι επειπεεπιοεππι επριεεει!ρ!ππι εε! ι·ε!επι

ε! ει·πιειπ !π ρειρε!ιιππι ιπεπετε εεπεεπιπε. !!οο πο!π!!!

εε! εππο εοπι!π!εε !πεειπε!!οπ!ε πι!!!εε!ιπε ε. ι.ιιιι. νι.

Π!!!

Ρ!ε!!·ο θετε!!ια!ε ε!! δ. θεε!!!!!, ο δί/!!·ο!!ο θετε!πιι!ε ε! δ'. Με!!!

!!! ο!!! Με, ε!!!ω!!!!!! ω!!! ει!!! δει!!ε Αροε!ο!!σε, ε!!!

!ι!!!εεοπε Ια μια! Μ! ! Ρίεεε! ο ! θεπουε.ε!, ε!!! Πεπο

εε!·.!! με! ε! .ιεεεε!!!!!ε !!! .εεεεεπε!ε,· ε Μ! !ε εο!!!!!:ίο!ι!

!!ε!!!ι ε!ε!!ε.ε!!πα ε!αε!!ί.ιεοπο ερεο!α!!!!επ!ε !·!επππἰο !!!!!!

5'ε!!!ερπε, σε!! !επ!ο ε!! ε!!! επε!!!ο ε!! ε!!!! α!!!αιιεο!ι!!!ο

(ε) Βει!εοπε Η το ε! Τει·ι·εε..

(ε) Ι πο!π! εε! νεεεον! επει·εεεπο! εε! εεπε!οι·ε, εε! πω!!! ε! νε

εοπο πο!ε!ε !ε εε!ο !ο!!οιε !ιι!!!ε!!, ει·επο !3οππει!ο ε! 5οι·ι·εε, Βο

πιεπ!εο ε! Βοεε, 0!ονεπιι! ε! Π!ι·εε!ε, Α!οπο ε! Πεε!τε, Προπο ε!

0!:!επε, Ποιπ!!ε ε! Αιπρπτ!εε, ο 0!ονιιππ! οι Ρ!οεε!ιε. -

(Δ) Απε!ι!ρ!εεε!!ετ! πω!!! ; ει·ε!ρι·ε!ε ε!οε εε! εερ!!ο!ο εε!!'ειι!ιεε

!!εε!!!εε ε! ε. Βεν!πε ε! Τοι·ι·οε.
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[ποπιο ο πΓί!!οοπί οποάοοιιί, οπο οοπο Η ρο!ποιο ποπιο

ο ι!οιιιιιοο!ιο οοοι·οίΙαοοιιο πο!!ίοο!ο ; οπο ποπ ο'ίπ[οποοοπο

τοοπιι·οοοπιοπ£ο πιοποπο πο!!ο Ιοτο ΙοοίΕπιπο ροοοο.ι.ποπί

ο ιιοοο.:ιο:ίοπί,· οπο ί Ρίοοπί ποπ ίππιοε!ίοοοπο , πο πο·

ποιο οι ι·οι·ππ πιοάο έ θοποποοί πο! οπίοΙο ροοοοοοο πιο

οοοο οπο· ο £πο!ο ο ροοπο πο! ι·ίιοποοοπο πο! πίποίοοΙο

οι .οι·οοπιο πιο· ππιποπάίοίο ι!οί Ιοτο οιιοάί!ί ποιου Η το

Βαι·ίοοπο, ο οπο ποπ ππροοίοοοπο ποπιιποπο απ!! άπό

8!πιποι 5'οπίί ε!! οοοοι·ιίοι·ο ποί Ιοτο .ποπ !ί!ιοι·ο ιππο

οἰοπο ο οίοιιΙ·οοοπ ιιο!!ο οοοο ο πο!!ο ροι·οοσιο οο!ί εποε!

θυπουοοί, ο ε!! τοπιἰοπ Ιοτο !ιι άοοπο οποιο .οοππποοπο

π: ι·ίο!οπιοτοππο. Εά πι οοποοπποιιοπ πε πποο!ο ροοο ί

Ρίοοπί Νιιιιιι:ίοπο ο!!ο οοποοοοίοιιί ο ρι·ίυί!οπί οπίπι διπ

ιίοοπα οπο!! Ιοτο οοιιοοάο!ί άο!!'ππροι·οιοτο Ιπποτίοο, οπο

πιο!!οπάο :Η ποπ πιποοοΝί πιοπιιιιοί ίπ πυοοπίτο οοππ·ο ,

οι! ο ρι·οπίιιάίσιο πο! θοποοοοί.

( Η '76 , οι ποοιιοπι ).

πο! Ποπ!! Ατο!ι!νι οι Ποτιο οι Τοτ!ιιο.

Ρο!τιιο πο! πτοπο ιπιι!ο 8οιιοτο (Ιοο!!!ο ρτοο!ιποτ οοο!!

ιιο!ιο ο! 8ι!τοιι!πο $οιιοτο Μοτιο πι πιο !ο!ο ιποοοοπο οπτ

ι!ιοο!!ο οροο!ο!ιοο οοι!ιο !οποπ. νιιιποι·οιο πο! Μο!!ππο ιο

ροοο ο! ι!!!οο!!οιιο οο!οτο ροοΙο ο! ιπ!οοποοιο οποιοτοιο.

Ιοτοτ οο!οτο ππο οπιιιιιιο ροοϋποι π!ρο!ο ρο!τ! ο! ροο!οτι

πιιιιιοτοο!ιο οοο!οοΙο ἱιοιιιπιοο! οι ο!ποιο ροο!οτο!ιο οο!

!ιοππι!ιοΙο οιιοπιιοιιι!ο. οιιτοιο οι! !ιοο 1οιιο!πτ ποτοτο ορο

οιο!οπι π! ιιιο!οτιο οοι!!οποο!ο ο! οοοοι!ο!! ρτοτοπο !ο!!ο!πτ

πο ιοοι!ιο ο! ροκ !τοοππι!!!τοο ιο!οι· πο! !π!ο!οο ροτ Χ.ρι

πιο!πιιιι οι ο!πο οο!!ιο!!ποιοοιο τοΙοτιοο!πτ. Ποο ποιοι· οοιι

οιοοτο!!οιιο !ιιι!πο!ἱ ο! οροοιο!!!οτ !ιο!1οιιτοο οι! οππποο!ιοποιο

!οττο οοιιοΙο τοοροο!πιο Ιο!ιοἰοοἰιιιο τοοοιι!ο!ιοιιιο ρορο (ἔτο

ποτΙπο ρτπιιο οι οπποοπποο!οτ οιι!οιο οπποΙππ!πο νοοοτο

πιο ρο!οτ πιι!ποτοο!Ιο οοο!οο!ο ()!οιοοιιο ροτ οο οι. οπο

οπποποο ιιιο!οιι!!οοιιοο !οποτοι·οο!. π! πιιοτ ρἱοοοοο ο! Ιο

ιιποοοοο ποσο πιΙππο ο! ροι·ιοπΙοοο οποττοτπιιι οοο!οιο ιππ

οπο οοιι οποππο οπο οι ο!!οι·ποι ι!Ιοοτποιοο Ιοιπποποτο!.

!ιοιιπιο ροοιο οι! ρ!οοπιο ροοοο! οπιιι!ιοιιιο ποιοιοο το!οτ

ιιιοτι. ΙοοπιοΙοτ ριο!ιιι!ο οοιοιοοιιπ! οοιιοπ!οο ριοοοοτπιιι

ιπτοιιοιιιιιτ ριοπ! ι!οπιιπο ρι·οι!ιο!ο ρορο !)!οιοοοπ ρ!οοιιπ.

οπροι· οιιιιιιππο οοιι!τοιιοτοπο ππο ιιι!οτ ριοοοοο ο! πιπποιιοοο

ποτιο!ιοοιπτ ποιο ιοοιιτ!οι!ο οιπο πποοπιοππο ροτ οο Ερειπιο

πο! ροτ οοτ!οο ιιπιιοΙοο πο! !!!Ιοτοο οποιο οὶο Ιιιιροιιοτο!. Ε!

οοπ!!οο ρτιιι!οιιιοοπιιο πιο Ν!πο!οοπο Ιι!οριο!πο ιιποοπ πι

ιιποιιοἰποι οοιιοπ!πιιι οοοποπο !ιοο πΙοιο πι οιιποο Ιροοτπιο

οοοοπ!ππι Ιπτοποτπιι!. @πο Ιοο!ο πτο!οιι!οτ ροοιο οοοπ!πιιι

οπο οι! πιιιιοοιιι οοι!οι·ιιοι. Ι)οιιποπο οπ!οιιι ρορο πο οο

ιοιιοι οοιιοο!!!ο οποτπιιι !τοιτπιο ιποοο!!ιιοοπ ρι·οοοριι ιρο!ο

!οοποιιοι!ιιιο π! ιοι!!ο πο οιιι!!ιπο οπιο πποο ρ!οοιιι ο!οπο

πο! οι ποπιο !ιοιοὶοοιιι πι οιιιιοο !οο!πο ροριι!ι ροοοιο Ιο

οοιοιι!. ιπτοιοοο!ο !!τιιιοτο. Βιιιιι!!ιοτ οποιο ρτοοορι! !ροιο

ρπιοιι!ο πο ιο!!!ο πο ο!πιππο οπιο πποο Ιοιιποιιοοο ο!πιοι·οο!

ο! ποπιο ποιο!ποιο ιο οιιποο Ιοοπιο ροριι!! οοι!οιο ιοοιΙο

Ιοοοι·οπτ ροοοιο ιπι·οιιιοο!ο Ιιτιοοι·ο. @ποπ ροτ πο! ιιτο!!οιο

Ιο!Ιοὶ!οτ οι!!ιιιρ!οπιιο οοο. 8προτ !ιοο απο οο!ποιιι ο! ρο

ιοτοοιο ποτοιιο οο!!!οππιπιιοιο οπιοιιιιιο ροιι!!!”οιι οι! πορο

ποοι!πιο οποιο οπρτοι!ιο!ιο .!πιππο ο! οοο!τοποτο!ιο οοο πω!

!ιιοπ!ΙΙοἱοιι!οο οι ιπιιοοτ!!οο ιΙο οοιιιιιιιι Ιτοππιο οοοοοἰ!ἱο ορο

τ!ο!!ιοι· πωπω-ιι. ι·οτπιιιι πι ιιοιιππ!!!ο οτ!ἱτπ!ἰο Ιοτιοοιιι

ι!!!Ιπιἱοπι!ὶ ρι·ο!πιοιιο. πο οροοιο!! ποπιιο οροο!ο!ιοο οοι!ιο

οιοπι!ο!ο ιοοτοοιιι!! ποιοο Ιοιιοτοιιι!! ι!οιοο!ο!ι!!ο ποιιπο ποσο

ι!οιιιοο!πιτπιιι οοιιοποπἰοπο ιιοιοπιο ρο!!ιοτο πι $οι·ο!ιιιο ρο

οπιιο ιι·ι·ιιοιιιπο ποπιο Ιοιιποιιο!!ιπο οι ριοοιι!ο οιι!ι ι!ο!ιπο

ιπι·οιοοιι!! ρι·οο!ριοιιιοο πο ρτο!οτ!πο ππιποοιοι!! οοιι!ι·οοιο!ιο

ιι!!ιπο ο!Ιπππ! οι!οοιιο. πο! π!!οτ!πο πο ποπο τοπιο ρτοοπ

ιποΙΙο Ιοιι·ο. !ιοοοοπιιο πιιοοο !ιοποοπο οο οποππο οιοοι ι!ο!ο

ο! !ι·οπο!ο οο!!πιοτο που νοπΙο οκ πι!! πιοτοο!ιοιιο ι!οποο!.πτ.

Ρτοο!ριοιπο οποιο νοπ!ο ριοοο!ο πο πποπΙο ιιιποοίο ο!!

πποι! ποροι!!ιοοο!πιιι ρτοοτοπο. πιιοιοιοπο πιιιποιιο!πιο ποι

νοτοο ριοποιο οι ροοοοοοιοοοο ππο πι $οι·ι!!ιπο !ιο!ιοιι!. οι

ρτοο!ρπο ριοποιο Βοι·οοοοιο πποιιι!οιο τοπιο οι!ιοτοο ππἱοω

οι ροο!ποο !οιιοοο! πποποππο Ιροιο πο οοτ!ο ρ!οποι·!ο Ιποτπ

οο!!οΙοο!πιο. ΙΙοο ιροπιο «πιο Ιοιιποιιο!!ιπο ο ρ!Βιιοτιππο

ο! ροοοοοοιοιι!ππο ριοοιιοτπιιι οππ ι!ιο!τιοιιι ο!οι!!ι ρτοοιρι

ιοπο οποοι·ιιοποποι. Υο!πο πιιοππο ριοοο!ο ι!!οιτιοΙο οπ!ι

ι!ο!ιπο !πτοιοοιιπ ρτοοΙριιιιπο πο ο!!πποι! ροτ οοο πο! ροτ

ο!ιοο ρι·οο!οπο ιιιιροι!!ιιιοιι!πιο πποιοιοπο ππ!ποτοι πιιποοο

5οικ!ιιιιο ο! ι!οοοιιι πο πιοπιιοι!!ιιιο ο! ρο!οποιοι·ιππο πι ποο

πποπιιο ιποιοο!π πι!οτροοπο ιιιτοπιοιι!ο ροτιιιπΙοοι οιοιιοιο

οοοπτποιοιιι πιιιποιιοιπιιο οι πο!ποτοΙο πο οοτιιιιι οιο!τιο!π

πι ποιο οι οππο οι π!ποιιιοππο !ιοποοιι! ροοοοοο!οιιοιο πο!

πιοο!!οιοο1. ο! π! πο οπἱο !ιοιοπιιππο πποοιοιιο πιιιποιιοοο

οοιιτι·ο πιοοο πποτποοιιπιιιι ιΙοροοποτ!ιιτ Ιοο!οιιι οὶο ιπο!π!ο

ρ!οιι!!πι!!ιιοιιι οο!ιι!ιοτΙ. Νοο ποροι!!ιοοιιιο οιπε πποιοπιπο

ρι·οι!!οΙο ιπτειοιοιιοι οοοπτ!!οπο πι τοττο ο! ιοοι! πτιοοοοι

!!!!ποιο οοτποιι!πτ. ΙίοΙοο οποιο απο Ιοοποοο!!ιπο πποιο ρι

οοοιο ιο οοοοπιιο ρτοο!ρποπο οπ!ι ιιο!ιπο ιπτοιοοιιπ π! !!

ποτοιο νοπιο οι! πιπὶοοιιι ρτοιιιπιο!!ο !ιο!ιοτο Ιοοπ!!ο!οιο

οιππο !ιοοοοιοπι ροτ ρο!οοπο ποοοπιοππο πο!ποτπιο ποπι

,οοιιι!! οι! οι! ροτΙπιο πποοπιοππο πο!ποτιπο ορρ!ιοοπιπ οι

οιιιιιοο ιοοτοΙιοοιιΙο !τοιιοιιο!ιοιιοι. Ρτοιοτοο ποπιο ριοοιιιο

ριοο!ριπιπο οπ!ι ι!ο!ιπο ιπι·οιιιοιιπ πο πιιιποιιοοο ρτοπιποοπο

οι! οιπ!ιοΙοοι ο! οι! ο!!ο !οοο πο ιπο!τ!ο!ο ο! Ιοτοπι ιιοο!το

!!!ιοτο οοοοιΙοι·ο οι οριο! οοο οιοιι! οιιιιοοο ιιοΒοοΙοτι. ΙΙοο

πΙοιιι πο!ι!ο πιοοοιιο!!ιπο οπ!ι οπιι!!! ι!!οιι·ιο!π απο. ρἱοοποο

ρτοοιρ!ιιιπο ο!ιοοτποπιιιιιο. 8ο!ιιιο ι!οοτοπο ο π!τοππο οι

ιιπο!ο ο!ιοππο οιο!!οιο ιποΙΙο. Πο οο!οτιο οπτοιιι οορππ!Ιο

π! ο!ο!ποιι!οο ρτοο!ριιοπο οποοι·ποιιι!πιο π! ο! που. ροτοπιιιι

οο πι ο!!ππο οοιιοοτἰ! ρτοπτοποιοιιι οι. πο!ποτπ ιπο!ιοπιιο

ροοιιι!οτο !!!ο ροτο οοιι!το πποιο Ιποτπ πποιο!ο ποροοπο πο

ρ!οιιο οπιο οπο! π·οπι!ο οι οποππο οιοο! ιοο!ιοἱο ο! ο!!ο

οιοιιο ο! ππο!!!ιο! ιιιο!ιοπο οιιπΙοτΙππιο οοτοιο !ποιοι!ιπο ο!πο

ιιτ!ιπτιο ο!ι ιι!τοππο ροτ!ο ο!οο!!ο οι ροτ!! ππο οοιιπποο!.ο

Γποτπ οιι!!ιοο! ιιιοποιο οοιορ!οιιιοιιπιιιι. 8οιι!οποιοο πποππο

πποο ρι·οι!ιο!! Ιπι!ιοοο οπιο οι!ιπτι οιιιιοτ!ο! ρι·οιοιι!ποποοο

ρι·οοιριιοπο π!τιπιιο ροι·π π! ροι· οοιιοπ!οο οποο πιοΙοο! ιο

ιοτ πιιο‹!ι·οπ!ιι!ο ιποο ο τοιοροι·ο !ο!ο οοοιοιιοΙο ιιπιοοτοικ!οο

Πι!ο!ποτ ο! οπιο οιοο! ίτοπι!ο οιιοοο!!οιιι ιοοοι!οι·ο. Ε! π!

πιο: πποι! οιο!πιοιπο τ!ο!ιππιο οοι·πο!πτ ο!Τοο!ποι. ρι·οο!ρι

ιοπο ιιι πιιιποιιοοο πο οΙππο!ο ρ!οοιιο ο! ριοοιιι πο οιππο!ο

πιιιιιοποι ο!ι !ιοι!ιο πιιοι· ιιιοποοο ι!ποο πο! ρ!ιιτοο οι πο

!ιιοτιιιι ιπιποοο πο! οι·πι!τοο.ο!πιοο! πο! ιιιιοτροο!ιο Ιοτο

ιιιοιιιο ρτοιιιι!ιοιι! οο ποστ! ρι·οο!ιι!ιοπο πο ιποποιο Ιοο!οιιι!ο

ΙΙι!ο!!!οτ οι!!ιορ!οτο. Π! οπ!οιο πιιοι! πι !πιο ροιιπιιι· ιιιο!!πο

ιοοιοοτιο οοιοπιοοι!ο!πτ οι οπο !ιοο πποιο οιιρτοι!!οιο οιο

ιιιο πτιοιπο οποοτποιιιπτ οπο ι!ο!ιπο πιτοιοοιι!! ποπιο πι

ιιιιοιιοι!ιπο ο! ρ!οοιιιο ιποιτιοΙο ρι·οο!ριιιιπο π! πι·οιοιιι ο!

ροτρο!ποιιι ροοοιο ιιιιοτ ποο ι!ο οοιοτο !οποο!!ο ο! πΙιιοπιιι

που ιοπι πι ιοττο πιιιιοι πι ιιιοι·ι !ιιοοιιοιιοοο οοτιιοπο ο!
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ιπ ππιιο ιιι ρειεοπιε πει ι·οιιπε ειπειοεε ποε ριεεπιππιιε

οιΤεπεετε. Πεε ππιεπι ιπιππιεπιπ ρπειε ρει· ιππιοιεε ποπ

επιεε ειπιιπιιε ειπεπΙιε πππιε ει ρει· ιι·εεεπιοε ιεοπεοε πι

ι·οε εποε ριεππι εε ειπιιπιε ιπππεπεε ει πιιοε ιιεεεπιοε

πιι·οε εποε ιπππεπεεε εε ειπιιπιε ριεπππ επιιετιπι ειιεεπεοε

επι ιπιπεπ ρπεεπι ιειπιπ ερεειπιιιει· ποπ ιπι·πιπιπ Ιιπιιπει·ιπι

ει ρει· ππππι ρπιιιιεπιπ ιιοπιιπειπ ιπ ππιπιππι ιοοιπε ρορπιι

ρι·εεεπιε ει πειπιπππιε ρορπιο εε εειιιο ιπ εειιιππι πππππι

ρι·εειριπιπε ιπποππτι. διπιπιπιπε εποεπε πι εοπεπιεε εεπ

ι·εειοιεε επι ρι·ο ιεπιροι·ε ιπει·ιπι ιπ πιιει·πιι·π ειπιιπιε ρεε

ειοιπ ιπποππιιοπιε ιπιπιπεπιπ ειιιεππι ιεειριππι ει ιπειππι

ειπε εοιο ει ιτππεε ρι·εειπιι. ει πει·ο εποε εεπε πεπει·ιπι

οοπιι·π ρπεεπι επρει·ιπε ιιι·ιππιπιπ ρετ οοπιπιππεπι πιιει·π

ιι·ιπεεπε ειπιιπιιε εοπιι·π πιιει·πιπ οιι“επεεπεο ι“πει·ιι ι”οι·ιε

ι'πειππι ρπεε ιπ επο τοιιοι·ε ρει·ιπππεπιε ρει· πτειιιεριεεοροε

πιι·ιπεεπε ειπιιπιιε ει εποε πιι·οε ιπι·ιε ρετιιοε εποε ιρει

πτειιιεριεεορι ειεεειιπι ειπε εοιο ει ιτππεε ει πιπιιειοεπ

ειιπιιοπε ιπ ιπιεει·πιιι επιεπεειπι· οιιεπεπ. ΙΙΙι ππιειπ ιπι·ιε

ρει·ιιι εποε πτειιιεριεεορι εεεππι ειει;ει·ιπι ειπιπιπιπε πι ιπ

ι·επι εποε ποππ. εεε επιπ ιρειε πτειιιεριεεοριε πε ι·είοι·

ιππιιοπεπι ρπειε Ιπιιοιπιιππι. Ει ειπιπιπιπε πιεπε ρι·εοιριπιπε

πι εοπεπιεε ειπιιπιιε ιπιιιπ εποε πτειιιεριεεορι οι·ειπππει·ιπι

ιιεειιιετ ει ιιοππ εεε ειπεεππι οιιεει·ππτε πειιπρΙει·ε ει επε

επιιοπι πιππεπιε. $ιπιπιπιπε ειιππι πι εοπεπιεε ειιιοιππι

ιπει·επιοι·ππι επι πε ειπετεπε ρι·οπιποιπε εεειιπππιπι ιπτεπι

εποε εε επει·ιπιοπιιε επε πε εεε εειΤει·επιπτ ιιοππ εεε ιπ

ειιοιπιιι ι“πειεπι ει ειιεεπιιοπι πιππεπιιππι. Ει πε ρπεεπι

ιππιοιπιιιιιιει· οιιεειπππεπιπ πιιεεπε οπιπι Γιππεε ειπειππι

πειιιιιειιππι ει ορετπιπ ειιιεπεειπ. Πεε οπιπιπ επρι·πειειπ επ

ρπιιε εοιπιπι ρπρε ει ππειοτιιπιε εππ εε ιπππεπιο ειπε

ιππειπιπι· ιπ ππο ρπι·ιε ει νοιιιε εοπεπιιιιπε ριεππιε ει ιπ

ππεπειιιπε ει ρει· ιιοε ππιπετειιπιι ειπιιπιππι πεειιπιππι

εππι·πιπ πιεειπ εει·ιιιε ιπ ιιπο ρπι·ιε. Μππεππιπε πιεπε°ρτε

ειριιππε πι πε ιιοπππι ει ρπιππι ιπιειιεειππι ρει·ρειπο ει

ιππιοιπιιιιιιει· οιιεει·πειιε. Πι ππιεπι ιιεε εειιιπιιιο ει ειπιπ

ιππι ποειι·ππι ρετρειππιπ ιιι·πιιιπιεπι ει ιπτειιοεπιιιιε ι·οιιπι·

οιιιιπεπι ρι·εεεπιι εετιριο ει ειΒιιιοι·πιπ ποειι·οιππι πιππιπιιπε

ποιιιε ιι·πειιπ ιπειειιπιπ.

Ρειι·πε ειπιππ ειπιιπ εππειε εεειιιε ριεειιιιετ επτειππιιε

ει Βιιι“ι·εεπε επρεπε. ιππιιε ιπ πιπ ιπιπ ειπεοππε επτειππιιε

προειοιιεε εεειε ιεεπιπε ππιπετειε σε ιιεειιιιπε ιπ ρπεε ει

ειιεειιοπε εοιπριει·ε ρπειε ει ειιεειιοπιε ππειοι·επι. Ππιπει·

ειε πε εποε ρι·εεεπε εει·ιριπτπ ρει·πεπετιι ποιππιπε πι ρπ

ιιιιοε ιπποιεεεπι εποε ιπιει· εειετπ επριιπιπ επε ιπ εοτιριο

ρπειε εποε ιπιει· ιπππεπεεε ει ριεπποε εε πιππεπιο προ

ειοιιεε εεειε ιππιοιπιιιιιιει· οιιεει·ππιι ρτοπιπιεππιπιπε ιΙιπε

ερεειπιιιει· επιιιιππε επρι·ιιπεπεπιπ εποε ριεππι ππιΙππι ιιπ

ρεειπιεπιππι ριεειεπι ιπππεπειιιπε εποπιιππε ππιπει·επ ρι

8ποτπ ει ροεεεεειοπεε επε ιπ $πι·ειπεπ ιιπιιεπι πει ιιπιιει·ε

εειιεπι ει ρι·εειρπε ριεποιπ Βπι·εεοπιε εποπεππι πιιιοι·εε

ι·εειε επιειε ει ρποιιιεε επο πεεπε ει ιρειε εε εει·ιε ιπε

ι·ιπι ριεππιιε επιιειπειππι εποε ρι·οιεειο εειιειπιιιετ ειειππι

ιπιειιιπιπιπε ει ρει· ριεπποε οιιεειππι·ι ριεειριιππε εε ππι

πετειε εειιιιιε επε ιπ $πτειπεπ ιπππεπεεε ι·εειρει·ε εειιεπι.

@Με ππιεπι ιπ εεεπεπιι επριιπιο επιιειιπι· εποε ιπππεπεεε

πε ειπιιπιειπ ριεππππι ει πε πιιπ ιοεπ εε ειειι·ιειπ επο ει

ίοτειπ ιιιιετε πεεεεππι ει πρπε εεε ειεπι πιπιει πεεοιιπτι

ροεειπι ει ιποεο ριεππι ιπ ροεεε ει ιοι·ιιπ ιπππεπεε επιπιε

εεει·ειιε πρ πιτπεπε ειπιιπιε πιιεεπε ιππιιειπ ιπειιε εππε

ιπιειΙιειπιπε ιεπιροι·ε ειιει·εεπεε πεεοιιπιιοπιε πει πιιο πιιεπο

ιειιιροι·ε ρι·ειει·ιιο πει ι“πιπτο ει ειε π ρπτιιιιπε ιππιειπιιι

πιει οιιεετπππεππι ρι·εειριπιπε. ΒΧ ππο εοιπροειιπ ιιιιετπ

τππι εετιε οπιπιιιπε επιεεπιει ειπι·ει·ε πρρπι·επι εποε Με

ιιπιειπππε ιιιιπε Βπιεππειι ει θιπιεο εποπεππι (Με ει Βετ

ππι·επε επιι·πιπιπ πιεε εοπιεε εποπεππι ιπιει· θιιι·πιει πιεε

εοπιιιιε ει θιπι·ι·οππε εποπεππι Πεοπιε ει 8ιεει·ιπε Βετιε

πιεεεοιπιιεε εποπεππι Ιιεερτππει πιεεεοπιιιιε ει Βιεει·ιπε

εποπεππι Μπιριιιι ει ρππιε ει ροι·πε εποπεππι Βιππειι ρι

επποι·πιπ εοπεπιεε οιππεε πειιοπεε ει οπιπε ιπε εποε ρι

εππε ειπιιπιι πει πιιεπι ρει·εοιιε ρι·ο επεειπ ειπιιπιε ει:

ριιπιιει;ιο πει εκ ρι·ιπιιειιιιε ιπειιε πε ποπ Ρεεει·ιεο ιιπ

ρει·πιοι·ε εε 8πτειπεπ πει πρ πιιεππ ρετ πιιπ ρειεοππ εοπι

ρειιι τειπιιιιιππε ιιιιι πιεοιε ειπιιι·πεο ιπππεπεε εοπεπιι εε

εοιπιπππι ιπιεεπε εοειιε εοπεπιιιιπε ει εε ριπειιιε. ιιπιι

ιεΙπιο πιπιΙοπι. Απεπιεο 8οιιε. Οιιοιιοπο πιιιετιιι πεε ποπ

Οιιοπι ιπεειοΙππεπεεε τεειριεπιιιιπε πω ρι·ο εοιπππι Ιπππε

ει ρεπιιπε πε πιοειε οπιπιιιπε ριεειειπ ρι·ιπιιεειπ εε διπ

ειπεπ εππεπππιπε ει ποιιιε ρι·εειειιε ρι·οπιιιιιπιπε εποε ππιιο

πιοεο ριεπππ ειπιιπε πεε πιιεππ ρειεοππ ρι·ο επ πιεπιπι·

πει ειιρει·ιεπι πει ειιεεριιοπειπ ορροπει πεπει·επε ιπππεπ

εειπ ειπιιπιεπι πει εοπιτπ πιιεππιπ ρειεοπππι ρι·ο επεειπ

ειπιιπιε πεεπιεπι πει εειεπεεπιειπ πιιεπιιιπε ι·οιιοτιιιπε

επε επ ριεποιπιππιιε ρι·ιπιιεειιε πιιεπο ιποεο ριεππε ειπι

ιπιι πιεεππιπι· εοιπρειει·ε πεε πιιο πιοεο επεεπι ρι·ιπιιεειπ

πει εεπεπε εοι·πιιιεειπ πιιο .ιποεο ριεππε εινιιπιι ροεπιι

ριοεεεεε πεε ιπ πιιεπο ιππιιεπει ειπιιπιι πεε πιιεπι ρι·ο

επ ιπ πιιεπο ροεειι οιιεεεε. πι ιιεε οπιπιπ ρει·ρειπο ιιιιππ

ιεπετε ει ιπ ππιιο τεποεπιε ρι·οιπιιιιπιπε. @Με ει εοπιτπ

ιεεει·ιιππε ρεπππι επιπεεπιπι·ππι ιιιιτπιπιπ περι ποιιιε ειι

ρπιππιιιιπε ρι·οπιιιιιιππε. Οιππιιιπε επρτπειειιε ιπ επο ειπιπ

εοπιιι·πιιιπιε πε τοιιοτε πιοειε επιπιιιπε ρει·ιπππεπιιιιπε. Αειπ

εππι ιιεε ρεεε ροιιε πιπτιε ιπ εοιπο πιοι·ειιι ει περοιπιπ

πειιιιιιιιε ιεοπειε ιεειιιιπε εποιππι ποιπιππ Με εππι. Βο

επιιπ εποπεππι θιππεπιιι εε πω. νεο εε $πιιιιι·ιππ εποπ

επιπ Βειιποιοπιε. ει Μοτπε εποπεπιπ $εειεειι. ει θππιιι·εεπε

εποπεπιπ ιπποει ριεππι ειπεε. ει Βετπιιπε. ει ΥπιιΙειπιπε

ιοι·πεΠπε. ει Οριιιο ΙεοππεΙπιπ. ει (ιππιπεπε πιπιπε ιιιιπε

ιτπε. ει ΑιεΙιει·ιππε ιιιιπε ριεειειι θιιοπιε πιεειοιππεπειε.

ει Ιπεοιιπε ειειιεπε πιοιιιεριεεορπε Ιπππε επι εππι ιπππεπεεε

εοπειπεε. Αππο εοπιιπιοε ιπεπιππιιοπιε πιιιιεειπιο εεπιεειπιο

εεριππεεειπιο εειιιο. εππι·ιο Ιεπιεπεπτππι ιειιι·ππι·ιι. ιπει

ειοπε ποππ.

Απιεπιιοππι εε ιιπιπε εει·ιριι εει εε πει·ιιο πε πει·ιιππι

ιιπιπιππι εε ιιπιπ ρπιιιιεπ εοπιππιε ριεππε ιπ πτπιπτιο εε

ριειε ει ππιεπιιεππι ιιπιπε εει·ιριπι·ε επε ιπειριι Ιπ ποπιιπε

εοιπιπι ππιεπ.

εν.

Η Ρωιερω Αιε.τεαπει·ο ΠΙ εποπτεία ρι·ίοί!εείο εροειοιίεο, ο

ποπ/απππ ει ιιιοιιιισί εειι`οτειιιε ει ναι!οπτει·οεα ιο ροεεεε

.πειτε εεί Μπι Με οιοποιί ιιπιιε ρεεε πε [εεειί, ε ιπι Ζε

Με εο.εε ι εποπίειετί ει δ. Ροο!ο ριεαπο, εἰ δ'. ΜεΙιεΙε ει

ΡΙιιίοιιο, ε ει δ. .ιωιειε ει” δ'. νεπει·ιο (οείει·πο Βπινεπετο)

Με ροεεεεεεαπο ιιι δετεερπο.

(Μπι, 20 πρι·ιιε).

ππι Ι.πιπι, ΙΞεοιει.Ποιεπι. Μοπιιπι., ιοιπ. Ι, με. 64°Ι-48

Αιειιππεει· Εριεεορπε εει·νπε εει·νοι·ππι Βει

Πιιεειιε ειπε Ιπεειιο Υπιιιιιπιιιοεππο πιιιιπιι, ειπεεπε ππ

κ Ζε...
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!τ!!ισο !οιο στοοοιι!!!ισε οσοι!! !σ!στ!ε τοσσ!οτοιιι ν!!ιιιιι στο

!οεο!ο !ιι σοτσο!σιιιιι.

Βοο!σοτ!σισ, οσοι! :ισ το!!σ!οσ!ο στσσσε!!ιιισ, ο! σσ!ισοτσισ

εο!σ!οσι σοτι!σοτο σ!Βιισοο!!στ (ιισο!στο !)οιισσο) ε!ιιο ο!!ιισο

ω! σ!!ο!!οσο οσισσ!οσσσισ.

0σ!σ !σ!!στ στοσσε!!σισ νοο!τσιιι σ!ν!σσ στοοσιι!ο σο οσο

εοιισοσ!ο ο!οσιοσ!!ο το!!σ!οσ!ο νοο!το ο!ισσ!!ο!!οε, !ισσο οι!!

σ!οσ!ε οσοι, ο! στοσο, ο! !σιισο σσε!!!ε οεσ!τοιι!!, Νοε νοε!το

σισνοο!σ! (οσιισοσ!ο !)σιιι!σσ) στονοο!ιιο οσ!ιισσοτο οσσ!οιι!οε

οι! οιιοισσ!οτ στοσοοοεοοι·σσι σοο!τοτσιιι ίο!. ιιιοισ. Ροοο!ιο!!ο,

οι Αστ!οιι! Βοιιισιιοτσιιι Ρσιι!!!!οσιιι, οοιιο!ι!σισ νοο!τσισ στο

Β. Μισο οοισσοτ !!!τσ!σ!ο τονοτοσ!!ει, οσι σ!οσ!σισ σε! !σ

Ε. Ε. στσστ!ο!ο!οισ, ο! !σιο!οισ, ο!ιισο στο!οο!!οσοσι Ασσ

ε!σ!!οο 8οσ!ο εσεο!σ!ιιισο, ο! οσοο!ο!!οσ !!!σσ οσο!οτ!!ο!!ο

στ!σ!!οσ!ο ισσσ!οσ!οο ο!! σιιισ!σισ σοτοσσοτσισ !σσο !!!ιοτσιιι

σοτσιοιιοτο σοοοτιι!ισσε οιο.

Ρτο!οτοσ ιισοοοσισιισο σοοεοοο!οσοο, ιισοοσσιιισο σοι!!! !οιο

ι!!ο!σισ οοιιο!ι!σσι !σ στοεοσ!!οτσισ !σε!ο, ο! οοσσιι!οο σοσ

ε!σο!, σο! !ιι !σ!στσιιι οσιιοοεο!σιιο !!οσ!!!!οσσι, !ιιτσ!!!σσο

τοσσιιι, το! στ!σο!σσιιι, ο!ι!σ!!σσο !!σο!!σσι, οοο ο!!!ε !σε!!ο

ιιισι!σ (στοε!οσ!ο Ποισ!ιιο) το!!σιιο!ι!!!!οι· σο!οτ!! σι!!σ!οο!,

σο!οπι νσ!ι!ε ο! !σ!οσι·ο οοιισοτνοιι!στ.

Ισ ιισ!!ισο !ιοο στοστ!!ο σσιι!ιιισο οιιστ!ιιιοσσο νοοο!ισ!!ο

ο!ιι.

Μοσιιο!οτ!σιιι θ. Ροσ!! Ρ!εσσ!.

Ε! Ε. Μ!ο!ιοο!!ο σο Ρ!ο!οιισ.

Ε! 8. !!!ο!ιιιο!!ε σο Θ. Υοσοτ!ο !σ Βοτσ!σ!ο ο!ο.

Βο.!ιιισ Ασσιδσ!ο σοι· ισοσιιιιι θτο!!οιι! Ε. Ε. Ε. εσ!ισ!σ

οοσ! ο! σο!οι·!! κι! σο!. ιιιο!!, !ιισ!ο!!σιιο οι, !ιιοοτιιο!!οσ!ο

σσιιι!σ!οο οσσο ιιοιιιιινι. σοσ!!!!οο!σε σοτσ σοισ!ιι! Α!οιιοιιι!τ!

σιισο !!! σσσο ιινιι.

ον!. *

θίιιτοσιοιι!ο το!α!ίοσ σ!!ο μισο ουσο!ισιοσ Μ! Ποιοι! ο θο

σουοοί, σο!Ιο οποία οικω οοπ!οσσ2ί έ σιι!!έ οσο ι·ίσιιιιι·

σιιοιισσ Ζε !οιο ποσσ:ίο:ίσοί ο σοοοοοσίοπό οι δοτσοσπο ,

!ο οο!!ο!!ο οιὶ ΜΜΜ οσο ο! /αοοιισο, Ισ ι!οιισ!οο!!ο σ!!ο

οί οοοτοί!αοσσο , Ιο Ιστο οσσοοποιοσί οροοίοίί σο” τοοο!ί

ι!οΙ!'ίοσίο, έ στοά!!! σο! ουσιιισο σ! θοσοοιι οοι·οσ Βατό

οοσο το σε Ατοστοσ, ο Ρίο!τσ το σε δοο!ίστί, ο ἰα τέ

ιισσειίιι οι Ρίοιισί οι ρτίοιίοσό ο!ιοιιιισ .σ!!ο ποσοι! ίου!ο

σα” Μισοτιι!στο Εοσοτισο.

(ΜΤΒ, ο σονοιιι!ιτο ε!!! σ!ο.(!)).

οι!! !!οσ!! Ατο!ι!ν! ι.!! Εστω ι!! Τοτ!σο, Ποι:σισ. Ποπ. ω!. 8στι!οσιιο,

τιισιι. Ι, ιι. γ.

Ισ σσιιι!σο σοσι!σ! σιιιοσ. Εσο σ!ειιιιιιο !στσ οι! οοιιο!ο

σο! οσοσσο!!ο ιισσσ σιιισ!!ισο !οσσοσε!!ιιιο ο! σισιι!!ισε οσ

τσισ σ!ε!τ!ο!σε ο!! !ισο ι!!ο !ιι οσ!οο ιιεισιο οι! οποσ πο!.

ο! σιισσι 00ιιισ!ο!σο σοτοισ σιιοοιιι !οσο!ιο ο! ο!ιοοτσο!ιο

(1) νοι!σε! σ!!! ωστε! (οσι·!. Ν.ο ΧΩ!! '°) στι σ!!το σ!ιιισιιιοιι!ο το!σ

!!νο σ!!ο ε!οε5ιι ισο!οτ!:ι, σ!!ο σοι!!! !σ Μ!!! σο! !!!!!!

!!! σοτοσσ!ο ο! ι·ο!ισο !οι·ι·ο ο! οσοι!. Νοσ ο!!οσσοσι σοι·

ιιιο ιιοο σοι· ο.!!σιιι οοο ο!!οσσοτο ίοι:!οισ ο!σ!!σ!οισ !ο

ιισοσε!σιιι σο! σ!!ιισοσι ο!σοιιι ο!σο σου σο ι!!ε!τ!ο!σ οσο

!σ σοι·εσιι!ο ο! τοσο!! !οττο σο! οσοι!. Νο!! σο!ιο οσοτοσι

σο! ο!ιισ!σιιι οσοι ο!!ιισσ σοι·οοσο ο!!ιισσ ιιισσο σ! σου!!

!οττο σο! οσοι! ο!!ιισοισ σοοοοοο!οιιοιιι οιιι!!οσ! οοο οσοι

σ!!ιισσ σοτοοιιο ο!ιι!!ο.!οσι !οσσο σο! ο!!ιισοσι σο σ!ε!τ!ο!σ

οσο ο!σσ!σοο σο! ισοι!!!ο!!σο ο!!'οσι!οιιι ο! ειι!ιιο!ισ !!!ο οισ

ιι!ο οσο !σ!τσ εοι·!σιο οσο!. $!!!οο! σ! σσ!!σο σ!οοσσο οι!!

σο! ισ!!!ο! σοι σο!οο!σισ !ιι !!!!ο σοτ!!!ιιιο σο! !οο!ο ιισο

οσο! ο οο!ο σειισο ιισσ!!σ1 ο! σο Με οοιι!!ο!!ισο σ!!ο ιιισσο

οιιοει! σοι· σο!οσ!σσι σο! ισ!!ο! σιιιισο οισ οσσοο ι!οοοσι. Ε!

οι! !ιοο οοσ!!τσισιιι!σιιι !οιιοιι!στ σσσειισ!ειισο οσσοσ!σ!σο

σ!ειισο ο!ιι!!ο!!ο !`σοοτο !στιιτο !σ!ι·οσ!οισ οσσεσ!σ!ιισι οσο

σ!σοι·σιιτο ο! ο!ο σοιισο οι! ειιστο σ!ο!σισ !οτσι!σσισ. Ε!

!οιιοιι!στ ο!!οσι οοσοσ!ο!σε ο!σ!!›ιιο εσ!ο !σ σσοισιοιισο στο

σ!σο!ιι οι! ιισοσι εο!ιισ! ιιιιιιοε οσοο !ν!οοο !!!!οτοο οσοτισ.ο

οοιιισιι!ε ο!ι;!!!ο ε!σ!!!ο!οο οσο σο!ι!!σ εσοτοσιοιι!ο σοτο!σ!οιιι!ο

ε!σο !τοσι!ο σοε!!σοτο σ! !σ σι·ο!ο!!ε οσσοοσ!!ισο ιισ!!ο ιιισι!σ

οι!! σο! ιιι!!!ει! σο! !σσο οιιοει!, σιισοιι !σιι!ο !οττοιιι !το

σοοο!!. Ωσ!οιιισιισο σοτσ εο!οσε οοεο !ιοο !οι:οτ!!, σο! οι!

ιισσ !!!!οτ!ο οοισσσ!ο ο!σ!!!ο ε!ε!!!ο!!ο οοσσοσοτ!!, οοσεσ!οε

!οιιοοσ!σι· ο! οσ!οττο ιισοτιοσι σστ!οσι !!!!σο σοοοσσ!ο ιισσισ

!σ στοΕ!!!!!!ο !σο!ε ι!!ο!σ!!οτ!!, ο! !σ!σιιι στσ!!οσσιιι, σο! !σ

!οιι!σσιι!οιιι ι!οιιισσ!!!οοτο. Νοο ο! οοο ιι!!οσ! στο οσ ο!!

ιισσι! τοσσοσ! σο! οιιιοσσει!ιιισ!. Ε! σοτσ σοι σ!εσιιιιιιι σ!

ο!ι!ο!σιιι ο!!ιισοι! σσοτε! σο! ο!!"οιιο!οιι!ο !σσσοσε!!ισο Μοτο

!στ, !ιι οσιισσ σο! ι·οσσοσιισο !ιιιι!ο !οττοιιι σ!εσιι! σοι!!

οσσεο!!!σιιι ο! ιισι!!!σσι εισ τοοσσοτιισσιισι !σ οσοι! ίσοι!!

σοτσ!!σισ σο! ο!ι!ο!σιιι. Ε! σοτσ ο οοτ!ιο σειισο οι! τοι:ιιιιι

οιισο!!ι! σ!ο σ!ο!οσ!!ο σο! Γοτ!!ο ει!! ιι!ι!!ο!στ!!ισο στοι!!ο!!

ι!!ο!τ!ο!σο ίσοι!! !ιισσοιιο!!ισε !ιι!το στοσ!ο!ιιιιι ι!!ε!τ!ο!σισ !!

!ο!ο. σ!οοσ! ι!ο!ιοιι! οτιιιστο οσοι !σιιιιοσε!!ισε οοσισιι!!οτ ο

σσιι!ισο σο!ο!ε ιιεισιο !σ σοι:οιιι οσσοτ !!!σο σιο!οίοο!στοε

στο!!! σσ!σοι·!! !εισσο οσσεσ!ο!ιιο. Οιιισ!ο. οσο !°σοι·σσ! οιισ!ο.

σ σ!εο ισοσο !σ!`το !τοσσοιιι οσοι!! !οο!! ι!οισ!σσε !σισοτσ.

!οτ σο! οοσοο!!οτ!ιιο, ο! οι! οσο οιισ!ο ουσ! οσο !!σοιι!!ο

ο οσιιεσ!ο ιισσιιι!σιιι σ!οοσο ι!ο!ο, τοσσοιι! σ!εσσ! !σσσοσ

ο!!ισε. Μοι!!ο!ο!οσι σοοσιι!ο οοο!!! οε!ιιοτ!οο σ!οιισ! !οσσοσ

ε!!ισε τοι!σοτο !οσοσσ!σι·, ι!ο σ!!οτο ιιιοσ!ο!ο!ο ΐοοοτο το

ο!οιιοιιι !οοσοσε!!ισο σοι· !!!!οτιιο οοιιισσ!ε ο!σ!!!σ ο!σ!!!ο!οο

σ!εσσοτσιιι οοσοσ!!!›σε στο !ιοο ο!!σ!!οτ!ιι!. Εο ι!!ιιι!οεσ !σ

!ιοο ιιιιοσ οσοι! σ!οεισ! ιισ!!ο!οσσο σσεε!σ! σσσοιιοτο οσοι!

!σιισοσοοο ιι!σι!!ο!οιιι οοσοτ!ιι!, σο! Με σο! ι!!ιιοτ!σ!. Ισ

ιισοσοοε !!!ιοτο οσιοιι! ο! σοσσοιι! ο! σοσσο!οιι!στ σ!ο!ο ε!

οσ!! σ!εσσ!, ιιοο σ!!σιιι στ!ο!σσι σο! σοο!σσοισ οο!σοτο σοσι

σο!!οσ!στ Με! οσοι! εο!!!! οσο! σστο ο!! οιισ!ε σ!σ!ιι!! ι·ο!το.

Νοσ στο!ι!!ιο!ισ, οοο σ!!ο ιιιοσσ ίο.ο!οσι στο!ι!!ιοτο ο!!ισιοιιι

!ιοιιι!σοσι σο! σ!οσο σοσοτ!! σοτ σιισοσι !το σοι· οιισοισ

!ιισσο οσισ το!ισο οσ!ο, σοο ο!!ιισοσι οι!! σοσοτ!! σ!οιιο σοτ

!σττοσι, !το σοι· !οττοιιι ο!ιιι!!!!οτ οσιιι ι·ο!ιιιο οσ!ο. !)ο!ο

τοσ!οο οσ!οσι ιι!ο!σο!!σ σ!ι!οσιιιισιο ο!σ! σο! ιι!ι!οσιιιιισο οοο

!σσοσ!σιιι !σσσο !το ιι!!σ ιιισι!σ ιιο!ιι!ισ σο! ι!!ε!ιιτ!ιο!ιο οοο

σο!οτο οοο ι!!ε!ιιτ!ιοι·ο σοτιιι!!!ιιιιι. 8! ο!!ιισσσι οο!!οο!σιιι

σο! σιιο!!σισ οσ! !ιι!το!!σισ στο οοσισσ! σ!οσιιο ο!σ!!σο Ισ

$οτσοιι!σισ !οοοι!! σο! ει!!σε στο σο, οσοι !οιιιιοιιο!ιιιιι σοσ

εσ!!!ισο οοιιο!!!οι· ο! οοιιισσ!!οτ σοι· οισσ!ο !`οο!ο!. Ε! ε!

σ!εοσσο οοσοσ! στο !οο!οσσο οο!!οο!ο σο! σο!!! σο! οοο!

σ!οσσσ !σ!το!!σ !το σο! σι!!!οτο σο!σοι·!! !οιιιιοσε!!ισο οστι

οιι!!!ισσ ιιο!!!!οι·!, οσο ο! ο! σο σο! ισ!!!οι·ο σο!ιιοτ!ιι! σο!
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ιιο!ποι·!π! ποιπππ!!οι· !πιιισιι πο!. Ε! οπο!! πο!!!ποι·!ιι! πο!

π!!ο ιιιοάο πω πσωππ! Ιιπ!ιποι·!ιι! ποι· ωοι!!πω ι!!π!!!π!πι·

ι!ο!!ππ!!ε !πποπε!ε !ιι οιιιιι!ο !ππ!!ε. Το! ο! !π!σε ι!σπ!σπ!!σπ

εσε !ιπ!!οππ! !ππποπεοε !π $πι·ι!!π!ει, οπο! σ! σπει!σε !ιπ!ισπ!

π!εππ!. Ε! πωπω ππι·σε ποπ !ιινοπ!ι·οπ!πι·, οι! !πε!ε οιισε

!ιπ!ισπ! π!εππ! ω! ι·σε!οι·σπ!πι· !ππποπε!!ιπε, οπο! !ππποπε!ε

ποπεπ! ο! π!επππε ε!π!ποι·!π!. 0ο! ι!!εποι·ι!π!! !ππι·!π! !οποππ!πι·

!!!!!!οω ι!πσε !ππποπεσε ο! ι!πσε π!εππσε ποωιιιι!!οι· σ!!ποι·ο,

επι! !πτοπ! οποπ !!ι!σ ε!πο οωπ! ίι·πιι!!σ σοε !π!!ο ποοσπσιι·σ.

Ι!π οπο!! ε! π!!οπ!ε ε!σπ!σπ!!οπε!ε π!!ππ!πε π!εππ! !π ππι·!σπι

!ππποπε!πω πσποτ!!, οι!! !πε! π!εππο π!!οπ!!! !!ο!ισπ!, πο!

!ππποπε!ε !π πιι!πε ππι·!οω πσιιοτ!! π!εππσ !!ο!)!!πιπ εο!ππ!,

πο! π!επππε !ειωι!!π οπιπ ι·ο!!πσπ!, σοπ ι!ο!ι!!πω Μου!!

ποπεοππ!πε, πω!! !σιπσπ πω· π!επππω ποπ ι·σωππσπ! ιππο

ιπ!ππε ι!σ!ι!!πιπ ποπεσπποι·ο!πι·. !!!ι!ο!!!π!οε ο! εππι·πιιιοιι!π.

π !π!!!σ!!1πε 8πι·ι!!π!ο σ! π!! π!!!ε !ισω!π!!ιπε $πι·ι!!π!πο, πιο

πι! !ιοπ επι·!π!π εππ! πσπ!!ι·πιππ!!πε, ο! ιι!!!σε !ππποπε!πω

ποπεπ!!!ιπε ιι!!!ο!!ππ!πι·, πσωππ!!οι· οσε ι·οπ!π!οπιπε σ! !π

ι·πι·ο !“ππ!σωπε; ποπ !σ!πω πο! !π!ι·π επι! ωοπεοε ποε! !π

πιι!ε!π!οπσω !ππ!πω π !ππποπε!πιπ ποπεπ!!!ιπε πο! πωπω

ποτ!!ε !!!!οι·!ε Με! τοπιππεστ!! οοι·πω !!ποπσ!π. Ε! ε! !!ποιι

π!πω ι!οι!στ!ιι! πι! !οι·ιπ!ππιπ πο! !οι·πι!ιισε πσι·Ιοπππ!σε ε!

πι!!!!σι· !οπο!ιππ!πι·. !!σω ε! !ιιε π!!οπο‹! ι!σππ!!σπ!ε !πι·π!

!!οπ!ε πο! π!!ο π!!οπο !!!π!ο ι!σω!π! !ωποι·π!οι·!ε πο! π!!ππ!πε

πσι·εοπο π!εππ! πο! π!επππ σππ!σε!π, εσυ π!!οπ!ε πω ο!ε !ιι

8πι·τ!οπ!π πο! πω 8πι·‹!οπ!π οποσ! πο! ποπ!ε!ο!·!!, !ο!πω σπε

εππι σ! !ι·ι·!!πω πο!. Ποπ ωοι!ο π! ε! πι·!ιι!!ο8!πω Γποτ!!

ποπ!!ποπε εο!πω !!π!!σποπι $πιι!!π!ο ε!σε!ι·πει!ιιι·. !!σωω ε!

π!!π‹! !π σο πτ!π!!οπ!σ πο $πι·ι!!π!π ποπ!!ποπ!πι· !πο!πω εσ

ππτ!!π!σω ο! σπτ!πιπ πω· ππ!!!!ππω πσ!πι·!πω πω!!! π!εππ!ε

!π !!!ο σώσει! πιππ!!!στ! ποπ !ππποπε!!ιπε ποποι·σ πω!! !π

σώσω πι·!π!!οπ!ο πο 8πττ!!π!π ποπ!!πσ!πι. Πο τοποσ! ποι·σ

οππ!σε!πωω ι!!π!ωπε πω!! ι·π!!σποε πωπω ο! πιπ!ι!σπ!εσσ

πει!πε ππ!πεσιισ εει!πο ε!π!, !!!σω !πι·π πο! πσπποεε!οποε οπ

π!οε!πι·πιπ !πιιιιοπε!ε π!π!!π!!ε πο! π!!σι·πω !σπσι·ιιω ι·ο!!π!ο

πωπω οπο πο! πω!!! !ιπ!!οπ! !π 8πω!π!π !!ι·ωπ ε!π! ο! επι

!!!!!π εππι·πα!!π!!ε πππ!!π!!ε !π οωπ!!ιπε π!!!ε επ!π!ε. Νπ!!πω

ποσιι!ε!!πω π!επππ π!π!!πε !π 8πτ!!!π!π πο! πο $πι·(!!π!π !π

π!π! π!ε! πσωππ!!σι· ππω !ππποπε! π!π!!π!ο. Νοποο!π!!σποε

ο! ωοι·ππ!!οποε !οπ!πε $πι·!!!π!σ !!!ιοι·ο οπο! σοιιιπποε τα!

π!οπτ!πιπ !ππιιοπε!!ιπε ο! π!εππ!ε ο! !ιπ!ι!!ππ!!!ιπε !π οοι·ιιω

π!ε!ι·!π!π. Βο πσπππ!π ι·σπ!ε πωοι·σιιε!ε σ! ππ!πι·!!ππ! !π

τ!!π!ε οπσι·πω !ππποπεοε !!ο!ιοιι! ει!! ο!ε ιισπ!ποι·ο οππιιε!οπσ

ωπ!π!, οπο!! ο! !οσοι·ππ!, π!εππ! ππ!!πω !ωπο!!!ωσπ!πω

πωε!σπ!.. Ρ!εππ! ποπεπ!οε !οποππ!πι· σ!!ποι·ο ι!ποε !ιοω!ποε

πο! ει!! !ισπ π!ἱ!!οι·οε ιι!!!ο!ιιιπ!πι· πιο ‹!!!!!π!σιιτ!!ε τ!!εποι·!!!!ε

οπο οποποτ!π! !ιι!στ !ππποιιεπε ο! π!επποε πο! !π!”ι·π ι!!οε

σιιπι!ι·ππ!ιι!π !οποπιι!ιιι· !!!!!!π!ι·π πππεπε πο! !!!σε ποπ ππ!σ

οσε πιο!!! σ! !'ππ!σ !πσι·!π!, οπο!! πι!!! εοπππι!πω ι·π!!οπσω

σ! εοπιιιιι!ιιιπ !!οππω πειιπι π!ε! !πε!ι·ιιωοπ!οι·πιπ πο! !σε!!πω

!!!!ππ!οποε πο! ποποποτσπ!!ε ππω!ιο!π ισωππεοτ!!. Ε! π!εππ!

ποπεπ!οε εππιπωσπ!σ !οποππ!πι· εοπ!οππ!πω πο! εοιι!οππ!πε

οπσι·ιιω πτοι!!σ!! οπο ο!!! !π!οι· !ππποπεοε σ! π!επποε πω

ιππ!πππσπ!π!, πο! !‹! οπο!! ποι· πσιιποι·ο!πω !ιι!σι· οσε ι!!

ιιστ!π! !!τιππω !οποι·ο ο! οιιοππ!!οπο ε!πο !ι·ππ!!ο πιππι!πι·ο,

σ! !'ππ!ειπ! !πι·πι·σ εοοποπ!οε ποπεπ!οε !ιοπ !!!σω !πποι·σ !πι·πτο.

Ε! ε!π πο. πσ!στ!ε ιιεπιιο ο!! πω!!!π!πω !οι·ιπ!ιιπιιι. $!ιπ!!!!οι·

!σποπιι!πι··ο!!ποι·σ !!ιιοε !ισποε ιι!ι·οε ο! π!!!σε πο! ππ!!ππ!

!π πππ!!ιπε ει!! πιιπω πι·οιι!ιιπ!πω πο! οπο!!! ππ!!πιι! ωπεπ

ππ8οσ!πω:!! η!!! !οποπιι!ιιι· ε!πιι! ειιποι·!οι·σε ι!οποπ !ιι πο !!!

πισω !ποι·!ιι!. Εππι·ππισπ!πω οπο!! π!επιι! !πι!!π!!ιπε Βπι·‹!!ιι!ο.

ι!σ τοποσ σοι·πω ο!ε ποπ ππ!σι·οπ‹!ο Γσποι·ππ!, ο! ε! π!!οπ!ε

πιο!!!π!πω τσεππιπ σ!ε ππ!οι·ισ ποΙΙο! σ!ε πι!!πππι·σ επ!πο

!πι·, σο !πωοπ πππ!σ ει!! σωιι!π πω!!!ο!π επ!πππ!!π, οπο!!

ε! !ιιι!οιι πο! !π!!!ποε $πι·τ!!ποο, πο! ο!!! επτά! πσ!!σπ! ω!

πποτσ π!!ιιπσ !οιππσι·π πο! ποπ πι!!πιπ!οι·σ !ππποπε!!!πε π!!

οπ!τ! πο πτστ!!π!!ε πο! π!!ο ωο!!ο σπππε!οποπι ποτ!πι·πι·ο,

ππσω!ππε πε!!ωπ!οι·σπ!πτ σ! σ!ιεοι·ππι·σπ!πι· οπο !ππποιιε!!ιπε

πσπποπ!ωπε !π !ιππ επι!π!πι·π, ο! 8ποι·ι·πω πο! επστι·πε ίο

ποτ!π! πι·ο!!!π!οε επιποε ππ!!οπιο!!σ πε!!πππ!!ο, ποπ πωπ

πωσ π!!οποιπ πιο! τ!!ε!ι·!π!πε πσι·ιπ!!!πω. Ε! ωοι·ππ!!οποε

οσε πω!ι!!ιο!ιο επ!π!ε εππι·πωσπ!!ε !!!!ο!!!π!ιιω π π!εππ!ε !π

ε!!π!!ιπε !'ππ!!ε, πο! ε!ππ! !σποπ!πι· τ!σ ππι·εσππ ειιπ ι!πω!πιπι!

οσε πι!!πππι·σ ποεε!π!. Α!! !ιοπ σωπ!π ποπ!!ι·ωππ‹!π !οποπ!πι·

πσπεπ!π!πε !!!ο π!επιιπε πο! ππππ σε! ίπποι·ο !πι·πι·σ ω!!!ο

!ισπι!ποε !!ο π!επππ π!π!!π!σ πποε σ!σ8οι·!ιι! !!!σ πο! Η!! πο!

πι! ωπ!π!οπι!π εππτππιοπ!π ω!εε! !πστ!π!, σ! πππιπ !ιοω!πσω

πι! ιιοποω εππι·π ππ!ωπω πσππ!! ποπ σπιπ!π !!τπιπ !σποι·ο.

Ε! τ!σ ιιππι!σ !ιι σππτ!πω ππππω !ιι!πι! π!εππ! ποπεπ!σε

Εππ!ππ! !ιιι·πι·σ ‹!πποπ!σε π!ιιοε πο !!!!ε πο! επσο!π!!!οι· ποπ

πτ!ιπσ ποπ !πι·ππσι·!ιι!, ο! !π πσππ!οποω πι! πωπω εππι·π

ππ!ωπιιι ποππ!! πππω !ιοω!ποω. Απο! εππ! ποπ εσπ!οπ!!π

ι!σω!π! Εοε!στ!π! ι·σωππ! !ιπποι·π!οι·!ε εσωποι· ππεπε!πε πιι!πε

εσπ!οππ!!ε ο! ιππω!π!!ε ε!πιο σ! ππι·σω πο ππ!πστε!ε ποπ

!σππ!σπ!!!πε ο! ι!!εσοι·ι!!!ε οπο !π!οι· π!επιπ ο! !ππππω ποτ

!ο!ιπ!πι·. Εσπεπ!π!πε ιι!ι·!πεσπο πσπεπ!π!πε ο! ω!!!ο σο πο

!ι!!!οι!!!πε πιι!πεσπο !π ππτ!σω π!π!!π!!ε ποππ!π!!›πε, ποπ

οπιπ!π ι!!!!!π!!π οπο!! . . . . . . πι·οεοπ!!!ιιιε Ειιι!πο ωπω!ι!ο

πο Βιιπε!!ε, Ψ!!!π!ποσ π!!ο ιππω!ι!σπ!ε πισπ!!ε!”οι·ω!!, ο!

Μπι·ι·πο!!ο ωειι·ο!ι!ο, Α!!›οτ!σ πο !ππ!επ. $γω Εππ!σπ!ισπ

οππε!!!!πο πππ!οπε!πω. Ετποε!ο πο!πι·!πε !ωποι·!π!!ε πωσ,

π!!!εοπο πππω π!ιιι·!!›πε πι·οποι·!!›πε ευ!ι!!ω!!ιπε ποιεοπ!ε !σο

π!οπ!ποι·πω ο! !σω!!πτι!οι·πω. Αιιπο !!οω!π!πο ππ!!π!!π!!ε ω!!

!οε!ωσ ποπ!οε!ωο πιο!. ν. !ιι!!!π!οπο οπ!πππ, εοι!!ο !!!ο !π

!ι·ππ!σ ποπσω!ιτ!ε εοπππ!!πω !πιιποπεοε, εσπππ!!ππι ποι·ο

π!επποε πι!!!σε!ωσ πσπ!πε!ωσ πωπω. !πι!!π!οπο ποσο.

Εφ ωπτ!πππιιπε !πι!σιι πο!πτ!ιιε !!οιπ!π! !`σ‹!οι·!π! τοπιο

πσι·πω !ωποι·π!στ!ε ο! π!εππο π!ιι!!π!!ε ππππο!!πι·!πε !πεε!οπο

σ! ππι·ει!ιο!π Βπ!ιισι·!! οπσπ!!πω !σ8ι·!π! ο! ί!οι·πΙ!!! !ιπτπ!π!σ

π!πσω!!!ε οποπε!πω θθΓδ!!!! ο! 8!ποι·!! Βοτ!ο π!ποπστπ!!!ε

τιπππι!πιπ !!!!ο!ιι·ππι!!, ο! Α!π!ιοτ!! σπσω!πω πω!πεε! ο! πππ!ε

ο! ποτι·! οποπε!πω Βι·ππο!!, ο! 8!πσι·!! πποππ!πω ωπ!π!!!!,

ο! !!ιπ!ο!ππ! Π!!! Βπτεππ!!!!, ο! (!ιπ!π!σπ!ε δπ!!!, σ! Ππι·σπ!ε

οπσιι!!πω !!εσπ!ε π!επποι·πω πσπεπ!πω π!! ωοωοτ!πω !π

ποε!σι·πω ποπεοι·πππ!!πω !ιππο ππι·πιω επτ!πε!.

πω!. *

Ρίο!ι·ο, το ά! ΩιπΙίοι·ί,α·ίπιιουο πρ! ρωεσιι2ο απο !σ οοιιοσππ!οπέ

π! ίι!!στοππο!σ Μ! Μ! ο ! θειιοοοεί πο! Μ!! ω, ο άι)ιιρίι'ι

επ·ίππο πσ'πιπάπείπιί ο!!ποιι.πο ο#οπεἰπα ι·οιπω Βοή.εοιισ ε!!

' ΑΝιοι·οο, ο άἰ|ο!!εἰ·υο ρο'πι·ορι·ί δ!α!ἰ, ο ρωπιπΙ!σ έ! παπο

πιοπίο π! Μείάιιο .πιο πω!! ε!! Με !ὅθθ οσι·ε·ο ό! ι·οπιοπο

ε!! δωσω.

(. . .. 5 ππτ!!ο(9))

Επι! Βοι;!! Αι·ο!ι!ν! ι!! Εστω ι!! Τοτ!πο, ω. Απ., ποπ. !07 ν.

!ιι ιισω!πο Βοω!ιι! ειωοπ. Επσ !ιι!!οιι Ρο!ι·πε Πο! ει·ο!!π

(1) Υσι!.εοπι·π, οπτ!π Ν.° Ε!! 'Η -

(θ) Μπιιππ !π !πε!!ποιπ!οπο ‹!ο!!' πιιιιο; πιο στοα!!! π!ιο !π ρι·σεσπ!σ

οοιινπιιι!οπο τ!ο!!!πι ι·!!οι·!ι·ε! :ι!!'ι-ιιιπο !!"Ι6.

απ!
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οτ ιοιι Κειι·ο!ιτοιιπο ιπιο ππ οπποτει Βοι οππππο!ιο, πποπ πο

ποπ ποιο ιπ ππτοο πιπιο οτιοιπ οτ πο πιοιοπτιοιιοιπ πιοι

ιππιοπτπο !ππποποι!ιπο οιπο οιππι πιιοιπ, ποπ ποιιπιτιοπι

π!ιπποιπ Ριοπποιπιπ ιπ !οτο πιοο ιππιοειτπ ποδοτιπιι οπ πιοππι

ποοοο, ποπ τοπο!ιο, ποο ιποιοπι ποπιι·ο, οτ οι ιοιτο ι!ιι πο

ποιιπτ, ποπ ποιπιιττππι πιω ι!ιι οτοιο π!τιπ πιοο τιοο οκ οπο

οοιιιοιο; πποπ οι οπ πιοπιοιππι τοιπιιπππι ποπ ιοοοοοοιιπτ,

τυπο !ειπποποοο, ποι ιπ ιποο ιππιοπτπ !ποιιιιτ, !ιο!ιοππτ πο

τοοτπτοπι πι !οτο ιποο ιππιοπτπ ποοιπιοππι ι·οο οτ ποιοοππο

ιποοιππι οιπο ιποπ οοπτιππιοτιοπο, οτ οπο πο!ιο ιπ ποπ οοπ

οι!ιππι οι πποι!ιππι ιποππι Ιππποιιοι!ιπο ππ ιποππι ποοοο, πιο

πποπτπιπ !ιοοπτιπ οοποπ!ιο οπτ οοποπ!πιπ οοιπππιο !πππο

ιοιππποοιιτ. Πο πποππο οιοποιπ !ππποποι!ιπο ποιτπιπ (ιιοττο

οιιπι ποιτιποπτιιο οιιιο, οιοπτ Ριοπιιι !ιει!ιο!ιοπτ. Πο οοιιιιπ

πιο οπ!οιιι οι οπ!ιιιιο ππ οο!!ιποπππιπ !ι!ιοιο, οι ππι!ιπο

πιο ποιο πο!ποιιιιι. οι ποπ ποιιπιττππι π!ιπποπι Ριοπιιοιππι

:ιοοιποιο πο οπ!ο οι! πιοπιπ ποοοο ποιιο πο! πιοοιο, οιπο

πο!ππτπτο οοποπ!πιπ οι οοπιππιο Ιπππο, οτ πιι!ιο οοιπππι

Ιπππο π πιοιιιπιο ιοοτο Ρπιιιιοπτιοπιο 8οποτο Μπιιο ποππο

ππ ειπποο ποοοπι ποι οιπππ!οο !ιιιιοο ππιιιποπτοο ποιιπιιο

ιππι Ιπππο, οπτ πο!οπο ιπ ποιο πο! πιποπτο οιπο ιποιοι!ιπο,

οπτ ποππιιιο οοοπππππι πποπ πει!ο!ιππτ ιπ τοιιο πο Κο!ο.ιι,

οπ Ιππποπιοπτπιπ πιιιπο ποποτιπτοιιο πο !πιιπο οτ ο!τοιιπο

πο πο, ππι ιππο ποιιτοτοπι πιοοιο !ιοπο. Μο ποι οποιο

πιοπιππι τοποοπτπι..!!ο πποππο πιο οπιτοιπ πο Βοποιοιιι,

οπιπ οοινιο οι πποι!!ιο, οι ιο!ιπο οπ οο ποιτιποπιι!ιπο ιππ

!ιι!ι!ιιιο οτ ιπιπιο!ιι!ι!ιπο. !πιο οτιπιπ οπ!ππιο !οπποποοο ιπ

ιο!ιπο οτ ποιοοπο ιιι !οτο ιππιοπτπ Κο!πιιτππο !ιοπο. Μο

οιπο !ιοππο, πιο ποοοο ιποο ιποοιο ιιιιο ιποιοιιοπι οιοπτ

Βιιιπιο πιο τοπιο ιιοππ οπο, οι πω: πποπι ιπτοι πιο οτ ιπ

πιοοπι Αι!ιοιοο επι οιο!ιιοπιοοοπο Ριοοπο οοποπ!ο ειπ πιοοοπο

οοπιποπι οιοπιιππο επι ο!ιπππ πιιιτιππι Μοτο ιποιιτ, ιοοπ

ποιειτιο τππιοιι πιπποι·ι!ιπο οτ οποιπι!ιπο, πποο πιο ι!!ο πποο

!”οιτο ποποιο, οτ οποο !ιοπο Μο οτ οιπο ιιιιππο ιοοπποιο!ιο.

οι !πιιποποοο πιο ιο!ιπο οπιο ο. ιππιοο Αιποιοο ιοοπποιοπ

πιο, πιπππι ποοιιπιπ οιποπι ιππιοι !οοοιιπτ, οπο πιο ποοοο

ιποο οπιπ $πιπιο πο Κο!πιι οπο ειπιππο!ιο, οτ ποπ ιοοιππι

ποιοοπι πο! τιοππππιπ οππι πο, οπτ Μοτο οιπο πποιιπιπ

ιοοιοπποειιπ, ποποο πποπ !ππποποοο πιπππι πποιιοιπ ππ

ιοοοιιπτ, οιιιο !ιοοποιο οοποπ!ιο οοιπππιο !πππο, οτ πο !οτο

πιο, πιιοπ πο πποιιπ πιο ποππιοιοιο, πο!ιο πιοπιοτοτοπι οοπ

οπ!ι!ιπο οοπιππιο πο! οοιπιπ ιπιοοο !ιοπει Μο; οι οι οοποπ!οο

οοιππιιιο !ειππο πο! οοιπιπ ιιπποιπο οπτ οοιπππο Ιπππο ιπ

$πιπιποοιιπ οπιπ οποιοιτπ ποοοπποιιπτ πο! ιπιοοι·ιπτ πιο οπο

οπιοπ ιπιο!ιι πιοοιππ‹!ο, οτ επι ιπιπιιοιο πιο ποιοπποππο, οπο

ππ!ιο ι!!ιο ιιιοτιιπ!ιο, οι: οπο ιπ $πιπιποπιπ ποιποποιιιιτ, οτ

ιπ ιοπιτπ ποτιπο !πππιιιπ οπτ!ιοιοπτοι, οτ πει!ιο ιπι!ιιι!ιπο

οπποο, οτ πο πππιτο ιπ πιιπιτππι οιπππιπ οοπιποι ιπιπ!ιο

οποιοιποπτππι τοτιπο ιοτο οοπποποιοπιο ιιιιππιπ !ιο!ιοιο ειπ

πιοο ποιο ποοτπποπι ο οοποπ!ι!ιπο οοιπππιο Ιπππο, πο! οο

πιππο !ππο, οπτ οοιπιπ ιπιοοο πιο ιποιο πππο!!οιτπο πο!

ιοππιοιτπο οτ ππ πιοοοπο !”ποιοιπ ιπιειιο !ιοιιιιποο ππειπιι

ποπτοο !οιοοο πιοι ιππιοοτπο, πποο ππποιπο οοποπ!ιο οο

ιπππιο Ιπππο πο!ποιιτ, πποπ !ιοπο οοπποπτιοποπι ιπιοι πιο

πιοοοππο !ιοιοποο οτ οοπιππο Ιπππο τοτοιπ πωπω οτ ι·πτοιπι

οιππι τοπιποιο νιτο οπο τοποπππτ,οτ τοιιοιο οοπο!ιπιιτπι,

οι πο !ι!ιιιο πο. πο!ιιτι ιιοτοιιο, πποπ οοιπππο !ειππο πο!ιοο

οο!ποπι, !ιοπο Μο ππποιο οοιπππιο Ιειππο πιοπιοτπτοπι πο

ππο πιοικιπιππι !οοτιιπι $πποτι !!!πιτιπι, οτ επιππι ιποπιοτπτοιπ

ποηπο ππ πιοιιιπιπο !πι!οππειο !ο!ιι·ιιιιι·ιι ιο ιποι·οι!ιιιο τοι·ιο

ιποο, πιπο!ιοοτ ιπ πιο ιποιοι!ιπο, οποιο Βιιιπι !οπποποιοπο

ποπποιο, οι Ιππποποοο ο Βπιπιο οποιο οο!ιιι οππτ, ιπ οπ

τιιποτιοπο πιιιπο !ππποποιο οτ π!τοιιπο Βιιιπι, ππι οποιο

πιοπτο τοιιοππτπι ιοο ι!!πο !ιοπο. Μο οιιτιπιπιο. Ετ οι ποι

πιποιο ιοπππιπ Κο!πιιπιπππι, οτ οοποπ!οο οοιπππιο Ιοππο

πο! οοπιππο !πππο, οπτ οιιοιοιτπο οοιππι ι!!ππ ιππο οι!

οοποποπο οιπποο οοιπππιο !πππο ιοοπποιειποιιπτ ιοοπποιειτο

ιοππο !ιοπο Μο ιπΓιο τιοο πιιποο οι ποτοιο ιοπποπι οο

πιππι !ππιιο πιοπιοτοτοιπ πο οο οποπ ιπ οιιοιοιτπ ι!!ο οι:

ποππιοοο ποιοιιι οοτοπποιο.

@Μοτο πιο ιπτιοπιιο ππιι!ιο.

Απο.

Βο!!πππιππο πο Βιο!ιοιπο οποιι ποιοτιι ποτιιιιπο οππιπ

οοιιπτο ιποτιππιοπτο. οοπποπτιοπππι πποτοιππι, οτ ο!ιοιπιπ

ποο;οτιοιπιπ ιππιοπτπππι $οιπιποο, οιιτιιιιιι οτ οιιοπιπ!ειπι οιι

ιοπιοτιιο ππτοπτιοιο οοιπππιο Ιπππο οοιιπτιο ιποιπι!ιπο πιποι

οοιππι ποιοιιοιπιπ, οιοπτ ιπ οιο πιπι οτ Μπι, πιο!ιιι οπ

πιο πο! ποιππιο, πιο ι'οιτο !ιττοιπ πο! οι!!π!ιο τιτπ!ο οοπ

ππποιο πιιιοπιπτιοιιιο οπποπ οοπτοπτιπ ποπ πιπτειτο, πο ιππο

ποπο τοπιοπ ποιπιπι Βοπιι πο Οοοπειγπο οιπιτπτιο !ειππο πο

τοοτειιιο, πιοοοπιι!ιπο τοοτιιιπο !ο!ιοππο Βοπιιιοπιιπιο, Ι.οποιο

Πο!πο οπποο!!ο.ιιιο οοιπππιο !πππο, οι !ειοο!ιο πο Α!!ιοιιο

ιιοτοιιιο, ιπι!!οοιπιο τοιοοπτοοιιπο πιιπιο, ιππιοιοπο ποοιπιπ

τοπιο, πιο πιποοιπιο ιππιι.

ονιπ

Βοι·ιζιοπο Π, ιο πί ?'οιπ·οο, /οππιι πο! ι·οπιιο τιπ·ι·ιιππο οπο

οποποιο πο” μπαι Ιοϋπι·οοί, ποοτιπππο!ο ο τα! που Ια απο

ποποπτίπιιτα πι Βοοπο οοπ πιο Ισ .πιο πιοι·τιποποο , !ιοπί

ππιπο!ιι!ι, ιποοι!ί ο οοπιουοπιί , ο πο «πιο έ! πουοοπο

ο Ι'απαιπιπιοτιπ:ίοσιο α διοπιοππο ι·οττοιο πο!!ο οποππΙο πι

Ροπτο δ'τοποιο ίπ Ρἰοπ, ο .πιοι οποσοοοοπί, πππίππποππο π!

Γπττο ο!ο!!π /οιιπποιοπο ππο!!ο οοππίπίοπι ο υποποιο οπο

πο ππατοπτίοοαπο ίπ ποιποτπο Ια οοι.ποιιοπ, ο ω πωπω

πιοοπιιο πιο βπιπ·ο πιο ίππο!οποπ ο πο! οπτιίοο πουοι·ιιο

πιο Με τοιπποππί πιππιιπίο!ιαιοτί.

( ι ι'Ι8, 28 ιποποιο ).

Βιι!!'Λιο!ιινιο οι 5.Ιιοιοπιο π!!ο Βινο!το οι Ποπ.

Ιπ ποιπιπο $οποτο οι ιππινιππο Τιιπιπιτιο πιποπ. Βοιποοπ

πινιπο. πιοποιιοππτο ο!οιποπτιο Τπιιιτοποιπιπ 8π!ιοι·ποτοι οτ

τοκ ποπ οπιπ ποπιιπο. Ριοτιοοπ ιοπιιιει οποιο ιποο οτ Ποπ

οπιπτιπο ιππιοο τι!ιο ποοτιο, πι!οοτο ιπ (!!ιιιοτο τιοτιι δι

οιππππο ι·οοτοιι !ιοοπιτοπιο Ροπτιο Βτοππι πο τοιιιτοιιο !!ιοππο,

οοτοιιοππο τιιιοππο ιιιιτιι!ιπο τπιπ ιππποιπιο, πποπι ιπιπιιο

ι!ιιποιπ Βοο ιπι!ιτππτι!ιπο ιπ ποιποτππιπ. Νοπ ποοτιο οοιοπτιο

πο! πιοιιτιο οοπ οι: οππιπιο πιοπιποιιτιο ιπιπιτπ ππι ποι .Έπι

ι·ι!πιπ 8ππιοιιτιο πιιιιτ ποι ιοΒιο ιπ πιπππ !)οι οτ π!ιι πο!ποιιτ

ιπο!ιπο!ιιτ ι!!ππ οππο πιοτπτιο ειπ ποοτιπο οοπποοοοππιτ ιποπτοο.

Ωπο!ιτοι πιιοοιπ!ιι!ι!ιπο ποιοοπιο ποι οοπτιοο πιοι!ιο !ει!ιοιππτ

οοι!ιοοτ !οπιοοιοπο τ'οοιι!τοτιππο ο. Ποπ πο!ιιο πιοοτιτιο οοπ

νοπιιο ποοοιπιπο οτ ιπ ιοεπο ποοτιο !οοπιπ ιπ οπο πιο

οπιιππιπιπ ποοτιπι·πιπ οπ!πτο οιππιππιππο ποιοπτππι ποοτιο

ιππι οο!πτιπιπ οι οπιιοτοπιπτιοποπι π!ιπιοπτοιπιπ ιπνοπιιο

ποοοιπτ οι·πιιιπιο οπιπνιπιπο. ιπιιτοπτοο ι!!ππ πποπ πιοιτπι,

ππιπ πο! οοτ ιπιοοιιπ ι!ιι οοτ ιπιοοιιοοιπιο. Ριοιππο πωπω
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Με!!! !!!!!!εεεο) ά! 8ξΜε!!ε ά! $!ισειιφία.

!!ε!! νο!ι!!!!ι!ε !!!ε! νοε εε!!! ε! ε!!!ε Με!! ε!! ε!!!!!ε!!!!ε !ε!ο

!ι!!!! ρει!ρε!·ι!!!! ει!!!!!·ε!!ε!·ε νο!ι!ε!·!!!ε !!ι!ο!! ε! εο!!!!!ιεε!!!

!ι!!!!! Τι!!!!!ε!!!!ε ε!·ε!!!ερ!εεορι!ε !!!!!! ειι!!! ε!!!!ε!ε άε εε

ι:!ετ!ο ω!!! εο!ιε!!!ο !!οε!!ο !!οε!!·ο!·ι!!!!!!ι!ε ει!εεεεεο!·ι!!!! ει!!

!εε!!ι!!!! !!οε!!·ι!!!! !ε!!ι!ε!!!!! ρ!ε!!ει!!!!ε!!εε!!! ρο!εε!ε!ε!!! !!!

εε!!! άο!!!ι!!!! εά ρ!·ε!εκε!ι!!!! εει·ν!!!ι!!!! !!ι!!!·!!!ο!ι!!!! ο!!!!!!ε!!ά!

!!!!οά ε! ε!!!!!ο !!! !!!ε!!!! !!ε!! ίεεε!·εεεεεετε!!! ι!!!ι!ε εο!!!!!!

ει!! !!! Με ε!ε!ε!!! νε! !!ι!ε!!!!ε! !ι!!!! !ε!!ε!οεε ρει·εο!!ε !!ι!ε

!!οε ρ!ε εΒιετε νο!ι!ε!!!·ρ!ε!ιε!!! ε!!!!!!!!ει· ρο!εε!ε!ε!!! !!ε!!εε!

!!!!!ά !άε!!! ε!ει!! ει!ρε!!!!ε !ε8!!ι!!· ο!·ά!!!ε!!ά! !!ε !!ι!οά ο!!!!!!

!ε!!!ροτε εά εε!!ν!!!!!!!! !ε!οι·!!!!! !!!!!!·!!!ο!·!!!!! εο!!ε!ε!!!! ε! !!ε

!!ι!ε ε !ιο!!!ε ροε!ε!!ενε !ιοε!!!ε νε! ε!! !!!!!! ε!!!!ι!ε ρει·εο!!ε

Με !ενοεε!ε ι!!!ο !!!οάο ροεε!!!! εεε !ρεε!!! άο!!!ι!!!! !!ε!!

ε!!!!!!ε ε!!!ε !!ο!!ε ε!!!ε!·!·ε ει!! ε!!!! !·ει!οεε!ιε ροεε!!!! νε!

ε!!ει!! ρειεο!!ε νε! !οεο ει!! εεε!εε!ε ει!!!!!!!!!!ετε ι!!!άε ρε!!

ρε!·εε !ε!! εο!ι!!!! ει!!!ε!ε!!!ε!!ο!!ε!!! ν!ε!!!ε ε!!!ι!ε νεε!!!! ρε!

άε!!! νε! εε !!!!ε !!!!ε άο!!!ι!ε ειι!!! νε! επι!!! εά εο!ι!!!!

ο!!εε!!ι!!!!!!! ε! !!!!!!·!!!!ε!!!!!!!! !!ε!! ε!!!!. $!ε!!!!!!!!!ε ε!!ε!!! ι!!

!!!ε!! άοι!!!!ε ε!ι!ε!!ιιε εαν! ε!!!!!!!!!!!!!!!εε ε! !!!ιε!·! ε!! !!!!

ε!!!ε ε! ρι!!!!!ε!ε ε!!!!!ε εεε!!!ε!!!!!!ε ρ!·εε!ε!!ο!!!!!!!ε ε!!!!!ε

εε!·ν!!!!ε !!ι!ε!ε!!!!ε οι!! ρτσ εε!ι!!ε !!οε!!·ε!!!!!! ε!!!!!!ε!·ι!!!! !ι!

Β!!ε!· !ε!ιο!·ε!!! ε !!!!!!ο !!! ε!!!!ιιο ε!!ο ορρ!!!!!ε!!!ι!!·. Βοεε

!!!ι!ε !!!ει!ρε!· ο!!!!!εε ει!εεεεεο!·εε !!οε!!·οε !ι!!!!εεε !!!ε!!!! ι·εεεεε

!ε!!ι!ε !ε!!·ε ει!!! πο!! ε! !εε!!!εε οι!! ε! !!!!ε !!ι Τι!!·ι!!ε!!ο

!·εε!ιο Βεο ρ!·ορ!!!ε!!!ε ρω !ε!!!ρο!·ε ρ!·εει·ι!!!! !!!!ε!ε!ιι!ε με

!!ο!!ο!·ε ε! ε!!!οτε Πε! ει!ε!·ι!!!!!!!!ε ε!!!!!!ει·ι!!!! ο!!!!!!!!!!!!!!!ε

!!ε!·ει!!ι!!!! ειιο!ι!!!! εε!ι!!ε !!ο!ιιι!!!! !ρεε!!! ε! ο!!!!!!ε ε!ι!ε

!!ο!!ε ε!! ο!!!!!!!!ι!ε ρειεο!!!ε άε!`ε!!άε!!! ριο!εεε!!! ει!! !!!ε

!!ι!!ε!!εε!!! !!ε !!!!!!ι!!ε!ε εε!!ιρε! εά ο!!εε!ιι!!ι!!!! !ε!ο!·ι!!!!

!!!!!!·!ι!ο!·ι!!!! ρε!!!!ε!!ε!·ε !εε!ε!!! ι!! ίε!!εε!!! ν!!ε!!ι ε! ε!ε!!!!!!!!

ρ!·ε!!!!ι!!!! !!!άε εεε!ρε!·ε νε!εε!!!. 8! ει!!! νει·ο εεε!εε!εε!!εε

εεει!!ει!ενε ρει·εο!!ε εο!!!!ε !!ε!!ε !!οε!!ε ο!!!ε!!ο!!!ε ρε!!!!!ε!!!

!ε!!!ε!ε νε!!!!·ε !ε!!!ρ!ενε!!! ε! εε!!! !!! ε!!!!ι!ο ενεοι!ειε

ρ!·εει!!!!ρεε!·!! !!!!!!ε!!ε!!ο!!ε!!! !!ε! ο!!!!!!ρο!ε!!!!ε ε! !ιοε!!·ε!!!

!!!ει!!·!·ε! ε! ρεεε!!! !!!!!!!!!!!εε!!!!ε !!!!!ε!·ι!!!! μ!!! ει!!! εεε!!!

!ε!ε!·!ο !!ε $!!!ε!!ο ρε!·εο!νε!. Ε! ι!! !!εε ο!!!!!!ε !!!ρε!·ρε!!!ι!!!!

!!!!!!ε ε! !!!εο!!ει!εεε εο!!ε!ε!ε!!! !!ε!!!: !!οε!!·ε !!!ε!!!ι!!!ο!!!ε ρε

ε!!!ε!!! !!οε!!ο ε!ε!!!ο !ι!εε!!!!ι!ε !!!ε!ε!!!!!. Ε! !!ε!! ο!ι!!!!ε !!οε

ρ!·εά!ε!! Β. (δ) ε! Π. (4) !!!ά!εεε Πει!!ε!ο!!! ίε!!!!!!ε!ο !!!ά!ε!

ε! !!ο!ε!·!ο εά ε!!!!!!ε!!!!!!!!! εο!!!ι!!!ε!!!!ι!ε. Αε!ι!!!! !!! Βεν

ά!!!εε ε!!!ε ρε!ε!!ι!!!! άε Α!άε!·ε ρτεεε!!!!ε θε!·ε!·ά! Πο!!ε!:!!

!!ι!ο!ιάε!!! !!!!! Ι.ε!!!!ε!!ε! !!ι!ο!!άε!!! ί!!ει·ει·ά! !!ε 8ε!!!:!ο !!ε!!

ε!ε!!ο Α!!!ιι!!!!ι! !!!!! !!ι!ο!!άε!!! θι!!!!!!!!ο!!!ε !!ε Βι!!!ο Π!!

νε!!ε!·!! !!!!! !!!!ο!!!!ε!!! !εεο!!! άε !!!ε!:εο Τερε!!! Βεεεε!·!!!!

Π!!! !!ι!ο!!άε!!! Β!!!'!!ε! ε!!!ι!ε Πορ!!!!!! !!!!ο!!άε!!! Βε!·ιιε!·ά! ιο

εε!ο!!!!!! !εε!!!!!!!. Πο!!!!!!!εε !!!εε!!!ε!!ο!!!ε ε!!!!ο !!!!!!εε!!!!ο

εε!!!εε!!!!ο εερ!ι!εεεε!!!!ο οε!ει!ο !!!!!!!!ο !!ε!ε!!άεε !ι!!!!! !!!

ά!ε!!ο!!ε άεε!!!!ε.

Βιιο !!!!!!!ο!ο !!ε!!!!!!ε!!!ε άο!!!!!!! !!!!ρε!·ε!ο!·!ε !!!·εάει!ε!

!!!άει! ο!·ά!!!ε!·!!!ε ε! εεε!! !.ε!ε!·ε!!ε!!ε!ε !!ε!ε!!! !!ο!ε!·!ι!ε

!ι!!!!! ρ!εεερ!ο !ε!ο!·ι!!!! άο!!!!!!! !!!ε! Βε!!εο!!!ε Τ!!!!·!!ε!!!

!·ε!!!ε ε!!!ι!ε θοε!ε!!!!!ι! !·εε!ε ε!ιιε !!!!! εο!!ρε! ε! εο!!!ρ!εν!

ε! !!ε!!!.

(3) !. ε. !!!!!.!εο!!.

(4) !. ε. Ποε!·Αιετ!ινι!.

θ!!
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Ε!!! °!*.

!! Ρο!!!οποο Λ!σο.!!!!!!!!·ο Π! οο!!|οι!!!!! π! οποιον!!! ο !!!!π πο!!ο!!!

ο! ποοπο!! Μ!!! σ!!! ο!!ο !!ο!!! ο !”!!!!ι!! ροοοοποποοπ πο!

πιποιο!ι! π! (!!!ο!!πι! ο οι ΜΜΜ!! ο! Ε!!ο!!οο!!!!.

(!!'79, Ν! ιποοο!ο).

Π!!! Κος!! Αιο!!!ν! π! Επι!!! π! Τοι!!!ο, θα". Οοο. Οοπ.Α. ο Β,

Το!. !08 ο Μ!.

Α!οποοποι Ερ!οοορπο, οοιιπο ο!οο!πιπο! Πο! ιοποιο!!!!!

!”ιο!ι! Π!! θ) οιο!!!ομ!οοορο, ο! π!!οο!!ο !!!!!ο οοοοπ!ο!ο πο

οοποο!!!!πο !οποοοο!!!πο οο!π!οπ! ο! οροο!ο!!οοιο !!οοοπ!ο!!ο

ποιο. 8οοιοοοπο!ο Επιποπο Εοο!οο!ο ο!οοπ!οιπιο !οοι!!ο

οποοπον!! ο! ω!!! ιοορ!οοιο, ο! ιο!!ποο!!!!!οοι ρο!οι!!!π!ο

ποο!ποι!!ο !!οο!οοπιο οοοοοοοπο! ο! οποιοι!! ριο!!οιο. @πο

ριπρ!οι πιο ιοπ!!!ο πονο!!ο ο! οοοορ!!ο ο!!οοοπ!!ο οπο Βοο!ο

Ρο!ιο !ο οπ!!!ο ο! !ιο!ι!!!πο ποο!ι!ο οπο ο! !ο!ο ο!!!!!οο ποοπο

!!!!οιο!!!οι ο! οροο!οοοο !π!ροοπ!ο!!ο, ιο!!!ο πποο ο! οο!π!

!οιορπιο ριπιοοιοι! οπρ!οο!οο, !οιιοο, οοοοο ο! !πιο οπο !ο

Αι!!οιοοο! ο! Κοιπ!!!οπο !ππ!οο!!!!πο !!ο!!ο!!ο οπο!!! ο! οοο!οο!ο

νοο!ιο οπο!οι!!ο!ο οροο!ο!!οο οοο!!ιιοο!οπο, ο! ριοοοο!!ο οοι!ι!!!

ρο!ιοο!ο!ο οο!ο!οπο!!οπο, οο!νο !π οιοο!!!πο !πιο ο! οπο!οι!

!ο!ο Βοιοοπο Εοο!οο!ο. Βο!πιο Ι.ο!οιοο! οι!! !ιο!οοποο !πο!!.

@ο Βο!!οοπ!οπο ο !!!ο!!οιππ οοοι! ρο!ο!!! οο!οι!πο !!οο

οιιο!!!!!!πιο οι!!ιο!ι! ο! οιιοο!ρ!ον! οι! οπ!οο!!οο ρι!ν!!οο!ο

πο!ο!ο! Ρορο, !!π!!ο!ο πο!!ο ρ!πιο!!οο οοπποο!!, !π οπο ο!!

ππο οοι!ο οιοπ! οοο!ρ!ο ππο οορ!!ο οοοο!οιοο! ιι!οπ!οο!ο

!'οιιοο οιπο!ο, οπο!!! ν!πο!!οο! οοι!ο! Βοοο!! Ρο!ι!, ο! ο!!οπ

Βοοο!! Ροπ!!, οοοποππο! οποιοοοι!ρ!!οποιο οο!ο!οιο, οπο

!ο!!ο οιο!: 5. Ρ!. 8. Ρο. Α!! ο!!ο ποιο οοι!ο οιοο! !!!οιο

!ο!οο: Αι.ο!!!ιο!ο!! Επι! ΙΙΙ; ο!οπ! !ιι οπ ν!π! ο! !οο!, ο!!!!!

οππ!!ο πο! π!π!!οπ!ο, π!ο! !πι!ο !!!οιο πο! ο!!!ο!!ο, !!!π!ο

οοπ οποο!ο, οοποο ο!!!!ιον!ο!!οο!ο, οοπ!οο!!ο οοπ ιοπ!ο!ο;

ο! ιποοπο!π !οιοοπ πο!ο!ο! Βοοο!! πο Οοπο!οο ο!ν!!ο!!ο

!οοπο ρο!οο!ο!!ο, !!ιοοοο!!!!πο !οο!!!!πο !ποποπο Βοο!!!οο!!ο!ο,

ο! Ι.ογο!ο Πο!νο οοποο!!οι!!ο οοο!οο!ο !οοπο, ο! Ιοοπ!!ο πο

Α!!!οι!π ππ!οι!ο, πο!!ο!. !οπ!ο!!οπο πιο. π!ο κ!! !πο!!.

. Ο!.

Βαι!.οο!!ο, ιο π! Αιποιο!ι, πω!!! ο! πιο!!!!!:! π! Μπιτ!!! δα.ι.!!πο !!!

ο!!ο!!! π! δ. Μου!!! π! θπιοο οι!!! πο! οπο! Επι!! πω! !!!!!ο

!ο οι!!! ροι!!!!οπεο, ο !!ο!!! !πο!!!!!, !!!!!πο!!!!! ο οο!!!οποπ!!,

!!!!”ποοο!!ο π! @οποιο πο. !ποπίο!οιο πο!!πι!!!!ιο Βοπο!!!!!!πο,

σο!! !!! οπ!!!!!!!π!!ο β!! !ο !!!!!·ο, ο!!ο [το ! πιο!!!ιο! !!ο !!!·ι!!!!·.!!

ο !!ο οι!!!!!οποιο! πο! ποοπο ιππο!.ι!οιο πο πο [ποιοιπ Μ: ο

οππ!!ιο !ο!!οιο!!, ο!οο!!π! ρω· αποτο ο!ο!!! ωσπου!. ο ρω·

!ι!!!!!!ιο ο!! ο!!ο!! πο! οι!!! !οοπο πο!!ο οοι!! Ρπο!ο!!ο!!ι οι!

!ο!ροο!!!!ο.

(!!82,.!.......).

!!ο!! θο!!ο!ο, !ποποπο. α!! Με!. Οποο!!!., Ροι!. !, οο!. 96667.

Ιο !!ο!ο!οο ρο!ι!ο, ο! !!!!!, ο! 8!!!ι!!πο 8οοο!! οιποο.

Ροοοο!πιπιο ρποποιο ριοοοιονο!!ο ρι!πο!ρο!ο ιοροι!!πι ιο

!οοπ!πο!, π! !οιοροιο!οιο οο!ιο!οο!!οιο ποιο!! ροπροι!!!πο

οιιποοιο !οο!!ποο!. Βοιο!οπ !ροπ π!οοο!ο: Βο!ο ο!!ο!οο!οοιπ,

(ι) !. ο. ποοπο!.

ο! οοοο πιοο!ο ιοποπο οπο! ιο!!!ο, ο! !!οιποι: Εοο!!ο νο

!!!ο οο!!οπο πο Μοο!ιοοπο !ο!οο!!ο!!ο, π! οπο! πο!οοοι!!!ο

ιοο!ρ!οο! νοο !ο ο!οιοο !ο!!οιοοοπ!ο; !ποποπο !!οπο νοοοιο

οππ!οπο, οοπ Ροιοοπο Αι!!οιοοο ιο!ι, ο! !οπο!. οι!. ο! ρο

!ι!ο ιο!!! οοοποπο πιο ροοοο πο! ιοο!!ο!ο, οποοοο!!οο!ο ποπιο

ιοοο ιοο!πο Α!οο!!πιοο, οοπ οπο ο! ορ!οπορ!οοοο!ι!ο Μο

ι!ο!οοο Ζοιιο!!ι! πο Τοιιο!!!ο, ο! Εοιπ!!οοο Ρο!ο οι! ·Α!οο πιο

ιοποιορ!!οοο οο!ο!οιπο! οπο!ιοιππ!, ο!!!οιοο!πο! ποο!ιοιπ!!!,

!ιοπ!ιοοο, ποοοο!πο, ο!οπο οποοο!!!!οπο οοο!οο!οῖ8. Βοοο!!!ο!!

πο Μο!!!ο Εοο!οο οοο!οο!ο!!! 8. πω!!! πο Επιοο οπιο π!ο

!!!!!οο ροι!!οοο!!!ο οπ!ο, οπο! οοι!πο ο! οοο!!!!ο, !οιι!ο, ι!

οο!ο οπ!!!ο ο! !οοπ!!!ο, οο!!!!!πο, ο! ριο!!ο, ο! ο!!ν!ο, ο!οπο

ρ!οοο!!οο!!!πο, οοπ οοπ ο! οο!!!!ο!!!!πο, ο! οπο! ππ!ο!!!πο,

οπο !ο οοι!π!!ο ο!ποποο! οοο!οο!οο οποο!ο οο!!!!ποο!πι. Το!!

!ιοο!ο, ο!οπο οοονοο!!οοο, π! πποποο!ιπ !!!!πο!!! οι! Βοο

οοιι!οοππιο, ο! !οιοοπ οοριοπ!ο!ο οοο!οο!ο οπο οπο!!ποιο

ο!πο οο! πο!ι!ο!ο!!!ο ρο!ποι!!, π!ι!οο! ιοοοοο!!οο, οι! οπ!!!πο

!ιοο νο! οπο!!ποι !!ο ο!!!! !!!!οιο!!, π!, ο! οοοοοοοι!πο! !πο

ι!!, !ο οιο!!!ορ!οοοροο ο! ορ!οοοροο οποο!ο! ο!!ο!, ο! ο!!ο!!!

ιοοπ! οοο!ι! οοοο!!ο, ο!!ο !π Βοιοοπο οοι!ο, πο! !π οοι!ο

Ιο!ροιο!οι!ο, ο! π!!!οοο νο!οοο! !ιοο!οιο; ο! πιο !οο!οο

οπο!!οοιο οπο ρο!ποι!! ριοπ!ο!ο οοο!οο!ο οοι!!οιο, πο! οποο!οο

οοοποποιο οοοο!!!πιο οοο!ιοιο πω!!! !ποι!! !ιοποιο!!!ο!. Βο

οπο οοο!οο!ο ν!ο!ο!! !!!!οο!!οο ο! οοπ ρ!πο οοοπο!!ιο οο

π!ο!!!! οοο!οο!ο Ε. Βοοοπ!ο!! Μοο!!ο Εοοο!ο! π!ο! !οι!ο ε!!!

οπππ !π!οινοι!οι!! ο!ποιο οοο!οο!οο !πο!οπ!ο!οο!πο!, πο! πιο

οοι!ο Βοο!οπο, ν!!! πιο οποιιο , νο! οοι!ο πιο Με!!! οι!!

οοοο!!ο, πο! ο!!ο!!! ριο οοο!ποιο!!οπο ο!!οπ!πο !οι!·οο, οπο!

οπ!οο!, ιο! ο!!οπ! ο!!ο!! οπο !!οοο! ο!!οποιποπο οοριοπ!ο!οο!

Ε. Ν!οο!ο! ιορο!οιο, ιο! !ποπ!ο!οιο οοο!οο!οιο, ο! οπριοπ!

ο!οο! - !οοοιο νο!ποι!π! οπονοο!!οποιο. Τοο!οο Μοι!οοπο Ζοτ

ιο!ι! οι!!οοοι!πο Τοιιο!!!ο, ο! Εοιο!!ο!πο Ρο!ο ορ!οοορπο Α!οο,

ο! Ροο!πο Επιο!οι ο Βποπιιπ!!, ο! ()οιι!!!οοπο Ειοποοοπ!ο.

Επιο!οι πο ()οιπ!!!!οοο, ο! Εοο!!!οοπο ο Ι.οοοοροποο οπ

ιο!οι πο Υο!οοιο, ο! Εοοο!οο!!οπο $ροοπο ποιο!οι ο Ειο

!)οι!οπο, !οπο!! Ροιοοοο πο οπο! Επιο!πι πο 1!!!!!, Οι

ιοο!ιο πο Ι.οοπο !!!!πο !οοπο οπιο!πι πο Π!!ο!!!ο!·, Οιιοοπι

πο !.οοπο Αι!!οι!!ιοοπο Επιο!οι πο Βοι!!οι!ο ο Μοοοο.

Εοπο!οο!!π!ιο Μοποο ()πιο!οι πο Μο!!πιο Ο!!οο!, Ιο!!οοοοο

πο !!!οοο Βπἰο Κοοοιπ!ο ιοο!πι οπο! !οπο οπ!ο οο!!!ο. Ρο

!ιπο ΡοΒοοπο, οποο!!!ο !οπ!οοοο 8οοοιποο, οο! !ιοοο ποιο!!!

οοι!ρο!!. 5! οπ!ο οπ!οιο οοο!ιο !!οοο οπο!ιοο ποοο!!οο!ο οοι

!π!οιο ο!!οπ!π οιο!!ι! ιο!ποι!!, πο!!!!ρπ!οο!!ο Βο! Ρο!ι!ο, ο!

Ε!!!!, ο! Βρ!ι!!πο 8οοο!!, οοπ οπο ο! Βοο!οο οοιπροι !!ο

ο!ο!ο Π!!! Βοο!!ι!ο!ο Μοι!οο, ο! πιπο!πο! οο!οο!!ποι ν!ι!ο!πο!,

ο! Βοοο!οιπιπ Ρο!ι!οιο!!οιπο!, ο! ριορ!!ο!οιπιο, οροο!π!οιπιο,

ονοποο!!ο!οιπιπ, π!οο!ρπ!οιπιι!, !ποποοο!!πιο, !οοι!!ιπιο, οππ

!οοοοιπο!, !οοπο ι!ιο!ποιο ο! π!οπ!πο! !ποπιιοο! ο!ο!οπ!ο!!ο

οοπ! ο!οο!πιπο! οπ!οπ. 0ο! οπ!οιο !!π!ο οοι!π!οο οοποοοοοι!ο!

ο! οο!!! οοο!!ιο!ονοι!ο!, ο! ιοιοο! οοοο οιοπ!ποι!ο!, !!ο!!οοπ!

!!οοοπ!ο!!οποπ! Βο! ο!!!ο!ρο!οο!!ο, Ρο!ι!ο, ο! Ε!!!!, ο! Βρ!ι!!πο

5οοο!!, οοπ οοπ ο! Βοο!οο οο!οροι !!!ιο!ι!!ο πο! οοπ!!ι!ο!ο

Μοι!οο, ο! πιοο!πο! οο!οο!!πιπ ν!ι!π!ιιοι, ο! 88. Ρο!ι!οιο!ιο

ιπιτι, ο! Ριο!!!!ο!οιπο!, Αρπο!ο!οιπ!!!, Ειιι!ποο!!ι!!οιοιο> !!!

οο!ρπ!οιοο!, !ποποοο!!πο!, !οοι!!ιπιο, οοο!οοοοιπο!, ο!οπο

!ποποπο! ο! πιοο!πιο ο!οο!πιπο! οπιοο.

Ποοο οο!ο!ο οπο! οιπ!πο!ο ο! !!ιιοο!ο οποπ !!!!!!οο!ιοο

οοο!οο!ιοο οο!πο8οο!πιο οοοποπο (9).

(ο) Μ! ριοοοο!ο πο!!οι!οπο ίπ οποίοι·ιοο!ο πι!! Ροο!ο!!οο Ι.πο!ο Π!

οο!!!! οοο!!οο!ο Βο!!ο, ο!!ο ίπ !ιοο!:ι!!!ο οι! οο!!·ο!!ο.πο! ο!οο!πιπο!!!! ποο!!
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ΠΧ!.

Βοι·ί.εοπε, το ο! Αι·οοτεο, οοιι/οι·ιιιο ο! ιποιιουι` Βοποο!!!!πέ Ιο

!!οποπίοιιε οο!!!! ο!!!οεο οι δ. Μοο!ο ο!! Ειπτοο, Με οι!!

οποιο!!οε! οί Πτοοπ, ο @Νικο !!ο οπο! .εοιοοίο ο ροοοιποπ!ο

πο' οο!!! ορποτ!επεο!ι Μ!!! πιο!!εείιπο, ο οοεοτ!ἰο οο!! .Με

Ιο !!!ιο-τ!!! !!ο!Ιο ποοο πο! πιο!! (.ειοοπι) οι Ε. (!!πε!ο, οι

Ροπ!ο ο οι !!!!ε!τοε !!ο! Με οι !ί!ττοε ο! ποπ!ε ο! $!ππ!

εοο!!!, ο !!ο!!ο ι·οοοο!!ο ο!!! :Με οι !!!ιποπ!, !)!εοο!ι!!ι ο

$!ππ!ε.

( . . . . . . ..;...!!ι).

Μ!! Μπτο!οτ!, /1ιι!!ο. Ι!ο!., 'Γεω. νι , Β!εεετ!. ΧΧΧ!!, εο!.1059-80.

Ιπ ποιιι!πο Ρο!τ!ε, ο! Ε!!!!, ε! 8π!τ!!!ιε 5οπο!!. Αιιιεπ.

Ιπ 8το!!ο !!ο Βεπε ε! !!ε 8οιιο!ο Μοτ!ο, ο! !!ο $οπο!π Ρε!τπ

Ρτ!πε!πε Αποε!ο!οτπιπ, ο! !!ο $οπε!π Ν!πο!ο Εοπ!εεεοτο, ε!

!!ε οτππεε $οπε!οε ε! Βοπε!οε Πε!. Εεε Ιπ!!!!ιο Βοτοεππε

πο!!εε!οο!!ο !ο!π !.οοπ !!'Αι·!ιοτεοε ε!ιππ! επιπ ιπποετο ιπ!ο

!!οππο Λ!οο!ιπτοο !!οπππ!! !!ο Εεεε, ο! Ατοπ!οπ!εεοππ Πο

πι!!ο !!ο Ι.οοοπ, ο! !!'εεεοε Ρ!εεο!ιοε ιπεοε, !!οπππ Μοπτπ

Ρ!εεο!ιπ !!"Πεο!!οε, ο! !!οπππ Ποιο Ρ!εοο!ιπ !!ο $οπ!ο !πε!ο,

ε! !!οπππ Μοτ!οπ! Ρ!εοο!ιπ !!ο Τοτι·ο ο!!ιο, ε! !ο!π !!!!ο!εε

ιπεοε, ε! ε!οτ!οοε, ο! !ο!,οοε !!ο !.οοπ !!ο Ατ!ιοτοοο, οππι

Επτ!οο εοπε!!!π, ε! επιπ ιιι!ο !ιο!πιιιο!!ε 1“οοο οπ!ε!ο ε!ιτ!ο

ο Βοπο!π Ν!οο!ο !!ο Πτοεπ, ε!ι'εε! ποε!ο !π Ε!επεπιοτο !!ο

ε!ι! ίο!ιτ!εοτο! !π!!!!ιε θοε!οπ!!πε Α!! πιο!! (ε), ε! Ιπ!!!εε !!ο

ιπ!!!ο πο!τε ιποπε, τεεε!! !!ο ο πιοππ οπο, ε! οοο πτο οπ!πιο

!πεοτπιπ, ο! πιο !εο πι!ο ο! !!ο !!οπι!ππ ποτεπ!ο ιποο οί

!ετ!ο!!ο ο !)οιπ!ππ ο! ο $οπο!π Βοπε!!!!:!π !!ο Μοπ!ο Εοε!ππ

πτο εεεετ ιιιοποε!ετ!π οτ!!!πο!!π !!'ο!ιο!!ε !ιοππ, ο! !!ο ιπο

ποο!ιοε !ιοποε, ε! ποπ!ο ε!!ο οππι οιππ!ο εοπ!π οο!, ο! ο!!

ονετ !!οτε εοιπιποποπ!! , ε! !ν!, ο! !πο!ετοε εοτ!οε εποε

ε!ο! !!!ιετο. Ε! ποπ οπο! οπεπ, ποπ Ιπ!!!εε εο!οετ !!ο ππε!:!ιε,

ποπ Ατε!ι!οπ!εεοππ, ε! ποπ Ρ!εοοπιι, ε! ποπ Ρτ!οτε !!ο Μοπ!ε

!!οπππ, ποπ ιποποοπ, ποπ οοιιι!ιετεπ, ποπ ππ!!ο !ιοπι!πο

ιιιοτ!ο!ε ο !ενοτεπ!!ο !!'οεεο οοπεο !!ο Βοπε!ο Ν!,οο!ο, ποπ

!!ο επ!τ!!πο!ε, π!ποπο !!ο !οιπποτο!ο, π!π !!!π!το !!ο !!οιππ,

οτε!ι!ν! ο! Μοπ!.ε £οεο!ιιο, ο ππ!ι!ι!!εο!ο !!ο! Ωοο!ιε!!πεε πο! Βοτι.ιιιιο

(Τοτε. ΙΙΙ, Ρετ!. Ι, ποπ. ε ε 3, Ε!!!!. Βετο. ΜΠΟΟΧΕ). - Ιιπε!πε

ο Επ!εοοππε εετιιπε εετνοτππι Βο!, !!!!εο!ο !!!!ο Ρε!το 0οοε!πεπε! Λ!ιο!!,

- εο!π!επι ε! οποε!ο!!εοπι !ιεπε!!!ε!!οιιε!τι.

» @ποε !οε!ε το!!ο!οε!ε π!ε!ο!!ε !π!!ι!!π εοιι!”οτππ!πτ, !!τιιιο νο!πιππε

ε! !!!!!ιο!ο πετε!ε!ετε, ε! πε πτονοτπιιι πεοπὶ!!ο πετ!πτΙιεπ!πτ, οπο

ε!ο!!εο πτοεε!!!!ο οοιπιπππ!τε. Ποιο !!οο!ιε οοιιε!!!ετο!!οπε το!!!ιπ!ε

!τι!!πο!!, ε! !π!ε ιι!!ι!!οπι!τιιιε πτε!ι!!ιπε !ιιο!!τιοι!!, εο!ι!εε!οιπ 8οπο!!

Ν!!:ο!ο! !!ο 0πτοο εππι οπιπ!!ιπε πετ!!ποπ!!!ε επ!ε, οποιο πετ !!!!εο!πτιι

!!!!ππι ποε!τππι πο!ι!!επι ν!τπιπ Βοτοεοπ Ατ!ιοτοπεοιπ !π!!!οετιι, Μπε

οεεοπ!ε Επἱεοοπ!ε οοεοπεππι .πτοε!ιεπ!!!›ιιε, εοπιιιι!εεπιπ !ποιε οπτοε

οοεπο!ι!πιιι εε! εοποπ!οε οοιιεεοππ!πιιι, ε!οπ! !π εετ!π!ο ο!πε οπ

!!ιεπ!!!ιο εοπ!!ιιε!πτ, ε! εοιιι !πε!ε ο! ε!ιιε !:οπιτονετε!ο ποεε!!!εε,

!!π!, ε! πετ !ε ιιιοποε!ετ!ο !πο, οπε!οτ!!ο!ε οποε!ο!!οο εοπί!τιιιοτιιπε,

ε! πτοεεεπ!!ε εετ!π!! πο!τοε!π!ο εοιιιιιιπιι!πιπε. Α!! ιιι!ι!οτοιιι οπ!ειιι

!ιπ!πε πιο!! ιιο!!!!!ιιιι, !!!ειιι εετ!π!πιιι !π!'ετ!πε !!πι!!πιπε ο!!πο!οιι!!!ιτπ-.

Β!ποτ!ο!ο οπ!ιι!!! πετ !π!ετο !! !!!π!οιπο οι Βοτ!εοπε, ε!ιε οοιιι!ι!πο

εεο!!οιπεπ!ε ποπ οπε!!ο ππ!ι!ι!!εο!ο !!ο! Πο!!ο!ο, ο !!ο πο! τ!πτο!!ο!!ο

οι! πτοεεπ!ε ε!ι!!ο !! Ν.° Ο!! , !!ι Βο!!ο !ετιιι!ιιο οοο !ε εοοπειι!! ποιο!ε:

» Βε!:ετιι!ιιιπε ετοο π! ππ!!! οιππ!πο !ιοπι!πιιιπ Εεεε! !ιοπο ποο!ποτιι

ο ποε!τοε εοιι!!ττ!ιο!!οππι !π!”τ!ποετε, νε! ε! οπο!! !ετιιετοτ!ο οοπ!ι·ο!τε.

ι 8! οπ!ε οπτειιι !ιοε ο!!οιι!οτε πτοεοππιπεετ!!, !π!!!ειιο!!οπετιι οιιιιι!

» πο!επ!!ε Πο!, ε! Βοο!οτπιπ Ρο!τ! ε! Ροπ!! Αποε!ο!οτπιιι ε!πε εε

ι πονετ!! !ιιεπτεπτπιιι.

ο Βο!πτιι νο!!ο!τ! εεοππ!!ο !!ο!επ!!οε Μ!! ιι.

(1) 8ε!ι!ιοτιε οποε!ο !:οτ!!ι ποπ ο!ι!ι!!ι !!ει!ο, ππο !π!!ον!ο τ!!”ο!·!τε!

πιο!ιο!ι!!ιπειι!ε ο! 1182 , ο ο! 1183, εεεειι!!ο ππο οοπ!!!ιιιοι!οπε ο!!

οιππ!!οι!οπε !!ε!!ο !!οιιοι!οπε πτεοεοεπ!ε Ν.° ΠΧ.

(9) ω!!! οπο, εεε!!! .ένα οπο, !ο!. Ανα.: οπο!.

εΒ-ΕΠΠη-

οι

ιι!π !!ο !οτοε !!οιιιο !!ειιο νο!ππ!ο!ε !!εε .ε!ι!ιο!!ε, ο! !!ο εεε

ιιιοποο!ιοε οοπ!εεεετ !π Βοπο!π Ν!οο!ο, ο! !οπε!ο !!οιπο !!ο

δοπο!π Νεο!!! επιπ απο!!! οοιι!π, ο! ο!! ονετ !!οτε οοιπο

!πποπ!!, ε! !ν!, ο! !ι!ετοε εοτ!οε εποε ε!!ο! !!!ιοτο. Ε! ποπ

οπο! οπεπ ππ!!π !ιοπι!πο πιοτ!ο!ε ο !ιπποτοιιπεπ!!ο π!π !!'εεεο

!ιοπεο πεοπ!οτο !!ο $!ιπε!π Ν!οο!ο, π!π !!ο εεε εετιιο!ι, !!!π

!!ε !:οπεε!ι !εεοτο, ο! ε!π !!ο !'εποπ! !!'οεεο εοοο!! !!ο Βοο

ο!π Ν!πο!ο !!ο νο θο!!!ιο!ο ε!ο! οοτ!ο επο επ ο επτο, οι!

ο !οτοο, οππ !π!!ο οι!! .. . . . . . . . πτο οοπεο !!ο τοπππ

!ππε ποτοεπ! εεε !!οιποε, ο! !εοε !!οπιεε!!ποε, ε! !πεοε !!!

π!οε, ε! πιεσε εο!!οε, ε! !εεοε εειπ!!!οε ε! πτο!!πε !!ο Πο

νο!!οε οο εοοο!! !!ο το,εππ !οε εοε!!π;επ!. !π πιοτο !!ε Εεεε!!!

!ιιε!ο, ο! !π ιποτε !!ε Ροπ!ο επετοπ! π!εεοτο πτο !π!!!!:ε

π!εο!ιοπ!, ο! ππο !ιοτεο !π Μ!ε!τοε, ο! π!εο!ι! ππ!!π !ιο

ιπ!πε πιοτ!ο!ε ποπ !!ε!!!ε !ενο!, ο! !!'οεεο π!εεο!!πτο !!'οε

επε ο τ!πε !!ο !!!ττοε επ Ροπ!ε !!ο 8!ππ!εοο!!!, οοιπο επ

ο!!! οι!ετ ποοο, εοιπο !πποπ!! ιιειιιο ποπ !!ο!!!ε !ενε! π!π

οιπ!ι!!!ο, π!π π!εε!ι!, ε! ει!!! πο!!!ε !ενεπ!, πε !π Ροπ!ο !!ο

Επιιοιι!, ποε !π Ρ!εεο!ι!π, ποε !π Ροπ!ε !!ε $!ππ!ε ποπ!

ε!ο! !ιο!ε! ο!τ!οτο, επ !!οτε !!'εεεο εοοο!! επο ο 8οπε!πιιι

Ν!οο!ο οπ εοτνπ, οι! !!!ιετπ, οπ πιο!ο!!!π, οτι εοππ Μ!!!

!!!π !π !ιεπο!!!ε!!οπε !!ο Βεπε. Εο !ιο!ππ!ο!!ε πι!!! εε!. Ε!

εππ! !εε!οε !πεπε !)επε, ο! Βοπο!ο Μοτ!ο, ε! Βοποιο Ν!πο!οο,

ε! ε!!ο Ιπ!!!εο Βοττοεοπε !!ο Ι.οεεοπ, ε! Ατο!ι!ερ!εεοππ Εο

ιπ!!ο !!ο Ι.οοοπ, ε! Επ!εοοπο Μοπτο, ε! Επ!εοοπο Εεε !!ο

5οπε!!ι !πε!ο, ε! Επ!εεοπο Μοτ!οππε !!ο Τοττο!!ιο, ε! !!ο

Επτο!!οτεε, ε! !!ο !ιοιπ!πεε !ιοποε εοπο!οε !!'εεεο !εττοε ιπεο

!!οππ!πε!!π !!οοε!ιοτ, ε! !!!ι!!ιοτ !!ο !ιο!ιοπ, ε! Εππποτ! Βετο

Επτο!!οτε Βοππτοο!ι!, (!οεοπ!!πε !!ο Μ!!! Επτο!!οτο !!'Πεε!!οε,

Ρε!τιι !!ο Βοττο Ππτο!!οτε !!ο Ετο!!οτ!οο! !!ο Β!νοε!ιοεὶοε,

Τοττ!επ !!ε Ποπιππ, ε! Οο!!εοποε εποε.

Εεε !π!!!οε Βοι·τπεοπε !οπ!!ο ε! εοπΕ!τιπο.

Επο ΑτεΙι!οπ!εεοππε ί!οιπ!!ο !οπ!!ο ε! οοπ1!τπιο.

ΟΧΙ!.

!! Ροιι!οβοε @Με Π! τίσε!ιο .εοοο Ι'οποε!ο!ίοο πιο!εοίοιιε

!!ι ε!!ο!!! ο ί !ποπίο!ετ! ο!!! ί πωπω! δοοιο!!ίοΙοεί ποε

εο!!!ιοοπο οι δοτιίοοπο.

(!!83, Ί !!ιο!!ο ).

!!ο! Μὶ!!οτε!!!, ο Ωοε!ο!!οπ!, ποοο!. Οοιπο!!!., Τοπ!. Π.Αππειι!!.

εο!.116-1'|-18 ε 19.

Ι.πε!πε οπ!εεοππε εετνπε εετιιοτππι Βο! !!!!οο!!ε !!!!!ε

Ρ!οο!!!ο ()οπιο!!!π!επε! πτ!οτ! ε!πεοπε !το!τ!!ιπε !οπι πτε

εεπ!!!ιπε οποπι !π!πι·!ε τεοπ!οτειπ ν!!οπι πτο!`οεε!ε !π ποι·

πε!ππιπ. Ο!!!ε!! ποε!!! ποε οιπιποπο! ε! !πν!!ο! οπο!οτ!!οε

πτο εεο!οε!οτππι ε!ο!π εο!οπετε, ε! οοτππι οπ!ε!! ε! !!οπ

οπ!!!!!ο!! εο!π!ιτ!!οτ ο!ιι!!!!οπ!ε !)οιπ!πο πτον!!!οτε. Ι!!οππιπ

ποιποπε ε! !ιοπεε!ο!! εοπτεπ!επε εεεο !!!οποεε!!πτ, π! οι!!

ο!! οοτπιπ τε!!!πιοπ !)οιιι!πο !!!εποπεπ!ε οεεππιπ!! εππιιιε,

εεε ο! ο πτονοτπιπ !ιοιιι!ππιπ ποοπ!!!ο !πεοπιπτ, ο!· οοο!!

Ρε!τ! ο!οπο Βε!!!ε οποε!ο!!οε πο!τοε!π!ο πιππ!οιιιπε. Εορτο

π!οτ !!!!εο!! !π !)οτπ!πο Π!!! νοε!τ!ε !πε!!ε ποε!!ι!ο!!οπ!!ιπε

ο!ειπεπ!ει· οπππ!ιιιπε, ε! πτε!!εεεεεοτπιπ ποε!ιοτπιπ 1ο!. ιποιπ.

Ροεο!ιο!!ε, Εποεπ!ἱ, ,Αποε1οε!!, Λ!!τ!οο! ε! Α!ειιοπ!!τ! Βο

τποποτπιπ ποπ!!!!επιπ νοε!!ο!!ε !π!ιετεπ!εε πτεο!π!πιπε, ε!

πτοεεπ!!ε !!οετο!! οπε!οτ!!ο!ο εοπε!ιππε, πε οπ!οποιπ οιο

π!πο ποτεοπο, ε!οτ!οο, ιποποο!ιο, !ο!!ιο οπ!πεοππιοπε οτ!!!π!ε
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επι ειΒιιιιειιε ρι·εεειιιιιιπε επι ιπιπιιε ιειπροι·ιιιπε ιιεεει

εοπει·εεειιοιιεε ιιιεε ει ιοεε Με, ειπε Πεπιειεπιειιειε ει·επιι

εινε εειιοιιιι ειεειριιιιειιι ει οτειιιειιι ειιεεερει·ιιιι, επεεπε

ιιοειε επι: ιιιιπε ιεειπιιιιε εοπιιιιεπιπι·, επ ειπε πιιο ιποεο

επιιιεειιοιιε ει πιιιιειε εινιεει·ε, επε νιεειιεει ιοεε ει οππ

ει·εεειιοιιεε εοπεει·νειιεε πιιιιειιε 8τειιε ειπεπιειιιιπε νιεε

εππι νοεειιιιιιε εεποιεπεε. ειε.

Ιιι $ει·ειπιε ιιι εριεεορειπ 'Ι'πι·ιιιειιο ιποπεειειιπιπ $ειιειε

Τιιιιιιειιε εε 5εει·ει·ιε; εεειεειειπ $επειε Επεεπιε ιιι δε

ιιιεπει; εεειεειειπ 8επειι Μιειιεειιε ει θεπειι ι.επι·ειιιιι ιπ

νειιειι ; εεειεειειιι 8επειε Μει·ιε ει $επειι ιοιιειιπιε ιπ .εΙ

ιεεει·; εεειεειειπ 5ειιειε Μει·ιε ιπ ι)οιιιι·ε ; εεειεειειπ $επειι

Ιοιιειιιιιε ει $ειιειι 8ιιπεοιιιε ιπ 5εινεπει·ο; εεειεειεπι $ειιειι

Νιεοιει εε Με; εοειεειειιι 5ειιειι Ρειιι ιπ 8εεπο; εε

ειεειεπι $ειιειι Ρεπιι ιιι Ποιι·οεπεπο ; εεειεειεπι $ειιειι Ρειι·ι

ιιιΟιιιπ.ειε.

Πειπιιι Βοιιοιιιε ρει· πιειιπιιι Ππποιιιε 8. Β. Ε. ποιει·ιι

ιιοιιιε ιπιιι ιπειειιοιιε εεεππεε ιιιεει·ιιειιοπιε εοπιιιιιεε επιιο

ιι. ε. ιιιιιιιιιι. ροιιιιιιεειπε πιο εοιιιιιιι πιω ρερε ιιι

ειιιιο ιιι.

ΟΠΠ *.

Βει·ίεοπε. σε εἰ .ει·ιιοι·εο, σοπ ια .πιο απορώ: Αρα!επι·.ιο εαπ:

απο ειιίεεπ ιιιαπείοι·ε ει δ. .διεπει ει Ρίεα ειπε ειπα "ειπε

σοπ αετοί ει! εποεί!ε, ιτε ειιιείοπί ο πιοσιείοπί (εοιπεειιεεε)

πει· ρπειοι·ί:ία σοπ ιεπ·ε επιιεεεε, ο επ εοεοο (εειιπ) οιιίοπ

ειιει·ο, ειπε εοειε οε.ειιι επεοιει·ε. Με οι1οπε, ε εεειίειπί ει.

οπί·ίε ερεοιε, πει· εοίο ίπιπίιο ιιι Με, ο με· ε: ι·επιίεείοιιε

εει πιει πεεεοιί.

( ι ιεε, . . ειπεςιιοΙιειι'.Αι·ειιινιο εειιιι Ειιιεεε Ρι·ιιπεπιειε οι Ριεε.

ιιι ιιοπιιπε Βοιιιιιιι. Αιιιειι. Εεε ι·ει;ε Βει·πεοιιε ε'Ατιιετεε.

ει πιιοι·ε ιπιε εοιιιιε Λεει. Βοιιεει ει τεειιιε εε Ιοεπ. επιπ

ιιοιπιιιεεε εε εεπε. ει εε οιιιιιεε εειιειοε εποε. Ρειο επειε

εει·ιε ριο ρερε ιιι ειπε εε $επειε Μειιε εε Ριεε. ριο

τειιιιεειοιιε εε εεε ρεεεεεοε πιεσε. ι)οιιι εε εοιιιο εε εε

ιιεπε.ε επιι εει·ιιοε. ει ειιιιιιιεε. Βοιιι ε εοεειιιιιιε ροι·ι·π. ει

Ρπι·εεε εε εεπειε εε ιππεει·ε. ει ιι·εε ιιιοε εποε. Μει·ιιιιπ.

ει Τοι·ιιιιιε. ει Μει·ιε. Τοι·ιιιιιε ροι·ι·ιι. ει θοεειιιιιιε επ ιιιπ.

Μει·ιε ροι·ι·π. ει Ρειι·π επ ιιιπ. Ποεειιιιιιε Εεεε. ει Βει·ε

εε εοι·ι·ε. ει θι·ιοεοι· επ ιιιπ. Μει·ιε Μειιεε. ει ιοιΒιε·εε

ιιιε. Τπιιιιιιπ. ει Αιειιε ιιιε εεε. ει διπι·εεπ επ ιιιπ ει ιε

επε εε ()οιιιιεε ειι ιιιπ. Ει ιεεπε εε Ππιιπει·ε ιεροι·ε.

ιοιιειιιιε Μει·ιιι. ει ι)οιπιεε εεεει. ιιι εοιιι εε εοιιιεειιιιε

εε ραει·ο πιειίοι·ε. ει ιεεε εοιιιεειιεε επειτα εε είπίπ ει ιεεε

εοπιεειιΒε εε πωπω εε είππιπ·ί. ι)οιιι εειιπε εε ρ!ειιεί.

Λ ροιι!ί εεείεοπεε. ει εοι·ιε εε ιποίο!εε. ει ει·ι·ιιι εε νιι;ιιεε.

Βοιιι εε ιιιΒιιε εε Με που. ει πιιε ιιιειιε ιιι Με εεείπποε

ει ιεεε ιιιΒιιε εεριιιιιο· εεε.ιε επιπιι. Πι εοιιι πω” πει·

ιιεεεε εε Εεεε. ει ι.ν ειιδιοιιεε. ει κι ροι·εοε. οι ιιν εε

ει; Λεει. Βοιιεει, «Με Αεει.πειιεΔ, ο Διειιιτιιειι.

ιιιεε. ει ποπ ερει επεπ ποπ ιπειεε. ιιοιι ρει·πιιπ ιιοιπιιιε

ιιιοι·ιειε. Κιειι·πιιιει επειπ ιιειιε. εερο ιεειπ. εεε τεμ Βε

ιπεοπε εειιιει·εε. ιιι επιιι ιεειιιποιιιοε ρι·ιιιιπε εεπε. ει

$ειιειε Μει·ιε. ει Ρυεεπ πεύοεε Με (ε). ει εοιιιιπ Πεο ρι

εεοιιπ εε $ειιειε ιπειε. ει εοιιππ Μετιειιε Ζοι·ιεειιι ριεεοιιιι

εε Τει·ι·ειιιε. ει εοπιιπ Ποιιιιεε ιιειε ριεοοιιπ ε'Πεειιοε. Πε

επιεεει·εε. εοιιπιπειιπ Ποιπιεε ι)πι·εεοιε εε ρει·ιε εε ει!

ειιιει·. ει εε επιεεοι·ιε εε ιιετιιειιε εειεειεε. ει Ποιπιεε

ιερεππ. επιεεοι·ε εε ρει·ιε εε ιιιιιιι. ει (ιοεειιιιιιε ιερειιπ.

επιεεοιε εε Ρο εοιιειιε. Ει Εοπιιεε εε ιεεοιι ρεεε. ει

()οιιιιεε εε ιεεοιι εειειιε. εεπιεοι·ε.ε εε [παει εε ρει·ιε εε

νειεπιε. απο Ριιπιπ πειιοεε ιιιεε. ει Οποεοι· εε ιεεοιι

θειιιπ ι)πτεεοτε εε ρει·ιε ε”ΠεειΙοε. ει Ριεεπειιπ ειιι·οεοπ

εε [ποια εε ρειιε εε Βοποιεπιι. δεια Ρεπιιι πεεοεε πω, ει

Βει·ιιεοιιε εε δειτε ιιιιποι·ε. ει (Σοιιιιεε εε ιεεοιι ι”ιοιιιε

εεπιε. ειιι·εεοιεε εε εειιιριιεπο. ει (ιπππει·ε εε Ι.εεοιι εε

Ιειιε. επι·εεοι·ε εε νιιιε εειιειεπιε. ει Τι·οεοεοι·ι εε ειπε

πιειοι·ε εε ειπε ιιεεοε επιι εοιιεεειιεε εποε. ιιι εεε Ρειτπε

ρεεεππε ιιι εετιιιι επειε εει·ιε ιιι πιειιεε ιπιιιι. Η επί ιιει1ει

ειεει·ε εε ιιειιε εει εε επειπ ρερε εερο ιεειπ εεε Βεεε

Βει·πεοιιε ιιετιιει·εε ιιειιεει ιιεπεειειιοιιε εε Πεπε. ει εε

$επειε Μει·ιε. ει οιπιιιιιπε εειιειιε επιε. Αιιιεπ. πι επι πε

πει ειεετε επιε ιπειπιιι εει. ιειιπιπει ιιιπ εεπε εεεεε πιε

Βιιιε εεε. ει εε νιε εε ρει·εειεο. ει ιιειιεει ειιειιιειπε εε

ιιιι ενειιεειιειεε. ει εε νιιιι ιιοι·ειπεε επεειοιππι. ει εε ιιιι

εροειοιιε. ει εε Με ριοριιειιε ει εε ιιιιιιιι εειιιοιιιιπε. ει

εε εεειιιιιιι ρειι·εε εειιειοε. ει ιιειιεει ρειιε επιπ ειοεε.

ει επιιι ιπεεε ιιεειιοι·ε. ει επιπ ειειιοιπε ιιι Μετρο. εει.

Πει. ειιιειι. ειπειι. Αιιιιο επ ιπεει·ιιεειοιιε Βοιπιπι ιιιιιιεειιιιο

ειιιιιιιν. (δ).

ειιιν.

£ειιει·ε Ροπιι]ιεία, σοπ σει εοπο ι·ιρί·οοοιί πίεεπί εεεεοεί εἰ

δαπάερπο Ρετ ποπ ευεί· εοειιίε|ειιο οί Με εεείιί πει

ιεπιρο ρπε/ιεεο, πει· ιιοει· εε!ειπ·οιο επ οπἰίπί ωσεί ίπ επ

οίοι·ιιο, Με ποπ επι πεί· είε εεειίπειο, ε πω· ουει· οίιποιο

εοπιε επ @απο εἰ ποπ παι·|ετε ει! ρι·ορείο μπειτε, εΙΙε

ίπειιιι·ε, ει /ι·οιει!ί ε Με .εοτε!ιε, ο ει ποπ ρι·εειαι· ἰοι·ο εεε·

εοι·.εί (εει εεπί ε “εεε είο!!π ειιίεεα).

ε... . . . . .....εη.

Με ειιιιειιε εοιιει.εειιε Βσει·ειαι. ωιι.εει. ει Αιιιοιιιο Αεοειιιιο,

° ε εει Οπιεειο, Με". Π, Με. Π. ρε8.Μ.

Περι επιεειιι Εριεεορι 5ει·ει, ειεπι ποι:ιε εει επ ιπε

ρει·ιε ρι·οροειιπιιι, επιιιπεεεπι ρεεπιιιειιι, ειεπι ιπι·ειιιεπιο

(ε) Ρπιειιι, πεεοεε πω, νειε ε ειτε Ροιπιο :πιο πάρειε. Με. ιε

ιιοιε πιιιιιιε εΙΙε ρι·εεειιιε εει·ιε ει εοιιειιοιιε.

(8) Ι.ε ρι·εεειιιε εοπειιοιιε, εειιιιειιε ιιιεπειιι εοιιε ιιιειεειιοπε εει

Ιποεπ ιιι επι ίπ εει·ιιιε, ερρει·ε ενιεεπιειπειιιε ι'ειιε πεειι ειειι οι

Αι·ιιοι·εε, ει επειι, εορο ιεπιε νιεειιεε ι”οι·ιπποεε, Βει·ιεοπε εεεει τε

ειιιπιιο ω! νεπε ιιιοιο ει το ει 8ει·εεειιε. Μ! “εε εεππεπε εΒιι ,

ιιι 503 ιιιοΒιιε Αιρειιιιι·εε, ε ιι επο ιιιροιε Ροιπιο (Ρπιιιιι) ει ιι·ονε

νειιο πειι'ιεοιε. Β ειρριπ ει ι·ιεενε εειιιι ρι·εεειιιε εοιιεειοπε, ειιε ιι

εειιο Ροιιιιο ει·ε Οπιιι·ι·οιιε ει είπω , οεειε εονει·πειοι·ε οε επιπιι

ιιιειι·ειει·ε εεΠε Ιπεοπιπιειι ει Ρει·ιε Ραιεπεο, ε οι Ραι·ιε ει Βοποι·

"κι πει τεΒιιο οι Αι·ιιοτεε, ιε επειι ρει·ὸ ει·ειιο πονει·ιιειε ε επιπιι

ιιιειιειε ει /αιιο, ε εειιο ιιι επε ειρειιεεπιε @Με Ραπ πειιοεε πω)

εε ιΣοιιιτε ει βασοπ ρεεε, Οοκι·ι·Δ εε Ι.ασοπ εείαιια, ε εε Ριειιεει.πο,

ειιιειπειι ρει·ειε Εππιεοτεε ει· |ιιι:ιπ. Ροι·εε ειὸ εννειιινε ρει·ειιε Ρο:ειιο

ει·ε ιιιιιιιιιιε ιιι ειε ιιιιιιοι·ε, εοιπε ει νεετε ιιι ειιι·ε εει·ιε ροειει·ιοι·ι

εΙΙε ρι·εεειιιε, ε ιιροι·ιιιιε ιιι ερρι·εεεο.

(ε) Οπεειε εριειοιε ερρει·ιιειιε ρι·οιιειιιιιιιειιιε ιι Ριιρε Πι·ιιεπε ιιι,

` "-1.ε
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!ειιε!ιο!ι!πι· ιιε!ι·!ο!!, ιιοπ εο!ποι·!ιι!, ε! οιι!ι!ειιι Βρ!εοοιιπε

!ρε!πε !ει·ι·ειε !π ι!!ε ι!ει!!οει!!οιι!ε εοο!εε!ειε οι·ι!!ιιεε, οοπ!

ι!!εε !!!ε ει! Με !ιιε!!!π!πε ιιοπ !πει·!!, οε!ε!ιιιονει!!: οπ!

ποιο ε!!επι !πι·εινει!ιι! ει!!οπειιι!ο, οπο!! !”ινι.!ι!, νε! εοι·οι!,

ρε!ι·! νε! ιιιει!ι·! !οοπ! ιιοπ τ!ε!ιεειιι!, πο! οποε!!!!ιε! Με επ!!

ε!!!!ππι πι!ιι!ε!ι·ιιιε; ο ιιο!ι!ε οο!!! πε !ιπ!ιιοπιο!!! ίοο!ειιι!πιιι

ε!!, !πει !ι·:ι!ει·ιι!!πε ιεοπ!ε!π!!. Νοε !!!ιοπε ι!ειιεοειι·ο ιιο!ειι!εε,

οπο!! ο οπο!!! ο!ιοι!!ε!ε επεοει·ειι!ε ροε!π!ει·ε ν!!!ει!ε; π. !.

ρι·ιιεεειι!. !ι!!ει·!ε. ι·εεροιιι!επιπε, οπο!! !ιι !!ρ!ειεοροε !!!οε,

οιιἱ ειιππι !ιοιιοι·εεε! οπο! !πτοπιειι!πιιι, εε! !οπ!ο ει·ειπ!πε

ν!πι!!οιιιιι!ππι, οπειιι!ο ιιιο!οι·! ρι·οειιι!ιιειι! ι!!ειι!!ο!ε, ε! εο

ι·ππι ειιεπιρ!ο Βιο!!!ιιε ει!!! ρο!ει·πιι! οι! ε!πι!!!ο ρι·οποοοι·!.

Βρ!εοορππι οιι!επι, οι!! ι!!ε, οπο ποπ ι!ε!ιπ!!, εε!ε!ιι·ιιιι!!

οπ!!ιιεε, οοιιοιι!οο !!!εο!ρ!!ιιιι οοι·ι!8ει·ε, ε! οιι!!πει!οε ο επ

εοερ!!ε οι·ι!!π!!ιπε !επι ι!!ιι ‹!ε!ιεε ι·ει!!!ει·ε ειιρει!εε, ι!οιιεο

ειρπι! ποε, νε! εποοεεεοιεε ποε.!ι·οε ι·εε!!!π!!οιι!ε οι·ει!!!ιπι οοπ

εεοπιιιι!πι·. !!!! νειο οι!! !πιιιιι! ποπ Ιοοπ! ρε!ι·!, νε! και!!!

νε! εοι·οι!, νε! !ι·ε!ι·! , οι!! ε!ε !ιππιιιιι!!ε!!ε ειι!ιε!!!!πιιι ει!

!ι!!ιειε, ε!ιεο!πειιτ!! οπο! επι !!!!πε ο!ιεει·πειιι!!ει !πι·οπιειι!!,

επι!! !!!!ο!!ππι ε!!, ε! οπιιι! οοιι!ι·ιιι!ππι ιο!!οιι!, !ιι!πιιο!ει

!ειιιιειι ε!ε πε !ιοο, οπο!! πιο!ε !πι·εινει·πιι!, ροεπ!!ειι!!ε

οοπιρε!ειι!!.

Π”.

Ι! Ροιι!ε!!σε οδ·οοιιο Π! οοιι|ει·ιιιο ει! οποιοι!! άε!!'οι·άίπε ε!!

!/α!!οιποιο.σο Με ιιιοπίε!ει·έ Με ροεεεάουαιιο οι δαπάεοπο.

(!!88, Η πιο88!ο).

Μι! Μπιι!, Μοπιιπιεπ!ο Εσε!ε.ι. Ποι·ειι!., !οπι. Ι, οπο. 548-49.

Πι!ιιιιιπε Βρ!εεορπε εει·νιιε εεινοτιιιιι !)ε!.

!)!!εο!!ε !!!!!ε 'Ι'ει!!ο Λ!ι!ιο!! !!ει!!ππ!!ιι·οοειιο, ε!πεοπε Γιο

!ι·!!ιπε, !οιιι ριεεειι!!!ιπε οπο!!! !π!πι·!ε, ι·ε8π!!ιτειιι ν!!επι πιο

!”εεε!ε !ιι ρει·ρε!ιιπιιι.

Βε!!!;!οεειπι ν!!οπι ε!!!ιειι!!!ιιιε, Αροε!ο!!επιιι οοιινειι!! ει!!

εεεε ιιι·εε!!!!πιιι, πε !οι·!ε οπ!πε!!!ιε! !επιει·!!π!!ε !ιιοπιεπε οοο

ο ριοροε!!ο τενοοε!, επ! ι·ο!ιπι·, οπο!! ει!ιε!!, Βοοι·ε τε!!

,ο!οιι!ε !ιι!ι!ιιοο!.

Ε!! ριοιι!ει· ι!!!εο!! !ιι Ποπι!ιιο !!!!!, νεε!ι·!ε !πε!!ε ροε!ιι

!ει!!οιι!!ιπε ο!ειιιειι!ει· οιιιιιι!ιιιιιε, ε! ιιιοιιοε!ει·!ππι .!!ε!!ιιπι

!ιιοεπιιππι !ιι οπο ι!!ν!ιιο πιοιιο!ρει!! εο!!ε ο!ιεεοο!ο ει!! ει!

ειιιρ!ει· !“ε!!ο. νεο. Ροεο!ιο!!ε, Αι!ι!ειιι!, Α!ειιπιιι!ι·!, ε! !.πο!!,

Βοιπιιιιοι·ππι Ροιι!!!!οππι, οπο! ρτο Βεει!ε Μετ!ε ν!ιο!ιι!ε

ι·ενειειι!!ε, Με! ι!!εο!ππι οο!, !π Βοπιειιιε Εοο!εε!ε ριορι·!ε

!ει!ειιι, !π!ε!πιιι ε! ριο!εο!!οπειιι Αροε!ο!!οε 8ει!!ε επεο!ρ!

πιπε, ε! ρι·εεειι!!ε εοι!ρ!! ρι!ν!!ειι!ο οοιιιπιππ!ιιιπε.

!ιιρι!ιιι!ε ε!οπ!!!ειιι ε!ιι!πειι!εε, ιι! οι·ι!ο ιιιοιιοε!!οιιε, οιιἱ

εεοπιι!!πιιι !)επιιι, ο! Β. Βειιει!!ο!! τεΒιι!ιιιιι, !ιι εο!!επι !οεο

!πε!!!π!πε εεεε ι!!ειιοεο!!πι·, ρειρε!π!ε !!ι!!!επι !ειιιροι·!!ιπε

!ιιν!ο!ιι!ι!!!!ει· ο!ιεει·νε!πι·. Ρι·ε!ειεει οιιτιεοιιιιιοπε ροεεεεε!οιιεε,

ε ρενο!!ι ι!εν,εεεει·ο οο!!οοιι!ει !ι·ει !! 1185 ο 1187. Ροι·εε !ιι ‹!!ι·ε!!ε ει!

1.οοει!ο Ροιι!!!!π!ο !ιι Βιιιι!εΒιιει. Ε ιιο!ενο!ε !'ειιιε.!ει!!!ι, επ! ερ!ιιΒενειιο

!!! ιιιοι·ιι!ο ! νεεεον! οπο! κ!! οπο! !ειιιρο, οπο!!! ιι!ειι!ε κ!! ρ!!ι ν!

εοιοεο, πι!! !ιιε!ειιιε ι!! ρ!!! ειιι!!οοε!ιι!ε οπο !ιιιπιπο!ιιιιι·ει! ι!! οπε!!ο

!”οειιο !! ι·οιιιρει·ε σου! !εεειιιιο α!! ιιιιι!πο οο!!οοιι!ο οο'ρι·ορν! μεινει!!!

ο οοιιιι!ιιιι!!, ο ι!! ιιει;ειι· !σι·ο οπο! εοοεοι·εο, εε ρειο!ο ι!ονεεεει·ο

!πιρ!εΒιιι·ε! ! ρι·ονοιι!! ι!ε!!ο !οι·ο ο!ι!εεο. Μετ!!πιιιειι!ε οπ!π‹!! !! Ροπ

!ε!!οε τ!ρι·ονο οπεει!ει οοιιι!ο!!ει, ‹!!εειιι!ο!π οοιι!ι·ειι!!ι Μ!!! ι·ειο!οιιε , ε

!πιροπο ε!ιο ! νοεοον! ίειοο!ιιιιο ρειι!!ειιιει ‹!ε! Β!ιιινιιιιοιι!ο !!!οε!!ο,

πο!! ει!! εινειιιιο εοπνει!!ι!!ι!π !ιι !οι·ο ε!ι·ιιιιπ ει! :ιεειιπ!ει ιιι·οιιιεειεει.

οποοπιιιοπε !ιοπο εει!ειιι εοο!εε!ιι !ιι ριεεειι!!ειππι !πε!ε,

εε οιιιιοιι!οε ροεε!τ!ε!, νε! !ιι !π!ιιι·ιιπι οοποεεε!οιιε οοο!!

!!οππι, !ειιο!!!οιιε ι·εΒιιιιι, νε! ρι!ιιο!ρπιιι, ο!ι!!ι!!οιιε !!!!ε!!πιιι,

οοπ ει!!!ε !πε!!ε πιο!!!ε (ρι·εε!ειι!ε Βοπι!ιιο) ρο!ει·!!ο!!!ρ!εο!,

!!ι·ιιιιι νο!ι!ε, νεε!ι·!εοπε επεοεεεοι!!ιιιε, ε! !!!!!ιο!ε ρενω!!

πειιιι!; !ιι οιι!!›πε !ιεο ρι·ορι·!!ε οπιι!ιιιπε ει!ρι!ιιιειιι!ο νο

οει!ιπ!!ε.

!.οοιιπι !ρεπιιι, !ιι οπο πιειιιοι·ο!πιιι ιιιοιιοε!ει·!ππι ε!!ππι

εε!, οπο! οπιπ!!ιιιε ει!!ειοειι!!!ε ε! ρει!!ιιειι!!!ε επ!ε, εοο!ε

ε!!ε, ε! ει!!!ε, οπο ει!! !!!επι πιοιιειε!ει·!ππι ρει!!ιιει·ε ιιοεοπιι

!πι·.ε!ε...........,....

Μοιιεε!ει·!πιιι 8. Ροπ!! Ρ!επι·ππι.

Ε! 8. Μ!ο!ιειε!!ε ι!ε Ρ!ο!ειιιο.

Ε! 8. Μ!ο!ιπε!!ε πε $ει!νειιει·ε !ιι Βιιιν!!ιι!ε ε!ο. . . .

Πει!πιπ !!ετοιιε πετ ιιιειιιιπι Α!!ιει!! 8. Β. Εεε!. Ριο

ε!ιν!ει! Ποιο!πει!!ε, ε! ()ειιοε!!ει!!, οπιιι!ο !!!ιιε ιιιο!!, !ιι

ι!!ο!!οπε οπειι!ε, !ιιοιιι·πο!!οιι!ε !)οιιι!ιι!οε οποσ ιιιοιιιιιιινι. ροπ

!!!!οει!πε νετο !!οιιι!ιι! Πι!ιειιι! Ποιο !ει·!!! πππο ρι!ιιιο.

Ο!!!

Αἰ!ι·ο Βο!Ιο ιἰε!!ο ο!εεοο Ροιι!εῇοε Πτ·οοπο ΠΙ, πο!! ία οπα!ε

Μεσοι: εο!!ο Ι'αροο!ο!ίσα ιοι·ο!εποπε ! ιιιοπίο!ενί, Με Γιο·

άίιιε ιἰἰ νοΙ!οοιοι·οοα ροεοει!ευα οι δοκι!εο!ιο.

(!!86, 26 ο!ιιοιιο).

Μ!! !.πιιι!, 2!!οποπι. Ει:ο!εσ.Ποπιπ!., 'Μπι. Ι, ρπ8.550-5!-59.

Πι·Ιιειιιιιε Ερ!εοορπε εει·νπε εεινοι·ιιπι Βε!.

!!!!εο!!ε !!!!!ε Τει!!ο !!ει!!πιιι!ιτοειιπο ΑΙι!ιιι!!, ο!ιιεοπε ίνε

!ι·!!›πε, πιο! ριεεειι!!!ιπε οποπι !π!πι·ἱε, τεοπ!ει·!!ει· εποε!!

πειι!!!ε !ιι ρει·ρε!ιιπιιι.

!!ε!!ε!οε!ε ‹!εε!ι!ει·!!ε ι!!;,,ιιιππι εε! ποε !!ιο!!επι ιιιε!ιειε

οεεειιεπιιι, π! !!ι!ε!!ε !!ενο!!ο οε!ει·επι εοι!!ο!πι· ε!!εο!πιιι.

Πει ριιορ!ει·, ι!!!εο!! !ιι Βοπι!ιιο !!!!!, νεε!ι·!ε !ιιε!!ε ροε!π

!ει!!οιι!!ιπε ο!ειιιειι!ει· οιιιιιι!ιιιπε, ε! ρτε!ε!ππι Ψιι!!πιιι!ιτοεο

πππι ιιιοιιπε!ει!ππι, !ιι οπο ι!!ν!ιιο εε!!ε ο!ιεεοιι!ο ιιιιιιιο!ριι!!,

επιιι οπιιι!!ιπε ιιιοιιειε!ει·!!ε επι! επο!εο!!ε επ!! Β. Ρε!ι·!, ε!

ιιοε!ι·ιι ριο!εο!!οπε επεο!ρ!πιπε, ε! ριεεειι!!ε εοι!ρ!! ρι!ν!

!ει;!ο οοιιιπιπιι!ιιιπε. $!ει!πειι!εε, π! οιιιιι!ε !ιιιπιπιι!!!ιε, ε!

οπιιι!ε !!!ιει!ειο, οπο ο ριοοεοεεεοι·!!ιπε ιιοε!τ!ε Μ. πιεπι.

!!!ο!οι·ε, θι·εοοι!ο !!ΙΙ, Πι!ιοιιο, Ρειεο!ιει!ε, Ιιιιιοοειι!!ο, ε!

Αι!ι!ειιιο, Βοιιιοπ!ε Ροιι!!!!ο!!ιιιε, !ιιιιι ι!!ε!ο ιιιοποε!ει!ο οοπ

οεεεει εε!, !π!πι!ε ρει·ρε!πο !επηιοι!!ιιιε !!ι·πιο νο!ι!ε, νε

ε!ι·!εοπε ε.ιιοεεεεοι!!ιπε, :ιο νε!!ιιιιι!ιι·οεοπε οοποιε!ιο!!οιι!,

!!!!!ιο!ειοπε ρει·πιοιιειιιι!. Μ!!ε!ιιιπε ε!!!ιπι, π! οποεοπιποπε

ροεεεεε!οιιεε, οπεοιιιιιοπο !ιοιιιι πιο! !!!ο!πιιι ιιιοιιιιε!ει!ππι,

νο!!πιιι!ιι·οεοποπε οπιιι!ε οοιιοι·εοε!!ο !ιιε!ε ε! οοποιι!οε οοο

ε!!!ε!, επ! !ιι ίπ!πιππι οοιιοεεε!οιιε ροιι!!!!οιιιιι, !ιιτο!!!οπε

ι·ειιιιιιι, νε! ιιτ!ιιο!οπιιι, ο!ι!ει!!οπε !!ι!ε!!ππι, οοπ ει!!!ε !πε!!ε

(ρτεε!ειπ!ε Βοπι!ιιο) πιο!!!ε οο!ει·!! ιιι!!ρ!εο!, !!ι·ιιιο. νο!ι!ε ,

νεε!!!εοπε εποοεεεοι!!ιπε ε! !!!!!ιει!ο. ρετπιιιιιεειιι!. !ιι οπ!!ιπε

!ιεε ριορι!!ε οιιιι!ιιιπε· ειοιι·!ιιιοιι!!ε νοοιι!ιπ!!ε.

Ι.οοιιιιι !ιιεπιιι, !π οπο ιιι·είει!ππι ιιιοιιοε!ει·!ππι ε!!ιιιιι εε!,
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οριο οιιιιιἱρρο ροι1ἱιιοιιιἱἱο Με. ο1ο.

Μοιιοοιοι1ρκιι 8. Ροιιἱἱ Ρἱεοιιἱ.

ρ1οιιιιο1οιἱριιι οο Ρριἱοιιο.

Ε1 8. νοιιοιἱἱ ἱιι 8οιοἱιιἱο. ο1ο.

Πο1ριιι Υ'οιοιιο ροκ ιιιοκιιιιιι ΑΙροιιἱ 8. Κ. Ε. Ριοερ. Ποιο.

οι ΠοιιοοΙριιἱἱ, οοιι1ο οο1οιιο. ἱρρἱ, ἱιιοἱοροιιο οριιι1ο, ἱιι

οοιιιο1ἱορἱε 11οιιιἱιιἱοο οιιιιο 1186, ροιι1ἱ1ἱοο1ρο νοιο οο

ιιιἱιιἱ ριροιιἱ Ρο.ρο 1οι1ἱἱ ειιιιιο ρι·ριιο.

οιινιι *.

ΛριιΙορι·.ιο, ι·ορίιιο οι Αι·οοι·οο, ρι·οοιο!1ο ο θρρΙίοΙππο Τοπ

πορο οοπιοΙο οο! οοπικιπο οι (Μπορει ορπί .ιίαιτο.·ιπο μι·

Μπι ο μι· οοπο οι θοποοοοί πο! πιο ρἰροἰοο1ο, 1ο.κ1ο

ορο Ρο !οιο φοτο ο σο' !οιο οίιοί Ιο οοπο ι·ίο·ιφοι·ο1ο.

οι οοο!ιρο ριο!ιι·ο ερ [οι ροοι·ι·ο οι Ρί.ιοιιό , .το οοιιοι·ο

Ια [οι·οιιπο οι θοποοοοί, :Η οο21ουορίιρι·ο οι· παοί οι φορά

ρί1ίιπί, οί ροροι· |οι·ο οππρο!ιροπ2ο ί! οροι·1ο Με· ιπ

1ι·οί1ί οο! περιτο οί Αι·οοι·οο ρου ο” οο1ίπ:.·ίοπο οοι οροί

οιοοιι απο Η οοιριιιιο οι θ'οποοο, οι οοπτιπριιζι2ι·οπο οοἱ

.ιιιοί διο1ί οι (ΐοιιουοεί οριο ο Ιοοορ οιι/ροίοιι1ί μι· οοἱ

1α:ίοπο, ο ρου· Γοροι·οι”:ίο οο!Ιο ιποι·οο1ρι·ο, ο οι [οι ρίο

ι·οι·ο οροο1ο , ο 1ρ11ο Ιο οριο ρι·οιποικο οοπ1οπισ1ο πο!

ρι·ο.ιοπ1ο ορο , οι: Ροποίο .πιο πριιο1ο , 1οο!ο ορο οοπο

οοπιρίισ1ο πιο οι οππί ριιο!!οι·οίοί ω.

( 1186, 8 ο11οριο).

Βιιἱ Βορρ Αι·ορρο οι Ποι·1ο οι Τοιἱιιο, ω. Απ. ριιιι.96.

ἱιι ροιιιἱιιο Ποιιιἱιιἱ οιοοιι. Εμ Α. Βοἱ οι·ο1ρι Αι·ροιοο

Βοοἱιιιι οοιιροιιἱο οι ριοκιιἱ11ο νορἱο ΨρΙΙἱοΙιιιο Τοι·ιιοΙΙο

οοιιοιιΙἱ οοιιιριιἱο Ιοιιρο ιοοἱρἱοιιρ ριο νορἱε οι εοοἱἱε ρο

ε1ιἱε οοιιερἱἱρρο οι ριο 1ο1ο οοιιιριιἱ Ιοιιρο, κιιιοο οοἱιιοορε

ροι· πιο, οι ροιιιἱιιοο ιροοε ειιἱρορο, οι ορε1οοἱοιιι ιιιιἱροιοοο

1οιιιιοιιοοιι ο1οιιιιιοε ροι·οοιιιιο οο οἱε1ι·ἱο1ρ Ιοιιρο ἱιι ροι·

οοιιἱε ο1 ιορρε 1οιιο 01 ιιιιρο, ειιιιοε οι ιιοιιίι·ειροε ἱιι 1ο1ο

Αιροι·οιιεἱ ἱιιοἱορ1ιι, οι ἱιι 1ο1ο ροεκιο ο1 ίοιοἱει ο1 1οι·ι·ιι ιροο,

(1) Αιιο!ρριοικ οι·ιι ορι νοοονο οἱ Βιιιἱοοκιο ιο οι 8ιιι·οοριιιι κιροιιοο

1'οοο 1ο ρι·οιιοριο οοιινοιιιἱοιιο. Νο! ι·ορρο οι Αι·ροι·οιι ιιἱειιοιορρἱιινο

Ρἱο1ιο, ριιρο οι Ροιοριἱκιιι οι 1.ιιοοιι ριἱιιιο ιιιοερο οο! ειιοοο11ο Βοι

ι·ἱοοκιο. Αεο!ρρι·οιι ρι·οιοιιοονιι ιιι·οι·νἱ οιἱ11ο οεεἱοιιιο ο ορο ιιἱρο1ο

Ροιιιἱο (οορο οοικιριιοιιιοιι1ο Ροποο1), ρΒρο οι Προπο οο Βοοοἱε,

οοιιιο οἱ νοοιΞι ρἱρ οἱρροιιιιιοιι1ο ορἱιιιἱ1ο ιιοἱ οοοριροιι1ἱ ορο εορροιιο

ειρριοε80. Ιιο ορο ρι·ο1οεο οι·ιιιιο εοο1οιιρ1ο οοἱ το Αροιιεο οἱ Αι·ιι8οιιο,

ορο οοιιοιιιιερἱιιοο, ρ οἱ οοἱ ρι·οορι·ει1οι·ο Βοι·ιιοι·οο Βοροι·ρι ἱιι1οι·

νοιιιιο ροιοἱο οι! ρι·οοοιι1ο οπο. Μο Αερ.1ρρι·οιι οοιιροιινο ρἱρ ιιοΒρ

ιιἱρ1ἱ ο1ροοοἱ οι ειι·ιιρ ο οι οοιιιιι·ο οο11ει ιορρρρἱἱοο ροιιονοεο, ο οἱ ιιι

ροι· Μ! ιιιο1ἱνο ορο οἱ οοεριιοο 1οιι1ἱ ορρἱἱρρἱ, ριοοονο ροκ· οροι·ιι

οο1ρι ιιιοοοοἱιιιιι ιορρρρ1ἱοιι ι·ἱορροι·οοεο ρ ι·οΒιιο οι Αι·ροι·οο.1 οορἱ1ἱ,

ορο ρι·οιιιο11ονο ροειιιι·ο, οι·οκιο ριἱιιοἱροἱιιιοιι1ο ρρο1ρ 1ιιοοἱο1ἱ οοι ορο

ιιιιιιἱ1ο Βοιἱοοιιο, ο ίοι·οο ιιιιορο ρι·ορι·ἱ ἱιι οριι1ο1ιο ιιιἱιιοι· ριιι·ιο , οριο

ορο Βιιιἱεοιιο οι·ιι ιιιοιιο, ο ροορἱ ιιιοοἱ, ο ριι οιιι·ιο :ιι·οιι1ἱ, ι·ἱἱονοιι

οοοἱ οιιριι ριοοοοοιι1ο οι.ικ1ιι Η.° 1311111', ορ'οι;Ιἱ νἱνονιι ιιιιοοι·ιι πο!

Βἱρειιο οοἱ 1185. Αιιιἱ ι·ἱἱονιιιιοοεἱ οιι 610118 οοιι·1ιι, ορο πο! 1185 Βρ

ιἱεοιιο οοιι Λειι1ρριιιο, ο οο! ιιἱρο1ο Ροιιιἱο, οἱ 1ιονονιι ιιοἱ εροἱ 51ο1ἱ,

ο ριορο ἱκιἱοιἱιιιο , ορο ρορρ11ο ικρροιιιι !ιι οι 1ιιἱ ιροι·1ο , ο οροοοορ

1ορἱἱ ρο! 1ι·οιιο ρ ορο ρΒρο Ρἱο1ιο, Αριορριοο οο! ιιἱρο1ο οἱ ιἱοονιοοεο

ἱιι 11οιιονο ροι· οοιιεοΒιιἱιο οιιρο ι·οριιρρ1ρ·ιι οἱο ορο οι·οοοιιιι ερω

1ιιι·1ο οἱ οι·ἱ11ο, οἱοο ρ ι·οριιο οἱ Αι·ροι·οιι, ο ρω· ἱιι1ἱοτο, ο ροκ· ιιιο1ἑι.

ιιρριιι ροροο, οοἱ οο οο1οι·ο οοοιιἱοἱοιο. $ἱ ίσκιο οΙἱορἱο Ιο

ιιιιοιιεἱε, ρο! οο οἱο1ιἱο1ρ Ιοιιιιο οριο πιο οροιἱριοιιἱορι ίο

οοιἱ1 οο οἱριρο ροιοοιιο ιιιοἱ ἱιιοἱοοιρο, οορ οἱο1ιἱο1ρο ἱιι1ι·ο

ριοιιἱιιιοε κριιιοιορἱιιρι οριο ροε1 ριορικιι ιοορικιιιι1ἱοιιοιιι οἱ

ἱροιἱοἱοιιι ροκιο Μο οοιιιρ1ορο, ιιοοριιορκιι ιο1ἱοιιοιιι, ορο

ρροιι1ριιι 11οοιι1ρι οοιιιιιιοιοιι1ἱε ιοιιιοιιεοιἱ1, οοι ροι ορο

ροκιοκιι ΙοΒἱ1ἱιιιο ἱιιορ11οιιι. 8ἱ ροι·ο ἱρο οοἱ ιοοριιιιο1ἱοκιοιιι

1οοοιἱ1,ιιιἱρἱ 1οιιιιριιιιιι ρο! ιοιιιιἱιιοο ρι·οοιιιιοι·ἱ1, ιιο ριο

ορο1ιιιιι ιιο1 ρι·οοιιο1οε 1οιιιιἱιιοε τοιιοροι·. 8ἱ ορ1οιιι, «μισο

Πορε οροιριι, οἱἱιιροο ἱἱριιιιιιι Ιοιιροιιεἱριιι, οοι οο οἱο1ιἱο1ρ

Ιοκιιιο ιιοκιἱιο8ἱιιιιι ρο1ἱο1ιιι·_ἱιι 1ο1ο Αιροιοιιεἱ ἱροἱοο1ρ, οοἱ

ρι ιορι 1οιιιι οι Γοι·ρει ιιιοο, οιιοιιι ροροο, οοἱ οο οο1οκ·ο

οορρἱεἱοκο, οι ροιιιἱιιοε ιιιοἱ ιιἱἱοιιἱο ριοο ρορροιἱιι1, Γοοἱοιρ

ρριο ροκ ροροιιι ροοιιι ρι·ο ροειιο ιιιοο ἱιι ἱιι1οοιριιι ιο

οριιιιιιιἱ; ο1 ἱρερροι οἱ ροι· οΙἱιιροκιι ἱρεοιριρ ροιοοιι1ἱρρι

ιιροιἱιιιοιιρι οοιι1ιο ροιιιἱιιοο ιροοο 1οο1ο 1ροιἱ1, οο οἱ; ρἱιι

οἱοριιιι ριοοιο 1οιιοροι.

Ι1οιιι οοιιοἱΒιιορο, οι οορο ιιοΒοριροιἱρρε ἱοιιροιιοἱε οι

οἱιἱοριε ἱιι οιοἱιιοιἱοιιο οοιιοιι1ιιιιι ορ1οοιιορΙἱε οοιιιριιρι οοἱ

ἱιι 8οιοἱιιοοιιι οεοοιιοοιἱι οοιιιοε, ρο! 1οοιι, ορἱρρο Ιἱροκο

ιιιιιιιοοιιι οι ρορο11οιιιιικ Ιοιιροιιοοιι, οι ροιρἱιιοε οἱε1κἱοιιιιι

Ιοιιιιο οριο οριιρο οιἱο1ο, ἱρ 1ο1ο ρι·οοἱο1ο ἱροἱοοιιι, οι

1οιι·ο, οι ροεε.ο, οι ίοι·1ρι ιιιοο, ιιροιιι, ιιι οἱοιριιι οοι, ρο

ροο, ρο! οοἱκιοορε οοοιιἱεἱοιο, οι ἱροοε οοΙρορο οι οιοοιι

1οιιορο οοιι1ι·ο οκιιιιοε ροιοοιιο.ε. ,

ροιιι ριοιιιἱ11ο οι οοιιροιιἱο, ιιροο οἱ οοι οοοοεἱοιιο τιροο

ριιιροιιοοε :ιο ιοορροι·ιιιιοριιι Αι·ροιοιιοορι ι·οοιιριιι ιιιἱορἱ

οοιιίοιι·ο ριοιιιἱεοιριι1, ἱρεἱε. Ιοιιροιιεἱρρο ριἱοο ροΙ ρροιι·:ι

ιιἱριρο ο Ρἱεοιιἱε, ρο! οἱἱρριι ορο ροιοοιιο οροιροιἱ1, ρι

ιιροιιεοε ριοο ἱρριιρο ιιορρο ιιο ριιοκιι ἱρεἱρε ιιροι·ιο, οι

Προ ροιοοιιἱε οριο ρ·ιιροο κιἱροιιι ιιροι·ιιιιιι 1'οοριιιι ροκ πιο,

οι ροιιιἱιιοο ιιιοοε, ιιοο ριοο ροοοιιι ρο! 1ιορριροιρ οοι Βικιπ

ι·ειιιι ιοοιοορ1οιιι ριοριιιι, οριο οριο ριιιορορι οιιιιιἱριιι οοἱ

ιιιοἱοι·ἱο ριιι1ἱε οοιιερἱριιι οοιοριιἱο ριιιρο. Ριοιιιἱ1ιο ο1ριιιι,

ιιιιοο ροο1οιιιιιιι οοιιεριοο οοἱ οοιιερ1, οοἱ ρι Βοιοἱιιοιιιιι

οεοοιιοοιἱ1 οριο ΒοΙοἱο, ιιιἱἱἱ1ἱριιε οι ρειιἱε οιοο1οιἱρρε, οι

ιιιοιἱιιοιἱἰε 8οιοἱιιοιιιιι ιιρρροροι·ρ ρριιιοοιιι ερρἱοἱοιι1οιιι εἱρἱ

οι Προ, οι οοἱ οριο οο ἱροιἱιι1 οορο οι οοιιοἱΒιιορο ροιιο

ροο οριο 1'ι·οιιοο ριο ροεο:ο ιιιοο. Ριο1οι·οο οιι ορο ροιιιἱιιρο

ιιιἱορἱ 1οιι·οιιι ιιιοοιιι οοιιοοοοιο οἱΒιιορἱ1ιιι· ιοοιιροιειι·ο, οοιι

εἱ8ι1ορ0 οοιιειιἱἱριιε οοιιιιιιιἱο Ιοιιιιο, ρο! οοπο κιιἱεεο οο

ιριιι ιιιιοι1οιιι ροι1οιιι 1οριικι ἱιιιιοἱ1ρε οιἱοιο ιοοοἱιο Αι·ρο- ”

ιοιιεἱο ἱιιοἱοοιρο, οιιοορ1ο οριο ιιιοο οριἱο οριο ρ·ειροο

ιιοοοεεοιἱο ρι·ο οορἱριι οοιιιριιἱιι οι οἱρριιιι ριιιρο, οιι1οοιι

ειιΙριιι οοιιιιιιιἱο οΙοο1ἱοιιο Ιἱριοε ιιιἱρο ἱοκιιιοιιοἱριιι οοιιιι

ιἱοιριιι, οκιιιιιο1ἱιιι ορορορρο ριιἱροιεει οορἱρι οοιιιριιἱε οι

οἱρἱριιι ριιικιο 1ροιἱιι1 ροι· οιιιιιρι οι ἱιι ἱιι1οΒιριιι οο1ριο.

Νιικιοριιιι οοἱ ιιριιοἱοε ιιροιιι οοἱ ιιιιοε οοιιορ1οε οοιιιριιἱε

Ιιιιιιιο οιοἱκιιιροιἱιι1 ἱιι 8οιοἱιιοοιιι ριο οοἱἱἱροιιοἱε οορἱρε

οι ἱιιιιορἱρρο ιιροι·ριιι οορἱ1οτιιιιι οο1ιιορο, οι οιιο1οοριιιι

οοιι1ιο οιιιιιοο ροιεοιιοε, ιιοο οἱο 1'οι·οριιιι ορι ρἱοἱοιι1ἱοιιι

οο ἱιι1ιοἱρρρε Προ 1ιιοριιιι, οοι ριοοιο ορο ιιιοοο οοιιοοιι

ιριιιι, εοο ρροι·ο ροκ· οοι·ριιι ιιορο οκιιιιοο ἱιιιιοριιε οροο. ιο

οοΙΙΙΒοι·ο οι ριο ροκιορριοἱιο ορο οιοοιι: οοιιοοοοιιι. Ε1 οοιι

ρ1οοι, ιιροο ορἱ 1ιοο ιιροι1οιἱἱ οριο ορἱἱεορ οοιιιριιἱ Ιιιιιρο

ρι·ο οορἱ1ἱε οοιιιιιιιἱο ριιιιιο οι οριἱιιρι, οι ιιροο ἱιι Βιιιιιορι

1οιιορο ρι·ο οοριριιἱ Ιιιιιρο, ιιροιιοἱρ οοιιιριιο Ιιιιιρο οι οἱροε

ριιιιιο οορριιιιι οοιιιριιἱο ο1οἱρἱρριΙοιιρο ἱιι ἱιι1οειριιι ριο

ιριι οοκιοοορρ, οο Με οιιιιιἱριιο 1ο1 εοορκροτοε ριοριιιι ροι·ἱ

ροι ροιιιιιιορ ιιιοοε ιιρο1 ἱοιιροιιιιἱριιο οορερἱἱρρο ρριοιιοιἱ1.
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Ετ Ροιιο!ππι ιιοποτοπι ιποππι ποοτ οποιιι οπ οτοτοπι οπο

το!ποο!ιιι οππο!ππι πο!ποποι·!τ, οτ ο οοποπ!!!ιπο οοιιιππ!ο

!οππο τ“ποι·ο ι·οοπ!ο!το, πο! οο, πο! πο! οπο!!! οο!τιιιιι ππο

επιπ, οπτ οοι·τοο !!ττο!οο εποε ο!ο!!!ο οοπιππ!ο !οιιπο ο!!ο!!

!οτοε !π οο!ππι ο!π!ποτ!οπο !πι·ο!ο τοο!οπι !ιοπο ππο ε!πο

τ!οππο π!ο ποεοο ιποο, οτ ο π!οπ!οτ!ο οπιπ!!ιπο !ι!!οιποπτο

τοπο!!. @ποπ ο! οποπ οπο!! τοτιιιιι πτ εππ!οπ!οτπιπ οι!! ποπ

οπεοι·ποπο!ο ποποπι !!!ι!ο!πιπ ιπ!!!ο οι·οοπτ! ιιπ! ιιο!ι!ο Πο!!

!ο!ιπο Το!πο!!ο οοποπ!! Ιοππο ετ!πιι!οπτ! πιο πο!ι!ο οτ ποπ

οπ!!!ιπο οοιπππ!ο !οιιπο οοο!!ο ποετ!!ο, οο πιο οοπιππ! !οππο

!οο!π!οπτι π!οπι!ττο, πιο ποπο πιι!πο!οο πο!!ο ιποο !ιο!ι!το

οτ !ιο!ιοππο πο!ι!ο π!επο!! ο!ι!!πο !οο!π!οπτ! πιο οοπιππ!

Ιοππο, οτ οποο!ο!!το! οιπιι!ο !π!ο οτ !οο!οποο οπιποο, οποο

π!!ο ιποπο !ιο!ιοο, πο! !ιο!ιο!ιο !π Λ!!ιο!οπο! !ππ!οοτπ, οτ

!πεππο! ποπο οοιππι!εοο π!ο!ι!!οιπ!ππο !ιοοο οοπιιοπτ!ο οτ

πι·οιπ!εο!ο !!!ιιιο οοιιιποι· οτ !ποοποποεο οπο !ο!ιο!ο ποπιο

πο!οτ, ο!ιι·οπππο!ο οι!ιπ!!ιπο οοτ!οπ!!ιιιε οτ !οο!οπ!!ιπο, οπ!

!ιπο πιο ο!!ο ιποπο πο!”ο!ιπ! ποοεοιπ οτοπο τπο!!, οοπο!!!ο

οτ οποτο!!τοτο ιποο!πιπ οοποοποπ!ποο!πιπ ποπιο!!! Βοι·πο!π!

οοιπ!!!ε ίπιιοπο!ο οτ πι·οοπι·οτο!!ο !οιι!ε Α!οιιοππιπ !π πιο

π!πο!ο, οτ ποποτ!ο ο!πο !το!ιππππ! (!!!!!ιο!τ!, οτοπο Α!πο!π!

πο Ρο!οο!ο, οτ Ροπο!! !)οπο!!! το Βο!ο!ι!ποπ!ο. !π!οπ!τ

!ποππο! Βο!τ!οιπ!ο πο Βοπ!8ποπο, τοοτ!ο οοο!ο εοποτ!ο οιιοπ

οο!!!ο οππο! οπ!ιποπι π!οπ!οτο ι·οο!πο π!οοοπτ!ο οτ !π!ιοπτ!ε

πο! !ιοποιιι !!ποιπ ο!ιοο!πο!ο πο! οπιπ!ο ε!οπτ οιιπο!!πο το

οτπιπ οετ, Με! οποπτππι !!οοπτ!ο οιππ!πιπ πο! ιπο!ο!!ε πο!τ!ο

οοπεπ!ππι οοιπππ!ε !οπιιο !οιποποο!!τ, οπ! ο! τοι·πι!ππιπ

πο! τοι·ιπ!ποο πιοπππο!!πτ οι! π!οπποτπιιι πο! π!οπποτοε τοι·

ιπ!ποιι τοποο!τπ!. Αοτο οιιπτ ποπ οπππ ο!οοε !π ποπιο

Ρο!!οποτ! πο Πο!ο!!!ο!!ο, π!οοοπτ!!ιπο !πποπο πο Ρ!οο!ο,

Αππ!οο Απ!!ο, Υ!!!!!ο!ιπο Βπ!οπο, Επ!!οο Τοπο!ο!!, (!π!

ποπο πο !!'οεο!ο, Ροτ!ο πο (!!!πππο, Ροτ!ο πο Ποπ, οτ Ρο

ι·οιιοτο πο θο!ο!ι!ο!!ο. Αππο ποιπ!π!οο ποτ!π!τοτ!ο πι!!!οο!ιπο

οοπτοο!ιπο οοτποποο!πιο οοιιτο, !ππ!ο!οπο τοι·ο!ο, οοτονο π!ο

οο!π!ι!!ο.

Ε8ο Οοο!!πο Ροπ!ο ποτο!!πο !οποτπο εο!!πε!. Ποπ !ιι!ο

πιοπτπιιι !”οοο!ππτ Α!πο!πιιο Ρο!οτ!ππο οτ !!ο!πιππππο Π!!!

!ιο!τπο ποποο οοιιι!τ!ε !!πιτοπε!ε ·!· Επο !π!ο οπ οοιιοτο Βο!

οποποιο!!ο οποπ !ππποοπι Α!!ιο!οο !οο!ποιιι οτ οπο!οιπ οτ

οτιιπ!πιπ π!οοτο!›ο οποπ οπ!ιππ!οοτ τοιπ !πεο, οποιιι ποποο

ο!πο !!!!πο οποπποπι Ποοπ!ε πο Βοοο!ο οοπιππ! !οππο, οπο

!ποο !οι;!πο οοιιιιοπ!τ πο! οοπποπο!!τ οοπιππ! Ιοππο. @ποπ

ε! οοπτ!ο !”οοτπιιι οοοοτ, ο!ο πο!ππο οπε!!!ππι πιι!!ο πιοπο

πο!!ο, ποπ οὶο π!!οτοιιπο οοπίοι·οιπ.

@ο Απο Ρ!οοοπτ!ππο ποτο!!πο οοο!! πο!οτ!! ποπ οιιοπι

π!πιπ τ!ο.ιιοο!!πο! οτ οιι.οιππ!!!!οον! :το οπτοπτ!οο ππ!ι!!οο

ιποππ Οοο!!! Ροπ!ο ποτο!!! οο!!πτο, ε!οπτ !ιι οο π!π! οτ !οο!

π!ο!ι!! οππ!το πο! ποπιπτο, π!οτο! !”ο!εοπι !!ττο!οιπ οτ ο!!

!ο!ιοιπ, τ!τπ!πιπ οοο ππποτιιπι, οτ !ιοο οοποο ο!ι!οπ!οτ!οπ!ε,

πο! ιπο!!ο!!ε !οοτπ!ο, !!ττο!οε !π τ!τιι!οο, πο! τ!τπ!οιι !ιι !!τ

τοπιο πο!πιπτοππο, οτ οι·οτ π!οτπιπ οπτοιιτ!οππι ππο!ιπο ε!

ι;!!!!ο οο!ο!ο ο!ο!!!οτπιιι, !π ππο οπο!ππι ο!οτ ιπιοπο οπιπ

οο!οπο εοποπο !π οοτποπ!ο, τοποπο !π ποιιτοι·ο π!!ποιιι οπιπ

ποιο !π επιπ!τοτο, !π οπ!πο ο!!οπιιιοοι·!πτ!οπο οι·οτ ο!πιι, οτ

!!ττο!ο το!οο. 6'ίοί!!ωπ Βοι·οοοπίιι Πιερία Λο·Ιιοι·οο. !π ο!τοι·ο

ποιο ιι!ο!!!ο ο!οτ Γοι·ιπο ιπ!!!τ!ο ιιι·πιοτ! οοποπτ!ο !ιι οοπο,

τοποπτ!ο !π ποιιτο!ο οποοιπ ππππιπ οτ εοπτπιπ !π !οπο, το

οπ!πε ο!!οπιποο!!πτ!οπο !οο! ποτοι·οττοπτιιπι δέο!!τοπι Ροι·ιτϋ

!!οιιι!! Αι·οο!οο. Α!! ο!το!ο οποοιιο πο!το ο!πεποιπ ο!ο!!!!,

ο!οτ !`ο!πιο !ιπιποιιο, !π οοτ!ιοπ!ο εοποπο, ο! τοποπο !οποιιι

'Χ

οπΙι!οποτοιπ πο!!το! οτ οιιτοποοπι. !π ποπτο!ο πο!ο οποοπι

οποο!ποτππι τοποΙιοτ οπ!πο ο!!οππιοο!!πτ!ο ο!οτ το!!το! οοο

οποοοοτο, οποπ !ο8! ποπ ποτο!οτ, οι! οπ!πο οκοπιπ!! οοι

!ο!ιο!οι!οποπι !ποοιι ποιιι!ιι! Ροοο!οτ! πο θ!!ο!π!πο !οπποπε!ο

ποτοετοτ!ε οποεο!!πε!.

οιινιιι.!

Λ!|οποο :ο οι Αι·οοοιια, οοποοποπίποο οι Ατοοοιι!οπ ι·οοί!ιο

π! Μποτσια, που· πιοπ.·ιο οι πι! .πιο ρ!οοιιι·ατο!ο οροοίο!ο

οποιοπτί.!οο οί θοσιουο.!ί τ` οποιπρίσκοπτο ποί παπί οπο

το πιοποιοιτο ποσο στοιπΙοτο ο Ιοτο /ουο!ο, ποπιο σύ

οιοιιο!α!ο σο! Ισσο τουτο, ο σποτ!!! ί Ρί!οπί, τ! νεοι!!! π!

Αι·οο!οο.

(!!8θ, 8 οττο!ι!ο ).

0ο! Με!! Αι·ο!ι!ν! π! πω! π! Το!!πο, ω. Απ.,

το!. 60. (τοπ. Α.

!π ποπι!ιιο Βοπι!π! οπιοπ. Βοο !τοοο!!πο Βο!πο!π! οοπιοο

Ρπιιοπο!ο, οτ π!οοπ!οτο! ποιπ!π! ι·οο!ε Α!οοοποο !π πιο

ν!πο!ο, οοιινοπ!ο οτ π!οπι!ττο νοΙι!ε (!π!!!ο!ιπο Το!πο!!ο

οοποπ!! Ιοππο !οο!π!οπτ! πιο οοποπ!!!ιπο οοιπππ!ο, οποπ

ίοο!οιπ ο!οιιτ ποιπ!ππο !οπ Λ!οποπο νο!›!ο π!οιπ!ττοτ, οτ

εππο! οπ!ιποιπ οποιο !πι·ο!! !”οο!οτ, οτ ο!ιοο!νο!ι!τ !π !ιππο

ιιιοππιπ. Εεο !!ππο (τ) Πο! ο!οπο !οιι Αιοοοιιο, οοιποο Βοι

ο!ι!ποπ!ο, οτ ιποι·ο!ι!ο Ρ!ον!πο!ο, οοπνοπ!ο οτ π!οιπ!ττο !ο

ιιποπο!!ιπε οοπεπ!!!ιπο πο οοιιιππ! !οππο πο! το Οοο!!πιπ

.Ροποπι ιπ!εοππι !!!ο!πιπ !οο!π!οπτοπι πιο οοιπππ! Ιοππο, οτ

πο! π!οοοιιτ!ο πιοο πο!!ο οοποτ!τπτ!οποιπ οοπτ!!ιπο, οι: οπ

πο! οπ!ιποιιι πιοοιπ !ιιι·ο!ο πιοππο, οποπ ο! π!οοπ!, νο!

ο!!οπο ο!!ο πο!οοπο, οιιοοπτο !οιποπο!ππι !ιππο!οτο!ο νο!

!!!!ο ο!πο, οποι·!οπι !'οοο!!πτ !οπποπο!!ιπο νο! οοιιιππ! Ιοππο

οι!. οοοοο!οπο οποπ οοπτο!!ο π!οιπ!οο!ππτ οοποοπειι!ποο ιποο

Α!!ιο!οπο!πιπ ι·οο!πο στ) οι! ι·οοπποι·οπππιπ ι·οοπππι οτ !π

π!οοτπιιι ο!!ιο!οπεοιπ ο!!ι!, οτ ποποτ! ο!πο, !!!!ο οποπποιπ

Ηιι8οπ!ο πο Βοοο!ε, οπο οποιππ!π οποιοι !!!ο ππι·ονο!!τ,

!!!!ο πο!οοπ!ο οιιο!!οιιι !”οο!οιπ πο! πιο οτ !ιοπι!ποο ιποοε,

οοο !π Ιοτο το!!ο ιποο !ποοο ι·οο!π!οιπ, οοο !οο!πο!ο οοο

οοπτ!οπι πιο!! νο! το!!ο. Ετ ο! οοιιτ!ιιοο!!τ !ποοο !π πο!τ!!ιπο

ιπο!ε οππ!!οο!ο, πο!οοποο οτ πιο. οο!ιιιιι οοπ!οιιι νο! οοπο!ο

τ'οο!οπι !ιοπο ππο πιο ποεοο πιοο, οτ πο!!ο ππο οπο!ο!ιι

οτ οτππ!πιιι πτοετο!ιο ο!!!οοο!το!, οποπ !οο!ιιο, οτ ποποο ο!πο,

!!!!πο οποπποπι π!οπ!οτ! ΠπΒοπ!ο πο Βοοο!ο, οπ!ιππ!οοπτ οπο

!ποο ι·οο!πο οοιπππ! !οππο οοπνοπ!τ. @ποπ ο! οοπτ!οίοοτπιπ

οοειοτ, οποπ !)οπο οπνο!τοτ, πο!ποοπο οοπο!!!ππι οτ οπιι!!!πιπ

πιοπιιι ο!ο οπ!ιτ!ο!ιοιιι, οοο ο!ο π!τοι·!πο οοπ!”ο!οπι, ποο !!ο

ιπ!ποο το!!ο ιιιοο ο!ο οοπίο!!ο οοποοποιπ. !τοπι πι°οπι!ττο,

οποπ ο! Ρ!οοπ! , νο! ο!!οπο ο!!ο πο!εοπο Βιιο!!οπι τοοο!!πτ

!οιιιιοπο!!ιπο νο! οοιπππ! Ιοππο, οι! οοοοο!οπο οποπ οοπτο!!ο

π!οιιι!οο!πιιτ Α!!ιο!οιιο! !οοι!πο οπ !οοππο!οππππι !οοππιπ

οτ !ππ!οοτπιπ Α!!ιο!οποοπι ε!!ι!, οτ ποποτ! ο!!ιο, !!!!ο οποπ

ποιπ Ππ8οπ!ε πο Βοοο!ο, οποιππ!π ιιπο!!ο !!!ο ππ!ονοι·!τ,

τ!) Ι!πιιο; ο!ι!ι!οι·!οι!οιιο π! !ι.ππ!!οινοπο. ·

(θ) Απο!!ιπ!οο ο!ο πο!!ο π! Β. Ροιιι!ο π! Ωοι·νοι·ο, ο πι Μο!οο!πο

π! Βο!ιιιοππο Βοι·οποποι· οοπτο π! Βο!οο!!0ιιο, οοπιιοτο π! Λ!τοποο ν!!

ι·ο π! Εοετ!ο!!ο. ντο 'Μπι, Μ:!οιι. ΕΜ”. πο! πω!! Μπιτ”, νο!. !,

ποπ. τπτ), πιο!. (τ).

τ!!!
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οι οπο οιο πιοοπιαιοι Ριονιποιο θ), ππο ποιοοπιε 8ποιιαιπ

ιαοιαιιι ποι πιο οι ποπιιποε Ριονιιιοιο, ποπ ιπ Μα ιοιια

Ριονιποιο πιοο ιοοιπιαπι πιαιι ποΙ ιοιια, ποπ ιοοιποιο σοπ

εοπιιαιπ. Η οι οοπιιπποιιι ιποοο ιπ παιιιππε Ριονιποιο απ

πΙιοαιο, ποιεοπαει οι ιοε οοιππι οαπιαιπ ναι οαποιο ιαοιαπι ·

ιιοπα ππο πιο ποοεο πιοο. Ριοιπιπο ιπεπποι πποπ ποπα

ππο ιππποαπι ιποαπι ιοπιπαπι, οι οιπε ποποιοιπ, ιιιιππι

πποππαπι ΙΙπποπιε πο Βαειιιο, οι ειππιππι οι οποιαιπ οπι

οαοιιοι πιοειαΙιο, απππ απιιππιοαπι ππο ιπεα ιοπιπα οοπιππι

Ιαππο οοπιιοπιι. @ποπ οι οοπιιαίαοιπιπ οοεοι, πποπ Βοπο

απιιοιιαι, ποιποοπο οιε οοποιιιπιπ οι απιιιιιππι ιποππι εππ

ιιαΙιαπι, ποπ οιε πΙιοιιπε οοπιοιαπι ππι οοπίοιιο ίαοιαπι,

ποο ποπιιποο ιοιιπε 1οιιο πιοο οπι οοπιοιιο οοποοπαπι. ποια

εππι ποο απππ :ιιπιιε ιπ ποπιο Ροιοποιι πο (]οιοπιοιια,

πιοεοπιιιιπε Λιπαιπο πο Ραιοπο, παιπιπιιπο θιΙιποιιο, Ροπιιο

Οπποπιε πο Βαιοπιποπια, θπιποπο πο Γοεοιο, Ροιιο πο Βοο,

Ροιιο πο Βιιιπππα, Ιπποπο πο Ριοιιια, Επιιοο Ταποιοιιο,

Αππιοα Απιιο (ει), οι θιπιΠιοιπιο Βπιοιιο (δ), απππ ποιιιιπιοο '

παιινιιαιιο ιιιιΙΙοειιπο οοπιοοιπιο ι.ιιιιιιιιι, ιππιοιιοπο τοπια,

ιπι πιο οοιιιιιιιε.

ΟΧ!Χ π".

Βιιιιιοπο Η ιο πι Τοιιοσ πιοαιοίίο ο διιπίίοίιιιο ?'οιιιοίίο

οοποοίο πεί οοιιιιιιιο πι θοιιουα, απο ε (Μιοιιο.ιι ποιαιιιιο

ιιοί απο τοποσ .είοιιιο::α ο πιοιο:ποιιο @οι ιιιιοιι ο ιιοίίο

ποιοοιιο; απο ποίι·ιιιιιιο ιιοποιίπιαί ίίίιοι·αιιιοιιίο .τοπια πα

πιιιιιοιιίο πι ίσια:: ο πι «Με ,· απο οιιοπιιοιπ ίοιο ίοι·ιιίι

οιι||ιοιοιιίί πω· ί'οιοισιιίο «Μία πιοιαιίιιιπ ,· Με ιιοίιίοείοιιο

ι·οιιιίοιπ οι ιιιοποιίιιιι πωπω .ιοοοιι‹ίο ία ίοππιί ΜΜΜ,

ο ία πιοπο οοιι.ιιιοΙππίιιί ,· οπο πιουιιοποιπ πι υιαίοιιππίίο

ίο ίοι·ο μία, ο ο πιιιαίοιπ οπιιιπποίοοίία ει οοιιαοίο ο

οοιι.ιοίί οι δωσω πει·ιπιιιιο ιιι δαιιίοπιιιι πω· ία Μεσοι

.ιιοπο πει ποίιιΙί (π: πἰιιιίιοο π! Αιίιοιοπ ,· οπο· είί οοιιοοιίο

ποπ Με οοιιιοίί υοιΙουαπίπιπ οιιιιιιιίιπ ο παπί ποἱ οπ

Ιαίαιιί πιο ιιιιιοπίί, ο απο ιιιιιοποιοιο ποίί'ίωίπ ποίί'ιιι

ίσιωσε ιίοίίιι ιοπιιιιι ιιοιίοοιι οι Βιιιι.ιοπο οι Αι·ίιοιαι ,· ο

|'πιπίπιοιιίο, Με πιοείοιπ οί οοιιιιαιο πι θοποιο πω, ποί

ίοι·απίιο, ο πιιιιιιίο .τσιπ ιιι .πιο μια”, πεί απο πι πιιοι·ιιι

πεί ιιιοιίωιιιιο σοιιιιιιιο οο`Ριζιαιιί. -

(ΗΜ, οι πονοιπιιιο).

πιο Βοπιι Αιοπινι πι 0οιιο οι Τοιιιιο, Ι.ιπ.Ιιιι·ιιιιιι, πιιπ. 201.ν.

ιιι ποιπιπο ΙΙοπιιπι. ππο Βαιποοιιπε ποἱ πιαιια Τπιι·ιια

ππο ιπποιι οοπποπιο οι πιοπιιιιο ποπιο ινιιιαπο Τοιποιιο

οοπιιπιι οοιιιππιο Ιαππο, πιο οοιπππι Ιαππο, ποι πιο οι πο

ιοποει πιοπο, ππι ποοι πιο ιπιιιιαπι ιππιοοε οιππι, επιπαιο

οι ιπαππιοποιο ππιιιοιοοο Ιαπποπεοε οι πο πιειιιοιπ Ιαππο

(1) Ρι·ουιιιοιιι.ε, οποια οι Ριονοπια.

(9) ΙΧΑππιοα Βοιιιι, οπο @πια οοπιο τοπιο πο! πιοαοπιο απο , ο

πιοπαπιΙπιοπιο ιι ποποιο ιιι Βαιιεοπο ΙΙ ιο οι Τοιιοιι , ιι οποιο ποΙ

30 πονοιππιο πι πποειο πωπω απππ 1188 ποιοι ο οοποπιποο ππα

οοπνοπιιοπο οπ αιιοαπια πα ιι εποποιο απο ο ιι οοπιππο πι 0οπονα.

νοπ. ιπιι. σαιτ. Ν." (ΣΧΧ'. .

(3) 0πε!ιοιιπο Βιιιοπο, οπο ίπ ποἱ οοπεοιο πο! ποπιπιιο οι 0οποια,

ο ιο 51οιιιιο οπο απιππι αππι ποπο πιοπιιπ1ιο ίοπο ιιπ ι>ιοιω οι Αι

ποιοιι ο Γποιιο πι Με.

ιιι ι·οππε οι ποιεοπιε εαιιοε οι παπιιαεοε ιιι ιοια ιοιια οι

ιππιοαιπ ιποο, ππιοπιπππο ποοεο παπποιο τοιια οι απππ οι

ποι ππιποιεοε ιιοπιιποο πιοπο παιποε οι εοοπιοα πιαποιο

ιαοιαπι, οι απ οιο οπιποπι πιω οι ιπιπιιαπι ποπα ππο πιο

ππια.απο. Βο ππιποιειο ιαιποπιαιιοπιππε ιιπιιε ιοοοιιιιι Ια

πποπεοο ειιιο αιιππιε ιαπποποιο, απο πο πιειιιοιπ Ιαππο

οοπιια αΙιπποιπ πο Μα ιοιια οι πιετιιοιπ πιοο, οπο οι ιο

ποποι ποι ποπαπι ιιποπι ιπειιιιαιπ οοιππιοιο, ιπιια πιοο ιιι

οοπιιππο, οι απιοα οι ποιοιο ποιια ππο εοοιιπππιπ ιοΒοο

ιοπιαπαε, οι ποποε παπα, πιει ππαπιππι ιποιο Ι)οι ιιπποπι

πιοιιιο, απι Ιιοοπιια οοποποιοπιιο ιοιπαπποιιι. οι ποιο ιπ

ειπιπ ποἱ οπιοιοοιιι ιιπποπιπιοπιπιπ οο ιιαπεαοιο παιιιοι

Ιοποποι πεππο απ οοπιπιοιαιιι ιπειιοιαιπ. Βιιιιιιι πιοπο οι οι

ιαιποπιαιοιιιιιοπι ιοιιπιπππι ιοιιο οιοπΒαποιιι, ιιαποαοιο

ιοιπιιπο απ ιαοιοππαπι οιιπιποιο ιπειιοιαπι Ιοιπιιπο οοπειι

ιπιο ειπο ιιαππο ιοποποι. Ππιποιεαο πο8οοιαιιοποο τοιιπο

ιππιοαιπε οι1οιιο πιοο Ιιποιο οι οιιποπιιοοοποοπο Ιαπποπ

ειππε οι Ιιοιπιιιιιιπε πιοιιιοιπε Ιαππο ειπο οπιπι πιιοιο οι

οιιαοιιοπο. ποσα πποππο οι πιαπειοποε οοπιιοιιιοπιοε οιε

οοποοπαπι οι οοιιοιπιιαπο ππιππε πο ιοοιποιο οππι ειπε πιοι

παιιοιιιπιιε οι εοοπι·ο πιαποιο ποεοιπι. Ωπαπποοππιππο οι

πποιιοπεοιιιπππο Ιαππο οοπεπι ποπ οοπεπΙοε ιπ 8αιπιποαιπ

αεοοπποι·ιι ποΙ αποοπποιιπι οπιπ παπα πο! @πιο ποπ οποι

οιιπ - ΒαΙοαπι πο! παιοαε ποπ οιιοιοιιπιπ - πιο ποΒοοιιο

Αιποιοο, οπο ιοποποι οιο - οπιπ Μα ιοι·ια οι @πιο πι:

ποοεο πιοο πεππο απ ιιιιοπι ιπειπο ποΒοοιι, οι ποποο ιιπι

ποιεα ποπιια ππο ιπποιι Αιποιοο ποποπαι οοπιππι Ιαππο οι

οιπιππε ιαπποποιππο ιποιιπτ Ιαππο οοπεοοπιι οοπιια οπιποει

ποιοοπιιο, ππο ιππο οοπιιαιιο πιο οιιιιιοιιπι, οι ιαπι οππ

επιιιιπε, ππαιπ παΙοιε, οι οποιοιιια επιποιοιιιοι πιοιπαΙια πιι

ιιιειιαπο, πω. πο πιιιο ειοπι ποιοιο οι οπποε ππιποιοιιι πιι

Ιιιιιιπε πο οιιοιοιιπ οοιπιπ παΙιο ποι ιιοπαιπ ιιποπι; ειπιιιι

πιοπο οι Παιαπιπιο ππι πιο ιοπιπα πιιοιο πιιοππαιπ .λιπο

ιοποιε ιιιπιοιε αοοοπποιππι, πο! αποοπποιιπι πιο ποεοοιο

Διποιοο ιιιποιιι πιοιπαΙια οι οπποε ιππιοιοπιοι παπο ιπ οι

πιπαιιοπο οοπεπιιε οοπιππιο Ιαππο πο! ιΙΙιπε οπι πιοοιιι

ιπι πιο οοπιππι Ιαππο. οι απιοπο 8ποιια πο! 8ποιιο, πποπ

Βοιιο απποιιαι, ιπιοι πιπποποοε οι Ριεαποε οπιοιοοιιι ποΙ

οπιοιοοιιπι, οπο πιοο Γιαππο Ιοποποι ποι· ποπαπι πποπι οπιπ

Ισια ιοιι·α_ οι ποοεο πιοο απιππαιο Ιαπποποοει ποιπιο απ

ιιποπι πποιιο ειπο 8ποιι·αι·ππι, οι ιπειε ποι πιο οι ιοιιιι.πι

ιποαπι πποιιαπι ιαοοιο ιπ ιππιοαιπ πιοο, οι ποι ιοιαπι

8αιπιποαπι, ποπ οι ιπεα 8ποιια πο! εποιιιο πποπι πο! πα

οιππι πΙΙππι ίαοιαπι, ειπο οοιιοπιιππο οι οοπιππι Ιαππο, οι

οοιπιπ εαιπαπιοπιο, οι οιιιειοπιο ι;ποιια ιπιοι Ιαπποιιοοε

οι Ριεαποο πποιιοπε Ιαπιιοπεοε οππι παπα πο! παιοιε

ιπιιιιαπιο ποιιιππο αππιιοποιιπι, παπο οιε πιοιπαιια απο

οιοπιοι πι).

Αοιππι Ιαππο ιπ Παπιι.πιο, ιοειιοε $πιποπ Απιιο, Ψιιιοιιιιπο

Ειππιιαοπει, ππποπο πο Μπα, Βοπιιαοιπο πο ΠοΙια, απ,

Ιππο πο ιιιοεια - οι Ιππο Ψιιιοιιιιι Τοιποιιι ; ιιιιιΙοειιπο ,

οοπτοειιιπο, οοιπαποοιιπο οοιιιο. Ιππιοιιοπο ιπιαιια, ιιιι,ιοειπια

ππαιια ποποιππιιο.

(4) ΝοιΙο Μπιιιοιιιιι ιπιιο. πο! Οιοαπι, ποοιιοππιο παιι°αννοοαιο Μαιι.οο

Μοιιιπο οι Οοιιονα , οι ποια Ια εοΒιιοπιο απποιαιιοπο: Νοί Ιππωιο Α

ποίία Βιιπία :Η 5. Ρι·ιιιίποιο πι Ροι2οβιιο: 1186. Ρι·ίνιίιπιο ιιι ίιππιιιι

δπιπα οοποι:.4.ιο ποΙ Με Β.ιιιιοοιιιι, ιιι οπι .ιι [κι πιοιιιιοπο ποίία .πια

πιοπίιο Ριιι:οιοοι πιοπο, ο Μπι Ποοιιιιιιιιο Με. Πτι αμεα @απο

ιιιιπιεαια πα απο. παπα απο βιαία, ο παίί'αίίπι Η πιιιοίο Βαπτοοιιπ

πω. ο οιιιποπιο, οπο φωτο Ριινιίοπιο ίπ ιοποοππιο πα Βιιιιοοιιιι ΙΙ

ιο πι Τοιιιοπ. ·
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Π!!! !!!.

Ι οοιιοο!! ιίο! οοιιιιπιιο οι Ποιιοοπι @και π'ο οΙοοεο οι·οιποοεο

ο οί οοιιιιιιιιοπο ο!! .ιιοοιί ο!ιο!ιο!πό οοιιιοιιιι!ί ιιο!Ιο οποιε

Μο οοιποοποιοτιο ιίο! θ!! ιιοοοιιώιο !!!8θ οποιπο Βασι

οποιο Η ε!! Ϊοτιοο, ι·οοοι·οοοιι!α!ο οι!! ιι!ί Μ! οοιιοι·ο ο

οι·οοιιτα!ο-ι·ο Λιιι!ι·οο Ποι·ία.

( !!86, 80 ιιονοπιι!ιι·ο ).

Πο! Βοο!! Απο!ι!ν! ι!! @πιο π!! Τοπ!ιιο, οπο. Ιιιι·!ιιιιπ, οο8.109.

Ο

!ιι ιιοιιι!ιιο !)οιιι!πι! οπιιοπι. Νοε Ιοιιππο οοπιοπι!οο ι!ο οο

ιιιιιιι! Ποο!!ιιιιε Μο!!οιιπιο, Βο!πιιπιπιι!ιιο πιο Ρι·οο!ο, Ψ!!!ο!πιιπιο

Τοπιιο!!ιιο, θππ!!!ο!ιιιπιο .οπιι·!ο, Αιιι!οπιο θιτ!!!πιο, ο! Πιπι!!!!πιπιο

Ρ!ο!οι· οοιιιιοιι!πιιπιο οι οι·οπιι!!!!ιπιππο !!!ι! Αιιι!ι·οο Αιιι!ο οοτ

!οοπιπιι Βοι·οοοιιιιιιι !ιιι!!οοπιι !πιι·ι·!!οπιπιιιι πιοι:οι·πιιιι !πιιπιπι π:πι!πιο

οποοπιιο!οι· οι! !ο!!ο ο! !ιοι·οπ!οο ο!πιο, ιιιι! οοο! οιιιιι !πιπ!!οοιι

οτπιπι!, ο! οο οοπιπιοπι!οιι! οι !πιι·ο!ιπιπι! οοπιιπιιι! !οιιπιο ποιο

!οοο !πιπιοιπ οοιιπιοιι!ιο π!ο!ιοι οι: !πιποιιιοιιιο !!π·πιιοπο, ιιπιοι!

εο!ιιο!ι!ιιιπιο ο! ιιιοιιπι!οιιο!ι!πιιπιο !οεπιπιι ο! !ιοπιι!πιοο οοππιπιι

!ιι !οιο οοοεο ο! π!!ο!π·!ο!πι πιοο!πο !ιι !οι·πο ο! οποιο π·ο!ιπιο

ο! οοι·οοιι!ο οοιιοο ο! πιοπιΓποοοο !ιοπιο !!ι!ο. !!ο πιιι!πιοι·ο!ε

!οπιιοιιιο!!οιι!!ιπιο, ιιπιοει !οοο !πιπ!οιπ ο! ο!πιο !ιοι·οι!οο, πιο!

οοο! οπιιιι !πιι!!οοπι οπου! ε!οπι! π!!ο!πιππι οπο, οπι! ο!!πιπι!ο !ιο

πιι!πιπιπιι !οοοι·πιιιι !οοοι!! οοιιιι·ο ο!!πιπιοιιι !οπιπιοιιοοπιι πιο! ι!ο

ι!!ο!ι·!ο!πι Ιοιιπιο !οιιο!ι!πιιιιπ οοτ !ιοπιοπιι !!ι!οπιι !πιοι!οιοπιι οοιιι

ο!οι·ο !πι!'ι·ο πι!ο!πι!! οοιιι!πιιιοο ι!!οο οι οπι!οο ε! οο!οι·!πιιπιο

Ιιοιιο !!ι!ο εοοπιπιπ!πιιιι !οοποο τοπιιοιιοε. ο! !ιοπιοε ποπιο, Με!

ιιπιοιιιπιιιι !πιο!ο Πο! !πιιοοι!!πιιοπι!ο οπι! !!οοπι!!ο οοπιιιπιοι·οιι!!ο

ιοπιιοπιοοπ!!. δ! πιοι·ο !πιο!πιππι Βο! οπιιοι·οοπ!! !ιιιοοι!!πιιοπιιπιππι

οο !τοπιοοο!ο οοπ!!οπ !οπιο!ι!πιιπιπ, ιιοιππιο οι! οοιιιο!οιοπο !ιι

ο!!ο!οπιι, οπο!!! ιιισι!σ, ο! ο! !οπιιοιι!ο!οπ πιο!ι!ε ιοπιιι!πιπιιιι

Γοι!ο ο!οιιοπιπιοπ·!!, οι! !οο!οπιπ!ιιιιι οιι!ι!!ιοι·ο !πιοι!!!οπιι !οι·

ιιι!πιο οοιιο!!!πι!ο, !οιιο!ι!ιιιπιπ· ε!πιο !'ι·οπιι!ο.

5! ιιιι!ο ι!ο !οπ·πο !πιι!!ο!ο !πιι·ι·!!οπι! Ιοπιπιοπιι ιιοοο!!ο!ιιιιι

πιοπιοι!! !!!ιοπο ι!ο!ιο! ο! οιποοι!!!ο !!ι! πιοΒοι!οι!, ο!ιιο οιιιιι!

π!ι·!ο!ο ο! οπιιπι! π·οο!!οπιο οι! οοιπιπιπιο Ιοπιπιο οοπ!!ιιοιι!ο. 8!

οιιιοι!ο οπιοι·π·ο πιο! Βιιοπ·π·ο !πι!οπ !οοοο !πιπ!!οοο ο! Ρ!οοιιοο

οπιιοι·οοι!! πιο! οπιιοποοι!ιι!, ιιο! Ρ!οοιι! ο!ει οιιοπιοπιι Ποπ! ίο

οοτ!πιι, οοο !οπιο!ι!πιιπιπ· οπο· !ιοπιοπιι !!ι!οιιι οοο οπο οοιιιπιιιο

!ιιι!ο ιιοπιπιο οι! !!πιοιιι !οο!πιο @απο πιο! 8πιοπ·π·οι·πιιιι οι!!πι

πιοπ·ο. Νοο οι !οεο επιοι·ι·ο πιο! ιςπιοτπ!ο !!ιιοπιι πιο! οοο!πιιιι

πι!!πιπιι !'οο!οπιιπιε πιοπι πιο! οοπιοπι!οο οοιιιπιπι!ο ιιιι! οπο !οιο

οοιιο !ιιοπ!ιι!, πιο! οοιιιπιπιο Ιοιιιιο ε!πιο !οο!ιι !πιι!!ο!!ιπιο ο!

οοππιιιι οο!πιοιπιοιι!ο. !)ο Με οοιιο οπιιπι!!ιπιο !!ι·ιιι!!οι· ο!ιεοπ

πιοπιι!!ο ο! !ιοιιο Μο οοιπιο!οιιι!!ο επι!ι π!ο!ι!!ο !πιποιιιοιι!! !ο

ο!ιιιιιε !οπιοι! !ιι!ι·ο!πιπ·οο οοο! οοο οοιιοπι!οο, ο! !!!! ο!!οε,

οι ο!ο ι!ο!πιοοοο οοτ !οπιιοοπ·!ο οπποοοοο!οπιοπιι, οι οοο0!ο!ο

οοο!!πι!πιπιι !ιι οπου! οοιιο!!!οι·ιιιιι οοιιιπιπι!ο, ο! !ιι πω!! οοιιι

οοοπιο οκ !ιοο οοπιπιοιι!!οπιο Ποτ! !οο!πιιπιο οι οο!!οοοι·!, ο!ο

πι! ιππι!οπιπιιπιπιο π!ο οο!οι·ο οοπιπιιι! !!!ο!!! πιο! !οπιπιοιιοοιιι οσοι

οοιππιοιιι !ππι·οπιοι·!!, ι!ο !ιοο οοπιπιοιι!!οπιο !ιιοοιιοπιοοο ο!ιοοπ

πιοιιι!ο ο! !ιοπιο !!π!ο οπ!!πιιο!οιιι!ο !οιιοο!πιτ. Αο!ιιππι !οπιπιο !πι

οοο!!πι!ο οοιιοπι!πιιιι, ι!ο οοπτιπιπι!, !οοι!!ιπιοοι! !ιοο οοπιπιο

οοι!ει 8!ιιιοπιο Απιπ·ιο, !π!οιιο ι!ο Ποι·ιιιοι!!πιο, !ιοπι!'ποιιοο Βοο!ο,

ο! !ο!ιοιιιιο Β!πι!ποο!. Αιιιιο π!οιιι!ιι!οο ιιο!!πι!!ο!!ο ιιι!!!οο!ιιιο,

οοιιιοο!ιιιο, οο!πιοέςοο!πιιο εοιπ!ο. !ιιι!!ο!οιιο ποιοι!ο, ιι!!!πιιο ι!!ο

ιιοπιοιιι!ιι·!ε.

!!!!!ο!ιπιπιο οπι!!οο οο!!!! Ο) ιιο!ιιι°!ιιε οι οοιιοο!!οπ!πιε Ιοπιπιο

οι·οοοο!ο οπιοι·οι!!ο!οππιπιι οοιιοπι!πιιιι οοι·!οε!.

Α!ιο Ρ!οοοιι!!ιιιιο ιιο!οπ·!ιιο οοοπ! οο!ο!!! !ιοο οκοπιιο!πιιιι

!ι·οπιοοπ·!οο!, οι οιιοπιιο!!!!οοππ! ο!ι οπι!οιι!!οο οπι!ι!!οο ιιιοπιπι

πιπιοπιι!οπιι (ι!πι!!!!ο!πιι! (Σο!!οο οο!!!! οοι!ο!ο, ο! ο!ι ο!!ο ο!οπι!

οο!ο! !ιι !!πιο ι!!ο!! οιποιιιο!! ι!!πι!οο οοτ ο!!ο!ιο!πιιιι ο!οπιι !ιι

οο πιο!! ο! !οο!, ιι!ο!ι!! οι!ι!!!ο πιο! π!οιιιο!ο , οι·ο!οπ !'οι!ο

!!!!οποιιι πιο! ο!!!ο!ιοπιι !!!πι!πιππι οοπι οπιιιο!πιιιι ο! !ιοο ι:οπιοπι

ο!ιποπιιο!!οιι!ο, πιο! πιιο!!οι·!ο !οο!πιπ·ο, !!!πι!οο οο!!!οο! !ιι !!!

!οποο, πιο! !!!!οποο !ιι !!!πι!οο ιιοπιιιπι!οιιι!ο, ο! οπο! π!!ο!ιιιιι

οπι!οιι!!οιιπιι ο!πιπιι!ιοο ο!ο!!!ο !ιπι!!ο!πιπιι, !ιι ιππιο οπο! ο!ι ιιπιο

οοπ!ο !'οπ·ιιιο οο!οοοο! πιο πιιιι!ιο!!οο επιοοι!πιο ε!8πιοπι!!ο οπιππι

ι!οιπ!οι·ο ο! !ιι !οιιο !!!ιι·πιιιι !οιιοπι!!ο, ο!ι·οο ιιιιοπιι !”οπιιιοπιι

οπο! !πι!π·ο ο!ι·οπι!πιπιι !ιι!οι·!οπ·οιιπ !!!ιοιπο ιο!οε. 8. 8 !! πιο

!πι οπι!ιιε ο!ποπιπιιοοπ·!ο!!οιιο οι·οιι! οππιιπ ο! !!!!οπο πο!οο.

·!.!οιιπιοιιε!ο Απο!ι!ο!εοοοπιο, ο!ι ο!!ο πιοπο

οοι·ιο ο!πιπιπ!οπιι ε!ο!!!! οπο! ίοι·ιιιο ο!πι!!ο!!ο, !ιι οιι!ιιο ο!!

οπιιιιεοπ!ο!!οιιο οπο! απο ο!ιιι!!!!οι· ο! !!!ιοι·ο !ο!οο. ι·

()!πι ! πιο .ΙοΒιιοιιε!ε οι! οπι!πιο οιποιπιο!! οοι·ι·ο!ιοι·ο

!!πιιιοιιι !ιιιιοπι ι!οπιι!πι! Ροοο!ο!! Υ!Βιιοοοιι!ο ι!ο ι!!ι·οι·ι!!ιιο

Ιοιιπιοπιε!πιπιι οο!οε!ο!!ο οιι!ιοοι:!οο! ο! τοι!οο! !ιι οπι!ι!!οοιιι

!οι·πιιοιιι.

ΠΧ!!! *.

Α8[οιιοο, ι·ο οι Αι·πιοοιιο, οοο/οποιο ο οίκω “πιο οπο σ!!ο

οι ιἰί Μ ποπιο οοοα οι·οοιοο.ιο οι θοιιουοοί ί! οπο οιο

οιιι·ιι!οι·ο οοιι!'ο Βοοοι·ίο π!! Βοοιιοπάο.

( π ι 86 , 30 πιονοιιι!ιπο ).

Μ! Νοε!! Αι·ο!ι!ν! π!! @πιο π!! 'Νήπιο, ΙΑΙι.Ιιιι·., πω. 59.0οπ!.Α.

!ιι ιιοιιι!πιο Ι)οιιι!ιι! οπιιοπι. Βοο !ι.ιιπιο (ο) Πο! οι·ο!!ο πιο!.

Αποοοπιοιιο!ο, οοιιιοο Βοπο!ι!ιιοπιοιιο!ο, ο! πιιοπ·ο!ι!ο Ρι·ον!ιιο!ο'

οοπινοιι!ο ο! οι·οπιι!!!ο !οιιιιοιιο!!ιπιο οοιιοπι!!!ιπιο ι!ο οοπιιπιιι!

ο! !οιο οοπιιπιιιἰ Ιοπιπιο οοτ ιο Οοοι!ιιιιι Ροπιοπιι ιιι!πιεπιπιι !!

!οι·πιππι ι·οο!ο!οιι!οπιι οπο οοπιιπιιι! Ιοπιπιο, ο! οοτ οι·οοοιι!!ο

ιιιοο !ιιι!!ο οοπιο!!!πι!!οπιοπιι οιιιι!!πιιιο, οι: επιοοι· οιι!πιιοπιι πιιοοπιι

!πιπ·οι·ο ιιιοπιπ!ο οοτ Ροιι!!ιιιιι ι!ο Ποι·νοι!ο, ποιοι! ο! Ρ!οοπι!,

νο! ο!!ιππιο ο!!ο οοι·οοιιο, οκοοοιο ποιιιοπιο !ιιιοοι·ο!οπο ο!

!!!!ο, οπποι·ι·οιιι !οοοι·!! Ιοπιιιο νο! οοιπιπιπι! Ιοιιπιο οο οι:οο

ιι!οπιο, ιιπιοι! οοιι!”οι·πο οποπιι!οοι·πιπι! οοιιεοπιοπι!πιοο ιιιοο Αι·

!ιοι·οο ποο!ιιο οι! ι·οοπιοοι·οπιι!πιπιι ι·οοιιπιιπι ο! !πιι!!οο!πιιιι Λι·

!ιοιοο ο!!ι!, ο! πιοοο!! ο!πιο, !!!!ο ποιοπιι!οπιι Ππιοοπι!ο ι!ο

Βοοο!ο, οοο, πιπιοπιιι!!ιι οπιοι·πο !!!ο ι!πιι·ονοι·!!, ο! !!!!ο οοτ

οοιι!ο οπιοι·τοπιι !”οο!οιιι οοτ πιο ο! !ιοιιι!ιιοο ιιιοοιι, πο. ιππιοι!

!ιι !ο!ο !οι·πιο ιιιοο !οεοο πιοπι ποο!ο!οιιι, οοο ι·οο!οοπο οοο

οοιι!!οπιι ιιιοπ·! πιο! !οπ·ι·ο. Ε! ε! οοιι!!ιιοοι·!! οοο !ιι οοπ!!!ιιιο

ιιιο!ο. οοο!!οοι·ο, οοι·οοιιο οι Με οοι·πιιιι οοο!οπιι πιο! οοοοι·ο

!'οο!οιιι !ιοιιο !!π!ο οπο οοεοο πιω. Ε! ο! !πι!οτ!ιπι οο!οο οι·

ιιιο!ο !πιοι·!πι! !ιι !οι·πο ιπιοο πιο πιιοι·!!!ιιιο, οι·οο!ο!οπτι οποιο

!οπ!!ιπιε ο! οι·οο!ο! !'οο!οπιι ιππιοι! οοι·οοιιοε ο! ι·οο οοι·ιιιιι

ιι!ι!οπιπιιιιπιο οο!πιοι·!πι! οοο!οπι!. Ε! !ιοπιο ι!π!ο οοοποιιι οι ο!πι

ι!!πιπιι οποο!ει!ιο ο!!!οοο!!οπ ποιοι! ποο!ιιο. ο! ιιοοοο ο!πιο, !!

(ι) Ρπι!!!!, ο!ι!ιτον. π!! οιι!!πι!!ί.

(θ) Ιιιιπιο, ο!ι!ιι·ον!ο!πιπο π!! Ιι.ιιιιι>πιοινοπιο.

έ!!!



260 οιι>ι.οιοι ο οοιιτο

Με οοοιιοοοι ρτοοίοίί Ποεοοίε το Βοεείε, οοίοιοίοοοί οοο

ίοεο ι·οοίοο οοοιοοί Ιοιιοο οοονοοίί. @οοο εἰ οοοίτοίοοίοοι

οεεοί, οοοο Βοοε οοιτοτίοί, οοίοοορε οἱε οοοείΙΙοιο οί οο

ιοΠοιο ιοοοιο εοίιίτοίιοι1ι, οοο οίε οίίοτίοε οοοίοτοοι οοί

οοοίοττο Γοοίοοι, οοο ίιοιοὶοοε ί0ίιοε ίοι·το ιοοο οίε οοο

ίοττο οοιιοοοοοι. Αοίοιιι ίο οοεοεείοοο Μάο , ρτοεοοίὶοοε

Β. ΙΙοοοεί ορίεοορο, θοίΙΙίοίοιο οο Αοί;Ιοτοίο, Ρ. το Βίοοοίε

οοἱ οοο εοτίρείί οτοοορίο οοιοἱοἰ Βοείε. Αοοο ιιοι.ιιιτιστι,

οίίίιιιο οίο οιοοείε οοοοοιίιτίε.

ΟΠΠ.

ΙΙ -ΡοπΙοβοο δΙοίποπίο Π! οοιί/οτοίο οοο Ια ροοεοοίο ΙίοΙΙο

Ι'Οτοίοο οί ()'οπίαΙοοΙί ποΙΙο ροε.τοεοίοπο οοἱ οποί Μοσο

είοτί ο οΙιίοοο ίίοΙΙ`ίοοΙα οί δοίοοοιια.

( ίί8'7, 28 οίοοιοίιτο ).

-

0ο! Μίίίοτοίίί, ο 0οείοοοοί, Λαοί. ΟιιιιοΙο., Τσίπ. Ν, Αρκοί!.

οοί. Ιοί), 160, 161.

(Ποιοοοε ορίεοοροε εοτιιοε εοτνοτοιο Βοί οΠοοίίε οπο

. . .. ροοο ΠοοιοΙοοίοοεί οίοεοοο ίτοίτίοοε ίοοι οτοεοο

ίΙοοε οοοιο ίοίοτίε το.οοίοτοοι τἱίοιο ρτοίοεείε οι ροτροίοοοι.

ΟίΙὶοἰἱ οοείτἱ οοε οιοιοοοοί οί ἰονἱίοί οοοίοτἰίοε ρτο οο

οΙοείοτοιο είοίο εοίοΒοτο, οί οοτοιο οοίοίί οί ίτοοοοίΙΙίίοίί

εοίοοτἰίοτ οοιοίίοοίο Ποοιίοο ρτοοίοοτο. ΠίΒοοοι οοοιοοο

οί ίιοοοείοίί οοονοοίοοε οεεο οίοοεοιίοτ, οί οοἱ οί! οοτοιο

ι·οοίιιιοιι, Ποτοὶιιο οίεροοοοίο, οεεοοιρίἱ εοοιοε, οοε οί ο

ρτονοτοοί ίιοοιίοοιο οοοοἱίἱο ίοοοιιιοτ, οί Βοοίἱ Ροίτί οί

οοο οροείοΠοο εοοίε ροίτοοίοίο ιοοοἰοιοοε. Εορτορίοτ οί

Ιοοίί ίο Ποιοὶοο Με νοείτίε ίοείίε ροείοΙοίίοοίοοε οΙοτοοοίοτ

οοοοἱιοοε, οί οτοοοοοεεοτοιο οοείτοι·οοι ίοίίοίε οιοοιοτίο

ο ΡοεοίιοΠε, ΕοΒοοίί, Αοοείοείί, Αοτίοοίί, οί ΑΙοικοοοτί Βο

οιοοοτοιο ροοίίοοοιο νοείἰεἱἰε ίοίιοτοοίοε είοίοίοιοε, οί ιοτο

εοοίίε οοοτοίἰ οοοίοτίίοίο εοοοίοιοε, ιιο οοίοοοιιι οιοοίοο

ροτεοοο οίοι·ίοο, ιοοοοοίιο, Ιοίοο οοίοεοοιοοοο οτοίοίε οοί

οίΒοίίοίίε οτοεοοίίίιοε οοί ί'οίοτίε ίοιοροτίοοε Ιίοοοί οοο

Βτοεοίἱοοοε ίΠοε οί Ιοοο ίΠο, οοο Ποιοοίοοίοοείε οτοτιο

είνο οοοοίοί οίεοίοίίοοιο οί οτοἰοοοι εοεοοροτοοί, οοοοοο

Ιιοοίο εοο ἱΗἰοε τοείοιίοο οοοίἱοοοίοτ, :οι οίοε οΙΙο ιιιοάο

εοίιὶοοίίοιιο οί οιιίίοίο οΜοοτο; οοο ιοοοίίοοί Ιοοο οί οοο

ει·οΒοοοοοε οοοεοτνοιίοο οοίίοίίε ετοίίο είο8οίοτίοοε ιοεο

εοοί νοοοίιοΙίε οιιοοίοοοο. οίο.

Ποιο οι $οτοίιιίο ίο ορίεοοροίιι Τοττίίοοο οιοοοείοτἰοιο

5οοοίο 'Ι'τίοίίοίίε ο 8οοοοτίο, οοοΙοείοοι 8οοοίο ΒοΒοοίο

ίο 8οοιοοοτ, οοοΙοείοοι 5οοοίί ΜίοοοοΗε οί 8οοοίί Ι.οοτοοίίί

οι ίΙοοοτί, οοοΙοείοοι 8οοοίο Μοτἱο οί 5οοοίί Ιοίιοιιοίε ίο

Αίίοεοτ, οοοίοείοοι Βοοοίο Μοτίο οι (Μοτο, οοοΙοεἰοιο

Βοοοίί Ιοοοοοίε οί Βοοοίί $γο1οοοίε ίο Βοίτοοοτ, οοοίοείοοι

Βοοοίί Νίοοίοί οο ΤτοΙίο, οοοΙοείοιο Βοοοίί Ροίτί οι Βοοοο,

οοοΙοείοιο 8οοοίί Ροοίί ίο Ποίτοοοοοο, οοοίοείοιο 8οοοίί

Ροίι·ί ὶο θΠοι. οίο.

Βοίοοι οοο ροτ οιοοιιιο Μογείε ί.οίοτοοοοείε οοιιοιιίοί

ιι Μ. ίοιιοοτίί οιοίοίίοοο εοιτίο ίοοοτοοίίοοίε Ποοιίοίοο οοοο

ο. ο. ι.ιιιίτινιι. ροοίίοοοίοε νοτο οοιοίοί ΠΙοιοοοίίε ροοο ΙΙΙ.

οοοο ρτίοιο.

ΟΧΧΠΙ οί.

Ρίοίί·ο Ι, το οί ΑτΙίοτοα , ουσια αΙΙο οίιίσειι οιιίΙοοίοΙο οί

ε. ΙΙ!‹ιί·ίο οί Ρίεα Ια οοτίο οί 8οιι.ιο είΙοοία ίπ Ροτίο

Μιιιι (Μο) ποΙ οί Ιοί οίοοίοιιίο, σοπ οοο οΙί οοί]ί::ί,

ο οοο οοαπιπίίωιο οοτυί σο οιίοοΙΙο αΙΙα οίοοεα οοτίο ορ

ρατίοποπίί, οο ίιιοΙίτο ί εοΙο (οοεοΙιί), ίοτί·ο οοΙίο σο ίσι

οοΙΙο, ΙοοοΙίί αὐίΙοΙί (οοιοοείΕοοε), ο οοσοτίί (οοτοείοε),

οοοιίο, ίψοΙίοί, σο οοίμίοοοίίί ίπεοτυίοίίίί οπο· Ια οσων

πίσω ο οίαποίοοείοπο οί ίιιοΙίοί, Ιοίίί οί ροτίίοοοπα οοίΙα

οοτίο οίοοοείοιο, οοίίοοπο σοίιίοοιροτοποαωοπίο .σουι·ο Ιοοοο

Ια ίπαίοτίοίο ροεεεεοίοοο οι! ΑΝοσοο ρτοοοταίοίο οι! ίο

οίοΙο οί Βοτοοί·οο ΑοΙίοίίΙσπο αίποιίοίσίτοίοτο οοΙΙ` @και

οί οοΙΙα οΙιίοεο οι δ. Ποία οί Ρίοα.

(Μου, . . . . . . ..).

Βοίί'Αι·οοίνίο οοίίο Οοίοεο Ρτίτοοπίοίο οί Νεο.

Ιο οοιοίοο Βοιοίοί οοείτί Πιο Χρί Βοί οίοτοί. Αιιοο

οΙί ίοοοτοοίίοιιο οίοε ιοίΙΙ.ο οοοί.ο οοίοοεοείοιο εορίίοιο.

ίοοίοίίοοο οοοτίο. οοοτίο ίιοΙοοοοε . . . . . . . . . Η οοίοε

ροΒοοί ίοείτοιοοοίί Ιοοίίοοο οιοοίοοε οιοοἰίοείο ορροτοοί.

οοοο οοο Ροίτοε Ποί ροοο τοι: οί ίοοοιι Ατίιοτοο. ΙΞΙἱοε

οοοοίΙοιο Βοι·οεοιιίε ίίοιιι τοοίε οί ίοοίοίε Ατοοτοο. ρτο

εοΙοίο οιοο οί τοτοοοίο οιιίοιο οιοο οί ροτοιιίοοι οιοοτοοι.

οο οί ίτοοο οί οίΤοτο οο Ιοτείοτ ΠΙιοτο οιιιοίροίοοίί Βοο

οί οι Αι·ίοοοοο οοο οοοοοοοι Ιοίιοοοίο οοοίτοίτί οροτο

εοοοίο ιοοτἱο τοοίοτίε Ρίεοοο οοοΙοείο. τοοίτοοιιο ρτο Βοτ

ιιοτοο ΑΒοοοίΕοο οροτοτίο οίοεοοοι οροτο εοοοίο Μοτίο.

οί ρτο ἱρεο οροτο οί οίοε οοοιἱοο οι! οίίΙἰίοίοιο οί οοτο

οιοοοιο ίρείοε οροτο ροτροίοο οοτοοοοιο. 8οίΙίοοί οοτίοιο

οο δοΙΙίί οοτο οιοοίοοε οοίΠοίίε οοο ίο οο εοοί ροείίοιο

ἰο ίοοίοοίο ΑτΙιοτοο ἱο ροτίο οο ΙοίίΙί. Ποιο οοοι οοο

οτο8ἰοίο οοο εοτνίε οί οοοίίΙίε οἰοοοι οοτο ροτίίοοοίίΙοοε.

οοἱ νοοοοίοτ πο. 8οίΠοοί Οτίοοοοο ΑτΙοε. Ιοείο ίοοοε, οι:οτ

οίοε. οί οοο οοι οΕοε. 8οτἰοοο οί Μοτίο. Αοίοοίοε ίοοοε.

οί $οτοοίοο. οεοτί οικοτ οίοε. Ροίτοε θοΙοίοο οί νοτο οοο

οιοτ οἰοε. οί οοο οιο οίοε. Ιοτοίο οί Μοτίο. ΤτοΒοοοτο

οο εοίοο. Ροίτοε Ζοτοοοο. οί Ποοοεο ίοοοε οιιοτ οίοε.

Μοτοοεο ίοιίοε. Μοι·ίο οοο. οί οΙοε οιο Βοτοοτο. Ιοι·οοίο

Ι.οτοο. οί ίτοε οιο οἰοε. Βοοοοτί . . 8οεο . . . οί Μοεοο.

οί Μοτίο. Μοεοο οοείΙί. οί Ροίτοε οοείΙί οοροε οίοε. ΕΞεο

8οΙοιο. Ποείοιιίίοοε ΡΞεοοοε. οί οΙίοε οίοε Εττοίοτο. Ιοίιοιι

οοε Μοοοτίε. οί Κίτοίο Μοοοτίε ίτοίοτ οίοε. Ξίροτίοε οο

οοο. Ποείοοίίοοε Μοεεοοοίο οί οΙίοε οΙοε. οί θοείοοίίοοε

Αοίιοε. θοείοοίίοοε οοίίο. οί οΠοε οἱοε. οί Μοτίοοοε Βοο

οίιίο. οί οΙίοε οἱοε Ροίτοε. Ρτοοοοοοε οοι·τοίοοε. Ποιοἰίο

0ο οιιο. Ποείοοίίοοε είοοΙίε. Εοτοίοε οοτοο. Ροίτοε ΙιοΒο.

Οιοείοοίίοοε Ποοο, οί (ιίοοίοοε θοοτοοί. Ιίοιοοοο οοιο ρο

οοοίοοε οοοοτίο8οοίίε. 8ίοιίΙίίοτ οο οί ίτοοο οί Μοτο οί

Ιοτί;ίοτ οοο οί οι εορτοεοι·ίρίο Ατίοοοοο τοοίοίοοίί ρτο

ρτοοίοίο οροτο οί οίοε οοιοίοο. οοιοοε εοΙίοε οί ίοττοε.

οιιίίοε. οί ίοοιιΙίοε. οοιοοείίοοε. οί οί;τοείοε οί ίοοο οί οοοοε.



ο!ε!. οπο!» οι!. Ε!!!

ε!νο οιιοο οο!·οοε. νο! οοοοι!οο!!ο ρω τοο!οοι!!ε οτ !!ει!!οοι!!ο

!οο!οοι!!ο!ο οι! οροε ο!οοι!οο! οροι·ο. οτ οο! ι!οι!ο!!τ. !ο

ρ!οο!ο. οτ !ο.!οοο!!!!οο. ο!!!ο!ο οο!·τ! ρο!·τ!οοοτ!!!οο !ο ρω

ι!!οτο ο!·οοωοε! !οι!!ι:ι!το. Ετ τω. οτ οοι!ο. οτ οοοοο!!ο. οι:

ιοοοι!ο τ!!!! ρ!·οι!!οτο Α!·τ!!οοοο ρω οο!!ο!!! ορο!!! νοο!ρ!οοτ!

οτ ο!ο!! οοο!!οο. ο!οο!ο !οτο οτ οοτ!οοοο. ι!!!·οοτοε. οτ οτ!!οο.

!ο το!!!. οτ !ο ρο!·οοοο!ο. νο! ο!!!!τοο. !!!!!!! ι!ο ρ!οι!!οτ!ο

οο!οροτοοτ!ο. Ετ ι!!οτο!ο οοτ ο!!!ο!ι! οοο οορ!·ι!. !οΒοοτο!· !!!

!οτοτ;!·ο!ο ω!!! !ο!ο!!ο!·!!!οο οτ εοροι!ο!!!!οο οποιο. οοο οοο!

!!ο!!!οο οτ οοοοεο!οο!!!οο οτ !οο!·οοο!!!οε οι!!·ο!ο οτ οο!ο ο!!!ο!

!οτο οτ ρ!·ορτ!οτοτο οτ οοτ!οοο οι: ρο!!!οοοτ!!!! οο.!·οο!. τ!!!!

ρ!·ο!οτο Λ!τ!!οοοο !·οο!ρ!ορτ! ρω ρ!·οοο!!!!οι!το ορο!!! Βοοοτο

Μι!!!ο. ι!ο. οτ τ!οι!ο. οτ ο!Τοω. ι!τοοο !ι!!·ο!οι. Ωοι!!ο !οοο!!!!

ι!!!τ!οοο!ο. οτ τωι!!τ!οοο!ο. οτ ο!!!οτ!οοοο!. ε!νο ο!Το!·τ!οοο!ο.

οτοοο !ι!!·ε!τ!οοοο!. 8! οΒο ι!!οτοο !ι!ι!ο!! Ροτ!·οο οο! !!!ο!

!!ο!·οι!οο. ε!οο οι!! οσο οι!ο! νο! οοο ι!οι!!οεο!οοο οοτ ι!οι!ο

!·!!!!οο· !·οτο!!οι·ο. οο! !ο!οοο!·ο. οοτ !!ο!!!!οι!!ο. νο! !ο!ροι!!!ο.

ο!νο !!!ο!οετο!·ο ιιοοο!ο!!!οοε ρο!· ο!!!!οοι! !οΒοο!οο! τ!!!! !ι!!ο

οο!!!!οι!το Α!·τ!!οοοο. νο! ι!!οτο Βο!·οο!!!ο ορο!·ο!·!ο οιο! ι!!οτο

οροι·ο. νο! ω!!! οι!οοοοεο!!!!οο ρω !ροο οροω. οοτ οο! !ρο!

ρω οοι!ο!ο ορο!·ο ι!οι!ο!!οτ νο! !!ι!!!ο!·ο ι!οοωνο!!οτ. Ετ ε!

οσο ο!!!οτ!ο οοοτο!·οο οπο νο!οο!·!οτ. ο! οι!!!! !!!!ετ ε!!! ο!οο!

!!οο!!οο ι!ο!`οοι!ο!ο οσο ρστι!ο!!!οοο οτ οσο ι!ο!”οοοι!νο!!!οοο.

οροοι!οο !!!ο !οοοοοοο !!ο!·οι!οο. οτ ρ!ο!!!!ττο τ!!!! !οο! ι!!οτο

Α!·τ!!οοοο ετ!ρο!οτ!οοο ο το οο!ο!ορο!το! !οτο!·ροο!τι! !ετοο!

!!!οο!ο ι!οτ!οοο!ο. τ!·οι!!τ!οοο!ο. ο!!!οτ!οοο!ο. ε!!νο ο!Το!ιτ!οοοο!.

οτ !ο!·ο!τ!οοο!ο. τ!!!! οτ ρ!·οι!!οτο Βο!·οι!!!!ο οτ ο!οε εοοοοο

οοι!!!οε ρω ρωι!!οτο ορο!!! Βοοοτο Μο!!ο Ρ!εοοο ο!ο!ο!·!ο

οοο!οε!ο !ο ι!ορ!οο! !!!το!·ιιο!ι!!!! !οο!ε οτ ο!!ο!!!!!οο !·ο!!οο

8!!!) οετ!ιοι!τ!οοο οοο!!το! τοοο τω!!! ροοο οο!!!!οο οοο!ρο

!!!τοωο. οτ !οεορο!· ροοο!ο ορτ!!ο! ο!·Βοοτ! !!!!!·οο !ο!!!ο 5ο!!

νροτοοοο !!οοο!·ι!!!! !οοο!·οο!. Βοοοοτ!οοι!ο ο!οο! !ο!!. οτ

!οο!. οτ οοοετ!τοτο. οτ οκοορτ!οο! οτ οο!!!!!ο. οοι!ο !!!ο ο !οτ!ο

νο! ο!!οοο οο!·ο!ο ροεοο!ο τοοτ! το! !!!!οιο!ο. Ετ οοοετ!τοο

!!!ο ρω !ροο ορο!!! ροοε!ι!οιο. οτ ρ!·οο!ρ!ο Η!!! ρω !!!!ο

ι!!οτο. ορο!ι! ροοεοεο!οοοο! ρ!οι!!οτοι·οο! ο!!!ο!ο!ο. ιιοοοο!ο

ο!ε το νο! ο!!οο!ο ρω !ρεο ορο!·ο οτ ο!οο οοο!!οο. !οοι·οι!!.

οτ οο!ο!οο !ρε!οο ορο!ο ροεο!ι!ο!·ο. Ετ !!ι τι!!! ο!·ι!!οο !!οο

οο!!!!ο!·ο ωεον! Ροοτο!οο!ο !οι!!οοο! οτ οο!ο!·!ο!!! ι!οοο!

!!!!ρο!·οτο!·!ο. Αοτι!!ο !ο ρ!·οι!!οτο οο!!ο ι!ο Βο!!!!. Ρ!οοοοτ!

Με !!!ο!·!οοο ι!ο !.ι!οοοο οο!·οτο!·ο ε!ο το!!!ε!!!!!ο!!. οτ Τωο

ι!ο!ο Βοοο!!! ι!ο Βο!οιοοεο. οτ (!!!οοο!! ι!οτ!!οοο. οτ !τ!!οο

οοω ι!ο νι!!!·ο. τοοο !οεοτο!!ο Βοωιοο!ο !οι!!ο!ο το!!!τοο!.

οτ ν!τι!!ο Βοττο!!!ι!οοο. οτ Ροοοροιω οοοοι!οο! Βο!!!οττ!.οτ

Πο!!οοτο οοοο!!!ο!ο $!!!!οοοι!!ο!. οτ Ρο!ον!ο!οο τ!!!ο Α!!!ο!τ!

θοι!!οοι!!. οτ Βοοι!!οο Βο!·τι!!οι!!!. οτ θιο!ο!!!ο Ποοοοτ! οτ

Βοοι!!οοοοο οοο!οι!!!!!! . . . . . . . . . οτ Ροοο!οττο οοο!!!ι!οο!

. . . . . .. . . . οτ Πο!ν!!·ι!ο οοοοι!ο!!! !!!ι!!·ιοοο! Πο!τοο!. οτ

Ι.οο!!οοοο Βοο!!. οτ ο!!!ο ο!ο!τ!ο. ου! οι! !!οο τοοιοοτ ω

Βοτ! τοετοε. Ποιο!!! οο!!!!!ε τοοτ!!!ι!ο οοο!!!!ο!!!οτοτοο Ρο!!·οο

!οι!οο Α!!!ο!·οο !!!!ο!τ οορο ι!!οτο!!! Α!τ!!οοοο!!! ι·οο!ρ!οο

τοιο ρω εορ!·ι!εο!!ρτο ορο!ν! Βοοοτο Μο!·!ο Ρ!εοοο !!!ο!ο!!ο

οοο!οο!ο οο!ρο!·ο!!τοι !ο ροεοοεο!οοο!ο εορ!·οοο!!ρτο οο!·τ!ο

ι!ο 8ο!!!! οοο! ο!ο!!!!!οο οι!!!!ο!!ο ι!οο !ο οι! εοοτ. ρωρ!!ο

το!·!ο !οτο.

Εφ Ροοτο!οοε ι!οοο! Ρ!οι!ο!·!ο! Βοο!οοο!·οο! !ο!ρο!·ιιτο!·!ο

- !οι!ο!! ο!ι!!οο!!οο ο!οει!ο!οοοο οοττο!!οε ρι·ο!”οτ!ε !οτο!!”ο! οτ

ο οορ!οεο!!ρτο Ιοο!οο Ροτω Α!!!ο!οο τοΒοτοο !!οοο απτο

!ι!!!! εο!!ρο! οτ ροετ τωι!!τι!!ο οο!ορ!ον! οτ ι!οι!!.

ΟΠΠ!.

Η Ροιττοβοο ('το!!ιο!!το Π! οο!![ο!ιο!α ο!!'Οπτίσιο τ!! ΗΜ!!!

!!!·οοο ρο!' οι· οιο!!οοτο!!ι σου: ρο.ν.νοάουο έ!! δο!·ιτοοπο το·

ι!!ιοτοπίτι! ο ί ρτίοί!ορί οι!!! ασοι!!·άατί οι!! Ρο!ιτοβοέ οι!!!

ρωι!οοοοεο!!. '

(!!88, τ! ροοοο!ο).

Μ!! Ι.ο!!!!, Ει:ι:Ιοε. Ποι·ο!!τ. Μοο!ι!!!ο!!τ., 'Ει!!!!. !, με. 559-53.

(!!οο!οοο ορ!οοοροο εο!·νοο οο!·νο!·ο!!! Πο!.

Β!!οοτ!ε !!!!!ο Το!τ!ο, !ίο!!οο!!!!οεοοο ο!!!!ι!τ!, ο!οοιιοο τω

τ!!!!οο το!!! ρ!·οοοοτ!!!οο οοο!!! Μοτο! !·οοο!ο!·ο!ο ν!τοο! ρω

τοοε!ο !ο ροτροτοο!!!. Μοοοτ οοε Αροετο!!οο εο!!!ο, οο! !!οοτ

!ο!ο!ο!!τ! ρ!·οο!ι!ο!οοο, οοοτοι!τοο, ρω οτοτο ο!!!ο!ο!ο οοο!ο

ε!!!!ο!!! ρων!ι!ο ο!!οο!οοροοτ!οοο εοτοεο!·ο, οτ οο !οο!!Βοο

!·οο! !·ορ!ο!ο νο! ο!ο!οοτ!!ο ο!ιροοοοτοι· οροετο!!οο!!! !ρο!ε

ρο.τωο!ο!οο! ο!!!!!!!οιο. Εο ρωρτο!· ι!!!οοτ! !ο !)οο!!οο !!!!!,

νοοτ!!ο !οετ!ο ροετο!οτ!οο!!!οε ο!οο!οοτο!· οοοι!!ο!οο, οτ ρω

τι!τι!!ο Υο!!οο!!!!·οοοοο!ο !οοοοοτο!·!ο!!!, !ο οοο ι!!ν!οο οετ!ο

ο!!!!οοο!ο !!!ιτοο!ροτ! οο!ο ο!!!ο!!!οο !!!οοοετο!!!!! οἱ!!! οο!!!οοτ!!!

οι!!! Ε. Ρο!!! οτ οοετ!·ι! ρωτοοτ!οοο ε!!εο!ρ!ο!ι!ο, οτ ρτο-`

οοοτ!ο εο!!ρτ! ρ!!ν!!οτ!!ο οο!!!ιοοο!!οι!ε.

8τοτοοοτοο οτ οο!ο!ο !ο!ο!οο!τοο οτ οο!ο!!! !!!!ο!·τι!.ο, τω!!

ο ρ!·οι!οοοοεο!·!!!οο οοετ!!ο το!. !οο!ο. !!!οτο!ο, τ!!οεο!ή!ο

5ορτ!ο!ο, !!!!!οοο, Ροοο!!ο!ο, !οοοοοοτ!ο, οτ Λι!!!ο.οο, οτοοο

!!!!!οοο Βοο!. Ροοτ!!!ο!!!οο !ιι!!! ι!!οτο !!!οοι!.ετο!!ο οοοοοοετο.

οοτ, τι!το!!ο ρο!·ροτο!ε το!!!ροι!!!οο !!!·ο!ι! νο!!!ε, νοετ!!ει!οο

εοοοοεοο!!!!οο, οι: Υ!!!!οο!!!!οεοοο οοοιιιιοΒοτ!οο! !!!!!!οτοοοο

ρο!·ο!οοοιιτ.

Αι!!!ο!!οοο οτ!ι!!ο, οτ ιιι!οεοο!οοοο ροοοοεο!οοοο, ιιοοοο!ο

ιιοο οσοι! !ο.ο! ι!!οτο!ο !!!οοοετο!!ο!ο, ο!οο!οι!!!ο Υο!!ο!ο

!!ωοοοο. οοοο!οτ!οτ!ο Μοτο, οτ οι!οοο!οο ροοο!ι!οοτ, ι!!!τ !ο

!”οτοι·οο! οοοοοεο!οοο Ροοτ!!!οο!ο, νο! ρ!!οο!ρο!!!, ο!!!!!τ!οοο ·

!!!!ο!!οο!, ω!! ο!!!ο !οετ!ο !οοι!!ε (ρ!·οοτοοτο !)ο!!!!οο) ρο

το!!τ οι!!ρ!εο!, οπο!! νο!!!!!, νοετ!!οι!οο οοοοοεοο!!!!οε, οι:

Υο!!ο!ο!!!·οοοοο οοο8!·οοι!.τ!οο!, οτ !!!!!!οτο ρο!!!!οοοοοτ, !ο

οο!!!οο !!οο ρωρ!!!ο ι!ο!!!!!!οο ο!!ρ!!ο!οοι!ο νοοιι!!ο!!ο. Εο

οοο! !ρεοο! !ο οοο ρ!οΓοτι!ο! !!!οοοοτο!·!!!ο! ε!τοο! οετ οοο!

ο!!!ο!!!οο οο! ρο!τ!οοοτ!!ε. οτο. . . . . . . . .

Μοοοετο!!ο!!! 8. Ροι!!! Ρ!οοο.

Μοοοετοι!ο!ο ι!ο Ρ!ο!ι!οο.

Ετ 8. !τοοο!ο! !ο 8ο!·ι!!!!οι!. οτο. . . . . . . . .

Ποτοο! Ρ!ο.!ο ρο!· !οοοοο Μονο!!! Εοτο!·οοοοο!ο οι!οοο!ο!,

οτ 8. Ε. Ε. ν!οο-Ποοοο!!οι!! οοτονο Μο!! !!!.οι!οι·. !οι!!οτ. τ!.

Ιοοο!·ο. Ποιο. ι!οο. !!88. Ροοτ. νοω Ποιο. Ε!ο!οοο!!ο

Ρ!). Ι!!. πο. !.

ο!!!!ν *.

Ρίετω Ι , !·ο ο ρίτιά!οο α!! Λ!·οοωο, ρωοτοττο στ! Ρομπ!

τοττο τ! οι!!! ιἰοὐἰτο ο! θο!τουοτί οι! ο! οο!!ιο!ιο τ!! θο

οοοο, ι!!οοτΙο το!!! οποοο!!!τοοτο το πιο!!! άορ!'ίοτιοίτί ό!!!

.του !·οοπο, ο τον στο!! ωι!!άιτί ραιτίοο!ο!·ί, ο δω ο!!!ο!ο!
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τιιιιι.οιιιι Η ΟΑΒΤΕ

ι·οιιιο ιιιοιιοια οι θοιιοοα ειιιι'αιιι·α -ιιιοιο α οι ι·ο.ιιαιιιο.

Ρι·οιιιοιιο ίοοιιι·ο, πιο παποιο πιο οιιοι·ο ό! οποοοιιο οοεο,

οοινιοποποοι·ο ρι·οποοοοιοαπιοπιο οι οιαοοοπ οποιο πιο οοιιιο

οοΙΙο .ουσια ιποποια αιι'αποίοοιιο οοιιιαιιο; οιιο οοποοάοιο

οι θοοοοοοι πο! ποιου οι θι·ιοιαπο ο πιο οποιοιοπιο πιο·

οοιβσαι·υί οοιιιο οοιιοπιιο, ο οπα οιιίο.ια σο! οίιπίιοι·ο , ο

οοο Γοοίια:ίοιιο ποσοο.ιαι·ια πο' οαοοι·οοιι ο οιιίοι·ίοιι απο

.ιιοοεα οιιίοοα, α Μι οι ο·οαιί, ο πο οαοοι·οοιο οιοο, α

πο οιιιοι·ίοο ο αο απ ιποοι·οιοπιο οοιπιπιιιιοιι·οι·ο οιιιο ο

οοοιιιο. Ε' ρι·οιποιιο ιιι ΜΜΜ οι ι·ίο·οποίαι·ο α! οποιο οι

αΙοίπαππιο, ο οι οοιιοοοοι·ο πο! πιο ι·σ·πιιο αιι'αι·οίοοεοουο

οι θοιιοι·α απο (ποιο οοο οσοι ο πο.ιοοοοιοιιί, οιιαΙο οο

Ια ποοοοοο·υα ι'αι·οιοοοσοοο οι Μα, ο οι ποιποοιοιπποπιο

πει·ο!ιο ἰιιιοιπιοο‹ι ο οποια οεεο” αοοι·ίιιο οιιο οιιιαοίιιαπ:α

οι θοιιουα.

ς ι πιο, οι ιποποιο οι ).

πιο ποιοι Λι·οιιιοι οι Οοι·ιο οι Τοι·ιπο, Ι.ιο.Ιιιι·., ποε.98.

ιο ποιπιιιο οοπιιιιι οπιοπ. Βιιο Ροιι·οο τω: οι ιποοιι Αι·

ιιοι·οποιο οποποοπι Βοι·οοοιιιο- τοπιο ιιιιιιο οι ιιιοιοιε Αι·ιιοι·οο.

Ποιινοπιο οοπεοιοιοι οοπιπιππιο ιοιιπο πιο οοοοιπ οοπιιιιππι

οι οινιιιοε ιοιιοο: οποο ιοιοπι οοιιιιππι οοπιπιοπιο ιοππο

οι οινιπιπ ιοπποποιοιπ. ποσο οοιιιιοπι ιπ οιιι·ιο οοπεπιπιπ

ιοπιιο (ιο πιοοιιιε. οι ιιοο οι ιποι·ο ι·οοοπιπο πιο οιιο ιο

πποποι. πιο· τοιιοποιπ ιοοι·ιι οοιοπεπιπ. πιο οοιιοι·ο ποτεοι

ιοι·ο. πιο πιοοο ποιοοινοιπ. οοιιιοοι οοιιο οπιιοοιιπι οοο

οιιιιιιιιο ιοππο οπι οοι·ππι οοι·ιιο ποπιιιε ποι πππιιο πιο

οιοιοιοιπ ιοιιπο ιπιι·οιιπο οοο ι·οοοιιο ποι νοι οιιο οποοιοι

οο ι·οοποπι πιοπιπ Ατιιοτοο. οι οο ποοπιιοι·ο πιοοπι οιιο

οοπιοοο πιοοο ιιοι οιιο ποτ νοποιιιοποιπ οπτοιοι·ιοι·πιπ,

οιιοοιιιοι·ιοι·πιπ, πιοιοι·ιοι·ππι, πιοοοι·ιοι·οιπ, ιιοι·ιιιιοτιοι·πιπ,

νοποιιοπππι, νοι οποοοπιοπο ιποοο ποιοοι οιιοοοιιοι·ι, ποοο

οιιοπιο ποοποιο ι·οοοιιιποιπ ιπ ι·οι;πο ιποο Αι·ιιοι·οο. οι ιιοπι

πιοοιοιοιοιιι ιειιοε ιποοιιπε οοο οοιιοοιο πιο οποιοι οοΙ

πππιιιο οοιππιππιει Ιοπιιο νιοιοιιιοι· οοο οιιοπο ιποοο ποπ

οπίοι·οιπ οοο οπιοπ·ι ιοοιοιπ οπι οοπιιοπιιοιπ οποιο οο πιο

οιοιοιοπι ιπιιιοε οοιιοοιο οοο ιπιτοιιοε ι·οιιποποοιπ οι ποπ

οπιοι·οποοιπ ποπιιο πιο ποπιιιο ιπειιπε οοπειιιπιιι οι οποι

ιιοπι πιο ποοεο πι·οειοιιο. οι οοιιο ιπ οοπιποποιο ιοποο

οππιιοιιιπ ιιιιι·οο οπιποποοιπιο ιοποοιιειε πιοιιοιο οο πιοο

ιοοοιοιοιο οποπεποο ιοιπιιι οοιιιιπιπ εινο οοιιιιο εοιπιο ιπιι

τιπι. Οοο οοιιιιο οοιοιο οοιιο οιιπιιιιοτ οιιποοιιπι ιιι οοοοπι

οοιπποεπιο ιοππο ιιιιτοει οοπιππι οιοεοοιπ ιοπποπειε πιο

ποιο. Ποιο οοιιο οοιπιιιοπι Ιοππο ιπ ποτιο οπι οποιοι·

ποιιπε ιοππο ποι οοι ιπ Αι·ιειοοπο ιοιιιο ιοτιο οπο ιοι·πο

επιιιοιοι οο ιοιιι·ιοοποοε ιιιι ο. ιιοιιοποιε ποιο οοιε οσονο

πιοπιιιιοε οοι·ιιο. οι οι πιει ιοπιιοπεοο ιπιποιι·ο.νοι·ιπι ο Πο

ιπιπο οποοιοιιοο πι ιιοιιοοπι οοοιοοιοπι ιιιι ιο ιιιο ποτιο.

@ο οοιιο οιο ιοπιοπι ιοι·ιοιπ ιπ οοοοπι ποτιπ οπο ιοι·πο

επιιιοιοι :ιο ιοιιτιοοποοπι ιιιοπι οοοιοειιοιπ οιιπι οιιπιιοτιο οι

οοπι οοιπιιιπο οι ποιο οοι·ιο εοοοιοοιιε οι οιοτιοοι·οπι ιπ

ειπε οοοιοειο. οι οοιιο ιιιι οοοιοοιο ιοπιοπι ποοεοεειοποπι

οποο ποεοιι ιιοιιοι·ο νιοιππι οι νοοιιιοπι πποει εοοοι·οοε οππι

οιοτιοο, οι οοι·νιοπιο οπο. Ρτοιοι·οο ποιο ποιο οπο νοοεοιιοο

(ι) ιιπ'οιιι·ιι οοπνοπιιοπο εοπιιιιιιοπιο ιιι ιοιιο ποΙ 1199 οοΙΙο πιοιιεο

Ριοιι·ο το ο ι;ιποιοο οι Αιιιιοι·οο. νοο. πω, οοι·ι. Ν.° ΟΧΧΧΙΧι. επ

οπ'οιιι·ο, πιο πιο ι·ιειι·οιιο, πο! 7 ιοιιιιι·οιο ιι89. να!. πιο. ποιοι.

Ν." £ιιιινιιι '.

 

οι οινιε ιοποο οοιιο οοπιιπο οι·οιιιοπιποοπο ιοπιιοποι ιοιοπι

οιιτιοπι ιπ ιοι·το πιοο οι·ιιοι·οο οπιπ ιοιιοοπι οοινιο οι οππι

ιοπιο ποοεοοειοιιο οιιοιιο ιιιο οοι·ιο οποπι ιιοιιοι ιιιι ιο Αι·

ιιοτοο οι·οιιιοπιιιοοππο πιεοπιιε. Ποιο οι ποιο οπο ιοππο ιπ

ιοι·ο ποιο Αι·ιιοι·οο ιιιοτιοιοι·. ποπ ιιοιιοοιπ οιιοποιπ ποιο

οιοιοιιι ιο επιε ιιοπιε οοο οι ω οιιοπιο νιοιοπιοι· ιποο

οοιοι·οιπ οποιο ιιοιιοοι ποιοι οιιο ιιιο οπι οοιοοιονοι·ιι, οι

οι οοοιοοι·ιι οποο ποπ οοιιοοι·οι ιοοιοιποπιππι οοπεοποπιποοε

νεοι πιο ποιιιιπο οιπε ιιοιιοοπι ιιιο ιιοπο. Λο οιππιππι ιιπ

ι·ιιπι οοποπιιοιιοποπι. οπο ιιοιι·οο πιο οι ιποοιι Ατιιοι·οο.

ιοι·ο οο οοποιο Βοι ονοπποιιο ιπ ποιοοποιιι πιοοιπ ποσο

ποτ ιιοιιοπι ιιοοπι ειπο ίι·οποο οι οιιοοπο πιιο ιποιο ιπ

οοιιιο οπιπιο οιιο εοπτοεοτιπιο οποι οιιοοιοοιιο οι οοιιπ

πιοιιο. Ρι·οιοι·οο ιοοιοπιιο ιπι·οι·ο οπ:ιιιοπιοοοποιο οι οπιοοοποει

οι οιιιιοιοο. πτιοι·οο. ιιιιοι·οο οι εοινοε. οοπιιοποοε Ατιιοι·οπ

επι ιποιοοιοε ποσο οι: ποιοι οιιο οοπνοπιιοποπι ιιοπο οιι

οοι·νοιιππι οι ειπο ιι·οποο οροι·οπι οι οιποιππι οοιιιιιοιιππι

οποο ιπιιοιι οοπνοπιιοποο πτοεοτιπιοε οοιιππιοοι οι ιιιιιιοιοε

οιιοοι·νοι, οοοο οι οοπιι·οιοοοτοι οπιπιιπο οι οοποιιιππι νοι

οπιιιιιππι ποπ οοιιππι. οι εππι ιοειοε Μοιιπιοιιπο Ζοττοοιιι

οπιεοοπιιε Τοι·ι·οιιιοποιο, οοπιιππο ιιοιιιιιοππο οπιεοοππει πιο

ιοποιε, οοπιιποει Ποιποοιιοπο ποστ Ποιιοποιοιιοιοο; οοιιιιπιοι

οιιιιοε 8οποιι Νιοιιοιοι (ιο οποιο. ποσο ιποο οοπιιπιιο οιιιιοει

ιιοιιοι ποπιοπ Βοιιοιοπιοπε, οοιπιππο ιιιοτιπιοποε ι)οοο,

οι·ιποιιιοι·ιιιο 8οπιο Μοτιο Πο οι·οοιοπο ιποιοιο. Πο ποιο-ο

ιοτιιιπο Βοτοοοπ οο 5οι·ιο ιιιοππο ποπιοπ· οο Ποπιπιιοπο,

Οιιιοοοι· οο Ι.οοοπ Βοπιοπε οπτοιοι· οο ποτιο Ποοιιοποιο.

θι·ιοοοι· οο ι.οοοπ ιιιιο οιιοοοοπι Βοι·οοοπιει το:: οι ιποοιι

Αι·ιιοι·οποιε Ποιοιοι· οο Βοι·ιιοι·ιο ιιοππειι. Βοι·οεοπι ι)οεοι·ι·ο

ιιιιο οποποοπι οοιπιπο Βοι·ι·ο Ποιοιοι· οο Μοποι·ο Οιιοοι.

ι)οπιιοο οο ι.οοοπ ποοε οπτοιοι οο ποιοι νοιοπιιο.

Αππο οοπιιπι ιπιιιοειπιο οοπιοοιπιο οοιοοποοιιπο οοιονο.

3 ιποιοιιοπο οοιιιο. πποι·ιο ιιοιοιιοοε πω.

(ΠΟΠΗ οι.

Ζοιιοι·α οι Ραπο διοπιοιιιο Π! οι οαιοιπαιι οι δ'. θσοί!ία'

ο οι δ'. Ματια οι πιο Μια, Με Ζοπαιί, απο |αοοίαιιο

ι·οοιιιοπ·ο αι θοιιουο.ιιι έ! ωοοιο οι 8οπω, ι·ίιοποιο ιιι

πιιι.ιιαπιοιιιο οι δαι·οοοπο ‹Ιο οιιο οι πιο οιοιιιοι (ο).

(ιπιιι, ιο ιοΒιιοι.

Μι ιιοπιι Αι·οιιιιιι οι Ποιοι οι Τοι·ιπο. Οσο. ΒοΙΙ. ο πω.

Μοιο.Ι, Ν.° 80.

ι)ιοιιιοπε οπιεοοππε οοινοο εοιονοι·ιιιπ ι)οι οιιοοιιε ιιιιιο

Ροιι·ο ιιιπιο 8οποιο ()οοιιιο πιοοιιιιοτο, οι 8οιτοοο 8οποιο

ιιιοι·ιο ιπ πιο ιοιο οιοοοπο οοιιοιποιι εοιπιοιπ οι οποειοιιοοπι

ιιοποοιοιιοιιοιιι. ι)ιιοοιι πιο οποιοι οοποοιοο ιοπποποοε οποιο

(ο) ιι οοιιιοιιο οι 8ιιιιι.ι , οι οπι οι ποιο ποιιο πτοεοπιο οπιοιοιπ

Ροπιιιιοιο, οι·ο ι·ιιοποιο οοι Οοιοιοιιι, οιι'οι·οπο οποοιι ο οι ιι·οοονοπο

ιο 8οτοοοπο πιο· ιιοειοποι·ο ιο ι·οοιοπι οι @οπο οι Με , ο οποιο ,

οοπο ιο πιοι·ιο οοΙ το Βοι·ιεοπο, πιοι.οποονο πινω· οτιιιο :κι οιιο ροι·ιο

οοι Βιποιοοιο οι Αι·ιιοτοο. Ιπι'πιιι ποιι'ι ιιιοι·οο ιιοο Βοιπιοιιοο οι

Τπι·ιποιο-οπτοιοι·ο οοΙ οποοοιιο Πποπο , Βοιιιιοποο οι (ιιιιπο , 0ο

Βιιοιπιο οι 8οδοι·οιο, ο Βοι·ποι·οο οι Αποιοι·οιο οο'ιοι·ο οοπιποεπι

οοπνοπποι·ο οοο 0πειιοιιπο Βπι·οπο, οοποιοιο οοΙ οοπιππο οι ι.ιοιιονο,

οι ι·οοιιιοιι·ο ο οοπεοπποι·ο οι ιΖοπονοιιι ιι οοιιρ οοιιιοιιο οι Βιιιιι.ιι

οιιιι·ο ιιιιιο ιι ιποοο οι πιοποιο οι οποιοι οιοοεο οποσ. (πο. πιο.

«πι. πι· απο πι.
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εε εοε εεετιτεοειειε εεειιεετεει οεοε ειιιεειε Εεεε:: Βετ

ειειεε ιχεοεεεει ιρεοτιιιε εεειτειε, εεοε ειειιετ $ετιε ιε

ιεειε εειιεει ει τεεεετε εοειτεειειι. Ιεεοιχεε ειεοτειιοει

νεειτε ρετ εροειοιἰοε εετιριε ειεεεεεεεε. Ωεειεεεε εε ρετιε

εοειτε ρετ εεεεετειε εεειεειεειιοεει εειιιειο ερεειιειιοειε

οιιειεεειο ι`εεἱειἱε εεει ε ρτειειο εεε εοιερειιι εε εεειτετε

ιρεειε ειεε ειιΙιεειιειε τεεεεεεετε νει ριεεεει ιεειιιιεει

εειισεεεεει.

Βειειε Ι.ειετεει ενε ιτειεεεεε ειιεεειι, ροειιεεειεε εοειτι

εεεο ρτιειο.

εΧΧντι.

Βο!!ε εἰ Ρορτι διεεεεειε ΠΙ, οοπ ια οιιιιιε ε εοπ|εππεια

Ια μια: ειοεί!ίια ιτε ό Ριζεαεί ε· ί θεποε·ε.εί, με· τ·ίειιατεο

ρτεεεψαίτπεπιε Μία δ'ατεεεεε, :Μι σατείεαιί εἰ δ. δο

οί!ία, ξε εἰ δ'. Ματέι: ίπ είε Με, τω! 'ι !ιιο!ίο ιι88.

(ιι88, Η ειεετειιι·ε ).

Με Πριοπι.Ρόεαπ ει Ι·"ιετειειο Πει Βοτεο,.ρε8.140-4ι-49-43-44.

Βιετεεεε εριεεορεε εετνεε εετνοτετε ΙΜ. Βιιεειιε ιιιιιε

εοεεειιιιεε ει ρορειο Ριεεεε ειεεεειε, ιε ρετρειεειε.

Ιεειιιιιετ ιειετ ειεοοτεεειεε οοειροειιιοεεε ειεε εεειεειιε

ετοιεττεειετ, ει εε τεετεοτιειε ροειετοτετε εεε τεειεετεειετ

ιε εετιριετε, ει εε τεοιεινε οοειεειιοειε εετερειεει ενι

ιεεεετε ειε οειειε ειερειεεει εειιεε οιεεεετειετ. Βε ρτο

ριετ, εἱιεοιι ιε Ποεεεο Με, ρεει νεειτε, ει ιτεεεειιιιιειι

ιε.ροειετεει ρτενιεετε νοιεειεε, εοειροειιιοεετε εεε ιειετ

νοε ει ειιεειοε ειιοε ,εοεεειεε, ει ρορειετε Ιεεεεεεετε, ει

εινιιειεε νεειτεε ρετ ειιεειοε ιιιιοε Ρειτειε ιιι. δ. Πεοιιιε

ρτεειειετεει, ει 8οιτεεετε δ. Μετ·ιε ιε νιε ιειε εἰεεοει1ει

εετειεειεε ΑροειοΙιεε 8εειε Ι.εεειοε, εει ετονιεε εοειιτ

εεειε, ειοει ιε εοι·ειε εειιιεειιεο εοειἰεειετ, ει ιρεε εει

ιιι ρετιιιιεε ειεε ρτενιιειε τεεεριε, ει ιετετεεειο ιιττεειε,

εενοιιοει νεειτε εεειεεεε εοειιττεεεεειε; εεοιοτιιειε Λεω

ειοιιεε ειειεεειεε, ει ιειετἱε ιετεροτιι1εε ιενιοιειιιιιιετ οιι

εετνειετ; εεετε ειιετε, ιιειιε ρτεειειοτειε οετειεειιετε εεε

ριετε 3εειεεειισετε, ρτεεεειιξ ρειεεε εεπειειιε ιεεετεεεετε

εε νετιπο εε νετι1ετε,εειιιε ιεεετ -ιειιε εει, νιεειιεει:

Ρειτεε Βει 8τειιε ιιι. 8. εεωιιε ρτεειειιετ, ειι8οιτεεεε

8. Μετιε ιιι εε ιειε εεεεοεεε, οετειεειεε Αροειοιιεε.8εειε

Ι.εεειι, εεινετειε Πει·Ιιεειιιεεε ιο ρεεε ει. ειιεοιιοεε εεε

ιεειιεεε ρεοιε ει ειιεειιοειε ειεοτετε. '

Τειετ οειετε, εεε Βετεπεσ .εεεεεει, ειροιε ρειτι ει ρε

ειοτι εεινετεειιε εεειεειε, ιιεεεεεει ει οιιιειο ρεειοτειιε

εοιιειιεειειε εεεεεεεεε, εετεει εε Με ιεεειω εετετε ερε

ειειειε, ει ε›ειετιε εεειιιοειε ει,εεεεεειι ρτοτεεε ιοιιειιιτ

εε ειεειο , ει ιτεεεειιιιιεε °'ιεεεεεει Πεειεε εετ Βιιι·ιειἱ

;;τειιετε, ει ειιιε εοιἰεἱιεειεεεί'οοεεείνειετ? Πεε ιειι'ιιτ εεε

ειεετειιοεε ιεεεειι, ει ερεειειιιετ εεεεειεε εε εει›νεειιο

εειε Τεττε θεεειε τεερεειετε , Μ. τεοοτε. Ρ!). θτεεοτιεε

ρτἱτεο, ει εεεεεεεεειετωειεεει εεεεειειεε νεε. Ρ. εεινετ

εειιε εοειεειε Πιεεεεεε·οετιεεμει·ειοι εεεειιοε ιεειεειιε

ειειε ιειιοτετεει, ει Ριεεεοε ει Ιεεεεεεεε, ειιοε ιειειιε ει

εεειεειοεεητεεττετεει εεειιιο·, εεε εεεειιε› εεε, ει ειιοτετε

ειεετεειεε ιειι8,ενετει, ρετ ιποεετε εεειε εε ριεεετε εεε-

εεει εειιιιεειε εοειτω τειοτειει·ε. Ιεειεειετ·ετοιεεε πιοπι

ε1οιι οοεεειεε Ριεεεοτετε ὶετενετιιει, ετεει·ετεειειο Ιι.Ρ.Ρ.·

  

Βιετεεειι ριεεειι ειιρετ οτεειιιεε εοειτονει·ειιε, εεε ιειετ

ιεεεεεεεε ει Ριεεεοε νετιει1εει,ειετε ειεεεειιε ειεε, εεε

οειεεεε ρετ εε ιρεετε, νει ρετ εετιοε εεεοιοε, εει ιιιετεε

εεεε ειε ιιεροεετει; ει εσεεεε ρτεεεειεεεεε νει Μεσο

ιοεεε, ει Ριεειιιεε εεεειι ιεεεεεειετε εοεεειειεεοειιεεο

Με ιεειε ιε εειιεειε ιρεοτεει εοεεειειε ιιιτενετεει. θεο

Γεειο Θτειεειετ ρεοιε οεοειειε εε ιενιεετε εἱι›ι εεεετεει.

Βοειιεεε Π). εειεει εε εοεεεει οοεειιιο εεοτειε ιτειτεει

ιεεοειιεεειι ετεεεριι ιρειε Ιεεεεεειισεε, ιιι ειιιιε εε οινιιεεε

ειιιε, εεοε Ριεεει ειιΒετεει, ει εεετε ι1οε1ιεετε ιε εειιεετε

ιοιιεε ρορειι εοεεει ειοεο ι`εεετεει εεεεεε ιετετεεειο ετ

τεετε. Βιιειιιιετ ειἰεει ρτεεεριι ιρειε Ριεεειε, ει ιειιιε εε

ειι·ιι›εε εειε, εεοε Ιεεεεεεεε ειι8ετεει, ει εεετε ιιοεεεετε

ιο εειεπετε ιοιιεε εορειι εοεεει ειοεο ι“εεετεει ιετετεεειο

ιιττεετε, εεοε ρετ ι)ει 8τειιειε εειεειε εειεεριειετε εει.

Βεροτ Με ετεο εοιιιειε ει ρειετεετε εετεεε εοιιιειιε

ειεετε 8ετετειιε Ροειιι“εει εε ιεπροεεεεεει ιιεεει εερτεειοιιε

ειιεεε ει οοειτονετειιε. Νοε, ιιοει ιεεειΒειεειεε ει ιιετεε

τιιοε εε εοιεεει ιτειτειε εοεειιιο ερεοιειιιετ εεειιεενιι,

οετιεει ιο εοεεειιιε ετιιεειιε ιοττεετε εειιειεεει ρτειιεεεε.

θε ερεειειι ιιεειιε Αροειοιἱοε $εειε τεεεεειο·, ε1ετεεεει,

εεε ιεεετεεει εειεειειιιιε δεεεε, εεοε εοεεἱεειιε εοεεεε

νιειιε εοτειεε ρειιιετε, ιο 8ετειειε ρεειιεε ιττιιεεεεε, νο

Με ει Ιεεεεεειιιιιε ρτεειριεειεε εεε εεοιιο ιετεεεεειι, εε

ρτειετιιιε εειεετεοει εοειτεειιεεε ειιεειε εεεειιε, νει ει

ιετιεε εε εονο ιειεε ρτεεετεε-ιιε ἱειτε. Ι.ἱοεειιετε ιετεεε

ιιεεεειιε εε, ειεεεεε οτεει εοιο ει ιτεεεε εοιιιεετε, εεε

Με εκ ιειι τεετεειιοεε εεεεειετ.

Ρτεειριτεεε ειιετε νοιεε Ριεεειε, εε εεονιε ιεεεειο ειι

ι:ιεοε ιεερεεἰτεεειετε ετεειειιε, εεοειιειιε Ιεεεεεεεε εεε

νετεε ριεεοτε ει ροεεεεειοεεε, εεεε ιο Βετειειε ιιειεεει,

νει ι1εεετε εεεεει, ει ρτεειρεε ριεεοτε Βετιεοειε εεοεεεει

τει,τιε Ατιεοτεε εειειε ει ρεοιεεε ιεεεεει, ιχεοεεεεε ιρειε

εε εοτιε ριεεετιε ιεετιι εειιειεειετε. Ποειεεεει νοιεε Ιε

- εεεεειιιεε εε ριεεοτιεεε ει ροεεεεειοειΒεε Ριεεεοτεε1 εεε

. εἱειτἱειε ειτειιι ρτεειριτεεε οι1εετνεεεειε.

ιίοιεε εεοεεε Ριεεειε ειειτιειε εεε εειειο ιετετεεειι

ετεειριεεεε, εε ειιεειε ρετ νοε , νει ρετ ειιοε ετεειειιε

ιτερεειιεεειετε, ειιοεεεεε ιιεινετει ιεειεεε $ετειειε, ει

εεοετε εε τεεεεειἱοεε ει ροιεειιοτιιιιιε ιε εεοεεοεεε ιε

ειεειε, ει ιειετροειιο ιετετεεειο ρτοτειιιεει οιεειειοεειε

εεεετιιειετε Ιεεεεεειεεε ει εεινετειε εε εοτετε ειειτιοιε ιε

ιεττε, ει εφε, ει ειιιοεειεεε ιιεεεει= ροεεε ει ίεεειιειεεε,

ει ει εε εειειιοιειειοεε, εεοιὶεε Ιεεεεεεεε οοειτε -ιρεοε

εεετἱεεοειειε εεροεεετιει, ιεειεει· ειε ιεειιιιε ειεεἱιεειεειε

εειειιετι , εεε ιειρεειιεεειο ειιιε, ειιοτειεεε ρτεειειε ειτε

εεεειε εεεετιιειιε ιιι ιεττε ει ιε ειετι εττεε ει ιιιιιιειε

εετεεειετ.

Με ειιειε ιειε Ιεεεεεειιιεε, εεετε Ριεεειε ιε εοτε

ιεεεε ετεειριειεε εεε εειειο ιετεπεεειι, ει ιεεετεω νοιειε

' εε Ξενιοετε ετοτειιιειιε ι1εισετε ίεειιιιειειε ειιχεειιοεειιεεε

ρετ ρειεεοε. εεοοετεεεε νοιεει·ιιἰε εενιεεεει, ει εε ροτιεεε

εεετεεεειεεε εεριιεεεει,ει εεεεεε τεετειτεοειε ιτεεενειεεεει.

Ρτειετεε νοιεε Ριεεειε εεε εειιιιο ιετεειεειι ετεειριειεε,

εε Ιεεεεεειι1εε ρωιεεεεε εε εινιιειετε, ει ειιε ιοεε εε

ειειτιοιε ει ίοτιίε πειτε ιιιιετε εεεεεετε, ει ερεε νοε,

. ειεει εεεεοε εεεειιετι; Με ιεεει νοιιιε ιεεεεεειεεε εεε

ειιειιι εὶειτιειε εφε Ριεεεοε ετεειριτεεε οιεεετνεεεεει;

εεινιε εεετειιε εε ειτειιιιε εεεεε εεεεεε ιεειιιιε Με

Πε εειετιε @Με εεριιειιε ιιι ειειεεειεε ετεοιριειεε οι)
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ποτΕπιπππΜ, πΕ οΕ οπο ροΕ·ΕΕπιπ εο Μ οΕΕοπσ οοπεοι·ΕΕ ρΕ·ο

ετονοΕοΜ, οΕ νοΕποΕ·ΕΕ ΕποΕΕΕΜΜ ροεΕπΙστο, ΗΜ ροτε, σοπΕΜ

οπσΜ Ε`ποτΕι οποτοΙσ ποροοΕΜ, πο ρΕππο, οΜο σΜπΕ ποΙο,

οΕ οποοπο πΙΕσ ΜοΕΕΕΕοεσ πΕΜΕΕσπο, οΕ οπσΕΜοΕ ΜοΕΕοπο

εποΕοτΕπ8Εο, σοΕ·ο.Μ ΕππΕσΜπε, οπο οι·ΒΕΕΕΕο πρ πΕτοοπο ροτΕο

οΕοσΕΕε, οἱ ροτΕΕ , οπο σοποποοΕο. ΕποΕ·ΕΕ οΕΕΕΕΕΙ:οοΕ ΜεΕΕΕΕο

σοΕπρΕοΜοπΕπΜ. 8οπΕοπΕΜε οποοπο, οπσο ρτοπΕσΕΕ ΕππΕοοε,

οΕνο οΕπΕΕΕ·Ε ππΕιοι·ΕπΕ ρι·οΜπΕΜιπποε, ρι·οσΕρΕΜπο πΕΕ·Εοπο

ροι·ΕΕ, πΕ σοποπΙοε εποε ΕοοΕοπΕ ΕπΕΕ·σ οπσπΜεΕπΕει πΕοο ο.

Εοιπροτο ΜΕο εοπΕοπΕΕο ππΜοτσιΕποο ΕΕποΙΕΕοΕ·, οΕ εΜο ΕΜππο

οκοοπΕΕσπΕ ΜειπποτΕ.

ΕΕ πΕ πω, οποπ οΕοΕπΕΜπε, ποΕΕΕΕπιπ οοΕΕΕοΕπτ οΕΤοσΕπΜ

ρΕ·οοΕρΕΜπε, πΕ Ιο.πποπεοε πο οΕνΕΕοΕο ΡΕεππο, οΕ ΡΕεσπΕ πο

σΕνΕΕοΕο Ισπποποο πρ ποπΕο ΜΜΕ Μοποοε ποοο, νοΙ ρΜι·οο

οΕ νοΙποτΕπΕ ΕππΕσοε οΕνο οι·ΜΕΕ·σο οΕΕοσπΕ, οπΕ ΕπΕοΕ·ροεΕΕσ

ΕιΕΜΜοπΕο ρι·οΜΕΕΜπΕ, πο, φωσ ρι·οπΕκΕΕππε πο ΜεΕΕΕΕο

ΜοΕοππο, ΠποΕΕΕοτ ππΕΜρΕοτο.

ΠΕ σ.πΕοΕπ οπσπ Μ ππο ροπΕΕπτ ΜοΕΜο ΕποΜοτΕο ΕΜΜ

ΕποπποΕπΕ·, οΕ ΜΜ πω, οπιππ επρτσπΕοΜ οΕππΕο ΕΕτΜΕπο

οποοτνοπΕπι·, οπο ποΕΕΕΕο ΕπΕ·οΜοπΕΕ νοΕΕΕε ΙοπποποΕΕοπο οΕ

ΡΕοοπΕε πΕοΕΕ·ΕοΕο ρι·οσΕρΕΜπο, πΕ ΕΕι·πΜΜ οΕ ροτροΕποΜ ΕπΕοι·

νοε πο σοΕοΕ·σ ροσοΕπ ΕοποοΕΕο, οΕ σΕποπο ΜΜ Μ ΕοΕ·Ε·ο οποιπ

Μ Μοτο Επσοποποοο εοτνοΕΕε, οΕ Μ ππΙΙο Μ ροι·οοπΕε, νοΕ

Ε·οΕ›πο οΕππΕοεο Με ρτοεπιποΕΕε οΕΤοπποΕ·ο.

Ποσ ο.πΕοΜ ΕπτοΜοπΜ ρσοΕε ροτ Μο.ΕοΕ·οο σοποπΕοο οΕνΕ

ΜΕΕο εΕποπΕΕσ σππΕε, οΕ ροτ ΕΕοοοπΕοο Εποποσο νΕΕ·οο, οποο

ΡΕοοπΕ πο σΕνΕΕοΕο Ιοπιιοποο, οΕ οΕΕοε ΕΕ·οσοπΕοο, οποο Ιο

πποπεοο πο οΕνΕΜΕο ΡΕεεΕπο ππιοι·ΕπΕ οΕΕοοπποο, οπΕ Μιποπ

ροσοΜ ΜΜΜ οροοΕπΕΕΕοΕ· ποπ ΕπΕ·οΜΜ ΕΜΕΕποΕ·ΕπΕ, οΕ ροτ πππΜ

ρπΕπΕσπΜ ΕιοΜΜοΜ Μ σπΕΜοΜ ΕοΕΜε ρορπΕΕ, ρι·οεοπΕο οΕ

ποσΕσπΜπΕο ρορπΙο πο εουΕΕο Μ οοΕΕΕπΕπ οπππΜ ρτοοΕρΕΜπο

ΕππονοΕ·Ε.

ΒΜΕπΕΜπο οποοπο, πΕ σοποπΕοο, εΕνο Ε·οοΕοτοε, οπΕ ρτο

Εοιπροι·ο ΜοτΕπΕ Μ οΕΕοΕπΕΕ·ο σΕνΕΜΕο, ρΕ·οπΕσΜ ΕιΕπονσΕΕοΕΕΕο

ΕπΜΜοπΜ οι:ΕοοπΕ, τοσΕρΕσπΕ, οΕ ΜσΕππΕ οΜο ποΙο οΕ Ε”Μππο

ρτοοΜΕ·Ε. ,

ΒΕ νοΕ·ο, οπσπ Βοπε πνοτΕσΕ, σοπΕΕ·ο ροοοΕπ επρΜ ΠΕ·

ΜΕιΜΜ, ρω σοΜππο πΕΕοι·πΕΕΕπο σΕνΕΜΕΕο σοπΕ.Μ οΕΕοΕ·πΕπ

οπ'οπποππο Ε'οι·Εο ΕποΕ·ΕΕ ΜσΕπιπ, μισο Μ οπο τοΕΜΕ·ο ροτ

ΜοποπΕο, ροτ πτσΕιΕορΕεοσροε ιΕΕΕ·Εποοπο οΕνΕΜΕΕο, οΕ πποε

νΕΕ·οο ΕπΕ·Εοροι·ΕΕοο, οποε ΕροΕ οΕ·σΕΕΕορΕεσορΕ οΕοοοι·ΕπΕ, ππο

ποΕο, οΕ ΕΕ·οππο, οΕ πΜΕΕΕΕοεο. πΕΜΕΕοπο Μ ΕπΕοοι·πιπ οΜοπ

ποΕπΕ· οΕΕ'οποπ. ΕΠΕ οπΕοΕπ ΕπΕ·ΕεροΕ·ΕΕΕ, οποο στσΕπο*ρΕοοορΕ

εοσπΜ οΕοοοΕ·ΕπΕ, οΕοΕπΕΜπο, πΕ ΕπτοπΕ, οποπ ποσο ππο σπΜ

ΕρεΕο οτσΕΕΕορΕοοορΕε οπ Ε·οΕοΕΜοΕΕοποΜ ροσΕε ΜοοΕ·οσππΕ;

οΕ οΕοΕπΕΜπο οΕοπο ρι·οσΕρΕΜπο, πΕ σοποπΕοο οΕνΕΜΕπιπ, ΕπιτΕσ

οποπ οτοΕΕΕορΕοοορΕ οΕ·πΜονοτΕσΕ, ΕΕποΕΕΕοΕ· οΕ ποσο ππο οΕπ

πο:ΜΕ οοεοτνοτο, οπΕΜρΕοτο, οΕ οκοοπΕΕοπΕ ΜεπιποΕ·ο.

8ΜΕπΕΜπο οΕΕοΜ, πΕ σοπεπΕοε ΕΠοι·πιπ Μοτοσ.Εοι·πΜ, οπΕ

οπ πΕνοι·οοο ρΕ·ονΕποΕσε ποοΕΕποπΕπΕ·, ΜτοπΕ, οποπ πο οπο

τΕΜοπΕΕο, οπο Μ! οσο ποίοι·Ε·οπΕπΕ·, ποσο ππο ΕποΕΕΕΜΜ Μ

οΕοπΕ, οΕ οκοσπΕΕοπΕ ΜειπποΕοππΕ, οτ ω ροοοΜ ΕπνΕοΕοΕΕΕ

ΕΕΕοΕ· οποοι·νοπποΜ, οποοπο οΜπΕ Ε”Μππο, εΕππΜΜ οπΕΕΜοΕΜπΕ

οΕ οροι·οΜ οΕΕΕσσσοΜ. ,

Ποσ οΜπΕσ επρτοπΕσΜ οι: ροτΕο ποΜΕπΕ Ρορο,οΕ επισΕοΕ·ΕΜΕο,

οπο πο ΜοπποΕο οΜε Ε”πποΕΜπΕ· Μ πω: ρπτΕο, ΜΒΜ οοποπ

ΕΜπο ΡΕεοπΕε οΕ ΜπποπεΕππο, οΕ ροτ νοε ππΕνοι·οΕΜΕΕ σΕνΕΜΕπΜ

νοοΕΕπΕ·πΜ, οποτπΜ νΕσοΜ πο ΜππποΕσ ΕρεπτπΜ ΒοΕ·ΕΕΕο,

Μ Με: ροτΕο ΜοπποΜπε οΕοπο ρτοσΕρΕΜπε, πΕ Μ! ΒοππΜ

οΕ ριπιΕΜ ΕπΕοΕΕοσΕπτπ,, ροτροΕιιο οΕ ΕπνΕοΕοπΕ·ΕΕΕοΕ οΕκοτνοΕΕο.

ΠΕ ππΕοΜ πω ποΕΕπΕΕΕο οΕοΜΕπΕπΜ ιιοεΕτπιπ ροΕ·ροΕποΜ

ΕΕΕ·ΜΕΜΕοΜ οΕ ΕτΕ·ονοσοσΕΕο τοοπτοπΕΕποπΕ, ρτοεοπΕΕ εσΕ·ΕρΕσ

οΕ εΕοΕΙΙσΕπιπ πσοΕι·στπΜ ΜππΕΜΜο νοΙ:Εο ΕΜπΕΜπο ΜεΕ

οπΕΕπΜ.

Μπι οΕ Ε·οοΕοΕτοΜ οοΕ πω οοπΕοπΕΕσ Μ Επσσ.πο. σΕνΕΕοΕο

Μ σπτΜ ποΕπ. ορΕεσορΕ ΕπσοπεΕο, ρτοοοπΕΜπο ΕπΕποπι ποιπ.

ίΕπΕΕΕοΕΜο ορΕσσορο Ι.ποοποο, οΕ ΑΙσποτΕο νοσσΕιΕΕ Ι.πσοποο

ροΕοοΜΕο, οΕ ΒοποΕο πο ΒΕσοΕΕΕε, οΕ Ι.οοΕοΕ·Εο Βοτπσι·πΕ οΜε

οοποΕΕΕστΕΕο, οΕ ΒοπΕΕΕΕο οΕπεποΜ Ι.πσοπο σΕνΕΜΕΕο ρπΕπΕσο

σοποοΕΜΕΕο, οΕ ΡοΕ·Εο8ποττο, οΕ ΒοΜππο θππτΜΕοποπΕ, οΕ

ΜΜΜ πο ()οτνοεΕΕε ΕπΕ·ΕοροτΕΕΕο, οΕ ΒοΕοΜοποοΕΕο, οΕ Μο

Επ·οππΕπο ΕΕΕΕο ΜοΕρΕΕΕΕ, οΕ ΒοΕ·σοΕπο ΑΕΕοΜΕποΕΕο πο ΑΙΜ

ΜΕποΕΕΕε, ΒοΕΕ·οοο, ΕΕπΕποπο ΕΜοι·ΕΕ πο Ρ'ΜΕΕπσ, οΕ ΙΙποΕποππο

πο θοΕΕοΕΕΜ οοΕ·οοΕΕο Ι.πσοπεΜπο οοποπΕΕΕΕπε, οΕ ποΕ·οσεοο

ο Μαι, οΕ σΙΕΕο ρΕπΕ·Μπο ποσΕΕΜπε Ι.ΕισοιΕο σΕνΕΜΕΕε σοπ

σΕνΜπε, οΕ ΕππΕΕΕο οΕΕΕε ΕπσσπΕ ρορπΕΕ; οΕ ρτοοοπΕΜπο ΡΕ

εειπΕε σοΕΕοπΕΜπο, νΕποΕΕσοΕ Ποοπο ΑΕπο νΕσοοοΜΕΕο, Μο

Μ·Ειππο ΒειΜποπο, οΕ ΕΕΕΜΙο (ΕοΕΜπΕσπσο, οΕ Ε.ειΜποτΕο οΕΕιπ

ΒσἱποτΕΕ Ρο.πππΕρΕπ , οΕ ΡΕΕΕ!Ερρσ ΜΜΕ νοτπο.οπΕΕΕ, οΕ ΡΕρΜο

οΕΕΕπ ΠοπΕ·ΕσΕ ΡΕΕποτΕοΕ; οΕ ρι·οοοπΕΜπο κήπο επρΕοπΕΜπο

οΕνΕΜΕΕε ΡΕεοπο, εσΕΕΕσοΕ ΒπΕοΕΕοΕ·Επο νΕσοσοΜΕΕο οΕΕΜ Ηπ

οοπΕε, οΕ Π,οποσΕοπο οΕΕΜ Ι.σΜποτΕΕ ΒοποπΕο, οΕ (ΜοΜπο

ΒπτεπππΕ, οΕ ΒπΕεο οΕΕΜ ΡοΕΕ·Ε ΑΜΕΕοπΕο, οΕ θΕπΕΕΕοΕΜο ΕΕΕΕο

ΠοτοτπΕ ΒοτοΕΕΕ, οΕ Πποοπο οΕΕιπ ΒοΕ·ποι·πΕ ΜοτΕοΕισπΕ Επ

πΕσο, οΕ ποΜτΕσ; ρι·οοοπΕΕΕοπο οποοπο ΝΕσοΕο ΕΜΜΕοσο

Ισπποπεο σοπεπΙο, οΕ ΝπνοΕΕοπο νΕΕ·ο πΕΕοπο εορΕοπΕο, οΕ

θποΕΕοΕΜο ΠοΕΕοοροΕΙΕ ρπΕπΕσο Ιοπποποο σοπσοΕΕοΕ·Εο.

Αππο ειπΕοΜ ΕπσοτποΕΕοπΕε ποΜΜΕοο ΜΕΕΕοοΕΜσ σοπΕοοΕΜο

οσΕποοοεΕΜο οοΜνο, ΕππΕσΕ. εοΕΕΜ, ποπ. ΜΠΕ.

Ι)οσοτπΕΜπε οΕ·οο, πΕ ππΙΕΕ οΜπΜο ΕΜΜΕππΜ ΕΕσοπΕ ποσο

ρειοΕπσΜ ποοΕΕ·ο σοποΕΕΕπΕΕοπΕε, οΕ ρτοπΕσΕοΕ·πιπ ΕΕ·ειΕΕ·πιπ πο

εΕΕ·στπΜ εοπΕοπΕΕο ρσοΕποΜ ΕπΕ”τΕπδοτο, νοΕ οΕ οποσ ΕοΜο

ι·οτΕο σοπΕΜ ΕΕ·ο. ΒΕ οπο ΕοΕΕπτ Μ ΜΕπΕ·πΜ οσσΕοεΕπεΕΕοσ,

οοσπΕπτΕενο ροι·ε.οπο ΜΜΕ: ποοΕΕ·ο οοπεΕΕΕιιΕΕοπΕε ροοΕποΜ οσΕοπο

οοπΕΕ·π οσπι ΕοΜοτο νοπΕΕο ρτοεπΜρεοι·ΕΕ, οοοπΕΕπο, ΕοΕ·ΕΕοοπο

σοΕπιποπΕΜ, πΕοΕ τοειΕπΕπ εππΜ σοποΕ·ΕΜ επΕΕοΜοΕΕοπο σοι·

τοκοι·ΕΕ, ροΕοεΕσΕΕε, ποΕιοι·Εε.οπο οπΕ σστοσΕ πΕοπΕΜΕο, ι·οοιπ

οπο οπο πΕνΜο ΕππΕοΕο οΕΕΕοΕοι·ο πο ροτροΕΜΜ ΕπΕοπΕΜΕο

οο8ποοσπΕ, οΕ ο ΒοσΕ·οΕΕεοΕΜο ΠοΕ·ροτο οΕ $σποπΕπσ ΠοΕ :ισ

ΒοΕπΕπΕ ΒοποΜρΕοΕΕε Ιοοπ ί)ΕπΕοΕΕ οΕΕοπσ. Επι, σΕοπο Μ οπ

ΕτοΜο οΕισ.ΜΕπο πΕπΕπο ·επΙ:ΜοοοΕ πΙΕΕοπΕ. (ΙπποΕΕε :ΜΜΜ

ρτοπΕοΕοΕΜ σοΜροοΕΕΕοποΕπ οΕ ροσοπι εοΕνοπΕΕΙΜε εΕΕ ροκ

ΠοΜΜΕ ποεΕΕ·Ε Ιοοπ ΕΜΕ·ΕοΕΕ, οποΕοππο οΕ Μο ΕΕ·ποΕπΜ ροπο

οσΕΕοπΕο ροΕ·σΕρΜπΕ, οΕ σρππ πΕεΕΕ·ΕσΕιιΜ ΕππΕσοΜ ρτοΜΜ

οΕοι·πο ρειοΕε ΕπνοπΕοπΕ. Αιποπ. ΑΕποπ. ΑΜοπ.

Βου ΒΕοΜοπο ΠειΕΕΕοΕΕσο ΕσσΕοοΕο °ΒρΕεοορπε. ΒοπονοΕοΕο.

ο Ι.οσο Μ,ΕιιΕ. '

ί

Μ τοΕπππΕΜΕο οΕοΕΠΕ ΕΜρι·οοεπιπ οοΕΕ .

ο Ι)οΜΜο Ποσο Μο Ρσσοτο νοΕππΜΕοΜ 'Πισω.

ΒΕ Μ ΜοπΕο :

(8οπσΕπο ΡοΕΕ·πο.) (8οπσΕπε ΡοπΕπε)

(Ε)ΕοΕποπο Η: ΠΕ.)

Ε· Εφ ΙοΕΜπποει ΕΕΕ. 8. Ποι·σΕΡτοοπΕΕοτ ΕσΕ·πΕποΕΕο ωσ

εστΕρεΕ.

ο· Εοο Ι.σποροπο ΡτοεΕ1. ΟΜΕ. θ. ΔΕσΕ·Εο ΤΕ·σποΕΜοτΕΜ

Μ. 8. σΜΜΕ ειΜεστΕρεΕ. - -Ε - · ·° -Ε!!#ΕΕ'°
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!· Επο Ρππ!!π!π!ι!!ε !!!·οε!!. (!ιι!!ι!. !!πε!!!οο Χ!! Αποε!!!!ο

τιιπι ει!!!εοτ.

·!· Εφ Λ!!!!ιιιιε πι. Ε. Πτιιο!ε !π !!!οτιιε!!!οι!ι Ρι·ο!!!!. Ποτά.

ει!!ιεοτ.

·Ι· Επο Λ!οιπι!!!!οι· Ρτοε!!. Ποπ!. Η!. Ε. 8πε!!πιιο επ!ιεοτ.

!· Επι! !ο!!!.!!!!!ε 8. Μπι!!! π! Ποει!ιο!!!π !π!!ο. Ποιο. ει!!!εοι·.

·! Μ!! Π!·!ι!!!!!!πε 88. Ποειπο ο! !!!!!!ι!!!!!! !!!οοοι!πε Π!!!·!!.

επ!ιεοτ.

·! Επι! Οο!!!ν!!!!!πε $!!πο!οτιιιι! δω!!! ο! Βοοο!ι! !)!!!.οοππε

Ποτ!!!πο!!ε εο!!εοτ.

!· Ε!ιο Πτοποτ!ιιε Ε. Μιιτ!ο !!ι Ροτ!!οπ !!!!ιοοππε Ποιο.

εο!ιεοτ.

·!· Επο !ο!ι. Ρο!!! 8. Επε!!ιο!ι!! !π!!ο. Ποτ!! !π!!ο Τοπι

π!!!π! Αετ!ππο επ!ιεοτ.

·!· Επο !!!!ιο!ιποε Ε. ΤΙιοο!!οτ! !!!!ιοοππε Ποτ!!. επ!!εοτ.

·!· Επο Βοτπο!·!!πε Ε. Μοτ!ο Νονο !!!!ιοο!!πε Πιιτ!!. εποεοτ.

·!· Επο Πτοποτ!ι!ε Ε. Μοτ!ο !π Αηπ!το !)!!ιοοππε Ποπ!.

επ!!εοτ.

!)!ι!ιιπι !.ει!οτοο! ποτ !ποπππι !!!ονε!ε Ε. !!οι!!!!!ιο Εοο!οε!ο

8π!!!!!ποοπ! , ν!οοπι !!οοπ!!ε Πιιπο!!!!!!τ!!, εοοι!π!!ο !!!. οοο.

Αππο !!οι!!!!!ινι!!. Ροπ!!!!οπ!ιιε νοτο Π!οιποπ!!ε Ρ!ιπο !!!.

οππο πτ!!!!ο.

οιιιινι!!

ΡίοΙτο Ι , το ο ο!!!!!ίοο ι!! Αι·οοτο!ι, τόπποπο Ιο πτοπιοε.ιο,

Μο ιιο!Γ!!!ιπο πτοοοιἰοπ!ο οπο!! /!ι!!ο ιι! οποιοι!!! ο!! θο!ιου!ι θ!

ο πιο! !ποποίοι· .είο!!ιο.ι:!ι ό! !!ο!!ο .πιο πωπω!!! ε! οο

Μπα ο! !!οτο π! ποπππ ο! Ποιιουοει ι! ο!!ειοΙΙο οι Λεω!!!

ο.ιί.ε!οπιο ιιο'.ι!ιο! δω!. ο ι!! πτοιοοάοι·ο ο ροπή!! .οποιο

Μ ποπ|!ο ο !! πιο!!!οιππιο!!!ο α!! ο!!εΙοἰΙ!ιπο , ο ι!! οο!!!!

μπιν!!! Μ!! Μαιου οιιε!ο!!!!!ο.

(!!8!!, '! ίο!!!!τιι!ο).

πι!! Και!! .Δτο!!!ν! ι!! Ποτ!!! οι Τοτ!πο, Ι.!!!. Πιτ., ποπ. 98.

Ε!! !!ο!!!!ο ηπο!! Ρο!τπε Ε!!! ο! !π!!ο!! Ατ!ιοτοο πτοι!!!ε!!

ποιο ο! εο!νοτο οο!πππ! !!!ππο.

!π ποπππ!! !!οι!!!π! !!!!ιοπ. Επο Ρο!!·πε το!! ο! !π!!ο!! Ατ

!ιοτοο ηποο!!!ιπι Βπτοεοπ!ε το!ι!ε ο! !π!!!ο!ε Ατ!ιοτοο οοπ

νοπ!ο οοπεο!!!!π! οοπιππ!ε Ιοπιιο πτο οο!!οπι οο!πππ! ο!

ο!ν!!!πε !!ιπποπε!!ιπε ηπο!! !ο!πιπ !!ο!ι!!!!!!ι οο!!!ππ!ε !!!ππο

ο! ο!ν!πιπ !!ιπποπε!πι!ι ηπο!! !!ο!!!!ππι !π οπτ!!ι οοπεπ!!ιπι

!!ιπποπε!πι!ι !!ο π!οο!!!ε ο! !ιοο ε! Μοτο τοοοπ!!!ε πτο ο!νο

!οπποπε! ποτ τοο!οπο!!ι !ποτ!! οε!οι!επιπ !πο !!ο!ιοτο ποτ

εο!νοτο πι!! !πο!!ο ποτεο!νοι!! εο!!!οο! οππο οι!πο!!!!πι οοπ

ειι!!!!!!ε οο!!ιππ!ε !!ιππο οι!! οοτπ!!! οοτ!!ε ιιππο!!ε νο! πππο!ο

πιο!!!ο!!!!οι!! !ο!!πε !π!το!!ιιε ν!!! τοοο!!ο ηπ! νο! ηπο επο

ο!!!π! ει!!! το!!ποπι πιοπιπ Ατ!ιοτοο ο! ει!! ποοιι!!ειτο πιοπ!π

ηιια!πιπηπο ιπο!!ο πο!. $!νο πο! νοι!!!!!!οπο!π ο!!τιι!οτ!!ιτιιπ!

ι!τ!!ιοο!!!τ!πτπι!! !πιι!οτ!!!τιι!!! π!εοοτ!οτπ!!! !!οτο!!!!οτ!!!!·πιι! νο

π!!!!οπππι νο! ηποοιι!πηπο πο!οε! ο!ιοο8!!!!τ! ηπα! ι!!!ηπ!!!

ποοππ!ο !·οοο!!πι!!!! !π τοππο !π!!ο Ατ!ιοτοο. Ποπ! ι!!ο!!!ο!ο

ω!!! !ε!!πε !π!το!!πε εοπ το!:ο!!ο !!!!`τ!ιεοτ!π!ο ιιιιιιο!ο νο!

π!ιπο!!ε οοιπππ!ε !!!πιιο ν!ο!οπ!οτ εοιι !!!!η!ιο π!ι!!ο π!ο!!ο

ο

(ι) να!. εοπτ. οοι!. Ν.° !:κιιν·.

  

πο!! οι!!οτοι!! οοο ο!!!οτι·! !οο!!!!!ι π!!ο οοπεο!!!!οπ! !ιι!!ι! πι!

!πο!!!ο!!!!οιπ !πε!πε τοοο!!ο ει!!! !π!.το!!πε το!!!!οι!!!!!!ι! ο! πο!!

!!!!!οιο!!!!οιιι πππο!ο νο! !!!!ιιο!!ε !π!”τ!!εοτ!π!!ε οο!!ε!!!!!!ιι ο!

α!!π!οτ!π!!ι πιο ποεεο πτο!!!!!!ο. Α!! ο!!!πε το! οοο!!τιπ!!

!!οποπι ο! εοοιιτ!!!!!ο!π οπο !πεο Ρ. το!! ο! !π!!ο!! Ατ!ιοτο!!

!πτιι!!ο !π ποτεοπο πιο!! πο! ποπππ! ππο!!! ε!πο ι“το!!!!ο ο!

!!!ιεηπο ι!!!ο !!!!!!ο !ποοι!!ο οπιπ οτο!ι!!!π!εοοπο η!!! οι!! !π

!π!!ο πιο!! ο! οππι !!!!!!!!!!!!!!ε ο! οο!!! πτ!οτ!!!!ιε ο! οππι

οι!!!!!!ιι!ε !!!!οτ!ε ο! οππι εοτν!ε οοπ!!οι!ο!ε !οττο !π!!ο Ατ

!!0ι!ιο ο! οπο! ο!!ιιι!!!!!ε ν!!εειι!!!ε !πο!ε ηιιοε !ιι!.!!οο πιοο!!!

οι οπο!! !!!!!!!!οτο !!ο!ποοπε οπο!! οπ!!ι!ο πτοεοτ!π!!! ο! ει!!!

εοτ!π!ι! ο!!εοτν!!!!!!!!πε ο! ο!!εο!·νιιτ! !πο!οι!!πε !ιι!!ι!!!! νο! !!!

8!!!!ε οο!πππ!!! !π!!ο!! εοπ πτοοπτ!!!οι·! νο! πτοοπτ!!!οτ!!!πε

ο!πε!!!!!!ι οο!πιιιι!ε ηπ! ο!!!ε!οτ!! π! Ατ!ιοτοπ πιο οο!!!ποτο

!!!πι!! !π!το!!!!!!! ν!!! !!!ο!!! τοοο!!!!ι!! η!!! ν!!! ηπο οι!! πιο

εοτ!π!!! ν!!! επΙιεοτ!π!!!. Ε! ε! οπο !ιι!!ι!!!! !!!!ηιιοπι οι! πιο!!!

το!! εο!ο!!!ο !!!οοτο!!! ο! π! ει!πτπ ο! εο!!!πε !οο!!!!τ ποι· οι!!

π!!ι ιιοπ !ι!!οποοτο!!! ηπο!! οοπ!το. οο!!!ι!πο !ιι!!ι!!! πο!! οο!!!τε

!!!οε ηπ! πιο οο!πππ! !!!ππο νοπ!τοπ! οοπε!!!π!!! οοο !ιι!

!π!οτ!π!!! !ιι!!ι! !!!!τοπ! Η!! η!!! !!!!'!·!!εοι·!π!! εππ! ηποε οο!!

νοιι!ο ι!!! !!!ο!οι!!!ππ! !ποπ!!ι π!!ο ειιοτιι!!!οπιπιπ. !πει!ποτ οι!

!!ο!πε το! ι!!ο.!οτο!!ι οο!!!!τπ!!!!!οποπι ο! εοοπτ!!!!!οιιι απ!!!

ο!!ε!τπ!!! Αεοπ!ε π! π!πι!οτο !π π!!!πο ο! π! ποιοε!!!!ο Μπι!!!

νο! !οι;!!!οι·πιπ οοπιιιι!!ε !π!!ο!! ηπ! ο!! !ιοο εποο!!!!!!οι νοπ!το!!!

π! ηπο ο!!ε!ο!!ο Αεοπ!ε οι!!ε!οι·ο !!ο!ιοοπι πτο οποιο!!! !πε!!ιε

ο!ιε!ο!!! εοπ!οπι εοτν!οπ!οε !!!!!ποπεοε ο! οππο οπε!ο!!ππι!ε

η!!οε εοτν!ο!!!οε ο! ηπο!!! οιιε!ο!!!!πππι ποοοι!!!ο ο! !!!!!ιο ο!ε

ποπππ!!! επ!!!ο!οπ!ο!!! ι!!! οππο !π ποπππ! ι!!! πιο!! !!ιο!!!ο!!!!ο.

Ε! !!οο απο!!! !π!“τ!!εοτ!π!!! ο!ιεοτνιι!!ο οππι οιι!!!!!!πε !π!!ο

εοτ!π!!ε !!οπι!π!!ιιιε πιοο !οττο .!τ!ιοτοο ε!πο !!·!!π!!ο ο! π!!εηπο

π!!ο !!ο!ο ηποπεηιιο !π!τοεοτ!π!π!!ι !!ο!!!!!!!!! !ειιιποπεο πιο!!!

ποτεο!!ι!ππι ηπο !!ο!!!!ο εο!π!ο οππι!!! οοιιει!!!!!πε !!!πποπεοε

!οπο!!π!πτ το!!!!οτο !π!τι!εοτ!π!ππι ο!!ε!τοπι Λεω!!! !π!ο!ι! ει!!!

ποιο!!! πιοο οι!! πιο!!! οι!! οοτ!ο πιοο οππο!!! οο! !!οο !!ο

οτονοτο ο! πο!! πι!! οο!!!!!ο!οπο ε! !!!ο!! οοε!τι!!!! οπι!!!ο

το!πτ !π !τοπ!!ο ο!!ε!ο!!!!π! ο! εοτν!οπ!ππ! !οπποπε!πτ!! νο!

!!!!οπ!πε εοπ !!!!ηποτπιπ !!οπι!πππ! !!ιπποπε!πιπ ηπ! οτοπ! !ι!

!!!ο οιιε!το ηπο!! ε! ποπ !!π!!!!οτο!πτ !ο!!!οτ !οπ!ο π!πε !ο

πο!!π!πτ !π!τ!!εοτ!π!! οοπει!!!ι!ιιε !!ο οο!!ιιιπ! !π!!ο!! το!!!!οτο

!π!!ι! νο! !π!τ!ιεοτ!π!!ε !!!ο!! οι!ε!τππι ποε! εο!π!ππ! !!ο!!!!!!!!!

π! πτα!!ο!ππ! !!ε!. Ρτο!οτο!ι ηπ!!! νο!ο απο! νοεε!!!!πε

ο! ο!ν!ε !οπι!οπε!ε !!!!!ιο !!οι!!!πο οτο!ι!ορ!εοοπο !!!πι!οι!ε!

!!!!ο!!ι οπτ!!ιι!! !π !!!!·τι! πιο!! Ατ!ιοτοο απ!! !ο!!!!οι!! εοτν!ε

ο! οπιπ πω!!! ποεεοεε!ο!ιο ηπο!!ε οε! Π!!! οο!!!! ηι!πιπ !ιο!ιο!

Π!! !π Λτ!ιοτοο !!το!!!!!π!εοοπιιε π!εοππε. Ε! οππο !π οοο!

πιιοπιι !!ιπποπε! !ιπππο!!πι !!!!!·ι!ε ηπ!ιιηπο!!!!!!!!. !!ιππο!ιε!ε

πιοποιο !!ο !!!ο!! ιιιο!!!!!!ο!ο ηποπεηπο !π!`τοεοτ!π!ππ! !!ο!!!!π!!ι

πιο!!! εο!π!π!π. ηπο !!ο!!!!ο εο!π!ο !!!ι!ιο ε!!!ι!!!!οτ !ιπππο!!!!ι

!π ο!ι!!ο!π οοιπποεπι! !!!ιτοε οοπ!πιπ ο!πε!!ο!π. !!!!!π ε! ηπ!ε

ο!ν!ε !!!πποπε!ε !π !οττ!! πιο!! Ατ!!οτοο !ποτ!ο!πτ ποπ !!!!!ιοπιπ

!!!!ηπιιιπ πο!οε!ο!ο!!! !π επ!ε !!ο!!!ε !ιοο οι! !!!ο ο!!ηι!!!! ν!!!

!οπ!οι· !π!!ο ππ!οιππι !!πο οππο!!! πω!!! ο!πε !!!ο οο! !!ο!ο

ε!ιινοτ!!. Ε! ε! ποο!!!οτο! ηπα! ποπ οοο!!οτο! !οε!!!!πο!!!οπι

οοπεοπππ!ποπε ν!!! πτο!!!!ππε ο!πε οππο!!! Η!!! απο!. Πο!!!

!!!!!!ο οο!πππ! !!ιππο !π ποτ!π ηπ! !!!ο!!!!τ ποτ!πε Ιοππο!!ε!ε

ηπ! οε! !π Ατ!επιπο !ιι!!ι!!!! !!ιπ!!!!π ηπο οπο!! εο!!!ο!!!! οι!

!!!!!τ!ο!!π!!!ιε !!!! οοπ!π!!! !!!!!οποε οοι!! οπτ!!!!πε επ!ε οοπνο

π!οπ!!!ι!!ε. Ε! ε! !πε! !!ιπποπεοε !π!πο!!·!!νοτ!π! ο !!οπ!!πο

οποε!ο!!οο π! !!!!!ια!π! οοο!οε!!ιπ! !!!! !π !!!ο ποτ!π. οπο οπο!!

ο!ε !!ιπ!!ιπι !οττ!!ιπ π! οο!!οπι ποι·!π ηπο !!!!·π!· ε!!!!!ο!!!! α!

Π?

/

Ι
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!ε!!!!εε!!!!ε!!! !!!επ! εεε!εε!ει!! επ!!! ε!!!!!!ε!!!! ε! επ!!! !!ο!!!!

!!πε ε! επ!!! επ!!ε εεεε!!!!!!!ε ε! ε!ε!!εο!π!!! !ρε!ι!ε εεε!εε!ε.

Ε! !!ε!!ο !!!! εεε!εε!ε !ε!!!επ! ροεεεεε!!!!!ε!!! π!!!!ε ρεεε!! !!ε

!!ε!ε ν!ε!π!!! ε! νεε!!!π!!! πππε εεεε!!!οε επ!!! !!!ε!!εο ε!

επ!!! εε!ν!ε!!!ε επο.

Α!!!!ο !!ο!!!!!!! π. ε. !!!!!!ν!!!!. !!!!!!ε!ο!!ε εε!!!ε. 8ερ!!!!!!!

γ!!πε !ε!!!!!ε!!!.

!!ε!! Α!!ο Ρ!εεε!!!!!!πε !!ο!ε!!πε εεε!! ρε!ε!!! ρ!ερ!!ε!!ε

!!πο ε!!ε!!!ρ!ε ρ!ο!!!π!ε εε!!ρ!ε !!ε!!εε!!ρε! ε! ε!!ε!!!ρ!!!!εεν!

ε!! επ!ε!!!!ε!ε ρπ!!!!ε!ε ρ!!!!!π!!! οπο!π!!! εε!!ρ!ππ! ίπ!! π!ε!!π

Ρε!!! Ρεοε!!! !!ε!!εε!!ε!!! !!ο!!!!!!! Ρε!!! !·ε,ε!ε ε! !π!!!ε!ε Α!

!!ο!εε ε!!εοπε π!!ο ε!ε!!!ο ε!!ε!π!!! νε!ο ε!!ε!!!ρ!π!!! ε!ε!

ρ!π!!!!!εο ε!ε!!!ε!π!!! ε!!!!!!ο Ρε!!! !εο!ε ε! !π!!!ε!ε Α!!!ο!εε

!!! οπο!π!!! ε!ε! εεπ!ρ!ε ε!! π!!ε ρε!!ε ν!!!ε!,!ο ν!!!!!ε εε

!!ε!!!!ε !!! εε!!!ε!!!ε !ε!!ε!!!!ε !!! !!ε!!!!ε !!εεπ!π!!! ε!νε ν!!8επ!

επ!!! ε!πεε !!! ε!!!!!!!!!!ε!ε !!! επ!πε ε!!επ!!!εε!!ρ!!ο!!ε ε!ε!

απ!! Μ!!! !!ποε ε!!επ!οε ε! !!!!ε!ε !ε!εε. Ρε!!πε Ιπ!!ε!!

Α!νο!ε!!ε!ε.· ε!! ε!!ε!ε οποοπε ρε!!ε !!!ε!! ε!ο!!!! ε!ει!! !!!

!!!ε!!!!! !ρε!!!ε ε!!!!!!! !!!!ε!ε !ε!εε. Απ!!ο Βο!!!!!!! !!!.ε.!.!!!!!!ν!.

Με!!εε Με!ο. !!! επ!πε ε!!επ!!!εε!!ρ!!ο!!ε ε!ε! απ!! ε!!!!!!!!ε!

ε! !!!!ε!ε !ε!εε. Ρ!!!!ε!ρ!π!!! Βε,ε!!! !π!!!ε!ε Ρε!!! Α!νο!ε!!ε!ε.

ε!επ! ε!ε ρε! στου!!! ν!!!! ε! !εο! !!!!!!! ε!!!!!!ο νε! !!!!!!!!!π!ο

ρ!ε!ε! ίο!!ε !!!ε!ε!!! νε! ε!!!ε!!επ! !!!π!π!!! εε!! ρπ!!ε!π!!! ε!

!!οε εεπεε ε!!!εν!ε!!!!!!!ε εε!! !!!ε!!ο!!ε !εε!π!ε !!!π!οε εε!!!εε!

!π !!!ε!εε νε! !!!ε!εε !!! !!!π!οε ρε!!!!π!επ!!ο ε!! ο!!ε ε!!ε!!!ρ!ε

εο!!ο!!!!!·ε!!!!ε !πεεπ !!ο!!!!!!! Ρεοο!ο!! Πεπειο!!!ε !!ε ί!!!!ε!!!!!!!

!εππε!!ε!π!!! ρο!εε!ε!!ε επ!!εε!!ρε! ε! !ε!!π!!! !!! ρπ!!!!εε!π

!”ο!!!!ε!!!.

!!ΧΧ!Χ !!!.

Μεο!ο Ζεεε!ι!!!!!!ε, ρ!!!ε!!!!!!ο!ε !!! Ρ!ε!!!! Ι ο!!!!!!ε!! ε !ε

!!! !!!!!!!!ε!ι, μα!!! ο !!! δ!!! Με!!! !! ο!!!!!!!!!ε!!!ο !!! [ε

!!ε!!!! α! εο!!!!!!!ε !!! (!ε!!!!!!!!.

(!!89, θ!! ερ!!!ε).

Π!!! !!!!8!! Λ!ε!!!ν! !!! Ω!!!!ε !!! Το!!π!!, ω!. Ι!!!·., !.1ο!!.Α.ίο!. 108.

!π !!ο!!!!!!ε Β!!!!!!!!! ε!!!ε!!. Εεε Ν!εο!ε !.εεε!!πρ!!εε !π!ο

ε!! εεπε!ε !!ε! ενε!!εε!!ε επρε! ε!!!!!!ε!!! !!ο!!!!!!! Ρε!!!, !!ε!

ε!ε!!ε Α!!!ο!·ε!!ε!ε !π!!!ε!ε ε! !ε!,!!ε, !ε!!!οπε!!! ε!πε ερεε!ε!!ε

!!π!!!!πε, ε! !!ε ε!πε ερεε!ε!! !!!ει!!!ε!!!, οπο!! !ρεε ε!!!ο!!ο

!ε!!ε!!!!π! !π!ε!!!ε!!!ο ε!!!!ου!!!!!!ε !!!!!!!ε!ιε!ε θ), οπε εε! ε!

Με!!! !!ε!πεερε, πεοπε !!!! ε!!!!ε!!!π!!! ν!!ε επε !!!ε!!! ,· εε

επ!!!!π!!! οπο!! !!! !ρε!! Μου!!!) ε!!!ε!!!!ε!ππ! εε!, ε! !πε!!!

ρε! ε!!!ε!!!!ε!οτεε !ε!!πε!!εεε ε!!!8π!!ε ε!!!!!ε, ε! οπο!! ε!!!

!ρεε !!!!! !!ε!πεερε νε!ε!! ε! !!!!ε!!ε εο!ππ!!! !ε!!πε ε!επ!

!!!!ππε νεεεε!!πε !!ο!!!!!!ο επο, εε!νε !!ο!!!!!!! Ρερε !!!!ε!!!ε!ε.

!!!!ο ε!!ε!!! οπο!! ερεε!ε!ε !!!επ!!ε!π!!! !!!!!!! !εε!! !ρεε !π!!ε!!,

οπο!! !!εε !π!επ!ε!!!ε ε! εο!!!ρεο!!ε ε! !!!!ε!!!ε!!ε επρε! ε!!!

!!!ε!!! ε!!ε!!! !π!ε!ε!!! !ε!!πε, ε! !!!ε!!!!ε!π!!! !!!π!! ροε!εε !!π!!ο

!!!!!!!ο !ενοεεν!!. !!ε!!! !π!ο οπο!! !ρεε !ε!! ε!! εε!!ε!ε !!ε!

ενε!!8ε!!ε ε! ο!!εε!νε!ε ε! ε!!!!!ρ!ε!ε !π!εν!!, οπε!!!ε!!!!!ο!!π!π

!!! επ!ε!!!!εο εε!!ρ!ο οπο!! νο!!!ε !!ε!!!!!! ε!ε!!!ο επο ρ!π!!!!!εο

!ο!!οτε!ο,·ε! !!!ν!εο ρε! Α. Β. Π. Β. εο!!!!!!ε!!ι!, !!! οπο

(1) πω!! πω!!! ε!!!ε!!!πεπιε ε !!ε! εο!ππ!!!! !!! Πε!!!!νε.

(Θ) !!!!!!ν!; εεε!!! π!!! !!!!!ο, !!! επ! ε! εε!!νενε!!ο ο ε! !ε!!!ε!!ενε!!!!

!!!!! !!!!!

επ!!! !!!!εε ν!ε!!!!! ε! εε!! εε!!ρ!π!ε, ρ!ε!ε! Α. Β. (Σ. Β., ε!

ε!!εερ!ε ρ!!!!!ε !!!!εε !εε!ε ρε! !!!ε!ο!εε !!!!ε!εε, οπε !!!ε!ρ!!

!!! !!ο!!!!!ιε Βο!!!!!!!, ε! π!!!!!!ε οπε !πε!ρ!! Απο!! Βο!!!!!!!(8),

εκεερ!ο οπο!! !!!! εε!!ρ!π!!! εε! !!ε νεεεε!!!ε, οπο!! πο!! !π

!εν!! (ε). Δε!!! επ!!! !!εε !ε!!πε !!! εεε!εε!ε $ε!!ε!! !!επ!·ε!!!!!

!!! ρπ!!!!εο ρε!!ε!!!επ!ο, εεε!! !!ο!!!!!!!εε πε!!ν!!ε!!ε π!!!!εε!!!!ο

εε!!!εε!!!!ο οε!πεεεε!π!ο πππο, !!!!!!ε!!ο!!ε νι, εεεπ!!!!ο !!ε

!ε!!!!εε !!!επ!!.

Εεε Ψ!!!!ε!!!!πε (!ε!!!!ε ρ!!Ιϋ (5) !!ο!ε!!πε !οοε!πε εε!!ρε!.

(!ΧΧΧ !!!.

!!!!ο !!! !·ίε!ευ!!!!ε!!!!! !!! Ρ!ε!!!! Ι !·ε ε οί!!!!!σε !!! ΜΜΜ!

κά!!! ε!!!!!!!!!ια!!!!ι !!ε! εο!ππ!!!! !!! δωσει!.

(!!89, 30 ερ!!!ε).

!!ε! Βεο!! Α!·ε!!!ν! !!! @Με !!! Το!!!!!!, ω!. Απ., με. 97 ν.

!!! !!ο!!!!!!ε !)ο!!!!!!! ε!!!ε!!. Νοε !ε!!πε εοπεπ!εε !!ε εο

π!π!!!, ν!!!!ε!π!πε Ε!!!!!!!εεπε, θπ!!!ε!!!!πε !!ε!!!πε, Ν!εο!οεπε

!!ε !!Ιε!·!, Ο!!ο !!! Ν!ε!ο, ε! !!!π!!!ο !!ε $ρ!!!π!ε, ρτο πο!!!ε

ε! εοε!!ε !!οε!!!ε Βο!!οε!!ο !!ε !!!επ!ο, Β!εεε!ε, ε! Ρ!εε!!!!!!ο

ε!!εε!!!!!!πε, !εε!ρ!!!!πε !!! εο!!!ρεο!!ε!!! !εππεπεε!!! ε! !!!!ε

!!!ε!ε!!! εο!!!π!!!ε !ε!!πε Ρε!!π!!! !!ε! 8!ε!!ε Α!!!ο!ε!!εε!!!

!εεε!!! ε! !π!!!εε!!! !!!!π!!! οπο!!!!ε!!! Βε!εεο!!!ε !π!!!ε!ε ε!

!εο!ε Α!!!ο!εε ρε! !!! Ν!εο!ε!!! !.εεε!!πρ!!εε !!ο!!!!ε!!! ἱε

!!πε!!εε!!! ε!πε!!! ερεε!ε!επ! !!!!εεπ!!! ε! ρ!οεπ!ε!ο!·ε!!! ε!πε,

ο!!! ε!πε π!εε ε! !!ε ε!πε ερεε!ε!! !!!ε!!!!ε!ο !!! ρπ!!!!εο ρε!

!επ!ε!!!ο !ε!!πε !ρεε!!! !ε!!πε!!εε!!! εο!!!ρε!!!!ε!!! εἱεπ! !!! !!!επ!

!!!!!ε !εε!ο εε!!ρ!!!!!! ε! ε!!!ε!!!!ε!π!!! εε!, πε! !πε!·!!, ε! !!

!!ε!!!ε!ε!π εο!ππ!!! !ε!!πε επρε! εο!ππ!!!! ε!πε !π!εε!!, εε!πε

!!ο!!!!!!! Ρερε !!!!ε!!!ε!ε, ρ!οι!!!!!!!!!πε !!εοπε !!!!! ε!πε!!ε!!!

!·ε!!!ε ρ!οεπ!ε!ο!!, ε! ε!! εε!!ε!ε !!ε! επε!!εε!!ε !π!ε!!!πε,

οπο!! ρε! ε!!!εε!!ε!ο!εε !!!επ!π!!! !εε!ε!!!πε εο!!οεε!! ε! εε!!!!!,

!!! !!!επ! εο!!επ!π!!! εο!!!π!!!ε ε! ρ!εε!!ο!π!!! ε!οπε εο!!!ρεο!!ε,

οπο!! εο!!επ!εε Ιε!!πε, ο!!! !!ε!!!εερε ρ!ο !ε!προ!ε ίπε!!!!!,

ε! ρορπ!πε !ε!!πεπε!ε !ρεπ!!! Ρε!!π!!! ποε!!! ε!πε!!! !ε!!πε!!

εε!!! !!ε!!ε!!!!!!!, ε! εο!!!π!!!ε !ε!!πε πεεεε!!π!!! !ε!!ε!!π!!!,

οπε!!!!!!π οπε ε! !ρεε εο!!πε!!!! ε! εεεεεπ!επ!! εοπεπ!!!!πε

ε! εο!ππ!!! Ιε!!πε !!!!εε!πε!!!!, ε! ε!!!!!!ρ!ε!!!! ε!!!!!! !!! επ!ε!!

!!ε!ε εε!!ρ!!ε, ε!πε ρ!π!!!!!εο ε!!!!!!ο εο!!ο!!ο!ε!!ε !!!!!ε !εε!!ε

ε! !εε!ε!!!!!ε εο!!!ρ!ε!!ε!!επ!!! εε!, ε! !!!ε!!!. !!ε!!! ε!!!!!!! !!!ο!!ο

!!!!!ε!π!!ε ροε! ποε εοπεπ!!!!πε !!οε !!!ε!!! ε!! ε!ε ε!!!ε !!επ!!ε

ο!!εε!πε!!!!π!!! επ!! !!ε!!!!ο !π!ε!!!ε!!!! !ε!!!!ε!!!πε !!! εε!!ρ!!ε,

ε! οπο!! !!!!!ε ε!!οε επεεε!!ε!!!εε ε!!!!ευ!εε !!!!!ε!!! επ!! !!ε!!!!!!

!π!ε!!!ε!!!! !!!!!ε εο!!ε!!!!!Βε!!!, ε! !ρε! ε!!!!ε, ε! ε!ε !!ε!!!εερε

ρε! !ε!!!ρο!!ε επεεεεε!ο!!ε!!!. Ι!εε !!ε ε!επ! ρ!ε!!!ε!π!!! εε!

εεε!!! εε!!ε!!ε επε!!!!ε!!!ε !π!επε!π!!! Ψ!!ε!!!!πε Ε!!!!!!!εεπε,

Ψ!!ε!!!!πε Πε!!!πε, !!!εο!επε !!ε !!!ε!!, Ο!!ο !!ε Με!!! (!!!!!!ο

οποοπε 5ρ!!!π!ε εοπεπ!εε ε!!!!!π!!!ε ρε! !!ο!!ε!!! Με!!! ο!!

εε!πε!ε, ε! πο!! εο!!!!επε!!!!ε. Ιε!!πε !!! εεε!εε!ε 8ε!!ε!! !!!ε

!ε!!!!! !!! ρ!!!!!!εο ρε!!ε!!!ε!!!!!, επι!!! !!!!!!!!!!!εε !!ε!!π!!ε!!ε

(3) ο!!! !!!!!!εε!ο ε ε!!!!!ρε!!!!!οεε!!!ε!!!ε !!εεε!!!!!! !'ε!!!! !!!!! επι!!!

!!!ε!!!ο !!!!!! Ρ!ε!!!! Ι !ε !!! Α!!!!!!!!ε ενεε ο!!! ρ!εε!ε!!!, ε !!! επ! !! !!!

!π! ρ!οεπ!ε!!!!ε Ν!ε!!!ε Ι.εεεε!!!!πε εο!!εε!;!!ενε ε! ε!!πε!!!! !!ε! εο!!!π!!ε

!!! Πε!!ο!!ε !!! εορ!ε επ!ε!!!!εε.

(ε) 5! πο!!! , ε!!ε πε!!'ε!!ο !!ε! ε!π!ε!!!ε!!!!! ρ!εε!ε!ο !!ε! !ε !!! Α!

!!ο!εε, οο!! πο!! ενο!! !!!!!!ε!!! ρε' επο! νεεεε!!!.

(δ) Ρ!!!!!, ε!!!!!εν!ε!π!ε !!! !!!ι!!!!!!.



ΠΕΒ ΒΕΟΟΕθ κιτ. 267

ιπι!Ιοοιιιιο οοριοειιπο οοιροποοιιππιιοιιο, ιιιπιοιοπο οοιιιο,

εοοπρπο οοιοπποε ιροπιι.

Εφ ΕΙΙιοΙιππο (πποο ροΙΙιι ποπιιιπο ι°088Ιιιε οοτιρει.

@ο Απο ΡΙοοοριιπρο ποπιιιπο οοοτι ρο.ιοπι ιιοο οποιο

ριπιιι ιτοροοτιρει οι οιιοριριιιιοορι επι οριοπιιοο ρριιιιοο

ιροπρ ορορποιιι πιιοιππ ΠοΙιρο ροιιι ποιοτιι οοτιριο οιορι .

ιο ου ριπι οι Ιοοι, ιιιοιιιι οππιιο ποι ποριριο, ρτοιοι· Ιοτιο

Ιιποιοιιι πο! οιιιοιιοιπ, ιιιπΙριπ οορ ρρροιρρι οι πρι: οοπεο `

οιιτοπιοιιοπιο πο! πιοιιοτιο Ιοοιπτο, ιιιπΙοο ιπ ιιιιοτοιπ πο!

ιιιιοτειο ιιι ιιιρΙοο ροτριπιορπο, οπ οροπ οιιοιπρΙππι οοτιο

Ιιοτορππιπ ιρειοπ ποριιρι ΡοΒοιοτι Εμποριο πο Πιτοτπιρο

ιοπροροιο ροιοοιοιιε επιιοοτιρει. Ει. οτοι πιοιπιπ οριοπιιοριιι

πιπιοπιρ ο!ι πιο ροτ οιίοΙιοιππι πι ορροτιπο ροιοι ιπ ππο

οιιιοπιιοι ρτοποιοιι.

(ΠΟΠΗ ".

Ρίοιτο Ι, ιο ο _οίρπίοο οι Λι·Ιιοτοα ποιιο, ο ρι·οιιιοΙΙο ροοπτο

οπιτρπΙσροπιο, οι! ιιι ροιροιπο, Ια :ποιιο οι πιο παπί

απο οακοιιιοα οι δ. @απο οι θοποπο.

(ιι89, 29 ιποοοιο).

ΒοΙΓΑτοιιινιο ποιιο Οοιιοπτοιο πι 8. Ι.οτοπιο πι @οποιοι ,

Πρ. Ρ. Α. Π." Η).

Ποποιιο.

ιιι ποιπιπο Ι)οιριπι οπιοπ. Ει;ο Ροιτρο τοπ οι ιπποιι Αι·

Ιιοι·οοο 'ποιιο ο οοιπιιιοο Ε. Ι.ορτοπιιι ρτο προοποορο οπρο

ΙἰΙιτοο νιοιπιι Ιοπροο πιοποιοο ροτ ιπο οι ροτ ιποοε Βοο

τοποε ιο ροτροιππιπ, οι Μο ιππο ρτο οοποιιιο το τροπο

πποο, οι πο οριιιοοριε πιοιο, οριο ιειρπι οοριοπιρρι ιιινοπιο

Νιοοιο Ι.οοορπιο Ιοδοιπιπ ιορροπ. Ποοο οιιιιιιο ιρτονι ο

ποιο οιροπΙιε οππιο, οι εππι ιοειοο Π). Μοτιοπρο Ζοτοοιιι

οριοοορπο ΤοτοΙΙιοποιο, οι Π. Ποπιιιοπιιο Βοιο οριεοορπο

ΠοοΠοποιο, οι Π. Βοτιποιοιππιοορο οιιιιοε θ. Νιοοιοι, οι πο

ιπιπο Βοριοεπιορο ρτιοτι πο Βοποτοοιο οι ποπιιιπο Μοτι Ιο

προπ. Βππο οτιποπι.οτι Θ. Μοτιοο πο Ατιοιοπο πιοιοτι.

Ει οριο Ροιτρο Ροροπρε οοποοΙΙοτιπο Π. πιο τοπιο οι

ιππιοιο Ατιιοτοοο τι οοπο οοτιπΙοπι οοτιροι, οοιιιιτιρονι,

οι ποπι ροτ ροτοΙιρΙο ιρειρο Ροιτρο τοπ οι ιπποιι Ατιιοτοοο,

οι ιιι ρτοοεοπιιο. πιο ιοειιιιρε οι ρτο ιπορποιο ιροιπο ιρ

πἰοιο Ατιιοτοοο ριπιπΙιο Επιιοτο πο ΙιπΙΙο οιρε. Ροιτρο τοι

οι ιππο:: Ατιιοτοοο ιιρΙΙοτο ι`οοι. Αππο Βοιπιπι ροι.τικιιιιι.

ιππιοιιοπο κι. οροτιο ιιοιοππ. ιπριι.

ΠΟΠΗ! *ί

Ρίο!ιο Ι, το ο ρίππίοο οι Διοοι·οο, ιἰιιιιοι›π οοΙ ρι·οοοιιΙο

οΙΙο Ισ ρι·οοιοοσο οι [απο πΙ οοιιιπρο οι Ποιιοπο σοπ

Ισ ριοοοπορι·ί οοποοποίοπί τΙοΙ 29 ιιιπροιο Ν88 ο· ο [το

Μαιο ιΙ8θ ω.

(ΙΙΙ89,·29Μι Βοοιι Ατοιιινι πι £οι·ιο πι `Τοτιπο, πιο. πιο., [πιο. 98.

ιιι ποπιιπο Ποιπιπι οιοοιι. @ο Ροιτρε τα οι ιπποιι Ατ

Ιιοτοποιε οροπποπι Βοτοοοριε τοπιο πιο” οι ιππιοιο Αιιιοτοο

μ; ντιπ. 5ορτ.οοτι. πι· ορια · ο οιιιινιιι ·.

οοπροριο ιιοπεριοιρι οοιπιιπιοΙοπιιο ρι·ο οοπορι οοριπρι οι

οιιιιιιιιιι ιοπροροιπρο οποπ ιοιππιζιιοπιιπιποοριπριο προορι

πο: οι οιπιπιιι ιοπροροιππι πο ριοοιιιο-οι πια: οι Ιροτο ιο

οοριπο ρτο ιππο ιοπροιιοι ροι τοιιοιιοπι πιο-ιι οοιοποπιπ πιο

ποποτο ροτοοιροι·ο, πρ τροπο ροτεοιροπι, οοιιιοοι ποιιο οπ

προιιιπ οοποπΙιιιρο Ιοριιο οριοοτρπι οοτιιο πρπιιιο ποι πρποιο

ιροπιοιοιορι ιππο ιιιιτοιιρο, εορ τοοοιι.ο, ορι πο! ορο προ

οιοι ω· τοοριιιιι πιοπρι Ατιιοτοο, οι οπροοπιιοτο ιρορρι

οροοριποπο τροπο ποι, προ ροτ ιορπιιιοποπι οπτοιοι·ιοτρπι,

οτιποριοτιοτριπ,· ιποιοτιοτπιπ, ριοοοι·ιοτρπι, ιιοτΙειτοι·ιοιππι,

νοποιιοπριρ πο! οροορριορο ιποπο ροιοει οιιοοοιιοτι, οποπ

οΙιοποπ ροοορπιο τοοοΙΙιροιπ ιιι τοπιο ιποο Ατιιοτοο. Ει

ποιο πιοπιοιοιοπι ιοιιρο ιππ·οιιρο οορ οοιιοοιο ιειιπο ποππο

πο! πρπιιιο οοιπππιο ιοπποποιο πιοιοριοτ, οορ οιιορο ιιιοπο

ποπ οπιιοτοπι πο οριοττι ιοοιορι ορι οοποοπιιοπι ιριιιιο ω

ιποπιοιοιοιπ ιρειρε οοΙΙοοιο οορ ιριτοιιρε τοιιπορποπι οι ποπ

οριοτοππορι πρποιο ποι πρπιιιο ιρειρε οοποπιππι οι οποι

Ιιρρι ριοριοτοο πιο ρτοοιοπο. Ει ποιιο ιπ οοιπροτιπιο Ιο

ππορει οπρποπιπ ποιοι-ι οπιποποοιπιο ιοπποποιο πιοποιο το

ριορ πιοπιοιοιο οποποορο ιοιπιπ ποιιιιπιπ ειπο ποιοι εο

Ιριο πιοτιπτ. Ι,)ρο ποππο εοΙριο ποιιο οιπιιιιιοτ οππποπρι

ιρ οοποιρ οοριροδριο ιοπροποι Ιπιτοο οοριπιπ οιποποιπ ιο

ιιροποιο ιροποιο. Μπι ποιιο οοπιππι ιοππορει ιρ ροτιπ ορι

οπο” ροτιπο ιορποποιο ορι οοι ιιι Αιιειοοπο Ιοπιοπι Ιοτ

τοιπ ορο Ιοτο;ο οριιιοιοο οπ ιοιιιιοοιιποε ιπι οοπιπιπ ΙιπιοΒοο

οπιρ οριο οορροπιοπιιιιρο ορτιιο. ιιι οι ιροι Ιορροποοε ιπι

ροιτοποτιπι ο ποπιιρο ΑροεποΙιοο πι ποροοπι οοοιοοιορι ιπι

ιιι πιο ροτιρ ορο ποιιο οιε ιοπιορι ιοττοπι ιιι οοποιπ ροτιπ

ορο Ιοτοο οριἱοιοι οπ ίορτιοοπποπι ιιιοιπ οοοιοοιοπι ορπι

οιριιιοτιο οι οριπ ποιππιπο, οι οριο οπιιο οοοοτποιιο οι

οΙοτιοοτριιι ιρειπε οοοΙοοιο. Ετ ποιιο πρ οοοΙοοιο ιοπιοιπ

ροεοοοειοιιορι πππο ροοοιι ιιοΙιοτο νιοιπιπ οι. νοεπιππι πππε

οοοοτποο, οριο οιοτιοο οι οοτριοριο προ. Ρι·οιοτοο οριο. νοΙο

οιιιοι ροοεοιΙρε οι οιριε ιοιιροποιο ποιιο ποριιιιο οτοιιιορι

εοορο ιοπποποι πιω ορτιοιιι ιιι ιοττο ιποο Αι·ιιοτοο οριο

ιοιιποιπ οοτριο οι οπρι ιοριο ροοοοεοιοπο οροιιε πιο ορτιο

οποιπ ιιοΙιοι ιπι ιπ Λιιιοτοο οτοιιιοριεοορρο ριεοπρε. Μπι

οι οριο οιπιε ιοπποποιο ιιι ιοττο πιοο Ατι;ιοτοο ιιιοι·ιοιπτ,

ιιοπ ιιοιιοοιρ οΙιοποπι ροΙοοιοιοπι ιπ οριο οποιο, ποο οι οιο

οιιοριπ πιοΙοπιοτ πιο οριοτοπι, ιιππιο ΙιοΒοοι οοπο οριο

πιο ορι ποιοοιοποτιι.. Ει οι οοοιποτιι οροπ ποπ οοπποιιι ιοοιο

ιποριπιπ οοποοπιιριποιιο πο! ρι·ο ποιποπ οιπο ιιοποοπι πιο

οοπο. Απ οριπιπιπ ιιοιιιιπ οοπιιτιιιοιιοιιοιπ ορο Ροιτρο τοπ

οι ιπποιι Αιιιοτοο ιρτο οπ οοποιο Βοι οροποοιιο ιρ ροτ

εοποιπ πιοοιπ οποπ ρτο οοπο ππο ειπο ποππο οι οιιοοπο

ππο ιποιο ιροοριο οπιπιο οπο οπρτο οοτιριο οπιιι οποιοι

πο!ιο οι οπιπιριοπο. Ρτοιοτοο οποιο ιπτοτο οτοιιιοριοοορπρι

οι οριεοοροο οι οιπιοιοο ρτιοτοε ιιιιοι·οο οι οοτροο οοριιο

ποοε Ατιιοτοποιε ιρπιοοιπε οποπ οκ ροτιο οπο οοπποπιιο

ποιπ οοπο οποοτνοιιππι οι ιππο ποππο οροτοπι οι ειρπιππι
η οπιιιοιιππι, οποπ ιπποιι οοπροπιιοπορι ριοοοτιριοιρ οπππ

ρΙοοι οι ιΙΙΙΙιοιοπι οποοτροι. @ποπ οι οοπιτο Ιοοοτοι οιρρΙιπο

οι οοποιιιριπ πο! οριιιιιπιπ ποπ ποιιππι οι εππι ιοοιοο πο

τοπιο Μοτιπιορπο Ζοι·τοιιι οριεοορπο Τοττο ΑΙοοποιο, ποιπιπο

ί)οπιιιοπρε οριοοορπο Ποοιιοποιο, ποπιιπο Βοιποοιιορο ρτιοτ

πο Βοποτοοιππι, ποιπιπο οποοε πο 8οιιοιι ΝιοοΙοι το (Ντερ ,

οροπ ιρεο ποιπιπο πιο ιιοποι ποπιοπ ΒοτπιοΙσπιοπιπ, πο

ιπιπο Μοτιπιοπρο πππο οιιποπιοτιιιο 8οποιο Μοτιο πο Αιο

οιοπο ιποιοτο. πο ορι·οιοτιιιιιε Βοτοεοιιπο Βοττο ΒΙοπιιπ

‹·ιιτριοτ πο Ποιπριιοιιο, (Μποστ ιΙο,Ιιοοιιιι οοριοπε ορτοιοτ

πο
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σο ροπο Ποοττοιιοτο, Οτισοστ σο Ι.οιοσιι ττττσ σσσιισοτιι Βο

τοεσιιτει τοκ οτ τσσοκ Αττιστοιιοτε οστοτσι· σο ΒοτΙιοττο σο

εσεττε, Βοτσεσιιτ σο 5οττο ττττσ οσσιισοιιι σσιιιττιο Βοτο.

οστοτστ σο Μοιιστο Οττοοτ, Εσιιιτσο σο Ι.οοσιιιτιοοε οστοτστ

σο ιιοττο νοττοτιστο. Ετ οοο Ροττσε 8οττοιισο Ιτοιισοττοττσο

σοιιιτιιτ Ροτττ τοκ οτ τσσοκ Αττιστοιιοτο τετ σοστ: σοι·τστο

οοι·τροτ οστιττττιιοντ οτ σοστ ροτ ροτοτιστοιιι τρετσο Ροττσο

τοκ οτ τσσοκ Αττ1στοιιοτο οτ τιι τιτοοοιιοτο τετοιο τοεττΙισο, οτ

στο ιιιοιισοτσ τιιοτσο Ροττσο, τοκ οτ τσσοκ Αττιστοο ρτσιιιτισ

τισττοτο σο τιιιττο οτσο Ροττσο τοκ οτ τσσοκ Αττιστοο τισ!

τοτο ..........τοστ.

Αιιιισ Βσιιιτιιτ ιιιτττοετιιισ οοιιτοεττιισ σοτσοεοεττιισ ιισιιο,

τιιστοττσιιο τοκοι, σιιοττσ ττοτοιισοο τστιττ.

ΕΧΧΧΙΙΙ 'Π.

Ρίοττσ Ι, το ο σίιισίοο στ Αττιστοσ, σοσοστιο σοβπίτίοοιιιοτιτο

οί θονισσο.τί τ! .στο σ Ι'ατοο, πιο συοσ Ιοτο )στσιποο.ι·σ

μι· οάστοστο τοστο τισττοσττο πο! )ισττσ σ'Οτίστατισ, .τοο·σιισσ

το ρτοο·οσοτιτί σστιοοιιοτοπί (τ), στο .ττοΙιττί.τοο Γοετοιιοίσπο ο

ί οσιτ)τιιί, ο άσσο τι ΜΜΜ Ζοσσιτσπο .του ρι·σοτιτστστο,

οεΙ οί το Ιοί |τοτί ο ιιίρστί οι ροτροτοσ τα οσττο, οσο

[ο στο οτί Μιι·ία Πο.τοοτοτί, Μοτο πο σσάατισ τ "Μοτο

ο τ ρτσσοτιττ (στ. . . . τιοτιοοτ τιτοσο σο τετο οσττο).

(ττ89, 29 τιιοΒοτσ).

Βιιτ Βοεττ Ατοτιτντ στ Ωσπο στ 'Ι'σι·τιισ, ΙΜ. Πιτ., ρο8. 98.

!ιι ιισιιιτιιο Βσιιιττιτ οιιιοιι. @ο Ροττσε τοκ οτ τσσοκ Ατ

τ:ιστοο οτ σοοεοττσο τοιισο οτστο. Ιιοτιοσ σοτο ο οσιιισιιτο

Ιοιισο. στο τστσ τοττιτιστο νττο σιοο. οτ ρσετ στιττστιι ιιιοσιιι

τιι ροτροτσιιιιι. Τοιιτοιιι τοττοιιι ττι νττΙο σοττοτοτισ τιιοτσττ ,

οσὶ τοτιττοοι·τ ρσεοσιιτ σ. τιστο8οο. Ποο εστιτ τοτιιιτιιτ οσὶ

σοιιττ το τοοο στο εσττο οτστιτ ροτοσττ εοιιοτο ιιιοττο οτ τισ

οτοο σοιιττ ορτιιιιοοστο σστιισο σοττσΙο οιιστττο οοιιστο ιιιοττο

σοοττετοιισ. οτ ιισοτοο σοτιττ τοτιιιττιστιι τετοιο ορτιιιιοοστσιιι

σστιισο τσττττ ροττοο οοτσσε οοιιοτο ιιιοττο. Ετ σοττισο σοιιττ

τισ τροοττι σσιιιιιο σσο σσοοτστ Εσιιιττοιισο σο 8οττο. οτ σοιιττ

ο σσιιισο ιιιοττο ροτσοσ. οτ σοτιττ οσσιιισε θστιιιοττ ιισττσ.

οτ σοιιττ οσσιιισο ιιιοττο σο τοοσιι. οτ τισοτοο σοιιττ οσσιιισο

εσιιιιοττ ρστι·σ. σσοττι οιιτο στοιιι ρσττσε τοιισο. Ετ σοιιττ

οσσισσο σσσιισοτιι 8τοιιστιο ρτοτστο σσο ετοσοτ ίτσοιισσττσο

ιιιοτοοτοττσε. οτ σοτιισο σοιιττ οσστιισε σο τοτισο ιιιοτσττο.

οτ ιιοιιττ οσσιιισο σσο τσττ Εστιοτοιιττιισο σοοστιοττο ΒτοσΙσ

σσεττστο. οτ σοιιττ οσσιτισο ιιιοττο οσοσ. τιιττο τοττιιτιισιιι

στοιιι ρσττσιιι τοιισο. οτ σοτιττ οσσιιισο ροττσο Ισιιοσε ττοετ

ρτιιτιο τισττσε στο τοτισο. οτ ρσετοο σοτιττ τισ οσττοιιι σσο

τ'σττ σοιιιοττο σοοεοτοττ. οτ ττισσο οετ σοτο οτιτοστο Ιοοοιι

τισιιιο το ροτροτσσιιι. στ τροσιιι ιιτοστο Ιοσοτιιιιιιιιο τιοτιοοτ

ρτσσο σο τετο οσττο. σσο εσρι·ο εοι·ττιτο. τρεο. οτ Ιτττσο.

ττττσι·σιιι ειιστσττι. οτ ιιοτισσοε ιιοΙισσστσσι οσστσιιι. το ροτ

ροτσστιι. Ετ ρσετοο το.ττσο στιττο σοιιιτιιτ ιιτοστο Ιοοοιιιισσοττο

σοιιττ τετοιο τοτιιιτιιστιι. τισττσο τοτισο. σοσοιιτο τοπιο σοοοτι

ιιοτοστσ $οιιοτο ιιιοττο σο Αττοτοτισ ιτιοτσττ. Ετ εσιιτ τοεττ

τιισιιττ. Ρι·τιιισο σοστ). οτ $οιιοτει ιιιοττο. οτ σιιιιιττισε 8οτιοττο.

οτ σσιιιτιισ Μοτττιτοσσ Ζσττοτττ ορτοοσιισο τοττοττιοτιετο, οτ σσ

τη νοσ.οοιιτ.σοττ. το· σκκν·, το) σκκνιιι · ο :το σκκκιι·.

ιιιτιισ Εσιιιττοτισε τιοτο ορτοοσρσο σοοττοιιοτο. οτ σσιιιτιισ Μο

ττστοιισο σσσο οτιιιοιιτοι·ττ Βοιιστο ιιιοττο σο οτοτιτορτοοσροτσ

Αττιστοο - Πο οστοτοτττισε - Βοτοεοτι σο 8οττο ττιοτστ σιτ

τοτστ σο οοιτισττοτισ. Οττσοστ σο τοοστι οοτιτοιιο σστοτστ σο

ροττο σεοΙΙοσοτο. οτ Εσιιιτσο σο Ιοσσιι ροοο οστοτστ σο ιιοττο

σοτοιιοτο. Βοτσοσιιο σο 8οττο ττττσο σσστισοιιι σσιιιτιιο τιοτο

οστοτστ σο τιοττιοττο σο ιιιοτιστο σττοοτ. Οττσοστ σο τοοσιι

ττΙτσ σσστισοιτι Βοτοοσιιτε. τοκ οτ τσσοκ Αττιστοο. οστοτστ

σο Ιιοττιοττο σοοσοττο.

Ετ οοο Ροτι·σο Ροοοιισο ττοιισοττοττσο σσιιιττιτ Ροτττ τοκ

οτ τσσοκ Αττιστοο σοσ ττι σοστ: σοττστο εσττροτ οσιιτττιιιοστ

οτ σοστ ροτ ροτοτιστο τιιετσο Ροττσο. τοκ οτ τσσοκ Αττιστοο.

Αιιιισ Ι)σσιτιιτ ιι.ο.ι.κκκνιιιι. Ιιιστοττοιιο τι. Οσοττσ ταο

τοιισοε τσιιττ.

(ΠΟΠΗ "Η

Ρίοττσ Ι, στιτσιοο ο το στό Αττιστοσ, ρτσιτιοττο ο! ο·στιτσττο στ (τοπσσα

ο ραστιτστί ασιτιοαΙιποπτο στο σττσιττα το ιιισιτοτσ οοιισοο.το

Μο ο!!ο τστατο οοτίστίσιιο σο! .στο άοσίτσ.

(τττ89, Ε!) ιιιοΒοτσΠοτ Βοεττ Ατοτιτντ οι 0σι·το στ Τσι·τιισ, το. Απ., τΞσσ. Α. το!. 108.

Ισ ιισιιιττιο Πσιιιτιιτ οιιιοσ. Ετισ Ροττσο τοκ οτ τσσοκ Ατ

τιστοο τιτσιιιτττσ τττιτ Ντσστο Ι.οοοιισιο ΙοΒοτο σσιιισιιτο Ιοιισο

στο οσσοσι οσιιισιιτ, Ιτ'οσ άσσο ο τω" σσιιιτιισ (θ), οστ ιιστιττο

σοΙ οοπτο οτσο ιισιιτττο τττιτοε σοτσοεττιτο. τοιισοτιετο τιισιιοτο

στο σιισσσσσσο οτιτισ σο ιιιοοιιι ιιιοστοτοτοττι ττιττσττσισ (δ),

οτ τοτσιιι σοτιττστιι σοτισ οιιτισοττιιι τοιιτσιτι, σσσσ οοο σο

τιοτισ ροττοτσιτι οιιιιιο σοτιττσιιι, σσσσ οδο σοτιοσ σοτο σσ

ιιισιιτο Ιοτισο, νοΙ στντο Ιοιισο, εοσσιισσιιι σσσσ οοσοο

τστοτσ, οτ οετ τιιοοττρτσ το οττοιτι οοττοιιι, οτ σοτιττο τοτο,

εοσ ττι σοττο οετ ττιεοττρτο ο. οσιιιστιτο Ιοιισο, ο ιιστιττσ νοτ

οτσο ιισιιτττε στο οοεττσιιι Αστοί το), σσσο οοο σοτιοτιοτιι οτε

σοτο, οτ τοΒοτο στο ιιιοιισοτο οσιιοστο το οσιιισιιτ, οτ οστι

οτττοτττει, στιιιτεοτστιτ τιιττιτ οοεττστιι Αοσιιτ (δ). Ετ εστιτ τοετοε

σο τω, σσιιιτιισ Μοττιιτοσσε Ζσττοτσ ορτεοσρσο σο Τοττοττιο,

οτ σσσιτιισ Εσττιττοιισε Βοτε ορτεοστισε Πεοττοιιετε, οτ σσιιιτιισ

Βοτττιστσιιιοσ οοσοο $οτισττ Ντοστοτ (θ), οτ σσιιιτιισ Βσιιιοεττ

οσε τιττσττ σο Βσιιοτσοτσ (Ε), οτ σοτιιτσσ Μοττιιτοιισε Βσσο

οτιτιοστοττσο 8οτιστο Μοττο σο Αττοτοιισ (8).

Ετ οοο Ροττιιε ΡοΒοτισε ττοιιοοττοττσο σστιιτιιτ Ροτττ τοκ

οτ τσσοκ ΑτΙιοτοο, το σοστ: σοττστοιιι εσττροτ, οσιιστιιιοστ

οτ σοστ ροτ ροτοτιστοσι τροτσο Ροττσο τσσοκ οτ τοκ Αττιστοο,

(ο) Οστττερσιισσ οτ τοτττισ - μα! οσο άσσο ΠΠ Οσπισιττ.

(3) 8στΙο ιιιοτο οσο σο8Ι'τιιττστττ σο! ι·οοιισ στ Αττιστοο ττεοι·ιτοτο ο

Ρτοττο Ι, @οοσοο Ι'οτττο τιιοτο οτο οτοτο οοοοΒιιοτο τοιιιτιστοι·τοπιοτιτο

ο! οσιιιιιιισ στ @οοσοο ροτ ροΒοτιιοιιτσ, ο ίσιο οτ ροΒοιιιοιιτσ τιιτοετοΙο

σοὶ σοτιτττ στ Βοι·τοσιιο το στ 5οτσοοτιο.

(4) @τοστο οοοτοττσ οστεονο σσνο στο οετοτο Η ντττο88ἱσ στ οποιοι.

(5) Η οοετοττσ στ Αοσιτι οι·ο οτοτσ ττιιιοοιισ σοὶ Ποτισνοοτ το ρστοι·ο

στ Ρτοττσ Ι στ Αττιστοο σοσ' στιτιττοσ μοι· στ Ιστ ροττο στ ροεοτο σσο

οοπο εσιιιιιιο στ σωστο, οΙιο ιιστ ιιοσ ο τιιστοοτο. Εσ ο σσοοτο οσττιτιιο

ορτισιιτσ οτι'ο8ττ ετ στιτιττοο οτιστοοτο, το τοετσιιο στ τττο σττοτιτο οτ

Ροιιιισ, ττιισ οΙΙο τστοτο οοττιιιτστιο σοΙ σοτιττσ.

(θ) Ωστοσο ο τιισιιτοτοτο στ 8.ΝτοοΙσ στ !!τροπ, σ στ Οιττ_σο τοιισοττ

σο Βοι·τοσιιο το στ 8οτσοοιιο.

(7) Βσπιιι·ο·ατσ. Ι.οΒοοετ Βοτται·οοπτσ.

(8) Ατιιιοτιταττσο, στοτο οιιιιιιτιιτοττοτστο σοττο οτιτοιιο οι 8. Μοττο στ

0ττετοιισ.
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οτ τα ρι·οοοιιττα τεττπε τοεττουε, οι μια ιαααοατο τρετυε τα

οοιι Ατττοτοο ατυιαττο τιυττατα οο οοττο οτυε Ροττυε τοκ οτ

τυοοιι Ατττοτοο ττιιττατο τοοτ , αυτια Βοιατατ ιιοι.ιιιιιινιιιι, τα

οτοττοιιο εοτιτα, αυαττο τιατοποαε ταπττω.

(ΠΟΠΗ' **.

Αττο οι οαιιαοιιπταιια αοααττα τω δα.τταιιτίαα ΙΙ το το Τοττο.ε

ο τ! ααιιιιιαο οί θοιιααα, ααα τα ατιατο τ οαατταοιιττ τι

αὐοτιααιια τοοτρταοαιιιοατα οι αατοατο ο ρι·ατοααοτο οοτ τι

.εροτττοί των ατού τ αίτται!ταί ααιιαοο.εί ο τ ετιιτιτίττ αιτιο

Ματ, τα τοπία· Ιατα @απο Ματια τα αααιιιιοι·οίο, .πιατα

ραααιιιοιττα τα Μετα ατααιια, οι αεεοαιιαι·ατί το απο: α τ

τοοατί ιιοοο.τεαι·ίτ μα· τα ρταρτία αοτταοταιιο ο μα· Ιοτοι·οί.:ία

οοττο ιιιοτοατατα, τα τοιιιἰοτο αἱ ατοαοείταί τα ιἰοοατα ατα

ετίατα, τα ατατατεί α ατοοαάα οοττο αιτοττο οαιιττο ί α:

ιτατιί ο οοιιττα ατί ατττί τοαατί αο!!”τ.τοτα, ο εαοααταιαοατο

ααιιττο αιτοττο οι αίττιατοα, ταατιίααο ιισιι εαι!αττ.ε|αοοιταο αἱ

.ιιιατ Ματ οοττο τ! ααιαιτιιο οτί δοιιοαα, ο τα οαααιτοιιιτοτ.εί

ατοοαάουαταιοιιτο πο!!ο ρασί ο οοττο οαιιοατιτίο, σ!ιο Ποια

α τατττο οι ο.τ.τί ετι·τιιαοε.το σαιτ ιττιταετί οτί.ττίαατ α .τα

ι·αι:οτιί (ο).

(ΠΕΠ, τΟ ατυαπο).

Ποτ Βοαττ Ατοτττντ οι Οοττο οτ Τοι·ταο, ω. Ιιτι·., μια. 10ο ν.

Ια υοαιτυο Βαποτο οτ ταοτντουο Τττατταττε αι: Πτοτοττο

τττααιρτιαττε αιαου. Ετ,ιο Ποαεταατταυε Ποτ αταττα Τατι·τταπυε

τυοοτι 1τττυε αυοαοααι Βατοεοατ τυοτοτε Τυτττταυτ οουυοπτο

οτ μτοιατττο ττατ $ττοταροτοο τοεατο Ιααυοαετε υττιτε οοτ τυο

οτ τιοαιταοε τοττο ιποο εατυατο οι ιααιιυτοαοτο υπτυοτοοε

Ιααυοαεοε οτ Ιτουιτιιοε οτετττοτυε Ιαππο τα τοττυο οτ ροτεοπτο

εααοε οτ παυττααοε τοττα οτ ααυα τα τοτα τοττα οι τυοτοατα

πιοο, οτ υτττουιααυο ροεεο Ιιαττοο πο! Ιταττυοτο, οτ οοτ αυτ

αοτοοε τιοαιτυοε τοττο πιοο εατυοε οτ εοουτοε οοε ιαααοτο

ταοταυι, οτ ατι οτε οιπαοια υτια οτ τπτυτταυτ ρτορυτεαττο

Μπα ττοο, οτ εροοτατττοτ ατι υατυοτετε Ρτεαπτε, οοαττα αιιοε

οσε εοιποοτ ιαααυτοποιο οτ ρτοτοδοτο τοαοττοτ, οτ οοτυαι

οουο. Πο υπτυοτετε ταυιουταττοπττιυε, αυτια τιοιατποε τααυοαεοε

υοΙ οο οτετττοτυ Ιααυο τοοοττπτ τα τοττα ιποα οτ τυοτοατυ

πιοο οοαττα Ρτεαπαιπ αττααοια πο! οο οτετττοτυ ρτεαυο, αυτ

οοιιττα ατταυουι τιοιπταοαι τοττο ιποο αυτο ιπατοτοε οο ροττα

τοττο ιαοο, αυοε ατορτοτοα οοαοτττυαια οτ τατατο ταοταια,

οο ρτοαα οτυε τυεττοτα οιιτιτττουοα οτε τυεττοταυι ττοττ τα

οταια ατα τρετε ιαατοτττιαε τιιττα υταταττ οτοε οοπττυαοε, αυτ

απτο ετ ροτοτο ττοαα ττοο. (Μ. τι τυεττοτααι οτε που τοοοττατ,

αυτ τρετ Ιαπυοπεοε στο τυο αρροττατο υοτυοττατ, ατο ρταοττα

τττα οττττατααι οτ ταοτοαττο εοουπουια αυοο υιοΙτυε πατατα

(1) τ)ιτοετιι ι:αττα, απατα οα Ρτοττο Ραεαυο, οαυι:οτττοτο ο ετοιμο

ταττο οι Ρτοττο Ι το οι Αττιοτοα, ο τοοαττει, οαυτο νοοοετ, τα τταευα

εατοα τταυιυιτετα οτ τοαττιατο τυττπο.

το) Οοεταπτταο ΙΙ οτα οοττο οι Βαττεοτιο 11 το οι Τοττοε, ο οι Ριο

ατοιτα οτ Ζωα, ο οι Φωτο. 8υοοοοοττο α απο ραοτο ιιοτ τοευο

οοττο τΙ 1186. το οτουαοτιο εατοο 8Ιτ οαυυο τ! εορταυουιο οι Ροττοο,

ροτοτιο ττονοτυο στου τταοτο αεοατ ρτοοετυιο αττα ι:ι·αοοτττι. Ποιο οπο

υτοαττ, Βιιι1ιταΛ αΡιται:ι.οετοτ υοτττΙτ οοαιο1το οι 0αταΙοευα, το απαττ

που τοοουοαι·ουο τ! απο ταταταο οτ ρι·οτο ατοιιυα. Βοααο εοττ οτιιααο

αουτ τα υιοπο αττο τιιττιοτοαιο ουοοττατο υοτ οιιοτ 8ταττ οοττο οτ τπτ

τυατυοττιτο, ο τουιοατατο τα ττυαττοττυο ιαατοττοεο οτ Βοιωτοι ο τοεοτο

οι Παετταττ. Ι.'αυυο 1191, τα αυτ τα εοευατα τα ρτοεουτο οοπιιουιτουο,

τα ατττοετ τ'ιττττυιο οοτ επο τοευο. θα εαοοοοοττο Βοιαττα 11 απο :το

ρατοτυο (τ'οο. Τομ , Μπακ. Ποια. οοτ 8απΙτ τττιιστττ , το!. 1. μια. 945)!

οτ ταοτοαατττττυε υτευια ταοτττ, τοοιιιιααιιι οοττο.: πιατα των:

τοσο (3), ιιτετ αυαατατα τυετο Βοτ ταιροοτιιιοπτο τουιααεοτττ,

αυτ Ιτοουττα οοπααοι·οπττε; ετ τυετυαι Ποτ οιυοτεοτττ τομο

οτιαουταια οο τουτου ταοτο οατττοτ τοαοττοτ ιιιεαυο αι! αουτ

ρτοταιυ τυοττοτααι. Ππτυοτεαιε ποαοοταττοαοε τοττυε τυοτοατυε

οτ τοττο πιοο Μοτο οτ οιιροοττο ι:οαοοοο ταιιαοαεταυε, οτ

τιοιατατουε οτετττοτυε Ιαυαο οτυο οιυατ οι·τοτο οτ οκαοττοαο,

τοοα αυοααο οοπυοατουττα τα αυτοαε ιαααετοποε οτ οοαιοε

τιοοτττοατο τιοεετατ οτε ι:οαοοοαια οτ οοαετοααττο αυττιυε εο

τοοτροτο ουπι ιαοτοαττοαττιυε ευτε, οτ ιαααοτο ροεετατ. Ωυααοο

τααυοπετε οοαευτ πο! οοαευτοε εου τοαατυε πο! τοααττ αεοου

οοι·τατ τα 5ατοταοαιυ αυτα εατοα υοΙ αατοτε οοαττα Ρτεαυοε

πο! τυοτοοια Αι·ττοτοαεουι, ετ οοαιιοαττοαοιυ οτε ταοτιιια που

οτιεοτυατοτ, τουοτιοτ οοε αοτυυατο αουτ Βοατο πιοο οοτ Ιιο

παια ττοοια υεαπο αιτ τταουι ττιετυε ποΒοοττ, οτ οααοο αυτ

υοτοα οοτιττα αττ οο τυοττπτ οουεοουττ οοαττα ουιαοε ροτ

εοιιαε, απο οτε οοατταττο οιιτττοττατ, οι υυταοτετε υτοτυαΙτα

οοττο υοΙ ιτατο ταοταια, οτ οαυοε ιαττττττιυε, αυοε ρτορτοτοα

ουοοατ; ττα οοαιυιπ υτ ιπττττοε αοοαοαατ, εοουαουια αυοο

ποτττε οτ οοπευτατυτ Ιαππο υτευια ταοτττ οιιροοττο. 8τ δυτικο

υοΙ ουοττο τα Βατοταοαιπ αυτ ατο ταοτο Βατοταοο τυτοτ Ια

αυοπεοε οτ Ρτεααοε ουιοτεοτττ, υοΙ Ρτεαυτ οτε αυοτταιπ τοοο

ττατ, υοΙ αυτ τπτοτ τρεοε Ιααυοαεοε, οτ τυοτοουι Ατττοτοαεοια,

αιιτ αττααοατ ταοτοοιυ $ατοτυοο @στα οιαοταοι·οτ, οκοορτο

ιπατοτιτοπο αυτ τυοοιι Πατατττααυε οετ (τ), αυτα απο ραοοια

1ττιααιπ τιατιοο, οτ τιαττοτο αποτο, ατετ υττεττυααι υττοτττ ρα

οοπι ττοαοτττ, οοε οοτ ττοααυτ Μουτ αοτυυατο τοαοττοτ ουυι

τιοαιτατουε τοττο υτοο, αοαπο :το οποια τρετιιε @στο υοΙ

αυοττατυυι, αοο οι τρεα Βαοττα υοΙ ευοτττε ραοοια πο!

οποια αυτ ραοτυυι υττυυι ταοταια ετυο ττοττ ταοταια ετυο οου

ευτττιαε οτ οοπτυπο Ιαππο, οτ οοτυυι οοαοοτοτα, αυτ οοτυυι

οοττο υιτεεο ττττοταε οουιυατ οτατττο Ιααυο εταττταταε οοτοτοατο.

Ετ αυααιτο οοαευτατυε οι οουιυαο Ιαππο οο οοτοτο οοττο

οταιπ ταοτοτ ευροτ τιοαιταοε Ιαππο; ο8ο ατο οοττοοτα τττα

τττιτα.ε οοατυια εοτυοτο τοποττοτ (δ) οτ οοΙααιυ τα ατοτπαττοπο

οτ ιαααοατο ροτοεταττε ταααο υοΙ οουευτατυε, αυτ ατο τοια

ροτο τυοτττ, ετουτ ιατοτιτ μοτ εο αυτ οοτταο ττττοταε ευαε

οοιαιπυπτ ετατττο εταττταταε. εταατττοααοττατ υοαπο αο τοετυαι

8αυοτο Ματτο υιοοττ αυτ;υεττ, αυτ ρτοιιτπιο παει οοττοοταυι

τΙτααι υοποτττ. Αοτα ευιιτ υοο τα ραταοτο Δτοατο τοττοττοτ

τα ρτοεοαττα οοαατ Ιοτιααιιτε αποτο: δαοι·ατίο (θ), Ιοτιααατε

Παττοε, θυαεοτιτ οο Ποττα, Βατττιοτουιοτ τττττ Βοτταιιοτ οο

Πατυταοταο, Ιοτιααατε ΒοαιοεοΙτ οοΒττεετα, αταυο Ροτττ οο

θττυποα, τα αυοτυια ρτοεοαττα ρτοποιατυατυε τυοοιι (ζου

ετααττπυε υοο οιαατα οττεοτυατο αταυο οοταρτοτο, εαοτα

εααοττε ουαπαοτττε οοτροτατττοτ ταοττε ταταυττ Ιτουα ττοο.

Αααα οοιατατοο παττυτταττε ιατττοετυιο οοατοετιαο αοαααοετιαο

ρι·τιαο, ταοτοτοπο οοταυα, οοοτιαο οτα τυιιττ; οι :το ιποιαοτταια

τα ροετοτυπι οοιιεοτιιααοααι, οτ οιτροττοποαια οιααοιπ απι

τιταυττατοια τοοττ υοο ειιο ταυατττ.

(3) (Ποίο εοοουοο το ττυοαο αεααιο, ο τ! οι·τττο οουευοτυοτααττο οοτ

τοιταο οτ Τοττοε. _ . - · -

(α) Ει:οοττυα οοττο τομ οττοτιετνα ω' ττουονοει αουτ” ι Ριειιαι, ο

8ττ αττττ τοαοΙτ οοττ'τεοτα, τ!. ατιτοτοο τα (2αετταττ Ουεττοταιο ιαατοτιοεο

οτ Μαεεα, ροτοτιο ανοα εοαπατο οοπ τπτ ατι τοοουτο αττο οι ραοο.

(6) τα οαττοττα, οττο τ! ι:οιαυαο οι Οοαονα οετεονα οοτ 0ουονοετ

τοετοουττ τα 5ατοοειια, οτα, μοτ αυαπτο αοιατιτα,_ απο ταεεα ρτοοτατο,

οτιο ετ ραοανα αυυυαΙιαουτο τα ταατοπο οοττο ροεετοουιο οι οταεοιιιι

οουτττττυουτο. Ωοεταυτττιο Π, οοιυο οττταοταο αοαονοεο , ετ ταεεο μοι·

τττο οουτο αττ'αυπο.

(6) στο ρττοτο οι 5αι:οατατα, ο 8αοοαττα, οτιτοεα ο ιυοατετοτο του

οαττ υοΙ 1116 ιτα Ωοεταυττπο Ι το οι Τοττοε (Υοο. Τοι.τ, Μπίστι. οτααι·.

α” ,Μαι ίττιιετττ, τ'οτ.1.ρα8.%9-43-44).
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Ιιι°ιιοιοιιιο 5οοοιο οι ιοιιιοιοοο 'Ι'τιοιιοιΙο, οιιιοο. @ο

ΜοοοιιοΙοοε ΙΜ οτοοο Ιοιιοοοοιιι οιοιιοοε οοιιοοΙ οι ρο

ιοειοε οοοοοιιΙο οι ρτοιοἰιιο οι Ποοοιοιιιιοο ΙΜ 8τοιΙο ιο

οοο Τοττιιοοο οπο οοοοιΙοιιι ιοοιοιο Βοτοεοιιιο ροτ το, οι

Ιιοι·οοοιι ιοοε οοἱ ροει ιο ιοοιοοε οτοιιι οι Ιιοιιιιοοε Μοι

οοιοε ιοττο Ιοο ροτ οοο οι οοιοοιιο ιοοοοιιοιο οτΙιιο οι οι

ειι·ιοΙοο οἰιιοοοιο οιοιιοιιο, οοοιΙ εοΙοοΙιιιοοε οι οιοοοιοοο

Μοιοο 1ο οι Ιιοιοιτιοε Ιοοε οι οιοιιιΙιοο. ροτοΙιοο οιοοιι Ιο

ιιοοιιοοο Ιο ιοττο οι οοοο οοοοο οι ιιοοιτοΒοο Ιιοιιο οοο.

ΙΙΙ ο ΙΙΙο οοἱ ροει ιο ιοιΙοιι οτι ιο οοο Τιιι·ι·ΙΙοοο Μοι

οοιο ιιιΙιιοτ Μοτο οοοιο οἱειιιιι οοιοοιιο, οι ιΙΙο οοἱ οοειοε

οοοε οι ΙιοιοΙοε Μοτο οι οοοτοιοιιι ιοττο ρτο οο ιοοοοτἰι,

οοοοοιιοοοοιο οοοιο ιο 8ιτοιοροτοο Ιοιιοιο ιοοοοοειο οτΙοε

Ιοοιειιι, οι οοοοοοι·οοο οιι ροι·ιο οοιιιοοιο Ιοιιοο, ιοι·οοοτιι

οι οοιιιιρΙοοοτιι ιοι'το ιιιοιιοοιιι οοοιο ροει οοοιιι ιροο ΙοιΙο

ροτ οοιιοοΙοιοοι οοιοοοιε Ιοοοο, ροτ 80 οοΙ εοοε οοτιοε

ΙΜοτοο ιοΒΙΙΙο οοιιιοιιιο Ιοοοο ειοΙΙΙοιοο ορροΙΙοιοο Μοτο.

Νοε ο! ιΙο οοο οοιιοοοιιοοο ιοιιοΙοιιιοτ ροτιιοτ οΙιεοτ

οοιιοο. ΙΙο οοΙοοτοιε ΙοοιοιιιοΙιοοΙΙιιιο, οοοε ἰοοοιι ιρεο οοι

οΙΙοοΙο Ιιοιοιοοιο ιρειοο Ιοοοι·Ιι οοοιτο οΙιοοοιιι Ιοοοοο

εοιο, οοΙ ιΙο οοιτιοιο Ιοοοο, ιοοοιιοι· οι ροτ Βοοοοι Ποοιιι

οοιορΙοι·ο ιοοιιοΙοιιι ιοΙ'το @ορο οιοε οοιιιιοοοο οι οοιο οἱ

ροιοτιι οοιιο Μο, οοοοιιιΙοιο ΙοΒοο Βοοιοιιοει οι Ι1οιιοο οοοο,

ιιιει οοοοιοιο Μοτο ΠοΙ ΙοιροιΙΙιοοοιο, οοι ΙΙοοοιιο οοοοοο

τοοιιε τοιοοοιιοτιι. οι ιοειοιιι Βοἱ ιιοροοιιιιοιιιοιιι οιιιοτεοτΙΙ,

οο ιτοοιιοοιο ροι·ιιοτ Ι.οοοΙοιιιοτ, οοιιοο οο οοιορΙοιοιο ιο

οιιοΙοιιι. ΒιιοΙΙι ιοοιΙο οι Ιοιοοοιο1οτ οοΙιιο Ιοτιο Ιοι·ιιιιοοιιι

οΙοοιιοοοτο ο‹Ι τ'οοιοοιΙοιο οιιΙιΙΙιοτο Ιοοοοιοιιι ιοτιοΙοο οοο

εοιοιο, οιοο ι'ι·οοοο ιοιιοΙιιιοοτ οοοοο οιΙ οοιορΙοιοιο Ιο

οιἰοΙοιιι. 8Ι οοιε «ιο Ιοττο οοἱ ιοιΙΙοοιο Οοο Ιοιιοοιιι ιιοεο

οΙοιοιο οοοοτΙΙ, Μοτο οοροι οι οι οιιροοΙΙο οο8οοιοτι,

ειιιο οιιιοι ιΙτίοΙο οι οιοοι οιιοοιΙοοο οιΙ οοιοοοο Ιοιιοο ροτ

ιιιιοοιο. Βο οιιιιιἰ @στο οι 8οοττΙο, οοο Ιοιοτ ιο οι Ρι

οοοοε οοΙ ιοοιοοε δοτοιοοο οει οοΙ 6ο οοιοτο Μοτο, το

ιιοΙιιιοι· ΠΜ οοοίοι·το οι οιΙΙοοοτο ιοοι Με οοοιο οοοιτΙο

οιροοειο, οοο τοοοο, οοοο ιοΙΙιτοε οι ροοἰιοε ρτο οοἱΙιοε

ιο ιοτι·οιιι ιοο8οοοι τοοιιιΙοοοτιο οι! εοΙοοε οι οιοοοοιιι ιοοιο

οοο ιοιΙΝοε οι ροοἱΙοο οι! ιο ιο 8οτοιιιοοιιι οοοΙτιο ιιοοιιοιε

οι ιιιοτΙοοτιιο οοοοοοοιοοο. ΕΦ οι Ριοοοι ροτ οοιοοοο οοροτ

ιο οοοοτΙΙ οι οοροτ ιοττοιο Ιοοιο οοιοοοο Ιοοοο ιο Ιοο οι

οοιιΙΙΙο οοοιοι, οι ιο οοοοο οιΙ οποιο Ιριοοιι οιΙΙοοο!ιιι οι

ιοοιιοιοιιοοΕι οιι ιοοιο οιοοοοιιι οι ιο οιοιοοΙΙο οι οοτο-ιο

ιιοοτιο, οι οοοοε ιιιιΙΙΙΙΙιοε, οοοε ιο Ιοο οοοιΙΙο ροτ οοιοοοο

οοοοιοοε. Νοο οκ Ιρεο 8οοττο οοΙ ιιοοττιιι οποιο οοΙ ρο

οιοοι οΙΙοιο ΙοοΕοοιοο, οοο οοΙ οοοεοΙοο οοιοοιιιο, οοἱ ρτο

Ιοιοροτο ΓοοτΙοι οιιιο ιο οι Μο οοοοοτοιο, οοἱ ιοι οοι·ο

ιοιοοι, ιοοε οοτιοο ΙΙΙοτοε οοίοτοοιΙο; οο Με οοοο οιοιιι

οοο Πτοιιιοι· οΙοιοτοοοοΙο, οι Ιιοοο οοο οοιορΙοοοιο οοο

οοΙοιο ιοτοιοοοιι, ίοοιοιιιοε ιοοοτΙ Ιοιτοιοτοε ροοι οοο οοο

εοΙοε οι ΠΠ οΙΙοε, οι οΕο ροτ ιοιοροτιο εοοοοοειοοοιιι οοιο

οορε, οι οροοΙοΙο οοριιοΙοιο ιο Ιιι·οοΙ οοιιοοΙοιιι οοιοοιιιο

οι οι Ιιτοοι οοιορο·.ιοο οκ οοο οοοοοιιιιοοο οι: ροοιο ΙΙοτι

ίοοιοοιοε οι οοΙΙοοοτι ειο οι ιιοΙοοιιιοοο ιΙο οοΙοτο οοοεοΙ

Μοτο οοΙ ροΙοειοε Ιοιιοο, οοι Ιοοοο οοοιροΒιιοιο ιοτοοοτο,

ιΙο οοο οοοοοοοοιιο οιιεοτοοιιοο οι Ιιοοο Μο οοιορΙοοιΙο

Ιοοοοιιιτ. Ιιοοι οοΙοιοοο οοΙοο οοΙ ιοΙοοο οοιιιτο οι οοιιοι

8οοοιοιοε ιο οτΙιο οοειτο Ιοοιοιο Ιοττοιο οοἱ ιΙοιοοιο οοο

οοοιοιιιοιιι οι! οοιοοιΙοοι οοειτοιο οι οιοι·οιοοι οοειτοτοιιι

οοοειτοοι·ο ροοειιιε. Πι οι ηοοιιοο οοιιι ζοΙἱιμι0 τοΒο οοΙ

ρτΙοοιρο, ου! οοοιιιο, οΙιτιοοοοο οοΙ εοι·τοοοοο Ιοοοοοειο

οιοιιοιι ροοοιιι οοΙ οοοοοι·οιοοι Ιοοοτιι, οοο οι ροοο “οι

οι οοοοοττΙΙο οοο οοεοοιοοιιοοιι.

Πο οοοο οοΙ οοΙΙοιιι οΐίοιιιιιοοοιιι οΙ› ο!ιοοο Ιροοτοιιι

ροοοοιιοι. Αοιο οοοι οοο οι ραΜίο Ατ·οοτο θ) ΜΜΜ. Ιιι

ρτοοοιιιΙο οοιοιιιι Ιοοοοιιιε ρτιοτιο 5οοτοτιο, ΙοΙιοιιοιο Ποτ

τοο, θοοεοΙιι οο πιο, ΒοτιΙιοΙοιιιοι οοτ ΙΙοΠοοοι ιΙο Ποτ

οιοιΙιτιο, Ιοοοιιοιο ΙΙοιιιοεοΙΙ ιΙο Βτιειιιο, ΡοιτΙ ιΙο θιιτοιιοο;

Ιιι οοοτοιο ρτοοοιιιΙο 8ιτοιοροτοοε ΙοΒοιοε Ιοοοοοοιε οιοΙ

ιοΒιε ιοτοοιι οι! οοιιοΙο Ι)οι οοοοιιοΙιο, οοοιΙ ιοοοοιιοιο ρο

ιοεΙοο οι ΐοοιιΙιοι.οοι οοιιοοοοιι οι εοροτ Με οοΙοοοιο οι

οιιιοτοιοτ Ιοοοι·ο ροεοοι, οι οοοιΙ ροιοοιοε Ιοιιοο οι οο

ιοοοο οοο οι οΙιοοτοοοιι οιοιιο οοοιρΙοΙιιι, οι. οιι Πει οοι·Ι.οιιι

ιιοΙΙοοοιιοτ εοι·Ιριοιο οι οιοιΙΙο ρΙοιοΙιοο Ιοοοοιιοι οι.ο,ΙΙΙοιοιο

ρτοοιοιοοτοιο οιοιοι Οοοοιοοιιιιο ροτ ιιιΙοοοιιι οοοιιι ο·οοο

ιιιιιιοι. Αοιιο οοιιιιιιιοο οοιιοιιοιιο ιοιΙΙοοιιοο οοοιοοΙιιιο οο

οοεοεἰιιιο ρτἱιοο, Ιοοιοιοοο οοιοοο, οοοιιιιο οιο ιοοΙΙ, οοο.

Απο ΡΙοοοοοοοε οοιοι·Ιοε εοοτι ροΙοιιι οοο οιιοιιιρΙοοι

Ιτοοεοτιρει οι οιιοιορΙΙΙΙοοοΙ οο οοιοοιιοο ροιιΠοο ειοιΙΙο

ρΙοιοοοο Ιοιιοο οιιιιΙΙοιο. ιο οοο οτοι οΙι οοο ροτιο ιοτιιιο

οιοἱιοιιο οοοΙριο, ιο οοιοο οιτοοιιιοοι·ιριιοοο οτοι οι·οιι οι

Μοτο τοΙοο, εοιΙΙοοι Πιοιτοο Ιοοοοιιειο, οΙι οΙιοι·ο οοτο ροτιο

οιοεοοιιι εἰοἰΙΙι οτοι ιοοιιιο ορο Ιοτιοο ειΒιιιειοιΙο οοιο

οοιιιοτο ἰο οΙιιιειτο οοΙοο οι οΙοοιιοιοτ ΠΙιτοοι ιοιιοοιιε,

οι οοιιι ι!ιοιΙοιιιοιο ιο οοριιο, οι οτοιιι Μοτο ιιιιοτΙοτοιο οιι·

οοΙοιο Μοτο τοΙοο, εοΙΙιοοι δοοοιιιο δο!ιοι. Ιιι οοιοο οιτ

οοιιιοοτιριἰοιιο οτοι οτοιι οι Μοτο τοΙοε, εοΙΙΙοοι Ιοοοοποίο

Αι·οοίορίοοοροο, εΙοοΙ οι οο ροτ οιιιιιιο οἱοι οι πο, ιιιοΙιΙΙ

οιιοΙω οοΙ οοιιιρΙο, ρτοιοτ ίοτι.ο ΙΜοτοιο οοΙ ειΙΙοΙιοιο ιι

ιοΙοιο οοο ροοοιοιο, οι οοο οοοεο οΙιτοοιοι.ιοοιο οοο οιο

Ηοτιε οοτΕριοτο, ΙΙιτοτοε οιοοΙιοοι οι οιοΙοε, οοΙ ιιιοΙοιι οι

ΙΙΙ.ιοτοε ροτιιιοιοοοο; οι! ιιοοο οοοιιιρΙοιο οοττοΙιοι·οοοοιιι

ιοοεο ιΙοιοιοι ΡοοοΙοο Ποοοιοιιιε ιιο θΙτοτοΙοιε ιοοοοοοἰε

ροιοοιοοο ιοοιιο ρι·ορτιο οοοεοτιρει οι οοιοοιιοοοι, οι το

ιΙοει οι ροΙιΙἰοοιιι ιοι·ιιιοιο.

οιιιιιινι '°.

()οποοιι:ιοπο [τα @ποιο Η το ο Τοι·τοο ο .Ιίοι·ιοπο .πιο

βοΖἰο άι: απο οπο, ο ί οοικο!ί ιίοΙ οοοιιισιο οι (ἔοοοοο

άο!!”οΙο·ο. Ωοο!!ί οί οοο!τροπο οι οίωτοι·ο Ια οΜοάδοοποα

το θοοοοο, οι ροοοι·ο Ιο οοΙΙο£Ιο, οι ρι·οΙοροοτο ί θεοπο

υοοί ιιο!ίο !οιο £οττο, οι ροτοιοΙ£οτο Ια Ιί!ιοτο οο£τοοἰουιο

ιἰοΙ οο!ο. οι οοο οοοοο!ίου·ο έ Ποιοί σου. οοο. Μισο

τω! !οιο οποιο .ο οοο!ίοοπο οι ρτοΙοοοα·ίί, οι ροΜιο!Ιοι·ο

!οτο Μοτο οοοποιοπ·ίο ποΙΙο οπο, άά.ιιιι·οΜο ο Ιοοολί

ιΙτριοπάοιπί άι: δωσω, οι οοο [οτ μια σο' Ριοοπί .τοπιο

ο !οτο ο·οοοοι·οο , οοο. οοο. , οοο οπί Μάιο οπού Ματι

ιίοοο!ί οιοποίοπο2ί οοπο2Ιο.

(...........οο).

οοἱ ΙΙοεΙΙ Λι·οΙ:Μ οι @τω οι Τοι·Ιιιο, Μο. Απ., με. ι08. ν.

Ιο οοιοἰοο ΠοιιιιιιΙ οιοοιι. Νοε Ποιοιιο Βοἰ οι·οτιο ἰοοοιι

(ι) Ιιι ρο.Ιαι€ο Ατιιοτο, οοοιο οοΙ οοεΙοΙΙο οι ΑττΙοι·ο, οι·οιιιιιτιο το

ιιιοοιιιο οοἱ τοιιοΙι Τοττιιοοι. ΑιιιΙιοοοο οοοοιο οοονοοιιοοι, οοο Ιστ

οιοιιο οτι οοο ιιοΙο, εοιιο οοΒιιοι.ο 6ο 8τιιιιι.ιιιοιιοο Ιοι;οιο ιΙοΙ οο

ιοοιιο οι Οοιιονο, ΙΙ οοοΙο οι οΙ:ιΙιΙΙΒο οι ΓοτΙο τοιιΠοοι·ο ιΙοΙ οοιΙοοιιο

οοιιιιιοο.

(θ) $οΙιοοιιο Ιιι ρτοεοιιΙο οοιινοοιιοιιο οοο οΙ.ιιιιο :!οιο , ιιιΙ.ιονιο ο

ο5οοι ρι·οΙιοΙιιΙο ι·Ιιο οΜιΙο ιινοιο Ιιιοιιο ιιοΙ ΗΜ, οι οιιττοιιοιιοοο :Η
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Τσι·τ!!οσσε ο! Μοτ!σ8σοσσε σο!οτ ο! !!!!σε θ) σοτ οσε ο!

οο!οτσε !!!!σε σσε!τσε, σο!! στοισ!!!!σισε σο! Ασεο!σσ σσσ

το.οσ !οδο!σ οσσισσ!ε Ιοσσο, τοο!σ!οσ!! σοισ!σο !σε!σε οο

σισσ!ε, οσοσ :ιισσσσ οι·!ισσε ο!σοε Ιοσσο ο! οσσισοοσοσι ο!

ο!σ!!!!ο!οιιι !οσσο !στο!ι!σισε !σ στσ!σο.!!σσο οσσεσ!σισ οο

ι:σιισ!ε !οσσο, σο! ισσσο εσσ! σο! στο !οισσοτο !σοτ!σ!,

εοσ σο!οε!ο!!ε οσσισσ!ο Ιοσσο σο! στο !οσισοτο !σοτ!!, !ιοο

εσσο !σ!ο!!οο!σ, οσοσ στοσ!οτοο σοσ οοσσισστ ο!σ!!σ!οτσ

Ιοσσο !ιο!ι!!οτο, ο! !σεσσοτ στο !!!ιτ!ε ιι!ὲς!σ!! σι!!!!ισε οι!

σοσσοσισε !σ σσεεο οσσισσ!ε !οσσο, οσοσιο!!σισσσιιι !ο

σσοσεοε ο!σοε οιτσοσσσσ!, σο! οιισοσσ!σοτ!σ! σο οσο σσεεο,

ο! οο!!οο!οιιι !σσο σο.!ι!ισσε οσο στο !οσισοτο εσσοι· !ισ

τοσο!!! ο!σ!σσι Μισο !σισσε!!ει !σοτ!! οο!!!οοσσο, οσοσσσ

οσιιισσο ο οοσεσ!!!ισε, σο! σο!οε!ει!ο οοσισσ!ε !οσσο, σο!

στο !οσισστο ίσοι!! σοτ εο σο! σσσο!σισ εσσσι !σοι·!! το

οσ!ε!!σ θ). Πσ!σοτεοε !ιοισ!σοε Μισο ο! σο σ!ε!τ!ο!σ !σσσο,

ο! εσοο!ο!!!οτοσε!τ! Βσσ!!οο!! σο οο!οτο σοτεσσ!ε ο! το!ισε

ιι!ι!σσο σιοτ!, !οττο ο!.οοσο,·εοσσε ο! σοσίτσοοε εσ!σσ

!ι!σισε ο! .οσε!σσ!οσισε σοτ σοε ο! !ιοισ!σοε σσε!τσε, ο! σο

Γοσσοισσε !σ Με! !οττο σσε!το. οσοι!! !ισσ!ο !ιο!ιοισσε ο!

σο οο!οτο οοοσ!ε!οτ!σισε οοσ!το σσισοε σοτεοσσε. Ισ Με!

!οι·τει σοε!το ο! σ!ε!τ!ο!σ οσοι!! !ιοσ!ο !ιο!ιοσισε ο! σο

οο!οτο οοοσ!ε!οτ!ισσε, οσε !!!ιοτο σ!!, ο! σοσοο!οτ! σοτ

σι!!!οισσε, οοο οσε σ!!ο σοο!!σ σο! οποο!!οσο, εοσ εσσοτ

!ισσσε!!!σσο σ!!οσ!σε το! στοσει!ι!σισε σο! Βτοσοι·! ίσο!οισσε

εοσ σισσο σ!!οσσ σοτισ!!!οισσε, σσ!!σσι σοιιο!σιιι !οο!οσισε

σο! Ποτ! !οο!οσισε εοσ οοσοοσοσισε, _οσ!σ !ισσι!σοε Μισο

ο! σο σ!ε!τ!ο!σ Μισο, ο! στοεοτΙ!σι οο.ε!τ! Βσσ!!`σο!!, !!!ιοι·ο

ο! σ!ιεοσο σ!!σ !σισοσ!σιοσ!ο οισοτο ο! οιστοι!ιοτο σσεε!σ!

σο Μ!! !οττο σσε!τιι ο! σ!ε!τ!ο!σ, οσοι!! !ισσ!ο !ιο!ιοσισε

ο! σο οο!οτο σοοσ!ε!οτ!σισε Ιοσσο ο! !σ σ!ε!τ!ο!σ Μισο,

ο! σσ Βσσ!!οο!σισ σο!οτοσσσισ οσ!οοσ!σ σο!!σ!, ιιοο οσε

σ!!οσ!σ οισοτο σο! σοσσοτο οοσ!το οστσσι σο!σσ!σ!οσι οο

8οισσε. δο!οσι σοτο σο !οττσ σοε!το, οσοσι !ιοσ!ο !ιο!ιοισσε

ο! σο οο!οτσ σοοσ!ε!οτ!ισσε, !ιοισ!σ!!ισε !σσσο ο! σο σι

ε!τ!ο!σ Ισσσο οι οσε!!! Βσσ!!οο!! ο!ιεσιιο σ!!σ σσο!σι σο!

σσο!σ οιτ!το!ιοτο οοσοοσοισιιε, οιιοοσ!σ σο !ιισ!οσ!σ Τσττ!

!σσο (δ). !!οσι σι·σιιι!!!!ισσε !!!σ, οσοσ ε! σστ!οσι Ατ!ιοτοο

οσο Μ!! Πσοοσ!ε σο Βοοεο οσσοσ!τοτο ο! !ιο!ιοτο σο!οτ!σισε,

στο σσσο !σεει σο.!ι!ισσε σσσσσ!!ισ οοσισσ! Μισο !!!ιι·ειε

οοσ!σσι. Ε! ε! στο ισ!!!!!!ισε σο! οσοι σι!!!!!!ισε σο! σο

ςσο!!ει Μ!!! σο! 10 8!σσσο σο!!ο ε!οεεο σσσο σο Ποε!εισ!!ιιο Η το σ!

'Ι'οττοε, !οι σσει!ο σοτ Ισ σ! Ισ! ισστ!ο σοοεισσ!σ σσσο σσσο σοπ σσ!ο

Μοτο Ισ εοσ οεοοσι!σσο.

(1) Ωσισ!!σ ΙΙ οτσ ί!ο!!ο σ! Ησσσοτ!ο ΙΙ το σ! Τοττοε, ο σ! Ε!οσ€ι

Βσσει!ο ο σο-ΤΙιοτ!. 8σοοοσο!!ο σο! τοι.ισο σ! οσο σ!σοιο Ωοε!σσ!!σσ Η

ισοτ!ο εοσιοι στσ!ο. Ε!ι!ιο !σ σιοος!!ο 8σο!!σ σ! Ατ!ιστοσ, σε! οσ! ο!!

σεισοσο Μι ε!! σ!!τ! σο!! !!!ιιιιιστιο (οσο σο! ο ο!ι!σιιισ!ο σΙ.ιιιισιωιεο),

ο!ιο Ισ σε! !ιι! σεεσο!σ!ο ει! !τσιιο, ο ο!! εσοοοσο!!ο σο! σο! σοσιο σ!

Μοτ!οσσ Π. Εσ ειοοτΙισ σοισ!οο σο! Ρ!εειιι!, στσοσ!ο ϊσσ!σι·ο σο! σσο!!!,

οσ οοο!!σ!ο σο Μισο Ισσοοοιιισ Π! σισεεο ,οσοττει ο Ι.σισ!ιοτ!ο σ! Ρ!ε:ι,

οσο ονοσ σεστσει!σ ε!! Με!!! σ! σιι!Ιστο ο στοσ!σσ!ι!σ σο!!σ σσ!!ο σσ!οσ

σ! Βοτ!εοσο, εο!ει ο !οο!!!!ισοι οτοσο σο! ισοσοε!σι!. (Ροτ !ο σ!!το εσο

με!!! νοσ. Τοσο, Β!:ἱοιι. Ιι!σστ. σο! δειτε!! !ΙΙσε!ι··!, νο!. Ι. σ”. 223-2!).

(9) Οοιιι!!σ ο Μστ!σσσ στοσιο!!σσο σ! σεοτ!νοτε! σ!!ει ο!!Μ!!σεισισ

Βοσσνοεο, ο σ! Β!στσι·!ει, ο οοσσ!ι!σιιο σοτο σ! σο!! οεεοτο ο!ι!ι!!σει!!

στ! σ!ι!!ειτο σ! ο!!!!ι σ! Βοσσι·σ. 8! σ!ι!ι!!σεισο !ιοσεὶ σ! εσοσσοτο σο!!σ

σ1οσοε!ισσ !!το νοσ!!σι!!σ σ!!':ισσο , ο σ! σσεστο Η! οο!!ο!!σ .πιστα σ!!

!ιιισιο!ι!Ι!, οστσο ε!! οι!!τ! ο!!!οσ!σ! Βοσονοε!, εοσ” σοτο !σσ!οστιιο

!'σισσιοσ!οτο. '

(3) Μ! !!!ιοτσ οε!τσι!οσο σο! εει!ο , εοσιει σειΒοιισοσ!ο σ! σσσο, ε!

οε!οσσονσ οι ω!!! ! Μισο! εσεεο!!! ο σ!σοσσοσ!! σε! Ωσιιι!!ο ο σ!ι !!!σ

ι·!ιισο, πιο σοσ :!!!ο ισστ!σο ο :!!!ο εσ!σ8ο!ο οσσιστοεο σο!!σ ο!τοσεοτ!

Ποσο σο! Β!σσ!οσ!ο σ! Τοττοε (ο:ι:οοσ!ο σε: @σώσω Τω·τ!!απο). Ωσ!ν!

Ισ οε!τοι!οσο σο! εει!ο οτι! εο!!οσσε!ο ο σοι!ο ο !'εινστο σο! εοντοσο

σο! !σοι;ο. '

!οσσσ εισ ιιοε!τσιιι εοτσ!ο!σισ !ισιιε!το!ει!ισιι! Μοτο Βοι·σ!

σοοσι, σο! ει!!οσοσ !σσ!οο!σσι. 8στσ!ιιοο οσσσσ!ε!οι·!σισε

σο!ι!σισε σο! σοτ! !'οιο!οσισε ο!σοισ οοσισσ! σιοσ!ο!ο!οσι !σ

!!σε !οττο· οιοοσ!ε!!ο, σο! οιτσοσεσε !σο!σε ει!ι !σεσ οσσισσο

!ιι !σε!ε τσ!!!!!!ιιιε ω). !!οσι στσσι!!!!σισε οσοσ σσ!!σσι !!

Βιισσι ο.σσσ ιιοε ο! !σ Με! !οττο σοε!το, οσσισ !ιοσ!ο !ιο

!ιοσισε ο! σο οο!οτο οοσσ!ε!οτ!ισσε, !ιοσσε ο!!οσοσ !οσοτο,

σο! !ιο!ιοτο σοτσι!!!οιιισε σοσοο σοσοε !!!ο οσο σο Ιοσσο

σο!σ!οτ!σ! σι!!!!οε σοε!τσε εσ!!!ο!οσ!οτ !ισσσε !ιο!ισοτ!σ!, :ισ

!ιοο !ιο!ιοσσσσι οσοσι ο! οοσε!!!σισ σοε!τσισ ο!!!οοο!!οι· !ιι!

!ισοσισε, !ισο εσσο !σ!ο!!οο!σ οσσσ 8στσ! σοτο σο!ιοεισ! σο

το!ισε εσ!ε !σ σεισ!!ισε !σε!ε σο!ιι!!ε στο οσο!!!ιο! οοσ!οσστ!ο

!οσ!σσι οσοσ!σσι σοσοτ!!-Ιοσσοσε!ε ο! σοιι σ!σε, Ρ!εοσ!ε

οσοοσοο! σσ!σοτε!ε !σ!σι!ο!ε !οσσοσε!ε ο!σ!!σ!!ε, σσοε !ισσ!ο

!ιο!ιο! σο! σο οο!οτο !ισ!ιο!ι!! σσ!!σισ τοοοσ!οοσ!σσι σοσ!

σισε σο! σοτ! !οο!οισσε, εοσ ισοσσ ο!!οσο οσσεοσ!!οισσε,

οοο οσε !σ Μο !οττο σοε!το. οσειισ !ιοσ!ο !ιο!ιοισσε ο! σο

οο!οτο οοοσ!ε!οτ!ισσε σοσ!το σοσσο σοοοεεστ!ο σ!!οσο εσ

εο!σοτο, σο! !σσο οι!!το!ιοτο σοτ εο σο! ο!!οτεισι σοτεοσοσι

σ!!ο!οσσε οοσοοσοσισε, σσ.!!οσι σοοοιιι σοο !τοοσοσι εοσ

οοσοστσ!ειιιι !ειο!οσισε σσσι Ρ!ειισ!ε εοσ οστσσσ!!ο!ο ο!!οσο

εοσ σοτεσσο, οσ!σ !ιοισ!σοε Ιοσσο ο! σο σ!ε!τ!ο!σ Ισσσο

ο! !οττο !σεσι·σισ σοτ ιιοε !σ !σεο σοσοσ!στ ο! σοο!!!οοσ!ιιτ,

ε! !σ οο οεεο ιιο!σοτ!σ!. δ! σοτο !ιι !σεσ οεεο τοοσεσσοτ!σ!,

ιιἱο!ι!!οιιι!σσε οο. οσο ο!ε οσιισοσ!σισε ο! στσισ!ε!σισε εσσ

τσ!ιστο οισε!οσ!!ο !σοοιιοσεεο. -εοτσο!ι!ισσε, ο! εοτσοτ! ίο

ο!οσισε. Ποσοοσ!ισσε ε!οσ!σοισ οσοσ !ισιιι!σοε Ιοσσο ο! σο

σ!ε!τ!ο!σ Ιοσσο !σ Με!! Μ!!! σσε!το οσεισι !ιο!ιοιιισε ο! σο

οο!οτσ οοοσ!ε!οτ!σισε οσσεσ!οε !ισ!ιοοσ!, οι! εο !σε!ε εισ εισ

σ!οσσοε ο! σ!!!!σ!οσσσε οσσεσε ο! !!!οε, οσο !σ!οτ οσε σοτ

!οσ!στ. Ε! ε! !στ!ο !σ!οτ Ιοσσοσεοε ο! $στσσε ο! οσσσοτεσ

οσοε!!σ σοι·!οτο!στ, οσο σο!ι!εοσισ οοσεσ!οε !σε! οσοε!!οσοσι

!σειιιιι ο! !!!ο!!! σσσ!το σο!ιοειιι! ο! σ!ί!σ!ι·ο. δ! οοσ!!σΒοτ!!,

οσοσ ο!!οσ!ε Ισσσοσε!ε σο! σο σ!ε!τ!ο!σ Ισσσο !σ Με! !οττο

σοε!το ο! σ!ε!τ!ο!σ οσεσσ !ισσ!ο !ιο!ιοιιισε ο! σο οο!οι·σ σο

οσ!ε!οτ!σισε !οε!σ!σε σο! !σ!οε!ο!σε σοοοσο!, οσιιι!ο σσσο

!σε!σε οσο σο!οτ!σιιιε !σσοιι!το, σσσο!ο σο! σσσο!!ε !οιισοσ

ε!σισ οοσεσ!σσι σο οοισσσ! !!!ιοι·σι·! ο! οοσε!οσστ! ίειο!ο

σισε, σο! !σσο ίοο!οισσε εοοσσσσισ σο!ιισΜοιιι σοΓιισ!!,

ιιοο ει!!!οι· σο το!ισε σο!σσο!! Με !σ!τοσι!!!οισσε. δ! ιιοτο

σοιιι!ι·οο!σισ σσεεσε !σοι·!!, ιιοε εισ τοε !σε!σε ιοοσσοτοσσσε

σσσο !!σο οσοι!! ο! οσσε!!!σισ ιισε!ι·σσι στοε!σ!ι!σισε, ο! οσο

τοοσσοτστ! σο!οτσσ! ο!σοτσ οσ!σε !σοι·!! !ειο!οσισε !σ !σ!ο

οι·σισ !!!ιοτοτ! σο!!ο!οσ!ο.!σεσ σσιιο!ο οοσισιι!ε Μισο σ!

σ!ο!σσι οε!, !ισσι!σοε οιιοοσο σσε!τοε οσσοισσε, οσο!! ιισ!!σισ

ι·οεεεισι !σ οοισσσι·σσσ!ε το!ισε !!ισσοσε!!ισε σο! !ιι ι·ο!ισε

εσ!ε σοσσοιισ!ε σ!!οιισ!οσιιε !σο!σιι! σο! οοτσσσσσσ!, στο

σ!ο!ο σοτο σο!ιοσ! !στοιιιοιι!ο !!τισστ!, σο σσ!σοσο !σ

. οσ!σοσο οσσ!ε, σοτ εσσι·σσ!ο!ιισι !σσ!οοσι, ο! ο!σε !!!!σε

!ιο!ιοσ!οε ει!ι σσσ!ε οσο!σοτσοο!σι εσστο, ο! οστιιισ ειι·ο!ι!ο

σ!εοσσοε ο! οσ!εοοσοε σ!ησο !!!ιοτοε οστσσι (δ). Θ! Μιιοσ

(4) Μ! οσοε!ο Μισο σο!!ο οοσνοσι!σσο ε! !ιι! οσο στονσ σο!!ο στο

!ι!ι!σεο σι!το σ! Οοσι!!σ ο σ! Μσι·!σσο σο σσο σειτ!ο , ο σο! οοιιισσο

σ! Οοσονσ σει!!'ο!!τει. Ιισσοτοοο!ιο ! στ!σι! ε! σ!ι!ι!!σεισο σ! σεισστο ει!

Οοσσιοε! !!το οοσ!ο σ!!'σιισσ , !σσσσνο τ!οεοσσο :ισ !σισσστοσ!τε! σ!

σσο!!ιι σσσο σο! τοσσο σ! Ατ!ιστοσ, οσο !'σ ο!!! σ! Πεσσο σ! Β”

(ο!σο σο! σωστο, οσο ίσ !! στ!σιο σ! οσοε!σ Μισο), ο σ! σ!ν!σοτο σοτ

ισο!!ι σο' 0οσονοε! ισοσοε!ισ!, σ Ισ 8στσοσσει, σ οσο! σ!σσ!οσ!! σο!

!'!εο!ιι, ο!ιο τ!σεο!σεοτσ ο οοσφι!ε!οι·ο σο! !οτο σσσο. ο

(5) 8σσο σσ!ονσ!! σοτ !ιι !οτο !ιιισστ!οσοσ ! σο!!! τ!Βσστσοιιι!.! Η!

!σε!!!σι!οσο σ! οσσεσ!! Βοσονοε! σο! Β!σσ!οοι!ο Τσττ!!οισο σοτσοοισστο

!ο τσσ!τονοτε!ο σο! !οτο οσσο!!!ιι‹!!σ!, !'ιι!ιο!!ι!σσο σο! στι!!ο σι οί!!!
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ο !:0ττεττ!!!!ι!ε σο! ο ροτοετοτο οσοι!ιιι!ε !!ττοτο σο! ρω

τοο!ρστο τοοτ!ιιτ τοοτ!τ το!ιο!ε!τοοι. !ο οοο!!οο !)οιι!!ο! ο!οοιι.

Νοε οσοειι!οε οσιοοο!ε !οοιιο Ρ!ι!!!ροε Ε!ο!!τ!οοοε, !!ο!

οιιιο!!οε !!ο !!σ!το, Ενοισο !!ο Βο!!ιοι·ο Ρτοο!οο! Αοτ!ο,

!τοιιιοε Οοο!!! Βρ!!ιο!ο οτ !.οο!τοοο!!οε !!ο το!ο!! ρω οο

ιοοο! !οιιοο, οτ οο!ο!!!ο !ρε!οε οσιοοο!ε, !!ο !!οοορ!οο!τσ

οοο!!οο οτ οοοτστ!τοτο οσιιε!!!οτστο!!! ιιοεττστο!!!, ρωιο!ττ!

!οιιε τ!!!! ΟΙ!οι·τσ $ρ!οι!!ο οοοο!σ Ποο!!το !ο!!!ο!ε Τοττ!τοο!,

οτ ο!οε Ε!!! !!!οτ!οοοο!, εοροτ !ισο οσοετ!τι!τσ, τοο!ρ!οιιτ!

οο!ο!!!ο !ρεοτιιοι, οσ οοτοτσι·οιο τ!!!στοι!ι ειιστοιι!, !!οσ!!

οσε σο !:οτοτσ !ιο!!σ!!!!οοε οτ τοο!ρ!ο!!ιοε !ιι ο!οοε οτ οσο

εοοτο!!!οοιιι !!σιιστοιιι ο!ο!ιιοι το!ο ρτοτοτ!τστο!!ι !ιοο!ι! ρτο

εοοτ!οιιι. !!ο!οοτεσε !ιοο!!οσε ειισε οτ !!ο οσι·οο! !!!εττ!στο

!!ο οοτοτσ ροτεσιι!ε στ το!!οε ο!!!!ιιιο οιο!! οτ τοττο οτ ο!!ο!!

εοοσε οτ οοο!τοοσε εο!οο!!!!ιιοε οτ οοετσ!!!ο!οοε ροτ οσε

οτ !!σοι!οοε !οοιιο, οτ !!ο !!!εττ!στο Ιοοοο, ο!!ο!! !ισ!!!ο !ιο!!οτ

σο! !!ο οοτοι·σ !ιο!!ο!!!τ οσοττο σ!!ιοσε ροι·εσοοε. Βοε οοο!!οο

οτ οοοι·ο ρτοτοτ! !ι!!!!ο!ε οτ !!!!στοο! ο!οε !!!!!!ιοο οτ !ο Ιοοο!!

οτ ο!οε !!!εττ!οτο. ροτ ιισε οτ !ισ!!!!οοε οσεττ! !!!εττ!οτοε εο!

οοο! !ιο!!ο!!!ιιιι!ε ροτ σ!!ιο!ο οτ εοσοτοο!. !ο !οοοο οτ !ιι

!!!εττ!οτο !οοοο !!οσ!! !ισ!!!ο !ιο!!οτ οο! !!ο σοτοτο !ιο!!ο!!!τ.

!!σο!!οοε ρτοτοτ! !ο!!!ο!ε '!'οττ!τοιι! οτ !!!!στοοι ο!οε !!!!οτσ

οτ! οτ οοοσσ!οτ! ροτοι!ττο!οοε, οοο οσε ο!!ο !!οο!το σο! ο!!

οοτ!οοο εοο ειιροτ!ο!ρσε!τ!σ!ιο ο!!οο!οε το! !;τοοο!!!!οοε, σο!

οτοοοτ! τοο!ο!ιι!ιε, εο!! !οσ!!σ ο!!!ιοσ ροτοι!ττοιοοε εο!!!!ε !ιι

τοο!οο!!!οε ο!οοοσιο!τοι!! οποιο σο!!ο!!ο. 8! τ'οττο !ρε! !!σ

!ο!οοε εο! εο!οο! !οιιοοιιι !ο!ττοτοοτ, οο! !!ο!Τοττοι!τ, !ιι!!

!!ιοι !!οοοτο!ο τοο!ο!ο!ιε οο! Ποτ! τοο!ο!!!οε εοο σσιιοο!!ο!!!οε,

!ιο!ο !ισ!!ι!οοε ρτοτοτ! !!!!!!ο!ε Τοττ!τοι!!, οτ τ!!!στοο! ο!οε

!!!!οτο οτ ο!!ε!ιοο ο!!ο !!ορο!!!οιοοτο οι!ιοτο οτ ο!!ττο!ιοτο

ροεε!οτ !!ο !οοοο οτ ο!οε !!!εττ!οτο, οσοι! !ισ!!!ο !ιο!!οτ οτ

!!ο σοτοτσ !!ο!!ο!!!τ, οι! τοττοι!ι !οτο !!!οτ! !ο!!!ο!ε οτ !!!!στοιο

ο!οε !!οτ'οτοιιι!οοι !μι!σ!!!!!!! οο!!ιιτ, ιιοσ οσε ο!!!ιο!!! οιοοτο

ιιο! οοο!!οτο οσοττο οστοιο !!ο!οι!τοτο!!ι οσ,ττοιοοε. !το!!! ρτο

!ο!ττ!ο!οε ουσ!! !!οστ!οοε ρτο!`οτοε !ιι!!ο!! οο! οοοο!οε ο!οε

οτ !!!!στοι!! εοοτοοι !ο!!!τοε οο! ιοοοτο!ο οι! !!ο!`οοε!σοοι!ι

τοττο εοο οτ τοσοροτοτ!σοοιο !!!!οε !!οι!ο! Ρ!εοο! ο! ο!!ετο

!οτοοτ, σο!! οσο οτ τι!! Ρ!εοιιοε !!ο 8οτ!!!οοο τοο!σοοο!!σε

οσ!οοτ!τ ττοι!εττοτοτο, οσε !ρε!ε ιο!!!τ!!!ιιε οτ εοο!! !ιοο!!!!!!ο

ετοτοτ!οτ !ο !οοοο, οτ !!ο!ο!!ο οε!ιοο οι! τοττοιο !!!ο!ο σ!!!

!!οεοο!!!!οτ!ιιτ !ο 8οι·!!!οοοο!, ροεεο!!!οοι οτ ο!!ροοεοε ο!οτοε

!!οτ! !!ο ρτσρτ!σ τοο!οιοοε. Ποο!!οοε !οοοο οτ σο !!!εττ!στο

!οιιοο ο!!ο! οοοσο!οτ!σο!!!οε εο!ε, σο!! τοιοοιι !ο $οι·!!!ιιοο!ι!

ιιοοοεεοι·!ο ιι!!!οοιιτοτ, !ιοοι!!!σοιιο!!ιοο οτ !ιοο!!οεοοιι!!ιοο οο

!οοτ!οτ, τι!! τοι·ι·οιιι οο! τοι·τοε ρτοτοτ! !ο!!!!:!ε οτ ί!!!στο!!ι

ο!οε !!σοιιτοτ τω οτ ο!!ειτοο !!!ιρο!!!!!!οοτσ ο!!!ιοσ ροι·ιο!ττοοιοε

οι! οοο ε! στι! !!ι!!!τοε !ο!!!ο!ε οτ τ!!!στο!!ι ο!οε ττοοεττοτοτο

οσ!οοτ!οτ, οο!!!εοοιιι !”ι!οτ!οτ οσοσστ!!οτ!, ε! !!ι!!!τοε τοιιιοο οο!

οοοε ο!!!ιοο οι! οστιιιιι εοτο!σ!οοι τιιοο !!ο!!οοτ!τ ττοοείτστοτο

!ι!!ιοο !ρε!ε οσιιοστ!!οτ!ε !!ο!!!!!!οε οροτοο! οτ ετοι!!οοι !!σοο

τ!!!ο ο!!ο!! ροτ !!σοι!ι!σε !ι!!ιοο ι!!! !!!εττ!οτο Ιοοιιο οι! τοτι·οοι

οο! τοττοε !ρεστ!ιοι ιιοτισο!οτ!σ οι! εο!!!ο!οοτ!ο!ο !!ο!Τοτοτοι·.

Νο!!οιο ροοοι!! οοο τι·οι.τοο!ο εοο οοιισστ!!!οιιι τοο!σι!!οε

σοι!! Ρ!εο!!!ε οο! οσο!οο!τοτο ο!!!!!ιο εοο ροτεοοο, σο!!!

!!!!ιι!!!οτοε !!!ο!ο! Τοττ!τοοι!ε οτ ο!οε !!!!! οτ !!οο!!ι!οε οτ τω!!!

οοτο!!! ροτ οσε !ο !ρε!! ρσοοοτοτ οτ ροσ!!!οοοτοι·. ε! !ιι οο

ποσο!!! ειι!!ο εοοοοεε!οιι! τοετοτο ο !!ιτοετο!ο, ο !!ι τ!!!!!!!2!ο τ! !ιοο!ι!!!τιι!ο

. !οοτσ εστι!!! ! Μ!!! ο ο!! ο!!ο!!! !!ο! !ιοι!!”τοο!ι!. Η!!! ρτσνο, ο!!ο !!ι ο!- !

ν!!!!ι ο !!ι !!!ιι!ιο!!!ι !·!ιιιι!ιι‹·!!ι!·ο!ισ ο ι!οι!ο!τ!!ι·‹· ιι!!! ι·οετ!!ιιι! ι!οτ!ο ροττ!

ι·ι!!!!τειο!!!!.

οεεο οσ!οοι·!οτ. Θ! οοτο !ιι οι! οεεο τοοοεοοοτ!οτ ο!ο!!!.!σ

ιο!οι!ε ο!! οοο ο!ε οσοοοο!ο!οε οτ ρωο!!ε!!οοε εοο τσ!!στο

ο!!!ετοοτ!ο !οοσοσοεεο εο!ι!ο!!!οιοε οτ εοτοοτ! τοο!οι!ιοε. 8!

σσοτ!οεοι·!τ ο!!ο!! ο!!!ιο!ε !ισο!σ !ρε!οε !ο!!!ο!ε σο! !!!!οι·ι!!ο

ο!οε !ο Ιοοιιο οο! ο!οε !!!εττ!οτο, ουσ!! !ισ!!!ο !ιο!!οτ οτ !!ο

οοτοτσ !ιο!!ο!!!τ τοετοτοε σο! !οτοετοτοε !!οσο!!οτ σ!οο!ο !!σοο

!ρε!οε οοο ρστοτ!!ιιοε !οοοο!το, οοοο!σ ιιο! ιι!!οο!!ε !ρε!οε

οο! !ρεοτοο! !!!!οτοτ! οτ οσοε!8οοτ! τοο!οοιοε, οο! !ο!!ο το

ο!ο!!ιοε εοοοιι!!οοι ιισ!οοτοτο!!! !!οτοοοτ!, οοο ο!!τοτ !!ο το

!!οε οο!ο!!!ο! οσε !οττο!!!!ττο!οοε. Ε! οοτο ιιοο!ι·οο!ο!!ι ροεεοε

τ`οοτ!τ, ι!σε οι! τοε !ρε!οε τοο!!ροτοο!!οε !!σοο τ!!!ο σροιο οτ

οσοε!!!οο! ιισεττοο! ριοετο!!!!!ιοε, οτ οοο ι·οσ!!ροτοι·! ρστο

τοστ, ο!!!ο!ο σ!!! τοοτ!οτ τοο!οιοοε !ο !οτο!ιτοιο !!!!οτοτ! !!ο

τ!ο!οοτο !ρεσ οοοο!σ !ρε!οε οο! !ρεοτοοι ε!οοτ εορτο!!!οτι!ο!

οετ. Βο !ο!οοοτοτ!σο!!!!!ε !!!!ε, !!!ιοε ορο!! ιιοε Γοοοτ!οτ !!σ

οι!ιιοε !ι!!!!ο!ε Τοττ!τοο!, οο! !!!!στο!!! ο!οε τιιο!σοο!ο !ο!”το

!ιο!!!!τοο!ιιτο οσοτ!οοσε ο!οε !!σοο !!!!σ ε!οο !τοο!!ο τοο!ο!!!οε,

σο! Ποτ! τοο!οιοοε, ο!ε! ιιοοοτο!ο !!!ετο Βο! !!!!ρο!!!ιοοοτσ,

οοτ !!οοιιτ!ο οσοσοοτοοτ!ε, οοτ ροτ !!!!οτ!σοο!ο !οο!τ!οιο !!ο

τοιο το!!ιοοεο!!τ. Ησ!ο!οοε !!!οοο οτ !!ο !!!εττ!οτι! Ιοοοο

!ιιιοο!!σ εο οιιρο!!!οτ!ιιτ !οτοο!οοτσ οστι,ο!οοε !!οσ!! ιιο!!ο.ι!!

τοεεοιο !ο σσο!ροτοο!!!ε το!!οε 8οτ!!στοιο, οοτ !ο το!!οε

εο!ε οοιι!!οο!!!ε ο!!ηοοτοοοε ι”οο!οοτ οο! οο!!!ρσ!ιοοτ. Εσοεο!οε

οοο!!οο σοο!οο!ε !οοοο οο! ροτοετοτοε ρσετ οσε !οττοτοτσε

!οτοοιοοτσ σοτιοοιοε ουσ!! ρτο!!!στο ε!οοτ οτ ιιοε τοοοοιοτ

οττοιι!!οτο οτ ο!!εοτοοτο οτ ιιο!!οτοοοε οσιιττοοοο!το τοοοοο

τοτ, οτ !!οσ!! ο!!σε ροετ εο οοοτοτσε !ο!!ο !οτοοιοιιτσ οοο!

ρο!!οοτ, οτ !ρε! ο!!σε, οτ ε!ο ροτ το!!ιρστ!ε εοοοοεε!σοοιο

οειτοο !ο ροτροτοοοι, !!οοο!!!!ο !οο! !!!οτοε !ο!!ο!! οτ Π!!!

ο!οε !!οτοοο!·!οτ. Πο !ιο!ο!ιοο οοτο !!ι !ιο!ο!!οο οοο!ε τοσο

οο!!οοτοτ !οτο!οοοτο !ιο!οε οσοοοοτ!σο!ε το!!! ροτ οοοεο!οε

εο!! ρστοετοτοε οσ!!!οο!ε !οοοο, σο! ρτσ το!ορστο Γοοτ!ιιτ,

οσοι!! ρο!· οοτο!!! οοοε!!!οτστοε οτ ροτ ο!οττοοο!!ι !ο ρο

!!!!οο οσοο!σοο εοροτ οο!ιοο!!ι ρσρο!! ει τοιιιοο ο !ο!!!σο

σο! ο !!!!!ε ο!οε !!!οτ!τ το!!ο!ε!τοοι.

Αττο Ρ!οοοοτ!ιιοε οστοτ!οε εοοτ! ρο!οτ!! ρτοεοτ!ρτι!!ο ο!!ο!!!

ρ!οι!ι ττοοεοι·!ρε! οτ ο!!ο!ορ!!!!οοο! ο!! οοτοοτ!ο!ε ρο!!!!ο!ε

!ο οο!!ο!ιι σοι!!! εστ!ρτ!ε !!οο!!οε ε!,οι!!!!ε ρ!ο!ο!!ο!ε οοο!!οο

τ!!!οε ε!ε!!!οτ!ε, !ο ο!!ο !ιοστοοι ορ!εοσρ! Πορτο τι!! οο!

!!!!!οο εοροτ!οε, !!οιττοτο !ι!!ιοο ε!ο!ιοο!!ε οτ !οτο! οτ ο!!!ο

!!οτοι· !!!!τοιο τοοοοτ!ε, οτ οτοοτ !ο οιο!!!σ !ρε!οε ε!ο!!!! !ο!'το

!!ιτοτ!στοιο σ!τοο!ο!!ι !!ττοτο το!οε, ο!!!ο!!οοτ δ'. .5'ί!!τε, οτ !ο

ο!ιιε ο!τοο!!ιεστ!ρτ!σιιο οτοτ στο!! οτ !!ττοτο το!οε Ισοοοιτείτ

Λ!·οο!“φίευσρ!!ε. ο!! ο!!ο οοτο ροττο ο!οε!!ο!ο ε!ο!!!! οτι!!

!οτο!!! ο!!!οε!!οι!ι ο!ο!τοτ!ε, !ο οο!οε ο!τοο!οεοτ!ρτ!σοο οτι!!

στο!! οτ !!ττοτο το!οε, εο!!!οοτ 6'τοττοε Ιοιιοοιτείε. !!ι ο!τοτσ

οοτο !!!στστοο! ε!ο!!!οτο!!ι οτοοτ ο!τοο!! !!οσ, οτ !ο οι!τοτ!στ!

οτοοτ οοτοε !!σ!!!!ο!ε, οτ !ο !!!ο!!!σ !οττο ο!τοο!ο!ο !οτοτ!σ

το!ο οτοτ !`στι!ιο σοο!στο!!ι, Με! οτ στ!ε, οτ !ο οκτοτ!οτ!

ε!!ο!!!τοτ οτοτ οοτο!!! τ”στ!οο: τι!! ο!τοτο οοο!!οο ροττο ο!οε

!!οοι ε!ο!!!! οτοοτ ε!οι!!!τοτ ο!τοο!! !!οσ, οτ !ο ιοο!!!σ !ρεσ

το!!! σ!τοο!στοοι οτοοτ ροοοτ!; !ο ι!!ο!!!σ οοο!!οο !ρε!οε

ε!!!!!!! οτι!! στο!! οτ !!ττοτο το!οε: ΕΜ!!! !!σοο. ε!σοτ !ο ο!!!

ο!!!! οτ !οτο, ο!ο!ι!! ο!!!!!τσ οο! !!οο!ρτο, ρτοτοτ τοττο !!τ

τοτοιο οο! ε!!!ο!!οοι, τ!τιι!ο!!! εοο ροοστο!!!, οτ !!σ!: σοοεο

ο!!τοο!οτ!οο!ε σο! !οο!!στ!ε !οοτοτο, τ!το!οε !ιι !!ι!!!τοε, οο!

!!ττοτοε !ο τ!το!οε ροι·ιιιιιτοο!!ο, τι!! οοο ο!ιο!!!ρ!ο οσττσ!!σ

το!!!!ο !!ιεεο !!σ!!!!ο! Ροεσ!οτ! Πεοο!σο!ε !!ο (!!τοτ!!!ο!ε !ο

ιιοοοε!οο! ρστοετοτ!ε ειι!!εσι·!ρε!, οιιτοο!!οοο!, οτ ττο!ο!,!! !ιι

ρι!!!!!οοοι τστοιοοι. -
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£ΧΧιινιι ι'.

ίξοοιιε ιιε Βεεειε, σε ε μπει ει Αι·ι›οι·επ, ρεοπιει'ιε ιιι ρι·ο-_

ιεποετε ε άί[επιιει·ε, επι Με ρει·εοιιε Με πειίο εοεε, ι

θειισοεεί οιίεεει·ειιππαπο ίπ ιιιει·οοιοι·π Με .πιώ εειιε, ε

ριι·οοιειιο μπε οι ιιιειίεείσπί ι!ί πεοπτάπι· που πει .πιο

οίισάίσοιο πιοιιί οοιιιπποι, Ιιειιε/ιεί ο οοπεεεείοιιί.

( ι ι 92, 20 ιειιιιτεισ).

Μι Βεπιι Αι·οιιινι άι Ωστιε πι Τοι·ιιιο, ω. Απ., (1σά.Α.ισι. πιο. ν.

Ιπ πσιιιιπε άοιπιπι ειπεπ. Εεε @ο πποιιάεπι ιιεοπιε ‹ιε

Βεεειε τει ει ιπάειι Ατιισι·επειε εοπειιιο ει επειστιιειε Επι

Μπι άε ΤπτιιιΒιε Ιιπι·ιαπι (ι) πιει, ππεπι πιεππι ιιι πσε οεεο

επι·ειιστεπι ειει;ι, οσπνεπισ ει ρτσιιιιιισ ποιιιε Οπιιιιειιιιο

Βπτοιιο οσπεπιι εσπιππιε Ιειιπε, στο νσιιιε ει εσειιε νεειτιε

εοπεπιιιιπε οοπιππιε ιεππε, ππσά άειποερε ρετ ιπε ει ιισ

ιιιιιιεε ιει·ιε ιπεε επεισάιεπι ει εειπειιο ππινεπεσε ιιοιιιιπεε

ιεππε, ει άε ιιιειτιοιπ ιιιιιπε, ιπ ιεττε, ιπετι ει. πεπε,

εεποε ει ιιεπιτειισε ιιοπε Με ιιι ιοιε ιεττε ει άιειτισιπ

ιιιεο, ππεπι πππο ιιειιεο νει ιιειιπετο, ε; ηποά πιεσε Ιε

ππειιεεε ει άε άιειι·ισιπ ιεππε, ει ι·εε εοτππι ιιιεππιεπειισ

ει άειειιάεπι εσππε σπιπεε ρετεοπεε, ει ειι επι οπιπεπι

νιπι ει ιπιπτιειπ ιιτορπιεειισ. ει ιστιε ειισπιε ιεππεπειε νει

άε άιειτιοιπ Ιεππε επιε πιε ι·εοιειιιειισιιεπι ι“εοει·ιι επροτ

ειιοπεπι πιει ιπάιοειπε νει άιειτισιπε, επο ει πετ ιισπειπ

ιιάειιι ιπειιιιεπι εσπιριετε ιεπειισι· ιιιιτε σπεάτιιΒιιιιε ιιιεε

πιει ιεειειπ ππετιιιιοπιειιι, επι επιεε, ει ιισιετο, πεπε Με,

εει·ππάιιιιι Βοιιιεπεε ιεεεε θ) νει ιιοτισε πεπε ιεττε·ιιιεε,

πιει ππεπιππι ιπεισ Πει ιπιοεάιπιεπισ τεπιεπεετιι, επι ιι

σειιιιε οσιιππετεπιιε, επι ρετ άιιειισπειπ ιεΒιιιιπε ιιιάπι

·σιειιι, επι ει ιετπιιιιπιπ νει ιετιιιιιισε εσπειιιπετιι, εά εσπ

ειιιπιππι νει εοπειιιπισε ιετπιιποε εειιιιιετ ιειιειιοτ πεηπε

ειι εσπιριειειπ ιπειιιιειιι. ει νετο, πποει ειιειι, ειισπσά π,

8πππι ιπ ιπιιι ιεττε νει άιειτιειπ πιεο εσπιιπΘετιι πεπιτε

εετι, ει ιιοπιιιιεεπιει ιπειε ειιοπιιι ιιπιιπετιπι, επο ιιιπά

ισιππι ρετ ιιιιπειιι ιιάεπι ειπε οπιπι ιτεπάε ιεσιειπ ιπ ιπ

ιεει·ιιιπ τεειεπτετι, ει ιιιεπρετ ει ρετ ειιοπεπι ιιετάεπιιπιιι

ιπάε νετεπε ειιοπειιι ιει·τε ει άιειτιοιπε πιει σπετιιιισιιιε

ιεοιο ιπει·ιι, επο ειιιειε τεειιιπι Γεειειπ, ει πιειιιισιιιιππε '

νιπάισιειιι ιπάε ι”εεετε ιεπειιοτ (δ). ιιεπι οσιινειιιο νοιιιε

θιπιιιιειιπο Βιιτοπο εσπεπιι ιειιπε, ιιτει·σιιιε ει εσειιε νε

ειτιε εσπεπιιιιπε ιεππεπειε ιιτιιιε, ει. ιιι·οιεοπιποι ει εινιιιιιε

,ιεππε νσιιιε επιι ειιρπιειιοπε| ιιτοιιιιιιο, ππσά ππινει·εππι

άειιιιππι οοπιπιιιιι ει σινιπιπ ιεππε, εποά·άειιιιπιιι ιπ οπτιε

'οοπεπιππι ιειιπε "πε . ιιιεειιιε ιπισιιιιιιιε σειειιεπιπ ιιιοι·ιι

επιιιιιιιε οι εινεε πεπε τεοιιιετε άειιετε ιιι Ατιιστεε, ιιιιι

ιιιο‹ιο Ιιετεοινεπι, εειιιεει οποά άειιο·ειιππειιιιιεοπεπιιιιιιε

.ει εσιιιπιιι_·ιεππε, επι εστππι σει·ιο. ι.πιπιισ πει ιιιιιιιιιε πιε

άιειειεπι· ισιιπε ιιιιωιιπε ιιεπἐ πεεοιιειΞεισιω6ι·εάάιιππιπ,

επι νει ππε ειιεσιεπι :ιιι τεειιιιπι ιιιιισι·ερ,ιειειι ρεσιιιι“οι·ε

ΜΜΜ ει, πποεπιιιοπε- πισιιο Πει, εινε πει· νεπάιιιοιιεπι

ι Π. Ι ' Ι ' - - Δ δ. . )

.Δ .” ·-....ιι····

οι Με πιο.. ι ιιι-ι . . . .

θ) πω” ιεφτιπειρειε ιεςιειιιιιοτιε νιι;ιιπιο ιιιΑι·ιιοτειι επι ιιπιιπ

σε εει:οιο..ιιιε επι ππειιε.άετινπιιι σει οπιιο »πωπω ιιι πιπποειπε

«κι @Με ΥΒιιιιι2Μ ιιι εοπσι1ειπάιιιι (Μπι πεπε) άει Μαιο.

Α (3) Πιιιιπε€ει 88επιπ0ι€π ιιοιιιιιι80, ποπ εσιεπιεπιε άι Ρετ τεειιιπιτε

ιο τσικιπει εωεω. Με «πωπω ει .σεειιι;ετε επιστοπιιε εει ιιι

ιιναεεετο.ππΡι“Ψιειαε ι. . ' . Υ . πι. · .

Μ) ειι πετιιιιατειπωπ, νειιιι ε άπο π! πιο ροιι·ίιπππιο ροι·ιιωιπω

·ιοι.. ι

οπτειστιει·πιιι, εττπειιιετιει·πιιι, ιπειστιει·ιειππι, ιιιεοει·ιετπιπ,

ιιετοιιιιστιετππι, νεπειισιιπιπ, νει πποεπιιιππε πισάσ οσιεει

ειιεσειιει·ι ποσά ειιοπιά ρεοππιε ι·εοοιιι8επι επο, νει πιο

πιε ειιπε ιπ τεετισ ει ιπάισειπ Ατιιστεε ω; επι ιπ εσπ

επιππι οσπιππιε ειεειιοπε ιιιιτεεπιιιιε άεπετιστππι ιεππε

ιιπππειιπι πποπεππε άειιιιε ππινετεε εσπιππιε νει σινιππι

ιεππε πει· οπιπιε ει ιπ ιιιιεπτππι ιπετιπι ειιεσιπιε (θ). Πιπι

εισε ει πππειππι, οπεπι πποενε σσιιεπιεε οσπιπιιιε ιεππε

στάιιιενετιιιι ιιι $ετάιιιεεπι πιο εσιιεειιε ει ιπιτσιιιιιπε επσ

τππι άειιιιοτππι, εεινειιο ει σπεισάιειιι εσππε σπιπεε πει·

εοπεε, πεε ειε ι”στιιεπι επι νιοιειιιιεπι εεπ ιπιπτιεπι άε

ιπιι·σιιιιιπε ππε ι”εσιεπι, επι ιιετι πιισ ιποάσ εοπεειιιιειιι,

εεά ιιιιετε εεε ρτσ εστππι νειιε ιπιι·οιιπε οπιπεε ιρεσε τε

εοιιι€ετε, ει στο ιιεπεριεειιο επο ιιειιετε εσιισεάειιι. ιιεπι

άο σοπιππι ιεππε ιπ ισεο επι άιοιιπτ ροι·ιοε ιπποεπειε οι

Δι·εειοπο πι ιειιιεπι ιεττεπι ππε ιει·ιτε επιιισιει εά Μπι

σεπάεε ιιιι ιιπιεεεε εεπιππι εππι επιε οπτιιε, ππιιιπε εε

τεοιρετε ροεειιιι ιιιετεειστεε ιεππε, ει σπιπ τειιπε επιε

πιεπετε. ιιι ει ιεππεπεεε ιπιπειτενετιπι ε Ιιοπιιιιο Διιοειο

ιιοσ πι ιιειιεεπι εοοιεειεπι ιπ ιιστιπ ιιιο, πιο ιιειιο ειε

ιιιπιππι ιεττεπι ιπ ιιιο ιιστιπ ππε ιετΒε επιιιοιει ε‹ι ιιιεειιι

εσσιεειειιι ι“ειιτιοειιάειιι επιπ ειιιιιιει·ιο, ει άσιιιιιιπε ει επιιι

επτιε εεεετάοιιε ει οιετισοτπιπ ιρειπε εεειεειε. ιιι άειισ

πιει εοοιεειε ιεπιπε ιισεεεεεισπεε, ππάε ρσεειι πππε εε

εετάσε εππι ππο οιει·ιεσ ει ππο εετνιεπιε νισιππι ει νε

ειιιπιιι ιιειιετε. Ιιεπι άειισ ετειιιεριεοορο ιεππε ιειεπι οπτιεπι

ιπ ιεττε πιεε Λι·ιιστεε εππι ισιιάειιι εετνιε, ει ιεπιε ρσε

εεεειοπε, ππειιε εει ιιιε οπτιε οπεπι ιιειιει ιπ Ατιιστεε

ιιιεεππε ετοιιιοριεοορπε. ει ιπιιι: οσπιιπΒιετιι σποτι ι:ιππεπειε

ειισπιε ιπ ιοιε ιετι·ε πιεε πιοτιειπτ, ποπ ιισεει πιιιιι επ

ιισιιιε ιρειπε ππιεσπειιι ιιειιετε, πει: επο ειι ιισπιε ιιιιπε

ειιιιιιιτι νιοιεπιει· επιει·επι νει ππι`ει·ι·ι ιποιειιι, ιπιπιο άεπιπτ

ιιοπε ιιιιπε εισπι άει”πιιοιπε ιρεε ιπάιεενετιι. ει νετσ ιιι

πιιεπειε ιπ ιεττε πιεε ιπιεειειπε άεεεεεετιι, ποπ ιιεεει

πιιιιι πεπε ιιιιπε εσειρει·ε, εεά ιπ ροιεειειε άποτππι νει

ιτιπιπ ει: πιειιοτιιιπε ιειιιιειιειιιιιε επι ι`ιιετιιιι ιπ ιεττιι πιεε

ειε ιπιιι ίεειεπι ει εσπειεπει·ι ιπιιπεπι πάιιποεπάε, ει εσπ

επιειιιι ιεππε άεπάε ει οσπειεπεπάε. Μ ιιστππι οιππιππι

οσιιιιτπιειισπειιι ίεοιεπι ετοιιιεριεσσρπιιι, εριεεσιισε, ειιιιειεε,

ιιτιστοε, ιιιιετσε, εετνσε, οεριιεπεοε Αι·ιιστεπειε ιπιιιοειπε

ιπτετε, οποιι εκ ιιιιτιε επε εοπνεπιισιιεπι πεπε οιιεει·νε

Μπι, ει ειπε ιτεπάε ορετειιι ει ειιιιιιπιιι εάιιιιιειιπιιι, ιιποά

επο ιιεε σπιπιε πιιιιπριεειιι οι ιιιιιιειε σιιεετνειιι. @ππο ει

εσιιιι·εΓεεετο, ιπιιι ειιιιιιιιπε εοπειιιππι επι επιιιιιππι ποπ

άπιιπιιι. Ρι·εάισιε ιιεσπε οπιιιιε·ρτεπιειπστειπε ιπάειι @ο

σιιεει·νετε οι οοπιριετε ιπτειιι, εεει·σεεπειιε ενεπεειιιε οστ

ροι·πιιιετ ιεσιιε, ει άεππετιο ιιι ππει·ιππι επιιππι ιιοο

ιπι·ιιιιιιεπισ ιιττιιιιιιιι, εειιιρετ ιπιτε-οπιπιπιιι άεειιιιιιιιι άιειιι

ρσεισιιππι ιιιεε.ιπάειιετ εσπεπιειππι εοπιππιε ιεππε, νει

ειπε ιιιιπιιο, επι 0ετιιε ιιιιετιε ·εσπιπιιιε ει,ιιιισ ειιιιιιειιε

ιιιοπιιιιειιιετιι, ει ποσά εεειειιε τε;,τπι ει ιπάιεειιιε Ατ

ιιστεε άε ιισιεειειε επειειιειιστπιπ Ιειιπε ιιοπ επιει·ει, επι

ππι`εττι εσπεοπιιει, ιπιο ειι εε ιεπεπάε ορεπι ει εσπειιιππι

η '

(οι 0πεειιπιιτο, οά ειιτι οιιε ροιενεπο ιπιο ιπ Ατιιστεε ιιι εοιιει;ιε

ρετ ιιποπε, εά ε πεπιε οι Πιτοπο, ετειισ ιοτεε ι Οπιειειιι, ι ππειι

απο ιπιάειι ιπ $ετάε8πε ρετ εοειεπετε ιο στιιιι τεεισπι ει ειιιπιω·το.

(ο) ιπάπιιιιειπιπεπιε ιιι ιιιπππιοτ μπε άσοι άειιιιι, ειιε Πεοπε ρτσ

πιειιενε μπειτε ει εστππιιε άι ιΞεπονει, οτε πιιειιε ιεεοιπιπ άε Βιιτι

εσπε το πι 8ετάε8πε. ' ι

Π) ιι ροι·ιο πεπουειι·ε ιιι 0τιειεπο ιιι οσοι ερρειιιιιο, ρετειιε ι θε

πονεει ρτιιιειρειπιεπιε νι εορτοιιενειιο οοπ ιε ιοι·ο μια: , ε νι ιιι

εειιπο ιι·εηπεπιε εσπιτιιοι·ειο.

θ!!
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οπππι ρτοο!ο!ι!!. Απο οπο! !ιοο !π οοο!οο!ο ποοπο Μοτ!ο

πο Ατοο1οπο, !ιι !ιοε!!!οο ν!πο!!οο1 5οπο1!Μ!ο!ιοο!!ο,'!π οτο

οοιι!!ο πο!ο!ο! Με!! οτο!ι!οο!οοοιι! Ατ!ιοτοο, Βο!ιππππ! πο

Τπττ!,ο!ο, Βο!πιπππ! Π!!! ο!πο, Βο!πιπππ! (ο πιπο!!ο, πο!!

!!ο!ιπ! πο 8οοπτπ!ο, Βο!πιπππ! πο Οποπο, οτοπο Βοτποτπ!

πο Αιιο!οτο!ο., οι Ροπ!!! (ο Ι!ο!οο, οοπο ποπι!π!οο πο!!ν!

Μ!!! ιιι!!!οο!πιο οοπ1οο!πιο ποποΒοο!ιιιο οοοπππο, !ππ!ο!!οπο

ποπιο., πι: π!ο !ο!ιτποτ!!.

Εφ Οπο!ιοππε !ιιιροτ!ο!!ο οπ!ο πο1οτ!πο τοοοιπο οοι·1ρο!.

ΒΧΧΧ!!!!! !!!.

.που ο οοποστοπιοποο /ο11οιπο Ρίο1το Ι ρόοπίοο π! ΑΝιοτπο,

ο πο @απο π! ποπ οο!Ιο ροποπο π! θοοίέο!ιοο Βιο·οτιο

οοπ.ιο!ο πο! οοο!οο!ο π! ποοπο!! πω· οποιο 1ο Ιοτο οιιο

εποπί πο! οίιοπίοο1ο π! ΑΝιοτοο , ο !οπο παω πιο πιο

ποποπο πο! οοπ.1·οίο οπππο12ο.

(1192, 20 1ο!ι!ιτο!ο).

Βο!!'Ατο!ι!ν!ο Βποο!ο π! Βοπονο.

Ωπο!!!οτ Ρο1τπο !οπο:: Ατ!ιοτ. ο! Ποπ πο !ιοο οοπιιιτο

ιπ!οοτπιι1 οο !ιι Ψ.πιπιιι !ιπτοιιππι οοποπ!οιιι οοπιππ!ο !οοπο,

οι οοο!οο!ο! πο ρτοπ1οπο(1).

(1) ποοπο ρτοοοποοοοτο ! πτ!11! π! ποοπο οτι! οιππιοι·το π! Ατ

!ιοτοο ποπ ο οσο! !οοπο πο!!π!τ!ο οοπ οοτ1οιιο. Νο! ππο Βιιτοκοπιο

Βιοοππιποο πιο! 8Αππι ιι.ι.ποτπι (Τοτ!πο, πρ. Ω!ι!τ!ο ο Μ!πο , 1837-88,

νο!. ΙΙΙ, οτ!. ποοπο Η, με. 966-2π'7-68-69-70 !π πο1.),1οπ1ο! ποτπο ππο

οπο!ο!ιο ρτο!οο!ι!!ο ορ!οΒοο!οπο, !ιοπο!ιο ποπ ονοοο! οο11'οοο!ι!ο ! ππο!!!

ποοππιοπ1!, ο!!ο ρτοετοοο!νοτποπ1ο οππονο τοοοοο!!οππο , ο ο!!ο στο

ρπ!ι!ι!!οο πο! ρτοοοπ1ο 13οπιοπ. Τπ11ον!ο !ο π!οοιπ!πο πο! ποοππιοπ1!

ππον! νοππ!! ο τπ!ο ιποπ! πορο !ο ρπ!ι!ι!!οοι!οπο π! οπο! ΙιιιιοπΔιιιο,

ποπ το! ροτοο πιο!!νο ο τοοοποτο πο! οοπιρ!οοοο πιο ιιτ!τιιο ιπ!ο

οοπεο11ιιτο, !ο οπο!! οοιπροππ!οτπ !ιτονοιποπ1ο !π οποο!ο πο1ο , τ!

πιοπποππο οι!! τοο1ο !! !ο11οτο ο! !ποΒο ο !ποο!ι! οοπτο οπο!! πο! τ!

πο!!ο Βιιιοιππιιτο. Ιο !ιοποο οππποπο, ο!!ο ποοπο π! Βοο, οορτοππο

πιο1ο Ροποο8, ποπιο πο!!'ο!!το Ποοπο , π! οπ! πο! ιιτοοοπ1ο ο!!ο , οπο

!ο ο1οοοο ποοπο ο!.ιοοπ1ο ο πο!!ο π! ΟΙιοτιιτπο, !! οπο!ο πο! 1157

(ο1!!. 'πο. οοττ!οροππ. ο! 1158) !πο!οιπο οοπ Ρο!!πτ!ο π! ππο!οππο οποπ

πο 0πτο!οοπο οι! 0τ!ο1οπο ροτ ρτοοοπ1οτο ο Βοτ!οοπο το π! Ατ!ιοτοο

!'οπο!!ο ππο!ο!ο ο ποτπο π! Αοο!!ιπτοο, ο !'π οτοοοπ1ο ο οο1!οοοτ!οοο

!'ο11ο π! ποποι!οπο πο!!ο ν!!!ο π! Βιποιο!, 8. Τι:οποπο ο Οιπ.ι·τιι.1

πιο! πο! επππο1:1ο Βοτ!οοπο ο!!ο !”π!πτο οπο οροοο. Απ! ποπ οοπο

ο!!οπο πο! οτοποτο, ο!!ο !! Βο!ιποππο πο πω, !! οπο!ο 1!τπιο ποιο

ποπιο 1οο1ο !'οοοοππο1ο ποποι!οπο ο!ο !ο ο1οοοο Βο!πιοππο π! Τπι·ίπο!α

οοτιἱοτο, ο!!ο πεφτει !π οποο1°ο11ο πο!!ο οπο!!1ο π! οπτο1οτο π! ποοπο 11.

Νο! ιποπτο1το1ο !ποοο πο! ππο Βιιιοποπιο ΒιοοπΔιποο !ιο πο! οππο11ο

!ο τοο!οπ!, ροτ !ο οπο!! ο οοοο! ρτο!ιο!ι!!ο ο οποο! οοτ1ο ο!ιο !'Ποοπο,

οἰσοοπ£ο ο |ϊοΙίο πι! ΟΙιοτοτπο !”οοοο ο1το11.ο οοιιο!ππιο π! Λεο!!ιπτοο;

ο ροτο!ο ο!!ιπο !ποριιοτ1ππο τ!ρο1οτ!ο ο! ρτοοοπ1ο. Ιπ οποο!ο πο! ο!

πτ!!!! π! ποοπο !! οι!! ο!ππ!οο1ο π! Ατ!ιοτοο, ο ροτ1ο πο! ιποποο!ιπο,

οοοο οπο!! οοπο !ο :π!ο οοποο11πτο. Βορο !ο ιποτ1ο π! Βοτ!οοπο το

π! 5οτπο8πο, ! π! !π! οποοοοοοτ! οι! οτοπ! οτοπο1οππ!!, !π πι!!! π!

πο!!ο ποποο!οπο, ο! ροεοιποπ1ο ο 1'ονοτο π! Αεο!!ιπτοο π! νοπ1!πι!!ο

οο!π! !ποο!ιοο! πο! 1οτπι!πο ρτοο!οο π! ππ οποσ, ππ πιοοο οπ ππ ε!οτπο.

Νοπ οποπιρ!οπποο! νοτοο π! !ο! ο οποο!ο οοππ!ι!οπο, Αεο!!ιπτοο οτο

οπ1οτ!ιιοΙο ο τ!!οποτο ο 1!!ο!ο ρ!οποτο1!ι!ο, οπ ο οίτπ11οτο Ιο 1το ν!!!ο

ποπο!ο, !ο οπο!! οοπ !οπο !ο !οτο οΙιροτ!οποπιο π! οο!!!, π! !ιοοο!ι!,

π! ρτο1!, οτ1!, !οοπο, οοτπρ!, οοπ. οοο1!1π!νοπο ππο ροτι!οτιο οοοει!

οο1οοο πο! 8!ππ!οο1ο Ατ!ιοτοποο. ποιο!!! πο!!ο ο1οοοο ποποι!οπο οτο

οοτπιπ!πο1ο !ο ροπο!ο π! ιο!!!ο !!!ιτο π'οτο ο ο!ι!πποπο ποο!! οτοπ! ο

οποοοοοοτ·! π! Βοτ!οοπο ιπο!οο1οοοο Αεο!!ιπτοο, ο οπο! οτοπ! ο οποοοο

οοτ!, πο!!ο ροο!!!οο ροοοοοο!οπο πιο 1το ν!!!ο οποο!ο. Οτο ο πιο!!!

!'οο1ο ροτ !'!ο1οτ!ο, ο!!ο ποτιο !ο πιοπο π! Βοτ!οοπο, οοοοππΙο οι!! π·

π!το πο! 1185, ο πο! ρτ!πο!ρ!οτο πο! 1186, !! π! !π! !!ε!!ο Ρ!ο1το !,

ο!!ο ε!! οποοοπο11ο πο! 1τοπο, ο ποπ νο!!ο, ο ποπ ρο1ο οποιπρ!το νοτοο

Λεο!!ιπτοο οο!! ο!ι!ι!!ο!ι! !πιροο!!8!! πο!!ο ποποπ!οπο πο! 1157, !τπρο

πιω 1το !ο ο!!.το (Σο8θ ποιο!! οποτπι! πο!ι!1!νοτοο !! οοιπππο π! 13οπονο

!οοο!ο!! πο οπο ροπτο. 1)π!ππ! νοπ!οιπο Αοο!!ιπτοο οο! οπο ποιο!!!

@που τ!οοντοτο! !π 13οτιονο, ο ο1τ!ποοτο πο!!'8 ο11ο!›το 1186 οοπνοπ

!ιι ποτιι!!ιο οπιπ!ρο1οιι!!ο ο1οιοτιι! πο! οπιοιι. Ρο1τπο πο!

οοι!ο! !οπο!! Ατ!ιοτοπε!ο 1!!!πο οποπποιπ Βοτοοοπ! !ππ!ο!ο

Λτ!ιοτοπ. ο! !!οο 1!!!πο οποπποπι ΠΒοπ!ο πο !ιοο, οι!! ο!!ο!

' ροποο1 ποτιι!πο!ιοιπτ οοιιο!!!ο ο! οποιοτ!ιοιο Βο!ιππππ! το

1πτ!ιιο!ο τιιο!οτ!ο οπο!!! !ιι !ιοο οποπ οπο!!! οπτο!οτοπι ο!οο!1,

οποπιοπο θπ!!!ο!πιπο !ιπτοππο οοποπ! οοπιππ!ο !οοπο ο!

!οπο!! οτπ!ποτ!πε ο! οοπ1!τιιιον!! ο! ποπ!1, οοπιππ! οοποοτπ!ο

ο! !ιοπορ!οο!1ο, οοιπρτοιπ!οοτππ1 !ιι ππ!!!ο!πιππι !ιπτοπππι

οοποπ!οιπ !οοπο (ο οιππ!!ιπο π!οοοτπ!!ο οι οοπ1τονοτο!!ο οπο

!πιοτ οπο νοτιο!ιοπ1πτ ο!!οπο πιοπο ο! πο οιπιι!!ιπο οο!!!›πο

οι ποοο1!!ο οπ τοοπππι ο1!ππ!οο1ππι Ατ!ιοτοο ροττ!ποπ1!!ιπο

ο.!!οπο ιποπο. Ε! (ο πο!ι!!!ο οπο οοπιππο !οοπο ο! ο!νοο

ο!ποποιιι ο!ν!!ο.1!ο τοοορ1πτ! οπο! !π Ατ!ιοτοο; οποπ οιο

!ιππ1 !π οτοπο οπ!οοπο π!πο!!οο1 !!!οτπιπ πιο πο !π οο

οποπ !οπο !ππ!οο!ι!! ο! οτπ!πο!ι!!, οι οοπ1οπ!!οπι οπο!!! !ρ.οο

(!π!!!ο!ιπιιο !οπο ρτοπιπ!Βονοτ!! 1!τπιοτπ τοοο!ιππ1 ο1ο!ιοοτ

νοππιιι ιποπ!ο οπιπ!!ιπο !!!!!ιο1οπι. $!οοπο οι Ρο1τπο οπο

οοοτοοοπο!!ο οιτοιιοο!!!ο οοτροτο!!ιοτ 1οο!!ο !πτον!1. Ε! Ποπ

ρτοπ!ο1πο ο! ο!ποποπι οπτο1οι·!ο οι!! οπο1οτ!1ο1ο !πτον!1 εο

οτοοοπο!!ο ονοποο!!!ο οοτροτο!!!οτ 1οο1!ο. @ποιο οοο Ψ. Βπ

τοιιπο οοποπ! οοιππιι!ο !οοπο οοπ!οπιρ!οππο !ιοιιππι οοπο

ο! οοποοτπ!ο, ο! οπρ!οιιο οποπ τοοιιππι οι !ππ!οοιππι Ατ

!ιοτοο οι ο!πο πιοιιι!ιτο !π 1τοποπ!!!!1ο1ο ο! οοπο π!π πο

οποπ! -ροτιποιιοτο , οοπο !οτο ο! ρτοπιπ!οο οοπ1οπ1!οιιι, ο!

π! !οπο !οο!!πτ οτπ!πο εοτιτοτ!. ν!πο!!οο1 οποπ Ρο1τπο ρτο

π!ο!πο ο! ρτοιιοπι!πο!πο Ποιο νοι·οπι !ιιτοτ οο ο! !πν!ο!ο1οπι

οποο!ο !π ροτροιππιπ ο!ιοοτνοπ1. Ποπ! !οοπο ο1οτπ!πο οι

οπο οοποτ!!πο οποπ οοπιππο !οοπο πτ!ι!ο οποιοπο οοποο

οπο1πτ ο! !ιο!ιοο1 ροτ ο!ποπ!οο οπιιοει ιιιοπ!ο1οοοιπ !π !π!οετπιπ

1ο!!πο τοοο!1ο ο1!π!το!!πο ο1οπο τοππ!!ππιπ οιππ!ππι οτοπ

τοπο!ο τοοιι! οι !ππ!οο!πο, πο οο ν!πο!!οο! οποπ !οπο !ρο!

Ρο!το ο! Ποοπ! οπρτοπ!ο!!ο ο!!οπο πιοπο ποττοποτ!!, οπο

ιιοοπο οοπιππο !οοπο οι ο!νοο !ρο!πο ο!ν!1ο1!ο πο οπιπ!!ιπο

:!οπο οο' 13οπονοο!, οππο πιτ νο!οτο ! μποτ! πτ!!!! πο! ε!ππ!οο!ο π!

Ατ!ιοτοο (νοπ. οορτ. οοπ. Ν!) ΟΧΥ!!'), οοπο!! ο!ιο !π 1ο!ο ο!!ο ο! ίοοο!ο

πιοπε!οπο νοτιιπο π! πτ!11! οοιπ!ο!!οπ!.! πο! π! !ο! ιι!!ιο1ο. Ο!!! οτοπο,

ο!!ο ποπ !ο οτοπο ιποπ ο!ιοτοο1! πο Ρ!ο1το Ι ! νοπ1!ιιι!!ο οο!π! !πο

ο!ιοο!, ο!!ο οο!! !'ονοο τοοο!π1ο πο!!ο ροοοοοο!οπο ο πο!!ο εο!π!το

πο!!ο 1το ν!!!ο ποπο1ο, ο ο!!ο ποτ οοποοεποπιο ποπ οο!ο πονο!! το!!!

1οετοτ!ο π! οποο!.! οπο! πτ!11!, πιο ροοοτ!ο οι!οππ!ο !ο ροπο!ο π! ιο!!!ο

!!!ιτο π'οτο. Βορο οποο1'ο11ο πο! 1186 ποπ 1τον!οπιο ρ!!ι ποοππιοπ1,ο

νοτππο, ο!!ο τ!!.;ποτπ! π!το!ιοπιοπ1ο ο !ππ!το11οιποπ1ο Αεο!!ιπτοο; ο

οο!!οπ1ο πο! 90 1ο!ο!ιτο!ο1199,οοο! πο! ρτοοοπ1Σο, οοιπο πο!!'ο!!το ο!!ο

ο!!ο !ο ρτοοοπο, 1τον!οιπο !! π! !ο! π!ρο1.ο ποοπο, ο!!ο ππο! τ!νοππ!

ποτο ε!! ο1οοο! πτ!!!! επ! ε!ππ!οο1ο π! Ατ!ιοτοο ε!!! νοπ1ο!! πο!!ο οπο

πο. ΙΙπποπο !π οποο1' οοπο 1109 Αεο!!ιπτοο ποπ ν!νοο μπι, ο !ο π!

!ο! τοο!οπ!, ο ροτ 1οο1οπιοπ1ο , ο ροτ ο!!το οπο !οο!!!!πιο οπ!οτ!οτο

ο!!ο π! !ο! ιποτ1:ο,οτοπο 1τοροοοο1ο πο!!ο ροτοοπο οι ποοπο, !! οπο!ο

ο!!οτο 1οοοονο ορροπο !'ο!!ι π! 1τοπ!ο! οππ!. (οποο!ο τοο!οπ! οοπο!

ο!ονοπο: 1.° πο!!ο ρτορτ!ο!!ι πιο 1το !!!!ο ποπο!.ο οι! Αοο!!ιπτοο πο!

1157 οοπ !οπο !ο νοο!!οο!πιο !οτο ροτ1!ποπιο ο πο!.οι!οιι!: 9.° πο!

Πο!!! ο τοππ!!! πο!!ο πιοποο!πιο ποοοτο! Θ!!! πο οο! οππ!, ο!οο πο!

1185, ο 1186, 1οπιρο πο!!ο !οοπο π! Βοτ!οοπο το π! $οτποοποι 3.°

πο!!ο ροπο!ο π! ιπ!!!ο !!!ιτο π'οτο !ποοτοο πο Ρ!ο1το Ι π! Ατ!ιοτοο.

1)π!τιπ! ο! οοτπρτοππο 1οο!!ιποπ1.ο, ροτο!ιο πο! !οπο π! θπε!!ο!πιο Βο

τοπο ο!ο ο1ο1ο ποπ! οι! ποοπο ππο ρπτ1ο ποπο!ο ο οπο!!ο οπο ίπ οο

οοπτιο1.ο ο! οπω1:1ιο Ρ!ο1το ! πο! 8!ππ!οο1ο π! Ατ!ιοτοο. 8ο ο οποο!ο

οοποο11πτο ο! νοττο πο! ο88!πποοτο !'ο!!το ποπ πιοπο ρτο!ιο!ι!!ο π!

οπο!ο!ιο π!οροο!ι!οπο 1οο1οπιοπ1οτ!ο π! Βοτ!οοπο το π! Βοτποοπο ο

!”ονοτο π! Αεο!!ιπτοο, ο οπο!ιο πο! π! !ο! π!ρο1.ο ποοπο, ο!ι'οο!! ρπτο

ο!ι!οιπονο οιιο π!ρο1ο, ο ρτοροπονο, !ιοπο!ιο πι!ποτοππο, ο! 8ονοτπο

οποτ!!!οο π! πτ!11.ο π! ππο !ιπροι·1οπ!! Ιπποπ1πιπο πο! οπο το8πο (νοπ.

οορτ. απ!. ΩΧ!!!^), ρο1το ο!οοοιιπο ροτοποποτο! 1'οο!!πιοπ1ο, ο!!ο ποπ

ο! ο!!οο!οτιο, ποο! ο!!οπ1οπο ιπο!!ο πο! νοτο 1ο ππο οπ!π!οπο οπ!

!'οτ!ε!πο πο! πτ!11!π! Πποπο ο! ε!ππ!οο1ο π! Ατ!ιοτοο:·Ε !`οτοο !ο οοο

ροτ1ο π! οπο!!! ποοππιοπ1!, ο!!ο οοπο !!ποτο !οποτο!!, !ο ροττο οο!

1οπιιιο !π τποοο!οτο ον!ποπιο , 5ο ν! οοπο !'το' 8οτπ! ο!ι! νοττο οοπ!!

πποτο οοπ π!!!8οπ1ο ο!!”οπο !ο τ!οοτοπ ο !ο !!!ποπτοι!οπο πο!!ο οππ

οπο πιοτποτ!ο ρο!τ!ο, απο οπο!! !ο πι! οοπο οοο!οο!ο, οο!›!ιοπο οοπ

!ιπροτ!-1”οτιο, πο! ρτοοοπ1ο Οποιοι: !οιτι.οιιι.ι·ι·ιοο.
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ιιοιιιιιο οσο τοοοιιισι·ι οσοι ιιι τοοιιο οι ισιιιοιιισ Αι·Ιιοτοο

οοισιιοιιοιιι ιιιιιιοτειιιι ισοτιιιι οιιιιοοοσιι. Ιιοοιιισιιιιι νοτο ιιιιιι

Ροιτιιο οι Ποο 5σρτιιιιιοτι οοσιιιιιοτ ιιιιιοοιιιιι. 5οισιιιι ιιοτο

ιιοιιιιιο στοιιιιιιιιιισιιο, ρτοιιιοισο Ροιτσο νοι οισο ιισιιοισο ιιιο

-ιιιοιιιιοσι τοιιιιιισσσι οιιιιιισιιι οι ισιτοιισσιιι ιιιοσο τοοοιιο

ιιι·ιιοτοιιοιο τοοιιι οι ισιιιοιιισο οοιιοοοσιιιστ οι ιιιιιιοοι. Ει

ιιτοσοιιιιιιιιισο Ποιο ιιιιοι·ιισι ιιιοιιιοιιιιοσι νο! οισο σιιοοσε ιιι

ισιοοι·σιιι ιιιιιιοιιι οι οοιιειοοσιιιστ. Ιιοιιι οιιιισο οι ισιιιοο

οσοι! οσοιιιιο Ροιτσο οι Ποιο ιιτοιιιοιι ισοτιιιι οιιιισι ιιι οι·

οσο ριιι·ιο τοοιιι οι ισιιιοιιισε Ατιιοτοο, οσοι! οιιιιιιο οισιιοο

οι ιιιιιοιιο οιοσο ι:οιιιοιιιιιιιιοε οτιιοτοσειο τοοιιι οι ισιιιοιιισο

ιιιιιο οοο ιιιισι οι νοιιιιιιιι; οι οσοιι ιρει οοο ιισιιιτο οι

οιιοιιιιιιιιτο οι ιοτιιιιιιιιτο ιιοιιοιιιιι ιο.ιιοσιιιιι ιιοιιιιιιι οι ισιιιοοο

Ατιιοτοο. Ωσιιιιιιο νοτο ρτιιιιιοισο Ποο ιιιιοοιιε ισοτιι, ιιοοιιι

ρτοιιιοιο Ροιτο οιισειιο οι οοιιιοιιιιοιιοε οιιιιιοο οσο ιιιιιο οσοι

ιιοιιι οι νοιιιοιιι, ιιιιιι οτισιιιιοιοε οσοιιι οινιιοο οσιΙιτο οι

ιιιιιισιτο, πισιι οιιοιιιιιιο ιιιιοοιιιιιι Ποοιιιο ρτοιιιοιι; ιιο ιιιιιιοιι

οσοιι σιοιιιοιιιιοιιι ιοιισο οσοιι ισιιο ιρει Ροιτο ιιΙιοσο ιιιοιΙο

ροτνοιιοτιι ιροο Ποο νο! ιιιιοεισο οιιιο ιιι ιιιιοετσσι οοσοο

οσιιισι·. Ωσειιιιιο νοτο ρι·οιιιοισε Ροιτσιι ιιιιοοιιο ισοτιι, ιι

οοιιι Ποοιιι ρτοιΙιοιο οιισοιιο οιιιιιοε οι οοιιιοιιιιοσοο οσο

ιιιιιο οσοι ιιοιιι οι νοιιιοιιι, ιιοιι οιιειιιιιιο ρτοιιιοιι Ροιτι εισ

οοιιιιο, πισιι οτιιιιιιιιιιοε οσιιιιι οινιιοο ιισιιιτο οι ιιιιιισιτο:

ιιιι ιιισιοσ οσοι! ιιιοιιιοιιιιοιιι Μισο οσοι! ιιιιιο ιρει Ποοσι

ιιιιοσο σιοιιο ροτνοιιοι·ιι, Ροιτσο ιροο νοι οισε ιιιιοεσε ιιι

ιιιιοοτστιι οοιιοοοσιιιστ. Ιιοιιι ειιιιοιιο οι οτιΙισο οσοιι οιι- .

ο.ιοΠει οιιιιιιιι οι ιιισσιιιοιιοο τοοιιι οι ισιιιοιιισο Ατιιιιτοο ιιι

ροιοοιιιιοιιι ιιιοιιιιι οι οοιιισιιιο Ιιι.ιιιιο ιιοιιιστ οι οοσειοιιοιιιστ,

οι οσοι! ιιι σιοιιιιι ροιοοιιιιοσι οι οοιιισιιιο Μισο ιιοιιοιιιιι

ροτιιιο.ιιοτο, οι οοο οιι οσιιτιιιτο ριιο οοιιισιιι Ιειιιισο ιιοιιοεισι

οι ι·οιιιιοτο, ιπι οιοιοιιοοο ι.ιιιιιοσ ρτοιιιοιοτσιιι και οι Ποσ

ιιιο, ι.ιιιιι οι ιιο εοΙιιιο οιιοιοιιιιιιοτσιιι οι εοτνιοιιιισσι, οσιιιιι

νιοισιιιιιισι. οι νοτο, οσοι! ιιοσε ειιιιιοι·ιοι, οοσιιιιοοτιι οσοιι

ρτοι!ιοισο Ροιτσε οοιιιτο ιιοο ιιιιιοτο νο! οοιιιι·ονοσιι·ο οτο

εσιιηιοοι·ιι, ιισι σοι: πισιι οιιοοτν:ινοτιι, ισιιο οοιιισσο Ιοιισο

οιιιιιοΙιιι οιιιιιιιι ιιι ροιοοιιιιο στοιιιοιι Ποοιιιο νο! οιιιο οοι·ιι

ιιιιοοι ιιιιιιιι οι οοιιοιι.ισιιιιιι; οι ιιισιοιι Ροιτιιο ιροο Μοσ

οιοιιοσι ιΙΙειιιι οι ιιιιιισιιι ιιι οτιιιιιοιιιοιιιο οοιιοσιοισο οο

ιιισσιε Ιοιισο ιιοσ οιιιοσιιονοτιι οι οιιιιοιοοοτιι ιιιιιο ιιιιτιι

ιιιοιιοοε άσσο, ροοιοσιιιιι ιιι: οιΤοιιοιοιιο Πιο νο! ίοτιο ιιιοιο

ιιοσιιιο οοιιοιιιοτιι οοιιοσιιιισο οοιιισιιιο Ιο.ιισο. 8ι νοτο, οσοιι

ιιοιιο οιινοτιιιι, οοιιιιιιοοτιι οιιοιι εσιιτιιιιιιιισο Ποο οοιιιι·ιι

σοι: ιο.οοι·ο νο! οοιιιτιινοιιιι·ο ρτοοιιιιιροοτιι, ιισι ιιοο σου

οιιεοτνονοτιι, ισιιο οοιιισσο Μισο οοοιοΙΙο οιιιιιιιι ιιι ρο

ιοοιιιιο στοιιιοιι Ροι.τι νο! οιιιο οοτιι ιιιιεοι_ιιιιιιιι οι οοιιοι

οιιιι.ιιιι; οι ιιιιιιοιι Ποο ιρεο οιιοιιοιιισοιιι ιΙΙιιιιι οι ιιιοισιιι

ιιι οτιιιιιιιιιιοιιιο οοιιεσΙιιισε οοιιιττιιιο Μισο πισιι οιιιοιιιιιι

νοτιι οι οιιιιοιοοοτιι ιιιιιο ιιιιτιι ιιιιοε ιιιοτιοοε, ροοιοσιιιιι ιιο

οιΤοιιοιοιιο Πιο νο! ιοτιε ιιιι:ι.ο ιιοιιιιιο οοιιοιιιοτιι οοιιοσιιιισε

οοιιισιιιε Ιιισσο. οι ιοτιο ρτοιιιοισο Ροιτιιε ειιιο Ιοοιιιιιιιο

Ιιοτοιιο ιιο 80 σο.ιο οιιιοι·ιι, πισιι: τοοιισσι ιιιισιιι οι ιοττιι

Ατιιοτοο Ποοιιι ρτοιιιοιο ιτοι οιιιο ιιοτοιιι οσροτειιιι ιοοιιιιιιιο

ιιο 5ο ιιιιιο ροτνοιιιοι, οι οσσιιι οι. Ρτοιοτοιι ιιισιιο οι οτ

οοο οιιοιι οσιιιιιιο Ποο ιιιιοιΙιοιιιο ιιιισοε ιιιιιι οιιρΙονοτιι,

ιιοο ιιιιιοιιιστ ιστιιιιιοσιο ιιτισιιτο οτο ιιιοιιοοσι ιιιιστιι ροοι

οσιιιιι ιιιοο ιιιιιο πιο ιρεο ισιιιιιο Ροιτο ρι·οιιιοιο τιιιοιιιισει

ισοτιι. ιιι ισοιοιοτ ροοιοιιιιιιι ιρεο ιΠοο ιιιισο κι οιιιιοοοοτιι,

ιιι ιιιοσιιι Μοτο ιοσοιιιστ ιιιιι·ιι ιιιοσοοιιι σιισιιι, ροειοιιιιισ

ιμιο ιιιιιο ο ρι·οοιοιο Ροιτο νο! οισε ιιιιοοο ισοτιι ειρροιιιιιιο.

ιιιοστιι·τ ιιιισιιμο Μεσοι οιιιιι·ιιιιιι·ιιι οιιιι ιιοιιιιιι ιιιτιιιιιοιιιι.

  

ι

σι οσιισιΙο ιροο οσοισοτιιοοιιιι ο.ιιιιοε οιοιΙοι·οτιι, οσοιι ιο

ιιοιιιστ οιιιινοιιιιοιιοιιι οι ιιιιοισιιι οσοι! ιοοιι οοιιοσιοισι οι

οοιιιιιιιι Ιιισσο ιιο ιιοοοιιιο οι ιιοιιιιιο Ατιιοτοο ιστοσιοιιιο

ιιι·ιιιιιτο ιιιιτο οσιιιιιιιιι ιιοοιιιιο.ιιι ιΙιοιιι ροοιοσιιιιι ιριιο ιιιιιο

ροτ οοιιοσιιιισιιι οιιιιισιιιο Ιο.σσο :ιοι οισο ιισιιιιο, εισι οοτιιο

ιιιιοτιο οοιιισσι οιοιΙιο οιοιιιοιιο ιιιοιιιιιιο ισοτιι. ιιι ιιιοσιιοτ

ροοιοσιιιιι ιιιι οιιιιοιιι νιοιιιιι ιιιιιιιιτσιιι ροι·νοιιοι·ιι ιιι ιρεσισ

Μοτο ιοιιοιιισι· οπο οσιιιιιιιιι ιιοοισιοιιι ιιιοσι ροοιοσιιιιι

ιρειο ιιιιιο ροτ οοιιοσιιιιιιιιι οοσισιιιο, ιισι οοτσιιι σσιιιιο, νοΙ

οοτιιο Ιιιιοτιο οοιιισσι οιοιΙΙο οιοιιιιιιιο ιιιοιιιισο ισοτιι. Ει

ιιιοσροτ ροοιοσιιιιι ιιιοο νιοιιιιι οσιιιοσο εισιιιιο οιοιΙονοι·ιι,

ιιι ιρεσιιι ιοιιοοιστ ιστιιιιιοσιο εοιοιιιιιι οοιιιιτιιιοι·ο οπο

οσιιιισιιι ιιοοιιιισιιι ιιιοιιι, οι: οσο ιροο ισιιο ροτ οοιιοσιιι

ισιιι οοιιισσιο Ιοιισο, οσι οισιι ιισιιιιο , τοι οοιιιο Ιιιιοτιο

οοιιισιιι οιοιΙΙο ειοι!ιιιιιο ισοτιι ορροιο.ισο. Ρτοιιιιοοο ιιιιοσο

ιιιι·ιιιιιοιιιο ιιιιιιιοτσιιι, οσο εο ει: εοινιιι·ο οι οσειοιιιτο, οι

ιιοο οιιιιιιιι οιιιιοτιιιιτο, οι ιιιιιιιι οι ιιιιιιιιιο ιοιιοτο οοοσΙο

ριιοιο ισιοι· 8θ ιιιΙ ιιινιοοιιι ιιιιιο ιιιοιιο οιιοτο οοιιοιιο ονιιιι

οοιιιο οιιτροτιιιιιοτ ιστοιιοτσιιι, ισιιο θσιΙΙοΙιιισο ιιστοιισο

Μισο οοιιιισι ιιοο οι! σιοιιιοτιιιιιι ιιι ροειοτσισ οοιιοοτνιιιι

ιιιισι, οιιιιιοιιιοσο ειιιιιιιοσιιιιιοσι ιιο ιιιοιιιο οιιροιιοιιιιο.ιιι, ροτ

ιιιιιιισιιι ρσιιΙιοιισι εοτιιιι ισοειι, οι οιοιΙΙι οσι ιιιιοιοτιιοιο

ιιισιιιτι. Λοιει εσιιι ιιι οοοιοειο. Βιιιιοιο Μιιτιο ιΙο Αι·οειιιιιο,

ιιι ιιιιοιιιοει νιιιοιιοοι Βιιιιοιι ΜιοιιιιοΙιο, οσο ιΙιοιιστ μοτο

ιιιοσε, ιιι ρι·οοοιιιιιι ιιοιιιιιιι Ισοιι οτοιιιοριοοορι Λι·ιιοτοσειο,

Ιιο.ιιιισιιιιι ιΙο (ισΙοο, Βιιιιιισιιιιι ιΙο ιιιι·ισοιιι ισιιιοτιο, ΠισιιΙοιιιιι

ιΙο 8οοιιτιιιο., Βοτιιιιτιιι οι: ιισοιιιι·οΙιι, ιιιιιιιισσιιι ιιο οιιοιιιιο,

Ροσοιι ιιο ιιιΙοο, οι Ποροιιιιιιι ιΙο 8οοιιτιιιο, ιιιισο ιιοιιιισιοο

ιιιιι.ινιιιιιιο ιιιιΙΙοοιιιιο οοσιοοιιιιο ιιοιιιιοοοιιιιο οοοσιιιιο, ιιιιιιοι.

σοιιιι οι .ιοοιιιιιιιιιιι οιιοι·ιιιιιπ ιἰοοἰιπιι, ιιι ιιιο ιοιιτσοι·ιι ω.

Εοο Οιιιιιοιισο ιιιιροτιο!ιιι πιο ιιοιιιτισε ρτοοοριο εσιιτο

οιιτιιιιι οοιιεσιιε οι ι·οοιιισ ρτοοοιιιισιιι ιιοτιροι.

(Νοιι οτιιι ιιιοιιιο ειιιοσο ιιισιιιιιι,ιιοοι οοιιιιιιοιιιστιιι Με).

Βοο Αιιο Ριο.οοσιιιιιιο ιιοιιιτισο οιιοτι ριιιιιοιι σοι: οιιοιιι

ρισιιι :ιιι οσιοιιιιοο ιιιισισ οσοιιιιιιιιι Οιιοιιοιιι ιιοιιιτιι εοι·ιριο

ιτοσει:τιρει οι οιιοσιιιιιιιοιινι, οιοσι ιιι οο ροτ οιιιιιιιι πιο

οι Ιοοι, ιιιιιιι ειιιιιιιο νοΙ ιιοιιιριο, τιτοιοτ ιοτιο ιιιιοτειιιι,

νο! οιιιιιιιιιιιι, ιιιιιισιιι εοσ ρσιιοισιιι, οι σοι: οιισειι οιιτο

νιιιιιιιιιιε νοι ιιιοιιοτιο Ιοοιστο ιιιιοτιιο ιιι ιιιιιιοο, τοι ιιισΙοε

ισ ιιιιοτιιο ροι·ιιισιοιιιιο; ω οσοι! οιιοιιιιιισσι ι:οττοιιοτιιιι

ιισιιι ισεοσ ιιοιιιιιιι ροοοιοιι σοσοιοιιιο. ιιο οιι·ιιτιιιιιο Ιιιιισο

ιιοιοοιιιιιο εσιιοοτιρει.

ιιι σε οοει.ιιιιιιι ιιοι ρτοιιοτιιο σου ο ιιι εοοσοσιο: ι.° οσο ι'οοιιο

ροτροισιι οι! ιιινιοιιιιιιιο μια: ιτε Ριοιτο Ι οι Ατιιιιτοιι ο Ποοιιο ιιι

Με: 9." οιιο ισ ιιιοιιι ιιιιοτιι ιιοι τοιιιιιιι οι ισιιο ιι εισιιιοιιιο ιιι Ατ

ιιοτιιιι οι τιοι:ιιοι.οοεο Μ! οοιιισσο οι Οοιιονο ιιιιο οιΙι'ιιιιοοτειο τιιιι

ιιιιτεο ιιοι οσοι οτοιιιιι; ο Μισο ιιιοιο ι”οοιιο ιιινιοιι ιιι οσο ριιτιι

σοσιιιι ιπι Ριοιτο ο Ποοιιο, ι οσιιιι οινιιιοτοΜιοτο οιιιισιιιο ιιι όσο

ριιτιι σοσιιιι ιιι ιιιοιιι ιιιιτιιισιιιι σ! οοτιιιισο ιιι 0οιιοντι, ιοοιιιοιιο ιι

ιιουι.ι οσοι ι:τοιιιιι ιοιιιιοτο οιιιιιιιιοιιι : 3.° οσο Ριοιτιι ο Ποοτιο, ιπι

ικιιιιιοοι ιιιιιιοιιιο ρτοιιοιιιι ιιι οσιιισιιοσο ισοοο ιιι Ατιιοτοει , ιιιιιιιιιιιι

ιιιτιιοιιοτο ιιστο ιιιοιοσιο ιιι οισειιιιιι; ο οσο ιιι ιιοοοιιιιι ιιοιι'σιιο Πιπι

σιιιιι:ιτιιοοο ι'ιιιιι·ο, τιεοτνιιιιιιο ροι·ιι οιΙ'ιιειιοιιιο ιιι :απο ιιοι ρι·ονοιιιι:

4.° οιιο ισιιο ιο οιιιιιοιιιι οιιιι ιο τιισιιιιιοιιι οο! οισιιιοιιιο τιιιιιιιιοεοοτο

ιιι ροιοτο ιΙοι οοιιισιιο ιιι Ποτιονιι, ο ιιιεεοτο νοιιονιιοιιιιιο ιι οροοο

ιιοι όσο οοιιηιτοιιιιιιοιιιι, ο οιιοιιο σοι οσιιιι ι'οοιιο οιιιιοτιτιιιιιο ιιοι μια

ειιτιιιιιιιιτο οσιιιΒιι οιιοιοιιιι τιτσοιιοο, 5ο Ι'οιιτο ιι ιιιιτιιιιοοιιοο: 5.° οσο

ισοτοιιιΙο Ριοιτο ι εοιιπ οτοιΙι ιιιοιιιιτιιι, ισιιο ιι τοοιιο ιιι Ατιιοτοιι

ιιονοοεο μοτιτοιιιτο ιι Ποοιιο, ο οι οσοι ιοΒιιιιιιιι οτοιιι εσροτειιιιιι

ο ° ιιιιιιιιιιοιιιο οσο °Ποοιιο ιιονοοοο τιιιι”οι·ιιιιιτο οοιι ειστιιιιιοιιιο ιιι ιτο

ιιιιιοτει ιοιιιρι, οιοο ιιιηιοιιιι ι:σιτιιιιιι οιι ιιτιιιι οιι:ιιιοτιιιοι, οι πισιι

νοιιιι,ο οιι πισιι νοτιιιοιιιοιιο, σου οοιοιιιοιιιο ιο ιιιοροειτ.ιοιιι ο οοο

ιιιιιοιιι οο! ρτοοοιιιο ιοιιο, πιο οιιιιιιιιιο ιιι οοιινοτιπιιιτιο οιι'οι;ιι :ινοιι

ιιι·τιιιιιο ι·ιοιιο οιοοοιι οιιιτσιι 90ι'οιιιιτ:ιιο ΜΟΒ, τιι·ιιιιιοιιο·ιιιιο ιιι ιιιιοιιι·ι·

οι ωΜοΠο οι @Μονο ι ιιοιιιιι ιιοι τι·ι.:ιιιι ιιι Λι·ιιοτοιι (πο. κι”. ι·ιιι·ι.

κ ·· ι:κιιιιιτιι°ι

ιιι
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ΕΧΧΧ!Χ κ.

Ρίο!ιο Ι, ιο ο οπο!!! π! Αιοοιοο , ριοιιιο!!ο ε!! ι·οιιποιο

απο!ίοίο οι θοποποο! πο! οπο! δ!ο!ἰ, π! ια!!!πίιο ο!!

οπο!!! ο!οί ιιοιι-/ιοοπί, ε!! Ρομπ: ! οπο! πού!!! απο έ!

οοιιιππο ο ί ο!!!οι!ίιι! ο!! θοποπο, π! πω· !οιο πο! ροι!ο

οοποποοο ρι·ο.ι.ιο 0ι·ί.ειοιιο !! οπο μι· οο!ι)!οοιοί οοιι!ο Ιιο!

Ιοο!ιο οι! ποιο ο!ιίοοο, ιίοπιιοίο ο! πιί11ο οι ο!!ιιιιππο!ο,

ο ο! ο!ι!ι!ίπο π! ιίοποποιο πι οπο! οποπιίοιιιιίο !ο πιο

.ιοπ1ο οοιιοοιιιίοπο (1).

(!!92, Ε!! 1ο!ι!ιιο!ο).

Π!!! !!οε!! Αιο!ι!ν! π! Ωοι!ο π! Τοι!πο, ω. Απ., ρειο.99.ν.,

ο Ποπ.(.`ο1.Εοο.ιιιι!., απο. ει.

Ιιι ποπι!πο Βοιπιπ! ππιοπ. Επο Ρο!ιπο Πο! πιο!!π τω;

πο !πποιι Αι!ιοιοποιο !!!!πο ηποπποπι Βοιοοοπ! τοπιο ο! !π

π!ο!ε Αι!ιοιοποιο οοπνοπ!ο ο! ριοπι!!!ο νοΙι1οΕ!!!!!ο!πιο Επ

ιοπο οοποπ!! οοπιππ!ο Ιοππο πιο ιο!ι!ο ο! εοο!!ο νοε!ι!ο

οοποπ!!!ιπο οοπιππιε !πππο, ηποπ πο!ποορε οοι· πιο, ο! Ιιο

ιπ!ποο 1οιιο ιποο, οπο!οπἰοπι ο! εο!πο!ιο ππ!νοιοοο !ιοπι!ποε

Ιοππο ο! πο π!ε!ιἰο!π Ιοππο !π 1οιιο ο! απτο ο! πηπο

ποιππο ο! ποπ1“ιοΒοο οππο ππο !π !ο!π 1οιιπ ο! π!ο!ι!ο!π

ιποο, ηποπ οππο !ιο!ιοο πο! πο οο!οιο ποηπ!ο!οιο. Ε! !”οι1ο

ο!!ηππι Ιππποπε!ο πο! πο πιο!ι!ο!π Ιπππο παο πιο ιοο!π

πιο!!οποπι Γοοοι!! οποοι ο!!ηποπι πο! !ππ!οο!πο εοπ πἱε!ι!

απο, οπο ο! ποι ποπππ! πποιπ !ποποιοπι !οπο!ιοι οοπιρ!οιο

!π!”ιο ηπππιο,η!π!ο πιοο οπο! ίοο!οιπ ηποι!ιποπἱπιπ, πο! απο

° ο! ρο!οιο οππο ππο εοοππππιπ !οποο ιοιππποε πο! !ιοποο

ποπο !οιιο πιοο, Με! ηποπ!πιπ !πο!ο Πο! ἱπιροπἱπιοπ!ο ιο

πιοποοι!!, πο! !!οοπ!!ο οοπηποιοπ!!ε, πο! ποι π!!ο!!οποιπ

!οο!!!πιο ἱπππ!!οιπ, ηπ! ε! !οιπι!ππιπ· πο! !οιπι!ποο οππο!!

1ποι!! α! οοπο!!!π!πιπ, πο! οοπο!!!π!οε !οιιπ!ποο εοπιιιοι

1οπο!ιοι ποηπο α! οοιπρ!ο!οπι !πο!!!!οιπ. Β! ποιο ηποπ ο

ε!! !!ηπππι π!!ηποπ ιο !ο!ο !οιιο πο! π!ο!ι!ο!π ιποο ηποπ

!ιο!ιοο πο! !ιο!ιποιο οοο!!ποοι!! πππίιοποι! ο! !ιοπι!ποο πιο!

!π!!ο π!ἰηπ!π !ιο!ιιιοι!π!, οπο !!!ππ !ο!ππι ποι !ιοποπι 1!ποπι

απο απο! Γιο.ππο 1'ποιοιπ !π !π!οοιππι ιοο!ππιοι!, ο! !π

επροι ε! ποι π!!ηποπι ροιποπ!ἱππι !π!!ο οπποιοπο π!!ηποπι

!οιιο πο! πιο!ι!ο!πο ππο! ηποιἱιποπ!ο. Μο!!! !”ποι!!, οπο πο

!ο!π ιοο!!!πι !”πο!οιπ ο! π!!ιἰ!οιπἰππε πιππ!ο!οπι !ππο 1οοοιο

!οπο!ιοι. !!οπι οοπποπἰο πο!πο Ε!!!!!ο!πιο Βπιοπο οοποπ!!

Ιοππο πιο νο!ιἰο ο! εοο!!ο νοο!ι!ο οοπεπ!ἰ!ιπε !οπποποιε πι

!ι!ε ο! πιο οο!πππ! ο! ο!π!!ιπο !ππποπε!!ιπο νο!ι!ε οπο ε!!

ρπ!π!!οπο ριοπι!!!ο, ηποπ ππ!ποιοπιπ ποΙι!!πιπ οοπιππ!ο ο!

ο!πἱπιπ Ιοππο, ηποπ ποο!!πιπ πι οππο οοποπ!ππι !οππο

πο ρ!πο!!!ο ποι ιπο!οποπι οε!οποππι πιο!! ιπο πο!ιοιο ποι

οο!ποιο πι!! ιποπο ροιοο!ποπι, εο!!!οο! ηποπ ππ!ιο ποπππ

!!πι οοπεπ!!!ιπε ο! οοιπππ! !πππο, πο! οοιππι οοι!ο ππποἱο

πο! πππο!!ο ιποπ!ο!π!οιπ !ο!!πο ιπ!ιο!!πε ποπ ιοοο!!ο ο!ηιιο

ιοππ!!ππιπ, ηπ! πο! ηπο εροο!οπ! α! ποπππ! Αι·!ιοιοο;

ο! ει!! ροοπ!!οιο πιοππι ηποοπιπηπο ιποπο απ, ε!πο ποι

ποππ!!!οποιπ οπιο!οι!πιππι, οιπιοπ!πι·!οιπιπ, πιο!οι!πιπιπ,

(η Μ! ριοοοπ!ο οοπνοππ!οπο ο εοιπιη!!ειπ!ο ο ηπο!!π οοεππ1ει πο!!ο

ε!οεοο ε!οιπο 90 !“οο!ιιπ!ο 1189 πο! .Πηοπο π! Με (απ. οσοι. απ!.

Ν.° ΩΧΧΧνΙΙ'), α! ο ππο ι!ππονοι!οπο οοιπρ!οοοἱνπ πο!!ο ιιιοοο

ποπ!! οοπνοπιιοπ1, οπο !! ιποποο!ιπο Ρ!ο!ιο 1 π! Δι!ιοιοπ ειναι εο

ηπο!ο οο! οοιπππο π! Ποπονπ πο! 99 ιπποε!ο 1188, ο πο! '7 1ο!ι!ιιο!ο

ο 99 ιπο88!ο 1189 Ποπ. εορι.οοι!.Ν.! ΠΕΠΗ”, εκπνιιι·, ΟΧΧΧΙΙ°'

ο οπιιπιιι).

ρ!εοπι!πιππι, !‹οι·!‹!!πι·!οιπιιι, ποπο!1οππιπ, πο! ηπα:ππιηπο

πιοπο ρο!οο! οικοαι!!οι! ηποπ π!!ηπ!π ροοππ!ο ι·οοο!!!ποπι

οπο πο! ποι πιο οππο πι ιοΒιιο ο! ἰππ!οο!π Αι!ιοιοο. @ποιοι

ο!ηπ!ποπι ιποπ!ο!ο!οπι ιοοο!!ο ριοπ!ο!ο ο! !π!ιο!!πε ο!ηπο

ιοππ!!ππιπ, ππποἱο πο! ππποπο οοπιππ!ο Ιοιιπο π!ο!οπ!οι

ποπ π!ἱηπο πιοπο ποπ ο.π!'οιππι, ποο οπ1οιι! οοποοπ!ἰοιπ,

ιπππο οπ ιποπ!ο!π!οιπ 1ρο!πο τοοο!!ο ο! !π!ιο!!πο ο!ηπο

ιοππ!!πππι 1!ιιπ!!οι ιο!!ποπποπι, ο! ποπ οπίοιοπποπι ποιππο

πο! ππποπο !ρο!ο οοπο!!!ππι ο! ππε!!!πιπ πιοππι πιο ροε.εο

πιοο ριοο!ο!ιο. Ε! !ποιιροι πο!ιο ποιππο! !οππο ο!πηπ!!ε

οππἰο !!!ιιοε ηπ!πηποηἰπ!ο. ποππιιοι·πιπ Ιοππο πο πιοο ιπο

π!ο!ο!ο, ηποποηπο πο!ι!!πιπ ο! ποπππ ππ!ποιοπ 1“ποι!π! ἱπ

1π!οοιππι οιπιο!π!π. @πο πο!ι!!ο οο!π!ο πο!ιο ο1ιπ!!!!οι :ιιι

ππει!!πι οοπιππ! !οππο !!!ιιο.ο οοπ!πιπ ο!πεποπι ιποπο!ο. !!οπι

πο οοπιππ! !πππο !π !οοο ηπ! πιο!!πι ροι!πο !οπποποιο !π

Λι!επιπο !ππ!οιπ 1οιιππι ηπο !οι·οο 8π!!!ο!ο.! οι! 1ο!ιι!οπππο.ο

!ιπ!οοπο οοπ!ππι πι! οππι οππι οπι!!ο, ηπ!!ιπε 88 ιοο!ποιο,

ο! οπιπ πιοιοο!!οπ!!ιπο οπιο ροοε!π! πιοποιο ιποιοο!οιοο 1ο

πποποοε. Ε! ο! πιο! Ιππποποοε !πιρο!ιονοι!π! ο !)οπππο

Αροο!ο!!οο π! !ιο!ιοππ! οοο!οο!οπι !π ροι!π !!!ο' οπο πο!ιο

οιε πιπ1οπι !οιιππι !π ροι!π !!!ο, ηπο !πιπο επ1!!ο!ο! α!

ηποπ οοο!οο!ππι !π!ιιἰοππππιπ οππι οππ!!οι!ο ο! ποπι!!ιπε,

ο! οπιπ οπι!ο οποοιπο!!ο ο! ο!οι!οοι·πιπ ιρο!πο οοο!οι-ι!ο. Ε!

πει!ιο Π!! οοο!οο!ο !οπ!οο ροεοοοε!οποο, οππο ροοε!! οππο

εοοοιποο οππι ππο ο!οι!οο ο! ππο εοιπ!οπ!ο π!ο!πιπ ο! ποο!!!ππι

!ιο!ιοιο; ριο!οιοο ηπ1ο οππι πποεοι!!πο ο! ο!ν!ο ἰππποπο!ο

ποπι!πο οιο!ι!ορ!οοορο Μαιο πο!ιο !ο!οπι οπιΕπιπ !π !οιιο.

πιοο. Αι!ιοιοο, οππι 1ο!!ποπι οοιπ!ο, ο! οπο! ροοεοεο!οπο

ηπο!!ο οο! !!!ο οππο ηποπ !ιο!ιο! πι Λι!ιοιοο Ρ!εοππο οι

ο!ι!ορ!οοορπο. 5! 11οι!ο οοπ11πηοι!! ηπα! !οπποποιο π!!ηπἱο

ιο !οι·ι·π πιοο πιοι!ο!πι, ποπ !!οοιι! ιπ!ο!ι! οι !ιοπ!ε !ρο!πο

ηπ!οηποιπ !ιο!ιοιο ποο οπο οι; !ιοπ!ε !!!!πο π!!ηπ!π νἰο!οπ!οι

ππ1οιππι, πο! οπΓοιι·! 1πο!πιπ, !πιπιο ποπ!πι !ιοππ !!!!πο, ο!

οπ! πο!ππο!πε πιοο !ππ!οοποι!!. Β! ποιο Ιοπποπε!ο ο!!ηπιο

1ο 1οιιο πιοο !π!οο!π!πο ποοοεοοι!!, ποπ !!οε!!! ιπ!ο!ι! !ιοπο

!!!!πο ποο!ροιο, εοπ !π ρο!οε!ο!ο πποιπιπ πο! 1ι!ππι οι πιο

!!οι!!ιπο !ειπποπε!!ιπο ηπ! !π 1οιιο πιοο !”ποι!π!, ο! ποι! ίπ

ο!ππι ο! οοποιοποι! !πππο οππποοππο ο! οοπεπ!π!πἰ Ιοππο

ποππο ο! οοπε!οποππο. !!οπι ριοπι!!!ο νο!ι!ε, ηπα! Ιοιιποποοο

οπιποο ο! πο π!ο!ι!ο!π !ππποπε! πιιιππ!οπο!ιο ο! ποΐοππο.πι,

ο! ιοε οοιππι ποπππ οπιποο ποιεοποο, ο! επι ο!ο οπιποπι

π!πι ο! !π!πι!πιπ ριορπ!επ!ιο. Απ !ιοιππι οπιπ!πιπ οοπ1!ιιπο

ποποιπ ίοο!οπι !πιοιο πιο!πορ!οοορππι, ορ!οοοροο, π!ι!ιπ!οο,

οποια, !!!ιοιοο, ποιππο, οπιι!!οποοε Αι!ιοιοπέ!ο !ππἱοπ!πο,

ηπα! οι: ρπι·!ο οπο οοπποπ!!οποπι !ιοπο ο!ιοοιπο!ιππ!, ο!

απο Γιοππο οποιοπι ο! ε!ππ!πιπ ππ!ι!!ιο!ιππ!, ηποπ οπο

πα: οπιπ!π ππ!πιιι!οπιπ ο! !!!!!ιο!ο ο!ιοοιποπι. @ποπ ο! οοπ!ιο

!”οοοιο ιπ!ο!π πιπιι!!πο οοπο!!!ππι πο! ππο!!!ππι ποπ πο!ιππ!;

πιοπ!ο!ο !!πηπο οπιπ!ο ριοιποιποιο!πο απο! Ρο!ιπε ο!ιοοι

ποιο ο!ηπο οοπιρ!οιο !πιππ!! οποιο επποπο οποποο!!!ε οοι

ροιο!!!οι !πο!!ο. Π! ππ!οπι ποπ ιο ροο!οιππι !!ηποππ!, !ροο

Ρο!ιπε !πποιι Μ!! οι! ποι πιοππιπ ρπ!ι!!οπιπ ππο!οι! ο! ο!

η!!!! επ! οπο!οι!!π!ο ιπππἰι!. Ι!οπι ἰπιοπ!! ππ οο!πππ! Βοἰ

οππππο!!ο Ρο!ι·πο Αι·!ιοιοπο!ο ριοπ!ο!πο, ηποπ !ιοο οπιπἱο

ὶπιππιοιι!ο 1!ιπιο!ι!! πο ηππι!ο !π ηππι!ιιπι οππππι οοπιιιοι

Μπι ηπιπ1πιπ ποο!πιππι πιοπι, ροο!ηποιπ πιοο ιππο ποι

οοπεπ!ο!ππι οοιπππ!ο !οιππο πο! πππο!ο οπο πο! οππο !!!

1οι!ο ποιππο! ε!η!!!ο ο!η!!!π!!ο ιποπἰ!πο 1`ποι!!, ο! ηποπ πο.

ε!ο!!π ι·οοπι Αι!ιοιοο πο ρο!οο!π!ο οπο!ο!!πιιοιππι Ιπππο ποπ

πιι!οιο1 επι! ππ!οιι·! οοιιοοιι!!ο!, !πιπιο οπ αι !οποπππ πιο
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οοοιοΙΙοοιε οροιο οι οοιιοιΙισιιι ρι·οο1.οοι1. Αοιο οσοι ιιοι: ιο

οοοΙοοιιι Βιισοιο Μισο 6ο Αιιο1οοο, ιο Ιιοοι11οο οιι1οΙιοοι

Βιιιιο1ι ΜιοΙιοοΙιο, οοο ι1ιο1ιοι ροι·οοιε.ιιο, ιο ρι·οοοιι1ιο ι1οοοι

Ισο1ι οι·οοιοσιοοορι Αι·1ιοι·οο, Βοιισσοι11 0ο Οοοιιιιο, :ποσο

Βοι·οοιι1ι οι: Αοι;ΙοτοΙο οι Ροοοιι 0ο Ρο.1οο, οοοο ι1οιοιοιοο

οοιισιιο1ιο ιοιΙΙοοιιοο οοο1οοιιιιο ιιοοοΒοοιοιο εοοσοι1ο,1 Μοι

οιοοο οοσο, νιΒοοιιιιο ι1ιο 1οιιι·ιιοι·ιι; οοο Ο11οιιοιισο ισι

ιιοισοΙιο οσΙο ιιο1οιιιιο ιοΒοιιιο οοι·ιροι. '

@ο Α11ο ΡΙοοοο1ισσο ιιο1οι·ισο οοοιι ρο1οιιι οοο οιιοοι

ρΙιιοι 1ι·ιιοοοιιρει οι οιιοιορ1ι1Ιοοιιι ιοι εισ1οιιιιοο ρσΙι1ιοο ιοιιοσ

οσοοιΙοοι θιιοΙιοιιι οοιοι·ιι οοι·ιρ1ο οιοιιι οι οο οπο οι Ιοοι

οιο1ιιΙ οιιιιι1ο οοΙ ιιοιοιιιο, ρι·ο1οι 1οι·ιο 1ιιιοι·οιο οοΙ ει!Ιο

Ιιοιο 111ιιισιο οοιι ριιοο1σιο, οι οοο οοσεο οιιι·οιιιοιιοοιο

οοο οιο11οι·ιο Ιοο1σιο, εοιΙιοοι ιιι 111ιι1οοΙ111οι·οο ο1 111σΙοο

οι Ιιιιοι·οο ροι·οισιοιισο,.οιιοο οιιιοιιιιοοιιι οπο ρΙοιοΙιοει Ιισ1Ιο

ροιιιιοο11 Ιιιι11οιιιιο, ιιι. οσο. οι·ιι1 ο1ι οοο ιιιιι1ο Μισο ιιο

ιο1οιι-ι εοι1οιι1ιο ιο οο11ιοοι·ο 1οιιοιι1ιο οι οοιι1οτο Βοοιιιιιιο

ειιιο ιιιι·οοιιι οσοι οι·σοο ιιι οσιο11οιο, ιο οσισο οιι·οιι

οοι·ιρ1ιοοοοιτο1 οτιιιι οι Μοτο ιο1οο. Ρο” σε Ισι1οιι

Α ι·νοι·οοοιο. :οι ο11οιο νοι·ο φοτο: οισοι1οιιι ειδιιιι

απο ιιι ιοοι1ιο ροι· Ιιοοιιο 1111οι·ο ιοΙοε. Λο οο ΠΜ

(ΠΠ. Π.Ι.ΧΧΧΥ. 111.88. ΜΑΙΟ. Ιο·οοοσοι

εοι·ιριιοοο οι·ο.1 οισιι οι Μοτο ιοΙοο. Ρ·ι·ιοοιιιιιιοι

Βοοοι .ιιιι1ιοιο Ροιι·ι- Αι·νοιοοειο.

Μ σιιο‹1 οιιοιοιιΙσοι οοι·ι·οοοι·οιιοσιο ισοοιι ι1οσιιιιι Ρο

8ο1οιι ΠΒιιοιοοιο 0ο θιιιοτι1ισο Ιοιισοοεισιο ρο1οο1οιιε

οιιιιοοι·ιροι οι ι·οιΙσιιι ιο ροοΙιοοιιο 1οι·οιοοι.

ΟΧΙ. 111...

Ροι·ιιιοΙο (οι οίοι·αιιιοιι1ο, Με ΜΜΜ) ρι·οο!ατο ο! οοιιιισιο

οι θοιιουο οι οι·οιοοοοουί, ακουω, αὐο1ι, μισοί, οποιο

οιοτοπ1ί, σ/β;ίτι!ί, οι! Με ΜΜΜ ιιοπιίιιο ἀεὶ οίσιι1ίοο!ο

οι Αι·Ιιοτοο , οοοοιπΙο ά ρο11ό οοποοιιιι1ί, ο !ο ρι·οοιοοοο

[οιΙο ο σΙο21ο οοοιιιιιο οοο 1ο ασια ρι·οοοάοιιιο ιία Ρίο11°ο Ι

οιιιάίοο ο το οι ΛΝιοτοο. -

(1192, 20 1οιιιιιοιο ).

Πει Βοοϋ Δτοιιἱιιἱ οι 0οι·ιο οι Τοι·ιοο, 2.16. Ιοτ., Οοο. Δ.1οΙ. 110 ν.

Ισ οοιοιοο Βοοιιοι οιιιοο. Ειιο σιιο ιστο εισ οοοοιιι Βοι

ονοοοο1ιο,Ιιι ι1οιιο οι1ισ1οτισιο οι οοοοιΙ1ιιιο, οι ιιι οοο1σιο

ρο1οι·ο ο ιΙοοιιοο Ροιι·σο τοκ οι ισι1οιι Αι·Ιιοι·οο, οσοο ιιιεο

οιιοοιιο1 οοιιιιο ιιοοισοι οι οοσνοοιιιιο, οιιοε ιροο ιιιι·ονιι

οι οοονοοιι ο. οοοοσΙ11ισο Ιοιισο, ο1 ο ΝιοοΙο Ι.οοοοιιριιιιε

Ιο,οο1.ιιο οοι·ιιιο οοοεσΙοιο, οι οοοιιιιιιε Ιοοσο. Ε1 οι ιειισο

ισι1οιι οοο οιιοστ1οιιι οπο οορι·ιιοοι·ιρ1σ, οι ιστοιοοο1ο οσοι!

1οοιι, οοο ιΙο1ιο φοτο οι οοοοιΙισιο, οσοι1ιρεο ιιΙσο σιιιιιο

οι1ισο ρο1οι·ι1 ιοι·ιιιιι·ο 1οοοι·ιιο επι ιο1σιο οοονοιι1σοι Ιι'οει

οσρι·οοοι·ιρ1σιο. Ετ οι οοο οοο ίοοιοοο1, οοο οοΠι ι1ειιιο :οι

ιιιοιιιο ιιιιιιοι οιο οι1ισιοι·ισ οιο οοοοιΙισιιι σο οσοιο 1οοισ,

ιιοι οοτ οσρι·οοοιιρισιο οι ροι·ροιιισιο. Ε1 οιοοοε 1ιοιοιοοο

1ο ιΙοεοο οοοιιιοιιιο ι1ο Ιειιισο νοσοτιι ιο Αιιιοι·οο, οι οι!

ιρεσιο ιοιιιοι· ιιοι νοοοιιι ιο Ατοοι·οο ρτο τοοιιιοτο οο

ιιο1ιο Ιοοσο, οοο ροι· οιο οοινιι οι εοοιιι·ο Ισ οπο ιιοι·οοοιο

οισο οι Μισο ο ιιοοεο οιοο, οι ιιι ισ1ο ιο1ισο ισοιοιο,

οι οι νιιιοιο οοο! οιοι1οιιι ο1σο. Η οι οιισιιο ροτεοσο

νοΙσοτι1 οιο ο11οιιιιοι·ο, νοΙο11“οοιιοι·ο 1οοιει1, ο οι ροι·οοσιο,

ο ιιι ι·οιιιιο, οδο ο ιιοοοο ιοοο Μο ειοισ1οι·ισοι οι οοο

οιιισιο, σ1οοιι ο11οιιιιο1σι·. Ηοο οιοοιο οιιοοι·νοΙιο Ιιοιιο οοο,

οι οιοο 1ιοσιιο οι οιοΙο 1οιιοιιιο.

()ΧΙ.Ι 1'.

Βαϋποοιίο άι ?'ιαΜοία, οιυ·ο1οι·ο οι Ποοιιο Η π: ο 9ιοαιω

άί ΑΜον·οο, ο οι Μ ιιοιιιο, Βοίιποοπίο ιἰί (ἔωἰοο, (Μ

ο!ίοδσπο ιἰί δ'αροτάία, ο Βοι·ποΜο :Η Αιιο!οι·ο!ο ο ρου

οιι·ίο ποσπο, ο ροι Μο οοιιι]ιοοιιί , ιιιτοιιιο11οιιο ο δ'ιιο!Μιπο

Βιο·οπο, οοποοΙο· οι οοοιιιιιο οι θοιιουο , ιίί οοποοοιιοι·ο

ο οιιοο1'αΙΙίοιοο! οοο1οΙίο οι ΘΕΜΑ πο! ροτιίποπο :ία

δαπ1οοιισ.

11192; 1.ιοοτιο).

ΙΜ ΙιοΒιι Αι·οοινι οι @του οι Τοιισο ,·Ι.ίο. Απ., οοο. Α.ίο1. 106.

Νοε ΙΙο.ιοισσι1ιιο σο Τοι·ι·ιΒιοι ρτο οιο οι @οοο οσο

οιιοοιΙοοι Ποοοιο 6ο Βοοειε ι·οοο οι ιιιιιιοο Αι·Ιιοι·οο; οιιισο

οσι·οιοι· οσιο ιιι οοο οοεσ :οι οο οΙοο1σο οι οοοοιιισ1σο, οι

Βιιιιοσοι1σο 11ο Πιιιιοο Ποιοι· οιιιο, οοο οοο ·(Ισι1Ιιο!ιοιιο 11ο

Βοοοι·ι1ιο, οι Βοι·ιιοτοσε 11ο ΑιιειοιοΙο` ρτο οο1ιιο οι εοοιιο

ιιοοιι·15,= οι οοιιιΠοσο ιΙο οοιιιι1ινο οοε1ιιο οοονοοιιοιιο, :ποσο

οσο ο11ρσ1οιιοοο ρι·οοιι11ιιοσο νοοιο θσι11ιο1οιο Βιιιοοο οοο

ειιιι οοιοσοιο Ιοοσο, οοοι1 ροι·1οισιο ιοοοεοοι ιοο.ι1Π Ριο

ιιιιιιο νοιιιοιι1οιιι,οσ1 οο1ο, οι οο1οιι ιΙο $οι·οιοοο. οιοοοιιοοιιιε,

ιΙοΙιἱοισο οι οοιιοιοιιοΒιιοιιο ι1οοιιιιο Ιοοιο οιοιιιοριοοοιιο

Αι·Ιιοι·οοοι, οσοιο νοοιι·σιιι ιο οοο οοεσ .ρι·οοσιο1οι·οοι οι

ιο1εοσιο οοοο111ιιιε1ιο, οι οοιοσιιιο Ιοοσο, οοο1οΙΙιιοι Βιιιιι.ο θ)

οσοι οιοοιιισο ροι·ιισοοιι1ε οσιο οτι 1ιοΙιοοιΙσιο οι 1οοοιιιισοι

ρτο οοοιιιιιἰ Ιοοσο, οι οιιι·οιοοιΙσοι οιοιι1ι ποιο οοετοΙΙο ι·οοιιι

οι ισοιοοισο Αιοοι·οο, οι οσοι1 οοειοΙΙσοι ιροσιο, οσισει οο

ριοιο οοιιιο 1"οοιιιο, ρτο εειΙνοιιιοο1ο ροι·οοοοιιιιο οι τοπιο

σοο1τοι·σιο, :οι οοοοι·οιο οι ΜοΙιιο1οιο οοοιιιοιο Ιιιοσο οσ

ε1οιιιοιιισο οι εοινοιιιοισο οι οοΓοοιιοιοσε, οο ιιιιιιισ1οοοιιιιοσε

οοοιι·ο οοιοοε ροι·οοοοε, οσοιοι1ισ ιο $οιι1ιιιοο 1σοιιιοσε.

@οοο οι οοο 1οοοι·1ιοσο, οι οι ευρω Ιοοιισι· οοο οιιοοινο

νοι·ιοιιιο, 1σιιο ροτο Μο, οι το11οοοο, οι ισι·ο, οσο Π,οο

ρι·οο11οιιιο, οσισο οσιιιιοι· οοο Βιιιιιισιιι1ιιο 6ο Τιιι·ι1Βιο ειιιο,

1ιοΙιοι οι ι·οοιιο οι. ισοιοοιιι Αι·Ιιοι·οο, οοοισοιο Ιο.ιισο οοτ·

οι ιοιΙο νοΙιἱε οι οοιιισοἰ Ιοσσο 11ι1οιιι 1ιιοὶοιιιο, σι οο οο

ιοιιιιο Ιοοσο 1ιοΙιοιιι οι τοοοοι, οι Μπιτ οσιοοσιο νοΙσοτι1

ιιοοιιοο ριοιιι·ιο1οιιο. Π οοο οιιιοιο ιιιι ρι·οΙοοιιιιι· οοο οοι

οοο, οι Ποιο ριοιιιο1ιιε ιιιιτι1οι·, 1οο1ιε οοοι·οεοοο1ιο ονοοιιο11ιο

οοι·ροι·οΙι1οι· 1σι·ονιοιιιο. Ροοοοεο1οιιοιο οιιοοσο οι οοοιισιιιιιι

οιιιει1οιο οειο.ιοΙΙι οσοι ροι·ιιοοο1ϋε οι ι·ειιιοοιιιιιο ειιιε σοι

σΠισο νοΙιιο οι οοιοοο οι·οιιιοριεοορο Λιιιιοι·οο ρι·οιΠοιο ιο1εοο

οι ριοοσι·ο1οτι ι·οοιι·ο ο1 οοιιισοι Ιοοσο 1τοοιιοσε. Λο1σιο

ιο Βιιι·ιιιιιοο, νιιΙο1ιοοι οιισι1 Βιιιονοοσιο, 1οοιιιιιιο $γσιοιιο

δωσω, Ποσο ι1ο Ποι·οιοοιοο, οιιιιιο Βοιοοο ο1 Αιιιιι·οο

6ο Βοιιοοιιοἰο, οι Ρο1ι·ο ισιιιοο Αι·Ιιοι·οο, ιιιιοο ι1οοιιοιοο

(1) 01ο- 6ο σιιο11ι·ο οοο1ονοο1.1, ο1οο 11ο ιιοΙ 16 1ιι81ιο 1188 Ρορο

ΟΙοιοοο1ο ΙΙΙ ονοο οοι·ι11ο οἱ οοι·οίοιιΙι οι 8. 0οο11ιο, ο οι 8.11Ιοι·ιο ιο

νιο οπο, οσοι Ι.οι;ο11, οοο 1'οοοεεοι·ο ι·οοιιισιι·ο οι 0οιιονοοι οοοιιιο

οιιο1ο1Ιο ιοεισιποιοοο1ο ι·ι1οιισ1ο σο σο σισοιοο ι118οι·ι1οΒοο, Η ςιιοΙο

οοο Πιιοιιο οι Με (Υοι1οορι·.οοι·1. Ν.° ΟΧΧΥΙ”)
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ιιιιιινιιιιιιο ιιιιιιοοιιιιο οοιιιοειιιιο ιιοιιιιοςοοιιιιο οοοιιιιάιι, ιιιάι

οιιοιιο ιιοιιει, ιιιιιοιιάιο ιιιιιτιιι.

Βιμ Οιιοιιοιιιιε ιιιιροτιιιιιο πιο ιιοιιιτιιιε τοιςιιιιιε ειιτιρειι.

οιιι.ιι.

Ειοιιοο οιοοιι οτοίοο.οοουοιιι. οι:.ιοοοοιιι, οιιιάιοιιιέ, οιιιο.<ιο ο

ιιιοιιι.οιοτί οι διιτάοοιιο οοιιοροοιι οι ρο.το ‹ἰοἰΙ'οπιιιιο οο

ποσιο οοπο ιο ()ιιίοοο Βοοιιιιιο, τοάοιιο άι: Μο (ιι

οιοτατίο.

(ο ιοο, . . . . . . . .ι

ιιοιι ιιιιιτιιιοι·ι, ιέιιιις.ιιοι., Τοιιι.ν ι1ιεεοτι. ι.ιιικ.οοι. 894805.

ε.ιιιιιιΝι.ιι.

ιιι οτοιιιοριεοοριιιιι Βιιιιιτοιιει. Ατοιιιο

ριεοοριιο,

ιιι οριει:οροιιι Βιιιοιιιιιιο. Εριεοοριιε,

Μοιιοειοι·ιιιιιι Βιιιιοιι Βιιιιιτιιιιιι, ιι. ιιιιτειε ιιτοοιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι ι)οιιοιιοι, Εριεοοριιε, ιι. ιιιιτιιε οτοοιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι Βιιοιιιιοιιο. Εριεοοριιε,· ιι. ιιιιτιι.ο

ιιι οριεοοιιιιιιι Βοτιιιιι·ιοιιει. Εριεοοριιε, ιι. ιιιιι·ιιο ιιτοοιιιι.

Βοοιοειιι Βιιιιοιι Βιιιιιτιιιιιι, ιι. ιιιιτο.ε ιιτι;οιιιι.

ιιι ειτοιιιοριεοοροιιι Τιιτι·ιιιιιιο. Ατοιιιο

ριοοοριιε,

ιιιάοιι ΤιιττιιΔιιιιε,

ιν. ιιιιτοε ειι·οοιιιι.

ιι. οοπο ιιτοοιιιι.

ιν. ιιιιι·ιιο ιιτοοιιιι.

ιιι οριεοοιιοιιι $οι·τοιιοι. Βριεοοριιε, ιι. ιιιιτειε ιιτεοιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι Ριονιιοοιιει. Εριεοοριιο, ιι. ιιιιι·οο ιιτοοιιιι.

ιιι οριεοοιιιιιιι Αιιιριιτιοιιοι. Εριοοοριιο, ιι. ιιιιτοε ειτοοιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι θιοιιτοοιιει. Βριεοοριιε, ιι. ιιιιτειε ιιτοοιιιι.

ιιι οριεοοροιιι άο Ρομά. Βριεοοριιο, ιι. ιιιιτιι.ο ιιι·ι.;οιιιι.

ιιι οριεοοροιιι ιιιι.ειτοιιοι, Βριεοοριιο, ιι. ιιιιτοε. ιιτο;οιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι Οιοιιοιιοι. Βριεοοριιο, ιι. ιιιιτο.ε ιιτ8οιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι Βοοοιιοι. Εριοοοριιο, ιι. ιιοιι ιιτοοιιιι.

Μιιιοε άο Βιιοιιιιι·ιο,

Μοιιο.ειοι·ιοιιι άο Ριιιιοιιο,

Μοιιιιοιοτιιιιιι άο Τοτιιο, ιι. ιιιιι·ειο ειτοοιιιι.

Ρτιοτ άο Βιιιιιοιιοτο, οποιο ιιιιτει.ιιι ιι.τοοιιιι.

ιιι ιιτοιιιοριεοοριιιιι Αι·ιιοτοιιοι. Δτοιιιο

ριεοοριιε ,

ιι. ιιιιι·ειε οτοοιιιι.

ιι. ιιιιι·ειο οι·οοιιιι.

ιν. ιιιιτο.ο ιιτΒο.ιιιι.

ιιιάοιι Ατιιοτοιιοιε, Μ. ιιιεειιιιιοε ιιιιτι ειιιΒιιιιο οιιιιιε.

ιιι οριεοορο.ιιι ιιοοιιοιιοι. Βριεοοριιε, ιι. ιιιιτοιε ιιτοοιιιι.

ιιι οριοοοριιιιι 8οιιοιο ιιιειο. Εριεοοριιε, ιι. ιιιιτιιε ειτοοιιιι.

ιιι οριεοοριιιιι άο Τοι·τει ΑΙΜ. Βριοοοριιο, ιι. ιιιιτιιε ιιτ8οιιιι.

Βοοιοειιι Βιιιιοιι Μιοιιοοιιε άο ιιιοιιιο

Ατοιιιοιιιι, ιν. ιιιιιεοοιιιιιιιιιοε.

Βοοιοοιιι Βιιιιοιι Τιιοιιιο άο Λι·ιιιιιιιιο, ιν. ιιιιιεεοιιιιιιιιιοο.

ιιι οριεοοριιιιι ()ινιιιιιοιιοι, οοι οοι άο

ιιιιιιι Ριιρο. Εριεοοριιο,

ιιι οριεοοριιιιι ίιοιιοιιοιιει, οοι οοι άο

ιιιιιιι Ρορο ω. Βριεοοριιο,

ιιιάοιι θιιιιιιτοιιειο,

ιι. ιιιιτιιε ιιτοοιιιι.

ιι. ιιιιι·οε ιιι·ιιοιιιι.

ιι. ιιιιτειε ο.τοοιιιιι.

(ι) Ι.'ιι€Βιιιιιιιι οοι οοι Βοιιιιπι Ρομπ: ιιρριιι:ιιιιι ιιοιι ρτοοοιιιο άο

ι:ιιιιιοιιιο οι οοιι νοεοονιιάι οι @ντιπ ο οι Βιι.τιιι.ιι ιιιάιοει, ο ιιιιο

"Μοτο, ιο άιροι;ιάοιιω οι ςιιοοιιιι άπο εοάι νοιιι:ονιιι άιιιι'ατοινοεοονο

οι Νεο, ιιοιΙο ειιιι οιοοιι άι 1ιιοιτοροιιιιι, ιιι οποιο ρι·οοοάοιιο ι'ιιιιτιι

άι Ρτιιιιιιιιο ο Ι.οοιιιο Ροιιιιιιοιο ιιι Βιιτάοιιιιιι ιιοι:οιάιιιιι ιιιιο ειοεοο

ιιτοινοιιοονο οοι ιιοιι ‹ιιι ιιιιιιιι ιιιιιιιοοιιιο ιιι ( Σ'ω ιιιιι·. οιιτι

ΧΡ ι:ιιι.ινι

ιν. ιιιιτειε ιιτοοιιιι ειιιιιιιιιε οποιο. γ

ι
ι

ιιιιι.ιιι ι°.

Ρίοιτο Ι , οιοιιιίοο οι Ατοοι·οο, εἰοιπι α!!α οιισιοιιιοο οι δ'. ιιο

τοποο οι (ἰοιιοοο Με οοιιιι οι ιΙοιιαι·ι οοιιοοοει, οιιιιικιι-·

ιιιοπιο α! ιιι ροηιοιοο . τΙο ροοατοι πο! οιοιιιιο ιιο!ιο

ωοειο οι δ'. Ρἱοιτο Αροσιοιο. ο οοι ρω· ι'ιιιιιίαΒίιι πιο

σοπ "ο Μπάσο οι θοποοιι, ο με! τίμιο ιιοΙΙο οιιιιιιο

οι οπο ροάτο ο οι .πιο /ταιοΙιο.

ςιιοο, οι ηιτιιο).

ιιιιιι'Ατι:ιιινιο άοιιιι Οιιιοικι οι 8. ι.ιιτοιιιο ιιι Μονο.

Ώ

ιιι ιιοιιιιιιο Ποιιιιιιι οιιιοιι. @ο ιιιάιοο Ροιτιιο άιιτιιοτοο.

οιιιιι ιιοιιιιιιο.ιο ιιο άοιιο οι άο οοιιοιιι ιιιιιι·ιιι. οι οιιιιιιιιιιε

ειιοοιιο οι απο ιιοιιιιιιιιιο άοεεε άοιιιιιι οποιο ιιοιι άοιιιιο.

Ροιοι;τιιιιι άο Ι.ιιοοιι. οι άο ιιιι.ι·ιιοοιιο άο οιοοιι ιιιιο ιιιοο

ιιιιο οιιοιιι οιιτιο ρι·ο οοπο, ιιι οπο οοι-ιιι οο.ιιιιιιιιοο άι:

εο.ιιοιιι ιιιιιτοιιιιιι άο Βιιιιιιιι. ιιοιι οιιιιιιο οιοοιι. ιιάειιιι ιοειιι

άο ειιιιοιιιιιι Ροιτιι ιιι ροτροιιιιι. ιιιΒιιιιι ιιιιτοε. άο άοιιιιτιο

ιιιιιιιοιιεει ιιιιοι· άο ιπι οιοοιι άσεεει οιιτιιιοι·ιιι. άο ροτιο άο

ιιοιιοτιιιιι οι άοοοει τοοοιιο ι‹ιοιιιο ειάιο.Βοτο ιιιιοιιεεο αιτο

άοτιο. άο ιιιιτιο ιιοιιοτιιιιι. ιιι οι οποιο ιιιο.ιιοιιιιοι ιιι ιιοιι

οι οοιιιριοτοι οΒο Μ ιιι οι οιοιιιροτοι άιιιιτιι άοεεε οο

ιιιιιτει άοεειι τοιιιιιι άοτιιοτοο οι ιοιιειιι οοπο ορο ιοοιιι.

ρι·ο οοι οπο. οι ρτο ευ οοιιιιοιιιιι. ιιι @οι οιιιιι ειιε ιιο

ιιιιιιοο άο Βιιιιιιο. οι ρω ειιιιιιιιιι άο ροάτο ιιιοιι. οι ρτο

εο.ιιιιιιο. άο ιοτιιιιιο ιτει.άο ιιιοιι. ιιι ιιοιι ιιιο ιιι 88 οοιιιιιιΒο.

άο εοιιοιιιιιι ιιιιιτοιιιιιι άο @ιιοιι (θ). ιιι ιιοιι οιοοιι ιιιιειι ιιοιι

ιιιάιοο οοι οοεοτ οσοι πιο ιιι ειι τοιιΒιιιι άειτιιοι·οο. ιιοιι

άοιιιιιι. ιιοιι άοιιι€οιΙιι. ιιοιι οοι· ιιιιιιιι ιιοιιιιιιο ιιιοτιιιιο

ιιιειτιιιιιοι οιιοιιι Ιιοιιο οο.ρο ιιιοιιι οφ ιιιάιοο Ροιτιιο άει

ειιιιοιιιιιι Ιοιιτοιιιιιι άο ιδιιιιιιιι ιιι ι`ιοι ιιτιιιιι. οι ι.οιιιιιιιο. ιιι

ροτροιιιιι. οι ειιιιι ιοειιιιιοιιιοε ρι·ιιιιιιο άοιιει. οι ειιιιοιιι ιιιιιτιο

οι οιιιιιιιιιιε ειιιιοιιο. οι άοιιιιιιι ιιιειιι οτοιιιοριεοοριιε Μιτ

Ιιοτοο. άοιιιι ειοιιιιιιιιο ριεοοριι άο οιιιιοιιι ινοιιι. άοιιιιιιι

ιιιιτιιιιιο ιοι·τιιοιιι. ριοοιιριι άο ιοι·τιιιιιιι. άοιιιιιιι ()οιιιιάο.

Με ιιιεοοιιιι ά'ιιοοιιοε. Βειτιιοοιιο άο οοπο ιιιιιιιιιιι οστο

άοτο άο οιιιιιιιιιιιιιο. ()οιιιιάο. άο Ιιιοοιι ρεεε οιιτειάοτο άο

ρειι·ιο άιιιιιοιιιο. θι·ιοοοτ άο ιο.ιι:οιι ειιιιιιι οιιι·οάοτο άο ριιτιο

άιιοοιιοε, οποιοι άο ιιοιιιάι οιιτιιάοτο άο ριιτιο άι: ιιοιιοτ

ιιιιι. Οτιοοοι· ειιιιοιιιι ιιιοιοτο άο ιιιιιοοιιοεοο οιιιιι Βοιω

Βιιιιοε ειιοε. ιιι οι ειιιοι άιοοτο επι ιιοιιο οοι οποιο ιιοιιο

οιιιιο Γειοιιι. οΒο ιιιάιοο Ροιτιιε άειι·ιιοτοο ιιιιιιιιιιι ιιοιιοάι

οιιοιιοιιι άο άοιιο οι άο εο.ιιοιιι ιιιιιτιο οι άο οιιιιιιιιιιε ειιιιοιιε.

ιιι ιιιιιιιι ιιοιοτ ιειτιιιτιιιτο οποιο οιιτιο άο οο οοι ιιοτάιιιιιάο

οι ιιιοοι·ιριο ιειτιιιιιοι Πιο άοιιε άοοειι ιιιιιιιιιιο ειιιι οι άο

πιο άο ιιιιι·ιιάιιιο. οι ιιιιιιοοι ροτιιοιιο απο ιιιιοιιο ιιοι·οάο

οι απο ιιιάειε ιτειάιιοτο. οι οιιιιι ά.ιιι.ιιοιιιο ιιι ιιιιοτιιο. Επι.

Μι. οιοοιι ιιιιιοιι. Αιιιιο άοιιιιιιι ιιοοιτι ιιιοετι οιοοιι ιιοικιικιν.

ιιιάιοιιοιιο πιο.

ιιι οδο Ροιτιιε Ριιοοιιιιε ιιτιωτοιιειε οιιτιο Βιιιιοοιιιιτιιιε

ιιιιιιο οιιτιοιιι ρι·ορτιο ιιιιιιιιι ειοτιρει οοιιιιτιιιιινι οι άοάι

ιιι άοιιιιι ειιιιοι.ο ιιιιιτιο άο Δι·ιιειαιιο ιιιιιιοτο ν. ιιιιιοιιάειε

ιιιιιάιι.

(θ) Πο ηιιοειο ιιιιεευ οι τιΙονιι, οιιο Τοιιιιιινο, ι'τιιιοιιο άοι άοιιιιιιιο,

ιιιοτι ιιι 0οιιονο, ο ιιι 5οροιιο ιιοιιο οιιιιοιιιαι άι 8.1.οτοιιιο.
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ΟΧΙ".

Βο!!α οι Ρορο Ιιιιιοοοιιπο ΙΙΙ, οοο σο! [ο οοοοπίοΙα ο

Παω οι·οίοοεοουο οί Πιο, ο ενώ ε·ιωοοε.ιοι·ί, Ια ρι·ἰ

ιιιαπία ο Ια !οοο:ίοιιο ροηιοικο εορι·ο ο!ί οι·οίοοεοουί ο

οοεοουἰ οι δοι·ιΙοοιιο, ο ί! ι!ι·ίΙΙο οπο2ι·ορο!ίΙίοο .πο!!ο Με

οοεσουίΙί οι οποιο ο οΙί θίοίΙα.

(ιιοιι, . . . . . ...ι

ΒιιΙΙ'ΠεΙιοΙΙΙ, Ποδία 8οοι·α, Τοιιι. ΙΙΙ. οοΙ. 409410 (1).

ΙιιιιοοοιιΙΙιιε Εριεοοριιο εοι·νιιε εοι·νοι·ιιιιι ΙΜ νοιιοι·ειΙιΙΙΙ

ίι·ιιιι·ι ΙΙΙιιιΙιΙο ΡΙειιιιο ΑιοΙιΙοριεοορο, οΙιιειιιιο ειιοοοεεοι·ΙΙιιιε

οοιιοιιιοο ειιΙιεΙΙΙιιοιιοΙε ιιι ροι·ροιιιιιιιι.

οι ειιο οιιιιιιιο ιιιι·ιι ΙΙΙΙΙιοιει εοι·νιιιιιιιε , οι οοε, οιιΙ ἰιι

οοοΙοεΙο ΙΜ, ρι·ο ιιιιιιιιοΙο εΙΙιΙ οΙΙΙοΙο, οι οονοτιοιιο ειιι

οοι·ο ρΙιιε ιιΙΙιε οΙειΙιοι·οιιι, ιΙΙΒιιο. ι·οιι·ΙΙιτιιιοιιιε νΙοἰεεἰΙιιιΙἰιιο,

ιΙΙΙΙοοιιιιιιε, ειο εροοιοΙΙιιε Ιιοιιοι·ιιιιιιιε, οιιοιΙ ιιοειι·ιιιιι οεΙ

Μαιο οοιιιιιιιο ιιοΙιιιιιιιι εΙοιιτ οοΙιοιιιιιε οκοοιιιιιιιιι·, οι Αρο

ειοΙΙοειο εοιΙΙε Ιιοιιοι·οιιι ιιιιοοι·ο οιιεΙοιΙΙιιιιιε. ΡιοἰιιιΙο οιιιιι

ίοΙΙοιε ιιιοιιιοι·ιοο ριιιοοοοοεεοι· ιιοειοι· Ιιιιιοοοιιιιιιε Ρορο ιιο

ιΙΙεοοιιΙΙιι οι Βιιοι·ι·ιι, οιιοο ιιιιοι· ΡΙειιιιιιιιι οι Ιοιιιιοιιεοιιι οι

ιιΙΙοιοε οιιΙΙΙΙΙ ιιιιιΙΙειε Ιιοιιιιιιιιιιι οΙοτΙοε, οι οΙιι·ιειιιιιιοι·ιιιιι

οιιρΙΙνιτοΙοε ιιιιιιιιιιοι·ειε ρι·ονοιιιεεο οοιιεΙοοι·οιιε, ιιιι·ιιιειιιιο

ροι·ΙΙ ειιΙιιΙΙ, Ιιιιιι ειιοοιιιΙΙΙοι·, οιιιιιιι Ιοιιιροι·ειΙΙΙοι·, ρειΙοι·ιιει

εοΙΙΙοιιιιιΙιιιο ειιιιΙιιοι·ΙΙ ρι·ονΜοι·ο, οΙοιιο ιιι·ο Ιιοιιο ριιοΙε,

οι ι·οοοιιιροιιεοΙΙοιιο οριεοοροιιιιιιιι, οιιοε ιιιἱοιιο ο ρι·οιΙο

οοεεοι·ΙΙιιιε ιιοειι·Ιε Βοιιιιιιιιε ΡοιιΙΙΙΙοΙΙιιιε οοοΙοεΙοο Ριειιιιιιο

ἱιι ἱιιειιΙο Ποι·ειοοο, ο ρι·οοοοοοεεοι·ο Ιιιο Ιιοιιιιο ιιιοιιιοι·Ιοο

ιιιοΙιἰοριεοορο ΙΙιιΙιοι·ιο οοοορἰΙ Ιιι ΙΙ:ιΙΙιιι·ιοιιει ιιιοἰοιιΙιι οιιοε

ορἱεοοροτιιε, (ΙειΙτοΙΙΙιιοιι. ι·ἱιΙοΙἰοοι, οΙ ΙΙΙνιΙοιοιι. οι Ρομπ

Ιοιιιοιι. οριεοοροι. εΙΙιΙ, οι ειιιε ειιοοοεεοι·ΙΙιοε, οι μοι· οΙε

οοοΙοειιιο ΡΙειιιιιιο οοιιοοεεΙΙ, οι ιιιοιι·οιιοΙΙΙοιιο Ιοτο ειιΙιιοοιι,

ιιοε ιιιιΙ ιιι 8οιΙΙε ΑροειοΙἱοιιο ιιοιιιΙιιιειι·ειιιοιιοιιι, ιΙιειιοιιοιιΙο

Ι)οιιιιιιο οι» ειιοοοεειιιιιιε, οιιιιιιΙοιιι οοιιοοεειοιιοιιι ιιοειι·ο

ι·ιιιιι Ιιοιιιιο ιιιοιιιοι·ιοο Μι·Ιοιιι, ΑΙοιιοιιιΙι·ι, ΙΙΙοιιιοιιΙΙε, οι

ΠιιοΙοεΙΙιιΙ ΙΙΙ). νοεΙΙΒιιε ιιιΙιοοι·οιιιοε, οιιοιοι·ιιοΙο ειροειοΙιοει

οοιιΙΙι·τιιοιιιιιε,οΙ ι·ιιιιιιιι ιιιιιιιοιο οοιιεοιιιιιε. Ρι·οοοοοοεεοι·ιιιιι

οιιοοιιο ιιοετι:οι·ιιιιι νοεΙΙΒιιε ιιιΙιιιοι·οιιΙοε, νοΙιιε ρι·Ιιιιιιιιιε

Ιιοιιοι·οιιι Τιιι·ι·ι1οιιιιο ρι·ονΙιιοΙοο οοιιΙΙι·ιιιοιιιιιε. Μ ιιιοιοι·οιιι

οιΙειιιι Ιιοιιοι·ιε οιιιιιιιΙιιιιι Ριεειιιιιο οινιιιιιιε, οι ΡΙεοιιο οο

οΙοειο. οιιιιι ιιιιινοι·εο οιιιετΙοιιι οΙνιαιιιε ροριιΙο ιιι ΠοοΙΙΙοιο

ειιιιιιο οονοΙἱοιιο Βιιιιοιιιο ΙΙοιιιιιιιιιο ΕοοΙοοιιιο Ιοιιιιοι· ιιοι

εονοι·οΙ, οι ιιι Ιρεο οιιοΙΙιΙΙο οιιΒιιιοιιιοιιιι·. ΙΙι·ο ιΙονοΙἱοιιο

οιιοοιιο οι Ιιοιιοετοιο ιιιο Ιι·ειΙοι· ΙΙιιΙιοΙιΙο Ριεοιιο οι·οΙιιορι

εοορο ροι·εοιιοιιι 1οιιιιι, οι ροι· το ΙΙιεειιιοιιι οοοΙοειιιιιι ειιο

ρΙΙοι·ι ιιιιιιιοι·ο νοΙιιιιιιιε ιΙοοοι·οι·ο. 'ΗΜ οι·οο, ιιιΙειιιιο ειιο

οοεεοι·ΙΙιιιε ρι·ιιιιιιιιιιιι ειιροι· ΠοΙοι·ιτοιιοιιι οι Αι·Ιιοι·οιιεοιιι

ρι·ονιιιοι:ιε ιΙειιιιιιι οοιιοοιΙΙιιιιιε, οι οιιοΙοι·ΙιοΙο 8οιΙιε Αρο

ειοΙΙοοο οοιιΠι·ιιιοιιιιιε, Επι οιιιοοιιι, ιιι οοε ειιΙ οοιιοΙΙΙιιιιι

νοοιιιιιΙΙ, οιιοοεειιε οοιιιιιι οοι·ι·Ιοοιιοι, οι ιιι ιΙοοιιιιιιι ορο

ειοΙΙοει οοιιΠι·ιιιιιιιιΙΙ, ειιιιιιο οιιοΙοτει οιιιιιΙο, οιιιιο :ιο Με

ιιι·Ιιιιοιιιε ιιοιιιιιοιιι, ιιι οοε οιιοι·οοιιοι ΙιοΙιοοιιι ΙΙΙιοι·ιιιιι ίο

οιιΙΙοιοιιι. Υοι·ιιιιιΙοιιιοιι ειιρι·ιιοιοιιιιιιιιι οιιιιι·ιιιιι ριιονιιιοΙο.

ι·ιιιιι ιιιοΙιἱορΙεοοροε πιο οοιιοΙΙιιιιιι ιιοιι νοοοΙιἰε Ριεειε ειιιο

εοιοιιΙΙο ΙΙοιιιοιιι ΡοιιΙΙΙΙοιε, ειιροι· Τιιι·ι·ΙΙιιιιοιιι νοι·ο οιο

(ι) οιιοεαι ΙιοΙΙιι οτε εΙιιιο ρι·οοοοοιι€οιιιοιιΙο ιιιιΙιΙιΙΙοοιιο, εοΙιΙιοιιο

ιιοιι οοεΙ ιιιιοι·ιι , Μ! ΜιάιΙοιιιΙοι·ριο (0ιιιοοιιιο) ιιοΙΙει ι·ιιι·ΙεεΙιιιιι οοι

πιοιιο ‹ΙοΙΙο οροι·ο ιΙΙ Ριιριι Ιιιιιοοοιιιο ΙΙΙ (ΟοΙοπίαο, ομοσ! Μοιοι·πιιιιι

£'ΙιοΙίπιιιιι, 1575, 'Ι'οιιι. Π, Με. 38-34)

νιιιοιιιιιι ιΙΙι;ιιιιοΙοιιι ιιιιιιιιιιιιε, ειοιιΙ ο ριοοοοοοεεοιΙΙιιιε

ιιοειι·ιεοοοΙοεΙοο Ριειιιιιιο οοιιοοεειιιιι οεΙ, ΙιοΙιοοιιε. Βοοει

ιιοιιοιιι οιιοοιιο Βιιι·ιΙΙιιιιιο ο ' ρι·οοιΙοοοεεοιο ιιοειιο Ροιιιι

ΙΙι·Ιιοιιο ρι·οοιΙοοοεεοι·ΙΙιοε Με οοιιοοεειιιιι, οι Μ. ιιιοιιιοι·Ιιιο

Ιιιιιοοοιιιιι, οι ειιιιοτοιο ι·οοοι·οιιΙΙοιιιε Βιιιιοιιιι, Αιιιιειιιειι,

οι ΒιιοΙοειιιιι ΙΙοιιιιιιιοι·ιιιιι ΡοιιΙΙΙΙοιιιιι ρι·ΜΙοειιε ιιι μοιρο

Ιιιιιιιι ι·οΙιοι·ιιιιιιιι ΗΜ, ιιιΙειιιιο ειιοοοεεοιἱΙιιιε ρι·ειοεοιιΙΙε

εοι·ιρΙΙ ροΒιιιιι οοιιΙΙι·ιιιοιιιιιε, οι οοιιΙΙι·ιιιο.ιιοιιοιιι Ιρειιιιι ιιι

ιιιιιι, οι ιιιοοιινιιΙειιιιι ροι·ροιιιΙε 1οιιιροι·ΙΙιιιε ιΙοοοιιιιιιιιιε

ροι·ιιιοιιιοι·ο. ΠοιιΙοιιο ιιι ΡΙειιιιιι οΙνιιο.ε, οιιιιο Ιονοι·ο οοο

ΙοεΙΙε ΙιιιιιΙιιιε οι: ιιιιιιιιοιε οΙιι·ΙεΙΙιιιιι ιιοιιιΙιιιε νΙοιοι·ιιιιιι

ίι·οοιιοιιΙοι· οΙιιιιιιιιι, οι οοιιιιιι ιιιΙιοε ρΙιιι·ιιιιιιε ειιΙιιιιΒιινΙΙ,

οιιιρΙΙιιε Ιιοιιοι·οιιιι·, οοιιο ιιΙΙιο οιιιιι ιιονο ιιΙΙιο Ιιι ρι·οοοε

εΙοιιΙΙιιιε ιιιοιιιΙΙ, οι οι·ιιοοιιι , νοιιιΙΙιιιιι εοιΙΙοοι οοιιιιιιιοιιιιι

ροι· ειιΙιιοοΙοε νοΙιἱε ρι·ονιιιοΙοε ροιιιιιιιΙΙ, οι μοι· εριιΙΙιιιιι

ΙΙΙιιιΙ νοΙο1οιιοιιοιιεΙε ορΙεοοιιοΙοε, οοο (Ιο Ριειιιιο ιιτοΙιιο

ριεοοιιοτιι οιΙ ΡοριιΙοιιιοιιεοιιι ιι·οιιειιιιι, ΗΜ, οι Ιιιἱε ειιο

οοεεοιΙΙιιιε Ιιοοιιιιοιιι ιΙο.ιιιιιε. ΡιιΙΙΙΙ ιιιιοιιιιο ιιειιιιι Ιι·ειτοι·ιιΙ

ΜΙ “πιο οοιιοοιΙΙιιιιιε, ιιι νΙοοΙΙοοι εοοιιιιιΙιιιιι οοιιειιοιιιοΙ

ιιοιιι ΡΙειιιιιιο οοοΙοεἱιιο ροι·ίι·ιιιιι·ιε, οι ιιι οοιιεοι·νο.ΙΙοιιο τι·ιιιιιι

οριεοοροι·ιιιιι ιιι Ποι·ειοει, ΑΙοι·ιοιιεΙε νΙοοΙΙοοι, Δοιο.οοιιειε,

οι $οι;οιιοιιειε, οι: ρι·οοιΙΙοιοι·ιιιιι ιΙιιοι·ιιιιι ιιι $οι·οιιιιο., οι

ΡοριιΙοιιιοιιειε οριεοορι, οιιοι·ιιιιι ΙΙΙοιι·οιιοΙΙΙο.ιιιιε οιιἱειἰε. 8Ι

οοο. ΙΒιιιιι· ιιι ίιιιιιι·ιιιιι οοοΙοειοειιοιι, εοοιιΙο.ιιενο ροι·εοιιιι

Ιιοιιο ιιοειιοο οοιιειιιιιιιοιιιε ροεΙιι:ι.ιιι εοιοιιε οοιιιι·ιι οιιιιι το

ιιιοιο νοιιιι·ο τοιιιονοι·ΙΙ, εοοιιιιιΙο, Ιοι·ΙΙονο οοιιιιιιοιιιιο, ιιΙεΙ

ι·οοιιιιιι ειιιιιιι ιΙΙ8ιιο εοΙἱεΙιιοΙἱοιιο οοιιοκοι·ΙΙ, ιιοΙοειιιΙιε,

Ιιοιιοι·Ιενο ειιι ιΙΙΒιιΙΙ:ιΙο οοι·οοι, ι·οιιιιιοιιο εο ιΙΙνΙιιο ιιιιΙΙοιο

οιιἰειοι·ο ιΙο ροι·ροιι·ιιιιι ιιιιοιιΙΙ:ιΙο οοιιιιοεοοι, οι ο ειιοι·ιιιιε

ειιιιο οοι·ροι·ο, σο. ιιιιιιιο Ιιι οιιιιοιιιο οιιοιιιιιιο, οΙο. Πιπι

οΙιε οιιΙοιιι οιτΙοιιι Ιοοο ειιο. Ιοτο. εοινοιιΙΙΙ:ιιιε εΙΙ ιιοιι, οιο.

οιιοΙοιιιιε οι Ιιἰο, οπο. οι ιιιιιιιΙ τΙΙειι·ιοτιιιιι ιιιοΙοοιιι ρι·οοιιιίοι

οοιοι·ιιιιο ιιιιοἰε ιιινοιιιιιιιι. Αιιιοιι. Αιιιοιι.

Εφ ΙιιιιοοοιιΙΙιιε ΠοΙΙιοΙΙοιιο ΙΒοοΙοεΙοο Εριεοοριιε εε.

@ο Οοιεινιιιιιιιε Οειἰοιιεἱε, οι νοΙΙοΙιοιιεἱε Εριεοοριιε εε.

Εφ Ιοι·ιΙειιιιιε Ρι·οεΙιγΙοι· Ποιο. Μ. Ροει.οιιε εε.

@ο ΙοΙιοιιιιοε οι. θ. ΟΙοιιιοιιΙιε Ποιο. ΙΙΙΙοι·ΙιιοιιεΙε, οι

Ρι1εοοιιοιιειε ΕιιΙεοοριιε ειιΙιεοι·. -

ΙΙΒο θιιἱ‹Ιο Ρι·οεΙι. Ποιο. ΙΙΙ. Θ. Μοιιιιο'Ι'ι·ειιιειγΙι. Μ.

ΠοΙΙιεΙΙ ειιΙιεοι·ΙρεΙ.

@ο @ο Ρι·οεΙι. Ποιο. ΙΙΙ. ΒοιιΙΙΙΙ 8. Μοι·Ιοο εε.

Ποιο ΙοΙιοιιιιοε Μ. Θ. ΒιοιιΙιειιιι ιιι ΕοοΙΙο ΙΙΙοιιΙο εε.

@ο 8οιΙ”ιοιΙιιε θ. Ρι·οιιοοιε Ρι·οεΙιγΙοι· Ποιο. εε.

Εθο θι·ιιΙΙειιιιιε 85. Ποειιιιιο οι Ι)οιιιιιιιιι ΙΙιιιο. Ποιο. εε.

Ι)ιιιιιιιι Ι.οιοι·ιιιιι μοι· ιιιιιιιιιιιι ΙΙοΙιιοΙοΙ Π. Ρειρειο ιιοΙοιιι

οιιιιοοΙΙοι·ΙΙ νΙοοιιι ει,οοιιΙιε ΙιιιΙΙοΙ. ιιι·Ιιιιο, ιιιοιιιιιιιιιοιιιε Πο

ιιιιιιΙοειο ιιιιιιο ΙΙ98, ροιιΙΙΙ. ιιοεΙιΙ ειιιιιο π.

οΧι.ν.

Βο!Ιο οι Ρορο Ιπποοοιιι.·ο ΠΙ, οοο !ιι οιιο!ο οοσοο π'οουιιΙἰ

εο!Ιο Ια ρι·οιοείοπο άοΙΙο δοάίο Αροειο!ίσα οιιοΜ·ο ιπο

πίεΙοι·ί, οοο Ι'θι·ι!ίπο οΙί νοΙΙοιποι·οεα ροεεοιἰουα οι δαπΙοοιια.

(ΙΙ98, ό. 8οιιιιιιιο ).

ΜΙ Ι.ιιιιιΙ , ΜΜΜ. ΒοοΙο.ι. Ρώσσοι., Έσω. Ι, μη. 553 ο ιιοιι.

Ιιι ΙΜ ιιοιιιιιιο οιιιοιι.

Ιιιιιοοοιιιιιιε ΙΙριεοοιιιιεεοι·νιιε εοι·νοι·ιιιιι ΙΜ. ΙΙΙΙοοιιο
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ειπε Μετιιτιο ειιιιιιιιι πιοπιιειετιι νεΙΙππιιιι·οειιπι, ειπεοπε

ιι·ειιτιιιπε, ιεπι ρτεεεπιιιιπε, επειπι ι”πιπτιε, τε8πιειτειιι πω

ιιτοιεεειε ιιι ρετρειπππι. ΙιεΙιειοεππι νιιεπι ειιιιοπιιιιπε, Αρο

ειοΙιεππι οοπνεπιι επεεεο ιιτεοιπιπιπ, πε ι'οτιε επιπειιΙιει

ιειιιετιιιιιιε ιποπτεπε, επι επε ει ιιτοροειιο τενοεει, επι το

ιιπτ, εποε ειιιειι, ειιοι·ε τεΙιειοπιε ιπιτιππει; Εειιτοριετ,

(Με πι Βοπιιπο ιιιιι, ιπειιε ροειπιειιοπιιιπε οιετπεπιετ

επιιππππε, ει ρτεεετιριπτιι εποπιιειετιππι νειιΙππιιιτοειιππιπ,

ιιι οπο πινιπο πιιιποιριιιι εειιε οΙιεεππιο, επ ειιεπιριετ Μ.

πιο. ρτειιεοεεεοτππι ποειτοτππι Ρεεειιιιιιε, Μτιεπι , Διε

ιεπάτι, Ι.ποιι , ΠτΙιειιι, ει θειεειιπι Βοιπιιποτπιπ Ροπιιιι

εππι, εποε μτο Β. Μει·ιο Υιτειπιε τετετεπιιε Βεο πιοπιιπιπ

εει, ιιι Βοιιιεπε Εοοιεειε ρτορτιειειεπι, ιπιειειιι, ει ρτοιε·

ειιοπειιι Αροειο!ιοε Με επεοιιιιπιπε, ειε. . . . |.

ιποπιιιπε

Με ιιτοτιτιιιι οπιιιιππιι εηιτιπιειιπε νοοοιιπΙιε, ιοοπιιι ιρεππι,

ιπ οπο ρτειιιοιππι πιοπεειετιιιιιι ειιππι εει, εππι οπιπιιιιιε .

επιποεπιιιε ει ρετιιιιεπιιιε ιιπιιε, εοοιεειιε, ει πω., επε ω

ιπεπι πιοπεειετιπιπ ιιετιιπετε ποεεππιπτ. επι. . . .

Μοπειειετιππι Θ. Ρεπιι Ριεεπι ιπ Ξετιιιπιε.

Μοπιιειετιπιπ 5. Μιοιιιιειιε πε Ριπιειπο.

Μοπιιειετιππι 8. ΜιοΙιε.εΙιε πε ΒιιΙνεπετο ιιι Ατιιοτεει.

Μοπειειετιππι δ. Μιοιιπειιε πε Ετοπιεπιο ειο.

Βειππι Ι.ειετεπι πετ πιεπππι Βιιιπειπι ιιοπιιπι Ρερε πο

ιετιι, οπποεΙιετιι νιοεπι επεπιιε, τι ποπειε ιεππειτ., ιππιοι. π,

ιποιιτπειι. Ποπιιπιοε ειππο ιιιειιενιιι, ιιοιιιιΠεπιπε νετο άοπιιπι

Ιπποοεπιιι Η). ΙΙΙ ιιππο τιτιπιο.

ιιπιιε.

Ι.ειιετα άε! Ροιι!ε|ισε Βιιιοοεπιο [Π α!Γάτείεεεε·οοο άι Τοι·ι·εε,

ποπ Ια επε!ε @Η εοπιαπάα άι ι·ίεοποεοει·ε επεσε @ποιο

Ροιιιί|ιείο ι'αι·είεεεεουο εε Πιο αιίοι·ιι εο!ιαπιο Με .ε

ιτουει·ὸ ρι·εεειιιε ότι δ'αι·άεπιιο.

(ι ι εε, ε ιιπιιε ).

ιιιιι·πιπιειπ, πω. Μ., 'Μπι. ΙΙΙ. οοΙ. 410.

Ιπποοεπιιιιε Βριεο. εετνπε εεττοτππι Πει. Ατοιιιεριεοορο .

Τπττιιεπο ειο.

Ι.ιοει νεπετειιιιιε Μπιτ Ν. (Ο Ριεειππιπ ιιτειιιεριεοορπιπ,

ει ειπε εοοιεειειπι ποπ νειιιιιπε επρετ οοΠειο ειιιι ε ρτοε

πεοεεεοτιιιπε ποειτιε ρτινιΙεΒιο Ιεπειιιοπιε, ει ρτιιππιπε, εποε

ποε ροειτποππιπ εοπιιττιιεινιιππε, τπ‹ιιεειετε, με ιειπιεπ πεο

νοιππιπε, εεε πειιεπιπε, πι ιιεπειιειο 8επιε Δροειοιιοοε

ειιπιιιιπτ. Πππι επειτ- εετιιε ιεπιροτιιιπε επειοτιιειε ποειτε

Ιειπιιιοπιε οιιιοιπιπ ιιι Βιιι·πιπιε. τειεειι επετοετε, ιι·ιιιετπιιπιι

ιπειε πετ Αιιοειοιιοε εοτιριε πιππτΙεπιπε, ππειεππε επιπ

ιετ·ι·ειπι ιτιειιιπ ιπιτιε ιεποτειιι ρτινιιεειι εεειεειειε Ριειιπεε

(ι) Ι.'ιιτεινεεεονο, επι ε ιππιτιπειε ιιι ρτεεεπιε Ιειιετε, οιιιεπιιι

νιιει ΒιΔιιιο, ει! επι απο εΙειιο πε Ρπρε ιπποοεπιο ΙΙΙ ε τεεεετε

ιο εεειε Τπττιιιιπει, εεπιιι νετππιι ρτενι:ι ρει·ιεειρειιοπε ειι'ειτοινοεοονο

ιιι Η”, Ρτιτπειε ε ΙιοΒιιιο Ροπιιιιοιο ιιι 8πτάεμπε.

εοποεεει Με ιετπροτιιιπε νιειιενει·ιι, επειππιπ ιπ ειι.πεπι

ιιτονιποιε ίπετιι, ει ιειπιοποπι Ιεεειο $επιε Αροειοιιοεε ιπ

ιειιιιεε, ειιιεεπιι ιππιεπ, νει επο ιετπροτε πεπιεπιι ποπ ιεπε

Ιιετιε εποιοτιιειο ιεΒιιιιοπιε ειιιππειεππε τεεροποετε, ποιοτι

ιιιιε νετο ρτιπιιιιπε ποπ ειπε ροιεει ιπ ιιτονιπειε Τπττιιοπε,

επεπι ρτιπιειιε ππινετειε εοποεπππι οιιποπιοειε ειιποιιοπεε.

Μι. Επιει·επι ε ποπ. ιπιιι.

ειιι.νιι.

Η Ροιιιεήσε Ιπποεεπ.·ιο ΠΙ, υο!επάο ρι·οουεάει·ε ειιιεεεεππεπιε

επι ο·ίσοι·εο /αιιοεΙἰ άαΙι'αι·είοεεοουο άί Αι·οοι·εα (ίιππετο)

άἰ πιιαίοσιε πειιουεεε, ί! οποίο άοΙευαεί άί εεεετε “Με

.φοε!ίαιο άει Ιιειιί άεΙΙο .πιο επι-εεε, ε άι πω· .τοι)“ει·ιο

πιο!!ε ρει·εοπαΙι ι”επίπι·ίε ρω· ,Με άεί επιιοπίοι άεΙ αι

,Με ΑΝιοι·ειι.ιε, ε άι θεεΙίεΙυιο πιαι·ε|ιεεε άι Μαειτα ε

είπάιεε άι δαπΙίει·ί, ό οποιί .οι ει·οπο εο!Ιεραιί ΜΜΜ

μι· σα!πιιιιιαι·Ιο α! ορρι·ππετιο, ε απο Με Γαι·ε·ίπε.τοοπο

άί Ρίεα, Ιζειιαιο Ροιιιφείο ίπ δ'αι·άεπιια, επί Ια επεσα επι

.Μαιο άε/ει·ίια, ρι·ορεπάειιο ο /αυοι·ε άεί επάάειιί ρεπε

οπιοι·ἰ , εοπιπιειιε απ' οι·οίυεεεοπο άι δαπιίατί , ΜΙ' ετοί

πεεεουο ε!ειιο εε Τοι·ι·εε, ε ε! εεεεοεο άί δοι·ι·εε, άί /αι·ε

ι·ιποι·οεο ιπάεπίπε επ' [από ίαιιιεπιπιί , ε ι·ίεπΙιεπάο υει·ί,

άί ο!ιοΙσπατε, ιιιισ|ιε μι· υπε::ο άε!!ε εεε!εεία.ιιιΝιε ε·ειι.επι·ε,

Ιἰ επάάειιι οαιιοπιεί, ε πιαι·ε|ισεε Μία ι·εειίιιιαίοπε άε! πιο!

πάω, α! τι! ι·ιΤαείειειιΙο άεί άαιιιιί ο άε!!ε ίπείπι·ιε πει·εο

Πιι·οίοεεε·ουο ι·ίεΙεπισιιιτε.

(Νοε, ιι εποειο ).

Μι! ιιι-ιιπιιε, ΒριειοΙαι·. Ιπποεεπιιι ΡΡ. ΙΙΙ, πι». Ι. πρωι. 899.

Ιπποεειιιιπε Ποιετιιοπο Ατειιιεριεεορο, Βριεεορο $οι·ιιπο,

ει Ειεοιο Τπττιιππο (θ).

Οππι μτο οοπιτονετειιε ιιπιιε ιιιιει· νεπετειιιιειιι ιτειιτεπι

ιιοειτππι ειτοιιιεριεεορππι ει( ππο ιιπιιε ει πιιεοιοε ιιιιοε

επποπιεοε Ατιιοτεπ. νετιετεπιπτ ει: εΙιετε., ιρεε ετοιιιετιι

εοορπε, ει Ρειτπε πε διεπτε. ρτεειιγιετ ει: ριιτιο περιιιιιι,

ει! ποειτεπι Ρτεεεεπιιιιιιι ειοοεεειεεεπι, πιειπε Ρ. ρτεειιγιετ

ιιτειιιεριεεορπιπ ρετειππι εεεε εε πιει ιπ πιπιιιε ει ὅτε

νιιιπε ιιοεπειιτε: ιιπεπι επρετ ιιοιπιειάιο, ιιετιπτιο, επεσ

ιιιππιοειιοπε, ιπεεππιιε, ιπειιπιειιοπιιιπε, Ιειτπειιιοπε ιιοπιιιιιε

εππι Ιετιιο ει πειτε, ει εποε ει περοιε επο Βιιττεοεπιε πε

Βιοιιιο. νεπάι οοπεεεειι εοοιεειεε εποε πιε.πειριππι οπτι

ειιο.ππιπ, ει ειιιιε ειιοτιπιιιιιιιιπε ει ωριιπιιε ·νοιειιει ιιπρο

ιετε εάνετεπε εππι ιετπροτε εοπ8τπο ρτοιιοπεποιε. νετπιιι

ιρεε ετοιιιεριεεορπε ρτοροεπιι ει; εάνετεο, εποε εππι ιιοπιε

εοειεειεε επειε ρετ ποιιιΙειπ νιτππι ΨιΙΙιειπιπιπ τπιιτειιιοπεπι

ἱπτιιεειπ Επιετιιιιπ. ει οοτπριιεεε ειπε εεεει πιιτιπε τειιιοπιι

ιιιιιιετ πεειιιπιπε, ποπ ιεπειιιιιπτεοιππιιε τεεροποετε, οπι

εππι ρτεεπιειο τπειτοιιιοπε εροιιιιιιοπετπ επιιπι ίπετεπι ιπε

οιιιτιιιιι, πιει εεεει επιεε τεειιιπιπε: εποε ειιεπι ιπι ποππ

ειιιιοπε επε πιοειιιιι ιιιιιε τειιιοπιιιπε τερειιεπποε. ιιπιιε

επιειιι ρτεειιιοιοε τπετοιιιοπετιι ει οιιποπιεοε πάνετεπε εε

οοιιιπιοιεε οιεετει ειιιιιιεεε, εεεπεπιιε. Με ι·ετιιτι ροιετππι

εποοετε. Επιπ επιπι ιτιεπι ιπετειιιο εποιοτιιιιιε οποποεπι

(θ) Νειιι98, εππο ιπ οπι ίπ εοτιιιε ιιι ρτεεεπιε εριειοιο, οτε επει

νεεεονο οι 0ιιειιετι πιοο , ιιτεινεοοονο ειειιο οι Τοττεε Βι.ιειο , ο

νεεεονο οι $οττε ο 8οιτεε Ριιι·τιιο Ι.
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ορο. εοσιο οιιοοιιισσιοοιιοιιιο ιιιιιοιιιο ισιιοσιισο, σοιιιιοιιι -

Πισω Α. Ο) Αι·ιιοιοιιοοιιι ιιισιοοιιιοι ιιιισιιι οιιιιι ιιιιιιιιιισσι

οοριο:οι, οι σοσσιιοι· οοι·οοιιι.ιι ιοοιιιιιοι. οιιιιιοσιοο ιιιοποιοιιιι.

οοισιιι “πιο σσοιιι σο οοοΙοοιο Μπι. ιοιιοιιιιισ , οοο σ»

ιοιιιιοιιι οοοσοσιιι, ιροο σιοιιιοριειοορσο, σοι ιιοιιοιιο ιιο

σσοιιοιιι οιιιι (α), ιι·ιιιιι ιιιοιιιο ισοι·οιιιοιιιο, οι σοι ΜΜΜ

οι·ιισι, σιοισοιιο Ριοεισοτσιιι. οι! ριιιιοο οιιοο σοοιιιιοσιι: ιιι

οιιισο σιιοοιιιιοι ιιισι·οιιιο οι ιιιιιιοι·οο οιιιιι Αιιιοιοι·ι. οοοιο

ειιιιιι εροιιιιι·σιιι ιιι ρο.ι·ιο, οι οιιιιιιιοοιιοι σοι οι οιοι·ιοι σιοιο

ιιιιιι·οιιιοσι, ισσο οιοοιιιιιιιιοιισοιιο ιιοσιιο. Αι·ιιοι·οιι. ιοι·ι·οο

ιιοοριισιιι οοιοιιιιιιιοι· ·οοιιοοιιοοιιιιιιι. ιίοι·σιιι οσοι ιοιιιροι·ο

ρι·οοοσοιιιο ισοιιι σι·οιιιοριοοορσο επι οοοιοοιιιιιι εσιιιιι τοκοι»

Με, ρι·ειοισιοο οιοιιοοο σο οο σσοσ (οι οιιιι νισοιισιιιι·) ισ :

οιιιιιοιιιιιιιιιιι ορο. εοσιο ιοοοισιιι, ι·οσο.ιιισοι·οι, ιιοο ι·οιιοι

οιιιο ισοιισσιο ορο. εοσιο ριοοισιιιιιι σιστοιιιοσοιιι ΜΜΜ:

-ιιιιιιοιισιιι; ιιιιιοιιιιοε (στ οιοσοιιιιισι·) οιοι·ιοι σο οοι·ιιισι·ροο

σι·οιιιοριοοορο σο οσο ροοιιοσι ισοοιιιιιιοιιιιο οοιινοσιιι,

οιιιιιισ οσιιι οσισ σιοιο ιιιιιιοιιιοιιο εοσιιιοιιοιιι ισοοι·σσι:

ιισοιιι ιιιιιιιοιιιισσο ιιι ιιορσιο σιιιιιισοσιοο, σοι· σιιοε σο οο

οιιο οσιο :ισ ιιοσοιιι ιιιιοοι. ορροιιιιι·σιιι: εοσ σσοιισο σιοσ

οιιιιιο οσοι οιιιροιιι, ροοσιιοσιιιι σσοιι, σο ου .νοιιιοιιι σο·

οισιοσιοο, ι·οιιιιιιοιο σιι·ισσσο ισισι·ιιο, ιιι ιροισο δωσω

ι·οσιοι·σσι..Πσσι οσιοσι ροοιιιιοσιιισ νοσοι·ιιιιιιιο ιι·ιιιοι· ιιοοιοι·

Ριοοιι. οι·οιιιοριεοορσο, ιοΒιιισο Βιιισιιιιοο·, ιιισο νοσιοεοι,

ιιι·οοιιισιι Ρ. σο 5ι.οσιο οιοι·ιοσο Αιιιιοιτοσ. ρι·οοσι·οιοι· οι

οοιιιισιο οοιιοιιιιιισιι, οσροι·ρι·ιιοσιιοοιο οοσνιιιιο σιοισιιι οι·

οιιιοριοοορσιιι :ισ οοσοιιι ορο. οροοιιιιι·ιι. Βοσ οι σιιιοοοιιιιιι

σιοιι οι·οιιιοριεοορι Ριοεισι ιιοι·ιιιισο οοιιοιιισιιο, οσοι οποσ

σιοι Αι·ιιοτοιι. ιιιισοιιι νοιιοιιι ειισιιι οιοιιιοριοοορσισ οοιι

νοιιιι·ο, σο ρι·οι·οοιιιιοιιιο ιιοιιοιιοιο ι·οοροσιιοιοι οιο εο ισοισ

ω, ι·οιισσιιιιιιιοο ιιρροιισιιοιιι οσοσι Γοοοι·ιιιιι, σσοσ ιιοιιοιιι

ιιοιιοι·ο Ρομισι σιοι Ριιιιισσιιι οι·οιιιοιιιιιοοιισιιι ι·οοροιισοτιιιιι.

Ποιο εισιοιιι οοσοισο οι) οοσοιιιιιιοιιιοριεοορο σι οσνοισιι

πιο ι·οοροιισοι·οι, οι οοοσι·ιιοιοιιι οιιιι ο ισοιοιιιοιιοσοτι οι:

εσιο ιιοιοι·οι, οι οιιιιιιι οσιοοιιισισ, οι ισ @οποιο σοιι
π.οοοι·;'2εισ· ·οοιιιιιιιιιιισροοιιιιιιοσιο ι·οιιιοσισιιι οοσνοιονιι.

Ροοιοιιι νοι·ο Ριοο.ιιιιισοιοσιοο ιιι οσισ ισιροισιιι σσοιιι ρο

.ιιοι·οι οσνοοιιισιιι,ι ιρειιιιι οοοισοι·ο νοιιιοι·ιιιιι. Ποισρσιοσο

-ιιιιισοιιι ο οιιοιιοσιοιο:.·Ριοσσο οι·οιιιοριοοορο, ορροιισιιοιιο

=οιιινοι οσιιισ 'ιοοοιο.ιιιι οιιοισσοσσο Ρ. ιιιοιιιοιιιισιιι, σιιισσειισ

ιιιιιιισο ισοιιοιιισ...ιοοροσσιι οσοι! οσισ σοσ οοοοοι σιισιοιισιι

-οοοσοοτο, οι ιιοιι ιιιοοσιισοσιι οοιιοσιιο ροιοι·οι, σι σιοοιιοι.

Εξι οιιιοιιιιιισ ισιιισιοιι σιιιι·οιιιοσιο οι οσοισσι ισοιισοισ ισι

οοο /οοσιιο σο ιοοιοο ιιιιιιιιι ισιι·οσιιοι, οι ισοιιιοιισισε οι

σειιιιιο οιοιιιοριεοορσο ιοιοοο ιοοιοιι ιιοσιιο οριιιιοιιιο οι Γοιιισο

οοσιιο. Ρ. εισνοι·οοι·ισιιι οσσισ οσιιιιιιοι·ο ι·οοσοοιιοι, σοσσο

κ.:

(η Ε: ιιιιιιιιιοειιιιιιοιιιο οι·ι·σισ ιιι ιοιιοι·ιι ιιιιιιιιιο Α σιιινι ειρροοιιι

ιι νοοο σοιισ ιοιιοι·ιι Ρ, οιιο νι οι σονοο οοι·ινοι·ο, Βιιιοοιιιι ι ρι·ισιο

ιιιοι~ι σι 8σοι·ι·οι οσο σο 0σειιοιιιιο σι Μιιοοει Βιιισιοο σι Οιιιιιισι·ι , οι

σιιιιιι σοοοιιιισ ιι Ροιιιοιιοο, ι'ιιι·οιιο ιιισι.ιιιιιιιισιιιοιιιο Ριοιι·ο Ι εισσιω

σι Αι·ιιοι·οοι, ο ιι σι ισι ριοοοΙο ιιιιιιο Ροι·ιιιιοιιο οιιο ιιι σοι ιιιιιιιιο σι

.Βοιιοσοιισ σι Μιιοοιι, πιω σο! εσσσοιιο 0σΒιιοιιιιο, οοιιιο ιο σιιιιο

οιι·ιιιιο ριιι·οοοιιι ιιιοιισιιιοιιιι οι.οι·ιοι ι·ι.ροι·ισιι ιιι ορρι·οοεο ίσοι ι σι

ρΙοινιι ο ιο οιιι·ω σο! σ.οοοιο ιιιιι. Πιιιιιιιιισοιιοο ροσιιιιοιο, ιι·οοοοι·ιιιι

ρι·οικιιιιιιιιοιιιο μοι· σοτσ ιιισννοι·ιοιιιιι ιιι ιοιιοι·ιι Ρ., ιιοι·ιοοο ισ ισι

Ποιο Α. , οιι'οι·ιι ιιι ρι·ιιιιιι σοιιο ριιι·οιο εοΒιιοιιιι Λιιιιοιιιισοι-:οι ιιιιιιι:οιιι.

(θ) Ι.ο ιιιΤοι·ιιιιιιιο οοσοοισοιιιοιιιο ιι Μπι, οσ ιι Σ'ιοο, οσ οιιιι·ιιιιιιιι

ιο οιιισιιιιιιιο 0ισσιο ; ιι ρι·ιιιιο σο! Ι.ιιι. Π. ΙΜ ποσο 5ιιτσοι.ι, ιιοιι. 217.

οσιι. Τιιιιι·ιιι. 1835; οι! ιι ιιοοοιισο ιιοιιιι Μειωσα μπασο! σο! Ιιοιριο

σε Φάσσα, ιιοιι. Ή. Οιιρ. ΧΧΙΙ. Μ. 5ι. Η Ποιο σοτσ ιο οοιιοοιι ιιοιιο

οοσο οιι·οινοοοονιιο σι Αι·ιιοι·οει σιιιι'ειιιιιο ιιοο, οσ ιι νιω σιιιι'ιιιιιιο

ΝΕΠ, ιο οσο τω.» σιροιισο σο! σινοι·οο ιιιοσο σειιιο σο οσοι σιιο

ιιιοιιοι σο! οιιιοοιιιι·ο Βιι ειιιιιι σο! ροιιιιιιοσιο σ'ιιιιιοοοιιιο ΙΙΙ, ο

σσιιισι ιιιιοιιο ιιιι ιισιιι ιιιιιοι·ιοι·ι ει! ιιιοιιοοιιιιο.

ρι·οριοι· ρισοιιιιο;ιο οι·ονιιιιιισο, οοι·ιιιιι ιιιοιοι·ι ροιιο ρι·ιιοΙο

ιοτσιιι 8οι·σιιιιιιοχι.σ οοσοιιι οιιοοι. οροοιιονιι; οι οσοι ορο

οιοιοο οι οσιοιοιο οι°0ιιιοριοοοιιο ιιορισιο.8οοι, οι οι. Μ».

ροιιοι·οι ισοτοι1ιοσοιιιιιο ιιιιμοσιιοιοσιιι οσο ισισσο ροοοοι

σο ι·οιιιιο στοιιιοριοοοιιιιισε οσο ειιισοι·ο ιιοοιμοσι·ιο, ιιιιιιι

ΜΜΜ ΡΩΜΗ οιιιιιιοι·ο, σσιιιισιο ιιοοιοο. Μι. σο; ιιιοι·οιιιο

ιιοιιι ιροι.ισι οιισιο οι:οιιτιιο ομοιιοισο, σοι οιιοιιι ισιιιιισιοοο

σιοιιιιο.σι ιισιισο οσοι ισ σιι.νι οσο ι·οοιΡοιοι. οι! Βοιιι.

οοοιοεισιιι σοοοσοιιιοιιι: οι ιιοοριιειιιιι·ισισ σσοιισιιιιι, σοι ιιο

ιιοιιοι νοοιοο ιροισο οι·οιιιοριοοορι οοιιιιιιοσσσιοο :οι ιοιιιοσο,

σοι ιιι οσοιοσιο σοιιιιοι·ι; ορροιιοιιο οιιιιιιι ιιιισσιιοιοιιι

ιιιισσιισ.ιι, μοι· ισσιοοιιι Τσι·ι·ιιοιι. (3) οσοι οιιρι σαι, οι

οιοιο οοιοοι·ι σιιισοιροι·ι, ιοιιοο ιοιιιιιοι·ο οοιιιροσιιισο ι'οι·ι·οιο

ι·οιιιιιοισιιι. Τοοιοο οιιοσι ροι·ιιο οισνοι·οιιο ροει ι·οοοοοιιιιι

οσσιιι σιοισο Ριοεισ. οι·οιιιοριοοορσε οσνοι·οσο οσοι σωρο

ιιιιιιι· ι·οοοριοεο. Ροοιοο σοτσ (οιοιιι ι)οιιιισο ρισοσιι) ιιιιο

τσισε, σο ι·οιισο οι·οιιιοριοοοριιισο, σιιιιιι οοοσιιονοιοι ιιιοι·οιιιο,

οιιοροσιοισο, ιιιιιιι _ροισιι ροτ Αι·ιιοιοιι. _οιοιιιριοοιισιοι·σιιι,

οι ροτ οσιιιιι οοιιοιιιοσιιι οιιιισοι·ο: ιισιιι ροιισο σσο σο

οιοι·ιοιο ουσ., οσοι ορροιιοι. οι! οοο ιιι,ιοιροειιιιιιι, οοριοιιι

ροσοο οοι·οοο, πισω οσ σοσσσιιι ιοιιιριι ιιιιιιοιιοι, ειιιι ροτ

νιοιοιιιιοιιι οιιεισιοισιιι. @οι νοιο ιιοσιισι ριιιιιιιιιι ιισοσι

ιιοιιιο Γοοοιο ιιοιοιιοι σο σι·οοιιιιοοιο.οοιιοοιιι ιροοιιι σο νο

Ισσισιο ιροοισιιι νοιιιο σσιιιισσο οοιιιιιιιιοσσοιιι: μοι· ορο

οιοιιοο οοιιριο σιοιι·ιοιο ρι·οοοιιιιοσσο ιιιοιισιιιιιοο σσοιοιι.σο

οι ιοιιι Νο ιιονοι·ιιιο εο ιιοιιοι·ο, οσιιι ιοιοιο ισροι· οοοΙοειιο

οι ροτεοσιο οοοιοεισειιοιε ιιοσ οι οιιι·ιιισιο ροι.οοιοο, ιιοιι:

σσισ ο οοοροσιοιο ιιιστοιιιοιιο οι. ισσιοι·ιιισει οισο ιιι στενο

ισσιοισιιι ρι·οοιιοιιιισιιιι Αι·ιιοι·οιι. οι·οιιιοριοοορι νοι οοοιο

οιοο ιιονοιιιιο οιιοσιοισσι σοιισσιιοιιιοε ιιοιιιισο ιιοσ ιοιιοι·ο,

οι! ιοοιοσσοιιι οιιιι ι·οοιιισιιοιιοιιι ριοσοτιιιισ ρι·οοιοισιιι ιιισι

οιιιοιιοισ, οι οοιιιιιιιοοο οσοο, οιιισι οοσιι·οσιοιιοιιο οι οι»

ροιιιιιιοιιο οοοοιισιιιισο. ροιέοοιιοσιέιιιι οοοιοειοειιοοιιι οοο»

ροΙιοιιο; οι ιιοιι οιιοιοιιιο οσοι! οοοιιοσιοισο Ριοιιιι. οι·οιιιοο

οιεοορσο, ροοι ορροιιοΑιοιιοισ :ισ οοο ισιοι·ροοιιο.ιιι,· οι σοι

οι·ι·ορισιιι ιισ ·οοσοιιι ειροοιοιιοοιιι ·νοιιιοιισι, ιιιο ιιοιι οοιι-.

ιοσιοι.ο, ρι·οοοοι·ιιιιι ιιι οιιιιιιιιιιιι, οοσιιοι οσοι ι.οοιοο ι·οοοριι,

οιοσι οι ιιιοισσο.ιιοιιο ιιιιοιο.ισιιι οισο ιισσισο ιιιιοιΙοιιιιιισο,

οσροι· οιιιιιιιισο σσοο εισνοιοσιιι σο ροι·ιοο σσιιοι·ισι ρι·ο<

ροσοιισο; οι οι ιιοσο οοοιοειοο ιροιιιο οιοιιιοριεοορι ιοιιι

ιιοιο σιιιιιιισιο. οσοι, το! οιιιισι οιισιιιοιιιιιιοι, νοοοιιο :ισ νοε

.σοι ισοι·ιιιι ονοοοιισι, εισο ροι·οοιιοι·σιιι οοοοριιοσο, οοισιιι

Βοσιιι ιιοιιοιιιοο ιιτειο οοσιιο, οοι·νοιο ισι·ιο οισισο, ισοσι

ι·ιιιιο ριοιιιοοιιιιο νοιιισιοιιι, οι σοσσο εισ σιιιιιιιιινιιισ ιιοιι

ιοσιιοιιι τοιιιοιο ορροιισιιοιιιο οιιοιοοσιο ρι·οοοσοιιιοο, σωσει

οιιιιιισ οσο οιΒιιιοι·σιιι νοοιι·οι·σιιι ιοοιιιιιοιιιο σοιιιο Μισο

ιιιιιισιιο; οοιιισιιι ιοιιιιισσιιι οοιιιιισο οοοιοσοιιιοο, οι! οσοιιι

ι·οοορισιοο οοιιιοιιιισιιι σοοιι·ο σο οοσοροοισι ι·ορι·ιιοεοσιοιιι.

'Γοοιοο ορροιισιιοιιο ι·οσι. οοιισσιιιικ Ρι·ονιοσιι, σο Μισο

οοοο.οιοιιο σιοοοι·σιιιο, ιιοσιι Ατιιοιοσ. οοοιοοιοο :ιιι οιιοι·σιι·ο

ροι·ιο ροτ σιιορισιιιιοσιο νιιισιιι σιοιι·ιιιισιιισι·. Νσιιιο ιιιοι·ιο

οιιοιοιιιιιισο ρι·οοιοι οοοοσοσισ ιιοιι·ιιιιιιι οιο. Βοιιιιιι. Μπι.

ιιι ισσε σσιιιιοιι.

(3) Ιιισιοοπι Τιιι·Μαπ., ιι σιιιιιο ιιι οιιοι ιοιιιρο οι·ο Ποιιιιι Η.

8ιιοοοοεοι·ο σι Οοιιιιισ σο! ι·οοιιο Τιιι·ι·ιισιιο ιιι ιι σι ιιιι ιιιιιιο Μι

ιιιιιιο Π, ιι σσιιιο, νινοιιιο ιι ριισι·ο, οροοιι ΑΒιιοοο ιιοοοιισοοοιιιιιι

σο! ιιιιιι·οιιοεο Οσειιοιιιιο σι Μιιοοιι εισσιοο σι ΩειΒιιοι·ι; σο! οιιο οι

οοιιιρι·οιισο ροι·οιιο Οοιιιιιιι ρι·οοι.ειοεο ιιισιιο οσο νιοιοιιιο σι Εσ

οιιοιιιιο οοιιιι·ο ι'ειιοινοετοι·ο σι Αι·ιιοι·οιι (πο. Τοιι , ιιοιι”. Μι.

σοι εισαι ιΙΙιι.ιΜ, νοι.ι. ριιο.995 ο 996, ο Μ!. ιι.ριι8.999 ο 993).

'Η
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ΟΠΕ!!! *Η

δοτιοοπείοιιο σ! Ι/σοιιο σ! Βοοεο, εορτοιισσσιοΙο Ροινιιο,

8!σσ!οο σ! Ατ!ιοτοο, οσ! οοιιισσο σ! σωστο, ποσο μετά:

ρτοπιο£Ιο`!το Ιο αστο ισοο είοι!ι·Ισ ο! θοπσυοεί σο! οπο!

δ!οΙἰ, Με!! σο!Ιο απο !οτο ιιοοοε.εοτίο σοτ Γοσ!!ασίσσο

ο σου· Ισ ισοτοο!στσ, .Μπα ροσοσιοι!!ο, σ! σποτ!!! Μισο

το!!! των!!! σο! οισιιισιτσ, ο !! ροσοσιοσιο σε σοο!!!

οοι·εσ !! εσσσο!!σ σοισ!σο α).

(!!!!8, 28 οοοε!σ

Βο!!'Ατο!ι!ν!ο Βσοο!ο σ! Βοσονο ,

ο Ατο!ι!ν! σ! Οοτ!ο σ! Τοτ!σο, Μο. Απ., σο8.95 ν.

!σ σοισ!σο Βοσι!σ! οισοσ. Εσο σοο σο !ιοεε!ο ε!νο σοσ

!!σε !!!!σε οσοσσοισ Πο;οσ!ε σο !ιοεε!ο οοιινοσ!ο ο! στο

ισ!!!ο νο!ι!ε σοισ!σο Α!!ιοτ!ο σο !!!οσσο!!ο !οσσο τ!ν!!ο!!ε

σο!οε!ο!!, τοο!σ!οσ!! σοισ!σο οσσισσ!ε !οσσο, οσοι! σο!σοοσε

σοτ ισο, ο! !ιοισ!!ιοε ιιιοοε εο!νο!ιο ο! οσε!οσ!οσι, ο!οσο

σο!”οσσοισ σσ!νοτεοε !οσσοσεοε ο! οσισοε σοτεοσοε σο σ!

ε!τ!ο!σ !οσσο !σ σοτεοσ!ε ο! το!ισε,-ο! !οττο ο! σσσο, εοσσε

ο! σοσίτοοοε !σ Μο Ατ!ιοτοσε! !σσ!οο!ιι, ο! !σ Μο σοεεο

ο! !'οτ!!ο ο! !οττο ισοο, οσοισ !ιο!ιοο νο! σο οο!οτο οοοσ!

ε!νοτο. 8! ο!!οσ!ε !οσσοσε!ε, νο! σο σ!ε!τ!ο!σ !οσσο οσ!ο

σιο οσοτ!ισοσ!οιιι !οοοτ!! σο ο!!οιιο σοτεοσο ισο! !σσ!οο!σε

εοσσ!ε!τ!ο!ιιε, !ιι!”το στοιι!ισσε κι. σ!οε οοσ!!σσοε σοε! !ο

σιοσ!ο!!οσοισ !οο!οσι ο! !σε!!!!οισ !ο!!οισ ο! οοιιισ!ο!ιο σοτ

!ιοσοσι !!σοσι εοοσσσιιισ το!!οιιοισ. ιι!ε! !!οοσ!!ο οοσοσο

τοσ!!ε τοισοσεοτ!!, οσ! σοτ σ!!ο!!οσοσι !οσ!!!!ισο σο!οσι. θ!

νοτο !!!ο σο! τοο!οισο!!οσοσι !οοοι·!!, !οτισ!σσισ νο! !οτ

ισ!σοε στοσσιιοτ!!, οσ στοσσο!σισ νο! στοσσο!οε !οτισ!σοε

!οσο!ιοτ, σοο οο!οι·! ο!ιεοσο νο!σσ!ο!ο !οτιιι!σσισ σο!ιο, σ!ε!

το!!οσο!ι!!!!οτ. δ! οσ!οσι, οσοσ !)οσε ονοτ!ο!, ο!!οσοσ !!

εσσιιι !οσσοσεο νο! σο σ!ε!τ!ο!σ !οσσο, οσοσ ο!ιε!!, σοιι

!τοος!σισ σοο!ο!στ !σ Μο Ατ!ιοτοσε! !ιισ!οο!ιι ο! !σ !ο!ο

ι“οτ!!ο ο! !οττο ισοο, οσοσι !ιο!ιοο νο! σο οο!οτσ οοοιι!ε!- .

νοτο, ο! !ιοισ!σοε ισο! ο!!οσ!σ !σσο !ιο!ισοτ!ιι!, !ο!!οισ !!

!σσ σοτ !ιοιιοσι !!σοσι στο σοεεο ισοο !σ !ιι!οστσιιιτοε!!ε ;

!σοτο. Ε! !ιιεσσοτ ε! σοτ ο!!οσοσι !σεοτσσι σοτσοσ!!σισ°/

οοσ!το !ιοσι!σοε σιοοε !οο!ο !σοτ!! οσοτ!ισοσ!ο, σο ἶο!ε·-ν!!ι

σ!ο!οισ !οοοτο !οσο!ιοι·. Ποιο οσσε!σσ:ι!ισ ο! σο "Α σοσι

!οτ!!ισε !οσσο ο! σο σ!ε!τ!ο!σ !οσσο, !σ οτσ!σο!!οσσ σου»

ε!ο!!ε νο! οοσεσ!σσι οοσισσ!ε !οσσο, σο! !ιιΕοτσ!σοοσι

οεοοσσοτ!σ! σοτ εο νο! εσοε σσσ!!οε, οσ! σοτ εσοε οοτ!οε

!!!!οτοε, σσσο ιιιοσσονοτ!ιι!, σοισοε ο! !σσο ε!σο ο!!οιιο σοσ

ε!οιιο ο! σοο!!ο, ιισ!!ισε !!!ιοτο ισοσοοσ! ο! σο,οο!!οσιιιτ

!οσσοσεοε ο! !ιοισ!σοε σ!ε!τ!ο!σε !οσσο, ε!σο ο!!οσο στ!ο!σ,

!σ Μο στοσ!ο!ο !ιισ!οο!ιι ο! !οττο, σοεεο ο! Γοτ!!ο ισοο,

σσοσι σ! σ!ο!σισ οε! !ιο!ιοο νο! σο!σοοσε οοοσ!ε!νοτο, ο!

!σεοε εο!νο!ιο ο! ισοσσ!οιιο!ιο οοσ!το οισσοε σοτεοσοε. !!οσι

στοσι!!!ο ο! οοσνοσ!ο νο!ι!ε σοισ!σο Α!!ιοι·!ο, οσοσ οσο

!!οεοσιιιοιιο οοσισσο !οσσο ,οσοττοισ !ιο!ιιιοτ!! οσισ Ρ!εοιι!ε,

το! οιιιιι ο!!οσο !σσ!οο σο Βοτσ!σοο, ο! νο! ο!ε οσοττοιιι

 

(ι) Μ! στοεοσ!ο οοιινοσι!οσο ο σσ οοισσ!οισοσ!ο ο τ!σσονοι!οσο

σο!!'ο!!το οσο !ο ε!οεεο ΕΒοσο ονοο εοοσο!ο ο !'ονοτο σο! οοισσσο

σ! Οοσονο σο! 90 !”ο!ι!ιτο!ο !!!!2 (!'οι!. εοστ. απ!. Ν." ΟΧΧΧΥ!!'), ο

οοσ!!οσο στοεεο ιι σσσο σ!! ε!οεε! σο!!!, ο! οσο!! οτοε! εο!!οσοε!ο

Ρ!ο!ι·ο Ι το σ! Ατ!ιοι·οο σο! Θ!! ισο88!ο 1188, 7 ίο!ι!ιτο!ο ο 90 ισο88!ο

ιιοιι, ο οο !”ο!ι!ιτο!0 ιιοιι (πο. εοστ. τον!. το! οιιιιν ·, οιιιινιιι ·,

ΕΧΧΧ!! ", ΟΧΧΧ!!!', ο ΕΧΧΧ!Χ').

  

 

!ο!!οσι σσσι Μο ισοο !στ!!ο ε!σο !τοσσο, σοο σο!ιο!!! νο!

!τοοσοσι οσοι οο νο! ο!ε ίο!!οισ ε!σο νο!σσ!ο!ο ο! !!οοιι!!ο

σο!οε!ο!!ε, νο! οσσεσ!σισ οοιιισσ!ε !οσσο, ο! οοσε!!!ο!οτσσι

οισσ!σισ, νο! ισο!οτ!ε σοτ!!ε οστιιιιι, οιιοοσ!ο .!σσ!οο Εσ

σι!!ο θ), ε! το!!οσοιιι οοισσσ!. Μισο σοσ !οοοτ!!. !!!ο!!!

στοισ!!!ο ο! οοσνοσ!ο, οσοσ σοε!οσοιτι οοιιε!ι!ι,. νο! οοσ

εσ!οε, νο! σσσ!!σε οοσισσ!ε !οσσο, σο! ·!σ Βοτσ!σοο οεοοσ

σοτ!σ!, νο! !σ Βοτσ!σοοσι οσσ!!οσοτ!σ!, οσισ σον!!ισε εοσ

Βο!ο!ε ο! !ιοιιι!σ!!ιιιε, ν!οσσοσι εσ!!!ο!οσ!οιιι ο!ε ο! !!!!ε σο!

σσσι οο !σοτ!σ! σο!ιο ο! οοσε!σσο!ιο ε!σο !τοσσο στο σοεεο

ισοο. Ρτο!οτοο οι! οσο σοσι!σσε !οττοσι ισοοσι !σσο οοσ

οοσοσε σ!8σο!ι!!στ τοοσσοτοτο(3), σο!ιο ο! οοσε!οσο!ιο

σο!οε!ο!! !οσσο νο! οοσεσ!!!ισε οοισσσ!ε, σο! στο !οισσοτο

ίσοτ!σ!, νο! οοτσισ οοτ!ο ισ!εεο°, οσοτ!οτσ σοτ!οισ !ο!!σε

!σ!το!!σε, στἰο!ο Μισο ω) Ατ!ιοτοσε!ε !σσ!οο!σε, οιιοοσ!σ

ν!σσ ισοο οστ!ο σο !τοσσοτ σοοοεεοτ!ο στο σο!ι!!!ε οο

ισιισ!ε οι!! ο!ν!σισ !οσσο; οσ! ·!!!ιτοε ισ!!!ο σοσοτ!οτσισ

!οσσο !σ ο!οο!!οσο σο!οε!ο!!ε νο! οοσεσ!σσι οοσισσ!ε !οσσο

οσσσο!!ισ, οσοσεοσο σσ!νοτεο σο!ι!!ο οοισσσ!ε ο! ο!ν!σσι

!οσσο !σοτ!σ! σοτ οσισ!ο !σ !σ!οοτσισ εσ!σ!ο. !σεσσοτ !!

!ιτοε οοσ!σισ σοσοτ!οτσισ !οσσο σσσο οσσσο!!ισ οοισσσ!

!οσσο οοσε!οσο!ιο, οσοσεοσο σο!ι!!σσι Μσισ σ! εσστο σ!

ο!σισ σε! εο!σ!σισ ίσοτ!!. !!οσι οοσνοσ!ο ο! στσσι!!!ο νσ!ι!ε

στο οοσισσ! !οσσο οσοσ σο οο!οτο οοσοοσοισ ο!οσο σοτ

ιιι!!!οιιι !οσσοσεοε ο! !ιοσι!σοε σ!ε!τ!ο!σε !οσσο !ιο!ιοτο ο!

!οιιοτο οστ!οιιι !σ !ο!ο !σσ!οο!σ Ατ!ιοτοο, ο! ο!!!ε !οττ!ε

σσσο !ιο!ιοο, νο! σο οο!οτο οοι:ιιι!ε!οτο, οσ !οο!οσσοισ ο!

ιιιοσσ!οσοσσοσι !σε!!!!οιιι ο! το!!οσοιιι. Ε! !σεσσοτ οστ!οιιι

!οσσο !!ι! σο οο!οτο !ιο!ιοτο ο! !οσοτο σοτισ!!!οιιι, ο! οοσ

οοσοισ οσ σεσισ οοσισσ!ε !οσσο ο! σσισ!σσι σο σ!ε!τ!ο!σ

!οσσο; σσσ!!σισ νο! σσιι!!οε, σσοισ νο! οσοε σο!οε!οε νο!

.οοσεσ!οε οσισσσ!ε !οσσο οοσε!!!σοτ!σ! !σ $οτσ!σοο στο το

οσ!!!Βοσσ!ε σο!ι!!!ε ο! !σ!ι·ο!!!!ισε εσοτσισ σο!ι!!οτσσι, νο!

στο οστ!ο το!!σοσσο νο! !οσοσσο εο!νο!ιο ο! οσε!οσ!οισ

σιιοοσ σισσοε σοτεοσοε, σοο ο!ε !οτ!!οισ σο !σ!το!!!!ισε !!!!ε

νο! σο οστ!ο Γο!!οισ, οσ! Ποτ! ιι!!σ ισοσσ οοσεοσ!!οιιι, εοσ

;!!!ιοτο στο οοτιιισ νο!!ο οισσοε !σ!το!!σε !!!οτσισ τοσο!!!

σοτο, ο! οιιτ!οισ !οσοτο στο !ιοσοσ!οο!!ο ειιο οοσοοσοσι (δ).

!!οισ οοσ!!!οοτ οσοσ ει!!! !τοε οσοι·!οι·!! Ατ!ιοτοσε!ε !σσ!

οιι!σε οσο! σ!ι!!!ιο!! οοισσιι! !οσσο στο σο!ι!!σ οοιιισιι!ε

ο! ο!ν!σισ; ο! οι! σοτ!ο ισοο !σ ησοσ!σσι σοεεσισ !σεοε

ο!ι!!!;ο ο! οσε !σ σσοτσ!ο !οσο!ιο στο οοισσσ! !οσσο, οσοσι

(ο) (σοο Βοτιι!!ο ΙΙ το σ! Τοττοε,σ! οσ! νοσ. εοστ. @οι Ν.° (ΧΙΟΝΙ '.

(8) Ωσ!σσ! ο ο!ι!οτο, ο!ιο Πεοσο σοσ ε! !τονονο οσοστο ο! σσε

εοεεο σο!!ο εσο σιιτ!ο σο! τοεσο σ! Ατ!ιοτοο. ›

(4) Μ! οσο! σοτι!οσο οσσ!νο!ονο ο!!'ο!!ονο σοτ!ο σ! !σ!!! σ!'!σ!το!!!

σο! τοιισσ σ! Λτ!ιοτοο. Ιισσοτοοο!ιο !ιι πιο!!! !σ!οτο σ! σο!!! !σ!το!!!

οτο ε!ο!ο οεεοσσο!ο !οσισστοτ!οισοτι!ο ο! οοσισσο σ! Ποσονο σο! σο

Βοιιιοσ!ο, ο !!ιισ ο! σιισοσιοιι!ο !ιι!οστο!ο σο! σοο!!! σ! Βιιτ!εοσο το σ!

Βοτσοοσο, οοσιο ε! τ!!ονο σο! σσισοτοε! σσοσιιιοσ!! εοντο στοσο!!!;

ο !'ο!!τιι πιο!!! οτι! ε!ο!ο σ!ν!εο !ιι σοο σοτ!! Μισο!! !το Ει;οσο σ! Βοε,

ο Ρ!ο!το ! τοο,ο!ο σ! Ατ!ιοτοο, !σ ν!τ!!ι σο! !σσο στοσσσιι!ο!ο σο (!ιι

8!!ο!ισο !3στοσο σο! 90 !ο!ι!ιτο!ο 110!! (νοσ. εοστ. οοτ!. Ν.°ΩΧΧΧΥΙ!!°).

5σ σσοε!ο εοσ σοτ!ο, ο!ι' στο !ο οσοτ!ο σο!!ο οσ!το!ο σο! τοοσο σ!

Ατ!ιοτοο, Ποοσο ε! ο!ι!ι!!σο σοτιιο !ο ισο!!ι ο! οσισσσο σ! Ποσονο ,

ισοο οιιστ!ιισι ,Μποστ !ο!!σε !π!το!!ιω απο ποιοι!! Αι·οοτοπε!ε σου

σ!οο!σε, ο!ι'οτο ε!ο!ο σ!ν!ειι !το !σ! ο Ρ!ο!το Ι. Πο !ο!ο οοεε!οσο σοτὸ

σο οοοο!!σο !! ν!σο ιιοοοεεοτ!σ σοτ ία στα! οιιτιζα.

(οι ΙΙΒοσο οοσοοσο ο! Οοσονοε!, οσο σσεεοσο ε!ο!ι!!!το σο! εοσ!

Με!!! σ! Ατ!ιοτοο οσο οποία, ο σ!!!ι!ο σσ!ι!ι!!οο, σοσ ο!! σ!!!ι!ο!! οοτ

τ!εσοσσοσ!!, ο!!'οσεο!!ο στ!σο!σο!ιιιοσ!ο σ! τ!εοσο!οτο !ο οοΙΙο!!ο σο!

!οτο οσσο!!!οσ!σ! οο!!ι ε!ιι!ι!!!!!, ο ιι!'!σ!το!!! , ο!ι'οτοσο ε!ο!! !οτο οε

εοοσο!! !οτσσοι·οτ!οισοσ!ο σο! τ!σι!ιοι·εο σο! !οτο οτοσ!!! νοτεο Βστ!εοσο

το σ! Βοτσοεσο, νοτεο !ιι σ! !σ! νοσονο ΑΒο!!ιστεο, ο νοτεο Ρ!ο!το Ι

σ! Ατ!ιστοο, ο !ο ε!οεεο Προπο.
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ΡΕΑ. τ -τ

!!!ο οσο!οοο !οοοο οτ ο!νοε !ι!!ιοο !!ο!!!τοιο οσοιοο!ε οτ

ο!ν!ο!!ι !ο !οτοετοο! τοοτ!οτ οσοεοσοτ! (τ). Πο !!!ε σ!ιιο!!!οε

ρτο!!!οτ!ε τστ-εοοοτ!τοτοε !!ο!! τοτ!ο!!ι ροτ !ιστο!ιιοε !!ιοσε,

!!οστ ρστοετοτ! Ιοοιιο νο! οσοεο!!!!οε ρ!οοιιοτ!τ. Ετ ε!, !!σο!!

ο!!ε!τ, οτ !!!οτ!ιοι οετ οσο ο!!εοτνονοτο, ροοοοι !!!!τοτοιο

!!οστο!!! ο!!!!οο! οτοοοτ! !!!!! νσ!!!ε !!σ!!ι!οο Α!!!οττο Ιοοοο

ροτοετοτ! οστο!οο οσιοιιιι!ε ετ!ρο!οοτ! ρτσ!ο!ττσ. Ρω ροοο

νοτσ οτ ρω !!!ε οι!ιο!!!οε σ!!εοτνοο!!!ε !ιο!νοτεο !!σοο. οιο!!

!ιο!!!το οτ !ιο!ιοο!!ο νο!!!ε ρ!Βοστ! σ!!!!οσ, τοο!ρ!οοτ! οσ

ι!!!οο οσιοοο!ε !οοοο, οτ εροο!ο!!τοτ σοιο!ο !οτο. οτ το

τ!!!οοε, !!σοο ο!!ο οισ!!σ !!!!!!οσ νο! !!ο!!ο!!σ !ο Ατ!!στοοε!

!ι!!!!σοτο; οτ !οεοροτ, ρο!!!! οο!!!!εει!., !!ο!! οσιινοοτ!σ οτ

ρτοο!!εε!σ ο!!!!!σοι!οοε !!!ο!ο οτ !οοσοοοεεο ροτο!!!οοοτ.

Ατιτοοοοτ!σ σ!!ιο!!ιοε οο!!οο!!!οε οτ τοτ!σο!!!οε, !!ο!!ιοε ο!!ο

!οσ!!σ ι!!ο τοοτ! οτ !!οτοο!!οτο ρσεε!ο!; οτ !!ο τοττ!ε οτ

εορτο!!!οτ!ε σ!οο!!!οε !οτο !!!!ο!!τοτο!ο σσιοοο! !οοι!ο, οτ

!ρεοε τοττοε τοοοτο ρτο!ο!ττσ ρω οο!!ιοο! !οοσο οτ οστο!οο

σοοιοο!ε Ιοοοο !ο τοο!!!!!!ι ω. Πο!! σιοο!ο ι!! εοροτ!οε

εοτ!ρτο εοοτ !οτο τοοτ!!! ονοοτιο!!!ε οοο Πιτσ !!ο !!!ιεε!ε, σο!

ρωτοεεοε εο!!! !ιο!!οτο οοοσε οι! (8), οττοο!!οτο οτ σ!!εοτ

νοω !!σοο !!σο ε!οο ι“τ!ιο!!ο οτ τοο!σ !οΒοο!σ, οτ οσοττο

οο!!σ τοοιροτο νοο!το; οσοε!!!σ !ιο!!!οοι οτ οιιοτστ!τοτο

θαιροπί !!ο οτοετί, οτ Ατοο!!!! !!ο εο!ο οοο τ'οτ!ο. !!ο !!!ε

σο!ο!!!!!ε οο!!ο!ο !!οοοτ!οο! !ιο!!οτο ροεε!!ο ο ρστοετοτο νο!

(τ) Α!!! τω! οποιον!! τω!! σΙ!!τραττ σστ!!ιι!ιό Μιτου. Ο!!! ε! τ!!”οτ!εοο

ο!!ο !!!ο!ο !!ο! το!!!!!τ! !!! Ατ!!οτοο τ!εοτνιιτ! τι! οσιοοοο ι!! τ1οιισνο

ρο! τ!ο!!!στεσ σο! εοο! στοι!!τ!, ο !!!!!! πιο!!! ι!ο!!'ο!ττο !!!οτο, ο!!ο

Ποστ!!! οο!!ονο ο!!ο ετοεεσ οσ!!!ο!!ο.

(9) 0ο!ο!!! !! οστι!!!οο !!! Βοοσνο ε! οτ!ι!ονο !!!! :το τ!το!ο!ο !!ι ε!Βοστο

εσντοι!!σ ο! οοο!!!! ροττο !!ο! !!!ο!!!σιτσ !!! Ατ!!στοο, ο!!ο Ποσο!! !!!

!:!!!οτειντι !!! τ!οονοτο !!!!! !!!ο!!οε!!!!σ τι! [οο!!σ.

(8) !!ττοτο!!! Ποσο!! στι! οοτο πο! ΜΤΒ.

οοοεο!!!!οε σσο!ι!ο!ε !οοοο, ε!νο !οεοτο νο! !οΒοτ!ε, ο!ε!

το.ιιτοιο !!!ιοιιτ!ο σο!ο!οοι νο! ιι!!!!στ!ε ροττ!ε οο!ιε!!!οτστοο!

Ιοοοο. Εοοτο!ο !οο!τ!! !ο ρο!!!!οσ ροτ!ο!οοοτσ. Τοετοε !!σ

Βοτ!οε !!ο !!τοο!ο, !τσ8οτ!ιιε Ε!νο.`, Ρ!!!!!ροε οονοτο!οοε,

Πο!!!ο!!!ιοε Με. τστοο!!!, θτ!οττοε ρστο!οε, Εοτ!οοε εοοτ

τ!!!ε, ΟΒοτ!οε ιοοιι!!ιο!!οε, $ν!!ισο !οσοοορτ!οε, νοεεο!!οε

!οοο!ο!!οε, !το!ιοο!ι!!οε !!ο ττοε!ο, Βο!!οοε !!ο νσ!το, !!ο!!!

τοτ!οε !!ο νσ!το, Ν!οσ!οοε !!οι!ο, Αοτσεεοε !!!ιοο!!οτ!!ιε,

Βο!!ο!!!οε !!!!!ο., Βο!!!!!!!οε !!ο!!σε!, Εοτ!οοε ιοο!!σοοε, !!!ο

ετοοσσοοε οτ !οο!τ! ο!!!. Αοοο !!σ!ο!ο!οο οοτ!ν!τοτ!ε !ο!!!οε!!!ισ

οοοτοε!!οσ οσοοΒοε!οισ σοτονο, !ο!!!οτ. !!ν, τον!!! !!!ο ο.οοοετ!

το!!ο!τοι·. Π! οοτο!!! σιοο!ε οιο!!!!ιο!τοε !!ο !!!ο!!!σ οοτοτοτοτ,

ρσετ ρο!!!!οοοι οοτο!!! !οττοεο!!ρτ!σοο!ο, οσονοοτ!οοοο! οτ

ροτοι!εε!σοοοι, ρτοεοτ!ρτο ε!ε!!!σ πιο!! τοοοτο!! ρτοοορ!.

Εοσ Βοττσ!στοε Α!!!οττ! οστοτ!οε εο!:τ! !ο!ροτ!! οοιινοο

τ!σοο!ο εοροτ!στο!ι! εστ!ρε!.

Εοσ Αττσ Ρ!οοοοτ!οοε οστ. εοο!! ρο!οτ!! !!σο οιιο!ορ!ο!!!

ττοοεοτ!ρε! οτ οι!ο!ορ!!τ!οον! ο!! οοτοοτ!οσ ρο!!!!οσ οοτο!!

Βοττσ!στ! Α!!!οι·τ! οστ. εστ!ρτο. Ιο οοο ροο!!ο!!οτ ε!8!!!οι!!

οοι·οο!!! το!!τοτ σσ!οιο!οοτοο! οτ ι“τοοτοιο, !!σο!! ο!οε !!ττοτο

!!σο ρστοτοοτ !οο!, ο!! οοο ροττο οο!οε το!οοοεοτοτ !!ο

εσο!ρτοτο τ'στο!ο ο!!ο! οορ!το !!!οι!οοτσ σο!!! !ο!!!το το !!ο

εο!!οοτο οορ!το ε!!ο!!!τοτ !!!οι!οοτσ; ο!! ιι!τοτο νοτσ ροττο

ο!οε!!οοι τω!!! οτιιτ !οτο!!! !ισ!ο!ο!ε εο!!οοτ!ε !ο !!οτ!!ο!!το,

!!ο σο!! τοοτο!ο !!!! το!οο!!εοτοτ τι!! !!οο!οτ!ε !οττο, ε!οοτ !!!

οσ οοτοοτ!οσ ν!!!! οτ !οτο, ο!!ι!! !!σο !!!!!!!το νο! !!οιορτσ,

ρτοτοτ !'σττο !!ττοτο!ο νο! ε!!!ο!!ο!ο, τ!το!ο!ο εοο ροοοτοο!,

οτ !!σο οοοεο ο!!!ον!οτ!σο!ε νο! !οο!!στ!ε !οοτοτο, τ!το!οε !ο

!!ττοτοε, οτ !!ττοτοε !ο τ!το!οε ροτοιοτοο!!σ. Α!! !ιοο!! ο!!ο!!!

ρ!ο!ο οσττσ!!στοο!!οοι !οεεο !!σ!ο!ο! Ροεσ!σ!! !!Βοοισο!ε !!ο

(!!τοι!!!οσ !ι!!ιοο ροτοετοτ!ε εο!!εοτ!ρε!.

ΕΙΠΕ Π!!! Π!Ρ!.Ο!Ή Ε ΕΑΕΤΕ Π!!! ΒΕΠΟΕθ Χ".
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ΒΟΡΒΑ Ι ΒΟΠΙΙΜΒΝΤΙ Β'Ι'θΒΙΟΙ Ι?) Ι)ΙΡΙ.ιθΜΑΤΙΠΙ

οι οποποοπιι'

ΠΙΠ.·ΒΒίΙΟΕθ ΧΙΙΙ '

@θα

Βοοοποο οἱ αννοιιἱιιιοπο οἱνἱΙἱ, ι·οΙἱ8ἱοοἱ, ο ροΙἱΙἱοἱ οι

ροτ Ια $ατοοριια ἱΙ οοοοΙο οοοἱπιοἱοτιο, οι οοἱ οτα ροπ

πΙἱοπἱαιπο ἱοἱρΙοπιἱ, ο Ιο οαι·Ιο. Ρτοραι·αΙἱ ἱιιοοπεἱπἱΙπιοπΙο

οαΙΙο εἱἱοΙΒοτεἱ ΙοπΙο, πια οοπΙἱποο, οοἱ Γαπἱ αοοαοιιΙἱ ποΙ

οοοοΙο ρτοοοοοοΙο, εοτΙἱ, ο οτοεοἱιιΙἱ Ιτα Ιο αιππἱαἱοπἱ

ἱποἱ8οπο, ο οΙταπἱοτο, ο ἱο τροπο αΙ ο‹›ιιΙΙΙΙΙο οι οοπΙται·ἱ

ἱπἱοτοεοἱ, πα Ιο οοο ρἱἱι ρ0ἱοιιΙἱ τοροππΙἱοπο ἱΙαΙἱαιιο οι

οοοΙ Ιοιπρο, παππο ροτοἱὸ οπα ιιιαο8ἱοι·ο ππροτιαπια πιο

τἱοα, ο ρτοεοπΙαπο αΙ ΙοΙΙ‹›ι·ο, οοπιο ἱπ οτι οιιαοι·ο οι παο

εοοπιραι·ΙἱιποπΙἱ, Ιο οαοΙοπΙ ο ΒΙΙ οΙΤοἱἱἱ, ἱ Ιἱπἱ αροτἱἱ ο

παεοοεἱ, Ιο ναι·ἱαιἱοπἱ ο ἱ ρτο<ἐτοεεἱ, Ιο οἱι·οοεπιπιο ο ,οι

αοοἱοοπΙἱ οΙιο Ιἱ ρτοοοοεοτο, ο Ιἱ αοοοιπραοπατοπο, ΒΙἱ

οοπιἱπἱ οπο οἱ οπποτο ρατΙο ρτἱποἱροΙο, οο αοοοεεοτἱα, ἱ

Ιοοἔπἱ, ο Ιο οοοαεἱοοἱ ἱιι οοἱ οΙιΙιοτο ρι·ἱιιοΙρἱο ο οοοιρἱ

πιοπΙο. Οταοοο88Ιαπο ἱπ οοοε.Ιο οοαοτο ροπΙοΙἱοἱ, ἱπιρο

ταΙοτἱ, ρτἱποἱρἱ, ο οἱπαεΙἱ οι νατἱα Ιαιπα, ο οι οἱνοτεα

ΓοτΙοπα; ο οοιπἱποἱαπο ροι·ο α προτατνἱ αΙοοπἱ οοπιοπἱ

οοΙΙ`ἱεοΙα, ἱ ποαΙΙ ροτ Ιο ἱππαιιιἱ, οοπιο ΜΗ ΒΙἱ αΙΙι·Ι

οοοἱ απἱΙαἱοτἱ, ο ποπ ανοαπο οεἱεἱοιι2α οἱνἱΙο, ο νἱνοαπο

εοπο ἱΙ ροεο οι οπο οἱοοα οο αεεοΙιιΙα οἱροποοπια ροοο

οἱοεἱπιἱΙο οαΙΙα'οοτνἱΙο. Ή οἱ Ιτοναιιο ἱιιοΙΙτο οειιι·ραΙοτἱ,

ο οοποπἱοΙαἱοτἱ οἱ οιοιιιοιτι ( ρἱοοοΙἱ ι·οἔ,ἱπἱ ποἱ οοαΙἱ Ια

5ατοο8οα οτα ορατΙΙΙα), αΙπ·ἱ ρἱἱι, πιο πιοπο ίοΙἱοἱ, ο

οοἱποἱ ἱΙ οοττοτνἱ ο τἱοοττοτνἱ οοιιΙἱποο οι εοΙοαΙΙ, οι πο

8οιΙατοτΙ, οι αννοπΙοτἱοτἱ, ἱ ηποπ οἱ αΙΤαποαπο α Ιτατι·ο

οἱαεοοοο ἱΙ απο ρτο οα οπο Ιοττα, οπο ιιοπ ανοποο ραι·ἱ

αΙΙα οοο οεΙοπεἱοπο, αΙΙο απο οαΙοταΙΙ τἱοοΙιοιιο, ο αΙΙα

ἱοΙἱοἱἱα οοΙΙα εοα Βοο,οταποα ροοΙοτα ἱΙ ποτοοτο ο Ια Βα

ΒΙΙατοοπα οορ,ΙΙ απἱΙαπΙἱ , Ια Μπα ο Ια οοποοι·οἱα οοΙ εοοἱ

το8ΒἱΙ0τἱ, οἱ οΙΤοτἱνα ΙαοΙΙ ρτο‹Ια α οΙιἱοπηοο ανοοεο νοΙοτο,

ο οοο αεἱοιἱα εοτρτοποοτΙα, ο οοο αοοαοἱα οοτπΙιαΙΙοτΙα,

ο εἱΒποτοοΒἱαι·Ια.

Ιπ πιοικο α πιοπι ναι·ἱοΙἱι οι αοοΙοοιιπ ἱΙ πιοο ρἱο ι·ἱ

πιατοπονοΙο οπο οἱ ρτοεοπΙα αΙΙ”αΕΙοιιΙο οοοοι·ναΕοτο οἱ ο

Ια Ιοτια ο Ια ροτεονοταπια οοἱ τοιπαπἱ ροπΙοΙἱοἱ ποΙ ι·ἱ

νοποἱοατο Ια εορτοπιαιἱα, ο Ι'αΙΙο οοπιἱπἱο οοΙΙα Βοοἱα Αρο

εἱοΙἱοα οοΙΙα 8ατοο,οπα. Πα Ιπποοοπιο ΙΙΙ ππο α θτοροι·Ιο Χ

ἱΙ ρειραΙο εοεΙοππο οπο ποια οοπΙἱππα οοο ριἱποἱρἱ ο οοο

ά

τοροΙιΙἱΙἱοΙιο ροτ οἱΙοιιοοι·ο, ο πιαιιἱοποι·ο ἱΙΙοοο οποοΙο απο

οτΙΙΙο; ο Βονοι·παποοεἱ α εοοοποα οο8Ιἱ οι·οπΙἱ, οτα οοο

Ιο ρταΙἱοπο αοιἱοπονοΙἱ, οτα οοπ Ιο ιπἱπαοοο, οο στα οοπ

Ι'αοΙοτἱια οοΙ οοπιαποο, πο οεοΙ εοπιρτο νἱποτἱοεο; εἱοοπο

ραρα ΒοπἱΙαιἱο ντο, ταοοοοΙἱοποο ἱΙ Ιτοπο οοΙΙο εοΙΙοοἱιο

οἱπἱ, ο οοΙΙα οοεπιππα οοἱ εοοἱ ρτοοοοοεεοτἱ, ροΙο οπι

ροττο, ο οἱεροοο ΙΙΙσοταπιοπΙο οοΙΙ'ἱοοΙα α Ιανοτο οι οπ

εοντοπο, εΙι·απἱοτο οι ραιτἱα, οἱ οοειοπιἱ, ο οἱ ΙΙποοα,

ἱΙ οοαΙο εοετοιιοιιοο οοο Ια Γοτ2α οοΙΙο ατπιἱ Ια οοποοεεἱοοο

ο Ια ἱπνοοΙἱΙοτα ροπΙΙΙΙοΙα, οπο Ιο ἱιπροιιονα αἱ 8ατοἱ,

ρι·ππα ἱιιοοπεαρονοΙἱ, ο ροἱ τοπἱΙοπΙἱ ,Ια τἱοοοοο, ποποπο

ποπ αΙ τοπ.ο, οο αοεαἱ ιατοἱ, αΙΙα ρτορτἱα οπποοἱοπια.

απο πο οοΙΙα οοο αεοοπιἱοπο αΙ ροπΙἱίἱοαΙο Ιοποοοπιο ΙΙΙ

ρτοροαπο οποτΒἱοαοιοπΙο ηοοεΙο εορτοιπο οοπιἱπἱο; ο αΙ

οοπἱ οοοοπιοπΙἱ οοΙ οοοοΙο ρτοοοοοπΙο οἱ οἱιποεἱταπο οοπιο

απο Ιο οἱΓοιιοοοοο οοπΙτο ΠοΒΙἱοΙτπο Ι πιατοποεο οι Μαοεα

ο οιοιιιοπ οἱ ΠαοΙἱαι·ἱ, ἱΙ ηοαΙο, οορο ανοτ ἱπναεο ἱΙ οιο

πιο.ιτο οι Αι·Ιιοτοα, ΙοΙεο α ροτεοΒοἱΙατο Ι'ατοἱνοεοονο θιοετο,

οι παιἱοπο Βοπονοε.ο, ο οἱ Ιοοο τοο οι τποΙΙο εοοΙΙοταΙοπο

τἱπιρτονοταΙοΒΙἱ οοΙ ροπτοποο, οπο ροτοἱὸ Ιο οε.οι·ιανα α

οοεΙετοι·ο απο οοο οεοτραιἱοπἱ, ρτοΙοεπιποο ἱπ ιποοο

οερΙἱοἱἱ0 ο οοΙοπιιο Βιιιπιππιπ ροσα!ίοτί οοοοοπι , ασ Με.

ποιο πω: το! .ορω!ο!ίοαΜ 8θάθΡΙΙ ροτΙίποτο (Ι). ΙΙ απο ατοοτο

οοΙ οἱΙοποοτο ποοεΙο οτΙΙΙο οτοππο α ρι·οροτιἱοπο οοΙΙα

@πιο οοοΙΙ αννοπἱπιοπΙἱ ροΙἱΙἱοἱ οπο οἱ οοοοοοοΙΙοτο,

οπο οοἱ οοαΙἱ οοΙ ρτἱποἱρἱο οι οοοεἱο οοοοΙο πι Ια ἱπνα

εἱοπο οοΙ ι·οοπο οι ίΙαΙΙοτα ροτ ρατἱο οἱ Ι.απιποτιο νἱεοοπἱἱ

οἱπαοἱπο ρἱεαπο. Ι.'απἱιπο οοΙ ροπΙοΙἱοο ατοο οι εοο·έπο

απ' οοἱτο 1αΙο ἱοναεἱοπο, οπο οἱοιοτπανα ἱ εοοἱ οἱεοππἱ

εοΙΙο Μοτο Μαιο οοΙΙα ΒἱονἱποΙΙα ρτἱποἱροεοα οἱ θιαΙΙοτα,

οπἱοα ΙἱΒΙἱα οοροτεΙΙΙο οἱ Βπιιιοοπο ΙΙΙ, Ιο οοΙΙοοἱΙοοἱπἱ

ροτοἱΙι αοοροι·αιο, ο Ιο οοπιπιἱεοἱοπἱ οαΙο αΙΙ'αι·οἱνοεοονο

ΒΙΑ("0 ρτοεεο ἱ τοΒ‹›Ιἱ οι Τοτι·οο, οι Εα8Ιἱατἱ, ο οι Ατ

Ι:ιοτοα θ). Ι.ο οοπεοτο οα Ιοἱ ΙοΙπιἱπαΙο οοπ1το Ι'ἱπναοοτο (8),

(Ι) νοο. εορτ. Μπι.. ο ω”. οοι. 8ποοι.ο Μ! , Ν.° ΟΠΑΠ!.

ραπ. 980, ο ἱπϊτ. [πιο. 308, ποι. (α).

(9) νοο. ἱτιΙτ. ω”. Νο Ι. ραπ. 303.

(8) πο. ἱπΓτ. Επι". Ν." Χ. ραρ.310.

Ρ.Ω.ΙΨ.ι ιο8. »απο

Ε Ε. Ν. ηπο.

Ρ. Ε. ΙΙΙ. πώ.

Ρ. ο. Ν. τουρ,
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Ρ. (Λο. ιο

ποσο.

ο ἱ

Ιε Ιε11ετε εει·ἱἱ.1ε οι ΙοΙε οοοοεἱοοε οἱ οοο11111ἱ σε (ΜΜΜ

ε οἱ Νεο; Ιο εοοοἱοἱοιἱοοε εΙΙἱεεΙο, ε ο11εοο1ο οο οοεο1'οΙ

Ποιο ροι· Ιε ἱοεἱοτἱο (οΙΙε οο Ι.οιοοετ1ο ο Τ1·οεοφοοοο,

°ἱ° ε ροι· Ιο ἱ118ἱ118ἱο οοεοροιἱοοε οεΙ τεΒοο θιοΙΙιιτεοε ω;

Ι`οπἱ1οἱοἱε1τοιἱοοε οἱ οοεΙ τεΒοο οο Ιοἱ ο1Ιἱοο1ο ο (Ιοιοἱ1ο ΙΙ

οἱ Το1·τεε: Ι'οτοἱοε οο1ο8Ιἱ οἱ οοο οἱεροτοομεεο;ο Γου

1οτἱ1ο. εο ἱΙ οοοοεοεο οεΙΙο 8εοἱο Ροο1ἱἱἱοἱο; ε Γεωπο

ιἱοοο ἱο11οοΙἱ ἱπι ροτἱ 1επιρο σε ορροτεἱ νἱτἱΙιοεο1ε οοο ΒΙἱ

οπο ρτἱοοἱρἱ οοΙΙ'ἱεοΙο οἱ 1εο1ο1ἱνἱ σο Ρἱεοοἱ, οΙιε 1ονο

Ι'·°·"· Μ· τεΒΒἱονοοο Ιο οοοεο οεΙΙ'ἱιορετοΙοτε Ο11οοο οο Ιοἱ οοο

ἱἱἱοοἱοοΙο, πιο οοοο οο ιιπ Ιετορο Ιοεερτεεοἱοοε, ε Ιο

ρι·ονο (ο). 8ορι·ο οεΙ οοἱ Ιο νεοἱοιοο τἱνεοοἱοοι·ε οΙΙο 5. 8εοε

Ι'·Ι:·"· ω· ἱΙ ΒἱΙΙΓΒΙΙΙΘΠἱθ οἱ Ι'εοεΙΙο ρι·εοΙο1ο οοΙ τεεοΙο σε ΠοΒΙἱοτἱ

ἱο ιοοοἱ οεΙΙὶοτεἱνεεοονο οἱ Ρἱεο Ιω; τἱεΙἱἱοἱοοτε ο ο Ιο

"·';·"· ΙΜ· θ08ΙΙἱΖἱ0ΠΒ οοο ΙΙΙἱ πιοεεε οΙΙο ο1εοεο 1·εοοΙο, εΙι"ετο ε1οΙ.ο

οοοτροΙο οο 8ἱοοἱοἱ ρἱοοοἱ ω; ρτορο8οοτε νἱτἱΙπἱεο1ε Ιο

εεεοιἱοοε οεΙ εΙετο ΤοττἱΙοοο οοΙΙο εἱοτἱεοἱιἱοοε εεεοΙοτε

σε Ποιο” ΙΙ (5); ε οοοποιε1Ιετε οΙΙ'οτεἱνεοεονο οι Τοι·τεε

οἱ οοἱτε Ιε ρι·οροεΙε οἱοἱοΙιενοΙἱ οἱ εοποροοΙιοεοΙο Ιο1Ιε οο

Ποο1.11:ι.οο Ι οἱ Πο8Ιἱοι·ἱ οεΙ οιοοιο.πο σε ΑτΙ1οτεο, οοοἱο

ἱο οεεεοοο ροτΙε οεΙΙ'ἱεοΙο εοοϊἱεεετο ρτεΒἱοοἱιἱο ἱ οτἱ11ἱ

εοντο11ἱ οεΙΙο 8εοε Ροο1ἱΙἱεἱο (θ).

Νοο ο1εοο ιοΙοο1ε οι ρορο Ιο1ιοοεοπο Ιο Ι`ἱἱοἱιἱεοἱοΙο

οοο εοεοεεεοτε_θοοτἱο ΙΙΙ. ΒἱνοΙΙοεἱ ο Ιοἱ οεΙ ρτἱἱοο οπου
οεΙ . οοο ΙροοΙΙΙΙοο1ο Ιο 8ἱονοοε ετεοε .οι οιοοιο.πο σε Πο

1°- Ε· Ν· "η ΒΙἱοτἱ ω· εοΙἱ ' ΙοεοοΙοε εοΙΙο Ιο οοο ρτοΙειἱοοε, ε Ιο οἱΙεεε

, 9.1

οοιιΙ1·ο Ιε Ξξθ55ἱΙΖἱ0ΙΙἱ οοἱ Ρἱεοοἱ, ἱ οιιοΙἱ οοΙ Μονο οο

ε1εΙΙο εοἱΙἱεο1ο ειιΙΙο 1·οοεο οἱ ΠοἔΙἱοτἱ (Ποετοοο Ε.1ετοι)

πἱἱοοεοἱονοοο Ιο ἱοοἱρειἱ‹Ιοοιο οεΙ οἱ Ιεἱ ρἱεεοΙο τε;;οο,

ε Ιε 1ο8Ιἱενοοο Ιο ρἱοοεπο οεΙΙο ΙἱοετΙο οεΙ εονει·ι1οτε

ο οοο ροροΙο. ΥοΙεοοοεἱ οοΙΙο οοεοεἱοοε εΙιε Ιε ρου8ενοοο

-Ιε οο8Ιἱοοιε ε Ιε ρτεΒΙΙἱετε οοο ρτἱοοἱρεἐεορο8Ιἱοτἱ1οἱιο,
Οοοι·Ιο ερἱεΒο Ιο11ο Ι'οιἱΙοτἱΙο οεΙ οοο οοκοοολοο- οεΙ· Ιοτ

τἱορεΙ1ο1°ε ΓοΙιο οοἱοἱοἱο σο ροο1εΙἱεἱ, 1οο1οοοοοεΙΙο,

οοοο1ο εο8Ιἱ οΙΙτΙ οιοοιο.πι οεΙΙΙἱεοΙο; ε ρετεἱο εοτοιοἱεε

ο ΠΒοΙἱοο, νεεεονο ο`Οε1ἱο, ο Ι.εΒο1ο ροο1ἱΙἱεἱο, οἱ οτοἱ

ποιο οΙ ροοεοΙο ε οἱ εο1οοοε σε Ρἱεο Ι”ἱοἱοιεοἱοΙο τΙοΙΙΙοποο

οεΙΙ'εεετοἱΙο, οοο ονεο.οο ερεοἱΙο, ο ποοο1εοεοοο ἱπι Βοτ

οεΒοο εοο1το ἱ οτἱ1Ιἱ οἱ εονἱοοἱΙο οεΙΙο 5εοἱο ΑροεΙοΙἱοο,

Ιο ρτοο1ο τεε1ἱΙοιἱοοο οἱ Ιο1Ιἱ ἱ ἱΙΙΟΒἱΙἱ, ε οἱ ΙοΙΙε Ιε Ιεπε

εοΙο οοεοροΙε, ρετοἱοοεΙἱο Ι'ἱεοΙο ἱἱΙ1οτο, εεεοοοο εεΙἱ

εορτἱοἱενοεἱ , οι! Λροσ1οΙίσοοι δεοωο υπο.οείΙσπ ρετΙίποπμ ε

Γο1Ιεττοο1ε1ι1ο οεΙ εοοοεΙΙ‹› οοεΙεΙΙο οἱ (ἶοετοο, εοἱΙἱοοΙο

εοο1το Ιο «Μο σε ρορο Ιοοοεεοιο, οοο ρτεοεοεεεοτε,

ο οοοο1ο π1εοο Ιο εοοοε8οο οι οοεΙΙο ίοτ1ειιο ο 11ο οοο

» ο.π.υη. ερεοἱοΙε οεΙεοο1ο, ἱΙ οοοΙε Ιο οοε1οοἱεεε ο Μαιο οεΙΙο

ΕΙἱἱεεο Βοποοοο; Ιο οΙΙε ροἱ οΙΙἱεεε οοονοιοεο1ε, ε οοο

εεεοἱ ἱπι ε1ϊεΙ1ο, οΙΙο ρ1·εεεοιο οἱ ιοοΙΙΙ νεεοονἱ ε εοτοἱιἱοΙἱ,

ε οεοΙἱ οΙοΒοεοἱοοοτἱ οι ίὶεοοἱ·ο ο οἱ Ρἱεο, ω ιιπ οοο

(1) Υεο. πο. ΕΑΜ. Ν." νΙ1°.1Χ.ε ΚΙΝ. (πιο. 808. 309. 819.

(9) νεο. Μ». ΕΛ11τ.1ι.° ΧΧΙΙΙ. (πιο. 8111.

(8) νεο. ἱἱἱἱτ. Μ". 11.11 11. ο ΙΙΙ. μη. 308. 304.

(ο) νεο.Ιο11·.0οιπ. 1ι.° Χ!Χ. 'πιο. 316. - 1ο οοοε1ο ερἱοωΙο ἱΙ Ροπ

1ε1ἱεο ρι··ο1εο1ο ΜΜΜ υ51·ιωι πιαπ·Μοπεοπ Οα!αΜοποπ οι! ωοοε

ΜΜΜ ΛροποΙὶαιπ1 ρετιἱπυτε, ο οἱεε ορετ1:11οεο1ο οἱ Ρἱεο11ἱ ΒἱΙἱθ$$ἱ

που οοετεοοετο ο11τἱοοἱτοἱ εἱοτἱοοἱιἱοοε νε1·οοο οοΙΙο 8οι·οεΒοο, εε

που νοΙεεοετο ἱοωπετε οεΙΙο εεοιιιοοἱεο. ΙΙΙ.

(ο) Υεο.ἱο1τ.ΩΔοΦ.ἱἱ.° ΧΧ!. (πιο. 318.

(ο) πο. ἱο1τ.£1ἱιτ.ο.·· ια", με, :Μο

(7) Β1:κ1ιοι:·1·τι, Ιἱ8Ιἱο οἱ ΒοΒΙἱοΙωο 1. νεο. Ι11Ιτ.()Δ"°. ο.° 11111117.

'πιο. 399.

Ι

Ι
Ι

Ι
Ι

Ι

Έ οἱο1οεἱι οΙ1.οοο.... Ιο Ι.ο1ετοιιο (ω. 8ἱοεοἱοο ρετο ἱ ΡΙ

εοιἱἱ οοο 1οι·οοο εοΙΙεεἱΙἱ, ε ίοι·οε οοο ετοοο οεπιοιοοεο

οἱοοοοΙἱ 11ο οΙἱΙἱἱοἱτοΙἱ, οἱ τἱνοΙοε ο Μοτἱοοο Π οι 'Ι'οι·τεε,

ε Ιο οοοοοεο ο ιοιιονει· @στο οἱ ιοεοεεἱοἱἱ, εο ο εεοε

οἱοτΙἱ οοΙΙ'ἱεοΙο, εετἱνεοοο ἱο ροἱ·ἱ 1εωρο οἱ ΜἱΙοοεεἱ,

οεοἱο Ρετ ΙοΙε ἱωΡτεεο εοεοοττεοοετο οἱ οτιοἱ ε ο οτιἱἱο1ἱ

ΙΙ τε;;οΙο ΤοττἱΙοοο θ). Βο ΒεοεοεἱΙο ροἱ, οΙ1ε ονεο οο

ρΙοτο1ο Ιο οἱ Ιοἱ ρτοΙειἱοοε, οἱ (οοο ρι·εοΙοτε ε τἱοοονοτε,

οοοιε νοεοοΙΙο, ἱΙ εοΙεοοο οΙΙο οἱ οοἱοε8ἱο, ε ἱΙ 8ἱΙΙΓΒΙΠθΠἱ.θ

οι 1"εοεΙΙο, οἱ (εεε ρτοπιεΙΙοτε ροι· εε εΙοεοο, ο ρε' σε Ιοἱ

εοοοεεεοτἱ οεΙ οιοο1ο1το, οτι οοοοο εεοεο ἱπι τἱεοεοἱιἱοοε

οεΙ εορτειοο οοτοἱοἱο οεΙΙο ΠΙἱἱεΙιο οοἱ εοοἱ 5Ιο1ἱ, εω

ΙΙἱΙἱεοοο Ρετ Ι'οννεοἱτε, οοο ἱ οιοοπ:ι (ῖοἔΙἱοτἱΙοοἱ οεΙΙ'οε

Ρ.(Σ.Ιΐ. 1:18.

εοιοετε ἱΙ 8ονοτοο σο οιοοιωτο ΒἱοτετεΒΙΙετο νοοεοΙΙο8Βἱο ·

οἱ ΡοοΙοΙἱεἱ, οοο εοοΙτοττεοΙΙετο οοπε εεοιο ΙΙ Ιοτο Βε

οερΙοοἱ1ο, ε οοο Ιοοοονε οιοτἱεεετο εεοιο Ιε8ἱΙ1ἱοιο οἱεεεο

οεοιο, Ιο Ιεττο “πιο τἱοοοτεΙἱΙΙε ἱο ρο1εοΙο οοο ΩΙ1ἱεεο

Βοοιοοο (ω).

Μο Ιο ιεΙο ο'Ιοοοεεοιο, ο οἱ Οοοτἱο οι οοτροοεοΙο ἱο

ΙοΙ τἱερε1Ιο οοΙΙο ρτενἱοεο1ε ορετοεἱΙο οἱ ρορο θτε8οτἱο ΙΧ.

ΙΙ οοοΙε, οορο ονει· ἱοΙιοἱοοΙο Ι'οοο1εοιο οοο1το ΙΙΙΙοΙοο

οἱ Εἱεο, ἱονοεοτε οεΙ τεΒοο οἱ θιοΙΙοτο, ε οοο1το ἱ εοοἱ

οοοεοπἱ ε οοεΙ·εοΙἱ , οΙΙε Ιο ονοοιιο οἱοΙοΙο, ε Ιο ίονοι·Ι

νοοο οεΙΙ'οεοτροιἱοοε (Η), νοΙεε ἱΙ ροοεἱει·ο ο τοΙ'1ετωοτε

ω ρει·ρεΙιιο οοο οοἱ εοΙεοοἱ οἱ οοοεεεεἱοοε, ε ο`ἱονεε1ἱ

οπο Ιο. εοντοοἱΙο οεΙΙο 8. 8εοε εοΙΙ` ἱεοΙο ἱοΙἱετο, οοο

εεοοο οΙΙο οοοοἱιἱοοε οι ΙεοοοΙοτἱ ροοΙἱἱἱοἱἱ (οσοι' ετοοο

εΙοΙἱ τἱοοΙΙἱ ροεο Ιοοοοιἱ ἱ οιοοιοι οἱ Οο8Ιἱοτἱ) 8Ιἱ οΙΙΙ·ἱ

Ιι·ε Ι·εΒοΙἱ οοο οὐ οοΙἱοο οοο οοΙοτἱΙο οἱοοεΙἱοο, ο οοοεἱ

τεεἱο Ιο Βονετιιονοοο. ΠοοΙἱοεο1ε, εο εεεεοΙοτο οε' εοοἱ

οἱνἱεοοἱεο1ἱ Το ΛΙεοεοοοι·ο οοο εορρεΙΙοοο, ἱΙ οοοΙε, ἱο

νἱοΙο οο Ιοἱ οοο ερεοἱοΙε Ιε8οιἱοοε ἱο 8οτοεΒοο, εοιορ`ι

οεΙ Ι1τονο @το οι οοο οοοἱ Ι'οτοοο εὸιιἱρἱΙο οοΙΙο οοο

ιοἱοεἱοοε. ΑοεΙοεἱο, οΙΙε οεΙ· οτἱΙ1ο σε οοοεεεεἱοοε οΙ σε

Ιεἱ ροοτε Μοτἱοοο 'Η ι·εΒοονο ἱπι Τοττεο, εο ἱπι (ΙοΙΙοτο.

οι Ιο ρἱἱἱἱἱο. (οο"εεεωοΙο σε Βεποοε11ο σε (ΙοΒΙἱοτἱ) ο τἱ
εοοοεεετε ἱΙ ΔὲοβΕεἱοο.οοΙἱἱἱοἱο_οεΙΙο Βεοἱο Αροε1οΙἱεο οεΙ

εοοἱ ε1οΙἱ οΙ οἱ οοο , ε οἱ οἱ ο οεΙ πππο, ο τἱοενετοε

Ιο ἱονεεΙἱΙοτο οοΙ Ι.εοο1ο Ροο1ἱ1ἱοἱο, ο ρτεε1οτε 8ἱοτοιοεο1ο

οἱ ΓεοεΙΙο ε σε νοεεοΙΙο8οἱο , ο ρι·οοιεπει·ε Γοοοοο εεοεο

οἱ ΙἱΙΙΙπε οοο1ττο οἱ οτεεοΙο, ε οοΒεοἱεοιο ἱο1ει·ο ε Ροε

εἱνο οἱ Βορι·οιοο Ποτοτοο, οοο' οοΙ1οΙτε εερτεεεοτοεοΙο,

οΙΙε ιοοτεοοο εεεο εεοιο εοοοεεεἱοοε ΙεΒἱΙΙἱοἱο ΙΙ οεΙΙἱ ειιοἱ

ε1ο1.ἱ τἱοοοτεοοετο οεοιο οἱωἱοοιἱοοε οΙοοιιο ἱπι ρἱεἱιο ρτο

ρτἱεΙο οεΙΙο ΟΙιἱεεο Βοποοοο, ο οἱ οοἱ ποιοε οοοίεεεονο

σε ἱ·ἱ1εἱιετΙἱ, ε ροεοεοετΙἱ. - ΠοοΙοο, πἱοἱἱ1ο σε ΛοεΙοεἱο,
οεεεο1ἱἱ·ο οΙΙε ρτοπιεεεε, ε οἱ ἱεἱοτοιοεοΙἱ οεΙΙο εοπεοτΙε,

ρτοπιεΙ1ενο ε Βἱοτονο οοο ο1εεεο, ε εοοεοι·τενο οΙΙο οοο

εἱοοε οεΙ οοοιεΙΙο οι Μοοπ: Αοοτο, οοοε ρι·εο1οτ εἱοιιτειιο

οεΙΙο_ οἱοοει·ἱΙο οεΙΙε 1”οΙΙε οἱοΙἱἱοτοιἱοοἱ, ε οεΙ ρἱ·οροεἱΙο

οἱ οεεεἱὴνοτο ΓεοεΙτοεο1ε ἱ ροΙΙἱ σε νοοεοΙΙοοοΙο, ε οἱ οε

νοΙοιΙοοο; πιο ρι·οτεοΙονο ἱπι ροτἱ Ιεπιρο οἱ ΙἱιοἱΙοι·ο ΙοΙἱ

οοἱ οΙ εοΙο(1·εΒοο Τοτἱ·ἱ1οιἱο, ροἱεΙἱε μα· οοεΙΙο οἱ ΠοΙΙοτο

τἱοοοοεεεο.εἱ νοοεοΙΙο 11ο οοοιιιοε ο Ρἱεο, εο ονεο οτε

(8) νεο. ΜΗ. Πο11τ.11." “Μ”. ε ΧΧΧνἱΙ!°. με. 331. 338.

(9) νεο.ἱοἱ'ι·. 0Λο·1·.11.ε ΧΕΝ. οοο. 1384.

(10) νεο.1ο11·.ο11η.ο.=> ΜΝ. με. 388.

(11) Υοο.ἱοΙ'1·.Ωιἱι·1·. 11.11 ΣΚΕΨΗ!. (πιο. 341.

Ρ. Π. Ν ηη.

Ρ. ί). Ν. η”,

Ε!) Ν.13δ6. ο ο”.

Ρ.Ε.Ν.1ο.%.".3;.
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Ε. (ΣΗ. Μὴ.

Ρ.Ο.Ν.ι:36-ια3ρ

Ρ. Ο. Ν. πω.

ε. ε. Ν. Πρ.

ο

Με) .εὶ Πὶεἀεεὶιρε ὶὶ εΙιιι·ετρερΙο ἀὶ ΙεἀεΙΙα θ). ΜερΙτε ὶὶ

Ι.εραπε ἀὶ ρερα (Ιτε8εὶ·ὶε τὶεενεα ἀε Πραὶἀε ε ΑἀεΙαεὶα

φεεΙὶ εὶΙὶ ἀὶ τὶρεὶεὶαεεὶριρὶεεὶερε, ε τρερΙι·ε, ρεὶ· ὶΙρὶ

εεε Ιαεὶὶε ΙρἀεΙΙὶρετε,ρτεὶΙ›ὶνα ἀὶ ἀετε ριιρρΙὶεὶΙε εὶ πιε

ἀεεὶρὶὶ, εερια εεε ερεεὶαΙε ὶὶεεριε (Θ), τὶεενενα ειΙερἀὶε

ἀεὶ τε ἀὶ ΑτΙΙοτεε Ρὶεὶιε ΙΙ, Β8ὶὶε ε εεεεεεεει·ε ἀὶ Πρε

ρε Π, αεὶρὶ8ὶὶερΙὶ ρτερὶεεεε,_ἀὶεὶὶὶεὶ·αιὶ.ερὶ, ε ρεαι·ερΙΙΒΙε;

τὶεερεεεὶὶρεὶὶὶε ῇεὶεε ἀεΙΙα εενταρὶΙε ρορΙὶὶὶεὶε ρεὶ εεε τε

,ερε, ΒΙει·αιρεριε ἀὶ ΙεἀεὶΙα ε ‹Ιὶ ναεεαὶὶερ8ὶε, ρε8ερ1ερΙε

ἀεὶὶ'αρριιε εερεε ἀΙ ὶρὶὶὶε .ε εερΙε ρὶεερΙὶ ἀ'ει·ε, ρὶνεταὶ

Με ἀεὶ ι·εερε αΙΙε Ορὶεεε ΙΙετραρε Ια ιρερεεριε ἀὶ

ερεεεεαει·ὶ ΙεΒΙΙΙὶρΙὶ, ε εερεεερα ε ΙΙΙ.εΙ0 ἀὶ ρε;;ρε ἀεὶ

εαεΙεὶὶε ἀὶ θιερε.Ιι.α. Με αρα ερεεὶεΙὶΙα ἀε ρεΙατεὶ ε ἀὶ

Ιρὶ Ι'Ι8ΙΙΒΓίΙΟ εὶ_ ε φεεΙ.ε, εεε ὶὶ Ι.εΒαΙε ΡερΙὶὶΙεὶε Γεω ρρι·

ρι·εεΙατε ὶὶ ΒὶετεὶρερΙε ἀὶ ΙεἀεΙΙε ε ἀὶ ερρεἀὶεριε ἀεὶ

ρτεὶεΙὶ ε ἀεὶ ρερὶὶὶ ἀὶ Αι·ρετεε. εεε εερεεἀεΙΙε ε ΡὶεΙι·ε ΙΙ

Ια ὶρνεεΙΙΙρτερ εερεεΒρερἀοΒΙΙ ερ εεαεὶὶΙε εεὶΓειρρὶεΙρα

ἀεὶὶε .εφερε Μαρ, εεε ἀὶεἀεεὶὶ ρι·εεεΙ.Ιε ἀὶ ρερ αερ

1ι·ετιρε νὶρεεὶὶ ἀὶ εερεαρρεὶρὶὶα ε ΙΙΙ εὶΙὶρὶΙε εερια ΙΙ ρετ

ιρεεεε ἀεὶ Ραρα, ε εεε ΒΙΙ αεεετἀε ίεεεΙΙα ἀὶ ἀερετε

ερΙτε εεΙ·Ι.Ι ὶὶιρὶΙὶ εΙΙε εΙΙὶεαε; αἱ ὶρε8ὶρ ρὶὶ, εἀ εὶ ερεὶ

ρτεεεὶιρὶ εορ8ὶρρΙὶ ρετιὶερε ἀεὶ Βερὶ , ε ἀεὶ τεἀἀὶΙὶ ἀεὶ

θΙΙΙΙ)Π.ΙΑ'Ι'0 (δ). ή _ _

Θεωρω, εεε ἀα ΙεΙ ρρρΙε Ι”αΙΙε ἀεὶρὶρὶε ΡερΙΙΙΙεὶε ερΙὶα

8ετἀεἔρε :ρα εΙετε εερει·εΙριερτε ὶ·ὶεερεεεὶαΙε εεεΙ ἀεὶ αε

νρερὶ, αστρα ἀεὶ ρερεΙὶ, εε εὶ εεεεΙΙαε Ια τερερρΙὶοα ἀὶ Ρὶεε,

Ια φεΙε ρὶ_ ιρερΙερενα εειρρι·ε ρεὶ ρεαεεεεε ἀεὶ ὶιιεεὶιὶ ἀα

Ιεὶ ρεατρεΙΙ, ρε ἀεεὶεΙενε ριεὶ ἀεὶ ΙερΙαΙὶνὶ ἀὶ ρενεὶὶε εειπ

ραιὶερὶ. Ιιρρετεεερε ερΙ ἀεεὶὶρατε ἀὶ ερεεΙο αεεεΙε Ιρε

νὶαιρε Ερτὶεε, ΙτεΙεΙΙε ἀὶ Ρετἀὶραρἀο τε ἀὶ ΩαεΙὶ8ὶὶε,

ρτὶρεὶρε ατἀὶΙε ε νερΙρτὶεὶ·ε, εεε εἰ νεὶ8ε α ραρε Οὶε

ιρερΙε ΙΙΙ, ερἀε ρετὶρεΙΙετρὶὶ ὶα ὶιρρτεεε ε ιρερε επρεπε

εΙὶ'εὶ ρὶεἀὶὶενε ρεὶ· ὶὶ εορφὶαΙο ἀεὶὶ'ὶεεὶα, ε (Ιει·Ιε Ι τε

ἀὶ 8ὶεὶὶὶα, ε (ΙὶεεερΙε Ι τε ἀὶ Αι·αρερα εΙὶὶεἀετρε, εὶεαερρε

ρεὶ· εε, ἀεὶὶε αΙεεεε ΡερΙεΙΙεε Ια εερεεεαὶερε, ε ὶ`ὶρνε

εΙὶΙετε. ΙΙ Ιτονὶειρε ὶρ ρατὶ Ιειρρε, ερε ΠὶετρερΙε ΙΙΙ ρερ

νεὶὶε αἀετὶΙ·ε ε ρεαερρε ἀὶ Ιαὶὶ ἀεριερἀε; εεε ρτεεε ὶρ

νεοε α. ἀὶΙεὶὶἀετε ε ΙεΙεὶατε, εειρε ὶ ερεὶ ρι·εἀεεεεεεὶ·ὶ, ὶ

ἀτὶΙΙὶ εενταρὶ ἀεὶὶε $εἀε ΑρεεΙεὶὶεα; εεε ιρερἀε ὶρ Βετ

ἀερρε αρ εεε νὶεατὶε, αρρερα εΙ1ρε εερΙειια ἀεὶὶε ὶρνε

εὶερε ἀεὶ ι·εερε ΤρττὶΙαρε ερετεΙα ἀεὶ εερΙε Πεεὶὶρε, ε

ἀεὶὶε νεεαειὶερὶ ερ' εὶ νὶ εοιριρεΙΙενα εερΙτε ὶε ρει·εερε

τὶρΙαεΙε ίεἀεὶὶ εὶὶα Πρὶεεα Βειραρα; ε εεε εειριρὶεε αΙ

εαρορὶεε ἀὶ Βεαρναὶε, εεε ερεεὶαὶε ΙεραΙο, ἀὶ ετἀὶραὶ·ε εὶ

Ρὶεειὶὶ ὶ'ὶιρὶρεἀὶεὶε τὶεὶὶὶαιρε ἀὶ ἀεὶὶε εερΙε, ε ἀεὶ ερεὶ

ΙερΙετὶ, εἀ αἀετερΙὶ (ε). ΙΙ εὶεεεὶρε ὶ Ρὶεαρὶ ρερ εΙΙειρ

ρετετερε ερὶὶ ετἀὶρὶ ρεραὶὶ , αριὶ εὶ ετερε νὶερρὶρ Ι·εΙΙ'ει·

ιρεΙΙ σερ Ια Μια ρεὶ επεριεπε ἀὶ 'Ι'ει·τεε, ε αρεεὶαὶιρερΙε

ρεὶὶε Με ἀὶ 8εεεαὶ·ὶ (Ιοοεπι ίπείρρεει, ε£ Με εερε£ πυ

ι11σ.Πσε αμόρε), ρετεὶε ρεὶ αρρὶ ἀερε (Ιι·ε8ετΙε Χ ρε

ὶρΙὶριε Ιει·ε ὶε .ερειρρει·ε ε Ια τεεΙὶΙριὶερε ρεὶ Ιεπρὶρε

ρετερΙετὶε ἀὶ Ιτε ὶρεεὶ; ὶρὶραεεὶερἀεΙὶ, Ια εεεε εερΙι·ετὶε,

ἀὶ α88ι·ενετε ὶ`εεεὶεεὶαεΙὶεὶὶε εερερι·ε, εεε ρεὶ· φεεΙε, ε

ε

(Ι) Υεἀ.ὶρΙρ.ΒΙρρεὶι. ρ ΟΙΙΙιτ.ρ.° ΕΥΠ. ΜΙΝΙ. ΜΧ. Ι.Χ. Ι.ΧΙ.

Ι.ΧΧ. ΒΙΣΣΗ. ΙΙΧΧΠὶ. “και ι.ΧΧνΙ. [Με. $4'Ι.3-ΙΒ. 849. 355. 356.

Β5'Ι.

(9) νεἀ.ὶρὶὶ·. (Σεπτ. πρ" Ι.ΧΙΙΙ. ρε8.350.

(3) νεἀ. Ιρίτ. Μπαρ. ρ (Σεπ. ρ.ε ΜΟΗ. ΠΟΠ!. Ι.ΧΙΧ. ΜΟΗ.

α”. Ι.ΧΧΥΙΙ.ρα$. αει. ααα. εεε. εεε.. εεε. αρα.

(ε) νεἀ.ὶρὶ”ὶ·.Βιρι.ε Οπερα) α”.ΟνΙΙ.ΩνΙΙΙ.ρα8.386.387.

ρεὶ· ΙαρΙε αὶΙτε ρερι·ραιὶερὶ ἀα εεεὶ εειρριεεεε ὶρ 8ατἀερρα,

ε ρεὶ· ανω ίανετΙΙο Ιε ραΙ·Ιὶ ἀεὶ τα (Ιετταἀὶρε, ανω Ιει·ε

ΙερεὶεΙε ὶὶ εεἀἀεΙΙε ρερΙεΙΙεε 0Ιειρερτε ΙΙΙ (ε). Ρετ Ια

ερεΙε ΙερεεὶΙε ἀὶ ρτερεεὶΙΙ ρεὶ ἀὶὶερἀετε ὶ ρτερι·ὶ ἀτΙΙΙὶ,

ιρερΙερρΙε ὶρ νὶΒει·ε ρεὶ· ΙαρΙὶ εεεοΙὶ, ε ραεεαΙα ρεὶ· ερε#

εεεεὶειὶε ρερ ὶρΙετρεΙΙα ἀαΙΓρρε αΙΙ'εΙρ·ε ἀεὶ Βειραρὶ Ρευ

ιεΙὶεὶ, ρεΙε ΒερὶΙειὶε ΙΙΙΙΙ, εειρε ἀὶεεὶρὶρε ρὶὶι αφτα, ρτε

ιρεΙΙει· μερα, ε φὶρἀὶ εερεεἀει·ε ὶρ εὶῖεΙΙε ὶε 8ατἀεερα

εΙ ι·ε Αι·εεερεεε (Ιὶαεερε ΙΙ, ἀερἀε8ὶὶερε εεε Με εεΙερρε

Ια ὶρνεαΙὶΙρὶ·α (θ). Νε εεὶαιρερὶε ρε ἀὶερεαε ἀα εενι·αρε

αρεεΙρΙε, Ιεοερἀε τὶεερεαεετε εΙὶ'ὶρνεεΙὶὶε ὶὶ αυρι·ειρε ἀε

ὶρὶρὶε ἀεὶὶε Πρὶεεα ΙΙειραρα, ὶιρρερερἀε8ὶὶ Ι'αρρρε εερεε

ἀὶ ἀρε ὶρὶὶα Ιραι·ερΙ ἀὶ αι·ΘερΙε, ε ὶ'εὶ›Ι›ὶὶΒε ἀὶ αεεὶεὶει·ε

εεε ὶε εεε ετιρὶ Ια εερΙε. 8εἀε ὶρ ΙΙαὶὶε. τερεὶαρἀε Γερ

ἀὶρε ἀὶ 8ΙΙθθθ88ὶ0ὶΙθ ἀεὶ εενταρὶ ΑτεΒερεεὶ ρεὶ .τεαιρε

θετἀε, ρτεννεἀερἀο αὶὶε Με ἀεὶὶε εΙιὶεεε, ε αΙΙε Ιρα

ὶρρρὶὶεεεεΙεεὶεεΙὶεΙιε, ε ἀεὶετιρὶιὶερἀε ρερ αεεαὶ ιρὶρρΙε

ρτεεὶεὶερε Με ὶ εεεὶ Ιὶὶ τὶνεταὶεὶΙὶΙε ἀεὶὶ'ὶεεὶα αὶὶε (Ιὶιὶεεα

εερεεἀερΙε; ιρα ρεὶ 8ΙθΙ'Πθ πρει:ΙεεΙριε, ε εεε εΙΙε ἀὶεΙὶρΙε,

εὶ τὶαει·νὸ ρεὶ· ιπι Ιειρρο ἀεΙετρΙὶρεΙε Ια ίαεεὶὶε ρὶερε εἀ

Μετα ἀὶ ἀὶερετρε ὶρ ιροἀε ἀὶνεταε, ε ἀὶ εερεεἀετὶα αἀ

ρΙΙΙ·ὶ, εε εεεΙ τὶεὶὶὶεἀεεεε Ια ρεεε ἀεὶὶε 8ὶεὶὶὶε, ε Ι`εεεε

εερεὶ8ὶὶαὶ0 ἀε. αὶΙτὶ ρΙεΙὶνΙ τὶεερεεεὶιὶΙὶ ρΙΙΙὶ ο ρεεεεεετὶ

ἀεὶὶε εΙεεεε 8εἀε Αρεαὶεὶὶεα Η).

Με εε ὶ ΡερΙεὶΙεὶ ρερ ρτεΙει·ριεΙΙενερε ρὶαιρρὶαὶ ἀὶ τὶ

νερἀὶεαὶ·ε ὶ Ιοτο ἀτὶΙΙὶ ἀὶ εενταρὶΙα, ε ἀὶ ρὶαρΙερεὶ·ὶὶ εαΙνὶ

εἀ ὶὶὶεεὶ ἀα εαρὶ ρτεΙερεὶερε, ὶρναεὶερε, εἀ ρειὶτραιὶερε

αΙι·ερΙει·ε, ρερ ὶὶρρεἀὶναρε ἀ”εΙΙι·α ρει·Ιε εΙιε ὶὶ Βενει·ρε

‹Ιὶ ίαΙΙε ἀεὶὶ'ὶεεὶα ι·ὶρεερεεεε ρεὶὶε ιρερὶ ἀεἔὶὶ αιὶΙὶεὶὶὶ τε

,εεὶὶ ραιὶεραὶὶ, εεε εεραὶἀετενερε εειρε ναεεεὶΙὶ ε Ιερ

ἀεΙατὶ ἀεὶὶε (Ιὶὶὶεεε ΙΙειρερε; ε εεε θερενα ε Ρὶαα εορ

Ιὶρραεεετε α ρεεεεἀερνὶ εὶερρε -ρτερρὶεΙε, ε ρετεεορὶε

ρε8ὶερὶ ΙΙΙ ρΙὶὶε ἀερὶὶρὶε, ὶε φεὶὶ ἀεὶ Ιειρρε ἀεὶὶε ερε

εὶαΙε εοιια·ε ὶ 8ετεεερὶ, ε ρεὶ ὶρρρε ρετὶεἀε ἀὶ εὶτεε

φα εεεεὶὶ, ει·ερε Ιοτο ρει·νερρΙε, ε ρεὶ· ίετια ἀ'ει·ρὶὶ,

ε ρει· ὶραΙιεΙὶ εἀ εεεερἀὶ, ε ρεὶ· ὶὶρετε εερεεεεὶερὶ ἀεὶ

ειρειαι. Νε αεΙαιρερΙε ρερ ὶ'ὶιρρεἀὶναρε, ιρε αὶιιΙανειὶο

ειὶερἀὶε Ιὶ ἀεΙΙὶ Ι·εεεΙΙ, ε ὶὶ ρι·εΙερρεναρο, εΙΙὶρεΙΙε ὶὶεὶ·ε

ἀΙ·ὶΙΙὶ ρερ ίεεεει·ο ιρερειραὶὶ , ε ρεΙεεεετε ὶὶὶεεταριερὶε ρε

νετρατε, ε ίαι·εΙ ιιρρὶἀὶτε ἀεὶ Ιοτο ερἀἀὶΙΙ; αεεὶε τὶΙταεε

αετε ἀεὶ ρὶεεεὶὶ :εδώ Ιοτο ὶ ΙτὶΙΙρΙὶ, ὶε τερἀὶΙε ε 8ὶὶ ερει·ὶ

ἀενρΙὶ αὶὶα ρεΙεεΙα Ι·ερεΙε; ε ρετερε ὶε ἀὶραεΙὶε τεΒραρΙΙ

ὶρ εὶαεερρε ἀεὶ φεΙΙτο εΙεριεω εερΙὶρρεεεετε ε εὶὶεεὶ

εΙετε ὶραὶΙεὶ·εΙε σερ ερεὶὶ' ετἀὶρε ἀὶ ερεεεααὶερε εεε ἀα

Ιειρρὶ ερΙὶερὶεαὶΙρὶ Η ε.ὶ ετα ὶρΙτεἀεὶΙε. ε ρεὶ·_ὶρρρε εεε

ειὶεΙρἀὶρε ρὶ·εὶερἀαὶρερΙε τεἀὶεαΙε. Ε ὶρ.φαρΙ.ε ε. Περενα

ε Ρὶεα ρὶὶ ετεεαὶ ΡερΙεὶὶεὶ ρεὶὶε εερΙὶρρε ρεεε ε ἀὶεαερ

αὶερὶ ἀὶ φεὶὶε ἀιὶε τερεΙερΙΙεΙιε, ἀεὶὶε φαὶὶ εαρεα ερεεεε

ρρὶεε, ε εειρρι·ε Με, ετερε ὶε Ιοτο ρεεεεεεὶερὶ ε με

Ιερεὶερὶ ερΙΙα 8ατἀεἔρα, ε`ὶρΙτεΙρεΙΙεναρε ετρΙΙΙ·Ι ε ρεεὶει·ὶ

ρεὶ· Μ· εεεραι·ε ΙΙε ερει·τε ε ὶε εερὶερρὶερὶ, ρεὶ· εερΙε

ρετΙε ρεὶ ΒὶρεΙὶ εερὶὶρὶ ἀεὶ ἀτὶΙὶε, ε ρετ τὶἀρτὶε α νετεεε

ε εΙερὶὶε εερεετἀὶε. Ι)αΙ εεε ΙρΙΙε εὶ ἀεἀρεε, εεε Ια εε

νταρὶΙε ι·εαΙε εἀ εὶΙ“εΙΙὶνε τὶεὶεἀενα νεταιρερΙε ρεὶ φεΙΙι·ε

ειρειει ε τεΒεΙὶ ἀεὶὶε φαΙΙι·ε ρςτερἀὶ ρι·ονὶρεὶε, ρεὶὶε

φεὶὶ ὶε ΒατἀεΒρε ετα ἀὶνὶεε, ε εεε Ι”αΙΙε ἀεὶρὶρὶε ἀεὶὶε.

(ε) Υεἀ. ὶρΙὶ·. Παρα. ω) (ΠΟΠ. ρερ. 399.

(θ) νεα. ΜΗ. ΒΙΡΙ.0Π.Ε.” ΒΧΧΧνΙΙ.ΠΧΧΧνΙΙΙ.ρε8. 455. 455.

Π) νεἀ.ὶρΙὶ·.Βὶρι. ε ω". 11.0 ΟΧΧΧΙΧ.ρα8.460.

Ρ.Ο.Π.ιερε-ιρε·;.

Ρ. Ο. Ν. Με”,
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Ρ. (Σ. Ν. 1106 -

“τη - πώ

Ρ. 1.!. Ν. ται!.

Ε!). Ν. “δ” -

ιι:.ι - ια95 ο πιο.

Ι!. Ε. Ν. ιαο5 -

ιιιο-ιααι-ια33.

Ρ. (Σ. Ν. πιο.

Ρ. Ε. Ν. "δό

ια8·).

Ρ. (Σ. Ν. ταου.

ιαιι.ιαι5. ιαι6.

|δ| - |2'9- |-'40

ια! . ια5ι. ια5α.

8. 8οιΙο ε! τ!ααΙτανα !ιι ιιιια εαρτα-εανταιι!Ια, α! ατι! ιιο!, _

μι Ια αα!!ιπ!αιια αμε! ΙοΙα!ο ι!α!!α αιιαΙΙτο ι!!ιιαα!!α 8αι·ιΙα,

! ΙΙοτιιαιι! Ροιι!ο!!α! ιιααταιιο ααα αεεοΙιιιο ο ειιατοιιια ατ

Ιι!Ιτ!ο, οοιιααι1οιιιΙο Ι'!εα!α !ιι1αιιιΙα α! ιιιοιιατοΙι! ι!!

.^!τατιατια. !

ναι·!α, αρατ Ια τι!!! !ιιΙο!!οΙ, α αιμα. ι!ο!Ια Ι`ι·οαιιαιιΙ!

ιιιιιΙαι!αιι!, ο ι!α!!α ματια, 1ιιτοιιο Ια ι!αοιιιΙο ι!αΙ 8ανατιιο

!ιιειιΙατο πο! αιια11τα ι;!ιια!αα!!. Ι.αιιιΙιαι·Ιο !!!εοοιι!!, εοοιιιιι

ιι!αα!ο ο μα! ααεαΙιι1α ‹Ια !ιιιιοοαιπο ΙΙΙ (1), ο αιι!ιιιΙ! οοο

ιιιαιι!ααΙο ιιιιανταιιιαιιΙο αεα!αιιια α ειιο Ιι·αιοΙΙα ΙΙΙια!ιΙα οι).

Οιιατ!ο !!Ι (8), ιΙοιιι!τια ιιοιι ραι·1αιιΙα !ιι θα!!ιιτα, ο 1α!Ιαα!

!ιι ιιιαα!!α !`ιιιι!οα 1!.<ιΙ!α ι!! Βατ!εαιια ΙΙΙ οταιΙα αα!!α αο

τοιια μ1οτιια (δ), ιιιαιι1οιιιια, ο ι·!!ιι!Ιαιι!α, ο μι!αιιΙα Ια

εαιιΙα 8α‹Ια , ΙΙ ειιρταιιια μαπα, α Ια Ιταειιι!αα αΙΙα ααα

ι!!αοαιιιΙαιιια, Ια αιιαΙα ε! εροιιαα !ιι ί!!αναιιιια τ!! ΙΙΒα!!ιιο

!!!αοοιι!! , τ!! ααα! φαω Μα αοτι1ί!ο, οι!! ε! νοΙαατο οοε!

ιΙο!ο! α αΙΤα1Ιααα! ιια!!α Ι)ιτιιι.ι !)οιιιιααι.ι ! τοτε! !ιιερ!τα!!

α. ΒαιιΙα ιΙα!!`αιιι!ο!ι!α, οΙιο α !ιι! Ια αναα ε! α!ταΙΙαιιιοιιΙο

Ιοαα1ο !ιι τ!Ια (α). - Εαιιι!ια ΙΙ, Ματ!αιιο ΙΙ, ο .Βατ!οοιια ΙΙΙ

τοΒιιατοιιο ειιοαοεα!ναιιιααΙο !ιι Τοτταα. ΑΙΙ'αΙ!!ιιια ε!! οιπε!!

αιι:αιοι, ιιαα!εο ΙιατΙιαταιιιοιιΙα !ιι αΙΙι α!αναιι!Ια, ειιαοααο!Ια

Ια εατοΙΙα Αι!α!αε!α, οΙιο ροτ Πτι! ρα!!!!ο! ατα εΙαΙα ι!α!α

!ιι ιιιοα!!ο α ΙΙΙια!ιΙο !!!αοοιι!! (α). Ε ΙΙΙιαΙΙΙα, !ιι απ!!! ι!οΙ!α

ιιιι!αιια ααα Μα!αε!α, ιιοιι εαΙαιιιαιιια Βοιωτια Πιια αΙΙα

ααα ιιιοτια !! τααιιο Ταττ!!αιιο, α! ου! απ!! Ια !αναε!!!α

αεα!αιιιο αΙΙα ιιιοα!!α αει! Ι.οιιαΙο Ροιι!!!!α!ο, ιιια 1ααιια

αι!αιιι!!α Ια ται!!ιι! 0ο! αιααιοιτο ΠαΙΙαι·οεα α!!!ι!α!αα!! ιΙαΙ

οοιιιαιια τ!! Ρ!εα, οοιιια α ρτοεα!ιιιο οοιια!ιιιιΙο, α Ιοτεα αιι

α!ια ΙαΙατα τ!! Ε!ι!αιια ν!εοοιι!! (δ). - Ι.'!ι·τααιι!αΙο 00·

8Ι!οΙιιια Ι ιιιατοΙιοεα οι Μαεεα, ροοο οιιταιιιΙοε! ααα!! ααα

1οιιι! Ροιι!!!!ο!! , αονοτιιο αερταιιιοιι1α !! αιιιαιοιτο τ!! (Ια

ΒΙ!ατ! , ο μοιρα ααα Ια Ιοτια αιιο!!α τ!! Αι·Ιιοι·αα. ΒαιιοιΙα!Ια

ααα !!α!!α ταοοο!εα σου ιΙαΙιοΙ! απο! ΙΙ ιιοΙατα Ιααα!α!ο!α

αει! μότο, α οοιιϊοτιιιαΙοΙο ότι! αΙατο, ο ότι! ρομΙα. Βρα

εα!αε!, ρτ!ιιια α Ραταεαιια, ο μ! α ΤοτοΙι!!οτ!α, οΙ›Ιιο

ειιοοαεειατΙ ΙΙαα!!ο!ιιια Π, ο !! ειιο ιι!ροΙα, ο οοιιι,ι!ιιιιΙα

ΕΙι!αιια, μι· Ια ι!! οι!! Ιταα!οα ιιιοτιο, εαιπα ιΙ!ε.οοιιι!αιπα,

(1) να!. !ιιΙ'τ. (μη. ιι.° νι! °'. ΙΧ. Χ. ΧΙ!!. με. 808. 809. 310. 819.

(9) να!. !ιι1'τ. Οιιι·ι·. ιι.° ΧΙ..!!. με. 884.

(8) 17ο!!. !ιιΙ”τ. Επι. ο!Ι. ιι.α νι! '°. τισ!. (1). με. 809. Μ· ΙΧ. μια. 809.

ο 810. !ιι πιο!. ιι.° ΧΙ!!. με.819. τω!. (9).

(α) Ρατεα!. Παιι!. Υ!!!.

0!ιπ!!αο Ν!ιι ααιι1!Ι, ιιιιαιι1ο ιιι! ρ!αοεμιο

0ιιιιιιτ!α 1! ν!ι!! ιιοιι οοεατ Ιτα το!!

. . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι . · . .

0ιιαιιιΙο μια! τ!! Ια ι!αΙΙα ΙαταΙιο οιιαα,

ΙΙΙ' α 0!οναιιιια ιιι!α οΙιο ματ πιο αΙι!αιιι!

Ε!! αυτο αΒ!'!ιιιιοοοιι1! ε! τ!αραιι‹!α.

Νοιι οτα‹Ια οΙιο Ια αυτι τιποτα ρ!!ι ιιι'αιιι!,

Ραεο!α οΙιο 1τααιιιιιΙο Ια Ιι!αιιο!ια !ιοιιαα,

!.α αυτή οαιιν!αιι οΙιο ιιι!αατα αιιοοτ Μαιο!.

Ροτ Ια! πω! α! !!οιιι: α! ααιιιιιτοιιτΙα

@Μαιο !ιι 1'αιιιιιι!ιια 1“ιιαοο ιΙ'αιιιοτ αυτα,

8ο Ι'οοο!ι!ο, ο !Ι ΙαΙΙο αραεεα ιιαΙ ταοααιιι!α.

Νοιι Ια Γατα α! Ι›οΙΙα εοροΙΙιιτα .

!.α ν!ροτα οΙιο ! 111!Ιαιιοε! αοοαιιιρα,

1.Σοιιι'αντ!α Ια!!ο !Ι εα!Ιο α! 13αΙΙιιτα. οοα.οαο.

Πει!. Έσω, Βἰ:ἱαπ. Β!ο_αι·. ΙΜ δειτε!! ΙΙΙ.νοΙ. ΙΙ. με. 185, ο Υο!. Π!.

με. 99.

(5) Υαι!.!ιιΙ”τ.ΩΔιιι.ιι.° ΧΧΧ!". ΧΙ.!!. ΧΕΝ”. !.!!". ρα8.896. 884.

τισ!. (8), 887. 848. .

(θ) ναι!. !ιιΙτ. !)ιι>ι.οιι. ιι ΕΑΜ. ιι.α ΕΥΠ. ινιιι. ΜΧ. Μ!. Ι.Χ!. Ι.ΧΙΙΙ.

!..ΧΧ. Ι.ΧΧΙΙ. Ι..ΧΧΙΙΙ. ι.κιιιν. ο !.Χτινι. ρα8. 84'7. 848. 840. 850. 855.

856. 857.!!!ειιαταο α 0Ιι!αιια ο!ιιαίοε α! 0αΙ!ιιτα, να!. Τομ, Μπακ.

Παω. Μαι!. να!. !. με. 915.

ιιιαιιοα Ια ι!!ιιαε!!α ιΙοΙΙ'ιιειιτρα!οτο θαι;!!α!ιτιο Ι, ο !Ι αιο

αιοιιο Παα!!ατ!!αιια, ροαααιΙιιΙο ρατ 80!! ααα ααα! ιΙα θα

8!!α!ιιια Ι!! οαιιια ΙαιιααΙ.ατ!ο ιΙα!!α ταρα!ι!)!!αα ιταιιανοεο,

Ια α!ν!εο !ιι Ιτα μι!! τα Ιτα μιαιι!! α αιιιΙ)!ι!αα! ο!!!αιΙ!ιι!

ρ!ααιι! Ο). Ε !Ι τοιιιια α! ΑτΙιοτοα, ρατναιιο1ο,ιΙαρο Ια

ιιιοτΙα ιΙαΙ Ιαιιιααο Βαι·!αοιια τα τ!! 8ατι!ααιια, α Ρ!α!ι·ο Ι

ειιο 1!ε!!ο, αΙα οοε1ιι! α ΕοεΙαιι!!ιια ΙΙ, ο ααΙιια!- α Ρ!ο1το ΙΙ,

Εοιιι!Ια ΙΙΙ, ο ΙΙΙατ!αιια ΙΙ, Ια τοΙΙο ιΙα απ! αοιιιο Πα ιιτ!!!

α!ρ! αεεο!ιιΙ!, εα!ια Ι`οιιατο, Ια εαρταιιιαι!α, ο Ι'α!!ο !!ο

ιιι!ιι!ο ι!ο!!α ΕΙι!αεα !!οιιιαιια, οΙιο Ιαο!!αιοοιιΙα ααα!! αιι!,

οι! αερΙ!ο!Ιαιιιοιι!ο μια!! αΙ1τ! !ιι τ!οοιιοεο!α!ο·(8). Μα Ια

εοτ!! τΙα! αιααια.ιτι- Βατι!!, α 6ο! οποιοι, οΙιο ρατ'ι!τ!ΙΙα

αιι!!οο, Ιαιιι!!!ατα, οι! οται!!!ατ!α, ο μι· αεατραι!αιι! το

οοιι!! Ι! τοιιααι·αιια, ααΙι!τοιια α!!! 1°τααιιαιι!! ιιιιι!αι!αιι! έα!

ΙΙιι!τα ιΙαΙ!α ρτ!ιιια, ο ιιο!Ια εοοοιιι!α ιιιοΙα ιΙο! εαοοΙα και.

- Αι!α!αα!α, τ!ιιιααΙα ναιΙανα ε!! ΙΙΙια!ιΙο ν!αοοιιΙΙ, ιιονοτιιο

ρατ ω!! ααα αιια!, α ποπιο, ο οοιι αιιΙαι·!!α ρτορτ!α, ΙΙ

τοΒιιο τ!! Τοτι·αε. Ει!ον!ιια αιιαοτα, ο ρααεαι!!Ιι·!αα οι τ!ααΙι!

εΙα!!, Ι'οΙα, ο Ια ρα!!!!οα Ια οοιιε!α!!αναιιο ι!! ραεαατα α εα

οοιιιΙα παπα. Ι! ραιι1ο!!οο Πιτοαοτ!α ΙΧ Ια ρταραιιοα ματ

εροεα ατι ειιο!Ια αοΙΙα ιιο!ι!!α 1”αιιι!ι;!!α ι!α'Ρατοατ! τ!! Εμ,

Ι!.<;!ο α!!α $ατΙα Ραιι!!!!α!α, ο !!;,;!!ο Ιοτεα τ!! αιιο!!'()ι·Ιαιιι!!ιια

!.Ιαα!!ιιο ‹Ια`Ροι·οαι·!, α! αιια!α αιαιιο εΙα!α οοιιααδιια1α οοιι

α!ιιτααιαιιιο α! τααεαΙΙαιια!α Ια τοοο!ια τ!! ΙΙΙααεα ο ι!! Ρα

1αιπο!α, ιΙορο Ια ιιιατ1α τ!! (5α<,;!!αΙιιιο ΙΙ τ!! Παα!!ατ!, ροτ

οιιεΙαιΙ!τΙο α ιιοιιιο, ο εοΙΙα ε!! ατι!!ιι! ι!ο!!α εαιι1α Βοαο·(0).

ΙΙαιΙοτ!οα ΙΙ !ιιιροτα!ατα α! Πατιιιαιι!α Ια οΙΤοτ!ια !ιι μτ!

1οιιιρο Ια ιααιιο α! Ειπα, ειιο !!α!!ο ιια!αταΙα. Ι.α ρι·!τια!

ραα.εα ι!! Τοττοα αοααΙΙα !ιιΙοΙ!ααιιιαιιΙο Ια ρταροεΙα !ιιηια

τ!αΙα. Ι)α!!α τ!! Ια! ιιοπα ααα Ειπα, α Ειιτ!οα (ω), ο!αναΙο

ΙοεΙο ιΙα ειιο ραιΙτα α!!α ι!!αιι!Ια τ!! τα τ!! ΒαττΙοαιια, ιιαααιια

Ε!αιια, οΙιο Ια μ! αροεα1α α (Ιιιο!Ιο ιΙο! Γαιιιαεο οοιιΙα

ΙΙιιο!!ιια (Π). Μα Ια ερ!οιιι!!ι!ο παπα , Ια οι·οεα!ιιΙα τοααΙα

τΙ!αιι!Ια, ο Ι'ατι!οα ρτα!α ότι οι!! Ι"ιιταιιο α!ι!ια!!!!! !! ρτ!ιιι!

α!ιιαιιο αιιιι! 6ο! αιωνα ΙαΙαιιιο οοιι!ιιιια!α, ε! οοιινοτ1!τοιια

!αεΙο μι· Αι!α!αε!α !ιι τΙοιιιοε!!αΙια αναα!ατα. Βροα!!α!α α..

Ειπα α! μια! αιι!ατ!Ια πο! Βονοτιιο απ!!! α!α!!'Ι'ιιττ!!αιι!-,

α, οι: ι!!οοιια !! νοτα Ια αιι1!οΙια ατοιιαο!ια εατιΙα, πανα

α!!αΙα ιΙα Ια! οοιι πιο!!! !ιι!αιι! α ιιιαΙναι,;!, Γι! !!ιια!

ιιιοιιΙο τααοΙι!αεα ιιαΙ 1οι·Ια οιιεΙα!!ο α! Παοααιιο, Β!!! οοιι

αιι!εια!α ‹ΙαΙ τ!! Ια! ρτ!ιιιο ιιιατ!Ια, ο !ιι αιιοεΙα τοαοα

(7) να!. !ιι!”τ. Βιι>ι.οιι. ιι Επι: ιι.° ΧΧΧ °. ΧΧΧ!!'. ΧΧΧΨ. ΧΙΟΝΙ,

Χ!.ΙΙΙ"'. ΣΠΑ'. Ι.ΙΙΙ. ι.ιιιικνι·. Ι.ΧΧΧΥΙΙΙ '. Ι.ΧΧΧΙΧ8. ΧΟ ". ΧΩ! ".

Χ1Σ!!α. ΧΟ!!!°°. ΧΕΝ'. ΜΙΣ! 'Ι. μια. 894. 895.ιιαΙ. (1), 890. 881. 884.

888. 845. 888. 801. 805. 808'. 808. 889. ΒΤ!). 889. .

(8) ναι!. !ιιΙτ.!)ιτι.αιι. ιι Επι. ιι.° ν!!! ΧΧ!!. 106.171!. Χ!.Υ!!. Ι..

Ι.ΧΙΙ. !.Χ!ν. ι.κν. αν!. !.Χνιι. !.Χνιιι. Ι.ΧΙΧ. Ι.ΧΧΙ. 1.ΧΧν.ι.ΧΧνιι.

ι.ιιιινιιι.οκνι· αιιιΧ° ειπαν!. με. ααα. ιιοΙ.(9), ααα. αει. πιο.

849. Μ!). 850. 851. 852. 854. 855. 850. 858. 885. 881). 454.

(0) Υαι!.!ιι1'τ.!ιιιιιααι. ιι £ιιι·τ.ιι,° Ε!!! με. 815.

(10) τω. !ιι!!·. !)ιι>ιοαι. τι (Σμιτ. ιι.° !.ΧΧ!Χ '. με. 850, πο! φια!ο

Ειπα α'!τι1!1αΙα τα 7'ιιι·τ!Ιατιια α! ΟαΙΙιιτοπ.τί.τ. Πα οὶο α! τ!!ανα , οΙιο

ο8!!.αι·οτι επι εροααΙο ΑαοΙαε!α ρτ!ιια!ροααα οτοι!!Ιατ!α τ!! ααα! ααα

8!ιιι!!οα!!, ροι·οΙιο !ιι ορρααΙο ιιοιι αντοΙιΙιο ραΙιιΙο αεευιιιατα ατι Ια!

1!1οΙα. Ε ε!αοοιιια !! ι:!Ια!ο α!ρΙατιια ο ι!α!αΙο !ιι 8!αιια πο! 17 ιιιατιο

1941, ε! ριιὸ ταα!οιιονα!ιιιοιι1ο ατειι!το , οΙιο !! τ!! !ιι! ιιιαΙι·!ιιιοιι!ο σο!!

ΑτΙα!αα!α Ι'οεεα εαΒιιΙΙο α!οιιιι! απο! αναιι!!,. ο αιι!ιιι!! πο! 1910.!ιιο!Ιτα

ιιοιι αεειιιιιοιιι!ο Ειπα !ιι αιιααι'α11ο Ια αυα!!!!οαι!αιιο ΙΙ! το αι δειτ

ι!οΒιια, !ιι!!!αΙαιιτΙοε! ααιιιρ!!οοιιιαιιΙο·το1ιιια ΙΙαΙΙαο !.ο_ατι1ιι.ομτιατα!!.ι,

ι!!! 1αΙο ο!τοοε1αιπα τ!αανο οοιιΙ”οτιιια Ια ορ!ιι!αιια ότι! α!ιιτα1ατ!, οΙιο

ο!αο Ια ι!!ιιιι!!ὲι οι το ε!! 8ατι!οιιιια !ιι οοιιΙατ!Ια α Ειπα ι!α!!'Ιιιιροτα

Ιοτο Εοαοτ!Βο ειιο ματα ιΙορο !! 1940 (Αιιιια. Πιτ.. Τοπ!. !. με. 9.10

α 948), ο ε! !ια τ!! ρ!!! Ια μανα ροα!!!να, οΙιο πο! 17 τιιατιο 1941 οι!

1αΙο 1!1οΙα ο ι!!Βιι!1α ιιοιι ε!! οτα αΙαΙα αιιοοτα οοιι1οτ!1α.

(11) να!. !ιιΙ'τ. Οι". ΠΧ. ο ΟΧΙ!. με. 888.880. 801.

Ρ Π. Ν. κατ.

12.11. ιαα8. "δια

ιι3(ι. ια87. πω.

ιαα5. ΠΙ”. ια86. 8

μα!).

Ε. Ο. Ν. η”.

Ι). Π. Ν. ια.35.

Ρ. Ο. Ν. μια.
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Ρ. Π. Ν. 1:75

κ). ο. Μ. "Η ο

ιο·75.

Ρ. Π. Μ. 1136

13. Ε.. Π. πιοο.

ππποοοεἱοιο, ο οοἱ οοο1οΙΙο οι Λι·οοι·ο, οοοοΙιἱοοο οοΙΙ'οΙιΙιοο

οοοο, ο 1ιοΙΙο εοΙἱ1οοἱοο Ιο ρπορπἱο νἱΙ.ο (1). Ε ροἱοΙιο Εοιο

ροτ1ἱνοοἱ ροπ Ιο @οππο ο'ΙΙοΙἱο, Ιοεοἱοοοο πιοο νἱοοπἱο οοἱ

πο8οο οι Τοι·ποο ΜἱοΙιοΙο ΖοοοΙιο, ρπἱοιο οποοο, ο ροἱ οροοο

οι Βἱοοοο Μοτο, οοοε1'οοποο 1πἱο1ἱοοἱοιο, οορἱοο οι οοοοἱο,

ο ἱιοπο11ἱοπο εοΙοοοο, εοοοοοο οοο Ιο οἱρἱπιοο Βοο1ο (θ),

ιιοἱπο Ιο ρπἱεἱοοἱο οοΙ οοο οἱ8πιοι·ο, οεοπρο Ιο ο1ο1ο οΙΙο

οι Ιοἱ οοἱοο 1ἱ8Ιἱο ονο1ο οοΙ οιο1πἱ1πιοοἱο οοο ΑοοΙοοἱο,

Ιο Θονοποο ἱοἱοοο1οοοΙο ροπ οιοΙ1ο 1οπιιρο, ο ροἱ οοοοο

νἱ11ἱ1πιο ο8Ιἱ εΙοεοο οοἱ ροΒοοΙο οι Βποοοο ο'Οπἱο, ερἱο1ο

οο οἱοοο ο1οοἱπ1ἱοοο οι πο8οο οΙΙ'οεοοεεἱοἱο, ο οΙ 11ο

οἱοιοο1ο.

ΑΙοοοἱ 1ο11ἱ, ο ἱ8οοπο1ἱ, ο οοο οννοπ1ἱ1ἱ ορΙιοε1οοιο

οο8Ιἱ ο1οπἱοἱ 8οποἱ, οοοοοοοπο πιο! ποπποο ΤοππἱΙοοο ποΙ

ΙοοΒο ροπἱοοο οἱ 1οπορο 1ποεοοποο οοΙΙο οιοπ1ο οι Μο

πἱοοο ΙΙ οΙΙο οοοἱοἱοοο οι ΜἱοοοΙο ΖοοοΙιο. Τπονἱοο1ο ἱο

ρπἱιοο Ιοοεο Π8οΙἱοο, Ι.ο1οΙιοπ1ο, ο Βοοἱοπἱ οοο1ἱ οι ΒοΙΒοπἱ,

ο οἱ11οοἱοἱ ρἱεοοἱ, οοο οοΙ 4233 οροοἱεοοοο οπποἱ ο οιο

οἱιἱοοἱ ο Το1·ποε ἱο $οποο8οο θ). @οοΙο 1οοεο Ι'οοεο11ο

οι 1οΙο οροοἱιἱοοο, εο οἱ οοοοοἱο1ο, ο οἱ1οε.ο οἱ οοοΙοΙιο

Ιοπο ο οοποἱοἱο ροπ1ἱοοΙοπο , οοο οἱ πἱοονο οοΙ οοοοιοοο1ο,

οοο οοἱ οοοἱ οἱ οἱοΙιἱοποοο οοΙιἱ1οπἱ οοἱ οοοοπο ροποἱο

οροεο οο ΡοΙΙοπἱο οι Π8οΙἱοο ΟοοΙοοοἱ. Μο πἱ1οοοοοο, οοο

ἱ1ι πιοπο οοπποπ οἱ 1ο1ορἱ, οοἱ 1οοΙ1ο ἱοοοοοἱ, οπο ε1οΙο πἱ

ρο1οΙοοιοο1ο ἱονοεο οο Ι.οποΙιοπ1ο, ο ΙΙΙιοΙοο νἱοοοο1ἱ ΙΙ

ποΒοο οι (ΙοΙΙοπο, οΙιο Ιο Ιοπο οεοπροιἱοοο ονοο οοιιοοοοἱ1ο

οί οεἱ1ο 1οποιοοΙο, οοο οοΙΙο οποοεο οπιοο 4238 οπο οππο

οο1ο οι νἱ1ο Ι'οοἱ1οοεο Μοπἱοοο ΙΙ πο οι Τοπποε, οΙι”οπο;;ΙΙ

εοοοοοο1ο Βοπἱεοοο ΙΙΙ οοοοπ 1πιἱοοποοοο, οοἱ ἱΙ 1ο1οι·ο

ο ἱ οοοεἱεΙἱοπἱ , εοοἱ οοοοἱοο1ἱ,1οοοοοο πἱπιοονο1·ο Ιο οο

1ἱοΙιο οοονοοιἱοοἱ οοΙ ροοπο, ο οοΙΙ'ονο οοΙ οο1πιοοο οἱ

Ποοονο, ο οοο οι1οε1ο ρπἱοοἱρο οἱονἱοο11ο 1ο 1ποοἱοο1ο,

οορο 1πο εοΙἱ οοοἱ οι ποροο (ο), οἱ Ιιοοοο οποοοιοο1ἱ οοο

Ιἱο11ἱ ροπ οοερο11οπο, οοο 1οΙο ἱπορποεο οπποοΙο 1οἱποεεο

ρπἱοοἱροΙποοοΙο ο ἱοιροεεοεεο1·εἱ οι οοο οιιοΙοΙιο ροπ1ο οοἱ

οποο1ο.ππο Τοπ1·ἱ1οοο. Τπονἱο11ιο ροπο οοἱ 4282 ΡποοἱνοΙΙο,

ο ΝΙοοΙο οι ΜοοοοΙΙο ΙΙοπἱο (ο), οοο οΙΙ'οΒοο11ο οι πἱοο

ροποπο ἱ ΙοοΒΙιἱ ο Ιο 1οππο ..ο ροεοοοο1ο οοΙΙο ε1οοεο οιο

ο1ο.ιπο. ο11οοοοοο οο Μοο1ποοἱ πο οι $ἱοἱΙἱο Ιο ρποποοεοο

οἱ οοο1ο οονοΙἱοπἱ, ο οι οοο ο 1ποοοο1ο 1οο1ἱ; οοο ροπ

οοεοΙοοπο οΙ11·ἱ οοο1ο οονοΙΙἱ, ο οΙ1πἱ οἱοοοοο1ο ἱοο1ἱ, οοο

οονοοοο οοοιρΙο1οπο ἱΙ οοπρο οι εροοἱ2ἱοπιο . 1οΙοοοο ο

1οο1οο Ιἱπο οοο οοΙο οοΙ οοοιοοο οι θο1ιονο; ο οοο 1ο11ο

οεεἱ οἱεροοοοοο Με. Ιο ἱπορποεο ονοοεο ΙοοΒο οοο1πο οπι

(1) νοο. Έσω , 17$1.·όοπ. Ποιο. οοο οποσ ΙΙΙ. οπο. 1, ροε. 55. 56. 57.

(ο) ΜἱοΙιοΙο 2οοοΙιο 1'ο οοΙΙοοο1ο οπι οπο: 1ιοΙΙο οοΙ8ἱο οοἱ Ιιο

πο11ἱοπἱ, οοεἱοιοο ο 1'πο1ιο Οοιοἱ1ο οι 0οΙΙοπο, ο οἱοο οι Ιοἱ

Ποπ οοο σοοο* οοοπο ΜίοΙιοΙ ΖαποΜ

Η 1.οροοοπο, α! ο απ» οἱ .$αποόοπο

Μ: Μπορω Ιοπο ποπ ο .1τοπ1οπ .11αποΜ.

Β1ν1ο.Ωοοποπ1εο.ΙΝοεοΝ.0οο1. ΧΧΙΙ.

(3) νοο. ἱοΓπ. @απο ο." Μ. ροε. 343.

(4) νοο.ιο1ι.π:.πω.ο.ο 1.11. ρο8. 343.

(ο) ΜοοοοΙΙο, ο ΜοοοοΙο Β'Οπἱο οπο ἱἱοΙἱο οἱ Λοοποο Β'Οπἱο,

8ο1ιοπο οοε1οἱ οι Βοπἱεοοο Π. οι Τοι·1·οο, οοἱ 1ποοΙο ονοο ονο1ο ἱιι

οιο8Ιἱο Ιο οι Ιοἱ ΙΙΒΙἱο 8οε.οοοο οι Ι.οοοο. 0οἱοοἱ ροπο οοο ἱΙ ρω

οοεοο, οΙιο ΜοοΙο ο ΜοοοοΙΙο Β°0πἱο νοΙοοοο πἱνοοοἱοοπο οοΙΙο οπποἱ,

οἱ πἱἱοπἱεοο ο 1οπ1·ο, Ισ οοοΙἱ ΒΙἱ ορροπ·Ιοοοο5οπο ροπ οποοἱ1ο, ο ροπ

οΙ1πο 1ἱ1οΙο οοἱ πομπο οι Τοπποε, ο οροοἱοΙοπο1ι1ο οοΙΙο Νοοο11. Ποτ!.

ἰοἴ1°. Ωοο·1·.ο." ΟΧΙ( ". ()ΧΧΙ". (ΙΧΧΙΙ". (ΙΧΧΙΙΙ". 11111111· ". 'Με. 399.

Μ. 406. 408. 410.

' οπο. οοο 1·'ι·οΙο Ποοιἱ1ο.

οοοο (δ). ο ο`οΙ1πο ροι·1ο 1ιοΙΙ'οπιοο ιιιοοοεΙοιο, ο ποΙ εο

Βοοο1ο, οπο οοο Ιο @απο 11ο θο8ΙἱοΙοιο οοο1ο οι Πο

ρποἱο, ο 1Ι.οοΙΙο οοἱ οοο1ο ΙΙΒοΙἱοο, ρπο1οοοοο1ἱ οο1ποποΙιἱ

οΙ ποεοο οι Τοπποε. ΙΙ ρπἱ1οο, πιο' οπο ο1οο1οο ἱο1ποεο οι

ΑπΙιο1·οο, οοοοοἱονο οοο ποΙΙΙο ίοο1ἱ, ο οιἱΙΙο οονοΙΙἱ ἱΙ οο

εποΙΙο οι Βοοοοοο; ἱΙ εοοοοοο, οοο ἱοΙἱ1οΙο11οοἱ οιοο1οι:

.ο 8οοε.ιοπ, οἱ1'οοοοοΙο οοο ροπἱ 1οπιο οο οποοπο; ο Ι'ο1ιο

ο Ι"οΙ1πο οΙΤοοοοοοοἱ οοἱ πἱορο11ἱνἱ οοποἱοἱἱ οοο οιο1οο εοοπ

ποπἱο, ο οορποοοιἱοοἱ (Μ. ΒοοΙ1'ο οἱ1οοοονο, οοοι` ο οοο

οΙιἱοπο, ἱ οππο οἱ ΕΙοοο οοο οοοοοπ1ο, Ιο οοοΙο, οοοοοοο

..ο ποοπ1ο Ιο οι Ιοἱ ποοοπο ΑοοΙοεἱο, ο Ιπονοοοοοἱ ρπἱ

8ἱοοἱοπο ἱο ΒοΙοΒοο ἱΙ οι Ιοἱ ροο1·ο Εοπἱοο (Εοιο) οπο

οΙιἱοποο1ο ρποεοοΙἱνοοιοο1ο ροπ οπἱΙ1ο οι εοοοοοεἱοοο ο!

πομπο Τοππἱ1οοο. Β θ.οοΙ1ο οοΙ οἱ1°οοοοπο 1οΙἱ οπἱ11ἱ οπο

οἱο1ο1ο οοΙΙο 1'οπιο, ο οοἱ οοοοἱΒΙἱο οοἱ ρπορπἱο ροοπο ἱΙ

οοο1ο ἱΙἔοΙἱοο, οΙιο ἱο οοοΙ 1οπ11ρο 1πονονοοἱ ἱο $οποοΒοο(8).

5οοιΙιπο οοο Ιο οππο Ιοπο, οοοΒἱοο1ο ο οοοΙΙο οοο ροπ

πἱοονοοοο οοἱ οοοιοοο οι Ρἱοο, οἱοοο ε1ο1ο 1οΙἱοἱ, ροἱοΙ1ο

ρορο (ΙΙοποοοΙο Ν, εοπἱνοοοο οοΙ 42ο? ο Επιπἱοο Ιοίοο1ο

οι Ποε1ἱἔΙἱο, ο ο Οἱοοοοιο Ι πο οι Αποοοοο, Ιοποοπι1ο Ιο

ροποἱ1ο οοΙ οποο1οοπο Τοοοιι·οιπο, οοοορο1ο ο ι·ἱ1ο1ιο1ο ροπ·

1οπιο οοἱ Ρἱεοοἱ; ο ἱο οΙΙπο Ιο11οπο οοΙΙο ε1οοεο οοοο

οοοοεο οο1οοοορο οο οο1οπο οοΙΙο ἱ1ινοοἱιιοο, ο οοΙΙο οο

οιιροπἱοοο ἱΙ οο11ο οοο1ο ΠεοΙΙοο οο'οοοἱ οοοεοπ1ἱ, ο ἱοο

1οπ1(9). 811Το11ο οοοοροιἱοοο οἱνο1ι1ὸ ρἱἱι Ιο8ἱ11ἱοιο ροπ Ιο

οιοπ1ο οι Εοιο, οοἱ οι οοἱ οο1οἱοἱἱ ἱο ΒοποοΒοο 1οποοο

οποοἱ Βοπἱοο, ο ΠΒοΙἱοο εοοἱ οἱρο1ἱ, Ιἱ8Ιἱ οι ΒΙοοο, ο οι

ΟοοΙ1ο (ω). Ι.ο ηοοΙ οοεο πἱοοἱ·ο οοο1οποιο οοΙΙ'ο1Ιο οοο οοἱ

οοΙ 1ἱοἱπο οοΙΙο ε1οοεο οοοο Ι`ονο ρο1οποο οι Εοπἱοο ο οι

ΠἔοΙἱοο ποοἱοπο ο Ιοπο 1“ονοπο οπἱ11ἱ ο πο8ἱοοἱ, οΙιο Ιοἱ·

οοοιπιο1οοιιο οοΙΙ'ἱοοΙο, ο πιοΙ οοε1οΙΙο οι Βοοεοπἱ (Η), ο οοΙΙο

Ιο11οι·ο οοο οοΙΙ'οοοο εο.οοοοΙο ἱΙ Ροο1ο1ἱοο Πποεοπἱο Χ

ἱ1ιοἱ1·ἱιιο οἱ Ρἱεοοἱ, οοΙοοοοεἱ οοΙΙο οοο1οο1ο οοοοροιἱοιιο

οοΙ ο1οο1ο.ιπο Το1πιι11.11πο, ο ἱοΒἱοο8οοοο οἱ 1οοοοεἱ1οἱ οοο

ποἱοοοοἱο οι οοοιπο οοο1οποο, οοο οοΙ 1οποιἱοο οι 1πο 1οοεἱ

Ιο ποο1ἱ1οἱεεοπο οοο Ιο £οείοπο οπο. οι 8οεεοι·ἱ, οΙιο ο'οπο

ἱΙ οορο ω). Μο οοἱ οοοοοιοο1ἱ ροε1οπἱοπἱ ο8Ιἱ οποἱοἱ, ο

οΙΙο ιιιἱοοοοἱο οἱ ρορο οποθοπἱο Χ οἱ πἱοονο οροπ1ο.1οοο1ο,

οοο οορο Ιο 1οοπΙο οι ΜἱοΙιοΙο ΖοοοΙιο Βοοεοπἱ εοπεο ο οἱ

οοποροοο ο οποιο, οο ο 1οποιο οι (Ιοποοοο ΙΙΙιοπο, ο ἱοοἱ

ροοοοο1ο, Ιο11οοοο ο οο Ιοοιρο οοο Ρἱοοοἱ ο θοοονοοἱ,

οοο νοΙοοοο ἱποροοποοἱπεοοο (13). Β εοΙιΙιοοο ἱ ρπἱοιἱ οί

1ο11οεεοπο οοοοπο οοποἱπιἱο ἱο οο11ο (Ιο1οοοο, ο οο8Ιἱ οοἱ

1ο11ἱοοΙΙο ροοο οοοοΙιἱοοο οορο 1ο ἱοἱοΙἱοο οο11ο8Ιἱο οοΙΙο

ΜοΙοπἱο οοονοοἱεεοπο οι οοοοπΙο οἱ θοοονοεἱ πιο' Ιοο8Ιιἱ

ποιο, ο οοο 1ο 1οπ1οπο οοο 11ο οἱροοοοοοο (Μ), ο8Ιἱ ο

οοπ1ο ροπο οοο ροοεοεεἱοπιο , ο ροοποοοοιο πιοο νο οο

ονοοοο οοοεο11ο, ο οοο ἱονοοο Βοοεοπἱ οοοιἱοονο οοἱ ΙοοΒἱιἱ

οοοεἱ 1ο11ἱ οοΙΙ' οο1ἱοο ποΒοο ΤοππἱΙοοο , ο οἱ Ι.ο8οοο1·ο,

οπο οοοοιἱοοο οι οΙοοοἱ ροεεοοἱ1οοο1ἱ οοο οοοοπ οἱ ονοοοο

οοΙΙο Νοππο, ἱο θοι·ί1ο, ο οΙΙπονο, ἱ οἱεοοοοοο1ἱ οι Αοοποο

πο) Υοο.ἱο1π.Ωοιι·π.ο.ο 011 °·. ροο. 380.

Ο) νοο. ἱο1”π. οπο. 13111. ροο. 380. 381. 382. 383.

(8) νοο. ἱοίπ. (Μπιτ. ο" 011!. ρο8. 384.

(9) να!. ἱπι1”1·. ΟΛο·1·. ο.0|ΕνΙ. ΕΥΠ. ον111. ρο8. 386. 387.

(10) Υοο.ἱ1ι1'π. ΜΝ.. ιι (Σμιτ. ο.° (ΙΧ. με. 388.

(11) νοο. ἱο1'1·. Οι”. ιι.° ΟΧΙ!. Με. 301.

(Η) νω.1οο. 0οιπ°π. ο.° (ΠΟΠ. πιοο. 392. 393.

(13) νοο. ἱοἱ1·. ΟΔΠΕ. ο" Οι”. με. 394.

(14) νεο. ἱο11·. Ιοπο.. ο Οι”. πι." ΠΙΚΡΟ”. οκιπν11.οιπιπν11°.

οΧΧν111·.ροΒ. 413. 418.419.43θ.

Ρ.Ε.Π.1ο6ο.ιι63.

Ρ. ο. Ν. 1:67.

Ρ. Ε. Ν. πρ.

Ρ. Ε. Ν. πο7ο.

Ρ. Ω. Μ. ιη!.

Ρ. ο. Μ. 1.η5.

Ρ. Ε. Μ. 1:83.

Ρ. Ο. Μ. πο”.

74.
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Ι'. Π. Ν. πω.

Ρ. Ε. Ν. πω”.

ΙΙ. Π. Ν. π”.

Ρ.Β.Ιΐ. ιτ3;.

Ρ.(ἱ. Ν. πω.

ΠΌι·Ιο, οοιιοι·ο οἱ Βοιἱεοιιο ΙΙ ι·ο οι Τοιι·οο ω, ο Ιο εΙοοεο

Βι·οιιοοοοι·ἱο ιιοοἱοοιο οι ΙΙΙἱοΙιοΙο ΖοιιοΙιο (ο). Ι.ο μιονο

.ἱοΙοιἱοο μοι οοιινἱπιοοπιΙο οἱ ΙοΙο ἱιιοἱμοιιοοιιιο·ο ἱΙ μοΙΙο

οι οΙΙοοιιιο, ο ο`οιιιἱοἱιἱο επιοΙΙο πιοΙ ποπιο οοἱ οοιιιιπιιο οι

Βοοεοιἱ οοιι οιιοΙΙο οἱ θοιιονο, ο Ιο ιιιοιιιοιἱο εοιΙιοΙοοἱ

οοΙΙ' οΙιο οι ιοΙο οιοοοιοο, οΙιο 8οεεοι·ἱ οι πιοΙΙο ἱιιιιοπιιἱ

πιοΙ οἱνἱΙο ο πιοΙ μοΙΙΙΙοο τοπιοΙιιιοιιΙο ονοοεο Ιο8€ἱ, οιο

Ιπιο, ο οοιιοπιοΙιιοἱιιἱ οοο μοι·ΙἱοοΙοι·ἱ οι. Ε ἱπι ομμιιιιΙο ἱπι

νΙι·οι οἱ ΙοΙο ἱιιοἱμοπιοοιιοο, οΙιο ο'οΙΙοιιο ἱπι μοἱ ἱΙ οοιπιιιιιο

οἱ Βοεεοιἱ οοιιοοιεο οοιιιο μοι·Ιο εομοιιιιο, ο οοιιιιοοιιΙο

ἱπι πιοιιιο ρπομι·Ιο, οΙΙο 1ι·οοιιο, ο οΙΙο μοοἱ Ιοιιιιοἱο πιο

Ρἱοοιιἱ ο (Ιοιιοπποοἱ, ο οοΙ οιιιιιποι: οι ΑιΙιοι·οο ω.

ΙΙἱ ΠΙιἱοιιο νἱοοοιιἱἱ, ειιοοοοιιΙο ο Ι.οιιιΙιοι·Ιο πιοΙ ποπιο

οἱ ΠοΙΙιιιο οομο Ιο ιιιοιιο οι ΙΙΙιοΙοο, ἱΙ οιιοΙο, οοιιιο οἱὶι

πιοΙοπιιπιιο, οπο οοο επι·οΙΙο οοπιιιἱιππιΙο, ο ίοι·οο οιιοΙιο οποιο,

ο οιιι·οοτο Ιο οι Ιιιἱ ιιιἱιιοιἱΙο ιἱΙοπιιιο πιιιοΙ ποοιιο πιοΙΙο Ιιι

οἱμοπιοοιιιο οοἱ οοιιιιιιιο οι Ρἱεο, οοπιο οοοποο Ιο ιπιοπιιοτἱο

οοιιεοινοΙοοἱ οοΙΙο οοι·Ιο, ο οοἱ οἱμΙοπιιἱ οι οιιοεΙο εοοοΙο.

Θομμἱοιιιο εοΙΙοιιΙο, οΙιο ιιοΙ που ο8Ιἱ Το ιιιιο οοἱ οομἱ

Ιοιιἱ ομοοἱΙἱ πιοΙΙ`ἱοοΙο οοΙ οοιιιπιπιο οι Νεο. μοι· οοπιιοοΙιοινἱ

ἱ ίἱοιιονοεἱ; οΙιο οοιιΙιἱΙιιιΙ οοπι Ιο οοο €οιιΙἱ, ο οοἱ οοο

νοΙοιο μοι·οοιιοΙο οΙΙο οεμιπΒιιοιἱοπιο πιο (απο οοειοΙΙο οι

8. Μο; ο οΙιο ἱπι ιοΙ Ιοπιιμο οπο διο μοοεοοεοιο οοΙΙο

απο μοι·Ιο οοἱ ιοΒιιο ΠοοΙἱοιἱΙοιιο ω. Ι.ο μοιοιιιο οοΙΙο

οοο Ιοιιιἱ8Ιἱο, Ιο οἱ Ιιιἱ ιιοπο ιιοιι Ιιι ΙΙΒΙἱιιοΙο οοἱ Ιοπιιοεο

οοιιΙο Ιἱ€οΙἱπιο οοΙΙο θΙποιοι·οοεοο, ο ἱΙ μοιΙἱἱο ΒιιοΙίο, οἱ

οπιἱ οπο. μιἱιιοἱμοΙο εοεΙοιιἱιοιο , Ιο Ιοπιιιοιο πμποεἱ οοιιιμι·ο

ΙοιιΙοιιο οοἱ ειιοἱ οοιιιἱιιἱἱ οἱ 8οιοοοπιο (ο), ἱ οιιοΙἱ μοιοἱο

οι·οπιο οΙΙΙοοΙἱ οΙ οοπιιιο οο'οοοἱ οίοοι·ιϊ, Ι`ιπιιο-οοἱ ιμιοΙἱ

ιἱεἱοοονο πιοΙ οιιιοιοΔιο οἱ θποΙΙοι·ο, ο Ι'οΙΙιο πιοΙ οοεΙοΙΙο

οἱ Πο8Ιἱοιἱ. Ι)ἱ θιοειοπιιιιιο, ο οἱ ΙΙ.ιειοιο, οΙιο (ποιοιιιονοιιο

μοι Ιιιἱ πιοΙ ·Ι263, πιο οοοιιιιιοιιΙο εἱιιοιοιιο οἱ Ιιιἱ οοΙο

ιιιοιιΙο οοιΙιο1ο ἱΙ ιιοπιιο(7). ΟοΙοεΙἱ οίοοι·ίί οι·οπιο, ο οἱ ομ

μοΙΙονοιιο οιιιιιιοι οι [οιπο, μοι·οΙιο ι·οοΙπιιοιιΙο, ο οι μτοεοιιιο

οοοι·οΙΙο.ιοιιο πιοΙ οιυιιιοιτο ἱΙ μοιοι·ο οΙΠοοΙοεΙΙ οοἱ οπιιιιιοι,

ο π·ο8οΙἱ οεεοιιΙἱ, οἱ οιιοΙἱ ομμοιΙοιιονο οἱ οἱι·ἱΙΙο (ο). $ἱ

οοιιιμιοιιοο οοεοἱ οι Ιο(<ιοΙοι·Ι, οΙιο πιο ΙοΙ οἱειοιιιο οι οί

οαι·ίοΙί, ιιιοπιιιο ἱ εἱειιοιιἱ οοἱ οἱιιοἱοοΙἱ εο πιο νἱνοοιιο

(Ι) Σ'ω. ΙπιΙι°. ΟΛπιτ. πι." (ΠΠΣ '. (ΠΟΠ '. ΟΧΧΙΙ ". ΟΧΧΙΠ'. οιιππιν ".

ιιοιι. 399. 409. 406. 408. 410.

(ο) (Πιο Βτοπιοοοοτἱο ιιοοἱοοτο οοἱ ΖιιιιοΙιο μοοεοοοεεο οΙοπιιιἱ ΙπιοΒΙιἱ

ο Ιοπ·ο πιοΙΙο Μοτο, καποιο π·οοἱοιιο εοΙνοεο οι Τοι·ι·οο ο Ι.οΒοοοι·ο,

οἱ τἱοονο οπο οοοι·οΙο ΙοιΙο οοΙ Οοπιιιιιιο οι 5οεεοι·ἱ πιοΙ 1396 ἱπι οοἱο

οοἱ οι Ιιιἱ ΙἱεΙἱ ο οἱεοοπιοοπιἱἱ, ἱΙ οιπιιΙο ο ι·ἱμοι·ἱοΙο μἱἱι εοΙΙο ΐιοἱ

οοοιιπιιοιιΙἱ οοἱ εοοοΙο ΚΗ.

(3) νοο.ἱιιἱ'ι·. Βιι>ιοιπ. ιι Ο.ιιιτ.ιι.° (ΠΟΠΗ. μο8.448.

(4) Ψοο.ἱπιΙι·.Βιι>ι.οπιι. π: Μοτο." ΟΧΙ.1*.ΟΧΙ.ΙΉ. μοο.402. 471.

(5) νοο. ἱιιΙ`ι·. ΩΑπιτ.ιι.° ΧΟνΙΙ 'Ι. μοΒ.375.

(θ) νοο. Τομ, ΒΩἱοπ.Βἱομι·. οοἱ 8πιπ·οί ΙΙΙ. ΥοΙ. Ι. ποιο. οπο. 916.

('Ι') νοο.ἱιιἱπ·. ΩΔιιτ.ιι.πι (ΠΠ. μη. 380 ο οοο.

(8) ΝοΙΙο (ΖοτΙο ΕΠΙ. οἱἱοἱο πιοΙΙο ιιοἱο ρι·οοοοοιιΙο Ι'οι·οἱνοεοονο οι

Ρἱειι οἱοο οι οεεοπ·ο οΙοΙο οπιοι·ονοΙπιιοιιΙο ι·ἱοονιιΙο ἱπι ΒοΙΙπιι·ο α Ιπποιοιι

θιιΙΙπιποιοέ, οι απ.: Ιοπιποιι οι: Μοτο πιοΙι€Ι€ οοο οοιπίπο Βιοιιι-·ιπιιιιο.

Β μοοο ορμι·οεοο ο ιιοιιιἱιιοΙο πιοΙΙο οΙοοεπι Οοι·Ιο μπιιοοπο, οι οίκοι”

πι· Ποιοι". Ιοιιιικ ιιι: Μοτο ρτο Ιοιιιοι: ἱμ5ο (ἱ. ο. Ιοοιπιππι Ιιιιιιοι: Πα!

Ιαι·οο.π) ότι Οιιι.ιΑιιι. ΤοΙνοΙΙο οιποεἱἱ νἱοοιἱἱ ο Βιοιπποι οι [οοο οοπιι

οἱΙονοιιο ἱΙ μοιοι·ο, ΙιοπιοΙιο οἱ ἱιονοοεοιο μιο5οιιΙἱ ιιοΙ οιοιιιο.πτο ἱ

τοεοΙἱ ο 0ιοιιιοπ οι απο», ο ποπ) οοοοοονο ιμιοπιοο οοετοι·ο οι·οιιο

ἱπιιμοοἱιἱ, ο μοι· Ιο ιιιἱιιοπ·ο Μο, ο μοι· οΙιι·ο πιιοΙἱππο. @πποεΙο εἱεΙοππιο

οἱ μοΙοι·ἱ οοΙοοοΙἱ οοἱ 0ιιιιοποι 8οιοἱ πιοΙ Θονοι·πιο οοΙΙο Ιοπ·ο μτονἱιι

οἱο, οο ο50τοΙΙ.οΙΙ οι [απο οο οΙ1π·ο μοι·οοιιο εοἱΙο Ιιι Ιοπ·ο οἱμοπιοοιιιο,

ι·ἱεοΙο οΙ ρι·οοοοοιιΙο εοοοΙο ΧΙΙ. ΙιιΙ'οιο Ιιονἱοπιιο, οΙιο πιοΙ 1185 Ροιπτιο

ιιἱμοΙο οοἱ Ι”οιιιοεο Βοιἱοοπιο οι $οπ·οοεπιο οι·ο Οοππ.ιτοπιππ (οοπιιιο

(οι·ο) οοΙΙο ΙιποοΝτιιΔιιιι (οἱεἱιοΙΙἱ) οι οπο· Ι/αΙοπ:πι, ο ΡαιΙο Βοποπ·

:ιοί πιοΙ τοΒιι0 οἱ Λι·Ιιοι·οο; πιιο οεοοιιοο οοο πιιἱπιοτο, ι;ονοι·πιονοπιο

μοι· Ιππἱ, σο οτοπιο Ουιιιιιιοιποο ιΙο [Μια £οιπιἱΙο οἱ Ι.οοοπι, ο Νεο

ιιοΙΙο. Ψοο.εομπ·.Βιι·ι. ο 0ιιιτ.οοΙ Βιιο.ΧΙΙ.ιι." ΟΠΠ °.μο8.9.54.

ΙοιιΙοιιἱ οοΙΙ' ἱεοΙο, μοΙοο οοιο οοοοοἱοιιο, οο οεοοι· οοιιεο.

ΙιοπιιιοιιΙο οι οΙιιιεἱ, ο'ἱπιοπἱιιοΙἱιἱο, ο οι οοπιοιιεεἱοιιἱ. Ε οοεΙ

οοοοοοο νοι·οιι:ιοπιτο πιοΙ οοοΙἱιιοιο οι οιιοοΙο εοοοΙο, ἱΙ πιιιοΙο

μοι· Ιο ΙιοιοΙΙοιἱο οοἱ νἱοοι·ἱἱ, ο @πιο οι [απο οοἱ πο8οΙἱ

$οιοἱ οιιοο ἱιιἱοΙἱοοιοοιιἱο ἱοπιιοοο. Ι)ἱ Μιοπιππι.ο Ζ.ιιποιππι οί

οοι·ίο οἱ Βιιιο πιοΙ ποπιο οι Τοιπ·οο οΙιΒἱοπιιο μοι·Ιοιο μἱἱπ

οομι·ο. Οι οοἱ οἱ Ιοοοο ιοιιιιιιοπιιοι·ο Ποιοι Ποιππτ.ι, οΙιο ἱπι

μοι· οδο οίοοι·ίο οι Νἱιιο, ο ΠοοΙἱπιο, ΙἱἔΙἱο ο οιποοοοεοιο

οι ΩΙιἱοιιο ΥἱεοοοΙἱ ιιοΙ ι·οοιιο οι θοΙΙιιι·ο. Νοιι νἱ ο οΙιἱ

ιιοιι εομμἱο οιιοΙ Ιι·ἱοΙο πιοιιιο, ο ΙιοιοΙΙἱοιο εοΙοπιιιο οἱ οἱ

ΐοεοο; ο ι·ἱιιιοιι·οιιιιο οοιιιμι·ο μοι· οοο ἱιιΙοιιιἱο ἱιιοοιιοοΙΙο

ΙιἱΙἱ οοΙΙο Ι)ινπο.ι Ποιιιιιιιοπο πιπιοἱ νοιεἱ οο'οιιοΙἱ ΒοιιΙο Ιοοο

οι Ιιιἱ ιιιι οοο Ιππιμο ιἱΙιοΙΙο (θ). ΙΙ οιιππιιοι: Νἱιιο νἱνοιι

οοεοπιο ἱπι Ρἱεο ἱπιιμΙἱοοΙο οοιιοπιπποιιιοιιΙο πιοΙΙο οἱεοοιοἱο

οἱνἱΙἱ οοΙΙο οοο μοιιἱο Ιοοοἱο οΙιο θοπιιἱιο Θονοι·ιιοεοο ο οοο

ΙοΙοπιἱο ἱΙ ιοΒιιο θποΙΙοιοεο; ἱΙ πιπποΙο μοἱ μοινοιιιιο ο οοο.

ἱἱοΙἱει θἱονοιιιιο, οΙιο ιπιοιἱΙοΙο ο ΒΙοοοι·οο οο Ποιιιἱιιο οἱ

Βιιοπο οι Τι·ονἱ(.ιἱ, ο ιἱπιιοεΙο νοοονο, ο οοιιιο μιοΙο, πιοΙ

Ιοι·ονο @το οι οιποΙΙι·ο οπιπιἱ, Ιο Ιοοο ο οοο (τοΙ.οΙΙο ιππο

ιἱιιο Αποπιο οι θοΙοοπο νἱεοοιιο εἱΒιιοιο οἱ ΜἱΙοιιο (ω).

ίἔιιΒΙἱοΙιιιο ΙΙ ιπιοι·οΙιοοο οἱ Μοεοο εομποιπνἱεεο.ο Βοιιο

οοΙΙο οοο ιιιοοι·ο; οπο. ι·οοιιο ΙιιονοποοιιΙο ο οοοιπιοιιιοιιἱο

πιοΙ 8ἱιιοἱοοΙο (ΣοΒΙἱοιἱΙοιιο. Νοιι οΙιΙιἱοιιιο οἱ Ιιιἱ πιοε.ειιιι

ἱεποιἱοο οοοιιιιιοιιΙο, Ιπ·οιιιιο ιιιιο εοΙο οο οοἱ ιἱοιιΙἱο ονοι·

ο8Ιἱ οεεἱειἱἱο πιο ιιπι οΙιο οοΙΙο. ΙἱΙιοιοΙἱΙο ιιιοΙοιοο νοιεο

Ιο οΙιἱοεο οἱ 8. Αιιοοοο οι ΒοΙοἱ (Η). ΝοΙ Ι238 οπο οοἱ

ιιιοιΙο, μοἱοΙιο ἱιι ΙοΙο οιιιιο Ιιι ι·οοοο οι ΙΙΙοεεο, ο ἱΙ οο

εἱοΙΙο οι Ρο1οπιιοΙο, οονοΙιιΙἱ ροΙ οι Ιιιἱ πΙοοοεεο οΙΙο ΠΙιἱοοο

ΙΙοπιιοιιο, Γιπι·οιιο οοο ἱπι οιπεΙοοἱο ο ΟπΙοπιοἱπιο ΠοοΙΙιιο οοἱ

Ροι·οοιἱ (Η). ποι οιιοοοοοιΙο ΠΙιἱοιιο, οΙι'οι·ο, ο οοο ἱἱ8Ιἱο,

ο οοο ε.ΙιοΙΙο ο0ιι€ἱιιιιἱ0, ἱΙ οιποΙο ο' ἱιιΙἱΙοΙὸ οιιοοι· οΒΙἱ

πιιοιοΙιοεο οι ΙΙΙοεεο, ο οποιοι: οι (ῖο8Ιἱοιἱ. Ποιιιἱιιοἱὸ ο

ι·οοπιοι·ο πιοΙ Ποίο , ο ΗΜ., πιο ιιοιι ονοιιοο ίἱΒΙἱιποΙἱ,

ἱπιεΙἱΙιιΙ ειποἱ οι·οοἱ (ἰιποΙἱοΙιιιο, ο ΙἰἱιιοΙοο, οΙιο (οἱ οιοπιο

οιιοἱιιἱ, ο οἱεοοιιοοοιιο μοι· νἱο οι ιιιοοιο οοἱ οο 8οι·ι·ο

οἱ ΑτΙιοιοο ω). ΟεΙο8οἱοἱο οεμιοιιιοπιιο οοἱ Ρἱεοπιἱ, ο οο

ίὶιποΙἱοΙιιιο οι Πομιοἱο, ἱΙ οιποΙο, οομο οποι ιιοιπι·μοΙο ἱΙ

ιοΒιιο οι Λι·Ιιοι·οο, Ιοιιιονο εΙπομμοιοΙἱ οοΙΙο οιιιιἱ ἱΙ οπο

ιιιοιτο Πο;,πΙΙοιΙΙοιιο, εΙιἱιιεο οΙΙοοιιιο οο'θοπιονοεἱ, ο μιο

πιιἱο, ο μοοιιο μοι· ΒΙΙ οἱιιιἱ οΙιο οΙἱ ρι·οιπιοοοοιιο, οἱ οΙι

ΙιΙἱοΙ› οι μοπο ἱπι Ιοπο ιπιοπιἱ ἱΙ οοοΙοΙΙο οἱ ΒοεΙιο (Μ). Μο

Ι'οΙΙοοιιιο, ο πιο οἱοΙἱ οι (Ιιοπιονο, ο ιιοιι Ι“ιπιοπιο ειιἱἱἱοἱοιιΙἱ,

ο 8ἱπιιιεοιο Ιιομμο ιοιοἱ. Ι.`ιπειιιμοιοιο ἱἱιιεΙἱοΙιιιο εμἱιιιιο

(ο) ΟΙιἱ ἱπι οοΙιπἱ, οο οΙιἱ ιπιοΙο μοτΙἱΙο

Μ' οΙιο Ι'οοοι›Ιἱ μοι· νοπιἱι·ο ο μτοοοϊ

Εο οἱ ιἱεμοοο: οι Ι“ι·:οο Οοπιιιτιι,

@πιοΙ οἱ ΟοΙΙιιι·ο, νοεοΙ ο'οοιιἱ Ι”ι·οοο,

ΠΙι'οΙιΙιο ἱ ιιοιπιἱοἱ οι ποπο οοπιιιο ἱπι ιιιοπιο,

Ε Γιο' Ιοι· οἱ, οΙιο οἱοοοιιιι 80 πιο Ιοοο:

Ποιποι· οἱ 1οΙοο , ο ΙοεοἱοΙΙἱ οἱ μἱοιιο

8Ι οοπιιο ο' οΙοο: ο πιοεΙἱ οΙΙι·ἱ ιιΙΙΙοἱ οιιοΙιο

ΒοτοἱΙἱοι· (πι, ιιοιι μἱοοοΙ, πιο εονι·οπιο.

Πεο οοο οοιιο οοπιιιο ΜἱοΙιοΙ ΖοπιοΙιο

οἱ Ι.οΒοοοι·ο, οο ο οἱι· οἱ 8οιοἱοπιο

Ι.ο Ιἱιιοιιο Ιοπ·ο ιιοιι οἱ εοιπΙ;0ιι οΙοπιοΙιο, οοο.

Ιπ[οι·π. Οαπ2. ΧΧΙΙ.

(10) νοο.Τοι.ιι,ΒΜοπ. Βίοοι·.οοί 5ιποί ΙΙΙ. νοΙ.ΙΙ.μο8. Ι85. πιο.

149.143. ο νοΙ. ΙΙΙ. μοο. 99. 93. 94. 95.

(ΙΙ) νοο. ἱιιἱτ. Ι)πι>ι.οιπ. π: ΟΛπιτ. ιι.° ΧΧΧΙΙ °. μη. 398.

(Η) Ψοο. ἱπιἱπ·. Πιι>ι.οιιι. πι (Μπιτ. πι.° Ι.ΙΙΙ. μοΒ.345.

(13) νοο. ἱπιΙπ·. Βιιιι.οοι. ι-: (Μπιτ. πι.° οοιππινι··. μη. 863. ιιοἱ. (3)ο(4).

(Μ) Υοο. ἱιιἱπ·. Βιιιι.οτπ. ι: 0ιιιπτ. πι.η Ι.ΧΧΧΥΙΙΙ 'ι. Ι.ΧΧΧΙΧ. μη. 8134.

36.3.

Ρ.Β. Ν. πι85

ο πω.

Ρ. Ο. Ν. πιώ.

Π!) Ν. πιοΙ).

Ρ.Π. Ν. ιοΞ5.

Ρ. Π. Π. πι”.
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Ρ. (Σ. Ν. ι:ι56.

!ιι 8!!ο!·πο οοο ππ!·οπιπ!ο ε!ο!·ιο, εο!ιιο απο!! !οπιιπιο π!! ποο

οοππ!!οπο !οπο ιιιοππΒ!οπ!. ()!ι!ει!ιο οο!πι!ιο!!ο πο!οποεοπιιοπι!ο

ιιο!!ο πιπ!οππιο!ο π!! Βοπι!'Ιππ!ο; πιο !ο !οπ!!ιπιο πι!! !ιι πιοιιι!οο;

ο, πιοππ!!ι!ο !ο !ιο!!οππ!!ο, Θ!! Γ!! !ο!!ο π!ο! !ιοπ!ιοπο ν!πιο!!οπο

!!ιε!οπιιο πιο! ποππ!ιο οπιπ:!ιο !ο ν!!ο θ). !!ιιππ!!ο!ππιο (ΙΙΙ π!!

οι! πιοιιιο), πιο! ππιιο!ο ε! οποιιο !ποε1`!ιεἰ ! ὸπ!!!! π!!!!οε!!πι!

π!ο! πιποπιπ!ο !πο!ο!!ο Ι!!πιο!π!ο, ο !ο ι·οππ!οιι! π!! Δο!ιοειο, !!πι!!ο

π!ο! πιπ!ιιιο !!!ιο!!ο!!πιο πιιοππι!ιοεο π!! Μοεεο (θ), π!πιπιο !ο

ιιιοπ!ο !!ι!ο!!οο π!! (!!ι!!ιπιπι, ει! π!ιιο!!!!!εο, ο !οπ!!!!οοεε! πιο!

-οοε!ο!!ο π!! 5οπι!'!ππ!ο, ο 8. (!!!!!ο. !)ο!!ι ε! !οοο π!οο!ιοεοοπο

ΕΕ. Ν. π:ιδό

Ρ. Ο. Ν. πο.%.

Ρε Ρ. θ.. Ν. ΜΒ).

Ρ. (Σ. Ν. 1:58.

ΕΟ. Ν. πι.ΐι8.

μ.

!

Ρ.Π.!)!. π:5.:!.

δ*

  

πιοπ !ο8!!!!!ιιο ε!ιοοοεεοπο π!! (!!ι!οπιο οοο!! $!ο!! Ποππ!!οπ!!ο!ι!,

ο πιο! ππιοπο!ιοεο!ο π!! Μοεεο (8). Μπι πιπ!νο π!! !οπο, ο !ιι!

πιοοο!ο!ο εοπιιπιπο π!ο! Ρ!εοπι! , ε! π!!οπ!ο !πι!!οπο!ιιοιι!ο !!ι

!ιποοο!ο ο! !!οπιονοε!; ! απο!! π!ο ο!!οο!! !'ο!!!ε! πιοπ!ποπι!,

!ο πο!ιπ!ο!!οπο 1ο!ιπ!ο!οπ!ο π!ο!!ο !οπο ποπιιι!ι!ι!!οο, ο δ!! οοιι

οοι!ο!!οπο !ιι !πινοε!!!ιιπο π!! ππ!ιο! π!οπιι!ιι!! πιιοπ!οε!ππι!, ο!ιο ο

!ιι! ε! οπιπιοπ!οιιονο!ιο πιοπ π!!·!!!! !οππ!!!!ιπ!! π!! ε!ιοπιοεε!οιιο(4).

Ροπο πιοπιιππιο!ιο !! νοεεο!!οιπππ!ο ππ!!ππο!ο ο (!οιιοπο νο!εο ο

ειι!νο!·ο!! !! ππ!!ιπ!!πιο!ο Ποππ!!οπ!!ο!ιο. ! Ρ!εο!ι! ε!π!πιεοπο π!!

οεεοπ!!ο !! οοε!ο!!ο π!! 5οπι!`!ἔ!ο, π!ον'οπο!ιε! οο!ιοοιι!πο!ο Ιο

ε!ιο ‹!!!`οεο,- ο πι!! ε!οπο! πιιο8π;!πιπ! π!ο!!ο ι·οπιιι!ι!ι!!οο Βοιω

ιποεο. !)οπιο νο!!ο οε!!!!!!ι, ο ππιο!!! οοεο!!!, !ο !οπ!οπο

π!ονο!!ο οπποπιπ!ο!·ε!, ο Γ!! π!ο!ο !πι πιιο!ιο ο! Ρ!εο!ι!; ο πιοπ

ιο! πιιοπ!ο οπιπ!!ι ι“ο!!!!ο !! οο!ιιπιποππιοεεο έ!!! 1ο!!ο !πι!ιοπιι!

!ιο!!ο πιοπεο!ιπι π!! πιοπιο Λ!οεεο!ιπ!πο Ν, !! ππ!ιο!ο !οπι!!ι !!ιιι

!!!!πιοπι!ο, πιοπο!ιο !ποπιπιο !οππ!!. !'οοοοππ!ο π!ο!!ο π!!ιο πο

πιιι!ι!ι!!ο!ιο π!πο!! (δ). !πινοπιο ί!!ιππ!!ο!πιιπι ΙΙΙ, ππιοπια!!ιπ!ο π!!

πιπο!ο πιιοεο!ι!!ο, !!ιε!!!!!! οποπ!ο π!ο'ε!!ο! ε!ο!! !! πιοπιι!!πιο π!!

Ποπποπο (θ). Ι! ποεπιο π!! ΠοΒ!!οι·! οπο ο!!! π!!ε!!·!!!!ο. Μι

ποπι!!!ι!ι!!οο π!! Ρ!εο π!!οπιπιο πιο!· εο !! οοε!ο!!ο π!! Ποε!πο,

!ο 1οπ!οπο π!! Απ:ππ!πο!!·ο!!π!ο, π!! Βοπο!ο!!, α! ο!!π! !!ιοππ!ι!;

ο !! ποε!ο Γι! επιοπ!!!ο πιο !!!!ππ!!ο!!ιιο ω!!!ο π!! ()οπιπο!ο.

πι!οπι!οπ: !!ι!π!ιεο π!! Λ!·!ιοποο, (!!ονοπι!ι! ο ()!ι!ο!ιο ν!εοο!ι!!

ποππο!ο π!! ί!ο!!!ιπο, ο ! Ποιο!!! οπιπι!ο θι!ιοποππ!ο, ο οο!ι!ο

Ποο!!πιπι !!!!ο!!ο, ! απο!! !πι!!! ονοοπιο πποοπ!·οπἔο!ο!ο οο'!οπο

!ο!!!οπ! ο εοο!ιοο! πιο! οοπιιπι! εοπιο!ι!!ιοο! π!! Βο!ι!' !οπ!ο, ο

οο!!ι ονοο!ιο επιοπι!ο πιοπ εοιιιπιπο. !! πιο!οπο εονποπιο π!ο!

!'!ι!!!ππιο π!!!ιοε!!ο π!ο! !·οοο!! Π!!ο!!οτ!!οιι! Ο).

Νο! ποοπιο π!! Αποοποο !! οιππ!π!ο!!ο θι!ιο!!ο!πιιο οοιι!ο π!!

(!οπιπο!ει, ν!οοπ!ο π!ο! οο!ιιιιπιο π!! Ρ!εο, ι!ειιππι!ι ! π!π!!!! ό!

Πο!ιι!!ο Ι!! !οο!!!!ιιιο ε!!οοοεεοπο π!! Ρ!ο!πο Π, ο πιοπο!ιο !πι

()οιιι!!ο ιιοιι 1"οεεο πιο!! ο!!ο πι!ο!!ι !! π:οποοο!ο πιι!!!!οπο, ο

!! εοπιπιο ο!ν!!ο, ο πιοππι!ιο !ο π!! !ιι! !οπο Γοοεοπο εονοπ

ο!ι!ο!ο π!!! πππιο!!ο πι!!! πιο!ο!ι!! π!ο!!ο ποπιιι!ι!ι!!οο πι!εο!ιο (8).

Ποιιι!!ο Ι!! ονοο ποπς!ιο!ο π!ο! 1237 ο! !253; πιο ιιοε

ε!ιπιο ιιιοπιιοπ!ο ο! ο π!ππιοε!ο π!ο! ειιο (πονοπιιο, !ποπι!ιο !ο

!α!! !π!!ι!ι!ο!οππ!! πιοπ !ο ε!!ο πποπιοποε!!!ι οι!! πιιοιιοπι! π!ο!

ειιο !οππιπιο (θ). !.'!ιει!ππιο!οπο (!!ιππ!!ο!πιιο Βονοππιονο !!ινοπιο

(1) να! Τοπ..ι, ΒΜπιο.Βέοοπ.π2οί $πιππ!! Π!. νο!.!. πια!. $13.ο 914.

(9) να!. !πι!”π. !ι!ι>π!οιπ. ο Οι”. πι.° ΧΟ °. ο ΧΩ!!!'. απο. 367. ο 870.

(3) να!. !πι!“π. !!πι>!.οιιι. ο ΟΔιιτ.π!.° ΧΩ!'.πιο8.308.

(4) νο‹!.!ιι!`ι·. !!!ι>ι.οιπ. ιι Οι". πι.° ΧΩ!!'. ΧΩ!!! '. ΧΟν °'. ποιο. 800.

370.3!9.

(5) να!. !πι!π. @πιο πι" Ο. ο Ο! 'Η οοο. 878. 379.

(6) να!. !πι1'π. (!!!σ. πι.° πιον!ππ·. ποιο. 377.

('7) να!. !πι!'π.Βιι>ι.οιι.ιι Β.ιιι·π.ιι.° Χ(Σν!!*. πιο8. 875 πιο!. (1). ο ιι.°

ΟΧΙ!. πιοε. 891 πιο!. (5).

(8) να!. Τοπ..ι, 1)!.·!!οιι. Β!οπ)π. πΙοὶ Μα!! Π!. νο!. !. ποιο. 997.

(9) ΜΙ!!! Εοεπιποιποπιι π!! Βοποππ!ο πιπ!οπο π!! Ωοπιιο!!!πι!!, πιο! οοπι.

ΧΧν!, ο!!'οπιπιπι 1978, ο ποπιιιπιπιπι!!ι!ο !πο ! !ιπιιιο1'ο!!οπ! π!ο!!'οπ·‹!!!ιο

Ππιππιο!π!ο!οεο !! Οιυιιππ:τπ Ποιιιι·πι, απ! !πίπι ΜΜΜ Ιιππ:.·απ!!οινοι μπι

πισω ποο!ιω!.ι πι!! Βποπιιιιιι Οπιππ!πιΜιι!οι!.ιοπήαιππΙΜοω !ποπεπιίε!!. να!.

Τα..! , !σσ. ο!!. πιο!. (1).

π!ο πιοπ!ποπιο οοεο!!!!ο ππ!!ο!!πο ο!ι!ι! οπιπιποεεο; ο !ο οι!ι!ι!ο!ιιο

!οε!!ι πο!!!!!ο πιι!!ονοπ ο!ιοππο ο ()!ι!οπιο π!! ΟοΒ!!οπ!, ν!!!

οοπ!ο !πι !ιο!!οο!!ο, ο !οο!!οπο!! !ο ν!!ο; οεεοπ!!ιιπ πια, ο

οοε!π!οπποπο ο!!ο ποεο ! Βοιιονοε! ο!ι!ιιε! πιο! πιοε!ο!!ο π!!

5οπι!'!Β!ο; ο πιο! πιο!!! π!ο!!ο ποεο !πι!!!ο!οπε! ο!!ππι!οι: π!!

ΑπΙιοποο, ο ε!Βιιοπο οπιπ:ο!· οπο!! ι!ο!!ο απο μπω π!ο! πο

ππιιο (!οε!!ο!·!!οπιο (ω). Ι.ο ποπ!!οπιιο οι!ο!ιπ!!ο, π!οπιο εο! οιιπι!,

οοπι!οπιπ!οπο οοπι !ο οπο! ο! ο!υ!ι!π:ι: π!! Βοεεοπ! !! ποο!ιο

Τοπ!·!!ο!ιο, !πιπιοπ !ο πιοπιιπιοο!ιο πιο!! οππ!!πιο!ο οεοπο!!πι π!!

Μπι!! ο π!! πιονο!!!, ο !πονοο!!ο!·ο οο!ι ε!πο!!πι οεεοπ!!ο !ιι

Γοπ!ο ποοοο π!! (!οοοοπιο (Π). Μο !ο !!επιππιοι!οπιο !!!ι! ιιοιι

!ιι! πιο! Μ!!! πιο Ν!πιο!!), πιο ίι!ιιο!!ο!!ιι!ιιπι ε!ιο! Πο!! πο

ππ!ιοποιιο πιιο! !ιι Απ!ιοποο (Η). ν! ποπιππι!ι !πινοπιο, π!οπιο !ο

π!! !ιι! ιιιοπ!ο, Μοπ!οιιο Π, ο!ιο πΙο!ο!ο π!! επιἱπ!!! ει!!! ο

πιοπιοποε!, π!νοπιπ!!ο!ι Θ!! ε!ο!! ο Γοπι!!οο πο!οππο!ο !!ο!!ο ε!ιο

!ο!πι!ο!!ο. Ποε!!!! ε!π!πιεο ο!!οο!ιιο πιο!! Ρ!ο!πο Ι! ο Α!!`οπιεο Π

εονπο!ι! π!! Α!·οοοπιο (Μ), !πι οπιι!π:ο ο! Ρ!εοιι!, ιιο!ιι!πιο ο!

Πο!ιονοε!, πιιο. ε! πιιο!ι!οπιπιο !ιιπ!!πιο!ιπ!ο!ι!ο; πιοπι ε! !οεο!!ι

π!οππι!!ιοπο π!ο! πιπ!!ιι! ππ!ιοπιπ!ο οποιιο πιο!οπι!!, πιο ιπ!!ιοοπο

π!ο! εοοοιιπ!!, ππ!ιο!ιπ!ο !ο !οιιιοεο !ιο!!οπιπ!!ο π!ο!!ο Μο!οπ!ο

πιππιε!πο πια· εοπιιπιπο !ο 1οπ!!!!ιο πι!εοπιο. Μ. ε!ιο !οπ!ο, ο !ο

.οοο οπιι!ο!ι!ο νοπεο !! οοππιιι!ιο ι!! Ρ!εο πιοπι νοπιπιο οποιοι

π!οπιο ππ!ιο!!ο !ο!ο!ο εοοπι1!!!ο. !.ο οποιο !ο ροοο 0ο! !288

!!·ο ! ν!πιο!!οπ!, α! ! ν!!ι!!, ιιο!!ο !πιπο!ο !ιι πιο!!!ι!!ο επιο

ο!ο!πιιοιι!ο, ο!ιο !! ποππο!ο π!! Απ!ιοποο (!!!ο!·!οπιο Π) ιιοιι !πι

ππ!ι!ο!οπο!ι!ιο πιοπι !ο οπιιι! ! ί!ιοιιονοε!, ο πο!ιπ!ο!·ο!ι!ιο !οπο

π!ο!ι!πο εο! οιιπι! ! !!ιοππ!ι! !!ι!!!, !ο οοε!ο!!ο ο !ο !οπο !!ο!

ποοπιο π!! (!οππ!!οπ!, ο π!ο! ποππιιο π!! Ι.ο(ποπ!οπο, ο!ιο !πι ππιιοο!!

οοοοπ!!! πιιο!ο!ιο!ιπο!! οεε! ε! 1'οοοοιιο πια!οπο π!ει! Ρ!εοιι! (Μ).

Ε !ο πιπονο πιιιπ !!·οπιπιο 1ο ππ!!οππο ιιιοεεο !πι $οππ!οπππιο π!ο!

οο!πι!ι!ιο π!! Ρ!εο ο! οοο!! ί!!ιοποππ!οεο!ι! θι!ιο!ίο ο Ι.ο!!ο.

! ππ!ιο!!, π!οπιο !`οι·π!!ι!!ο !ιοο!ε!οπιο π!ο! πιο!!πο !οπο ( !! Η»

!ιιοεο ω!!!ο Πππο!!!ιο) ε! οποπιο εο!!ονο!! ο ιπο!ιπ!!οοπ!ο, ο

!”οοοο!ιο πιο!! 1ο οπιιι! ιιιοπον!ο!!οε! πιι·οππποεε! πιο!Γ!εο!ο. Ροπ

ο!ιο !ιιιο !ο! ππιιοππο, εο!ι!ιοπιο ίοεεο ε!ο!ο ο!!!π!ο!ο π!ο!!ο

ποπι!!!ι!ι!!οο ο !.ιιπιο )!!!!οιι!, 1!! πιοπο !ιιοπιοοο!ο!ο πιπ!πιο!πιο!

ιιιο!!!πι ω! οοπιε!ο!!ο, ο οοπι ο!! ο!!ι!! π!ο! ο!!!!ι!πιο π!! Απ

!ιοποο, ο π!ο !ιι! οο!ιπ!ο!!ο ο ιο! ί!ιιο, ο!ιο π!π!!ιεεο ο!!”!ιιι

πιο!οιιιο !! οοιι!ο !.ο!!ο ροοο !!ι!ιοιιο! πιιοεεο !πι !!!ιοπ!!ι π!ο!

θοπιονοε!, ο !ο!εο ο! οο!ι!ο ί!!!ιο!!ο ππιἱεοπο!ιιοπι!ο !ο ν!!ο(15).

πιο ιιι!!ιοπο Γ!! !ο !!ιπ!!πιοπιπ!ο!ιιο, οοο πι!!! ί)!ι!οπιο ο !!!!ονο!ιπι!.

!!ο!!ο ο ε!ιοοοεεοπο τ!! Μοπ!οπιο Π, οονοππι!ι πι!! ε!ο!! πιο

!οππι!. Ιππιπιοποοο!ιο πιο!!ο !ποπιπ!ιο οοιινο!ι!ι!ο πιο! 1299 !πο

!ο ποπιιι!ι!ι!!ο!ιο π!! (!οπιονο ο π!! Νεο, ιιοιι ο πι!!! ππ!ιοε!'ιι!

!!πιιο, ο!ιο ο! ο!ι!ι!!ο!ι!, ο πιπο!ιιο!!ο ο π!! !ιι! πιοπιιο !'οεεοπ

νοπιιο π!ο!!ο ροοο οο!ιο!ι!!ιεο π!!οοἱ οιιπι! οπου!! , ο ! !ι!ιον!

πιο!!! ο!ιο ι!! πιποεοιι!ο ε! ε!ο!ι!!!νοιιο, !ιιο ο οπο!! πιιο!!οε!πιιο

ο!ιο οοοοπΙοπιπ!ο ο ππι!ο!!ο !ποο!ιο, !ο 1!ππιιο ο !ο πο!!!!πιο

πιο!! ο!!ο εοπιοπο!ο !ιι 1'οοο!ο ο! απο οοπιι!ιπι! !!!ιοπ! π!! (!ιο

!ιονο, ο π!! Βοεεο!·! (ω).

Μο π!! Π!ι!οπιο π!! Απ!ιοποο, π!ο! απο 1!ε!!πι Μοπ!ο!ιο ΠΙ,

ο οοο!! οπι!!ιιοε!, ο εοπι!οπι!! !οπο ειιπιοοεεοπ!, ο! !οοο!ιοπ!ι

πιοπ!οπο πι!!! οοοο!ιο!οπιιοιι!ο πιο! π!!εοοπποπο !ππιοιι!ιιιιοπι!! π!ο!

(10) να!. !ιι Οοο!. πι.° ιπον!!·. ο!!ο!ο ππ!ι! ονοπι!!.

(11) νοπ!.!πι1'π.!ι!ι>!.οιπ π: (Μπιτ. ιι.° ΟΠ!. πιο8. 380. ο επι8.

(πο) να!. !πι!”π. (Μπι. πιο ΧΧΧΙΧ.πιο;.440 πιο!. (1).

(13) να!. !ιι!'π. !ιιι>!.οιπ. ιι οποπ. ιι.° (1Χν!°.ο ΟΧΙ!!! ποιο. 895 ο 300.

(Μ) να!. !πι!!·. Ιιπ!>π.οιι. π! Πιο!. πι.° ΟΧΧν °'. πιο8.418. 415. 416.

(!5) νοπ!.!πι!”π. Ο.ιιι·π. πι" ΟΧΧΧν!. πιοπι.454 πιο!. (ε).

(16) νοπ!.!πι!'π. !!πιιπ.οιι.πι Π.ιιι·π.ιι.° (1Χ!.!!!. οπο!! ".πιοππ.462. Μ!

Ρ. Ο. Ν. ποδι.

Ρ. Π. Ν. πω.

Ρ.Ο. Ν. "π...

Ρ. (Σ. Ν. πο” -

πιο!»

Ρ. Ο. Ν. Μ”.

Ρ.(!. Ν. πο!»

Ρ. Ο. Ν. πο”.
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Ρ.Ο.Ν. τοσο-τιοε.

Ε. (Ξ. Π. πι!).

Π'. Π. Ν. !ο!!.

Ρ. Ο. Ν. πιο.

Ε. Ε.!!. το” !ο56.

Ρ. Ε. Ν. !:56.

ΜΒ!). το".

Ρ.Ε.!ν.!οι ι-!ο!Ει.

εοοσ!σ τιν. Οτο, σοο!!οοο!!!!ο οο!!'οεοο!ο !!ο! !!!ρ!σ!!ι!, ο

!!ο!!ο οο!!ο σο! εοσσ!σ τοι, ιιστοτοοισ σο!οροο!!!οεοοιοοτο

! το!!! ριιτ!!σο!οτ! !!! σ!οεοοο σιο!!!!:!! !!ο! !ιοοτττσ ο!οι!!!!!τι

διο!!! !ο τ!σοο!ο ρο!! ονοτ τορρσττσ ο!!ο ει!!! ν!το ρ!!!!!!!!σο

ο ρτ!ν!!το, ο ρ!!! εροσ!ο!ο!οοτο ο! τοττο!!οοοτσ σ!ν!!ο ο ρσ

!!!!σσ !!ο!!`!εσ!ο. Ε οσιο!!ιο!οο!!σ !!ο Ποι!!!ο!!!!σ Ι !οοτσ!ιοεο

!!! !!!!!ε!ιο, οεοτροτστο !!ο! τοΒοσ Οοο!!!!τ!τοοσ, ο!!!!!οο!σ

!'οττοετο!!σοο σο!ιτο!ορσττιιιοο τ!! ρο!!!! Ιοοσσοοισ !!!, ο!!ο

!σ οοοσε!! !!! !οσ!το εσο!!οτοτο!ιο (τ). Βο!!!!οοο !ο !!ιο!!οε!ο!ο

οσο ε!οοο εροο!ο!ιοοοτο !ο!!!!ιοτο, ροτο ροτ!! οεεο! ρτο!!ο

!!!!ο , ο!!ο ρτ!οο!ρο!! Π!! οεεο !σεεοω !!! οεοτροι!σοο !!ο!

ο!ο!!!σοτσ !!! Ποο!!!ιτ!, το !ι!νοε!οοο !!! ιτοο!!σ !!! Ατ!!στοο,

το ροτεοσιιι!σο! σσοττο Γοτσ!νοεσονο !!! !ιοοετο ρτσν!οσ!τι,

το οο!!ο !οοοετοσεο ι!! οοο !!! !ο! Πο!!ο οσο !!οσοο !!!

Βοεεσ(ετ), ο το ρτο!!!ιιτο τ“στεο !!!οο!ττ!οιο, οοο σο! σο!!

εσ!!οσ!!ονο !σ εσ!σ!!!!!οοοτσ !!ο! εοσ οο!!ο σσιι!οτιο!ο οσο

!ο !!ο!!ο !!ο! σσοτο Πιο!!!σοο, εοττσ Γο!!οΒοτσ ρτοτοετσ ι!`!!ο- .

ρο!!!!οοοτσ σοοσο!οσ (δ). Π! Τοτοο!!στ!ο, ο!!ο το ρτοτοτ!!!

ιοοοτο εοσσο!!σ !οοτ!τσ !!! Βοοοι!οττο !!! Ποο!!οτ!, ο!!!!!ο!ιισ

!!ι !!σοο!!οοο ο!ορ!!εε!!οο !!ο!!ο Πειτε!!! !ο!!!! ο! ρτορτ!σ

!!ο!!ο $ο!οσσ!σ !!! !.οσσο, Μοτο ερσεσ !!! οο'Α!!ο!οε!ο,

!!!νοτεο !!ο!!ο Τιιττ!τοοο; !!σσοοιοοτσ !!οροττοοτο, ο!!ο σ! !!ο

οο!ο!!!ο το !οο!οστ!ο !!! !οο!τ! !οσ,ο!!!, ο!!ο !!!οεττοοο !οο

τ!σο οοσοτοΠο ο τσρσΒτοΠο εοτ!!ο (ο). Π! ()!!!οοο, !!ο!!ο εοο

οττ!ιιοοιο οσο !!! !ο!ο!!;!!ο !οο8οοτ!ι!ο !!ο! !!ο Ποτ!!! !!! Ατ

!!στοο, !!ο! εοσ τοετοιοοοτσ, !!ο!!ο εοο ο!!!ο!ο!ο στ!”οοε!νο ο

!!!τοοε!νο σο! σσιοοοο !!! Ποοσνο, ο !!ο!!ο εο!! !!ισττο ντο

!οοτο ο !!!!εοτονο!ο ροτ!ο!οοισ ρ!!! εσρτο. Ε !!! Β!οο!!!ο, ο

(!ο!!!!ο!τοσ !!! !ο! σο!!!ο!; !!! (!οο!!ο!ιοσ εροσ!ο!!οοοτο, ο!!ο

το !! τοτισ !!! το! οσιοο, !! !!οο!ο τοσσσ!εο !!! οτο!!!το !ο

το!!σο !!ο! τοΒοσ Ποο!!οτ!τοοσ, ο !ο ττο!!ιοο!!σ εοοιο ττοττσ

ο!!ο τορο!!!!!!σο 8οοσνοεο, οσο ο!!!!!οοιο, σ!ττο !ιοοε!ο,

!ιστ!!!ο !οοει!!στ!, ο!!ο σο !!!οεττ!οσ ρ!!! ι!ιορ!οιοοοτο !!!

ν!το.

!!ο! ι·ο!ισ!! Τοττ!τοο! εο!!σ ρ!!! σσρ!σεο, ο ρ!!! ρτοσ!εο

!ο οιο!οστ!ο. Εσιο!το !! σο! εοσ Πο!!σ !!!οτ!!!οσ τ!οοσν!!

οο! ρτ!οσ!ρ!σ !!! σοοετσ εοσο!σ ! ρο!!! !!! οιο!σ!ι!ο, ο !!!

σ!ττο!!!ιιοο!.ο !!ο !ι!! εττοττ! οο! εοσσ!σ ρτοοο!!οοτο σο! σσ

ιοοιιο !!! (!οοονο. !.'οττσ ο!!ο !! σσοτ!οοο, οο! !!οο!ο Πεο

τοοσ Αοεο!!!σ Ποοτοσσ σ Ποοτσσ !οττοτο !!ο! σοοεσ!! !!!

Εοιιονο, ο Ο!!οττο $ρ!οσ!ο ο!!ι!!οεσ!οτστο !!ο! το !!! Τσττοε,

ο οστονσ!ο ροτ !ο !οσ!το οστ!ι!ο ο!!ο σ! !!ο εοτ!!οτσ. Ο!!

!!!!!ιονοε! Εσιο!το !!! τοοοτο οσιοο σ!!το!!!οσ Βοοσνοεο !ο

οοοοο οο!!ο!το ευ ! !!οο! !οι!οο!!!!! , εοοιο ροτ ο!ττσ οε

εοτο οεττοττσ οι! ο!!!τοτο !ο Ποοσνο; ρτσοιοττονο !!! εροο

οοτο οοοοο!!οο!ιτο !ο !!ο!!ο σ!ττο !!το νοο!!!ο!!ο, ο !!! ο!ο

τοτο !!! σσιιτρορτιο, ο το ο!ττο!!!οοοιο ο! τ!οοσνοτε! !!! ο!!ο!

σσοεσ!οτσ; οσσστ!!ονο ο! θιοοσνοε! οοιρ!ο !!!!οττ!! !!! οοτο

!!ιοτσ!σ, οεοο!!σοο !!ο οοο! !!οι!ο, ο !!!!οτο οεττοι!σοο !!ο!

εο!ο !!!!! εοο! ετοτ!; ρω!οοττονο·οοοστο !!! οσο οσσοτ!!οτο

εσ!ο!8!!οοτ! τ'ονστ! ο! Ρ!εοο!, οο!! !!! οσο !!σσσο!!οτ!! οο!

ρτορτ!σ τοΒοσ; σον!! Π!!οιιιο !!! οσο τ!τοοοτο το εοετοοιο

!!ο! θοοσνοε! !!ιοττ!, ο !ιοο!τοΒοτ! σο! εοσ! !!οο!!ο!!; ο

σσιισο!!ονο !οτο !!! !“οσσ!το !!! τοοοτο ετο!!!!!!ιοοτο σο! το!,τοσ

Τοττ!τοοο σσοεο!! εροο!ο!! ροτ 8!ο!!!σοτο, ο εοο!οο!!οτο

!!ο!!ο !οτο !!!!. εο!νσ ο!!ο οο!!ο σοοτοεο ττο $οτ!!! ο (!ο

(ι) νοι!.!!!!τ.Βο!!·τ. ιι.ο Ι.ρο8.803 !ιστ.(8).

το) νοι!. !!!!'τ. Μ”. τι." Χ. τιοε. 3!!! οστ. (Π).

(3) νοι!.!ο!'τ.τΖητ.!!.° ΧΧν.ρο8.8!0.

τι!) νο!!. !!!!”τ. !!!ο!ο.. ο (των. !ι.° ΧΕ!!1°.ρε8.834.

οονοε!, !!ο!!ο τιοε!!! ι!ονοεεοτο οσοσεσοτο ! σσοεο!! ει!!!!!οττ!,

ο ! ρίο!!ιοί !!! Τσττοε. Ε !!!!! εοσ οο.!ιτο !! σοοιοοο !!! θο

οσνο ρτσ!!ιοττοο ο τ!σοο!ο ο!οτσ ο τονστο, το 8οοτοοτ!ο!ο,

ο ! !!τ!ττ! τοττ! !!ονιιτ! ο! σ!ττο!!!ο! 8οοονοε!; σ!!!!!!,<τιονοε!

!!! οσο Πιτ ροσο σο'Ρ!εοο! εστι!!! !! !!! !ο! σοιιεοοεσ, ο ε!

ρω!!'οτ!νο !!! εσοιο!!ο!εττοτο!! ο!!ο! οτ! οτ!οοτ! ροτ !ο σσο

!ιο!ετο !!! !!οο!!ο ροττο !!ο! ο!ο!!!σοτσ !!! Ατ!!οτοο, ο!!'οτο

!!!ο!ο ρσεεο!!οτο !!ο Ποσο!! !!! Βοεεσ, οι! οι!οο!!!σ !!! ο!ττ!

οι!ιοτο!!! !!ο!!'!εσ!ο, ετ!ρο!οο!!σ !ο ροτ! τοο!ρσ !! σοο!ροοεο

ο!!ο ροτσ!!! οντο!!!!ο !!σνοτο !!οττ!!!ε! !!ο!!ο ρτσν!οσ!ο σσο

!ιο!ετοτο (δ). Ι! ροττο τ!8οοτ!!οοτο ! Ρ!ειιο! το !οο!ο!οοτο σε

εοτνοτσ σο! Πιοοονοε!. Ττον!οο!σ !οτο!!! , ο!!ο ! !οτο ο!!!

!!οεσ!οτστ!, !οτοτνοοοτ! οο! !2!! ο! σσοο!ετστσ τοοοτο !!ι

!.οτοτοοσ !!ο ρορο Οοστ!σ ΙΙΙ, ρτστοετοωοσ εο!οοοο!οοοτο

!!! οσο νσ!οτ !οτο οσ`Ρ!εοο! !!! ροσο ρτσ!οοεειι, ο ρτοο!!

τοτο σο! ΡσιιτοΠσο, εο οσο ν! τ“σεεοτσ ροτ σσ!ορτοε! !! το

8σ!σ !!! Τσττοε σο! !!! !!!! Πο!!σ; ο ττσν!!!!οσ οι!οο!!!σ ο!!ο

το !οτο !!σ!οοο!!ο Π! οσσσ!το, ο τοσο ροττο εοετοοι!ο!ο !!ο!

!'οττσ !!! σσοοστ!!!ο (Π). Ε!! ετοεεο σσονοοι!οο! τοτσιισ τ!

ροτοτο, ο ετ!ρο!οτο ο !!τον! !οτοτνο!!! !!! το!!!ρσ !!ο !!!οτ!!ιοσ

Π, ο !!ο Βτιτ!εσοο ΙΙΙ, !!ο!!ο !! ρτ!οισ, ο !ι!ρστο !! εοοσο!!σ

!!ο! εο!!!!οττσ (Σοο!!το. Α!!ο σσονοοι!σοο ετ!ρο!!!το !!ο !!!ο

τ!οοσ !οτοτνοοοοω !!ο!!'οο !!ττοτο ! εοο! Πε!! , ο ! ρ!!! εττοττ!

εοσ! οσο8!οοτ!, ο!!”οτοοσ οιοττοο!! !!ο! ι·οοοσ, ο !!ο!!' ο!ττσ

σοοτο Ρ!οτω !ΤΟτ!ο !οττοτο !!ο!!ο τοριι!!!!!!σο 8οοσνοεο(7).

Α σοο!!σ. ετ!ρο!οτο !!ο Βοτ!εσοο, σ!ι'οτο οοοστ ιο!οστοοοο,

!ιιτοτνοοοοτσ !! !!! !ο! τοτστο Αττοσσσ !!ο Εστω (Θ), ο !

!!! το! ιοοιὅο!σι·!, ο!!ο τστ!οον!!οσ !! σοοε!ο!!σ !!! το8ροοιο,

ο ρτοετονοοσ !! !οτο σσοεοοεσ οο!! οοο!!οο! σ!!' ο! ε! οε

εο!οονο νοτεσ !! σσιοοοο !!! Ποοονο οο!!ο ροτεσοο. !!ο!

εοσ !οττοτο Ν!σσ!!! Βρ!οσΙο (θ). - !!!!ο!!!ο, εοσοο!!οτο ροτ

τοοοτο !!! Α!!ο!οε!ο ο! εοσ σσοοοτσ Βοτ!εσοο !!!, τοσο οσο!

ρτσ!!!οεεσ σο! Ι.οΒοτσ Ρσοτ!Πσ!ο !!! τοττο !ο εοο !ιοοετ!οο!

σο! τοοσ!σ !!! Ατ!!στοο, ο !ιο!ο!!! εττ!οεο οσο !ο! ροτ!! !!!

οο!!ο!!!ο, ο !!! τοσ!ρτσσ!!ο σσοσοεε!οο! (το). Ε οο! τοοιρσ

οιο!!σε!ιοσ, ροτ ιοοοτο !!ο'εοο! ρτσσοτοτοτ!, !οτοτνοοοο ο!!ο.

ο!οι!σοο !!οο!! οτ!!!ττ!, ο ο!!ο σσοσ!οε!σοο !!ο!!ο ροσο τ!!!

! σσοτ! !!! Βσ!!;!ιοτ!, !!! !)σοστο!!σσ, ο !!ο!!ο τ!!ιοτοτ!!οεσο,

το τορο!!!!!!σο, ο !ι!σ!τ! ε!Βοστ! !!ο! οσοτο!!ο !!! Ρ!εο, ο

νοτ!ο τορο!!!!!!σ!!ο, ο σσο!οο!τ!!. !!ο!!ο Τσεσοοο θ!). - Ι.ο

ρτ!ο!σο!ο !!! Εοιο ε!ο!!!σο !!! Τσττοε, ο το !!! Βοτ!!οΒοο,

το !οττοτο !!ο! !!! !ιι! ρο!!το Εο!!οτ!οσ !! !!οροτοτστο ο!

Μσ!!οοοε!, ο ο! Βο!σειιοε!, ο !! !!!) το! τοετοι!ιοοτσ, ο!!ο

σ!!!οο!!! ο εοσοο!!οττ!!! οο! !!σ!ο!ο!! !!ο!!'!εσ!ο ! εοσ! ο!ρστ!,

Πρ!! !!! Ε!οοο, ο !!ο! σσοτο Ποο!τσ (Π), σ!!!ο!!σοσ !ο οο!!ο

!!ο! το!!! ροτ!!οσ!οτ! ορροττο!ιοο!! ο! τοοσ!! !!ο! το!τοσ Τοτ

ι·!το!ισ.

(ε) νοι!.!οττ. ι!!ι>!.σ!!.!! Ω!!!·τ.!ι.° ΧΧΧΙ'.!!!!8.39τ!.

(θ) νο!!. !ο!`τ. τ!!!!!.οιι. τ! Οοο!. τω! !!!!!!ν!!! '. με. 839.

(7) νο!!.!ο!τ.1!!!>!.σιιι. ι! Πιο!. ο.° ΧΙ.Ιν τ.ρ!!ε. 83°7.

(8) Βοτ!εσοο Ι!Ι.!!!σ!ι!οτο οο! ρτ!οο!ρ!ο !!ο!!°ιιττσ, στι!! ι!ον!οοο !!!!!!

οοιινοοι!οοο, !!ιοττ!, οο!ο!!!ο ο! !ιοοτστ!τιιτο .-Ιτεστ·Ιτί !!ο Εστω τοτστο

στο!! το!ο!! ιισ.τ!!!!, ο! !!ο!!ο!!! οι! Μοτο. Εστω οοο!!οο !!ο ο!ττσ ο

εο!!ιρ!ο !!! Ω!ι!!!!σι !!! ο!ττσ οσιοο !!σο!!! οοτο!! ρ!!! εσρτο (ροε.992.

οστ. (8) ). Ω!ὸ νοσ! ο!!ο, ο!!ο !!!οοττο Βοτ!εοοο το!;τιονο, Ατ2σσοσ

!!ο 8οττο εσνοτοον!! ροτ !ο!, ο !ο ι!! το! ιισ!!!ο.~Ρστο ιτσνοτοονο

οοοστ σε!! Ιιοπορ!!ιοττο ο! σιτοτσι·ττοτο ΜΜΜ!!! !!ο!!ο ετοεεσ Βοτ!εσοο.

!οτο.

(θ) νοι!. !ο!!. Β!τ!.ο!!ι. ο 0.!!!τ.!ι.° ΜΡ. μη!. 843.

(Μ) να!. !ο!'τ. Οοο!. !.!!ιν. τον. με. 860.

τι!) νοι!. !ο!'τ.ΩΔ!!·τ.!ι.° Ι.Χν!!Ι. Ι.ΧΧνΙΙΙ.ρο8.359. 858.

(Η) νοι!.!οττ. Ι!!υ!.σοι. ο Οοο!. !ι.° ΜΟΟΝ. Ι..ΧΧΧΙΙ. ΟΧ.ροτι. 360.

Ε!!!. 388.

Ρ. Ε.. Π. του).

Ρ.Ω.Π. το”

ο !ο!!.

Ρ.(..Π. !ο37.

Ε. Ο. Ν. το”.

Ρ.(!.Ντ !οτο.

!!.σ.!!. τομ.
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ΗΕ. Ν. πώ).

Ρ.Ι:.Ν.π18.(. .

Ρ. (Σ_ Ν. ιε80.

ι>. ε. π; πω).

Ρ. Ο.. Ν. Η0.ἶ.

Ρ.(Ι.Ν. πεππ

ΕΟ Ν. πεπε.

Ι230. πι!).

Ρ.Γ..Ν. ιει5.

πιώ. Με.

Ρ.Ο.Ν. ιιιο.

Ρ. (Ι. Ν. ιπιιι.

ΝιιΙΙε ἀἱ ρεπΙἱεοΙειε οἱ Ιιε εοιιεειινεΙο ΙΙἱεΙετἱε πἱ8ιιειἀε

εἱ ι·εεεΙΙ ἀἱ (ΙεΙΙιιιε,.εἀ εΙ Με: ιεεἔἱιιιειιΙε ππε! εὶιιἀἱεειε

ιιεΙΙε εεεειιἀε πιιείε ἀεὶ εεεεΙο ιπιιι. Με ἀεὶ ιε8οΙἱ ώ Απε

Ιιει·εε, εΙΙι·ε Ι'επε ἀἱ εειπιριειιιεεεε εώ ρεεε ιτε Ρὶεὶτ0 ΙΙ

ε ΙΙΙιεΙἀε, ἀὶ ειὶἱ εΙιΙιἱεὶιιε Ιεεπε (ενεΙΙετε,ειΙε εεπιεεπἀὶε

ειιἱ Ισ εΙεεεε Πειτε εἀἀὶνειιἱιε εε' εεπιιιιπιἱ , ε'Θεεπι νειἱἱ

ἀἱιιεεΙἱ· ώ Τεεεειιε, ε ἀἱ Ρἱεε ω. ὶπονὶειππο ΜΝΉΜΗ). Π.

εΙιε ιιεΙ ἀεεΙὶπιει·ε ώ ειιεεπο εεεεΙο ιε(;ιιενε ιιεΙ ειιιιιιεετε

εεε εεεεΙιιΙε ροΙειιιε; εΙιε τἱεεπεε Ιε!πει·ε ἀε Ρἱετιε πε

ἀἱ Απεεεπιε ρειι Ιε ιεεἱἱὶιιιἱειιε ώ ἀιιε ΒεΙεε εεΙεΙεππε

ιιιεἀεὶεἀεὶ Ρὶεειιἱ πιεΙ (ποΙΐο ἀἱ ΠεἔΙἱει·ἱ ω; ε εεε ἀεἱἱε

εΕεεεο εενιεπιο, ε ἀεὶ ώ Ιιιἱ ειιεεεεεειε ΑΙΙειιεε ιἱεενεε

ειπε ρι·εΙΙ"ει·τε ώ ειιιἱεἱτἱε,.εἀ ειι επιιΙιεεεὶεΙεπε εΙιεεἱεΙε

πιει ιιιειιἱΓεεπει8Ιἱ ἱ Ιοι·ε ὶπιΙεπιἀἱιπιειιΙἱ ειιΙ ΙιεΙιεΙε ἀἱ εΙ

Ιεειιιε, εΙι`εεεἱ Ιππιεππιενειιο,ε ερειενειιε εὶπὶ0Βειε ἱιὶεἱειιιε(3Ι.

Η ιιιειιιιιε Μειἱειιο ΙΙ ι·εεπιενε εενιειιειιιειιπε· ὶιι.Αι·Ιιοι·εε,

Ιιενἱειιιε ΒἱιΒΙἱεΙιιιΙπιο, ΙἱεΙἱε ἀἱ θπι8ΙἱεΙιιιε εειιΙε ἀἱ Πε.

ιιτεὶε ρι·ειΙεεεεεετε πΙεΙΙο εΙεεεε Μειἱεπιο. ππιεπιει· Με ιιπἱ

νετε ἱιι '.Ι'εεεεπιε, ε πἱεειἀειε, ειιεεὶ ε ΙἱΙεΙε ἀἱ εεει·επι2ε,

Ιε ειιεΙὶΙε ώ ειιιιιιειι ώ ΑτΙιοιεε (ζει ερεΙΙεπε. ππιε ρὶὶι

νεπεπιπειι€ε ιιειιι·ρεΙε ἀεὶ ἀἱ Ιιιἱ .8ειιἱΙει·ε Μ).

'Πε ὶ ΙεΙΙἱ ρετΙἱεεἱει·ἱ ἀεὶ ειυιιιι:ι δεπἀἱ ἀἱ ιμιεεΙο εε

εεΙο πιοιι νε8Ιἱοιιεἱ ρπεΙεπιιιεΙΙειε ειιεΙΙὶ, εΙιε ρι·ενειιο ἱπι

εἱιιΒοΙετ ιιιοεο Ιο επιἱτἱὶο ώ τεΙ-ἱεἱειιε, ἀε.ειιἱ ΙεΙιιιιἱ ἀἱ εεεἱ

εἰ πιιοεἱπειειιο εὶιιεεπεππιειιΙε ειιὶιιιεΙἱ. Ρι·ἱπιιε Με ὶ πιιεἀεεἱππιἱ

εἱ ριεεειιΙε ()επιιὶΙε ΙΙἱἀὶΨΤεπιεε, ἱἱ ιμιεΙε εεε ἔειιει·οεἱὶε

εεεεἱ ιιεεεΙε Γειιἀε ε ἀεΙὸΙε εΙιὶεεε ε ἱἱ ιιιειιἱεΙεπε ἀἱ·

δ. Μειὶε ώ Ριπειιε, ο ει: Ρ.ει.υιιιιιυε (ω, ἀἱ ειιὶ ειιεΙιε εΙ

ρι·εεειιΙε εεΙεπειιο Ιε ι·ενἱιιε , πιιεΙ εειΙιεΙε ἀε πιερεΙἱ ὶιιι

ππιεπιιει·ἱ ἀεΙΙε ρεΙιἱε εΙειὶε, εἀ ὶιιειιι·ειιΙἱ ἀεΙΙε εειἀε ειι

ΙἱεΙιἱτε. Ωιιὶιιἀἱ νειι€οιιο ΠοεΙειιΙἱιιο ΙΙ ἀἱ Αι·Ιιεπεε, ΙεπιπΙε

(Με ἀεΙΙε εΙιἱεε.ε ε ἀεὶ ιιιειιἱεΙει·ε ἀἱ Θ. Μειἱε ώ Βοε.ιιιεειιο ·

ε Βοιν.ιιιεπετι ἀεΙΙ`ει·ἀἱιιε ΒειιεἀἱΙΙἱιιο (σ), ε ὶἱ ἀἱ Ιιιἱ επιε

εεεεει·ε ΡἱεΙπο ΙΙ, εΙιε ρι·οΙ“ιιεε ἱ ειιεἱ ἀοιιἱ εεε νεεΙε Ιει·πε,

ε εστι ρἱπιΒιιἱ ροεεεἀἱπιιειιΙὶ εΙΙε εΙεεεε εΙιὶεεε, ε εὶἱο εΙεεεο

ιπιειιἱεΙειο (Ν. Ε ιιεΙ ιιιεἀεεἱιιιο π·οΙ8επ ἀἱ Ιειιιρἱ εοιιιρειἱ

εεειιε Τοιεοἱοιἱο. ε ΒεπιεἀεΙΙε ἀὶ ΠεΒΙἱειἱ, ριοἀἱεΙιἱ επιεοπ·

εεεἱ ἀὶ Ιειἔἱιἱειιἱ νει·εε Ιε εΙιἱεεε ἀἱ δ. (Ιἱεπἐπὶε ἀἱ ΒιιεΙΙἱ,

ε ἀὶ θ. ΑιιΙἱεεο ώ ΒεΙεἱ (8). Ι)ὶ ειιεεΙἱ τεΒεΙἱ ἱιιιἱΙειοιιε

Ι`εεεπιιρἱε Μειἱε ἀε ΤΙιοιἱ ιιιε1π·οιιε ΤπιιιἱΙειιε, ΙειιἀεΙιἱεε

ἀεΙΙε .Με εΙ1ἱεεε ώ Οιιιιιι:.π ΜΑΝΝ.Ι, ε ώ Οιιιιι:.ι ι>πεειινιει (θ),

ε εΙὶ ειεὶνεεεονὶ ώ ΑτΙιοι·εε Βειιιειἀε, ε Τοηπεἀοπἱε, ὶἱ

ριὶιπιεἀεἱ ιιιιεΙὶ ἀειιὸ εἰ ππιοιιεεἱ ἀἱ Βοιν.ιιιε.πιπτε -Ιε ἀε

εὶιιιε, εΙιε ρετ ἀιἱΙΙο ΒΙἱ ει·ειιε ἀονιιΙε (ω), ε ἱΙ εεεειιἀε

Με εΙ ώ Ιε ἀεὶ ιπιει·ε Ιε ριορπἱε Ιετἔἱιἱειιἱ, ἀοιιειιἀε

εΙὶεερεἀεΙε ἀεὶ ιιεΙΙεἔιΙιιἱ ἀειιειπιἱιιεΙε ώ θ. Πιιοει: Α

πεσει »Άκτιο ὶιι Ρὶεε Ιε εἱιἱεεε ώ 8. Μει·εε ώ Πεοε!ειο,

εο'εειιιρἱ ε νἱΒιιε, ε εστι Ιε Ιει·ι·ε εεΙΙἱνεΙε εἀ ἱπιεοΙΙε εΙΙε

ιιιεἀεεὶιιιε ερρεπ·ΙειιειιΙἱ, Ιε ειιεΙἱ εεὶεΙενειιε ρι·εεεε ἱΙ εσππε

ε τ

(1) νε‹Ι. Ιε ρτεεεἀειιΙε πισω (Η) ειιρι·. ρε8.994.

(ε) νειΙ. ἱιιίι·. Βιι>ιοιπ. π: (Σεπτ. πι.° 0ΧνΙ'. με!. 395.

(3) νεἀ. ἱπιΙι·. Βιι>ι.ειπ. ι: Επι". ιι.° (ΣΧΙΧ '. (Με. 399.

(4) νε‹Ι. ἱιπΓι·. Βιι>ιειπ. ε (μια πι.° ΟΧΧΙΧ. ρε8.440.

(5) νειΙ. ἱιιΓι·. Ι1ιι>ι.οιπ. πι: (Σεπτ. πιο ν. εεε. 307.

(0) νει!. ἱπιΓι·. Βιι>ιοιιπ. π: Ο.ππιτ.ιι.° ΧΧνΙ. εεε. 390.

(7) να!. ἱιιΐιι. Βιπ>ιειιπ. πε 0Αιιτ.ππ." ιιι.νιι.ι.. ε ΜΗ!. (Με. 340. 349.

349.

(8) νε‹Ι. ἱιιὶ`ι·.Βιπ>ι.ειπ. ε (Σεπτ. πι." ΧΧΙΧ'. ΧΧΧ °'. ε ΧΧΧΙΙ°'. [Με.

393. 394. 398. .

(Θ) νει!. ἱπιίπ.Ω.ιιιτ. πι." ΧΧ. ρε8.817.

(ΙΟ) νοἀ ἱιιίι·. 0ιι>π.ειιπ. π: Μπιτ. ιι.° ΧΧνΙΙ. με. 391.

ώ θπἱεἱειιε ιιεΙ Ιει·πἱΙει·Ιο ἀεΙΙε ειπε ώεεεεἱ Απεοπεπιεε (Η). ι>.ειι.ωε..

Νε (πε ὶ ΙιειιεΓεΙΙει·ὶ ἀεΙΙε εΙιἱεεε, ε ἀεὶ Ιιιε8Ιιἱ ρὶἱ ἀεὶ»

Ιιειιε εεεειε εεειἀεΙἱ Ειπε πε ώ Τεπτεε,. ε ώ 03ΙΙΙΙΙ'Ε,

εΙιε ιιεΙΙε ειιεΙἱΙε ώ .Ι.εεεΙε ἱιι ΙΙεΙὶε ἀεΙΙ'Ιιπιρει·εἱετε Ρε

ἀεπἱεο Η εεε ρεἀπε εεεεΙεε εειιε Ιε ειπε ρτε1ειἱειιε , ε

ειιεΙΙε ἀεΙΙῖἱιιιρετο, Ιε ερεἀεΙε ἀεὶ ρενει·ὶ ώ 8. Μεπἱε ώ

8ιειιεω); ε ἱἱ εσππε ΠεεΙἱιιε ἀεὶ εσππε θιιιεΙΙο, εΙιε τπο

νεπιἀεεἱ .ιιεἱ ειποἱ ρεεεεἀὶιιιειιπἱ ώ θετἀεεπιε ἀοπιὸ εἱ Με

ΑεοεΙἱεἱειιἱ ώ 8ἱειιε Ιε εΙιἱεεε ώ δ. ΟεΙειιἱΙιειιο, εειι Ιε

εεε ρειΙὶιιειιιε, ε εεε Ιε ἀεεἱππιε ε Ιιιἱ ερεΙΙειιΙἱ ρευ.ἀιτἱΙἱε

ώ ρε1πεπιεΙε (13).

Ε ροἱεΙιε ὶΙ ἀἱεεοπεο εεἀἀε ειι ΙεΙε ει·8ειιιεεΙσ, πιεπι ειπε

ἱιιιιΙὶΙε πιοΙειε ἱιι ειιεεπε ΙιιοΒο εΙεειιἱ εει ερεεὶεΙὶ, εΙιε

ρι·ενειιε Ιε εεΙΙεεἱΙιιἀἱιιε ἀεἱ Βοιπιειιἱ ΡοπιΙεΙἱεἱ πιεΙ επεν

νεἀεπε εἱ Ιιἱεεἔιιἱ. ερἱτἱΙιιεΙἱ ε ΙειπιιιοπεΙἱ ἀεΙΙε εἱιἱεεε εεπἀε,

ε ἀεἱ Ιοι·ε πιιἱπιἱεὶπὶ, ιιεἱ εεΙἱεΙεπ·ε εΙΙε ἀεπιιειιἀε ώ (Μπι

Ρ.(`.. Ν. πιει.

Η θ. Ν. ..ω

εἱρἱ, ε ώ πιπἱνεΙἱ, ε ιιεἱ ἀἱιἱΒει·ε εειι Ιε εεριεπιπε Ιοτε .

ειιΙει·Πε Ιε ίεεεειιἀε πεΙἱεἱοεε ἀεΙΙ'ἱεεΙε. Με ἱε εεει·Ιε ἀεὶ

ἀεειιιιιειιΙὶ, εΙιε πιε εει·Ιιει·ειιο Ιε ιιιειιιοτἱε, πιεἱ Ιὶ νε(

ώειιιε πεεεΙειε, ε ἀεΙἱιιἱιε, εεεειιἀο ὶ εεεἱ ρειΙἱεεΙετἱ,

ιιιεΙειἱε ώ ιιεπε, ἀ'ἱιιιρεἀἱιιιειιἱὶ ιιιεΙπἱιιιοπιὶεἱὶ, ε ειιεΙιε

-ἀ'ἱιιεεεἱε Με εΙειιιιἱ ἀἱιιεεΙὶ ώ θε8Ιἱειἱ, ε ώ ΑιΙιειεεωΙ:

-Ιἱ νεἀἱειιιο ιἱἀιιπι·ε ε εοιιεειἀἱε νεεεονἱ ε πιιοεεεἱ ΜΙ;

εεεἱΙεπε εΙΙε εεεΙειιτε Ιε νἱι·Ιὶι ερἱεεερεΙε.: ιιεεπε ἱ ιιιετιιὶ

ρἱὶι εεεειιεἱ ε ρἱὶι ρππιἀειιΙὶ, Με Ιε εΙιὶεεε ιιειι ιἱιιιε

ιιεεεει·ο ιιπὶνε ἀεὶ Ιοι·ε ρεεΙοιἱ; εἀ εεεπτει·ε εεΙοπε, εΙιε

(με νἱ εὶ 1ι·ενενειιε εΙ Βενει·ιιο, ώ εεε εΙιΒειιἀοιιετΙε, ε

ώ ιιειι νειιἱι· ιιιειιο ιιιεἱ, πιει· ΙεΙὶεΙιε,· ε ρετ ΙιἱΙιεΙεεὶοιιὶ,

εΙΙ' εἀειιιρἱιπιεεΙο εε' εεειἱ Με ἀενειὶἱωΙ: Ιἱ νεώεππιε

ι·ὶνειιἀὶεεπε εεε ειι·ει·8ἱε ἀεΙΙε ιιειιιρειὶειιἱ ώ ειι ι·ε.8εΙε

Τιιι·ιἱΙειιο Ιε νἱοΙεΙε ἱππιπιιιιπιὶἱε εεεΙεεὶεεΙἱεΙιε (π-τ); ε εε

ειιρειεἱ εειι Με, εεεἱὸ πιιιΙΙε ιιιεπιεΙιἱ εΙΙ' επιεεΙενἱνεπε

ἀὶ νεεεονἱ εειιΙἱ ἀεΙΙε Ιει·ε εεώ, νεεεεΙὶ, ε ρεπεε80ὶΙεὶὶ

ἀεὶ ιιιἱπιὶεΙι·ἱ ώ Εεεε τε ἀἱ ΒεπἀεΒιιε (ω): Ιὶ νεἀἱειιιε

πὶι·οΙἔειεἱ εἀ ιιιιε ἀεὶ ρἱὶι ὶιιεἱειιἱ ιιιεΙποροΙἱΙἱ $ειἀἱ, οιιἀε

ἱπινοεει·ε εεε ριιΙιΙιΙἱοΙιε ρπεεἱ ΒΙὶ εὶπιὶὶ ἀἱνἱιιἱ πιει· Ιε Γε

Ιἱεε πἱιι50ὶὶε ἀἱ ειπε. ιιιιονε ειοεἱεΙε ὶιι Οπὶειπὶε ΜΙ; Ιἱ

νεἀἱειιιε ἱιιὶἱιιε ειιοπεπε ἀἱ ερεεἱεΙε Ιοτε Ιεε;ειΙεπιε ὶπι Βετ

ἀεΒιιε, εἀ ὶπι Ποιεἱεε ιιιιο ἀε8Ιἱ ειεἱνεεεενἱ ἀἱ (Ιε8Ιἱειὶ·,

ε εεεοιιιρεεεειε επι ΙεΙε ἱιιεειἱεε εεε εοΙειιιιε ειιεειπιἱε

ἀεἱΙε νὶπΙΙι ἀἱ ειιεΙ 8ειἀο ριεΙειε (ω).

Μειιιιε ὶ Ρερἱ ριοννεἀεειιο, οτε οοΙ εοπιεἱΒΙἱε, εἀ οτε

εεΙΙ'ειιὶειἱΙε ε πειιΙε επ·ειἱεΙε ιπιεΙειἱε πεΙἱ8ἱεεε , ἱ ιιιοπιεεἱ

ιιειι ρι·εΙει·ιιιεΙιενειιο ἀεὶ Ιει·ε εειιΙε ἀἱ ρποειιπεπεὶ ἱε εἱ

επιι·επε, ε ἱΙ ρεεἱΙἱεο ρεεεεεεε ἀεὶ ιιπεΙΙὶ Ιιιε8ὶιἱ, ε ἀεὶ

ιιιεΙΙΙ. Ιιειιἱ, εΙιε Ιε Με, ε Ιε εειιεπεεἱἱε εειἀε ενεε Με

εΙεπΒἱΙο. ΠειπιεΙἀοΙεεἱ, Πεεεἱιιεεἱ, Β00εἀὶΙΙὶΠὶ, ε νεΙΙοιιι

Ιιτοεειιἱ εΙΙ.επιπιειο ε Ιει·ε νεΙιε, ε ἱπι Φειιιιιἱ ώνειεἱ , ἀεὶ

ροιιΙεΠεἱ Οεοιὶο ΙΙΙ, θπεὸιειἱο ΙΧ, Ιπιιιοεεπιτε ΙΙΙ, ε ΑΙεε

εειιἀι·ε Ν, εε ειἱειιἀὶε ἀεΙΓἱιπιρεπεἱεπε ΟΙΙοιιε Π, εειι

Ιει·ιιιε, ριοὶειἱοιιε, ε ιιιὶνὶΙε(;ὶ πιει· Ιε εΙιἱεεε, ρε'πιιοιιἱεΙει·ἱ,

(Μ) νεἀ. ἱπιίπ. Βιι>ι.επε. π: (Μπιτ. πι.° π.ιν. πιε8.345.'

(Η) νεἀ. ἱιι!π·. 0ιπ>ι.οιπι Ι.ΧΧΙΧ°. μη. 359.

(13) νει! ἱπιίπ.Βιπιι.ειπ. ε £ειτ.ππ.° ΟΝ. με. 384. ·

(Μ) νει!. ἱπιΐπ·. Βιι>ι.οιιπ. π: (Σεπτ. ιι.° νιιι. Χ. ε :αν πι. 309. 310. Μ!).

(15) νεἀ. ἱπιὶπ·. Βιπ>ι.ειπ. Β (Σεπτ. πι." νι. εεε. 308.

(10) νεἀ. ἱπιΙτ.ΟΔππτ.πι.” Η' ε ΧΧΙΙ.ρε8.304.305.3Ι8.

(Π) νεπΙ. ἱπιΙτ. (Σεπτ. πι." ΧΧΙ. (Με. 318.

(18) νεἀ.ἱιιίπ·.Ωεπιτ.ππ.° Ι.ΧΧΧ.ρε8..300.

(10) νικώ ὶπιϊτ._0ππ>π.εππ. ε: 0.ππιτ.πι.° ΧΧΧνΙΙ. Μ. 33!.

(90) νει!. ἱπιίι·. Ι1ππ>ι.εππ.πι Ωεππτ.πι,° Ι.ΧΧΧνΙΙ.ρει;.303.

Ρ.Β. Ν. Με).

Ιλ! |.

Ρ. Ε. Ν. πιώ.

Ρ. Ε. Ν. πιώ.

παπι.

!.Β.Ν. Μ"

Ρ.Ο.Ν. πιώ

Ρ. Ο. Ν. Μη.

Ρ. Β. Ν. πι55.

Ρ. Ο. Ν. πω).

Με. πι”. ι:.3ε.

πι”.



296 Π!δ$ΕΠΤΑΖ!ΟΝΕ

ΗΒΗ. "ΦΣ,

Ρ. ο. Ν. πώς.

Ρ. Ο Ν. !οπο.

ο. ο. π. Με).

ο. ο. π. Πρ.

Ρ.(Σ.Π.ιοιΒ.

ο πο! πι!!! 8οι!ο!ο!ιποπ!ο '! Ιο!!·!!οι·!ο!! !ο!ο ποεοοπ!!ποπ!!

πο!!`!εο!ο θ). Ι.ο πιο88!ο! πο!!ο Φ !ο!! ποεεοπ!π!οπ!! επο!

Ιανο οοπιο ππ!›!›!οο! Ποεε!ποε!; ο πονοοπο οεεο!ο !πο!!ο

π!π8π!, ο !!π!!!ίο!!, πο!ο!!ο,. ο!!!ο Φ εο!ν!!ο ο! .οοε!οπ!ο

ιποπ!ο π! πιο!! ιποποο! , ο!!ο πο!οο!οπο, ο οοπεο!νοο!οπο

π! πιο! ιποπ!ε!ο!!, ο π! !οπ!ο ο!!!οεο,_.οπο!!! οε!ο!οπ!! πο!

εο!ο οπ!!οο 8!ππ!οο!ο Φ '!`ο!!οο ο !.οοππο!ο, ο!οπο πι!!

μονο!! ο !”ονο!ο πο! π!!πο!πο!ο !ποπ!ε!ο!ο Φ Μοπ!ο ποο

ε!πο, !π οι!! !!ε!οπονο !”ο!οο!ο, πο!!'οπππο οοπεο Φ οπο!ο

π!οο!πονο π'ο!ο, οο!πο πο οο!!πο!οπο π!ε!!π!ο !ποπιο!!ο ο!!

οππο!!ε!! πο!!`ο!π!πο (ε). θ!!! ε!οεε! Ιονο!! ο!!οππο!ο πο ποπο

Δ!οεεοππι·ο Π( !ο !οπο!!!!!!οο, ο !! οοπ!!ο!ο Φ 8. !.ο!οποο

Φ θοπονο πο`π!!!!!, !ο !ο!!ο, ο !ο οοοο ο!!ο ποεοοπονοπο

πο! π!ππ!οο!! Φ Πο8!!ο!·! , ο Φ Α!!!ο!οο!8); ο ο.. ππ

ο!!ο Φ !οοοι!οπο πιο ππο π! οποε!ο οοοο!ο !!!ον!ο!πο,

ο!!ο ποπ πω!!! οτοπο ! !›οπ!, ποοπο!! !! οοπ!!ο!ο οοπο

νοοο !πιπ!οιονο, οπ οποιιονο !ο ποπ!!!!ο!ο π!ο!οο!οπο (π). -

Γιο. ε!! οννοπ!πιοπ!! οοο!οε!οο!!ο! Φ οποο!ο !!ππο!!οπιο

ο! ποοπο οππονο!ο!ο !'!π!ο!νοπ!ο ποπ!! ο!ο!νοεοον! Φ

Το!!οε, ο Φ Βοο!!ο!! οοπ οοπο οο!π!πο!! ο!!ο εο!οππο !οπ

ποτ!οπο οπο. οποπο!ο ππονο π! υπίεο!ίουσ·πίο Φ Ρ!εο, !'ο!!ο

πο!!ο οπο!!! πο! εοοο!ο Φ οι!! π!εοο!!!ο!πο (ο), ο !ο Φ

ν!ε!οπο π! ο!ποπο )οο!!·οοο!ιίο πο!!ο ο!ι!!! Φ Βοεεο!! (ο!ο

οο!π!οπιο!ον!π!!οοο!ποο!ο Φ ποπο!ο, ποπο !ο π!ε!!πι!οπο

πο!!'οπ!!οο Το!!οε), !οπο πο!!!ο!ο!νοεοονο Βο!8οπο!!ο (θ). -

!!!ο ο!!! ο!!ο οππο!!!οπο π!!! εοε1οπ!!ο!πιοπιο ο!!ο ε!ο!!ο πο!

πι!!! !ο!!8!οο! Φ οποο!ο !οπ!πο οοπο ! π!οννοπ!πιοπ!! ποπ

!!!!ο!! !ο!ο!!ν! ο!!ο π!!!ποι!ο. επ'π!ο!!οπο!!!! Φ πο!ο!ο!!! , Φ

Το!!οο, ο π! Α!!:›οι·οο, ο ο!!ο !οποποπο ποι·πο!πο πο!!`!εο!ο

οοο0!πο!ο πο!!ο Βοπο Αποε!ο!!οο οο!! ο!ο!νοεοον! Φ Ρ!εο

πο!!ο οπ!!·ο!·ο πο! εοοο!ο π!οοοποπ!ο ω), οοο!ο πο!Γππ οοπ!ο

πι! !ο! π!!ν!!ο8!ο Γοεεο ιποπ!οππω ο !!επο!!ο!ο, ο πο!!”ο!!!ο

οπο!!! ποπ !”οεεο ο!!πεο!ο πο ο!!! π'ο!ο !πνοε!!!ο, ο ποπ

ο!!οοοεεο π!ιπ!ππο!οπο ο ποοπιποπτο ο! Μ!!! οπ!εοοπο!!

πο! !!!ο!ο!! πο!!ο οοπ! εο!πο, οπο πονοοπο !!οοποεοο!!ο ,

ο !!επο!!οι·!ο. Ωπ!ππ! νοΦοιπο θπο!!ο Ι!! εο!!νο!ο ο! οιο

πιο! Φ Το!!οε, ο Φ (!ο!!π!ο, οπο!! ο!ο!νοποον!, νοοοον! ,

ο Φορο!! πο!!'!εο!ο, ο!!!πο!ιο π!·οε!οεοο!ο !! ποοπο οπο!ο

ο !!νοτοποο ο ν!!ο!ο ο!ο!νοεοονο Φ Ρ!οο., οι!! οο!!! , οπ

οοοπιπ!ο πο! οπο! π!οποοοεοο!!, ονοο οοποοππ!ο !! εππποπο

π!!ν!!οπ!ο Φ π!!π!οι!ο, ο Φ !οποι!οπο; οο!!νο!ο οο!οι!π!ο

ο! ο!ο!ο ο ποπο!ο π!εοπο, οοπο !ο.!ππιοπ!ο!ο ο! πιοποε!π!!

!ο οπ!!ο!!ο π!ονο Φ π!οπ!!οι!οπο, ο !ο πονο!!ο. ο!!ο !οτο

πο πονο, οπο!οππο !π !ο! Βιι!εο !! !ονο !πο!!οπο!!Ιο, ο

οο!!νο!ο !π πο!! !οιππο ο (!!οοο!πο ο!ο!νοεοονο Φ Το!!οο,

!! ππο!ο ε! ο!ο οποιπ!!!ο!ο ο!!'ππ!!ο !ο οοποοεο!οπο Φ ιιπ

!ο! π!!ν!!ο(;!ο , πο! οοοο!!ο!!ο οπο !! πιοποο!!πο εο!ο!!!!ο

εοπ1π!ο ο!!οοεο!!!!ο οοπο ! !!!π!!! !οοπο!! πιο οοπο!οπ!

(1) νοπ.!π!!.Βιποπι.π Οοο!. π." Χν!!!. ΧΧΧΙΙΙ. ΧΧΧΙν. Χ!.νΙ.

Ι.ΧΧΧΙΙΙ. ΧΟΙΧ. ποπ. 8!θ. 898. 899. 88!). 86!. 8'Ι8.

(ο) ω! !π!'!. Βιι>ι.ο!!. ο Οοο!. π.° 0ΧΧΧ!ν. ποπ. 447. !!ο πποε!ο

οπ!!οεο ποοπ!ποπ!ο ε! !!οονο, ο!!ο πο! !ο! οοπεο ω!! ο!ποπο ιποπ!

ε!ο!·! Φ 8ο!ποππο ποεο!οπο πο! 1998 ο Το!ππιοεο ποοπο Φ Μοπτο

Βοοε!πο πο! πιοπο Φ !!ο!!! Βο!!ο!οπ!!ποο Φ Λ!!!ποο!ο!ο !ο οοπιιππ

π! ο!οο!πιπο! οπο!ο π'ο!ο, πππ!ο! !ο!οπ!, ο ο!ι!!! Β!·οπ!. Ε! ν! ε!

απο π!ο!!π!ο!ποπ!ο οποο!ο, οπ !π «πο!!ο πο!ι!οπο ν! οοπ!!!!›π!νο

ο!οεοππ !ποπ!ε!ο!ο. .

(8) νοπ !π!”!.Βιι>!.ο!!.π Οοο!. π.° Ι.ΧΧΧ!ν°. πο8.869.

(π) νοπ. !ο!!. Β!ι>ι.οπ. ο Οοο!. π.° Π!!! °. ποπ. 300.

(5) νοπ.!π!'!. !ποποπο Ωω!. π.° ΧΟνΙ.πο8.874.

(ο) ω!. !π!!. Βιι>ι.ο!ι. ο Οοο!. ιισ ΒΧ!!! '. ποπ. 808.

(7) νοπ.οοπ!. ΙΜπ.οπ. π Ω!!πι·.ππι οπο!!! Μ!. ποπιο!! ΟΧ!.Ιν. ο

οπο!!! - π. πο. ππο !κ!π.978 ο οπο.

οοποπ!ο!!ο, ο!!ο !π ππ!!ο οποππο!·ο!!!!ο !`ο!π!πο!!ο οπο ο!!ο

ι·!οπ!ι!οιιο οπ!εοοπο!ο, ο οπο, οοοο!!πο!! ! τω!!! ποε!ππο!!

πο! !ο ν!ε!!ο .πιο Φοοοε!, ο απο ο!!!οεο εο!!οποε!ο ο!!ο

π!!π!οο!ο ο..! !ποποπο Ροπ!!!!ο!ο, !π ποεεππ ο!!!ο !οποπο ο

ο!!οοε!.οπιο, ο εποο!ο!!ποπ!ο !π οοο!οο!ο! πιο. ο!οοοο !.οπο!ο,

!ο οπ!ο!!!Σ ποπ!! ο!ο!νοοοον! Τπ!!!!οπ!, ο ποπ!! Φ!!! νο

εοον! πο!!' !εο!ο ποπ εο!ο!!!!ο πιοποπιο!ο, οπ !ιπποπ!!ο (ω.

Ρο!ὸ, οποιο οοοοπο εοπ!π!ο πο!!ο οοεο ο!!ο εο!!ο!!οοπο

!'!π!ο!οεεο, ο !'οιπ!!!ι!οπο, Η!! ο!ο!νοεοον! Φ Ρ!εο οποο!ο

πω! ο ν!!ο!ο ποπ ο! οοπ!.οππο!ο πο! πιο!!! πιο οοπι!οπ!

οοποπ!ο!ιο, πο! οπο!! ποπο Οπο!!ο ονοο πο!ο οεε!οπτοπιο

ο!!ΐο!ο!νοεοονο π! Το!!οε. !πιπο!ο!οοο!!ο, ποπο ο!οππ! οπο!

ο!οπο !πεο!!ο ν!νο ποο!ο!ο πο! νοεοον! 8ο!Φ οοπ!!ο ! !.ο

πο!! ο Ρ!!πιο!! Ροπ!!Ι!ο!!, ο εποο!ο!πιοπΙο ποοπο Βο!πον!πο

ο!ο!νοεοονο π! Ρ!οο; ο !! ποπτο!!οο (!!οδο!!ο ΙΧ, Μονοπ

ποε! !π Ι!!ο!!, οτο πο!ο!ο, ο νο!οο !οππο! ο!πε!!!!ο ε!

ο!!'ππο , ο!!ο οο!! ο!!!!; πιο ποπ ποπο οεοππ!!!ο, ποτο!ιο

-Βο!πον!πο ε! π!πο!!! πο ποοπο ο!!!ο, ο !οε!!!π!εε! ο Ρ!εο (ο).

Ε ποοο ποπο !ο ε!οεεο Ροπ!ο!!οο !!!ππ!ονο!ο Βο!πον!πο ,

πο!ο!!ο οοπιο επο. εποο!ο!ο !!οοπιο ε! ο!ο !!ο.ο!ο!!ιο ο 8ο!

ποππο πο! οεο!ο!!ο!ν! ε!! υπ!!! πο!!ο. !οποι!οπο οποε!.ο!!οο(ω!;

πο! ο!!ο ε! Η!. !ποπ!!οε!ο, ο!!ο ποπ εοπιο. ι·οο!οπο ! νοεοον!

Βο!π!, ο οποο!ο!π!οπ!ο οπο!!ο π! Το!!οε, ο! πο!ονοπο πο!

!'ο!ο!νοεοονο π!οοπο, ο πο!!ο π!!π!οι!ο ο!!ο ε!! ο!ο ε!ο!ο

οοοο!πο!ο πο!!ο 8. $οπο. Π!! ποοπ!ποπ!ο οεεο! !π!πο!!ο.πιο,

!ο!ο!!νο ο οποο!ο εοποο!!.ο ο! ο !!πιοε!ο πο!!ο !ο!οο!οπο

πιο. πο!!ο ποετοι·ο!ο π! νο!!ο ο!!!οεο ο π!οοοε! πο!!'!εο!ο,

!ο!!!! πο! ποο!!πο!ο (οι π!οοοπ!ο εοοο!ο π. Γοπο!!πο ν!

εοοπ!! (Η). Ρ!ο!ο!!ο π! ()!!!οπο, ο θ!ονοππ! ν!εοοπ!! πιο

!οπο π! Πο!!π!ο, Ε'οπο!!πο !οοοοπ!ο !π πο!!ο ι·ο!οο!οπο

οπο! Θ!! οοο!ποπ!! πο! επο ν!οοο!ο, ο !ο πιοππ!!!οοπιο,

οοπ οι!! !ιι !π!!οπ!οεο, πο! πο!ο !ποπΦο! !οοπο ο!!ο π!

οπο!! π!!!ποι!ο!ο πο!!'ο!ο!νοεοονο Ρ!εοπο πο!!ο πω..! Μπε

πιο!!πο οπο! Βο!ποππο!!!!). ν! ο !οπο !ποπι!οπο πο! ππ

πιο!οεο οο!!οο π! ο!!!ο!!ο!, ο π! !ο!ο!, οπο !ο οοοοιππο

ππο!οπο; ποπ!! ο!ποπιοπ!! οπο. πο!οο, ο!!ο !ο !!οεπο!!ο

ο!!`!εο!ο; πο! πππιο!ο, ο πο!!ο πο!!!ο. πο! !οπιο!ο!!; πο!

νο!! πο!!! Εοοοο!! πο! !!οο!!!ο; ο πο! επο π!!!πο οππ!οπο

οπ ιιπ !οοπο πο!!'οπ!!οο Φοοοε! π! (!!ν!!ο. Νο!!ο Ιο οποε!ο

οοοοπ!!οπιο ονπ!ο πο! !οπο!! Φ Πο!!π!ο, ο π! Α!!›ο!οο;!

οονο!!οπ ο!!πο!! !πν!ο!!π!! πο! εοο!Ιο π! οπο!ο πο! ιπο

ποο!π!!, ο πο! οπο!! Ποο!!πο, ο (!!!ο!ο!πο !οοπο!! πο!!ο

!οπο πο!!ο πο! !οοπο Βοο!!ο!!!οπο: ο !ο ο!!!!οπποο!! π!ον

ν!π!οπ! !”ο!!!!!οο!!, ππ!ο.π!ο !ο επο π!!ποι·ο !π Βο!ποππο.

Νο!!ο ππ!ο !ο οπποε!ι!οπ! πιοεεοπ!! πο! !'οεο!ο!!!ο πο!!ο

οπο !οποποπο π. Ρ!οοπο!ο ο!ο!νοοοονο Φ Το!!οο; !ο ποοπο

οπο ο!!ο!ο ε! οοπ!!›ο!!ονο !!ο !! επππο!!ο οιππιοο π! Α!

!!ο!οο,,ο οπο!!ο Φ Βοεεο!!; ο !'οεεοπ!ο ο!!ο !! π!!ιπο π!

οο!!! ονοο ποπο ο! !οπο οοειο!!ο Φ Ποοοοπο. Νοκ! !ο εοπππο

π! ποπο!ο οπο π!! ποοπο εοπιιπ!π!ε!!ο!ο πο! νοεοον! π!

8πο!!!, π! 8ο!ο!, ο π! Ι)ο!!ο; !ποππ!!!οο !ο !πο!!οιιο πο!

!!!οποο πο!οί!οπο ι·οοο!ο!οο!! .οι ο!ππο!ο π! Α!!›ο!οο, ο πο

!π! !πν!οτο !π ποπο ο! οο!π!πο!ο Οπο!!ποπο !!!οοο!!!, ο!!ο

(8) ω!. !ο!! !ποποπο 0!π·!.ππ!πο!! ΧΙ!Χ!Χ.ΧΙ.. !!!.!. ποπ. 888.

884.

(9) ω!. !ο!!. !ποποπο Ποπ!. πο! Ι.ν.ποπ. 846.

(10) ω!. !π!!. !ποποπο. ο Οοο!. π.° ιν!. ποπ. 846.

(11) νοπ.!πί!. !ποποπο. ο Οοπ1·.π." ΠΠ!. ποπ. 880.

(Η) Ροπο!!πο ν!εοοπτ! πιο!!! πο Νεο πο! 93, ο ο!!!νο !π 8ο!ποππο

πο! 80 !ππ!οο 1968. 8! εοπο!!πο πο!!'!οο!ο ο!!!ο ππο ιποε!, ο ποι·

!!!οπο πο! 18 8!πεπο, !!οο!.!π !π Ρ!εο πο! θ!» πο!!ο ε!οεοο πιοπο.

Ρ. Ο. Ν. ! Μ!!

π. ο. π. πω.

!!!.!). Ν. απ!.
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Ισ ρσΙ Ρ·σρσ σορσ σωρο ‹ΙΙ ΑστΙσσσ ν, ο τΙ1σΙ·Ισοσ Ισσ1σ

οριο ριΙσσ1σ ρστ1ΙοοΙστΙ1ρ, 11ο Ισ οσσΙΙ σοσ ο σοοι·σσ1ο

ορσΙΙσ σΙ ΙΙΙ·σ ο11σσορΙο σ.ρσοσ ρσΙ· 1σ.Ι νΙσροΙο σσΙ τοσσΙ1Ι

σσΙΙσ σσσ σωστο σρΙσοορσΙσ, οριο σ στο οΙΙΙοσσοσσ1σ ορο

ονσο τΙοσηΙσ1ο Ισ ροή σΙσσΙ ρσΙ· Ισ σ1σσοσ σο,78σ11σ.

Μο σΙ οσσσ1σ, ο σΙ οΙ1ι·σ ισσισστΙσ, ορο σσι·νοσο σ ΙΙ

Ισσ11·σι·σ Ισ οσοσ σσοΙσσΙσσ1Ιορσ σσΙΙ'ΙοσΙσ σσΙ 1σΙσρο, σΙ σσΙ

σΙσοσττΙσσιο, . ριο.88Ισι·Ι ρσΙ· ρρισστσ, σ ρσσ ΙρΙροτ1σσισ σορσ

σσσΙΙσ ορο σΙ τΙ1σΙ·Ισοσσο σΙΙσ οοσσ ροΙΙΙΙσρσ ρσσσσ1σ σο'

ρΙσσρΙ, ορσσονσεΙ, ο οσσεσ σσΙΙ'Ισ1Ισσσισ σοοΙσεΙνσ ,σσΙ

σεοΙ .ρι·σ1οσσσ1οσσ Ισ 8στσσερσ, ο ροτ Ισ σΙΙσοσ σσΙ σΙ·Ι11Ι

ο σσΙ ρσσΙ, ορο ΙΙΙ ονοσσο σσοσΙσ1ο1σ, σ νΙ ροσεοσσνοσο.

Αρ1Ιοσ στο Ισ Ιστσ σΙσρΙοιΙσσο σ 1σΙ Ι·Ιοσσι·σο, σσ σρρο

στΙ8Ισσ 1111 σσΙ 1σσιρσ , Ισ σσΙ σοσρΙσσοσι·ο Ισ Ιστο Ιστοσ

ρσΙ· σοοσΙστο σσΙ ρσΙ, σ σσΙΙσ 1σι·1·σ σοι·σσ Ι οσι·οοσρΙ,

οσσ11·ο ΙοσσΙΙ οποσ ρσσσ11σ Ισ οτσοσ Ρορσ Βοσοσσ11σ 1111111.

ΙΙ (;σοστσο,. ρΙ`Ισ1στσσεΙ, Ισ οριρΙιΙσρΙ, σ Ισ εσΙ·ο σσΙ (ρο

σισι σσιΙσσσ.ΙΙ ρσΙ· οσ1ρΙΙστο Ι ρτσρι·ΙΙ σοισΙσΙΙ σοστσρρσΙ·ο

ισστσ1Ι8ΙΙοεσισσσ1ο· οσΙσσ.1σ σρ1σΙσιΙοσσ. ΡσΙ·ορσ Ι (ΙΙσσιοΙ

σι·σσσ τσροΙΙ σΙ ρΙοοσΙΙ σ1σ1Ι, σ ροτ σοοτσσοσι·σ Ισρτσρι·Ισ

οσ1στΙΙ.ρ, ο Ισ ρτσρτΙσ ρο1οιισσ ορρΙσορρσνσσσ σΙ σΙσ1Ι σ

σ1σι·σΙ, Ι σΙσσΙ σρΙαΙσσρσ σωρο σσρ1ρτσ σσΙΙ'σσσ, σ σσΙ

Ι`σΙ1τοσσΙΙσ σσσ τορσρρΙΙορσ (ρΙσσσο, ο ρσιισνσσσ), σ 1σΙ

νσΙ1ο σο.σσ11σρΙρο ΙσεΙσρισ, σσεσσσο σορσ, σο σσσ Ισ

στρΙ1τσ σσσΙσσΙνο, οσσ1Ισ σΙσ1οιΙσ ορο ρΙσ ρι·σρσσσστσνσρο

ΙισΙΙ'οσσοισσσ1ο σορσ. σορσ Ι1σΙΙσσσ σΙ σωρο εσοσΙο, Ε

1Ισιιονο, σ ΡΙσο, ορο @ο ροτ σΙ11·σ οσσοσ ρΙΙΙ οι·σι·Ι σΙ

οσσ1οστΙσοσο ΙΙ ρτΙρΙσ1σ ρσΙΙ1Ιοο, ο οσσιισστσ1οΙο, σ11σι·Ι·ο

Ισσσ νοΙοσΙΙσΙ·Ι ορσΙ σοοσεΙσρσ, σσσ Ισ τΙοστοσνσρσ, ο Ισ

Ισοσσσσ σοσοστσ, ροτ 1Ιι·στσ σσΙΙσ Ισι·σ ρστΙσ Ι (Ιισσιοι 8σι·σΙ,

ρστορσ Ισ 1οΙ σορσ σοιισσρσΙνσσσ Ισ11σσρισ ο 1οπο σσΙ

Ι°ΙσσΙο, σσ σΙ1το σΙΙσ Ι·Ιοορσιισ ορο νΙ σοοσΙο1σνοΙΙο σσΙ

οοισσιστοΙ, ερ ορΙΙΙΙσνσσο σΙ ρι·σσσρΙΙι1Ιο ΙσοτΙ11Ιρισ σσΙ

)Ισσ11σττοσσο. Ι)οΙ ρισσρισσσ1Ι ορο τΙρστ1σσ1ρισ σσΙ ρισ

οσσσρ1σ σσοσΙσ 1111. σο σο Μονο Ισ μονο ρΙσ οοσνΙσοσσ1ο,

ο ρΙρ Ισρ1Ισσοσ. ΙΙΙοΙ1ορΙΙοΙ Ισ1`ο11Ι, οσσ1Ισρσ, ο σσ11σ1ο

εσσΙρτσ σσ Ισ1σι·σοσΙ ρσΙΙ1ΙοΙ, σ οσισισστοΙσΙΙ, Ιστορο Ισ

σισΙοΙιΙσ ο Ισ ΙσρΙΙσ σσΙ θσυσιοΙ σσΙΙ'ΙσσΙσ οσ'ρΙσσρΙ, σ

ρσσονσσΙ, Ι οσοΙΙ σσσ ρ1οσοσνσσο ΙροΙ σΙ σεσΙοσι·στοΙ σσσ

Ισ ρισσοοΙρισ οσσσ1ο ρσ1σσσσ ρισορΙσι·Ι ρΙΙ σσοι·Ι, σ Ι νοσ

1σε8Ι: ισσΙ1σρΙΙοΙ Ισ Ιστο,ΙιΙοσΙ, σσ Ι σσρΙ Ισ11Ι σο οσ1σε1Ι

:σορσ σΙΙσ σσσ ι·σρσρρΙΙορσ, σΙΙσ Ιστο ορΙσοσ, σ οΙ Ιστσ

νοσοσνΙ: ισσΙ1σρΙΙοΙ Ισ Ισροι·σσισ ΙΙΙ θσσονσ. ο σΙ ΡΙεσ ρσΙΙσ

Ιρ1σσ1Ισσ σΙσοστσΙσ ΙσσσΙστΙ: ρΙσΙ1σρΙΙσΙ (;ΙΙ σ11Ι, οσ'ορσΙΙ

ρΙεσσΙ, σ 8σσονσεΙ, στο σΙσσοτσΙ, στο οοσοστσΙ, συσσωρ

ΒΙονοσσ, ο ρσ11σορΙονσρο ρσΙ· Ισ 8σι·σσρσσ Θ). ΙΙ ρΙΙΙ σο

Ισσσο, σ ρΙρ σΙνσΙσσ1ο σΙ οσσε1Ι σ11Ι Γρ οσσΙΙο οσσορΙσσο

οσΙΙ'σσ1οι·Ι1σ σΙ Ρορο ΑΙσσεσσσι·σ ΙΙΙ; ρσΙ· ορστσ σσΙ οστ

σΙσσΙΙ σΙ σ. ίΙσοΙΙΙσ, ο σΙ ε. Ισοι·Ιο οι σοι (απ, ρστσρσ

σροοσσσνσ σσ οριο ρσοσ σσσ σΙ1σσ1ο ο1το11ο,ορσ Ισροσ1σ (δ),

σ σ.ΙΙσ σισσΙσιΙορο σΙ 11ιοΙσ1Ισσσ στοΙνσσοονο σΙ Μορσσισ,

στοΙοσροσΙΙΙστο, σ Ισρσ1ο ΙΙσρστΙσΙσ Ισ Ι1οΙΙο, Ισ οσοΙσ οσσ11ι·ο

(1) νσσ.σσρι·.11ισσσστσιιορσ οσοσι1σσ , με. 1311. 140, σ οσε.

(9) Υσσ.σορι·. 111σοσστ121οσσ "πιο , μη. 179. 173, σ Ισ 111111. ο

11Ι1>1..σ.° 1. 11. 111. 117. 111. 1111. 1111111. 11111. 111.11. 11111111. 11111111.

11101111. 1111111111.1.11ΧΧΥ.1.111111Υ1.1111ν111. 1111. 11111. 1111111. 1111111.

11111111. 1111111. 111111.111111111.111111ν. 11111171. 111111ν111. 01111111. 01111111.

1111111111.σ εσ8.1Ισ. σ 11111..σ 11111111. 11111111. 01111411. 01111111. ρσΒ.

177-78-79. 181. 1112. 901.907.908.997-98. 9131-33-35. 94044. 950. 1254

511. 58. 9150-111-61-65-68-67-68. 970-79-73-75-77-78. ο 9811.

(3) να!. σορσ. 1111·ι.ο1σ. σ 111111. σ.° 11111111. (πιο. 938. σσσ. 11159.

σσσΙ ονειρο ονσο ΙσΙΙΙ1σ, ρσσσρσ σΙ ροσσσεσ Ισ Ισσπο οορισ

ρτσιισ σΙσσΙ οσσοσι·σΙσ Ισ σΙνΙσΙοσσ σσΙΙΙΙσσΙο Ισ σσσ ρσι·1Ι

σρσοΙΙ, ρσΙ· σ11τἰρσρρσ σσσ σΙ ρΙσσσΙ, ο Ι'οΙ1το σΙ σορσ

νσεΙ ω). Ι)ονοσ οσσΙΙ'ο11ο σΙ ρσοο, ρΙ·σρισσσο ο οορσσ11σ

ο 1στΙσΙσσ οσο σεοΙσρσ σ11.ΙνΙ1σ σ οσΙσι·ιΙσ σο. ηρσΙ σσσ

οστσΙσσΙΙ, (ΡΙσρ·ο, σ Βο11τσσσ), Ισσσ1Ι οσ1τσισρΙ σσΙΙσ 5σσσ

Αροσ1σΙἱοσ, σσοστσ 1·Ισσονσ1ο σΙ σοσσσρσΙσ Ισ εσσοσσσΙο; σ

σωστο, ο ρτσοΙσσ ΙΙ σ1·σσο Ισ οορσΙ:ΙσρΙ, ορο ι·Ισσοτσο

Ισσσ Ισ 8σι·σσερσ, Ι στΙ11Ι, ο Ι ρσοσσσΙρισρ1Ι, ορο ΙΙΙ

σνστσρσ Ισ σσσ τσρσρρΙΙορσ, Ισ σσσσ:ΙσρΙσρΙ ορο νΙ σοστ

οΙ1σ.νσσο, Ισ οσΙΙσ11σ, σσ σεσ:ΙσρΙ ορο νΙ Ι'οοσσσο, Ι Ισρ

ροΙΙΙ, σ Ισ οοσνσσιΙσσΙ Ισι·σ σρσοΙσΙΙ οσ'θσοσιο1σσιΙσσοΙΙ,

Ι Ιστσ οτσσΙ1Ι νστσο Βοι·Ισοσσ το σΙ Ατρστσο, σ ΡΙσρ·σ το

σΙ 1ΙσρΙΙοι·Ι, Ισ Ιοτο Ι·σοΙρι·οορσ Ι·ΙσσσπΙσ σΙΙσ ισσ1σσ σ11”σοσ,

σΙ τΙσρσ11ΙνΙ ρι·ΙνΙΙσρΙ, σ οοσοσσεΙοσΙ, ο σΙΙσ Ισρσσ1Ι σσσι·σ,

σσσ Ισ οσσΙΙ, σορσ Ισ σρσοΙσοσ σσρΙσ σΙ άοποίοο!ίσ, σνσσσο

ΙΙσΙσΙεστΙ1σ, σΙΙσριΙσσΙ·Ινσσο οσσ1Ισσσρισσ1ο Ι'ΙσσΙο: σνσσσο

ρΙεο111, ο 8σσονοοΙ ΒΙστσ1ο σοΙσσρσρισσ1σ σΙ σσσσι·νστσ οσσο1σ

ρσοσ: σσσ σΙσσΙ σσρΙ σορσ, εσεσΙ1.σ Ισ πρωτο σσΙ 1οισσοσ

σσ ΙσΙσΙΙοσ Βσι·Ιεοσσ το σε $στσσρσσ, Ι ρΙσσρΙ σΙ στσσο

Ισιρσοσσεσσ1Ι σσΙ σ1οσιο1τσ σΙ ΑΙ·ρσι·σσ; ο Ι ρσσσνσεΙ 81

οΙΙσονοσσ ροτ τΙοσρστσΙ·Ισ σσ ΑρσΙρστοσ, νοσσνσ σΙ Βο

ΙΙσοσο, σΙσ1σ1ο Ισ οΙσ σο ΑΙ1οσοσ το σΙ Ατο·,;οσο οσο σορ

σσροσΙροσ: ΙΙ οσε1σΙΙσ οι 81111111 στο 1σΙ1ο σΙ οσσονσεΙ σο

ΙΙοοσσ Π, σσεΙε1Ι1ο σο' ρΙσσσΙ, σ οσ1σΙσσΙ σσοΙ 1'οσ1οτΙ σ

οσρσσοΙ; ο Ισ σΙ1σοσ, σΙσροστροιΙοσΙ ι·σσΙρτσορσ οσσ1Ι

σσσνσσο, ρσσορσ ρσΙ ρι·Ισ1Ι σοσΙοΙ σσσΙ, σορσ Ισ σοσ

σΙσεΙσσο σσΙΙσ ροσο, Ισ ΙσσσσεΙισσ 1οσσσ σ1ο1σ σσσ νσΙ1σ

ι·Ισσονσ1ο, σ οσσΙσιῇρΙσ1σ σιΙσιισΙσ σσΙ οσοσσσο εσσεσρσΙο

σσσ ΒσΙΙσ ερσοΙσΙσ σσΙ Ρσσ1ο1Ισο “ΠΙσισσσ1σ ΙΙΙ (σ). Β ορο

ισοΙσ 1οσοστο σεοσΙ·νσ1Ι Ι ρο11Ι σΙ σσσ 1οΙ ρσοσ Ισ σΙσισσ1Ι·σ

Ι`στρΙ1τσ1σ οοσΙστΙ1ο ρσΙ ρτρσΙ σρσΙ σΙ οσσο1σ εσοοΙσ σσρ

σ.ρο1Ι ΙΙΙ σ. ΠοΙσσσσ, σ σΙ ΤσΙΙσ1σ, Ι οσσΙΙ σσΙ Ιστο Ισσσ (θ)

ΙΙ Ι·ΙσρΙσσιστοσσ σσ οσοστνορισ, σ88Ισσεσσσοσσ σΙρ·Ι σοσσΙΙΙ,

ορ'στσσο σ1ο1Ι οοσοστσσ1Ι σ οΙστσ1Ι σσΙ Ι·Ι7Ι'› ο 1188. Μο

Ι ρσ11Ι σσονΙ σσσ 1σΙ·σσο ρΙΙι 1σσσΙιρσσ1σ τΙσρσ1Ισ1Ι σσρΙΙ

οσ1ΙσρΙ, εροοΙσΙρισρ1σ σσΙ ρΙσσρΙ, Ι οσοΙΙ ,οσσ1ι·στΙσισσσ1σ

οΙ ρσσονσεΙ, Ισνσι·Ινσρο Ισ ορσΙ 1σισρο Ισ ρστ1Ι σσΙΙ'Ισι

ρσΙ·σ1οΙ·σ Ο11οσσ οσσσ1οσΙοσ1ο σο Ρσρσ Ιρσσοσσιο ΠΙ, ο

σνσοσο σΙ·Ισο1σ σ σΙ ΙσΙ ίσνστσ σρ ροΙσρ1σ ρο.νΙΙΙσ ; ρσΙ·

Ισ ορο ΙΙ Ρσσ1σ1Ιοσ σΙ Ι·ΙνσΙσσ σ Πρωτο Π. σε Τσττσο, σ

ΒΙΙ εοτΙσοσ σΙ 1σσσΙσΙ ορρστσοορΙσ1ο σσσ ΒΙΙ σΙ1Ι·Ι ρτΙροΙρΙ

σσΙΙ'ΙσοΙσ ρσΙ· οοριρσ11στο οιισΙΙσ Ιστοσ σονσΙΙ, σο :σσΙ 1σσ

1σσεστσ σΙ 1σσαρ·σ Ι ΙΙσΙ εστσΙ ω. 11σσ1Ισσστσσο Ισίσ11Ι Ισ

σσσ τσρσρρΙΙσρσ οσ ο11σσσστοΙ ρσΙ· 1στι·σ, ο ροτ ρισι·σ,

οοσοσ Ισ μονο Ισ 1τσεσσ σΙ οΙροσσ σσσΙ οοσορΙσοσ 11ο

Ι οσσεσΙΙ σσΙ (ΙσΙσσρσ σε θσΙιονο, ο ΙοορσσΙΙ σσΙΙ'θτσἰσσ

σο! σκοπο σΙ ΡΙοσ (8), σ Ισ ρσοσ εσΙσσσσιρσσ1σ σοοσ11σ1σ

σΙΙσ σρΙτστσ-σΙ σορσ 1τορσσ σσεΙΙ σΙσρσεοΙσ1οι·Ι σσΙ σσσ

(1ορισρΙ, οσσνσσι11Ι σΙΙσ ρΙ·σσοσιο σΙ Ρσρσ Οροι·Ιο ΙΙΙ. Ισ

1.ο1στοσο, σον'σσΙΙ 1ορσο οσροΙο1οι·ο; ρσΙΙσ οσσΙ ρσοσ, ρσΙ·

Ισσ1οσιο 1σ11σσσ σσΙ ρσσονσε.Ι, ορο Ισ ρορσσσσ οορ1σ σορ

σΙιΙσιισ ΙσσσοΙΙσορΙΙσ σσΙ Ισι·σ σοσσσεο, 1στοσσ σρσοΙσΙΙσσσ1σ

(4) 'πο. 5σρτ.1111>1.ο11. σ 111111. σ." Χ11111 1'. με. 949. σσσ. 1179.

(ο) 11σσ. σορσ. 11ισι.σσα. σ 111111. σρισσ1·Ι 11111 Η 11Υ1 '. 111111111°,

ο1111ν1·. 11110211. 1111111'. [Με. ΜΒ. σ5'7. 2119. 377.

(6) Υσσ. Ισρ·. 1111>ι.οισ. 1: Ποστ. σρισστΙ 1111. 111111. 11131 °. 111' 1'. 1111'.

1111111. ρσ8. 311. 319. 313. 315.

(7) να! Ισ11.1111στ. σο) 1111111. ρσρ. 313.

(8) Υοσ.Ισ1ο.111Μ.ο1σ.ρ 111111. 11." 1111ν111°.°ρσ8. 392.

Ρ. Ο. Ν. πιο!.

Ισσσ.

13.11.11. πω.

13.11.11. πιο.
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ΙΙ. Β.ΙΝΙ. Μη.

Ρ. (δ. Ν. ποιο.

πιο.

Ρ. Ο. Ν. πιο.

Ρ. Ο. Ν. ιο”.

ΙΤ. Π. Ν. πω.

Ρ.0. Π. ω..

Ρ. Ο Ν. ιο”.

Ρ. Ο Ν. .πιο

οοιιιρι·οοι ΟοιιιΙΙο ΙΙ, ο Μοι·ιοιιο ΙΙ. ι·οοοΙΙ οι -'Ι'οι·ποο (η.

Η ποπ ροι·ιοπΙο Ι ρΙοοιιΙ οι ' ειιιοἰοποπο οι οννοπτοο8ιοποι

Ιπ 8οποο,οπο οορι·ο ι Ιοπο οιιιοΙΙ ΒοπονοοΙ, οοιπρπο οπο οο

πο οΙΤοι·ινο ΙΙ οοοιπο, ο οι τοοεοοοι:οι ποι οοπιιπιι οπο νι

ροοεοοονοπο. Ωιιιιιοι ΙΙ νοοΙοιιιο ποι· ιιιοιιο οι Ι.οιιιΙιοι·Ιο,

ο οι ΙΙΙιοΙοο, πιοιιΙοποποΙ ποΙΙο ιιοιιηιοΙο οιΒιιοπΙο οι οοΙ

Ιοπο,' ιιιοΙοποοο ΙοινιοΙΙ ο ΒΙΙ οποιοιιο οοΙΙο Βοοο Ροπ

ΙΙΙΙοιο, ο Ιο οποιοι Ισι·σ ιιιΙποοοιοΙο οο ΜοπΙοποΙΙ. οι

Τοι·ι·οο, οοΙ ΟποπΙο ΙΙΙ. ρι·οοιι.ποπο Ι'οιιιΙο οοι ΙΙΙΙΙοιιοει ω;

ΙΙ νοοΙοιπο οιΙοποιο ποΙΙο ροοι οο οοοι οοιιοΙιιιιοο οοΙ το

οι ΑΙΙΙ·Ιοο., ο οι Βιιοο, ο οοΙ το οι Τιιιιιοι, οοιιιιιι·οποοπνι

ι Ιοπο ροοοοοιιιιοπΙΙ (ΙΙ 5οποο8πο, ο εροοιοΙπιοπΙο ΙΙ οοοΙοΙΙο

ο δο.οπο (ΠοεΙΙοπι) (8); ΙΙ νοοιοιπο ιποΙΙι·ο οοποοπποπο οοι

Ιοπο οοπεοΙΙ,· ο οοπι1οιιι.οοι ποιοι οοποι οΙΙο οΙοο1οιιο οοΙ

ρι·οοιιποιοι·ο. οΙιο ποΙ οοιιιιιιιο οι ΡΙοο οοποο πιοονοπο Ιο

ποΙΙΙΙοο οοΙΙ`οΙΙο οι οοποοτοΙο οοποΙιἱιιοο οοΙ οοιπιιιιο οι

Ποπονο ω; ο ΙΙ νοοιοιιιο ιιιιπο 1οποοιιιρι·οποοπο ποι ρι·Ι

νΙΙοοιι Ιοι·ο οοοοι·οοΙΙ οο Ποιποοιιιο· (Ποπποοο ΙΙ.) πο οι

ΒιοΙΙΙο Ι ριοοπι οπο, οοο οιιποιονοπο ιπ Βοποο8πο (δ).

Ροι·ο Ι Ιοπιιιι , ο ΒΙΙ ιιοιπιπἱ νοΙοοοπο οπιιιοἱ οροι·ΙοιποιιΙο

ΙιιΙοιιοΙΙ, ο ιιοιπΙοι ο Νεο, Ιο `ιιιιοΙο ποΙ οοοΙΙιιοπο οι ιιιιοοΙο

οοι:οΙοοονοο ροΙΙι·ο 8πονιοοιιιιο ΒιοΙΙιιπο) ο ροποοι·ο ροοο

οπιιποοεο, ο ποι· οοιιιρι·ο. οιιπι οπο ιιοΙοπο ιπ Βοποο8πο.

ΙΒιι·ιιΙοοιιοοιιιιο ο ποΙΙο εΙοι·ιο Ιο ΙπίοΙΙοο Ιιο11οοΙΙο ιιονοΙο

οοΙΙο ΜοΙοπο (θ), οΙιο ρι·οοΙπο Ιο 1`οπιιιπο ριοοπο, ..ο οοι

ο ΙΙ Ιοοοο οι πιοοποοι· Ιο οοοιοιιΙ οπο Ιο πποοοοοΙΙοι·ο, ο

ιιιιιοοι·ονοΙΙ οοο οπο ιιιιιποι Ιοιιοοιιιι·οπο. Μο νιιοΙοι πο

1οπο, οΙιο οοποοοιιοπιο ιιιιιιιοοιο1ο οοΙΙο νιιιοι·Ιο ι·ιροι·Ιο1ο

ιο οιιοΙΙ'ιποοπιι·ο οοΙ -Βοπονοει 1“ιιΙο ιιοποιτο οιιοοΙ ιπΙοι·ο.

οοΙΙ'ΙοοΙο ποι· ροπΙο οοι πιοοιιι. ΙΙοπεοΙ οπο πο οοΙι·ονοπο

οπο εποπ ροπΙο, οο ΙΙ οοιιΙο ΠοοΙΙιιο οοΙΙο ΠΙιοποι·οοεοο,

ο ΝΙπο )ΠεοοιιΙΙ ω' Ιοπο 8οοιιοοΙ ο ΙοιιΙοπΙ οοοιιΙο ονοε

οοπο οΙΙ'Ιππιτο οι οπιποπ ιιοΙΙο Ιο,οιο, οοο, ροοο οορο Ιο.

οιείοΙΙο οοΙΙο ΜοΙοπο. Ρἱποπιο, 0800122., ο Ι.ιιοοο εΙπιιιοοπο

οοπΙπο ΡΜ. ω; ιπο οΙ€.1πονι οποπο Ιο οοιιοΙιΙοπι Ιοι·ο ἱπι

ιιοοΙο, (πο Ιο οιιοΙΙ,οΙ ι·ιΙοποπο Ι οιιιιιιο.ιπι οι ΠοΒΙΙοπΙ,

ο οι θοΙΙιιπο, ο ο8πι .οΙππο ποοοοοιιιιοπΙο· Ισι·σ ποΙΙ'ΙοοΙο

οοιιιο ΓοιιοοΙοπι οοΙ οοιπιιπο οι (Ιοιιοπο, ο οι οοοοπο ο

οιιοοΙ`ιιΙΙΙιπο ΙΙ οοετοΙΙο οἱ ().ιοπιιο,οΙιο ποπ οο πο ιιοΙο

οοπεοΒιιιπ οο οεοι.Ι`οοοοεΙιπιοπΙο. πο .ποπ τοΙο πΙΙΙιιΙο (ιι

ποπο πιιοΙιοπι, ο ιιιοπ οππο Ιο οοποιοιοιιΙ, οπο οιιο11ι·ο

οππι ορρποοεο Ιο ι·οιιοΙιΙιΙΙοο νΙΙΙοι·Ιοεο Ιπιποοο οΙΙο οπο

πινοΙο; ροΙοΙιο ιπ (οπο οοΙΙε ιιιοοοοιιπο (ιι ΙοΙΙ.ο ο ΡΙοο

ποι· οοπιρπο οιιοπΙο οοεο ονοο οι ιποοΙΙο, ο σοπ Ιοιι1οιιιι

(1) νοο.ιπο. Βιι>ποιο.ιι Ωοιιτ.π.° ΧΧΧΥΙΙΙ'. πιοΒ.389.

(9) νοο. ιιι(ι·. Βιιιι.οιο. π: (Σπιτι: π." ΧΙ.Π. ο ΧΙ.ΙΙΙΙΙ. οοο. 334. 841.

(8) Υοο. ιπ1'π. Βιι>ι.οιι.ο (Σποτ. π.° ΧΙ.ΙΧ. ο Ων.ρο8.349 ο885.

(4) νοο.ιιι(π.Βιι>ι.οιια.ο 13ιιι·ι·.π.'" Ι..ΧΧΧ$".ροε. 889.

(5) Ύοο. πιο. Πιι>ι.οοι. ι: (ΣΑΜ. π." (ΠΧ. (πιο. 387.

(ο) Ι°οπ Ιο οιΙΙΙιιοπιο, απο οιιοειο (οοο Ιιο οοπ ΒΙΙ οΙΙπι οοοιιΙΙΙ

ιιοΙΙο οΙοοεο Ιοιπρο "ο ριεοπι ο Βοιιονοοι ποΙΙο Ι.οππο , ο ποι ιποπι

οοποι , πΙροπΙΙοιιιο (Υοο. Ποπ. (ΣΑΜ. π.ο 13Χνιι. πιος. 396.) Ι'οΙοποο οοι

οοιιΙΙοιιι οοΙΙο ποιο, οΙιο Ι πιοιιιιι ροι·οοΙΙοπο ιπ οιιοΙΙο πιοιποποΙιΙΙο

Ιιο11οΒΙΙο, ο 1 ποιιιΙ οοΙΙο Ι'οιιιΙΒΙΙο, ποιο οπιιιιιι:οπο.

(7) νοο.ιπ(π. Βιι>ι.οιιι ιι (Μινι. π.° (ΠΟΠΗ. (πιο. 807. Νοιιοιιιο, οΙιο

Ι'ο1.Ιο ποΙοΙΙνο ο οιιοοΙο ΙοΒο (ιι οο11οεοπΙΙΙο ποι· (ιοπΙο οοΙΙο ποριιΙιΙιΙΙοο

οι Ι·`Ιι·οπ1ο οο Ι3πιιποΙο ποιοι ιιιοοοΙπο οι ΒοπΙο, ΙΙ οιιοΙο οπο οΙοΙο

ο οΙο εροοιοΙιιιοιιΙο οοριιΙοΙο. Ιπ ιιιιοΙΙ'οππο (1984) ΒπιιιιοΙο Ι.οΙΙπΙ

οπο πωπω , ο , οοιιιο ιιοπΙνο Βιονοππι νΙΙΙοπΙ, οιιωωι·ο ιΙο£ Οοπιιιιιο,

μοιοΙιο οπο .τοιιιπιο πιο.<·.ι$πο . . ίπ οσοι οΜοι·ο. ΙιιΙ'ο11Ι ποΙΙο ΙιιΙπο

ιΙιιιιοπο οοΙΙ'οΙω (οΙιο οΙΙιποιπιπο οιιροι·ΙΙιιο πΙροπ1οι·ο ποι· ιπΙοπο οοΙ

οΙιιΙοπιο) οι Ιοοοο: Βπιιπι·1ιω ΜΜΜ ΝΜιάιω, ι·£ Παοπο1ιω Βο

ποποιισο Μποίοί Οοπιιιπί.ι ΓΙοι·ι·ποέο : ο ποΙΙο οπο; ιιοιε ΒπαιιοΕιι.ι

ΜΜΜ, ο( .Ηοπιιοπἱιω οικου-ι (Μπι.ιιιιίε Ι·'(οι·οποίο, Με.

ρι·οοο, οοο Ιοπιο 1οιιοΙιο, οοο ΙοοΙο ροι·οονοποποο. ονοο

οοιιοιιιο1οιο, ο ιιοοοοοονο ποΙΙ'ΙοοΙο. Ε ροτ οιποοΙοπο οο

ιιιοιοοιιιο οι ονοπΙΙ οΙο. οοοοοονο πο @ποιο οοοοΙο οορο,

οπο Ι'οΙΙπο (πιοο οοΙοιιπο 1πο ριοοπι ο Βοπονοοι, οοΙΙο ΙΙ

ροπ1ιοοοΙο 'οι ΑΙοοοοιιοπο ΙΙΙ, ο οι ()ΙοιιιοπΙο ΙΙΙ, ποι· οποιο.

οοι οοποΙποΙΙ οι ε..ΠοοΙΙιο, ο οι ο. Μοι·Ιο οι οοι Μο οπο

οι.οΙο οοποΙιιιιοο, ο πιπιιονοΙο (ΜΤΒ, 4Ι88.).

Ι.ο ροοο οοΙ Ι288 ιιπροοΙο οοι Βοποποοι οι ριεοπΙ, ποπ

ιιιιοπΙο οοποοι·πο Ιιι Βοποοοπο, οπιιι οπο ιιπ οοοοποο, ριιο

οιποι ιιιι οΙιιιοο νιοΙοπιο οοΙΙο νΙΙΙοπιο. ΡπιιιοιροΙΙ (πο ι

(πιο 1'ιιι·οπο οιιοοΙΙ: οοοοεοο Νεο Ιο οπο οι Ποι;Ιιοι·ι οοΙ

οοοΙοΙΙο; Ιο οΙειπιιΙΙο οππο οι ο. !οιίο, ΙΙ οπο Ιοι·ι·ΙΙοπιο, ο

Ιο οΙοοπο; Ιο νΙΙΙο οι δουπο!οπο, οι Ρίιο·ί, οι δορο(α, οι

.5'Ιοπιραοο; Ιο οοΙιιιο, ο Ιο τοπιο οιποοο1οπτι; ΙΙ ροοεο πιοο

οοι· οιιοοπο ιιιΙΒΙΙο οΙΙ'ιπ1οπιιο οοΙ οοοΙοΙΙο οιΠοοιι·ο:·ιΙ

ΒοΙ1“ο τΙο Ποιιο-Ιοπι·ο ο! οορο οι ΠοπΙιοποπο; Ιο Ιοπιιο, Ιο

οοεο, Ιο ροεοοοοἱοπι, ι οοπιιι, Ιο οιιοοΙΙο, ι ποοοιτΙ, ο ι

ρπονοπΙΙ ο'ο(.;ιιι οροοΙο ορροπΙοποπΙἰ οι ριοοπι: οοοοεοο

οιιοοι·ο, ο οοπεοι;ποοεο Ιο οιιοι οι $οεοοπι οοπ “πιο ΙΙ οπο

ΙοππΙΙ.οπιο, ο οιεΙποΙΙο; ΒΙΙ ιιοιπΙπι, ο Ιο ΒΙιιπΙοοιιιοπι οι

ΙΙοιποοιιο; ΙΙ (οπο οοο1οΙΙο οι Μοοοι·οοοιιο; Ιο οιιοιιπο ι·οοοΙιο

οι ο!οιι1οοιισοίαπο, οι οίσοιοοοι·ι·ο, οἱ οΙσπΙοοο·ια1ο, ο οι (Με

ποΙ Ι.ο;;ιιοοι·ο: οοο οοοειοπο 1`οεοοπο οοοΙιιεο Ιο Ιοππο, ο

Ι ΙιιοοΙιΙ· ροοοοοιιΙΙ ποΙ ποοπο οι Τοπποε οοι ιποποΙιοεΙ Μο

Ιοοριιιο, ο οοι ποΙιΙΙΙ Ι)'Οπιο: Τοοοεοο 8Ιοποπο οΙιΙιοοΙοπιο

οι 8οποποοι οοΒΙΙ ιιοπιιπι οι Βοοεοπι; ο οοΙ·οιιιιιιοΔιο Τοπ

πιιοπο ί8): ποοειιπ ιιιοοπο ροΙοοεο οΙιιιοπο ιπ Βοοοοι·ι, ο

ποΙ (ΙοοΙοΙΙο οι ΠοοΙΙοπΙ, πο ροεοοοοπ οιοΙιΙΙΙ οι οοπτο ποΙ

ιοι·ι·ΙΙοπιο ΠοεΙιοπιιοπο, οοιιιο Ι'οοεοποο οοΙ Οοιιιιιπο οι

θ.οποπο: ροΙοοεοπο ι πΙοοπι νοΙιονοΒΙΙοπο, ο νοΙΙονο8Ιιοποι

ποΙΙ'ΙοοΙο, ιπο οοο οοΙο οπο πονΙ, ο Ιιο Ιοοπι ιο οιοοοιιπ

πιοοο; πο οι οοΙο ροΙοε.οοπο οοροι·ιοππο ποι οι πιιπο ΙποπΙο.:

Ιο οοοειοπι οι ΠοοΙιοπι, οοΙ οοεΙεοΙΙο οι θα.ι1πο, ο οοΙ οπο

Ιοπι·ΙΙοπΙο, (οοεοπο οοπίοπιποιο οο Νιπο οιιιιιιοιι οι ΠοΙΙιιπο,

οοι οοπιι Ροιιο, ο ΙΙοπΙοπι, ο οο8ΙΙ οι·οοι οοΙ οοπΙο

ΑποοΙιπο οι Βοποποιιοο: (οοοο ο οοπιοο οι Νεο Ιο. οοιιοοοπο

οοι ΙιιοοΙιι, οοΙΙο Ιοι·πο, ο οοΙΙο (οπΙοπιο, οοοιιποιο, ο οο

εοοιοΙο ποΙ Ι.οΒιιοοπο οοΙ οιιιιιιοι: οι ΑπΙιοποο: ιπΙΙιιο πι

(οοοεοο ΡΙοο Ι οοιιπι οο8ΙοποΙι οι €οποποοΙ οΙοπιιοτι Ιιι

ΑΙοιΙιοι·ο, (το Ι ιιιιοΙΙ οποπο ΒποποοΙοοπο Β'Οπιο, Τοοοοοο,

οο Επι·Ιοο οι Νοοπο, θιι8ΙΙοΙιιιο ΙΙιοοΙ, ο Ροοοι·Ιοο 8ριποΙο.

ΩιιοοΙΙ, ο ΒΙΙ οΙΙπι ιιοΙΙΙ οοπΙοπιιΙΙ ιπ οιιοΙΙ`οΙΙο, ο πο8ΙΙ

οοι ποΙοιἱνι (θ), οποπο οοοοιιιιιο;ιποΙΙ ‹Ιο ιπιιΙΙο, ο οο οο

μοοΙΙΙ ο'ιιιι;οπΙΙ εοπιπιο, οοι· οιιοποπτΙΒιο οοΙΙ'οοοοι·ποπιο,

ο ποπ ΙΙΙοΙο οι ροποΙΙΙο ποΙ οοοο οι οποιο ιιιϊποιΙοιιο;

ΙοοποΙιο Ιο οιιοποπΙΙΒΙο ιιιοι;οοοπο ι ΒοποποοΙ Ι'οποοοοπο ποΙ

(8) ΙΙ Οοπιιιπο οι Βοποπο οπο νΙποοΙο1ο ιΙο ροΙΙΙ ροι·ΙΙοοΙοπΙ, :οποιο

ποΙΙ'οιιπο ρποοοοοπΙο σο' ποΙιΙΙΙ Β'ΟπΙο , οπο οιοοοποονοιιο οο Αποποο

Ι1'Οπιο, ο οο Βιιεοπιιο οι Ι.οοοπ οΒΙΙο οι ΒοπΙοοπο ΙΙ. πο οι Τοι·ποο,

ςνοο.ιιι1°ι·.οιιιπ.ιι° οιιιι·. οιιιιι··. οιιιιιι·. ΟΧΧΙΙΡ.ΟΧΧΙΙ".ρο8.

399.409.405.408.410.); ορροποιοοοοο11ιιο οοΙΙο οοεειοπο Ι ΙιιοεΙιΙ,

ο Ιο 1οππο οο οοει ροοοοοιι1ο ποΙ 13ιιιιιιο.οπο Τιιι·πΙΙοιιο. Ι1οιιοΙΙ σοπ

νοιιιΙοπι οονοοπο οοΙο1.οι·ο “ο Ιο εΙοεοο Ωοπιππο, ο Ι ιιιοποΙιοεΙ Μο

Ιοορἱπο, πιο ποπ οι ο εοοροπ1ο οποοπο νοπιιιι οοοιιιιιοπιο ο οιο πο

Ιο1ινο. Ιπ οιιοπΙο ποι οΙΙο οοεειοπο οι ΒοοοοπΙ, ο οοΙ οοο ΙοππΙ1οι·ιο,

σοπ Ιο οιροποοπιο οι ΙΙοιιιορτια, ΙΙ οοιπιιιιο οι Νεο ποπ ροΙο πιοΙ

οοοιιιριι·ο οΙΙο ι›ποιποοεο οΙιο (ο οοΙποΙΙο ο (οππο, ροποΙιο Ι 8οοεοποοι

οορο Ιο ιιιοπΚο οι ΜιοΙιοΙο ΖοποΙιο ποιππο ποΒοΙο οι Τοι·ποο, ιιοοἱεο ο

Ιι·οοιιιιοπ1.ο ποΙ 1975 οοΙ οι Ιοἱ Βοποπο Βποποο Β'Οι·Ιο, οι ποοεοπο ο

Ωοιιιιιπο, ο οιιιποΙ ορρι·οοεο ιιιι·ιιιοοπο οΙΙοοπιο οοΙ οοιιιιιπο οι Οοποπο

(πο. ιπΙ”ι·. (2.ιιιπ.π." οΧΧΧν. (πιο. 448.).

(θ) νοο. Ποπ. ΙΙιιο1.0π1. Β ΟΛΙ". πι." ΠΙΚΡΟ( ". (ΙΧΧνΙ'. ()ΧΧ)'ΙΙΙ.

οιιιινιιι·. πιο8.413.418.419.430. ·
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Ρ. Ε. Ν. ιιρα.

Ρ. Ο. Ν. ιερδ.

Ι). ε. Ν. ι:99.

Ι'ὶρὶροΙεριε ρεΙΙε τεριὶρρΙὶεε ὶ·ὶνεΙε. ε ρεΙ ρι·ερ ρριρει·ο

σε εετεετεΙΙ ρὶεερὶ, οΙΙε τΙΙερενερο ὶρ Ιω· ροΙετε. Ρι·ὶρ

εὶρεΙὶ Πε εοεΙοι·ο ετερο ὶ εορΙὶ ΠρεΙίο, ε Ι.οΙΙο, Περὶ ρεΙ

Γειροεο εορΙε ΕἔοΙὶρο ρεΙΙε θρετετρεεεε; ερ εεεὶ ερεοτε,

ρεΙ· οΙΙερετε Ιε ΙΙΙ1ει·Ιε, εεεεετο εορ (Ιερονε ε ριιεΙΙε εορ

εοτρὶε, οΙΙε Με εὶνοΙΙε ὶὶρροττε, τὶεεεΙΙερροεὶ εεε ετερ

εοιρριε ρὶ ρερεΙο, ε ίεεερρο εερεοττετε εΙΙε ι·ὶρρριὶε, ε

εεεεὶορὶ οΙΙε ρι·οριεΙΙεερο ΙΙ Ιοτο ΙΙΙΙΙΙΟΙ” ΙτεΙεΙΙο εορΙε Μερεο,

εεεὶεΙὶΙο ρεΙ ερτεΙοτε Βὶεεοιρο ΒοΙἔετὶρὶ ω. Με Ιε εορ

εεΒρὶΙε ΙΙΙιετΙε ρορ νεΙεε ε Ιερὶτε ὶΙ ροΙοι·ε ρεΙΙε Ιεροεε

ροεὶεὶορε ρεΙ ρερτε Προ; ε ρορ ιρερο Ιεροεε εεεὶ ρε

ίεεετο ὶρ Βερρεριιε Ιε νερρεΙΙε εορΙτο Ι'ὶρὶειρε ὶρὶρὶεΙτο,

ε νὶεετὶο ρὶ Βρ(%ΙετΙ ρὶ Ρὶεε θ).

Βερερε Ιε ρεεε ρεΙ Ι288, οοεΙ Γειροεε ρε8·ΙΙ ερρεΙὶ ρὶ

(Ιερονε, ε ρὶ Ρὶεε, Ιοεεε εΙετε ρτερει·ειε, ε εοὶρρὶιὶΙε εορ

Ιερτε εοΙερρὶΙε ρὶ ρτορὶεεεε, ε ρΙ ΒΙΙΙΙ'ΒΙ”ΠθΙΙΙΙ, ρορ Γρ ιιρ

Ιενὶε ίερεΙπρερΙε οεεερνεΙε. ΒΙεεὶ ερρὶ ρορο, ρὶεερὶ, ε

Βερονεεὶ εεεεετο ε ρρονὶ ρεΙΙΙ, ε εεερειιρο ιιρει Ιι·εΒρε

ρὶ ερρὶ νερΙὶεὶρρρε, εΙΙε @Με εορεοτεετο ειὶερρὶο ὶΙ Πο

ριιιρε ρὶ 8εεεετὶ, ε ὶΙ τερεΙο :ΙΙ Αι·Ι›οτεε, εορΓετριετορο

Ιε 8ὶε. εΙερὶΙὶΙε, ε εΙερὶΙὶτορο ρὶοΙΙε εΙΙτε εορρὶεὶορὶ, ρεΙ·

εορεεερὶτε ριιεΙΙε εορεοτρὶε, οΙΙε ρορ εὶ εεε ροΙρΙο οΙΙε

ρετε εορ Ιε ρτεεερερΙὶ εορνειπὶορὶ (δ). Ι.ε εοιρρ1ε ρεὶ

ρρονὶ ρεΙΙὶ ΙΙΙ ρρεεΙε: ρε(;Ι1ει·εΙΙΙ)ε Ρὶεε Ιὶτε εειΙΙοτρΙΙε. ρὶ

€ερονὶρὶ ρετ ρορ ενετ οεεει·νεΙο Ιε ρεεε ρεΙ Ι288; ε

εΙΙι·ε Ιὶτε εεεεερΙειρὶΙε ρετ ρορ ενει· τεεΙὶΙιιὶΙο Ιε εεεΙεΙΙε

ρΙ ΙΙΙορέεσιια·ίαρο, ρὶ ΙΙΙοοιΙεεεπο, ε ρὶ ρίορωιειιΙο ρεΙ

Ι.οερροτο: ρετ εὶΒρτΙε ρεΙ ρερετρερΙο θεροκε τὶΙεττερΙ›ε

εερΙο ρτὶεὶορὶετὶ ρὶεερὶ; ε Προ εΙ ρερειρερΙο ὶρΙεἔτεΙε

ρορ ροΙτεΙΙΙ1ετο ὶ ρὶεερὶ ρενΙΒετε νει·εο οτὶερΙε οΙΙι·ε Νε

ροΙὶ, νει·εο ιρειιοεὶοτρο οΙΙτε βετρερρε, ε νετεο οεοὶρερΙε

οΙΙΙ·ε Αρι ὶρ Ρτεροὶε, ίροτεΙ1ε εορτε Ιερρὶ Βερονεεὶ ετὶρεΙΙ:

ρορ ὶὶρρερὶτερρεεὶ εἰ Βερονεεὶ ρὶ ρτερρετ ροεεεεε.ο ρεΙ

εεετεΙΙο ρὶ (ΙεΒΙὶετὶ, ρεΙ εεε εοΙΙο, ρεΙΙε εεε ερὶεεεριε,

ρεΙ ερο ρὶεΙτεΙΙο; ρε εΙ εοιρρρε ρὶ δεεεετὶ εετερρε Ιρι

ρερὶΙε Ιε ροεεεεεὶορε Ιε8ὶΙΙὶριε ρεΙ ειρριερτο, ε ρεΙ ροτΙο

ΤρττὶΙερο, ε ρεΙΙε Βὶιιτὶερὶιὶορὶ, ε ορτρΙορίε ρὶ εεε ρετ

Ιὶρεριε: Ιερρονε Ρὶεε ρτεΙερρεεεε ενει·νΙ ρτὶΙΙὶ, ερ ειὶορὶ,

ρε ίεεεεεε ε θερονε ετρρὶε ε ὶττεττεΙΙερὶΙε εεεεὶορε: ρορ

. ροΙεεεει·ο ὶ ρὶεερὶ, ρε ὶΙ Ποριρρε ρὶ Ρὶεε εερρὶεΙετε ὶρ

$εεεετὶ, ε ρεΙ εεε Ιεττὶτοτὶο, ρε ρὶτεΙΙειρερΙε, ρε ὶρρὶ

τεΙΙειρερΙε ΙροΒΙΙΙ, ΙεριιΙε, ε ροεεεεεὶορὶ ὶιρτρορὶΙὶετὶ: εὶ

(Ι) νεο. ἰρῖτ. Πτι. 12 (ΣΑΙΝ. τω" ()ΧΧΧ. ΒΧΧΧΙ '. ΟΧΧΙΙ". ΟΧΧΧΙΙΙ'.

(ΜΙΒ. 440. 449. 444. Μρ.

(9) νερ. ὶρίτ. ΟΠΠ'. ΩΧΧΧνΙ. ρε;;. 454.

(8) νερ. Ιρίι·. Βιι>ωπ. π: Πρ”. ρ.° ΕΧΕΙ '. @ΧΙΛΗ μη. 469. 471.

ΟΙΙΙδίΙΙΙΙΙ ε εΙ ()οιριιρε ρὶ Βεεεετὶ Ιοεεετο Ι'ΙΙΠΒ55θ ΙρΙΙε Ιε

ρερεΙὶΙΙι, ε Ιε ΟΜ)ΙΙΒΒΖΙΟΙΙΙ ρερεΙὶ εορΙτεΙΙε ρεΙ· ερεΙρρερε

εερεε νερεο ὶ ρὶεερὶ: Πε 8ὶοτρὶ ριιὶρρὶεὶ, ρορο Ιε ωρο

εετὶεὶορε ρεΙΙε ρεεε, ίοεεετο ιρεεεὶ ὶρ ΙὶρετΙε ὶ ρὶεερὶ τὶ

ΙερρΙὶ ὶρ θερονε, ε ὶ εεεεετεεὶ τὶΙερρΙὶ ὶρ Ρὶεε ρτὶἔὶορὶει·ὶ

(ΙΙ Βρει·τε; ε Πε ερ πρεεε ὶ εεεεετεεὶ εετεετεΙὶ ὶρ Πε8Ιὶεὶ·ὶ,

ο ὶρ εΙΙΙ·Ι ΙροΒΙρ ρεΙΙ`ὶεοΙε: εἰ τεεΙὶΙιὶὶεεετο Ι εετνὶ, ε Ιε

ειιεεΙΙε ερρετΙερερΙὶ εὶ εὶΙΙερὶρὶ ε εΙ θεωρω ρὶ θεεεετΙ,

εΙ1ε εἰ ι·ὶΙ”ρ8ὶεεει·ο ὶρ ρρεΙρρρρε ΙροΒο ΙερρΙο ρεΙ ρὶεεὶὶὶ

ὶρ $ετρεΒρε: εἰ τὶνοεεεεε ὶΙ ρειιρο ρεὶ ΒρεΙΙὶ τΙΙιεΙΙΙ εΙ

εοριρρε ρὶ Ρὶεε, ε ρε·.;ΙΙ ετερὶ ρεΙ εορΙε ΙΙΒοΙΙρο; ιρε ρε

ΙεΙ ρερεΙὶιὶο Ιοεε.ε εεεΙρεο ΠρεΙΙρεοΙο ρὶ Απὶ8ο ρὶ Βερο

τεΙΙεο, ρὶροΙε ρὶ ΠρεΙΙο, ε ρὶ ΕΙερε, ε ρτορὶροΙε ρὶ Εριο

το ΙΙΙ Βει·ρε8ρε, ε ρὶ ΑρεΙεεὶε τεἔὶρε ρὶ Τοττεε (4): με

εΙεεεετο ὶ ρὶεερὶ εειπὶρρε ρὶ Με εοΙρὶ ρεΙ· ιρὶρε ρὶ ΙρΙΙο

ὶΙ εεΙε εΙΓεεροτΙεεεετο ρε $ετρεΒρε, ρι·οτρεΙΙερρο ρὶ ρορ

πρετεεΙετΙο εΙΙτε ὶ Περὶ ρὶ ΒοΙΖερο ε Ρεεεετο, ε Ι`ΙεοΙε

ιΙὶ ΜεΙΙε: Ιοεεε ὶρὶὶρε ὶ·εεὶρτοεε Ιι·ε ρὶεερὶ ε ρερονεεὶΙε

εεερεὶορε ρε ορρἱ ρτὶΙΙο Ιεειετὶεο, ε ρὶ ερεοτε8εὶο ρεΙΙε

Με ε ρεΙΙε πηρε εετρε εορρερε εΙΙε τὶερεΙΙὶνε Ιοτρ

ιΙὶιὶορε (δ). Ρε ρρεεΙο Ι`ιὶΙΙὶιρο εΙΙο ροΙὶΙὶεο ρεΙΙε ρρε τε

ριὶρρΙὶεΙὶε τὶ8ρει·ρ‹ὶ εΙΙ'ειρΙ1ΙΙο ροιρὶρὶο ρεΙΙε $ετρεερε.

5ορτεεΙενε ω, ε ρορ Ιτορρο ΙορΙερο ΙΙ Ιερ1ρο, ὶρ οεΙ,

ρεΙ· Ιε εορεεεεὶορε ρορΙὶΙὶεὶε ΙειΙε ρε ΒορὶΙειὶο ΙΙΙΙΙ. (ε),

ρενω Ι`ὶεοΙε ρεεεει·ε εοΙΙο ὶΙ ροὶρὶρὶο Αι·εροιΙεεε. ΙΙ τε

ΙΙ. ΠΙεεορο ΙΙ. ριερΙΙενε ὶ ΙΙΙθΖΖΙ ρὶ Πρ· νεΙετε Ιε ὶρνε

εΙὶΙιὶτε ρεΙερΙὶερε ρεΙΙε (]ΙΙΙεεε ΙΙοιρερε; ε ὶΙ Μονο εε

εοΙο εὶ ενεριενε τερὶρερ1ερΙε ερροΜεΙοτε ρὶ ριιονὶ ενειρὶ,

οΙΙε ‹Ιονεερο εειρΙ)Ιετρε εΙ ΙιιΙΙο Ιε εορρὶιὶορὶ, ε Ιε εοι·Ιὶ.

Ι)ὶ ΙεΙὶ ενερΙὶ τεεὶορει·ειρο εορ Ιε εεοτΙε ρεΙ ρὶρΙοτρὶ, ε

ιΙεΙΙε εετΙε, ερε Ιὶ εοιρρτονερο ; ε Με τΙρεεΙο ὶΙ εορρετΙο.

εΙιε ρεΙΙε εεερερΙε Ι)ὶεεετΙειὶορε εὶ ροτρετε ειρρὶε ρ1εΙεὶ·ὶε

ρὶ ΙεΙΙὶ. ε ΙΙΙ τὶΙΙεεεὶορὶ ε ὶΙΙρεΙτειἱορε ρεΙ προρρριερΙΙ

ὶεΙοτὶεὶ ρεΙ εεεοΙο :αν

(4) νεα. ΙΙΙ". ρε8. 467. ιιοΙ. (1).

(5) Α ρρεετε Ιτεερε ὶρΙετνερρε εοιρε τεετὶιρορὶο ΡὶεΙρο νεεεονο

ρὶ Βὶεετεὶο (ΟέσατεΙεπε·Ιε) Ιρ 8ετρεερε. Η εοΙΙοεετΙΙ.Ιε ρεΙ 81 ΙρεΙὶο

1990 ρε Βρὶρὶ ΠεΙνο ρεΙ Οοιρρρε ρὶ Βερονε ε ρὶ 8εεεετΙ, ε ρεΙ

ΒὶιὶτὶερετὶΙὶ 0ὶονερρὶ Ρερενὶρο (ριὶΙε.ὶ‹) ρὶ Ορειρορε, ε ρε 0ιιὶρο ρὶ

νερε εὶΙ€ερὶρο ρὶεερο, ρτοερτεΙοτὶ ερεεὶεΙὶ ρὶ 0ὶονερρὶ νὶεεορ€ε ρὶ

Βα.ε.κο, ε ρΙαρία: ρὶ Αι·ροτεε, ὶΙ ρρεΙε τὶριιριὶὸ ὶρ ςρεΙΙ°εΙΙο ε ΙρΙΕὶ

ὶ ρτὶΙΙΙ, ε ρερἱορὶ, ορο ενεεεε , ο ροΙεεεε ενει·ε ρεΙΙε εὶΙΙε ‹ΙΙ Βρε

εετὶ, ε ὶρ Βοτρεερε, ρεΙ ερο ΙεττὶΙοτὶο, ε ρεὶ ΙροεΙὶὶ τρΙΙΙ οΙΙε

8εεεετὶ ροεεερενε ρεΙΙ'ερΙὶεο Οιυριωπο Τρπὶτερο. Η ρεΙ 90 ρὶεειρ

Με 1299 Πι τεΙὶΙὶεεΙε ρεΙ Βοιρρρε ρὶ 5εεεετὶ ρεΙ· ιρεριο ρεΙ επο

ρτοερτεΙοτε, ε ειρρεεεΙεΙοι·ε ΠρερΙὶρο 0εΙορὶ.

(θ) νερ. ὶρίι·. Μπρικ. ε (Σεπτ. ριπρει·Ι ΟΧΧΧνΙΙ. ΟΧΧΧνΙΙΙ.

ΩΧΧΧΙΧ. ρε8.465.456.460.

Ι·`ΙδΙΞ ΠΙ·)Ι.Ι.Α ΙΙΙΒΒΕΒ'ΤΛ2ΙΟΗΕ ΩΙΞΑΙΙΤΑ.
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·ῷἔω 0·

!! Ρα!!!ε/!αε !α!!ασε!!::ο !!!εεε!·ίαε α! ε!!!!!!ε:! ε!! Τυπου, ε!!

6'α_α!!α!·ί , α ε!! ΑΝ!αη!α ,ε.αααία !·ίαααα!!ω α!!α!εαα!!πα!!!ε

!”α!·αίαε.εαααα ο!! Τοτε!!! ' ( !!ε!!!! ) , α! ααα!!! αυαα α/!!

ε!α!α ίαιραε!α!!!! α|!”α!·!, Με !αι·α ααα!α!!!α!ιατα!!!ε α !!ααε,

[τα ! ααα!! α!·α!!α )!!!·ίααίρα!! απο!!! !·ία!!απ!αα!! !! ααα

.α!!!ε!!εα!!ε!! Αε!!α!·εα, ε ε!! θα!!α!·α, ε.!ε /α!ι!!·ε παπα

α!ε!!α )!_α!!α αίααί!!ε!!α ι!ε!!'α!!ία!α !·ε_αα!α ε!! ααε.!!α !!ε

εα!!α!α ρ!·αυ!!!αία.

μ%!.Η..Μ.!

Μ! ΒαγιιαΙ!!!, £απ!!!ι!ια!. ω!! .4!ι!!α!! ΙΞεο!ε.!!α.!!. α!! Βα!·α!!!α,

α!! α!!!ι. 1903. - Ν.° 08, 'Ι'οι!!.`Ι. μια. 169 -·°!0. - Μ!! Ι..ι!εε!ι. 1747.

Ι!ι!!οεε!ι!!!!ε'Ι'ι!!·τ!ια!ιο, ΠαΙα!!Ια!ια, ε! Α!!!οτε!ιε! !!!ε!!ει!!!!!εω.

Ω!!α!ι!ο Βα!·ε!!!!!α ερεε!αΙ!ι!ε! α!! Βο!!!α!ια!!! ΕεεΙεε!α!!! ιιο

αε!!!!ι· ρε!!!ιιετε, ιι!ρο!ε ει!! , ω!!! !!! ερ!!·!!ι!α!!!!!!ε, ααα!!!

!ει!!ροι·αΙ!!!ι!ε εε!. ε!!!!!εε1α θ), !α!!!ο ρι·ορειιε!ι!ε ρ!αεοανετε

νοΙ!!!!!!!ε, ε! ε!ε!!ε!!!!!ε, !!ε ειι!!ε!· α!!ει!!ε!!!!· !!! εε, !!ε!· απο!!

ε! ε1.α!ιιε ρε!!!!!Ιιε1ιιι· !!!ε!!!ε , ε! εταν!!ετ Ποιιι!!!!!ε α1!'επι

εΙα!!!!· . . . . Μο!ιε!!!ι!ε !8!!!!!· !ιοΙ!!Ι!!α1ε!!ι νεα!!·α.!!ι, ε! ε!!

!!ο!!α!!!!!!, α1ε!!!ε .!!ε! Δροε!οΙ!εα ω!!! εε!!!ρια ρ!αεε!ρ!ε!!ε!α

!!ια!ιεΙα!!!!!ε, ε!ιια!ε!ιι!ε !ρει!!!ι θ!! ο!! ι·ενετε!!!!αιιι δε!!! Αρο

ε!αΙ!εαε, ε! !ιοε!!αι!! τεε:!!!!ει!Ιεα Ιιι!!!ι!Ι!!ετ, ε! Ιιαιιο!!Ι!εε

ρετιταεΙα!ι1εει, αι!ειε ευρω· !ι!ε!!εαιι! θιαΙΙι!!ε!ι. ε! Αι·Ι!ατεαε,

ε! !ιοΙ!!Ι! !!!ι!Ι!ε!ε . . . . . !!!!!! ε!!!ο!ιε!α!!! !!!ε!!ε!ε θαΙΙιι!ε!!.

!!!ιε!ε!!ε!α !!!!!!Ι.ι!!, ω!!! α!! !ιι!!!!!εε α!!!!αε !ιετνε!ιε!!! Μ), ε!

Μ!!! να!!! ε!! !!ε!!!! 1ιοε!!α ρπορο!!ει, σα!!! ευρα! ο!!!!!!!!ι!ε

(1) Νε! 1908 !·εα!!ανα !!! Το!·τεε Ποπ!!! 11,!!! ΩαΒΙ!ατ! Ευε!!.!!!!.!!ο1,

!!ιατε!ιεεε ε!! Μαεεα, ε !!ι Ατ!!α!·εα Ρ!!!!!!ο Ι, !!!;Ι!ο εΙεΙ ία!!!ε!εει Βα

!!!ε!ε!!!!! !·ε ε!! Βα!·εΙε;!!ια.

(ε) Τε!! απ!!! ειναι!!! (1900) Ια ε1ε!!εα Ρο!!1ε!!εε !!!!ιαεε!ιιο ΙΙΙ, εε!!!

νετιε!ε! α! α!αεΙ!εα ε!! ΩαΒΙ!α!! (Β!!8Ι!εΙ!!!ο Ι), ε!!ιε!ε τ!!!ιρευνε!·ατΙο ε!!

1α!ι1εεεεΙΙει·α1ειιε ε!!ε α!! ε'!!!ιρι!1ανα!ιο, ε!!εΙ!!α!·ὸ μπε 8.!!!!!!!!!!!ε

Ραει!!!α!·ὶ α!!αε!α!!ι α!! !εα!!!!!ια !!ε!!! α!! .4!!ασ!α!!σα!α δώσω ;!ε!!έπετε.

Ι.α ΙεΙ.!ετα έ! ε!!α1α εο!!ε! !Ι Ν.° 33. Ι.!Ι!!·ο ΙΙΙ ε!εΙΙ'Ερ!εΙοΙα!!α Ι!!!ιοε:ε!!

ι!!!!ιο, πι!! ιιοιι !!ρο!!!!ι1α ε!αΙ ΙΙα!!ιαΙι!!, £α!ι!!!ιαα!. Αααα!. Βα!·απ!!,

Τοπ!. Ι.ραΒ.04 αε! α!ι!!.1900.Ν.° 40.

(3) Ιρ.!α!!ι; !!!ο!! Β!αε!ει α!·ε:!νεεε:ανο ε!! Τοτε!!! , !Ι ααα!!! ετα !!ε!

!!!!!ιαΙο αε!!ια ε!!!!!Ι!!α μια! εεε!!! !!ε! !!ε!!!! !!ε!!!! Ιε!!ε!·α ρο!ι!!ί!ε:!α

!!ια!!εια!!1ε !!ε!!!! ραΙιΙ!Ι!εαι!ο!ιε Ια!!α!ιε α!!! Βαχ!ιαΙ!!!.

(4) ΙΙ Ρα!ι!εΙ!ε:ε αΙΙι!ε!ε αΙΙε !!ιναε!α!!! !!ε! 8!!!εΙ!εα!! ε!! Α!ῇΙ!α!·εα, ε

.!!!~!.ε!!!~! ε ε!!!!~!:

ΒΒΒ ΒΒΠΟΒΟ ΧΙΠ

ρΙε!ιαι!! !!οε!!·αιιι !!ανε!·!1 νοΙ!!!!!α!ε!ιι, ει·εε!ε!·ε ε! ε!!!εετε

ρ!οει!!·ε!!ε: !!ε! αιιοε! ε!ενο1!ο!ιει!! νεε!ται!! !!! Με ΡΙε!!!!ιε

εαΒααεεα!!ι!!ε, ε! !!ε!· !ρε!ι!ε εο!Ι!ε!1ι!ε!!!!ε!!ι ω!! ρτον!!ιο!αε

μα!! ρει·νε!!!α! ε!!αρ1α!α(5).

ΙΙ.

!! Ρα!!!α)!σε !!!!!αεεαια Π! εινα!!! α!! απ:ίαε.!οααο ε!!έ ΡΜ

(!!!!α!ε!α), εί!αρταυεεαπε!α!α α!! ω!!! ο·ίαεαα!α ί! αία!·α!!!α!!!α

ε!! ααα!!! α /ααα!·ε ε!ε!!α ε!!ία!!α Ρ!.!απα ε!!! θαα!ίε!!!!α

!!!α!·ε!ια.σε ε!! !ΙΙαε.εα ε ε!υ!!!ε:!! ε!! θαα!ία!·ί , !!!ε!!!!·α α!! '

Ια! α!ατα!!!ε!!!α ασοεε! ρ!·ω!α!·.!ί α /ααα!·α !!ε!!!! α!ίε.!α

!!α!!!α!!α , ε ε!α!!α !!εα!!α Αραε!α!ίαα , ε!ε·σα!!!ε .!!ααα!·α ε:

“άτυπα α!!! ε!!!!!!!ε:.!!ο ε!! δ'αα!ία!!, ε ε!α!!”ί.!α!α ε!! δαπ

ε!εα!!α. θ!! α!·ε!ί!!α έ!! αα!!!!εααε!!πα ε!! )!!!·αεαίαα!ία!!α α!!!

εί!!αα!α α!! α!! α!! αία!α!!!εα!α, αε!ε!αοεαάα α!·αα!παα!ί α!!!

!είε!!α! !!ε!· )!!·ααα!·ε , Με !α .Μα ε!!ία!!α !!α!!!ααα, πο!!

ρεεε! α!! α!·α!υα.!αα·αί ΡΜ!!! , ε!·α ό!! ε!!·ί!!α ε ραεεε.!.!α ε!!

α.!!αε!!α ε ε!! !ἰαεαε!·!α.

Π!!! Εα!·α, Μ: αε!!. δειτε., Ι!!!. ΙΙ. μια. 29943. - Μ!!! Τα!!!!. (6)

Ι!!!ιοοε!!!!ι!ε Ρ!εα!ιο Α!·ε:Ι!!ερ!εοορο.

8! ε!!Ι!,ε.!ε!ι!! ρεεε!!! α!ι!!!ιο), απ!!! !ΙΙα ια!!ετ!ιαοι!Ι! απ!!!

ε!! ΠαΙΙ!!!·α, εεεε!!!1ε, Ια !!!!!!ια ε!!! Ω!!ε!!εΙ!!ιο !!!ατε!!εεε ε!! Μαεεα, ε

Ια αεε:ε!!ιε!α ε!α Ι.α!!!Ι!ε!·το ν!εεο!!!!, α!!!!!!!:Ιι!ε ε!!!!αε!!!!! !!!εα!!!. Μ!

ρ!!!ιε!ρεεεα, ε!εΙΙε ε!! ει!! ποπιο!!! ρ!·εοεει!ρα Ια ε1εεεο Ρο!ι1ε!!ε:ε, ε!!!

!!!!!εα !!ε!!!! ει!ρε!·ε!!!ε ε!! Βα!·Ιαο!!ε !·ε!!οΙο ε!! ΩαΙΙιπα.

(5) Μ! ρι·εεε!!!ε ε!!!ετοΙα, οΙιο α!!! ΒαγιιαΙε!! ε !ιο!α!α οι!! Ν.ε 99,

Με. Ή, πο!! ε ε1α1.α ε!α Ι!!! ρ!·οε!ο!!α !!ε!!!! ε!!α !!ι1ει·επα. Ε!! ε1εεεε!

ατι!ιαΙ!ε!!ι εοδες!!!!ιαε, σ!!ο !!ε! 111εε!ε5!1110 α!ι!ιο 1903 !Ι Ρο!ιΙε!!εε Ι!!

!!οε:ε!!ιο ΙΙΙ εο!!εεε αΙΙ.!·ε ε!!!ει Ιε!1ε!·ε (Ν.° 81 ε 147.εε!!!.Ι.!Ι!.), Ι'!!!ια

α! ε!!!!ε!ε11! α!υ!!!ε! ε!! Τοτ!·εε, ε!! Ωα!;Ι!α!! ε! ε!! Α!·Ι!ε!τεα, ασε!!! ρεε

ε!αεεετε! !Ι ε!ι!τα!!!ε!!!ο ε!! ααα!!! αΙΙα ε!!!εεα Βε!!!ια!ια !ιεΙΙε πια!!!

ε!εΙΙ' α!·ε:!νεεε:ονα Τι!!!·!!α!ιο (Β!αε!ε!) ει!!! ΙεΒα!α ε! εο!!!!!!!εεα!!α , ε

Ι'αΙΙ.ι·α αε!! α!·ε!νεεων!, νεεεε!ν!,ε α!α!!!εί ε!! 8αι·ε!ε8!!α, α1!!!ιεΙιε ρα

Βαεεετο α!! α!!!ιι!ο !!!Ι!ι!!ε! αΙΙα εεε!!α Αραε!ε!!!εα. 8!! !!ε! ε:Ιιε τ!!! σε:

ε:ε!!·τε ι!ο!α!·ε, ε:Ιιε !Ι !!!!!ι!!ε! !!εΙι!εε!ε! ε!α Ραρα !!!!ιοοε!ιτε! ΙΙΙ !!ε!!! ετα

α!!! Ια !αιροε!ι!α!ιε ε!! ι!!! !!!Ι!ι!!α !!!!ονο, π!!! Ια ε!α!!ια!!ε!α !!ε! !!!!!!!1ο

α!!!!εε! σ!!ο ραΒανα!!ε! αΙΙα εΙ!!εεα Βο!!ια!ια, εε!Ιτα ιιοιι!!! ε!! εεε!!! , !

ε!!υ!!!ε:ατι, ε!! ατε!νεεεε!ι·αεΙ!, ! νεεεοναεΙ!, Ιε αΙ!ατ!ε, ! !!ιο!!!ε!ε!!, εε!

αΙ1!·ε ε!!!εεε ε!εΙΙ'!εοΙα. να!. Μπα!!! ε !!!!!!ε απ!. απο!!! κ!!.

Ν." ΕΧΕΙ!.

(θ) !!ε!!. Α!!!ει!!. Αι!ει!ε!. Ι)εε!·α!. απ!!α. ΟοΙΙεε!. ΙΙΙ. ΜΙ!. Π. μια. 315. -

Καμια!! Αααα!. Εεε!. Οα!!!!!ι!!α!. Βα!ο!!!!, αε! αε!!. 1905. Ν.° 66. -

Ι!!!ε:!!α!·. Ι.!Ι!. ΙΙ. Τ!! ΙΩΝ!. Μ: !!!·αεων·ί!!!. Παρ. 17.

!

!
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!

 



ΠΠ» ΒΙΡΙ.ΟΜΙ Ε θΑΒΤΕ

ειιιιιι!ιοοι, ιιι φια οιιιιι ΜΜΜ ΒιιααξειιιιιιΙ οι ιιιιιφιιιι. εοφ,

ιιι!ιοιιιο ΙΙοιι:ιιιιο, οοιιάιια, ιιιιφιιιφιιιιιι Μι ΠΜ εοι·ιρειεεε

άιιι·ο οι ωραιο ι·οριιιιιι·οε, οιιιιι ιιι ρωταω Βοιιιιιιιι Ροιι

Μα, φα ιιι ιιιιινοι·ειε οοοΙοειιιιιιιιι ριιιεΙαιιε φα, Πω

αιιοιοι·ο, άιΒιιοεοιιιιι, οι νιιΒιι οοιι·οριιοιιιι:, οι ιιιιιιιιιιι άο

Ιιοαι εειε άιιΙοεάιιιιε, ιιι α!ιοι·ει Γοι·ειιι ιιιιιιιιιοι οι άονοιοε,

Μετα ι·ιιιιο!Ιοε ΐοι·ιιιι οι ριιιιιαι άειιιιαιιοιιιοε. Παπ: εει.

«μισά Μαι νιιιιιοιιιιιιε εάιιοιιιιι, αιιοιιι Βιιιιιιιι·ιαιιιιιε άιιιιιι

ιιι ειιιιιιιΙιιιιι, νιιιιιιιι :ιάιιιιιιιιιιι, οι οΙοιιιιι, ιιι ιιιιιι οοιιι

ιιιοιιιιιοιιια οι οιιιιοι·ιειιιοιιιε Μάο άεΙιιιιμιοιιιιιιιιι νιι!ιιει·ει ίο

ναιιιιιιιι·, νιιιοαιιε ικοΙοειαειιοαο ειιιιιιιιαιιι: οιιι·ειιιιιι. Εισαι

ιΒιιιιι· οι Πε, φι:ιο ριιιιιιιιιιιιιιιιε, οοιιι:εριιε ιιιοιιιιιε ιιο

ειιιε, οι ιιιιιιιάιιιιε, φιιιιιιι Με ίιιιιιιιιε Γιαιοιιιιιιιιοιιι ιιιιιιιι

Γιααιιοιιιοι· ιιιάιιοοιιι, ιιι άι!εοιιιιιι ΠΙιιιιιι ιιοειιιιιιι ΥΜΗ

ιιιιιιιι ιιιαι·οιιἱοιιοιιι Μαεεαο ιιιάιοοιιι Παι·ιιΙΙιαιιιιιιι ιιιι·αιιιιιιιΙο

ΠάαΙιταιιε αΙιεοΙνει·οε, ΗΜ οι οοι:Ιοειαο Ριειιιιιιε ριειαειιιο,

φιοά ιιοιιιε οι εοοΙοειιιε Βοιιιιιιιιιε ριιιοειιιια άαΙιιιιεεει, ιά

ιιιοιιιιαιαιιιοι· άειιιιιεεεε ειιοαιιι,ει ι·ειιιιιειι ιιιιιιοιι: ιάοιι·οο,

ιιοιι εο!ιιιιι αεροι·ιιιιιο ι·ει·Ιιοι·ιιιιι, απ! οιιααιιιιιιοιιε Γοι·ειιαιι

ρο!ιιιεεειιιιιε ιιι κι ρι·οοεάειο αοοΙοειιιιιιοαο άιεοιρΙιιιαα:

αφτι Σεφ Με ιιιάιιιιιιιιε;:ί!αιΜΜιιι ι€1ά ΜΒ, θ! Μοβάθ·

Μπι Μα!! ΗΜ! ΜΜ,· αιιιιιιιοιιι Βιιιάιιιια πιά ιιιιΙΙιιιιι

'ΜΜΕ ΜΜΜ, ιιιαακάμωιαΜει ιιοιι οι μαπα; απ: ιιι

αιιιάφιιιιιι ιιιιιοιιιιιιΙΙι1ει·ιιάΙοφιιιιιιι,απαιτει Μιά 1ιαιιοι·ιι, μια

ω, να! εοοΙοεια ιιιιι ει ριιιοάιοιο ιιιιιι·οΙιιοιια Μειεεεια ἰιι‹Ιἱοο

Πιιι·ιιιιιιιιιο ΠάοΙιαιιιε @μια ιιιι·αιιιειιιιιιιι. Βιιρει α!ιο ιοτο

ιιιιιαιιΙο, ιιιιιιοι· ι·οεροιιάιιιι, φιοά αΙι θα τοιιιροιο , φιο

εισαι· ιιάειιιιιριιιιαά_ ρι·ειειιια οΕιοιιιιιιι, ιαι·ιιιιιοιιιιιιιι ιΕάε- ι

ΜΑΜ, ,ριιο··εεάα Αροφολισιι, ιιιι φαι ι·σι!ιαιιιιιιι ιιιοοριειι.

Βάσει ιιι.ιιιοιι Ν· -ιιιτιιιοριιιαομιιαι Υ6Ηιιιιιιιιιι ιριιιιιάσειιειιιτοιιι

ιιιιιιιι,, ιιιιιιιιιι Μ8ϋΙάθ ιιιιιοιοι·ιιιιιιε οι !ιοιιαειο.ιιι, φα Ιουδα :

ιειιιιροια ιιι ιιιιι·ιιι ιοιιιιιιια·αιιιιάι,·ιιιο μεινω ι:ιειιιιιιέ κιαι·- ι

άιιιαΙιε ρΙοιιιιιε ιιιι_οφιιι ιιονιιι ουιιει·ιιιιιιιάιιιαι, οι εταιαια;

Με μα· @ΗΜ ιιιιιαασεισιοι πω, ω· Μάταια κάτι πιει

Βιιιιααιιιιισιιιααι,ιιθωι ι°ιιιιιιιιιι Ειιιειια, ιιιιοαεφιθ άε αιι

ιιιφιιι ωιιιιιιιαιιιάιιια ιιαιιιιιειιιι, οιιιιι ιιιιιιΙ Με ιιιιιιιιοιιιιε

«ιιι ειραειοιιι:α φιφα φαιά! οιιιοοιιιιιι. Νοε ιφιιιι·, Με, οι

φα, «και άιιοιιιιιι ί.ιιαΕοι· ιιιιιΒιιιιιιι· Βιιιιάιιιιιιι ιιιιτιοιιιε ιιιιιε

ριοροιιιιι·ε νο!ιιιι, ρΙοιιιιιιι οιιοιιιιιιφειιαε, ιιοιι ιιιιιι!ιοιιιιιιιιε

το, να! εοο!οειιιιιι ιιιιιιιι , ευρω· ω, αΙιφιο απο ειιιιιιι

ιιιιιιι, φιο νιιιιιαε ιι ιιιιιιιάαιι ιιιιειιι ειιοφιιιιιοιιο ιιιιιοιιιι

Μια ειιοιιειιι·ι-,,ιιιιαι αιιισιοι·Μιοιιι ιιιιάιε ΑροετοΙια:ιο ιιοιι

«Μπάσα Μ· ιΝ8ιιι ει ρι·ιιαάισιιε ιιιάιοι!ιιιε Πιιι·ει!ιαιιιιιι ω,

αι ιιιιιιιοεεεοιοε ιιιι ΠάαΙιια!ιε ειιιιααιιιιε ιιιιιιιιιειιια, ιιοιι

ριααεαι·ιριιοιια αΙιφιιι ιιιιιιιιιιι·ιε, αιιιιι, εεαιιιιάιιιιι όιιιιιοε

ΜΜΜ, :και ιιι, ιιοιι -οι:άΙοειιι ιΡιειιιιιι· ίιιετιιιε ιιι .

φιιιει ραεεεεειοιια ιιιιιε οιιφειιάι ιιιιιιιειιιοάι 1ιιιαιιιιιιιιιιιιι ,

@κι μια· ιοάοιιι Αραειαιιοαιιι ει, Με ιιιάισιιιιιε .ιιιοαριιιιιι

Μαιο Γαιοι·ιε; μ" φιοά ι:οιιιιιιι -ιιοοΙοειαιιι Βοιιιαιιιιιιι εφτι

ριιι ιιι φιιιει ροεεεειιαιιο ιιιιεεε, ανια, ριο ει, ιιιιιιιιιιιιι·ιο

ιιιο,ιοιιιιιισοαΜΜηαιιοιαιιι εκαοιιιιιι ίιισι·ιι, ιιι ρι·ειο

ειιιιιιιι ιιιταιιιαιιιιιιιι : εφ ω ιιαιιιφιο ροεειάειι φιιά άιοιιιιι·,

Μάι!!! ΜΜΜ φ0ειιιάοιιιι·.· ει πιο ά·ιι:ειιιι·, φιοά ιιοιιιιιια

Μο, ιιι ιιιιιωειιεοι·αιιι· τιιοι·ιιιιι, οι ιιοιι ιιοιιιιιια ιιοειιο, οι

οοο!αειιια Βοιιιιιιιαα, φορά ιιοιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιαιιιιιιιι ίιιιιιιι

εκιιοιιιιιι, ροτεει φιφα άσοι! ιιιι·ιιιιιοιιιιιιιι ρι·ιιεειιιιιιιι άι

οοιιειιιι·αιιάο απο οι Ιιοιιοι·ε εοάιει ΑροειοΙιι:ειο ίιιει·ιι νιο

Ιειιιιιιι. Πιιάιι Ιἰφιοι ωιιιιωι ιιοιι ροεεο φιοά, σοφια ιιι

ιιιιιιοιιιιιιιι ιιιιΈιιιιιιοάι Γιιιιι·ἰι εοιοιιιει οΜαιιιιιιιι, φιια, φιφα

ιιοοιιιιάιιιιι !ιοο, 1οοιιιιι ριιιεεοιἱριιο !ιιιιιαι·ο ιιοιι ραιαιιι,

οιιιιι ιιι πιιοεοιιριιιιω ··ιει·ιιιιι ιιοαΜειιιειιααι·ιιιιι ιιοιιιι Πάει,

οι ιιιειιιε ·ιιιιιιιιε ειιιΒιιιιιιιι·, οι ει Ιοοιιιιι ιιιιιιιιιο Ιιοιιιιεεοι

ρι·ιιοεοι·ιρτιο, :ιάιιιιο ριιιοεοιιριιο ιεΙΙιειιιο οοιιιαιιιιι·ια ιιοιι ω,

φαιά ασια οιιιι·ιι οοιιιιιι Βοιιιιιιιιιιιι οοοΙοειιιιιι ιιοεειι ριοιιιιι·ι.

Π!.

Ζο!!ετα α!! Ραρα !πιιααοαιο Π! α! αιιιιιιαιι ι!! θαα!ιαι·ί

( θαα!ία!ιπο ιιιαι·α!ιαια α!! !!!α.ιια ), σοπ σα! !α α.ιαι·ια α

Ρι·α.ι!ατα α φαιά ι!α!!”αι·σίυαι·οουο ι!! ?'αι·ι·αιι (Βίαφο) ί!

φαι·αιιιααΙα ι!! /ει!α!!α α!!α ο!ι·ίαια Βοαιαιια, α! ααα!α και!

ιίβιιια!ο, μι· ααα· φα ροοο !αιιααιί αίαι·αιο α αιαιι! !!α!

!'απ·ιααιοαυο α! Ριζια, εειΙνο Ι'οιιοιο Μια εαάιιι Αρο

ειο!ιαιι, αυυει·ιαιιι!α!α ο!ια ααα! ρι·ίιπο απ: α!αι·αιιιαι!ο στα

ί!!αοί!α α! ίαα/βοαοα. ..

ι

(ιιοι,.. . , . . . ..ι.·

0ιιΙΙα Οα!!αι. α! αιι!ίσ.·!ιε Βασι·ιιια!. άι Απ!. ΑΒιιει. - Εο!!ειι. Π!. ΜΒ. Π.

μια. 300 ω.

_ Βιιιιοοριιιιιιε Μια · ΠιιΙαι·ιιιιιιο. ·

Βιι ιιι ι:ιιιάιιιιιιι άι·οοι·ιιάιιιια.ιφει·α, ιιι ιιιιαΠιΒιιε μι· ιο

ιρειιιιι, φιιιά σου: ιιαιιι·ιιιιιιιιιιιιι·, κά ιιιιαιιιιιι·, ιιιιιιι αιι

φιιιιιι ιιιιρι·οι·ιάε φαω, ιμω Μάι οι άιιιιιιιι εει μινια

ειιιιιάιιιιι. δικιο να. Γ. ιι. ἱιιιτἱιιοιιἱεοοφιιε Τιιι·ι·ιιιιιιιιε μι·

ειπα Παω ΗΕισιαε ιιιιιιιιιιιιιι,··άιιοά, οιιιιι ιι ω @απο

ιιιιιιιιιιο ιιιι·αιιιιιιιιιιιιι άάιι!!!αιιε ιιοιι ιι ιιοιιιι ιιι ιιιιιιιάιιιιε

ιιοαεροι·ειι, οκεφεεει, ιΠιιά ειιιιιΙιει·ο ιιι ει” ιιιιιιιιιιιιι άιε

ιιιΙιειι, αεεει·ειιε, φιοά να. τ. ιι. Ριειιιιο αι·οΙιιοριεοορο, εαΙιιο

ΑροειοΙιοιιο φιφα Ιιοιιοια, Ιιιιιιιιιιιοάι ρι·ιιοειιιοι·ειε ιιιι·ιιιιιοιι

ιιιιιι. (Σιιιιι ιΒιιιιι· ιιοΙιἱε, ει αιοΙεειιιο Βοιιιιιιιιιιι ΒάαΙιιιιιοιιι

ιιιοαιο Ι.ιιιιααι·ιε, εισαι ιιιιιαιιιιιιι ιιιαιΙειιιι:ι ιεοοιιιιοεοιι, ει

ρι·ειοειιιιιιιι ιιιι·ιιιιιοιιιιιιιι ει, φιοά ει κι ιιοΙιιι 1ειιιφιιιιιι άο

Ιιιιιιιιι αει ρι·ειοειαιιάιιιιι, οαιιιι·ιιι·ιιιιιι τιμάται, ιΙΙιιά Μαι

ιιιιιι ιιιάιοαΙιιιι, ιιι Μαι!» ιιοιι οιιειιιιιιε, φαιά !ιοιια, ιιιιιιιο

οι άιιιιιιο μπαι, ειιιιιιιιιιιιιι; να! ει ρια.εειιιιιιιι ρι·ιιοειαιιάο

οοιιιι·ιιι·ιιιιιι ιιοιι ιιιιιιάι, ιΠιιά ειπε άιΓάοιιΙιιιιο ρι·ειαεωιιε.

Μοιιιιιιιι:ιε ιιιιιιιι· ιιοΒιιιιιιωιιι φαω, .οι οιΙιοι·ιιιιιιιιι· :Μαα

ιιιιε οι μι· Α. Θ. πι. ιιιφιο ριιιο. απο. οιιιιιι οιιιιοιι. οι

οι:οιιιιιοιιο ιιοιι. ιιι ιιιιιιιίιιιιε οιιιιιάαιιι ιιιοιιιιηιιεοορι Πάει!!

.Με ιιοιιιιι, οι ωι:Ιαειιιο ιιοιι. οιιιιιιιιιιιε ιιιι·ιιιιιειιιιιιιι.

Ν.

!! Ροιιιιήσε !αποααα.·:α Π! Μ»! Ια ρι·ωαιι!ο !ιιαα!ιά.ι

,Μια ορ·έι!ο!α α!!αι·σίαασαουο ώ φαω ( Πέσο ), Μάι

ι!ίιιαα!!αι!α α!α! ραιωίοι·α ιδεα!! ααι·α ιααιιι]ω!α!α α! ιι

ααπ·.ιίαι·α α! ααει·ουαι!α, μι· άαι!α·αι·ι! α ασια Μα ,αι

ασια-ια ο ρ!!! ιι·αιιαα!!!α, |αοααάαα!ί ρι·α.ισιι!! ί .ι!αυαι·ί !!α!

απο Μαιο, α ί! Μια Με ε! αοαιαζι!α ιια!!'αάοαιρόαι!ί ιιι

φωτο α!!α /α!!α!ια α α!!ι: !ι·ί!ια!απίαιιί, α! ίιι!α.ιεαιιάα

Με αν α!! !ιι! απ!! μα· Ια ισα: Με βια α!! α!!οι·α Μαι

αρίοαα!α αε!!αιαπ:ί:ιία :!σ! .ιαο αροιΙο!ίσο ιπίπία!ει·α.

ο

(ι) 0ιιιιιιιι ειεεεει οριειοΙα !ιι Μάικ ριι!ιΙι|ιοιιιιι άει! Μιάάιιιιιιοι·ριιι

ιιι:ΙΙιι οάιιὶοιιο άοΙΙο ομοια άι Ριιριι Ιιιιιοοοιιιο Πι, °Γοιιι.9. ρηι.68ιι.

- ΕΜΗ ματι: Ικα". ΜΒ. ιι.·ιιι.ιιιιιν. Πα ιαι·φαι. ι·ιηι.99.
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ιιοοι”. . . .

»πιο απο. οι πιο. .Βοοι·οι. οι πιο. Α86ιι. - Οοιιοτ. πι. πι. ι.

ποπ. 95'7 ο οοπ. οι

ιοοοοοοιιοο οιοιιιοπιοοοπο Ωοιοι·ιιοπο.

πιο ποιο πιιποιο ιο οιιιοιο πιιοιοιοιι οι! πιπιοποι οοι

οιιιπιπ οοοοοοιοιι, πιοοποιοοοο ιο ιιπ ιοιππιοιιοποο οοιιιιοπι

οιοποι·οιοοο, πιο πιοοοιπιοοο πιοποοιοι, ποοοοοποπι ιο ιιο

ιποπο ιιοοιιιιοιο οοποοοιιιο οοιιοο οποοοιιοιοιπ ιοποοι·οο,

οποο ιο ιποο οοιοιιοο οιιιοιο ποιποοοιιιπιο ποπ ποοοο οπο

οοο ιιιοι;πο ιΜ οπιπιοιιο οποποοιο; ι”οιιπιποιοιποο οιιοπο

πο ποιοοιοο ιοοο ποοιιποποιο :οι ποιιοοι οιιιποι·ο ποοιοκιο-γ

οοο, οοοοπο ιοπιπιο ιο ιο ποιιπιοοιιο ιοποιοοοοιο, οι ιπ

οοιοιποποποιοοιιοιπ πιο οοοοοπιι ιπιπιοιοιιι οοοοιοποπι

ιποιοπιιοο πιο ιοοι νοιοοο ιοποοποιο. νοιιιοι, οοοοιοοι,

οιοιιι οιοπιιιιοο, ποιο ιο οοιιοο οοοιιο οπιιιιοοιοο ποοοιιιοο

ποοποιοιοοι, οιοιοιπιοιπ ΙΜ , οπο ποοοοο οιοιο οοοιιο ιο

οιπιοοξιοπιπιοιοιιο, οιι Αποοιοιο ιοοοιιπο ιπποιοιι οι ιοοιι

ποιιιιο ποπ ιοποιοοιι οοιιιοιιοπιπιο οποοοιιοο ποοιοι·οιιο, οοιιο

ιοιοιιοπ. οιποιιπο οιιιιοιιοο: ποοοιοιπο, οοι ποπ ιποιοοιοι

οοοοοπιπιπ πιο ιοΒιιποο ιποιιιιιοι ποιοιιοοοοιο; οοοπ

οοοοοπιοιοι οιιιιιοι ποπ ποιιοιοο οοοοο οποοπο ιιιιιοιο. οι

ο:ιιιιιιι.ιο ιιοιοοιποπι οοοοιοπο ιι·οοοπι πιο ιποιιοι·ιο ιιιοο

πιοπιιιιιο, οοιιο ιο ποιοιο οοπ οοοοιιιιοοιο ιο πιοιο οοο

οιιοιοιοι οι ιποο ποπ οποιιοι ιο πιοοπιοοιιοπιο ποοοιοιο

πιιοιοιοιιιιιο; ποιο πιο, οοιπο ιιοιι ιιοιπιπο ιοοοοοιιοι, ιππ

ποπι πιοοπιοοππο ιοοοποιιι νοι·ιιοπι ΙΜ. @οοπ οι ιοι·οοπ

ιιοοιιιιιοιιο οποοο πο οοιιοιοο οοοοιιο ποοιιιιοοιι ποοοοπ

ποιο, οι: οοπιιο οοποιοι ιιοιοο οιιιιιιιοπι ποιοιο πιο ποι

ιιιο‹ι ιπ ιοιιιο ιο ποοοιοιο πι·οοοπιοιιιιιι; οο ιποο ιιποι·ιο

ιιοιπιιιιοιιο οιιοοιο ιποιο νοιιιοοιπ, οπο ιο οποιο ιο ιοοι

ι;ποοπι πιοποοιιο οιιιιιιιοο ποιιιιιοοοιπ, οοιο ιοπο ιο ιο

νοιοιπ ιιοιοιιιιοιοπι οοοιοπιοο, ποιο οι ποι οοτο ιοοοιο οο

ιιιιιποιο ιοοιοο, οι ποι οιιοπιοιιιιοιπ οοπ πιπιιιιοο. ιιιιοοιι

ιο ιιιιοπο ν. ι. ο. ιο Πιιι·ιοιο ιοιιιιοπο, οοοπ ιιοοι: οποι

πιο, ποι οοοο οοποοπι οπιοοοποο οιιιοιο ποοιοι·οιι ιιοοπ

ιιοιιι ποοιιιιοιο ποιοοι: οοποοιοοιιο οιιιπιποιπ, ποιιιιιιοο

οοιποιιο, ποιοοιπο οοιοοιιοο, ιποιιιιο πιοιιιο, ιι·ιοπιιιοιιιοοοπο

ποιοοποο, οοπ ιπ πιο οιοοιιιοο οοι οπιιιιιοππο πιοοι·οιιο, οι

οιιοοινοππο οοοιοιο. Ριοπιοι οοποοιοπιιοιο π. οι·ιιοιπιο οο

ποοπι ποοιοιοιι οιιιοιο ποιοοι ιιοοοιιο ποοιοιοι·ι, οι ιοι·οιιοο

ποπ οοιοοιιιιοι, οοπ ποιοιοιιοι ιιιιπο, πιοπιοι οοοπ ιποιοο

οπο; οιιοοιιιιο ποοι ποιοοιοιο οποιο ποοοιιοοιιοοι ιοιπο

πιιοι. Ποιο οοιιο οποοοιποπο ποιο ποοο. οοπιιοι. ιο. οπι

πιοπι ιπιοπιιοιοιο οποιοιπ ποπ ιοοοιποιι οο ποιοιποο ιο

ιοοιοι: οι ποιπιποιο οοοο οἱπο ποοοιιιο, οποιο οοιιπιοιο

ιοοιοιοι·: οπποιοι, οοοπ ποπ πιο οπιιιοιιιιοι πιιιπιιιιο οοο

οοιοοιιο οποπιοποιο οοποιο οποιιοοι οιιιοιο ποοιοιοιι. Ποιο,

οι οπιποο, οποο οιοπιι οοποοιοπιιο οοιοοιιιιοι οιιιποο, οο

ποι·οοι; ποποι, νοι ποιιι ι”οιοιιοο ιο πω ιιιιοιοιοιιο ιο

ιποποιοπι. ιπ ιοοιιιο οοιιο οιιοοπιοιοο οοιποο; οι οι ποιο

ι·ιιποο, οοιο ποοοοιπιπ ποπ ιιοιιοπιοο, οοο ιποοο οοποοιιιιιιο,

οι νοιιιοο ιο οποιο ποπ οοι; οοιο πιιοοιιοοιπιο ιιιοιο οι

οποοι, οοι ιοιοοιοιιιιιιοι οο οιιοοοοι. ι)οιιιιιιοο πιο οοιποιιο

οποοο οοι, πιοπιοι οποοι ποιοιο ποιοοι οιιοοιο οιι ιιοποιο

οοιιιοιιοπιιιιο ποοιοιοιιο οιιοοιοι, οοιιο ιιποιιοοι, ποι οι: ιπ

ιιιιπιιοιο, νοι οι οοποοιοιο πιοοοπιι; οοο ιοιποπ οιοποο,

οοπ πιο οοιοιποιοπο, ποι οποιο ιιπποιοιιο ιοππιιοι οι! οπο

π; πο. οποιοι. πιο. Ε. το. οποιο τοιιιιιιοιιιι. Ποπ. 10.

οοοοποοι οιιιοιιιιπ ποοιοιοιο. Νοιπ οι πιο οοοιιιιοι οοιπο

ιοιι ποιιιιιιοιο οποοοπιιιο οοιιιιοιιο οιιιοιοιο ποοοοι τιοοοιι,

ιιοοιιο οο ιοιοι·οιοι οποοιοιιιο ιπ οοιο ιπιιιοιιιοιιιιιιο πιο

ιιοιι, οι οοιιοοιπιο οιειιιοιπο ο οπιο οιο ποπ ποιιοι οοιο

πιοιιι οιοοιιιο ποοιοιοιιο ιοΒιιπιοιο οιιοιιοοι·ο; ιιοοι ιπιοι

ποιο ποπ πιοο ιιοιιοιοι· οοοιιιο ποιιιιιιιιο οποι οοποιο, οποοι

ιποιοιιο οιοιοιιιοο, οοοο ιο οοοιιιοο οοοο οοιοι, ιποοοι ιο

οπο οποποι οιιιοιο ποιιποποιο. Ρι·ο ιιιιιιιπο π. πο οο πιοιι

οποοιοιοο; οοπι ιιιιιιιιιοι, ιοπο ιοιιιοι οπιπ: οοιο ποοιιοιο

οποοι ιοιιιιπιιοο οοιποιιο Γοιιιιοπιποιο οοιποι·ιο ποποιοπιοι.

Ριο ποιοοιιι οοοοπο οοιοιιιιοο πιοιοιποπο ποιοοι οπιο πο

οιοιιιιιο οποο- ποιοιο ·οοοοιοποιο ; οοιο ποιο ιποο οιιοο οπι

ιιιοοιιοπι οπιπιπιοιιοιιοοοπι οιι ποιιοοιιπιιπι ποοοοοοιιο; οι

οιιοο. ποιοιο ιοπιποιοιιοιπ οποιιιιιιο, πιοοοοι, οοι οποι

ιπιοοοοι οιιιι πιο οοοιοοιοιπ ι·οοοιο, ιο ιιιιιοοοο οοιοιιιιιιο

οιοο ιοΒιοιιοι οιιιοποπιιοι; οι οοιοοιιοιιι , ιο οπο ιποοπι

ιοποι, οποιοι. Ωοοοιοιπ, ποιο οοιιιοοιοο ποοοιο ιιοιιοοι,

οοιπ ιοοοιο ποιοοοπι, πιο οοοοι·ο, οοο ιιοοο ποοοιιιι οπο,

οποπ οοο οοιοιιι ιποο ιοποιο, οοο ιιιιιο, οοοπ ιοοοιοποιιι,

οποιοοιο. Το οπιοι, ιποιιιι ποιοιποο, οοιοιιιιοπι ιοποιιοιι;

οι οπο ιο ι·οποιιοπι, πο οποοιποιιο ιπποοιιο οπο. Οποιο

οοποι, οι οι ποοιποιοοπο οιι οιοιποπο οοιοπιιο ιπ ποοιοιο,

ιο οο ιοιοοπ οι οοιιιποιοπο ιοιοιοοπο; οοιο οοοοιιππιπ οπο

οιοιππι ποιοπιιο ιοιιοι, οοιιιοο οιιιοιπ οοπιποοι. οι ιποο

ιιοποιίοοιοιο οοιοιιιιοο οιιππιοιο ποιοοι ποιίοοιιο οοιιιοιιο.

Ριοπιοι πιοιιιιοιιι οοοοοο πιοιιιο οοιιιιοι ιοιοιποοι πιοοιο

ιοο οιο ιποιοο ιοΒιιπιπο ποοιιποιο, οι οποοπο πιοιιο οποο

ιιιιιοο οοινιοιο ·οιιιοιιι, οι ιο ιοιιοιιιοπο οοο πο ποιιιιιοκ

ιιινοπιιοι; οι πιοιιοοιο ποοοοοι οποπ ιποοιιι, οοπ πιοπιοι

οιοο ποιιιιοπι; οοο ποιοιο οοιοοιι, οο ποιοιο ιοοιο ιππιοιο

ποίιοοιο ποι·πιιιιιιιιι·, πιοοπιο ποιπιπο ποι πι·οπιιοιοιο; ιιο

οποοι ιποοι οπιιοοιοιο ιοοιοοι ποιοιο ιπο, οοιο ποιππο

οιιοοποιοπο οοι: οι ιιποοιοιι πιιποοο ιοοοιιιοι .ιοποοιο; οοοο

οοποοιιιιποι οπ οοοιοο, οοιο ιπο ι”οοιοιιο ιππιπποο. Νοπ

ιοιοοιι πιο οοοιιιιοι οοιπο ποοιοι ποιιοι ποοοιοιο ι;ιοποιπ

οποιο, πο ιοιιο ιποιοοοοιιο οοοιποι·οιπι·, οοι νιποι ιοπιιιπ

ιοπιοπιοιπ, οι Γοοιι; οοπ πο οοποιιοιιο ιιοοιιιιο ιππο πο

ιποοι ποιοοι ποιι ιοοι ιιιπιπο @ποιο ο οποιο πιονιπο πο

οιιοοιο; οοιπ ονοο οοπνοιιιιοιοι ιο ιοποο, οι οοι ποιπποιοοι

ιιοιιιιιιιοι οιιοπιι·ο; ιοιο ιπιονοοοιιιιιιοι· οοοιι·οπιοοιιι. ποιο

οιοι ιοιοο οοπι πιονιιοι πιο οιιοππο ποπιοππι; οιιοι ιοιοοιι

πιο ιοπιποιο οιιιιιοι ιοιοιοιιπι ; οοιο οοποιοιποοι οιιοιι, οοι

οποιο οοιοποιι. Ει πιο μινι οοοοοο οοοπποιο οιιιοππο;

οοιπ οιιιοι οοποιι οοπ ποιοοι, ιιοοι οπιοοοπο ποιοιο οοο

οιοποιο; πο πιοο ιοιπποιοιοιπ ιιοιιοι·οιο, οποοι οοιοιοοοι

νιποοιοι οιι”οοιοιο οοιοιοιπ; ιποοιοι ιιιιοο, οοοπ πιοιι οπο

οιοιοο: οι οοιιο οοοιιποιιιονιι ιι·ιιιιοιιι ιποιο, οοπ ιποπππ

οοιιο οοιποπι ιπ οοιοιοιιιπ; πο ιι·οιιοοι ιοοιιι οοοπποιιιιοιπ.

οοπ ιπιοι οοοοποιοιιι, οι οοοιιποιιιοι οοι οοιιιιιιιοι πιοιιο

Βιιοπποπι, οιοοι ποιπιποο ιποο πιοιιποοιι. οοι οποι οποο

οοοι οποοιοιι; οοιο, οιιιο Ριιοιιοοοι ειππιιο ιιοο ιιοιιιο οοιιο

ποιιιοοιοι : ιοοποοπιι; οιπιιο; οποοι οποι ποοοο οοοοοιπιο.

ιιιιιιι ποιο πιοιι, οοι οοοιιποιιιοιοιιι οιιοιπ πο ποοιιιιο ιοιιο,

οοι ιο ιπο οιοποοι, οοποπιι οι, οι οοοποοποιοι ιποιο ποι

ποιιο ιο οοιιο οιπο, οι ποοιοι·οοιοι ιο πιοιοοππιπ : ποοι οι

οοοοοοο ιοοιιι, οι οοοοποιο νοοιοοι, πιο πιοιοπ ιιοπιιιιι

πο, ποι οποοι οοιιοποιοιο ιιοπιι. Ροι·οοιιοο ιοιο ιι·ιοι;ιιιο

ιιιοο, οι οι ιοιιο οιι ιιιποοιοο, ιιιπιιιιοοιιο πιοιιιοο, οοι

οοοοο, πιοπιοι οποοι ιιοοιιιιοιπ ποιοιο ποιοοι οιιοοιο ιιοοι

ποοοπι ποπιιιιοιο ‹ιιοπιιοιοιιι, οποοιοιιι οιιοοιιιιιιο: οοι πιοιι:

-

ιι
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ομοι·ιοι οιιιοοορππι οοοο ππιπο οποιο ποοιπ, ποπ ιοιποο

ι›τοριοτ ποοοιιιιιοι ιι·τοο,οιοτιιοιοιο ιιοτοοοοο ποιιοι οι, ποι

ι·οποιοτιιοτπιιπιοιτοιιιι, οοποππι ιιοοπιιο ιππιιιιιοτι, οι

ιιοιο οι ο ιοΒιιιιιοο ιοοιτιπιοπιο ποπ οιι ποιοο. ποιο πιο

ιττοιςπιοι·ιιοιοπι ιιοιοοιοοπι ποπ ιιοιοτιι οπιιιιοοτο, οι ιοιιιοπ

οι οποιο ιοιοι, οι οοοειο; οοπι οο, ππι ιοπποιιιιιιοτ οποπι

ιιιιριοιιι οιιιοιοιιι, ιπιπιιοιο οιιιι ροοπιιοππο οοπιροιοπιι

οποιοι ποπ πιιιιπο πιιιοοτ, ποοπι πιιοοτιοοτποοτ πιοροποοιι.

ποιο οπιπ, ιπππιι, Βοπο Ζοιοιοο νιοιιοιιο ροοοοιο ροιτοιο ιπ

ιιιιοο οοππο ιιι ιοτιιοιο, οι πποτιοπι ποποιοιιοποιο, ιπ πο,

πιιι οποτιιπι πιο. ο. ιιι ιιιιο, ποι οοπιτο ιπο ποιοτοοιπ

οπιποι ιπιιιοπιπτ. πππο ποιοι, ποοπ ιιπ, ππι ποιοτπο οπο

ιιοπ οοποοπιπτ, ιιτορτιοο ιιοοοοπι ιπ ιοιιιιπο οοπτοοοτι νιτ

ιπιοο, πιο πιοοι·οιιοπιο οπιιιιιιιο πιοποτοιοιπο, οι ιπιοτ ιιο

ιιιοο, πιοπιοτοο, ποιπτοιοο, οι οιιοτιοο πιοιιποποιοτ. Ποιο

οπιοπι ιιοιο ιιιοιπιοππο οο νιτιπιοο οοοο πιοπιιοοιοτ; οπιι

πιιιοτ οπιιοτιοτο ιο οροτιοι. οποιο ι·οοιοιιοππι ιιτοροοοππι,

ποοπ ιοιπ ιοτιτοπιοτ @απο ιπ ιιοοιοτο, πιπππιπ οιι ιιοι οπιο,

νοι οιιιοτο. οι οπιιο ρτοριοτ οοποοπι οιιπποπι ρτοοιοιοοο

τπιο οοποιο ροοιπιοτοο, ιοπι οπροτ ιοιοοιι, ποοιπ οοροτ οιοο

οποοιπ ροτιιοτ ποιοτοπιπο. οοπ πο ιιτονιποο ριοιοιιο οιπιοιπ

ιιπ τοοιπποοποιπ ποιοοιοιιιιιπο ιιιιιιιοιοο ιο ιιοροιιοι: οοπ

οιποτοτο ιο ιιοιππιπο, οι οιιοο οοοο οοποοο, ροι ποοο οπιιο

ποιο ροιο, οι ροιπο ορροιιι οιιιοιππι ιιοιοοπιοπι τοοιπποτο.

οι οπιπι οιι ρποιιιοπιιοιιοιο ιοτιοοοιο, οι ιοιιοτοιο ποροποι,

ιιοι ροτοοοπιιοποπι οπποιοι; οιιι οκ νοπιιοιο, ποοπ οπιπι,

οι ριοπιπο ιιοοοι οπιο, οοο ιιιιοτιπο ιοππιποοι νοιπριοιιιιπο;

οπιοπι νοιι οιιππιο ποοοτοτο ροοιοιοτοπι; οιι οο ποπ οιο

τοιπι οιιοοινι; ποοιιιιτιο ροι ιιπιποιοοπι ιιοπιιοιοιο, ιοπποοιο

ποι ιοοτιοιιιοτ ροοοοι, οο οο τοπποι ιππιι;ποιο: οοπ οοιο

ποιο ποιιοι, οι νοιιιιοιο ποροοιιο, οοιιοιοοιοι πο ροοοοιο.

Αιιοιο νοτο οοποππι οοιποοιο οπιπιπο οτοπιπιπο ποιοοιοπ

ποιο; οι ποιο οοι ο ροπιιιιοοιι νοιιι ποοοοπποτο πιοπιιοιο,

οι @οποιο οοριοι ιιππιοποπι, ιοπιπποιπ οποιο οιιιοοιπο οοοο

ιπ ποπιο ποοιιοι πιοΒιο, ποοιπ ιιοιιιιοτο ιπ ιοιιοτποοοιιο

ιιοοοοιοτποι ; νοι οι ιοοπποποιο ποπ οιοιιιοι ιονοτοπι, πποιιι

ιιοι· ιιγροοτιοιιο οοππιοινο, οινο ποοπ οιοο οιιιιπιοιιο το

ποιοτι ιοιπ ιοοιιιιι; οινο ποοπ ιοτιιοτ ιροιπο οκ ποοιιιιοι

οοοοο ιοιιοοοιι, οοο οπο νιποτι, ποοπ πιοιπο ιποτο, ιιοι

ποοπ πιο, οι ιποο οοιι τοιιιιιοπιο ιιτοοιοιιιπ οποπι ιτπιι οοπ

ιοδοτο ρτεινιιοιοιο, οι πποοι ποοοτοπο ιιιοτιιιοιο, οιοριοιιο

ιοι· ιιιοτιοιο, οι ι.ιοο Γοοιιπιοπο ιιρριιππιποιο, ιιοοιιοιιο ιιοι

οιιτιιππιποιο οοποπριοοοι. Ωπιπ οπιοιο, οι ρτοριοτοο νοιιι

οοποτο, ποοπ ιοοιιιοτο ρτοοροι·ιιοιιο, οι·ι·ιποιιιο ιοι·ιππο, ιι

οπο οοι ιοπποιιιιιιοτ ιιιιπιοιτοτο; πποπιοιο οιποιο οοπ ρτο

εροιο οοοοοποιιοπι; οοπ οπνοτοιιοιιο ιοιπροτο ιιππιιποπιο

ιοτοιπτ, πο οι πποιιιιοι οοοπ οιπιοιτο οοπιιπποπι, ιιιιιιο πο

Βιιδοπιιοο ιπιιιοιοοιοτ? Ριοπο οι ρτοριοτ ιιοι: ποιο οοποτο,

ιιοπιοο οο ροιοι·οι ιιιιιιτονιπο οοιιιροτοτο, ποι οοιο οιοτι

οπο ιτοπππιιιιιοιο ιοοοπιο, ποιο πιπιιο ιοιιοτο πονιο οποτ

οποτο Βοοοι·ποοπιποι, ιροοιιι ιοιπροτο ποοοοοιιοιιο ποοοτο,

οι πονοιιιτο ιιοιιιοτ ιπ ιιτοιοοποιο. ιιοπ πποππο οοποππι

οοιιοοιιι ροοιιπο ποιοοιοιοοτ, οι ιοτιο οοποτο ποιο οριοοο

οπο, πι οιιοτ οοπ οποοοποι, ιοι οιιιοπιπ ρτοιιι, νοι οι

ι”οοιπ οοτοοιι, νοι οι οποι ποιοι· πιο οιιοοοοοοτιι, ιροο

ιοιπι οριιιοοο οιιιοιιοιπτ. ιιιππ οπιοιο πποοι ποιοο ι·οορπι

τιιιιο, οι ποπιποτιιπο, ποοπ οριοοοροο ρι·οριοτ οοοπροιιοιιοο

πιιιιιποποο, οι οοιιιοιιππιποο οοοοπιοι·οο ιιοπ ιοιοοιι οιιιο οτι

ιοιπο ροιιιιιιοοιο οιιιοιππι οιιοτοοτο; οππι πιοιιοο οοιιοιοο

οοοιοοοι ιοιιοι·οιιιι·, πιιι οιιιτιιιιοιιο οιπιπι, οι ιοπιιιοτοιιο

ιιιιπιοιτοτοοι. ιιοτπιο ιοιοοιι ιοιοοιι ποιιοι οοοο οπο οοριιο,

οι ποιιιοτο ιο οιοριοιιο. 8οπ ιιιοπ ιο νοιοιιιοο οπνοτιοτο

πιιιποπιοτ, πο ιοτιο ιιοι: ιποο πιοιιοοιιιοπιο ιιτοροοιιππι οι

ιιοι ιιοιιο οκ ιιιιο, πο ποιιιοο πιοιιοτ ιιοι· ιιτοριιοιοπι : πιο

Επτοοι ιπιοο. οι. οι ιοιι. οοπ. οιιοο. οοπιιοτοι οπιπι ιπ πιο

ιιοιιι, ποιο ροππο ρτο ποιοο ιοτοοι ιππτοιο ιο ποιιοοο

ορροποτο οοοοπποπιιιιπο οκ οπνοτοο; ποιο ιπιιιο οοπιοιι

ποιο νοτιιοπο, ποιι ποι ιποοιιοτιι, οοπ ποι ιιοι. ο. οι·ιι:

οονοπο οιιοιιιο, πο πιοοοιοοι ιο Βιοτιο ιπο ιιοιιοο , ιιοπ

οποιοι οιιππ ιιοπιιποο, οοπ οποιο ορππ ποοιπ, πποπιοπι

οπο ιιοι: ιιοιιιο ιο ποπ ροιοτιο οοοοιιοτο, πο ποιο οροπ

ιιοποι, ποι τοποο τιιοοιοτ, οι οοτπο; οοπ οοο οιιοοι οροπ

ιιοιοιποο, ποι οιι νοτιοιιοιιιιιπο οοοιοοιοτιο ποιο οοοριοοπ

ιπτ. ιιιππππο ιιτοποοιοτ οιιοπποο, ποοπ ιπιιιο οοπιοπιιοιο

οοριοπιιο, οιιιιιιοο πιοοιριιποο οποοιοι ιιοιππι, οι οπιοτι οο

ο οοι,ιιιοιιοπιιιοο, ποοο οιπο ιπιοιιοοιπ οοποιοιοοι. οι νοι·ο

ρτο ιποοπο οοοιοοιοο ιιιιοτιοιο πιιιιοπιιοιιο οποο ιιιοπττοτο

ροτιιιποοοιο; ποιι ιοι» ποοοτοι·ο ποιιοο ιιτοοοοιοιοο ποοο

τοπι οοποιποτοπο πιιιποοιοτ, πο ι“οτιο ιποιο οποιο ιοπιιιιοτιο

οι: πιο, ποι ιποιοτπιο οοι ιπιοιοριοιοτ; οι ρτοιιοιοτ, πιτπιο

οοιιοιοοοι·ο ιοιιο ιιι οο, ιιι πιιο ποιιππιοιι: ππι νοτο οοπ

ιοπιπο, οπι ποοιιΒιι οοιιοιοοοτο ρτο ποιιοιο, ιιιοοοπτιτοι

οιιιι ιτοπι ιπ πιο ιι·οο, οποι τοιτοιοιιιι ποιοιππο οι›οοοιιπιιο

ιοιιοιιτοτοιο.

Εοοο ποιποπι οποιοποιοιπο ιο, πι ιο ιροοιο οοπιοιιι

ριοτιο, ιπ ιιιοο ιποπι οοποοιοπιιοιπ ιιοτοοιιοιοπιοτ οι;ποοοοο,

οιι ππο οοποο οοποππι ιιοοπιιοιπ ροοιοιοτοο ιπιροτιππο. Με

οπιιο πονο οιιιοοιπιπο, ιπποι·οιποο, πποτο ιπ οοποππι ρτο

ροοιιο ροι·οοιοτοο; ποοπιοπι οοο ιπιιτιποοο οοτροτιο, οοο

ιοπ8οονιιοο ιοοιροτιο, οοο ποιοοιπο οοιοπιιοο, οοο :ποιιπο

ριοιιιο, οοο ροτοοποο ιττοποιοτιιοο ιο τοππο ιποριπιο; πο

ππο οοποοιοπιιοπι οοονι οτιιοιοιο ιο ι”οιοτιο ιιοιιοτο.νοτιιιο

οι ρτοριοι° οιιοο οοποοο οοοοιοποπι οποοιοο, ποπ οοι ιο οοο

ροοιπιοπιι ιονοπποιο, οοιο ιιοιοοιιιοπι ροοιοιοπο νιποοιπτ

ποπ οοοο πιοοτοιο. πποπιοπι πι οι ιοοποοπι οοιιοοιιποιο

οιιιιιιοιπιιο, πιιοπ οιιοοιιοο, οι νοιπριοο, οτιοο οποι ιιοοπο

οπιιποι, οπ ιπιοοτοο οπιιοοο οοιιιινοπποο; οτοριοτ ιοιιοτιο

οιιποοιιοο, οπι ιιοτοοοπιιοπιο ιποπτοπο οοπ ποιιοο ποοοτοτο

οροποοιο ιποιο, οπι ιο οπο ιποπιο οορπιοοιι; οοιοπο ποοπ

ιιοοιι οοπι ιιπ, ποι ροτοοοοιιοποιο ροιιοπιπτ ρι·οριοτ ιπ

οιιιιοπι, ποοπιοιο οοιο ιιτοιιοιι ι“ποτιπι, οοοιιιιοπι οοτοποπι

π. ποοιπ το. Βοπο πι. οο. 5οπ πιοοο, ποοπ οριι·ιιπο, πιο

οπο, οριτοι, οι ποοοιο, πππο νοπιοι, ποι πιιο νοποι; οι

ιιιω ποπ οοι, ποι ροοοιι νιοο ιιιιιιο οριτιιπο ιιοι·οοτπιοτι;

ποι ιτοτο οιιιτιιο πιο οεοπιπτ, ποπ οποι οπο οπο, ποο

ιιιοιο πιο οριτιιοο πιο, ιοι ιιιιοι·ιοο. πποτο οι οοποιιπι πιο

ιιοοππο οιι ιιοιιιιπο ποιο ποπ ι*ποτιι, πιιιιιοοιιππο ιοιοοιι

οοποο; ποιο ποιο οοι πιο οοποππι ιιοιοοιοο ο που. Ποτιο

ποοιριο, οι οιο οοριο, ποιο ποοιοοπο οριτιιο ιιοι οεππιοι·,

ποι οοπιτο οριτιιπιο ιιοι οτιππι? οι οπιπι ιιοτο οποι, ποοο

ρτοοπιιοιιιιοο, ιτπιπο ποιο ιπποιιιιοπιοτ οπιιι νοτο; ιιτοοιιι

ππιιιο οοοιτο οριτιιπιπ ιιοι οπο, ποι οιιππιπ ιιοτππι οοπιτο

ιτοτιιοιοιο οιιοιπριοι; ποοπιοπι ιιιοο οοι οριτοπο ιοτιιοιιο.

Ροττο οι πιοοο, ποοπ ι”οι·οοπ οοι οιιο ιοιοπο οοποο, ρτοριοτ

ποοιπ οοποππι νοιππιοο πιο οοοιιιοο ιποριτοιοτ, οι οοο οι

ππιποιο τοοροπποιοοο, Το πποοιοπο οοιο, ποοπ πιο ιο

οιιιι·οιιο οο οοοιοοιιο? ποππο ι·οοοιιο, ποοπ πιο Βιοτιοοοο

Ροιιιιιοιι πιιιοτιι, οπιπ οοοριοοοι πιο” οοτιιοτιο τοροοιο

ποοιιιοι: Ποιπιπο οι οπιιοο ιιορπιο ιπο οππι ιιοοοοοοι·ιπο,

ποιι ι·οοιιοο ιοιιοι·οοι, ιιοι νοιποιοο Μο? ιιιιπο οιιοοιιιιπιο
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οοοιι1ιιο, (μιι (ιιιιοι·ο1: Βιιμισ οιοεσινι, οι οοεο οιιιιι (ιιιι·ιο1ο:

ιιιιιιιοτο οιι1οιιι ιιι (:(ιι·ιιο ιιοοοοοιιτιιιιιι οοτ ρι·σμ1οι· νοε.

Ωιιιο @πιο οινοι·εειο (οι οιισειιε ειιιι οοο οοιιεσ.·οιειιιιι(ι

ιιιιιο, οι ρι·σμ1οι· (μιιιιιι (εικοσι οοοοι·ο (ιοειοοι·οο, ιΒιισι·ο

πιοο; 1ο ιρειιιιι 1ιιιι οιιι(ιιιιιιο οσιιιιιιι11οιιο(ιιιι, ιιι (ιο μι·σμτιοο

ιιιοιι1ιο 1ιιιιιιιιιιιι 1ο ιιι(ιιο(ιιιε, νιοοσο, οι ειο μσεειε (σει

Βιιοιιοι οοειοοιισ εο1ιείειοοτο: ιιι οι·οοιει σο( οσιιιιιιιεει οιι

ι·σιιι ειιιο οιιιρει νειιοοε οοοιιιιιιι·ο. οι οιιιιιι σοοοιι(ισ μιο- ,

1ιοοι·ο ορρο1ιο, πιο εσιι ρι·σιοοιιιι 1ιισ ειιιο οιιιιισιοιιιιιιιι

ειιιιιι·(ιιιιε, (μιοιιιιιιιι (μισο ιιιιμοιι(ιοι·ο ρο1οι·οο (Με, ιισιι ιισ
μοιιοιο. (μμε 1ιιιιο ιιιοισι·(ι ιιιιιιιιοο 1ιιοο Μοτο. οσιι(μιιι·οι·οο, ο

οιιιιι ειιιο μια ειιιιι1ο, ειιιιι1οιιι ριιιι·ιιιιι:ι ρι·σουι·(ιιοε; ρσ1ισ

ι·ιο οο1-οιιιιιι ιιιοι·ι1ι σο οιιιιι Βου (μιοιιισιιιιιιι ισοι·ι1(ισοι·ο,

(μιοιιι εσιιι1οιιι μτσρι·ιοιιι (μιοι·οι·ο οιιιο ιιιιο, (μισι·(ιιιι ειιιιιο

(κι (ιισιι οιιι·(ιιιι ιισοοιιιιι· μοι1ιιιοιο. Ωιιιρρο οι (μι(ιιι1ιιιιιοιιιιι

(μιο γιι·1ιι1ιιιιι Ποιο τοιιιιΒοοο, οι ιιι 1ο ιισιι ιιιιιιοιιο οιιιι1ο

1οιιι, ιιιιιιι οσιιιρισιιοι·ιο ιι(ιιιοι·ο; ειιιι (μισ νιι·1ιι1ιο μιτο

1οι(1ιι οορσιιοι·ο (μιιιο(ιε σιιιιο εσιιιοιιιιοιιιιο ροε1σι·(ιιιο; (μισο

νικ μσ1οε1 (ιιιο(ιιιο ιοοιιιιο. οοεοι·ι οοιι1ει1ιο. ιιιιιισ. ει(μιιοοιιι

ιιιιιισι· μσιοι·ι1 οεοο οιιι·ι1οε, (μιοιιι ιιι ιιιιιιιιοιιι μσιιο1 (μιιιι

σιιιιοιο μι·σ Με. Ποιο ειιι1οιιι ρι·σρ1οι· ιιοιιο ισ οοοοο1οιιι

ιιιιιιιι ιιιιιιιι μι·σ ειιιιοι1ιε 1ιιιο μσιιοι·ο; ιιιιιι(ι σοοειεισιιο,

οιιιιιιιισοσ μισιιοοτο ιρειε μσεειε, (Μ ιισιι σιιιιιιιιιιε, 1οιιιοιι

ιιιιιι1ιο (οι οοι·ιιιιι ι·οοιιιιιιιο 1ο οσιινοιιι1 οιιοιιοοι·ο. (μισιιιοιιι

οι πισω οιιιιο(ιιιι ρι·ειο1οιιοιε, οι(οιιιριιιιιι 1ο ορσεισιι ειιιι

ιονιιιιι1, (μιι οιιιιοο1 1ιιιι ιοιισι·οιιι ιιιιιιιειιισοι ιισιι ι·οιιιδοιο,

οσοι οι: (ιοεοι·ιι μτο οσιιιιιιιιιιι ειιιιι1ο μιιιε οο1οι·ιο ιιιιισι·οοοο.

(μιιο ιιοο1 ιισιι εο(μιο1ιιι· εοιιιροι· ισιισιοιιι ο1Τοο1ιιει ιιιιιιισ

ιιιισιιει 1(ιιιιοιι ιροο ι(ιιισι· ιιιοι·ιισιιιιε οοτ οουο ι)οιιιιι, ιιιι(1ο

(μισο ιοΒιιιιι·. Βοοοο1 Ποσο ιιιοι·οοοοιιι ι(ιιισιιιιιι οοιιο1σι·ιιιιι

ειισι·ιιιιι. 8οο οε1σ, (μισο ιιιιιιιιιιιι ιιειο1οιιιιο ιοιισι·στοι·ιο, οι

ιισιιιιιιι οοι·1οιιιοιι οοι·ιονοτιο, οσοι οσοοιιι ομσεισισ μσεειε

οιοοι·ο Ιοιιιοιι, ιιι οσι·οιιο. πιο ιιιο1ι1ιοο οο ι·οιι(μισ (οροσει

1ιιι·, οιιι·ειιιιι 1ο οοοο1 ροι·ιοο1ισμοι·ιε οσιισιιιιιιιιο, (μιει.ιι1ιιιιι

ιιοιι οιιιιιι ιιι οιι€ιιο1ιοι·. ισιισι·ιιιιιε, (μιι οσιιιιιοιιιιιι· σ1ιιοιιιιιι

μοο1σι·οιο, ιισο1οε πιο ιοιισι·ισεοο οιιιιιιιοι·ο.ει, ο11οιι(μιοιιι 1ο

1ιμο1ιιο οοι·νιιε σιιιιιι·οιιι (μιιο1ιε οιΤοο1οε; (μιοιιιιιιιιιιιιο1 ιιι

1οι· νιιιο οοισι·οο, οιιΒιιο1ιοι·ιιιιι μο1τιιιο (ιιιοο1ισιιο 1τοιι(ιι·ιε,

οι νομο οιιιοι·ιιιιο ιιιοι·οοιιοι·ιιιε σροι·ιε ω( 1ιιιοιιι οιιι(ιιιο

ρι·οοε1σιοι·ιο: οι(ροοι1 (οι ιοιιιοιι νιιιιιιοιιι ιιι ιιιιι(ιιιι1ο1σ

μοι·1ιοοτο, (ισ ριιΒιιο(ιι 1ιι(ιιιι μοι·οονοι·(ιιιιισ. οσισιισι·ο. 8οιοιιο

(μιο (μισο ομιιο οιι1ιοιιοιιιιι οοΠιιο(ιο ιιιο(ιιιιιι ποιοι, οσοι '

ιιιιιιιιοε οι( οσιιιιιιιεοι δι·οοιο ιιι 1ιιιιιιι οιιιιιιοιιι ειιεοοριο1ι;

ιισιι ειο (ιοιιοε πιο ιισιιιιιιι (μιιοιιο ορρο1οιο; ιι1ιιιιιιιιιιιι1οο

ιιοο1οιιιιε'1οσιιιιι Μισο οιιιο ι·οιιιιμιο σ(ιιιιιστιο μο1ιο(ιε ιιι

ιισο ιιι(ιι·ι ιιισοτιο, οι ομο1ισοσ οσοι 1ιιιισι·ο ιιοιιιι·οΒιι ιιο

οιιι(ιι·ο. πιοο ριιιοε, (μισο ι(ιοσ Μοι1ιιο ιιιοιοιιι μοι·1οιιι οιο

μοι·ι1, (μιοο οιι·οο. ριιιι·ιιιισ εο1οεοιιο1, (μιιο ιιοιι ορ1ιιιιιιιιι

μοι·1οιιι οιο(6ι1, (μισο ιισιι οιιίοι·οιιιι· (οι ω. Ωιισιιισιιι Πιο

ιιιο(;ιο ιιοο1 οι οοοιιι·ο, Μο 1οιιιοιι ιιιο(ιιο οε1ιτιιο1ι1οιο;ο1

ιιοο1 Πιο. οποιο ει1 ειιιινιο, ιε1ει 1οιιιοιι ιιιιι€ιε οοτ ιι1ιιιο,

οιιιιι ιιι ιοοιιιιοι1ο1ο εσιισιιε ιιμμιιιιοσ Ι.ιειο, Βοοιιοιιο μοι

οιιι·ι1ιιοιιιι οι1ρτοοιο1σ.; (μισιιινιο ειιιιιιι ιιιιιιιιι, ο1 οοιι1οιιι

ριιι1ινιιε οεοσ νοιοοε, οι οοιινιιε, ιοΒιειο1στιε οιιοιιιμιο, (μιι

σοοο οεοοιιοοιιο1 ιιι ιιισιι1οιιι,ιιι ιιιι ,(ιισιιοιιι οσιιιιιιι οσοι

ιιιοιστι οοιιιοτο1 ιιιιοι·1οιο, ιιιιιιο νοισ οοεοοιιοοιιο1 ιιι οοειτο,

οι οιιιιι ιιιιιι1οιο ιισοσεει1σ1ιιιιιε μσμιιιι μτσνι(ιοτο1. @ιιοι

ρι·ορ1οι· 1(ιοιιιιιε ιιιο(ιιΒο1ιιι·, ιιι ιιισιιοοιιιιε (ιο ρι·οοειιισιιιιιι

οεοοιι(ιιι1, (μιοιιι μι·ειοειιι (ιο ιιισιιοοιισιιιιιι (ιοεοοιιο(ι1. Μο

ιιοιιιιιε οι·Βσ 1”. 1. οι οιιισιιοιιιιιι οι1ιοιιιιιιε μοι· Α. ε. ιιι. (μπι.
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ιιιοπι νσοοιιι Βονι(ιιο(ιο ιιιιμι·οοο1ισιιιε οιιιισι·ι·οιιε, 1ιιιι(μιο

1σι·ιιιιοοιιο ο(ιιιι μοι· οιΤοοιιιιιι οροι·ιε σ.(ισμ1ειι·ι , (μιοο (Με

ιιιιρι_ι ροιιο(ιε ιιοιι, ιιι οριεοοριι1ιιιιι οιιιο Μ( οοοιμιο1,

ιιιιμι·οοιι1ιιι·; ιοιιστοιιι μοο1σι·ειιιο ι·οοιιιιιιιιο ιισιι ι·οοιιεοο, ιιι

ο1οιιε ιιι (ισιιιιιισ 1ιιιιιιι οσει1οιιιιιι, ιιιιιιι οσιι1ι·ο νσιιιιιισ1οιιι

(ιι1ιεειιιιι εισιιιιιο οο (ο ιροσ, (μιι οσοι 1ο νιοοι(ι1 οοεο ιισ

ριιισ ουσ ιιοοοεοσι·ιιιιιι, ισι·1ο Βι·οινο ιοι·ι·οι, οιι(ιι ιμειιιιι ιι

1ο οσιιιιιιοοι·ο1 οοεο ιιοοιοοιιιιιι, (ιο 1σι·1οεειο (ιο μοοοε ειισε

οιιιιι Μοι(ιο εμοι·ιιο(ο1 1ο τοοιμοιο, (μιι ω( :ιμιι(ι 1ο οινοι·

1οιιοι ομοι·εινιεεοε (:ιιιιι Μοι·1ιιο εσιιιοι1ο ιιιιιιιε1ι·ιιιο. ιιιιι(ι

(μισ(μιο 1ο οοιιο1ιστ1ιιιο ιιι ιιιιιιιε1ι·σιιοι ρι·σρσειισ ειοιιιιιι·ο:

(Ισια οσοι ιιιιο1οιιιιε ιιι οοοιοσιο 1ιιιιοσιιιιιιιεεει ιοιιοοιιιιι1οι·

ιιιιιιιο1τοι·οο, οι (μισο οιιοι1, σιιιιε 1ο οσοοιι1ο ιιιιιιιιε ιιιιιιε

σοοιιιιιοι·ο1ιιι·, (ιο ιρεοιιι (μιιο1οιιι μτσ1οο1σ ιισιι μοι·ιιιιι (οι

Πιο (ιιιιο1ο,(μιοιιι ορμο1ιε,1ιιι·ιιο(οτιο, οιιιιι πιο ι›οιιο 1ιιιιιιι

οιιοι·οιιοι·οε ιιιιιιιειοι·ιιιιιι, ιισιι οιιιο(μιο (ισισι·ο οοιιιοτοε ισο

(πιο ιιιιιιιο1τι οοιοοιιιιιι. ιιιο(ο1(ιιιο ιιι 1σιι1ιιιιι, οι ιιι οσο

1οιιιμιο1ισιιιε πιοο 1ιιιιοομοι·ιεοο οσΒιισοοοι·οο, (μισ.ιιιιιιιι οο

οιοοιειο, οιιι ρι·οοσιοοο, ιιοιι οιιιο (σει οσιιιιιεισιιο μοι· 1ο

ειιιι1ιοο1ιιιιι οοεο νιοοι·οο. (ιιοιι ι·οισ απο μοι· 1ο, (μιοιιι μοι·

ιισιιιισο, οι ιι11οι·ειε 1ιιοε, ιιοιι (ιιπιιε ιιι μσε1ιιιοιιοσ οοοοιιοι

ιιοοιι1ιοιιι ιιιο1ι1ιε1ι, οοοο 1ο 1ιιιι οιιι(ιιιιιιε ι·οιιιι(μιοιι(ιιιιιι,

ιι1(ιιοιιιιο1ιο (οι ο(ιιιειο, ρι·σμ1οι· (μιοε (:οοοιο οροι·1οσ1,νοι

ιισιι οο(ιοι·ο; οι ριοριοτ οιι(μιοιιι οοιιοοιιι ιι1ιιοιιι, ο1ιισιιο

εισιιι ιιι ιιιιιιιειιισ(ιι μισμσειισ μοι·οονοι·οο, οο ιιοοιι1ιο ιισε1ι·(ι

οοοοο, (μισο 1οιιιοιι μονο ιισιιιο μιιιιιιιιιιιιι σοοο ιισνοι·ιο,

οι ιιισιοειιιιιι; ειιι(μιιιι οοοοιιοι ιιοοιιιισιιι οιιο1σι·ιιο1ο Αμ.

πιο οσοι;» οοεο μοιιι1ιισ ιιι1οι·οιοιιιιιι, (μισιιιιιιιι οι οι μοιιιιιιο

ιισιιο(ιε, (μιιιιιιο ειιιομοε ιιι εσιιιιιοιιιοιιι (ινσι(ιι·ο; Πει 1οιιιοιι

οε1ι·ιο1οο οσοι ιιοιιιισε ρι·οοοορ1οι·ιιιιι,ιι1 ιιιιοι·ιιιιι ιισιι ιιο

σοοο οιιο(ιιιο ιισειτο μοι·ιιιιεεισιιο νσιοιιιιτι. (μισο οι οοιιι(μιο

1ιιιι νσιιιιιιοο 1ο ιιιιμιιιο(ιι (ιο νσιειιιοιιιιι ; νσιιιιιιιιο, οι ιιι(ιιι

οιιιιιιιο, ιι1 ιισε1ι·σε ιι11οιιιε ιιι (ιιιοιοιι1ιο 1ιιι οιιμι1οιι 1ειοιοε

ι·οοι1(ιι·ι.

Υ.

Ρίοίι°0, οοεοσυσ οί δσί·ι·οο, μαι·Ιοοιμα οσιι ία μι·οοοιιίο ομί

σίσία οί Ρίο (ιιίοίίιιίί ιιια(μιο1ί (Μ .πιο ίοπιμο ία [σοοο

πίσπο (Ιοί ιιισπίσί'οι·σ οί δ. ιιίοι·ί(ί οί Ρειιιιιε, σ (ισ Ρει(ιιιιιο

(ίοίί' στοίσιο δίοίοίσίοποο, [Μία (ιιι (?σπιίί(ι Π, οιοιιιοιι

οί Τσι·ι·οο, ι·ιΐοί·ί.ιοο Ισ στον (ία ίιιί (ι(ισμοι·σίο μοι· 4·ίοιίί·ί·ο

(το (πιο ί! Ρίο (ίο.ι·ί(ίοι·ίσ (Μ /σιι(ίσ1σίο , ο πικάπ-σα μισοί

ίαιποπίο ί (Μ, σο' οποίί οιιοοί` ιιί1ί(πσ οουο ίσί·οοιποπίο

(Μαιο ί! (πσπίοίοι·σ, ο ί ρτίοίίςοί· (ιοοσι·(ίοίί (τί οιισιισοί

οοίοίπαίίοί (ία δίιίο(αυ(ιίίο. '

(ιοσο,........).

Μ! Μοι·1οιιο, ο Βιιι·οιι(ι, τω.1.ινου.ιωωοοί. Τσιιι. 1.οσι. 800-801.

ιι8σ Ροιι·ιιο ι)οι οι·σ1ιιι 5σι·οιιειο ομιεοσμιιεω ιισ1ιιιιι τω"

μι·οοεοιι1ιιιιιε οι 1ιιιιιι·ιε, (μισ(ι ιισιιιιιο νιι· (ισιιιι1ει ιιιοοι

(1) Ριιοτιισ νοεοσνο οι 80Πο5, οοι·ι11σι·ο (ιοιιιι ρι·οοοιι1σ οριο1σιο ,

ο ισ ε1οοιισ νοεοσνσ οι 5σι·ι·οε , οιιο ειιμμιιοσ μοι ι·σι1οπιι(ιιιιοιι1ο ιι

Ρσιι1ο1ιοσ Ιιιιισοοιιισ ΙΙΙ οι οοοσ11ιιι·ο ιιι εσο ι·ιιιιιιιιιο οι νοεοσνο(ιο,

οσιιιο οι ι·:ιοοσΒιιο οιιιιιι ιο1.1οι·ιι (ιοι 525 ιιι(ιεεισ 1911 ιιιοιι·ιπο1ο (οι

Ρομει οιι'οι·οινοεοσνσ οι Τσι·ι·οο (πω. ιιι1”ι·. οιιτ1. ΗΡ ΧΧΙΙ). Β ειοοσιιιο

ιιι οο11ο Ιοι1οι·ιι ιι Ρσιι1ο1ιοο , ιιοιι' οιοοσιιοιοοοιιοοι·σ σΙισ οι ιιιι ιιι

ε1ιιιιιο, (ιιι ιιιισ ριοΒιιιοι·ο 1ιι11οΒιι ριιι·ο ο 1ιιι ιιΒιιιιι·οο οιι Οσιιιιι·ιι Η

ι·οεσισ σ 9ιωεω Τιιι·ι·ι1(ιιιο, Βιι οι·(ιιιιιι οι ι·ιισιιιιιι·σ οι ειισ ιιισιιιο1οι·σ,

οΒιι ο ονιοοιι1ο, οιιο Ριιιιιισ οπι πισιιιιοσ , ρι·ιιιιιι οι οιι5σι·ο ειιΒιιι1σ

νοεοσνσ οι 8σι·(οε. Σο ο ιισιιοι ρι·σιι(ιιιιιο, οιισ ειρριιι·ιοιιοεεο σιι'σι·οιιισ

οι (1ιε1οτσισ, ειιιοοιιο ιι ειιοοο11.ο ι·οι;σισ Οσοι” ισ ιιιοοι·ιοσ οι ικα·

ο μτσννο(ιοι·ο ο εσο ιισιιιο (μιιιιι1σισεοο ιιοοοοειιι·ισ μοι·ιιι1”(›ιιοοιισιιο (ιοι

ιιισιιιο1οισ οοιισ ε1οσε' σι·οιιιο, οι οιιι οι μοι·ιει ιιι(μιοε1οιο11οι·(ι οοι 1206.

το
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Τοιι·ιιοοπο, ποιοιιοποοι οοποιπιοιιο οοπιιιοοππι πιοοοοιοιιοοι

πο οιπιιιο Ειοιοι·οιοιιοι, οποπ οπ ΠΙοιοοι-ιιοΙΙοοι, οιιιπιιιιοπιο

οππιοπο οι οο ιποοιιοποιοιο οι οοπνοιοοιοπι ιιοποιο οοπ

ιιοιιιοιο. ποιοο νοιοπιοιι οι ποοιποιιο πιοο Ι)οιοιππο οο

ιιοοοο, οοιιιοοιοιο ιιο1ιοιπ, ιποποοποιοπι ιιιποΙιοοι οι οοπ

ιοιοοιοπι πο πιοοιοιο ΠΙοιο-ιοΙΙο οπιιοοιι. Ωοιππο ιιποιιοοι

ιιοιιιποο, πιο ιοπιοπιο οπιιποο οποο, οιππιοιποπο ποιοπιοοι

οοοιοπι, ποπιι οι οοποοοοιι οιποιο οποο ιοιοιιοο ποοοιιπιο

οοπιιποοιοι Ιιιιοιο οι ποοιιιοο ποιποιοο ποοοιποππο. ιο πιι

ιπιο ιιοοπο πιοοπιοιοο ιοποιι ποπιι πιοοιοιο οοοιιοπιοι Ροοιγ

ποιο ποιιιιιοπιιιο οοιο, ιο οοιοιοιιο πο Βοπιο8πο, οοιιοπι πο

Βοιο οπιπ ποιιιοοπιιιο επιε οοιπιποο, οι ΑοποοοΙοπι οποι

ποιιιοοπιιιο επιε οπιπιποο, οιιοοπιο ι)οιοοοι πο Μοοιο οποι

ΙιΙιιο οοιο. πωιι οιιοιπ Ποιιποπο οποι οιιιιιιππο ποιιιιιοπιιιο

οπιο, οι $οπιοποΙιιιοο οπιπ οοιοιποο ποιιιοοπιιιο οπιο, οι Το

νοιιο οποι ποιιιποοιιιο οοιο, ιο Νοιιο, οπιιοιπ πο ΙΙοιοπιιο

οποι οιππιποο ποιιιοοπιιιο οοιο, οιιοοπιιο οοιποοποιο ιιιιοιιο

οοοο οπ οοινιιοιοιιι ιποοινονιι, οι οοιιοιπ πο Ι.οοο οπιπ

οιππιποο ποιιιιιοπιιιο οοιο, οι οοιιοιπ πο Βοπιοπο οποι οπι

πιποο ποιιιιιοπιιιο, οι ιο οοιοιοιιο πο Νοιοοιο, οοιιοιιι πο

θιιποιο οπιπ οιοοιιιοο ποιιιποπιιιο επιε. Ει οι ιο πιο πιοο

πιο οοιιιο ιιοοοιιιι ιοοιιοι οοιιι ιονοιι1ι, ποι ο ποιποιο

ιιοοοπιοιοπι οπιπ, οοοιοποι ιοοιιοι, οπιιι οι οοοοοοοιι. οι

ποιοιο ιπιποο ιιοοοοιιο ιιιοιιοι, οοοπο οπ οοιιιοιοιπ ιιο

οοοιοιπιπ νοΙι ιιοπΙοιο. 8ιπιιιιιοι ο ονιιιοο, οι ιοοιιοι ιο

οιοποοι οοιιιο, ποοοιιι οοιιιο Μι, οιιοοπιο ιοποι ιιιιπιοιι,

οι οοπιοο ιιιιΙΙο, οι ποιοοο ποο ιοιΙιο, οι πιοπιιο οοιποοο

πιο, οι οοοοο ποοοοιοο, οοπ οοποοι οοιιπιιιοοο οποοι οιιπιο

ιιιοπιοιονιπιοο, πο οιιιιιιιο ιιιποιιοοι ιοοιοοιοοπιο, οι οιιπο

πιιοι, οι οοιιοΙΙοο οοοιοπι ιπιοι ποοιιιοο οι ποπιοπποο, οι

ποιοο οοοιοπι; οι οιιιιιΙιιοι ιοπιοπιιποο ιιοιιιππο πιο οο

ιοιο ιπποιοοπιιο οι οοΙοιοιιιοπιιο, οι οπποιοιο Ιιιιιοιοιιι οι

ποιοιποοιοι·οοι, ποιο ιοποι πιιο οιιΙΙιο Ιιιιοπιοιοιπ. Ιπποι

ιιοοοο οι οιιποποοο οοιιο οπο Ρ. $οιοποιο οπιοοοποο ιοπι

πιο οπποιιοππιο ιιοιιιππο ιο ιπιοοιοιπ ποιοοιιοπιοι. Ροποιο,

ιιοοπι, Ιοοιο, οι οιππιο οοοοοοοιιο, οπ οπιοπιο οοιοιπ,

οοοοο ππιιι ιοοοΙΙιοοοι ποιοο ιιοοιοο, 1`οοιοι οιο ποιι.

Ριοοιοιοο πιιο Ιιοπο πιο πιοοοιι, ιπιιιο νοΙΙο νοοιοπιιοιιι:

ιιο οποπ οποιο οιι ιπ ιΐοιιο, οι πιοοοοιιι οιο, οι οποπ ιο

ΝοΙοιιιο, ποι οιιοιποοο, οι οιο οοποιιι, ιο ΝοΙοοιο; οι οι

ποιοοι 1'οοιιι ποοοποι, οιιοπ πιοποοιοιιοιιι πιο οπ ποπο

ιοπι ΙΜ οι ποοιιοοιιποο ιΙΙοιιοο (ιιοιονοιιοποιο ποιοο πο

ποοι 1ιοιι, ιιιοιπ ιιποιιοιοιο οποοι Ιιοποοι ιο ιποποοιοιιιο

οοιο ποπιι πιο οι οοιο οιπιιιιιοι. Ι)ιοοιοιοο Ιιποιι οοι ιιο

Ιοοιιοι οοινιιο οιο, ιοΙοιι οοοο οιιοιππιοο ο ιοοοιιποο οπο

ι·ιποο, πιοοι ιποιοπι 1οπιποιο ιΙΙο ιΙΙι πο Οοπιιο οοοοο.

ποιοιο οιιοο Ποιιιιοι ποιοι.

νι.

ιιισσο , ιιιοιι·οοοουο πι (πο!ιοι·ι , ποιοποιο πιο Ρομπ !ππο

οοιι:ο οι πιο· οοιιοιιοιιο ιο ιιι.οιιιιιο ιιι.ιοιιο Μ: Βιοπιο

ιιιοιοοοοοιιο πι ?πιιοι ο ι -ιιιοιιιιιοι οι ιιιοιιιοιοιο πι ποιοι

πω· οοιιιο οι πιιο οοιιοι, απο πι οοιιιι πιιοι πιοπιιι , ο

ιοιιιο πι απο ιιοοι-ο πι αιποιιιο, οπο πιο πιοιιοοι οιο

ιιοαπο οοι·ιιιοποπποιο οπιι πιοιυοοοοοι Τιιιιιιιιιιι ιο ποσο

.ιιοιιο οοιιο ιοιο οοιιοοριο:ιοιιο, ο ποίιιιι·ι·ιι·ο ιιοιιιοοιο πι

ποιοι ιοιιιιρι-ιι°, ιι οποοι: οιιιιιιιιουοιιιιοιιιο ο οοιιοοιιιια,

πιο οιιιιιο .οοιιο ιι]”οιιιο πο! ρι·οοοιιιο πιιο π: οοιιιιιιιοιιι.

Μισο, ο ιποποιο).

ΒοΙ 0οιιοΙο, ΙΙι.ιιι. πω. ποιοιο., ποι!. Ι, ποπ. 497.

Βιοοοο ΙΜ οιοιιο ΙίοΙΙοιιιοοοο οιοπιοπιοοοποο οοποιιο

ΙΜ πποΙιποο, οπ οοοο Ιιιοι·οο ιοιοο ποινοοοιιοι, οοΙοιοοι

ποιποιοοιο. (ιοπι πιιοιοιπο πο Νπιοπι ποποιοι Τοιιιιοπο

οιοπιοπιοποπο πιο οοοιοοιο θ. Μοιιοο πο (ΙΙιοοποι οοΙνοιο

νιοιπιι οοΙιποο πιοοποο ιποιιοιοο, οι πιο οοοιοοιο 8. ΙοιΒιι πο

Βοι·οοπο οποοι Ιιπιοιιι οιοοπιι, ιοπι ιο οοποοοιοιιοπο πονι

οιοπιοπιοοοπι, οποιο ιπ οπνοοιπ Ιοοοιι Βοοιοποο οοοΙοοιοο

οοποοοιι ιοιο πιοοποιο, οι οιοοοοιιι ιΙΙι ποι οιιοποπ ιοπι

ποο πιοιοπι οοποποι ποοιιοοιοπι οιπιποιο, οι οπ ιποιοπιιοοι

ποιιιιιι Β. οι Τοιιιιοπι οι·οιιιοπιοοοπι οοοοο ιποο οιπο πιοπιιο

ιοιιπιποοπο ιπιπι ο ποιοιοο ποπο οοιπιοιοοο ιοιοοοι, ιο Τοι

- ιιιοπο οοοΙοοιο οοιιοιιιοιπο, ποιιιποο οοιοιπ ιπο οοιιιοοοιιο,

οπιπ πιοιπο οιοπιοπιοοοποο ιο Ιιιιο ιπιιιο ιοοιιιοιιοποιο οοο

οπο ιοοπιιοιοι, οι ιιιποοοπι πιοοπιοιι οοοπποιο ιοοιιπιποο

ιοιπ ποποο ιποιπ. Αιποιιι οοοοποιο Τοιιιιοπι οιοιιιοπιοοοπι

πο ιοΙοιιο1ιοπο οοποπο οοιοοποιοοι (ε), οι οιοπιοπιοοοποο ποπ

ιιιιποο ιοοιιιοιιοοοιιι οοιιοπο, οοο ιιιιοο1ο ιοοιοι οιιποΙιοιοο,

ιποιοπιοι ιοποιοιοι, ιοοποοιιι πιοοπιοιι πο ιοπι πιοιο οοιιοο,

ιοιο ποπ οοιοιο, οποιο οι οοινοππο.οο ιο οοοποπιο1ι οι

οπιοπιοοοπι ποιοοιοιο οιιιοιποο ιποπιο ποποιοοι, οι ιποο

οιοπιοπιοοοποο ιοοοοοιπ ιιι ιοΙιοιοοοο, οι πιπο οπ πιοοοο

οοοιιοο, οι οιιοιοιο Ιιοποιοιιι ιιιοιοιπ οπιποιο ποοΙιοοιιιιοοι

ιοπι: οοοπο ιοοιοοι οοποι οοιπιιοποιο οοποοο πιο ιονοιοπιιο

ΙΜ, οι Ποοοιποποιο οοοΙοοιοο ιοΙοιονιι, οι ιο Γοιοιοπι πι

οιοο νιοιιιιι οοιιποο ιοιοιοιι ιο ποιποιοοιιι. Ι)ο πιοιο Ιιπιο

οιοοοιι πιπι, οι οιοιοιι, οι οοιιιο ιοιπποιιποο, οοιΙιοοι, οι

πιιοο ιοοι·οι, οι οππιο οοιιπιοιο οοι, Τοιιιιοπο οιοπιοπιοοοπο

οοπιποι, οι ποοιιιοο ποιοοιιοιοι, οποοι ιοποιοοοιιοιπ πιοιι

πιοοοοιιι νοιπο Ιιποοιοι, οι οποι πιοπο Βιοιιοιιιιπ οοιιοπο

ιοοοποιοοι, οι οι οοιιο ποοοιι, οποπ ιοοιοιο οιοι ποιοι

ιποιοοιιο, ποιοο οοπνοιιιιοπιο Γοοιοο οοιιοπι πιο οοιιιιοιο ιο

πονοιππι, οι πιοπιιο οιοιιιο πιοπιιο. ιιοοι: ποιο οποι ιο

οοοΙοοιο θ. ιΙΙοιιοο πο Αιποιο, οπι πιο οοοοιΙιο οοονοπο

ιοιποο. Τοοιοο ποποπο ιιιιοοοιιπο Αιιιιιιιιοιο οι οπιοοοποο,

οοι ποιοο οοποοιπιοο οποιοι οιιιιιιι πιιποιποΙιο, οι ποιιοοο

Ιοοιιοοο οιοπιπιοοπιιοι θ. ποιοι, οι ποπποο Ιοιοιοο Βοοιπο

πιιοι Βοοοιι (Ιονιιιι, οι Ι). οοιιιο, οι Ιοπιοο ιΙΙοιΙο. Αιιιιο

Βοιοιπιοοο ιποοιοοιιοοιο πιιιιοοιοιο ποοοοιοοιοιο οοιπιο, ιο

πιοιιοπο οοπιιιιιο, ιοιιιο οοποο ιποπιι.

ΙΙΙΙ.ι^'

ποιοιο οι Ραμ Ιπποοοιιιιο Π! οι οποιο ο π'οιιοιοιιο πο!

οοιιιιιπο πι θοποπο, οοπ οοι, ποιοιιποοι απο οποιο πιο

ποι Ριοοιιι ιιοιι'οποιο πι 5'οιποοπο (ιο ιοοιο $οιπιπιοο)

ο ΐιοοοικοπιιο .πιο οιιοιιιο, ιι πιοπιιο: πι οποι οι·ιιιιιπιο

ο οιιοοιιιιιιιιιο πι ιοοοιιοι οοιιιο ιιιια:ιοιιο πιιο ιοιο οιο,

ποιο πιο! ιιιοιιο.οιιιιο οι 1ιαιιοιούιιοιο πι ρι·οοοιι:α οοπ ιιοιιο

Ροιιο.ιιπ ο δοποιπιιο απο οπο ποοιοπιιοιο ιιιιοιιποιο οοιιιο

πιο ιο ιοιο οποιο, ο παιιιοποιο.

(ιιοοι , ι οοιιιιοιο).

Βοι Βοοιι Αιοιιινι οι Οοιιο οι Τοιιπο, 5οιιο 1.·, Ποιο. ΒοΙΙ. ο Βια.

ιποιπ. 1. Ν." 81.

Ιποοοοιιιιοο Επιοοοποο οοινοο οοινοιπιπ [Μ. ι)ιΙοοιιο ΙιΙιιο

(1) Βοιιιπι Β. μ. ο. πιοι-ιι).

(9) νοο. οοπι.(οοιι.1ι." ΧΟΥΙΙ ποι οοοοΙο ΧΙΙ) Ι'οιιο πιο ιοπιιο

οιοπο οι οποοιο οοποο πιιοι πο ΑΙΙιοιιο οιοινοοοονο πι Τοιιοο ποι

1170.

(8) Αιιιιιιποιο; ποιοιο οιιποπ1οιιιοιιιο οιιο1ο. ποιο Ιοποοιοι 0ιιιιι

ιιιπιοιο.
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Ροιοε1οιι οι Ποπειιιο Ιοποοπειοπι επιοιοιπ οι οροειοιιοοπι

ιιοποπιοιιοποππ.0ιιπιιι οτονιιοι· ιπ ιππιιιε οιΤοοποτιπι ποε

Ριεοπι ρι·οεοπιιιπ ιο ιοοιο $πτπιπιο οοπιτο πιιοοιππι 1ιιιοιπ

ιιοιιιιοπι οποιο Ττοεπιοπποιπ οοπεοιιι·ιιιοπι ποειτοπι νοειτο

ειοοι οτοπιπιπε πιεοτοιιο ποπ οποιοι Ο). 8ροτοπιοε ποιοιπ

πποπ ποε πποπ ροτεοποιπ ποειτοπι οι Βοιιιοποιο οοοιοειοιπ

ιιποπι οι πονοιιοποπι ποπ εοιππιι εοι·νοτο εοπ οιιοπι ππιριιοτο

νοιιιιε, ρι·οποπιιοπι νοειτοιπ τοποοιοε οιιοπιιοε. οι πποπο

πιοε πποιοπιιε οππι οιποπι οοιιεοιιι·ιπο ποειτο ποπποε ιιπ

ιπιιοτ ιπ πιοιιποιιε οι ειπ οινιιοιοπι ποειτοπι ποοοιιοιιοε

ποπιτο ιοειιποι, τοε ρτο ιρεο πποοππο οροτιοοοπι ποπι

πιοιπ ποειιιιοιιε, ποοοιοιπ ιρεο ρτοεοπιο ιοιιο ιποιοιππε ιιο

οιπτι νοιιιεοιιιπ ππο νοειτο ειοπιο πιοπιοπιο ππ ιιοποτοιπ

οι ρι·οιοοιοιπ ιποειτοιπ πιοοπι1ιοο τοποπποιιοιιι. ι)οι. Βοιπο

πιροπ Βοποιοπιι Ροιτοιπ νο πιο. ιπποπτιι. Ροπιιιιοοιοε ποειτι

ποπο ποπο.

οπο.

Π Ροπιπ|ιοο Ιοποοοο::ο Π] οοιποιοιιο οιιοτοιοοεοοοο οι Ρίεο

ιο ιπποιείιιοπο πι πιο ποσο ειπποιοιπο πι οοι·ιο πποπ:: Β.,

ιο οποιο, πορο οπο· εροεοιο ο οιοπιιοπ: οι .4ι·ιιοι·οο, οι!

οοοι·ιιο οποιο πιο ποιοι, οίοοιιιο οποοι·ο οποοιο .που ρι·ίοιο

:οποιο .ο εροεπ απ οπι ποιο, απο οι οποιο ύποπο, ο

"πιο πιο: πιο , ρω· ιο ο πιο Ιοοίιιιπποειοιιο ιο οοΙΙο

ποιπιο @οποιο οτοεί τίι·οιιο οιιοοιοτίιθπ πιο εοπ Αρο

ειοιίοο.

(ΗΟΤ, ιο ιππιποιο).

Βπι Βοιπιιο, Ερίσιοιοτ. Ιπποοοπιιι Π). ΙΙΙ, πιο. Χ. Εριει.88.

ιιιποοοπιιοε Ριεπποπει οτοιιιοριεοορο.

Β. ποιιιιιε πποιιοτιε θ) οιιιοιο. ποιιιε ροιιιιο οοπιιποιιοι

πιιοπ οππι ιπιο οποπε ιοπιροτπ ροιιοι·ιοιιε οι ροιτιε ιιπροι·ιο

ροιιοε ποοπι εροπ1οιιοο νοιοπιπιο . . . . . ιοπιοι Ατιιοποπει

Μι πιιο1τιιποπιο οοροιπιπ, οι πποπ οι οο ποιοοπι ρποιοιπ

εοεοοροτιι, οπ ιρεοπι ιππποπ πιιιι.ποπποπι οι ι·ιτοπι ποπ

πιπιοοτοπι ιπειοπιιο, οοο οοπειιιιε ρι·οριπιπποτοπι ροιοιι

ππιπιπι·ι. 1]πιπποο ειο εοοοπι ποιοπιοτιο ροτιποποτοι, ιπιοι

ιοιπι πποπ πποππο ποοοροποι ιρεοππ ιπ νιι·οιπι, οιιοπι ειιιι

πιοιτιπποπιο οοριιιοιπιπ ιιοιιοποι. Αεεοτοιιοι οιιοιπ ιποιπ ιοποπ

πποπ ποοιπποπι οοπεοιιτιποοι ιιπιοε οοεπονοι·πι ποιο ππο

ιτιπιοπιπππ οοπι ιρεο οοπιτποιοπι, ειοποο ι”οοιοπι πει, πποπ

(1) Ι.ιοποεο ποιοι π Ττοειιιοππο, ποπιοπ πο! Ροπιοιιοο, οτο ιπιρο

ιοιιι1ο ροτεοππιτποπιο ο Ι.οτιιιιοτιο, οιιιοπιπο ριεοπο, ποπ ροτὁ ο ιπιιο

ο £οπιππο. 1πιιροτοοοιιο π εοπποιιο Ιιοπιιιιοτιο πνοο ιονοεο ιι οιο

πιοοιο οι 0πιιπτο ιιι 8οτποοιιπ , ο πιρριπ ει ονοπ 1οιιο ιπ πιοπιιο 1ο

ιιπιιο οπιοπ πο! ποι'οπιο τοποιο Βιιιιεοπιι, οτοπο οι ππο! πιππιοπιο ,

οποιο ει τιοπνο ποι ποοοπιοπιιι ο ποιιο οοτιο ππι ορρτοεεο τιροτιπιο.

Οτο, ειοοοπιο 'Ι'ι·πειιιοππο πποπ οοπιτπιιο ποειτο, ο οοπ ιο ειοεεπ ιιΒιιο

οι Βεππεοπιι, ο οοπ Βιοπο οι ιοι νοπονο, ει οοπιρτοππο οι ιοποιοτι

ροτοιιο ιι Ροπιοιιοο εο πιο εποπππεεο, ο εοτινοεεο οοπιτο ι Ριεπιιι πι

Ροποειο ο πι ι1οπιππο οι 0οπονο. 11ο ποιιο, οιιο Ττπειιιοππο πνοπ

οοπιτπιιο οποιο, ο οοπ ιο νοποιππ , ο οοπ ιο πεπε πι Βεπτεοπιι οι

Ποιιπτο, ροτοιιο ποιιο ειοεεο πππο 1900 Ρορο Ιπιποοοιιιο ΙΙΙ εοτινο

ιτο ιο πιιιιο οοεο πι νοεοονο ιιι Ριτοπιο, επο εροοιπιο ιοποι.ο, οιιο

- Οοιιοι·οιιεοιπ ποιοιιιοπι οοροι οι! πιο πποπποπο οοπεοϋπιπι οποιοι·

ιιιιιιι , ιιιοπιιιποοο οοιιιοποιοπο τοπικ (Εριει. 147. Επι. ΙΧ). τω. Πο;)

ιιοιπ. απο. οποιοι. Βιιι·οπ., ειπ ποπ. 1908. Ν.° 38). Ε ποπ ει τιιονο ππιιο

1οιιοτο, πιο ιο ποπιιπο Οοιιοτοποιε ίοεεο ιπ πποπτο ο ιο ιιιιιιο.

(ο) Οριπο , οιιο ιο ποιιιιο πποιτοππ Β. , ο πι οπι τποιτιπποπιι εοπο

τι1'οτιιι οοΙΙο ρτοεοπιο οριειο1π, ειπ Βιιω (Ιοοοιιιππ), πιοπιιο οι Ριο

πιιο Ι, το οι .οτιιοτοο, οι οπι ιπεοιπ εοτιιιο ιι Γπτο: Ροιι·ιιε πο: 5οι·ι·ο

Βοι·ιεοιιιι πιο οπσοπο πω, ίπποι· πποπποπο, ματι ειιοοοεείι; οι πποπ

“πιο ( πποπ. ιιιο. 1199), οοΙΙο οπο” ο ΟοιΙιοιππο Μοτοιιιοπο Μοεεοο

οι Οοι·οιιιοπο ιιιπιοο, απο μπανιο οπο, ποι Βοποιοοιιιιε Βοτιεοπ πί

ποποιοι·, οιπππ·τοε τα Βπιοι οπο”, πομπο ιοπιοοιοπι ποιοι. ςν. Ειπε,

17ο ΙιοΙι.5οτπ. πιο. Π. πιο. 238. οπο. Τοπτ. 1885). 1πιπιιι, ιοιιοππο τπ

ππ ιπνιοοπι πινοτιοτππι. @οοπ ποοιιιοτ ιοοτιι ρτοοπτοιπιπ,

οιιο ιποπο ποπ πονιι, πιει πποπ οι ιοπο οι·οπιπιι, οι πππο

οτοπιι πποπ ι·πιιοππιιιιιιοτ 1`οοτιι οι οπποπιοο ιποιοπι. Τοπ

ποππ ππ ποιποπι ροιοτοπιπ τονοτεο, οι οιτοο ιιιοππιπιπ ποε

ππο οιιο ποοτοιο ιπποριπ οοπειειοπε, ροιιιιοο ροειπιοποπι

οι εοιοπππιιοτ ιπ ιοοιο Εοοιοειοο ποιιιιι πιο ΙΙο;,τοπι (ιοπιιιι

πορειι; οοιπ ππο ροτ ππποε ποοιοοτποοιπι ροοιιιοο οοπι

πιοτπιο, πποε επεοοριι ιιιιοε οι: οοποπι, ποοε ιιοππιιιιοτ

επτπι οποιοτιιοιο οροειοιιοο ρτοποπιιοτι ιοπιιιπποε, ρτο οο

πποπ ιιοπο 1ιπο ιο 1`οοιο Εοοιοειπο ιοποιι 1`ποτππι πιτ οι

πιποι·, οι πιππιππο ιοιπροτο οιιεποο οοιιιτοπιο1ιοπο οιιποπ ει

ιποι 1οοτοπι οοπιοιοτοιι. @ποπιοπ ιτοιοτπιιπιι ιοπο ροι·

οροειοιιοπ εοτιριπ ππππποπιοε ππο1οποε ιππιιιειιο πιιιποπιιοε

νοτιιοιο, ει πιο οοπειιιοτιι πποπ ρτοοιοιοε ιοποι οο ιοππ

ροτο ππο οοππ ρτποιοιο Β. οοπιτοκιι, πιιπππ ιιοιιοποι πιο

τοπι, ποι πποπ οιοε οοπεοοεπιποοππ οπ1οπ οοτποιιιοτ οο

εποτιεεοι, νοι νιτοιπ ιοππ οιιιεεο ρι·ιοτοιπ, ρτποίοιοε τιτοπι

οι οιιοτοπι ιιινιοοιιι τοοοποιιιοε, οι 1τοοιοε οσε ιποιοο εοπιοι

ιρεοε οοριιοιι ιιοποτο πιο πιπτιιοιι οιιοοιιοπο ιτοοιοτο, εοπ

οι 1ιιιοε πποε ιπιιιοι· επεοοροτοπι ιοπιιιπιοε τοροιπτι. @οοπ

ει πο ρτοπιοιιε ιτιιιοε πτιιοοιιε ποι ιιιιι οοπειιιοι·ιι, ποιο

ιπιποο εποροπιοιπ πιοιιοτ ρι·οοιοιο ιοι·ο ιπ οοπεροοιο Εο

οιοειπο εοιοιππιιοτ πορειι, οι ειπποι πππιποτποοιπι οπιιιε

οοπιοποιι ιππππππι το· οι ποστ οιιεππο οιιο οοπιτππι

οιιοπο ιιοπο ππο τποπεοτοπι, οοτοπι ιιιιοε οιιιιιοπιιοοε ίο

οιπε τορπιοι·ι ιοπιιιπιοε, οι ππ ιοι·ο ρπιοτπο νοοοτι. Βοιππι

ιιοιοτοπι, πιο Επι. ιοπιι, οιιπο ποοιπιο.

ΙΧ.

.ιιιο οι επιίε/οοιοοο ρι·ο.ιιοιο ποι @οπι οι Ροποεπι ο πο!

ρορπιο Ριοοπο οι Ροπιοποο Ιοποοοποο οι μι· ιο ίποἰοειο

οοοιπιοπίοπο πο! οίοιἰίοοιο οι θ'οιιοτο [απο πιο [πποπποπο

(οίοοοο1ο) οί11οπίτιο οι Ρίεο, πιο· ο οι ιοί οο::ο οοπ ιο

πποπποπο οι πο!ιο πιοπιιο.ιτο, ο μι· ο οποιο, προεο αι

ίποίοι·ίο ροι·οίο εο/|οι·ιο πιο ?ιοπειιιοπάο οποίου οιοιιο εΙοοεο

Ροιιιιο|ιοο.

μπω, 10 εοιιοπιιιι·ο).

Ποι Βπιποιο, Ερίει. Π). Ιπποοοπιιι ΙΙΙ. Πρ. Χ. Εριει. 117.

ιιιποοοοιιοε Ροιοειπιι οι Ρορπιο Ριεοπο.ι

λοοοποπιοε οπ Αροε1οιιοοοι 8οποπι πιιοοιοε ιιιιοε ιιοιιιιοε

πιοπο ποι ιοππιρι ποιοιι ιπ πποειο οπι·ιο, οιοο ποι πποιιοτπιοι οππι,

οιιο Βιιιιι ονοπ οοπνιεεπιο οοι οοπιο 15ποπο επο εοοοππο πποτιιο, ο

ποι ππο πππι ρπεεπιι οοΙΙο οπεο ροιοτπο , πορο οεεοτει εοροτοιπ ποι

οιιαΙισο οι Αι·ιιοτοο επο ρτιππο οοπεοτιο; ο ειιρροποιιπο οιιο οιιτι ππο

οπτπ πιπιοπο ονοεεο οοπνιεεπιο οοπ πποει'πιιιπιο, ιι οι ιοι πιπιπ·ιπιιο

πιο οοι ποιιο οιιαΙιοο οι Ατιιοτοπ οοπτοιιιιο ποι 1189, πποπ πρροπιο,

ιπι οοι Ρππι·ι·πο Ι, 1ιπιιο ποι το Βοτιεοπο, ι·οεπιοιππ ιπ ποοιιο ρτονιποιο

ο πιοπιποιο, Ιπ πποειπ ιρο1οει Ρεποεοπο ο Βιιιπεοπο , @πιο ποιοο

πι Ριοτπο Ι, οιιο ποι 1109 1ο ποιο ρτιοιοπιοτο οι πποττο πεειοπιιο ο

επο ρππτο πο 0οπιιοιιιιο πιιοτοιιοεο οι 1ι1οεεο ο @οποιο οι Ωπε1ιοτι,

επτοιιιιο ι°οπιοο ιιΒιιο, οιιο πποε εοτινονπ οι Ροπιο1ιοο πποπ οποιο πιο

επο ρτιππο πιιοτιιο; ιο οιιο ρπτο οοπιιιιπο οοπ ιο οιπ πιονππιιιο πι

Ρ.ιιιΔεοπο πιοι 1159, ο οοι οι ιοι πππιτιπιοιιιο οοπ Βοποποιιο οι (Σο

Βιιπτι, Ποιοι ποι ρτοποιιο ππιοτοιιοεο 0πειιοιπιιο, ποι 1915 Ποπ. πω,

πω". πίσω. (ιπιιι ποπιοπ οποιο οι 5οοπτ·-οπο, νοι. ΙΙΙ.ροπ.63-64),

Πο νοτοπ οιιτο ποοπτποπιο πο ροιπιο τοοοοπ1ιοτο οπι 1'οεεο ιι οποιο

ΙΙΒοπιο, εοοοππο πποτιιο οι ΗΜ. Ρπ·οιιοιιιιπιοπιο ιο ποπιοιιο πιειιπιο

οιιιοπιπο ριεοπιο, οποιο ροπιεο οιιο ποι.ινο ρπτο οι Ριεπ ιοεεο ιπ ειοεεο

ιπιιι, πιποοιιο οπ ιο! οποιο ποπ ει ιτονπ 1το νοτοπο ποι ποιοι επτπι

οι πποι ιοτπρο, ο πιρριπ ποοιι πιιιιπι οππι πι πποειο πποποειπιο εο

οριο ΧΙΙΙ, ο ποι ρτιπιι πο! εοποοπιο, ει ιιο ιιοιιιιο οοι·ιπ οι ππ'οιιτο

Βιο.ι ςοοιωοιπο ο θιοοοιιιιιιο ), ιο πποιο οπο οιιιππιπιο ριεοπιπ , 1ο

πποπιιο οι θιοι·πππι ο Οιιιππο πιοπιοο πι Λτιιοτοο, ο πορο ιο οι ιοι

πιοτιο ροεεο ο εοοοππο οποιο οοι οποιο Τοπιοο ποιιπ Βιιοτπτποεοπ

(Υοπ. ιπ1'τ. Βιι>π.οιπ. ο πποπ. ππι. εποοιο ΜΥ).



δ!!! !!!ΡΙ.ΟΜ! Ε θΑΠΤΕ

ν!ι·οε !!ο!!!!!·ει!υπι ν!εεεοπι!!επι, Ορ!ιυπι Οοι·!ενεεε!ε, ε!

!)ποιιεπι πε (!ι·ο!!ιι, πυιι!!οε νεε!ιοε, ν!ι·οε ρι·ον!!!οε ε! !!

ι!ε!εε, Π!!! οπο. ι!εειι!! !ιειι!ειι!!ε!ε τεεερ!ιπιιε, ε! ει! ευεε

ιιο!ι!ε ρι·υ!!εΜετ εκ ρε!!ε νεε!τιι ρι·οροπετε ειιτιινετυπ!,

ποε υπουυε ευι·εν!ιιιιιε !π!ε!!!πειε ι!!!!8επ!ει·, ει·ει!εε Μπε

ε!ιπο ιε!ει·επ!εε οπο!! ρι·οπωι!!οι·υπι νεε!ι·οι·πιπ !π!ι:ιει·επ!εε

νεε!!ε!!ε, π ι!ενο!!οπε επειοεππε!ειε Βοιπππειε εεε!εε!ιιε πιε

!ι·!ε νεε!τεε ποιι !π!επι!!!!ε ι!εν!ιιτε. Βιι!!ε!πε!!οπειπ νει·ο

υπιιπι ιιο!ι!ε πω! ωρα· πω!! Βιιιιιιινι.ιιι ουιιιπ ευρω· !”ιιε!ο

$!ε!!!ειε !!ι!επι πω!!! ο!ι!υ!ει·ππ!! ε!ε! ποπ Με!!! οπιπ!πο

ρει·Γεε!ει, ριο !επιροι·ε !πιπεπ ι!υιι!ιπυε εεεερ!ειιι!ειπ, ευκπ

ερει·ειπυε οπο!! !ιειιερ!πε!!ο ποε!ι·ο ρει· εεε ρ!επ!υε !π!ε!

!εε!ο, ρει!εε!!οι·ωπ ιιο!ι!ε ειι!ι!!σει·ε νε!!!!ε , πι! π! πω!!!

ποε!ι·π ε!ι·επ νοε πω: ιπ!πυ! τ!ε!ιεει! πεε !υι·!ιειι·!. Υετιιπι

πω!! !υπε εοι·ιιπι πο!ι!ε ι!ε ιιι·ε!ι!ερ!εεοριι!υε νεε!ι! πεπο!!ο

υπε!πι!υι·, νο!ειι!εε ποιι εο!υπι ιι πιε!ο εεε! ε!!πιπ ε!! οιππ!

ερεε!ε ιπιι!! εεευπε!υιπ Αροε!ο!υιπ ε!ιε!!πει·ε, πυ!!επι ει!! ε!ε

ευρω· !ιυ!υειποι!! ειι!!επιε!!οπε νο!υ!ιπυε ι·εε!ρει·ε εευ!!οπειπ,

υπεπι ε! !ρε!, που πε ιπιιπι!ιι!ο νεε!ι·ο, εε!! πε επο ιιι!!!

!ι·!ο ρι·οπι!!!ειε εε ι!!εε!ιππ!. Εεπι νει·ο ρει· ποε!ι·εε νοΙι!ε

!!!!ει·ιιε !ιι!!ιπιιπιπε, π! ε! νοε !!!ιει·ιι!!!ε!!ε ποε!ιεε ει·ει!!ειπ

πεεερ!επ!εε, !επ!ο ρ!επ!υε ιιο!ι!ε εει!!ε!εεετε ριοευτε!!ε,

πυεπ!ο ρι·ορεπε!υε ιι πο!ι!ε !π!επι!!!!ε εκιιυι!!ι·!, εει!πεευ!εε

ευρω· !ιοε ιιο!ι!ε νεε!ι·υπι Μ!!! ιιιεπεεπι Ιιεπερ!εε!!υπι οιι

ρ!!ειιι·ε, π! ει: εε εει!!υε !πε!ι·υπιπυι ουιι!!!ει· ο!!ο!! νοε

ρτοεω!ετε τ!ε!ιειιπιπε. Τεποι· ιιπ!επι ο!ι!ε!ειε ειι!!ε!εε!!οπ!ε

εε! !ιι!!ε. '

α Νοπ!!εε ν!!! !!ο!!ει`ι·ε!!υε ν!εεεοιπεε, Ορ!ιπε (Μπε

» νεεε!ε, ε! @ο πε θι·ο!!π, πυπ!!! εειι πιεεεε!!ε! Ρ!εεπειε

ιι ε!ν!!ε!!ε, ρι·ουι!!!υυ! Βοπι!ιιο Ρερειε ευ!ι ροεπιι ου!πεεπ

» ιιιι·ιιπι !!!ιι·πιπιπ ρ!ειιπειε ιποπε!ειε οπο!! !ρε! !!ιι ε!!!ε!επ!

οππι Ρο!εε!ιι!ε Ρ!εεπε. οπο!! !ρεε. Ρ!ειιππ Ρο!εε!ειε ρι·πε

ε!ρ!ε! ρω· πυπ!!πιπ νε! !!!!ει·ειε ευεε !.ιιιιπ:ιινο ω!!! Ρ!

ειιπο π! νεπἰε! ει! Αροε!ο!!ειιιπ $ει!επι ρω· εε νε! ι·ε

εροιιεε!επι !ι!οπευιπ, ε! εε επεο!υ!ε εοιππι!!!ε! ιπιιιιι!ε!!ε

ι!ουι!π! Ρειρειε ευρω· εε οπο!! ιυπιειιιυπ ί!.ιι.ι.επι:πει: ε!πε

!!εεπ!!ε. 8υιπιπ! Ροπ!!!!ε!ε πεεερ!! ε! !επε! ε!ε. ποιιιινιπ

ί!.πι.υιιιιινειεπ !π υιιοι·επι ιιεεερ!!, ε! ευρει· !!ιιπιπ!ε, !π

!ιιι!!ε, ε! ειιρεπε!ε πιιιιε 'Ι'πιπειπιιυι!υε υοπι!π! Ρειρειε εοπ

εο!›ι·!πυε ρι·ορ!ει· !ιοε πεπο!!υιπ εε! ρω·ρεεευε, νε! ευρω·

ριεειπ!εε!ε εοι·ιι.πι !ρεο ι!οπι!πο Ριιρει !υε!!!!εε ρ!επ!!υ‹!!

πεπι ειι!ι!!ιε!ι!!. @που ε! πευ!ι·υπι ρι·πειπ!εεοι·υιπ !πΓι·ε.

ι!ε!ει·πι!ιιππ‹!υπι !επιριιε !!!ε!υε !.ειπι!ιετ!πε επιιπου!!πε

!”ιιεει·ε νε!!ε!, ει! !υπε ρι·εεε!ε!π Ρο!εε!πε πε υπἱνετε!ε

!ιοιι!ε πω!! !ι!επι Ι.ιιιιι!ιει·!πε πυπε !ιπ!ιε!-ευ! !ιι ροε!ε

ι·υιπ !ιει!ιε!ι!! !π ε!ν!!ιι!ε Ρ!εεπε ε! ε!ε!ι·!ε!υ επο, 1°πε!ε!

ε!πε Μπι!!! ιπειιι!ε!υιπ ποπι!π! Ρειρεε·ω. Ιπευρει· Με.

ίε.ε!ειι! ειιιπ ρι·εε!”ιι!π Ρο!εε!ε!ε επο!! πιει! Ρο!εε!ειε ρι·ο

Σ?

νννννννννννννΗννννννννννννν:ν

(Ι) Ρειρει !ιιιιοεειιιο, ίοιιι!ιιπι!εε! εειπρι·ε ει!! ἱ!ι·!!!ο ι!! ι!οπ:ι!π!ο επο

!ιι 8ει!ε Λροε!ο!!επ ι!!εενει ιινει·ε ευ!!π 8:ιι·ι!εππει , ε! εὸεππὸ, εοιπε

ι!! υπει οιΤεεπ ι·εε:ι!ιι ει!!π εονι·ιιπ!!!ι πε! Ριιρ! ευ!!' !εο!ιι, ω!! !πνιι

ε!οπε πε! πιιπιεπτο ι!! Οιι!!υι·ιι ορει·ει!ει ι!:ι Μιιπ!ιει·Ιο ε!!!!ιι!!πο ρ!

επιπο; ε ρεεε!!! τ!ε!ι!εεε πει! εοιπυπε α!! Ρ!ειι !! ρι·εεειι!ε :Με τ!! επ

!!ε!ιιι!οπε, σου επ! ε!! ε! ρι·οιπε!!ενειι!! !ε!· εοιπρ:ιν!ι·ε ιι!!ιι επι! ρι·εεεπιιι

!! επει!ε!!ο Ι.ππι!ιει·!ο , ο ρειεοππ!ιπεπ!ε , ο ρετ· ιπειιο ι!! υπ επο

ι·υρρι·εεειι!ππ!ε !ι!0πε0 ε ι·!εροπεπ!›!!ε , σιιπο ι·επι!ει·ε ι·ιιι,ε!οιιε ι!ε!!ιι

υευι·ριιι!οπε ει! !υ! ευπευπιει!ει, ε ‹!ε! ιιιιι!ι·!ιποπ!ο ι!!! !υ! εππ!ι·ει!!ο

εοπ !ιι .επ,μιοι·ιι ι!! Πει!!υι·π (!!;!!π υιι!ειι π! Βιιιιιεοιπιι ππο!!! ι!! ςυε!!ει

ρι·ον!ιιε!ιι), εειιιιι !!εεπιιι ι!ε!!ει 8ει!ε Ροπ!!!!ε!ιι , εε!!ο ρεπιι, !π ωιεο

εοπ!ι·πτ!ο, ι!! ε!ιι%!ι·ε !! επο! !›επ!, ε ιπε!!ει·!! ιι ι!!εροε!ι!οπε «!ε!

Ροπ!ε!!εε. Με !ιι ει!εππο ‹!! Ριιρ:ι Ιπποεεππο (ι·!ιε Γοι·εε ρι·πεει!ενπ

ιιπεοι·π ι!ιι!!ε Γιι!!!!ε ερει·πιιπε ι!! ιππ!ι·!ιιιοιι!ο πε! επο ευε!πο Τιπ

ειποπι!ο εοπ !ιι ειιιΜο!!:ι πωπω ι!! Πιι!!υι·ιι), ποπ πω!! ει·ιιπ με”,

εοπιυπ!!ιι!ε !ρε!ιιε ε!ν!!ε!!ε ειινε!ι!! υπο!! ι·ει!επι 8!ε!!!!ιε

ποπ οΙΤεππεπ!. Πιιεε ειυ!επι ρι·οιπ!εε!ο ε!! ‹!οπι!πο Ριιρπε

ει!! !ρε!ε πυπ!!!ε !ιοε !εποι·ε, π! ροε!υυιιιπ επερε τ!!ε!ε

Ρο!εε!εε ευιπ εοπε!!!ο ε!ν!!ε!!ε Ρ!ειιιιιιε εοπί!!ε!ι!!υι· !ρε!

ι!οιπ!πο Ρερειε, ρετ !!!!ει·ειε ε!!;!!!ο εοπιιιπ!!ε!!ε ε!επιι!ιιε

νε! ρυ!ι!ι!!επ ιπππυ εει!ρ!ιιε, ι!ε ι·ιι!υιπ !ιει!ιει·ε ρι·ιιε!!!ε!ε,

ε! ει!! εε. !πιρ!επ‹!π υπειε !ρε! πυπ!!! Βυπιπιο Ροπ!!!!εἰ

ρι·ουι!εω!π! εε εε ευεεεεεοι·εε εποε !ε8!!!πιε ο!ι!!πε!ι!!,

ε!π! επιπ!πο !!!ιει·! ε! εο!υ!!. !)ει!υιπ γ!!ετ!ι!! ιν !!!υε εε

ρ!ειπ!›ι·!ε, επιιο ι!εε!ιπο.

.ινννννννκαν::νν..ενννν

Χ.

!! Ρσπ!εβσε Ιιιποοεππο Π! Μιπρι·ουει·π πωπω!!! !'πι·είοε

εεουο ό! δ'αρ!ίαι·ί ( Βίε·ο ) ρω· πω! ρει·επεεεο !ε ιιο.·ι:ε

!πεεε!ποεε πσπ!!! @!!ο ό!!! ιπαι·επεεε ε!! .!!!!ιε.εα οοπ Προπο

ό! Βαε.ιιο , ε μι· ποπ πω· ρι!!!!ίεα!ο !ιι εεοιπππίεσ ε

!!π!ει·άε!!ο /πΖπιίπα!ί ἐπὶ!!! δ. δει!!! εοπ!ι·ο Μπιοετ!ο οί!

!αι!ίπο π! Νεα, ε !ε .ιουι·υπε ε ί! ειυπιεπτο ι!ί θα!!πι·α;

Ισ απ!!! π [απ !!ίε!·ίορ!ιει·ε π! !!ε!!α ιιπίοπε ίιιι·ε.ε!ποεα,

κι ι·ίπποευι·ε ε άίεππιπι!ε π! εει!!επ:α Ροπ!ι]ὶεία εοπ!ι·ο

ί! επε!!!ε!!ο Ζ!ιπι!ιει·Ιο, ε !ε αρτιο!!! Οα!!ι!ι·εεί, ε α ρεε

εεπ!αι·εἰ ρεπεοιιπ!ιπεπ!ε α! επο εοερε!!ο ίπ Βοπιιι ρι·ίπια

πεί!!! ρι·οεείπιιι Πισω!!! ό! ι·εει!ι·ι·ε:ίοιιε, άίεπίπι·απάο!ο ίπ

απο ε!! άίει!!!!!!!ίεπ:!ι εοερεεο ‹!π!!”π#ῖεἰο εεεεου!!ε.

(!2θ'7', Ή' ο!!ο!πε).

Η!!! Βιι!υι!ο, £ρὶε!. Ιπποεσπ!. Η!. ΙΙΙ. !.!!ι.Χ. Ερ.143.

Ιπποεωι!!ιιε Πε!ει·!!επεπε! ει·ε!ι!ερ!εεορο.

!!!!ε εε ιπει!!ο εοπιρει·ππι!υε πε υυ!!ιυε Μου!! ρι·ορ!ιε!ει,

Παπ!!! πω!! πρι! πω! υαΙεπ!ε.ε !α!ται·ε, επιπ διενεε ε! ει·ιιπ

εεε ευ!;ιι!!!οι·ππι ειιεεεεπε ποπ εο!πιπ εοι·ι!πειε πεε!!επε,

εε!! ε!!πιπ εοι·ι!πει·ε ριεε!ει·πι!!!!ε, ε!επ! ει! ει! εο!!!ε!!υτ

εν!ι!επ!ει· υπο!! !πεεε!υοειιιπ εορυ!επι ιι πο!!!ε !π!ι!!ι!!ειπι

!π!ει· !!!!ειπ ιπιιτε!ι!ου!ε πε Μεεεε ε! Ηυποπεπι πε Βεεεο

εοππ!νεπ!!!ιυε οευ!!ε εοπ!ιε!ι! ρει·πι!ε!ε!! θ!). 8ει! ε! !!!!ε

ρο!εε πιετ!!ο εοιπρεπει! πε ευ!!ιιιε νει!!εε ει!!, υπριεε /ο

υεα.ε· !ιαΙιεαπ!, ε! εο!πεεεε απ!! πιεσε, ευπι ι!ο!οε!!ιι!εε ενω·

εεεε ευ!! ερεε!ε !ιοπεε!ει!!ε, ε!ευ! !π πεδο!!ο Πε!!υι·επε!

εοπιρει!ιππε !ε !”εε!εεε. Ρυ!ε!ιιιιππε ευ!!!επι οειι!ιιπι !υυπι

ε!πιρ!!εεπι εεεε, πυ!!ιιιπ !επε!ιι·ειυιπ ρε.ι!ειπ !ιιι!ιευ!ειπ. 8ει!,

ππο!! ι!ο!επ!εε ι·ε!ει!ιπυε, επεε!υε δε!!!ιιπεε !ι·επε!!ευι·:ιν!!

εε !π επε,ιε!υπι !υε!ε, ε! επο οππι! ρε!!ε !υρ!πε ι·ε.!ι!εε εε

ε!ιεεοπυ!!. Ι.!εε! ευ!ειπ ε!ε !πιιπεπιοι· ε! !πει·ιι!πε ι!!!εε!!ου!ε

ε! ει·ει!!πε υυιιπι πρ! ε!υτ!υ!ιπυε ειι!ι!!ιει·ε, ω!!ιυε !ππιεπ

ρο!ε!ιε ποπ ει·ππο εεει·ε! ιιπεοι·ιι ο!!ο πιεε!, επο !π ει!!ι·π !ε!!ει·ιι ι!!!

!υ! εεε!!!ιι ει! Ροι!εε!!ι ε ει! ρορο!ο Ρ!ειιπο !! ρι·ενεπιιε ι!! ενω· !π

ε!υπ!ο π!!'πτε!νεεεοι·ο Ι.ο!!!ιι·!ο ι!! ρι·οεε!οε!!ει·ε εε!!ο εεοπιυπ!,ι:ει !ο

ε!εεεο Ι.ιιπι!ιει·!ο, ι·!!επεπἀον! εο!ο εο!!οροε!ε !ε! ι!! !υ! ιποε!!ε, ε !ιι

ευοεει·ιι , οοπ !υ!!ει !ιι πω! ε!! 0ιι!!υι·ιι , ππο ει! ιινει·ε ει! εεεε πιιιι

ευπι!8!!ιιπ!ε εο!!!!!είπι!οπε (!'ε‹!. !π!”ι·. ευι·!.Ν.° ΠΠ).

(Θ) Μι ρι!πιπ !!ε!!ει π! 0υπ!!ε!πιο ιιιιιι·ε!ιεεε ό! Μειεεει, ρω· ποιπε

Βεπει!ε!!ιι, !ιι πω!!! ε!! επεεω!ε!!ε ιιο!!ιι ε!ειιοι!π πο! ι;!πι!!οιιιο ι!!

(Βιιι!!ιιτ!, !`υ ιποι,,;!!ε π Ρ:ιτιιεοπε ο Βειι!εοπε, @!!ο υπ!εο ι!! Ρ!ε!ι·ο Ι

το ι!! Ατ!ιοι·ειι; !!ιοιιτ!ε ι!ονε!!ε εεεει·ε υπ' ει!!ι·ιι ό! !υ! @Πει :ρε!!ε

Μ!!! !ιι πιοι;!!ε π Πι;οπε τ!! Βιιεεο ρίια!ίι·ε ειπεοι· εε!! ι!! Ατ!ιοι·εει.

Μ!! ε! ν!ωινιι ρει·ὸ τ!ει!!ιι ρι·εεεπω !ε!!ω·ει, πε Με!! Μ!!! ι!οευιιιεπ!!

πει ιπε εοπεπ!!ιι!!, ι!οπ‹!ε ρι·οεοι!εεεε !ιι !πεεε!υοε!!Ξι εε!!ο ποιιε ι!!

Προπο οοπ !ιι !!!;!!ει πο! ιπιιι·ε!ιεεε ι!! Μιιεειι.

!!ε!επι πυπ!!! ε! ι!!ε!ιι ρι·οιπ!εε!οπε ε! ε! ροεπιι ρι·ιιεεει!ριε .



πιο. επι:οι.ο ιιιο. Βιι

οιιποιιιι νοιοπιοε πιτπιπ ιιι ιο πιιοππ ποιοιιοιιιε οι οοο

πιοπιιπο εοιπιιιιπ τοιπππεοτιι, ποτ ππ. ι. ε. πιο. πιποο. πι. ο.

πιποιπιοε πιπτοιιιοποιπ οι Ιιπο. πο Βοοεο Οι πιιιοοπιοι ιπο

ποπο οι ιππποπε οι πτποιιοπιππι ιποοειποεπιιι οοππιπιιι οπι

ιιιπο πιεεοιτππι, πο εοπιοπιιπε οποοιιιππιοπιιοπιε οι ιπιοτπιοιι

ιπιπε πποιοιιιπιο ποειτπ ιπ Βοπιιππο (9) οι ιοιιπιιι ίιπιιπιιε,

ποο ποπ οι ι.πιποοι·ιππι Ριεπιιππι, εοιοιππιιοτ ιππονοε οι

ποοιπτοε, ιοοπο πεοπο ππ ιοειππι ιοειιιτοοιιοπιε ποπιιιιιοπο

πτοιιιιπο νοπιπτπιπ πποειοιιοο οοπεποοιπι τοπιποποπιοε. ΑΠο

οπιπ οι ιππο εοιπε ιο πο οιιιοιο ποπιιιιοπιι επεποπεπιπ.

Βιιιππι (ιοτποιι ιι πο. πονοιπο. πππο ιιοοιιιιο.

ιιι *.

πιίταιι!ο οποιο π: Το!ίο!ο, ο δο!ποπο οποιο οι δ. Πα!παιιο

πο·οοιοιιοπο οι οποοπο οι οοπιππο πι δωσω, ο!ιο ποππο

ό! !οιπιίπο πο ποοοιιοιο που α! πο !ιιο!ίο πιο! ιΣΟ8

[οποοπο εοοποιο, ο ο.ιεοιποιο παί Ρί.ιοπί ο πιο (ιοποποιί

ια μια· οίπιί!ο ο οιιο!!α [ια πιεί οοπο!ιίο.ιο οο!!αιιιοιί!π

ο Ρομπ δ!οπιοιιιο Π! που· ιποπο οι Ρίο!ιο οαπ!ίπο!ο ο

δοοί!ία, ο οι δο/β·οπο οιιιιιιίπο!ο οι δ. ιιίοι·ία οι πιο πω,

πο!!α οπο! ποοο οι·οπο εποοιο!ιιιοιιιο οοπιπι·οιο ιο οιιοειἰοπί

οποιο: πο !ο άπο τοπιιοο!ίοπο που· ο !οι·ο ρο.ι.ιοεείοπί,

ο ί π!ιί!!ί ο!ιο ι·ίιπο!!ιοαπιοπιο πιο!οπι!οοππο οποιο οι

δπιποοπο.

(ΜΟΒ , ιο ιποπο).

οπι Ιιοπιι Ατοιιινι οι Οοι·ιο οι Τοτιτιο, @ΜΜΜ Βοοπιπ.πιιι.

πιοπι. ει, Ν.° π.

ιιοπιιπε ίιιτπιππε ποοπε πο Τοιιοιο, οι ποπππε ίιπιππππε

ποοπε 5πποιι Βπιπππι πππιιιιπιιοι οι ιπ οοποοιπιπ πτοιπι

εοιππι ιιιιιιοιιιιο Επιοτιποο, οι Ψιιιοιιιιο πο οποιο ιππποπ

ειοπε οοπεπιιοπε πο οοπιππι εο πτοοοπιπτοε Ριεππιε οι Ιπ

πποποιοπε πεοπο πιοιιιιππιιι ιοειπιπ οοιιιι ιποοοι οποπ ιποοιο

ποοοππι ιπιοι επ, οι οοεοτνπιο πποοιιι οοποιπ ιποπο , οι

ειιπιιοπι ιιΠπε οποιο ιπιοι· οοε οοιπποοπιι Ρπππ (ιιοιιιοπε

οποπιιππι οοπο ιποπιοτιο οι ποτ Ροιτππι οι $οιι”τοπιιπι οπτ

πιππιοπι πο πιππππιο, οι πποιοτιιπιο πιο Ροπιιιιοιε Πτπιπιπ

πιο, οι οοο πτοτπιεοιππι πιιοπποιο ιπ οοτππι ιοοπιιιπιο πιει

οππιιιπιιι ιπειο ι)οι ιπιποπιπιοπιο νοι οοιπιπ οοιποτπιιι ιοπιππ

εοτιι ιπιιτπιιιπιο. Τοειοε πιο πο Επιιπππιπο οι ιιπιπο Βρι

ποιπ. Αοιπιιι οποπ Υιιοοιπ. Αππο Βοιιιιιιιοο ππιινιιπιιε πιιι

ιοειιπο πποοπιοειιπο οοιπνο, ιππιοιιοπο ποοιπιπ, πιο ιινιιιι

ιππιιιι οιτοπ οι ππιο ιοτοιπιπ.

Εμ ι!πεεπιιπε ποιπτιπε τοοπιπε εοτιπει.

ιπι ιι.

Η ειιι!ο!οι!ι διι·οτπο οποιο πι Ϊο!ἰοιο, ο θο!ποπο οποιο οι

δ. (ι'α!ποπο ιιιπίπιιποπο οι Ρί.ιοπί ο θοιιουο.ιί ο [οι ποππο

[τα !οιο, ο οποιοαι!α ποο α! ιιι ο Οοποιαιι!ι πο! ι208,

ο οι ποοο!ίοοιιο πο!!α πιο.ιιίπια Ραοοιια οι :πιο ι !ιιοποί

οι που οιιιι·ίεάι;ιοπο, ο ποι ποοο ι!ίιποιοειοιο οί!!οποιί

οι Ηπα ο πι δωσω, ο [ιιπιπο ριοιποι!οιο !ο οιιαιοπ!ιπίο

(ι) Μιιποπιοιιιιιι, πι· Ηπο.ιιπ Βια-ιο; πιο 0ππιιοιιπο ιπατ·οποιο οι

ιιπιπο ο πιππιοο οι 0ποιιπτι , ο πεοπο πι Βιιι·οο πιππιοο πι Ατοοτοπ.

ιπι Ι1οιιιιιιιιε .. . . Οα!ιιιιιι , οιοο ιποπο, "πω, ο ιπ πιιιοπ Ποιοι

επποι·ειιιο πι Βπτιοοιιο τοποιο οι ι1πιιπιπ. Αποιιο οπι ιι ΡοπιοΠοο

ο!ιο ε!πιιοτοιιιιο ροι·οίο ιιοοοι.ιοι·ιο, ο ο.ιι.οοοπαιιο οι πιοπι:

πιο ο! ποππο πο ο !ιιο!ιο πιό οπο!!!οιο.ιιο οποιο πιο·

οοποποιίιο α!!ο !οιο πιοεοππο οι ποπιιπι: (οι !οτο δοιιιο!ί

ο Ροι!οι!ιι πο! οποιο!!ο ι!Ί!ίοο, ο οι οπο!! ιι!!ιο !ποπο,

πιο απο πιο πιεί πιάίοο!ο οοο !ο!ιοιο αιιιοπιίο!ιο.

μεσο , ιο ιππτιο).

Μπι ιιοπιι Λτοιιινι οι (Εστω οι Τοιιπο, Οοπου.Βοσπιπ. οπι.

πιοπι. ο, Ν.° 4.

ιπ ποιπιπο ποπιιπι ποειιι ιιιοεπ ίιιιτιειι πιιιοπ. Νοε ποι

πιπιιπ ιιιιπιππε ποοπε πο Τιιιοιο οι (ιπιππππε ποοπε 8πποιι

θπιπππι Ποοι ιπιπιοιιιι ιπ οοποοτπιπ πτοοιπιπιπε νοοιε οοπ

επιιοιιε ιππποπειοπε Ψιιιοιιπο Ειποτιποο οι ινιιιοιπο Βο

πιοτο ιππι πτο νοοιε οππιπ πιο εοοιιε νοειτιε οι πιο οο

ιπππι οινιιπι.ιε νοειτο επο ποοιιο εποτπιποιιιι πι ποιιε πιο.

οι οοπειπποιιε ιοππιπιπ οι οπειοπιππι οπειτι οοπιιπιιιοπππ

ποοπιποπο ιιιοιιιιε π ποοιε τοοπιειιι πεοπο ππ ιιπιοπππε

πιππιι πτοιιιπιπε νοπιοπιοε ποι ππποιιε ποειιιε οποε οι οππππο

ιπ οοποοτπιπ ποειππποιπιπε νοοιε. Ιιοιπ πτοοιπιπιπε νοοιε

οοπεπΠοπε Ιππποπειοπε οι ποπιιιιο Μπιιιοο ποιοειπιι Ριεπ

ποιπιπ ειιπιιιιοτ επο οποιο ιπτπιποπιι ιππι πιο νοοιε οπππι

πιο οοιπππιοπο πιιιπεοπο οινιιπιιε ιιοπππιπ ιιτιιιππι πε

οπο :κι ιοειππι οιππιπιιι επιιοιοτπιπ οι πι οππι ιπιιπιιο ιιι

ιιοιποιιιιοι οοεοτνπτι πο οιππιοπε ιιοιπιπιοπε νοειτιε ιιι ιοτιπ

οι πιπιι ποιοππιοπο ειπι οποπ ππο οι ειπο ιιπππο Μοτο

πιοιππι οοποππι πτοοιπιιππε οοεοτττπτι νοοιε οι πιιιιοιε το

ειτιε οποε ποππποιποιιππο νοοιε ποτ ποε ποι ποτ ιιιιοιιιο

ποειιπο ειπιιιπιπε ειπιιΠε πιτιπεοπο οι οποπ ππποιοε νοειτοε

πιιιιπιιε πεοπο ππ πιοιιιιππιπ οοιπνπιιι πιοπι ππεοο ποτ

πιονιποιπε οι ιοπιοποε οποιο νοοιε ποειππποιιιιιιε ποι οο

πποεοπιιε οεεο Ριεπποε οι Ιππποπεοε. ποππποιπππο οιε οι

πιειτιοιο ιπιπποοππο πι ειπι ιπ ποοο οι ιιπιιπιιι ειοι οποπ

ειοποπι ιποιππι ιπ ποτοοπιε ιοι τοοπε ιιππιο ποιοππιοπο

ιπτοπιι ι'ποι·ιπι Ριεππι, οι Ιππποιιεοε εο επινοπι οι οοπεοι

ιοπι. Ιιοιπ νοοιε Ριεππιε οι Ιππποπειοπε πτοοιπιπιπε πι ππο

πιο 8ποιππιοπιπιοε ε. πιτποπο ποτε ποοιε ποιιε οππππο

πιποο τοοπιειιι ι“ποτιιιε νοι πο πιιοτο ποειτππι οππι ιιιιοτιε

ειπιιιπιιε ειΒιιιιο πιιιοοιππι ποειτοτππι πο ιποΠοτιοπε ιιοπιι

πιοπε νοειτιε ειοπι πιιιοο τοοπιειιι ι”ποτιιιε πεοπο ππ ιπι

ιοπππε ιππι πτοιιιιππε. ιιοπι «πιο Ριεππιε οι ιππποπειοπε

πτοοιπιπιπε πι ιπ ιοειο πιοιιιπιο ιιοπιι ιποοοι οποπ οει ιπ

ιποπεο πιο ππιο ποε οποπ ιιιοοπι οοπνοπιπιιε νοι ππιοπ οι

ιπ οο ιοοο ποι οι οππππο ποτ ιιιιοτπε ποειιπε πιοπιιιοπ

νοτιιππε·νοοιε οι οοο πτοοιπιπιπε επινιε εοιιιποι οπιπιοπε

πιο πτοοοπιιε οι οτπιππιιοπιοπο ποειτιε ιπ οιππιοιιε οι ποι

οπιπιπ. Τοειοε ιπιοτιποτππι πτοεοπιοε Νιοοιππε Απτιο. Ψι

Ποιιππε οπιοοπ. 8γπιοπ οπειοιιπε. 5πιποπ πο ι]πιπιιιπ.

Ποοτιπε πο Νονπ.ι·ιπ. Βοπιι“πιιπε πο (ιπιποπο. 8γπιοπ πο οο

ποιοοιππ. Ψιιιοιπιπε πο Οτιο. οπο ιιιιιοιιπι ι)οπιπιο. πι.--

τπιππε Ποτιονοοιιιο. Ποπιιιιιπε ιιποππππι ι!οπιτιιιι. Όποιο

πο (ιοποεοπο. ιιτπππιπππο νιοοοοιποε. ιιοττππε ππποποιιι.

Ιιποιιπε ιιπιποπιε ιοπιοιι. Ποοπτοιι. Μππιτοπιιε οτοεεπε. ιεπ

οοπε οπιπι πιεππι. ιιππιιοτιπε ι.πποπειε οπιεοοππε. Βοπιιπ

ιιπε πο νπιιοοιιιπ. ιιοπιιο πο ποινπτιπ. Ρπτοπιπε πο Ποτ

ππτιπ , οι! ιιιειειο εποπποεππιοπιο εοιιπ εοοπιππιοπ ι'πιιιιιππιπ ποπιιπι

Ι.πιποοτιο , ο ιιιππτονοτπ ι'πιοινοοοονο οι Οπειιιιτι ποτ ποπ ιποπο

πποοιιοπιπ, οτπιπππποειι ποτοιο οι πιοιιιπτπιιπ ο τιππονπιιπ. πνοπ.

εππι. οπτι. Ν.° ΙΧ. ο πιο. οππι. Ν.° ΣΕΠ!).
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νιιιι!ιι. !!!πο!ι!ιιε οιιοιιι!ειιιι ποιοιιι!ε. Βοι·πει·ι!!ιιιιε- πο π!!ιοι·!ιι.

Οι·!απι!ιιε α. ιιιιοιιπο!!ο Βοποιοιιι!. πιοι·ιιι·ι!ιιε οι !!ι!οριοπι!ιιε

απο ποπππ! οι απ!. Αοιιιιιι οππι! !!!οοπι ιιι!!!οε!ιιιο ι!ιιοοιι

ιοε!ιιιο οοιιιιιο. πιο. ιι. ιιιιιι !ιο!οπι!ιιε ορι!!!ε. 8. !!!ο πιατ

οππι.

Ει.;ο Υειεεο!!ιιε ποιιιι!ιιε πιοααριοι!!αιοι·ιιπι ιι!ι!ιιιιιιιιι νο!ιιπ

ιιιο!οο! πιοο!.

!!!!!.

Η ΡοαΙι·[!αα Ιιιαοααα:ο Π! αα·αι!α Μπα οι εα!!.ι·[α.αοιια ο[

πασα!! απ πρι!! .οι αοαιιιαα οι Πει! μι· α!! α[[αι·ί

ποιππο!! ία δαπ!αοαα, αα.ει!!αί.ιιαα οποία α! ιααι!α.ε!ιαο

αααιιιιια !α .πια οι·οοία. ο αΙΙα α|ιία.ιια Ρί.εαιια ί απο! αα

ιι'α!ι! ριία!Ιαο! , α Ια ρι·ουίοαα οι αααι·α ο!α ίαο!ιιαιο α!

Γαι·αίαα.εαοι·ο @Ματέο α! α.πο!οαι·α οοΙΙα .ιαοαιιιιιιαα παπι

Μια (Ε.) ίαοαι·αι·α αι οίιιιΙίααιο οι σαι"... [αι·ιιια

μια ι·ίαιαιιααι!ο ία σαοαιιαι!αα αιαιΙα.είαια αοαιι·ο Ια ε!! πι!

ιιιοο!ία, ο Ια οι οι .ιιιοααι·α, Μάιο α.εεα ρπτο ααα ι!ιαιια

σααι!ία[απιοαα απο δαι!ια Ροαιι[ιαία.

(!208, Η ιιιιιοι;!ο).

Π!!! Βιι!ιιι!ο, Ειπα!. Ιααοαοαι. Η). ΙΙΙ, Επι. Χι. Ειπε!. 80 (η.

Ιπιιοοεπ!!ιιε Ροιοε!οι!, ποιιε!!!οι·!!ε οι Ροριι!ο Ρ!εειπ!ε.

Νεο παπα! π!!οι·ιιιιι ει!! πιο!! ο!ι!!ν!εο!, παο ποιοι· ο!-.

!οπειιε οι!ιιιπ ποπ ι!!!!οοι·ο π!!οε ειιοε οοιιιιει. Παει !8!ιιιι·

οι [ποιο Βιιιιιιιιιιιιι: οι $!ο!!!ειο ποε ι.ιιον!ιοι· οπιιπι!οι!ι!ε, οο!!!

πιπιοπ ραιοι·πιι ν!εοοιο ι:!ι·οει νοε οιιιιοι·ο ποπ νιι!οιπιιε, οι

ι!!!οο!! π!!! οοπιοε Τοι!!οιιε, Ποιο. Β!οοι!!, Βιιπι!!πιιε, οι Ποιο.

πιο!!! πω!!! πω!!! , ν!!! ιιι!οιιο ρι·ον!ι!! οι ποο!οε, !π οο

οιιοι! οι! νοε ροι·ι!ποι, οι [απο Βιιιιιιιιιιι: πο!ι!ε ειιι!ε!ειοαιο

ριοπι!εοιιιπ!, ε!οιιι !π οοπ!οοιο ο:ι!ιιι!ο !ιιε!ιιιιποιιιο πιι!ι!!οο

οοιι!!ποιιιι·, οι: ποιο πιοπι! $!ο!!!ειο π!!ι!!οπι!πιιε ρο!!!οοπιοε

οιιοι! ποειι·ιιιιι !ιοπορ!ιιο!ιιιιιι !ιιιρ!οοι!ε, ι!ονοποποπι νοειι·ιιιιι

ρ!ιιι·!πιιιιιι οοοοριαπιοε, ι!ο ιιοειι·ο. οι·ιιι!ιι ι·οι!ι!!ιιιιιε νοε εο

οιιι·οε, ο! οι! οι·ιι!!ειο ρ!οπ!οι·!ε !πι!!α!ιιπι, ι!!απ!ιιιιοε, !ιιιιιιιι

π!!ιι!οε, οι !!!ιοιιιιιιοε οιιιιε Ρ!ειιπιι οοο!οε!ιι ιοπιιιοι!!ιιιε πιοο

ι!οοοεεοι·ιιιιι νοποιο!ι!!!ε π·ιιιι!ε παει!! !.οπιοι·!! ατο!ι!ορ!εοοιι!

νοειι·! ποεο!ιιιι· !ιο!ιιι!εεο ι!ιιιι!ιιιιιε !ππονιιπι!ειε, οι ιιι Μαιο

ιιι·ο!ι!ορ!εοοριιε, οι!! ο!ε ειιοοοεε!ι !π !ρε!ιιε ι·οο!ιιι!πο, ροεε!ι

!!!ιοι·!ιιε !!!!ε ιιι! , ρι!ι·ἱ!οο!ιι, οοιιπι·πιοποποε, οι !πι!ιι!οοπ

!!οε ιιπ!νοτειιε ο!ι!οπι οοο!αε!!ιο εοιι ριιιοι!οαοεεοι!!ιιιε ι!!οπ

ειι·ο!ι!ορ!εοοο! ο ρι·οοι!οοοεεοι!!ιιιε ιιοειι!ε να! ο πο!ι!ε !ρε!ε

οοποοεεοε !ρε! οι ο!ι!οιπ οοο!οε!ιιο οιιο!οι·!!ιιιο ιιιιοειο!!οιι

οοιιπι·ιιιιιιιιιιε, ι!οπ!ιιε !ιι ιιιιιπι!ιιι!ε ο!ι!αιιι ιι! Ι.. οοπο!νοιπ

κοιταω ο ν!ποιι!ο οιιοοπιιιιι!οοι!οπ!ε ο!ιεο!νοι, πει οιιοι! απο!

οι εοοι·ιιε ο!ιιε οι: ιοι·ι·ιι π!!ι!!οιπ!ιιιιε οοι·ιιιπι!οπι !π οι! οιιο

ιιιιιποιιι εοπιοππιι ροι·εοναι·οπι ι!οπιιο ιι!ι ο!ε πο!:ι!ε !ιιοι·!ι

εο!!ε!οοιιιιιι (ει). !!!οιιοιιιιιε !ο!!ιιι· ιιπ!νοι·ε!!α.ιοιπ νοειι·ιιιπ ιιι

(ι) νοι!.εορι·.!! ι!οοιιππαιιιο Ν.. ΙΧ, ω! οιιιι!ο !! ρι·εεοπια !ιιι το

!ιιι!οπο.

(9) Μ! ειιοι·οτει, ο πι πιοο!!ο ι!! Ι.. (Ι.ιιιιι!ιοι·ιο), ειι!!ο οπο!! !ο επο

οποιο Ροπιοποιε νο!ονπ απο ροεπεεο ιιποοι·ιι !ιι εοοιιιιιιι!αιι, σκοπο π.

νοι!ονιι, ο π! παπι! κ!! Βιιιιοοιιιι ο!ιιι!!οο τ!! Πιι!!ιιιιι. !ιο!!ο !ιιιιιι·ιι παπα

τ!! οιιοεπι !!ιι!!ιι ιιιι!οιι ο Β!ον!ιιοΜι ε! ρι·οοοοιιρονιι Ιπποοοπιο ΙΙΙ

ππ πει! 1903 Πει!. εαπ!. ι!οοιιιπ. Ν.° π; ο !”οι·εο ροιιειινιι ι!ιιι·Ιιι !π εροειι

ιι Τι·ιιειιιοιιι!ο , ο Τιιιεειιιιοπι!ο ειιο οιιο!πο. πιο Ι.ιιιιι!ιαι·ιο , !ιιι·πεοι·ο

πο! ιιιιιιιιοι·ιο 0ιι!!ιιι·οεο, ρι·ονοιιιιο π! οι να! ε!!Τιιπο ροπε!οι·ο, ο ε!

!ιο!εο μια· εει ε!οεεο !ιι ιι·ιοο!!ο π! απο ι!! ΒΔιιιοοιιιι, πιι:οιιι!ο ι!!ιιοιιιιιι·

!αι;!!!!ιιτιιι οοο πι!! παπα πι πειιηιιιι!οπο ι!! απ κοπο απτο! τ!!! πι!

ι·οιιειιιιιιιπι σο!! !ιι Μπα.

!

ιοππιιε οι !ιοιιιιιιιιιι· οιιιιοεπιιε !ιι ι!οποποπο προειο!!οποεοι!!ε

οι ποειι·ιι. ιιι!!ιαι· ιιιιιε!ειο!!ε οιιοι! ι!!!!Βοπι!! νοε οι οι·οπιιι!!ιιε

!ιοιιοι·ιιπι!! πιι!πιιιπι πο!ι!ε πομπο ροεε!!!ε, πιο !πιοι·!ιιι επι

οιππ! πιστευει ι·οι;π! 8!ο!!!πα !ιιοε!οπο οοεειι.ιιιοε, ν!ι·οε οι! ποπ

!ι!οποοε ι!οει!πο!ιε οι!! ειιιιοι· !ιιι!οιππ!ιο!ο !ρε!ιιε ποπ! αοπ

οι·ιιοπι πο!ι!ε οιιιιι!οποπι !ιπροπι!ιιπι, πι! οιιοι! παο μοι· οο

ιιιιιπο παο ποι· εροο!ο!ο !π ροειοι·ιιιιι οπαιιι!οιιιι· ο ι·ο!ι!ε .

οι εο!!ε!ιια!!οιιοιιι οιι!ι!!ιοοπι αιμα· [ασια 8ιιιιιιιιιιι: περιο

ιπ!εειιιιι. Νοε οιι!πι ρ!ειιοιπ !ιιο!!!!ειιιι οιι!ι!!ιο!ι!ιπιιε ε! οππι

νοειι·ιιιιι ειι!νοι·ειιε ι·οοπιιιιι οπο!!! οιι!οοιιιιιιι !ιιι!ιιιοι·!ι οποιε

ε!!οπ!ε. Πιιιιιιιι !..ιιιοιιιπ! ν !ι!ιιε ιιιιι!!, οππο ιιιιι!οο!πιο.

ιιιιι ιι.

(Μαιου οποια α!! πιω σο! αοιι.ιαιιιιο οι πα!ααιιο Μαιο α!

δ'. δα!οααο ρι·αι·οοα παο α!(`οι!ο .πα!!αιιι!πα ·!2θ8 !! Ιιο·

αιαια πιο @Μαιο [πιο α! 25 !ιιο!ίο ιία!!ο .παπα οππο μια·

Ια ρι·α!ιιπιοιια ιἰα!!α .εααΙαιιαα_ .τοπία "πωσ α.εί.εΙααιό απο

ι Ρ!.πιαί α ! παιιαααιι.

ιιιιοο. οι. !ιιο!!ο ι.

Πα! παο!! Ατο!ι!ν! ι!! @πιο ι!! 'Γοι·!ιιο, Ώσπου. 11οαιιαι. απ!.

πιω. 9, ι'.° ε.

!π ποιπι!πο ποπππ! ειιιιοπ. Νοε πιι!ιοι·ι!ιιε ιι!ι!ιιιε οι: Τ!

!!οιο πιο νο!ιιπιοιο !!οαππο ο! οοπεοιιειι πα!Βιιιι! ο!ι!ιο!!ε πο

Βιιιιαιο πιι!,οοπο εοο!! ιπο! !ιι ποι: οιιιιεο ιιο!ι!ε Ψ!!!α!ιιιο

Ειιι!ιτ!οοο οι Ψι!!ο!ιτιο !)οιι!οι·ο ι:οπειι!!!ιιιε οοιιιιιπ!ε !ιιιιιιο

πιο ιιο!ι!ε οιεοο!!ε νοειι!ε ποτιι!πο !ρε!ιιε οοιιιιιπ!ε !ιι!!ι!!

πιιπι εοπιοιι!!ο ροο!ε οποιο πιο νοο!ε οι Ρ!ειιπ!ε !οι·ι·ο,` οι

ρι·οιιιιι!οοι·ο ι!ο!ιο!ιιιιιιιιε οι! Βιιποιιιιιι !ιιοο!ιιιιπ ιιι·οιι!πιο ναπ

ιιιι·ιιιιι ιιεοιιο οι! !οει!ν!ιο!οπι Βοιιιο Μοτ!ο εορ!οι1ι!ιι·!ε πιο

ι·οοιιιιιιιε. Αοιιιπι !ιιιιιια !π ο!ιιιιειι·ο πονο παπα!! 8γ!!. Τοειοε

Ο!ιοι!ιιε Βιι!πιι!ιι, ΧΥ!!!ο!ιιιιιε Τοι·πο!!ιιε, !.οιιι!ιοιιιιιε Ντι!!!

ι!ιιε, Ψ!!!ο!ιιιιιε Ιποοπ!ε Τοι·ιιο!!!. Μεσα! Τοι·πο!!ιιε. !!!!!ιε!

πιιιε θιιιιπε, Ι.ιιε!ιιε οι Ιποο πο πι!ιπιι!ι!ο. Αππο ι:!οπι!π!οο

πιιι!ι!ιοι!ε ιιι!!!οε!ιιιο ι!ιιοοπιοε!ιπο οοιιιι·ο !πι!!οι!οιιο ι!οο!ιπιι

ιι!!ιοε!ιιιο ιοι·ο!ο τπο πι!!! ο!ι·οιι ιατι!ιιιιι.

πιο Μοτο!ι!ε!ιιε οιιοιιι!ιιιιι Οποι·ι! πο Βοπιο ποιιιι!ιιε ιο

οιιιιιε εοι!ρε!.

πιο. ..

Ρι·οοιιι·ιι ι!αια ιἰα θιια!ία!ιιιο πιι!ιαο, ο οι: Παιιιαίο πω!! α!

ααιιαα!ι .οι αοαιιιαα α!! θαιιααα μα· απαίσια” α!. ρι·ο!α

:Μπα ιι!α!!α εααΙαιιαα οι ρααο πιο ΔΡιεαιιἰ α θααουα.εί απο

ι!οααα [απο απο!! απο!! οι Τα!ίαιο, ο ι!! δ'. θα!οαιια.

(!20!!, οι ειρι!!ο).

Μι! πω! Αι·ο!ι!ν! ι!! πω.. ι!! Τοι·!ιιο. 00100. Πασιιαι. απ!.

πιοπι. Ξ, Κ" ο.

Νοε Ψ!!!α!ιπιιε Βιι!ιοιιε, οι ποιοι Λιιι!ο οοιιε!!!ιι!ιιιιιε

να!! Ιοπιιοπεοε οοπειι!αε ι!ο οοιιιιιπ! Ψ!!!ο!πιιιιιι Επι!ιι·!οοιιιπ

0!ιοι·ιιιιιι !!ειιιιιιιιιιι·!ε οι !ἰπι·!οιιιιι Βιιπ!οι·ο ειιοιιο !ι!οποπι'

τ!ο Ποι·ιπιιι!!πο οι!! ιι!ιεοπε αει εοο!οε ποε!ι·οε !οι:ο ποε!ι·ο

οι ν!οο οι! οιιι!!οπι!οιπ εοπιοιιι!ιιιπ ριιο!ε οιιο ποι· νοποιο

!ι!!οπι ο!ι!ιιιιοιιι ι!ο Το!!οιο οι πο Βιιποιο πο!οιιπο πιο πιο!!!

ειιιιοι εοι!!!!οπο οιιο_ι·οι·ι!ιιιι !π!οτ ποε ο! Ρ!επιποε οιιοπ!ιιιιι
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ιιιιτιτοιιτιτ τοττο τοοοττττο οοτ οοο τοτοοι οτ τοοοοοοοοοιιι το- τ Ποο, οτ ρτοοτοτ Ποιιιιι οοεττο ροτοτοοτιιτ οτοττι·το τοτοιτ

ιιοοττιιτ οτ οοοοτνοοττιιτ. Αοτοοι Ιοοοο τιι οοοττιιτο. Τοειτοο

Βοττοοοοο Ρτοοτ, τοοοοοοε θττοτοι·το. Ροεοοιιο ττο Ποτιοοιττοο. #

Ιοοοοιιο οοτοοοιιο. οτ Οττνοττοε Μοτοοιτο. Αοοο ιτοιοτοτοο τ

οοττνττοττο οιτττοετοιο άοοοοτοετοιο οοοο. τοτττττοοο οοιτοοτιιιο. !

ντοοετοτο οοοι·το ιττο οτιττττε τοτοτ ρττοιοιο οτ τοτοτοιο.

Εοο Μοι·οτιτετιιο οιιοοετοιο Οοοτττ «το Ποιιιο οοτοττιιο το

Βοτιιο εοι·τροτ.

?ΠΠ *.

8'οτιτοιι;το , ο οτοίτι·οιοοπτο το μια Μ: Ρί.τοοτ ο δοοουοοί,

ρτο|οτίτο ττοοΙτ οοατί οτί Τοττοτο ο οτί δ'. θοτοαοο ο!ἰο

μ·οοοτιοα άοἰἴοτοἰυοοοουο ο το: ροάο.ττο ιἰί Ρώσο, τἰοἰἴατ

οίοοοοοοο ο οι οοποοτί στο! οοτττοττο το δοπουο, ο ιἰοτ

οοεοοοο τἰί Ποτέ, ποΙΙο φωτο .τοττο οοοίαιιττ οιτττί οορίτοΙτ

ο οοοετίοτοπί οττο μια: ρτοοοάοιιτοοιοοτο οτοττοτο οοπ οοτ

άτττοττ το δ. δοοί!ία, ο ιίί δ. Ματέο το οτα οπο, στο οί

οοο[οτυπο, οι! ο ροτοίο ττττοττοτα κοίτα οοτιτοττοο υποάοστοπο.

(ΠΟΕ), 26 ορτττο).

Ποτ Ιτοτ;ττ Ατοοτντ οι (τοττο οι Τοττοο, (Μισο. Ποι:ιιοι. απ!.

τοοιι.ο, Ν.° 8.

Ποιο οοονοοτοεοοτ ντττ νοοοτοοττοο θτι·οτττιιο ττο Τοττοτο,

Ποτττοοιιο 6ο $οιιοτο Ποτοοιιο οοοοτοο ρτο τοτοτοιοττοιιο

ροοτο, οτ οοοοοττττο τοτοτ Ρτεοοοο, οτ τοοοοοοοε οροιτ Πτ

οοοι , ρτοοοοττοοο ντττο νοοοτοοτττοοε Ι.οτοττο οι·οοτορτοοορο

Ρτοοοοι·ιιιο, οτ Οττοοο οτοοτορτοοορο Ιοτιοοοετ, Ποοττοττο

ορτοοορο τ.ιιοοοετ, ροτττοοο το οοτιιοι ρτοοοοττο οοοοτττοττο,

εοτττοοτ τιοοτττ νττο (τοτοττοιτο ντοοοοιιιττο Ρτοοοοτοοι ουτο

οτοτο, οτ ντττο οοοτττοοε Πτοτττοτιοο Εοιοττοοο , Ιιτοοο ιτο

()οτοιοτττοο, Οοοττο Ποιιοιοι·το, οτ Εοττοο στο Μοτο οοοοο

Ιτοοε τοιιοοοετοοε ρτο οοοιιοοοτ οτνττοτοοι τρεοι·οιο, ρτοιττοττ

οοοοτοο οοτ τοοιτιιττοιο τοοτοοτ ο οτι·τοοε οτνττοτοοι οοτοιο

οι: οιιιοτοοε οοοττονοτοττο, οοτ τοτοτ οοο οτοοτ, οι·οττττ οοο

οτττιιττ οτοοοροτοοτ ρτοτττοττο ροτοετοττ Ρτεοοοτοοι, οτ οοο

ειιττοιιο τοοιιο, οτ τιιτοτοιιτ ετοτο οιοοττοττο οοτοιιι ρτο οσοι

τοιιοτ ειιοτιιοι οτνττοτοιο, ετοιιτ οοτιιιιι οιιτοοοεοοτοο τιιτονοτοοτ,

οτ ετοττοι τροτ τοτονοτιιοτ, ετοιιτ οτε τοοτοτ τοιροτοτοτο, οοο

τοοτο ρτοοοροτοοτ οτειτοοι ι·οοτοττοιιο οτ οτοτ τοντοοιιι οο

τοοτ οοοοτιιιιι ροοτε το οοιοτοο Ποττοττ, οτ νοτο οοτττοττο,

οτ οοοτο, οτ οοιοττε ροτροτοτ οοοιτοο οτνττοτοτο εορτοοοττ

ρτοτοιιι, οτ οοιοτοτο οοοιτοοοι ροτττιιοοττιιοι οιτ οοο, τοτοτ!

οτ τ”οττοττοτ οοοεοτοοτοιο οοτ. Ποοιιιτιι ρτοτοττ οοοοτοο το

οιιοο οιοττοοι οοοοοτττττοτ εοοτοιιττοοι οτοτοτοτοοτ. το ιιο

ιοτοο ροτττο, οτ οοτ, οτ ορττττιιο οοιιοττ οιοοο. Ωοοοτοιο

οττ Ποο ρτοοττοιο οοοοιο ροοτο οι οοοτο εοττοτοτο τοοττοιιο

τοεττιιτιιιοτ οντοοοτοτ, οιιοι οτ το οττο Βοτνοτοττο οο οοοοττο

τοττ ττοοοοτοτοοι οτοττο το οοοτοτο Ποο , οτ το τοττο οοο

οοιιιτιιτοοε οοοο νοτιιιιτοττο, οτ ιιιτοετ ρτοτττοοτο τττοοτριιττ

το οιιοιιιοοιιιιιιιο ττοιοιιοι τιιττοτοοτ, ντοτ ειιοτ ιττοοτο ροι

οοτο ττοοιοτ, οτ ττοοοοοτιιο Ιοοεοε 0ο οοο οιοοιτο :το ρο

ττοιο φωτ το τοετττοοοτο οτειτοιο ιττεροοιιττ τττοοοο ροοοοι

οιοοτο ιτο νοοτε, ροοοοι τοττοιιοο νοοτο, οτ ροοτ τοοιιτι·ο

οττοοοοι εοοιιι Μοτο ΒοΙνοτοτ ρτττοο ορροτοοοοροετοττο τττιιττ

ροκ νοοτο; τιτοοοιιο οοο θττοτιτοο το: Τοττοτο, οτ Ποτι,τοοιιο

«το Βοοοτο θοτοοοο οιιιοττοε οοοοτοο ροττντιοιιο ο Ρτεοοτε,

οτ Ιοοοοοετοοο, ιιτ οοοτοιιττοοοε οτ ιττοοοττττοο οοο ιττο τοτοτ

οοο ιτοτονοτοοτ, οτοοιιτοοτο τιιιιοοιιτ Βοτιοττε τοτοιτοο, ρτο

ο

οοττ. τοτοτ νοτο οττοοετοοτοο νοτοοοτ οροετοττ ιττοοοτοο ροοοιιι

οτ εοοοτττοοοτοοι οοιιοτοιτοτ, ε.τοο οοο ιιοοιο ντττοοττ Ποοιο

το οοο οιιοοτιοτ, οτ οοοοοιιο νοτοοτοτο οοιιιοι·οοπτεοτοοτ, οτ

τρεοτιιιιι οτνττοτοοι τοοτοτοε, οοτττοοτ οοοτττο νττ Μοτοοιιο ιτο

Ποτττετο οοτοετοο Ρτοοοοτοιο, οτ ντττ οοοττοε Οττοοοοιιο ττο

(οπο, οτ ονοτττοτιοοο $ρτοοτο οοοεοτοο Ιοοοο, οτ τιττ οοτ

οιιιιι οτε οτοοτ οοτ εοιιοτο Ποτ ονοοοοττο.τιιτονοι·ιιοτ οοοο

οοο, οτ τοπιο τ`τοιιττο οτοτο, οτ οοοιτττο οιιιοτοιιε ρτοοορττο,

τιιιοοοιιιιτοο οτε τοοοτοιοοο, οτ οοοοιτοοοιοοοο, οτ οιιοτττοτ

οιιιιιιιιιο το οοιιοοττττο οοο ιτιιο οοοοτοο ιτο Τοττοτο, οτ Βοοοτο

θοτδοοο, ιτο άτοοοττττο οτ τττεοοτττττο οοο τοτοτ Ρτοοοοο, οτ

τοοιιοοεοε, οτ ιιττοοιιτοο οτνττοτοοι νοττιιοτοτ, οτ νοττοτοοτοτ,

οτ ττο τοτοτττο, οτ ττοιιιοοτε τω: τοττο τττοττο, οτ οοο ιιοςοο

πιο οοοοιο τοοτοοι ιτοτοοτιιτ. Νοε οοτοιο οεΙ τροτιιετ οοοιοτο

τοτοετοοτο τττοιττοτοοι τττο οιτττο Βοοτοιιιοοτοττοιο οο οττοιιιιο

οτνττοττο οοοορτοιοο, οοτ οττοιο ετοιτττο τιιτοοιοοτο οτοεττ

τοτοοτ, οο οττο οττοοι οοτ τοιο ιττοττο τοοτοττοιιο εοοοοοττ

οοοο το τοετοιτοο οιιοοοοεοτιιοτ, ετττοοτ θοτοττοττο ροτοετοτο

Ρτοοοοτοιο, οτ ντττο ιιοοτττοοο οοοοοττοιιο Ιοοοο ττττττΙοτιοο

Ετοοι·τοοο, Ιττοτιο ιτο θοτοιοιτ_τοο, θοοττο Πεοοιοττο, οτ Εο

ττοο «το Ντοτο τοοορτοιιιο οτοιτττο τιιτοιοοοτο. Ποιο τοττιιτ

ροι· τοδοτοε τοττοτε τοοοτιτοττοοτε Πτοιιιοοττο Ρορο, ντττοττοοτ

Ροττοιο τττιιττ Βοοοτο Ποοτττο ρτοοοττοι·οοι, οτ 8οττοττιιοι

$οοοτο τττοττο το ντο τοτοτ ιττοοοοιιιο οοι·ιττοοτοιο τοοτττ τοτοτ

τοοιτττοτοε οτνττοτοε τοιοττιιττοιιι οοοοοττττο Μοτο, οτ οοτ οοο

ττοιιι 5οοιοιοτο Ροτιττττοοιιι οοοτττοιοτο, ρι·οοοεττοτο τοττ ιιο

οτο, οιιοττ ντοτοτο τοετοο ροοτε Γοιτοτο, τοοτοοτ τω: τοττο

τορτοο, τοτοττο, οτ ττοιοροο ρτοττοιο τττοδοτο, οοο οοτοτο

ττο νοτιιοτοτο ροτττοιο οτοοορτοιοο, οτ τοοτοιοο ιιτττοοοο το

ιιιττττ , εοτνο οο οιιοττ τοτοττιιο ιττοοιιιιιο; ττο οτ ευρω· οοο,

οιιο ιιοτιοο οιτ ιττοοι οοιιιρτοοιτοετοοτο το οοο τοοοτο οοο

ττοοοτοτ, οοττοοι οτοτ οιονοοοτ οττοττιιο οιιοεττοοοοι, οτ

ροοοτο τροοιο, οτοιιτ ο ιιτοιττοττο τοοοττο ιττοτο τοοτοτ, οτ ο

8οιιιοιο Ροιιττττοο οοοτττοιο.το, το ροτοοτιιοιιι ρτοοορτιοοο

τοντοτοοττττοτ οοεοτνοττ τοοι ο οτντοοε ιιτττιιοττοο οτνττοττο,

οιιοοι οο οοιιιτοτοοο τττετττοτοε οοτοιιι, οτ οο οιιιοτοοο,

ιιιιοο οοοιροττοτο ροτοτοοτ οιτ τροτοο ροοτο οοεοτιι·οττοοοιο,

τιιιοο οττοτο οοιοοο νοτοοιιιο τοι·οοιοοτο οετττιι€τ, οτ τροοιιι

ροοοοι ιτοοοοοτ το ροτροτιιοοι οοεοτνοτο, ττο οτ οοοιιο το

τοττο, οοοιιο το οιοττ οο τοντοοοι οτοτττοεο το τοοοο οτ ροτ

οοιιτο οττοοιτοοτ. Ιτττοε νοτο ροοτο τοοοτ τοττο οοτ (τ), Ρο

ττοο Ποτ τττοττο τττοττ Βοοοτο Ποοτττο ιιτοοοττοτ, οτ 8οττ`τοττιιο

$οοοτο Μοτο: το ντο τοττο τττοοοοοε οοττττοοττο Αροετοττοο

Βοιττο ΙοΒοττ οοτνοτοτο Ποτ ττιτοττοοε το ροοο, οτ ττττοοττοοο

οοτοτο ροοτο, οτιτττοοττοοτε οοοτοτοο1. τοτοτ οοτοτο οοο 8οοιιιιο

Ροοττττοτ οτροτο ροτττ, οτ ροετοττ ιιοτνοτοοττο οοοτοετο, τοι

οιτοοοτ οι: οτττοτο ροετοτοττο οοΠτοττιιιττοτο οιιοιιοοοιτο, οιι

τοοι οιτ οοο τοοοτιιτ Βοτοτο οροοτοτοοι οτ ιοοτοττο οοιττττοοτε,

οτ εοοιιττοττ ιιτοτοοο τοΙΙοτιιτ ττο ιιιοτΙτο οτ ροιτ, οτ ττοιι

ιιοτττττοο τοτοτ Ποτ ττιτοΙοο οοτ Βοττοττ ετοττοιιι, οτ οτιιο εο!

ττοττοιττοοοι τοτοτοιοτιιτ; οοο τοττοτ οοοετττοτοττοοο τοττοοττ

οτ εροοτοΙττοτ οοοοοτοο οοτ ειιονοοττοοοοι τοττο Βοοοτο το

εροοτοιιι τοττοτοεττοο τοοοτιτοττοοτο Ρορο Πτοδοττιιο ρττοιο,

οτ ειιοοοοιιοοτοτ οτττοοι εοοετττοτοο νοοοτοοτττο ροτοτ οοτ

νοτοοττο οοοτοετο ()τοοιοοε οοτ οο, οτ οτοτ οιιιτοττοο τιιοτοο

ττοετιιιο τοοοτοτοτ, οτ τοτοτ Ρτεοοοει, οτ τοοιιοοοοε, τιιιοο

(τ) να!. τ°τιττο οι ττιιοετο ροοο ο! Ν." ΟΠ" οοτ Πιτιοοτι τι (Μοτο

πι. 8οοοι.ο πιο, τοτοτ. ρο8.945.
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3 ι ιι ιιιι·ι.οιιιι Η πιιιιΤΕ.

ιιιιοπο, οι ροι·ισπισεο 8ποιι·οιπιιι εοπιιιο πιπιιπε ιισιι οιοο

οπο επσ, οι οιισι·πιο πιεοι·ιιοιπο ιοιι€ονοιοι, ιιοπποι ποσιε

οπ ριοππιιι ροεεοι, οπιιιιιοπιο Βοιοιπσ, ι·οιοιπιοι·ι. ιπειοπιοι

ρι·οιππο σοπιιιιοιιιιι οσπεπιοε Ριεοποιππι ιπιονοι·ππι ιιισπι

ρι·οπιοισ ποιπιπο Ρορο (ιιοπιοπιι ριοοπιι επροι σιοπιιιπε

οσιιιι·ονοι·ειιε, οπο ιπιοι Ριεοιισε, οι ιοπποπεοε νοι·ιοιιοπιπι·

ειοι·ο ιιιοιιποιιε οιπε οποοπιιιοπο ροι· εο ιρειιοι, νοι ποι·

σοι·ιοε ππιιιιοε οοι ιιιιοι·οε εποε οιε ιιπρσποι·οι, οι ποιοιοε

ρι·πποιιιοεοπο πιο Νπνοιοππε οι πιο Ριιιπε πππιιι ιοπποπ

ειπιπ οοπεπιπιο οοπιιππσ ιιιι·οιιοιππι; οπο ιοοισ οι·οιοιιιοι·

ροσιε σεσπιπιιι οπ ιπνισοιο επι ποποιππι. ι)σιπιππε οιιιοιιι

Ρορο πο οσιιιιιιππι οοπειιισ εποιππι ιι·οιι·πιιι ιποοπιιποπιι

ριοοοριι ιρειε ιοπποπειιιπε, πι ιοιιιο ο οινιιιπε επιε, οπσε

Ριεοπι οιιοοιοιιι, οι οποιο ιισιιιιποιπ ιπ οπιιοο ισιιπε ρο

ρπιι ροοοιιι ιοοοι·οπι ιπιοιιιοπισ ιιι·ιιιοι·ο: ειιοιιιιοι· οποιο

ριοοοιιιι ιρειε Ριεοπιε οι ιιιιιιο πο οινιιιιιε επιε οοσε ιο

πποπεοε οιιοοι·οοι, οι οποιο ιιοιοιποπι ιο οπιπιο ισιιπε

ρορπιι οσποιιι ιιισπσ ιοοοι·οπι ροοοιιι ιπι·οιοοιιιο ιιι·ιοοι·ο.

@ποπ ι)οι Βιοιιο ιοιιοιιοι· οπιιιιριοιπιο οει: επροι· πω: ιΒιιπι·

εσιιιοιο οι ποιοι·ιιοπι οοιοπε εοιιισιιππιποπι $πιοιιιπο Ροπ

ιιι” οπ ιιιιρσιιοπππιιι ιιποιπ επιιι·οπισιιε ιιιιιιιιε οι οσπιι·σ

νοιειιε, οσε πω ιπεπιιιοιοπιοε, οι ιιιιπιοι·ιισε πο οσιοιπππι

ιι·οιιπιο οσπειιισ ειιοοιοιιιοι ποειιπονιι, σοι·ιοιο ιο ποπππιιιε

οιιιοπιιε ιοι·ιιιοιιι πιιιιπιοππι ρι·οιιοοπε. Βο ειιοοιοιι ιιοοπο

Αροεισιιοο 5οπιε ιιιοπποισ ιιιοι·οοππι, ιιιιιιισ ιοποιοππι πο

ιοειοιιιιο εοππε, οποπ ποποιοοιιοι·πιο σσπεπονἰειιε πσιιιιπο

ιιοιιιοιο ιο $οιπιποο, ροπιιπε ιι·ι·ιιοιιιπε νσιιιε Ριεοπιε, οι

ιοπποιιειιιπε επιι ποιιἰισ ιπιοιιιοπιι; ρι·οοἰριοπιοε, πο ρι·ο

ιοι·ιιιε ιιπἰιιειιισπι οσπιιοοιιιιπε οιιοπιπ οπποιιε, ποι πιιοι·ιπε

πο πονο ιοιοε ρι·οεπιοοιιε ιππο; ιιοοπιιοιιι ιοιοοπ ιιοιιοοιιε

οο οιιεοπο οιοπι ποιο οι ποππο σοιιιοοι·ο οπο νοιιιε οιι

πιο ιιιοιοοιιοπο ποιιοπιπι·: Ρι·οοιριιιιπε οποιο νοιιιε Ριεοπιε

πο οπονιε ιποοπισ οιιοποπ ιπιροπιιιιοπιπιο ρι·οειοιιε οπο

ιιιιππε ιοπποπεοε ππινοι·εο ιιιοποιο, οι ροεεοεεισποε οπο ιιι

5οιπιποο ιιοιιοπι, νοι ιιοιιοι·ο ποιιοπι, οι ριοοιρπο ιιιοιιοι·ο

Βοιιεοπιε οπσπποπι ι·οοιε Αιιιοι·οο οπιοιο, οι ποπιιιπο ιο

ποοπι οποπεοπο ιρειε πο εοι·ιο ριοποιἱο ι”ποιιι εοιιειοοιπιο:

ιισο ιρεοπι νοιιιε ιοπποπειιιπε πο ρο;ποι·ιιιπε, οι οσεεοοεισ

πιιιιιε Ριεοπσι·πιο επιι πιειι·ισισ ειπιιιι ιιιοσιιιιιιιπε οιοεοι·ἔ

νοπππιο : ιισιιιε οπσοπο Ριεοοιε πιειι·ιοιο επιι ποππο ιπι·ο

οιοοιι ρι·οσιριιοπε πο οιιοποπ οοι· νσε, νοι οιισε ριοειοιιε

ιιπροιιιιποπιπιπ , οπσπιιππε πιιινοι·ει ιππιοοε $οιπιποο , οι

ποσοιιι πο ιιιοΒοοιιιιπε, οι ροιοπιισιιιιπε ιπ πποοποοπο ιπ

πιοοιπ ιπιοι·ιισειιο ιπιοιιιοοισ ρι·σιιιιιιοπι οιοοιιιισποπι εοοπ

ι·ιιοιοιιι ιοπποπειιιπε, οι ππινοι·ειε πο οοι·πιο πιειι·ιοιπ ιπ

ιοι·ι·ο, οι οοπο, οι πιιισπιιιοπο ιιοιιοοπι ροεεο, οι ι”οσπιιο

ιοιιι, πι πο επιε ιισιιιιπιιιπε οιισιιοπε ιοπποπεοε οοπιιο ιρεοε

οποιιιιισπιοπι ποροεποτιπι ιοοιοπι οιε ιπειιιιο ριοπιιππιποιιι

οιιιιιιοιι, ποι: ιιιιροπιιοοιιισ ειπε οποπιιππε ιιιοπισιο ιπι·ο

ιιιοπιο εοοπιιιοιιε ιο ιοιι·ο, οι ιο ιιιοι·ι πποο οι ιιιιιιοιο

εοι·νοπιπι·. ι'σιιιε οποιο ιοιιι ιοπιιοπειιιπε οποιο· Ριεοπιε ιο

οσιπππο ιιι·οοιριιιιπε επιι ποιιιισ ιπιοπιοπιι, πι ιιιιοιοιιι νο

πιο οπ ιπιποοιο ροι·ιιιιιιοιιε ιιοιιοι·ο ιοοπιιοιοιο οιοιιο ιιοοπ

ποιο ποι ροιοιςοε οποσοιοοπο ποιποι·ιιιε ποιπιιοππι, οι οπ

ιισιιπιιι οποπιοπιιιοπο νσιποι·ιιιε οιιριιοοππι, οι οπιππο

ιιιοιοιιιισπιο ιι·οπενοιιοππι: Ρι·οιοι·οο νοιιιε Ριεοιιιε επιι πο

ιιιιο ιιιι·οιιιοπιι ρι·οοιριιοπο πο ιοπποπεοε ρισιιιιιοοιιε οπ

οινιιοιοιο, οι οπ οπο. ισοο πο πιειι·ιοιπ, οι ισι·ιιο νοειι·ο ιι

ιιοι·ο οοσοποι·ο , οι ορππ νσε ειοπι οπιιοοε ποοοιιοι·ι: ιισο

ιποιιι νοιιιε ιοπποοειιιιιε οπο ειπιιιι πιειιισιπ οιοο Ριεοπσε

ρι·οοιριιιιπε σιιεοι·νοπππιιι , εοινιο πονοιιε οι: πιι·οοπο ω·

ιοιο οιιεοπο ιιιοιιιιο ιοοιιε.`

Πο σοιοι·ιε οπιοιο σοριιπιιε ιπ ειοιποπιοε ρι·οοιριιοπε οιι

εοι·νοιιπποι, πι ει οπο ροι·ιιπιο εο ιπ οιιοπσ εοπεοιιι ρι·ο

οι·ονοιοιπ, οι νοιποι·ιι ιπειιιιοιιι ρσειπιοι·ο, πιο ροτε, οιοοιι;;

οποπι ιποι·ιι οποιοιο πορσειιο, πο ριοπσ ειιιο ποιοι ποιο,

οι οιιεοπο σιιιπι ιιιοιιιισεο πιιοιισπο,ιοι οπσιιιιοι ιοοιιοπο

επιιιοι·ιποιο οσιοπι ιππιοιιιπε, εινο οι·ιιιιιιε, οι) πιι·οοπο οοπο

οιοοιιε, οι ροι·ιι οπο σοποποειο ι“ποι·ιι οιιιιιιιοοιιι ιπιιιιιιοο

οσιιιριοιιιοπιπιο, εοπιοπιιοε οποοπο, οποε ιιι·οπιοιι ιππιοοε,

εινο οι·ιιιιι·ι ππιιοιιπι ριοπιπιοοπποε, ιιιοσιριιιιπε πιι·ιοπο

ροιιι, πι ποι· οσπεπιοε εποε ιοοιοπι ιιιιοι· οποπιοοιπιο πιοε

ο ιοιιιροι·ο ιοιο εοπιοπιιο πππιοι·οπποε ιιποιιιοι·, οι ειπο

ποππο οιιοσπιιοπι ιοοπποι·ο. Ει πι ιισιι οποπ ειοιιιιιιιιι8

ποιιιιππι εοι·ιιοιπι· οιι'οοιπιιι, οι·οοιριπιπε πι ιοπποοεοε πο

οινιιοιο Ριεοπο, οι Ριεοπι πο οινιιοιο Ιοππο οιι ιιοπιο ιππο

ιιιοπεοε πποε, ποι ριπι·οε οι νσιποι·ιπι, ιππιοοε εινο οι»

ιι·σε οιιοοπι, οοι ιπιοι·ρσειισ ιπι·οιοοπισ ρι·σιιιιιιοπι εο οποπ

ρι·οπιιιιιιιιιε πο ιπειιιιο ι“οοιοππο ιιποιιιοι· οπιιιιριοι·ο. Πι

οπιοιο οποπ ιιι ππο ιιοπιιπι· ιποιιπε ιιιοιπσι·ιο οοιοιιιοππο

ιπι, οι ιοιιι ιισιι, οιιιιιιι επρι·οπισιο οιιιπιο ιιι·ιιιιπε οικοτ

ι·οπιπι· επιι ιιοιιιισ ιπιοιποπιι νσιιιο ιοπποπειιιπε οι Ριεοπιε

πιειι·ιοιο ρι·οοιριιοπε, πι ιιι·ιιιοιιι οι ιιοι·ροιποιο ιπιοι· νσε

πο οοιοι·σ ροσοιο ιοποοιιε, οι πιιιοπο ιοιιι ιπ ποιο, οποιο

ιο ιιιοι·ι ιποοιιοπεεο εοινοιιε, οι ιπ ιιπιισ πο! ιο ροι·εοπιε,

νοι ιοιιπε ειππισεο νσε ρι·οεπιιιοιιε οιι'οπποιο. Ποσ οπιοιιι

ιπι·οιιιοπιο ροοιε μοι· ιιιοισι·οο οσπεπιοε οινιιοιιε ειποπιιε

οπιιιε οι μοι· ιι·οοοπιοε ιποποοε ποσο οπσε Ριεοπι πο σι

νιιοιο Ιοππο, οι οιισε ιιοοοοισε, οποε Ιοπποιιεοει πο τονι

ιοιο Ριεοπο ππιιοι·ιιιι οιιοοππσε, οοι ιοιιιοπ ροσοιιι ιειοιιι

εροοιοιιιοι· ποπ ιπι·οιοιιι ιιοιιποι·ιπι, οι ποι· οποιο ποπιι

οππι ιισιοιποιο ιο οπιπιοιο ισοιπε ιιοριιιι ριοεοπιο, οι οσ

οιοπιοπιο ρορπισ πο εοιιισ ιο εοιιιπιο οπππιιι ρι·οοιριοιπε

ιιιπονοιι. 8ιοιπιιιιπε οποοπο, πι οσπεπιοε, εοπ ι·οοιοι·οε, οοι

ρι·ο ιοιιιροι·ο ιποιιπι ιο οιιοι·πιι·ο οινιιοιο ρι·οπιοιο ιππονο

ιισπιε ιπι·οπιοπιο οιιιδοπι, ι·οοιιιιοπι οι ιοοιοπι ειιιο ποιο,

οι ποππο ριοειοιι. ει πιο, οποπ Βοπε ονοι·ιοι, οοπιι·ο

ροοοιο επριο ιιιιοοιοιο, οοι· οοιιιιιιππο οιιοι·πιιιπε σινιιοιιε

οσπιιο οιιοι·οιιι σιι'οπποππο ι'ποι·ιι ιοι·ιε Γοσιππι, οοπο ιο εοσ

ιοιιοι·ο ροι·ιοοποπιο, μοι· οιοιιιοριεσσροο πιι·ιπεοπο οινιιοιιε

οι πποο νιι·οε ιπι·ιεροι·ιισε, οποε οοι οιοιιιοριεοσρι οιοΒο

Βοι·ιπι, ειιιο ποιο, οι ποππο, οι ιιιοιιιισεο πιιοιιοπο ιπ ιπ

ιο;;ιπιο οιοοιιποιπι σιι'οπεο. ιπι οπιοιιι ιπι·ιεροι·ιιι, οπσε

οισιιιοριεοορι εοοπιιι οιοδοι·ιοι, ειοιπιιιιπε πι ιπι·οπι, οποπ

ιισπο ππο σππι ιιιειε οι·σιιιοριεοοριε οπ ιοιοι·πιοιιοιιοιπ ροοιε

ιοιισιοιιππι: οι ειοιπιιιιπε οιοποριοοιριιοπε πι οσπεπιοε

σινιιοιιε, ιπιιιο οποπ οιοιιιοριεοορι σιπιπονοι·ιπι, ιιποιιιοι·,

οι οοπο ππο ειπποοπι σιιεοι·νοι·ο, οπιιοριοι·ο, οι οιιοοπιιοπι

πιοπποι·ο. 8ιοιπιιοπε οποιο πι οσπεπιοε ιιισι·πιο οιοιοοισι·ποι,

οοι οπ πινοι·εοε ρι·σνιποιοε ποειιποιιιπι·, ιπιοπι, οποπ πο

οποιιιιισιιιιε, οπο οπ οσε πο!Τοι·οιιιπι· οοπο Με ιπειιοιοιιι

ιοοιοπι, οι οιιοσιιιιοπι ιιιοπποιιππι, οι οπ ροοοιιι ιπνισιο

ιιιιιιοι· σιιεοι·νοπποιο οιιεοπο οιιιπι ποππο ειππιπιιι οπιιι

ιιοιιππι, οι οροι·οπι οιιισοοοιιι. ιιοιι σιοπιο επρι·οπιοιο οιι

ιιοιιο πσπιιιιι Ρορο, οι οιιοισιιιοιο, οπο πο ιιιοπποιο ειπε

ιπποιιιιπι· ιπ ιιοιι ροι·ιο, ι·οι›ιε σοπεπιιιιπε Ριεοπιε, οι ιο

πποπειιιπε, οι ποι· νοε ππινοι·ειιοιι οινιιοιππι νοειιοι·πιιι

οποιπιο νιοοε οοι·ιιιε ιο ιιοο ροι·ιο, ιποοποιοπε, οιοπο ρι·ο

σιριιιιπε, πι οπ ιισππιιι, οι ρπι·πιο ιπιοιιοοιπιο ροι·ροιπσ,

οι ιιινιοιοιιιιιιοι σιιεοι·νοιιε ; πι οπιοιιι ιιοο ποιιιπιιισ, οι εισι



ΠΕΒ Μεσοι» τιιιιι

ιπιπιτι ιιοειι·πιιι ρετρειπειπ ιιι·ιιιιιιιιειπ, ει ιτι·ενοειιιιιιε Μπιτ

οιιιιιιεει, ρτεεειιιι εετιιτιο ει ειιιιιιοτπιιι ιιοειτοτιιιττ πτωτι

τιιιιιε ιιοιιιε ιι·:τΠιιιιπε ιιιειΒιιιιετ. Πε εεειτο νετο Βοτιιιεειι,

ει ροτιπ ειπε Πε εετιιειιιιιιιιιει· Πιιιιιιιιιιπε: Ρτεειριιιιπε ει

ιιπιΠειτι Ιτιιιπετιειιιιιε πι ιιοειιι ιρεπιτι οτιειτιιιτι ιιιΠπειττιι,

ει ιΠπΠ ιπ ιτιιιιιιιιιιε ιιοειτιε, ει ροιεειειε ιιοειτε ροιιιτιιι,

επιτι τι Με οοιιοοτΠιιετ ι“πετιιιι τειτπιειιι, Πε. πι [Με

ττιπε Πιεροτιειε ,Πε ιρεο οιιειτο, ει ροτιπ εεεπιιΠπιτι ιιτιτι

ιτιπιτι τιοειτπιτι, ει νοιπιιιειεττι οοιττιππτιεττι, ει πι ροεττιιτιπε

Πε ιρεο οιτειτο ετιιτειιετε εποε, ει Πποι, ει ιιιτειιΠο εοτιεοτ

Πιιετ τοιπετιπιπε, ει ροτιετε ιιι εε εποε ει ιιποι, ει επειιΠο

ειττιιιιιει· εοτιοοτΠιιετ νοιιιετιιττιιε. ΑΠ Πτττιιιειεττι νετο ιιπιπιτ

ιιοειτε εειιιεπιιε, ειτε ετιιιιτιι, ει Με οΠεετνειιιιιειιι ιιι

εοιιεπεεεπι ρτεειριιτιπε Ριειιπιε ει ιιιιιπεπειιοπε επιτ Πειιιιο

ιπτεττιεπιι, πι ιιιτιιιιΠο ε. ιιοΙτιε ιπετιιιι τεεπιειιι, Πειιι ιιο

ιιιε Πιτεειιιοε εεετιιιττειιιιιιεε Πε ιρειε εινιιειιΠιπε ΠΠ τω»

ιτιπιτι τιοειτπιτι, ιτποτπιτι εειιιιιιτι οοιτειιιιτιιιιι εε τιοιτιε ρτιιι

ειρειεε Πειιιιοτεε πιο ιιεεπτιιιι ιιπεττι ειε εοπεοτΠιιετ

ιιτεειριεττιπε επιιπειιιτι ποιτιε Πετι, τει επι, νει ιτπΠιπε

ΠεΠετιιιιιιε, νει εοιιιττιιεετιιτιπε. ΑΠι τετο εεπιπιτι ιπτιιιιππι,

πι ιιι εοιιιιιτι;ει·ιι, ιτποΠ ιιιτειι, οοιτιιτιιιιιε οινιιιιιιε πιιιιτε

ειΠεπο ιειιιροτε εοιιιτε ρειειε νετιιτε ιειτοτεττι, ιιτειετιιιιετιι

ιιοιι Ππο ριεεερετιιιιπε εοτιεοτΠιιετ ιΠι ειι·ιιειι πι ειιιιειε

οιετιι, ει ιτιΠπιιετιιτιπε ττιοΠπττι εειιιεΠτειιοιιιε, ει·ιιΠ Μεττ

Πιιιπιτι ττοειτπιιι εττιιειιιεει·ε ποιπετιιιι ΠΠ ιετιτιιππιτι ετ Πειτε

ειιιιπιιιιτι, ετ ιιιιτε ιΠι εειτιπιτι ιιιιτιτ ιι·ιιιιιιιιτ Πιεε ιειιειιιιιιιτ

ιτε ΠΠ εινιιειειιι επε τεεεριι οιιεττειιιτι, ει ΠΠ οιιειΠετε,

ει ιπ εε τεττιειιετε Ποτιεε οι1°επειτ ιπετιι ειττετιΠειιτ, Πιτ ιιτ?

τιιεπ ιτποΠ οιιειΠεε ιιοιιεειε ιτιτειειιιπτ; οεΠειιιιιιπε επιετττ

ιιοιΠε, νει ΠεεεΠετιιιιτπε, εεττ ειιιετο ιιοειι·πττι, ρτεειριτττπε,

ει ειειπιιιιπε ιιι ιτοιεειιιε τεεπιτεττΠι επιειιάιιιιι οι|`ετισε, ει ιιιο

Πει·ιιιιΠι εεπ ειιιιιτι ειιιιπειτΠι επιιιιιετ ει ιιιιιιιιΠο Πειιεετι

εττιεπΠετι ριετιε τειιιιιιιειτι ρεπεε ετειιιεριεοιτρο.ιι Ριειιτιοε, ει

Ιειιτπειτεεε, επι·ρτο ιεττιροτε ι'πετιιιι, ει ει ΠΠ ιετττιιιιιτιτι

ειιιιιιιπιτι Πιτ ειτε ετττειιΠιτ ι”ιτειε ιιοιι Πω, επ ιπιιο ιΠι

εειιιπιττ ιιιιετιιιττειιιειεε ιπίτιι ιτιιτιιιιιι Πιειτ ιειιειιιιιπτ πι ειι

ιιτιτ, ρεεε πιειιιιοιτιιιιπε ιιτ ειιο ω” ιτειήιιιεττειιιε._ Ρτεει

ριιτιπε Πειτε; επιι Πειτε ιπτεττιειιιι ιετιττΡιειιτι.ι.ε, επιιιτι

Ιειτπειιιιιιιιτε, πι ιιπΠο ττιοΠο ιιοε τει εεε, επι,ιιτπ ι1οιιιε

ετπιιι ιπ εεειτο ΒοιιΠειειι, ιττιρεΠιειιι, νει ιιτιιιι·ιιτειιι ρετ εε,

νει πετ εΠοε πετ ιιποΠνιε ιττΘετιιιιιτι Πιτοιτιιιιπε ιτπιειε ιρ

επιτι οιτειτπιτι ιεττειιιιιπε εεεπιιΠιτιττ ει·ιιιιτιπιτι ιιοειι·πιτι, ει

νοιπιιιειεττι ττοιιτειιτ εοιττιιιπτιειτι, ει εοπεοτΠειτι ιεειε.τπιτιι

Πε ειι,:,.ΑΠιτιτε. ειιιιιττ εΠτιιειοτειτι ιιτειπε εοπεοι·Πιε Πτωτι

ει”, ιιτεειριττιπε τειιιιιτιιιιτε πιι·ιιτειιπε εινιιιιιιε, πι ιιτ Με

Πει ιιΠειιιετ εετΠτι, ει ιιιεει·ι ιιτειιιιι·τι ιειιοι·εττι

ιιιτειττετιιι,,ει,ιττειιΠειοτπιπι ιιιτιιιιτε Με ιεπετιιιιιτ εειτιειι,

ει,,ιτιΜτιιτιιιιιιτεπεεεεεοτειπ τεειριετιιι, ιτποΠ ιιοιι ιΠειτι ιπ

τετττειιιιτιττποπ ιειειει, ει ειε ιτει·ρειπο ειιεει·νεττι, τιεε Πε

ιττειιι_ετιιτειιειπτ, ει Με οιττιιιιι ρτεειριττιπε. Βιιινιε οιιιτιι

ιιιιιτ ειτε ρτεοεριιε, ει οτΠι.ττετττειιιιε, ιιπε πιο ιρειπιτ πεειε

οΙιεετιιιιιιιιιτιιιπιτιιΠοεπιτιιτπε ιιιοετε εοττεοτΠιιετ ιιοιπετιττιπε

8ιιιετινε. πω, ειτε πετ ιιιιετιιε, νει με: εετιπιιτ τιππιιιι.ιτι;

ει οι ιιπε Ππιτιιιιιιο ειττετεετιι Πε ιιετιιιε, επι εειιεπ ιιπιπε

εετιιετιιιε, ειτε οτΠιιιειτιετιιι, ιιοιιιε ιιιιετρτειειιοπετιι ιιτ οιπ

τιιιιπε τεεετιιιτττιπε, ει πι τιοειτε ιιιιετρτειειιοπι, επειττι ιπ

εοττεσιΠιιτιιι ι'εεετιιτιπε, Πειιεειιι ρετιεε Πειτε ρτεειριττιπε. Ποτε.

επιιι Πει: ιτριτΠ Υιιεετττ Παει ροι·ιιιττι, ρτεεειιιιιιπε Ποττιιιιιε

Ι.οιιετιοΠΡιεειι.οτπιτι ετιιΠεριεεορο, ·Ποτιιιτιο Οιιοττε ιιιιιιτειιει

ιιτειιιεριεεοτιο, θιιιιεττιο ι.ιιιιεπει ειιιεεορο, Ιιιιιτεο Πε Με,

κ

ΠιπιΠοιιε Βιιιιιπιε, Ιοιτειιιιε ΑΠνοειτιο, Εειιι”τεπεο ΠεΤπτειι.,

νιιιιεΙιτιο Μειοεειιο, Ι.ιιιιιι·ετιεο ΒιΠτεο, Με Βετιιενετιιι,

ιιιιιιιειιιιο Πε Νιιιτο, Υεοιιε Βιιιιιτιιιοο , Θετιεοιτε Ριρετε,

ει Νιεοιε Ειιιιιτιιτεο ιτοιιιιιιιπτι ειιιιιιπε ιιτππετιειιιπε, ει

θιπιΠοτιε Πε Πεε.ειιιο, Βοιτιο ΙιτΠιεε, Ι.ιτιιει·ιο, Μεθιειτο Βετ

Πιοιοττιεο, Μεειειτο Βιιιιιει·ιο Πειτοπιεο, Επεσε Αιτιιιιιε Βιιιιειι

τω, ΙΠεοιτο Αιιιιειε Βιιττειι Μιειιιτειιε Βιεεειειειοτπιτι,

ΤεΠιειο ιΣοττιιιε, ΠπεΠο, 8ιειιετιο Πε ΡειιεειιΠο, ΡεΠιιτιο,

Ι.επιτειιιεο Πε Βοπεεπτεο ιιοιιιιιιιπε εινιιτπει Ριεειιιε, ετιιιο

Βοτειιιιεε ιιιιιιιιιιιιιε ττιιιΙεειπιο Ππεειιιεειιτιο ιισιτε, ιττΠιοιιοιιε

πιιΠεειιτιιτ εετιιο ιιιιιετιΠεε ττιειΠιι.

Εεε Μετοιιιειπε ΠποιιΠετττ Οιτει·ιι Πε Ποιιιο ιιοιιιτιιτε Πε

νοιπιιιειε, ει ρτεεεριο επρτεΠιειοτπιτι Λιιιιιιιιιιιι Πειτε πιτ

εεπι εετιιιει, ει οιιιιιιιιιτε επρττιεοτιριιε ιιι Με Ισσο, ιτιιι

τεειιειε ιπετιιιτι ιιιιετιπι. '

τινιι ".

Η .τπΠάειιί @Πιό Π! Ϊεἰιειο, ο Πι δ. θαι·εαιιο ίπείαπεοπο

ει' Ριζταιιί ε αι θειτουεεί Πι ο.τσει·υαι·ε [εάειπιεπιε Ια μια:

Με ιετπρί, Ζαοελί ε ιιιοΠί ιιαειιιι @Πα ρι·εσεΠεπιε εεε

ιειι.τα , ε Πι Πεπιιπ:ίαΝα εἰ ιοι·ο εοπείιιαΠίπί, Πι τετά

ιιιίι·.εί ιιτ εο.ιε ιο!ιετι τι υίεετιιιιτι μου· Με:: τι μι· ιει·τι.ι,

ε Πι τίπιειιει·.ιί εοιιεοπἰεπιειιιε ι Πετιιιι ε !ε ιιι9ιζιιτίε

τεεψτοε|ιε.

ΜΒΜ), ΠΠ ερτΠε).

Πει ΡιεΒιι Πειτε Πι (Σοτιε Πι Τοτιτιο, Παω. Βσειιιιι.ιιιιι.

Μπι ε, Μ· σι

Ιιτ ιιοτττιιιε Βοιτιιιιι ιτττιειτ (Σπιτι εοιτνειιιεεειιι Πιτ ιστιο

τειιιιεε ΠιιτετΠπε Πε ΤεΠειο ει (ιεΙΒιιιιιιτε Πε 5ετιιειο Πετ

8ειιο ειιιιιιιεε πιο τειοτιιιειιοιιε ριιειε ει εοιτεοτΠιε ιιιιετ

Ριειτιιοε ει Ιετιπειιεεε ειρπΠ Ιιιοεπι, ιιτεεειιιιιτπε Με νειιε

ωιιιιιιιιτι Ι.πιετιο ει·ειιιεριεεορο ιετιπειιεε, Πιιτειιει·ιο εριεεορο

ι.πτιεττει, μετιιιτπε ιιι εοτιττιι ιιτεεειιιιιι ωιτειιιπιιε, εεΠιεει

τιοιτιιι Πιο θιοιιτεΠο νιοεεοιτιιιε Ριεειιοι·ιιιτι ποιεειειε, ει

ειπε ιιοιιιιιιτπε Ψιιιειιτιο ΕιτιΒτιιιεο, Με Πε ΠιιτττιιτΠιιιο,

Οιτει·ιο Πεπιττετιε, Ηειιτιεο Πε ει”, εοιιιιπιιιιιτε Ιιτττ·πετι

ειιιιτε πιο εοιτιιτιππι σ.ιιιιιιιιιιιτιι ιρειιτιτιτι, ιττεΠΞειι ΜΒΜ,

επι ι2.ιιττιιπΠπιττ ιιιετειιι τι εινιιτπε οιτιιιτιπιιι ιρτετιιτι1 Πε

οιττιιιιτιτττ ωιιιτονετειιε Ππε ιιιιετ εεε ετιτττι ετιιιιιτι εοτιιτιι

τω, ιιι·εεερετππι ιειιε ροιεειειι Ριεε.ιιοτπιιι ει οοιιττπιΠιιιπε

Ιειιιιειιειιτπε πι ιπτιττειιι ειειτε τπιιττΠειιε εοτπιιι ιιιιιιιτιπιτι

ρτο εοττιπτιι ειιιττιιιτι εινιιιιιιτπι ειεπι εοτπιτι ειιιεεεεεοτεε

ιιιτενει·ετιι, ει ειιιιιιτι ιρει ιπτεινετπιιι ειεπι ειε ι”πετε.ι Περε

; τειιιπι, ιιτεεερει·ιτπι ειεΠειτι τεειοι·ιιιιιε πι εε ειτε ετιιιειε

- σπιτι Μπι: ιπΠε ει Πιε εοιιτρτοιιιιεειοπιε Πιοιε ιιι εεε ειι

Ιτειεε πειτπε τιπιτο Πιτ ΠοιπιττΠιπε ρτεΠιειει·πιιι ειιιιιιτιπιπ ει

Πιειι·ιοιπιτι ειττπιτι τεειιιπι Πτοιειιι ιιειιπε ΠΠ ΙιειειιΠειε :τπ

επειι ρτοιιιιττεε νει ιτπιειι ει ροιετιιιιι Πειτε Με, ει πεπτι

τιιτιιιτι τιιινετττ ιιιιιιιι Ριειτιιοτπιτι ιτπε διιιιιιι ι“ιτιι ιιι ττιεττι τιιοτιπο

; :ιιτ Με επι τιιετιιειιι ιτιτιιιΠ 8ιτεειιεειτι. ιιει·τι ρτεεερετιιιιι ιιι

Πε οττιιτΠιπε Πετττριιιε τετριπιε ει ιιιιπτιιε ιιιιτε ιιιΠε Με

· ττειιιτιε_ιτΠ Πιετττ εοιττιιτοτττιεει ιιι.ειειιι ειιιι ιιιιε, ει τειιι

ιιιιιοιιεττι ει ιττενοεειιιιεττι ρεεειιι, ει ρεειπιτι Πε ιιοιι μι·

ιεπΠιι, ειιινο εε· εποΠ επρτεεετιριι ειιιτειεε εοιιεοτΠεε ΠΠ

εειιε ιοιιιετιιιι. επι ττετο ιειι θειειτεΠπε ροιειιιεε Ριεετιιιττιιιτι

πετ εε ει εποε επεεεεεοι·εε ιιοιιιιιιε·εοιιιπιιιε εινιιιιιιε τι

Ντ
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πιοι.οπι ο (ιιπιιε

οοπο οι οιπε πιο(τιοιπο, οι Ψ!!ιο!πιπε Ειπ!ιι!ποπε, Ιπο πο

(ζοι·πιππιιιο, 0!ιοι·(πε Εεπειιιοτιο οι Ηοπι·!οπε πο Μοτο οοο

επ!οο !ειπποποοε μοι· πο ο! οοι·πιπ οποοοεοοι·οο ποπιιπο οο

πιππιε Ιπππο οι ο!πο πιο!ι·ιο!πο πιο ιιπ ιπν!οοπι πο οπιιι!!ιπε

πιιπιριιιο πιιιΕπιε πιΕπι·πο πιοο ιππο πιοπο πεοπο ιιπ πιοπι

οοιπρι·οιπ!εε! πο ιιτοοοριο ιο(οι·πιπ ο!ι!ιοιππι πι! ρπ!ι!ιοο (!

ποπι ο( το!ππι(ιοποιπ οι. ιι·ι·ονοοει!ι!!οπι ιιιιοοιιι ο( ρπο!πιιι

πο ποπ ιιο(οππο (οοοι·ππ!, εει!νο οο οποπ ιπι :ι!ι!ιο!οε οοο

οοιποο πιοοτο νο!ποι·ιπ(. Μπι ρι·οοοροι·πιι! Ιππποποοε π!

ιπι·πιιιοπιιι ππο πο ποπ ρο(οππο οπεπτο Βοπἱίπο!! ρι·οο!!πεεο

πιοιιπιπι· π!!οτ!πε ποιι πω! ιιοππο τοπονοπιπτ. (πιο νοι·ο

εοπ(οπ(πι ρτοοοροτππ! π! πεππο ἰπ !πι!οπππο Μπι! πιοπ

ιπειε ιιι!!!ει! πποηπο οΜπιο ιο(πι·ππι πω· ι·οΒιοποε ιο ππι!ιπο

πονοι·ιιιτ απο Ριεοιποο ο! Ιειπποποοο, ο! ποπιιιι!!πτο οπι ιιοι

οοιιι πιο(ι·ιο(ο Ιιτοο!ριοππο π! οιιπι ροοοιιι πι(οι· πο !!τπιιιιιι

εοινοπι, οι !!!!!ιο!ειπι ποιοπο ιιι (στο ο! ιιι πιει! (οπι πι

το!ιπο οποιο ιιι ροι·εοπἱο ο! οπιπ!!ιπε ιποπ!ε. Ποιο επι(πο

ι·πιι! (οτιιιιππιπ Ιοιπποπε!!ιπε οπππι ιιπ Βοπιίοο!πιπ ποππο ιιπ

ππιπποο!πι πιοο ρι·οιππιοε νο! οοΙο οι ἰρε!ε ει!ι!ιο!!!ιπο π

πο!ι!!πι οροι!πιιππι ππι οι π!ὶοποπ ιιπροπιιποπιππι ιπ!οι·νο

ιιἱτοπι απ οοι·πιιι νο!ππ(π(οιιι. ΑΜ επιι( πρππ ΙΙἱοοιπ οιο

εοπ(ι!ιπε ποπιπιο (πιοπο Ρ!οιιπο Ατο!ιἱορἰοοορο. ποιππιο Ο(

(οπο !ειπποποι Αι·ο!ιιοριεοορο. (Ξιιιι!(οτιο Ι.ιιποιιο! Ερἱεοορο.

Ι!π!ιοο Ι)ο πο!!ο. (3πιποπο Βρπιπ!ει. !ο!ιπππο Απνοοοιιο. Ιππι

(ι·οιποο πο Τπι·οπ. Ψι!!ο!ιπο ΜπΙοοο!!ο. Ι.ππι`ι·πποο Βπ!ιοο.

Νιοο!ει Βιιι!ιονοτο. Ψι!ιο!ιιιο Βοπἱπι·ο. @οπο Βπι!ιποοο.

8πι·Ιοοπο. Νιοο!π Ειιι!ιι·ιποο. Νοο!!!!ιπε οινι!ιπο Ιειππο. (Ξω

ποπο πο ()ειοειπο. Βο!εο !ππἱοο. Ι.ο!(οι·ιο. Μειο!ο!ι·ο Βιιι!!ιο

!οπιοο. Τοπιειο ()οιππο. (3πο!!”ο Ι.ἱΒοιΙο Ρειιιοει!πι. Ρο!!οι·ιο.

Ι.οπίτοποο πο Ιιοποοπτεο. Νπ!ι!!!!ιπο οινι!ιπε Ρ!εππιο. Ι.ποοπ,

Λ!ι!ιπιο $οποπ Ρειπ!!. Μπ8ἱειτο Βει!πιπππο (Βιιιοπιοο. Ιποο!ιο

Λ!ι!ιεπο 8οπο!! Μιο!ιο.ο!!ο πιοοο!οπιιοι·ππι, ο! :Με πιπ!!ιο.

Απιιο π ιιππν!!ει!ο οππο ιιι!!!οο!πιο πποοπιοοιιπο ποπο. Ιπ

ι!ιοποπο ππποοιπιο. 8οιπο !πι!οπποει πιπππ οο!!ιοο! πιο Βο

ιιιιπιοο.

@ο ρτο!`οο!πο ποπιιπι Ιιπροι·ο(οι·πι ο! Ι.πποποιε οππο

ιιοπιι·ιπο πιο οπιιι!!ιπο ιπΙοι·(πι ο! πο ρι·οοορ1ο ιε!οτπιπ Μι

!ιοι!πιιι οοπρο! οπο.

(Ιπε!ιο!πιπε πποπππιπ Βοπιιο!ιπππιο ποπιι·ιπο οππο οειι·(ππι

(τπποοι·ιρο! ο! οποιορ!ιποονι οι! ειπ1οιι!!οο εοιπρ(ο οοτ πιπππιπ

πιο!! ρι·ο!'οοπ ποπ( ἱπ οο ι·οροι·ι ο! πιο, π!! ειππΝο ποπιιι(ο

νο! ππιιιιιπ!ο. Αππο πει!!νΜ!!ε ιπ!!!οειιπο πποοπ1οοἰπιο ιιοπο

ιππιποπο πιιποοπιιιι. πιο @πιω πω!! ιιι(οτ !οι·οπιιιι, ο!

ιιοποπι.

Χνιιι. . .. «ο

Ι/Ισπροι·ειΙοι·ο ΟΝοιιο Π' ι·ισουο :οπο (ο .πιο ρτοΙο:ίοπο (σκοπο

π· ()πιιια!ποίί, ο ό πω, Μπλέ ο ιποιιίεΙοι·ί πο! οποπσ·.πιπο

πιοιοοποπΕί, [τα ιἶ «ΜΗ .τοπιο ποποίπαιί οιιο!!ί ο.ιιΝοπ2ί ίπ

δαπ!επιιο.

μπαι, (5 πονοπιΙιτο).

πιο! ΜΜπι·ο!!ι, ο £οεπιποπι, .4ιιιιιιΙ. ΟαιπαΙπ. - Αρροππ. (οπι. Π, 4

πιο!. 988 ο ποπ.

Ιιι ποπιἱπο επποιο οι πιπινιππο Τι·ιπ!!οι!ιο. (Μο οποτ!πο

πινιιιο πινοπτο ο!οπιοπ!!ει Βοπιπποι·πιιι ἰπηιοτπ!οι· οι οοπιιιοι·

Αιι€πε!πο. (Μπι οιιιπι!ιπο οοο!οο!πε!ιο!ε ροτεοπἱο ο! ν!ι·Ξε το

Ιπποειο ιιπροι·ιπ!οιπ πινοτοπι ο!οπιοιιιοι· ιπιροπποι·ο (οπω

πιιιι·, οοι·πιπ ρι·οοιρπο πιι!!ιο!!!ιπε 5πιοοποιο οπιιιπιο πο!ιοπιππ

τιποι·πιπ οοο οιπ!ιοιι!!ιπε οοπιπιοπππιππε !ιππι!!ποι· οι πονοιο,

οι οππο ίοινοπο ι·ο!ιε!ο οι !ιοποο!ο. οοπνοιειιτιο οοι·οιι!πιπ ιιο

οιι·ο οροο!ει!ι πονο!!οιιο οοιππιοππο(οε ι·οππππτ ιι!πι·πιιπιπ ο!

οοοοριοο. Α(ιοπποπ(οε @τπτ το!!Βιοποιπ οι πονοποποπι (Βι

τπο!ππ!οποἱε οι·πιπ!ο οπιπιππι (οπι (π!πι·οτπιπ οπιιπι ρι·οεοπ

Μπι οπι-ιπι ιιπροι·ι!οπο ποοιι·ι ππο!ιππι εο!ι·ο νοΙππιπο ιπ

πιιο!ι·!ειιιι, ηπο!ποι ιιοιι πιο ι·οιποπιο πιιιιιιο ιιοο!ι·ο ο(οπιιιιππι

ρο.ιοπιππι ποο!ι·οι·πιπ, ο! ποιο οοιππι οτει!!οιι!!ιπε πονο(ο ο!

!ιππιι!!!οι· οοιππιοπππιππο, επιιο(οπι (!πιππ!ππ!οιιεοπι οτοπιππι

οππι (πιο οπο οοιινοιι!π ο! οπιπ ππινοι·οιε εππι !οοιο οι ροπ

οοοο!οιι!!ιπε ο! ι·ο!ιπε πιοπο ροι·(!ποιιπ!ε, ιιπιιε ιιππο !ιο!ιοιι!,

νο! ιο ροο!οιππι οοποοποπΙο Βοπιιπο !ποιο ρο(οτππ! :ιπι

πω, ιιι προοιπ!οιιι ποο(το πιπιοε(ο!ιο ριοτοο!!οποπι πιοο

ριπιπο, πιοιπππι ο! οοιιδι·ππιπ ποοοιποιι!οε ριοπἱοι! οοιινοπιπο

ιιιοπιιο(οι·ιππι, ο! οποτππποπι !οοοι·ππι οι·οιπι ρι·οίο!ο πο

ιππιπ ειιιππ!ιιι·ι!.οι· ιπΓοτιπε οππο(ο.το. ο(ο.

ο ο η · ο Ο π

ἱιι ιπεπι.ι Βιιιιιιιιιι: Μοπιοπιιιππ $ιποιιι Τιιιιιιιιιιο οι: Βι

οιιιιιιι, Εποι.ι:ειιιι διπο·ιπ Επποπιο οι: Βιιιιιιοιιι, Εοοιιιοι.ιπ

8Αποτι Μπ:π.ιιιι.ιε, πι· 8.ιποιι !πιππι:πιιι πι νιΝιιιι, Εποικ

οιιιι δωστε !!!ιιιιι:, πι· $ιππτι !οπιππιε π( Αι.πειιι, Βο

01.Ε8ΙΑΜ Βιιποιε Μπιππ ιπ (ΜΜΜ, Εποιιιοιιιι Βιιιοτι !οποπιπο

πι· δωσω διπποπιε ιπ Βιινιτιπιπο, Εποοιιοιιιι διππιι Νι

ποι.ιι πι: Τιιπιι.ι, Εποι.πειΑπ 8.ικοιι Ρετιιι πι $ωπο, Εο

πι.πειιιιι $ΑΝοτι Ρ.ιππι ιιι ()οιποοπιπο, Εοποιεεπιπ Βιιποτι

Ρι:ιιιι πι (Μπι οι Μοπιετι-:ιιιππ π( Οιιιιει. οπο.

8ιΒιιππι ποπιιιιι Ο!!οιι!ε φαι!! Βοιιιπποι·ππι ιιπροι·ει!οι·ιο

ιπνιο!!εο!πι!.

@ο ()οιιι·τιππο $ριι·οποιο οριεοορπε ιιιιροι·ιο.Ηε οοΙο οππ

οο!!οιι·ιπο νιοο ποπιἱπι ΤΙιοοποτιο! (ῖο!οπἰοποἱο επο!ιιοριεοορι,

οι (οππο Ι(π!!πο πτο!ιιοπποο!!πι·ι! ι·οοοειιονι.

Ασια οπο! !ιοο οππο Βοιπιπ!οο ιποοι·ιιπ!ιοπιο π. πο. πι.

ιιιπιοποιιο ιππ. τοΒιιοιι1ο Βοπιιπο Ο((οπο Π( Βοιιιπποι·πιπ

ιιιιροι·ει!οι·ο 8!οι·ιοοιοο!ιπο οππο ιιιιροι!! ο!πο ρτἰπιο.

Μπι πρππ Ποιο!ππι νπι Εππο ιιονοπιοτιο πω· πιοππιπ

(ὶπο!!οι·!! ρτο!οποπι. '

ΠΧ.

!! Ροιι2οβοο Ιπποσοο:ο Π! ΜΜΜ α! ΡοποεΕπ ο @πιοπο π·

Ηπα, ποίοπποεί σ!ιο τ? πιστο|ιωο οι Μι.:.τα πίαπίσο πί

δποίίπι·ί [οπου .οππο ΙπιΙΙο μι· ·α!οποιο .πιο “Η αοαπίί ο

@πιο Ρί.<ιαπί, πιοπίτο, οοεοππο ἴιοοἰα πε διππομα'οο!Ιο

ό! ποιπίπίο πο!!ο .πιο Αροοϋο!ιοα , ποοοπ Η πο££ο ιπαι·ολοσο

ο.ποι·ο οο!Ιοροπο α! [στο ο οίιοπίοί Ροπ£ἰ|ἰοιῖ: ο 'οπω

Ιοιπα ίοΙππΙο πο!!ο ορίοεια:ίοπί πα2οο!ί ο πι! ·ρι·ορο.ιϊΙο

πω' ρι·οπο2$ί Ροπω!π ο δοιπιπιο, ?ο οποίί ποπο. ι·ι|οι·ί1'ο

ίπ @απο ίοΙΙοπι ,· ο οί ι·ί.ποι·υα οι ρτοοποποτο, παρροίό|ιπ

ί! οοεσουο οι π'ίτοιι:ο, πα Ιοί ρωιο προοία!πτοπτο απο

οοΙο) απππ ιιπίΙο· ποιοι: Α· ροι·£ἰ,ο οποιοι-ία Ισ το!αΙίου

πι|οππαιιίοοι. ' . · > ' Σ;

(ΠΠ), 22 π!οοπι!ιι·ο - `Πει! Βο!πιιο, ΕρΜοΙαι·. ΡΙζ._ Ιπποπεπο ·ΙΙΙ. Ι.!!ι.ΧΙΙΙ.Εριο(. 893..

ι

Ιπποοοπϋπο ·

8. θ. Ρο(οοιιι(ι, οοππιππο, οι ππινοτοο Ροριι!ο ;Ριοοπιο.

Ροκ· νοο!ι·πε πο!ι!ε !!!!οι·ειε ιιι!!πιπε!ιο πποπ οπιιι οποιο
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εοιιο1οο!!ιοιιιοιιοο Εοο!οειοο ιιι οιιιιιι!ιιιε ο! ιιοι· οιιιιιιο ο·

ιιο!ιεειιιιι οιι!ι!οι·ι!ιε !ιοο!οιιιιε, ο! ι!ιοεο ιιιοιιιε οιιιιιι!ιιιε εοι·

νονοιι!ιε ιιιι·ο οιιιε, οι·οιιοι·ο ιιοιι ιιο!ιιιιιιιιιε οιιοιι Αιιοε!ο!ιοοο

8οιιιε ιιιι·ο ιιο!!ο!ιε, ειοιι! ιιοο οοιινοιιι1, ιιειιι·ροι·ο, οι! οιιιιιε

!ιοιιοι·οιιι ο!οιιο ρι·οιοο!ιιε !οιι!ο ιιοε ι!οοο! ιιι1οιιιιοι·ο οιιοιι!ο

οινι1οε νοε!ι·ο μοι· οοιιι ιιιοιοι·ο ι!ιοιιοεοι!ιιι· οοιιιιιιοιιο το

οοριεεο; οιιιιοιοιι!οε οιιο‹! ιιιιι·οι·ι ιιοιι ιιο!ιιιιιιιιιε ιιο! ιιιοιιοι·ι

ει ιιο!ιι!οιιι νιι·ιιιιι ιιιοι·ο!ιιοιιοιιι (ιο!οι·ι1οιιιιιιι ί!!,οιιοιιι οι!

ιιιι·ιειιιο!ιοιιοιιι ιιιιιιιιιιε Αροε!ο!ιοοιιι ροι·1ιιιοι·ο, ειιιιοι· οιιοο

ε!ιοιιι!ιιιε οιιοο ρτο ροι·ιο οοιιιιιιιι!ο!ιε ιιο! εροοιο!ιιιιιι ιιοιι

εοιιοι·ιιιιι οοιι!ιο ιρειιιιι ρ!οι·ιιιιιοιιο ιιιοιιοιι!ιιι·, οι! οκοιιιοιι

ιιοε!ι·οι·ιιιιι (ιιοιι)·ροι·ιιιιειε!ιε ιιιι!ιοιιιιι ονοοοιι. Νοιιι ι‹!οιιι

ιιιοι·ο!ιιο, οιιιιι νοε!οι· οινιε οιιιε!ο!, ο! οΙο νοε!ι·ο ει! ω!

!οιο, ιιι οιιο ι!οιιιιοι!ιιιιιι ο!ι!ιιιο!, οιιιιιιιιιιε, ο! ρο!οι· οι:

ονιιε οιιιε νοε!ι·ι οοιιοιι·οε οι!ι!οι·ιιι!, ειιροι· οιιιιιιιε1ιοιιι οοιι

νοιιιιοιιι!ιιιε οιιοε οιιιιι ρ!οτιεοιιο ιιοε!ι·ιε οινι!ιιιε Ριειε πω,

τω! ιιτοοεοι·ιρ1ιοιιο ιιοοιιοοιιοιιι οιιιιοει!ο, ιιοιι ο!ιοιιο οτι

ιιι!οοιο ο!!οοο!ο, οοι·οιιι νοε!ι·οο οινιιο!ιε ιιιιιιοι!ιιιε, ι·ο!ιιιι

!οι·ιο ειιεοορι! ιιιι!ιοιιιιιι ειοιι! Με , ο! !ι!ο ιιοε!οο οοιιιο

ε!ει!ο, εροιι!ο ειι!ιινι! οο!ιιιιιιιιοο .ιιιι·οιιιοιι!ιιιιι; ιιο οοο!!

ιιιιιι!ιι.ιε ιιι!οιι·οοο!ιοιιιιιιιε ο! ι·οεροιιειοιιιιιιιε ιιιιοι·ροει!ιε,

ο!ιοιιο!οιιιιε !ιο!ιιιι! ιιιο!ο οοιιεο ρι·οοοεειιιιι. Πιιιιο οιιιιι πιο

ιιιι·ιειιιο!ιοιιο 8.1ιιιιιιιιοιι ιιιι!!ο ιιιοι·ι! οιιοοε!ιο ο!ι ιρειιιε ιιιοι

οιιιοιιιε ροιι1ο 1ι·οο1ο!ο, οι. ιιοιι ειιιιιιι ιιιιιιοοιιι οιιιεοιιο ειιιιιιι

1°οοιο! οιιιε εροιι!ο ιιιιιιοιιιιιι ειιιιοιιιιι!ο, ιιοιι οε! νοτιειιιιι!ο

οπο!! οοοο!ιιε οιι!ι1οι·ι! ειι!ι ιιοε!ιοι·ιιιιι οιιοιιιιιιο ιιιιιιοιιιιι

ειιροι· ο!ιοιιι!ιιιε οιιοοε!ιοιιι!ιοε ιοεροιιιιοιιο: ιιι·ορ!οι· οπο!!

ιιικιο οπο!! εοι·ιρειιιιιιε ιιοιι οι·οιιι1ιε ιιοε εοιιρειεεο, ει οιιοο

ιιι·οοιιιιεεο ειιιι! οι! ιιοε!ι·οιιι ιιο!ι!ιοιιι ροι·νοιιιεεοιιυ(ιιιιιι

ι!οοιιο ιιο ιιοε1ι·ο ιιιιεοι·ιοοι·1!ιο, ειοιι! πιο ο! ι“οιιιιι!ι Μο

!ιεειιιιι, ειιιιοι· !ιιε οιιιιιι!ιιιε οοιιιιιιοι·ο οοο ε!ιοο!ιε, ιιοιιιε

!ιιιιιιι!ι!οι· ειιριι!ιοοε!ιε, ιι!. οιιι·οε ιιοε!ι·οε ιιοε!ι·ιε ιιι·οοι!ιιιε ιιι

ο!ιιιοιι!οε, ειιιιοι· !ιιε οιιοο νοιιοι·οιιι!ι 1ι·ο!ι·ι ιιοειι·ο !ι!οι·οιι

!ιιιο οριεοο!ιο ειιροι· 1οο!ο οιοιι ιιιοι·ο!ιιοιιιε ιιιιιιιιιιιιιιιιε,

νοιιιε οι οιιιιιο!ι νοε!ιοο ι!ιοιιοι·οιτιιιι· !ο!ι!οι· ρι·ονιιιοι·ο οιιοι!

ιιι οιιοοιιιιιιιιοο!ιοιιιε εοιι!οιι!ιοιιι ιιιοιιιοι·ο ιιοιι ροεεο1ιε, ο!

ιιι·οιιιρ!ιεειιιιοε νοε εοιιιιιοι· ιιινοιιιι·οιιιιιε οι! ιιοε!ιο ιιιοιιιιο!ο

ο! Ειοιιορ!οοι!ο .οιιοοοοιιιιο. Εκ !ιιε ι!οοιιο, οιιο‹ι οοιιι!οιι1οε

ι·οίοι·ιιιιιιε, οι ιιιο!ιε !'οο!ο τοεροιιιιοοιι!, ιιι!ο!ιοοιιιιιιε οιο

ι!οιι!οι·.οιιοιι !ιοιιοιιοιοι·ιιιιι Αροε!ο!ιοοο 8οιιιε οεεο ιιοιι ιιιι!!ιε

.ιιιοι·ο!ι, ιιοιι ιιιιιετ!ιο!ιοιιοιιι ιιο!ιιε ιιι $1ιιιιιιιιΔιιι νιιιιιιοοι·ο οι),

εοιιν ο!ιοιιι οιιοοιιιιιιιιοο!ιοιιιε εοιι!οιι!ιο ιιιιιοιιοιι. ιιοι·ιιιιι ει

οι·οοοει1ο ιιιι σιιιιιοι·ι!ιε ιιιειε!οιιιιιιιιι,·ιι! οοιι!ιο ιιοε ο! Βο

ιιιοιιοιιι Εοο!οειοοι Ο!!οιιι ιιιο1ο ιιιιροιο!οι·ι οιιοοιιιιιιιιοο1ο ο!

ιιιο!οι!ιο!ο,οιιι?οιιο!οιιι οσε! ιοοιιιιιι !ιοιιο!οο!οιιιιιιε ειιιε

ιιιοοιιι ι·οροιι1ιο! οροι·ο ιιιοιιιιοε!οιι!,ιιιιιιιιοιιιιοι·ι1ιε οιιιιι!ιιιιιι

ο!!ι·οοιιιιιιι_βιοι!ιοο οοοιιροιπιιιιιι 61ο; '. . . 1.!! Βιιροι·

οοιιιοι·ο οιι·οοιιο ιιο!ιιε ιιιιιιιι!ι1οι· ειιρο!ιοοε!ιε;ιιι!-ιρι·οιΜοοο

ι·οιιιε· ειιιιοι· ιιιοιιιιο!ο οιιο‹ι ιιιο!ο ιοριεοορο 1'οοιιιιοοιιιοιιο:

.ΗΗΕ δ!!

τοπικ, .ι1ο οιιιιιιιιιιε ρι·οιιι11οιιι!ιιιιι ,. οπο!! οι1ιοιιιι οριεοορο

°ι··ιι ιι · ι. - ·ι· - ι ·

. (1)_.ο1οιιοιμοιιιιιι, Ωει.Λοιπιιιιι1; οιοο Βιιο!ιο!ιιιο. ! ιιιοιι·ο!ιοεο κ!!

“και ο111οιιιι:ιι οι. Ωοο!ιοι·ι; ιο ειοεεο, οι ω ροι·ιο , ο ο! οποιο

εοι·ιεεο Ρορο1ιιιιοοοιιιο. ΙΙΙ ιιοο!ι οιιιιι 1908, 1905 ο 1907 ςνοο. εορι·ο

οοι·ι.Ν.° Ι. Π.111.ο Χι). _, ,ι . δ . · ._, ι

, _(9) Ιπιιιοοοιιιο Π! ιιοιι ι1οειε!ο ιιιοι ιιο! ι·ιρο!οι·ο,,ο!ιο ιο Βιιιι·ιετ!ιο

ιιοιιο ειι!!ο 8οι·ι!οοιιο ορροτ!οιιοιιο ο!ιο Μάιο Ροιι!ι!ιοιο, ο ο!ιο ιιοεειιιι

ο!!ι·ο μπω ρι·ο1οιιιιοι·ιιι. 5ιι οι οΙιο (πο. εορι:. ω!. Ν.° Π- !!!- ν"

ιιι.οιιιιι.ι. . , η -

(3) ει 1ι·ο!οιεοιο ι! ι·ιιιιιιιιοιι1.ο οι οιιοε!ο πω» 1ιο!!ο !ο!ιοι·ο Ροιι!ι

Ποιο, ροι·.ο!ιο _ι·ιειιοι·1!ο !'ιιιιροι·οιοι:ο Ο!1οιιο,ο ι ειιοι !οιι1οιι.ιιιι ροι· οι:

οιιροι·ο !οι8ιοι!ιο, ο !ο εοοιιιιιιιιοο ιιιιιιοοοιιιιο ιιο! Ρορο οι Ειεειιιι, ιιο

ιο ιιιιι1ιιεεοι·ο ιιι !οιο ιι;ιρι·οεει. Μ., οι.

ιιοε!ι·ιε ε!οιιιιιε !ι!!οι·ιε ιιι ιιιοιιιιο!ιε ιι! οιιιιιο! ειιιιοι· οιιοιι

εο!ιοιιιιιιιε νοε!ι·ιε ο! !ιιε οιιοο ριοροειιο ιιιοι·ιιι! οι; οι!νοιεοω

οιιοο ιι!ι·οοιιο ροιε 1ιιιιιοι·ι! ρι·οροιιοιιτιο, ο! Πιο ιιο!ιιε, οοπι

1ιιοιιο ιιι!οι·ιιιι ιιοε οοιι!ι·ο ιιιοιι1ιο!ιιιιι ιιοε!ιιιιιι ιιιιιιιιιιο ιιι·ο

οοι!ο!ιε, ιιιιο!ιιοι ιιι!ιιιιοι·ο ρι·οοιιιο!; ιι! ιιιι·ιιιεοιιο ιιοι!ιε

ιο!ιοιιιιιιιε ιιι!ο!!οο!ιε, οοο!! ε!ο!ιιοιιιιιιιιι ιιιοι·ι! ε!ο!ιιοιιιιιε (ο).

!!!ο!! οιι!οιιι ιιι·ο οοι·ιο ιιονοιιιιε, οιιοι! ειοιι! ιιιι·ιειιιο!ιοιιοιιι

ιιοε!ι·οιιι ιιο!ιιε ειιιι!ι·οιιι ιιο!ιιιιιιιε, ιιο το!ιοιιοιιι νοε!ιοιιι

νοιιιε νο!ιιιιιιιε οοιιεοινοι·ι; πιο 1οι·!ο, οπο!! οιιει!, ιιιιιο ιιο

εοοιιιιιι· ιιιιιιι·ιοο οποιο ιιιι·ο ιιοεοιιιι!ιιι·. Βο!ιιιιι !.ο!οι·οιιι

ιιι !!ο!οιιιι. ιοιιιιοι·ιι, οιιιιο !οι·ιιοιιοοιιιιο (θ).

ΧΧ.

Μπι!! ιιο Τ|ιοι·ί , σο! οοιιεοιπο οι δοπιί!α ΙΙ το ‹ἰἰ Τοι·ι·οε,

ο άσε! ε!! !ιιί |ιο!ίο Μαι·ίαιιο, οοιι/οι·ιπο ία άοιια::ίοπο ε!!!

Ιοί οι [απο α!!'οι·οιτιο άι δ.δαΙοα!οι·ο οι ()'απιαΜοΙέ ιιο!Ιο

‹ἰιιο οΜοεο ε!! δ'. Ματια, ο ά 81ο θ'ίοεΙα οι Οιι·οο απ!

αιιιρία είο2ο.πίοσιο άι. £οι·ι·ο ο οι εοι·ιιο, Μάο /οιιάαι·υί άπο

ιιιοπίειοι·ί Π!.

(1211), ι !ιι8!ιο

Μ!! Μι!1οι·ο!!ι, ο 11οε1οιι!οιιι, Λοιπή. ΟαπιαΜ. - Αριιοιιι!. Έσω. Ν,

ω!. 305-308. `

, !ιι ιιοιιιιιιο $οιιοιο ο! ιικ!ινιιιιιο Τι·ιιιι1οιιε, ο! ιιι ιιοιιιιιιο

Βοιιο!ο Μοι·ιο εοιιιιιοι· νιι·Βιιιιε. Αιιιιο !)οιιιιιιι ιιιι!!οειιιιο ι!!ι

οοιι!οειιτιο 1ιοοιιιιο. Εοο Μοιιο ιιο Τ!ιοι·ι !οιο 1ο!!ιο οιιε!ο

οοι·ιο οιιιιι νο!ιιιι!ο!ο ιιο ‹ιε . . ο! 1ιοεειι ιιοιιιιιι ιιιοιι ιιιιιι!ιο

Ποιιιιι.ο ιιο !.οοοοιι, ο! ιιοεεο ιιιιιιοι·ο ιιοιιιιο Αοιιοεο Βοοιιιο,

ο! 1ιοεειι πιο ιιοιιιιιι Μοτιιιο ι·οοο ο! οιιιιι νο!ιιιι1ο!ο (ιο 1ιιοε

ιιιοοε, !οε ιιο οιι!ιοε εοε ο!οειοε ιιιοοε εοιιο!ο Μοι·ιο ο!

εοιιο!ο !ιιε!ο ιιο θι·ι·ιο Ρι!!ιιιιιιο οι! εοιιο1ιι $οινο!οι·ο οοεεἰι

ιιοι·οιιιιι ιιο Ποιιιο!ιιιι!ο. ο! οιοι·ιο!οε ιιι ιιιοιιιι ι!οεειι ιιιιοι·ο

ιιιοιοτο ιιο Ποιιιο!ιιιι!ο οοπιιιο !!!οι·!ιιιο οιιειοε ο!οειοε ιιιοοε

οιιιιι οιιιιιιο ιιοι·ιιιιοιι1ιο ιεεοι·ιι οπο! εοι·ι·οε ο! οιιιιι οιι!ιι!!οε

ο! οιιιιι _ι!οιιιοε ο! οιιιιι εο!!οε ο! οιιιιι νιιιιοε ο! οιιιιι !οι·ι·ο

1ιο-ιιιιιο ο! οιιιιι οιιιιιιο !ιο!!οι· ροιιιο οοι!ο οε! οριιε οοιιε1οε

οιοειοε. Ε! ω! εο ι!οιιιο ιιιοο ροοιιιοι·ο (ιο ?'ι·οοιιΙΙιί (8),

!!ιορρο ιιο ροι·οιι!οε ιιιοοε, οιιιιι οιιιιιιο ροι·1ιιιοιι!ιο ειιιο.

!)οιιιοε ο! εο!!οε οι εοι·νοε ο! οιι!ει!!οε ο! ιιιιιιοε ο! !οι·ι·οε

ιιο 1ιιιιο ο! απο οιιιιιιο !ιο!!οι· ιιοιιιο οοι·ιο οε! οιιριιο

οοιιε!ο ιιοιιιο, ροι· οε χιο . . 1ιιιο ροι· ιιο ειιιιι·ιοι·ο τ!οβο

1” Δ ι

Μ! Ε:: 1ιάσει·σο, οοο ροτ ροι·1ο ιιο! ιιιοι·ο!ιοεο οι Μοεεο Βιιιιιιο.ο οι

Βοο!ιοι·ι.

(ο) Β ιιο ιιο!οι·ει ιο 1ιιιοιιιι, οοο οιιι ρι·οοοιιο11ο εορι·ο ι! εοΒοο!!ο

1ιο!!ο ρι·οεοιι!ο οριε1ο!ο ι! Ροιιιοιιοο Ι'ιιιιοοοιι2ο ΙΙΙ, ιι οποιο , ρι·οιο

ε!οιιιιο οι νο!οι· οοιιεοι·νοτο ιιι!ο!!ι ι ιιι-ιιο ο!ο!!ιι 8οιιιο Αροε!ο!ιοο, ο

τᾶ-ιροΜοι·_οιιο!!ι !!!ο! οοιιιιιιιο οι Ριεο, ι·ιεοι·ιιο !ιι!1ονιο ο εο ειοεεο,

οοπιο ο ειιρι·οιιιο Βιιιι!ιοο, ιο οοιιοεοοιιιο ο !ο 1ιοοιειοτιο εοιιι·ο οιιοε!ι

οοιιιι ιιιοτιοειιιιι.

(οι Νο!ο ι! Βο!ιιιιο, οΙιο ο!!ι·ο !ο!!οι·ο εοιιιιο!ιοιι!ο ειι!!ο ε1οεεο οι·

ιοοιιιοιι1ο 1ιο!!ο ιιι·οεοιι!ο !ιι εοι·ι11ο 1!οι Ρορο 1ιιιιοι:οιιιο Π! ο! νοεοοιιο

Ειοι·οιιιιιιο.· Ε 1ι·ονο πιο! Βογιιοι!τ!ι ( 6οιπισιιιιι8. Ατυπο!. Βιιι·οπ. οι!

ειιιο. 1906, Η.° 36), ο!ιο ιι τιιοιιοειιιιο Ροιι1ο!ιοο @ο ιιο οιιο11ι·ο οιιιιι

ονοιι1ι οιιοο εοι·ι!1ο ο! ειιι!ι!ο11ο νοεοονο οι Ειιοιιιο (Εριε1. 147. ιιο. ΙΧ.)

ειιιο Γοοοεεο !;1οοι·οι·ο ο!οιιιιο @πιο τω! οοιιιιιιιοΡιεοιιο οοιι!ι·οι·ιο οι

ο_ιιιιι ιιοιι!! οιιιοεει Βοιιιοιιιο ειι!!ο 8οι·ιιοοιιο. _ .

' (7) Μ! οοιιο1ι·ιοο οι·ο νοοοιιο οι Ριο!ι·ο Μοι·οιιοιο ιιο!ο!ιι!ο Τιιι·ι·ι1οιιο,

ο πιο οι 11οιιιι1ο Η ιιο οι ·°1°οι·ι·οε, οοιιιο ει ι·ι!οιιο ιιιι!!ιι ριοεοιι1ο σκάει,

ιο οποιο ο ιιιιο οοιιίοι·ι1ιο οι ο!!ι·ο ρι·οοοάοιι1ο ιιο! 10 !ιιο!ιο 1205. Ροι·

ιο ιιο!ιοιο με! οιι·οοε1οιιιιο!ο ειι!!ο ροι·εοιιο οι Μοι·ιο ιιο Τ!ιοι·ι ,

νοο. Τοι..1 , Μισο. Ιιιοοι·. ιιο! ω!!! ΜΜΜ, νο!. Η. 'πιο. 81, 39 ο 38.

(8) !.οοοοει ιιινοοο ΜιοιιΙΙ:ι.
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ιιιαιιιιιια, οι πιω ιιοιοαιιιαιι πο οιπιιια οποια ιιαι·αι οποια

οαιια πειιπο ιιι οοιιηιιιοτιιααι, αιιιοπ, αιιιοα, αιιιοιι.

Ει οοιιοιπ ιιοιιο και πιο απ οαποιαιιι 8αιιιαιοτο πο πα

ιιιιιιιιπια πιο αιιιιιια ιποα, οι πο ιπατιιιι ιιιοπ,οι πο πιο

πιεσε οι πο Μα οι. ποιπο ιιιοα. Νοτι αρραι . . ροιοειαιο

παο ιιιοοε. Μια ποππα ιιοιπιπο ιποι·ιαιο πιοιταπιαιο ια. Νο

πιο ιπιποε ΙοιΙα ιιοοοιαι πτπιπ οι ιοιαιιιιο, α ιοΙππιαιο ποοοπ

ρτιοτο, ποοεοε ποιοιιιιιοο, ρι·οπιιιι. . οι πιονοοιιροαπο ριιοτοο,

οι πιοπαοποιο οποπ νοιιιαιαιο ιεεοτα,ιιοιιπο ια πποιπ ιιοοπιι.

Αιποιι, αιποιι, αιποα. ' 1

Ει οπο .ιιιπιιιο Ποιιιιια πο Ι.αοοοιι ιιι πιιπο οποια οαι·ια

ρω μ. . . υπ θ) ιιιιπι ιοΙιιι ποπιπα Ματια πο 'Πιοτι ιιιια

ιποα οι ιοεοο πιοο οι ιοεπ ιιτιοτο ποιπππ πιώ . . ιιι (θ),

Κ . . ιιι ι“πιι παπα πιο παπιαιππια ιπ 8αποια Ματια. πι

νοιοοοο εοτνοο ποοποιαο οιοειαε Κιαπραπ ιιιοτιια, οι Βιιιιιιιπ

παιιοιο ια παιιιι, ποιο ανοαπ, οι ιταιανιιπ, επιια ποπππ

Ροιτα πο πιατοπιπ οι επιια πα ιααιοτο ποιππα Ματια τα

'Πιοτι πεππο ια εοπιιιιιοι·πα αοοπια. αιποπ.

Ει οι ποιο ιειαιπ οατιαιπ ιπιποιο ποοιι·ποτο ιιοιποτιι, πα

ιιοαι αιαιοπιοιιοποπι πο Ποπ ιιαιτο οιππιποιοπιο, οι πο $αποια

Ματια ιπαιτο Ποιπιπι, οι πο οπιπιππο Αιιοοιιε οι 5αιιοιιο

Ποι. Απιοπ. οι οι ποιο οαιπ οποιωι οι πιιιοτιι, οποπ ιιοπο

οει, ιιαιιοαι ποποπιοιιοποπι πο Βοο ραιτο οαιπιποιοπιο, οι

πο $αποια Ματια ιπαιτο Βοιπιπι οι πο οπιπι1ια.ο Αποοιιε οι

$αποιιο απ. Απιοιι, αιποπ, αιιιοα, παι, παι, παι.

Ει παπι ιοειοα, ιιτιπιπο Βοπο οπιαιροιοπει, ποιππο Ιιποοοτ

πο Νανιιπαπ, (ιοπιιια πο ποττα, Ματιαπο πο Ι.αοοοπ, Πο

πιο ιιιαπα, ιοειοε Παπιιατι πο Ματοπιο, θοεαπιιπο Βαιιιοπ,

Ροιτα πο Τιιοτι, Τ. 8 . . ο πο Κιια πο ιιιαιοτοο πο Ιαιιιια,

!οιιαιιπο Βοτιιιαο ο Μια ειια, ιοειοε. Ει Εμ Ροιι·πο εοτιιιιοτ

ποιπιπι πιοιιππιοιο ()οιπιιο εοτιρει οι οοιπριοιι ιαιαπιοατιαπι,

ιπιταπιο ιποπεο ιπιιι ρτιιιια πιο· . : '

π· · ' Α' ΧΧ!. -'

Ζοιιοι·ο πι Μπα πιιιοοοιιιο Π! ο! οιιιιιιοπ α· ?πιασει (πο'

·"τιιιιιο Π), οοο σαι Ϊο ουποτιο, απο ο οιιιι·οιιιοιιιοπο οι

Η ριωιοια οι Ρί.ιοιιι πι ι·ειιποι· ιοτο οιιιιιίοίο οοιιιτο ιποι·ο

ποίιίιοι·ί οιίοιοιιιί πο! τοοιιο Ται·ι·ίιοιιο ιιοιι ιπί ?ια ιιιιιιιο

πι οοιι/οι·ίιο, απ ιιοιοο οοιι|οι·ίι·οΙι οιιιοιππ οοι·ιιιιο αυριο' Ια

Ρωσσια: οποιο.πο.ιιιοπο οοοιι!ί απο οι οι οίιιιί.οπί:ίοιιο,

π' τι ιιοιοἰὸ ιο οιοι·Ιο ο ιιοιι ιιιοΙο.ιιαι·Ιο, ο ο ιιοιι πιιίοιιιοι·Ιο

ιιι Μπα ποοιιι!ί πι απ, τοπιο οποπ πιο μι· ία ρο.ι.ιαιο,

- @πιο Ια απο ΑιιοαιοΙίοο ιιοιι μια: ιο!ίοι·οιο αμεα
' ο . . ι ι.· -Σ ` οποιο. Τ

γ '. 'ιιοιι, . ·
-ι· Δ.)

ι! ι

πιιιιο πιστα. επι. ι·οοοοιιο πα Απιοτιιοπιποοιιπο, ιιοιι". Μ. πιο. Π.

- απο. 984. ' · ι

. , Ιπποοοπιιπε ιππιοι Τπτι·ιιαπο. ή, ,

Απ ποοιταπί πονοτιο αππιοπιιαιιι ροτνοπιοποι ιπταεεο ιο

οιιιιι απ ιιιοιαπιιαπι Ριοαποτπιπ πι οι οπαππο οοταιιι αΙιοαιο

παμπ· ποιιιιοηποιιιιοι παιιαιαει ιιιιοι·ιιο, νοι απ. οιιιιιιιιιοτιι

ιπειτππιοπιπιιι, οιι ιππο ιιιιτα κι πιοε παιιεποτι ίαοιαο, ιπιιια

οποπ ιπαιτπιιιοπιαιπ οοπιιποι, πποπ.ιιιπποιι. Τα ιοτο ιιιιιοαε,

πο οοιιιτα ιιαιαειποπι νοπιαο ιπταιποαιπιπ, ποπ ιιοιαπι Ιαιοοιι,

ι

(Ι) πιο ρ .. . σο, οιοο πιο μαπα, οποια μι· ρι·οοιιιοτο.

(οι πιώ . . . ιιι , !οπο. Ηιώοι·ιιι. '

ιιοιι οιιαπι οιοι·ιοοο, οι οοοιοειαο., οι νο. ι. οι οοοριεοοροε

ποειτοο. ια Τπττιιαιια ρι·ονιποια οοπειιιαιοο, ιπτιο οτπιαο

ρταοιοτιπιοοο, οοπιιιοιιιο Ριοαπιο εοινοτο, ιιααοοπιποπο απ

οιο ππιιοτιπι ροοιπιαππα; παπι ιαπιοα επιιοτ παο νοι ιιιιοταο

οιΒιιιαιαο, ποΙ ιιιιιιιιοπιπ οιιιιιιιοαπι ιπειτπιποπιπιπ, ειοαπο

οοπιιπιιιι, πι οι ιπαιια ιπποιιιια, οι απαοπαιπ οτοπιια, πιο

ποΙ ιοτ παπι ποπτιο οιανιοοιιιιιε οιτεοιναιιιπτ. παπι ιΒιιατ

μοι ιιπιποιποπι ιαταπιοιιια ιιιιι πιιιιι αοοτονοτιι ροιοειιαιιο,

οοο Ριοαπι ιιοιποτιπι οιοτιοοο απι οοοΙοοιαο ιπαο επιιιιοοτο

ιπτιαπιοιιοαι, πι οοταπι ιο ποιιοααι οοπιτα ιατι οαποπιοπιιι

οοαι·οιιιτι(3), ιιοπιιιιαιοπι ι. πιο. οι οιιιιοι·. αιιοπιιπει, οι

πω· Α. 8. τα. απο. οοοαιιιοπο ιιπιπιιαιοπι νιτοο οιο. πο οο

ιοτο ποπ αιοΙοοιοο, πο παπι νιο ιιιαοοτο Ριοαπιιι, Βοπαι οι

ιοππα.ι, οι ιποαι·ι·αο Απ. 8ο. οποαπαιπ, οποπ ιιοιι ποπ οποιοι

ποοπαπιπιιιοτ ιοΙοτατο.

ΧΧΙΙΙ

ΙΙ Ροιιιοιισο |ιιιιοποιοιο Π! οοιιιιιιιιιο οποιοιπο.ιοοοο (Βίοοιο)

πι Τοι·τοι πι ο.ιαιιιιιιοιο ιο ποιιιοιιπο ιοιιοι·οιαιιιοπιο ιιιο

αοιιιοιοοιι πο! υο.ισοπο οι δοτιοα, ο, £ι·οοοιιποιο πω,

πι οοοοιιιιιο ἰο πι οι ι·ιιιιιιιιιιο οι ποιοουοπο, ο υποπί

εισαι: ιιοιι) απο ι~ιιοι·ιιι οι .πιο ιποιιιζιιοι·ο μι· ι”ιιιιοιο

ποιοι πο! .ιοι·πιαίο πιοιιιο ο τοπιο πει .ιιοιι πω.

(ΗΝ, 25 ιπαπΒιο).

Πα! Βιιιααιο, £ρι.ιι. ΡΡ.Ιιιιιοοοιιιϋ ΙΙΙ. πιο. Χιν. Εριαι.. 53.

Ιααοοοπιιαο Τπττιιαπο ατοπιοριεοορο.

8παριιοανιι ποιιιο νοιιοταιιιιιο ποιοι ποοιοτ 8οτταππο ορι

ποορπο (ο), πι οι οοποππι ιιοοπιιαπι οοποοποτο πιοπατοιπατ.

Ωαοοιτοα ιταιοτπιιαιι ιααο ροτ αποοιοιιοα εοτιιιια ιιιααπαπιπο

ιιααιοππο οι ιιιποτιο οπιιοπιτο, οπιπ οιιαιπ πιιοοιπε πιιιιο

ποΙιιιιε να Τπττιιαππο Ιπποιι (5) οαοριιιο απο μοι· επαε ιιι

ιοταιι απο τοπανιι, οιποιιι αποιοτιιαιο ποειτα οοποππι ιι

οοιιιιαιπ οοποοπαε, ιπιππποπεοιποιπ πι απ οιαποιτπαι οποια

τοποαι, οι ιιιιποια οποια ιπιιιοιιπαι Βοπιιπο ι'αιππιαιπιιι (π).

Βαιππι Ι.αιοταπι ναι απ. ιπιιιι, ιιοπιιποαιπο αοιιιτι οποπ

ιιιιατωποοιοιο. ι ν · ι απ. ν ο ·

(3) 11ο πποειο ιταιιο ποιοι Ιοιιοταροπιιποια οι τιιονα οιιιαιπιποπιπο,

οπο ιιιιιοοοπιο ΙΙΙ ιιοιι ρτοιοι·ιποιιονιι οοοαιιιοπο 2ιιοοιιππα @αποσιω

ποιο ιο ιιπιππιιιια ποιοι οοοιοειαοιιοι.παι ιστο:οοοοιατοι,,οιοπο.νοιοο

ια ια! ρατιο οεεοτναιο αοτπροιοεαιποπιο ιο ρτοαοτιιιοιιι πο! πτιιιο οπ

ποπιοο. Α! οπο! ι·ιοπαι·πο ποπ πατα ιπορροτιπποιιι ποιαι·ο ιιι ιιπο·ιιιο

ιαοΒο, οπο αιοιιιιι "ποσοι 8ατπι πια πα α.ιοπιιι αιαπιαιιαιιιι ποιοαπο

ιιοτιατο Ια ιοτο πποιιιιοπι αναπιι ι ειππιοι εοοοιατι, απο”. τιτπρτο

νοταπποιι ιο οιοοεο Ροιιιοποο, οοι·ιεεο ιοτο ααα ιοιιοι·α πιο ι·ιοοπιιια,

ιιι πα παπα απο παπα οι και: : @πιο ποιο ιιι ιιι·αήιιιιΜιιΜ·οοοιιυ

πωπω Ιιπο2°ιαιισ _ιιισοΙοιιιιο Ιιοοο_ιοπιιιιποι , ιιιιινοτιίιοπ απατα; πρι·

προ.ιιο_Ιιο·ιι κτιρια ιιιοιιπαιιιιω, οιοιιο, ιιιιοοοιριιπιοι, @ποιοι Μπι·

ω» οποιο 7ιοπιιστιιι.ι οποοιιιοιιία , απ καποιο |οι·ιιιιι οποιον πιο

οιιοποιι οοιιοιιιοπι τω· ιιιιιιοειιι ιιοιι ιι·οιιοιίο, κα: οοι·ιιιιι Μισο ιππι

ι:ώιι.ι, πο! ο|ποιαΙιοιι.ιι· "ΜΜΜ , ρι·οο.ιοι·ιιιιι παρει· σπασω οοοΙοσία

οποία σοιιιοιιποιί.ι, .ποπ μι· ποπ , πο! Ρετ Ιοοοιιιιιι ποσιι·ιιιιι·, σπιτι. ιιι

8ιιιιιιιιιιιι παπι, πια οιΙιιιι·οι οποιοι ο ροι·οιοιιι ΜΜΜ Ροι·.ιοιμιέιιιιιιι

οποοι·οιω ροτιοιια.ι· οοοιο.ιιο.ιιιι:οι ι·ιιιιιοιισιιι. ΔΙιοοιιιιι;'οιιιπ·ριιιυι2αΜΜ

ιιιοι·οιιιι· οιιιιιιοι·ο μι ροιιιιιι.ι.ιο .και οΒιιιιιιιι· ροισσιαιο,·)ιιοπάιιιι κι!

Ιιθοι·ιαιο οποιοι, ιοοιπαιιιο.ι που οι ροι·ροιιιοιιι ποινιιιιιοιιι. (ποιοι. πι.

πιο. ΨΙΙ). πω: Βαγπαιπ. 6'οιιι. .4ιιιιοΕ.·Βοιοι·ι. αιι·απιι.Ί9π4. Ν.° '79. τ

τι) Ριο·ι·πο,|νοεοονο οι 8οι·τοιι; ιο οιοοεο, πα αρρατιιοπο ια Μια

πο! 1905 εοντα τιροτιαια (πιο. παρτ. οαι·ι. Ν.° ν. πω. ι).:·`-`

οι) οοιιιιι π, @απο οι Τοι·τοιι. - - = οι ·

(οι Η π·ιοιιιιιιοτο, απ ιι νοοοονο'Ριοιτο πανω πιο ιιιιοιιιο, ο πο!

οποιο οτα Μάιο ιιιιααπο ιιι :πωπω α! νοιιοοντιπο, αριιαιιιοιιιοιιτ πιο

Γοι·πιπο Βιειοτοιοιιοο (πιο. εορτ. ιιοιι. ιιοιι. Ν.° ν. ιιοι. ι).

 

  



ΒΕΙτ ΒΕΠΟΕθ ΧΙΙΙο ·

ΧΧΙΙΙ.

Ρομπ Ιααοεετιτο ΙΙΙ τουεοταοτιοα ο δ. (Ποτττττ ΙΙ) αίττάιτε

τα Τοττεε τ!ί Ιεττετεί αρροτεεεΙτίοΙο τοπ α!ί ο!!τί Ρττωμ

τα διιτ·οεατιο εοττ2το ·ίΡίεααί Με φωτια ατοιοτο ατι πα

οί!ίο Ρετ ΠττιρετοΙοτ·ε Ο£!οπε ‹ἰα ΙΜ εεοτατιαίτοΙο,· ε αΙί

εοσπατιτία αΙΙτε.9Ι :Η στοπ [ατε εστι ε|ιίε|ιεε.εία, .παπα .πιο

οτ·εΙίαε, α!ετατ εοτια·οΙΙο μα· !ιι Ιοττα (αίαάττοΙο) τα θαἰἰατα.

( Ι2-Ι -Ι , 3 εοΙΙοατΙττα).

ΙταΙ ΒαΙιτιἱο, απο. ΡΡ.ΙαοεεττΙ.ΙΙΙ. τ.ττ›.τττν. ΕρἱεΙ. τω.

ΙαττοοοαΙἱιτε αοΙτἱΙἱ τατα Ι). (Ι) ἱαοἱοἱ ΤαττΙΙααο.

Ποια Ρἱεααἱ οοττΙτα ρτοΙτἱΒἱΙἱοττετττ τα οττοοτατταΙοατΙοαοατ

αοεΙτατττ ΟΙΙοττΙ οἱοτο ΙτττροταΙοτἱ αο ἱταριτΒααττοαατ τετταιττα

ΒΙοΙΙΙαο, φοιΙ ΕοοΙεεΙαο ραΙτἱταοαἱιττα εεεο οἱ8αοεοἱΙατ, αα

ναΙοτα οττετ·οΙΙιτατ οοεΙΙαατἱαΙ, τα εΙΙ ατα τα αΙΙΙε Βατοἱαἱαο

ρττα0τρΙΙταε εοΙΙΙοΙΙο αταοοανεαοατα τα: εἰ Ιοτεαα οοττΙτα τω.

να! αΙἱφεατ νοεττιττα, μια φοτατττ ἱανἱοααΙ τα φἱεΙἱ,

νοΙΙοτττ αΙἱφἱο αταοΙτἱαατΙ, Με ἱττνεαἱααΙ ΙατραταΙοε, αο

ΙτΙΙΙΙαΙοτα Ιιτατα ατοαειτταε οι ο:τΙτοτταταιττ αΙΙοαΙΙιτε, ροτ αρο

εΙοΙἱοα εοτἱρΙα ρταοοἱρἱεαοο ατααοααΙεε φαΙεττιτε εἰ Με

ΡΙεααἱ ΒατοΙαΙαατ Ιαατοοτ αΙΙοαΙατ·ἱαΙ, Ια τρεΙε ααα ειπα

αΙΙΙε αταΒααΙΙΙταε Βατοἱαἱαο ΙοΙἱε νἱτἱααε τεεἱεΙοτο αοα

οατἱΙΙαε. Με Ιοττα τετο θιαΙαατα θ) φατα Ιοττοε αιτΙΙαατ

οατα Ρἱεααἱε νοΙ αΙἱἱε ααα ττοεΙτο εροοΙαΙΙ ταααοατο αοα

ΙταοΙαατ ΙαΙτα ρταεεααταε. ΒαΙιττα αααο Πτἱρτατττ ίεττ·ατατα

τα αοα. εερτεταΙττἱε, ροαΙΙΙΙοαΙιτε αοεττἱ αααο οοοΙταοαααττο(3).

ΧΧ".

ΖεΙΙετα τα Ρορο Ιατιοοεπαο Π! αοα οτυίυεεεουί τα 7'οττετ

ε α Ατοοτεα, οοπ Ια φαΙε εοαι-πιεΙΙε τα υπεάεείατί οί

αάίτε Ιε ρτοροετε Με [ατεὐοε τ! είπατε:: ΠοαΙίοτίΙατιο Ψ

( θααίτε!υπο οποτοΙιεεε τα αίτια:: ) Ρετ !”ο//ατε ιἰί ιἰεΙτο

Ιαοαο τα Ατοοτεα, ε οί ιτΙατρΙί. οαεΙἰε αάί!ε. ί! εοαετοΙίο

Με εείταετοαπο με εοαυεαἰεα£ε.

Ι ΙΒΝ , 3 εεττετττΙττο).

ΜτΙ ΒαΙττιΙο , £ρττ2. ΡΡ. Ιπποεεπτ. ΙΙΙ. Ι.ἱΙτ. ΜΥ. ΕρτεΙ. 109.

Ιααοοοααιτε ΤαττΙΙααο τα ΑτΙτοτεαεἱ ατοΙτἱορἱεοορἱε.

ΡταΙεταἱΙαΙἱ νοεΙταο ρταεεεαΙΙαατ αιτοτοτἱταΙα ταααοααταε

φαΙοαιτε ααοΙΙΙε Με φαε οΙΙοοΙαε ΙΙΙΙιτε αοΙτΙΙΙε να ΙΙΙ.

(Ι) Ο. 03οτττ·τ·ιτ ΙΙ, το οἱ Τοττοε.

(α) 0Δι.ατττττ. Βετο οἱτο ἱττνοοα 0ατ.ι.αττττ, οἱοὸ 0αΙΙατα. Πορο Ια

ταοτΙο τα Βατἱεοαο τοΒοΙο οἱ ααα ρτονΙαοΙα, οΙτα ΙαεοΙο ειτροτεΙἱΕο

ααα εοΙα ΙΙΒΙἱα 8ἱονἱττοΙΙα (ταατἱΙαΙα μια α Ι.ατττΙτοτΙο νἱετοτττἱ), ἱΙ Ρωτ

ΙεΙἱω ανεα αΙΙΙοαΙο τι (ΣοτττΙΙα ΙΙ οἱ Τοττοε ἱΙ 8ονοτττο ρτοννἱεοτἱο

οοΙ 8ἱττοἱεαΙο τα ΒαΙΙατα, ΙΙ φαΙο ροτο Ια ΙοττιτΙο ἱττ αΙΙ'ο11ο ααΙ εττο

οαΙΙο Ι.ατττΙτατΙο, ο ροἱ οα ειτο ΙἱεΙἱο ΠοαΙοο.

(8) ΛννετΙο ἱΙ ΒαΙαιἱο, οΙτο αΙΙτα ΙοΙΙετα εοταἱεΙἱαττΙο εοΙΙο Ια εΙαεεα

οατα, ο οαΙΙο ετοεεο Ιαοεο, Ια ἱττοἱτἱιιαΙα οα Ραρα Ιαττοοεαιο ΙΙΙ α Δ

Βέφα οἱ Βαεεο (Η φαΙο στα Βἱαοἱαο οτ ΛτΙαοτοα, ο εοσοττοο σε Ι.αΙ

ττοτττα) ΙΙαο αΙΙο ρατοΙο ποπ οτττΜιιε. Ι.ο αΙΙτα ααα εἱοαιτοττο ααΙΙα ρτο

εοαΙο ορἱετοΙα, τἱειτατοαττο ρατΙΙοοΙατταοττΙο (Σοφια ΙΙ οἱ Τοττοε, ροα

εεεεοτο ο ατατττἱαἱεΙταΙοτο οτα εΙαοΙοαΙο οἱ 0αΙΙιττα, ο Μετα αοα ρο

Ιονααο εεεοτο τἱραΙττΙε ααΙΙα Ιοαατα α Παοττε. - -

ἱαοοττ ΠαΙατἱΙααττε θ) εοροτ· αεαοΙτο ΑτΙτοτ·εαετ νοΙτἱε οαττετΙΙ

ρτοροαεαοα, οτ ρεττεαΙἱε ρτττοααΙοτ οἱτοιτατεΙααΙἱἱε τετοια

ετ ροτεοααττττα τεταροτιττα ετ Ιοοοταια, εαΙατατε εΙΙτΙ αοα

εἱΙἱατα ααοΙοτἱΙαΙα αροεΙοΙΙοα ΙτἱΙτααΠε. ΠαΙατα αααο ΠτἱρΙατα

Ιοττατατα τα αοα. εερΙοτττατἱε, ροαΙἱΙΙοαΙιτε ττοεΙτΙ αααο οε

αααο φατιο. '

τι”.

Δυαρι Ιπποεεαπο Π! .τετίοε ο!!'οτείοε.τεοεο οί Γατα· (Βίοείο),

α||ΙποΙιε, αεετωπί μα· εοποίαοίσί ἴιιτείυεεεοαο τα Ατοοτεα ,

στο τωι`οἰ£το ρεττοπο εαραοε ετἰ Μάο!!τίτιοΙο ότι είεεεετεί

ααΙΙα @Μ α: εοπΙε θασαΙοπε, απορία: είε! ατυοτοτ: τα

δαο!ίατί (θαο!ίεΙσπο σπατε|ιεεε ιἰί 2ΙΙα.τεα), οετἰ/ὶεΙιἰ αίτι

ιΙίαίοΙ:πεα!ε .τε εείεΙα Γίαιρεα!ίατεπΙο εααοπίτο, ρω· οαί τ!

.τικίεΙεΙΙο είαοίσε φαι ε|ιίε.εΙο α! Ροττ!ε/ἰεε Ιο εείοο!ίατεαΙο

α: είπεοΙο ταο2τίτποπίαίε εοε ία ατα-υτι αΙΙα τττεάε!Ια βρω:

ιἰεΙ τοττ!ε θαίοοπε, ε τί ρτουυεάα εεεοπεΙο ταείοπε ε εία

τΙί:ίο , τίαιοετο εφέ αρρε!!ατίοαε.

(ΙΒΝ, 8 εεΙΙαταΙττο ).

ΜτΙ ΒαΙττιἱο, £ρω. Η). Ιπποεεπ8. Π!. τα. ΜΥ. ΕρἱεΙ. 208.

Ιααοοεαιἱιτε 'Ι'ατττΙααο ατοΙτἱορἱεοορο.

Ι)ΞΙοοΙιτε ΙΙΙΙιτε αοΙτἱΙἱε να ΙΙΙ. ΠαΙατἱΙααττε.ἱαοει (δ) ρα

ΙἱΙοτΙο αοΙτἱε οΙτΙατο εττεΒοεεΙΙ , φοο Ματ ἱρεατα τα αο

ΙτἱΙετττ τααΙἱετοτττ ΙΙΙΙατα οοταΙΙΙε θιτἱοοαἱε φαω οιττταταΙ; Ια

αττοτοτττ (θ) ἱΙΙα οοττεΙεΙΙΙ ΙΙαοα ρατοατοΙαο, φαε ἱαΙοτ εοε

Ιο8ἱΙἱαταια οττἱεΙετε οοαἱα8ἰιττττ αοα ροτατἱΙΙἱ£. Παοο αοΙαε

ΙτιττττΙΙΙΙοτ ειτρρΙΙοανα τα εοροτ Με αροεΙοΙἱοο οἱεαατοτατττ

τα εαΙΤτα8ἱο ρτ·οννἱοετο. Ωαοοἱτοα ΙταΙεταἱΙαΙἱ Ιιταε ροτ

αροετοΙΙοα εοτἱρΙα τααττοαταιτε φαΙοααε αεειτταρτἱε νεαετα

ΜΗ Ι”ταΙτα αοεττο ΑτΙτοτοαεἱ ατοΙτἱερἱεοορο, τα αΙΙο νἱτο ατα

οοαΙα, φωτ οΙοΙα ταττΙἱοτ οττττετΙΙ οΙΙαοαοτττα, αιτοταε σαιτ

εαιττ «τατα Με, ντα οοτιττα Μοτο, εἰ ατααα τταφἱνετἱατ νοΙ

ττοΙιτοτἱαΙ ἱατοτεεεε, τα εατα, αρροΙΙααοττε τοταοΙα, οααοαἱοο

Με οοοἱοαε, ΙαοΙοαε φοο οεοτονοτἱε ροτ οοαειττατα οοοΙο

εἱαεΙἱοατττ Ιἱττττἱτοτ οΙτεατνατἱ. ()ιτοο εἰ ρτοΐατα ττοΙτἱΙἱε ἱαϊτ·α

Ιετ·ταἱααατ φετα οτττεττε ρταΙΙΒεαοαια ατα αεΒΙοιατΙΙ αοα

ἱαοἱοοτττ αεεἱΒαατε, τα αΙΙτΙΙοταΙττιτε εοοααοτττα ίοτταατττ αταα

εοτἱρτατα ἱα οααεα ρτοοοοαε, ρταεεετΙΙατ εἱ οατιταΙΙεοοτα

ταἱτττἱο, εἱοττΙ αοοορἰταιτε, Ματ εοε αοα τ”ιτοτΙΙ ειτΙτεοααατα.

Βατατα αρτιο (ἱτἱρΙατα ίοτταΙαατ τα αοα. εερΙεταΙττἱε, ροα

ΙἱΙΙοαΙιτε ττοεΙτἱ αααο οεοἱταο φατΙο.

(4) αν. Ιαοε:τ: £αΙιιτ€ιοπασ; οτοο Νττ.ι.τττ.ττοε, ο 0οττ.τ.τττ.ττοε (Ματ

οΙτοεο οἱ Μαεεα) αΙαο€εε τα ΒιιοΙίοτί. ΙΙ ·τιεοοΙ€ατα .4τοοτεπεε . οτ ααΙ

ααΙΙα ρτοεαττΙο “Μετα ο ΙαοἱιτΙο ἱΙ εοποΝο, ετα ρτοἱταΙτἱΙταοτιτο, ο ΙΙ

τααΙτἱταοττἱο ἱττοοεΙττοεο οοαΙταΙΙο οα ΙΙΒοαο οἱ Βαεεο (εἱιτοἱοο οτ Ατ

Ιτοταα) στα Ια ααΙΙα οἱ οαΙΙο τττατοΙτοεο 0ιτττΙἱεΙτττο ( νεο. εορτ. οατΙ.

Ν.° Χ), οννοτο Ια ττεατραιἱοττο, τι Ια “απο νἱοΙαττιο σοτττατοεεο οαΙΙο

εΙοεεο 8ἱαοἱοο Βττ8ΙἱοΙτττο ααΙ 8ἱττοἱοαΙο οτ ΑτΙ›οτεα.

(5) αν. ΒιταΙΙεΙταο ταατοΙτοεο τα Μαεεα, ο εἱττοἱοο τα ΟαΒΙἱατΙ.

(θ) Ιτα ιαοεΙΙα οτ 0ιτ8ΙἱοΙτττο , οἱ στα ο φἱ ΙαοἱττΙο ἱΙ πατατα, οτα

ΙΙΒΙἱα οἱ ατι αφτο Βαἱοοττα, αφτο εε τα: Ιτα ρτονα οατ·τα οαΙΙα ρτο

εαττΙο ορἱεΙοΙα. ΑΙοττττΙ οαΒΙΙ αττΙἱοΙτΙ εοτἱΙΙοτἱ 8ατοἱ Ια οΙτἱαττταττο Λατι

ττετε. Μα τ·οοεττΙΙ εοτἱ€Ιοτἱ ΙΙαΙΙαττΙ οαττττο ΙτοττεΙ α! τττατοΙτοεο Βα

ΒΙΙοΙταο αα'Ατττττ.τετα ροτ τττοεΙἱο; Ια οἱοοττο 'απο ααΙΙα οοΙ ταατοΙτεεε

ΜοταεΙΙο ΜαΙαερἱαα , εοττια μια· αΙττ·ο οοττΙοττατο φωτα Ιοτο αεεοτ

ιἱοττε αοα νοτιτα οοοτττττοττΙο ετοτΙοο.

-...___-α-τ--------μα.
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ΧΧΙ'Ι.

Αττα τα /ατιτΙααααο ατα τΙοτοτα ο αιααίατοτο τα δ'. Παντα

τα Βοαατοατιτα (Βτ›ααταατΙο) [ααα τΙα 6'οσταατατα Π τααπατ:τ:

τα Αταατοα.

(ΙΣΠ, 20 ατταατο ω).

ααΙ α1ΙττατοΙΙΙ ο τΣαατατΙααΙ , ααπα!. £απια!τΙ. ΑρτιοατΙ. τα τατα. Η'.

οοΙ. ΜτΙ-ΜΙ ο ααα.

ΕαατΙατ:ο (τ) Βααατο ΜατΙο τΙο Βαυατοαυτο. ΙυτΙοΙτ (Ιου

αταατΙααα.

Ια αουιΙαο ΙΙοΙ Ιτατι·Ια οτ ΙΙΙΙΙΙ οτ 8ρΙτΙταα 8ααατΙ. Αταοα.

Εφ ΙυτΙΙαο τΙαααταατΙαο τΙο Αταατοα τοττΙτοτΙατα, αΙταιπΙ

αααι ατατα τΙαπαΙαα Αααα, οτι οαααΙΙΙαπα αταΙιΙορΙαοορΙ παοΙ

ΙΙοταατΙοΙ απο τοταοτΙΙατα ααΙταο ατατα, οτ ρτο τοτυΙααΙααο

απααΙυτα ροαοατατατα αιοοτααι ααταρααο, τΙΙαρααα, αααΙααα οτ

ταοΙα ΙατατΙ ααατΙααΙαπα οτ ΙατατΙ αοαααΙααι ατΙ αααατοαι Ια

τΙΙνΙτΙυο ΤτΙαΙτατΙα οτ Ιατοιαοτατο νΙταΙυΙα Ι)οΙ ΒοαΙττΙαΙα

ΙτΙατΙο, ααα ταααΙ ααιαΙααΙτατα τοαιατα αοαατΙτυο ααΙ τοαοατΙαα

ΙαΙαΙ αοττοα ααΙ αυα τοευΙατΙ τττιαιΙτο ααπιατΙααΙατΙ οτ τατο

τοατΙΙααΙταΙ ραττΙα ΒοαοτΙΙατΙ, ααΙ αοττΙοατ Ι)οα ατααΙρατουτΙ

τΙΙο αα αοατο αυαατΙΙα αοα αυτα_νοτΙτ ατα, αυαα αυτοτα αα

ααΙτυτα αΙτ ατυαΙαυα τααι ΙταττΙαυα παοΙα αυααι αααατΙα τιτ

ΙΙαΙαυα, αατιαοατΙοατο, οτ ααΙΙαυτΙαατο ρτοΙΙαατα ατααΙορΙααορα

παοα ΙΙοταατΙοΙ , ααοτΙ ααα απααΙααττατΙα ααα αιαααατοτΙαπα

ααα τΙΙτΙααο οτ Ιυτο, οτ ρατοατατο οτ τοαΙταΙαο οτ τΙΙααΙρΙΙιτα

αααατΙα ΒααατΙ ΖοαααΙα ορΙαοαρΙ τα τοιΙΙ ααατΙΙτΙοαο, ατ

αααεια 5ααατΙ ΖοαοαΙα ααιαΙ τοταροτο αιΙττατ Ια ααα τιιααα

ατοτΙα τΙο ουΙα παοααααΙα, ααΙ τοααατ ΙΙΙυτΙ οτ οττΙΙαοατ οτ

Ιααατοατ, οτ οτΙΙΙΙαουτ, οτ ρΙαυτοατ :τα αοαοτοτα Ι)οΙ, οτ

Βααατο ΙΙΙατΙο, οτ θααατΙ ΒοαοτΙΙατΙ οτ 8ααατΙ ΖοαααΙα, οτ ροτ

ιαααυα ΙΙΙατααι οττΙΙαοτυτ ρτοαααΙτυα, αυοτα ΙραΙ οΙοαοτΙατ,

αυτα τοΙυατατο οτ α ρΙααΙτα οτ ατιτ:αοααοτυττι ατοατατα τΙο

ΙΙτοτο αταυο ααατΙοαα τΙαταα Βααοτο ΙΙΙατατΙο τΙο Μαατοαααατο

ααπα ατααΙα ααατυ αοιοτ, οτ τοτταα, οτ αΙααΙαα, οτ ααΙτυα

ΙΙαττατΙαΙαααα, οτ αοΙατ α Νυταααο Ι)οτΙαοια, οτ πααΙΙατ α

ααπα τΙο ααα τΙο Εαταυ, οτ αοαΙτ ο αα οττΙα τΙο ροττα τΙο

ΕτιταΙΙυ, οτ αοαΙτ ο ου ΜαιιτΙαΙα τΙο ΠτυττΙατιαγ, οτ αοαΙ

ο αα τ:ααττυ τΙο ου ΠαατΙιααο, οτ αοαΙτ α ου αααττα τΙο

ΜαατΙαΙυ τΙο αΙαοαααα αααι ααταΙαοα οτ αιτιαοαοα τΙο οαιυΙα

αΙαυα τΙο αταααα οτ ταΙαατΙυ, οτ τΙοΙΙΙ ααααΙτατα ατα αυατα

ατιΙτα, ααΙ αΙ Ιυ αττοααατ οτ ααατΙααοατ ατααΙα τοπαραταΙο,

οτ ατο αΙαυτΙο οτ ρτο ραατυ Ια ροτροτυαιτι Ια ααα ΙυαΙΙ

ααα, οτ οατ τω τΙΙο τΙο ααατΙαατοαΙ. . ααΙτυ τΙο τοααυ.

τΙαπαο τΙο Βααατα ΑαααατΙαο τΙο ΑαατΙα αυτα ατιιαΙα ααατυ

Ιιαοτ, οτ τοτταα οτ αΙαττΙαα, οτ ααΙτοα ο τΙααταΙαοταοτ, Ια ααα

αΙ ΙοτΙτ α. ρατο αααι ατι αοταΙτΙα τΙο τΙΙαυΙο, αυτα ατι αοπτιΙτΙα

τΙο αααα, οτ αοατιταΙ τΙο ρατο, ααα ιΙαιαιι, Ια ααα αΙτατ

.τοτα1Ια οτ αΙαυαα αυτια τΙο τατα αα ααΙτα οτ ααιαΙαοα οτ αιο

(1) 8οααοαο ΙΙ ρτοαοατα τΙΙρΙοαια, ο ΙΙ αοεαοατο αττα τα αοαΙοταια

ροτ απτο τα ΒοτααττΙο αταΙνοατ:ανα τα Αταοτοα, ΜτΙ ο αοτΙττΙ ου

ττατααΙ πιοΙΙα ατοααο αΙατατι 90 τΙΙ ατταατο, αααΙααο Ια τΙαΙα ται 1900,

ταττατΙα αρραττουττααο αΙ 1911, ροΙοαο Ια ΙιιτΙΙ:Ιααο τΙααΙπιιααυαττα

αοτατα ααΙ αυτΙτΙοττα αττο τα αοατοτταα αατΙτΙο αρρυατο Ια αυοατ'υΙτΙταα

αααα. 'Γατα ΙατΙΙιΙααο οαττΙαρουτΙα αυτο αΙ 1196: αΙαοαπαο ροτα ααΙ

1196 Ι'αταΙττοατ:ανα τΙΙ Λταοτοα οτα τ3τυατο , ααΙ αυοαοτΙοττο Οττοαιτο

αατοαοααατα τΙΙ Βαπια.ιτιτιο, ροτοΙα ο ταααΙΙοατα ααα ατααοτΙυα αυοατΙ

αττΙ τΙοααατια τΙΙοτΙταΙ αΙΙ'αααο 1911, ο ααα τα τΙατα τΙοΙ 1900 τΙοααο

τΙτοαοταΙ ροτ οττατα, ααταο Ια τΙτατιπιο, τΙορο ατα ιαατ.ατα οααπιιο, Γατα

τΙΙτα ΜΙττατοΙΙΙ , ααα ρυααΙΙοα ματ ΙΙ ρτΙτυο ΙΙ τΙΙρΙοταα τΙοΙ ατυαιτ:α

ΒοαττιατΙαα, ο Ι'αττα τΙΙ τ:ατιτοτπαα τΙοΙΙ'ατοΙνοαοοτ·ο ΒοτααττΙο.

(θ) ΩταταΛαα, αααΙα τΣ.οιιααττυ1τ. 8υΙ αΙΒαΙΙΙοατα τΙΙ αυοατα νατ:ααοΙα

νοτΙ. αορτ. Ια αστα (1) τα τΙοουταοτιτα Ν.° Π' τΙοΙ 8οτ:αΙα ΙΙΙ, ααα. 149.

ααυοα τΙοααΙα αΙαιια, οτ τΙο αταααυ οτ ταΙαυτΙυ τΙοΙΙ ααααΙ

τατα, οτ αΙΙα αττοεαατ, οτ ααατΙααοπιτ οαιαΙα τοαιραταΙο, οτ

ατα αΙτιατΙο οτ ατα ατατα Ια ροτροταααι, Ια ααο1'ααΙΙ ααα

οτ οατ ααα α τΙΙο τΙο οαατΙαατοαΙ ααΙτα οτ τοααα. Ι)αταα τΙο

8αατυ ΡοτΙτα τΙο ΙΙΙτΙοαΙ ααπα ααιαΙα ααατα Ματ οτ τοτττια

οτ αΙααΙαα οτ ατατα τΙαΙΙΙαιοτ, Ια ααα Ια αΙτατ αοαΙα τΙΙα

ραοα τΙο ΠαΙΙοτοτΙα τΙοτοτα α ΙΙΙΙΙαρατΙ, τΙοτοτα τι τ:ααττα

τΙο νΙαΙα ΙτΙοΙα , τΙοτοτα α ατιαττα τΙο νοΙΙα, οτ αιαΙΙατ τι πααα

1ΙαΙα τΙο ρΙαοααυ, οτ ιααΙΙατ τΙοτοτα ο αιατττυΙαο τΙο Βαατ:τα

ΙΙΙατατΙα, οτ παοΙΙατ τι αααττα τΙο 8ττΙα, οτ αιοΙΙατ α ροττα

τΙο ου ΕαρΙπ·Ι τΙοτοτα α ατιαττυ ΙΙΙαυαΙ, τΙοτοτα τι ΕττΙα τΙο

ΟΙΙαατΙατΙα, τΙοτοτα α ταατααΙαο τΙο ΙΠαοτΙα, τΙοτοτα α ΙαοαΙαα

τΙο δυτιααΙ, τΙοι·οτα α ααΙτΙα τΙο ρτατΙα τΙο ΙΙυαυοτΙα αυτα

αοτναα, ααπα ααοΙΙΙαα, οτ αυτα απαιοαοα τΙοταπιΙα αΙααυ τΙο

ατυααα οτ τΙο παΙαατΙα οτ τΙαΙΙ αααοΙτατα, ααΙ αΙ Ια τατο

Βατιτ, οτ ατιατΙααουτ, ατααΙα τοαιραταΙο, οτ ρτο αΙαατΙο οτ ρτο

ραατα Ια ροτροτυαια Ια τα τααΙΙ ααα, οτ οατ ααα ο τΙΙο

τΙο οαατΙαατοαΙ ααΙτα τΙο το,ααα. Ετ τΙοαιο 8τιαατο ΜατΙο τΙο

ΒαοΙο ααπα ατααΙα ατιατα ααοτ ραττΙα τΙο ρατοα ααα αυ το·

ααα, οτ τοτταα οτ αΙααΙαα οτ τΙοτπιοατΙαοα οατιταα ΙτΙ αανΙτιτ

οτ αα ατατα τΙαΙα, ραττΙα τΙαΙα ΙατΙααα ααπα αυτα αΙοαΙα,

αυτα αοτααα οτ αααι αααΙΙΙαα οτ ααπα αιαιααοα, τΙαααΙα αΙααυ

οτ τΙο ατυααα οτ τΙο ατΙαατΙα οτ τΙαΙΙ α εοΙτατα, ααΙ αΙ Ια

αττοααατ οτ ααατΙααουτ απααΙα τοαα›αταΙο, οτ ατα αΙαατΙο,

οτ ρτο ραατα, οτ ατα Ιαατα Ια ροτροταυτα Ια αα τυαΙΙ ααα,

οτ οατ ααα α τΙΙο ααατΙατιτοαΙ ατατα τΙο τοααα. Ετ τΙοταα

$αατ:τΙ 8οτοαΙ τΙο 8υτΙ αααι ααιαΙα ααατυ ααοτ, ααπα τοτταα,,

ααπα αΙα,αΙαα, αααι αοττοα, ααπα ααοΙΙΙαα, αυτα τααιααοα, οτ

αααι αα ροταααο τ:τιατα αανΙατ ΤοττΙοα τΙο 8ααροτΙα, τΙο

αοτναα, τΙο αααΙΙΙαα οτ τΙο ρααΙοα οτ τΙο αυτα 8ττΙΙΙαοα αρατ

αΙατΙο ρτατΙο υααυο Ια ααα αοαυΙΙ. Ετ τΙαταα τΙο Βααατα ΙΙΙ

ατατΙα. τΙο $οτΙα αυτα οτααΙα ααατα αοτ ααπα τοττεια, αυτα

αΙααΙαα, αυτα αοτναα, οτ τιααΙΙΙαα, οτ αααι τατα αα αοταοαα,

ααΙ ΙαΙτ τΙο τΙουαα ΡΙαΙοΙα τΙο Ροττα, Ια αυο αατταυτ αα.τταα

αυτια. Ετ τΙοαια ΒαυατΙ ΙαταΙ τΙο ΠαΙοατΙα αααι ααιαΙο ααατυ

ααοτ, οτ τοτταα, οτ αΙααΙαα, οτ αοτααα, οτ αααΙΙΙαα, οτ τατι

τααοα τΙο οααΙα αΙααα, οτ τΙαΙα αυ ααΙτυ παου ροαυΒΙατο

τΙο Βοττα τΙο ΠαατυΙα, Ια ααα αΙ αοατιτ ται τι ααΙτα τΙο Ματα

αατΙ, οτ ααΙατ ταταο ρΙυα ΙΙιταιοα ΙΙααυ, οτ αΙΒαοτ αΙ αααΙα

τΙο αυ ίτυαου, οτ αΙ ραττοτ τΙο απο αυτα ατατα αυτα , οτ

αοαΙτ α ροττα τΙο 8αυτΙα, ο Ματ α αυ ααα τΙαταΙααΙτΙα,

οτ ταΙατ ταταο ααα ΙΙυπαοα τΙο ΠαααανατΙα οτ ΙαΙατ τι ααα

τΙο δΙπιαΙαα, αυο οατ ατι ααα αΙαα, οτ ααα αα ΙΙΙαατιτ αααι

Μααιαατ·Ι οτ τΙοΙΙΙ ατι ροταοαο, ααΙ ταΙτ τΙο τΙαΙα ΡΙαΙοΙΙυ

τΙο 8οια, αυΙ ρααοτατ οεεο α Βαατα Ιατ·,αΙ τΙο ΒαΙοατΙα ατατα

τΙο τοαοτατ α. πιατα ααα Ιααα αοαατΙυτα τΙο ευ ααΙτυ τΙαττΙα

ΒοοΙρρα, Ια αα Ια ΙααΙτατ α. ΙαΒα τΙο τΙτοττυοτΙα τΙο ααα οτ

αοαΙτ α αττΙαΙα οτ ατατα οτ αοπιΙτ τι ΙαπαατΙα τΙο ααοταυ

οτ αοααταΙ τΙο ρατο ααα αυ ααΙτα τΙο ΜατΙοαο Βοττα οτ ττΙτατ

αΙ α ΙαοΙα τΙο αυοταα, οτ ΙαΙατ ραατ 11απαου ο αατααο τΙα

ΙΙταατΙτα οτ ΙΙΙαααταΙ ΜαΙτΙυ8ααΙρυ οτ Ιααα. τΙαπαοατΙτ:α τΙο (Ια

αυΙα οτ αα πιαταααο οανΙατ Ια 8οιο ααα αυαα τΙααΙιιατΙ αυτα

απααΙα ατιυαα Ιααατο. Ε ατι ροταααο τΙο αοατα οτ-τΙο αοταουΙ

ααα οεεο ΙΙΙααΙα τΙο τοιοααατΙα αααι αοτταα, αααι αααΙΙΙαα

αυτια τΙοταταΙο, οτ αυτα οαταΙα ΙΙαοι·ταταα αυαα ρααααΙΙοα οτ

αΙΙΙττααΙαα Ια παααυ τΙο ευ ρτΙατο ααΙ ααρατ αοαοτΙΙατα. 8α

ρατΙοαο τΙο τΙοααυ ΡΙοΙοΙΙα ατιατυ ΙιανΙατ ματ τοτυ Ιααα, Ια

τ:α ατιτταατ ατιτταα αυτια. Ετ τΙοταα $ααατΙ 8ΙαιοααΙα τΙο το

ααΙα ααα αοαατΙαι·α τΙο ευ ατατα τΙο ΙΙοααΙα, ααΙ Ια οατ Ια

ααα, ταταο ευ Νατααιπο τΙο νοααΙα, οτ αοαΙτ ο Νατειααο
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ΡΙσσΙαιια, σι ΙισαΙι α ΜασοαΙα ασ Ωειασειισ, σ ΙισαΙι ει Μα

σοαΙα ασ 8σι·ι·α ασ Ιτααιειια σι σαΙαι ει σα Μαι·ει ασ ΜασΙιαι·Ι

σι αΙΙΙΙσσειισι Ια Ισσα Ναιααασ ασ ΙΙσσαΙα. Ει αοιαο ασ Βειιιια

Ρσαι·α ασ ΜΙΙΙρΙσΙιιιιιι σαιιι οιιιιιΙα σειιιια ΙιεινΙειι Βοιιιιει Ρο

σοασ, σαι ΙαΙι ΙΙοαιια Ι)σ ΙιοΒα ιιιααΙσισ ασ ΙααΙσσ (ΙοαιΙαει

ασ 8ειΙααΙσ, σι ι"σαΙι Ισσει σει σΙσσΙα ΙΙΙει ααοα ροασααονσ Ισια

σα νΙΙΙα ασ ΜΙΙΙΙρΙσΙιιαα, σαι ιαΙι σαει εισαααΙαι·σ, σσασ αει

νσι·σ μια, :ισα ΙΙΙισι·α, ααα σσιΙια αΙΙσαα, σααι ισπασ σι

ΙιΙιιεΙασ σι ισι·τεισ, σι αασΙΙΙασ σι ΙΙΙισι·ιααοσ, σι σαΙια, ααΙ

σΙ σσαειι αειασ σει σΙαιιιαα ΙΙσαοΙ ασ ΜΙΙΙααα, σι ΙισαΙι α. σα

ετΙσαΙοιισ ασ σα (ΙοιΙαα σαια σα αιαιιΙααισιιια ασ σασ τΙσοσσ,

σ ΙισαΙι ει σει μπει ασ σει αι·αΒασ ασιια ασ αασι·ααΙσ, σι

ΙισαΙι ει σεισ ρσιτεισ ααττΙοΙα ασ αοαιια σι σοΙαι σα ισιιιισα

ασ αααισσιΙα ασ ΠοαιΙαει, σι σοΙειι ει Ιααιειαει ασ ΙΙΙααειαΙσ

σι ΙισαΙι ει αιτΙοΙεισ ασ σειαιρα ιοιασ ναι ασ ι·αιισ, σι σατα

ρΙστ ει Νιιιααασ ρΙσσΙααα, σι Ισιαι σει ναι ισισι·σ ει σα

σεισιι·ιι ασ (Ιεισιτα ασ Μαι·α ασ (ΙοιαΙαει σι Μαι ει σει (Πα

ιιΙσει ωραια ασ ιιιαια ασ σαασειι·Ι σι Μι α σει Ιασει ασ σα

αι·ειια ασ ραι·ραι·ι·αΙ σι ι”ειΙαι Ισια ασι·σια ΙΙααισα ει ΙιιααΙασ

ασ ΙΙΙαι·α σι ΓειΙειι ει σει Ιαιιιααει ραειαο ι·αΙιιασ σι Μαι Πα

αισιι σι. αΙΙΙσσαισΙ Ια Ισσει ι]ΙιιιιΙαα ασ ΙΙ,<;‹›σ ασ ΜΙΙΙααει, σι

ασ σα σαΙια αοι;Ιασιτα ραι·σοασ σειιιια ΙιεινΙειι, ααα ΙΙΙΙΙα

σοιιίΙτιαο. ΙΙΙ σοιιΙΙι·ιαοΙΙ 08ο ΙααΙσσ Ρσιι·ασ Βαι·Ιιοι·σ ει σασια

ιαοαασιστΙαια Ισια σα ραι·σαασ ασ Ι)οιιαα Γεισοασ σι ασ σεισ

ισττασ ασ ΙΙΙα ααΙ ασται ατο ααΙαιει ιΙσαασσσΙει, σι Ισσα παο

ιιααισιιια σαο, σι ΙΙσ Ιιαι·τΙααι ααΙαιΙισ ααιιοσ ασ ίαααστ σασια

σσι·ΙιΙσσα, ι`ι·αιι·σσ σαοσ ει σαι Ιασ αστειι, ιοττσιιι σασ ισττασ

α ΠΙσσΙει, σι σσαιὶταιοΙΙ σει αοαιο ασ θειαια Ποι·οαα ασ ΙΙΙ

νοι·α σιιια οαιαΙα σααια Ιιεισι, σαιιι ιστιεισ, σααι ΙιΙα,αΙασ,

ασια σσει·οσ, σι αασΙΙΙεισ, σι σααι οαιαΙα Μεισοασ σι σοσια

ιαοΙΙ σει αοιαο ασ 8ειαιει Βαιαιαια σααι ιατισ σααι οιαιιΙα

σααια Ιιεισι, σαια ισιι·εισ, σααι ΙιΙιιαΙασ, ασια σσι·νοσ σι αιι

σΙΙΙεισ σισ. σι σα ιιστρσιαειια ΙΙτιαΙιαισια ρι·ΙνΙΙσαΙΙ τοΙαιαασ

ααα ιιοσιι·Ι σΙ,αΙΙΙΙ Ιιαρι·σσσιοασ σΙαιιαι·Ι, σι σΙααειιαια ΙαΙι

ΡΙσΙσ Ια ΙιαΙΙειιοι·Ιο αοαιασ σΙαασιι·Ι σσσΙσσΙσ 5αιισισ ιΙΙνΙαασ,

αααο αιΙΙΙσσΙαιο αασσιιισσΙαιο και ΙιαΙσααασ αονσιαΙιτΙσ. Βαα

ΙσΙαιασ ειαιΙΓσιι σι ΠοσσΙΙαασ ειαι·ΙΓσκ ισσισσ Ιαστααι Ια [ιισ

σσαιΙα αοιαΙαΙ Βσι·ιιαταΙ αιοαασΙιΙ. @ο Βσι·ααταιισ αι·σαΙσ

ιιΙσσορασ Αι·ΙιοτσασΙσ ιιτειρτΙα πιαιια σαΙισσι·ΙρσΙ σι αΙΙΙσ σαΙι

σστΙΙισαααια ιιααΙαΙ.

@ο Βσι·αειιαασ ΙΙσαιι·σΙΙΙ αοαιΙαΙ Ιιαρστειιοι·Ισ Βοταααοι·αια

Ιαασκ πασα ιαειαα ΙΙι·ιαανΙ.

ΧΧΙΙΙΙ.

ΒστααπΙο ευ·σίυσσαοσο αίαι·Ιιοι·σα σοπ[σταια α! αποιιί.ιΙστο ΙΙΙ Βο

ιιατσααΙο Ισ αοπα:ίοιιί σ Ισ Ιαι·αί:ίοπί [α2ΙσαΙΙ αει! απο [οιι

τΙαΙοιεσ ()'οσ8απΙίπο Π, ασσοι·αιι αἱ εποπασί Ισ ασσίατσ, Ισ αΙΙ

Ιααίοαί σ Ισ ρι·ίαιί:ίσ .ερσΙΙαιιΙΙ αΙΙα ΜΜΜ αοιιαΙσ, σ Ια

|εισοΙΙα ΙΙΙ απααίαΙσΕπιι·σί ί σααπιιασαΙί, σα·σΙΙααΙο ΙΙ Ιωα

Ισσίαιο, Με σΙουτσΙΙΙΙσ .σσαιρι·σ σοιι[σαία.σί ασΙΙα σΙιίσσει ΙΙΙ

δ. ααοσ2ίαο ΙΙΙ ΛασιΙσ, ρτσίΙιίασσ Ια στσαίοιισ ΙΙΙ απατα: αΙιΙσ.ισ

να οπιΙοτἰἰ ασΙΙσ ραατοσαΙιίσ εΙακαιΙΙσαΙΙ ιΙαί εΙσπα!αι·ίΙ, θα

Ισπροασ αἱ ιποαασί Ι'οΙιαΙξασ ΙΙΙ ι·Ισοτιοσοστσ ΙΙ σ·ιιεΙασΙΙα δο

σΙααΙίπο Η σ .ιιι-οί σ·ιωσσεσοι·Ι μα· ραΙι·σαί ασ! ιαοιιίαΙστο

Μσασ.είαιο, σ αἱ σΙσωστσ σοΙ Ιοτο σοασσιιιίαισαΙο Ι ρι·ίοι·ί

σα; αουτσΙΙΙιστο αουσι·ααι·Ιο.

(ΙΩΝ, 20 οιιαΙιτσ ω).

(στα Ια ασια ασΙ ρισσσιιισ αιιο νσα. σορι·.Ιει αοι. (ι) αι ‹ΙΙρΙοιιια

Ν.° ΧΧΥΙ οι ΒοσιειαιΙαο Π οποια: αἱ Λι·Ιιοι·σα.

Ι)ειΙ ΜΙΙ.ιατσΙΙΙ, ο ΠοσιειαοαΙ, ιαπιιαΙ. ΟαινιαΙα. Αρρσαα. αΙ'Ι'οια. Π.

σ0Ι. 98δ)·θαΟ.

Ια αοαιΙασ αΙΙα, σι ΠιιΙασ ΒσΙ, ααισα. Νοε Βστααι·αασ

ΜΙ αι·αιΙα σσσΙσσΙσ Αι·Ιισι·σασΙσ ειτσιιΙσρΙσσορασ αΙΙσσιΙσ Ια

ί)Ιιι·Ισιο ΙΙΙΙΙσ ΡΙιΙΙΙρρο αΙιΙιαιΙ ιιιοαασιστΙΙ 5αασιΙ ΖσιιοαΙσ Ια

ΡΙσΙσ σοιισιΙιαιΙ, σι Ρσιτο ρτΙοι·Ι αιοαασισι·ΙΙ 8ειιισιΙ ΖσαοαΙσ

ει Βοααι·σααιο, σΙασεμισ Ιταιι·ΙΙιασ ιαια ρι·σσσαιΙΙιασ, ααειια

ι`αιατΙσ Ια ρσηισιααια. ΙασιΙσ ρσισαιΙααι ασσΙασιαΙσ ρι·οεαριο

αοσ σοιιασσσι ειαΙαιο ασσσεισαια ρισΙισι·σ, σι σα, ααα ρΙσιασ

σιιΙαΙι, σι νστΙιασ ααα τσΙΙαααΙι, σΙσ ρΙΙσ σι νσασι·ειΙΙΙΙΙΙιασ

ΙοσΙσ σοασσαστσ ασΙισιαασ, αι ιιαΙΙα Ια ροσισι·αιιι ΙΙασΙΙααι

ιιισαιΙΙιασ αασειι ααιΙιΙααΙιεισ τσαιαιιστσ: σαρι·οριστ αΙΙσσιΙ

Ια Ι)οιαΙαο ΙΙΙΙΙ ιεσσιι·Ισ ΙασιΙσ ροσιαΙαιΙοαΙΙιασ ΙασΙΙιιαιΙ, ΙΙσσι

ΙαΙτασστΙρια ιααιο ισιαροι·σ ιιοσ σι σσσΙσσΙει νσσιι·α ααΙσισ σι

ρασΙΙΙσσ εισσσιασαιΙσ, σαΙασ ααα σιααι αισιαοι·Ια, ασ ασ σσ

ισι·σ α ασΙιΙσ σι οαιαΙΙιασ σαοσσσσοιαΙΙιασ αοσιι·Ισ νσΙ αΙΙααο

Ιρσοτααι αοσιι·Ισνσ σαΙιαΙιΙσ αΙΙα αισαο ιαοΙσσισιαΙαΙ, σσσΙσ

σΙααι 8αασισ Μαι·Ισ ασ Βοαατσααιο, ιαοαασιστΙαια ΒειασιΙ

ΖσαοιιΙσ ΙΙιΙασια ροσΙιααι, σσσΙσσΙααι 5αασιΙ θσοιαΙΙ ασ

()αΙσαι·Ια, σι σσσΙσσΙειαι 5αιισιΙ 8ΙαισοαΙσ ασ νσασΙει, σι σσ

σΙσσΙειια 5ειασιΙ ΡσιτΙ ασ ΜΙΙΙΙρΙσΙααο, σι σσσΙσσΙααι 8αασιΙ

ΑααασιΙαΙ ασ ΙΙειασιΙσ, σι σσσΙσσΙαια 5αιισισ ι'ΙσιοτΙσ ασ ΙΙΙοιιισ

Βαασιο, σι σσσΙσσΙααι 8ειασισ Βειι·Ιιαι·σ ασ Τατισ, σι σσσΙσ

σΙαια Βαασισ Ποιοασ ασ ΝανοΙσ, Ια ααα Ιασραιτοααιασ αει

ΙΙσιΙσ, νοΙιΙσ σι σσσΙσσΙσ νσσιι·σ ΙααιαΙσισ σοασσαΙαιασ, σι

ΙιεσσσαιΙσ ριΙνΙΙσαΙΙ ρααΙαει σοαΙΙι·αιαιαασ, ειαΙΙσΙσιιισσ, ααοα

Ια ιιι·σαΙσιΙσ σσσΙσσΙΙσ σι ρατοσΙιΙΙσ Ιρσατααι ασσΙαιασ, αΙΙ

ιαΙιΙασ, οΙιΙαιΙοασσ, ρσαΙισιιιΙασ σααοι·ααι σι ΙιιΙΙι·ιασταια, σι

σσραΙιατασ ιειαι ιαεισσαΙοι·ιιαι ααααι ΙσαιΙααι·αια, ραι·νιιΙοιαια

σι αααΙισι·αια, Ισια ΙΙιΙ ασασιιιΙααι, ααααι αανσιιαι·ααι, σι

οιααΙατα ιστααι σι ιιααοι·αια ΙιαΙασιασαΙ ρατοοΙιΙααοι·ααι σσ

σΙσσΙειταια ρι·σαΙσιαιιιια οιααΙααιαασ αΙνΙαοι·ααι ροισσιαισια

Ια σΙσ ΙΙΙισι·σ σι ειΙισοΙαισ ΙιαΙισαιΙσ, σιισσριο ααοα Ια ααΙΙει

σαριααΙσιαι·ααι σσσΙσσΙειι·αιιι σοΙΙσαιασ ααριΙσιαει ΙιαΙισαιΙσ,

ρι·σιστααειια Ια σσσΙσσΙα $ειιισιΙ ΑααασιΙαΙ ασ ΑασιΙ. διει

ιασαισσ οαιαΙιιο, αι ααΙΙΙ ρσι·σοασ ΙΙσσειι Ια ρειι·οσΙιΙΙσ ιιισ

αΙσιαιααι σσσΙσσΙαταια οι·αιοτΙααι αΙΙααοα σι·Ιασισ σσα σε:

σΙσσΙειια ι”ειΙιι·Ισατσ, ιιἱσΙ ασ ΙΙσσαιΙα νσσιτει, νσΙ σασσσσσο

Μια νσσιτσιααι, ασσ αΙΙσαΙ ρστσοιισ να Ιοσσ Ιασ σΙι σα

ρτασσι·Ιρια σαιαΙα να αΙΙααΙα αααια Ισιοι·ααι ΙαΙι·Ιαασι·σ,

αΙιαΙαασι·σ νσΙ Ια αΙΙαιιο ι·ΙοΙατσ. 8Ι ειαΙσ ααισια σΙστΙσασ

νσΙ ΙαΙσασ Ιιαασ αοσιι·σ σοασσσσΙοαΙσ ρααΙαααι Ιαι”τΙαασι·σ ι·σΙ

ιααιρσι·σ σΙνσ αΙιαΙιιασισ ισαιριανστΙι, ΙιιαΙσααιΙοασια ΠσΙ

οιιιαΙροισαιΙσ σι Ιισαισ ΙΙΙαιΙσ σσαιρστ ι·Ιι·αΙαΙσ σσ αονστΙι

Ιασατσαιαια, σιισοαιαιααΙσαιΙοιιΙσ νΙασαΙο Ιααοααιαια, σι σα

ασηισιααιιι ΙιαΙασ αοσιτΙ ριΙνΙΙσαΙΙ ΙΙτιαΙιαισια νοΙααιασ ΙΙΙαα

ιιοσιιι σΙαΙΙΙΙ ΙαιρτσσσΙοασ σΙσααι·Ι ειιαιισ ΙΙιταειι·Ι, σι Ιιει

ιειΙΙ οι·αΙασ Ιισσ οιαιιΙα ΒοααΙΙισι·αΙιιιιι ιααἰσσια σι ιισιαιΙαιτι

αοαιΙαΙ Ιαιρσι·αιστΙσ σσι·ΙΙισι·σ τοαανΙ. _

Παιααι ΡΙσΙσ Ια ΙιαΙΙαιοιΙο αοαιασ σΙαασιτΙ σσσΙσσΙσ σαασισ

ΙΙΙνΙειασ, ρι·σσσιιιΙΙιασ αοαιαο Βσιααιαο ιιιοαασΙιο σειαοιΙ Ζα

αοιιΙσ, ΙΙοσσσΙαιΙαο ααι·Ιασσ αιιοααειαι ΒστααταΙ, σι (ὶαΙΙΙσΙαιο

αατΙΙΙσσ αΙΙα θαΙΙΙσΙιιιΙ _ειιιι·ΙασΙσ ισσιΙΙιασ αα Ιισσ ι·οε.εαιΙσ.

ΒσιιιΙαΙσσ νστο Ιασαι·ααιΙοαΙσ ααασ ιαΙΙΙσσΙαιο αασσαισσΙαιο

ΙααΙσιΙοασ ααειι·ιαασοΙαια· Ισι·ιΙοασοΙιαο ΙεαΙσααασ αονσιαΙιι·Ισ.

@ο Βστααταασ ΑτΙαοτσιισΙσ αι·σΙιΙσρΙσσαριισ ριορι·Ια αιειιια

σαΙισσιεΙρσΙ , σι αΙΙΙσ σαΙισσι·ΙΙισαααια σαασσασΙ. .

@ο ΒοααΙΙιση;Ιασ ΙΙσαινΙΙΙσ ααοαααια ΙΙΙΙασ, ασαιΙαΙ Ιππι

εισιαιοιΙσ Βοιαειιιιιι·ιιια Ιαασιι σι ιισιαιιασ ααιιο σειιιαια πασα

αειια σσΙΙΙσσι ασιαΙ·ιΙΙ αι·σΙιΙσρισσομΙ Αι·Ιιοι·σασΙσ σσιΙρσΙ.

σι
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ιιιιρρνι, οοιρριενι οι ι“εοι . . . . . .. οοιρριενι. Νοιρρι οιι

. οιρριιιρο ιιιοιοο ιωιτοο ιιοιιει·ο ροιοοιειερι ειιοεριιι ρωρο

οιιρρι, οριρ Με ιρριορ τοοετνιιιιορε, ρι ρι·ιοι· οιεειρο ο

ιι·ειι·ιιιιιο Ριοιο οο8ροοοε.ι ιιοιριρριρ ιιιιιιοειρ Ποροιεριιιιριρ,

οι οροοεοοοι·οο οεεο ιεοιιιριοο ρω ρε.ιωιιιο οιιρειε ιιιοριε ιιε

Βεροωεριο, οιε ρι ρι·οροοιιρο οιι ιιο οοροερορ οι νοιρρ

ιιιιε ειρο οι οροοεοοοωρι οροιιιρι, ιρ οροι·ρρι ιιιιειρ οοο

Βορειιιετοιρο νεριιιιιο οιιοριιειρ ιιιιιιο ιιερο οοιιειρι ορο

οοι·ιροι.

ΧΧνιιι ι'.

?νομο οι οιιιοιιε οππι οοιιοιιιιιοο "ο ί δοροοιί ιἰει οοιιιιιιιο οι

θειιοοο, ο ι @ποειιι ιιιο!ΓΟπιιιιε ιιει πισω οι Ποιο ·ί οιιο!ί

ιιιιιιιιι οι οιιιιιιροπο ορεοία!ριοριε οι [αι·ια ρωταω αι 0ο

οοτρονο, οιιιριιιίοι ρίοι·ρι ι!ορο ια ιρω ριιιιιιιίοιι:ίοιιο, ιιαί

Ρίιιαρι ιιίρισι·αριι ιιι διιοΙιαι·ί οι δαπάεορα.

(ΗΜ [ι2ι3 οιιι. ριο.], 6 ιροιιο).

Μι Βοοιι .οποιο οι @πιο οι 'Ερειπιο, Οοπον. Τιν". ιιιο.

δεν. Με Με::. 1. Ν.° 8.

ιρ ροριιρο Ρειι·ιο οι πιο ει 8ριιιιρο 5ειροιι ειρερ. Πιο

οοι ιεροι οοιιριι ιιο ιτερορε ορο οοριροοιιε οοι ιριει· εορ

οριεο οοιρριρριο ιερρε, νιιιειιοοι θιριιιοιιιιριρ Εριιιι·ιεοριρ

Βοριιοιιριρ εε πιο, θριιιειριριρ (ιροτειιιιρ, Νιοοιεριρ Αρι·ιε,

θριιιειιρρρι 8ριρριορι οι 8οριεοροιρ Ριρειριρ, οι οοροριοο

Ριοεροι·ριρ οι·ιιιριο ιιιετιο νιιιειιοει Ι.οιιει·ιρρι οροριιερι Βο

ιεριιι προ, Τιιοιοριεριιι Αιιιορροι·ιιι, θριιιορειρ Αιριιον,

ΤτριΤριρ ιιο θιωοοο οι Βεοοοιιειρ Ώροι, οιιιιρειι ει οορ

οοπιειι ο Ρειω Ατιριροι ει Αοιεροιο οοιιοριιιιρο Ιορρεροιιιρο,

ιπι οροιι οοι·ιριρρι οοροριεο νει ροιεοιειο οοιριρρριο Ριοε

τυρι ιριειε ιιειιοι νοιρι ιρΓει·ιρο οοιιιιρειρι·. Με οορορι

νει ροιεοιεο οινιιιιιιο Ριορρε ιρω ερ δερειο. ι)ει Ενρροειιε.

οροιι :ιιι ιιοιιιε ιρ εριοο ροορε οτι ιοιιριρριτι ερροι·ρρι

οριρορε ω οροιρ οοροριεο οοιριρρριο Ιερρε ιιιωνει·ρρι,

ιερειιο ιιι·ιρερι ιι·ερορορι οριο ιιοιιιιριιιρο οινιιειιο Ιορρε

ει ειρο ιιιοιτιοιρο οι ιοτοιο οι ιροειρ ο οοιριρρρι Ριοει·ρρι

οι ειρο ιιιοιι·ιοιιιο ει ιοιοιε ριιιοριροιιο ιρειιρι ιιι·ιριιει· ιε

ρετι ιεοιειρ οι ιιοριιιιοιιρι πιο οριριιιρο ιιοριιριιιρο ειροιιειρ

οινιιειιο οι ειρο οιιοιτιοιρο ει ιοι·οιε ορι ορρι . . . . . . . .

οι ιρ ορειορριορο ειιε ρει·ιε Γιιει·ιρι. Ει ιρω ουρά οριρεο

ιιοριιρεο οινιιειιο ιε.ρρε οι ειρο ιοτοιο οι ειιοιτιοιρο οροιο

ιιιορι οι οεινειιο ιιι ρει·οοριο ει ενετε. Περι ιρω οροτι

οριροο ιιοιριρεο Ριορτριιι οι ειρο τιιοιι·ιοιρο ορι ιιε Ριοιο νει

ειρο ιιιοιι·ιοιρ ροτ ιρει·ο οοοεοιορε ριοι·οοιιοριο νει ειιε ιρο‹ιο

ινειιρι οι ειιειρ οριρεο οιιιοιοιεο ιιιοιο οινιιιιιιο ιρι·ει·ε ιο

οιειρ οιιοιι οριροο ιιοιριρεο ιερρο οινιιοιιο ει ειρο ειοπι

οιρο ει ορι ροιριρο ιερρε οεροεριρι· ριιιοριιιορε ιροι·ιρι

ιρ ρει·οοριο ει ενειε οροιοιιιορι οι ορινειιρρι οι ιιι·ριορι

ιι·ορορορι οριο ειο ιερειιρρι οι οιιιιιρ οιριιιε ειιε. ορο ρω

ορο ιωρορε Παρε ιοροριιε ορρι νει ιρετιρι οι·ιιιρειε, ει

οι οοιετιιιι ειιοιιειρ ιιοριιρειρ Ριοερο οινιιειιο νει οιρο ιιι

οιι·ιοιρο οοριι·ο. ρω Γεοιεριερι νει ορι ιιιοιειιι ιτερορειρ

ιιι·ιρερι ρορ ιερεε.ι οροιι ιροριρ ρω ιριριιοο ρριιιιοο Ρι

οιιι·ρρι ιιειιοιιρρι ει ορρι ευ ιιι ειιορρ ρενι νει Νερο ρορ

ρενιοοιιρρι, ρεο οριρ ορι οιιορορι ιιοροι·ερι οοριιρρριο Ρι

οιιιτρρι ι·εοιριορι νει ειιιριιιερι ροο ρι·οοιριιρρι ει εριιιιιρρι

νει ιρνειι1ιοιι. Ει ιρω οροιι Με οιιιριιεοιπρ ιιιεο ει: ορο

ιιεο`ιιεροιιρ ιρει·ιι ριοριριοειρ οι ριιιιιιοε ειερρριιειε ιριι

ιοιρ ρρριιι νει εοοο ιιοριιιιεο ‹ιο ιρειιοι·ιιιρο οι ροιιιιιοι·ιιιρο

ιρεε οινιιιιιιο ριετιιοιε ιρ οροσιειρ ιιριιιιο νει οριεο ορι Ρι

οιιροο ορι ορρι ιιι Κοινιιι οι ιρι·ερι ρι·ειιιοιοιρι ιτερορειρ

ιιιιιιορι ιερει·ο οι ιιοιριρεο οινιιιιιιο Ιειρρε ει ειρο ‹ιιοιι·ιοιρο

οι ιοιοιε ιρ ροτοοριο οι ι·οιιρο οροιοιιιι·ε οι οοινετε. Περι

ιρω ορού οοροριεο ιιοιριρριρ Ριοει·ριιι ει ειρο ιιιοιιιοιρο

ειιιοιεριιιιιρ ιρ Κεροιι οι οιιερι οιρροο ειιοο οοροιιιεο ει

ρω οοιριιοο Ριοιιι·ριιι ειιιοιεριιιιιρ ιρ ορεορριορε ειιε ιετω

νει ιυοο ιρι·οιω ιεοιειρ ειρριε. ορρωοοιιριε, οι ιρορρει· ορού

οιρρεο ιι0ιριρεο οινιιοιιιο Ριοιιτριρ ει οιιιο ιιιοιι·ιοιρο ορο

εοωρι οοροριειρ ει νιοε οοριιιειιιι ειιιοιεριεο, ιροε οριριιι

ιρωι·ε ιιιοιορι οι ουρά οοο ρει· ρειει;ρο ρενιρετο ρορ ροτ

ιριιιορι οι ιρωτε ροιρει·ιρι, ιιοο οιρριε ορρωοοριριε ει

ιιιιιει· οιιοετνιιτε ιοιο ιειρροι·ε ιι·ερΒρε. οι ιρω οροτι οι

οριο νει οι ορι ρε ιιοριιιιιιιρο Ριοειρρι νει οιρο ιιιοιιιειρο

οιιιοιεριιιιιιο ιρ Κεωιι, ρι·ειιιοιρρι οεεωριεριριρ ιι·ερΒρε

ιιτιρε ιορεριιε οι ιερρεροεο οι ιιιοιρρι οοι ευρω οεινεριιι

οι οροιοοιιεριιι ιοοετε ρειροι·ιι νει ροιρει·ιιιι, ιρορρι ει οοο

ιρ ροιιοριεριο ρριιιιοοιιιο ει ρω ιριιριοο, οι ιριιριοιο Ριοε

ι·ρρι ιροριρ, οι οοο ιιιιιιοιιο οι οοι·ριρ ιιοιροο ει ροοοεοοιερεο

ιιοοιι·ιιορι νει ιιοοιι·ρι Γεοιειρι οι ιροοο νει οοι·ρρι ιιετοιιεο

ιιιιιιοτε νει ροοοιιιει·ο ροοιεει ρορ ρει·ιριιιοιρ ιοιο ιοριροι·ε

ορο ροτοενει·ενει·ιι νει ρει·οονοι·ενοτιρι ιρ οοριρριοοιε ρορ

ιρι·εριιι. Περι ιρω οροιι οι οοιεω οροιι ειιορε ριινιο νει

ιιορρρι ιιοιιιιρριρ Ριοεωιρ νει ειρο τιιοιι·ιοιρο ει·ριειρι· οοριι·ει

ιορροροεο νει ιιοιριρεο ειρο ιιιοιι·ιοιρο ιροιιιο οριριιιρο ορι

ιιρο ροιεω ιιρρειιιτροριρρι ει εεεο οροει ιρορ ρενιο νει

ιιορρρι ρορ νειιοι ρεο ετριειρι· οοριι·ε ιερρεροεο, ει ρορ

ρειιει· ριιορορι νει ειιιοροο ιιοιριρεο ειιοριρο ριιει·ιρο οινι

ιοιιο νει Με ιιι οινιιειε Ριοερο νει οιρο ιιιοιι·ιοιρ Ριοει·ριρ

ιρ Κειειι, ειιοροιιι ρενειρ οερ ιιορρρι ειι·ριοτε οοριινι ιιι

ρρεροοο, νει ιιοιριροο ειρο ιιιοιτιοιρο, ρεο οριρ ορι ιιοο

ιροει·ει ιρ οινιιειε Ριοερο νει ειροιιιοιι·ιοιρ ορι ιοτοιιι εοοο

ροτιριιιορι. Περι ιρω οροιι οι οριο νει οι ορι ρε οινιιειε

Ριοερο νει ιιε οιρο ιιιοιιιοιρ ειιιορειρ ιιοριιρορι εε οινιιριο

ιερρε νει ιιο ειρο ι:ιιοιτιοιρ οορει·ιι νει οεροιιρι οι οριο

ιιορο. οιι·εο ινιρρει·ιι νει ι·ορρετιρι ιρίτε οριριιοοιιρ (Με

εκ ορο ιιερρριιοιρρι ιριοιιι ιροι·ιι ιιιιοι·ιο οοριιρρριο Ιερρε

οιε ιιοριο ι·εριοιιο οι ορι οειριρο ιρειιι ει ι·ειιιιοιρ οι οπωρ

ιιιιιιο ιοιριιι ιιιριι οροιι οοριιιιρρο οινιιιιιιο ιερρε ιριοιιι

οριο ιιιιειιο οιοριιιοενετιι οινειρ ορρρι νει σε οιιοιι·ιοιιι

ρεπιιιιιοοε, νετιιριο ιριει· οιρο οροι·εριοριο οι οοιρριορι Ιορρο

ι·οοεριο ριιρο οοοριιε, νει ιορο οι οινιο ιερρεροιο νει οιε

ιιιοιι·ιοιρ ειιοερο ιρετιι, οορριιο νειιιειο οοοτειρεριο ειιε

τιιιο ριεοιιιο ορρει· εριιιιορι ειρο ορι ορριρο ιρετιι, οροιι

οι ιειιιρρι πιο ιιοριο ινιριοτιο ρορ ιρνεροω ρρρτρ ιιι οροιι

ωριριρ νει ειιιριρρι ιρετιι οινι ιερρεροι, νει ιιοριιρι ειρο

τιιοιιιοιρο ιιιιει;ι·ο ροοοιι οριεριιοτι οι νοοιιιρι ιο οι τοοιι

ιριρρ οι ειροροειιο ροορε πιο ιο οροιι ‹ιε ιιοριο ειρο ιιι

νερεω οερ ροιεω ιρνεριιιε οι ιρ ιρνεριοριιο ιτειριιερι ρορ

οοριτριιιορι οι ιιοιρρρι νει ιιοιροο ειρο οι ‹ιοριρρι νει ρο

ριοο ιιιιιιρετιρι ιιοοιι·ρερι νει οιεοιι·ρι ίεοιειρ ροορε ορι

ιετι·ειρ, οι οιρρεο ειιεο ειρο ροοοεοοιερεο ιρ ιοιριιι οο

οιτρερι νοι ιιοοιι·ρι Γεοιερι, ιιο ορο‹ι ιροο νει ειιρο ρω

εε ιροειο ιιοιιιειε οοο ροοοιιιει·ο ρορ ροοοιι ιοιο ιεριροω

ιτερορο ορρωιιιοιο, ει εριρ νει εεε ιρ ρετιειρεριο ριιιιιι

οεεο, οι οριριιιρο τειιοριιιρο ει ιρριιοοιο ει ιιιι·ιοιιο οι

νιιειιο Ριοοιρε ροριιρο ρι·ινειιο, ροο οριο νει οοο οριο ιω

ιριριιιρο Ριοειι·ριρ ρονιοιιι·ε ρει·ιριιιορι, ιιεο Με: οοο ιρ

ιρροιιοιο νει ιιι οιιορο ιοοο ι·εοιριοερ εοοο, οι ιρ ιιοριο
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ι·ορ1οιιο άοο!ισοσάιο σι οσροι·ισο άιο!σοι οο! οσιι ιοοιι!ιοιιι

οοο οο!νο!ιο άοιοιιι σκοιιο οισο νο! ιο!ιοοοισ Ιι!ιοιιιοι ιρ

οισο. οι νοιο ιορ1οιισοι·ιι Ιι!ισο ΐοιοι!ιοο άο !σοσιο ρσ!ιιο

οισο σοοσο ιο Ιοοι!!ιισσιο ιροισο ιά οσοά ι·οριιοιιι οσιοο

άο!ιο, ο! οι οσροι·οι·ι! σ!ιοσιά άο !οοιιιιιοο ιροισο οο!σ!ο οο

οσοά ιοιρσοιιι, οι οσοά οσροιοι·ιι άοο!ισοσι νο! άοοιισι

ιο.οιοοι. οι εισιοοι ιοριοι· οοο ιιιιιισοι·ι! ιο ει!ιοσο εορτο

οοι·ιρ!οισισ οοοσσιο σοάο ισριοο ο οο ίειοτο νι!οο! οοιοο

άοιο οσιοάοισ τορ!οιοιο οιι!ιοοι ιο ριιοοιοσοσι οι οσοι ιο

οοι οοοο ο! σιοιοιι ιοοιοιο ροτ σοσσι οοοσοι οοο!ιοσσοι.

οσοά οορι!σ!σσι άο νιοάιο!ιο ισοιοοάιο Με ιο οοοο ιο οοι

!ο.ισοσιο !οοςι ιοοιοιο, οι οοοάοιο . . . . . . . οοοοσ!ι!ισο ο!

νιοοοοσιιιι!ισο !ιοιοιοσιο Ριοοισιο οι οισο άιοιι·ιοισο οιι!ιο

Ριοσο οκιο!οο!ισιο ιιισοιοοοοιο ισοισιο οιοοσο ριοοιριοοάο

ισοοάει!ιο, σ! ριοάιο!σισ οοριισ!ιιιο ιιοάιο!οισοι ισοιοοάσισιιι

!οοι ιοοιοο! οοιοοι ιιοισιοιιισο οσο οιο οιιιοιοο!ιιισο. Ε! ισιο

οσοι! οισοοο οιιιοιο!οο οι οοσοι!ιοιιοο Ριοοισοι ο! οιοοοο

ο!ιοο οοο!οι!οσοο οι οιιιοιο!οο ιροισο ιοιοιο ο! άιο!ιιο!σο, οι

ιι!ιοο οσιοοοσιοο !ιοιοιοοο άο οινιιισο Ριοοοιο οσοο οοοιισσοο

!οοσο νο!σοιιτ, ισιοιο ιοοισιο οοο οοάοιο οσιοιο οσρι·ο.

άσσο ιιιισο Ιοοοι·ο οι Γοοοιο οι ο!ιοοινιιιο. Μοιοο!οιι!›σο

!ειοιιο ροτ ρο!ιιοοο πιο! ροι ιινοιιιιοι ριοοιοοισ, νοοιοο!ι!ιιιο

οσοι οσιο σιοι·οιοιοοιιιι οι ιο Ριοιο οσο οοο νοιιάιάοιιιι!,

!ιοοο! οιο ιοάο οιι!ιοιιοιο ο! ροι!οιο ει!ιοοσο . . . . . . οοο

άοοάο. Ε! ισιο οσοά οοο ιοοιριοσι οοο οοοοοο!ιοοι οοο

οοοο ροιισιι!σοι σ!ιοσοιιι ιο οοσοο!οιο νο! ροιοο!ειτοιο οο!

ι·οο!οι·οοι οσριοοοιιριο οισιιο!ιο οσο οοο ισιοι οοο οειάοιο

οιιισιο οσριοάιο!σ ιοοοιο οι οιιοοινιιιο οι οοο οι οιιοοινιιιι

ιιιοοιο ο οσριοάιο!ιο οιιιοιο.!ι!ισο Ριοσιοιο οι σο ο!ιιο ιιοσιι

ιιι!ισο οοι άο Ριοιο οιιιοιιοι οι ιισνιΒονοιιο!. ροι ρο!οοσο

νο! ισ ο!ιοσει οσοι πιο! μια οοο !ισ!!ιιο`σιοιο!ο ινοι·ιοι

σ!!ιο. οινιιονοοο!ιιοοι νο! νοιοσο !οοσοιο σ!!ισ ροι!σιο σιο`

ιισο!ιι, οι οσοά οοο ισι·ο! οσοά ριοάιο!οο οοισοο οσοο

οιιιοιο!οο ο! ο!ιοο οοι άο Ριοιο ο! οισο άιο!ιιο!σ σ! άιο!σσι

οοι οιιιοιιο! ισιοιο ισοιοοι οοάοιο σιοοιο οσρισοοιιρ!ει Ιιι·

ισιιοι· ο!ιοοιιισιο σοοσο οά !οιιοιοσιιι !ιοσοσο οοοιρ!οισιο.

Ποιο ροισο! οοοοσ!οο οοοιισσοιο !οσσο οσοά Ριοοοι οοο

άο!ιοοοι ροι!οιο νο! ιοάσοοι·ο Αο!οσοοο ροτ ιιιοιο νο! ροσ

οσοιοο ιροοισιο. Μο νοιο οιιριιιοοιιριι οοσοσ!οο Ριοοοοισιο

οι·άιοιο ισσιιο νιάο!ιοο! Ήιο!οσιοσο .ιι!!ιορροιάι; (Μάο Α!

ρ!ιογ, Τιο!Τοι σο (ιιιιοοο οι Βιιοοοοοο Βοάι, οοι·οοι ιοιιιι

οοιιριιο !οοιι!ισο οοοιιιοισσι, οσοά οσιοιο οσο οιιροιισο

οοοιιοοιιισι ιιιο!ισσιοσω οοιιριο τιοσεσο οιάιοσιο ιστοι οοο

οι οοσοο!οο οοισσισοιο Ιοοσο οσριοάιο!οο οι οοοοοιάο!ο ο

Ρο!:ιο Αι·οοιοοι οι ιροιο οοοοσ!ιιισο Ιοοσοσοι!ισο, ροτ οοο οι

ροτ οποιο ιστοιοσι σοο!ι·σισ ισιονισισο Πισω !οσοιο ο! οσοά

οο. ιιιιοο !οοοιι ισοιοισσο ιο ποσοι οι ροι οιοοιο οοοσο

άσοι οσοά ιο οοι·ιριο τι·οσοισο οσριοάιο!ο οοο!ιοο!σι. Ε:

οσοά οδο ι·οοιριοσισο ο!ιοσοσι ιο οοοοσ!οοι νο! ιοοποιοοι

σο! ροοοο!οιοοι οινιιο!ιο Ριοεισο οοι οοο ισιοι. !ειοοιο οι

ο!ιοοινοιο οι !ιοιι οι οιιοοινιοιι οιιιοιο. οσο ιο ριοάιο!ο

οοιιρ!ο οοο!ιοοο!σι. Ε! οσοά ιοσι ιοοιισσο ισι·οιο οιιισοοο!οο

ιιοισιοοο άο οινι!ισο Ριοιισο οινιισ!ιο οιοσ! οοοιοισοιιιο ιο

σο!ιοιισσι, οι οσοά οσο οιιοιιοσο οι! Κοιο!ιοι οιοστ αισιο

ισοο!ο !οιιο!ιοιιισι οι οσοά οσιρ!ισο οι! Κοι·ο!ιοι ριο ι!!ο

οορισι!ο ο σο!ιιο νο! ο ροιοοιοτο σο! οοοοιι!ο Ριοειοοισιο

σιι!!ι οοο άοιιοι. Ε! οσοι! Εοοιοιοσο ισιο.ιο ροτ οοο νο!

ροι ει!ιοο οισσοο ιιοσιιοοο Ριοοσο οιιιιο!ιο οοι σο οιιιιο!ο

Ριοοσσ οοι οππο οοοοοιοιιο σιοιοο!ιοοιο νο! οιιο ισοάο ινο

ιιιο!, οσοά οοισοο ιιοσιιοοο Μισο οι οισοάιο!ιιισσο οι οοι

οοοιιοο !ειοσο οοοοοιιισι σιιιοσιοοσο ισοιιο! ιο ροι·οοοιιι

οι ονοι·ο οιιο!οάιοο! ο! οο!νο!ισο! ο! ιιιισσισ ιιοσοσοσι :πιο

οιο ιοοοιισοι ο!ιοισ οσισιο ει!ιο οσο ριο οσο !ιοσοσο ιιισιιι

Ιοοοοάσ οσο! πιο! ισοιιοι οιάιοο!ει. Ε! ισ!ι!οι ρισάιο!ι οοο

οιι!οο Ριοοοοισιο οιάιοιο σιοιιο ισο Βιι!ιοι·ισσι ισάιοοισ ο!

οο!οιισιο άοισιοι !Ιοοιιοι Ποισοοοισσι ισιροιοιοιιο, ιι!ισισ

οσοοάσισ Ποιοοιο, ο! Μοιο!ιιοισισ οοιι!ιοιο οοοιισσοιο Ισοσο

οοιιιιοιο ιο,οσνοι·ιιιι!. Αο!σσι Ριοιο ισ ο!εισοιιο οι!οιιοιι

8οοοιι οιισοιοι. Ριοοοοιιιισο !ιοοοο άο !ισσιο, Ρο!ιο Αι

ισιοοι, θισιάοσο Πιοοοο, Βσοάιοο θισιάοιιιο Βιιοοιιιι, οι Ποο!

ιοιοο !.οοσσιάι Ποο!οιιοι Ριοεισιο, ο! Αι·οο!άο θιιισ!ιο άο $οοοι

!οο!ι!ισο οά σα. ι·οοιιιιο. !)οιιιισιοο ιοοοιιιο!ιοοιο ειοσο σσι

!οοιισο άοοοο!οοιισο !οι!ιο άοοισιο, ιοάιο!ιοοο οσιο!ο άο

οιοιο ρι·ιάιο σοσιιο ισ!ιι, οοοσσάσσι Ριοοοοο, οοοσοάσιο νοιο

Ιοσσοοοοο οοοο Ποσιιοιοο οο!ινισιιιο ισι!!οοιοιο άσοοο!οοιιοο

άσσάοοιισο, ιοάιο!ιοοο οσοι!σ άοοιιιιο, οοιι!ο άιο πιο. Εμ

Βσιιοι!σο οσοοάσοι Ποοοιο ιι!ισο, ισάοιι οι οοισιισο άοιοιοι

Ποοιιοι Βοιοοιιοισιο ιιοροιο!οιιο, ριοάιο!ιο ιο!οιισι οι Μισο

ιο οοιισιο οοιιροι ειιοσο ιιιισονι.

ΧΧ!Χ ". `

ΒοοοάοιΙα σε Μαιο, οιοιιοτο άι δαο!ίαι·ι ο :Ιοἱ οισσιωιο

διιο!ίαιίιαιιο, σοιι|οιιιιο, σο! οιιιρ!ια ο @Με άο!Ιο οοίοοιι- σε

δ. Πιοιιοιο άι 8σι:ιι.ι ιο άοσιι:ιοοι ο άοιο:ίοοι [Μισο Μ!

οισοιοσ ?'οιοοάοιίο.

(Μπι, . . Βιιιοοο).

Βει!!'Αισιιινιο Αιοινοοοονι!ο άι Οοο!ιοιι ω.

Ισ οοισιοο ροιιιο οι πιο, οι οριιιισο οΔοοιι οσιοο. @ο

Βοσοάιοιο άο Ι.σοοο ριο νο!σοιοάο άο Ποοιιοο Βοσ ρο

άοοΒοοάσ . . . . . Μισο άο ίιο!!ειιιο ισιιισ!!ι οικω. οά Βοοο!σ

.ιοιοι άο 8σο!!ι οσ !)οσιιοσ οιοσ ρω ονοοι οιιι!!ι ιοΒιι ισιοι

Τιοάοιι ειά 5σσισ Ιοιοι ισοοοάσι·σ Μο, οι ριοοοιισ οι

Βσι!ιοιπ ριο ισιι·οοσ!ο οοι ιοΒιι Ποσο οσοι οοο Μισο

ριο οοιοοοισ ρι·οοιι άο 8ιιιιισ .!οη;!, ο! ιοοοροο!ι!οσσιο άο

οσι!!σ οοοροάι $ο.σισ Ιοιοιι οι! μοι Τιοάοιι οοο οσοσι,

οοοσοάσ ιοάοο!ι οοιιιισ ιο οο !οοοοάο άο επι νιάει άο 8οο!ιι

.!οιοι. Ρι·οο!οι·οα οιοριαάισιοο θσΙοι·ίιαιισο σιάοιιι ιιιοσιο·ίι οισ

σιοοίοιοισ οι οιιοοιαοί!οπι οα!οοιιια!οοι; Μπι απο ο” @οποιο

οίσο οοοσσο ρισοραιοιο!σι “οι σωσει: ιο|οι·ια ουσι€ίο οι!10=

ι·ιοσ |οι·οσ!ιο, .Μισο σισσίιιο .πιο οσαινι!ιοιζο οποιοι /οισ!ισιιιοικ,

οι σοι·ιιζι οροι·ιοοαισι ιοτάι!ιιιο, οσοιοσο ιασ!ισσι οιοτιοοοι Μισο

ροι·οοοιιιίο, οι ίσιο και μασ! Μοτο οί!ποιι πιο οσοοι οοιι+

σοσάιΙο ισοποιοιιοιιάο, Ισπάουι οαΙσοι·ι ι·οροισο οοποί!ιο, Μο!

οι! οοισιιιιι ΙΜ (ισοιιοισιι, οι ηπσΙίι οι Μοοιιασι, οσο οπο»

ιοιο αριιοο!ιαισι·, άορισσα!ιιο οοι οποιο Μισο ριοοι!ισ.ι, οι

!σοι·ιιοιο, οι :οοι οσοσοσίιο άιοοσιοιιιη οι .Με απο ρι·οοιιιικ

ο ρι·οοοοσιι ίι!ιοιαπι οπου, οσοι! οσοι οσάιο.οοι Βοαισο δοσι

οπο, οιιιοι··ιο·οι·άιο οποιοι οποιοι οοο, ίσοι! οσοι ποσοι σο

σιιο οι! ρισσάίσοι, ασιιοσο υοσιοισ οο.οοι οι! 4ιιοσοαιο, ρισκ

σερί! Πισω αοσωωω, αοοἰρίοσοοαο ραΜΜ, Ιιοιιοάιιι:ιΣι, σο

[ι·οοίι, οι άοάί! ί!!ί, ο! ροι·ίιοσ οοισοάσπιιι!. Εφ στο @ίσοι

(ι) οσοοιο οιοοοιι οππι άι άοοιισ.ισσο οι ιοοοο ιιοι!ο 81οιιο ισοο.

άι $οι·άοδιοσ σοι Ρ. Βιοι·Βιο Λιοο , οοιιιιοιοι 8σιάο οο! οποιο ΧΥΠ ,

οσο !ισοοο ροτ ιιιο!ο: 8ιω·οοοοοο ροσει·ιιΙω οι: Ισ Μα ο ποσο ιιι:

5αι·άοΐια, ο ποιωοι θι·οοοΙοοιοσ ι!ο 8απΙοοιι ( να!. Τομ , οικω.

Μου. Με 8αι·άι Μπι, πιο μα; πιο. -
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Ποιο ιίοοι·οιιιο ιιοι ίιιοοιι: ο οιοποιἰἰοιο οιίοοτιο, οι Μπι Μάιου

ουι·ιίο.ο οι οιιιο ι·οποίοίο ορροτοοι·οοι. νίιιοπο οοιοοι .σε οπο

οι” οι ιποι·ιικ Βοοιἰ ίιιιοιιοιι οοοο οο!υοιιιιο, Μι: οι οί!

ἰοοι διιο!!οοοοπι απο ιοι·ι·ίο οι οί!υκ , οοι·υιο οι οοοοο!!ίο,

@απο οιονο!!οοιίιοπι, οι @οο, οοιοοοοιιο οοἱ οποοι·οοοτοο οοιπ

.Με !ίιο ροοοιι!οτοοι,· οοιιιοα: υπο οιιιο ιιοπιίοο διοιοοικι.ιι

οοιιι!ίι δ'οποιο θι:οιιιιιο οιΙΙοοι διοιίοι·ι οιιιπ οπιιιιοικ οιικ

ροι·ιίιιοιιιιίο, οι ιίοΙοοοοιι οί οοιιιοοι οοοιιι ροτιίοιιοοι οι ραπ

οιοτιοοι οιιοια οπο, οοι-οοοοιιο .ιοι οιιοοικοοι·οο οοοι οπο με·

οιιιοι·ι··οι. Οικια οοιι οα ιιιιι·αΒιιια ι:!ιι ιοΒιι Βοικ οι $αιιιιι

ιοτοι α οικου Με Τι·οοιιοτι ρτο ιιιιι!!ι ιιοι!ιι αι! 5αιιιιι @κι

ετα νι!!α ιιο Βιιο!!ι οιιιιι οαιιιιι οι ροτιιιιιι!α α οικοα νι!!α,

οι ιοοα ιιιιι!!οτι Βοιια Βιιιιορο!!α ιιπ ι!οιιιι οα νι!!α ι!ο Βι

ιιιιοι·ι, οι οιιοιαο νι!!αο αιιοιιοι!!αο ανοι·οι ιιι ραοι οιι ριοοο

ιιαιιιι ιιο Βαι·ιιατια ιια!ια οοιιιιιιι·ιι !ιιιι 8αιιιιι @κι ιοιιοιιιιιι!!ι

ιοι·ιιιιιιιο αι! οιι οα!ιιι ι!ο οα νι!!α ι!ο Βιιο!!ι, ιιοι οι οιι

ιιιοιιιαιιια ιιο !ιαοιι Βαιι ιιο ιοι·ι·α!!ια ιιο οαιιιια ιιο οιΡαοατιο

οι ιοιιοι οα Βια ιιο ιοΒιι ικοα αιοοιι οι·ι·ιιι οιιἱ ια!αιιια!ια

ιιιιιιαιια ικα, οι ιοιιοι οιι οι·τιιι αιι οα!ιιιιοοοιι ιιοτοιιιι αι!

ιιιιτα,ι,ιι ιιοοοοι·ιαιιιι οι ιιοτοιιιι α οιι !ιι·ιιιιοιι ι!οοοιι ιιιιι!οοιιι,

ιιατοιιιια α ριοοιιια ιιο Ιιοιο, οι ιοιιαι οα οοι·τα ι!ο οιι οιι

ι!οο!ιι, ιιιιρ!αοοαιιιιιι!ιι αιι ραιι!ι ι!ο ιιιο!α, ι!οιοιιιι α οι·τιιιια

ι!ο ιιοιιιιι Ροι!ι·ιι, οι ιιιιιιραι οι·τιιι ι!οτοιιιι οι! οιι ιιιαοοιοιιτ

ι!ο απο Ματια, οι ο!οιιιριι οι! οιι ιιαιι ιι'αοιια οα!οα, οι

ιοιιιι ιαι!ιι κοιι οτιιιι ια!αι ι!α!ια !ιαιι ι!ο οοιιι ιιιιοιια!!ιι

οαοοα ι ιιοοα ακου !ιαιι, ιιιιιιραι ι!ιι!ια Βιιο!!ι οι! Βιιιιιι,

οι ι!αιια κι ιιι οο!!αι ιι·οιοοοιι . . . . . ι!οιοιιιι αιι οα οο

τοιια ρατοιιιιιι αιι Βιιιιιι . . . . . . . . . . . .. α Νιιιαοι ι!ο

!ικοο!ιιι, οι !οιιαι ιιι οα Βια ιιοι ιιαι!ι αι! Βοι·ι·α . . . . . .

Παοοαι·ι, οι ιιιιρ!αοοαι ι!!α α οιι·ογιια Βιιιι, οι οα!αι οι . . . ,

1Ιιιιιιιιιι ιιοι·οιιιι αι! !ιαιιιιι ιιο $οιιι, οι οα!αι ιιιι!ιι οιι ι!ιι

ιιιιιιι ι!οι·οιιιι αιι οοιιοαο ι!ο 8οιιι, οι οοιιιρ!ιι αιι ιιαιι ι!ο

ριοοοιιιι , ιιιιροιιοαι οα ιοι·ι·α 5α!ιιι ιιοι ιογ ιιοιιι ιιιοι (ιιοπ

ιιιιιι α . . . .. αι! $αιιιιι οπο, οποιο οοιι οιι Βα!ιιι ι!ο οα

ιιι!!α ι!ο Βιιο!!ι, ιιοι οιιιιιι αραι ρι·ογ 8αιιιιι ιοτ8ι οαιιιιι

αιιι ιιιιι·αι·ι οιι ιιιιιιιι!ιι, οιιἱ ιιοιι αραι !ιιαο, ιιιιι ιιιοι ιιοι

ριιοιι ιιιογ αι!οοοοι· ιιι ι!οιιιιιιιο . . . . . . ιιι ρτο ικα ροι·

οοιια ιιο οιι ιιιιιιιιιιι οιιιοοαγι·ι!!ιι, ιιι ιιιιιιι ιιιαι·ι!!ιι οικιιι

!ιοιιι ιιιιι!!ι και ι!αιιιι αι! 5αιιιιι ιοι·οι ιιι νιι!α οιια, οι οοο

!ιι!ιι ιιι·ιιιο ρτο ιιοιιοτι ι!ο Βοικ, οι ρτο ιιοι κι οπο ρα

ιι·οιιιι ιιι οικιιι ιιιιιιιιιιι, οι ιιι οαιοι·ιι, οι ρτο ο'ατιιιιια ιιο

οιι ι!οιιιιιι ραιιτο ιιιιιι ου !ι!αι·ο!ιοοιι ι!ο Μαοοα ιιιι·ιιι 8α!ιιοι

ι!ο Ι.αοοιιο, οι ιιο οα ι!οιια κακα ιιιια Ποιιικοα Αιια!αοια,

οι ρτο αι1ιαιιοια ι!ο ιιοιιο Τι·οοιιοι·ι οιι ριοοο!ιιι ιιιιιι ιιο Βιιο!!ι,

οι ιιι·ιιιιι οι! $αιιιιι κο οιι οα!ιιι . . . . .. οιιἱ οι οοΒαι

ι!αιια Βιιιιιι·ιι ιιο $ιιιιιιιο ι!οι·οιιιι αιι οιι οιιι·ο ι!ο ι“οι·ιιιι ιιο

ιιιοιιιατιιι, οι οα!αι ι!οιοιιιι αοατοιιο ιιο οαο ιοοοιιιο . . . . .

ρτο Βια ιιοι·οιιιι αι! οιι ιιιιι!ιιιιιοιιιιι ιιο Πιραοο οαοαιια, οι

οα!αι ι!οι·οιιιι αοοιι ιιο οα Βοιιιια ι!ο ι·ιιοι, οι νοιιιι ι!οτοιιιι

αι! Βατιιογ . . . . . . .ιοι·οι ι!ο οιι ιιαδιιο!!ο !ιτιο οιιἱ ιιοοιι

ιιι ιοττα οαιιι!ιι ιοι·ιιιοιιααι οικιιι οα!ιιι 8αιιιιι ιοι·ιιι οιιιι οοο

ιιιαιοι·α!ιο, οι ι`οΒιι οι αι·ιιοτι οιιιι!ιι!ιαιιιι ιιιοιιι, οι οα!αι ιιο

"πιο αι! !ιιιιιιοιιιι ιιο οιι!ιιι ριιιιιιο,'οι οοιι ιιοτοιιιι αι! οιι

ιιι·ιιιιοιιιι ιιο πιο ιιο ρα!ιοιιι, οι οα!αι ιιοι·οιιιι οι! οιι ρ!αιιιι

ιιο ιιο οιι Βιι!ριο, οι οιι!αι ιιοτοιιιι αιι ρατιιιι ι!ο ιοιοοιι,

οι οοοαι οιι οιιτιιι ιιο οιιιιιιιι ι!οοο!!α, οι οο.!αι οιι οι·τιιι

ιιοοοα οοα ιικοιι ιιο ιοιιιαιια !οιιδα, οι !οιιιιι οα νια ιιο

ιιιοοτιο ιιο ροι·ι·ιι ιιιιιιιι οιι οπιιο ι!ο οοι·ικ ιιο !ιιιιιιιι ιιο

τοιιιι οι! Βιι!ιικ ιιιιοι οαιιικ, οι οοιι αιι οιι οιιιιι ι!ο Ιιοοιι

ιιιιι!οπια, οι οαιαι οιι οι·ι·ιιι ιΙο ιιιαιιιιαι·α ιιοτοιιιι ιι κοκ ιιο

8οι·ιταιια, οι οα!αι ιιοτοιιι α οποια ιιιο!α οι ιοι·ι·αι ι!οτοιιιι

αι! οιι Βιιιιιτιι ιιο ΒιιιιΒιο ι!α ιιιιι!ιοι ιιιιροιιοαι οιιἱ οιιιι!ι

αραι ρτογ 5αιιιιι @οι ιιιιαιιιιι αιια ι!ιιται·ι οιι ιιιιιιιιιιι ιοι . .

.. οιαιιιο οιιἱ ιι ιιι·ιιιιι αι! Βαιιιιι ιοι·ιιι ιιο Βιιο!!ι, οι ιιο

ιοιιι οαιιιιι ιιαι·ι·αι κια οαι·ια ι!οιιιι τιοιι οιι αι·ο!ιιριοοοριι

ιιιιιι ι!ο ρ!ιιοιιιιι, οι !).ιιιι !ιιαι·ιαιιι οιι ριοοοιιιι ιιιιιι ιιο Ζιι!οιο

οι . . . . .........!αοιι... ιιιιιι 6ο οιι ιιιοιιιιι!”αιιιια

οιιι!α οι Ποιιιιιια ι!ο Ζοι·ι ιιο θιοιιοιιι, οι .!οιιαιιιιι ιιο 5οι·ι·α

ι!ο!ιιι!α οι Ποιιιιιια . . . . . . . ιιοοιιιιιοοιιο Βαι·ιοοιιι ι!ο 8οι·ι·α

ραοοαοι, οι Ποιιιιι!α ιιο 8οι·ι·α ιιο Ρι·αγ!ιο Μαγαιιι ιιο Ζοι·ι

Οτ!αιιι!ο αιιιιο Βοιιιιιιι, οι ιιιοατιιαιιοιιιο ιιι!ιιιο ιιιιοοιιιοοιιιιο

ιιοοιιιιο ιιιιιιιιο ιιι ιιιοιιοο _ιιιιιιι αιιοιιιιιι ιιιι!!ο οοο οιι (ιιι

ι·αι!οι·ια ιιο Παιιιριιιαιιιι αιι ιιιαιιιι ποια . . . . . . . . !ιαιιοι·ι,

οι οιιἱ Ιαοι ι!οιι Πιο, αραι αιιαι!ιοιιια ιια!ια Ραιοι·, οι ιι!!ιιι,

οι Βιιιιιιιι $αιιιιι, ι!α!ια :ιιι Αριοο, οι ιιι: Εναιιιιο!ιοιαο, ιια!ια

. . . . . . . . οπιιο 8οιιιοι·οο, ιιαιια ιιιιινιιι ραιι·οο οαιιοιοο,

οι οοιιοιιι οαιιιιιοιιι οιιιιι ιιιι!α ριοιιιιοτο ιιι ιιιιοτιιο ιοιο

τιοτι. ιοιοοιι.

ΧΧΧ|

Η οι`οιἰἱοο Τιιοοοοοιιιο ι!ο !!ιια!ι οοο ιο οοο οιοο!ιο Βι:ιιαοι:ιιιι

ιιι !.αοοιι ιι!ίο!ιιοι·ο ο οοο/οπιιο οοο ιι!οιιο:ίοπο οίοι [οπο

οι: Βιιιιιιοο Ριιιτιιο ο!!ο ο!ιίοοο οι δ. Πιοιιιιιο οι 5'ιιοΙΙι ,

ι!ο!!ο οοο!ο ι! οοοοοοο Τι·οοοιι!οι·ιο οοοο ιἰοιο οιιια·ίοι·οιοοιο

ο ρι·οοο ιοοιιοιοοίοιό ο! οιιιιιιοο Βιιιιοοιιο ποιοι οοι·οιια

Ποιο οι @οικω ι!α οι ιοοιιιο πο! υί!Ιοοοίο οί οιιια·ιο,

ι·ιοοοοοιιοπο οιιιιιι!ι ό! οοι·ι·ίοροπιιοοιο @Μοτο (οαι·ια ιιοι

!αι!α) οι οοοοοοοίοοο, ο οι ορρτοοοοίοοο Π).

(1) 8ο οι νο!οοοο ρι·οοιαι·ο ιιιιιοι·α καθ α!!ο αιιιιι:!ιο οι·οιιαο!ιο

οαι·ιιο, ιο ιιιια!ι ι!αιιιιο α Βιιιιιιιιο·ι·ι·.ι οι Ι.ιιοοπ κο ιιιαι·ιιι, Ριιι·ιαο,

Ριιιιοοιιιι ο Βιιιιοο1οιι, ο Τοιιι:ιιιι·οιιιο, οαι·οιι!ιο ιιιιοοι'ιιιιιιιιο (ιοι·ιο

ιιι ια! ιιοιιιο πο! ι·οοιιο οαο!ιαι·ιιαιιοι οο!ιιι, οιιο οοιιι'οι·ιιιο οοπ ια ρτο

οοιιιο ι:αιιπ !α ιιιιιια:.ιοιιο ι'αιια ι!α! ειιιι!ιοο Ριιι·ι·ιιο α!!α οιιιοοα ιιι

8. 0ιιιιιιιιο ιιι Βιιο!!ι. Μα ιιι ιιιιοοιο οικο ια σοκ ιιο!!α απο οαι·ο!ι!ιο

ονιι!οιιιοιιιοιιιο οποια, οοιιιο οι·ι·αιο οαι·οιι!ιοι·ο ιιοι ραι·ι ιο α!ιι·ο οοο

ιιαιο ιιοι και ο 1219 ιιρροοιο ιιι ιιιρ!οιιιι 19.0 ΧΧΧ!! " ο Νο :και °°,

οιιο ι·ιροι·ιιαιιιο ιιοι αρρι·οοοο, αρραι·ιοιιοιιιι αι ιιιοιιοοιιιιι Βιιιιιιιιο·ι··ι·ι

ο Τοιιοιιιτοιιιο, Μαιο ιιι ιιοιιι αιιιιι Βιιιιιιιιιιτ·ι·ι οι Μαιο ι·οοιιανα

ιιιιιιιιιιιαιαιιιοιιιο ιιι Παο!ιαι·ι οο! οοο ιιιαι·ιιο Ριιι.ιοοιιιι ο Βιιιιιοοιιιι

οι Αι·ιιοι·οα , οοιιιο οι ι·αοοοο!ιο ιιοι ιιιοιιιιιιιοιιιι ιοιοι·ιοι ιιιι!ιοιιιι ριιι

οοιιο ιιο!!α ρι·οοοιιιο ποια. Ε !ο οιοοοο οποιο ιιι οοο ιιοντοιι!ιοοι οιι

οοι·οο ιιι α!ιτο οιιιι·ι: ιιο!!α ιιιοιιοοιπια Βοιιοιιοιια ο ιιι Τοι·οοι!οι·ιο ,

ο!ι'οοιοιοναιιο ιιο!!'Αι·οιιινιο Αι·οινοοοονιιο ιιι ι:αΒιιατι , α!ιο ιιιια!ι αο

οοιιιια ι! Μια πιο! ουσ κι” Π. Μ· πιο: 8οι·ιιιιιι, ο οοο οοιιο ιιι

μου ραι·ιο τιροι·ιαιο ιιοι! Ρ. Α!οο ιιο!!ο ρι·οοιιαιο οιιο $ιοι·ιο πιοο. οι

8ατιιοοιια, οροοια!ιιιοιιιο ι·ιο!ιο πο, οιιο ροι·ιαιιο ια ιιαια ιιοι οι κατω,

ο 24 αρι·ι!ο 19ι7, ο 8 ιιιαοΒιο 1918, ιιο!!ο ιιι;ια!ι οι και: - Ιιιιιιοι

'Τοιιι:οτοιιι ου (Μακ απο ΜΜΜ :πιο @απο Βιιιιιι·α οιι Ι.οι:οοπ. -

Ρο: ιιιιαιιιο οοιιιιιι·ι ιιιιρι·ο!ια!ιι!ο ι! ιι·ιρ!ιοο ιιιαιι·ιιιιοιιιο οι Βιιιοοιιιιττα

ιιο!ια ιιοιιοιοιιια αοοο!ιιι.α ιιι ιιοοιιιιιοιιιι, οιιο οοικιαιιιιο ιο οοο ιιι·ιιιιο

κοπο σου Ριιι·ι·ιιο, οι;!ι ο ροι·ιι ιιιι ριιιιιο αοοιιι αι·ιιιιο οι! οοοιιι·ο

ιιο!!α οιοι·ια οαι·ιια ι! ι!οιιιιιι·ο οοπ οοι·1οιια, οο ι! Τοιιι:ιιιι·οιιιο, οιιἱ

αρριιι·ιοιιοοιιο ιιιιοοιο ο ε!ι α!ιι·ι ιιιρ!οιιιι οοντα οιιαιι , οια οιιιι.ο ιιιι

οοοοιιιιο πιαι·ιιο οι Βιιιιιιοιπτι, οννοι·ο ιιιιιι οιοοοα ροι·οοιια οο! οπο

ιιι·ιιιιο ιιιαι·ιιο ΡΑιιΛο0ΝΕ ο Βιιιιοοιια, ι! ιιιια!ο οπιιο ικαιο οο! ρτο

ρι·ιο αιιο!ιο !'αιιι·ο ιιοιιιο ιιι Τοιιι:ιιιιτοιιιο, ροι·ιιιιο ι!α α!οιιιιι ιιιιιιιιοι

οιιοι αιιιοοοοοοι·ι. Ι! Μαιιιιο (8·ι·οιι. οι Βιιιιιιιιοιοι, Τοπι.ΙΙ. ραι;.805

306-30°7-308) αιιιιι·οοοιο ιιιιοοι'ιι!ιιιιια οριιιιοιιο,ο ιιοι μονο ια οοοιιιιιιιιιο,

ιιοιαιιιιο ροι· α!ιι·ο ο!ιο α οκ ο'ιιιιιιιοοναιιο ιο ι·αοιοιιι αιιιιοιιο ι!α

ιιιιο!!'ι!!ιιοιι·ο ιοιοι·ιοο, ιιιιο!ιο α!ιι·ι αι·ο!ιοο!οοι οαι·ιιι ιιοπ οραι·,οοοοοι·ο

ιιιαοοιοι· !ιιοο οορι·α ιιιιοοιο ιιιιι·ιοαιο ροι·ιοιιο σοκ οιοι·ια οι 5αι·ι!οΒιια

ινο‹ι. Τοι.α, Πάικο. Μ" ιιοι 5οπΙι ιΙΙοοιι·ί,νο!. Ι. με. 195. ιιοι. (ι),

ι|ο!.ΙΙ. ρα8:159, ο ιιοΙ. ΙΙΙ. μη. 961). Οια, ι·ινοοιιιιιιο α ριιι ιιιιαιιιι·ο

οοαιιιο ιιιιοοια πιαιοι·ια, ιι·ονιιιιιιο αιιιι ιιιιιο ιιιιο ιιιιι!οο!ιιι, ιο ιιιια!ι οικια

ιιοι·ο!ι!ιοι·ο ια ιι!οιιιιια ιιο!!α ροι·οοιια οι Ριιιιιοοιιι: ο Βιιιιοοιιιι σου ιιιιο!!ο

ιιι Τοιιοιιι·ι·οιιιο. Ι.α ρι·ιιιια οι οι ρι·οοοιιια ιιι ιιιιοοια οιοοοα ι:ιιιι·.ι, ιιι

οιιἱ οιιιαι·αιιιοιιιο οι και», ο!ιο ι! Βιιιιιιοο Β.ιαιοοινιι οοο Ια οσα πιοο!ιο

ανοα αιιιοι·ιοι·οιοιιιο ι·ιοοιιοοοιιιιο οοπ ρι·ονο ιοοιιιιιοιιιιι!ι ια νοι·ιια

ιιο!!α ι!οιιαιιοιιο !”αιια ιια! Βιιιιιιοο Ριιιτιιο, ο ο!ιο ροι·οιο ιιο ανοα ορο

απο α Τι·οοοιιοι·ιο νοοοονο οι Βιιο!Ιι ι! οοπιοροιιιιοιιιο ιιιρ!οιιια @απο

οιι!Ιοοιι). Βιοο ιιιοιιιι ιο οιοοοο νοοοοι·ο: οι Ιιοικιιιιιιο Πιο.: οικου
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πωπω 8οιιοιιι Ισιοι .οι ποππο οιιο , ιππο πο πιπιι πιοι!ιοι ο.ι.ιιι ποππο

πιο Ιοιοι Βιιιιιεσιιι, οι ιιι οι οποιοι πιο οι ποπιιιπο, οι πιιππι [ο

οιιοπι οποιο ποπιιιπο, πιο. , οπο οποι!σ οπο εοοπο, ιοιοιινπ οι ιοειι

πιοεοοιοιι ποι νοεοπνπ, οπ οεοιοιιιοιι πο Βιιιιεσιιιιι πιο νοιιιιι πο!

ίοιισ, πεειο πιο πποοιιπιιο ποι πιοπιοο Ριιι·ιιιπ. πο! οπο ει ποποοο

ονιποοιοιοοπιο, ππο Β.ιπιεπιιιι πιοπιοο, οι οπι ιι νοεοπνσ οι 5ποιιι

ποι!ονο ιιι ιοιοπο πιο ποεεοισ, οιο οπο ποιεπιιο πινοιεο πο 'ιππικ

·ισιιιπ, οπο πιοπιοι·ονιι ο οποιοιιιιονο οι πιοεοιιιο ιο ποιιοοισοο πιο

ποειιιιο. πο εοοσππο οιιιιωιοι ιπ ι·ιιισνσ οοπο οιιοσειοπιο , οιιο ποι

ππο Τοπι:ιιιισιιιι, οπιοοοεεσιι οι Ρ.ιπιιεσιιιι πο! ιςιοπιοοισ οοοιιοιι

ιππο, ιι εοπσπππ εσιιοιιιπ πι οι οσιοο οπιοιοονοει ποιο ΜΔιιιιιιπ ,

οποιο ιιεοιιο πο οοοιιισ πιπιπιοι, οπο ιιπσιιοιιιιοσ πιο εσπιο Γιο

οοοιιι ποι εοοπιπ Χι! Ποπ. εσπι. Βιπι. ο Εοιιο ποι 8οοσισ ιιι. Ν.ι ΙΙΙ'.

Π”. νο. ο οποιο. ποπ. 178-1'79-181 ο 901); ιοο οοιι ιπ πιοπιοιπ ιιοπιι

ειοεειι πιπισιοι , ποι οποπ οι ιιοιοο: Τσιιοιιιισιι, ποι πιοπιιπ ποπιιιπο

πιΔιιιΔιοοε πιιππι: Τσιιοοι·ισιι πι: Ι.οοσιιο, πιο οι 1ιιιιιιιιιοε: Τοπ

ι:οι·ισιι πο Ι.οοσπσ, οοι ριοπιισ ιισιιιιιιο Μειιιιιιιοε οσοσι·: Ιοπιοο

'ιπιποο·ιπιιι πο θοποιε , οοι 1ιι.ιιιιιιιιπε οσοοι. 0ιο, επ ΡοιιΔ80Νιι π ΒΑ·

Μεσοι: ονοεεο ιοπιοιπ, σ οσπιιιοπισ οοοεισ εοπ ποιο ιιπιοο οπιι'ιιιιιπ

οι Τπιιοοι·ισιιισ, εοιοπιο πο1οιοιο οπο ισ ονοεεο οποοιιιιοισ ιιι οποι

οπο εοσ οιιο (ποι οπο ποιπ οπο ει πο ιιοοοιο νοιοιιο ) , οσιοο ιοοο

οπποοιπ ιι οι ιπι οπιοοοεεσιο οιοοιι” π Τπιιπιιι·ι·πιιισ Π; ιοοισ πιο

οπο οποι ποσνπ οπιοο ισ ονιοππο οεεοπιπ ποι ιο εσιο ιοπισιιο οι

οεεοιο πινοπιοισ πιοπιοο οι Οοιιιιοιι ιιι νιιιιι πο! εππ ιιιοιιιιοσοισ

οσο Βοοιιιιιι·ι·ιε οι 1ιιοεεο, ιο οποιο ποι ιοιι οοπο πιοεο ποιο ιι οσ

ιιιιπιοο οι Ι.οοσπ , οιι'οιο οοοιιπ πι εοσ ιιιοιιισ, ο ποιο πιοοειιο οι

ιπιο ιοποοοιο ιιι Αιποιοο. 8ο ο πιο ει οποιοιιιιο ι'οοιπιιιιι πιο οο

ιιοπο οιοοοοιιο εοιπο, ο ι'οπιπιιιιι ποι ιπιο, οπο ιο ονοο οσιιεο!ιοιο

οοι ιπιο πιιοιοο!ι (Οσιιποοιιο.ι), ο ποιιο οεπιιοι1οιιιοπιο οι οιι εοοοοππ

ιοοιιισ οι Βιιιιιιιιιι·ιιο, ποι ποιοο Τσιιοιιι·ισιιιο , ει ονιοοπο ιοσιιι

οιοοιι ιοπιινι ποι ποπι1οιο, οπο ι! Τσιιοιιι·ιπιιιπ (ιιι), ο ΡοιιΔ50Νιι σ

Β.ιιιιεσιιο, ποι οποπ ποιιιοιοσ, ιπεεοισ ππο εσιο ο ιοοποειιοο ποιεσιιο.

πιο επ οιοοσ ππο ποιεποο πινοιεο , πσιπο οποιο ει πσιιοπποισ οσο

οιιιοιο επιιπ ιο ειοεεο ποιο πο! 1915, 191ιι, 191'|, 1918 ο 1919 εσνιο

ιιιοιιιο ππο οιοι·ιιι πινοιει πι Βιιιιιιοι-:ι›·ι.ι, Τσιιοιιιιοπισ οιπο ο Ρε

π.ιεσιιιιι ιιιιποισοοπο πιεσειιο ιιιοιιοιο, οπο ι'πιιιιοσ οιιο οπο ει οπ

ιισεοο,ιιιοιιπι!ο ο ι3πειιο!ιιιπ ι πιοιπποεο οι ιιοεεο, πιοπιοο οι Οοοιιιιιι,

ο ποπιο οι Βιιοιοοο·ι·ι·ε, ο ποι 3 εο1ιοιοπιο 1911 (νοπ. εσπι. Ν.° ΧΕΝ.

ποπ. 819). Βιιοιιοιι·ι·ιο , πππσ ιο πι ιπι ιοπιιο , οπο οοοοππο νοισει

οιιιιοοοιο οοι 19ι8, ο 1914 , οοπο ιι οσνοι·οσ πο! πιππιοοισ οοοιιοιι

ιππο. Εεεο ειοεεο ισ οοοοιιο ιο οιιο επο ιοιιοιο πιιοι1ο ποι 1917 ο

Ροπο 0ιιπιισ ιιι (νοπ. ιπιι. Ν.° ΧΙΟ”. ποπ. 399), ποιιο οποιο ιοο

οποιο ιι·ο ιο οιιιο οοεο, οποιο πσπσ ιο ιιισιιο πι ποιιο εοπ ποπιο

ισοεο ειοιο οιοιιο εσιοπιιοιοοπιο ποι πιοισ ο ποι πσππιπ οιοπιοο.ιοο οι

Βοιιιιοιι, ο οποιο οσο ιιισιισ πσπσ ει ιπεεο επσεοιο ο Ρ.ιπιεσιιιι, ιιοιισ

οι Ριοιισ ιοοπισ οι Αιπσιοο, οι! ονοεεο πιοειοιπ οεειοιοο οι εοσ επσεσ

ι'σιοοιιοιπ πσνοιπ οιιο οπιοεο ποπιιιπο ιιι ποιοι ποπ' οιοινοεοσνσ οο

ειιοιιιοπσ. 0ποει' οιιο οι ποιοποιο ποιιο ιο πιο πο! 18 ιιπνοιοπιο

1915, οσιοο οι ιιοονο ποι ποιοιπππ ποιο ποιιο οειειοιιιι ιιοιι'Αιππινισ

πι οπο οπιοεο Βοιοοιιο ππππ!ιοοισ ποι Μπιοιοιι, ποι οποιο οιιο

πο!. 118 ει Ιοππο : Ησιιιοπιιιιο Ροιοιεεπο πιοι·οΙιισ·ιιιο Μαο.ιοο οι οποιο

Κοιοι·ιπιιιι, οι Βι;ιοιιοιοιιιι @σε οπιιι, ρι·οοιιιιιιιο Ερι.ιοππσ Κοπι

ιιοιοο, ι·οοιπιοιιιι πια, οι ποπιιιπο Ιπιισοοπιιι Ρομπ: , οι 5οποιοο Βο

ιποποο Βοοιοοιπο. .ποππο ιιι ιπιο 8οοιιιοΙιοο (ιπιεο οοειο!ισ πι 8οπι'ιπιο),

ιιι ποιοιισ £ρι.ιιοορι ΚοΙοιιιοιιι, οποσ Βοιιιιπι οπο”, οιιοιισ ποοιιιισ

ΙιτοΙοιιποο ποοοπιπιιο, οπιιι ποιιο ρΙοιπποο πιοιι οιοοιι. (ι1οιοισι. πιο.

Πο!. οπο. που. 'ιπιο. Ή. Βιεεοιι. Ι.ΧΧι. ποι. π). 19ο!ιο ειοεεο !οιιοιο

Βιιιπιειιπ·ιιο ποιιο οι εοπ ιιιοιιισ Ριπιεσιιιι οπιπο νινοοιο ιιι οοοιι'οποπ

1917; ειοοπο, ο ποιιιιο πο! 1915 ιπιο οι 1917 ο ιιορπεειπιιο οιιιι

ποιιιιοιο οιι οιιιπ. ιισιι οσοπεοιοιιισ οιιιι πσοοιοοιιιι οπο ιοποιοπσ ιι

οσιπσ οι ΡΔιιοεπιιπ πο! 1918 , ι919, ο ποοιι οππι εοπποπιι. ο ποιο

οοιιο, οπ' οοιι οιο πιο ιιισιιπ πο! 3 πιοοιοπιο 1994, ποιοπο πο! πι

πισιιιο οι οοοειο ποιο ποππιιοοιπ ποι ιιιοιοισιι (Αιιιιο.!ιοι.'Ι'πιο.Υι.

Βιεεοιι. ιιοιι , οπι.°7-8. - να!. ιπιι. Ν.° κιν. ποπ. 388),οσιιιοοοιιιο

ι'οιισ ιιοπνπ πι πιοοεπισ ο οι νιιεεοιιοποιο πιοειοισ οιιο οπιοεο ιισ

οιοοιι πο Βιιιιιιοιιι·ιι οι Μαιο, οσειοι οπιοποι·ιεοο πιο νοππνο, ο εσιο

ειΒιιπιο ποοιι ειοιι οοιιιιοιιιοπι. πο! ιιποοι ποιο ιιεπιιο οπιοιοιοοπιο,

οπο ποι 18 ιιπνοιιιπιο 1915 ποι ισ ιοοοπ ιιιισ οι 8 πιοοιιιπιο 1994

Τπποιει·ιπιιιπ ιιι ποπ ποπ οεεοιο ειοισ ιιιοιιισ οι Βιιοιιοιιιιο. ο ιπι

πιο , πππ ποιοιιπσει πιιο οπσοιιιι ιπιπισιιιι επνιο οιιοιι ποι 1918, 1917,

1918 ο 1919 οπιιεοινοιι ιιοι!'Αιοπινισ Διοινοεοπνιιο οι Ποοιιοιι, ποιοπο

οποοσιποοιι οππ ιο οοιιοπο οισοοοπο εοιπο οποεπιιιιιο πο! ποιο , ιι

οποιο πεπ οι ιπσ!ιο οιιιιιο ποιιο επο ιιοιιοιιπιιι , ο οιιο ποι οποπε

ι πιπισιοι ιοοποειιοι, ι'πιιιοο νιο , οπο ι·ιιποιιοππο ο εοισειιοιο !'οο

οοπποιο πιιιιοπι1ιι ιειπιιοο, εοιοππο οποιοι πι οπο, οπο νι ο οιιπιο

ποιιο οπο, ποι ποοεο 1"πιεο ποοιι οπιοοποοει οπο ιονοισοσ ιο οσπιο

ποιοι οιιι σιιπιποιι. Αιοιοοεεπ οποει'οιισιο, ο εοπππεισ οπο ιι ιιοιι

οιιι οιιοιποιι ισεεοισ οι (πιο πσειοιισιο οι 3 πιοοιιιπιο 1994, εποιι

ιοππο οποι πιιιιοπι1ιι, ο ππιιοπποισ ποπιεειιοπ οσποι!ιοιει Ριιιοεπιιιι,

ο Τοιιοιιιισιιισ, οοοιισ οποιο πιιιοπ, ο οοοειπ οποιο εοοσιιπσ ιποιιισ

οι Βιιιιιιοιι·ιιι. ο οποειο οπο εοιοπιιοο οσποπιοιιοιιι , οπο οοι ιοο

οιοιοσ; πο νσειιοιοπ ιοειειοινι ποννοοιοποισ, ιοεοιοππσ οπο ιπι οιοϊ

πιιι, ο οποιοπο ισιιπιιοιο εοσποιιο οι ππσνι πσοοιοοιιιι ιο οποιοι

ιιιιιισ, ο ιο πιειι·οοποπσ.

_ο---Μ.πΜ-. .

(·1945, 80 εοιιοοιιιιο ).

Βο!!'Αιοιιινισ Αιοινοεοσνιιο πι Οοοιιοιι (1).

Εφ .ιποι Τι·ο,οοπσιι πο ιιοοιι οπιο ποππο Βοιιοπιοιο πο

ι.οοσπ ιππιιοιο ιπιο ποιι ποιοπιοπο πο ποππο ι)οο ποιο

ειοιιπο ποιιο πο Κοιοιιε οεεοιιιο!ιο ο ποππο Τισποπσιι επ

πιεοσπο οιιο πο Βοοιιι οπ ιοΒιιιει ποιιο ιιιοσ ποιιι. οι

οοοΤιοοσποιι ποι ιεεο ιπιο (ι) ο ποπ πιεσοππ πο 8ποιιι

ποιο ιοποοπσ οεεσιιοιο ποιιο επ ποππο ιπιο ιποι 'Ιπποσ

πσιι πο Πποιι, οι ποιιο εο ποππο οιιο ποππο Βοποπιοιο

πο ι.οοσο ιιι ιπι ιο ο·.ιειιοιι ποππο ποπ ποιοοε οποπε οι

ποππο ιοπιιιιιι σοιιο ποι ποοι ιιι ιοΒιι Με Ριιιιιιπ πο Ριο

πιιππι (δ) οπ 8οπ πιο πο 8οοιιι επ ποππο οιιο πιο ε'οοιιοο

επο οι ο 1ιιιοε εποε οοιιιιι επ οοπιο ποποοι ιπ 8οιισιπι

οι ιο (ιοειοπιο εοιποε, οι οπιιιιιοε οι πιπιοε, οι ιοιιοε, οι

εοιιπε οι οοποε, οι σπιπιο οοπιπ ει ιιοποοι. Απ ρπειιε

οοεεοε οπιιιοε πσιοπε ιιι ιππι ποιο επιι ποεεο οοοιποιο ιιι

ιοποιοι ο ποππο (ιοπιιοι προοπ πιο ποποοι πιπιιιπο ο ποππο

Βοιιεσπο πο 5οιιο πο (ιοποποιο; οι ιιοποπποε πιο οπειοε

πσιοοε ποπ ποιοι επ ποππο οιιο ιο ιιοιι πιπιι ιοοιιιοι οεεο

ποππο ιπιο .ιπιοι Βοιιεσπι , οι οπ επ ποππο ιπιο εο ιππ

ιιοιο ιι πιιππι ιοΒιιππι οοιιο ππιιοπο πισιιοε εοποπππ ιπ

οσ ιπι·οπ πιο οπ που ποιοι επ πππππ ιπιο. Ειοοοσο

οι ιοιππι ιεεπε ειοπιπε πο οοειο ποποιο ιιοιιιιοπι πιιππι

ποιιποπι οσιοοπιι ιιιοε ιιοποοι 50ο .ιοιπι οπειοε πσιοπε. οι

οπο ποιπειοπι ιιοιπε πιοισι·οιιε ο ποππο Μοιιοπι ι)οισιι

οιιοππο, οι ο ποιιοπ .ιοιιι .ο 8οιιο ποιοπο, οι ο ποππο

$οιιοιο πο Πποιι οοιισοιο ο›, οι ο ποοιιπ Τπιπιοι πο Βιιιιι,

οι ο Μοιιοπι Ποισιι πο Οιτσιιοεπε, ιιι ιπιοιππι οτι ποποοιιπ

πο Βοο οπ1οποιοι ιο εο ιιιιιο πο @ποιιο απ οσιοπο πο

διο 2!!ιοιι (ιι πο οπειοε οιιιιιοε ποπιοε ποιοι Ρεοπο ι!ιοε

ιιοποοι ποποε εοπι!π ιο Ριοιπιπιιο οπ ποπ Ισιοι πο 8ποι!ι

(1) Διιοπο οποεισ πιπ!οιοο ο ιιππιιοισ ποι!'.4ιιισ ποιιο οιιοιο επο

8ισιιο ιιιεε. οι 8οιποοιιο. Ιιοοοοιοιοοπιο ιπ ποππιιοπ ισ 8ιιιιισ, 0ιιο

πιο)ιιο 8οι·πο , πω. Π. ποπ. οι.

(9) Τοπ; οππιονιοιοιο πι ιιιιοοιιοοιπιο.

(3) Ρι.οιιιιεπε ο ιιοιοο οι ιοσεο, οσιπο ει ιιοονο πο οποιιισ ει.πιοο

πιο επιισ ιπ οποειο οοιιο ιοοποειιοο, - οπο ι ιοειι οιοο ιοιιι οσιοπο

ι·ιιο ποι νοεοπνσ 'ι'ιποσππιισ οιιο πιοεοιιιο ποι πιππιοο Βοιιεσπο

οο!ιο οσι·σιιο πο ιπι ιοποιο ποιιο πιο οι @οποιο οιιοοπσ οιοιοισ ,

οπο ιι @οποιο Ριιι·ιιισ ονοο ππιιοισ ιο ππο ποεεο, ποιιο οποπ ο ποιιο

ποι πιοεοπιο πσοπιιιοοισ, ποι ι'οοιιοπ ιιοιι, ο ποι οοοιιιι οι οπο ιιο!ιο,

ο 8. ιιισιοιπ οι 8ποιιι, ιι·συοοποοι ιιι Ρι.πιιιιισε ( πιο οποιο.: πιιππι:

ιιοιοο.: ποιοι Ριιιιιιο ιιοιι ποποοι ποππο οποιοι οι Ρι.οοιιοπε οπ :οποιο

Ισιοι πο .οιοοιι πισω' ποππο οπο, οι πο βιο: οποσ). Β ισιιιο ποππο

ιι !οσοσ (ιπιο , οοεο σ οοε1οιισ) οι Ρι.οιιιιιπε οιο οοοιισ ποι!'σιπι

οοιιο ιοειποοιο ποι πιιιπιοο Ριιιιιιο, οσειπι ει οπιοιιιονο .Μπι Ροοιιπ

πο Ριιιιιιιιιιιο.

(4) Οσιι·ποιο. 8οιοπιο οπο ισεεο οιι εσπιοπσιοσ οι 8ο!ιοισ πο

Πποιι; ο οιοπσ οσει ποιο, οιιο 0ιΙοιιπο ο Βοιοπο ισεεοιπ εσπιοιισιοι

οι Μοιιοπσ ιιοισιι, ο οι 0ισνοπιιι 5οι·ιο, οποιο Ιιο.ι.ιοπι οι Βοιιεσιιο

.ο 8οιιο, Ζοι·ιοριο πι Ρσιοισ πο Ζσιι, ο Πο ποιο οι Οσιοιιο πο

8οιιο, ιιοσιποιι ποιιο οοοιιιο οι ιοεο ιιοι πιοεοιιιο οιιο.

(ο) Οσιοπο .ο 8οιι ιι!ιοΙι; σεειο Οσισπο πι δ. οποιο, ιοιιο1ο πιο

οοι εισιιισ 90 οι εοιιοιππιο, 1'οε1ινπ ιο οσιιιιοοπισιοιιποο οι οπο!

οποιο οι·οοπεο!σ. πο οποπε οιιιιισ ππο εποοιο οι οο.αισιο πιοπιιιιιιι,

οπο ιπι οοιιοπι ιοεπιι 8οιπι ιοιιονοοσ ιιι οοιιι ποιοιιοιοοιι ιοιοπι

ποι!'οοοσ, οιισιοπο νιειιονοπο ι ιπσΒιιι εσοιοοιιι οιιο ισισ πιοιιεπιιιποο,

ο ποιιο οποπ ει ιοιιπονο Βιοειιιιο οι επππιιι οσει ποι οινιιο , οποιο

πο! οιιιιιιοοιο. Ωπιοιοονοπει οσιππο , ποιοπο ι ιιιοπιοι εοπονοοσ ιπ

οιιο, σ ποππο οεειειονοοσ ιο οποοπο, ειιοποιο ποιιο εσνιοοιιιι πο!

ιοποισ, οοι πιοπιποιο. @οποιο οιιιο ιοειιιπιισπο ιιιιισπιο ιπ 8οιποοπο

οιιο πιιιοο οιοοιι ποι εοοσισ ΧΙΙ, ο εοιοπιο οεεοιπο ειοιπ πιιιιιπ οπ

ισιο ιι 1'οιοσεσ 0σιιιιιιιισ ιι οι Τσιιοε (νοπ. εππι. ιιιι>ι.πιιι ο (ιιοιι:

πιο. ει-:οοι.0 Χι!. οοιι.Ν.° Ι.Χ.πο8.918.ιισι. (4)). Ρο ποι ιιοειοεο ιισιι

ιπιπιο πιο ιοοσιοιι πο! @οιοοιι ποοιι 81οιοιι πο!ι'οοιιοο ιοποπιι!ιοο

οι 8οεεοιι, ο οπιιιπι πο! Ωσπιοο (Οποτε οι: πποο) ποιιο πιο” Βιοπ

ιισιο οι Λιπσιοο.
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ρω ε`ρριιριι ορο, οι 6ο ιι!ιρε ιιρρο. Ε! ρροοο οοιιροε!ιιει!

!ιοτιι!ιιι!ι !ιρ!!ο.τριιι ιιιιρι!ι ορειρ οιιτ1.ει, οι ο!!ιτιιιιιτριι! ιιιι!!ειε

ορειρε ιιιιι!ιιιε ιιοριριι ι!ο $οροτ!ι! οι ι!ο Βιιοιιιιιιο. οριο οιιιιιιο.

οριι1ρ οι ροτ1οιιιι οι! ριιε1ι!!τιο !ιι ειρι!ι ειρροι ρο εορ .!οτοι

ερ ιιοιιιιιι ριιρ οριι1ρ ιι0ι ι!ρι·ιιτι ερ ιιιρρι!ρ. Ε!. ιιι οι ιρ

τιιτρι1ί ορε1ρο !ι!ιοτρε !ιι!!:ιε !ιο!ιορι ω” οικω: οοιρρο

.Ιριοι Ροιιτρ οι! Βορ .!οτει 1`ρι!ι 1οειιιιιοιιιρ ι!οιιρρ Μρι·ιιιρι

ερ ριεοο!ιρ ότι Ζρ!!ιιο ($ρ!ο!ιιο), οι ιιορρρ Βοι·ιοοιιι ι!ο $οι·ι·ρ

ρο.τεαοί , οι ι!οιιιιρ !ιρι·οιιρ οι: Ζοτι Ζιιτταριτ. ΒΕ ορο! ιο

ειιριοριρρ Βιιτιοοιιι ιιο 8οτιο. ραο.ιορί, οι (!οιριτιο τ!ο $οττο

ασ Μια, οι Μρτιοιιι 6ο Ζοτιι οι·ίορείο. Ε! ω! ιοοιιι οιιειο

σειρα ειιιρο !)ιιι Με”. ιι Μ!. οο1ρ!ιτ. !ιει!ιοιιι!οει!!ει .!ριοι

ο ιιιοιιιρ ειιο ερ. Πρτρι!οτιο (ιο Ποριριι!ορρ ρτο !οορ δει!

Βιι4!οτι. Ε! !ιι!!ρο1 ι!ονοτιοτο !ιο!ιορι ειιιιιι!ιοιιιρ ι!ρ!ιο Ρριοι·

. . . . . οι εστω !ιοι οριιι .Μάρ ρτοι!ι1οτο ιιι ιριοιρο ιιιιο

ιιοτι, ιιιιιοιι.

ΧΧΧ! '*.

δοποοιι:ίοιιο [τα ()οιιιιιιι Η οίοιίιοο οι Τοτι·ε.ε, ο Μιιιιοριιιιο,

ο ΜΑι11ΑΝ0 ειιο βοίίο ιία απο ρατίο, ο ι (οοσοο οι οο

οποιο οι θερουα ιίαίί'αίίτα. Ι ρτίοιι οι οίιίιίιροιιο οι οίωτατο

ία οίίίαείίιιαιπα οοιιοοο.ιε, ιίίραοατο ίο σοίίοίιο, οι ρι·οίοοοετο

ί δο·ιιουο.ιι ιιοίίο ίοτο Ιοτο, οι ροτοιοίίοτο οί οιοείο.οιοιι”, οΙιο

αίιίτιαιιο είαίιίίοιοοΙο πο! τροπο ίατι·ιίαιιο ε ίσιο Ε”οιι.ιοίί ραι

· 2ίοοίαι·ί ρα· οιιιιίιοατο ο ροοίοορίατο ιιοίίο ίοτο πο, εαίοο

Με τι ίτα!!ί οι οαι·οίιοπο ίτα δαπίι ο θει1ουοεί, πεί οπο!

απο οοιιοοσοταπιιο ιίοίία Μαιο τι Βιρι!ιοο οοο ιίοίίί οοιιιιοίί,

οι ροτιιιοίίοι·ο ιιιοίίτο ία ίιίιοτα οι!ταιίοαο Μ! .ιιαίο, οι ιιοιι

αοοοοίιστο ι Ποιοι, σου. Ε' ε ροοοικίί οι οίιοίιοαοο α ποιοι:

ιίοί (ίοιιιιοπο οι ρι·οίοοοοι·ίί, οι ροτιποίίστο ίοι·ο ίιίιοι·ο ωρι

τιιοτοιο, ο οι ιιοιι [οτ ροοο σο' Πρωί .φορα ο ίσιο οοιι.τερεο,

οοο. οσο.

(πιο, . . . . . ..τη

ιιοιι Σκορ Ατο!ιινι οι @του οι Τοι·ιρο, οι». Απ., ρειο.103.ν.

!ιι ιιοιιιιρο !)οιιιιρι ειιιιοιι. Με Βοιωτοι Βοι ετιιιιοι !ρι!οιι

ιιιιτι1ρρρε οι Μοτιιιοιιριιρει ριιιοτ οι ιι!ιρε ροι ιιοιι οι οο

1οτοε !ι!ιορ ροε1τοε ρρει. ρτοιιιι1.1ιιιιρρ 1ι!ιι Αιιεει!ι!ο οριιτροο

!οιρι!ο οοιιιριιιο !ιιιιιρο τοοιριοιιιι ροιιιιρο ιρειρε οοριριιιο

οροι! ει ιιιοι!ο οιιιιιιιε οινοε !ιιιιρο οι οοιιιρρορρρι ο1οινι

!ι1ειιορι ιιιρρο ιρτει!ιιιιιρε ιιι οτιιιιιιι1ιορο οορειι!ριιι οοιιιριιιο

!ριιρο ορι ιιιοι!ο εριιι πιο! ρτο 1οιιιροτο ιιιοτιιιι οορ ρο!ο

ο1ει!ιε οοριρριε !ιιιιρο ορι ρτο 1οιιιροτο 1'ροτιι ιιοσ εριιο

ιιιιο!!οο!ο οροιι ρτοριοτορ ιιοιι οοοιιιιιρτ οινι!ριορι !ριιρο

!ιο!ιιιοτο. Η! ιιιορροι· ρτο !ι!ιτιο νιοιρ1ι ιιιι!ι!ιρει οιιροιιιιο

ιρρε ιρ ροεεο οοριρριε !ριιρο οροιιιοι!ριοι!ριιι !ορροιιεοε

οινοιι οιιροιιι!ριιι ιο! οιροιιι!ιιιοτιιιι 0ο ορο ροεεο οι οοι

!οοριιιι ιρι!ο ι!ρ!ιιιιιρε ορο ρω 1οριροτο ερροτ ιριιιιοιιι!ι

οινιρρι !ιιιιρο ιιιιρορι1ει ιροτι1οο!!ιοοιιι!ιι οροροιιοριιιορο ο

οοιιερ!ι!ιρε νο! ρο1οε1ο1ο οοιιιιιιιιο Ιορρο ορι ρτο ιοριροιο

!ροτιιι! ροτ 88 νο! ιιριιοιρρι ευρω ιροτι1 τοοριει!ει. Πρι

(1) Μ υτοοορ16 οοιινοιιιιορο ο ριιιι ιιρρονειιιοιιο ιιι ορο!!ιι, ορο

!ιι ε1οοεο Ποιοι” Η ειναι ιιι11ο οο'11οιιονοει πο! 1191 (πρ. ιιορτ.

ΙΜ". ιι (Μινι. πι. 8ροοιο ΧΙΙ. Ν." ΟΧΧΧν!') ;!ιι οριι!ο ι!ονοει ροτ ριι11ο

οορτοπο οεροτο τιιιιιονο1ρ οοιιι οριιιοιιοιιιιιο. Πο ιιο1ρ1ο !'ριιρο 1916'

ροτο!ιο ιιο! Μοτο Ιατιιιιιι ιιο!!'οτ‹!ιιιο ι!ο!!ρ 1τρεοτιιιοιιο οιιι!ο εο!ιο

οιιοε1ρ όριο. Μο ιο ιιοιι ροοο ροι·ερειεο, οΙιο ι! τιιιρονιιιιιορ1ο οι οροε1ρ

οσιινοιπιοιιο @Με ειιιιι1ο !ροορ πο! 1918, ο "πιο ιιι1ιοοο ιιιο!ιιιιι1ο ει

οτοι!οτο, οΙιο ρω ροοριιοικο πο! 1911, ο 1919.

νοιεοε !ιοιιιιιιορ !ρριιο ο1‹!ο ιιιιιιιιοιρ !ο.ιιρο οι εροοιιι!ι1οτ

οριο1τι Βοριιιιοιι 6ο οοιοτο ροτροιιιε οι το!ιρε ριιιορο ιιιιιτι

ιοττιι οι ροοο ειιιιορ ο! ιιιιριι·αροε ερ!νο!:ιιριιιο οι ορειοι!ιοιιιιιιι

ροτ ιιοιι οι !ιοιιιιροε ιιοε1τοε οι ι!ο1οιιι1οιιιρε ιιι οπο ιοττο

ιιοοιτει ορριιι Μάιο !ιο!ιοιρρε οι ι!ο οοιοτο ιιοοριειοτιιιιρε

οοιιιτρ οιιιιιοε ροτοοιιιιο. Ιρ Με 1οττο ιιοειτο. οι ι!ιοιτιο!ρ

ορειιτι ιιοι!ιο !ιιιιιοιιιρε οι 6ο οο1οτο οοοιιιειοτιιιιρε οοε !ι

!ιοτο ριι ο1ιιοΒοοιιιτι ροτιιιιιιοριιιο ιιοο οοε ρ!!ο ιιοιοι1ρ νο!

οιιιιοιιοιιο ιιοιι ορροτιιιιροει1ιορο ιι!ιοριρο .τοι οτιινιι!ιιριρο νο!

οτεινειτι ιιιοιοιιιρε οορ ιιιοι!ο ιι!ιορο ροτιιιι11οιιιρο. Νρ!!ριιι

ι!ονοιρρι ιιιοιοριρο νο! ιιοιι !ροιοιιιρε οορ οορροι!οιιιριι οριρ

!ιοιιιιιιοε !ιιιιρο οι ι!ο ιιιο1ι·ιο!ρ Ιορρο οι ριοεοτ1ιρι οιιιι!ι·ι

Βοιιιιιιοιι !ι!ποιο ο! ιι!ιεορο ρ!!ο ιριροι!ιιιιοριο οριοτο ο1οιι

1ιει!ιοιο ροεειρ! 6ο 1οιο.1οιιιι πρεπει ο! ι!ιο!τιο!ρ οριιιιι !ιοι!ιο

!ιο!ιοιιιιιο οι ι!ο οοιοτο ροοριειοτιιρρε !ριιρο οι ιιι ι!ιο.ιτιο1ρ

!ειρρο ο! οι! Βοριιιιοιριρ ι!οιοτορι:!ριιι οριι!οριι! νο!ιιι1 ιιοιι

οοο ιι!ιοριι! οιιιοτο νο! νοιιε!οτο οοριι·ιι οοιριιι νο!ιιιιιο!οιιι

οοροιιιρο. Βιι!οιιι νοτο :ιο ιοτι·ει ροειτει οροιιι !ιοι!ιο !ιιι!ιο

ιιιρο οι ιιο οο1οι·ο ροοριοιοτιιιιρο !ιοριιιιι!ιρο !ιιιιρο οι ι!ο

ι!ιειτιο1ρ !ειρρο οι οιιο1τι Βοιιιιοοιι ιι!ιοορο ρ!!ρ ιιιιοι!ει νο!

ιιτιο1ρ οιι1τρ!ιοτο οοιιοοι!οιιιρο οιοοριο ι!ο ιρι!ιοει!ρ !ρττιιιιρο.

!!οιιι ρτοιιιι1ιιιιιιιε 1ι!ιι οιιο‹! οι ριιτ1.οιρ Ατ!ιοτοο ορο ιρι1

Προριε 6ο !ιοοεο οοροριι·οτο οι !ιο!ιοτο ρο1οτιιιιρε ρτο ριιτιο

ιρετι ι!ριιιιιιρε ιιιιιιριιιιιιι οοριιιιιι !ριιρο !ι!ιτειο οοιι1ριιι. Ε!

ο ρω ιρι!ιιι!ιιιο ορι ι!ο !ειρρτι οι! ιιοειτρρι οοινιοιριιι ιιιιιιιε

ιτο!ει!ιριι1 1ο!ριιι $ρτι!ιροειρι νο! ει!ιοροι! ιρι!ιοει!ριιι δριάιιιοο

οοιιοριειοτιιρρο ιιο!ιιιιιρε νο! ρω ιροιοιιιρε οιιιοιιι οοιιιριιι

ιιιοι!ιο!ριοιιι ιο1ιρε “πιο οοοιιιειιο νο! οιιρορορο 1'ειο1τιο ειιι

ιρεο οοιιιριιο ιο ιρειε ιιιι!ι1ιιιρο. !!οιιι ρι·οιιιιιιιιιιρε οροι!

ιιρ!!ριιι !ιοιιριιι ειρρι! ιιοε οι ιιι ιιοιι ποιο ροο1το οροιιι

!ιο‹ιιο !ιο!ιοιιιρε οι ι!ο οο1οι·ο ο.οοριοιοι·ιιιιρε οιιρε ιι!ιοροι!

!ονειτο νο! !ιονοι·ο ροτιιιιιιοιιιρε ι!οροο ιιονοο ι!!ο ορο ι!ο

!ιιρρο ιιο!ρ!οτιιι1 ιιιι!ιιοε ροειτοε ορ!!ιοιορο !ιοιιρε ιιο!ιροτιρι

οι! οροι! !ιο!ιορι!ριιι οροιιι οι οορει!ιριιι ιιοε!τριιι ο!!ιοειοι1.οι

1τι!ιροιρρε ιιοιι ειιιιο ιρ1ο!!οριο οροι! Βιιτι!ι ιιοτο ι!ο!ιοιιιι1

ότι το!ιρε οριο ιιι ρονι!ιρο ιρειε ι!ο!ριιε ρτο ορο!ι!ιο1 οοιι

1οροτιο 1ορ!ριρ οριιιι1ριιι ‹!οι!οιι! !ορροιιοιε οι ρορ ρ!ρε.

Ριεριιιο οροορο οι ρρινοτειρ ιιιιιιιιοιο !ριιρορειε οινιιιιιιε

οροε !ιοι!ιο ροοο! νο! ι!ο οο1οτο !ιοιιοιιιι ιιρ!!ριιι τοοορ1ιι

ορ!ριιι ι!ει!ιιιιιρε νο! ιιοιι Γροιοιιιρει οοο ιιιιιι!ο ιι!ιορο οοιι

εοιιιιοιιιρε ιιοιι οοο ιιι Ιοτο 1οττο. ιιοειτο οριιιιι !ιοι!ιο ιιο

!ιοιιιρε οι ι!ο οοιοτο ειοοριριοτιριρε νοιιιτο ροορο οοσοο

οιιτιο ρ!ιορο. ερεοιροτο νο! ιρι!ο οκιτρ!ιοτο ροτ εο νο! ρ!ιοριιιιι

ροτεορριιι ρ!!ειιοιιρε οοροοι!οιιιρε οι ιιρ!!ειιιι ριιοοιιι οοο ρορ

οριιιιι ρορ οοροοιι!ιορι ιιιοιοριρε οριο Ριορριε οορ οοιιιρ

ιιι1ειιο ρ!ιοριι ρου ροτροιιιι οριο !ιοιιιιιιοε !ριιρο οι ι!ο ιιι

ε1τιο1ρ !ρρρο οι “πιο ιροοτριιι ροτ ροε ιιι ιρορ ροιιιιιι1ρτ

οι ρροι!ιοοιι!ρτ οι ιιι ορ οεεο το!ροτιιι1. οι νοτο ιιι ιρειι

οοεο τοορορνοτιρι, ιιι!ιι!οριιιιρε οιι οιιι οιιι οοιιιοριριρε οι

ρωιιιιειιιιρο ειιο το!ιοτο οιιι51οιι1ιρ ιροοιιορεεο ροτιιι!ιιιιιρε

ο1εοι·νοι·ι ιιιοιοιιιρο. Ποροοριριρο ειοριο!οιιι οροιι !ιοριιροε

!ειιιιιο ο1ι!ο ι!ιο1τιοιρ !ιιιιρο ιιι οπο. 1οττρ ιιοειι·ιι ορειρι

Ιιει!ιοιιιιιε οι ε!ο οοιοτο ροοριειοι·ιιιιρε οορορ!οο !ιο!ιοιιιι1 οι

88 ιρειο οι! ο.ρι!ιοιιι!ρε οι ι!ι!!ιιιιοιιι!ειε ωραιο οι !ι1οιι ορο ιρ1.οτ

οοε νοτιορ!ρτ. οι οι 1'οτιο ιιι1οτ!ορροιιοοε ο18ειι·οοο οι ο

οοιινοτεο οροειιο νοτιοτο1ρτ ιιοιι ροιιιοοριιι οοιιερ!οε ιρει

οροε1ιοιιορι ιροειρι οι !ι!οιιι ειρι!ιτο ι!ο!ιοιιιι1 ο1ι!ι!ιιιιιτο. οι

οοιι1ιροοιι! οροι! ο!ιοριε !ιιιιροιιειε νο! ι!ο ιιιετιιο!ρ !ιιιιρο

ιιι Με 1οτιο ιιοε1.ι·ρ οι ι!ιε!ι·ιο!ρ οριιιιι !ιοι!ιο !ιο!ιοιιιρε οι.

ι!ο οο1οτο οοοριειοτιιιιρε 1οειιιιρε νο! ιιιιοε1.οιρ-ε ι!οοοι!ει1
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οπ!π!ο !!οπο !ρε!πε οπο ρο!ο!!!ππε !πνο!!!!ο !!π!!ο!ο νο!

πππο!!ε !οππο!!ε!ππ! οο!!επ!π!!! πο οο!ππ!!! !!!!ο!·ο!·! ο! οοο

ε!ο!!ο!! !οο!ο!!!πε νο! ω!!! !”οο!ο!ππε εοοππππ!!! νο!ππ!ο!ο!π

πο!”π!!ο!! ποε !π!!ο!π!!!οπ!πε. δ! νο!ο ποπ!!οο!π!!! !!οεεπε

Μο!!! ποε οπ !οε !!!ε!πε !οοπρο!ο!!ποε !!οπο !!πο οπο!!! ο!

οοπε!!!ππ! ποε!!π!π !!!οε!ο!!!!ππε ο! ππο !οοπρο!ο!! ρο!ο!!!!!!

ο!ποπ! οπ!πε !πο!!! !”οο!οπ!πε !π !π!οο!!!π! !!!!ο!ο!! πο!!ο!οπ!ο

!!!εο !!ππο!ο οο!πππ!ε Ιοππο π! π!ο!ππ! οε!. Ηο!!!!ποε οπο

ππο ποε!!οε οοποππε πποπ !!π!!ο!!! τοεεο!!! !π οο!!!!!ο!οππ!ε

το!!πε !οπποπε!ππ! οι!! !!! !ο!!πε επ!ε νοπποππ!ε ο!!οπο!οππε

!οο!οπ! νο! οο!!!ροποο!. Ρ!οπ!ο!ο νο!ο πο!!οπ! !π!οπ!ο!!!ο

!!!π!ο!! πο ππ!!!!!πο !!! !!π!!!!!πο ο!!!!!ε πο! επ!!!οπ!ο!ππ! !π

π!οο!!! ο! ο!πε Η!!οε !!ο!!οπ!οε ο!! οππ!ε !μιο!ο!ποο!π! επο!!!

ο! οο!π!!! ο!ο!!!ο!!!εοοροε ο! ορ!εοοροε ο!!!!ιο !!!!ο!οε οο

!·ππ! ε! !ο!!!ο!! ο οο!!επ!!!!πε νο! ο ρο!οε!ο!ο οοπ!π!!!ε Ιοππο

πο! !!!ο !ο!προ!ο !”πο!!π! πιο!!! !·ο!!π!ε!!ππ!. ›

!π πο!π!πο Βο!!!!!!! οπ!οπ. Νοε Ποπεπ!οε οοπ!ππ!ε !ο!!πο

Ρ!!!!!ρρπε Επ!!!!!οοπε Βο!!!!ππππε πο νο!!ο 8νπ!οπ πο !!π!

!!ο!ο Ρ!·οο!νο! Απ!!ο Ππ!!!ο!π!ι!ε οπο!!! Βρ!!!π!ο ο! !οπ!!ο!!

ο!!πε πο !π!οο πιο οο!!!ππ! !οπι!ο ο! !!οπ!!!!ο !με!πε οο!!!π!!!ε

πο !!οπορ!οο!!ο οποοπο ο! οπο!ο!!!ο!ο οοπε!!!ο!ο!ι!π! πο

ε!!ο!π!π !!!ο!!!!!!!!!!πε !!!!! Ο!!ο!!ο Βρ!ππ!ο πππο!ο οο!!!!!ο

!ππ!ο!ε !π!!!!οπ! ο! ο!πε !!!!! Μο!·!π8!!οπ! ευρο! !!οο οππ

ε!!!π!ο !οο!ρ!οπ!! !!οπ!!πο !ρεο!π!!! οο οο!ο!ο!π!!! !!!!ο!ι!!!!

επο!π!π πποπ οοε πο οο!ο!·ο !!ο!!ο!!!π!!!ε ο! !οο!ρ!οιππε !π

ο!νοε ο!! οοπε!!ο!ππ!πο!π !!οπο!π!!! ο!ν!ππ! !ο!π ρ!ο!ο!!!ο!π!π

οποπ! ρ!οεοπ!!π!!!. Ππ!νο!εοε !!ο!π!ποε εποε ο! (ο οο!π!!!

π!ε!!!ο!π πο οο!ο!ο ρο!εο!!!ε ο! !·ο!!πε π!!!!!πο !!!!!!·! ο! !ο!!ο

ο! οππο εοποε ο! ποπ!!οΒοε εο!νο!!!π!πε ο! οπε!οπ!ο!!!πε

πο! ποε ο! !!οπ!!ποε !οππο ο! πο π!ε!!!ο!π Ιο!!πο οποπ

ω!!! !!ο!!ο! νο! πο οο!ο!ο !!ο!!ο!!!! οοπ!!ο ο!π!!οε ρο!εοποε.

Με ππο!!πο ο! ονο!ο μοβ!!! !ππ!ο!ε ο! Π!!ο!ππ! ο!πε π!!!

οπο ο! !π Ιοπο!! ο! ο!πε π!ε!!!ο!π πο! ποε ο! !!ο!!!!!!οε

πω!!! π!ε!!!ο!πε εο!νπ!!! !!ο!!ο!!!!!!πε πο! οπ!π!ο ο! εοοπ!ι!!!!

!π !οππο ο! !!! π!ε!!!ο!π !οπι!ο οποπ !!οπ!ο πο!!ο! νο! πο

οο!ο!ο !!ο!!ο!!!!. Πο!!!!ποε !!!οίο!! !ππ!ο!ε !π!!!!οπ! ο! !!!!ο!!!π!

ο!πε !!!!ο!ο π!! ο! ποοοο!ο!! ρι·ο!!!!!!οπ!πε οοο οοε π!!ο

ποο!!ο νο! ο!!οο!!οπο εοπ επρο!!!!!ροε!!!οπο ο!!οπ!!!ε νο! ο!π

νο!!!π!πε νο! Β!ονο!·! !!!ο!ο!πι!ε εοπ ω!!! ο!!!!πο πο!!ο!!

!ο!!!πε εο!ν!ε !οπ!ο!! !οο!οι!!!!πε ν!οοοο!!!!!ππ! ο!οπο οο

!!ο!!ο ε! Μ!!! !!!!!! !!ο!!!!ποε ει!! εο!οι!! !ο!!πο!!! !!!!!!ο!οπ!

νο! ποΓο!!οπ!. Νπ!!π!!! πονο!π!!! !οο!ο!!!πε νο! Πο!! !”οο!ο!!!πε

εοπ οοποοπο!!!πε ππ!π !!ο!π!!!οε ρ!οίο!! πω! !π!!!!οπ! ο!

!!!!ο!!!!!! ο!πε !!!!ο!ο ο! ο!!εοπο π!!ο !!προπ!!πο!!!ο οπ!ο!·ο ο!

ο!!!ο!!ο!ο.ροεε!!!! πο !οππο ο! ο!πε π!ε!!!ο!π, οποπ !!οπ!ο

!!ο!!ο! ο! α!! οο!ο!ο !!ο!!ο!!!! οπ !ο!!ο!!! !!!!!! π!ο!! !ππ!ο!ε

ο! !!!!ο!π!π ο!πε πο!ο!οπππ!!! !!π!ποι!!π νο!!π! οοο οοε ο!!

ππ!π ο!!!ο!ο νο! νοππο!ο οο!!!!ο οο!π!π νο!π!!!ο!ο!!! ποπο

!!!πε. Πο!!! ρ!οπ!!!!!!ππε !!ποπ ηπο!!οπε ρ!·ο!ο!ι!ε !ππο!! νο!

!!ππο!πε ο!πε ο! !!!!ο!π!!! επο!π!!! !!!!!!!οε νο! Βο!!!οε ο!!

πο!“οπε!ο!!ο!π !ο!!ο επο ο! !οο!!ρο!ο!!ο!!ο!π !!!!πε οικω! Ρ!

εο!!! ο! ο!!ε!π!ο!ππ! ποπ !!ο!! ο! ο!! Ρ!εοποε πο Βο!π!ποο

το!!!ονοπποε νο!πο!!! !!οπε!!ο!ο!ο ποε !ρε!ε !!!!!!!!!!πε ο!

8οπ!!!!πο!ππ!π ε!ο!ο!!π! !π !οππο ο! πο!!!πο πε!!πο οι! !ο!

!·ο!π !!!ο!!! π!!! ποεοοππο!!!!! !π Βο!π!!!οο!π ροεεο!έ!ππ! ο!

ο!ροπεοε ν!ο!πε πο!! ο ρ!ορ!!ο Γοο!οπ!πε. Πο!!!!!!οε !οππο

ο! πο.π!ε!!!ο!π !οππο οπο! !!οΒοο!οο!ο!!!!!πε επ!ε ππο !!ο

!ποπ !π $ο!·π!ποο!!! ποοοεεο!!ο ν!ποο!!!π! οι!οπποοπιποπο

ο! οποο!οπεοπ!!!ππο νο!πο!!!!! οι! !ο!!ο!!! νο! !ο!!!!ε !!!οΓο!!

!ππ!ο!ε ο! !!!!ο!·ι!!!! ο!πε !!οο!!!ο! !!ο ο! ο!!εηπο !!!!ροπ!

π!ο!!!ο ο!!!!πο ρο!π!!!!ο!!!πε ο! οπο !! πο! !!!!!!!οε !!!π!ο!ε

ο! !!!!ο!π!!! ο!πε !!οπε!!·ο!ο!ο νο!πο!!π! πο!!!εοπ!!! !πο!!!!!

οο!!οο!πο!! ε! !!!!!!!οε !οιπο!! νο! μπε ο!!!!!ιο ε!!! οο!π!!!

εο!ν!ο!!!!!! !π!!ο πο!!πο!!! !!ο!!ε!!ο!ο!ο !!!!!!!ο !ρε!ε οοποο!

πο!!ο πο!!!π!πε οποιο!!! ο! ε!ππ!!!π! πω!!! ππο !!ποπ πο!

!!ο!!!!ποε Ιοππο ο! πο π!ε!!!ο!!! !ο!!πο π!! !!ο!!ο!!! νο! !ο!!οε

!ρεο!π!!! ποοο!!οο!ο ε!!! επ!!!ο!οπ!!οπ! πο!!ο!ο!!!!. Νπ!!ο!!! ρο

οοπ! !!οο !!οποπο!!! εοπ οοποο!π!οπ! !”οο!ο!!!πε οπ!π Ρ!εοπ!ε

νο! οο!!!ππ!!ο!ο ο!!!!πο εοπ !!ο!εο!!ο οι!!π !ο!!!π!ο!!!ε !ππο!!

!π!!!!οππε ο! ο!πε Π!!! ο! !!ο!π!!!οε ο! !ο!!ο οο!π!!! ρο!

ποε !π !ρεο !!οποπ!π! ο! ροο!!!οο!!!π! ε! !π οο οεεο νο

Ιπο!!π! ε! νο!ο !π οο οεεο !οοπεονο!!!!! !!!!!!!ο!!!!!!!ιε ο!! οπο

ο!ε οοπνο!!!π!πε ο! !!!οπ!!ε!!ππε επο !ο!!ο!ο ο!!!ε!οπ!!ο !π

οοποπεεο εο!νο!!!!!!πε ο! εο!νο!! !οο!ο!πι!ε. 8! οο!!!!!!πο!!!

ηποπ ο!!ππ!ε !!οπ!ο !!!ε!πε !ππ!ο!ε νο! !!!!ο!π!!! ο!πε !!! Ιο

!!πο νο! ο!πε πἱε!!!ο!π !!ποπ !!οπ!ο πο!!ο!!! ο! πο οο!ο!ο

!!ο!!ο!!!! !οε!ο!πε νο! !!!!οε!ο!πε ποοοπο! ο!!!π!ο !!οπο !ρε!πε

ππο ρο!ο!!!!!πε !πνοπ!!ο ππ!!ο!ο νο! !!ππο!!ε !ρε!πε νο! !!!

εο!ππ! !!!!ο!·ο!! ο! οο!!ε!ο!!ο!! Ιοο!ο!!!πε νο! !!!πο Γοο!οπ!πε

εοοο!!ππ!!! νο!ππ!ο!ο!!! πο!π!!ο!! οοο ο!!!ο! πο !ο!!πε πο!!!!!ο!!

ποε !π!!ο!!!!!!ο!ππε. δ! νο!ο !!ο!!!!·οο!π!π !!οεεπε Μο!!! ποε

ο!! !οε !ρε!πε !οοπρο!οπποε !!οπο!!πο οπο!!! ο! οοπε!!!π!!!

ποε!!π!!! !!!οε!ο!!!!!!!!ε ο! !!!!ο !οοπρο!ο!! ρο!ο!!!!! ο!ποπ! οπ!πε

!πο!!π! !”οο!ο!!!πε !π !!!!οο!π!!! !!!!ο!ο!! πο!!ο!οπ!ο !ρεο !!ππο!ο

!!!ε!πε νο! !ρεο!ππ! ε!οπ! επρ!·οπ!ο!ππ! οε!. Πο !ο!!!ο!!!ο!!ο

!!!!!πε !!!!ε πποε ορππ ποε !οοο!!!!! !!ο!!!!!!οε !ππ!ο!ε !π!

!!!ο!!! νο! Ι!!!ο!π!!! ο!πε ο!ε !οο!ο!!ο!!! !!!!!ο οποπ!οο!!!!ο.

οοπ!!!!ποε π!οε !!οπο ππο ε!πο !!οππο !`οο!ο!!!πε νο! πο!!

!”οο!ο!!!πε π!ε! πποπ!π!!! !πε!ο πο! !!!!ροπ!!!!οπ!ο ο!!! !!οο!!!!ο

οοποπο!·οπ!!ε οι!! πο! π!!ο!!οπο!π !οο!!!π!ο πο!ο!!! !ο!!!οπ

εο!!!. Πο!!!!!!οε Ιοππο ο! πο π!ε!!!ο!π !οππο οπο!!πο επ ο!!

ροπ!ο!!π!ἑ:!π!·ο!ποπ!ο οο8οπ!πε !!!!οπ ππ!!ο!!! !οεεοπ! !π ω!!!

ρο!ο!!π!ε !ο!!πε δο!πο!π!!! οι!! !π !ο!!πε επ!ε νοπποππ!ε

ο!!!!πο!οππε !”οο!ο!!! νο! οοπ!ροπο!!!. Εοπεπ!οε !!πο!!!!ο οο!!!!!

!!!ε !οππο νο! ρο!οε!ο!οε ποε! ποε !π!!ο!π!οε ἰπ!οπ!ο!!!ο

οοεο!!!πε !!ποπ ρ!οπ!ο!ο ε!ο!!! ο! ποε !ο!!οπ!π! ο!!οππο!ο ο!

ο!!εο!νο!ο ο! !!π!!ο!οππε οο!!!!ονο!!!!ο !οποο!!!!!!, ο! πποπ

ο!!οε οσε! εο νοπ!π!οε !ππο !π!οπ!οπ!ο οο!!!ρο!!ο!!! ο! !ρε!

ο!!οε ο! ε!!! πο! !ο!!!ρο!!ε εποοοεε!ο!!ο!!! πεηπο !!! ροφο

!ππ!!! ππο!!!π!π !!!!!! π!ο!πε !ππο!! ο! Π!!! ο!πε π!!!ονο!!π!.

!)ο ππ!!!πε νο!ο !π ππ!ποπο οππ!ε !οπονο!!!!π!π! !π!οπ!ο!!!ο

!!π!πε οο!!νο!!!!ο!!!ε πι!!! πο! οοπεπ!οε εοπ ρο!οε!ο!οε οο

!πππ!ε !ο!!πο ου! ρ!ο !οπ!ρο!ο πιοπο! πποπ! πο! οο!ππ!

οοπε!!!ο!ο!οε ο! πο! ο!π!!οοπ!π !π ρπ!!!!οο οοπ!!οπο οππο!

οπ!π!ο!π οορο!! ε! !ο!!!οπ ο !ι!π!οο νο! ο !!!!!ε ο!πε Μο!!!

!οππ!ε!!π!!!.

!!!!ο Απ!! Ρ!οοοπ!!!!πε !!ο!ο!!πε οπο!! ρο!ο!!! ρ!·οεο!!!!!π!!!

ο!!οπ!ρ!π!!! !!οπεο!!ρε! ο! ο!!ο!πρ!!!!οον! ο!! οπ!οπ!!ο!ε ρο

!!!!ο!ε !π οοπο!π οο!!ο εο!!ρ!!ε ππο!!πε ε!!;!!!!ε ρ!π!!!!!ο!ε

!!οπποπ!!!!πε ε!!!!!!ο!!ε !π ππο ππο!π!!! ο!!!εοορ! νπ!οοο ο!!

ππ!!!!!!οο επρο!!πε πο!!ο!!! !ποππ ε!!!πο!!!!ε ο! !π !ονο π!

ν!πο!!ο!π! !!!!!π!!! !οπο!!!!ε ο! ο!ο!!! !π !ποπ!ο !ρε!ι!ε ε!ο!!!!

!!!!'!ο !π!ο!·!ο!ο!!!.ο!!οπ!π!π !!!ο!ο !ο!οε ν!πο!!οο! !οπποπε!ε

Α!ο!!!ορ!εοορπε ο!! ο!!ο νο!ο πο!!ο ο!πεποπ! ε!ο!!!! !!!!!!

Γο!!!!ο οπ!πεπο!π ο!ν!!ο!!ε !!! οπ!πε ο!!·οπ!!!εο!!ρ!!οπο ο!ο!

πω!! ο! !!!ο!ο !ο!οε εο!!!οο! !!!ν!!οε !οππο!!ε!ε. !!! ο!!ο!ο

νο!ο π!ο!ο!ππ! ε!ε!!!ο!π!!! ο!ο!!! ο!!οπ!! ππο ο! !π ο!!!ο!!ο!!

ο!ο!!! οπ!οε !!ο!!!!!!!ε ο! !π !!!οπ!ο !!!!!ο ο!!οπ!ππ! !π!ο!!ο

το!!! οι!!! ίο!!!!ο οοπ!ο!ι!!!! ποε! ο! ο!!ε ο! !!! ο!!!ο!!ο!! ε!

!!!!!!!ο! ο!ο! ο;π!!!!!!ε !ο!π!ο ο!! ο!!ο!ο οπο!!πο πο!!ο ο!πεπο!!!
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οιι>ι.οιοι ο οιιιιι·ι.

ετττττττ οτοιιτ ετιιιττττοτ οττουττ οοο οτ το ιιιοτττο τροοτυιτι

οττουτοτυιιι οτιιιιτ ιιιιοοττ οτ το οιοιττο ουοουο τροτυο ετοττττ

οτοτ οτυιι οτ Μοτο τοτοο ττοιιιττο τοοιο οτουτ το οτε του οτ

τοτττ ιιττιττ οττττττο νετ ττοιιιρτο ρτοτοτ τοττο τττοτοιιι νοτ οι

τοτιοιο τττυτιιιο οοο ιιυιιοτυιο οτ τιοο οουοο οτιτοντοττοιιτο

νοτ ιιιοττοττο τοοτιιτο τττυτοο το τττοτειο το! τττοτοε το τττυτοο

ροτιουτοοιτο οιτ οοο οιιοιορτο οοττοτιοτοιιιτο τυοευ ετοιιιτιιτ

ροδοτοττ Ποιυοιοιιτο ττο ίτττοττττοτο Ιοιιυοοοτυιο ροτοετοττο οοο

οοττροτ ουτοιιττοοντ οτ τοιτοοἱ το ρυτιττοοιιι τ”οτιοοιο.

ΧΧΧττ*.

Βοποιτοττο οι βαστα-ιι, .τόοποτα οτί £'ορτίοιτ, ο οι οιυιιιοιι·το

δοο!ίω·ίταιιο, οοοίοιιιο α! οοττιιιοιτι.ι.ο .του |τοτίο (διτ

οτίοτιιιο Π) [ο αιιιρίο ττοποείοτιο ιτί οιοττο τοττο ο ροιτοτί

σ!!ο οτιτοοα ο α! οοοοουτπτο οτί οοπτ”Απτίοοο.ττί δοτοί.

(τω, 92 οιο88το).

Βοττ'Ατοτιτντο Ατοτνοοοονττο οι τΞτιεττοττ.

@ο Βοιιοτττοτο ττο τ.οοοιι Βοιιιιο. ιτο Μου σποτ Μ" »το

ΠοποιοοΙτιι (τ) ρτο τοτυιιτοττο ττο Βοιιυυ Που ιιοτοετοιιιτο

Ροττο στο (τοττοττο !οιο ουετο οιιττο ρτο τιοιιτ, ιιυτττοτ τοπ

ο ευ Βοοου ιοτυ $οιιτυ Αιιττοου ιτο τεοτο ιτο $υττττ, ττου

τττοτ ο τοοτο ιτο Γτιιοτου, ο ο τοοτο ττο .τοοοο, ο ο Ποτο

οτιο, ο τοοτο. Μοοοιιτο, ο τεοτο Μοτοττ, οοτ οοτ τιιτοτ οιιυιιο,

ο (τοττυ ττο Ροιιττ, οοτ ουιιτ ουετοο τεοτοο ‹το του Ροιιττ

τυοοτιτ, το οοτ τιιττοοτ οτυττυ ττο Ιοοτο ττο $οιιτυ Αυττοτ,ιυ,

οτ ειιιιτ ότι τοοτιτ ιτο οτι τττοετο, ττο Βοοτυ 8ροτοιτυ ττο Ροιιττ

του ο 88 τοττο τττοιο. ττυετοο Ιοι·τοο τιοοτ ττου οοο οτιυτιο

ττυτοτιτο, οτ ουο οιιυοο οοτοοε, οτ οοο οιουτο οουοο οοοτυ

ετ ορροττοιιτιιτ ορυεττ ουοτοε Ιοοτοο, ουτυ‹ττ τοιοτ ου Βοοιιυ

το Ρτοοοτιυ ιοἱυ ττο 8υτοτιτο Μοτοττυ Βοιιιττιιυ ου οοτ ΙΕ τιοτ

ο ρτοουτττ ο νοτυιιτοιτο οοο εοδυοιτυ τοουττ ττο οοο οτοτοο

οουοοο ιτο ευ Ρτοοοτιοιτυ οοο, οοτ ουοτ το τιοττο οοο ο τεου,

οτ τοτυ οοο Ρτεοοτιιιο, οοουτυο τιιιιιτ οοε.τττ ρυεττ τοου το ου

Ρτεοοτιοιτυ ττο 8υτοτιτο, τιοττοιιτ μιουυτττ οοο ιιοουττο τεεοτο,

τιοττοιιτ τοτττ τιιιοτ εττνο, ο τοτττ οτιἱτοτιοο, ο τιτοοοττ, ο τοτττ

ροτ υιιο οτοτο οουοο, οοτ τοττττ ο οτοτ ο Βοοτυ Αυττοου,

οτ ο ευ Ρτοοοτιοιτυ ττο 8υτοτιτο, οτ υου οττοτ ου εοττυ ιοτυ

ττο ίτοουο ιτο (τοιτττοτο τοτυ, το ιιοιι ετ εοι;οτ, ο οοΒοτοτ

ουοτυ οοττυ ττοτιο οοο ττοτοιιοτιιο, ο τοιιοτ ιτο Μοιιττ ττο 8οτυ,

το οοο ροττττ ουυο. ιτοτοτυ, οτ ττο τοοοτοο, οτ ιτοτοτυ ο

ττιτυττο ττο ιιιουυο, οτ τοοττ εο Μο ‹τοτοτο ο οτι τιυοο ττο

θειου ττοιιυο, οτ οεοἰτ ττοτοτυ οοεουυο ττο Κοτοττυ, οτ οοττοτ

ττοτοτυ ο τυο ιτο Μου, οτ τοοτοτ 5ο τυο ιτοτοτυ οοεοο Αιτο

τοο, οτ τοττοτει ττοτοτυ ο οοο Ποι·οιιοτυο, ότι ιιιιιττ ετ οο

οιτιιοοτ. ττυοτοο τοοτοο, οτ ουετυ Βοττυ υου ο ου Ποιιιιυ τοτυ

8ουτυ Αιιττοου ιτ`Ιοοτο ττο 5υτοτιτο ο τττερτττοττυ οοτ ιιο Η

ορροτ ροτ υου τιοτοτυτ ο του: τοοτἰ, οοο ρτο ου τοοιιυ, οτ

ιιοιι ρτορτοτ υιιο οττοι·ο ροτοοιιτ, οιιοορτυ οοτ οοεττττ ο το

τυοτοιττ ιτο ευ Βοιιιιυ ευ Ρτοοοτιυ υιτυ ττο 8υτοτιτο Μοτοττυ

Βοοιττιιυ, ο τοτττιιτττ ου οοτ τοτ ρτοουτττ, ο τε.ου, οτ ο οοο

οτοτυο Ρτοοοτιυο, οοτ οοτ οοοοττ ρυεττ τοου το ευ Ρτοοοτιοιτυ

ατο 8υτοτιτο, οτ οροοτ ττοττο ττο ρουτττ τττοτ οοεττυο ο. @του

(τ) @οι |ὶΙΙιι Μία Βοτι.ιιτοοΙτιι. @Μοτο ττοττο, οτιο ιιοιι ο του ποιοτ

τιιιτο , οτε Πτοι.ιιτωτο Π ιιιοτοτιοεο ιττ 1τΙειοεο, οινοτο στο Βιτιτοιιιτττο

στο ιιιοττττοοιιτο οοο Ροιιιοοιιιτ ο Β.ιιιιοοιιιτ τττ Αττιοτοιι , τ! φοτο,

ιτορο το ιτιοττο οι οοο τοοιττο, τοΒιιο τιοτ _οτιτάτστιτο οι τ1τιιιττοι·τ.

οοτ ετ οοοττοτ ουτο ευ τ3οιιου Ροιτττ ιοτυ θυτττοτοιυ Μοτ

ττυοετ, οτ υου τττοτ ο ου Βοοιιυ ιιιτυ Βοιιτυ Αυττοευ ιτο

τοοτο ττο 5υτοτιτο οιοιιτο οτ οοοτυ ορο ιτο ου 8οττιι ιοτυ,

οτ ιτο 8οιιιττοε ιτο Βοιιττυ ουιι οιιυτιο, οτ ουιι Ποιοι, οτ ουιι

τοτυο οοο οουοοε, οοοιιτυ ετ ορροττοοττιτ ορυοττ ουοτυ 8οττυ,

οτ το,οοτοτ ουοτυ Βοττυ ιτο Βοιιττιι ιτοτιο θιοιιιιο τττοτοττ, οτ

οτιτοτ οτ ουτυτυ ο εττττιυιυ, οτ ττοτοτυ ο Βου ττο Ρτοτιτ,

οτ τιιτι·οτ ο ουτυι·υ Βοττυ, οτ τιιττοτ το ου ουτυτυ ιτο οουτι

τιοιιο, οτ οοοττ ο οτι Αττοτο ιτο Ροιτοττο, οτ οεοττ ο Βυτυτυ

ττο $οττοοττυ, οτ τονοτοτ ρτοτο ττο Ποιιιιο στο Ποτε οοο τοτυ

ου Μοιιττ ττο Πτιοττιο, οτ οιιτοτ ιτοι·οτιι ο (τοιιοο ττο Ροττο,

οτ οοτοτ .ιιυτυτυ ιτο ίτυιι€τοττοτο, οτ οοεττ ο ιιιτοοε ιτο Πιο

ιιοττ, οτ τοττοτ ο ττοοοο ττο 'Ι'οοοοτο, οτ οοτοτ ιτοτοτυ ο

τττοττυ Βοοτττ, οτ ιιοεοτιτ ο ουτυτυ ιιτττοιιυ, οτ τονοτοτ οτι

ρτοτο στο ττοιιττοτονυ, οτ τοττοτ ο θιοοιιο Μοτοττ, ιτο υιιτττ

ετ ουιιιτιιοοτ, ιτου τττοτ ο ευ ττοιιου που δοτου Αιιττοευ

ιτο τοοτο ττο Βιιτοτιτε οιιιιιτο οτ οοιιτυ :του οι: ου 8οττυ, οτ

$οιοττοε ιτο ου τ.οοτ οοο οιιυοο, οτ οοο ττιιυο, οτ ουιι τοτυ

οοο οουεοο, οοιιτυ ετ οροττουτιιτ οιιυεττ ουετυ 8οττυ; οτ εο

Βοτοτ ουοτυ εοττυ ιτο ευ τΙυιιιτοτ ιτο το ιτττο ιτο τ'τυιοου

Τορτιτυ, το ιιοιι οοεττ ο Μοεουιιτο ττο τουτο, οτ οοεττ ο (το

τοιιοτυ ττο Μουττο, οτ οοεττ ο (τοιιιιο ττο 5υτο, οτ τοιιττ οτι

τυο ιτοτοτυ ο ττουοιοοιτο, οτ τοττοτ ο θττιο οτιιιτιτο ιτο Μο

εοτυο, οτ οοεττ ο (Μο ιτο Μιιι·ου, οτ τυιιιροτ ο Ροτο ιτο

ττοττυ, οτ οοεττ ο Μο ιτο Ροττυ, οτ οοεττ ο οτι τυο στο Πυ

ιοοιι τορτττυ, οτ τοττοιτετ ιτοτοτυ ττο τττοοιττο. Αιιιιο ιιιοοιιιτι.

τι ττοτε.ττ .Μου Ρτοετιγτοτ Βοιιιτιιτουο (τοιι.Μ 8. Ποοοτττοο

τττοτ.ε

Ρτοοτητοτ Μοττοουε Βοοττοττυο τω.. ΡοττυοΑοοτγτυο τοετ.8

ιιιιιιιιι. _

Η Ροιιτοβοο Οιιοτίο Π! Μαιο τοττο τα ρτοτο:τοπο ιτοττο δοάιο

Αροττοτίοο τ ττἰοοτοτ οιοπίοτοτί ο ο|ιτοοο άοττ' οτττοιο το

δ. Βοιιοιτοττο τ!! ΜΜΜ Πυτοίτιο, ῇ·ο ί οιτιιτί τοιιο οτι-το οοπι

ρτοοί τ τοοιιίττοιο ο το οτιίο.το ιτοττο οτοτο”οι·ιτοιο, οττ'ο.οιοτο

τυπο το δατιτοοιια.

(ΗΜ, Η οοοετο).

οοτ ττοττοττι, πω. Βοιωτοι., Ροκ. Η, ιιοε. 4258-39-40.

Ποιιοττυο ορτοοορυο οοι·ιτυο οοτι·οτυιο Βοτ. Βττοοττο τττττο

$τορτιουο Μιτου ιιιουοοτοτττ δ. Βοιιοτττοττ ττοοετιιοιιοτο, οτιιο

οοο τι·οττττιιιο τουι ρτοοεοιιτττιυε ιιυοιιι τυτυττο ι·οουτοτοτο

νττοιιι ιιτοτοοετο τιι ροτροτιιυιιι. Οιιιιιτροτοιιττ Βοο, ουτυο

ιοοττοτ οοτ ιοτοοττοοττττο ευροτ νττοο, οτοττοε οτ;τιιιυο οορτο

οοο, ιμιοιιτοιο οιτοττοουο το οοιιοττε ουτε, οτιιυο ιοττοτιτττο οοτ,

οτ ι·τι·τυτοο ουτιο υτιτουτοιτυο ι·υττ τιιοτΤοτιτττ τιοιιττοτο ιτοιοοιι

ιιττοτ. Ιροο ουτρτιο τττειιοττοοτε ευοο ροτοιιττο τιοοττοοτιουιο

Βοιιοιττοτυιο ροττοιιι οοοοτττυττ ιοοιιοοτιοτυοι, τρουιιι ιιιοτιο

εττοοο Ιοετο τοτοτοιιι, οτ οιιοτοτοτοιιι οοοο τττεροοοιιο, οτ

ιοοτττο ττοεοτιιοιιοο Ιο0ιιττετοττυοι το οοο οτ οοοοττοοτιοο ντιιττ,

οτ οτοττοετοοτιοο οτιτττ, οιουττιυο ροτοιιτιτοιιτοτ ιιιοιιοοτοτττο

τττττοττοττο ρττνττοετο οιιτοοοττοτ. Ωυοιιτοιο τοττιιτ ιττοουιο οοτ,

υτ τοιο οοτοτιτο, πιο οοτοιιιιιο οιοοοετοττυιιι τρευιο, οιτ οιιοιιι

ρΙοτ τοττοτε ιιιοιοοττοο τττοιιιοιιττο, οτ τοιιοοοιιτττ Βοοιοιιοτυιο

οοιιττττουιιι ρτοοττοοοοεοτυιο τιοεττοτυιιι οοο τιοοττ Ροτττ, οτ

ιιοοττο οτοτοοττοιιο ουοοτρτοιυο, οτ ιιτοοοοττο οοττρττ ρι·τι·τ

Μοτο οοιιιιουιιτιοιιο. οτο.

.4.
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ΒΕΙ. ΒΕΠΟΙ.Ο ΧΙΙ Ι.

ι.. . Ι . -
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Ρι·ιιοΙοι·οο οποεοπιπππο ροοεοεπιοποε, ποποοπιποπο ιιοπει

ιιιοιπ πιοιιιιπιοι·ιππι ιιι.·ιιι·οεοπιιπιπιπ ιιιεΙο, πι: οπιιοιιιω

ροιιειιιοι, ποΙ ιπ ιπιπιπιιπ οοποοεειοπο ροπιιιιοπιπ, Ιο.ηιιιιοπο

τοπιιιιι, πο! ρι·ιποιριιπι, οιιιιιιιοπο ιιιιοΙιπιπ, ιιοιι :Με ιπειιιι

-οιιιε. ρι·ποειιιιπιο οιοπιιιιο ρωωι πιιιριεοι ιιτπιπ νοιιιε, νο

ειιτιιιιιιιο εποσοοι·ιιιιιο, οι ιιιιιιιιιο. ροτιιιοποππι. Ιπ οπιιιπε

οποπ οιοοι·ιιιι ιιιιιιιιππει οκρι·ιιιιοπιιπ νοοιιιιιιιιε. οπο.

. . Μ. π . π. . . . . . . ··· ο· ο ι

Λ'Αιί' - ο ο ΠΑ· ). ο . . σ ο ο ο . ο

ΙΝ 8.ιιιπιιιιιι ιιιιειιι..ι Βοοι.ι:ει.ιιι Θ. Μ.ιιιιιιι ιιι 'Ι'ι:ιιοο, δ. ΙΙιιι.ιιιι

ιπιιοπτι-:, οι 8. ΙΙι:ι.ιιιιιιι ποιο οιππιιιιιε οοι·ιιιιι ροι·ιιπεπ·

πω, δ. Πιιπιπιι πιι Βοποπι.ο, δ. Μιιιιιι: οι: Τοπιι.ιιο,

5. Μιιιι.ιιι οι: Τιιιποιι. Θ. Ριιιι·ιιι πε Τιιιοικοιιο, θ. Νιοοι.ιι,

οι 8. Μιιιιιιιιι ιιι $οι.ιο οππι ροι·ιιποπιιιε οπι·ιιιιι. Θ. Νιι:οι.ιιι

οι: Τ.ιωιιιι. Θ. Μιοιι.ιπι.ιε ιπ .ιιιιπποιει. δ. Πιιοιιιιιι ιιι Τιοιι.ι.ο.

8.·Ειιι·πι πο Βιιιιιιιιιιο. 8. Ντιπ ικ Νπποιιι. Ε!. Νιοοι.ιι πι:

Ποιοπιιοι.ι. Θ. Ιοπ.ιιιιιιε. οι 8. ΙΙ:ι.ι.ιπ οι: Βιιιιι. πιο.

ω. η. Ω η . . - ο . . . . .

Ι)ει.ιιιιπ Ροιιιιιιι πω· ιιιιιππε ΙΙΙπΙΙι 8. ΙΙ. οποιοειπο ποιίιιιι

ιι ιιιιιε ππΒιιιιιι ιπιιιιιοιιο οποιοι ιποπι·πιιιιοοιε ιιοιπιιιιοπο

πππο που ιινι. ροπιιιιοπιιιο νοτο οποιοι ιιοποτιι Ρειρειο Μπι

οποπ ιιι·ιιιιο.

ΜΜΜ

ΒοΙΙα ΙΙί Ρομπ (Μαιο Π!. σο» Ια οποπ· ΙΙ ι°ίσοί:ιιΙ0 εοΙΙο Ιω

Μάο ο Ια ιποΙοείοπο άεΙΙ‹ι δΙιίωπ Βοπιαπ‹ι ίΙ ιποπί.ιΙει·ο

ιΙί νιιΙΙοπιΙιτοεα σοπ Ισ οΙιίωσ, ιποπίοΙει·ί ο ροεεεεείοιοί ποΙ

ιππάο.σίιπο ιΙίροπιΙσπΙί . ποΙ ΙριαΙ ποι·ει·ο .κοπο ριι-ι·ε: οιιαΙΙι·ο

ιιιοπίεΙυτι ι·Ιι'σει.ιΙουαπο ίπ &ιι·ΙΙσοπα.

(ΜΙΒ, Η οιιοιιι·ο).

πω Ι.ιιιιιι, ΙΙΙοπιιπι. £οσΙα. Ι·'Ισπ·πΙ., Τοιιι. Ι, με. 55'7-68-59.

ΙΙοποιιιιε Βριεοορπε εοι·νιιε ιιοι·νοι·πιπ ΙΜ.

πιιωιιιι ιιιιιε Αιιιιιιιι πιοπιιιιιοι·ιι νειιιπιπιιι·οεππι, πιπε

πω: ιι·πιι·ιιιπει, Ιπιπ ρι·οεοπιιιιιιο, ποσοι ιπιπι·ιε, τοι;πιπι·οπι

νιΙ.ιιιπ ριοιοεπιπ ιπ ροτροιππιπ.

ΒοιιΒιοεπιπ νιιιιπι οιιδοπιιι:ιπο Αροειοιιοιιιιι οοπνοιιιι επι

απο ριοειιιιιιιπ, πο Μαι οπιπειιιιοι τοιποι·ιΙπιιε ιποπτειιο.,

πο! οοε- π ρι·οροειιο τονοοοι, ποΙ ι·οιιιιι·, οποπ οποπ,

ειιοι·ο τοιιιιιοπιε ιπιτιπΒιιι.

Επ ρι·οοιοι·, ιιιιωιι πιο ιπ ΙΙοιπιπο, οι ποιο ιπειιε ρο

πιιιιπιιοπιιιπε οιοιιιοπιοι· ειπππιιππο, οι ρι·οιπιπιπ ιιιοποειο

ι·ιππι Υπιιιιιιιιιι·οποππιπ ιιι οπο ιιινιπο ιιιοποιρειιι οεΙιε οπ

ειοπιιιο, πει οιιοιποιοι· πι. ι·οοοτιι. Ροεοιιιιιιο, Μι·ιοπι, Αιο

ιπιπιιι·ι, πω, Πι·ιιππι, Ποιοειιπι, οι Ιπποοοπιιι, ρι·οιιοοοε

εοι·ιιιιι ποειι·οιππι Βοιπ. Ροπιιι. οποπ πιο Β. Μπι·ιο νιτιιιπιε

ι·οι·οτοπιιο. Μο ιιιοπιιιιπ εει, ιπ Ιιοιπππο Βοοιοειο ριορτιο

ΜΜΜ, Ιπιοιππι, οι ρι·οιοοιιοιιοιπ Αροοιοιιοο απο ειιοοι

ριοιιιε, οι ρι·οποπιιει εοι·ιριι ρι·ινιιοπιο οοιππιππιιππε.

οιο.

Ρτοιοι·οπ πποεοππιππο ροεεοεειοποε, οποοιιιιιτιπο ιιοπο,

ιιιοπι ιποπειεΙοι·ιιιιπ ιπ ρι·οεοιιιιπι·πιιι ιιιεΙο, πο οιιιιοιιιοο

ρωειιιοι, ποΙ ιιι ιιιιιιι·ππι 0οποοεειοπο ροπιιιιοιιιπ, πιο

/
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ιιοπο ι·οι;πιπ, νο! Ιπιποιοιιιιι, οιιιιιιιοπο ιιιιοιιπιιι, που «πιο

ιιιειιε πιοιιιε (οι·οειππιο Ι)οπιιιιο) ροι.οιιι πιιιριεοι, ιιι·ιιιιι

«πω, νοειιιεςπο ειιοοοεεοτιιιπε οι ιιιιιιπιπ ροι·ιιιιιποππι. Ιπ

ιιιιιιιπε πω ρι·οοι·ιιε ιιιιιιιιιιιιε ωιριιιποποο νοοπιιπιιιι. πιο.

Μοιωε·ι·ι:ιιιυιι 8. Ριου Ποιοι.

ιιι Βιιιπιιιι.( δ. Μιαιιιιιι.ιε ιιπ Ι)ι.ιιιιιιιο.

Μοιιιειιιιιιυιιι θ. Μιπιιιι:ι.ιε υπ $.ιι.ι·πιιι:πο.

ιιι Αιιιιοιιιι.ι 8. Μισιιιι:ι.ιε οι: ιιιοπιιι ΙΙιιοπι.πΝιο.

Μ· .

Βιιιιιιπ Ι.πτοι·οπι ροι·ιιιοπιιπι Βιιιιοι·ιι οι·ιοι·ιε 8. ΙΙι·ιπιιιοπι

Ι.ιιοοπ. 8. Η. Ε. νιοοοπποοιιιιτιι, ιιιιιιιιε οοιοιιι·ιο, ιπειιοιιοπο ν.

Ιπαιι·ποι. Ποιπιπιοο ειππο Μαιο”. Ροπιιιιοπιιιιι νοτο Όσοι.

ΙΙοποιιι ΙΙΙ). ΙΙΙ. ιιιιπο ρι·ιιιιο.

ΧΙΟ”.

Βεπεπιιιιι πιαπ:Ικαι ΙΙΙ Μοτο, ο ειποιοοοεπ :ΙΙ ΒιιοΙίαι·ί, ε·

‹Ιί Αι·Ιιοι·αι, σοι·ίου ειΙ ΡοπΙο/ια· Οπου·ίο ΠΙ, παι·πιπάοοΙί Ιο

.πωσ ΙΙΙ .εοΜειι”οπο , παπί ΙΙΙ προι·Ια ορρι·σ.πείοιω, οι Με Ια

Ισπει·ιιιιο ί Ποιοί, ιΙπρροίοΙΙιι σοπ ΙιΙαπεΙίπισιιΙΙ Ι'αουαπο

ίιιιΙοΙΙα ο Ιωσίαα· Ιοι·ο οιΙιβσαιν ίΙ σαοΙΙΙΙο ΙΙΙ ΙΙιειιιο σα”

απ οοΙΙο ΙΙΙ άοπιίπποπ Ια Μπι σαοΙίαι·ιΙαπα, Με ροι·οίο

‹ιοεα Ιοι·ο ταΙιιΙο, ιι σ·ίωοοι·ο «Ια επί ΙιιιυωΙίΙω·α οι ά8ΙΙΙΙ

απο, ο ο ‹ΙίοΙιίαι·πι·οί υπ.ιι.ιαΙΙα ΙΜ σποιΙεπίιπί, ίπ σοπΙτα‹Ι

αί:ίοπο αΙΙαΙΙο ό”οπιοποίο, οπο: ποσα ρι·εσιαΙο πΙΙα δ'Ιιίωα

ΙΙοοποπο αΙ Ιοιπρο ΙΙΙΙΙα οπο α.ει·ωπαίοπο αΙ Ιι·οσιο 6'απΙίιπί

ποιο ιι.<ισίοπιο α .πιο πιαι·ίΙο Ρ.ιιωεοπι:. ()ιιίιιΙΙΙ .ι·ειρρΙίσα Ιο

.Μισο ΡοπΙειιοσ ΙΙΙ απΙοιίαπαι·Ια α ιιίω.Ι.- !οπο οοΙ @Μισο

ΙΙΙ Τοπία, ο ω' (Μιοι·ωί , ΙΙΙ ρποποίοοΙίεΙΙα ιΙαΙ πίίσαιποΙιΙο

ρτσεΙοΙο οί Ρί.ιαιιί , ο ΙΙ'ίουίαι·ο ποΙ Βιιιιιιοπιο :οι που πιοι:ίο

ο ΜΜΜ, μι· οοποπσωτ ο ρίοοοοεΙαο .ιιΙΙΙο απο ΙΙα Ιοί

ε.εροεΙο, ο ΜεΙΙΙισίν·ο Ια ρι·ουίπσία αΙΙα ιΙί Ιοί ΙσοίΙΙίιιιιι οο

ΙιειΙίσσιω.

ςιπιι,..........).

Πει! Επιππικιι, ΟοπΙίπιιαι. .Με .4πτιαΙί (οι παωπω,

πΙΙ'ειππ. ΗΡ!. Ν.° 90.

Ριιεειιιιο πω, οι Βοιπιπο οπο ΙΙοποτιο πω Βι·ιιιιιι

Βιιπιπιο Ροπιιιιοι Βοποιιιοιπ οπιιοιπ οι οπο. @πιο Μπεεπο

Μπι·οιιιειπ, οι Ιπιιιοιπεπ Ππιειι·ιιίιπο, οι Αι·ιιοι·οπειει επιιιοοιιο

ποιο ροτρειιιπο εοι·νιιιιιιε (θ.

(Μπι ροει ιιοοοεπιιπι ρι·οοιοι·πο πιοιποι·ιπο ιιιιιειι·ιεειιπι

ιιοπιιπι, οι ρπιι·ιιι πιει π. ιποι·οιιιοπιε Μπεεπο, οι ιιιιιιοιε

Ππιπι·ιιππι (θ) οπιπιε οιοι·πε, οι ππινοι·επε ροπιιιιιε Ιοιι·πο

Βιιιειιιιιιππο οοπνοπιεεοπι ιπ οποιο, ιιι πιο ιπ ιιιιιιοπιπιπ

Ποιοτιιπππιπ, οιιι ιοτο ιιοτοειιιοι·ιο πιο οοπιιπποικιι, ιποι·ο

εοιιιο οοπιιτιππτοπι, επεοορτοπιιο ιιοοιιιο ι·οοοιι, οποπ πει

ειιέππιπ οοπιιιιιιπιιοπιε ιπ ι·οοπιιπι, πο ιπππιιιπε νοποτπιιιιιε

(ι) Βιιιιιιοι:·ι·ι·ι ε'ιπτιτοιπ οιιιιπιιιο πιαιΙιοε.σσα οι Αι·Ιιοι·οπ, ροι·οΙιο

Ρ.ιιιιεοιιιι επο ιππι·ιιο πιο ιιΒιιο πιιιοο οι Ριιιτπο Ι "οποιο οι ιιοιιπ

ρι·ονιιιοιπ, ο πιροιο πο! ι“πιποεο Β.ιιιιιιοιιιι το οι Βιιι·ιιοεπιι, ο πιιιιιιιι

πω· τιι·ιιιο οι εππιιιιο ο οι εποποεειοπο ρι·οιοπιιονιι ει! ριικΙΙαιΙο Αι·

ιιοι·οπεο. .

(9) ΙΙΙ. Μιιι·σΜοπίσ Μωεπε, α ΠαΙίοίο θαΙσιτίΙαπί; πιά: Οικιιιι:ι.πιο Ι

πιπι·οιιοεο οι Μπεεει, ‹·ιιο επι ιιπιι·ο πο! εοοοΙο :οι ιιινδεο, «ο ιιειιι·ρο

ιι οιιιιὶὶσιιιι› οι Οπιιιιιπι·ι.
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330 τιιΡ1.τιΜι το (ΣΑΒΤΕ

πετττο, ετ οοπιτπτ πιετ ετετιτεπτοεοπτ (τετετττειιτ (τ) οπιπ οε

τιεπεο, ετ πτεοοεπττε εοτττεοεπεοτοιπ εοοτοοι, ετ οιππτοπι

ποτιτττοπι τεττεε (τετετττεπεε, τοτεντ πτοττποε ετεοεπι,

εοτειπ τπετε επτε εεοτετε, ετ πτεετετ εττε, οποο τεοποπι

Εετετττεποπι ποπ εττεπετεπι, πεοοε πιτποετειπ, ετ εεετεττοπι

εττεοτ εττοοο τττοτο ποπ οοπετεπι, πεοοε πεετοπι εττοοοο,

επτ ειοετετετειπ εττοοεπι οπιπ 8επτε οοετττιετ εικττεπεε τπτ

τεπι εττοοετεποε, επτ τεεετεπι οπο εοπεεπεο, ετ νοτοπτετε

οπιπτοπι εοτοποεπι (τη.

Ροετ ποπ πιοττοπι νοτο τεπιποττε ποετ τοπιο, τιετιττο εοπ

ετττο οποι πιεττοτττιοε τεττεο πιεεε, επεεεπτ το νττοπι πο

τιττοπι Ρπτιιπιτ οοοιοπι (3) ττττοπι οοοποεπι τοοτετε Ροτττ Ατ

τιοτεεε οτι πιοτττπττεοπι ποεττετπ τπτοτ πτεετετοε πτοοεπττοτεο

ποεττοε οτο τιετιττεπι ε ποτιτο οοοεποεπι το εοτπο πιετττ

πιοπττ οτεπεποεττοπο εοροτ οοεττο, ετ οοτπτο ετεοπ οοπ

εεπττοτπττεττε, οοο ποε ετττποετιετππο, ε τοττετε τπετποττεε

επτεεεεειοτε νεεττο ποτιτε εοπεεεεε, ιπεπττιπε πιετποτεττ ει·

ετιτεπτεεοπτ Πετετττεπτ πτεεοτετο επτεεεεεοττ νεο1το, ποτε

οπε εοεεεεεοτττιοε το πετπετοοπι πτο Εεοτεετε ττοτπεπε τοκοι

τοτπιεπι επ Αποετοττεε 8εοο τπττιτ εοπτοεοετπ, τπτεπιεπτοπι

ειττιττιοτ ππε οποι νττο πιεο ττοετττεττε οετιττεε. Ποτοε τοτ

πιεπι, ετ εεττεπι τιοττε τοοπτ πιοτ τιοττετεπι, ετ πετ ιπεππι

νοτιτο ποπετοιπ οεεττπετεπι, ετεοο νεο τιετιετε το ετπιεττο

Εεετεετεε Βοπιεπεε.

ίτοπιοοε ποετ τιοε, τιεο πτο οοτοττ ετττοετπιε ττοετετ ρεεε

το τοτε τεττε πιω., εεεε Ρτεεποτοτπ οοιιειιτ οποι πιοτττε

εττιτ εεοοεεττιοο ποτιττττιοε, ιποτττε οποτε, ετ τοττοτττιοε,

πιοτττεοπε εοοτεττοποπι πετεοεετοπττιπε το 1επτοιπ, ετ τετττετ

τπετττττ ιπττιτ , οποο ετπε ποιοιοο τοτιοτε, εε τπττπιο εοτοτε

οοτοτε πτοτεττε ποοοεο, οτ ετπε εοπετττο, ετ νοτοπτετε τιο

ποτοπι τεττεε πιεεε νττοτοπι τοτεντ εττο, οτ εοιππιοπτ Ρτ

εεπο το πετπετοοπι ποε οοπι νττο ιπεο οο πονο ττοετττετειπ,

ετοοε τπνεοτττοτε τεττεε ιπεεε οοτο νττο πιεο ετι εοοοπι

εοπεοτε ποτ νοιττττοτπ Ρτε.εποτπ επεεεπτο, τεπιοπεπι τετιιε,

ετ τπετπτεπε πττοττε τπτειπεπττ οτιτττε οοπεντ πει·ττετ οποι

νττο πιοο εο τπετεπττοτπ εοπεπττε πιεπιοτεττ εοττεπι οποοι

οειπ εππι ποτε πετττπεπτττε πιοιποι·εττε Ρτεεπτε. το οοο πο

ετεε τπετ εεοτττεενετοπτ εττιτ πιοπτττοετιποπι εεεττοιιι το

οεπιποπι, ετ οεεοπεττοπεπι ποπ εοτοπι τεττεε τπετοε, εοο

τοττοε $ετοτπτεε (τι).

(1) τ.'ετετνοοεονο εεεττετττεπο, εττο ποπ ο οπτ ποπιτπετο, ετιτειπε

νεο Βεππιτπιο; εο ο το ποιοιοο, επτ ετ τττεττεεοπο το εεττο Ν.° ΧΙΟΝΙ,

ο ΧΧΧν1Ι οετ πτεοοπτε πεεοτο. νεο. εοπτε ποπ. 391, ο τπττ. πιιο. 331.

(9) Βε οποοοε ττεττο οεττε τεττετε ετ τττενε, εττε τ'ετειτοπο οετ

ετοτο ο οετ ποποτο νεπτνε ο εοπτετπιετε ττ οττττο οτεοττεττο οετ εοε

εεοεοττ οετ τοοοτο οετοπτο, ε εττο οτ πτοοεοονε ε τετο ετοιττιπε οοπ

ποτιτιττοε εοτεππττε , οεποο εττ'ετεττο ττ τοοοτο τοπετε, ετπιτιοτο απο

τιοε ποονε οτοπττε. 8τ τττενε ειτεποτο, ετιε το οοππο εοεεεοενεπο,

το πιεπεεπιε οι τπεεετιτ, πετ ετινοτπο οετ οτεοταιτο εεεττετττεπο,

εοτπο ποτε ετο οτ οεοετνενε πεπττ εττττ οτιιοττεοττ οεττ°τεοτε.

(8) Ρπ·τποιο ιιοπιτπε. 0οτοεεοτοε οπ ιπεπττεειτο οποτε οετ εοπτεττ,

τ οοεττ εττε τπτ2τετε Ρ ειεττττε πεττε !οττοτο οττοτπετε (το επτ Μπετο

νεοτ .πιεεεπί ἱιι ΜΜΜ ποτιίΙεπτ Ρ. /τττιιπτ οιιοιιοαπι τιιοτεί.τ Ρ. @Νιο

ποιο) οοετττοττοπο τε πετοτε Ριππιπτ. ΙΙ νετο ετ ε, εοε το πτττπε τπτ

πτετε Ρ. τποτεενε Ρεπ.τεοππ , ε τε πεεοποε Ριιιτπο τ οι Αττιοτοε οι

τπτ πεοτε. Ρ.ιποοοπο εοοποοε εποετι Βοπιιιιπ·ττε ποεο τεπιπο οοπο

το οι τετ ετειτοπο ο τπττοπτιπειτοπο πετ πτοοτοετο οτ Ωεπττεττ.

(ο) οι οπτ ετ ττεενε οοπ εεττειιε ττ τοπιπο, ε ττ τπτοοο, εοο επτ τ

Ρτεεπτ εοτττοετοπο ττ εε:τεττο οι τΣεπττοττ, οτιτειπετο οι απ”. Απετιε

ττ Ττοπετ πεπττ Αππεττ Ρτεεπτ τττεττοεο τετο εοτττοεπτοπε ετ 1917.

Ι.'εττπιοτοοτε οτ θα.στοιιπι απο (εεετεττο οι 0ποττο) οοοιοπι οοττ

νετε οε επι, εττε τ! πιοοεειτοιο το εοτττεετο ο τοποετο οπτ ποιο τοπιο,

εννεοπε εττε το ττπποε νετπεεοτε πετοε ττ .πισω ετιτειπειιτ αποτο.

8τ νεοτε το εππτεεεο, ετιε Ρεπε 0ποττο ΙΙΙ οτοτπο πττπιε ετ Ρτοεπτ

τε οετποττ2τοπο , ο οοτποτ τε τττποοετοπε το εοε ποτεετε οετ εοοοεττο

εεετεττο (τω. τπτι·. Ν." ΧΧΧντ. πετο. 381. ο Ν.° ΧΧΜΠτττ. πεο.882).

Νοπο εο1επι οπιπ οπετετεπι ετι οτε. οοεοποοτπ εοε πιττιτ

πτεοοτττε τπτεπιοπτε πτοτοττοπεπι ε οοοτττιετ πιττιτ ντπι τπ

τοτεπτε, ετοοε οετεπετοπεπι; πεε τποτ τεττεπι, νετ τιοποτεπι,

επτ εττοοοο τοπ πιεοπι οετιετεπτ πιττιτ, οοπ νττο πιεο εο

τοττο οοεοοπιοοε οε εεπεε, νετ πιτποετε; επ οοπττε Ρτ

εεποτοπι ποτεετεε, οοεε οποι τπειττπιο οι:ετεττο τπττενττ το

Βετοτπτεπι, πτεετετ πιοττε οειππε, οοεε πιττιτ, ετ ποιοτ

πττιοε τεττεε πιεεε τετο ετοττετε, οοειπ τετετο ετοοετττετ τπ

τοτττ, οτ οποττοτε τπτεττ, τω, ετ τιοποτεπι ντττ πιετ, ετ

πιεοπι οπιπττιοε ιοοοτο εοτεττ, ετ εοπετοτ τιι ποοτοτοτπ ντ

τττιοε εοτεττε, πεπι , ετ τοττοττοε ποττοε πετ οποτε εττο

νεποτεενττ, ετ νεποτεετ, ετ τιοπιτποε τεττεε πιοεε ποτιττεε

εττεπι εεπτεποο, ετοοε τπεετεετεποο, ιπο, εε νττο πιεο τπ

ντττο, τοοτετοπι εττιτ τοπτο, ετ οοπιτπτοπι ντοτεπτετ οεοτπενττ,

τετιιοοεπι εττο οοπιτποε τεττεε πετοτεττε, οτ τοοειι (δ).

Ωοοεττεε οποι ποπ εττ πιττιτ, νετ νττο οιεο τετοοτοπι

εττοο πτεετετ Βεππι, οοεπι νοεττοπι; πεε ετι εττο εττοοο

επετειιιιιε τονεττ , εε τπεπο τεπεττ, οοεπι επ Αποετοττεε

πτετετε; ττεετ ενοτνεττιπ τεπιοοεπι τπεετε ετπε πεππτε, εε

οεντενεττπι, οπο ποπ οετιετιεπι, νετοτ επιεπε εττεετε, οε

εεπτενε πετεπεττπι, οποο πιε το ποετοτοπι ποοπττετετ, τετο

οοετπ τποτιτττε, ετ πιοτττο ποεττε; τεποετπ τετποπ οτ ττττε

πτοοτοε το ιπο τενετεε τεεττπιετιτττ νοεο, εε πεπο Ποιο,

πιοοτε οοττιοε νετεο, νοεττεπι οποτε οοιπτπεττοπεπι, ετ πε

τετπττετετιι, οοετοποο ετετ ποπ ττττεττοπτε τεεπεετο, οοο πιο

ιποτε πττνεντ οπιπτπο ιιιεττττο, πτετεττε τειποπ οτντπεε τπτετ

νεπτο, εε ο1ττεττ οετιττο πεετοτεττε, οπο ετ ονεπι οττοπεειπ

οιο ονττε τιοιπεττε επποττετε, ετ οππτοειιτε τπτοετεε τεπε

πιτπτ εοτινεπττε; πιττιτ, ετ νττο πιοο, εετντε, ετ ττοετττιπε

νοετττο, ποε ποπ ετ τοττ $ετοτπτεε, πτοοτ ιπεττοε εππεοττε

$επετττεττε νεεττεο οτεετεττο ντοετττ, οοεπτοετοε, οτ οπτειποε,

ποπ οεοτοπεπιτπτ οεεπττοποο εοτινοπττε. Ετ οοετπεοπιοοοπι

επετετιεπιοε :ιοοοτο το τιτεετιτο ποτοπττ επτεεεεεοττο νεετττ,

τεπτοιπ ετ εο επιπττπε, εοεοποοπι νοτιτο οτεττεπι οε εο

πετιιτε εοττετετπ το νεοττεε τοττττοοτπτε τπντπεττιτττ τοοοτο

εοπττοεπττοε οετπεεπε νετεειποο πετετετετε.

$οππττοειιιπε πτεετετεε νττ τπεοε εετνοο νεοτετ, ετ οπο,

ετ πτεεοπι ττετετε τπετεπττε πιοοτε οπττιπε νετετιιοο, πετττετ

τπιπτοτεπιοε, οτ νεοττεε τποπτοεπττεε εοετοτττετε τιετιττε, Ιτ

εεετ οποτε, ετ εκπεοτετττ, νετ οπιπ τοοτεε Τοττττεπο, επτ

εοπι το.ποεπετ, εοο οπιπ εττε πεπτε ειτττεπεε πεεττοπτε τπττε

εε εοετετεττε τοεοοε, οτ ντπεοτο ετιεοτοτο τπτοοο εεετειπεπττ

Ρτεεπτε τποτε πτεοεττττ ποοετοιοε ετι εοτοπι πιεπττιπε τττιε

πιο, ετ εοττε ειτοοτετε οπετετε οτι τπτοοο τομ, ετ τοι

ποττετιτττ εοτοπιοετο ; πονο τοπεεπιπτ τοτετπεπτο τπτοετε οτε

πτεεετττο, ετ οποοοε πιοοο ποτοεττπιπε ποε ετι οτε ποπ οε

τοποτ. Ποιο ετ πττοιοπι ποεττοπι τοτεπιεπτοτπ τττττοπι, τιοε

πτο ποοοτ! ετ τπεπε τεεετττποε, πτοπτετ οοοο τεπετεποοπι

ποπ οοτιετετ, οτ ετοοττποε , ποετεττοε νετετε; ετ οοτο οποοι

ποτιτε τοετοτεποοπι ττεττει·πιιτ, πτοπτετοοοο οτε πω. ποπ

εεεετ οοοοεοοεοοε ε ποτιτο οτιοετνεποε.

Ρτεετετεε, 8επεττοετιπε Ρετετ, εε πιετοεποε οπιπτπο, ττ

πιοτ, ετ ττε1ποτ πιειττοιοε ποπετ νεπετοπτ εοπετ ιπο, εε

εππετοε τεττεε πιεεε πτο εε οοοο τποτ εεεπετεττ Ρτεεπτ

ποπ εοτοπι οε πονο τποοττειιτ, ετ νετοε τεετεπτ; νετοιπ εττειπ

(5) Λ οοεοττ ετιοετ, ε ε οοοετο ντοτεπιο οετ Ρτοεπτ , εο εττ'οοετ

εττο οε εεοτ, ο οετ τετο εοποοτε οποοττο ο εοποοττο το 8ετοεοπε ,

εεεεππο τ! ποπτεττεο 0ποττο 111 πεττε !οττοτο πεττττε το οοεετο πιο

οεετπιο εππο 1917 ετ νεοεονο οι Οεττε τοοοτο οεττε 8εοε Αποετοττοε

(νεο. τιιτ”τ. εττ. Ν." Μαιο. πετο. 33!).
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οοποιοπίιο8ιπιο οιοοιοιπποποοποπι ιί!ποοιιοιποιιοπιπι οποίοι

πιπϋποίοΙππίπτίο-οπ “ποιοι νο!ππίπίο ;ιπ- οπο. ι:οποιο πι

ί!!!)(ΙΒΜ·;θ$ί, ο!. ποτρπίπο. άπτοίπιππι ποιοί. @ποπ οι

νοιππι ποι., πποπ ιι!ιοιί, ποπ Μοτο πιο οι ποιοιπιππι ιποππι,

οπιποιοτπιποπο $οι·ι!ιπιπο ιπί!ιοπιπ πο ί.οίο νιο!οπίοι· πποπ

ροίίππίμνοι·πιπ οίιοιπ Βοοποποποπι πω. Εοο!οειο ποπ απο

ιπιιι”, .πιο νπ!ι!ο πιοιιιοποπ .Μει- Βιιι·οιπιπ επι ποπ νιι·οο

!ιο!ιο!ιιί, πο! οοιπιποιι ποιοτιί ιπ πο ιιί ο!ιπι οοπεπονιί.

Νοπι οιι!ιοποο.ιποπιοτιοοιπιποιείτο Β!ποιο Τπι·ι·ιπιπο οποιο

ριποοπο πι. Αροείο!!οπο 8οι!ιο ο!ιοοοιιιο, οποπτΙοπι πο «πιο

πιο πιππιιιι. πιο πο οποιο οποίιο!ιοίπι· ο!» ιρειε .Αροοίο

Ποιο ›$οί!ιο Ι.οποίπο πιπ!πιε ιπιπτιπο, πο πιοι·ίιο πιο” πο

ππιίοιτιπίπιοι·ιοί, οππι ποπ οποοιιί ιπ ίοιίιίποιπο ο!ιοπο

οοποίιίπίιμ.πιπ!ίο Ι`οτίπιο·, πο νοΙιοιιιοπίιπο -οποποπί!πιπ απο,

ππ!ιΙππι ιπιροείοπππι Βοεπειππο οπο. ππποιπιιι , οπι οίιπιπ

ιοποίππι<:οίιπιπ, οπι ποπ ειί Ριο.πππο, ροεοο οποιο νιοοε

ιπΙοποπο οιιοΙοι·ο; ρι·οοοιρπο οππι πιο!. ιιιοπο ιιι πιω το

!ιοτιο ιποιοίιιι, οί ιιι προοπ!ο επροιι!ιιπο πρωι εοιποίιρεοε

ιιππιεειπιο :οποίοι ω.

._Βοι-πτοπίοπ, Βοπιιπο πποπποπο, πο Βοποίιοειιπο Ροίοι·,

ο!ιοτιίοίο πιο, οποιο (!!ιι·ιείπε «πι, οπο οι. ίοποιιιιπι ρο

ίοπίοι· επΙινοπιτο ορρι·οποιε νιο!οπίοι·, πιιιιιίο ππποιππι νο

είτππι νιτππι πίιοπο !ιοποοίπιιι ρο.τιίοι·, οι ιιιεοτοίπιιι ονο

τιίιειο οιιοοι·οίοι·οπι, οι ο!ιοιιίοΙιε ιπείιίιειοοπο πιποίοι·οπι ,

οπι ροι·οοι·πίοίπι· επΙιίιΙιίοι·, οί ιποπιι·πί; οπιοπο οίιοιπ πιιι

ποπίοι· ιπποειιποί, οι νοι·ιπιίοπι ποιοι, ποιο οποίοοίπο, ππι

ιιοΙοοίπε; πποπ οοιππιοπιππι, οπι ιποοιππιοίιππι, πποπ έπει

νοιποπ. οπι !ονοπιοπ; οποίο ιποίιίιο, νο! ιπιπεί.ιιιο πο οιι

ριιιο ιιιο ποοιιιοτιί !ιποίοιιπε , πο! ίιοππο εροι·οίπι· ροεοο

ποοιιιοτο πιιι Ιοπ°ειο $οι·ί!ιπιπο, π! οι ίππο πι! ρ!οπππι οο

πιο νοτιίοίο ποοππιιππι οποιοπιιοιιι νοΙιιε οπο!ιίπε οποιοι

νοΙοπίιο ίοι·τοπι ιείειπι , πι νο!ιίιο οπιιποι·ο. Εφ οπιπι οί

!ιοιπιποο ίοττπο ιποπο οΙοι·ιοι, οί πιο ποπ εο!ππι ππποιππι

πιοπιίοείππι, οπι $οποίιίπίι ιίοείτειο οείοπιιοποί ποειτο Βιο

νοπιιπο, ποπ οπιιοπιπο νοοιο ίτπειιιιίίοτο, νοτπιιι οίιπιιι Ιιι

πποε πποε οο!ειο, πιει ίπιπιπ, οί οοοπ!ίο ποοπιτππο ποιε

ποτο. ΙΙοο Ιοιποπ ιοιππι ίει!ιίοτ νοείτοο $οποίιπιίιο ποιοι

πειίιοπι οπορ!ιοππο οοπιπιιίίο, ίει!ιίοι·οπο νοείτπ οιοοποίιο π!

πιοποτοίπτ, οπο‹ι πο ειπτοο ιροοι·ππι Ριεοποππιπ νοπιτο ποπ

ροεοιί, πιο πο!ιιε πιο οοπίι·ει οοο εοτιρειεεο, ο!ιοοιιιπ οο

τππι πιειππο οίιπποι·ο ποπ ροοεοπι οππι οιιο οινοππι νο!!ειίει

οοτππι !ιοείι!ι πιοππ, οι οπο ροΙοείοίο πομπο οιππο!ι οο

ιιππιποιιι.

ΧΧΧΙίΙ.

£οίίοι·ο οί Ρορο @τοπίο ίίί οί οοποουο οί (Μία, Ζοποίο ιίοίίο

δ'αίο Αροοίοίίσο, οποίο ίσιοίίιποο οί ροείο.οίο ο οοπιοπο οί

Ρί.ιο, οί πίσίιίοπίοι·ο οίοίίο δοπίοοιιο ί'οποί·οίίο οί οί οπσοπο

προοίίο. ο οί πίοοίοίίουοπο οοπίτο ί είπίίίί ο οοοίοιιίίο

άοίίο δοίίίο Δροείοίίσο, οί οίίοίίοίο ίί οοοίοίίο οοο οί οοοοιιο

(ι) Βοι πποε οορι·πίΙοίίι οοΙΙο Ιοίίοι·π οι Βπιπιππ·ι·τι, ο!ιι·ο οι πι

οπνειτοι ο ποίιιιπ ιειοτιοει, οπο ι Ριείιπι (επιιΙοίι ο οίιριίππιιιι, οποιο

ιιοο οι·οιΙοι·οι, τΙο 0πο!ιο!ιπο Ι ιποι·ο!ιοεο οι Μπεοει) ποπ νο!!οι·ο τι

οοποποοι·ο πω· πομπο ροιιί.ιίιοιο !'οι·οινοποονο ο!οίίο οι Τοι·ι·οο, Βιιοιο,

οπι πο! 1903 Ρπρο Ιπποποπιο ΙΙΙ ειναι οοπιιποοεο ι! ί!ιε!πιπο ιι'ιπο

ροι·ιίιπίι απο πο!!'ιοο!ει σο!. εορτ.Ν." Ι. οπο. 308), οπι ιο ιππιπτιει

τοπο, ο !ο ιπιπποοιειτοπο οοΙΙο πο, οι πω” οιιππτΙιο, ο!ιο ποι ίοιιιρι

ρι·οοοοπίι !π Ω!ιιοεπ ΙΙοιπππίι ιιοιπιπίινο οεο!πεινπιποπίο ιιι $ειι·οοεπει,

..οίίίβποίο οοπίο·ο ίί οοίοιπι οίΡοπο@οπσοπο πιο. ρποίίεί·οοποίο,

0006” [οι ίίοίίίο·ίο. πωπω οίίο οπσοπο. παώ ιίηίοίοίο

ιίοίίο ί)ίιίοεο.Βοπιοποί ι .. .

.(.'ΙΒί Τ, - ι - - μι ονομ- ›.

Γ, ή. . - . :πα

Πει! Μιπει!οι,. @Μποξ .«Μίι. Βοίοοι, «οπο. ιοι·ι.π.01.κκκνι.

. . Ποποτιπο

θείιοποι οριεοορο Αροείο!ιοπο είπω !οποίο.

Ποιο ροΙοείοε οί Ιιορπ!ιιε Ριοοιιπο πορο: ίποίο 8ιιιιιιιπιπ

ποπιοπ ιπτοιιιιιί ποιο ιιιοπίΙοίιο, ποίοι·πιτπιι ίππο ρτποποιι

ποιο οποίοιιίοίο πιοποοιιιπο, οποίοππο πιο ιιοο ποειίι·ο οπο

οποιο ρι·οοείιίι ιπι·ππιοιιίι οι·οοοιπιπο, οί ροίοείοΙοπι ιρεοπι,

οι οοι·ππι οιιοι·οιίππι ρι·οίιππο τονοοοπί, οι :οι ρι·ορτιο το

απο οοιπποΙ!ιιιιί; οί πο οποίοτο ιρεπιιι Βιιιπιιπιπ, πποπ επι

Αροείο!ιοοπι 8οίΙοιπ ποιιοιίπι· ροι·ίιποιο, ποι· πο πο! πω· πποε

ποπ ιπίοείοπί, ι·οοπίποπίοο Αροείο!ιοπο Βοοι ίοι·τοο οποιο

οπιιιοπο ιιι ειπ οιοίι ροίοοίοο οί οιιοτοιίπο οοοπροτππί, οι

οοείί·οοι (θ) πποπ οοππ·ο πιοποπίππι Ι›οποο ιιιοιιιοτιπο Ιπ

ποοοπίιι Ρομπ ρι·οοιιοοοεοοιιο ποππ·ι, εοπίοπιιο οιιοοιιιππι

οειίιοπιε οοιιίοπιρίο, ιπ Βοο!οειειο Βοιιιιιππο ρι·οιπιιιοιππι

οτοιιοι·ππί, ίοοιππί ροπιίπο οοιιιο!ιι·ι. Οπα! οι ίοτίο οοο :κι

π! ιποποοτο ποπ ροίποτιο, Με ριποοιριοε, πι ι!!ιιι! Ν . . . . .

οποίοιιιοπιιππι Αροείο!ιοπο είπω ποιπιπο, πποιιίοοιπο είπ

οοο.πί πεειπποι·ο. ΙΜ. Ι.οίοι·. μποτ. ποείι·ι οποσ εοοπιιιιο.

ΧΧΧιοι.

ίί Ροοίοίίσο Οποί·ίο Π! ίοοοοικοπίίο οίί'οπ:ίυποοοπο είί Αί·ίιοπιο

ίπ δοπίοοπο, οοοίο [οποία [απο ποίίο .πιο ιίίοσωί, ο ίπ πιο

ο οίιίο.σο ο πιοπίείοίί, ρτίοίιίίοίιο ρί·οοίιίοίο πω· ίο |οίίσο τίπ

.ιοίίο ιίοίίο ίπίρι·ε.εο αποικία οπο· ίπ οίοοίοίο οοπίτο οί” ίπ/ο

Με ίίΌι·ίοπίο είο Αποί·οο το οί ίίποίιοίίο, είο @ορίου

είπα: ιί`Αοοίίίο_, ιίοί οίκο οί ί!!οίοοίο, ο ιίο οίίτί ίίίο.<ιίίί

ρί·ίίιί·ίρί οί οιίοί ίοιπρο.

Μπι '7, 2! πονοιιιιιι·ο ).

Πει! Μιγπει!οι, Οοπίίποοί. Απποί.Βοί·οο.πίΙ ειππ.19ί7.

Νο ΠΟΠ!. ΧΧΥΙΙΙ.ΧΧΙΧ. ο ποε.

Ηοποιιπε -

Ατο!ιιοριεοορο Αι·Ιιοτοπ. οι ππινοτοιε οριεοοριο, πιο οιππιππι

οοο!οοιοτπιπ ρι·οο!πίιο, ιπιιι οιιοιπρίιο, πποπ ο!ιιο ποι· Αι·

Ιιοτοπεοπι ρι·ονιποιοπι οοποίιίπίιε (8).

Αιινοτοπο !ιοοίοο νιει!ιι!οο ιπνιοι!ιι!ι!ιπε ειι·πιιο, ιιι πεί οιο

ίιοπιιιπε ι!ιιιιιοπτο νοίοι·ιοπο οκοιιιρ!ιο ιποίι·πιιππι·, πποπ πο

είι·ιε οποοπο τοπιροι·ιΙιπο ιππονίιίο , πποπίΙο οιιοτοιίπππι

Ποπιιππε ιπιιιιο!ιππι ιιιπ!ίιίπιιιποπι οοΙΙο Ιιιορίιπιοο πποιοιί

ιιι πιοππε ροποοι·πιπ ίιιιο!ιππι, ε!οι·ιπιππι·. Βοοο οπίοιπ ίοπιρπε,

οπο ππινοτει ίιτιο!οο πι! πποπ ιιο!ιοπί οι·πιο οοπππι·ι·οι·ο: ποσο

οποιο οπο ι οποίίι·ο οίποίοί ο ποεο!ι οοΙΙο ιποε!οειπιπ νι τοππονοπο

ειοί.ίο πι ρι·οίοιιοπο οοΙΙο 5ο:Ιιπ ΡοπίιΙιοιίι.

(Θ) @οποια , πιώ ι! οποίο!!ο οι £οσίι·ο, ο οι Οπο!ιοι·ι.

(8) Ι.'πι·οινοεοονο οι Αι·Ιιοι·οο, οπι ο οποιο Ιπ ρι·οποπίο οριείοΙο ,

ο!ιιοπιπνποι Βιιππιππο; ω ο !ο πωπω οιιο πο! 920 οίίοΙιι·ο 1911 οοπ

ίοι·ιιιο Ιο Ιοποίιιιοπο πο! ιποπιοίοι·ο οι Βοποποπίο πιο! τΙο Οοείοπ·

ιιοο ΙΙ το·έο!ο οι ΑτΙιοποει (πο. οορι·.ΒιρΙοπι. Ν.° ΕΠΣΠ!).

οι
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ιοπιπιιε, «πιο οπιοιο οοποπι πεποιοοι·ο οιπιιι επιιπι: οοοο '

ιοιπππε, οιιο οοποπι ίπ οοοΙπιπ Ιοοιγιιιιιιιιπι οι οιοοοπππι

νοοιππε οιιοΙοιποιο, ιιι ΗΙο, ποι ποπ ίπ ιππππποιπο οι

πιιι:οι, ιππονοοε πιοπο, οι πιιιππι!ιππε ἱπιπιιιιοοε εοοιιποιιπι

οιππιποιοποπιπ εποπι, ιιιππιπιοιποιιι ίπ ππποποιο οονιποοι.

Οππιιεείπιἱ ο!.οπιιιι πιο ποειιι Αποιοπε ιοιι Πποπιιοο οπι

πιο, οι Απειιιπο, οι Μοιοιἱοο οποοε, νἱιι ποοπο οπω

ιππε ποποιο οοπεπἰοπἰ, εοο ποπ πιιπιιε Μο! οονοποπο

πιοοοΙοιι οππι ποππιιΙπε ποιοπιππε, οοπιιοπιιε, οι οπο οο

πιππιπ επο Βοι πιπποιο, νοποε πει ίοΙιοιπιιε, ποοιπ Επο

ιοεο!γπιἱιπποο πιονιποἱπο ίοΙἰοποι πιιιποιππι, πιο ποοποοπιοε,

ποπο ποπ ω οιποιοπιιο ίπ ι:οπεποοιπ ποι οποπ πποιπιο

ίπ πιιιπιε, πιο ποποιε, οππι ποπ ίπ οιιοιοπιιε ιπππι!ιιοιπο,

εοο σε οποιο νιοιοιπι ιπιπιιοιπιπι, ιοιιπιπ ΒοπγΙοπἱοο ίπ

πιιιππιιοιιιο ππιοοπι ποινο, εοο ειιοππο, οο_οιιποιπο οοπ

ιιπ οιιιιοἱο οππι ιπ8ιοεει. (Με ποοπο ππο ποοπο πιοιγ

Με, οι οιπποπιππε ιποιοποιο ποπ οοποοι, πο πο Βοπιπιιιιπ

Με, οι οοιοιε νοοιπιιε οιιοΙοπιπιο? οππι ππιε οοιποιιε

ποειιι ποσο οοπ οοοΙοειπ, οοιποιιε οιιιιιε οππιιι οει ()πιιοπιε,

οοιποιίε οιιιιιε ειιπιπε οποιοι πιοιιιπιπ, Γοιεππ ποιο ιπεπ

ποιο ΒΙοιιοεπ πιο ποο ποιοι: οοιιπιπιπο ιποοι, επιεππο

οϋποοπε νιιΕπιιε, πο οο εοΙο οινιππο οποιο ιπιεοιπιιοπο

οοπΠοοπε, πο οππι Γποιπιιε ιιπποιιπποοπι ποε!ιπιππι επί

Γιποιο οιπποπιιιπ οιιποεοο1. 5ππο ποε, οππι πο ποειιππι

ποινοπιι ποποοιιι Νοε 1οιιοπι πιοοιοιπιπ ὶπιιοεεο, οπι

ιπππι ποειιοπι οιΤιιοιιπιιε οοιπιπ Βοο, ιΠιιιιι πιο οιε ἱπ Ιο

οιγπιπιππι πιπποποπ οοπιοοππιοε; οι ποιο οο ιποιποιιιιπ

ποειιοιππι επιπΙππιο οιΠιοιπιιιε, Μπι οΙοιιιιιι, ιπιππι ποπο

πιπι ιιιπιε οοπνοοονιιππε ίπ ποει!ιοο 5πΙνοιοιιε, πιοπο ιποο

πο νοποιοποππι ΒΙοιιοεπο ιππιιιε οιπε οοοΙοεἱπιιι, πιπο!ποε

οππἱπππε ποο1οιιιιπ ΑποειοΙοιιιπι Ροιιι οι Ρπππ, ποοἱππε

πποιε πιοοοεειοππΙποι Μιιιιιε, οι πιποίπιἱε Ιοειι θπιἰεπ

πιπΙοοε οιπε 8οππιιοιε οπιοπιιι επποιοπιιιιι ιπιποιιπιοπιιιε

οιιιο!ιιιιπ, πο οοπο ποειιπ ποπ επιποοιο ιποιιτο εοιοπππιπε.

Υοιππι ιποπ ποι οσε Ιοπιιε ποπππ Επιιεποπι ποοοπιιπι

οποιοι, οποιο οιππιιιπ οπο, οι πιο οιιοιπποππι πι·ο οιε

ΠπιιειΕοπιιε οιιιπποι ιπ οιοποπο πιιιπι!ποι πιοε:οιποπιι, οο

Ιοπιποε πιοπιοι ππο πιοοοεειοποε ιπ ειππππε οίνιιππππε, οι

πιο Ιοοιε, ιπ οπιπιιε οετ ι'ιοοποποο ποπιιΙοιππι, ποπιο εοιιιο

Τοιἰπ οιιιιιεπποι ιποπείε πιονἰοἱιπιιε ίποἱοποπε, εποιοπιοε,

ποπο πιο, ποι οιοιοιπιπ ιπ οποιο εοπιοπποπι οοιππι ππ

ιποιοιιοπο ἰπεποοιπ ιπιεοιιοοιοποι ιονοοπνπ; οιιιιπιο ππο

Μογεο οιοπιο πιο ποπιιΙο ΙειοοΙ, οοπνοι·Επ ΑιιιοΙοοποπε ιπ

ίιιοοιπ,οι εοΙοπι Ιοεπο πιοοιπιιε ειπιο τω; πιο οοππιιιο

εποε πο εο οο οποοπιπιπιο ιιιππΙο1ιοιιο οΙππιππιοε εο οιι

οππιπιπ ιποοππιπ πιοιπιο πιοιπιειι; οονοτο πιι!εο!πε !ο! π

οοπιιπι εποιιιπι οΙοιποιίππε, ποοιιοππππι οοποποππ επο νι

εοοιο πιοπιπο, εοο πιοπιοι· εοπιοππεπιιι ὶποππππιι πο πιοοοε

εοινοιιιπι ειιοιππι πιοπἱπιιε ππιοε εποε, οι οιΤπποοπε ποιο

ειιοπι ίπ οοπτοε οποιο ποπ πονοιππι οππι, οι ίπ κοπο οποιο

ποπ ιπνοοππι ποιποπ οιιιε, πο πιποοπι, οι ΒΙοιπιιπ ειιππι

οοπίιιπποι οοιπιιο ποοοοιοιπιπ. Ιοοοοιιο οποι·Ειο!ἰ νοειιοο

ποι ΑποειοΙιοπ εοιΕπιπ πιποο!πιοποο πιπποοιππε, οιιπΙοπιιε

ποοο οππι οοιοοοιιο οοπίπι ποπ ίποιππε, πο οι οποιποι

νοειιππι, πιει ιιιειο ιιπποοιπιοπιο οικοπεοιπι, ιπποιειι, επἱε

ιποππιε ιπειππιππε, οι ποοιπιιε πιιοιε, οποιοπιιε οιιοιππιο

νοετιο πο ιοοπι πιονοοοιπι οονοπο ειιποποιοιπ. Βοποιοει

πιιιοπι ιιι Ιοοιε εοιππιιιε οοπιιποιοπιοε, ποοο ίπ οΙππειιιε

επἱε οο οονοπιιε οιιοοποπιοι, οιιο ιιιοπιε π ιπιιποοπΞε πι

πιππιπιιε ειιπι ἱπιιπιιποε. 8ππι!ποε ιοι·ο νοεπ·οε, πιπι ιποιοε,

οποιο ιιιιιποιοε εοποπο πιοποποο, πι. πο ποπο ίοοιοποο,

ποπ ίπ νοεω πιοοοεπ εοιι οπο ἰποπι οοπο οοπνοπἱοπι ,

εοο ίπ οο ποι οιιοπι εοίπεοε πο οονοποποιπ πιππιο πιο

νοοοπι, οι: πιιπιι!ιοποποπι Επιοιππιπ οιιιοιΙοιιο ποπιιπε πο

ιιιιιιιοιο οοιποπετιοπι. Μοιιιοιοε, ποσο Νιπινποο, οο επιιππο

ιοπι εοιπιο πιοοοεεπ, ίπ ππιπι!ιοποπο επο πο επι:οιεο πιο

ποιο ποοπο πο ιππιιἱπιιιιπ= ἰποιιοιιιπι, οοοο ιιι ἰπεο ιοκ,

ππιοοΙο ιοποπ ππιππιπ, εο οποοο ιποιιοιπ, οι πεποιεοιπ

οιποιο, πιοπιοι οιιοο ππιιο οππι, επο πιιπιιπο. ιοεπιοπ, ιπο

ιποιιιπτ πιιεοι·ιοοιοιπιπ ιπνοπιι·ο. Αο ποοο οιποοειοποιοε

οπιποε πο οοΙοιοιπ εποοπιειιπι ιΠοιππι εοοιιπε οιιποιτοπο

πιπιιε ππιιποοε, ο! ι'ποιοπε ποι πποε πο ποι: ιοοποοε οπι

πιπιι, πο. ιπιοο ἰπ ιπεπιπο ποεεοΒιο, Ι)οο οοπο, π·ππεοοπι

ιιπινοιεί, πε νοειιιιπι ποι πιππιο οππι οιιιοιε ειπιπποπιο οππι

οπε ποιποι πιοίοοπιιιε ιπ ποιπιπο Βοπιιπι Ιοεπ Ππιιεπ.

Πι οπ1οιιι οο είπω 1οιιπο νοε οοιοοιοε ιοοοοιπιιε, οι πιο

πιονιοοοποππι οοπο εππι ποοοεεπιιπ οοιιποιοε, τοποιοπι

Ιποιοιππι, οιιοε ππποι ο ιππΒιετιο ιπι!πιπο τοιπππ τοσο

πιπιπε, πιοοεοπ!ιππε οο νοιπο πο νοιπππι οιιιοιππε ιποο

ιοποιιιπ, πιο !οπο οει ω, απο. πιο. ποιοι. νιιι πο. οοοοιππιιε,

ποπ!. ποειιι ποπο εοοιιποο.

ιιιιιινιιι *.

Μπα Οποιοι Π! οι οι! οοποίο!οι·ο !οπο!ο οι @ποοπο ο!!ο

πι·οοοίιω οί υπο!!ί οοιοίπο!ί, απ·ίοο.ιοοοί, οο.ιοοοί, ο!ιίοι·ίσί

ο !αίοί, οιοίπο ιιο!ί οιποοεοίο!οιί οί (ἔοποοο ο οί Ρίο, ο!!ο

!ο οπο ιοποο!ι!ίο!ιο |οποίαπο !ιι ποσο [το οί !οιο,· σο:: ί θο

ποοοοί οοιιοοοπίπο ο! Δωι·ο Ροπίοίοίο ί! σο.ι!ο!!ο οι Βοπί

[ποιο (οι ()οιοίοο), ο ί Ρίοοπί ί! οοείο!!ο οί δαπ!ίοι·ί οι

$αιοοποο; ο σου ί! οοπιιιίιο οί (ἴοποοα οοπ!ίίιοί ο ποοπ

οοιο ποοιβοοπίοπ!ο ί! ποοπο οπο: απο: πο! οίοοίαι!ο οί

Λι!ιοί·οο που πο οιοοιο ίο!οπια!πιοπΙο οοοοίο/α!!ο οοί .πιώ

οι·οοί!ί. θ!ί απιοαοσίο!οιί οί θοποοα πιο!οο!οπο ποπ οο!”

[στο !ιι μια: οο”Ρίοοπί, .το πο!!ο Μοοο.είοιο ιιοιι .επιιιππο

οπίοποίο σοιπριοεί ί! οίιίοίσο οί ?'οι·ι·οιι, ο ί! οί πο οοπο;

!ο ο!ιο οοοοποοεί ποιο οιοίπα!ο οο! Ροίι!οοσο, ο ποσο [ο

!οο!ο οι·οο!!ο!ο ο οοπο!ιίοοο θ).

(ΠΠ, 2 οιοοπιπιο).

ποι ποπο Αιοπινι οι Οοι!ο οι Τοιιπο, Βοαιοι. απ!.

8οιἱο 9.' ποιοι. 9. Ν.° ο.

οππι $ππιιππε Ροπιι!”οιι ΙΙοποιίπε Ροπο !οιοιπε πι οο

πιιιπἰ Ποπειειοιιο ποιοιπποπει πεειειοπιιππε οι ΠΒιιοππο

Οεποπει. Ρο!οπιο Μποποπει, Ροιιο $οπιποπει οπιεοοπιε, ποοπο

Βοποιο ()ιποιε, Ροτιο $πποΙο Ρποοπιιοπο, Βιοπποπο 8πποιο

ιπιπ Αποείο!οιπιπ, Βοποιτο $ππο!ι 8ιοπποπι ἰπ οοπο Μοπτο,

Πι·οοοιιο 8ειποιο Αποειπειο, Τποπιπειο 8πποιο 8ονιπο, πιο

επποιίε οοιοιιιπΙΕπιιε; ποπ ποπ θπιοοπο Βοποπ Νπ:οΙπι,

θιοποιιο $οποπ Τποοοοιι, Βοιποπο Βοποπ Απποπ, 8ιοπποπο

(ι) '1"ιπΙπεοιππιο, ειοοοπιο οει.ιπποπ ο!Ι'οπεοΙΙο οο! πιοιιοπιο Οοιικ:ιι,

πι Ιοιτοιπ οιιοοπ οο! (Μπι 1πποειιο ποι 'Ι'οπιπ!πιι π! Ροπιοποο , πι

οποιο Ιοεποει ιιπεοιπΕπ ποι ιιι€ιοι·ο ἱπ ςιιοεθππιπ π!Ι'πιοἱνοιιοονο οι

Αιποιοο.

(π) πο οοποπιιοπι οἱ πποειπ ποπο οιππο είπω οἱεοπεεο, οοιππιππιο,

ο ιιοοπ.ο ἱπ ιεοιΜο πο! @απο πιοι:οοοπι:ο , οπο πο! ι.° οιοοπιπιο

Η”, ο π: οποιοι Η ΩοοποΙΞποε πο! Βο!!πιιο οοι Ροπιοποι Βοιπππι

(Τοιπ. ΙΙΙ. ππο. 193. Ν.° ΧΥΠ) οοι!ο !π ιιιπιἱοπ - Οοποί!ίοποσ ποσοι ιοι·

ναιιοαο που· Ρίοαποε ο! Ιαποσπ.ιο.ι.

 

-
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5οσοτ! Αι!τ!οσ!, Βιι!σοι!ο Βιιιιοτο Μο.ι!ο !σοοισοει!!σι, ΑΙι!ο

!ιι·ιισι!!σο Βιισοτ! Εσετοο!ι!, Ε8!ι!!! Βοσοτοτσσι (Σοοσιο οτ Βο

σι!ιιιι! ι!!οοοσ!!ισο οοιι!!σο!!!ισιι; !σιισροι· οτ!ιιισ ισσ!τ!ε :Με

ο!οι·!ο!ιι οτ το!ο!ε οι·ο!ι!ορ!ειοοιι!ο, οτ ορ!εοορ!ο; ριοεοστ!!ισο

οτ!οσι οιιι!ιοιιιιτοτ!!ισο ο!ν!τοτ!ε Ιοσσο, ν!ι!ο!!οοτ Ρσ!ο!ιοσο ι!ο

ί!ιιοτο!!ο, ΟΙιοττο Βιι!σοΙο, Ποσοσο Ποσοο!!ο.ι!ο Ισι!!οο, οτ

Βιιιι!ο!ο Ασι!ο; ριοεοστ!!ισο οτ!σσι οιιι!ιοιιοτοι!!ισο .οοσισσ!ο

Ρ!οιιι·σσι, ν!ι!ο!!οοτ θι!!!!ιοι·το ν!οοοοισ!το, Ι.οοσο ι!ο (!ο!οτοσ!ο,

οτ .Μισο σο ΠοΙι!οι·Εσ,!ρο!ο ριοοοστ!!›σο, οτ ιισι!!οιιτ!!ισε ι!!

οτσο ι!οισ!σσο Ρειριι ι!!!!τ οτ ρι·οσσστ!ον!τ οσοι! !ρο! ποσο

:ιοτοιοο οι! !σν!οοισ σσσε οΙτοι·! στο οο οτ οοιιιιισ! σπο

ι·σσιιισο ο!ν!τοτσσι τοοοι·οιιτ ρειοοισ οτ·ι·οι!ι!οι·οστ, ι!!οοσε οτ

ιιι·οο!ρ!οσε !ρειο ι!οσι!σσε Ρειρο. οισ!ισιιοτοι!οσοοοισσιι!ε Ιο

σσο στ οσοτοι!!ιισι οοετι! Βοσ!τιιο! ο.οο!οσοι·οστ νο! τιιοοι·οστ

οοιι!εσιττο Νσστ!ο ι!οισ!σ! Ριιρο νο! οσ! οοισσι!οοι·!τ, οτ σσσ:

ιιιι!ι! !σ 8οι·ι!!σοιι οοοσρονοι·ιιστ στο Βιισοτει Βοισειιιο Εο

ο!οο!ιι οο ισοι!ο οσοι! ρ!εσσε οσοι! οοισσσο Ιιισσο ι!!ο!τσι·

!ιο!ιοι·ο !σ Ατ!ιοι·οο, ο! μα! |ιοΙιοτ, ε!τ εο.!νσσι οοσιισσσ!

Μισο οτ !ρο!ιι Ιοσσοσε!!ισε ιισ!οτο οι ροο!!!οο το!!σιισοτσι·

ι!οσοο!ρο! Ιο.ιιιιοσοοο εοι·τοισ οι! ρ!οιισισ ίσοι·!ιιτ οοσοοοσ!!ω.

Ετ εισι!ιιικοτοτ!!ισε οοσισσ!ο Ρ!ειιι·σισ ριοι!!οτ!ε !σ!σσιι!τ οι

ρτοοορ!τ στ ιισ!οιισ!ι! !σ Βιιι·ι!!σοτι οοοσιιονοισστ οτ εροο!ο

Ι!τοι· οοετι·σσι Κιι!οι!τοσσισ οσοι! Ρ!εοσ! σωστο! οοιιετι·σιιο

ι·σστ !ρο! ι!οισ!σο Ρορο στο Βιισοτο ΒοοΙοο!ιι. Βοισιισσ νο!

ο!ιιιι σσστ!ο οσ! οοσισι!εοι·!τ ι·οετ!τσοστ οτ σεο!ειιοστ οτ σ!!ι!!

!σ Βιιι·ι!!σοιι ι!ο οοτοι·ο οοοσροστ σο! !σνοι!οστ ω. Ι!!ο οσ

τοισ !τιι ιιιοοοοοστ!!ισε τοοροσσοι·σστ οισ!ιοισιτοι·οο οοισσσ!ε

Ιοσσο ρι·οι!!οτ! οσοι! ριιοοισ σ!!ο σιοι!ο !”οο!οστ , Με! οι !ρο!

Ρ!ειισ! οπο!!! ίοοοι·οστ οσισ !σι!!οο Τσιι!τοιιο; σσι!ο ροοτισσ!τοε

σ!τοι·οοτ!οσοο οτ νοι!ιο ι!οισ!ιισε Ριιριι ι!!ιστ; νο!ο οτ!εισι οσοι!

οτ !σι!!οο Τσι·ι!τοσο οτ ο!σε Π!!ο οπο!!! τοο!ιιτ!ο οτ το

σοιιτ!ο (δ), οτ !!ο. ροοοισ τοοοι·σιιτ οτ στο !σι!!οο οτ !!!!ο οσο,

οτ οσο !στοι· οο σσσε ο!!σισ ίσοι·σστ οι! !σν!οοισ οοοσ!οτ!.

Αοτσσι !σ οοο!οε!ιι !.ιιτοι·οσοσε! ἱιι ρο!ιιτ!ο !σιιτιι οορο!!ο.σι

ι!οισ!σ! Ρορο οσο 5εισοτσε Ν!οο!οσο ιιρρο!!ιιτσι·. Τοετοε Μισ

τι·οι!ιιο Νοτοι!σε ι!οισἱσ! Μισο, Μοο!ετοι· Βοιιιιιιι!σε Ρορ!οσ

ε!ε, Μοο!οτιο Ορ!ιοιιο Νοτιιι!ο ι!οισ!ιι! Ρορο, ν!!! Πεισοο!

!ιιι!σε ι!οισ!σ! Ρσρο_Ιο!ιοσσοο Ρ!ροι·, Αιιεο!ι!σε ι!ο !σίσστ!!ισε,

οι ρι·οο!ι!τοι· !ο!ιοσσοε !ιοισο. Αιισο Βοισ!σ!οο σοτ!ν!τοτ!ει ισ!!

!οο!ισο ι!σοοστοε!ισο ι!οι:!σιο εορτ!ισο !σι!!οτ!οσο σωστο εο

οσσι!σ ι!!ο ι!οοοισ!›ι·!ε οσοι! !ιοι·οισ σοσιιισ.

@ο Ν!οο!οσε Ροσ!ο σοτοι!σο Με οισιι!!ισε !στοι·!σ! οι

ρι·οοορτο ι!!οτοι·σισ οσιτισιιστοι·σισ !ιισσο εοτ!ρε!.

ΧΧΧ!Χ.

Ραμ: Οιιοι·ίο Π! ἰιιιἰἰι·ί:;ο ία ρι·οοοπτο οριζετο!ο σο!! ιιι·οί

υοοοουί, ο υοοοοοί δ'απίί , οί μια! ι!ί Τοι·ι·οο ο ιἰί δαί

!ιιι·τι, οι! οί ιιισοποτί ιίο!!” ίιιο!ιι, ο.ιοι·τοιιι!οίί ο ροοετοι·ο

(τ) Ι! μεσο, οσο !! οοισιισο ι!! ι1οσονσ ειναι σο! ε!σι!!οστο ι!! Αι·

!ιοτοσ, ι!!ροσι!ονιι σε!! ι!ο!ι!τ! οοιιτι·σττ! ι!!! Βοτ!εοσο το ι!! 8ιιι·ι!οσιιο,

ο οι!! ι!! Ισ! !!ε!!ο Ρ!οτι·ο Ι. Μο !! Ροστο!!οο σοσ ιιοισ!ιι·οινσ ροτεσσοο,

οσο σσ το! Ροεσο εσεε!ετοιισο σιιοοιιιι, ρο!ο!ιο ι!!οο οσο !! ι:οισσσο Ιο

ι·!τοιιοοεο , - ο! οσοι! πω".

(2) Ε ιισοετο !! αιετο!!ο, ο!ιο ! Πωσ! ονοοσο ι·οοοστοισοστο οο!!!

οιιτο, ι!! οσ! ρστ!οι Βοσοι!οττο ε!σι!!οοεοσ ι!! ΜΒΜ!! σο!!ιι ορ!ετο!ο

ο Ρορο 0σοτ!ο Π! ρι·οι!οττο ρ!ι! εοιιπ! οι! Ν.° κιαν, ο !ο ετοοεο

Ροστο!!οο Οσοι!ο Π! πω!!! !οττοι·σ ι!!ι·οττιι σ! νοεοοιιο ι!'08τ!ιι , Ι.ο

ιιστο Ροι·ιτ!!!ο!ο (εορι·.Π.° ΧΙΟΝΙ).

(3) ΙΙ ε!σι!!οο ι!! Τοι·ι·οο , οσ! σ! σι:οοσσει !!ι ιισοετο !σοιιο , οι!!

Εοιιι·ι·ιι Π, ο Μιιιιιιιο !! κ!! !σ! τ!8!!ο, ι:ο'ιισιι!! !! οοιιισσο τ!! Βοσονει

ειναι ροοο ρώσοι Ηττα σσσ οοιινοιιι!οσο τ!! ι·οο!ιιι·οοιι ο!!οοισισ Νικ!.

ιιορι·. απ!. Μ' ΧΧΧ! 'ή.

τ! άοοιτο οιτοι·ο ο οίοοι·οοπο ο ΡίτοΙο αι·οτυοεοουο ο! Ρτιτα,

οπι οο!! , οι! ο.τοπιρίο οι Ροιιτοβού οιιοί μ·οάοοο.τοοι·ί,

αοα! οοποοάιιτο ία )οσσιαοίο πο!Ιο οποίοίοοοοί ιἰί Τοιν·ο.ι·,

οι Αποοι·οο, ο ι!ἰ δαο!ίοοί , ο !ο ίοοοοίοπο Αροετοίτοο

οι 5'οπτοοπο. -,

(42! 8, ο το!ι!ιιιι!ο).

Πο!!'Πε!ιο!!! , Ιω!. Μου., πιο. Π!. οο!. 496.

Υ Ποσοι!σε

Αι·ο!ι!ορ!εοοιι!ε, Ερ!οοορ!ε, οτ σο!ι!!!!ισε ι!ι·!ο '!'στι!τιισ.

οτ θιο!!στοσ. !σι!!ο!!ισε, ο.!!!ειισο σο!ι!!!!ισε σοι· Βοι

· ι!!σ!οισ οοσετ!τστ!ε. .

Πωσ ιισ!ι!οσι ρι·οοι!οοοσεοι·οο σοετι! Ρ!ειισ!ο οιο!ι!ορ!εοοιι!ε

οοιιτσ!οι·!στ_!σ Τσι·ι!τοσιιο, Αι·οοι·οσε!ε, οτ Βο!!οι!τοσ. ρισ

ν!σο!!ο ρι!ισοτσιι, οτ !!ι Βιιτι!!σ!ο. Ιοοιιτ!οσ!ε !ιοσοι·οο, Νοε

ν. Ρ. Ν. ΡΜ!! Ρ!οοιιο οιο!ι!ορ!οοορο Ιιοσ!Βσο οοσοοεο!ισσε,

οσοι! σοοτι·! ρι·οοι!οοοιιοοι·οο !ρε!σο ειι·ο!ι!ορ!ειοοιι! ρι·οοι!ο

0οεοοι!!ιτιο οοσοοεεοτσιιτ (ο). Ιι!οοιισο ν. ν. ιιττοστο ισοσο

ισσε Ρ. Α. 8. Μ. ιισοτοσσο ο!ι!οσι σι·ο!ι!ορ!οοορο !σ !!ο,

ιισιιο !σ ριο.οι!!οτιι τοι·ι·ει οἱ!!! εσστ οι!! Αροετο!!οο. 8οι!ο οοο

οοοειο, τοισιισιισι ρι·ιισιιτ! νοοτιο, οι: Αροοτο!!οσο 8οι!!ε !ο

Βιιτο ι!ο!ι!τσισ !ιοσοι·οισ, οτ τονοιοστ!οσι !ισροσι!οτ!ο, ο!σειισο

οο!σ!ιι·!!ισο ισοσ!τ!ο οσι·οτ!ε ι!ονοτο, οι: !ισισ!!!τοι· ο!ιοι!!ι·ο.

Ποτ. Ι.στοιοιι!, σοιι. οι!. ιιιισο 2.

Χ!..

!! Ροιιτο/ὶοο Οιιοοίο Π! ποιοι: ο!Γοι·οίοοοοουο οι Τουν”, οποιο

ιιοοιιιοτοΝο οι!! @στο ιΙο!ἰο ρι·ίιποοίο ο ιίο!!ιι ίοοιι:ίοιιο τι!

6'ιιι·ιἰοοιιο ιΙο !ο!, ο άιιί οπο! Ριοιίοοοε.τοοί οοοοπίοτο οο!!

ιποίυο.ιοουί ο!! Ρί.ιιιι, .ιίοιιἰῇοοιιάοοἰἰ, οσο ιοι το! )ιπίυίΙοοίο

ι!οοι·ο οποιο, οιοιποοοο οι: Μ οοιιτοπιιτο άοιιιοο ί Μι!!!

σοφια!! άοί!ο οοποίοοί οαποστο|ιο,· ο οοο οποιο οί άουι·οο

οοι·ο ι·οπιΙοι·ο σο!! οι·οίοοοοοοί Ρίοοπί ο!! οποι·ἰ ο !”οοοοάιοπω

άοοιιτο οι Ροίσποτί ο Ι.οοατί Ροιιιίβούί οΠοοα .εο!τοιι2ο ,

οο”οιοί οιτάοοοοοοοο οι δοοάοοπο ποίίο ιἰοττο οπο οιιο!ί!ι! ,

ο πιο! £οιπρί ιίοοίοιτοτί , μι· [οι·οί Μ ·υί.ιίτο ιίο!ίο ι!ίοοοοί ο

ιίοίίο ο!ιίο.ιο ,· πιο οοο οι οιιοδοσιοιιο αίτιο τοπτρο ο.ιοί οί ο

Ιοοοοοιοοο, ο οιιοιτάο στο /οι·.ι·οοο σοοοπτί, ιἰουοιι οιιιιοιτοοο

πο!!ιι .ισα όσιτοι·οοοο ἰο οίιιοίοάίο!οσιο οι·άίπαι·ίο οοο!! αποί

οοεοοοί ο οοεοοοί άοί!”ί.οο!α. -

(!2!8, 8 !σε!!ο).

(4) Μ! οοιιοοσο!οσο !”ιιττο οι! Ριτσα 0σοι!ο ο ν!τοΙο οι·ο!νο5οονο ι!!

Πει! ο σο! τοσοι·ο ιιοοσοστο:

ι- Βοσοισσο ν!το!! σι·ο!ι!ορ!εοορο Ρ!ιιοσο.

- Ι.οΒοτ!οσοισ ιισοιισο δ8Ι°ι!!τ!ἱσ0 ε! ρι·οοι!οοοοιιοι·ο σοετι·ο Μισο

Πι·τιοσο ρι·οοι!οοοοεοι!!ισε τσ!ει οοσοοεεσισ, οτ !'ο!!ο!ιι ισοισοι!ιιο Ισ

ιιοοοστ!! εοοσσι!!, ΕσΒοσ!!, Ασιιοτοε!!, τΞσο!οστ!σ!, οτ Ισσοοοστ!!

τοι·τ!! Βοισοσοι·ιισι Ροιιτ!!!οσισ ρι!ν!!οο!!ιι ι·ο!ιοι·στιιισ, τ!!ι!, τσ!ιιιισο

εσοοοεοοτ!!›σει ρι·οοιιοστ.!ιι εοτ!ρτ! ριιο!σσ οοσί!ι·ισσσισε, οτ οοιι!!ι·ισσ

τ!οσοσι !ρεσισ πω!!! οτ !σοοσιτσ!οσισ ροι·ροτσ!ο τοσιιιοι!!ιιιο ι!οοοι·

σ!ισσε ιιοιισσσοτο. Βοσ!σσο στ Ρ!οσσο ο!ν!τοει, φοτο τ'ονοι·ο οοοΙοετ!ε

σσισ!σ!ε ι!ο !σ!ισ!ο!ο Ω!ιι·!οτ!ιισ! σοισ!σ!ει ν!οτοι·!ιισι !”ι·οιισοστοι· οτι

τ!ιισ!τ, οτ οοι·σσι σι·τιοε ρ!σι·!σισε εσΙι!σειιν!τ, ιιισρ!!σε !ιοσοι·οτσι·,

οοιισο ο!!ιο οσο! σιιοοο ιι!!ιο !!ι ρι·οοοεο!οσ!!ισσ στοσι!!, οτ οι·σοοσι,

νοιι!!!σισ ιιο!!!οοτ Βοισ!σ!οσισ , σοι· εισ!ι!οοτι-ισ ιιο!!!σ ρι·ον!σο!σε μοι·

τειιιι!! τ”οοιι!τειτοσι οοσοοι!!σισε, οτο. Β:.ιτσισ Ι.στοι·οσ! ροτ· σιιιιισιιι Βο

σοι!! 8. Ε. Ε!. ν!οοοσσοο!!οι·!! νι !ι!σε ίο!ιι·σστ!!, !ιιι!!οτ!οσο οοιιτο,

!σοοι·σστ!οσ!ε Βοισ!σ!οιιο ιισσο ισ!!!οε!ισο ι!σοοστοε!σιο ι!οο!ισο εο

ρτ!σιο (!σ!τιι εο!!!οοτ σσσ! ι·ιιτ!οσο ο τ“οετο οσσσστ!στ!οσ!ε ι!!ο), ροσ

τ!!!ο:ιτιισ ιιοι·ο ι!οισ!σ! Ποσο!!! Ρειρειο τοι!!! εισιιο εοοσιιι!ο. ιι Βογ

ιιιι!ι!! , Βοιιττιιιιοι. Ασπα!. Βιιι·οπ. οι! πισιι. 1918. Μ' ΧΧΧ.

64865.=ΠΟΠΟΠΗ:8



334 ιιιι·ι.οιιιι ιι οιιι·ι·ι:

Βιιιι' Πιι1ιοιιι, πω. Μ”. Τοιιι. Π!. ω!. 4%-95.

_ Ηοιιοι·ιιιο

· Αι·οιιιομιοοομο Τιιι·ιι1οιιο θ).

Ι.ιοοι νου. Μπι. ιιοοιι·. Ριοοιιιιιιι οιοιιιομιοοομιιιιι, οι

οιιιο οοοιοοιιιιιι ιιοιι νοιιιιιιιο οιιμοι· οοιιιιιο οοι ο μιιιοιιο

οοεοοιιιιιιο ιιοοιιιο μιινιιοδιο ιοΒοιιοιιιο, οι ρι·ιιιιιιιιο, οιιοιι

οοο μοοιιιιοιιιιιιι οοιιιιι·οιονιιιιιιο, ιιιοΙοοιοι·ο, μπι ιοιιιοιι οοο

νοιιιιιιιιο, οοο ιιοιιοιιιιιο, ιιι 1ιοιιο1ιοιο $οι1ιο ΑμοειοΙιοοο

οιιιι1οιιιι. Ποιο ιΒιιιιι· οοιιιο1οιιιμοι·ιιιιιο οιιοιοι·ιιο1ο ιιοοι.ιο

Ιομοιιοιιιο οιιιοιιιιιι ιιι 8οιιιιιιιο νοΙοοι οιιοι·οοι·ο, Ρ. Π. Ρ. Α.

8. Μ. ιμιιιιοιιιιιι οιιιιι 1οι·ι·οιιιι ιμοοιιι ιιιιι1ο 1οιιοι·οιιι ρι·ινιΙομιι

ΒοοΙοοιοο Ριοοιιοιο οοιιοοοοι ιιιιιιο 1οιιιμοιιιιιιο νιοιιο.νοιιι, @οπι

ιιιιιιιι ιιι οιιιιοιιι ρι·ονιιιοιο. ι“ιιοι·ιι, οι 1οιιοιιιιιιι Ιομοιο 8οιιιο

Αμοοιοιιοοο ιιιιοιιιιο.ο, ιιιιιιοιιιι 1οιιιιοιι, κι οιιο ιοιιιμοι·ο νο

ιιιοιι1ι, μου 1οιιομοι·ιο οιιο1οι·ι1οιο ιοΒιιιιοιιιο οιιοιιο1οιιιιο

ι·οομοιιιιοι·ο: οιιο1οι·ιιοιο νοι·ο μιιιιοοιιο μου μισο μο1οο1 ιιι

μιονιιιοιο Τιιι·ιιιοιιο, ιμιοιτιι μιιιιιοιιιιιιο ιιιιιιιοιοιο οοιιοοιιιιιιι

οιιιιοιιιοιιο οοιιο1ιοιιοο.

Ποπ. ιιοιοι·ιιιιιι 5 ιιοιιοιι ιιιιιι.

ΧΙ.Ι.

£ο .οιοο.το Ροιι2οβοο Οιιοι·ίο ΠΙ :οποιο οι Μοτο, ο οι ρομοίο

Ριοαπο, πιιιιιιιοιι1οιιάο οί ιιιοάοοίοιί Μ μο·ουα οι @Μο άοτ

Μ @οι αΙΙα απο οι Ρίοο , οοιιοοιιιοπάο ο! οι Ιοί οι·οίοοοοοοο

Ιιι μιιιιπο:ίο ιιομιί οι·οίοοοοουοοί οι Γοι·ιο.ι, δομΙίοι·ι , ο

.-1ι·οοι·οο , ο ιο !ομοαιοπο Ροιιιιβοίο ίσο δαπίοοπο.

ιιοιο, . . . . . .ι

ΒιιΙΙ'ΠΒιιοΙιι, πο!. Μ”. Τοιιι. 111. οοι.495.

Ποιιοιιιιο

1)ομιιιιιο, οιοι·ο, οι μομιιΙο Ριοοιιο.

@οοο οιι·οο οοοιοοιιιιιι, οι οινιιο1οιιι νοο1ιοιιι οκιιιιοι·οι

ιιοοιι·ιιο ιιιιιοοι·ιιιιιιο οιιοοιιιο, μοιοοιιο μοι·μοιιιιοιο μοι· οδο

οιιιιιι, ιιιιιιι μιιιοιοι· οιιο, ιιι οιιιιιιιο νοο ιιιιιιιιμιιοιιοι· Ιιο

ιιοι·ονιιιιιιο, ν. Ρ. Ν. νιιοιι οι·οιιιομιοοομο ι·οοιι·ο οοιιοοει

ειιιιιιο ιιι Τιιι·ι·ι1οιιο., Αι·Ιιοι·οιιοι, οι Ποιιοι·ιιιιιιο μιονιιιοιιε

ρι·ιιιιο1ιιο, οι ιιι Βοι·ιιιιιιιι ιοιιο1ιοιιιο Ιιοιιοι·οο, οιοιιι μιοοιιο

οοοεοι·οο ιιοοιι·ι οιιιοοοιιι οι·οιιιομιοοομι μτοοιιοοοοοοιιιιιιο

οοιιοοεοοιιιιιιι, οιο.

ΧΙ.Π.

!! Ροιιιοβοο Οποιίο ΠΙ ο.ιοι·ιο έ Μί!απο.οι, ο/βιιο|ιο ρι·οοιιιιο

οποιο ά'οοιπἰ ο οι οι·ιπαιι ο Μοι·ιοιιο Βιιιιιιοο ιἰί Τοι·ι·οιι,

μα· άιοο·οοοίοι·ο ί Ρίο·απί άοι|ο δαπἰοοιιο, ο οιιο!ί οι: ιιοοοιιο

ιιιοα.ιο απο μπαι, ο ἰα ι·ίιοποοοιιο οοο άι.ομι·οοοο άοί Μο

ι!ο!Ιο Β'οο!ίο Αμο.ιιο!ιοο , οοποοιιοιιιιο μοι·οίο οι οποειοοίιιιι

Μάιι!μοιιπο, ο ι·ονιιίο.ιίοπο οι μοιιο οοοἰοεἰαοιίοἰιο, ιοάάουο

ι!οοοοι·ο !”οιΙοίιπαπάαιο οοοοοι·.ιο.

(1218, 10 ιιονοιιιιιι·ο ).

Μ! ΩοφιοΙιιιοο, ΒιιΙΙιιι·. Μπι. 'Εισαι. 111. με. 900. Ν.0 ΧΧΥΙΙ.

οιιιι. Βοιι1. ιιιιι:οιι.

ιΙοιιοι·ιιιο Εμιοοομιιο οοινιιο εοι·νοι·ιιιιι Ποι. Ι)ιΙοοιιο ιιιιιο

(1) Αιοινοεοονο ι1ιΤοι·ι·οο πο! 1918 απο ΒιΔιιοοιιο, ιι ιιιιο1ο,

οοιιιο οοιιιιιι·ιι μο1οι·ει ιιι1'οι·ιι·ο Μ! οοιι1οοιο οοΙΙα ρι·οοοιι1ο ομιε1οΙο ,

οι·ιιει ιιιΒιιοι1ο οοι Ροιι1.ο1ιοο μο' οππι, οιιο 1οι·οο ιιιιιο1ιιιιιιιιοιιιο οι

ειι·ι·οοονο ιιοΠιι ιιιοοοοι 1ιιι·ι·ιιιιιιιι Ροι·οινο5οονο ιιι Νεο οπο. οιιιι ημο

πιο ιιι Ριιιιιιι1ο, ο οι Ι.οιιιοιιο Ροιι1ι1ιι·ιο ιιι 8οι·ι1οιιιιοι.

ιιιιινοι·οιο Οιιι·ιοιι 1ιιιοιι1οιιο μοι· Μοπιιοιοιιοιιοοιιι μισνιιιοιιιιιι

οοιιοιιιιιιιο οοΙιιιοιιι, οι ΑμοιιιοΙιοοιιι ιιοιιοιιιο1ιοιιοιιο. μι..

Ποιο οοοιοοιοι·ιιιιι οιιιιιιιιιιι· ιιιιο. οκ ιιιιιιιιο1ο ιιο11ιο ο11ιοιο

ιιοιοιιιιοι·ο 1οιιοοιιιιιι·, ετοιμο οι ιιιιοιοι·οιιιΙοιι Βοοιοοιοο Βο

ιιιοιιο.ο ιιιιιιιι:ιε ιιιιοοιιιιιιιιιιο, οοιιιο οοιιοοιοιιτιο, ιιοινποΙοιιιιιο.

Πιιιο οοι οσοι! :κι νοοιι·οιιι οοοιιιιιιι· μοι·ιοι·ιιι ιιο1ιιιοιιιι, ιμιο11

Πιιιιιιιιιο οι Ι.οτομοι·ιιιο ι“ι·οιοι·-οιιιο' οιοοιι Ριοειοι,.οιιιι πισι

ιιιιιιιιοιιι οοιιιμΙιοιιιιιο ιιιιιο ·ιοι·ι·οιιι $οι·ιιιιιιοο, οποιο ιιιι·ιιι οι

μιομιιο1οιιο Αιμοο1οιιοοο 8οοιο οιιιοιιι, Ποιτιτοοι·ο μοοιμοοιιο,

ιιινοιιοιιιοο, μιιιιιοιιι οοοιιμονοι·ιιιιι ιμοιιιο, οι οεΙ οιιοιιι οο

οιιμοιιιιιιιιι οιιιιοΙοιιι ιιι Βιονοιιι Βοοιοοιοο Βοιιιοοοο ιιιιιι

ι·ιοιιι οι οοιιιοιιιμιιιιιιο οοο οοο Μι ιιιιοιιιτοιο ιιιιιιιιιιιιοι1ι

ιιιιοιιο.ιοιιιιο ιονοοοι·ο μοιιιιιιιιιο, ιιοοι ιιιιιιτιο ιιιοιιιιιοιιιιιιιο

1ιοιιιιιιιο ιιιοιιιοι·ιιιιιιο ιιμιιιι οοο, ιιικιο ιμοοι·ιιιιι οιιιοοιιιιο

οοιιιιιιιιοοιο. ιιι οοο, οι 1οιιιοι·οο οοιιιιιι οοιιο1ι ιιιιιιιοο οιο

οοιιιιιιιιοοιιοιιιο οοιιιοιιιιοιιι μιοιιιιιιμοι·οω. Μοιιοιιιιιο ιΒιιιιι

ιιιιιιιοι·οι1ει1οιιι νοοιι·ειιιι, οι οιιοοοι·οιτιιιο ιιι 11οιιιιιιο μοι· Αμο

ε1οιιοο οοιιμιο ιιιοιιιιοιιιοο, οι ιιιιιιιιοοιι1οιι ιιι νοοιι·οι·ιιιιι

ιοιιιοιιιιιιιι μοοοοιοι·ιιιιι, οιιο1οιιιιο Βοιιιιι.ιιιιο Βοοιοοιοο ιιιιιιι·ι

νοειι·οο ιιι Μο οοο οοιιοο ρι·ομι·ιο ιιιοιι1 οιονο1ιοιιιο ιιιιι

νιιιιιιοι· ο.οειοιοι11οο, ιιιιοοιο 1ιιιο ιιο1οιιι νιι·ο Μοι·ιοιιο ιιιιιιοι

Τιιι·ι·ιιοιιο (3), οοι οιιιιι οιιιο, ιμιοο οι! οιιιο οιιοι1οιιιιιο αιι

ιιιιιιιιιι, ιιιοΒιιι1ιοο 88 οοοιιιο·ιτ οι! μιιιιοιιιοιοι·ιιιιι οιιοοιιιιι

ιιιοει1οιιιιιι νιο1οιιιιοιιι ι·ομοιΙοιιι1οιιι, ΙιοΙΙοιοι·ιιιιι οιιοοιιι·οιιιιι

ιιι ιιιο1οιιιι Μοι·1ιο 1οι·ι·οο ιιιιιι.οιιο, ιιι ιιο1οιιιιοιιι.οο ιιιι·ο Βοιιιι

Ροιιι Βοοιιι Ποοιοιιιιιι Πιονιμοι·ι, οιιιιι ιιι ιιιοιι·ιοιο ιιιιιιοιο

ιιινοιιιιο ρι·ομιι.ιιιιιι ιιιοι·ιιο ιιοιιοοιιο. Νοε οιιιοιιι ιιο Ποι

ιιιιοοι·ιοοι·ιιιο, οι Βοοιοι·ιιιιι Ροιι·ι οι Ροιιιι Αμοοιοιοι·ιιιιι,

οιιιο οιιοιοι·ιιοτο οοιιιιοι, οιιιιιιιιιιε ιιιιι οιιιιι ιιονοιιοιιο :ιιι

ρι·ειο1ο1οιιι Βοοιοοιοο 1οιι·οιιι οοιοιιιιοιιιιοιιι οοοοοεοιιιιι, ομοι

ιοιιι μοι·1οιιι ιιο ιιιιιιιιοιιο οοι μοοιιι1οιι1ιιο ι·οιοιιοιιιιιο. Ποι

ιιιιιι Ι.οιοιοιιι οιιοιιο ιιιιιο ιιονοιιιιοι·ιο, Ροιιιιιιοοιιιο Νοειι·ι

ειιιιιο 1οιιιο.

ΧΕΙΙΙ*.

Τοιιοοιιοιιιο οίιιο!ίοο οι 6'οο!ίοι·ί [ο άοποοιοπο οιπμια οι! Μο

οοοαοίΙο ο .πιο βο!ίο 8.ιιιιοιο οι Μαιου, οι! οι οι Ιοί οι·οο!ί

ο οιιοοο.ιοοι·ι, οοΙΙα Μοοιιιι·οοο (οι) ‹ἰἰ Τιιιιιιιιιιιο οι οοιιιοιιι

μἰιι:ίοιιο ιἰο! ιποιοίιποπαΪο οοο άουοα οοιιιι·οι·ι·ο σοπ Αιμι

ι..ιειο; ο άοοοιιοο οιιιιιιιοιιιοιιιο πο! άιμ|οιπο ΜΗ ί ἰιιοοἰιἰ,

Μιὰ, οι!ίοομί, £οι·ι·ο, .ιο!!ί ο 1ιο.ιοιιί ο·οοιμι·οοί ιιο!Ιο άοποιίοπο.

(1211), 20 ιιιο1ιο).

ικιΙΓΑι·ο1ιιιιιο Δι·οινοα·ονιιο οι Ωοιμ1ιιιι·ι.

Ιιι ιιοιιιιιιο Ροιιιο οι Μι οι $μιιιο 8οι ειιιιοιι. @ο Ιιιτιοκ

(9) Ι.ιιιιι1›οι·1ο, μι·ιιιιο ιιινιιεοι·ο οοι οιιιιιιοο1ο οι Βιιιιιιι·οι, οι·οι οιο1ο

:ιιιι·ιι νοΙ1ιι οοοιιιιιιιιοιιιο, ο μοι ιιοοοιιι1ο 6ο Ρομπ 1ιιιιοοοιιιο ΙΙΙ

(Υοιι.εομι·.οοι·1.Ν.° 1Χ.Χ. 31111). 8οιιιιιι·ιι μοι·ὸ οιι'οΒιι μοοο οι οιιι·ιιεοο

ιιοιΙο ιιοοιιιιιιιιι:1ιο μοιι1ιιιοιο , Βιιιοοιιο 1ο νοιιιιιιιιο πιο! μι·οεοιι1ο οιιιιιο

1918 ει·οιιιιιιιιοιιτο ιιιιονοιιιοιι1ο οοι Ροιι1οιιοο Οιιοι·ιο Π! μοι· ιο

ε1οοεο ιιιοιινο οι οππο :ιεοιοιιιο ο ειιο 1ιο1οιΙο ΒιιοΙιιο ιιιιιιιεο μοι· ιο

οοοοιιτΙο νοΙ1ει ο1οιιιιο μοι·1ι ‹ιο11ιι 8ιιι·‹ιομιιο, οιοο ιι οιιιιιίοα1ο ιιι Πει!

1ιιι·ει, ο μοι·οοοιιιο 1.οι·ιο οοι οιιαΙιοα1ο ΒιιΒιιιιι·ι1οιιο.

(3) Μιιι·ιοιιο 11 ι·ο οι Τοι·ι·οε μιοοο νοι·οιιιοιιιο 1ο ιιι·ιιιι μοι· οσω

ιπι11οι·ο 1ιιιιιιΙιοι1ο ο Πιιιιιιιο ι·ιοοοιιιι, ι πρωι ειι·οιιιιο ιιινιιοο ιιοιι

ιιοΙο Ιιι 0οι11ιιι·ο @ο οοιιοοιιιι1ει ο οπο μοιιι·ο Οοιιιι1ο 11 61ο! Ροιι1οίιοο

Ιιιιιοοοιιιο ΙΙΙ, πιο οιιιιιιιιιο ο1οιιιιο 1οι·ι·ο ιιμμιιι·1οιιοιι1ι οι οι ιιιι οοο

οοι·ο 0ιι81ιοΙιιιο Ι ιιιοιι·ο1ιοοο ιιι1ιιιιοιιιι ο μιιιι1ιοο ιιι Ποιιιιιιι·1. Ροι·ὸ μου

οοιιο1ο (ιιι νοιιιιι οιοοιιιιιοιιιο, οιιο ιιι οιο οοι οιο εισαι οιιι1.=ι1ο οοι

Μιιοιιιοει; ιιιιιι οι ι·ιιοοοΒιιο ιιιι11° ιο1οι·ιοι , ο1ιο μι·ονιι1οιιι1ο μοι οι Ιιιι

ιιιιιιιιο ιιι ι·ιιΒιοιιο οι Μοτο, οι οιοοοι·ιιο πο! 1910 σο' τιο11ι ιιινοοοι·ι,

ο οοιιοοι1ο1ιο ιιι ομοοιι ο Πιιοιιιο ιιι ειιιι ιιιιιιοι·ο Ποιοι Ατιοιειειοι;

ιιιιοΠιι ε1οοειι Αιιοιιιοιιι, οιιο ‹ιομο ιιι ιιιοι·ιο οι οιιοο1ο οοο μιιιιιο πιει

ι·ι1ο μειοεὸ οι οοοοιιιιο 110220 οοΙ 1ιιιιιοεο Ειπο ι·ο οι 8ιιι·‹1οιιιιιι μπω.

'Έσω, Πάοκ. οοο”. ἀεὶ .πωσ Η!. νο!. ΙΙ.μιιι3.929-998).

(ι) ικοο:"ιιιοι ο μιιι·‹ιιιι, οιιο οι 1ι·ον:ι 1ιοιιιιοιι1οιιιοιι1ο 1ιοΒιι οιο
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Το!·ειοεο!! ρτο νο!π!!ιεεε εε !)ο!!!!ππ !!επ ροιεειει!εο ρει·ι!

εε Πε!ε!·! ρτο ρπιπ ειπε!! φ! ερρο ε !!!!π !!!!π δ.ι!.πει

εε Μουσε εε @Με ει εε εετιε εε!επε!ε !! Μ!! εοπε

ι!οπ! ει !!!·ειτοοε!!!!! !πιει· ν!ιοε εεεεε ίπεοσιεεεε εε Τει:

ιι!ει!ε ε !εεε, ει ε !!!!οε εποε ει !!ετεεεε εποε ει εεπε!ει!οπε

εεε εεεεε ε!ιε Ιεεωιιπιεα εε Τιιειιε!ιτε εφ! εεε ν!!!εε ρο

ρι!!εεεε ει εεπεε ρορ!!!ε!·!, ει εε!ιπε, ιετ!!!!π!ε, νεεεε!!πε,

!!οιπ!π!ε ει ιεπ!!πεε, εο!ππε, !·!πε, π!!εεε, ιππιεπεε, ρετεοε,

ιεοπι!ε ει ρεειπ!εε, ε!!νεε, ιι!ο!ε!!ι!ε ει ειιε!·πε ρεει!ε εε

!!εει!επ!!!ι!, ει ιοι!! εεε εειετοε ε!·ειπε ει ρειιι!πεπι!εε, ε!

εσπ!!!!!ε εεεεε ε!ιε Ιοιεοειταεα εε Τιι!ε!!!:!ιτε, εε!!! Με εε

_!π!·!εε!ει!οπ! ε!ιε ει !ιε!ιε τεν!!! ει ετ!ιε!!ιε!! ρ!ιοεεεε φε!εε

ν!!!εε ει εε!ιπε, ιεπε!!!!ε ει !εεε!!εε εεεεε Ιεεεειταεε επ!!ι!

ει!ειεε: εε ν!!!ε θπειει.!.ιο!ι!, εε ι!!!!ε εε δει.εεεε, εε ν!!!ε

εε δεκα!! δετε!ιιο, εε ν!!!ε εε δ!!ιεε.ι, εε ν!!!ε εε δ!ιε!,

εε ν!!!ε εε διεπει, εε ν!!!ε εε Λεω, εε ν!!!ε εε δειιε!ι!ι!,

εε ν!!!ε εε δεσει”, εε ι!!!!ε εε Αιι!ιι! !!εε!ιο, εε ν!!!ε εε

Λ!ι!!!!ε !>!εειε, εε ν!!!ε εε !)!.ειιο !ιεοιε, εε ν!!!ε εε εεε

Βεε!ι.ιτ, εε ν!!!ε εε Ρ!ι!πε, εε ν!!!ε εε !)ο!ι!ι!εε!.εε ε!!!ε,

εε ι·!!!ε εε !)οιι!ι!ει!.ι!.ι..ι, εε ν!!!ε εε Αιιε!!.ι, εε ιι!!!ε εε

ν!!.ι.εεε!!!·ο, εε ν!!!ε εε επο ει: ειναι, εε ν!!!ε εε Με”

εε .Με , εε ι!!!ε εε Βε!ι!ιει.ε, εε ν!!!ε εε εο!ιτε!ιε δ!ε!!ιι,

εε ν!!!ε εε . . . . . ., εε ι·!!!ε εε Με, εε ν!!!ε εε Με,

εε ν!!!ε εε θ!οεο, εε ν!!!ε εε δι!ε!ιε!ι.ι, εε ν!!!ε εε διει

!ειπ, εε ι!!!!ε εε Νεεεεεεοε, εε ν!!!ε εε Ζωα, εε ν!!!ε εε

Β.ι!ι!ιο ει: Ν!!ιι, εε ν!!!ε εε Επι, εε ν!!!ε εε !·'ιι.ιεε, εε

ν!!!ε εε δεεεε.ιε, εε ν!!!ε εε Πι!ι!ιε!ι!ιο, εε ν!!!ε εε ει!ιειε

.!ι!ειε εε Ι.ιιιιε.εί, εε ν!!!ε εε θεο!:ιιι.ι, ει ιοιπ εεε ειιει·εε

ιι!!!εε φ! ε!επι ε!πιτπ εε εε Ιεεειιιπιεα εε Τ!ιε!ιειειε, εε

φε!! Ιεεειιια·αεα επιπ ιοιπ εεε ι!!!εε, !!ο!π!π!ε, ιε!!!!πεε,

εοπιοε, !·!πε, !ε!ιεε ε! ιοπιεπεε, ρει·εοε ει ιποπιεε, ρεειπ

ι·εε ει ε!!νεε, !!!ο!ει!ι!ε ει ιοιοε ειει·εε ρειςπε !ιεει!ει!ι!!!!,

ει ιοιπε ειει·οε ει·ειπε φ! ποε ιε!!ε!ππε, !”εεειιιι!ε εοπει!οπι

ε !!!!!! ποει!·π δειπεε! εε @εοφ ρτο ρπ!·ο ειπες! ει ρτο

εοι!ιε!!ιρ!εε!οε! εεεεπ !!!ει!·!π!οπ_!π φ! ίειιπ!ι εε νο!ππιεε!

Με επι!! Με Αιιε!..ιε!!!, εε φε!! εοπει!ο!!! !ιο!επιπε φ!

ε!ει !ι·!·ενοεεΙι!!!, ει !ιο!επιπε φ! ε!ει ρτο !εεε, ει ρτο

ιοιπ εε 8επε!·ει!οπι εε !εε!ι!!!!π ιεει!!πιοιιιπ; εε φε!! Ιπ

εοπιι·εεε !! εοπειποε επι!! ιοιπ εε !π!!εε!ει!ο!!! ε!ιε ε !ιε!!ε

σε!!! ει! ετ!!!!!!!ε!! !!!ε!! ει !εεε! !ρε!!, εφ! ιοιοε εεε εε!

ιπε ει !εεεπεε ιε!·π!!π!ε εππι εεε ι!!!εε ει !!!εοπιι·εεεε εε

ει!επιιε ειε. Ρ!·!!πο εε ι!!!ε εε εφε .!πε!.ι εε εαπ-εε! εε

εε Επεοπιτεεε εε Τ!ιεκεετε, ει ρε!·ι!ει εεε !εεεπεε ει ιοι·

ιπ!π!ε ειπε εε ν!!!ε εε ΜΑΜ Λ!ι!ιε!ι!εεε.ι εε εε Επεο!ιιπιεε

εε Μειιιι!!.ι.!, ει εο!ι!επεεπι επε εε!ιπε εεεεεε ε!ιεε ι!!!εε

εεεεε τπγ!!ε εεεεε Γε; εεγπ! Με !!!ε ε εε ρετεε εε !!!εεπ

εεεεεε !εεε φ! εοεεπι εεε ()ει.ι.ε!ι!ε οπιπι Υ!!.ω!ιοιει παει,

ι!ε!!! ε!ρ!οπ!! εει·ε!; ε ε!8π!!!εε ι!!!ε ετεπεε εειεπε!οπε ε! ιεπ!ιοι·!ο

πε! !·!ερειι!ι!! ρίιιειειιι! εε!!'!εο!ε. 0πεειε !!ιι:ο!ι·ι·ιιε!ι!ι , εεε εεε! ε!

ε!!!ε!πει·ε!ι!!ε!·ο Βεραι·ιιπιειιι€, ο ΒΜείονιι , ρι·επεενεπο !! πο!πε , ο

εε! ρεεεε ρτ!!ιε!ρε!ε, ο ω!!! ροε!ι!οπε εεοε!·ε!!εε ε ιοροετε!!εε, ο

εε!!ε ριοεπι!οπ! πειπ!·ε!!, ο εε!!ε !πεπειτ!ε ρ!!! εο!ππ!!!, επο !! σε

ει!πεπενεπο ε!! ππ! εεε!! ε!ι!·!. Οοε! ε!ι!ι!ειπο, ρε!· εεει!!·πε φε!ε!!ε

εεεπιρ!ο, !ε !!ιεο!ι·ι!!επε ε! Ραπ! 0ΙΙα, ε! 0ε!εν ΙιεαΙε, ει Μαπει·ο

πω, ε! Βατεεεια ΒεΙν€, ε! Βαι·εερια δειιι, ε! 7'ι·ε:ι:επια , εεε.εεε.

Νε!!ε !ο!·ο ε!πρ!ε εει·ε!!!ε εο!πρτεπεενεπο "Με Ωπ!!Διοι!!!ι, !ε φε!!

ενεε!ιο ε!εεεππε !ε ρει·ι!εο!ει·ε !ο!·ο ε!!·εοεε!·!ε!οπε, εε ε!·ει!ο ε!!!εειε

ε! Βενει·πο εε! ρετεοπεεε! ρ!!! ποιενο!! εε! ειιιε·!εαιο, ε ρ!!! !'!·εφεπ

ιεπιεπιε εε! μ!!! ει!·ειι! εοπε!ππι! εε! τεεο!ο !·εει!επιε. δε πε !!ε !ε

ι:ι!·ονε εε!·ιε εε! επεεειι! ε!ρ!ο!π! , !!ε! εεε!! (εεπ!ε ε! ρω! !·!εοπο

εεει·ε πε! ρτεεεπιε Ποιπειι) ω!! Ωπ!!ειο!ιι !πιε!·ι!επΒιοπο ειπε!

εε!!ιρ!·ε, ο οο!πε ρει·ιε, ο εο!!!ε ιεει! εεε!! Απ! εοπιεπι!!! πε! σε

ρ!ο!!!! πιεεεε!π!!. 0πεει'ει!νε!·ιεπιε ε πεεεεεει!ε ροι· ο!!! νοι;,!!ε εο

ποει:ετε !ε ρε!·ι!εο!ε!·!ιε εε!!ε ειοτ!ε Με εε! !εεε!!! ενο.

ει εε εε ν!ε εε ΜΑΜ φ! εεε ε !!πεε ε £επεει; ε!

εεγ!!! !εεεεεπ επ εε!ιπ εε ΜΑΜ, ει εοπιεπεει επ εε!ι!! εε

ν!!.ι.ειιονε πιεσε σε!!! εε ε!!ε ν!!!ε εε εε!ιειε Με” εε

εφερε εεεεε ρε!·εε εε π!εεπ εεεεεε ν!εε; !!ε!ι εεγι!! Με

Με εετειι! ε επ πεταει! Π) εε π!π!·εε!!, ει εφ!!! ιοεεπεο

Με εειιεπεο ρππιε ιοεεο !!!επ!! ε ρ!εεε!·ιο ειιιιε !επεπ φ!

εε!ει ε επεεεε. ρ!!εειπ; ει εε!ιπ! εε!·τε εε!!ε ε !!οεπ

εεεε εειιε δειππ!ε!ε; ει εεγπ! εφε !ιεεεε!!ι! ε Τ!ι!ει!!!ιει

εεεε εοπεπε !πειιπε εε ειιιιεεἰ,· ε !!ε!!! Ιεεεει επ εε!ιπ εε

ν!ι.ι.ε!ιονε ιιιι!!!ιεε, ει “ειπε Με!! εε Ι.ε!ι!εε!, ει εο!!!επεει

!ε εε!ιπε εε θπει!!ε.ιο!ι! εεεεε Εεεεεεεεε εε Τ!ι!!ι!!ε!ιτε,

ει εεεεε ν!!!ε εε δωσε, ει εφε!!! εεεεε εοπφε ι!ιεεεε

εε £αιιεεί εε!ειπ εε εε ρε!·εε εε !!!εεπ, ει ροι!!πει εε

!·ειπ ε πωπω (θ) εε !ιεεεε, ει εεγππι εεεε εο!·οπε !πει;!!ε

εε !!!οπι! εο!·οπε, εφε !›εεεεπι! ε θι!!ε!εο, ει εεεπ ρ!επο

εε Τ!ιε!!!ειιτ!!; ει εεγ!ιπι εεεε σειρα εε Πεε!.!.π (3), ε ρο

ιι!πε! εεεπ Με! π!ε8πο ρε!·επεο ε ειπτ!εγ; ει ρο!ι!!!ε!

πιε!·ε!!!! εεεπ ρ!εεεγ εε δ!ιεε!!ῇ; ει εφε!!! !εεεεεπ ει!

εε!ιπ (!πεγι!!ε!οτ!, ει εο!πεπεει εε ν!!!ε εε .πικαπ διεπει!

εε Τ!ι!πε!ιτε εεε! θεε!εο; εεγππι εε ε!ιεεπ!·! εε!·ειπ Με

Με εε !πειο!π εε εεπειεοε, ει εεγ!!π! εε!·ειπ εε εε ιπρε

εεεεπ !ι!ο!·ιο!·εο εε εοπ!!π_!, ει εφε!!! εει·ειπ εε επ ιογ

πε!! εε !πει·ιει!! !!ιπ, ει εεγπι!! ε εε !·ογι!ε εεεεπ ροι·ιπ;

ει !!!πγ, !εεεεεπ επ εε!ιπ εε θεε!εο ει σωσει δετι!ιιιο,

ει εοιεεπιεπεοε εεε εε!ιοε εεεεε ν!!!ε εε δ!!ι!ι.ι εεεεε Ισι

εοπΙ!·εεε εε Τ!ι!ι!ιεκτι σε!!! εε ν!!!ε εε διπ!ιεοε εε δεκα

εεε! εεεεε !·ογπε εεεεπ εε!ιπ εε!ιειιι ε ππτε!ι! εοφ!!!

εε δ!π!ιεοε, ει !!!πγ, !εεεεεπ επ εε!ιπ, εε ν!!!ε εε δ!υ!ι

ειιε; ει εοπιεπεει επ εε!ιπ εεεεε ι!!!ε εε δι!!ε!.ι..ι φ! τω!

εεεε ε εαπειιι Με!!! ε!ο!!οεπ, ει εοπιεπεει επ εε!ιπ εεεεε

ν!!!ε εε δ!!ι!ιι εε ι!π!·ει! εοεοπ! εε!ειι! ε ιιπι·ειε !ι!εεο!ιπ,

ει εειιππι εε!ει εε!!ε εετ!·ε εε!·ειπ ε !ποπι! εππ8!, εφε

!ιεεεεει! ε δ!!ι!ι! εε πιιε ρει·ι!, ει !εεε ειετε ε δπει.ι..ι;

ει ρο!!!!ιε! εε!ει εε!·ειπ ε επ ετ!ι!, εε !!!εει·ειπ εεεεπ ππ

!·ειι! !!εεπ; ει !εεεεει! επ εε!ιπ εε δι!ι!ι!, ει εοπιεπεει ει!

εε!ιπ εεεεε ν!!!ε εε διο! εε Τ!ιε!!!ειιε εε παταω @σε ει!!!

ε !οεεο !!πιε ε ποοπ εε εππειπι·ιε, φε εε!ει εε Με εε

διεπει ει εε Πε!.ι.ειιιε; ει εεγπε!, !εεεεεπ επ εε!ιπ εεεεε

ι!!!ε εε δ!ει , ει εοπ!επιει ει! εε!ιπ εεεεε ν!!!ε εε δωσω!!

εεεεε Εποεπιπιεε εε Τ!ι!εκε!ιτ!! εππι διπ:ι.!..ι, ει εε Με εε

εφε επιιε ιιπ ε !εεε!! Με ε Με εε εφε εεεεε, ει

εεγππ! !!ε ιιπ Με ε εεε εε ι!·ε!εε!; ει εεγππ! εε!·ειπ

εεεεπεο !ε ε !ιοεπ ρπ!!ιε ε επεπ εεεε ι·ι!γπε εε Με»

Ρε!ι!ιυ, ει εεγπι!! εε!!ε εε!·ι·ε ε !πππειι ι!!ιι!·εει;π, ει

εει·!!!!! εε!·ειι! ε Με!! ε ρεπ!! πιε!ε, ει Με! !εεεει επε

εε!ιπε εεεεε ν!!!ε εε δυ!:!.!.ι, ει δεσει”, ει εο!πε!!εει επε

εε!ιπε εεεεε ν!!!ε εε Α!!!Χ!·!!!ΑίἱΝθ εεεεε Ε'εεεπε·αεε εε

Τ!ιιικι:!ιτε.επιε εε ν!!!ε εε διεε!!ι! εε θετεεοείε εε δ!ι!!ιεοε

εε ρεπ!! !πε!ε εε!·ειπ ε ρ!!ι!!!ε; ει Μπι, !εεεεεπ ει! εε!ιπ

εε δ!επι!, εοπιε!!εει επ εε!ιπ εεεεε ν!!!ε εε δεε!ι!ι.ιεει εε

διεειευτία εε δ!π!ιεοε εε ρ!!ι!!!ε; ει εεγππι εε!·ειπ εε εε

ι!!πιεπε εεεεε εεππε; ει εεγππ!, !εεεεει! επ εε!ιπ εε

Λ!ι!κι-ιε!ε!ιο, εοπιε!ιιει επ εε!ιπ εεεεε ν!!!ε εε Απαι

!>!εε!!ιιι εεεεε Εεεο!ιιπιειι εε Τ!ιε!τι:!ι·ιε, ει εε εε !ππιεπε

εεεεε εει!!!ε, εεγπ!!! εε!ειι! ε εε εεε νει·ε εε επεπιι!!·ιι

εε .φωσ Με!ι!ε-εω!ιε; ει εεγππι, !εεεεεπ επ εε!ιπ εε

(η Νιιπιειι, ε!οε Νοι·αεε, ο ΝεπιεΙιε , επο εε! ιεπι! εε!!!ι! οι

εοειι·πι!οπε ι'ει!!ε!ε εε!ειεπι! !!! δε!·εε8πε.

(ε) Νιιτεια·ί , ε!οε Λ*εταοΜ.

(8) Χωρια εε υδΒ!.!.Ρ; ε!οε ει: τοπικ εεωιιεεε Με εε ΙΙ.ιεΙΙιιε.
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Αειι(ι-ι>ιεειι(ε, εειιιειιιε( εε εε!(ε εεεεε (Με εε Ρωι(ε-ιιιο(ε

εεεεε Εεεω((τεεε εε Τεεεει(τε εειιι εετεε( εε εε(ει·ε εε

εαπε(α Μειιιι-ει..(ε.(, εεἰεεε (ιιεετ(εεεο τεστ( ιεοτἰ ε ()οε0

(ι(ΙΙ(οε( (ε (εεε εεε(ε ιεο(ε ε Τεει(ι:ετι(; ε( εεγεεῇ εετε(ε,

ε( εεεεεεοΙε ε Ιιεεε εεεε ρετεε ιεεειιε εεεεε εφε εε εεε

ρ((ιι(, ε( εε(εε( εετε(ε ε εε εετεε ιιιεΒιιε εε εε (ει εε( εε(ε(

ε $ιειι(.ι, ε( εεγειι( ε εε εεε ιεεΒιιε εε( εε(ε( εε ετεΠε

εε ρεεεεεε(; ε( εεγεε(, Ιεεεεεεε εεε εε((εε εεεεεε ((((εε

εε Ρι.ει(ο-ιιο(ε, ε( εε 8εειωει, εοιιιεεεεε( εεε εεΙ(οε εε

Με( Βεειι.ι εεεεε Εεεοε(πιεε εε Τιιιειι(ι((ε εεε( εε (Με

εε $ει:ι(εοε εε θεπτεοτία εε εεε((ε ρεεεεεε(, εεγιιε] εε

τε(ε εε(εεεοεἱ ε (ιοεε ε εε (εεε εε Ι.εεεε εε (εεε, ε(

εε(ειι( εετε(ε ε εοτειιιο (“ε(εεε(ε, ε( εε(ιιιι( εετε(ε ε εε

ετεΙιἱΙἰ εε (οειιιι( Μετεγοε], ε( εεγιιε( Ιιε(( εετε(ιι εεττε

εεττε ε εε (ειι(Ιιε( εε( ε Με τεεεετε], ε( εε(ιιε( εετε(ε

ε ιεειι(ἰ εε Αιειιο (ειερεεεο εετε(ε ε εοτ(( ιεεεειιι·(, ε(

(ιιεοτ(εεεο ε (ειι(εεε εεεε ε( ε εεεε(ε Βεειι.ι, ε( εε(ιιιι(

εει·ε(ε εε(εεεοε( ε εε εοτ(( εε Ι(ετε, ε( εε(ιιιι( εετε(ε

ε εε εεε(ε εετεειε εεττε εεττε Πει ε εε εεε(ε, ε( εε(ιιει

εετε(ε ε ειι εερεεε εε ΡεεΙε Ρετεε, ε( (Ιε(ιιει ε εε εοτ((

εε (ειι(εεε τοιεεεε, ε(ιειι(ι (ιεε(ε(( ε ρει·(ι διι(εεοείε εεεεε

(Με εε Πει(ι(.ι, ε( (εεε Ιεεεε(ταεα εε θειειι:(, ε( επεσε(

Βεειι..(, ε( Με( ρετ((ιι( ιειρετἱ εοε (ετειἰεἱε εε Ιεεοπ(ι·(ιάε

εε θιειιιιε( εειε εε (Με εε εεεε(ε Βεειι.ι εε ('εε(εεε τε

ιιιεεε εει·ε(ε ε εεε εοτοεεε εε ιιιοι(εεοτιε, εε εεε ρετ((

ε Τιιει(ιει(·τι(, ε'ε(ετε μια( ε θιειιιιι(ιτ, ε( εε(ειι_( εετε(ε ε

εε εε(ετε εεεεε εο(ιεε, ε( ρειεεε( ε(“τοιι(ε( ε. εε ε(εεε

εοτεε, ε( εε(ιιιι( εετε(ε ε εε εεε εεε( (ετεε, ε( εε(ιιιι(

εει·ε(ε ε εε εεε εε ε(ιεε (Με, ε( εεγεε( εετε(ε ε εε

ιιι((ιε εε εε (τειιεΙιε, ε( εε(εε( ε (ιο8ε ε εε ρετεε εε

εε ρτετιε , ε( (εεε (εεεε( ειι εε((ε εεεεε (Με εε Ριιιεε

εε Τεειιι:ετε εειε Πει(ειει( εεεεε ρετεε εε εε ρτεεε, (σε

ι(ειιεο ε Ιιοεε ε εε εοτ(( εε θιτε(ε εε εεεεοιι_(, ε( εε(ιιιι(

εετε(ε ε εε Με( εε εειιιε(ει·(εε, ε( εε(ιιε_( εετε(ε ε εε

εεε εε εε εεε εεττεΒιε, ε( εε(ιιιι] εετε(ε ε εεεεετεε

εε εττε, ε( εε(ιιε] εετε(ε ε εε ιεεεεεε; ε( (Ιερή,

Ιεεεεεε εε εεΙ(ε ε( εε Εεεοιι(πιεα εε θεεει:ιτ, εοιιιεειειι(

εεε εε((εε εεεεεε ((Πεε εε ΙΙοι(ειιι ε( εε Βει(ιι(εω εεεεε

Εεεοπ(τεεα εε Ρειιτι-Οι.ι.ιι εειιι εε (ιΠε εε Ριιιεε εεεεε

Ειιεοπ(τεεε εε Τεεεει(ιε εε εε ιεεεεεο εε Βοεειιιιο, εε(ιιιι(

εετε(ε εεΙεεεο ε( ε ρἱιεεεε εε εεεεει·ιιι, ε( εε(ιιει εε

τε(ιι ε εε εοι·(ι εε εεεεετιε , ε( εε (Με εετε(ε ε

ιεεε(ε (εε(, ε( εε(εε_( εε(εεεοε( εετε(ε ε εεε (εε(εε εε

Πεεε(εο, εε(εεεο εε (Με εεττε εεττε ε εεε (είε, εε(ειι

εεε( ε(ιιιε ε Βει(ιεεεε, ε'ε(ετε ρει·(ἱ ε Ι(ειεε, ε( εε(ιιιι(

εετε(ε ε εε ι·(ε εε ε'εεε(Ιε, ε(ιιοιειιε( εετε(ε ε εε ρ(ειιε

εε εε (τεεεε, ε( ροιεεε( εεττε εεττε εεεε (εεεειι(ἰ ε

ΤεΕΧΕΝΜ, τειερειιεο εετε(ε ε εε τω εε( εε(ε( εεε ιιιοιι((

εοεἰεε, ε( εε(ιιιι( εει·ε(ε ε((”τοιι(ε( ε εε εεΠε εεεεε θεε(Π

(ιεττε(εε εε εειειιεε, ε( εε(ιιιι( εε(ειιεο εετι·ε εει·τε ε εε

ετεεεε εε 5ετεεειι(ε, ε( εε(ιιιι( εεττε εει·τε ε εε ιιιιι·ειε

εε εεεεε, ε( εε(ιιιι( εετε(ε ε εε ετειιεε εε( εεεεετε( ε

εε @Με εε Β.(ι(ιιιιιεε (ιιιρτεεεεεεε ε Τιιει(ει((ι( εε εεε

εεεεε (εεε, ε( εει·ε(ιι ε εε εετει(( εε ειιε(ι·ιιτιε, ε( εε(ιιε(

εετε(ε ε εε (ιτεεεε εε εει·τε (οιιεε, ρετειιεε ε εε εειιιρε

εε Β.(Νιεεεε; ε( εε(ιιιιι, Ιεεεεεε εε εε!(ιι εε ((Ι(ε εε Ρι(ιεε,

εοιιιειιιε( εε εε((ε εεεεε ((ΙΙε Βει(ειιι.ε εεεεε Εεεοπ(πι(Ζε

εε Τει(ιιει(τε εειε εε ((((ε εε Βεεεει.ε; ε( εε(ιιιιι εε εε

ει·ιιιιειι εε εεε εε εετεοε(, εεγειι( εετε(ε ε ιιει·ε(( εε

ειοιι(( (ιειι(εο, ε( ((ε(ιιιιΞ εετε(ε ε εε (ειι(εεε, ε( εε(ιιιιι

εειτε εει·τε εετεεεε ε εεεε(ε Μετεε Βει·((ιο; (εεε (εεεε(

εε εε((ε εε (Με εε Β.(ειειιι(, ε( εοιεεεεε( εε εεΙ(ε (Με

Τιενιοιιι εεε( εε ((Πε εε Βεεεει.Α, ε( εε(ιιε] εεττε εεττε

εετε(ε ε εε (ιτεεεε εε εε ε((εε(τε εε( (εεεεετ(( ε εε εεεεε

εε ιιιοιι(( ετεε(ἱ, (ιιεοτ(ειιεο ε (Με Τει(ιι(1(ι·.( εε εεε(εε(ε

εε εεε(·(ε Εεε, ε( εεγεεῇ εετε(ε ε τει ιιιεγειιεοε( ρειι(ε

ε εεεε ε ίεε(ειιε ((εΙε(ε, ε( εε(ιιιιἱ, (εεεεεε εε εε((ε, εε

(εεε εε Βιι(ιιει.ε, ε( εοιεεεεειι( εεε εε((εε εεεεεε ((Πεε

εε /επ(απα 8ιι(ι(ι εεεεεε'οπ(πι(Ιε εε Τεει(ει(ιε, ε( εεεεε

((ΙΙε εε εαπε(ε Μεεεει εε (ειι(εεε εει·Ι1εγε, ε( εε(ειεῇ

εετε(ιι εεεε ρΙεεε εεεεε Τε(εεετεε, ε( εεγειι( εετε(ε ε

εοιιεε ετεΠε, (ιιεοτ(εεεε εεεεε ετεΠε ε/επ(επε Βιι(ι(ι

εεεεε εεε ίεεοπ(ι·εάα εε Τιιι(ιιιι(ιε, ε( εε(εε( εετε(ε εεττε

εει·τε (ιιεε( ε ε((ιε(ιε εεεεε (ἱε εε( εεΙε( εε Πιιιι.ειιιε ε

Μει(ιιιι(Ι.Α, ε( εε εε ((ε εε Τεει(ει(π εε( Με( ε εε (Με

εε ε((((ε('((- ΜΑεεε.ι; ε( (εεε (εεεε( εε εε((ε εεεεε (Με εε

/ιεπεπ‹ι Βιι(ι(1, ε( εοιιιεεεε( εε εεΙ(ε εεεεε (Με εε Μ(

εεεεε θοπ(πιειι εε Τει:ι(ι:ι(π εεε( εε (Με εε ΜΜΜ Με

εεει εε εε ρ((ιε(ιο εε ιεεεε εεεεεε (εεε εεεεε εεε(εΠε

εε Πι(ι.ι..(ιιιε ε Μ.(ειειι.ι.ι( (ε((ιι( ε (επι(ειιε ειο:ειιε, (εττεεεε

εει·ε(ε εεεε ειιτειε εε (εε(ειιε ιιιοεεεε; (εεε, Ιεεεεεε εε

εε((ε εεεεε (Η(ε εε Βειι, εοιεεειε( εε εε((ε εεεεε (Με

εε 5ιοεε εεεεε !εεοπε·ιι(Ιε εε Τι(ει(ιε(τε εεει εε (Με εε

Ι.ιιιι εεεεε ιιετεε( εε (ειι(εεε ιεοεεεε, εετε(ε ε (εεε ε

εε ριι(ε εε εεττε εε ιεεεε εε (ιιιπ, ε( εε (ειπε εε Ιι:ιιι,

Ιεεεε( εε εεΙ(ε εεεεε (Με εε 8ιεε(›, ε( εοειειιιε( εε εεΙ(ε

εεεεε ((Πε ε( Βιιι(εο εεεεε δοπ(πιεε εε Τει:(ει(τε εειιι

εε εἰ(ε (Με εε Επι, εε(ιιε] εε εεττε εε ιιιεεε εετε(ε

ε εε τεγιιεΙι εε ε(ιεε εειεε ρει·ειιεο ε Επι, ε( εε(ιιιι(

εετε(ε, εεεειι(Ιο(ε ε (Με, εεεε (εεε εεεεοε ροτεετ(ιοε;

ε( ἱεεἱ( (εεεε( εε εε((ε εεεεε (ἱΠε εε Βει(εο, ε( εειιιειιτε(

εε εε((ε εεεεε (Με εε Ρι(ε ε( εε Γεεεε εεεεε Επεσε

(Με εε Τεεεει(τε (ειτε εε (ἰΠε εεε εε Ι.ιι(ι εεεεε (εεε

εεεεοε ροτεετ(ιοε, εεγειι( εε(ε( εε εεΙ(ε εεεεε (Με εε

ΙΨεει1ε, εεττε εεττε, (εεεεεεο ε (Με (ο(ε Πει ε εε εοι·(ε

εε ετε((εε εε Με, ε( εε(ιιε] εετε(ε εεεε τε(εεΙἰ εε((ε

εεε ('εε(εεεε εεεεεε ετε((εε, ε( εε(ιιιι] εετε(ε ε εε εεεεε

εε ιιιοε(ἱ εει·ιο; ε( (εεε Ιεεεε( εε εεΙ(ε εεεεε (Με εε

(ει, ε( εοιεεεεε( εε εεΙ(ε εεεεε (Με εε 5ιτειιι:ι(τι εειιι

εε (Με εε Ρεεεε εε εε εοιι(τεεε εε Ϊεεεει(Μ εε εε εεε

εε ιιιοιι(( εετιο, ε( εεεεε] εετε(ε, εεεεΠε εεεεΠε, ε εε

(εε(ειιε εε Ρετεε Ρτεοε, ε( ροεἱεε( εετε(ιι ε εε ετοι·(εο

τεΜε, εε((εεεο ειι(ιεε ε ΠεΙΙο εε ιεεε(ἱ ροτεεΙ(ο, ε( εε(ιιιι(

εετε(ε ε εε ε(ειιι(ιι( (ιιεοτ(ειιεο εε εΙειιι(ιι( ε εε (Με. εε

('ε.ιεε, ε( (Με (ιειιιιι( ε Ρετ( εεε εε((εε εε εε (ἱΠε εε

Ι·'ιιεεε, ε( εε εε (Με εε 8ι:ιιιιιει(τι, ε( εε εε (ἰΠε εε δι(

ει(ειε εεεεε Εεεοιι(ι·εεε εε Τει:ει:ι(ιε εειιι εε (Με εε

ΜΜΕ( εε εε ε(ειιι(ιι( εεεεε εεε (Με εε Γιειεε, εε(εει

εει·ε(ε ε εε ιιιἱιε εοι·(ἱΙὶ, ε( ρειεεε( εετε(ε ε ιεοιι(ι ιιι(ε((,

ιεεοτ(εεεο δε(ε ε!ί(ι(ί ω) ε δι:ε.(ειε, εε(εεἰ εετε(ε ε ιεοε(ἱ

εεε(οτεειι(ε, (ιιεοι·(εε((ο ε (ειι(εεε τιιο(ε, ε( εε(ιιει εετε(ε,

εεεειιεοΙε ε εοεε, ε εε εοι·οιιιο οτι·ε(1ἰε εε( ε Με εε

εεεΙεε, ε( ρο((ιιε( εεεειιεο(ε ε εοφ, εεττε εεττε, ε ρετεο

εστω, εε(ιιιε εε(εεεο ε (Μετα, (ο(ε ε'ε(ει·ε ε $εεεε(ε ,

ε( εε(εε( εει·ε(ε (ιι((ιι( ε εετοεε εε θι:ειιι:(, ε( εε(ιιιι(

εετε(ε εε εε εεεεεεεε εε εει(ετε Μειιιε Μεε.(ει(Μ, ε(

(εεε (εεεε( εοε εεΙ(οε εεεεε (Με εε Ρειι(ι:(, ε( (οττε( ε

εε εε((ε εε Με( Αιιι(ειε:ιτ εεεεε εετεε (εεε εε εει((:ιε

Με( Ι(Ι.(εε.(ιει(Α, εε(ιιε(, εεττε εεττε (είὶιιιε ε Με (οιι((ε,

(ι) 5ει(ετε 1ειι(ιι; (Με Με ((Ιι(:ιιι(ιι(.
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οι ιρριι ιεεεει εεε Με. ιιεεεε νιιιε εε 5ι:ειιιιε,.ει (Με

ιρεριει :ερ ·ρειιιι εεεεε .ερε- ‹ιε ΠεριιΔιιΖε ιιεεεε ιροοριτειιε

Πε Τρειιιιιιτε σειρ εε ειπε Με εε Μιιιε Αριιιιιιετ; εεγρρι

εε Με ιορ(ιρι ιιετειιι ε ιιιιιιερε εεριε εε ρειιιι σε οοιιιε,

ει·ιιεγρρι ιιετειρ ιοττει ε εε τορρεεε εεε ιιι, ει οπο]

εοριιιιειιι.εοε εειιιιε ιιεεεεε Με εε θιιιιιΔιιιι; ει εε

ειιιετε° Με” είε Ι.ιοιερί εεεεε Με Ειιοοιιιτε‹ιε εε Τρι:

εριιτι εεειιριιιι ιιι ειιρτε εει ρετειιιι ειιιιιεε νιιιε εε ΜΑΜ

Διειιιετ, ει ιοιιιε εεε εειιεεε ιιι ερρτε ιιετειιεε ιιεεεε Με

Ποριτειιε. εε Τιιιιιιιιιιτι, εειιιιε, ιετιριιιιε, ει ιεεερεε; εεε

οιιεΙεε εειιιιε εεεεε εεε Ειιεοριτειιε, ει πω» ειιρι ιειειιεε

ιετιρειιιιιιιι8 ε νοιιιριετιε.ιιιιε ρτο ιεειιε ιιοριιε ιιοιιιιριε ρετ

ροε τιεριιιιιιι0ε, ει εειιιειιιειιοε ιιι οοτιε ει ειιιιιιοτιο τιοειτο.

δε _ιιιιειι Ιροοριτειιε ει: Τιιιιιιιιιρε, εειιιιε, ιετιιιιριε ει Ιε

εερεε_ιρ εειιρτε. ρετεεεε, ειπε εεε ιιοιιιιριε ει· ι”ειριιιεε,

ιιοριοε, τιιιε, ρετιιοε, ιοριερεε., ιιιιιεε, ιροριεε, ριεροε, ειι

νεε,-ει ιοιιιε ειετιιε ιιετειιιε, ει ρετιιρεριε ριττειιοιιορμ

οιιι -ροε. ιερειιιιιε ιιι εε Με ιροοριι·ειιε, ιιειιιοε εε (ρεεε

ροειτιι, ει ριιτιι ειιιοτι εεειι προ ιιοειτιι 8.ιι.υεει ρε Ι.ιεροιι

ρτο ειιρειεριεεορι ει οιιριειρριειορι ιιεεειι τρειτιτροοιιιοιιι

ιεειι πρεπει ειιρι εε ιιιιε Ποιιιιιι Β.ιι.ιειι, ει νοιιιιιιιιε εε

Με ιιορειιορι ειει ρτο ιεειι , ιιετειιεε ει .ερρεεεεοτιε ειιοε,

ει ιε τιειριιε ουτε ιοιιι εε ιιιτιειιιοιιοιιι, ειιιι ει οπο,

οινιιι ει ετιιιιιρειι, ιρετι ιιιιιιιι ιρρετι, ει ιοιρε εεε ιιετειιιε

ρετιιρεριεε ειιι οοε ειιιρε ιρ εε ειιε Βροοριτειιε, εε ιοιρ

ιι ιειριιε ιιορειιορι. Γιιτιιρι ιειιιε εεε ιιιιιιε ειιιιε ιιι εε. Με

εε Βρειτε ε ιιι ιιε.τεα εκεί ε ΖωπρασΙοε ω, ερρο ιιιοετ

ρειιοριε Ποιτιιτιι ιιοειτι Με Πιιτιειι τριιιεειιιιο ιιιιεειιιεειιρο

τιεοιιιιο ροιιο. Γιιι·ιιιιι ιε ιεειιτρορριιιε οΙειρειιοε ει ρτε

εεριιε ειιε ιιοροτειιιιιε Βορρο Αιιετοιιο ΠιιιεΙ1,Οοριιριεε

Ζοτι, Αιιετειιο εε Με, Βεειιι εε Ι.εεορο. ιιι ρτο τρειοτι

εεειιτιιΙειιι, ει ιιτιρετιιι ιιεεειι Με ιριεειιιιι ερ ει€ιιιο οοιρ

ριιιι ιιεεειι ειιο $εριοτι ιιιειδι εε ιεειι ιρειιιιιι εετι ρετι

ιΙεριι ιιι ιιογ τιιιεειιιιι .ιιιιιιοι Τιιοειιοροιιι.

Βρε ή· οι πιει Ρετ‹ιο Ιεριιιριιι Βοτιοειιιι ιΙεεειι $εοιοι·ι

ιρειει ρτο εριοτιιειιε ειιε ιιοιετιο εε οιιιριε ιεττε ιιεεεε

8εροτιε εεε, οιιιε ρτεειοιιιε, ει ιο ειιρτε ρετειιιιε ιεειι

ιιιορΒιιιε ιριετνερι ιο οιιειεε εοεεε ειιι ειιιιιιιι 8ειιιοτι ω·

σει ιιιι ει οριρερτΙειιο εοτιοι, ει οιειιει οριο ειιε τεειιε

ειιῦειι ιειιι ιιι εε ιιρεε πι" ιιε ρετει σειρ δοταει ιἰε ει.

οριρτε εε εοποιο, ει ιρ εειιρεε ιιιιιινιιι- ιρ ριιι ρετει .το

δε . . . . . . . . (ε).

ει ι· περι ριει θειιτιειιε ΜιΒιιεΙ εε ειιιιειε θτιειερρι

ιιεριιειοι· ειιοιοτιιειε τεΒιε Με" ριιιιιιοιιιιι ρετ ιοιιιιιι Βετ

ιιιριεε τεεριιιρ ιιιιιιιειιιο‹Ιι ιτερειενι Με (3).

8 ή· Ει οιιιε εεε .ιοΙιερρεε Ρετει εε Μοιιρεε ()ιετιειιε

Πεεετειιερειερ. Πιοτ ρριιιιειιε εροειοιιοιιε, εεε ρορ Ατειιιε

ριε.οορειιε Ατιιοτερ. ερειοτιιειιιιιιε Πει. ριιιιιειιιοιιι ιτερειενι(4).

8 ι· Ει οιιιε εδο Αριιιοριιιε ιιε Πετερε (Πετιοιιε τω;

Με.. ριιιιΙιερε ΑροειοΙιοε ει Ιιρρει·ιειι, οοο ιιοιι Βεριε

εεοτιε ειιοιοτιιειιιιιιε Νοιετιρε ρτεεερε ειιεριριρρι ε ειιο

οτι(ειρειι ρει· ειιιιιιι ιιιιειιιετ εετιριιιιιι ερειτειιι, ει οριο

εοάερι ριιιιι εεειιο τριιιιιειιρε τειιιοιο οοριρτοιιενι; ιιιεο

ειρριιιιι τρωει εοιιιιιτρ ει εοιιερειιιιιι οοε ειιιιι ειιρτε ρο

(1) @ειναι Με εε ιαπιρεάω, οιοε πιο! πιο” ει εφε».

(9) Β φιεειε Γειιιειιιιοειιορε εε! ιιοιειο ειιο εει·ιεεε ι'ει.ιο «πιει

ρειε, ειιο ιιιιιεεε οοιι ιιιιε ροοο ιιρροτιεριε ιεεριιε.

(3) Ε ορεειο ορο ιιει ιτε ροιει, ειτε εεειρριο οειι'οτιειρειε ιι

ρτεεεριε εροετει'ο.

(ε) Ι.'ειιι·ο εεε ιτε τιοιει, ειιε Με εειι·ωεωρειε ιε ρτεεεριε εοριε.

.

ειιιε οοριιοιετιιε Με ιεειι.ιιιιε ειοερι ερροερι ιρ οικω ει

ιεειιιιιοριιιιρ νετιιιιιιε . ρτειιιιεεοτιιρε--τοιχειιιε ;· ερρι·ορο ιιι

οιιορεε ειιτεεεε, νιοειιοει ιο·ιιιιιιτ ιιιιεε. ιιιιι ειειιιιτ ω:

ο δί.οιιρ οι εφερε ο :ο «πιο, ει ιιι ιιιιιιν.ι ·ιιρι ειωιω

Μια ‹Ιε Με , ει ιιι ιιιιιιιινιι.ι ιιιιι ιιιοιιιιτ ο .σε υπίεο.ειΜε,

ει ιιι ι. εει.ειειιω σενα-εποε, ει ιρ ι.ι ιιιιι -ιεΒιιιιτ

ρεεε εε εστω, ει ιρ ·ιιιιεε τ." ιιιιι ιεριιρτ ει εειιίι θ).

:·-ι ·.

'ι "Η - Π." "Ε

Μοποτιο Π, Μισο εε Τοιν·σε, ,επετρεπε ο Παω Ι)'Οτιει

ιεροισιιεΙ οοπωιιε με δωσει οιί ο.σ.ιετ·υαο·ε Ια οοιιυερσ.ιοπε

ρίοιίο Μ [ειιο οοε ιο ε!εεεο οοοιερειω, ο πε ο·ιρροοετοι

ρτεεεριε ειιο ί ρειιί ε ἰε εοπεί:ίοοί, [κι Ιε εποε (ποπιο Ισ

ρι·ιρειρο!ί , άι ερειιάστε ε” υεπιιιπίΙα και! ιεετίιοτίο ει δε·

ροοο, αι ω· ω οο!Ιειιο, (τι ρο·οιεερετε έ' θεροεεει "Με ειιο

Επεσε, ο ερεοίο!ιιιειιιε ειιεί!ί εε! οο.σιε!ίο άι Βοπι(εισίο ιιι

δοτείσο , ιἰί ρετιπειιει·ε οι ριεεεείοιι Ιο ειοοί!ίοιεριο άι Ιοτο

δοπεο!ι ρετιίι·οἰοτί Μ! τεραιο Τοττόιουιο μι· άεβρίτε ε Ιοτο

Μ, άι Με σειρα· άο:ί , άι' ειπε ε! σοοιειρε Με οεπιο εί

Πιιιπο Ιο‹Ι‹Ζοι·ε εοσιοιιί.ειο.ιεε οαεἰἰο ροτΙε ει:: Βιιιιιιι3ειο ειδ

Ατοοτειι, ο|ι`ει·ο ιιι Προπο .σε Βοε.ιιο, ε Ια "Με εεε Μ"

(Με ΜΗ Βιιιιιιοειι άεἰἰ`ἰεο!α Με μια· εεείεεει·ο αρ ειιο

Μιρό σοκ ι'αίωιο ιιι εο!είαΙι ρεσιοεεεἰ°, Μοτο Ισ ερεεε άι

ραεττα ρετείο (Με Μ! εοιπροε, ει ιιοιι ειιο· τίσειιο πει εκεί

.Με οί Ριεαπό, ε ορ!ί :ΗΜ περιιοι ει θεπορο, ο ει και

τιιεπετε Ζε εοεΙορεε ἀεὶ θερουσεί περι ο ποιο'ταραιό πεί

.νεοι άουιιρίι.

ω 226, 7 εειιεττιιιτε )

Μι ΒεΒιι Ατειιινι ιιι (1οι·ιε οι Τοτιιιο, ω. Με. ρε8.105.

Νοε Μετιεριιε Πει (;τειιε ιιιιιειι ιιιττιιεριιε ει Ατοοτερειε

εορνειιιριιιε ει ρτοιιιιιιιιιιιιε νοριε Ρειτο Αιιτιε @ειιο εο

ιριιριε Ιεριιε τεειριεριι ιιοιριρε ιρειιιε οοιιιρριε ειιεριιετε,

οοριριετε ει οιιεετνετε οοιινειιιιορειρ οΙιρι Γεειειρ ιιιιετ οοε

ει οοιιιιιρε Ιεριιε,ρι·οιιι ιιι ιρεε ρετ οιρριε οοιιιιρειρτ ιιρε

οιιριιιοειτιε ιιιιετιε ει ιρειοτιιιιιε, νιοειιοει οριο Πιιεριιιιο

εε $ερε, Ρειτο Βρειιο, Πιιεριιρο εε 8εττε, Μετιειιο Νε

πω, δειιετο εε 1ξιενιοιε, θιιεριιιιο εε Βιιτοεε, ιιιτειριιε

ιεειιε ενερρειιιε ειιειιιιετε, οοριριει·ε ει ορεετνετε ρτοιιι

ιιι Με εορνειιιιοιιε ρετ οιρριε εοριιρειιιτ, οοε ιειιε εει.

Ιρ ροιριιιε Βοοιιιιι εριειι. Νοε Μετιερρε Βει Βτειιε Ιιιιιειτ

ιοττιιεριιε, ρτοιριιιιιριιε ιιιιι Ρειτο Λιιτιε Ι.ερειο οοιιιιιιιιε

ιεριιε τεοιριεριι ιιοριιιιε εοιιιιιιιιε, οιιοιιειιιοιιο ετιιιιιιε εινεε

Ιεριιε ει εοριρεερειιι ει οινιιιιειερι ιιιτειιιιιιιιε ιρ οτιιιρε

ιιορε εορεριιιτρ οοιιιιιριε Ιεριιε οιιι ριο‹ιο ειιρι νει ρτο

ιειρροτε ιιιετιρι, εεε ροιεειειιε εοττιιιριε Ιεριιε, οιιι ρτο

(5)- Β τιιιεειο τι ιετιο τιοιιιιο ειιε εεειιιριο ‹ιειτοιηρεειε ιι ρτεεετιιο

εροςτει`ο εοΙΡειιιιο ιιει Με ρτεεεεεριι. -

(ο) Μι εορνεριιορε, ειιι ει τιιετιεεε ιι ρτεεεριε ειιο, ε ειιε Με

τιειιο ρτοτρειιε οι οεεετνετε, ε οιιοΙιε ειιο ιι ει ιιιι ρεάτε Ωοτριιε Π

ενεε Με ρετ ιε ρι·ιιιιε.νοιιε πιει 1191 σο' Οειιονερι, ε τιιιιιονει.ε

εο'ιρειιεειιιιι πιει 1912 (νεό. εορτ. Ι1ιι>ροιτ. ρ (Σεπτ. ερτ. $ικ.οι.ο ΧΙΙ.

Ν." ειιιικνι·, ε σε 8εεοιο ΜΗ. Ν.° ΧΧΧΙ'). Ρετ ιιιεεΒιοτε ερε

τειιιιι;ιε σει θειιονεει Μετιειιο Γεω ιριετνειιιτε ε! τιιιτιονειιιεριο

οεΙΙε εορνερειοιιε ι ειιοι ιιΒιι, ε ριιι ειτειιι εοτιειοριι , ω» ροοο

τιοτριτιειι οεΙΙε ιριτοοιιιιοτιε ιιεΠ'ειιο. Η @εεε Μετιειιο ΙΙ ιιι Τοτ

τεε ιιι ορο ιιε'ριιι ροιετιιι τιιιιεειι οεΙ ειιο ιειρρο; ερ οι οοε (νεό.

Τοωι , πω”. Πυρ”. εεε εεε-ει εστω”, νει. Π. με. 999-9983.
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338 Π!Ρ!ιθΠ!! Ε! (!Α!!ΤΕ

-

!οπιπο!ο Μο!!!, !!σο εοπ!! !!!!ο!!οο!ο οπσπ π!οπ!οι·οο ποπ

οο!ιο!ππτ ο!ν!!ο!οπ! Ιοππο !!ο!!!!οτο. Ε! !πεππο! πιο !!!!!!ε

ν!ο!!!!! ι!!!!!!!πε οι!ποι!ποπιπε !π ποεεο οο!!!πι!!ε Ιοππο, οπο!!!

οππ!ο!!ιπ!! !ο!!ποπεοε ο!νοε οοποππππ!, νο! ο!!ποππ!πο!!!!!

πο επο πσεεο; ο! οο!!οο!οι!! !ππο πο!!!!!!πε οπο π!ο !οιπ

πσ!ο οππο! !!!!!!!ο!!!!! ο!ν!ππ! Ιοππο !!!!ποε!!ο Μο!!! οο!!!

οοππο οπο!!ποοπ!ποπο ο οοπεπ!!!!πε νο! πο!οε!ο!ο οοπ!ππ!ε

Ιοππο, οι!! π!ο !ο!!!πο!ο Μοτ!!!! πο! εο νο! ι!ππο!ππ! εππιπ

Μο!!! !οοπ!ε!!ο; π!!!νο!εσε !!οι!!!!!οε Ιοππο ο! πο π!ε!!!ο!π

Ιοππο, ο! εποο!ο!!!οι· οοο!!! Βοπ!!οο!! πο οο!ο!σ ποτεοπ!ε

ο! ι·ο!!πε π!!!οπο ιιπ!!! ο! !ο!!ο ο! οοιιο εοποε ο! ποπ!!οοοε,

εο!νο!!!!!!πε ο! οπε!οπ!οι!!πε πο! ποε ο! !!οι!!!ποε ποε!!οε,

ο! ποίοι!ποι!!πε !π !ο!ο !ο!!ο ποε!!ο, οποιο !!οπ!ο !!ο!!οιππε,

ο! πο οο!οτο οοοπ!ε!ο!!ιι!πε οππ!!ο ο!!!ποε πο!εο!!οε; !π !ο!ο

!ο!!ο ποε!!ο, ο! π!ε!!!ο!π, οπο!!! !!οπ!ο !!ο!!ο!!!πε ο! πο οο

!οτο οοοπ!ε!ο!!ιππε οσε !!!!ο!ο ι!!! ο! πομπο!!! πο!!!!!!!οι!!πε,

οοο οσε π!!ο ποο!!ο νο! ο!ιοο!!οπο εοπ επποτ !π!ποε!!!οπο

ο!!οπ!πε το! οτονο!!!!ππε νο! Μονο!! !οο!οπ!πε, εοπ ο!!οπο

!ποπο ποτπ!!!!οπ!ιιε; ππ!!ππ! πονο!ππ! !οο!οι!!πε, νο! πο!! Γο

ο!οπ!πε εοπ οο!!οοποπιπε οπ!π !!οιπ!ποε Ιοππο ο! πο π!ε!!!!:!π

Ιοππο ο! πτοεο!!!!!!οοε!τ! Βοπ!!οο!!, !!!!οι·ο ο! ο!!εοπο π!!ο

!π!ποπ!π!ο!!!ο οπιοτο ο! οι!!το!ιοτο ποεε!π!, πο !ο!ο !ο!!ο

ι!σε!!ο ο! π!ε!!!ο!π οπο!!! !!οπ!ο !!ο!!οι!!πε ο! πο οο!οι·ο οοοπ!

ε!οτ!!!!πε Ιοππο ο! !!! !!!ε!!!!!!π Ιοππο, ο! ο!! Βοπ!!οο!ππ!

πο!οι·οππππ! οπ!οοπ!π νο!!π!, ποο οσε ο!!οπ!π ο!!!οι·ο νο!

νοππο!ο οσπ!το οοτππ! νο!ππ!ο!οι!! οοοοι!!πε. 8ο!οπι νο!ο

πο !ο!!ο !!οε!το οποιπ πω!!! !!ο!›οπ!πε ο! πο οο!οτο οπου!

ε!ο!!!!!πε !!οι!!!π!!!πε Ιοππο, ο! πο π!ε!!!ο!π Ιοππο ο! ποε!!!

Βοπ!!οο!! ο!!εοπο π!!ο ποο!!ο νο! πω!!! οι!!το!!οι·ο οοποο

πο!!!πε, οκοοπ!ο πο !ππ!οο!π !π!!!!οπο. !!οπ! ποτπ!!!!!ι!!πε

!!!!!, οπσπ ε! πο!!οι!! Ατ!!οτοο οπο Μ!! !!οοπ!ε πο Βοεεο

οοποπ!!ο!ο ο! !!!!!!ο!ο πο!ο!!ι!!πε, π!ο πο!!ο !πεο πο!!!ι!!πε

οι!ππο!!!!! οοιππ!!! Ιοππο !!!!!οε οο!!!πι!! πο!!ο!!ο!ππ! Ιοππο,

ο! ε! πιο π!!!!!!!!πε, νο! οπο! !!!!!!!!!!πε, οι!! πο Ιοππο ο!!

ποε!!π!!! εοτν!ο!ππ! !!οπε!!ο!ο!!ππ!, !ο!οπι $οτπ!ποοιπ, νο!

ο!!οποπ !ππ!οο!πιπ Βο!π!ποο οοποπ!ε!ο!!π!πε, πο!!!ι!!πε, νο!

πο!! !οο!οπ!πε ο!πο!π οοπ!ππ! !!!οπ!ο!ο!οπ! !ο!!πε !ο!!ο

οοοπ!ε!!ο, νο! οι!ποπεοε !οο!οε ο!! !πεο οοιπππο !π !πε!ε

!!!!!!!!!!πε. Ποπ! πτοι!!!!!!π!πε, οπσπ ππ!!ππ! !!οππιπ οπππ

ποε ο! !π Μ!!! !ο!!ο ποε!το, οπο!!! !!οπ!ο !!ο!!οι!!πε ο! πο

οο!οτο οοοπ!ε!ο!!!!!πε, !!οπιιε ο!!οποπ !ονοτο νο! !!ο!!ο!ο

ποτι!!!!!οιππε, ποποο πονοε !!!ο, οπο πο Ιοππο ο!πο!!!

!!!!!!!οε ποε!τοε επ!!!ο!οι!ε !!οππε !!ο!!πο!!π!, οι! οπσπ !!!!!!οπ

ππι!! σποπ! ο! οοπε!!!ππ! ποε!!ππ! ο!!!οοο!!ο! !!!!!ποιππε, !!σο

εοπο !!!!ο!!οο!ο, οπσπ 8οτπ! ποτο πο!!οο!!! πο !ο!!ο!! επ!ε

!π πον!!!πε !πε!ε πο!ο!!ε π!ο οπο!!!!ο! οοπ!ο!!σ !οπ!π!!!

οποπ!πιπ ποπο!!! Ιοπποπεοε ο! !!ο!! π!πε. Ρ!εοπ!ε οποοπο,

ο! ππ!νο!ε!ε !π!ι!!!ο!ε Ιοππο ο!ν!!ο!!ε, οποε πω!!! !!ο!!ο! νο!

πο οο!ο!ο !!ο!!ο!!!! , ππ!!π!π τοοοπ!οοπ!πιπ πο!!!ι!!πε νο! πο!!

!!!π!ο!οπο, εοπ πιοπο ο!!οπσ σοπεοπ!!ο!!!πε, ποο οσε !!! Μ!!!

!ο!!ο !!οε!!ο, οπο!!! πω!!! !ιο!!οι!!πε, ο! πο οο!οι·ο οοοπ!

ε!οι·!π!πε νοι!!!ο, ποοπο ποοοεεο!!ο ο!!οπο επεο!ποτο, νο!

!ππο ο!!!!ο!!οι·ο, πο! εο νο! ο!!οτο!π πο!εοποπ! π!!ο!οππε

οσποοποιππε; ππ!!π!π ποσοπι πο!! !!οποπο!!! εοπ οοποσ!π!οπ!

Μο!οι!!πε οπιπ Ρ!εοπ!ε νο! οοι!!πιππ!!ο!ο ο!!οπο εοπ πο!εοπο,

οπ!ι! !!οπ!!!!οε Ιοππο, ο! πο π!ε!τ!ο!π Ιοππο ο! !ο!!ο !πεο

τπιπ πο! ποε !π !πεο ποπο!!!πτ ο! ποο!!!οο!!!πι·, ε! !π οο

οεεο νο!πο!!π!. Θ! νο!ο !!! οο οεεο !οοπεονο!!!!!, !!!ο!!!

!ο!!!!ππε οο, οπο !π ο!ε οοπνοπ!ι!!πε ο! π!οι!!!ε!ι!!πε επο

το!!ο!ο οι!!ε!οπ!!ο, !ποοποπεεο εο!νο!!!!!!πε ο! εοτνο!! ίο

ο!οι!!πε. Ωοποοπ!!ππε ε!οπ!πο!!! οπσπ !!οιπ!ποε Ιοππο ο! πο

π!ε!!!ο!π Ιοππο !!! Μ!!! !ο!!ο ποε!το οποιο !!!π!ο!οπο ο! πο

οο!οτο οοοπ!ε!ο!!ιππε, οοπεπ!οε !!ο!!οοπ! ο! εο !πε!ε οι!

οιιπ!οπποε ο! π!!!'!π!οπποε οοπεοε ο! !!!οε, οπο !ι!!ο! οσε

νο!!οπ!ιι!; ο! ε! !ο!!ο !π!οι· Ιοπποπεοε, ο! Βο!ποε, ο! ο !!οπ

νο!εο οποε!!ο νο!!ο!·ο!πτ, ππο πο!!!εοπιπ οοπεπ!οε !πε! οπο

ε!!οποιπ !πεοπ! ο! !!!οπ! οππ!!ο πο!!οο!!! ο! π!!!!π!ι·ο ω.

ε! οο!!!!πεο!!!, οπσπ ο!!οπ!ε !οι!ποπε!ε, νο! πο π!ε!!!ο!π

Ιοππο !!! Μ!!! !ο!!ο ποε!το ο! π!ε!τ!ο!π οποπ! πω!!! !!!π!ο

πιο!! ο! πο οο!ο!ο οοοπ!ε!ο!!π!πε !οε!ο!πε νο! !π!οε!ο!πε

ποοοπο!, οπ!π!ο πο!!ο !πε!πε οπο πο!οτ!!!!πε !!!νοι!!!ο, ππ!!π!π,

νο! πππο!!ε !οπποπε!πιπ οοπεπ!πι!! πο οοπ!ππ! !!!!οτοτ!, ο!

οοπε!οποι·! !οο!οι!!πε, νο! !ππο Γοο!οπ!πε εοοππππιπ νο!πι!

!ο!οπ! ποΜπο!!, πο!! ο!!!οι· πο !ο!!πε ποΜπο!! ποε !ο!!ο

!!!!!!οπ!πε; ε! νο!ο ποπ!!οο!ππ! ποεεπε Μο!!!, ποε ο!! το!!

!πε!πε τοοπποτοπποε !!οπο ππο οποπ! ο! οοπε!!!ππ! ποε!!πι!!

πτοε!ο!!!!!!πε, ο! οπο ι·οοππο!οτ! πο!ο!ππ!, ο!ποπ! οπ!πε

Μο!!!, !οο!ο!ππε !π !π!οοι·πιπ !!!ιο!ο!!, πο!!ο!οπ!ο !πεο πππο!!!,

οοι!!ππ!ε Ιοππο εππι! εππ!οπ!ο!ππ! οε!; !!ο!!!!ποε οποοπο

ποε!τοε οσοο!!!πε, οποπ οππο!!! !οεεοπ! !π οσπ!πο!οπ!!!ε

το!!πε !οππο!!ε!!!πε, οι!! !π το!!πε επ!ε νοπποππ!ε ο!!οπο

!οππε Μο!οπ! νο! οο!!!πσποπ!; π!οπ!ο!ο νο!ο πο!!οπ! !πτο

!!!οπ!ο !!!!!!ο!·!, πο οπ!ποπο !π οπ!ποπο οππ!ε πο! εορτο

π!ο!ππ! !ππ!οοιπ ο! ο!πε !!!!οε !ιο!!οι!!οε ο!! οππ!ε οπο!ποτ

ποο!!!! οππ!ε! ο! οο!πιπ ο!ο!!!οπ!εοοποε ο! οπ!εοοποε, ο!οπο

οο!ππ! !!!!ο!σε, ε! !οπ!οπ ο οοπεπ!!!!πε, νο! ο πο!οε!ο!ο οο

π!ππ!ε Ιοππο, οι!! π!ο !οπ!πο!ο Μο!!! !οοπ!ε!!ππ!. Τοε!οε,

Βο!ι!!ππππε πο Ροποτπ!πο Πο!ο!οππε, Απεο!ππε πο Νοο!ο.

!!Ιοπ!οπε !οπποπε!ε, Ρο!!πε Ροι·το!!πε, Ρ!οοοπ!!ππε πο !ο!!ο.

Αο!πιπ !π Ατ!!στοο !ο!!ο π!!! π!ο!!π! Γιιτοππε, !π οοο!οε!ο

8οπο!! Ωπ!!!ο!, οππο Βοιπ!π!οο πο!!ν!!ο!!ε π!!!!οε!π!ο πποοπ

!οε!!πο ν!οοε!ιπο οπο!!ο, !ππ!ο!οπο ππποο!!!ιο, οι!! εοπ!!ι!!ο

εοπ!οι!!!!ι·!ε !π!ο! πτ!ι!!οπ! ο! !οτο!οιπ.

Ο!!ο!!πε πο (!!ονοτο πο!ο!!πε τοοο!πε εο!!πε!.

Απο Ρ!οοο!!!!!!πε πο!οτ!πε εοοτ! πο!ο!!! !!οο οιιοι!!π!ππ!

!τοπεο!!πε! ο! οι!οιππ!!!!οον! ο!! οπ!ο!!!!οο ππ!!!!οο εο!!π!ο

πιοπο Οοο!!! πο !!!ονοτο πο!οτ!! ε!οπ! !!! οο ν!π! ο! !οο!,

π!ο!!!! οππ!!ο νο! πο!!!π!ο, π!ο!ο! !ο!!ο !!!!οι·οπι νο! ε!!!ο

οπο! !!!π!πι!! εοπ πππο!ππ!, ο! !!οο οοπεο ο!!!ον!ο!!οπ!ε νο!

ι!!ο!!ο!!ε !οο!πτο, !!!π!οε εο!!!οο! !π !!!!ο!οε, νο! !!!!οτοε

!π !!!π!σε πο!!!!π!οππο, οι! οπσπ οο!το!!ο!ο!!πππ! !πεεπ πο

ι!!!π! Ροοο!ο!! Ποο!σπ!ε πο ί!!τοτπ!π!ε !οπποπε!ε πο!οε!ο!!ε

επ!!εο!·!πε!, !!!πποπο οπ!οπ!!οον!, ο! !οποο! !π ππ!!!!!:οιπ

!οτι!!ο!!!.

!!!!.

Βοποπο!!α πιο!·οποε!ι π! !!!!ιεεο, ο οί!!!!ίοοεε!ι π! δοιπ!ία!·έ

πτσ!!ιο!!'ο ο θο!!ί[!ο!!σ Μπα!!! Ρο!!!ί/!σίσ ίπ δπτ!!οππο !!!!!

π!ιο οο!!εσ π! Μο οοο!! πι' οομο!!! πο! !·ίοσοπίοίσπο πο!

εππτο!πο όποιοι!!! πο!!ο δπίο.!!ι πο! .ποπ δ!π!ἰ,· οπο· πο!!

(1) 1.ο ε!οοεο πο!!ο οι!! οππο οοι!νοι!ι!!ο !!!! ! 0οπονοε! ο £1οιι!!!!ι ΙΙ

ποπ!!! π! Μοτ!οπο !!π πο! 1191; Ιοο!!πο πο! ποο!!ποι·ο πο! εοοο!ο Χ!!

!! οσιι!ππο π! Βοπονο ονοο π!οπι·!! οππ!!ο!! οπο!! ε!ο!! ποε!! ο!!!! οο

ι!!ππ! ο πο! π!!πο!π! οπο! οο!!οπο!! οι! οιπ!ο!, οππο Μ! οπ!ι!!!π!ε!!οτο

!!! ο!πε!!:!ο ο! 0οι!ονοε!, οπο ε! !τονοεεοι·ο πο! ι·οο!οπο π! οοι!!!!!ο!

ο!!! , οπ ο!!!σ !!!ο!.!νο , !!! ποσο! ε!τοπ!ο!·!. @ιιοε!ο ο!τοοε!οπιο , ο ε!!

!!!!!! πο!!! οι!!ππ! εσεε!πι!!!, το!ο!!ν! ο!!ο εοε!οι!ιο πο! Οοπονοε!,

πω!!! ο ποπ!!οοο!!, εοπο πο πο!οτε!, ποι·ο!!ο π!ι!!οε!!οπο !! πτοο!οεεσ

οπο ονοοπο ε!!! !ο!!ο ο οπο! !οι!!πο Ιο !ποο πο! ο!ι!ε!ο ο πο!!°οποε!ο

!π π!ο!οι·!ο οι π!!!!ο !π!οι·ποι!οι!!!!ο.
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:απο πι οοοοιιικο οποποιοτο ο οοοοιιιο Μ! 8ιπι!ιοοιο .τοπιο

οίκο” /οειοΙΙο οι Ροπϊοβοί , α! οι2οποιοιο ο οοοοιιίο, οίοιοοιο

οιο((ο οοοποοί!ιι,· Μο οίποοιοτί άίπιοοποοιοπι ο'ἰ οποιο οι

ποοτοππο πο!ια ρι·οοίποίο οοο!ίοι·ίιοπο οι [οπού Αποπο

πι; Μο ι [Μιά πιπιιιοι ιιοιι ρο!ιοππο οοιιιται·το πιο

Ιτίοιοπίο .οοπ:ο ο οοποοπ.το ιιο! Ρορο,· ο Μο ιοάάοοο (ο

!οιο οίοοοπάοοπο Ιοοιιιίιπο οι οοιιιιοπο, ιο (απο Μια πί

οοιἰΜ ίπ ρο!οοπι ιίο!Ιο δι'ιίοοο τοπιοπο (Π.

(!22ιό, Β ιιιοοιπιιτο).

πο! Μπτοιοτι, Απ2ιφΠοΙ., Τοπι.Ή Βιο:οτι. !.ΧΧΙ οο!.7.

!π ποπιιιιο Ποπιιπι, οπιοπ. @ο Βοιιοι!ιοιο Ποππιοο!ιο

Μοτοιιιοοπο Μοοεοο, οι ιπι!ιοιοοο ()οιοτιιοπο, ροτοιοιοπο ιπ

ριοπο οοιιιιιι πιοο, ποπ οι οοοοιο, ποο ποιο ποιο ιπι!ποιο,

οοο πιοο ρτορτιο οι νοιππιοιο εροιιιοποο, νοιιιο οοπιιιο

Ποιιιιι·οιιο Ρτοοιοοιι πτιιιο τ!οιπιπι Ροροο επιιιιιοοοπο οι οο

ροι!οπο, 1οιιπο 8οτιιιπιοο, οι Ποτοιοοο !ιοποιο, τοοιπιοπιι

ποπιιπο Βοιποποο Βοοιοοιοο, οιι ιιοο οτο ιπ οποιο νιπιπιι

!ιιιτοε οτιτοπιι ποπιιπο οοποπο πιο τοππο πιοο οοιοτιιοπο,

ειιιο ιπιιιοοιπ οι: Μο ιοττο, οποιοι ιιοιιοο ιπ 8οτιιιπιο,

οποιο οπιπιο πιο οοπιιιοοτ οιι ιροο Εοο!οοιο ροοοοιιιοεο ιιο-.

οιοπιιο, οι ροοοιι!οτο ιπ ίπιπτππι, ιπ !οοιο οπιπιππι Βοο

οιοτπτιι μτοιπιπο εοινοτο οππποιιιιι. Ποιο ρτοπιιιιο, οποι!

ππιιπο ιιο ποιο οΒοιοιπτ πω, πο! ιπι!ιοιοοο ιπ ιροο το8πο,

ειιιο ιπιιιοοιπ, ππιπ ιιιι·οπι Μο!ι!οιοιπ πιει Βοοιοοιοο, οι

!οοιοπι οπιποο Μοτοο !οτι·οο, οινο ι.οττοο ιποοποποοο, ιιο

ιιοπιοο !'οποπτιι οιι οιιι, ιπ ρτιποιπιο οποο ιιιοπιιο!ιο ιπτοι·ο

ιιι!οιιιο1οιιι Εοοιοοιοο τποπιοι·οιοο Θ). Ιιοιπ ιπιιοιι οι ιππι

οιοεο ρτοοπτοιιππι !.ο8οτππιδοπιιι Αποοιοιιοοο,..οιοπι Ατ

οιιιοριοοορπο ()οιοτιιοππο : οι ππππι Ρτιπιο ιροππι τοοιριοπι,

οι Ιπποιτ Ποιοι·ιιοιιπο οι!ποιιιτοιιιι οππι ροι!οοιοτ ποι· ιιο

οιπιοιπ ροττοπι ιιιιιιιοτιο ππιπο (ο). !ιοιπ ιπιιοιι οι !πιιιοιοοο

Ποιοτιιοπο οπιπιο επιτιιιιοιιο ι!ιπιιιιοπι. Μοτο πιει Βοοιοοιοο,

ποπ οιιοιοιιΜπο οοποποιπειιπο οιιοπο ποι οιιποπ (ο). Ποιο

!ιπ!οιι Ποιοτιιοππο ποπ τοοιριοτ πιιοτοιπ, ποι: Ιππιοιοοο πιο

τιιιιιιι, ειιιο οποοιοιι !ιοοπιιο οιποιιοιπ Εοοιοοιοο οι ιποπιιοιο.

ιιοπι- οι !πιιοιι το! Ιποιοιοοο Ποιοτιιοπο ιιοοοιιοτοπι ειιιο π·

Πιο πιοοοπιιο πο! ίοιπιπιο, ιοιοιπ ιοττοπι Μοτο οι ο!ιοοιπιο

πιο Εοοιοοιοο τοιιποποτο- τοποοπιπι·: οοινο ιοιιιππι ποσο

ιοτιιοπι ποιο.οιπ πιοιιι!ιπιπ ρτο οπιιπο οπο' Μοτο ιιοτοιιπ

οποπι(6). Ποιο ιιπππι Ιπι!οιι ποι Ιπιιιοιοοο ιιο πονο οιΐιιοιοπιπτ

(ιι Η. ρτιοοοπιοι ιιιωπι οπιοποιο ο ρτοιποιο ιιο Βοποοοιιο οο!ο ,

ροι·οιιο ιιι πποει'οππο 1994° οτο πιο νοι!ονο οι Ροτοοοπο ο Βοτιοοπο,

ο τοπ;ποιιο ο ρτορι:ιο· ιιοιιιο· πο! @οποιο οι £οΒιιιιτι. Μπιτ πο!!!οϋ.ο

ιιοπιιο!ιοπιο πιο πιο πο ρτοοιιτιο πο! 18 τιονοτιιιιτο 19ι5 οοο!οιιιο' ο!

επιιιιο!ιο οι ιοι πιοτιιο οι ιοΒοο: !ιοιποοίππι Ροπι.τοοπ πιατοιιιοπιζι

Μοο.τοο οι ωοιοπ Καπιιιιαπί, οι Βοποοίοιαο οίιω π.τοοτιο οοο. (πω. ω”.

πω. Μ· :απο κ'

(ο) Ι!νπιπτοιποπω οι τοπιο οοπιιιο ρπτο μτοοιοτει·ι!οι τιιος;ποιι

ιιο!ιο ιοττο, .ο πο! ειποιωιο βοι·ι·οο οποοποπεοο), ι οποιι ονοεοοτο

?οποσ οοἱ @πιο οι Βοο!ιοτι , οεπιπποινο!ιο οοοοι!ονο !ιο!ο2ιοπο οι

πιτ ππονοι οοπιιιο ο ιπποιω ' ' :ϊ ' ' Α

(3) Ωποο!'οιιο οι οεοοπιιιο ποπο ι !..οΒιιιι Ροπιιιιοιι, οπι ΒοποποΝο

οιιιιιιπονο_ἰ Μαιο-ε οποι οποοοοεοτι, οτο ππο ιιπιιοιιοπο ειοΠ'οιιο

πιο οο!οππο ο πιο οιοτιι!ιοιιπιο, ροτ σπι ε!'ιπηιοποιοτι ΜΜΜ ίσι

οοι·ο Ιοινο!ιο ιιο οιοΒιοτι οι Ροπιιο!ιοι Βοτποπι.

(4) 11ο πποειο ροεοο οι πιο", οπο ι @πιο οοε!ιοι·ιιοπι ονοοπο

ποπτροιο οιοππο ποπο ιιο!ιιι ειπτιοάιιιοποοριτιιποιο ορροτιοποπιο ειιιο

οπο”. ” ·

(ο) Μι Ωιιιοοο Βοπιοπο, οτοτιοποοει ιπνοοιιιο ιιοιι' ειιιο ιιοιπιπιο

οοιιο 8οτιιοππο, ιιιιροπονο οι @Με οοπιιοτιιοπι ι:οποιοιοπι ο5οοι

οποτοεο, Πο ιο ππο!ι οτο οι οοτιο ετονιοπιτπο ππο!!ο οι ποπ ροϋπ

Μιτοττοιτποιτιτποπιο οοπιο ιι ποτιποοεοπο!!ο 8οοιο Αροοι.ο!ιοει,.οι

!°ο!ιι·ο οι ποπ ροιοτ πιεροττο ιποτο!ιοι!ο!ιο ιοτιο ροτιο ποι ιοτο !ιοπι

ιπο!ιι!ι, !οιιτιονο ιποτιεοοτο οοπιο ι!ιοποποοπιο ιοΒιιιιιπο.· '

 

ιπ ιροο τοποσ, ειιιο ιπιιιοοιιι Ποιοτιιοπο, οιι Οπτιοτπ Ριο

πιοποιπ ροτοοποιιιοτ οοοοι!οιιι, νο! οοιοιπποο πιιπ!ιοο ιιο

οιιπιιιιππι ιπιι·ο εροιιπιπ ‹ιποι·πιπ πιοποιππι ο πιο οποιο

ι!ιοπιιοιιο ιποιριοπιιπιπ, πιο οοπιιιο ιιι .ποπιππ άοπιίοίί οι

.ποθ Αροο2ο!ίοο |ιπποιέΙοι· οοιίποποο. !ιοιπ οποττοπι οι ρο

οοπι ι“οοιοπι οι! ιιιοπιιοιππι ιρειιιιι Βοο!οοιοο οοπιτο οπι

τοτεοο οι ειπΒιιιοο ροτ Ε'ιοτιιιπιοιπ οοποιι!πιοο, ποι ιοτιο

οιιοπο ιοπιροτο ρτοοοπιποπι πιο Εοοιοοιοο ιποιιοπο το

!ιο!ιοτο. Ιιοπι ππιιι οιοιποπιιιτ οι! οποιοι!ιοιπ οοοιτοτπιπ το!

οτοιππι ιποιπο τοεπι, οινο ιιιιιιοοιπο Ποιοτιιοιιι, ιτπιπ ρτιπιο

ιπτοπ!, ιιοποιοιπ, Μοτιοιοιπ οι ιπτο οιποιιοιπ Βοοιοοιοο ροτ

οπιπιο οι ιιι οπιπιιιπο ιιτπιο οι ιιιιιιοιο ποπο Μο, οι ειιιο

ίιοπιιο οοινοτο. Ιπεπροτ οιιιοιιι, π! ποιου οπιπιο ιπ ποοιοτπιπ

ιιτπιο ροτιιιοποοπι, οιιιιο·ο πιο, πιοοοιιπο πωπω οιι ροοποπι

ιιοοοιπ πιιιιιπιπ ιποτοοτπιπ οτποπιι, οι οοιιιτο ρτοοιιιοιο,

πο! οιιπποι! ρτοοιιιοιοτπιπ ροτ πιο ιιο! πιοοο ιιοτοιιοο, οινο

ροτ οιιπποπι επιιπιιοεοπι ποι·οοποιπ , ιοπιποτο οιιοπο νοπιτο

ιοπιοιιο. Ε! ροοπο οο!πιο Μοτο οοι·ιριππι πιοποπι οιιιιποοι

ιιτπιιιοιοπιι ιιοτππι επι πιοιοτοπι ιιττπιιο!ιοιπ ιροιπο Βοοιο

οιοο, οοτροι·οιι ο πιο ιπτοπιοπιο ρτοοοιιιο, ιιο ρτοοιιιοιιο

οπιπιιιιιο οιιοοι·ι·οπιιιο, πι·οοοοπο οοτιριπιπ ποι οιιιπιιο ιιοιι

ιοπι !ιπιιοο τοι;πι πιοι Ποιοι·ιιοπι, οινο ιπιιιοοιπο, οποιπ

οιοιιΙι ρι·ορτιι πιππιπιιιιο τοιιοι·οιπιπ.

Αοιππι ιιι ιπΓοι·ιοτι οοπιοι·ο ποιοιιι νοποτοιιι!ιο ποπιο.

› Ατοιιιοριοοορι Ποιοτιιοπι, ορπιι νι!ιοπι Βοποιοο Ποοοι!ιοο,

ιιτοοεοπιιιιπο Μοοιοιτο ιοιιοππο Ρτοοροοιιο Ροτιροππιοποι'

ι Ρτοο!ιγιοτο Βοπονοποιο Βοοιοτο Εοοιοοιοο Βοποιι Μιοιιοο!ιο

Εοιπ!ιοτιοιιοι·ιι-ιπ Βοποπιοιιοιππι, Μοοιοιι·ο Βοποιιιοιο Ποτιοεο
Α θιοτιοο Βοπιι-πι Βογποτι Βοποιοο Μοι·ιοο Ι)ιοοοπι (ιοτιιιπο!ιο,

πο!ιιΜπο οπο Βοπιιοοιο ποτιιιοπο ιροιπο πωπω θοιιιιτοι!ι

Μπι $οιιιιπιοο1 οι δοτοιοοο , οι Βογπποοιο Ροτιιπποττο

ἐ Πτιιονοτοπο, !ι!ιιιιιιιπο. ποπο Βοπιιπι ποο!τι πιιιιοιιιιπο ιιο

οοπιοειτπο ι·ιποοιπιο οποιοι, ιπιιιοιιοπο ιιποιιοοιιιιο, ιιι ποποο

; ιιοοοιπ!ιτιο, Ροπιι!ιοοιπο Βοιπιπι Ποποτιι Ροροο Π! οππο ποπο.

ιιι.ιπ.

- Η Ροοιηιοο θι·οοοι·ίο Π” οοοοι·άο ρι·ίοι!οοιο ο ρι·οοοποπο

. Αροοιο!ιοο οΙιο ο(ιιιοοο ο ΜΜΜ , Μο Ι'θτάίπο οι δο

πια!άοιί Ιοοοοοάοοο οι $οτιίοοπο, ο .ιοπο ποιοι ρι·οοοπισ

Βάια ποοιέποιό.

(ιοο·ι, 28 Βιιιοπο).

πο! Μι!ιοτο!!ι, ο Ποοιοι!οπι, .4ιιπο!. ΟιιπιοΙά. Αρροπι!. ο! 'Ι'οιπ. Πι

4 ' ω!. 460ο οοο.

Θτοποτιιιο Επιεοορπο ιιοινπο οοι·νοι·ππι Ποι ιιιιοοιιο ειιιο

.2; . . . ρτιοτι Ποιποιόπιοποι οιιιοιμιο ιι·οιτιιιπο ιοπι ρτοοοπ

ιιι!ιιο, ιιιιοιπ ιπιπτιο τοππιοι·οπι νιιοπι ρι·οιοοειο ιπ ροτρο

ιπππι. οιιιιιι ποοιτι οοο οςιπιοποι οι ιπνιιοι οποιοτιιοε οιο.

Εορτοριοτ πιιοοιι ιιι ι!όπιιπο πιο νοοιτιο ιιιοιιο ροοιπιοιιο

πιο”. οιοπιοπιοτ οπππιτππο, οι ρτοιιοοοοοοτππι ποο!τοτππι

πι. πιοπι. Ροοοιιο!ιο, Βπι;οπιι, Αποοιοοιι, Αι!τιοπι, πιο

τοπιιτι, Πιοιποπιιο, Ιπποοοπιιι Βοπιοποτπιπ Ροπιιιιοπιιι νο

_ οτιΒιιο ιπι1οι·οπιοε ρτοοιριιππο, οι ρτοεοπιιο ι!οοτοιι οποιοτιτοιο

οοποιιππο, πο οπιπποπι οπιπιπο ροτοοπο οιοτιοο, ιποποο!ιο,
!οιοο-Μοιιιποοπιποποι οτιιιπιε οι: ι!ιππιιοιιο ρτοοοπιιιιπο οιιι

τοπιο ιοπιροτιιιπο !ιοοοι οοπετοποιιοποο ιιιοο οι !οοο !!!ο;

οπο Βοτποιοιιιοιιοιο οτοιπι ειιιο· οοποιιιι ιιιοοιτιιιποιπ οιιἶοτ

ιιο
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στσοσι οιιοοοροτσστ, οστ οσιιτ τιι μοοτοι·στσ οσοοορτσι·ο, οσο

σσο τιοστο οσο ττττσο τοτττιστσο οοσττσοστστ, οτι οτσο οττο

ισοσο οστιτοο1τοσο οτ σσττοτο στντσοτο. @σο ντσοττοοτ τοοο

οτ οοσοτοττοττοσοο οοσοοτνοσσοο σσττοττο οτοττο οτσοστο

τττισο ντοο οσιιτ νοοοτισττο οσσοτοσσο. οτο. . . .

το τσοσωι Βοσσισιο Μοπαοτοπίτιπι Μποστ Τπίπίτατίο στο δα

οατία, οοοίο.τίαπτ 5'αποτο Βοοοπίο ίπ δ'απταπατ, οοοίοοίαιπ

δασοτί Μίοπαοτίο οτ 5'αποτί Ζαιίτοπτίί ίπ Μποστ οοοίοοίαίπ

5'αποτο Μιτίο οτ δαποτί Ιοίταππίο ίπ Αττα.τατ, οοοίοοία-πι δασοτο

Ματίο ίπ δοπττα, οοοίοοίαιπ δαποτί Ϊοίταππίο οτ δ'αποτί δ'ο

ιποοπίο ίπ 5'ατοοποπο, οοοίο.τίαπτ δαποτί Μοοίαί ίπ ?Μπα ,

οοοΙοοίαιπ δαποτί Ροτι·ί στ. δοαππο, οοοίοοίαιπ δ'αποτί Ραιτίί

ίπ 6'οπττ·οπίοπο , οοοίοοίαιπ δαποτί Ροτι·ί ίπ Οίίιπ. οτο.

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο .

Βοτσσι Ασοοστο σοτ τσοσσσι ισοετοτττ $τσττιοτστ 8. Ε. Ε.

ντοοοοσοοττοτττ στι το!. τστττ τσστοττοσο τιν. τσοοτσοττοιιτο

Βοσιτιιτοο σσσο τι. σο. ιτονιι. ροσττττοοτσο νοτο σοιστιιτ Οτο

εοτττ ροοο ΙΧ. σσσο ρττσιο.

Πλω.

Ρίοττο ΙΙ παρτυ σί Αποοτοα οοπ τα .στα οοιιοοι·το Βίαπα

σοπα ατία οπίο.τα ο πτοπί.οτοί·ο στο Βοποσίττίπί :τί δ'. στατ

τίττο το Οτίοταπο οττο πτοπταοπο σοποπτίπατο (τον, Εσι

σιοοσ , Ει.οστοιοτι , Βιιιοι.τ.τι , (Εστω , Ρτ..ισσ - Μιτου ,

Εστω οσοι, ο Εισσττιο, σοπ ΜΗ ί οοοοπί, τοσο οαίτο

οι! ίποσίτο οπο οι' .τυπο οοπτρι·οοο, πο σοοίσπα τα οοτοπ.τίοπο

στ! ί σωστοί, οτί αοοοι·σο αί πτοπαοί ί! σπίττο /οσσαίο

.τσίτο υποσοοίπτο.

(ΠΕΒ, 18 Βοσσοτο). (τ)

Ποτ 8οσσο , Ροοιέν. στο. τοττοτ!. Νο 17 (ν).

Ισ σοσιτσο σο οσ Βοσοτο σοοττσ Πτοοσ Ετιττοτσ, οτ σοοοο

Εσοττοοο νττοτσο Μοττο Μοσιο οσο, οτ σοοττο. Ατσοσ. .τοοσο.

Εοο Ροττσο σο Ι.οοοσο .Ισστοο σο Αττιοτοο, οτ ντοοοστο σο

Βοοοσ, οσο νοτσστοσο σσσο, οτ σο Ι)οσσο Πτοσο σιτοτο

ιοτο Βοοτσο σο Αττιοτοο, τοτο οσοτο σοσοιττοσο ρτο τιοσο

σο. τοτο ο οο Εοοτοοτο σο 8οστιι Μοτττστ, σο οοο Ασοσ

στιττοο σοοοο οττοσο σο Αττοτοστο, οτ οοσνοστσ σοοοοο πιο

σοοοτοο σο 5οστσ Βοσοσττσ: οτ σοτΙτ τοτσο οοο οοττοο, οτ

σιοστοο οτοσοστοο. Ετ ρττισο οοο τιοτοτ τσοστοο σοσιτσοσοο

(τα, Ει.οσιοοο, Ει.ιισοιο·τι, οτ Βιιιιιτ.ι..ι; οτ οσοο σοτττ οτοτοο

τιοτοτ σιοστοο σοτστσοσοο .το .τοσο το Εισαι, οτ οσ σο Ρι..ισσ

Μ.ιοιιι, οσο οσ σιοστο σο Βονοιοοσο·το, οσοι οττο τοττοτ

(τ) Ρτοττο 11 το στ Αττιοτοο σοοσσο σο Πεοσο ΙΙ ντοοοιιτο στ Βοοοο,

ο σο Ρτοιτοοο στ 1.οοοσο, ο στ Ι.οοοσ; ο οοοοσσο τ'ορτστοσο ρττι

ωστοσο σοοΙτ οτοττοτ οοτστ οσοοοσοττο σο! 1930 σοτ ττοσο ο Ωοοτοσ

ττσο Π, οττο σο τοτσστ ο οτοσστο οσο ττοτοττο ρττσιοΒοσττο. Μο σοττο

σοτο σοτ ρτοοοστο στρΙοσιο, οττο τσ οοοσιρτοτο σοττ'οττοττιοτο σο! 1713,

ο ρσΙιτιττοοτο σοτ 8οστιο (οροτ. οττ. ) , οτ σο σοο ρτονο οοττο, οττο

Ρτοττο Η τοεσονο στο σο σοο οσιιτ ρττιιιο σοτ 1930. οσοοτ' στττσιο

οιιτιο οτ οτοσονο οοσισσοτσοστο τ! ρττσιο σο! στ τιιτ τοοσο, ροτοτιο

οστοττοι·ισοστο οττο ρστιτιττοοιτοσο τοττο σο! Βοσσο , σοσ οτ οοσοοοο

νοσο τσοτοτιο τ σοοσι1ιοσττσοτ 1930 ιτιοοοτ τσ Ισοο σο! Μτττοτοτττ

σοιςττ .Μπεστ ΟαπιοΙσοίωτ σοσ. τστ”τ. Μο!. Ν.° τ.. [πιο. 849. - να!. ρστο

Τοτ.Λ, Πί:ίο·ιι Νο”. σοτ 5απσί ίττ.νοτ. ΙΙΙ. ι·ιο8.64. σο ο οοο).

στο .το .εστία το Εοιιιιττ.ιο, οσσι οσισττισο οστο σοττο τοτσιτ

σττισο, οτ οττοστοττοσττισο. Ετ Βοοτ οσ σττσισ οοττσ σωστ

σοσσ (τον οτ τσστιοτ, οτ οτ ροττττ σοο τσστσ τσ σιστσ, οτ

τιοσττ σοτοτσ τισ Ιοοοτο σο Μοοοσο, οτ οττοτ σοτοτσ τι 8οττο

σο Μοοοσο, οτ οττοτ σοτοτσ ο οτι Νστοσσο σο Ωιιοτοτοτσ,

οτ οτσσο τιοσοτ σοτοτσ τι οσ Μοτοιιτσο σο σωστο Ρτιτσσσ,

οτ οοοττ σοτοτσ ο οστστσ σο (Ποσο, οτ οτττοοοτοτ τι σιστσ

οοττσ. Ετ οσ οοττσ σοσιτσοσσ Ετ.ιισιοοι οτ τιοττττ σοο Ρτοσιι

σο Βοστοσοττσ, οτ οτ τσοσττιοτ ο ισστσ σο θοΙΙοτοτοτσ, οτ

Ιιοτιοτοτσσο σοτοτσ τι Βτσοσ σο 5ττσο, οτ τιοτιοτοτιισο τισοττ

τι Μοτοστσο ο Ρτοσσ σο 8οττο, οτ τιοτιοτοτσσο σοτοτσ τι

Εσοσοοσσ, οτ οτσοστοτ ο Ρτοσσ σο Βοσστοσοττσ Βοττσ. Ετ

οσ οοττσ σοσιτσοσσ Ετ.σιισστι, οτσσο τιοτιοτ ο Εσοττο οττισο,

οτ τιοτιοττοοτ σοτοτσ ττσο ο οσ Νστοσστ σο Ασιοοοτοττο, οτ

οοοττ σοτοτσ ο Μτσσο σο Εττοοο, οτ @τοττοτ οσ σιοτοστστ

σο ΡΙοσσ Μοτιτοτο, οτ τσοστνοτοτ ο Βοσ σο Εσοοσ σοτοτσ

οσ Ιοοοτοο σονσσ, οτ οτττοοοτοτ ο Εσοττο οττισο οοττσ. Ετ

οτι οοττσ σοσιτσοσσ Βιιιστ.τ.ο τοσοτ οσσο οοτιτιο τσ οτττσ

Ποττοττο οοοσσσσ οστ οσττττ οσ σττσ οτττσ το ττστ :ισ Μισο

8οοοο, οτ οτσσο τιοτιοτ τι ι1ιστσ σο ροττο, οτ τιοτιοτοτσσο τσ

Ποτ ο οο τοοοτο σο Εστοστττσ, οτ @τοττοτ τισοττο Μοτοστστ

σοτοτσ ο ΡοσΙτ σο Ποτσο, οτ τσοστνοτοτ τι οο τιοττοτινο,

οτ οττοτιοτ οο ντο σοτοτσ ο οοσοττ σο Ρττο, οτ οτΙτοοοτ τι

οσ οοττσ σο ττσ Βοττοττο. Ετ οοο σσοο οοττσο σοσιτσοσοο

Μιττιι.ι.ιοσ, οτ τσιροστστο ρτοοστσο σο Εοστεο, οτ ροτττσ

οσ Ιοοοτοο σονσσ σοτ τοτσ οτι οτττσ τοττοτ ο ρτοοστιιο σο

Εοστεο οοττσ, οτ οοτοτιοτ σοτοτσ τι οτττσ σο σοσ, οτ οοοττ

σοτοτσ ο οο νοσο σο Ρττο τοσττο, οτ οοτοτιοτ σοτοτσ ο σιοιιτο

σο Ροοττο οτ τιοτιοτ σοτοτσ τι σοσ τιοτοτο, οτ οοτοτιοτ σοτοτσ

ο 8οττο Ποσο, οτ ο1ττοοοτοτ οσ τοοοτοο σονσσ οοττο. Ετ οσ

οοττσ σο Εισιιι.ι οτ ροττττ σοτοτσ ο Εττοοο, οτ σοτοτσ τι

σιοστο Βοτσσσο, οτ Ιιοτιοτοτσσο σοτοτσ τι Ιοοοτοο σο Ροσοστο,

οτ οττοτ σοτοτσ οσ οτττσ σο Τσττσν, οτ οττοτιοτ σοτοτσ ο

Βτσσοσ σο Ατοτοτοο, οτ οοοττ σοτοτσ οσ Ιοοοτο σοτο, οτ

Ιιοτιοτοτσσο σοτοτσ τι Βτσσοσ σο Νοοοοτοτοο, οτ τοτοσσοτοτ

ο ρτοοστσο σο (τοστοο, οτ οΕττοοοτοτ τι τττοοο οοττιι. Ετ οσ

οοττσ οτοσιοσσ Ρι.οινσ Μιτου, οτ ροττττ τι οοττοο σο Ροττο,

οτ οοτοτιοτ σοτοτσ ττσο οσ Νστοοστ σο Βτσοττο, οτ ττττοτιοτ

σοτοτσ τι Βτσσοσ σο Ατοτοτοο, οτ τιοττοτ σοτοτσ τι Ετιοτοτοτσ,

σοτοτσ οσ Ιοοοτοο σο τ.οσοσ Ει·οοιι, οτ τιοτιοτ σοτοτσ τι Βτσοσ

σο Μοτοστστ, οτ οττοτιοτ σοτοτσ τι Μοσοτοσοτοτσ, οτ οστ

οοοτοτ τι Βοσσοο σο Ροττο οοττσ. Ετ οσ οοττσ σο Βονο.ιοοιοττι

οτ τσστιοτ, οτ οτ ροττττ σοο στο, τσ στο ροι·τ οο ντο σο

τ108σ οστ Ιιοτιοιιτ τι οο ντο σο Εορττττο, οτ οσ Ιοοοτοο σο

Ροοοο, οτ οττοτιοτ ρσοττο ντο σο τησ, οοττ οο οοτο οτ

τιοτιοτ οσ Αττοτοστο τι οο ντο σο Εοτσοσοτοστ , οτ τσ ττσο

τι οο ττονο, οτ τοττοτ τισοττο ντο σο τομ; οοττ οο οοτο

οτ Ιιοτιοτ ο οο τίτττο σο τ):τρττττο, οτ ο οο ντττο σο 'Ι'τστο

σσοσσο, οτ τσττσο ο οσ Νστοσστ σο Ρττοοτοσο, οτ τιοτιοτοτσσο

τσ ττσο τι Εστοσο Ρτοτσσο, οτ ττιτ οοσιρτττ τι ροττ ουσ οοτοτο

ντο, σοτ τ;ιοτιοστ ο Εορττττο, οτ οτΙτοοοτοτ ο 8οσσοο σο Ροοοο

οοττσ. Ετ οσ στττσισ οοττσ οοττ οσ σο Πισιιτ:τιο, οσ οοτο οτ

τσστιοτ σοο οσ οτττσ, οτ οοσσοτ σοο Εσστοσο Ετοτττοσο ντο

ντο σοτοτσ ο οσ οοτσισ σο Εοροτο οττοτινο οι·τοτινο ο Μοσ

ττοσ σο Ι.τοτοο, σο τιιστοσο ο Ετοσ, οτ τοττοτ ντο ντο σο

οο Ροστο σο οσ Ττοτσοισ, οσοοοτοτο οσοοοι·στο ο οσ Εστ

ττοσοοσ, ττστ ο Μοστο Ροτσοοσ, οτ τιι ττσο ο οο τοοοτο σο

(ττττοσοττοο, οτ τσ ισοοιι σοο οσ οιισοτοττσ σο Μοσοσο (τοσ

ττοοο οτττσ οτττσ σοτοτσ τι οτι Ροσοσ , οτ οτττσ οτττσ τσ
τ

1τιιτ τι Ετιιιτοιιο ττι·οτοοσο. 8οο οοτοο ισοστοο, οτ οοττοο οσσ
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τοτο εοε τοτπιτποε, οτ οττοτοττοιιοε το εοτο στο ευρω ποιοτ

πεστοε στοττττοε τι εεττοτο ο. εε στττε οοοτοετο στο $επτο Μετ

ττπτ, σιιιτ εττσιε ετι·οοτ στο οππτ τοπιροτοττ στο επ εππο, οτ

ρω τοιιιοο, οτ ρτο ροετο, οτ ρτο τοοοτο, οτ οποπ ρω το '

ροστοτ εττοπστοτο ρτο οτττο, ρωτοτο, οτ τιοποττιστο στο εε σ!ττο

Εοτοετο, στοπστο ροτοετοστο στο ροστοτ τοπτιιτοτο, οτ ιιιοειτοοστ

οοτο το στττοε ιποπτοε, οτ εοττοε, οτ εεεὶ τετο οοετο τιοπο

ττιττο , οτ στοποιττοπο ροτροτοο τι εε στττο Εοτοετε στο Βεπτο

Μετττπτ στο Αττετοπτε, ρτο επιοτο στο Βοοε , οτ στο 5οπτε

Μεττε πιοπιο εοο , οτ στο τοτο εοε $οπτοε, οτ ρτο εε επτπιο

στο ροσττο ιποο, οτ στο ιποιπε πιτο, οτ ρω τοιπτεετοπο στο

εοε ροοεστοε ιπτοε, οπτ ετοπτ εποε το ροτροτοοιπ, οτ ποπ

οτοτε ροτεοπο τιοτιτοτ στοπιτπτιι πτιτοπο, πο εοποττε το στττοε

ιποπτοε, οτ εοττοε, ετπο εε σ!ττο Εοοτοετο στο 8οπτο Μοτττπτ.

Ετ Βιιετ ετττοττ, οτ ττεοτοεο οοιποπστοιιιοε το στοποτοττ ποπ

οττοτοτετ ροτεοπε ποισοπο τοοιιοτ στεππο, πο το τοττοε, το

το οι·τιοτοε, πο τιτοισοι·ο τιοεοο, πο ττππογοτο ιιοκοπο, ττππο

τοττοτο, πο ροετοτοτο, πο πιτποε ποττιπποε τιοιτοτο, το

τοοοτο ποιοιοο τοΒοοτο το τοττοε στο στττοε ιποπτοε, οτ εοττοε,

εοπεο ττεεοποτο πο εοε Μτπτεττεστοτοε, ο Ρτοοοτεστοτοε στο

εε στττο Εοτοετο, ροποπστο εοπιρτο επ τοοστο, οο ροττεσττοο

ο εε Εοτοετο στο $επτο Μοτττπτ στο Αττετεπτε.. Ετ ετ οοο

ετοοτετ ροτεοπε, ο ροτεοπεε τ”οοοοι·οπ οτοοπο στοεοοοτο ,

ντοτοπιστο, ο στοεοτιοσττοπιστο, ο ποπ οποττοτ οοετστετο, οτ

οτιεοτισει·ο οοετο ποεττο νοτοπτοστο, οτ στοποιστοιιο τοτε, ετεπ

το οοπττποπτο τοεττοοστοε, οοιπροττστοε, οτ τοττεστοε ττοποοπτοε

στοοετοε ροοετο ο εο Ετεοετο στο οοετο ποεττο .τοσττοοστο,

οτ ποπ ορετ οποπ .τοσττοο ποισοπο οετ οεεοτ στοροε ιπο,

ποπ Βοππτοοττο, οτ ποπ τ)οππο, οτ ποπ ττοππτστοοττε, οτ

ποπ Επτεστσιτο, οτ Μετιγοτο, οτ πο Ατιιιοπτοττο, οτ ποπ

ποισοπο οπιπτπο ιποττοτο , οπτ εττοπιοτ οοετο τιοπο οπτ ορο

τετο τι εο Εοτοετο. στο 8οιιτο Μοτττπτ στο Αττετοιιτε. Βετο σττ

οτοε Ροττιιε στο Ιιεοοπο .τοσττοο στο Αττιοτοε , οτ ντεοοπτο

στο Βοεεο, οτ εοπτ τοετοε ρτττποε τ)οπε, οτ 85οτε. Μεττο

οτ οιπποε Βοποττ, οτ $οποτο Βοτ. Απιοπ. Ετ ΒοπποΤτιιστοττ

στο Μοτο Ατοτιττιτεοοτιο στο Αττιοι·οο, οτ Ποππο Ροσττο ττο

Μετττε Ρτεοετιιι στο Ε. .τοετε, οτ Ι)οπππ θιιιοττπτ στο 8τιιτο

Ρτεοοτιο στο Τοττεττιο, οτ τετοιο Βοιοττ Επτοστοτο στο Βο

ποτοττττ, οτ Ροσττο Μοτττπο, οτ (τποττπτ στο Μοτττε, οτ Ατ

οτοοο στο Μοτο, οτ Βοττοτ στο Ετοοε, οτ Ωοτοπ Ποτωοε στο

Μετττε (τοτοστοττε στο (τορτστοπο, οτ Εοτεστο Ποτιοπτ (τπτο

στοττ στο Νεττιοττο, οτ Βοεοσιοοεο Ρτπιιο Εοτοστοττ στο Βιοτ

τετοτ, οτ Τι·ιιστοττ στο 8οοοε Ειιτοστοττ στο Νοτστιιτττο, οτ

Αττοοο στο τιοοοπο, οτ Βεττεοπο τττοπο, οτ Αποοοτοστστο Οττο

Ποι·οστοττε στο ροττο Λττοπιο, οτ (τοεπττπτ Βοιοττ (τοετοττοπ

στο Μοτιπτττο, οτ (τοοπττπτ στο Εοττο Ρττιοτστοι·π Μογοτ στο

Μοτο, οτ Ροσττο Μοτττπο Ατπιοπτοτγο Μοοτοτ οτ (τοπιτστο

8ροπο Οοοτσιοτστοτο Μογοτο στο 8τπτε, οτ τττιττεροτττ ττσιοττ

Μογοττ στο Βοεοσιποειιε, οοπι οοττοοτεποοε εποε. Ετ οπτ τιο

τιοοτ σττοοτο, οοτο οοιιο οετ οοετο τιοπτ οπτ ορο τετο ο εε.

Εοτοετο στο Βεπτο Μοτττπτ στο Αττετειιτε, τιετιοοτ τιοποσττοττο

ποιπ στο Ιτοοε, οτ στο 8ττττ0τττ Μεττο, οτ στο πονοιπ Οτσττποε

Αποοτοτοιιι, οτ στο στοοστοοτιπ Αροετοττε, οτ στο εοισστοοτιπ Ρω

ρτιοττε, οτ στο ντσιτπττ στοετιιοτ Βοπτοτττιιιο, οτ στο 3τ8 Ρο

ττττιοε, .οτστο; οπιιιττιοε 8εποττε ττοτ. Απιοπ. Ετ πιο τισιτιοοτ

σττοοτο, οοτο πιοτο οετ οοετιιτιοιιο , οπτ ορο ι“οτο, τιοτιοοτ

πιοτοσττοττοποτπ_στοττοοε, οτ στο Βοποτο Μοι·τε, οτ στο πονοιπ

Οτσττποε Αποοτοτοπι , οι στο 42 Αροετοττε, οτ στο-το Ρτο#

ρτιοττε, οτ στο 2ο Βοπτοι·ττιπε, οτ 8τ8 ττοτι:ττιοε, οτ στο οπι

πττιοε 8οποττε ττοτ. Απιοπ. Ετ τιοτιοετ ροτττοποοι οπιπ Ρττετιιε,

οποι Ηοωστο, οτ οπιπ .τοστεε ττεστττοτο, οτ τττοτιοττε το τπ

τ”οτπο. Αιποπ. Ποτ. Αττετοπτε σττο 28 τεποετττ οππτ τ)οπιτπτ

τ228 οτ το τττιω Ρι·τνττοετοτιιιιι τοπτεττοτο Μ. Μ.

ττιιτοοιποσττ οοποοεετο τοοτε τοττ ο ττοιπτπο Ροτω στο τιο

οοπο τοσττοο στο Αττιοι·οο. οπιπ νοτοπτοτο Βοπιτποο τ)τεπεο

οιτοττε τρετοε Βοοτποο Αττιοτοπ, οοπι εορτοσττοττε τοετττιοε,

ιποπο ιποο εοττρτοσιοο πιο τ8 ιποπετε τοποετττ εππο Ποτ

τ228. τ)ο.σιοττιοε ττστοπι τοοτο οπο τ.ειοττποε Ττοστο Νο

τοττοε ροτιττοοε το τοτο .τιισττοετο Αττιοτοπ, οπιπ ετοπο πιοο

εοτττο οτττε ποτοττοο ετεποπι στορτοπιο τ.

Ε8ο Μοτοοε Απτοπτοε θοτιττοπ ροτιττοοε Νοτσιττοε οστ τιοπο

οοποοεετοποιπ ρτεοεοπε τοτ οοτο ρτοοσττοττε ποπιτποττε το

ετττιοε, οτ ετο εστ οοο πιο επτιεοτττιο, οτ ιποοπι εοτττοτπ ετττε

ποτεττεο, οοο το ροτιττοο οτοτ, ορροπο ετοποπι τ.

Εοο Ροττοε στο (τοιπρο Αροετοττοο, στο Ισπροττοττ οοοτο

τττετο Νοτεττοε ττστοπι τοοτο, ποτ οπιπ εττροτοτε τοττ ρτοο

εοπε οοιιοοοετο, ρτοοεοπε τπτ, οτ ετο πιοοπι ορροπο ετοποιπ τ.

Χτ.τττττ.

τ! Ροπτοττοο (ττοποτίο ΙΧ, άυριο οποι· εοοπιισσιίοσιτο τ δαττσιτί,

ί Ρατοι·ίπί, ί Ροπή στί τπτοοο, οτί Αττιατσ!ίετί, οτί δρο- ·

τοπίετί , τ Ρατεαρίπτ , ο Μπροτατοτο Γοστοι·τρο , @Σπίτια

οπίσιοστίο Γσιπσιτοιιισι οοπττο ΠοοΙστο οίττσιστόπο Ρίεσιιτο , τ!

φωτο ουσ·σι τοοοτο σπ·πισιτσι οποιοι απο ροττο οο!!ο δοι·στορπο

(Η οτοσττοετο σττ (τεττοτο), ο οοπτω τ τοσο σιστοτοπτί ο οοπ

εσιττί, στο ποσοστο |σιοσιτττο ο [σιοοτίοαπο το!ο ωειστρσι:ίοπο.

(τ22θ, ΕΟ οροετο).

Ποτ Ιιειιιτ, ΜοπιιΜ. Εσ:στοε.Ποτοπτ.Τοιπ. τ, τιοε. 4'7ι-479. -

ο ΒεγπεΙσττ, .4πιισιτ. ΕοοΙοτ. Μπι. Π. με. 19-13.

Εισοοιποπτοοπιοε, οτ εποττιοιιιοττιετποε, οι: ροττο Ιτοτ οιπ

πτροτοιιττε Ροτττε, οτ Εττττ, οτ 8ρττττοε 8οποττ, οοοτοτττοτο

σιιιοσιιιο Βοοτοτοπι Αροετοτοτοπι Ροτττ οτ Ροοττ, οτ ποεττο,

οιπποε τιοοτοττοοε (τεττιοτοε, Ροτοττποε, Ροπροτοε στο τ.οθστοπο,

Ατποτσττετοε, 8ροωπτετοε, οτ Ροεεοοτποε, οτ οτπποε εττοε,

στοοοοπισιοο οπιπτπο οοπεοεπτοτ, οτ οπιποε τεοτοτοε, τοοο

ρτοτοτοε, οτ στοίοιιεοτοε οοτιππ. Ειτοοιποπτοοπιοε, οτ οπο

ττιοιποττοεπιοε οισ ροττο Βοτ οιιιπτροτοπττε Ρετττε, οτ Εττττ,

οτ 5ρττττοε $οιιοττ, εοοτοτττοτο στοοσιοο Βοοτοτοπι Αροετο

τοτοιπ Ροτττ οτ Ροοττ, οο ποεττο, Εττστοττοοιιι σττοτοπι τιπ

ροτοτοτοπι οτο. .

ρ ο . ο ο

ττοπι οτοοιποπτοοιποε, οτ οιιοττιοσποτττοπιοε τττιοτστοιπ οτ

νοιπ Ρτεοποιπ, ρω οο οοοστ οοπττο τοτοιποπτοπι ρτοοετττοιπ

Εοοτοετοο Μπι. τιοετττττοτ τιιττονττ 8οτσττπτειιι εστ Βοπι. Εο

οτοετοπι ροτττποπτοιπ, οτ ρεττοιπ τρετοε τοττοο ντοτοπτοτ

στοττποτ οοοπροτοπι: σιοτ οττοιπ εστ πιοπστοτοιπ στττοοττ πιο

Ο . . . . . . τττοττ θ. Μοτοτ ρι·οετιγτοττ ττοτσττποττε Α. 8. τ..

@οποτε ρω εοττετοοττοπο ποπ ρτοοετττττ, ποο το οττσιοο

εοττετ'οοττ.

ττοιπ οισοοπιοιιτοοπιοε οιπποε τττοε, στοτ οτστοπι το οοοο

ροπστσι νοτ στοττποιιστο τοττο ρτοοσττοτο οοπετττοπι, οοιττττοπι

ρτοοετττοττπτ νοτ τονοτοιιι. '
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@σίτου ο Ι.οτποου·το ι·σιτττ το Βιιτοοτί, οι ρι·ορτ·ίσ ιιοιτιο, ο

πο!!ο οοιιτίτο οτί ρωοιττοτοτ·ί οί Βοτιίοι·τ οοπτο το Βατοοι·ί,

.ο τοπ/οε.τοπο ο οσοτίτιτίοοσπο οστίοο!οιοτιτο οοοίτσι·ί οποσ

Ροτίοι·ισ το (-ροτίτισ (Μοτοποί το ἰίτο τοοτιταοἰιτοτιο το οο

ττοτ·ί σωστο ρίοορί οτι Ιοί οροοο ίπ ἰσω οοτυί:ίο ποττ'οτι

άατο οοπ αυτοί ο ιπτοτί:ίοπί ο Τοττ·οο οι δου·οοοτιο, ο

ρίο το οοπ: τον: οοπττοοί, ο .οστού οίτιο·ιτο οί θοποοο, ρου·

στο οοοσ οοοιτοτο σοο!τοοπτοπο ο των ποοπο , ο το τω;

Μουτ: οιτιο·οπτο οι οοιτοτ·ί τοιουί το Ρίειι, ρτ·οο:σ το απ

τ·οοοίτσ σοιορτοτσ ρετ .οοοοοττο .τοτ·οίοίσ, ο οί οοοτίροπο

το οοιτάοι·ρτί ο ροοοι·ρτί το οποίοοττο οσπιτπο στα” Ιοτ-ιπίπί

ο Ιερού οταοότττἰ το οιτοοτ'οττσ οτοοοοίτοο.

0233 [τοοτ, ετο. ρἱο.], . . . . . . . . ).

Στο! Μοοοἱσιιἱ, 17ί|οο. οο! οσπιτπ. τω Οοπτί οοΙτα οπωτ-›·ο.

Έσω. Π. με. 49-50.

Ιτι Βοἱ τισιτιἱτιο Ατοοο. Εκ οσο ροἱοἱοο ἱτιοττοτοοιιτο οἱτ

στοτιἱοοο τοοοἱτ`οοτιιτο οιιοΙἱτοι· Βογοοττοο οοττιοε οἱοτοε Ποσ

Ποοε οοστιοοτο οστοἱτἱο Ποσἱἱτιἱ οο Βιιἱοοι·ἱ, οτ Εοιοοοττοο

οστοοε ίἱἱἱιιο οσοιἱοἱ Ρτογοοτἱἱ οσττιἱτἱο οο Βοἱοοτἱ Ρι·οοοι·ο

τσι·οο οσττιἱοἱ Βογοοτἱἱ ρτοοἱοτἱ ροι· οοττοο ροοἱἱοοε οτ οο

εοι·ιιιιτ ρτσοοτοτστἱσ τιοοτἱοο ρι·ο οσ ἱοοσΙἱοοιο, οτ οτἱοοι

ρτἱτιοἱροΙἱτοι·, οτ οοι·οτο ρτσρτἱο οστοἱοο οοἱοοοο οστοοι

ἱτιοσΙἱοοοι ἱτιτοττσοοτἱ τι Ροττοττσ οο οσοιο θτοοΙοοοστοττι

Ιοτο οοοιἱιιἱ ΠοσΙἱοἱ οοοτ οσοτοοεἱ ἱο νοτἱτοτο ρτοοἱοτοοι

Ροττοι·τοιο οιτροοοἱεοο, οτ οοοἱοεο ἱο οτττιἱο, οτ οτοοοοἱοοο

οοἱο ρω οοιιοσ ἱο οοτνἱτἱοοι οἱοτστοττι οσττιἱτοοι ἱο Βοτ

οτοοο εοἱἱἱσ. το 'Ι'οιιιιι (τ) Μοτο ττἱοἱιιτο οοἱοοοο οοοοτἱο

ι·οιο οσνοτοιτι Ρτοοτιστοττι, οτ ρω ἱρεἱο οοοιἱτιἱο εο σοἱἱοοεοο

οο ἱἱοτἱο νἱοἱοτἱ οοττ, οτ οο!. οοἱιιοοο ἱοο. οτ οτἱοω οττιἱοεο

ιιιιοοι οοιιοιο ρω οἱστο οοι·τοττσ ρω ρτοτἱσ ΙἱΒτοτοτο οοο

οτοοἱοτο οοοοτἱστοιο οονσι·ιιτο ρἱοοοστοιο. @πιο οἱοτἱ Βοτ

ιιοτἱοε, οτ Ι.ο.τοροι·τοο σστοἱτοο ρτοοοτοτστἱσ οσοιἱοο ρω

οἱοτσ οσοιἱτο το εσἱἱοοτιι, οτ οτἱοτο οστοοι ρωρτἱο ιιοτοἱοο

ρτἱοοἱροἱἱτοι· οοἱΙἱΒοτ οοι·οοι ἱο οσΙἱοοτο ροι· ετἱροΙοτἱσοοτο

οσονοοοι·οοτ, οτ ρτοιοἱοοτοτιτ οορτοοἱοτο Ροἱἱοτἱο οοτο οτ

οο!νοι·ο, νο! οοι·ἱ οτ οοΙνἱ τοοοι·ο οἱ, ντο οἱοε ΙιοτοοἱΒοο,

οοτ οιιο οοι·το τοἰοεσ ρω οσ, τοΙ οοἱ ἱροο ρι·οοοροι·ττ εο

ρτοοἱοτοε ἱἱοι·οο νἱοἱτιτἱ εοτι, οτ οοἱἱοσο οιιἱοοιιο ἱοο. ἱοἱτο.

οστσ οἱοε ρι·στιττοσο οτι οιιο ροτνοοοτἱτ ἱιι Τοι·ι·τ. Βτ οοσο

οἱ οοοοο οορτοοἱοτἱ ΡοΙΙοτἱἱ, οοοο οΒοἱτ, ροτἱοτἱτ, οοιι

οοιτττοτοτοτ· το οορτοοἱοτο οοτνἱτἱσ οοοο οοιοοοτιοοοτ οἱ

εοοιτοοιο Ιτοι·οτοτο οοοοτοοἱοτο οοοοι·τστοττι ρἱεοοστοτο, οτ

ἱροειο ττοτοο οιιοοτοοἱτιτο οοτιοτἱστοτιι οἱ εοΙιτοοτ, οτ οοσοτιτ,

οτ εοΙνἱ οτ οιιο τοοἱοοτ ἱτιτι·ο οοἱοοοοἱτο οἱοο ρτ·οττοισο οτι

οοσ ροτἱοτἱτ, νοΙ οιοἱεεοο οεοοτ οοοοο ἱρεο, οτ οοσοοοοι,

οτ οιισο τιοι·οοοε, οτ ἱιοιιο οο εορτο οοτἱρτἱο σιοοἱοιιο ἱο

οοτιιοοο, οτ ἱτιοοτοτιἱο οσοοοττοοοιιτ, οἱοο σοιοἱ ἱιι·ἱοο, οτ

ττισΙοοτἱο, οτ τοοΙοοιοτἱσοο Ποτἱο, οΙἱοοοἱτι ροοοιο οορΙἱ

σιτιοἱοττι ρτοοἱστστοο1, οτ οτοοοο οιτροοοοο οοο ἱιιοο οο

ι·οοτ, οοἱοοιιο οστοοι ρτσοοτοτοτἱο οσοιἱτιο ρω οἱοτσ οστοἱτο

. . . . . . . . . . . . ρτἱοοἱροἱἱτοι·, οτ οστοιο ρτσρτἱο οσττιἱοο

ἱοοσἱἱοοτο οἱ οοι·ο, οτ οοΙνοι·ο ρτστοτοοι·οοτ οΒΙἱΒοοοσ 5ο

ρι·οοοωτσι·τσ οοοιἱοο ρω οἱοτο οσιτιἱτο, οτἱρεσε, οτ ειισο οο

ι·οοοε, οτ Μου. ἱοοοτἱοοοι, οτ τω, οτ ειιοο τιοι·οοοε, οτ Βοοει

(τ) Τοιιιιι, σοοἱτι "τροπο, οἱιιοἱοοτο 7'ση·τταπσ ἱο Ηοι·οοοιιτι.

ἱοοοΙἱοοιο οἱ, οτ εοτε τιοι·οοτροε; τοιιοοτἱοιιοο σοιιο τοι·τ,

οτ οοιτἱΙἱἱε, οτ οτιοορτἱσοἱοοο, οτ οσιιοτἱτιιτἱσοἱΒιιο, οτ Μιτο

τἱοἱσ ορἱοτσἱο στο Αοτἱοοἱ, οτ οονο ἱοτἱ ο.οστοοττοοι·οο1, οτ

οἱοτοο Ι.οτοττοι·τοο τοοοοοἱονἱτ 8οτιοτοοΒοοεοττσ οιοοοοοοἱοοο,

οτ στοοἱ :ιιοσ Ιοοοτο, οτ οσοοτἱτιιτἱοοοιο οιιιιἱΙἱσ οοοο οο ο

ρτοοἱοτἱε, νο! ετο οἱἱοοο ρτοοἱοτστοττι . . . . . . . . ο ροοο

νοτ οσΙἱοσ ροοεοοτ οοτοοοοι·ο, οτ τοοτἱ. Βοτἱο τἱοοἱιιοοστἱΒιιο

(ἱοοΙοοοο οστοἱτο οο (Βιοτοοοοτσ, οτ Προτοοοοο οἱοτἱ Τσ

ωτοοτ οοἱ τἱοοἱοοοοοσ ρω εορτοοἱοτἱο Βοἱιιοτἱσ οτ Μιτο

Ιτοττσ, οτ οοοἱἱροτ οοι·οοι ἱοοσἱἱοοοι, οτ οοἱοοοοοιοοο οστοοι

ἱιιοοΙἱοιιοι ρω στιιτιἱοοο, οτ ιοοτιοοτοτἱσ, οτ οτἱοτο ρτἱοοἱ

ροτττοι·, οτ οοτοτο ρτσρτἱσ ιιστοἱοο οιιτττοοτ οοι·οοι ἱοοσΗ

οοιτι οοοοττι οορι·οοοττρτο. σιοτιἱο, οτ εἱτιΒιιΙο ρι·οοτοτοτιιιτι

ρι·σιοτοεο ροτ οσοοοτιι οορτοοἱοτο τοοοσ ρι·οτ“οτσ ΡοΙΙοτἱσ

οσοτοτιοι·οοτ, ρτσιτιἱοοτοτιτ οἱο τοοοτο, οτ οροοι·νοι·ο, οτ τἱοι·ἱ,

οτ στιεοινοτἱ τοοοτ·ο ροι· σιοοἱο οτ οιιροτἱιιο οστινοτιοτοοτ,

σΜοτοοοσ ω, οτ οοσο Ιιοτοοοο, οτ Μου. ἱοεσΙἱοοιο, οτ

οοἱο Ιιοτοοἱοοο :το οοοοοττι ροοοιο οτ οτἱριιΙοτἱοοοιο ρω

τιιἱεοοοι ι·οοοοοἱοοοο οἱοοτο οτ ευρω. Ετ τοἱἱτοι· Ιιοσ οτοτιἱο.

πιο Ποι·οι·οοτο οοτοι·ἱιιττι ρτοοἱοτοοι οτι οοι·ἱἱοοι·ο τσοονοτοοτ.

Αστοττι Ρἱεἱο. ()τιττιοοοτιο ἱο οσιτισ εορτοοτοτἱ Βοἱοοτἱἱ οο

οιἱτἱο Ποοἱἱοἱ ρτοεοιιτἱοοε Μοτοσ οοσοοοοι Ποοοἱο . . . . .

(ἱοοτοἱσ οοσοοοοι Ποοττἱ, Τοετἱοοε ετο τιοο ωοοτἱο. Βσοιἱ

τοσο ἱοοοτοοτἱστιἱο οιιοσ τοἱΙΙοεἱοισ οοοοοτοεἱιοσ ττἱοοεἱττισ

οοοττο. Ιοοἱτἱοοο εοτττο οοοττο ἱοοε . . . . .

ο· θιοι·οτοοο ΠτοοΙΙἱ τἱΙἱοο οσοιἱοἱ Ιἱτἱοοτἱοἱ ΕτιοοΙτοοτἱο

οἱοιἱ Βσιοοο. Ιοιροτοτστἱο οστοτἱοο ρτοοἱοτἱο ἱοτοτἱοἱ, οτ τιοσ

οττιιιἱο τ·οδοτοο εοτἱρεἱ, οτ Πτοιοντ.

ΠΠ.

Βαι·ιο·οπο ΙΙΙ, οτιτοίοο το Τστ·τ·οο ο οι Αττωω, ττοείοτιτο οο!

.του Μοτο ο αιτοΙστο Αι·οσοο·ο οο δοτι·ο, ο οο! Οσπ.ειρτίο

το ι·οοοοπ:το το: οίιτοττ·οΙο, οοοφοετο στό ΜΜΜ τίοοι·ί,

ο οι? ρι·οοετοιί οοποίτοιΙτ οο!ίο Μοτο Βοι·ίεστιο, τ·ίοτιοοο

σο! οοοιιτπο οί (Μπορει τ·ορρυ·οοοπτοτο έα Ζντ'οστίπο δρίποτα

απο Ιοροτο οροοίοίο το οοποοπ:ίοπο [απο πο! ΗΜ οοπ το

.οτοπο σοιπιτπο οτο Μπία·πο Η οιιο ροοτο, ο οτι @τούτο Π

σου ουσ, ι·οροτί οτιτι·οοτοί, ο οττοί ρτ·οοοοοοοοΝ πο! πιοπο

Ήω·ίτοπο.

(τ233, οι οοιιιιοτο ).

Μ Βοεἱἱ Ατοἱιἱνἱ οι Οοτ·το οἱ Τστἱοσ, £·το.Ιτιτ·τοτο, Με. τ06,

ο Βοοιιοι. οπτ. 8οι·. 4. Ν.° Θ.

Ιτι ιισιοἱτιο Βσοιἱοἱ Αιτιοτι. Νοε Βοι·οττοοοο Βοἱ οτοτἱο

Ιοοοιι Τοττἱτοοοο οτ Αωσι·οοετο οι ἱο ρι·οοοοττο, τοοεο,

οοιιοἱΙἱσ οτ οοοτοτἱτοτο Αι·ισοτιτ οο 8οι·ι·ο τοτστἱο οἱνο ΒοἱοΙἱ

(ο) Νο οο! ρι·οοοτιτο οσοιιτιιοοτσ, τιο οο νοι·ιιο οΙτι·σ, οοτοτἱστο σ

ρσ5τοτἱστο , οἱ τ·ἱοονο οσοοο ρι·οσοοοοοοι·σ ἱ οἱτἱττἱ οι Βοτἱοσοο ΙΙΙ

το οι Τστ·τ·οο ροι· οοειιιιιοτ·ο οιἱοτιοἱσ Η τἱτοΙσ οι _οττιοτοο οί .4ι·οστ·οο.

Εστω Η οινοο οτοοἱττιτἱ οτι 8ι>ιτι.ι.ιι οἱ Ατττστοει, ιοσεἱἱο οο!!'ονσ οιιο

Οσιτιἱτο Η , σ τ'στ·οο ειοοτιο οοτΙο οιιο οποιο Αεοοεο, τἱοἱἱτι οοοστιοσ

8οοἱτοι οἱ ΒιιΒΙἱοΙττισ τοοι·στιοεο οι Μο5οο ο εἱοοἱσο οι Οοοἱἱοτἱ, Η

οοτιΙο ονοο ιιοοτρτιτσ ιοσΙτἱ Ιοοετιἱ ο τοι·ι·ο οο! οἱοοἱοοτσ Αττιστσοεο.

Μο τιιιἱἱιι οτι οι οἱο ροο τιΠοοτιιοτοἱ οτ ρσοἱτἱνσ, ἱἱτιοἱιο οσο το οἱοοοσ

ρι·οοσ οττω οοπο, οσο 8οττἱοσ οοοΙοτιο Ιοοο ἱτι τροπο ο!!ο τοοορι·ο

ο οι! οἱἱοοιἱσ οο!Ιο σοι·το 8ἱἑι οἱοοοροττο. Βιιτοεστιο ΙΙΙ τουτο οἱ τοστ·το

νἱσἱοιιτο , ο οσο Ιοοοἱο οἱοοοοοοοιο. ΠΠ οοοοοοοττο τω! τοΒοσ οιιο

οοι·ο!Ιο ΑοοΙοεἱο, τοσοἱἱο, ριοοπι οι Πτιειτοσ νἱοοστιτἱ , ο ρσἱ οι Ετιισ

το οἱ 8οι·οοεοτι (πο. Έσω, ΜΜΜ. Μσοτ·. στο $ον·οτ ίΙΙιωτττ, τω!. Ι,

οπο. 55. 56. Μ. τ”. ΜΒ. 993. πιο. ο τω!. Π. [πιο. 999. 9%).
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ιιοοιι·ι οι ισσιοιιι άο ιιιοιο, οι.οσο ισοο Δτιοοιισε άο Μοσο

-σιοοιιο οιιοοσο οι οσοιοτιιοιο 1ιιιοτοτσιιι οι ιιιοιοτσσι ιιο

8ιτοι·ι_τω, νιάοιιοοι $οιιοτι άο Μνιοιο, Ροιτι Ροιιτιο, Ποσοτι

άο Βοτοιιο, Μοτιοσι άο Μνιοιο, Ποιτιιιο Ροτοι, Βοτοιιοτιι άο

8οτι·ο, θιιοιιιισι Ροιιιιο, Αιτοοιιι άο Ι.οοιι , Ατοοοιιι άο Οσοι

οιιοτιο, Ι1οτοοάοτιι άο ιιιοιιιι, Ατιοοιιι άο Νονιοιο, Μοιτοιι

(ιιτοτάιιιι Ριοοιιι, Αιιιοι·ιισι Βιιιοτιι, Μοτιοσι Μστοιο, οσο

οιιισ ισοιο στοιτιιιιιιιισο, οι οοιισοτιιτιισοτοιιιο Νιοοιιιιο Βρι

ιισιο ιοοοιο οι ιιστιοιο οοιιισιιιο Ιοιισο τοοισιοσιι σοιιιισο

οι σιοο ισοισο οοιιισιιιο οιιοσάοτο, οοισσιοτο, οι οιιεοτνοτο

οοσσοιιιιοτιοισ οιιτιι ιοοιοισ ισιοτ οοσισσο Ιοσσο, οι οσοσάοιτι

()οσιιιοιτι ονσσι, οι Μοτιοιισσι σοιτοισ τιοειτι ισάιοιο_Βοι·ο

οσοι, στοσι ιιι ισεο οοιισοσιιοσο σοτ οσιιιιο οοιιιιιιοιστ,

οοτιισοοτιοτιι οσοοσο οι οισιιιιοιοσι οισιιοιιο Ιοτισο οι οιιισιο

οσο ισ άιοιο οοτισοτιιιοσο οοσιισοτιιστ οσο οσοι ισιοι·ο ιι

Βοτιο ιιοοιτιο οι. ιιιοιοτιιισε στοάιοιιο, ιστοιιισε ιοοιιο εοοτο

οοιιοιιο Εσοτιοοιιιο, οι οιιοσάοτο, οοιιισιοτο, οι οιιοοι·ιιοτο,

στοσι ιιι άιοιο οοιισοιιιιοιιο σοι· οιιιιιιο οοιιιιιιοιστ οσο

ιοιιο οοτ ω.

Με ίζοτσιιο, οι Μοτιοιιοιιιιο σοιοτ οι ιιιισο Βοι ετοιιο

ισάοιτ Τσττιιοσσε ισάοιτ οι Ατιιοτοσειο, στοιιιιιιιισσε οι οοο

νοσιιιιιιο ιιοι Αιιοοιάο (ισοι·οοο ιοΒοιο οοιιισσιει Ιοσσο, το

οισιοσιι σοιιιιτιο ισεισο οοτσσσιο, οσοά οσιοάο οτιιιισε οινοο

Ιοιισο, οι οοιιισοοτιοσι, οι οινιιιιοιοιιι Ιοσσο ιστοιιιισσο ιιι

οτάιτιοιιοτιο οοτιοσιστιι οοιιισσιο Ιοτισο, οσι ισοάο οσοι, το!

στο ιοιιισοτο ισοτιιιι, οοο σοιοοιοιιο οοιιισιιιο Ιοιισο, οσι

στο ιοισσοτο ισοτιι; οοο οοσο ισιοιΙοοιο οσοι! ιιοσ ωτο

ιιιστ οινιιοιοτσ ιοτισο ιιοιιιιοτο, οι ιιιοσσοτ στο ιιιιτιο σι

Βιιιιι ισιιιιισο οιισοσάοιιισο ισ σοεεο οοιιισιιιο Μισο, οσοτιι

οάιιιοάσττι Ιοσσοσοοιι οισοει οιισοσάσιιι, σοι οιισοτιάιάοι·ιτιι

άο οσο σοοεο, οι οοιιοοιοσι ιιιάο άοιιιιιισο, οσο στο ιοιο

σοτο εσσοτ ιτιιισοιιιιι οισιστιι Ιοιισο ιιιισοειιο ισοτιι οοιιι

Βοσάο οσοσάοοσσιοσο ο σοιοοιοιο, σοι οοιιοσιιιισε οοιιισιιιο

Ιοσσο, οσι στο ιοιιισοτο ισοτιιιι σοι· πιο, σοι ιισσοισσι εσσιιι

ισοτιι τοοσιοιιο; σσισοτεοε ιιοιιιισοο Ιοτισο, οι άο άιοιτιοισ

Ιοσσο, οι οσοοιοιιιοτ οοειτι Βοιιιιοοιι άο οοιοτο σοτοοιιιε οι

τοιισε σιιιοσο ισοτι οι ιοττο οι οοσο οοιιοο οι σοσιτοοοο

οοισοιιισισε οι οσειοάιοσισε σοτ οοο οι ιιοιιιιτιοε σοειτοο, οι

άοιοσάοιτισε ιιι ιοιο ιοττο ιιοειτο οσοπι ιιοάιο ιιοιιοι1ιιιο οι

άο οοιοτο οοοσιοιοι·ιιτισε οοσιτο οιιιιιοο σοτοοιιοο; ισ ιοιο

ιοττο τιοειτο οι άιοιτιοισ οσοσι ιιοάιο ιιοιιοισσο οι άο οοιοτο

οοοσιοιοτιιιισο οοο ιιιιοτο, οι σιι οι σοοοοιοτι σοτισιιιοτιισε,

τιοο οοο σιιο άοοιιο ιιοι οιιοοιιοσο οοο εσσοτ ισισοοιιιοιιο

οιιοσισε τοι ετονοιιιιιισο σοι οτονοτο ιοοιοιτισε, οοο οιιοσο

σιοάο σοτιιιιιιοττισε, ιισιισιτι άοσοισιτι ιοοιοσισε, το! ιιοτι

ιοοιοτιισει, οοο οοσοοάοιιιιιο, οσιτι Ιιοσιισοε Ιοσσο οι άο άι

οιτιοισ Ιοτισο , οι στοεοτιιιιι οοειτι Βοσιιοοιι ιιιιοτο οι οσε

οσο σιιο ιιιισοάιιιιοιιιο, οσιοτο οι οτιτοιιοτο σοεεισι άο Μο

ιοττο ιιοοιι·ο οι άιοι.τιοισ οσοσι ιιοάιο ιιοιιοιτισε, οι άο οο

ιοτο οοοιιιοιοτισισο Ιοιισο οι ιιι άιοιτιοισ Ιοσιιο, οι οιι Βο

ιιιιοοισσι άοιοτοτιάσισ οσιοοσιά σοιιιιι, οοο οοο οιιοσιά

οιιιοτο σοι σοσάοτο οοσιτο οοτσιτι νοισιιιοιοσι οοοοιιισε;

οοιοσι σοτο άο ιοττο τιοοιτο οσοσι ιιοάιο ιιοιιοιιισο οι άο

οοιοτο οοοσιειοτιιιισε, ιιοπιιτιιιισε Ιοτισο οι πιο άιοιτιοισ Ιοσσο

οι οοειτι Βοσιιοοιι οιιεοσο σιιο άοοιιο οι άτιοισ οιιιτοιιοτο

οοιιοοάοιιισε, οικοοσιο άο ισάιοοισ 'ι'σττιιοσο. Ιιοοι στοττιιι

(1) @οι ο τισοτιοιο σοτ Μοτο , ο οοο σοοιιο νοτιοιιιι, ιι “πιο

άοιιο οοιινοοιιοτιο οοοιιοιο σο! 1191 άο Οοτιιιιο ΙΙ ο Μοτιοτιο ΙΙ οι

Τοττοε οοΙ οοιιιστιο οι Ποτιοι·ο, τισοτιοιο σιιι οοστο οι Ν.° ΟΧΧΧνΙ ·.

Με. 270.

ιισισε ιιοι, οσοά οι σοτιοιιι Ατιιοτοο οσο ισιι Πσοοιιιε άο

Βοοεο οοιιοσιτοτο οι ιιοιιοτο σοιοτιιιισε, στο: σοτιο ισεο

άοιιιιιιιιο οσιισιιιιιιι οοιιισσι Ιοσσο ιιιιτοο -οοιιιιιιιι άοιιοτιω

τσιιι ιοσσοιιοιστιι; οι οι στο ιιιιιιιιιισο, σο! οσοι σιιιιιιιισο,

οσι άο ιοσσο οά ιιοειτσιτι οοτσιοισοι ιτοσειτοιο.ιιοτιι ιο1οιιι

8οτάιτιοοτιι, ιιοι οιιοσοά ισάιοοισιτι Βοτάιιιοο οιισοσιοιοιιτιισο,

άοιιισισε σοι άοι·ι ιοοιοι1ισο οιάοιιι οοισιτσι σιοάιοιοιοσι ιο

ιισει τοττο οοοιιιοιιο, ιιοι οιισοσοο.ο ιοοιοο οιι ισοο οοσιιισι

στο ισοιο ισιιιιιιισε. Ποιο στοιιιιιιιιτισο, οσοά ιισιισισ ιιοτιστιι

οσσά οοο, οι ιιι απο ιοττο ιιοειτο, οσοτιι Μάιο ιιοιιοισσο,

οι άο οοιοτο οοοσιοιοτιιιισο οιισει οιιοσοά ιοσοτο,-σοι ιιοιιοτο

σοτιιιιιιοιιισο, άοιιοο σονοο ιιΙο. οσο άο Μισο οιοισιοτιστ

ιιιιιιιοε ιιοειτοο εσιιιοιοσο οιισο Ιιοιισοτιιιι,οά οσοι! Βοιωτι

άσοι οσοσι οι οοσειιισιτι σοειτσιιι οΙΙιοοοιιοι· ιι·ιιισοιιισε,

ιιοι: οιιιιο ιστοιιοοιο, οσοά $οτάι άοτο άοιιοοιιι άο τοιισει

εσιο ιιι ιιοσιιισο ισοιο άοιοιιο, στο οσοιιιιοι οοσιοτιο ιοιιισιιι

οσοτιισσι άοάοτιι Ιοσσοσειο, οι τιοτι σισε, Ριεοσιο οσοοσο,

οι στιινοτοιο ιτιιιιιιοιο Ιοτισοτιοιο οινιιοιιο, οσοοιιοάιο ιιοιιοι,

σοι άο οοιοτο ιιοιιοιιιι, τισιισσι τοοοσι.οοσιστιι άοιιιιιισε ιιοι:

άοτι ιοοιοτιισο οοο ιιιοάο οιιοσο οοσοοσιιοσισε, οοο οοο Μάιο

ιιι Μο ιοττο τιοειτο, οσοτιι Μάιο ιιοιιοιιισο οι.άο οοιοι·σ

οοοσιοιοτιιιισο σοτιιτο σοοσο ιιοοοεοοτιο οιιοσο οιιοοισοτο,

σο! ισάο οιιιτοιιοτο σοτ 88 σο! οΙιοτοττι σοι·οοτιοτη Πισω”

οοσοοάοσισο, ιισιΙοιτι σοοοιιι σου ιτοιιοσοτιι οοο οοιιοοτάιοσι

ιοοιοισσε οσοι Ριεοσιε σοι οοιιισσιιοιο οιιοσο οοο σοτοοιιο,

οσισ ιιοιιιισοο Ιοιισο, οι άο άιοιτιοισ ιιι ισεο σοιιιοσιιιι- οι

σοοιοοοσιστ, οι ιιι οο. οοεο ιιοισοτισι. οι σοτο ισ οο οποιο

τοοσεοσοτιτιι; τιιοιιιιοτιιιοσε οο οσο ισ οιο οοιισοιιισιιιο, οι

στοιιιιεισισε οσο τοιιοτο οιιιοιοτιιιο ιτιοοτιοιιοιιο εοι·σοιιισισε,

οι οοτσοτι ιοοιοιιισο. Ποσοοάιιιισε οιοσιάοιτι, οιιοά ιιοτιιιιιοο

Ιοτισο οι άο άιοιτιοισ Ιοιισο ισ Μο ιοττο τιοειτο, οσοσι

ιιοιιοτιισο οι άο οοιοτο οοοσιειοτισισο οοιιοσιοο ιιοιιοοιιι οι

5ο ισοιε οά οσάιοιιάοε οι άιιΙισιοιιάοε οοσεοο οι ιιιοε,οσο

ιιιιοι· οοο σοτιοιιιστ. Ετ οι ιοτιο ιιιιοτ Ιοσσοιιοοει οι 5ιιτάοο

οι ο οοσσοτοο οσοοιιο σοτιοτοιστ, οσο σοιιιοοσιιι οοσοσιοο

ισοι οσοειιοιιοισ ισοοιιι οι ιιιοσι οιιάιτο άοιιοοσι οι άιιιι

σιτο. οι οοσιιτιοοτιι οσοά οιιοσιε Ιοτισοσοιο ιιοι άο άιειτιοισ

Ιοτισο ισ Μο ιοττο ιιοειτο οι άιοιτιοισ οσοσι ιιοάιο ιιοιιο

τοσο οι άο οοιοτο οοοσιοιοτιιιισο ιοοιοισο σοι ιιιιο5ωωο

άοοοάοι οτσιιιο Ιιοσο ισοισο οσο σοιοτιιτισε ισσοτιιτο, -σιισοιο

σοι ιισσοιιο Ιοσσοτιεισιιι οοιιεσισιο άο οοισσιιι Ιιισοτοτι οι

οοσοιοτιοτι ιοοιοιιισε, σοι ισάο ιοοιοισσο εοοσσάιιιιι σοιστι

ιοιοσι άοισσοιι; οοο οιιιοτ άο τοιιιιε άοισσοιι οοο ισιτοο

ιιιιιιιοιιιιιο. οι σοτο σοσίτοοιιιιτι σο.οεσο ισοτιι, οοο οά ι·οο

ισεισο τοοσσοτοσάοο ιιοτιο ιιάο οσοοι οι οοιιειιιιιισ τιοειτσιιι

στοειοιιισισε,οι οσο τοοσσοτοτι σοιοτσσι, οιάοσι οσιοο Μπι,

ιοοιοτιισε ισ ισιοι;τστιι ιιΙιοτοτι άοιιοιοιιιο τιιιιιοιο οοιιισιιιο

Ιοιισο οιοσι εσστοάιοισισ οοι;,ιιοσιιιιοο οσοοσο ιιοειτοο οο

οοτιισο, οιιοά σσιιοτιι τοοοοιιιι ιιι οοιιισοτοσάιο τοιισε Ιο

σσοσεισιιι, οσι ισ τοιισο εσιο σοσάοσάιο οιιοσοιοτισο ι°οοιοτιι

σο! οοιιισοτιοσι; στοάιοιο σοτο άοιιοοσι ιστοιιιοσιο ιιτισοτι

άο οσισοσο ισ οσιτιοσο οιισιο σοτ οσστοάιοιστιι ισάιοοσι,

οι οισε ιιιιοο ιιοιιοσιοε οΙ› οιισιο ιιιιιι. οσστο, οι οοτστη

οτοιιιοσιοοοσοο, οι οσιοοοσοο, οιοσο οοτιισι ιιιιοτοο; οι ιοιοοιι

ο σοιοοιοιο, σοι οοσοσιιιισο οοιιισσιο Ιοσσο οιιι στο ιοιο

σοτο ισοτισι ισοτιι τοοσιοιιστσ. Τοειιοε θιιοι·ισο 5σιιισιο,

Ι.οτιίτοσοσο ιιΙισο οισο, Αιιοιισσε άο Πι·οοσοσο, Ροιτσε άο

ιοτιοτιο, ΜοιισοΙ Αστιο, οι ΝιοοΙοσο Μισο, οι οσοιιισιστοε

ειιιι. Αοισιιι 5οτάισοο ιοοο, οσι άιοιιστ Ποιτοσσιιι ισ σο

ιοιιο οιιστοάιοι.ι ισάιοιε Βοτοιιοτιι; οσσο άοιιιισιοο τιοιισιιοιιε
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ισιΙΙοοισισ ιΙσοοσιοεισιο ιτιοοειιιισ ιοι·οιο. ΙσιΙΙσισσο σσοτισ

Μο σιοοεισισ σσιιτιο ιιισσιιτιι Ισιοτ στΙσισισ οι ιοτιιοιιι.

ΕστΙοσε σο ΒτσΙισ 8:ιστι Ιισσοτιι ιισιοτισε τσσοισε ειστισει.

Αιισ ΡΙοοοιιιιιισο σσιοτισε 8ειστι ΡοΙοιιι σα: οιιοισσΙσσι

ιτοσεοτισει οι οιιοιιισΙΙΙισσσι στο οιιιοσιιοσθσσΒΙιοσ οστΙσιο,

σοτ ισοσσισ Βιιτισι σο ΒτσΙΙσ σσιστιο, ειοσι ισ οσ σοτ σισσιο

σΙισ οι Ιοσι, σιοΙιΙΙ ο.τΙσιισ σοΙ ιΙοισσιο, στοιοτ Ιστιο ιιι

ιοτο.ιιι οι οιΙΙσσ:ιιιι ιιισΙσισ οοσ σσσσιιιισ οι Ιισσ σοσσο

οΙιτοσιοιισσιε, σο! ισοΙιστιε Ιοοιστο, ιιισΙσσ ιισΙΙΙοοι ιιι Ιιι

ιοτοε σοΙ ΙΙιιοτοει ιιι ιιισΙσέ σοτσισιοσσσ, σο σιιοσ οσττσ

ΙιστοστΙσισ ισειισ οι εισοιστιισιο ιΙσιιιισι ΡοοσΙσιι Πεσοιοσιε

σο θιτοιΙΙσιε Ισιισοσεισιιι σοιοσιο.ιιε οιισεστΙσει οι τοιΙοει

ισ σσΙ1Ιιοσισ Ιστιιιιισι.

Ι.ΙΙΙ.

ΙΙ ΜΜΜ ΟτΙστιάίσο Προϋπο τω Ρστσαι·ι στο.τιο σίωταστοσιο

:Η /οάοΙιιὶ ο ‹Ιἱ σα.ε.τοΙΙιισσίσ αΙΙα @έσω Βοσιασο, τίσοσο

οι οσεισάίο Ια Μεσα άι ΙΙΙα.τεα, ο ί! αιτιοΙΙσ σε ΡοιοστοΙο,

στο αρσστιοιιοπιί τι διισιίοΙσιο οποτ·σΙιοεο ιΙί Ματια ο σίτι

άΙσο σε δοσιίστί, ο άουσΙσιί άσσο Ισ οι Ιιο πιστα: αΙΙα

εσάιΙσιια δΙιίο.ια, ο στοσιοιιο σε τίι'οποτο Ποιο ο Ι'αΙιτα

ο ιισοπο ο τΙίτροεί:ίοπο [οι σουι·ασσ Ροιιιοβοο. `

( ΗΜ, 23 σοσσσισ).

σο! Μστειιστι, .4πιάσ. Ιιο!. Έσω. Ή. Βιοσοτι. ΜΟΗ. σο!. 7 ο σο!. Μ.

Ρσσιισσο.ισει τΙσισισι ΙΙιτοι;στιι σσσι Ροσοσ οσιισ οσιονο,

τι ΙισΙοσσειε ΙοΙιτσστΙ: ιισιιιΙιε νιτ Οι·ΙσιιιΙισσε ΙΙΒσΙΙσσε σο

Ρστοστι στσοειἰιἱι ιστοισοσισσι ΠιΙοΙΙισιΙε νοοεοΙΙοσιι ΕσοΙο

εισο Βσισιισσο. οι ιιοτσιιι ιστονιι ιοσοτο σσεισσισιιι σο Βσσοσ

Μοεεειο οσιιι σιιτισ οσο, οι σο ΙΙσειτο ΡσιοιιτσΙο σσσι σσι

ιιισσε ιστιοσο, οσοι: οΙστοο ισοισστιοο Ο . . . . . Μσι·σΙιιο

ΙΙΙσεοσο, οι Ισσοιι θσΙστιισσσει ισ σΙΙσ σσεσιιστ Ιισσσιεεο,

οι σο Βσιιισσοσι οσοι ΒοοΙοεισισ σοτοΙσιο, οι Με ιοσοΙιιι,

σσσσιτΙισ σΙ:ισσοτιι Ι)σσιισσ Ροσοο.

ι.ιν.

Ι'σι·σσάστισ στοΙσοτσουσ το Αποστοσ |2ι ιΙσιια:ισσο αΙΙα σωσει,

ο οΜο.το οι δ. δωσε: τι Μοτο σΙ'Αττισ Ισ Ριζτοι ‹ΙοΙΙτι οΙιίο.<ιο

το δ. ιΙΙστοσ οι ΙΙισσσΙοισ στοεοσ τι σοσιο άοΙ @πιο οΙί

Οτίσιασο, οσ'σοιπρί, άσσο, ιοστο οσιιίσαιο ο ί·ποσίιο αΙΙα

σιοιΙο.τίτπα ασσοτιοσοσιί.

μοοει, 2ο ισστιο).

.
__

Πει! Μιιιιοι , ΜΜΜ , «το 0.ιεστοαπσπι αφτα Ια 8.ισσιιστω Μαιο,

με. τινι”. κα. ΕιΙἰι. Ριστοιιι. σο! ιισσσι.ιιιιιι.

Ισ οιοτσι ΙΜ σσσιἱσο, οισοσ.

Εκ Μισο σσΙιΙἰοι ισοιτσσιοσιι σΙστοσι Ιοοιισσο εισαι σσ

σιισσο ΤστεΙιισστσε Ι)οι στσιισ νοσοτσ.ΙιΙΙισ στοΙιιοσιεσσσσε

ΑτΙιστοσεΙε, σσισισο στοΙιΙοσιεσσσοισει οισε, :ισ Ιισσστοσι οι

Ιο.στΙοισ ΙΜ, οι ΒΙστιοοιιο ΙιΙστιοο, ΙΙιτσΙσιε, οι στο πονο

τοσιισ οοοΙοεισο ΔΡΙσοτιιιιο, οι νοσοτιιΙιιΙΙο σιιιτιο ιΙσισισι, οι

Ποι σι·οιιο Ριε.σσι στσΙιιοσιοσσσι ισιισσ 8ειτσιιιισο στιισσιιο,

οι ΑσσεισΙιοσο εστω Ιοσοσ σι·σσεοσιιο, σσσεοσιιοιιιισσε σιισισ

οιιΙοισ ιΙσσιισσ στοΙιιοσιεοσσο ΑτΙιστοσει θσσσοτιο στοιιι

στοεΙ1γιοτο, Ισοσσο, σισσο ()οσιοσιισσ, οι ισο.σιειτο Βσσοτισ

σιισσσισιο εισιε., σοσιι οι οσιιοοσειι οσισισσιοσιι Ι)σισισσ, οι

σσιιισι, οι οοοΙοειοο 8οσσιοο Πτσσιε σο ισσοιΙισε Ατσι (Ο

Ρώσσοι σισοσοσιο, οι $ΙΙνοειτσ εισιΙὶοσ οι στσοστοιστι οσοι

τΙοιιι ιΙσισσο, οι Βογσοτιο, Μισο Ισιισσσι σοστοτειε σισισο

τΙσσισε ειισοιοο ί)τσοιε, τοσισιοσιισσε στο ισεο ιΙσισσ, οι

οσοΙοειοο Βοσσιο.ο ΙΙτιιοιο, οοοΙοεισιιι 8ισοτι ΜΑσσι ειισιτι ιιι

νΙΙΙσ σο Πιισσιοισ στσσο σοσιοσι ΙΙσσιιιιιο σο Αιιιετιισο θ)

ΑτΙιστοσειε τΙισοσοεισ ΙΙΙιοτσιιι οι οιισοιΙΙιοσι, σι :ισ Με: Ιιστο

ισ εισιο:ι στσοιΙισιο οσοΙοεἰο Βοσοιι Μοτοι οσοι σιιισΙΙοσε

πιεσε, τΙσοιο, οι σσεισοοεισσισσο οσΙιιο, οι ΙσοσΙιΙε, οι σσισ

οσιιιισσε σοτιισοιιιιιε, οι, οι οετο τΙοσοσι ισ σσιοεισιο, σι

σσο ιΙσισισισ στοοιΙιοισο σοσισε, οι οοσΙοεΙοο Βιισσιοο Πτσσιε,

οι τοοιστιο, Μισο ίτσιτσσι, σσι στο ιοσισστο ΙΜ ισοτισι,

Μοτο. οι οιισοιΙΙισ; οι σιτισιο ιστο., οιιισοεσσο οοιισσοο,

οι τσιισσοε. σιιΙοο, οι τΙἰτοοισει, τοοιοο, οι σοτοσιιοΙοει, οι

σιιιιισε, οι σσινοτοσ ιοισ εσιτιισσιιο ιισσιιι ιοιτισστειΙἰο, σσειο

Ισοι ιΙοιιιισο στοΙιιοσιεοσσσ ΑτΙιστοσει στο οσο στσΙιιοσιεοσ

σσισ, νοΙ ισει στοΙιιοσιεοσσοισι σσισσοιοτοσι οι οσσισοιοσιισ

Ισ στοοσιοιο, οι σοσι·οοσιοισ οοοΙοειει Βιιιιοιι Μστοι, στοο

Ισισ 8ιΙνοοιτσ ειισσισσ, οι :Με εσστοσοτισιιο τοοΙσιοσιισσε

στο ε.σστσοστΙσισ οοοΙοεισ Βοσοιοο ΠτιιοΙο, οι οισε σσιιιισο

ιΙοσιι, οι ιτοσιιΙιι, οοσειι, σ.ισσο ισοσσοτιι, σσοιοσσε στο

στο.οιΙΙσιο σσσισ, οι οσοΙοοΙσ Βοσοιοο Πτσσιο, οι Ιστιο ιΙσιιιιιει,

οι οοοΙοεισ $σσσιοο Πτσοιο πιο Με: Ιιστο ισ οσιοσ σο στασ

τΙιοιΙο στσιιιΙισε εισοτο, οι οιισοτιτι τοΙοοι οοσιτσ σισσοισ

σοτοσιισιτσ, οι Ισσσσι, οσΙνσ οι τοεοττοισ ισοι σοιιιισσ στ

οΙιιοσιεοσσσ ΑτΙιστοσει στο εσσ οτσΙιιοσιεοοσσισ, οιισσσ

οοσοσ ισσισιιι σσισιι ΙΙΙιτειο στσοι, οι σώσει. Μισο ιΙιιιτιο

εισΙνοστΙο σο, οι εσἰε εσσοοσοστΙΙισε ο εσστσεοτἱσισ ιΙστοσ,

οι οσοΙοεΙει Βοσσιοοθτσοιε στο τοσοσσιιισσο εσστσοστισιοο

οοσΙοεισο $οσοιΙ Μεσοι, σσοισ στσσσσιι εισισισσι ι”σιοεο

ισιοτ στσοσοοοοεστοιιι εσσιιι ιΙοιιιισσισ Βοτσοτσσσι (θ), Ιισιισο

ισοιτιστΙσο, οι τοοιοτοσι, σ. οσο ιΙΙσιο σσισσο, οι οσσΙοοΙο

5οσσισο Πτσσιο ισσσ ιοσισστιο τοεοσσιστ. @σι οοσεσε στο

Ιισο ιισσο στειοεοσιι σοσοι εοΙνι ισ στοιιισισ ι“ιιιστο Ιοεισ

Βοσσιι ΜιοΙισοΙιο σιοσειε σοσιοισΙιτιο, οι οι: ισσο ισ εισιοο

εισεσΙΙε σ.ιισιε σοτ ίοοισιιι 8οιισιοο ΜοτΙοο τιιοσεΙο Μεσοι.

Ωσοσι σοιισσισ στοοΙσιι ειισσιοσε, οι Βιιγσοτιστι οιισιο ΙσΙισσσοε

οστινοτει εσστοεισιισισο ιΙσσισε, οι οσοΙοειιιο δεισοισο Πτσσιε

στο εσσι·σσοτισιο. ‹Ισιιιο, οι οοσΙοειο 8οιισιιιο (Ιτσσιε στοο

ίσιο σσισισσ στοιιιοσιοσοσσ ΑτΙιστοσει, ιισιιιισο σσι στοΙιιο

σἱεοοσοισε, οι εσσοοοεστσιιι οισε ειοισισ ιοτισιτισ οσιιιο

εισιτσΙιε άστο, οι εσΙνοι·ο στσισισοτσσι ειἱσσΙσιισσο εσΙοισσι,

Ιισσ εοΙνσ, οι ισιοΙΙοοισ, οι οιιστοσειισ σισιο, (μισά οι σε

σσο σο στσοσιοισιιι σι·οιιιιιισισ Ιοεισ_ισ $σσοιι ΜιοΙισοΙιε σο

εοσιοιιισι·ι, ισει, τοΙ σΙισσιε οστσιιι, σσι σΙισ. σοι·εσσο στο

εσστσσιοισ Μισο $οιισιοο Πτσοιε στσοσιοισιιι οοσεσιιι ισι

(η Ιιο Οσοσ οι 8. Οτοοο ο σωσει σ'Ατιισ Ισ ΡΙεσ οτε σιισ ιισοιΙ:ιΙσ

σοτ ι σοΙΙοστιιιι, σο. ιιιι'οττσι. £οΙστο, σΙισ ιΙοσιοσνεισοι ο! εοτνιιισ σο!

ιιιοιΙσοιττισ, οι οιιι:ιττισνσσσ πω, Οσιισοτ.ιι, 0Ι›Ιαι€, οσο., οτι ΙΙ Ισι·σ

οσσοτιστο εισροΙΙ:ινσει Βοιωτοι, 8σσάαΙιοτο, οτι στιοΙιο 0σοταιο. ΝοΙ

15240 σσοεισ απο Ισ σσιισοσιιισ σοτ εισιστιιΞι ΡσιιιΙΙΙσιει σΙΙσ ιιισσσσΙιο

ΒοτιοιΙΙΙιισο ‹ΙΙ 5. Μιιτισ ΜσιΙιΙ:ιΙοιισ οι ΟσΙΙο, ιΙΙσσοει οι Ι.σσσει, Ιο

ησιιΙΙ σστσ Ισ σΜισιιιΙοσστσιισ σσοσ ιΙσσσ, ο σιιιΙστοσσ τισ :ιΙιἱιστο Η

σσσνο ιιισσιοιοτσ, οιι'οοεο Ιοσοτσ ΙσΒΙιτιοστο σιτσιι ΙΙ 1951 σοιισ ΙΙ

ιιισΙσ οι 5. ΒοσοιΙοιιο, σσοσ Ισστι οοΙΙε σΙΙ.ισ, ο εισιοιτει ιΙοΙΙ'Ατιισ,

ισ στι Ισοσσ ιΙοιιο £'αττιιισΙα. Μσιιοι, Ισσ. οι.

(2) ΑιιιστιιΝο, σεεισ Οιιιο·τ.ιτισ.

(Οι) Βιιιισ.ιιισο, στοΙνσεοσνσ οι ΑτΙιστοσ, στοιΙοσοοεστο οι Τστσο

ιΙστιο; Ισ ειοεεο, οι σσι οι σπιτι, θα σ! ιισσιο εσσο τοΙιιιινο ιο τιιτιο

ο ιΙισΙσισι σισ 5οντιι τΙσστιιιιι οι Ν.τι Μπιτ, ο ιιιιιινιι.
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αοτ!ε αααα!!!α!!ε ααα!! μιο!!ανα!!α!, ααα!! α!! Μ, ααα!! α!!ααα

αε!!αα!!αι!α!, α! μια!ιαιαι!α!, εο!!·αια ααα !ααααα!α!·; α!!οαα!α

!ααααα!αι μιαα!!!α!αα! οαι!ειαια αα!αε !!!!!·αα ο!αο!, α! αα!αα

!!!!ιαα !!!αι·!ε εο!ιατα ααα!α α!ααα!!ε, α! ω! !!!ο!αια. - Δ!!

!!!οαι·αα! !αεαμαι· !α ααα οααοαεα!οαα, ααα!! α! αοο!!!αι!!,

ααα!! μιαα!!!ο!α αοο!αε!α Βααα!αα Πιαο!α α!!ααο !αα!μοια

να!!α! μοαα!·α !α !!!ο!!! αοο!αε!α Βααο!! Μαιο! α!!αααια μια

ε!!γ!αι·α!α $αι·!!αια μια α!! α!!!ο!αα!!α, α! αα!!αιααα!!α, ααα!!

ι!α!!αα! Π!! μααατα μιαα!!γ!αι·αιι! !!α αοο!αει!!α α!! αιο!!!αμ!

ααομα!αια Α!·!!οι·ααεα!ι! αμαο!αα!!!!αα. δ! ναια 8αι!!αια Π!!

μααατα αα!ααι·!α!, !ααο !!ααα! α!α Π!! μοααι·α, α! αοαα!!!ααια

ααααιοαι!!ααα νο!αα!. Ε! !α!!!α!· μιαα!!!ο!! αιαααα ι!!α Ε!α!!α!

ααα! !α!!!οαια, α! αα!αι!αια, εατ!!!αι·α ιααανα!·αα!. Αο!αι!!

$!!α!!α!αα !α ν!!!α !!α Ατ!ε!ααα !α οαι!α αια!!!αμ!αοαμα!αα

Αι·Ι!ατααα!α !α μιααεαα!!α εαμιααοι!μ!! !!αα!!α! αια!!!αμ!εαομ!

Ρ!εαα! $αι!!!α!αα μι!!αα!!ε, α! Αμαα!α!!οαα 8α!!!α !ααα!! (Ο, α!

!α μιααεαα!!α, α! !αε!!αιοα!α !!οια!αοι·αα! α!αα!ε!τ! θα!!!αα!α

α!!! Παι!!!!αε, α! Μα!μ!!!! οααοα!αο!·αια αοο!αε!αα Ρ!ααααα,

Ριαε!!!!αι·! θιααο!·!!, !!!αα!ε!ι·! !.αοααι·!!ἱ, α! Αααα!!! ατο!!!

μιαα!!!!α!!, α! μ!α!·!αια α!!οι·ιια! α!! ααα !αα!!αι!! νοαα!οι·ααι;

Παι!!!α!οαα !αοαιαα!!αα!α αι!!!α ιιααιιιιιιν. !αι!!ο!. οο!ανα, αα

ο!α!α !!α!αα!!αα αμι!!!α.

Εφ Βα!!!αε !!!!αε ααοα!!αα! Βο!!α!!α! !!αα!!α! !!ι!!!αι!α!

Βοα!ααοιαα! !ιαμα!!!!!οι!ε !α!!αι! α! αο!αι!αε μταα!α!!ε οιαα!

ααα !α!α!!α!, α! !!ααο αιαα!α α αια ι·οαα!α ιααα!αε εοι!μα!,

α!ααα !!ι·ιααν!.

Π!.

!! Ρο!!!α!!οα θααμο!!α Π' Με!!! α! δαμ!!α!ο α!! α! απο ε!!

ΗΜ, ο!!α οασα!!!!ο.!! μια.εα!!!α!ο α α!! !! !οια αια!αεαοουο

μα! ο!ι!αα!αια!!, ο!ια /α.α.εατο αιαα!αα!!!! !!!ο!! α οαα/ατα!α!! !

απ!!! α! μα!αιαα!α οααοα!!α!! α! ααα! μαα!!αοα.εαοτ! Μ!!!

δα!!!α αμοα!ο!!!α ααα!! α!·α!υααοου! α αα.αοαα! α! δαπ!αααα ,

α α!!! ααα!!!!ο α!οααα!ο !ιι μα!! !α!αμο α !α! αιαααπἰο !!ο

αια!!!!α ε!! αίαα!!:!!α μα! μια!!! α! Μαι!!! μια!α!! ι!α!!”!.εο!α ,

σα!! ατα !!!!μο.!!ο α! Μπάσα !α !!α!!!α !!αα!απα α!!”απο, α!!

ααα!! α!!!·!. Ια ααα! σα!!! |αοαα οααοαοα!·α α! .α!!!!!α!!α απο

α δ'αμ!!ο!ο, απο!!! !'αια!ααεοουο α! Ρ!αα, πω! μο!αα!!ο ρτο

!!·α!·ι·α α!!ατ!οτιιιο!!!α !α ααα !!!!!ιατα α! !!!α!!, α!!! α!!! ματ·

!!!ο μα! τα.!!!!ι!!!·ο! α!!α σα!! ααα.

(ΗΜ, Η) !αα!!ο).

_Βα!!'Πα!!α!!!, !!α!. και., Τοπ!. Π!. ω!. 480.

!!τααοτ!αε Εμ!εοαμα5 εαιναα εαι·νοιαα! Πα!

Βαμ!!α!ο, α! (Μια Ρ!εααα, α!ο.

!!αα!αα!αια α!! 8α!!αι!! Αμοε!ο!!οααι ναααια!!!!ααι !ια!ι·αα!

ααα!ι·αια α!α!!!αμ!εαομαια ναα!!·αι!! αα!!!α !!αι!!αα!!α!α ιωα

μ!ιααε, α! αααα οαι·αα! αα!!!α μια αοο!αα!α ααα μιαμοααια

να!α!!, !α!α!!αι!ιααα !!!!!ααα!αι·. Παα!αιαια Ι!οα! !!!αα! αια!!!α

μ!αοαμαα α αο!!!α ααα! !αε!αα!!α μαε!α!αναι·!!, εαμαι!α!!!!αα, α!

. !!οααι!!!αε !α !αεα!α 5ατ!!!α!!!α α Βοα!αα!ε Ροα!!!!α!!!αα μιαα

!!αοααεαι!!!αε ααε!ι!α αοο!αα!αα Ρ!εαααα οααοααε!α, μια α! !α

ασια!!! μι!ν!!αα!!α ααα!!! ο!!!ααε!ε αν!!!αα!αι· αμμαια! , α!! αι·

(ι) ΒΔιαον!ινο, ο Βα!.ι!α!!!α, α!·ο!ναααανο α!! Παει, !! αα!!!α !ιο!ια

να!!! !α 8αι!!οααα !ιι ααα!!!α α! Ι.ααα!α Ροα!!!!ο!α.

α!!!αμ!ααομοα, αμ!αοαμαα, α! ο!αι·ααι α!αια!ααι !αεα!αα ω!!

κατ!!! Μια!! Ι!!!αι·αα Αμαα!ο!!οα.α α!!!!!!!αι!, α!!!!! !!α ααα!!α

Βαα!!!!αε αα!!!!αα!!α, α! ααα α!! εααα !!α!α!!οα!α !αι!ατααι, ααα

ααα α! α!Ταο!!αααα!, ααα!!! α!! ααα!!αια αοο!αε!αα!, α! ο!ν!!α

!αι!! Ρ!ααααια εμαο!α!!!αι 8αι!ιααα, μα!!!!οα!!!ααέαα!α αααα!αα!

οαια Βαα μαααα!!!αα !!!!αα!! αα!α!ο !α!αα!!αιααα, αα!!!αε!!αα!

!αι!!αα μια μιαα!α!!α α!!αα!!!αε !μα!αα !αεα!αα !αα!αα!α!· μα!αα

!!!!αα !αα!!!!αα εἰ!!! μΙαα!!α‹!!αα!α αιι!!!!!α!·!, αα!α !με!ειταααα!

ν!α!αα !!αααααι·α !αα!!!!αι!!, αα! αααιαα !α α!! οιαα!!!αα ααα!

!οι·αα, α! Μα!!! αι·ο!!!αμ!αοαμαα α!α!αα! αο!α!! !!·α!!αια !ααα!α!·αια.

Ναι! νο!αα!αα !ατα !με!αε αοο!αα!αα !!!!!!α!α εαι·να!!, α!! α!!!!!

Μ!! ααα εαμαι· μιααα!!αε!α ααα!! μιαμι!α!α!αια, να! μααεαεε!ο

ααα! μαα!!αα εα!!!ια!!αα!αα, ααα !α!!!!!αα!αα.α!!!α!!! ααοια!ααα

α!α!α!· !!!!αι·α Μια ααα, !μεαια οαια αοε!ιαα αι!!!!αα μ!αα!!α

!!!αα α!! μιαμι!α !!αι!!ιααε ιαι!!!!!αα!!αια.

Βα!αια Μα!. ‹!αο!ι!!οαααι!ο !!α!ααι!αε ααααε!! αααο οο!ανα.

αν!.

!! Ροα!αβοα θτααο!!ο ΙΧ .εατ!αα α!!'αι·ο!αα.α:οαο α! Ηπα, ια!!!

μι·οοα!·ααα!ο!ο, θα α! [ο!!ο ααα/ο!!ο α δαπ!αμαα μα! ααα!

ο!!α!α! ! !!!!!!! ο α!! α||ὶα! !!α!!α !αμαα!οαα Ροα!α!α!α, κα!!!

ααα!·πα μαι-σπα !!!ιμα!ι·α!ο α!! ο!!απα!ο, .Μακάο !! οο!!.αια!ο,

αμαα!α!α !!οα!ιπα ιία!!α δα!!!α Αμοα!ο!!οα, α!ο.σαο αα!ααα!αα!α

α α!!! /α!α !!α!!α !α!!α·α Με !ο .Μεσα Ροα!ομαα ααα!! ροοο

!ααααα! !!!!α!!α α! απο α 6'αμ!!ο!ο Ριαααο, σο!! σα! !! αο

οαα!ααα, ο!!ο αυσα!!αο !!ιαα!α!!!!!! !!!α.!!! ! μαία!!αα! ααα!! απ!

αααοου! Ροζα!!! αφτα α!! ατο!αααοουα!!! α οαεοοαα‹!! αα!!”!αο!α.

(!28ἔ'›, θ ο!!α!!ια).

Βα!!'Πα!!α!!!, Πα!. Μ". Τοπ!. Π!. ω!. 48045!.

θιαααι!αα Εμ!εοομαα ααι·ναα εαι·νοι·αια Πα!

αιο!!!αμ!αοαμο Ρ!αααο, α!ο.

Θ!! !αα !!!αατα!!ο μιαα! οοαναα!! ‹!!!!ααα!!αα α!!αα!!!εαα!,

ααα!! !!αααταια εααια εἰ!!! α!αι!!ο εα!!!ι·α!!!!, αα! !!ααοιαι!!

!!α!!!!αα! α!!αι! ααα !ιαμαα!!!!, α! !α! αιιαιαα!αεαα ο!!!α!! αα

!!!!αι!ι, !!!αα!!α!! 8α!!!ε Λμαα!ο!!οαα μαι· !α ααα ααα!!! !α α!!

ααα !!αιοαα!αι!!. Ναι!! ααα! ε!! α!αι!ε, α! οααεαα!α!!!α!ει αμ

μια!ια!αα, α! ααααααααα! αι·ο!!!αμ!αοαμαα Ρ!ααααα !α $αι·!!!α!αι!!

αοαα!!αι·α!, αα! Η!! !α!ια!!οα!ει ο!!!ο!αια αιιαιοαια!, α!α! μι!αα

αμαα!α!! ααμαι· !ιοο α Βα!!α Αμαε!ο!!οα !!οαα!!α !ιαμα!ια!α,

!α ι!α!!α!αααα !!οο α!!αα!!ααα, α! α!! ασ !α!!αα!!αι!! αοοαε!οααα!

ααεαιαααα, ααα!! οαμ!!α!α α! ο!αια Ρ!εααο ααοα!!αια !!!ι·αι!!ιααα

!!!!α!·αε οοα!!ααα!αα, ααα!! !αια !αα, α! αοο!αα!αα Ρ!εαααα νο

!αα!αε !!!!!!α!α εαιναι! , ααα !α!!!!!ααιαα!αα !!!!!, αα!α μαεαα!!

α!! !!!!αια !αι·α !αα, α αο!!!ε, ααα μα!!!α !!οαα!!α, ααα ο!!!αα!α,

8αι!!!α!αια !μααα! !α!ιαααι!! !ααα!αα Αμοα!ο!!ααα !!!αα!!α!!

!!αιοααια ααα νατ!!αε !α!ι·αν!α!!. !!αι·αα! ααα! !ιι!!! 8α!!!ε Αμα

ε!α!!οαα ααα!ι!α !αιαμαι!!!αα ιι!!αα! ααααααααια α ααα!!

!!αοαα! !α!αται! , !ια!αια!!α!! !ααα μαι· Αμαα!α!!οα εαι!μ!α

α!αα!!αα!αα, ααα!αααα !!α οαα!αια αα!!α!αααε !α 8αι!!!α!!! Ια

Βα!!αα!α α!!!ο!αα! α!!αιοαι·α μιααεαιααα, α!!! α 8α!!α Αμοα!ο!!οα

!!οαα!!αια ο!!!!αααε αμαο!α!αα!, α!!οαα!α !α!!!ααα!!οαα!!! 8α!!!ε

Αμοε!ο!!ααα μα!αι·!ε ααα !ιαα!αι!!α !αι·!α!‹!αια.` '

Βα!ααι Ρα!α!α. εαοαα!!ο αοααα αο!ιο!!ι!ε, Ραα!!!. Με!!!

ααα!! αοαο. '



ΒΕ!! ΒΕΠΟΣΟ Χ!!!. οι!!

Ν!!

Δ!!!!!!ιο!!ι, τοπίο!!! π! Ϊοττοε ο π! !!!!!!!!!π, ππ!!π!π οπο” τι!

επο!!οποπ !!ο!!!ι θ|ιίο!·ο Βοοι!!!ιο έ! ο!ππ!σο!ο Τοπί!οτιο, ο

οιιοπ!` πι!!! οοο!! πσι!εοπου!! πο!!ο Μ!!! π! δα!ποοιιο ο π!

πσπ!!πο, οι Ρίο!! ο!! π! Μπεεο,· ο /!ι!!!ιπο ο!πο!!! ασπρο! ε!!

ίινοποο!!!!ίΙο ποποο!σπο ο |οποπο πιο ο!πε!!! πσπ!!πο

οπο!!! _ ο πνο!οε!!!!ιπο π! !ί!οιιο!!! ο πσπ!!πο!!! ο οποιο πο!!ο

!!ιο!!οείπιπ, ο .!ο!!ο !!! ποιτοπποποπ πο! π! Μ! ο!!σ ποοιπιίο,

!!!επο!ιο οπο πο!!ο ο!ππ!πο!ο , ποπ! , πσεεοεείο·τιί, ο οι!!! ο

Ιοί οπππ!!οιιε·ιι!ι`, πο! οποσ οι οι!! εεε!! σ ! οπο! πο!! ιπο!!!

εοι·σ οοο!!! εποσοοείσπο Ιοο!!!ίιτιο, οπο!! τοε1ί!πἰ!ἰ οππο!! !!!

ιππιπ:!οπο !!!!!! ι·ί!!!!!!!ι ('Ι!!οε!ι. Αἰοεεπιιπτο δοπρο!!!ιιιο ο

[οππ!!ο Ροιι!ιποίο ποοο!!!! ο οσοι!! !!ο!!!ι δο!!!!ι Αποο!ο!!!:!ι

!!· πτοι!ιοεεο πιο!!!!ιπιι!ίο!ιο ο !!οποιίο!ιο.

(ΜΒΜ Β !ποποπο! Μπτο!!!!!, οπο. ΙΜ., Τοπ!. !!!, Ι!!εεο!1. 1.201!.

Μ !!οιπ!!!ο Βοι!!!π! ποε!!! !οεπ ί!!!!!ε!!. Πο!! οε! οτιο!!!π!πιπ

οπ!πεποπ! !!!ε!!π!!!οπ!! !!π!πε !οπο!!ε:

!π πο!!!!πο Ποι!!!π! οπιοπ. Αππο !)σπ!!π! ιπ!!!οε!ι!!ο ποσοι!

!οε!!!!ο !!!οοε!!ι!ο εο!!!ο, !ππ!ο!!οπο ι!. !οπ!πο!ο ποιπ!π! (!!!ο

8σι·!! Νο!!! Ροποο οππο ποο!ι!!ο, !ο!!!ο π!ο οι!οππ!ο ι!!οπε!ε

ιπο!!!!. !π πτοοεοπ!!ο ποπ!!πο!πι!! !!!εοτο!!οπε!ε οπ!εοοπο!·πι!!,

πιο! ί!τοοο!!! εοστσεο!!ο!οο Βσπ!οποο Εοο!οε!οο 8ο!!π!ο!!!,

ο! εο!!εο!!π!ο!πιπ !οε!!πιπ. Επο Απο!οε!ο Βοο!πο Τπτ!!!οπο

ο! θιο!!πτοπε!ε ο! εοπο ο! !ποο!πιπ!ε οοτπο!ο ο! !ποπ!ο, πο

π!οπο ο! !π νο!!!ο!ο τοοοπποεοοπε, Βοπ!οποπ! Εοο!οε!οι!! οεεο

πιοπο!!! ο! ποπ!!ι!οπ! !ποο!!!, ο! !ο!οι!! !ο!!ο!!! !ππ!οο!πε Το!

!!!οπ! οι! !πε ο! πτοπτ!ο!ο!οιπ ο!πε εποο!ο!ο, !π!ο!!! ο! εποπ

!οποο ιποο νο!ππ!ο!ο, πιο εο!π!ο οι!!!!!οο ιποοο, ο! !οι!!!εε!οπο

πο!:οο!ο!πιπ ποτοπ!ππ! ι!!οοι·πι!!, πο, ποπο, πο!!ο ο! οοποοπο

!π!ο! ν!νσε ο! !!!ονοοο!!!!!!ο! ο! !π ροι·πο!πππι !!!!! Μοο!ε!!ο

Λ!οποππισ ί!οπο!!οπο ο! Ι.οοο!ο Αποε!ο!!οοο Βοπ!ε τοο!π!οπ!!

!πτο ο! ποι!!!πο πο!!!!π! !!!οοο!!! Π! 5π!!!ιπ! Ροπ!!1!ο!ε, ο!

!πε!πε Εοο!οε!οο !!οι!!οποο, !ο!!ο!!! !πεοπ!, ο! ο!!!π!ο ο!!ο !!ο!!ο

!ο!!ο, οποο οπ π!ο !!οι·οπ!!οι·!ο !πτο πο!!!!!ο!!!, !οιπ !π !!!επ!ο

8ο!π!!!!οο οποιπ !π ί)οι·ε!οο , !!!ε!ε, ο! Μοεεο, ο! π!!!οπιποπο

!!ο!!οο. οπι!! οι!!π!!!πε ο! ε!ποπ!!ε ο!! εο πο!!!!!οι!!!!!πε, ο! ο!!!ε

(1) ΑΒΕΕΑΒΙΑ οτι! πο!!ο π! Μο!!οπο ΙΙ το π! Τοτ!οε, ο π! Απποεο,

ππ!!ππ!!! π! Ππο!!ο!!!!ο Ι ι!!ο!ο!!οεο π! Μοεεο ο ε!ππ!οο π! Βοο!!ο!!.

Ε!! εποε!! !!! πτ!!πο πο!!ο ο Ι!!!ο!πο ν1εω!!!! π! Ρ!εο, !! οπο!ο οοο

!! επο ποπτο Ι.οιπ!ιοι·1ο ονοο !πνοεο οπ ι!επτπο!σ !! τοοπο π! Οο!!πι·ο.

Νο! 1936 εποοοπο!!ο πο! τοποσ Τπ!!!!οπο ο! πτοπτ!ο !!ο!ο!!ο !!!!!!

εοπο ΙΙΙ, !!πο!πο!ο !π ππ !πι!!ιι!!ο ποπο!οτο, ο ι!!στ!ο οοο!!! π!εοοπ

ποπιο. Πο! π!οεοι!!ο οπο, ο 1ι·ο ο!!ι·! οπο !!πο!!!ο!!!ο οι!! οππι·οεεο

(ππο !π πο!ο 8 πιοπο 1936, ο ππο πο! 8 πιοπο 1937) οεεο !!οπ

ι!ο!!!!ο πο!!ο Ω!!!οεο Βο!!!οπο !! τοποσ π! Τοι·ι·οε, ο ! ποιπ!π!! οπο πο!

ν!!! πο!!' ονο επο Ππο!!ο!π!ο ποεεοπονο !!! Ωο!ε!οο , !π Ρ!εο , ο!! !π

Μοοεο, ο ε! εο!!οι!!!εο !π!!οτοι!!οπ!ο ο!!ο ει!πι·οι!!ο ε!οποι·!ο πο! Ροπ!,

πο!!ο οπο!!! πονοοπο ποππο!!! !π!ο!!!! ε!ο!! πο! ποε!! !π οι!! Απο!οε!ο,

ο ! π! !!!! !!ε!! ι!!οτ!εεο!ο εοποε! πιο!!! !οο!!!!ιπο. Ι!!!ο!πο οεεοι!!! ο!!ο ο!

οπ!οι·οι!οπ! π! Λπο!οε!ο, ο πτοε!ο !πε!οι!!ο ο 1ο! 11 Β!πτοιτιο!!!σ π! ίο

πω!!! !π ιπο!!! πο! Ιοπο!!! Ροπ!!!!ο!ο. Νο!!'8 οπτ!!ο 1237 !! ει!ππο!!ο

Μο!!! Ροι!!!!!ο!ο !!οε1“οι·! ο ιιοι!!ο πο! Ροπο πο!!ο πο!εοπο π! Απο

πιο!!! οπο! π!!!!ο π! εοντοπὶ!ο πο!!ο πτον!πο!ο π! Το!!οε, ο πιο 1ο οπο!!

1ο !πνοε!!!ι!!ο; ο πο! 14 πο!!ο ε!οεεο π!οεο οι! οππο ι·1οονο!1ο πο 1ο!

(1'ο!εο ο !!!ο!ο π! οιιοι·οι!!!ε!!ι) !!! οοεε!οπο πο! !ο!!ο οοε!.ο!!ο π! Μοπ!ο

οοπ!ο, σ!ιο Μ πο!ο !!! οιιε1οπ!ο ο! νοεοονο Λ!!!ππ!!οπεο τω!. !ι!!”ι·.

οοτ!. Ν.° ΠΠ!!! , ο Ι.ΧΧΙν. ποπ. 356 ). Ε!!!!οε!ο νοπονο π! Π!!ο!πο

πο! 1938, ποεεπ ο εοοοππο ποππο πο! Μιποεσ Μοτο το π! 5οι·ποππο,

!! οπο!!! 1ο ποιπ!π!! πο! πο! οοε!ο!!ο π! Οσοοοπο, ω!! σοοο!! π! ν!

νο!ο (νοπ. πω, Β!!!σπ. πω!. οι δικ!!! Η!. !'σ!. 1. ποπ. 55-56-57.

νο!. 11. ποιο. 58 1!ι!ο ο πιο!. 88. ποπ. οοο-οοτ!. ο νο!. Π! ποπ. 964!.

!πτ!!!πε ο! το!!σπ!!!πε, οπο!! οπ πιο πο!!!πο!ο ποεοπ!!!π!. Ε!

οο!!ο!!!πσ, ιπο !!!ο πσπ!!πο Βο!πο!!οο Εοο!οε!οο ποεε!πο!ο, πο

οποπ 1!!!ο, νο! !!!!! π!ο! !οο!!!!ι!!, ε! !!ο!!ποτο, π!!!!! εποοοποπ!,

ο! ο!! !πεο τοοοοποεοοπ!, ο! πιο !πεο !οποοπ! ο! ποεε!ποοπ!.

@ποπ ε! !πο!!π! Μο!!π! ο!πο !οο!!!ι!!!ε !!!!!ε, π!οοπ!ο!ο οπ!π!ο

ο!πο π!π!!ππ!!οπο ο!!οπο οι! !!οιποποιπ Εοο!οε!ο!π τονοτ!οπ!π!.

Αο!πι!! !π .πο!ο!!ο τοοπ! Τπ!!!!οπ! πο Α!πο!ο, οοτο!π ει!

πι·οεο!!π!!ε !οε!!!!πε, ν!πο!!!:ο! ποππο . !. . . . Α!!!!ο!ο το Εο

!οε!ο . . . . . Α!!!!ο!ο πο Βοοοο!!ο, Ετο!!ο Ο!!οππο Μοποο!!ο

ο Βοοοο!!ο, Βοποπ!ο!ο (!!ο!!οο πο Α!ο!ι·σ, Μοο!ε!!ο Βοποπ

σοοο !)!ο!!οσ π!ο!! Μ!!! Ιοπο!! , θπ!!οποπο 1ο!!!!!!ο!ο πο

π!!π! Βονπο!!! Ποτπ!πο!!ε, πο!!!!!!!πε ν!!!ε πσπ!!πο !!!οι!οο!!ο,

πσπ!!πο Βο!!!!ο!σιποο ν!οοοσ!!!!!!!!πε Ρ!εο!!!ε, πσπ!!πο Α!!!!ιο,

πο!π!ι!ο Τ!π!!ο, ο! π!πτ!!!πε ο!πε.

Εμ (!!!·οοο!!πε, εοο!οεοπο!οο !!ο!!!ο!!οο Εοο!οε!οο 8ο!!

!!!οτ!πε, !!ε οι!!π!!!πε !ι!!οι·Μ!, ο! !!οο !ι!ε!!ι!!ποπ!ππ! εο!!πε!

ο! !ιο!!!π!ον!, π!οοοπο ε!!!πο ε!οπον!, ο! !ο ππ!!!!οοπ! ίο!ιποπι

τοποιο!. ι . .

Ε! οπο Ν!οο!οπε Εο!οπ!!!!πε εο!!ο!οο Βσι!!οποο Εοο!οε!οο

8ο!!π!ο!!πε, !!οο !πε!!π!πο!!!π!!!, ε!οπ! !ι!νοπ! !π π!οοπ!ο!σ

ππ!!!!οσ !πε!!πιποπ1ο, π!!!!! οπποπε, νο! !!!!!!ποπε, νο! ιππ!οπε,

πο νο!!!ο οι! νο!!!ππ!, οπο!σ!!!ο!ο Αποε!ο!!οοο Βοπ!ε οιιο!π

π!ον!, ο! !π ππ!!!!οοιπ 1ο!π!οι!! εο!!πε!, ο! ποππο! Με!.

ι.νιιι.

Απο!!ιεἰπ, τοπίο!! π! τω” ο π! (!!!!!πτο, σο!! Μοείε!οιιοπ ο !!

οοιιιιοπεο πο! .πιο πιοπο !ί!ια!!ίο , οσο/!!!οι!! ο [αποτο πο!!ο

δ|ιίοεπ Βσπια!!!ι οππο!!! απο!! ππι πίο!ιί!!το!ο ο πιο!!ιο.τεο

!ιο!Γα!!ο πτοοοποπ1ο, ο πτοε!!! ο πιο!!! οι Μπα!!! Ροιι!!ποίο

ί! πι”ι!!·πι!ιοπ!ο π! /οπο!!!! ο π! υποο!!!!οποίο.

(ΜΒΜ 3 !ποπο ).

πι!! Μπτο!ο!!, οπο. Μι!. Τοπ!. νι. Ι)!εεο!!. 1.301!.

!π πσπ!!πο Βο!!!!π! ποε!!! !οεπ ί)!!!!ε!!. Ποπ οε! ο!ιοπ!π!πιπ

οπ!πεπο!π ππ!!!!ο! !πε!!πιποπ!! !!π!πε 1ο!!ο!!ε.

Ιπ πσπ!!πο Βο!π!π! οπ!ο!!. Αι!πο Βοπ!!!!! ιι!!!!οε!π!ο πο!!ο!!

!οε!!!!ο !!!ποε!!!!ο εο!!!ο, !!!π!ο!!οπο ι!. !οπ!πο!ο ποιπ!π! !!!ο

πο!!! Π!. Ροποο, οππο κ, !ο!!!ο π!ο οι!οιι!!!ο !!!οπε!ε !!!οι!!!.

!π πτοοεοπ!!ο πο!!!!!!ο!πιπ !!!εο!ο!!οπε!ε ο! Επ!ππ!!οι!ε!ε οπ!

εοσπο!πιπ, ιπο! (!ι·οοο!!! εοο!οεοπο!οο !!οιποποο Εοο!οε!οο

Βο!!π!ο!!!, ο! ει!!!εο!!π!οι·ιι!!! !οε!!πι!!, πο!π!πο Απο!οε!ο Βο

π!πο Τπτ!!!οπο ο! Πο!!πι·οπε!ε ι·οοσοπον!! ο! Μ!! οο!!1οεεο

ππ!!!!οο ο! ποπ οσοο!ο, π!οοεοπ!ο ο! οοπεοπ!!οπ!ο Ι!π!ιο!πο

ν!!·ο οπο, !π!!!οο Πιο!!π!οπε! ο! Τπ!!!!οπο, εο !ιο!!ο!ο, !ο!!οτο.

ο! πσεε!πο!ο !ππ!οο!π!!! 'Ι'π!!!!ο!!πιπ, ο! οιππ!ο, οποο ο!! !π

εο!!! πσπ!!πο!!! !!ο!οπ!!ο!!σ !π!ο πο!!!πο!!! !ο!π !π $οτπ!π!ο

οππο! !π Εο!ε!οο, Ρ!ε!ε, Μοεεο, ο! π!!!οπ!ποπο επ!!!, ο!! Εο

ο!οε!ο !!οι!!οπο. Ρ!σ οπ!!!πε οιι!ι!!!!πε Εοο!οε!οο Βο!ποποο

!ι!!οιπο!!!πιι! !!πο!!ιο!!ε πτοοει!!!!, Μοο!ε!!σ Α!ο!!οι!π!·ο πο!!ο!

!ο!!ο ο! !.οπο!ο Αποε!ο!!!ιοο $οπ!ε, πσπ!!πο !πε!πε !!οιποποο

Εοο!οε!οο π!ο!π!!! εοοι·οιπο!!!πιι! τοο!π!οι!!ο : οπ!πε !ο!!ο!

!ο!!ο οε!:

Επι! πσπ!!πο Απο!οε!ο !!οο!πο '!'π!!!!οι!ο ο! θο!!π!·οπε!ε ο!!

ππο στο !π οπ!οο !!πο!!ε οτο ο! ο!!οπ!οπε Βοο!σ Ρο!!ο, εοπ

!:!οοοπο !!οιπο!!οο Εοο!οε!οο, ο! πσπ!!πο πιοο Ροποο !!τοποτ!ο,

ο!ιιεοιιο ει!οοοεεο!!!ιιιε οο!!οπ!οο !!!!!ο!!!!!οπε. Νο!! ο!σ !!!

θ!!
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!εε!!!, πε!! !π ε!ε!!!, πε!ιεε !π !!επε!!!ε, ε! !πεε, νε! !!επε!πε,

ε!νε Νπε!!εε ε!ι!ε, ν!!επ! πετεει!!, εε! ι!!ε!π!!τι!π! , ει!!·εε

π!επ!ετ !!!ε!ε εεπ!!οπε. Οεπε!!!ειπ, εποε π!!!!! εεπ!!πι!ε Ρεπε

ετεε!!ετεε εε! πετ εε, νε! πετ !!!ετεε, ε!νε πετ πεπ!!ι!π!

εεετε, πιε εε!επ!ε, εε !πε!πε εεπ!εεπ! πε!!! πει!εε!ε. Βεπε!!ε

!!ε!!!! Ρε!τ!, ε! επεε!ε!!!ετ $ετε!π!επ!, εε!ε!τ!!! ετο εε τε!!

πεπειεπ ε! εε!επεεπει!!π εεε!τε οπ!εεπ! !!ε!!!!εεπ! , ε!

τεεεεε!τεπεεπ! !!!!!! !ετε Εεε!εε!εε Βοπιεεεε, ι!!!!εει!!!!πε

!εετ!π! , εεε!!! ε εετε!πε Ρεπε, νε! ε!ι!ε !!ετ!ε πεπ!!ο !εετε

τε!!ι!!ε!!ε. !εεεπετ πτεεε!ε!επ! !πε!!!ε!ι!π! Τει·τ!!επε!π , ε!

ε!!ε , !!ε!!!! ε!! !πε πετ!!πετε πεεει!π!ετ, πεπ!!π! εεππεπεπ! ,

πε!!πε ε!!!!ι!ο !!!εεο !!!π!!πεε!π ε!πε π!επεε!!! ε! !!εεπ!!ε

8επ!π!! Ρεε!!!!!!!ε. !.επε!ι!π! Αποε!ο!!εεε 8εε!ε !!επεε!ε τε!!!

π!ει!!, ε! ἰπ εεπεε ε! τε!!εεπεο !!επετ!!!εε !τε!!!ε!!ε ε! !ε

ειπε πεεεεε!!ε!!!!πε εε!ι!νε!!ε. .

Αε!επ! !π πε!ε!!ε τεμ! Τεττ!!εε! εε Ατεετε, εετεπ! ει!!!

εετ!π!!ε !εε!!!!εε, ν!εε!!εε! Π!εετε!!επε! ε! Ε!πππτ!επε! Επ!

εεεπ!ε, εεεπε !.επ!!!ετ!ε Α!!!!ε!ε εε !!ε!εε!ε . . . . . Α!!!!ε!ε

εε $εεεετ!ε, Ρτε!τε Οτ!επεε Μεπεε!!ε εε δεεεετ!ε . . .

Ρτ!οτε (!!εετε!!επε!, Μεε!ε!τε Βεεεεεεεε Πεπεπ!εο Βεπε!!

!!!!ε!!εε!!ε !.εεεε!, ε! Βεπεε!ε!ε !!!ετ!εε εε Α!ε!τε, ε! !πε!!!ε

τε!!!!!!!εε Ρ!εεπ!ε ε! ε!!!ε.

@ο θτε!;ετ!ι!ε εεετεεεεε!εε Βε!!!επεε Εε!!!εε!εε $ετ!π!ε

τ!εε, εε !πεπεε!ε εε!!! τω!!! Εεεε!! !!ε!! !πε!τι!π!επ!ι!!ε

εετ!πε! ε! εεπ!π!εν!, π!εε!!εε ε!επε ε!ει!εν! , ε! !π πε!!!!εεπ!

!ετ!πεπ! τεεεε!.

Ε! εεε Ν!εε!εεε !!ετεπ!!πεε, εεεε!εε !!επιεπεε Εεε!εε!εε

8ετ!π!ετ!εε !!ε!! !πε!ι·επ!επ!επ!, ε!εε! !πνεπ! !π πε!!!!!!ε !!!

ε!τι!π!επ!ε ε!ιεπιπ!ετ! εεε, π!!!!! εεεεπε, νε! !!!!πι!επε, νε!

!!!ι!!επε, εε νετ!!ε εε νε!·!!ι!π!, εε!!!ετ!!ε!ε Απεε!ε!!εεε $εε!ε

!π πε!!!!εε!!! !ετ!πεπ! εετ!πε!, ε! ε!πε!!!ε Με!.

ΠΧ.

πω!!! , πίεε!!·ε ε! (!ε!!!!τε ε ε! Τετεεε, .ε!!!![ετε!ε Ζε είο!!!ε

τεείο!!ί ε πτ!!!!ιεεεε [εεε !!ε!!!! σε!! εεεε!!!·!ε Αεε!εείε, ε

είε!!ίε!·ε ε!!ε .!!!ε !!!!!!ε ε! !·ί!επετε ε !!!!!!!ε εε!!ε £'είε.νε

!!!!!πεπε !! ε!!!είεε!!! Τεε!!!επε, ε εεεε!”ε!!!!! .π!ε!!ευε εἰ!!!

πεεεε!!ε εεε ε!!πεετ!ε εε!!ε ίε!!!ε ε! δετ!!εεπε ε ε! δω·

ε!εε, ε! Με!! εε ε! .!!ίεεεε, ε πω!!! πετσί!! ε Με!!! εε!

εφε!!! Ρ!!π!!!!!·ί!! !! εε!ε!!εο πίεεεε!εε!!! ε! Με!!! ω.

!!238, 3 ιπετιε

!!ε! Μετε!οτ! , .Με !!ε!. Τοπ!. Υ!. !!!εεετ!. απ!.

!ε πεπ!!εε !)ε!!!!π!, ετεεε. Αεπο Βεπ!!π! !π!!!εε!!πε εε

εεπ!εε!π!ε !τ!εεε!!πο εεε!!!, !πε!ε!!επε π. !επ!πετε εεπ!!π!

!!!τεεετ!! ΙΧ Ρεπεε εππε εεε!π!ε, !ετ!!ε ε!ε ε!ιεεε!ε π!εεε!ε

(1) Νοε !!!εοεπε εε!!!οπεετε !'Π!!ε!εο 8!ι!ε!εε ε! Πε!!ι!τε εε!! επ

ε!!τε !!!!ε!εε ει!!! εοπ!ε!ππετεπεε , !! ει!ε!ε !!! !!ε!!!! ε!εεεε !”επι!π!!ε

εε! ν!εε!!π!! ε! Ρ!εε, εε ε!!!!ε νετ!!! τε8!οπ! ε πεεεεεε!επ! πε! τεεπε

Οεε!!ετ!!επε. Ι! πτ!π!ε ετε !!ε!!!! ε! !!ε!!!!!ετ!ο, Με!!! ει!! πεετε !!

!!!επι!:!·το ε! Πε!!ετε, ε ειπε!!! πει· !ε ει!!! πεπε ω!! Αεε!εε!ε ε!

νεπ!ὸ ει!επε!ε ε!εε!!:ε ε! Τεττεε. !! εεεεπεε !πνεεε ετε !!ε!!!! ε!

Ε!ε!ι!ε, ε Ε!!!!ε!!! !!!!!!!!!εω, ε πω!!! !!ι!ε!!τε !!ε!!, !!!ει!!ενε!! πε!

εεε !εε!επ!επ!!! !”ε!!ε πε! θ!! !πεππε!ε Π!!! (ε!!!. π!ε. !!!!ττ!ε. ε! ΗΒΟ)

πε!!ε ν!!!ε εεπε!ε 6'εε!!!ε ( ο απο!!! Ω!!!!!!) ίπ πε!ε!!!! τεμ! Κε!!ετ!,

! εεε!! τοπ εεε!ε!!!ε εε! 98 πετιπε!ε εε!!ε ε!εεε!! εππε τεεεε!πεπε!!

ε!!ε !ι!!ε!ε εε! εοιπππε ε! Ρ!εε. !!!!ε!εε ε! !.ε!!!!!ετ!ε Υ!εεεπ!!, επ!

εππετ!!επε !! πτεεεπ!ε εεεππιεπ!ο, εποε!! Αεε!εε!ε ε! !!!ετ!επε !! ε!

Τεττεε πε! !9!!!, ο!!! τ!!·ενεπ!!εε! εε!!'ε!!ε ε! εεπεετε!ε εεει!!!ε !!ε!

18 εε!!ε!!!!!τε !920 (ε!!!. Με.) !τε !! ε! !!!! πεετε !!ε!π!!ετ!ε, ε !!

· ιπετ!!!, !π πτεεεεε!!ε εε!!!!εετι!ιπ θ!εει·ε!!επε!ε ε! Επιπι!

τ!επε!ε Επ!εεεπετεπ!, !ιιε! θττεεετ!! , εεετεεεπε!εε Βεπιεπεε

Εεε!εε!εε 5!!τ!π!ετ!!, ε! ει!!!εετ!π!ετε!!! !εε!!εε!, εοε!!πεε

!!ι!!!ε!εεε !εεεκ Πε!!ετεπε!ε ε! Τεττ!!επι!ε τεεεεπεν!! ε!

π!!! εεε!'εεει!ε πε!!!!!!ε ε! ποπ εεεε!εε, εε !!ε!!ετε, !επετε ε!

πεεε!εετε ε!! Ε!!ε!εε!ε !!ε!!!επε !εε!εε!επ! Τεττ!!ει!επ!, !!ι!εε!

!!ε!!ε! πτο εεε!!πε Αεε!εε!ε ε!!ετε εεε, ε! ε!!ε !!ι!εε εε !πεεπ!

!!ετεε!!ετ!ε !ετε πετ!!εεπ! !επ! !π ε!!!!!!!!!!!, πιει!!! !ε Ποτ

ε!εε, Ρ!ε!ε, Μεεεε, ε! ε!!!!!ε!!!!!εε εεε!. Ρτε !!ε!!!εε ει!!!!!!!ι!ε

!!ε!!!εε!εε Βο!!!επεε !ετεπ!εε!ππ! !!εε!!!ε!!ε πτεεε!!!!! !!!εε!ε!τε

Α!ε!!επετε !!επε!!ει!ε ε! !!επε!ε Απεε!ε!!εεε 8εε!ε, !!επι!εε

!πε!εε !!!!!εεεεε Εεε!εε!εε εεετε!πεπ!επ! τε!!!π!εε!!: ει!!ι!!!

!επετ !ε!!ε εε!:

Εεε !!!!ε!εεε Ιεεε!ι θε!!ετεπε!ε ε! 'Ι'εττ!!επεε ε!! !!ε!! οτε

!π επ!εε !!εε!!ε ετε ε! ο!!εε!επε Βεε!ο Ρε!το, εεεε!εε!!εε

Βε!!!επεε !!εε!εε!εε, ε! εοπ!!πε !πεε Ρεπεε ί!τεεετ!ε, ε!εε

εεε εεεεεεεετ!!!εε εεπεπ!εε !π!τεπ!!!!εε. Νοε ετε !π ίεε!ο

πεε ε!ε!ε εε!!εε !π εεπε!!!ο, ε! !πεε νε! !επε!εε ε!νε πεπ

!!εε ε!εε, ν!!ε!!! πετεεπ! εε! π!επ!!!τεπ!, ει!! εεπ!επ!ι!τ π!ε!ε

εεπ!!οπε. ()επε!!!ι!!!! εποε εεε!!! εεπ!!πεε Ρεπε ετεε!!ετι!ε

εε! πετ εε νε! πετ !!!ετεε ε!νε πετ πεπ!!επ! επε!!!, !πε

εε!εε!ε εε !πε!εε εεπ!πεπ! εε!!! πεπεεπ!. Βεπε!!ε Βεε!!

Ρε!τ!, ε! επεε!ε!!!ετ Βετε!π!επ!, εε!ι!!ετ ετε εε τε!!εεεει!!!!

ε! εε!επεεπει!!π εεε!τε επ!ι!ε!π !!ε!π!πεπι, ε! τεεε!!!!!τεπει!π!

!!!!!! !ει·ε Ε'εε!εε!εε Βειπεπεε, ε!!!εππ!!!ι!ε !πετ!ε!, εεε!!! ε

εε!!!!πο Ρεπε, νε! ε!εε εετ!ε πεπ!!ε !εετε τε!!ε!ε!!εε. !π

ειιπετ πτεεε!ε!επ! !εε!!!ε!ι!!!! Τεττ!!επει!!, ε! ε!!ε εεεε εε

εεπτεε!!!!επ! εεπ!!πεπ! Αεε!εε!ε!π ωστε!!! !!!εε!π πετ!!πεπ!,

πε!!!!ε! εεππεπε!!!, πε!!εε ε!!!!ι!ε !πεεε ε!π!!πεειπ, ε!πε

π!επεε!ε ε! !!!!εε!!ε 8ει!!π!! Ρεε!!!!!!!ε. !.επε!ι!π! Αποε!ε!!εεε

θεε!ε !!επεε!ε τε!!!π!ειε , ε! !ε ω!!! ε! τεεει!πεε πεπε

τ!!!εε !τε!!!ε!!ε, ε! !π εε!ε πεεεεε!!ε!!!!ι!ε εε!ενε!!ε.

Αε!επι !π πε!ε!!ε τεεε! Τεττ!!επ! εε Ατεετε, εετεπ! ει!!!

εετ!π!!ε !εε!!!!πε, ν!εε!!εε! !!!εετε!!επε! ε! Επ!πετ!επε! Επ!

εεοπ!ε, εε!!!πε !.εε!!!ετ!ε Α!!!!ε!ε ε!ε.

Π!.

Πεε!εε !!!ε!!!!:ε ε! θε!!ετε ε εἰ Τ!!τε!·ε, ε !ε ε! !!!! ε!!πε!!τ!ε

Αεε!εείε, πτ!!!!ιε!!οε!! α!!! πίετε!πε!!!!! ε! εεεετε εετεπτε

εεεεεεεε!! εἰ!!! Μ!!! Ρ!!π!!!!είε, ε ε! πτεε!ετε !!!!ε!·ε ε

πεεείεε !!!!!!εεἰεπεε ε! ε!!ε!επεεεεεε!ί εε! Ρεπε, είε Με

παμπ!! εε!! εε !!!! ε!τε!!εωε!!!ε, .είε !:!!ε !ί τίεευε!!!! πετ

Μακ!! εε'.ε!!!!ί !!ε!!!!, ε ε! εεε !ε!!ετε.

(!236, 3 ε!ετιε ).

!!ε! !!!πτε!ετ!, είπες. !!ε!. Τοτε. ν!. !!!εεετ!. ΜΜΕ!.

!!! πεπ!!εε !!!!!ε!ε! επ!εε. Αεεε Βοπ!!ε! ε!!!!εε!τεο εε!!επ

εεεεε!!!! Μετ!επε, ω!! ει!! !! εεεεπεο εεε!! ε! πτ!!!!!! !! ε!ι!ε!εε!ε ε!

θε!!ι!τε ( !!!!επι !εττε!π εε ΦΗΜΗ), ε !!ε! εεε!!! Μετ!επε ε!!!επ!ε

!!!!ε!εε |ί!!!! !!!ε !!!!!ε ε! !.ε!!!!!ετ!!!) ε! μπα!! πιει!. Ι!!! εεε εετ!ε

εε! 1938 εππεπεπεπ!ε ε!!ε εοπ!εεεε Βεε!τ!εε , !!ε!!!! εε! εεε!!! Ι!!

πω!!! ε! Ωεπτε!ε, ε! τ!!ενε, !!!!!! πε! !!!εεε!!! ε! εε!!!! επι!!! πω!!!

ετε π!!! !!!οτ!ε, πε!ε!!ε εεε!! τ!ε!ε!εε ει! εεε ετεε!!ε α!!! ε! !π! ετεε!.

Ε ε! επ'ε!!τε εετ!ε εε! 1980 ε! τ!εενε, εεε !!!!ε!εε !εεε!ὸ επ !!ε!!!!

πετ ποτε!! Ω!!!νεπε!, !! !!ι!ε!ε !π εε!!!! ε!!!!ε πο!! ν!νεε π!ι!, !εεεε!!

εεε! !!ε!!ε τπεεεε!π!ε - ε!!!!πε!ιει !εε!!!ν!νε!! με!! ει!!!πεεπι !!!!!!.!!!

Πεεεε!!!!!!.τ Ι!!ε!είε Οε!!ετεπείε ε! ?'εττ!!επί. 5ετε!!!!ε !!!τεε ει!εε!!!

Ω!!!νω!!νι !ο ε!εεεε !!!εν!!!ν!ν! ο Ω!!!.ιπε, επεεεει!!!! ι! !!!!ε!εε π!!! ε!!!

ε!εε!!! ε! Βε!!ι!τε? Ρετε ε! ε!. Με !ε !ε! εεε!! Π!!ε!ε!! !ε ε!!!!ε εε

ε!!τε π!ε8!!ε, !!!!!! ό!! Αεε!εε!ε ε! Τεττεε, ε !!ε!πε! ε!!!ετ!ετιιιε!!!ε ε!

!θ!θ.
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τεε!ιεε τττεεεττεο εεετο, τεΜοττοεε τι. τεε1ΡετεεοΜετ Ετε

8οτΠ ΙΧ ΡεΡεε εεεο κ. τεττ!ε Με εεεεετε τεεεετε ε1εττΠ.

Ιε Ρτεεεεετἰε ΜΜεοτετε θεεετε!!εεετε ετ Εε1Ροτ!εεε!ε ΕΡἱ

εοεΡετειε, Με! θτεττετ!ἰ, εεετεεεεοτεε Βοτεεεεε Εοο!εετεε

8εττετετΠ, ετ εεττεοττΡτοτειε τεετ!εει, ΜΜεεε !!!τε!Με Ιε

Με θε!!ετεεεὶε ετ 'Ι'εττττεεεε, ετ ΜΜΜ ΑΜ!εεἰε ε!εε ετοτ,

ΙετΠο!εεε Τεττττεεε ετ θε!!ετεεε!ε, τεοτἱε εεοτεεεεοΠε Ενεε

8!Πε !ει·ενετεετ ετεε 1τεεεε, Μ!ο, εε τεε!ε τεεεΜε, ετετε,

Ρετετε, ετ τε οετε!!τεε ε!τεΜτε εεεετεΠτετ Ρτεεο!εε, ετ ε!εε

οεεΜτ!εεε εΠεεε ΡτεεεεΡττε ΜΜΜ ΡεΡεε, εοεε ετ εεοτ

ΜΜεεε ΡεΡε Ρετ εε το! Ρετ εεετ!οε ε!νε Ρετ Πτετεε εοεε,

το! Μεετετετ Λ!ετεεεετ, ΜΜΜ ΡεΡεε ()εΡε!!εεεε, ΑΡοετο

Δ Πεεε $εΜε Ι.εεετεε ,. τΡετε Ρτο ΜΜΜ ΡεΡε, ετ Εεε!εετε

Ιτοτεεεε Ρετ εε το! Ρετ εεετἰοε, ε!νε Ρετ !!τετεε εοεε 1ο

οετττ. Ετ εε τε οιεετεεε ετ Ρετ ετεετε ο!τεετνετε ετ τεοετε

εεεεττετε ΡτεΜεετεετ.

Αοτετε το Ρε!εττο ΜΒΜ Τεττ!τεΜ, εοτεΜ εεεεετ!Ρτ!ε τε

ετ!!τεε, νΙΜΠοετ θεεετο!!εεε! ετ ΕιεΡετ!εεε! οτε.

Εεε θτεεετ!εε, εεετεεεεοτεε Βοε1εεεε Εοο!εετεε $οτ!Με

ττεε, Μ τεεει!ετε οτε.

Ετ εεε Ντεο!εεε Εετεετ!εεε, $εεετεε !!ετεεεεε Εεο!εετεε

8οττε!εττεε οτε.

ΒΧ!.

(ΜΜΜ, ετεειοε οτί ΠαΠατα ε οτ Τοετε.ε, τίεΙιτεετο Μ Μεε

εαεατο Ι.εαατο Ροτια/!είο α Ρεεετατε Ρετ Μεοτε.ττο ο θα!

τατα το .Μεεε οίετατεεετο οί /ετίεΙτα Μία δτιίε.εα Βοτεαπα,

εεε εοεε Ρτεετατε ρε! Μεοτοετο το Πτηνο, οί εἰ τιβε!α,

“Με εοεε οίετατο |εάεττα α! εοπταεε οτί Ρίεα Ρετ αεείτα

τετε.τεα ρτοοίπεία, ε Με εο!εα εεεοτε ερετείετο. Ρτοτε.ττα

Ρετ ατττο, Με ααετίτα οττο οτατεε ετε!Ια δεάία ΛΡοετοτίεα,

τααΜοε τ! ΡοετεΠεε, ο ί! .Με Ζεοατο το ρτοεείο!οαεε ρτίοια

Μ! είιττατεεετο ρτεετατο αἱ Ρίεαεί.

(τ280, 3 Μεεε).

ΙΜ! Μετετει·ἰ, Ακτές. Κα!. Τοτε. ν!. Πτεεεττ. ΜΟΗ.

!ε εοΜεε ΠεΜΜ Μεεε. Αεεε ΠοΜΜ ιΜ!!εεεεε Μεεε

τεεἱιεο ττ!Βεε!τεο εεττο, τεε!ετ!εεε τι. τεε1Ρετε ΜΜΜ Ετε

ΒετΠ ΙΧ εεεο Μο!τεο, τεττἰε Με ετεεετε ιεεεετε ειεττΠ. Ιε

Ρτεεεεετἰε Με! θτεεοτΠ, εεοτεεεεοτεε Εεετεεεε Εοο!εετεε

8οτ!ε!ετΠ, ετ εε!τεοττΡτετεετ τεεττεε1, ΜτΜεεε Εεεε!Με

Μεεε θε!!ετεεεὶε ετ Τεττττεεεε, εε Με, εεεεΜ τετεν!τ

ετετε τεεεεεττε ΜΜΜ ΡεΡεε ετ Εοο!εετεε Βοτεεεεε, ετ

εεεεΜ 1“Μτ οοετεεεεε εε !ιεΒετε, τεεετε ετ Ροεε!Μτε τεΜοε

Με Τεττ!τεεετε εε Εοο!εε!ε Βοτεεεε, τετεττοΒετεε ε Μεεε

εττο Α!ετεεοτε ΕεΡε!!εεο ετ Ι.εεετο ΑΡοετο!τοεε $ει!τε. Με!

εε !Ρεε !ετειεεετειε Πεε!!τεττε τεο!Ρ!εετε, ετ Μεετετ τετετε

ε!ΜΠ τεεΜ ιτε τετΠοετε (ὶε!!ετεεεἱ, ετοετ Μ τιιΜοετε Τετ

τττεεο τετενττ, τΠετεε Μεεε τεεΡεΜΠτ, εεεε εεε εεΜ!πετ

εεε Ρετετετ 1εοετε, οΜε Μ τΡεο τεΜοετε τεεετετ !ετετεεετετε

ΠΜΠτεΠε Ρ!εεε!ε, εεειε ετετ Ρτετε. Ετ !Ρεε εειε Ρ!ετ!!1εε

Ρ!εεε!ε τεεεοετ Μοτετε !εεετετε, ετ !ετε‹! Με! εεε Μεε

εετετ, εεἱε εἰ τεεετετ, ΡεΜτεε Μ!ετε!›ετ. Πειτε τεεεεετ !ε

εετεει ετ Μοε!1ετ, εοεε ε! ΜΜεεε ΡεΡε το! !εεετεε τΡεεε1

ε Μοτο τετετεεετε εΠεο!νετεετ, τεεετετ !!!τεεΠεεεεε Μ Μοτο

τιιτΠοετε !!τε!!ετεεε! τεεετ!ετε ΜΜΜ ΡεΡεε ε! Με!! !εττετ!.

Α!ἰεεεἱιτ Μοε!τετ, τεεεεετε ΜΜΜ ΡεΡεε ετ Ρτεεεεε1τεεττ

!εεεττ Μ (Ποτε τεοΠοετε τεοετε εε εεε Ρεεεε (Π.

Αοτετε τε Ρε!εΠε τεεε! Τεττττεε! Μ ΑτΜτε, οοτειε εε!›

εετΞΡτ!ε οτε.

Εεε θτεοετ!εε εεοτοεεεοτεε Εοο!εετεε 8οτ!Μεττεε οτε.

Ετ εεε Ν!οο!ειιε Εετεετ!εεε, εεεοτεε Βοτεεεεε οτε.

ΠΠ!.

Ρώπα Π. οιεετεε α!ί Ατ·οοτεα. εεε τα .πιο οοοεοττε Ματια,

εοε[ετοια οττο ετσι-εεε ε οιοείετετο το δ. Ματέο το Βατοπ

οαΜ το ατερίε Μεαείοπί /αττεοτί Μ .πιο Ραοτε Προπο Π,

οιεοοετε α: Βα.τεο, ε ‹τα .Με Με” Ρτεείο.τα απ' Ζαεοοεο ,·

ε Μαρία αεεεταα αἱ Μπιουτ τα Ιίοεττα αεΙΙα μεσα πείτε

Μαριε :Η Μεεε-Εστω, [τατιοαπάοίί Μ οοτο αστείο οετεο

Η τεεοτο.

. . . . .....τε).

Μ! Μ11τετε!Π, ε Εοετεττοετ, ι4"ΜΙ. δαπιαΙα., ΑΡΡειι«1. ε! 'ΗΜ. τν,

σε!. 644-545.

!ε εοΜεε ΜΜΜ. Αειεε. Εεε Ρεττεε Μ Ι.εοοοεε ·τεΜοε

Μ Ατεοτεε ετ νἰεοοεΜ Μ Βεεεο εε !1εεετειε Ποτ ετ εεεοτε

Μετἰε, ετ Μ τοτε εεε εεετεε, ετ οεΜ νο!εετεΜ Μ Μεεε

Μεεε επεττετε τεεε Μεεε εεΑτττετεε Με εεετε οεττε ετ

τεεετε!ε ε εεεετε !τ!εττε Μ Βεεετοεετε Ρτο Μεεττοεε, εε!

Γεο!τ Μεεε Με εε Βεεεε Ρετ1τε τεεε, ετ Μεεε Ρτεο!εεε Μ

!.εεεεεε τεεεεεε τεεε, ετ εεε !ε οοεΠττεο Ρτο εε εε!ετε εε

Βε!›ε τεεε ετ Μ τεεεεεε ε1εε ε εε τεοεεετετ!εει ιτε εεετε

Μεττε Μ Βεεετοεετο Ρτο Ρτεοετε τε τεετε Ροετε εειε Μεε

!τετοεε ετ !ε ε1ετε νἰνε, ετ ε!εετ ΠΠετεε, εε! εε Πε !ετεε

ρεεε, ετ εε Πε !ενεε Ρ!εεεε Μ Ρετ εεε τειεΡεε ετ 1'ετοΠε

!ἱτ›ετε εε τεΡἱε, εΜ !εετ το Ροετε . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . οΜ εε Πε !ενοετΡεεε, ετ Πε Ρεττεε Ρτεεεε εε εε

τςΜ!!ε ετ ΠεεεΠοε, ετ εε1Με εετ!Πε εειε Μ οετεΜτεε . . . .

. . . . . . . . Μ τεεετ!ετοτεε, ετ Μ τεετοτεε Μ εοο!οε, ετ Μ

οεε!ε εεετε ττετ Ρετ τοτεε1 τεεεε, εε! εε Πε το!!τετ . . . . .

εεε Ρετ εεε εοΜεε τεεττε!ε εε ετετεετε εετε εεετε εοεε,

εε! εΡο εε τ`εττε ε εεεοτε Μεττε Μ Βεεετεεετε Ρτο ε'εεΠεε

Με Μ Ρεοτε τεεε ετ ε1εεεεε Μετα, ετ Μ Ρτο τεΜεε!εεε Μ

εεε ΡεοοεΜε Μεεε ετ τετεΠε Μεεττοεε τεετετεεετε εειε εε

Με τεοετε, εε! εετ τεεοτε ε εε Ρτεεεετε Μ τεετε Ροετε, εΜ

!ε εεττεε Με Ζεεε, εε! εοἰετ Μ εεεοτε Μεττε Μ Βοεετ

εεετε τε ΡετΡετεεει, ετ εεε ε!ετ εεεε εεε _!ειΠεε, οΜ !ιετ

εεεετ Μ Ροετ Με, Με!εεε!!ε, εεε Μεεε, εεε ΜΜεοε!!ε,

εεε εετεΜτε, εεε τεετοτε, εεε εττεεετεττε, ετ εεε Ρετ ε!εεεε

!1εΜεε ιεεττε!ε, εε! !εττετεετ εεετε εοεε, οοἱ ετ οτΜεεΜ

ετ τοτε εεε Ρεττε Μ !.εοοεο ΜΜΜ Μ Ατοετεε ετ Μεεεετε

εε Βεεεε, ετ εεετ τεετεε Εεεε, 8εετε Μει·ἱε, ετ οετεεε $εετεε

(1) Με εεεετε Μοετεεετο ε! Πε εεε Ρτονε εεε·τε Μ! ροοο, ο εεε

εεε τ'τεττο Με ενεεεο ΡτεΜττο !ε Μεεοο!ο, ε !ε εεοτεεεἱο!1ε οοἱ

ΡοετεΠοἱ Ιεεεεεειε ΠΙ, Οεετὶε ΙΙΙ, ε Μ!!ε ετεεεο 13τε8ετ!ο Π!

εεεττο Ι.εει!πεττο ε ΙΙΙ:ε!Μ, ἱενεεοτἱ, ε εεετΡετετἰ Μ! Μεοτοετο

Μ τ3ε!!ετε, ο οοεττο°ὶ! οοτεεεε Μ Ρἰεε (νεό. εεΡτ. εεττ. Η." νΙΙ'

_ΙΧ. ΧΙΙΙ. ΧΙ.Π. Χτ.νιιι. Με. 308. 809. 819. 334. 841), φωτο

νεΜετεο τ.!!τε!Μ, ντεοε!ετο εεε Μετειεεετο Μ τεεε!τε ε! εεεεεττο

εοτειτεο Ρε! ετεειοετε τ3ε!!ετεεε , τἱτὶετετ!ο Ρετ τε! τεε!εεε ε! Ι.εεετο

ττε!!ε 8εετε .ΑΡοετο!τοε.

(ε) Ι.ε Ρτεεεετε εεεεεεετεεε ο τ!τεττ!:!Ιε ε!!°εεεο 1937; εε ο εε'

εαΜεετε ο οοτεΡ!ετεεετο ι1ε!!ε ε!ττο Με Μεει!οΜ Με !ο ετεεεο

Ρτεττο ΙΙ ενεε Με τεττο ε!!ε (Μεεε ε τεοε!ετετε Μ ΒοεετεεΜ Με

ΒοεατεαΜο) εε! 1998, ο εε! 1930 (νεο. εοΡτ. εεττ. Ν.° Χεν!! ο Ε).
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οι $ειιιεε Ιιει, πιοπιιο Ι·'τοάοτιι εε Μοτο ετοιιιριεοοριι ‹ιε Ατ

Ιιοτεε, ει άοιιιιιι θειιιιιιε ιιε 8οιιτιι εριιιοοριι άε 'Ιετι·ειιιε,

ει ιιοιιιιιι Ρεάτιι άε Μετιιε εριεεοριι ιιε εειιιε .ιιιειε, ει Ιε

τειιιιι άε Ζοτιι ειιτειιοτε, ει άοιιιιιι Ρεάι·ιι Εεειι . . , . . . .

ει Ρεάτιι ιιίετιιιιι, ει θιοοιιιιε ιιε Μετιιο οιιτειιοτεε ειε ειι

Πειιιριάειιιι, ει Ιιιιτεάιι ειε Ποτε ειιτειιοτε εε Νετιιοιιε, Αι·

ιοοεο ρι·ειε ει θιιιιιιετι Βοττιι, ιιοιιιιιι Βετιιεοιιε Ι)ιειιε ευτε

ιιοτε ιιε ρει·ιε νειειιιε, ει θοιιιιιιε ιιε 'Ι'οττο εεειειιειιιι ιιι

Ιετιιιειιε θ), οι ειιτειιοτε άε Βετιιιιιειιε, ει θιοιιιιιιε ιιε θετι·ε

Ρτεοειιετιι ιιιειοτε, οι ιιΙειιιε, ει ()οιιιιιιε Βρειιιι . . . . . . . .

ιιιειοτε ει . . . . . . Πεεριιιι ιιιενοτε άε Οιτιεειιιιεεοε ειιιιι

θοιεειιεε πω. ιιι οοι ιιεΙιει άιοετε, επιε ιιοιιιιιιι εει οιιειιι

οοιιο ει άοιιειιοιιε, οοι Ιειο εεε Ρειτιι ειε Ι.εοοιιο ιιιάιεε άε

Αι·ιιοτεε ε. ειι ιιιοιιειιιετιιι ιιε εειιοιε Μετιε ειε Βοιιετοειιιο,

ιιειιεει ιιειιειιιειιοιιειιι εε Βειι ει άε εειιειε Μετιε, ει οιιιιιεε

5ειιιοε ει 8ειιιεε Ι)ει, ειιιειι. ει οιιι ΙιεΙιει ιιιοετε, οιιιε τιιειε

εει, ιιειιεει ιιιειειιιοιιοιιειιι ειε Βειιε ει ιιε εειιειε Μετιε, ει

ιιε ιοιιιε εοε $ειιιοε ει 8ειιιεε, ειιιειι. Ει ιιειιεει ρετιειιι οιιιιι

ιιιιιιιιο ΙΙετοιιε, ει οιιιιι ιιιιιε ιτειιιιοτε ει ειιιιι Βιειιιιι ιιι ιιι

ιετιιιιιιι, Πει, Πει, ειιιειι.

Ι.ΙΙΙΙΙ.

Αίεε.ιοιιάι·ο, @τοπιο Ροτιιιβειο ιιι δ'ατάεάτια, ρτοιοιεεε εο!!σ

ρεεε άι εεοιιιι‹ιιιοα ο οιιαΙιτττοοε οιιιάισε, ο ποιοιο άι τσάι

οετε, τεσπα .πιο εοτισειισο ο ιιεειιτο , οιιτιε ο ισιτάτιιειιιι

"πιιο-ε ιιι εο!ιοάοιι ο οοιιυεπιιιοπι εεε εεοάιιε, ο Με /ο.ιιιετο

ροτ .ιεράιτε ιτε Μ, ε Μαιο ε Αάειοεια εοετιιτιι άι Τοιτε.ι,

ε άι θαιιιιτα.

(423°7, 8 ιιιει·ιο ).

ι1ει ιιιιιτειοι·ι, επεσε. τω., Τοτε. νι. Βιεεετι.. Ι.ΧΧι.

. ιιι ιιοιιιιιιε ιιοιιιιιιι, ειιιειι. Αιιιιο Ι)οιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο τιο

εειιιεειιιιο ιτιΒεειιιιο εεριιιιιο, ιιιάιειιοιιε κι. ιειιιροτε ιιοιιιιιιι

θτειιοτιι Ρερεε ΙΧ ειιιιο ιιιιάεειιιιο , ιετιιε ειε ειιειιιιιε

ιιιειιιιε ιιιετιιι. ιιι ρτεεεειιιιε άοιιιιιιοτιιιιι θιιεετειιειιειε, ει

Ειιιριιι·ιειιειε ΙΞριεοοροτιιιιι, πιει (ιιτε8οτιι εεετοεειιειεε ιιο

ιιιειιεε Εεειεειεε $ει·ιιιιετιι, ει ειιιιεοτιριοτιιιιι ιεειιιιιιι, Με

Βιειετ Αιειιειιιιετ ΠερειΙειιιιε άοιιιιιιι Ρερεε, Αροειοιιοεε δε

άιε Ι.ειιειιιε, εο τιιε ει ιιοι·ε, οοο νει τιοε άοιιιιιιιιε ΠιιΙιειάιιε

Ιιιάειι θειιιιτειιειε ει Τιιττιιειιιιε, ει ιιοιιιιιιε Λάειεειε ΒεΒιιιε

θειιιιτειιειε οι Τιιι·τιιειιε ιιιτενετιιιιι ειετε ιιιειιιιειο ει επιε

ιιειιε ιιοιιιιιιι Ρερεε ει Βοοιεειεε ιιοιιιειιεε, ει ειιιετιειιι πιε

Βιιιιτι Αιειιειιιιτι Αροειοιιεεε 8εάιε Ι.εεειι, ει ρτεεειιιετιιιιι

ιιιτειιιειιιιιιιι ιιάειιιειιει τιοιιιιιιο Ρερεε ει Εοοιεειεε Ιιοιιιειιεε,

ειιεοιιιιιιιιοενιι ριιιιιιεε, ιιε επιε ιιοιετιιιε νει ιιιάειι ειε οοι

ιιιιιιιε νετιιιε εινε ιτεοιειιιιιιε, τιιιεε ιιεΙιειιει, ειναι Ιιειιιιιιτιιε

ετει ειιιιι εοιιειιι άοιιιιιιο ΙΙιιιιειάο ιιιιιιοε Τιιττιιειιο ει θει

ιιιτειιει, οι άοιιιιιιε Αάειεειε ιιιιοτε εοε, ίεεετει οιιετιειιι

ειιοιιειιι, εινε ριιιιιιειιιιι ιιιειτιιιιιειιιιιιιι, ειιειιιιε ειιιε ιιιειιιιειο

ει ιιεειιιιε ερεοιειι.

.ιειιιιιι ιιι ρειειιο Ατάετεε εοτειιι ειιι1εοτιριιε ιεειιιιιιε νι

ιιειιοει ιιοιιιιιο . . . . . . . Αιιιιειε ειε Ιιειεειε, άοιιιιιο . . . .

Αιιιιειε ειε Ξεοοετιε . . . . . . . . Ρι·ιοι·ε ειε θιοετοιο, Ρτειτε

(ι) ιιι.ι.ιιιιιιιι.ι.ι. Ωοι·τε8. άε ΜετιιιειΙα, ο ΜιτπιιιΙτι; εεειειΙο ιιο

ιιιιιιειο ι“τειιιιι:ιιιειιιειιιε ιιεΙιε εετιε ε ιιιριοιιιι εετιιι οι οιιεειο, ε ιιει

εεειιειιιι εεεοΙι Χιν ε ΙΝ. εκ ειιιιεΙιειι Οειιιειιιοιοει ιεεεετο εττο

ιιεετιιειιιε ΓΙιαι·ιιιειιιι.

Οτιειιτιο Μοιιεειιο ειε 5εοοετιε, Βειιεάιοιο, ει Μειιιιιιτο Βειιειι

εεεε, ειε-ω άοιιιιιιι Ι.εεειι ειιρτετιιοιι.

Εεε θτειιοτιιιε, εεει·οεειιοιεε ιιοιιιειιεε Εοειεειεε εω

ιιιετιιιε ειε.

Ει εεε Νιοοιειιε Ιιετειιιιιιιιε ειε.

ΠΙΝ.

Πιο!άο οιάάισε άι θαιιιιτο ο άι ?οττε:, ε Πειτε Η οιαάιΖε

άι Αι·οοτειι [φωσ τιιιο άι εοπιρτοιπεσεο, εά εισοοοιιο ατ

οιιτο άειιε οιτε.ιιιοπι [ια Με ιιετιειιιι Λιεε.πιπάτο Εεοιαιο

Ροτιιι|ιοιο ιιι δοτιιεοτιο.

ςιεε·ι, 2 ερτιιε).

Ιιει Μιιτειοτι , Λιάς. Πα!. Τοτε. νι. Ι)ιεεει·ι. Ι.ΧΧΙ.

ιιι ιιοιιιιιιε ι)οιιιιιιι ιιοειτι Ιεειι οοιιιο. ΙΙοο ειιι οποιε

ριιιιιι ειε.

ιιι ιιοιιιιιιε Ιιοιιιιιιι: Αιιιειι. Αιιιιο Ι)οιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο άο

οειιιεειιιιο ιτιιιεειιιιο εεριιιιιο, ιιιάιειιοιιε ιιι. ιειιιροτε ιιοιιιιιιι

θτεΒοτιι ΙΧ Ρερεε ειιιιο κι. εεοιιιιάε άιε ειιειιιιιε ιιιειιιιιε

ερτιιιε. Ρειεει οιιιιιιιιιιε ιιιειιιιεειε, οιιοιι άοιιιιιιιιε ΙΙιιιιειιιιιε

Ιιιάειι θειιιιτειιειε, ει 'Ι'ιιττιιειιιιε, ει άοιιιιιιιιιι Ρειτιιε .Ιοάειι

Λιιιοι·εεε, ειε οιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιε ει οοιιιτονετειιε, οιιεε νετιε

ιιειιιιιτ ιιιιετ εοε ιιτεεειιιο ιιιτειιιειιιο ιιιιιο ιιιιιε, ει ροειιε

άιιοιιεειιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιετοετιιιιι ερροειιε, οοιιηιτοιιιιεετιιιιι ιιι

Μεειειτιιιιι Αιειιειιάτιιιιι Περειιειιιιιιι ει Ι.εεειιιιιι Αροειοιιοεε

$ειιιε, ει ρτοιιιιεετιιιιι οιιεετνετε οιιιειιιιιά ρτεεάιοιιιιι ιιΙετι

ειετ Αιειιειιάετ ιιιιετ εοε άιιοετει ετιιιιτειιάιιιιι νει ειειιιειιάιιιιι.

Αοιιιιιι ιιι οοιιιιιιιο ιιιάιοειιιε Τιιττιιειιι, ει ΑτΙιοτεεε, ιιι

ιοεο, οοι άιοιιιιτ Ι.ιιοειιιιιιιιε, οοτειιι ειιιιεοτιριιε ιεειιιιιιε, νι

άειιεει . . . . . . . . . Εριεοορο Ειιιριιτιειιει, Ρειτο Βριεοορο

$ειιοιεε Ιιιειεε . . . . . . . . Βριεεορο Βοεειιειιει . . . . . . . .

Αιιιιειε τιε 8εοοετιε, Ι.ειιιιιετιο Αιιιιειε ειε Ι·`ειεειε, Νιοοιεο

Ιιτιοτε άε Βοιιετοειιιο . . . . . . . . Ρτιοτε θιεετοιιειιει, Με

ειειτο Βειιειιοεεε, Βειιειιιοιο Πιετιεο άε Αιειτο, ΤτιιιΤε, ιιιιεοε,

Βετιιιοιοιιιεο, ει θιιιειιιιιιο, ει ειιιε ιιιιιιιιε οιετιειε ει ιειοιε.

Ει;ο Πτει,ιοτιιιε, εεοτοεειιοιεε Βοιεειιεε Εεοιεειεε δετιιιιε

τιοε, ‹ιε ιιιειιάειο ειειι Ι.εεειι ει νοιιιιιιειε ρετιιιιιιι, Με ιιι

ειτιιιιιειιιιιιιι εοτιρει ειε.

ει εδο Νιοοιειιε Ε'ετειιιιιιιιε, εειιοιεε Ιιοιιιειιεε Εοοιεειεε

$ετιιιιετιιιε ειε.

Π”.

Αιεε.ιαπάτο, Ι.εοαιο Ρωεωο, εωιιιοσε Ζε σοιιάιτιοιιι άει!αράσε

ιτε Μαιάο οιιιάισε άι Με” ε άι Τοττει, ε Ριειτο Η

οιιιάισε άι Ατοοτεα.

(42ει, 2 ερτιΙε).

Μ Μιιτειοι·ι, Λιάς. τω. 'ιοπι. νι. Βιεεετι. ΜΠΕΙ.

Ιιι ιιοιιιιιιε Ιιοιιιιιιι ιιοειτι Ιεειι (ιιιτιειι. ΙΙοο εει ειιειιι

ιιιιιιιι ειε. .

ιιι ιιοιιιιιιε Βοιιιιιιι. Αιιιειι. Αιιιιο Ι)οιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο (ιιι

εειιιεειιιιο ιτιεεειιιιο εεριιιιιο, ιιιάιοιιοιιε ιιι. ιειιιροτε άοιιιιιιι

θτεεοτιι ΙΧ Ρερεε ειιιιο ιιι. εεειιιιιιε άιε ειιειιιιιε ιιιειιειε

ερτιιιε. Ρειεει οιιιιιιιιιιε ιιιειιιιεειε, ιιιιοιι Με8ιειετ Αιειιειιάετ

(ιερειιειιιιε άοιιιιιιι Ρερεε, Αροειοιιεεε 8εάιε Ι.εεειιιιι, ιειιι

εκ οιιιοιο ιεεειιοιιιε ειιιι οοιιιιιιιεεεε, οιιειιι εκ εοιιιρτοιιιιιι

ειοιιε ιιι ειιιιι ι“εοιε, ιιτεεεεριι άοιιιιιιο ΙΙιιιιειτιο Ιιιιιιοι θει

ιιιτειιει ει Τιιττιιειιο. οι σιοιιιιιιο Ρειτο Ιιιιιιοι Ατιιοτεεε, ειιιι
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εετιιτο ρι·εεετιτΕ ιπι·επιειιτι. Ρι·ιπιο νιεετιεετ ιΙΙιπε, εποε ρι·εε

ετιτει·ππτ ει εε ρει·επεο οπιπιτιπε ιιιειιεετιε εοπιιπι Ρειιεε

ετ ειετι Ι.ειςετι εεπει·ετιτει·, ρπι·ε, ετ ειπε εοπειτιοπε εΠεπε;

ετ εττει·ίπε ιπι·ειπειιτι, εεΠιεετ εποε ιιι·εετιτει·ππτ ει, το ππο

ρι·οπιιεειππτ οΙιεει·νετε, ετ ε επιε επΙιεἰτἱε τ'εεετε οΙιεει·νει·ι

επιειιιιιε εε εοιιττονετειιε εινε Ιιτιοπε, επεε ιπτει· εεε νει·

τεοεπτιιι·, επεει·ετ Εεεε ει·Ιιιτι·επεπιπ νετ ετετπεπειιιιι: εποε

ιιεεπι ιπειεεε πττει·ιπε τιτπιεπι ετ ρει·ιιετπειιι ρεεεπι ιιιτετ

εε τιεΙιεΙιππτ, ετ τιι·ιιιιτει· εειιι οΙιεει·νετιππτ, ετ τ“εεἰεπτ ε

επιε επτιειτιε ιπνιοΙεΙιιΙιτει· οΙιεει·νετι. Ετ ρι·εεεεριτ ιπειει

Ππτιετεο, πτ ιπνετ ιπειεεπι Ρεττππι εοπτιε οπιιιειιι τιοιιιἰπειιι,

εκεερτο Βοπιειιο ΡοπτΠιεε, ετ εετ'επεετ εππι , ετ τει·ι·ειιι

ιπειεετπε Αιτιοι·εεε επιπ ιιετεοπε επε ετ τετιπε ετ τοτε

ίοι·τιε επε, ετ τοτο ροεεε επο. Ετ ειιιιιτι πιοεο ρι·εεεεριτ

ιπειει Ρεττο, πτ ιπνετ ιπειεειπ ΠπΙιεΙεπιπ εοπτι·ε οπιπεπι

Ιιοιπἰπειιι, ειτεερτο Βοπιειιο Ροπτιεεε: ετ εε!επεετ επιιι,

ετ τει·τεπι τρειπε, νιεεΠεετ ιπειεετπιπ θεττιιι·επεεπι ετ Τει·

ι·ιτειιππι , ιιι ρει·εοπε ετ ι·ετιπε επιε, ετ οπτπ τοτε Γοι·τιε εεε,

ετ τοτε ροεεε επο. Ιπεπρει· ρι·εεεεριτ ιεεπι Ι.ειΞετπε, πτ·ει

επεε τπι·τινε νετ ετεετε εε Ιιοπιε ιπειεετπε Αι·ποτεεε ιιι

ιιιειεετπ Τιιτι·ιτειιο ιιινειιτε ίπει·ιπτ, ροετεπειπ !πει·ιτ εοΒιιι

τππι νετ ριοΙιετπιιι, ιρεε ιιιεειι Τιιπιτεππε ι·εεεει·ε, νεΙ Γε

εετε τεεει τεπεετπι·. Ετ Με ιεεπι ρτεεεεριτ ιπειει Ρετι·ο

Αι·Ιιοτεεε , εει!ιεετ πτ επεεεπιιιεπε τ`πι·τινε νετ ετι!ετε εε

Ιιεπἱε ιπειεετπε Τπι·ι·ιτειιι νετ ΠεΠπι·επειε ιιι ιπειεετπ Αι·

Ιιοι·επει ιιινεπτε τ'πετιπτ, ροετιιιιεπι !πει·ιτ εοΒιιιτπιιι νεΙ

ρι·οοετπιιι, ἱρεε ιπεεε Αιειοι·επειε ι·εεεει·ε νεΙ τεεειε τεεει

τειιεετπι·. @εεε -οιππιε επιπο εεεερτενει·πιιτ, ετ ι·ετε τιετιπε

τποτ, ετ ρετ οπιπιε εειιιιρΙει·ε ρι·οπιιεει·ιιιιτ, επο ροεπε

επρει·ιπε ερροειτε, νιεεΠεετ εποεεειιιι ιπι!!ιπιιι πιει·εει·ππι

ει·ι;επτι. Επιπε ροεπεε ιιιεειετεε ρει·τι ρι·οιιιιεεε εει·νεπτι,

ι·εΙιεπε νει·ο εε Βοπιεπεπι ΕεεΙεεἰειπ εενοΙνετιιτ.

Αετιιιιι ιιι εοπτιιιιο ιπειεετπε Τπττιτεπι ετ Αι·Ιιοι·εεε εο

ι·επι επΙιεει·ιρττε τεετιτιπε, νιεεΠεετ Εριεεορο Επιριιτιεπει ετε.

ιιτ επρι·ε; ετ εΠιε ιιιπΙτΞε εΙει·ιειε ετ Ιειειε, το Ιοεο ππι

ειειτιιι Ι.πεεπτιπε.

Εεε θι·ε8οτιπε, εεει·οεεπετεε ετε.

Ετ εεε Νιεοτεπε Εει·επτιιιπε ετε.

Με.

Ρώσο Π, ειιιοιει: ε! Ατ!ιοτειι, Νεοσιο.ε·σε !! σερα·επιο εο

σπίτιίο εε!!α δείεεε Βοπτεπα .πορτα ί! .πιο είπε!εατ'ο. ε

αουο!οπι εί/[α!!ε τ·ίσοοπίείοπε μεε!απεο !! ο!επιπιενι!ο εἰ

|ει!ε!!ε ε· υεεεε!!αοείο ο "αυτό εἰ Α!εεεειι‹ἰσ·ο Ι.εοείο Ροντ

!ίεείο ει δ'απ!εεεε.

ΜΒ!!! θ» εριετε)

Επι! Μιπετοιε, “η πω. Τοπι. Π. Βιεεει·τ. ΜΟΗ.

το ποπιιπε Ποιιιιιιι ιιοετι·ι Ιεεπ Ετιτιετι. ΙΙοε εετ ειιεπι

ρΙππι ειιιιιεεειιι ρποΙιει ιιιετιιιιιιεπτι , εειιε ρΙππιτιεο ρετι

εεπτι ειιςπετι, τιπιπε τειιοι·ιε.

Πι ιιοιιιιπε Βοιπιιιι, ειιιεπ. Απιιο Βοπιιιιι πιιΠεειιιιο επ

εεπτεειπιο ττιεεειπιο εερτιπιο, ιιιειετιοιιε κι. τεττιε ειε ειι

επιιτε ιιιειιεε ειπε!. τεπιροι·ε εοιιιιιιι θι·ε8οι·ιι Π( Ρερεε

ι

εποε κι. Ρετεετ οπιιιίτιπε ιιιεπιτ'εετε, εποε ιο ρι·εεεεπτιε

πιει θι·εεοι·ιι εεει·οεεπετεε Βοπιεπεε Εεετεετεε 8ει·Επιετιι,

ετ εποεετιρτοτππι τεετιππι, εοπιιιιπε Ρεττπε Ιπεειτ Αι·Ιιοι·εεε

ρπΙιτιεε, εροιιτε, ετ ποπ εοεετπε, ι·εεοειιοεεεπε Εεετεειεπι

Βοπιεπετιι εεεε ιιιεττειιι ετ εοιπιιιειιι επειιι, εοπτ'εεεπε εετ

εε ΙιεΙιει·ε, τεπει·ε ετ ροεειεετε τετιπππι εινε ιπειεετππι

Αι·Ιιοι·εεε επ ΕεεΙεεἱε Ιτοιπεπε ετ ρτο Εεετεειε Βοιιιεπε.

Ριο επο ΕεεΙεειεε Ιτοπιεπεε, ετ εοπιιπο θι·ε8οι·ιο ΙΧ Ρερεε,

ειπεςπε επεεεεεοι·ιοπε εεποπιεε ιιιττεπτιοπε, ιπι·επιεπτππι

Πεετττετιε ιιι·εεετιτιτ, ριεεειετπιιι ιπι·ειιιεπτπιπ Μεδιετιο Με

ιιεπει·ο ΠερεΙτεπο ετ Ι.ε8ετο 8εεἰε ΑροετοΙιεεε πιο Βο

πιεπε Εεετεειε ετ Ποιιιιιιο Ρερε ι·εειριειιτε: επιπε τ'οι·ιιιε

τετιε εετ. .

Εεε Ιπεει Ρειι·πε Αιτιοιεεε επ Με ποτε ιιι επτεε τι

εεΙιε ει·ο ετ οΙιεειεπε Βεετο Ρετιο, εεπετεεεπε Βοιπειιεε

Εεετεειεε, ετ εοιπιπο πιεο Ρερεε Πτε8οι·ιο, ειπεςπε επε

εεεεοι·ιτιπε εειιοπιεε ιιιττειιτιοπε. Νοε ει·ο το ίεετο, εεε ιο

ειετο πεεπε Επ εοπειΙιο, πτ ιρεε, νετ Ιεεετπε, εινε πππ

τιιιε νιτειιι ρει·εεπτ ειιτ ιιιειπτιι·ιιιιι, νετ εεριειιτπι· ιπετε

εερτἱοπε. ΕοπεἱΙἱπιπ, εποε ιπιιι! εοιιιιππε Ρειιε ει·εειτπι·πε

εετ ρετ εε, νεΙ ρετ !ιτει·εε, εινε ρετ ιιππτἱπιπ επιιπι, ππε

εειειιτε, εε ιρειπε εεπιππιιι ιιπΙΙι ρεπεειιι. ΒεεεΠε Εεεε

Ρεττι, ετ ερεειετιτει· 5ετειπιειιι, εειπτοι· ει·ο εε ι·ετιπεπ

επιπ ετ εετ”επεεπεππι εοπτι·ε οπιπειιι τιοπιιπεπι, ετ ι·εεεεπι

ι·επεππι εΠε ιιιι·ε ΕεεΙεεἱεε Βοιιιεπεε, ποιεππιεπε ίπει·ιιιτ,

επιιιιι ε εοπιιπο Ρερε νεΙ ειπε ιιπιιτιο, εἰνε πει· Πτει·εε

ιιιειπε !πει·ο ι·εεπτειτπε; ετ εε ροετεπεπι ι·εεεεπιεττε Πιε

ι·ιπτ, εε!επεεπεπιιι ετ ι·ετιπειιεπιπ. Ετ ρι·εεειετπιιι ιπειεε

τιιπι Ατοοι·εεε ιιεπιιιιἱ επρροπεπι, ιιειιπε εΙιτιπο ιιιοεο ει

ιπιππειιι ειπε Ιιεεπτιε ετ ιιιεπεετο $ιιιιιιπι Ροπτιτιειε. Εεεε

τππι Αροετο!ιεεε 5εειε Ιιοπεετε ι·εειριεπι, ετ εππι ιιι επιιεο

ετ ι·εεεπιιεο τιοιιοι·ιεεε ττεετεπο, ετ ιπ επἰε πεεεεειτετειπε

εειπνεΙιο. Ετ ειτε, επεε εοπτιπεπτπι· ιιι τοπιιε ΠεεΙιτετιε,

ρι·οιιιιττο ππε ει·ιιιιτει· οτιεει·νει·ε.

Αετππι ερπε Βοπει·εεπτπιπ ιο ετι·ιο Βεετεε Μει·ιεε εε

Βοπει·εεπτο εοι·επι επΙιεει·ιρτιε τεετειπε, νιεεΠεετ εοπιιιιο

Ι.εοπει·εο Αι·ετιιεριεεορο ΕεΙει·ιτεπο, εοπιιιιο ΤτοΒοεοτιο

Αιετιιεριεεορο Ατοοτεπει, εοπιιιιο Εοπετεπτιιιο Εριεεοτιο

ΤεττεΙτιεπει, εοιπιπο Ρεττο Εριεεορο $ειιετεε Ιπετεε, εο

ιιιιιιο ΙοΙιειιπε Εριεεορο ΠεεΙΙεπει, εοπιἱπο Βενειο Εριεεορο

8πετΙεπει, εοπιιιιο Ιοτιεπιιε Εριεεορο θιεει·ετιεπει, εοπιἰπο

θΙιεττο Εριεεορο Ρτονεεεπει, εοιιιιιιο Ι.ειιιοεττο Ατιοετε εε

Εετεειε, εοπιιιιο Νιεοτεο Ρι·ιοτε εε Βοπει·εεπτο, Βεπεειετο

ΕΙετιεο εε Αιετι·ο , Οιιίι·εεοπε τειιιιΙιει·ε εοπιιπι Βενιιει·ιι

Εει·ειπετιε, Ιοτιειιπε ετ 'Πιοπιεειο εε Μετι·ο, Εοπιο εε νε

τπτἱε, ρι·εεεειιτιοπε εΙετιειε , ποτιι!ιτιπε, ετ ιιιπττιε εΠιε ἰπ

ρΙεπε θπι·ιε.

Εεε θι·ει;οι·ιπε, εεει·οεεπετεε Βοιπεπεε Εεετεειεε Βενι

ιιιετιπε, Με οιιιιιιΙιιιε ἰιιτει·Γπἰ, ετ εε πιεπεετο ιιιετιἱετι·ι

Μειεπει·ι ΠερετΙειιι, ετ Ι.εεετι ΑροετοΙιεεε Βεειε εει·ιρει

ετ εοπιρΙενἱ, ιιιεοεπε εειιε εἱεπενι , ετ ιπ ρπΙιΠεειιι τοι·

ιιιεπι ι·εεεει.

εε επιπε τει ρει·ρετπεπι τιι·πιιτετεπι, εεε Ρειι·πε, Πει

ετ Βοιπεπεε ΕεεΙεειεε ει·ετιε ιπεειι Ατοοι·εεε, οι·εεεεπε

ιπετι·ιιπιεπτπιπ τ“εει πιει εειιε πιππιιιιιπε ι·οτιοι·ει·ι.

Ετ εεε Νιεο!επε Εει·επτιππε, εεπετεε Βοιπεπεε Εεετεειεε

5ετιπιετιπε, εἰειιτ ιπνειιι ιιι ρι·εεειετο ριιτιΙιεο ετ επττιειι

εεε ιπετι·ππιεπτο, ρειιεειιτι ρΙιιπιτιεο ει8ιΠο ειΒιιετο επετε

ι·ιτετε $εειε ΑροετοΠεεε, ποε ρι·εεεεπε ειιεπιρΙπιπ εε νειειο

εε νει·τιιιιιι εει·ιρει, ετ ειιιιιππι ω.
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Ρίο!το Η , οτιτοτοο τ!! Ατοστεο, Μουτ: Μ ΛΙοτοαιιτΙι·‹› Ι.ι·οο!ο

Ροιι!ι)!οίο, .Μοτο Ισ οοπ.τοοιια ό! "τι οσο.τί!!υ οο!Ι'ειιι6Ιοοπο

ιΙοΙΙο εοιοοιο οΙι!ειν!, !ιι τιιυσ.ε!!!αι·ιτ Μ! οιττοτο.ττο, ιπο

τιισ!!ο τἰἰ Ραμ” αΙΙα δεάιο Αρο.τΙοίίσα !”απτιπο Μισο ε!!

ιο!!!ο· ο ατο!!! οί.τατιτί, ο οτιἰίιια ε: .τ!αΙιίΙί.τσε, Με ιιιοτοπιἰο

ΜΗ, ο ·ί Μ!! του! .!οπο ρι·οίε Ιοοί!!ίιπο, ΙΙ ι·οοπο τ!!

.4ι·ύοτεο ·ι·ίτοι·ιι! ρετ ίιι!!οτο αΙΙα δο!ε.το Βοιπαιια, οι!!

ε!ίοΜοτα τ!! αρρατΙσπα·ε ότι ττοιιιίοίο , ο ρτορτίο!ι!. (η.

(ΠΙΝ, 3 ορτ!Ιο ).

!!ο! Μοτο!οτ! , .4ιι!!ς. ΙΜ., Τοοι. ν!. Β!εττοτ!. ΜΙΧ!.

Ιο ΜΜΜ Ι)οΜο! οοε!τ! Με!!! ίΙΙιτ!ττ!!. Πα: Μ! οττοοι

οΙοοι οο!ττειάειοι ο!ο.

Ιο οοΜΜ Ι)οοι!ο!. Αοιοο. Αιιοο ΒοΜο! ΜΙΙοο!τοο οο

οοο!οο!τοο !τ!οοε!τιιο εορ!!οιο, !οτΙ!ο!!οΜ το. ιοτιιτιοτο !!ο

το!ο! (Ιτοττοτ!! ΙΧ Ρορτιο, τιοοο το. !οτ!!!ι :!!ο εκατο!!!

τΜοε!ο ορτ!Ι!ετ. Ρο!οτι! οοιο!Ιιοε οιοο!!οε!ο , Μο!! (Ιοιιι!οοε

Ρο!τιτε ΙοτΙοτι ΑτΙιοτοτιο εροο!ο ο! ΙιοΜ νοΙιτο!εττο τοοοΒοο

ν!! ΜΜο!οοι ο! οτορτ!οΙο!οτο !οτΙ!οει!οε ΑτΙιοτοΜ οι!

Βοτιιοοοοι ΕοοΙοε!!ιοι ροτ!!Μτο, ο Με!. ο! οτο οι!!! ροΙιΙ!οο

οοοίοοεοετ οο!, ιτε Ιιο.Ιιοτο, τοοοτο, ο! οοοε!τΙοτο. Πο!οετ !ο

νοετ!!!!οοοοι !τΙοοι !οι!οιτ ΑτΙιοτοετο τοσοι!!! ρετ ιΜοοε Μει

8!ε!τ! ΑΙοττττοτ!τ!, ΑροετοΙ!οΜ Μάο ΜΒΜ, στο!! ττοοιΙοτο

νοτι!ΙΙο, !ο Μο οτειο! οικω οΙτιττοε οιτοι οο!! Μισο. Ριο

τιτοτοοοι! ρτοοι!ε!! ει!οεοΙ!ετ τιιιο!ετ ΜΜΜ ΜΜΜ εοΙνοτο

ο! τΙειτο ιο!!!ο οι οοο!ιτοι Ιι!εοο!!οε ΕοοΙοε!Μ Βοοιοοτιο,

νο! ο! οοι!ο οοο!!ο ω. Δ!! Μοτο εοΙο!!οΜοι Μ, εοοετοιτο

!οτ;!!!τοοε ο!!ο!! οΙιΙ!8τιτ!!. Ρτειο!οτοετ οποιο!! ο! !!ττο!!οτ οι·

ιΙ!οειττ!!, τι! ε! ει!ιοττοο Ιοε!!!οι!ετ !!Ι!!ετ τιιοτοτο!οτ, ω!!! !οτο!.

!οτΙ!οειτοε ΑτΙτοτοετο Μ! Βοοιοοειτο ΕοοΙοε!!ιοι, οο!οε οο!,

Ι!!ιοτο τονοι!ει!οτ. Ε! ε!οι!Ι!!οτ ει! Π!!! ο!οε ετ!Μ !!Ι!!ε !!ο

οοΜτοιι!, ‹Ι!ο!ο. Αι·Ιιοτοο ει!! Μάο!!! Αροε!οΙ!οειτο οοι!ο!

νει!τττ. ,

Μοτο! !ιι οοο!οο!ο Μαιο ΙΙΙοτ!ειο ότι Βοοιιι·οοο!ο οοττιοι

εοΙιεοτ!ρ!!ε !.οο!!!ιοο, ν!ΜΙ!οο! ΜΜΜ Ι.οοοιιττΙο ΠειΙοτ!!τιοο

ΑτοΙι!ορ!εοορο, τΙοΜοο 'Ι'τοεοτΙοτ!ο ΑτοΙτ!ορ!εοορο ΑτΙιοτοοε!,

ΜΜΜ ίΙοοετοο!!οο Ερ!εοορο ΤοττειΙΙιοοε!, ΜΜΜ ΙοΙιοοΜ

Ερ!εοορο ΠεοΙΙοοε!, ΜΜΜ $οτε!ο Βρ!εοορο 8οοΙΙοοε!,

ΜΜΜ !ο!ιοοΜ Ερ!εοορο (Ι!οειτοΙ!οοε!, ΤτοττοτΙοτ!ο !!ο!

(1) !οοπο !! οιοοτι:ιτ τ!! Ατ!ιοτοο, σο!! Μοτο Μ! ρΜΜο!ο οπο, ο

Ισ οΙοεττο, οΙιο (Ιοτο !ειο!ο τ!οοοοιεο!ο !Ι τοοο!ε!οτο ε!! 8. Μοτ!ει οι

Βοοειτο:ιεΙο (τω. εορτ. ΜτΙ. Ν.° ΕΠΑ!!! ο 1.). Μ!! , ει! ροτ! τ!! ΑΜ

Ιοε!ο ΜΒΜ!! τ!! Τοττοε, τ!οοοοΙι!ιο !Ι εορτοοιο τΙοτο!ο!ο ΜΙ!!! ΕΙι!οεττ

Βοιωτοι! οι!! ΖΙ!1τΙΙοοίο τ!! ΑτΙιοτοτι, Μ τΙοονο!Ιο Ι!! !ονοε!!!ιτττι στο

!.οεο!ο Ροο!!!!ο!ο, ρτοεΙο !Ι ε!οτειτοοοιο τ!! !ο‹ΙοΙ!!ι, ρτοοι!Μ τ!! μπειτε:

Ι'ειοοοο Μοτο ε!! ιο!!!ο ο Μοτο Ιι!ειιο!! τΙ'οτο, τ!! τιοο οοο!ττιττο ει!

!ε!ιοιο ο οτιτοο!τιτΙ!, “τοπ !Ι οοο!οο!ο οο!!!! ΜτΙ!!! Αροττ!ο!!οτι,

ιΙ!οτΙο ο οοοεοεοὸ ο Βοειτοο!!;;!ο ΜΙ!!! Μο ρτοτΜεεο !Ι οιιε!οΙΙο οι

Οτοττ>τι.ι, ο ετοοο!Ιο Ιο οοοε!!ι!οοο ΜΙ!!! τ!ο:ιτΙοοιο Μ! οιιο! 8!ει!! Μ!

ρο!τ!οιοο!ο ε!! 5. Ρ!ο!το, ΙοτΙοονο τη!! ιοοτ!εεο Μοτο εοοοοεετ!οοο Ιο

τ;!!.1!οιιι. Οι! ε! Μονο Μ! ρτοεοο!ο τΙοοοτοοο!ο, Μ! ρτοοοτΙοοιο τ!ο!!!ι

ετοοετι άουτ, ο τ!ετε!! ιιΙ!τ! τ!ροττο!! οι!! οροτοειτο, οι ότι!!! Μ! 7 ο 9

οτιτ!Ιο, ! ο Η τοττεο!ο 1937.

(9) 1.! ιο!!!ο ο οοο!ο !ι!εοο!!, ο!!ο Ρ!ο!το !! τι! οΙι!ιΙ!!;ο οι οιι8ειτο

οτιοοοΙοιοο!ο Με! ΕΙι!οεο ΙΙοτοειοει, οτοοο Ιι!εοο!! ιΙ'οτο, Μοτο ο! τ!

οτινο οερΙ!ο!τετοιοο!ο τω!!! εεττ!!! Μ! !9 οιτιοο!ο 1937 τ!ροτΙοΙο τι!!! εο!!ο.

Ωοοττ!°οοοοο οτοπο Μο ετο οοο Μονο Ιτοο05ΙΖ!0ο0, το!! οο!! τ!οοο

νοι!οοο τΙ'οΙιΙιΙ!εο οο!!οο, ε!εια:Ιιο ΜΙΙ'ΕΙοοοο τ!! Οοοο!ο 0οοιοτιιτ!ο,

ορροτιοοοιι!ο ει! εοοοΙο Χ!!, ε! πονο οο!ειτο Μ! τι!! τιΙ!τ! !Ι οτυοιοο

τ!! Ατ!ιοτοο τω! ΜΜΜ πιοοοιιΙο οι οι!!Ιο ο οοο!ο Ιι!ετιο!! τΙ'οτο (τω.

:ορο !οπο!!! τ: (Μοτο οιιο 5ιττ:οτο Χ!!, Πει ΟΣΠΑ!).

!

!
τ

εοορο (Ιτιττ!τοοε!, Ποοε!ειο!!ο Ερ!εοοτιο ΟΙΙιοοοοττι, (!οοπο

Βιι!ιτοορο ΡΙονοοοοετ! , Ν!οοΙειο Ρτ!οτο τ!!! ΒοΜτοετοτο, Μοι

Ιιοι·!ο ΑΙιΙιο!ο τ!!! ΓτιΙοε!ο, Βοοοο!ο!ο (ΙΙοτ!οο !!ο ΑΙει!το,

Οοίι·οτΙοτιο !οΜΙ!οτο τΙοτο!ο! ΙΙτιγΜτ!! Ποττ!!ΜΙ!ε.

Εεο Πτοττοτ!οττ, εοοι·οεοοο!Μ ΒοτΜΜο ΒοοΙοο!!ιο 8οτ!

ο!τιτ!οε ο!ο.

Απ! Μοτο το! !!ι·οι!Μοοι ροτρο!οοτο οΒο Ρο!τοετ ΙΜ ο!

ετο.οο!Μ Βοοιο.οετο ΒοοΙοε!ει.ο ετει!!ει !ο‹Ιοττ ΑτΙιοτοειο ο!ο.

Ε! οιιο Ν!οοΙοοε Ροτοο!!οοε, εοοο!.Μ ΒοοιειΜο ΒοοΙοε!!ιο οτο.

Ι.ΧΙΙΙΙΙ.

ΠΙιαΜο νί.<τοοιι!!, οίαά!οσ ε!! (ἴαΙΙοτα ο τ!! Ήισιτσο, τ: Ρίο!ι·ο Π,

οτιιάίσο ά! Αι·οοι·οο , !π!οτοοιιοοπο μι· πιοπο ε!! Ιοτο

ταρρτοοοιι2οο!ί αΙΙα ο!ε:ίοοε άοο!ί ΑτΙιί!τί ρετ Ια σοιιο!!!

.τίο!ιο ιο!!!ο μου [τα ! (Μετατάσεο!ι!, ! Ρ!.τοπί, νοΙΖοι·

ταπί , Ζ·ιιου!ιο.τέ , πιο!!! οιοτιοι·ό Μ! οοπ!οάο, «τοπίο τυρι!!!

Νίο!ιο, ο οοιπποία! ΜΙ!!! Ϊο.τοαΜ ω.

(! 287 [! 238 Μ!. ρ!τι.], Β ειρτ!Ιο).

Μ!! Μοοο!οο!, Β!|ι·.τ. Μ! Οοο!! α!! Βοιτοι·α!. Τοπ!. τ!. μη. 5! ο Μ.

Ιο οοτο!Μ Ρο!τ!ε, ο! Ι!!Ι!!, οι $ρ!τ!!οε Βοοο!!, οιιιοο.

Ετ Ιιο!οετ ροΙιΙ!ο! !οο!τοοιοο!! οΙειτοο! Ιοο!!οοο. ΟιτοΙ!ιοτ

$!Βοτ!οε τι. ΙΙΒοΙ!ο! 8οΙτ!οοο!ο!!, ο! Βο.ΙΒοοοε τι. ΠοΙιΙ!!!ι!

Υ!οοοοτο!!!ο, ο! Ι.οοιΙιοτ!Μ ΡοτττοοοΙΙ! (Ιειρ!ωοο! ε!οο! ο!οο

Ιοτο! , ο! οο!!!οΙιοο!οτ Υ!οοοοτο!!! τοο!οτοιο, ο! οοτοοι ροι!!ε;

Πειρ!!!ιοοο οοΜΜ οτο τΙ!ο!!ε ΙΜ., ο! οτο οτοο!Ιιττε ο! ο!ο

ττοΙ!ε ΙιοΜο!Ιιοο, ο! ροτεοο!ε οετι·Ιόοι !!ο. τοοοο!!Ιιοτι οι

Ιονοο!!Ιιτιο, ο! οτο του!. !ρεει ρειτ!ο, ο! Μαι!! οτο Μοοοοο

Ι'!οοοοτο. οοο!οο!ο, ο! οτο (ΙειΙοτιοο τι. ΠεοΙ!ο!, ο! ΙΙΒοο

ο!οΜΙΙο, ο! ΑΙΙιοτ!ο ο. 8!Βοτ!! Ροοοο.Ιι!!, οι Ποο!!οο Ραο

οο!τ!!, οι θ!εΙιοτ!ο Με !το!το, ο! Βοτοο.ττΙο ΙοτΙοο, οι

Πο!!!!τοτΙο ο!ιτε. ο!!ο, ο! Γτοοροοο τι. !!!οο!!, ο! θτο!!Ιι!!τοτΙο

!!!!ο Πιι!!!οΙΜ, ο! ΗοΙιοΙ:Ιο, ο! Ι.οιο!ιοτιο, ο! ΠοΙά!!!ιο

τι. ΑΙΙιοτ!! Ρ!εο!!ιο, ο! Ετοορτιοο ο. ΠοΙ!!!!!ι!, ο! Πιο!!!!τ·οτΙο

τι. ΙΙΜΙιτοιιτΙ!ο! ίΙο!ο!ονειΙΙ!, ο! !”το!το ο!οε, ο! ΙΙιΙοΙιτοο

τΙ!Μ Πτιεοοιρ!εο, ο! ο!Μ !!!!ο, ο! Βογοοτ!ο τι. Βατωτό!

ΡττΙοττΙο, ο! οτο $ειττΙΙο η. ΑΙΙτ!!ΙιοΙΙ! !!ο., ο! ρω ί!!αο!ι·ί

ιιι-το άοιιιι!ιο ΙΙοτι.ιι.οο θοΙΙτττ!ε. Τιτττ!!., ο! οτο οοιο!Ιιοε

οΙ!!ε, ο! ε!οι,τοΙ!ε οοτοοι, ο! οο!οεοοοιοΜ οοτοοι, οι τ!!

οτο.ο ροι·!!ττ ίο.οΙοτΙΙιοε ο! οο!ιο!ο!οτ!Ιιοε, οι οοοεοοεο!οο!ε,

ο! !!‹ΙοΙ!Ιιοε ο! οΜο!ε, ο!ο.

ο! Μοτο !ο!!! 8!Βοτ!ττε, ο! θοΙΒοοττο , ο! Ι.τιοιΙιετ!οε οτο

οοτει!οτοο οοοε!!!ο!! τι θτιΙΒοοο ο. ΠεοΙ!ο!, ο! Π8οοο!οΜΙΙο,

ο! ΑΙΙιοτ!ο (ΙθΙ'ΙΙΙΒΙΙΙΒ ο. $!Βοτ!!, ο! ΠεοΙ!οο, ο! Π!εΙιοτΙο

Βοττοειο!ε οοοΜοτο 8οΙ‹Ιειο!, ο! ΒοτοοττΙο ΙιττΙοο, ο! Πο!

(1) Ι.'!ο!οτνοο!ο τ!! Ποττ.οο, ε!οτΙ!οο ο! 0ττΙΙοτει , ο τ!! 'Ι'οττοε, ει!

Ιιτοεοο!ο ο!!ο τ!! οοιορτοτοοειτο, ει!! τι! εοΒοοο!ο ο!!ο τ!! ροοο Μ! "Ι

οονοτοΙττο οι ΜΜΜ εΙοετεο οιιοο 1288 , ε! οο!! Μο οοοιοτοοτΙοτε,

ο!ιιοοΙι!ι τη!!! ορροττοοοντι το!!! Ιοτο!ττΙ!τι, οι! ο!!ο οπο: Μ! Υ!τιοοο!!;

πιο οοτι ε! οοοιρτοοτΙο, ο ε!!τοοιο τοοεΙ!ο οσο ε! τοσοι!!! ότι φοιτ!! Με

ε!!! , τι!! τ!!! νοτοο ιιΙΙτο οοο!οιοροττιΜο, Ι!! τοο!οοο ρετ οο! ν'!ιι!οτ

νοο!ιτεο οι!οοι!!ο Ρ!ο!το ΙΙ οιοοτοο ό! ΑτΙιοτοο, ο τω!!! !ο!οτοειτο

οοο!οο!ο Μ!! Μοτο Μ! τΙ!ετε!ε!!! Μ! !0ΙιοττιττΙοεο!ι!, ! Ρ!ετιο!, νοΙ!οτ

τοο! ο !.ττοοΙτοε!, ο κιτ!!! τοριτΙιΙτΙἱοΙιο ο οοιοιττι!!ο τΙοΙΙο 'Ι'0506ιο8.

Ρο!! εο!!οοΙο οοοεΙι!οποττττε!, ο!ι!! ο!ὸ τη!!! !”τιοο:Μ ΜΙ!!! ΜΜΕ!! τ!!

τιΙΙοει!ο, οι! :ιτο!οο τΙοΙΙο τοροΙιΙιΙ!οει τ!! Ρ!ετι.
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ττιτττοάο οριο Προ, οτ Ρτοορορο ιτροοάοιο θτττοτττ, οτ (τοτ

τοττι·οάο τΠττο Πιοτττοτιοτ, οτ Προοτάο, οτ Ι.οιιιροι·το Ποτ

ιοορτο ο. Ατροτττ Πορτο, οτ Ρτοορορο ο. Ποτάττοτ, οτ

θοτττττοάο τι. Πάορτοοάτρτ Πτρτοττνοτττο ντο. ρω 88 τροτο,

οτ ρω τττιιοτττ οίω άοτρίοο Πριοιτ.ρο το. Με!. (τοττττπο,

οτ ?ττττ°ίτοπο, οτ ρω Ιορορρο τι. ΙΙοροτάτ νω., οτ ρω ορι

ρτορο, οτ ετρττοττο οοροοτττοοε τροοτροι ροττοω τορορττρρε,

οτο.

Ετ Βιιοτρτιρο άο Ροτοοττ φορά. Προττοτ ρτο οο, οτ οοο

οοΜρο ρωρττο, οτ ρω οριρτοοο οτ οτοοιιττε ορτο ωρο

τοτοττορο, οτ τορτοττορο, οτ οοροορορτροτε Πάοττορο οτ ρωτ

οτο, οτ τάοιρ Προττοε ρτοορτοτοτ οοροτττιιτρο ο άοΜρο

ιτροράοιο Προττρτ Ροροροτττ άο Ροτοοττ οά τοοτοράροι οριο

ρτοιοτοοορι ρτο σο Οττοοάτρο το ορροοττρττο οτοτττω ρι·οτοτ

ροτ τω άτοοοτ·άτο, οτ τίτο, Μοτο ΜΜΜ ροτ ττοττοτο οροωτ οποσ

Μοτο Βορτιοτ·το (Μοτο ατο Βτττοορί οτο [αστο Προπο , οτ

τω.: σωστο, οτ ΜΜΜ , Με το έττω σου:: τροπορτο Πριι.ιι:ι.τιοο

Μτροριο ΜΑΜ: οτ Ποιοι Κοι.ιρριττιτρο ποτοττοτ ΜΜΜ·

«με ροοίττ ρίου Ορι..τοριιτο ο δτρροτο Μοτίβα οττοτοάτοττττο,

ροτ τοττοοάο οοτροιττω , οτο οιτίοιτο ρορ οοπτρσ·οριίοτίτ .Ματ οοο

ττροτιιτ το .Μοτο ριορττοτί τω. οὐ Ποτριοριτο Βοτρατάτ ποτοτίο

οτο τοσο, οτ ο οτο Ροοοίο ποτοτίο τοτο ρτοορτοτοττο ροτρίτιο

ρω οο, οτο. (τ)

οτ Βοιτττοττρο άο Αρροτο φορά. 8τορτιορτ ρτοορτοτοτ, οοτοτ

οτ ετράοορο, οτ τοοροροοττο άοιοτρτ οοιοτττε Τορττοτ Τροοτο

Ροτοττρτ, οτ ροτοετοττο Ρτοορο οτνττοττο, ρτοτοετοττο ροΜρο

ρω οοιοορτ Ρωορο, οτ τροτρε οοιοιιοτο οοοετττρτρο ορ τρεο

ροτοετοτο ροτοετοττο ροΜρο, οτ οοροοιιορ, οτ ορτοοτττοτο

οοροτοτριο, ορο οριο τρετε οοροτοττορε οωρτ οοοττροτρτ το

οοττρο ιοοράοττ οορτοοτο ο 'Ι'οάο φορά. 5οτοττροο. τρά.

οτ ροτοτ. ρροτωο οοττρο οοροοΠοττο Ρτοοτριο οά οοο το

ττοεοττρτο Ποράο τω. .τά οοιορωΜοτοοάρρι, οτ οοοιρω

Μοεριο τοοωράριο το νοοοτορτΙορι ττοττοιο Προττοττριο

ρττοτοιο ττοττοιο ρτοάτοοτοτριο άο Ρτοτο, οτ Πρροωροιρ άο

Πορτοοο, οτ Προττοττοιο άο Ποτοτροττο, οτ οττοιο οά οριο

ρτοιοτοτοοάορι το οοοάοιο ττροι·ο,.οτ οά οοτροτ άωτριο, οτ

οτοττττοιο άο οοιιττονοτοττε, οτ ΜΒΜ, οτ άτοοοι·άτω, οροτττε,

τοτΜοττττο οριο οορττοοοτ ροι·ττο ντο. ιροτοτριο, οτ τρετ ντο.,

οτ ροριτροττρι τττττοτττο το άοΜρω Πιριι.ρρο ντο. Με!. (Ιοττιττ.

οτ ?'ττττίτ., οτ Μοοοορο τω. οτ οοιιιοο Βοάρττιιε άο Πορτο

ττο, οτ Ι.οιοττοττρο 5οττο τοτοτοο Ιοττοορτο ο. τΙοροτάτνω.

τρτοττο ΜΜΜ ρω οο οτ τροο, οτ 8τττοττρο τι. Ηροοττρτ

ντο. , οτ ττοτττορρο Ηρτάοοτρτ, οτ Ποτρορρο Προοττοτ, οτ

Πρροοτοροττρο, οτ Ατροττρο ιι. $τροτττ, οτ Προττορο, οτ Πτ

οττοττρο θτοι·ιιιορτ, οτ Βοτροτάρε τράοοο, οτ Πττρο, οτ Νοο

ρορτο Πάιτοορττ, οτ Ποτττττοάιιο Πρτττοτρττ, οτ Πττρο Μοοτττ

Ρωοτο, οτ Ρτοορορτο Ποτάτττιτ, οτ Ποττοτττοάρο ο. Ιτάορτορ

άτοτ Πιιιτρτονοτττο, οτ ττοτοτ, οτ ΙΙττάορτοοάτροο Ποοοριρτοο,

οτ Πττρο, οτ Βογροττρο Ιτ'οΙοτρρο, οτ Ρωοονοττο φορά. Ατ

οτοοτττ, οτ Ι.οιοροττρο Ροροροτττ , οτ Πττρο, οτ Βοττοοτοοιορε

Ροττοιιοτττ, οτ ΠροοΙάρο οτρο ττοτοτ, οτ οορτοο Βοάρτρτιρο

άο Πορτοττο, οτ οοιοοε τοοοορο άο Βτιοτρο, οτ Προτρορε

άο Ροτοοττ ο. Προττρτ, οτ Μοτρτττιιε άο 5οροτο Μτρτοτο,

(τ) τ! ΡορτοΠοο ττι·οροττο ΙΧ ονοο άρτο το οροτοάτο Μ! 93 ρορ

ροτο 1885 το τοοοο άτ ΜΜΜ, ο τ! οοετοΙΙο άτ Ροτοριοτο ο 0ττοοάτρο

Προττρο άο' Ροι·οοι·τ , ροτοτιο, άορο το ωοττο άτ Βιιοττοτιοο ιοοι·οοοεο

άτ Μοετοο, ο οιροιι:ιτ άτ Οοεττοττ, ορο ρ'οι·ο Η ροοοοοεοτο, Ι'ροο ο

τ'οτττο οτορο άονοτιιττ οττιι τττιτοιτο Ποιοορο (πρ. οορτ. ορττ. Ν? ΜΗ).

 

οτ Πτττ οτρεάορτ Μοτρττττ , οτ ττοτοτ ρω οο, οτ ρτο οτττο

άτοτο ροτττε, οτ άτοτοτο ροττοιο τοοορττροο, οτ ροοορττροο

ορρι οοιοροτ Ρτοορο, οτ οτρο οοοοτρτοττορο Ρτοορο ορά

τοττο, οτ τριτο οιορτορο, οτ οτρορΙτο ροτ ροι·τοιο Ρτεορτ οο

ιορρτε τονοοορτ, οτ τονοιιτ, οτ οριο άοιοτρο Βογροττο

οοιρττο άο Βοτροττ ρω το, οτ οιορτορο, οτ οτρο·οττο άο άστρο

Προτοτάοεοο, οτ οριο Προτοτάο, οτ Ποτάορο φορά. Κογ

ροτττ Βοοοττ, ρω το, οτ οοτρτττρο οτ οτοερττο τωιοτρωρε,

οτ ροτοορτο άο Μοτο $οτι ιορράτ, οτ ροΜοοττιο οριο οιο

ορτΠοτο οτ τττοετττορε κάτω άοιοτρω οοιοτττρρο (τιιτάορο, οτ

Ττοττοττιτο, οτ Ατ,τοτροττο Βοτ ρττοττο ΡοΙοττρτε ρω :το τροτε,

οτ οιορτροο, οτ ετροοττο τιοΜοτορο, οτ οΜοτο, οτ Πάοττορο

οοτροι , οτ απο ριορρίττοο οτ ίἰτιτοττί οίω άοτπίπο Πωσ

Μ!. Λο·ττω·οο, οτ οριο οοιορρο, οτ ροοιτοτροο νοττοττορο

οττττοττο, οτ οριο άτοτττοτρο, οτ οριο ροττττωοε τριτο Μ). τω

νοτοτττο, οτ Ι.ορτοοτορο, οτ Ποττορρορο, ροτ ρτοοτττοτο ορ

ιτττριο οτ τονοτοιο Ρτεοοο οοιοορτ, οτ οριο Βοι·οοτάτρο τω

Βοιοοο, οτ Πτττε, οτ Ιτάορτοράτρο :το Μορτο Μοορο, οτ Π

Μ, οτ Μοοττοάο άο Μορτο Μοττρο, οτ Πτττο, οτ οριο οο

τριρ οοτρτορι Πάοττροο, οτ οΜοτο, ετνο οιορτροο Ρτεορτ

οοιοορτο, οτο.

οτ ροροτοτττοτ οριο ορτρτροο, οτ οτοΒοττο οΙττο οΜοτο, οτ

οοροτρτοτωρε Ρτε.ορτ οοιρροτο ρτο οοιοορτ Ρτοοοο ρωοιι

τοτοττο ΜΜΜ, οτ οτράτοοτρο ρω τοιο άωτο ροτοετοτο ρο

τοετοττο ΜΜΜ ρτο οοιρρρτ Ρτεορο, οτ ρω τροο οοοτροτ

οι: οττοι·ο ροοροτορτ το ρτοάωτοο νοοοτοοττοιο ττοττοοι

Προττοττριο ρττοτοιο ττοττοιο ρτοάτοοτοτριο άο Ποτε, οτ

οορττοο ντωο Προττοττροι άο Ποτοτροττο, οτ Π,οροοωροιρ άο

Πορτορο οιοροο, οτ οτρττοτοο ριοάτοτοο οορττονοτοτοο, οτ

τττοο, οτ άτοοοττττοο, οτ Βοοττοο, οτ τρτιοτοτττοο, οτ Βροετο,

οτ άοιρρο, οτ ροτάττοο, οτ οιοτοετοοοο, οτ άοορτΠοοττοροο,

οτ άοοττοοττοροο, οτ ορτοττοροο, οτ ορτοτοτοοοο, οτ οτιοττοοοο,

οτ ρτεροτοττοροο, οτ οοράοιρροττοοοε, οτ τοτροροτττοροο, οτ

τρτρττοο, ττοτορττοο, οτ ιοοτοεττοε, οτ τορτροο, οτ οΠοοετοοοε,

οτ τττονοττοροο, ορο ορρτ τρτοτ ρτοάτοτοε ροττοο, οτ τρτοτ

ρτοάτοτοο, οτ άο ρτοάωττο οιορτττρο, οτ οτροιιττο το οοε οοπο

ρτοιοτοοτοοτ ττροτο, οτ οά οοτρω άτοτριο οτ οι·ρττττιιιρ, οικω

οά ρωάωτο οτρτττοετ, τοοάοτοτοο, οτ οτοτττοτοτοο, οτ άωτοιο

οτο οττροτροτ οτ τοοοτρρτ, άττΠρτοοάο ορ οτο οοροοι·άττοτ,

οοτριο ττοοω οτρττι·το ορο νωο, νοτ ρτρττριιο άορτοο ρω

άωττο οτρττττο ροΙτρω οτ ροτοετοτοιο οττοοάτ οοο, οτ εοοο

ροτορτοττο, οτ Ποιο ιροάτοτο, οτ τοτοράτ οορτορττοοι, οοο

τοράοιΜοτοιο, οιιτ οτοττττοιρ, οτ ρωροροτοράτ, οτ Μοτ

τοιτροράτ οοροοτάττοτ, οτ οττοιο ροττττοοο ρορ τοοτο, οτ

οττοιο οοροο ρορ οορτο, οτ οτο τοττοτο, οτ Μοτο άτο οο

τοιορτ, οτ οττορο ροτττριο οροορτο, οτ οττοοι οττορρο, οτ

Μοτο Μοτο ροττο ρτοοορτο, οτ οορττοάωοοτο, οτ Μοτο

τοοτοοάτ τοττοτο οοι·ιιιρ ρτοορρττοττοροο οτ άωτο, οτ τρτοι·

τοορττοροο ροτ Μοτο Μοτο νοτροττρτ, οτ ροτ νοτροττρτ,

οτ ορο νωο, οτ ρΙρττορο, οτ οροι οοττρτρτο, οτ οτρο οοττ

ρτρτο, οτ ρτοάωττ $τοοττρο, οτ Ποτροορε οτ Ι.οιρροττοε

οορττοροτ οτ άωτριο οοτ ρωάτοτοτιιιο ντο., οτ οοτριο ροτττο

οορττορ. ροΜρο ρω οτε, οτ ρτο οιορτορο οτ οτρττρττο ρο

Μρτρρο, οτ ροτεορτο ροττοιο ντο. τορορττοιιο, οτ ρω τοτο

τρεο ροττο, οτ ρω Μοοοοο ντο. τορορτωρο, οτ ρω τοτο

τροο ροττο, οτ ρω Μοροοο τω. οροορτο, οτ ρω ΜΜΜ

ρτω ουράνιο Πορτορο ντο. τω. (Ιοττοτ., οτ ?'ιτττίτ., οτ ρω

οιορτορο, οτ ετρορττο οοτριο, οτ ορτιιοριιο οοτριρ, οτ άτοτο

ροτττε τοιιτοι·τοιιο, οτ οοτιοτρτοττοιιο. οτ ι:οροοιιριιτιιοτο, οτ Π

το
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εειιππε, ει αιπιι:ιε, ει ειιαιπ επιεεπε εοιππι ρι·ο εε, ει '

επο ποπιιπε ρι·ορι·ιο οπιι€απεο εε, ει εποε πειεεεε, ει

ποπα, ει ειιαιπ οιππιπιπ ριεειι:ιοι·πιπ, ει ειπεπιοι·ππι πε

8οιιππι ιπ Με εετεπεο ριο @Με ι:οιπρι·οιπιειππι, ει

ειιαπι εει ιεειπ Βιιιει·ιπε, ει θαιιιαππε, ει ι.αιππει·ιπε ρισ

οιιι·αιοι·εε εππει:ι·ιριοι·πιπ πο., εποιπιπ εππι ρι·οι:πι·αιοι·εε,

ριοι:πι·αιοι·ιο ποιπιπε ρι·ο ω, οπιι€απεο εοε, ει εοιπιπ πε

ι·εεεε, ει ποπα ρι·οι:πιαιοι·ιο ποιπιπε, ειι:. . . . . .

ει ειιαιπ ι:οπνεπειππι , ει ρι·οιπιεει·ππι ροτ ειιρπιαιιοπειπ

εοιερπειπ ρι·εειειιε αι·πιιιιε, ει ι:πιεπε εοιπιπ ιπ εοιιεπιπ

ιαι:ει·ε, ει ι:οιπριετε, ει οπεειναι·ε, ει οπεειιε, ει ιιιιππιπ

ιεπειε ιοιπιπ, ει επιεεπιε, ει εα οιππια, ει ειπ8πια, εεε

επριαει:ι·ιριι αι·πιιι·ι εοπι:οι·ειιει εε ρι·εειι:ιιε, ει επρει· ριε

ειι:ιιε, επε ιπ ειε ι:οιπριοπιιοιππιπι·, νει εοι·πιπ οει:αειοπε

ει:ιει·ιπι, νει ιαπεανειιπι, εινε ειαιπειιπι ιπιειιοεπεπεο,

νει ειιιιπιεπεο ι:οπι:οιειιετ ππα νιι:ε, νει ριπι·ιππε, ει π:

εει:πιιιαιιππε εαπειε, ει ρι·εειαπειε ιιπα πω, νει ριπι·ιππε,

ει οπιι€αιιοπιππε ιαοιεπειε, ει νεπιι·ε αε ιοι:πιπ εε επο

ειπι ειι:ιππι ιπετιι, ει ιπι ειαι·ε, ει απειιιε εα, επε ειι:ιι

ειπε ειι:ει·ε νοιπει·ιπι ειιοιιεε επρταει:ι·ιριι αι·πιιτι , νει

αιιεπιε εοι·ππι ρει· εε, νει ρει· ιιιει·αε, νει πππι:ιπιπ ειε,

νει αιιοπι εοι·πιπ ειιιει·ιπι, εεπ ειι:επεο πιιιιει·ιι, νει ει

ει εοπιι·α εα, νει αιιεποε εοι·πιπ ποπ νεπιιε, πει: ιαι:ετε,

πει: ιιειι ιαι:ειε ρει· εε, νει ρει αιιππι αιιεπο ιπι·ε, νει

πιοεο οιππι ιι·αιιιιε , ει εορπιεπιαιε τειποιο, ει Με ία

οιεπι ιια εποε ρι·εειι:ιι οιππεε, ει ειπεπιι ριο επιππε οππι

ρι·οιπιι:ιππι ιαι:ιεπι, ει αειιπριεπππι, ει οπεει·ναπππι, ει

οπεειεπι ει πω: ιεπεπιιπι εα οιππια, ει ειπ8πια επε ρι·ε

ειοιι αι·πιιι·ι οοπεοι·ειιει· εε ρι·εειι:ιιε, εινε επρει ριεειι:ιιε

επο π: ειε ι:οιπρι·οιπιοιππιπι· ειιιει·ιπι, νει ιαπεανει·ιπι εινε

ειαιπει·ιπι, νει ρι·εεερει·ιπι ι:οποοιειιει ππα νιι:ε, νει ριπ

ι·ιππε, ει εποε περιτο. εει, νει αιιεποε εοιππι ποπ νεπιεπι,

πει: ιαειεπι; πει: ιιειι ιαοιεπι ρει· εε, νει ρει· αιιπιπ αιι

επο ιπι·ε νει ιποεο οιππι ιι·απεε, ει εορπιειπαιε ι·επιοιο,

επιπ ιαιπεπ ρι·εειι:ιι ιπιοι·εε επρι·αεει·ιριι ιοπαππιε ριο ρι·ε

ειι:ιο ιοπαππε ιεπεαπιπι ιαπιππι ιπιοι·ιο ποπιιπε. ει νει·ο

ρι·εειεια οπιπια, ει ειπεπια ριεειοιοτπιπ ποπ ιει:ει·ιπι, ει

ποπ οπεεινανει·ιπι, αει οιππια ριεειι:ια ι“αι:ια, ει οπεει·ναια

ποπ ιπει·ιπι, εινε ι:οπιι·α ρι·εειι:ιε, νει αιιεποε ρι·εειειο

ιπιπ ιει:ει·ιπι, νει ιαι:ιπιπ ι”πειιι, ιπαιεαε εει:επι ιπιιια αι·

8επιι ρι·ο ρεπε, ει ποπιιπε ρεπε επρι·αει:ι·ιριο Βοπιιαι:ιο

ρι·οοπιαιοτι, ει ειπεαοο Ριεαπι οοιπππιε ρι·ο ω: ι:οιπππι

Ριεαπο ι·ει:ιριεπιι ιπ.εοιιεπιπ, .ει ειιαιπ ριεειι:ιιε επιπιι,

ει ι:πιεπε ρι·εειι:ιοι·πιπ αιπιιι·οιππι ιπ εοιιεπιπ εοινει·ε, ει

εαι·ε ι:οπνεπειππι, ει ροτ ειιρπιαιιοπεπι εοιεπιπεπι ρι·ο

ιπιεει·ππι, ει οπιιΒανετππι εε, ει εοι·πιπ πει·εεεε, ει ποπα

ριεειοιι ιαιπεπ ιπιοιεε ιπ εε εποε ιπιοιιο ποιπιπε ιαοιππι,

ει οπιιεαπι εε ιαπιπιπ ιπιοι·ιο ποιπιπε ριο επρταει:ιιριο

ιοπαππε, ει επριαεειιριπιπ ιοπαππειπ, ει ειπε πειεεεε,

ει Μπα, ι·επππι:ιαπεο οιππιππε ιπι·ιππε, ει ι:οπειιιπιιε, ει

ιεειππε, ει ι:οπειιιπιιοπιππε, ει εειεπειοπιππε, ει απιιιιιιε,

ει οπιπι Με, ιιιιπ ει:ι:ιεειαειιι:ο, επιιιπ πινει, ππο εε α

επρι·αεει·ιριιε, εεπ απ αιιεπο ειιρι·αεει·ιριοιππι , εεπ α επρι·α

εοιιρια ρεπα ιπειι, νει ιπναιι, επι ιιπειαι·ι ροεεεπι, νει

αιιεπιε εοιπιπ ροεεοι; ειο.

ι
ι

Ι
:ιει·ιι, νει ειι:επεο πιιιιει·ιι πε νοιππιαιειπ ιρεοι·πιπ αι·πι

ιιοιπιπ, ει ιπιιε ποπ ιει:εεειε επειτα εοιππι νοιππιαιειπ,

ι

ι

ι

Πει: αι:ιππι εει ιπιει· επριαεειιριαε ραιιεε. Ωποε ει ποπ

ιιε,ιει·ει, εποε ρι·ο αιιεπο_ εαπεα, νει οι:ι:αειοπε ρεπε ι:οιπ

ιπιι:ιει·ειπι, εποε ι:οιπρι·οιπιεεπιπ ποπ πω: εοιναιιιι·, εεε

ρει·εενει·ει, ει εποε ρεπα εοπιιπιεεα, νει ρι·εειιια εοπιι·α

ειπε ιπ επο ι·οποιε ρειεενειει, ει ιπ ιαιι οιειπε πιο Ραο

οιππι ποιαιιπιπ, ει Βοπαι:επιεππι Ιπε., ει ποιαι·ιπιπ εε

Ραιτιεπαπο, ει Πει·πιαπππιπ Βει·παι·ει εε ι.πι:α, ει πππιπ

επειπεπε ποειι·πιπ πει: επριαει:ι·ιρια εοι·ιπει·ε τοεανειιππι.

Ασια εππι πει: ιπ εει:ιεεια 5απειι Βαιιπαιιι εειιιι:αια ιπ

ρεεε ροειι εαειιι 8απι:ιε Μαι·ιε ιπ πιοπιε ι:πι:απε Πιοει:εειε

ρι·εεεπιιππε θπιεοπε ιιαιιι εε Ριειε, ει ειιιεεωο, ει ιιιι

πει·ιο εε εαειιο επρι·αει:ι·ιριο ιπι·ιε ρει·ιιιε, ει ιιεεπι·απειπο

Βεπι·ιοι Πιεοιι, ει Νιει:οιειιο παιιιεπειιο εε Ριειε ιεειιππε

πε πει: ι·οεαιιε. Ποιπιπιι:ε ιπι:αι·παιιοπιε αππο ιπιιιεειιπο

επεεπιεειπιο ιι·ιιιεειπιο οι:ιανο ιπειιιοπε εει:ιπια πεπιε

αρι·ιιιε ειι:.

Εεε Ραοι:ιπε εε νιι:ο ιπιρειιαιι επι. ποιαι·ιπε πει: οιππια

επριαει:ι·ιρια α ιπε, ει επρταεειιριιε Βοπαι:ι:πι·εο, ει Πει·

ιπαππο ιπειι:ιπιιε, ει ποιαιιιε, ει α εποιιπει ποειι·πιπ ιο

εαια, ι·οεαιπε ει:ι·ιρει αιεπε ειεπο ιπεο ιιτιπανι.

Με.

Βεπεεειιο, ειιίει·ίσο εἰ Μαιο διε|οιιο ει Αωο-ι, πάω επε

πει οι ρι·οοιιπ1ιοτε ερεοίοιε ει Αιεεεοπει·ο Βεροια Ροπ

ιίιιι:ίο, οοιιεεειιιι αιϊιιτείεεεεουο οι Λάτσειο Η εεειεΙΙο εἰ

(ιιιπιι·.ιω, (Με ιο Νιεπειι ε ειιειοειεσα ο ποιοι: πω:

δείπνο Βοιπιιιιο , ρτοίπεπεοοιι οι εισπειιετΙο ε: Ι10ί8Μ ει

οιιίεε|ιεεεία, /ιιοι·οπε ει επί επ ειπε οτείπε!ο επί Ρομπ

(ι23'7', ι αριιιε ).

Πα! Μπι·αιοτι, Απών. και. πω. νι. Βιεεετι. Μαι.

Ιπ ποιπιπε Βοιπιπι ιεεπ ι)πιιειι. Επι: εει ειιεπιριππι

επιπεεαιπ ρππιιι:ι ιπειι·πιπεπιι, ππιιιε ιεποι·ιε.

Ιπ ποπιιπε ι)οιπιπι. Αιπεπ. Αιιπο ι)οιπιπι ιπιιιεειιπο επ

ι:επιεειιπο ιι·ιεεειιπο εεριιιπο, ιπειι:ιιοπε κι. ιειπροι·ε εο

πιιπι (ιιεεοι·ιι πι. Ραραε αππο ππεει:ιιπο, νιι ειε ειιεππιε

πιεπεε αριιιι. Ραιεπι οιππιππε ιπαπιιεειε, εποε ιπ ρι·αε

εεπιια πιει θιεεοιιι $αι:ιοεαπι:ιαε Βοιπαπαε Βει:ιεειαε 8ι:ι·ι

πιατιι, Μαειειετ Αιειιαπεει ()αρειιαππε ει Ι.εεαιπε Λροειο

ιιι:αε 5ειιιε, αεειεπανιι ει πεσει ρει· εοιπππιπ Βεπεειοιπιπ

Πιειιοπιπ 8απι:ιι 8ιερπαπι εε Αιαιιο, ρι·οι:πι·αιοι·ειπ επππι

αε ποι: εοπειιιπιππι, ειι:πι ι:οπιιπειπι· ιπ ρππιιι:ο ιπειιιι

ιπεπιο α ιπε ιρεο ι:οπιει:ιο, εαειι·πιπ εποε ειι:ιιπι· θιι·αραια

εοιπιπο Τιοεοεοι·ιο Αι·ι:πιεριει:ορο Αι·ποι·επει, αε ιεπεπειιπι

ει επειοειεπεπιπ ρι·ο ιρεα Ει:ι:ιεεια Βοιπαπα, ει εοπιιπε

ιιι·εεοιιο Ραρα, ειπεεπε επι:ι:εεεοι·ιππε ι:αποπιι:ε ιπιι·απιι

ππε, ει ππιιι αιιι ιεειεπαπεππι, πιει επι $πιπιππε Ροπιιιειι

ιπαπεανειιι ι·εειεπαι·ι. πι ιρεππι ι'ει:ιι ιπιιιι ιπ εοι·ροιαιεπι

ροεεεεειοπεπι ειι:ιι ι:αειι·ι ρει· επρι·αειι:ιπιπ εοπιιππιπ Βε

πεειι:ιπιπ, ι:ιανεε ιρειπε ι:αειτι ειεειπ αιι:πιεριει:ορο ποπ

εεεεπεο.

Αι:ιιιιιι ιπ εαειιο θιιιαραιαε, ι:οι·αιπ εππει:ι·ιριιε ιεειιππε,

νιεειιι:ει ι.αιππειιο Αππαιε εε πειεεε, ιιιαδιειι·ο Βεπεπι:αεα,

ΟιΤιειιοπε'ι'αιπιιιαιε εοιπιπι Βαγπει·ιι ι)αιειπαιιε, Τποιπαειο

ιαπιιιιαι·ε εοπιιπι $ιερπαιιι Πατειπαιιε, Νεεοιιαπιε ει Ρε

, ιτιιι:ι:ιο Ππι·εοι·ιππε εοιπιπι Ραραε, @πιο ιιε νεπειε . . . .
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Ατε!ι!Ρτεε!ιν!ει·ο, ε! Μεε!ε!το Ι!ο!ιετ!ο (Ξειιοιι!εο Ατ!ιοτειιε!,

ε! ιιιιι!!!ε ει!!!ε ε!ετ!ε!ε ε! !!ι!ε!ε.

Εεε !!!τεΒοτ!ιιε , ε!ιοτοεειιε!εε Βοιιιειιεε Εεε!εε!!ιε Βετ!

ιι!!ιτ!ιιε, !!ε ιιιιιιι!!!ι!ο ΤτοΒοι!οτ!! Ατε!ι!εΡ!εεοΡ! Αι·!ιοτειιε!ε,

Με !ιιε!τιιιιιειι!ιιιιι εετ!Ρε!, ε! οοιιιΡ!εν!, ιιιεοφιε ε!ειιιο

ε!ειιειν!, ε! !ιι Ριι!ι!!ειιιιι !οτιιιειιι τε!!εε!.

Ε! εεε !!!!εο!ειιετΕετειι!!ιιιιε ε!ο.

ΕΕΧ .

Αίεεεαπάτο, Εεεε!!! Ροι!!ίβείο, ι!!! ε σωσει!!! α!! ΑάεΙαεία,

νποΡΙίε άί ΠΙπι!άο ειιιιιιει: άί θα!!·ι!τα ε !!ί Πίττα, ε οί

ό! Ιεί @Η ΙεΡί!!ίίιιί , ί! ειιιιιιειτο Τι!Μ!α!ιο, ε ε!!ατι!ο

α!!το ίε αρΡτιτ!επεειι Ρετ α!!·ί!!ο ετε!!ί!ατίο ί!ε!!ε ίεο!ε α!!

δ'ατάερπα, ε άί δοτείει!, ί!! ΗΜ, ί!! Μαε.εα, ει! α!!τουε,

ε ε!ίείτε Μεστά!! !!! ίπεεε!ί!!!τε , σο! ρε!!ο εερτε.ε.σο, Με

ίιιυτεπάο εεε!! εεί!πα εισεεεεείοιιε ίεεί!!ίπια !!ί /!Ρ!ί , είὸ

!·ί!!!ο π2·αι!!α πο! Ρίετιο ε !ί!ιετο άοίπίπίσ άε!!α θ|ιίεεει

Βο!!ια!ια. ·

(!28'7, 8 εΡτ!!ε).

Μ! Μιιτει!οτ!, Ασπίς. Κα!. Τοτε. ν!. Β!εεετ!. ΜΟΗ.

!ιι ιιοιιι!ιιε Βοιιι!ιι!, ειιιειι. Αιιιιο Βοιιι!ιι! ιιι!!!εε!ιιιο !!!!

εειι!εε!ιιιο !τ!εεε!ιιιο εεΡ!!ιιιο, !ιι!!!ε!!οιιε ιιι. !ειιιΡοτε !!ε

ιιι!ιι! ί!τε8οτ!! ΙΧ. ΡειΡιιε; οπιιο τι. οε!!ινο ι!!ε εκειιιι!ε

ιιιειιεε εΡι·!Ι!. Ρε!εε! οιιιιι!!ιιιε ιιιειιι!!εε!ε, εεε!! !ιι Ρτεεεειι!!ε

ιιιε! θτε8οτ!! , δεοτοεειιο!εε Εοιιιειιεε Εεε!εε!εε 8οτ!ιι!!ιτ!!,

ε! ειι!ιεετ!Ρ!οτιιιιι !εε!!ιιιιι, Πεε!ε!ει· Α!ειι!ιιι!!ετ ΕεΡε!!ειιιιε

ε! Ι.εεε!ιιε ΑΡοε!ο!!εεε $ει!!ε, εοιιεεεε!! ε! !!ε!!!! !!οιιι!ιιειε

Λ!!ε!εε!εε ιιιιοι·! ι!οιιι!ιι! Πιι!ιε!!!! Ιιι!!!ε!ε θιιι!!ιιτειιε!ε, !!!!!ε

εεε ε!ιιε !εε!!!!ιιι!ε , Ρι·ο !Ρεε Εεε!εε!ε , !εττειιι !ιι!!!εε!ιιε

Τιιττ!!ειι!, ε! οιιιιι!ε ε!!!ι, :!εεε ε!!ι! !ιετε!!!!!ιτ!ο !ιιτε Ρετ

!!ιιετι! !ειιι !ιι $ετ!!!ιι!ει, ειιειιι !ιι Ποτε!εε, Ρ!ε!ε, Μεεεε, ε!

ιι!!!ε !οο!ε. @Με σπιτι!!! τεεο!;ιιον!! !!!επ! !!οιιι!ιιει Α‹!ε!εε!ε

ει!! Βοτιιειιειιι Εεε!εε!!ιιιι Ρετ!!ιιετε. Ε! !!ε !!ε οτιιιι!!ιιιε εειιιι

!ιινεε!!ν!!, !!ε !ειιιειι ειιο!!. ε! ει!ιεςιιε !!!!!ε !εε!!!ιιι!ε !!ε

εε!!ετε!, !εττε !Ρεε ε! οιιιιι!ει Μ!!! Με!! !Ρε!ιιε !!!ιετε ω!

Βοιιιειιιιιιι Εεε!εε!ειιι, εε!ιπ! ειιιι!, τενετ!ειι!ιιτ.

Αε!ιιιιι !ιι Ρε!ει!!ο τετιιι! Τιιττ!!ειι! !!ε Αι·‹!ει·ει, εοτειιι

ειι!ιεετ!Ρ!!ε !εε!!!ιιιε, ν!!!ε!!εε! !!οιιιιιο !.ειιι!ιετ!ο Λ!ι!ιει!ε εε

Ειι!εε!ε, Με8!ε!το Βειιειιοεεε Πειιοιι!εο 8ειιε!! Μ!ε!ιεε!!ε

!.ιιοειι!, Βειιε!!!ε!ο Ε!ει·!εο !!ε Α!ε!το, !!!!ο Ρτεε!ιν!ετο,

Ρειι!ο, ε! Ιο!ιειιιιιε !!ε οτι!!ιιε !τε!τιιιιι Μ!ιιοτιιιιι, !ο!ιειιιιε

ε! Τ!ιοιιιεε!ο !!ε Α!ει!το, !ο!ιειιιιε Μει!οτε !!ε Βειιιετε, ε!

ιιι!ι!!!ε ει!!!ε.

Εεε θτεΒοτ!!ιε 8εετοεει.ιιε!!ιε Εοιιιιιιιιιε Εοε!εε!ειε $ετ!

ιι!ει·!ιιε ε!ε. ι

Ε! εεε Ν!εο!ειιε Εετειι!!ιιιιε, Βιιιιε!εε Βοιιιειιειε Εεε!ε

ε!!ιε 8οι·!ιι!ετ!ιιε ε!ε.

ΠΠ!!

Ρίε!το Η Ρί!!!!ίσε !!! Ατύοτεα, ε ί Ρτε!α!ί ε πυ!ιί!ί !!ε! .πιο

0°ε9!!0 Ρτεε!απο Ρί!!τα!πεί!!ο !!ί /αἰε!!!! Με Πίεσε Βο

οιιιιίια, ε ρτοπιε!!οπο !!! Ρτεε!ατε ο!ι!ιεάόεεω εφ!! υτάίπί

τ!!! δωτιίτιο Ροί!!εβσε, ε !!ε! .που Εεεκι!ο.

(!23'!', 9 εΡτ!!ε

πι!!! Μιιτε!οι·!, ά!!!ίσ. Ιω!. πω. ν!. Β!εεει·!. ΕΜΗ.

!ιι ιιοιιι!ιιε Βοιιι!ιι! ιιοε!ι·! !εεε Ε!ιτ!ε!!. Πει: εε! ειιειιι

Ρ!ιιιιι ειι!ιιε!!ειιι Ριι!ι!!ε! !ιιε!τιιιιιετι!!, Ρειι!!ειι!! ε!!;!!!ο Ρ!ιιιιι

!ιεο ε!Βιιει!!, !ιιι!ιιε !ειιοτ!ε.

!ιι ιιοιιι!ιιε !)οιιι!ιι!. Αιιιειι. Αιιιιο Βοιιι!ιι! ιιι!!Ιεε!ιτιο !!!!

εειι!εε!ιιιο !τ!εεε!ιιιο εεΡ!!ιιιο, !ιι!!!ε!!οιιε ιιι. !ειιιΡοτε εο

ιιι!ιι! θτε8οτ!! ΙΧ. ΡεΡεε, ειιιιο ει. ιιοιιο !!!ε ειιειιιι!ε

ιιιειιε!ε εΡτ!!!ε. !)οιιι!ιιιιε Ρε!τιιε Ιιι!!ειι Ατ!ιοι·εεε, !ειο!!ε εε!

ετοεειιο!!ε ενιιιι€ε!!!ε, Ριι!ι!!εε !ιιτεν!! ε!ιιε !τε.ιι!!ε, Με,

εε ιιιε!ο !ιι8ειι!ο ε!ετε, Ρετετε, ε! !ιι οιιιιι!!ιιιε ο!ιε!!!τε

δειιετε!!!ετ ε! Ρι·εεε!εε, ε! ε!ιιε εοιι!!!!!οιιε ε!!‹ιιιε ιιι!ιιι!!!ι!!ε

!!ειιι!ιι! ΡεΡεε, ιμιειε ε! εεε! !!οιιι!ιιιιε ΡεΡε Ρετ εε νε!

Ρετ ιιιιιι!!οε ε!νε Ρετ !!!ετειε ειιεε, νε! φιειε Με!;!ε!ετ Με

ιιειιι!!ετ θεΡε!!ειιιιε ε! Ι.εεε!ιιε ΑΡοε!ο!!οεε Εεε!!! Ρετ εε

νε! Ρετ ιιιιιι!!οε ε!νε Ρετ !!!ει·εε ειιε.ε ε! !εεετ!! ρτο !!οιιι!ιιο

ΡειΡει, ε! Εεε!εε!ε Βοιιιειιιε, ε! ει! !ιι οιιιιι!!ιιιε ε! Ρετ οπιιο!!!

!!!ειιι !ιι!!ειι Ρτοιιι!ε!! ο!ιεετνε.τε ε! !ειοει·ε ε. ειι!ε ειι!ι!!!!!ε

ο!ιεετνετ!.

Εοι!ειιι !!!ε, ε! εο!!ειιι !εεε !!οιιι!ιιιιε Ι.ειιτειι!!!ιε !!ε

Ζιιττ!, !!οιιι!ιιιιε Πιιε.ιι!!ιιιιε, !!οιιι!ιιιιε Ρε!τιιε !!ε Μετ!!ιιο,

!!οιιι!ιιιιε Ατιοεοιιε !!ε Μετ!!ε, ιιο!ι!!εε, !ιιτεινετιιιι! ε! ρτο

ιιι!εετιιιι!, επο!! !!!ι!ιιιιι! Ιιι!!!ο! Ρε!το εοιιε!!!ιιιιι, ειιι!!!!ιιιιι

ε! !'ενοτειιι ει! ίεε!ειιι!ε., ε! εετνειιι!ε. οιιιιι!ε ιιιειι!!ε!ε. ε!

ΡτεεεεΡ!ε !!οιιι!ιι! ΡειΡειε, ε! !Ρε!ιιε Εεεει!!, ιιιιεε ε! !ε

εετ!ιι! Ρετ εε νε! Ρετ ιιιιιι!!οε ε!νε Ρετ !!!ετεε ειιεε. Ε! ε!

!!!ε!!ιε !ιι!!ειι εε ιιοπ ίεεετ!!, !Ρε! ειπε!!! !'εεετε Ρτοιιι!εε

τιιιι! !μιεεειιιιιειιε ε!ε !!οιιι!ιιιιε ΡειΡε !ιι!!ιιιιιετ!! ίεε!ειι!!ε.

Αε!ιιιιι !ιι εειιιετε. !!οιιιιιε εεε!εε!ε.ε $ειιε!ειε Μετ!εε !!ε

Βοιιετεειι!ο, εοτειιιι !!οιιι!ιι!ε Ττοεο!!οτ!ο Ατε!ι!εΡ!εοοΡο Ατ

!ιοτειιε!, Ρε!το ΕΡ!εεοΡο Βειιε!ειε !ιιε!εε, Ν!εο!εο Ρτ!οτε

$ειιο!ειε Μετ!εε !!ε Βοιιετεειιι!ο, Ι.ειιι!ιετ!ο ΑΙι!ιε!ε ‹!ε Εε

!εε!ει, θΠΠΠθ.Γ!0 Ατε!ι!Ρι·εε!ιν!ετο Ατ!ε!ειι!, Μεε!ε!το Βειιειι

εεε!! Πειιοιι!εο Εεεε!! Μ!ε!ιεε!!ε !.ιιοειιε!ε, Βειιε!!!ε!ο !!!ε

τ!εο Α!ε!τ!ιιο, !ο!ιε.ιιιιε Εοιιι!ιετε!ο, Ρτεεεειι!!!ιιιε ε!ετ!ε!ε,

ιιο!ι!!!!ιιιε, ε! ιιιιι!!!ε ει!!!ε.

Εεειιειι!! νετο ό!!! ε!ιιι!!! ιιιο!!ο !ιιτενετιιιι! ιιο!ι!!εε, ν!

!!ε!!εε! Ρε!τιιε !!ε Ε!ειι Ατιιιειι!ει.τ!ιιε, Ποιιι!!ε !!ε Ζιιττ!,

Ρετεεοιιε Ρ!ιιιιε, θιιειι!!ιιιιε !!ε Μετ!!ε, Ποιιι!!ε εΡειιιι, Ευ

τει!ιιε ΖιιττιιιιιΡει, Βετεεοιιε Ρ!ε!οτ!ε: εεε!! ι!!!!ιιιιι! ε!!!ειιι

!ιι!!!ε! Ρε!το Ατ!ιοτειιε! εοιιε!!!ιιτιι, ειιιι!!!ιιιιι ε! !!ινοι·ειιι

ει!! !!ιε!ειι!!ε ε! εετνειι!!ε οιιιιι!ει ιιιιιιι!!ε!ε !!οιιι!ιι! ΡεΡεε,

ε! ειιΡτε!!!ε!! Ι.εεε.!!, !μιεε ε! !εεετ!ιι! Ρετ εε νε! Ρετ

ιιιιιι!!οε ε!νε Ρετ !!!ετεε ειιεε.

Αε!ιιιιι !ιι εο!!ειιι !εεε, εοτειιι ειι!ιεει·!Ρ!!ε !εε!!!ιιιε ε!

ιιιιι!!!ε ει!!!ε ε!ετ!ε!ε ε! !ει!ε!ε.

Εεε θττεΒοτ!ιιε εειετοεειιε!εε !!οιιιειιεε Εεε!εε!εε $ετ!

ιι!ετ!ιιε, !!ε οιιιιι!!ιιιε !ιι!ετ!ιι!, ε! !!ε ιιι:ιιι!!ε!ο ό!ε!! Μεε!

ε!τ! Α!ειιειι!!τ! ΕεΡε!!ειι! ε! Εεεε!! ΑΡοε!ο!!εεε 8ει!!ε, εοτ!Ρε!

ε! οοιιιΡ!εν!, ιιιεοιιιιε ε!Βιιο ε!Βιιεν!, ε! !ιι Ριι!ι!!εειιι ίστ

ιιιειιι τε!!εε!.

Ε! εεε Ρε!τιιε !ιι!!ειι Ατ!ιοτεεε ει! Ρει·Ρε!ιιειιι ιιιειιιοτ!ειιι

Ρι·εεεειιε !ιιε!τιιιιιειι!ιιιιι ιιιε! Γε!!! ε!ε!!!! ιιιιιιι!ιιι!ιιε το!ιετ!ιτ!.

Ε! εεε Ν!εο!ειιε Εετειι!!ιιιιε, εειιε!ειε Βοιιιετιεε Εεε!εε!ειε

$ετ!ιι!ετ!ιιε, ε!ειι! !ιινειι! !ιι Ριι!ι!!εο ε! ειιι!!ιειι!!εο !ιιε!τιι

ιιιειι!ο, Ρειι!!ειι!! Ρ!ιιιιι!ιεο ε!!!!!!ο ε!!,ιτιει!ο, ειιιε!οτ!!ε!ε 8ει!!ε

ΑΡοε!ο!!εεε !!!! !!ε νετ!ιο π!! νετειιιιι ειιειιιΡ!εν!, ιι!!ι!!

!ιιιιιιιι!ειι!!ο. ε! ε!Βιιιιιιι Με!. !

εε
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!.ΧΧ!!.

ΜΜΜ!!! ο !!!!!!!!ο προ!! !!! Το!·Με ο !!! θο!!!πο οο!!οπο

ί!!οο!!!!Μο!!οΙοοιο!!Ιο !!!!!! £!!ίο.ειι !!ο!!ιο!!ο, ο ρο!· εεε!! ο!!

Λ!!>εεοπ!!ω Ι.ερα!ο Ρο!!!!!!οίο, !! ο!!.ε!ο!!ο ο!! ΜΜΜ Μοτο

Μαιο!!! !ιο!!α ρ!·οο!ποίο Τι!!·α·ί!!!!ιο ) , !ιοο!!! !ο ροε.!!!!Μα

ο! ρίο!ιο ρ!·ορ!!!:!!! . ε· π!! !!!ερο!!ρα α .του ρίαο·ύΜο!!!ο.

(!23°7, !! ορτ!!ο).

Μ!! Μο!·ο!οτ!, ΜΜΜ. Μι!. Τοπ!. ν!. Β!εεοτ!. ΜΧ!.

' !!! !!οΜ!Μ ΒοΜ!Μ !!οο!!! !οειι Ε!!!·!ε!!. !!οο εε! ΜΜΜ

ρ!!!Μ ο!!!ι!ε!!οΜ ρι!!!!!!!! !!!ε!ωΜο!!!! !!Μι!ε !οοο!·!ε.

·!!! ΜΜΜ ΜΜΜ!. Αι!!!ο ΜΜΜ Μ!!!οε!Μο !!ιιοο!!!οε!Μο

!τ!οοε!Μο εορ!!!Μ, !!!!!!ο!!οΜ κ!. !οΜροτο ΜΜΜ Πτο

8ο!!! ΙΧ. Ρορο.ο, !ΜΜ Μ. οιιο!!!!!!οο!Μο !!!ο Μοοε!ε ορτ!!!ε.

Ρ!!!!!!!! οΜΜΜε Μο!!!!οε!ο, οιιο!! ΜΜΜ ΑΜ!οε!ο Βοο!!!ο

Τι!!τ!!ο!!!! ο! θο!!ο!·οοε!ε, ο! ΜΜ!!!ι!ε !!ι!Μ!!!ι!ε ν!! ο!!!ε,

ί!!!!!!!!τοι!ε!ε !ιιΜ!! ο! 'Ι'ι!!!!!!!!!ι!ε, ερο!!!ο ο! Μι!!! νο!ι!!!!!!!ο,

οο!!!! οοοο!!ο!!ο !!!!οτνοο!οο!ο, !!ο!!οτιιι!!, !!·ο!!!!!οτο!!! ο!

οο!!οοεεοω!!! Εοο!οε!!ιο ΒοΜοοοο, ο! ΜΜΜ θτοοοτ!ο

ΜΜΜ Ροο!!!!ο!, ο!!!εοΜ ει!οοοεεο!!Με οοΜο!οο !!!!!·οο

!!Με, ρω Με!! Εοο!οε!ο ΒοΜ!!Μ, !:!!ε!!·ι!Μ οιιο!! !!!ο!!!!!·

ΜΜΜ Αοι!!ι!Μ, !!!!ο!·ο!!!ο!·, ρ!!το, ο! ε!Μ ο!!ο!ιο οο!!!!!!!οι!ο,

!!!!!!!ΜΜΜ, !οοο!!!!!!Μ ο! οιιε!ο!!!οι!ΜΜ ρω Με!! Εοο!εε!!!

ΒοΜοοο, ο! Μο!ο!!!!!!Μ οΜΜο οιΜοο!!ΜοΜ δι!ΜΜι!ε Ρο!!

!!!ο!! ρω Με!! Εο!!!οε!ο ΜΜΜ!!! Μ !ρεο ο!!ε!το !'ε!οοτο νο

!οο!·!!, !!Ιοο!ε!!ο Α!οιοι!!!!·ο Εορο!!!!ι!ο ο! Ι.οο!!!!ο Αροε!ο

!!οο!! Βο!!!ε ρω Με!! ο! οο!ΜΜ !ρε!ι!ε Εοο!οε!!!ο Βο!Μι!οο

ρ!·οο!!!ο!!!Μ ο!!ε!ωΜ !·οο!ρ!οι!!ο.

ΜΜΜ !!! ρ!!!!!!!ο νεο!!! Το!·τ!!ο!!! Μ Ατ!!οτο ΜΜΜ ει!!!

εοτ!ρ!!ε !οε!!!!!!ε, ν!!!ο!!οο! Ερ!εοορο ΕΜρι!τ!!!!!ε! . . . . . .

ΔΗΜ!!! Μ Βοοο!!!!ο, Ι.!!ΜΜτ!ο ΜΜΜ Μ Εο!οε!!ι, Μ.,

Ρεοε!!ν!ο!·ο Ρο!!!ο, ο! ΙοΜοΜ !το!!·!!!!!ε Μ οτ!!!!!ο Μ!οο!·οΜ,

Μοο!ε!ω Βο!!οοοοεο Πο!!οΜοο $!!!!ο!! !!!!οΜο!!ε Μαιο!. Βο

Μ!!!ο!ο Ε!οτ!οο 5ο!!ο!! 8!ορ!!!!!!! Μ Λ!!!!ω, !ο!!!!!!!!ο ο! Τ!!ο

Μοε!ο ο!ν!!!ι!ε Α!ο!!·!ο!ε, ο! ΜΜο Μ !!ο!!!!!ο, ο! Μο!!!ε ε!!!!ε.

Μο θωοοτ!ιιε, Βοο!οεο!!ο!οο ΒοΜε!!!οο Εοο!οε!οο 5ο!!

ο!Μ!ι!ε, Μ Μο!!!!!!!ο Μο!! ΜΜΜ ΜΒΜ! !!οο !οε!!!!Μο!!!ι!Μ

ε!:τ!ρε! ο! οοΜρ!ον!, ΜΜΜ!!! ΜΒΜ ε!οι!!!ν!, ο! !!! ρι!!!!!οοΜ

!οτΜοΜ το!!ο!;!.

Ε! οδο Ν!οο!οιιε Εοι·οο!!οοε, 8οοο!!!ο ΒοΜοοοο Εοο!οε!οο

Βο!·!!!!οτ!οε, !!οο !!!ε!!·ιιΜο!!!ι!Μ, ε!οι!! !!!νοΜ !!! ρΜε!!!ο!ο

ρι!!!!!οο ο! ο.ι!!Μο!!οο !!!ε!ωΜοο!ο, Μ! ο!!!!ο!!ε ν!!! Μ!!!!!ο!!ε

ν!!! Μι!!!!!!ε, !!!! νο!·Μ ο!! ν!π!!οΜ, οι!ο!ο!!!!!!ο Αροε!ο!!οοο

$ο!!!ε οοΜρ!ον!, ο! !!! ρο!!!!οο.Μ ΜΜΜ εοτ!ρε!, ο! ε!

8!!!!Μ !!οο!.

!.ΧΧ!!!.

Λ!!ο!οείο πο!π!! !!! Ϊο!·το.ε ο !!! δο!!!!το, ο!!! οο!!.εο!!.!!ο !!!

.Μο !!!!!!!!!ο ΜΜΜ, ΜΜΜ!!! !!! οο!!ο!·ο ο οοοεορπο!·ο !!

οοε!ο!!ο !!! ΜΜΜ: .Μοτο ο οο!!!!, ο! οπο!!! !! Πο!!!

!!! οπ!ἰ!!ο!·!ι !!! οο!!εσοποτ!ο.

(!23'7 , !!- !!ρτ!!οΒ!!! Μι!!·ο!ο!·!, .4π!!ο. Ιω!. ΤοΜ. ν!. Β!εεο!·!. ΜΜΜ.

!!! ΜΜΜ ΜΜΜ !!οο!!! !οει! Π!!!!ε!!. !!οο εε! ΜΜΜ

ρ!ι!Μ ο!!!ι!ε!!!!Μ ο!ο.

!!! ΜΜΜ ΜΜΜ. Αι!!!!!!. Α!!Μ ΜΜΜ Μ!!!οε!Μο !!!!

οοο!οε!Μο !!·!Βοε!Μο εορ!!Μο, !!!!!!ο!!οΜ Μ. !οΜροτο !!ο

Μ!Μ (!!·οοο!!! Π!. Ρορο.ο, οπο!! οι!. οι!!!τ!ο!!οο!Μο !!!!! Μοοε!ο

!!ρτ!!!ε. Ρο!ο!!! οΜΜΜε Μ!!!!!οε!ο, οιιο!! ΜΜΜ!! Λ!!ο!!!ε!ο

Βοο!οο Τιι!·ν!!!!!!ο ο! θ!!!!ι!τοι!ε!ε Μ οοοεο!!ει! ο! νο!!ιο!!ι!ο

ν!!! ει!! ΜΜΜ Πι!Μ!!!! !ο!!!ο!ε (!!!!!!!το!!ε!ε ο! Το!·τ!!!!ι!!

ρωΜ!ε!! ο! ο!!!!Βον!! ε!! ο! οιιο!! !!!!!!!!!οε ει!!! ροοΜ οΜ

Μ!!Μ ΜΜΜ!!! ειιο!!!Μ, !!!!!!!!ε!το Α!ο!!!!!!!!ω Βορο!!!!!!ο ο!

!.οο!!!ο Αροε!ο!!οοο 8ο!!!ε, ωο!ρ!ο!!!! ρω !!οΜ!Μ Ρορο, ο!

Εοο!οε!ο ΒοΜο!!!!, οπο!! ε! ΜΜ!Με ΡΜ!! νο!!ο! !!!!!!ο!·ο

ο!ιε!ωΜ Μο!!!!εοιι!!!!!!!!Μ, οιιο!! ρο!!!Μ! ο!! ο!! !!!ο!ιιε Μ

οο!!!ε, ο! νοε!!!ιιο!·ο !!!ο!οο ΜΜ!!!οο Λ!!ο!οε!οο οοε!ωΜ

Μο!!!!ε Αο!!!!, ορο!! Με!! ΜΜΜ!! Λ!!ο!!!ε!!!· ο! ν!! Μ!!!

οο!!οοΜ!!! ο! !!·ο!!οο! ε!!!ο Μοτο ΜΜΜ οοε!!·!!Μ !!!ο!!!!ε

οο!!!!!!!!Μ ΜΜΜ Ροροο ρω Εοο!οε!!! ΕοΜο!!!!, ο! εεε!

ο!!!!!!ι!!!! !!!!!!!, ο!!! !!οΜΜε ΡΜ!! Μοι!!!ονοο!! !ιεε!!!!!!!τ!.

ΜΜΜ !!! ρ!!!!!!!ο νεο!!! Το!·ν!!!!!!! Μ Αι·!!οτο, ΜΜΜ ει!!!

εο!!ρ!!ε !οε!!Με,ν!!!ο!!οο! ΜΜΜ Ερ!εοορο ΕΜρΜ!οοε!. . . .

ΑΜ!!!ο Μ Βοοοο!!ο ο!ο.

Μο Πτο!;οτ!!!ε, εοοτοεο!!ο!οο ΒοΜο!!!ιο Εοο!οε!οο ο!ο.

Ε! !!οο Ν!οο!οοε Εοτο!!!!!!ι!ε ο!ο.

Ι.ΧΧ!!!.

Λ!ο.νεο!!!!ω, βορα!ο Ρο!!!ο!!·ίο, οο!!.εορ!!α ο! !·οεοο!·ο !!! Α!!!

ρ!!!·ίοε !! ο!ι.!!!:!!ο ο!! ΜΜΜ Μοτο, οσο!!! !ο Μαρ!! ο!

ο!!ε!ο!!!!ι ο !!!!Μ !!!!!!ο οο!!!! !!ο!!!οπο, ο!·ι!Μο!!!!ορ!! ο!!

Μ!! οοπεοο!!!π!ο [ΜΜΜ ο οο!!!!, σ!ιο ο!! απ!! ί!ι!!ίοο!ο

Μ! ΜΜΜ!! Ρο!!!οβοο.

(!28'!', Ν! ΜΗ!!!Μ!! Μι!!·ε!!οτ! , ΜΜΜ. Κα!. Τοπ!. ν!. Ι!!οεο!·!. !.ΧΧΙ.

!!! ΜΜΜ ΜΜΜ Με!!! !οε!! Ε!!!·!ε!!. !!οο εεε! ο!!οΜ

ρ!!!Μ ο!!:.

!ο ΜΜΜ ΜΜΜ. ΑΜο!!. Α!!!!ο ΜΜΜ! Μ!!!οε!Μο !!!!

οο!!!οε!Μο !!!!;οε!Μο εορ!!Μο, !!!!!!ο!!οΜ Μ!. !ο!!!ροτο !!ο

Μ!!!! (!!·ο8οτ!! ΙΧ Ρορ!ιο οοΜ Μ. εο!!!ο!!οο!Μο Μοοε!ε ορτ!!!ε.

Ρο!οο.! οΜΜΜε Μο!!!!οε!ο, οιιο!! Μοο!ε!οι· Α!οκο!!!!οτ !!!!

ρο!!ο!!ι!ε ο! Ι.οδο.!!!ε Αροε!ο!!ο!!ο 8ο!!!ε, οεε!οο!!ν!! ο! Μο!!

οο.ε!τι!Μ, οιιο!! ΜΜΜ Μο!!!οοο!!!!!Μ, ο!! !ο!!!!!!!!ι!Μ, οο!·

ν!!!!!!ι!Μ ο! οι!ε!ο!!!ο!!!!ι!Μ ρω Εοο!οε!!! ΜΜΜ!! ο! ΜΜΜ

Ρορο !!!·οοο!!ο, ο!!!εοι!ο εοοοοεεοτἰΜε ο!!ΜΜοο !!!!!·ε!!!!!!!!!ε,

Ερ!εοορο ΕΜρι!τ!οοε!, ο! ο!! !·οε!ε!!!!!!!!ι!Μ ΜΜΜ ο!, ο!

Μ!!! !!!!!, οι!! ΜΜΜ!!! Ρο!!!!!`οκ Μι!!!!ο.νο!!! τοε!8ι!!!!·!. Ε!

!ρει!Μ ορ!εοοροΜ ροει!!! !!! οο!·ροτο!οΜ ροεεοεε!οΜΜ !!!ο!!

Με!!! ο! ο!!εεο!! , ο!!ινοε ο!!!ε ΜΜΜ ορ!εοορο οοΜο!!ο!!!!ο.

ΜΜΜ !!! !!!ο!ο ο!!ε!!·ο, ΜΜΜ ει!!!εο!!ρ!!ε !οε!!!!!!ε, ν!

Μ!!ο!!! ΜΜΜ Τωοο!!οτ!ο Ερ!εοορο Ποε!το!!ε! . . . . . . .

ΜΜΜ!! Μ Βοοοο!!!! ο!ο.

Εοο Πτο8οτ!ι!ε, εοοτοεο!!ο!!ιο ΜΜΜ!!! Εοο!οε!!!ο 8ο!!

!!!οτ!ι!ε Μ!.

Ε! !!οο Ν!οο!οοε Εοι·ο!!!!!!ιιε, εο!!ο!!!ο ΒοΜο!!!!ο Εοο!οε!!!ο

$ο!·!!!!ο!·!ι!ε ο!ο.

ΠΟΠ!.

Α!οοεο!!!!!·ο, Ι.οοο!ο Ρο!!!!!!οίο, σωσει!!! ο Ρίο!ω Π ο!! !!!!!!

ο!! !!!! ΜΜΜ !!! !!!οσε!!!!!!·α Μ! προ!! !!! .!!·οο!·οο, σα!!!

Ε--Μέ- -
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το ΜΜΜ πιο· Μοτο ο πιοιιιο αο!!α @πιο Βοοιαπια, οπο ' απο.

. αΡρατ!ἰοιιο που αοιπίπίο ο ιιτορτίοτα ; αοσοτιι!απάοο!ί .πο!

·τοιπτο Ια /αοοΙτα οι Μπιατο ο!!ο ο!τίοτο, σα! αι οπο! ρωσ

είππί οοποίαιι!ί Μπιτ ο ι·οο!αί1ί Μ! οίπω!ιοαΙο.

(!Ε3'!, 1 πιιοποιο).

Μι! !!!ιιτιιτοτ1, Ματς. ΙταΙ.!'!'οππι. ν!. !)!ειιοττ. 1.101!.

!ιι ιιοΜιιο Βοπιιιιι Μοττι !οοπ Ε!ιτιοτ1. Ποπ: οπιτ οιτοπι

τι!ιιιιι οτο. - · .

!!!ιι€1ιιτοτ Α!οιιιιιιοοτ, ΜΜΜ Ροιιτιο Εορο!!οπιιο, Αιιοετο

!!οοο Βοάιο Ι.οδοτιιο, Μ!ιι!! οτ ι!!ιιεττι νιτο ΜΜπο Ροττο

ποιοι Ατ!ιοτοοο εο!πτοπι ιιι ΠοΜιιο. 81ιοτοοοποτο Βοιιιιιιιπι

Εοο!οπιιπι ι!ονοτοε οτ !ιιιΜ!οπι 1!!τοο οτ οοοιιοτπιο ιιιοτπιτιο οτ

1ιο!ο ιιτοροιιοιπιο ι!!!τεοτο οοιιειιοπιτ, οτ οτε τοπιπιιιοπι ππο.

πιοτοτ π-ιππιπι· ππι·πιτὶεππι οτ τονοτοπι -!ιοιι!νο!πιπι !ππιπιπιττ1τ1. Νοε

181τιιτ ο!τοπιΜιιτοο, οπο!! το πιιι!ι!ιοο οοιι11τοτ!ει οτ τοοοπτπιοεοιε,

Βοπιιιιιιιιιι Εοο!οεἱοιιι οοεο πιο1ι·οιπι οτ ΒοΜποπι τιιπιπι, οτ

τοτειιιι τοττπιιπι ιιιι!ιοοτιιο Ατ!ιοτοοο οι! τροπιπιι οροο!ο!!τοτ ροτ

1ιιιοτο, το πο ιιιιοτοπι τιιπιπι Μπι τοτπι τοττο. !ιι‹!ἰοοτιιο Ατ

!ιοτοοο οοιιοοι!!πιπιο, οτ ρτοοεοπιτι ιιο81πιτι οοιι1ιτπιπιππιιιε. Απ!

ιιιι!ιοιιιιιι !ιπι!ιιε οοπιοοεο!οιιιο οτ οοπι1ιτπιιοτιοπιιο πιοτοορτοο,

Μ!!ο οτ οοιιτιιιιι !ι1εοπτ1οο ΜΜπιο οοπεπιε οπιιιιοττιιι Εο

ο!οοιιιο Εοιιιιιιιοο πιοτοο!ιοο, οτ Π!!! το! ε1Μ!!τοτ ε! οοιιτ!

ποτιτ το !ιο!ιοτο. Απ! οιιιιιε οοιιειιιι εο!ιιτιοπιοιπ το, τιιοεπιιιο

Ιοε1τιιιιοπι 1!!1οιι !ιοτοι!οε ροτροτιιο ο!ι!!ειιετ1; !το ν1Μ!ιοοτ,

πιπιοι! πι! πι1ιοοιιο 1!!!!πι !ο8ιτ!πι1ο πΙοοοεοοτιο, πιτιιοπ1!οτει τοι·τπι

ιιιάιοπιτιιο Ατ!ιοτοειο πι! Βοπ1οιιι Αροοτο!!οπιπι τονοττοτιιτ, οιιιιιο

οοτ. Ετ ηπα! ιιοιι !ἰοοιιτ Μ! Με: !!!!!8 τοτε. ιιτοοι!ιοτπιπι τοι·

τιιιιι Ατ!ιοτοπιο ι11Μπιιιοτο, το! Μου! οιιιιιιοιιοτο, ειιιο Μπι

Μτο οτ !!οοιιτιιι Μοτο Αιιοετο!!οπο ειιοοιοΙ1. 8:ι!νο φωτ!

πιοοειο οοο!οο!ιο, οτ ο!!!ο .Με !οοιο, τιιιοπιιιο πιτοιπ1Με οοιι

ετιιιαιι!ιιο1ε, Μ !ιοιι!ο 1ιιο!οοτιιε Ατ!ιοτοο οοπι1οττο, !ιοιιοτο

τοτπιι!, πιο ιιιτ!!οοτιι Ατ!ιοτοοο 1πιτοετο ροτπιοιιοιιτι!ιπε, οτ

ΜΜιιιο οτ πιτορτιοτπτο σπιτι! τοπιιιοτο Βοιιιοπειο Εοο!οο!πιο

τοεοτιτοτιο.

Αοτιιππ 1ιι.οοιιιοτπι Βοπιτπιο Μοτ!ειο Μ Βοπιπιτοειπιτο, ειιο

οπιιιο Μ!!οοἰπιο ι!ιιοοπτοοιππο ττ!Βοο!ιπιο εορτιιιιο, ιιιι!ιοτ1οιιο κι.

τοπιροτο ΜΜΜ θι·οιποτιι ΙΧ. Ροιιππο ειπιτιο πι. ιιτ1ιιιο. πιο

ιπιττοιιτο πιιοπεο φοιτ, το ρτιιοεοπτ!πιοοιιιιιιι !ιοοιιιιτι11 Ετι

!:ιτ!τοπι! Ατο!ιιοριεοορ1, ΜΜιιι ΤτοοοΜτ!! Ατο!ι!ορ!οοορι

Αττιοτοποιο, ΜΜιι! Εοιιοτοιιτ!πι! Ειι!εοορι Τοττο!!ιοιιε!ε, Ροττ1

Εριεοορι 8ιιιιοτοο Ιιιετιιο, Ιο!ιοπιπι1ο Ερ1εοορι Πεο!!οπιε1ε,

δειτε!! Εριοοορι Βιιο!!οιιε!ε, ΜΜΜ !ο!ιοιιιι1ε Ειι1εοορι (ΙΜ

επιτο!1οιιεὶε, ΤτοοοΜτι! Εριοοορι Ποεττοιιειο, Εοπιετιππιτ!ιι! Επι!

πιοοιι1 Οτ!ιοιιοπιετο, Ο1ιοττι Επι1εοοιιι Ρ!ονοοοιιειο, Νιοο!ει!

Ρτιοι·ιο πιο Βοιιοτοοιιτο, !.πιπι!ιοττι ο!ι!ιτι1!ε πο Επι1οε!ει, Μπι

Βιοττι Βοιιοιιοοεπιο Εειιιοιιιο! Επιιο11Μιο!ιοο!!ε Ι.ιιοοιιτιο, Βο

ιιοι!ιοτι Ε!οτιο! Μ Α!οττο.

ΕΜ θτοποτιπιο, ειιοτοεπιπιοτοο Βοπιιιιιιοο Εοο!οοιιιο $οτι

πιιοτιιιο, 11ο οτο.

Ετ οποιο οπο !ιπ1οιι Ροττιιο, Βο1 οτ Βιιπιοτειο Βοιιιιιτιπιο

Εοο!οο1τιο έττοτ!πι Ιπιπ!οιπ Ατ!ιοτοοο ροτ ιιιειιιιιο απο Μπιο!εττ1

Α!οιιοιιπ!τἱ Επιτιο!!οιιι, οτ Ι.οοπτι Μάιο Αροετο!1οιιο οιοτοπι

τοττοιπι Ατ!ιοτοπιο επι Εοο!οοιο Βοιιιιιιιο τοοοροτιιιι, πο Μ

!ι!τοτ! πιοεο!τ ιιι πιοττοτιιπι, πιτοοιιοιιο ιιιεττιιιιιοιιτιιιπι !οοι

πιο! ποιοι!!! ιιιιιιι1Μιιο το!ιοτοτ!.

Ετ οπο Νιοο!οιιο Εοτοιιτ!ιιιιε 8πιιιοτπιο 1τοπιιιιιιοο Εοο!οο!πιο

δοτιιιπιτιπιε οτε.

Ααο!αοία τοοιιια α!! Πιι·ι·οο ο π!! θαΙ!πιτα, αίο!ιίαι·απαο ιππο

οαοποπτο οι τἰοοιιοτοοι·ο τι οιιιοτοπιπο αοπιππιίο :Μία (Μετα

Βοπτιαπια το! περιτο ?'αττίτοπιο, οι το! αυτια τπτοοπτο τα

ίσιοοοτίτπτα Μ! Ι.οοοτο Ροπω!οπο, τί ΜΜΜ α 1τοπιιο ρτο

ρτίο, ο οσο .Με .ιαοοο.τοοτί , το ραοοι·ο ίπ ροηιοταο ο!!ο

τω.. Πιπ”ο.ια ΜΜΜ Ι'απιππο Μοτο οι οιιατττο τω"

το ατοοιι1ο, ο τπ!ιιιουα έ! πια1το α!! τποοτο!!ιέτπτα οι άο1Ιο

τοοιιο α!!α δοάἰα Αρο.στο!ίσα, ίαάείουο στον αίο!ιπατατιτο,

ο π α! Ιοί @Π πιπποίαιπο .κοιτα !οοί11Μια αίτοοιπάοιιται.

(1Ε3'7, 3 ΜΜΜ).

Μ!! Μιιτιιτοτι, οικία. Πα!. 'Μπι. νι. !1!πιοοττ. ΜΠΕ!.

!ιι ιιοΜπιο Βοπι1ιι! Μεττ1 Ιοειι Ε!ιι·1ετι. !!οο οτι οιιοπιι- .

πι!ιιιιι οτο.

!ιι ποπιιιιο !)οπιιιιι. Απιοπι. ΑιιΜ Βοπιιιιιι Μ!!οοιιπιο Μ

οοιιτοο!ιτιο ττἱΒοεἰιιιο εορτιπιο, ιπιπ!ιοτ1οιιο πι. τοιπιπιοτο Μ

Μπι! θτοποτ!! Π!. Ρπιρτιο πιιιιιο κι. τοττἱο πιο οιποιιιιτο πιιοπεο

πιο!. Ρειτοιιτ οιιιιιι!ιιιε πιοιιι1οετο , ποστ! ΜΜΜ ΑΜ!οε!επ

Βοπιτιο Τιιττιτοτιο οτ θιιι!!πτοιιο!ε, ειροιιτο οτ !ιοπο νο!ιιιιτοτο

τοοο8πιοοοοιιο. ΜΜπι1ιιπι οτ ιιτορτιοτοτοπι ιιιπ11οπιτπο Τιιττιτπιιι!

πιο Βοιιιοπιιιιιι Εοο!οοιιιπι πιοττ1ιιοτο, ο οπο. οτ ρτο οπο ιιπ

!ι!ιοο οετ οοιι1οεειι. 8ο !ιο!ιοτο, τοιιοτο, οτ ροοειι!οτο: οιιιιιπι

1ιινοετιτ1οιιοιιι οπιι!οπι ΜΜΜ Τπιττ1τοιιο τοοοριτ ιιοττιπιπιιιιιο

Μπιο!εττι ΑΙοιπιπιοτι Επιιιο!!ιιιι1 οτ !.οποτ1 Αροοτο!ιοπιο 8οι!το;

πιτοτιτοτ οποσ! ιιτοΜεττ ιι!τιπιι!!πι οποιο ΜΜΜ οοιιοιιο 80!

νοτο οτ Μ.το οποτιποτ !!!ιτοο !ιοιιι πιτποπτι Εοο!οοιοο !!ο

ιιιιιιιοο, το! οιπε οοττο πιιιιτιο(1). Αι! Μ” εο!ιιτ1οιιοιιι οπο

ειιοεοιιο !ιοτο‹!οε !οιτ1τιιιιοο οτ ειιοοοοεοτοε πιοτροτιιο σο!!

πον!τ. Ρτπιοτοτοο ετιιτιι1τ οτ 1ιτΜτοτ οτι11ιιπινιτ, ιιτ ο! επιο

οπο !οο!τ1Με !!!!!8 ιΜτοτοτιιτ, τοτο. τοττο ιιιι!ιοοτιιε Τοπι

τ:Μ οι! Βοπιιιιιιιιιι Εοο!οετοπι, οιι1ιιιι οπο, Μοτο τονοττοτιιτ.

Ετ ειιιπι!!1τοτ οι 11!!! οιπε ειιιο πιο Μοοπτοτοιιτ, Μοτο τοττει

1ιιι!!οοτιιο 'Ι'ιιττ1τοπι πιο 8οι!οιπι Αροετο!τοοπιι π1ονο!ιτοτιιτ.

Αοτιιπι ιιι ιιιι!πιτιο το8πι Τιιττιτοιιι Μ Ατι!οτπ, οοτιππι

ειι!ιεοτιπιτ!ο τοετ!!ιοε, ν1Μ!ιοοτ ΜΜπο !ο!ιειιιιιο Ειιιοοορο !!!

επιτο!!οποι (τη . . . . ..Α!ι!ιοτο Μ Βοοοοτιο, ΜΜΜ Επιτι

!ιοττο Α1ι!ιοτο το Ειι!οο1ο, !ο!ιιιιιιιο Μιι!οτο Μ Εοιιιοτο,

Βοιιοο1οτο Ε!οτιοο Μ Α!οττο, Μιι€1εττο Βοιιοιιοοεο Εοιιοιιιοο

Βιιιιοτι Μιο!ιιιο!ιο !.πιοιιιιι, οτ :Με ιιιιι!ττε.

(1) !! οοπιοο ειιιιιιιο οι πιιιιιτττο !!!ι!ιτο π!! πιτεοπτο ο 1'πινοτο ι!ο!!ο

Ω!ι!οοἑι Βοπιιιππ οειττονπι πιο! οιοιιιοπ·το τ!! Τοττοιι 11ο Μ! ρτοοοοοπτο

ιιοοο!ο Χ!! (ναι. Μπιτ. Μπι.. πι Επι: πιει. 8πππ:οι.ο ΧΙΙ. Ν.° ΟΧ!..!!.

Με. 977).

Η) πιο ιιι πιιιοετο, πιο ΜΒ!! ιι!τι·1 ρτοοοοοπτι ‹!1ρ!οττιἱ τ!! Αιιπππ.πειι,

ιιι Μαι 3 πιοτιο , τ! , ο 14 ειρτ!!ο 1937, ο!ιο τ!ροττοπιιιιο ππο πεφτει,

φωτ!! τιιτ1τ πο!!ο το8ιπἰπι , ο ρο!πιιιο τοπιο τ!! ΑιιιιΔιιι , ε! νοΜ πιο!

εο1τοιιοττττο !'πιτο!νοεοονο οι Τοττοε , !ιοιιο!ιο ριιτο οΙιο οιιτο!ι!ιο οο

νιιτο εοττοεοτ1νοτ!!, ότι! πιοπιιοπιτο !ιι πιο! ν' 1πιτοτνοπ1νιι οοπιο τοετο

11 νοεοονο π!! Βιετιτο!ο (οπωτοππωωι ειιο ιιιι11”τοεπιποο. Ποπ ροεο!πιτπιο

τοποοτο! τπιπτοπο π!! το!ο ειπιπιοπιιο, πιο οτοο!πιπο πιοεοπι οιιοοτο πιιιο!!ει

ιποιιιιιοτπ ότι! Μοττο1 πο!!ο ειιο 8Διιιιιιιππ Με” (οοε. 155), !πιοα!ονο,

ρπιτ!οιιΜ τ!! 0ι>ιποιπιπ, οΙιο !ο ετοτ!οο Υπο τ11οο πιπιτἱνο τ!! 13οιιοιππι,

πιο ο!οττο οτοἰνοεοονο π!! Τοττοε πο! 1980, οεοο !ιι οιιοετο πιοτο!ο:

51 ααα Υπο πω. !ιπροτοοο!ιο, ιιοιι οο!ο ο οοπ·1ο, οΙιο 0ι>ιιιοιιιι !ιι

ο!οττο οτο!νοοοονο οο!!πι 8οι1ο Τιιττ1τοιιιι πιο! 1980, οοπιο 1ο μονο

!! ο!ρ!οπιιι τ!! 0τ·τοιπιι οτο!νο5οονο οι Βοποιτιι ο1τοτο Μ! Υιοο ςνοο.

πωπω Ιου. ω.), πιο ο οοττο οι!πιιι‹!!ο, οΙιο 1ο ετοοεο Οιιιιιοιιιπ απο

τιιττοντο πιτο!νοεοονο π!! Τοττοπι πο! 1937, ε!πιοοτιο πο! 9 @απο π!! απο

ποπιο οεΙ! ιπ1οτνοιιιιο σο! πιοττ!πιτοει Ποτοεο!!πι!τοπιο, πιο! εποΜττο πιτ

οτιτοεοονο Οττοιιιι, ο Μπι ει!ττ! πιτο!νοοοον! , ο νοοοονι, ο!!ο οοιιεο

πτπιιιοτιο π!! 1το ο!τιιτ! , ο Μ! ο!Μτοτο τ!! 5. 81το !ιι @οποιοι μια!.

ΜΜΜ. !!ιοτ. Μπι., 'Ι'οιιι. !. Πιατται·. ιιοιι. 1855).
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Εοο (ιι·οοοι·ισο, εοοιοοοιιοτοο Βοιιιοιιοο _Εοοιοοιοο 8οιι

ιιιοι·ισο, τιοο ιιιετι·σιιιοστσισ σο ιιιοιισοτο οτο.

Ετ ορο Νιοοτοσε Ροτοστιιισε., οοσοτιτο Βοισοιιοο Μοτο

οιοο οτο.

ι.τοινιι.

Ριοττ·ο Η οίτιστοο σι Λάτσειο ρι·οοιοττο το οοσοσιτ·ο ο! Βοοττιπτ

Ροπτοβοέ , οι ποπ οοτττροπο τοποσ του·ο !ίοοπ:α οίποο!ί

σί οοποοιιροίττοίτσ, ο το ορτιτίτσ, ο το ροροτο ο!!ο δ|ιίο.τα

Βοοποπο Πιτιοιτο οοποο οι πιάτο ο οοττο οσο-στο άρτο στο!

ριοτ·τιο σο!το [ο.στίυέτο οτί δ. Ρίοττ·ο Δροο!οτο.

(ΠΤΙ, τ2 ισο%ιο).

Ποτ τττσι·στοι·ι, Ακτη. Πα!. Τοιιι. νι. Βιοοοι·τ. ΜΟΗ.

Ισ σοιιιιιιο Βοιιιιιιι ιιοοτι·ι Ιοεσ τ]τιι·ιετι. Ποο οοτ οιιοιιι

ρισιο οτο.

Ισ σοιιιιιιο Βοιιιιιιι, οισοιι. Διιιιο Βοιιιιιιι ιιιιιιοοιιιιο στι

οοιιτοοιιιιο τι·ιροετιιιο οορτιιιιο, ιιισιοτιοιιο ιιι. τοιιιροι·ο σο

ιιιιιιι θιι·οροι·ιι ΙΧ. Ροροο οορο ιιι. σσοσοοιιιιο σιο ιιιτι·οιιτο

ισοιιοιο ιιοιι. Ροτοοτ οιιιιιιιισο ιιιοιιιιοετο, οσοσ ττΙοριετοι·

Ατοιιοιισοτ Ποροιιοιισε οτ Ι.οττοτσε Αροετοιιοοο 8οσιε ρι·οο

οοριτ σοιιιισο Ροτιο ισοιοι Ατιιοι·οοο , οσο σοοιω Μισο ισ

τοιιιοστι, οσο τοιιοτσι· σο ροτοιισο οιιιιιιιισο ιιιοιισοτιο σο

ιιιισι Ρειροο, οτ ΕοοΙοειο.ο Βοιιιοιιοο, οτ ιροισο Ι.οοιιτι, οτ

οσο σοιιιτο ισι·οιιιοιιτι ρι·οοτιτι τισοτιτοτιο Εοοιοοιοο Βοιιιοιιοο,

οσοσ σο οοτοιο σου οοιιτι·οιιοτ οιισσοιιι οοιιοοιι€σισιτοτοιιι

νοι οτιιιιιτοτοιιι οσοι οιισσο νοι οιισσο @σοοο ιιιοιισοτο οτ

Ιιοοιιτιο 5οσιο Αροετοιιοοο οροοιοιι. @σώσε ιρεο εροιιτο οοο

οοιιειτ, οτ οιιιιΒονιτ οτ ρι·οιιιιειτ οο τοοτσι·σιο. Ρι·οοτοι·οο

ρι·οοοοριτ ισοιιι Ι.οΒοτσο ρτοοσιοτο Ροτι·ο ισσιοι, στ σσοτι

οοτ οιιιιο, ιιι τοετο Βοοτι Ροτι·ι, οοιιοσιιι Εοοιοοιοο Βοιιιοιιοο

σοισιτσιιι, νισοτιοοτ ιιιιιιο οτ οοιιτσισ Ι1ιοοιιτιοο οσιοοε οοΙ

νετ Αιοιιιοριεοορο Αιιτοι·οιιοι ιιοιιτισο Βοσιοιιοο Εοοιοοιοο,

οι Νσιιτισο ΒοοΙοοιοο Βοιιιο.ιιοο ριοοοοιιο ιιοιι οοοοτ.

Αοτσισ ορσσ Βοιιοι·οοιιτσισ , οοιοισ οσιιοοι·ιρτιο τοετιιτσο,

νισοιιοοτ Τι·οοοσοι·ιο Αι·οιιιοριεοορο Αιιιοιοοιιοι, Ροτιο Βρι

οοορο $οιιοτοο Ισοτοο, Πσοιιτιιιο Εριεοορο Τοτιοιιιοιιοι,

ιοιιοιιιιο Εριοοορο Ποοιιοσει, ΝιοοΙοο Ριιοιο σο Βοιιοι·οοιιτο,

Ιττοειετι·ο Βοιιοιιοοεο Οοιιοιιιοο 8οιιοτι Μιοιιοοιιο Ι.σοοιιειο,

οτ σοιιιιιιο θισο.ιιτισο.

Ε8ο Βιοοοι·ισε, εοοι·οοοιιοτοο Βοιοοιιοο Εοοιοοιοο 8οι·ι

ιιιοιιιιο, ιιο οιιιιιιοσε ιιιτοι·ισι, οτ σο ιιιοιισοτο ΜοΒιετιι Αιο

ιιοιισι·ι (ιοροιΙο.ιιι οτ Ι.οΒοτι Αροετοιιοοο Βοσιο, οοιιρει οτο.

Ετ οδο Νιοοιοσε Ροι·οιιτισσε, εοσοτοο Βοιιιοιιοο Βοοιοοιοο

8οι·ιιιιοιισο οτο.

ι.ΧΧνιιι.

Ρίοττ°ο Η σισιτιοι: οτί ΑΝτοτ·οο, Ποιιτσο ντεοοπτι οισιιιοι: σε

θοΙΙιτρο ο σι ?'οτ·ροο, ο το ί)οιιτροοσιο Μονο σοττο (ιτ

ιιισιιιιο |οτ·ιπατο το δ'αρτίοι·ί, όπτοτυοπροπο ρου· πιοπο οοτ

ρι`οροττἰυἰ των ρηοοιττοτοτ·ί Παω το @οοττο οτί δτο·οοιοο,

θοπιι·σο ο (Μισο στ Βοοίοι·ί Βοοοίο, δἰροτιο δοΜοοοίοτέ,

θκιτροπο ντοοοπτί , ο Ι.οοιοοΝο ΡιιροιτοΙΙί, οΙἰ`αττο οι ραοο

βετ τ! οοπτο Βοπίορι το Βο!ρτ'ιοτ·ί, οπο! Με , ο τιτροτί ,

τ
ι

τ
!

τ! οοτττο θιτο!|ο στ Βοττοι·ατίοο, ο οτό ατού σοτίο /αντιτρΙΙο

θττοττοοσοσοα , το τ·οριτούτιοα στ Ρίτσα , ο ρωτά @και

σοτ οοιιταοτο , ο Μαιο οορσοστίο!ιο, ο οοσπατιέτσ σο!!α

Γοοοοπο.

( τ23'7 [τ 238, στι!. ριο.], Τ ιιονοιιιιπο ).

σο! 1ττοοοισσι , Πίσω στο απο οτ Βοοσωττοο. Τοσο. Η. Με. 57 ο οοο.

Ισ ιιοιιιιιιο Ροτιιε, οτ ιιιιιι,ι·:οτ-8ριι·ιτσο $οιιοτι, οιιιοιι.

το τστσι·ι τοιιιροι·ιο ιιιοσιοτιοιιι οι: οσιιιιοτοτιο ορροι·οοτ ιστι

ιιιτοοτσιιι. Ωσοτιτοι· Ποτσο ιιοτοι·ισε σσοιισ. Ποοιιιιι το 8τι·οιιιιιο

Ρι·οοσιο.τοι οοιιοτιτστσε ο σοιιιιιιο οοιιιιτο Βογιιοιιο σοιιιιιτο

Βσιρο.ιο ρω 88, οτ τιιιιο, οτ τιοροτιιτσο οσιο, οτ ρι·ο ωστι

τιρσο (ισοτιο σο Ποσοιοτιοο, οτ ρι·ο οιιτιιιιτσο, οτ ειιιεσΙιε

ιιοιιιιιιιιτσο, οτ ροι·οοσιε σο σοιιιο θιιοι·οι·σοοοο, οτ ρο·ο έτ

τοεττ·ίο. οοο σοιποιο Ρεπιτο Ισά. ΔΝτου·οοο , οτ ρι·ο ιιοιτιιιιισο

Με Ποοιισο τω. ιισοιισ. θιοττιτι·οσι, οτ Ποττιτιοσο οισο

ιιοροτοο, οτ θισθιιοιιιιο πιο. τισοιισοιτι θιιοιιοττι τω., οτ ρι·ο

οισιιιιισο οοι·σιιι τισοιιι1σο, οτ οιιιιοιο ροττοιιι οοι·σιιι τονωτ

τιιισο, οτ ρω Ρι·οσοιειοο σο Μοτο, οτ ρι·ο οιιιιιιιισο οτ εισ

@το τισοιιιισο, οτ οιιιιοιο οοι·σσι, οτ Ποιο.ι·σσε, οτ (Μισο

θιοτιιιοιιι οσοιισ. Βογιιοι·ιι Βοοοιι ρι·ο οο ιρειο, οτ οιιισιττσε,

οτ οιιιοστιο ιιοιιιιιιιι1σο, οτ ροι·οοιιιο σο σοιιιο (ισοιοιισιεο

πιο, οτ οτιοισ ρι·ο οισιιιιιιιο, οτ εισεσιιε οοτσιιι οιιιιοιο, οτ

ιισοτιιτσο, οτ οοιιοοιιοσιιιοιο οοτσιιι ροι·τοιιτ τοιτοιιτιοσε οτ

(ιοπτισσο θσιιιιτιιοιιι ρι·ο τω, οτ ρι·ο Βοιιοσοιιιο Βοιιοοτι,

οτ Βοττιιοιοιιιοο οισο ίσιο, οτ ρι·ο πιο οσιο πιο, οτ Ροτ

ιοιιτο οιιοιισοιιι Βοιιοοτιο, οτ ρι·ο οισιιιοσε οτ οιιιοσιιο ιιο

ισιιιιιισε, οτ ροι·οοιιιε σο σοσιο 8οιιιιισιισι οκ σττοσσο ροι·το

οινιτ., οτ ριο οιιιιιιιισο οιιιιοιο, οτ τισοτιοσε πιο σιοτοιιι

ροι·τοισ εσοιιι τοιιοιιτιοσο, οτ ρι·ο εο ιροιο, οτ ρι·ο Ποι·ιιιοιιιιο

σο Ροι·οοιι, οτ οισο τισοτιτισο, οτ οιιιιοιο οοι·σιτι σιοτοιιι

ροττοιιι τοιιοιιτιοσε, οτ ρτο οιιιιιιιιιιο, οτ οιιιοσιιο ιιοιιιιιιιτισε,

οτ ροι·οοιιιο σοιιισο Ι.οιιιιοιιοοι·σσι , οτ ρι·ο οοι·σιιι οιιιιοιο,

οτ τισοΙιιισο οοι·σιιι ροι·τοιιι τοιιοιιτιοσο, οτ ρτο Ι.οιιιιιοιτσο

οιο ()οοιιιιο, οτ οσοι οιιιιιιιτσο εσο σοιιισο, οτ ριο οιιιο οπι

ιιιιισο οοιιοσιστοι·ιοσε, οτ οοσιοσοι·οτιο οοι·σσι, υισοτίοοτ ρι·ο

δορίτοιιοίε δοοιρορπίο οουο, στο: [οοΙο [τοτ το Κορωπι οοο

σο θ.ιιιισιιιιτ, οτ ρι·ο οπιττιοαο, οτ είστρατίο |ιοριστέσσο, οι: ρω·

εοπίο οοσοοι δοοτροροίο (τι οτ ιιοσιιιιοτιιιι ρι·ο Οριτιιιιιιο σο

Βιροτιοοτο, οτ Ποοιιιιο, οτ Βογσοτιο σο $οιιοιτο, οτ ρω

οοι·σι1ι τιιιιο, οτ ρι·ο ιιοΒιιι νιι·ο $οι·οοοιιο Λιιιιτιι. οσο.

Ποριτοιι. Ποιιτροοιιιο ()οιιοοισιο Ριοοιιο οινιτοτιο οοριτοιιοο

ιιοιιιιιιο, οτ ρι·ο ιρειο οοιιτροοιιιιο τω. ρι·ο οοιιιροοιιιιο σο

8ροσο, οτ σο Μοτο, οτ σο Οι·ι›οΙΙιε, οτ οοιιιροοιιιο Ροιιτο

Μοτιο, οτ οοιιιροοιιιο σο Ροιιτο Μονο, οτ ρι·ο οοιιιροτ,ιιιιιε

σο Βοεο, οτ σο ι.οιιοιο, οτ το Ι.οοιιο Ιιιιροι·ιοτι, οτ σο

τ)οι·νο, οτ σο νιοτο, οτ σο ποσοι Βιτοιισο, οτ σο $ο.ιιοσι

ποιο, οτ Βιιιοοττιο, οτ σο Εστω, οτ σο (Πιο, οτ σο Αοσιιο,

οτ σο Βι·οιιοο., οτ σο 8ριοσιο, οτ σο Βιοιτι·οι·ο, οτ σο ί)ι·σοο

(τ) Μι οοιιτροιισιο ιισονοι σοιιο ροπτιιι·πι απο τοι·οο το οοιιιρετοιαιο

σοι ροιιιιοισοΙι, ο σοι στοι·οοιιτι ριεοσι σι ροιιιιο, οιιο οριτονοσο πο!

ροττο, ο σο! οοιετοιιο σι Οοιειιοτι, οσοι οτιιοιιιοτει, ροι·οιτο το @ασκοπα

ορο το εροοιο σι ροσιιο, σι οσι ριιι οι οοοσρονοιιο σοι ιοι·ο σοσι

τιιοι·οιο. Ο ρισ ρι·οιιοτιιιισοστο οπι το οοιιτροιεσιο σι οσοι οιττοσιιιι

ριετιιιι σιιιιοι·οιιτι ιιι Ωοοιιοι·ι , ι οσοΙι ροι· ιπιιισο σοι οοετοιιιισι σο

νοοιιο οοεοι·ο ρι·οννοσστι σι ιιοΙοετι·τι, σσοσι·οιιο, ιιιοοοιιοττο, τοημι,

ο ιοιιιοιοι, οσ ιιιοιτι·ο σι οοι·οιιο ο οοτοοττο, οιισο τι·ονοτοι ρι·οιιτι ιιι

οοεο σι τσιεοΒιιο σ!ιο σιτ'οειο σοτιο τοπιο: ο το σοιιοιιιιιιοιιοιιο σι οτι

οιτιππι Ι'τινι·ειιιιιο τοι·οο τοΙτο οοττο τοπιο σο! οοτεοττο, ο σοιιο οσο

τισ σο! ρειιιιιο, σοσ τσι τι ιιιοσοοιισο επο τ'ειττο.
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8οποττ 8ο!τοεττοπτ οτ ττο Ετυοο 8οποτο Πτ·οοττυο, οτ Πι·ποο

ττο νττο, οτ ττο Βοποτο Ροπ!ο, οτ πιο οτοπτττυο, οτ οτπου!το

ποιοτπτττοε, οτ ροι·οοπτο ευπτοεοττρτοτυπι οοτυροοπτοτυπι,

οτο.

οτ πιο υοπτ!ττ›υε ντττε θυτ,;!το!ιοο τοτο·οτοοπο οπουττοπι Απ

τττ·οο οτ Βοττ!το!οπιοο ττο Μο.οεο, οτ Ποιττοττο ιοτο·οτιτοπο τττοτο

ττο Ρο!οο, οτ ρτο οοτυπι ττττο!τ!τοε', οτ οτοτοτε ρτοτττοτοιο

ρο.ττοτο οοτ·οπι τοποπττουο, οτ πιο οοιουπτ, οτ οτοπτ!τυο, οτ

οτυου!τε οοιουπτε ττο Μο.εεο, οτο. . . .

Γ

οτ 8το!ιοτ·τυε οιιοπιτοτυ Ποο!τπτ $ο!1τοοοτοττ, οτ θο!Βοππε

υπουττοτο ΙΙοττττ!ιτ ντο. οτ'Ι.οπιττοττυο ουοπττοιο Ροτττιπο!!τ

οορττοπουε οτουτ τττοοττοτ, οτ οοπτττο!τοπτυι· ντοοοοιοττυπι

τυοτοτυτο, οτ οοτυπι ροτττο οορττοποο ποτπτπο ρι·ο.τττοττο

ντοοοουτ., οτ πιο οιυπτοπε, οτ ετπττο!το πουττπτουο, οτ ποτ

οοπτε ροντοπτ ντοοο. τοπουττουε, οτ τονοπττττυο, οτ ρτο τοτο

οοι·υπι ποτ·το, οτ οττοπι ρτο Ιττοποοο ντοοοοιπ. οοοοπτ., οτ

ρτο Πο!,οοπο ουοπττοπτ Πεο!τπτ, οτ Π8οοοτοπο!!ο, οτ Α!τοοντο

ουοπττοιο οτε. Ροποο!τττ, Ποο!τπο, οτ τΞτο!τοττο οτοε Μοτο,

οτ Βοτποπτο !πττοο, οτ Βοτττττοττο οτιιο οπο, οτ Ρτοοροπο

ουοπτ!τιτπ θτοτττ, οτ Ποοττττ·οττο ττ!το θυτ!το!ιοτ, οτ Βυπο!‹το,

οτ Ι.οτυττοι·το, οτ Βο!τττττο ουοπττοτυ Α!!τοτττ Ρτεοτο οτ Πετο

ροπο ττποπτ!του Πο!ιτττ!ιτ, οτ (τοττττι·οττο ουουττοιο !!ττο!ο·οπτ!τυτ

θυτοτονο!!τε, οτ Μοτο οτιιο, οτ !!ττο!ο·οπτ!τυο Οοεοπτρτεο, οτ

οτπε ττ!το, οτ Βογποττο ουοπττοτο θττοτοττττ Ρυ!οοπ., οτ Ετο

εονο!!ο ουοπττοτο Α!τ›ττ!το!!τ ντο., οτ ρτο τττοεττ·ίε.ο. οίκο οτο

οπτιο Πο.ττυο Πο. Ποτ. τω. οτ Τουν., οτ ρτο οτοπτ!τυο

ο!ττο, οτ ετπου!τε ‹το τ!ουιο ντοοοοπτττυιο, οτ ρτο οπουτττιτο

οτ οτπου!το οοο.τ!τυτοττ!ουε, οτ τοπτοττπιτε, οτ οουεοπουτποτε,

οτ ττττο!τουε, οτ οιοτοτο ρι·οτττοτοτυτυ ντο., οτ ουτπεουτυουο

οοτιππ, οτ πιο οπτπτ!τυο, οτ ετπου!τε τττοτο ποτττε τοπτοττττυε,

οτ οτττοτοττ!τοο τ!τοτο ροτττο, οτ ρτο οο τρετε οοτιοπ ρτ·ορττο

ποιοτπο, οτ Βοποτο!ττοτ ρτο οτοπτ!τυο, οτ οτυου!τε τιοπιτπτοπο

οτ ροτοοπτε τοτυ πο!1τ!ττοιο, υιτουι ρορυ!οττ!τυο οτνττοττο Ρτ

οοπιιιο, οτ οτιιε τ!τοτττοτυο οτνο υπιτοουπουο ο.!τοπτ!ο ετπτ

οοοτττυτοττττοε, νο! τουτοττ!ουε, οτ εοοττο, νο! οιοτοτε, οοο

οοπτοττοτοττε οιοο ντο., νο! ουτοο!τοπο ροτεοπο, νο! !οοο

ρτο ντο., νο! απο οοτυτο ροι·το, του ροττοιπ οοτυιο το

οιιοτυπτ, νο! τονοτυπτ, νο! τοποπτ, οοο τονουτ, ει!τουο _

υτοττο, νο! του οτε, νο! οοι·υτο ποτ·ττ ο!τουττ! οοοετ!τοιο, εοπ

οιοττ!τυπι, νο! τονοιποπ ττοττοτυπτ, νο! ροι·νοτοτυπτ, νο! οοτ,

οοο ροτττεττ, νο! οοο ο!τοπο οοοοετοπο ρτο τοοτο !τοτυο

τοποττο, οοο τττεοοι·τττο οτνο ττττο ροεετ ουπτ, νο! ρο.ττυπτυι·

ττοιουυιο, οοο ευοετοιο ο!τουττ! , νο! ετονοπτοπ το ροτοουτε

νο! το!οπε, οοο Μοτο οοι·υιπ, οτ οττοιο ρτο τοτο τροετ ντο.

ποτ·το, οτ οττοτο οπτπτυιο πτοτττοτοτυτο, οτ οτπου!οτυπι το

τοτε Βοτ·οπττο, οτ οττοτυ τρετ 8τοοττοε οτ Πο!,οοπυε, οτ τοιο

ποτ·τυο ρτ·οοιιτοτοτ·οε οοποτττυττ ο ίτο.!Βοπο οποποουι Ποο!τπτ,

οτ Π8οοοτοπο!!ο, οτ Α!τ›οττο Βοττποπτε ηυοποοπτ 8τοοτττ,

οτ Ποο!τυο, οτ Πτεττοττο 8οι·υτοπτεοπο Βοτττοπτ , οτ Βοι·ποτττο

!υττοο, οτ Ποτττττοττο οτυε ττ!το, οτ Ρτοοποπτ ουοπττοπτ θττοοτττ,

οτ Ποτττττοττο ττ!το ττυ!το!ιπτ, οτ Πυτοι!ττο, οτ Ι.οπτ!τοττο οοτ·

τοοπτε οιιοπτ!ουτ Α!τ›οτττ Ρτοοτο, οτ Ρτ·οοροπο ουοπτττιπτ Πο!

‹ττττττ, οτ ττοτττττοττο ουσπιτοιο!!ττοτττοποτπτ θυτυτονο!!το ντο.

ρτο εο τρετε, οτ ρτο ίττοεττ·ί οοο οτοοττττο Ποοοι.οο ντο. ΜτΙ.

(ΜτΙ. οτ Τοπ., οτ ρτο Ιοττοππο ουοπττοιπ Πυ!το!τ!τ ντο., οτ

του οπτπτ!ουε οτ οτπου!τε οοι·ιτιο οοπεοντττοιο τρεοτυοτ ροτ·

τοτπ τοττουτττοτε. οτ ρτο οτουττοτε ο!ττε. οτ ετπου!τε οοττιπτ,

οτ οιιτπεουο τρεοτυπι οοπεουουτποτε, οτ ττττο!ττοτε, οτ τουτοτε,

οτ ρτο ουιυττουο οοτιοο, οτ ουτυεοοπτουο τρεοτ·τοο ντο. οτ

οονοτο ρο.τττε οοοτττοτοττττυο, οτ τουτοττ!οοε, οτ ιττοτοιο ροττοπι

ντο. τοποιττττοτε, οτ τονοοττττυο, ετουτ οοπττποτυτ το οοοττο

ιπουττοττ τ·ο;,>·οτο ο τυο Ροοοτο ποτοττο πτ·οουτ·οτοττο ποποπο

ρτο οτε, οτ τρετ οτιτοτο 8τοοι·τυο, οτ Πο!Βοποε, οτ Βοιωτοι·

τυο πτ·οουτοτοτοε οοποτττυττ ο Ποιοττο Ιοοορο 6ο Βτοοι·πο

πιο εο, οτ οιοπτπυε ουτε ττττο!τ!οπε, οτ οοτοττοτοι·τττυο, οτ

τουτοτ·ττουε, οτ οιυτοτε τττοτοιο ροττοιο ντο. τοποπττ!ουε :το

οοιορτοτοτττουτ!υπι το οπττεοττρττο το!ττττ·τε ο!τεοπτττε ττο οτο

πττοτε ττττ!ουε, οτ οουττονοιτοττε, οτ ουοτττο, οτ τπτιοτοττττο, τριτο

τροο Ιοοορπε ρτο ροτ·το ντο. τποτοτοτπ οτ οοοοετοπο τ!τοτο

ρτο·ττε τοπτυπι ττοττοτ ουτπ οοιοοπτ Ρτετιι·υιο , οτ ιποοπτττοο

νττο ττοιοτπο ττονποττο (τοιοττο 6ο Βυ!ο!τοι·ο, οτ απο οπτ

πτττυο, οτ ετπου!τε ροτεοπτε, οτ πουττοτττοε ροττοτυ τρεοτυπτ

οοιπυπτο Ρτεοτυιο, οτ τοτυτοττοποιο 8οποτο!ουτ οτ ροοτυιο

ττο ποπ ροτουττο ευρτοεοττρττε ττοτπττιο Βογποι·το οτ θυο!τ'ο

Ποτοττττοιε, νο! οοι·ιου ρι·οουτοτοτ·τ ρτο οτε τοοτρτοπτο ροτ·

οοι·τρτυτοπι ρυ!τ!τοοιο στο ευρι·οεοττρττο ουοτε, οτ οοτιιτο νο.

!οπττο, οτ οιυπτουο ο!ττε ττο οιιτττπε τοττ ο. ποτττο οοιορτο

τοτοουτυ το !ουττο οοτοιο οονοπτοπττε εορτοπττε, ετνο εττοι·ο

τοοπτο!τ!τυο, οοτ ροοοτοττ!τυο υ!ττο. τοτπ ττοτοο

ιτοπτ!οο. οτο. .

Πτ ουο!τττοτ ουρτοοοττρτοτυιο ροτττοτυ οτ ευρω τττοτυπι

οοτ τοοτοτ, οτ οττττορ!οοτ, οτ οπεοτ·νοτ, οτ οοπτι·ο ποπ νοπτοτ,

νο! τοοτοτ, ποουο τι ευρι·ο !οοετοττε ορρο!!οτ, οοτ το ορ

ρο!!οττοποιο ττο οτε ρτοοοττοτ το ο!τουο οοτ τττοτοπτ ροποπτ

τττοττοπε, οτ !ουττο.τπυε τπτοει·ο τ·οοοτνοτο οοπτε τυπο ττοοοπι

ρι·οποοετε το πο!ττο, νο! ο.!τουο οοπιιιο ντοο, νο! ρ!υττττοε

ττοτ·ιοπ οοπτοπττοπιττ , οτ οοοουιοουο ιοοττο ποτττε ρ!οουοι·ττ

ρι·οπυυττοπτττ, οτ το εορτοεοτ·τρττε, οτ ο!ττο τοτοτρτοτοποτ,

ετ τουτου ο!τουο ττιιτττοτοε ορροτοτοτ.·Ι.οοτο ευπτ οοο οιουτο

ευρτοοοττπτο-Ρτοτε το οοο!οετο Βοοοττ Ιιιεττ ττο Ροτ·τοεοτο ρτο

εοπττττυο ττοιοτπτο ίτυο!οοι·το, οτ $τοοντο, οτ Ποι·ιοοππο τινι

τι·τττυο 6ο οτ·ιττπο ττοττυιο Ρτοτττοοτοτυτο, οτ Βιιοοτ·το Ιυιττοο

ττο 8οποτο Μοτο το Μοπτο !)οιοτπτοο τποοτποττοπτε οποσ

τοτ!!οοτιοο ιτυοοπτοεττυο τττττοοττοο οοτονο τοτττοττοπο υποο

οτποι εορτττοο τττυε πονοτο!τττο.

@ο Ροοοτυο ττοντοο ττοροι·το!τ οποτοι·. ποτοττυο ρι·οτττοτο

οιοοτο. :οοο οττ;πο Μποντ, οτ εοττρετ ρτοτττοτοτυπι οποτ

τι·οι·ιιτυ ροτοττο!ο, οτ τυουττοτο, οτ ποπο οοτ·το!οτο τυο ποδο

τιιο εοι·τρετ, οτ τττοοοντ οτο.

Ι.ΧΧ!Χ *.

Εοτττοο (Εττοο) το τττ ?'οπ·οο ο τττ (τοτττττο, ττοττο, ο @ατο

οοντοτοτο το Ιτοτίο ττοττ”ίοτρονατοτο Ροττον·ίοο Π , Μοτο

.νοττο τα Μοτο οπο ρο·οτοοτοοο, ο οποττα ττοττ”Ι:προτο, το

οροιτατο (το ρουοτί το δ. Μοτ·ία τττ δίοττο.

ΜΒΜ, Η τοοτιο).

Βο!!'Ατοτττντο ττο!!' Οεροττοτο οτ 8. Μοτ·το ττο!!ο 8οο!ο οτ 8τοπο ,

Ιτοετοττο Β, Οττττοροοοι·. στο! 1983 οι! 1988. Τοτ:υ. Ή!. 8ορρτοτο.

Η" 9048.

Ποπττοττε Ποτ οτ !τυροι·το!τ τ;τοττο τω Τυττττοπυε οτ Οτι!

!υτοπετο οτ Βοοττ !πτροτττ τοττυο Ιτο!το !οττοτυο 8οποτ·ο!τε οτ

ι!οτπτπτ Ει·ττ!οι·τοτ Βοοιιυε!τ ‹!τντ Ατττουεττ ττ!τυε ποι· ρτοεοπο
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ασιιιι!.ιιιιι ιιοιιιιιι αοεα νοιιιιιιιιε ιιιιιναι·ειε ιιιαρατιι ιισα!ιιιιια

ιαιιι ρι·αααιιιιιιιια φιαιιι Ματια φωσ σσσι Βασσιασοιιισα

Βαοιοτ ιιοαριια!ια ραιιρατιιιιι 8αιισια Ματια σα 8αιιια ασ ιιο

ε!ι·αιιι ιιιαααιι!ιαιιι ασσαριεεα! ιιοα!ια ιιιααιιι!ι.ισιιιι !ιιιιιιιιιιατ

ειιρρ!ισαιι!ι ιι! ιρειιιιι !ιοοιιιιαια 8αιισ$α Ματια αιιιι ρι·οιασ!ιοιια

ασ σαιαιιειοιια ιιιιρατιι ι·ασιραια σφααιαιιιιιι·. Νοε ισιιιιι· σιιια

σσσι Βασ!οι·ια ειιρρ!ισα!ιοιιιιιιια σα και!» ιισα!ι·α ιιαιιιΒιιιια!α

(σα) 8ι·_α!ια σ!αιιιαιιιιααιιιια ιιισ!ιιια!ι οιι τοναι·αιι!ιαιιι ρι·σσιριισ

ιιιιι Σία μαι· φιαιιι πιο” Ιιοιιοτια. ι·σεισ σιαιιιια!ια σοφισ

εσιιιιιια ιιισιαιοαιι!α σιιιιισσιιι Βασιοιαιιι α! σισιιιιιι !ιοαριιαια

Βαιισ!α Ματια σιιιιι ραι·οοιιιε ιιιισαιιι σοιιιιιιο ίαιιιιι!αιιιιιιιια

ιαιιιιιιιι α! οιιιιιιιιιια ισιιιια ιιιοιιιιιιιιια α! α!αιιιιιιιιια σιιαιιι

(σο) ιρειιιιι ιιοεριιαια ιιι ιιιαασιι!ιαιιιιιι ιιιιιια ισοο! α! ροο

εισα! σα! ιιι οιιταα ιιιαιο σσσο ροιαι·ιτ ασιριασι ειιιι ιιιιραι·ιι

ιιιο!ασιιοιια τασιριιιιιια ορασια!ι ιιιιιιιαιαι!ια!ι ιισα!ι·α ιιιαιισαιιιαα

ιιιιιιαιιαιι ιιοιιια αιισιοι·ι!αια σι·ιιιι!αι· ιιιιιιιιααιισο φια!αιιιια

ιιιιιιιια ει! φιι ιιι·αιιοιιιιιια!ιιιιι ιιοαριια!α 5αιισια Ματια σιιιιι

ιιοιιιιιια!ια ραι·οοιιια ίαιιιι!ια α! οιιιιιιιιιια ι·αιιιιε οοι·ιιιι:ι σοιι

ε!ι!ιιιια ιιιιιφια μι· ιιισσιαιιι σοιι!ι·α !ιαιισ ιιιιιιαιιι ρι·οιασ!ιο

πιο ραΒιιιαιιι οιΤαιισσια ιιισαιιιια ααα ιιιο!αειαια ιιισειιιιια!.

φιοσ φιι ρι·ααιιιιιιιααιιι ιιισιΒιιαιιοιιισιιι ιιιιραι·ιαιιιι σιι!ιιιιιιια

σα ιιοιιαιιι ιιισιιιαιιτιιιιι. Αι! ιιιιιιια ι!αιμια ιιοα!ια σοιισαα

αιοιιια ιιιαπιοιιαι1ι α! ι·οιιιιι ιιι ροα!αιιιιιι ναιιιιιιιιιιι ιιι·σιισιιε

εσιιριιιιιι ιιαι·ι α! ειαι!Ιο ιιοα!ια ιιιααιιιιιισιιιια Μειωσα οοιιι

ιιιιιιιι.τι.

ΒαΙιιιιι ιιι σινι!α!α $αιιαιιει. Αιιιιο σοιιιιιιισα ιιισαι·ιια!ιοιιια

ιιιιιιααιιιιο σιισα_ιΣααιιιιο φιασιαασαιιιιο ριιιιιο εαριιιιιοσασιιιιο

ιιιαι·ιιι αιιαι·ισσασιιιια ιιισισ!ιοιιια.

@ο Ιο!ιαιιιιαα Μαι·ιιιιι ιιο!αι·ιιιιι ιο!ιιιιι φισσ ευρω ια

σιω- σα αιιιαιι!ισο ιιι·ιιιιιααιο ιιιι·ι ιιιααιιιιισι σοιιιιιιι Παο

ασ πεδια Τιιιι·ι!.αιιι α! θαιιιιι·αιιειε ειιο αιει!ιο ιιιιιιιι!ο σι

ιιιιαα!αι· αιιιιιαι α! ιισα!ιιαι· ιιοσ σιιαιιιιιιιιιιι ασ ι!!ιισ αιι!αιι

!ισιιιιι ιιιια σσσι Ρι·αιισιασιιο Πεο!ιιιι α! Πιιιιιιια ι·ιιααι ιιο!.αι·ιια

αιιασιιιιανι α! ιιισ!ιι! ιι!ιια ιιι ιιιιο φιαιιι ιιι αΙιο νισιιιιιια

(εισ) σοιι!ιοαιι ιιιισα ασ ιιιαιοι·αιιι ιισαιιι !ιιιισ σαιισαιιι αιι

ιιιισανι α! αιιιιαστιρει ιιι αιιιιο σοιιιιιιι ιιιιιιααιιιιο σσιει.ν. ιιι

σισιιοιια εισαι σια εινα. ι:α!αιισαε ιιοιιαιιιιιιια.

!.ΧΧΧ.

ΙΙ Ροιιια/ισα Ιαιιαοαιιαα Η αφίσα α! ιια.νσουο α!α2ια σε Βασικα

(ιιι δαι·σααπα), ασσίσ @Μουσεία να στα σωσει ααπουσαί α!

Ζ`αιιιιο, παιαι·2ίσί!ί ία α'οσίια ]ποροι·:ισιιο Ισα σε αισίω

σσουασί , σααοοοασί . Μάσα α ιποιιί.ειαι·ί σα!Γ Μία, ί!

σασσουα ι!ί Ριοααιια. ασια ί! ιπασα.ιίαια ρο.νσα ι·ί!οιααι·α

Μια .ααα σσσο, σα!!α απαΙα στα Μαιο σίασασσίαιο σαι αιι

αισιι·ί αι ΕΝεο Μ ιἰί ?'απασ, α αν δ'α!!αι·α , ο ρι·ίσαιο

ιαοίσπισ α!α!ία "Μια αι:οια.νίαι2ίσαα , μα· ἰα Με εἰ !πι

ιιασα ι·ισοι2ο α!Ια αωσιααα ω.

(ΜΗ. . . 22 αιιώνα).

σα! Βα!ιιιιο, ιααωιιαα. Έσω. Ι. μια. 214.

ιιιιιοσαιιιιιια Εριασοιιιια Ε!ασιο Παειι·αιιαι.

Ε!αι ραοαιιιι αι σιιι!ιιια!ιιισιιιισι€αιιιιιιιια ιιιιααι·αιισιιιιι,

ιι! ιιιιααιισοι·σαα σιισα ριοιιιιιιοε αιιιεισιιιαα ιιι ι·αιιιιιιι!ιοιισιιι

(ι) Πα! ΙΣΠ, αιιιιο ιιι σαι ια αασια ναασονιΙα σι Ριοαα!ισ (ΡΙανασα)

στα οσσιιρα!α σα 0ιιιιιιι·ο, ι! φια!α Πειιι·α ιι·α ι !σειι εσιτοεστιιιι α ινα

σιριοιιιι σι Ρια!ι·ο ΙΙ σι Αι·ιιοι·σα, ιιι σα! 3 αρι·ι!α, σ ι ιιιααΒιο σσ!!ο

:ποιου αιιιιο (ναι. οσοι. Ν.° ι.ιινι. ΜΗΝ. ΜΟΗ ), ιιιιο α! 1996.

ιοαιοι·ιιιιι ιιιιααιισοι·σιαιιι σοιιααατιιιιιιιιι·, σιι·σα ι`ι·αιι·αα !αιιιαιι

α! σοαριασοροα ιιαα!ιοα σα!ια! ααασ σιιι·α ιιιοραιιαιοι·, α! αια

σαιιια! ασιιιαιιιιιια αιιιιναιιιιιι φιι σι .σινιιιια ιιι αααα!αισιιι α!

ιιι αιιιιιιιιι αιιαφισ απο νι!ιο ιιισισσι·ιιιι!.. Πιιιιι ιαιιιιι· να

ιιαι·αιιι!ια ιτα!αι· ιιοε!αι· αριασοριια Ριονασαιιαια αιι .οιιισια!ιιιιιε

α! ιαιιι.οιιιιαα Παιιιιι ιια.!ι α. φιοιισαιιι Ιιιιραι·αιοι·ιε α εασα

ριορι·ια, εισαι αεεαι·ι!, ιιιιααιαιιιιιται ει! αιασ!ιισ α! Μια

ασια οιιιιιιιιιιε ιιρο!ια!ιια, οοο Βαταιι!αει ευρω· ιιοσ σιτσα ιιι

ειιιιι σαιιιιαα σοιιιραεειοιιια α!Τασιιιιιι, ασ σιιρισιιιαα αισαιιι,

σα, φιοσ αιιαι!, ιιι ορρι·οιιι·ιιιιιι ροιι!ιιισα!ια οιιισιι Μπασι

σατα σοαατιιι·, σσιιαι·ιιο ισιιιασιο αιιιιναιιιτι , ιιιαιισαιιιιια ασα

ιαιιιια αισαιιι !αιιι ασ αισιιιαριασοριε α! αριασοιιια φιαιιι ασ

σ!αειιε α! ιιιοιιααιαι·ιια Βαισιιιιαα. α φιιιιιιε σιιρασιι·α νισσι·ια,

ιιι σαιιιιιιιι Μια ιαιιιιαιιαιιιιια ιιιιαι· ραιαοιιαα α! αασαιιι ιοσα

ιιιιιια !ιιαα σιασια!ιοιιια αι·ιιιιι·ιιιιιι ρι·οροι!ιοιια!ι!αι σινισαιισια,

φιοιιαφια ασ Ριονασαιιααιιι ασσιααιαιιι ι·ασιι·α ναΙσα! α! αα

σιιια ιιιοι·αιι, ιασιαε αιισιοι·ι!αια ιιοα!τα. αιιιιια ειιιΒιι!ια ρισ

νισατι, ιιοιι οιιαιαιιιιιιιια σοιια!ιτιιιιοιιιιιιια σα σιια!ιιιε σισ!ια

α!σ. εσυ οι χιαιεοιιια ασσιαειαιιιιιι α! ιιιοιιαα!αιιοιιιιιι ισοο

ιιιιιι ιι Θεσσ αροοιο!ισα ει! ιιισιιιιιιιιι φιὸσ ασ ιασαρ!ιοιιαιιι

να! ρι·ονιαισιισιιι αιισιιιιιασοιιιρα!!ι, σα! ιιιιατσισι, αιιεραιισι,

να! αιισοιιιιιιιισαι·ι ιιοιι ιιοααιιι! ρω· ιι!!αταα αροει.ο!ιοαα. ιιιαι

αιφι·αεααιιι ιασαι·ιιι! σα ιρεα ιιισιι!Θαιιιια ιιιαιιιιοιιαιιι, να!

φιαιιιια! α!ια για· φιαιιι ροαασι ιιιιρασιτι ιιιιιιιαιιιοσι ανασα

να! (Μι-ιι, σοιι!ι·ασισιοι·σα σ!σ. !)αιιιιιι Ι.ιιασιιιιι ιιι. Κα!.

ιιοναιιιιιιια.

!.ΧΧΧ!.

Ζ'ιιιφει·αιοπι Νάσαι-σο Π .αφίσα αι Ποσα-ααα , ι·αιαι·α.ιιαα

ιίοίί ααα σα” σί σοιισοα!ιαπ:α, οσα με αυαααο.ιίαα!ιο

με! καποιο ααα φπα ιιιιρατία!ί ία Πα!ία , α Ρον ια

ρι·ίαιαπία σε οσο @σο Εινιο να σι δαι·σαααα, σειρα α.

σαιιαα!ία σι Ιι”οσσα!ια Μπα σαί Βοίααιιααί και 28 αιααοίο

ιαια (α).

ςιαια,.........).

Μ! ισοο, Μ”. Οσοι. σα! Κα”. σα 5αισαιῖα, Τοιιι. Π. Ραπ!. Ν. (Σαμ 30.

Ρασαι·ισιια σοιιιιιιιιιιι Μιι!ιιιαα αα!ιιισιιι.

ΒΧ ι·α!α!ιοιια !ι!!ατατιιιιι ναετι·αι·ιιιιι φιαα α” αναιιιιι

Ηαιισιι Βασια Βαισιιιιαα, σιιασ!ι πια ιιοε!ι·ι, ιιιιραι·ιιοα!ιο

σιι!ιιιιιιι σααιιιιαα!ια, ταιιιο σ!αι·ιοι·αιιι ιιοιιιιιιιια ιισαιιι ναα!.ι·αιιι

φιαιιιο μα· αιιισαιι!ιοι·α ειαιια σοειισιιιιιιιια ιιοιι ιιιιιιιια σα

σααιιιιιιι ιιοε!.ι·οι·ιιιιι ασιιαι·αιιαισ σοσ σαρι·ιιιιι φιαιιι σα εσα

σααειιιιιιι ρι·οαρατιταια σσσι. Ηειασ ιιοιι! αιαιιιιιι σανοτιοιιια

ιιι σαι στα οσσιιραια σα Κηφισια, ασια!» ιιιι νασαι ιισιια εαι·ισ σαι

ναεισανι Ριονασαιιαι. @σσσι ιι "αιωνα σι Ριοαειια, οι σαι, ααιιια

ιιοιιιιιιατιο, ραι·ια ιια!ια ριιαεαιιια αριαιο!α ιι Ροιιταιισα ιιιιιοσαιιιο ιν,

ο ιιι ιι ειισσατιο 0ιιιιιι·ι·ο, οννατο ιιιι σι ιιιι αιισσαααστα ιιιιιιισσιαιο ,

σι σαι, σα! αασοιισσ απο, ιιαισιιιια ρι·ονιιια ι'αειαισιιια σο! "σκοπια .

σοσιιιιιαιιιο, πια ιιοιι ει σοιιοεσαι·α!ιιια ι! ιιοιιια. Ι! νσεσονο σι Βασικα

ροι, σαι α σιι·α!ια ια αρισιοια Ροιιιιιισια, ο σιια αι σισα ιισιιιιι!ισα

ιιισιιια αααι (Μαιο (Μπαστιά), ιιοιι ιιοιαιισο απιαστο Τιιοαοιιοιιιο,

ιι φιαισ ιιιι σα! 1937 στα ναοσονο ιιι ρισιιο αεαι·σιαιο σα!Ια :σε σι

Βιιιια, σοιιια αι ι·ισανα σαι ειισσα!!.ι σιριοιιιι ι.ιενιι α ΠΟΠ! σι Ρια!ι·ο

ΙΙ οι Αισιοι·αα , σαι αιισοι· σφι εο!ιοασι·ιοεα σοι1ια “πιο , στα ρι·οιια

ιιιιιιιαιιια φια!ι'α!!ι·ο ναεισονο ιππαιιαιααιο σι Ριοα;!ια, ιιιιιιιασιαιο σι

ιιιι οιισσαεαοι·α, οσα ιιαι 19.59 ιιι ιι·οναιοσα!α ιιι ααα αριαισια σι Ραμ!

Αισαεαιιστο Η ρυιιιι!ισα!α σα! Υ!!ασιιιαο πιο! Μα. ΜΜΜ 'Μαι. ιν.

μια. 487.

(α) Ρον εσιιιαι·ιιιισιιιο ιιιαααιοι·σ σαι ΜΗ οοιιισιιιιιι σα! ρι·σεαιιια

σοσιιιιιαιιιο, α ιια!ι'α!!ι·ο εαΒιισιιιο, να!. ι'αι·ιιοο!ο Μπι, τα αι Τ'οι·ι·αε,

ο αι 8απΙοαπα και Βιιτιοπαι·ιο Βιοαι·ασσο ω 5αται ι!!ιω!ι·ί σα! Έσω,

να!. Π. μια. 58 α και. '



Με!. επι:οπο πω. 364

!πι!!ε!ε επεσε ιπε!ετ !!ι!ε!!!!ιε τειιππ!! !π ευ!κ!!!!ε, ε! ιιι!!!

!!!ετεπιπι!πε !ει!ι!πιιε ι!ι!!!!ε!ε.ε επεεεεει!τε. ρ!·οπεπ!ε!, επει

!!!ετει!!!ιιιι!ε !ειπροτε. ρ!·ο!!ι!!!!δι!ι !!ι!ε!!π!!! εε!!ιρει· ει!π!

εστι!!! ειιι!ε!π1 ε! !ει!!!ε!!ι! !ι!ε!!ει ορει!! ειι!!!!!!!!οπε ρετ

ε!ε!!!!; ε!πεει!!ε!!ε !!ει!πε νεε!ι·εε εοπε!ι!!!επι ριο!πι!ε !!!!!

ι!ππι !!!π!!ε ευ !!!ιεπ!!ι!ε ε!!ε!!ε!πι!ε, ιιι!ο ρ!επε. ι!ε νο!ι!ε

νο!!ε ποε!!·Ιε ιεεροπε!εε!ε !!ι!ι!ε!ε, νοε ει! ποε!τε εετιι!!!ε.

ρι·ερ!οε εει!ιρετ ε! !!επει.ιο!οε !πι!επ!!ϊι. !!!ε!!! !ε!!ι!ι εε.ει!ε

!ρεε, ε! επει!ε !!!ε! ι!ε!ιεε! ει! πιιο πεδο!!ε πω!!! ποπ εε

ι!ιπι!, ίε!!ι!!οεε μεν!!! ε! νι!!Βει!!ει· !ιοι·ι!ι!ι!ε ν!ι!εε!ι!!·, ποε

Με!! !ρει!π! ριο !επ! ει!!! !π!π!πιο ι·ερι!!ε.π!εε, ε!!!!ι!ι!!πε!!ι

πιεπ!!ε ποε!πιε ρ!·ορ!ει·εε ππ!!ο ι!ε!!ε!!!πιι!ε, πει: !!!!!! πε!

πιοι!!ειι ειιιιεε ποε ρι·ο!!!!!ε !ι!ι!ιε!!οι€εε ε!!”εε!!, εε!! επ!!!

!!ε!!οιι! Με!!! ε!π! @Με ε!εετεπ!!ε!!ε ποε!!ειε ετεπι!ππ!

ε!!ι!πι!ε! σερ!!! !!!!οι·ιπτι εειιιι!ιπ!πι!!ει !!ι!!ι!ειποι!! ποι!!! ει!

εεερ!!!!πε, ε! ΜΒΜ ρε!ε!!!!πε σ;!ε!!!ετε.πι Μπι!!! ριορ!ετειι

!'οι!!ιιε ι!!! ι·ε!ιε!!!ι!!!ι ποε!τοι·ππι ε!!ε!ι!!π !πο!!επιι!ε, ε! ει!

$!πιπε ει! ι!πι!!ε!!!, ιιι!ειι!ο ρι·ορ!ετ πο!! ν!ι!επ!ι!ι· ερει!!ι!ε

!πεπ!ε ε!οτ!ιιε νε!ι!!!ι !”ι!ιιο!επι ιεε!ε!επ‹!! !πιι!ει!επι ε!!ει!ιπ

ρε!εεε, ει!ιιιι!πε ει!ει!ε ·!ιιι!ιιειιιει!! Β!ει!!π!π πρεπε ρο!επ!ει

εειιει!!, ε! !π ὸε!ι·!πιεπ!ε ποε !ιοε!!!! ειιι!ερ!!εε!ιιιε μοι!!!

ειιι!!!; ι!ειιο!!οπει!! ιιεε!!ειιι !!οι·!ειπι!ι· ε!!επ!ε !πεπι!επ!εε

@!!Π!Β!!!!Β ιεπεοι!ε ει!!ι!ε!!!›ε! ερεο!επι ε!ι!ἔεπ!εε, ε!ε !ποιε

εο!!!ο ε!ι·εε ποε!!·ε εετπ!!!ε !ει!ι!ε!!!!!!ετ !πε!ε!ε!!ε, πιιοι!

ερεπι ει!!! ι!ε νο!!!ε ε!ε!!!!! !!!ε!ι!ε οόεερ!!ππε εεπ!!ε.!πι!ε

πο!!!ε !π ορειε εοιππιικ!ι!!π. Νοε ε!επ!ιπ !ε!προι·!ε εεε!!!

!ε!ε ειιρ!ε!ε, ε!ε ι!!!!!πεε ι!ερι·εεε!οπ!ε ι·ε!ιε!!!ι!πι ερει!!ε !!!ε

εεπτ!ε ποε!ι!ε, ε! !!ι!ε!!ι!!!ι ποε!ι·οιππι ει!!!ε!ι!!!ε ειι€ιεεε.!!ε,

νοι:ετε ι!!εροπ!!!!πε πιιοι!. πει!ιππ ε‹›εεπ!ι!ι· ε! ειιερ!!ε !ππ!!!

ι!εε!ε!ετε, ει!!! ρο!!πε ροεπ!!εε! !πεερ!εεε ω.

ΠΟΠΗ!.

Σ'ίπιρεια!οτε εάει·ίσο Η “Με ει! Βο!ερπεεί π! «!!οι!ο αφτο

ε ο·ίεειι!ί!ε, σοιπαπάεπάο α! πιει!εείσπί ι!! σπε!!ει·ε ε! Η

.Ιιει·Ιι! ειιορ!ε!ίο Εεεε τι: ό! δικάσει!!! ε !!!ε (!!ι!!ιιτε, ε

ί διεισιοπεεί , ε !!ΐοιι!επεεί Με αι!εειιο /α!Ιο ρι·ίρίοπίετί

πεΙΙα !ια2!αρ!ία π!! Γοεειι!!α.

ι

(Με, . . -. . _

πει! !!!ι:ο, !!!ε!. θεοι. !!!ε! ι!εδαπ!6ια, 'Γεω. Ρετ!. Π!. Παρ. 80.

. ' . . π· '

.. . !!ε!ε!π

!!!ε εε!είεε!ε!!ε εει·πι!ε Πειτε!! οπιπ ι!ι!!!!ι!ε !ο!ι!!π ειπε!!!

ετει!!!!ε γερ!!!ειε, ε! ε!ενε!! !π ειιρει!!!ε !πει;πε. -ι!ε!ι!ε, !ο!ρ

!!ειι!!ε πε!!!!ιπε·νεε!ι!ε, ιιιιοι!ιππ!!ε πιι!πειε !ιδειπ!ε!ε!!ε, ω!!! .

ε!ε ειι!επιπ!!ε!εε. ε! πω!!! μπε!!! εε!ε!ιτειι!εε!,_ ει!!! π!ε!

ο!!ο ε!ε!!επε!π νεε!τειπ ει! !πεπει!ε!πι!!πε!π εοετε!ε!!ε, σει·

1ι!!ε !ετιειι, ειπε !”εο!ε!!ε, πει!!ι!!ο !!!!ρε!π -εσπ!!·!π8επ!ι!!·,

ι!ειιε ιιεε!ει· ι!ο!ρι·ε !!ι!εεε!ι!π, ε! ει!πι!!ι! νεε!τι!π! !π ι!ο!οι·ειιι

εοπιιει!ε!ι!ι, ε!ε. Δ.: .ι . . . . . .

η . η ο · ι ο ε

ιιι!ειρτερ!ε!ή, ει!!! ρεεε!! επιι!!ειε ποε!ι·εε, πο!ι!ε ριεεε!ρ!!πι!ε,

ο) !! -!!εγπει!ι!! ι·!ροτ!π πιι Μπι!!! ι!! εποε!!! !ε!!ε!·ιι πε! Τοπ!. !!

εεε!! Αππει!! @οε!εε!!ιε!!ε!, ρε8._ 415 ει!! πω!. 1949, πιπι!. Χ!!, ε πω,

ε!ιε !!ι ιπει!εε!ιπε , πεε!επιε ει! επιε !ε!!ει·ε ἀε!!'!!πρει°ε!ο!°ε Ι-'ει!ει!εο

ειΠ!ο ε!εεε!οπε!!ο, ε! !εεεενιι πε!!'ερ!ε!ο!ει·!ο Με. ι!! Ρ!ε!ι·ο !!ο!!ο

ν!επε, ε!οο ερπεεινενεε! πε!!ε Β!!ι!!ο!εεε νιι!!!εε!!!επε.

εε! πιεΒπ!!!εεπ!!εε ποε!!·ειε, εποε! !π ν!ε!ο!·!ε νο- -

ε! πιε!!ι!επιπε, ιιιιε!εππε ι!!!εε!ι!ιπ Με!!! ποε!!·ππι Πεπε!ι!πι

!!εεε!!ι $ειιι!!π!εε, ε! θε!!πι·εε, επ!!! ε!!!ε ποε!ι·!ε !!ι!ε!!!!πε

Πιε!!ιοπεπε!!!ι!ε, Μι!!!πεπε!!!ι!ε, ε! εεε!ει·!ε ε!!!ε εποε εε

ρ!ε!!ε, ν!ε!ε ριεεεεπ!!!›ι!ε, εετεει·ε τε!ε!ιε!!ε, εποε! ε! ιε

εει!!!ε, ποε !π!ει ε.!!εε ε!ι!!!ε!εε Ι.οιπ!πιιι!!ιιε πειτε!!! επ

ε!!ε!!!!πι!ε ε!π!!ει!ε!!! , ε! νει·ο ρο!επ!!εε ποε!τεε !πεπι!ε!!ε

πεε!ει!ει!!!ε ο!ιει!!!·ε, !!·!ι!πιρ!!ε!ε ε! !πππ!!ετε!!!!επι ποε!ι·!!

ε!!ετε!!ι!πι ε!!ρεε!ε.!ι!!!ε, ριοει!! ι!ι!!ι!ο εοεποεεειι!εε, πιιοι!!

ει! Με οπιπ! πιο!!! ροε!ροε!!ε νεπ!ειπι!ε, ε! ε!ν!!!!!!δ !ρειιιπ

ο!!ε!ι!ε!!!!πι!ε, πει: ι!ε !πεπ!!!ι!ε ποε!!·!ε νοε !!!!ει·ειε ρο!ε

!·ι!π!!.!επτ!εε ρι·οι!!!οιεε; εε!! ει!!!ε ίε!!π!ε ε! ορριο!ιτ!π!!!

πε!!οππ!!ι ε! νο!ι!ε !πρι·ορετε!!!!ι!ι· !π εε!ει·πι!πι.

!..ΧΧΧ!!!.

Π Ροι!!ε/!σε Ιπποοεπιο ιν Μου!! απ!!! ί! ρα!ι·οοιπίο εο!!σ!

δει!ία ΑρυεΙυΙίεα Μ Μίεεε ε ί ιποιιιε!ει·ί, Με ΙΌι·άίπε

ι!ί @ΜΜΜ ροεεεάευα έ!! διπάερπα.

(!252, 29 πονε!π!!!·ε).

π!!! Μ!!!ει·ε!!!, ε Ωοε!πι!οπ!, .4πιιιιΙ. ΟεπιιιΜ., Αρρεπι!. ε! Έσω. ν.

εο!. 47 ε εεε.

Ιπποεεπ!!ι!ε ερ!εεορι!ε εει·νι!ε εε!·νοτιιιπ !)ε! ι!!!εε!!ε !!!!!ε

. . . . ρι!οι! Πε!πε!ι!π!επε! , ε!ι!ει!πε ίι·ε.!!!!ιι!ε πω ρτεεεπ

!!!!ι!ε πω!!! ίι!!ι!!!ε ιεεπ!ειεπι ν!!επι ριο!εεε!ε !π ρε!·ρε!ι!ι!!π.

Ο!!!ε!! ποε!!! ποε ει!!!ιοπε! ε! !!ιι!!ε! επε!οι·!!εε ριο εε

ε!εε!ειιππι επι!!! ειι!εεετε, ε! εε!·πιπ ε!ι!ε!! ε! !!·επει!!!!!!ε!!

εε.!π!ιτ!!ει· ει!!ι!!!!ιπ!ε Ποιπ!πο ρ!·ον!ι!ετε. !)!!;πι!πι πε!πιιι!ε

ε! !ιοπεε!ει!! εοπνε!!!επε εεεε ι!!ιιιιοεε!!ι!ι, ι!! ει!! ει! εειιιπι

ιει;!π!ε!ι Ι)οιιι!πο ι!!εροπειι!ε εεει!πιρ!! εππιι!ε, εοε ε! ε

ρτενοιππι !ιο!!ι!πι!πι !πει!τε!!!ι!ε !ι!εεπιπι, ε! Με!!! Ρε!!!

ε!ιιι!ε εροε!ο!!εειε εει!!ε ρε!ιοε!π!ο πιππ!επιπε. !!ερ!·ορ!ετ,

ι!!!εε!! !π Βο!π!πο !!!!! νεε!ι·!ε !ι!ε!!ε ροε!ι!!ε!!ο!!!!!πε ε!ε

!!!επ!ει εππι!!!πι!ε, ε! !'ε!. !πει!ιοι!εε Ρεεο!!ε.!!ε, Βιιεεπ!! ,

Απεε!εε!!, Αι!ι!!ιπ!, Α!ε!!επι!!·!, (!!ε!πεπ!!ε, !πποεεπ!!!, ε!

Π!'θΒΟΓ!! ρ!·ει!εεεεεοι·πιπ ποε!ιοι·ι!!!ι Βοπιι!ποι·ι!πι Ρο!!!!!!ει!πι '

νεε!!ε!!ε !π!!ειεπ!εε ρι·εε!ρ!ιπιιε, ε! ριεεεπ!!ε ι!εει·ε!! ει!

ε!οι!!ε!ε εεπε!!π!!ε, πε ειι!ι!πειιι οιππ!πο ρει·εοπε ε!ε!·!εο,

!ποπεε!ιο, !ι!!εο ει!!πεεπιππι!ε οτι!!π!ε ει!! ι!!8π!!ε!!ε ριε

εεπ!Ι!!ι!ε ει!! ίι!!ι!ι!ε !ε!προι!!ιι!ε !!εεει! εοπετεεε!!οπεε !!!ιιε

ε! Με !!!ε, ιιιιε Πε!πε!!!ι!!επε!ε ετεπι! ε!ι!ε εεπο!ι!! ι!!εε!

ρ!!πεπι ε! οι·ι!!πε!π επεεερει·ιιπ!, επ! ει!π! !π ροε!ει·πιπ

ει!εεερ!πι·ε, επει!ι!ε !ιοι!!ε επ!ι !!!!ι!ε ι·εις!πι!πε εοπ!!πεπ!ι!ι,

α!! ε!ι!ε !!!!!! ι!!ει!ε ει!!!!εε!!οπε ε! ι!π!!ει!ε ι!!ν!!!ει·ε. @πε

!ν!ι!ε!!εε! Με!! ε! εοπει·εεε!!οπεε εοπεει·νεπτ!ε ι!π!!ε!!ε ει·ε!!ε

ε!π8π!!ιτ!!!πε ι!!ειι εππ! νοοε!ιι!!!ε εππο!ιιπι!ε. ε!ε. .

!ιι .!πειι!ε θει·ι!!π!ε πιοπιιε!ει!ι!!!ι $ε!ιοιπ Τιιι!ι!·ιιι·ιε π!! 5!!

ειιιιιιιι οπιπ οιππ!!ιιιε ρετ!!πεπ!!!ε ειπε; Βιι·ποτε Ει!εειι!!ι

πι Βιιιι.ιιι.ιιι; 8.ιπε!! Μιοπιπι.!ε; 5ιπε·ιι !.ιιι!!ιιι!ι!·ι·ι !π !!!ε

!ιιι!ι!; Βιιιι!!ι: Μ.ιιι!ι!; Βιπει! !ο!!!!ι!ι!ε π! Αι.ιιιειιιι; 8ιπε!·ιι

Μ.ιιι!π !!ι Ποπτιιι; διπετι !οιπιππ!ε π! Βιιιι!!! $!!ι!!εο!ι!ε πι

$ι!.νι:!ιε!ιο; Βιιιι!!! Νεο!!! π!! Τιι!!!.!.ε; δωσει Ρι:·ιιι! πι

8ει!ι!ιο; $ι!ιε!! Επι!! πι Ποιπο!ιιιι!ιο; ε! 8ι!ιοι! Ρετ!!! πι

Οι!!! εεε!εε!ειε οπιπ ε!πι!!!!ι!ε ιρει!!πεπ!!!ε εεει·πιπι!επι. ε!ε.

θ!
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118881811888 81118 111 88111 8188188 1108118881 818. 81 11118

181181 8188888118 8818111 8111. 1181811.

1118188 1· 181: 1111111

8 Ο 8 8 Ο 8.

Ρ811'118

1888

1111.

11881188 1188 11118.

Ε80 18888881188 8811181188 88818818 8818008115 88.

1· 11188 1181881888 08888818 81 ν81181188818 8818118888 88.

1181818 11818811 881 1888818 (1111111111Ι111 1118818111 8811818

111111 Ρ1.1ΓΙ11θ11. 8188818 11818888 88818818 1118888888118111 18 118

1111111. 8888818118 1881811888 111. 1888188118818 1188118188 88811

11. 1:11. 1.11. 888111188188 1818 1181111111 1888888111 8888 111.

11111110 11881188.

 

  

1111111111 11.

11 Ρ01118|106 8188888818 11' 0011|81'Μ11 111 8811118181 1111118 881

1881·818, ο 111 8111181111 1881 8111811118 111 88110110 18181'Ι'8, 01188,

8 1111111, 81111 88888118118811 11111 11118 8188181111 111 0118111111, 8

11ί Α1·88188 111 δ'181188811, 8 1106'0Π18 111 1118888881 81:11 18111

1181111111 111 8181881888 1181111 1911111111 8888111188.

(12111, 115 1888818).

1181 110811 Α1'0111111 81 118118 81 Τ8118ο, 1.18. Απ. 8118. 108.

8181188881 1181888888 8811188 8111181818 1181 11'0118Γ811111

118111 118. 811111188188888 81 1111110118 111118 8811881818 811 888

88111188 1811888811188 8811118111 81 888818118881 1188881811888111

88.01'0811.110111. 11881888 1100111818. 8111811101'11111 1881118 888888811

111 11018 1888111818, 111 188188811111881 8818811818 8881881118

1188188818 8888888818 131 18881818 81811818. 0888188181· 818

1881118 8888118 81 88888118 8118888118, 1188 118818 ΡΘ11'0 18

881118 81 1181111188 8881118 888 81 1818 8181188 888118 1111818

11181· 81 8888111888 118888818118, 881118 8888 81 88181 18188818

1 818 81811118 1188188188 181188 888888 81 18181188 18 8111818881

81 ΚΕ11'01118110 188188111188 88118118 1101118 111 88818818 1188118

8881811888 8888181188 8ο81118188188 , 81 8188118118 8811811

8811881818 0011111111Ε11118. 58188 111 8188111818 1818 8188818111818

11818888 1100113810. `

1181818 1818188818 11118 1181881188 1111111. 118118881888 88 111

8118188 88811 1111111111 88181188 1188 8881881881 1111118111 81

81181881881 811 881881188 8118118818 11881181 11888 Α18Χ1811111'1

18881818 118118 818181188 8811118811 , 111 188118 881 88 1188888

118 1181118 8888111188 81881 18 110 111111 81 11381 8181111 888118 881

1118118818, 11181 18118 1111818 11111 81118118 111818 888 1111111110

811188181111818 88888 888188118 888 1881818; 88 18888818 18

1888 1101111111 118811 88 05θ118.Υ80 8181111118 18888 8818818118.

ΡΙ'θ8θ11111)115 188111188 18118888 11881 1101181118, 11811818 1181118

888881181118 88188818 18888, 81 1888118 118 1111111118 8818118

1811188181ο 1818881881188 8111118, 1811181888 1181111118 181118, 1118

8181881188 18811.

1111111111 11.

1 88118811 8 00Ρ1111111άθί Ρ01“11 1181111 5881188111! 111181··υ1818888

111111 8188111118 111 θ88118181111 8011ψαΙ118, 110818 1111118 81111

11111 111 8111111188 8 81881118181·11 1181 8111811811 111 Ρ1.18 1188118

11111 8111111188 11111 8811111118 111 6811101111 111 0011["Μ 8 1111111811

11811'11118 111 0011001810 81188118 1111 118111 11118 8811111111, 8

88118888818 111 88111118 1111 Β11Μα1811111 1188818111 1181818 111

1111111188.

(11281 [121111, 8111. 818.], 13 888818).

1181 110811 Α18111ν1 111 011118 111 Τ01'1110, 1.18. 1111., 1188. 191 ν.

111 818181 881 8881188 881811. 1111 11111118 88111181 188118

188811 88118 8181881 8811181818 11888 1111811888 18881188 118

8111888118 118 81818888 Ρ188881881 881 818.118 88188188 8881

88881118 81888888 81 88818111818 18818118 88881111 8111181111

81881818 81818 881118 88 88118111 88188888 81 _ν888 818811

1111111 18 11181811 88818818 81818118 81881818 8888188811; 8. 88

88181818, 8881188881881, 181111818, 8881811ο1·8111 888811, 888

881818 1118118, 8888818111 188188181818, 8811881811 81· 11.111

1111111ο11ι111 1811188111 8181111188, 8888818111 11881881 8111818

8811888181·818 818881 88818818 81 81181818 8881818 8881881818

11181881 881 8888111181 8881188818 8111118118 818888. 1111881

001181118.1°11 1118118111 888 8818 81818 881881818 818 88 18818

81 818 88111881 81881881 18881881 8188181881 81 8111188118

1881 8818111 81 111811 88818818 8111111011111 81 8188818181818
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8818181888 818881 1181118818 8 881881818 8188881118 88818818
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8 1118118 8818111818 8188881118 88818818 18888 818 1888 118

18881. 1:11, 88 8118 818818 81 81811818 18818888 81 81888

18888 88881· 8181118118 1188 18 818 1881181 888ο11888 1188
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1118818181' 1111881888 118 888818 1188188118 88811 8818111
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μιιι!ε!!! εειι!ειι!!ε ιιοιι !!!!!!ε!ε μτε!!εμ!ο !ιιι!!ει! εοι!!!!ι! Βεε

εειι! μοοε!οε! !!!ε!ε!ε ε! εεεεεεο!!ε εο!!!!!ι! Μετ!!!ι! ει!

Βιι!!!!!!ετ!με μο!εε!ε!!ε !ειιι!ε μτεεε!ι!!!!!ιε θιι!!!ε!!!ιο εε νε

!:ες!ιιε εε!!ο!! εο!!!ι!!!!ε ε! Ν!εο!εο εε μοι!!! !!ε!!. !.ν. !ιι

ε!ε!!!!!!ε ει!. ε!ε επι!!! ι!!ετε!!.

. _, Ετ!!! ειι!ε!!! !ιι ε!ε!!! !εε!τι!ιι!ε!ι!ο ε!ε!!!ι!ιιι εετειιιιι με!!

εε!ιε εε ει!!! ει!!! !!!ιμ!·εεεε ν!!!εεο ιιιιεεει!! ε!!ιι!!ε ε! ε!!

σ!!!!!σε!!ρ!!!! !!εε : ιιτ!!!ε τι!!! !!!ει!ιιιι! μ!εε!ιε !ιοεε!!ε ε!ειι!ιι!ι.

!!!!!!ν! *

δεία!ιο, ο θίουαι!!!!, !!ιατε!ιεεε ε! Μαεεε, ε ειιιι!!ει: ε! θα

ε!!!!τί , ί!ι.!!!!!!!εεε σε!!! στα!! θιιε!ίε!ειο ε Βί!ια!!Ιο σα!!!

ει!είιιί, !!ε!! ε! Βιιε.!!!, ε ε! Ματ!!! Βίεεεττε.

(!Β!'!!, 28 εε!!ε!!!!!τε).

Π!!! Εεε!! Ατε!!!ν! ε! Ωο!·!ε ε! Τοτ!!ιο, Ι.!!!.Ιιιτ., με. !18.ν. Ωοε.0.

!ιι !ιο!ιι!!ιε Βο!!!!!ι! ει!ιε!ι. Θ!! οιι!ι!!!!ιιε ιι!ειι!!εε!ιι!!ι μτε

εει!!ει!ι !!ιε!τιι!!!ε!ι!!!!ιι ειιε!!ιιτ!ε !!!!!!εεο!!!!!ιι!ε Π!!!!ιν!!ιτ!ιω

!!!ετε!!!ο Μεεεε ε! !!!εει! Κε!ετ!!ε!ιιιε Με!! ε! εο!!ε!!!ιι!! !ε

ι!!!!!!!οε !ιετεεεε ειιοε θιιι!!ε!ιιιι!!!ι Βεν!ιε!ει!!!! !!!!ιιε ιιοσιι

εε!!! Βιιεε! !!!!!!πε!!!ί ει!! ί!!! ε! εο!ι!!!ιε Με!!ε !!!εεεττε πιει·

!ετε(3) ει!ε ε! εοιιε! !!ε!!!! ε! !τεε!! ε! Με!! ε!ε μι!τει!ι

εο!!ε!!ο!ιε!!ι !ττειιοεε!!!!!!ετ !ε!!!! ιι!ι!οε εε !!!!ιιι!!!ι!ε τε!ιιιε

ει!!ε ει!!! ε!ε!ιιε εο!!!!ιιι!ε (!!!!ει!!ιε ιιε! ε!!ε μετεοιιε μτο εε

μοεε!εε! ιιε! !!!ειιε εε! μοεε!εετε !!ιο!!!!!!!ι!ε ε! !!!ιι!ιο!!!!!!!ιιε

!!ε!!!!!!ιιε ε! ε!τεε!!ε τεε!!!!ιιε ε! εμεε!ε!!!ετ !!ε ο!!!!!!!!ι!ε

τεε!ο!ι!!!ι!ε ει!!! !!ε!!ε! ιιε! !ιε!!ετε ι!!ειιε εε! !ιι ε!ε!ο τε!;!ιο

!ίε!!!ιτ! ει!!! μοεε!εε! !!ε! μοεε!!!ετε μεεεε! !!ε! ε!!ε μετ

εο!!ε μτο εε. !εε!ειιε !ιεε ε!ε!ι!ε εο!!!!!!!!ε Κ!ει!! ει!!! !!ο!ιε

!!!ε!!ιοτ!ε. ε! !!ε!!!! ι!!!!ι!ι!!ε!ε ε! εο!ιε!!!ο ε!!ι!εο!!!!ι! ειιοτι!!!!

ε! τειιιιιι!!ε! ε!ε!ι!ε εο!!!!ιιιιε ΚΜ!!! ο!ι!!!! !ιιτ! ε! !ε!!!! ε!ε

!!!!ο !!ε! ε!ε!ι!!!ε !ιιι!!!ι!ε εε !!!ετ! ρεεε!!! ε! εε εε!ετο ε!

ε!ι!ε εοιτι!!!!ιε !!!ει!! !!ιετε!!!!!!ιει!! Μεεεε ε! !!!ε!εε Με!!!

Κε!!ετ! μοι!!! !ιι εοτμοτε!ειι! μοεεεεε!ο!!ε!!ι !ιι μτεε!ε!!ε οιτι

!!!!!ι!ε ε!ε!!! !ιι τει!! ειιε!!ι. Βειιε ε!ε μ!ε!!ε!ι! !!εε!ι!!ει!ι μ!!

τε!!! ε! !!!!ετε!!! ι!! μοεε!ιι! ο!ι!!ι!ε μτε!!!ε!ε εεε!μετε !!ε!

εεε!μ! Γεεει·ε ε! !!ει·ε ε! ι!ει!!!ετε ο!!!!;!ετε ε! ε!!ειιετε ε!

οι!ι!ι!ε εε!!ιι!!!ι !εεετε ιιι!εειιιιι!!!!ε ε!ε μ!ε!!ι!ετ!! ε!!!ε ο!ι!!!!

εο!!!τεε!ε!!ο!!ε !!!ε!! Κ!ε!!! !ιιετε!ι!οι!!ε !!!εεεε. Ρτοι!!!!!ε!ιε

ε!!!!!!ε ει!!!!!!!ιιε !(!ε!ι! !!!ετε!!!ο Μεεεε σπιτι!!! ει!μτεε!ειε

!ιε!!ετε τε!!! ε! !!τ!!ιε ε!ε!!ε !!!!!!!!ε!!!!!! ε! Βεν!!ε!εο ε! !!ε

τεε!!!!ιε ειι!ε ε! !!ι !ιι!!!ο εοιι!τει!ε!ι!τε !!ε!! ε!!!!!!ο !ε!ι!μοτε

τε!!οοετε ει!!! !!!!!!!!ει!ο!ιε οι!ι!ι!ιιιιι !!οιιοτ!!!ι! ει!οτιι!!ι. !!!

ειιμετ ε!ε!ι!ε εο!!ι!ιιιιε Κ!ε!ι! εο!ι!!!ε!ι!!· μοεε!εετε ε! !ει!ετε

ο!!ι!ι!ε ιιιιε ροεε!!!ε! !!ε! ε!!ε μετεο!ιε μτο εε μτεε!ε!!ε

Πι!!!!ε!!!ιο ε! !!ενιιε!εο ε! ειιο !ιο!!ι!ι!ε ε! !!ετεει!!!! ει!οι·ι!!!ι(4).

(ι) Ω!!!!!!!!!το, ε!!!!!!ιι!!!νο ε! Ω!!!!!νιι, εο!!!ε !!!ονι!!!!!!:!! (!!σε!ο

εο!!!!!!ιε!!ιε!!!ε με! νεπο εε! 8ετε! !ιε!!ε !ο!!! !!!ιει!ε !ιε!!νε) ε ε!!!!!

!!!!!!νο ε! 0!!!νει!!!!.

(9) Δυ!!!!ει!!! Μ, !!ιετ!!ο ε!ε!! !!ε!!!! εοτε!!ε ε! ει!!! !!ιεετε.

(3) Μετ!ετε , ε!!!!τεν!ει!ο!ιε ε! Μιι!επεπιε. Ι.εο!ιεε Μετ!ε 1Ηπεττε.

ο ι!! 8ει·τ!! ετε ε!!τε!!ε ω!!! !!!εετε ε! Ω!!!ε!ιο, ο ε! !ι!! ε!ε !!ιε!ετ!ιε.

(4) Ι στι!!! ε! Ω!ι!!ε!! ε! τεμ!!! Ωει!!!ετ!!ει!!! εε!!νετο!!ο !”οτεε εε

8!!!!ει!!!τ·τ!, !!ε!!ε ε! 0!!!!!.!!-:!.ι!!ο Ι !!ιετε!!εεε ε! Μεεεε ε !ιιιιι!!!:!! ε!

Ωεε!!ετ!, !ε εεε!!! Γι! μτο!!ε!!!!!!!ε!!!ε ει!ε ενε με!ετ!!ε. 8ε !!!ιεε!ε

!ιοε!τε ε!!!ιιι!!!ε!!ιιτε !`οεεε νετ!! , 0ιι!!!.!!!!!!ο Η !!!ετε!ιεεε ε! Μεεεε,

εε!!ο εε!!ε ειιεεε!!ε Βε!!!!!!!!ττ.ι , ε ε! ΡΛ!ιεε!!!!!! ε! Ατ!!οτεε, εε

τε!!!!ε !! μεετε ε! Ω!!!ε!ιο. Ε ε!μμ!!! 0ο!!!.!!!!.!!ο ΙΙ εντε!!!!ε ενι!!!!

με! !!ιοε!!ε ει!!! εε!!ε 1'ε!ι!!ε!!ε εε! 8!!!ιε! (εἰ Ατ!!οτεε ), μο!ε!ιε !!!

ςιιεε!'ε!!ο @τιε!!ο ε!ε!!!ετε, ε!!ε 1!1ετ!ε ε! Με!!! ετε ει!ε ι!!!!!ετ!ετα,

ο εοτε!!ε ε! ει!ε !!ιεετε. Με !!!!εε!!! ε !!ε!! εε! μι!!!!! !!ε!!!! εετεε

!

Αε!ι!!ιι !ιι Πεε!ε!!ο εε Πεε!ε!!!! !ιι ε!!!!ιο Βει!ε!!ι! Οιω

μετε !ιι ει!!! μτεε!ε!!ιε !!ιετε!!!ο !ιε!!!!ε!!ε! εε!!ο Βο!!ι!!!!!!ε

!!ε!!ιι!!ε!!ε ιιι. ει!. !.!ιι!. !ιιε!ε!!!!!!ε τι!. ιιοιι!! !!ε!. οε!ι!!!!!ε.

!εε!εε Μ!εεετε Α!εε!!ιι !ι!!!!εε Β!!ει!ε, ε! εοι!ι!!ιο Ατ!οεεο

Με!ε!!ο εε!ιο!ι!εο εει!ε!ε Με!!ε εε ()!ι!εο, ε! εο!ι!!!!!!ε θεοτε!ο

εε Πε!εεο!ι!ε εεμε!!ε!ιο εε!!ο!!! Με!!ε εε Πεε!ε!!ο, ε! εο

!!ι!!!ο θι!ει!!!!ιο Τ!!οε!!ν. εεμε!!ει!ο εε Ωεε!·!ι! !οεει!, ε! εο

!!ι!!!ο Οτ!ε!!εο ε'εεεοτ!!ι!, ε! (ι!ι!!!ι!!ε Βεν!ο, ε! Ο!·!ειιε!!ιο

εε! ΒειιΒιιο !εε!εε εε !ιεε τ!!ετε!!.

Ιεει!!!ι!ε Μει!ιε!!ι!ε ιιο!ε!!!!ε εεε!! !!!ιμετ!! μτεεε!ιε εε!!

μ!ι!!!ι !!!ε!τιιιιιει!!! ε! εε ει!!ε!!!!εο εεει!!!ιμ!!!!!ι εετ!μ!ο ιιιε!ιι!

εο!!!ε Νοε!!! Π!!! εετ!με! ε! ε!ε!ι!μ!!!!εει!! ιιοιι !!!ι!!ε!ε ει·

ε!!οιιε !!ε! οτεε!ο!ιε ιι!ε! !ο!!!! !!!!ετε ιιε! ε!!!ε!!ε μτομ!ε!·

ε!!τειι!ε!!ο!ιε!ι! εεε !ιι ειιο ι!!ε!!τε ε!!!ε!ε!ιε εε !!ιειιεε!ο εο

!!ι!ι!! !!ε!!ιετ!! Βι!!!ε! μο!εε!ε!!ε Ιε!ιιιε εεε!!! Γεε!ο !ιι ε!!τ!ε

!!!οτιιιιι ειι!!ε ιι!!! ειιτ!ε τε!!!!ιιτ εο!!!!ι!ιιιι!ε !ειιιιε !!.ε!:.ι.ν!!!ι.

!!ιε!ε!!ο!ιε !ιν. ε!ε !!ι!ετ!ει εεμ!ειιι!!τ!ε. Ρε!το εε Μετ!ιιο.

!ο!!ε.!!!!ε Ατεεεε ιιο!ετ!ο. Οε!;ετ!ο Βιιεεε!ι!ετε !ιο!ετ!ο οο!!!

!!ιιι!!!ε !ειιι!ε. Ν!εο!εο Ποτεο!!ε. Πιι!!!!ε!!!!!! Βιι!!ει!ε!ο εε

Με!! μτεεει!!!!!ιιε !εε!!!!!!ε ε!! !!ε!! ιιοεε!!ε. Βο!!ε!ιε!ιιι!ε εε

!!!εετεο εεετ! με!ε!!! !ιο!ετ!ιιε !!οε ει!ει!ιμ!ι!!!ι ει!!τε!!! ε!

ει!ει!ιμ!ει!! ει!! ειι!ει!!!ει! !!ιε!τι!!!ιειι!ο εετ!μ!ο ε! επε!!ιμ!ε!ο·

πιει!!! !εεο!!! Μετιιε!!! ιιο!ετ!! ε!! εκε!!!!!!ο ει!!!ιμ!ο εε ει!

!ετι!!εο εετ!μ!ο !ι!ει!ι! εο!ι!ε Νοε!!! !!!!!. ε!ε!!! !ιι ε!! !!!ε!

ε! !εε! ιι!ε!!!! εεε!!!! !!ε! ε!!!!!!!ιι!ο !ι!ε! !!!τ!ε !!!!ετε !!ε!

ε!!!ε!!ε !!!!!!ο εε!! μι!!!ε!!! εει!εε ε!!τει!!ε!!ο!!!ε ει!!!ε!ε!ι!!ε

ιιοιι !!ιι!!ε!ε εε !!!ει!εε!ο !ε!!ιε!ι ε!!!!!!!ι! !)ε!!!ιν εε Οε!ιενεο

ε!ι!!!ε!!ε !ε!ιιιε μο!εε!ε!!ε μτεεει!!!!!ι!ε !εε!!!!ιιε Ιο!ιε!ι!ιε Βο

ιι!!ιοι!!!!ι!ε ε! !.ονε!ο Πε!ιιο εε!ιεε!!ετ!!ε εο!!ιιι!ιι!!!ε Ιειιι!ε

ε! Ιεεο!!ο εε Α!!!ετ!!! !!!!!ετ!ο ιι!. εεε. μτ!ι!!ο. !!!ε!ε!!!!!ιε !!!!.

ει!! !!!. !ο!!!!

!.ΧΧΧ!!!!.

Η Ροιι!εεεε Αίε.!ε!!!ιετο Ι ν. .ιετίεε ε! ε!ει·ο ε! δατεεεπα, ε ε!

δοτείσα, πο!ιβεαπεοο!! ε! εεε! !ίε.ε!!!ιαΙο Γατείεε.!εουο ε!

δεο!!!!τί Ι.εο!ι!ο !!ε!!!! δεεί!ι Αμο.!!!!!ιεα !!ε!!!! ει!!! ίεο!ε.

( 12%, Η εεοε!ο ).

Με! Βεν!!ε!!!!, .4ιιιιιιΙ. Εεε!ε.!. Τοπ!. Η μεε. 526 εε ιπιτι. 1965.

Π." ΧΜΠ.

Π! !μεεε ρε!!ε!! ει! !ι!εε!ε !ιι !!ε!, ε! Εεε!εε!εε εε!!!

!!οι!ε μτο!!ε!ε!ι!, !!!!ο εμεε!ε!!!!ε με! $εεε!!ι Αμοε!ο!!εε!!ι

νε!!ι! !!ιε!τε!!ι εε ν!ε!!ε!!!!!!!ε ο!!!ε!ο εε!ιεετ!!ι! εο!!Γονε!!,

εεεε νε!ιετε!!!!ε!!ι !τε!τει!! !!οε!τιι!ιι Ι.. (ε) Ατε!!!εμ!εεομι!!!!

Πε!ετ!!ειιιι!!ι, ν!τι!ι!ι ιι!!!!ι!ε εε!ε!ι!!ε μτεε!!!!ι!!ιι, ειστε!!! !!ε

!ιεε!ε!ε εεεοτιιιι!, ε! εο!ιε!!!! ι!ιε!ι!τ!!ε!ε μτεεε!ετιιιι!, εε

!ε!οτ!ε, ο!ι!! !!ο!! ε εποε!!! ε!!!!εε!ει!ιε ε!ι!ετ!!!! , !ιε μι!!! εεεετ!!! ει!!

ει!!! εοει!!!ιε!!!! ε!οτ!ε! ε!!ε !”ι!το!!ο !!!!οτε ε!εεομετ!!, ε ο!ι!! εε!!ο ε!

!ε!! εε! 'Γεω !!ε! Βί.!!!!!ιατίο !!!!!οτ!ιβε!! ει!! Με!!! !!!!ιε!τί , Με!. !,

μη. 194 , 195, 218, 914 , ε !'ο!. Η , μη. 149 ει!!! ε μη. 159. Ρο

!τε!!!!ε ει!ε!!ε!ο ε!!!ιε!ι!ε!!ι!τε!·ε!, ε!ε!! Βημα!! !”οεεε , !!ο!! 8!!! !!ε!!!! ,

τι!!! μτοεε!!!!ο εο!!ε!ιιιι!ο ε! 0ιιε!.ι!!!!!!! Π, μ. ε. ε! !ιι! ειιε!!!!!, !!ε!!!!

ε!!!ε ε! εοτε!!ε εε! ει!εεε!!ο Ρ.ι!!!εο!ει! ε! Ατ!!οτεε, ε ε!!ε, !!ιοτ!ο

0ι!!!!.ι!!ι.ι!!ο ΙΙ εε!!ιε μτο!ε, Θ!! ε!ε ε!!εεοει!!!! τι!!! !!ιετε!ιεεε!ο ε! Μεεεε,

ε !!ε! ε!ι!ε!εε!ο ε! Ωεε!!ετ!. Ι!!με!!ει!ιο μετ!!, ο!ι!! !ιι !!!επο ε !ετι!ε

οεει!τ!!ε ε! !ε!!!μ!, ε !ιε!!ε !ο1ε!ε εε!!ε!ειιιε ε! ε!!ει!!!!ε!!!! ε!!!ετο!!! ,

ε!ιε τ!εε!!!ε!!!ιο !!ι!εε!!! με!!οε!! ε! ειιεεεεε!ο!!ε ε!!ιεε!!εε, !ιι!!!ε μι!!!

ε!Τετιιιετε! ε! μοε!!!νο.

(ε) 1.!ιο!!!!!!!ο; !ο ε!εεεο, ε!ιε νεεεε! εο!!οεετ!!!ο τι!!! ι!!Ρ!ω!!! ε!

!!ε!!!! !! ε!ιιε!ε!! ε! Λτ!!!!τεε !!! ε!ι!ε 3 εμτ!!ε , ε 1 !!!εεε!!! 1937,

ε!!ντε τ!μο!·!ε!! ε! Ν.! Μ!!! ΜΗΝ. ε !.!!!!ν. μη. 351. 352. 356.

Π!
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ι!!!!!οε οοει!οι!!, ο!!!ιοοοο! ροο!ε οοοο!οιο, οοιι!!!!!εεο !!!!!!

ρ!οιιοο !.οδο!!οι!!ε ο!!!ο!ο, ο! ονο!!ο!,·ο! ι!οε!το!!!, ε!!εε!ρο!,

ο! οο!!!!!οο!, ο! ρ!ο!!!ο! , ε!οο! !!!!!ο!!! οιρο!!!το, !!ο!!!!!!οε

!!οο!!!!οι!!!οιο, ο!ο.

!!ο!. Αοοδο!οο 2 !!!οε οοε. οι!ιιο ι.

ΠΟΠΗ!!! *.

!)|ιίο!ιο, !!!απ:|ιο.!ο ά! Μι.!!α, ο οίοάίω ο!! δοο!ίοι·ί, ροτ παω

ά`ΙἰάοὐταοιΙἰοο (2οο!·σοΙο, ο α!! !!Ια!!οο Βατ!!οτί, .πιώ ώμο!

ο ρτοοατο!οτί, .!!!··ίοοο αΙΖοο!!!α ο/[ο!!.!!υα ο ά!)"επε!υο σο!

σοοιιι!ιο ό! θο!ιουα, ταρρτοοοπ!ο£ο α!!! ει!!! ροάο.!!!! Π!έρρο

ω!!! !!!!!! οί!2αι!!!ιο !!!ί!οπο.!ο, ο οοσοτάοοάο, ο τίσουοπάο

ω!!! ι!!·ί!!!, ρτίο!!οοί, ο ρω!! , ο! ο!!!!!ομι [το Ισ Μ!!!

απο ο! !!ιο!!οι·ο έ!! σκοπο οι!! θοοοοο!! ό! στιεΙυΙΖο ά! θα

ο!ία!! (εο!υο ο Μ! !! !!!·ί!!ο ο!! ουσ!!! σκακι, ο τ!! ο!!!!·οτυί

ο ππ!!π!! !!!!οτοο!ο!!!ε σο!! !!ι ει!!! ίο!!ι!ο!!ο), ο ο!! [οτ οωοτο·ο

οί Ρώσο!.

(!256, 20 ορτ!!ο).

Η!!! !!π!! Αι·ο!!!ν! τ!! @πιο οι Τοτ!!!ο, ω. Απ., με. 108.

.

!!ι ι!οι!!!οο οπο!!! ο! !ο!!!!!!!!οο !ι·!!ι!!ο!!ε ο!!!ο!!. Α!! !!ο

!!οι·ο!!! !!ο! ο! ο!οτ!οεο ν!ι·ο!!!!ε Μι!τ!ο ο! ο!!ιο!ο!!! Βοιιο!ο

το!!! εοοτοο! ο! οοι!!ι!!οο!ε Ιοοοο εοοο!! ι!οιπ!ο! (!!!!ο!ιο

!!!οε!ι·!ε !!ιοτο!!!οιι!ε !!!!!εεο ο! Βο! οπο!!! !ο!!!ο!ε Πο!οτ!!οο!

ο! ο!!!ο!οο! !!!!ο!!ο!!! εοοτοο!. το!!ε οοοίοι!οτο!!ο Μ!!! οοο!!!

!ο.!οεοοο οοοοοο!!οοοε !οο!ο ω!!! ο! !!το!ο!ο ροτροτοο (Μοτο

ι!οι!!!οο οο!!!οτο Μ!!! !!οι!!!οοι!! Ρ!!!!!ρο!!! !!ο !!! Τοττο !!ο

!!οτ!!!!!!οι!! ο!οοι!! Μο!!!ο!ε!!!! ο! !ιοι!ο !!ιοδο!!!οο!!! ροτοετο!οο!

ο!ιοο!!οι!!!εε!!!!ο οτΙ!!ε ο! ρο!τ!ο Ιοοοο!ιε!ε !!οοτοτο ο! οοο!οτ!

οι!!! ο!. !!οοορ!οο!!ο οο!!ε!!!! Ιοι!ι!ο !!!οτο εο!!!ο οοοοι·οοο!!

ροτ οοο!ρ!!!ιο!ο ο! οοτι!ο ο! οοοο!!ι ρτοοοο!ε. ο!. !ι!εοροτ !!ο

!!!!ιιο!!! ει!!! ροτ οοοι!!!!!!ο! οοο!ροΒιιο!!ι ο!οο!οι·οιο ο!! !!ι·οο!!!

!ο!!!!! !οτ!!!!!!!ι ο!!ρ!!ο!! Ιοοοο ι!οι!!!οο ο! ο!οο οο!!ι!!ιοι!!ε

!!!ι!οο ο!! οι!!! ροτ!!! ο! !!οο!!οο!!ι !!!!ο!!τοο!!!!ιοι!! !!ο (_)οοτοο!ο

τροποι!!! !!ο!!! ι!οιπ!ο! !!!!ο!!τοο!!!ο! !!!οοο Μο!!!οοι!! Βοτ

!!οτ!ο!!! οοοο!!οο! θο!!!ο!!!!! Ιιοι!0!08 ο! ρτοοοτο!οτοε εορτο

εοτ!ρ!! ι!οι!!!ο! Π!!!οο! !!!οε!τ!ε ι!ιοτο!!!ο!!!ε Μοοεο ο! Β!!!

Βτο!!ο !ο!!!ο!ει Πο!οτ!ιο!!! !ιοο!!!ιο !ρε!οε !!ιοτο!!!οι!!ε ο! !οι!!ο!ε

ο!! !!!!οτο. !!ο !!!!!!!!!!!!!ε ο! ρτοοοτο!!οι!!!!οε οοοτο!!! οοοεο!!

ροτ ρο!!!!οο !!ιο1το!!!ο!!!!! εοι·!ρ!ο !!!!ι!!ο Ι.οροτο!!! Βοοοογ !!!!!!ο

ι·!ο!!ε οο!!! !!ο!οτ!! οοο!·οο! οοο!!! ίοο!ο!!! Μ!! οοττοοΙο εοοο

!ι!οο.τοο!!οι!!ε !)οο!!!!! ο. α!. ει!. !οι!!ο!!οι!ο !!!ιιι. !! !!ο!. Γο

!!ιτο!!τ!!. Α!!ο!! ιιοι·ο ίοο!οι!! Μ!! οο!!οι!! !!!!!!οε!!!ιο οο!οοο

!!!οε !ο!!τοο!!!. !!!ο!οε οο!!ιοοο οο!!!!οοε ρο!οο!οε Ιοι!οο ιιο

!!!!οο ο! ο!οο οοι!!ιοοιι!ε !!!!!οο ο!. οτο !ρεο οοι!!!!!οι!! !!οοτο!ο

ο! οοο!οτ!!!!!ο εορτο!!!ο!! οοοε!!!! ο! οο!! ροτ οοο!!!!!!!ο! οο!!!

ροΒοο!!! οοι!οοοο!οτο!!! ο! οοοετοεο!οτοιο ο! ρτο!!!ο!ο!!! οο!

ρτοο!!ε!! ο! οοι!οοο!! εορτοεοτ!ρ!!ε οοιιο!!ε ο! ρτοοοτο!οτ!!!οει

ι!οι!!!!!! ι!ιοτο!!!οο!ε ο! !οι!!ο!ε τοο!ρ!οο!!!!οε ι!ο!ο!οο !ρο!οει ο!

ρτο !ρεο. οοιοο !!οο!!!!!!!οε εο!ε οοο!! οο!!!!!!οοο !!!οοο

!ρεοιι! !!οοι!οοιο !οοτο!!!οι!οο! !τοο!ο!!!! ο! !!ο!!ο!!!! ο! ο!οοιιι

!οοοο ο! οοο!! ροτ οι!!οο!!ο!οιτοε οο! οτοο!!ι!ο!οτ οοο ο!ιοο

!!ο! οορ!!ο!οι!! οοο!! !ροο !!ο!!!!ιιοε ι!ιοτο!!!ο τοο!ρ!ο!οτ ροτ

ρο!οεο!!ο!!! οο!!! ρτο!!!!!ιο οο!!!οτ! !!! ο!οο!!! ο!ο!!ει!!ε !!!οοο

ο!οο! !!ο!!! ο!!! ο!οοε ο! !!!!!!!!!!!οι·οε !οοοο οο!! ο!!ε!οι!!ο

ο!!οιιο οο!!!!!!!ο !οο!ο οο! !οο!οι!!!ο ο! οοο!! !!οι!οι·!!!οο ο!

ιι!!.ο!!ε !!οιιιο !!ο! ροεε!! ε!οο! ιοοει!! ο! !ιοιιοτο!!!!οο ο!!ιοει

Ιοι!οο. !!ο!!! οοο!! οο!!!!!!οοο ο! !ιο!!!!οοε !!!ι!οο εο!οο!!οο!

ο! !!ο!ο!!!!οο! οο!!!! πιο!! !!!ο!οι!! !!!οτο!!!οι!ο!!! ο! Μοτο!!!

οοο!!! ο! !!οι!!!οοε εοοο !!ο!· !!π!!!! ο! ροτ ιο!·ι·οι!! ε!οο !τοο!!ο

οοο!το ο!!ιοο!!! ροτεο!ιο!!! ο! !οοο!!! οοο!!! οι!! οοο!!! !!!!!

οοτοι!! ο! Βοοττοιο ο! εροο!ο!!!οτ οοο!.το οοι!!ι!!οοο !!!!!!

το!!! ο! Ρ!εοοοε ε.!οο! οοι!!!!ιοι!ο Ιοοοο !οοοτο! τ!!! ε!!ο οτο

!!!!ο !`οο!ο. !!ο!!! οοο!! ροτ οο!!!!!!οι!ο Ιοο!ιο οο! !!!!ο!!οο!

!!!!!οοιι!ιοο! !!ο!! !!!!οοο!οτ Μοτο!!! !!ο !!οοοτ!!!ο!! !!!ο!! ο!!!

ο!!!οι!!ο ο! !!ο! οοο!το. !!ο!! !”οοοτο οο!!ο! οο!!!!!!ο!ιο !!!!!οο

οο!ο!ιτ!οτ !!!!!ο !!!ο!ο!!! !!!!!το!!!ο!!οι!! οο!!!! οι!!! ο! ε!οο !τοο!!ο

ε!οο! Μοτο! οο!!!ο!οι!ο Ποιο!! !!ο εοο Μοτο. Με!! οοο!!

!>ο!εε!!!εε σε!. ι!εο!ο!!εε οι!! ιιιι!!ει!!ο!! τι!!! !ι!!!ι>οι!! τιιο

εοοο!!! !!!!ο!! οι! σ.ιε!!!υιο Ποιοι!! !οτο!!οι!! οιιι!οο!!ιο ε!!!

οοιτο οοε!;οι!!το ο! !!ο!”οο!!οτο τ!!ο!ο!!! !!!οτο!!!οι!οι!! ο! !!ο

!!οτοε εοοο ο! !ο!!!!!!!!!!! οοο!!! οι !οτο. οο!! ο! !!οι!!!ι!οε εοοο

ε!οο! ροτεο!ιο!!! ίο!!!!!!!!ιο !οτο ο! !ιοι!οτοε ο!!!!ε ο!ο!!!!!.!ε

!!!!!ι!ο. !!ο!!! οο!!!!οο!!ο !!!οοο ο! Ιοοοοοεοε εε!!οο!!οο! οο

ε!ο!!!οι!! ο! !!ο!οι!!!οι!! !!οιο!!!οε σο!! !!!οτο!!!οο!ε το!!! !!!

Μ!!! οοο!!! !!! ιιιο!! ο!!!οοι!!οοο οοε !οοο!ιοτ!ο! !οοοο!!!!ι

Ιοοοο!!εοε ο! !ρεοε !τοο!ο!!!! οο!!!οοο !!!!!οο !!!!!! !!! Ποιο!!

οοο!!! ο!ι!το !!ο!!! Ιοοοο!!εοε ο! !ρεοε !!!!!!ο!!!! !!!!οτοε ο! !!!!

!!!οοοε !ο Ιο.οοο ο! !!!!!τ!ο!ο οοοο!οιο ο!! οοτοιο ρτορτ!οο!

ροοοο!!!ι!! ροι·!!οο!. ε!οο! ο!ο!ε !οοοο ο! !!ο!! Γοο!ο! οοι!!οι!ο

Ιοι!οο ο!!! !!οοο!ι!ο! οοο!!!!!!οο ροεε!ο! !το!ιοτο !!ο Μου!! ο!!

οοο οτο!!! ο!! ι!οοοεεοτ!ο ο!!! οοτοο! οοο. Ι!ε!! οοο!! σο·

οοο!! ι>ιο!ιε!οι! οοο!! οιιιι!εε ι>ει!εο!!ε οι!!! ε!ιι>ει.!.ει!ε!!!!!ι!

ε!!ο! ε.ιε!ιιοιιι Ποιοι!! ε! ι!!! οι!! !ιοι.οιιιιιι!! ιοι!!! ε!!ιιιε

εοοο!! νοουιι!!!ι! ει!!! !!!!!! ε! που!!! οι ι>!!ι!εο!ιιε ε!

οπο! ιι!! ποοο!! ιιι.!ε εο!ε οο!!! ι!οι>ιιοιιιιει!!ο εοοο!!! !!π!!.

!!ο!!! οοο!! οοιοο!ιο !οοοο ροτο!!!!ο! ροο!!!οο ε!!ο!οιο !!ο

!!!!!!οι!! !!ιοι·ο!!!οοοι!! !!!!!!οτο Ιοοοτο ο! ροεε!!!οτο ο! 8οο!!οτο

!!!!οτο ο!! οοο!!! οο!οο!ο!ο!!! οι!!!ιοε !οττοει οο!!!! !!οιιιο !!ο

!!ι!ιιο οοιιο!το! οοο!το !ο!!!!!οοε εοοο ο! !ο!ο!!οοε οο!!ιοο!ε

Ιοι!οο. Ποιο οοο!! οοι!!οι!ο Ιοοοο !οο!ο! οοο!! !!!ο!ο !!!!!!

ο!!!οι!! ο! !!οι!!!ι!!!!οε οο!!! οοοι!οο!οτ !ο !!!οο!! ι!οι!!!!ο ρτο

οοι·ο!!! !!!!!!!!ο!!οο!!!οε Μ!!! !!!οτοε ο!ο!!!!!!ε Ιοοοο ρι·ο!!ο

οο!!!ρο!ο!!!! !!ο !!!!! ι!ο!!!!!!οε οοο οοο!!! οο!!οοι. !!!!!! οοο!!

σοιοοΝε Με!!! !οοιε!οι! οοο!! !!ιο!οε !!ο!ιιιιοε ιιιοι!οι!ιο τι!

ιιε.!! ιιι ι:.ιε!!ιο Ποιο!!! !!οιιιο!! Με !ι.ι!ι!ιιοιιιιι Μεσοι 0ο

!!!ιιο!ιι!. ε! οοο!! !.ιεει!! ει ιιι!ι!!!!ε ιιι ωε!!ιοιιι ε! ε!!ιιι!:

οι!!! ΡΑιι!!!.ιΔ ει!! οοι!νει!ιει!!! οιε!!! σου!! !ΔΝοε. !!οτε!! ιι!οο

ρτο!!!ο!! !!ο!!!!!!! !!ε!ο!!τοο!!!!!οε ο! Μο!!!οοε οοιιο!! ο! οτο

οοτο!οτοε ε!!ο!! !!ο!!!!ο! ι!!οτο!ι!οο!ε οο!!!!!ιο ο! !!!οο !ρε!οε

ο! οτο !ρεο ρι·οιο!εοτοι!! ο! οοι!οοιιοι·οο! ι!!ο!ο !!οο!!οο Ρ!!!

!!ρο ‹!ο !!! Τοττο ρο!οε!!!!! !!!οοο τοο!ρ!οι!!! !!οι!!!οο ο! ο!οο

οοο!οο!ε!οι!οο οοο!! !!ο!!!!ιιοε Ε!ι!!!!ιοε !!!οε!!·!ε !!ιοτο!!!ο Μοοεο

ο! !!ο! οι·ο!!ει Μάο!! Πο!οτ!!ο!!οε ο!!!ο!ο!ο!· Μο!! !!!οοο ο! !ο

!·ε!!!!! ο!ο!!οο!!οο!!! ο! οο!!!ροο!ιο!!ι ο!ο!!ο!!ε Ιοοοο !π!!ο!! !ιοοο

τοι!! οοι!!!!ο!ε Ιοοοο. Ε! !!οι!!!οοε ε!!ο!! ι!!οτο!!!οο!ε !οτο!!ο!!!

!!οοοτο!!ι οο!!!!!ο!ε !ο.!!!!ο οι! τοοο!ε!!!οι!οιο οο!!!οι!!ε !!!!!οο.

Μ!!! οοο!! ι!ιο!!18 ι!οιιιιι!!ιε ιιιιιι>.οι!ιο ποοο! Ω0Ιι!ΗΜ Μου!!

ε! !ιοο!ιιε οο!!οι!ιε !.ιιιιιε ε!!ο !!>εο !!οιιιο!!! ιι!! ι>ι!οι>ιιιιιιιι

οι τε!ιι>ι!!!!!ιο ιι.ιι!εοι!ι!!ι ε! !ει!!!ει!!!!ι ωε!ι!!!ι ε! τοι!!ι.ιε

ο.!ε!ιιι Ποιοι!! οοο!! Ατι>ει.ι..!!οιι οοε!ι!υι! (η οι!!! ι!οιπ!ο!!!!

(1) Έ! ο!!ο!!!ο !! οοε!ο!!ο ο! Οιισ8το, ο!!ο ! Ρ!εο!!! ονοο!!ο ο!!!!!οο!ο

!!! Ποο!!οτ! , ο οι!! οοο!!! !!!!ρο!ιονο!!ο !!! !οτο νο!ο!!!!! ο Βει!!!!!!!!·τω

$!ΒΠΟ!'Β !!ο! τοε!!ο Ποε!!οτ!!ο!!ο, !!! οοο!!! !!οτε!!! !!ο !!οτε!! οπο!!! οοο

το!ο ο Μη!!! 0οοτ!ο ΙΙΙ οο!!!! !ο!!οτο σο!! τ!ροτ!ο!!!!!!ο ρ!!! εορτ!ι (πο.

οοο!. Ποτ!. Ν.° ΧΧΧν. μοι!. 399). 8οτ!ι!!τ!! οοο !'οο!οτ!!!! Ρο!!!.!!!ο!ο τ!ο

5ο!εεο ο !!ι! ι·οε!!ω!!·ο οοο! ο!!ειο!!ο ο Βο!!οοο!!.ο, ρο!ο!!ὸ ιιο!!'!ι!!ο κ!!

νοεεο!!οξ.ιε!ο, ο!!ο απο!! οπο!!! !!!!!! Ε!ι!οεο Πο!!!οι!ο !!ο! 8 !!!οο!!!!!το



πει. εεοοι.ο πιιι. 365

ει ι·ειιιιΜιιιιιε ιι>ειοε οποιοι. ιιι οπο» οοιιιιιοι “Με πιοο

ιιιοιιι οποιο ποι.οιιιιιειι ειοιιι πε πι: ιιιοιιιιιι ει ι>οεειι

ειπε ειι>ει.ι.ειιε ει ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιι οοοεοοιιοοε οοεοειιιι οο

ιπππι ι.ιΜε. ει οπου οιιΜε ιιοιιιιε οιιε επιιι επιπιι οιειιιιπι

ει εεπιιιιιι.ι Με ειιιιιο.ιιι ειπε οιιεΑΙ.ιΝι ειιιι ιιι ι>οοιιιιιιιι

οοιιοιιιε ιΑΜε. ΟιιΜε .ιπιειι ιοεεεεειοπεε οιιε ειπα πιει

οοιιιιΜε οποιοι ιι.ι..ιιιοιι ι>επεοιππιιιι οοεειιιει.εειιιοπ πιο.

ειιιιιιιιιι πε οιειιιο ι>επιιιιιιιι ιιιιιιοιιιο οπου οοιιιιιιιε “Με

ιιιιιιειιι. ει οπου πε οιιιιιιιπε ι>πειιιοιιε ιιοιιιιιιιε ει ι>οεεεε

ειοΜιιιε ιΜε εποε πιοπι ιιοι.πιιιιιειι. ειοειιιιιε ε. επιπι

ιιιοιιε ιιοιιο ιιοοιιι Ποιιιιιοιιε οιιε ιιεεειιιι.ιιιιιι ιιιοιο πιιι

οιιιοιιι ει ειιοειιιιιε ειιιιι.ιιειι ιιοιιιιιοε ει· ι>οεεεεειοΜιοε

ιιοιιιΜιι οοι Μπι πι: ι.ιιιιιι.ιι ιιιοιι ιιιιιοιιιοιιιε οπιε ειεειπ

πιπι οιειιιιιιι πει. ι·:Χιιιιι Με εποε ειιιι ιι>ειε ιιι ποιπιπ

ιιιε πιοιι ιιιιιοπιοιιιε. Βιιιιιε ειιιιι ι>οεεεεειοΜιιιε πιιι

ιιιιιι ι>ιιιιεοιιιιιπιι οιιιιε οοιιιιιιΜ ιπεπιο ιιιι ιιιιιιιιειιε πο

ειιειιιι. 8ι οππο ιιιι ιιιιιιεειιιι ιιι ι>πεοεε ιιιοιι ιιιιιοιιιοιιιε.

Μπι οποπ ιπεο ποιπιππε πιοιοιιιο οι ποπιιιιοε επι ιοοιοπι

ποοοιπ οι επειιοιπ οιππιιιπε πειεοπιε οι οοπιππιιοιιιιπε οι

επεοιοιιιοι Ριεοπιε επ ιιοιππιοιοπι οοιιιιιπιε ιοιιιιε. οι εοι

ποιπιπι οπειοπιοπι οι ποιοππεπι πιο ποεεε οοιιιιπ ιιοπο ππο

οι ειπε ιιοιιπο οοιπιιπο Ιοπιιο οι οιππεε οι ειππιιιοε ιο

πποπεοε οι οιιιιοοε οοπιππιε ιοπιιο ιοιπ ιπ ιειιο οποπι ιπ

πιοιι πιιιοπο εεε ιππεποιιπι οι εποοιοιιιει ποιπιπι οπειιι

οι οποιοιπ οιιιοοοοπι οιιοπ οοιππιππε ιοπιιο ιπ ποιπειππιπ

ιοποοι οι ιιοιιοοι πιοπιοιππι οοειιπιπ επ οποιο ιιοιππιοιεπι.

Ποιο ιπιοιιιι πιοιιιε ποιπιππε ιποιοπιο εοιποιο οι οιιειοπιιε

ποιοειο.ιεε οι ιοοιοιοε οι πιο ποιεοποε οπο οιιιπι ποι

ιεπιποιο ιπ πιοιο οοειιο πιο οοιπππι ιοππε. Ιιειι ποσο

ιιοιιιΜε ιιιιιοιπο ιοοιι>ιει ιικοιιειι πε ιιιιοιοιιι ΙιΜε οο

ιιιιιιιιε ει Με ιιιιιΜε (Ο. Μιπ οιιοπ πιοιιιε ποιπιππε ιποιοιιιο

πειιιιιιιοι ιιιιοπιει οποπ οπιποε ιιοιιιιοπιοε ιπ πιοιο οοειιο

ποεειπι ποεοοιο οι ποεοοιο ιιι ιοιιο πιοιι ποιπιπι πιπι

οπιοπιε ειοιιι οιιι ιποιοιιιοπιε πιοπιοιι ποπιιποε. Μπι

οποπ πιοιιιε ποιπιππε ιποιοιιιο ποιιιι πιο πιο πιιιιιο οππο

ι.οπιππι οιποπιπ οοι·ποε εοιεοε οι οοεοπιιι οποπιπιιι πο

οεεεοιιο οι επιιιοιοπε οιιι οπιπιιιιιε ποιοοιιιε οιιοε οοιπππο

ιοππε ποποι ιπ πιοιο οοειιο πιιι ιιιι ειππι πιο οοιπιιπο

ειπε πιεοιο. Μπι οποπ ποπιιππε ιποιοιιιο ιοοιοι πο. οποπ

ιοπιο πιοππο ειιι ιπιπε οοειιιιιιι οι ιοοιιπι πο Ποιοιι ιιιιιο

πιοπι οποιπ ποιπι·πε εει πιο ιειο οππο οιιοιιιο οιιι επιπ

οιοπε οπ πιοιιιπι ιιπιιιε οιιοι·ιιιε οππι οιιοιπ ποεειιιι επιειε

οι ποιιοιο ιιιι οοι ιιιι ειππι εοιιιοει ιπ πιοιο οοειιο οι ιοοο

πιοοιο οοιππειεπιι. Ποιο οποπ ποιπιππε πιοιοιιιο οοποοποι

οοιπππι ιοιιιιο οι Ιοπιιοπειιιιιε πιιι ιιοιιιειιπι ποιιοιο εοιοπι

Ιοπιιοπι πο εοιιπο επο πε ιίοιοιο πι ιπεππι ποεειπι ιο

ποιε οι ιιοποιε πο εοιιπο εοιπιπι οιιπεπειε ειπε οιιο πιεοιο.

ιιοιπ οιιοπ ποιιιιππε ιποιοιιιο ποπ ποιιπιιιοι ηποπ ποιιιιε

1994 (πο. Μπι. οπο. Ν.° ΜΝ), ιοΒοοει πιο ιο οιιιο οοεο, οπο οο

ιοι·ο, ι οιιοιι εοιοπιιοπο ποειιποιι οπο οιιειοπιο πει οοειοιιι ο ι“οιιοπο

ποι Βιιιπιοοιο οι Βοοιιοιι, πονιοιιποιο πιοειοι Βιιιιοιποπιο πι ι”επειιο

:πιο ειοειιο Οπιεεο Ιιοιιιοπο. ο ποι οοι·ιο, οπο ι ιοΒοιι ειιοοεπιιιι ο

Βοποπειτο ποεεεπειιοιο ιι οοετοιιο πι £οοιιοιι; ο ιο πιοπι ιι πιο

εεπιο οπο , σοπ επι ποιππο οι οπιιιιοο ποιιο ιπ ιποπο οι 0οπονεει.

Επ ο οποιο ιι οοιππι·επποιο, οπο ιι ππο ποι οοιιιιιπο οι Βοπονο ποι

οπιοποιο ιο οοπεοππο ποιιο ιπεπιο Ποοιιοιιιοπο ει ιιι οιιοιιο οι ποιοι

ειοποιοποιοιο ποπ οι ιπεπιο ιπ ιιιιιο ιι οιιιιιιοπ·ιο; ο ποιοιὸ ποιπιπ

πιοιοιιο ιο ιοοοιιιι οι ποιοι·πο οεπειιοιο ο ιοιο πιοοιιιιοπιο ποπππ

νοιοεεειο, πιο οιιοπιο πιιο οι ποιοι·πο οοοοιοι νιο ιΡιεοιιι, ο ιιοιο

οποιοπιι. _

(ι) Ροιιο οεεοι οποιοεο, οπο ιιπποιιονο ο ποιππο ι'οππιιπο οι οοο

οιιειο ιο εποεο, εε πο πιοιποεεε, ιπ ποοεο, ο πο ι'οιιιιΒιιο οιιιιοο οι

Βοιιονοει.

πει· ιπ ιει·ιο επο πιοι·οοιιοπιιιπ ιιοπεπποι·πιιι πο 1οιιο επο

ποι ποιιοπποειιιπ επ ιπεοιπ πιει ιιι ποιι.π Ποιιοιι ηποπ οπ

ποιιοιπι οοειιππι. $ππιοπιοιο οπιπιο οι ειππιιιο πιοιπιεοιππι

οι οοπιιοποιοπι οπ ιππιοοιιι πιοιι ποιπιππε ποιοειοε Ιοππο

ποιπιπε οοιπιιπιε Ιοπιιο οι πιο ιπεο οι οιιοιοιιιοιο πιοιι

οοπειιιι οι πιοιι πιοοπιοιοιοε οι πιιποιι ποιπιπι ιποιοιιιοπιε

πιοπιοιι ποπιιπε ιπεπιο οι πιο εο οι ιιιιοποιππι οπ εοποιο

Πει Εποποοιιο οι Βγπιοπ Ειπιιιοπιιε ιπιοιιιι ιπ οπιπιο πιοιι

ποιπιπι ποιοειοιιε Ιοπιιε οι οοπειιιοιιοιπιπ. Ιιο οιιοπ ιπει

ιεοοποιππι ιπ οοιιιιπ οπιιποιπ οποπποιο οοπιπιοιο οι οπ

εοιιιοιο οι οιιεππι οι οπεειιιοιι ιοοοιε ο οοιπππι ιοππο

οι ο πιοιο ποιιιιπο ιιιοιοιιιοπο οι οοπτιο ιπ οιιοπο ποπ

ιιοπιιε επιι πεπο πιοιοιιοιιιιπ ποοεπι ιπιιιπιπ οιοοπιι οι οπ

εοιποιιοιιο ιιοποιιιιπ πιοιοιππι οοιπππιε Ιοπιιο οι ιποιοπιοπιε.

Ριοιπιεοιππι οποιο οι ιιιιοποιιιπι οπ 8οποιο πει Βιιοιιοοιιο

πιιποιι οι πιοοπιοιοιεε πιοιι ποιπιπι πιοιοπιοπιε ποπιιπε

ιπειιιε ποπιιπι ιποιοπιοπιε οι πιο οο εε ιοοιπιοε οι επιο

ιιιιοε πο. οι ειο οποπ πιοιπε ποιπιππε ιποιοπιο ειιπιοπιοιο

ποοιο οι οοπποπιιοποε ιοιιιιιοοπιι οι οππιοιιοπιι οιπποιιοιοιεε

οοιιιιιπιε Ιοπιιο οποππο πιο οιι οιε ιποιιι ιπεε ποπιιππε

ιποιοπιο ιοοιιιειιπε ειιπ πιοπιοιο πεπο οι οιιεοιποιιοπο Ιιο

ποιιιιπ πιοιι ποπιιπι ιποιοιιιοπιε. Αοιπιπ Ιοππο ιπ ποιοιιο

ιιοι·ποιιοιιιπι. ιεειεε Ρει·οιποι Αιιιιο. (ιιιιιιειπιπε πιιιοιοιιιε.

ιιοιιοιιιιε πο Ποειιο. ιιοπιιοποπε Μοιοοοιιπε. ιιιοιποπε Ρι

οποιιιε. Αππο ιιοπιιπιοο ποιιπιιοιιε π. πο. ι.νι. ιππιοιιοπε ιιι.

πιο ιοπιε πι. οπιιιιε.

Επο Μοιιππε πο Μοιιιοιοεοιο ποιοιιπε πιοεοπε ιπειιιι

ιποπιππι ειιιοιιι οι ειιοιππιιιιοοπι πε οποποπι πιοιιποιι ιπ

ειιπιποπιοιππι (ιπιιιειπιι (ιοποοπι πο νοιοοιπο ιιοιοιιι οι

ιπ ππιιιιοοιπ ιοιιποιιι ιεποοι πιοπιι οππιιο ποι πιπιιππιο πι

ι“οιιε ειιιοπο ιιιπιο εεε πιιποιο επιιειοπιιο ιοπιοπ ποπ ιππ

τοιο οοο ιπ οιιοποπ πιοιοιο. πο πιοπποιο ιοιιιοπ ιποεπιποι

πιο ποπιιπι Επιιοι Βι·πιιοπιοιιιιοο ποιοειοιιε Ιοππο. πιοεεπ

ιιιιπε ιεειιιιιιε οοπποοοιιε ιοοοιιο Αιιιιο Νιοοιοο θιποιοιο

Βοιπιιιππο πε Ποεοιι οι Οιιοιιιπο Ροιιιο ιππιοιιιπε οι ποπ

ι”ιοποο Βειιοπιιιιο ποιοιιο. Αππο Βοιπιιιι ιιι. οο. ι.ιιιιιινιιι.

πιο ιιιινι. οπιιιιε.

ππο Βοιιοππιππε πε ιιιοοιπο εοοιι ποιοοιι ποιοιιιιε πω:

οιιοιππιπιπ ειιιιοιιι οι ειιοπιπιοιιι οιι οιιιοπιιοο οι πιιιιιιοο

οιιοιππιο επ εο πιποιιοοι οιιοπ ιιιοιιππε πο Μοπιοιοεοιο

ιιοιοιιπε πο πιοπποιι ιπειιιιιποπιοιπιιι θιιιιιειιπι Ποιιοππι πε

νοιοοιπο ποιοιιι. ειοιιι ιπ οο πιιι οι ιεπι πιοιιιι οππιιο

πει πιπιιππιο πιει ι'οιιε ιιιιει·ο πει ειιιοιιο ιιιπιο εειι πιιποιο

οοπεο οιιιοπιοιιοπιε επιιειοπιιο ποπ ιιιπιοιο πο ιποπποιο

ιοιιιοπ ποιπιπι Βοπιιγ πο Οεποιοο οιιιιιοιιε ιοππο ποιοειοιιε

πιοεεπιιιιιιε ιεει.ιιιπε ιοποππο Βοπιποιπιπι οι ι.ογειο Ποιπο

οοποοιιοιιιε οοιπππιε Ιοππο οι ιοοοιιο πε Αιιιοιιο ιιοιοιιο.

Μ. οοο. πιιπιο. ιππιοιιοπο πιιι. πιο ιιι. ιππιι.

ι.ιιιιιιιΧ. *

Μοποε!ιο οι Ροι·οιοο!ιο Ι)το·ιο, ο θοοιίοΙοιο ιιΙοιοοειιο,

οοιποεοίοιοιέ ο Ιοποιί ποΙΙο πιο ο οοιιιοπο πι θειιουο,

ιιοεοοπο πο δπίοσιο, οποιοιιοσο οι Μαιο, ο οίοάιοε οι

δοπιιοιι, ιιι οοιι|ειιιιο ο κοψει: πο!ΓοΙιεοπεο πο οι

οοιιοιιιιιοα σο! πειιο ()'οπιιιιιο, οοπιοποιο πειι'οιιο πιεσε

οιειιιο πο! οο αριι!ε 4256.

(ΗΜ, εει πιοοοιο ).

ποι ιιοπιι Λιοπινι οι Ποια: πι Τοιιπο, πο. Με., ποπ. 100.

ιιι Βοιιιοιοι·ιε ποπιιπο. Πιιπιιπιιε Πιιιοποε ιποι·οπιο Μοεεε



366 »ιοιοοιι ο ειιπε

οι: Πει οπιιο (!ε!!ιιι:ι ιιιι!ειι. Αι! ροοισιιιιιοοειιι ι!οιιιιοοι·οιο

Μειισειιο ι!οοιιοι Ρετι:ισιιιιο Δ.στιε ει θσι!!ε!ιοι !ιιο!οεε!!ι

ιο οεοει·ιιιι ει ορεειιιιι ιιιο!ιιιιιιιιοι·σιο ει !εοειοισιιι εισι

ιιιιιο ει ι:οοιοισιιοι !ιισσε εοοιιιιιιιισιι το.ιιιιοεισιι εορτο!ιιισιι

ει ισοοιι οετρεισο σιιιιιστοο ι!ιιοιε ι!οιιιιιιο ει ιο οειιιοι

ιει·οο οει:σιο οει:οιοτσοι οποιοι ει οιοοσιε οεεοι εοσιει!ε

τιιιιοοεο εοοσεσιιοοεοοσε ισειιιο ει ρι·οοτειιιιιο ιιιιει· ιιο

ιοιοσιο Ριιιιιοσοι ι!ε ιο Έστω οοιεοισιεισ εισιιιιι.ιο ιιιοσε

οοοιιοε ιροισο οοισιισιο ει εισιιιιιιο ιροισο εοοοι!ιοι·ιοι·σιιι ει:

ιιοιι ροτιε. οι: ι!οοιιοσιο Αιι!ειιτοοι!ιοοοι ι!ε Οσετεειο ει

Μιιι!ιεσιο Βει·ιιετισοι οι·οεοτοιοι·οο ει οσοειοο οι·ει!ιοιι ιιο

ιοιοι ()ιιιιισιο οιοι·οιιιοοιο οοοιιοε ει σιοε ιοοισο ειι :ιιοι οσε

εοοσεοιιοοεο οσοι οετιριε οιιιοσ (ισιι!ε!ιοι Βιισιιοοε οοιιιι·ιι

οοοιιιισοιο Ιιιοσε οσιιιισοι ιιι!ιο εοι ιεοοι·. Ισ οοοιιοε οιιοοιε

οι ιιιι!ισιι!σε 'Ι'ι·ισιιειιο ιιιοεο. Αι! !ιοοοι·εσι σει ει οιοι·ιοοε

νιτοιοιο Μετιε ει οοιοισοι Βοοειοισιο οσοτσοι ει εοιοοισοιε

!ιιοσε ιιιοσε ιιοιοιοι Πιιιοοιο ι!!σοιι·ιο κοιιι·ειιιοοιο Μειοοε ει

!)ει οπιιο ισι!ιειο (ιιιιιιιιιοοι ει οοιοισοι ιιι!ειισοι οσοι·σοι.

πιο εοοιει!ει·οιιο ιιιιιιι οεεοι ιιι!εοοσε οοοσεοιιοοεο ιιιοιε

οσοι ει ιιιοιιιιε ρεηιεισο ι!ιιοιε ι!οιοιοο οιιιιιστε ιοιει ιιο

ιιιιιισοι Ριιιιιρσοι ι!ε ιιι Τοτε ιιοοοτειιιιειο εισειιι Μει!ιο

ιιιοι ει οσοι: ισοοοιιιεσιο ροιεοιιιιειο ειιοε!!εοιιοοιοιε στιιιο

ει ροιτιε Ιοιισεοοιο. ι!εετειο ιισειοι·ιιοιε ει !ιεοεριοειιο εοοοιιιι

!ιισσε οιοτε οοιιιο εοοιιι·εΒιιιι ροτ οιιοιροοειο εοι·οσ ει σοι:ε

ρι·εεοοιο. ει ιοοσρει· ιιοοιιοσιιι οοι ροι· οσειιιιιιιει οοιιιριιοοιιοι

ε!εοιοτσοι οι! Μεσοι ιιιιιιιι ι”οιοιιιοι οοριισ!οτσσι Ιιιοσε οοιοιοε

ει εισε εοοιοισοιο Ιειοσε οι οοιι οιιι·ιε ει ι!οιοιοοοι Α!ι!ε

ιιι·οοι!ιοσοι ι!ε Ωσετεειο οσοσιιιιιο ι!οοιιιιι Αιι!ε!ποοι!ιοι

οιοσε ιι!ειιιιεσιιι Βιιιιιει·ισοι οσοοι!οοι (ισι!ιε!ιοι οσοοιοο οι

οι·οεσιιιιοτεο οσρτεοετιριι ι!οοιιοι Πιιιιιοε ιιισοιτιο οιετειιιοοιο

Μεοοε. ει οι μεσο Πο!ιοι·ιιοοι ισι!ιειο οοοιιοε ιροισο ι!οοιιοι

οιιιιι:ιιιοοιο ει ιιιι!ιοιο εκ ιιιιετιι ι!ε ιοιιοι!ειιο ει οι·οοσι·ιιιιο

οι!ισο οσοτσοι εοοοιοι ιιοι· ιιοο ιισιιιιοιι ιοοιι·σοιεοιο ισεοσ

Ι.σριιτειιι Βοοιιειι ιοιοει·ιιι!ιο εισιε οοιετιι σοσοι οσοι·σοι ι”οι:ισοι

ιιοι εσι·ιεοιε ιιοοο ιοειιι·οοιιοοιο Ποιοιοι οιι!!εοιιοο ιισεεο

ιεοιοιο οσιοοσοοεοιοιο οειιιο ιοι!ιοιιοοε ι!εειοιιι οσιιι·ιιι. ι!εοιιοο

σο. ιε!ιισειιι. Α!ισι! σειο ιοεισοι οοι εοι!εοι οιι!!εοιιοο οι:ιο.σο

ιι!σο ιε!ιι·σει·ιι. Βιοιιιο οιιοιοσε ι!οοιιοσο οοιεοιε.ο Ιοοσε ιιο

ποιοε ει σιι:ε εοιοσσιο Ιειοσε ει ρτο ιροο εοιοσοι ι!ε

οτειο ει εσειοτιιιιιε οσριιιι!ιοιι εοοοιιιι οοιι ρει·οσιιιο!ιιιει

οοιοριιοοιιοι εοιισοειιιοτσοι ει εοοοι·εοοιοτσιιι οι οι·ει!ιεισοι

εοι οι·οιοιοιι οι εοοσεοιι οσρτει!ιειιο οσοειιο ει οτοεστιι

ιοιιιισο ι!οοιιοι ιοετοιιιοοιο ει ισιιιειο ιιτει!ιοιι τεοιριεοιιιισο

ιιοοιιοε ιροισο ει ρτο ιροο ιιιοσε !ιοοιιιιι!ισο οσιο οσοι!

εοοιοισοε Ιιιοσε ιροσιο ι!οοιισσιο οιοτειιιοοετο ιιιιειιιιιιι

ει ιιιιιιειιιι σι εισεσι Ιιιοσε ει οσοι! ιιοι· εοιεοι!ειοι·εο οοι

ει·ειι!ισοισι· ιιοο εοοο ιιοι ειιριισΙσιιι οσοι! ιροε ιιοοιιοσο

ιοιιτειιιο τεοιριιιισι· ροι· οοιεοιιιιεοι οσοι ρτοιιισιε νεοισι·ι

ιο εισεοι εισιιιιιιο Ισσσε οιεσι οσοι ιιιιι εισεο εισιιιιιιο Ιιιοσε

ει ιιιιιιιιιιιοτεο οοο οιιοιεοιε ιιιιοσο ειιριισιο ι“ιιειο σε! ιιι

οιεοι!ο ει οσοι! ιιοοοι·ιιισο εισιιιιιιο Ιιιοσε οοι ροοοιι οιοσι

σιιι ιοιιοοι ει !ιοοοι·ε!ιι!εο εισεο Ιοοσε. Ιιεοι οσοι! οοοιοισοε

ει !ιοοιιοεο Ιιιοσε οιιισιιιισοι ει ιιειεοι!εοι !ιοοιι ιιι!ε ι!ο

ιοιιισοι οιιιι·ειιιοοεοι ρι·ει!ιοισιο ει ιει·ι·ιιοι οσιιοι ει ιιοιοιοεο

οσοο ροι· οπιιο ει ροι· ιετιιισι οιοε ιι·οοι!ε εοοιιιι οιοοεοι

ρειοοοιιιο ει !οεσοι οσε σε! οοι ιοοσει·εοι ει οσειιιιοι ει

ορεειοιιιει· εοοιιιι εοοιιιισιιε Ριοιιτσιο ει Ριοιιοοο οιεσι εο

ιοσοε Ιιιοσε ιιιεετει ι!ε οσο ρι·ορι·ιο ιιιοιο. Ιιεοι οσοι! ροτ

ι:οιοσοε ιιιοσε σε! ιιιιοσειο ιιιοσεοοειο οοο οιιοσεισι· οιι

οοιι! ι!ε !ιοιοιιιιιισο ιιοιι ιοοιειιιοοιιισο ι!!ει! οιετοιιιοιιιο ει

ι

ι
ι

ι

οοι εοοιτο. ιιοι: ιο.εετε σει!ει οοιιισσε !ιισσε ι!ειεοι!ει ιοι!ε

ιιιεισοι ιιιιιι·ειιιοιιειο !ιοοοι Με ει σισε ιι·ιισι!ε οιεσι ιεεετει

οοοισοε ιιιοσε ι!ε οσο οι·ορι·ιο ιιιειο. Ιιεοι οσοι! ροιοοιιιιεο

σε! ι·εοιοτεο οοι ιοιιιεοισι· με! ιειοροιιι ρτο εοοισοι !ιιοσε

:οι οοοιι·οοι Βιιιιιιιι ισι·ιιιισοι εοοσιιιιιιι οεισιιτε οσοιοιιιι·ε

ει ι!ειεοι!ει·ε ι!οιοιοσιο ιιιιιτειιιοοεοι ει !ιοοοτεο ει ιεπιι

ιιιιοι οσιιοι ει ισι·ιι οοιι ει ιιοισιοεο οσοο οιεσι ιιιιοι!ιοοι

ρει·οοοιιοι ιιοιι ει ιιοοοι·εο εισιιιιιιο ιιιοσε. Ιιεοι οσοι! ειι

οισσε ιιιιιιιε ει Ιιιιισεοοεο οιιισιιιισοι εσοιοι!ιεοι οι ι!εσ'εο

ι!εοι ιιοοιισεο ι!ιειι ιοοι·ειιιοιιιο ιιιοι ιιι ιεττε. οοοτο ιο οιιιπι

σιιιι:σιοοσε οοο ισσειιιτεοι ιιιιοοιιοοι !ιισσειιοεο ει ιοοοο

ιι·ει:ιο!ιιι οοοισιιο !ιιοσε ιιιοι ιο Ιοοσιι οσιιιο ειιιι·ιι οιι:οι

!ιιιισεοοεο ιροοο ιιιι!ιειιιι ιιιιετοο ει ιοιοισοεο ιο Ιοοσε ει

ι!ιοιι·ιοιιι οσο.οισοι οι! εοιισοι ριορι·ιοοι ρεεσοιιιοι ρει·ιιοοι

οιεσι οισεο Ιιιοσε. οι οοο ιιιειει εοοισοε ιιιοσε ειει ι!εσεισοι

οσο οιισσο ροοοιοι ιι·ιιιιει·ε ι!ε ιιιοσιι εε. οσε ει·σοι ειο

οεοεοοιιτιιι στο εοι·οοι ιιοο. !ιεοι οσοι! εοοισσε ιιιοσε οιι

ειεισι· οσοι! οιοοεο ρειοοοε οοι ειιοεΠειιισι· οιιιπι ειιοιι·σιο

()ιι!!ει·ι ει ι!!ι οοι σο!σει·ιοι ιοι!ε ειιιτε οοιοπο σο!σοιειε

οιοι οιι!σι ει οεεσι·ι ιο ρει·οοοιο ει τε!ισο ει! εσοι!σοι σιιιο

οσιιο οιοε ιισοει!ιοιεσιο ιιοοισοιο ιιιοσε. Ιιεοι οσοι! εοοισσε

Ιοοιιε ριιειιιοε ρει·ιοιιιει ι!ιεισοι ι!οοιισσοι οιιιτειιιοοεοι

!ιειιειε ιεοει·ε ροοοιι!ειε ει οιισι!ει·ε ιιιιει·ε ει! οσιιοι σο

ισοιειεοι οοιοεο ιει·ιοο οσιιο ι!ιιοιε !)οοιισο εεοοιι·ει εοσιτε

ισιιοιοοο οσοο ει ιοιοιιεοο εοιοσοιο Ιιιοσε. !ιεοι οσοι! εο

ιοσοε Ιοοσε ιιιοιει οσοι! ι!οοιιοο ιοοι·οιιιοιιι ει ιιοοιιοιιισο

οσιο σεοι!εοισι· ιο !ιιοσε ι!οοισο στο εοι·σιο ιισ!ιιιιιιιοοιιισο

ιοιει· ιοσι·οο εισιοιο !οοιιε ρι·ει:ιο εοιορειεοιε ι!ε ι!!ιο ιιο

ιοιιισο οσε σεοιιι σε!!ειιι. Ιιεοι οσοι! εοοισοε Ιοοσε οιι

οιεισι· οσοι! ι!ιοισο ιιοιοισσο οιειειιιο !ιο!ιειιι ιο οιιοιτο

Βιι!ιοι·ι ι!οοισιο οιοε ιιιιιει·ε;σσι Ιοοοιιι Ποοιιιοοοιε ει οσοι!

!ιεεει ει ιοιιοι·ε ιο ειιοιι·σοι ει ειστε οσοι Γειιιιιιιι οσο οοο

σειιιεοιι οιεσι ι:ισιο Ιεσσε. νει·οοσιοε ρι·ει!ιειι ι!οιοιοιΑι

ιιει;ιτεοι!ιοσο ει Μιιιιιεσο οσοοιι ει οι·οοστοιοι·εο ιιιειι ι!ο

ιοιοι ιοιιι·ειιιοοιο οοοιιοε ιροισο ει με εε ρτοιοιοεισοι ει

εοοσεοετσοι ι!ιοιο ι!οοιιοο ιιοιιιρο ι!ε ιιι Τσι·ι·ε ροιεοιιιιι

ιιιοσε τεειριεοιι οοιοιιιε ει εισε εοοισοιο ιιιοσε οσοι! ιιο

ιοιοσο (ιιιιιιοεο ιιισοιτιο οιιιτειιιο Μοοοε ει Πει οι·ιιιιο ισι!ει

Πιι!!ειιιιιοσο ειιιειειστ εισιο !ιιοσε ει ιοιοοιι οιιιιιοιιιιι:σοι

ει εοιοριιοοιιιιι εισιιιιιιο Ιοοσε ιιιοσε ιιοιιοι·ειιι εοοισοιο

ιιιοσε. Ει ιιοοιιοεο ι!ιειι ιοιιτι:ιιιοοιο ισι·ιιιισοι ιιοοοι·εοι

εοσισοιο Ιοοσε οι! ι·εοσιοιιιοοεοι ι:οοισοιο Ιιισσε. Ποιο

οσοι! ι!ιεισο ι!οιιιιοσο οιιιτειιιο ιι·ιιι!ει εοοισοι Ιιισσε ει

οσοειιο οοιοσοιο Ιεοσε στο ιροο οοοισοι οι! ρι·ορτισιο ει

ισ ρει·ρειοσοι ιιιιιιεοι!ιιιιι ει ιεοεοιισοι ειιοιτσοι ει Γοτειιιο

οιιοιι·ι Ποι!οι·ι οσοι! ιιροε!ιοιστ ειιοιισοι ει εσιο εοοιιοιιισο

ει ρει·ιιοεοειιο ιροισο οποιοι. οι οσοι! οοιοοιιε Ιοοσε ιοι!ε

ιιιειιιι οσοοι σο!σοιιιιεοι οιι:σι ι!ε το ρι·ορτιο οι ροοοιι

ιοι!ε ειιρε!!ειε ει ι!ιιοιιιειε ιοι οσοοεσοιοσε σο!σει·ιι εο

οισοε Ιοοσε ει οσοι! οιοοεο ι!οιοσο οσε οσοι Μισο. ειιοιι·σιο

ει οει!ιιιιισε οοο ει!ιιιοειε οισε ειιοιιιιοι οιοι ει! οι·ορι·ισιιι

ι:οοισοιο Ιοοσε. Οοιοεο ροοοεοοιοοεο οσε οσοι ιοιι·ιιι οοο

ιιοεο ειιοιι·ι ι!!ιιι·σιο ρει·οοοιιι·σιο οσε ειιοε!ιεοισι· σε! οιιι

!ισοι ι!ε ειιοιτο οει·ιιιιιιει οσοι! εοοισοε !ιιοσε ιιιιιιειιι. ει

οσοι! ι!ε οοιοιιισο ρι·ει!ιειιο ιιοιιιιιισο ει ροοοεοοιοοιιισο ιοι!ε

οσιιοι ιιιοιοι σοιιιοιιιιειο ειιεεριειιο ο οσμι·ιιι!ιοιιο ι!οιοο !ιι

οοιιι Βοοιοοοσιε οσε ι·εοει·σεισι· ι!οισιοο ιοιιτειιιοσι ει ειι

εεριιιιιο οιοιι!ιιει· ι!οιοι!ισο ει ροοοεοοιοιιιιισο !ιοοιιοσοι οοι

οσοι ι!ε ιιιοιιιιιι ι!ιειι ι!οοιισι οιιιτειιιοοιο οσιιο ιιιι!ιεοι ιοισο

ειιοιτσιιι σε! οιιιπι οσε οιιισε οιοι ιροιο ιο σο!ιιοιιιιε ιιοιι
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ποπιιπι ιπειειιιοπιε. 8ειπιε ειιπιπ ποεεεεειοπιιιπε ειιιιιιπιπ

πειεοπειππι φεε οοπιππε Ιεππε ιπι πιιπιιιειε ποιπειιι ει

φειε πι πιπιιεειιι επ πιεοεε πιειι ποπιιπι ιππιοιιιοπιε. Ιιεπι

φοπ ιπεε ποιπιππε πιπιειιιο ει ιιοιπιπεε επι ιεειεπιπποειπ

ει επειιππι οπιπιιιπε πειεοπιε οοπιππιιειιιιπε ει επεειειιιει

Ριεειπιε επ ποιππιπιεπι εοπιππιε Ι:ιππε ει επιπειιιππι επ

ειοπιεπι ει πειεππεπι πιο ποεεε εοιππι ιιοπε Με ει ειπε

ίιπππε εοπιππε ιιιππε ει οπιπεε ει ειπππιοε Ιπππεπεεε ει

επιιεοε εοπιππιε Ιοππε ιεπι ιπ ιειιει φππι ιπ πιειε πιπ

εππιφε εοε ιππεπειιπι. ει επεοιειιιει πειιππι οπεπι ει

οπειιιιπ ειιιοεοεπι φοπ εοιπππε ιπ πειπειπππι ιεπεπι ει·

ιιιιιιεπι πιεπιοιπιιι επειιππι επ επειπ ποιππιειεπι. ιιειπ ιπ

ιιιιιιι πιοιπε πωπω πιπιοιιιο επιπο.ιε ει επειοπιιε ποιε

ειειεε ει ιεοιοιεε ει πιιιιε πειεοπειε φε ειππι πει ιεπιποιε

ιιι πιοιο εεειιο πιο εοπιππι ιειππε. Ιιεπι φοπ ποιπιππε

πιιιιοιιιο ποοιπιει πιιοιεπι πε ππιιοιειε εοπιππιε Ιειππε ει

ποπ ειιιπππε. Ιιειπ φοπ πιοιπε ιππιοιιιο πειπιιιιει ιιιιεπιει

φοπ οπιπεε ιιιιιιιιεπιεε ιπ πιοιο επειιο ποεειπι πεεοειε ει

ιιοεοει·ε ιπ ιειιει πιοιι ποιπιπι πιιιιοιιιοπιε. ιιεπι φοπ πιοιπε

ποιπιππε ιιιειειιιο πιιιιιι πιο ιειο πιιιπο :ιππο ιεπιππι Βιιιπππι

οιπεππι αιιιιεε εειιεπε ει επεεππι φεπιππι πεοεεεειιε ει -

επιιιοιεπε επι οπιπιιιπε πειεοπιε φπε εοπιππε Ιειππε ποπει

ιπ πιοιο ειιειιο εεπ φι ιπι ειππι πιο οοπιππι ειπε πιεοιο.

Ιιεπι φοπ ποιπιππε ιπειειιιο Με ιπι φοπ ιππιει πιειππει

ειιι ιπιπε επειιππι ει ιοεππι πε ()ειιιειο πιιιπ ιιιπιπ φειπι

πειπιπε εει πιο ιειο πποο φειπιε ειιι επιιιοιεπε επ πιειππι

ππιπε ειιιειιπε εππι φεπι ποεειπι ειπειε ει ιιιιιιειε ιιιι

φι ιπι ειππι εοιιιοει ιπ πιοιο ιππο ει επειιο πιεειο ποπι

πειεπιι. Ιιειπ φοπ ποιπιππε πιπιοιιιο οοπεεπει οοπιππι

Ιεππε ει ιιιππεπειιιπε φι ποιπειιπι ποιιπιε εειιεπι ιειππε.ιπ

πε επιιππ επε πε Πειειο πι ιπεπιπ ποεειπι ιαιειε ει ιιιιιιειε

πε επιιππ εοιππι ειιπεπειε ειπε :πιο πιεοιο. Ιιεπι φοπ

ποιπιππε ιπειειιιο ποπ πειπιιιιει φοπ ποιιπε πει ιιι ιειιππι

επε.ιπ ιιιειοπιιοππιπ ιιπιιεππειπιπ πε ιειιπ επε πει ποι

ιιιππειππι επ ιπεειιιι πιει ιπ ποιιπ Πειιιιιι φοπ εππειιειπι

επειιππι. εππιιιπιοιε οπιπιε. ει ειπππιπ πιοιπιεειππι ει εοπ

πεπειππι επ ιππιοεπι πιειπε ποιπιππε ποιεειεε ιιιππε πο

ιπιπε οοπιππιε Ιειππε ει πιο ιπεο πποιοιιιειε πιοιι εοπειιιι

ει πιοιι πιοεπιπ.ιοιεε ει ππποιι ποιπιπι ιιπε.ιοιιιοπιε πιεπιειι

ει ποπιιπε ιπειπε οι πιο επ ει ιπιιιπειππι επ 8πποιε. Πει

Επιιππειιιι. ιιι 5ι·ιποπ Επιιιιοππε ιπιεπιι ιπ ππιπιε πιειι

ποιπιπι ποιεειιιιιε Ιπππε ει οοπειιιιιιιοιππι. Πε φοπ ιπει

ιτεεεπειππι ιπ εοιππι επιιπειιιι ειιιεππειε εοιππιειε ει οιι

εειπειι:ε. ει ειιεππι ει οιιεειπειιε ιποειε ει οοπιππι Ιπππε

ει ε πιοιο παπιπο πιειοιιιοπε ει ιπ ειιφο ποπ εοπιιεπεπιιε

επιι πεπε. ιπειοε.ιππι πεεεπι ιπιιιπιπ ειι€επιι. ει οιιεειππ

ιιοπε ιιοποιππι πιοιοιπιπ οοπιππιε Ιεππε ει ιππιειιιοπιε.

Ριοπιιεειππι ειιεπι ει ιπιππειππι επ 8πποιε Πει ιιπππιιειιπ.

πιιππι :ει πιοοπιειοιεε πιοιι ποπιιπι ιπε.ιειιιοπιε ποπιιπε

ιπειπε ποπιιπι πιειοιιιοπιε ει πιο επ εε ίεοιπιοε ει οπιιι

ιπιοε ιιε ει ειε φοπ πιοιπε ποπιιππε πιειοιιιο εππιππιοιιι

πιιππι ει εοππεπιιοπεε ιε.ιιιιοειιιιι ει πππιοιπιιιιι ειπιιιιιιιε

ιοιιιιπε ει πππειιε εοπιππιε Ιεππε. φειππο ιππε επ ειε

ι'πειιι ιπεε ποιπιππε πιπιοιιιο ιεφιειιπε επιι πιεπιειε πεπε

ει οιιεειππιιοπε ιιοποιππι πιειι πιιιιοιιιοπιε. Αειπιπ ιιιππε

ιπ πειιιοιο Ποιπειιοιππι ιεειεε Ρειοιπειιε Απιιε. επιππωπε

ίιπειειπε. Πειι·ειιπε πε επειιο. Ι.επιιπποπε Μεια:ειιπε ει

ιιιιιιιιεπε Ριπποιπε. ιιιπ ποιπφε ποπιιππε πιπι·ειιιο ει ιππειι

πιεπιειπε ιπ πιιιιιιαι οοποιοπο ιπιιιπιι επ $πποιε Πει Βιοεπ

8ειιπ ει ιπιε.ιε ιεειι πιπιιιε πε ιιιιιιιιιπ επει ει πιοπιιειι

ι

οπιπιπ πιεπιειε ει ειπππιπ ειιεππειε οοιππιειε ει οιιεειπειε

πει εε ιιειεπεεφε εποε ει πιο οπιπι πειεοπει πιο ιπεο.

ιιι φοπ πιο οιππιιιπε ιπειπε ιιοπιιπιιιπε ει πει ιπεππι πει

πειπο σε εεπιπιιειπε πιεπιοιε οπιπιιι ει ειπεπιε πιιεππεπιπι

ει ππιιο ιποπο εοπιιεπεπιππι ειιι ιπ ειιφο ει φοπ ειιειπ

οιππιιι πιεπιοιε ιπιειιππι πιεπιειι ιιοιπιπεε ιπειπε επιι πεπει

πιιιιοιιοιππι πεεειιι ιπιιιππι :ιι€επιι ει οιιεειπειιοπε εεπ

οιιιιθειιοπε ιιιιιιιιοιππι ει ιιπιιεπποιπιπ ιπειπε ιπειιοιιιοπιε.

ποιεπε πιεπιειπε ειιιιιπ πιειοιιιο πι πιεπιοιε ιπ επο ιοιιοιε

πειεεπειεπι α: πεπιε ποιπιπο ιπ ιπειποιιππι εειιιπιιειπε

εππειειειππι φοπ πει πιε ποιειιπιπ ιπ ιοιιππιπ ππιιιιαιπι

ιεπιπππιπι ει οππι ιιπιιει ειΒιιιι ιπειπε ιειπ οοππεπιιο ει

πιιπιιεπιππι πεππεπιε ειιιοο ιπιειιπε ιοιιοιειπι. ιεειεε (ιπιε

ιιοπε Βοοιπε. ιοιιιιππεε Ρειπιεππε. Ρειιπε πε (ιιιιπιοει πο

ιπιιπε θιπιιιειιππε δεεεειεπε. ιιιιιπιππππε πε ιιοπε. ιιιιειοππε

Ρεεειε. ιιιιειιππε ιιιει. Πιειιιιππε πε ιιοπε. Ιειεοιιπε πε Μοπ

ιειπτιπιο. Πιπποιεοιιπε ιιιποιο. Ιποοιιπε πε Ροιιο. Νιπειιπε

ι.οπιιιιιιππε. Ππιιιειπιπε πε (ιεποιε. Τιιοιππειππε πε Ριειοιιο.

ιιιοοιιπε πε Μειειιιειο. ιιιιειππε πε ιιοπε. Λοιππι ιπ Ποιιπιο

ιπ αιειειιο Πειειιι ιπ εεειεειε δειποιε ιιιιιιιε ιιι ππιιιιεο

πειιιιιπιεπιο ποεε πιεοοπιε ει επιππεπε ιποιε εοιιιο εοπ

πιεπειο. .ιππο Ποπιιιιι πειιπιιειιιε π. πο. Μ. ιππιοιιοπε ιιιπ.

πιε ιοπιε πι. πιππιι ιπιει ποπιιπι ει πεεπειεε. ίιπιιιειπιπε

Με.ιοππε επειι πειε.ιιι ποιειιπε ειιιιειιι εεπ ειιειππιεπι Με

πιιπιιεπιππι πε πιιπιιειιιο ιπε.ππ πιεπ ι“πειο ει ιιιπιο επ

ειιιιιιο πιιιιοιιιοπιε πιεπιειι ιπιει πππιιο πει πιιπιππιο πιει

ι'οιειιπ ιιιιειεπι πει ειιιιιιιππι εππεπ ειιιειιιιιιιοπιε επιιειεπιιπ

ιπ ειιιφο ποπ ιππιειε πιεοεπιο ιπιπεπ ποιιιιπι Αεπιει (ιπ

ιιοε ιππιειε ει εεεεεεοιιε ποπιιπι Ριιιιιπι πε ιιι Τπιιε πο

ιεειειιε ιιιππε. πιεεεπιιιιπε Απεπιεο πε ιιιοπιε ειπα ιεοοιιο

ιιιειιια:ο ποιειιο ει Ρειιιειειπι θειιιιιι. Αππο Ποιπιπι πε

ιιπιπιπ ιπιιιεειπιο οπιιι. ιππιοιιοπε :ιιιπ πιε πιειιιε ιιππ.

ποπεπιιιιιε πιιιπει. ιπ πειεειο ιιοιππιιοιπιπ.

@ο Ποιιιιππιππε πε Βιεοπιπο Θεοιι πειιιιιιι ποιειιπε πω

ειιεπιπιππι ειιιιε.ιιι ει ειιειππιππι :ιιι επιεπιιοο ιεειειιο οο

ιπππιε ιεππε επεπιπιπιο ει εοιιπιο πιεππ θιπιιιιειιπι Μπιοπι

ποιειιιι ε. πιιπιιεπιιο ειπε ιππππ εοιιπιο ειοπι ιπ εε ιππε ει

ιεπι. οπιιι ειππιιο πει πιπιιππιο πιει ιοιιε ιιιιειπ ειιιιιιιε.

ιιιπιο εεπ ππποιο αιπεπ πιιιεπιειιοιιιε εεπιεπιιε. ποπ πιπιειιι

πε ιππππειο ιππιεπ ποπιιπι Πειππγ πε θεπεγπο ειπιπιπ.

ιπππε ποιεειιιιιε. πιεεεπιιιιπε ιεειιιιπε Ιοιιιιππε Βοπιιιοιπιπιε

ει Ι.ογειο Πειπο αιπεειιπιιιε οοπιππιε ιιιππε ει Ιεοοιιο πε

Αιιιειιιο ποιειιο π.εα:ι. ιππιοιιοπε ιιιιιι. πιο κι ιππιι.

πι: πι.

ε, °

?'ε.ιιαπιειιιο πι Βιιιιι.οο Με πι ιιιπιο, πο! Με πιε

ιπειιιπίιεε .απο ειαιε έ! πιορι·ίο |ιαιεΙΙο (ι'απ!ιεΙπιο Πεποιιπ.

ςιεεε, 2'7 ιππιιο ).

Πει ΙιεΒιι Αιοιιινι πι ιΞοιιε ιιι Τοιιπο, πωπω, ποπ. 114.

ιπ ποιπιπε Ποπιιπι ππιεπ. Εεε ιιιιιππιππε φοππεπι Βπεει

πιιιιιι ιπιιιπιιι:ιιε διεπειιιε εποε ιιιιπεπ ιπεπιε ει πιειποιιπ

ειιιειεπε ει ιιπιεπε Πει ιππιοιππι εοιιιεπιπιειιοπε ιπεε πι

ιιιπε ποιππιειιε ιειππι πιεειππι ιειειπ Με πιεποειιιοπειπ

ιπ πιεεεπιιπ ει ποιππιπιε ποιπιπι (ιιιιππιε ιιιεεεε ει Πει

πιειιιι ιππιειε ()ειιιιιιιεπι. ιπ πιιπιιε ει Πεπε ιππιιιππι ιο
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πιο ροεοοι·ι! ποιο οι ιιιιιοο εορο!ιτι οριιπ ποο!οειοπι $.ιοπτο

ποιοι: πι: Οιπειε ω. !.οπο !ιιιι·οε ποοοπι Ιοιιιιο πιο οπιπιο

ιποο πιοιο οποιοειο. οποιοειο $οποιο Μο.τποτιιο !οπο !ιιπ·οε

οοιποοο Ιοπιιο. οποιοειο 8οποιι !.οιοτι ιοΒο ιι!ιτοε οπιποπο.

οοο!οειο $οποιο Ποοι!ιο ιοΒο !ιιιτοε ποοοιπ. Γτοιτιιιιιε τοι

ποτιιπιε 8οποιο Μοτιο το ροτιιι Ποιοτι ποιο !ιιιτοε ποιποπο.

ποιπιποιιιιε (ει) . . . . . . . . . . . . . . διππτι Ιοι.ιοπι

!οπο !ιιιτοε οιιιποπο. οοο!οοιο 8οποιι !.οοποτπι !οπο !ιιιτοε

οοοιποτ. $!οιπο ποιο οι. οι·πιπο οποπ ποτπιππε πιοτοιιιο

ρτοπιο!οε το ιιοπιε πιοιε οιιιπ οι οποπιππι οι ρ!οοιιοτιι ιπ

ποιοπιπιο πιοιι πιοτο!ιιοπιε πο! οι ρτοπιποοι πιο τοπιο. ιοπο

ι!!οπο Αιποειο ιποο !ιιιτοε ποοοπι οι ποτπιπο Οτο εοπτιιο

πιοο ιοΒο !ιιιτπε ποποπι. !οπο ρτοπιπιοτοιπ οπιπιππι Ιππο

ιοτιιπι ιποοτοιπ οροτι πιοπιι!ι ειπο Βοπο!ι !.οιιτοποιι !οππο

ποποπιιτπ. Βο!ιοποτππι !ιοποτπιπ πιοοτππι πιοιιι!ιοτπ οι ιπι

πιοιιιιιοπι ιπιοιιι ιιιοτοποπι ιπε!ιιιιο νοι!!οιπιιππ Ποποιοτπ

ιτοιτοπι πιοππι. οι ποιο οι ετοιπο οποπ εοιποι πιοιο !οποιο

ιππο.· ποπ πει πιοο. ιιιιιπιο ιιο!ιιπιοε οπο ει ποπ ποιοι ιπτο

ιοειοιποπιι εο!!πιπ ιιιπι οοπιοιιιι που ο!ιοτιιιο πιιιπειιιιο! πι

ιιπιο ποιππιο!ιο οιιιιιιοο!. βοιοιε εοιπποτ ιπιιιιιιε οο!ιοο!.ιο

οι ιιοποτιιιοε οοπιιιπιο Ιοποπ ποπ ροεει! ιιο!ιοτο ροεεοεειο

ποπι πο! ποπιιπιοιπ οιιοπιοε τοι ιιοτοπιιο!ιε ρτοπιοιο πιει

επρτο επ οποιοι ιοοοτιι ιπ οοτιιι!οτιο ροεεο οπ οιτροπποπ

πιιπι ιιι οοπιοπι εοοιιπποπι ιοτιποπι ειοιπ!ι οοιπππιε !οποο.

ει οποπ ο!ιοπ ιοειοπιοπιπιπ εοπ ιι!ιιπιοπι ιιοΙππιοιοιπ ιιιπο

τοιτο ίοοι πο! «ποπιο ιρειιπι οοεεο οι πο!!ιπε ποιοτιε πεεο

ποιο ιιτοεοπιι ποπιροτ !ιτπιο πιοποπ!ο. '

οποιοι ιιι ιπειι!ο 8οτπιποο ιιι πι!!ο 8.ιιιοτο ποπιο ω) ιιι

ποπιο πιοιι νοιιιοπι πουοι.ι: (οι) ρι·οεοπιιιιιιε οι οπ ποπ

ποοοιιε ιοειιιιιιε ποπιο τοποιιο Ποπε!οπιιιιο οτοιιιρι·οοιιιιοτο

$οποιο Μοτιο πο Βιιιειε, ποτπιπο !ποιοττοπιο Ριεοπο, ποπιιπι

οοποπιοο $οποιο ΙΙουιο πο (ποπιο, Βοτπο!πο πο ποτπιι,

πιοο;ιειτο Ποποπο Ριιιειοο, τποπιειτο $οιιιτπο ρ!ιιειοο, οι

πιοπιοιτο θιοιποιο. πιι!!οειιπο ποοοπιοειπιο οπιιιοποποοιιπο

εοιπο πιο πιποειιιιο επιιιιιιιο ιπ!ιι ιπιοτ ιοι·οιοιπ οι ποποπι

ιιιπιοιιοπο ποοιππο ιοτιιο.

!ι'ιπο!ποε ιιο!ιοποπιιε εοοι·ι ρο!οοιι ποιοτιοε τ·οποιοε εοτιροι.

Εφ Βοιιοππιππε πο Βιοοτπο 8οοιτι ρο!οπιι ποιοτιπε ιιοσ

ιποιοπιποπιοπι οιιιτοιιι·οι οιιοπιριοπι οι οιιιοπιιοο ο! οτι

πιπο!ιιπειτπιιιοπιο εοτιριο πιοπο νπιποι Πο!ιπποπι ποπιιπι

ειοιιι ιπ πο πιπι οι !οιιι. πιιιιι οππιιο πο! πιιιιιπιιιο πιει

ιοτιο ιιιιοτο πο! ει!!οιιο ιιιιιΙο εοο ροποιο ποπεο οιιτοπιο

!ιοπιε. εππιοπιιο.ποπ πιο.ιοιο.π)ο τποπποιο ιοπιοπ ποπιιπι

ι)οιιιιι πο θεπογπο οιιιι1οιιε Ιοιιιιο ροιοειοιιε. ρτοεοπιιιιπε

ιοειιιιοε Ιοιιοππο Βοπιιιοτπιπιε οι !.ογειο ποπιο ποποοι!οτιιε

οοπιιιπιε !οπιιο οι Ιοοοιιο πο, Αιιιοτιο ποιοτιο. ιπι!!οειπιο

Ιοι·οοπιοειπιο ρι·ιτιιο ιππιοιιοπο ποοιπιο"ιοι·ιιο. πιο πιοοειπιο

τυπο. _

(1) 8. ΜΑΜΑ πι: 0ι.πει, ο!ιιοεο ρι·ιποιρο!ο πο! !ποπο πι 5. @ιιιο,

πιιιιιο!ο πο ποποπιοι, ππο ποι τιπο!ι οεειοτπο ο!!'οτοιρτοιο πο! οορι

!οιο εο!ιοποτιοεο ο! ρτοεοπιο ο!!ο.

(9) Μοποοπο !ο ροτο!ο πιοπίιιΜπο ΜΜ.εω-ει. Ι! τιιοπιειοτο οι

8. Βιοτ.ιοπο, πι σοι ει ιο ιποποιοπο ιπ οποε!'οιιο, πιο ρτοιιοιιι!ιποπιο

ιο ειοεεο, οι σοι ροτ!ὸ πο! 590 ι! Ροπιο!ιοο 8. Βτοποτιο 1ι1οππο ιπ

ππο ειιο οριειοιο ο Οιοπποτιο οι·οινοεοονο οι Ποε!ιοτι ( πο. πορτ.

Εριε!. 8. Οτο8οτ. Μ. ΧΧνΙΙΙ. ιιοιι. 104).

(3) Ι! Μπι πο!!ο ειιο Ωοποποποι.ι (πιο. Π. οπο. 84. οπο. Τοπτ. )

πιω , ο!ι' οειειονο ποι1ο , τοπιοπο πιοτιιι.ιιπο , ο πο!!ο πιποιοτιο πο!

Οπιπριποπο πι Οοε!ιοτι.: πιο! οποιοι (εοπο ιο ειιο ροτοιο) Μ Με: π·

πιοπο μ·οειτο!οπι ο·πε0πιπι οι ορριπποι Βιιτπ:τοπ Ιοπιιι , οοο 0τι.τ.οπ

. . ΜΜΜ πωπω ποοιιο. __

(Δ) Ποπ ο ιτπρτοιιοιιι!ο, οΙιο 0πι;!ιο!πιο οι οορτοπποτποοεο (οποιο,

ο ροτοιιο ποιο ιπ Ωιι>πω, ο ιπ 8ΒΡ0Ι.Δ , οι!!ο, ο !ποο!ιι οιιιιο!ι πο!

ι'οπιιοο 8ιππιοο!ο οι (1οπιιοι·ι, ο ροτοιιο- οι πποε!ι !ποε!ιι ονοσοο

Π!! π'.

Ι οοειο!!ππι, ο πο ποπιιπι οι 8. Με, ο!!ο ρτοεοποπ ο διυποπο

θοοποίο, πιππιποο!ίο πιο πο!!ο ποποοοπο ιπποποιο πιο

δοτποοπο, ι·ιοοποεποπο θπο!ίο!ιοο (Πορο!ο) οπο· οιιοοοε.τοι·ο

!ποί!!ίπιο οι που σιιοίπο διιιοπο, πιαπ·πο.το οι .ποπιο ο

οίοπἰοπ οι ('οο!ίοι·ί, ο πο οιιστοπο οοποπιοππο ο πἰ[οεα,

οσοι πο!!ο ροτεοπο, οοπιο·ιιοο!ι ποσοι, .εο2ιο !ιι ποιοοποποπ

ροτ·π, ο πο!!ο με Μπίστι πο! ί]οπιοπο ο (ἶοπουο.

(ΠΜ, ιο οιιιιιιτο).

Ι1οι Βοπιι .Ατοιιινι πι Ποτιο οι Τοτιπο, πιο. Ιοι·ιππι., μη. 119.

Ιπ ποπιιπο Βοτπιπι οπιοπ. ιπ ρτοεοπιιο. ποπιιπι $γπιοπιπ

ποιοτοιι Απτπιτο!ι ποπιιπι $ιο!ι πο!οοτππι οοιπππιε Ιοπιιο

ιπ Βο.τπιποο ιτοπετπιεεοτιιτπ. ποτοπιοε ιιιοοε εποε οι ποτπιπι

Νιοο!ο Πιο:οιο Ποιοπο οι Ποοππιιτο!ι επι ο!ιεοπιιε Ρτο οπ

οιοπιο οοει.τι ()ο!οι·ι (δ) ο! ποτπιπο οι ιιιοο οοπιοπιε Ιοπιιο

ππο ποπ οι ιπιτοεοτιριοτοπι ο.ιοπο τοποιοτοπι !οειιιιπι Νοε

οοριιοποι ιιιπο!ιοο! (]οροιιιε πο διπιοο. Ποποιοπιιππε Οσοι.

8ο.ιιιιε Ριπε!ιποο. Ρο!τιιε πο Ατοοπο. ποιο πο Βγπιοο. Τοτ

ιιιππε Μο!!οιιι. Βοτποτπιιε το ποιου. Ηποο!ιποε πο ί)οτπιι.

Μοτιοπππε Πογιοιοε. Εοπιιιιο 5ριιιο. Ττοοοοοιιιε Βοοοιοο.

Τιπ!ιοοπο Ιοιιοπποε ποπιο. !οιιοτιποε Ετοεπε. ππο Ποπιροιιο.

Ποπε!οπιιππε πορο!!οε. Βοποοπε το Μ. Μοτιοππιιε Βοοοιοο.

Ρπτοιοε Βοπτπειιε. Ποροτπε Ροι·ο,οποιιι. Ροιι·ιιε το Μοιοπιι.

Ποοπε ποπιο. Ιοιιοπιιοε Βοτποποο. Ρο!ι·τιε πο Ζοιπ. Ειροτιιε

οππι ιιιτοτπιιε ιοπιιε εοοτοεοπο!ιο Ποι Εποποο!ιιε ιοιπ πο

πιιπο ποειτο οποιο ποπιιπο οιιοτοτπ ιιοπιιποπι $οποιο !πιο

οι οπιποτειιο!ιε οιιιεποπι ιιι!Ιο ποοποποιι ιιι πιιιιτπ ποπιιπο

(ιιιι!!οιπιο τι·επι οι οοπεοιιτιπο ποπιιπι ()!ιιοπιε ιι!πε!τιε

τποι·οιιιοπιε !ιιοεεο οι ιππιοιε Ποιοτιιοπι ιρειιπι ποπιιποπι

θπι!!ιο!ιπι.ιπι ιπ ροτεοπο οι τοιιιιο οοιιιοτο οι οποιοπιτο οι

πιοπιιιοποτο οι ποιοπποτο ιιοπο ππο οι ειπο !`τοιιπο οι πιει

ο!ιοπιτο οι. !οποτο πιο ποτπιπο ιπ πιοτι οι ιοττο οππι ιιοποτο

οοπιιιπιε !οπιιο οι εοιιιο πιοπποιο οοιπππιε Ιοποο.

Λοιπιπ ιπ ποο!οειο Βοποιο Μοτιο πο ()ιοεο ιιι ιιι!ιο ειιιο

οιπιιοιπ 8οποιο ιΒιο ιιι 5οτπιποο. ιοειιπε Βοπιοπε πο Ροτιιι

ποποτο. (Νο Ατιιπιοππε οποιο Βοιιοπιιιο!!ο πο πιπιι τοπιο

οι Τπτο!πε πο Ροτιο ποποτο. ιπι!!οειπιο ποοοπιοειτπο ποιο

οποποειπιο ποπιο πιο ποοιτπο οιιιπιο οπιπ!ιτιε. ιππιοιιοπο

οποτιο ποοιπιο ιπιπτ ιοτοιοτπ οι ποποπι. Βετο Ιοοοιιοε !!!ο

ιιιοοπε ποιοι·ιοε Βοοτι ποπιιπι τοποιοο εοτιρει.

Βέτο Βο!!οππιππε πο Βιο!ιοτπο Βοοτι ποιοοιι ποιοτιοε ιιοο

ιποιτοπιππιπιπ οιιιτοιτι οι οιιοτπριοπι πιτ οπιοπιιοο ιπειι·ιι·πιοπιο

εοτιριο τποππ Ιοοο!ιι Μο!.ιιοοι ιιοιοτιι ειοπι ιιι πο ιιιπι οι

Ιοει. πιπιιιι οππι1ο πο! πιτπιπιιιο πιει ιοτιο Μοτο οπο ειι

!οιιο ιιιπ!ο οπο μπποιο ποπεο. οιιτοιιιοιιοπιε εοπιοπιιο ποπ

τπιιιο!π. !)π τποπποιο ιοπιοπ ποπιιπι Βοτιπγ ποθοποιεο

οιπι!.οιιε Ιο.πιιο ποιοειο!ιε. ρτοεοπιιιιοε ιοειι!ιπε Ιοιιοπιιο Βο

πιιιοιπιπιε οι Ι.ογειο ποπιο οοποοι!οτιιε οοιπππιε !οπιιο οι

Ιοοοιιο πο Α!ιιοτιο ποιοτιο. π.οπο. οποιο ιππιοιιοπο πιο. πιο

πιτ ιππιι.

οπιι ιο ειπποτιο, ο ποι πιοποειπιι οτπιποτιοιποπιο πιπιοτοεεο. Η Ροτο

(!ποπ. οι!.) εοι·ινο: ειπωΙοπο ιιιιοπιστο (πο!!ο τοΒιοπο τποτιπιπιο οι

Βοο!ιοτι) φριπα Μισο” Ι(όπο·ιαπι, (Ξόρκια, 5ουοι~ιπ€·, 8οροΙοο ,

Ροι·ιπιιο , Θετικα , οπο.

· (5) Ι! οοε!ο!!ο πι (ποπιιπι οτο ει.οιο οοπο!.ο ροοιιι πιοπι ονοπ!ι ω

πιοτο!ιοεπ Οπτ.ιπο οι Οοπονοει (Υππ. εορτ. οοτ!. 90 ορτιιο, ο 95

πιοποιο 1956, Ν.ι ι.ΧΧΧνι!1°, ο Ι.ΧΧΧΙΧ° ). Ε οοειστο ποπ οπο»

τοπο ο ρτοπποτπο ροεεοεοο , τιιονοπποει πο ρτοεοπιπ ο!!ο , οπο ιο

οποιοπινο οποιο Οιπο!ο οοπιτοιππιιτοε!ιο πο!!ο πο!!ο εροπιιο ιπ Βοτ

ποοπο πο! οοπιππο οι Θοπονο.
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!!!!!!

δ'ί!!!!!!!ε δωσε!!! , !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!ε!!α /!!!!!!! ρεπουε.!ε, εο!!σε!!ε

ε! (!!!ε!!ε!!!!!! (Περο!!!.), ε!!εεεεε!!!ε !!! θ!!!!!!!!! !!ε! είε!!!

ε!!!!! !!! 6'αε!!!!!ί, ε! !!!ο!ο ε!! /ε!!!!!!, !!!!!ε !ε !ε!!ε, ε !ε

ΜΜΜ! ΜΙ!!! !ερ·ι!!!!!!!εε !!ε! !·ε!!!ιο (?!!!!!!!!!!απο, ε ε!ίε!!ε

ε!!! !”ί!!υεε!!!!!!α. Ε” θι!!!!!ε!!πο ε!!! ει!!! Με!!! είε!!! [ε

!!ε!!!! ε ε!!ε.!!!!!αερίο ε! θ'ο!!!!!!ιε !!! δωσει!.

(!Ε!!!!, !!! ο!!!!!!!ε).

Π!!! Εεε!! Αι·ε!!!ν! !!! Ωω!!! !!! Το!!!!ο, ΜΙ!.Ι!!!!!!!!!, !!!!8.1!!.

Ι!! !ιο!!!!Μ Βο!!!!!!! ε.!!!ε!!. Νοε $γ!Μ!! !!!!!ε!!!!!!ε ε!!!!!!

!!!!!!ιιε !ε!!ε!ε $!ο!!! !;!!!εε!ι!!!! εο!!!!!!!!ε !!!!!ι!ε !!! 8ε!!!!Με

!!!!!!ε!!ι!εεε!!!!!! Θε!ε!!ε ι!!!!εε Με!!!!ε ε! !!!!!!!!!!! Ν!εο!ε

ί!!δε!!ε ε!!!εδε ε! οο!!!!!!!!!!ι!! Με!!! ε!!εε!!!!ε !!!!! !!!!ε!!!!!!!!

οιιε!ι·! ()ε!!!!!! ε! ΜΜΜ ε! ι!!!:ε εο!!!!!!!!ε !!!!!ι!ε ε! !!!!!

!ρεο ε!!!!!ι!!!! !!!!!!!ι!ε εε!!!!!!ι!ε ε! !!ε!!!!!!!!ε !!!!! ί!!!!!!!ε!!!ιο

!!ε!!! ί!) ε! εο!!εο!!!!!ιο ε!!!ι!ε !!ε!ε!!! ε! ρ!οι!!!!!!ο!! !!!ο

ρ!!!!!Μ Μ!!! !!ε!!!!!!! ()!ιί!!!!ίε (θ) !!!!!ε!!!ε !!!!!!ε!!!!!!!!ε Μ!!εεε

ε! !!!!!!ε!ε Πε!!!!·!!ε!!! !!! !ει!!!!!!!! ε! ΜΜΜ !!ο!!!!!!ι!!!!!ε !ει!!!!

ε! εε!!!!!!ε !!!οι!!!! !!!!ε!!!ι !!!!ι!!εε!!!!ε !!!!!!!!!!ο!!εε ι!!!!!ιε ε!

!!!!!! Μ!!! ο!!!!!!!!!!ε !!!!!!!ο!!!ε !!!ο!!!!!! ε! !!!!!ε!!!!!!!!!!!ε !!!ε!ο

ε! Με!!! !!!!!!ε!!ο εο!!!!!! ε! εεε!!ο!!!! ε! !!!!ε!!!ε!!!!!!ε !!ο!!!!!!!!!!!

ε! !!!!!!!!!!!!! !ε!!ει!!!!!ι ε! ροεεεεε!ο!!ι!!!! Με ευ!!! !!! ΜΒΜ

(]ει!!!ι!!!ειΜ ε! !!ε!!!!!!!ι !!!!ι!!!!!!!ε ε!ε!!!ει!!!ε Με Μ!!! !!! !!!ε!!!!!!!!

ΜΒΜ ε! !!!!!!οει!!! ε! !!ε ε!! ε!!!ε εο!!ε!ε!!ι!!! !!! !ε!!!!ε !!!!!!!!!!!!!!ε

ε! !!!!!!!ο!!!!!!!!!ε εο!ρο!!ι!!!!!!ε ε! !!!εο!ρο!!!!!!!ιιε !!ε !!!!!!!ι!ε επι!!!

!!ι!ε ε! ε!!!ει!!!ε !ε !!!!!!!!ι!!!!!! Μ!!!!ε!!! ι!εεε!ι!!!!!!! εο!!!ι!!!!ε !!!!!ι!ε

Μ!!!!!ιε ε! !!!!:ε ε!!!!!ι!!!!ε !!!οι!!! !!ε! ε!!ο!!!εεε!!! Με!!! !!!

!!!!!!!ι! !ε!!ε!!!ι!ε !!!ιιεε!!!!!!!ε. ε! ε!!!!!!!ε εο!ρο!!!!ε!!! ροεεεεε!ο

Μ!!! ε! !!!!!ιε! !!!!! !!ει!!!!!!ι!ε. !)ει!!!εε !!!!! !!!:ε!!!!!!!!! !!ρ!!!ε!!ε!!

!!ειι!!! ε! !!!!!!!!!!!!ε!!!ρο!!ι!ε!!! ροεεεεε!!!Μ!!! !!ι!ε!!!!οο!!!!!!!!!ε

ι!!!!ι!ε!!ε: !! !!!ε!!ίε!!.ε !!!!!!!!!!!!ε εε:εε!!!!!!!!!!ε ε! .είπε!!!!ε εί!!!!!!!ε!!!

.Με !!!!!!ι!!! ε! !!!οι!!!! δα!!ε!ε Ιρίε Με είεί!!ι.ε Μ!!! Με!!! δειτε!!!

[!!ε ε! ει!!! !!!!!!·ι!!!!ε ω!!! !!ε!!! ε! Με!!! ί!πρεείο ε! ει!!! επι!!!

!!!!!ε!!ί!!ίο!ιε ε! ρ!!!!!ε!!!ίΜε Μ!!! !ε!!!!!!!ύ!!ε !!!!εί!!.ε εεεε !!ε!!ε!ι!

ε!!! ρ!·ο!!!ί!!!!! εο!!!!!!!!ε !!π!πε είε!!! εε! εα.!!!!!!!! ε! !ε!!!!!!!!ε

Βοπί|!ι!·!! (3). !!ε Με!! !!!!Μ!!εε !ρε!!!ε !!!!!!!!ι!!ε $!!Μ!ε Με

ΜΜΜ!!! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!ο!!ε ε! !!!!ε!!!!!ε ε εο!!ι!!!!! !!!!!!!ε ει!!!

Μι!!!ε!!! !!ο!!!!Με Β!!!!!!!!!:!!: ε! !!!ε!!!!!!!! ()!!.!.!!!! ε!!!!!!!!ε!·

!·.τεε!!!!ι!!!!!.ε ει!!! ε!!!!!!!!!!! ρε!!!!ιε!!!!ίε ε! Ματέο!!! ε! σα!!!

(1)Γπι!Η. Ο!!! !!π!πε!! εν!!!ε!!!ε!!!ε!!!ε !!! μπε!!! !!!!!!ια!!!!, !!ε!

ε!ο!:!:!!ε Πι!ε!!ε!!!!!! ε!!! !!! !!!! !!!!!ε!!!! (Με. εο!!!·. σε!!! Ν.° !.:ο;!ιν!!,

ε ει!!;!!!!! !!! Ω!!!!!!!!!.

(9) 0!!!!! ΜΜΜ Ω!!!!!!!ε. Μ!! ε!!ε ε! !!!εν!!, !!!!!! Ω!!!!!!ιο Μ!!!

!!!! !! 97' !ι!;ἑ!!!!, ε!!!!!ιο !!! οι!! Π! !!!εεε!!!ε, ε !!!ε!!ε !! ει!!! ε!!!!εε!!εο

ε!! !εε!!!!!!ε!!!!! !!! Ι!!!!!!!!!!! !! !!!οι!! !!! Πι!ε!!ε!!!!ο (Με. εο!!!·. σε!!!

Ν!! ΧΩ!. Με. Μ!). ε !! 15 !!!!!!!!!ε 1956, !!ε!!! !!ε! !!!·εεε!!!ε Με. Ε!! ει!!!

!!!!!!!ε Γι! ν!!!!ε!ι!!!,ε !!ε!εε!! !!!!! Μ!!! !!ε!!!!ε!, !!ορ!! !!! εο!!!!!!!!!! !!ε!!

νιι!!! !!!!!!ε ει!!! μι!!! !!ε!!ε ρ!!!!!!!!!! !!! Οι!!! !!ε!!' εεε!!·!!!! !!!εε!!ο

ε!!!!!!ε!!!!!ο !!!! Ω!!ε!!ε!!!ιο εο!!!ε !!! Ω!!!!!!!!!! ε !!!!!!!!!:ε !!! Α!!!ο!ε!!, ε

!!!!! Ω!!ε!!!!!!εεε!!! Πω!!! 'Γεω , ΜΜΜ. Νοε!. ε!!! $!!!!!! !!!!!.!!!·!,

νο!. !. Με. 914). Ηι!ε!!ε!!!!!! ΟφεΙ!ι !ι! !! !ε!·ιο !!! !!!! Μ!!!ε, !:!!ε ε!!

νε!!!ὸ !! ε!ι!!!!ε!!!!! !!! Ω!!ε!!!!!! (Με. 'Εεεε, Ορει·. ε!!. !!!!Ι. Η.

Με. 15963).

(8) Ι!!!!!!!!!!”ε!!!!εε!!!!!ε Γ!! εεε!!!ε!! !!! Μ!!! ε !”ο!!επε !!! 8!!!·!' Ι!!!!,

ε!!ε !!!!νε!! !!!!!!!!!ετε !!! ;!!!!!!!!ε!!! !!!!! εο!!!!!!!ε !!! ΜΜΜ, ε!!!Μ !!

ε!!ε!ε!!ο !!! Βο!!!!!!ι!ο !!! Ω!!!ε!ειι. Ι!! ει!! ε! ε!!!!!!!!ε!!!!ε !! ι!!ο!!νο, ρε!

ει!! ! ε!ιε!ε!!!!!!! ε ε!! ι!!!!!!!!!! !!! $!!!!'Ι!!!! , !!ε! !!εο!!οε!τε!ε Οι!

!;!!ε!!!ιο Μ! ει!εεεεεο!ε !!! Ω!!!!!Μ, ε!! ρ!ο!υ!εε!!! ο!!!!ε!!!ε!!ιε εο!!!!

!!! !!!ρε!!!!ε!!ι!!, ε ε!! !!!!!!!!! !!! !!!!!!!! ε!!!!!!!!!ε. ( να!. εορ!·. σε!!!

Ν!! ΧΟ! °°. Με. 308).

ο!πε! !!!!.!.!ε !ε!!!!!!!!ε ε! !!!!!ζ!!!ίε!ίο!!ε Μ!!! ε! ροεεεε.είο!!!!!!!ε

εο!!!!!!!!ε!!! ε! ο!!!!!!!!!!ε !!!!!! ε! ΜΜΜ!! Με εεπεεεεα |!!ε!·!!!!!

ε!!!!!!!!ιί Μια!! ρε! !!!ε!!!!!ι !!!!!!!!!!!!!!! ()!!!!!!!:!!! !!!!!! !!!!!!!!!!ε!!!

!!!!!!ε!!ίοΜ!!! Πίεσε!!! ε! ί!!!!ίεε!!ι δα!α!!!!!!!!!!!! εε!! Λ!!!ο!!!απ

Μια!!! !!ε Ω!!ε!σε!!ι ε! !!!!!!!!ε!!!!! Βα!!!ε!ί!!!!! ρ!οει!!·α!ο!εε

!ρε!ι!ε θ!) !!ε !!!!!!!ι!ε ε!!!!ερ!!!!!ε ε!ι!ε !!ε !ι!!!!!!ο εο!!!!!! Μ!!!

!!! !ε !!ε!!ε!ε!·!!!ιι!ε. εε!! εο!!ιι!!!! !!!.!!ι!ε !ε!!!ιε!!!!!ε. Ρ!ε!ε!·ε!!

!ιε!ο ΜΜΜ ε! ι!!εε εο!!!ι!!!!ε !ει!!!ε ε! με !ρεο ε!!!!!ι!!!!

!εο!ρ!!!ιι!ε !ε ε! !!ε!·ε!!εε !ι!οε !!! ε!ι!ε!!! εο!!!!!!!!ε !!!!!!!ε (δ).

ε! !!!·ο!!!!!!!!!!!!ε !ε !!!!!ε!!ι!ε !!ε!ε!!εε !!!!!!!!!!ε !!ε!ε!!!!ε!ε ε!

!!!!!!!!ε!!ε!ε ΜΜΜ!!! !!ο!!!!ε!!! ε! !!!!!ε!!ι!!!! ο!πε!!! !ε!!ι!ε Μ!!!

ο!!!!ι!!!!!ε ει!!!!!ι!!!ε!!ε ε! !!!!!!!!!!!!!ι!ε !ι!!ε ιι!! επι!!! ρε!εο!!!ι

ε! εο!!ιι!!!!!ε!ε ε!ι!!!ει!ε !!!!!!ι ε! !οε!!. Ε! Με !!!ε!!!ο!!!ε

θιι!!!!!ε!!!!!!ε !ρε!ι οι!!!!!ε !!ε!!!!ε!!ε ε!!εε!!!!!!!ε ε! !!ο!!!ε μ!!!

ΜΜΜ !!!!!!!ε Μ!!!ε !!!ι!!ε!!!!!!ι!ε !!! !!ο!!!!!!!.!!!!ε!!! !ε!!!!!!!!ι

!εε!ρ!!!!ι!ε Μ!!! !!!ι!εε!!!ι!!ε !!!ε!!!ε!!ι. ε! !!!ε !εεερ!!ε !!!!!!!!!!!ε

!!!!ε!!!!!!ε!!! ΜΜΜ Μπι!!! Μ!!! ο!!!!!!!!ι!ε ε! ε!!!ει!!!ε ει!!!

ε!!!!ε Με !!! εεε!!!!!!ε!!!ο !!!!ε!!!ει!!ε ε!!!!!!Μ!!!!!! ε! εο!!!!!!ε!!

!!ε!!ε!!!. Ε! !!!ο!!!!!!!!!!ιιε Μ!!!ε !εε!ρ!ε!!!!!!!!ε ΜΜΜ ε! ι!!εε

ε!!!!!ι!!!!ε !!!!!ι!ε ε! !!!ο !ρε!! !!ο!!!!!!!! ε! !ρε! ΜΜΜ !!ε!

!!οε ρε!ρε!ι!!! Μ! !!!ε !!!ε!!ε!!ι!ε ει!εεεεεο!εε εεεε !!!!ε!εε ε!

!!!!ε!!!ε!!!εε ΜΜΜ Ι!!!!!!ε ε! !!!ε!!!!:!!! Με!!! !!!!!!!!!ι !ε!!ε!ε

ε!! !ρεο ΜΜΜ !!! !ει!!!ι!!!! ε! !!!!! ε! !!!ιο!!!!ε! εο!!!!!! ε!!

!!!ε!!!!ε!!!!!! ε! ιιο!!!!!!ε!ε!!! !!!!!!ιι!!!!ε !!!!!!!ε !!ι!!!!!!!!!ε!!!!!!!!!ε

εἰ!!! ρ!εοι!ε!!!. ε! ε!!!!!!!ε ε! εεε Μ! !!ε!εε !!!ει!ε !!!ε!!!!!

!ε!!!!!ε!!! !!!!!!ε!ε ε! !!ε!!!!ε!!!!·ε !!!!!!!!!!ε !ρε!!ιε ε!!!!!!!!!!ε ευ!!!

!!!!!! ε! εεε!!!!ε ει!! ει!!!!!! ι!!!!!!!!!!ι!ε!!ι ε! Μ!!! !ρε!ε ε! !!ε

ε!ε ε!!!ε !ρε!ε !εεε!ε ρεεε!!! ε! ε!!ε!!!!!!ι ο!!!!!!!!!!ε ρε!ε!!!!!ε

!!!!!!!ι!!!!!!!!!!!!!ε ε! ι!!!!!!ε!ε!!!!!!!!!!ε !!!ε!ε ε! !!!!!!ε ε!! ι!!!!!!!!

Με!!! εο!!!!!!!!ε ε!! !!!!!!!!!!!!!!!!! ε!!!ε!!ε!!! εο!!ι!!!!!ε. !!!εει Με!!

!!!οι!!!! ε! ε!!!ει!!!ι !!!ο!!!!εεε ρ!οΜ!!!!!!ι!ε νο!!!ε τεε!!!!ε!!!!

ΜΜΜ εο!!!!!!!!ε !ε!!!!ε ε!!ε!!!!ε!ε εο!!!!!!ε!ε ε! !!! !!ι!!!ο

εο!!!!ει!ε!!!!ε ει!!! γρο!!!εοει !!!!!!!!!ι!!!! !!!ε!!!·ι!!!!. Αε!!!!!! πρι!!!

$!!!!!:!!ι!!! Με!!! !!! εεε!εε!!ι $!!Μ!ε Με!!ε !!ε (!!!!εο !!!ε τ!

!!ε!!!!!!!ε. !!!!!!εε!!!!!! !!!!εε!!!εε!!!!ο !!!!!!!!!!!!ιεεε!!!ιο εε!!!ο. !!!

!!!ε!!!!!!ε φωτ!!! !!εο!!!!!!. !εε!εε Βε!!!!!!!ε !!ε Ρ!!!!!! ι!ε!!ε!ε.

Β!ε!!ε!!ε!ι!ε !!ε Βο!!!!!ιο!ο. Ει!!!!!! ΒοΜ!!!!!ε!!!! !!ε ν!!!!!Μ!!ο.

Βε!!ο!ο!ι!ε !!ε ()ι!!!!!!!. Ε!!!ε!!!ε !!ε Ρο!!ι!!!ε!!ε!·ε. Ε!!!ιε!ε!!!!!!!!ε

ε!ε!!!ρ!·εε!!!!ε! $!ι!!ε!ε Με!!!ε !!ε !!!!!ε!! ε! Ρε!!ιιε ε!!Μ!!!ει!ε

$!ι!!!!!ε !!!!!!!ε !!ε !!!!!εο !!!!ε! !ετε!!!!!! ε! Μ!!!ι!!!.

Εεε !εεο!!ι!ε Με!!!ο!!!!ε Μ!!!!!!!ε εεε!! !!!!!ε!!!! !οΒε!!ιε

εε!!!!ε!.

Ε!!! !!ι!!!!ε!!!!ι!ε !!ει!!ιε!!!!ε εεε!! !!!!!!!ε!! !!!!!!!!!!!ε ει!!!εε!!ρε!

!ι!εει! !!ο!!!!!!! Ρ!!!!!!!! !!ε !!ι 'Ι'ι!!!ε ρ!!!εε!ε!!ε !!π!πε. Οι!! !!ε

Μ!!!!!!!!!ε εεΜ!!!!!ε ε!!!!ε!!!! !!!!!!!ε ει!! Με!! ίι!ε!!!!!! !!!!!

εε!! ε!!! !!!!!!!!!!ε! εο!!!!!!ιε!ιε ε!εε!! ε!! !!!ει!!!! ε! !ρε! εε!!

ε!!!!!!!! ει!ρ!·:!!!!ε!!! Με Μ!!! Μ!!! ε! ε!!!!ρ!!! Με!!! !ο!!ο!!!

!!!ε!!ι!!!ε! !!!!!!!!!! !ει!!!!ειιιιε!!!!!! εο!!!!!!!!!ιι!ε!ι!!!! ε! ε!!ρ!ο!!!ι

ι!ε!!!!!! ρω εο!!!!!!!! !ει!!!!ε ε!ει!! !!! ε!!!!!ι !·ε!!!!!!!ι!!ο!!!ε εε!·!ρ!!!

!!!!ι!ιιι !!!!!! θι!!!!!!ε!!!!! εε!!!!ε ε! Μπι!!! εο!!!!!!ε!!!!. ΑΜ!!

!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!ε!!ε !!ι!!!εε!!Μ !!ι!!!ε!!!εε!!!!ο !!ι!!!!!!!!εεεε!!!ιο

Με!!! !!!!!!ε!!οΜ Μ!. !!!ε ι!ε!!ε!!ε κι!!! Μι!ε!!!!!!!ε.

Μ!! !!!!!!ε!!!!!!!!ιε !!ε !!!ε!!!!!ο εεε!! !!!ι!ε!!!! !!ο!!!!!ι!ε Με

ε!!ε!!!!!!!!!!! ει!!!!!!!! ε! ε!!ε!!!ρ!!!ι!! ε!! ει!!ε!!!!εο ε! ο!!ε!!!!!!!

!!ιε!!ι!!!!ε!!!ο εε!!!!!ο πιει!!! Μου!!! !!!ε!!!ο!:! !!ο!!!!!! Μ!!! !!!ε- _

Μ) Ε!! Μ!!! εεεε!!!!!!!ο ΜΙ!!! !!!!ει!!!!!ι!ο!!ε !”!!!!!! ε! Ω!!8!!ε!!!!ο !!

!:!!ε!ε!!!! !!! Ωεε!!!!!!, ρε!·ε!!ε !! !!ιε!!εε!!!!ο ε!!! ε!!! $!!!!θ εε!!ι!!!! ε!!

ε!!!!!ι.ι!!ε !!! Εεεε!!! !!!!! !!!!!!ε!!εεε Ο!!!!ι!!!! Π. εφ!. σετ!. Ν.°!.ΧΧΧν!!!!!.

(ε) 0ι!ε!!ε!!!!ο. ε ! ει!!!!ετε!!! !π!ο!!!! !!!ε!!!!!!!!!! ε!!!!!!!!!!! εε!!!!!!εε!;

ε ε! !!!!!!!!!εε ε! Π!!ε!!ε!!!!ο !!! με!!!ε!!!!!!ε !!! !!!!!!!!!!ο, !!!!'ε!ι!!ε!·!ο, ε

!!!!!!!!ει!ε!!ο !!!!!!ει!αι!ι !!!!!!!!ε!!! ε! Μαρια!!! ε!ν!·οπ Ι!ι!!!!!.

θ!!

7,-:.Ή_....= ." - ----···-···
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τΙτοτα οιιτιοσττρττοιιο τΙιιττττοτιιιτ Παιιατοιιτ ιιοτατττ ετοτιτ_τιι οσ

ιιττΙτ οτ Ιο8τ ιιτοτιτΙ αιΙττττο Μ! ιΙτιιιτιιιιτο ιιτοτ τ”σττο Ιτττοτα

ιιοΙ ετΙτατια τττιιτσ οοο ριιιιοτο οαιιοα ατιτοιιταττσιιτο οοιιτοιιττα

ιιοιι ιιιιιτατα. Μ ιιιαιιΜτσ ταιιιοιι ιΙσιιιτιιτ Ιταιιιιγ Μ Οοιιατεο

οτιιτταττο Ιαιιιιο ροτοοταττε. ιιι·οοοιιττΙιτιο τοεττΙιτιο ΙοΙιαιιιιο Βο

ιιττισιιιτιιτο οτ Ι.σγετσ ΠαΙιιο οαιιοοττατττο οοιιιιιιιτο Ιαιιιιο οτ

ΙαοοΙιο Μ ΑΙΙιαττο ιισταττο ιιι.οοο. τιττιιιο τιιτΙτοττσιιο ιιτττ.

τΙτο ιιι τιιιιττ.

Χ(ΙΙΙΙ. *

Αριστο, @τισ ιἰτ διτοτίοτιιιο Ι, ιιιοτοΙιο.το οτί Μα.ι.ισ ο οίτι

άίοο τἰτ διιοτίστί , τιι.ττίτ'ιιί.τοο του οτοιτο θττοτίο!ιιισ οορσΙα,

ο οτί [ο άστια:ίοιιο ότι·οοσοαΜο οτί ΜΗ ί .πιώ Ιιοιιί , ο άοί

τοστ άτίτττ ο ταοτσιτό πο! αφτο δοατίοι·ίταιιο.

(Ι2τ'ιθ, 28 σττοτιτο).

Βιιτ Βοεττ Ατοτιτντ οι Εστω ‹Ιτ 1°σττιιο, ω. Ιω., μια. 114.

Ιιι ιιοιιιτιιο ρατττο οτ τττττ οτ ειιττττιιο εαιιοττ Ι)οτ οτοτιιτ

αιιιοιι. 8ττ σιιιιιτΙιτιο ιιιαιιττοεττιιιι ιιτοοοιιτοιιι τιιοττιιιιιοιιττιιιι'

αιιτΙττιιττο οιιοττ Μιιιτιια ΑΒιιοατα (τ) ττΙτα οιιοιιιΙαιιι ιιιατοΙιτσιιτο

ΒιιτΙΙοΙιιιτ Μαεεο οτ τιιιΙτοτο τοιιιιτ Παταττ ταοττ οτ οοιιετττιιττ

Ιοετττιιιιιιιι Ιιοτοττοιιι οτιιιιιι θιιττΙοτιιιιιιιι Μ τ]τιοτιστα Βοτ Βταττα

ιιιατοτιτσιιοιιι ΜΜΜ οτ τιιιΙτοοιιι τοΒιιτ Παται·τ. οτ Μιιατ οοτΙττ

οτ τταιΙττ οτ ταοττ οτ ρτιταιιι Μιιαττοιιοιιι τττοιισοαΙιτΙοιιι ττιτοτ

ιιττιοε Μ στιιιιττιιιο ουτε τοΙιιιο. @ιιο ιττοτα Αειιοοτα ιιοτ αΙτα

ροτοοιια στο οα ιιοοετΜτ πιο! στοα οοτ ροοοτιΙοτο ιιιοΙιττττιιιο

οτ τιιιιιιοΙιτΙτΙιτιο ιιττΙττιιιε οτ τΙττοοττε τοαττΙιτιο οτ ροτοοιιαΙττιιιο.

Ετ οροοτατττοτ Μ οιιιιιττιιιο ταοτσιιτΙιιιο οοο ΙιαΙιοτ ΜΙ τιιιτιοτο

ιιτοα οοτ τιι ιΙτοτσ τοιςιιο Παταττ ειιιο ροοετΜτ ιιοΙ ροεετΜτο

ιισοεοτ ΜΙ αΙτα ιιοτοοιια στο οτι. ΙΙαοτοιιε Ιιοο ιΙτοτα Αοιιτετα

οιια τισιια ιιιοιιισττα οτ Ιιοιια ιιοΙιιιιτατο οτ οοιιοτττο Ιαοστιτ

Μ Ματοτιτοιιο οτ Τσιιιαιιτιιτ ττΙτιιο Ιιιτισιιτε τατιιτ ιιιισε ειιοο

αριιοττατ ρτσρτιιιιτιοε οτ ρατοιιτοε ασ οοιιετΙτατστοο το). οτ

τοιιιιιιοτατ τιτοτα Ατιιιοετα οιιιιιτ τιιττ οτ Ιοτιτ οτ ετατιιτο ΜΙ

οτατιιττο οιιττιτιο εο τιιοττ ροοεττ. Ετ Μ οοτοτο ιΙτοτιιιιι ιιιατ

οτιτοιιοιιι τιιτΙτοοιιι τοΒιιτ ΠαΙαττ ιιοιιττ τιι οοτροτατοιιι ιιοε

εοοετσιιοιιι τιι ιιτοιΙτοττο· οιιιιιττιιιο ετοιιτ τιι τοιιι οιιαιιι. Ι)αιιε

οτ ρτοιιαιιι ττοοιιοταιιι οτ ιιστοοτατοιιι ιιιιτιιιιι οτ ττΙιοταιιι ιιτ

ροοεττ σιιιιιτα ρτοιΙτοτα αοοτροτο ιιο! αοοτρτ τιιοοτο οτ Μτο

οτ ιιοιιΜτο οτ οΙιΙιτττιατο οτ ιιττοιιατο οτ σιιιτιτα Μιιιιιιιι Ιαοοτο

τιιιοοιιιιιμιο ρΙαοιιοτττ οτιιο οιιιιιτ οοιιττατττοττοιιο Αιτιιοετο.

Ρτοιιιτττοιιε τττοτα Αειιτετα οιιιιιτα ειιρτατΙτοτα Ιιατιοτο τατα οτ

τττιιια οττοτσ ιιιατοτιτσιιτ ΠιιττΙοτιιιο οτ τιιιΙτοτ τττοττ τοΒιιτ οτ

ΙιοτοιΙτ ειιο οτ τιι ιιιιΙΙσ οοιιτταιιοιιττο ιιοο αττοιιο τοιιιιιοτο
ι ι ο ο

τοιισοατο αυτι σΙιτιοατισιιο σιιιιιιιιιιι Ιισιιστιιιιι ειιστιιιιι. Ιιι

(τ) Λειιοαο οι Βιι8ΙτοΙιιιο Ι ιιιατοΙιοετο τΙτ ΜΜΜ ο ετιιτΙτοο (Η (Ξα

ΒΙταττ τιι οροεατα α 1ττατταιισ Π το οι Τσττοε. Ι ιιιιστ τΙτττττ ιιΙ τοΒιισ

ΩαΒΙταττταιισ Ιο νοτιτναιισ ΜΙ ρατΙτο, τταρροτοΙιο σου 0ιιτιΙτοΙιιισ ΙΙ ,

ο οοιι (ΙΙιταιισ, ετ οετττιεο Ια Ιττιοα ρττιιιοΒοιιττιι ΜΙ οιιτΙτΙοττο Οτι

8ΙτοΙιιισ Ι. Βαττοστιο ΙΙΙ τοεοΙο οι Τοττοε, ο ΑΜΙαοτα, ιιισεΙτο, ιιττιιια

οι ΕΙιαΙιΙσ ντεοοιιττ, ο ροτ τΙτ Ειιισ το ιττ_5αττΙοειια, τιιτοτισ ειιστ

@Η (Έσω, οροτ. οττ. ΥσΙ. ΙΙ. (πιο. 993).

(9) Ναι 5αρρταπιο ιΙσιιΜ τΙοττναεαοτσ τ ντιιοοΙτ ιΙτ ρατοιιτοΙα ΜΙΙα

ρττιιοτροεοα ΑΒιιοεσ οοιι 0ταοσιιισ οι 1ττατοΙιτσιιο , ο εστι Τσιιιτιιαετιιο

οι Ιιιασπο Βαιιισ, οΙιο το ττιτοτιο οοιιιιττςΙτοττ τιι τιιιοειτ'αττο. τ·'οτοο Ι'Ιιι

τισιιο Ιτατιισ, ο Ιτιεοττατιιο, Μοτο τΙτ 'τοιιιιιιαετιισ, ο Ισ ατο550 Μαστ

·τιιιιισ Ρτ.ιοιισ, οΙιο τττιιιὸ οοιιιο τοετο Ι'αττο ΜΙ 97 Ιιιτςττσ 19.66 , οστι

οιιτ ΙΙΙιιαΙιΙο τΙτ Βιιοεσ τιιετττιιτ απο οτοτΙο τ! ρτορττο τ”τατοΙΙσ ΒιιεΙτοΙτιιο

("φοΙσ (νο‹Ι. τομ. οαττ. Ν.° τω', ματι. 867).

ειιΡοτ ιΙτοτα ΑΒιιτοτα οσιιτττοτιιτ ιισεετΜτο οτ τοιιοτο οιιιιιτα

οσο ροοετΜτ ιιοΙ αΙτα ροτοοιια ρτο οα ρτο τΙτοτο ΒιιττττοΙιιισ

Μ Ζοροτα ιιιατοτιτσιιο Μαοεο οτ τιιτΙτοο ιττοττ τοτιιιτ ΠαΙαττ

οτ ουσ ιιοιιιτιιο οτ ΙιοτοΜιιι οιιστιιιιι. Αοτιιιιι τιι ιιτΙτα 8αιιοτο

ΙΒτο τιι τΙοιιιο τιι οιια τιατιττατ ιΙτοτα “Μετα (δ). Αιιιισ Βο

ιιιτιιτ α ιιαττιιττατο οτιιοιΙοιιι ιιιτττοετιιιο Μοοιιτοετιιισ ουτο

σιιατιοατιιισ οοιτσ. τιιτττοττοιιο Μοτιιια οιιαττα ιΙτο ιιτεοετιιια

οοταιια σοτιιΙιττο οττοα ιιοοροταο. τοετοε ντιοΙτιιιιο Μ (Ιοτιισ

ιιιιοιιτΙαιιι Ροτττ Μ Πορατ Μ 8οιιιτο οιιτατστοο οαιιοτο Ζτττο

οτ Ματοα . . . . . Μ Πατασ τιιισιιιΙαιιι ντιιοοιιτττ οτ Ποστοττιο

Μ Μιιττσ ρτοετιττοι $αιιοτο Ματτο Μ τ]τιιοο οτ Ροτι·ιιε (Ιστοιιο

τιτοοΙιττοτ οτιιοΜιιι οοοΙοετο.

@ο ΙΙιιτΙΙοτιιιιιε Ι.οσιιαττΙτ εαοττ τιιιιιοτταττο ιιαΙαοττ ιιστα

τττιο τσεατιιο οοττροτ οτ ιιιαιιιι ιιιοα τοεταιιτ.

ΙτοΙΙιιιιιΙτιιιιο Μ ΒτοτιαττΙσ οαοττ ραΙαοττ ιιοτιιττιιο Ιισο τιι

οττιιιιιοιιτιιιιι οιτταιιτ οτ οιιοιιιρτατιτ οι: ατιτοιιττοο τιιοττιιιιιοιιτο

οοττρτσ ιιιαιιτι θττιτΙΙοτιιιτ Ι.οσιιατιΙτ ιιστατττ ετοιιτ τιι οσ ιιττΙτ

οτ Ιοοτ ιιτοτιττ αιττΙττσ ιιο! ιΙτιιιτιιιιτο ιιτοτ τσττο Ιτττοτα ιιτττ

Ματια τττιιτσ οοο ριιιιοτο οατιοα αΙιτοτιταττσιιτο οοιιτοιιττα ιιοιι

ιιιτιτατα. Μ ιιιαιιΜτσ ταιιιοτι ιΙσιιιτιιτ Ι)τιιιιιγ Μ Οοιιαγτισ

οτιιτταττε Ιαιιιιο ρστοεταττε. τιτοοοιιττΙιιιο τοοττΙιτιο ΙοΙιαιιιιο Βο

ιιττισιιιτιιτε οτ Ι.ογετσ Πατιισ οαιιοοΙτατττο οοιιιιιιιτο Ιαιιιιο οτ

ΙαοοΙιο Μ ΑΙΙιαττο ιισταττσ. ιι.οοο. τιττιιιο τιιτττοττοιιο τι".

τΙτο κι τιιιιττ.

ΧΕΝ τ'.

Η Ροιίο.στιτ ο @Μοτο οι θοιιουα τστίβοοιιο ο οσιι/οι·ιιισιισ

το οσιτυοιι:ίοιιί .τοοιιίτο Μι οτί ιιιιιιιιίτοοτί δίιιισιτο θιιοτοίο ο

Ιντοστο διτιοΙο ο ποπιο ιἰί ιἰοττο θσιιιιιιιο, ο τ! :κατώτατο

θιιαΙιοτιιιο ΙΙΙ (τΙοροΙα) σίττάτοο το διιατίστί.

(τ256, Ι'7 ιιστοιιιτιτο).

Βατ Βοεττ ΑτοΙιτντ οι τΞσττο ιΙτ Τσττιιο, ω. Απ., με. τττ.

Ιιι ιιοιιιτιιο Βοιιιτιιτ αιιιοιι. ΡΙιτττριιο Μ Ια Τιιττο Ιαιιτιο

οτιιτταττο ροτοεταε ιιοΙιιιιτατο ΙιοιιορΙαοττο Μοτοτο οτ αιιοτοτττατο

οσιιετΙττ Ιατιτιο ιιιοτο εοΙττο οοιι€τοΒαττ ροτ οαιιιραιιαιιι οτ

οοτιιιι οτ ιιοοοιιι ρτοοοιιτε. οτ τιιειιροτ Ιισιιιτιιιιιιι ιιοιι ροτ

_οιιαιιιτττιοτ οοιιιραΒιιαιιι οΙοοτστιιιιι αιτ τιτοιιτα εοοιιιιττιιιιι

τοτιιιατιι οαρτττιΙτ Ιαιιιιο οτ τρετ οοιιοτττιιιιι οτ οοιι ιιοιιιτιιο

οτ ιιτοο οοιιιιιιιτε Ιαιιτιο οτ ρτο τροο οσιιιιιιιτ ταττττοαιιοτιιιιτ

οτι οοο ιιτττ ιιοτιττοε $γιιισιι θιιοι·οτιιο.Ντοστα ΠγΒατα αιΙιιιτταττ

Ροττοτε $τσττ τιειτοατιιιιι οοιιιιιιιτο ταιιτιο τιι $ατιΙτιιοαιιι τταιιε

ιιιτοεατιιιιι ιιοΙ αττοτ οστιιιιι ρτο εο οτ οοτοΒα ειισ τοοοττιιιτ

στιΙτιιαιιοτιιιιτ οτ ττι·ιιιαιιοτιιιιτ ιιοιιιτιιο οτ ιιτοο οοιιιιιιιτο Ιαιιτιο

οτ ρτο τρεο οσιιιιιιιτ οιιιιι ιιττο ιιοΙιτΙτ Μιιιτιισ τΙτιτΙΙοΙτιισ

τταττο οσιιεοΙιττιιο τΙοιιιτιιτ (Ιτιταιιτε τττιιετττο σΙτιιι ιιιατοΙιτσιιτε

Μαοετο οτ τιιιττοτο ΠαΙαττταιιτ οτ οιιιιι οατιτταιιοτο ιιτατιιττ ιιιιτιι

ιιιιο οτ αΙττο τιοιιιτιιττιιιε Βατιττε ειιροτ Ιιτε οοο οοιιττιιοιιτιιτ

τιι τιιετττιιιιοιιττε ΜΜΜ εοττρττε ιιιαιιιι ΙαοοΙιτ ΙΙΙοτττσοτ ιιο

τατττ ιι.οο.ι.νι. τιιτΙτοττστιο ιτοοτιιιατιιιαττα ιΙτο τΙοοτιιιασμιτιιτα

σοτιιΙιττε.

@ιιο οιιιιιτα εοοιιιιΜιιι οοο οοιιττιιοιιτιιτ τιι ιΙτοττε τιιεττιι

ιιιοιιττε ρτοιιιτεοτιιιιτ τΙτοττ τΙσιιιτιιιιο ροτοετιιο οτ οοιιεττται·ττ

(3) Μι οιιοετσ τιαεεσ ‹ΙοΙΙα ρτοεοιιτο οιιττα οι τΙοιιαιτσιιο ετ ττΙονα,

οΙιο ΑΒιιοεο αΙιττανα ιιοΙΙα οττττι οι Βιιιιτ'Ιτιτα. Ροτεο ετ "τι οοΙα ττ

‹Ισττα α ντνοτο, τΙαρροτοτιο ιιιστΙ Ματταιιο τι ουσ ιιιιιτττο , ο ιιτττ ρτο

ΙιαΙιτΙτιιοτιτο ττορσ τα Ιιαττιατα ιιοοτοτοτιο τιι ειιο ττ8Ιτο Βαττοοιιο ΙΙΙ

(ΜτΙ. ΤΜΑ, οροι·. οττ. νιιΙ. τ. (πιο. ττ7-τ8. νο!. Π. Με. 993).
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Ισ.(Ισσ ευρτσ(ΙΙο(Ι σοισ(ιισ (:0(11(Ι(ΙΙ5 Ι(ιιιιισ (Σοσ(ΜσΙΙσο (ισ

σστσΙΙΙΙΙ στσΙιΙρι·σεΙΙΙΙστο (Ο $σσσΙσ Μσι·Ισ (Ισ (Ποσο. 'Πο

σεισΙο ΒοσσΙσο. ΤΙιιεΙ(ιισο. Τ(ι(ΙΙΙσο. ΙΙΙσΙοιιο. εἰιισΙσΙε σ(ιι1σΙΙσ

σ( ρ(οσιιτσΙοτΙΙ›σσ (Ιο(ΙΙΙιΙΙ (ΙσΙΙΙσΙισΙ Γι·σ((Ισ (:οσεοΙΙ(ΙιΙΙ (μισο

(Ισισ (ΙοιΙΙΙιΙΙ (ΙΙΙΙσιιΙσ ιιιστσΙΙΙ(πΙΙε ΙΙΙσσεισ σ( Ισ(ΙΙσΙσ (ΙσΙστΙΙσιΙΙ

σ( οσρΙ(σσσο(σω σ( ΙιοπΙΙ(Ι(ιισ $σσσ(σ Ι8Ισ σ( (:οπσΙστ ΙΙΙ

(:στΙσ σΕσ(ΙΙ(:σΙιισ σστΙρ(σ (Μου Ι(ισοΙΙΙ ΙΙ(σ(ΙΙ'οσΙ πο(σ(·ΙΙ σ(

Ισπ(Ιστσ σο(σρΙστσ σ( οΙΙσστιιστσ σ(ΙΙΙ γροΙΙισσσ ΙΙοσοτιι(1ι

οο(σιισΙσ Ι(ιιιιισ.

ΝοιΙΙΙσσ οοσσΙΙΙστΙοτσω σ( εσυ( ρστ(ισσπΙΙΙΙΙσΕ (:οπ1ρ(ΙΒΜπι

σα( (ΙΙσ(ο σοσεΙΙΙο Ι'ιισπισι σου( Ιισσ.

ΙσσοΙΙ(Ισ Μ8.Ι000ΙΙΙΙ5

Ρστ(:Ι(ισΙ Αιιι·Ισ

()ΙΙσπσσ Α(Ι(ιο(:σ(ιισ

Βιισσ(ισ (Ισ ΙίοΙ(σ

ΝΙσοΙσ (ΙΙΒσΙσ

ΒοσΙΙσοΙσσ (Ισ ΝΙστο

ΑΙΙΙστΙ(ισ (ΙσεΙσσπισ

ΙΙσΙΙισσε ΡΙΒ(ιοΙ(ισ

ΙΙΙσ(Ιισ(Ισ (ΙσΙΙσ

ΙσσοΙΙσσ Ι.Ισσροτσυσ

Ι.σσίτσιισσε (ΙΙ(;σΙσ

ΙΙιιΙσο Ζ(ισΙιστΙσε

Μσι·Ισσε (Ισ ΜστΙσο

Ζσ(:ΙΙσι·Ισσ (Ισ ()(ιε(το

(ΙιιΙΙΙσΙπΙ(ισ (Ισ (Ισ.ιιΙΙΙΙσ

(Μάο Ι(ΙΙισσιιΙσ Βρ((Ι(ιΙσ

ΟΙΙστ(ιιε (Ισ (Ι(·ΙωσΙ(ΙΙσ

ΝΙσοΙσιισ Ασι·Ισ

ΒιιτΙ(:ιισ (Ισ (ΙσιιΙσ

ΙοΙΙσιιιισσ (Ισ ΤγΙΙσ

$γωοιΙ ΤστΙστο

θιιἱΙΙσΙιιιιισ ΕισΙΙ(Ισσ(Ισ

ΕστΙσσσ ΝσρΙ(σΙΙσ

Ρσττσ(Ισσ (Ισ (ΙσσΙτο

ΜστοΙΙΙΙ(Ισυσ (ΙσΙυυσ

Ι.σσί(συσσε ΒΙΙ(σ θρΙΙΙ((Ι(ι

ΙΙΙΙτο(ΙΙ(Ιιισ (Ισ Τ(ιτσΙΙσ

ΠσΙσισσ(Ισ Μ(ισΙσσσσσ

Ε(ιι·Ισσ(υσ θρΙσιιΙσ

ΟΙΙστΙσσ (Ισ ΙΙσσίτσ(Ιο

Ι.σσίτσιισΙΙ(ιε Βσ(:ΙΙΙ(ΙΙ(ισ

ΑσεσΙ(Ι(ισ (Ισ ΝΙστο

(ΒιιΙΙΙ(σΙισσσ (ΙΒΙΙθΙ'ΙΙΙΒ

ΟΙΙστΙιισ 5Ισιισοσιισ

(ΙσσΙσΙΙσσιισ (Ισ 8σιιΙεσ(πιο

Ασ(Ιτσσε (Ισ (Μο

8γισοιι θυστσΙιισ

ΟΙΙοΙΙοιΙσσ (Ισ Οσ(ΙΙΙΙΙσ

(Σοσι·σ(Ιιισ (Ισ (Ισε(το

(ΙιΙΙΙΙσΙωιισ 5(ΙΙ(Ισσσε ΜσΙΙσσιω

ΡσΙι·υσ (Ισ ΝΙστο

Μοι1ΙσσστΙιισ (Ι(ιιστ(:Ι(ισ

$γισοσ (ΙτΙΙΙ(Ιε

Ισσοσιισ Βστο(σΙσιισ

(η Ι.'σι·σἱρτσΙσ ΠοεΙσπΙΙ(ισ, ΙΙ φωσ Π(μπσ (ισΙ ρι·σεσιπσ (πιο σοπισ

ρτοσιπσ(στσ (ΙΙ (Ξσ8ΙΙσΙ(πιο ΙΙΙ πισι·σΙΙσσσ (ΙΙ (Μεσα σ ΒΙ(1(ΙΙσσ (ΙΙ (Σσ

(.;ΙΙσι·Ι, σ σο! εσευσιι(σ σοπισ ρτο(:ιπσΙοι·σ (ΙσΙ σσρΙΙσιΙΙ, σ (ΙσΒΙΙ (ΙοιιΙΙιιΙ

(ΙΙ 8σιι('ΙΒΙσ, σ Ισ σΙσεσο (ΙΜ @στο σοιτΙσ ΙσεΙσ οσ! ρι·σ(:σ(Ισιι(σ (Μο

(ΙσΙ 97 Ι(ΙΒΙΙο 1256 (νσ(Ι εορτ.(στΙ.Ν.° ΧΟ' ).

ΙΙΙΙιτΙσιΙσ νσσεπσσι·Ιε

(ΙσΙΙἰσΙωιισ ΒοιΙΙιο

ΝΙ(:οΙοσιιε (ΙτἰΙΙιιε

Μσσίτσ(Ισσ (Ισ (ΙσσΙσ

ΡΙσσΙΙσ(ιισ ΜσΙΙοιΙι(ε

.ΙσσοΙΙΙΙΙ(Ισ ΒοστισΙΙσσε

ΒσΙωιισ(Ισσ (Ισ (Ι(ισε(ΙΙ

ΕστΙσσσ ΡΙσσωΙΙΙσσ

(ΙιιΙΙΙσΙωἰσσσ (Ισ (ΙσιΙΙΙΙΙσ

ΕστΙσιισ (ΙοιΙΙσι·(Ιιισ

ΡσΙ(·(ισ ΙΙΙσιισσσ

(ΙΙΙσπυσ Ρ(ΙΙριισ .

ΙοΙΙσσιΙσσ (Ισ Βοσσεσο

(Ι(·(ιισ (Μπι

ΝΙσοΙσιισ Ι.ιισσσεΙσ

(ΙσΙΙΙΙσΙσιιιε ΒιιΙΙΙτο(ισσ

Ι.σσίτσιισιισ (ΙΙΙΙο

(ΙσΙΙΙσΙΙΙΙσσ (Ισ ΙΙΙ(πΙ

Ι(ισοΙΙιισ ΒΙσΙιισ

$γ(ιιοσ ΡΙοσωΙΙΙιισ

Ι.σσίτσσσιισ (Ισ (Ιστιπσ(ΙΙσο

Βσσσ(ΙΙ(:(ιισ ΖεισΙισι·Ισ.ε

ΜστσΙισεΙσ(ισ (ΙσεΙσΙ(ισ

Αιιιἰσυσ 8(ι·σΙσροτ(:Ιιιισ

ΒστΙΙιοΙοιιισιισ Βσ(:ΙΙΙισσε

ΑσεσΙ(Ι(ισ ΡΙσσσωσΙστΙσε

Β(ΙΙΙ(ιΙ(Ι(ισ (Ισ ΝοσΙστΙο

(ΙσΙΙΙσΙωσσ (Ισ $σ.ιι(:Ισ Α8σσΙσ

ΑσεσΙ(Ιιιε Β(ισΙΙΙισσε

Βσ.Ιισιισ(Ι(ισ Βιι(:(ΙΙσιισ

Ι.(ισΙ'(·σπσυσ ΡΙΒιισΙιισ

Ασ(οσΙ(ισ Α(ΙσοσσΙσε

ΑΙΙ:σ(·(ιιε (ΙσσσΙοΙυε

Ι(ισοΙΙιισ (ΙσΙσιισ

$γιιιοσ (Ισ 8συΙ8σοσο

(ΙιιΙΙ(σΙιιιιισ (Ισ οιΙσι·Ισ

θεστΙ(Ισ Β(›Ι.στΙσσ

Αιι(Ι(Ι(›Ισε Βο(:σοΙσε

Ι.σσίτσ(ισιισ ΜσΙοσσΙΙσσ

(ΙσΙΙΙσΙιιιιισ (Ισ ΥσΙσιι(Ισ

ΙΙσιισ.(ιιισ (Ισ ΒσΙ(ΙΙιοπισ

(Ιοιιτσ(Ι(ισ ΒἰσΙισιΙ(Ισ

Ι.σσίτσσσιισ (ΙτΙΙΙιισ

(ΙΙΙσπ(ισ Μστσιι(Ισ

(ΙιΙΙΙ(σΙ(ιιιισ (Ισ Β(στ(ΙΙΙ

Ι.σσί(·(ισσσσ (Ισ (Ιι·ΙωσΙ(ΙΙσ

Ρσπ(ισ Α(Ι(ιο(:στιισ

Αιι(Ιτσσσ (Ισ (ΙστΙΙσ

(Ιι(Ι(Ιο((ισ Ζ(πΙ(Ισ

Ι.σ(Ι(τσ(ισσε Βιισσσ

ΑΙΙσσι·(ιισ Β(πσσ

ΟΙΙστΙσσ ΒσΙΙσσε

(Ισπτσ(Ισε νσπΙσσ σ.

(ΙυΙΙΙΙσΙωιΙε 5(τσΙσρο(·συσ

(ΙιιΙΙΙΙσΙιπιισ $σ.τ(Ισσσ

$γπιοπ ΕισΙΙι·οσ(ισ

ΝΙσοΙοεσε ΡΙρσι·

Μσι·Ισυσ ΕιπΙΙι·οσυσ

()Βστ(σε (Ισ 8(ιιιτο

Βσι·Βοεσοιισσ ΕστΙσσσσ
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8γΕυου (ΕΕεειε

(ΕυΕεο ΒεΕευυε ΒρΕιΕυΕε

Ε.ευιτευευε ΕιιιΕιευε εε ΕΕεΕιε

ΙεΕΕευυεε Πτεευε

Ε.ευιτευευε ΒυτΕιουΕυυε

$εεΕΕε ΛυιΕοευε

ΕεεεΕΕΕυυε εε νΕυωεο

θεετιυε ΑυτΕε

(ΕυΕΕΕεΕυΕυε ΕιΕεΕΕευυε

ΝΕεεΕεεεε εε ΕΕΕετΕ

ΕεεεΕ›ΕΕε ΜεΕΕευυε

(ΕυΕΕΕεΕτυυε Ροτευε

ΕεεεΕιυε Ι.ετεετΕυε

ΕεεοΕιυε Ε)Ερετ

(ΕΕυΕΕΕεΕτυυε ΒυεευΕ8τε

Εεεεευε Ε)τερετΕεε

Ε.ευιτευευε εε δεουιΕυεεΕο

()ευτεευε Ρετευε

()Ειετιυε ΒεΕΕΕεε

Ρειτυε Μυττιιε

Ε.ευιτευεεε ΥεΕυυε

νεο ΜεΕΕευυε 8οΕεευυε

Εευευυεε ΑτειιΕυιιε

ΕιΕΕεΕΕεεΕ εε Ε(ΕυεετεΕε

ΕεεοΕιυε εε (ΕεΕΕευε

ΕυτΕευε εε ΥΕευευε

$γτυευ εε ()υετιε

Ρευετεεειε εε (ΕυΕευΕΕε

ΒευυεεεεΕΕυε ΒεΕεευευεΕε

ΕυτΕεεε ΡΕειευΕυυε

(ΕυΕΕΕεΕυΕυε $ετεευε

ΕεεοΕιυε νευευΕετΕε

ΑτεΕιυε (ΕτΕΕΕυε

ΑυεεΕευε ΡεΕΕευΕουΕεε

Λειυυι Ιευυε Ευ ρεΕεεΕε ΕεετυετΕετιιυι ιεειΕΕιυε υτεεευ

ιΕΕιυε ει υεεειΕε ΝΕεεΕοεε εε Ρετιε. ΕεεεΕιο ΜειΕιεεε υειετΕΕε

ει' Αεευι εε ΕΕΕευιε εετΕριετε ευυε ΒουιΕυΕ υειΕυΕιειΕε ΕυΕΕ

ΕεεΕυιο ευεευιεεΕυιε ευΕυευεεεεΕυΕε εεειε. ΕυεΕειΕουε εεεΕτυε

φτετιει σε υευετΕε εεεΕιυε εεριΕυιε υευεΕυΕιτΕε.

Ει εε ιυεΕετευΕ ιΕττυΕιειευι εΕειυε εουιΕυεε ρειεειεε ει

εευεΕΕΕετΕΕ υεΕυετυυι ρτεεευε ΕυειτυΕυευιυτυ εευΕτυυυΕτΕ

εεΕιετε εΕυεΕΕΕε ρΕιιυΕΕ1εε εειυυυΕε Εευυε ει ρΕυτε Ευειτυ

υιευιε υυΕυε ει εΕυεεετυ ιευετΕε ιΕετΕ Ευεε τεεευετιιυι.

Εεε (ΕυΕΕΕεΕτυυε (Εευεευυε εεετΕ ρεΕεεΕΕ υειει·Εεε Ευεειι

εΕειΕ ρειεειειΕε ει εευεΕΕΕετΕοτυιυ.

Εεε ΒεΕΕευεΕυεε εε ΒΕεεετεε εεετΕ ρεΕεεΕΕ υειετΕυε Με

ΕυειτυΕυευιευι εκιτεκΕ ει εΕτευΕρΕεεΕ εκ ευιευιΕεε ΕυειτυυΕευιο

εει·Εριε Ευευ.ιι (ΞυΕΕΕΕεΕυΕΕ (]ευεευΕ υειετΕΕ ΕιιΕΕΕειε ΕιυΕΕε ρΕυυΕ

Ειεε εοτυυυΕε Ιευυε ρευεευιε ευυΕ ιΕΕΕΕε εετΕεΕε. 8Εειιι Ευ

εε υΕεΕ ει ΕεεΕ. υΕεΕΕΕΕ εεεΕιε υεΕ εΕυιΕυιιιο. υΕεΕ (Με ΕΕιιετε

υεΕ εΕΕΕεΕιε ιιιυιο εεε ρυυειε εευεε εΕιτευΕειΕουΕε εευιευιΕε

Ευ εΕΕευε υευ τυυιειε. Ε)ε Ευευεειο ιευιευ ΒευΕΕυΕ Βευυγ

εε ΟευεγΒε εΕυΕιειΕε Ιευιιε ρειεειειΕε. υτεεευιΕΕιιιε ιεειΕΕευε

ΕοΕΕευυε ΒευΕΕΕειυΕυΕε ει Ε.εγεΕο (εΕυε εευεεΕΕετΕΕε εευΕυυΕε

Εευυε ει Ιεεεεε εε ΑΕΕ1ετΕε υοιετΕε υΕ.εεε. ρτΕυιε ΕυεΕειΕευε

τη". εΕε το: ΕυυΕΕ.

Χεν ει.

Η ρ0εεειε θ Γ0ιιιιιιιι· ει δειιευπ ειρρτεεειιε ο πιιί/Εεειιε ε·

εεευεπιίεει εεεεόιε ιτε με ειπιπέτοειά διεπεπε θεετειε,

ε Μωιε δέεεία ε ιποοπι: ε με· ραπ:: εἰ εειιε (Ϊεειιιιιε,

ε· ί εερίιαπί ε με (/ειιιιιιι εἰ διιιιια (είε.

(ΜΜΕ, Η υονευ1Ειτε).

Με Βει;ΕΕ ΑτεΕΕΕνΕ ει (1οτιε ει ΤετΕυε, Με. Με., μη. 113.

Ευ υευΕΕυε Ε)ειυΕυΕ ευΕευ. Ε)ευΕΕιΕυε ΡΕΕΕΕΕρυε εε Εε Τυττε

Ιευυε εΕυΕιειΕε ρειεειεε υεΕυυιειε ΕιευερΕεεΕιε εεετειε ει

ευειετΕιειε εευεΕΕΕΕ Εευιιε υ1ετε εεΕΕιε εευετεεειΕ ρετ εετυ

ρευεΕυ ει εοτυιι ει υεεευτ ρτεεευΕε. ει Ευευρετ εεττ ιιο

υΕΕυυιυ ρετ ευει1ΕΕΕΕιει εοΕυρει;ΕΕευΕ εΕεειετυυΕ εε ΕιτευΕε

εεευυευτυ (ετΕυεΕυ εερΕιιΕΕΕ Ιευιιε ει ΕρεΕ εευεΕΕΕετΕ ει εεττ

υοτυΕυε ει ιιΕεε εευ1υυΕε Ιευυε ει με Εεεε εευ1ιιυΕ τε

ιΕΕ'ιΕεευιεε εευιΕτυιευιεε ει ευρτεΕεευιεε εε εεε υΕτΕ υεΕιΕΕεε

5γΕυευ (ΕυετοΕυε ει ΝΕεοΕε (ΕΕεεΕε ΑευΕΕτειΕ ι“εΕΕεΕε 8ιεΕΕ

ΒεΕεετευ1 εευΕυυΕε Ιευυε Ευ $ετεΕυεε ιτευευΕΕεεετετυ υεΕ

εΕιετ εετεΕυ οτε εε ει εεΕεεε εεε ιεεετυυι ει ετεΕυευετιιυι

ει ιΕτΕυευετυυι ρτο εευιιιυΕ Ιευυε ειιτυ εερΕιευεΕε 8ευειε

Ε8Εε οτε εε τεεΕρΕευιΕΕιιιε ει εΕΕΕε ΕιοτυΕυΕΕιυε εΕειΕ ΕεεΕ ει

ΕρεΕε ΕιεΕυΕυΕΕιυε εεεευευυΕ ευεε εευιΕυειιιτ Ευ Ευειτυυιευιε

εετΕυιε Ευευυ ΕεεεΕιΕ ΜειΕιεεΕ εετΕΕιε. Εεεε. Με, ΕυεΕειΕευε

Με. εΕε πω. εειυΕπΕε Ευιετ υτΕΕυευΕ ει ιετεΕετυ ρι·ετυΕεε

τυυι ει εευυευετυυι (ΕευειευιΕυε υευετευΕΕΕ ετεΕΕΕρτεεΕΕΕιετε

$ευειε ΕΕΕετΕε εε (ΕΕυεο εε Εεεε $ευειε Με, ΤετΕιΕυε

ΜεΕευε, ΤτευεεΕε ΒοεεΕεε, ΤΕειΕ 8Ετυεε ευΕυΕΕιυε εε Εεεε

$ευειε ΕΒΕε τεεΕρΕευιΕΕιυε ρτε ΕρεΕε ει εερΕιευεΕε υΕΒΕυιΕ

ευΕυευε ειευε υυΕυετεΕιειε ΕιουιΕυιιΕυ 8ευειε Ε;;Εε εοοτοοι

ευυι ρτεευτειετεε ει εΕυεΕεΕ ιιι εευειει Ευ εετιε εΕυεεεειυε

εει·Εριε τεευε ΕεεευΕ ΕΕΕειΕΕεεΕ υοιετΕΕ υΕΕΕΕεεΕτυε ευεευιεεΕτυο

ευΕυευεεεεΕυΕε εεΕτιε ΕυεΕειΕευε εεεΕτυεευετιε σε εεεΕιυε

ευΕυιε εειυΕυ·Εε ειιευεετε με εοτυευΕ Εευυε ει εΕΕεετυει·ε

ειυυΕε. ει εΕυευΕε εεε Ευ εΕειο ΕυειτυυΕευιε εουιΕυευιοτ εεε

τρειΕΕεεε Ειευετυτυ εουΕυυΕε Εευιιε ει εε ΕυεΕετευΕ Πτυε

ιειευΕ υτεεευε ΕυειτυΕυευιιιΕυ Ευεεετιιυι εΕΒΕΕΕο ρΕυυΕΕιεε εε

τυυυΕε Εευυε εευΕυΕυυΕτΕ ει ρΕιιτε ΕυειτευΕευιε υυΕυε ει

εΕυεεευΕ ιευετΕε ετΕυεε ΙΕετΕ τε8ευετυυι. ΝειυΕυε εειιεΕΕΕε

τΕετυυι ει εεττ Ρετ ευετυΕΕΕιει εεΕυρεευειυ ειε εΕειε εεε

εΕΕΕε Ευιετίυετυυι εΕευι εε. εεε Ευ εΕειε Ευειτουιευιε εετΕριε

ευρετΕυε εευιΕυευιιιτ υοιυΕυε ευετιιτυ ευυι Με.

ΙεεεΕιυε ΜεΕεεεΕΕυε

ΡτεεΕυεΕΕε ΑυτΕε

(ΕΕιετιυε Αευεεειυε

ΕιυΕιευε εε νεΕιε

ΝΕεεΕε (ΕΕεεΕε

ΒευΕΓεεΕυε εε ΝΕΕΕΕ·ε

ΑΕΕιετιυε (Εεειεευε

ΜειΕΕευε ΡΕευεΕιιε

ΜειΕιευε (Εεεε

Εεεευυε Ε.Εεερετευε

ΡυΕεε ΖεευετΕεε

ΜετΕυυε εε ΜετΕυε

ΖεεΕΕετΕεε εε (]εειτε

(ΕυΕΕΕΕεΕτυιιε εε ()ευ1ΕΕΕε

(ΕυΕεε ΙεΕΕευυΕε $υΕυυΕΕε

ΟΕιετιυε εε θτΕιυεΕεΕε

Ε.ευιτευευε (ΕΕεεΕε

ΝΕεεΕεευε ΑυτΕε

Ε .

!

Ε Ε·)ΕΕτΕευε εε (ΕευΕο

Ε
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Ιοοοποοε (Ιο ΤΙΜ

$γωοιι Τειττοι·ο

(ΙιιΙΙΙοΙιιιιιε ΕιιιΙ1τΙοουε

ΕιιτΙοοε ΝορΙΙοΙΙο

ΙΙοττοι·Ειιε (Ιο (Ι:ιεττο

ΜοτοΙΙΙέΙιιε (ΙοΙοιιε

Ι.(ιιιίτ(ιιιοοε Νικο θρΙοιΙΙΙο

ΜΙτο(ιΙ(Ιοε (Ιο ΤιιτοΙἰο.

ΕπτΙοοιιιε 8ρἰοιιΙ(ι

()ΙΙοτ(ιιε (Ιο ΙΙ(ιο(το(Ιο

Ι.οο(τοιιουε ΒειοΙΙΙι1ιιιε

ΑοεοΙ(Ιοε (Ιο ΝΙετο

(ΙιΙΙΙΙοΙωιΙε (Ιο Ματ(

ΙειοοΙπιε ΒΙοΙοε

Βγιοοιι ΡΙοειι1ΙΙΙΙοε

Μιιιίτοοοοε (Ιο ()ειτωει(ΙΙοο

Βοοο(ΙΙ(:(ιιο ΖοοΙΙ(ιι·Ιοε

ΜοτοΜεΙιιε (Ιο.εεΙ(:Ιοιιε

ΒοτΙΙιοΙο(οουε ΒιιοΙΙἱπιἰιιε

Αι15(ιΙ(Ιυε Ποσο Μο(οτΙ

ΒιιΙκιΙ(Ιιιε (Ιο ΝοειτοτΙο

νυἱΙΙοΙιπι1ε (Ιο δωσω ΑΒοοΙο

Αι1εο.Ι(Ιοε Βο(:ΜοΙοε

ΒαΙιιιιιιι(Ιιιε ΒιιοιιΙΙιιο

Ι.ο.ιιίτοποοε ΡΙΒιιοΙοε

ΑΜουΙυε Α(Ιιιο(:ει(ιιε

ΑΙΙΙοι·Ιυε (ΙοεεΙοΙοοε

Ιο(:οΒιιε (ΙειΙιιιιε

$γωοιι (Ιο 8(ιιΙΙΒοοιιο

(ΙιΙΙΙΙ(:Ιιι1ιιε (Ιο @πωσ

()Βοι·Ιιιο Βο(οι·Ι

Αιι(Ι(Ι(›Ιιιε Βοο(Μιιε

Ι.οιΙΙπιποιιε ΜοΙοοοΙΙιιε

(ΙιιΙ(Ιο(ιιε (Ιο νειΙοιι(Ιο

Τοοοοιιυε (Ιο ΒειΙ(ΙΙιοπο

ΝΙοοΙοειιο (ΙτΙΙΙοε

Μειο(το(Ιοε 6ο ΒαοΙο

ΡοεοΙιοΙοε ΙΙΙ(ιΙοιιιιε

Ιο.(:οοιιε 8οοτιοΙΙουε

Βο(ιοιιο(Ιυε (Ιο ()ειεειΙΙ

ΙΙιιι·Ιοιιε ΡΙο(ιιοΙΙΙοε

()οπτο(Ιιιο ΒΙεοΙιοι·Ιυε

Ι.8.υ(τω1(:ιιο (ΙτΙΙΙιΙε

ΙοΙΙοοι›οε Νοειιε

Ι.ο.ιιΙτοιι(:ιιε ΒιιτοοιιΙΙΙιιε

8οοΙΙ(ι ΑιιΙΙοο(:Ιιιιε

ΙειοοΒιιε (Ιο ΙΙΙικιΙ(Ιο

ΟΙσοτ(Ιιιιιε ΑιιτΙο

(ΙιιἱΙΙοΙιιιιιε (Ιο (ΙειωΙΙΙει

(Ιτο.(ει (Μπι

(ΙιΙΙΙΙοΙωοε ΜεΙΙοιιιιε

ΝἰοοΙοειιε (Ιο Ματ(

(ΙιΙΙΙΙοΙπιιιε ΡοΙΙιιε

ΙοοοΙΙιιε Ι.οτοοτἰιιε

ΙοοοΒιιε ΡΙροι·

(ΙοΙΙΙοΙιιιιιε Βοοοιιὶ€το

ΙοοοΒιιε Πτοροι·Ιιιε

Ρ(ΙΙι·ιΙο Μυττυε

Ι.ιιο(τοοοιιε ΙοΙοιιε

@ο ΜοΙοπιιε 5οΙ(Ιοοιιε

ΙοΙιειιιιιοε. Ατ(ΙιιΙιιοε

ΜἱοΙΙειοΙ (Ιο ΙΙΙιι(ΙοτΙοο

Ιοοοοιιε (Ιο (ΙοΙΙοιΙο

Ευι·Ιοιιε (Ιο Ι'ΙΒιιοπο

8γιτιοτι (Ισ @απτο

Ροιιοτοοἱιιε (Ιο (ΙιιΙειΙΙ(ο

Βοιιιιε νοοεειΙΙοο ΒοἰοοΒοοεἱε

ΕιιτΙοιιε Ροτ(οιι(ιτΙοε

ΕιπΙουε (Ιοιποτ(Ιιιε

(ΙιιΙΙΙΙοΙωιιε (Ιο.ΙΙοι·ι1Ιο

ΠΙΙοτΙιιε $Ιοτιοοιιιιε

(ΙοετοΙΙουιιε (Ιο 8(ιιιΙΒιιοπο

Αο(Ιτο(ιε (Ιο (Μο

8γττΙου (Ιυοτ(:Ιιιε

Οο(οΙΙοποε (Ιο (ΜΜΜ

(Ιουτο(Ιιιε (Ιο (Ιο.ειτι·ο

(ΙιιΙΙΙεΙιιιιιε 5οΙ(Ιουιιε Μ(›.ΙΙοιΙυε

Ροττοε (Ιο ΝΙει·ο

Μοι1Ιοι1οτΙοε (ΙιιοτοΙιιε

Βγιοοιι (ΙτΙΙΙιιε

ΙειοοΒιιε ΒοτοωΕπιιε

ΜετΙοτιοε (ΙευεπιιοτΙε

(ΙιιΙΙΙΕοΙωιιε ΒοιΙΙιο

ΝΙοοΙοειιε Ι.ιι(:οιιεΙε

(ΙιιΙΙΙοΙπιιιε ΕωΙΙτοιιυε

Ι.οιιίτοιιοιιε (ΗΜ

Ρο(τιιε Α(Ιιιοοειτοε

Αυ(Ιτοειε (Ιο Εστω

(ΞυΙ(Ιο(ιιε Ζιι(ιΙοε

Ι.οιι(τωιοιιε Βοιιο

ΑΙΙΙοι·(ιιε Βαι·(:Ιιει

()Ι:οτ(ιιε ΒυΙ1οιιε

(Ιοι1το(Ι(ιε Υοπιιιε

(ΙιΙΙΙΙΙοΙωιΙε 8ΙτοΙοροτουε

(ΙιιΙΙΙ(εΙ1οιιε 8οτ(ΙοιΙο

$γι1ιοιι ΕιπΙποιιιιε

ΝΙοοΙοιιε ΡΙροι·

Μ(πΙοιΙε ΕΙΙΙΙΙ(011(1ε

ΟΙ1οτ(ιιε (Ιο ΒαοΙο

Βοη;οΒιιοιιιιο ΙΙΙΙΙΙ:τΙοοιιε

$γπιο(Ι (ΙΙΒοΙο

(ΙιιΙ(Ιο -Β(ιΙοοιιε 5ρΙπιυΙει

Ι.οιιΙτοποο8 Βοοοιιε (Με Ι|οΙΙο

Ρο(τιιε ΙΙΙοοοιιε

Ι(ι(:οΙ›υε Π5Ι181Ι18.τΙε

ΟΙΙοτ(ιιε Ι(Ιοι·οο(Ιο

(ΙοΙΙΙοΙωυε (Ιο Βτω(ΙΙΙ

(Ματσε ΡιιΙριιε

ΙοΙιοιιοοε (Ιο ΒοιιοΒιιο

ΑτειΒιιε (ΙτΙΙΙιιε

ΑιιεειΙ(Ιιιε Ε'οΙ(ιωου(ω

ΙΙοΙοωο(Ιο ΜοιΙΙ(ιιιιιοΙΙα

ΑωΙοιιε 8ττοΙοροτοιιε

Ι.οπίτοπουε (Ιο (Ιι·ΙππΙΙ(ΙΙε

ΙΙ(ιιτ(τοποοε (Ιο 8:ιιιο(ο (ΙΙοοκΙο Αο(ιιω Ιοοιιο ἰιι ΡειΙειοΙο Ροτοοι·Ιοι·ιιω (οεΙΙΙΙυε ρτοεοπι

(Ιοιτι·ο(Ιυε ΙΙοπτΙιιιε (ΜΙΒ ο( ιιοοοΙ.Ιε ΝΙοοΙοο (Ιο ΡοτΙο. Ιο(:ορο Μο(ΙΙ`ο(:ο ιιο(οτΙο.

ΟΙ1οτ(ιιε Βο.ΙΙΙυε ο( Μαιο (Ιο Μοιπο εοτΙρΙοτο. Αποο ΒοπΙΙηΙοο πο(ΙιΙΙΙο(Ιο
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!π!!!εε!πιο επεεπ!εε!!!!ο ππ!πεπεεεε!!πο εε!!ο !πε!ε!!ο!!ε εε

ε!!!!!! !ετ!!!ι ε!ε πει!ετ!ε !!εε!!πε εερ!!!!!ε ποπεωπι·!ε, Εεε

!!!!!τ!ππε εε !!!!οε!ε πω!!! πο!!!!·!πε ρτεεεπε !!ιε!ι·π!πεπ!π!!!

επτα!!! ε! ε!τε!!!ρ!!!!εειπ! εε !πεππιι!! !πε!!·π!!!επ!ο!·ππ! θπ!!

!!ε!!!!! Πεπε!!π! εε !!ετε;;!πε !!ο!ετ!! ε! !π ρι!!!!!εε!!! !οτπ!επι

ι·εεεε! !!!ε!!!! εεε!!ε πε! ε!!π!ππιο ε!ε! !οτ!ε !!!!ετε ε!!!!!!!ε

!!!π!ο εε!! ρππε!ο εε!!!επ!!ε! πι!!! !!!π!ε!ε ει!!! !π ε!!ππι! π!

ε!ε!!!. Πε !!!επεε!ε !!!!!!επ π!εΒπ!!!ε! π!!! εε!!!!!!! Επτ!ε!

ΒτπΧει!!!!π!!εε ρε!εε!ε!!ε Ιεππε ρτεεεπ!!!!πε !εε!!!!πε !πεο!!ο

Απτ!ε. Ν!εο!εο (!ιπετε!ο. Βεγιπππεπ εε Πειει!!!. Ο!!ετ!!πο Ρετ!!ο

!ιιι!!ε!!!πε. ε! !.!!π!!·ε.πεε εε Βοπ!!!!ο πο!ετ!ο. !!!!!!εε!!!!ε ι!π

εεπ!εε!!πο οε!πεεεε!π!ο εε!επε ε!ε π!8εε!!πε εε!!!ε ερτ!!!ε.

Εεε !!ο!!!!πε!ππε εε !!!εει·εο εεετ! ρε!εε!! πο!ετ!πε !!οε

!πε!τπ!!!ε!!!ππ! ε!!!!·ε!!! ε! ε!!ε!!!ρ!επ! ε!! !!π!ε!!!!εο !πε!τπ

!!!επ!ο εετ!!!!ο ε! ε!!ε!!!ρ!ε!ο !!!!!ππ Μετ!π! εε Νοε!!! και!!!

πο!ετ!! εε π!ε!!π!!!! !!!ε!τππιε!!!οτπιπ Πιπ!!!ε!!!!! Πεπε.8!!! ιιο

!ετ!! ε!επ! !π εο π!ε! ε! !εε! π!ε!!!! εεε!!ε πε! ε!!!!!ππ!ε

π!ε! !οτ!ε Με!!! ε!!!ε!!ε !!!π!ο εε!! μπω!!! εεπεε ε!!τεπ!ε

πω!!! εεπ!επ!!ε πι!!! !ππ!!!!!!. !!ε !πειπε!!!ο !ε!!!ε!! εο!!!!π!

!)εππγ εε ΟεπεγΒο ε!π!!ε!!ε Ιε!!πε ρε!εε!ε!!ε. ρτεεεπ!!!!πε

!εε!!!!πε Ιο!!εππε Βοπ!!!ο!π!!!!ε Ι.ογε!ο Πε!πο εεπεε!!ετ!!ε

εο!!!ππ!ε Ιεππε. ε! Ιπεο!!ο εε Α!!!ετ!ο πο!!!τ!ο. !!!!!!εε!!πο

!ετεεπ!εε!!πο ρτ!!!!ο !!!ε!ε!!οπε εεε!!πει !ετ!!ε ε!ε π!!!εε!!!!ε

!ππιι.

!!ενι.

θ!! πτείπεπου! ε! £'πε!ίατό , ε ε! Τοττεε !!!!εα·ιιε!!ποπο ει!!

Ι.ερε!ο Ρο!!!!!!είο, ε ει!!! .9ε!!ε δετείπε!ί, Μ!!! .τείε!!!ιε

|ο!ιεα!!επε εε! εποε!! ΕρειίαΙε !ε!!!! Πόσε!!εο!·εία ε! πω,

ε έ!! Με εεεα.είο!ιε εο!ιεεείο!ιο ε! εεε! [ποπο Ρίο ει!επιιε

εεε!εείαε!ίε|ιε ίπει!ίπε!πε.

(!2!!! [!268 ε!!!. ρ!εε!!.] . . . . .)

Μ!! !)!!!-Βοτεο, 8εε!!. Ι)!!!Ιοιπ. Ρ!.πιπ. Μπι!. ΜΙΝΙ, μη. 85 .ε εεε.

Ιπ πε!π!πε Βεπε!ε ε! !πε!ν!επε Ττ!π!!ε!!ε. Απ!επ.

Ωποπ!επ! ρτορ!ει· νετ!!ε !ε!!!ετπ!!! Μοτ!ει!!π!!!!!!ν!εοτππ!

επε!ο!!!επεε, πεε ποπ ε! ρτεεενεπεε εππ! ι!ε επτε; πε,

!!ο!π!!!ππ! ε!!οτ!ε. !!!ε!!ε!!! ε! ο!!!εε!ε. !!ε.!!εεεε!!! !πι!!!πε

νετ!!!!!!ε; !εεο Με !!τε!ετ Πεπτ!επε Μεε!ε!ετ ε! Βεε!οτ

ΙΙοερ!!ει!!ε των! Μ!εετ!εοτε!ε Ρ!εεπε ()!ν!!!!!!ε, Οτι!!π!!! Θ.

Απεπε!!π!, εποε Ρερε Α!ε!!ε!!ετ! ε!ε!!πτ, εε Βο!πεπε!π

Εεε!εε!!!!π ππ!!ο !ποεο ρετ!!πεπ!!ε, ε! !ο!ιππεε Νε!ετ!πε

πποπεε!π Ρεπ!! εε Εεε!εε!ει !!!!!!οτ!, Ορεεε!ππε !!!ε!ετ

πποπεεπι Βετ!!!ιτε!!ι! εε Περρε!!ε δ. Ιεεο!!! εε Βρετοπε!·!!ε,

Ιεεο!!πε εποπεε!πι !!!!ετ!ε!!! Βρετοπετ!!, Ι.εορετεπε Βρετο

πετ!πε, Ρτε!ε!· Ποερ!!ε!!ε πον!, Ρε!!πε Ι.οπεο!!ετεπε ίτε!ετ

ε!πεεεπ! επρτεεετ!!!!! !!οερ!!!!!!ε, ε! θι!!ετε!τεπε Βοπ!!!!ο

πποπε!!πι Βοεο!!!π! εε Περρε!!!! δεπε!! Βε!!!ιε!!!!π! εε Ι!!!

!!!·!ε!ε !πε!οτ!!!πε; επ!!! εππ!πε εεπεε ε!ετπ!!!, ε! εε πεε!το

ει! !!οε !!!ππεο !τε!!ε!!π !!!πε!!!!!πε, πο!επ!εε επι!!! εο!ε!!!π!ε.

ι!!!!!ν!ο!!! !ετε!τ!, !!τπεπ!εεππε πε ε! !!οε ε!! !!οε!τε. Με!!

ἑεπ!!ι! !πεετε!πι· ποε!!·!!!·π!π επ!π!ετπιπ !πεπττετε!!!πε πτε

!πε!ε!ππ!, ε! !!τετε!!!επ; π! !ε!!πι· ποε!τ!ει !!!!ει!!ε, ε! νοε !

!!ε!!!! !!!ει!!!πε Νε!ετ!!! εε $ερ!!!πο, ε! Ιοεππεε θε!!πε Νο

!!!τ!πε ρτεεεπ!εε επε!!!ε νεε!τ!ε επτ!!!ι!ε !!οε!τπ!π ει·εεπ!ι!!!!

ν!νε Νώε, ε! !πειετ!!!!!!ι !!εερ!!!!!!ε πω!! ρτε!ε!!, επε !!εε '

!

ν!ε!π!πε εεπ!!ι!!!, εοτε!π !ε Ρι·εε!!!!ετο Ν!εε!εο !!!!ρε!·!ε!!

επε!οτ!!π!ε, Ιπε!εε οτε!πετ!ο, ε! !!ο!ετ!ο, ε! εοτε!π! επ!!!·ει

εε-!·!ρ!!ε πο!ετ!!ε !!!πτε εεεε ειπε!!! ε!ε!!!!πε, εοπί!τ!!!!!π!πε,

ε! !!ιι!!!!!!!!πε εερι·εεε!!!εε π! εετ!!!!!ε ι!πε!ετ!ε, ε! !π ππ!!

!!!!ε!!!π !ο!·!!!ε!π ι·εε!ε!ιε, π! ε!!εεπ!!!!πε !!!!!!!εεε ει·εεεπε!,

ε! επεπιπεπ!ε!πτ εει·πιπεενο!!ο, !!ε!: ε! πεε!τε.-ε!·δε !ε!!!!

εεπε!π!π !οεππ! εστω!! ε!!ετ!!!!ε πι!!! !τ!εεεεε.!, ε! ροε!ε!·!ε

εε !ιοε ρ!επει !πε!!!οτ!ε τε!!π!!πε!πτ;

Βοπε !ε!!πτ !ε!!ε!ε εεε !πε!!!οτ!ε, εεπε!επι!ε τεεοτεει!!‹›π!ε

!)ο!!!!!!πε Α!ει!επεετ Ρετ!!! ι!πετ!πε, επ! ει!π!!ε ε! ρτ!πε!ρ!π!!!

ε!!!!!!! !ππε!ι!!οι!!ε Με! ρτεε!ε!!, με!!! !πι!επε ρτ!ν!!ε!!!ε,

ε!!ιπε π!π!!!!, ππε νεε!τ!ε εο!!ε!!!ε!!!ε εει!!!ε, !!!!!!!ε !πεπ!

εεπ!!!!ε !πε!!πεε, !!πε Ε!οερ!!!!!! εοπεεεε!! !!τε!ιι!ο, Με!! εε

!ππεει!!ο!!επ! !οε! ρτεε!ε!! !!τε!τεπ! Μεπεπε!π!!! εε θτε!πε

!!τε!τππι !!!!ποτππ! Ι.εε!!!π!π ε! !!!!ετε, εο!!εεεεπε ε! ι!!

ππι!!π επππιπ, ε! εεπ!ππ! ε!εε, ε! ππ!επιπι!πε Ρτε!ε!οι·ππ!

εεεεεε!επρτεεετ!ρ!ε !ππεε!!ε!!!, ιτε! !π!ετεεεε!, πππ!π επππιπ

ε! εεπ!π!π ε!εε, ροεεε! ΙΙεερ!!ε!! ρτε!!!ε!ο ε!!!!!!!!ετ εε νεπ!ε

!!!!ρετ!!τ!.

νεπ!! !!;!!πτ επρ!·!ιεει·!ρ!πε Ι.εει!!πε Ρ!εεε, ε! εερ!επι

Πει!·ε!πε!!πιπ, επ! !ππε !π !!ο!!!ε.!!ε Οια!!! !!εε!·επ!, εεεπ!π

νεπ!!ιε εε!ετε!!ε, ν!εε!!εε! ε! !!πο!!!!ε! !!!ετππ! εει!!επι Πειτ

ε!πε!!π!π ειππππ! πππ!!! ε! εεπ!πιπ ε!εε; εε !!!επε!!!ο επι!!!!!!

!!ο!ι!!!!ε!ε πιε!!!οτε!!, πω! επ!π τενετεπε!ε Ρε!!·!!›πε Ατ

ε!!!ερ!εεορο Ρ!ε!!πο, Ατε!!!ερ!εεερο Κε!!ετ!!!!πο, Ατε!!!ερ!εεορο

Τιιι·τ!!επο θ), Ατε!!!ερ!εεορο !!ιππεπεε, Ατε!!!ερ!εεορο Μπε

εειτπ!!! ιιπ! !ππε !!!!εεετπι!! εο!ε!ππ!!! εε!ε!!τεν!!, Ατε!!!ε

ρ!εεο!!ο Ρεποτπ!!!!!πο, Ερ!εεορε !.ππ!εεπο, Ει!!εεερο !.πεεπεε,

Ερ!εεορο !!!οτεπ!!!!ο, ε! Ερ!εεορο !!ε8π!!!πο, Ερ!εεερο Α

τε!!πο , Ερ!εεορο νπ!!εττ!!πο, Βρ!εεορο 5επε!!εε, Ερ!εεερο

θτεεεε!!!πο, ε! Ερ!εεορο !!!εεεε!ει!!ε, ε! επ!!! Λ!!!!!!!ε Με

πιιε!ει·!! δ. Ρεπ!!, Λ!!!!!!!ε 8. Βε!!!ι!!, Α!!!!ε!ε θε. Ποτεο!!!!

ε! νιιι, ε! Α!!!!ε!ε δ. !!!!ε!!εε!!ε εε Βπτεο, Α!!!!ε!ε 5. Ζε

ποι!!ε, εε ππ!!!πε νετ!ε!εε !·εεοτεειιππι· ε!ε εε!!ο!!! Ρεπ!ε

εοε!ε!!, επι·τεπ!!!!ι!ε ιιπ!!ο Πο!!!!π! !!!!!!εε!!πο επεεπ!εε!πιο

ππ!πππεεεε!!!!ο οε!ενο, !πε!ε!!οπε εεε!π!!!πι!!π!ε, πι!!! ει!!!

ε!π!π !οεπιπ επ!!! !!γπ!π!ε ε! ε!!π!!ε!ε εποππε επεε!!ε!ε,

!”ππ!!ενετππ!, ππ!!!!!ε! !!!ο!·π!!! ρτε!ει!οι·πι!! Ι.εεε!!, Πειτε!

πε!!π!π, Λτε!!!ερ!εεοροτππ!, Βρ!εεοροτπ!!!, ε! Δ!!!!ει!ππ!

ρτε!!!!!!!οτ!!!!! πππ!!! !!πππ!!!, ε! εεπ!π!!! ε!εε, εε π!επεει!ο

επιππ!! Ροπ!!!!ε!ε, ει!! !ρεο ε!ε Ρεπ!εε!!ε!ει!, ε! ε!!!!!π!!ε

ε!ε!!πε πετιπε εε οε!ενεπ! !ρε!πε, ρετρε!πο, ε! ετ!! επ!!ε!ε.

!!πποτπ!!! επττ!επ!ε !π!πτοτπ!π !π !!ιπ! εε!!ο!!! !)ο!!!ο !!!!εε

τ!εοτε!!ετ εοι!εεεεετππ!. ε!ε.

Ωποε εεε Ρτεε!!!!ετ Ν!εο!ειιε !πεπιει·ει!πε εε!!!!!! !!!ε!

ε!!!ε!! πεππ!επε τεεπε.ετε, ο!!!!!!!! π! ε!ε!!! εππ! ιι ε!ε!!ε

εε!!!!!πε ε! !!!!!!!!π!ε, ν!εεπε. εεε !οτε Με ε!!!π!εε!!!!οε,

ρτεε!ετεε !!!ε!·!!!πε, ε! ν!τ!π!!!!πε ε!πι!!!!πε τεε!!!!!!οε, πει:

!!ο!! ε! εοτπ!π εεπε!!!!π εεεε !π!επ!!οπεπ! ρετηι!ε!επε; ε!

εε !!!ε ρ!πτεε εε!·!ρ!πτεε !πνει!!ε!!ε ριι!!!!εειε, εεε πι!!! ε!

(Ι) ΙΧετε!νεεεενο π! Ω!!ε!!!ιτ! ε!!!ει!!!!!νεε! Ι.!!ε!!.ι!!πε; π! ε!εεεο επο

εο!!εεετ!εεε πε! 1937 ε !τε ε!ρ!οπ!! ε! Ρ!ε!το ΙΙ τε ε! Ατ!!στε!!, ε ε!!ε

!!ε! 1955 ίπ εεε!!πε!ο ει! Ρετ!!! Α!εεε!!!!!!το Η! Ι.εε!!!ο ρο!!!!!!ε!ι! !!!

8ε!τεεεπει ε !ι! £οτε!ε!! Πει!! εορτ. εετ!ε Ν.° ΙΧΝΗ. Ι.ΧΧ!'. Ι.ΧΧΥΙΙ.

Ι.ΧΧΧΥΙΙ. Πετε!νεεεονε οι Τεττεε οτε, ο 8ι·ι!τ·.ι!ιο εο!!'στε!πε ε!

ε. Βο!!!ει!!εο, εννετο Ρποε!>!!!!ο, ! πω!!! ε!!!!ετο ει!ει!ε!ο !'εποτε

!!ε!!!! Ι.εε!!ι!επε ροτ!!!!!ε!ι!. τω!. Το!! ορετ. ι·!!. νο!. Η!. !!ε!!. 934

ε εεε.



ποι. οποοπο ιιιιι. 375

.ο ...-.πω.

επι πιο οποιιιπ!πιιιιπο ππο πιοπιο ποο ειππιοπο, οποοπο

!ιι·πιειπι οοποοιοπιιιιπι πο !ιοο Μοτο, πι πιιιοιππι, οι τοπι

ιποπιππι ποιιιιιιποιππι, ιοποπι οι οππινι επι πιο. πιοεοπιι

!ιοιοι·οι·ππι οοι·ιο οοι·ιποι, οι ιιιπιονι. .

Αοιπιιι ιπ Ποεπιπι!ι πονο πιοιοιο οπο, Ρι·ειιιο !οοοιιο,

οι !οπππο ππ!!π οππιοοοιιπιιο Νοιοι·ιιο, οι πι·οοοπιιιιπε ιιιοιιο

Ρι·οοιιιιοιο !ιοπιπιο Ρι·ιοι·ο, οι Ποιο Ρι·οοιιιιοι·ο !ιοπιπι·ο

οποπποπι Βοπιο, οι Γιοιιο ιιπιπο Ποι·ιοπιπι, ιοοιιιιπο ιιπ

ποο ι·οοοιιο; Βοιπιπιοο νοιο ιποοι·ποιιοπιο οππο ιπι!!οοιπιο

ιι·οοοπιοοιιιιο εοπιιιιιο; ιππιοι. ν. οπιπιο πο!. ιοποπι. οππο

εοοπππππι ι·πιοππι Ριεοποιοπι.

@ο Ριοοιιιιοι· Νιοο!ιιπο ιι!ιπο ππο!ιοιιι Αοπο!πι πο ι·οοπο

Αππ!ιο Ριοιιο Ποεπιιο!ιο ιιονι Μιεοι·ιοοι·πιο Ριοοι·πιπ, οι

ιιπποιιο.ιι πιοπιιοιο ιπποιι οιπιποι·ιπο, ιποπο ποιοιιπο, πιο

πιοιιο οιππι!ιπε ιπιοι·ιπι, οι οο. ι·οοο!πο οοιιπει οι !ιιπιονι;

οι ο.π πιοιοιοιπ ιιποιιι νιποπιι!ιπο, οι !οποπιιιιιιο ιοοιοπποπι,

οππι·οοοιιπιιιο Ποιοι· Ποπιιοπο πιοοιειοι· Ποεπιπι!ιε πιοιιιιι

ιποιιπονιι οιοι!!ι ποπποπιιο Ποπιιπ!ι Ποεπιπι!ιο πιιοπιοιι πιπ

πιιπιπο τοοπιειιι.

@ο Ιοιιπποο !ι!ιπο οποπποιπ !ιοποιπποιο θιο!οοπιο ιιπ

ποι·ιει!ι οποιοιιιοιο ποιοιιπο. πιοπιοιιο οπιπιιιπο ιπιοι·ιπι,οι

ποο ιοι·πιο ππιι!ιοο, ιοποιπε ο οππιοεοι·ιπιιο εοπι!ιπο, οπ

ιοιιιιοεινι, οι πιοπιπ ποπιιπι, οι ειοππιπ οιπποεπι.

Ριοπιοιπιπ ιπειι·πιποπιππι οιοι ειοι!!ι ποπποπιιε πιοιι

Ηοεπιιιι!ιο, οι οποιο πιοιοι·πιπ ποιοι·ιοι·ππι πιπιιιιπιπο τοπο

ι·ει!πιπ, οπο οιι πιΠιοπ!!οιοο οοτππι ποπ !”ποιοπι π! πιοοοπιι

ποοιπο. οποιππ!οιο.

ιιονιι πι.

πιο απο απο πο! ιποπο ο [οι·ιοπο οι δαπΙ'Ιοίο

[απο ποι (ιοιιοποοί οι Ρίοιιιιί.

μπει, πο ιοΒιιο ι.

Μι ΙΙοοιι οπιπι οι οπο» οι Τοι·ιιιο.

!π ποπιιπο Βοπιιπι ποειιι Ιοεπ πιο! πιιιοιι. Απιιο πο

ιιιιιιιοο ιποπιποιιοπιο πιι!!οοιπιο πποοπιοοιπιο οπιποποποοιπιο

εοπιιπιο, ιππιοιιοπο ιν. πιο επιιιιοιο, εοπιιιπο !‹ο!οπ‹!πε

οποπειι. δοιποπιο. ιπ ποππο Κο!οιιιοιιο, ιπ ιποπο εοποιο

ΥΒιο, οοι·οπι ποπιιπιο ()οιπιιο πο $ο!οποει, θοιοιοπι·ο !πποο

- ιποι·οεοει!οο οιιοιοιιπο, Πιιο!πο πο Ροοειπο!!ο οποιο!!οπο οπ

ειο!!ι πο Ποοιιο, Νιοο!οο πο (ιιιοεοοιο, θιπο!ιοιιο πο Πει!

οιποοιο, Μοιιιιοιιο, Ποο!ιπο !!!οοο.οποιιο, ·Βοοοιο νιοοοοιπιιο,

Τνι·ιοο νιοοοοιπιιο, οι πιο ιππ!ιιε ιοοιι!ιπο ι·οοπιιε. Επιπ

ποιπιππο θπι!!ιο!πιπει οοπιοε Ποπιοι·ιιιο, οι ιπποιι Αιιιοι·οειο,

οι ιοιιιοο ποιιιο ι·οοπι Πο!!οι·ιιοπι, οι ,οοποιο!ιο νι‹·πιιπε

Ριοπποι·πιπ ιπ 8ιιι·ποπιο οιιιοιοπιιιιιπ , οπο ιιοιπιπο, οιπιιιπιιι

οπο οποι·πιιι ιπιπι!ιοιοιππι, οι νιοο οι ποπιιιιο οιππιπιπ Ρι

επποιπιπ οιιιοιοπιιππι ιιι $οιποπιπ; οι ποπιιππο Ιοιιιιπιιοιι

. νιοοοοπιοο ιπποιι πο!!πιιι, οι ιοιιιοο ποιιιε πιοπι Κο!!οι·ιιοπι,

οπο ποιιιιπο, οι ιιοιπιπο οπιπιππι ι!!οιιιιιι ιοιιι ιιιι!ιιπιπ

οποιπ ποπιιπιπ, οπι πιο οο εππι πιειι·ιοιπει!οο; οι ποιοιπιιο

οοπιοε, οι Ποο!ιππο (ιπο!!πο οοιποο, ιππιοοο οικω ποιιιε πιο!ι

ιοοιιι Κο!!οι·ιιοπι, οοι·ιιιπ ποιπιπο, οι ποπιιπο οι νιοο ι!!οι·πιπ

ιπι!ιιιιιπ, οι ποπιιππι, οπι πιο οιε εππι πιοιι·ιοιπο!οε ω;

(ι) ι! ιποπο πι £ιιο!ιοι·ι οιππποπο, ποπο ιο ιποπο οι Βιιιιιιο, οτο

οποιο οοοπποιο ιπιιοι·πιιιοιιιο ποι πιοιιπι, ο πινιοο ιπ ιι·ο πω; πιιιι

ιποπο ποπιιππο Οιι.ο πο (Έπει!πποιο οι·πιιι·οοιπο πο!οιιι·ππι,

οι οοποοπιιιι!ιο ιοιιπε οιιοιοιιπο Ριε.οποιοπι πιο!ιιιπ οποπ

οοποιοιπ Ιοιοπι, επι: οοποπι ποπιιπο θπιι!ιο!ιπο οοπιιιο οι

ιππιοο Αι!ιοι·οοο ιοοιππι πιο πιοοπο (ιοποπι, οι ποπιιπο

οι νιοο οπιπιππι Ριποποιπιπ, οπι ιιι Βιιιπιποο !ιοιιιιοπι,

νο! ποοοεει οππι πο πονο ιπ οιοιπιοπο οποπ πιοπιοιοιπι

νι!!οπι εο.ποιο Υπιο οοποοιπιιοι οι: ππο ποιιο; οι οι: οπο

ποιπιππιιι Ιοο!ιιπππι Πο!ποι·οι·ιππι ποιοεπιιοπι ποππ!ι οι

νι!!ο εοποιο Υπιο, οι Το!ιο!”οι·ι·πιπ οπνοοοιππι οιιπιπιποππι

ιπι!ιιπιπ πιο οοπιππι Ιοπιιο, Βοποποιππι πο ποιο ιποπο

εοπ!οπιπ, Ρ!ιι!ιππιπ !!!οπιοοειι·ιππι πο Ρ!ποοπ!ιο, Νιοο!οεπιπ

Νοοι·ιππιπ, Μοιιοπππι ()πιοππι οπιοιοι·οπι πιο ειιποιο Υοιο,

Ποο!ιπππι πο (οπο, Τιο.νοεππι Βποο!οπι, Ροιι·πιπ Ποπιπιπ,

ιο!ιοπποπι Ποιοπιπ, Ροιιππι Μπιπππιπιπ, Τιιππι ()οπιππι,

ιο!ιππποπι Βοιποπππι,θοποιιπιπ Ρι·οποπ, Βοποπππιπ Ποποιοπ,

8οι·ποο οποοπο Υπο οι πιο οοπιππι οι ππινοιοιπιιο ιοιιι

πιοιο νι!!ο πο !ιοιπιπιιιπο οιππιιιπο !ιο!ιιιοπιιιιπε, οι οπι

εππι ιπ επποιο Ϊοιπ, ιιοοιοοεοπι: οι οιπιπποεοπι ποοοπι,

οι νοιοιπ οοιιοοι·πιοιπ, οποιο οιπο ποππο πιιιοππι !οι·πιιποι·ο.

Ει·οο ππιοπι οοπνοιιοι·πιιι οι πιοιπιοοιππι οιιπιοπιοιπο ποιπιππο

πιπι!!ιο!ιππε οοιποο. ποιπιπο πιοπιο!ο, ποιπιπο οι νιοο οιππιπιπ

Ριποποιπιπ ιπ $οιπιιιοπ οιιιοιοπιιππι, οι ποπιιπο οι νιοο ι!!οι·πιπ

οπιπιπιπ, οπι οι! οπο ιποιοπιο τοπποππι; οι εππιοπιοιπο

ποιπιππε Ιοιιοιιποο νιοοοοπιοο ιπποιι (ιο!!πι·ιι ποιπιπο επ

πιοπιοιο; οι ποπιιπι ποιοιππε οοπιοε, οι Ποο!ιππο θπο!ιπο

οοιποε ιππιοοο ιοι·!ιοο πιιι·ιιο ι·οοπι Κο!!οιιιοπι ποιπιπο ιππι

πιοιο; οι ποπιιππο Οιιο πο (ιιιο!πποοιο οι·πιιιοπιπε οο!οοιπιιι,

οι οοποο!οιιι!ιε οι οποιοππο !οιιπο οιιοιοιιπε ειιπιοπιο!ι ιποιο

πιο πιοειπο -()οπιππι οποπ ειιποιοπι Υοιοιπ, επι: οοποπι ιιιο

οπιιιοο νιιο ποπιιπο θιπι!!ιο!πιο οοιπιιο, οι ιππιοο Αι·ιιοι·οπο,

ποποιππι, οοποοποιππι, πο!ιιιοιονοι·ππι, οι ιιι·ιιιονοι·ππι επ

πιο.πιο!ιο ποπιιπιο !οο!ιιπο Πει!ποιοι·ιο ποιοοιοιι νι!!ο πιοπιοιο,

οιΤο!ιπιοι·ι·ο οπνοοοιο οοπιιοποο πιι!ιιπιπ πιο ι)οιππιιι ιιιππο,

οιππιιιποοπο πιο ποπ Ι.οιπιιοι·πιο οποιπ Ιοπποπει!ιιιο, οι

οιππιιιπο ιοιι·οπιποποποιοπε, ιιπποιοπι π!οποιπ, !ιιιοιοιπ,

οι οοιιοιο!οπι, ιιιιπ ιιι ι·οιιπο οποιπ ποιοοπιο, οιιιιο!ιοιιπι

οι πποοππι οοποο, οι οπιιπιιιιιι, οι ο!ιπο ιπο οπιποο, οποε

νο! οποιο !ιοιιιοιιι νο! !ιοιιοι·ο νιποπιπι ιπ ποππο Υοιο; οπι

οιιιιο ειιποιοιπ ιιπιπο, οποοπιποπο !οοο οοεοπι π! ιοοπο

Κο!!πιιιοπο, οι νοπποιο, οι π!ιοποιο, οι οπιοοπιπ ιιιπο

νο!ποι·ιπι ιειοοιο. Ιιοπι πιοιπιεοιπιιι οι οοπνοποιοπι οοεοοιοι·ο

ιπεοε. ιιιι!ιιοε οππι πιοιο οππιπιποο, νο! ιιιοοι·ο πεεοοιοι·ι πο

ποιοι οι ιποιιοο εοοπτιιοιο οιπιο ι·οοιιπιπ Κιι!!οιιιοπππι πεοπο

ιπ Βιιοειιιι (πι, νο! ιπ οοοπτο !οοο, οι οποπ πιοποιοιιπιιι

ποι!ο οποπ οι·ει εποιιπιιι ο Ππο!ιο!πιο οοπιο πι Ποιπιοιοι ο Βιιιπιοο πι

Αι·ιιοι·οιι, !'ο!ιι·οι ο Βιονοπιιι ο (Ι!ιιοπο νιεωιιιι ειππιοοι οι θο!!πιο,

ο !ο “πιο οι ιιοιο!!ι οοπιο 0!ιοι·πι·πο ο οοπιο Ππο!ιπο Βιιο!ιο. 11ο .

οποοιι π!ιιιπι οι ιιιπειι·ιι !ει πιοοοπποπιο ποι οοπιι οι Βοποιοιιοο, ι οπιπι

ποιοιΕι ε'ιπιιιο!οινοπο ιπ οππι·οοεο Βοπιιιιι ποπππε ποππο ·ι·οοιιι Κο!ιο

πιοπι. πιο οοπιοι·ιπει ιιι ππι·ι·οιιοπο πο! Μπι, ι! οποιο ποππο, οπο

Μιιι·ιοπο (οοοοπι!ο πι οι ποιιιο, εποοοππιο ο Ππο!ιο!ιπο οοπιο οι

@πιοπι πο! οιιιπιοιιιο πι Αι·ιιοι·οο) !οπο ποι· ιοοιοιποπιο πο! 1995 !ο

οπο ροι·ιιοπο πο! ποππο οι Οπο!ιοιι·ι ο! Βοπιππο οι Νεο; οπο !'ο!ιι·ιι

ποιιιοπο ποινοιιπο ιι 0ιονοππει, ποιο ππιοο οι Νιπο, ο πιποιο οι

Βιιιοπο πι Ωιι!!πι·π, οποοει!ειοι ο Βιοοοιιπο ειοποι·ο πι Τι·ονιοι; ο !ο

ιοτιιι ιιι ποι οιιππινιοοι “ο ιι εππποιιι οοιιιι οι Ποποιοιιοο. Μιι·ι·ει

οιιειππιο ιο οποοπο ππιιοι!ιοιπ, οπο ιππιποπποπιοιποπιο ποι οιιοοιο ιι·ο

πονιιιοπι ι! οοπιππο πι Ριοπ «ποππο ο ι·ιιοππο ιιι οπο ποιοτο ιι οποιο!!ο

οι ποππο οο'οοιι!ιοι·πιιι, ι! οποιο!!ο οι Αοοπιιιι·οππει, ιι οειιιιο!!ο πι

Βοιιοιο!ι, οπ πιο !ποΒιιι. (ΗΜ , 0ο τοπιο.: .καποιο πιο. Π., πιο!. 938).

Ψοποιοι ποιο, ποι· ιιιιιοπιοι·ο εο!ιιοιι·ιπιοιιιο, ιο Ποιοι Ν." ΟΧΙ οπο ι·ι

ποιιιοιιιιι πιιι εοιιπ ιπο !ο οποιο ο ι πιπ!οιπι πι οποοιο οοοο!ο ΧΙΙΙ.

(9) Μι πιο οι $πιιοοι·ι οιε οοο!ιπ οοιπο ιποπο οι ειππι·οπιι ποι

ποπονοοι οιεεοπιοιιι ιιι 8ιιιιι.'Ιοιο. Ριιι·ο οπιππι, οπο ιιπ πο οπο! !οιιιπο

ι 8πεεειι·οει ι”οιιοοι·ο ιιιπιποπποιιιι πο οππι ποιπιιιοιιιοπο ειι·ιιπιοι·οι, ο
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οπ οσω.Ιπσσπ ρπορσπ·σπ·π ίσοοπο πωε εσΙοσε π`οπσππσε ρσσπε οπ

οσππο, οπ οσεοπ, οπ σο ποπσπε επνο πποπσπσπΙ:σε, πσ οσππποε

ππο ροεεππ σοσππσσε ΙσοΙππσσε π)σΙσοπ·σπ·πσε ροποεΙσε οσο: εσπε

εοπ·νποππππΙπσε οσπσπΙπιπε, πμπ εσσπ Ισ εσσοπο Υοπσ ρω θα

πσσσπ Ισσσο, εσσπ οπ εσπνπ σεπμο πσ οπνππσποπσ Ισσσο, να

σσ Ιοοσσπ Ροππσενοσοππε. Ιποσπ πμοσ ρπ·οσποππ σοπσπσπ ποσοι

Αππ:οπ·οοο, ΙοΙπσσσοε νποοοοσποε πσσοπι θσΙΙστππ, οπ :πιο σο

πσπσπ οπσσοε σο 8σπ·σππποσ σοσ ππ·σοπσΙ:σσπ σα: οπσπσσΙπσσπ

σπσΙσσπ σα: σοσα:σε, ροπσποποσοπσ νππο, σαμο πσοπσΙπππ,

σαμο εοσεπ, ρσΙσπσ, οοο ρππνσππσπ, πρεοπσπσ σοσππσοτσπσ

Ισοπππσπ, α Τσππσποτππ, οσπσπσσπτμο σΙποπσσπ Ιποσππσσπσ σοπ

πσ εσσοπσ πω:: πσοωππ εσσπ ρω (ποπσσσπ Ισσσο; οπ εμοσ

σΙππμπε ρπεσσσε, σα: σο οοπσπσ ρσπ·πο σοσ ίσοπσπ, σα: Ισοποπ

οΠοσεσσπ σΙππμο σωσο εσρπσσποππε; οπ επ εοπνοππσπ σΙππμοπσ

να σΙπτμοε πω: ίσοοπο νοΙΙο, να ποοπεεο, Ιποσο ππσο νο

πσΙ:σσπ, οπ εμσπσ οπππσε ροποτσσπ πρειππσ νοΙ πρεοε σοεππ·σο

Ι:σσπ, να σοεππ·σπ ίσοποσπ; α. πμοσ οΙποσπε εσρπσσποποπσσπ

σοππσοπ·π σοσ ροεεππ, νπσοΙποοπ πσσσοσεπσσπ ρω σΙποσσ οσσεσ;

επ νοω σΙππμπε ποπ·π·σπσσΒσοσεπε πσπππ·πσσε οεεοπ πσ εσσοπσ

Υεπσ, σοπ ροεπ σΙποε ρω σΙππμο πσπροσππσοσπο π·οπππσσοποπ,

σπ πποσ ροεεππ οσπσ οππο σρρπ·ορπσσσσω, πμοσ σο: εσσσε

οπ εσΙνππε, οπ ιμοσ εσσε π·οε σσπππποπο σοσ ροεεππ. Ιποσπ

ιμοσ οπο: εσσοπο πω: οσποσο ΙπσΙποσπσπ οπ ποσοσπσπ ρω (Ιο

σπσσπ Ρπεσσοτσσπ πο ίοωπσ οπ νππ·πσπο εσρπσσποππ Ποπσσσπε,

οπ σοσ σΙποσπσε σοπσπσπ 8σπσπσοο (π), ο: ιμοσ Ποσπσσο

Ρπεσσσπσ εασροπ· ΙπσΙοοσπ σσσπσ ωοποποπσ, επνο ροποεποποπσ

πππ σποπσ νπΙΙσ σσ πσπποσοσπ Ισοποσσσω οσπΙππ:οπ οοσπμοποσππ

σΙποσπσε ροπεοσο νπΙΙο εσσοπο Υ8πο, ππο πμοσ νπΙΙσ εσσοπο

Υσπο, α Ιωπσπσοε πππ πρεσ Ιισοππσσποε ποσοσσπστ οπ ΙπσΙποσσπσπ·

οο σποσο οπ Μισο, οσο ΙπσΙ:οσπσπ οπ ποσοσπσπ· Ιποπσπσοε

ίΙσεποΙΙπ σο @απο ρω Ρπεσππο Ποσπσσπ (πι). Ιποπσ ρωπσπεοπ·σσπ

οπ οοσνοσοπ·σσπ, πμοσ Ποσπππσο Ρπεσπ·σσπ, σα: σΙποσπε ρω

Ρπεσσο π)οσπσσπ, σα: σΙπιμπε ποπσσποποπσπσ σοπσπσοπσπσ, σαμο

επσεσΙσπ·πε ροπ·εοσσ σΙΙο πσροσπο νο! πσοσο ροεεππ σα: σοπποσπ

σαμο ροποπππ σΙππμοσ σοΙπππσσπ σΙ:Ιππσο ποσο πσοπσπσ ροποπο

σΙποσπ στο εσσοπο Υ8πο, νοΙ σ: σΙπεμσ ροπεοσσ πω:: νπΙΙο,

σοσ πιο σΙππμο Ιωπσπσο, σα: σο σΙππμσ ροπ·εοσσ, ιμο Ισππ

α: ΙσπσπΙπο, σοπ σο πσσεσσπσ σοπσπσπ οσοσσσπσ σπσωΙπποσπε

(ΙΙππσσπ, οσπσ πσεππ·σπσοσππε, πποεμο επσο πσεπωπσοσππε, σπ

σποπ σοπ ορροσπ ροεεοπ, ομοσ σΙπτμπε εσρπσσποποπ·σσπ σοπσ

ροΙΙπ σοσ ροεεππ σσ πρεσσπ σοπ:ππσπσ εοΙνοσσσσπ, σοπ σσ

σΙπιμοσ ωεπππσοσσσπσ, οπ ροσππσε εππ πππ·ππσπσ οπ οσεεσπσ,

σροοπσΙσποσπο σσΙΙσ ρπεσσσ. Μπα: σοσ οπσσο ποπσΙππποσπο ΙπΙ›οπ·π σσ οππσπ

οο88οιποσο νοπεο π το ο π επσσποπ σπ 'Ι'οπ·π·οε, π πμσΙπ επσσοπ·οεσπσνσσο

πσ πσππο πΙ Ι.οεσσοπ·ο. Μσ σπ πσΙο οορπποιποσο σοσ επ πω” πσσπιπο σοπ

σοοσπσοσππ σπ ιμοΙΙσ ασ ; ο ΜποΙποΙο ΖσσοΙπο , οππο σοπ πω: 8ονοτσσνσ

πΙ πομπο Τσππππσσο σοΙΙσ πμσΙππσ σπ νποσπ·πο σπ Εσιο το σπ 8σπσορσσ,

επ οα:σρσνσ ρωΙ:σΙσπΙσποσπο σ Ιπσπ·σππσπ·ο, σσιποΙπο σ σππ”οσσοπ·ο π σππ·ππππ

σοΙ εππο ρσσωσο Ιοσπσππο, ο ρπ·πεποσποπ·ο πσ ΒοΙοεσσ. νοσπσπσο πσπ'σπππ

ο οοσεπσ σσΙΙσ εποππο, οππο σοπ 1975, (ο ιμπσσπ εοΙπ σποοποππο σσσπ

σορο Ισ ρπ·οεοπππο οσρπποΙσιποσο σπ 8σσπ'Ισπσ) , πωσ επ ποεπο σοοσσσο

Ισ σοοπεποσο σοΙ ΖσσοΙπο ροτ σπσσπ σοΙ απο Βοσοω Βπ·σσοσσοπ·πσ, οππο

ΒΙπ σοσππσπ σπ 8σεεσπ·π επ π·οεεοπ·ο σ οοπσππσο, ο πππ σρρπ·οεεο σοπ 1995

πππ ο0ΙΙοεσ1°0Ι10 οοΙ οοπσσσο σπ 0οσονσ.

(π) 8ο π 0οσονοεπ οοσονσσο πιοΙ πσοπσοσπο Ισ Ιοπ·π·σ ο οσεποΙΙο σπ

8σσπ'Ισπσ σΙΙο ποπππ: εσροπ·πσπ·π σοπ Ρποσσπ, σοσ σποροπ·σσσο ροπ·ὸ σοπ

Ι'σννοσππ·ο ρσππσπνσσο, οππο ‹μοΙ Ισοεο ο σμο!Ισ π'οπ·ποιπσ σοσ επ πσ

α:εσοπ·ο οσσοπ·ο πσ ροποεπσ σπ σΙοσσ επεπποπο, ο σπσσεπσ σοΙΙ'πεοΙσ, εοππο

€μσΙ πωπππο πωσ ρσπ·ο οεεοπ·νπ σσπ:Ιππο οππο ΒΙπ σεεοσπσππ πσποσσοοεοπ·ο

σοοοσσσπο σΙ οοσπο σπ Ωσρπ·σπσ @Μισο σπ Λπ·Ιποποσ , σ ΩΙππσσο νπεοοσππ

σπασω σπ ΠσΙΙσπ·σ, οσ σπΙ οοσπο 0Ιποπσπσο, οΙπ'οπ·σ ρσπ·πποοΙσπ·ο σοσπποο

σοπ πσσωπποεπ σπ Μσεεσ @απο σπ ΟσεΙπσπ·π.

(σ) ΝοΙΙσ οσρπποΙσιποππο επ νοΙΙο σεεποσπ·σπ·ο σεΙπ σοπσππππ οσ σΙπππσσππ

σπ 8σσπ'ΙΒΙσ Ισ εποεεο ποσοπππποσπο οπνπΙο ο ροΙππποο, οππο π Ιππεσσπ

σεσνσσο ρα· σε σοπσπσπ σο! απεποΙΙο σπ ΟσΒΙπσπ·π πωωπππ σε· (ποπππ).

οπ σσΙΙπσε σσοπσοσππ, οπ ροππππο σπΙ νσΙοσπ, οπ επσππΙπποπ πσ

ποΙΙπ8σπσπ· οπ ΙποΙποσπ Ιοοσσπ, ποπ: σο σοοοσποσσσπποσο ρο

οσσπο σοπ τοπσσπ, οσσσπ σο οππο πποποοππο. Ιποπσ οοσνοσοπ·σσπ

οπ ρωπσπεοπ·σσπ, τμοσ επ σΙπιμπε ρπεσσσε πα:οπ·οπ πσοΙοεπσ

πποσοσπ σο νοπΙππε οσπσ σΙπιμο εσσοπο Υσπο, νοΙ πμπ πσοπ·σπσε

εππ ρω Ποπσσσπ Ισσσο πσ εσσοπσ Υσπσ, οα:σεποσο ρωποπππο

σσοπ·π·ο, ‹μοσ πσπσωε π·α:Ιοπ· σοσ Ισοποπ μποτ οσε ρσοοπσ;

οπ σοπσπσπ εσρπσσποππ, σα: σΙππμπε πρεοπσπσ σοσ σοΙποσσπ

σποπσππ ρω ΙπσΙπππσσπο πσ σποπσ νπΙΙσ (3). Ιποπσ ρωπσπεοπσσπ

οπ οοσνοπποπσσπ, ιμοσ πιο εμπ εποποπσσπ σρσσ σΙπσιποπππ σο

πσπσσσπ, σπ:Ιππσο παω ρω εοσποπππππε σππΙπσποσσπε, σσπ ποπ

οπσππε, σοπ ρω σΙππμσ σΙΙσ οσσεο, σοσ ροεεπσπ, σα: σο

Ιποσσπ ρω σΙποσσ ροπεοσσ οσΙορσπσπ·π, σα: πσοιπΙροπ·π, σα:

π·οσσοπ:ο σσσπσσπσ, σα: ποσσπ Ισοοπο σοσα:σε ρω σΙππμσ

οσσεσ, σα: εσπε πποποσπΙ:σε, σο νοπ·Ι:πε, νοΙ σο πσοππε. Ιποπσ

ρωπσπεοπ·σσπ οπ οοσνοσοπ·σσπ, ιμοσ οσπσοε οσπ·οοπσππ, ‹μπ

εσσπ πο 8σπ·σπσοσ, οπ σοπ ρω ρπεσσο Ποσπσσπ εσσπ σοποππππ,

σοπ ρω σΙπιμο ρπεσσο πσ $σπ·σπσοσ, σΙσποσππ επσπ οπ ω

Ισσσππ, οπ εππσπΙπποπ· πιο οσποοι·σππ ‹μπ εσσπ πσ εσσοπσ Υδπσ

σοΙ:οσσπ σΙσπ·8σππ. Ιποσπ ρποσππεοωπππ οπ οοππνοσοπσσπ, οσοσ

παω οπ ροεεοεεποσοε, σοσπιπε οπ ποε οσππποε, πμσε Ιωσπο

ΙπσΙ:οσπ Ιποσππσοε εοσοπο ω: α. πσσΙποωε, νπσοΙποοπ οππ

εποππππσσπ πο σπα:: νπΙΙσ, οπ σοπ νππποπ·σσπ οπο:: νπΙΙσπσ οο

απεποσο νπΙΙο, ποπσ αστο νπΙΙσσπ ‹μσπσ πσπσε, πσ ποπο ποσσο

Ι(σΙΙσπ·ππσσο, πστσ ροεεοεεποσοε (ματι σοοππσ , οπ σοπ:ππσ σο

σππσπ πσσωΙπποσπε (ΙΙπποσπ , οπ σοσππσπ οσοσσσπσ πσσποπε (ποππ

ΙποΙσππ (σ), ΙπσΙποσσπ Ιππ:οπ·ο, εσππσε, οπ οππροσππσε επσο σΙποππσ

πσοΙοεπσπποσο, οπ ΙπσΙποΙπσσπ οπ οπσπσπ οσπσοε, ποπππ 8σπσπ σσσσπ

σΙππ σο σποεππσπσ , ωνοτεπ οπ π·οεπππσππ πσ οοπσπσ Ιοοπε, ποπππε,

οπ σοππππππσε. οπ Ι:οσπε πσπππμσπππ οπ·σσπ, οπ Ισοπ·σσπ ποπσροπο

νππο σοπσπσπ πσσπ·οΙπποσπε εσρπ·οσποππ ω. Ισ οσπσπΙπσε οσρππσΙπε

εσροππσε πσοππε εοσπροπ· πσποΙΙπππσπσπ·, πσσπ α: πσσεσσπο σοπσπσπ

σπποσσσσπ σπσποΙπποσπε, οπ Ι1οσππσσπσ σο πσσεσσπσ, πμσσπ

$στσοπιπσπ. Ισεσροπ·, πμοσ σοπσπσσε Βοσσοσσπσε σο Ι.οω,

ΙσοοΙ:σε ΜστοΙπποσπε νοσπσπ·σ σωσπ·πσε, ΙΙοσπ·ποσε σπ·οσπ·πιπε,

Βοσσπσσε Ισσπ·προσπε, ί]οεπσε σο $ροωνοΙΙο, Βοπ·σσπ·σσε σο

(ποπσππ, Βοσσε σα:σπεσε α: Ι:οσο σπα ροεπππ επσπ οπ π·οεππ

πσππ πσ οοπσπσ Ιοοπε, ποππ·πε οπ ροεεοεεποσπΙ:σε, Ιποσπε ωο

Ι:πΙπΙ:σε οπ πσππσοΙππΙπΙπσε, νοΙσπ οπσσπ οπ πσοπ·ιπσπ ποπππροπο νππο

σοσππσπ Μοπ·οΙπποσπε εσρπ·σσποππ ιμοσσσσπ, οπ πσειπροτ σοπσσε

ρποπσοππ Βοσσοσπ·επ α: πωπω σπο, οσο εσσπ πππ οιπεποΙΙο πΙσεππ·π,

οπ οσο ποποσπο εσσπ Ιποσπο ρω ιμπΙπσεσσσπ εσπε οποσπποππΙ:σε

πσσοΙπππο ρπ·οοσΙροσππΙ:σε, πμοσ επσπ Ιππ:οπο ωεπππιππο επσο

πσοποεπεποποσο ροπεοσο σΙποσπσε «ο. Ιποσπ ρωπσπεοωσπ, πμοσ

νπΙΙσ εσσοπο πω: Ποπ, οπ ΓσοποΙπιπσπ σρπσπ·π οπ σσπρΙππποσππ,

οπ οιπωΙπιπσπ οσπσ σσπρΙππποσπ·ο, οπ σοσ ποπσονοπο πρεσπσ σο

απο εοΙο, σα: σοεπτσοπο , οπ πππ πρεο επσπσ σΙππ πωσ οσποεοππ

ππσΙποπο οπ ποσοπ·ο, εσΙνο πμοσ σπσπ·π, οπ ίοεεπ, οπ ροπ·πο

(8) Ωσοεπο ρσππο ρπ·οπΙππππνο σοΙΙσ σπσποπ·σ ο σοπσποπΙπο πσ 8σσπ'Ιπππσ

σπ σΙοσσο σοπ εποσοπ·π «πωπω, οππο ππ:σππσνσσο ο οοεσσνσσο σ ρπ·ο

εοσπο οππο σπ ρσσο σ σοπσο σοπ Ωοσπσσο σπ Ρπεσ οπ·σ οππο οοσεοσσοσισ

σοπ μπω ρπ·οοοσοσπο, ροτ οσπ οπ·σ επσΙππΙππο, οππο σοεεσππ επεπποπ·ο

σοΙΙ'πεοΙσ ροποεεο σνοπ·ο πσ εσσ ΙπσΙπσ πΙ οσεποΙΙο σπ 8σσπ'Ιπππσ.

(4) Πωσ ΒσεΙποΙσπο ΙΙ, ο ρσσπ·ο , ο ρωεεππσο οοσ8πσσπο σπ ΠΙππσππο,

ο σπ Ισπ ρποσοοοεεοπ·ο σοΙ πππσσποσπο σπ ΩσσΙπσππ (απο. εορπ·. οσπ·π.

Ν." π.πακνπη; πωσ ροποσσοεπ τμπ ρστΙσπ·ο σπ 0σεΙποΙπππο ΙΙΙ, οεεπσ

σπ ΟσππΙποΙσπο Βα·οπιι ο ΠφοΙΙιι, π! εμσΙο οππι σσοοπ· νπνο, ο ποσο σο!

ΜΒοσππσποπ258 σ εσο ποεπσπσοπππο (πο. πππππ·. οσπ·π. Ν." παπνπππ ')Π

(5) Ποπ ποσπρπ, νσΙο σ σππ·ο, σπ 0σεΙποΙπππο Η σπσπ·οπποεο σπ Μσεεσ

ο @σου σπ ΩσοΙπσπ·π.

(θ) Βοσσοοπεο απο πωπω (πω, σΙππ·ο σοππΙπ σσοπ·οσππ σοπ πσσπ·οΙποεο σπ

Μσεεσ σοσππσσππ ρππισσ σπ Ισπ, σνονσ πσοΙππ·ο πο οσο οσα: σο! οσεποΙΙο

σπ ΩσππΙπσπ·π εοσιποεππ·σπο «Ισ ειποπ σεεοπ·ππεπ ο πωσ νοπ·π οΜππιοπ-π.
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. . "..__..----τ

οοεττττοτιττττ (τ). Ρτοοτοτο συιυτο οτ οτυοττΜ οιτρτ·οοτσττ οο

τοτοτ, ατττττιοτ στο οο, οτ ετιιιτοοτοτιτο οσττιταιο Οττο οο

(τουοττοτσ, οτ·οοετοττουτ οοεττστιτττι στιιυοο,οτ οσττιτττ Βοτοο

αυτ, οτ στιιτιοε νοτττττο τοτουτοε, οτ ουστουτ οτ οστιετττοτττ

οσοτοτοτττττι ρσρτιττ ρτοουτ ττιτοτυιυτ οτ ττιι·ονοι·τιυτ οττουοοτ·ο

οτ στιεοτνοτο τισυο οοο, οτ οτυο ττοτιοο οτ οστσ, αυτοι·

οστττττι ουττιιτει οστρστοτττοτ·; τα: Ποιοι οσο οοτιινοτ, οτ τιοο

ετουοτο Βοτ ονουΒοττο. Ρτοοτοτο απο σττττεοτο στο εοεο, οτ Εσ

τιιττυτ τττοουσ οιτρτ·οοτοττε, οσΜυσ τοοτιτυσ (τοτοοτοι·το, οτ

Τοττοτοττσ οοιτσοοτσ, τοοτρτουττττιιο υστιιττιο οτ ντα: ιιστοετοττο

οτ οορττουοτ Εστατυτο Μυυο, οτ οττουι οστ·ιττυ υσΜυο, οο

οοσοτιι τιιττττο ττιοτοτιοτ·τιιτι ριττ·τ οτ·,<τουττ, ττιτσο ρτ·οοτοττ υσ

τιιτυο (τοτυιιτιτο, οτ σορττοτιοτ, οτ τιστοετοττε Μαιο ρτο Εσ

ττιιτυτ·τουτιο, εττττ (τοττο τ·στιιουο, οτ τιτοτστ·τ αιττιοοτ·ο ατα

οττοστιτ οτττοτ ροεοττ τσοτουε ατσοτοιιο σουττοτοοτυτιι οι·ττ,

τοττο τιιουουττττυο συιτιττιιιο. οιτρτοοτοττο, οτ τοτιυυοτουτοε

στιιυτ τοουτυ οιττττττσ, στυτιτατο οιτοορττσυτ, οτ τοοτ ατο

στα - οτιοατττιο ρτο τιοτ·το (τ). - Ετ ουρτ·οοτοττ οσττιταιε

Μοτιτυτιο ττοτοοτοτ·τυο τιστοετοο, οτ Τοττοτοττ·υο οονσσοτιιο

Εορττουουο οτοοοττι οστινουοτιιυτ οτ ρτ·σττιτοοτιιυτ απο ντττουτ

νοσιτουι οο τουττουετττυο, οτ τοττοτιιοουουοτττττο. Ετ τιττονοτιιιιτ

τιτοοτοτο στυυτο οτ ετυοιττο τισυο οοο, οτ οτυο ττ·τιιτοο, ετο

τ)οτιο οσο οοτυνοτ, οτ τιοσ εουστο ττοτ ονουθοττο, οττουοοτο

οτ σττοοτνοτο. Ετ αυτο τυοττ·τιττιουτο υυτττε τουστ·το ττοτ·τ το

Βονοτιιυτ. .

Εοσ Οττοττιιο οο (τιιτοσυσ οο ΡΜοοτιττο υστοττιιο ρτοοορτσ

τοτοττττυ ροτοττια τιτιτο τυτοτττττ, οτ τσιτοτττε τιουο σοτ·τοτυ

ττο εσττρετ.

Χτττίτττ. τ*

θαοτίο!ιιισ (τοτισττο, τιιαα·οο.το το Ζτία.ττο ο στοιτίσο το δτισττοι·ί,

[ατο οσο .του το.τττοαοτιτσ ατοοιιί ταμιτί, ίτι.9τίτιτί.τοο ατο

"τα τ! ('σιατιτο το (τοπσαι στ).

( τ288 , ιτ Βουυοτσ).

Βοτ Ριοττττ Αι·οτιτντ οτ (τοττο οι Τοτ·τιισ, ω. Απ., οοο. ττ5.

ττι τισττιτυο ττσιιιτυτ οτιιου. ττσττιτυατ (τιττττοττυτιο Πορτιττο

τυοτ·στιτο ττοεεο οτ Ποτ ετ·οττο τττοοιτ ττοτοτ·ττουιτε αουτ τιτ

ττττυττοτο οοτουτυε Μαιο τοτυου τιιουτο ιιστοτιο τοοτοτ·τ ροι·

υυτισιτροττουοτιτ τοτοττι οο ι·οτιυο ουτε οτειιοτιεοττσυουι τοοττ.

το ρτήττυτο τττττοοτυ τυοτττιτττ εττιτ τιοτοοοιιι οστατυο Μαιο

οοο στυττοτουι τουυο. ττσΒουττ ροι· ττοοτ οσττιτυτεειτα ιτυσο

(τ) 8τ Μοτο ορρτ·οοεο, οτιο τ Ρτιτοτιτ υστι ιτιουτοτιτιοτσ το οοτο τοοο,

ο οτιο οτεττ·ιτεοοτο ιιοι· τυτοτ·ο ττ τιισΒο οι 5οιιτ'Ιοτο ςνατ. ττιττ·. ατα.

τα οτι).

(3) (του τιττοετο οτοττοστο ετ τ·ττιτιυιτονο οοτ οστιττ·οοτιττ οτ ττουοττιτο

οι οτντοτουο, νοτοτιοοετ οτιο στοιτοτττισ οοιτττ τττττοττοττ οοττο ροοο τσιτεο

οοττττοτ·ο εσττοοτο οοττο αιτινοτιτιτο ροτιοτο οτ οτοοτ τοττο αοτ·οτιο οι

οτ·οουτο. _

(3) Οττοττοτττιο £ορσττο, τουσ οτ τοτ τιουιο υοττο :τοττο οοτ τττττοτοτ

οτ (τοοττοτ·τ, Μονο οτ·οοττοτο ττττ οτοττ οοεττοτ·ττοτιτ το τοττο οοττο οτ

ερσοτιτσυτ τοετοττιουτοτ·το οι Ωτιτουσ ουσ ουοτυο, ο οτ Βττιοτοσ ουσ

τ”τ·οτοττο, ο οοττο οοεοτστιο τ'οττοεττ οο ατο :το ομοια Ποστ. εσρτ·.οοτ·τ.

Ν.° Ι.ΧΧΧτ'Ι'. ΧΟ °° ο ΧΩτττ°'). Ωστυρι·ο ροτ τ'οτυτοτ:το, ο το τιι·οτοιτστιο

οοτ ττουσνοετ οοτ οτοτττοτ·οι·ετ τοττοειτοτ·το οτρουττοτιτο οοτ τστ·σ Ωστυτττιο

(ττοο. οσα. αυτ. Ν." ΧΩΙ'. Χττττ '. :των τ' ο Χ(ττ”); ο ουττιοτ, τιοττ'ττιττττ

τοττο ατο οτ·οοο το στττο οι Βοιωτοι, τοττο ιιοιι τοοο οτιο τ·οετττττττ·ο οτ

ετευστ·ο οττ·οττο τα τοττοο, οττο οι οιιἱ 5ττοοοοετοττο ο8ττ ιιοιι τοοοτονο

οστιο οι το οτεοουοοτιττ τττοεστιτ τοετττττυτ (να. Τοτ.τι Βτ:τοτι. Μος::

«το δαπττ Π!. να. Π, οοο. τ59-5ττ).

οτστιτττι οστιιιττιο οτ οτττττοιι οουτ ττττο Ατοτττο Μ) Μουτ ττοατττ

οτι Ρτ·οτιοτοσο οττιτιουτο σσατοτττουττο οτ ατα τττοτττ υιιτιτττο

οτοττο ττ·οοοττττ το υιοτι·τυιουτιττυ οοοιτυοττττι οοοουο οι·ττ οτ

στο οττιο οστττιττε οοτυτ εοουυοιτττι ατοο τιτοοτιτττττ· οοοουο

οτ οσυττοτιτουο τοττ τιιιιττοττ οτ ατο οιιἱ οοττι οοττιτοτ ο σο

τιιιιυτ τουυο οο τοττττο οοο υσιι ροτττιιουτ οο ταττοοτυυι

ΕοΜτττουττττι οοτ οο τοττο :το ιτστιιτιτοτοττι οστυυτιτο Μυιτο.

ττοτυ τσ8οιτττ ροι· ττοοτ οσττιτυτοευτιι οιτσο τοοτυ οσττιιτυο τουιτο

οτ στιιττοε. οσοοτυ υιατσ οοτ οτ τοστοτ ιτουτι·ο Ετ·οοσο αιοιιι οτοττ

οτ 88 τιτοουοιιτοτυ οοεο ετ τουιτυοιυ ροτ·τοτ, ετ νοτσ ττιοοοιιττιττι

ροτ·τοτ υυττ οτ ετοτττττ τμτσο οστυυυο τοττυο ττττ τιοτιιιτττοτ ττοττοτο

οτ τοττοι·ο οο ρτσρττιιτιι ουτε ροοιιττοτο τιιισο υσυ οσυττυοτυτ τυ

τττοτοοτιτ (τοτοτττοιισ. ττοτυ τοΒοτ οσυεουέςιιτυοσ ουσ Μοοτισ

τι·οττ·τ τττισυοοιυ υτοτστιτσυτο τττιτουτ τττττοττι οοο οτοτττιτ· Ροττυο

οο 5σττσ (δ). ττοτιι στοτυοτ οτ ετοτυττ τιιισο οιιτοαττο οοοττ

ττοοτττιττε ουτε οιιἱ τταττο εττυτ τυ εοττττττσ ατο οτ οστατιιτε

Μυτιο ττοοτοο οττ τροστιττυ ττοοτττιττι οτ τττυο σουττττττοτ οτε.

ττοτυ υτιττ οτ στ·οτυοτ τιιτοο ττοτττιυυουε οο Βσσο τιοττοοτ

οτ τοτιαιτ ουτοαττο ατο ττοτττιιτυοσε τιοτιοτιοτ ετυο τιοτιττοι·οτ

ο οιτσυοοττι τυοτ·οτιτσυο τττιτουυο οτ τττττο τιοττοοτ ττΜτυ οο

οτττουοττι ττττοτυ τρεο οσττιτατε (τιττττοτττιττο τττοοττ τοοοτοτ οτ

οοοοτοτ Μοσττττισ οο Ρτετσι·το. ττοιτι ιτυττ οτ σι·οτυοτ ιτττσο

Βουοτυυε οτιουοοτυ ττττοτττ·οοτ τιοτιοοτ τττττοτυ ατο ιτσοοτυτ·

. Μ.» -α.- ή·

Ι.ουο (θ). Ποιο υτιττ οτ στοττιοτ Ματ ττττιιο οτ ττττο (τιιτττοτττιτ

οο (ττο8υουσ οττιιτττοτιττιτ οτ ττ·οοοτιτυτ· οσιτιτυσ Ροι·οτττοττ

Αιιτ·το τρεσ οσττιουτο τισιτιτυττιιτο εουοτο τοτο τττττοο οουτιτυι

Μαιο στο οιτρουετο τροστιτα ττττστιτττι τττττττοττυτ οο (ττοουουσ

οτ απτο οττρουεοε τοοοτ·υτιτ ττι Μοτο τισυιτυοο οτοττ εουοτο

ττττο. ττοτυ ττιιττ οτ οτοττιοτ ττυοο Ευτ·τοοτυο οο Ρι·οτσ ττοττοοτ

ιιτττοτυ Ατοοττ. ττοτυ τοΒοτ τοττο Βογυοτοτ (τοριτττο (τ) ιιτισυοοιιι

ττ·οττ·τε. οοτ τιυταιυτο τρεο ττογυοτοττο ττοτιοτιοτ οτ τουοτιοτ ττι

οσυττοτο τστσεττοτ. ττοτυ τοτοτ Βουοτιοαιτο ττστ·οο τττιτ·οο υττττυττ

Μαιο. ττοττι ιιυττ ιτττσο Ετιττοιτε οο τοττο ττοτιοοτ τττιτοε τττοτυττ

οτιοε οτ εσττοσε οιτσο Μαιο απτο οτ ρτ·οετουττ οο ουττιτιο

οτοττ σοττοτυ οοεο, τιτ·οοτοτο στυυτο ουσ οοτ οτ τοΒοτ οοο

ττττττοευτο ιιιιττ οοεο τοΒοτο οτ τροστττττι οεοο τταιτυοτιτ τρετ

ττοοτοε οτιτττοττυτ οστατυτ Μαιο. Ετ ετ τυττοοτοε ττιοτ·ττιτ οο

υιιιυτ Μαιο οτυτττουτ τουουυι οτ τοττοττττυ ρτοοτοτττα. Ετ

τιοο οοτ ατο υτττυιο τιστττυτοε οοο ετ υου ττοτοτοτ ττιτο τοετο

ιυοτιττ εοττοιυ τιιι·ο σσοτοτττστ·τιττι στιττυοοτ. Αστυιυ ττι οσυισ

τττττττοτττιτ ττοττιουοττο τοεττττττε τττ·οεουττττττο οτ τ·στ,τοττο Ροτ

οτυοτο Αττττο. τστιο:ιτιο Βιιτυυτο. τοοστισ Μοτοοοττσ. θτιοττο

Ροοετο. Εοττοττσ οο (Μαιο τιιοτσο. τττττττοτυιο $τοιιτιοτιτ οο

8ιττττττο. Ευττοοττιο οο τίσττο. Ποσυο τουτο. Αυυσ οσυιττιτοο

αιττττττοττο Μττοττττυσ ουσουτοεττυσ συτυατοοοεττιισ σοτοττο

(4) Ρστ·ττοαο οτιττιτστιο, οτιο Αττοττ, ο ΑΠΕΕΛ5τΑ τσεοο ττεττο ιιο

τιιτ·οτο οοτ τιιοτ·οτιοεο 0ιιττττοτασ, ο οτιο ΕττοττοττοοΑ, οο οοτ το οτιτ›ο,

το55ο ατο οτ·τιοο σ οστιουττττιο, οστι:το το οτ·ο το (Ματια , ατο τοεοτονο

τττοτυτο , ο οι οοτ ττ τοειτοτοι·ο ροιττο ρτο εστω. το οοουοτοτυσ ‹το στο,

οτιο τουτο ροι· Ατοετο, ιτυοτιτο ροι· το αστο τιοεοτττττ·ο οο Οτοεστο,

τιοτιοτιο τοεοο ταιεοσττυο, οτερουο το ετοοεο τοοτοτστ·ο , οτιο τ τοττοττ τοτττ

ο τστο τονοτ·ο ιιοιι οοοοτιο ευ τιουτ ο οι·ττττ οοτ απώτατο οιιοττοτττοιισ.

(6) τ! οοττττιτο τυοτοττοεο (τετοιο: ονοο ουυαιο τοοστοτσ οορσ οτ οο

τιτι ττ·οτοττσ ιιοι· τισιτιο τττοοοτιιο. Ε ετ υσττ, στα ο οο5ττττ, ροτ·στιο ουσ

οστιττοτιουτυοσ, ττ τιιοτ·οτιοετο Βτιεττοτττισ ΠΙ τοοο οτι ντττοοιττο , οτιο τοοοο

ροτ·το οοτ _οτττοτσοτσ οι Οοεττοτ·τ(υττΙοιπ με στα" Ρ.ττ.ιιιτ του 5οττο)

το ττιτοτ οσεο το απο ο τ·τοιιοτοο οοτ ουστ τιτρσττ, ττεττ οτ ττττιοτοο

ουσ ττ·οτοττσ, τοοοιιοσ οτ τιιοοοετττιτ τ τιουτ, οτιο ττ το τοττο ροοτ·ο [ισο

εοοονο τιοτ οτροτ·τττιιοτιτσ οτ 7'σΙσ.ττπττ (τ?οπττ·ιιτα Τστσετπιτ), οτιο ορ

ροτ·τοτιονο οττσ ετοοεσ τττττοτοοτσ οτ Ποεττοτ·τ.

(ο) Αυοτιο Βουοτυσ οτ 0υοττι·οοο, οτ Μοτο ο τοΒοτο το τοττο οι

το”, οτ·ο ρτ·στιοτιτταουτο οσυεουΒιιτιιοσ οοτ τοετοτοτ·ο. το ετοεοο οτ

τοτοτ οι Βιιτ·τοτιοττο οτ Ρτ·οτο τοΒοτοτ·τσ οοττο ντττο οι Αττοττ·τ·σ ο Απ”.

(τ) 0υτιιοτ ττ εορτ·ουσιτ:ιο οτ Βορσττο τιου οτ·ο ροτττοστοτ·ο οοτ τττοτ·

οττοεο 0ττε.τττοτασ, ται οοτιτττττο οττο ατο ττιττιτοττο.
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ιιιι!ιο!!οιιο τ!οοιιιιοοιιιιι!ο άιε οει!ι!ιο.!! ι!οοιιιιο ιιιιειι!ο ιιιοιιε!ε

!οιιιιοι·!! ιιι!οι· ιιοιιοιιι ο! ιιοεροι·οο.

@ο Πο!ο!›!ιιιιο Βιιτεο ιιο!οι!ιιο ι!ο νοι·οοιιιο !ι·οιιεοι·ἰροἰ

ο! οιιοιορ!!Ποοιιι ι!ο αιιοι!οιιι ιιιοιιιια!! οιιιο ο.ιι!οιι!!οο ιιιο!ι·ιι

ιιιοιι!οι·ιιια θιιι!!ο!ιιιι Ποιιαι;ιιι ιιο!οι·ι! ε!ο ι1ιαιιτ!ο!ο ι!οιιιιιι!

Βο.ιιιοι·ι! Βιι!ιο! !ειιιιιο οιιι!!ο!ιε ιιιο!ι!! οι!ι!!!ο οο! ε!!ιιιιιιιι!ο

μοι· οιιο!! ειι!ιο!οιιοιο ιιι ει!ιαιιο ιιιιι!ο!ει ε!! ιιιοια!ο. αιιι ιιιιο!ιι

κι ρι·οοορ!! !ιι ροι!αοιο !ιοι·οι!ιιιιι Ο!›οι!! Αιιι·ιο. ρι·οοοιι!!!ιιιε

Μο. ιιιτ!!οο ι!ο νιι!!ο!ιιο. Μειι·ιιιο!ο $!ι·οιο ιιοιοο ο! !ειοο!ιιιιο

εοι·!!πι ιιι!!!οοιιιιο οιιοοιιτοο!ιιιο ι.νιιι. !ιιι!ιο!ιοιιο ιιν.ι!ιο οο

.οιιιιο ιοιι!ιο οπιιι!! ιιι!οι· Ιοι·οιιιιιι ο! ιιοιιοιιι.

Βο!!οιιιι!!ιιιιε ι!ο Βιοοιτι!ο οοοι·! ρο!οο!ι ποπιιιπο !ιοο ιιι

ε!ι·αιιιοιιιιιιιι οιι!ιοιιι ο! οιιοιορ!ιιιιι ο ιιιι!1!ιοο !ιιο!ιιιιιιοιι!.ο

οοι!ρ!ο οι: οιιοαιρ!ο!ο οιοοιι Πο!ο!ιιιι! Βιιι·ειο ιιο!οι·ι! τ!ο !!ο

ι·οοιιιιο πο οο ιιιι!ο!ιοοτ ααα! ιι!οιιι Πο!ο!ιιιιιιε οιιοι1ηι!οιιι!

οι: ιιιοιιιιο!! ε!ιιο οιι!οο!ιοο ιιιο!ι·ιιιοοιι!.οι·ιιιιι θιιι!!!ο!ι1ι! Πο.

ιιιιοιιι ιιο!οι·ιἱ ειοο! ιιι οο ιι!ι!! ο! !οι;! ιιιο!ιι! οι!ι!!!ο οο!

ι!!ιιιιιιιι!ο πιο! ίοι·!ο !!!!οιει οι!!ο!1ο !!!ιι!ο οοιι ριιιιο!ο οο.ιιεει

ο!ιιοιιιο!ιοιιιο εοιιιοιιτιο ιιοιι ιιιιι!οιο. Βο ιιιοιιι!ει!ο !οιιιοιι

ι!οιιιιιι! Βοιιιιγ ι!ο θειιογεο οιιι!αι!ιο Ιοιιιιο ρο!οο!ει!ιο ρι·ο

_80Π!!!Η18 Ιοο!!!ιιιε !ο!ιοιιιιο Βοιιι!ιοιιιιιιίο ο! !ιογειο Οο!ιιο

οειιιοο!!οι!!ε οοιιιιιιιιιιιε !οιιιιιο ο! ΙοοοΒο τ!ο Α!!ιοιἰο ιιο1οιιο.

ιιιι!!οειιιιο οιιο. [ιιιπιο. ιιιι!ιο!!οιιο και. (Πο ιιιι ιιιιιιι.

Χ()!Χ.

!! Ροιι!ο/ὶοο Λ!ο.ι·οααι!ιο Π! .εστω αο!ί ατοίυο.τοουί, οοιιοουί,

ο μνεία!! ι!! δαπ!οοίια, αοο·ίο ε!ί/οαο!ααο σοπ !α !οιο

αα!οι·ί!ι!ι ί οιοιιαοί ι!ο!!οπίαίο αἱ να!!οοιοι·ο.εα οσίεΙοίι!ί αεί

!αοο!ί εο!!οροο!ί α!!α !οτο οίιαίοι!ίαίοσιο οοο!ωίαε!ίσα,

αα!οίίπαιιι!ο!ί α |ιι!ιιιίααί·ο !α .9οοιιιααίοα οοα!ι·ο ί !αίοί,

ο α οοεροιιι!οι·ο α!α! ι·ίερο!!ίοο α||ῖοίο ο ὐοαοβοίο ί ο!ιίοτίοί,

σ!ιο αοίοίοοί!ί ρι·ίοία, ιιοιι οο.σσα.ιοοιο ε!α! υοοεαι·ο !ί άο!!ί

ιιιοααοί, ο ι!α!!ο αεαηοατο ί !οιο !ιοαί, α! αοοι·ί.

(!2ϋ8, !! ιιιο8Βιο ).

ω! Ι.ειιιιιι, Βο!ίο. £τααί!οι·. 'Ποιο. Η. μια. 315-16.

Λ!οιιοιιι!οι· Βριεοοριιο εοι·νιιο εοι·νοι·ιιιιι Πο!. νοιιοι·ο!ιι

!ι!ιιιε !”ι·ο!ιι!οιιε Αιο!ιιοριεοοριε, ο! Εριεοοριο, ω: ι!!!οο!!ε

οιιο Αο!ιο!ιοιιε, Ρι·ιοι!!ιιιο, Βοοοιιιο, Αι·ο!ιιαιοοοιιιο, Ποιο

ροε!!ιο, Ρ!ο!›οιιἱε, ο! ο!!ιο Εοο!οο!οιιιιιι Ρτοο!ει!!ε οοι Βο

ιιιοιιι!ιο!ο.ιιι οι $ειι·(!!ιιιοιιι οοιιε!!!ιι!ιο οο!ιι!οιιι, ο! ειροο!ο!ιοαιιι

!ιοιιοι!ιο!!οιιοιιιί Νοιι ει!ιοαιιο ι!ο!οιο οοι·ι!ιο, ο! ρ!ιιιιιιιο οιι

!ιο!ιοιιο οιι!ιο!ιιιιιο, ίμια! Πο ιιι ρ!οι·ιοαιιο ροι!!!›ιιε οοο!ο

οιοε!ιοο οοιιειιιο ε!ιοεο!νι!ιιι·, ο! οοιιοιιιοοιο εοιι!οιι!!οο εο

νοι!!ειο οιιοινο!ιιι·, ιι! να! ι·ο!!οιοει, ο! Η ιιιοιιιιιιο, ου! οοι

εοι!ιο ο.ροο!ο!ιοειο ρτινι!οΒιο ιιιοιοτι οοπο!! οιιο! !!!ιοι·ιο!ο,

ρο.εειιιι ο ιιιο!οΓοο!οι!!ιιιο ειιιε ιιι!ιιι!ειο ειι!ιο!!οοοιι!, ο! ιο

ριιιοο, (!οιο νικ ιιινοιι!!ιιι·, οοι οοιιοι·ιιο !!!!ε ριο!οο!!οιιο

ειι!)νοιιιο.!, ο! ριο !ονοιιι!ο ροιιροι·ιιιιι ιιιιιοοοιι!ιο εο ιιιιιιιιιιι

ι!οΓοιιο!οιιιε ορροιιο!. Βροοιο!!!οι οιιιοιιι ι!!!οο!ι Π!!! οο!ιο.ε,

οι !ι·ο!ι·οο νο!!ιιιιι!ιι·οοοιιο οοιιοιοΒο!!οιι!ε, ποιο ι!ο Γιοαιιοιι

Μαιο ιιιιιιι·ι!ο, οιιαιιι ι!ο ιροο αιιο!!ι!!οιιο οο!”οο!ιι ιιιε!!!ιοο

ι:οιιοιιοιοιιιοε, ιιιιινοτο!!ει!οιιι νοε!τοιιι !!!!οι·ιε ρο!ιοιιιιι! Αρο

“πιω οιιοι!οι·ι, ιι! Πο νιι!ο!!οο! οιο ιιι !ι·ι!ιιι!ο!!οιιι!1ιιε ειι!ε

οοιι!ι·ο. ιιια!οΐοο!οτοε οοι·ιιιιι ρι·οιιιρ!ο ι!ο!ιοο!!ε ιιιοΒιιοιιιιιιι!οΙο

οοιιοιιι·ιςοι·ο, οσοι! αιιοςιιε!!ιο, ιιιπιο ειι!ιε!!ιιοιι!, ο! ρι·οοειιι·ιε,

νοο!ι·ο ροοειιι! ρι·οοοιοιιι ι·οοριι·οι·ο. !ο!οοιιιιο ιιιι!νοι·ει!ο!ι

νοε!ιοο οι! ιιιο!ειι· Το!. ιοοοι·ι!. Ποοοτ!! Ροροο ρι·οοοοοοεεοι·ιο

ιιοο!ιι, ροι· οροε!ο!ἱοο οοι!ρ!ο ιιιοιιοοιιιιιε, :ποιιο ριοοο!

ρ!ιιιιιο, αιιο.!οιιιιο ι!!οε, οοι ροεεοεο!οιιοο, νο! τω, εοιι ι!οιιιοε

ριοοι!ιο!οι·ιιιιι !ι·ο!ιιιιιι νο! !ιοιιιιιιιιιιι ειιοι·ιιιιι ιι·ι·ονοι·οιι!οτ

ιιινοεοι·ιιι!, πο! οο ιιι!ιιοΙο ι!ο!!ιιιιοιιιι!, ιιιπιο ρι·οοι!ιο!ιο !”ι·ο

1ι·ι!)ιιο οι! !οο!οιιιοιι!ο ι!οοοι!οιι!!ιιαι ι·ο!!ιιιιιιιιιι!ιιι, οοιι ιιι

ιρεοε Γι·ο!ι·οε, νο! ιροοι·ιιιιι ο!ιαιιοιιι, οοιι!ι·ει Αροο!ο!ιοοο

εοι!!ε ιιιι!ιι!!ο εοιι!οιι!ιοιιι οκοοιιιιοιιιιιοο!!οιιιο,"νο! ιιι!οι·ι!ιοτι,

ριοοειιιορεοι·ιιιι Ρι°0ι1ιιι!88ι·ο, νο! ι!οο!ιιιοο !οι!ιοι·ιιιιι ιΙο 1οιι·ιε

!ιο!ι!!ιο :απο Ποιιο!!ιιιιιι Βοιιοι·ει!ο, ιιιπιο ρι·ορι!!ε ιιιοιι!!1ιιο,

οο! ειιιιιρ!!!ιιιε οιιοο!ιιιι!, οοιι ιιιι!ιιιιιοιι!ιο οιιιιιιο!!ιιιιι ειιοιιιιιι

οριο!ιο Αροετο!ιοαο οοι!!ε ριΜ!οο!!ε οιι!οιοιιοι·ο, ιιιοιι!!!οιιο

ριοοιιι!εεο, ε! !οιο! !”ιιοι·ιιι!, ριι!ι!!οιε οοιιτ!ο!ιο οιοοοιιειο, οια

Βιι!οε νοετι·ιιιιι !ιι Β!οοοοε!!1ιιε, ο! Εοο!οει!ο νοο!ι!ε οιιοοιιι

ιιιιιιι!οο!!οιιιο οοιιτοιι!ιο ροι·οο!!ο!ιο, ε! απο ί)!οι!οι, νο! Πει

ιιοιιιοι ι·οοιι!οτοε, οοιι ιιιοιιιιο!ιι ι“ιιοιιιιτ, οσο, ορρο!!ο!!οιιο

τοιιιοΙο, ο!) οΙΙιο!ο, ο! !1οιιοΠοιο ειιεροιιι!ο!ιο, ιιοιι!ιοιιι το

!οιιο!ιιι·ἱ οοιι!οιι!!οιιι, ι!οιιοο ρι·οοι!ιο!ιο Ιι·οιιι!!ιιιο ρ!οιιοι·ιο

εει!ιο!οοιοιι!, ο! !οιο ι!ει!ο!, φωτο ο!οιιοι οοοιι!ειτοε, ου! ρι·ο

νιο!οιι!ο ιοοιιιιιιιτι ιιιιοο!!οιιο ιιι !ιο!ιοε οοετ!οιιι, νο! ιρεοι·ιιιιι

ο!ιαιιοιιι οιιο.!!ιοιιιο.!ιο νιιιοιι!ο ίιιοιιιιτ ιιιιιοι!ο!!, οιιιιι !)!οο

οοοοιιι Εριοοορι !ι!!οτιο οι! εοι!οιιι Αροο!ο!ιοοιιι νοιι!οιι!οε,

ει!ι οοι!οιιι νιιιοιι!ο ιιιοι·οοιι!οι· οι!ιεο!νι.

!)ειτιιιιι !!!!οι!ιιι αιι!ιι!ο μια οπιιι, ροιι!!Ποο!ιιο ιιοε!ι·ι

οιιιιο αιιοι!ο.

Π.

!! Ροο!ο!!οο Α!οεεααο!ιο Π! οοίποιο!!ο α! Ρι·ίοι·ο άο!!”οφοι!α!ο

απ? ε. θίουασιιιί, οι! α! Ρι·ίοί·ο αεί Τοίαρ!αι·ί ε!ί !ίασ[οί·ίαοί

ιιο!!α οαα!ί!α ο!! οπο! αίοι:ί ία δαι·άοοιια, ε!! οί·αίααί·ο

οί Ρί.πιοί ο θοίιοοοεί !α οοεεα:ίοίίο ω!! οο!ί!ί!α, ο ‹ἰί

[απο οοοεοαπαί·ο ι!αί οιιοι!οοίιιιί !α σα!!! ο ι·α.ε!ο!!ο α!ί

εαπ!α θί!ία (οααΠοία), .9οι·οοι!ο ί! “Μοτο οι οοο!!πο

ιιίοσ.σο ο!ι"οοεί αυοααο |α!!ο αο!!α οι !αί Ιππασία μι· ία

ο!οβαίαίοπο ο οοοφοεί:ίοαο ο!ί !α!!ο !ο οοα!ι·οι·οικείο [τα

!οί·ο οοίο!οα!ί.

(!258, ο !ιι8!ἰο ).

Μ! Βογιιοι!α!, Αααα!. Βι:::!ειι. Οοο!. Βαί·οιί. Τοιιι. ΙΙΙ. με. 90 ο 30

οι! οπο. 1958, Ν". ΧΧΧ.

Λ!οιιοιιιι!οι· !!ρΞεοορυε, εοι·νιιε εοι·ιοι·ιιιιι Βο!, ε!!!οο!!ο οιιο

Ρ. ΙΙοερ!!ει!!ε ε. !οοιιιι!ε, ο! Ρ. ι!οιιιιιο ιιι!!!!!ειο Τοιορ!! Πἰο

ι·οοο!γαι!!οιιι !ιο!ι·ι!ιιιε, ιιιιιιο!!ε ιιοο!ιιε ιιι Βοιι!!ιιιο.

Ο!!ιιι ιιι!οι ι!!!οοτοε !!!ιοε ροΙοε!ο!οιιι, οορἱΙοιιοιιιιι, οσιι

ει!ιιιιιι, ο! οοιιιιιιιο Ριοοιιοτιιιιι ειιροι· ν!!!ο ε. ιιοιοο Πο!ο

ι·!Ιοιιοο τ!ιοοοοειο οι; οιιο ροι!ο, ο! Ιειιιιιοιιοοε οι ει!!οι·ει,

ιιιοοοιοιι!ο 8οιιοι·ιε !ιιιιιιοιι! !ιιιιιιιοο, ιιιο.!οτιο ι!!εοοιιειοιιιε

οιιοι!ει, ιοιιι!οιιι !ιι!! ο ροι!!!›ιιε ιιι Με, 1οιιαιιιιιιι ιιι οι·

!ι!!ι·οο, !οιιι!ο!οτοο, εοιι οοι1ιιιοε!!οι·οο, νο! ι!!Π!ιι!!οι·οο, [ιιοιο

οιοο ευρω· οοι οοπο ροοιιο ιιιιοιροει!ιι, οοιιοοτοιΙοι οοιιι

ρι·οιιιιοοιιιιι, μου! ιιι ιιιε!ιιιιιιοιι!ο ριι!ι!!οο ιιιο!ο οοιι!”οο!ο

ρ!οιιιιιο οοιι!!ιιο!ιιι·. !!οο ι!ειαιιο ε!ο ι!!εοι·ο!!οιιο νοε!ιο ρ!οιιαιιι

ιιι Ποιιι!ιιο Βαιιο!ο.ιιι ο!ι!!ιιοιιιοο, ι!!ε!ιιοιο ιιοιι οροοιο!ιοο

οοιιρ!ο ιιο!ι!ε ιιι νιι!ιι!ο ο!ιοι!!οιι!!οο ρι·οοο!ριοιιοο ιιιοιιι!ο

ιιιιιο, αιιο!οιιιιο οι! !οι·ι·ο.ιιι !ροοιιι ροι·οοιιο!!!οι· οοοο!!οιι!οο,

ςΡ!εειιιιο, ο ιιιι!!ιιιε ι!ιο!ιι νι!!ο ο!ιεοεεο τ!!οι!ιιι·, ο! !οιιιιοιιο!!ιιιει
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με ΕρεΕυε. υεΕευεΕουε ΕΙιΕυωυ υιοΕ·ευΕ.Ευυε, οι υυΕΙευεουιυευο

εΙΕΕε ρτο ΕΕεΙΙουΕ ΡΕεευΕε, ω ΙευυευεΕΙΕυε ΕΙΙΕε ωΕΕεΙευτΕΙΕυε

ουυι ΕυεοΙΕΕυΕε, ω εΙΕΕε, ειπε οευεεε ΕυΕρυευεΙΕουΕε επ

τΙεΕευεΕουΕε ΙΕεΙ1ευΙ ΕΙΕΕιΕωυ, ειΕυιΕε εΕυε υυεΙΕΙΕεΙ ΙΙΕΙΙΕουΙΙεΙε

Ε·ωυοΙΕε Ευίτε ΕΕΕεε οοΙο, ΕυεΙε οΕοΕΕ οοΕυρι·ουιΕεεΕ ΙευοΕ·ειυ,

τευυΙευι ΕρεΕυε νΕΙΙεε υουΕΕυο υοεΕι·ο τεοΕρει·ε υυΙΙεΙευυε

ροετρουεΙΕε: ιυευόευΙοε, ω ρι·εεεΕρΕευΙοε υΕΕΕΕΙουΕΕυυε υο

υΕΕυΕυυε ΙΕΕεΕεε νΕΙΙεε, υ! Ευ υυΙΙο εΙΙω·Ε ρει·ΙΕυυΕ Ευ εΙ

Ι.ω·Ευε ρι·εωυτΙΕοΕυιυ ΓενεευΕ, νεΙ ω ωΕΕΕΕΙΕεευτ ευιΕΙΕυΕυ,

νεΙ Εενοι·ευΕ: εεε εοε εου1ρεΙΙεΙΕε Ευι·εΕ·ε ευρω· ΕΕε, υυεε

ΙΕυΕυειυοεΙΕ οουΙΕυευυΕ υεεοΙΕιιΕυ, νεευ·ο εΙει·ο υιευτΙεΙο,

ΕυευυεΙυΕυ υοευ·ιιυΕ ευρω· Με ΙεΙΕΙει· ΕιυρΙωυτΕ, υυοτΙ εο

ΙΕοΕΙυεΙΕΙιειυ νεεΕτευΕ ωΕΕυιΙε ιυει·ΕΙο οουΕΕυευτΙοτυυε. ΒεΙυυι

νΕΙει·ΙΕΕΕ υ υου. ΕυΙΕΕ, ευυο Εν (Ε).

λ»

Π!

Η ΡοΕι!εχΕεε ΑΕεεευτιάτο Η εοπιπιεΕ!ε ε!!'αεα!ε άί ε. δΙε/απο,

α! ρΕ·ίοι·ε ιἰεί Πα” ΡΕ·εάίευ!οΕ·ί, ε α! Α.τοΕυιο εαποπίευ

άί ΒοΕορπα, ι!ί ίΕιρίευρετ·ε α! ΡοάεεΕιΕ, δουειρ!ίο ε δο

ειιυτε σε Ρίεα, Με εουεερπίπο α! ρΕ·ίοτε άε!ίοερεάαίε

εεεοεο!ΕυΕΕΙαΕιο ‹ΙΕ θΕΙΙ:Ι είί δυ.πε!!ο Ια Με άι' ε‹ιΕι£`Ιρἰα

σου Ισ εεε ρει·ΕίπεΕι:ε, ει! εεερείεεαπο ειιαπΙο ιιΕυ·ο αυεα

Ιοτο οΕ·άΕΕιαΙο σου εεε ΜΜΜ εροεΙοΕΕο!ιε, αεΙου·Επεπάο!Ε,

ίπ απο ώ Ε·επί2εΕπα, ει /εΙυιίυατε εοπΕΕ·ο Ε! άεΕΕο Ρο

άεεΕὰ, δοπειρ!ίο ε (?οΕΕιυπε Ζε :επιασε εε·είεείαεΙίι·|ιε.

( Ε258, ΕΕ υΕεωυΙετε ).

ΜΕ Βο;;ΕΕ Αι·οΙ1ΕνΕ ιΕΕ @Με ‹ΙΕ ΤοΕ·Ευο.

ΑΙωιευεΙει· ΕρΕεοορυε εει·νυε εω·νοτιιυι Μ. ΒΕΙεοΙΕε ΙΕΙΕΕε

ευρεΙΕ εευοΙΕ ΞΙείειΕΕ, ρΕΕοτΕ ρι·ειΕΕοετοτυυι, ω ΑιοΙΕυο οε

υουΕοο ΒουουΕευεΕ εεΙυΙωυ εΙεροεΙοΙΕοεΕυ ΙΕευωΙΕοΕΕουωυ.

ΙΙΙε ΙΙΕΙουΕΕ ΕΕΙΕΕ ΡοΙεεΙεε ΠουεΕΙΕυΕυ ω ΠουτΕυυυε ΡΕεευο

Ε·υιυ εευΕρω· ΙΙευευτ ερει·ε, ρω· υυε ρω; ω ΙΕ·ευυυΕΙΙΕΙεε

ΕρεΕε ω εοΕ·υπυ οΕνΕΕεΙΕ νεΙοευΙ ρι·ονουΕΕ·ο, ω ευεΙΕΕιω·ο ε!)

Ι1ΕΕε εκ υυΕΙΕυε ροεεΕΕ ΕυεΙωΕε εοευΕΙεΙΕ ευροι·ΕΕΕ. $ευε ΕΕΕΙεεΙΕ

ΕΠΕ] ΡοΕεετεε εερΕΙευευε ίΕουεΕΙΕυυι ω Ποιυιυυυε Ιευυευ

εΕυυΕ υουΕε ωΕρουωε υυι·ενει·υυΙ, ηυου ΕΙυιΕυυι ΕυΙω Ερεοε

εε ρει·Ιε υυε, ω εοευευι ροΙεεΕεΙουΕ (ΣουεΕΙΕυΕυ ω ίΕοιυυΕυυε

ΡΕεευοι·υυι εκ εΙΙωε, ουεεεΕουε νΕΙΙε εευεΙο θΕΕΙΕε ευ ρω·

ΙΕυωιΙΕετυΕυ, ω ΙευιροτΕυυε ΕυΕ·ΕειΙΕεΕΕουΕε ΕρεΕυε υιετωΕε

ιΙΕεεευΙΕουΕε ωιοΕ·Ιε, ΙευεΙυΕυ ρετΙοε Ερεο ρω εΕυΕΕΕοοε ω

ρι·οουι·ειοΕ·εε ευοε ΙΕεΙ:ευΙοε ευ εΕειΙωυ ρετΙΕΙΕυε υιευυεΙε

ερεεΕεΙΕε ευρω· ουΕυΕΙΕυε οουΙευΙΕουΕυιΕε ευω·ΕΕε ιΙΕεεοπΙΕΕε

ΙΕΙΕΙΕυε ω οουΕι·ονωεΕΕε ΕυΙω· εοε ΙΕυΕυειυουΕ οω:εεΕοιΕε ευρ

(Ι) ΝοΙ εΕοΕ·υο εω;υουΙε ΕΙ ΡουΙεΕΕεε ΛΙοεεεΕυΙΕ·ο Ν' εοΕ·Εεεο εΕ
ΕΡΕεευΕ, ο εΕ 0ουονυεΕ, εΕευΕΕΕοευΕΙο εΕ ΕυωΙοεΕυιΕ ‹ΙΕ ενω· εεεωΙεΙο

Ι'υΙΙΙιΕο ‹ΕΕ ει·ΙΕΕΙι·ο υεΙΙε Ιοτο οουΙοεο ρω· Ιε Ιω·τε ΕΙΕ 8.3 0ΕΙΕε, ο

ΕΙευυο ρει·«:Εο ευ εεεΕ Ι'οΕ·ΕΕΕυο εΙΕ εοΕυρετ·ΕΕ·ε εΙΙε ευε ρι·εεωΕεε ε υιεπο

εεΕΕεκυρτο ΕΕεΙΙο εΙοεεο ευυο 1958 ρω· εουΙΕΕ·ο ΕΙ Ιουο, ου'εεΙΕ ενΕ·εουο

ρι·ουυιιιΕεΙο. Ευεο Ισ ευε ρει·οΙο: Παει Ερέωτ· πυΜε ε·οπΕΕ εΕ£ ΙΕΕεε

ιΕΕΕ·Επιετ·ε, ε8 ιι ΙαουτΕΙπιε, ρωσ·σ·ίε, σε αΕΕΕΜΜΕπ ρεο·ίωΙΕσ ε·ε!ευαΕ·ε

ευΜα·Ιοε, Μπι αροεΕοΕΕαι, "επι ατοΕπ·ασ·Εα, σου εουηποΕπΕαατ·ία

ρο£εε£α£ε, ΜΟΔ· £ε›ιοΕ·ερπιεεεπΙΕυΕπ ρτεείρΕεπιὶο πιαΜυπιυε, ιμια8ευαε

ίπ ΜεοΕΕεωΙε Μουσε: εερ2επιΕπ·ίε ρυ·οα·ΕΕπο τ:επΕιισ··Ε, @απο 2εΕ·Επίπιιυι

ωευ ρεΕ·επιρΕοΕ·Επυι ασε5ευυπιυε, εοπτρεπεεω: εοταπι°ΕιοὐΕσ ρω· υψ

ε·ΕεπΕεε, ει Μοπεοε τεεροπειιΙεσ , [ειοωΕ·Ε, εΙ Μα·ρΕυΕ·Ε ευρο" εισεεεΕΕοπε

ΜΜΜ Μάιο (Ε. ε. ε. ΠΕΙΕιιε), :μου Μάο ε.τερεν·ΕΕ πιΕΕοπΕε·. Ι)αΕιΕπι

Ι”ΕΙ‹·Ε·Ε›ΕΕ που. _ΕΕιΠΕ, πεπο Π'. (ΙΙιηριαΙ:Ε. Μάϊ. ).

οι·ΙΕε Ευ υυε οουΕρι·οιυΕΙΙει·ο_εο ΕυεΕΕοΕυ υοευ·ο ευ ευΙΕυΕΕΙΙωε

ΙοΙεΙΕΙει· ευνενεΕ·υυΙ, ωιρΕ·εεεο Ευ ΙΕυΕυειυοτΙΕ οοΕυρι·ουΕΕεεο,

υυσιΙ (ΙΕοΙε νΕΙΙε ουυι ρωΙΕυευΙΕΕε ευΕε Ευ υοεΕΕ·ε ροεεεΙεΙο

εουεΕεΙετω, τΙουεο υυεεΙΕο ΙΕυΕυειυοιΕΕ εορΕτωυτ. νωυυι

ρι·ειΙΕοΕΕ ΡΕεευΕ, ρω· ΙΕυΕυεΕυοΕΕΕ οοΕυρι·ουΕΕεευυΕ εοτευΕ υοΙ›Εε

ρι·ωΕΕοΙε υυεεΕΕουε ρευιΙευΙο, ρι·εεΙΕεΙεΕυ νΕΙΙειιυ ευυερει·

ΙΕυευΙΕΕε ευΕε υυεΕυ ρτευΕυΙΕ ΡοΕεεΙεε ΠερΕΙευευε ίΕουεΕΙΕυυι

ω ΕοΕυΕυυυε ΙευυευεΕυυΕ ροεεΕτΙευευΕ ΙευΕετε οοουρευΙεε,

εευΕ εΙωΕΙι·υπωυυτ ΙοΙεΙΕΙει·, ω ΙιεΙΕΕΕετοι·εε Ερεοε ωιΕυιΕε

υΕυΕΙουΕΕυυε ωκρυΙει·υυΙ υυοι·υΕυ εΙΕυυοε νευΕΙωε, ευοετΙευι

νω·ο Ευ εω·νΕΕυΙοΕυ ρτεευυΕρεω·υυΕ Ε·ωΕΕΘει·ε Ευ εοι·υΕυυευι

ροΙεεΙεΕΕε ΠερΕΙευεΕ ΠουεΕΙΕΕ ετ ΠοιυυΕυυΕε ΙευυευεΕυυι ρτο

ΕυεΙΕΙΕυυΕ ω 8Ε·ενεΕυευ. ΠυΕυ ευΙωυ ευρω· υου ευ υυε

ΙιεΙΕΕΙυε εΕΕ ι·ω:υτευε υοε ευρω· υου εεΙυΙΕτΕΙω· ρι·ονΕυετε

νοΙευΕεε, ω οιυυωυ ΕυεΙωΕευΕ εοευιΕεΙΕ ευΕρυΙει·ε, εΕεεΙειυ

ροΙοεΙεΙΕ ΠουεΕΙΕυ ω ΠοΕυΕυυυΕ ΡΕεευοτυυι υοευΕε εευΕυε

ΙΕΙΙω·Εε Ευ ρτευερΕΕε, υ!. Ιοουυι Ευ υυο ω·εΕ ρτωΕΕεΙε

νΕΙΙε ουυι ρω·ΙΕυευΕΕΕε ευΕε ‹ΙΕΙοοΙο ΙΕΙΕο ΕτεΕΕ·Ε ΡεΙτο Βε

Ι.εΙυδ Ρι·εοερΕοΕ·Ε ΙιοερΕΙεΙΕε Ιει·οεοΙΕΕυΕΙευΕ ΠΕνΕτεΙΕε ΠεεΙεΙΙΕ,

υυωυ ρι·ορΙω· Με ευ ρεΕ·Ιεε ΕΙΙεε ερεοΕεΙΕΙω· υεεΙΕυεΕυυε,

ευΙΕΙεΙο ουΕυεΙΕΙ›ω ΕΕΕΙεΙΕουΕε ω: ΕΕΕΕΕΕουΙΙεΕΕε ουεΕεουΙο, εεεΕ

ευει·ο ρι·οουι·ευΕ, ερ ευ υοεΕΕ·ο υουιΕυε Ε·εΕΕυευουυΕ; ΙΙε

ΙΕΕΙεΙοτεε υυουυε ΕρεΕυε ρει·ιυΕΙΙευΙ ΕΙΕΕυεΕυ ΙΕΙΕει·ε ΙιεΙΕΕΙει·ο,

ΕΙΙΕε υυοε νουυΕφΙωυυΙ. ι·ωΕεκυρΕΕε, ω ι·ε(ΙεοΙΕε Ευ εω·νΕΕυΙευΕ

Ε·εεΙΕΕυΙΕε ρΕΕεΕΕυε ΙΙΙ)ΘΓΙ8.ΕΙι ΩυοοΕΕ·εε ΙΕΕεοΕ·εΕΕουΕ νεεΕΕ·ο ρω·

εροεΙΙιοΙΕοε εοτΕρΙε. ΕυευυευΕυε, ευεΙευυε εΕ εΕΕοΕΕ ΡοΙεεΙεε

(ΣουεΕΙΕυυε ω (ΙουΕυΕυυε ΡΕεευοι·υυι ρι·οοερΙυυι υοευ·υυΕ

υο8Ιωιω·ΕυΕ ευΕΕυρΙωε, νοε οοε ευ Μ, τυουΕΙΕουε ρι·ωυΕεεε,

ρω· οευευΕ·ευι εεεΙοεΕεεΕΕοειυ ερρεΙΙεΕΕουε Ε·ωυοΙε οορεΕΕε.

Νου οΙ›εΙευΙε εΕ ρι·ωΕΕοΕΕε ΡοΙεεΙεΙΕ (ΙουεΕΙΕο ω (ΕοιυυΕυυΕ

ΡΕεευοι·υΕυ εουΕυυΕΙω·, νεΙ (ΕΕν·ΕεΕ ε εωΙε εροεΙΙΕοΙΕοε ευ

ΕυεΙυΙτυυΕ, υυου ωιοοιυυυΕοετο νεΙ ΕυΙω·ιΙΕοΕ ευΕ ευ ΕυτΙΕοΕυυι

ενοοει·ε υου ροεεΕΙ ρω· ΙΕΙΙετεε εροεΙΙιοΙΕοεε, υυε εε Ευ

ΙΕυΕΙο ΙΕυΕυευΕοτΙΕ ρΙουευΕ ω εκρι·εεεεΕυ υου Εω:ετΕυΕ υΕευ

ΙΕουωυ, εΕνε ευεΙΕΙΕεΙ εΙΕε ΕυυυΙρωιΕΕε εωΕΕε ΕρεΕυε ουΕυε

ουυΕυυε ΙευοΕΕε εκΕειεΙ, εε ουΕυε ΕοΕο ΙευοΕ·ε οροι·ΙεεΙ Ευ

υοεΕΕ·Εε ΙΕΙΙωΕε ρΙευεΕυ ω ωΕρι·σεεευι υιουΕΕουευΕ ΕΕω·Ε , ω

ρω· υυεΕυ εΕΙ`υεΙυε ρτεεευΕΕυυι ΕυιρωΕΕι·Ε νεΙεε.Ε, νεΙ (ΙΕΙΐωΕ·Ε;

ω ΕΙΙε υυε ΙΕΙΕΕ ρτΕοΕ· νεΙ ΕΕ·εΕτΕυυε ΕυΕ οΕ·ΕΙΕυΕε ε εωΙε

εροεΙΙΕοΙΕοε όΕοΕΕυι· εεεο εοΕΕεεεευιυ, ευρό εε εευεεΕε υυε

νοΙΕΕε ρω· ΙΕΙΙω·εε ΕρεΕυε εωΕΕε εουΕΕυΕΙΙυυΙυΕ· οοευοειτοτε

ιυΕυΕυΕε τευεεΕυΕΕΕΕ, υΕεΕ Ευ εΕευευΕ ΙΕΙΙω·Εε εε ΕυΕΕυΙ8ευΕΕε

ΙΕυΕυεΕυοιΕΕ ρΙευε οι εκρι·εεεε υιευτΕο ΙιευεεΙυΕ·, εε υου

εΙΕΙυΙΕουε εε τΙυευυε ΕΙΕοΕΕε οεΙΙε Ευ εουεΕΙΕο δωιωεΙΕ. @υου

εΕ υου ουΕυεε ΙΕΕΕε εεωΕυειΕΕΕΕε ροΕυω·ΕΕΕε ΕυΕει·εεεο. Πυο

ω ιιΕΙΕΕΙουΕΕυυε ωιευυειΕΙιιΕ·. ΑεΙυυι

ΑυερςυΕο - υουεε ιΙω:ουΕΙυ·Εε ρουΕΕΕΕοεΙυε υοευΕ - ευυο -

ΕΕυετΙο (ε).

(ει) ΙΦε ιΕυεεΙε ΙωΙοι·ε εΕ Ε·ΕΙυνε , οΙιο Ε ΡΕεευΕ, υου εοΙευιουΙε ενοευο

νΕοΙεΙο ΕΕ οοΕυρι·υΕυοεεο Ε”εΕ.Ιο σο' ΠευονοεΕ, εοοΕο Ε! ΡουΙεΕΕοο Μυε

εευιΕΕ·ο Η υοΙΕυΕεεε Ιο Ιοτο ςυεεΕΕουΕ Ε·εΙεΕΕνο ε 8ευΕ'ΙεΕυ, υΕορευφΙο

Ευ υοΕιεοεΕΕε ‹ΕΕ υυεεΙε Με ε ΕοΕ·Ιεπε εΕ υυυ:Ε ρουΙΕΕΕοΕΕ ερωΕΕΕΕ

εοντε Ιυυἔο υοΙ ΙυεΙΕο ΕΙΕ ηυοεΙ'ευυο ΕυουεεΕτυο; Ευε οΙιο ενοευο

ΕυοΙΕΕ·ε νΕοΙεΙο υυο ΕΙοΕ ρεΙΙΕ ρΕυ Ευιροι·ΙευΕΕ εΙεΙΙε υερΕΙοΙειΕουε :Ιω

96 ΙυΒΙΕο οεΙ ρι·ευουουΙο ευυο 1957 , σο! ςυεΙο οτεεΕ οερΙΕοΕΕεΕυουΙε

ι·ουν8υυΕυ , μα! ι·ΕΙΙα ε. @Εεε |ΕαΕ, ο οΙιο Ε ΡΕεευΕ /αε·ΕεοΕιπΕαρΙαπ

εε ατυρΜΕι·ασ·Ε, ε! επε·αειιπΕ ειπε υπερΙΕβεατ·ε, εΙ που εεειουετ·ε έρεαπι

άι· ειιο εοΙο, πω· άεε"·υεΕ·ι·, ω., ο οΙιο υου ενεευο υωυΕυευο οεεοΕ·

νεΕο νω·υυε ιΕοΙΙο οουτΕΕιΕουΕ ΕΕΕ υεΕΕε εερΕΕοΙειΕουε, Ευ νΕι·Ευ τΙοΕΕε

υυεΙΕ οτε εΙεΙε ρΕ·οΕυεεεε ρΕουε Εεεωε ο εΕουι·οιιε υεΙΙο ρω·εουο ο

υερΙΕ ενεΕ·Ε εεΙΕ εΙΕΕΙεΙοΕ·Ε ‹ΙΕ $ευΙ'ΙεΕε, εΕ ΒουονοεΕ οΙιο ι·υυεονευο

Ιε Ιω·ι·ε, ο εἰ ΙοΕ·ο Ε·οιιειΕΕ·ΙΕ, υευΕεΕ ω! ευω·οΕΕΕΕ (νου. εορΕ·. σεΕ·Ι.

Χ." ΧΕ)ΥΙΙ' ι· Εἰ .

ΟΕΕ
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Ρ:·οοίοο!!ο Ποίο, π1ο88ἱοτο, ο Μοοίο οοἱ [ο ΜαοαοΙΙο Ποίο

μ·οποοπο ο «οποιο π” οιιοποίίο οοἱ δοπποπο ο δωσω

πω· οορροτίτο Με οροοο ιἰοἰἰο οροοίαίοπο α1·σπο!ο, Με:

ἰοἱοποἰοοοπο [απο ίπ δοπίοοπο, σοοο Νοοποπιτο Ισ Ιοπο

Με 9ο ροοεοοουοπο πο! οιοοιωτο Το:Μοοο.

ωοοο, ο οπἱ·ἱἱο).

Βοἱ Βοεἱἱ Ατοπἱνἱ οἱ (Ξοἱ·ἱο οἱ Τοτἱπο, (Σον8.3. Οοο.Α.Ι'οΙ. 271.

ο

Νοε Ρτοοἱνοἱ Απτἱο ιποἱοτ Ο), οἱ Νἱοοἱοπο οποποοπ1

Μοπποἱἱε Αοτἱοο θ), οπἱἱἱποἱ ποεἱτππ1 ἱπ εοἱἱοπιπ, οοπἱἱ

ἱοἱπιπ ἱἱοππἱεοο οἱ τοοορἱοεο :πιοπο ἔτοἱἱο οἱ οιποτο ο νοπἱε

Ιοτοιιπο οο Βοοἱοποο, Ροἱοεἱοἱο οἱνἱἱοἱἱο Ιοππο ιπο

ἱποπἱο ποπ1ἱπο οἱ νἱοο οοιπιπππἱο Ιοππο, οἱ οο ροοππἱο

ἱπεἱοο οοπἱιπππἱο, οοοἱοτἱἱοἱο οἱ οοοτο1ο ΒοποτοΙἱο οοποἱΙἱἱ

οἱοἱο οἱνἱἱοἱἱο οοἱοπτοἱἱ οἱο ἱοτἱἱο οοἱιιπτἱο πτοκἱπιο μτο

ἱοτἱἱἱ, ἱἱπτοε οοοιπἱἱἱἱο οοποι·ἱοι·ιιιπ Ιοππο, τοοπποἱοπἱοε

οΧοορἱἱοπἱ ποπ πππ1οτοἱο ροοππἱο, οἱ οιππἱ οΧοορἱἰοπἱ ποπἱο.

οοιπροἱοπἱἱ, οἱ οοιπροἱἱἱπτο. @ποε ἱἱπτοο οποπἱἱἱἱἱο ωροπ

οοτο οοποπιπο ἱιι τοοπροτοοἱοπο ἱοττοτππι οἱ ροοεοοεἱοππιπ,

οοοε ποε, οἱ οπι οο οοιπο ποεἱτο ποποποπ1πο οἱ ροοεἱ

οοποιππε ἱπ Βοτοἱποο. ἱπ Ιοοἱοοἱιι Τοττἱἱοπο (3), 80ἰἱἱοοἱ.

ππο 1πἱἱἱἱἱππο οπἱιιοποεἱπἱο, οἱ ποοἱἱἱππο οοπἱπ1π. Ρτοοἱοἱοε

οπἱοιπ ἱἱἱἱτοο οπο ιπἱἱἱἱο, οππο ἱοἱἱοοτπ μτο ἱροἱε, νοΜε

τοοἱρἱοπἱἱππο ποιπἱοο οἱ νἱοο οοιππἱππἱε Ιοποο, τοοοοτο

οἱ εοΙνοι·ο ρτοἱπἱἱἱἱπἱπε ροοἱοποπι τοοπροτονοτἱἱππε ποοεοοεἱο

ποε, οποο ροοοἱοοποἱππο ἱιι οἱοἱο Ιποἱοοἱπ, οιπποε, νοἱ

ιποἱοτοπἱ ροἱ·ἱοπἱ ἱπεοτοἱπ; νοΙ οἱ οοιπἱππε Μοπίτοοπο ΒΙ

οἱΙἱο τοπ ἱπ ΓθΟἱΙΡθΓΒἱἱΟΠθ ἱροοτππι ροεεοεεἱοππἱπ ποπ οιο

ποτοἱ ποπἱο εππεἱοἱοπ1 οο τοοοροτοοἱοποτπ ἱροοἱπιπ ροοεοο

εἱοπιιιπ, οο οπο οοο Ρἱ·οοἱνοΙ Απτἱο (οοἱ ιποποἱοποπ1 ἱπ

ἱρεο οοπεἱΙἱο, νἱοοΙἱοοἱ οο 1πἱἱἱἱἱἱ1πο οοπ1πιπ, οἱ ροοἱἱἱππο

οποοιἱἱἱο, νο! ἱτοοοπἱἱο, νοΙ οοπἱνοΙοπε εοποἱοἱππ1 π1ἱἱἱἱιἱἱπ,

οἱ ροοἱἱππ1; νοΙ εἰ ποπ ἱτοἱπιιε, νοἱ ἱπἱἱἱοτοιππο οΧΓοτοἱπιπ

επρτοοἱοἱππι πεοπο ἱπ οοποπι ἱπ Βοτοἱποοιπ μτο τοοπροι·ο

(1) Μο_|οτ, οἱοο οοπίο1°ο, πω· οἱεἱἱπἔποτἱο οο οἱἱτο Ροτοἱνοἱἱο Βοτἱο,

ἱἱ8Ιἱο οἱ (ΜΜΜ, ο πἱροἱο οἱ Αποτοο Βοτἱο, οπ'οἱ›πο ἱπ ιποοΠο 8ο

οειππο οἱ Ι.οοοπ, @Πο οἱ Βοτἱεοπο ΙΙ το οἱ Τοττοο. Εστω ςποεἱο

ΡτοοἱνοΙΙο σοπίοτε οπο (ἱεἱἱο οοοοποο8οπἱἱο οοΠο 5ἱο55ο Αποτοο Βοτἱο,

ο 1ι·ο1οΙΙο οοοοἱἱο οἱ ΜοπποΙο ο ΒοπἱοΙο Βοτἱο, ο οπἱποἱ ιἱο ροἱοτπο

οἱ ΝἱοοΙὸ Βοτἱο , οπο Βοπτο ἱπ (1οοε1ο οἱἱο.

(ο) Μοοποἱο Ιἱοτἱο, Μοτο οἱ ΜοοΙο, οπο (ἱΒἱἱο οἱ Αποτοει Βοτἱο,

ο σε 8ποοππο οἱ Βοοοπ, οπο οποεἱο οἱ Βοτἱοοπο Η το οἱ Τοι·τοε,

(νοο. ποἱ. ρι·οο.). Νο! οοοἱοο οπἱοετοίο οοοἱἱ οπποἱἱ (οοο πω.: 5απΙοέ.1)

οοἱ Βετο ΙοΒΒονοεἱ ΜοπιιοΙο, οπο οορἱ5ἱἱ ἰποεροτἱἱ 11·οοίοι·ιποι·οπο ἱπ

12απίοΙο ; Η οπο! οποιο (ο ποἱ τἱροἱπἱο ποἱἱο οοἱιἱοπἱ ο εἱοἱπρο οοἱ

11ω1 Π188. οἱ ςποΙἱ'ἱποἱἔπο οπποἱἱ5ἱο.

(8) ΡοτοἱνοἱΙο, ο ΝἱοοΙὸ Βοτἱο ροι·Ιοπο οοἱ οοΙΙο (οπο ο οοἱ ποιο

οπ'οεοἱ πἱοοοοἱιπἱ , ο! α!ϋ εΙο οοπιο ποππο (οἱοο οοἱ οἱεοοποοπἱἱ οοἱ

Αποτοο Ιἱοτἱο) ροοεοοονοπο ποἱ _οΕαιϋαιω οἱ Τοποε ἱπ Βοτοο8πο.

(ΣΗ ιι!ίί οο οοπιο ποσἱτιι οποπο εοππο οπππἱο ἱ ΗΒΗ ο ἱ οἱοοοποοπἱἱ

οοἱ ουοἱἱτο ΗΒΗ οἱ Μοοποἱο (ο Βοπἱοἱο) οἱ Αποι·οο Βοτἱο, οπο οἱ

οπἱοἱιἱονοπο Βοτἱεοπο , 0ονἱπο,1ΐἱοοἱὸ @οοο οοπἱτοοπἱο πο! ρτοεοπἱο

εἱτπἱποπἱο), ο Ρο1τἱπο Ιἱοτἱο, ἱ οποΙἱ, ροπ· οοεἱοπο οἱ οποεἱο ιποοο

οππο Ιοπο ροεοοεοἱοπἱ ποΙ οἱαοἱοα£ο Τπττἱἱοπο, ο πο! Ι.οΒοοοι·ο, ο

πω· οπο ιποἱἱνἱ, νοπποτο ο ροἱἱἱ ο οοποοτοἱο οοἱ 0011101115 οἱ (Βο

πονο ποἱ 1987 ςνω. εοπ. οοτἱ. Ν.° 010€'. (ΠΟΠ °°. (ΙΧΧΙΙ Η (1ΧΧΙΙΙο.

(ΣΧΧΙν'). Ι.ο ἱοττο ροἱ, ο Ιο ροεεοεοἱοπἱ, οοΠο οποἱἱ οἱ ροι·Ιο πο!!ο

ρτοεοπἱο , ο ποἱΙο ο!πο οοτἱο ποιο οἱἱοἱο, οι·οπο ροτνοἱἱπἱο ποΙΙο

Γοἱπἱεἱἱο οοἱ Βοτἱο (ότι :Ιοππο ποο1τ·α) ροπ· :ποππο οοΠο ποπο οἱ 5πεοπι1ο

οἱ Τοττοε οοο Αποι·οο Βοτἱο (Υοο. οορο. Βιι>ι.. ο (1Αιιτ.οπ1.8οοο1.ο

ΧΙΙ,Ν." (ΠΠΚ , ρεεε. 958, ο ΤΜΑ, Βί:€οπ. Μοου·.οοά δαπΙί Μ. 7ο!. Π.

μη. 110-1Ι7., ο οωεω @ω 5αιω1ί :!ο!!ο τοραΜΙίοα οί δαπαι·ί,

πω. ΡΊ. ο ΡΗ. Εοἱι. οἱ (Ζοεἱἱο1·ἱ οοἱ ἱ850).

οἱοπο οἱοἱοτπιπ ἱοἱ·τοἱ·ππ1 οἱ ροεεοοοἱοππἱπ (ο). Η ἱπ ἱεἱἱο

ἱτἱππο. οοεἱποε, οἱ οοοΙἱποἱ ρτοοἱοἱοτιιιπ, οἱ ποπ οἱἰἱοτ,

νἱοοἱἱοοἱ οἱ ροεοοεοἱοποε τοοοποτονοτἱωιιο, (ποΙ οπποὶοἱππι

ποπ ποποοἱἱπἱπο, νεο ποπ ἱτοπ1πο οἱ πιἱἱἱοἱοπἱπε οι1`οτοἱοιπ

οορτοοἱοἱπιπ, οἱ οπρτοοἱοἱππ1 ω, οἱοἱοο ἱἱπτοο οπο ἱπἱἱἱἱο.

εοΙνοι·ο οἱ τοοοοτο πτοιπἱἱἱἱπἱοε πω· ποε ἱοτιπἱποε; νἱοοΙἱοοἱ

οοο οο οἱο, οπο οοτἱπιπ οοἱ οἱοἱοιπ οιιοπἱἱἱοἱοπι τοοἱἱἱοἱ

οοοοτο, εοπ εοΙνἱ οοιπππἱ Ιοππο, ποοπο παο οπππιπ ἱἱπτοο

οπἱπ8οιἱἱοο, οἱ ἱποο ποοπο ω οἱἱππι οποπιπ Ιἱἱποο οοἱπ

μου”, οἱ ἱποο πεοπο οο οΙἱππι οπποπ1 ἱἱπτοε οπἱπΒοπἱοε,

οἱ τοΙἱοποο ἱἱπτοε οπἱπΒοπἱοε ποοιιο οο οοἱπἱπ οπππιπ. @πιο

οιιἱοοἱπ οποπἱἱἱοἱοε ποοππἱο εοοπποππι εππτοοἱοἱπιπ π1οοπιπ

ρτοπιἱἱἱἱἱποο οἱ οοπνοπἱοιπο νοπἱο οἱἱρπἱοπἱἱοιιε ποποπο οἱ

νἱοο οοιπππἱε Ιοππο οοτο οἱ οοΙνοτο οἱ οοπτοοἱοἱπο1 οοἱ.

Εἱ ρτοοἱοἱο οιππἱο. ρτοπἱἱἱἱἱἱπιιε οἱἱοποοτο, οοοηἱἱοτο, οἱ

οπεοτ1·οτο, οἱἱοοιιἱπ οιιρΙππ1 ποιπἱπο ποπο οἱοἱο οοοπἱἱἱοἱἱο

νοπἱε οἱοἱο Ροἱοεἱοἱἱ εἱἱρπἱοπἱἱ ποιπἱπο οἱ νἱοο οοπιππἰο

Ιοππο οοτο ρτοιπἱἱἱἱιππε, "Με ιποποπἱἱππο οπἱπἱΒιιε εορτο

οἱοἱἱε. Ρι·ο ροπο «πο, οἱ ρτοοἱοἱἱε οιππἱπιιο οπεοτνοποἱο,

ππἱνοτοο ποπο ποοἱτο ποπἱἱο, οἱ Ι1οποποο νοπἱο ποιπἱπο

οοἱπππἱο ρἱΒποι·ἱ οπἱἱοοτπυε, ἱοποποἱοπἱοο ορἰοἱοἱο οἱνἱ

Αοτἱοπἱ, ΒοποΙἱοἱο πονο 00π5ἱἱἱπἱἱοπἱ8, @Η οο ρτἱποἱροἱἱ,

οἱ οππο ΜΗ. Αοἱοιπ Ιοποο ἱπ ροἱοοἱο ποτοοππι οποποοιπ

Οποτἱἱ οπτἱο, πωπω. ἱοοἱοἱἱοπο πι. οἱο νι ορτἱἱἱο. Τοοἱοο,

οἱ οἱοἱοἱοτοο ἱπεἱτοἱποπἱἱ ρτοοἱοἱἱ, οοο οο ΡΙἱοοο, Οποτἱπο

Ροιἱπε, 5γτποπ Τοτἱοτο, ΜοτοΙἱἱκἱππε οο Ποεοἱπο , Βοἱπἱπποπο

οο (ΣοεοΙἱ, Ιοποπποε Πεοἱἱπἱ, οἱ Νἱοοἱοπο θποτοἱπε, οιπποε

ἱπι·ἱεροἱ·ἱἱἱ.

Βου (ὶοἱοοι·ἱπο οο Νοτνἱο οπο ἱἱπροι·ἱἱ ποἱοτἱιιο ποπ

οοτἱρεἱ, οἱ οκοιπρἱἱἱἱοοἱ·ἱ οἱ ευρω οο το8ἱο1το οπἱοπἱἱοο

οοἱπιιπἱε Ιοιιπο, :ιο Με νἱοοἱἱοοἱ οοο Ιοοοππε Βοποοοπτοπο

ποἱοτἱπε οκοπἱρἱονἱἱ οο οοτἱπἱοτἱο Ι.οπἱ`τοποἱ οο οοποἱο

ΠθΟἱ'Βἱθ ποἱοτἱἱ; εἱοπἱ ἱιι εππεοτἱρἱἱοπο οἱοἱἱ Ιοοοπἱ οοπἱἱ

ποἱπἱ·. οι οοο ίοοἱ οο π1οποο1ο οοιπἱπἱ θπἱοοἱἱ οο ΒοοοΒἱο,

ΡΙ'θ$θΠω)(15 Βοποο οο (Μο, π188Μτ0 Αἱποτἱο οο Ποεοἱἱ,

οἱ Ιοππἱπο Οεποἱ·8οτἱο οοι·ἱπἱε οοιπππἰο, πἱπἱΙ οοοἱἱο νο!

οἱἱπἱππἱο,'πἱεἱ (οπο Ιἱἱἱοι·ο νοΙ οἱἱἱοπο, ἱἱἱοἱο εοπ ρπποἱο,

οοποο οοτονἱοοἱοπἱε. ποοωινιι. οἱο πο. πονοἱππτἱε.

(ΠΠ.

Βο!α:ίοπο οο!!α οί.<είΙο ροσ2οπ:Ιο [ααα ίπ δοΜίοοπο, πο!!ο

οοοΙοο ο ΡτίυποΙο, ο ο Ζοοοἱο 1οοπ2οΐοίο, οο Ροοο1·ίοο

νίοοοο1ό οπέυο.1·οο·οο οί Ρίοο, οστί!Ιο ο Ιοί οποοοείοπο,

οορο ί! οπο Μοσ·πο οο!!”ίοοίο.

(ΜΗ, οοἱ 23 τοοπο ο! 2ο Βἱποςπο).

11ο! Μοἱἱοἱ, £οοΙο.υ. Μ”. καιω. Τοιπ. Π. [πιο. 14 ο οοο.

(ἱιι. ο ποε. 95. πω. οἱ Ιοπο, ΜΒ(3(1Ι.ΧΧΙΙ.

Ιπ οἱοτπἱ, οἱ εππππἱ Ποἱ ποπ1ἱπο, οτποπ. Λο ροτροἱποἱπ

ποἱ οιιοἱοο ἱποτποτἱοἱπ. (Μπι ποε Ιἱτἱοοτἱοπο οἱνἱπο, οἱ

(ο) Ιω τοοἱἱἱπιἱοἱἱο οοΙΙο Ιἱἱ·ο οιιοιπἱΙο, οπο ΡοτοἱνοΙΙο ο Νἱοοἱο

Ιἱοτἱο τἱοονοοπο ο ἱππἱπο οοἱ @ποππο οἱ (2οπονο μοι· οι οροοἱ:ἱοπο

οἱ οἱποποπἱο (οπο, ο οοπἱο οονοΙἱοι·ἱ οπποἱἱ ἱπ 8οτοο8πο , οπο ο!

ΙἱΒο1ο ο 11ο οοποἱιἱοπἱ, ἱπ οἱοοοππο οοἱΙο οποἱἱ (νοτἱἱἱοοποοοἱ) Μ

τοοἱἱἱπιἱοπο οονοο εινα· Ιποεο: 1.ο ο'οοεἱ ΓἱΒΠΡΒΓδΒ!θ¦"Ο ἱπἱἱἱ, ο ο

πποοοἱοτ ροτἱο οοἱ ποιο, οπο ω( ροοεοοονοπο πο! οίποίοο2ο 'ΜΜ

ἱοπο: 3.° 88 ποπ οἱἱοπο8οοτο Ι'οἱπἱο οἱ οοπἱο οονοΙἱοτἱ , ο οἱ οπο ο

ἱτοοοπἱο Γοπἱἱ ρτοιποοοο8ἱἱ οοἱ Μοπίτοοἱ το σε 8ἱοἱἱἱο πο: ςποεἱο1 εἱοεεο

ἱἱπροοεο οἱ 8οι·οοοπο: 3.0 80 ποπ οἱΤοἱἱποεεοτο οοπἱι·ο ππ οποσ Η

ἱποεοἱἱοἱο οροοἱιἱοπο. Μ τοεἱἱἱπιἱοπο ποἱ οονοο ΗΜ ἱπ ηποἱἱτο

οππο, οο ἱπ ι·οἱο σε Ποιο οἱπηποοοπἱο πω· νοἱἱο.
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αροετο!τοα εταττα εαποταο Ρτοαπαο Βοο!οοταο αιοπτορτοοσροο,

τσττοει $ατπτοταο Ρττοια.ο, οτ αρσοτο!τοαο 8οπτο Ι.οεατοο αππσ

!)οιπτοτοαο Ιοοατπαττσπτε τπτ!!οοτιπσ ποοοπτοοτιπσ οοιταΒοοτπισ

οοαττο (τ), οοετταο νοι·σ οσποοοταττοπτο οοιττσ, απ οοτταιπ

τντεοοπιοο, οτ τιιιροτταντοεοπιπο σιποτπιπ ρττντ!οετοτπιπ πο

οττστοιπ οσπτττιπαττσοοπι Βοποτα!οπι α ποοιτπσ πσοττο Πτ

παπο Ραρα Π, ρσπττττοατοο οτπο οοοοππσ, οτ οτταιπ !τττοταο,

ποτποε το Βαι·πτποα ρσααοπιοο οττ !τποτο τοτο οσοττο, ρττιπσ

οτνττατο, οτ πτσοσοοτ ποοττα Ρτοαπα οο!οιππττοτ, οτ το!τοττοτ

ντοττατα, απ ρτοοοο Ροτοοταττο, απτταπστοπι, οτ οσιποπτε

Ρτοαπτ ρταοραταντιιιοο οσο τοαττοτττοο απ τταοετοοταπποπι το

Βατπτποαιπ οαοοοα Ρττιπατταο, τοεαττοπτο, οτ ντοτταττοπτο, στ!τοτοπι

οικοτοοππτ. Ετ οοιπ οσιποπο Ρτοαοοπι ιτα!οαιπ σρττπιαιπ, οτ

πορτοταιπ το τοποσ οοιπ πιτττα οτ ραοτοτα!τ το ρορρτ ιποπτσ,

οτ ρταορατατα οτ οοσροττα το ρορρτ το οπα ροττα, οτ τοτττα

σρττιπαο παιιιοτταο τοποαο, πσετττο ταιποπ ποπατττο οιπρτα,

αι·οιατα οοπι οοπτοιπ πσιπτοτποο, οοστοιπ 60 Ρ!οιππτποποοο,

20 Υαποποοο, οτ 20 !.τποτποποοε οιιτττοτοπτ, (!.τποτποποοο

νοτσ οο πατα νοπττο ποπ ρστοταπτ ποποτοπτ !τπταε ω; πο

ποτππο !τπι·τα Η), ταιπ αροπ ναπαιπ οοαιπ αροπ Ρ!οιππτποιπ

α!τσο !σοσ οστοπι τοοτιποο οσοποοτ), θσιπττο οιττετοπτο πτ

οοτοτσ οτ ρτοποπττ ιιττσ Α!ποττσ πσ!!αττο, ποπτε αεεταοαττ

τοοτοοοπτ, ταιποπ απ πσετταο οιτροποαο το ντοτοα!τποε ταπτοιπ

πσοτι·το οτταιπ οιτροποτο, ποιττιποο εαοοτττπαπι ατπιαταιιι απ

Η ι·οοισε. Νοε νοτο παποτπιοο οσοτοτατοιπ Ντ ο!οττοσιοπι,

ποοτοπι ποσ τοοτοπτ οαπσοτοτ, πστπτποο οοτ!τοοτ Οτ!αππτιιοο

το Ροτοαι·τ ρτοοπτιτοτ, Ποο!τ`οε το νοταπσ πταοσιιοο, οτ

ατοπτπταοοποο τ.οποποτο, ρττοτ ποταιποο οαποττ Ματττπτ το

Ποαοαα!οπεο, ιπατ;τατοτ Βο!!σιιοο ρ!οπαππο το Παοοτπα ρτο

απγτοτ, ΙοΒοταποο οαπσπτοοο ο. Ροτττ απ ντποο!α, Ροττοο το

Ποροταοσ οαπσοτοπο, οτ οοττρτοτ, απο ποται·τοο πσατοτ,

ττοτπσ Ιττα!ρτ!!τ, Βαγποττοε ποσοπαιπ Βτ!ποντοτ Βοτοαοαττ,

θι·!απποο πο Βαππτο οτοοττοτ, Βοποποοιτπα ο!οττοτ οσοτττ,

ρτοοπγτοι· Ιαοσποο Μοπτοοο οαρρο!!αποο ο. Βαττπο!οπιαοτ

το Ι.απτταποπτε, οτ Ραοαπο!!οο ο!οττοοε το ντοσ, οτ ττοετ

οαπτοτοο, οοτ!τοοτ ρτοεπγτοτ Πι;ο ο. Ιοεττ πο Ρατ!αοετσ οοιπ

Μοταππτπο, οτ Πττοτοτσπο ο!οττοτο τονοπτποο, οαιτιρτοττποε

σρττιπτο, οτ 38 !ατοστοιιι, τπτοτ ποσο τοοτοπτ ποσ αοιπα

εοτατοιοο οοπιοιιτο Ρτοαπτ, οοτ!τοοτ ποιοτποο Βαγποττοε Μαο

ισ!α ντοαττοο Βοτιπαποο ποετοτ, οτ Ι.οορατποε μποτ οτοο,

ττοπι Ποπτεοε !ττοσνοταπτταο ντοαττοο, οτ Ποιιτοοε πο Βα

ρτοπα ιπτ!ττοο, οτ ποροτοο οσοτττ, οτ Ματοοο πο Βατπα;

το!τοιιτ νοτο τοοτοπτ πστπτοο!!τ, οτ στττοτα!οο, οτ εοτνττστοο

αο ταπιτ!τατοο ποοτττ.

το ρττπιτε ρτσοοεοτιιιιιο αιιτοπι ατο. Βτο νοποττο Ρα!ιπαι·οιπ,

ποτ τοττ τΟ οα!οοπ. αρττ!το στ), οιιοοπτοο οττοα πιαττοττποιπ

πο οοο!οοτα Βοαττ Ροτττ απ ντοοο!α, οπτ τοιιο ιπσταπαιποτ,

τοτταντιποο σποτ ποτποοπαιπ ο!οττοτε, οτ !ατοτο πατοατπ, οτ

ροτνοπτοπτοε αροπ ο. !τοιιοττοιο τπτποιπ ιπτοοαιπ αοπτντιποο

ρτο παντπαοττποο οπττοτταπτε, οτ το πα!οαπι οποιο τπτ οτατ

τπτταντιιιοο, ρ!οττποο οαπσπτοτο, ρι·οοπγτοι·το, οτ ο!οττοτε,

οτ τοπτοο ασ πιτ!ττο Ρστοοταττο Ρτοαπαο, οτ ρ!οι·τποε πιο

!ατοτο, ροτ τοτταιπ οποτε οοοοο απ !ττοο ιπαττε Βα!οαιπ

ρι·οοοοοοπττποο οοπι !ασι·γιιιτο οτ οτποο!το. Βτ τρεα πτο αρππ

ναπαιπ, οοοοοπττ νοτο αροπ Ρ!οιππτοοιπ ροι·νοπτιποα Ποτ

οι·αττα ρτοεροτο νοοτσ τ!απτο, οτ το πσπιτπτοα Ρα!ιοατοιιι

οο!οπτατα ιπτοεα τοπιο.. τιι Ρ!οπο, οτ ροετ ποιιαιπ αροπ

(τ) 8ττ!ο ρτεαπο, οστι·τεροιιποπτο α!!'αιιπο 1963.

(9) Ωτοο τ! 93 ιιιατισ 1963.

8αποταιιι Ματταιπ 8οτστοπι Μτπστοιπ οττοπιατα ιπο!τττοπτπο

ρποτστοπι, οα!οαπι τπτταντιποο, οτ ροττοπτοπτοε το ροττοιπ

Ι!παο οοτ πτσττοτ Ι.στιοσπο, ροετοα πτντπα τανοπτο εταττα

τταπεοοπτοο ροτ Ι!παιπ οτ Πστατοαιιι, το ρσττο το ρσττοπι,

νοπττο ρτσεροττο, πτο ττοποττο 8αποτσ (δ) ροι·νοιιτιποο το

8ατπτποαιπ το Ιοπτοατο πα!!τιι·τοποτ το Βρτοοορατο (Επτα

τοποτ (τ), τπτοπο οο!οπταντπιοο Βοιπτπτσαο τοοοι·τοοττοπτο

8αποτπιπ Ραοοπα, τοοτρτοππσ ιπαιττπιπιπ πσπστοιπ απ Ερτοοσρσ

Ετνττατοποτ, οτ !οπτοο πα!τοτοποτ, οτ οτοε τοπτοο πο τ'αοτο

ποπτ!τ πιο πσπιτοσ Πιτοττ'τοπσ (δ). Ετ εοτιοοπττ πτο ροτνο

πτιποο απ ρσι·τοπι ο. !.ποταο Ερτοοσρατοο πα!!οτοποτε ω),

οπτ σοσοττοτοπτ πσπτο οοιπ οιτοπττε ιπο!ττο ρταοπτοτοο !οποιτ,

οτ !Ξρτοοοροο (!αττο!!τποποτε (τ) , οπο Ιτιπτοοτο ντοττατσ Βα!οαπι

τπτταντιππο, οτ το σοτανα Βοοπτοοττοπτε (8) ροτιιοπτπιοο ρτο

οροι·ο απ θαετο!!οπι το Παοττσ (θ), οτ ποτα οττοα νοοροταο

οτατ, ποοπ ποπ τοττατοιποο το Πααττοοι, ποπ πσερττατοιποα

αροπ Ρταττοε Μτπστοο τ!!α ποοτο ρ!αοοττ Παοτο!!απτο, απ

πσο ιπαιττιπο, οτ πτο !.οπαο το ιπαπο οο!οπιπττοτ ποποτοιποο

τοττατο, ποσπ ατο ταοτοπι οοτ, πατα οοιπ ιπααπα ρτσοοο

ετσπο τ!!οττοοτοπι, Ρταττοιπ Μτπστππι, !ατοστοιπ οτ τσοιπτ

πατοπι, οτ σπιπτοπι, τατπ (!αετο!!τ πο Βαοττσ, τιοαιπ πο

$ταοιραοο (το), οτ οτταιπ σποτ ρα!!το αοττοο οορτα οαροτ

οσοττοπι τοοοροτοπτ οσε οποτταπτοο το οποσ οο!!ατο, οτ οο!!α

οσοροττα πο οοποτ!οτσ τοποσ, οτ ποπο, οτ ροοτστα!τ πο ατ

Βοπτατο, Παοτο!!αποο οοπι ποτποοπαιπ ποπτ!τποο, οτ ιποτ

οατσττππο οσε απποιττταππο. Νοε νοτο οταπιοε τπποσττ πο

οαπιτεοα επροτπα, οτ σοστα α!πα, οτ ρο!!τποο αεπο!!τπτο

οσσροτττε πο σρττιπα εοποτ!οτα, οοτιιο οαππα οσποτττττ !τπι·. τ0.

οο!π. 8. Ρτοαπ., οτ οοιπ πτττοτο, απο αταπατπα, απο α!

ιποοα, οτοοτ οτττοτ πσιπτοοε Ραρα, πο οσποιιι οοποτ!οτο,

τοττατα πο 8ττετο, α!τα οτατ τσττατα πο αεπτε, _τοι·ττα πο

εοππαπο τοποσ; οαρρα οτταπι ροτ ατιοαοι οτατ πο ρταοπτοτσ

οοποτ!οτο, οτ οα!τοο, οτ οαρρο!!οπι ροτ ατιοαιπ, οποπ οτατ

πο ροοπτο ρανσιιοιπ, οσσροττοπι οτατ τπτοττπο οτ οιττοττοο

πο τροσ εοποτ!οτσ οοιπ οστπσπο πο εοττοσ νοτπιτ!τσ; σοτοαο

νοτσ, οτ οοπτο!!ατοε οοαοτ τ”οιππιτπτ!οο, οτ ρ!αοο!!αο οταπτ

πο ορττπιο οστοσ τοποσ Ιεραπτοσ, οα!οαι·οα οτταιπ οταπτ πο

αι·οοπτατα σποτ οοττοο οαοΒοτποσ οσσροττα; οτ ατο τοτταντιποο

οο!οιππττοτ το Παετοτ!οιπ πο τ!αοττσ οοτιοο το οοο!οοταπι

παποταο Ματταο, οπτ τοοτιποο εοτιπσιιοπι απ ρορο!οιπ τπ

οτρτοπτοο: ποπο, οτ ποπο ετ οποστα .σποτ ρι·οορετα στοα

|ι·ατι·οο, οτ ροσοι·ιι οιισοτιο ι·οοττττο (ποποετο οαρ. 8'τ); οτ

(3) (πιο οαππο πο! 80 ιπατισ 1963.

(Δ) Οινιτα (πα! !ατ. €τοττω), οτα τα οτττα ο οαρσ-!οσεσ, πα οοτ

ρτοππονα τ! ποπιο !α πτσοοετ ο νοαοσναπο Οινι·τατιτιται: πο! 8τοπτοατο

οι 0α!!οτα. Ετα οττοατα α! πσι·π-οοτ πο!!'τασ!α, ο οστεονα πονο 8ττι

τ`οτσπσ 0ι.ιιι.τ ποτ τοιπρτ τσιπαπτ, ο Ιτ.τοαιιτα σ Ι·'.τοατιτιπ οι τοιπρτ

οι·τατταπτ. τΞαππο απο αοα νσ!τα αποστ οοεα, ροτ οοποι·ο τ! !οσεσ α!

!'αττοα!ο ντ!!αρετσ πτ Τοτταπονα, τ! πτ οοτ ροττσ το ρτσπαπτ!ιποπτο

ποο!!σ, α! ποοτο αρρι·οπο !'ατοτνοαοσνσ ττ'οποττοο. Ι.α εοπο ορτοοσρα!ο

οι Βινττα το αοττσρσατα πο! 1198 πα Ραρα Ιπποοοιιισ τ!! α!!α ετο

ττοπτιτοπο πο!!'ατοτνοεοσνο ρτοαοσ, ο οπττα ροτ πο! 1.509 πα Ραρα

Α!οοοαππτσ ν! α! νοοοσναπσ πτ Αποοιιι.το.

(ο) οοππωο, ο 0στΤι·οπσ οτα οτοπτοο το τοσο, να!ο α πττο εσ

νοτιιανα τπτ εταττ τ3α!!οτοοτ ροΙ Βτοπτοο τΞπταπσ ο τττοναοπτ νταοσοττ,

τ! τιοα!ο π'οτα ποατιτ ετοιιιρι·ο !σπταπσ, πτιπσταππσ στπτπαττατιιοπτο το

Ρτατι, οοα ρατττα. Ωπταπσ ντοοοπττ οτα τ”τατο!!σ ι!ο!!'ατοτνοαοσνο Ρο

ποττοο νταοοπττ, οοτ αρραττοπτισπο ε!τ ιιτττ απο ρι·οοοπτο ντοττα τω.

Τσι.π Μπίστι. πίοστ. ποτ 8ατπτ Π!. νο!. Π!. ραπ. 29 ο οο8.

ω) Ποπ πα ιπατ οετοτττο οτι νοαοσναπσ. 0ιιττοι·τοπιτο, σ πτ Πατττττα.

!τ'οτπο οτ ο νσ!οτσ αοοοππατο α! νοοοσναπο ΟιιττοΙΙίποπ.το.

(Τ) ΟαττοΙττποποτα, σαοτα οι 0α!το!!τ (θοΙτοτττποπατΣτ).

(8) 1.'σττανο οι Βτεοττοιτοπο πο!!'αππο 1903 οαππο πο! @απο 8 οτ

αρττ!ο. -

(θ) ΟΜΜΙπιπ το Εσιαττσ; οτσο Οοο!τιιττ, ο τ! ΠατιτοΙΙο το £'οιοΙτιιττ.

(10) 8σππστεσ οι Ωτιε!ται·τ, οπο οετοτο αιιοπο π! ρτοεοπτο.
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ετο οοεοοποτωπε το πποοοεω οοερτττπω τοττοτ τρεεω οοοτο

ετεω, ποτε οοωπε ετοοτορτεοορτ ποπ οτετ οερετι, οτ το

οοπετοπεττε επτΤτεπεποτε ορτεοορτ Πεττετττεπτ, ππτε τππο

ετοοτορτεοορπε οτετ Βοωεο (τ), ωεπππω οοποτοω, οτ ρτπτε

ο1τοπτε το ροοο, ντπο, οετπτοπε, οτ οεεοτε ποοτε οοπτπτο

τππτ; οτ οττεω ρτο ποεττ·τε οττροπετε οοοττ 8ποττοπετε (ο),

πετ οτετ ττοεττπε ετοοτορτεοορετπε, ττοτεε Μ, οτ 8πτοτοπ

οτε (το) ττοτεε το, οτ Βοττοπετε το) ττοτεε το. Ιεπποπεοε

εοοοωοοεπτοε Με οπποε. 8πτοτοπετε νοτο ποε εεεοοτενττ

ροτ τοτεω $ετοτπτεω; εοο οπω ε Ρτεοτεττε, Ιποτοτοπε, οτ

οοωτπτε $ετοτποεο οττροοτετοω οπποε, τοτοοω οοοπττττ

τοετπω Β. Μετοτ, το ππο Ι.ττεπτεε ροτεοπετττοτ τοοτωπε, οτ

ποοτεοπω ορτεοορπε 5πτοτοπετε, τποτρτοπτοε εο τρεε οοοΙοετε

Βοετεο Μεττεο τντωπε εο 8εποτειπ Ι.ποτεω, οτ τοτοοω

οεπτετο τοεροπεοττο , οτ οτεττοπο τρετπε οτοτε, ρτοοοεετωπε

πο ε. Ι.οοπετοπω, ποτ ετωττττοτ τοοτωπε; οοτποο εο εεποτεω

τττετοετττεω, ποτ οεπτετπω οετ ονεπποττπω τρετπε, οτ οοπ

τοεετοπο τεοτε, πο τποπτοοπττε τεω ρτο ποοτε, ππεω ρτο

ττττε επΠ'τεπεποτε τΟ οτοτπω ρτο πποττοοτ ποεττοτπω οποτ

Με; οτ ροετοε τντωπε ροτ εεποτπω Ερογεοπω, οτ εεποτεω

Βοετττπτειπ, οτ εεποτεω Αππεω, ππεο οτεπτ το επρτεοτοτε

ντττε οο 8τεωρεοο, πποπεππο ροτνοπτωπε εο εεποτπω Βτε

οεετπω, ποτ τοππτοντωπε, οτ τοεροπεοττπω τρετπε, οτ ο

νεπποττπω τρετπε οεπτεντιππε, εο οοπτοεετοποιπ τοοτωπε,

οτ ετο ροτ ιποοτπω Πεεττπω τονοτετ επωπε :το οοοτοετεω

επρτεοτοτετπ Βοετεο Μεττεο, ποτ ωτεεεω εοτοωπττοτ οοτο

οτεντωπε, οπω ωεττπο πεποτο, οτ οοποτο ρτεοοτοεπτοε

ρορπτο, ππετο οπτπεωοοτ Ι.ττεπτεο τπνοπτεο τποτππτ, οτ

οοοοπτ εππτε ετποπττε οοΙοοτεττ, οτ ετετπτωπε πποο οοοτοτο

ττοτοπτ, ππεο ποπ Ποοεπτ. Ατοοτορτεοορπε νοτο ετπΙτπε

Τπττττεππε, ποωτπο Γτετοτ Ρτοεροτ στ), τποπεοοπε τ]τετοτ

οτοπετε, πεττοπο Ι.οωοετ·οπε οο Μοτο, _τππο οτετ Βοωεο,

οττο το Ππττε, ποτε Ι.οπετπε τποι·ετ $ετοτπτεο οτ Ποι·ετοεο,

τπντοοπε ποοτε, οτ Ρτεεπο οοιπππτ, τωροττενττ ττττοτεε,

τεοττε νοτττετο εο Με, πποο ποπ πτοτοωπτ Ι.οοεττοπο, οτ

:το Ρτεοτετοε $ετοτποεο, πποο ποπ οοοοττοπτ, οπω ποπ

τποτττ τπτοπττοπτε οοωτπτ Ρερεο ι·οτοοετο Ι.οοεττοττοω τρετπε,

εοο τοτε οοοεεἱο τπττ, ποτε Ρτεεπτ οποοτπππτοεττ οτεπτ ρτο

οο ποσο οοπττε ωεποετπω οοωτπτ Ρερεο οππττενοτειιτ οοπττε

Ι.ποεποε, ππτ τοποοεπτ οπω Εοοτοετε οοπττε οοωτππω Μεε

τ'τοοπω ρττποτροιπ, οτ τοττοτπ 5τοτττεο. Ρτεοοτοτεο τετποπ

ττττοτεο ποπ ροττοποτππτ εο ποε το 8ετοτποε, ττοοτ ροτ

νοποττπτ ετ! Ρτεοτετοε. Νππτττ οπτω τποτππτ οερττ το

Πεετοττο οο Πεεττο ε (τεετοττεπτε, οτ τποτππτ ωτεετ ετ! ρτοοοε

τποτοτε, οτ ετοοτορτεοορτ Ατοοτοεο. Νοε νοτο οττττωπε, πποο

(τ) 1.'ετοἱνοεοονο οτ Ωεπττεττ, οοτ ππετο ο πετ τεοοἱπτο τ! ποωο,

οτε πο! 1968 Πποπο Π.

(9) 8'τ8ποτε τ! ποωο οοἱ νοεοονο οτ 8ποτττ πετ εοοοππετο.

(3) νοεοονο οἱ 8οτοτ ποΙ 1288 οτε θτοποττο.

(ο) Νοωωοπο ετ πποετο νοεοονο ετ Βοττε ετ οοποεοο τ! ποωο.

(5) Η. Ρτοεροτο οτ Βοοετο, ωοπεοο οοποοἱτττπο. Βοττε εεε οτε

ιτοπο ετΙ'ετοτνοεοονεοο οτ 'Ι'οττοε, οοττε επο τοπειτοπο Ροπττττοτε τπ

Ι.τοπττε, ο ποΙΙο τεοτο οτ 8ετοοεπε, ο οτ Οοτετοε, ο οοἱ οοποτττο

πειτοπετο οε τπτ οοπνοοετο τπ Βοπετοεοο (το Βοποτοεπτο) επ! 1τπττο

οοἱ 1983, νοοεετ ΤΜΑ, Βτ:τοπ. Νεο:: ττοτ δοτοττ ττττιετττ, νο!. ΙΙΙ.

ρε8. 135 ο 136 ττοτ. (τ). (τοπ ροοο ονεπποττοε οετττο τ'ετοἱνοεοονο

Γοοοττττο ντεοοπτἱ οοἱεωε "οττο τ'ετοτνοεοονο Ρτοεροτο, επ! ροτοοο

οοετπτ, τοποετο πο! επο οτττττο, ενοε τωροττετο οοἱ Ρερε τοττοτο

εροοτεΙτ ροτ ντοτετοΙτ τ'οεοτοτιτο οοΠε Ιοεειτοπο εροετοΙτοε τπ Βετ

οο8πε. Ι.ε ππετττο οτ Ρτττπετο ποττ'ετοτνοεοονο οἱ Ρτεε ποπ τωροτ

τενε τωρττοττεωοπτο, πο οερττοττεωοπτο τ'ετττε οἱ Ιοττετο Ροπττττοτο

το 8ετοοεπε; τεοοονο ποπ 8ττ τοεεο ετετε εροοτετωοπτο οοπτοτττε.

8ορτε οοἱ οοο ετ ροεεοπο νοοοτο ετοοπτ τποππωοπττ εοντε ττροττετἱ

Ιτττ>ποπ. ο τοττοτ. πετ. εποε. ΧΙτ ο ΜΗ.

ετ ποπ τεωππειπ Ι.οπετπε, οετο ποσο ττττοτεο οεεοπτ νοτεο,

τετποπ τεπππεω Ρττωεε, οτ Ρετττετοοε τοττπε 8ετοτποεο

οοοοοεωπε εοωττττ, πποο τεοτπω οετ. Ηεοτττε οτπο οππτε

οπω ροτεοπτε επρτεοτοττε, οτ τπεπροτ οττεω ροτ 8ετοτποεω

ποοτεοπω οπτττωπε τ8 οοωτποε, ππτ τποτππτ οοωτππε Τεπ

οτοοπε οερροττεππε οο Πετοτπεττε, οτ Ρτοοεππε οο Αππτε,

πο οεποπτοπε ()ετετττεππε, οτ ωεπτετοτ Βοττττητπε, οτ οο

ωτππε Βενοτε τπττεροτττπε, οπω Μ τπτττττοπε το οποτε,

ππἱ τοποτππτ οεπεεε οπετοοτοποτ επεσε οοωτποτπω εποτπω,

εοτττοοτ τ!) ρτεοοτοττ τττπετττε ντττ οοωτπτ Ιοεππτε ντοετττ

τποτοἱε θεττπτοπετε (θ), πποε ποοτε τπτεττ ρτποοπε οτ οτεοτοτπε

νττ Ρ'εετοτττε τποοττ οο τεοτο ρτο τποτοο τρεο το ί)εττεττ το,

οτ 25 οοωτττε Πποττπτ, οτ τ2 ρτοοπτετοττε οοωτπτ (το

τετοτ (8), οτ οττεω εποε, πποε τρετπε τπτετοε οππττεοεπτ,

ππτ οτεπτ εορτοω. Ιποοττ επτοω Ατοοτοεο, οτ οτπε ετοοτο

ρτεοορπε (θ), οτ ορτεοορτ επτττεττεποτ οτπε, ποτε ἱπ οοετοτοπο

οτεπτ οοπττε ετοοω οο θτπττεπο (το) το τποτοετπ 'Ι'πττττεπο

οπω ωεοπο οττοτοττπ, εοτττοοτ ωτττο οππττπω, οτ οπω ωττττπω

ροοττπω, ποπ ροτπττ οοπτωοοετο ποοτε επεσε, ο1τοπεεποο

εο Με ροτ οοτπτπ ττττοτεε οπττετττοτ, οτ νετοο οοπο.

$πτοτοπεοω πποππο ορτεοορπω οπω ππετποτ οππττεπττοπε

το εοοἱοτετο ποεττε ροτ8ετοτποεω οπετωπε, οτ Ρτεεε οττεω

το πετοε, ππἱ ποε ρτπττωπω οοποτενττ (τι). 8ποττοπετε, οτ

Βοττοπετε ορτεοορτ επτΤτεπεποτ Πεττετττεπτ ετοοτορτεοορτ το

οπιιττεττοπτοπε, οτ ετττε ποε ωπτττρττοττοτ οοποτετππτ. οοτο,

πτ ρτεοοτοτπω οετ, ετοοτορτεοορπε οτετ Βοωεο, οτπε ττετοτ,

οτ ρτοοπτετοτ, ποωτπο ΙεοοροΙτπε, το οποπττε, οτ ρτοοπ

τεττοπο ερπο εεποτπω Ροττπω οο Νοτεωτπο, οπω ετπτοπ

τεττο επο ποε ρτπτττππτπ οοττοτενττ. Ρττοτο ποπεε ωεττττ

ετττρπτωπε ττοτ ποεττπω ρττωε οτο ερπο οπωοοω εεποτπω

Ροττπω οο Νοτεωτπο (το), εοοπποε ερπο 8πττπτττπ (το),

τοτττε ερπο Τοττετοεω , οτ τοοτωπε Ι.οτεπτεε Αεοοπετοπτε

ερπο τρεεω Τοττετοεω, ποτ οοοπττττ ποοτε ετοοτορτεοορπε

Ατοοτοπετε, οτ επωρτο ρτεποτο ποοτεοπω ρτεοοοεεττ ποε,

οτ οκροοτενττ ποε το τπεπο το οτο Αεοοπετοπτε, οτ ρτοοοε

ετοπετττοτ οπω οτοτο, οτ ρορπτο ποε τοοορττ; ωοτοετοτοε

οττεω Ρτεεπτ ποε εοοοπττεποο, ρεπππω οοεπτετπω πο τπ

ττοττπ τοττεο Αι·τετεπτ (Μ) πεππο εο οοοτοετεω ωετοτοω

επροτ οερπτ ποεττπω οοτοτοποο, οτ τοτοοτπ ε ποοτε ωτεεε

εοτοωπττοτ οοτοοτετε, οτ ρτοροεττο ρορπτο νοτοο Βοτ, εε

ετετοπττοπε ποοτε το εττεττ οοοοω ετοοτορτεοορο, οτ ορτεοορο

$πτοτοπετ ρτεοοτοτο, οοοττπεντωπε τπ ρετεττπω τποτοτε Ατ

οοτοεο; οτ ππτε τοοω τποοττ οτετ το οοεἱοτοπο τετπ οτοττ

(τπττεπτ το τποτοετπ Τπττττεπο, οττροοτεντιππε οπω ροτ

οοτο τω, οτ οτο οοτενε οππττενττπιτε :το ωοπεετοττπω

(ο) @οτ οοτεο οντοοπτοτποπτο ππ οττοτο πτετοττετο, Βτεοοοο τ! ντ

οεττο στο ττιππτο1τ οἱ 0εττπτε οοτετπενεετ Οο|)τ·οιτο, ο·Οτο))°τ·οοο , οοτπο

ετ ο νοοπτο ρτο εορτε. Ετε το ετοεεο ετππτω οτ Πτεττπτε, οοο ερροτ

Ιενεετ Οτονοππτ, ο ΟΜοτιο.

(7) Εο οοοο υπ ετττο πάτιοτοο οτ |τιττο, οεετε ντοεττο οοἱ θιππτοπ

οτ 0εττπτε Πτονεππτ ντεοοπττ, ετεοττττο, ποπ ετ εε τ! ροτοοο, πο!

οεετοττο οἱ (Σεπττεττ.

(8) Π(τοττττο ο Οοτετοο οτεπο ττετοΙΙτ, ο ρεοτοπτ τπ οοιπππτοπο

οοττε τοτπε ρεττο οοἱ τοποσ οεπττετττεπο (οοπττπτ τοτττοο ροτ·ττε τοπιο

1οαΙΖοτττοπτ). 5οπο εττ ετοεετ οοπττ Πεοττπο, ο ττοοτετοο, οοἱ ππεττ

ο τοττοτ ωοπιτοπο ποΙΙο Οεττε Ν.° ττονττ * ττροττετε ρτο εορτε.

(θ) Ι.'ετοτνοεοονο Οωοοοο ΙΙ.

(10) 0πττ1τιπτ. ΙΙ οεετοττο οτ Βοοπτιτο πο! _οτοοτοατο Τπττττεπο, οοτ

ππετο οετετοπο εποτιο ε! ρτοεοπτο τποττο τοντπο.

(τ τ) Ρτπττε το ντεἱτε ρεετοτεΙο οοττ'ετοτνοεοονο Ροοοττεο, τ! νοεοονο

οτ 8οτοτ (0τοδοττο) το εοοοτπρεππο ροτ οποτεπιπ οπο ε Ρτεε.

(Η) Ι.'οοτοτπο ντττε8πτο οτ Νππωττετε.

(18) Ιτ'εττπετο ντττεττετο οι 8Αττ1.ππτ.

(14) Ττττ·ω· Απιεττττη τε οττττι οτ 0πτεττττο.

Μ· ο :π
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Μσοειι·οοο!! ω. Ι)!ο νσοοτ!ε εοοσσο!!ε οοσ!!ον!οισε οροά

ΟΙοισ1σοι, ά!ο νοω ε!ιΙσο!! ροτνοο!οισε ειά ορ!εοσρο.!σιο

Οιοοοοεοοι θ), οσ! σε! εσΙΤτοΒοοοσε στοΙι!ορ!εοσρ! Τσττ!!οο!,

ο! 1σοο ιιι!ε!! !ιά οσε !άοοι !σάοι! Βοοοεοο!οσοι εσσοι οσοι

οσοο!!ι, !!!οε! οσοσ!οσ., ο! ίσο!! !!ι! σρ!!ιοο ροτοτ! ρτσ οτοε!!οσ

ά!ο, οσ! στο! Ροιι!οοσε!οο, 1οοι ρτσ οσΙι!ε, οσοοι ρω ἰσ

!!!οο, ο! σο!! εσο!ο!ο!ο; ο! εσοιοισ ιιισσο !!σο!! !σάοι! άσ

οιτοτο!!σ ει!! οσε οσοι !!!!. οοσ!!!Ιισε οτιιιο!!ε, οσ! οσε σΙιν!!ιιο

οοσ!!!ιν!οισε, σ! τονοτιοο!οε ε!οισΙ οοσ!!!ιοάσ Ιει!!σε οσο1'οττο

οά !ον!οοοι νοΙστοιοσε; οσ! οσοι ν!άστο! οσε, άοεοοοά!!

!!ο οοσο οσοι στοιο!!ε το!!!!!!ισε , ο! !!σο!! ρο!!!!ισε ει!! ιοσοστο

οσε!τοιο, ο! σεοσΙο!ο οι!ιοσ, άο.!!ιοσο μισο, τοοεοοοά!! σοσσιο,

ο! οι!εεο !!ι!άσοι ο οσΙι!ε εσΙοιιιο!!οτ οο!οΙιτο!ο., ρτοοεσο

1!!ισε ά!ο!σ !σά!οσ, ο! οσο!σστ ορ!εοορ!ε, εο!!!οο! $σΙο!οοε!

ρτ!ιο!!!ο!σ, Τοτι·σΙ!ιοοε!, ο! ειιοο!ειο Ισε!εισ (δ) οι·Ιιστοιιε!ε

ρτσν!οο!οο , ο! άο Βσεο. Μ) ρτσν!οοἱοο Τσττ!!οο!ιο, σο οισΙ!!ε

ο!οε οσιο!!!!ισε, !ιοτσο!!ισε, ο! το!!!!!!ισε !οττοτοοοσοοε!!ισε,

ο! Βοτά!ε, ο! ρωρσε!!σ ρσρσ!σ νοτ!ισ !!ο! οσοιο!!!ιοσε σιοοοε

ε!ιιισ!, ο! εσοι!ο οσοιοε!!οοο οσοι ιοοι!!ιοσ οο!ο!!!ο, τονστεσε

σε! !σάσι! οσοι εοο ιιι!!!!!σ οά οι!στο!!σοι εσσοι, οσ! ά!ε!ο!ιο!

ο οσΙ1!ε ροτ 12 ιιι!!!!!ιτ!ει; ο! οσοι τοο!ιν!! ιισε !!ιάοι! οσσά

ε!ειι·οοισε !ιι !οτω. εοο. ΑτΙιστοοε! οά!ισο ροτ άοοοοι ά!οε,

οσ!!! εροι·οΙιο! !ο!οτ!οι ρτοοά!ο!!ιοι σ.τοοιιι οοροι·ο, ρσε!ο!ι

!ιά οσε νοο!ι·ο, ο! ροτ εο!ρεσοι οσε ειάιοσάσοι !ισοστοι·ο,

ιοοοε!οισε !!ι!άοιιι !τ!!ισε ά!ο!ισε, στο! οο!οι άοά!οο!!σ !!!!σε

ορ!εοσρει!σε άο Οεεοοσ (ω, ει!! οσοοι !σοο οοοοσττ!!

!ο!!! !!!ο ρο!ι·!ο. Ε! οσοι ορ!εοσρο!!ιε νοοο!ιο!, !σοο οσο

οτο!,τον!οισε 1ο!σοι ο!οτσοι, ο! ν!ε!!!ιν!ιοσε οσοι, ο! ρΙστοε

ο!ισε!ιε οσοιοι!ε!οισε !!ι!άοοι ιιισ!τ!οισο!οΙοε ; ο! οσ!!! ρτορ!οτ

οσοι·τοοι άστ!εε!ιο!ιιο οο!!ο στο! !ο!οτ ρτοο!!!ο!σιο !σά!οοοι

ΑτΙισι·οσιο, ο! 5.ιισιοοοει:ιι ω), οσσο!οοι ά!οο!ιο! !!!σοι !σάοιτ

!ιά εσ !σά!οο!σιο Τσττ!!!ιοσιο ροτ!!οοτο, ο! !!ιοι οοο!!!ινοτο1

ρσ!οο!!εε!ιιιο οσο!το οσε, ο! οισ!!ο.ο άορτοάο!!σοοε 1!ο!ιειιι!

ειά !ιιν!οσιο !ο!στ οσε, οσε !ο $οι!οτ! ρτσοο!!οτο οοοσ!ν!οισε,

ρτσρ!οτ οσσά τονοτε! 1`σ!οισε !ο Ατ!ε!σοσιο , σο! !!!ο!ο !σάοι!

Ατ!ιστο!ιο , ρτοο!οτ σιτροοεσε, οσοε 1`οοοτο! Ποτ! οο!ι!ε Ιισ

ιιστοΙι!!οε, ίσο!! οσΙι!ε τσρτοοοεσιι!οι·! ροτ οτο!ι!ορ!εοσρσιο

Ατ!ιστοσο ρσΙοΙιτσοι ροΙο!τ!!!σιιι οΙ!ισοι οσοι ιισ!ι!!!εε!οιο.

εο!!σ Βοτ!!!οο οισ!!οτσιο οσττ!!.ιοοι·σοι νει!ο!!ιο!!!σ. !!!, οσοοι

!σάοκ οσιιεσονοτο! οοο!!!ιτο σά ί!σωοοιο ω; ο! σοιο!!ισε

(Ι) Ι.ιοΒο. ΒσοοιιοΛοτι, σά!σι·οσ Βστωοσ.ιιισ.

(9) 0ιιοι:ιεειιιο. !!σοο! !ονοσο 0·ι·οσοσιεειοιι. ΙΙ νσεοσνσ ά! οσσε!σ

οο!!ο!! !!!σοοε! οσ!!!! ρτ!ιοο οιο!!ι !!σ! εοοσΙσ Χι! εσΙοο τ!ε!οάστο οο!

Ισσοσ !!! Οτσ1σΙΙ! ( το 0τ1!ΙΙ!). Μο ρσἱ Ι!εεσ Ισ ει!!! εο!!σ !ο Ο!!οτιο.

(8) ΙΙ νσεοσνσ !!! 8σΙο! ο!ι!οιοσνοιε! 0τοεστ!σ; Μστ!!ιιισ ο!ισΙΙσ !!!

8.- 11!σε!!ι: άο!!'ει!!τσ ά! Τοττο!!ιο ε'!8οστιι !! οοιιιο.

(4) ΙΙ νσεοσιτσ !!! Βσεο, ά! σο! ε! Ισ οσ!ν! τοοοι!στιο, οάά!οιοοάο

νοε! Ιιι!:σι>ο.

(5) Με (οποσ. Ι.οοο! !ιινοοο !!ο Ο·τιιοτισ. Νσο ο! ο ροτνοοιι1ο οσ

!!ι!οι, σο !!ο! οοιιιο άοΙ νοεοσνσ άο!σο1.ο, σο !!! οσο!Ισ άσΙΙ'ο!ο!!σ !ιι

ά! !ιι! νσοσ άσΙ!'οτο!νοεοσνσ Ἡσάοτ!εσ.

(6) ΙΙ ο!ιιάίσο !!! Βοεε!ιτ! στο ρτσΙιοΙι!!οιοο!σ !! οσιι!σ Πσο!!σ άσΙ

!!ιοισεσ οσο!ο Ποο!!οσ !!ο!!ο 0!ιοτοτάσεοο, !Ι οιισΙσ ονοο ερσεει!σ ΕΙοιιο

ά! 'Ι'σττοε, !!ο!!ο !!ο! το Εοισ ο !!! ΑάσΙοεἰο. ΙΙ τοοοο1σττ!!οιοσ τ!ρσ

!ειιιάσε! οσοισ νοσοτι1ο ροτ Ισ Ισοο!ι ρτ!ο!σο!ο σο! εσσοστσ , σε!! !ινοο

!!τ!!!!ι ά! ρτσ!σιι!!στν! ο ρτο!στοοι!ι !!ο! ο!!!ο!ο!ο !!! Ατ!ιστσο, οοο τισ!

· 1963 στο !σ11!ιν!σ 0σεΙ!ο!ιοσ οσο1σ !!! Πορτο!ει. !!ο !ο!! οτο!ι!ι!σο!

σΙιΙισ στ!ε!οσ 1το ! !!σο τσεσ!! !!ι εσοτι·!ι, Ι'οεεοά!σ ά!ο! οοε!ο!!σ !!!

0σοσοιοσ, ο Ισ !!ορτσ!Ιο2!στι!, !!ο!!ο οσο!! ε! !!ι οοιιοσ οο!!ο ρτοεοο1σ

τσΙοι!σσο. 1!!!ο!ισΙο Ζειοο!ισ, ν!οιιτ!σ !!! Μισο, οινσιιάσ σο!! εοιορ!!οσ

:ιιι!στ!!!ι !!σ!σεο!ο, σ !ο!σο!!ι ο Ιοιτει!!ειτο, σο!!! σ!ιο ο Βονοτοστο, οσο

ρσ1οιι, ο οσο νο!οο Ιοτ Ι”τοιι!ο ο!!ο στο!! !!σ! !!σο ρτσ1οοάσιι!!.Μστ1σ

Βιιο!!σΙιτισ !!! Ατ!ιοτσο, σ εσοοο!!ο!σε!! Μστ!οιισ Π σο! 1964, οσε1σ!

!”εινστ! Ισ ρτο!σεσ ά! θσσ!!`σ. Ε οο! 1966 !Ι εο!!άσ11ο οοιι!ο Ι!οσΙ!ιισ ,

ροτ εσε!σοστο Ισ τοο!στι! ά! εοσ !!ο!!ο, !ιινοεο ο οοιιιο στιιιο!ει!! τοοιισ

ι!! Τσττοε, σ !!ι ο!!!!ι !!! Βοεεειτ! (Υσά. !ιι!”τ. οοι!. Ν." (ΠΠ).

(Τ) Δ!! οστοι!!ιιιι; άσο, οσοτιάσ Μαιο !Ι @το τι!!! !!ισιιιοιιτσ, ο

-αή-- φ ε.

!!ο Γιιοι!!!οι οσε!το Ιοο!! ά!ο! ροοσο!!ιο οσοο!!!!ι!οοι, ο!οι·ο

ά!ιιισε οσσά σοοοε!σοσ οσε!τ! οιτροοάοτἰ! Ι!!ιτ!ιε . . . . . . ,

οπο!!! ρο!ο!τ!άσιο οσοι εο!!σ οι!ε!οισε ειά Βσιιι!ιο!ιοι οοτ!οοι

νοοοτοΙι!!! Ρο!τ! άσιο!οσ Οο!σ!ισοσ ε!ιοο!! Αάτ!σο! ά!!ιοσοσ

ά!οο!εε!ιιιο οοτά!οει!! (ε). Ε! !!ι!άοοι ίσο!!! !οοσ!ε!!!σιιο, !οτο

!ο οορ!!ο, οσοοι !ο τοοιοΙιτ!ε, !!ο ορ!εοσρσ ο! οορ!1σΙσ ε!ιοο!!ιο

Ισε!οο, οσοι οσονοοοτο! οσοι οσε !!ι! !ο ρο!!ι!!σ !σ!!!ο!ε,

οοσ!!ον!ιοιιε ορσά ΤοττσΙΙιοιο, ρσε!οει εοοσοο!! ά!ο οοο!

!ειιι!ιοσε ει!! ορ!εοσρο!σοι ΑΙοοοεοοι (θ), ο! !!ι!άοοι οο!ο!ιτει!!ε

οι!εε!ε, ο! ρτορσε!!σ νοι·Ιισ Πο! , ο! οτ!εοιο!!ε ρ!στ!Ιισε, ο!

ν!ε!!ει!!σοσ Πισω, οιο! !ο οορ!!ο, οσοοι !ο ισοιοΙιτ!ε, ροτ

άσσε ά!οε οιστοοι Ιοο!ιοσε; !!ο!οάο οοσ!!ον!ιοσε ειρσά ?τσ

ο!οσιοι, ρσε!οο ορο!! ορ!εοσρο!σιο $σοΙΙοιιεοιο, σο! ε!!ο!

Ι!!οτ οι!εεο οο!ο!›το!ο, ο! ρωρσε!!σ νοτΙισ Πο!, ο! οτ!εοιο!!ε

ρΙστ!!ισε !σνοο!Ιισε οιοεοσΙ!ε, ο! Ιοοι!ο!ε, !!σσ!ισε !!!ο!ισε

οοσ!!ον!οισε ορσά ορ!εοσρο!σιο Ι)σ!!οοεοοι (ω), σΙι! ρτοο!!!ο!!ι

σοιο!ο. ε!ιο!!!!οτ Ιοο!ιοσε. Ε! οσοι οοο!!σοι !!ι!άοιιι το!:ορ!

ιοσε, οσσά ,οει!οει ρτοοά!ο!ει ρτσ οσΙι!ε ι·ονοτε!ι οτο!, οσο

ε!ο!!οισε !Ιι!άοτο , ο!ε! σο!! ά!ο, ο! εοοσοο!! νοο!ιοσε ορσά

Ποε!ο!!!ιιιι άο Ποε!τσ, σ! !!ι!!!οιο οσε ρτοορστσν!τοσε οοΙσειιιι,

ο! το!εεσ. !ο οοοΙοε!ο Βοο!!ιο Ι!!!ιτ!ειο εσΙσιοο!!οτ οο!οΙιτει!ει,

ο! εοτοισιιο !!!ο!ο ει!! ρσρσΙ!ιοι , το!'οτοοάσ οισΙ!!ρ!!οοε !ισ

οστοε, οσσε ι·οοορ!οισε, !οτο ο οΙστ!ο!ε, οσοοι ο !!ι!ο!ε

ροτ !ιιεσΙοοι $σ.ι·ά!οοοο, ο! ι·οοοτει!!οο!!σ σοιοοε !!ο οισΙ!σ

!ισοστο σ! οι·ει!!σ, οσειιιι οσΙι!ε, ο! Γειτο!!!οο οσε!τοο !οο!ο

τσο! !Ιι!άοοι; ο! ε!ο !ο ά!ο !!σο!! Βογοοτ!!, ρσε! οσοσιο ,

οο!!σ Ισ!! !! !!ειΙοοάειε !ο!!! ω), !ιι!τον!οι!ιε οο!ο!!!ο, ο!

ρτσερστο !οινοσ1ο ά!ν!οο Βτο!!ο οσ.ν!οειο!οε ροτιοο!ιοσε οιά

ρστ!σοι εειοο!ειο Ι.σο!!ιο !ο ορ!εοσρο!ο θο!!ο!!!οσιιε!, σο!

οΙοο!σσι !ρε!οε ορ!εοσρσοι οσοί!τοιον!!οσε, οσοι ρτοοάοοσεεστ

εσσε !!!!ε !!!ο!ισε Μοτο! !!ο οοο Ισοο εσΙι!τοο!σε (Η), ο!

οσοεοοι·ει!!σοοιο !ρε!οε οΙοο!!, ροε!οσ!ιοι οσε τονοτε! Ισἰσισε

Ρ!εσε, 1τ!!ιιιε ορ!εοσρ!ε $στά!ο!!ιο, εο!!!οο! ί!!ν!!ο!οοε!, ο!

άιισΙισε εο!Ττειοσοο!ε οτο!ι!ορ!εοσρ! 'Ι'σττ!!!ιο! !!σι!!ιοσε οσοι

ιο!!1οιιάστο: σ! !ιιάο ΒοΙοοο!οε· οκ !οεσΙο ροτνοο!οιιιε !ιι

ρστ!!ιοι ΙΙοι·τοτ!ειο (18); ο! εοοσοο!! !!!ο !ο Ρσρσ!σο!!ιοι,

άο!ο!!ο ορσά νοάσιο: ά!ο οιοτοστ!!, ρσε! !”οε!σοι ε. Ισοοο!ε

Βορ!!ε!ειο (Μ), !ιι!τον!οισε ο!ν!!ει!οοι Ρ!εειο!ιιο, οσοάσοοο!σε

!!ιΙιο!στοε ο! ιιιστ!οοτ!σε ορσά ε!ιοο!σοι Βσι!στ!σοι !!ο ο!ι!ο!ε

τοοο!οο!!ε; οοιιο !!ι! !σοο οτοο!, ρω εσΙ!ά!ε ω, σ! οσοι

οο!!ο ρ!οοο στοιο!ει, ο! στοει!!ι !ο1τοτοιιισε, ρτσ οσ ιοσιοοιο

οσσά ο!ν!!!ιε ιισε!το οσοι εοο!ο!ο!ο !σ!!ι οσο!το Ι.σοοοσε στο!

!ο σΙιε!!!!σοσ ορο!! Πορρ!οοσοι, οσσά !σοο οοοροτσο!, ο!

ο!!!ιιιι Μσο!οοι!!ι!οσιιοοι, ο! ε!ο ροτνοο!ιιισε ορο!! τ!οοοοσοι

ε!ιοο!! Ρο!τ! ειά ν!οοσΙο, ο! !!ι!άοοι οο!!ο ειάάστο!σ. οε!,

οσσε! ά!οοι·ο!; !Ιοεοοιι!ίσπάσοι σε! |ιίο,· ο! !!οεοοο!!!οισε !ιι

οσοι!οο Ιοεσ !!Ιιτ!ε!!, ιιισσο. Ε! !οο!ο. το!!σοο οοτο οοιοοτοτ!σ

οσε!ω, !ιιτοο!ιιισε,οσε οι!ροο!!!εεο, σΙ!τ!ι !!σοοτ!!ι, οοιιο

Ισοι·σιι! σε ο., !!!ιτοε τοπιο. !!ο ρτορτ!σ οστο!οο.

τοοάοο ο!οε!!οοι ει! εοσ! ειιά!!!!! οο!!σ οσε! !!ο!!ο εοππο. 8ο ά! οΙισ

νσά. εσρτ. Ι.ιιεειιιιτ. ·τοιιιο, με. 171, ο Βιιιι.. ι: Ποστ. σο!. 8ι:οσι.σ

Μ!. Οοο!. Ν." Ι.Χ. ροο!. 918.

(8) ΙΙ οστά!οοΙο 0!!σΙισσοσ Ρ!σεοΙι! οσιιονοεο, !! οιιοΙο_1`σ ρο! σΙο!!σ

Ρορο σο! 10 !οο!!σ 1876, ρτοεσ ποιοο !!! Αάτ!οοσ ν, ο ιιιστ! άσρο

εο!! οσοι·οο!ιιεσ! ο!στιι! ά! ρσιι!!!!οο1σ.

(θ) Δι.οοισειιιιι. Με! ο!ι!οτιιει!σ άειΙΙσσοσ ά! Λι.οε, ο! οσοΙο σο! εοοσΙσ

Μ! Ισ !τοε!”οτ!!ο Ισ εσάο άσ!Ι'οο!!οο Πειει.ι.σε.

(10) Ψσεοσντιάσ ά! !!οι!ο.

(11) Με! 18 ε!σοοο 1263.

(19) Μ! οσεειιο άσοσοισο!σ οστισεο!σ!σ ορροι·!εοσοσ ! ιιοοι! !!ο! νσ

εοσνσ !!ο1'ιιο!σ , ο άοΙ νοεοσνσ σ!σ!1σ.

(18) Ρστ!σ-Εσττο!σ ιιοΙΙ'!εσΙο ά'ΒΙΙισ.

(Μ) ΙΙ 25 ο!σειισ 1263.

οποσ*
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τοαα(ατα, α( αατΙρ(ατα, α( (Ιταια(ατα (α (ΙααΙ(ατΙο αο(ατΙο (Ια

ΑρρΙαιΙο ααΙ( αααΙα ΒοαααΙ ταΙΙ(ααΙταο (Ιαααα(ααΙαΙα αααι

αααΒααΙ(αο ααααα(Ια, Ια(ΙΙα(Ιοαα αατ(α, (ΙααΙ(αο ((α(αα(Ιαα αα

(αΙιτΙα, α( α ατα ((ααααΙοαα αο(ατΙο νΙαατα, α( Ιαα(ατα ρτο

αατα(ατΙο αοαιΙαα ρτο αο αα((αααα (οτιααια ΙΙαΙΙΙα, α( ρο

(αα(α(Ια αΙΙΙΙ α (Ι(ο(α δοαι((α Πααιιαα, απο α( ΒαααΙΝαα

α.αία(α(((α (Ιιίααατ·ιαπ , αοαααααα ρτο (ΙΙα(ο ααταΙ(α (Ιαο(Ιαο

α(Ι ΙΙοαοτααι ΠαΙ, α( Βαα(α ((Ιτα(αΙα ΙΙΙατΙα, α( $ααα(ατατα

Λαααα(ΙΙΙΙ , α( (Ιο(ααΙΙΙααΙ, α( ο(ααΙατα Βααα(οτατα, α( Βαα

α(αταια ()αΙ , ρτο ααΙα(α ααΙταα ααα α( ()ο(αΙα( (Ι(ααΙΙΙ (ααα

ταα(αατΙα ρα(τ(α ααΙ, α( οταα(ατα ραταα(ααΙ ααοτααι (Ια(ΙΙ(,

α( αααααααΙ( Ιτα(τΙ(›αα (αταταΙα, α( ΙοΙΙαααΙ ρι·αααι·α(ατΙΙΙαα (τα

(τΙα Ρα(Ι·Ι ((ατα(αΙ(ααΙ ((τ(οτΙα ρι·ονΙτιαΙα(Ια 5ατΙαααΙα ρτονΙΙΙαΙα,

α( Ια αατ(α (ΙΙα(α ατοαατα τααα(α, α( αα(·Ιρ(α, α( (Ιτταα(α α

()οαα(ο ΒαααΙναααΙα αο(ατΙο ααα αααΙα (ΙοιαΙα( ταΙΙΙααΙττΙο

((αααα(ααΙαιο αακααααΙταο ααααα(Ιο, Ια(ΙΙα(Ιοαα ααΙα(α, (ΙΙα

(ΙααΙταο ααα(α (ααα, α( α ααα ααρι·αααι·Ιρ(ο ΠααααΙοιΙα αο

(ατΙο (ααα α( Ιαα(α ρτοαατα(οτΙα αοαιΙαα, α( νΙαα ΙΙατααΙΙ

(ατα(α, α( (τα(τατα (ραΙαα ρτονΙααΙα, α( ρτο αα(Ιαια ρτο

νΙααΙα αΒαα(ΙΙΙαα, α( τααΙρΙαα(Ι(Ιιια ρτοαατα(οτΙα ααταΙαα ρτο

ααρτααατ(ρ(α ρτΙοτα, α( (ο(α ρτονΙααΙα, α( ααΙναταΙ(α(α (τα

(τααι ατααΙααι (α(Ιαα ατονΙααΙα, αααΙααΙαια $ααα(Ι ()αΙααΙ(›ααΙ

ααα( αιααΙΙΙαα α( αΙαα(αΙΙα τα(Ιαα ρατ(Ιααα(ΙΙΙαα α(Ι Ιρααια

αααΙααΙαια ρααΙ(ααι Ια αοα(Ια(((αα (Ια ΙΙαιΙατα(Ιαα (αα(α αα

(() Ι.'ΙΙαοΙΙαα, (Ιααα(οτα ααΙΙα ρταααα(α αατ(α, α (ο α(αααα Ζαο((πα.(

Ο((α([α(( (ο (ΙΙ (1ααΙ(ο) Οαπια.α, ααα ααΙ ααα Ι`τα(αΙΙο (3(1ατατ(Ιο ρτααα αατ(α

α(Ι'αααα(ΙΙο ‹Ια( ααα(αΙΙο (ΙΙ 8αα('(εΙα,α ααετιὸ (α ααρ((οΙααΙατΙα (Ια( 96 Ιαα(Ιο

1957, αυτ( ααΙ (ΙααΙΙα (οτ(αιια (α τααα (ΙαΙ (3ααανααΙ α( ΡΙαααΙ, (ναό.

αορι·. αατ(. Ν” κανα "); Ια α(αααο αοα(α ΙΙαο(Ιαο , ααα (α ροΙ ααα(

(αταοαο ρατ Ια ααα ρο(ααια, α ρατ Ια ααα αναα(ατα , α τοστ( αα(Ια (οττα

(1αΙ(α [απο ααα(α(α (ΙΙνΙαατααα(α (Ια (αατ(α. Α ΙαΙ, α α( (Ια((ο ααα (τα

(αΙΙο ((ατατ(Ιο, (Ιορο (α ιτ((ααταναΙα (αατ(α (ΙΙ ()(ΙΙααα ταατα(Ιααα (ΙΙ

Μαααα α ΒΙα(ΙΙαα (ΙΙ £α8ΙΙατΙ, ατα ρατνααα(α (α (ατια αατ(α (ΙαΙ ταεαο

(Ια8ΙΙατΙ(ααο; ρατ Ια ααα αα(Ια πιαα(ανα(α ααρΙ(οΙαιΙοαα ααΙΙΙΙ(Ιαα(

(”τα(αΙΙΙ α'Ια(Ι(οΙααο (α(Ιίααα ((·(·((αα Ρα(·(ία παπί Κα((α(((απ(. ΝαΙΙα αα(Ι

(ΙΙνΙαΙοαα (ΙΙ (Ιααα(α (ααπα (αατ(α ατααο αρα((α(α ρατ(ΙααΙατιααα(α α(

ααα(α Παα(Ιαο ντ(.ι.α-Εαατ.ααμ, Βοααακαναα, α(Ι αΙ(τα (απο νΙαΙαα.

Ρα (οταα (Ια νι(.τ.α-Εααι.εατα , α(Ι'αεΙΙ αρα(ΙΙ Ια ρτοαατα, (ΙΙ ααἱ ρατ

Ιαα( ααΙ ρταααα(α α((ο, α ΒααΙατΙ Βαααατα (ΙΙ ΙΙααααΙααα. Ιταρατααα(ια

Ια (Ια((α αΙ((α ατα (οτ(Ι(Ιαα(α, α(Ι α(ΙΙ(α(α (Ια ΡΙαααΙ; α(Ι Ι (ΙΙ (αἱ ααΙ(

_ (Ιαα((“α α 1.ο((α ΙΙΙαα(ιαι·οαο αα(Ια ταα(ΙααΙταα (ο α(αα(Ιατ(Ια (ΙαΙ(α τΙΙΙαΙ

ΙΙοαα αοα(το ΙΙ Ωαταααα (ΙΙ ΡΙαα, αρρααα α(ΙΙτααο ('αττΙΙΙΙΙα α αραναα

(ααα (αατ(α (Ια( ρα(Ιτα Ιατα; α ααΙΙα α(αααα αΙ((α ΙΙ· ρτα(Ια((α (ΙΙ (αἱ

(Ι8(Ια αοτι(α (ΙααΙΙο (ααα α((ααααΙΙαι·α α α((αατ(ατα ναααΙ (”Ια((α((α

νΙαατΙο α αοταρΙΙ(·α (Ια( (ατοαα ΠαεαΙατΙ αταΙναα(·αν(Ι (ΙΙ ΡΙαα. (ναό.

'('(›(.α ΒΙ.·((απ. α(ααο·. (ΜΙ 8α(·(ΙΙ (Η. να( Η. μια. 295, ααΙ. (Ι) ).

α(ταια Ια (αατ(α ΙραΙαα ααα(τΙ, (ααα ααα(ααΙα 8. (Ιο(ααΙΙΙααΙ,

αΙνα Ιαα ρα(τοαα(αα (ααΙ ΙΙαοΙΙαα αοαΙΙ(Ι ααραα(α( α( ατα

ρ(Ιοαα, (ματια (Ιο(αΙααα (Ιαα((αα αΙΙτα ρα(ατ ααρτααατΙρ(Ι

αα(αΙ(Ια ΙΙαο((αΙ (ααΙ( α ((αααο Βααα(ΙΙα(ο αααι( ΑΙΙα((ΙΙα

ταοααα(ατΙΙ 8. Ρα(τΙ (Ια Μοα(α να·Ιαα, α( Ια αατ(α (ΙΙα(α

ααιρ(Ιαα(α τοαα(α α Τα(ΙΙο αο(ατΙο αοα(Ιαα(ατ, α( α αν:

ααρτααατΙρ(ο ((ΒαΙααΙααα αα(ατΙο (ααα α( Ιαα(α, α(Ι ΙΙα((αα

αααι, (αααα(Ιααι, α( ΙΙΙ( ()αρΙ(αΙααι (ΙΙα(Ι Οτ(ΙΙα(α αοαα(Ι

(ααα(Ιατα, α( ατ(ΙΙααα(Ιατα, α( α(Ι οτααΙα, α( αΙααςαΙα (ααΙαα

(Ιατα, ααα αΙα(Ιααι ΙΙαταιαΙ(Ια νΙ(Ια(ΙΙ(ατ α(Ιρα(ΙΙτα, ααΙνο Ιατα

ρα(τααα(αα Ια (ααα ααα(ααΙα (ααΙ ((αΙαατΙα ρτο ααρτααατἰρ(ο

ΠαοΙΙαα, α( αΙαα (Ιατα(ΙΙ(›αα, Ια ρατρα(ααια, α( αα(νο ααα(

(ΙΙα(αα Ιοααα ααα αἱ( ααΙαΙαα(αα, αα(Ιαα ααρροαΙ(αα αΙΙααΙ

αααΙααΙα ΙραΙαα Οτ(ΙΙαΙα ΙΙαι·αταΙ(αταΙα ρτα(ΙΙα(ατατα, αα(Ι Ια(

ταα(ΙΙα(α αΙεραα(α( α(Ι Ιραατα Οτ(ΙΙαααΙ, α( (ΙΙαραααα(Ιοαααι

ΡτΙοτΙα ρτΙααΙρα(Ια, α( ((αρΙ(αΙΙ, ((αο(Ι ατΙ( Ια (ΙΙα(ο (ααα

ααααα(Ιατα τΙ(ατα, α( ταααΙα(α ρτα(ΙΙα(Ι θτ(ΙΙαΙα. ((α(α ρτο

αατα(οτΙο αοαΙΙαα ατο ααρτααατΙρ(ο ααταΙ(α ΙΙααΙΙαο, ρτο

ταταα(ΙΙο ααΙιαατααι (ΙΙα(Ι (ΙΒοΙΙαΙ, α( αΙαα ρα(τΙα, α( οια

α(ααΙ αΙΙοτααι ραταα(ατα ααοταια (ΙαιΙΙ(, α( αααααααΙ( αα

ρτααατΙρ(Ια (ι·α(τΙ(›αα ατα ααρτααατΙρ(ο (Π·Ιοτ·α, (ΙαταταΙ(Ια, α(

ατ(ΙΙαα τααΙρΙαιΙ(Ι(›αα (ο(ααΙ Ιαα α( αοαΙαα (ΙααΙιαατιαα ααο(Ι

(ΙΙα(αα ΠααΙΙααα (Ιοτααα (ΙαΙΙα( α( (ΙΙο(α ααιρ(Ιοαα, ααατα

(ΙΙα(αα (ΙοαΙΙααα ((ιιαΙ(αα (ααΙ( α ααρταααι·Ιρ(ο αΙτα(α (Ια Ι(Ιαα(α

('ΙτΙ(Ια, ααα(αααα (ΙΙα(Ι ΙΙαταταΙ(α, α( αατα(α αααααααοταα αι(

Ια(Ια αφτα, α( ακρατΙαα(ατ ααα(τα ο(ααααι ραταοαατα, α(

(ααατα ; α( ρατ α(ΙραΙα(Ιααατα αο(ααηα(ατα ααρτααατΙρ(αα Βεα

αατΙαα ρτααατα(οτ ααρτααατΙρ(Ι Παο(Ια( (ΙοταΙ(Ια ρτααατα(οτΙο

αο(αΙαα ρτο ασ αοτινααΙ(, α( ρτοαΙΙαΙ( αιιρτααατΙρ(Ια (αατ(

(ααα ρτο α(ιρτααατΙρ(α ρτΙαι·α, (τα(τΙΙΙαα, α( οτ(ΙΙαα τααΙρἱαα

(ΙΙΙαα, α( (ΙΙα(ααι αα( ρτοαατα(οτΙα ααταΙαα ατα ααρτααατΙρ(ο

((αοΙΙαα ((απΙΙ(α, α( Ιραα(α Παο(Ιαατα αεαα αΙα(Ιατα Ιτα((·ΙΙΙαα

ρτο ααρΙ·ααατΙρ(α ρτΙατα (τα(τΙΙΙαα, α( οτ(ΙΙαα τ·αα(ρΙαα(Ι(αια,

α( (ααΙ ρτΙοτΙ, ααα(ατααΙ, (Ια(αααατατα, α( (ΙΙα((τΙΒα(ατατα

(Ια ρτα(ΙΙα(Ια οτααΙ((αα, α( αααΙΙ(›α( αατατα αατ(α α( οαΙαΙ

ααατα, α( ΙΙοιαΙΙΙα, α( α(Ι οιααΙ Ιτα((τΙα,(αα(Ι ραταααα, α( (ααα

(Ια (Ια(α, α( (αα(α (ΙΙα(Ι ΠααΙΙαΙ ()αταΙ(Ια (αα(ατα, α( ααα

Ιτα((τΙαατα, να( ιαοΙαα(ατα, αα((αα ραπ· ρΙααΙ(ααΙ, να( αΙΙα

ιαα(Ια (α(Ιαατα ματ αα, να( ματ αΙΙααι α(Ι((αα (αα(Ια , κα(

Ιατα α(Ι ραιιααι ΙΙ(α·ατααΙ ααα(ατα (Ιαααι·Ιατατα ρΙαα(Ιοταιιι

Ρατ α(ΙραΙα(ΙοιιααΙ ρταιαΙααα(α α (ΙΙα(ο ρτοαιιτα(οτα ρτοαα

τα(ατΙο αοταΙαα ρτο ααρτααατΙρ(ο (]αταΙ(α (ΙαοΙΙαο ααρτα

αατΙρ(Ια (τα(τΙ(Ιαα ρτο ααρι·ααατΙρ(ο ρτΙοι·α α( (τα(τΙΙΙαα α(

οτ(ΙΙαα τααΙρΙαα(ΙΙΙαα, α( ααρι·α, α( οταααα α((ρααααα Ια(ΙΙαααΙ

αατ(α, α( α(Ινααα(ατατα, α( ο(αιιαα αΙΙαα, ααα (ααα ΙΙαταα(

αΙ(Ιαια, α( αΙα(Ιααι ρτο ααρι·ααατ(ρ(ο ρτΙοτα , (τα(τΙΙΙαα, α(

οτ(ΙΙαα Ι·ααΙρΙαα(Ι(Ιαα αοαιροαατα, α( (Ιατα αοανααΙ(, α( ρτο

αΙΙαΙ(, ο(ΙΙΙααα((ο αα ρτοααι·α(ατΙο αοταΙαα ρτο ααρτααατΙρ(α

(ΙαοΙΙαο , α( Ιραααι (ΙαοΙΙαααΙ , α( (ααα (1ατα(Ιαα, α( (καει.

αΙαα ταα(ρΙαα(ΙΙΙαα ασ ιαα(Ιο, α( (ΙΙα(ααι αα( ααρτα, α( αΙαα

αααααααοταα, ταααα(Ιαα(Ιο αααι( ΙατΙ, α( αια(ΙΙΙα, α( απα

μ(ΙοαΙ , α( αοαα(Ι(α(ΙοαΙ , α( (Ια(αααΙοαΙ α( ααπα( αΙΙα (ααα

ααΙΙΙ(Ιο, αα(Ια αα α ρτα(ΙΙα(Ια, να( αΙΙο ρτα(ΙΙα(οι·ατα (αατΙ,

να( ΙανατΙ ροααα(, α( αοαιΙαα(Ιια α ρααα; α( αΙα ρταααρΙ(,

α( ρα(αα(α(ατα αΙα ρτο ααρ(·ααατ·Ιρ(α ρτΙοτα, α( (τα(τΙΙΙαα, α(

οτ(ΙΙαα τααΙρΙαα(Ι(Ιαα, α( (ααΙ ρτΙοτΙ ΙΙαα( α((ααα(Ι (Ια(ΙΙ( Ια

ατα(ΙΙ Ια ρααααααΙαιΙααι ααρ(·ααατΙρ(α ααα(ααΙα, α( ααρτααατΙ

ρ(οτατα οααι(ατα, ααα(αΙΙιτα αατα(α ααταΙαα ρταρτΙο ασ αιο(Ια,

α( (ΙΙα(ατα αα( ραααΙ(Ιααα(, α( αα ρτααατα(οτΙα αοαιΙαα ρτο

αι(ρταα(·ι·Ιρ((› (ΙοιαΙ(α ((αοΙΙαα, α( αοτατα ΙΙ(›(αΙιΙα αοαα(Ι(αΙ(



ΗΕ!. 385ΒΙ:)(ΙΟΕθ ΧΙΙΙ.

ροεοΙάοτο ρτοορι·Ιο. Ιρορροι· ορρι·οεοτΙρΙρε ΙὶρΙροι·Ιρο ρω

ρρωΙοτ ερρτοεοτΙρΙΙ ΠοΜρο ρΒορρΙ ρτοορι·οΕοι·Ιο ροΜρο

ρω ορ Μ! ορρτροοτΙρωρι ροροιρ ροι· εΙΙριιΙειΙΙ0ροΙρ ρω

Μεεριρ οορνορρ, οΙ ρι·οιρρΙΙ ΙΙΙοΙΙε ρτοορωΙοτΙρρο ρω

ερρωεοτΙρω ρι·Ιοτο, ΠρΙι·Ιρρο, οτ οπρρο, φρά !ροΙοι, ο!

ορτορρ, !!ο φα! άσρ!ρο !!ρο!έρρε, ο! σ·οοο:·οο οι $ορριιρρα

Πωσ, σε! Τροσαρσρ , ερμαουριρ!ο άο!!οπό, ο! οοροοσ.ροπό , ο!

ορο-ρίρρο ορρυ·ροσπρ!ρ, ο! οίρρο!ίρ ρροι!ΜορσΜ οουπροο!έο!, ο!

«οι Μαρία |Μπορ!! , ο! οορβνριο!>!!, ο! ω!ίροαΜ ένα !ο!ιρρ.

Ωροτο ορρωεοτΙρΙΙ ίι·ο1τοο, οΙ ρωορτρωτοε ειιρτοοοτΙρΙΙ

ρι·Ιορε, οι Π·ορριρ ρι·οορτρΙορο ΜΜρο ρω ορρτροοι·Ιρτο

ρτΙοτο, οι Π·ρΙιρρρε, ο! οτάΙρο εοΙοιρρρΙ ερρρΙρΙἱορο σορ

νοροι·ιιιπ, οι ρτοριΙεοτρρΙ ερρωεοτΙρΙο ΒρἰροτΙο ρι·οορτρ

ΜΙ ερρωεοτΙρΙΙ ΠοιρΙΙΙο ΙΙΒορρΙ ρτοορτοτοτΙο ροΜρο ρω

οο ωοΙρΙορρ, ο! ορριιΙρρΙΙ Ιω, ο! ιροτορ, οΙ εΙρω Ιρ

άΙοτο οορΙοεΙρ, οΙ Ιοοο, οι Ιοοοι·ο, οι ορωι·ο Νο φοά οτρ

Πρ, ο! ορεοτνορΙΙρτ τοΒρΙο. προιιοιιι·ρ άΙορ οτάΜε, οΙ Ιο

οοτο οι ορτρω Πρ! φοά ορρωοοτΙρΙρε Ρροτ ΠοΙτρρι Ρω

νΙροΙρΙΙε ρτοάΙοΙΙε οριρΙρρε ο! οΙρερρο οοροορΙΙοΙ, ο! οει

οιρρρι Πτριρρρ, ο! ωΙΙΠοορΙΙ, ο! Ιρορρ1 ΠρρΙΙΙορι Προρ

ρριρ, οΙ οΙρο ροτοάοο ἰρ ροι·ρο!ρρπρ Ιρ Μο ρρΙτοροΙρε

τοοο8ροοοοΙ, φοά άΙοΙρο Ιοορε νοΙ οΙρε ορφοά άΙορ ΙοοΙ,

νοΙ ρΙὶφρ ροτε ἰροοτρρτ ορορΙ ρορ ερρριΙοΙοΙρι·, νοΙ Μρ

ροροΙρτ, νοΙ ειροιρ Με οΙΞφορ Μάο άρρρρι·, ρρρ, ρΙ άΙ

οΙρρι οοΙ, ΜΙ οοεοἰο, ρω άρορο ρΙΙφο. άο Ιρεἰο, νοΙ ρΙΙοιιρ

ροι·το Ιροοτρρ1 Ιράο Ποτ, ο! φορ Ιρ άΙοΙο Ιοοο οΙορρρ1,

οΙ τροι·ρρρρΙρι· ΜΜΜ εοορράριρ άΙορ ΙοοΙ ΓρορΙρρορι,

ρΙΙοφΙρ ο Ιρτο άΙοΙο άρορορΙο ο: οοοοΙορΙε οράοΙ, οΙ ΠΙ

οΙρε Ιοορε ορτρ οιρρΙρρε ορΙο ροιρρορΙΙΙο, ο! ράΙροορΙΙΙο

ρά ορρι·οοοι·Ιρτρρι Πορριορι Πρρορρριρ, ΜΙ οροε ροι·οάοε,

οΙ ορορ1 Μο οιρρρι άΙορ ΙοοΙ τονοτ1ο.ρΙρι·, ορρροράο εο

ρωορτοΙοτΙο ροΜρο ρω άΙοΙΙε Μοτο, οτ ΙωΙ.τΙρρε, ο!

οι·άΙρο, οτ φορ εροοοεεοτοο, ο! ρορο οοτριρ ροι·οάοε ρω

ορρι·ροοτἱρΙΙο ορΜρρο οἱάοιρ ΙὶρἱροτΙο ρω ερρτρεοτΙρτο

ΠοτρΙΙο ρεορρο τοοΙρΙορΙΙ, ΙροΙ ΠοΜρ ροοΙ ρρεορΙΙ, οΙ

οΙρε ροι·οάΙρρο ι·ορρρροράο οιρρΙ Ιρι·Ι, ρ! ερρω. ΑοΙριρ

ΙροΙο ΚΙρΙρΙοο Ιρ $οΙοι·Ιο Τρι·ι·Ιο άο ΑΙΜ ΒοροΙορριρ ρι·ο-7

εορρρρε Τοάάοο φοράρρ1 ΠωοοΙ, οι ΜΜΜ (Μπάρ άο

ροεοΙορο ΙρτΙο Ρι·ο!οεροι·ο φοράρρι ΒοΙάΙοοΙορΙο άο ρο

ροΙορο Ιοορρρε ρά ροο Ι·ορρΙΙο.

Προ Ι!ερΙοοΙο φορά. ΙΙοι·ι·Ι Πρρο άο Βοοι·ρο άοΜρΙ ρή

άοτΙοΙ ΙΙορτοροι·ρρτ Ιρ›ροι·οΙοι·Ιε ΜΙοτΙρε ρωάἰοΙΙο οιρρἰρρο

ΙρΙοι·ΓρΙ, οι ρρρο Ιράο ορι·Ιορι τοΒονΙ, εοι·ΙρεΙ, οΙφο Πι·προΙΙ.

Πρ!.

Ρορ!!οο!!ι ι!ο!Μι!!ρ!ο ό! ραρο, ο τ!! σορρροπ·ίο "ο Ε!τρίτο ερ 4

2Ι!οριίπο το α!! Ποίο! , ο Η σ·ορτορ&!ίοα Ρί.εοσιο, πο! ρρα!ο

[τροπο ριπ!ίοο!ατοπορ!ο ρορφο·οοί !'προ!ο ‹!ἰ δου·ι!ορρα, ο ί! Ι

ορ.ε!ο!!ο ο!! Προπο, ο ό!. !Ιαρ!ίου·ί. '

 

(ΗΜ [Ι2θρ, εΠΙ. Ιρο.], ΙΙ :μωρο ).

ΙΜ ΠΜ!. Ωω!. Μαιο!! άοΙ 0ρΙ-Βοι·ρο, [πω. 913 ο εφ.

$οροΙΙ $ρρΙΙρο οάερ ρορΙο 8τρΙ.ρι. Ανο ΒΙρι·Ιρ ευρω

ρΙορο Ι)οΜρρε Ιοοριρ.

ΩιιοεΙρ οοΙο Ιο. ρροο ΙροΙρ Μο: άοΜρρρι ΠΙΜτρπρ Μορι

ο __...-..τ Μ.- _ρ·-·ρ· ?ή

ΜρΙ ΙΙοροπρ ΤρρΙορΙ, ο! άοΜρριρ Ροι·οιιΙορι νοοοορΙο Αρι

ροοοΙοΙοτο άοΙΙο οοιρρρο άο Προ.

ΡωΙοορο ΡειοΙο.

Ιρ ΜΜΜ Ι)οΜρΙ. Ροι· Ιο οοιρρράρριορω άοΙ εΙ8. Πο.

ρΠο ρι·ρράο, ο‹Ι ορο ροι· Ιο. Μαρ άΙ Ιρο ΕΙρρω ΜοιρΜρΙ

ΒρρρΙ άοΙΙο Προ τΙο Ιο ορο, ο άο Ιο ροΙοιιτο, ο ΒορρΙο,

ορΙ Ι)Ιο ρ1ρρρορδο, ο άριΙο Ιο ορο ρορο νοΙρρριάο, ο τί

ιρορρο ερ ΒρτροΙρΙ Ιρ ορο. ροροάρρορο. Ιρ άο Ιο ρροεορΙΙο

άοΙρ τοορριορἱ ‹ρ φοοΙο εοι·Ιρο, ορο φοοΙο Ιοορρ1ορΙο

άΙ τΙρονοριοριο άΙ φωτο μισο, Ιρ φοιΙο οοπο Γοτριορι,

ροτ Ιο οοιροιιάοιρορΙο ρΙΙΙοοΙριο, ορο Ιρο 8ροπΙΙ οριρ Βορι.

ΡορορΙο ΙΙοεοορΙο Προ φορά. άοιρ. ΠρΙΒορΙ ρωεεΙ ρο

ροοιιΙο Ιπρροοοἱριοτο ιρρράοΙο άο Ιο ΡοΙοοΙράο άο ΡΜ Ιρ

άο Ιο ΙράΙΙ. ερροοιρΙΙρ, άρ ροπρ. ΠρΙΙροΙιρο άο Ποι·ροεορρο

Ροτοετράο άο Προ, ο άρ ρ 8οοορο, ο άο Ιο οοριρΜ άΙ

Προ, άΙΜιράοράο, ο ίοτρποράο Ιρ Ιοι· μπω. ΙΙράο @ρο

,ροράο Ιο εορτράοΙΙο Αρ1ρροοΙράοι·ο, ο Μιρρράρράο άοΙΙο

ροι·Ιο άΙ ορΙοω, ορο ρνονρρο ΜιράοΙο οειτΙρ άΙ ρειοο, άο Ιο

_ φρΙο οΙρ ρονονρ ΙιρροοοἱοΙρ, ορο ρο.ι·ΙΙ, ορο οΙρ άοιρειράορο,

ο ρι·οροιιο, ο ρΙοοφοΙΙ, ο οοΜιράοΙο Ι'ΑΙρεοΙπρο ο! Ιο

ριο,ρρο, ορΙ Ιρο ριρρΙορρο, ορο ΙΙ Ιροεο άρτο Ιο ορο άρρορ

άειιροριο, ο ορο νοΙρρριεΙο.

'Ι'οι·Μρρε ΡοοΙο.

Ε ίοι·ιροεοΙ ριιοοΙρ ρροο ορο ΙρΙ ροι· ορρΙ Μ. Ιο φρΙο

ρροο οορ1ρτο ρω ίοπρο Ιρ άοΙΙο εοροοοτρΙο ΜΜΜ Ιρ ιρο

κιιρ. άο Ιο ιροεο άο 8οΙοινοΙ ορρΙ Μπι. οΙ ρ. ο. άο εοοοράο

Ιο οοι·οο άοΙΙΙ ΞρττοοΙρΙ, ο! ερρ ορρΙε ΠοΜρΙ ρροι.κν. Ιρ

άἱοΙ. Μ. Ιοτρο Ιάρο Αρ,ρρεΙΙ, εοοοράο Ιο οοι·οο άοΙρ ΡΙοορΙ,

εοοοράο ορο ΙΙ οορρορο οΜο Ιρ ΙράΙΙΙορο αρ οοι!ο ΙρΙρ ρ

ΠρρροΙΙ ΙρΙτοεοτρΙΙ. οΙο.

Ι.ο φρΙο άοΜρρε Πρωτο άΙοεο, ο τΙοοπΙορο Ιο οορΠρο

άο Ιο !οπο Ιοτο, Ιο φρΙο ριοεε.ο οοΜ Ιρ φοερι ρροο, ο Ιο

φρΙο οορο Ιρ Μπι Ι”οπρο, ο! ρωράο, οΙο οοπο, άρΙΙο Ποι·ρο

Ιρ Προ ο (ρνΙΙονοοορρι, ο! Ι. ΙερΙο Ιο φορ οοΜ Ιρ ιροτο,

οΙο οοΙο, !οπο !. ίορ!α ρε 8ΑρριορΑ, ο! Προρρρρο !!ο Προπο,

οι Ι. ΙερΙ8. άΙ Ποι·εροο, ο! Ι. ΙερΙρ άΙ ΡΙοροορ., οι Ι. ΙερΙο ά'ΕΙρο, -

οΙ Ι. ΙερΙο ΠορτοΙο, ο Ι. ΙερΙο άΙ Ποη;ορρ, ο Ι. ΙερΙο ά! (Προ,

ο Ι. ΙερΙρ Π! ΙΙΙορΙ.ο ΠτΙεΙο. Μ.

Ι.ο ΙοοΙΙριορΙοιρορΙο, ο ΙοάοΙοΙο άΙ φοορι ροοο.

Ε! ΙοοριρορΙο ρο άοΜρρε μπορω ροτ ορΙοω, ορο ΙρΙ

Μριάρρρ Ιρορρ ρρορο νοΙρρΙορο, ο! Ιρ ορο ρρορο προ

ιροι·ρι, οι Ιρ ορο ρρορο ερρΙΙράο, ορο φοεΙρ ροοο ο ΙρΙ

ρριοο, ο ορεΙ Ιο. ι·ΙοονοΙΙο, ο ΐοι·τροιιο οΙ ΙρΙοεορο ρ ισορρ

ιρορΙ Πρ. Ιο 5οροοο. ρι·οράο, ο! ορο, ο!. οοροοοΙρΙο ΠορτοΙρτΙο,

οι ΙροοΙο. άΙ Ι). ΕΙΜω ΠορΙΤο ΜοΜρΙ, ο! Γο.οροι·ο άΙ Ιρτρ

ΙΙ εροΙ ΠιΙΙΙ, Ιο φρΙο ρω ριρρΙορορ, ο! Ιρ φοεΙο ρ1ορρο,

οτ Ιρ φοΙΙ. ρΙΙω, ο! ι·ΙΜιρΒιι εορω. ΙΙ ΒοτροΙρΙ Ιει ορο ρο

ροάΙοΙορο. ΒρορΙάοΙΙο Προ άο Ιρ 8οοορρ, ο ορΙ Ι)Ιο !ροοΙο

ρρεοτΙοοι·άρι. Βρρρ ο εορ Προ άο Ισ ΒοοοΙρί ορο, ο ορΙ Ιρο

Πιοορι ριΙεοτΙοοράΙο. ΠΙριιΙιιορΙά Προ 5ρΙά Ιο ΒορρΙο, ορΙ Ι)Ιο

8ροτάΙ. Ε! Ιο οοριρἱριορΙο άΙ φοεΙρ ροοο οοι·ΙΙΙρ, οροτρο

ρΙοΙο ορο, Ιρ φοοΙο ιΜάο, οι Γρ εοτΙΙΙρ Ιρ άΙο άΙ εορροΙο

οΙΙ άΙο κιν. τΙο Ιο προοο ορο εἰ ορριιρρ 8ορινοΙ ειρρΙ Μπι. οι

ο. ο. οοροράο Ιο οοτεο άοΙρ 8ρτοοΙρΙ, ο! ορρ ρρρΙε ΒορρρΙ

θ?
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πιιο1.οιιι Ε οποτε

πιιιιοοιιπο πποοπιοιιιιπο ιιοιιοοοοιιπο οπιπιο, ιππιοιιοπο οοπ

ιιπιο., ιοτιιο ιππε .οποοπο εοοοππο ιο οοτοο ποιιι Ριοοπι;

ιι ποπιι Με ιοειιιποπι Βπιοοειεοιπο Ειοοποιι, Ειοιποιοοοο,

οι Τοπποοιιι, Μοοιποιιο Βοποππι πο θιοιιποι, ιιιοοπιοιιο

Ει·ι·οοποι, ιιιοοιποιιο Βοποιι, οι Βοπιιοοτοι Αοοιποποιποπ

Βοποπιποτ, Ειοοτει ΙΙοτοοιιοιπ, Μοτ Βιποπιο, ιιιι Εοτοιπ,

οι Βοπι Βιοιποπ, Μοοπιοιιο Βοποοιτιοπι !.οτοοτ. Ε ποτ ιο

οι·οιιο οι !)ιο οοποεοοππο, οι οοποππο, οι ιοειιιιιοπιοππο

οποοπο οοοο πιοπιιιο πιοπιιιοιιο Βοπιιιοοιποιιο Βοποιοοιποοο,

ιο οποιο οοιο πω, οι οοοιο ποιπιο οιιιπποπο ιο ιοΒοοτιι.

!ιοιιιοτιιιο Βοοτοιοιππι ποιοτιπο οπο! πποιιοπο Ριεοποτπιπ,

οι οππιποιπ, ποππο ιπ 'ι'ππιοιιι πτοοοπο ιτοποιοιπιπ ιιπιπο

ποοο οοτιπειι, οιιιειοπιο ιπιοτπτοιο πτοοο νιτο Βοποιπιιιο

πο (ιοοοιπο πο ιιποπο οιοοιοο ιπ ιοιιπο.

πιο.

!! Ροιι!οποο διοιιιοιιιο Π! οπο:: α! πν·ίποι)ιο ιποπο, ιιι/οποε

πί δα.ε!ιο!ία, [αοοπποο!ί οοιιο.π·οτο, οοιιιο ο! πιτο.τοο!ο .εα

ι·οο!ιο πια!ί!ο !α οποπιοπο σο' οί ιιιοπί!αυα π' ίιιυοποι·ο !ο

δαι·ποοιια, .νία πιο· ο ιποπο :ποοο ο!ιο .ο ι·ίοοίο‹!οπαιιο

πο· ιο ιιιοποοίοια, .οία ποππο .οποοπο ι·ο.οιιίοιο παί Ρί.ναπί

ποππο! πο!!`ίοο!α,· ο !ο οοιι.ιτίο!ία ποιοίὸ απ οιι!ιοιιποιιοι·ιιο

ί! ροποίοιο , ρι·οποποιίποο!ί ίαοοοο πο οο.οιιίοπο ο οοιιΣαο

πίσω ιπαιτίιιιοπίο, πο! οποίο πίοο απο· οοι·ί!ιο α Ποίο

το πί δίοί!ία, οποίο οί αποροι·ί οπιοαοοιιιοπίο ποστ @το

ι·ιπ.9οιι·ο.

(ιππι, ο οοπποιο ).

πο! Μοτιοπο, ο Ι1πτοππ. Τοσο. Νου. .οοποππι Τοιιι Π. οο!.438.

Πιιοοιο ιιιιο ποοι!ι νιι·ο Η. ιιιιο οιοτοο πιοιποτιοο

Ε”. οποπποπι τοπιο ποοιοι!οο (Ο

Απ ιποο ο!οτιιοιοπι οτιπιπιο οιιοπποπιοε, οι ιιιιπο πονο

ιιοπιε ιοτνοι·οπι οποπι οι! Βοιποποιπ ιιοιιοο Εοο!οοιοιπ, ιπι

πτοπιοιιοποπι ιιοποτιο, οπιιιπο ποοεπιππο οιππιιο πτοοπτο

ιππο. Ε! οποπιοιπ οπ τοπιιπιπ 8οτπιπιοο ιποε οοπιοε. πιτο

πω, επποτ οπο οπιπ Ν. ιπιιιιο !οπποποι ιοπποπι εοιιπ οο!

ιοιιοποιπ ιιιιοπιιππο; εοιτο ιο νοιππιπο, οποπ ποο! ιοποπ

εππι ιπειπο, ιποποοιο. π!οπιπε οοππιιιοπο ποοοιιι, πιπ!ιο

ποι πιιιιπο ιππιοοιππο οι ποπ οοπτοπι, οποπ ιππιιιε επιπ

(ι) ιπι ιπιιιο!ι, ο ιο τποτιοο ποι!ο πτοιιοπιο οππιποιπ ιππιοοιπο :ιο

οποπιοπο οιιιοτοιποπιο, οοο ιο ιποποοιπιο ο πιτοιιο οιι'Ιπι'οπιο Βοπ

Ειιτιοο !ιοιιο οι 8. Ροτπιποππο το πι Ωοιιιιοιιο. 0ποοιο πτιποιπο νοπ

ιπτιοιο, ποπο ονοτ ιπιιιιοιο πο!!ο οποττο ποι το οι Τππιει οοπιιο ιι

οποοπο οι Μοτοοοο, οππο πο! πιο ο Νοποιι ποτ οοι·οοι· πωπω πτοοιιο

ιι οπο οποιπο ποτιτιοπο (!οι·ιο Ι οι Αποιο το οι εοιιπ. Αιποιιιοειο

οποοι· οο!ι πι τοοποτο, οι ιτοιπ'οτι πο!!ο οιοοεο οππο 1967 ο νιιοτοο,

πονο οι ιτονονο Ροπο Βιοιιιοπιο Π, ο πτοοπτοιοοι ιι ιονοτο οι οιοππι

Ποι·πιποιι, ποιποππο οι Ροπιοιιοο ιο ιπνοοιιιπτο ποιοι $οι·ποππο. Η

Ροπο ποπ νοιοο οοποοποππιιοιο, ποτ ποπ πιοπιοοοτο ο Ωοτιο π'Αποιο,

οοο ιο ιιτοιιιονο ππτο ποτ πο; ο ποπ νοιοπ ποιοι ποιπιιιοπο ο οποπι'

ιιιιιπιο, πο! οποιο οοιπιποιονο πιο οι! οποιποτοτο ιο ποιοπιο. @πιοπι

οι οππιο!ιο οιι'οεποπιοπιο οι πιοεποποι·ο ι'ιπ!”οπιο ο. Επτιοο πο! οπο

πτοοοιιο, πο' ιποιινι , οοο οι ιοοποπο ιπ οποειο ιοιιοτο. ο ποιο οοπιο

ιι πτιιιοιπο Βπι·ιοο, οοεποιιοιιπο οοο οπο οποιπο οποοπο οπιιο εποπτε

ιοιποπιο ποτ οιιοποτο ιι Ροπιοιιοο πο! οοποοποτοιι ιο οιιιοειιο ιπνοειι

ιπιοι, οοεπιεεο ποι ιο ποτιο οιιιοοιιιπο πο! !'οιποεο, οι! ιπιοιιοο Επι·

ιοπιπο ιιπποτιιιοι·ο ποι οοποππι; οοιιιο οοιποοιιοεοο νοιοτοεοιποπιο

ιιοιιο οοιιοπιιο πι Τοοιιοοοιιο; ο οοιπο, τοπιο πτιπιοπιοτο πο 8ιπι

ιιπιπο οι Αοπιιοπο, ι”οοεο οοπποπποιο πο Ποιοι π'Αποιο ο οοτοοτο

ποτποιπο, ο ποπο νοπιι ο πιιι οιιιιι τοοιιιπιιο ο ιιιιοιιο πο @πιο ιι

το πι 5ιοιιιο. ! Τι·οποποτι πο! ιοτιιπιι οοιοοι·οι·οπο ιο οι·πνπτο, ο ιιι

ιιοπο ιππιποιοι, πτοοοοτιιιπ οπιπ Ριοοποο ιιοοοτοε οπνοτ

οοι·ιοε, οπι ποοι!ι ο νιοιπο οι ιποτοπιοπιοιπ ιπιποπιτο νο

ιοτοιιι, οι ιππτοοεπιπ οοπιιππο ιποιοοιοτοπι. ιιππο οοι·ιοοιπιο

ιπ ι)!ιτιοιο ιιιιο ποππο (Σ. ι!!ποιτι τοπι οοτιποιιππε; οππιποιπ

ιποιοπιιπο οιιιιοτιοπιοο, π! οπ πιοιτιιποπιπιπ ιπιοι ιο οι ιι

ιιοιπ νιτι ποοιιιο !ιιιοοιιποι οοπιτοιιοπππιπ πο! οποτοιπ οι

ιιοοοοιπ: οποπ οι οοπιιοοτιι οοπεπιπιποτι, ποπ ιιιιι εο!ι,

ποπ οοτιοειιιιιε ιπ (!ιιτιειο πιο ποειτιο ιιπποτοιοτι (ιοποιοπ

ιιποποιιιοπο ι!!πειτι οι οιπο που οεεο ποιοτιι !'τποιποεπιπ,

ιιοοιο οιιοπι οι ιοιι ποππιο Βιιτιειιοπο. Ποιππι νιιοιιιι ποπιε

ιοπποτιι οππο ιι. '

ονιι.

Ι! Ροπίο)ιοο δ!οιιιοιι!ο Π! “Με α θίαοοιπο Ι πι: οι Αιο

ποίια, οπο !α .ιιο.σ.ια ποιπαππα [ο !πί /ο!!αο!ί πο!!α ίπ

πο.πί!ιπο πο!!α δοι·ποοιια παο!! .ποιο [απο Ζποοοποπίοιιιοιιιο

πα δ'αι·ίο Ι π: ο δίοί!ίιι, ο π. Ειιι·ίοο ιιι/οππι πί δα

.ν!ίο!ίο,· πιο οοπιο !”αοοα ποοια!ιι ο οποο!ί π!!ίιιιί, οπο!

ποιο .ιιι-ιποπο ποπ πουοι·ία ο! ρι·οοοπίο οοιιοοποιο ο !πί ;

οπο ίιιο!!ιο πο! !οποιίο οποιο πο !'πιια ποιπαππα ο !α!!ι·α

!ο δοπίο Αποο!ο!ίοα οποπ ποππ!ο ί! οιππιοιτο Τπιιι·ί!οπο,

πατίο ο ιπο πιο· !ο οποίο οο!ί οποοπο πωπω πω· !”οο

οποιο α!! πιο α οποίοι ποί ποιοιι!ί, ο!ιο οί [οεεο ποσοτ

πα!ο απο ; ο οπο ,οποίο οποπ πο!ί!ιοι·α!ο πί !οποιο ίπ

.ιο.τρο.ιο ποππο ίπιποι·ιαπιο ποοο.:ίο απο α ιποπο Ρίο

ορροι·ιππο; αοοοτιοαπο!ο που· α!!ιο, π! πο! οποιοι: οο!ί

ποπ οοποοποί·οο!ιο ! ίοο!ο ο οοι·ιιιιο ποο!! ο!!τί ππο , οπο

ο!ίο!'αυοαπο πίπιαιιπα!α. -

( ιππι, 23 ιπο!ιο).

πο! Μοι·ιοπο, ο Βπτοππ, ΤΙιο.ι·. Νυν., Διιοοποι., Τοιπ. Η. οο!. 509-!0.

()οτιοειιπο ιπ Πιιτιοιο ιιιιο Ιοοοοο Βοοι Ατοοοπππι ιιιπειτι.

οπο!! πιπιιο ιπο ιπιοι! οοτοπιιοε πι!οοιπιπ ιιιιπιπ !ιιοιο

τιοοπεοπι οτοιιιπιοοοππιπ οι)!ιοοπεοπι οοποιιοπππι ποειτπιιι.

ιππι οπιιπ οππι πποοπε ιτοοιοιπο πτοοοοεοτοι οπποτ τοποσ

5οτπιιιιοο οοτιοοιπιο ιπ Πιιτιειο ιιιιο ποππο Π. θ) τοπο Βι

οιιιοο ιι!πειτι, οι πιιοοιο ιιιιο ποοιιι νιτο Π. (8) ιτοιτο

οοτιοειιιιι ιπ Πιιτιοιο ιιιιι ποειιι τοπιο Ποειο!ιοο ιιιποιτιο. !!ο!.

οπο ιοτπιιοο ιπ ποοοιιο. οποπιοπι ιπιοι· ιποτοε ιιιοπι ποτιοπι

οπιιοιιππο, ιππιοοιππι νιποιιοοι Τπττιιοπππι, ποτ οποπι ποιο

πτιοιοιιιο ποιι'ιπι'οπιο ο. Επτιοο. οι ιιοποο ιπ!'οιιι οποοιι νοι·ει οι

Ροο!οιιο πι Μοτειιιιιο, Έτονοιοτο πο! οοοοιο ΧΙΙΙ.

- Βοπ που οοοοτ πιοττιπο ιοιο Εοποπιιο

Ε ιιπιπο ιπιπιι, ο οονο οο οπο πιοπιιο

1.ο οοποππι ιι·οποο πο ιο ιιο!ιο οοιπποπιιιι;

Ι.ο π!π οτπιι πο Βπτοιιιτο οπ Α!ιοπιππιιο

Α ιτοπ τοπιο

0ποιιο'ιιιι οπο! οοπιπ ιογιιοοι ιο πισιι Η Ειιι·ιο . .

Π! τοιο Νιιιπιοο οπο πιο! ποπ! πο οοππο!ιο,

επι που οπιιο

ποπ ποιποπποτ πιο! οοο τοτο Επ Επτιο.

(!ιογποποτπ, Ττοποοποπίο), Τοιπ. Ν. ποο. 79.

Νοιιοιιιο οπι ποτ ιποιποπιο, οοο οι ιποπο οι οποοιο οπιειοιο , ιπ

οπι ιι Μοι·ιοπο ο Ι)πτοππ ιοοεοτο οπιπ Ν. τοπία· Ιαπποποι, ιι Ροτο

κοπο απο ποοι!ι πιίΙί!ο Ιοαππο ; πονο ι πιοπι ποιοπο ιο ποιο ιπι

ιιιοιο Ο., ιππιοοιινο οι @πιο το οι 8ιοιιιο , ιι οοοοππο εοτινο ιο πο

τοιο ιπιοτο Οατα!ο; ο πονο οποιο πιοοπο ιοι οποίο.: ιιιποιοιπ, ι'οιιτο

πιοο εοιππιιοοπιοπιο ποοί!ίο πιο Μ. (νοπ. Μπι, Πο πεοπο 8ατποι.ο ,

πιο. Π!. ποιο. 950).

(9) Ο. ι. ο. Εαιο!ο.

(3) ιι. ι. ο. !!οιιι·ίοο.
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ρσιοτουιυο ιιιο,ιοεουιιι οι σσι σουνοιιιιοι ιισΙιιοουιιι θ). Ποσο

ιυειιιι ιιιοΒιιιιυιΙΙυουι· υου Ιοιοοι, συσιι σοσ ΙιΙιι ιιιυ‹ι σου

σουοτο ρσειοοιιιυε, πιοο ου ρι·ειοοουο οι οιιιιιιιιυο ιιΙιοτυιι·ι

ιΙο ρι·οοάιοιιο; οοο ιοιιοΙιιιιιυο ιιι ευεροιιοσ υοεσιιυυι, τΙουοο

οΙιυ‹Ι νιιΙοοιιιυε; ιιιοΙουΙοο πιο Ιουιρυο ροι·οοι·ο υυσ‹Ι ιιιιιι

εΙυιιυιιι οοιιΙιΙΙιυιυο, ·συοιιι ιυιοι ροι·εσιιοε ιισιιιΙοε (μονο

εσουιιο.Ιυιιιουοοιιοιο. ΙΙ(οτιιιιι ιΙο οιυειΙοιιιοι·οΙιιόιοοσυι ουουι

ιιιιοιοιιιιο8Ιι,οουιιο· ιιυΙΙει ·ιιιιι ουροι·οοι ουυοι·ιιιισυιο , ουιιι

ιΙο ιιιηιιισιιιιυιο οιυοιΙουι οι -ιυοιουιιιι υιιιιιοιυοο οσιισυοιι

ρσιιυο νειΙοοιιιυε-, υυιιιιι εουιροι· οσιιιιυυειι , ευι ‹ΙοοιτΙοι·ιι

οιιιιυυι υιοΙιστοιιι οηιοσιοιιο (θ).

Βιιιυυι. νιιοιωι ιι. ουΙουιΙοε ου;;υοιι οιιιισ ιιι.

ε.. . ' ΠΙΙΙΙΙ.

Η ΙΙσπιοβοο·()Ιοσιοοπιο Ιν·οσιπιπο!Ιο ο σιαο.ειι·σ ΕΜ, απισ

ιιίοσπίί·Βουιισοίο, ο πιο σορροι!υπσ, Πιιοω·ίοσ οι σι·ά·ί

που .οι Ρώσοι , ολο Νοιιίασιισσ “ΙΜΟ ι!α!!ο δστεΙουσια

Η παπι: ΠρσΙίπσ, Η οποιο σο” οσοι /σωσι·ί οι! σάοτοπιί

ασεπ ίησαιισ Η σίισάισιπέσ ιἰί Τστι·οο, οσιπιποιιοιτάσσι Μάιο

σοσοσιείσπί οσιιιιισ Ιοροτοσσιο ι·ι-ιιιοσιο Μαι αΙΙα οιιω

(ΙΜ, σοοσπάσ σΙί σουίσί ροι·οοπο2ίσο ‹Ια υποο.πι·σ θ.

είί θοΙΙσιιο, οοο Ρωσ οσοι: πιιιιιιίαισ ιιο!!”ιεσΙο οι σπα

πιο ε!! .σου σίοεπίσ ; ο οΙέ ·ίιισίοποπο οι πα·άο.σόπι€, «ο

οοσειιισ εΙα!ΓΙιι|οσιατο ο σπσιοσιοτο, σ ιίέι·ο!!ασποιιιο, σ ύπ

ιΜο!ιαπιοιι2ο, ί! Φορο 5'απίσ, ο οροοι`αΙοιιοιιιο με ιισιιιιιιί

οι δασοσιό.

(ΜΗ, Η ο8σο.ισ).

Μ! Μοι·ι.οιιο , ο Ι1υτοιιιεΙ , ΤΙΜ. Νου. Αποοάσι., Τσου. Π, οοΙ. 516-1'7.

ΙΙιΙοοισ ιιιιο.1ιοΒοιιο ΠοΙιοο ΡοΙοιι ΟοροΙΙοιισ ιισοιι·σ

οουσιιιοσ ΒοΙνοοοιιει.

@Με οι ιισειι·σ εροσιοΙι υιοιιιΙοισ ιιιιιιιιιιισιιοο Ριοοιιιο

ιοοοι·ιε σο ΒιιιιΙιιιιοο ιιιιιιιυο που ιιιιτειιιεΙιο, ουιιι οοιιιιιιιοεσ

ιιιιι Μεσοι. υοεσιιο ρι·σοουυουε ιυσιουι ιι·οΙιοι·οο ορυιι οσο,

ο ΙΠΒυΠΟΠ οι·οιιιιιιυο ουσικΙιεοο ιυοιιισιιο; οοι! ιιιιιι ευοο

ουΙυιιε ιιιιιιιοιιισιοο, ιυ οι·ουιυ ρι·ονυιιι, ρισυι ‹Ιιοιιυι·, ευιιι

οσιιιιιιιεοι. Νοιιι οσιυοο ΙΙυεοΙιιιυο (8) οστυιιι οσο σου ισι

ιιιιιιυο ιιι ιιιοιιυ Μισο ιυιΙιοοιυιιι Τυι·ι·ιτειιιυιιι οου ι·οοιιυυι

ιιινοοιι οιιιιι 'Ι'υοοισ ΒυιΤσ οι οΙΙιε (οποιο, ΕσοΙοοιειο Βο

(η ΙΙ σιυσιοι·ι·σ οι Τσι·ι·οο απο ειιιισ ιυνυοσ σου οσυιο Ι18σιιιισ

ιιοΙΙο 0ιιοι·ειι·οοεοο, ο πιο πιπι Ριιιιιυι , ουσι οιΙοι·ουιι , ο ιιιυισι·ι. νου.

ιιιι'ι·.Ιιι ουι·ι. οοο. Ν.° ονιιι, ο Ι'οιιιι·οι Ν." ΟΠΠ).

(9) ΙΙ Ροιιιοιισο οι κΙυσΙο οοΙΙε ιιιει5ιοιιιο, οππι όοΙΙοι ιιιιροι·ιιιιιιιιι,

σου ουι οοο οποιο (πομπο ΜΙΓ υι·οιιΙιοοσιισ οι Μοιστιτο, ιιινιειισ οοΙ

ι·ο Ι). Πιιιοσιυσ, ροτ οσυοοιΙοι·ο ο φαι' υΙιιιιιο Ιιι. εισνι·ουιιιι σου

8ειι·ιΙοοιιιι.

(3) ΙΙ οσιιιο ΠΒσΙιιισ οοΙΙε 0ιιοι·οι·ιΙοεου, Μι ιοιιιισεσ ροτ Ιιι ευο

ιι·ειειοει ιιισι·1ο ιιοΙΙιι “πιο κιοΙΙιι ι”οιιιο; Ισ Μαιου, οικου σΙ'ριιι·Ιυ ιιοΙΙο

ριοοοιιουιι οοιι·ιο Ν.° ΣΚΕΨΗ ο ΕΠΙ. @οι ιιινοεισιιο μοι· οι Ιυι ροι·ιο

‹ΙοΙ σιουιοιιτο 'Ι'ιιττιιυιισ ι`υ :ιοοο11ιρειΒιιυιο 6ο ειροοΙιοιισυι, ο 0ο

νισΙοιιιο, οσυιο οι ι·ιουνο ιιιιΙΙ:ι ρτοοοιιιο οριεισΙυ; ο ριιι οι σειιι

οΙιι·σ Ιυσεσ ιιο “πιο Ιιι οιιιιι οι Βιιεουι·ι, ρσιοΙιο οοι «Ιειιιιιι οσιΤοτιι

οοι ουσι ιιιιιιοιιιιι οι ιιισειτο οροοιυΙιιιουιο εσΙΙοοιισ ιΙ εσντιιιισ Ρου

ιοιιοο. 8οιιιιιι·υ ροτ υΙιτο οιιο ι Ριεειιιι υΙιΙιιουσ οσιιιιιιυειισ ο ιυι·Ιυ (Ιιι

ρειάι·συι πο! οσιιιυιιο οι 8ιιεοοι·ι, ρσιοΙιο, σΙιι·ο οι ειιιοοιοι·ο ιι Ττσιιοι,

οιιο «Με νι ιιιοικιιΙοι·συσ ποΙ 1979 Αι·ι·ιεσ ιΙο 0ορι·συο οσιιιο ιισνοΙΙσ

ρσιιοειοι (ΙΜπα!. Ρίο. ω απτι. 1979), ει ι·ιοοινοι ‹Ιυ υιι οιΙιτο ‹Ισουιιιοιιισ

οι συοΙΙ:ι οπο, οΙιο ιΙ Ρσκιιοιιοο Βι·οοσι·ισ Χ ι'υΙιιιιιισ ιο εοσιιιυιιιου

οσιιιι·σ ιι οσυιυυο οι Νεο, ροι·σιιο οσυιιιιυιινο οοιυρι·ο υιΙ 0οσυροι·ο

σου ιο ι”σι·ιοι ιι οιυιΙιουιο οι '1"στι·οο , ο 8οιεειιι·ι, οΙιο ποιο οσιιιο Ια

οειριιοιΙο , ιιι ρι·οοιυιιιιισ ‹Ιοι Μαι ‹ΙοΙΙιι 8οιΙιει ΑχισεισΙιοιι (ΙΜΟ. ιιιιι·.

σο". Ν.° ΟΧΙ!).

ιιιουοο ιιιΙοιΙοε ιιιίοοιουε, εοουιιι ιιοΙιοιιε ιιι ιεισ εσοΙοι·ο οο

ιυιοι·οο , σο οοιιιιιιυυιο Ριοοιιι οροσιοΙι ιιιο.υιΙοισ,-Ριοοιισο

συιιιοε συι ο 8οι·(Ιιυιει ιιιστουι ιι·οΙιυιιι, ρι·συι τΙΙΙοοιυο ιι

Ιιυε Μειοιοιοτ Π. ΠοΙΙσυιο οοροΙΙουυο ιισειοι·, συουι ιΙυιΙυυι

ιιι ιΙΙιε ροι·ΙΙΙιυο υσειιυυι νισειι·ιυιιι σουοιιιυιιιιυο, ιισΙιιο οστι

μι. Ωυοοιι·οο τΙιοστοιιουι ιυοο ροτ ορσεισΙιοο οοιισιο ιιιοιι

ιΙουιυο, συειΙουυε οσειΙουι ιιισιιοοε, οι οιοιΙουι ΙΙιεΙτιοιο πισ

ειι·ο ιιοιυε ο.υοιστιιοιο ρι·οοοιριοε, ουοΙουυο ειιιο ιιιστο.ο

ιΙιεροιιιΙισ τονσσοιιι υιοιυιιι οοιιιιιοιιι, οι σοι· ιρουιιι νοΙ

Μισο ουι ‹Ιιοιι·ιοιυο πιοΙ οΙιοτιυε ιιιοιυιιι τοοιιυιιι οι ·ορο

σιιιΙιιοι· Ιισιιιιιιοε 8ιοοιιιιι σου ιιιιοετοιιι, οι Ιιο ιιοιυιιιο οιε

οι οιΙιιε υσιιιι·ιο ιιιΙοΙιΙιυο ιι·ι·σΒιιιιο οοιιοιεισιουι ιιιυιΙοιο, :υιο

συιυ οουιοιιιιιο "πιο ιιιυιιουιιιιυει, ιιι ηιι:ιε ιιισιιΙιεεο οιο

ιΙυυιυι·, συιιιΙοι·ο υσιι ρσιοτιιιιυο, συιιι οοιιιιιι ιροσε οοιιυε

οιιιΒουιο ιυοιιιιο ρι·οοοιΙοιιιυε. '

ΙΙοιιυιιι νιιοιιιιι ιιιιιιυε ουουοιι ουυσ ιιι.

(ΠΧ.

()'οιππίσ Η , οοο δσπ·αάιπσ, ι·ο οι .5'ίσί!ία οσοσοείο πιοΙ”

]σι·ίσί!οιχί οι Ποιοι, οσιιτρι·οοί σιιοΙΙό [τα ο:.εἰ Με· οικισ

πιοαιισ ιιο(ΠεσΙα οι δαι·εἰοσιιιι.

(ΠΕΒ [ι26θ οιιΙ. ριο.] Η ειυοιισ).

Βοι 5οοΙ2. σφι. Ρέεαπι οοΙ ΒιιΙ-Βστοσ, Μ. 9σι ο οοο.

Πσι·ιοιΙυο 8οουυιΙυο Ποι οι·οιιο Ιοι·υεοΙουι, οι $ιοιΙιο Βου,

οι Βιιιι $νονιο επι ροηιοιυοιυι τοι υιοιιισι·ιο.ιιι.

Ι)οοοι ΒοΒοΙοιιι ΕκοοΙΙοιιιιοιιι νστιο σιιιιιιυυι, :ισ ροιιιισιιιιιυέ

ουσι·υιιι ιιιΙοΙιυυι οΙοιιιουιοι· ουιιυοι·ο, ιΙΙσι·υιιι ρι·οοιρυο,

συστυιιι πισω, οι εΙονσιισ σιι·οο ουΙιΙιιιιειιισυουι ι·οοιιι ιισειι·ι,

οι ιισειι·ουι ειο Ιιιιυι‹Ιὸ ι·οοριοιισοι·ουι, συσ‹Ι ιροοι·υιιι ρι·ο

Μοτο, οι ιιιυοοοοι οοινιιιο στο ευι υιοΒιιιιυιιιιιο :Με πιι

_ιιιιιουτΙο ριιορσιιυυιυι·, οι οι ιιοιιοιιοισι·υιιι Βιο.ιυιΙΙι οσΙΙοιισιιο

ιιο Ιδιοι.ιιιιιοι· τοορσιιιιοι·ο, ουσιΙ Ιιυιυο ιισειι·ο οσιιοοοοισιιιε

οιιοιιιρΙο ιιιιιιυε ιιιΙοιιυιιι οιιιιιισο οτι οοι·νιουιΙιιιιι ιιιΙοιιιοι·

Μοιοετοιι ιισειιο οΙοοι·ιυε ρι·σνσοοιιιυο.

Νονοτιι ιΒιιυι· ριοοουε Με, οι ουοοοεουιο ροοιοτιιοε,

συικΙ πιοο (Ισι·ι·οιΙυε 8οουιιιΙυε Βοι Βιοιιο ΙοτυεοΙουι, οι Βι

σιΙιο Βοιι, οι Βυιι $νονιο οι σοτΙο οοιουιισ. ιΙειιιιυε, οι

οσιιοοιΙιιιιυο νσιιιε Βοι·ιοΙσιιιοσ ‹Ιο $σρρσ Ριεοι·υιιι ροιοοιοιιι,

οι ΑιιεοΙιτισ σΙο ΒινσΙο οοριιιιυοσ, οι οιιιιιιιιιε Ριοοιιι ρσιιυΙι

ι·οοιριοιιιιιιυε στο οσιιιυιιι Ριευι·υυι, οι πω, οι ιιοιιιιιιο

ιρειυε οσιιιυιιιο, «μισο ιισιιιιιιοο οιι·ιοιιιο Ριοοι·υιιι, οι Μο

οιυο Ιρειυο, οι συι ριεοιισ ιισιιιιιιο σουοοιιιυι· ειιΙι·ι ειιιι,

οι εσουι·ι ιιι ροι·οοιιιο, οι ι·οιιυο, οιιιιι, οι ιιουΓιοΒΙιι ιιι Ι0Ισ

ι·οοιισ, οι σιοιιιοιυ ιισειιι·ο, οι :Με τοπιο ιισειιιο; οιο.

οι οι ιιυοοιισ ειιισυο ιιισνοτοιυι· οσυιιιι Ριεουιιιιι οιΙισυοιιι,

οου σο Ριοοιιο (Ιιειτιοιυ, νει. οσιιιιιιι ιι.ισυοιιι Ριοιιιυιι

Βιιιιιιιιιι:, Αοοσιιιο, ισιἱιιο Βιι·ιο,· οου (ΙσιιουιιιιιυσρσΙιο, νοΙ

ισιιυο ΙΙστιιοιιιο, ουι οσιιιι·ιι οΙιουοιιι, συι ΙΙιεειιισ ιισιιιιιιο

οοιιοοι·οιυι·, οοι οσιιιτΙι Μισο, νοΙ -οΙιυιιι υιιόοουυιουο οο

οοιιι, συι οοιιοοι·οιιιυι· ιισοοιιυΙσ, οου ιισυιιιιο Ριεουσι·υιιι,

ου! οοιιιι·Ιι οΙιιμιουι, συι οο (Ιιοοι·οι Ριοιιιιυυι, νο! οι· νιι

σειιιιιΙσ Ριοοιιισι·ιιιιι, νοΙ συι Ριοοιισ ιισιιιιιιο οοιιεσειιιιτ, εισιιιι·

ιιιιΙο Ιι‹Ιοι οσιιουΙιο Ριοοιισι·υιιι ιιιεΙυε ισιι·ο. οι οοι οσιιοιΙιι.

08
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νε! ε!ε!ε!·!ε ρε!!!ε εο!·ε!!! !!!εε!!!!ε!!!, εεε!! εο!!!εεε Ρ!εε

εε!!! !·ερε!ε! !!!ε!ε, εε!ιπ!! εεε!!! !!ε!εεε!ε!!! εεεε!!ε !ε

Γετε!·ε!ε!·, Ρ!εε!!! εε!!εε!ε!!! !!ε!! !!ε!!ετε!!!, ε!ε!ε!· !εεε !!!!ε!,

ε! νε!!!ε ε!!!!!!!!ε!, ε! !!!ε!εε! εε!, εε!!εε!ε!!!, νε! εο!!εε!!ε,

ε! εε! ε!!!!ε!!!!, νε! !!!ε!ετ!ε ρε!!!ε εο!·ε!!! !!!ετε!!!!ε!!!, νε!

!!!ε!·ε!!!!ε !!! ν!ε!!!!ε!!!!εε !ε!·!!ε, νε! !εε!ε. Ε!ε.

Βε!ε!!! Ρ!!!!ε !!! !!ο!!!ε Ρ!εε!!! ετε!!!ερ!εεερε!εε, ε!·εεε!!

!!!!εε !!!εε!!·! ν!!·ο Ρ!·ε!!ε!!!εε !!εεε Αεε!!!ε, ε! 8!!!·!ε !!!!!!

ε!!!ο!!ε Ρε!ε!!!!ε, !!!!!·ο!!ε εε!!!!!ε, νε!!ετε!!ε !!ε !!ε!!ε!!, Ρ!

εετεε !!ε Ρ!ερετε!!, !!!ε!!!ε!!ε Νενε!!ε !ε Τεεε!ε εε!!!!!ε

Ρε!ε!!εε, !!!εε!ε!!·ε Ρ!ε!!ε!·!εο !!ε Με!!!!ε!!' ρ!·ο!!!ε!!ε!ε!·!ε,

Β. Α!!εε!ε !!ε Ρ!εε!!!!!!ε !ε!!!εε εε!!εε!!ε!!ε Ρ!εε!!! εο!!!ε

Με, Βε!!!!ε!ε!!!εε Μεεεε εε!ε!·!ο, !.εο!!ε!!!ε !!ε !!ε!ε! εε!ε!·!ε

εε!!εε!!ει!ε !εεε!!! εο!!!εε!ε, ε! Ιε!!εε!!ε Ρ!·εεε!!, ε! Πεο

!!εε Βεε!!! εε!!!ε!·ε!·!!ε Ρ!εε!!! εε!!!ε!!!ε, ε! ε!!!ε ι!!ε!·!!!εε

!εε!!!!εε ε!! !!ε!! τεεε!!ε. Βε!!!!!!!εε !εεε!!!ε!!ο!!!ε ε!!!!ε !!!!!

!εε!!!!ε !!εεεε!εε!!!!ε.εε!!εεεε!!!!ε !!ο!!ε, !!!!!!ε!!ε!!ε ε!!!!εε!!!!ε,

εε!ενο!!εε!!!!ε !!ε!εε!!εε !ε!!! εεεε!!!!!!!!! εε!·εε!!! Ρ!εεεε!·ε!!!.

·!· Νοε Πε!·τε!!εε $εεε!!!!εε Βε! ε!·ε!!ε Ιετεεε!ε!!!, ε! 8!

ε!!!ε !!ε!! , Πε!! Βνεν!ε, ει!!!!·εεε!!ρ!ε !!!εεε ρ!ερ!!ε εε!!!!!·

!!!εε!εε.

!!!!!!ει!ει!ε Βι!!! Αεε!!!ε ρ!εεε!!!!!!εε !!!!ε!!ε!! ε!. εεΒεε!·!ρε!!.

Πνο!!ετε!!εε! Πε!!!εε !!ε !!ε!·!εεε !!!ε!!!ε!!ε !ε!ε!·ίε!!, ε! εε!!

εε!!ρε!!.

ί!!ε!!!ε Νενε!!εε ί)ε!!!εε !ε Τεεε!ε !!ε!ε!!!!εε ν!εε Με.

!!!ε!!!ε!!ε !!!!ε!!ε!!, ε! εε!!εε!!ρε!!.

Εεεε !· ε!ε!!!! ερρε!!!!!!!ε !ε εε!!! !·ε!!εε εε!!! ε!!!εεε

!!εε!!!!!!ε ε!!ε!!!!!εε!ε.

ΒΧ.

Τε.!!!ε!!ιεε!ο !!ε! αν! Εεεε, ο Αε!·όεε, βε!!!!εΙο άεΙΖ`ᾶεε!επι!ε!·ε

Ρεάε!·ίσε Π, σε! ε!!!ιίε απ!!! ά!! !!!! !ΐ!!ε!!ἶ!!!ί!ἰ σε!!! !!ε!

σε!!! !!ε!!!!!ι!ϊ ε! δεπ!εε!ιε Ι! Με!. !!!!!ε!ί Εεεε!! ε @σε

Με, ει!!! !!ε!!!ι ε! !!!ί |ϊε!ίε Πωσ, ε ει!! ε!!!!!ε θεε![ο

ε! εο!!!ε Πεε!!!ιο ω!!! θ|ιετε!!!εεεε.

(!2'72, Ν! !!!ε!·ιε ).

Μ!! Μεεε!ε!!!, Με!. !!!!! Ποπ!. ει!! Εεε!! σ!! Βεπενε!!σο,

!!!!!!. Π. εεε. Ε!! ε εεε.

!ε !!εε!!εε 8ε!!ε!ε. ε! !ε!!!ν!!!εε Τ!!!!!!ε!!ε. Α!!!!ο ε !!ε

!!ν!!ε!ε !!ε!!!!!!! εεε!!! !εεε ί!!!!!ε!! !!!!!!εε!!!!ε !!εεε!!!εε!!!!ε

εερ!εεεεε!!!!ε εεεε!!!!ε. Ι!!!!!ε!!ε!!ε εε!!!!ε !!εε!!!!ε, !!!ε εε!!!ε

!!εε!!!!ε !!!!!ε!!!!ε !!!ε!·!!!. Ηε!!!!εεε Β. Π. !!ε!! 8!!!·!!!ε!ε !!ε!ε

εε!·εε!εε!!!!ε !!!νε !!!ε!εε!·!ε εε!!!!ε!·!ε εεε!!! Ρε!!ε!!ε! Βο

!!!εεε!·ε!!! !!!!ρετε!ε!!!ε !εν!ε!!εε!!!!! ν!!!εεεε!!! ρε!ε!!!!ε!!!, ε!

ε!ε!!εεε!!! ν!!!ε!εε! !εεε!!!!!εε, !!ε!!! !!!εε!!·!ε!!! !!·ε!τε!!! !!ε

ε!!ετε!!! !·εεεε! ε! ρτ!εε!ρει!! ει!!!!!!!!!!ε!εε! ρε!!εε!!!εε, εε

ε!εν!ε !!εε!!!ε!·!ε!·εε! εε!!!ε!!ε!!! !εε!ε ε!!εεε!!ε!·ε!!! !!!!!!!!

εεε!!ε!!! !!!ε!ε!!! ρε!!!!!ε!, εεε εε!!!!!!εε!, ε! εεε!·!!!εε !!!!

!!!!εε!!!!ε !ε!·!ε!!ε !ε!!!!εε εε!!ε!!!ε!·, νετε!!! εεε!!!ε!!! Βεε;!ε

ε!ε!·!!! !ε!!!ε!ε!!!, εε! !'τεε!!!!εε !!ε!!!ε!!ε εε!!!!ε!!ε!· ε!!εεε

!εεε τε!!!ε!!!ο !!εν!!ε!·ε !!ε!! ροεεε!!!εε, !!ε !!!εεε ε!εε ερε

τε!!!εε !!!!εε!!εε!·!!!ε!!! εο!!εε!ε!!ει!! !!ε!!!!ε!!! ε!!!!ετε!εεε, ε!

!!ε!!! !!!εε!!!!ε!!!ε !!ε!ετε!!ε !!!!εε!·!!ε!ε ρε!!!!!ε!·, !!εε! εο!ρεε

!ε!!εεε!·ε ρτε!!!ε!ει !!!!!!εε!!!!ε, ρεε!ε!!ε !!εε!!·!ε !!ε!!εερε!!νε

!εε!εε!εε!ε ρ!εεε!!!! ε!!!ε εε!·!ρ!!ε εεε!!! !·εε!!ε!!!!!!, !ι!!·!ι!!!!,

ε! !·ε!·ε!ε εεε!!ε!·ε!!! !!!!ερεε!!!ε!!ε !!·ε!!!!!!εε !!εεε!!!ε!!!ει!!.

!!! ρ!!!!!!ε ε!εε!!!ε!!! ε!!εε ε!·ενεεε!!! !!εε!!·!ε ε!!ε!εε!εε ει!

!!ε!!!ε!·!ε, εε!!!ε!!ε Βε!!. ε!! ε!!!!!!!!εε ·ετενε!!!!ε!!!εε, ε! !ε

εε!·!ε, εεε εεε!!! !εεεεε!!! !!εεε!!!ε!·!!!ε !!ε!!! !!ε!!!!·ε!! !εε!ε!-!

εεεεεεε!·ε!!!εε !!ε! !ε!!!ρε!·ε !!!!ε!!! , ε! !ενεε!ε ει·ε!!ε !!!!ε

τε!!!εε, !·ε!!!!!!ε!!!εε ε!!!ε!!! εεεεε!!!ει!ε ε !!!!!!ε !!!!ε!!ε !!ε!

!ε!!!!!ετε ε!!!ε!·ε!εεε!, εεε !!ε!! ε!!!νετεεε , ε! ε!εεε!εε !!ε

νο!ε, ε! !!!ε !!!!ε!·ε!!ε!!ε ε!! ε!!!!!!!!εε !!!!ε!·!!ε !!ε!!!ε!!!ε!!ε

ε!!εο!ν!!!!εε, ε! εεε ε!! ρεεεε!,ε! !!εε!!ε!!! !!ε!!ενο!εε!!ε!!!

!ενεεε!!!εε: εερ!!!!εεε!εε εεε!ε!!! Βε!!ε!!!ε, εεε!! φερει-ι

!εεε !!εε!!·ε !!!!εε!·!ε, ε!·εν!ε ε!!ρε!!εετε!!! εεε!·ε !!ε!! ε!!ρεν!!,

ει!ε!εεεε ν!τεε !!!εε!·ε!εε !!!εε!ε!!·εε, 'Ι'ε!!εε!!!, Ι.εε!ε!!! με) ,

Βε!!ο!ε!!!, Ρε!·εε!·!!!ε!!!, Α!!!ε!!εε!!!, ε! Α!εεε!ε!!! !!!ε!!!εεε

!!εε!!·οε εε! !ε!!ε!!ε !!εεεε!! !·ε!!!ε!!ε!·ε!!εεε !ε!!!!εε!. Ρ!·ε

!ε!·εε ε!ε!ε!!εεε, νε!!!!!!εε, ε! !!!ε!!!!ε!!!εε, εεε!! !!!!εε!·εε!!ε!!!

εο!!!εε !!εε!!·ι!!!! εεε!! Βο!!. εε!·εει·ε !!!ε!εε!! !!! Με, με!

!!!ε!·!ε!!! εε!εε!·!, ε! εερε!!ε!·ε !!·ε!!ε!ε!· ρε!ρε!εο, ε!!!!!!!ε

!!ε!!ετε!!!!!ε !!ε!!!ε !!ε!!!!ε! Οε!εν!ε!!! Β. θ!. Βε!!ε!!!εεε. Ε!!!

εεει!! εεε!! εεε!εε!ε!!! εεε!!! !!εε!·ενει!!, εεε!!! ε!! εεε!!

εε!!!ε ε!!ε!!!!εε, ε! ερ!ε!!!εε. Ε! με εε!ε!ε ε!!!!!!ε !!εε!!·ε,

ε! !ε ρεεεε!ε!·ε!!! !!ε!!!!ε!·ε!!! !ε!!!ε!!!ει!! εεε!!!·ε!;!!!!εε ε!!

ε!εε εε!! !!!!!!!!!!!!!εε με! !!!εε!!!εε!!!!ε!!! !!ε!!!!!!ε!!! Α!!εε

εε!!! Βε! ε!·ε!!ε !εεε!!! Πεε!ε!!ε, εε!!εε!!!!ε!!! εεεεεεεε!εεεε!

!!εε!!·ε!!!, ε! Β. !!ε!!ε!!!εε!!! Τε!!!ε!!! !.ε!!!ε!εν!ε!!! Τε!!εε!ε

εε!!εε!!!!ε!!! !!ερο!ε!!! !!οε!!·ε!!! εεε !εε!ε ε!!!ε εε!!ε!!ετε!!!

!!εε!!ε!!!, ε! ρε!·εε!!!ε !!!!εετε!!!!!!!εε !ρεο!·ι!!!! ε!!!!!!ι!ε ετο

εε!!!!εε. $ερ!!!!ε!!!!!εε ρ!·ε!ε!!ε, εεε!! ο!! ε!!!ε!·ε!!! εεε!!·ε!!!

ε! !!ο!!!εε !!εε!!ε !!! !!ε!! ρε!!ε εε!ε!ε!!! εε!!!!ε !!ε!! εν!!ε!!!.

!!ε!!! !ε!·ε !εεε!! ν!!·ο εεε!!!!ε!!!!ε!!!!! Πεε!!ε!ε!!!!ε !!ε $ε!!ε!ε

θεετε!ε, ε!ν! Βοεε!!!εεε! ίε!!!!!!ε!! ε! Με!! !!εε!!ε τε!!ε

εε!!!!εε !!!!!!ε !!ε!. Βοεεε!ε!!ε. εεε!!!ε!ε!!ε !ε !!!ε ο!!!ε!!!εε

!!ε!!ε!!!ε, ε! ρεεε!!!ε εεε!!! εο!!!ε !!εε!ε!!εε, ε! εε!!ε !!εε!!·ε

!!!ε!εεν!! ρτο εε!!νε!!!!εεε !!εε.!!ε, ε! τε!!εε εε!!!ε, ε! !!ε

ειπε ίεε!!!!ε ορρε!!ε!!!ε. Μεε!!ε!!!εε !!!!!εεε!!ρ!!ε Ι!ε!!!·!εε,

ε! Πεο!!εε !!ερε!!!!εε, ε! !!ε!·ε!!!!!εε !!οε!!!ε εεε!! !εεε!!!

Πε!!ε!!!!!!!ε !ε!!!!!!ε!ε!!! εεε!!!!!ε.!ε!!! ει! εε!! !!!ε!!εεε !εεε

ε!ε!οε εεε! ε!!!!ε!!! ν!!ε !!εε!!·ε ρε!·εε!νε!!!, ε!!εεε!!! !ρεοε

!!!!!·εεε!!ρ!ε !!ε!·ε!!!!ε!ε ι!!!νε!;!!εε !!εε!!·ε, ε! !!εεε!·!!!!!!εε !!ε!!

εεε!!ετε, εεε!!! !!ε!·ε!!!!ε!ε!!! ει! εεε!!ε!!! θε!!!ε!!!!!!!ε!!!

!εεε νε!ε!!!εε !!ενε!!!!ε, !!ε!!!!ε τε!!εεε εεε!!!! ρ!ι!ε τε!!

ε!ε!!! εε! εε!!!!!ε! !!!!!εεε!·!ρ!ο!ε!!!, !εεο!!!, Ν!εε!ε!, ε! Ρε!!!,

ε! με εε ρε!·!ε ει! !εεε!!! θε!!ε!!ε!!!ι!!!! !!!ε!ε !!ε!·ε!!!!εε

!!ενε!νε!ε!· !!!ν!ε!ε!!ε !!ετε!!!!ε!!ε !”εε!ε!!!!ε ρτο τε!!! !!!!. εεε!!

!!!ε!εε! !εεε !ε!!!ρο!!ε !!!!ε!· εεε. !!ε!!! ν!!ε !!!εε!ε!ο !εεο!!ε

ε!!ε!!ε !!!!ε!!, ε! ίε!!!!!!!!!! !!!ετεε!ε!·ε !!εε!!ε ε!ν! Βε!!. !ε!·ε

!εεε!! !·ε!!!!ει!!ε!εε εεε ε!!!!!ε, ε! εερ!!!!εε!!!εε !!!!. Βεεεε.

εο!!!ρε!ε!!ε.:!!! Με ε!!!!ε. ε! εερ!!!!εε!!!!ε !!!!. Βεεο!!. εεεε

!!ο!!!ε., ε! !!εε!!·ε εε!!ε με ε!!ρε!!ε!ε !!εεεεεε!·!!ε !!!ε!εεν!!;

!!!ε!!!!εε!εε !!!!τεε. Πε!!!!εε, ε! Πεε!!εε !!ερο!!!!εε, ε! !!ε

!·ε!!!!!εε !!εε!!!!ε εεε!! ε!!!ε!!! !εεε!!ε ει!!! !!!ε!εε! εεεε!!!ε

!ε!!! ε!! ει!!! !!!ε!!εεε ρ!·ε!!!εεε εεε! εε!!ε!!! ν!!ε !!εε!!·ε ρετ

εε!νε!!!, ε!!εεε!!! !!!εεε !!!!!·εεε!!ρ!ε !!ε!·ε!!!!ε!ε !!εε!!·ε ρ!!

νε!!!εε, ε! !!εεετ!!!!!!εε !!ε!! εεε!!ε!·ε, εεε!!! !!ετε!!!!ε!ε!!! ει!

εε!!!!ε!!! !!!εε!!ε!!! !!ενε!ν! νε!ε!!!εε !!ενε!!!!·ε !!ε!!!!ε τε!!ο!!ε

εεε!!!! ρ!εε !·ε!!ε!ε!!! εε! !!!ε!ε θε!!ε!!!!!εε, ε! !!!!”!·ε!!. Ν!

εε!εε, ε! Ρε!!ε ε!ε. ε! εε!ιπ!. Λ!!εο!ν!!!!εε !εεερετ !!!εε!ε

!ε!!! ν!!·ε!!! Βε!!ε!νε!!!!! ε!!!!ε!!ε., ε! !!!!εε ε!εε ε!! ε!!!!!!!!!ιε,

ε! ε!!!εε!!ε εεε ε !!ε!!!ε ρε!·εερετε!!!, νε! !!ε!!εε!·ε!!! !!ο!!!!εε

εεε!·ε!·ε!!!, ε! εεε ε!!!!!!!ε !!ι!!!ε νε!ε!!!εε μεσα!!! εεε!!! εε

ε!·ενε!·!. !!ε!!! Ν!ε!!ε!εε !!!!ε Βε!!νε!!ε!! εἰ!!! Βε!!ε!!!ε!!ε.
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πιΜοιο ποιιιιοοιιο, οι ιοπιιιιοιι ιιοειιο, πιιοιπ πιιιιπιιοπι ιπ

οιιιιιιιιοπο οιιοοπιιιοι·ιιιπ ιοιιοπιοιπ ιοιιοι·ιπιιιε, ιπιο ΜΒΜ

ι·οιιππιιιπιιιε πιιιιιΒοπιοε ιιοιπε Βοποπ. ιιιοπποπιοε ιπεοι·πιιιε

Ποιιιιοο, οι ΠΒοιιπο ποροιιιιιιε, ιιοι·οπιιιιιε ιιοειι·ιε πιιοπ

οιποπι Νιοοιοο ιοιιιπιοιοιιι πιιοπιιιοιοιιι οπ εοιι πιοπεοε ρι·ο

ιππιοε ιιοει οιιιιιιπι πιο ποειτο ιιοι·εοινοιιι οιιοπιιιπ πιεσε

εοι·ιιιιο Ιιοτοπιιοιο ποειι·ο ρι·ινοιιιιιε οιο. Μπι ιιιοπιοι·οιιε

πιιιιοΙπιιπο, Ιοοοιιο οι ΝιοοΙοο ιπιο ΜΒΜ τοΙιππιιιιπιιε οπιπιο

ιπιο ππο οπ οσε ιιοιιιποπι ιπ ιιοπιε Αιιιοιιιπι Βιιονοιπιι,

οι οοιιιιιι πιειιπι Αιιιοι·ιιιιιιιιι Βιιονοιπιιπι πιιοοιιπιπιιο οοοο

οιοοιι. Ιιοπι Ροιιο Ατπιοπιπι ιιποιι ποειτο ιοΙιππιιιπιιιε ιπιο

ΜΒΜ πιιιππιιοΒιπιο πιο. Βοποπ. πιοπποπιοε ιπποεοιπιιιο

Ποιιι·ιοο, οι ΠΒοιιιιο-ποροιιιιιιε ιιοι·οπιιιπε ποειιιε πιιοπ οι

ποπι Ροιι·ο ιοιιιπιοιοπι πιιοπιιιοιοπι οπ ιιοιι πιοπεοε ιιιπι

πιοε ροει οιιιιιιπι πιο ποειτο ροι·εοινοπι, οιιοπιιιπ πιεσε

πιο ιιοι·οπιιοιο ιιι·ινοιιιιιε οι ειιρι·ο. Μπι ιποΒιειι·ο Ειιεοο

πιοπιοο ποειτο ιπιο ΜΒΜ ι·οιιιιπιιιπιιιε οοπιιιπι ιιοιπε Βο

ποπ. Ποιο πιιιιοιιιιιπο πο Ροπιιο ποιπιοοιΙο , οι εοι·νιιοτι

ιιοειι·ο, οι ιοιιιιιιοτι ιπιο ΜΒΜ ι·οιιπππιιιιιιε οοπιιιιπ ιιοιπε

Βοποιιιοπ. Μιπ ιιιοΒιειι·ο Μοι·οο, πιοΒιειι·ο Ιοιιοππι οοπιιιε

ιιοειιιε, Βοιιοπιοιο Αιιιιιιοπ., Βοι·ποι·πο οι Μιιιιοπο εοι·νοπ

ιιοπε ποειιιε ιπ ι·οπιπιιοτοιιοποπι οιιεοπιιιοι·πιπ, ππο ποιιιε

ιιποιιιοι· οιιπιιιΜι·ιιιιι, νιποιιοοι, οιιιιιιιοι πιεοι·ιιπι νιΒιπιι

πιιιιιοιιο ιιοιπε Βοποπ. Μπι ιιοιι. ιπιο (ιιιιποιιι Τοιιιιποποι·ι

οπιιοο ποειτο ιπιο ΜΒΜ τοιιππιιιιιιπε νιΒιιιιι πιιιπππο ιι

ιιτοε Βοιιοπ. Ιιοιιι Ιοοοιιιπο ιιοιοο ιποΒιειι·ο εοι·ιοτι ποειτο

ιπιο ΙοΒοιι ι·οιιιιππιπποε νιΒιπιι πιιιπππο ιιοπε Βοποπ. Μπι

Ροιι·ο πο ΜΒιιι, οοιιοΙοι·ιο ποειτο ιπιο ΜΒΜ τοιιιιπιιιπιιιε

νιΒιπιι πιιιππιιο ιιιιιοε Βοποπιοπ. Ιιοιπ Βοποοοιιι·εο ιπιο

ΜΒΜ τοΙιππιιιιιιιιε ποοοπι ιιοιπε Βοποπ. Υοιππι ει πιιιποιπ

οοιιειποι·οιιιοε πονοιο οιιοοπιιιο ιιιιτοιιι ιιποιιιοιοπι οιο. ποι

Με ιιοιπε ο πιιιιιιε ιοππιοτιιιιιε ιιιοοιιοι·ιπι ρι·οιοιι ιιιπιο!

πιιιιιιε, Ιοοοιιιιε, οι Νιοοιοιιε, οι οιιοπι Τιιοιιιοιιιπιιε ιππο

εοι·πιιιιε ποπιιιπο, οι ιοπιιιιοι·ιε ιιοειοι·, πιιοπιοπι ποιιιιιε ιιο

ιιοιιοιιε οοε ι·οπιιιποιοτο ποπ ιιοεεππιιιε, ποιιιε ποιιοιοιιιο

ροιοιιιιο, πιεοε ιπποεοι·πιιιε ιιοι·οπιιιιιε ποειι·ιε, οι οπινοι·ειε

ιοΒιιιιιε, οι ριιποπιιιιιιε, οι οποοπο, ποι ροιι·ιε, οι ιι·οιι·ππι

ιιοειι·οι·ιιπι εο!ιο πιΜιιοτιιιιι, ιοποιι·ιιιιο οοπιπιοπποπιιιε ,

οοιοι·οε οιιοιιοπιοε ειιιιιιιιοιιοι· ποοιοπιιε ιιτοιοιοε, οι νιεοε

οιοοιιιοιο, πο Βι·οιιοτιιιιι ιονοτο Μιιιιοοιιι, ππο οπιιοιοι·ιιπι

ιποιιιοε οιοοιι ποι οιιοππιιιιιπ. Μπι ειοιιιιιιιιιε, νοιιιπιπε, οι

πιοπποπιιιε φοπ οπιιιοε ιιιοιο, ιπειιιιιποπιο, οι οιππιο πιι

νιΜΒιο ιιιιι·ι ποειιι Βοιιιοπιιοπιπι πιιιοιιπιπιιο ειπι, οι οο

ιοι·ο Με, οι Ιιοπο ποειι·ο. ιπιο ειιπι ιπ οινιιοιο Βοποπιο

οποπ πιοιιιιπ (ιιιιιοιπιιπιιπι πο 8. πιοοι·Βιο, Ιοοοιιιιιιιιιι Μι

ιιοιιε, οι Νιοποιοππι οιιειοπιοππο πονοιιιοπι, οι εοινοππο,

ιιιπΒοπιοε οιεποπι, φοπ πιεοε Με, οι οοπο οιιπι ιιι·ινιιο

Βιιε, ιιιιοι·ιε, εοιι ιπειιιιπιοπιιε ιπιιοεοιπιιιε Ποιιι·ιοο οι ΠΒο

ιπιο τοειιιιιοπι, ππο οπ ιπιο ιιοι·οπιιοιιε πιεοι·πιπ ροι·ιιποιο

ποεοιιπιπι·, ιοπιοπ οιιιιιιιοι οοτιιπι, οι Ροιτο Λι·ιποπιιιι ρι·ο

ιοιο πο πιιοπιιιοιιιιιιε ροοιιπιο πιιοπι οιε ιοιιππιιιπιιιε ιπιοΒι·ο

εοιιειοοιο. Ιπειπιοι· ΗοΜποπι ιιιιοπι ΡιοεοΙιο ποιιιε ιιοιοποπι

ιπειιιιιιιιιπε πιιΒοπιιε πι. Βοποπ. πιοπποπιοε ιπποεοι·πιιιε

Ποπτιοο οι ΠΒοιιπο ποειι·ιε ιιοι·οιιιιιιιε πιιοπ οιποπι ιοιπ

πιοιοπι πποπιιιοιοπι ιιοιεοινοπι πιιοιιοε το!ιΒιοπιε ιιοιιιιιιπι

πιικοι·ιι επιιοιιππππι. Μπι πιιππι ιΙΙιιειτοπι ποιπιπιιιπ Ποι

τοπιιιπ πο Αιιιιοοιιιο οοιιεειπιιιπι ιιοιιοιοπι ποειιιιπι ποιιιε

ιιοι·οποπι ιπειιιιιιπιπε ιπ ί)οιπιιοιιι πο ΜοΠοειο, οι ιπ οιοοι

ιιιιε οι ειιιΒιιιιε ιιιιιιιιιε οπ ποε ιιοι·ιιποπιιιιιιε ιπ οοποιπ.

Μπι ιιιιιειτοιπ ποιπιποιπ ποειι·οιπ Ποιιιοτιποιιι π Μοι·ι·οιιο
ι

ι

οοι·ιεειιιιοπι εοι·οι·οιπ ποειτοιιι εοι·οιιιεειπιι ποπιιιιι ποοιιΒι

Βοπιοποιιιιιι ιιιπιοιοιοιιε πιιππι ποιιιε ιιοι·οποπι ιπειιιιιιπιιιε

ιιι πποιιιιε ιιιιΙΙιιιιιε πι. Βοποπ. 8ιιριιιιοοπιοε ιΙΙιιειι·ιιιιιε

ποπιιπιε Μιοπεο ι·οΒι ΠοειοΙΙο οοπεοπΒιιιποο ποειι·ο, οι

ΙιοποιιΒο ιοι·ιιο ιιοπιΒιονιο Τπι·ιπΒ. ιιοιιοιι ποειι·ο, πιιοιοπιιε

πιοιο ποπιιιιο πιεοπι ιιοοιιιιιο πιιοιιιιιοιοπι πιΒποπιιιι· ιιοι

εοινι ιοοοιο ιππο οππι ιιι·οιιιιιιι ιπιοιιιιιιι οιι οιιιιιι πιο ποειι·ο,

πιιοπ ο ποπ ιοοοι·ιπι πιεοε οιι ιιοτοπιιοιο ιπιι·οεοι·ιιιιο οιι

νοπιιιε, οι πιεσε οοποπι νοιιιιιιιιε ποπ Βοιιποιο, εοπ οπ

ιιι·οιοιοπι εοι·οι·οπι ποειτοπι ιιοι·οπιιοιοπι πιεοπι πονοΙνι νοιιι

πιιιε οι νοιιιι·ο , οι ιπειπιοτ ιπιο ΜΒΜ ιιι·οΓοιο ποπιιιιο ιιιοποπι

ιι·ιιιιιιπιιιε ιιοιοειοιοιιι οι:ιΒοππι, οι ιιιιοτοππι οιι οπιιιιιιιιε

οιε, ποι ο ποιιιε ιιπιιπιιοπι οιιιππποπι οι;ιοι·ειεεοιιι ποπιιιπο

ιιειιι·οιιιπι. Μπι ΜοΒποιοποιιι, οι ίιοειοπιιοπι οοι·ιεειιιιοε

ιιιιοε ποειτοε ποιιιε ιιοι·οποε ιιιοιιιιιιιπιιε, νιποΙιοοι πιιοιιι

ιιιιοι πιεοιιιιπ ιιι πιιιΜ ιιποιε οιιιι, πποο οιιιππο οοπιοπιοε

οεεο νοιιιιιιιιε, οι ιιιοπποπιιιε ειπιρΙιοοιιιοε ιΙΙιιειι·ι ποιπιπο

Αιιοπεο ι·οΒι ΠοειοΠο οοπεοπΒιιιποο ποειι·ο, πιιοιοπιιε πιεοε

οπιιι ποιο πιιοπιιιοιιε ιοιιιπιοιο, οποιοι ιιοποι·ο πιΒποιιιι,

πιιοπιοππιοπιιιιι ειπε, οι ποειι·ιε ιιοποιιιιιιε οι·οπιποι·ιι οοπ

. νοπιιο. Ποιο Ποποιοοιι οι Ποοι.ιιιιιιι οατίσειιποο πο,ιιοιοο πο

.ιιιοε οφ ο:οοο!!οπιι πιο πιιππι ποπιιπι, οι απο πιοοιιι|ιοο

σκοπο πο Βοποπιιιοο ποππο ποππο Μισο, οι οοιοοοε οποο

οιιιο.ε ποσοι-ιιοιοο οι:: οοι, ποιο ιαπιοπ ίπ |ιιοοιπ ροι·οοπίαπι,

οποίο ποππο.: οποο!ιοπο ροι·ιιοπίοιιο όποιοιποποο το ποππο

πο.ιιιο δοιπιπίο, οι οπιπί!ιο.ι ιιοιοο.: απ οσο πιο: ίπ οποιο

ποππο, πιιππι οι (ιιοιοο 8ιεεοπι οροοιοπιίο·ιω ω. Μιπ ιπ

ιοιο Ι.ιιπιεοπο, Ποι·ιοΒιιοπο, νοιειιιο, οι ιπιο ιοι·ι·ο, ππο

νοιοειιιιπ πιοιιιιι·, οι ιπ οπιπιιιιιε ιπι·ιιιιιε οπ ποε εροοιοπ

ιιοπε ιπ Ποειι·ο Τι·ιιιιοιιι πιειι·ιοιιιε Ιοππο, πιοπποπιοε οιε

πιιοπ πιοιιε θιιιιιοιπιιιιο, Μοοιιο, Νιοοιοο, οι Ροιι·ο πο πποο

ιιιοιιιιιιε οιε ποι· ποε ι·οιιοιιε ιπ ρι·οιοιο ιοι·ιπιπο εοιιειοοιοπι,

οιιοπιιιπ πιεοε ο πιοιο. ιιοι·οπιιοιο ιιι·ινοπιιιε, οι ιΠοπι εοοιιπ

πιιπι πιιοπ ειιροι·ιιιε οοπιιποιιιι· πονοινι νοΙπιππε οπ ιιι·οίοιοε.

Βιοιιιοπιοε, πποπ οΙιοε ροοιιιιιο πιιοπιιιοιοε, πιιοε οιε εσι

νοπποε οοιπιιιιειιιιιιε ροι·εοινοπι, ιιι οιιροι·ιιιε οοπιιποιοι.

Ιιοπι ΜοΒποιοποιιι οι ποειοπιιοπι ιιιιοε ποειι·οε ιιι·οιοιοε οπ

ιοΒοιιι ΠοειοιΙο ποειιποπι πιοι·ιιοπποε. Μπι πιιοπ πιει ιιο

ιιοποε ποειι·ι Νιοοιοιιπι πιιππι πιιοπποπι Ποι·ι·οπι Ροπιιι ιο

οοιππιοιιποιιιιπ ιιοιιοοπι οιπιιο οιιιιππο επιινοπιοπι ιιι Με

ππο οπ νιιοιιι εποπι νιποι·ιι οιιροπιτο. Βοπιποο πιιιιοιπιιπιιπι

πο Ροτιπο ιιποΜιπ ι)οιπιποιιιιπι ποειι·ππι ειιιοιο πιοιιε πο

ειπε ιιοτοπιιιιιε οοπιιιιοπποπιπε. Ιπ ιοΒιιο οιιιοπι $ιοιιιο,

ι·οΒιιο Αι·οΙοιοπει, πιιοοιιι 8νονιο, οι ιπ οπιιιιιιιιε ιιιιιιιιιε,

πιΒπιιοιιιιιιε, οι ιιοποιιιιιιε, οπ ποε ιπ Ιππιοιιο Βοιποπο

(1) ΒΜπο, ιιπιοο ποιοι πι Επιο , ο οι ΑποΙοειο τοΒιπο οι Τοι·ι·οε,

ιιι ειιοειιιο ο @ποιιο οι ΙΙΒοιιπο οι Βοποτπιιοο. Βο ιο! ιιιοιι·ιιιιοπιο

ποοπιιοι·ο Βπι·ιοο ο ΠΒοΙιπο, ιιιειιιιιιιι οτοπι ποι ιιι·οεοπιο ιοειοιιιοπιο.

8οιιιιοπο ιο ειοι·ιο ιο ιοοοιο , οι ιιοι·ο οεεοι ρι·οιιοιιιιο, οιιο ιι οοπιο

ΠΒοιιπο, ιπνοεοι·ο πο! Βιοπιοοιο Τιιι·ι·ιιοπο οι ποι 196°7 Ποπ. εορι·.

ιιοιι. Ν.° ΟΨΗ), οποιο ορρι·οιιιιοιο οι ιοΙο οοοοειοπο μοι· ποτο_ιπ

πιοΒιιο οι ειιο ποιιο 0ιιοιι”ο ιο ιιιιποιροεεο Βιοιιο, ο τοιΤοι·ιποι·ο ιιι ιο!

Βιιιειο ιο ιιι·ορι·ιο πειιτροιιοπο, Βιοοοιιο ποιιο ροι·εοιιο οι ΒΜπο, εσιο

οι·οπο ΜΒιιιιπιο πο! το ιππο, ει ιι·οείοππονοπο ι οπιπι οιιο εποοοε

ειοπο ριοεππιινο πο! ιιοΒπο οι Τοι·ι·οε. Ι.οππονο ιιοι ιι ιιιοιι·ιιιιοπιο οι

Βιοπο σοπ @ποιιο ει νοΜεεο ιιιοι·ιτο οπ οιοιιπο ποΒιι οππι ριπ ρι·οε

ειιπι οι 1957, ποι πιιοΙο π οποιο ΠΒοιιιιο οοπιοππὸ ππο ιιιπιο ποιιο

Μπορει ιιιεοπο ποιι'οεεοπιο'πι εοπι'ΙΒιιι Ποπ. οπιιι. οοι·ι. Ν.° ποιον),

ιπ :ιιιπιο ιιιεοΒποι·οιιιιο οπο, οιιο π ι·οΒιιο οι Τοττοε οι πο ιπι ιπνοεο

ποι 1907 ιισιι· εοειοποιο ι οπιιι οι ειιο ποιιο ο οι οπο Μοτο οοπιτο

ι Βοποιοει, ι φοπ οποιιονοπο ειπιοτιοι·ιιο οι ποιπιπιο ιιι οπιιι ι·οΒιιο,

ο εροοιοιπιοιιιο ποιιο πιο ο οοειοΙΙο οι Βοεεοι·ι, ιι πιιοΜ ροι·οιο ο

ποπιιποιο πο Επιο οοπιο ππο ιιοι·ιο ρι·ιποπιοΙο ποι ειιοι ποπιιπι ιπ

8οι·ποΒπο.
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οιιοοιοιιιιππο, οι ποιιοιπ!ι1οι· ιπ οιππιππο πιο ποπιο ποπιιπι,

ιπιι!πιο οι ιιο1ιοιιιππο πιοοοπιιππο οι ιπιπιιο ι!!πειιοιπ

ποιπιππιπ ΛΙ1”οποπιπ ιοεοιπ (ιο.οιο!!ο οοποππππιιιοπιπ, Ρο

ποι·ιοιιιπ Τοι1ιππι Επιιιπιπνιπιπ 'Ι'πι·ιιιπ. ποποι. ποοιιπιιι

ποπιο !ιοι·οποο ιιιε1ι1πιιπιιο, οι ιποοε οππο.!ιππο ποι1ιοπιιιπο

οπποιιι ποιοπιιο1ο ποο1ιπ ποοοι·πιιππο πο1ιιπιοο. 51ο

1ποπ1οο, οποπ ποπιιιιο Ποι!ιοιιπο εοιοι·ι ποοπο ποιιπο ιιπ

ιιιιιιι πιοιιιιιιι επιπιπιπ ιιπ οιιι1π νι1οιιοοιι·ο ππο ιπι!!ιο πο.

Βοποπ. ιπ ιιπιπιιο ποπιο οππι !ιοιοποπι ιπιπι1πιιππο ποιοο!

νοιο ποπ οιπι1ιοπ1, οποπ οι οπιιοοιιιι1, ιποο.ο ιιπ ποιο

πι1ιι1ο ποπιο πι·ινοιππο, οι ιποοο οπποιπ νο!πιππο ποπ Βιιπποιο,

ποπ ιιπ ιποοπι οοιοιοιπ ποοιιοπι πΙοπιοιο ιπιο απο !ιοιοπιιο.ο

ποοιιιι πονο!νιι1πι. Ριοοοπο ππιοιπ π!ιιιπο νο!ππ1ιι1ιε ποε1.ι·ο

ιππι1ιπιπ 1οο1οιιιοπ1ι ιοππι, οι 1ιι·ιπιιο1οιιι π!οπιοειπιιιιιι ποπιο

οιπε 1οειο.ιποπ1ιο, νο! οοπιοι!!ιο !ιοο1οιιπο ποι οοε 1“ποτιο

οποιοπιιππο. οπο οοιιο ποιοπιιο. οι ποιο πιοοιο1ιοπο οποοπ

ιππο, οι ιιιι1οιιιπο, ιπποπιπο, οι νο!ιιπιπο οπιιποιο, οποπ

οι 1οοιοπιοπ1ι ιπιο ποπ νει!ο1 επ!1οιπ οοπιοι!!οιππι πιο, νο!

οΙιο, οπο ιπο!ιπο νιι!οιο ποιοοι ι·οποιιιιιιπο. Μπιιπππ1οο ιπ

1`ιοοοιιπ1ο Τιιοιποιιιπο ιιπο!ι ποιοιιο ιιοο1ιο, ιιποπ ιιοιι πιο

πιπι ιποιιπ οοιιποπο ιπ ππ!πιιιοπιιι ιοιιππιπ ιοπιπο1,οιιπππιοι -

πιοπιιο οπο οιππο.

Αο1πιπ Βοιιοιιιο ιπ πει!οιιο πονο οοιπππιο οιποποιιι. Ριο

εοπ1ιππο νοποιοπ. πιο ιι·ο1ιο Βοπποπο Ρι·ιοιο οοπνοπιπε

Ριιι1ιππι Ριοπιοπ1οιπιπ πο Βοποπ. ιιπι ποποιπιτ οι: πιοιπιπ

ποπιπιπιπ ι·οποπι οοπιιοεοοι·ο, 1'ιπ1ι·ο Τποιποοιπο πο Μοι

1ο!!ιοπ, οι 1`ιοιι·ο Ριιι!ιππο πο νοι·οο!!ιο πο πιο1ο πισω».

πο!ιι!ι πιο ποιπιπο !.πο!ιιιο πο πιο11ο!πειιο οπο Ιοιιιιοπ.

Βοιιοπ. Ριο1οιο, ποπιιπο Αοοπιιιο !.ππιονο8!ιο πιο Αιο

ιιιιππι·ιιιο οππι1. ποππ!ι Βοποπ. ποπιιπο Βιιγιιιπππο Βιιπιο!!ο

πο Τοεοο!., ποπιιπο (ιπ!ιο!ιπιιιο πο Βοποποπο ιππιοιππε

ποιοοιπ1ιο πιοπιιι, ποιπιπο Υπιιιο οπο Α!οκοππιιπο ιιιπιοο

πιο1ι οοπι1. ποιπιιιο Αποο!πιο Μι!!οπ. ποιπιπο Ριιιοπο, οι

ποιπιπο Ριιοιιιο εοοιιο, οι ιιιι!ι1ιππο πιο1ι ποπιιπι ποιοοπι1ιο,

ποιπιπο Απιοποο Πιιοπιιι Α!ποι!ι, οι ποιπιπο Ροι·οπιιιιο

Πιιιιε1πιπι Μοπιοιο, «πιο. νοοοιιο οι ιοΒιι1ιο.

ππο Τοπιοιιιππο οποππιιιπ Ρο1πιο!ι Λιπιοπιπι ιπιποιιιι!ι

οποιοιιιο1ο ποπιιιπο, οι πππο οιιιοποπι ποπιιπι ι·οπιο πο

1οιιιπο, οι Γοπιι!ιοιιο πιοπιο1ει πο ιποιπε ιιιιιιιπιπο οοιιπει,

οι ιπ πππ!ιοοιπ 1”οιιπο.πι ι·οποπι ειιο.

ΠΧ! *

|ιιυοιπαπο πού Μιά, Με !ιι αιίο.ιο ο δοπιιοΙο πι σ. ποιοιιπο

πι π'οποπα πο.ι.ιοιΙουαπο πο! «πιο πι δοιποπιια.

μου, ο !ππ!ιο).

Βιιπ!ι ποπιο πο!!ο Βιιιοειι οι ο. Ι.οιοπιο οι 0οπονιι.

ιπ:ι>πιιιοπιπιιι ΒΟΝΟΚΠΜ ΙΝ ΒΑΒΠΙΝΕΑ.

!π ποιπιπο ποιπιιιι πιποπ. Ηιιοο οοι ιποιποιιο Γοι:1ιι. ο

θ!ιοιοιπο πο Αι·οοιπιιιο π. !.οιιιππιπι πι·οοπιο1οιο οοο!οοιπο

!οπποποιο ιπ Βοιπιποπ πο οοινιο, οι οποι!!ιο ιπιιιπο οοο!οοιοο

ιποοπιο ιιιιιιο ιο·ιο ιπι!ιοιιοπο κιν. 1οιιιο ιιοποε ιιι!ιι.

Αιιοιιιιιιιιι Ο)

Αιε1!ιοο1πε Ποιο!ιιιιπο, Πιοοοο οιπε 1ι!ιπο. Μοι!ιοπιε Ρο1ι·ι

ι1)·Πιιπ πο!!ο εοι ποιιιαιΙιο (οπεοπιιι ποπιιιιιοαΙι) ποπιιιο πο Τοι

οιιι1οι·ιο·πι Ι.ιισοπο ιοπο!ο οι Βιιπ!ιιιι·ι πο! 1107 ο!!ο ο!ιιοοιι οι ο. Ι.ο

ιοιιιο πι 0οπονιι, ο!!ο ηππ!ι πο!!'ιιππο ιιοπποπ1ο ιιππιπποο !ιι ποπιιιιοπο

Επι, Μοι·ιο. (πιο πιιοι Ρο1ιι πιιιοπιο1ι. Μπππ!ιιοππο 1ι!ιιιο

οππιιιπιο1ι Ρο1ι·ι. Μοπιο1οο Αι1!ιοοοι, ο11ι·οο ποι1οο πο οπο

1ποι ππιιι!ιπο Βοπονοπιπιπο Βιιππ!ιοιι. Πιοοιπιπο πο πιο,

Α!οπο 'Ι'ιο!οπΒιο πιιοι εππιππιο1ι πιοοιπιι. πιοπ1!ιιππο ιι!ιπο

εππιοπιοιι ποοιΒιι. Αι1!ιοοοπε, Ιοοιιποο οι Βοπιινοπ1πιιι ιι!ιι

εππιοπιο1ι θοοιπιι πο πιω. Μοιιο !.ποοποο, πιο Ποιπο.1ι,

Ροιι·πο ιι!ιπε εππι·ππιοπιο Πιιιο. Ρποοπιι!ιππο, Μιιιιιι Οποιο

οπιιι!ιο πιιοι πιοιι Ριιοιπιο!ιπι, Μπιιο πιο ιπειπο Ρποππο!ιπι.

!ιοοποιππο, Μιιι·ιο Μππιπο!!π πιοι· οιπε, πιοπιο1οιο.Α!οιπι

ποπιο, νοιο πιο!ιιιι ποιπιιιπο. Μοπιοπιο πππποιιι Ποιοι.

ποπιο ιιοοεο θ)

θιοπιιππο Τιπιο., Ιοιιπποε οιπε 1ι!ιπο. ποπιιπι Ριπιο, Ρο1ιπο

οιπε 1ι!ιπο, οι ιποπιο1ιιο Ποιοποο οιπε ιι!ιπο. Ποιπιππιιο

πιοιοιιι, ιιιοπιοιοε πιιιπο επι πιο. Επιπιπο Το.ποπο, θιιο1ιππο

οιπε 1ι!ιπο πιο ιποπιοπι1ο. Αι·ιποοοπο Ποιιο!ιο, Βοπο.νοπ1πιει

πιο!ιοο οιπε πιιοι. Ρο1ιπο, !οιιιιποο, οι ο.!ιπε επι πιο. (ιοοι

πιπιο διιποπ, Βοπονοπ1πιο πιο!πιο οιπε οππι. Ρο1ιπιι, νοιο

επι ιιιιι. Ροιιιιο ()οπο!ιο. Μοπιοπιο ππιπο ιπιιιπο ιι!ιι. Βιοπ

ιπιιιιιιπε Αι·ποπο, Μιιιιιο οιπε πιιοι πιο οποι1ο. ποι1ο. Επ

οοποι οιπε 1Ι!ιιι πιο ιιιππο ποι1ιππο πο ιιππιποι ποι1ιιιπο.

Αιι!ιοοοπο Βιιοι!οι. Α!οπο Βοιπ οιπε πιιοι. (ιππιιιιιιπο Μοιπο.

νοτο Αι·Βιιοοι οιπε πιιοι. !οιιπποε οπο. Ροιι·πε Μπππιει.

Υπο. πο Βοποιο οιπε πιοι. Μοιο!ιποιο θι!οππιιι. Βοποι·ιπιπ

οπιιο Ιι!ιοο. Ροιιπο Ρο!!ι, οι Μοιιο οιπε πιοι·. θοοιπιπο

Μοπιιιιι, οι Μπιιο πιιοι ειιο. ι!!ειππ!ιιππο Ιι!ιπο εποε. Ρο1ιπο

Υιπ1ι!!ο, οι (ιοοι·πιπ οιπε πιιοι. Αι·1!ιοοοπο οι οππι: επι πιο.

Ροιιπο δππο!ιοιι, οι Μπππιιιππο πο πω, οι ιποιιιο1οε ππιπο

ιι!ιιιο επιιο, !ιπιιιιο Ρο!!ι, οι 8οπ!ιιει οπο οπο. Μοπιο1οο

Νοιι1πο πιο Ρπιο1ο.ο, Ρι·οππι1οι (ιιι1Τοπο.

Ρ'ιιοποι.ι οι

(ιιοοιπιπ Ποοιι, Μπιπι οιπε πιο, ιι!ιπο ιποιπο Μοι·ιπο.

(ιοπεοι· 1ι!ιιιο εππιππιο1οο ποοιΒιιιο, οι πιοπιοπιο νοι·ιιο 1ιιιιιο

οππιππιοπιο ποοιπιπο. Ιοειπποε Ποπ!ιπε. Μοπιοπιο ιιπιπο οποο

Μισο, οι 1ιοο πιιι·1.οο πο ππο1ιιοι πο.ιιιππε θοποιοοι Μοπιι.

νιιι.ιι πι: Βιιιι.πιοω

ποιπιπο Βιι!οοπιιιππο, πιοπιο1ο.ο ππιπο πιο επι. Ππιιποιιπο

(ιοι!ιπο, Μιιιιο οιπε πιιοι. Νιοο!οπε Ιπε1πε, οι οπο πιιιιιι

πιο εππιιιπιοιι πιπππο.ι·ιι. Βιιιο (ποπ, Ποοιπιπο οιπε 1ι!ιπο.

Υοι·ο. Πο!οοππιπο οιπε πιιοι. Αιοοοοππο Πποιπο. ίιοπ1ιππο

πιο πιο ιιιοπιο1ο.1ο. Υοιοι οιπε πποι· πιο ιιιοπιο1ο1ο. ιιοιι

1ιιιιιε Πιιοοπο. Ποιιιιιιπο Ριοοο!!ο.

1)οποοιιο

πιππιιιιι·ι Μοπο, !ιο!οπο Μπιι1ιι οιπε οππι, οι 1ι!ιπο ειι

πιοπιοιι ποπιιπι.

!)οιιιιιο που

Μοιιπ Τπ!!ιο οπιπ 1ιιππο 1ι!ιιο επιο. Μιιιο!ιποο Τπ!!ιιι.

νιιι..ι Βοοι.ιιοιιιιι

!ιοιπιο Τιι!!ιπ. !οιιιιποο Ποιοιο.

πο!!ο οπιοειι πι ο. Οιονοιιιιι οι .4πιιιπίπο, οοπίοι·ιπιιιιι ποι οι! ιιιιιπ!ιιι1π

πο! 11111 πο Βπε!ιοιιπο ιιι·οινοποονο Βιιε!ιιιιιιππο._(νοπ. οππι. Βιι>ι.οιι.

ιι (Μπι. πιει. 8ι:ι:οπο ΧΙΙ. 1ιππιοι·ι ΙΙΙ '. Π'. Υ'. ο ΧΧν11°. ποπ.

πο. πο. πιο. πιο).

(οι 0οιιιιι !ιι ποια· πι 8πιιιιο οοιππιοεπ πο!ι'ιιι1ο πι ροι·ιππιιι πο!

29 πιπεπο 1190. (Ψοπ.ιιοπι. 11ιι>ι..ιι Επι. πιει. Βιιοοι.ο 3111. Ν.° ΙΩΝΙΑ'.

ποπ. 901).

(3) Ροιεο !ιι "πιο πι Ρι·ι:ιι.1.Δ, οι οπι πο! ειιι!ποπο οπο ιιι ποιιπιιιιι
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ήΝΤ).

Ν

ΙΝ ΜΙΝΙ (τιιι(ιιΝιι

Ι(ιειΙ ΩΝΝΙ, Νιο(ΙΙΝΙΝε ΝΙιιε 1ΙΙΙΙ.

ΙΝ (Μ: (ΙιΝιιι.ι θ)

ΙοΝ8Ι ΡΙΝοο!ΙΝ. ΙΙΙΝΝε!ιΙΝιιε οΙιιΝ ΙΙΙΙιιΝ. (ΙσΝ(:ΝεεΝ ευρω

(ΙΙ(:ΙΙ ΜΝΝΝΙιΙΝΙ ιιι(οτ.

ΙΝ Νι.Νιι(ιΝΝ Ν.ιιοιιι

νΝτΝ (ΙΝεεΙΝΝι Νιιιιι (ΙΝοΙιΝΝ εΝΙΝ ΙΙΙΙΙΝ.. ΜΝτΙο ΡΙροτ οΝΝι

1.τΙΙιΝΝ ΝιιΙΝ ΙΙΙΙΙΝ. Ιοτ(;ΙΝ ΜοΝΙΝ οιιιιι ΝΝο ΙΙΙΙο Νιιο. ΙΙοτΝ

Μουτ., ΑΙ!ο(ιΝ ΜΝιιτοΝΙ, Νιο(ΙΙΝ!ΝΝ ΙΙΙΙΙ .λΙΙΝΝο ΜΝΝτοΝΙΝ.

!οΝΝΝοε ΙΝιΙΝΝΝι.

(Ιοιιο(ιΝο οι: Μοτο

ΙΙοοτι;ΙΝ ΡΝτο.

ΤΝΝΝΝ.ι

'Ι'τοΝ ρΝτΙΝε (ΙΝ (ΙΝΝΙΝοτ ρΝτΙΙΙιιιΝ, ΙοοΝΝΙΝ (ΙΙιΙΝΝτο, οι

ΝΝΙΝε ΝΙΝε ΙΙΙΙΝο (Θ).

ΙΝ ΑτεοιΝΙΝΝο ΝιιΝ! ΙιονΝε (ΙοΝιΙ!Ι

ιιΝτνΝΝ, ο! ιιιΝΝΝΝΝ σοι..

ΙΝ 5Ν!ιΝΙ!ιιιΝ Ισονοε (ΙοιιιΙΙΙ ι(ιιι(τι:(. ΒΝτ!ιοοοΝο (ισα.

ΙΝ ΤτιιοΝΝΝΙΙ ΒΝτ!ιΝοοΝο οοο. (3)

Μινι. ΙΙΝοοΝο ΙΝΙοι·

ΟΧΙ!.

!! οο-ιιΙο ΠοοΖίΝο άι” Ι)οιιοτο!·ίοο, μι· Ιοππο (ΙΙ ΒτοοΝ!!ο .Μο

ρτοοΝτο!οτο εροοία!ο, [ο οοΝιρτα, ο.(.Νο ι·οεΙΝΝ.:έοΝο (ΙΙ ΜΝ

σ!α!ιί!ί (Μία στο(ΙΜι (ΙΙ ΙΙΝπο το (Η δοτάοοΝο, ο [αοοτο

(ΙΙ .4ι·τιΝο, άι· Ποο!Νιο (Ιο2Ιο ΝΙιιο, ο (ΙΙ ΙΝοορο ιίο!!ο

Ι.Νρο, Ναοί Νι)Ιο2·ί, ΝοΝ (Ιοἱ ο·οιπο θιιο![ο (ΙΙ ΠοΝοτιι!ίοο

Ζοτο ροάτο, ο (Ια Ε!οπο βο!ίοοίο (Μ ΝΝάείο!!ο το ΕΝ:ο.

( Μ”, θ ΝονοΝι!ιτο ).

ΒΝΙ δυο”. Πρ! Με. (Ιο! ΙΙΝΙ-Βοτεο, (Με. 14 ο εο8.

- ΙΝ ΝοιιιΙΝο Ι)οιΝΙΝΙ ΝιΝοΝ. ΡΝ1οΝΙ, Νοι.ΝΝι(ΙΝο ΝΝ οιΝΝΙΙιιιε,

(ιιιΝΙΙΙΝτ ΙΝ ΝΝο οι( ΙΙΙιτΙο ΝΝΝΝΝρΝ!ιιΝι - τιιοΝιοτΙΝΙΙΝΝι -

ίΙΝτιιιο ροι·ΝΝΝιοΝΝΝ, ΝιοΝΝΝο ΙοτιΝΝο, ο! ιΝΝι(ΙΝιο ΙΝ Ι!Ιο

Νοτ ΒοΝ-ΙΝοοΙιΙ ΙΙΒο!ΙΝΙ ΒιιΙΙΝτ(ΙΙΝΙ Νο(ΝτΙΙ 8οοιιιι(ΙοτΝ(Ν,

.ΑΝΝΙ (ΝΙΙΙοεΙ(ΝΙ (Ιιιοοιι!οεΙ(ΝΙ ΝΝρ!ιιΝΝοΝΙΝιΙ ΝοοιιΝ(ΙΙ, ΙΝ (ι(ιο

ΝοΝ!ΙΝοΝΙιιτ !ΝΝι Ν!!ΙΝιΝο νοΙΝΝΙΝΙοε, (ιιιΝΝι (ιοΝ!το(:!Νε ο((τ.

οι(Ιε!ΝΝΙο ΝΙ οοΝεοτνΝ!ο ΙΝ (ΙΝΝιΝτΝ Α(:ιοτιι(Ν, Ατο!ιΙνο(ΙΝο

ρΝΙιΙΙ(:ο ΒοΝοΝΙΝο, ο! εΙΝΝΝΝΙΝι· Ισ!. Μ) ΙΝ ΙτοΝΙο ΙιτΙιΝΝΝ

1ΝοΙοΙ, τοροτΙ!ιιτ οι οι(!ΝΙ ΙΝε!τιιιΝΝΝ!ιι(Ν οοΝ!τΝοΙιιε, ΝοΝ

(ΝΝιΝοτΙΝ ΝΙΝε(Νο(ΙΙ, Ντου( ΝΝ(ΙΝΙΙΝτ, νΙ(Ιο!ΙοΝ!.

ΜΙΙΙοεΙΝιο (ΙΝ((ΝΝΙΝεΙΝι(ι οοριιιΝΝΝΝΙΝιο ΝοοΝΝ(Ιο, ΙΝ(ΙΙ(:!ΙοιιΝ

(ιιιΙΝ!Ν (ΙΝιΙ(ΝΝ, (ΙΙο νοΝοτΙει, εοι(Ιο οι(ΝΝΝΙο ΝονοΝι!ιτο.

ΙΙο(Ν. (ΙΝΙΙΙΝ!(ΝΝε (ΙΝ 8ΝΝ(:Ιο ΠοοτΝΙο ΙΝΝιΙ!ΙΝτΙε οι ΙΙ(ΙΝΙΙο

οΙΙΝι ΙΙΙιιΝιτΙΝ (Ιο(Ν. ΙΙΝΝτΙ:Ι ΙΙοΙ ΝτΝΙΙΝ ι·οΝΙΝ 8Ντ(ΙΙΝΙΝο,

1'ΙΙΙΙ (ιιιοΝ(ΙΝΝι (ΙοΝι. ΙΙι·Ι(ΙοτΙΝΙ ΙΙοιΝΝΝοτιιΝι ΙΝιροτοΙοτΙο, (ΙοτΝ.

(1) 0εεΙΝ ΙΝ οοτ£ο (ΙΙ ΤιιΔ(:ιιΝιι, (ΙΙ οιιΙ Νο! (:ΙΙΝΙο ΝΙΙο (ΙΙ (ιοι·ΝιΝ1Ν.

(9) Ρο( !'Ιτι1οΙΙΙΒο(ιιΝ (Ιο!!ο ρΝτο!ο πο.: ρωταω (ΙΝ οι((ιιιιοτραΜοιιΝ

(ΙΝΙ (Ιιιο εοτνΙ (Ιιιἱ ΙΝ(ΙΙ(:ΝΙΙ, νΝ(ΙΝΝΙ ποΙ Βιι>(.. ιι Μπι. (πι. 8ιι(:οι.ο

Μ!. ΙΝ (ΜτΙ. Ν.° τινι. πω. (8), (Με. 188.

(3) Ι.Ν (ΙοΝΝιΙοΝΝ, ο ΙΝ ροττιιΝΙΝ (ΙοΙΙο ΝοτΙΙ, Ν!!ο (ΙΝΝΙΙ ο τοΙΝ!Ινο

Ι! ρτοεοτιΙο ΙΝνοιι(ΝτΙο, !'(ιτοΝο οοΝΙΝτ(ΝΝΙο (ΙΝΙ Ροιι1οΙΙ(:Ι ΩΝΙΙΙΝΙο Η.

πιο! 1191, ΙΝΝοοοΝΝο Ι! ΝΝ! 1136, ΑιΙτΙΝιιο Π! Νο! 1158, ο Α!οοΝΝιι(Ιτο

ΙΙΙ ΝΝ! 1189, ο 1179. (νο(Ι. εορτ. Βιι>ι.. Ν: α”. (πι. 8Ν(:οι.ο ΧΙΙ.

ΝιιιιιοτΙ ΧΧΧΙ'. Νι.νιι '. ΒΙΚΥ'. ΙΙ.ΧΙΧ'. (ΠΧ' (Με. 90% (ΙΙΙ. 991.

οπο. (ω).

ΙΝοο!ιιιε. ΑΙι!ιΝΙΙ οΙνΙΝ ΒοΝοΝΙΝΝεΙΝ Ι!οιΝ ΙΙ(ΙΝΙΙΝ οι ΙΝιΝΙΙΙΝτΙΝ

(ΙΙΝΙΙ (Ι(ιιιι. ΒΝΝΙε, (Ιοιιι. ΝΙοοΙΝοε. (ιιιοΝ(ΙΝιιι (ΙοΝι. ΒοΝνοΝΝ(Ι

ΒοιιιΙπο!!Ι ΙΝιιιΙ!ΙΝτΙΝ Ν!1ὶ(Ιο!ΙΝ (ΙΙ(ΝΙ (Ιο(Ν. ΒοΝΙΝ. (ΙοιΝ. ΡΝ!τιιΝ

ΑτιΝΝΝΝΙΝΙ ΙΙ(ΙΝΙΙΝ ο(ΙΝιιι ρτο(ΙΙΝ!Ι (ΙοιΝ. ΙΙΝΝτΙ:Ι ω, νοΝ(ΙΙ(ΙοτιιΝι

Ν! (ΜΙΝΙ 1τΝ(ΙΙ(ΙοτιιΝΙ Βτοο!ιιι!Ιο (ιιιοΝ(ΙΝΝι ρτΝνοΝΙ. ΡτοοιιτΝ!οι·Ι

οι (:οτιο ΝιιΝΙΙο (ΙοιΝ. (:οιΝΙΙΙε ΙΙοοΙΙΝΙ (ιιιοΝ(ΙΝΝι (Ι(ιιιι. θιιοΙΙΙ

ΝοιΝΙΙΙΝ (ΙΝ ΙΙοΝοτΝιΙ(:ο (ΙΙΙ Νοι(ΙΝο ρΝτ!ΙΝ τοΝΝΙ ΟΙιΝι·ΝΙΙΙΙΝΝΙ

(ΙοιΝΙΝΙ, ΙοἔΙρ!ΙιιιΙ Ν(ΙιιιΙΝΙΝιτΝτοτΙΝ ΠοΝτΙιΙ, οι ΙΙΒοΙΙΝΙ (ΙΙο!Ι ΝΙΝΙ

ο!ΙΝοοΙιΙ (ΙΙ(:ΙΙ Ι.ΝρΙ (ΙΙΙ ΙΙΙΙοτΝΝι οι((:ο!!οΝΙΙΝ (ΙοιΝΙΝο Ε!ΙοΝο

1Ι!ΙΝο οΙΙΝι ρτο(ΙΙ(ΝΙ (ΙοΝιΙΝΙ ΠοΝτΙΝΙ Ν! ιιι(οτΙε (ΝΝ8ΝΙΙΙοΙ νΙτΙ

θιιοΙΙΙ οοιΝΙΙΙΝ (ΙΝ ΒοΝοτΝ!ΙΝο ρΝ(τΙΝ (ΙΙΝΙοτιιιιι ΖοτιιιΝΝοτιιΝι,

οι ΙρεοτιιιΝ Ζοι·(ιιΝΝοτιιΝι Ν(Ι ΝοΝ οι ΝΙΙΙΝ, Ν! ρΝτο! (ΙΝ Ντο

οιιτΝΙΙ(›Νο ΝΝτΙρΙΝ οοτ (Ιο(Ν. ΙΝοο!ιιιιιι (ΙΝ Ι.Ι!ΙΝΝΝΝο Νο!ΝτΙο,

ρι·οοιιτΝιοτΙο Νο.(ιιΙΝο μτο οΙΝ τοοΙρΙοΝ!Ι ο! ΝΝιοΝΙΙ !ιοτο(ΙΙ

ιΝιοιΝ οι !ιοΝΝ Ι(ιτΝ οι Νο!ΙοΝΝΝ ο! τΝ!ΙοΝοΝ οΙο οι οΝΙ(ΙΝο

ΝοτΝΝι οοΝιρο(οΝ!ΙΝ Ν! (:ο(Νρο!ΝΝ(ΙΝ ΙΝ τοΝΝο 8Ντ(ΙΙΝΙΝο,

(ΙΝειι·ο $ΝεεΝτΙ, (στο Ι.ιιΝΙΝΝΝΝ, νοι·ΝΙΙΙΝ, Ι:ΙΙ'ΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙ.ΙΙΙΙ., οι

(ΜΝ ΙοττΝΝΝο ΙΙΝτΝΝοει (ΙΙ(:ΙΙΝι·, οι Μο (ΙΝΝΙτο 'Ι'τοΙιΙΝΝΙ

(ΙΙΝΙτΙο!ΝΝ ΙειΝΝο, ο! ΙοεΙΝιιιοΝ!ο εΙνο ιι!ΙΙιιιΝ νοΙΝΝΙΝτο, ο!

οΙιιο οοοΝΝΙοΝο νο! (:ΝΝΝΝ, ρτοΙΝΙΙ ΙΙΙιιΝΕτΙΝ. ΙΙο(ιι. ΙΙοΝτΙιΙ

τοεΙΝ $Ντ(ΙΙΝΙο, εοτΙρ!Ν ΝιΝΝΝ Τ!ιο(ΝΝι(ΙΝΙ (ιιιοΝ(ΙΝτΝ Ρο!τοΝο!Ι

Ατι1ιΝΝΙΝΙ Νο!ΝτΙΙ, μτο ρτοοΙο ο( ΝιιιιιιιιΝ (ιιιΝ!ιιοτ (ΝΙΙΙΙιιιΝ

(ΙΝεοΝΙΝτΝΝι (ιιιΙΝεΙΝΝεΙΝ(Ν ΙΙΙιτΝτοΝι ΒοΝοΝΙΝ.

ΙΙοΝι (ΙΙ(ιιιιΝ ΒτοοΙιιι!!(ιε (ΙοοΝ(ΙΝ(ιι ρτΝνοε!. ρτοοιιτΝ!οτ

ιιτο(ΙΙο1οτΝιιι, ρτοοιιτΝΙοτΙο Νο(ΝΙιιο, ρτο οΙΝ (ιτοιιιΙΝΙ! Ντο

(ΙΙο!ΙΝ (Ιο(ΝΙΝΙΝ ίΙΝΙΙΙΝ!ιιιΙΝο, ΙΝ(ιο!ιο, ΝΙ(:!ιοΙΝο, ο( Ρο(το

εο!νοτο οΙ (ΙΝτο, νΙ(Ιο!ΙΝΝΙ (!ΙοΙο (Ιο(Ν. θιιιΙ!!ο!ιιιΙΝο ΙΙΙιτ(ιει

ΝΝρ!ΙΝΝΝΝ(Νε ΒοΝοΝ. (Ιο(Ν. ΙΝοο!ιο ΙΙΙιτΝε ιΝΙΙΙο Νορ(ΙΝΝΝΝΙΝΝ

ΒοΝοΝ. (Ι. ΝΙΝ!ιοΙΝο ΙΙΙιτΝε (ΙΝΝΝτΙΝ,οοΝΙΝε ΒοΝοΝ. Ν! (Ι. ΡΝιτο

!ΙΙιτΝε (τΝ8ΝΝΙΝε !ι·οε, ο! εοΙνοτο οι (ΙΝτο Ιο!ιιΝι ΙΝΓτΝ ΝιιΝιιΝι

ροε!(ιιιΝ(Ν ΝοοΙ(ΙοτΙΙ (ΙΙοΙοΝ ΖΝτ(ΝΝΝοε, νο! ΝΙΙ(ΙΝο(ιι ρτο οΙΝ

ΙιειΙιοτο ροΝΝΝεεΙοΝοΝι οοτροτΝΙοιιι ρΝ(ΙΙΙΙΝΝιιι ΟΝετιιι ΝΝ 5ΙΝΝ.ιιιιε,

νο! ιιιΝΙοτΝιΝ ρΝτιο(Ν το(ΙΝΙ ΤΝτΙΙΝΝΙ, ΝοΝ οοΝιρΝ1ΝΝι (ΙΙ(Νο.

ΝιΝΙοτΙ ρΝτιο, (ΙΝειιΝ ΝΝτιο(ιι Ιιο(ΙΙο ΙοΝοτ ΙΝ το8Νο ΤΝτΙ1ΝΝο

ΙΝ(ΙΝι( ΑτΙιοι·οο Π), ΝΝ! ΝΙΙΙΙΙΙ . . . . . (ΙΝ ΟΝΝΙτο 'Ι'τΙ!ιΙΝΝΙ,

(4) Βιιι;!ΙΝΙ(Νο (ΙΙ 8. ΟΙοτΒΙο, ΙΝΝορο ΑΙι!ΙΝΙο , ΝΙοο!ὸ (ΙΙ ΒΝιινοΝιι!ο,

ο ΡΙο1το ΑτπιΝιι(ιΙΝΙ, (:Ιιο ΙΙΒιιτΝιιο (:οιιιο νοιι(ΙΙΙοτΙ Νο! ρτοεοΝΙο Ν1Ιο,

οοΝο ε!Ι 51οεεΙ σ!ιο ΙΙΒιιτΝιιο Νο!ΙΝ ρτο(:ο(ΙΝΝΙο (:Ντ!Ν Νο (ΠΧ. !οεΝ(ιιτΙ

(ΙΙ Ε(ιιο το (ΙΙ 8Ντ(ΙοεΝΝ.

(Ν) ΕτΝ (μιοειΙΙ ΙΙ ΙΝ(ιιοε.ο οο(ιιο (1εο!ΙΝο (Ιο!!Ν ΟΙιΝτΝτ(Ιοιι(:Ν, 1ΙΙΙΙΙο

(ΙΝΙ οο(ι!Ν Οιιο!ίο (ΙΙ ΒοΝοτΝΙΙοο εΙΝ (ΙΝΙΝΝΙο, ο ρΝ(Ιτο (ΙΙ Ν!Ιτο οοιι!Ν

13ιιοΙΙο (ΙΙ Βο(ι(ιτΝΙΙ(:ο, (ΙΝ! (ΙΙ οιιΙ ι1ιΝ!τΙΝιοΝΙο ιιοιι Ε!ΝιιΝ (ΙΙ Πωσ το

(ΙΙ 8Ντ(ΙΝΝΝΝ ΝτΝΝο ιιΝ!Ι ΕΝτΙοο, 1ΝΙιιο, ο Ι.Νιιο (ΙοΙ 0ΙιΝτΝτ(ΙΝεο!ιΙ.

Ι! (ιοΝΙ.ο Πε(ιΙΙΝο Ν(Ιιιιι((Νο οι·Ν Ιοτο (ινο ρΝΙοτΝο; ι1ιΝ ιιοιι ΝρρΝτο (ΙΝ!

ρτοεοΝΙΝ Ν1Ιο Ι! Νιο!Ινο μοτ ΝιιΙ, Νεεοιι(Ιο ΝΝοοτΝ νἱνοτιΙο ΙΙ ρΝ(Ιτο

Ιοτο, (-ιειεΙ ΙοεεΝτο ιιο1ΙοροεΙΙ ΝΙΙΝ οιιτΝ(ο!Ν (Ιο!!'Ννο. 8Ι (ιο1Ι σ!ιο ΙΙ οοιι1ο

ΙΙΒο!ΙΝ(ι (Ιιιἱ ε'ΙΝΙΙΙ(ι!Ν @Μοτο (ΜΗΝ. σΝ.π(ι 1πιτΙο (ΜΙ ι·οοπο Ο(ιο!ίατΙ1απο:

(ΙΝΙ ΝΙιο ΝΙ τΝΝΝοε!Ιο (:Ιιο ΙΝ Ιοπο ρατΙο (ΙΙ (Ιο1Ιο τοΝΝο, (ΙΙ ΝΝΙ πιο!

1957 ε'ΙΝΙΙΙ(ιΙΝνΝτιο οιιιιιΝ!Ν!ΙΝΝΝιοΝΙ.ο εΙΝποτέ οΝΙΙ, ο(Ι ΙΙ οοο Ι`τΝἰοΙΙο

ΟΝοτΝτ(Ιο (ΥΝ(Ι. Νορτ. οΝτ!. Ν.7 ΧΟΥΙΙΙ), οτΝ εΙΝΙΝ (κι (ιεεΙ (ΙΙνΙΝΝ. (ΙΝ

(ιιι (Ιοοιι(ιιο(ιιο, σ!ιο ΝΙ ρτο(ΙΝοο ίτΝ ΙΝ (:ΝτΙο ο Ι (ΙΙρΙο(ιιἱ (Ιο! ΝοειιοΝΙο

ΝΝοο!ο ΧΙΨ, (ιΙ νοιΙτΝ ο!ιο Ι'(ι!!τΝ :Νικο μπαι (Ιο! τοΝΝο (ΙΙ ΟΝΒΙΙΝτΙ

εροΙΙΝ!ιι Ν! οοΝιο (;!ιοι·Ντ(Ιο ΙΝ ροΙ (ΙΙνΙΝΝ 1τΝ Ι (ΙΙ ΙιιΙ 1ΙΒΙΙ(:οΝΙο Βο

τιΙΙΝιΙ(ι, ο Νοτι!ο ΙΙΝιιΙοτΙ; ο ΙΝ ροτιΙοτιο (ΙΙ (μιοεΙ'(ιΙΙΙ(Νο, (Ιορο ΙΝ (ΙΙ

ΙΝΙ πιοτΙο, ιιΝ(Ι(ΙΙνΙΝΝ (τει Ι ΝιιοΙ ΙΙ8ΙΙ ΤοιιιιιιΝεο, 0Ν(Ι(Ιο, ο ΒΝτΝΝΙιΝ

ο(ιιιΙΙ (ΙΙ ΒοιιοτΝ1Ιοο.

(θ) 8Ιοοο(Νο ΙΙ το Βιιιο Νο(ιιΙΝὸ ιιο!ΙΝΝΙο, οι! ΙΝΝ1Ι1ιιΙ οιιοΙ Ντο(ΙΙ Ι

ρτορτΙ ιιΙροΙΙ ΙΒιιτΙΝο ο Πεο!ΙΝο, ο ΝοοΝΙρτο!ιΝΙιΙΙο, σ!ιο ΝΝ! 115 (Μπι:

1972, (ΙΝ1Ν (ΙοΙ (ΙΙ Ιιιἱ 1ΝΝ1Νιιιο(ι!ο, (ΙΝοε!' ΝΙ1το (πιο ιιΙροΙο Ι.ιιρο ΝοΝ

Ιοοεο ΝΝ(:οτΝ (πω.

(7) ΙΙ εΙΝ(ΙΙΝο (ΙΙ Λι·Ιι(ιτοΝ, οΙιο (ΙΙ !.τονΝνΝ Ν! ροεειοεΝο (ΙΙ ιιΝει ρΝτΙο

(ΙΝ! τ(ιε(ιο 'Ι'(ιττΙΙΝΝο, οτΝ ΜΝτΙΝιιο Π, ο !ιιοΒο ρτΙ(ι(:Ιρει!ο ο ρΙΙι Ι(1ι

ροτ1Νιι1Ν (ΙοΙ τοειιο οτΝ ΙΝ Νικ! (οτΝρο ΙΝ (:ΙΙ1Ν (ΙΙ 8ΝεεΝτΙ, (ιιο(ιιτο

νο!ι;ονΝ Ν Ιο!Ν!ο τονΙΝΝ Ι'ΝΝΙΙ(:Ν 'Ι'οττο5. !.Ν (:ΙΙΙΙι (ΙΙ 8ΝοεΝτΙ ΙΙΙι (ΙΝ!!Ν

τιιοΙΙι (Ιο! Νοο(ι!ο ΧΙΙΙ Νο(ΙΝνΝ (ΙΙ (ιιιΝ Νοτ!Ν ΙΝ(ΙΙροιι(ΙοΝιΝ, Νο εΙΝ ιιοιι

οτΝ Ι(ι(ΙΙροιι(Ιοιι!ο Ν! "Μο (ΙΝΙ ι·οΒοΙΙ ΤιιττΙ1ΝιιΙ.Ι 0οιιονοεΙ πιο! 1957,

ΝΝΝο(ΙΙΝΕΙ ΙΝ εΝΝ1.!!εΙΝ, (ιιο!.!οΝο !(·Ν Ι ρΝΙΙΙ (Ιο!!Ν και, (ΙΙ ρο(ΝτεΙ ΙΙ

ΙιΝτΝ(ΝΝΝΙο τΙΙΙτιιτο Ν ΝΝεοΝτΙ. (νο(Ι. εορτ. ΝΝτ1. Ν.° ΧΟνΙΙΝ). Νο!

1968 εΙ ΝοτιιΙιΝ!ΙΝνΝ ΝερτΝ(Νοιι1ο !τΝ ΙΙ @πάω (ΙΙ Ατ!ιοι·(:Ν, ο Ι! οάι((ΙΙοι·
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ιμιιι1ιιοι· ιιιιιιιιι ιιιιι·ιιι·ιιιιι ‹ιοιιιιι·ιοιιιιιι ιιιιιιι οιιιιιιιιι, οι ιιιιοιιι

ι·οοιιιειιι 1°ιιοι·ιιι1 ιιιο1ι Ζοι·ιιιιιιιι οι οοιιιιιι ιιοι·οιιοε οι ιιιο1ι·ιι

ιιιοιι1ιε ιιιιιιιε οιιιιιιιοιιιιιιιο ιοιιοι·ιε ιιοτιμ1ιε ιιιιιιιιι ιιοιιι. ιιιοοιιι

ιιο Ι.ιιι8ιιιιιιο ιιο1ιιι·ιι ιιο Ποιο, οι Τοιιιιιιιιιιι μιοιιιοιι ιιοιιιι·ιι

ιιοιι ιιιοτιο ιιι 1ιοιιιο ιιιο1ι ιιοιιι. Πιιιιιοιιιιιιιι. Ρι·οοοιιιιιιιιε

ιιοιιι. Βοιιο ιιο ι>ιωοιιω. Ποιο. Μιοιιιιοιο. ιιοιι. Πιιοιιιιι ιιο

Μιιι·ιιιιο. Μιιιιιιοο Βιιιιιοιιιιο. ‹ιοιιι. Οιιιιιοοιο ιιο Βοι·οιιιι.

ειιιο . . . ιιοιιι. Αιι8οιοιιι ιιο Ιιι·ειο, οι θιιιιιοιιιιο ιιο Ριιι·ιιιιι

Γιιιιιιιιιιι·ι οιιιιι ιιιοιι ιιοιιι. ι·οιιιε, 1οειιιιιιο.

Πει οιιι , οι οιιιι·ιιιο οδο Ρι·οιιοιοοιιο Αιι1οιιιιιο ιιι·ιιιιοοεοιιιιιι

οιιιιι ιιοιιι. Μιοιιοοιιιι ιιιιιι·ιειο Μισο, οινιο, οι μιιιιιιοιιε Βο

ιιοιιιιιο ιιοιιιι·ιιιε οοιιοΒιιιιιε, ομοιιιοιιοιιο, οι ιιιιμοτιιιιιο ο1ο.

:ιιιιιιο ιιιιιιε οι μιιιιιιοο οι·οιιινο ρι·ιιομοιιιιιε οπο. Ιιι ιιιιοι·ιιιιι

οιο. ιιοιι ιιιο 2'7 εομτοιιιιιι·ιε ιιοιι.

Μπι.

Η Ροιι1οιιοσ (ιιομοι·ιο χ, ι·ιοοι·ιιαιι ρι·ιιιιιι ιιοιι χω, σοι

οιιαΙι ι Ρι.πιιιι .ιι οι·αιιο οιιιαι·ιιι /αυοι·οοοιι οι το δυο·

ι·αιιιιιο, αι αιωιιιο ιιοιιηιαιο ι ιιι·ιιιι ποιο δικιο αμοιιο

Μα. οο.ιι ιιι ειιιο οοιιιο ιιι δαι·ι!ομιια, [ο ρι·οοοιισ οι

υποεισειιιιι άι ιοινιαι·ο ιιιι'ιιιιιιιιιιοιι:α Μια διιιοι·α, ο ιιι

ι·ο.<ιιιιιιιι·ιο πο! Μ·ιπιπο μοι·ιιιιιοι·ιο ιιι Με υπο.ιι ιι (ιιιιιιιοΔιο

Τιιι·ι·ι1απο , ο .ι·μοι·ιαιιιιιιιΙο ιιι Μιὰ ιιι διι55ΑΙ11, Μο αυοαπο

ιιιυα.1ιο, οι! οσωριι·υαιιο οσοι ιιι [οπο. ιιι ιιισμιοι;ιο Μο

οοπιιιο οοοιο.ιιιι.ιιισιιο μοιοιὸ |ιιιιιιιποιο ι·ο·ιιιι·ο «Με ιιοιι

άι Ιιιἱ μισάοσοσιοι·ο Ραμα διοιιιε·πιο ιν, ιιιιιιασσιαΜοιι,

ιιι απο οοπιι·ιιτιο, ιιι αμοι·αοαι·ο ιιι οάιο !οιο Ισ μοπο ,

Με μι· ιαπιο οοῇιο κι ιωπηια:ιοιιι αυι·ιιιιο ε||ι:Ιιιυιιιιιι·πισ

ιιισοι·.ιο. _

ςι2ιο,`. . . . . . . .).

Πιιι ενω. Βιμ!. Ρίο. ιιοι Βιιι-Βοι·Βο, μέ. 249 ο οσε.

ίιι·ομοι·ιιιε ομιεοομιιε εοι·νιιε εοινοτιιιιι ι)οι επι οοι·ιιιιι

ιιιιιοιιι μι·οεοιιιιιιιιι, οι ιιιοιιιοιιοι ιιιιιιι·οιιιιιι.

Ι. Ι.ιοοι ιιοιι ειιιο ιιιιινι ειιιιιιι·ι1ιιιιιιιο ειιιιιιιιοιιιιιι ι·οοοιι

οοπιιιο οιιοοεειιο, ιιιοιιιιιι 1οιιιοιι οιιειιιιιιιιιιιι μιο1οινιιιιιι

οιιιοι·ιιιι οοΒιιιιιιι· οιιει.ιειιιιοιιο μοι·οοιιοι·ο, ιιιιοε ο ιιιιιι1ιε

ι·ο1ι·ο 1οιιιμοτιιιιιε μια Μο1οι· Εοοιοειο ιιοο οοιιιιιιοιιι1ιοιιιιιιιε

μο1ιιιι ο ιιιοιο οοιιιμοεοοι·ο, οοο οοιιιιιιιιιιι1ιοιιιιιιιο οοιιιιιοι·ο,

οιιιιι ιιοιι ομοι·1οοιι ιιοε οοιιι οοεο ιιοιιο1οι·ιιιιι μιοιιιιιιιιοιιο

οοιι1οιιιοε, οοο οιιιιιιι ιιιεΙο ει1 μοιιιι 1ιοπεει·οει.οι·ιιιιιε ισι

μοιιοιιιιο..

Π. 8ιιιιο ι“οιιοιο ι·οοοι·ιιιι1ιοιιιε (ιιοιιιοιιε Ρειμει μι·οιιοοοεεοι·

ιιοο1οι·, :ιιι ιμειιιε μονιιιιο ιιοιιιιιιιιι, ιιιιοτι ιιιιιιιιιιι (ισοτο

ι·ιιιιιιιιιε ιιομοε ιιιιοιιιιιιιιι ιιι·ιιιοι·ιοι οιιιιι Βοιιιιιιιοι·ιιιιι ιιιι

ιιοι·ιιιοιιο, ιιιοοιιειιιιο ιιιιιιιε, οι ιοιιιοι·ιιιιο ιιιιιιιι1ιοιιιε ομιι·ι1ιι

οοιιοι1ει1ιιε, ιιοιι οοιιιιιι :κι οιιιιιιοιιιιιιιιι Ιιοιιιοιιιιιιι οοιιο

ιιι 5ιιιιιοι·ι (ιιιάια·πι $αιι:αι·σπ.ιο-πι) μοι ρωιιωιο οι Τοι·ι·οιι. (ναι. εομι·.

σει·ι. Ν.° ΠΠ). Νο! 1267, ο μιιι μνοιιιιιιιιιιιοιιιο ιιο! 1966 ιι ι“ιιιιιοεο

οοιιιο Πιιοιιιιο ‹ιοιιει θιιοι·ιιι·ιιοεοιι ιιινιιιιο ιι ι·οιιιιο Τιιι·ι·ι1ειιιο, ο Μι

ιιιι οιιιι·ι ιιιοΒιιι ιιι οιιιιι ιιι 8ιιεειιι·ι, οΙιο ιι Ροιι1οιιοο £ιοιιιοιιιο Πιο

οιιιιο11ο ομοοιιιιο ιιοιιο ειιο εοιιοοιιιιιιιιιι. ςνω. εομι·. σπιτι. Ν.° ΟΝ).

Μι 1279 ιι το Ειιιο ιιιοο ιιι ιινοι· ιιιιιιι επι οιιιιιοιιο οι Βιιειιιιι·ι.ίνοιι.

ιιομι·. ιιοιι. Ν” (ΠΧ). Η ιιοιι'ειιιιιο εοΒιιοιιιο ιι Ροιιιο1ιοο Πι·ομοτιο Χ

οοιιιιιιιιιιι οι Ριειιιιι ιιοιι ιιι ι·οειιιιι2ιοιιο ιιο! Βιιιιιιοιιι.ο τιι Τοι·ι·οε τιιιοιι1ι

οιιιιιιιιιο ιιι Βιιεειιι·ι, οΙιο οιιιιιιιιιι ιοι·ιιιιι ιιι.ιιμοιε·πι, οι μπαι αιμα ιιι

οποιο.» ιμ.ιιια· (ι. ο. Τιιι·ι·ι1ιιιιι) νω. πιο. τον!. Νο (ΧΚΠ). Ριιιιιιιιιοιιιο

ιιο! 19%, ιιομο ι'ιιατιειοιιο ιιι Μιι·ιιοιο Ζοιιοιιο νιοιιι·ιο ιιι Ειιιο το τιι

Η:ιι·ιιι·ιιιιιι, ιιι «πιει ιιι Βιιπειιι·ι ει ι·οιιιιι‹·:ι ιιι ιιιιι=ιιι.

ιιιιιιιι· ιιιιμοι·ιιιιιι, εοιι οι ι·οιιιιιιιιι Βιοιιιο ιιιιι1ιιιιιι·ο ειιιι ιιοιι

νοιιιιιε, οιιιι οιιιειιοιιι τοοιιι ιιω1ο ιιοιιιοιι ι·οοιιιιιι οιιοι·ιιιοιιιιι,

ιιιιοιιιιιιο οιιιιι οιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιοιε οοοιοι.ιο ‹ιινοι·ειιι·ιιιιι ι1οιιο

μιιτ1ιιιιιι εοοιοειιιο ιιι οιιιο ιοοιιοιιοε, εποε μοι· οινιιιιιοε, οι

ιοοιι νιιιιιι, ιιοιι μιοιιιιιιειι ιιιιιιιιιιι1ιοιιο ιι11οι·ιιο ι·οΒιο ιιιιιιο

ε1ει1ιε ιιιιμι·οοεοε ιγμιιι·ιο ιιοειιιιιιιιιιο, ιιιιιιιιι·ο μιιοοιιι οιιιειιοιιι

οοοιοειο, ιιο μομιιιιιιιι οοιιιιιιονοι·ο ιιι ιμειιι·ιιιιι μιοιιοοοεοοιιο,

οι οοοιοειο, ιιοιι ιιοιι ο1οιιιιεειιιιι ιιι (ιιιιιειο ιιιιι ιιοε1ι·ι (ιιιιοιι

Βιοιιιο ι·οιιιο ιιιιιο.1ιιο ιιιιιοι·ιιιιοιι, οι μτοιιιιιιοιιιιιι ιιι1οιιιιιιιι·;

ιι·οοιιοιιιοι· ιιιιιι·οι·ειιι Βιιι·ιοιιιιιιοιιιιιιε μιιιιιιοο ιιοοιιμιοοεο

μι·οιιιιιιιιι, ιιο ιιι ιμειιιιι Ποιιι·ιιιιιιιιιιιι, νοιιιι ιιι Βιοιιιο ιοΒοιιι

ιιι1οιιιιοιοιιι, νοι ιμοι 1ιιιιιιιιιιιιι ι·οιιι ειοιιιο εοι·ιιιοι·οιιι, ιιοιι

ιιιι ιμεο ιιι1οι·ειε νοιιιι. ο ι·οι;ο ειοιιιο, νοι ειιιι ιοΒιιι το.1ιοιιο

ιοΒιιι ειοιιιο ιιιιιιιιιιιιιοιιο νοι ιιοιιοιιιιιιο1ιοιιο τοοιμοι·οιιι, ιιοο

οιιιιι ιιιιιιιε, νοι ειιιο οι·ιιιιο, ιιιο1ο νοι νοι·ιιο, οι” Μισο

ιιιιοιιιοιιοιιιιοι επι ιιιι·ιιιιιιιιοιιι ιμειιιε οοοιοοιο μιιοοιιι, νοι

οοιιιιο. ι·οοοιιι ρι·οτιιοιιιιιι μτοο1οι·οιιι οι ιιιιιιιιιιιιιι, οοιιοιιιιιιιι,

νοι ιεινοι·οιιι. Μο. . . . . .

υ

Χ. Ρι·οιιιο1οε ιιιιοιιιιο οινοε. ιιο οοιιιιιιιο Ριειιιιοε ιιμοι·ιο

ιιιοιιιιιι, ιιι ιιιιι·ιι ιοειιιιιι Βοοιιοι·ιιιιι Αμοοιοιοι·ιιιιι Ροιι·ι, οι

Ριιιιιι ιιιιιο μιοιιιιιιο εοοιιιιιιιιιιι. ιιιιοιι οιιι μι·ο μοι·οιιιμ1οι·ιο

Ιοι·ιιιιιιο οεειμιιιινι1, οτι ιμοοιιιιιι μιοιιοοοοεοιιε οι οοοιοειο

ιιιοιιιιιιιιιι μιοοιο.ο ιοιιιιοιιι, ειι1ιειιιοιιιι·ι ιιιοιιιιι·ιο ιιο ειιιο

οιιοοεειιιιιε.. ιιο ιμεοι·ιιιιι Βοιιομιοοιιιε μειι·ιιιιιι. Αιιοοιιιιι @Με

οι: ιιοιι ο-ιιιιιι Μια, οι άστο, .οι φαι /οι·ι·απ ιια!ιο!ιαπι ιιι

Ιπειιω 5.ιιιιιιινιιι οι ω! αΙιοιια μαι·1ο ω” αμοσιοδισα αιι

σ1οι·ιιιιιι· ρι·ιοαιιιι, οι ιιιαιτοι·ο ιιοα·συιι ομοσ μου ρι·ιυαιοι·

πι. . . . .

Χι. Ποιοι·ιιιιι ιιιοιιιοιιιιι οινοε, οινι1ειο,οιοοιιιιιιιο, μιο

ιιιοιιε οιοοιιιιιιιιοιιιιιιιιιιιιιι, οι ιιιιοι·ιιιοιι οοιιιοιι1ιιε ιιο μοιιιε

ι11οιιι, οι οοιιιιιιιιιιιιιε οιιιιιιιιο οοιιιοιιιμ1ιο, ιιοιι οοιιιιιι :κι

ιμειιιε μιοιιοοοεεοι·ιε ιιιοιιιιιιιιι ιιιιι·ει ιιιο1ιιιιι οοι·ιιιιιιοιιι Αμο

ε1οιοι·ιιιιι ιοε1ιιιιι ι·οιιιιο οοιιιιιιιιιιοιιοι· ιιοιι οιιι·ιιι·ιιιι1, νοι·ιιιιι

οιιιιιιι οιιιιι οοιιοιιι Ποιιι·ειιιιιιο Βοιιιοιιι ειιιιιιι ιιιιιιοι·ο. ιιο μι·ο

ιμεο ιιι ι·οΒιιιιιιι, οι ομοοιιιιιιοι· ιιι ιιιειιιιι Βιοιιιο ιιιιιοιιι·ιιιιι

ε1οιιιιιιι ιιοειιιιιιι·ο, νιιι·ιοιμιο ιοοει ιμειιιε ι·οιιιιι, οι μι·οοιμιιο

ιιιοιιιιιιιι ιμοοιιι ιιινιιιιοι·ο, ιιιιειμιο, ιιοιι ιιοιι οι ιιιιιιι1οιοι·ιιιιιο

οοιιιιιιιοιιι ιιιιιιιιμιιοιιι ιιιιιιιμιιιι ιιιιοι·ιο, στο ιιι μπι|ιιιιι ιιι

ευι.ι Βιιιιιιιιιι:, μια: οι: διιιι.ι αμοι·Ιοιιι·ο ιροοιιιιιε (ε), ιιιιιι

(ι) $οιιιιιι·ει, οιιο οιιιι ιο μιιι·οιο .οι φαι @ποπ ΙιαΙιεΙιαπι πιο νο

ιιιιο ιιοοοιιιιιιιο οι ‹ιι·ιιιι σοι Ριοιιιιι Μπι ΒιιπιοΒιιιι ιιι νιι·ιιι ιιοιιιι ιιοιι

οοεειοιιο ιοι·ο ιιιι1ιιιιο ιιο Ρομπ Βοιιοιιοιιο νιιι μοι· ιιι ιιιιοι·ιιιιοιιο

ιιοιι'ιε‹ιιιι ιιιιι Βιιι·ιιοοιιι, οννοι·ο ιιοιιιι μοει.οι·ιοι·ο ιιινοιιιιιιιι·ιι, οΙιο ιιο!

1165 ιιο ιινοιιιιο οτιοιιιι1ο ιιο Ροιιοι·ιμο Ι ιιιιμοι·ιι1.οι·ο ιιι 0οι·ιιιιιιιιιι.

Θ) ιιι ποιο οΙιο ιιι οιιιοειι ι·οιιιιιιιιι ΐοιιιιιινει 5μοοιιιιιιιοιιιο ιι ειιο ιιι·ιιιο

ιιι ιιονι·:ιιιιιιι οιιιιιι Βιιι·ιιοΒιιιι ιιοιιιι ιιοιιιιιιοιιο, ο οοετιιιιιιοιιο 1ιοιι·ιιιι

μοι·ιι1οι·ο 1.ιιιιονιοο Ριο ιιοιι'817, οΙιο ιιμοι·ιιιιιιιιιο μινι ιιομι·ιιιιι ιιιιοο1ιο

ειοοεο Οοιιιι:ιι, μη. 117. 118.ιιο1. (4) 0ιιοε1ο τιι·ιτιο οι·ιι εισαι ιιοιι

ιιοεοιιι1ο ιιιιι ι·ομοιι, ο Βιιιιιιοι ιιι 0ιιΒιιιιτι, ιιι Τοι·ι·οε, ο τιι Αι·ιιοι·οιι,

ιιιιιιιιι μοιοιὸ μτοε1οι·οιιο οιιιιιιιΒιο , ο Βιιιι·ιιιιιοιιιο ιιι ιοιιοιιιι ειιιο ειοοειι

Βιιιοεει Βοιιιιιιιιι, ι·ιοοιιοιιιιοι·ο ιι ιιι ιοι ειιιο ‹ιοιιιιιιιο εομι·ιι ι ιοι·ο ιοΒιιι

ο Βιι;ιιιο.ι·ιι, ο ιιιοιιιιιι·ιιι·οιιο ιιι 1οιιοι·ιι ο μοιιεοιιοι·ιι ο ιιι ιοι ποπιο,

ςιιιιιι ιιιιοι ν:ιειιιιιιι ο ι”οιιιιιιιιιι·ι, οοι μιιι1ο ‹ιοιιιι ιιονοιιιιιοιιο ιιι οιιοο

ιιι ιοι·ο ‹ιοοοοοο, οοιιιιι ειιοοο5ειοι·ι ιοΒιι1ιιιιι (ιιοιι. εομι·. 11ιι>ι.οιι. ιι

Οπα. μια. 8ιιουι.ο ΧΙΙΙ. Νιιιιιοι·ι ΧΧΧ'. μοι. (1), ΜΝ. ΕΥΠ. Ι.ν111.

ΜΧ. Με. Ι.Χνι. ι.Χνιι. ΙιΧΧ. ι.ΧΧι. ιιΧΧν. ι.ΧΧνι. Ι.ΧΧνιι). Ε .εε

ιι θιιιιιιοι: ιιι Βιιιιιιι·ιι ιιοιι μιοεω οιιιιι€ειο, ο Βιιιι·ιιιιιοιιιο ειιιιιιΒιιιιιιιο,

ιιοιι ιιι 8ιιι μοι·οιιο ιιιεοοιιοεοοεεο ιιι εονι·ιιιιι1ιι ιιοι Βοιιιιιιιι Ροιι1οιι'οι

ιιιιιιιι 5ιιι·‹ιοιιιιιι, πιο μοι·οιιο :που @ο μτοε1ιιιιι ιιιιοιι°οιιιιιΒιιιο, Μισο!

Βιιιι·ιιιιιοιι1ο ειιιο ι·ομιιιιιιοιι Ριεειιιιι ( ιιοιι. εομι·. οιιι·ι. Ν.° ΠΠ. ),

ιιι ηιιιιιο ρι·οιοιιιιονιι ιο ειοιιεο ιιιι1ιο οι εονι·ιιιιιιιι ειιιιι'ιεοιιι, ο μοι·

ιο οοιιοοεειοιιο οι Ρομιι Βοιιοτιο11ο ν°11Ι, ο μοι· ιο ιιινοοιιιιιι·ει ιινιιιιιιιιι

‹ιιιιι'ιιιιμοι·ιι1οιο Ροτιοι·ιιιο ι. ο μιιι νοι·ιιιιιοιιιο μοι· ιινοι·ιιι οι·οιιμιιιοι,
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εα!ιειιι Τιιιετ!!σιιιιιιι, ε! ερεεισ!!!ει δισειιισιι !σειισι ιιιε!εσειιι

ε! φωσ! σειρα! .Ισσιωτιιε εισαι, εσσεισ ρι·εσεεεεεστε σε[σεισ!σ,

σεειφατε σσσι! !εισει·σείο ρι·εσσιιιρεεειιιι!, ε! σεεεριι!ιεσι ιισ!σιε

σε!ίσει·ε στει·ιισιιισ!; ρτσρ!ει· ιισσσ σοσ εε! σιιΙιΙσσι, Ιρεσε

!ιιιιι ρτεσιΙεεσε ερΙτΙ1σσΙεε σεσ1εσΙΙιιε Ισ!εε Ισ εσε, σιισσι

!εσιρστιιΙεε ρεσειε ΙΙΙσ!σε εΙεσεισ, σ! ρτεισΙ!!Ι!στ, ε! ερε

σΙσΙΙ!ετ ρτΙνσ!Ισσεισ 1εττε ε! ΙστΙε, εΙ ιισσ Ισ ρτεσΙσ!ιι Ισ

εσΙιι 5στσΙσΙε σεΙισετιισ!, σσσι Ισίτιι στεσΙσ!σισ Ιεε!ιισι Α

ρσεισΙσι·σσι ιισ σιιισσε!σ. εσσΙεεΙε ιισσ τεσΙετΙσ!, ε! Ισεισ

στεσεεεεεσι· Ιρεσε, εσ Ιρεσ, σΙσΙ τεσΙτεσ! Ισ1”τε ΙΙΙσσ, στε

σΙε!Ιε !εττε ε! Ισι·ε στΙνσ.νετΙ!, ε! στΙνιι!σε ισε.σετε σεετε

νετΙ! ΙσσσιτΙεεε ε!σ. . . . . . . . . . . .

ΧΙΙΙ. ΝσεΙσιιισε, ΙΙσε! νεΙΙεισσε εισσισσσσι Ιρεισε εεεε

σισσΙσσ ΙσσσιιΙσε, σ! σσΙΙσε ΙισΙσεσισσΙ στσσεεεΙΙισιι Ισσσε

εεεε!, σσσεσΙεσ!Ισ. Ισισεσ, ε! ιιιισΙΙ!σ!ε ρτσσεεεσσσι ρτεσε

εεεεοι·Ισ ΙρεΙσε, ε! σοσ!σσιιισΙε εστιιισσειιι στεεσ!ΙΙισε, σοσ!

ιιιιισεσε!ιισΙσΙε νΙσε, φωσ, εστσσι ΙσεΙεσ!ε ρετ!ΙσιιεΙε, Ισ

εΙΙΙσσεεε ειιρετ!Ι εσισσε, ε! Ισιι!ΙΙεσ ειριισ Ιρεσε, εεσιΙ!σε

Ισε!Ι1.Ιε σσεΙισστ ειιρετΙτΙ, ιι! σετ ΙΙΙσσι ειιΙ!εσι Ιρεστιιισ,

σ! !ειιειιισι·, ΙσσΙιεσΙεσ!Ιιισι, σΙσΙεειισιστ. Ε! Ιω ρτεεεσ!ε

Με ισσΙ!Ι!σσΙσε σιιισετσειι 1ΙσεΙΙσισ σε Ιτιι!ισσι σσε!τσι·σισ

οσσεΙΙΙσ σεσΙετιιισσε, ε! σεσιισ!Ιιιισσε ρτεΙσ!σε σΙνεε, σΙ

νΙ!ιι!εσι ε! σοσισσε -ΡΙειισσε ρτεσΙε!ιιε σσισεε ε! σΙσεσΙειε

ειισσσιιισΙσιι!ΙσσΙε σ! ΙσιετσΙσ1Ι εεσ!εσ!Ισε, ιισιισ σΙΙΙΙΙσισΙσσε

ρι·σρ!ετ σεισειισ στεσΙσΙειι, ε! στεισΙεεεσι Ισ σοσ ρετεσσσ

σσε!τΙε ισσσΙ!ΙσσΙΙισε σσισσιΙεειιισ σσσ!ιιισεσΙιισι, Ισσσνιιισσε,

σεε σοσ ε! ρεσεε εισ Ιρεσ ριεσεσεεεστε ΙσΙΙΙσ!εε εΙεσεσι,

ε! Ρτεει,ιιιιε σωσει! ρτίσα!Ισπεισ !ει·ι·ε, σε ιιιτίε, .τι με σ!

Βιισιιισιι [σπαει σεσιιειασ!, ίσειεττίσεε. Λε ιιισιιρετ μισε

!ισσειιι ίρ.εαιιι ισ!σισ ε! στιι!ιιισ !ισσειι!ε.ε, ε! ε!ίαιιι αριστο

σιιιι!ε.ι, σιεισσια!σσ είσί!ιι!ειιι, ε! εσιιιιισε ρι·ε/α!σε !ετισ ε!

:Με ι!εεεισίιιιιισ ει: σωσει ρεεσιίιισιζι σιιισειε ρτίιισ!σε ε!ε.

ο - ' σ - η σ ο ο . ο

ΙΝ!. Μειιισια!σε ειισειιε Μεεε, εισ!!ε!ειιι, ε! εσσιιισε Ρί

εεισσε ιιισσειιιιισ, ι!ίε!ι·ίε!ε ισιιιιι!ιιισιισ ειζει!εσι σ! ίιο[τσ Με

Μεσα, σσσι· ει.: ει! Με, με ρεεεειρ!σι·ίσ ριεσείσιιι.ι !ει·

σιιιισ,.ι!ε ισειιισι·ει!ιι Ισειιι.ι $ισσισι.ιιι σειι!εσι επεσε, ε!

ειιιιισ “Με ισίσειιισ!, εεσσεειι!, ε! εσιιισεισ Ισειιι.ιιιι, ε!

.ειρεεισ!ι!ει· ιΙΙι·!σ.ι· Ισιιισιτσιι, ε! Ισειιιιι Βιιεεισι Με, εε

ε!ε.ιιε ι·σιιισσε , σε σιισ!!ισ ιισ.ι!τίσ !ίσετε, ε! ε! μια: σιιιιί!!ασ!,

σιι!!ιιιιι σε εε!ει·σ ευρω· σε ιιισ!εε!ίαισ με· σε, σε! μι· ε!ίσε,

σε! αυτ! σ!ιέσ !!!ε!ιιι·Ι. Ωιισσειιε ίιι|ι·ιι ίσε!σσε /εε!ιιισ μι!

ι·ιβειι!ισιιιε , σσσι! εἰ.: ρτο ρει·ειιιρ!στίσ !ει·ιιιισσ α.ι.ε·ισσιισισε,

σιισιι!!!ει· ιιι! ιισ.ι!ι·ε, ε! ισι.τίιισ εεε!εσίε ε!ιιι!ειισ! ι·εσίιε επεσ

ιία!ε, .ια!ί.ι|σε!ισσειιι σε ρτειιιίεσίε ίιπρεωσι·ί ρ!εσιιτ·ίσιιι, ε!

ε ρσειιεσετΙσ σεΙΙιι ιιιιιιισΙισσ ριιτ!ε εστι Ιιι Ι'στισ σεΙΙε σττσΙ, ε σεΙ ισειισ

σΙ εΙ!!σσΙσΙ ΡΙεσσΙ σε ΙεΙ σΙρσσσεσΙΙ. Με εΙ ε σε νεσιι!σ σοσ Ισ ει:οτ!ιι

σΙ νστΙ σΙρΙσσιΙ ε σστ1ε τΙροτ!σ!ε ρΙΙι ΙσσιισεΙ (8ιι.εσι.. ΧΙΙ. ε ΧΙΙΙ.)

εοσ @Με εσετιι,Ισ , ε εοσ εισιισ!ε τσΙσιισεΙε, Ισ!ετσε!!Ι, ε εεσιιισσΙεΙιε

Ι ΡσσιεΙΙεΙ Ισσσσεσισ ΙΙΙ, ΟσοτΙσ ΙΙΙ, ΟτεσστΙσ ΙΧ, ε £Ιεσιεσ!ε ιν

τεσστειιΙτσσσ Ι ΡΙειιισΙ σΙ Ι.ιιΙΙ Ιστο ρτε!εεε , εσ σεστρεεΙσσΙ, Ισ στε

ΒΙιισΙσΙο σεΙ σι·ΙΙΙΙ εσιιτσσΙ ιΙεΙΙει $εσΙε ειρσε!σΙΙεσ εσΙΙ:ι 5ιιτσεΒσε, ε

ερεεΙιιΙιτιεστε εσΙ 0ισιιι_ι:ετο σΙ 'Ιϊσττσε, ε εσΙΙσ εΙ11.Ιι οι $σεειιτΙ. Ε

σεΙ ρτε5εσΙσ σσεσσιεσ1σ εΙ εεστεε σσισε ΙΙ Ρσριι θτειιστΙο Χ εσεσΙεσε

Ισ σΙσ Ιε στσισ σεΙ ειισΙ ρτεσεεεεεστΙ. Ε8ΙΙ σσιΙ Γεω σΙ ρΙΙι σεΙ σιε

σεεΙιιιΙ, ρσΙσΙιε σ1.!εσσε σε ΒοσσΙΙ'σ Ι. Ιτσρετιι!στε ιιετσισσΙεσ σεΙ 1975

ε19°78 Ισ τΙσσεσΙ:Ισσε ε Ισ εσσ1'ετισιι ΙσεΙεισε σεΙ εσντεισσεσσει!σ στΙΙ.1ο

σεΙΙιι ΟΙιἰσεσ Βσισειιιιι ειιΙΙ'ΙεσΙιι. Ι σΙρΙοισΙ τεΙσ1ΙνΙ σσσο ε!ιι!Ι ριιΙιΙΙΙΙ

ειι!Ι σεΙ Ι.υσισ (ΕΜ. !!α!. Πίρ!. Τοσι. Π. σεΙ. 604. σετι..ιισ 701 εσΙ!.

Ι·"τιισεο!ιιτ!. ε! ΜΙΒ. Μ000ΧΧν. ε εστι. Ισ Ι'σΙ.).

Ι ιισε!ειζι ριεεἰσε σεσηι!σε!!ισ μιι·ί!ιιι·ί .ε!ε. Ο)

ΠΧ. Ασ!σισ Ισ ειισειιι εοσΙειιΙσ ΠτΙιενε!εσε Ισ Ιεε!ο

Ι)εσΙεσ.!ΙοσΙε ΒιιεΙΙΙσε ΡτΙσσΙρΙε Αρσε!σΙστσισ, ρσσ!ΙΙΙσσ!σε

σσε!τΙ σσσο στΙσισ.

ΠΧ" "'.

Βσι·σσε!σι·ισ, ει·εισε.ιεσυσ σ! Τσι·ι·ει, ερει!!σεε ισ ε!ιισσε σαι·

ι·σεεσίε !ιι Με ε! σώσετε , τι!ειιι!!α σιιι!τίεε ε σσσο

ι!ε!!ε σιεσε.ιιιιιε !`ιιιι!ἰεα ρ!ε!ισσέα σ! δ. Ινίευ!α,· α.ιεεειια

!ει·ι·ε ε ροεσεεεισιι! ιι!!ε ειιιι!!τσ Μεεε σειρρεΙΙε, σ μιτ

ι·σεε!ιιε αεείσει!ε, ιιι!!!ο!α!ε οι δ'. δα!!ει·ίσα, ιι δ. δίε!σ,

ιι δ'. Βσσα!σ, ε α δ'. Αρσ!!ισσι·ε,· ε σε!ει·ιπίσει !ιι σίιιιίε

ι!!εισιιε ισιε!!ασ!ε ιι εσισειισσ σ! Με (σ).

( ·ΙΖ'78, 2! εε!!εισΙ›τε ).

11ιιΙΙ'ΑτεΙιΙνΙσ σεΙ ΟιισΙ1σΙσ Τιιτι·Ι!ειισ.

ΙΙστΒσ!στΙιιε ισΙεει·ε!Ισσε σΙνΙσιι στεΙιΙερΙεσσιισε ΤιιττΙ!σιισσ

Ισ ρετρε!σιιισ. Ισ εστω εσΙΙεΙ!σσΙσΙε Ι)οισΙσο σΙερσσεσ!ε

νσειι!Ι σΙτεσ στεσΙσιιιι σσΙΙΙε στσΙσει!Ισσεσι εεσΙεεΙστσσι σσε!τε

σΙσσεεεΙσ ειιΙιιΙιτΙ!ετ σσσεΙσει:ιτε σοσ εκρεσΙ! !εισρσε σεισειισι

ε! Ιοεσσι εεεσσσσσι σιισσ στο εισετεεσ!ΙΙισε σεεσ1ΙΙιι Ισ

!ετσιιισ σσνσ εσσ! σσσεΙΙΙιι εσρΙεσσε ε! ρτσσ! !εισρστΙε

σεσεειιΙΙ:ιε ε! σειιισσε σερσσεΙ! ιι!ΙΙΙ!σε σε ρεττσιισΙσΙΙΙισσ εε

εΙεεΙΙσ σσε!τε σΙσεσεεΙσ σσσο ρΙστεε Ισ σσιιισ ι·εσσεσσσ

σσσο ιισιισι ιΙΙνΙσεσσο Ισ ρΙστεε ρτΙστΙΙισε σο8Ι!ιι!Ιε στσΙ

σιιτε. Βιισε σσσι ρσρσΙσσ ιιοιι νΙΙΙσ. 8εεειιτΙε Ισ ιισιι σοσ

σΙεΙ σσσι ε! εΙσ8σΙστΙε Ιισ!εσσε επι! ρσττσιισΙσΙΙε εσεΙεεΙσ.,

ιισιιε ΡΙεΙιε εσΒσσσιΙσσ!στ σσιιΙΙΙσ εσϊτσεσιι!ε σΙνΙσσ Ισ

1ιισσισι ειιστενετΙ! ισιιΙ!Ι!σσΙσεισ σει: σει· Ιρεσσι εεσΙεεΙιισι

ιισισΙσΙε!τιι!Ισ ειιστειιιεσωτσσι εσσΙεεΙσε !ιισ!σ ρσριιΙσ ρΙεσιιτΙε

σοσ ρσ!ετιι! ειισΙΙιετΙ, στου! Ισσε 1“τεσσεσιει· σΙεσιστ τισ

ρσΙΙ ΙσσιιΙσενΙ! εισε!στΙ1ε!εισ ιισε!τεσι σεσεεεετΙσ ρτσρ!ει· Ιρ

εΙσσ τιεττσιισΙειε σΙΙσεΙσιιεισ ε! σΙε!εισ!Ισιιι σοσ σισσΙεεισ ρετ

τσιιιιΙεσοι·σισ ΙισΙιιειιισσΙ εΙσε πιεσε σΙΙΙσιιΙ!ει!ε σοσ ρσ!ει·ιι!

Ιρειι εσσΙεεΙσ ιισΙτΙ ισσιιΙισε !εισρστε ΙιΙεισιιΙΙ. ΙΙιιΙσεισσσΙ

τεΙ εσΙΙσΙ!ιισΙσε εερε σσσιο!Ι σε Ισ ρτεσιΙει-:Ιε εσΙιΙΙιετε εει

ΙιιΙιτε τεσιεσΙσσι σσρΙεσιεε σε ιιοΙσσ1σ!ε ε! σεεεσεσ σσε!τΙ

σειρΙ!σΙΙ 'Ι'σττΙ!ιισΙ σει: σοσ σε σσσεΙΙΙσ νεσετιιΙΙΙΙΙσισ Ιτε!τσσι

(1) Ι ΡΙεεισΙ , σσσο ησεε!σ ΙΙι!σιι!!σεΙσ , σοσ !ειτσετσσσ ιι εσ!!σισε!!ετεΙ

σεΙΙ στσΙσΙ σΙ Ρεριι 13τεσστΙσ Χ, ΙΙ ιισιιΙσ ρετσΙσ ΙΙ ι·ΙιιισιιιΙεε σεΙΙει

εεε ετιιιΙει, ο σει· σιεπο σΙ Π. ΩΙονσσσΙ σε νΙ!ετΙισ σεΙΙ'στσΙσε σεΙ

ΡτεσΙεσ1στΙ, ειισ Ι.εΒιι!σ ερει:ΙιιΙε , ΙΙ σεεσΙνε!!ε σιιΙΙε σεσεστε εεεΙε

εΙσε!ΙσΙιε σεΙ 4 ΒΙσειιο σΙ ιισεε!σ ισεσεεΙσισ σσσο 1978. Ι σσεσισεσ!Ι

τεΙει1ΙνΙ σσσο ε!σΙΙ ρσΙΙΙΙΙΙσιι!Ι σεΙ ΒσχσιιΙσΙ (ΑσσεΙ. ΕσεΙ. Τσιιι. Η!.

ιιιιιι. 83/1-35-36).

(2) σε σΙνΙεΙσσε σεΙΙιι σΙ1!ἑι σΙ 8ιισειιτΙ Ισ σΙσιισε ριιττοσεΙιΙε σΙεσε

σεειιεΙσσε ιι ισσΙ!σ εσωτειε !τσ Ι σιιονΙ ρεττοσΙ, ε Ι'εισ!Ιεσ ρΙενιιιισ

σΙ 8. ΝΙσσΙσ. Ρετ εεσστΙε , σονε!!.ε Ισ!ετνεσΙτνΙ ΙΙ εσιιισσε , εσ!!σ Ισ

ρσ‹Ιεε!ετΙσ σΙ 0!!σΙισσσο Βσσσεσεετιι , ΙΙ ιισιιΙε εσΙ ισειισ σΙ (Μεσ

ιΙσο Ωιι!σσΙ , σΙ ΡΙε1τσ (!σσο σΙ νΙΙΙιισσ, ε σΙ ΙΙΙστΙσσσ Ρενιι Ισσιιιισε

Ι σΙεεεσιΙεσ!Ι ει εοσσοτσΙιι, Ισ ιισιιΙε Ισ ε!ΙρσΙει!ιι ε εσ1ΙοεστΙ!!ει σε

σε!!Ι ριιττσεΙ ε ρΙενσσο σεΙ 10 σ!!σΙιτε 1836. Ρετσ σοσ εεεεσσσ ε!ει!ει

Ισ σιεσεεΙισιι σεεετνει!ιι, ε τΙσσεεσσσο εεσηιτε Ισ ιιιιεε!ΙσσΙ, Ι'ειτσΙ

νεεεσνσ ιΙΙ 8ιισειιτΙ ΡΙε!το Βρειτε σεΙΙιι στΙισσ ισε!σ σε! εσσσΙσ Σ!!!

1'εσε ΙΙεσιιτε σοσ σ1.!σ ειρρσεΙΙσ Ισ σστισε σε ιιεΒιιΙι·εΙ σεΙ τΙσε!!σ ρΙε

νιισσ, σ σεΙ τε11στΙ σεΙΙσ ειστε €ΙΙισΙ.Ιτο ριιττσεεΙιΙε στΙσισε στειι!ε σε

Βοτ8σσσι·Ισ, σεΙΙ'εσιιιΙσσε σεΙΙε σεεΙσιε , ε οι εΙΙΙ.τΙ στΙ!!Ι εει:ΙεσΙσε!ΙεΙ.

ΝσΙ τΙρστ!Ισισσ ιισσε1Ι σιτε ιι!1Ι σε Ισ ειιτ1ε ε Ι σΙρΙσισΙ σεΙ εεεοΙσ

στις ε σεΙ εεεοΙο ΧΧ!. Ρετ ησεισ!σ σεΙ τΙεσιιτσιι Ι'ιιτεΙνεεεσνσ Βοτ

ιισ‹ΙστΙσ, $'ειΙ. 'Γεω, Ι)!.:Ισιι. Μεεε. σε! 5ιιι·ι!! !!!ιι.ι!ιι, νσΙ. Π. ριιιι.

Μ! σ 30. .
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ετ σοερτεσοροι·ιιιιι ιιοετι·οιιιιιιι οσ οττοι·ιιιιι ριιιιτειιττιιιιι ντ

ι·ιιιιιιιι φοτιιοτ σορσττοε ρσετ εοιιιτειιι Ρτετισιιι 5οιισττ Ντ

σοτοτ το τρεο ντττο $οεεοι·τε ιτεστεντιιιιιε τοστειιιτοε φοε

ριορι·ττε ειριτιιιτιιιιιε στ ιιοιιιτιιοιιιιιε νοσοτιιιττε. Ριτιιιοιιι ντ

ιτεττσετ οιτ τιοιιοτειιι ετ ι·ενστειιττοιιι $οιιστε ττοττιοττιιοε ντι·

Βτιιτε. 8εσιιιιιτοιιι οιτ τιοιιοτειιι στ ι·ενετειιττοιιι $οιισττ Χτεττ

ιιιοτττι·τε. Τετττοιιι οιτ τιοιιοι·ειιι στ τενστσιιττοιιι 5οιισττ Βο

ιιοττ ιιιοι·ττι·τε. Ωιιοττοιιι οιτ τισιιοτειιι στ ι·ενει·σιιττοιιι $οιισττ

Αροττιιοιτε ιιιοι·ττττε. Ωιιττιιιε φτάσω Ρτετιτ στ (τορετττε ρτοο

ιττσττε ροριιτιιιιι ιττστε ντττο ιττντετιιιιιε ιττετι·ττιιισιιτσε ετιιειιττε

σοιιιιιι ετιι,Βιιιτοε ροτιοιιιιτοε φοε ριιτιττσε ιτιιιιτιιιιιε ττιιιτ

τοιιιτιιε ρι·οιιτ σετ ττιτιτειιι τιοτιττοιιτττιιιε ιιιοιιττσετιιιιι ετοτιιειιτσε

οι τιι φοτττιετ τρεοι·ιιιιι σορεττοιιιιιι ριοριτιιε τιιετττιιοτιιι·

εοσσι·ιτοε φτ ροριιτιιιιι εττιτ σοιιιιιιτεειιιιι ττεοτε νοτεοτ ετ

οτιεοτνετε ετ ετιτσιιι εοστοιιιειιτο σοστεετοσ ιιιτιιτεττοτε. το

ιττστο ιιοεττο ρτετισ ρτεττοιιιιε φτ ρι·ο τσιιιροισ τιιστττ τοτ

ιτειιι τιοε εοσει·ιτοτσε ετ οοιιιο εοσττετοιιι ετ φοτιιοι· στε

ττσοε σοιιττιιιιο τειισοτ φτ τοτε τρετ ρτστιτ φοιιι ροριιτο

εττιτ σοιιιιιιτεεο εετντοιιτ τιι ιττντιιτε. Νοτιιιιιιιε τοιιιοο φοιτ

οττφοιιι τρεοι·ιιιιι εσστσετοι·ιιιιι τιοτιεοτ σειιιστσιτιιιιι εειτ οιιιιισε

ροι·ι·οφτοιιτ σοτιιιιιιτειιι εσστεετοι·ιιιιι εσρεττοιιτιιι· οριιιτ ρτε

τισιιι ρι·ειττστοιιι, σοιιιτετε φε ιτεροιτοτε τιισι·τιιτ οιτ εσριιτ

τιιι·οιιι ιτετιιιιστοιιιιιι ροι·ι·οφτοιιοτιιιιι σιιτιιετττιετ τρεοτιιιιι

σορεττοι·ιιιιι σετετιιοττε σιισιιιιττε ττετιιιισττ ιττντιτοιιτιιτ ροτ ιιισ

ιττιιιιι , στ ιιιιο ροι·ε τειιιοιισοτ τρετ ρτετιτ, οττετοιιι πιο

τιοτιεοτ εοσσι·ιτοε σιιτιιε ροι·τοφτοιιιιε ειιτττττ ιτστιιιιστιιε. @ιισ

τττιστ οιιτσιτι τρεοι·ιιιιι ρτετιτε ετ σορεττοιιιιιι τιοτισοτ φεσιιιιι

φε τιιει·τιιτ ετιτειιι ρσι· ιτενοττοιιειιι ττιτεττιιιιι σοττοτο, ιιεσ

ιιοιι ιτεστιιιοε, ριτιιιτστοε ετ οττοε οτιτοττοιισε ροι·ι·οφτοιιοτιιιιι

εοοτοοι οτφε τεετοτο, τοοοτο. ετττσετ ο ειιο νετ οττει·τιιε εσ

στσετοσ ροι·ι·οφτοιιο ι·σεει·νοτο τοιιιοο σοιιοιιτι:ο ροι·ττοιιε ττττ

εσστεετε σιιτιιε ροι·ι·οφτοιιιιε σιιτττττ ιτεσσιτειιιτιιε. Πορεττοιιτ

τιιειιρει· ιττστοι·ιιιιι σορεττοτιιιιι τειισοιιτιιτ σιιτιττιει·σ ετ τοσεισ

ιττστε ρτστ›τ οττο οιιιιιτο φσ σστει·τ σορεττοιιτ φτ οιτειιιιτ

τρετ ρτστιτ σετιττιστε σοιιειιενσι·ιιιιτ οτι οιιττφο ετ οοο οοι

ρττιιε. Ιτειιι νοτιιιιιιιε φοιτ φττττιστ σορσττοιιιιε ροεεττ ριιει·οε

ειτε ροι·τοφτε το εοο. εσστεετο τιορττιοι·σ ρει τετοιο οιιιιτ

οτισιιτιιιιι ρι·ετει·φοιιι το εοτιοτο εοιιστο ετ ρσιιτεσσετεε,

ρισιττσττε ιιοιιιφσ τειιιροιττιιιε νοτιιιιιιιε ιιτ το ιττστο ρτετιε

τιορττισιιτιιι· οιιιιιεε, φτ τιιιισ τιιει·τιιτ ττορττεοιιιττ. Πεσει·ιιτ

τιιιιε τιιειιρετ ιιτ ρι·σιττστε σορεττε ιτετιισερε ττττε ττττειτοτττιιιε

ετ ειισιιττοιιττιιιε Βοιιιτσοιιτ ετ ιιτοιιτιιτ φττιιιε ρι·σιττστο εσ

στεετο $οιισττ Ντσοτοτ ροτ· οιιτεσεεεοι·εε ιιοεττοε ρττνττσετοτοπι

σεεε σοιιετττετττ οτι οιιττφο. Ριστστσο σιιιτι ρισιττστο ρτετιε

ιιιοιιιιιτε στ ιιιιιτττε οτιιιιιιτοτετ ισιτττττιιιε, ιτε τιοιιτε στιιειτσιιι

ετιιε ατομο τσετοιιε τρετιιε ρι·ειττστοε φοτιιοι· σορεττοε ιτο

τοντιιιιιε το τιιιιισ ιιιοιτιιιιι. Ρι·τιιιο σσστσετε $οιιστε ττοττιοττιισ

ιτσιττιιιιιε στ σοιισεεετιιιιιε οιιιιισε τσι·ι·οε εττοε ετ ροεττοε το

τετι·ττοττο ιττστο Αιιιιοι·ιιο ετ Μοεσοι·τ, ετ ντιισοιιι ιττστοιιι ιτε

ττιοττο εττοιιι στ ροεττοιιι το τετι·στοιιτο ιττστο 8οιιστιιε Βετε

τοιιιιε, ρι·οιιτ ιττστο σσστεετο $οιισττ Ντσοτοτ ρι·ειττστοε τσι·τοε

ετ ντιιοοιιι τιοτειιιιε τιοτιετ, ετ ροεεσιτττ στ ετσ σοιιττιιετιιι·

το σοιιιτοφε εσιι σοιτο τιιιττοτο τρετιιε. Εσστεετε 8οιισττ Χτεττ

ιτσιττιιιιιε ετ σοιισσεετιιιιιε οποοοε τσι·ι·οε εττοε ετ ροεττοε το

τετι·στοι·το ιττστο Ηγο στ ττοττε ιτε ντιισο σιιιιι οοιιιο στ ροε

εεεετοιιττιιιε ροετττε το ντττο στο Πειτε; ττειιι νττιεοιιι ιττστοιιι

ιτε ττοττε ροεττοιιι το τει·ι·στοττο ιττστο Ιεοτο, τοιιι τιτ φοιτ

ντιιοτοττιιπι σετ φοτο τιτ φοιτ σετ νοσιιιιιιι ττιτιτειιι ρτοιιτ

τρεο εσστεετο $οιισττ Ντσοτοτ ρτειττστοε τει·τοε, ιτοπιιιιιι, ροε

εεεετοιισε ετ ντιισοιιι τιοτειιιιε τιοτιετ στ ροεεσιτττ στ ετσ οοιι

ττιιστιιτ το σοιιιτοιιιισ εστι σοι·το τιιιττοτο τρετιιε. Εσστεετε

8οιισττ Ι)οιιοττ οοιισεεετιιιιιε ετ ιτειττιιιιιε οιιιιισε τει·ι·οε εττοε

ετ ροεττοε το τσι·ιετοι·το ιττοτο Μοιιτσ, ιττστο εοιιιτοφε, ρι·οιιτ

ιττστο εσστεετο $οιισττ Ντσοτοτ ρι·σιττστοε τσι·ιοε τιοτειιιιε τιο

τιιιττ στ ροεεειτττ ετ ετσ σοιιττιιστιιι· το σοιιιτοιιιιε εειι σοι·το

τιιιττοτο τρετιιε. Αιτ ρειρετιιοιιι οιιτειιι οιιιιιτιιιιι ειιρι·οιττστο

ι·ιιιιι ιιισιιιοι·τοιιι ρι·σεσιιε εει·τρτιιιιι ετ8τττο ιιοεττο τσστιιιιιε

ι·οτιοι·οττ. Αστιιιιι Βοεεοι·τ το εσστεετο $οιισττ Ντσοτοτ ρισ

εειιτττιιιε ιτοιιιτιιο Αι·τοσο Βρ° Ροτιτοσσιιετ, Βιιιιιοστιτο Ερ°

Βιιιριιι·τειιετ, Τοτροτοι·το Ατστιτερ° Του”, Ρεττο τ·'οι·ο Ρτε

τιιιιιο 5. Ντσοτοτ, Ιοοιιτισ Ποιιι·οττ ριιτιττσο εστττιοιιο οοιιο

Π" ιιιτττσετοιο ιτιισειιτεετιιιο εερτιιο8σετιιι0 οστονο, τιιιττστοιισ

ιτσστιιιο, οστονο τιοτσιιιτοε οστοτιι·τε.

τ· Εφ Ρεττιιττιιε ιτε (τοιιτττο τε8οττ οιιστοτττοτε ιιοττοι·τιιε

οιιιιιττιιιε ειιρι·οιττσττε τιιτει·τιιτ, στ τοΒοτιιε εστττιετε εσττρετ,

στ το ριιτιττσοιιι τοι·ιιιοιιι ισιτεοτ.

ω” ".

Ρίετι·ο υεεσουο άτ Βτειπείο το οοιιιο ρι·ορτιο, ο πιάτα ?ΜΜΜ

άί ρι·οσιιτοτοτε άι θοιτπιπίο οοεσουο άί Λωρωτίσε οι διο·

άεοπιι, φοιτ [σάεττιτ α! οοοιοπι: άί (ἔοιιουιτ , ο μ·οοιοττε

άί οίιιτοι·Ιο σοφοί ιιάσπιπτί ο άιρεσιάσπτί, ιισσἰὸ το ετεεεο

εοοτοοι: σοπεεριια τι: ροεεεεείοπε άοττο σίττιτ άτ διιεεω·ί ,

ο άετ .πιο τοπ·ίτοι·ίο ,· ε ί! άεττο σοοιιισιο, το τίοιιιπτάο άί

το! ρίιτι·οοιεπτο ο ρι·οοισεεο, τ·ίσεοε εστω το .πιο ρτοτο

είοιισ φωτ άπο υε.ισουί , οοάσ άττ'επάοι·τι' άιάτε σεεεοετοπί

άι>τ Ρίεάοί, εττο φαιά εεεὶ εστί στοπ ροτειιιιο ορροι·τε οι:

Πάιι πείετσοεο.

(τ 288, 30 οοοετο ).

Ι1οτ ω. !οττοτο ιτεττο ι·ερ. ιττ 0οιιονο, τιοε. Πιο,

οετ Βεεττ Αι·στιτντ ιττ @Με ιττ Τοι·τιιο.

το ιιοιιιτιιε Ποιιιτιιτ οπισιι. Νοε Ρετιιιε ιττντιιο ιιιτεστοττοιισ

Πτεοι·στιειιετε ερτεσιιριιε ιιοιιιτιισ ιιοετι·ο ετ ιιοετι·οτιιιιι, ετ

τοττιιε ιττετιτστιιε ιιοετιτ ετ οιιιιιτιιιιι ιιοτιτε οιττισι·ειιττιιιιι, οι:

ρι·οσιιι·οτοι·το ιιοιιιτιισ ιισιιει·οτιτττε ροτττε ττοιιιτιιτ (τοιιοι·ττ Επι

ριιιτειιετε ερτεσορτ σιιτιιε ιιιιιισττ στ ρι·οσιιτοτοι·σε ειιιιιιιε ιιτ

ιτε τρεο ρι·οσιιτοττοιιε σοιιετοτ ρετ τιιεττιιιιισιιτιιιιι εσιτρτιιιιι

ιιιοιιιι Βοιιοττισι·8ττ Ποιιοττοττ ιτε τετι·ο οοιιο 8τστττε ιιοτοι·ττ

ιιιτττσετιιιο ιτιισειιτεετιιιο οστιιο8σετιιιο εεσιιιιιτο ιττε ιτεστιιιο

τει·ττο οιιΒιιεττ ερει·οιιτεε ροεεσ ιτετσιιεοι·τ στ οιιετττοττ ο ιιοτιτε

ιτοιιιτιιιιε ροτεετοτε σοιιιιιιιτ στ ροριιτο τοποσ ετ ροτ· τρειιιιι

ροριιτιιιιι ετ σοιιιιιιιε σοιιτι·ο Ρτεοιιοε ετ εσιμιοσσε τρεοι·ιιιιι

φτ τετο ερτεσοροτιιε ιιοετι·τ ετ σσστοετοι·ιιιο ιιοεττοιιιιιι Βετ

ττιιιοι·ε ροετροεττο τιιιιοιτσι·ε ιιοιι ιιει·ειιτιιτ στ ιιοε ετ ιιοετι·οε

φοετ φοττιττε οττ”ειιιτιιιιτ στ τετο ερτεσοροτιιε ιιοετι·τ ετ εσ

στσετοι·ιιιιι ιιοετι·οι·ιιιιι ιιιτιιιιιιιιτ ετ τιιιιοιτιιιιτ ετ τιιτιιι·τοε ιιοτιτε

στ ιιοετι·τε φοετ φοττιττσ τιιτ'ει·ιιιιτ, φττιιιε ρει· τιοε τεετετστε

που ιιοτειιιιιε ιιτετ οτι οιιιτστε στ ττιτστττιιιε στιι·τεττοιιτε φετ

ττιιιιι ετ σοιιετττιιιιι τιοτιεοιιιιιε ιςετειιτσε τττιιιοιιι ερσιιι ιτε

ιιοτιτε ετ σοιιιιιιιτ στ ροριιτο τοιιιισ τοιιφοιιι ιτε ττιτετττιιιε

εσστσετσ ροεεσ ροτ νοε στ ιιισιττοιιτε ροτειιττο νσετι·ο το ιιο

ετι·ο τιιεττστο σοιιεει·νοι·τ στ τοιιττε ι·σετετστε τιιτιιι·ττε οιτ τιο

ιιοτειιι Ποτ στ εοιιστε 8ειττε Αροετοττσε οσ εοιιστσ ττοιιιοιισ

σι·στσετε τιοε ετ ιιοεττοε ετ οποοοε ιιοτιτε οιττιετσιιτσε. στ ιττ

στιιιιι ιισιισιοτιττειιι ροττειιι ερτεσοριιιιι Βιιιριιιτειιεειιι ετ ειιοε

ετ οιπποε ετιτειιι οιττιστειιτεε ετ τειιι·οε ιιοεττοε ετ τρετιιε οοιιι
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π!!!!!ιππε πιο!εο!!οι!! πεε!τε ε! οοπ!ππ!ε ε! περι!!! Ιπππε!ιε!ε,

8πο!ο!ειι!!ο ποε ε! ποε!ι·οε ε! !ει·ι·πε ποε!ι·πε ε! ππο!!! π!!

!ιει·επ!εε ε! !!!ο!ππι επ!εοοπππι Επιππι!επεεπι ε! εποε ε!

!ει·ιπε εποε ε! οπιποε π!!!ιειοιι!εε ε!!!ειπ !ο!π!!!ει· !!!ο!οπ!

πεε!ιε ε! οοπιππ!ε ε! ποππ!! Ιπππε. !πιππ!εε πιοποε!!!ε

οοιππι !πεο εποιο εππο!!ε Εππιιοε!!!ε πιο πο!!!ε ε! ποι!ι!πε

ποειτο !π ππ!ιιιπ ποε!ιπἶ ο! πιο !πιιι!!!ο!ο επ!εοοπο ο! !π

ππ!πιππι !πε!πε π οπο π!! !ιοο !!ποεπιπε επεε!ε!ε ιπππ!!!ι!ππι

π! οοπε!π! !π !!!ε!!! !πε!ι·ππ!επ!ο πτοοπτπ!ο!·!!. Ε! πισω!!

!επ!εε πο!!!ε ιεο!π!ειι!!!!πε ποιπ!πε οοπιππ!ε ε! περι!!! Ιπππε

οπο!! ποε ε! !ππι !!!ο!πε επ!εοοππε πι!!! ποεεε ποε!ι·ο ε!

ποε!ι·οι·ππι ε! πε!!!ε ε!!!!ετεπ!!ππι !πο!επιπε ε! επιπ!ι!πιπε !!!!

ε! ε!ο οπει·ππ! !!!!!!!π!πε οοπ!! Με ε!!!οποεπι οπο!! π!!!π ο!

!ει·ι·π !!ε 8πεεπτο οπο! !ο!ο !!!ε!ι!ο!π επο ε! !π!·!ε!!!ο!!οπε

πετπεπ!ε! π!! !!οπ!!π!ππ! ε!πε !π !!οιπ!π!ππ! ε! !π ποιεεε εο

πιππ!ε ε! ποππ!! !πππε οπι!! οιππ!!!πε !πι!!!πε ε! ποι!!πεπ

!!!!πε π!! !πεππ! π!!!πιπ ε! οπο!! !!ε εε!ει·ο ει!!!!πε πειπε!ιιο

Πι!ε!εε ε! πιππ!!!ιεε οοιπππ!ε ε! ποππ!! Ιπππε ε! οπο!! ποε

ε! !ππι !!!ο!πε επ!εοοππε !ο!ο ποεεε ιιοε!ι·ο ε! επο!!!!οι·ππ!

ιιοε!ιοτπιπ ε! οιππ!ππ! πο!!!ε ει!!!ιετεπ!!πιιι !πι·οο!!!!πε !!ε

ίεποεπιπε ε! πει·πε!πο ιππππ!επε!ι!ιππε οοιππποε! ποππ!ππι

!ππποπεεπι ε! !ιοιπ!πεε Ιπππε ο! !!!ε!ι·!ο!πε ε! !ιοποιεπι πε

ε!ι·πιπ ε! οοιπππ!ε ε! ποππ!! Ιπππε ε! π!!!!!π!ειπ !πε!πε

οοπιππ!ε ε! ποππ!! πιοεπιπ!!!ιππε !ιοππ Με π!!!οπε ε! επε

ε!π!!!ει !π ι·οιππππ οπι!!! !πιι!π ποεεε ποε!ι·ππι.ιΕ! πιε!!!ο!!!

ποιπ!ιιε ποε!ιο ο! πιο πο!!!ε ε! ποε!ι·!ε ο! πο!!!ε πο!!ει·επ

!!!!πε ε! πιο !πι1ι!!!ο!ο επ!εοοπο ε! επ!ε ε! ε!!!ει!! πό!!ετεπ

!!!ιπε πιοιιι!!!!πιπε πο!!!ε ιεο!π!επ!!!ιπε ποιπ!πε εοιπππ!ε ε!

ποππ!! Ιπππε π!!επ!!ειε ε! ο!ιεειππι·ε ε! οοιι!ι·π ποπ !”ποει·ε

πε! ποπ!ι·ε επ!! πεππ ιπ!!!ε ιιιπιο!ιπι·πιπ πιοεπ!! εο!επιπ!!ει·

ε!!ππ!π!π πει· ποε ποπι!πε οοπιππ!ε ε! ποππ!! Ιπππεπε!ε ε!

πιοιπ!εεπ πει· ποε ποιπ!πε ποε!ι·ο ε! επ!εοοπ! εππιπ!!!ο!!.

ιπ!!ε π!ο!ι!!οπι!ππε ι!!ππεπ!!!!πε εππιπ!!!ο!!ε !π οο!!οπ!!οπε

!ιοπει·ππι ποε!ι·οιππι ε! !ππι !!!ε!! επ!εοοπ!. 8π!ππ !πιπεπ

!ιι οιππ!!!πε ππο!οι·!!π!ε εππο!ε δε!!!ε Αποε!ο!!οε ε! επ!π!ε

!π οιππ!!!πε εεπιπει· !πι!!!πε εππο!ε Ι1οιιιπππε εοο!εε!ε. !!ειεπ

π!οε ποε Μ!ο!ιπε! !!ε 5π!ππ!!ο!ε πο!εε!πε Οποιοι!! 8π!ππ!π

ε! ΟΙ!ει!πε Απι!ε οππ!!ππε! οοιπιιπ!ε ε! ποππ!! Ιπππε πο

!ππ!π!ε ε! ππο!οι·!!π!ε οοιιε!!!! ποε!!! οι·ε!!επο!ε εππει· Με

οπο!!! !!!ε π!οεε!ιππ οο!πι!π πποπε!! πιο πιο!!!ο!!ε ε! οοο!!

ε!οπε ρι·ε!!!ο!οιππ! ι·εο!π!ιιιπε ποε !!οι!!!πππ! Ρε!ι·πιιι πεπο

ιπ!!!!ειπ ππ!ι·ειι! επ!εοοπππ! θ!επι·ο!!επεειπ πιο πο!!!ε ε!

πεε!ι!ε ε! ποπι!πε πεε!ιο ε! πεε!ι·οιππ! ε! πιοοπτπ!οι·!ο

ιιοιπ!πε υ!!επει·ει!!!!!ε ππ!ι·!ε !!οπ!!π! θοππι!! Επιππι!επε!ε επ!

εοοπ! ε!. !πεπιιι επ!εοοππιπ ε! εποε !π πτο!εο!!οπειπ ποε!ι·πιιι

ε! οοπιππ!ε ε! ποππ!! !πππε. ε!οπ! !!π!!ει!ιπε ο!πεε ε! !!!

ε!ι·!ε!ππ!εε ποε!ιοε. @πε οπ!!!ειπ ποο!ε τεο!π!επ!!!!πε !!!ο!!ε

ιιοπι!ιι!!ιπε πιοιπ!!!!ιιιπε π!!επ!!ει·ε οοπιπ!ει·ε ε! ο!ιεει·ππι·ε

ε! !π πι·ο!εο!!ππεπι ποε!ιππι !!ποει·ε ο! !ιεπει·ε ε!οπ! !!π!!επιπε

ε! !επειππε ο!ιιεε ε! !!!ε!ι·!ο!ππΙεε ποε!ι·οε επ!! πιε!!!ο!π πεππ

ε! ο!ι!!!;π!!οπε οσποι·πιπ !!!ε!! οοιιιππ!ε. ι·ε!!ε π!ο!ι!!οι!!!ππε

ιπππεπ!!!!πε εππιπ!!!ο!!ε. Ε! πτε!!!ο!π ε!!ππι !πι·πν!! Ιιογε!πε

ί!π!ππε οπποε!!πι!πε οοιπππ!ε Ιπππε !π ππ!ιππε !!οπ!!ποι·πιπ

πο!εε!π!!ε οππ!!πιιεοι·πιπ ο! οοπε!!!! οι·ε!!επο!ε ε! πο!ππ!π!ε

!πεοιππι οπο!! π!!οπ!!επ!πι· ε! οοεει·πποππ!πι ποι !πεοε πο

!εε!π!ειπ ε! οππ!!!!πεοε ε! οοιιιππε ε! ποππ!ππι Ιπππε εε

οππ!!ππι οπο!! εππετ!πε !!!ε!πιπ εε!.

Αο!πιπ Ιπππε !ιι ππ!πο!ο !ιει·ο!!πιπ οποπ!!πιπ Λ!!!ει!!

!!ε !!!!εοο !π οοπε!!!ο οι·ε!!επο!ε πππο !!οιι!!π!οε ππ!!π!

!π!!ε π!!!!οε!ιπο !!ποεπ!οε!ιιιο οο!πποεε!πιο !ει!!ο !π!!!ο!!οπε

!!εο!ιιιο. !!!ε !ι·!8!π!π πποπε!! Με! πι!ιπππ! ε!. !ει·ο!πιιι.

Τεε!εε Αι·ο!!ετ!πε Υπο!!π. Ιποο!ιπε !!ε Βεππεε!π πο!πι·!!.

Οπ!ο!!επε !!ε δεν!!! ε! !!εοππι·!!ιιε !!ε Επιππο !!ε Βοπ!!πο!ο.

@ο Βο!!ππ!!!ππε !!ε Β!ο!!πι·!!ο εποι·! ππ!!ιο!! πο!πι·!πε !ιοο

!πε!ι·ππ!επ!ππι ειι!ιπιι! ε! ειιειππ!ππ! ει! οπι!π!πι·!ο !πε!ι·π

πιεπ!οιππι οοιιιποε!!οιππ! ιππππ Βεπε!!!ο!! !!ε Γοπ!ππεο!ο

πο!πι·!!. ε!οπ! !π εε π!!!! ε! !!!ε! π!ο!ι!! π!!!!!!ο πε! !!!ιπ!ππ!ο.

Με! !οι·!ε !!!!ει·π πε! ε!!!ποπ !!!πΙο εοπ πππο!ο ποτεπ!π!!οπ!ε

οππεπ εεπ!επο!π ποπ ιππ!π!π. Πε ιππιι!!π!ο !πιπεπ !!οι!ι!π! Πππν

!!ε θεεππνοο ο!π!!π!!ε Ιπππε πο!εε!π!!ε πτεεεπ!!!!πε !εε!!!!πε

!ο!!πππε Βοιι!!ιοπι!π!ε !.ονε!ο !!π!πο οπποε!!πι!!ε οοιιιιιιι!ε

Ιπππο. ε! !ποο!ιο !!ε Λ!!!πι!ο πο!πι!ο. ποπο.!. !π!!!ο!!οπε πιιι.

!!!ε π. !ππ!!. !

ανν.

!!!ε!!!! Π το !!! Λοιπον!!! .εσππε ο Μπι·ίαπο Π οί!!!ίόσε !!!

Αι·οοπα , πεοίο [ουσία ι·ο.!!ί!!!ίι·ε !!!!! Ηπα!!! άπο παοκ,

Μετά οποιοι!! πτο!!!ι2ο πο! ου![ο ε!! δ'αοίίπι·ί, πεε!οπιε πο!!

ποπιίπί, ε Με πιει·ο! , !!! ο!!! απο!!! οπν·ίε|ιε, ο πιο

οπο!! ε! οτα-πε οτιμιάτοπί!ί σο!! !!! /οι·α!ι, ο σο!! ρπσ·οοεο!ε

ποοίείοπί. !

(ΗΜ, |Η ππι!!ε ).

ΙΜ! Βοο!ο Αι·ε!!!ν!!! !!! Βπι·οο!!οππ, Βεο!ε!ι·. Οτα!!!ιωπι Νεο!! Μ!!!

5εοππ!!!, !!ε πππ. πεοι.ιιιινιιι π!! πππ. ιποοι.πιαιιιι, Μ. 178.

Ρε!ι·πε, !!ε! οι·π!!π, Αιποοπππι, ε! 8!ο!!!πε !!ε!. ν!ι·ο

ππο!!! !!οπ!!πο Μπτ!ππο !π!!!ο! Διοοι·επε , !!!!εο!ο π!!!π! επο,

επ!ιι!ειιι, ε! !!!!εο!!οπεπ! ε!ποει·ππι. Ωπ!π πι! ποε!ι·ειπ πει·

νεπ!! ππ!!!επ!!πιπ, οπο!! !!ππε οπ!επε ποε!ι·πε, οππε νεπ!ε!›ππ!

!!ε ππι!!!!πε $!ο!!!πε, οππ!πε, ε! τε!επ!πε ίπειππ! !π Ωπ!!πι·!

πει· Ρ!επποε, π!πι·!!!πε ει! !!οιπ!π!!πιε !πεπι·ππι οπ!επτππι

ιποτ!π!ε, ε! π!!!ε οππ!!ε, ε! ι·ε!ειι!!ε, ε! ε!!πιπ οπο!! πνπιει!π

Ρ!επποιπιιι , οππε πππει· νεπ!! !π ιππι·!π !πεπ!πε Μπ!οι·!οπε.

!!πιπππ π!ιιι!ιππ !π!π!ει·ππ! πο!!!ε, ε! !ιοπι!π!!!πε ποε!ι·!ε,

!!ε!!ποεπ!!ο εεοππι νπεεε!!π, ι!!ει·οοε, ε! Με !!!ο!οι·ππι !!ε

πι!πππι ποε!τοιπιπ , οοο!π!πι· !ιι!!ε, ποε !ι!!πιει!!ο, οπππι

π!πι!ιππιπ π!!ιιι!ι·πι·!, οππι πει· Ρ!επποε, νε! εοι·πιπ π!!οποιπ

!π πο!!!ε !π!!οοπ !πνεπ!π Με!!! !!ε !!!ι·εο!ο. Ππ!!ε οππι !π

!επ!!οπ!ε ποε!ι·πε ε!! εεπιπει· πιππιε, ε! !ιοιιοι·πι·ε Ρ!επποε,

πιοπ! πει· ππ!εοεεεοι·εε ποε!ι·οε, ε! ππ!εοεεεοι·εε ε!!ππι .!!

!πε!ι·!εε!πιπε !!οπι!ιιπε Βεο!ππο οοπεοι·!!ε ποε!ι·πε, εειππει·

!ιοποι·π!! !πει!π!, πο!!ειππε, οπο!! πεεπιπετεπ! οοεπε!οπειπ

π!!οπππ! εοπ π!π!πιπ ιπο!!ππι πιοπ!οι· οπο!! !!ποει·ε ποε οπ

ποτ!οπ! π!!!οι· οππ! ε!ε!!ειπ, πεο !πε! ε!!πιπ ειπε ποε, νε!

πειι!εε ποε!ι·πε !!π!!ει·ε !!εοει·επ!, οπι!! ποπ εποε!! εππεπ,

ο!!!πιπ π!!οπο!!, εοπ πιπ!πιπ νο!πιι!π!ειπ. @πεπε !!!!εο!!οπειπ

νεε!ι·πιπ, ε! !!επενο!επ!!πιπ π!!ειι!ο ιοεπιππε, οππ!εππε !!!

ο!πε !!ππε πει!επε ποε!ι·πε, ε! !ιοιιι!πεε οππ!οε !π !πε!ε, ποε

ποπ νπεεε!!π, πιει·οεε, ε! ι·οε οππε πεπ!!!ιπε ποε!ι·!ε πει·

Ρ!επποε !οι!!π!πε !”πει!ιι!, ε! π!!!π!πε, !πο!π!!ε τεε!!!π!, ε!

επ ιπ!!!! ποΙι!ε, ε! ε! τω!! Ρ!εππ! , νε! επτπι!! π!!οπ! πιπ

!ει·!πιπ ο ιιο!!!ε, νε! Β°ει°ι!!!!ιιε οπο!!! !ιειοεπιι! π!!οππιιι

εοποποιοπ!!!, Νοε επιππε ποτε!!! πποε!!! !“ποει·ο Βεπ!8π!!ει·

π!! οοππ!!!οπειπνεε!ν! εππει επ. ε! .!ποει·ε οπο!! ιπ!!οπ!ε

!πει!!, π!οπε !πι·!ε, ε! εππει !ιοο πιιπ!!ιιιιι π!! ποε ιιι!!!!ιιιπε Ζε

ο!ιπι·!πιπ !!!!ε!ειπ !ιοι!!!πειιι ποε!ι·πιπ. πτποεοπ!!πιπ ποι!π!οι·ει!ι,

επ! οι·ε!!π!!ε ε! π!ποε! !!ε Με, οππε ει! πεπε ποε!ι·π νοο!ε

!!ιιι!ει!! ιε!!”ετεπ!!π ειιπει πι·πε!!!ο!!ε. Μ!. νπ!επ!!πε !ει!!ο

!!!πε ππι·!!!ε, πποε !!οιπ!π! ιιι!!!εε!ιπο πο. απ. οππν!ο.

Η!!!
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(ΜΜΜ.

Ε!επεο οιουιόπατέυο άεί εαρΜαπί εΙε!!ε παεί, Με ί Ρίεεπί

ρει·ιἰε£!εο·ο πεἰΙα οα!!αρΙία άε!!α Με!οπι, ε ιίε!!ε [επιίε!ίε

ρί.9α01εώε ίε αΜιακοσιο, ε οί πιακάατοπο δε Με ωσεί

άψίοι!ε ω.

(............ω).

Μ! ΜΜΜ , Πάω. ΕπιιΙϋ., Έσω. ΙΙΙ. με. 985 ο εεε.

(ὶορἰε ιΙε ιιοιοἱ ἀεὶ Ρεοτοπι1 Μ οιιοΙΙε @Με (Με ἰ ΡΙεειιἱ

ρετοε11οι·ο εΠε ΜεΙοτε, εεεεεάοιιε (ὶερἰ(εεο ο ()οοόο(Μετε

ΠεοΙἰεο @Με εε Βοι1οτεΠοο εοΙΙ'εεεο Μοοι.κεκιν. ε (Η

νι. ο'εεοεΙο.

Μοεεετ Νεο (Μειοοικ1€

Μ. θἱονεοι1ὶ Μοτ€ει1(ἰπἰ

Μ. Ιεοορο ΒιιιεοοετΞε1

. Αποτεο((ο (ὶεΜειιἰ

. Β'ΙΙΕρρο 5οεεεε

. Ιεοορο ΡοεοΜ

Μ. $ἰιοοοε Βοοε(Μ

Μ. (ΜΜΜ (ἰεάάιιΙἰ

8τείειιο Μει·1εοοεΞ

(ΜονεεΜ (Με Ριιοοἰιιο

Μάτσε ΜοτιιεεεΙΙἱ ξ

ΤιιΜ (Μειεοεο1.

ΞΞἔ

πιο (ΞεΜειιΙ.

8Ξιιιοπε Ι.εεεε

Μεεἰιιο ΒιιΜετο

(ΜΜΜ (ὶεΙΙο

Ιεοορο Με

θΒΕπο ΒιιεΙειιοΕ

ΝὶοοοΙο Ρεπιιιοοοἰ

ΒεπειὶεΜο ΜεεοεΙιοπἰ

(ορο ΒοεΙΒοἱιιοΙἱ

ΒοΜεο ε!ε Ρεττειιο

Ιεοορο ΒιιΒΙἱε

(ῖεοοο Βἰεοοεϋ

θεεΙοο Μεικ1εΠεΜ

Ριιοοἰο ΒετειιιΙε

θιιΜο Μοεοε

(Μο Βειιιοο‹Π

Βἱεἱει·Ξ Βενοεἰ

. (Ξεοο ἀεὶὶε 8ττεοε

. ΡΞει·ο Πεεερὶει·ἰ

ΜΜΕ $οΙ1εοοΜετ1

. ΝΕοοΙο Αιιορρετ‹!ἰ

Μ. Ρτεοοεοοο Μ Μ. Ιεοορο 8εοοο

Μ. Β0εεο Μ Μ. ΒΠεἰει·ἰ 8εοοο

Μ. 8ἱπιοιιε (Η Μ. Ιεοορο 8εοοο

'ΜΜΕ Εεεε ω.

Τιι(Η (ΜεΙειιοΕ.

'ΗΜ Βἰεοοιπἱ.

'ΗΜ Μοεοε.

'ΗΜ (]εεερΞετΕ.

 

ΞἔΞΞἔΞἔἔ-'ΒἔἔἔἔΨἔἔἔἔΨἔ-ἔΡ'ἔ

'ΜΜΕ 8εοοΜ.

(η 8ἱοοοι11ο Η ρι·εεειι(ε οοουιιιειι(ο Με ι·ο!ειΕοπο πιοΙ(ο ε(τοΜε σου

ΕΙΕ εννεεἱωεη(ἰ ΜΜΜ Μ 8ει·ι1εΒιιε Μ! 1984, ΒἰεοοΜ ἰιι ιΙε((ο ειιιιο

ἱ Οοπιονοεἰ εοε(επιενει1ο οοιι(ι·ο ἱ Ρὶεειιἱ μενω εεεεί νἰνε ποΙΙ'ίεοΙε,

ο πώ ειιοἱ ωει·Ε , ο ενοειιο ερει!Ξ(ο ΒοοεοεΙ.Ι.ο 2εαεΙιετἰε σου “ειπε

Μτοιιιἱ ει·ιοε(ο, εοοἱὸ, εΒει·οειι6ο πο! Μο εε((οαΜοιιεΙο εεεεΙ(εεεε

!ε Με ώ 5εεεετἰ (ἱιπρτεεε ο!ιο (ο εΒΒειιτ!οηε(ε , ερροι1ε εἰ εορρο

¦'εΗ11επιειι(ο 6ο!!ε ΠοΜε Ρἱεειιε οοιι(το (Ξει1ονε), ροτοἱο εΙ:Μεωο

ειἱπιειο οοεε που ΜΜΜ τἰρτοἀοτΙο πο! ρι·οεεεω (1οιτιοιτ.

(θ) ΙΙ ρτοεοπΙο Ε!ωιοο (ο εστΗ(ο ρτοΒεϋἱ!ιπειι(ε πο!!ο ε(εεεο επιιο

·'1984,ἰη οιιἱ ωμή Ιε (εωοεε ΜεΙ(ε8Ιἰε 6εΙΙε ΜεΙοτε , εεΜε:ιε Η

ωεοεεΕπιο ιιοιι εἰενΞ ἱιιὰΞοετο.

. (Με Ι.ειιίτειιοΜ

ΡειΜοΙίο ΡεπιάοΙΠ

Βεεεοοπο (Η Μ. (Μο. ΜεΙορε

ΒἰιΠοτἱ (ΞιιεΙωτο(Ιἰ

Βιιοοἰο ΡεειεθΙΞ

Βἰιιἱοτὶ ·Ρει·ίοτε

Ιεοορο Μεεεετὶ

(ὶει1ο (ΠιἱοοεΙΕ

(Μάο ΡεΙΙεΕο ξ Εεεε (ΜΒ. -

(Ηονεοιπ Βτοεἱοε

5Επιοπιε σε ΝΕοοοΙεΞο ΡοεΙοΙΙἱ

Αποτεε (Η Μ. Βτείειιο 8τιιΠ

Ιεοορο Ιὶοεεετιιιἰιιἰ

(ὶἰονετιεἰ Βεεεο1ιο

ΑιποοΙο ΒιιειιιεΒο

Ιεοορο θτΙεοόἰ

Νεο άοΙΙε δεεεεΜε

(ἱτε8οτΙο σε ΝΞοοεο

Αετοιιἰο Ιει·ειιιΞε

Ι.ερρο Θεώ

ξ
(

'ΗΜ Ι.επίτειιοΙ18.

'ΗΜ Ι.επίτειιοΜ.

 

'ΠΜ Βοεεετιεἰεἰ.

 

'Ι'ιιΜ (ΜΜΜ.

ΡΙΙἰρρο εε ()ερτοεε

. (Ξεοοο ΠεοΜ

. ΒΞιιἰοι·Ε (Μοτο

Μ. Οοη;οεε (Ξιεϊο ‹Ιε 8εοΒιιειοε

Μ. ΜΒΜ (ΜΒΜ Πρρεεἰεεὶιἰ.

Μ. απο ΜετεεεΕ

Βε(το ΡεΠοεἱετἰ.

ΒἱιιτΙο (Μ ()εετοουΙΙ

Ι.ειειιιο εε Ι.ἰΙπε(εΙΙε.

ΒΕεεεΙΙε τΙο'ΝοΙ›ἰΙἱ ιΙε ΒιιτΞειιο.

(Πωσ Μοετἰ οεΠε $εΠε.

Μ. Νιιἔὶο (Με' ΒιιοπεεεεΙΜ ε.. ΤεττἱοοἰιιοΙε.

Μ. ΡἰΙἰρρο (ΜΒΜ Ετἱοἰ.

Μ. ΒεΝο οεΠε ΤενοΙε.

Μ. Ι.οτεοεο (Η Μ. ΒΙΜετΕ Ζεπερειεπε.

Μ. (ὶεεο $οιιετοἱεΙιιρἰ.

Μ

Μ

Τε!" Βιιοο5.

ΞΞΞἔἔΜἔἔἔἔἔἔἔἔΜἔΒἔἔΨἔἔἔΞ

Τυ1Η ΠρρειἱεΒΙιἱ.

ἔἔἔἔἔ

. θετοο όοἰ ΜΜΜ (Με' ΒτἰΙΠ.

. (ἰειιο @Με (Η $εεεΙετο.

Μ. ΡΞΙἱρρο ΒἰεοοΜἱ σε ΡιιοεοοΜο ΡΕεεεο.

Μ. ΒεττοΙοιιιιι1εο Ρεοοτε.

Μ. ΝὶοοοΙεἰο οο'ΕεεϊτεοιιοοΕ.

Μ. Αποι·εε οο8Π ΕτΙοἰ.

Μοεεει· (Ξειι1ε (Με ()εεεεο

Μ. (Πἰνἰοτἱ (Η Βοοτ11ο

Μ. ΠιιεΙΓο Βοεοἰοιιἱ.

Μ. 5ἱιεοπε ὸε` Μιιοοἱο εε (ΣεΙοἱ ()οειειΙϋπο.

()ιιοεΠ (πιοπο Μετοειπί.

@Με ε!ε ιιοεεἰ οο!Ιε ΓειεἰΒΙἰε, εε!!ο οιιεΙΕ Μ ε! εοιιο

πεεετΙε(ε ΓΔι·ποε ὸὶρὶετο.

Με! ()οΠε. Ι.εεϊτεποΜ.

(ΜΒ. Με!οοικ!ΕΜ.

()τ!ειΜΕ. ΠεΙΙε Βοοοε.

(ἶε(Ιει1εΙΙἰ. ΜετεεεεΙΙΞ.

ΥετοΜοεεεἰ. ΖεπιρεΜἰ.

8ει›εονἰιιἰ. $οεεεὶοτἰ.

ΥΞεοοεΗ. (ὶεΜειιὶ.

(5ιιε!επκΠ. Πε ΠοεοτεΠοο.

(ΗετοοικΗ. - - |.επΓτεᾶιιοοἰ.

ε”



'ΠΕΠ 8ΒίΙΟΙ.ιθ Χ!ΙΙ. 397

θαταΙιααοτ!ι. Βαοααααοται..

Ααιια!!ι. Ποτ!ιιιιι.

Αα!ια!α. Βοα!ιι.

Βοεαατιιιιαι. Πι Ροαα.

Πα!!α!!ι. Ττιρα!!ι.

Μοααα. Πα! Βοτια.

Πα $α!!ιαιο. Βιπαττι.

Πα 8αιιααεαιατιο ΙΙααοαααι.

Παο!ιαιι!ι. Πα Παααιτια.

θτααεο!ιαι. Βατ!α!ο!!ι.

Ρα!ιιιιατιιιι. ()οτιιραααι.

Πατιιιατιι. Ι.αα!α.

Ι.ατιι!ιαται. Αιιαττιια.

Τιαιιοαι. Πα $αοττιο.

Αποαατ!!ι. Ραααιια!!ι.

(Ιατ!α!!ι. Βα!!αιιι.

ΙΙοεαα. 8ατ!!ι.

ΙΙιναι. Βαταατ!!ι.

ί)αεαριατι. Ραρι!!ι.

Πρραιιιαα!ιι. Οια!.

Βοαοιοτιι. .. ·· Πα Ριαιιο.

Πα!!αΠαρτοαα. Πα!!α !!!ιιοα!τα.

Βατια!!ι. Πτ!ιατιι.

Μαται. Πα! Ρι!!α.

νατιατοει. Πα! Πατιιρο.

!!Ιαα!ιααι. Πα (Ιαα!α!!ο.

Πα! Ροααιο. Πα Ραιι!α.

Π' Ι!τιι!ο. ιαωαιιι.

(!α!ιατιατιι. Γιαααρτιαιι.

Πα ()αα!ι. Βαοααααα.!!ι.

Πα! Βα!α!αο!ο. Ι.ααο!ι.

Πα!!α 8α!α. Πα! νοα!ια.

Βο!!ιαα!!ι. 8ατανα!!ιαι.

Κα!! Πα! Ροιι!α!!ατα.

Πα! Ταα!α. Αια!ατιιια!ιτια!ι.

Βαιιαα!ιατιιιι. Πα!!α Ρταααια.

Μοι·ι!ιο!!ι. Πιιιααιτιι.

Πι Πιιιο !!α !)αα!ι. 8α!ιιια!ι.

Καταααι. Αροα!ο!!.

Πααατιι. Βααατια!ι.

8!ατ!ιαα!ιι. Ρα!αιιατι.

Βοταατα!:αι. Πα! Τοτ!ο.

ΙΙοταο!ι. Πα! Ριαιιαα.

Πα ναα!ιααιιο. Πα!!”Αιιατοια.

Ραρροιιι. Πα! Μοεαα.

Αφαια!. Πι!!α.

' “· !:Χνιιι.

Μα!! !!α!!α ι·αραοο!ία!ια !!! Πταιιαα, τ!! θαιιο·μο, α !!! Μισο!!

αοι!!το α!ια!!α ο!! ΗΜ , ιια!!α α!ιοΙα .νοτια μα!! αοι·ι οια

Μ!! ι·ἰα!ιοι·άοιι!ἰ Ια ι5'οτ!!ααπο, α αραο!ο!ιπαπ!α ε! αοα!αΙΙο

α Ια εα!ίτια τ!! δοα!ίο!·ί, ί !αοαΜ, ἰο |οι·!απα, α !α !αι·σ·α,

αλα αἱ ροσαα!!ααοπο ί! οοιπα @Μπα !!α!Ιο θ|ιατοτ!!οααο,

ο Νίκο Πίσω!!! αίο!!!ίαα α! θο!!αι·ο.

!ιαα! , !!! !ι!!ο!ιτα ).

Πα! $σα!!. 1)ιρ!οιιι. Παοκ. !!ο! Ι1α!-Βοταο. μα. 4. 5 α ααα.

!αα!αα!α ρατεααα!ιατια να!ι!!α Ριααιιοτααι, ααοτααι νιταε

τι!! !!αιιι νιοιιιαα ρατ!αε ιιι!ααατα!, νατίιαι ματια τααι·ι!ιτιιαε

ααινατααα, α!! ααα!! αοαιατιια ιιι!ταεατιρ!α ν!!! ρο!αταιι! !ο

!ατατι: ρτο !α!ι πω!!! !!α !αττα τα!!ιαι!αα αι!!ιτραα!!α,

αααα α!ιατιι αιαεαααι Ποαιιαιαααι !!α!!ααι ααα αοιι!αδιοτια

αοτι·αιιιρατα ιτιαοανι!, α! ιρεοτατα ρατιι!!ια ταϊταιιαα!!α, ιαι!!α

ι!!α!! ααα!! εατιρ!ααι αε!, ιιαα!ιαατα, ααιιι ροεαιε ρατ!ατ

!ιατα ρατνατεοα, ιιια!ιι! α!ια!! ω! ααααι ιονατα, α! ααια ια

αοααιι!αα !τα!!ι! αιτια!ιο, ααι αια!!οτατα αοα αοττιρι! ΙΙααι!ια,

αοαι!ατι!αα. _

Ια!!αιταο, Ιαεα (!!ιτια!ι τιοαιιιια ιιινοαα!ο α! Βαα!α νιτ

Βιιιια Ματια, α!! !ιοτιοτααι εατια!α, α! ια!!ινι!!αα 'Ι'τιαι!α!ια,

α! νατα (!τααια, α! Ιιαα!ι Ιο!ιαιιιιια Βαρ!ια!α ρι·ο!αα!οτια αο

τιιαιιια Ρ!οταιιαια, α! !ιαα!ι !.αατατι!ιι Ι!!ατ!ιτια ρτο!αα!!ιτια

αοαιατιια Ιαιιαα, !ιαα!ι Παοταιι ναι!ι!!ι!ατι αιαε!!ατιι αοαιααια

Ιαιιαα, !ιαα!οτααι Αροα!ο!οταιιι $ιαιοαιε α! Ια!!αα ρτο!αα!ο

τααι ασια!!! Ιαιιααιιεια, α! ααα!! ειιαι, ια ααιαε !'αα!ινι!α!α

αινι!αα Ιαααα ιτιιτιιααεααι !τιααιρ!ιαιτι !ια!ιιιι! αοα!τα Ριαατιοα

ιραοτααι αοιιιαιιιααι ρατιι!!οε ιιιιαιι!ιοα, α! Ιιαα!ι Ματια!!

ατα!αο!ατια αοαιατιια Ι.ααααι, α! αα!ατοτααι $ααα!οτααι α!

Βατια!ατααι Παι, ααι ναααταιι!ατ α ρορα!ο α!ιτια!ιατιο, α!

α!! !ιοτιοταιιι 8α!:τοαατια!α Ι!οιιιααα Βοα!αεια αια!τια, α! τιια

αια!τα ιι!!αι οτ!ο!!οααα (πο), α! 8ατια!ιααιαιι Ρα!τια αοα!τι Ραρα

Ματ!ιιιι 8αατοεατια!α ΙΞαα!αεια ρταει!!ατι!ια, α!! αιτα!!α!ιοιιααι

α! !ι!ιαοτααι ρατρα!ααιιι ρι·α!!ια!αταπι αοαιαιιιααι, αοαια!α!αιιι,

α! ιτα!αται!α!ααι, α! ραα!α, ααα ιιι ιιι!ταεατιρ!α αοαια!α!α

αοιι!ιααιι!ατ, !α!:ατατι! α!! ιανι!ιαιτι α! αοαιατιι α!ιααοτ!!ια

!ιταιανατατι! α!α.

Ι!ατιι ααο!! ε! !!α αα!ατο α!ιααι Ριααιιι να! !!α !!ια!τια!α

Ριαατααι, ααι αοα ααα! ααταατα!ι να! Ματια! !!ια!ι αοιιιατιια

Ιαιιαα, νο!αατιιι! ναιιιτα α!! !!!α!ααι ε.οαια!α!αιιι , ροεαια!

τααιρι α!! ιρεατα, ει!:α! ρ!αααατι! σκι!!! αοτιιααι!ιαε Πο

ταα!:ια Ιαιιαα α! Ι.αοα α! ααι!ι!ια! !!ια!οταιιι αοιιιααιαιιι, α!

!!α ααι!ιαα !!ια!α αοαιααια α! ααο!!!ι!ια! ιραοτατιι Ματια! ιιι

αοιιαοτ!!ια, ασ αιο!!ο ααα!! !!ια!ι Ριααιιι !!α αστα!!! !αττια α!

!ιοταιτιι!ιαα αιιοα !ια!ιατι! ιιι ατα!ιιαριαααρα!α Ριεαιιο !!α τιτα

εαα!ι, α! α!ιατιι !!α !αττια α! !ι!ιιιιιαι!ιαα ααοα ΙιαΙιαα! ια

8ατ!!ιιιαα α! α!ι!ιι, αεααα τιιααεααι αιιααι ρτοι!ιαιαιτι α !!ια

ταααρ!ιοιιια ιρεοτααι, ααατταιιι νινααι !ααατα αοιι!τα Ριααιιοα

α! αοαια!ια Ριεατατιι α! !!ια!τια!αα!αε Ριεατααι !ααααα!ατ α!

!!α!ιααα! ααααα α!! !ιαι!ααι αααττααι; α! ααα!! ιααιαα! ιρει

Ριααιιι ααι τααιριαα!ατ εααατι!α!αια !!α αατναα!!ια Με αααα

ατοιιιιαατια!; α! ααα αααατι!αα Πα! α!! νο!αα!α!ααι !!ια!οτατιι

αοαιαιιιααι Ι!!οταιιαια !αιιαα α! Ι.α!:α α! ααιαε!ι!ια! αατατιι;

α! ααα!! ι!!ι Ριεαιιι αιιι τααιριαα!ατ ια !!ια!α εοαια!α!α αοα

ροαεια! να! !!α!ιαατι! τα!!ιτα Ριααε να! ια !!ια!τια!α Ριαατααι

!:αιιαα ρααι!ιοαιι!!ι να! !ιαιααιιιο!!ι ααα !αιιαιι!!ι α!ιαααιιι αοα

αοτ!!!ααι αααι α!!! ααα αοαιααι Ριαατααι, εινα ιιι ρααα,

!ταααα, ααα αιαιαιαια ααα! αοαιααι να! Ιιοιιιιαι!ιαα Ριαατααι,

ειπα -!ιααιιοια ααιιιιααι α! ειιιαα!οτ!ιαι !!ιο!οτααι αοτααιιιααι

Ρ!οτατιαια Ιαιιαα α! Ι.α!:α; α! ααα!! ια!!α αταα!α!ατ ααοα

ι·ι!αα ατα!!ια!α ραπ· ιραοε Ριαααοα α!! νο!αιι!α!ατα ρτα!!ια!ο

τα!!! αοαιαιιιααι Ι!!οταααια Ιαιιαα α! Ι.ιιαα α! ααιαε!ι!ια! ιρ

ε.οτααι. Εο εατια ιτι!α!!αα!!ι εαρατ !ιια ααα ιιι ρτααα!!ατι!ι!ιαα

!!ια!α ααα!, ααο!! ει ια!τα τιιαααααι ρτοιιιιιια ναιι!ατατα

αοαιαε Παο!ιααε !!α Ριαια, α! αιαε απ, ααι αοα ααα! ιιι

ααταατι!ιαα αοιιιααιε Ιαιιαα, ααα ιρεα αοτιιαα ατο ιρεια, α!

Ια!!αιτ Θα!ατα ια!τατα νο!ααι·ιιι! ιιι !!ια!ατιτι αοαια!α!ατιι,

αιιο!! ροαεια! τααιρι ιιι ιρεα εοαια!α!α, αι νοιααι·ια! αυτα

α!!”αα!α α!Ιιαι αινοα !αιιαα, α! !ατι·αε οαιιιαα α! ααε!ι·α αααε
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!ο!ιο!!! !!! Βο!!!!υοο οι !οι!!οο!!! Πο!!!!!, !ρε! , νο! !!!!ου!ε

οο!υι!!, νο! ο!!υε εου ει!!! ρ!ο ο!ε, νο! ο!!!!υο οο!υ!!!, !ο

!!ο!ο !!! Μου!!! ο οοοιο!!! !ο!!υο ο! !!!ο !ρε!ε !!ιοο!ο ο!

!υ!!ι!ο !!!!ο!!!!ι!οι!ι !ρε!_οο!!!ου!, ο! εο ο!!!!8ο!·ο ι!ο !!ιο!ου!!ο

δυο!!!!!!ι ο! μισο!!! οι! νο!υ!!!ο!οο! !ρε!υε οοο!υο!ε !!!οοο,

ο! οι! !ρε!ε !οοο!ο οοι!!υ!ι! !!ιουο ου!!!!ιο!!! ίοο!ο!!ου! νο!

!οοοι·ο οοοευονο!ο!!! οοο !ουο!ιο!!!οι· οοιοο!!! Ρ!εο!υιιι; ο!

ε! !ρε! νο! ο!!ου!ε οο!ο!!! ο.!!!!υει!!! ρ!οε!!!ο!ουο!!ι !!ιο!ο!!!!ιι!

οοο !οοο!ο ι!ο!!ο!!!!!ι! οο!!!οι!! Ρ!εο!υ!!!, εο ο!!!!δο!!υ!!! νοι·ευε

οου!υ!ιο Ιοουο, οοο!! !!!ο!!! !!!ο!οι!! !ρε! οο!!ιου! !!!!!υο,

ροε!οοο!!! οο!υιι!ιο !ο.!ιυο !!!!!ιοο!!! οοε!ο!!υο! οι! Ποε!!ο,

οοο!! οι!! !!! !οι!!οο.!ο Πο!!ο!!!ουο; ο! ε! εο ο!!!!!ιονοι!!!ι! !!!

!ρεο !ιι!!ο!!ο !!!ο!!! εοο!ο!ο!!ε νο!εοε !!!ο!οο! οοι!ιο!ιο Ιοο!ιο,

οοο!! !ρε! νο! ο!!!!ο!ε οο!υυ! εοο !!ο!ο!!οε νο! ο!!οο!υε οο

!οοι !!!!!!! !!!!υ!! οοου!!οι!! !!! !!!ο!ο !υ!!!ο!!!ο; οι ε! εο

ο!!!!Βονο!!!!! !!! !!!ο!ο !ο!!ο!!ιι !!!ο!!! εοο!ο!ο!!ε νο!·εοε !!!ο!οιιι

οου!υ!ιο !ει!!υο οι! ρο!!!!ο!!ιο!!ο σο!!! οο!!ιο!ιο Ιουυο, ε! οο

ιιιο!ιο Ιουυο νο!υοι·!!, !ο!οι!ι !!! οοο!! !ρε! !ουου! νο! !!!!οε

οοο ει!!! ρ!ο !ρε!ε, !!! !!!ο!ο !υι!!οο!ο, ε! οο!!!υ!ιο !ο!!υο

ο!ε ι!ο!!ο!!! οοο !!!!!ο νο!υο!!! οο!!!!!!υιο ο! !ο!!!!!!υε οοο

νοιι!ου!οε ρ!0 οο, οοο!! !ιο.!!οο! οοο !ο!ιοι!! !!! !!!ο!ο !ο

!!!ο!!!ο Πο!!!!!!!ουο, !!! !!!!!!!!!ο εου ρ!ον!ε!ουο οο!!!!!!!!ο!!ι

Ρ!ο!οοο!ο ο! Ευα!. Ε! ε! οι! ρ!ο!!!ο!!ε ο!!!!!!!!υε ο! ε!!ιου!!ε

!!!ο!! (!ο!!!οε ο! Ιυ!!ο!! εο!οορ!ι!!ο! !!! ρο!!!!οο !!ιε!!υ!!ιοιι!ο

ει! ο!!!!8ονο!!ι!! νο!εοε οο!!ιουο !ουυο, ο! !!! οοο !!!ε!!·υ

ιιιου!ο εο ο!!!!δο!!! νο!ευε ι!!ο!υ!!! οο!!ιο!ιο Ιοι!οο, οοο!!

!!υο!υε ο! ρ!ονοι!!οε ο! !οι!!!οε, !!οοε !ιο!!ο!!οι!! !!!ο!! Οουιοε

ο! Ιοι!οκ !!! ι!!ο!ο !οι!!οο!υ, οο!! ροο!ο!!!υ! !ρε! νο! !!ο

ι·ο!Ιοε οο!!!!!! ρο!·!ο!·! οι! ο!!!!ιιο!!! !οουιο οο!!!! !!!ο!οι!ι !ο

ι!!οο!οι!ι Εο!!ο!!!!ι!!ουι, ο!ε! οι! ρο!!οε Ρ!ο!οοο!ο Ιοι!υο ο!

Ιιυοο, εο!νο οοο!! !!!ο!! Ποιοι!!! ο! !οι!οι! ροεε!!!! ρ!ο ει!

!ρε!ε ο! !!οιιι!υ!!!υε οο!ο!!! ο! !!ι!!!!!!!ε ο! !οι·!!ε οοε!!!ε ο!

ν!!!!ε οο!·υ!!! , ουοε !π!!ο!!! νο! ρ!ο !ουιρο!ο !ιο!!ο!!υυ! !ρε!

νο! ο!!!!υ!ε οο!υ!!ι !!! !!!ο!!!ορ!εοορο!υ Ρ!εουο, οι! ρ!·οι!!ο!!ε

!ο!!!ε οοε!!!ε ο! ν!!!!ε, οο!!ε !!ο!!ο!!! !!! !ρεο !ο!!!ο!!!υ, !!!!!

!ο!ο ρ!ο οεο ο! !!οοοεεο!!!ε οο!υ!!!!οιο ο! !ιο!!!!!!υ!!ι, ο!

!"ο!!ι!!!ο οο!οοιΙο!!ι , ο! !ο!!!!!υ!!ι ουοε, οοο οοοε !!ο!!ου!.,

εου οοου!!ου! !!! ι!!ο!ο ο!ο!!!ορ!εοορει!υ, οι! ευ!!!ο!ο!!ο!!!!!ι

οι! οοοιιιοο!!ιουο !οου!ιι νοοο!!ιι! !!ο!!!!!!!!!!ο οο!!!! !!!ο!υιιι

ο!ο!!!ορ!εοορο!υιιι νο! !!! !ρεο ο!ο!!!ορ!εοορο!υ, οι!! οδο!!

ε!ο!ιο!!ι, ο! ρ!ο ο!!ο!!ε!ουο Ρ!ε!!!ιο!ο!!!; ο! !!ο ρ!οι!!ο!!ε οοι

ι!!!!υε, ο! ε!υου!!ε, ο! ο!!ει!!! ου!!!!!!υε, οοο ε!ιρο!!υε οο!!

!!!ιο!!!υ!, !!!ο!! Πο!!ιοε ο! !!!!! οοι! !ρεο Πο!!ιοε ρ!ο εο ο!

!!!!!ε, ο! Ιυ!!οιι ρ!οι!!ο!οε !ι!ο!!οοε ο!!ε!!!οε οο!!! ι!ο!!οο!!! νο!

!!!ουοοε !!!!ο!υεεο!οε οοι!!υ!ι! Ιουυο οι! νο!οο!ο!ο!!! οοιιιο

!!!ο!!! Ρ!ο!ουο!ο Ιουυο ο! !.υοο, ο! οο!υε!!!!ο! οο!οοι !υ

ρ!οι!!ο!ο ρο!!!!οο !!!ε!!υ!!!ου!ο. Ε! ο!!!ο!, !!!ο! ρ!ο!!!ο!ο ο!!

εο!·νον·ο!!!!!, !!!ο!! ί)οιιιοε ο! Π!!! ο! Ιυ!!ο!ι !οο!ρ! οο!! !!ο

!ιο!!!!! ει!! !!!ο!!!!!ι εοο!ο!!!!οιο οοο !!ο!ο!·υ!!ο!οο!.

Πο!!! ευ!!! !!! οουοο!!!!ο !!!ο!! $!!ι!!!ο! , !!!ο!!ε !ιο!!!!!!!!!υε,

οοο!! !·οο!ρ! ροεε!!!! οι! !!!ο!ου! εοο!ο!ο!ο!!ι ο! ίτο!ο!ο!!ο!!οιο

Ρ!ε!!υ! , υεουο !!! ν!8!υ!!, οο!ι!ρο!ο!!ε !!! !ρε!ε ν!ε!!!!! ι!!ο!!ε

(!ο!!!!!ο ο! !!!!!ε ο! !ο!!!οο εοου!!!!οι!ι !ο!!υοι!! !!!!!!!!!ιιο ευ

ρο!!υε !ι! !!!ο οορ!!υ!ο οοο!! !!ιο!ρ!! « !!ο!!! οοο!! ε! !!ο

» οο!ο!ο !!!!!!υ! Ρ!εου! νο! !!ο !!!ε!!!ο!ο Ρ!εο!οιο ο!ο. ο

Ε! οοο!! !!!ο!! Ρ!εο!!!, οο! !·οο!ρ!ο!ι!υ!, !!ο!ι ροεε!!!! !ο!!!!ο

Ρ!εοε νο! !!! ο!ο!!!ορ!εοορο!υ!!ι Ρ!εο!ιι!!ι!, υ!ε! εοοοιι!!υ!!!

!“οι·!!ιο!!! !!·ο!!!!ου! ευρο!!υε !!ι !!!ο οοιρ!!υ!ο οοο!! !!!ο!ρ!!

ο !!! οοο!! !!!! Ρ!εο!!! η!!! !οο!ρ!ου!ο! ο!ι:. !! οο!! ροεε!!

!!!!οο!ι ο!!!!!!!ε !!!εο!ι!!ε !οο!ρ! ει!! ι!!ο!ο!υ ε!ιο!ο!ο!ο!!ι , ιι!ε!

!!ο νο!ο!ι!ο!ο !!!ο!ο!υιο οο!!ιοι!!οι!! Ρ!ο!οοο!ο !ο!ιοο ο! !.οοο

ο! ου!οε!!!!ο! οο!υ!!!, ου! !!!!!!οο! εου !οιιο!!! !ο!!ει!!! εου

ο!ιε!!υ!!! ο!!οο!!!!ι οοο ο!!!!υοι! !!! !ο!ο ο!ο!ο !υ!.!!οο!ο !!!!!

!ο!!, !!!ο! !!!ο!! Πο!!ιοε, ί!!!!, ο! Ιυ!!ο!! !!υ!!!!!!!ιο!.

Μ!!! οοο!! !!οο!ο!! ι!ο!!ο!!! ρο! ρ!ο!!!ο!ο οο!!!!!!!!ο. !!!ο

!ο!ιο!ο !ο!ιοο ο! Ευα, ο! ρο! οοοι!!!!!ο! ι!!ο!ο!υ!!! οο!!!ο

!!!ο!!! ευρο! !!!ο!!! Βο!!!!!!!ο !!! οοο!! ε!! !!ο!ιοο! ο! οο!!

νου!ο!!ε, ο! !ι! οο οοο!! οο!ιεουεο!!!!! !!!ο!!! οο!!!!!!!!ε !!!ο

!ο!ιο!ο Μου!! ο! !!υοο ο! ς!ιο!!!!!!ο! !ρεο!οο!, !!!!!!ο!οι· !!ι!οι·

!ρειι οο!!!υ!!!!!. . . . . . . . . !.

.!·ι.......Π:

Πο!!! οοο!! !!!ο!οι!! οοιιιυ!ιο Μαιου!!! !ο!!οο!υ! ο! !π!!ο!!!

οεοοο οι! ι!!ο!!!!!! Βοο!!!!!!! !!!!!!ο!!!, ο! υει!υο οά·!!!υ!!

!ο!!!ροε, οοο !υ!!!οο!οε Πο!!!!!!!!!!!υε ε!νο οοε!ο!!υ!!ι !!ο Πο.ε!!ο

οο!!! εο!!!!!ε, οοο ευ!!! !!! !!!ο!ο !ο‹!!οο!ο, ρο!νο!ιο!!!!! οι!

οο!!!υυο Ιουυο, ε!!!ου! ειοο!ρο!ο ο οο!!ιου! Ιο!!!!ο υε!!υο

!!! !!!ο!!! ουο.!!!!!ο!ο!!! οοο !!οοοεεοι·!ο Μο!!! οου!υ!!! !!ο

οουο, ε! εο!ο!!! !!υο!ο!!! οο!!!υ!ιο Μαιου!!! !!!!!!ο!ο νο!οο!!!

οι! ρο!!!!!οε !!!!!!!!!!!!, οοο ευ!!! !!! Μου!!! 8!ο!!!ο νο!ευε

Οοο!!!ου!ο!!!, ρ!·οο!ο εο!!!!ο!οι!! ουο!υο! ο! !!ου!!!!οτο!!! οο!ο

!!!!ιοο!!ε!ο!!! ρ!ο οοο!!!!ο! !ιι!!ι!! ι!ο εει!!! Ιορ!, Ενοι!εο, Πο!

νοεἱο, εου !ρεο!υ!!! ρ!οο!υ!!ι, ο! εο!!!!ο!ο!!! ου!!!!!!!! !!!

!ιυο!ιε!υ!!! ρ!ο ουο!!!!ο! !ιι!!ι!! ι!ο ε!!!ο !!ο Ρ!ον!!!ο!!!; οοο!!

ρ!·οο!οι!! εο!ν! ι!ο!!ο!!!! ρο!· οο!!ιο!ιο !.οο!!!!υ!!!, οοο ρο!

ο!!!ρ!ο!ο!!ι, νο! !!!ο!!! ου! !!!ο!υοι εο!ο!!! οοοορο!!! ε! ι!!ο!ο

οο!!ιο!!! Ιοι!οο !υ Ιουυο, !!ι!`!ο ουοι!!!!ο!!!!ο ι!!οε ο !!!ο

!!!ουεο!ο!! ο! ρου!!! εο!!ε !!! ρ!!!!!ο ορο!! Μο!!οι!ου! , υ!!!

οιιοιιο!!!!! !!ο!!ο!!!!, νο! ορο!! ρο!!ο!!ι Ρ!εο!·υ!!!. .Ιιο οοο!!

!!!ο!υε ει!! ο!ιουο!ο!!! !!ο!!ο!!! !!! !!!ο!!! ρ!ο!!ο ορο!! Μο!!ο!!υ!!!

νο! ορο!! ρο!!ο!!! Ρ!οο!υ!!! !!! ο!οο!!ο!!ο οοοιυυ!ε !.υοοι!!;

ο! ι!ο !ρεο ο!οο!!ο!ιο !!!!! οο!!!υ!ι! !ο!!οο !!οο!!!!!ιο!ο ρο!

οοιιιυ!!ο !.υοο!!υ!!ι ε!!!ου!!ε ο!ι!ι!ε ι!ο ι!ιουεο !!ι!!!ο!_! νο!

ο!!!οο, ο! ι!ο φορ!!! εο!ο ι!!ο!ο!!! οο!!!υ!!ο Μαιου!!! !!!!

!!ο!ο νο!υο!!! !!!ο οιιιιο. ο!ο.

Ρ!·οι!!ο!ο ο!!!!!!!!. ο! ε!!!ου!!! !!!ο!! $!!!!!!ο!, ι!!ο!!ε οο!!!!

!!!!!οε, ν!!!ο!!οο! !!!ο!! Β!υ!ιο!οε Ι.!!!!!!!, ο! Μονιιοο!οε 8!!!

!!!ο! οο!!!ου!ε Ρ!ο!ο!!ο!ο, !ιοοι!!ιο !!!ο!! οοι!!υ!!!ε !!!ο!οοο!ο,

ο! ι!!ο!οε Ο!!ο!!οε $!!!!!!ουε οοιι!ου!ε !!ιουο, !!οι!!!!ιο!!!ο!!

οο!!!ου!ε !ει!!υο, ο! !!!ο!! !!!!!!!υε ο! Α!υ!ι!ε 8!!!!!!ο! οο!!!υ!!!ε

Ι.οοι!!ι!, υο!!!!υο !!!ο!! οο!!ιο!!!ε !.οοο!!!, ρ!ο!!!!εοτο!ι! ο!

!υ!·ονο!ο!ι! !οο!!ε εο.ο!οεο!ιο!!ε 8ο!!ρ!ι!!·!ε, !ιι!!ι!· εο εο!ο!ι!!!!

ε!!ρυ!!!!!ο!ιο !!!!ο!νο!!!ο!!!ο , ε!!! !υν!οο!!ι ρ!οι!!ο!ο!!ι ειιο!ο!ο

ιο!!! ο! !!!!!ο!!!!!!!!ου!, ο! ο!!ι!!!ο ο! ε!!!εο!ο ροο!οι εορ!ο

!!!ο!ο., !!!!ιιοε ο! !εοε!ε !!ο!!ο!ο, ο! !ουο!ο, ο! !ρει!ε ο!!εο!·

νο!ο, ο! ο!!ο!!!!ο!·ο, ο! οο!!!!ο !ρεο ν!!! ο!!!!οοι! !ρεο!υ!ιι

οοο νο!!!!ο,_,ο!!οου!!! ροι!!!ι!ι !!ιο!ο!ιο!ο!υ ν·!8!!!!! !!!!!!!!!οο

!!!!!!υο! Μ!!! ο!8ου!! !!!!ο! εο οι! !!ιν!οου! ε!!ρο!ο!!!οε οοο!

ο! εο!νο!ο ρ!ου!!εο!!ιο! !!!ο!! $!!!!!!ο! !!!ο!!ε υο!!!!!!!!!υε, !!υοο

ρο!!!! εο!ο!!!οιοι!ο οο!!!οι!!!!!!υ! οο!!!!·ο !!!ο!! οο!ι!!!!!!! οοο!!

οοι! ο!!εοι·νο!ο!, ο! !!!! οοου!!!!!ο!· οο! οο!!!!οίοο!ο!!ι ·!"ο!·ο!;

ο! ρ!·ο!!!!!ο !!!ο!! 8!οι!!ο! !!!ο!!ε οο!!!!υ!!!οε ο!!!!Βο.νοι!!!! ρ!

!!!ιο!! οι! !!!ν!οοι!ι οο!!!! ι!!ο!ο!ουι οο!!!υ!!!οι!!, το!ο !ιιο!ιο!!!ο

ροο!ο. Ε! !!ο ρ!ο!!!ο!!ε !!!ο!! ε!!ι!!!ο! !ορονο!υ!!! Πο!! ρω!!!

!!!ε!!υ!!ιο!!!ο. ο!οει!ο!!! !ο!ιο!!ε ρο! Βον!!!!!!!υ!!! Πωσ!!! ι!ο θεο!!

!ιο!ο!!!!!!! !!!ο!ο!ιο!υ!ιι!!, ο! ρο! !!!οο!!ο!!ι οι! Βο!ιοοε!ο οο!!!

!!υ!!! τ!!! !!!!!!!!ι. ο! ρο!· !!ο!!!ιου!εοοι !!οει!!!- οο!ο!!υ!!! τ!!!
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Ι.ιιοΙιο, «οι Μο Ι«ιοΙ«ι εΙιιι Ιιιι"ι·ο ΙΙΙοε «Με ιιοιι, Μ «ΜΒΜ

ΜΒΜ σιοιιοΙο Ισ Ισειι·σιιιοιιΙΙο ευοΙοιιιΙΙο ί«ιοιο ιιιιιι«Ι Βοιιι«ιΙΙσισ

«ΙΙειι·Ι«:ισε Ιοσσο, Ισια· οοιιισιιο Ιοσσο οι ιιιιιιΙο ΒιιοΙΙοι·σσι

ΙΙΙοι·οιιοΙο, οΙνο 5Ισ«ΙΙοοο ουτσιιιΜιιι ουιιισσΙσσι οι ιιιιι·ΙΙο.

ΑοΙσιιι ΙΙ'Ιοι·ουοΙο Ιιι Μισο ΑΙιΙιειοΙο ΙΙΙοιοσοΙσο, «Μωσ

ΙΙΙισο ΙοεΙΙΙισο ΜΜΜ Βοτιο ΙΙι·οοοοΜΙ«ΙΙ, ΜΜΜ ΤοΙΙοσο

Μ Ια Τοε«ι, ΜΜιιυ ΒειγιιοτΙο Βαι·«ΙΙ, ΜΜσυ Βσοιιοοσι·οο

Ι.ΙΜΙ Μοίοι·ο Ιοασιιι οΙνΙΙισο ΙΙΙοι·οιιοΙυΙο, «ΙυιιιΙσυ Μοι·οΙιοο

εΙΜ Μ Ι)«ιεοΙσο Ισι·Ιοροι·ΙΙυ, Ι.σοΙιοΙο θιιιΙΙΙσιιΙυ, Βι·«ισοΙιοΙουσο

Ασι·Ιει, οι ΙσΒοο(Ι) ΒιιΙιισΙ«ι οΙνΙΙισε Ι«ισσο ; ΜΜιιυ Βοαοι·Ιυ

ΠσΙτιιτ«ΙσοοΙΙ, ΜιιιΙσο 0ι·Ι«ι.σ«Ιο ΒιιΙοιιιυιιοοΙΙΙ, οι ΜΜιιο Ατ

ι·Ιου Μ Ιίοι·ιιιιγυ οΙνΙΙισο Ι.σο«ιιιΙο, οι ΜΜιιυ Πυιιι·«ι«Ιυ Μ

Μοσιοιιιιιοιιυ , οι ΜΜΜ Βοοσυι·«ιιιΙο «ισυιι«Μιι «ΙοιιιΙιιΙ

Ισιιοιο , οι ΜΜΜ Ιοιισιιο ΙΙο.ιιιΙιοιυ οΙνΙΙισο ΡΙειοι·ΙοσεΙΙισε;

«ισΜ Ι)οΜιιΙοο Ιιιο«ιι·ιιιιτΙοιιΙε α. «:οι.ιιιιιιιιιι. «ΙΙο Ι!οσοι·Ιει, ιοι·

οΙ«ι «ΙοοΙ«Μ. οοισΙιτΙε, ιιιιι·σιιι «πιοΙ νοεροι·«ιε, Ιιι«ΙΙο. Μ. «ιο

οσιι«Ισιιι οοιιεσοισ«ΙΙσοιιι ΙειιισοιιοΙσσι.

()ΧΙΧ*.

Α![«›ιιου Π, ιο «!ί Αι·αουιια, οοι·ί«›ο α ΙΙΙαι·ίααυ Π «;ία«!ίοο «!ί

Δί·ίιυι·οα, ολο α·υουα υο«ι!α!υ !ο !ο!!οι·ο, ουα !ο οαα!ί οο!ί

α·α!!αυα «!ί οίι·ίαοοι·ο α!!οααπα οοπ οαυ ιια«!ι·ο Ρίο!ι·υ Π;

ο αρρι·υλ!!αα«!υ «!ί !α!ο οίι·ου.οίααοα α!ί ρι·υιΙ'οαίοοο !α .και

«ιαιίοίοία, οιιο«!οα«!υο!ί α Ια! λαο θίαουιιιυ Βαία!!ί ουα «αίσ

οίυαο αρρυ.ιί!α «!ί οί«ιαίιΙοαι·α!ί α υυοο !ί εαυί ίαΙοα«!ίιαοα!ί

α ία! αίοααο«ι!υ.

(ΗΜ, Ι ειρι·ΙΙο).

ΒιιΙ Β. Αι·οΙιΙνΙυ «ΙΙ Βοι·οοΙΙοιιιι , ΒοΒΙειι·. 0ι·αιίαι·αια Κορία ΛΙρλυαοί

8οοιια«Ιί Μ ιιιισ. ιιο«:ι.ιιιαν «κι «ιιιιι. ιιο«:ι.ιαιιι·ι. Μ. 96.

ΑΙιιΙιυιιεσο, Ι)«ιΙ ει·«ι.Ι.Ιει ΙΜ: Ατ«ιοοιισιιι, Μ«ιΙοτΙοειι·σσι, οι

ΥοιΙοσΙΙιιο, «ιο (Ιοιιιοε ΒιιιοΙιΙσοσειο, κακο σοΙιΙΙΙ, οι «ΙΙΙοοιο

ΜΜΜ ΜοιτΙειιιο Ισ«ΙΙοΙ ΑτΙιυτοειο , ε«ιΙσΙοσι, «οι. «ΙΙΙοοιΙοσοσι.

Ι!Ι«ΙΙιιισε «ισ«ιε«Ιυσι ΙΙΙιοι·ειο νοοιι·οιε, «ισειε σιΙοοι·«ιΙΙο ΜΜΜ

ΙΙοοΙ ΙιιοΙΙιο τοουιΜΜσΙο, «ΜτΙ ιιοοιι·υ, εσροι· «ισΙΙισε«Μιι

ιιοαυΙΙΙε ΙιιΙοιι«ΙΙο, ειοσ ΙιιΙΙΙο Ιιιιοι· Ιρεσσι ΜΜιισσι Βοοοιιι

ρ«ιιι·οιιι ιιοοιισιιι , οι πιο, σιιΜ νυΙιΙε οΙΒιιΙΙΙοιισισε, «ισο«Ι

νοΙσιιισε, οι ιιΙ«ιοοι ιιυΙιΙο, «ισὸ«Ι εΙΙΙε συΙιΙεοσιιι Ισ ο«ιΜιιι

«ιΜοΙΙΙιι, οι ουσ«ΙΙΙΙοιιο, «ισΙΙισε οι·«ιΙΙο οσσι «Ποιο ιοΒο

ρ«ιΙτο ΜεΙτυ; ι·οοειιιΙοε «ΙΙΙοοΙΙοιιοιιι νοοΙτιιιιι, «ισειιοιισε οιο

ΜιΙε ΗΜΙΙ ιι0εΙι°0 Ιο.ουΙιο ΙΜ·ιιΙΙΙ, Ι«ιιοτΙ ρι·ειοεοιιΙΙσσι εσροι·

Με, «Νεο νοΙιΙε, οκ Μοτο ιιοοιι·οι «Ισιιοι·ΙΙ τοίοι·οιι«Ι«ι. ΙΜ.

Βιιι·οΙιιιιοιι«ιο Ιοι·ΙΙο ουΙοσόοιε ειριΙΙΙε, ιιιιιιυ ΙΙυιιιΙιιΙ ιι.οο.ιιιιιισι.

(ΙΧΧ *.

Βοααοα!ουιιο, δα!α«!ίιιυ, ο Νίου!«ὅ Βυτία ι!α ααα ιιαι·ίο, ο

ί! ρυ«!οο!«Ι ο οοιαι«αο «!ί (!οαυυα «!«ι!!”α!!ι·α ουαοοαουαυ αοί

ρα!!ί .ιοααοιι!ί : Ι.° «!ί ααα ι·ίοουοι·ο οίοιιο!!ίοαιαοαΙο αο!!ο

!υι·υ Ιονιο «!ί δαπ!οαιια, ο Μ! οίιι«!ίοα!υ «!ί Ι.υαα«!υου,

υοι·ιαια μπαλα, !ίλοι·α «ι οολίαυα , «!ααι!ιυ ί οο.τοί, ολο

οί «ι!ιλιιαι·2ιζε.ιο «ία!!ο !οι·ι·ο «!ί απο υ«! α!!ου «!οί ουαίοαοα!ί,

ο «!ί αοο!ί!αία!α, α! οορο!!οι·!«ι, !α«!«!υυο οί /υ.ιοο «ιί«Ι οο

αα!α «Μαι ί! Ι282 , υ οί οοαίο.οο ία αριυι·οοου: 2." ολο

ί Βυτία Μα ουαιιιιοοι·ο!ι!ιο-ι·υ αο!!ίου!α ίοι·ι·ο, υί!!ο, ο οα

.ι!ο!!α αριιαι·ίοαοα!ί α (ίοαυυοοί, .παλια ί! ουαοοαου Μ!

ουαι«ιαο «!ί θοαυ«ια: 8.° ολο ί θοαυοοοί ρυ!οοοοι·υ Μοτο

(ι) Γυι·εο Ιαι·ίρα.ι, «ι ΕαιΙοαο, εοι·ΙΙΙυ ιιοΙΙ'υι·ΙΒΙιιιιΙο ουσ «ιΙιΙιι·ονΙει

Μπι.

ιαοιι!ο αρρου«!αι·ο «ιί ρυο!ί, ο !οα||Ιοαι·ο ιιοί !αυαλί αυσ

.οο«Ι«πί «!αί Βυι·ία, Μαιο ιιαα«ιι· «!αοίυ οι «Μία ; εα!υυ ολο

«!υια·ολλοι·υ ο!οααιιαίααο !α!!ο !ο ουαιρι·ο «!ί «παααο!ίο ολο

/αοοε.9οου, αυοίυ ί Βυτία ιιιυ!οο.οοι·υ οο«ῇοι·ο Μ” οοα«!ί!υι·ί

.οοί ι!οααι·ί ο!ί Βοαουα ιιοι· «Μα "Μοτο «!ί «ρολο, ο "ο «!ο

ααι·ί ιιοι· υοαί ι·«ποίοι·ο «!”υοου: Μ' ολο ία!ο ίαααααίία

«!υυοοοο αυοι· αι·ίαοαιίυ, «Μου .ιο«ιαΙία !α ραοο !ι·α Ρίοααί

ο θοαυυο.σί ,· ο ολο οαυ!ααοαο «!ί οαοο!ί α!!ίαιί οοιιιυι·ίαοοο

οο!!«ιοαο!ίο «!α!!ο Μαιο «Ιοί Βυι·ία α θοαουα, οοαοα αίτι

«·«ια!υ βίαια «!ο!!α οορυΝαοίσαο, ιιαολοοο!ι!ιο ροι· Μίλα

ί! Μαρία Μ! ο«α!«!ο!!υ «!αοίυ «!ί .οοί, ο υ!ί 0ο «!οααι·ί υ!ί

Βοαυοα αυα ι·ίοου.οου: 5.” ολο ί θοαυυοοί ι·ο«Ιαο.ιοου ροι·

ία!οι·υ ί λοαί «!οί θοαυυο.εί «αυτα αο!!ο ποοο «Ιοί Βυοία:

θ" ολο αιυ!!ι·ο ρυ!ο.ο.οοι·υ αυοι·ο ία «!ο!!ο 2οι·ι·ο ο !αυαλί

ουαου!ί , οο!!«ιι·ί , ιιιι·οοί«!ί , υ ιααοίο!ι·α!ί οροοία!ί ροι· «!ο

|ίΜι·ο !ο !υι·υ !ί!ί ο! οί«›ί!ί ολο οι·ί«αίαα!ί, .εα!υυ ί! απο

«!ί υαιίοί«!ίυ, ολο ο«πολλο 9ία«!ίοα!υ «!αί Βυι·ία, ο «!αί Μου

α|λοία!ί,· ο ολο ίαο!!ι·ο ί θοαυυοοί Μα ρο!ο.τοοου οοοοοο

ο«ιαοοαα!ί- ία «ιία«ιλίοίυ ο!αί αα!αι·α!ί Μ! !αυου, [Μπλέ

ααα!ί !ί Μία ουιι.ου!ί υ αιααίο!ι·α!ί : 'Ι.° ολο αουοοαα«!υοί

ί! Μου «!ί «καλο ία ρυίο.«ι!«Ι Μ! ο«απααο «!ί Βοιωτια !«ι οί!!«Ι

«ἰί δ'αοοαι·ί , ί Βυτία αλ οο«!οι·ο!ιλοι·υ, ουαιο «λ ρι·οοοαιο

ροι· α!!οι·α ο!ί οο«!οοααυ ία!!ί ί «!οί!!ί ο οα_«;ίυαί, ολο α·υο.<ι

.που υ ρυ!οο.οοι·υ α·υοι·ο αο!!ο ίσιο, οα.ι!ο!!ί , «ιί!!ο, αυτώ

«ἰί Τυι·ι·οο, ο«! α!!ι·ί ρυι·Ιί, .σίααυι·ίο, λυεολί ο ραοου!ί ολο

' ιιοαυοαίοοοι·υ α υ!ο!!υ ουιαααο, ο οίυ ροι· [αοί!ί!αι·ο «ι!ί αο

ουι·«!ί ο ία ιιαοο ου'Ριζιαιιί ; «πα ολο Ια!ο οοο.<ιίυιιο .οί οί

!οαοοοο «καλο αυα αουοα«!!α , !α«!«!υοο ία «ιαα!ιαιαι«ο Ιοσαρυ

!υ ο2ο.ο.«υ ουαιααο «ι!ίοα«ιο.ιο !α!ί ρυοοοοοίυαί οι! αο«ιαίο!ί «ι

ολί ααα [σοκ αα!ίυυ, ω! οι·ίαα«ιΙυ «!ί (Ιοαυοα: 8.° ααα!

ιαοα!ο , ολο !ΙΙίου!υ Βυτία , α!!ι·υ «!οί ο«ια!ι·αοα!ί, ι·α!ίλ

ολοοο!ιλο !α ουαυοααίυαο αριιιοαα ουιαρί««!ί αλ αααί «!ίοοί

.ιο!!ο «!ί .και ο!«Ι, αυοα«!υαο α! ρι·οοοαίο ου!ί ο««ία«!ίοί.

(Ι28'7, 23 «ΙΙοοσιΙιτο). .

Ι1«ιΙ ω. Ιαι·ίαια «ΙΙ 0οιιονο, Με. Ι'73 ν., ο ΒοεΙΙ ΑΜΠ. «ΙΙ Ω«πΙο

«ΙΙ Τοι·Ιιιυ, 8οι·Ιο 4.- Ν.° 18.

Ισ ιι«ιιιιΙσο Ι)υιιιΙιιΙ ειιιιοιι. ΙΙοσιΙιισε ΒιιτΙοσο Βι·σιΜΜιι

Μα οΙσΙο Ρει.ρΙο οΙσΙΙ«ιΜ Μισο ροΙοεΙοε. ΟΙιοι·Ισε 8ρΙσσΙ«ι.

οι Ποιιι·ει«Ισε Ασι·Ιο οιιρΙΙ.ιιιιοσει οοιιισιιΙο οι ιιυρσΙΙ Μισοσ

εΙο ΜΜΜ οι σΙοο οοιιισιιΙο οι ρυιισΙΙ ΜισοιιοΙο, Μ συ

Ισιιτοιο οοιιοοιιοσ οι ΙιοιιοιιΙ«ιοΙΙο «ιιιοΙ«ισυι·σιιι οι υυιιεΙΙΙ«ι

ι·Ιυ«·σιιι οΙσεΜιιι ουιιισσΙε Μισο, «ισοι·σσι ιιοΜΜ ευι·Ι«Μ

εσιιι ιιοι· οι·«ΙΙσοσι Ισ ο«ιι·ισΙοιΙο οοσεΙΙΙο.ι·Ι«ιι·σσι «ιιιιιΙ ρτο

εοιιΙΙε οοιιισιιΙε Μισο ιΜιιο εοΙΙΙο ιιοι· οοι·ιισ οι. οοιιιροιιοιιι

ουιισοοιιΙοι·σιιι οι ουσει·οοιιΙοι·σιιι Ισ οοοΙοοΙ«ι ΙιοειΙΙ Ι.«ισι·οιιΙΙΙ,

Μο ιιοιι οι ΙρεΙ ιιιιοΙ«ιιιΙ οι ουσεΙΙΙΙιτΙΙ Ισ ιιι·οοοιιιΙ«ι, ουσ

οοιιεσ οι «Ιοοι·οΙο οι «ισοΙυι·ΙΜο «ΙΙοίοι·σιιι ΜΜΜι·σιιι ιιο

ΙοεΙ«ιΙΙο, οι «:ειρΙΜιιιοοι·σιιι ΜΜΜ οι σΙοο «ΙΙοΙΙ ουσισιιΙο οι

ιιυρσΙΙ ΙεισιιοιιοΙο «ιιι σιι«ι ιιειιΙο, οι σοΙιΙΙοο σΙτΙ Βι·ιιιι«:«ιΙου

Ασι·Ιο ρτο εο οι ΜΜσο οσο, οι 8«ιΙει«ΙΙιισε οι ΝΙοοΙ«ισο

Ασι·Ιο ΙΙΙΙΙ «ισοσΜιιι Μοιι·Ι«ισΙ Ασι·Ιο «ισοιι«Μιι ΝΙουΙ«ιΙ Ασι·Ιο

στο Μ οι ΜΜΜ οσο ρι·ορτΙ«ι, Μο ιιοιι οι ΙροΙ Βι·«ιιιοοιΙοο

οι 8«ιΙ«ι«ΙΙιισο ΜΜΜ «ΙΙοΙΙ ΝΙουΙ«ιΙ ι“ι·ιιιι·Ιε ΙρεΙσε 8οΙ«ι«ΙΙσΙ,

ρτο «ΙΜ ιιι·υΜεοι·σσι Μ πιω οιι ΜΜΜ?) ουιισοιιοι·σσι οι

ροιιΙαοι·σιιι, οι ρ«ιοΙ.«ι οι ουιισοιιιΙυιιοο Ισιοι· 80 «ΙΙοι.Ιο Μ

ΜιιΙΙισε Ιοοοι·σιιι Ιιιιοι·νοιιΙοιιΙΙΙισε οιΙειιιι ευΙοσιιιΙΙισο οΙΙ

(9) 8«ιΙ«ι«ΙΙιιο , ο ΝΙουΙὸ Βοι·Ιο οι·«ιιιυ ΙΙ8ΙΙ «ΙΙ ΙΙΙΙιτΙιιιιο, ο Μειι·Ι«ιιι«ι

«ΙΙ «ιΙΙι·ο ιιιωιο Π«ιι·Ι«ι. Νικο «ισοεΙ' σΙΙΙσιο οι·ιι Ι'ι·ιιιοΙΙυ «ΙΙ Αιι«Ιι·ο«ι

Βοι·Ι«ι 8οιιοι·υ «ΙΙ Βιιι·Ιουιιο Ι1«ΙΙΤυι·ι··οο. Βι·ιιιιο«ιΙουιιο Ποι·Ι«ι ιιοΙ, οΙιο

ΙΙΒσι·ιι Ιιι «ισοεΙ' «πιο, «Με ρι·οΙιιιΙιΙΙιιιοιιιο :Ισ ριιΙοι·τιο «ΙΙ 8«ιΙ«ι«ΙΙιιυ ο

'.«ΙΙ ΝΙοοΙὸ, «ΜΙΑ Ι'ι·ειιοΙΙυ ΜΙ Ιυι·ο Μοτο Μ«ιτΙ:ισο Μισο.
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σσὶοὶὶοιιιὶισο , :ιο οσοιιι σοοσο ισοιο οι οοσσοσιιοιιισσο

οοὶοιιιιιι οὶισσὶοσοιιο σσὶὶοσο. ὶιι στισιιο ιισιιισσο ιισιι σοιοοσιο

οοσιισσοι, οσοιοσι, οι οοσοιὶἱοι·ὶὶ οοσσοσοτσιιι, οι στοισι

οοτσσὶ στοσιοσο Βτιισοὶισὶοοσι Βοὶοσὶιιο οι Νιοοὶοο σιοσο

ιιοιιιὶσἰὶισο ι·οοισιοιιὶιὶισο, οσοσ σιοισσι οοισσιιο Ισιισο σοὶ

σΙισσιο στο ισοο οοιιισιιι Ισσσο σοσ τοοισιοι νοΙ εισισιιιοι

σο οοὶοτο οσ ὶισὶιὶὶοσσσισ ισ ιοι·ι·ιο οοιιισιιιο ὶοιισο, σσοο

οοισσιιο Ιοσσο ὶιοὶιοι σοὶ ισ ίσιστσιιι ὶισὶιοὶιιτ ιιι Βο.τσιιιοσ,

σὶσοὶὶοοι ιιι 1οιο ισσιοο.ιο 'Ι'σττιτοσο οισο Ι.οσοσοτιο οὶἱσσοιιι

ὶιοιιιισοιιι ὶὶὶιοτσισ σοὶ οοτνσιιι οσισοοσιιισσο οοιισο, Μισο,

σοὶ οοσσὶοἰοσὶο οιιιοσιι σιοιοτσισ ιιοὶιιὶἰσιιι σο Αστιο, σοὶ σο

ιοττιο οὶισσὶὶισο ισοοτσιιι σοὶ οὶὶοσὶσο οοτσιιι , σσοο ὶιοὶιοιιι

ισ 8σι·σιιιοσ οοιιιτο σοὶσσὶοὶοισ ισοοτσιιι ιιοὶσὶὶιιισ σο Ασι·ισ,

οοσ ὶιοτοσσισ σοὶ οσοοοοοοτσιιι οοτσιιι σοὶ οσὶσοὶὶὶιοι ισοο

τσιτι. ὶιοιιι οἱ ο.σοσιο οκ σιοιιο ὶιοσιἰτιιὶισο σιοὶοτσισ ιιοὶιὶὶισιιι

σο Λστιιι ιιισοιιιτοισι· Ιιιισσοτο ισ σιοσο ιοττιο οοσισιιὶο

ὶοιισο σοὶ σὶιοσιι οοτσισ , ιοιιοειιστ οοσισσο Ισσσο εισ τοσοι

οισοιιοιιι ισοοτσσι σο Αστιοι, οι οσἱσοὶιὶιοὶ οοτσιιι ισοσσι

ὶὶοοιισοι·ο οι οιισοὶὶοι·ο το σιοσο ιοττιο οοιιισιιιο Ισσσο, οι σσο

ἰιιὶοὶὶὶσοὶστ σο εσιο ὶιοιιιισιὶισο ιοιιὶσισ σοι σοσιοοοστ :ισ σει

ὶιιὶοιισσιιι ισ σιοσο ιοττιο οοιιισιιιο Ισιισο, ο. ιιιἰὶὶοοὶισο, σσ

οοιιιοοισιο,οοισοσοοιισο οοοσσσο οιιτο σοὶ σο οοιοτο σοιιιοιιι.

Ποι·οοσιοο οι στοσιοσ Βτσιιοὶιοὶοο 8οὶοσιιισο οι Νὶοοὶοσο σι

οιιο σοσιισισσο οοσσοιιοτσιιι οι στοσιιοοτσσι στοσιοσο σο

ισιιιιο σοὶοοὶοὶι οσσισιιιοιο ειιιοσιιιιο οι οοσοιΙσιτιιο τοοισιοιι

Ποσο σοιιιιτιο οι σιοο οοσισιιιο οι σοσσὶι ὶοσσοιιοὶο, οσοσ ισοι

Βτοιιοσὶοο Βοὶσσἰιισο οι Νὶοοὶοσο σοι ὶιοτοσοο σοὶ οσοοοοοοτοο

οοτσιιι οι οσὶσοὶὶὶιοι οοτσισ οσι οὶἱσσἱο οι στοσιοσο σοσ το

οισιοιιι σοὶ οσισσ1οιιι ο.σ ὶιοὶιἱσισσσσι ισ ὶοτι·ιο οοτσσι σοὶ

οὶιοσΙσο οοτσιιι , ιιιπιο ισοι ιιοὶιιὶοο σο Αστιο, σοὶ σ!ιοσιο

οοτσσι ὶιοὶιοιιι, οοσ ὶιοὶιοι σοὶ ισ Ι'ιιιστσιιι ισοι σοὶ οὶὶσσιο

οοτσιιι εσιο ὶιοτοσοο εισι οσοοοοοοτοο ισοοτσισ οι οιιισοὶὶὶιοι

οοτσιιι ιιι ῖσὶστσισ ὶισὶιοὶισσὶ οοσ ὶισὶιοὶιὶὶ ιιι $οι·σιιιοει, σι

σοὶὶοοὶ ισ ὶοὶο ὶσσιοοὶσ ισι·τιιοτιο οισο σο Ι.οσοσοτιο οὶὶσσοιιι

ὶιοσιισοισ ὶιὶιοτσιιι σοὶοοτσσισ οσισοοσιιισσο οοιισο, οιοισο,

σοὶ οοιισιοιοσιο οιιιοὶοι σιοσ οοιιισιιιο Ισιισο, σοὶ σο τοπιο

οὶἰσσἰὶισο ισοισο οοσισσιο Ιεισσο, οσιιο ὶιοὶιοὶ, οι ισ ίσ

ιστσισ ὶιοὶιοὶιιι ισ Βοτσισοσ σιοισσι Ισιισο οισο οιΙισσο

εσιο σοτοοσο στο ισοο οοιιισσι Μισο οὶιοιισο σοὶσιιὶοὶο ισ

οισο οοσισσιο ὶσιισο. Η οι οὶὶσσἱο οκ στοσιοσο ὶιοισὶσιὶισο

ιισιι σιοσ οοιιισσἱο ὶσσσο ιιισοσιτοιστ σο.Ιιιιστο ιιι σιοὶιο ιοττιο

σιοιοτσιιι ιιοὶιὶὶἱσσι σο Αστισ σοὶ σὶἰοσο οοτσιιι οοσ οὶὶοσἱσο

οοτσισ ιοτιοεισιστ ισοι σοὶσὶοο το Αστιιι οι σσὶὶὶὶιοι οοτσιιι

στο οο ισοιο οι οοτσισ ὶιοτοσὶὶισο οι οσοοοοοοτισσο οοτσσι οι

οσισοὶιὶιοι ισοοτσισ εισ τοοσιοισοιιοιιι οοιιισσιο ὶιισσο σοὶ ει·

ὶισο εσιο ιὶὶοτσσι σοι οοοοὶ οισο οοοοσι ισ Βο.τσισοσ ισ στο

σιοσο ιοττιο, σοὶ ο.Ιισιισ οστσσι στο σιοὶο οοιιισσο Ιοσσο

ισοσισ Ιιοοσιιοτο οι οιισοὶὶοτο σο ιοττιο ισοοτσισ ιιοὶιιὶὶσιιι σο

Αστιο οι οσὶσοὶἱὶιοι οοτσιιι. Εὶὶιοο ἱιιὶοὶὶἰσοὶσι· σο σσο σο

σιισισσο ισιιισιιι σσι σοιιιοοοιιι εισ ὶισΙιΕσιιισσισ ισ σιοσο τοπιο

σιοιοτσισ ιιοὶιιὶὶσσι Ασι·ιο σο! σὶἱοσισο οοτσιιι ο ιιιΗΙοοιιιιο

σιιοοισοοιισο οοὶσσσοοἰισο οοοσιισο οστο σοὶ σο οοιοτο σο

ιιὶτοσὶ. ὶὶοιιι στοιιιιοοτσιιι οὶ οοιισοιιοτσιιὶ. σιοιι ιιοὶιὶὶοο σο

στο στο οο ὶσοἰο οι σιοσο ιιοιιιισισσο στοσιοσο σοιισιιιο

σοιοοισσ οσσισισοιο οιιοσιιιιο οι οοιιοἰὶἰοι·ἱιο οοιιισιιιο Ιοιιιιο

τοοισιοιιιισιιο ιιοισιιιο οι σιοο σιοσ οοιιιιιιιιο ὶοιισο, οσοσ ισοι

ιιοὶιιὶοο σο .στο σοὶ σὶιτσιἱο οοτιιιιι οισο ὶιοτοσοο σοι οιιο

οοοοοτοο οοτσιιι. οι οσὶσοὶιὶιοὶ ισοοι·σιτι σοτ οο σοὶ σοτ οὶὶσσι

ιιοσ οιιιοιιὶ σοὶ ὶιὶσὶο σο! ιιιοσο σὶἱιιιιο σοσιιιτοσι οὶιισιἰσ,

οοσ σὶὶιισσο Μισο, ιιιὶὶσο, σο! οειοιτει, οοσ ιιιι·ιοιὶιι:ιοιιοιιι οιι

ιισσισ Ιιοιιιισσιιι ιιι Βοτσιιιοει σο ιοττιο σι·οσιοσο, σιὶὶὶο, ιιιπ

οσοιτιο, σσο οι σσοιο οοισσσο Ιοιισο ὶισὶιοτοι σοὶ ιιι Γσιστσιιι

ὶιοὶιοὶισ ιιι $ειτσισοο. οισο σο!σιισσο οι οοσοοσοσ οοιιισσἰο

ὶοιισο, σσο σοὶσσὶσο οοιιισσἱο Ιοσσο ὶσὶοὶὶιεοὶστ, ισσο σο

ιιισιιι οι σσο στιτιοο οοιιοὶὶἱστὶοτσισ ιιιοιοτιο οοσοὶὶσ ὶσσσο

σσο οοιιοοιιοοτισι σοοὶοτοσσο σοὶσιιὶοὶοο οοτσσι :ισ ὶοσιὶὶοο

σὶὶιοο οι τιιστοο οι σοσ σὶὶὶοτ. Ποιο οοιιοοοοοτσσι οὶ οοσσο

οοτσιιι σιοσ Βτοσοοὶοο Βοὶοσὶιισο οι Νιοοὶοσο σιοσο οοτσι

ιιισσο στοσιοσο σοισιιιιο σοιοοσιιι οιισσοσοιο ειιιοιοιιιο οι

οοιιοἱὶὶστΙΙο τοοισὶοσιιὶισο σοισιιιο οι σιοο οοιιισσιο οι σο

σσὶι ὶοιισοιιοἱο , ο! στο ισοο οοιιισιιὶ οὶ σοσσὶο Ισσσο οι ιιο

σιιιιο οιιισσὶστισιιι σοτοοσοτσισ οινισιιο Ιοιισο οι σιοιτιοισο,

οι οιιιιιισιιι οσι στο ὶοιισοιιοὶὶισο ὶισσοτοσὶστ οοσ οοισισ εισ

σοὶὶοτοσὶστ, οι οσισισισ οι οἰσσσὶοτσσι ὶιοσιἱιισιιι οοιιισιιιο

ὶσιισο, οσοσ σιιισοτοι οι οἰσσσὶι σιοσ ὶιοσιὶιιοο σοοοισὶ ισ

ὶοττἰο οι σοτὶσὶισο στοσὶοὶοτσισ σοὶιἱὶἱσιιι σο Αστισ, οι οσισο

ὶιὶιοι οοτσιιι οι σσοο ὶιοὶιοσι σοὶ το οοιοτο ὶισὶιοὶισισ ισοι

σοὶ ὶιοτοσοο οοτσιιι οι οσισοὶἱὶιοὶ οοτσιιι ισ $στσιιιοει σιι

σσσὶὶοοτο οι σιοι·οτι οσισ σσοὶἰὶιοι Ποσο σοὶ οισο Ιστιιο οσοι

οι σεισίτοσσι σι οιιιτο οι τοσσιτο οι σοσοοσιτι οι ιιιοτοστι

οι σσοσὶιὶιοι οοιιιοτοἱσισ οιιοτοοτο οιιιο σὶὶσσο σοσοιο σοὶ

ισισοσιιιιοσιο, οι οισο σὶισσο σοοικι ιιιισοοισοσο σοὶ οιιο

οσοιιο, σο. οσοσ σι·οσιοσ Ισσσοιιοοο, οι σἱοὶτιοισοὶοο, οι

ὶιοτσἱιιοο, οι σοι στο Ιοιισοσοἰὶισο οσσοὶὶσι·οιιὶστ, οι τοο οο

τσιιι οοσ οσοο οοοσιτι ὶιοὶιοτοιιὶ σοὶ σοσσιι·οι·οιιι οὶἰοσο

σιοσο τσι οιιισι οι σσειὶἰὶιοι σωσ ιιιισοοιιιοσο οι οιιο!ιοιιο

σοσοσιο οι ιοὶοιιοο οι εσιο σσοοιιισιισο στσσοιιιιτιο οσοοσιιι

σσο ιιοισὶσο οοσοοιιιστ ιισιι ισ σιοιιο ὶοττὶο σσοιτι σοτὶσὶισο,

οσοο οοσ οσοο ὶιιιὶιοιιι σοὶ ισ Γσιστστιι ὶιοὶιοὶιιισι στοσιοΙι

ιιοὶοἰὶοο το Αστιει, σοὶ σὶἱσσἰο οοτσιιι σοὶ οσοοοοεοτοο οο

τσσι, οι οσισοὶὶὶιοὶ οοτσσι ισ Βιιτσισοσ στο σοσιισο ὶὶὶοοτι

οι ιιιιισσιιοο, σι·οιιιιιιοιιιοο σιοσ ιιοὶιιὶοο σο Αστἱσ σἱοὶἱο

ιιοισἰιιὶὶισο σοτ οο οι ὶιοτοσοο οὶ οιιοοοοοοτοο ισοοτσισ, οι

οσισοὶἱὶιοὶ οοτσιιι στοσιοσο σοισισιο σοὶοοὶοὶὶ, οσσισιτιοιο,

σσοιοιιιιο, οὶ οοσοιΙιστιιο τοοἰσἱοιιὶἰὶισο σι οσστο , οσοσ ιιοιι

ιιιισοσοσὶ σοὶ ιιιισοιιι οοὶὶισι οοσ οσοι σοοιοσιστ ο. στοσἱ

οσο ὶοσσοιιοἱὶισο οι σοσιισσισο, οι σσι στο Ιοιισοιιοὶὶισο

ὶισὶιοι·οιιισι· οοσ σσσοὶὶοτοιιὶστ σοὶ οὶισσο οοτσιιι οὶἰσσοιιι

σσοιιοτσ, οιισοὶἱοσοιιι , σοὶ ιισσοοισοτιοισ, σοσοσισιιι, σοὶ

στονοιιιοιι σὶἰσσοσ οσοοιιιιισσο σοιιιιιιο οοσοοσὶστ, σοὶ οσσοτ

σι·οσιοιοο, σοὶ σΙισσοσι οοσ οὶιοσοο ισοοι·ιιιιι, σοὶ οσσοτ οοσ

ιι·σὶιοιιὶοο οοσ οοιιὶτοὶιοιιὶοιιι οσιιι οἰο σοὶ οὶισσο οοτσιιι

σοὶ οσσοτ ι·οο σὶιοσισο οοτσσι σοὶ οσσι οιο σοὶ οὶισσο οο

τσιιι οοιιὶι·οὶιοιιὶἱσιιι , στο σοσ τοὶισο σοὶ οοοοιοιοτιο ισοσ

ι·σισ οσσοτ ιμιισσο οοιιιτοΙιοτοσιτ οοσ οοιιὶτσὶιἱ ιιιιοσσοτοιστ,

οιιὶιιο ‹ισοσ ιιοσ οὶοοὶσιιὶιὶιιιο οσσι·εισιοτιο στοσιοΙι σοὶιιὶοο σο

Αστιο σοοοιιιὶ σο Ϊτσιιιοιιὶ0 οι οι·σοο σσοσ σσιιιιιι ισοι·ιι ιιι

ὶοτι·ἰο οοτσιιι σοὶ οὶὶοισιιο οοτσισ οοὶὶἱσοτο οι σοτοισοτο ο.

σοιισιιοτο οοσ σὶὶοιισιιὶο στο ιισοὶὶὶιοι τοοοι·ιοθ) Ιτσιιιοιιιι σο

ιιοι·ιοο οοι ὶοιισο, οι ιιοιι σὶσο, ο! στο σσοὶὶὶιοι τοοοι·ιο οτσοι

σοιιστιοο ὶτοο Ισιισο, οι ιιοιι σὶσο. Πο σσοσ οιιισιοτ οοσ ιὶὶο

ιιι ισιοιιι σὶἱοιιοὶὶο σοὶ το σἱοὶο ίτιιιιιοτιὶο οοσ οτσοο ιιι ὶοοο

ιιι οσο οιιιοτἰὶ σοὶ σοσσιοιιιοτιι ιιοσΠοοτο οοσ ·σοιιιιιιοιστο

σοὶιοιιι ιισιιοιο οοσ ιισιιοτι, οι ουσ στο ιιι σιοὶο ὶοοο στο

ισοιο ιιοὶιὶὶιὶιιιο σοὶ οὶἱισιο οοτσιιι ο σσο σοὶ ισσσιιο οιιιοτιι

οοσ οοισιιοισοτιι εσιο σιισιιι σο ἱσοο·`ὶοοο ·ι·οοοσειι. Αοιο

σιιιιοιι οι οιιστοοοιιιι σιοὶο φωσ οοΝσιο··οιισισσιοΙσ οσιιι

σο σιοσο ιιιτισιιισιιισσο οοιιοοοοιο σοτ στοιοο- ιιοὶιὶὶοο ὶοοιισι

Π) Πιικοι·σο, οιοο Βιι.οόοι·ο, ιιιισστοι οι οιισσοιὶἑι @οι ιιοὶ οιισο σοὶ

ὶοτιὶι·ιοιιιιὶο σι Βιιι·σοτιστι σοι· τιιιοιιι·στο ὶο στσιισσὶιο. , ο
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!ιο!ιοοιι! ροε!υιιοιιι ρω! !υτο!ει !υοι·!! ο! !!τιιιιιυι !ιι!οι· οο

ιιιιιιιο Ιουυο ο! οοιιιυιιο Ρ!εοι·υυι ε!υο ε!υ!!!οοε οοωιιιι!ουι

!ιει!ιοοιι! ο! !ιο!›οτο !ιι!ο!!!Βου!υι· !οουιιι οο υυο σ!!ουι ευιι!

‹!ο !!ιο!!ε !ιιιιιιυυ!!ο!!!ιυε ηυου!υιιι ρω υ!ο!υει!!!ιυε !ιι !!!!ε

ροι·εοιι!ε οι! !ι!!ε ου!!ιυε πι! ευρω. οουοοεεο ευυ! !ρεο ιππι

ιι!!ο!οε υυο !υω.υοι·!υ! εουΊυτοτο υο!υοι·!ιι!, ο! ροι· οοε

που ε!ο!οτ!! ςυοιιι!ιιυε !υι·οιιου! ι!ο υοίοι·οιιι!ο !ρεο υ!ο!υει!!ο

!ιι Ιουυειιιι υο! ι!!ε!τ!ο!υιιι, υο! οι! ο!!ιιυει !οοει ουο τορο

τοιι!υι· ροι· οουιυιιο υο! !ιοιιι!ιιοε !ειιιυο; ο! ε! ου! !πιυου!!

!'υοτ!ιι! ιιοιι ο!σεοτυυεεο !υτοιιιου!υιιι, !οιιοο!υι· ρο!οε!οε, ο!

ηυ!!!!ιο! ιιιιιο!ε!το!υε Ιειιιυο ου! ροι· τοιιιροτο. Μου! ο ουσ

ίυοι!! ωςυ!ε!!υιιι ουίοι·ι·ο υ!ι !!!ο ο! !!!!ε τω! !υωιιιοιι!υιιι

!πιυου!! ίυοι·ιιι! ιιοιι ο!ιεοτυοεεο υυρ!υιιι ο!υε υυου ρω

!ρε!ε υ!ο!υυ!!!ιυε ευ!υ! ι!ο!ιυ!εεο! !ιι !οι·ι·ιε ρι·οι!ιο!οι·υιιι

ιιο!ι!!!υιιι ‹!ο Αυτοι, ε! ι!!ο!ο. !ιιιιιιυιι!!ειε οοιιοοεεο ιιοιι ίυ!εοο!,

ο! !ρευπι υυρ!υιιι υου !ειοοιο !οιιοει!υι· ρι·ου!ο!!ε ιιο!ι!!!!ιυε,

εου ί!!! οι: οὶο 6ο ου!υε !οτω υο! !οι·τ!ε οιι!ωο!ο Μεεου!

!ρεο. υἰο!υο!!ο εου !ιοι·ο‹!!!ιυε !ρεοι·υιιι. !!οιιι οι: ροο!ο ει!!!ι!

!ι!!ο !ιι ρτου!ο!!ε οοιιοοεεοτυυ! υ!ο!!ε ρο!οο!ει!! οο.ρ!!υιιο!ε,

οιιο!ο.υ!ε, ο! οοιιε!!!οι·ι!ε τοο!ρ!ου!!!ιυε ιιοιιι!ιιο οοιιιυιι!ε Ιο

ιιυο, ο! !ιοιιι!ιιυιιι !ειιιυοιιε!υιιι υυο!! ιιι !οοἱε ο! τοι·τ!ε

!ρεοτυιιι ιιο!ι!!ἱυιιι 6ο Αυτιει ο! οιι!υε!!!ιο! οοτυπι οικω !ιει

!ιοι·οιι!, υο! !υ !υ!υιιυιιι !ιει!ιο!ιυιι! ἰρε! υο! υ!!ηυ!ε οοι·υιιι

ροεε!! οοιιιυιιο Ιουυο !ιο!ιοτο οουου!ουι υο! οουευ!οε εου

ωο!οι·οιυ υο! ρι·οε!υοιτι ε!υο ιιιορ!ε!το!ιιιιι υιιυυι υο! ρ!υτοε,

ου! ε!ο οιιιιι!!ιυε οουο!ε απο ο!υ!!!!ιυε ουοιιι οτ!ιιι!ιιο!!!ιυε

οοοιιοεοου!, !!!!!!ιι!οιι!, ο! οπουυειιι!υτ !!!ιοι·ο !ιι1οτ !ρεοε

Ιουυουεοε, ε!πιο ου ουου !ρε! ιιο!ι!!οε 6ο Αυτἱυ, υο! υ!!υυ!ε

οοτυιιι υο! ευοοοεεοι·οε οσωπι υο! ο!ιου!ιιε οοωιιι, υο!

ο!!υυυ ο!!ο ροι·εοιιο ρω ο!ε υο! ει!!υυο οοτυιιι ροεε!ιι! εο

!ιι!ωιυ!!!οω 6ο !ρε!ε ο!!ηυο·ιιιο!!ο, εοι! !ρε!ε οοιιευ!!!ιυε,

ωο!οι·!!ιυε, ο! ρωε!!!!!ιυε Μουτ!! ορουι ο! ουε!!!ιιιιι !ιι ρτο

ι!!ο!!ε. Ε! ε! ει!!υυ!ε Ιουυοιιε!ε οοιιυοιι!ει!υτ ου ο!!υυο 8οτυο,

υο! ο!!ο ροτεοιιο. 6ο !.οτω. ιρεοτυιιι ιιο!ι!!!υιιι υο! υ!!ου!υε

οοι·υιυ υο! ο!!ο, !ειιιυοιιεοε ιιοιι !ουοου!υτ ωορουι!οω ευ!ι

οιτειιιι!υο υ!!ου!υε οι! ουτ!!ε !ρεοι·υιιι υο!ι!!!υιιι υο! ει!!ου!ιιε

οοι·υιιι, ω!! ευ!ι ι!!ο!!ε οουευ!!!ιυε τοο!οι·ἱ!ιυε εἰυο ρωε!

ι!!!ιυε !υιιυουε!!ιυε, Με ουσ!! οο!οτ εοηυο!υτ !οι·υυι τοι,

εει!ιιο 0ο !ιοιιι!ο!υ!!ε, ο! οοοοε!ουο !ιουιἰο!‹:!!οτυιιι οιιο Γειο!ο

!`ιιοι·!ιι! !ιι !οι·ι·!ε !ρεοωιιι ιιο!ι!!!υιιι ροτ :ι!!υιιοπι !ειυυοιι

εοιιι εου !ουιιοιιεοε !ιι ει!!ηιιοττι !ιοιιι!ιιουι υ!ο!οι·υιιι ρου!

!!υιιι, ιιυοι·υιιι !ειιι!ιιιιι οοου!!!ο ο! !!οΒιι!!!ο ροτ!!ιιοο! τα!

ι!!ο!οε ιιο!ι!!οο 6ο Αυτοι; ου! οο!οιιι οοιιευ!οο εου ι·οο!ο

τοε ρτοε!‹!οε εου υιοο!ε!ι·ει!ιιε !ειιιυουε!υιιι ε! οοιι!!ιι€οι! ει!!

ηιιοιιι υο! ο!!υυοε Ιουυουεοε, εου ου! ρω Ιουυοιιε!!ιυε

ι!!ε!ι·!ιι8:ιυ!υι· υοοο!!οω !ιι !οι·ι!ε !ρεοτυπι ιιο!ι!!!υιιι !!ο

Αυι·!ο υο! ει!!υυει !ρεοι·υιιι υο! ο!!ου!υε οοτυιιι ροεε!ιι! !!

!ιοτο ροοο. ιιιοι·οοε ο! ι·οε !ρεοωιιι κ!οοοε!οιι!!υυι ιι! ευρο

τἰυε !!!ο!υιιι οε! οοο!ροτο, ο! 0ο !ρειε !'υοοτο εοοιιυτ!ιιιυ

ουοτ! οι !”οι·ιιιει οορἱ!ιι!οι·υιιι !οιιυο Ποτ! οοιιευου!! ι!ο το!ιυε

!υιιυουε!υιιι υοοοι!οιι!!υιιι οιι!ω !ουυειιιι !ιι ε!!ιιοι·ειε πρωι!!!

ροτ!!!ιυε ει!ιουυο ετουειιιι!ιιο υο! !ιιιρο‹!!ιιιου!ο ο!!υυο !ρεο

ι·υιιι ιιο!ι!!!υιιι ο! ου!υε!!!ιο! οσωπι υο! ο!!οτ!υε ρω ο!ε,

υο! ει!!τιιιο οοι·υιιι. !ιιευροτ ρτοτ!!ο!! Βωιιοο!οο, Βει!ο‹!ἱυυε,

ο! Νιοο!ειυε υ!ο!!ε ιιοιιι!υ!!ιυε οι: οουε!ε ρτου!ο!!ε ουυι “ο

ειο!υιιι !υοι·!! !ιι ρτο!!!ο!!ε, ο! ιιυ!ο οουιυιιο Ιιιιιυο ιιοιι

ει!!!οτ οουι!οεοοιιώεεο! ου οο υυο Ποτ! ο! ο!ιεοτυοι·ἱ υο

!ιο!ιυιι! !ιι οουιροε!!!ουο ο! οουυοιι!!ου!!ιυε ουο Ποτ! υο!ιοιι!,

εου εροτου!υι· !υ!οι· οοιιιυιιο Ιουυο ο! οοιιιυιιο Ρ!ευωιιι,

ο! ρι·οι!!ο!οι·υιιι ιιο!ι!!!υιιι !!ο Αυτ!ιι, ιιιυ!!υιιι !υ!οι·οε!, ηιιο‹!

ρωυ!ο!ο οοιιιροε!!!ουοε ο! οοιιυου!!ουοε Ποτ! υο!ιοου! ρω

ρ!οι· ιιιυ!!ει οοιιιο!!ει, ο! εοουτ!!ει!οε, απο ο! υυειε Μάο οοιι

εουυυυ!ιιι· !ρε! ιιο!ι!!οε 6ο Αυτ!ιι ρωυ! !ρε! οου!!!ου!υτ

οοεεοτυυ! ο! ιιιουτ!ουοτυυ! οι! υιιι!οτοιιι οιιυ!ο!ουι οουιυιι!ε

!ειιιυο ρι·οι!!ο!!ε ι!οιιι!ιι!ε ρυ!οε!υ!! οορ!!οιιο!ε ο.ιιο!ο.υ!ε, ο!

οουε!!!οτ!!ε ωο!ριου!!!ιυε ιιοιιι!υο οοιιιυιι!ε !ειιιιιο οιυυ!ει

!υι·ο οο!!οιιοε ο! πιο!ουοε υ!!!οε οι ‹!!ωο!οε τοει!οε ο! ροτ

εουοι!οε ο! ιιι!ιι!οιε, οσο, ο! ηιιειε !ιο!ιου! !ρε! υο! ει!!υυ!ε

οοι·υιιι υο! ο!ε εου οι!!ου! οοιυιιι οοιιιρο!υιι! υο! οουιρο!οω

ροεευιι!, πιο! υιιουειιιι οουιρο!!οτυυ! ςυοουιιιυυο ιιιουο

υο! !υτο ιιι !οι·ι·ιε, οοειι!ε, εου υ!!!!ε, !υτ!ευ!ο!ου!!ιυε, ρο

εου!ο, υοιιιοτ!!ιυε οοιι!!!!!ιυε, εοΒιιοι!ιε, εοτυ!ε ο! οιιο!!!!ε,

ρ0τ!υ !υττ!!ειιιο, ο! ει!!!ε ροτ!υ!ιυε, ο! ηυ!!ιυεουιιιηυο οι!!!ε

υυο ροι·υου!ω ι!ο!ιοιι! εου ροτυου!ου! ω! οοιιιυιιο Ιουυο

!ιι !υι!!οο!υ !υτι·!!υιιο εου ι·οοιιο !.οοο!!οτ!! οι ίοτυιο ροο!ε

ο! ρειο!οι·υιιι εου οοιιυου!ιοιιυιιι ηυο Που! εου !!οτ! ορο

του!υι· !ιι!οι· οουιυυο !ευιυο οι! υυο. ροι!ο, ο! οοιιιυιιο

Ρ!ε:ιτυιιι οι: ο!!ο, “οι ιι! !ρειε !υτ!!ιυε ο! ι·οο!ου!!ιυε (!!

ο!υιιι οοιιιυιιο Ιοιιυο υ!! ροεε!! ει8οι·ο οιιροτιτ!, ρο!οτο, υο

ίοιι!!οιιο, ο! οιιιυιο !!ουιιιιιι Ηιοοτο υυο ιρε! Μοτο ροεεου!

υο! υιιυυειιιι πιο!!υε ρο!ιιοι·!ιι! οουε!!!υου!οε ι!!ο!οε υουι!ιιοε

ρο!οε!ει!οιιι, οορ!!ουοοε ουο!οιιοε ο! οοιιε!!!οι·!οε ιιοιιι!ιιο

!!!ο!! οοιιιυιι!ε, ο! ροι· οοε ά!οτυιιι οοιιιυυο Ιοιιυο !ιι ρτο

!!!οτιε ρωουι·ο!οι·οε, ο! ρι·οοιιτο!οι·οιυ, υ! !ιι ι·οιιι υ!ο!! οο

πιυυ!ε; ο! ο!!ειιιι ωιιι!εοι·υυ! ρι·οι!!ο!!ε !!οιιι!ιι!ε ρο!οε!ο!!,

οορ!!οιιο!ε ο! οιιο!ου!ε ο! οουε!!ἰοι·!!ε ι·οο!ρ!οιι!!!ιυε ιιοιιι!πιο “

οοιιιυτι!ε Ιουυο ουιιιιο !υι·ει ω!!οιιοε ο! οο!!οιιοε υ!!!οε, ο!

υ!ι·οο!οε ι·οο!οε ο! ροτεουει!οε, ο! ιυ!ιι!ειε τιυο οι υυειε !ιει

!ιοιι! !ρε! υο! ει!!υυ!ε οοτιιιιι, υο! ο!ε ε!υο ο!!ου! οοτυπι

οουιρο!υυ! υο! οοιιιρο!οι·ο ροεευυ!, υο! υυςυοιιι οοιιιρο

!!οτυυ! ουοουυπιυο ιιιουο πιο! !υι·ο !ιι ρωι!!ο!!ε υο! ο!!ηυο

ρωυ!ο!οι·υιιι ίοο!οιι!οε ε!ο ρι·οο!ο!!ε οιιιιι!!ιυε οἱευοιιι ι!οιιι!ιι!ε

ρο!οετο!!, σορ!!ουο!ε οιιο!ο.ιι!ε ο! οοιιε!!!οι·!!ε τοο!ρ!ου!!!ιυε

ιιοιιι!ιιο σου οοιιιιιιι!ε !!ιιοιιι ο! ωιιι!εε!οιιουι οιιιυ!ιιιουουι

ο! ρειο!.υιιι ‹!ο που ρο!οιιι!ο, ρι·ουι!!!οιι!οε ο!!ουι ο!ε!!οιιι

ι!οιιιιιιο ρο!οε!ο!! ουρ!!οιιο!ε, ουο!σιιιιε, ο! οουε!!!οι·!!ε τω!

ρ!οιι!!!ιυε ιιοιιιἱυο !!!ο!! οοιιιυιι!ε, υυο!! ιιυ!!ο Ιοιιιροω !ρε!

υο! οι!!φι!ε οοι·υπι υο! ει!!υυ!ε !ιο!ιουε οουεειιιι ει!ι ο!ε υο!

ιι!!ουο οοι·υιιι ιιιονο!ιυιι! οοιι!ωυοτε!ειιιι υο! ι·οου!ε!!!ουουι

!ειο!οιι! υο! !ιιιροε!!ιιιου!υιιι ρι·οε!ο!ιυιιτ οοιιττο οοιιιυιιο Ιο

ιιυο, υο! !ιι ρω!υι!!ο!υιιι !!!ο!! οοπιυιι!ε, !ιι ρωι!!ο!!ε υο!

ει!!ουο ρτοε!ιο!οτυιιι, ευ!υο ο! οιιρτοεε!ιιι ι!!ο!ο υυο!! ε!

οοιιιιιιιο Ιουυο ει!!οιιοτο! υο! !ωιιε!”οι·ι·ο! πιοι!ο ει!ἰ‹μιο ρω

τ!!ο!ο υο! ει!!υυοε! οκ ρωι!!ο!!ε !ιι ο!!ηυτιιιι ροι·εοιιοπι σο!

!οο!υιιι υο! υυ!υοτε!!ει!οιιι, ρι·ο!οιηυουι !ιι ροι·εουοιιι υυο

οεεο! ο!υ!ε !οιιυο ου!υιιυο.οιε ο!υ!!ει!ο Ιουυο υο! ι!!ε!τ!ο!υ

!ρεο υο! οιυε ρο!οτ υυο!! υου ο!σε!ειιι!!!ιυε ευρι·ει!!!ο!!ε υο!

τι!!υυὶ!ιυε οοτυιιι !ιι !ι!!ε τιυο υ!!οιιοωιι!υι· υο! !τουε!οι·το

ωιι!ιιτ !ιι ει!!υιιι υυειπι ο!υοπι !ουυο ο! οτἱυυόυιιι ἱρεο υο!

ο!υε ρο!οτ οκ Ιουυει υο! !!!ε!ι·ιο!ιι, εει!υο. ε!υ! ο! οεεο !ιι

!ο!!!ευυ!υτ !ιι !ρευιιι οιιευυι, ο! ουου!υιιι, ο! οκ !ιιιιο

οιιιιι!:ι Μπι ρω!!!ο!!ε ιιο!ι!!!!ιυε !!ο Αυι·ιο ο! ου!!!!ιο! οο

τυιιι ε!ιι! !ιι οο ε!ο!υ υυο οι·ου! ειυ!ο οοιιίοο!!οιιουι ρω

εου!!ε !ιιε!τιιιιιου!!, ο! ω!! ρειο!ο, ιιιοε!ο, ο! οουυ!ο!ουο

Γυρω !ιι!ο!!!ρου!υι· ρι·οι!!ο!ει 0ο υ!ο!!ε οοεε!ου!!ιυε !υτ!υιιι,

εει!υο ο!!ουι ηυοτ! ι!ιο!ο !υτ!υιιι οοεε!οιιοε !”ειο!ο ροι·υἱο!οε

ιιο!ι!!οε υ! ευρω. !οουιιι !ιο!ιοοιι!, ο! ίειο!.ο οεεο !ιι!ο!!!

Β:ιιι!ιιι· ροε! τμιειιτι οοιιιυυο Ιειιιυο !ιει!ιοι·ο οοροι!! υ!!!οιιι

ε!ο θειεεειω. !ιιευροτ !!!ο!! Βι·ουοο!οο ο! Βο!εια!!υυε ρωιιι!

εοι·ιιιι! !!!ο!!ε ‹!οιιι!ιι!ε ρο!οε!ο!! 08ρ!!8!ιο!ε υιιο!ειυ!ε. ο! οοιι

ω!



δ

ΜΙΒ

ει!ιοιιιε ι·οοιριοιιτιιιιιε ιιοιιιιιιο στοπ οοιιιιιιιιε οουο ιοοιοιιτ

οτ οιιι·οοιιιιτ πιο οι ειο οιιοι! ι!ιοτιιε Νιοοιο.ιιε τω" οιιιε

ι!οιιι $οιοι!ιιιι οττοιιι!οι οτ ο!ιεοι·ιιο!ιιτ οιιιιιιο οι ειιιΒιι!ο

ειιρι·οι!ιοτο , οτ οοιιτιο ιιι ο!ιοιιο ιιοιι οοο οτ τοττιιιοοιιιτ

οτιιιιιι οιιιιιιο. οτ ειιιΒιι!ιι. ειιρι·οι!ιοτο οιιρι·οεεο, οτ εο!οιιιιιτοι·

ροειοιιοιιι οοιιιρ!ονοτιτ οτειτοιιι ειιιιιοι·ιιιο ι!οοοιιι οτ εορτοοι

ιιιιι·ει ιιιοιιεοτιι ροετοοοιιι ειιροι· ιιοιι ιιιοι·ιτ ι·οοιιιειτιιε. Οοο

οιιιιιιο οτ ειιιΒο!ο εοριοι!ιοτο ι!ιοτο ροι·τοε τ!ιοτιε ιιοιιιιιιιιιιιε

ρι·οιιιιεοιιιιιτ ιιιιιιοοιιι οττοιιι!οι·ο, οοιιιρ!οιο οτ ο!ιεοι·ιιοι·ο, οι

ιιι πο!!ο οοιιτιοιοοοιο υοΙ ιιοιιιιο. Ετ ι!ιοτι Βι·ιιιιοει!οο οτ

$οιοι!ιιιιιε ιιιοοι·ο οι οιιιοι·ο, ιιιιοι! ιιττοιιι!οιιτιιι οτ ο!ιεοι·ιιιι

ιιιιιιτιιι· ροι· ι!ιοτιιιιι Νιοοιοιιιιι, ο!ιοοιιιιι ροιιιιιιι ι!ιιρ!ι, ι!ο

οιιιιιιτο οι οιιοτιοιιε οοιιτι·τιιιοιοτ , ιιοι ιιοιι ο!πεοιιιοι·οτιιι· ι!ιοτο

ριιιτοε ιιιτοι· εο ιιιιιιοοιο ετιριι!ιιιιτοε, ριοιοιεοι·οιιτ ι·ιιτιε

εοιπροι· ιιιοιιι!οιιιιιιιιε ιιιοιιοιιτι!ιιιε οιιιιιι!ιιιε οι ειιιιιιι!ιε ειι

ρι·οτ!ιοτιε. Ετ ρι·οιιιι!ο οτ ρι·οι!ιοτιε οιιιιιιιιιιε οτ ειιιιιιι!ιε ειτ

τοιιι!οιιι!ιε οτ ο!ιεοι·ιιιιιιι!ιε οιι!ιτιοιιοιιιιιτ ι!ιοτο ροι·τοε ιιιτοι·

εο ιιιιιιοοιιι ριΒιιοτι εοι!ιοοτ Διοτι ι!οιιιιιιι ροτοειοε οοριτοιιοι

οιιοιοιιι, οτ οοιιει!ιοι·ιι !ιοιιο οιιιιιιο οοιιιιιιιιε Ιοππο, οοο

μι· οιιριτιι!ιιιιι ο!!!ιοει.ι·ι ιιοιι ριο!ιι!ιοιιτιιι, οτ ι!ιοτι Βι·οιιοιι!οο

Βο!οι!ιιιιιε οτ Νιοο!οιιε οιιιιιιο οουο εσο. !ιο!ιιτο οτ !ιο!ιοιιι!ο.

Βοιιιιιιοιοιιτοε οοιειιιι ιιιιι οι: οιιιιοιριι!ι ρι·ιιιιο οοιιιιοοιοιιι!ο

οτ οιιιιιι ιιιιι ροι ιιιιοι! ο!ιοιιιι! ιτοεεοιιτ ι!ιοοιο ιιο! ορροιιοιο

ιιι οοιιτιοι·ιιιιιι ρι·οι!ιστοιοιιι. Ετ οοιιιιτοιιτιιι· ι!ιοτιιε Βο!οι!ιιιιιε

εο ιιιοιοιοιιι οιιιιιε ιιιΒιιιτι, οτ ι!ιοτιιε Νιοο!ειιιε εο ιιιοιοι·οοι

οιιιιιε οιιιιιι!οοιιιι, οτ ιιιι·οιιοιιιιιτ τιιοτιε εοοι·οεοιιοτιε εοι·ιρ

τιιιιε ρι·οι!ιοτο οιιιιιιο οτ ειιιδιι!ο οττοιιι!οι·ο, οοιιιρ!οι·ο, οι

οοεοι·ιιοτο, οι ιιι πο!!ο οοιιτι·οιοοοι·ο, ιιο! ιιοιιιιο. Ετ ι”οοο

ι·ιιιιτ ιιι·οι!ιοτο οοιιει!ιο ι!οιιιιιιοι·ιιιιι ΟΙιοι·τι οι Βο!ιιιοιιι Αιιι·ιο

ριοριιιοοοτιιιιι ειιοι·ιιιιι θ) τιιιοε ιιι οοο οιιειι ειιοε οοιιει

!ιοτοι·οε οι νιοιιιοε ο!οτε,ιοι·ιιιιτ, οτ ορρο!!οιιοι·ιιιιτ. Ιιιειιροι·

ι!ιοτιιε ι!οιιιιιιιιε Ειιι·ιοιιε Βι·ιιιιοιιιοιιτιοο οιιιιε Ροριο ροτοετοε

Ιοιιιιοιιειε, οι ι!οιοιιιιιε Πιι·οοιιιε ι!ο Βιιο!ιιε οιιιιε Ροι·οοιιιοιιειε

οοιιεο! !ιιιιιιο ι!ο ιοετιοιο ι!οιιοτειιε οιιιιτοτοιιι οτ οιιιιι!ιοτ

οοι·ιιοι ιιι οιιιιιι!ιιιε οτ ειιιιιιι!ιε εορτοι!ιοτιε οοι·οιιι ιρειε ιιι

ειιιιιοτιε οι ριι!ιιιοοιιε ειιοιιι οιιοτοι·ιτοιοιιι οτ τ!οοι·οτιιιιι οοιιεο

οοΒιιιτο ιοτοι·ροειιοιοιιτ, !οιιι!ιιιιτοε, ετοτιιοιιτοε, οτ ι!οοοι·ιιοιιτοε

οιιιιιιει οι ειο8ιι!ο ειιρι·ιιι!ιοτει ο!ιτιιιοιο ι!ο!ιοι·ο ροι·ροτιιοιιι

ιιι·ιιιιτοτοιιι, οτ ιιοιι ροεεο ιιιιιιιιο,ι ιιο! ι·οιιοοοιι ο!ιοιιιι ιο.

οιοιιο οοτ ιιιι·ο. Αοτιιιιι Ιιιιιιιο ιιι οοο!οειο. ειιιιοτι !.οιιι·οοοιι;

τοετοε ρι·οι!ιοτι οοιιει!ιοτοιοε οτ ροιοιιιο!!οε ι!ο Βιι!ι!ιιοιιο

ιιιιι ι!ιοτιιιιιΔ ι!ιοτιιιιι ιιιετι·ιιιιιοιιτιιιιι, Βιιιιοιι οοιιιο!ιοι·ιιιε, οτ

Μοιτιιιοτιιε ι!ο Μοι·ιιιο ιιιιιεροι·ιτι, Ειιιιοο Ποι·ι!ο!!ο, οτ ιιοιι

ιο!ιιιιιε θοιιι!ιι!τι ιιοτοιιι, οποσ ι!οιιιιιιιοο ιιοτιοιτοτιε ιιιι!!ο

ειιιιο ι!ιιοοιιτοειιιιο οοτοειδοειιιιο εορτιιιιο, ι!ιο ιιι€οειιοπι τοι·οιο

ι!οοοιιι!ιι·ιε ιιιτοι· ρι·ιιιιοπι οι τοι·οιοιιι ιιιι!ιοιοιιο ιιιιιιιτει ι!οοιιιιο.

@ο !οοοιιιιε ι!ο Βοιιιιοειο. ιιοτοι·ιιιε ειιοιι Ιιιιροιιι ιο

Βοτιιε εοιιρει.·

· ι:›;ιιιι.

|ιούί|οιιο, διιιο!έπο (ο διιο!ίο!ιπίπο), ο Βι·ιιιισο Ποι·ίο οι !!!ο

ιιιιο!!ιιιο, Βα!ιι!οσιο, Βοπί/οοίο, ο Βέποι·ι!ο Βυτίο οι Μοο!ο

(τ) Βιιιιι!ιιιιο 0οι·ιο, οοτ οποιο οι!! ει ιιι οοιιιιο, οπι ρι·οοιιοι!ιιιοιιτο

Βιιιιι!ιιιιο οι Νιοο!ὸ ιιιοιιιιοιιιιτο πο! εοΒιιοοτο :πιο Κ" ΟΧΧΙ ", Βιοε

απ! !°ο!τι·ο Βιιοι!ειιιο ι!ι1τΙειιιιιο!ο ιιιοοι·ι!οιο ιιο!Γιιττο ιοοοοειιιιο ι!ονοιι

οοεοι·ο ιιεεοι ριιι ειονιιιο οι οτὲι ι!οι ιι·ιιτο!!ι 8ει!ιιι!ιιιο ο Νιοο!ο Βοι·ιο.

Β'οιιτιο μι! ρι·ονοοιεεο ιο ρι·οριιιοιιιιιι ται Οιιοι·ιο Ποι·ιο, ο !ι ι!οιτι

$ει!οι!ιιιο ο Νιοο!ὸ ιιοιι ιιιιιιιοιιιο ροτιιιο ι·ιοονοι·ιο, πιο οι!! ριο5οοτο ,

οι: ιιιι ειιτι·ι ι!οοιιιιιοιιτι οι! ιιοι οοιιειιιτοτι. Ι.ο ιι!οιιτιιιι 6ο! οοΒιιοιιιο

ροτο οι ιιι ι·ι·οοοι·ο σ!ιο ιοεεο ι!ο!ιο ετοοειι !οι·ο οιιειιτει.

|)!ΡΙο0ΝΙ ι Ε ΩΑΚΤΕ

οι! απο ραΜο, ο ι! ρκιτιοετιτο οοικοιιο οι δοσιουο οοΙ

Μειω ετοιιέ!ίεσοπο με παεί ιστού οι! οι:οοι·άι ι·ίοιιοΜο

οι "φοιτ-ω ίσιο άι·ίττι ο ροεεοε.ι·ιοπι πο! Εοοιιι!οι·ο, ο

εφοσια!ιποπτο πο!!ο τοϊι°ο οι Μι!οοι·ι, Ποιοοεοο, ο Τιτιιι·ι,

οι ρι·ορι·ιοιιι το! Βυτίο, σ!ιο] "Μο ετοε.εο οίοι·ιιο οι·απο

απο οοιιυοπιιιι "κι τι οοοιιιιιο·σιιοάο:Μο, ο Βι·οοοοΙοοιιο,

δοίοάιιιο, ο ΑΜΑ! Ποιοι σο! ρι·οοοάοπτο απο Ν.° ()ΧΧ"".

ι το”, ο:: ι!ιοοιιι!1ι·ο χ·

Επι! ΡιοΒιι Αι·οιιινι οι Ποι·τοιι!ι 'Ι'οι·ιιιο, 8οι·. ο." Ν.'' 19.'

Μο. Ιω. οι '0οιιονο,_ριι8. 176.

ιιι ιιοιιιιιιο !)οιιιιιιι ειιιιοιι. Βοιιιιιιι Ειιιιοιιε Βι·ιιιιιιιοιιιιτιοο

οιιιιε Ροριο ροτοετοε Ιοιιιιο, 0!ιοι·τιιε Βριιιιι!ει, οι Ποιιιοι!ιιε

Αιιιιο οοριτοιιοι οοιιιιιιιιε οτ ροριι!ι!οιιιιοιιειε ιιοπιιιιο οι

ιιιοο οοιιιιιιιιε οτ οορο!! Ιοιιιιοιιειε ι!ο ιιο!ιιιιτοτο οοιιεοοειι

οτ !›οιιορ!οοιτο οιιτιοιιοιιιιιι οι οοιιει!ιοτιοι·ιιιιι οιιιει!οιιι οο

ιιιιιιιιε Ιοππο, ιιιιοι·ιιιιι ι1οιιιιιιο εοιιρτο ειιιιτ οοτ οι·ι!ιιιοιιι

ιιι οοι·τιι!οι·ιο οοιιει!ιοι·ιοι·ιιιιι ιιοιι! ρι·οεοιιτιε οοιιιιιιιιε !ιιιιιιο

ιιιοι·ο εο!ιτο ροι· οοι·ιιιι οτ οοιιιροιιοιιι οοιιιιοοοτοι·ιιιιι οτ

οοιιοι·οδοτοι·ιιιιι ιιι οοο!οειο Βοοτι !.οιιι·οιιοιι , οοο ιιοιι οτ

ιρει ποιοι!! οι οοιιει!ιοιιι ιιι ριοεοιιτιο, οοιιεοιιειι, ι!οοι·οτο

οι οιιοτοι·ιτοτο ι!ιοτοιιιιο ‹!οιοιοοι·ιιιιι ροτοετοτιε οι οιιριτο

ιιοοι·ιιιιι οοιιιιιιο οτ ιιιοο ι!ιοτι οοιιιιιιιιε οτ ροριι!ι Ιειιιιιοιιειε

οιι ιιοιι ριιι·το, οτ οο!ιι!οε ιιιι·ι ι!οιιιιιιιιε Βιι!ιι!οιιιιε Αιιι·ιο

ιιοιιιιιιο ειιο ρι·ορι·ιο, οτ ιιοιιιιιιο (ιιιι!!ιοι, οτ Βιοιιο!ιο

ιι!ιοι·ιιιιι οιιοοι!οιο Μοοιιο!ιιιι Αιιι·ιο (τ), ιπο οιιι!ιιιε ριοιιιιειτ

Πο ι·ιιτο; οι Βοιιιιιιοιιιε !τιιοι·ι!ιιε οτ Βο!ιι!ειιιιιε πιο οιιοιι-

ι!ιιιιι ι!οιιιιιιι Νιοο!οι Αιιι·ιο ω! ειιιε ριορι·ιιε ιιοιιιιιιι!ιιιε, οι

ι!ιοτι.Βοιιιιοοιοε οτ Βιιοιι!ιιε ιιοιιιιιιο ι!ιοτι Βοιιι!ιιιιι ιιιιτιιε

οοι·ιιιιι ιπο οοο ριοιιιιεοι·ιιιιτ ι!ο ι·οτο οι ο!τοιο οοιιιιοιιο

τιιιιτ οι ιιοριοοι·ιιιιτ οτ ροοτυ. οτ οοιιιιοιιτιοιιοιιι ιιιτοι εο εο

ι!ιοτιε ιιοιιιιιιιιιιιε ιοοοι·ιιιιτ, ιιιτοι·οοιιιοιιτιιιιιε οτιοιιι εο!οιι

ιιι!ιοε ετιριι!οτιοιιι!ιιιε, οι: οτιειιιι ροοτιε ιρειε οτ οοιιιιοιιτιο

ιιι!ιιιε εο!οιιιιι ετιρο!οτιοιιο ιιο!!ιιτιε οτ ιιιιιο. ιιι ριιιιιιε

ιιοιιιιμιο ι!ιοτι ροτοετοε, οοριτοιιοι, οιιοιιιιιι, οι οοιιει!ιιιιιιι

οοιιιιοιιοι·ιιιιτ οτ ριοιιιιεοι·ιιιιτ ρι·οι!ιοτιε ι!οιιιιιιο Βο!ιιιοιιο Βι

ιιιι·ι!ο Βοιιιιιιοιο, οτ Βοοι!ειιιο ι·οοιριοιιτιουε ι!ιοτιε ιιοιιιιιιι

Με φωτ! ι!ιοτιιιιι οοιιιιιιιο Ιοππο ιιο! ο!ιοιιιε ιπο ι!ιοτο

οοιιιιιιιι Ιοοιιο ιιοιι ι·οοιριοτ, ιιο! ει!ιιιιττοτ τ!ο οοτοιο οοιιτιο

ιιο!ιιοτοτοιο ι!ιοτοι·ιιιιι ιιοιιι!ιιιιιι ι!ο Αιιι·ιο σο! !ιοιοι!ιιιιι εοπ

ειιοοοεεοι·οιο ειιοιιιιιι οι! !ιο!ιιτειιιι!ιιιιι ιιι τοι·ι·ιε οοοιιιιιιε

!ειιιιιο, ιιπιιε οοιιιιιιιο !οιιιιο ιιιι!ιοιοτ υοΙ ιιι ιιιτιιι·ιιιιι ιιο

!ιο!ιιτ ιιι Βιιι·ι!ιιιοο, ιιιι!ο!ιοοι ιιι τοτο ιιιι!ιοοτιι τιιι·ι·ιτο.ιιο

ειιιο Ι.ο;ιοι!οι·ιο, ο!ιοιιοιιι !ιοιιιιιιοιιι !ι!ιοι·ιιιιι ιιο! εοι·ιιιιιιι

οιιιιιεοοιιιοιιο εοκιιε, ετοιιιε, ιιο! οοικ!ιοιοιιιε οιιιετοτ, ι!ο

τοιι·ιε οι ροεεοεειοιιι!ιιιε ιιιιιοεοι·ιριιε ιιι ροεεοεειοιιοιο οικι

ιιιιο ι·οι!ιιοι ι!οι›οιιτ ρι·οι!ιοτι ιιο!ιι!οε ι!ο Αιιτιο, ιιοιι! οο

ιιιιιιιο !ιιιιιιο ροεεοεειοιιοιιι ιρειιιιιιο ιοοιιροιοιιοιιτ, εοιι ιιο

Βιιοιιτ, ιιο! οι!ιο ροιεοιιο. ιπο ιρεο οοιιιιιιιι; οοο τοιι·ο οι

ροεεοεειοιιοε ειιιιτ ιετο, εοι!ιοοι ροι·τοε οοιιτιιι€οιιτοε ρι·οι!ιοτοε

ιιο!)ιΙοε οτ οιιοιτιι!ι!ιοτ οοι·ιιιιι ιιι οιιτιιτοιιο ιιιιωω·ι, οτ δικιο

(ι) Μιιιιιιο!!ιιιο Ι1οι·ιει οπι ιιεΙιο οι Βονιιιο, 0ιινιιιο οι Μιιιιιιοιο, ο

Μειιιιιοιο οι Αιιι!ι·οιι ΙΙοι·ιο Βοιιοι·ο οι Βιιι·ιεοιιο ΙΙ οι Τοι·ι·οε. σου»

ιοονοει Μοιιιιο!!ιιιο οοτ ι!ιετιιιοιιοι·ιο ι!ιι Μιιιιιιο!ο ειιο επο. Η οι !ιιι

ροι!ι·ο Βιινιιιο πιο! 1938 οπι ιιιιο ι!οι οοιιειο!ιοι·ι οι»! ροι!οετ2ι οι 6ο

ιιονο (τω. Τ0!.Δ , ωιιω ι!ο_οΙι εωωιε τετοια τοραοϋΙα·ο οι 8ιιεεοι·ι,

μη. οι. ο ν". οι!ιιι. οι Βιιο!ιοι·ι ότι! 1850, 'Πρ. Τιιιιοιι).

(9) Η Νιοοιὸ Βοι·ιιι οπι ιιοιιιιιιιιτο οπι ιιι;!ιο 6ο! ειιι!‹ιοττο Μιιιιιιο!ο

οι Αιιι!ι·οο Ποι·ιιι Νοε!. Τοτε, οροι·. ο !ιιοε. οιτ.).
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το διιτο!ιο.τοο Π! ο!. !!ο!!!!!τ! (ο) σο!!! !οτ!!!οε στοσ!ο!ο!·οσ!

ο!!!ο!ο!!! οοοο!!σο!!! !οτ!!!ο!!! στ!ο!!οοἰ! !σοοτοο! ίσο!! !!!!!

!οο!!!!ο σοοο!!!οο!!!!ο !τ!οοο!!!!ο οο!οσο !οσ!ο!οοο σοο!!!!ο,

σ!ο στ!ο!ο !!!οοο!ο οστ!!!ο !!!σοσ Βο!!! !ο!!ο!!!!!ε το νοσο

τοσο Βοοτ! Ι!οσοτ!! σωστο οι οσο!!! ο! !οτο!σ !οτ!σο! σο

εοοοσο!!!!οο! ο!! σ!ο!ο στ!ο!!οο!ο (δ). Πο!!! ο! ο!!οο!ο ο!!

σ!ο!!ο !!ο!!!!!!!!!οο σ!ο!οτο!!! Ιοττοτο!!! οοο σσοοοοε!οοο!!! !!!

σοοοοεο!οοο!!! σοστσ!!! τοο!!!ο! σοΜ!!! στοσ!ο!! !!ο!!!!οο σο

Αοτ!σ !οσο!!!το!ι!τ !!ο!!!!οτο !!! σ!ο!!ο !οττ!ο οο!!!ο!!!ο Ιοοοο

σο! ο!!οσο οστο!!!, !οοοο!οτ οο!!!οοο !οσοο τισ τοοο!ο!!!ο

σοτσ !σοστο!σ σο Αοτ!!!, ο! οο!οο!!!!ο! οοτο!!! !σοο!!! !!

οοο!!ειτο, ο! ο!!σο!!οτο το σ!ο!!ο !οττ!ο οο!!!οο!ο Ιοοσο, ο!

!!οο !!!!ο!!!οσ!οτ σο !!!!ο !!ο!ο!!!!!!σε Ιοο!ο!!! οσο!! οοο!οοοο!

τισ !!ο!!!!ο.!!σσοι !!! σ!ο!!ο !οττ!ο οο!!!!!!!!ο !ο!!οο , ο !ο!!!ο

στο!! σοοοο!οο!!!!ο οο!.σοΒοο!!!!ο οοοοοσο ο!!το σο! σο οο

!οτο οο!!!τοο!. !!οτοοι!!οο στοσ!ο!οο σοο!!οσο Βο!!!!οοι!ο ο!

σο!!! Βο!!!!οο!!!ε, Β!ιοτσοο, ο! Βο!!!!οοοο !!·ο!τοο σ!ο!!ο σο

!!!!ο!ο σσιοοο!!! οοσ!!!!σο!ο, οοο!οο!ο ο! οοοο!!!οτ!!ο τοο!σ!ο!!

!!!!οο !!ο!!!!σο ο! ο!οο οο!!!οο!ο ο! σοσο!! Ιοοοο!!ο!ο, οσοσ

!σε! σο! !!οτοσοσ σο! οοοοοοεοτοε οοτοο! ο! οο!οο!!Μ! οο

τοτ!! σο! σ!!οο!ο ο!! στοσ!ο!!ο οοο τοο!σ!οο! σο! σσο!!!!ο!!!

ο!! σωστο το! !!ο!!!!οοσοο! !ο !οττ!ο ο! σσοεοεο!οο!!!οο στο

σ!ο!!ε !!! φοτο!!! σοοοοοο!οοο!!! τοο!!!!!! ΜΜΜ σο! σ!!οσο

απο!!! σο! !!! σ!!οσο σ!!ο !οττο οοο!!! !!! Μοτο!!! ΜΜ

το!!! !!!ο! σο! ο!!οο!ο οοτο!!! σο! Μτοσοε ο! εοοοοοεοτοο

!σεο!·ο!!! σο! ο!!οο!σε οοτοο! !ο 8οττ!!οοο, ιι!σο!!οοι !!! ω!!!

!σσ!οσ!ο !οττ!σ!οο ο!οο σο !.ο8οτ!σ!·!ο σ!!οι!ο!!! !!οσ!!οο!σ

!!Μτο!!! σο! οοτοο!!! οο!οεοο!!!οοο οο!!οο, ο!ο!οε, σο! οσο

σ!ο!ο!!!ε ο!!!οο!! !!!ο!! οοο!οσ!ο Ιοσι!ο, οοοε !!οΜτο!, σο! !ο

!”στοτοο! !!ο!!ο!!!! !!! Βοτσ!!!οοι σ!ο!οτο οο!!!ο!!ο !ο!!!σο, ο!οο

ο!!οοο σ!!ο. σοτοο!!ο στο !σεο οο!!!οο! Ιοοσο οΜοι!ο οο

!!!!!!!!!ο !σε!σε οο!!!ο!!!ο !οοσο. Ε! ο! ο!!οο!ο ο!! σ!ο!!ο οο

!ο!ο!!!οο !!!!!! σ!ο!! οο!!!οο!ο !οσσο !οσοο!το!οτ !!ο!!!!στο !ο

σ!ο!!ο !οττ!ο ο! σοοοοοο!ο!!!!!σο, !ο φοτο!!! σοεοοοο!ο!!ο!!!

τοο!!!ο! ΜΜΜ !!!ο! σο Αοτ!σ σο! ο!!σσο οοτο!!! !οοοο!!!οτ

!σε! !!ο!!!!οο σο Αοτ!ο ο! σο!!!Μ! οστο!!! ο! !!οτοσοο οο

το!!! ο! οο!σε!!!!ο! οοτοο! οσ τοοο!ε!!!ο!!οτ!! οο!!!ο!!!ε !ο!!οο

σο! !!!!σο ο!οο !!!οτο!!! σο! Με!!! ο!οο οοεο!!! !!! Βοτσ!!!οσ

!ο στ·οσ!ο!!ο !οττ!ο σο! ο!!ο!!ο οπο!!! στο σ!ο!σ οσ!!!ο!!! !ο!!οο

!σεο!!! !!οο!!!!στο ο! ο!!σο!!οτο στ! !!!ο!!ο !οττ!ο ο! σοοεοο

ει!ο!!!!!σε, !!! φωτο!!! σοοοοοε!σοο!!! !·οο!!!ο! σο!!ο!!! !σε! σο

Αοτ!ο, ο! σο οοο!!Μ! οστοτο, ο! !!‹›ο !ο!ο!!!οο!οτ σο !!!!ο

!!σ!ο!σ!!!οο !οο!ο!!! σο! σοο!εεο!!! οσ !!ο!!!!ο!!σο!!! !ο !σε!ο

!οτι·!ε στοκ!!!!ο σ!ο!!ο ο !!!!!!οο!ο!ο σ!!οοο!οο!!!!ο σο!!!οιο,οο!!!!ο

οοοσοσσ ο!!το, σο! σο οο!οτο οο!!!τοο!. Πο!!! στοσ!!οοτ!!ο!

ο! οοοσοσοτο!!! !!!ο!! !!ο!!!!οε σο σοτσ! σ!ο!!ε !!οο!!ο!!!οο

στοσ!ο!!ο σοο!!ο!ο σο!οο!!!!!, οοσ!ο!οο!ο, σ!!ο!ο!!!ο ο! οοσε!

!!!!!!!ε τοο!σ!οο!!!!ι!ο σο!!!!οο ο! ο!οο σ!ο!! οο!!!ο!!!ε !ο!!σο,

οοο!! !σε! οο!!!!οο σο ΑΜ!!! σο! ο!!οο!ο οοτο!!!, σο! Μτοσοο

σο! οοοοοοεστοο οοτο!!! ο! οο!οο!!Μ! οστο!!! ροτ σο σο! ροτ

ο!!σ!!! σο!! ο!!!ο!!! σο! !!!ο!ο σο! !!!σσο ο!!οοο οοοο!τοο!

(1) Οπτο!ιοι·οο, σσ!οτ!!ο Οπιοοσ.

(9) σωστο , οσ!οτ!!ο δεισ!!! ?'ο!στο.

(3) σε! φωτο σ!!εοο ε! σοσσοο, σ!!ο !!ο!!°! οστ!!ο 1988 οτο!!!ο στο!!!

οο!!οοσ!!!ο (!”στεο σε! Βο!τ!οσ!!ο Η το σ! Τοττο!!, εσοοοτσ σ! Λ!!στοο

Πωσ!) Με!!! !οττο, ο σοοεοοε!ο!!! σ!!ο !”ο!!!!!!!!ο σο! Βστ!ο ω!! στ!ν!

!ο,σ!ο, ο σ!!ο σ!ε!οσο σο! !!ο!ο!σ 0!ονο!!!!! Βο!!ο σ! νο!οτο!!ο, ο σ!!ο

Ισ σο!·ι!ο!!ο οσο!!ο!!! τ!! σσο Βε!!!!!!!!!!, ο 0ο!!!!σο, ο Βτο!!οο , ε! Βο

!!!!!!ι!ο, ο ο !!!ποτσο σα!!! σ!ο!!ι!ο!!ο!! σο! στοοο!!!ο σσοο!!!ο!!το,

οο!ε!ονο!!σ !!ο!!ο Εο!!!το!!!.! σ! ΜίΙσστ!, οο!!ο Ωω!!! σ! Εστοσ.τοσ,

ο !!! Ποτά£ατ·ἱ, Νοε!!! !!!!!! οσ!!!στοο! τω!!! ο!!!!ο!!! Με!!! 'Εοττ!!ο!!!! , ο

τοστ!!! Ε!! !.οοσσοτσ. . ,

ο!!οοοο! οοο ο!!οοοε !οττοιο, ο!!!σο, σο! οοο!το οοο !οτ!!!

σ!ο!οσοο! σ!!οι!ο!!! !!οο!!!!ο!!! !ο $οτσ!οοο το !ο!·τ!ο στο

σ!ο!!ο σ!!!!ο, σο! οοο!τ!ο οοο ο! οοο!! οοο!οοο Ιοοοο !!!!

Μτο! σο! !!! Μοτο!!! !!!!!!ο!!!! !!! Βοτσ!οοο ο!!!ο οο!οσιο!ο

ο! οο!!οοοεσ οοο!ο!!!!! Ιοσοο, οοο οο!οο!οο οο!!!ο!!!ο !ο!!οο

!!!!ο!!!οστοτ !οσο σο!!!ο!!!, ο! σοο σοτΙοο οοοο!!!οτ!στοο! οοο

ε!!!! !!!ο!οτ!ε !οοσο οσο οοοεοοεοτ!!!! σοο!οτο!!σο οο!ο!!

ο!!οο οοτο!ο τισ !οσ!!!οο !!!!!οο ο! !!!οτσο, οι σο!! ο!!!οτ.

Μ!!! οοοοοοοοτ!!ο! ο! οσοοοσοτοο! σ!ο!! !!ο!!!!οε σο Αστ!ο

σ!ο!!ο !!ο!!!!!!!!!οο στοσ!ο!!ο σο!!!!ο!ο σο!οο!ο!!, οοσ!!ο!!ο!ο,

οοο!ο!!!ο, ο! οο!!ο!!!οτ!!ο τοο!σ!ο!!!!!!οο οο!!!!!!ο ο! ο!οο σ!ο!!

οο!!!οο!ε !οσοο ο! οσσ!!οο ε!οοο!στ!!!!!! σοτοοσοτο!!! ο!ο!

!ο!!ε Ιοοοο, ο! σ!ο!τ!ο!οο, ο! ο!!!ο!οττ! σο! στο !ο!!οοοο!!!οο

!!οΜτοο!οτ οοο ο!!ο!!! οσσο!!οτο!!!οτ, ο! οο!!!!οτο ο! Μοσο

!οτο!ο !!οσ!!!!σ!!! οο!!!οο!ο !ο!!σο, οσοσ σο!σοτο! ο! ο!!!

Βο!! σ!ο!! !!ο!ο!·!!οο σοεο!ο! !!! οο!!!!!!σο τοττ!ο ο! σοτ!ο!!οο

στοσ!ο!οτο!!! !!ο!!!!!ο!!! σο σοτσ! ο! οι!!οο!!Μ! οσττ!!!! οσοο

!!!!Μτο!!! σο! !!! Μοτο!!! !!ο!!ο!!ο!!! !!!ο! σο! !!οτοσοο σοτσ!!!

σο! ο!!οο!σε οοτσ!!! !σ $οτσ!οοο ο!! οσσ!!οοτο ο! !!!οτοτ!

οοο! οοσ!!Μ! !!,οσο σο! σ.!σο Ποσο στι!!! ο! !!οσίτοοο!, !το,

ο!!!το, ο! τοσ!το ο! !!οσοο!!!τ! ο! !!!οτοοτ! ο! σοοσ!!!!οτ οο

!!!οτο!ο!!! ο!!οτοοτο ο!!!ο ο!!σοο σοοο!ο σο! !!!!σοσ!!!!οσ!ο,

ο! ο!σο Μοτο!! σωστο, !!!!σοο!!!ο!!ο σο! οτο!ο!!ο!!ο, !!!! οοο!!

στοσ!ο!! Ιοοσοσεοο ο! σ!ο!τ!οτοο!οο ο! !!ο!ο!οοο ο! σο! στο

!σοοο!!ε!!!!!ε οσσο!!οτοο!οτ ο! το!! οοτο!!! οοο οοοο οοοο!τ!

!!οΜτοο! σο! σοοο!τοτοο! σ!!σοσ τοοσο ο!! στοο! ο! σοο!!Μ!

σο.ο!!ο, !!!!σοε!!!σ!!ο, ο! ο!τοο!!οσο, σοσοο!ο ο! !ο!ο!!οο, ο!

σ!!ο οοοοοο!οι!ο στοοο!!!!σο σοοοο!!!οσο οο!ο!!!ο οοοοοο!οτ

το!!! !!! σ!ο!!ο τοττ!ο οοο!!! σοτιο!!οε οοοο οοο ηοοο !!!!!

Μτο!!! σο! !!! Μοτο!!! !!οσοοτ!!!! στοσ!ο!! !!ο!!!!οο σο ΑΜ!!!

σο! σ!!οο!ο οοτο!!! σο! οσοοοεοοτοε οστο!!! ο! οο!οο!!!!ο!

φωτο!!! !!! Βοτσ!!!οσ σ!!ο σοσ!!ι!ο !!Μτ! ο! !!!!!!!!!!!οο. Ρω

!!!!!!ο!!τοο σ!ο!! σο!!!!οο το Αοτ!ο σ!ο!!ε οοτσ!ο!!!σε σ!·οσ!

ο!!ο σοο!!!!!ο σο!οο!ο!! , οοσ!!σοο!ο, οοο!ο!!!ο, ο! οο!!ο!!!οτ!!ε

τοο!σ!ο!!!!!!σο ο! ωστε! σοοσ !σε! σο! !!οτοσοσ ο! οοοοοο

οστοο !σοστι!!!! σο! σ!!οο!οο οστοο! πο!! !!!!σοοο!!! σο! !!!!

σο!!! οο!!!ο! οοο ο!!!ο! σο!!οο!οτ ε! στοσ!ο!!ο Ιοοοοοο!!!σε

ο! !!ο!!!!ο!!!οο ο! σο! στο !ο!!οοοο!!!οο !!ο!!οτο!!!οτ οοο οσ

σο!!στο!!!οτ σο! ο!!σοο οοτοτο ο!!οοο!!! σοο!!!!!!!, ο!τοο!!ο

οοο! , σο! !!!!σσε!!!οσοο! , σοσσε!οο! σο! σ!·οοο!!!οο ο!!οοσσ

οοσοο!!!οσο οσ!!!!οο οοσοοο!!!τ σο! εοσοτ στοσ!ο!οο σο! ο!!

οοο!!! οοο ο!!οοοο !σοστο!!! σο! οσσοτ οσσ!το!!οο!οσ! σο!

οοο!το!!οο!οε οοτο ο!!! σο! σ!!ο ο!!οοο !σεοτο!!!, σο! εοσοτ

τοο ο!!οο!οο οοτο!!! σο! οοο! ο!!! σο! σ!!σι!ο οοτο!!! οοο

!το!!οο!!ο!!!, στο !σε!ο τοσο!! σο! οοοοο!οσο !σοστσ!!! εοσοτ

οο!!!σε οο!!!το!!οτο!οτ οοο οο!!!το!!! !ο!ο!!σοτο!οτ, εο!οο οοοσ

σο!! ο!!οο!!!!!!!οο εοστοσ!ο!!ο, στοσ!ο!! !!ο!!!!οε σο ΑΜ!!!

σοοο!ο! σο !`το!!!ο!!!ο ο! οτσοο σοοσ σοτσ!!! Μοτο !!! !οττ!ε

σοτσ!!! σο! σ!!οο!οο σοτσ!!! οο!!!οοτο ο! σοτο!σοτο ο σο!!

σ!!οτο οοο ο!!ο!!ο!!!ο στο οοο!!Μ! τοε.οτ!ο Γτο!σο!!!! σοτσ!

τ!οο σο! !ο!!ι!ο ο! σο!! σ!οο, ο! στο οοο!!Μ! τοεοτ!ο οτσο!

σο!!οτ!σο !τοο !οσσο ο! σο!! σ!σο. Π!! οσοσ ο!!!σ!οτ ο!οο

!!!ο !!! οσοο! ο!!ο!!ο!!σ σο! το σ!ο!σ !τοο!ο!!!ο οοο στσοο

!!! !οοο !ο οοο ο!!!οτ!! σο! οοοο!ο!οο!·!! οο!!!!οστο οοο σο

σοοο!οτο σο!!οο! οσοο!ο οοο !σο!στ!, ο! οο!ο στ!! !!! σ!οτο

!οοο στο !σο!ο !!ο!!!!!!!!!ο σο! ο!!σοσ οοτσο!, ο οσο σο! σο!

!!οο ο!οο!·!! σο! οοσο!ε!οοτ!! ο! οοσ!!!!!ο!ο!!!, οοο!!! ο!!!οτ!!

ο! οοησ!ε!ι!οτ!!, ο!!!οοοο!σ σο !σεο !οοο τοοοσο!. Μ!!! !!!

ο!ο!! ο! ο!τ›τοοο!!ο σ!ο!ο οοοσ ο!! οοο ο!!στοσ!ο!ο ω!!! σο

σοτσ !!!!!οο!!!!ο!!!!οε οο!!οοεο!ε ροτ σ!ο!οο οο!!!!οε !σοο!!!

στο



στι!! τιττσ.οτιτ το σωστο

!ιο!ιοεισ! σοε! οσοσι σοκ !στο!ει ίσοτ!! ο! στσισ!τι !σ!οτ οο

τσσσο !οσσο οι οοσισιιο Ρ!εοτσσι ε!σο ε!σσ!οοε οοτσσισοσι.

Ε! !ιο!ιοτισι οι !ισ!ιοτο !σ!ο!!!Βσσ!στ !οοσσι οο οσο σ!ο!ο

εσσ! σο στο!!ε !σιτσσσ!!ο!!!ισε, σσοσισττι στο σ!ο!σο!!!ισε !ιι

!!!!ε σοτεοσ!ε οι! Με σσ!!ισε σ! εσστει οοσοοεεο εστι! !σεο

!σιτσσσ!!ει!οε οσο !στοσοτ!σ! εοσ !στοτο σο!σοτ!σ!, ο! σοτ

οοε σοσ ε!ο!οτ!! σσοτιι!σσε !στοτοσ!, σο σοίοτοσσο !σε:ι

σ!ο!σο.!!σ !ιι !τισσοσι σο! σ!ε!τ!ο!σσι , σο! τισ σ!!οσο !σσο,

οσο !οσοτοσ!στ σοτ ωστοσο , σο! !ιοτσ!σοε !οσσο. Ε! ε! τισ!

!σσοσ!! !σοτ!σ! σοσ ο!ιεοτσοεεο !στοτσοσ!ιισι, τοσοει!στ σο

τοε!σε, ο! ςσ!!!!ιο! σιοο!ειτοτσε !οσσο, οσ! σοι· !οσισοτο

ίσοτ!! ο οσο Γσοτ!! τοοσ!ε!!σσι εισίοττο σο !!!ο οι: !!!!ε τισ!

!στοτσοσ!στσ !σσοσ!! Γσοτ!σ! σοσ ο!ιεοτσοεεο σσσ!σσι ο!σε,

οσοσ στο !σε!ε σ!ο!σει!!!ισε εο!σ! σο!ισ!εεο! !σ Ιοττ!ε στο

σ!ο!οτστσ σο!ι!!!σσι σο Αυτοι, ε! σ!ο!ο. !τστιισσ!!σε οοσοοεεο

σοσ !σ!εεο! ο! !σεσσι σσσ!στσ σοτ! ίειοοτο.!οσοοι!στ στοσ!

οι!ε σο!ι!!!!ισε εοσ !!!! οι! ο!ε, σο οσ!σε !οπο σο! ιοττ!ε

οιι!τοο!ει ίσ!εεοσ! !σεο σ!ο!σσ!!σ εοσ !ιοτοσ!!ισε !σεοτσσι.

Ποστ οκ σοο!ο εισ!ι!!ι!!ο !σ στοσ!ο!!ε οοσοοεεοτσσ! στοσ!ο!!ε

σοσι!τι!ε σο!οε!σ!! οεισ!!εισο!ε, οσο!οσ!ε, ο! οοιιε!!!οτ!!ε το

ο!σ!οσ!!!ισε σοσι!σο οοσισσ!ε ο! !ιοσι!σστσ !οσσο σσοσ !σ

οτσσ!!ισε τοττ!ε ιιστιε στοσ!ο!! !ιο!ιοτοσ! σο! !σ Γσ!στσσι !ιο

!ιοΙισσ! !σε! σο! ο!!σσ!ε οστσσι σοεε!! οοσισσο !οσσο !ιο

!ιοτο οοσεσ!οτιι σο! οοσεσ!οε εοσ τοο!οτοσι ε!σο στοε!σοτσ

σο! τσοε!ε!τσ!σσι σσσσι σο! σ!στοε, οσ! σο οτσσ!!ισε οοσε!ε

!οτσ ο!σ!!!!ισε οστιτσ οτ!τσ!τιο!!!ισε οοοσοεοοσ!, σοΠσ!εισ!, ο!

οτιοσσο.τι!στ !!!ιοτο !σ!οτ !σεοε Ισσσοσεοε ε!σο οο σσοσ !σε!

σο! σ!!‹ισ!ε οοτστσ, σο! εσοοοεεοτοε οοτσισ, σο! :ι!!οσ!σε

οοτσισ> σο! σ!!οσο :στο σοτεοστι στο ο!ε, σο! σ!!τισο οοτσισ

σοεε!σ! εο !σ!τοτσ!!!οτο σο !σε!ε ο!!οσο σιοσο, εοσ !σε!ε

οοιιεσ!!!ισε, τοο!οτ!!ισε, ε!σο στοε!σ!!ισε σο! τσσΒ!ε!το!!!ισε

σο!ισσι οσοσι ο! σσε!!!στσ !σ στοσ!ο!!ε. Ε! ε! σ!!οσ!ε !ο

σσοσε!ε οοσσοσ!ο!στ τσι ει!!σσο δοτσο, ιτο! ει!!ο σοτεοσο. σο

!οπο σι·οσ!οτοτσσι σο Αστ!τι σο! ει!!οσ!σε οστσσι, σο! σ!!ο,

!τισσοσεοε σοσ !οσοοσ!στ τοεσοσσοτο εσ!ι οιισττι!σο οι!!οσ!σε

οι: οσι·!!ε !σεοτσσι, σο! σ!!οσ!σε οστσσι, εοσ εσ!ι σ!ο!!ε

οοσεσ!!!ισε, τοο!οτ!!ισε, ε!σο στοε!σ!!ισε, σο! τσοε!ε!το!!!ισε

!οσσοσε!!ισε, Πο οσοσ σο!οτ εοσσει!στ· !οτστσ το!, ετι!σο σο

!ιοσι!ο!σ!!ε, ο! οοοοε!οσο !ιοτσ!ο!σ!οτσσι οσο ίτιο!ο. !σοτ!σ!

!σ !οτι·!ε !σεοτσσι σο!ι!!!σσι σοτ ο!!οσοσι !οσσοσεοτσ εοσ

Ιοσσοσεοε !σ οι!!στιοσι !ιοσι!σοσι σ!ο!οτσσι σο!ι!!!ιττσ, οσο

τστσ !οισ!σττι οο8σ!!!οο! σοσσ!!!ο σοτ!!σοο! εισ σ!ο!οε σο

!ι!!οε σο Αστ!ο. Ωσ! ο!!ειττι οοσεσ!οε εοσ τ·οο!οτοε, στοε!σοε

ε!σο σιοο!ε!τ·ο!σε Ιοσσοσε!σσι, ε! οοσ!!σσει! ο!!σιιοσι σο!

ει!!ιτσοε Ιοσιιοτιεοε εοσ οσ! στο Ιοσσοσε!!ισε σ!ε!τ!σσοστστ

σοοοσοτο !σ Ιοττ!ε σ!ο!οτσσι σο!ι!!!σσι σο Αστ!τι, σο! σ!!οσο

!σεειτσσι, σο! ο!!οσ!σε οστσσι σοεε!σ! !!!ιοτο !ιοσει τσοτοοε

ο! τοε !σεοτσισ σοοοσοσ!!στσ , σ! εσσοτ!σε σ!ο!στσ οε!, οο

ο!σοτο ο! σο !σε!ε !”οοοτο εοοσσσστσ οσοσ οσ ίοτσιο οτι

σ!!σ!οτσσι !οσσο σοτ! οοσεσοσ!! σο το!ισε !οσσοσε!σσι σο

οοσοσ!!στσ οιστο. !ο.σσεισι !σ σ!σοτε!ε τσσσσ! σοτ!!!ισε ει.!ιεοσο

στοστιττι!σο σο! !σισοσ!τσοσ!ο ο!!οσο !σεοτσσι σο!ι!!!στσ, ο!

οσ!σε!!!ιο! οστσσι σο! ο!!οτ!σε στο ο!ε, σο! σ!!ιτσο οοι·στσ.

!σεσσοτ στοσ!ο!! σοΙι!!οε σο Αστ!ο σ!ο!!ε σοτσ!σ!!ισε οτ

οιισε!ε στοσ!ο!!ε, σσσι !!ο τιο!στσ ίσοι·!τ !σ στοσ!ο!!ε, ο! σσσι

οοσισσο !οσσο σοσ σ!!!οτ οοσσοεοοσσ!εεο! οι! οτι οσο Ποτ!

ο! ο!ιεοτσοι·! σο!ιο!ισσ! !ιι οοτσσοε!!!οσο ο! οοσσοιι!!οτι!!ισε

οσο σοτ! σο!ιοσ! εοσ εσοτοσ!τιτ !σ!οτ οοτσσσο !οσσο, ο!

οοσισσο Ρ!ετιτιισι, ο! στοσ!ο!οτ·ιισι σο!ι!!!σσι σο Αστ·!ο σισ!

!σσι !σ!οτοε!, οσα! στοσ!ο!ο οοτσσοε!!!οσοε ο! οοσιιοτι!!οσοε

σοτ! σο!ιοστι! στοσ!οτ τσσ!!ο οοτσοστι ο! εοοστ!!ο!οε οσο ο!

σσοε !τισο οοιιεοσσοσ!στ !σε! σο!ι!!οε σο Αστ!ο, στοσ! !σε!

οοσ!!!οστστ, οοεεοτσσι ο! τσοισσοσοτσσ! οσ τσοι!οτοτσ αισιο

Ιοσι οοσισσ!ε Μισο, στοσ!ο!!ε σοσι!σ!ε σο!οετοι!, οεισ!!ο

σο!ε, οσο!οσ!ε, ο! οοσε!!!στ!!ε τοο!σ!οσ!!!ισε σοισ!σο οοτσσσ!ε

!οσσο οστσσι !στο, τ·ειο!οσοε ο! ειο!!οσοε σ!!!οε ο! σ!τοο!σε,

τοο!οε, οι σοτεοσο!οε ο! σι!ιτιοε σσο οι οσοε !ιο!ιοσι !σε!,

σο! ο!!ττσ!ε οστσσι σο! ο!ε, εοσ ει!!οσ! οστσσι οοσισο!σσ!,

σο! οοσισοιοτο σοεεσσι, σο! σσοστιτσ οοτσσο!!οτσσ! οσο

οσττισσο σιοσο σο! !στο !ιι !οττ!ε, οτιε!τ!ε, εοσ σ!!!!ε, !σ

ι·!εσ!ο!οσ!!ισε, σοεοσ!ε, σοσιοτ!!ισε, οοσ!!!!!ισε, εοτἐσοτ!!ε,

εοτσ!ε ο! εισο!!!!ε σοτ!σ !σττ!!οσο, ο! ο!!!ε σοτ!σ!ισε, ο! τισ!

!ισεοστσοσο ο!!!ε οσο σοτσοσ!το σο!ιοτι! εοσ σοτσοσ!οστ τισ

οοτσσσο !οσσο !σ !σσ!οο!σ !σττ!!εισο ε!σο τοσσο !ιοΒοσοτ!!,

οι! !οσσο στιο!ε ο! σοιο!οτστσ εοσ οοσσοσ!!οσστσ οσο σοσ!

εοσ σοτ! εσοτοτι!στ !σ!οτ οοτσσσο !οσσο οι! σοσ σοτ!ο, ο!

οοσισσο Ρ!ετιτσττι οι! ο!!ει, εο!σ!ε Με, σο ττσ!!ισε εσστο

σ!ο!στσ οε!, !σεοε σο!ιοτο τοε!!!σ! !σ σοεεοεε!οιιοσι Ισσι !σ

σοτ!σ!ισε, σωστο ο!!!ε, στι σ! !σε!ε !στ!!ισε σ!ο!στσ οοτσσσο

!οσσο σ!! σοεε!! οσοτο οιτσοτ!τ! σο!οτο, σο!”οσσοτο, ο!

οσισ!ο σοτσσσι !ειοοτο οσο !σε! !`ειοοτο σοεεσσ! σο! σσοσειτσ

τσο!!σε !”σοοτ·ο σο!σοτσσ!, οοσε!!!σοσ!οε σ!οσε σοτσ!σ!!ισε

σ!ο!οε σοσι!σοε σο!οετο!οε, οοσ!!οσοοε, σσο!σσοε, ο! οοσε!

!!τιτ!οε σοσι!σο σ!ο!! οοσισσ!ε, ο! σοτ οοε σ!ο!σσι οοσισσο

!οσσο !σ στοσ!ο!!ε στοοστο!οτοε ο! στοοστο!οτοσι σ! !ιι τοσι

σ!ο!! οοσισσ!ε. Ε! ο!!ειτσ σ!ο!!ε σοσι!σ!!ισε τοτσ!εοτσσ! σ!ο!!ε

σοιοετοι!, οοσ!!τισο!ε, σσο!οσ!ε, ο! οοσε!!!οτ·!!ε τοο!σ!οσ!!!ισε

σοσι!τιο οοσισσ!ε !οσσο οτσσ!ο !στο τοο!οσοε ο! ειο!!οσοε

σ!!!οε ο! σ!τοο!σε τοει!οε ο! σοτεοσο!οε ο! σι!ιτ!ειε οσο ο!

ττσοε !ιο!ιοστ !σε! σο! οι!!οσ!ε οοτσισ, σο! σε, εοσ ο!!οσ!

οοτσισ οοτσσο!σσ! σο! οοτιισοτοτο σοεεσσ!, σο! σσσσοσι

οοισσο!!οτσσ! οσοοσσιτισο τσοσο σο! !στο !σ στοσ!ο!!ε σο!

σ!!σσο στοσ!ο!οτστσ, Βιο!οσΙοε σ!ο!!ε σοσι!σ!!ισε σο τω!»

ο!!ε οτσσ!!ισε ο!εσοτσ σοτσ!σ!ε σο!οε!ει!!, οοσ!Ιοσο!ε, ειτιο!οσ!ε

ο! οοσε!!!οι·!!ε τοο!σ!οσ!!!ισε σοισ!σο σ!ο!! οοτσσσ!ε !!σοσι

οι τοτσ!εε!οσοτσ οσισ!σιοσστσ ο! σοο!σσι σο σοσ σο!οσσο,

στοσι!!!οσ!οε ο!!στσ σ!ο!!ε σοσι!σ!!ισε ο!εσοτσ σο!οε!ει!!ε, οο

σ!!εισο!ε, στιο!εισ!ε= ο! οοσε!!!ο.τ!!ε τοο!σ!οσ!!!ισε σοισ!σο σ!ο!!

οοσισσ!ε, οσοσ σσ!!ο !οτσσοτο !σε! σο! ο!!σσ!ε οστσσι, σο!

ει!!οσ!ε !ισ!ιοσε οτισεειτσ πιο ο!ε σο! ο!!σσο οστσσι σιονο!ισιι!

οοσ!τοτιοτε!τισι σο! τοσσ!ε!!!οσοσι ίσο!οτι! σο! !σισοσ!ττιοτι!σσ1

στοε!ο!ισσ! οοσ!το οοτιισσο !οσσο, σο! !σ στο!σσ!ο!σσι σ!ο!!

οοτσσσ!ε, !σ στοσ!ο!!ε σο! σ!!σσο στοσ!ο!οτ·σσι. 8ει!σο ο!

οτιστοεε!σι σ!ο!ο, οσοσ ε! οοσισσο !οσσο οι!!οσοτο! σο! !ιοσε

τοττο! σιοσο ο!!σσο στοσ!ο!ιι σο! ο!!σσοσ οκ στοσ!ο!!ε !σ

ο!!σσιισι σοι·εοσοτσ οο!οο;!στσ σο! σσ!σοτε!!ο!οτσ στο!οτοσοτσ

!σ σοτεοσοτσ οσο οεεο! ο!σ!ε !οσσο οτ!σσσο οι: ο!σ!!ο!ο

!οσσο σο! σ!ε!τ!ο!σ !σετι σο! ο!σε σο!οι·, οσοσ σοσ ο!ι

ε!οσ!!!ισε εσστοσ!ο!!ε σο! ο!!οσ!!ισε οοτσισ !σ Με οσο οσο

σοτοσ!στ σο! !τσσε!οττοτοσ!στ ισ ο!!στσ οστισι ο!σοτσ !οσσο

οι οτ!σσσσττι !σεο σο! ο!σε μποτ οι! !οσσο σο! σ!ε!τ!ο!σ

εσ!σσ ε!τι! ο! οεεο !σ!ο!!!Βοσ!στ !σ !σεσισ οοεστσ ο! οσοσ

!στσ, ο! οτι !σσο οστσσι !στο. στοσ!οτ!ε σο!ι!!!!ισε σο Αστ!σ

ο! οσ!!!!ιο! οοτσισ ο! ε!στ !σ οο ετο!σ οσο οτοστ οσιο

οοσίοο!!οσοσι στοεοσ!!ε !σε!ι·σσιοσ!!, ο! το!! σοτοτσ, τιιοσο

ο! οοσσ!ο!οσο Πιο!ο !σ!ο!!!ἔσσ!στ στ·οσ!ο!ο σο σ!ο!!ε οοεε!ο

σ!!οσε !στ!στσ. Ε! εσ!σο ο!!οτσ οσοσ σ!οΙο !στ!σσι οοεε!οσοε

Γοο!ο σοι·σ!ο!οε σο!ι!!οε, σ! εσσττι, !οοστσ !ισ!ιοοισ! ο! !”τιο!ο

οεεο !ο!ο!!!σεισ!στ· σοε!οσστιι οοτσσσο !οσσο !ιο!ιοτ·ο οοσοτ!!

σ!!!εισι σο θσεεστ·ο. !σειισοτ· ‹!!ο!ιιε σοτσ!στιε Βει!ι!!τιστιε στο
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πττεττ οτοττε οοπττπτε ποτοετοττ, οορττοποτε, οποτοπτε, οτ οοπ-

ετττοτττε τ·οοτρτοπττττπε ποπττπο οτοττ οοπτππτο, φοο τροο

τοοτοτ, οτ οιιτοττττ, ττο οτ οτί: φοο οτοττ θπττττππο οτ

Βι·οποο, οτ οτοττ Βοπττοοτπε οτ Βτιοτοπο ρι·οπττεοτππτ οτοττο

οοιπτπτο ροτοετοττ, οορττοποτο, οποτο.πτο οτ οοπετττοτττο το

οτρτοπττττπο οτοτο ποτπτπο φοο τοοτοτττ οτ οπτοττππτ ττο οτ

οτο φοο οτοτπε Βοττττο.ππο οοτ·ππι ττ·οτοι· οττοποοπτ οτ οπ

εοι·ποτίππτ οιππτο. οτ ετποπτο επρτοοτοτο. οτ οοπττο το οττφο

ποπ τοοτοπτ οτ τοττττοοττππτ οττοτπ οτππτο οτ ετποπτο εορτο

οτοτο. οτ οοπττο τπ οττφο ποπ τοοτοπτ οτ τοττττοοπππτ οττοπι

οτππτο οτ ετποπτο επρτοοτοτο οιτρτοοοο οτ εοτοππττοτ· ρωτ

φοιπ οοιπρτοποτττττ οτοτοπτ οτιποτπιπ ίτοοοιπ οτ εορτοιπ τπττ·ο

πιοπεοπτ ροετφοπι εοροτ οοο τ“ποττπτ τ·οφτετττ. @πο οπιπτο

οτ ετπεπτο επρτοοτοτο ιττοτο ροττοε οτοττο ποτπτπτττπε ρτο

1πτεοτ·ππτ τπιιτοοιπ οττοποοι·ο, οοιπρτοτο, οτ οττεοτποτο, οτ

το ππττο οοπττ·οτοοοτο ποτ ποπττ·ο, οτ οτοτπε οοπττππο Βο

τ1ττοππο τοοοτο οτ οπτο.το φωτ οττοποοπτπτ· οτ οποοτ·ποπππ

τπτ· ροτ· οτοτοο (τπττττπππτ οτ Βτοποοιπ, οτ οτοττ Βοπττοοτπο

οτ Βτοοι·οπο τοοοτο οτ οπτ·οτ·ο φοο οττοποοπτπτ οτ οποοι·

ποττππτπτ· ροτ· οτοτπιπ Βοττττοπππτ οοτππ1 ττοττοπτ, οτ ο.ττο

φτπ ροποτπ οποπ οο φοπτο οτ φοττοπο οοπττοττοτ·οτ ποτ

ποπ οποοι·ποτ·οτπτ οτοτο ροτ·τοο τπτοτ εο τππτοοπτ εττρπτοπτοο

ρι·οιπτοοτππτ ποτε εοπτροτ τιτοττττοτπτππε τποποπττοπο οπιπτ

ττπε οτ ετποπττε επρτοοτοττε. Ετ ρι·οτποο οτ ρτοοτοττο οιπ

πτττπε οτ ετποπττε οττοποοποτε οτ οποοτποποτε οπττοτοποτ·ππτ

οτοτο ροττοο τπτοτ· 8θ τππτοοπτ ρτοποττ εοτττοοτ οτοττ οοπττπτ

ποτοετοο, οορττοποτ, οποτοπτ, οτ οοποτττοτττ ποπο οπιπτο.

οτοττ οοπτππτο φο ροτ· οορττπτπτπ οττττεοττ ποπ ρτοπτττοπ

τπτ, οτ οτοττ οοτπτππο Βοττττοππο, Βοπττοοτπο, Βτιοτοπο, οτ

Βοττττοππο ττοτοτ οοτ·πτπ οτππτο ποπο οπο ποττττο οτ ποττοποο.

Βοππποτοπτοε οττοπι τπτ·τ οο ρττποτροττ οοπποπτοποο οτ οιππτ

τπττ ροτ φοο οττφτο ροοεοπτ οτοοτ·ο ποτ ορροποτο το

οοπττοι·τιτπι ρτοοτοτοτππ1. Ετ οοπτττοτπτ· οτοτπε Βοττττοππε

τππτοτ 88 τποτοτ·οιπ οεεο οππτε εοποοοτπτ, οτ τπτο.πττ, τοοττο

οοοι·ο εοποττε εοτ·τρτπττο, ρι·οοτοτο οιππτο οτ ετποπτο οποπ

οοτο , οοτπρτοτο, οτ οποοι·ποτο , οτ τπ ππττο οοπττ·οτοοοτο

ποτ ποπττο. Βτ τ`οοττ ρτ·οοτοτο οοπετττο οοιπτποτ·πτπ Οτίοτ·ττ

οτ τοοοπτ Απτ·το ρτορτπφοτππτ οτπο, φοε το οοο οοεπ

οοπετττο.τοτοο οτ πτοτποο οτοεττ οτ ορροττοπττ. Ιπεπροτ στ

οτπε οοτπτππε Επττοπο Βτ·πττοτποπττοο. οτπτε Ρορτο ροτοετοε

τοππο οτ οοτπτππε θτοοοτιτε ατο (τοοοτο οτπτε Ροτοοπτοπετε

οοποπτ Ιοππο οο τπεττοτο ‹τοποτοπο οτπττοτοιπ οτ φτττττοτ

οοτ·πιπ τπ οιππτττπο οτ ετποπττο επρτο.οτοττο οοι·ππτ τρετε. τπ

ετπποττο οτ ρπττττοετττο οποτπ οποτοτττοτοπτ οτ οοοτοτπιπ οοπεο

οοεπττο τπτοτροοποτ·πιττ, τοποοιττοε, ετοτποπτοε, οτ οοοοι·ποπτοε

οτππτο οτ οτποπτο. επρτ·οοτοτο. οπττποτο οοποτο ροτ·ροτποτπ
τττιπττο.τοπτ, οτ ποπ ροεοο τπτττποτ ποτ τ·οποοοττ οττφο τει-τ

οτοπο ποτ τπτο.

Αοτπτπ το.ππο τπ οοοτοετο $οποττ τ.οπτοποττ; τοοτοε ρτο

σου οοπετττοτοτ·οο οτ ρτ·οοτποττο ατο Βοτοτιοπτο τποοτι οπτ

οτοτοπττ οτοτπιπ τποττ·πτποπτππτ. $ττποπ ττοπιοτοτ·τπε οτ Μοτ

ττποτπετ οο Μοτ·τπο τπτ·τεοοτ·τττ. Επτ·τοπο Βοτοοττο., οτ (τοττ

τοττππο θτοποπτττ ποτοτττ , εππο οοπττπτοο ποττπττοττε ππ!!ο

εππο οποοπτοοτπιο οοτποοοεττπο εορττπτο, οτο πτοοεττπο τοτοτο

οοοοπττπτε τπτοτ· ρτττποτπ οτ τοτττοιπ, τποτοττοπο φτπτοίτοοτπτο.

Εφ τοοοτίπε οο Βοπποετο ποτοττπε 8οοττ τπτροτττ τοοο

τπο εοττροτ.

· ΟΧΧττ *.

δοτίοοίίο, ο Μαίου , ο Μοί·ίοοο , Με οί Βοί·ίοοίιο Ι)οί·ίο

οο οπο ροττο , ο ο ροοο.στο ο οοοίοίίο οίθοοοοο οο!

Μοτο οοιτοίτοοπο οοο ασκεί τ·οοοίί·οοί οοτο οο οοοοί·οί

οοπτουιοτί οο!!ο οοο οοί·το ρί·οοοοοοτί (Ν.τό”)(Χ* ο δ'ΧΧΙ*),

"μοοο οί ί·ίοροτίίοί !οτο ουτίττί ο ροετοοοίοτιί πο! ί·οοοο

το Τοπ”, ο Ι.οοοοοίο,· ο οι οοοοοίοοο το φωτο οοο

οοο2ίοοο εοφ ίποίοοτο το Ιοί" , οοτο, οο οιο τοοοίιί,

οοο ί! .τοοοοττο Βοίίοοοο Βοί·ίο ουοο 9ο ρο.τοοοιίτο οο!!ο

οιίί·οτοτίο οοίίο Μοτο, Βοοιοοοο, ο Γίοοιοοοίοίο, ο

οοίί'ίοοίο οοίί`Λοίοοτο , οί οοοίί οποίο οοοοσιο οοιιο τί

οίί·οοοττί οί το Με δοί·ίοοοο ο οίοί·ίπο ,· ο .τί [ο οοί οίο

οοοίίπί οορίτοίτιι ρί·οίοοοοο οί οοο οοίοοοί·ο οοετοτίί , οο

οροο·ο οιίοιίτο οί υοί·ίοίο .τοπίο οποίο το οροποο οο! @πιο

οί Νοίοοοοί·οίο, οίοίιίοί·οοοο ο! τοοτρο ί.στο.τοο το οοο

οοοτροτοί· ίοί·ο οοί·οπο σ·οοίοίίο το οοοιίοίο πο! ροττο το

Βίντεο, ο ίιοί @το οο!ί'Αοίίτοπτ.

( το8'7, 23 οτοοτπτττ·ο).

Βοτ Βο8ττ Ατ·οτιτντ οτ (τουτο οτ Τοτ·τπο, 8οτ·. ο.. Ν.° 90.

ω. Ιοί: οτ Βοπονο, το. 177.

Ιπ ποπττπο Βοτπτπτ οτποπ. Βοιπτπτ Επττοπο Βτπκοτποπττοο

οτπτο Ρορτο ποτοετοε τοππο, Οποττπε Βρτππτο, οτ (τοτττ·οοπο

Απττο οορττοποτ οοιπππτο οτ ρορπΙτ τοπποπετο ποιπτπο οτ

πτοο οοπτππτο οτ ρορπττ Ιοπποπετε οο ποτππτο.το οοπεοποπ

οτ ποπορτοοττο οποτοποτππτ οτ οοπετττο.ττοτππτ οτποοοιπ οο

πιππτε τοππο, φοτ·πιπ ποπττπο εοτ·τρτο εππτ ροτ οτιττποτπ το

οοτ·τπτεπ·το οοποτττοττοτπιπ οππτ ρτοεοιτττο οοπιππτε τοππο

ιποπο οοτττο ροτ οοτππ οτ οοπτροποτπ οοπποοοτοτππι οτ οοπ

8τοΒοτοτππτ το οοοτοετο Βοοττ Ι.οπτοποττ , ποο ποπ οτ τρετ

οποτοπτ οτ οοπετττοτττ το ρτοεοπττο, οοπεοπεπ, οτ οοοτοτο,

οτ οποτοτττοτο οτοτοτππτ οοτπτποτππι ροτοετοττε, οτ οορττο

ποοτπτπ, ποτπτπο οτ πτοο οτοττ οοτπππτο οτ ρορπττ Ιοππο

οκ υπο ροττο, οτ ποτ1ττοε πτττ Βοττοοππε οτ Μοττππο Απττο

τττττ φοποοτπ Βοι·τττοπτ (τ) ττοπιτπττ1ττο ουτε ρτ·ορτ·ττο οτι οτ

τοτο οοπποποτππτ, οτ ρορτοοτπιττ οτ τοοοτο οτ οοπποπττοποπτ

τπτοτ· 80 8θ οτοττε ποπττπτττπο τοοοι·ππτ τπτοτ·ποπτοπττττπο οττοτπ

εοτοππτττπο εττρπτοττοπτππο, το: οττοπι ροοττο τρετε οτ οοπ

ποπττοπτττπο εοτοππτ εττρπτοττοττο ιιοττοττε. πτ τπττ·ο. το ρτττπτο

ποπτφο οτοττ ροτοετοο, οορττοποτ, οποτοπτ, οτ οοποτττοτ·ττ

ρτοτπτεοτ·ππτ οτ οοπποποτππτ ρτοοτοττε $οττοοπο οτ Μοττπο,

φοο οτοτπιπ οοπτππο τοππο ποτ οττφτε πτο τροο οοπτπιττ

τοππο ποπ τοοτρτοτ ποτ οοιπτττοτοο οοτοτ·ο 0ποττο ποτππ

τοτοιπ οτοτοττττπ Βοττοοπτ οτ Μοττπτ, ποτ ποτοοπιπ οοπ οπο

οοεοοτ·ππο ετποτ·πτπ οιο ττοττττοποππτ το τοπίο οοιπππτο τοιιιοο,

φοτο οοπιππο τοππο ποττοτοτ ποτ το τ'πτπτπιπ τ1οποπττ το

δοτοτποο, πτοοττοοτ το τοτο τποτοοτπ τπττ·ττππο οπο το

ο;οοοτ·το, οττφοπτ ττοτπτποτπ ττττοι·ππτ ποτ εοτ·ππιπ, φτω

οιιιπφο εοτιπο, οτοτιιο, ποτ οοποτττοπτε οτττετοτ οο τοπίο οτ

ροοεοεοτοπτττπο τπττοεοι·τρττο το μοε.εοοετοποτπ φοι·πτπ τοοποτ

ιτοττοτττ οτοτπε $οττοοππο οτ Μοτ·τππο φοττοο οοτπππο τοππο

ροοεοεοτοττοπι τροοι·τττπ τ·οοπροτοποτττ, οοπ ττοπποτττ ποτ εττο

ροτ·οοπο πιο τροο οοπτιτπτ, οτ τροοε τοτ·τοο οτ ροοεοοετοποε

(τ) Βοττεοπο τοοοτο οπο ττεττο οτ Βοτττοτο, (ο Μοπποτο) οι Αποι·οπ

Βοτ·το, Βοποτ·ο τ:08ττττ οι Βοτ·τοοττο Η το οτ 'τπτοοο. .ΑΙΜ οοτο οο!!ο

ρτ·οοοπτο οοπνοπιτοπο οεττ οπτ 8το πιοτ·το, ροτοτοοοττο 8οτ·τοοπο ο

Μοτ·τπο Βοτ·το ετ οτοοπο τετο οοοποοπτ ΒοΗο:οπί. ντνοο ροτ·ο πο!

1978 ςνοο. ποτ. εοο.), ο τοτοο :ιποπο ποτ τ983.
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ρι666εειιιι6 001660, ιιι6ιει6ιιε εειιι6, 6ιε 66ιιιι6666ιιιι6

1ι61ε666ε 666ει66ι·ιε 11). 0118 ιει·ι6 ει ρ6εεεεει6ιιεε ε6ιιι

ιειε. Ρ1'11110 66ειι·6ιιι 1ι166ιιε6ι·666ιιι 6661 16616 ρ6ι·ιε 66

1°6ι01°16 66 6666, ει ε66ι 6ι116 66 Ο1ιει·61ιι. Ιιειιι ιετιι6

ρ6ι·ε 6ιιιιιε ι6ι·6ιιιι ιιι 6ι116 66 θιετιιι ιιι 6666666. 1ι6ιιι

61116, 666 6666ιιι6ι Αι·66, 86νε, Τ6!ιει·ιι6 66666, 6666116

ει θιειι66ι, 6110 ειιιιι 16 66ι·6ι6τι6 66 11166ιειι6ι·Βι, 666ι

ι6ι·ι1ι6ε ρτε6ιει6ι·6ιιι 66ιιιιιιιιι. 1ιειιι 6ι6ε6, 666 εει ι6 ιετ

ι·ιιοιι6 56εε6ι·ι 6666ι 6ιειι6τ 616ι6πι 666ιι66ιιι ΒιιΓ1Χ01111Πι

ε6ιιεεε 6 8ιιιι666 66 (16ιιιιε. 118111 66 ιιιε616 Αειιι6ι·ι6 ι6

ι6ιιι6ιιι ει ε6ι666ε 666ιιι66ι 666ιιιιι;ει·ε 6611616 6ι661ιιι6ι·

ρι·66ι6ι6ε 86ι·1ε666ιιι ει !ι16τι66ιιι (ει), ε6166 ι6ι:ιιε6 6666

ρει· ρτε6ιει6 666 ιιιιε11ι86ι6ι·, 666 ρ6εεει ιιιιε11ιΒι 666 66

1ιει·ει 6666 ιρει 1118 61ι6666 66661661 661 1ι61›ει·ε 661ιει·ειιι

(1) 06εει'6ιι6 6ι 166666 66! 17 66νε6ι!ιι·ε 1978 Με 11616666 Β0Γ16

θ 811 6661161 6ι 88856.1'1, 0118 ι66ι6 1666 666666 ερ6ι·ε6 ε611ε νι66666 ε

810Γ10!10 6611' 66666 6ιειι66ιο 6ι 'Ι'6ττεε, 66ρ6 16 6001810118 6ι Μι

61ιε1ε Ζειιι61ιε , 16 ι·ιρει6ι6ι6ειιιε, 6εει6666ιε6ιε, ε 6ι1ιεε6ιε6ιε6ιε 66

66ι ι·ιοει·66ιο 118811 6ι·61ιινι, ει6 661 6ι66ιειριο 6ι 86εε6ι·ι, ε!ιε 61

ι1ειι6ν6, 6 6ι Ριε6; 616 666 οι 16 6616 61 ρ6ιει·16 ι·ιιινειιιτε. 0ι0011·

16ι·ιιιι66ι6 ρετ 61166 66116 οριιιι666 616 66 66ι ιιι66ι16ει6ι6 (©6666:

6666 616266 66116 ι·εριι661ισα ει: 5αιτειιι·ι , μη. κ. 66ι. 2."), 6116

66εει6 13666666 Βοι·ι6 ε16 ει6ι6 6ρρ66ιο 6661 ρι·6εεισιιαπο 6ι Βι·6ιι

6666ι·ι6, 6ι 661 ρ6ι·16_ 136616 (16ιετ6. 0616. ιπιιι), 666 51 ιπι6ιπιεπ16

ιιιειεπιε 666 Ιιιἱ [Με 66ει6ειι66 ΙΙθ! 197511 ε666ειι6 16166616 266666,

616616 108010 6ι Τ6ι·ι·εε.

(9) 1 166661 6ι6 ρ6εεε66ιι 66 Β6ι·ιε66ε 11666 ρι·16ι6 66116 66666,

ε 611'6ιι6 66116 66666 666 66 666661, 6εει6 661 6661666 6ι 86εε6ι·ι,

156 6ι 6ιι61ι ρετ 666εε66ειιι6 ΡΙ'810Π6ΒΥ8110 6νετ 6ι6ιω 1ι 6ι 16ι 1186

81616666 ε 1ι16ι·ι66, 6 16616666, 16666 ι 88860161: ι1 66ειε116 6ι

6661666666 666 16 16666 ρ6ι·ιε 66116 1366616616 66116 Ν6τι·6, ε 666

16 νι1!6 6ι ()!ιειτ1ιι; 16 ιετ66 ρ6ι·ιε 61 66 6ι6ι·6ιιι6 66116 νι116 6ι

@ειιιε ιιι 66666666 (ρι·6ρι·. 1166466666), 16 νι!!ε 6ι Ατ66, 86νε,

Τ61ιετ66-16616, 16666116, ε 1$6666ι 66116 £16·αι61·ια 6ι Ε16ι6666ι·ει6;

666 168118 ιιε! ιει·ι·ιι6ι·ιο 6ι 8665661, 660 16 816 6ι 8161666 66 06:66,

ε 6ιρριιι 111111 ρ6ι·ιε 1666 666 6 6ειει·ιιιιιι6ι6 66116116) 6ε1!'ιε616 661

11Αει66τε, 688160θ11!θ 6116 86666666. 1.6 νι11ε ρ66' 6661 ι66ι66ιε ει

ιι·6ν6ιι6 6ιειιιιι666ιε 1τε6666ιειιιειιι6 6ει;1ι 6611616 8τιτιι·ι·ι 661 66

ιιι66ε 6ι 566566; ε ι !01'0 6666 εορτ6ννιν6ιιο 6ιιι·οι'666ι 6116 πιει

ιει·ι616 6ιειι·6ιι66ε 66116 ιιιε6εει6ιε. 1.6 Οω·αιω·ιε 66116 Νιιτι·6, 6 6ι

6!ι11ΠΟΠιιΙ'818 ρευνειι6ει·ο ρετ ιιιιιει·6 61 66116 666ι666 6ι 566666,

ι! 66616, 60130 16 66666ιει6 661!'ιε616 1666 66ι το 6ι Αι·68666, 16

ι·ιιοιιιι6 666ιε 1066616110, 666 ιιι /πιιι66 ε 11687'0 6116166, ε ρεα·ι6 ει

ι6ιιι616 πει ε66ι 66.1 ΒΩΐ07ι8 116116 66666 , ε 6ό Γ11666661·6ια. Βενε

ιι616τει, 6116 666 266.26 μπω 66116 €1Η'1110Για 66116 66666, ε 666

1‹·ι·:‹ι ραι°ιε 661 6ι6ι·ι1ιιι66ι (ιετιιο 16 6661 11665666 1)01'16. 1661166

1666 ρ‹ιι·ιε ‹1ι 66εειε 6ιε6εειιιιε ρ6εεεεει66ι εε6 ερειι6ι6 6 06νι66 ,

66 8 !'θι1'1Π0 116116, ε 661661 6'ε!›1ιει·6 16 61616 (6εει6 18 66.66 Ρα1°60

ιιι ι6ιι6 16 Ε6πι26τία) ι ι·ιερειιινι 16ι·6 666 Ρει·6ιν611ε, Λιιι66ι6 ,

Μ666611ε, Αιι6τι666,ε ιιι6ν6ιιιιι66 Ι101'11·1 066.166. 66666ι. Ν.00ΧΧ111'

ε Ν.° 131111” °)."·ιι16ιι ει 1°166ι16 66116 ρι·εεειιι6 666νε66ι666 661 98

6ιεει616ε 1987, 66 66116 6166 666166 66116 8!0586 66ι6, 8 61ιι ειρ

ρ6ι·ιε6εεεε 16 666! ι66ιρ6 66166 “και 216616; ιιι6 16ι·ε6 6616 ,6ι6

ρ66ι·666 116 66 611616 ι1666ι66ε 6ι 81155616. Ε 6ερριιτε ει 110621 1181

ε666ειιι ειι.ιι 66616 616 61616 1'6ι·ιει6ε 61 ι66ιι ροεεε616ιειιιι 661 116616

661 6ίιαΙ16ιιι6 Τ6τι·ιι666, εε 6166 1055Ε31'0 !01'0 ρει·νε66ιι ρετ 66116

ει·ε6ιι6ι·ι6, 66616 6 6ιεεε66ειιιι 66 Αιι6ι·66 !)01"16 6ιιιι·ιιο ιιι 86ε6666

61 668001!, 6666 116 Β6ι·ιε66ε 11 6ι 101185, 6νν6ι·6 ιιι 10128 66116

ε666εεει66ε ο ρτινι166ι6 661 1.ο 6ρι·ι1ε 1938, 61 661 ει 16 ι·ι66ι·66

661 6666ιτιειιι6 6.0 ΟΧΧ1 '. - 1ιενε ιι616ιει 6ιι666ιο 16 ΟΠΠ! 6,ε16ε6

ι·1ιε ρ66ε6 ι! 666ιιι66 6ι θε66ν6 661 66· 6ι61ιι6ι·6ιιε 66ι !)Ο1'18 ι! ε

6εεε66 ιοι·ο 6ι·ιιι6 661 ρ6ι·ι6 6ι Τοι·ι·εε, ε 661 ροι·ιι 6ε!!'Λει66ι·ιι , ε

ιιε1 161' ρι6ιιιειιει·6 6ι ι666εειι6ι, 666 666 ει·ι8ει·ε1ι1ιει·ο εειειε11ι , 6

101°ι0Ζ28 1111180 16 ερ6ιι66 661 66616 6ι Ε!6ι666616ι6 , ρετε!ι6 6ι6 66

6ιι66ειι·6 66ιιι'εεε6 ρι·ειειι6εεεε, 6 ερει·6εεε ενει·ε ιι 666ιιιιι6 θ80!11

ειιιε 6ι 66ει ροι·ιι, ε ιιι 6661 116616; 66ιιιιιιι6 666 51ι0“8ΥΒ 61 66

11111110 61 81158311, 1166616 16 66666 νιτι1ι66616,66666 0!31ι!18δ Πιε

ιι6ιεει 6 ει·ειι6ετε 666 6666661 66616666 6611' 6116 61 66ιινειιιι666

1161 9-1 ΠΗΓΗ! 1904 (νεα ι61ι·. 66ι·ι. Νο ιΣΧΧΧι1).

ιιι ρ6ι·ι6 ιιιι°ι°1ιιιιι0 661 ι6ι·ιε616ι66ε εε6 ι6ι·11ιιιε ιρει6ε, 66!

ειι6ιιι ιιι ιρε6 1666, 66ι 6ρρ6116ι6ι· Τ6ι·ι·6, 666 ιιι 1166666

8011 ιιριε 116ιιιιιιιε 8166 6666 Ρ!ι1Πιθ11ι11'ε!; 1160 ειι66ι 66

6ετειιε Τιιι·ι·ε 81116 ρ6ι·ι66ι 1661166661 6166 6ετειιε 6ι6ιιιιιι

ρ6τιιιιιι ρετ 6ιι1ι6ι·ε 11116111 ρτορε ροι·ι66ι Τ6ι·ι·ιε 16 6666

ρ6ιιε, ειι66ρι6 66666616 6ιει6ιιι 1161666, ιι6 6666 6166

1166ιειι 616ι66ι ιιιι66ιε 66ιιι6ιιε 6ει·ε6ε Ν6ι·ι·6ιιι 666166 666

66666ι, 6666 6ιι1ι6ι·ε 11811661 66ιιιρ616ι·ι ει ι6ιε11ι,6ι 16 66116

6ειιε 6ι66ε6τ666ιε 66 6ει6ι6 66 ρ616ιιε 66ι6666ι6ι 66 ρ61

ιιι6ιιι 66666 16666, ι66ιει· ειι6ιιι , 6666 ρι·ε6ι6ιι 86666666

ει Μειιι66ε 111.1!!6ιθΙ1118 166ει·ε ρ6εειιιι 8116116111 16ιιι1ιει6ι6,

661 666666 ε6ι66ι66ι ιιι ι·ιριε 6ι66 ι16ιιιιιιιε 661 61ι666

ιρειιι66ι, 666 ρι6ρε ιρε6ιιι ι!66ιε6 61ι666ιιι 16ι·ιε1ιει6ιιι 8811

66ειι·6ιιι ρετ 6ιι6ιιι ιιιι1ι6ι·ε, 666 ειι66ι ιιιι6!!!881ιι6ι' 666

ρ6εεει ιιιιε11ιει 666 661ιετει, 111106 ιρει ι6ε 666666 6666

ι·ειιι, 661 1ι61ιετε 661ιετειιι ιιι ρ6ι·ι6 Αειιι6ι·ιε, 66! ι6 6!ι

66ι1ι6ε 6166 ρ6ιι6!ι6ε. 866 66!ιε66ι ιρε6 66ι6ι6 ει 6ι6ι·6

ιιι6ι·ιε ρει·ιιιιει·ε ει ρετιιιιε66ι 811 666ι6ιιε 16666, 666 66

ε166ιι1ι6ε ε6ρι·66ιειιε. 56166 ειι66ι 6666 ιιι ρι66ιειιε ιεπιε

ει ρ6εεεεει66ι66ε, ιιι 6ιι6ι·66ι ρ6εεεεει66ειιι ι·εειιιιιι 6ε1ι66ι

6166 8016001168 6ι166ι·ι66ε, 666 1161 666 666 6ε1ιε6ι ρετ

ιρε6ι6 ι·6ειιι6ιι666ιιι ρι·6ι66ιει6ιιι 6116666 61ι66ι 66616616

66! 61ιε6ι 16666166 ρει·ε66ε 6ι6ι 661 6ιειι·ι6ι661ι 16666 ΙΙΒ!

666 16ιι666ειε. 1ιειιι ει 61ι66ιε ει: 6ιειιε 1ιοιιιι6ι!ι6ε 61616

τ66ι ιθΙ'ΠΙΓ11111 εε6 ρ6εεεεει6666ι ιιι ρ6εεεεει6666ι 666ι·66ι

ι·εειιι6ι 66!ιε6ι ρι·ε6ι6ιι 56ι1ε666ε ει Μ6ιι66ε ι6666ιτειιιι·

1ι61ιιι6ι·ε 16 6ι6ιιε ιεττιε 0016111118 16666 661 66666 661661

ι6666ι6ι· 0011111118 16666 66 τε66ιειιι6666ι ιρεοι·66ι 1113 6666

ει 66ι6ε1ι1ιει ε6ι·66ι ιρε66ι 116ειιιι6ι·ε ει ειιρε116ι6 66 6ι6ιιε

ιετι·ιε 66ι666ιε 16666, ει 666 ιιιιε1!ι66ι6ι· 66 Με 1ι66ιι

ιιι1ι6ε, 66ι 6ειιιεε66ι 66 1ι61ιιι6ιι66ιιι ιιι 6ιοιιε ιει·ι·ιε 66

ιιι6ιιιε 16666 6 ιιιι11εειιιι6 66666ιεειι66 ‹›ει666εειιιι6 εε66666

ειιι·6 66! 66 6ειει6 6ε6ιι66ι; 6ετε6ιιιεε ρι·ε6ι66 86τ16666ε

ει 1ι16ιιιι6ε ε666ειιει·66ι ει ρι·66ιιεετ6ιιι ρι·ε6ιειιε 666ιι6ιε

ρ6ιεει6ιι, 66ριι66ειε, 6ιι6ι66ιε, ει 666ει116τιιε τε6ιριειιιι66ε

6616166 ει 6ιεε 666ι6ιιιε 16666 ει 606611 6666 ιρει 66ι

1ιει·ε6εε 661 ειι66εεε6ι·εε 00111111 ει 66ιιιε1ι1ιει ε6ι·66ι 66ι

61ι66ιε ειι ρι·ε6ιειιε 666 ιι66ιριερι· 661 666ιιιιειιι 1116 6ειει·6

661ι61ιι16ιι6ιι6ι ιιι ιετι·ιε ει ρ6εεεεει6ιιι66ε ρι·ε616ιιε ιιι

666ι·66ι ρι›εεεεει66ειιι τεειιιιιι 6611661 661 61ι666 ε6ι·66ι

661 ιιι 66666 6116 ιθΙ'1'Ει, 66616 ιιι 16ι6ι·66ι 1ι61ιει·ειιι ιρει

661 6666ιε 66ι66ι 661 116ι·66εε ει ε6666εε6ι·εε ε6ι·66ι 66!

61166166 θ01'ι11Π ιιι 86ι·6ιιιε6 6ι6ε1ιεει ιιι ι6ι6 ι66ι66ι6 Μι·

61666 ει6ε 66 66866666, 61ι6ιιειιι 1ι66ιι666ι 1ι!ιει·66ι 661

εει·66ιιι ειιι6ε66ιιι66ε εειι6ε, ει6ι6ε, 661 66ιι6ι6ι6ιιιε ειιι

ε16ι 6ιειι 666ι6ιιιε 16666 661 66 ιει·ι·ιε 61ι66ι1ι6ε ιρειιιε

66ιιιιιιιιε 16666, 666ε 666666 661 ιιι 16ι6ι·6ιιι 1ι61ιε!ιιι ι6

56τ6ιιιε6 6ιει66ι ε6ιιι6ιιε 16666 ει6ε 61ι666 666 ρει·ε666

ρτο ιρε6 666ι6ιιι 16666 666666 66166666 66ιιι6ιιιε 16666

ιρει6ε. 16 ει 61ι66ιε θΧ 6ιειιε 1ι6ιιιιιιι66ε 16ιιι616ιι 666ι66ιε

16666 ι66ειιιτει6ι· 16611616 ιιι 6ιοιιε ιει·τιε ει ροεεεεει6ιιι!ιιιε,

ιιι 666ι·6ιιι ρ6εεεεει66ει6 ι·εειιι6ι 6ε166ιιι ιρει 66 Αι11'16 ιιε1

66666 ε6ι6ιιι, ιειι66616ι· ιρει 86ι·166ιι6ε ει 166ι·ιιι6ε, ει 661

1ι1ιει 66666 ει 1ιει·ε6εε ε6ι66ι ει 66ι6ε1ι1›ει ε6ι·6ιιι 611

ι·ε66ιειιι66ειιι 0011111618 16666, 661 ι166ε, ειιιε ι116ι·ιιιιι.

661 εεεει ει66 6εεειιι ι6 56ι6ι666 ι6 ρι·ε6ιοιιε ιει·τιε ιιε1

61ι666 66ι·ιι6ι ρι·6 6ιει6 66ιιι6ιιι 16666, ιρε66ι 1ιεειιιι6τε ει

, ειιρε11ει·ε 66 6ιειιε ιει·ι·ιε ει ρ6εεεεει6ιιι1ιιιε, ιιι 6ιι6ι·ιιιιι

ρ6εεεεει66ειιι τεειιι6ι 66!ιειιι ιρει 66 Αι11'16, οι 110 666

11601 66ι·ιιι6. 16 1101' ι61611ι,661ιιι· 66 1116: 66ιιιιιιι116ε 16ιιιιιιιι,
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εσι σεσιεεεσι ιισ ιιειιιισσσσσι ιιι ιρειε ιει·ι·ιε ρι·οισσιε σιειιε

ε σιιιιεεισιο σσεεσιεειισο οεισεεεειισε εεεσσσο εεε, σει

σε εειειο σεσιι·εσι. ιιεσι ριοσιιεεισσι ει εοσσεσει·σσι σιειι

$οτιεοσσε ει Μειισσε σι·εσιειΞε σοσιιιιιε ροιεειειι, εειριιε

σειε, εσειεσιε, ει εοσειιισι·ιιε ι·εειριεσιιιισε σοσιισε ει σιεε

σιειι εοσισσιε ιιισσε, σσοσ ιρει $οτιεοσσε ει Μει·ισσε σει

σιισσιε εοι·σσι σει ιιειεσεε εισι· εσεεεεεοτεε εοι·σσι ει εσισε

ιιιιει ιρεοι·σισ ρετ εε σει σει· ειισσι σοσ εσιεσι σει ιιισιο

σει ισοσο ειισσε εεσσιτεσι ειισσειιι, εεσ ειισσειε ιειι·εε,

σιιισε, σει εεειι·ε εεσ ισι·ιεσιειοσεσι ειισσεισ ιιοσιισσισ ισ

Βει·σισεει σε ιει·ι·ιε ρι·εσιειιε σιιιιε εσι εε.ειι·ιε, σσε ει σσεε

εοσισσε ιεισσε ισιιιει·ει σει ισ ισισι·σσι ιιιιιιειιιι ισ Βετσισειι

εισε σεισσιειε ει εοσεεσεσ σιειι εοσισσιε ιεσσε, σσε σο

ισιιιιιε εοισσιιιε ιεσσε ισιειιιεεισι· ισσε σεσισισ ει σσε ρειιεε

οοσειιιστιετσσι εοσειιιι ισειιοι·ιε ισσσε ιιοσ εοσεεσεει·ισιΊ

σεειει·εσσ-ε σεισσισιεε εοτσισ ιισ ιεριιιοε ειιιοεει ισει·οε,

ει ιιοσ ειιιετ. ιιεσι εοσεεεεει·σσι ει εοσσεσει·σσι σιειι δει·

ιεοσσε ει Μει·ισσε ρι·εσιειιε σεισισιε ροιεεισιι, εειριιιισειε,

εσεισσιε, ει εεσειιιει·ιιε ι·εειριεσιιιισε σεισισε σιειι εοσισσιε

ιεσσε , ει σοσιισε εισεσιει·ισιιι ρει·εσσετσισ εισιιειιε ιεσσε

ει σιειιιεισε ει οισσιιισε σσι στο ισσσεσειιισε ιιειιετεσιιιτ

εεσ ειιεισ ερρειιετεσισι·, ει οσισισσι ιιοσιισσισ, ει εισεσ

ιοι·σισ εοισσσιε ισσσε σσοσ σσισει·ει ει εισεσιι σιειι ιιο

σιισεε ροεεισι ισ οσισιιισε ιει·ισε ει ροτισιισε σι·εσιειοισσι

8οτιεοσι ει Μει·ισι, ει εσισειιιιει εει·σισ σσεε ιιειιει·εσι σει

ισ ι”σιστσπι ιισιιειισσι σε σει ιιει·εσεε εει·σισ σει ειιιεσισε

εοτσσι ισ Βετσισεε σιι ειρριιεειτε ει ισοτει·ι εσισ σσειιιιει

ιισσο σει εισε ιιεσο εσσι ει σεσιι·σει, σε, ειστε, ει τεσ

σιιε, ει σεσοεισι·ι ει ισετεετι ει σσοσιιιιει εοσιει·εισισ

εσετεειε εισε ειισσο σεσειο σει ισιρεσιισεσιο, ει εισε ειιισσε

σειειισ ισηιοειιιοσε σει ειισειιεσε, ιισ σσοσ ρι·εσιειι ισ

σσεσεεε ει σιειι·ιεισειεε ει ιιοσιιιιεε ει σσι στο ιεσσεσ

ειιισε ερρειιστεσισι·, ει τεε εοισσι εεσ σσεε εεεσσι ιιειιε

τεσι σει εεεσιτετεσι ειισσο πιεσε σε οισσι, ει σσειιιιει

σεειιε ισιροειιιοσε ει εισιειιοσε, ρεσεειο, ει ιοιοσεο, ει

ειιο σσοεσσισσε ει·εσεσιισε σσοεσισειιε σοσιισε εεσεεεισι·,

ιεισ ισ σιειιε ιετι·ιε, φωσ ροι·ισιισε, εσεε εεσ σσοε ιισ

ιιειεσι,. σει ισ ισιστσισ ιιειισειισι ριεσιειι $ει·ιεοσιιε, ει

ιιΙει·ισσε, σει ειισσιε εοι°σσι σει εσεεεεεετεε εει·σσι ει

εσισειιι1ει ιρεοτσισ ισ Βεισισεε. εισι ρεσιισε ιιιιει·ι ει ισι

ισσσεε, στοσιιιιεσιεε σιειι $οι·ιεοσσε ει ιιιιιι·ισσε σει· εε ει

ιιειεσεε ει εσεεεεεοι·εε ιρεοι·σισ ει εσισειιιιει εοισσι με

σιειιε ροιεειιιιι, εεριιεσειε, εσειιισιε, ει εοσειιιει·ιιε ι·εει

ριεσιιιισε σι εσρι·ε σσοσ σοσ ιισροσεσι σει ισιροιιι εειιιει

εεσ εισι;ι ρεειεσισι· ε ρτεσιειιε ιιισσεσειιισε, ει ιιοισιιιιιισε,

ει σσι στο Ιειισεσειιισε ιιιιιιετειιισι· εεσ εισσειισι·εσιιιτ, σει

εισμιο εοι·σσι ειιισσειισ σεειιεισ εκεειιοσεσι σει ισιρεειιιοσεισ

ιιεσσεισσι σει Βιεσσσιεσ ειισσεσ σσοεσισσσε σοσιισε εειι

εεειστ σι εσρισ ρι·εσιειοε σει ειισσεσι εεσ σιισσοε ιρεοι·σισ

σει εσρει· εοσιτειιεσιεισ σει εοιιιτειιεσιεε εσσι ειε σει ειισιιο

ιρεοι·σισ σει ευρω· τεε ειιεσισε εοιιιισ σει εσιιι ειε σει

σιισσο εοι·σισ εοιιιτειιεσιισισ στο ιρειε ι·ειισε σει οεεειειοσε

ιρειιι·σσι εσρει σσιιισε εοσιτειιειειστ, εεσ εοσιι·ειιιι ισιεσ

σετειιιι·. ιιεσι εε ρεειο σσιιιιιιιο ισ ρι·εσιειιε εοσεεεεει·σσι

ριεσιειιε σεσιιιιιε ροιεεισιι εεριισσειε, εσεισσιε, ει εοσει

ιισισιε τεειριεσιιιισε σεσιισε εεσισιιιε ει ιιοισισσισ ισσσεσ

εισισ σσοσ ισ οσιιιιιισε «Με, σσεε ριεσιειι ιισιιετειιι σει

ισ ιιιιιιι·ιισι ιισιιειισσι σε σει ειισσιε εοι·σισ ροεειι εο

σισσε ιεσσε ιισιιει·ε εεσεσιεισ σει εοσεσιεε εεσ ι·εειοι·εσι

εισε ρι·εεισεισ σει σιεισειισισσι σσσσι σει ριστεε, σσι σε

οσισιιισε ειισειε ισσι εισιιιιιιιε σσειισ ει·ιισιιιειιιιιιε εεεσο

, εεειιι, σειισισσι ει ειιεσσεσισι ιιιιει·ε ισιει ιρεοε Ισιισειιεεε

. εισε εε σσοσ ιρει σει ειισσιε εοι·σσι νει εσεεεεεοι·εε εε

ι
ι

τσιιι σει ειιεσισε εοτσσι σει ε.ιισσε σιιε ρει·εοιιε στο ειε,

σει ειισσο εοι·σσι ροεεισι εε ισιτοισιιιετε σε ιρειε ειισσο

πιεσε. δεσ ιρειε εσσεσιιιισε, ι·εειοι·ιιισε, εισε σι·εεισιιισε

σει σισειειτειιιισε σειισσι ορεισ ει εσειιισσι ισ ρι·εσιειιε.

σι ει ειισσιε Ισσσεσειε εοσσεσιειστ σε ειιισσο $σι·σο σει

ειιε ρει·εοσιι σε ιεττε ριεσιειοι·σισ σε Αστιε σει ειιεσισε

εοτσισ σει σιιε., ισσσεσεεε ιιοσ ιειιεσσιστ ι·εεροσσετε εσιι

εισιιιιισε ειιεσισε εκ εστιιε ιρεοισσι σει ειιεσισε εοι·σσι,

εεσ εσιι σιειιε εεσειιιιιιιιε, ι·εειοι·ιισσε, εισε ρι·εεισιιισε ιιι

ιισεσειιιιιε, σε σσοσ εειοι· εεσσεισι ιοτσισ τει, εεισο σε

ιιοσιιεισιιε, ει. εεεε.ειοσε ιιοσιιεισιοι·ιιισ σσε Με ι'σει·ιιιι

ισ ιει·τιε ιρεοισισ σεισιισισ σει· ειισσεισ ιεισσεσεεσι εεσ

Ισσσεσεεε ισ ειισσεσι ιιοισιιιεσι σιειοι·σισ σοιιιιισσι σσο

τσισ ιεσισσι εοεσιιιο ει σειισιιιο σει·ιισεσι ιισ σιειοε σο

ιιιιεε σε Αστιιι. @σι ειισσι εσσεσιεε εεσ τεειοι·εε ρι·εεισεε

εισε ισε8ιειισ.ισε Ιεσσειιεισσι ει εεσιισεει ειισσεισ σει ειισσεε

ισιισεσεεε, εεσ σσι στο ιεσσεσειιισε σιειισσεσσισι· σεεεσετε

ισ ιετι·ιε ιρεοι·σσι ιιοιιιιισσι σε Ασι·ιε, σει ειισσε ιρεοισσι,

σει ειιιεσισε εοτσισ ροεειιιι ιιιιει·ε ιιοσσ ισετεεε ει ι·εε ιρ

εει·σσι σεεεσειιιισισ σι εσρειισε σιεισσι εει εεειρει·ε ει σε

ιρειε ιεεει·ε εεεσσσσισ σσοσ ει: ιοι·ισει εεριισιοι·σσι Ιεσσε

σει εοσεσεσιι σε ι·ειισε ιειισεσεισσι σεεεσεσιισσι ειστε

ιειισεσι ισ σισει·ειε τσισισι ρειιιιισε ειιεσσε στεσσσιισε σει

ισιρεσισιεσιο ειιισσε ιρεστσσι σοιιιιισσι ει εσισειιιιει εοι·σισ

σει ειιει·ι στο ειε σει ειιισσο εοι·σσι. ισειιρετ ριεσιειι

$οι·ιεοσσε ει ιιιιιι·ισσε εκ ειισειε ρτεσιειΞε ειισι σε. εεισισ

ισει·ιι ισ ρτεσιειιε, ει σσιε εοσισσε ιιισσε ιιοσ ειπεν ευσ

σεεεειισιεεει ιισ εε σσε ιιετι ει οιιεει·σει·ι σειιειισσι ισ

εεισροειιιοσε ει εοσιιεσιιοσιιισε, σσε ιιετι σειιεσι εεσ ερε

τεσισι· ισιει· εοσισιιε ιεισσε ει εοσισσε Ριεει·σσι, ει στε

σιειοι·σσι σεισιισσι σε Αστισ ισσιισσι ισιει·εει, σσοσ στε

σιειε εοσιροειιιοσεε ει εοσσεσιιοσεε ιιετι σειιεεισι ρι·οριει

σισιιε εεισεσε ει εεεστιιειεε σσε ει σιισε ισσε εεσεεσσειιιστ

σε σειιιιεε σε Λυσε στο σι ιρει εοσιιιεσιισ· εεεεει·σσι ει

ισεσσσσειιισι ιισ ισειιοι·εσι σεσιειεισ εοσισσιε ιιισσε στε

σιειιε σεισισιε ροιεειειι, εεριιιισειε, εσεισσιε, ει εοσειιιιιι·ιιε

τεειριεσιιιιιιε σοισισε εεισσισε ιιισσε, οσισισ Με, ι·εειοσεε,

ει εειιοσεε σιιιεε ει σιι·εεισε τεειεε ει ρειεοσσιεε, ει ιιιισιεε,

σσε ει σσεε ιιιιιιεσι σε σει ειισσιε εοτσσι σει ειε εεσ

ειιεσι εοτσισ εεισρεισσι σει εοσιρειει·ε ροεεσσι, σει σιι

σσεισ εσισρειιεισσι εσεεσισσσε ισσσο σει ισι·ε ισ ιει·ιιε,

εεειιιε, εεσ σιιιιε, ισι·ιεσιειοσιιισε, ρεεεσιε, σεισοι·ιιισε, εοσ

ιιιιιιιιε, εεεσοι·ιιε, εει·σιε › ει εσειιιιε ροι·ισ ιστι·ἰιεσο, ει

εισε σειισιιιιε, ει σσιιισεεσισεσε ειιιε σσε ρει·σεσιι·ε σε

ιεεσι, εεσ ρεισεσιεσι ιισ εοισσσε Ιεσσε ισ ισσιεεισ ισι

ι·ιισσο εισε τεσσο Ι.οεοσοτιι, ει ιοτισσ ριιειε ει ρε.εισι·ιιισ

εεσ εοσσεσιιοσσιιι σσε Ιιεσι, εεσ σει-ι ερει·εσισι· ἱσιει·

εεισσσε ιειισε εε σσε ρει·ιε, ει εεσισσε Ριεετσισ εκ εισι,

εεισιε Με σε σιιιιισε εσρισσιεισιιι εει, ιρεοε σειιει·ε τε

ειιιιιι ισ ροεεεεειοσεσι; σε σι ιρειε ισι·ιιισε σιεισσι εοσισσε

ισσσε σιι ροεειι, σεει·ε, ειιρει·ιτι, ρειει·ε , σειεσσει·ε, ει

οισσιε σεισσσι ισεει·ε σσε σε ισεει·ε ροεεεσι σει σιισιιεισ

σιειισε σεισει·σιιι, εοσειιισεσιεε σιειοε σεισισεε ροιεειειεισ,

εειριιεσεοε, σιιεισσοε, ει εοσειισιτιοε ιιοσιισε σιειι εοισσσιε,

ει ρετ εεε σιεισιιι εεισιισε ιειισε ισ ρι·εσιειιε ρτοεσιιιιετεε

ει ρτοεσι·ειοτεσι, σι ισ ι·εσι σιειι εειιισσιε. Ει εισιισ τε

ισιεει·σσι ρι·εσιειιε ροιεεισιι, εεριισσειε, σσεισιιιε, ει ωσ



!ιθ8
!)!ΡΕΟΜ! Ε ΠΑΒΤΕ

ο!!!πι·!!ο ι·οο!π!οιι!!!ιπο ποπι!ιιο οοπιππ!ο !ειιιπο, οπο!!! ππο,

πιο!οποο, ο! !ιο!!οποο π!!!οο ο! π!τοο!!ιο τοο!οο ο! ποτοοιιο!οο

ο! ιιι!κ!ο.ο ππο ο! ππ!!ο !ι!ι!ιοπ! !πο! πο! ο!!πιι!ο οοτππι πο!

οπο, οοπ π!!οπ! οοτππι οοιππο!ππ! πο! οοπιπο!οι·ο ποοοππ!

πο! πποπεππ οοπιπο!!οτπιι! πποοπιιιοπο ιποπο πο! !πτο !!ι

πι·οπ!ο!!ο, πο! ει!!ππο πτοπ!ο!οι·ππι, !οο!οιι!οο πο πτοπ!ο!!ο

οπιπ!!ιπο ο!οποπι ποπι!π!ο πο!οο!ει!!, οοιπ!πιπο!ο , ππο!ειιι!ο,

ο! οοπο!!!ιιι·!!ο ι·οο!π!οπ!!!ιπο ποπι!πο π!ο!! οοπιππ!ο !!ποπι

ο! τοιιι!οο!οποπι οιιιπ!πιοπειπι, ο! ποιο!πιιι πο ποπ πο!οιιπο,

πτοπι!!!οπ!οο ο! ο!οποπι πο!οο!ο!!, οοπ!!οπο!ο, οιιο!οπ!ο, ο!

οοπο!!!ειτ!!ο τοο!π!οπ!!!ιπο ποιπ!ιιο πω!! οοπιππ!ο οποπ ιιπ!!ο

!οπιποτο !πο! πο! ει!!ππ!ο οοι·πιπ, πο! ει!!ππ!ο οποοπο οππ

οειιιι επι ο!ο πο! ει!!οπο οοτπιπ πιονο!ιππ! οοπ!τοποι·ο!ειπι πο!

ι·οοπ!ο!!!οποιιι !οο!οπ! πο! !ιπποπ!πιοπ!ππι πτοο!ει!ιπιι! οοπ!ι·οι

οοπιππο !ειππο , πο! !ιι πιο!ππ!ο!ππι π!ο!! οοπιππ!ο !!ι πιο

π!ο!!ο πο! π!!οπο πτοπ!ο!οι·ππι , οει!πο ο! οι!πι·οοο!ιιι π!ο!ο,

οπο!! ο! οοιπππο !ειππο ο.!!οππι·ο! πο! !τοποίοττο! πιοπο ει!!οπο

πτοπ!ο!ει πο! ει!!πποπ οι! πτοπ!ο!!ο !π ο!!οποπι ροι·οοποπι

πο! ππ!ποτο!!ει!οιπ πτο!οι· οποπι! !π ποτοοποπι, οπο οοοο!

ο!π!ο !ειππο οποοπο οι! ο!π!!οι!ο Ιοππο πο! π!ο!τ!ο!π !ποο

πο! ο!πο πο!οτ οποπ ποπ ο!ιο!ειπ!!!ιπο οππι·οπ!ο!!ο πο! ει!!

ππ!!ιπο οοτππι !π !ι!ο ππο π!!οιιοι·οπ!πι· πο! !ι·οποίοι·ι·οι·οπ!πι·

!!ι ο!!ππι οποπι ο!ποπι Ιειπποποοπι ο! οτ!πππππι !ποο πο!

ο!πο πο!οι· οι: Ιοππο πο! π!ο!ι·!ο!π οο!πο ο!ιι!, ο! οοοο !π

!ο!!!8οπ!πτ !π !ποππι οειοππι ο! οποπ!ππι, ο! οι: !πιιο οπιπ!ει

!πι·ο. πι·οπ!ο!!ο πο!ι!!!!ιπο πο !!π!!!! ο! οπ!!!!ιο! οοτππι ο!

ο!π! !π οο ο!ο!π ππο οπιπ! ππ!ο οοπίοο!!οιιοπι πτοοοπ!!ο

!πο!τππιοπ!!, ο! ω!! ποο!ο, ιποπο, ο! οοππ!ο!οπο πιο!!! !π

!ο!!!εππ!πι· πτοπ!ο!ο. πο πτοπ!ο!!ο οοοο!οπ!!ιπο !πι·!πιιι. Ε! οει!πο

ο!!ππι οπο!! π!ο!ο !πτ!πιιι οοοο!οποο !!ιο!ο πο! π!ο!οο πο!ι!!οο

π! οππτει !οοππι οποοπο! ο! ι“ειο!ο οοοο !π!ο!!!!πιπ!πτ ποο!

πποιιι οοπιππο Ιοιππο !ιο!ιοτο οοποτ!! π!!!οιπ πο Βοιοοοι·ο.

@πο οπιιι!π ο! ο!πππ!π οππι·ειπ!ο!ο. π!ο!ο ππτ!οο π!ο!!ο πο

πι!π!!ιπο πτοπι!οοι·ππι !ππ!οοπι :ι!!οπποι·ο, οοιιιπ!οτο, ο! ποοο!

ποτο , ο! !π ππ!!ο οοπ!ι·ο!οοοι·ο πο! ποπ!ι·ο. Α!!οπιι!ιι ποππ!ο

πππ!! πο οποιπ!ο ο! οποο!οπο οοπ!ι·π!!οι·ο! πο! ποπ ποοο!

ποτο!πι· π!ο!ο ποτ!οο !ιι!οι· οο !ππ!οοπι ο!!ππ!οπ!οο πτοπι!

οοτππ! !π!!ο οοπιποι· ιι!ο!ι!!οπι!ππο ιιιοιιοπ!!!ιπο οπιιι!!ιπο ο!

ο!π8π!!ο οππι·ειπ!ο!!ο. Ε! πτο!ππο ο! πτοπ!ο!!ο οιππ!!ιπο ο!

ο!πππ!!ο π!!οπποππ!ο ο! ο!ιοοι·ποππ!ο ο!ι!!πειποι·ππ! π!ο!ο ππτ!οο

!ιι!οι· οο !ππ!οοπι π!εὅποτ!, π!πο!!οο! π!ο!! ποιπ!π! πο!οο!πο,

οππ!!οπο! , ειπο!ειπ!, ο! οοιιο!!!πτ!! !ιοπο οπιπ!π π!ο!! οοιιιππ!ο

ππο πο! οοιπ!!π!ππι ο!ι!!Βοι·! ποπ πτο!ι!!ιοιι!ιιι·, ο! π!ο!! Βοτ

!οοππο ο! Μοτ!ππο !ιοιιπ οπο !ιει!ι!!ει, ο! !ιο!ιοιιππ. Ε! οοπ

!!!ο!πτ π!ο!πο !!!οι·!ππο οο ιιιο!οι·οιπ οοοο ειππ!ο ποοοπι ο!

οοπ!οπι , ο! !πι·οπ!!, !ειο!!ο οποτοοειπο!!ο οοτ!π!πτ!ο, πι·οπ!ο!ο

οιππ!ο ο! ποππ!ο ο!!οιιποτο, οοπιπ!οι·ο, ο! ο!ιοοτπ:ιτο, ο!

!π ππ!!ο οοπ!ι·οίοοοτο πο! ποππο. Ε! Μ!! πτοπ!ο!ει οοιιο!!!ο

ποιπ!ποτππι Ο!ιοτ!!, ο! Βο!ι!!ειιι! Απ!!ο οποε οποο ποππ!π

πποο, ο! οοπο!!!ει!οτοο ο!πο!! ο! οιππο!!ειιι!!. Ιποπποι· π!ο!πο

ποπι!ππο Επτ!οπο Βι·πικοιπππ!!οει ο!π!ο Ροπ!ο πο!οο!οο Ιοππο,

ο! ποπι!ππο (!ι·οο!πο ο! Ήιιο!ι!ο ο!π!ο Ροτοειτιιοπο!ο οοποπ!

!!ιππο πο !πο!!ο!ει ποποτοπο ο!π!!ει!οπι ο! ππ!!!!ιο! οοτπιπ !π

οιιιπ!!ιπο ο! ο!πππ!!ο οππτοπ!ο!!ο οοτοιιι !πο!ο !πο!ππο!!ο ο!

ππ!ι!!οει!!ο οποπι οπο!οι·!!ο!οπι ο! ποοι·ο!πιπ οοποπ. οοπιι!!ει

!π!οι·ποοιιοι·πιι!, !οπποπ!οο, ο!π!ποπ!οο, ο! ποοοι·ποιι!οο οπιπ!!!

ο! ο!ποπ!ει οππιππ!ο!π ο!ι!!ποτο πο!ιοτο ποτπο!ποπι !!ι·ιιι!!οι!οπι,

ο! ποπ ποοοο !π!ι·!ππ! πο! ποπππε!!! ει!!οποι τειο!οπο πο! !πτο.

Αο!ππι !ειιιπο !π οοο!οο!ο $ειπο!! !Λπι·οπ!!!, !οο!οο πτο

π!ο!! οοπο!!!!ι!οι·οο, ο! πι·οο!ππ!!ο πο Βπ!!!!ιοπο !πποιι πι!!

π!ο!ειπ!! π!ο!ππι !πο!τππιοιι!ππι, 8!ιιιοιι Ποπιο!οι·!πο ο! Μει

τ!πο!πο π! Μιιι·!πο !πτ!οποτ!!!, Βπτ!οπο Βοι·πο!!ει., ο! (!π!!

!ο!ιππο θειιιππ!!! πο!οι·!!, ειιιπο ποπι!π!οο πο!!π!!!ι!!ο ιιι!!

!οο!πιο πποοπ!οο!πιο, οο!ποποο!πιο οοπ!!πιο, π!ο π!8οο!!ιι!ι

!οτο!ο ποοοοι!ιτ!ο !π!οι· πτ!ιποπι ο! !οτο!οπι, !ππ!ο!οπο ππ!π!ει

‹!οο!πιο.

@ο Ιειοο!ιπο πο Βοιιποο!ο ιιο!πι·!πο οπο!! !ιιιποι·!! τοππ!πο

οοι!πο!.

ΟΧΧ!!!*.

(Ηουπιπιέπο π! Ρο!ιοπο Μι!!! πα απο ποππ!ο, ο ί! Ροποο!π

ο 6'οιπο!ιο α!! θοποπο πο!!”ο!!πι οοποοποοπο ποπ!! ο!οποί

πιο!!! οοι!!οπο!! πε!!ε ρι·οοοποπ!ἱ Μ: ππ!!ο (Ν.” 6'Ιλ”*.

ΟΧ.ΧΊ*. δ'Σ)(!!*.), τίπποι·πο α! ι·ί.οπο!!ίυί !ουο απο!!! ο

ροοοοοοίοιι! ιιο!!ο !!οτε πο! ποππο ?'οπί!οπο ο π! Ζορ

ποο·ο; ο π! οοοποίοιιο α!! !!ι!! οοιιοοποίοπί εοοο ποππ!ππι!!!

! !ποποί ο !ο !π!!ο, ο ροοεοι!!!!ο α! πτοοοι!!ο πι! πε!!ε:

θίουοιιο!ιιο Βο!!α , ο π!!! ρο.οεοπα!ο πι! πο, ο πο! π! !!!!

ποππο Ρέο!σ·ίσιο ποιοι!!! !!ο!!α !!·οπιια, ο α! !οπτρο πε!!ε!

!!οπππ Μ!!! α!!! Βοτἰοοπο Βυτία σο!! π!! ι!οιπ!ο! π! Μποστ!.

(!28'7, 23 π!οοπι!ιιο ).

Μ!! Βοε!! Ατο!ι!ν! π! (Μοτο π! Τοτ!πο, Ποπ. 8οτ!ο 4.°

Νο 91, πο. Απ. π. Ι'78. ν.

Ιπ ιιοιπ!πο Βοπι!π! οποπ. Βοιιι!π! Επτ!οπο Βτπιπιιιιοπ!!οο

ο!π!ο Ροπ!ο πο!οο!ειο !ειππο, Ο!ιοι·!πο $π!ππ!ει, ο! Ποπτειππο

Απτ!ο οππ!!οπο! οοπιππ!ο ο! ποππ!! Ιοπποπο!ο ποπι!πο ο!

ο!πο οοπιππ!ο ο! ποππ!! Ιοιιποπο!ο, π! πο!ππ!ο!ο, οοιιοοποπ,

ο! !ιοποπ!πο!!ο ππο!οιποιπιιι ο! οοπο!!!οι·!οι·πιπ ο!ποποπι οο

ιππιι!ο !οιππο, πποι·ππι ιιοπι!ιιο οοτ!π!ο οππ! ποι· οτπ!ποπι

!!ι οπτ!π!ει!!ο οοπο!!!!ιτ!οι·πιιι οπο! πτοοοπ!!ο οοπιππ!ο Ιειππο,

πιοι·ο οο!!!ο πο! οοιπιπ ο! οπιιιππποπι οοιιποοπ!οτπιπ ο!

οοποποοει!οτιιιιι !π οοο!οο!π Με!!! !.:ιπι·οπο!!, ποο ποπ ο!

!πο! πιιο!ππ! ο! οοπο!!!πι·!! !π πτοοοπ!!ει, οοποοιιοπ, ο! πο

ππ!ο, ο! οπο!οι·!!ο!ο π!ο!οι·ππι ποπι!ποι·ππι πο!οο!ει!!ο, ο!

οοπ!!ειιιοοι·ππι ποπι!πο ο! π!οο π!ο!! οοπιππ!ο ο! ποππ!! Ιειππο

οι! ππο. πειι·!ο, ο! ποππ!ο π!! !ο!ιειπ!ππο Απτ!ο οποπποπι

Ρο!!!π! έ!) ποπι!ιιο οπο πτοπτ!ο οι: οπο!!! οοιιποποτππ! ο!

ποπ!ποι·ιιπ! ο! ποο!ει ο! οοπποπ!!οποπι !π!οτ οο .οο π!ο!!ο

ποπι!π!!ιπο !'οοοι·ππ!, !π!οι·ποπ!οπ!!!ιπο ο!!οιιι οο!οπιπ!!ιπο ο!!

ππ!ο!!οπ!!ιπο, :ιο ο!!οπι ποππ!ο !πο!ο ο! οοπποιι!!οπ!!ιπο οο

!οιππ! ο!!ππ!ει!!οπο πο!!ει!!ο π! !π!!ο. !!ι πτ!!π!ο ποιποπο π!ο!!

πο!οο!οο, οοπ!!ππο!, οπο!οπ!, ο! οοπο!!!πι·!! οοπποποτιιπ! ο!

π!οπι!οοτππ! πτοπ!ο!ο !ο!ιοιιι!πο, οποπ π!ο!ππι οοπιππο !ειππο

πο! ει!!οπ!ο πιο !ποο οοιιιππ! Ιειππο ποπ ι·οο!π!ο! πο! οπ

πι!!!ο! (ο οο!οτο οοπ!ι·π πο!πιι!ο!οιιι π!ο!! ΙοΙιοπ!ιι! πο! !ιο

τοπππι οοο οποοοοοοτπιιι ο!πο ει!! !ιο!ι!!πιιππιιι ἱπ !οττ!ο

οοπιππ!ο !οππο, ππ!!ο οοπιππο Ιοππο !ιο!ιοτο!, πο! !π ίπ

!πι·ιιπι !ιπ!ιο!ι!! !π $!ιτπ!ποει, π!πο!!οο! !π !ο!ο !ππ!ο:ι!π

Τπττ!!οπο ο!πο Ι.οποποτ!ο, ο!!πποπι !ιοπι!ποπι !!!ιοτππι πο!

οοι·πππι οπ!ποοιιιιιππο οοππ!ο!οπ!ο, οοι!πο, πο! ο!ει!πο οποπι!

πο ππ!!ο ο! ποοοοοο!οπ!!ιπο !π!!ο οοτ!π!!ο !π ποοοοοο!οποπι

ποππ!ππι ι·οππο! ποοο! π!ο!πο !ο!ιοιπ!ππο πποππο οοπιππο

Ιοιππο ποοοοοο!οποπι !ποειι·πιιι τοοπποι·πποι·!! οο!! ποππο!!!

(1) Ρο!.τ!πο !!οπππ ποππο πο! 0!ον:ιππ!πο ιιιοπι!οπιι!ο !π οποο!'π!!ο,

οπο ππ!!ο π! Ποιπ!ο!ο (ο Μοππο!ο) !3οτ!ει, ο ποο!π! π! Αιιπι·οπ Βοτ!ο,

ποποι·ο π! Β:ιτ!οοπο !! το π! Τοι·ι·οο.
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υεΙ ευε ρει·εουιι ρτο ιρεο εουιυυι, ει ιρεε.ε ιει·ι·ειε ει

ροεεεεειουεε ευουεευι Ρειτυε ρειετ ειυε ειυε ιρεε Ιοιιιιυιυυε

ροεειεειιει ιιυιε ιετιιρυε ιτευρυε, ει ιευιροτε ιρειυε ιτευευε

ευε οΙιιιι Με ιυιι ἱυιετ ευουεειιι Βετιιτουυιιι Αυτἰε ει

ιιουιιτιεε $εεεετι, εε ευε ιτευευε εει ιυειτυυιευιυυι ιεειυιτι

υιιιιιυ Ρτεεετιει εε Ι.ιιυειε ιιοιετιι ευυο πιιι ιτιεετυειιουε

Βουιιιιι τυιΙΙεειιιιυ ευεετιιεεἰυιο εεριυε8εειιυο οειευο ιιι

ειειοιιε εειιιε., ειε ευιυιε εεεΞυιε εειειιεεε εεεειιιιιι·ιε. Ωυε

ιεττε ει ροεεεεειουεε ευυι ιειε; ρτἱυιο εειιιιι. ρεπε ευτειοτιε

εε Νυττε; ιιευι εειιιε ρετε ρτο ιυειυιεο υυιυε Ιπιτειιιι ιιι

υιΙιε εε εετιιι ιιι Βοιιιεευε; ιιευι εε ιυευιε Αειυετιιι ιτι

ιειυιυτυ ει εειευυε ευευιυπι εευιιυι;ετε εεΙιετε υιεειιιιυτ

ειειυυι Ιοιιιιυιυυυι, ειιιυο ιειιιευ ευεε ρετ ρτεειειε ρου

ιυιειιιρειυτ, υεε ροεεει ιυιειιιι;ι εεε εεΙιετει ευοε ιρεε

Ιοιιευιυυε ιυε ειιευοε ιιειιετει υεΙ ιιιιιιετε εειιετει, υεΙ ει

ευεειιυτιι εεεει ιιι εΙιευιιιιιε ροτιυιιυε Βιιτειιιεε, υεε ιιι

ροτιυ Αειυετιε. εεε εειιειιτιι ροτιυε ουιιιεε ει ιιιιοι·ει τιιιιτιε

εε εευιυιιε Ιευυε ρετιιτιετε, ει ρετιιυεευι πιοπι οιιειευιιιιυε

ευρτειειειιε, εεΙυο ειιιιιιι, ευεε ιιι ρτεειειιε ιετι·ιε, ει ρεε

εεεειουιιιυε, ιιι ευετυιιι ροεεεεειουειιι τεειιιυι εειιει εἰειυε

ΙοΙιευιυυε, ρου εει, εεε ιῖετι εειιεει ρετ ιρειιυι τεειιιυ

ιιοτιευι ρτειυειειυιιι εΙιευοε ειιευι εεεΙεειε υεΙ ειιιευι ειυ

ρυιε.τι ρετεουε ειυι υεΙ ειειτιειυειΙι Ιευυε, υεΙ εεε ω

ιιυευειε. Ιιειιι ει ειιευιε εκ ειειιε Ιιευιιυιιιυε ειειιυ·υιιι

ιεττετυυι, εευ ροεεεεειουυτυ ιιι ροεεεεειουευι ευιιτυυι τε

ειιιυι εειιει ειειυε Ιοιιευιιιυε ιιιυευιτειυτ ιιειιιιετε ιιι ειειιε

ιεττιε εουιυυἰε Ιευυε, υεΙ ιιΙιευιι εετυιιι, ιευειιιυτ εοτυυυε

Ιειυυε εε τεευιειιιουετιι ιρειυε Ιοιιετιιυι ιρευυι Πεευιιετε,

ει ειιρεΠετε εε ειειιε ιεττιε εουιυυἱε Ιευυε; ει Με Ευ

ιεΙΙιεειιυτ εε ευε ιιοτυιιιιιιυε ιευιυιυ ευι υευιεεευιεε υε

Μιευευτυ ιυ ειειιε ιεττιε εουιυυιε Ιευυε ε ιιιιΠεειυιο ευ

εευιεειιτιο οειιιεεεειιιιο εεευτιεο ειιτε υεΙ εε εειετο υε

υιτειιι. Υετειιυιεε ρτεειειυε Ιοιιειιιιιυε εουυευιι ει ρτοπιιιειι

ρτεειειιε εοτιιιιιιε ροιεειιιιι εεριιευειε, ευειευιε _ειεουειΙιετιιε

ι·εειριευιειυε υουιιυε ει υιεε εουιυυιε ει ρορυιι Ιειιυευειε,

ευεε ιρεε, ευι ιιετεεεε υεΙ ευεεεεεοτεε ειυε, υεΙ ειιιευιε

εκ ειε ρου τεειριει, υεΙ εεπιιιιει εε εειετο εε ιιειιιιευευυι

ιιι ιεττιε ει ροεεεεειετιιιιυε ρτεειειιε, ιιι ευετυπι ροεεεε

ειουειιι τεειιιυι εειιει ειειυε Ιοιιιιιιιυυε, εει ειιευε εετυιιι,

υεΙ ιιι εΙιευε :Με ιεττε, φαει ιιι ι`υιυτυυι Ιιειιει·ει ιρεε

υεΙ Ιιετεεεε ει ευεεεεεετεε ιρειυε ιυ ΒετεΙυεε, υιεεΠεει

ιιι Με ιυειεειυ Τυτι·ιιε.ιιο ειυε εε Ι.οεοεοι·ιο, ειιευευι Ιιο

υιιυευι ιιιιετυπι υεΙ εετυυυι ευιυεευιιιευε εειιυε ειιιιυε υεΙ

εευειει‹›υιε επιειει ειειι εοιυυυιε ιευυε υεΙ εε ιεττιε εει

ευιιιυε ιρειιιε εουιυυἰε Ιευυε ευειε ιιιιιιετει, υεΙ ιιι ιυιυτυυι

Ιιειιειιιι ιιι θετειυεε ειειυπι εουιυυε Ιευυε ειυε ειιυυε :Με

ρετευυε ρτο ιρεο εουιυιιι Ιειυυε, ειιεςυε υοιυυιειε ιρειυε

εειιιιπιἰε Ιειιυε. Ει ει ειιευιε ει: εἰειἰε ιιοιιιιυιιιυε ειωειειι

εειιιυυιε Ιευυε ιιιυευιι·ειυτ ιιεριιει·ε ιιι ειειιε ιεττιε ει

ριιεεεεειευιιιυε, ιιι υυιιτυυι ροεεεεειοιιευι τεειιιιιι εειιει εΞειυε

ιοιιευἰυυε, υεΙ ειιιιιυυ εετυυι ιευεειυτ ιρεε Ιοιιευιυυε, ει

ιιετεεεε ειυε εε ι·εευιειιιουευι ευυιυυιε Ιειιυε υεΙ ιΙΙιυε

ειυε ιιΙοτυιιι εει εεεει ειυε εεεευι ιυ $ετειυεε ιυ ρι·εειειιε

ιεττιε υεΙ ειιιιυιι ειιτυιιι ρτο ειειο εοιυυυί Ιευυε ιρειιτυ

ιιεετιιιετε, ει εκρεΠετε εε ειειιε ιεττιε ει ροεεεεειουιιιυε

ιιι ευετυπι ρεεεεεειουευι ι·εειιιιιἱ εειιει εἱειυε ΙοΙιειιἰυυε,

ει εε ευειιιιει εε.τυιιι. Ει Με ιιιιειιι€ειυτ εε Με ιιουιι

υιιιυε ιιιιιιυιιι ευἰ υευιεεειιι εε ιιειιιιιιιιιιυπι ιιι ιρειε ιεττιε

ρτεειειιε ει ιιιιιιεειιιιο ευεευιεειυιο οειυυε;ε.ειυιο εεευτιεο

ειιι·ε υεΙ εε εειετε υειιιτειιι. Ιιειιι ρτουιιειι ει εοιιυειιιι

ειειυε Ιειιειιιυυε ρτεειειιε εουιιυιε ρυιεειιιιι, εεριιευειε,

ευειευιε, ει εοιιειιιιιι·ιιε τεειριευιιιιυε ιιουιιυε ει υιεε ειειι

εουιιιιιιε Ιετιυε, ευοε ιρεε _Ιοιιειιιιυυε υεΙ ιιετεεεε ευι ευε

εεεευτεε ειυε ρετ εε υεΙ ρετ ειιυυι ρου ευιευι υεΙ ιιιυΙο

υεΙ ιιιοεο ειιυυο εεευιτευι ειιευευι εευ εΙιευειε ιεττεε,

υιιιιιε, υεΙ εεειτε. εευ ιυτιεειειουευι ειιυυετιι ιιοιιιιυυυι ιιι

Βιιτειυεε εε ιεττιε ρτεειειιε, υιΙΙιε, ευι εεειι·ιε, ευε, ει

ευεε εουιυυε Ιευυε ιιιιιιετει, υεΙ ιιι ιυιυτυιιι ιιειιειιιι ιυ

Βετειυεει ειιιε υοιυυιειε ει εουεευευ ευιιιυυιε Ιευυε ειειι,

ευε υοιυυιεε εουιυυιε Ιειιυε ιιιιεΙΙιρειυτ ιυυε εευιυυι ει

ευε ρετιεε εουεΗιετιοτυιιι εουεἰιιι υιειετιε Ιιιυυε Με εου

εευεετιυι εεειετιιυεο υοιυτιιυιεε εοι·υυι εε ΙεριιΙοε ειιιοε

ει υιετοε, ει εστι ειἱιετ. Ιιευι εουεεεεἰι ει εουυευἰι-εἱειυε

Ιοιιευιυυε ρτεειειιε εειιιιυιε ροιεειειιι, εεριιευειε, ευειευιε,

ει εουειΙιετιιε τεειριευιιιιυε ιιοτιιιυε Με εουιυυιε Ιειιυε,

ει υουιιιιε ειιιευιετιυυι ρετεουιιτιιυι ειυιιειιε Ιευυε, ει ει·

ειτιειυε, ει ουιτιιυιιι εει ρτο Ιευυευειιιυε ιιιιιιετευιυτ, εεε

εειιιιιι ερρειιιιτειιιυτ, ει οιιιιιιυτυ ιιουιιυυυι ει ειυρυιοτυιτι

εουιυυιε Ιευυε, ευοε υυιυετει ει ειυρυΙι ειειι ιιοιιιιιιεε

ροεειιιι ιιι ουιυἱιιυε ιεττιε ει ροτιυιιυε ειειι Ιοιιευιυι, ευοε

ΙιεΙιετει υεΙ Ευ ιυιυτυυι ιιειιειιιι ιρεε υεΙ ιιετεεεε ειυε ιιι

δετεΙυεε, υιι ερρΙιεετε ει υιοτετι ευυι ευεΙΠιει @πιο υεΙ

ειυε @πιο Με ει ιιευιτεευι, ιτε, ειιιτε, ει τεειτε, ει

τιεροειετι, ει υιετεετι, ει ευοειιιιει εουιετειυπι εκετεετε

ειιιε ειιυυο εευειο υεΙ ιυιρεειιιιευιο, ει ειυε ειιιυυε εεειιε

ιτυροειιιουε υεΙ ειιεειἱουε, Πε ευυε ρτεειειι Ιευυευεεε ει

ειειτιειυεΙεε, ει Ιιουιιυεε, ει ευι ρτο Ιειιυευεειυε ερρει

Ιετετιιυτ, ει τεε εοτυυι εευ ευεε εεευυι ιιεΙιετευι υεΙ

εεευιτετευι ε.ιιευε υιοεο εει επιπιι ει ευειιιιει εεειιε Επι

ροειιιουε, ει ειιυειιουε, ρεεεειο, ει ιοΙουεο, ει ευε ευε

ευιιιυυε ετευειιιιυε υυοευιιιευε υοιυἰυε εευεεειυτ πιπι ιιι

ειειιε ιεττιε ευεπι ροτιιιιιυε, ευεε εευ ευοε ιιιιι1ετει υεΙ

ιιι ιυιυτυιιι ιιιιιιυετιι ρτεειειυε Ιοιιευιιιυε υεΙ ευεεεεεοτεε

ειυε ιιι θετειιιεε, ειυι ρετιιιυε ΗΙιετε ει ιτυπιυυεε, ρτο

τιιιιιευε ειειυε Ιοιιευἱυυε ρετ εε ει ιιετεεεε , ει ευεεεεεοτεε

ειυε, ρτεειειΞε ροιεειιιιι, εεριιιιιιειε, ευειειιιε, ει ευυει

Πετιιε τεειριευιιιιυε υι ευρτε, ευυε πιοπι ιυιρουει υεΙ ιτε

ρουετιι, υεΙ ἱιιιρουι εοΙΙιει εευ ειιιρι ρειἰειυτ υεΙ ρυιιευιυτ

ε. ρτεείειΞε Ιευυευειιιυε ει ιιουιιυιιιιιε, ει ευι ρτο Ιιιτιυετι

ειιιυε ιιειιετειιιυτ εευ ερρεΠιιτευιυτ υεΙ ιιΙιευο εοτυυι ευ

ευετιι εεεἰιεττι, επεειιουευι, υεΙ ιυιροειιιουετιι, ρεεεριυπι

υεΙ ετιιυειιιιευ εΙιευοε ευοευτυυυε υουιἱτιε εετιεεειυτ, υεΙ

ευρετ ρτεεἰειοε υεΙ ειιευευι εευ ειἱευοε ιρεοτυιιι υεΙ ευρετ

εουιτειιευιευι εευ εουιτειιευιεε ευυι ειε, υεΙ ιιιιευο Ερευτυιιι,

υεΙ ευρετ τεε εΠευιυε εοτυτιι, υεΙ ευιτι ειε υεΙ ειἱευο

εοτυυι εουιτειιευιιυυι, ρτο ιρειε τειιυε υεΙ οεεεειουε ιρειιτυιιι

ευρετ υυειυε εευιτευετειυτ, εευ εουιτειιἱ ιυιευεετειυτ. Ιιευι

ει ρειειο εειιιιιἱιο ιυ ρι·εειειιε εοτιεεεειι εὶειυε ιοιιειιιτιυε

εἱειἰε εοιιιιυιε ροιεειιιιι, εερἱιευεἱε, ευειιιυιε, ει εουειΙιετιιε

τεειριευιιιιυε υουιιιιε εευιυυιε ει ιιουιιιιυπι Ιευυε ευεε

ιιι οιιιυιιιιιε ιεττιε, ευειε ρτεειειυε Ιοιιευιιιυε ιιειιετει, υεΙ

ιιι ιυιυτιιυι ΜΜΜ, ροεειι εοιιιυυε Ιειιιυε ιιιιιιετε εστι

ευ!ευι υεΙ -εουευιεε, εευ τεειετευι ειυε ρτεειεειιι, υεΙ πιει

Βιειτειιυτιι υιιιιυι υεΙ ριυτεε, ευι εε ουιυιιιυε εευειε ιευι

ειυιιιιιυε ευευι ετιιιιιυειιιιυε εοευοεειιιιι, εεευιιιυι, ει εκε

ευετιιυτ Ιιιιετε ιυιετ ιρεοε Ιειυυευεεε, ειυε εε ευοε ιρεε

υεΙ ειυε ευεεεεευτεε, υεΙ εΙιευε Με. ρετεοικι ρτο εε ροεειτιι

εε ιυιτοιιιιιιετε εε ιρειε εΠευο ιυοεο. Βεε ιρειε εουευιιιιιιε

ι·εειει·ιιιιιε, Με ρι·εειειιιυε υεΙ ιυε,ειειι·ειιιιυε εε.ιιυιιι ερειιι

οι ειιιειιιυιυ ιιι ρι·εειειἰε. Ει ει ιιιιιιυιε Ιευυευειε εοιιυε

ΠΠ



Μο ΠΙΡΕΟΜΙ Ε ΟΔΕΤΕ

ιιττιτσι οτι οΙιφο 8οι·οο σο! οτἱο. ροι·οοσο ττο τοι·ι·ο «ιιοιι

τοτιτιιιιιιτ οοτ οτιο, Ιοιισοσοοο ιιοιι τοσοοστσι· τοοροιιοοιο οσο

οκοιιιιιιιο οτιοιιτσο οκ οσι·ιιο τροισο, οοο οσο οιοττοοοσοτι

Ποσο, ι·οοτοι·ττισο, οισο οι·οοιτΙιτισο τοιισοιιοισιιι, ιτο φοιτ

ιιοτοι· οοφειτσι· τοι·σισ οοτ, οτιτσο οο τιοιιιιοιοιτο οτ οοοειοιοσο

τιοιιιιοΜιοι·σιιι, φο Μοτο ίσοιιΜ το τοι·ιτο ιιιοισο Ιοτιοιιιστ

ροι ειΠφοιιι τοιισοιιοοιιι το οττφοιιι τιοσιισοσι ιιιοισο, φοισιιι

τοιιτσιιι οοοιιιτιο, οτ οοίτιιιτιο ροι·τιιιοοτ οὐ τροσιιι Ιοτιοιιισσιιι.

@σι οοἰοιιι οοιιοσΙοο οτσο τοοτοιοο, ρι·οοιοοο, οισο σποτ

οτι·οτσο Ιοσσοιιοισιιι, οι οοιιτιιιοοτ οτἱφοιιι σο! οτἱφοο Ιο

ιισοιιοοο, οοο οιιἱ ρτο Ιοιισοιιοττισο τΙἱοτι·ιιιοοιιτσι· οοοοοοιο

ιιι τοπιο ιροισο Ιοτιοσιιιι σοὶ οτιφο οοισιιι, ροοοιιιτ Ητιοτο

τιοσει, ιιιοιοοο, οτ·ιοο ιροοισιιι ττοοοοοιιτισιιι, στ οσιιοτισο

τΠοτσιιι οοτ, οοοτροι·ο, οτ 6ο τροιο τοοοι·ο οοοσιιοσιιι φοο

οκ Γοι·ιιιει οοριτστοισιιι το.ιιιιο Εοι·ι οοιιοσοσιτ τΙο ιοτισο Ιο

ιιιιοιιοτσιιι οοοοοοιιτισιιι οκττο Ιοτιστιιιι το οισοτοιο σισιιοτ

ροιτττισο ιιτιοφο οι·οσοιιιιτιο σο! ιιιιροοιιιιοιιτο οιΙιφο ιροισο

τοτιοσἱσἱ σοτ οττοισσο ρτο οο. Ισοσροτ ριοοιοτσο Ιοτιοιιισσο

οκ οοσοιο ρι·οοιοτιο, οσοι τοι οοτσιιι τιιοιιτ ιιι ρι·οο1οτιο, οτ

φτει οοσισιιο Ιοιιιιο ιιοιι οΙιτοι· οοιιττοοοοιιοἱοοοτ οιιἱ οο. φο

ττοτι οτ οτιοοι·σοτι οοτιοτισιιτ το οοιιιροοιττοιιο, οτ οοιισοσ

ττοιιττισο φο Βοτι οοτιοιιτ οοο οροιοοστσι· τοτοτ οοιιισιιο Ιειιισο

.οτ οοιιισιιο Ρτοοισιιι, οτ ιροισο Ιοτιοιιἱιιἱ ιιισττσιιι ιιιτοι·οοτ,

φοο ρι·οοιοτο οοιιιροοιτιοσοο οτ οοιισοσττοιιοο Ποτι οοΒοοιιτ

ρτορτοτ ιτισττο οοιιιοττο οτ οοοστιτοτοο φο οτ φοο τοττο

οοσοοφοτσι· ιροο Ιοτιειιιιιισο ρτο στ οοιιΠτοτσι οοοοιτ οτ

ιιιοσοοσιτ πιο ιιιο]οιοιιι οειστοΙοιιι οοιιισιιιο Ιοσσο ρι·οοιοτιο

οοιιιιιιτο ροτοοτοττ, οοριτοιιοτο, οσοιειστο, οτ οοιιοιττοιτιο το

οιιιιοιιτιοσο ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιο Ιοιιιιο οιιιιιιο τσιπ, τοοιοιιοο,

οτ οοτιοσοο ιιτττοο, οτ ττιι·οοτειο, ι·οοΙοο οτ ροτοοιιοτοο, οτ

ιιιικτοο, φο οτ φοο τιοτιοτ οοσ οι οοιιιροτστιτ, σο! οοιιιροτοιο

ροοοσιιτ σο! σιιφοιιι οοιιιροτιοι·σιιτ φοοσιιιφο ιιιοττο σοΙ

τσιο ιιι τοπιο, οοοτιτο, οοο σιττιο τσι·τοοιοτοσιτισο ροιοοσιο,

ιιοιιιοι·ιτισο, οοιιτιτιοσο, οοοιιοι·τιο, οοι·σιο, οτ οιιοτττιο, ροιτσ

Τσιι·ιτοιιο, οτ οΠιο ροι·τστισο, οτ φτΙσιιοοσιιιφο οτιτο, οσο

ροι·σοιιιι·ο ττοΙιοιιτ, οοο ροι·σοιιτοιιτ τα! οοιιιστιο Ιοιισο οι

ισοιοοτσ Τιιιιιτοιιο οισο ι·οοιιο Ι.οοοοοι·ιι, οκ Γοι·ιιιο ροοιο,

οτ ροοτοισιιι οοσ οοιισοτιτιοιισιιι, φο Ποστ, οοο Ποτ! ορο

τοιιτσι· τοτοτ οοιιισιιο Μισο οκ οσοι ροι·το, οτ οοιιισιιο Ρι

οοισιιι οκ οττοιο, οο.Ιστο Με ‹Ιο φιτισο οσρτοοἱοτιιιιι οοτ

ιροσιιι τΙοοοκο τοοτιτσι ισ ροοοοοοιοιιοιιι, ττο στ ιροιο ιιιι·ιτισο

οιοτσιιι οοιιισσο Ιοιισο στι ροοοιτ, οοοτο,οκροτιι·τ, ροτοιο,

οοτοιιοοιο, οτ οιιιιιτο οοιιισσι τοιοοιο, φο τροο τοοοι·ο ροοοοτ,

ιιοΙ σιιφοιιι ιιιοτισο ροτσιτ οοιιοτιτσοιιο ‹τἱοτοο οοιιιιιιοο ιιο

τοοτοτοιιι, οορττοιιοοο, οιιοΙοιιοο, οτ οοιιοτττοι·ιοο ιιοιιιιιιο οιοτι

οοιιισιιτο Ιοιισο, οτ ροι· οοο οιοτσπι οοιιισιιο Ιοιιιιο το ρτο

ττιοττο ρι·οοσι·οτοιοο, οτ ρτοοσιοτοιοιιι, στ ισ τοιιι ιΠοτιοο

ιιισιιιο. Ετ οτιειιιι τοιιιιοιτ ρι·οοιοτιο ροτοοτοτι οορττοσοιο, οιι

οιτισιο, οτ οοιιοτττοι·τιο ι·οοιιιτοιιτττισο σοι1ιἰιιο οιοτι οοιιισιιτο

Ιοιισο οιιιιιτο τσιπ ι·οοἱοιιοο, οτ οοττοσοο στἱτοο οτ οιι·οοτειο,

τοοτοο οτ ροι·οοιιοτοο, οτ ιιιικτοο, φο οτ φοο ιιιοο τιοτιοτ

οοσ οι οοιιιροτιιιιτ οοτ οοιιιροτοιο ροοοσιιτ οοτ σιιοιιο.ισ

οοιιιιιοττοιιιστ φοοσιιιφο ιιιοοο σο! τσι·ο το ριοτιτοτιο οοΙ

οττφο ρτοοιοτοι·σσι, τοοιοιιο 6ο ρι·οοτοτιο οιιιιιιτισο οιοοοιιι

ιτοιιιιιιτο ροτοοτοττ, οοριτοιιοιο, οιιοιοιιτο, οτ οοιιοιτιοτιιο το

οτριοιιτττιιιο ιιοιιιισο ττἰοτἱ οοιιιιιιιἱο Πιιοιιι οτ τοιιιιοοιοιιοοι

οιιιιιιιιιοοοιιι οτ ροοτσσι (το ιιοιι ροτοιιοο, ρτοιιιιττοιιο οτιοιιι

οἱοοοιιι Ιιοτοοτειττ οορττοιιοιο, οιιοιοιιιο, οτ οοσοιτιοιτιο το

οιριοιιτιτισο ιιοιιιτιιο οιοτι οοιιισσιο, φοο τισττο τοιιηιοι·ο ιροο

σο! οτιφιο τιοττοιιο οοσοοσι οτι οο ιιιονοτιιτ οοιιτιοσοτοἰοιιι,

σο! ιοφἰοἰτἰοσοιιι τ'οοιοτ, σο! ισηιοοιιιιοστσισ ρι·οοτοΙιττ οοιιτι·ο

οοιιισσο Ιοιισο, οοτ ιιι ιιι·οισοιοισπι οιοτι οοιιιιιστο ιιι ρτο

οιοττο οοτ οττφο ρι·οοιοτοι·σσι, οιιτσο οτ οκρι·οοοιιιι Μοτο,

φοο οι οοιιισσο Ιοιισο οτιοσειτοτ ιιοΙ τιοσοτ'οιι·οτ Μαιο

οΙιφο ριοοιοτο σοτ οττφοιτ οκ ρι·οοτοττο ιιι ειττφοσι ιιοι·

οοιιοιιι οοτ σιιισοι·οττοτοιιι, ρι·οτοι·φοιιι το ροι·οοτιοιιιι, φο

οοοοτ οὶσἰο Μισο οιτσιιττο οκ οτσιτοτο Ιεισσο οοτ οιοτιτοτσ,

φοο, σο! οισο μποτ, φοιτ ιιοιι οτιοτειιιτττισο οσρτοοιοττο,

οοΙ οΙιφττισο οοισσι το Μο φο οτιοσοι·οστσι·, οοΙ ποσο

ίοι·ι·οτοιιτσι ιιι οΠσιιι φοτο οισοιιι Μισο, οτ οτιστιοσιιι Προο

ιιοΙ οισο ροτοι· οκ Ιοιισο. ιιοΙ οτοτττοτσ οοτσο οἱΜ οτ οοοο

ιστοτττοοιιτσι· το ιροσιιι οο.οσιιι οτ οσοιιτσιιι, οτ οκ τοπιο

οιιιιιτο @το ιιτοτΙτοτο Ιοτιοσιιιο, οτ οιιιτ ιιι οο οτοιτσ, φο

οι·οιιτ οΜο οοιιτοοτιοιιοιιι ρι·οοοιιτιο ιιιοττσιιιοιιττ, οτ τοΙτ ροοτο,

σιοοο, οτ οοσοτοτοιιο Μοτο ιστοΙΙιοοιιτστ ριοτττοτο, 0ο Ριο

ττιοτιο οοοοιοιιιτισο φτάσω. Ετ οιιΙσο οτιο.ιιι , φοο Μοτο @Ποιο

οοοοιοιιοο Μοτο ροκ οιοτσιιι Ιοτιοσιιισσι στ ευρω. Ιοοιιιιι

τιιιτιοοστ οτ τοοτο οοοο ἰιιτοττιοοστστ ροοτφοιιι οοιιισιιο Ιοιισο

τιοτιοτο οοροιιτ σιΠοιιι (το Βιιοοοιο. Οσο σωστο οτ οιιιοστο

οσρι·οοιοτει Μοτο ροι·τοο οἱοτἱο ιιοιιιιιιιτισο Ρτοιιιτοοισοτ ιιι

στοοιιι οττοιιοοιο, οοισρτοι·ο, οτ οτιοοι·σοτο, οτ ιιι πισττο οοο

τι·οτοοοιο ιιοΙ σοιιιι·ο. Δτιοφιιι ιιοιιοιιι ιτσρΠ ιτο φοιιτο οτ

φοοιοιιο οοιιττοττοι·οτ, σο! ιιοιι οτιοοιιστιτοτσι· Μοτο ροι·τοο

ιιιτοι· οο ιιισιοοιιι οτιρστοιιτοο ριοιιιιοοι·σιιτ τοττο οοισροτ

ιιττιιτοιιιισσο ιιιοσοστττισο οσιιιιοσο οτ οτιιοσττο οσριοοιοτιο.

Ετ ρι·οισοο οτ ρτοοιοτιο οιιιιιιΙισο οτ οιιι€σΠο οττοιιττοιιιτιο

οτ οοοοισεισοιο οτιτιοοσοι·σιιτ Μοτο ροι·τοο τοτοτ οο τιισιοοιιι

ρι·,οιιοι·ι; οοιττοοτ οιοιι οοιιιισι ροτοοτειο, οτ οοριτοιιοι, οιι

οιοιιι, οτ οοιιοιΙιοι·ιι τιοιιο σωστο οιοτι οοιιισιιιο φο ροι·

οοριτιιτσιιι οτιτιοοι·ι ιιοιι ρι·οτιιτιοιιτσι·, οτ οιοτσο Ιοτιοσιιισο

τιοσει οσο τιοτιιτο οτ τιοτιοιιττο. Ετ οοιιτὶτοτσι οιοτοο Ιστιο

ιιισσο οο ιιιο.ιοι·οσι οοοο οποιο σἱοἰιιτἰ, οτ ιστοσιτ τοοτιο

οοοι·οοοιιοτιο οοιιρτσι·ιο ιιι·οοιοτο οιιιιιιο οτ οιιιτιστο ο.ττοιιοοιιο,

σοιιιι·ο, οτ οτιοοι·ιιοι·ο , οτ το ιισττο οοιιττοτειοοι·ο σο!

ιιοιιιι·ο; οτ τ'οοιτ ρι·οοιοτο οοιιοιτιο οοιιιισοι·σσι φωτ οτ

Βοτιιτοιιι Αυτοι, φοο οσοο ριοριιιφοο, οτ οοιιοιττοτοι·οο

οΙοοιτ οτ ορροττοσιτ. Ιιιοσροκ οιοτσο ττοιιιτσσο Ειιι·1οιιοΒι·σ

κοιιιοιιτιοο οτιιτο Ρειριο, ροτοοτειο Μισο, οτ οοιιιιιισο θι·οοισο

πιο Εσοτιἱο οιιιιο Ροι·οοιιιοιιοιο, οοιιοστ Μισο 0ο ισοτιοιο

ττοσοτοσο οιιιιτοτοιιι οτ φιτιτιοτ οοι·σπι το οιιιιιιτισο οτ οισ

εστιο οσρι·οοιοτιο οοι·οιιι Μοτο ιιιοιιισιιτιο οτ ρσΙιΙΕοοτιο οσοιιι

οσοτοιιτο.τοιιι οτ οοοι·οτσιιι οοιιοο οοοιιττο ιστοι·ροοσοτσιιτ,

Ιοσττοιιτοο, οτοτσοστοο, οτ οοοοι·ιιοιιτοο σωστο οτ οιιιτιστο

οσρτοοιοτο οΙιτισοιο οοτιοι·ο ροτροτιιοιιιι Πι·ιιιιτοτοσι οτ ιιοιι

ροοοο ιιιτι·τιιοτ σο! τοιιοοοι·ι οτιφο ι·οοιοσο ιιοΙ τσι·ο. Αοτσιιι

Μισο ιιι οοοτοοιο οοιιοτι Εοστοιιοιι, τοοτοο ρτοοὶοτἱ οοιιοἱ

Ιιοτοι·οο, οτ Ρι·οοισοτιο ατο Βειτοιοοιιο ισττοκ φἱ οιοτοσιτ

οτοτσσι τσοτισιιιοστσιιι, $γιιιοιι Ποσιοτοι·ιιιο, οτ Μοι·τιιοτσο

6ο Μοι·ιιιο _ιστιοροτιτι, Ειιτιοσο ΒειτοοΙτει, οτ Ειστττοτιιισο Ποσ

‹ΙσΙΠ σοτειι·ιι. Αιιιιο Βοιιιισιοο ιιοττσιττιτιο ισιΠοοιιιιο φωτι

τοοιιιιο οοτσειοοοισιο οορτισιο οιο στοοοτιιιο τοπιο οοοοιιιτιι·ιο

τοτοτ ρι·τιιιοιιι οτ τοι·ττοιιι, ισοιοτιοιιο φιιιτο οοοιιιιο.

@το Ιτιοοτισο ττο Βοιιιιοοιο ιιοτοιι·ισο Βοοι·ι τσιροτιι ι·οδοτσο

οοιτροι.

(ΕΟΠΕ

ΡΜοίοοΙΙο, Αιιτοιιίο, ΜοοιιοΙο, οι! ΑιιεΙΝοιιο το θιιυόπο Βοι·ίο

οί οοι·οι·άοπο οο! ΡοιΙοοτο ο @σκοπο το θοποοο ι·ίοιτοκάο

οι τοττο ι·ίοροτιτίοι κι'ι·ίττί ο ροοοοο.οίοιιέ πο! οίιτιτίοοτο το
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ΐοττοτ, ο τοοιιο στό βοοοιἰοτο :τα Ραττί ο οοποοπαίοΜ

υποάοείοιο οίιΕ τωτιτο τοπ οτττό όσω!ίοίάοδ ιἰο!!ο Ιοτο [ο

σιιτο!ιο πεί οιτοτττο από ρτοοοάοοτί ΠΕΚ" ΟΧΧ*. ΟΧΧΙ*.

!)!!!Ιτ. 6'τ!)!ΤΙΙ) ·

ο

(ΠΕΠ, 28 οΕοοιιι!ιτο).

Μ! Με! Ατο!ιΕνΕ τ!Ε Ωοι·το τΙΕ ΤοτΕΜ, 8οτ. 4.3 Ν.° 99.

Μ. ΜΜΜ ροές. 180.

!ιι ΜιιιΕτιο ΒοιιιΕιιΕ οιοοιι. ΒοιιιΕιιΕ ΒιιτΕοιιο ΒτιιιτοτΜιι

τΕοο οΕιιΕο ΡορΕο ροτοοττιο Ιοππο, ΟΙιοττοε $ρΕιιιι1ο, οτ Βοο

ι·οοιιο ΑιιτΕο οορΕτοιιοΕ οοιιιιιιιΕο οτ ροριι!Ε Ιο.ιιιιοιιοΕο τ!ο

ιιο!οιιτειτο, οοιιοοιιοιι, οτ οοιιορ!οοΕτο οιιοΕοιιοτιιιιι οτ οοτι

οΕ!Εο.τΕοτιιιιι οΕιιει!οιιι οοιιιοιιΕο Ιοππο, οοοτιιιτι ιιοιιιΕιιει οοτΕρτο

οιιιιτ ροτ οτοΕιιοιιι Ειι οοττο!οτΕο οοιιεΕ!ΕοτΕοι·ιιιιι ειιιιιΕ ρι·ο

εοτιτΕε οοιιιιιιιΕο Ιοιιιιο ιΜτο εο!Ετο μοι· οοτιιο οτ οο.ι1ιροιιοιιι

οοιιιιοοοτοτιιτιι οτ οοιιοτοΒοτοτιιιιι Ειι οοο!οοΕο !ιοοτΕ Ι.οιιτοιιοΕΕ,

ιιοο ιιοιι οτ Ερετ οιιοΕοιιΕ οτ οοιιοΕ!Εοι·ΕΕ, Ειι ρτοοοιιτΕο, οοιι

εοτιειι, οτ τ!οοτοτο οτ οιιοτοτΕτοτο τ!Εοτοτιιτιπ τ!οιιιΕΜτιιιιι ρο

τοοτοτΕο οτ οορΕτοτιοοτιιιιι ΜιτιΕιιο οτ ιιΕοο τ!ΕοτΕ οοιιιοιιΕο οτ

Ρομπ!! Ιοιιιιο οι; οιιο ροττο, οτ ιιο!)Ε!Εο ιιΕτ Ρι·οοΕιιο!Εο ΑιιτΕο

τΕ!Ειιο οιιοιιι!οιτι θειιιΕιιΕ Αιιι·Εο (τ) ρι·ο οο οτ ΜπιΕιιο οιιο

ρι·ορτΕο, το.: ιιοτιιΕιιο οτ ιιΕοο ΑιιτοιιΕΕ, Μοιιοο!Εο, οτ Ατι

τ!ι·ΕοιιΕ Ει·ειττιιιιι οιιοτιιιιι τΕ!Εοτιιιιι οΕοτΕ οιιοιιοοιιι θοιιΕιιΕ, ρι·ο

οιιΕ!1ιιο ρτοιιιΕοΕτ ι!ο τοτο οτ ο!τοτο οοιιοοιιοτιιιιτ, οτ ΜμΕ

οοτιιτιτ, οτ Μοτο, οτ οοτιοοιιτΕοιιοιτι Ειιτοι· εο εο τ!ΕοτΕο Μ

τιιΕιιΕ!ιιιο τοοοτιιιιτ, ΕιιτοτιιοιιΕοιιτΕ!τοο οτΕοιο εο!οιτιιιΕΙιιιο ετΕ

ρο!οτΕοιιΕΒιιο, οτ: οοΕοιιι ροοτΕο ΕροΕο, οτ οοιιοοιιτΕοιιΕ!τιιο

εο!οιιιιιΕ οτΕριι!οτΕοιιο ιιο!ΙοτΕο ιιτ Ειττι·ο. !ιι ρτΕτιιΕε ιιοτιιοιιο

τ!ΕοτΕ ροτοετοε, οορΕτοιιοΕ, οιιοΕο.ιιΕ, οτ οοιιοΕ!ΕοτΕΕ οοιιιιοιιοτιιιιτ

οτ ρτοιοΕοοι·ιιιιτ ρτοοΕοτο ΡτοοΕοο!Ε τοοΕρΕοιιτΕ οΕοτΕε ΜιτιΕ

Μουτ, οιιοτ! οΕοτιιιιι οοιιιιιιιο Ιοιιιιο οο! ο!ΕοιιΕο ρτο Εροο

οοιιιιιιιΕ ΙοΜο ιιοιι τοοΕρΕοτ Μ! τιτ!ιιιΕττοτ 6ο οοτοτο οοιιττο

ιιο!ιιιιτοτοτιι ι!Εοτοι·ιιιιι ΡτοοΕιιο!Εο, ΑιιτοιιΕΕ, Μοοιιο!Εο, οτ Ατι

‹!τΕοιιΕ, οο! !ιοι·οοιιιτι οοιι οιιοοοεοοτοιιι ειιοι·οιιι οτ! ΜΜ

τοιιτ!οιιι Ειι τοττΕο οοιιιιιιιΕο Ιοιιιιο, οιιοο οοιιιιιιιο Ιο.ιιοο τιο!ιοτοτ,

ιιο! Ειι τιιτιιτοιτι !ιο!το!)Ετ Ειι Βο.ττ!Ειιοτι, ιιΕοο!Εοοτ Ειι τοτο

ΕοοΕοοτιι ΤοττΕτοιιο οΕιιο !.οοοτ!οτΕο, τι!Εοιιοιτι !ιοιιιΕιιοιιι ΙΕ

!ιοτιιιο οο! εοι·ιιιιιτι οιιΕοοοιιιι1οιιο οοπο., οιοτιιο οο! οοπ

τ!ΕοΕοιιΕο οιιΕοτοτ 6ο τοι·τΕο, οτ ροοοοεοΕοιιΕ!τιιο Ειιτι·οοοι·ΕρτΕο

Εο ροεοοεοΕοιιοιτι οιιοτοιιι ι·οοιιοΕ ι!ο!ιοιιτ ρτοτ!ΕοτΕ τιο!1Ε!οο

τ!ο ΛοτΕει, οιιο.ιιι!ο οοιιιιιιιο Ιοτιιιο ροεοοεοΕοιιοιτι Εροειτοοι

τοοιιροτοοοτΕτ, οοιι !ιο!›ι1οτΕτ οο! ο!Εο. ροτοοΜ ρι·ο Εροο οο

τιιιιιιΕ, οΕ Εροοο τοττοε οτ ροοοοεοΕοοοο οιιοτιτ!οιιι θοιιΕιιιιο

ροτοτ οοτοιο οΕιιο ΕροΕ οΕοο ΙΕ!ΕΕ ροεοΕτ!ο!ιοιιτ οτιτο τοι1ιριιο

ττοιιοοο,_ οτ τοπιροτο ΕροΕοο ττοοΒοο οιιο ο!Ειτι τοοτο τοΕτ

Ειιτοτ οιιοτιτ!οπο ΒοτΕιτοοιιιο ΔιιτΕο οτ τιοπιΕιιοο ΒοοετιτΕ, τ!ο

οιιο ττοιιοιιο οετ Ειιεττιιιιιοιιτιιιιι τοοτιιιιι οιοοιι Ρι·οι!οτΕοΕ Πο

!.οιιοΕο Μτοι·ΕΕ οιιτιο το ΕιιοοτιιοτΕοιιο ΒοιιιΕι1Ε τιιΕ!!οοΕιιιο

ι!ιιοοιιτοεΕιτιο εορτοοΒοοΕιτιο οοτειιιο, Εοι!ΕοΕοιιο οοιιτο τ!Εο οιιΕιιτο

τ!οοΕιτιο οει!οιιοοο οοοοιτιοτΕο. Ωιιο τοττο οτ ροεοοοΕοιιοε οιιιιτ

Εετο. ΡτΕιτιο οοπο ροι·ο οιιτοτοτΕο 6ο Νιιττο. !τοιιι οοιιτο ροτο

ρτο Ετιτ!τιιΕεο ιιιιΕτιο Εοττ!ΕιιΕ Ειι οΕ!!ο τ!ο θιοτΕτΕ Ειι Βοτιιοοτιο.

Ποιο (το Ετιοιι!ο ΑοΕιιοτΕο. Ειιτοιιτιιιι1 οτ οεττοιιοο οοοτιτιιιι1

οοιιτΕιιοοτο τ!ο!ιοτο ιιΕτ!ο!ιΕτιιτ τ!Εοτοο ιιο!πΕ!οει τ!ο ΑιιτΕο. 8ει!ιιο

το.ιιτοιι οιιοτ! μοι· ρτοοΕοτο ιιοιι Ειιτο!!Εοοτιιτ, Μο ροεοοτ Ειι

(1) ττεινΕιιο Βοι·Ετι, Μοτο οι ΡτοοΕνει!!ο, ΑιιτοιιΕο, Μειιιιιο!ο οο! Διι

τττΕτιιιο, οτιι τΕ8!Εο ‹ΕΕ ΒιιιιΕοτο , ο υτιιιΕο!ο τ!Ε Λιιοτοο Βοι·Ετι, 8οιιοτο

ΔΕ ΒιιτΕοοιιο Η. το τ!! Τοττοε. Εο!Ε το οιιο τ!οΕ οοτιοΕο!ΕοτΕ οο! Ρα!οετο

Ε!! Ποιιονο πο! 1230 σα!. Έσω τ'οιΙίσο ι!τοΙΕ τωιωιτ ττοΙτα τοριιο!ιΙτοιι

ετ·Ε διακαή; μη. νι. Μτ. Μ).

Ε

το!!ΕοΕ, Μο τ!ο!ιοτοτ, οιιοτ! ΕροΕ Ειτε ο!Εοοοο !ιο!ιοι·οιιτ, οο!

!ιο!ιοτο οο!τοτοιιτ, οο! οΕο οιιοεΕτοιιτ οοοοτ Ειι ο!ΕοιιΕ!ιιιο ροτ

το!ιιιο 5οττ!Ετιοο, Μο ΕΙι ροττιι ΑοΕιιοτΕο. 8οι! ττο!τοοιιτ ροττιιο

οιιιιιοο οτ !Εττοττι οιοτΕε το! οοιιιιιιιο Ιοιιιιο ροττΕιιοτο οτ

ροττΕιιοοιιτ ιιοιι ο!ιοτοιιτΕ!ιοο οιιρτοοΕοτΕο. 5ο!ιιο οτΕοιιι οιιοι!

Ειι ρτοτ!ΕοτΕο τοττΕο οτ ροοεοοοΕοιιΕ!ιιιο,Ειι οιιοτιιιιι ροοεοο

εΕοτιοιιι τοοτΕτιιΕ οο!σοιιτ οΕοτΕ ΡτοοΕιιο!Εο, ΑιιτοιιΕοο, Μοιιιιο!

οτ Αιιι!τΕοιιιιο, ιιοιι Ποτ, Μο τΕοι·Ε οο!τοοτ Ειι Εροοιιι ι·οετΕ

τιιτΕοιιοιιτ ρτοΕιιοΕοΕοιτι ο!Εοιιο‹! ο!ΕοιιΕ οοο!οοΕο, πο! ο!ΕοοΕ

οΕιιοο!οτΕ ροι°εοτιο οΕοΕ Μ! οΕοττΕοτιιο!Ε Ιοππο οο! τΕ!Εο Ιο

ιιιιοτιοΕε. Ποιο, εΕ ο.!ΕοοΕο οκ οΕοτΕε τιοιτιΕιιΕ!ιιιο τ!ιοτοτοο1

τοττοτιιιιι οοιι ροοοοοοΕοιιοιιι Ειι ροοεοοοΕοτιοιιι οιιοτιιιτι το

οτΕτιιΕ οο!ιοιιτ ρτοτ!ΕοτΕ ιιο!τΕ!οε τ!ο ΑιττΕο ΕιιιιοιιΕι·οτιιτ !ιο

τιΕτειτο Ειι τ!ΕοτΕε τοτι·Εο οοιιιοιιΕο Ιοππο, οο! ο!Εοιιο οειτιιιιι,

τοιιοοτιιτ οοιτιιιιιο Ιοιιιιο ω τοοιιΕοΕτΕοιιοπι Εροοι·ιιτι1 Μ ΑιιτΕο,

οτ οιιΕιιο!Ετ›οτ οοτοιιι Ερειπιο !ΕοοιιτΕοτο οτ οιτρο!!οτο 6ο τ!ΕοτΕο

τοττΕε. οοιιιιιιιΕο Ιτιιιιιο, οτ !ιοο Ειιτο!!Εττο.τοτ οο Ε!!Εο !ιοττιΕ

ιιΕ!ιιιο τοιιτιιιιι οιιΕ οοιιΕοοοιιτ τα! !ιο!›Ετοιιτ!οιτι Ειι οΕοτΕο τοττΕο

οοτιιιιιιΕο Ιοιιιιο ο ιιιΕ!!οοΕιτιο οιιοοτιτοοΕιτιο οοτιιοΒοοΕιιιο εο

οιιιιι!ο οΕττο οο! Μ οοτοτο ιιοιιΕτοιιτ. νοτοοιιΕοο τ!Εοτιιο

Ρι·οοΕιιο!Εο οΕοτΕο ιιοιτιΕιιΕ!τιιο οοιιιιοιιΕτ, οτ ρτοιιιΕοΕτ ρτοοΕοτΕο

τ!οιιιΕιιΕο ροτοοτοτΕ, οορΕτοιιοΕο, οιιοΕοιιΕο, οτ οοτιοΕ!ΕοτΕΕο το

οΕρΕοιιτΕ!ιιιο τιοιιιΕιτο οτ ιιΕοο οοιιιιιιιΕο οτ ροριι!Ε Ιοτιιιο, οιιοι!

ΕροΕ ιιο!ιΕ!οο 6ο ΑιιτΕο οιιτ !ιοτοτ!οο οο! ειιοοοοοοι·οο οοτιιτιι

οτ οιιΕοο!Ε!ιοτ οοτιιιιι οοτ ο!ΕοιιΕο οκ ρτοτ!ΕοτΕο ιιοιι τοοΕρΕοιιτ

ιιο! τιτ!ιιιΕττοιιτ τ!ο οοτοτο οτ! !ιο!1Ετοιιοιιιτι Ειι τοττΕε οτ Μο

εοοοΕοιιΕ!τιιο ρτοτ!ΕοτΕο, Ειι οΜι·ιιιιι ΜοοοεοΕοτιοιτι τοετΕτοΕ τ!ο!τοιιτ,

οο! ο!Εοιιο οοτσιιι, οο! Ειι ει!Εοιιο ο!Εο τοττο, οιιοτο Ειι τιιτιιτιιιιι

!ιο!τοτοιιτ ΕροΕ ιιο! ο!ΕοιιΕο οοτιιιιι οο! !ιοτοτ!οο οτ οιιοοοεοοτοο

Εροοτιιιτι οο! ο.!ΕοιιΕιιο οοι·ιιιο Ειι $οττ!Ετιοει, ιιΕτ!ο!Εοοτ Ειι τοτο

Ειιι!Εοοτιι ΤιιττΕτειιιο, εΕιιο τ!ο Ι.οοοι!οτΕο, ο!Εοιιοιιι !ιοιτιΕιιοιιι

!Ε!›οτιιι1ι Μ! εοτιιοττι οιιΕιιοοιιττιοιιο οοιιιιο, ετοτιιο, πο! οσιι

τ!ΕοΕοοΕο οιτΕετοτ τ!ΕοτΕ οοιιιιιιιΕο !οιιιιο, σο! τ!ο τοι·τΕο ο!ΕοοΕ!ιιιο

ΕροΕοο οοιιιιιιιΕο Ιοππο, οποιο !ιο!ιοτοτ Μ! Ειι τιιτιιτοιιι !ιο

!;το!ιΕτ Ειι $οι·οΕιιοο οΕοτιιιιι οοιιιιιιιο Ιο.ιιιιο, οΕιιο ο!Εοιιο ο!Εο

ροτεοτιο ρι·ο Εροο οοιιιιιιιΕ Ιοιιοο ο!ιοοιιο ιιο!ιιιιτοτο ΕροΕιιε

οοιιιιιιιΕο Ιοιιιιο. Ετ οΕ ο!ΕοιιΕο οκ οΕοτΕο !ιοιτιΕτιΕ!ιιιο !οιο ι!ΕοτΕ

οοιιιιιιιΕο Ιοιιοο ΕιιιιοιιΕτοτιιτ !ιο!›Ετοτο Ειι οΕοτΕο τοττΕε οτ Μο

οοοοΕοιιΕ!ιιιο, Ειι οιιοτιιιιι ροοοοεοΕοιιοιιι ι·οοτΕτιιΕ τ!ο!τοιιτ ΕροΕ

Μ Αιιι·Εο, οο! ο.!Εοιιο. οοτιιιιι, τοιιοοιιτιιτ ΕροΕ ΜτιΕ!οε τ!ο Αυτοι,

οτ οιιΕ!Ε!ιοτ οοτιιιιι, οτ !ιοτοι!οο οοτιιιιι. οτ οιιΕιιο!ΕΙιοτ οοτιιιιι

το! τοοοΕοΕτΕοιιοιτι οοιιιιιιιΕο !οιιιιο οο! Ε!!Ειιο οΕοο Ε!!οτιιιτι,

οοἱ οοοοτ οΕιιο οοοοιιτ Ειι Βιιττ!Ειιοο. Ειτ ρτοοΕοτΕο τοττΕο πο!

ο!Εοιιο. οποιο ρτο ιΕΕοτο οοιιιιιιιΕ !ειιιιιο Εροιιιιι ΙΕοοιιτΕτιτο οτ

οκρο!!οτο τ!ο ιΕΕοτΕο τοττΕο οτ ροεοοεοΕοιιΕ!ιιιο, Επι οιιοτοιιι Μο

εοοοΕοιιοιιι τοετΕτιιΕ τ!οτιοιιτ ΕροΕ τ!ο ΑιιτΕο, οτ οο οιιο!Ε!ιοτ

οοτιιιτι. Ετ !ιοο Ειιτο!!Εοοτιιτ τ!ο Ε!!Εο !ιοτιιΕιιΕ!τιιο τοτιτοιιι οιιΕ

ιιοτ1Εεεοτιτοο !ιο!1Ετοιιι!ιιττι Ειι ΕροΕο τοττΕο ρτοιτΕιιιο τ!ΕοτΕο

ο. ιιιΕ!!οοΕιιιο τ!ιιοοιιτοοΕιιιο οοτιιοοοεΕιτιο εοοοιιτ!ο οΕττο, οο!

‹!ο οοτοτο οοιιΕτοτιτ. Ιτοτιι ρτοιτιΕοΕτ οτ οοτιιιοτιΕτ ‹!Εοτιιο Ρτο

οΕιιο!Εο ι!ΕοτΕο τιοιτιΕτιΕ!ιιιο τιι·οτ!ΕοτΕο τ!οιιιΕιιΕο ροτοετοτΕ,_ οιι

ρΕτοιιοΕο., οιιοΕοιιΕο, οτ οοιιοΕ!ΕτιτΕΕο τοοΕρΕοτιτΕ!πιο ΜιτιΕιτο οτ

ιιΕοο ι!ΕοτΕ οοιιιοιιΕο Ιοιιιιο, οιιοτ! ΕροΕ ΜοΕ!οο ι!ο ΑιιτΕο,

οο! ο.!ΕοιιΕο οοτοιτι, οο! τιοτοτ!οο οιιτ οιιοοοοοοτοο οοτιιιιι,

οτ οιιΕοο!Ε!ιοτ Εροοτιιιιι ροτ οο Μ! ροτ ο!Ειιιιι ιιοιι οιι1οτιτ

οο! τΕτιι!ο, οο! ιτιοτ!ο ο!Εοοο οοοιιΕτοιιτ ο!!οοοιιι οοιι ο!Εοιιο.ε

τοττοε, ιιΕ!!τιο, οο! οοετι·ο, οοιι Ειιι·ΕεοΕοΕοιιοιτι ο!Εοοιιιτι !ιο

τιιΕτιιιιιι Ειι $οι·τ!Ειιοο τ!ο τοι·ι·Εο ρι·οτ!Εο!Εο, ιιΕ!!Εο, οιιτ οοετι·Εο.

οιιο οτ οιιοο οοιιιιιιτο Ιοτιιιο !ιο!ιοτοτ, οο! Ειι τιιτιιτιιιιι !ιο

!1ο!1Ετ Ειι $οι·(!Ειιοο, οΕιιο ιιο!ιιιιτοτο οτ ι:οιιοοτιειι ι!ΕοτΕ οο

“τι



πι 2 ιιιι>ι.οπιι ο πιοπο

πιππ!ε Ιοππο. οπο πο!ππιοε οοιιιππ!ε Ιοππο !ιιιο!!!οο!πι

!ππο ποιππιπ ε! ππο ποτ!οε οοπε!!!οι!οιπιπ οοιιε!!!! πιο!οι!ε

Ιοππο !ιοο οοιιοοποοι·!π! ποο!οιοππο πο!πιιιο!οε οοι·ππι οπ

!οπ!!!οε ο!!ιοε οι π!πι·οε, ο! ποπ ο!!!οι·. !!οιιι οοποοεε!!, ο!

οοπποπ!! π!ο!πε Ριοο!πο!!ε π!ο!!ε ποπι!π!!ιπε πιοπ!ο!!ε πο

πι!π!ε πο!οε!ει!!, οειπ!πιπο!ε, οπο!οπ!ε, οι οοπε!!!οι!!ε οοο!

π!οπ!!!ιπε ποπι!πο π!ο!! οοιππιι!ε Ιοππο, ο! ποιπ!πο εἰπ

οπ!οι!πιιι ποιεοπειι·ππι ο!π!!ει!!ε Ιοππο, ο! π!ε!ι·!ο!πε, ο!

οπιιι!πιιι, οπ! πιο Ιοιπποπε!!ιπε !ιο!ιοι·οιι!πτ, εοπ ο!.!οιιι

οππο!!οι·οιι!πι·, ο! οπιπ!πιπ !ιοπι!ιιπιπ ο! ε!ποπ!οι·πιιι οοιιιππ!ε

Ιοππο, οποπ ππ!ποι·ε!, ο! ε!ποπ!! π!ο!! !ιοπι!ποε ποεε!π!

!π οπιιι!!ιπε !οι·ι·!ε ο! ποτ!π!ιπε πιοπ!ο!οι·ππι πο!ι!!!ιιιπ πο

Απτ!ο, ο! οπ!πε!!!ιο! οοιιππι, οποο !ιο!ιοι·οπτ, πο! !π ι“π!πι·πιιι

!ιο!ιο!ιππ! !πε!, πο! !ιοι·οποε οοι·πιπ, πο! π!!οπ!πε οοι·πιπ

!π 8οιπ!ποει, ιιπ, πππ!!οοι·ο, ο! ιποι·οι! οπιπ οπο!!!ιο! !!οπο

πο! ε!πο !!οπο εοπ! ο! ποπ!ιειο!, πο, οιι!ι·ο, ο! τοπ!ιο ο!

ποποο!οι·!, ο! ιιιοτοοι·!, οι οποπ!!!ιο! οοιιιοτο!πιπ οποτοοι·ο

ε!πο ο!!οπο ποπο!ο πο! !ιπποπ!ιιιοπ!ο, ο! ε!πο π!!οπο ποο!!ει,

!πιποε!!!οπο, πο! οιιειο!!οπο, πει οποπ πιοπ!ο!! Ιοπποπεοε, ο!

π!ε!ι!ο!πο!οο, ο! !ιοιπ!ποε, ο! οι!! πιο Ιοπποπε!!ιπε ποπιο!

!πτοπ!πι·, ο! ι·οε οοι·ππι, εοπ οποιο εοοπιιι !ιο!ιοτοο! πο! ποοπ!

ι·οι·οπ! ο!!οπο ιποπο, επι οπιπ! ο! οπο!!!ιο! ποο!!ο, ποπο

ε!!!οιιο, ο! οιιοο!!οιιο, ποποο!ο, ο! !ο!οποο, ο! ο!!ο οπο

οπιιιοπο οι·οποιπ!πο οποοπιποπο ποπι!πο οοπεοο!πιι, πιιιι

!π π!ο!!ε !οιι!ε, οποιο ποι!π!ιπε, οπειε εοπ οποε !ιο!ιοι·οπ!

πο! !π !π!πτπιπ !ιο!ιποι·!π! πιοπ!ο!! πο!›!!οε πο Απιπο πο!

ο!!οπ!ε οοιππιπ, πο! εποοοοεοι·οο οοι·πιιι, ο! οπ!πε!!!ιο! !πεοι·πιπ

!π Βοτπ!ποπ, ε!π! ποπ!!πε !!!ιοι·ο, ο! !ιιιπιπποε, πτοπι!!!οπε

π!ο!πο Ριποο!πο!!ο π!ο!!ε ποιπ!π!!ιπε ποπ εο ο! π!ο!οε !ιο.!ι·οε

εποε, πο! !ιοι·οποε ο! εποοοεεοι·οε !ποοι·πιιι, ο! οπ!πε!!!ιο!

οοι·πιιι πιοπ!ο!!ε πο!οε!ει!!, οπιι!!οπο!ε, οπο!οπ!ε, ο! οοπε!

!!πι!!ε τοο!π!οπ!!!ιπε π! εππι·ο, οποπ ποπ !πιποποπ!, πο!

!ιπποπ! οο!!!ο! εοπ οπο! ποο!οπ!ιιτ ο πιοπ!ο!!ε !οπποπε!!ιπε

ο! !ιοιπ!ιι!!ιπε, ο! οι!! πιο !οπποπε!!ιπε !ιο!ιοτοιι!πι·, ποπ

οππο!!οι·οπ!πτ, πο! ει!!οπο οοτππι π!!οποιπ ποο!!οπι, οπο.

ο!!οποπι πο! !πιποε!!!οποιπ, ποπιιο!πιπ πο! οπιππιποπ π!!οποπ

οποοπιποπο ποπι!ιιο οοπεοο!πι·, πο! επροι· πιοπ!ο!οε, πο!

:ι!!οπιιιιι, εοπ ει!!οποε !πεοι·πιπ πο! επποι οοιι!ι·ο!ιοπ!οιπ, πο!

οοπ!ι·ο!ιοπ!οε οπιπ ο!ε πο! ει!!οπο οοι·πιπ οοπ!ι·ο!ιοπ!!πιπ

πιο !πε!ε το!ιπε πο! οοοπε!οπο !πεοιππι επποι· οιι!!ιπε οοο

!ι·ο!ιοι·ο!πι· εοπ οοπ!ι·π!ι! !π!οπποι·ο!πι·. !!οιιι οι! ππο!ο οπο!

ο!!ο !π πτοπ!ο!!ε οοποοεο!! π!ο!πε Ρι·οο!πο!!ε π!ο!!ε ποιο!

π!!ιπε π!ο!!ε ποιπ!π!ε πο!οε!ει!!, οππ!!οπο!ε, οιιο!οπ!ε ο! οοπ

ε!!!οι·!!ε τοο!π!οπ!!!ιπε ποπι!πο οοπιπιι!ε ο! !ιοιπ!ππιπ Ιοππο,

οποπ !π οπιπ!!ιπε !οιι·!ε, οποιε πι·οπ!ο!! πο!ι!!οε πο Απιπο

!ιει!ιοι·οο!, πο! !π !π!πι·ππι !ιο!ιο!ιπιι! !πε!, πο! ο!!οπ!ε οοι·ππι,

ποεε!! οοπιππο Ιοππο !ιο!ιοι·ο οοπεπ!οιπ πο! οοπεπ!οε εοπ

ι·οο!οι·οιιι ε!πο πιοο!ποπι πο! ιποο!ε!ι·ο!ππι ποπιο πο! π!πι·οε,

οπ! πο οιιιπ!!ιπε οοπε!ε !πιπ ο!π!!!!ιπε οποιο οι!ιπ!πο!!!ιπε

οο,οποεοοιι!, π!!!π!οπ!, ο! οιιοοποπ!πι· !!!ιοτο !π!οι· !πεοε Ιο

ιιποπεοε ε!πο οο, οποπ !πε! πο! ο!!οπ!ε οοιππι πο! επο

οοεεοι·οε οοι·πιπ πο! οι!!οιι!πε οοιππι, πο! ο!!οπο ο!!ο. ποι·οοπο

πιο ο!ε πο! ει!!οπο οοι·πιπ ποεε!π! εο !π!ι·οιπ!!!οι·ο ο !πε!ε

οι!!οπο πιοπο; εοπ !πε!ε οοπεπ!!!ιπε πιο!οι·!!ιιιε, ε!πο ρι·οε!

π!!ιπε, πο! ιιιοο!ε!ιο!!!ιπε πο!ιππ! οποιο ο! οπε!!!πιπ !π

πτοπ!ο!!ε. Ε! ε! ο!!οπ!ε !οπποπε!ε οοπποπ!ο!πι· επι ο!!οπο

$πιπο πο! ο!!ο ποιεοπο πο !οιτο πτοπ!ο!οιππι πο Απι!ο.,

πο! ο!!οπ!πε οοιοπιπ, πο! ο!!ο, Ιοπποπεοε ποπ !οποππ!πι·

ιοεποπποιο επ!ι οιιιιπι!πο π!!οπ!πε οι οπτ!!ε !πεοιπιιι, πο!

ο!!οπ!πε οοι·ππι, εοπ επΙιπ!ο!!ε οοπεπ!!!ιπε, τοο!οι!!ιπε, ε!πο

πιοε!π!!ιπε Ιοπποπε!!ιπε, πο οποπ οο!οι· εοοπο!πι· !οι·πιιι

το!, εο.!πο πο !ιοιιι!ο!π!!ε, ο! οοοοε!οπο !ιοιπ!ο!π!οι·πιιι, οπο

!οο!ο !ποι·!π! !π !οι·ι!ε !πεοι·πιιι πο!ι!!!πιπ πω· ο!!οποι1ι!οι

πποπεοπι, εοπ Ιοπποπεοο !π ο!!οποιιι !ιοπι!ιιοπι π!ο!οι·ππι

πο!)!!!ππι, οποιππι !οπ!πιπ οοοπ!!!ο ο! ποί!π!!!ο ποτ!!ποο! ει!!

π!ο!οε πο!ι!!οε πο Απι·!ο. 0ο! ο!!οπι οοπεπ!οε εοπ ι·οο!οι·οε,

πιοε!ποε, ε!πο ιιιοο!ειτο!πε Ιοπποπε!πιιι ε! οοπ!!πΒιι! ο!!οποιιι

πο! ει!!οποε Ιειπποπεοε, εοπ οπ! πιο Ιοιιποπε!!ιπε π!ε!τ!π

οιιπ!πι· ποοοποι·ο !π !οι·ι·!ε !πεοι·πιιι πο!ι!!!πιιι πο Απτ!ει, πο!

ο!!οπο !πεοιπιιι, πο! ο!!οπ!πε οοι·πιτι, ποεε!ιι! !!!ιοι·ο !ιοπο,

πιοιοοε, οι οοε !πεοι·ππι ποοοποπ!!πιιι π! εππι·ππ!ο!πιιι οε!

ιιοο!ποι·ο, οι πο !πε!ε Μοτο εοοππππιπ οποπ οι: ίοι·πιο

οοπ!!π!οι·πιπ !οππο Ποτ! οοπεποπ!! πο το!ιπε !οπποπε!πιπ

ποοοποπ!!πιπ οπο. Ιππποιιι !π π!ποι·ε!ο ιππππ! ποτ!!!ιπε

ο!ιεοπο Βιοποπι!πο πο! !ιιιποπ!ιιιοπ!ο ο!!οπο !πεοι·πιιι πο

Ιι!!!πιιι, οι οπ!πε!!!ιο! οοιπιπ, πο! ο!!οι·!πο πιο ο!ε, πο!

ο!!οπο οοιππι. Ιπεπποι· πτοπ!ο!πε Ριοο!πο!!ε π!ο!!ε ποιπ!

π!!ιπε οι οοπε!ε πιοπ!ο!!ε-οπιπ πο πο!πιπ !ποι·!! !π πτοπ!ο!!ε,

ο! οππι οοιπππο Ιοππο ποπ ο!!!οι· οοπποεοοππ!εεο! οι!! οπ

οπο πο!! ο! ο!ιεοιποι·! ποοο!ιππ! !π οοιπποε!!!οπο, ο! οοπ

ποπ!!οπ!!ιπε, οπο πο!! ποΙιοπ!, εοπ οποτοιι!πι· !π!οι· οοιιιππο

Ιοππο, οι οοιπππο Ρ!επτπιπ; ο! πιοι!!ο!οι·πιπ οο!ι!!!ππι πο

.πο!!ο ιιιπ!!ππι !π!οιοε!, οποπ πιοπ!ο!ο οοιιιποε!!!οποε ο!

οοπποπ!!οποε πω! ποποοπ! πιοπ!οι· πιοπο οοπιοπο ο! εο

οπιι!ιοτοε, οπο, ο! οποιο !ππο ο!ιεοοποπ!πι· !πε! πο!ι!!οε πο

πο!!ο, πι·οπ! !πεο Ρτοο!πο!!ε π!ο!!ε ποιπ!π!!ιπε οοπ!!!ο!πι·,

οοοε!! ο! πιοπποπ!! οι! πιο!οιοιιι οοπ!ο!οιπ οοπιππ!ε Ιοππο,

πιοπ!ο!!ε ποιιι!π!ε πο!οο!ει!!, οοπ!!οπο!ε, οιιο!ειπ!ε, ο! οππ

ε!!!πτ!!ε, ιοο!π!οπ!!!ιπε ποπι!πο οοπιππ!ε Ιοππο οπιπ!ο !πι·ει,

τοο!οποε, ο! :ιο!!οποε π!!!οε, ο! π!ι·οο!πε, ι·οο!οε, ο! ποι

εοπο!οο, οι πι!ιι!οε, οπο ο! οποε !ιο!ιοπ! !πε! πο! ο!!οπ!ε

οοι·πιπ πο! ο!ε εοπ ο!!οπ! οοι·πιιι οοπιποιππι πο! οοιιιπο!οιο

ποεεππ!, πο! πποπιιπι οοιιιπο!!οιππ! οποοπιιιοπο πιοπο πο!

!πτο !π !οι·ι·!ε, οοε!ι·!ε, εοπ π!!!!ε, !πι!επ!ο!οπ!!ιπε, ποοοιι!ε,

ιιοπιοι!!ιπε, οοπ!!!!!ιπε, εοοποτ!!ε, εοιπ!ε, οι οπο!!!!ε, πο!!ο

Τπι·ι·!!οπο, ο! :Με ποιο!π!ιπε, ο! οπ!!ιπεοππιοπο ο!!!ε οπο

ποιποπ!ιο πο!ιοπ!, εοπ ποτποιι!οπ! ιιπ οοπιππο !οππο !π

!ππ!οο!π Τπτι·!ιοπο, ε!πο ι·οοπο !.οοοποι·!! οι! !”οι·πιο πειο!ε,

πο ποο!οι·πιπ, εοπ οοποπ!!οιιπιπ, οπο !!οπ!, εοπ πω! επο

τοπ!πι· !ιι!οι· οοπιππο !οππο οι ππο ππιτ!ο, ο! οοπιππο Ρ!

εοι·πιπ οκ ο!!ο. Βο!π!ε !ι!ε, πο οπ!!ιπε εππι·οιπ!ο!πιιι οε! !πεοο

πο!ιοιο τοε!!!π! !π ποεεοεε!οποπι, !!ο. π! !πε!ε !πι!!ιπε π!ο!ππι

οοπιππο Ιειππο π!! ποεε!!, οποιο οιιποι!ι·!, πο!οι·ο, πο!οπποι·ο,

ο! οπιπ!ο ποιιιππι Μοτο, οπ! !πε! ίοοοι·ο ποεεοπ!, πο!

πποποιπ πιο!!πε πο!ποι·ππ!, οοπε!!!ποπε π!ο!!ε ποπι!π!!ιπε

π!οιοε ποπι!ποε πο!οε!ο!οιπ, οοπ!!οποοε, οπο!οποε, ο! ποπ

ε!!!οι·!οε ποιιι!πο π!ο!! οοπιπιι!ε, ο! που οοε π!ο!πιπ`οοπιππο

πιοπο !π πτοπ!ο!!ε πιοοοι·ο!οι·οε, ο! πτοοπτο!οιοιπ, π! !π

ι·οπι π!ο!! οοπιππ!ε. Ε! ο!!ειιιι ι·οιπ!ε!! πι·οπ!ο!!ε πο!οο!ο!!,

οππ!!οπο!ε, οπο!οπ!ε, ο! οοπο!!!οι·!!ο, ι·οο!π!οπ!!!ιπε ποιιι!πο

οοιπππ!ε Ιοππο οπιπ!ο !ιιι·ο, ι·οο!οποε, ο! οο!!οποε π!!!οε

ο! π!ι·οο!οε ιοπ!οε ο! ποιεοπο!οε, ο! ιπ!ιι!πε, οπο, ο! οποιο

!ιο!ιοο! !πε! πο! ο!!οπ!ε οοι·ππι, πο! ο!ε εοπ ο!!οπ! οοι·ππι

οοπιπο!ππ!, πο! οοιιιποιοι·ο ποεεππ!, πο! πποποιιι οοιιιπο

!!οι·ππ! οποοπιποπο πιοπο πο! !πτο, !π πτοπ!ο!!ε, πο! ο!!

οπο πτοπ!ο!οι·πιιι, ι“πο!οιιε π!ο!!ο ποπι!π!!ιπε πο πιοπ!ο!!ε

οπιπ!!ιπε ο!εποπι ποπι!π!ε πο!οε!ει!!, οοιπ!πιπο!ε, οπο!οπ!ε,

ο! οοπε!!!οι·!!ε ι·οο!π!οπτ!!ιπε ποπι!πο π!ο!! οοπιππ!ε !!ποπ:ι,

ο! ιοπι!εε!οποπι οπιπ!πιοποπι, ο! ποο!ππι πο ποπ”πο!οππο,

πιοιιι!!!οπε ο!!οιπ π!ο!!ε ποιπ!π!!ιπε ο!εποπι πο!οε!ει!!, οοπ!
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τοιιο!ε, οπιο!οπι!ο, οτ οοιιο!!!οι·!!ο ι·οο!ρ!οιιτ!!ιπιο ΜΜΜ π!!οτ!

οοιιιπιιι!πο, πιπιοπ! ιιιι!!ο τοιιιροι·ο !ρο! Μ!ι!!οει π!ο Απιι!ο, πιο!

ο!!πιπι!ε οοι·πιιιι, πιο! ο!!πιπι!ο !ιο!ιοιιο οοπιοοιιι οτι ο!ο, πιο!

ο!!πιπιο οοι·πιιιι ιιιοπιο!ιπιιιτ οοιιτι·οπιοι·ο!οιιι, πιο! π·οπιπι!ει!τ!οιιοπιι

τ'οο!οιιτ, πιο! !ιιιροπ!!ιιιοιιτπιπιι ρι·οετο!ιιιιιτ οοιιτι·ο οοιιιπιιιο Ιοιιπιο,

Μ! !ιι ρι·ο!πιπ!!ο!πιιιι π!!οτ! οοιιιπιιι!ε !ιι ρι·οτ!!οτ!ο, πιο! ο!!πιπιο

ρτοπ!!οτοι·πιπιι. 8ο!πιο οτ οιιιιι·οοο!πιι π!!οτο, πιπιοπ! ε! οοιιιιιιιο

Ιιιιιπιο ο!!οιιοτοτ πιο! ττοιιετοι·ι·οτ ιιιοπ!ο ο!!πιπιο ρι·οι!!οτο πιο!

ο!!πιπιοπ! οι! ρι·οι!!οτ!ει !ιι ο!!πιπιοιιι πιοι·οοιιοιιι πιο! πιιι!πιοι·ο!

τοτοιιι ρι·οτοι·πιπιοιιι !ιι ροι·οοιιο πιπιο οοοοτ ο!ιι!ε Ιοιιιιο, οτ!πιιιπ!ο

οπι ο!πι!τειτο Ιοπιπιο πιο! π!!οτι·!οτιι, !ροοι, πιο! ο!πιο ροτοι·, πιπιοπ!

Μπι ο!ιοτοιιτ!!ιιιο επιρι·τιπ!!οτ!ο πιο! ο!!πιπι!!ιπιο οοι·πιιιι !ιι !ι!ε

οριο ο!!οιιοι·οιιτπιι·, πιο! τπ·οιιοτοι·ι·οι·οιιτπιι· !ιι ο!!πιιιι πιπιπιιιι

ο!πιοιιι !ο.ιιπιο, οτ οι·τπιιιπ!πιιιι, !ρεο, πιο! ο!πιο ροτοπ· οι !ιιιιπιο

πιο! π!!οτι!οτπι, εο!πιο. ε!ιιτ, οτ οοεο !ιιτο!!!Βοιιτπιι· !ιι !ροπιιιι

οο.επιιιι, οτ οιιοιιτπιιιι, οτ οι τπιπιο οιιιιι!ο !ππο ριοπ!!οτ!ο Μ!ι!

!!!ιπιο ι!ο Απιτ!ο, οτ οιι!!!!ιοτ οοιπιιιι, οτ ε!ιιτ !ιι οο ετπιτπι,

πιοο οτοπιτ πιιιτο οοιιτοοτ!οιιοιιι ρι·οοοιιτ!ο !ιιοτι·ιιιιιοιιτ!, οτ το!!

Μοτο, ιΜι!ο, οτ οοιιπ!!ο!οιιο τοοτο !ιιτο!!!Βοιιτπιι· ρτοπ!!οτο

π!ο ρτοπ!!οτ!ε οοοο!οιι!!ιπιο !πιι·!πιπιι. Ετ εο!πιο οτ!οιιι, πιπιοπ! π!!οτο

!πιπ·!πιιιι οοοο!οιιοο τοοτο ροπ π!!οτπιιιι Ρι·οο!πιο!οιιι π!!οτ!ε ιιο

Μιι!!ιπιο πιτ επιριο !οοπιιιι !ιο!ιοοιιτ οτ τοοτο οοοο !ιιτο!!!οοιιτπιι·

ροετοπιπιιιι οοιιιπιιιο Ιππιιπιο !ιο!ιοιο οοροτ!τ πι!!!οιιι π!ο 8οοοοιο.

!ιιεπιροι· π!!οτπιο Ρι·οο!πιο!!ε ρι·οΜο!τ π!!οτ!ο π!οιιι!ιι!ο πιοτοετοτ!,

οορ!τοπιο!ο, οιιο!ειιι!ο, οτ οοιιο!!!οι!!ο ι·οο!ρ!οιιτ!!ιπιε ΜΜΜ

π!!οτ! οοιιιπιπι!ει, πιπιοπ! !ροο τοο!οτ, οτ οπιιιο!ι!τ !το, οτ ο!ο,

φπα! π!!οτ! Αιιτοιι!πιο, Μοιιπιο!, οτ Αιιι!ι!οιιπιο τ'ι·πιτι·οο ο!πιο

οττοιιπ!οιιτ , οτ ο!ιοοι·πιοτιπιιιτ οιιιιι!ο οτ ο!ιιΒιι!ο επιρι·ο.π!!οτο !ρε!,

οτ πιπι!!!!ιοτ οοι·πιιιι, οτ οοιιτιο !ιι ο!!πιπιο ιιοιι πιοιι!οιιτ πιο!

τοο!οιιτ. Ετ ι·οτ!τ!οο!ιπιπιτ οτ!οιιι οιιιιι!πι οτ ο!ιι€πι!πι επιρι·οι!!οτο

οιτρτοεοο, οτ εο!οιιιιι!τοι !ιιτι·πι ιιιοιιοοιιι ροετπιπιοπιι οπιροτ !ιοο

!πιοι·!οτ τοπιπι!ε!τ!. @πιο οιιιιι!ο οτ ο!ιι8πι!ο. επιπιτοτ!!οτο π!!οτο

πιοι·τοο π!!οτ!ο πιοιιι!ιι!!ιπιο ρι·πιΜοοιπιιιτ !πιπι!οοιιι οττοπιπ!οτο,

οοιιιρ!οι·ο, οτ οτιο.οι·πιοι·ο, οτ !ιι ιιιι!!ο οοιιτι·τιτοοοι·ο πιο! πιο

ιι!ι·ο. Α!!οπιπι!ιι πιοιιοιιι Μπι!! π!ο πιπιοιιτο οτ πιπιοτ!οιιε οστι

τι·οτ!οι·οτ πιο! Μπι ο!ιοοι·πιοι·οτπιτ π!!οτο ροττοο !ιιτοι· οο !ιιπι!οοιιι

οτ!ρπι!οιιτοο πιι·οπιι!οοι·πιιιτ, ι·οτ!ο οοπιηιοι ιι!!ι!!οιιι!ιιπιο ιιιοιιοιι

τ!!ιιιο οιιιιι!!ιπιε οτ ο!ιιττπι!!ε επιρπιπ!!οτ!ε. Ετ ρι·ο!πιπ!ο οτ μτο

π!!οτ!ε πιιιιιι!!ιπιο οτ ο!ιιΒπι!!ο πιττοιιπ!οπιπ!!ε οτ ο!ιοοι·πιοιιπ!!ο

ο!ι!!Βοπιοι·πιιιτ π!!οτο ροι·τοο !πιτοι· 88 !ιιπι!οοιιι ρ!ἔιιοι·!, εο!!!οοτ

π!!οτ! π!οιιι!ιι! ροτοετοο, οπιρ!τοπιο!, οπιο!οπι!, οτ οοιιε!!!οι·!!

!ιοιιο οιιιιι!ο π!!οτ! οοιιιπιιι!ε, πιπιο μοι· οορ!τπι!πιιιι ο!ι!!Βοι!

Μο ριο!ι!!ιοπιτπιι·, οτ π!!οτπιο Ρι·οο!πιπι!!ο τοπιο οπιο !ιο!ι!το οτ

!ιο!ιοιιπ!ο. Ετ οπιιιί!τοτπιπ· π!!οτπιο Ρι·οο!πιο!!ο 80 ιιιο!οι·οπιι οεοο

οιιιι!ο πι!ο!πιτ!, οτ !πιι·οπι!τ, τοποτ!πι οοοποεοιιοτ!ε οοι!ρτπιι·!ο, ιπο

π!!οτο οιιιιι!ο οτ ο!ιιτςιι!ο οττοιιπ!οι·ο, οοπιιρ!οι·ο, οτ ο!ιοοι·πιοι·ο,

οτ !ιι ιιπι!!πι οοιιττοτοοοι·ο, πιο! πιοιι!ι·ο. Ετ τοο!τ Ιιτοπ!!οτο

οοιιο!!!ο ΜΜπιοι·πιιιι Οτιοττ!, οτ Βο!ι!!ιιιι! Απιι!ο, πιπιοο οΜο

ρι·ορ!πιπιπιοο, οτ οοιιο!!!οτοι·οο ο!οε!τ οτ ορρο!!οπι!τ. !ιιεπιροι

π!οΜιιπιο Ειιι!οπιε Βι·πικοπιιοιιτ!οο ο!πι!ο Ρορ!ο ροτοετο.ο !οιιπιο

ρι·οι!!οτπιο, οτ π!οιιι!ιιπιο θτι·οο!πιο π!ο Επιο!ι!ει ο!πι!ο Ρωμι

ιιιοπιο.!ο οοιιοπι! !ειιιπιο π!ο !ιιοτ!ο!ο τ!οπιοι·οπιο ο!πι!τοτοιιι, οτ

πιιι!!!!ιοτ οοι·πιπιι !ιι οιιιιι!!ιπιε οτ ε!ιιιςπι!!ο επιρι·πιπ!!οτ!ε οπιπ·οπιι

!ρο!ο !ιιο!πιπππιτ!ο οτ ρπι!ι!!οιιτ!ο οπιοιιι οπιοτοι·!τοτοιιι οτ π!οοι·οτπιιιι

οοπιεο οοΒιι!το !ιιτοι·ροοιιοι·πιιιτ, !οπιπ!οιιτοο, ετοτπιοιιτοο, οτ

π!οοοι·ιιοιιτοε οπιιιι!ο οτ ε!ιι€πι!πι οπιριιοπ!!οτο. ο!ιτ!ιιοι·ο ‹!ο!ιοι·ο

ροηιοτπιοπιι !!ι·ιιι!τοτοιιι, οτ ιιοιι ροεοο !ιιτπ!πιο!, πιο! ι·οπιοπ:οι!

πι!!πιπιο π·οο!οιιο πιο! !ππο. Αοτπιιπι !ειιιπιο !ιι οοο!οο!ο Βιιιιοτ!

!.οπιι·οιιο!!, τοειτοο πιιοπ!!οτ! οοιιε!!!πιτοι·οο, οτ Ρι·οο!πιο!!ε π!ο

Βο!π!!ιοιιο !πιπ!οιι πιο! π!!οτοπι!τ ι!!οτπιιιι !ιιοττπιιιιοιιτπιιιι, 8!ιιιοιι

Ωπιιιι!!οι·!πιε, οτ Ι!!ιιιι!ιιοτπιο π!ο ΜΜΜ !πιι·!οροι·!τ!, Ειιτ!οπιε

Ποιπ!ο!!ο, οτ θπι!!!ο!ιιιπιο θοιιπ!πι!τ! ιιοτοτ!!, οιιΜ π!οπιιτιιτοο

ιιοτ!πι!τοτ!ο Μ!!οο!ιΜ π!πιοοιιτοο!πΜ οοτπιο8οο!ιιιο οορτ!ιιιο,

π!!ο πι!Βοο!ιιιο τοι·τ!ο π!οοοιιι!ιι·!ο !ιιτοι· ΜΜΜ οτ τοι·ο!ιιιιι

!πιπ!!ο!οιιο πιπι!ιιτοπ!οο!ιιιπι.

ΕΒο Ιοοο!ιπιο π!ο Βοιιιιοο!ο πιοτοι!πιε 8οοι·! !ιιιροπ!! τοεοτπιο

εοιῇ!ρο!.

ΕΜ Βο!!οιιπ!!ιιιιο π!ο Β!ο!ιοι·π!ο Βοοι·! ρο!οτ!! Μτοι!πιο

επιρι·οι!!οτοε πιπι!ιιπιπιο οοπιπιοιιτ!οιιοο οιιτι·οιπ! οτ οιποιιιρ!οιι! ο

ρπι!ι!!ο!ο !πιετι·πιιιιοιιτ!ε οοι!ρτ!ο ιιιοιιπι Ιοοο!ι! π!ο Βοιιιιοο!ο

ιιοτοτ!! , ο!οπιτ !ιι οο πι!π!! οτ !οι;!, πι!ο!ι!! οπ!π!!το πιο! π!!ιιι!

ιιπιτο, !π!ο! τοι·το !!ττοι·ο πιο! ο!!!ο!ιο τ!τπι!ο οοπι ρπιιιοτο ο!πο

ιι!ει!!οιι!ε οοπιειο οοιιτοιιτ!ο ιιοιι πιιπιτοτο, π!ο ιιποιιπ!οτο το.ιιιοιι

π!οιιι!ιι! Βου!! π!ο Οοοιπογοο ο!πι!τοτ!ο Ιοπιπιο ροτοετοτ!ε τιπο

οοιιτ!!ιιιε τοετ!!ιπιο Ιο!ιοιιιιο Βοιι!!ιοιιι!πι!ο, !.ογο.!ο (!ο!Μ οοο

οο!!οι·!!ο οοιιιπιπι!ο Ιοιιπιο, οτ Ιοοο!ιο π!ο Α!!ιοι·!ο Μτοι·!ο

ιιι!!!οο!ιιιο τοι·οοιιτοο!πιιο ρτ!ιιιο !ιιπ!!ο!οιιο π!οο!πιιο τοι·ο!ο, π!!ο

πι!Βοε!πιπο !π!ο!!.

οιιιιν *.

!! δοιιιιοιιο πἰί Ρίο:: ορρι·ουα ί αιρίτοτί :!ο!!ο μισο π!ο οοπτται·.ιιτ

σο! δοιιιιτιτο πἰί Οοπουο, οοοοιτάο ί! Ρι·οοοτΙο ο!τ'οι·α Μοτο

οοιιοοπτοτυ απο θττοτίο!πιο Βίσουοππιτπα, δίοοοιπο Βαπτι

οαι·ίπο, ο θιτε![ο Ραιτάο!βιπέ οσοι-τί Ρἰοαιιἰ, ο σο! Μταίο

θίαουρο ΙΙιττοί μπιν οτί Ρίοα, οαι·οοπιτί οπο! @πιοπο ε!!

θοποπιιι; απο! οιιατί σαρττοτί οοττο οροοίαΙιιιοιιτο οοπτοιπρτατο

το οο.9οίοιιί π!ο /αι·.οί, οι! ί ραττί π!ο οιοοι·υοι·.ιτ Μ! Πιο!!!

007190 ί θοιπουο.πιτ πο!Μοτα πι!! δαπτοοιια.

οι 288 [ιοεο, τω. μη, ο ορτ!!ο ).

Ιιο! Βο8!! Λι·ο!ι!ν! π!! Ωοι·το π!! Τοι!ιιο, 8οι·. (το, Βοο. απτ.!τΙτιπ. 9. Ν.°°7.

!ιι πιοιιι!ιιο Ροτι!ο οτ Π!!! οτ 8ρ!π·!τπιο. 8οιιοτ! οιιιοπι. (Σου

ε!!!πιπιι οοιιοτπιο οι·οοοιιο!ο οορ!τοιιοοι·ιιπιι Μ!!τπιιιι οιιο!οιιοι·πιιιι

Ρ!οοιι! οορο!! οτ οοι·πιιιι οοιιο!!!! Μιιοτ!ο οτ ιιιο!οι·!ο , πι!π!ο

!!οοτ πιπι!πιπ!οο!ιιι πιο: πιπιοττοτ!πιιιι οτ π!πιοπ!οο!ιιι πιορπι!!, οστι

οπι!πιιιι ιιιοι!ο οοιιοπι!πιιιι πιιοι·οοτοι·πιιιι οοιιοπι!πιπιι οι·τ!ε !ο.ιιο,

οορ!τπιιιοοι·πιιιι οτ ιιι!οι·πιιιι οορτοιιι οι·τ!πιιιι οοιιοπι!πιιιι, οτ οο

ρ!τοιιοοι·πιιιι ροι·τπιπιππι Βιιι·ι!!ιιοο, οπ!πιοοοτοι·πιιιι Ρ!οοιι! οοιιιπιιι!ε

οορ!τοιποοι·πιιιι !πιπ!!οπιιιι οτ Μτοι!οιπιιιι, πιπι!ιιπιπιοο!ιιτο !ιοιιοι·πιιιι

οτ εορ!οιιτπιιιι πι!ι·οι·πιιιι μοι· πιπιοπ!!!!ιοτ πιπιοττοι!πιπιι ο!πι!τοτ!ε

Ρ!επιιιο !ιι οοιιο!!!ο οοιιπιτπιο οι·οι!οιιο!ο πιοπο εο!!το ο!οοτοι·πιιιι

οπιρ!τοιιοοι·πιιιι οτ οοιιο!!!οτ!οι·πιιιι οτ οοιι!ο!οπιοι·!οι·ιιιιι οοο!ο

τοτππιιι οορο!! οτ πιπιπιπ!ι!ιιοοιιτοι·πιπιι οτ ιιι!!!ο π!ο ρορπι!ο οτ!

οοιιο!!!ο οορο!! π!ορπιτοτοι·πιιιι οτ ο!!οι·πιιιι επιπι!οιιτιιιιι πι!ι·οι·πιιιι

!ιι ιιιοιπ!ιιιο πιπιοιιτ!τοτο !ιπι!ο οοιιο!!!ο οπ!π!!τοι·ιιιιι ο πιιοοιι!!!οο

πι!ι·ο π!οΜιιο Ποο!!Μ οοιιι!το π!ο Βοιιοι·οτ!οο ΜΜΜ οοιιτο

πιοι·τ!ο ι·οδπι! Κο!!οι·!τοιι! ροτοετοτο οτ οορ!τοιιοο Ρ!οοιι! οο

ιιιπΜε οτ ρορπι!! ιπο 88 οτ ιιιοΒιι!!!οο ο!πο ΜΜΜ Πεο!!Μ

ιπ!οοοοιιι!το !πιπ!!οο Πο!!πιι·!ο οτ ΜΜΜ τοι·τ!ο πιοι·τ!ε θ!18ί!θΙΙ!

ποιοι! !τοιιι ροτοετοτο οτ οορ!τοιιοο Ρ!επιιι! οοπιιπιιπ!ο οτ ρο

ρπι!! οο!!οΒο επιο οτ !ιι ο!πιο ρι·οοοιιτ!ο. επιτι οπιοι·οιιιοιιτο πιο

τ!τπιιιι. Επιιιι !ιιτο!!οιποτ!τ!ο ττοοτοτπιιιι πιοο!ε οτ οοπιοοι·ι!!ο π!οιιτο

ι!οΜιιο τ!οιιπ!ο !ιιτοι· οοιιιπιιιο Ρ!επιι·πιιιι οτ οοιιιπιιιο Ιοιιπιο

τοπτπιοτπιπιι ο Μ!ι!!!!ιπιε πι!ι!ο ΜΜΜ (!πι!!!!ο!ιιιο !!!οοπιοι·οιιο!ο,

ΜΜΜ Ιοοο!ιο Βιιιοοοι!πιο, θπιο!το Ροιιπ!πι!τ!ιι!, οτ !ειοο!ιο

!!π!ο! Μτοι·!ο. Ποι·οοι·οτ!ο οοπιιπιιι!ο !οπιπιο ππο οοιιιπιιι! !!!οοΜ

οτ ροι·ι·οοτπιπιι ρι·οπ!!οτ!ο π!οΜπι!ο πιοτοετοτ!!ιπιο οτ οορ!τοιιο!ο

ιιπιιιο οοι·πιιιι πιο!ι!ε !οοτιιιιι οτ οκρ!οιιοτπιιιι. Ε! οοιιοπι!!τ!ε οτ

ρ!οοοτ πιο!ι!ο Μπιτ! π!!οτπιε !ι·πιοτοτπιο οτ πιιιιπι!ο οτ ε!ιιτιπι!ει



Πττ'|.τΟΜτ Ε ΕΑΠΤΕ

οοτττρτοττοοεο το τρεο ττο0τοτο ετοο το ττοοτοτο τττοτο ροτ·

τρεοε οοτ·οοτοτοε το οοτοοοτ Ιοττοο ετοτττοτο ετοττττε οοτοοοτε

Μονο οτ τ"τοττοοτ Ρτοτττοοτοτοοτ οτ Μτοοτοτο οτ ττοοτοοττο.το

οττω·τττττ ττοροεττο οροττ Βοοττττοοοοτ ττοττοοτ Μτοοτ·οτο οοο

ττοοτττε Ιοοοο οτ ρττοτοοτ τι·οττοτο Ρτοτττοοτοτοτττ οοοοοοτιτε

τοοοο. Ετ ροτ ττοοττο οκ τοεο ττοοτοτο οοτ οτ οοτορτοοτοτ

οτ οττοοοττοοτ τοοοττοτοτ· οτ ττοτττοτ οοτορτοοοτοτ οτ οττοοο

ττοοτ τοετοττοοτοτ ο οοτοοοτ οτ ρτο οοοτοοτ Ρτεοοο ροτ·

ετοτττοτττο ετοο ετοτττοοο τοοττττττο οοοετττοοοττοοτ ετοο οοο

ετττοοοττοε εοτοοτ οτ ρτοττοε οτ ττοοοτοοε οττροτττοτττ. Ετ ττοοτΙ

ρτο ρτοτττοττε οτ εοροτ ρτοτττοττε οτ ττοοΙτττοτ τττοτττοτοτοοτ

οτ :το ρτοτττοτο οτ ττοοττττοοτ ρτοτττοτοτοοτ οτ οοτοοτ οτ οοτοε

οοτοττοο οοτοοτ οοοοετοοο οτ οοοεο ετοτττοοε οτ ετοτττοτ ττοτττ

οτ οοοετττιτοοτοτ οτ ττοττ οτ οοοετττοτ ροεετοτ οτ ττοττοοοτ

εοτοοτ οτ ρτοττοε ροτ ρτοτττοτοε ττοττττοοε ροτοετοτοε οτ οο

ρττοοοοε οοοτ ρΙοοο οτ Βοοοτοττ τττειοττοτο οττ ρτοτττοτο οτ

ετοδοτο οτοτττοτοτοτττ οτ οοτοτο οοοοετοοο το.οτοοττο οοτττοτοοττο

τοττττοετοττο οοοορτοτττΙο τοτοοττο οτ οττοοοττοοτ οτο.οττοοττο

οιτοτοτττοτο οοετττ οοοεττττ οοεττο ροτοττοτο. οτ οοοετττο. Ποτ

ττοτττ οττοττ τοττο @Με ρτοοοεττ οτ ο οοτττε ρτο οοτοοοτ Ρτ

εοτοοτ εττ τοοτοοττοτο, τττοττο οτ οοοεοτττο.

Τοοοτ οοτοε ττοοτοτττε τοττε οετ.

Ιετο οοτ ττοοτοτοε ροοτε οτ οοοοοττττο ττοοτο ττοτοτοο Ποοττο

τοτοτ οοτοοοο Ιοοοο οτ Ρτεοτιττο. το ρτττοτε οοτοοοο Ρτ

εοτ·οτο ττοττοτ ττοττοτο τοετττοοτο οτ ττοτ·ο οοοτοοτ Ιο.οοο οο

οττοοτ οοετττ ττο Κοττοτ·ο, οτττοοτ οτ Βοτοοτττ τρετοε οοετττ

εοοιτοτ οτ τοτοοτοτο οοτο ττοτοτττοε ροεεοεετοοτοοε οτ οτΙτττοττε

οτ οοοτ οτοοτττοε ροτττοοοττττοε τπτ τρεοτττ οοεττοτττ ρτοοο

ττοτοτοτο οοοοο ροεοοεετοοο οτ οτττοτ τοττετττοττοοο.

Ιττροτττ οτ ροττοτττ τττοττ οοετττ οτ τοτοτο ροττοοτ

Κοττοτ·ττοοοτο.

τ.οοοτο οοτ τοττ οτ οεεο οοοεοοοττ οτττο εοοοτο Ζτττο ετοο

εοοοτο Υττο οοτο τοττττοττο οτ ετοττττοοο τρετοε οττΙο.

ντττοτο ττο $οοοττοοο, οτττοτο ττο Ρττττ, οτττετοι ττο (τοροτο,

οτττοοτ ττο $τοττοροοο, οτττοοτ οοοοτο, $οττοττε οτ εοτοτο Βο

ττοοτοοτ οοοτ οοτοτττοε ρτοοοοττοοε οτ τοτττττττοοε οοτοτο οτ

οΜοεττοο οοτοτο. Ετ οοτο τοτο τοτ·τττοττο.

Ετ τοτ·τοοτ οοο τοττο. Μτττοττο ττοοτοοτ ετοο εροοτοτο Μτ

ττοτ·τοττιοτ ττοειτοοτ οοτοροτοοττοτοτττ ο ττοοττττοτ ττοττο οτοττ

τττοττ οττετττ ετιτο ο τοοττε τρετοε οοεττ·τ.

Ιτοτο οοττοτο ττο Κοττοτ·τ οοτ οοτ ο οορττο τοττο οεττοο

:το οοροτ ττο Ποτ·οοττοττο οτ τοττο τοττοτο ροτ· εροοτοοτ οοτοε

οττττοτ·ττ οοτοροτοοτττ ο. ττττοτο τττοττε οοοτ οτοοτττοε ττοτοτττοε

μοεεοοετοοτοοε εοτοτε οτ οοοττττε τ·οτττττττοττε οτ ρτοοοοττττοε

ειτοτοτττοτοτ·οτο οτ οιττοεττττοτ οοτ·οοτ.

Εττοορττο τοτττε ροεεοεετοοτοοε οτ Μοτο οτ τοττοε οοοτο

ετοτοτττ οτ ττοτοοτοτττ τοτττττοεοτοοτ.

$οτοο τοτττοο ττοοττ Ρτεοοτ ροεετοτ το τττοτοτο Βοττοτο τοττοτο

οοτο ττοοτττοε τΙοοττοε οτ οτττε @Με ττ·τοοε ετττοοττε τοοοετττοε,

οτττοττοοτ το τττοτο τοοοτο οοτ εττ οοοοοοτοοε οτ οοοοοοτοοτοτ

τοτοε ρτο τοοττ οτ τοτοροτο το! @οτι οτ ττοοοε τοοτρτοοττο.ε οτ

το οοο τρεο @οτι οτ οοοοε οττττοττοτ·οτο οτ οοοτοτο ροεετοτ.

Ετ το τρετε @Με οτ οοοττοτε ττοοεοοτοττοο τοοτοοττοοοε

ττοτΤοττο Ρτεοε οτ ττο ροτττοττε 'Ι'ιτεοτο οτ ττττ οττττοοοτ·οτο οτ

τττττττττοτο

Ετ το τοετε @Με οτ οτιοτοοε ττοοοοτοττοο ιιτοτοοττο τοε

οτ τοοτοττττοοοε 8οττττεοοε οοοτοτο ετοο οττττοο ττττοτο ττττοττο

οοτ οττοοττοοο.

Ποοτ τοοτοο ττο ιιτοτοοττοοε οοο οττττττοοτοττττττ οοτ ττοτΙο

τοτοοττττ ττο τοττο τοτ·τοτττ ττο 8οττττοοο το τττοττττο ττιτττττοτ

Ρτεττοτ οτ τττετττοτοτττοε Ρτοτττοοτ τοοοοοτοτ οοοττοτο ττοοττοοτ

ροττοτο Ιοοοοοετττοε οοτ τρεοοτ ττοττοτο Ιοοοοοτ ττοοεττττττοτο

το @οτε Ιοοοοοετοοτ το.οτοοτ οοοεο οοοττοτττττ Ιοοοο οοτ

ττττοτττοτο οροττ ροττοτο ττο Κοττοτο ρτο ττ·οοετοτττοοττο Ιοοοοτο.

Ιτοοτ ττοοττ οοτοοοο Ρτεοτοτο Ιτοοοοτ οτ ττοττοτο ττοττοοτ

ετοεοΙο οοοο ττο εοτο ττο ΚοτΙοτο οεττοο το ττιτοττε οτα. ρτο

ρτοοτο ττοοοττοτοτο ττοοτιττο Ιοοοο οτττοεττοοτ τοτοο. Ρτο οοο

εοτο τΙοτοτοοττο ροεετοτ ττο το τττοττττο Βοττοτ11 οτ ρ0ττοτο

οοτο @Με ορττε το τρεοοτ εοτοο1 οτ οοτο τοοττοοτττε οο

τοτοτττιτε οοοοεεοτττε, οοο τοοτοο οιττο Βοτοο εοττττοο .οοτ

οττο @τισ τιτοτοτο οτ οοο οτττο οοτοοτοτττ εορτοοοττρτοτο.

Ιτοοτ Ρτεο.οτ οτ τττετττοτοτττοε οτ @οτι Ρτεοοοτοτο οτ οο

οτοοτε Ρτεοτοτο ροτ τοττοοοοτ οτ οοεοε τοττοττοε ροεετοτ

τοττοτο οτ ετιτοοτο εο το τττοτοτο ττοττοοτ οτ ττοοοεττοο

ττοοεττοοτ.

Βο $ετεεοτο.

Ιτοοτ οοοτοοο Ρτεοτοτο ττοττοτ ττοττοτο οτ οοοετοοοτο το

οτττοτο οοτοοοτε τοοοο

ντττοτττ ττο $οεοοι·ο ττττοτο οτ οττροττττο οοοτ τττετττοτο τοτ·

τ·ττοτ·το οτ ροτττοοοοττε $οεοοττ.

Ετ οοτο οτοοτ τοττετττοττοοο οοοτ οττττε οτ ττοτοτοτττοε ττο

Βοτοοοτ;οο.

Ετ οτοοτοοε οττττε οτττε οτ Ιοοτε οτ οοτοοτ ροτττοοοτττε

οοο τττετττοοοττοοτοτ ροτ οοτοοοο Ρτεοτ·ιιτττ οοο ροτ· Ιτοτοτοοε

Βοεεοττ το τοτο τοτττοοτο Τοττττοοο, ττο ττοοττ ττοοττοοε ττο

Βοεεεττο τοτοοτ οτοοττοτο οοτοοοτε Ιοοοο οοεοτοοτο.

$οτοο ττοοττ το ρτοτττοττε οοο τοτοΙττΒοοτοτ οοεττο οσε

εοε5τοττοε τοοο οοτ τοττο τοοτοτττοοοτττ Μοτοερτοο οτ οστο

Ιτοτο ττο Λοτ·το. οτ οοο :το οτε ροεοτττοτοοτοτ· οτ τοοοτοοτοτ

οοτ ροτ οττοε ροτεοοοε ρτο οτε οοτ τοοττοττοτ ροτ οοοιττο

οοτο ρτοεοοτοοτ οοοοοοττοοοοτ.

Βο οοεττο Μοοττε Πτοοοοτε.

Ποιο οοοτοοο Ρτεοτ·οτο ττοττοτ τοττττοτ·ο ττοττοτο οτ τοεττ

τοοτο οτο. Ποεττοοτ φωτ οοοοτοτ Μοοε Βτοοοοοε Μισο

τοτεεο τττοττοτ· ττοοοττοοτ Βοττεοοτ Αοττο οοοτ τοττττοττο οτ

ροτττοοοοττε τττοττ οοετττ.

Ετ ρτοτττοτο οοτοτο ττοτ·τ οτ οττεοτιτοττ ττοττοοτ τοττο οοοοτο

ο Μο τοτοτο ροοτε.

Ρτο ττοτττοε οττεοτιτοοτττε τοττο. τττοτοοτ οττοττοτ οτ ρτο

εοοοτττοτο οτ οοεοτοοττοοο τοττοεοττρτοτ·οοτ οοτοοοο Ρτεοτ·ιτοτ

ττοττοτ τοοοτο τΙοροεττιττο ττοτοτοτττ ττοτοττοοοτοτο τοτττοοτ ετο

οοττοτ·οτο Ιοιοοο το ττοοτε εοοτοτοττττοε οτ τττοοοτε οτ εοοττττε

ροτεοοτε, οτττοττοοτ

το οτοττοτο Ιοοιτο - τττττοτοοτ ντο τοττττοτο ττοτοττοοτοτοοτ.

το Αεττ οτ ττοτοτοτττοε Λεττ - Ιττττοτοττι νττ τοττττοτο.

το 8οοτε οτ 8οοοοετττοε - ττοτ·οτοτο ντι οτττΙτοτο.

το ΡΙοοοοοτο οτ ττοττττοτττοε Ρτοοοττοτο - ττοτοτοτττ νο

τοττΙτττοτ ττοτοττοοτοτοοτ.

το Ι.οοο οτ το Εττοοοετοοε - Ιττττοτ·οτο νττ τοττττοτο.

το Ρτετοττο οτ Ρτετοτ·τοοετοοε - τττττοτιτοτ ν τττττττοτο.

το Ετοτοοοτο οτ Ετοτ·οοττοτε - τττττοτοοτ ντο τοττΠοτο.

Πο Αοοοο.

Τοττ·τε ρτεοττο ττο Αοοοο οττοτο ττοττοοτ ττοεττοτ οτ ττοτττο

τττ·τ τοοττττοε ο Μο ροοτε τπτ ττοοοοτ οτ σοτσ οτοοεοε οτ οτοττ

οτ οτττττοτο οτ οροτο το.οτο το τοττο εοττ τ·οττο οοτοοοτε Ιοοοο

οτ το τοττ·ο οοτοεττοοτ Ιοοοο οοτ οοτ ρτο τοοττοοετ ορροτ

τοτοτοτ· οοτ τοττ οοοεττ·οοτοε ρτο οτοοττοοττο τοτ·τ·οτο Ρτεοτοτο

ο τοτ·το οτ τ·οΒο οοοτοοτε Ιοοοο τοτοτ· τοΒοτο Ιοοοοοεοτο

οτ ποοτο Ρτεοτοτο. Ετ τρεο. οτττττοτο. οοτ τοοτ·τ τοοττ οοτ

Μοτο τοτεεοοτ ροτ οοτοοοο Ρτεοτ·ττοτ ετοο ροτ· οττττοοτττ Ετ

 



ΠΕΒ ΒΕΟθΕΟ ΧΙΙτ. τττὅ

σουουτ σο! σοτ στο Ρτσουο στστττυοστοτοτ οτ ορροττοτοτοτ

σοτ υοοουτσοι σοοσοτυ στο στο.

Ιτοοι ρτουιτττοτ οοτυουσ Ρτσοτοω φοσ σου οστττσουττ ροτ

σο σοτ οττοσ οοο ροστοτοτ σττοοοσ σοτ στο Ρτσοοτσ τωττουτοτ

υοστττσοτσ οττοοσιο τοττττυ σοτ ροτοστοοι στο τοττοτττστο το

τοσο Ρτσοτοοτ σο Ασσου, σοσ ττοττ ρτοτττττσττττ. Νοσ οττοοσω

τοτττυτ στο τωυσττττ σο! οσοοττοτ ου σττουο ροτσουο οσ!

σοττοετο. Εντοορτο στ σουιουσ Ιουοσ τοτττω Γοσοτττ οτ οοο

σττοττοτττ το Ασσου. °

Ετ σοτοο στ σττοοο οστττοτο οοτο :τισ υσττττουσουτ σοο

οσσοοτ σοτ τοτσσουτ συρστ τστττσ οττοοο.τουι ροτσουοτοτυ !οσσο

σο! σοτ στο Ιουοσοστ οροοττοτοτοτ στ σοιουυτ Ιοοοσ στοο

στυστσο σοο1ουτσ Ιουοο οοτο οοο Ρτοοστοτ οοο σττοουτοτ

σοσ τοστττοοοτοτ σοτοουτ Ισυοσ οοτυτοσ στοσοτοττοτυ οστ

σουοτοοτ σο Ιουοο υτσσττσοτ στο σοσ σοσυροτο σοτ σοτουτο

τοτσσσυτ ροτ σοτυοοο Ρτσοτοτυ οσ! οττοοσιο Ρτσο.οοτυ. 8τ

τσοστσοτοτ σοτ ροσστσοτουτοτ ροτ σοτυουσ Ρτσοτοτυ σοτ οττου1

Ρτσουυτο οτ στστοτο οστ. Ετ οοοσ τοττοτ στ τοσο Ιοοοσ σο

Ασσου ττοστο σττρσστοτοτ οτ στιυτττοτοτ σοτυουτ τοοοο οτ

Ιουοσοστοοσ. Ετ ρτοστστο σουτ τυττο τυουσοσ σοσσιο στ οοτο

ο στο τοτοτο ροστσ.

Ετ φοσ στστο ρτουττττττο οοτ τοιροσττοσοτοτυ ττοτ ττοτ

ρτοστστυτ οοτυοοτ Ισοοσ οτ τουοσοσττωσ το Ασσου σστττσοτο

οοΙσοττττοσ ττοσ οτσ οτοστστοτ ουστττοτυ οτ τοττοτ ροτ σοοιυοο

Ρτστιτουτ στ Ρτσουοσ. $οτοο φωσ σουιουσ Ρτσο.τουτ σου το

οσοτοτ τισ οτοοοσοστοοστο οττοοου1 τοστοοσοιο σοιοοοτ Ιουοο

οστττστοτοτυ σοσττοστοτουι το Ασσου.

Ι)σ οσστττσ οοοτοοτ Ι.οσοσοτττ.

(ωστοσο Ρτσοτουι ττσσοτ σου ττοστ τοστστ σοτυουτ Ιειουο

οτ το ροτοστοτσ οοτυουτσ Ιουυο ρουστ ο στο τοτοτο ροστσ

οσ οουοσ σοοσ οτ σττοτστυοι σοσττο τοττοσσττοτο σο τοσο

σοττο σσσο στ τττσσο. σουτ στστστυτσ Ιτττοτο στ στροστστο οτ

το οπωοοω ροσσοσστουστυ τρσοτοτυ σοσττοτοτο σοοιουσ !οσσο;

ρουστ οτσσττσοτ σοσττοτυοοοσ οοσοτοτ ι1ωυσ Εοστο.υοσ, σοσττοτυ

οοοσ οοσοτοτ υωοσ σο Εστω, σοσττου1 οοοσ οοσοτοτ οωοσ

Αοοτοσ, σοσττοω οοοσ οοσοτοτ Πωσ φωσ ουρστ Γσστσσο

στου” τοσοκ Ατττοτσο σουτ οτοοττ1οσ οστττοττσ οττττσ σοτο

τοτττσ οτ τοττττοτττσ τρσοτοω σοσττοτουτ οτ οτττοι·οοτ οτ οτουτττυσ

ροι·ττυουτττσ στ ροτττοουτττ)οσ τισ στστο οοσττ·ο οτ υττΙοσ σουτ

οτυοτττυσ τοττττυσ τοστσοτττυσ τωιοτοτττοσ σοτοτσ οτ ουοττττσ

τιστοοττττοσ σοφττσ οσσσοτσ στ σοτο οιουττωσ οττοουττοοτττοσ

οτ τοττσστοττουτττοσ στο. ο στο οοστσ :ισ ουοοσ σοοσ στ

‹ττυττστοτο.

Ετ στο σσσοτττοτο σοιοουτσ Ιουυσ οτ οτ ρτοστστο σοσστ

οοοτοτ σοτοιιοσ Ρτσοτυοτ σοτσοτ σωστο σοροσττοτυ τυοτσυστοτυ

:το ιοτΙΙτοτυ οτοσοττ τστοτττυοοτουι οοιοροτουσο φτοιοττττοτ

τυοτσοτυ τττττ·οσ τοι. τουοσοστοιο σοοοττοτουτ οτ υτττσ ρτο

στστο. τττ1τοτυοτ τα ιυττττοοι σουοττοτου1 τουοουσττιτο στο τσισττσ

σο Ασσου. @σοτοτσ τυοτοστοτυ τ; τοττττοτυ οτ σορτοσστ·τοτο

τττυ·ο στ; στστο σουσοτ σοοοοτ το στοττοτο Ιοουσ. Αττο οοτο

σσρουουτοστιτ στιτττοτττωσ τττττοσσττρττσ. ντσοττσστ.

Ρορτο οτ τωτοτοττ1οσ Ρορτο - Ιττττο οοτοσοσ στστο σοτο

ττοοτσ του.

Ασττ στ τ1οο1τοτττοσ Ασττ - τττττο φιτττουο τοτττο οοτο

Βοοτο του.

Ρτοσουττο στ τωιοτοτυοσ ΡΙοσσυττο - Ιτυτο οοτο τοτττο του.

Ετοτσοστο. στ τ1ουιτυττωσ ΕΙοι·οοστο- ττοτ-ο ουτυφτο στστο

σσττοσσοτο του.

τ.οσο στ τωτοτυτοιισ Ι.υσσ - Ιτοτο οοτοσοσ υττττσ σσσο

τ.τουτσ του. '

Ρτστοττοτυ στ υουιτοττωσ σο Ρτστοττο - τττ1το ουτυουσ ιυτττσ

οσττοσσοτο του.

5οοο οτ τωοττυτττοσ $ουστουτ - Ποιο σοτυφισ υττττσ

οσττυσσοτο του.

Αστο οττοτυ το οτοστοττσ φωσ ροτ σοτυουο Ρτσοι·ουτ οστ

οττοο1 Ρτσουοιο οσ! στστττοτυοΙστο οοτ ττοτ στο Ρτσοοο ττο

Ιτσοτοτ οσ! τσοσοτοτ σο! ροτ οττφιστο Ιιουσυτοτο σοοσοοι

:το οτσ σοτ ροτ σττοτυ ροτσοοσοτ σοττοστοτυ σο! ουτοοτσττοτσοτ

ουΙτυτο ττοτ σοσστοτο σουττοστοττο οσ! ρτουττ1τοτο σο! σιττοοοσ

στουοτοσυ σοσττο σου ωστοσο ττοτ σοτ τωρουοτοτ οοοσουτοοο

οοτοτυο σοοσοστοτ. Ωυτο οτουοσ οτ στιτοοΙτ τωτοτυοσ στοττοττσ

τουοσ στ στστττστοσ στ σοτ στο τοοοουστττοσ στστττυφτοτοτ

οστ ορρσττουτοτ στ σοτοοο τοστοτοσ οοτοτυ ροσστυτ ττο οτ

τοσττο οωτοττ οτ στστο οοτο υτστοσττουτττοσ ρσσουττσ στ

τ οτστυοτττ1οσ οτ οτττσ φττττυσσοτοσοσ τουοσ οτ σοσ τοσο οττ

ττοτιστο στο. το τοστσοτο Κοττοτττουο.

Ποιο φοσ σοοτουσ Ρτσοτυιο σοτ ττοττουσ σουσοτυ στο σο

οσ! σοοσουτ ου στο οστ οΙττ Ρτσουτ σο ροτροτοο σου τυ

ττοτυτττσοτ σο τοτο σο! σο στστο το σοστττσ στ τοτττσ οοο

ττοστ σουουτ σοιοουτ Ιουοο υσσ το τστττσ οτοτστττουουτ Μο

τοσρτοο οτ υοοτττοτυ σο Αφτο το $οτστοσο. οτ Εοτστσο στ

σοστοτυοσ σουτυοσ τσουο οτ στσττ ωστστ1τοοοσ οτ υουττοσ

σο Αοττο οοτροτοο το σοτοτσ στ ροστττσο ροσσοσστουο ροτ

τυοοοουτ στο.

Ποιο φιοσ ττοτσουσοσ σσστττ σο Κοττοτο στ σοτοοτοσοο

τ;ιστωοτοσ σοοσοτο στο στσ σττοτττουτ Ιιοττττοττουσσ σουωσ τσττο.σ

οτ ροσσοσστοοσσ σοτο σοτοτσ οτ στστοτυτσ σοτοτσ οτ τοτσοτττσ

φοσ τοστ ττοττοτοοτ οοΙ ττοττσοτ το στστο σοσττο οτ τσττττοττο

οσο το οτσ σοσστοτο ττοτ1ττοτο ροσστυτ σο! σουοοοτ ττοτ το

στσ τστουτσ ττοττστο στυο οττοτοσσο Ιτοσυττο οτ οοτουτοτο σο

τοουτσ Ιοοοο υσσ το οττττσ στ τοτττσ οοο ττοστ σουουτ σο

οτοοτ Ισυοο.

Πο οσσστουττωσ τοττοτυ τοστοοστσ.

Εοτυουο Ρτσοτοτυ οτ τωοσυτοσ οοοσοτυ στοοτ σουτ σσττοοτ

οοσοτο τοτο. σττττ σοτυροτσοττο. το σοσττο σο Κοττοτο στ ειστε

τοτττσ ουσ σουτ το τ.οσοσοττο ττοστ σοττοοτ ο σοιυοοτ Ρτ

σοτοτυ οοτοουτ Ιοοοο το ττοστσττουσ σοσττοτοιο στυο τοτο

ροτσ ροστσ. Ετ σοτσοτιωοο οττοσ Ρτσουοσ οτ σοτ υοτοτοσ

Ρτσουο συρσττστοτ τοτ`το τοσοσοσ σοκ στι οοο ροτοστοσ στ

ουτσοιυσοσ τοστοτ σοτυουτσ Ρτσοτοω τοστττ τοοοτσττοσ, οτ

σοιοοσ Ποοττυοσ τοσοκ Ετοττοττο, σοιοοσ Εοιοτοσ, σοτυοσ Βογ

υοττοσ στοο σοτοτσ συσσοσσοτοσ στ τοστ υου σοροτοσσουτ, στ

Ι1στοσσσ σοτοτττσ Αοσοτυπτ τοττο τοοοσοσ σουτ. οι στο σοτοτσ.

Ετ σοτσστο.ττ οττοιο ο οοτττοσ οοτυουσ Ιοουο οοΙΙστ τοτο στοτ

σοστ οοτο οοοιο τσσοσσοτ οτ ροστοσ τυττο. τοουσοσ σοκ ο

στο σσοοοστοττουτσ στστο σουτοοτ Ρτσο.τοοτ οσ! στυο τοστοττ

τιιτο σοτοτσ στο σοτυρστοοττο το οτοστοττσ στστο σοιοοοτ Ισυοο

σοσοτο σσττσουτ.

Ιοσσττ οοτο Ατττοτοο οττοιο σσττοτ σσσοτο τοττοτ ττοσ σουοσ

ο στο ροοτσ στ στ υου σοσστοτ τυττο ττοσ οοοοσ ττοτ οτ σο

οοτοτυ στ τστοτστστο ροτ στουουσ Ιουυσ οτ Ρτσστοτυ στ

οτσττττοιοτυοσ τοττοτ οττοσ ττοσ οοοοσ σωστο οιουτοο σστωοτ.

τ)ο σττισττ·ο οτ οτΤουστουσ σοσσουσο.

Εουιοοσ Ρτσοτοιο σσττστ σοτοτσ οτ τοσοτσ οοοσ ροτ σοτυουσ

Ρτσοτουτ οστ υττφιουτ Ρτσουυιο ουτΙο ττοτ φωτο οτΤσοστο οσο

σοτουο ττττοι·στιτοτ, οσο ροτ τοστσοτυ Αττωτοο το σοστττσ οτ

τοι·ττσ σοο ττοστ σσττουτ σουτοοτ Ιοοοο οοο σοτυοοο τοοοο οτ

τωτοτυοσ σο Ιουοο οτ στστττστο ττοτ1ουτ στ ττοττσι·συτ το Βοτ

στυσο, στ στ ττοτστ ροστ σουουστο.ττουουι τοσο τοστοοτ σοτυουσ

Ρτσο.τοτυ τοστοτ σσσσοτο τττττο φτοτυοτ τοσυσσσ οτ τοττο. οττοσ
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πιτ. τοοτοτ οπτοιτοοι·τ. Ετ ο οοπποιοο τοοτοτ οοιπππο τοππο

οοπτππτ Ρτοοιπιπ οτ Ρτοοπτο τιτ $οιτττποο οτο.

Βο οτιοοοοτοπο οοοτιοιππτ.

τ.τοπιππο Ρτοοι·ππτ ποτ οτπο οτποτοπο πιοιπτττοτ φοιτ τοοτοτ

οτ οπιοτιττ οτο οποο ποι ποιπππο Ρτοοιπιπ ποτ τποτοοπτ

Αιττοιοο ποτ ποι οττοποπι Ρτοοπππι ποτ πιο Ρτοοπο τπτοοο

τπι ποοτιο τοιιο οτ τοοο οπο τιιιοτ οοτιοπτ οοιπππτ Ιοππο

ποτ οττο οπο οοπτππο τοιτπο οτ ττοπττποο τοππο ττοττοιοπτ

το 8οιοτποο οτ Εοιοτοο ποπ οοττοοπτ οτιοτοοιτ οοπτ ποτ

οπτοιιτ ποπτοπτ οτ ττοιπτπτττπο τοππττ. Ετ οτ ττοο ποπ οπ

ιοιοτπι τπτοτττοοτπι οοπιππο Ρτοο.ιππι τ`ιοοτοοο ποοοπτ. $οτπο

φοο πιοιττοτο ποπ τπτοτττοοιττπι ιτο τοιιτο πιοιοτιτοππιπ Μο

τοοπτπο οτ Δπιτο. Ετ ποιοοπτοο οππιοοτοτπιπ οοιπιιπο τοππο

τπτοτττποτπι τιοετοοο ποποιπ οτ οοοτιο οτ τοιιο οοπτπιιτο Ετ

οοιπιπ ποτ Ρτοοποιπιπ τ“ποιτπτ οτιοοοοο.

Βο ττοπττπττιπο ποπ ιοοοπτοποτο.

Εοιπππο Ρτοοιππι ποι οο ποτ ποι οττππτ.φτ πιο Ρτοοπο

ττοττοοτπι τοποοτπι ποπ ιοοοπτοιο ττοπιτποο τοιιοιππτ οπο

τιοοτ οοττοπτ ποπτοπτ τοππο, οιοοπττο ττττο οο ποοτοττο οοοτιτ

φοο οοιπππο Ρτοοιπιπ ιοοτποιο οτ ιοοοπτοιο ποοοττ. Ετ ο

οοπποιοο οοιπππο Ιοππο τοποοτπι ποπ ιοποπτοιο ττοιπτποο

οοπιππτο Ρτοοιπιπ οτ Ρτοοποιππι.

Πο Ποιοτοο.

(τοιπππο Ρτοοιπιπ πιοπττττοτ οτ οπιττττττ φοο τποοτι Ετ

ιτοιοττο ποπτοτ οτο πιοποοτο οοιπιιπτο Ιοππο οτ οοοτιο οιππτο

οτ τοιιοο οπο οτ φοο τοππττ ο ποπ. ι.τττιτιιι. πττιο τιοιτοτ

ποπιππτ τοππο τπτιο οποτποι ιποποοο ο οτο ποοτο, οττοφτπ

ιτοτιττ ποπτοπτ τοππο τπτιο οτοτοο οποτποι ιποποοο οοτοππτ

οποοπτοιπιπ ιιτττττπιπ οτ ππππ ποοττππτ πιο τιτττπο πιοποτττπο

οιτ ιοοτοποιπ τττιιοιππτ ντι. πιο οποττττοτ ιπττττο τπ ιποποο

οτ οοτοοιππτ τα. οοποι. πιο οποττττοτ ποοττο. Ετ οτ οοπτππο

τοππο ποπ ττοττποιττ οοοτιο οτ τοιιοο οππιοτττοττ τποτοτο τπτι·ο

οππιοιττοτοο τιοο πτοποοο οοιπππο Ρτοοιππτ οοτιτοτ οοτοπιιι

πιο οτττο τιττιπο πιοποτττιιο οιτ οππιοοτοτοιπ ιοοτοιιοπτ. τοι

φοο οοιπππο Ρτοοιπιπ πιο ππο οποπ οτπο το οτοτο οποσ

πττιο πιοιττοτοο οοτοοο οοτποιο ποπ τοποοτπι.

Ετπττο ποιο οτοτο οππο οοττοοτ οοτιιοιο οοτοπιπ πιο πιτ

τττττιπο οπτποποιοτπτο οτ ππ. ποοττττιπο τοπτππτ πιο οιιπιοοτοτοιπ

ιοοτοποιπ πιο τοτο οτ πποοποοιτο οππο φοποοπο οοιπππο

τοπιιο ττοττποιττ το οπο τοιοτο οτ πτιτπτο οππιοοτοτο οοοτιο

οτ τοιιοο. Ετ πιο οοοπιττοτο πιοοτοτοιιιιπ ιτοττοπτ οοοο τπ

ιτοποοττο ττττιο πτοτπττ φτποπο ιπτττο οιτ οπιππτο ττττιιτιππι

οπτιτοποοτπτο τττττττππι οπο πιτιπο οοποπτ οοττοιιτ, οπο τττοιο

ιιτοτιτττ οπτποπο τπτττο ποπτοπτ τιτ οτιπιοιττοτοιπ οτιττοοοτοποπτ

ποοτ οτιοοιποττοποπι ποιοιο πιο οπτττπο τποο ττττιο π. ιπτττο

πιτπτο οοποπτ οοττοπτ. ττο τοιιιοο φοο πι·ο‹ττοττ οοτοτ οο

τιοοπτ οοτππιπτοοο οοπποιττ το οοτ‹ττο οτ οττποπιτττο Ποιοτπο.

Πο Ρτοπποτο.

Ε0πιππο Ρτοοιππτ οιιτ·οττττ οποο Ρτοπποτο ποιποτπο ποπ

ττοττττοτπι ποτ τοττοιοτπι. '

ττο ποοτιο Υτττο οτ ττο οοποοττο ττττιοιππτ τοι. πιττττππτ.

Εοιπππο Ρτοοιπιπ πιο οοοιιιττοτο οοπιππτο τοππο πττιο

πιοτττοτο ιτοττοτ οοιο πιο πττιιιοιο οποτιππτ ιτο Υτττο οποτο

οτοποπιπ :το οτιποποοο οοπιππτο Ρτοοιπιπ. Ιτοιπ οοτιοτ οο

ποποιο το τιποτε οοοτοτοττττιτο ττττιοο τττιν.ιιιτττο τοππο, τιοοτττο

ποιο οοοτοττο ποοτιτ, πτττο οο Βοοοοι·τ, οτ οοοτιο ιποπττο Βιο

οοπτο οπιπ οπτο ποιττποποττο πτ το οοπττπτο οοπττποτπι;οτ

τοοττο οτοττο οοοπιττοττττιιο τιτ οοποοτττο πτοοττοοτ ττττιοιπιπ π.

πιττττπιπ πιτιπο, οτ οο ιιτττο ττττιτο τα. ιπττττττπο πιο τοοττο

στο Αποοπ. οτ πτοιοτε τα. ιπτττττιπο τιιοοπττ τοττιττποοιιτιπ οτ

τ

οοποτοιιοτο οοοτιο οο Υτττο οοιπππτ τοππο οτ ιτοποοτττο ττττι·το

τιτι. πιττττττπο τοππο οτ οοτπττο οππιοτττοττο οοτοτο πιο τοοττο

Εοιοτοο πτ οτοτπιπ οοτ οτ οοιποιοττο τοπποποτττπο οπτ Ρτοτο

οοττποπτπι πιτιπο ιοτοτιοττο. (τοιοοιοττ οοιπππτο Ρτοοπτ οπτ

οποοοτοπο οποιιο το οοιοοιττιπο οοττποπτπι οοττοπτ ττττοιο

ιοτοκοιτ οτιποπττο οποπ. οττοοποτο οιτ ποτππτοτοιπ οτ οιτττ

τιτππι οοπττοποοιππι οτ οοποττττ Ιοππο. (τπτ τοπιφοιπ οτιοτοοο

οοττοπτ ποοοο ττοττο ιοττποιτ ποοπο οιο πιοποοο οοι: πιοτιτιποο

ο οτο τιοιττττ οοοτοτττ οοοτιτ οποτοοτοποτ τοιποπ οπτττοτοπτοι·

οτ οοοπιο οιτ οτιποποοο οοιπππτο Ρτοοιπιπ ποτ τποοι·πιπ, ποοτ

οτοτοο οοπ πιοποοο οππι·οοτοττ ππππ. οοττο οτ οοποτοποττο

οοιπππτ τοιιπο οτιοτοττιπο. ππππ. πτοοττοοτ οπο ο φοττττοτ

οτ πιο φοττττοτ οοιππτ τοπτπιπ πιοοτοττ ποιοοιοττ ιοτοτιοπτπι.

Οττοτιτοο οτπτ οο πιοπτποπτο οοιοοιοτοιπιπ πο οτοοττοποιπ

οοπττοποοιππι οτ οπτττοτοτοποο οτπτ οτοττο οπποιιιπτ τω. ποπτ

πτοτοιππτ. Οττοτοοο ποιο πιοοτοττ οοττοπτ ποοοο ττοοπτοι το

ποιτ φοποφο τπιιτο οο Αποοπ τποιττ ιτοοτιππτο οτ οττο οπο

το οοπττπτο οο Αοοοπ οοπττποπτπι τποιτπτ οττοοιποτο. Ετ οπο

ποοπο ποοτιο στο Ι.οοοοοιτο οποι οτττο τπ οοπττπτο οπιπ

πιοττοποτο τ“ποιτπτ οτιοοιποτο.

8οτπο οτ τιιιιτο Ρτοοπο οο Λοοοπ οτ οττο οπο το Αοοοπ

ττοιτ οοτιοπτ τποιτπτ οττοοιποτο τπτ`ιο ττοοοπτ οτ οοτο ιποποοο

οττοτοοο π. οπτ οιππτ πττιο ππιποιπιπ πππ. οττοοποτ ο οο

πττοποτο οτ οοποτττο τοππο οοτιοοπτ ττττοιοιτ οτ ιτοποοττππτ

ττττιοιπιπ τα. ιπττττππι τοππο οοττοοτ ποοοοιτ οτ οποποφο

ττττιο τον. ιπτττο τοππο πτττιπο τποιτιττ οοποοττο οτ οποποοπο

οοπττοιτοο τοοποο οτ πιοιπτοοτοποο πιο ποοο οοιποποο τοο

ιτπτ οτιοοιιιοτο οτ πττιο ποι ιποποοο οοι οτ οττοιπ ποοπο οιτ

οττοο πιοποοο οοπ πο ποτππτοτοπτ οοπττοποοιππι οτ ποοτ ποιττο

οοποττττ τοππο ποοοττ τοπτοπ ττπιποιπο ιπτποιοι·τ οιτ ποτππ

τοτοπι οοπττοποοιπιπ οτ ποοτ οππιοοτοτοο ιιτοποοο οοττοπτ

ττττοιοιτ.

Ριο οοοπιττοτο ποιο Ρτοοπτ οοπτππτο οτ οοι·οοιοτοιππτ οτ

οτιοτοππι πιοοτοτοιππι οοττοτ οοπιππο τοππο ο οτο ποοτο :το

ιποποοο πιτ. τοοοιο οοποοττο ττττιιιιππι ππ. ιπττττππι. Ιοππο

το οτπττοτττοπο τπτιοοοιτπττο πτοοττοοτ τπ (οοττοίτ).

οπο οοποοττο ττοπτ ποτ ποι τποο οοπτππτο ποτ ποι τιοποο

οτ οπτττοτοιττοο οοοτοτοτοο.

Ιτοπτ οοοιοιποπτο οοτοπιππτο. ττοπι οοιοοιοττ ιτοττοοπτ οοοτ

οποπ οτιιτττπο τοππο οπτ τπιοπτ οτ πιοιπτοτοπτ οοο ιοτοτιοιο

οτ οοοιιιο οοιιοποοιο.

Ετ ποποοπτττιιιο ιτοποοτττο οττοπτο ττοιοτ. Εοιπππο Ρτοοι·πιπ

οτιττοοτ οποοτοτττοι οοποεττο οιιπι·οοτοτο πτ οοοοπτ οοιπππτ

τοππο, οτ τποτο οοποοτττο ιτιιιοπττττπο οποτιπιπ οοοτιτ οτο

Κοττοιο ποτ οττοποιτ οτι τοιιτο οτ τοοτο οπο τιοοτ ιτοττοπτ

ποπτοπτ τοππο οιιτοιιοιοτιτι ττο ποοοο οοιππιττο τοππο ποτ

οοοτιο οτ τοιιο οτ τοοο ιποιοτιτοππιπ Μοτοοπτπο οτ ποτττττπιπ

οο Απιτο οιττοιιοιοπτπι ποτ οτιτττιοτιοιοπτπι οο ποοοο οοιππτ

ποι οοιπππο Ρτοοιππτ τποτοοιπ Αιτιοιοο ποτ ποι οττφοιπ

Ρτοοπππι ποτ 8ιτιιτπιπ οττοποιπ. Βοτπο φοο πιο τοιιτο πιοι

οτιτοπππτ Μοτοοπτπο οτ ποτττττπιπ πτο Απιτο ιττοτο οοποοττο ποπ

οοοοπτ οετ ποποπτ πτοτ ποοπο το ποττπιοιιτπιιτ τοιιοιπιπ οτ

οποτιο ιπιπ οπτιτιοοτοιπιπ οτ ιιοοιιο το ποτοπττοιπ ιοιππι οπτο

τοιπιπ. Ετ τιτπο οτ τποο οποτιο τοιιο οτ τοοο ποπ ιοοτττιιοιοπτιτι·

ποτ οοπιπο τττοτο οτ ιπο ιιτττοτο ποπ οπτοποοιοπτιτι.

ττο ιοιτττοοτοιτο οπο τττ τπτοι οτοτο οοιπππτο.

ττοιπτοοτοποο οοττοπτ ττοιτ (το οπτπτττπο οττοττοτοιτττιπο τπ

τπιττο οτ οοιπππτο ττοττο οτ τττοττο οτ πιοτιτιπο ο ιιιππτκτιτιιι. οο

πτοποο τπτττ πττιο οτ οοττοπτ οοοοοιτ οτ τιιττοι·τ τοποπο οτ

ι·οπιοοπττο; τοιιιοο οιιτττττοτ οιιπι·οιττι·τοιιιιιι ποιπππτιτιπ ττποπτ
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οτσττττοι· Μοτο οοσττο οτιι€στοι·οσι ροτοοσοιτι τισ ρτοοοοσττοιιοπι

τοτσσι στ ροοτστοτ οτσο τσττο οτ τοσο Ποτ τσοττοτο σο οττ'οσοτο

ιιττιιιο οτ σοισριιτο οσο σοοοτοτο ττοτοιιτ οιτττο $οτστσοοισ στο

τσοττοτο τιτιιο τοσο. Βο τιττο οστοσι οσο ττοτοιιτ τιι 8τιτστσοο

οοτσοτστ οορττστσιτι σο οσοττο οτ οττοιιοτοσο οοοοοσσο.

ττο ροτιτο οτ οτιοττσιιο Ποοτττ οτ στττο σο Βοοοοττ

ιιοο ττοσοτοιιτστ τσττο οιισσσι.

8τ οοιιισιιο Ρτοοτσιιι τοσο οιιιισσι ο στο ροοτο ιιοτι ττο

σοτοτ οοσισστ Μισο οτιοττσσι (τοοτττ, στττοιιι σο 8οοοοττ, οτ

οτιοττσιτι ισοτιττο Βτοοοιιτο σοροοττσσι τττιτοτσσι τ. ιιοττττσιιι

Μισο σοτιοτ ροττττιοτο τισ οοιιισιιο Μισο. Ετ οοιιισσο Ρτοοτσσι

τιιτοτττττοτστ Μοτο οοσττο ροοοσι. Ετ οσοσ ττοοοιτ οοσισστ

Μισο οττ`οσσοτο Ρτοοιιοο οτ οορτοο τοσοτο. Ετ στοτιττοιιιτσσο

οοιιισιιο Ρτοοτσιιι τοιιοοτστ τισ οτιοοτσοττοιιοιτι ρτοστοτοτσιτι.

8τ οττοσοσ οοιοττσσι σοσοτιοτττ το ροτοοτοτοιιι Μισο οοιιισιιο

Ρτοοτσιιι τστοτττ8τιτστ τττιοτοτσισ οσοτιτσιιι οοτ ο ττοστττοιιο.

Πο οτοτσττο ττοιιστο τιι σττοττσο οτσττοτο

οτ σο οτιοοτσοττοτιο ροοτο.

Βοττττοσττοιιοο οττοσι σοτιοτιτ ττοττ οτ οοττοσιριιττοτοο οττοο

τοττττοοττοτιοσι οτ οτιοτοσιοστο τοοτοτσιιι οτ οττιστοοι·σττι ττιοττσ

σιοστο σο οτιιιιττισο οσο ττειστ σοτιοτιτ ο οοιιισστ Ρτοοτσιτι οοτιιστιτ

Μισο σοτιοστ ττοττ σοτ σιισιιι ιιοτοττσιιι σο Μισο οτ ροτ ιστο

τσσι σοτοττσισ σο Ρτοτο. Ετ ττοστττοιιοο σοτιοιιτ ττοττ οτιιστοο

οτ οτιιστοτο οοττισιιτο Μισο εισ σοο οροοτο.τττοτ οοιιοτττσττο.

τ)ο μισο τοοτοσσο τιιτοτ Βοοοοττοτιοοο.

Ποισσσο Μισο τιοσο ττσο τοοτοτ οτ ττοττ τοοτοτ οοσοοτστοιιι

τιιτοτ Βιιοοοττοσοοο τιιτττσοοοοο οτ οτιτττσοοοοο ροοτοσοσι τσι

τισοτττ τροοισ στΙΜτι σο Βοοοτιττ οτ σσοσ οοοοοτοτιο οττοστσο

ττιστοιιοττοστο ειστ τοοττ τιττιο τοττο τιτοτοττττ οοσιττιτοοοτσιιι

τισττσισ οτοσοσιοιι τοτ`οτοτ :τστ τιιτοτττ ροοτοτστ τιι οττοσοτιι

σο $ειοοοττ. Ετ οτ οοιιισιιο οτ τιοτιιττιοο σο $ο.οοιιττ σοτσοττιιτ

οροστο οττιο σττσσο οοστττιστοττοιιο σοσττο τισ πιοσσοτο. οο

σισιιτο Μισο οοσιστιο Μισο τοτιοτιτστ οοο τιοστοιιο τοοτροτο

τισ τιοσοτοσι οτ τιοιισσι οτοτσσι οτ οοοστσσι οοιιισστο Μισο.

Ρτοοιιιιο τοσιοσ οτσο οστ ρτο Ρτοεισο τιοτιοοτστ οτ ορτιοττοτστ

σοο σοτιοτιτ τοιιιεισοτο σοτ τιοτιττοτο τιι στττο σο 8τιοοτιττ οτσο

τιι οτττο τοτττο σο Ι.σττοσοττο οτσο τσστοοτσ Τσττττοσο οτσο

σοτσστοτο οτ ττοοιιττο οοτιισιιτο Μισο σοτ οοτσσι ροοοοοοτο

ιιοο οτ τιοτιει σοιισοτο ρτοτοτ Μοτο Ρτοειστο οτ Ρτοοτιτο οστιο

·τοιιτττισο. Ετ οτ σοο τσσοσττοιιτ οιιιρτοτοο οοιιισιιο Μισο

τοιιοοτστ οιιιοτο τσοτο ρι·οοτο σοτ ροττ οσοσ στοττ Ρτοοτιτ

ροοοοοοτοσττισο οστο Βοσσοοτιτ σοτ οιττοσοο ροτοοιιοο ιιοο

τττοστιο.ο οτοστοο τισ σιοσσοτσσι οτ οστιτοοττοι·ιοπι οοσισιιτο Μισο.

Πο Αττοοοττο. (τ)

8τιιστοσο. οοιιισιιτο Ρτοειτσιτι ιιτοσιτττοτ οτιιστοο οο1σσστο

ττισσο τοοτρτοτιττ σοσιτσο οοιτιστιτο Μισο οτ σοσιτσο Βασι

οτιτοοστο Ασττο. Ττιοσοοοτ σο Μοτο. Υτσοτστ Βοοσιοςτιτ Βοεσιιστ

:Βοτττττιτττ.. ττισττττοτιστ τττοοτ. Ιτστττιτ Μοτττοτττ. Ηοσττοτ σο Νττττο.

Ετοσοστοτ Βρτσοτο.οτοττοτσσι Μισοτιοτσισ σοτ σοισρσσττι ρο.οοτ

τστοοο στοστιτστ το οοιρττοτιο οο.οτττ οτ τοττο σο Αττοττοττο

οοτττοοτ οστιιοτττιοτ οσοι·οοοττρτοτσισ τιοιστιιοτοτιιιτι οτ οττοτσιιι

Μισο σο οσττισο στοτοπι οοτ στο τοστ οσοτιτττοττο σοοσο το

οποιοι οοοοσσοτττ οττττιισοτο σοιιιτιστ οτο. οσοσ σοτιττ οτ οοτσοτ

Μιτσισ στιειιιτσιιι τροτ σοσιττιο Βτοιιοοτοοιιτ στοσσι τσοτττ

οοσηιοτοσο οτ σο οσο οοιιισσο Ρτοοιτσσι τιι οοτιοοτστο τσοτττ

οσοι οο - τσοροοττο τοτιιροτττισο οτ οοτιστοτοτιο οτ οτοτσ Ρτοοτιτ

οοιιιστιτο. Ετ οτ οο ιιοο οοιιοοτστιτοτιτ οσοσ οτοτιστιτ τιι τοσσο

οτ οττιττι·το σσοτσσι οιιιτοοτσισ οοτιιιιιιτσισ οττεοσσοτσπι στιτσο

(τ) Αι.ιοοειιτο. τιι :ιτττο απτο οτ το8ττο ρτσ τ'τοσσοτιτοττιοτιτο Αιμι

οιτστο; οσ ο το οστοττισ οττττι στ Αττττιοτο.

οτι τροο σοσιτσο Βτοιιοειτοο οι οττοττσο ο οοιιισιιτ Ρτοοτσσι'

οτ οτ στοττ οττιτττοτοτοο οο σοο οοιιοοτσοτοτιτ οσοσ οο οοοσ

οττσοτστ τοτοτσο ωστοσο οτι οσττισο σσοτισο οτοτστ ειττιτττοτστ

σο στοτο ισοτισο. «τστ τοτοτσο οττδοτστ οιιτοοσοσι στα τττ

σιοτστ. Ετ τοσο σοτ τιιοττσσιοιιτσσι οτσο οοισρτοσιτοοστσ οτ

οοοστττοο τσ τοσσο οορτοιιττο. Βοσιροτ οοτο οτ τιιτοττοοτο οσοσ

οτ τιττοστο Ιοσσοτιοτο σοσοτττ σο σοσο ροτοτιο οιτιοτιστιιιι οτσο

οσιοσστιοτοσοσι στο στιιιιτιστο σοττο τιι ΑττοΒοττο σοτ σο τοτισο

8ττιτ οτιτοττο σοτι Ιιοοοττ οττοστσ ροτοτο στοτ ρτο τοτο σο πιστω

τττοτο σο οσο στοτσισ τσοτττ σοτ οοιιτοιιττοιιι οσο τοτοτστ ροτ

σοιιιτιισσι Ντοοττιισσι σο Ροτοοτο.

ττο οτσττισο Μισο οτ οοτσισ τιοττοτοτιττισο οτ τττττισο

οτ οσοοττοσττισο οτ οτττο οτ σο τσστοο οττοοιισο.

Εσροτ ροττοτοιιττισο τττττισο οτ ‹ισοοττοτιττισο οσοο οτσοο οοσ

στοτττοτσοτοο Μισο οτσττειττο σιοσοτο οοο τοοοτο σοτσοττιιτ

οοιιττο οοσισιιο Ρτοοι·στιι σοτ οττοσοο οτσοστοτοο ροτοοσοο

σοτ οττοσοσι σιιτσοτοττοτοσι οοτιισιιτο οοσ τσττοστοττοιιτο Ρτ

οτιιιτ οοιτιστιτο σοτ Μοτο οτσοο οοσ στοτττοτσοτοο οττιττοττο

Ρτοοτιο τιιοσοτο οοσ τοοοι·ο σοτσοττιιτ οοιιττο οοιιιστιο Μισο

οτ οτιι€στοτοο ροτοοιιοο οτ οτΜο οοοοοτοιιο οττοστσο σοτιτττ ·

σοτ οοοοοτοτιο ειττοσοτιιτσ τοτστιι τιιοτιτττσιτι οσο στιτοτο οοσ

τοοορτο στοοτοτιτσι· οιιτο τοττιρσο τιτοοοιιττο οσοττο στσοττοοτ

οτιτο τοσιρσο ιιτ.οοι.ιτιστιι. ισοτιοτο οσττσοττ οοσ οοοοετοιιο οττ

οστσο ροοστιτο οσοστττοττο σοτ τοτ σιοτιτττο οττττοτστ τοσοι

οοπισστο οτ οοιτιστιττισο οιτροτιοτο σοτ σιοτοτστ τιι οττοσο

τοοο οτοτσοτισο ο ροττττισο σοτ οοοιιοοοοτ οσσισιτιττο οτ τροτσο

οοστοιιττο οτσο ορροττοττοτιο τιοτ τσττο τοτσοστο οτ οτσττιο

σιοστο στττσοσσο οτιιττοττο οοιιττο οοιισοισρτιοτοο οτ οοτσττι

τιοτιο οιτοοσττοιιτ τσοσσοστστ. Ετ οοιιιστιτο τιι ο.ττοσο ιιοο

τοιιοοιιτστ ρτο τοοτο ο.ττοσοτσσι οστιτοστοτοτσοι οοτσο, οτ ρο

οσιιτο σο οσττισο ττοτοτ το οττοσο οι: στοττο οοσιστιττισο σο

σοιιτοοοτ τισ οσοσι οοττοτειοοτο τοτιοοτστ τοιιτσιτι σσιτι το.τιιοτι

στοτσο τσσοτι οο τιοτι τιιττοιιιτττοτ σο οοιοτττο τοτττο οτ σττττο

οτ τσττοστοττοσο τιττοιιτττσο σοτ σο τοτισο οτιτοττο σιοτιττττισο

σοο σο οττοστττσο οσο οοιιττιι8τοοοιιτ ο σοοι.ιτιιιτιι. τιιοτιοο

τστττ οτττο. Ετ σοτ τοσοι οττετ σοτιοοτ οιιτο 8οιιοτοτοσι το

Μτο.οτοσοτιι οτιτοοτοτοτσσι σοτ ειστο οστιτιι οοτοοτοττ οοοο.

τοτοκοιιτστ. Πο τοοοτιο Ρτοοιιιτττο. Ντοοτο Ι.οοοτισροο οοοο

οτοτιο οστσοσοττι στττο Μοτο στοσστ οο τιοτ›οι·ο τιι Κοττοτο

οτοτιττστ οττιττττο σοσιττιοτσιιι οορττοιιοοτστσ.

ττο ροοο οτ οοιιοοτστο ιιιοτοτιτοσσισ τττοτοορτιιο.

Ετ τροτ σιειτοτιτοτιοο οτιιτ τιι ροοο σοτιοστ τοσιττττ οσιτιοο

τιιτσττο οτ τοτιτιτιττο οτο. οτ ροοοοοοτοιιοο οοτσσι Μοτο τισ

τιοτιοστ ο οοιτισιιτ Ρτοο.ιιο οτο τοοτττσοιιτστ τι στο τοτοκοττοτιτο

οτιτοοτοτοτσιτι :ισ σιοιιοοο τι. σσιτισιοσο τροτ ισοτοτιτοιιοο

τστοιιτ οτ οοοστττοτοττι ρτοοτοτιτ οοιτιστιτ Ρτοοτσισ σο οτιοοτ

σοιισο οτι οσο στο τροτο τιοστο οοτσοτο σοτιοιιτ οτ τιοο τ'οιοτοτ

οοιιισσο Ρτοοτσισ τισ ρτοοοο οοτιισιιτο Μισο οτο.

Ι)ο σοιιτιτο σοττο ο τιοτιττττισο σο Ασττο Ρτοοιιτο οτ ο σοσ

ττο ιισττο Ποτ τσοττοτο σοο στοτσο τσσοιτ ροοοττ ρτοιισιιοτοτο.

$οτσο οσοσ στοτσσι οοτ σο οσιοιισο σο ΑττοΒοττο. ττο σοσοτο

οτ ρτοτιττττττοσο οτ ρτοοοοοσ ττοτισο οοιιττο τσστοοιιι Αττιοτοο

ο οοτιισιιτ Ρτοοτιο οτ οοιιισιιτ Μισο οτ οοτιττο Ρτοοτιοο οσοο

οοοιιοοοο οτ τροο τσσοιτ ιιοιι οοοοοτττ τστο οσο τιοτιοτ το

τοτττο ττοσοτιστο οοιιισιιτ Μισο, οτ οτ οοοττο οτ τοττοο οτ

τοσο σο τ.σεοσοττο τιοτι ττοστσοτττ οοττισιιτ Ρτοοσο ρτοσοτισο

οοιιισστ Μισο οτσο τροτ οοιιιστιτ Μισο Ποτ στ τιι οορττστο

σο τσστοο Αττιοτοο οτ σο τστττισο οοσοιιστο, οτ τιι οορττστο

το ρτοοοοοσ Ποτισο οοιιττο τσστοοσι Αι·τιοτοο ο οοιιισιιτ Μισο

οοιιττσοτστ. σι Μισοιιοοο οτ Ρτεοστ τιι οτσττειτο σττοοσο οτ

πιο
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σσιοσιιισμιο 1ι·οοιοσιστ ιοσιοσοσι σωστο στο οοσιισσσιιοτ

σοὶ οισοσιοτιιοι· οο οιΤοσσοιιι οοσσιο οοισροτ ροσοοιιο σσοισο

οι στιοσο ιροοι·ιισι οιιιιιστσισ οι οισοσιοτισιιι ροτοοσοτσισ

Μαιο οι ίσοιοσσιο. Ειιοοριιο στο σο οσιοιιο οσρτο σοι Μπι

σιοοιστ.

0ο σοσ ισιροσιοιισο ισ οΙισσο Μισο Ιοσσο

οσοτοΙο ΙιΙοσιο οι σιοισο!ιοσο.

Οτσισοσσισ οοπ σσοσ @ιισ Ιοσσο οσσι σιοισοσιοιιο σο

ιιιοσσο σο οιισσσ σοιιο ισσσσι σο οιστο τιροτιοσι Ριοστσισ

ροοοιστ :ιισ ροτισσι Ριοοσσσι σο! ισ οΙισσο. οοπο Ριοοτσισ

οι τοσο Ισιοτο οιστο οι Ισιισσισ σοσιι·ο οισο οιΙισσο σοσοιο

σσοιιο οιισοσοσο οι οισο οιΙισσο στοσοσιισο. Ει ο οοσσοτοο

στο σο @στο Ριοοιιοτσισ οσοτοσο στοισοΙισσο σοσιοιισοσο

σο οσοοσιιισσο οοπο ισσσσι σο οιιιτο τὶροτιοιιι Ιοιισο ορ

ρΙιοοσσοσο ροττσοσο σοΙ ισ ο.ιισσο σοιιο τιροτιο Ισσσο. Πο

σοροοισο οοισσσἱο Ισσσο οι οοοσττΙοσοσο στοοιοσσιο ο ρο

ιοοιοιο οορι1οιιοιο σοοοιιοσο οι στο στο οοοστΠοιο τοΙεσιο

οσοσιο οοτοοτοιοτσισ οι οοοισσιιι, οι σο οοσοιοσοοιοσο σωσει

σο οστοοτοσο οι οιιοισσισο οισσισο Ιοσσο σιοισιτι οοι οσρτο.

5σιιιιιιο οσοτοσιοσ οοσοσιι οοΙοοτστι ισ Ριοοιιο ισοιοτι

οοοΙοοιο. ροτστο ισσο ίοοιο ο ρτοι"σιο σοιισσο ΠεοΙισο οο

ισιιο σο· Βοσοτοσοο ροιοοισιο οι οοριισσοο Ριοσσι οοιιισσιο οι

ρορσΠ στο οο οι οσρτσσιοιο σοισἱσο ΠοοΠσο νιοοοοσιιιο

ισσιοο θιοΠσι·ιο ιιοσι ροιοοιοιο οι οοριιοσοο Ριοσσι οοισιισιο οι

ρορσΙι οοΠοΒο οσο οι σο οισο σοΙσστοιο οι οοσοοιοσσο οσ

οοσοσσσιιι οι Ιοσοσσσσι σι ισοτιο οο! ισ ρτοοοσοιο οι Μοσ

ισοσιο σοιιιιιιι θισισοιιιο Μοοοο ισσιοιο οι Βοσοσσι Βο.τοοιο

ιιοιοι·ιι οοσοοΙΙοτἰοτσισ Ριοο.σι οοισσσἰο οι ρορσΠ οι Πεσι

οιοιιιο σοσ σοιοτιι οι Εσιοοοοοοσι σοιοτιι σο Ποιοι σοιοτιοτσιιι

οοσοοΙΙοτιο Ριοοσι οοισσσἱο οι θιοτοι·σι Ποιιτιοι σο νιοο

ιιο1οι·ιι οοτιΙσο ρσΜιοι οοσοοΙΙοι·ιο ρτοσιοιο οι οσιοτσσι ρισ

τισιιι οοι σι ισ ρι·οσιοω Πισω οοσσσοιστ μοι· οιιισιο οι σσοσ

οι ροτ στοΙσσι ιτοοτοισσι οι ροοοσι οκ οο ΐο.οιοσσσισ σοιιιισι

Βοτσισοο σο! οιιο σσοοσιιισσο οισΒιιΙοτοο ροτοοσο ιιιισσοτοσ

ιστ Ιοσοι·οσιστ οοσ σοισρσισοοτοσι.στ ιιι Μισο ροοοοοοιοσιοσο

σοΙ Μοτο οοι·σιιι ισ ισοσΙσ Βοτσισοο σο! οΙἱΙ1ἱ σοι οἱο το

οΙσσοιο οι τοοΙσστοσο οι οιιιοσσοσο ισ ιοισσι σοὶ ισ ρσι·ι.οσι

σο Μισο Ριοοσί οοιιισιιιο οι οι οοιιισσι οι στο οοιιισσι

Ριοο.ιιο οι σσοσ :Μισο ρτοσιοισο σοσ ιιισΕσιισο Γοτιιιοισ

ιροισο Πωσ ροοοιι ισοΙιοτοτι οι οριστι. Ποιιιισιοο ισοστσο

Μισο σοσο ιιισΙοοιισο σσοοιιιοοισιο οοισσοοοισιο σοσο ιιι

σιοσοσο ρτισιο ιοτσο σοσοο ειρισιο.

ΕΒο Ιοσοσσοο ΠΠσο ()οσιροεσι σοιοτιι σο ΒοσιιοοοσΙι ισι

ροτιο.!ιο οσΙο ιιο1οτισορτοσιοΙσ σωστο σ: ισ οο!.1ο οοιιοοΠοι·ιο

Ριοοσι,·οοιιισσιο ισσοσι σε σσισοισ οοτιροι οι ιιι ρσοΙἱοοισ

ιοτισειισ τοσοσι.

()ΧΧνΙ *ί

Η οοιι£ο βοο!ίτιο το Βοποπι€ίσο, ο @Μέσο νέοοοισί οίιισία·

το θαἰἰιο·α, οόοσιοι·ί οσιτοπιοί, έ! ρτίοιο μι· Ια οοο2‹ι, ο

ί! οοοοπιἰο μι· ἰα Μη μισο σο! @σου διιοἰἰατἰ£οπο,

ΡοσοοΙσ ο διτρ·ί2αΜ σο! δοπιστιο ο ροροξο Ρώσου, οοοιί

Ιοίοοοιιο Βοσίοι·ί δοοιραοπο μ·οοιιτοιοτο, ιιιοπίο ο Ιοοο£ο

το ιἰοπο δοιπποο, ο 9ο οοιι/οτίοοοιιο αιιιρία ατιτοτίΙσ Ριν·

£ι·τι22ατο !ιι μια: σο” θοποοοοί.

(«οιιο μοοο, στ. τω, ο ορτιιο). ο

Μι ΒοΒιι οτοσινι σι Εστω οι Τοτιιιο.

8οτιο 3.', Βοοιιοι. ιιοιι. Μετα. 9. ιισιιι. 8.

Ισ οιοτσι Ποι σοιιιισο σσιοσ. Νοο οοσιοο Ποο!ιιισο σο

Ποσοτο!ιοο οι οοιιιο ρσι·σο ιιοσιιι Κο!!οι·ι τΙοσιισσο οΕ Πεο

Ποσο νιοοοοισοο, τοσοι σο θοΙΙσι·σ οι ιοτσο ροι·σο τοιισι

Κοσοτι σοιιιισιιο ροΙοοΙο1οο οι οοριισιιοι Ριοσσι οοισσσἰο οι'

ρορσΙτ σοΒοσιοο σο στο ΜΜΜ οι ροιοοιοιοισ ο 8οιιοτοσι

οι ιιιοιοτι οοσοσιο Ριοοσο οισιιοσο οοΙοστοιο οσο σοσο

ισ.σο.ι.ιικιινιιιι. ισσιοιοσο ρτιιιισ ιοτσο ιιοσοο ορτσιο, Ρο

ιοοιστιο οι οοριι. σοισἰσο στο οοιιισιιι Ριοοιιο οι σοιισσο οι

ισοο σιοσ οοιιισσιο Ριοοσι ρτοοοσσο οοσοοσοσ οι σοΙσσιοΙο

Ιοσοσιιιο 8οοτοισΙσρι, Ιοοοοἰ ΠοοτιοΙΙι. ισοιοιι ισοτοσοσοιο,

Ρσοοιι οοσιοι, Ετοσοστσι Τοσοτσοτιι, Βισσι 8οιοσοοϋ, Αιιστοο

ρτονισοιοΙιο, σοιιιισι Ιοοοοι σο 8οσοιο Μισιοτο, ισσιοιο Ποο

ΗΜ σο Βιροίτοοισ, οι Βοσοσοσοο·οοισισο οσοιεισοτσσι Ριοοσι

ρορσΠ ίσοιισσο οοσοσισιισσοοιοτσισειισσο ρι·σσοσιοιιι σιτσισ

Βοισοτισσι $οισροσιοιιι ιστιοροτΠσσι ρτοοοιιιοισ οι οσοοἰ

ριοσιοισ σοοιι·σισ οι οοισσσιο Ριοοσι οι σοσιιιισσι Ριοσσοτιιισ

οι σοιτιοισοιεσω οιιιστοσιιι οοιοτοσι οι ρτοοστοιιοτοιιι οι σοτ

8.σσι σιισοἱσσι, ιισ ροοοσι ισιοσσοιιι οι ίσοιοσσειιιι σεισ1ο

σοσιισο οσοι οοιιισσἰ Ιο.σσο οι σοιισσσισο Ισσσο, οοσ οισ

σιοο σπιτι οοιιισιιιο Ιοσσο σιοω ιιοσιισο οινο στο οοσισσἱ

Ισσσο οτ σοιιιισιοσο Ιοιισο οι σιοιτιοισο σο οιιισιοσο οι

οισ8σΙιο σιοοοτσΠο σιιΤοτοσιιιο σιοοοσσοσιοσο @στο οηισοττιο

Ιστοσο οι σιοοοτσιιο Ιιο.ιιισο οι ίοοσο οι σοισρσιο σοσο οι

ι·οοσο οΜοΙιο οσοοσιιισσο ισοσο οτι οσοοσιιισσο οοσοο ισιοτ

οοιιισσο Ιοσσο οι Ιοιισοιιοοο οι σσοοοσισσσο Μισο ετσι Ιοσ.

σοιιιισο ορροΙΙοσιστ ιιι οσιοσοοσιιισσο Μοτο οτι οσο ιιοιτιο,

οι οοιιισσο Ριοστσιιι ο8 Ριοσσοο οι οσοοοιισιοσο σΙἱοο σοι

Ριοεισοτσισ ιιοισισο ορροΙΙσσιστ ισ οσιοιιοοσιιισσο Ιοοιο οι:

:στο ροτιο. Ετ :ισ [στο οοστοσιιοσοο οοΙιοοιιοσοο Μοτο

σοιιοο ο.οοοισσοσοο οι τοιιιιοοιοσοο ίσοιοσσσιιι ισ ρτοσιοσο

οι οσροτ ρτοσιοιιο οι οιτοο. ρι·οσιοΙο οι σσοΙὶοοι ρτοσιοιο

τσσι οκ σσιοσοοσισσσο σΠιο. Ετ ιισ σοροοιτσσι οι σοροοιιο.

ΐοοιοσσσισ οι εισ σοσσσισ οι ιτοσοσσσισ οι οοσοιεσοσσσσι

οοο1τσ ιοττσο οι Ιοοσ ιστιοσιοιοσοο τοσσιισο οι οτονοσισο

οσοιτοτσισ οι ιοτι·οι·σισ οι Ιοοοτσισ Βροοτιιιιι σο οσιιισο νι

σοοιισΐ ιροι οιιισιοο. Η οσοσι·οσ οιιισιο οι οισοτσΙο ίσοιοσσο

·Βοτοσσο οι οιιρΙἱοοιισο. ιιοιιιισο οοιιισσιο Ριοσσι, οι ιισ οο

σοιιιισο οοιιισστοΡιοοσι οι ἰροσσι οοσισσο οοΙιΒοσσσσι στοιο

οοισσσι Ιοσσο οοσ οισο οισσιοο στο ιροο οοισσιιι Μισο ο2

ιιοσιισο ιροισο σο οισσἱοσο οι οισ8σ!ιο σο σσισσο ισ οοσ

ιτοοΙσ σσοσοιιι οσροτ σιοΙο ροοο ιστοσσο σιιπο οι οἰ8ἱΙ!οιο

οιδιΠο οοιιισσιο Ιοσιιο οι σσοτσσσοιιι οΙιοτσισ οι σοροοιιο

ροιιοο Ι'ι·σιτοισ Αιοιιοισ σο Ροριο ρι·ιοτοσι Ετσιτσισ Ρτοσι

·οσιοτσσι Ιο.σσο οιι”τοιτοιιι Ετσσοιοοσισ ΡοτοοΙΙσισ οσοτσιο.σσσι

Ει·οιτσισ Μισοι·σσι οοσνοσισο Ισιισο οοσσσοιστ οοσ οοτιρισισ

οο!. Ωσοσ σο ιροιο νοΙ οοτσισ οοοοοἰοσο ρτοσιιοοιοσοο ροοΙο

οι οοσνοσσοσοο νο! οοΙιιισιιοσοο νοΙ ο!ἰοσσο ιιοσ σοΒοοιι€

νοΙ Ποσο ροτ στοισισ οοισσσοΡιοοτσσι οοσ οισοοιιισιοο οι:

οιιοισ οιιισιο .οιισ.ΈΕΕ οσ ίσοιοσσσσι σσοοοσιιισσο ιστισισ

οοοοιοσοο2·οοοσσσσισ σσοσ οισοισοισσιοο οισοοιιστ οιτοοι

ι:μιο.οοσιιισσο ροτοοσοο`ο8 Ιοοσ)ισ οΙστοσοοσιιισσο τοοσοσοοιο

οι. ροτοοσιο. Εο·σσ Γοοιοσσσιιι οσοοοσιιισσο ιστοιιιτοοιοσοο οι

οοιιΒο.ιιοσοο ροοιο οι οοσνοσσοιιοο σο ὶροἱο οι·σο εισιο

οσιοσοοσισσσο ττοσοσσιο σοσσιο οι οοσοιεσοσσιο ιροι οοιιισσἱ

Ιοσσο το! οισσιοο σιοιι οοιιισσιο Ιο.σσο ρτο σιοιο οοιιισσι.

Ει ροοοοοοιοσοισ ιροοτσσι οι οσισοΙιοοι ἰροοτσισ ιτοσοσσσιιι

οι σοιισσισ πιο οοιιισσι Ισσσο νο! οιιιο εισσιοο σοσιισο

ιροισο οοσισσιο Ιοσσο οι ω ίσοιοσσσιιι οσοοοσιιισσο στο·

ιιιιοοιοσοο οι οσΠεσιιοσοο σο ρτοσἰοιἰο· ίσοιοσσιο οοσοσσιο

οι -οΒοοι·νεισσιο ισ ροι·ροισσσι οι σο οοιιιι·ο σοσ Ιοοιοσσο

το! νοσιοιισο οι ιισ ιιιτοσσιισι ισ οιιιισοο οι οσροτ οσιιιιοο

σοο1τοε μοιοοιοτιο οι οοριιοιιοι σοιιιιιιο σι σιοι.σσι οο8, σο
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οοιιττοοι Ρτοοοοι·οοι οι·οτττστο σπιοτττ οτ οτοοιιτο Ποιοι τιοτιοτο

οτ τοοοι·ο. Ετ τοστοοττοοι φιοιποπιπφιο σοοτοτοιπ οτ εοοο

ιττοτοοι οι·οοτ οτ ετστιτ ντττοτιττιιτ· τροτ ετοτττσο οτ το! τροοιιι

ροτιοιιι οτ σοποοιτττοιο ιοστρτοιιττοιτι ο σοιιιοπτ τοιιιιο οτ

τοιιοοιιοττιοο νοτ ετοτττσο σοιπποτε τειιιτιο ιιοιπτιιο σοιποοτο

τοπτιο οτ ιιοστο οτ σοονοπττοοοε οτ φτοεσοιπττοο οτιττοττττοποο

οτ ι·οοιτοοτοοοο οτ ττττοιοττοποο τοστοιιττοπι οτ ιοστοτοιιττοιπ

σοοσοττοπτοο ροττοετοιτο οτ σειρτττιοτο οοπιτοο οτ ιιοιπτοο τττσττ

σοιποπτο Ρτοοοτ οτ Ρτοοποιοιπ οτ τττοτιτστιιοττοιιι Ρτοοποιοιπ

τττοτο οτοτττσο οτιοτιο οστοιτ οτ ρτοστιτοτοιτ ρτοποιπ οτ οροστοτο

οτ οοιιοι·τιτο τιιοοττοτοιιι τιτφιο τττιοι·οοι οτ ττοποιοτοοι οττιπτ

πτετι·οτττιιιοπι το οι·οτττοττο οτ τ:τι·σο. ριοτττστο, οτ φιοττ το

φιττιοοσππιφιο οτττε ττο φιτττοο οτ ντττοττττοι, οτ οοο ποο

τροοιποτ οτο σοιιιοπτ Ρτοοπο τοοοιο ροοεοοιιιο οτ τοτοτττοοπτοι·

οεεο σοοοοοοο τοιπ οροστοτττοι· οποιο ττοποιοτττοι οτι οιποτει

οτ'ετοοπτο φιο το οοοοι·οττ οτ οροστοττ ιποοττοττι τ·οφιτ

ι·τιιιττιι· οτ οιττεοπτοι· οτ φιο εροστοτττοι· ττοιισοτττ ττοττοιοιιτ

οτ οοοιπιιτοττΙοοποττοστοιοιπ οιοτττο ροεττιτοοτ νοτ ι·οφιτι·πιιτ

ριοιιιτττοοτοο οοτοτττοι·το οτ οτιοττοοτο οσπιτιιο οτο σοιιιιιοτ

Ρτοοπο .οτ οορι·τι τττοττιιπ οτο τττιτ Νοστιο ττο ονοπο ποτοττο

οσιττιο ιιοτιττσο σοοσοττοτττο Ρτττοπτ οοπιοιιτο οττρτιτοοττ οο

τπτπο οτ ντσο σοιπποτο τοπτιο οτ τττετι·τστοιιττποι οτ οποιο

σπιπτφπο τοτοιοι·ττ ιοτοοι οτ ττι·ιιιποι τιοτιοιο οτ τοοοιο ττισοι·ο

οτ οτιοοινοτο τοτιιιπ οτ φιτοφιτττ οτ οτι οιποτο οτ οτοοιιτο

οπο μου τττοττιπι οτοτττοοπι τοοτο οιτττποττι οτ ριοιοτοοο τοοιτοτ

το ρι·οτττσττο οτστισττ ρι·οτττστο οοο ο.ττφιο οιοτττστοιοιιι οτ

φιττσοεοοιπφιο οιτττο οτ σοοτιο ποο νοπτι·ο νοτ τοτσοιο ροτ·

εο νοτ ροτ οττοο τιτττΙοο ιιιοττο νοτ τοτο οπο τιτροττιοοο οτ

οτιττοοττοιιο τιοποιοιπ οιοτττοττ οοοιοιιτο Ρτεοοτ οτ τιοπιτ

οπιπ Ρτεοποιοοι οτ τττοτιτστοοττοοι. Αστοιπ Ρτοτο οποοι· τοι

τοτοι·το φιοττ σετ οποιο ττοιποοι τοτιο.οπτε θοι·τοοπτοτ ρι·οοο

οσστοεττιπι $οπσττ Αιπτιισοττ ρι·οοοοτττιπο ττοιπτοο τιτιιιιτιοι

τποστο ττσιπτπο Βοτοιοοπτο ντσοσοιπττο ττοοιτοο Μοιιοστιο

ρτιρο ττοιιιτπο ττοτοοιτο Ζτιοτο τοτιοτιοο ττο ττοιτο οτ Βτσστοι·ττο

τοΒοιτττ τοετττιπο οττ τιοσ νοσοττο ττοιιιτοτοο τπσοιι·οοττοοτο οοπο

ιιιτττοοτιπο ττοσοοτοτττιπο οοττιο.Βοετοιο ποοο τοτττσττοοο οι·τιπο.

ιιοοτο ορττττο.

@ο θιοτοι·ττπο ττττοο φιοπττοιο ΙΙοπττοτ ιιοτοι·ττ ττο ντσο

τιπροτοτοι·το τττοοττοττε ιιστο.ιτιιο. οτ ποοο σοοσοττοιτο Ρτοοοτ

σοτιιοοτο οστ·ττπι ροτιττσοο ρτ·οτττσττι. αποτο οτ το οοττο σιτο

σοττοι·το ριοτττστο τονοοτ ττο οοι·τροτ οτ τιι ροτιτιττοοιιι τοι·οιοιπ

ιοττοτττ. ,

@ο Βοττοοτττοοο ττο τττοτιτιι·ττο οιισιτ ροτοτττ ιιοτοι·τοο τιοσ

τιιοτιοιποπτοιπ οιτττο.ιττ οτ οποιορτοντ οκ οοτοοττσο τοοτιοιποπτο

οοι·ττιτο ιποπο τττσττ θιοιιιιτττ ποτοι·ττ ετσοτ τιι οο νττττ οτ το8τ

ιιττιττ τιττττττο νοτ τττιπτοιιτο οτοτ τοι·το ττττοιοτ νοτ οτττο.τιο ττττιτο

οοο ροοστο οτιτιτοντοττοπτο στττιεο. οοοτοοττοοοο ιπτιτοτο ττο

ιιιτιοττοτο τοπιοπ ττοιοτπτ τ)οπττ ττο ΟοοπτιγΒο στνττοττο τοποο τ

ροτοετοττο τιιοοοοτττιοο τοοτττιτιο Ιοτιοιιοο Βοοττιοοιτοτο τ.ογετο

Μοτο στιοσοττοι·ττο σοοιοοτο τοπιιο οτ το.οοττο ττο Αττιοιτο

οοτττιτο ιι.°σσο.°ι." τοτττστττιιιο τυο. τττο ιοι. τοπττ.

τη

ΟΧΧττττ. *

ΑΜ ττί μια: σοιτοτιίτι.ετι τω' Ριζτοιττ ο θοιισοο.ττ, το τετ-το ττοττο

φωτο τ ρι·ίιιιτ σώσω οτ εοσοιττττ απο μποτ ρτιι·το ττοτ των

ττοικτοϋ το δτιι·ττοττοο. `

(·τ288. τὅ τηιτττο

Βοιτ ττοεττ Αι·οτιτντ τττ @πτο τττ Τοι·τπο,

τ1τιστττπ. οι”. 8οι·το 3.', Μετα. 9.0, οπιπ. Θ.

το ποιπτοο Βοιπτοτ ποοτι·τ τοοο θτιι·τοττ τιιποπ :το τιοοοι·οοι

τ)οτ οιιιοτροτοοττο τοτττντττοο Τι·τοττο.ττο Βοοτο οοοιροι Μιιι·το

τττι·οττιτο Βοτττοιοιπ Αροετοτοιοιπ Ροτι·τ οτ Ροτιττ οτφιο

Βοοτοτ·ιτιπ τ.οοιοοσο οτ θτοοιΒγ ιιιοιτττοιο οτ τοττοο σιιιτο

σοτοεττο. Οιττο τττοσοι·ττττο τττοοοποτοπττιπο τιτφτο Βοοιιτο τττιττοιο

τοτοι· σοιποοο οτ τιοοιτποο τοποο οτι οπο τιοιτο οτ σοιποπο

οτ τισιπτποο Ρτοοι·οιπ οκ οττοιο. τονοσοτο δρτι·ττοο 8οοοττ οι·τιττο

ττττ:ττι σοιπιιοτο μοι· οοι·πιπ οτοτττσοε οτνο ττιοτ οτοτττστ οοτππι

ποιιιτοττιοο τιττ ροσοιιι οτ σοοοτιιτττοιιι το ροι·ροτοοιιι τττιπτο

ττοοιτπο οτιοοινοοττοιιι οτ τοτοι·τοο τττσοτοι· ροι·νοποιοοτ. ττοφτο

Ντσοτοπο ττο (ιτιιοι·σττο τπι·τοροιτττιο οτοτττστιο τιστοι· οτ τιι·οσο

ποστ σοοιππτε τοοπο τιοτιοπο ρτοοπτιι ιποοττοτοπι :το τοττ·τι

οσιτοτο ρι·οπτ ο.ρροιοτ ροτ· οπτιττοιιιο τοοττ·ποιοοτποι οσιτρττιτο

οποιο τ.οοττ·τιιιστ ττο ττοττοιτο ιιοτοι·τι οποσ τι οτιττοτττιτο Βο

ιπτοτ ιοτττοετοιο ττοσοπτοετοιο οστιιοΒοοτιπο οστοτιτο τττο οιοι·

σοιττ φιοι·το ττοστιιιο. ορι·τττο τοτττσττοοο φιτοτοττοστιπο οοιιιτπο

τιι·οτττσττ σοιοοπτο ττιοπο οτ τιοιπτιιιιιο το.ιιπο οι οπο. οοιιτο

οτ Βοτοοι·τοο $οιπροοτο τοι·τεροι·ττοε οτοτττσοο σοιπιιιιτο Νοτι

ιοιπ τιοτιοοε ρτοποοι ιποοττοτοιπ ττττ τοτ“ι·οοσι·τρτο οι·οοτ οτι

οτιι·οτ ροτ· οττοττ ροτιττσοιιι τοοτιοοιοοτοιο οσιττιτοιπ ιποιιιι

θτοιοιτττ τττττ φιοιιττοιπ Ηοοι·τοτ οοτοτττ στο νται ποτοι·ττ οτ

οστττιο σοοσοττοι·το Ρτοοι·πιπ σοιπππτο ττοιπτπτοο τπσοιποττοοτε

οιτττοετιπο ττοσοπτοετοιο οστοτιοοετοιο ποοο τοτττοττοοο τιι·τιπτι

οοπτιο οριτττο οτ φιοττ τοστοττ το οτοιοτ Βοτ οοιπτοο οποιο.

Νοε σοιποο Ποοττοιιο οοτ. οτ ροτ· οττοττ ροτιττσοιπ τοετι·ο

ιποπτοιιι οσι·τρτοιπ ιποπο τοτιοοπτο τττττ Ποοιροεοτ ττο θστιτ

τοσοπττ ποτοιττ ττσιπτοτσο τπσοι·ποττοοτε τπτττοοτιπο ττοσοοτοοττιιο

οοτοο8οοττιιο τιοοο τοτττσττοπο οιτοιο. τοι·στο οοπτιο ορι·τττο οτ

ττοοττ τπτ:ττιττ. το οοιπτπο Ροτττο οτττττττ οτ Βιιτι·ττοο 8οοσττ οιποο.

Οοιιοτττοιπ 8οιιοτοο Πιοττοοστο οστ. οοπιτοο τττσττ σοπιππτο

Ρτοοιιιπι οτ τιοιιιτοοιπ Ρτοοι·πιιι οτι οττοιο τ'οσοι·τιοτ ροσοιπ

οτ σοιινοοττοποοι τοτοι τττστο σοιποοτο οτ τιοιπτοοο τττστοιοιπ

στντττιτοπι οτφιο τττετιτστοο ττοοτο ττοιοτοο το ροι·ροτοοιιι οτι

οοι·νοπττοπι οπιπ ρτισττο ριοιπτοοτοιιττιοο οτ σοονοοττοιιττιοο

τιιτι·οοσιτρττο οιιιοτττοο οοτοιιιρπτ σοτινοτιττοπο οτ ρι·οοιτοετοιιο

τιττιπο οτιττοοιττοοο νοττοττο. Αττ ντοστιτοιπ οι·οο ροτροτοο ρ2τοτε

οοινοοττο τοτοι τττστο σοιποοτο οτ τιοιπτοοο τττστοιοιιι- στντ

τοτοιιι οτ τττοτιτστπο οπτνοι·οοτττοτ Βοποιοτττοι οτ οτοΒοτοτττοι·

οτ οκ οτιιιοτο οτττο τοττ·οοσιτρττο ρτοτττστοο οτοτττσοο σοιποοτο

Ρτοοιοιπ οοιπτοο τττσττ οοιποπτο Ρτοοι·πτπ νοτιιττ οτ σοοοοοοττ

τττοτο οτιιτττοο σοοιιιοτο τοποο οοιιιτπο τττσττ σοοιππτο το.ιιοο τφοοττ

τττστοιπ οοιιιοπο Ιο.οπο ροτ· οο οτ εοοο οοιροτοσ τιτιτιοοτ τοοοοτ

οτ τιο.ττοιο οτ τοποιο ττοτιοτιτ τττιοι·ο οτ @τοτο οτ οτιοφτο σοοτιτι

τττοττοπο σοιοιιοτο οτ τιοιπτοοιπ Ρτοτιτοιπ οτ τττοτιτστποττοιο οτιοτιτι

τοιι·οο Μοτο τοσο τοττοτττσττοιιοο οτ τοτο τοττ·οοσιτρτο οτ τιοιπτοοο

τροοιιιοι τοσοι·οιο ρισοτ τοτοι·ττιο τττσοτοι· οτ οτι οιιιοττι τοοοοτ οτ

ροοετττοοτ τττιοιο οτ φιτοτο οτ ττο τροτο οιιιοττιιιο οτ οτοδοττο

τοστοτ τττστιιιπ σοιποοο τοπιιο το ροηιοττιοπι ττττ νοτοοττιτοοι

οποπι οτ τιοιπττιιιιιι τοποο τοιιιφιοιπ ττο το οοο οι·ορι·το τροτοο

οοοιοπτο Ιοοτιο. Οοο σοοτι·ο τοι·το ροοεοοοτοποο ντττο τοσο

οτ ττιττοτττσττοο05 εοοτ οτ τοτιο. Ρι·τιπο σοοτιοιπ ττο Κοτοιο

φιοττ νοσοττιτ σοετι·οιπ ()οοττ·τ (τ) οτττιιτι το τοοιιτο $οι·τττποο

(τ) @ποππο Οπτικά, στοο ττ στιετοττο το 0οεττοι·τ, οτττττοειτο τττιτ Ρτ

εοιιπ ποτ ρι·τιπτ φοιτ ττοτ οοοοτο κι". οπττο τ'οοττοοιοοτο ο ι·οντιιο ττοτ

τ'οιιττστι ι·οοοο, οπο οτο ντ οετοτονο, 'ο το τοτο οοποοττοτο ότι Βο

ιιοττοτττι ιπτιι·στιοοτι τττ Μτιοοοι , ο οτιττττοσοτιτι οτιτοτττιι·ττιιπο.Πτιπροι·τοπιο

τττ φιοοτιι τοτ·τοιτιο τοσο οτ, οτιο τ Ρτοειιιτ, ο τ τΞοιιονοοτ 80 πο ττττιριι

ττιοεοι·τι τι·οφιοιιτσπιοπτο τ! ροοοοεοτι; οτι οττ οοο ι·τιποιιτττοιιιο τ! τοττοι·ο

ιιττο απτο τττ φωτο οοτ·οτο οτιντ·ο ι·τροι·ττιτο.

τττθ
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!!!!ε!!!εε Ιεεεε ε! ε!! !!!εε!!! ε!!!!!εεε !εεεε ρε!!!εεεε! ε!

!!εε ε!!!!!!ε !!!!!! !ε !!ο!εεε!!ε!!!ε εεε!!! !ε ε!!νεε!!!!!εε ρεεεε!ε

ε! εε!!!ο!!!!εε ρε!!!εεεε! ε!! εοε!εεε Ιεεεε εεε! !!!εεε!!ο

ε!!!εε ε!!ε!!! ε! νεεε!!εε!!!εε. !!ε!!! !εοε!ε ε!!! Γε!! νε! εεεε

εεεεεεν!! !!!!!! εεεε!ε Ζ!!!ε ε!νε εεεε!ε !!ἱε θ) εε!ε !ο!ο

!ε!·!·!!ο!·!!! !!!ε!εε ν!!!ε ε! ε!εε!!ε!!! εεε ε!εεεεεε!!! !!!!ε!!! εε!!!

εε!ε, εεε!! ε!! εε!ε!!! !εοε!ε ε!νε εε!ε!!! εεεε!ε Ζ!!!ε ε!νε

εε.!!ε!ε !!!ε με!!!εε! εεε ρε!!!εε!! νε! ρε!!!εε!·ε εο!!εεεν!!

ε! !!!εεε!!!!!!!!!εε ε! !!!!!ε!!!εε ρε!!!εεε!!!!εε. Ε! !!!ε!!!! !!ε

Ρ!!·!·! ν!!!ε!!! !!ε δο!·ε!!εε!! ν!!!εε! !!ε (!ερε!!ε εεε (!ε!!ε!!ε

!!!ε!!!! !!ε δ!!1!!Ψ!12ε θ) ν!!!ε!ε εε!ε!!! εεε !οεε εε!!! !ε

!!!ε!ο !ε!!!εε!ε Κε!ε!·!!εεο. Ε! !!εε εε!ε!!! εε!!εε! εο!!!εε!

!εεεε εεε! εε!ε!!! ε!νε εε!ε!!! ε! εε!εε!!!!ε! εο!εε! Ρετ

!!εεε!!!ε !εε! !!!!!!!εε!!ε!ε εεε!ε ε!!νεε!!!!!εε !!ο!!!!!!!!!εε εε!ν!ε

ε! εεε!!!!ε εε!!! εε!ε! !ε!!ε!!!ε!!!!!!ε !!!ε!!!! !!ο!!!!ε!ο ε! εε!!!

ο!!!ε!!!εε !ι!!·!!!εε !ρεο!ε!!! ε! !ρεε!·ε!!! ε!νε ε!! !!!εεε ν!!!εε

ε! Ιοεε ε! εεε!!!!!!!ε! εο!·εε! ε! εε!ε!!! ερεε!εε!!!!εε εεε

ρε!·!!εεε!!!!εε ε! ε!νε ρ!ε!!!ε!ε νε! ε!!εε!!!! ρ!ε!!!ε!!!!ε!!! ε!ε!

!ε!!ε ρι·ε!!!ε!ε εεε!εο!· !ε!!!!ε!!ε ε!νε ε!!!!·ε. (ε) [!!ε!ε εε!!εεε

ε! ε!!!εε! !!!εε!·ε!!! !εε ε! !!ο!!!εε εε!ε!!! εε!!! ο!!!!!!!!εε ρε!

!!εε!!!!!ε ε! ρε!·!!εε!!!!!!εε ε! ο!!!!!!!!εε ο!!νε!!!!ο!!!!!εε ε!! !!!εεε

ερεε!εε!!!!εε εεε ρε!·!!εεε!!!!εε ε! εε!!! !!!!!ε!!!εε !ε!·!!!εε

!ρεετε!!! ε! εεε! ν!!!!ε ε! !!ο!!!!ε!!!εε ε!! !!!εεε εε!!εεε εεε!

εεε!!ε ε! !!εε ε!νε ε!ε! !!!!!·ε !!!ε!ε εεε!εο!· ε!!!!!ε!!ε εεε

ε!!!!·ε.] !!ε!ε !ο!ε!ε εε!!ε!ε Κε!ε!!!ε!!ι!!!! ν!!!ε!!εε!εεερ!!ε

!!ε !!ε!!!οεε!!ε εεεεε ε!! εε!!ε! !!ε εερ!!ε !ε!!·ε !!!ε!ε !εε!ε

εο!!!ετε!!εεε!ε ε! εε!!! !ο!ε ε! εε!ε! !ε!!ε!!!ε!!!!!!ε !!!ε!! εε!!!

ε! !ε!!ετε!!! !!!ε!! εε!!! ε! ο!!!ε!!!εε !ε!!!!ι!ε !!!!!! !ε !εε!!

εεεε! !ε !ε!!ε !ρε!εε ε! ο!εεεε ρ!!!·!εε ε! !!!.!εο!ε!!! !ε

εερ!εεε!ε εε! ε! εεε εεε! !ε !!!ε!! με!! εεε εερ!!!!!εε ε!

!ε εεεεε!!!εεε !!ε!!ε !ρεο!·ε!ε ε! ο!!!εεε !ε!·!εε !!!ε!! ε!!!!!

ε! εερ!!ε!ε !εε! !!ε!!!εε!!εεε εεε!ε ε!!νεε!!εε ροεεεεε!εεεε

Με!! ν!!!εε !!οε!οε ε! ε!!!!!!!!ε ε!εεε ο!εε!ε !εεε εεε

εεε! !ε!!!ε !ρεε!!! εε!!ε!ε ε! εε!!!!ε εε!ε !ε !!!ε!! Βε!!!!

ε! εερ!!!!!εεε! !ε εεεεε!!!εεε ρεπε !!!ε!ο!·ε!!! εε!!! ε!

εε!!!!ε!!! ε! Μ!!! !ε!!·ε!!! ε!!εε! !!ε! εεε!!! !ε!!!ετε εε!ε

ρε!ε!εε! ε! !!!εεεετε!ε!!! !ε!!·ε !ε!·!·εε! νε!·εεε εεεεεε!εεεε

!!ε!·!εε εεε εεε! ε!!ε!!!!!εεεεεε !!!ε!!!!!! ε!!!!!!!!! ε! εε!ε!!!

(1) 7!!!!!!!! Βιιη;!!!!! !!!ε!! @ευη εεε!!ε ρε!!ε εε!ε !!ε!!ε ε!!!ε!·εε

Μ!!! !!! Πεε!!ε!!, !!!!!! ε! ρ!·εεε!!!ε ε!!!ε!!!εε! (?!!ε!ε!!ο.

(8) Ι/!!!!!!!! πινω!!! Ζ!!!ε, .!!οε ε!!!!ε!ε ΙΜ, !ε εεε!!! Π! !!!ε!!·ε!!ε !!ε!

Ρ!εεε!, !!εε!! !ε ν!!!!!!!ε ε!!ε!!ε!ε ε!!! 1956 !!ε Βεε!!ε!!!!!! !;!!!!!!!:ε !!!

Δώστε!! ε!!!!!!!! Ω!!!ε!!ε !!!!!!!!σε !!! Ωεε!!ε!·!. νει!. εερ!. εε!!. Ν»! ΧΟ!!! °.

Ω. ΟΡ. !!! εεεε!!! εεε!!!ο.

(8) .9!!!!εριι:ε; ε!!!ε!·εο 8!!ι!!!ρ!!εε. 6!α!επρα.τε ε!ε εετ!!!!! !!ε!!ε εορ!ε

εε!ε!ε!!!ε ε! απ!!! 158 !!!!! Με!! !!!!!!!π!.

(ε) Με!!εε εεεε!!! ρε!·!!!‹!ε !!ε!!ε ε!!ν!·ε !!!ε!!!!! !·ορ!ε !!ε! Μ. !!!ε!!!.

 

!

ε! !ε εεε!!!!ε! ρεπε !ρεο!·ε!ε !!ε!!! ε! εε!!!!ειε ε! (ε) !!!!!!ε

ε!ε!·ἰε εε!εε!!!!ε! ρε!!!ε ε! !εε! ν!!!ε!!εε! ε!! !!!εεεε!·ε!!! εε!ε!!

εε!ε εεε εε!ε ε!! !!ε!!!!!!!ε!!! εε!ε!!εε!!!! ε!!!ερε!εε!!ε !εεε!!!

εε!ε!!! ε! !!!!!!ε!ε !!!·οε! !!ε ε!!!ε !!!!!!ε!·!!!εε !ε!ε!!εε !!!εε!ε!

ε! εε!ε ο!!!ε!!!εε !!!!!ε!ε!!!εε !ε!·!!!εε ε! !!!εε! !ε!·!ε!!!ε!!οεε

ε! εε!ε οε!ε!!!εε !!!!νεε!!οε!!!εε ε!! !!!ε!!!ε!ε !!ε!!!εε!!!!!!εε

εεε ερεε!εε!!!!εε εε!νο εε!ερε!· εεε!! !!!ε!ε!!! εε! !!ε εεε!!·!!

Κε!ε!·! ε! !ε!!·!ε !!!ε!εε εεε!!! εεε !!ε!!εε! εεεε εεεεε ε!!

εεε!εο!· !ε!!!!ε!·!ε !!!ε!! εο!!!εε!ε !εεεε ε! !!ε !!!ε!!! ε!!!ε εεε

!!ε!!εε! ρε!!!εε!·ε ε!! !!!ε!ε!!! ε!!!!!εεε !εεεε ε! !!!ε!!!!!! εε!

ε! !!ε!! !!!!!ε!ε εε!!! ο!!!ε!!!εε !ετ!!!εε ε! ε!ε!!!εεε!!!!εε ε!!

εε. !!ε!!! !ε!!!εε!ειε Τε!!!!εεε!!! !!!!ε!!! ε! ερεε!ε!!!ε!· εε!ε!!!

!!ε δεεεε!! !ο!ε!ε εε!ε ρε!!!εεε!!!ε (θ). Ρ!!!!ε!ε ε!!ε!!! Τετ

!!!εεε!ε εε!!! ο!!!ε!!!εε !ε!!!!εε ε! ε!!νεε!!οε!!!εε !!!ε!! εο!!εε

!!ο!!!!!!!!!εε ε! ε!!!ε! !ε!!ε!!!ε!!!!εε εε!!! !!!!!ε!!!εε εε!ε!! ε!

εετε!ετ!!ε. !!εε! εεε!!·ε !ε!!·εεε!!!!!ε !!ε !.εεε!!!!!!ο. !!!

!!ε!!εε! εεε!!·ε!!! εεε!! !εοε!ε! Μεεεεεε!εεεε σ) εεε!!·ε!!!

εεε!! νοεε!ει· !!!ο!!ε Αεε!εε (8) εεε!!·ε!!! εεε!! νοεε!ει·

!!!!!εε !!ε !!!ε!!! (9) εεε!!·ε!!! εεε!! νοεε!ετ !!!!!ε (ω) εεε!!

!ε!!ε!! Ατ!!ο!·εε !!!ε!!ε! !!ε!! !”εε!εεε !ε !.ε8ε!!ο!·!!!, ε! !!!ε!!!

εεε!!·ε εε!ε!!! εεε!! ε! !!!!εε!ε εε!!! εε!ε!!!εε !!ο!!!!!!εε ε!!!

!!ε!!ε ε!ε!ετε!ε ε! !!ε!!!ε!ε ν!!!!ε !ε!·!·!!ο!·!!ε νεεε!!οε!!!εε

!!!εεε!!οε!!!εε !ε!!ο!!!!!εε !!!·ενεε!!!!εε ρεεεε!ε εε!!!!!!!!!εε ε!

!!!εε!!!εε ερεε!εε!!!!εε ε! !!ετ!!εεε!!!!εε ε!! !!!ε!!. εεε!!ε ε!

εεο!!!!!!ε! ε! εεε!εεεο!!εεε εε!ε!!! εετ!!ε ε! εεε!!!!ε !!ο!!!!

ε!!!εε ε! εε!ε! !ε!!ε!!!ε!!!!!!ε !ρεο!ε!!! ε! εε!εε!!!!ε! εε!ε!!!

ε! εεε! εε!!!ε ο!!!ε!!!εε !!!ε!ο!·εε! εεε!!·ε!·ε!!! ε! εε!·ε!ετ!!ε.

!!εε! εεε!!·ε!!! εεε!! !εοε!ε! Μεεε!!!·εεοεεε εεε!! !!!ε!!ε!

!”ε!εεε ε!!ε!!!!ε!!! Βε!!!!!ε! Αε!!ε θ!) εε!!! οε!ε!!!εε εε!ε

!!ε!!!εεε!!!ε ρ!·οε! !ε!`ε!!εε !εοε!ε! εεεε!!! ε! !ε!εε!·ι!!!! ε!

εε!ε ο!!!ε!!!!!ε !ε!!!!εε !!!ε!! εεε!!!. !!εε! !ο!ε!ε !εεε!ε!!!

Πο!·ε!εε εεε!!ε ν!!!εε ε! !εεε !!ο!!!!εεε ε! !!!!ε ε! εε!ε!!!

εεε εοε!εεε Ρ!εετε!!! ε! εε!!!!!ε! !!ε!!εεε εεεεε!!! ε !!!ε!!!

εο!εεε! Ρ!εε!·ε!!! !!εε!!! ε! !!ε!!ε!·ε! εεε !!ε!!ε!·ε εεεεεεν!!

!!! !!!ε!! !!!εε!ε ε! εεε!!!!ε! ρε!!ε !ρε!εε ε! !!!!!! !ε !ε!·!ε!!!

ε!εε!!!!!ε εεε!!! !!!!ε!!!ε!!!!εε ε! !!!!!ε!!!!!!εε. Ε! ε!! εεεε!ε !!!ε

!!!) ε ε!ε εε!!!!ο !!ε!!ε εεν!·ε ε!!ε!ε ε!!!!!ε.

(θ) Εεε εεεε!!! με!!! ! 6ε!!!!νεε! ν!!!εεεο !!!!!εενε!·ε εεε!εεεεε

οε!ε!!!!!!! με! ρετ!ε !!ε! !!!ε!!!!! ε!!ε !!!!!! !!!!!·ε εε! ροεεεεεε !!ε!!ε ε!!!ε

!!! 8εεεε!!, ε! εεε!!! ε!!!!!!νε!!!! ε!!! !!ε !εε!!! !ε!!!ρο. !!!ε!!. ε!!ρ!·. απ!.

Νο απ”. ΠΧ)! '. ΟΠΠ'. (!ΧΧ!!". (ΠΟΠΗ '. ε!!!!!ν·.). Με !

Βεεεε!·εε! !·εερ!!!εε!·ο !:!!ε!ε!!!ε!!!ε!!!ε , !!!!ρο !ε !:ε!!ε!ε !!ε! !·εε!!ο Τετ!!

!εε!!, !! !!ο!ε!!!!!! Ρ!εε!!!!, ε !! 6ε!!!!νεεε, ε ε! !·εεεε!·ο ε !!!!ε!·!ε !!!!!!

!εεε! ρ!·ορ!·!ε , ε με! ε!!! 1994 ε! εο!!εεε!·ε!!!! α!!! !ε !·ερε!!!!!!εε !!!

!3εε!!νε. (!!!ε!!. !ε!!·. εε!!. Ν.° 031307. !!! εεεε!!! εεεο!!!).

(Τ) Μοπεεεε!απεε, εεε!!! Με!!! ©!Δε!!!!!!!ε (!εοε!ε !!! Ποσε!!!!ο ). Μ!

!·εε!!!εε, ε ε!ρε!!!!!!εε!ε ε! Ω!!εε!!!!ο, ο !!!ε!!!! !!ε εεεε!ε !!!!!!!!!!;!!ε,

ο !!!ε!!!! !!!!!! !!!ε!!εε!!εε ε!! !!!! !!!!!!!ε. 6ο!!!!ε!·!!! Π. τ!! !!! Το!!·εε ν!

!εε!! ε!!!!!σε!·ε !! εεε!ε!!!!, !!! εε! ε! ρε!!ε !!! εεεε!'ε!!ε. Η!!! δεν!»

φαω!. κατά. Με. Π. μη!. 66.

(8) Οασ!!·!!!!! !εοε!ε-!!εε!!. Μ! εεεε!!! ΜΜΜ! !!ε!!νὸ !ε !!ε

!!ο!!!!!!ε:!!!!!ε !!ε!!'εε!!εε ει!!! ε !!!εεεε! !!! ()!!.!!!!!, ο !!! Π!!ε!!ν.:. Γ!"

εο!·οεπιρ!!. .5`!ι!·!ὶ. !!!!. Π. εεε. 68.

(9) Με!!! ε!! Ρετ”, ο !!ε Με”, !!!!!! !!!!ε!!ε ε!!ε!!ε ε! ρ!·εεε!!!!!

εε !ε! !!!!!!!ε. Ι! εεε!ε!!ο !!! Μ!!! ε!!!!!εε!·ε !!ε!!ε εεε!!ε!!ε !!!ε!!! !!ε!

εεε!!!!! ΧΙΙ. !!ε !!οε!!!·ο, ο !!!!εο!!·ε, !“!·ε!ε!!!! !!! Βε!!ε!!εε ΙΙ το !!! Τ!!!·!·εε.

Εεεε, θετοε!·ερ!!. ΜΝ!. 1.!!!. Π. εεε. 71. - !!!ε!!!, !!ε !εΙ!. 8ε!!!.

Ε!!!. Π. μη. 996. ε 997. - 'Γεω , Πιάσε!. Βίερ!·. !!ε! $!!!·!!. Π!. ν!!! Π.

εεε. 147.

- (Μ) !)!!.!!ε!!!!! με!! εοε!!!!!!· !!!ο, ρεπε!! εε!ε!ενε , ε !'ε ε!!!!!εε!0

!!!!νε ε!!! εε!ε!! !'ε!!!!εε Ω!ν!·!! , !!εε! Έ!!!!!!!!!!!νε. ΓΔΜ, Οο!·ορ!!ρ!!·

δε!! Ε!!!. Π. ρεε. θ!.

(Μ) @ΜΜΜ επο!! υ!!ε!!!!!! Μο!!ε!!!!Λεοεεε; !!!!!ε!!!!! 1!!ο!!τ!!!!οε!!!.

Β! !!εεε!ε εεε!ε!!!! !!!!!! εε!ε!!!!!!! !!!!! νεε!!ε!ε !!! ε!!τ!ε. Βε!!!!εεε !!°θ!°!!!!

ε!!ε ε!!! !!! ροεεε!!ενε , ε! !!!;!!ο ρ!!!!!!!8ε!!!!!! !!! Βεε!ε!ε , ω!!! !!εε!!!!

!!! Αε!!!εε !!'Ο!!ε, ε!!'ε!!!!ε !ε !εοε!ε! 8εεεεεε !!! Ι.εεε!!!!, !!ε!!ε !!!

Βε!·!εοεε Π. τ!! !!! Το!·ι·εε. !'ε!:!. ε!!!!!·. Εεε!. Ν!! ΟΧΧΙΡ. !!! !!εε!!!!

εεεε!!!.



ΠΕΒ ΒΕΠΟΕθ Χτττ. ττ2τ

στοττο στοτσο οτιιστοσο οσιοσοτο Ρτοοτσιιι στοτο οοΜοο οι

οσιιο οσοσοσττ οτ στοιτττττ στοτο οτοστοο οοοισοτο Ιοοσο στοτο

οοοιἱιιο τοοτστοοττ οτ σοτ οσοι στοτο οοοισοἱ Ιοοσο τοττο

οοΙσοτοοοοι τοοτιτσοιοοτο σοοισοοτσοι σοτοτσοι, οτ τττοτοτιιιιι

σοτ οοοισοο οτ ΙιοΜοοο Ρτοοτσοι οοοισοτ οτ ΜΜοττισο

Ιοσσο σωστο Ιστο τοοττο οτ σοτοοοοττο οτοσο Μοτο οσο

στοτσοι οοοισοο Ρἱοοτσοι οτ οσττιΜτ τιοΜοο οοσοοοι ο στοτο

οοοισιιο Ρτοοτσοι τιοΜτ οτ Μοοτο σοτοοτ οοο σοοοοτ το

στοστοττο οοιοττισο οτ οτοοσΙτο οτ στοσιοτστσοι σοτ οττοστσο

οοτσοι σοοοοτσοο οτ τοποσ (τ) το στοτο οοοττο τ)οοτττ σο

Κοτοτο σσττσ σοττστισο τισττο ντΙττο Μοτο οοττοτο οοσττττισο

το στοτο τσστοτιτσ Τσττττοοο τοττο 8οοοοττ σοττο τστττο ιστττο

Μοτο οστοτοτττο οτ στοττο οοοτττο σο Ι.οσοσσττο Μοτο το

στοτο τοττο σο ()οτοτοο οἰνο το Μοοτο ()στοτοο οοοτττο νττττο

οτ ττσοτττοτττισο τισοιτοστο τισΜοττισο τσττοστοττοοο οτ το σοτ

σαοσοοισοο (τ) οττἰο τστττισο οτ τσοο τστο οοιοτο τοοττο οτ

σοτοοιιοΙοι οτοσο Μοτο Μοτο οτοστοσο οοοισοτο Ρτοοτσοι

στοτσ ΜΜΜ οτσοοι οτοστοο οοοισοτο τοοσο στοτσ ΜΜΜ

ι·οοτστοοττ οτ σοτ οσοι στοτο οοιιισοτ Ιοοσο οοοοττισοοσονττ

οτοσο ττοοοτστττ ττο στ στοττο τστττισο στοτσο οτοστοσο οο

οισοτο Ιοοσο οοΜοο στοττ οοοισοτο οτ στο τσοσ οοοισοἱ

τοοσο στο: σίστατο Μποστ: Μοοτο ω) σοοοἱτ σττ οιισοττττ οτ

οοιστο οτ Μοοτο σοοισοι τοσοτο οσο στοτσοι οσοισοο ΡΕ

οοτσοι τοοοτο σοοοοτ οτ σιτισσοτο ιιιοττσο τοοοτο σοτσττ το

στοοο στοτσο οιοστοιιο οσιοσοτο Ρτοοτιιιιι στοτσ ΜΜΜ στοτσοι

οτοστοσοι οσοισοτο Ιοιισο στοτο οοΜοο οινο στοτστο οσοισοο

Ιοοσο στοοστοτοτοοι στ το τοιο οοοισιιτο Ιοοσο ττο οσοσ

οοοισοο Ρτοοτσοι τοοοοτοτ στοοτοτο οτ τοοοτο οοοισοἰ Ιοοσο

σο τριτο Ιστο οτιιτ τοσοι. τοοττὶοοοτο τοοτο στοττ οοοισοτο Ρτ

οοτσοι οτνο τοΜοοτσοο νοοστοττοοο νοτ οττοοοττοοο το! οοο

οτσοο τστΙστο τοοτο οττοστ σοτ στοτσοι οοοιιιοο Ρτοοτσοι σοτ

οΙτσοι σο οσο νοΙσοτοτο σωστο. οττοιο σττνττοετο οτ οοο

οοοοτσοοο οτνο οοοτοοτο τοιοοοο οτιτο τοισοτοτστσοι οτνο τοοσοι

:στο οΙτστσοι οσοοσο οσοισοο Ρτοοτσοι ΜΜτοτ στο σι·οστοττο

νο! οττοσο στοστοτοτσοι οο σοτο οτ ττοσοτο στσΜττττ Μοτο

οἰιισἱοοο οοοισοτο Ρτοοτσοι στοτο οἰοστοσ οσοισοτο Ιοσσο

στοτο ΜΜΜ σοτ οοοοιστσοι το σστιττοοοι τστοιοοι το οσ

οσοσ σοττοιοτο οοο οσοστοτο σσοοο ισσοτοοτστ τισ οΙτοσο

οι: Με οσο ττοστ οοο σοττ ιιοΙ στοιττττ σοτιοοτ σοτ οοιοσοο

Ρτοοτσοι οοοισοτ τοοσο στοστ τοτ'οττσο στοοτστ τοττο οοοσο

ττοο ο στο τοοστοτττοοτο οσσοτ Μο τοοτο σοτοοτοττ οοο τοοτοττ

οοοισοιο Ρτοοτστο. Ιοοσσοτ οττοοι οσ τσοτοτοτο οοοοτοοττοιο

στοτσο οττιστοσο οοοισοτο Ρτοοτσοι στττο στοστοτο σοσττ οτ

οοοοοοοττ στοτσ οτοστοσ οοοισοτο τοοσο οτ τσοτ οοοισοἱ Ιτ

οοοττοοι οτ τιοτττοιτι οσστοΜοσοοστ οοτσστοτοιο σοοοοοοτοοοοι

οτ οσοοτ στοστοτοτσοι σοιοτσοι οτ οτσοστοτσιο οσοτοτττοτο

στοττ οοοισιιτο Ιοιισο οτοο οττοστσο οιοοἱοττοτσο σοοτοτο οσο

οτιοτοοτο οσοττοστοττοοο στοττ οσοισοτο Ρτοοτσοι ιιοΙ οττοττσο

στο Ισοο οοτοσοτ οοοοτττσοοο Μοτο τσοοι οτοστοσο οσοισοτο

Ρτοοτσοι οο στοτο ΜΜΜ οτ τσοσοι οοοισοο Ρτοοτστο στο

στοτο οιιιοτο οτ οτοοστο στοοοττο σσοοτσοτο στο στοτσ οοοισοτ

τοοσο οσοσοσσο τσοσοι οοοισσο Ιοοσο νοτ τοετστοιιο σοτοοοο

στο τσοσ σο τσοτο οτοοττισο οτ οτοεσττο οσστοστοττο σοοοοο

οτσιιοοι οσστοτιοσσοτττ οστσστοΙοιο. ΝιοτιττοΜιισο τοοιοο

τσοσιιι οοοισοο Ρτοοι·στο τοοοοτστ οτ τοσοττ σοΜοτ οσ το

σοοτιοοοτο σοττοοοοι οτ ττοστττοοοοι οτ οοοτοοοτιοοοοι τσοο

τοοτσ οτ οοι·σστοτττοτ τοοιοοσοιο στοτο οοοισοτ τοοσο οτ τισ

(τ) τοσο το οτο οοττττο οοττο οοντοοἱτοτο σωστο.

(θ) σιιτσιτοττσοτ οι τοσεο τιοττο ωστε οτ οσστο.

· (3) στοιιτ:οοσ Μττο οοντοσττοτο οοστο.

νοοσοιο οτ οιισοσττοοι σσοοοοοτοοοοι ττοσοοσοιιι στοτο οοοισοτ

Ιοοσο οοτττοοτ οοτιιοι οσοτιιοι ττοστοτοοοτο στοτσο οτοστοσο

οοοιιιοτο Ρτοοτσιιι οοΜΜ τσοτσο οοιοοοτο τοοοτο στοτοτοτττ (τ)

οοοισοτ τοοσο οἰνο οτσο οτοστοσ στο οο το οοιοττισο οτ σοτ

σωστο στοστ τοτοι·τσο στοοτστ. Ετ Μο σωστο στοτσο οἱοστοσο

οστοσοτο Ρτοοτσοι στοτο ΜΜΜ ιστσἱτ τοσο οτ οοοοοοοιτ

στοτο οτοστοο οοοισοτο Ιοοσο στοτο ΜΜΜ τοοι οι: οοσοο

σοοἱο σοτσοτσο σΜοτνοοσο οτνο στο Μοο σοοἱο στ στοτσοι

οσοοι στο οοιοοσοττοοο οτ τοοτοστοοτοοο οτ οοττοτοσοτοοο

οοτττοοτ τοττο οοτσττοοοοι σοσοστστο Μοοτο τττοτστσοι οτ

οτιτοτοτοτιι σσσσιο σοτ οοοισοο οτ τιοοιτοοο Ρτοοτσοι οσοισοτ

οτ τισΜοττισο Ιοοσο οτ οτοστ οιοττσο οοοο σοτοοτ στο στοτο

οοοισοτ Ιοοσο οτ στττττοτο τσοτσο οσοισοτο Ιοοσο. Βοοσοττοοο

στοτσο οτιιστοσο οοοισοτο Ρτοοι·σοι στοτο ΜΜΜ οτι οοττο

οοτοσττο οτ σοτ σοοτσοι σοιοἰ Μοοτὶοἱο οτ τσττ οοονοοττοοσοι

οτ σττνττοστστσοι οτ οοοτοοττοτστο, οτ οστοσοιοσο οσο τσττ

οσοσ στοτο οοοισοτ το) οοοισοτοτοτ το! οοοισοτοτο σοοοοτ το

στοστοττο οτ σσοΗΜτ σι·οστοτοτσιιι οτ οοοοοτοοο οοτσο:ι οτ

οστοοττΜτ οοτσοι οτ τσοσιο σοτ σοοτστο οιιστοοοο τοοιτοτττ

στοτσο οτοστοσο οοοισοτο Ρτοοτσοι στοτο ΜΜΜ στοτο οτοστοσ

οοοισοτο Ιοοσο. Ιοοσσοτ οτι οοσοτο στοστοττο στοτσο οτοστοσο

οσιοσοτο Ρτοοτσιιι στοτο ΜΜΜ στσοιτοττ οτ οοονοοττ στοτο

οτοστοσ οοοισοτο Ιοοσο στοτο ΜΜΜ οττσστοοττ ττοσοτο

τοοτττσοτο οτ σοτο σοοσο τισ οοοσοι Μοτο στοιοιιιστο στοτο

οτοστοο οοιοσοτο Ιοοσο στοτο ΜΜΜ οτνο στοτο οοιιισοτ

Ιοοσο οτ το σοτοοτοτο τσοτσο οοοισοτο Ιοοσο οίνο οτοστοτ

στοτἱ σοοισοτο Ιοοσο τισ οοο οσοοτοτττοτ στσοιοττ οτ οοο

οτττσττ το σστιττοο Βιοττσοιοοτο οοοτοοτο οιοοσ οττοστσο σο

οστοτττο οτνττοττο Ιοοσο οτ οΙτοττσο στνττοττο Ρτοοτσοι ΜΜΜ

στοττ οσιοσοτο Ιοοσο οτ το τοτττο στοττ οτοστοἰ στο τσοσ

οοοισοτ τοοσο σοοοτο τἱΜτο οτ οοσοσττο οοιιιἱ ττοσσο οτ

τιιοττττο τοοιστο οοιοτ Μοτο ΜοιΙοο οτ σοτοοοο οσο οοοοτο

σοοοοτ οστοσοτ Ιοοσο οοοοοοτττισο σοοσο οσ στοτσοι οοοσοι

σοστο στοιοτοστο οοοττσοι Ποοτττ σο Κοτοτσ οττσοι το Μοοτο

Βοτστοοο το ἱσσἰοοτσ Κοτοτττοοο οτ ντττοιο οτ τιστττσοι τσοτσο

οοοτττ οσοι οτοτοτοτο σσττιοτο σοοιττισο σσοοοοετοοττισο τστττισο

οστττοττο οστσοοσοιοσο τσοττοτ οτ οσοι οτοσττισο σοτττοοοτττισο

τισ τσοσοι οοοττσοι ντττοοι οοο τιστοσοι οτ οσοι Μοοτο

οοτσοι οτ οστσοΗΜτ οοτσοι οτοτσ στοοο σοΜοτο νοοσο

σσοοοοοτοοο οτ οοιοτ τσττοστοττοΜ οτ σοττστο Κοτοτττοοσιο

οτ στοτο οοοττσ Ποοτττ οσισ στοστοττο σοιοττισο ττοσττο οτ

οσοι νοοσο σσοοοοοτσοο τσοστσοι ττεισοτο οτ τοοτττσοτο οτ

σοτο στοτο οτοστοσ οοοισοτο Ιοοσο στοτσ ΜΜΜ οτνο στοτο

οοοισοτ τοοσο στοτο ΜΜΜ στοστοτσοι Βσττσοι οοττσοο ντττοο

τοσο οτ σωστο οσστοστοτο οσο οσοτ το στοτο τοστσοτσ Κο!

τοτττοοο οτ τοτστο τοττττοττσοι οτ τοτττιτο οσο οοτ οτ οτττ τοττο

Μτττοττο οσοτσοτ στο τοττο οσοττιιοι Μτττοττσι·ιιιιι οσοτσοι·

ο σσοΗΜτ σοττο στοττ οοοτττ Κοτοτττοοτ οττο οοοτττ το Κο

τοτο σοτ οσοοιττΜτ σοττοιιι νοτοσο οσοτιιτττιοτ Μοτο σοι·τοτιι

οοτοσιιτοοσοτστο ο τοσττο στοττ οοοττΙ οΞνο τιστοτ στοττ οοοτττ

τοοτο ΗΜο στοτοοοο οσ τοστσοι ΙἱνοΙΙστιι το οσοοστιιοσο

σοττο οτ σο οσοσσοιοσο σοττο οτ τοτοσο οιιοοοιιοισσο σοττοο

οσο οσοτ οττοσιιισσοοσο στοτιιτο οιστσιο στοττ οοοτττ οοο

τοτοτ οιοοοστοοσοτστο τισ οοτοοι οοο οοτο οττ σοτιοοτσοι

οστοσοστιτι οίνο σοτοιἱ οστοσοοτιιι οοιιισιιτοιιτστ οτ οτοτ στο

οοο οοτο οτ οοτ σοτιοσο οττ οτ οοοισστοτστ τισ σοττοστο οοοοο

τοοσο οσοτιιτο στοτοτσοι οοτοτιιοι Μττο οοτο σοΙοιοτιιοι οστο

σοοιιιι στο οιιοτττιοτ οοτο τοοιιοιιτοοσο οοο τοοοοστοτο το

το) Ρτοτοτοττ

(τσ Ρτο:ιτιιτο. ο



@ο Π'Ρ|ΔΟΜΙ Η σΛινττ.

!οτισιισοιοσ σοσ σοει σ!ισοι τοοισ !ιιιοσ οι σο τσοισοι

!ινο!!στο οι οιοισσι σει ιιιιο!!ισσοιστ σοχοσ οισσεστστι οι

οοτοσσιστι οο!ιοσοι στο οιιο οιι!!ιστο οοσ ο!ιεισοιο οσοι!

οιοι σοεεοι οσοι! οο ιστο τσι!!ιστο σ!ιιοτ οο!ιοτοι τοοοεστστι

νο! οοοισσιστι οσοι ισ στοοοοιι οοονοοιιοοο οοοοοισοι οει

οι οτοισσισοι οι: σσοιο οιοοιι οιοιο οιι!ιστισ ισ!ιιοτ οο!ιοσσι

οιοοεστστι νο! σοιοσσιστι. οι οοοσοι οιοοο οι οκ οσσειε

σι·σοιοιιε οιοισε οιοοιοσε οοοισοιε Ριεστσοι οιοιο οοοιιοο

στοοιιιιιι οιοιο εισοιοο οοοισοιε Ισοσο οιοιο οοιοιοο ειι

σσ!σοιι οι τοοισιοοιι οστο οι ιτσοοτο ισει ειιιοιοο οο

ιιισοιε Μισο οιοιο οοοιιοο εινο οιοιο οοοισοι !σοσο οιοιστο

σσ!ισοι οι ιοισοι ιοττστο οιοιι εσιο οσο σει στο ιοττσιο

ισ οοσ!ι!ιοι σστιο οιοιι εσιο σ οσσιιο ιοττο σεοσο σο σοσοι

θστ!ιοοστιο ισεισ !οοιε οοοιστο!ιοοειε σοτ σοσοι ιοι!ιστο σ

!ιιοτο οιστιο σσοο ιοι!ιστο οοοοοι τοοοο οο!ιοι οοοισσισι·ι

οι ιιιοοεστσι·ι οι εσσοι·ισε οιοιστο οει στοσιιοιοοε οιοιο

ειοοιοσε οοοισοιε Ριεστσοι οιοιο οοοιιιιο οιοιο ειοοιοο οο

οισοιε Ισοσο οιοιο οοοιιοο ειισσ!σοιι ισεσοι 8σ!ισοι σοτισε

ιοτισε οοοιοε νι!!σε οι οοιοιοο σσο εσοι ισ οιοιο σσ!ιο οι

σ!ιο οστο οι ιτσοοτο οιοιο οοιοσοι !σοσο οι ιοττσε οι

σοιιιοισ σσο εσιιι ιο οιοιο σσ!ιο οι οι οσσοσιοοσο σστιο

οιοιι ὅσοι οι οιοισοι οει οι ιοιτσ ιοττσοι σοτ σοσιο τσι

!ιστο οοιοσσισοοσοι οι οιοοεστσοοσοι οι οιοισοι σε!. Ποο

σοοιιο εοοισοτ οι ιοιο!!οοιο σσοο οιοιο νι!!ο οι ιοοσ εσ

σοτισε εσοοιιιοσισ οσοι ιστι!ισε οι σοτιιοοοιιιε ισεστσοι οσοσοι

ιτσοι οι οστι οο!ιοσοι οι οιιοιιιι οιοιο οοιοσοι Ισοσο σι

οιοισοι σει εινο ισεο νι!!σ οι !οοσ οι σοτιισοοιιο εσο στο

οιοιο. οσσισοι· οιιιιστισ εινο οιιιτσ οι εινο_ ισιτσ ισεσοι ιοι!ιστο

εινο οιιιτσ οι οο στσοιοιιε οοιοι!ισε οι οιοσσ!ιε ιοοοι εισοιοσε

οοοισοιε Ριεστσοι οιοιο οοοιιοο ιτσοοι οιοιο σοσοι οοοισοιε

ισιισο οιοιο οοοιιοο εινο σοι οοοισοι νο! !οεισιιοιο σοτεοοο

στο σο σο !ιοο εσοοισ!ιιοτ οοοειιισιο σι οιοισιο σει νσοσσοι

σοεεοεειοοοτο οι οσσει !ι!ιστσοι οι οιισοοιισοι οι !ιοο ισοι

οο στοοιοιο οσειτο ί!σειτι εινο οο Ιίσ!!στο σοσοι ο!ιιε νι!!ιε

!οοιε οι σιιιε εσσι·σοιοιιε οσιο ιστιιισε ισεοτσιο. Τσ!ιιοτ οιιστο

σσοο !ιοοιιοοε οι !ισ!ιιισιοτοε οιοιι σσειτι (]σειι·ι στιοιο οιτοσιιι

οοεοτσοι οι το!ιοσοσοι οιοισοι οσειτιιοι οι !ισιιιισιιοοοε οιοιι

!οοι οι ειο οσοο οιοισιο οοιοσοσ Ισσιιο σοεειι ισ στσοιοιιε

οι σσο!ι!ιοι στοοιοιοτστο οοιιιοισ εοσ οσοτσ σσσ!ι!ισι σωστο

εοσ ιισιι ισοστο σο εσσιο νο!σοισιοοι οι ισεσοι οσσιτσιο

τοσοιτο !ιοοο οι οοοοοιοτ ιιοιοο εσιιιοιοοιστ οσ νιοισσ!ι!ισε

!ιοιοιοι!ισε οι στοιιε σο νο!σοισισιο οιοιι οοοισοιε ισοσο

σσο νιοισσ!ισ οιοισε εισοιοσε οοισσοιε Ριεστστο στοιοιειι

οιοιο εισοιοο οοοισοιε !σοσο !ισ!ιοτο σστσισ οι οσ ιο Κσ!σι·ο

εοσ οσειτο Κσ!στιισοο οστο νοσοστο οι ιτσοοτο ισει οοοισοι

!σοσο σο εσιιιοιοοιισιο σε! νοισοισισοι οι σο οιτσοοεσε οο

ιιισιιιε Ισοιιο στοσι ισιοτισε οιοοιστ. νιοσιισσι στσσσοι !ιοοσοι

ιιοιοο ιιι οιιτισε εοσ οιι!ισ σο τσοιοοοτο οο εο!ιοιε οοιο

ισοσιοοτσιο στο οσσ!ι!ιοι οιιοσ σο οιιοστο Ισοσο οοοοσοισ

ιιι οσειτο Κσ!στι ειοο σ!ισσι!ισε σ!ιιε σνστιιε νο! οσοιιιε οι

σεσσο ιο οιιοσε οσο οιι!ισ οτοοι οσοι σο οιιοσοι Ισοσο

στο εο!οιε τισσισοτ ισοσισοτσοι στο οιιοσ οι οοοοιο τοοοο

οοοοιιοιι ειοο σ!ισσι!ισε οσοιιιε οι σνστιιε. Πσιιισι·ισ οσεοι

!ιοοι οι τοοτοσσιι!ιε σειισο ιο οσοιστισ οιι!!ο σο οσοιστο

Μισο στο ιοειο οι οοονοοιοοιι στοιιο οι οσοιστισ οστοισοι

οιιο ειοι !ιοοο οι οιστοσσιι!οε σεσσο ιο οσοιστιο ιοι!!σ σο

οσοιστο Μισο στο ισειο οι οοονοοιοοιι στοιιο. Ει !ιοο οοιοισ

ειοο σ!ισσι!ισε οιισοοειε νο! σνστιιε οοοοιιοισ ιιι οιοιο οσειτο

οι ει στο τοιιιοτι στοιιο τοε σοεεοιιι !ισ!ιοτι οοιιιιιιιο Ριεστιιτο

ιοοοσιστ ισεσε πιο νοτιοοι·ο οοιιιιιιιι Μισο στο οιιιιοτι στοιιο

οι οο οιοιο οσοιιοιιο οι ιτσοιοιιοιιο ιοιο οο οιοιο οσειτο

(!σειτι σοσοι οο οοιοι!ισε σ!ιιε εσστσοιοιιε οο!ιοοι ίιοτι σσ

!ι!ιοσ ιοοιι·σοιοοισ ιοστισ σ!ιοσισε οι οοιστιιε οινιισιιε Μισο

οι σ!ιοι·ισε οοιστιι οινιισιιο Ριεστσοι οσο ισειι·σοιοοισ οτ

οιοιο οοτι οι οιι!ιι!ιοτι οο!:ιοσοι εισοιοιε σιτισεσσο οοιοσοιε

:οσο σ!ισσι!ισε οιισοοε.ιε ιοίτσ στο οοιο σ οιο ιοεισιιοοιε

ιοειτσοιοιιιοτσοι. !ιοοι οιοισε εισοιοσο οοοισοιε Ριεστσοι

οιοιο οοιοιοο στοοιιοιιι οι οσσειε στσοιοιιε οιοιο οιοοιοο

οοοισοιε Μισο οιοιο οοοιιοο ειισσ!σοιι οσοο οιοισοι οο

οιοοο Ριεστστο ιτσοοι οιοιο οοοισοι Μισο οι ισ νιτισιοοι

οι σοιοεισιοοι οιοιι οοοισοιε !σοσο εοσ !οσισιιιοο σοτεοοσ

στο ισεο οοοισοι σο !ιοο εσοοισ!ιιοτ οοοειιισιο ιο σο!ι!ιοο

ιοειτσοιοσιο ισιιοτισιο οισοσ σ!ιοσισε οκ οοιστιιε οινιισιιε

Μισο οι οισοσ σ!ιοτισε οοιστιι οινιισιιε Ριεστσοι οι οιοισοι

σει οι ισιτσ οιοισοι ιστοιισσοι οσοι οιοισοι νι!!σοι οο 8σεεστο

!ι!ιοτο οι οιισοοιιο οι ειοο σ!ισσσ οοοοιοιιοοο νο! τοοοο

!ιοοσ οοσ οι ειοο ιτσσοο οι οσοι ιοιο οιειτιοισ ιοττιιοτιο

οι σοτιιοοιιιιιε $σεεστι οσοι οοιοι ιστιεοιοιιοοσ οσοι οιιο

!ιοοιισι!ισε οι !οοιο οο Βοοισστισ οι οοιοι!ισε στο νι!!ιε οι

!οοιε οι οοτσιιι σοτιιοοοιιιε σσο οιειτιοσσοιστ, οιεσιοΒο

!ισοιοτ εοσ ιοοο!ισοιστ σοι· οοτοσοο Ριεστστο εοσ σοτ !ιοοιιοοε

$σεειστι ιο ιοιο ισοιοσιο Τστι·ιισοο οι !ιοο σεοσσ σο οιοισοι

σοοσοι σοστο στοικιοισοι. !ισ οιισιο σσοο !ιοτοιοοε οο 8σεεστο

οι σ!ιοτσοι !οοοτσοι σοι ι!ιι ισοτιοι ιστοοι τοσοοσισ οοοισοιε

!σιισο ο!ισοτνστο. 8σινο σσοο ισ στσοιοιιε οοσ ιοιο!!ισσιστ

σσοο ιτσοι οο!ιοσοι σοτ οιοισιο οοοισοο Ριεστσοι οιοιο οο

τοσοι Μισο οσειτσ σοεεοεειοοοε !οοσ νο! ιοτι·ο τιιστοιιιοιισιο

Μσ!σεσιοο νο! οο!ιι!ιιιοι οσ Αστισ εοι!ιοοι ισεο σοσ ιοοοοιστ

οι σοεσιοοοιστ σοτ οοε νο! σ!ισσοε οοτσοι σοτ εο, νο! σ!ισε

σοτεοοσε οσο ιοοσοτιοι ισεσ οσειτσ οι !οοσ στο ισεισ τοστ

ο!ιιοοι!ισο νο! ιιο!ιι!ι!ιιιε οο Αστισ νοι·σοιιοτ οι οιοσ ιτσσοο

οι ιοοσοτιοι σο ιοιοσε σοτ σοσστο σοστο στοιτιοισοι στο

ιοι·ιιστο οι οο !ιιιε ο!ιοοιοι·ιοι σοτ ισεσοι σοιισσι σο οιιοσε

στσοιοιιε ιοστο!ιιοοι!ισε οι οο!ιι!ιιισε οο Αοτισ θ). Βιοισε

ισοιοο εισοιοσε οοοισοιε Ριεστσοι οιοιο οοιοιοο οι οι οσσειε

στσοιοιιε ιιιο!ιι!οοιιοσε οιτ οσοοο ιοοοοι ειοοιοο οοοισοιε Ισοσο

οιοιο οοιοιοο οι σοτ οσοι οιοιο οοτοσοι Ισσσο οοεειι οι

οισοοσνιι οοιοισ ιστσ τοσιισ οι σοτεοοσ!ισ οιοοιι οιιιτισ οσο

οιοισοι οοτοσιιο Ριεστσοι !ισ!ιοι νο! !ισ!ιοτο σοεεσι ιο στο

οιοιο ιοττιε οσειτιε οι σοεεοεειοοι!ισε στοοιοιοτσοι οιστο!ιιο

οοτο οι ιιοιιιιιστο οο Αιιτισ εοσ σσο σοτ ισεοε νο! σ!ισσοοι

οοτσιιι ιοοσιιισι· σοτ εσ νο! σιισοι οι οιοισοι σει. Ιιοοι οι

οσσεσ στοοιοισ οιοισε εισοιοσε οοτοσοιε Ριεστσοι οιοιο ιιο

οιισσ στοιοιοιιι οιοιο εισοιοο οοοισοιε Ισοσο οιοιο οοοιιοο

ειισσ!σοιι τοοοοτο ιτσοοτο οι τοειιισοτο οιοιο οοτοσοι Μισο

σεοσο σο οιοισιο ιοτοιιοστο οσοι εινο σσοο οοοιστισ Ρι

οοτσιιι τοοοοι ιτσοοι οι τοειιισοι οιοιο οοοισοι !σοσο νο!

οσοιιο εσο σο !ιοο εσοοισ!ιιοτ οοοειιισιο οι οιοισιιι οει

σεσσο σο οιοισοι ιστοιιοσοι οσοι οσειτσοι οσοο νοοσιστ

ΜοοεοτσΒοοσε οσοο ισιεεο οιοιιστ σοοοοσσι Βστιεοοι Αστιο

εισοσοι οι ιοιοστσοι οσοι ιοττιιοτιο οι σοτιιοοοιιιε οιοιι

οσειτι οι ισεσοι οσειτσοι σοσοι ιο σοιοεισιο οι νιτισιο οιοιι

οοοισοιε !σοσο οσοι νσοσσ σοεεοεειοιιο ισεισε οσειτι !ι!ιοτο

τη ιισ!Γο!ιιι!ισο οο!!σ οοεσιοοο οσ ίστει οοι! οοοισοο οι Ριεσ σ οσοι!ο

οι 0οοονσ ιστοοο σεο!σεο ισ ιοττο ο οσσιο!!σ, οιιο ι Μσ!σεσιοσ, ο ι

Βοτισ σοεεοοονσοο σο! Ι.οοσοστο , !σοοονο σο ισ! σοεεσεεο Μισο ιο·

Βιιιιτοο, σο σοιοτιοτο οι σο σοοο σ!οιοοο σ! στοεοοιο οιιο οι ιιοιοο.

@σοσοι οοσοσιοοο εσιοσσ σ!οσοι οοι σσιιι , σ!ιο σο! στοοοοοοισ οιοιο

1287 ιστοιιο εισ!ιιιιιι οοι οιοσσο σιιι οι οοονοοιιοοσ οο! 98·οιοοτο!ιτο

εοσσιιι ιτσ ι ο'Οτισ οι 8σι·οοσοσ, σο ι! οοοιστιο οι 0οοονσ. (νοο

8οστ. τω. Ν." ΠΧΧ'. ΠΧΧ!". (ΣΧΧ!!'. ΟΧΧΠ!'. οιτιειν·ιι,
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ο! οιιποπ!!ο; Ε! οι! οοπε!ε πιοπ!ο!!ε ο! πιο εοοπι!!ο!.ο οο

ιιιππ!ο Ιοππο ο! π! πιοπ!ο!ο πο!ιοοπ! ιπο!!πε οπ!ιππ!οι! ο!

οΙιεοιποι! ποι οοπιππο Ρ!εοιππι π!ο!ο οοιπππ! Ιοππο !ποιπ

ε!ππ!οπε οοπιππ!ε Ρ!εοιπιο π!ο!ο ποπι!πο πιοιο!ε!! π!ο!ο ε!π
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ΗΗΕ ΒΕΠΟΕθ Χι". σατι

ισισειο ι!ιαιοτσισ οοισσσι οι ιιοιιιιιιι!ισε Ιασσο σοι· οοσισσο

οι !ωσιισοε Ριεατσισ οοι!ιοοι ισιτα αο!σοιοσοσι ισεοτσισ

σασισοτσισ αστα οα οσο σιοια εσσι σσοσ οοσισσο Ριεατσσι

ιτασοι οοσ ιτασι ιαοιοι οοσισσι Ιασσο οι ισ σοιοοιαιο οο

τσσσιε Ιασσο σοσοι οαειτα ισιταεοτισια σο Ι.οΒοσοτιο εασα

οι ι!!οοα ασια οιαιοτσια εασια οι ι!!οειε οι ι“οσιισσε σιιοτα

οι οιισοσιια οι ισ ναοσασι σοοεοεαιοσοσι ισοοτσσι οαειτοτσσι

σοσοι οοσισσο Ιασσο οινο οισσιοστσ σιοιι οοσισσιε ασ σοσ

οσοοιαιιιοι· οοιιειιισισσι οσοι σσιι!ιοο ισοιτσσιοσιο οοτισιο

σιασσ ασοσισε οι σοιατιια οινιιαιιο Ιασσο οι α!ιοτισο Μεσοι

οινιιαιια Ριοατσισ ασ ιαοιοσσσισ σο ισοιο σιιοτο σσιοσσισ

οοσισσι Ιασσο σ!αοσοτιι οι ισοατσ ιτασιοιιοσοσι ιαοιοι οσσι

σιοια ναοσα σοεοοοειοσο σι σιοισσι οοι σοσσο ασ ασσοο

σσοε οι σιοιιοοο οοτ: στοιιιισο νοσιστοε !ιιιοτο οι οιισοσιιο

α!ιοσσο οισσι σιαιιιια οι ιτασσο οσισι ισισιιοο οι σοτεοσα

` οσο σοοοτο σοοοοι οοοεασιισσε οι ιασ σιοσο σσοσ σι σιοισσι

οει οοσισσο Ιασσο ισοα οαειτα σοοοιι ισιο σισσιτο ιισσο οι

εσσιοιοιιιοτ στ: οιιαισ σσοσ !ιοιιιισοο σιοιοτσιιι ιοοοτσσι νο!

τσαιοτ σατο ισο.οτσσι σσι ι!ιι ισοτισι ιστοσι σιασσαια οι οιατο

σιασσαιιο ισεισο οοσισσιε Ιασσο οι σσοσ ισοασι σιστιιιιοσοσι

σιοισσι οοσισσο Ιασσο σωστο σοοειι ασ νο!σσιαιοσι εσασι

σσασσοοσιιισσο ισιτα τσοσοοο ιτοο σοοισσασι ισεα !ιιιοτο

ιτασιια ισοτισι σιοιο οοσισσι Ιασσο σι σιοισσι οοι οι ιασ

τσοσο σσοσ σο σιοια ιτασιοιοσο σιοιοτσσι οαειτοτσσι ι“αοιοσσα

οοσισσι Μισο σαι σσιιιιοσσι ισοιτσσιοσισισ σιασσ α!ιοσισε

οι σοιατιιο οινιιαιιε Μισο οι α!ιοτισε σοιατιι οινιιαιιο Ρι

εατσσι οι οσο οαειι·α οσοι σοσ νισο!ιοοι οαοιτσσι σσοσ νο

οαιστ ισοσε σσοιασσε σαοιτσσι σσοσ νοοαιστ ισοσε σο ιιοττο

Παειτσσι σσοσ νοοαιστ σιοσο Αοσισε σαοιτστσ σσοσ νοοαιστ

στιιο σσοσ σσσοτ σιοιιστ σοτι ίοοιεοο ισσοιι Ατ!ιοτοο νο!

ασα σοτοοσα οι σιοια οαειτα οισσια οι εισ8σ!α σιοισσι οο

σισσο Ριοατστσ ιτασοι σιοιο οοσισσι Μισο ισ οσστα σιοιασι

ι'οι·σιασι σοσ ιτασι ίαοιοι εασα οι ισιοστα αστα οσισιιισε

σοσιισσει οιοιοτσιε αστα ασσα οσσιοιοσιι οι οσιιιοιιο οι οσσι

οσισιιισο νισιο οσταιατιιο οι ιοττιιοτιιο ισοοτσσι οαειτοτσισ

οι νι!!ατσιιι οι οσισιιισο σοτιισοσιιιε οι σοτιισοσιισσο ασ

σιοια οαειτα οι νι!Ιαο οι οσταιατιαο οι σσοσ!ι!ιοι οοτσσι οι

ασια οσισιιισο ιστι!ισο ταοιοσιιισα !ιοσιισιιισο οοτνιε ασοι!ιιο

σα.οοσιο σοσιοτιιισο ασσιε σιοοαιιοσιιισε νοσαιιοσιιισο οι οσοι

οισσιιισα οιινοσιιοσισσο οι ιστιοσιοιιοσο !ωσιισσσι οαειτοτσσι

οι νισατστσ οι οσταιατιατσσι οι οσοι ισοιο οσταιατιιο οι σι

σοσ οσιιιια σιοσισε οισιοτνοσιστ ροτ οοισσσο Ριοατισσ σιοιο

οοτσσσι Ιασσο ιιι σιοισσι οοι οι στο οασιο!α οι εοοστιιαιο

οοιιισσιο Ιασσο ασ σα: σι στοσιοια οσισια οι εισ8σ!α οσο

σιοια_-οσσι σο ισττι στοσιοια Ριοασοτσισ σο σοσιισο τσστιο

οσιιιοιιο οι οσοτιιισο σοοισσοσσιε ιοττιο τσΒιο νιια οσιιιοιιο

οοισσσιε Ιασσο οι !ιοσιισσσι Ιασσο τοοιιισοσσιο σι σιοιιιτσ

οοι οι ασια ασ στοσιοια οσοοιασιιιισο οι σσο σιοια οσοι σο

ιιι0!ι8:0αοιτιο σσαισοτ σο Ι.οσοσοτιο ιτασοσσια οι σοσοσσιε

ισ ·σοιοειαιο αοτσσσιο Ιασσο σοι· σιοιστσ οοτσσσο Ριεατσσι

αστα ναοσα σοοαο.οοιοσο οι ασια ασ στοσιοια σοτιισοσιιιισα

σι σιοισσι σει ασ ιοττσισσσι οι ιοτσιισοο εσσοτισε σοσοιαιοο

σοτσ οι οιιαοτνοσιστ ροτ οοσισσο Ριοατσσι σιοιο οοισσσι

Ιασσο ισ οσισιιιισι οι ροτ οσισια σι σιοιστσ οει σιοισο ειιι

σιοσο ι:οσισσιε Ριοατσσι σιοιο σοισισο οι: οασειε στοσιοιια

στοισιοιι οι οοσνοσιι σιοιο αισσιοο οοισσσιο Ιασσο εσωσ

!ασιι σοσιισο σιοιι οοσισσιε !ασσο σοσοτιοτο σιατοαο νι

σοσ τιιι!ια ατσοσιι οιοτ!ισοτσσι σσατσσι σσοιιιιοι σιατο!ια

οοσισσιοιιιτ ισ !ι!ιτιο τσιαιιιοι· Ιασσο οι να!οαι σιιταε σσαισοτ

ιατισισοτστσ ισ ι·ινιιαιισιιο ισιι·αοοι·ισιια ισ !ιοσιε οοοιιτιο οι

οσιιιοιοτιιι!ισε οοοιοιαιισσα οι σοτοοσιο σιοιατσισ οινιιαισσι

σο ασισσο νισοιιιιστ οοσισσι Ιασσο οι ισ οιοοιισσο σιοιι

οοσισσιε οι σ!ιτα οιιασι !ιιιταο νιεισιι σιι!ια ιασσισοτσσι ισ

οινιιαιο Ιασσο ισ !ιοσιε οοοστιε οι οσσιοιοσιισσε οοοιοιαιισσε

οι σοτεοσιε σο σσιιισο νισο!ιιιστ οοσισσι Ιασσο οι ισ νο

ισσιαιο οι οιοοιιοσο ισεισο οοισσσια ιασσο οι ισοα σοσοοιια

ιιοτι σοσοσι οι σοιιοασι ροτ σιοισσι οοισσσο Ριοατσισ σι

σιοισσι οοι οσσι σσιι!ιοο ισοιτσσιοσιο οι εοτισιστα σσιι!ιοα

οσο σσασιιιαιοο σο!ιοσι οιατο οι οοεο στο αοοστιιαιο οοισσσιο

Ιασσο οι !ιοο ααιοσσασι οατοοταιι Ριοασι σαι σοιισοσιστ

ισ Ιασσα νο! σιοιι·ιοισ ι·ο!αεοσιιιι· σαι οατοοταιι Ριοασι !ι

οοσιοτ σοιισοασιστ ισ ιασσα οι ασισοισ οσοσοσσο σιοια

σοσοε.ιια οισσια ιαοια ισοτισι ροτ σιοισσι οοσισσο Ριεατσσι

8οοσσσστιι σσοσ σιοισσι οοι οι ισι'τα σιοοιστ οι σσοσιισσο

σιοισιιι οοισσσο Ριοατσισ ιοοοτιι σαοιιοσοτσ οι ιτασιοιιοσοσι

οι σσαει σι σιοισσι οει σιαιο οοσισσι Ιασσο σο σιοιια οααιτο

Παοιτι σο Κα!!ατο νι!σε !οοιο ιστι!ισε οι ασια εσσοτισα σο

σοιαιια σο ισσιοαισ Κα!ατιιασο οι σο Βαεοατο οι σο σιοιτιοισ

οι ιοττα σο Βοσιασσα οι οααιτο σσοσ νοοαιστ Μοσοσταθοσσο

εοοσσσσσι σσοσ σο στοσιοιια εσσοτισε σιοισισ οει οι οσο

σοσσο ασσσ οαοιτσισ σο οσο ισιοτισε σιοοιστ σσοσ σο!ιοι

σατι οοο ιτασι στο εοοστιιαιο οοσισσιε Ιασσο οι !οοο σισ

σσοτιο οι οσοσοσσο σσασιιιαα ισα ισοτιι σοσοειια οσο σοιιοι

σοσοσι σι ισιοτισε σιοοιστ οι σσοσοσσο οιιεισοε σσαστισσοσιι

σο σσιιισο ισιοτισε σιοοισι· σαιι οι οοσεισσαιι ισοτισι οοισσσι

Ιασσο οι οσοσοσσο α!ια σσασιιιαο στο Μπα Ποταιοο ισοτιι

εο!σια σι ισιοτισε σιοοιστ σσατσσι σιατοατσσι νιοισιι σιι!!ισισ

στοσιοιατσσι σοσοσι σοσοσι ισ ιασσα σιατο!ιο σοοοισ ισισα

οσο να!οασι !ιιιταε σσαστασισια ισισα ιασσισοτσσι οι οοισσοτ

οα!νιο στο οσο ισι”οτισα σιοοσιστ ισ οινιιαιισσο ισιταεοτισιια

νισο!ιοοι ισ Ρασια οι !ιοσιισιιισο Ρασιο σ!ιτο σσισσσο ισι!ια

σσισσοσια ιασσισοτσσι .σει οι ιιοισισιιισο σο Μι !ιστο ασια

σσο τσισα σσισσοσια ιασσισοτσσι Ρ!αοοσιια οι ιωισισιιισιι

Ρ!αοοσιιο σιιτο σσισσσο σιι!ια οοιισσοσιο ιασσισοτσσι Ι.σοιια

οι ιιοσιισισσε ιισοιιο σιιτο σσισσσο σιι!ια οοιισσοσιο ιασσι

σοτσσι Ριοιοτιο οι !ωσιισι!ισο σο Ριοιοτιο !ιιιτο ασισσσο

τσισα οοιισεοσιο ιασσισοτσσι 8οσιε οι ιωσιισι!ισε $οσατσσι

σιιτο σσισσσο σιι!ια οοιισ8οσιο ιασσισοτσσι ισοτοσιια οι

σοσιισιιισο ιιιοτοσιιο !ιιιτο σσισσσο σιιιια οοιοοοσισσι ια

σσισοτσσι οι στο σιατο!ιο σοοοισ σιι!ια οσο να!οασι οοσοσι

σιοσο ιιιιταε σσαστασισια σιισα ιασσισοτστσ σσο σοσοοιια

ισατοιιατστσ νιεισιι σιι!ισσι οινο σιοιο σσατιιιιαιοε σοοσσιο

ιασσισοτσσι σοσοσι οι σοσοασι ειατο σι σιοισσι αει στο

οοοστιιαιο οοισσσιε Ιασσο οι στο οιιεοτνασσιε οσισισσε οι

εισ8σ!ιο εσστασιοιιο στο ιισι!ισο ισοα σοσοοιια σατι σο!ιοσι

σι σιοισσι οιιι οι σσοσοεσιο οισσια οι οισσσ!α ισοτισι αιι

αοτναια σιοιο οοσισσι Ιασσο οσο ισοι οοσισσι σοιιοσι αιι

οοτνατι α σιοιο οοσισσι Ριοατσσι οι σατι οοινι οι τοειιισι

οοτσσσι Ιασσο νο! αισσιοο σιοιι οοτσσσιο Ιασσο σιοιο σοσιισο

οι στοσιοια οισσια οι οισ8σ!α οσο σιοια οσοι σο σοειτσοιιοσο

σιοιο ισι·τιο Ριοασοτσσι σο Αοο!ιοσ σιστιο οι οσοτιιισο σο

ειτσοσσιε τσσιε νιιο ιοττιε οι οσιιιοιιο τοοιιισοσσιο οοσισσι

οι σοτιιισισσε Ιασσο ισ οισσιιισε οι ροτ οσισια σι σιοισσι

οαι ισιτα ιοτσιισσσι νο! ιοτσιισοο εσσοτισο ιισσοτ !ωο ασ

σοειιισσι νο! ασσοοιιοο σοσ ισοτισι ισ ιοισσι οι στο σσα!ι!ιοι

σατιο οιιεοτναια νο! οι ισ α!ισσο ισοτιι οοσιταιαοιστσ νο!

ισ α!ισσο σοσ ο!ιαοτναιστσ ισ σσοιισοι οι σιοσο ιοττσιιιιο

το! οι στοσιοια σσαισοτ οαειτα σο Ι.ιισοσοτιο σοσ ισοτισι

ιτασιια σιοιο οοσισσι Ιασσο ασ ιοττσισιισι οτσισαισσι αστα

νι!σε !ο‹:ιε οι ασια νο! αιιησοσ οι Με. Πα ησοσ οι στοσιοια

Ν” ·
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οιιιιιιιι οι οιιισσιοισι·ο σσιιισε σιοισ σοσοοιισ ιιοτι σοΙιοιιι

ιιοσ ισοτιιιι οιιεοτνοιιι σιοιο οοιιισιιι Μισο ιιι σιοιιο ιοτιιιιιιιο

οι σσοιιιιοι οοτσισ νοι οιιιιιιι ιιι οιισσο οοτσσι ιιοιι οιιοοτ

νιιτοιστ νοι ιιι οιισσο οοσιτσιιοτοι σιοιο ωστοσο νισιιιιι

ιιιιιιιο οινο σιοιστιι νο.ιισιοτιισσι ισοστσσι σοιιοο.ιιι σοτιισοτο

εισ σιοισσι οοσιστιο Ιεισσο οι ισοτο οινο σιιιιισιι ισοισο οο

τιισιιιο οοσοτο οι ιιι σιοιοο οσοσο οι σσοιιιιιιιοι οκ σιοιιο

οιιειιισο σιιτι οοινι οι ι·οοιιισι σοιιοιιιιι οοιιιστιι !οσσο στο

οιιιοιισσοιοτιο ισιτιι οοισοιοιιοσι οι οιιιιειο.οιοιιοτιι σσιιισιιοτσιιι

στοσιοιοτσσι οι οι: οσσοιο οι: σσιιισο ιιιο!ισο οεεο σοιοοι

στο οοσισιιι Ιστισο οι ειιιο σιισσσ οσοοσιιοιιο σοιοσειοτιο

σο! οιιοισοσιο οι σιοιιιιοσιισσε σιοισιιι οοπισιιο Ριοειτσσι ιο

ιιοσιστ :ισ .οιιοοτνιιιιοτιοσι στοσιοιοτσισ οι οσισειιιιοι οι: στο

σιοιιε νισοιιοοι :ισ ισοστιι ισττιιιι Ριεοτιοτιιττι τποτοο. οι οσοτο

σοοιτσοιισσισ ισοο ιοττοιο τοσοι: οι οσιιιοισ τοοιιισοιισστιι οι

σιοοι οοοιτο σσειισοτ σο Ι.σσοσοτιο ιτοσοσσσισ σιοιο οοιιισσι

Μισο οι εισ οσο σοιοτισοιισσ οιιεοτισιισο. οι ισοιοτισο ιιι

οι:σσιιισο οι σοτ οιιιιιισ σι εσστει σιοισσι οσι. Ει ιιιεσσοτ

σιοιο σοτο νισισιι σιιιιιο. Μισιιιοτσισ οιισισ σιιτει σοι εσστο

σιοισ οοσιιιιι ισοτο οι στοστιοισιι σιοιι οοιιισσιει Μισο οοσοσι

ιιιοσο ιιιιτσ οοισοιοτιοσι σιοιοτσιιι ιΜσστιοτσσι οι οι: οεισοιε

οιοσι ιιιοιισο οεεο σοιοοι οι ισοο οοσισιιι Μισο σοσιστ οοΙ

νειιιιστ οι τοοιιισιισιστ εισο οιιισσει οιιοοσιιοτιο σοιοτιοιοτιο

νοΙ οΙιοσιοσΙο ειιιοοι οι σιοισ ισττιο Ριοοιιοι·ιισι σο Αοοιιοτι

ιιιιτο σιοισσι ιοτσιισσσι νοι ιοτσιιτιοο σι σιοιιισι οσι ιιοιι

ισοτιι σοειτσοιο οσοι ισστιο οι οσοτιιισο στ σιοισσι οσι νοι

οι σιοσι ιοττο νιο τοσο οι οσιιιοισ σο Λοοιιοιι σοσ ισοτιιιι

τοειιιισιο οι οσο οιιιιιισ οιιεοτνσι.ο. σσο ισ Αοοιιοιι οιιοοττειτι

σοιιοσι σοτ οοιιισιιο Ριοοιισιιι σιοιο οοιιισιιι Μισο οι σιοισιιι

88! πιο! οι σιισσισ οστσσι ίσοισισ εοσ οΙισοι·νοισσι ιιοιι οι·ιι

νο! ιιι σιισσο οοιιιτσίσοισιιι οι τιιοιιιιοτιιιτισο σιοισσι οοσιστιο

Ριοστσι1ι 1οιιοειιστ :ισ σοσιοιιιιοτιοσι σιοιο ισττιο οσοτσιτι οι

σιστοτσιιι οι εισ οσισιο σιιο οιιεοτνοιιισσ ιιι`εσστο σιοισσι

οσι. οι νοτο σιοισιιι οοτιιστιο Ριεστσσι οσστοσιοισ οσιιιισ

στο σσιιισο σιοισ σοσοεισι ιιοτι σοιιοσι σσισισιονοτιι ιιι οσοι

οσοσι11 σιοιοι σοσοοιιο τοοιιισι σοΙιοιισιιι οοπιιιιιι Ριοστστιι

οσο οοιιισοτ οσο σσο σο ισοιε σοσοοιιιο ιιιιοτισο σιοοιιιστ.

Βο στοσιοιιο σσιοτιι σοσοοιιιοσιιισε ιιοιιι οι ιιοιι σοιιοτιι

σσιιιιοσ ιιιοιτσισοσιοι οι οοτισιστο σσιιιιοο ιιι σσιιισο ισοι

σοσοοιιστιι οοιιιιιοστιιστ στοιιιιοΜιι οι σο οιιιισοτιι οοιοισιιιιοτ

ιοτοσε οοιιισιιο Μισο ειιο οισο ειιισιοσσι οισο ιιοσιιιιο σο

ισοιε σσοιιιιισιιΙισο τοοιιισοιισιο σιοιο οοτιισιιι Μισο ιιι σσσι

οοοιιισο ιιιοσιο οι ιοτισιο ισ Ιιισσο οι νοισιιισιο οοιιισσιε

Μισο οι οσσι σοιιιο ιτσοσιοοιο ι·οιιστιοισιιοιιιιισο οι Με

οοσιοιιε οι οοιοιιισιιοιιιισε σι εσσοτισε σιοιστιι οει εσσοτ

Πισω σοσοειιιοτιιο ιιιιτοτσιιι σσισσσσεισιο ιιιιιισισ οι ισ νο

ισιιισιο οιιισιοι οοιιιστιιο Μισο. Αοιο ιιι στοεοτιιι οοτινοτιι.ιοιιο

σσοσ οι οιισσο οοοιοειο οιιισσιστιο σοιιισο τοιισιοοιι νοι ιιιο

ιιοοιοτιστιι ιιοιιοι οΙισσοε ιοττειο το! σοοοοοειοιιοο σσσο στι

ισιοο σοο ιιοιι οιιιι ιστιοσιοιοιιιο εοσ σσο ιιοιι σοτιιιιοσσι

ω ιιιτιοσιοιιοσοσι οι σοο ιιοιι οιιιι οοιειτιισι εοσ νιιιο οι:

νιιιιο εσσοτισο σοτιοσιιιο ισ σιοιιο Ιοοιο Βιιτσιιιοο οι σοο ιιοιι

στο ιιι οοειτο Ποοιτι οοτνοο οι σσοιΙισο οισσειε ιοττσο οι

σοοεοεοιοιιοε σιοιο οοοιοεισ σοισσε τοΙισιοοο εοσ σιοτισειο

τιστιι ιισιισοτιι οι 1οιισοτιι ιιι σιιιιοοιισο σσοοιιιοεισιο οοισσ

σοοιισο εοοσιισο οι στιιο σοτ ειστιοο σισι·οε !σσο στοιιιισοο

οι οοιιιιιισοε σσοσ οσσισιιο 'Ριεστσιιι σοσ1ιοσοοιστ σο ισοιο

ιστο σιοιστιισι οοοιοειστσσι νο! σιοιισοιοι·ιοτσιιι νο! σο

ιιιστσισ τοιισιοοστσιιι @οοτο ιιιισσοσι ιι·οσιοιιοιιοιιι οοισσσι

Μιιιο εοσ ιστο σσο ιισιιοι οοισστιο Ρισιοι·σιιι οι οιιισσιοτοο

σοτοοιιο ιιι στοσιοιιο νο! ιιιισσο οκ στοσιοιιο σιοιιιιοιιιισσε

σοτιιιιοοιιι οσ οοιιισιιο Μισο οι οι οοεοει ισιοιιισιισιστ οι

οι: σσσο οοσιι σιοισο οιιισιοσε οοσισσιο Ριοειτσιιι σι οιιστο

σιοιο οιιισιοο οοιιισιιιο Μισο οι ισοιιο ιοττοε οι σοεοοοειοσοο

οισσο ιστο. τοιιτισσιι οοιιισσο Ριοστσιιι σιοω οοιιισιιι Μισο

στοιιιιοιοτιο σιοισο εισσιοσο οοιιισσιο Ριοστσιιι σιοιο ιιοιιιιιιο

οι οκ οοσοιο στοσιοιιο σιοιο ειιισιοο οοσισιιιο Μισο σιοιο

τιοσιιιιο οιισσΜιιι σσοσ οοσιστιο Ριοειτσιιι πωσ οι οστοιιιι

σει οι ειο σσοσ σσοιιιιοι σοτοοιιο ιιιιιιοιιο οοσοστιι ο σιοιο

οοιιιστιι Ριοστστιι οι σσοΙιιιοι σοτοοιιο. σο Με οι σιοιτιοισο

οι σιιιοσιιισσο οιισο σιιι στο Ριεσιιο ιισιιοτοιστ νοι ιοτιοτοιστ

σο ιιοιιοτιο οοσοο.σι οσι οιο νοι σιισσο οοτσισ ιστο σσο ιιο

Ιιοτοσι ιιι στοσιοιιο οοσοιιι οοιιισιιι Μισο σσοιισοοσιιισσο ·

σοτ οοσιστιο Μισο ισοτιι τοσσιειισσι ιιιίτο ιοτσιιιισσι στοσι

ιιιιοτισο σιοοιστ ο σιο τοσσιοιιιοτιιο. $οινο οοσισοτ ο στο

σιοιιο ιιοιι οιιοσιιιιιιισο οσστοσιοιιο σσοσ οοτιισσο Ριοστσισ

ιιοιι ιοσοοιιστ ιτιισοτο σιοιιο ιστο οοιιισιιι Μισο οοοΙοοιεισι

εσιιοι.ο Μοτιο σσο οσι ισ ισοο οσοιτο Κοιιστι οι σοσιοο ισοισο

οοοιοειο σοσ οισε οτοιιιοσιοοοσοισο οι οσιιοτιιοοτσιιι σοο σσσι

οιτοο σιοΜιι οοοιοοιιιισ στο ιισιιιισιιοιιιιισε στοιιιοσιοοοσι οι

οιοτιοοτσσι σιοιο οοοΙοειο ιοιιοσιστ Μιιοιι ιιιοιιιιοσιισσο σιοισιιι

οοιιισιιο Ριεστσισ εισ ιτοσοσσοσι σοοεοεοιοιιοπι οιισοσισιιιι

σιοιο οοιιισιιι Μισο ισεειτσιιι ω. Αοιο οιιο.τιι ισ στοσιοιιο

σσοσ σοτ οοτιισσο Ριοοτσιιι νο! ειιιιιιιι Ριοοιισσι σο! σιοιτι

οισσιοπι νο! σσι στο Ριοστιο ιιοΙιοσιστ νο! ιοτιοοιστ νοι σοτ

οιισσοσι ιισιιοτιιοισ οοσοσιιι οσι οιο νοι σιισιιο οοτσισ νο!

σοτ σιισσσπι οιισσι σοτοοσοσι οοΠο8ισσι νο! σιιινοτοιιοιοσι

ιισιΙστιι Ποτ σονοιστιι ιτιιοτσιοιστιι στοιιιιιιιιο νοι οιισσοσ

σι·ονοσιοιι στιοιιο εοσ οιτοιοτιο Ποτ νο! ισισοτιοιστ σσοοστιισσο

ιιοτιιιτιο οοιιεοτοιστ σσσι οσιιιοο οι οιτισσιι ιιοιιιισοο οινιισιιο

Μισο οι σιεΙτιοισο οι σσι στο Μισοτιοο σιοιτιτισειιιιστ νο!

:ισσοΙΜ·οιιιστ οι σσιοιισισσο ι'ειοιοτοε οστσσι σσιοσιτισσο οινο

οοτνιιοτοε οι Μτιιιισι·οο σιισοοιιιιισσο στο Βιιτσι οιιοσι οι

σσιοσσισσο σιιι ιισιιιισιοι·οο $οτσιιιοο ιιιιοτο οι οοοστο ισοο

σιισσο στσνο.σιιτιο ιτιισοσιτιιοτιω νο! ισισοοι1ιοσο νο! οσο

σσοιισ σοοοιιιι ιτο οι τοσιτο ιιιοτστι οι ειστο οσοι τποτοο

ιιοιιιιισο σοοσιιιιει νιοισοιιιισο οι ο!σε σσιιισεοσσισσο τοιισο

οι εισο εισ οοτσισ ιιιιοτοσι νοισιιισιοισ :ισ ιοττοιο οι οικω

σσσο ιοτιοσι νοι στο τοιιισοτο ιοιισοτισι ισ ισσιοοιιι Κοισ

τιΜιο οοιιιστιο Ριεστιισι νο! σιιι Ριοο.τιι σιοιτιοισσιοο εοσ

οινοε Ριοοι·σιιι νο! σοι στο Ριοστιιο ιισιιοιιισι· σιοιτιιισοτοιιιστ

εοσ οσσοιιστοιιιστ νοι σσισ στοσιοιι οιιιτιοε οι οιιισσιι οι

σιιιιιιιοι οοτσισ σοοεισι σοιοττο οι σοιοττι ισοοτο σσειεοσσισσο

τιιοτοσιιοτιοο οι νιισσιιο σο σιοιιο Ιοοιε οι σοτ ισοο ισοο

σε! οεισιτσιιι Εσειι·ι οι σσ Μισο ιοττσε οι ισοο οοισσιιιο οι

ιιοσιιιισιιι Μισο νο! σοο 1οιιοτοιιιστ νοΙ ιοτιοιισσιστ στο

οοιιισιιι Μισο το! σοτ σιισσοιιι Ισιισοτιεοιιι οι σσ σσοοστιισσο

οσο ισοο νο! σσσι σοοοιιιι στοσιοιι οιιιιιοο οι οιτισσιι ιιι

ισοιο ιοττιο Ριοεισοτσσι στοσιοιοτσιιι νοτισοτο οιιιοτο ιιιοτοει.τι

οι σοσοοιοτι Ιιιιοτο οι ειιιο οιισσο ιιιισοοιιιοιιο νοι στοπ

σιιιιο σοο ισοι σοτοοιιο νοι Μισο ισισοτιοτοιστ σο! ισισοοιιο

οοοοι νο! σοτοοιιο οσι νοιισοτοιστ νο! ο σοο οιιιοτοιστ νο!

οσσι σοσ οοιιιτσιιοτοιστ νοι οοιιιτιιιιι σο!ιο!. εοσ σιισσοσ

οοιιισιοτοισσι ιιιιτι οι ιιι σιοιιο Ιοοιο σιοιι Ισιισοτιοοε οι σοι

στο Ισσσοιιοο ιιειιιοτοτιιστ οι ισοιοτοε οστσσι οι οσι σι σιοιστιι

σει ιιι σοτοοιιιο οι τοιισο Ιιοιιισιιο $τσοιοιιιστ. $σιι·ο σσοσ

(Ι) Η οοιιισσο σι Ριεσ οοσοιιο σ‹ισιισσο ισ εοΙσ σοοεοοειοτιο σο!ιο

οικω σι Μισο Μειτισ οεισιοτιιο σο! οοοιοιιο σι Ποιοι”, οοτι ι'σστιοεοσ

Ωεισοτιιοιι, ο ιο οεεο εσοιισσιι ιιιισ οιοοεσ οιιιοοιι, ο ειιι'ειτοινοεοονεισο

σι οποιοι, τιεοτνσιισοοοιιο ιιι στοστιοιιι.

  



ιιι-ι εεεει.ο κι". Η?

!ρε! !ει!!!ει!εεε νε! !εε!στεε εσι·ι!ιι! Ρτσρωτε!! !!σ!! !ιι!ε!!!

ε!!!!!ι!!· !ι!!ι·!!!·ε ιισεεε ε!!ε!τε Ρ!εειιστι!ι!ι εεε εεεε!ι! !!ι !ιι

ε!ει!!ι! Κε!!!τ!!!!ι!ε ν!εε!!εε! εο!!!!ειισ!ι!! !ρεο!!!!!ι εεε!τοτι!!ιι

εεε εσ!!ει!ενετι!ιι! ει!ε!σε!τ! ρε! Τιιττεεειιιιοε ε! εεττ!!! εε!!

ρετ ν!!!εε !ρεσ!·ι!!!! ει!ε!τσι·ι!!!! ε! !!!!τεοε ε! !εττεε ρσεε!ι!!

!!!!τετε !ισει!!!ει·! ε!ε!!ε ε! ειι!τε ι!! ε!ε!!ε ε!ε!!!!!! εε! ε!

!!!!!! εε!!! ειτε!!! !!!!ιι!!εε! ει!ι!ι τε!!ι!ε !!!! νσ!ι!!ι!!!!ε!!ι εστι!!!ι

ε! !!Β·ι!θ!!θ!!!!!!' εσιι!!!τιε Ρ!ε!!τι!!!! ίεεετε ε! ει!τετε ει!σε

ιιτε!!!ε!ε. ·στι!!!!ε ε! ε!!ιει!!ε σ!!εει·νειι!ι!τ ι!! ε!ε!!ε!. Ρτε!!ι!ε!!

εεε!!! Με!!! ε!!!ε!ει!ε εστι!ι!!!!ε Ρ!ε!!τι!!!! ε!ε!σ ε!!ιε!εσ εο

ιιιι!!ι!ε Με!!! !!! ε!ε!!ε. ε! ε!ε!!ε εει!ε!ε ρτο !!οι!ο ρ!!ε!ε

ε! εσιιεστ!!!ε ε! σ! εν!!ε!ι!τ σ!!ιτι!ε !!!!!!ετ!ε ε!εεειιε!σι!!ε !!ι

εετε ε! ειιτετε ει!σε εσ!!ιι!!!ε Ρ!ειιτ!!!ι! νε! !!!!!!ε!ιε εει!ε!!!!ι

ε!! εσ νε! α!!! Ρ!ε!!!ι! νε! ει!! ρτο Ρ!ε!!ι!!ε !ιε!!εει!!ι!τ νε!

!ιε!!ετι!εε εει!εε!!! !!!! ε!ε νε! ε!!ει!!ε ει! ρτε!!!ε!!ε εε (!ιεπ?)

!ιι!τει!!!!!ει!! !!ε !ι!τε ν!!! εε !!!ο!ο ε!ε!!ε ε!!ει!σ !!!ιρετρε!ι!!!ιιι

εε !!!ε!!! ε!!ε!τσ 08.8!!! νε! ε!!!ε ν!!!!ε ε! !εττ!ε ει!ρτ!ιε!ε!!ε νε!

εε 8!!εεετο νε! εε !!!!!ε !σε!ε ε! εεε!τ!ε νε! !!!!!ε ει!ρτεε!ε!!ε

εεε εε!ιετι! εοι!ιιιιι! ·!ι!ι!ι!ε πω! εε!! !!!!!! τεε!!!ι!! νε! !!!

ι!ι!!!!·ι!! !!!ε!!!ι!ι εε! νε! :ε!ε!!ε εστι!!!ι νε! !!ε ε!!ε!τ!ε ν!!!!ε

ε! !εττ!ε ει!εε !ε!ιειι! !!!ετε!!!σι!εε Με!!ιερ!ιιε νε! !ισ!!!!εε

εε Αι!τ!ε νε! εε !)στε!ε!ιε !!τι!!ισ !ρει!!!! εεε!τι!!!! Εεε!!! ε!

σπιτι!!! ε! ε!!!ει!!ε ειιιιτεε!ε!!! ε!!ε!τε Με!! ε! Μν!!!!!ε !ετι·εε

ε! !ι!τ!εε!ε!!ειιεε ε! ει!τε!ετ!!!ε !!σ!!ι!!!εε (!στε!εει!ι ε! ει!ε!!!ιε!

Με!! ε! !ι!τε Πστε!ε!!ε ε! !!!!!! ρτε!!!ε!!! !!ι ρεεε ε! ε!ι!ε ε!!

ειιε ιιισ!εε!!ε. !!!!!!!!!ετε ρετρε!!!ο εοι!!ι!!ι! !!!!ιι!ε ε! ε!ε!!ε

!!!ετε!!!σιι!!!ι!ε ε! ιισ!!!!!!ιιιε εε Αετ!!ι !εττεε εο!ε!!! ε! ει!!!!ε

!!!!ε! εστι!!!ι !ιεε !!!!ει!ε !ι!τε. !!ι ρετρε!ι!!!ι!ι !!ιοεσ ε!!ει!σ

εεει!!τε!!! !!ι ρτεε!ε!!ε νε! ε!!ει!σ ρτεε!ε!στιι!!! ε!!ει!σ !!ιο!!σ

!ιεε ε!!!ιι!!ι! ε!ε!ι!ι!ι εσ!!ιι!!ιε Ρ!ε!!τι!!!ι νε! !ισ!!!!!ιεε Ρ!ει!τι!!!ι

νε! ειι!ν!ε Ρ!εετιι!ε νε! ει!! με Ρ!ε!!!ιο !ιε!!ε!!!ι!τ νε! !ετιε!!!!!τ

ε!!!ι!!!ι!!ι! εοι!ε!!!ι!!!ι νε! !!!νστε!!ι νε! τεεερ!εει!!ι!ι!! ρι!!!!!εε

νε! σεειι!!ε !ιεε!!! εε !!!!τσι!!!!!ει!!! νε! !ι!!τσι!ι!!!ετε νσ!ετι!!

νε! !!!ε ε!!ει!σε εεει!!τετε νσ!ε!!!! !!ι ρτεε!ε!!ε νε! ε!!ειισ

ρτεε!ε!στι!!!ι ε!!ει!ο ι!ιοεσ !ιεε ε!!ει!!!! !!!!!!ε !!ε! ρε! εο!!ιι!!!ε

Ρ!εετ!!ι!ι νε! !ι!ι!ιε!!!ε!!! εει!ειι!!ι !!!! εσ νε! Ρετ Ρ!εει!σε εε!!

ε!!ει!ει!ι Ρ!εει!ι!!!ι ε!ε!τ!ε!ι!!!!ει!! νε! !!!!ι!!!ι ει!! ιιτσ Ρ!εειισ

!ιε!ιεε!ι!τ νε! ε!ε!τ!!ιεε!!!τ ει!σι!!!τιι!ε εο!!!ι!!ιε !ετιιιε με! εε

ε! ει!σε ε!ε! ε! ρετεενετε! ρετρε!ι!ο !!ι ρεε!!!ε!ι ε! ε!ι!ε!!!

ιισεεεεε!οι!ε ε! ε!ι!ε!! εε εε!ε!!!ε!!!ιι!ε σ!!ιτι!ι!!!! ρτεε!ε!στι!!!ι

νε! ει!οι!ι!!!!!ε !ιεε ε!ι!ε!!! !ιε!ιε!!! ε! !ειιεε! ε!ε!ι!!!ι εσι!!ι!!ιε |

!ει!!!ε ε!ε!!ε !ι!τε ε! εσ!!!!!!!σ νε! ει!σ!!!!ιιι!ε !!τεε!ε!! !!!!!!

ε!!!σιιεε ε! ιισ!!!!εε εε ε!ι!ε! !ειιεειι! ε! ροεε!!!ειιτι! !!!ε!!!

ει!ε!τ!! Με!! ε! ρσεεεεε!στιεε εστι!!!ι ι!! ε!ε!!ε. ε! !!!! !!ιε!ε!

ε! ει!!·ε!!!! ε!ε!!!!!! εσιιιιιτιε Ρ!εετε!!! ει!σε ρτεε!ε!!! σ!ιεετ

νε!ι!!!τ ε! ο!ιεετνι!!!ι!!ι!!!τ ε!ε!σ εστιιι!ιι! !!!τιι!ε ε! ε!ε!!ε !!!ε!

ε!ι!σιι!!!!!ε ε! !ιο!ι!!!!!ι!ε εε Αιιτ!ε. Ε! ι!!!!ε ρτεε!ε!!ι με

εεει!τ!!!!!ε !!ι!!!σ!! ε!ε!! εσιιιι!!ι!ε Ιειιι!ε ε! ε! εει!ε!ε !!!ε

ε!ε!!ε ρτστιι!ε!! ε!ε!ι!ε ε!!!!!!ει!ε εο!!ιι!!!!ε Ρ!ε!ιτιιι!ι !!!ε!σ !!σ

!!!!ι!ε !!!ε!σ ε!!ιε!εσ εο!!!!!!!!ε !ετιι!ε !!!ο!ο !!σι!!!τιε ε!!ρι!!!!τι!!

ει!σε εσ!!!ι!!!ε Ρ!εετι!!ι! ε!ε!!ε! ε! ει!τε!!!! ει!σε Με!!! ε!
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οσστσ τιιτπσσι οοι ττσοιι ιιιο Ριεοσσο τοι ιιιι οι τιιτπιο σοτ

οοτειιιο τιο οσο νο! τισιιισο οοσιστιο Μισο νοισοτιι οοτιοτιι

τιιτπο οοσισιιι Μισο οισσιο ιστο οσο. οσο ιιοιιοτοσι σοι

ιιτιιιοτο τιιοοτοιιιστ ισ στοτιιοτιο σι τιιτπσισ οοι τιο τ:οοοιοιιο

Μ:ιοτιτιο σοτ Ριοσσοει ω τισοτι ιιιο οτιτοοτοισο νοι ιιιι τιο

Μοσι οιιιοτισοτσ τοοοτιοιιι τιο Ιτισσο οοτιοτο ιστο οσο στο

τιιτπο οσο ΜΜΜ νοι ΜΜτοσι οοο ιιοΜτο τιιοοτοιιιστ ισ

στοτιιτπιο τιιτπο οοισσσι Ισσσο οι σιτπιιιοσιισσο σοειτισοσι

ισοτισι ο οοτοοτιιισειιιιοτοιι ιοσοσιιιστ οι τιοΜοσι οοοοιοσοτσ

ιιοτοιο ισοοτο ισ στοτιιτπιο οι σι·ισιο Μποτσ τοιιιιοτιτο ιιιιι·ο

ισοσοοε ετσι ο τιιο τιοσστιιιο.ιιοσιε Μπο σι οσσοτισο τιιτπσισ

οοι οοσισοτ οτπο σσοτι ιιιο οσι σοΙσοτιι Μ:οτο τιιτποισ οοο

οιοσοσι οι οσστο σσσ τιοΜτπ τοισοοοτι τισοσοτισο οοοειο

Μπο ισοτιι οοο τιιιι στοσιοτοο τιοσ ισισοτιΜιιστ οσισ το

ιοοεοσιστ οοοσστισισ τσιοτι ιιιιοτισε τιιοοιστ. (ιοτινοσιι οιιοισ

ιτιοισ ειστιιοσε οοισσσιο Ριοοτσσι οι οι οτισειε στοτιιτπιο

στοσιιοιι τιιτπο ειστιιοο οοισσσιο Μισο τιιτπο σοσιιτιο οιι

σιιΜιιι τισοτι οοισσσο Ριοτιτσισ Μ:ιοι οι οστοιιιιι ισιτο εισιιοο

ποε τισοτι ιστιοιτ Ατιιοτοο οι οισο οσοοοοεοτ οι τισιιιΜι

ΜΜΜ οτισοτιισ οι: οο στο τιιτπσισ ιοτσιισσισ οοτιοι οι

ισοστιτιιιιι οοισσσι Ισσσο τοι οιιο ιοττισιιισο σοτεοσο στο

οο οισσιο ιστο οιτιοσι ιστιιτιι οι οσιιιΜι ΜΜσιι οοσοσσι

το οο οοισσοιοσιιο οι οσο οτιισσοιοτο σοεοοσι ιρει ιστιιοι

οι οισο οσοοοοεοτι οι οσιοστστισο ιισιιοσιι οοσοσσι :ιιι οο

Μπι ιιι νιιιτι τιο Βοοεοτο οοοιτιο »ιιιο ιοττιο οι ιοττιιοτιιο

οσστοετ:τισιιο οι οισσιιισε ιοοιο οι ισι·ιοτιιοιιοσιιισο οοτσισ

οι οσοιιΜι οοτσισ οι οσοοιοιιιοτ ισ οοιοιτιο τιστιισοτ εσσοτισο

σοισισειιιο οι ισ Μο τιιοιτιτπσ οι ιοι·τιιτιτιο τιο Ι.οοοτιοτιο

οι τιο ιστιιτ:τιισ Τσττιισιιο οοτιιιο οι οιιοιιιιο σοοοσιο οι τιο

σιοτιιισο οτΜο σιοοοιιοιιιιισο οι οσισιιισε τισιιισεοστστισο ισ

τιιισε οι στο τισιιισεοσσιτισο οιινοσιιοσιιισο οι οιιοσι ισ οοιειτο

Ποειτι οι ειιιιε »Με οι ιοττιο οσο τιοτι τιοΜσι τ:οσισσι ιοσσο

σι τιιοισισ οοι οι ισοοε τ:οοοιοιιοε ιιιιΜιισσι τοπιο οι Ιιττιισο

οι οοσιτο σσσ ιοοιοτιι οι ιιοο ιστιιοι οσσι σσιιιιτιο ισοιτσσιοτιιο

ισ Μιτιο εοσιοιιιιο οοισσσιε Μισο. οι ιεισιοτι ιστιοσ στοτιιτπσε

τιιτποτσ οοεειοσοσι ιιοτι Μ:οι·οι εστω τιιοισσι ιοτσιισσισ σι

τιιοισσι οοι στοσιοτοο σοσ σοι στοιστιιοισισ οοισσσι Ριεοτσσι

ισ τιιτπο τιοσοειτο ιστιτοιιοτσσι νιεισιι σιιιιισσι τιο τισιιισο

οσσοτισε τιιτπσισ οοι ιιοο ισ τιοσοοιιο ιιιιτοτσιιι νιοισιι ισιιιισισ

οσο τιοιιοτιι τιοσοτιι στο ιοοιο τιο Αοιιοσ σοο οΜιτιοο οσι

τιστοσιστ στοσιοτοο ιισσοτιιτι σοεοοσι οοιιισσο ισσιοσ Ριεοτσισ

τιιοιιιιοισιιισο ιοιιοοιστ Μ:οι·ο οι τιστοτο τισοτι οσοι οοεοιο

στο σι τιιτπσσι οοι οι οιιιισοισισ ιστιο τοσιοτιοοι στι ιιΜσ

οοεοιοιιοτσ Ιιοτι Μ:ιοιιτιοσι ισιτο σιιστι ιτιοιισισισ τιιτπο ιτιοιιιιιο

στισιο οιοσεο οσο :πιισ σοσιο οι στοτσιοοιοσιιισο ισιοτισε

οσσοοιιιο. Ισεσσοτ τιιοιιιιοσιισσε οι τιιτπσο ιστιοκ τοι οισο

οσοοοοεοτ οι τισιιιΜι ιιοιιοτιο οεισοτιισ τιο τιο ιτιιτει τιιοισισ

ιοσισσε τιιτπι στισιι ιτιοσσιι οιιο :ιιι ιιοτιιο ιιιιτο σστιοε ιτοο

τιοιι σιοτιτιοτοι οι οοτιοτοτ τιισιο ιοι·ο τιιοιο οοισσσι Ιοσσο

οι τιιτπσσι οοι οοισσσο Ριοοιτσισ σιιτο στοτιιτπο σι·ο ιιοτιο

σοοιε οι οοιιτιοττιιο στοτιιτπο οι οι: οτισειο εσστοτιιοιιο Μ:ιοι

οι ισοοτο ιοσοσιστ τιονοισισ Βοσοι·οιο οσο σοτιιο οοτιιο στει

νιιισο οι τστισιιιο οι οσιι σοτιιο οισιοοιοσιο τοτσσι οι στοιιιΜτο

τιο οιιτισιο Ριεοσσο νο! τιιοιτιοισσιιο οτι ιοττοτσ νοι ιοτι·τιε

ιστιιοιε στοτιιτπι νοι οισε οστ:οοεεοτιο σου ιιοιιοσιιο οοσοστσ

:ιιι οο νοι τισειτσ ισεο ιστιοιτ ιοτιοσι νοι οισο οσοοοεεοτ σοι

οοσεοσι ΜΜΜ :ιιι οο οοτ:οτιοι νοι στι ιοττεισι οσο ειι τιο

οοτσσι νοι ισ οοτσισ ιοτοιο οι τισοτι οιιτιστιο τω σοι σιοτοοε

τιο Ριειο τοι τιισιτιοισ νοι ο.ιισιιτιο οτι ισοτιο ιοττοε τιοσ τιοιοι·οιιι

νοι ισιιιοσινοι τιο ισοιε ιοττιε οτιτισοτιτιι οοο τιοιοτοτιι νοι οιι

ττοιιοσι οοο οιιτισοι Μ:ιοιιι οοο σοτ ειιιτισειιτι σοτοοσοσι οσο

οσσιτισο ειι οτιτισοοσιστ νοι σοτιτιιισσιστ τιο Ποιο νοι τιιοιτιτ:ισ

σοο τιοιοτεισιστ οτι ισοσ Ιοοο τιιοιι ιστιιοιο τοι οισο οσοοοεοοτιο

το! ΜΜτιιιο τπισεοσι οι: οο σοι οτι Ιοοο οοτσσι ίοτοιο νοι τιο

ισοιε Με τιοιοτοσι Ριοοο σοι ισ τιιοιτιοισσι οι σοσοε ιισσοοιιοε

τιιτπσσι οοισσσο Ριοοτστσ οιτισοι οι οιτοτποε ιοτιοιιιι οσισ

οιι`οοισ οι τοο οσο οοτιοτοσι ιιι οσσισιιοοιιτσ ιιοο τιο ισοιο

Μιιοι ειιιτιστιο τοοιιισοιοσοε οιιοσι οι Μ:ιοι οιιοτσ οι οσ

τοιιιι τιιτπσσι οοσισσο Ριοτιτσιτι τισοτι οιστιοο σιοτιτιι οι οσι

στο σιοτισιο οσσοιιοσιστ εοσ οσι σιοοσι τιιτπιτιιστ το! οσι

στο σιοτισιο τιισιτισΒοσιστ τοοοτιοτιι τιο τιιτπιο ιοττιο οι ιστ

οιιο οοτσσιτιοσι ιστιιοιο οι οισο ειιοοοοοοτιο οι οοσοοισ :ιιι

οο ιιοιιοιιιιο σοο ισ οσι σοι οιιτιστι οοτσισ τοτιιιισσι το! ισο

τοσιστ τσιοσετισο στοτιιτπο ισοτισι οιιεοτντπο τιιτπο οοσιστιι

Ιοσσο σοο ισοοο στοοοοοσο τονοοοιιιι τιιτπσσι οοσισιιο Ρι

ετιτσσι. Πωσ οι: οτισοιε στοτιιτπιε στο ιιοσο στιτ:ιε οι οοο

τιοττιιο τιιοισε οιστιιοσο οοσισσιο Ριεοτσσι τιιτπο σοτσισο σιιττι

σι·οτιιτπο στοισιοιι τιιτπο ειστιιοο οοσισσιο Ιοτισο τιιτπο ιιο

σιισο οιισσιτιιιιι τισοτι οοισστιο Ριοτιτσσι ιιιοιοι οι οσττιιιιι

τισοτι σοειτιστιτσ οοιιισιιι Μισο ιτο.τιιιο ισοτιιιι τιιτπσσι οο

επτσσι (Σοοιτι τιο Κοιοτο οι νιιιο τιο Βο.οεοτι οινο ειιιοτσσι

τιιοιοτσσι ιοοοτσσι οοισσσο Ριοοτσσι ιστιοιτ Ατιιοτοο οτισιοο

Πέτοιισσε οοσιοο Ιιοοισο οοσιοε Βοισοτισο οισο ιτοιοτ ιστιοιτ

θιειισι·ιοτιοιε ιιοτοε τισοστιτιισ τ:οσιιιιο Ασοοιισι νο! οιιτισιο οι

στοτιιτπιο εοσ οσοτ:οοεοτοε οοτσσι νοι οιιοσισε οοτσσι οοο

οιιτισιο σιοοσσε σοι οσι στο σιοοσο τιιοιτισσοτοιστ σοι σιοτιτισο

οσσοιιοιστ νοι οιιτισιο ΜΜΜ οοσοστσ ειι οιιτισο στοτιι

οιοτσισ σοι τιοισσσι οιιτισιο ιιοιιοσο ιοττοσι οοο ιστιετιιτπιο

τιοσι ισ $οττιισοτι οσι σιεοσσο οι το! τιο τιιοιτιοισ σοι οσι

σιοοσσε οσσοιιστοιστ το! τιιοιτιτισοττπστ σοο σο ιιιιτοσιιι

ιοτιι ιρει νοι σιιτισιο οοτσισ τιο οιιτισιιισε οι: στοτιιτπιο οσο

τ:οτσσσο Μισο ΜΜτο τιοΜι οοοοειοτιο στοεοσιιο τ:οτινοτι

ιιοτιιο σοειτισοισ οοσιστιο ιοσσο ισοο ιισιισοτιι ιιοο οιιτισιτι

ιιιι σοτισιτοιιι σοο ισισοτιιοσι τ:οσισιιο νοι ιιοτσισοε Ισσσο το!

οιο ιισσοτιισιοιιιστσ ειιιτισοτι στοειοιισσι ιιι οιιτισο τιιτποτσσι

ιοοοτσσι σοο σσοττοτσ οιΤοσοιοιιοτσ οσι.τιοσισσσσι Μιιοσι

νοι ιιιιοτοσι ιρει σο! ειιιτισιο οοτσισ νο! οιιοτιι τισινιο Μισο

οσι τοοοσιοιστ τοι ισοτοιστ ισ οιιτιστι ιοττο. εοσ ιοοο οσο

οοο οσι ιοσοτιιιιτ εοσ τιιοιτιιισειιστ ισ Βοττιιτιοει σοτ οοισσσο

Ριοτιτσισ νοι σοτ σιιτισοτσ τιο στοτιιτπιο οοτσιιιιισε οοο ισ

τιιτ:ο νο! σοτ οιιτισοιιι οσι σιεεισσο σσσοιιστοιστ σου στο

σιεοτιο τιιοιτισσοιστ τοι οσι ο στοτιιτπιε οσιιιιιισε νο! τιιιτισο

στοτιιτποτσσι οσσεειισ ιιοΜοι ισ οιιτισο ιοττο σου ιοτ:ο τιο

$οττιιιιοο οοισσσι νο! ιιοσιισιιισο Μισο ιτι οιιτισο τιιτποτσισ

ιοτ:οτσισ ιιοο ισ ειιιτισο ιοοο νοι ιοττει τισοσι νοι οσοσι οο

τσσιιο Μισο νο! σιιτισιο στο νοι τιισιτιτπιισιιο ιιοΜτοι ισ

Βιιττιιιιοσ οι οι ιιι οιιτισο τιο στοτιιτπιο οοιιιτοιιοτοι Μ:ιοι οι

οσι·τιιιιι πο. οσοτι οσοττο οι οιΤοιιοιο τισοιιΜι οοοοοιιιι σοο

τιστπσοτ σιοτιοοο ο στο τιοτιστιοιοιιοσιο Μπο οοσισσι ΡΜ

τσσι οοο σοιοοιοιι σοι τοτποτι οοισσσιε Ριεοτσισ οσι ιιιι στο

τοισσοτο ισοτισι οι επι ιστιο σετσιο οτι οιιοο τιστιισοτ τσοσοοει

εοτισοσιοο τιιτπσισ οοσισιιο Ριοοι·στιι τοοιιιιιοι οι οτσοτιτιοιιιι

τιιοιο οοισσσι Μισο οιιο οσιιιΜι τιοισσσσσι σο.οοο σοι οσι

τοο οιιιοιο ισιοεοσι εοσ οιΤοιιειο Μπο οινο τιιτπο οιστιιοο

τιοσισσιο Μισο τοτιισιοσιι ιιοτσισο τιιτπι οοσισσιο οι ιιιοτστσ

οσι σοοει οοεοσι τιο.ισσιισισ οοο τισιιισε πωσ οεοοι οιι`οιιοιο

στονοτσοτι τΜσσιισσι τιειιιιιτιι οοο Μπσσι οι πιο σιιιιΜοο

τοοιιισοι. Ε οοσνοτοο τιιτπσο ειστιιοσε οοισστιιο Μισο τιιτπο

ιιοπιιιιο στοσιιτπιι τιιτπο οιιιτιιοο οοισσσιο Ριοοτσισ τιιτπο σο

τσιιιο οιισσιοσιι τισοτι τ:οττιστιο Μισο σοι ιιοσιισοε Μισο



ΠΙΣ!! ΒΕί!θι!Ο Χ!!!. Ώ!!

ροε!οσοσι !ιο.!ισου!ί σ!ο!ο οοεσ·ο οι !οοο οσο Ει·οσ! σο!ιουι

εοσ σ!ιυ!!!! νο! σου! οοσισυ! !οσσο σ! σ!ο!συι εε! σσ!!οσι

οσουυοιυ ο!Τοσε!οσοσι ου! σουυρσσιυ !”οο!ου! νο! !υίουου!

οουισυ! ω! υοσι!σ!!ισε Ρ!εοι·συσ !σ $συσ!σοο εο!!!οο! !σ ο!!οσο

τουτο σ!ο!! οουισσ!ε Ρ!εουσιιι νο! σ!ο!ουσιυ ο!ν!σιυ Ρ!εειυο

υσσι οσοσ! !ιο!)!!ου! !σ $ουσ!σοσ σο! σου! ρουυσ!!.!οσ! ρου

ο!!οσοσι νο! ο!!οσοε ου! σιουουου!συ !υ ο!!οσο Ιοοο ο! !ι!!ε

οσο οι: Μισο ρυοεοσσε τυο.οτο!σε εοσ οουνου!!ου!ο !υοσ!

σο!ιου! οουσσυ!.!οσσο ρου οουσσσο Ρ!εουσισ. Ε! ε! !υ ο!!οσο

σ!! ρυοσ!ο!!ε οου!υο.σουο! οουυσυο Ιουσο !οο!ο! ο! οσυει!ι!!

!!ο οσοσ οσουυο ο! ο!Τοσε!ο οσο!!!›ο! οοεεει!ι!! !σίυο οσο

ισου σιοσεοε ο σ!ο σοσσιιο!ο!!ου!ε Γοο!ο οοσισσ! Ιουσο εοσ

ρο!οε!ο.!! οορ!!οσοο νο! υοο!ου! οοσισσ!ο Ιουσο ου! ω! ρυο

τοιυρουο ίσου!στ ο! σ!! !σσο σεοσο εισ ο!!οε οσο!σου ισουεοε

εοοσου!οε υοε!!!σο!συ ο! ουσουσου!!συ οουυσυ! Ρ!εσυσσι εοσ

οσ!!!!ιοι σεισιρσισσ ροεοο ε!νο σ!οτο ε!υσ!οο οοσισσ!ε Ρ!

εουυσι υοο!ρ!οσσ υουι!υο σ!ο!! οουισυ!ε ο! !!!ουσσι ου!

ροεε! οεοοσ! σοιυρσσυι νο! οσ!!!σε υοε οεεου! ο!ι!ο1ο ο!

υοε!!ίσοι!ο σο! σο ου!ο!!ε. Ουσ!σο!σσι οσοοσο οε! !σ!ου σ!

ο!οε ε!σσ!οοε σ!ο!!ε σουυ!υ!!ισε ρυο υουο ρσο!ο ο! οουοουσ!ο

εοΙοισσ! ροο!ο ο! ρυουυ!εε!ουο !υ!ουνου!οσ!!!ισε οσοσ σ!ο!σσι

οοσισσο Ρ!εουσσι σουοοι ίοοουο ο! οσυσυο σου ο! ε!ο οσοσ

ρου σ!οισσι οουσσσο Ρ!εουσυσ νο! !σσ!οοσι Αυσουοο νο! ρου

οι!!οσοιυ ο!νοσι νο! σ!ε!υ!ο!σοΙουσ Ρ!εουσυυ νο! ρου ο!!οσοσι

οσ! ρυο Ρ!εσυο !ιο!ιοο!συ νο! σ!εσ·!σοο!συ νο! ορρο!!ο!σι·

σου Με!! σο! οοε!ι·ο οσο Ιυεισ! σο!ιου! εοσ οοσοοσ! νο!

σ!!υ!ο!! εοσ σου! σ! σ!ο!συσ ω! σ!οΙο οουσσυ! Ιουσο νο!

ο!!ο. οοε!ι·σ οσο !ιο!ιουου! οοσισσο !ουσο σο! Ιιουυ!σοε Ιουσο

'νο! σ!!οσ!ε !εισσοσε!ε !σ Βουσ!υοο νο! Πουε!ο!ιο νο! ο!!οσ!σ

οι! ο!ε οσο !ιο!ιουοσι !υ $ουσ!σοσ νο! Πουε!ο!ιο σου σουοου!

ο!ιε!σοε οορ! νο! οσ!”ουυ! οοισσιι! νο! !ιοιυ!υ!!ισε Ιουσο σο!

ει!!!ε Ιοσιιοσε!!ισο ο! ε! !ιοο σου οσυουο!συ ρου· σ!ο!συσ

οουσσσο Ρ!εουσσι σ! σ!ο!σσι οο! σ!ο!συι οουσσσο Ρ!εουσυυ

ν!σοει!ιιυ ο! !σιο!!!οοισυ Γυοο!εεο ροοοιυ σ!οτο οουυσυ! Ιοσσο

ο! οου!υο ροοουσ ο! οο οσο ρυοσι!εεο οι οουνοσ!ο!.ο εσυ! ίο

ο!εεο σου σισιου ρου ρυοσ!οσι !σ ο!!οσο σουοοο!συ ρυο

σι!εε!ο ο! οουνου!οσε ρου σ!ο!συι ε!υσ!οσυσ οουισσ!ε Ρ!εο

υσυυ σ!οιο ε!υσ!οο οοσισσ!ε Ιοσσο εοσ υ!ο!!!!ουι!σσε σ!ο!σσι

οουσσσο Ρ!εουσυι !ουοο!συ οσ ουεουνο!!ουοσι ρυοσ!ο!ουσυσ

ρου ουσυ!ο σ! εσρου!σε σ!ο!συυ οε! ο! σου: οσοσ σ!ο!σσι οετ

σο ροοο ίσιο!!! !σιο!!!οο!συ ρυο !ι!!ο οσο !σ ρυοεοσσ οοι

ρ!!σ!ο εοιι ου!!οσΙο οοιισσου!συ !οοσυσ !ισΙιουο ροε!οσοιυ

οουοουο!! ρ!εοιι! ου! οεοοσ! !υ Ιοσσο. ίσου!υ! υο!οεεει!!. νουεο

ν!οο σ!ο!σσι οουσσσο Ιοσσο Ιοσοο!συ ροε!οσοσι οοι·οουοσ

ίσου!υ! υο!οεο!! Γειοουο ο! οιιυουο !!ο ο! ε!ο οσοσ ρου σ!

ο!συι οουσσυο Ιοσσο νο! ο!!οσουυ ο!νοσι νο! σ!ε!υ!ο!σοΙοιυ.

Ιουσο νο! ρου ο!!οιιουι οσ! ρω !ειιισουεο !ιο.!ιουο!συ σο! σ!

ε!υ!υοουο!συ νο! σρρο!!ουο!συ Ιοσσ οουυσυ!ε Ρ!εουσσι νο!

!ιουυ!σσισ Ρ!εουσσι οσο !ιο!ιουου! !σ $ουσ!υοο σου ο!ιε!σου!συ

οορ!ου!συ σο! σσΐουοσ!συ οοσισσ! Ρ!εουσυσ νο! !ιοιυ!υ!!ισε

Ρ!εουσιυ ο! ε! σου: σου οσυσυο!συ ρου σ!ο!συυ οουισυο Ιο

υσο σ! σ!ο!συσ οει σ!ο!σσι οουυσσο Ιοιισο ν!σοο!συ ο! !υ

!ο!!!οο!συ !ι·οο!εεο ρυοουυ σ!ο!ο οουισσ! Ρ!εουιισι ο! οου!υο

μισο!!! ο! οο οσο ρυουυ!εεο εσυ! ο! οοσνοσ!ο!ο !”οο!εεο σου

!ουσοσ ρου ρυοσ!ο!ο !υ ο!!οσο σουοοο!συ ρυουσεε!ε ο! σοσ

νου!οσε ρου σ!ο!ιιυυ ε!σσ!οιιυι οουισσἰε Ιοσσο σ!ο!ο ε!σσ!οο

οουυσυ!ε Ρ!εσυσυι ο! σ!ου!!ουι!υιιε σ!ο!σισ οοσισσο !ουσο

!οιιοο!ιιυ :ισ ο!ιεουνο!!ουουσ ρυοσ!ο!ουσσι ρου ουισ!ο σ! εσ

ρου!σε σ!ο!συσ οο!. Ε!. !ιοο οσοσ σ!ο!συι οο! σο ροοο οπο!

!υ!ο!!!,οο!ιιι·ρυο !ι!!ε οσο !σ ρυοεοιι!! ειυ!!οσ!ο ε!νο οσρ!!σ!ο

οοσ!!υοσι.συ !οοσυι !ιο!ιουο ροε!οσοιυ οοι·οουο!! ρ!εεισ! υο

Ιοοεο!! !`σου!σ! εο!ν!ε εουσρου ο ρι·οσ!ο!!ε οσοσ ε! οου!!σοουοι

σουυρσο σου! νο! ο!!'οσε!ουοο σου! ρου οοισσσο Ρ!εουσσι !υ

σ!οουσ Α!!ιουοο νο! ο!!οσουυ ρ!εοσσισ νο! σ!εσ·!ο!σο!οσι νο!

ο!!ο!!! ου! ρω ρ!εοσο !ιο!ιοι·ο!συ σιουο!ι!ου!!ισε ΜοΙοερ!υο

νο! σο!!!!!!ισε σο Ασυ!ο. ρυο υουο!! οσο ο!ε οσίουου!συ·νο!

σοσυρσ!ε !!!ο!!ε σ! ευρω οουισυο Ρ!εουσυσ σου τουοοισυ σ!ο!ο

οοσισσ! Ισσσο σου' ρου Ιιοο ν!σοο!σι· !ροσσι οοισσσο Ποσ

υσιυ !'οο!εεο οοστυο ροοουι νο! οο οσο οοσσου!οσι εσυ!.

Ε! ο οοσνουεο οοσισσο Ιοσσο σου !οσοο!συ σ!οω οοισσσ!

Ρ!εουσισ ρω υο!1σε ο!ι!ο!!ε νο! σουσρυ!οσυ!!ο σο! ο!!”οσε!ο

υ!!ισε σιο!!ε ρου !ρεοε ισουο!ι!ουοε νο! υο!!!Ιοε σο Ασι·!ο

ο!εσοσι οοισσσ! Ρ!οσυσσι ο!ν!!ισε νο! σ!ο!ι·!ο!σο!!!ισε νο! !σ

σ!ο! Α!!ιουοο υοο ρου·!ιοο ν!σοστσυ !ρεσυυ οουισυο Ιοσσο

!”οο!εεο !υ ο!!οσο οου!υο. ρειοοσι σο! οο οσο οοσνοσιοΙο εσυ!

ω!! σ! σο!ιοοσ! !ρεο ο!Τοσε!οσοο οοεεουο !ιι!ου ρυοσ!οτοε οι

:ισ !ιοο σ! οοεεοσ! ο!!οσε!οσοε ο! σουσρσο !οσοο!συ οουισσο

Ρ!οσυσσι σο. !οοουο ο! οσυουο οσοσ οσ!!!!ιο! ο!ν!ε ρ!εσσσε

εοσ ου! ρυο Ρ!εσσο σ!ε!ι·!υοο!συ νο! ρυο ρ!εσσο ειρρο!!ο!συ

ο! ου! υουο! νο! ρου τουυρουσ !ιο!ισου!ι !ουυουυ !σ 8ουσ!

σοο !σιουρουο! οοσο!οσουσ γσουοσυι !σ!υο οιισσσι σιισσι

ρυουσσισιυ ο σ!ο υοοσ!ε!!!οσ!ε νουεσο σο!!!!οε Μο!οορ!υο οι

σο Ασυ!ο. σο !ρο!ε οσ"οσε!ου!!!σε ιιοσ Γοο!ουσ!ε νο! σουυριι!ε

σοσ !σίουοσσ!ε ρου !ρεοε ρ!εο.σοε εοσ ου! ρω ρ!εειυ!ε σ!

ε!υ!υοου!συ νο! οι!! ρ!εου! ορρο!!ου!συ σ!ο!!ε σου!!!!ισε Μο

!ειερ!υο ο! σο Ασυ!ο νο! ο!!οσ!!ισε !ρεουσυι ε! σ!ο!! σο!)!!οε

Μο!οερ!ιιο ο! σο Ασυ!ο ε!υσ!!οισ οοσο!οσουι !σιουροσουο νο

!σου!υ! ο! ιισ εοσ !!!!ε οι: ο!ε οι!! !ρεοε !υ!ουρουουο νο

Ισου!σι σο σουυρσ!ε σοσ !σίουουσ!ε εοσ ο!ϊοσε!ου!!ισε σου

ίοο!ουσ!ε !ρε!ε ο!ν!!ισε ρ!εου!ε εοσ ου! ρι·ο ρ!εοσ!ε σ!οσ·!σ

Βου!συ σο! ου! ρ!εου! ορρο!Ιοσ!συ ο οσ!!›σε !ρεο οοσ!!οσοο

ρυοε!!!ο ίσου!υτ ο! σου σ!!!ου. Ε! οοσοισ ιυοσο σ!ο!σσι

οουσσσο Ρ!εοι·συσ !οσοο!συ !σιουροσουο οοσ!!οιιοσι !σοσοοισι

νουεσε υο!ι!!οε Μο.!σερ!σο ο! σο Ασυ!ο σο !ρε!ε ο!!'οσε!ο

σ!!ισε σου Γοο!ουσ!ε νο! σοσιρυ!ε σου !υ!`ουουσ!ε σ!ο!!ε σο

Ιι!!!!ισε Μο!σερ!σο ο! σο Ασυ!ο νο! ο!!ου!!ισε !ρεουσσι ε!

σ!ο!! σο!ι!Ιοε Μο!ειερ!σο ο! σο Ασυ!ο ε!σι!!ουι οσσ!!οσοσι

!υ!ουρουουο νο!σου!σ! σο σειυσρυ!ε σου !σίουοσσ!ε εοσ ο!

ίουε!ου!!ισε σου ίοο!ουσ!ε !ρε! οουισυ! Ρ!εουσσι ο! σου

οι!!!ου. Αο!ο οσουυ ρου ρσοσισι !υοου!!σου!! ορροε!!συσ οι!

οοιιε!ο ρυοσ!ο!!ε οσοσ ρου οουισσο Ρ!εουσσι νο! ο!!συυ εοσ

ο!!οε ρυο !ρεο οουισσ! νο! ρου οι!!σσι ρ!εσυσυσ εοσ σ!ε!υ!

ο!σο!ουυ νο! ου! ρυο ρ!εουο !ιο!ιοο!συ εοσ σ!εσ·!υοο!σι·

οσοσ! σουσ!σοε σο σ!ο!!ε !ουυ!ε οοε!.υ!ε ν!!!!ε νο! !οο!ε εσ

ρυοσ!ο!!ο οσο !υοσ! σώου! εοσ σου! νο! σ!σι!!!! σ!οιο οο

υσσσ! Ιοσσο νο! εισ !ρεσισ οουσσυο Ιουσο ρου!!σουο σ!

ευρω !σ ει!!οσ!!ισε !ουυ!ε οσο 1οσουοσ!συ ρου οουυσσο Ρ!

εσυσσι νο! ο!!συσ ρ!εοσσσι νο! οσ! ρ!εουσε ορρο!!ουο!συ νο!

σ!ε!υ!υοουο!συ !υ $ουσ!υοο σου υοοορτου!συ σο! υοο!ρ!ου!συ

εο!ου!ου !σ Βουσ!σοσ ο!ιεοσο νο!σσ!ο!ο οουσσσἰε !ο.σσο εο!νο

οσοσ οουισσο Ρ!εουσυσ σου !οσοο!συ σο οο οσοσ !σσου!

Αυ!ιουοο !ρεοε !ιουσ!υοε υοο!ρουο! νο! υοοορ!ουο! ο!ιοορτο

ε! !σσοκ ρυοσ!ο!σε υοοορ!ουο! νο! υοο!ρουο! οσε ροε!οσοσι

νου!εεο! !ρεο !σσουι ιισ υσουσο!συι οουυσυ!ε Ρ!εσυσυυ νο!

ε! Γοο!εεο! ι·οοοσο!!!ο!!ουουσ οσυσ οοσισσ! Ρ!εουσυσ !σ οσο

οσοσ οουισσο Ρ!οουσσι ο!!ουυ ρυο ίοο!ο σ!ο!! !σσ!ο!ε Λυ

!ιουοο σο ρυοσ!ο!!ε ε!νο σο σ!ο!ο υοοορσισουο υου !”οο!οσσει

!οσοο!συ υοο!οσο σ!ο!ο υοοορσι!!ου!ε ο! σ!!! οσοσ! υυοσο

οσοσ σ!οισσι οουισσο Ρ!εουσυσ ροε!οσουσ σ!ο!ιιε !σσου υο

οοσο!!!οιυο!ιιυ σ!ο!ο οοιιισσ! Ρ!εουιισι Γο.ο!ει! οσοσ !ιοιυ!σοο



@ο τιτοι.οιιιι ο στοπ.

ι·οσορτοττ ποο τοοορτοιιτπι· ποο ιποιοπτπι το τττσττο τοι·ιτο

νοτ τοστο οπιρττπο. 8οτντο τοιποτι οοιιιροι· πτστιττοιπτιιπο οτττο

οι·ττσπττο οπροι·τπο ττοπτιτοττο οτνο σοπνοπτοττο πτ οπριο οπτ

ττπο ροτ ριοτττστο το οττττοσ ποο ττοι·οοοτπι. Ετ ο σοπνοιοο

σοιπποο τοποσ οοο ττοτιοοτ ωσορτοι·ο οοο ιοστροιο οττ οτοπ

οππι το $οιτττποο το τοιιτο οπριοτττσττο οτττιποο ττο τοιι·το

ρτοοιιοωπι ττο Ετοττττποο οστοπτοι σοοτι·ο νοτππτοτοιπ σοπιππτο

Ρτοοωιπ. 8οιπροι· οοτνο ποσο ροτ· ριοτττστο σοιπποο Ρτοο

ιππι ποπ ττιτοτττοοτπι οεεο οτιττοοτπιπ σποτ! ιιοπ ττοτιοιστ

ι·οστροι·ο νοτ ιοσορτοιο τωιπτοοο οτ ροιοτιποο ττο Κοτοω ποτ

τοστ ππο ττοτιοοτ ττοοοι·οι·ο οτ τττπιτττοιο τιοττττοττοοοο τττοττ

σοοτιτ Ποοτι·τ οτ τττστποι οοτ οππι τοπιοπ τροτ οτ τροο ποο

σττ'οπττοπτ σοιπποτ νοτ τιοιπτοττιπο τοποσ. ττοπι οιτ σοποτο

οπριοτττσττο ρωιπτοττ τττστπο οτοτττσπο σοιπππτο Ρτοοιππι τττστο

οτοτττσο σοπιππτο τοοπο οτ οπρτο ποσο ττο σοτοι·ο σοιπποο

Ρτοοιππι νοτ οττφιτο ρτοοοπο νοτ ποτ ρω ρτοοπο ορροττο

ι·οτπι τοποι·οτπι ιτοτ τττοτιτοοοτπι· οοο οστ;πτωτ τοτο οτττφπο

το τποπτο ()οτοτσο νοτ οττοπο ροι·το τροτπο νοτ το οτττφπτττπο

σοοτιτο τοστο τισιπτοττιπο τπι·τοτττσττοπττιπο το τττστο τιιοπτο ποο

ττο ττο ττοτ τροτο ποτ οτττφπο ροιτο τροτπο οο τοτωπιτττοοτ

ττο τοτο νοτ ττο τοστο ποο οττσπτ οο τπτωιπτττοοττ ττο τοτο

ποτ ττο τοστο οροπι νοτ σοποτττπω ττοττττ νοτ ττοι·τ τοστοτ

ρπτιττσο ποτ οστ:πττο τιοσ οτ οτττΙπτο ρτοοππο τιοτιοιοτ οττοω

οττττποο τοι·ι·οο ροοοοοοτοποο τπι·τοτττσττοποιπ νοτ οτττ;πο οπο.

τοτο τ;ποσπιπτιπο οτοτ σοιπποο Ρτοοιπιπ οο ποπ τπτωιπτττοτ

ττο τροτο. Ετ οτι σοποτο ριοτττσττο οτ τοτι·ο ισοτοπιοστοποπι

ρι·οτττστοι·ππι ττοιπροσωπι ττο οπττιπο τττστπιπ οοτ τττστπο οτο

τττσιιο σοιπππτο τττοοι·πιπ τττστο ποιπτπο ρωπιτττττ τττστο οτο

τττσο σοοιππτο τοππο τττστο ποιτιτοο οττρπτοπττ οποπ τττστππι

σοιπποο Ρτοοι·πιπ ρι·οσπι·οτιττ τπιττο ροοοο οποπ τπττσιτ (ττο

ποτ·στιο νοτ οπσσοοοοι οποε οτ τροο ποπ νττοιοτ νοοτοτ οττ

ιποπττοτο οτ οτττιτσσττοοοιιι σοπιππτο τοποσ τοστοπττο ιποιι

ττοτπιπ οτ νοτππτοτοπι σοιπππτο τοππο οτ τοτοπι τοι·ιοω οποπι

ντττοο οτ σοοτιο οττφπο τοσο οπιπ τπιττοπο οτ τιοπιτοττιττιτιο

τροοι·ποι σοοτιοι·πιιι οτ τοσοι·πιπ οτ οττοιπ τοττοιπ τοσο οτ

σοοτιο οποπι οτ οπο τοποτ νοτ οποιο οτ οπο τοοπττ ο ιπττ

τοοτιπο οστποΒοοτπιο οοσποττο σττιο οπιπ τωπιτπττιπο οοτππι

ττοττττ σοπσοττοτ οττιπο ωττοτφποτ οτ τιοττοτ σοπιππτ Ιοππο οτ

το ροτοοτοτοιπ οτ ντττπτοπι τττσττ σοιπππτο τοποσ ροιιοτ οππι

νοσπο ροοοοοοτοπο τροοιππι οτ οροστοτττοι· τοι·ιοιπ τοσο οτ

τφπο σοοτιο τοττ·οοσττρτο σπιτι τιοπιτπττιπο τροοιπιπ σοοτιοι·πιπ

οτ ττισοι·ποι ντττοττσοτ Εοοτιπιπ οσνπιπ Εοοτιποι Τοττο (το

οποιο Εοποπιιττοτο Εοοτιπιπ Υοτιτο Εοοτι·ππι θι·οοοτ Ποοττππι

ττσοτιο (τοοττ·πιιι τιοοοτττπτ Εοοτιππι Ποσο Εοοτι·τιοι ()τοοιστιο

οτ οιιιποο οττοο ντττοο τοσο οτ σοοτι·ο οπο οτ οποιο τοιιπττ

τττστπο τπττοιι ο τττστο τοιπροιο σττι·ο οπιπ τιοπιτοττιπο τροο

ι·πιπ σοοτωιππι οτ τοσοτπιπ οτ ρι·οτττστο οποπι ττοπππττοτιττ

οτ ττοιιππττοι·τ τοστοτ τττστπιπ σοιπποο Ρτοοιπιπ τττστο τπτττστ

ποππο ιιιοποοο ττποτποτ ρωιττιποο οτ τττστπο τοττοιι νοτ οπο

σοοοοι· εοοο νοοτοτ οττ πιοπττοτο σοπιππτο τοππο οτ τοστοτ

οτ οτιοοι·νοτ οτ οπριο. Ετ οτ ρι·οτττοτο ποο τοσοτττ οτ προοι

νονοι·ττ τττστπο τπττοιι νοτ οτοο οπσσοοοοι· οοο οτ ποπ νοιιτι·οτ

οττ ιποπττοτο οτ οπτττοσττοποιιι σοιπππτο τοποσ οτ πτοτ ττο

ττοιττ οτ οτιοοι·νονοιττ πτ οπρι·ο οτ τπτι·ο τττστπιπ τοι·ιπτοπιπ

ττποτττοι· ιποποτπιπ σσπιροτοοττοι·ππι οτι τιτττοιπο τττο ττοτιοοτ

οτ τοποοτπτ σοπιππο Ρτοοι·ποι τπιισ ρι·οοοπττοτττοτ τροπιπ τπ

τττσοπι οτπο ττττοο οτ τττιοωο οτ πιτοι·οο οοτππι τισπιτιιοο οτ

οοπποσοο οποο οτ οπσσοοοοι·οο οοι·πιπ οτ ποοντνοτοπτ τοοπ

πττο στ τοιοετοι·ο οτ ρω τπτιπττιτο τιοτιοιο στ τοιιοι·ο τροτιπι

τπτττσοιο ττττοο οιισσοοοοιοο τιοπιτποο οτ οοτρτοτ·οο τ>οτπιο οτ

τ
τ

οοο σττοπττοτο οτ σοροι·ο το ροι·οοπτο οτ τοοπττ οτ σορτοο

ττοττποι·ο τοπιττοοιιι τοττπτσσο οτ ωτιοττοο οτ τιοσ ττοττ ττοτιοοτ

οτ οτιοοινοι·τ ροτ σοιπποο Ρτοοι·πιπ οττ τιοσ πτ τττστπο τοσοι

νοοτοτ οττ ιποπττοτποι οτ οτιτττοσττοοοιιι σοιιιππτο τοππο οτ

οποοππο νοποιττ οτ τοσοιττ ιποπττοτο σοπιππτο τοππο σπιιι

οτΤοστπ οτ τοσοτ·ο ττονοτπιπ πο οττοπο ροι·οοπο οσοσττοπτ οττ

τοι·ιοο ποοο τοποιοτ νοτ τποι·σοο τττπσ ττοτοι·οπτ οοτ οιττιτοττο

οιττιοτιοοτ οτ τιοσ οπτι ροπτο οιοντοοτιπτο οτ οτττο πτ τττστπιπ

οοτ τιι οτιπτττ τοστο σοπττ·ο τπτττσοιπ Αιτιστοο. 8οιπροι οττοιπ

τοποοτπι· σοιπποο Ρτοοιπιπ τιοττοιο τττστπιιι τπτττσοιιι οτ οιισ

σοοοστοο εοοο οτ οττοο οορι·οτττστοο ρω τοτπιτστο στ ιοτιοτ

τττιπο οτ οοο ποο ι·οσορτοιο οτ τττστπο τπττοιτ νοτ οτπο οπο

σοοοοι· οτττφπο τοπιροι·ο οοοοπτ ι·οτιοττοο νοτ τοτιπτστ σοιπππτο

τοποσ το Εοιοτστιο νοτ ττιτ τοσοιοπτ @οποπι οοο τιπροτττ

ιποοτπιπ σοιπππτ τοππο. Ετ τποπροτ· οτι σοποτο ρτοτττοττο οτ

οττ τιοσ πτ σοιπποο τοποσ ι·οσπροιοτο νοτοοτ σοοτιο ντττοο

τοσο τπττοτττσττοποο οτ τωιπτποο τοτο: Εοιοτστιο οπο οτ ποοο

τττστπο τπττοιτ τοποτ οοο τοοπττ πτ τττστπιπ οοτ οτ τττστπο τπ

ττοιτ νοτ οτπο οπσσοοοοι ποπ νοοοτττ τιιττο τττστπιπ τοπιρπο

τιποτποι πιοποτπιπ οτ! ιποπττοτο οτ οπτττοσττοποπι σσιποπτο

τοππο οτ σοοτιο ντττοο τοσο οτ τοιιοο οοριοτττστοο οπιπ τω

ιοτπττιπο τροοι·πιπ σοοτωι·οπι τοσοι·ππι οτ ντττοι·πιο οτ οπιποο

οττοο ντττοο τοι·ιοο τοσο οτ σοοτιο οπο οτ ποοο τοποτ οοο

τοοπττ τττστπο τπττοιτ ο τττστο τοπιροτο σττιο σπιτι τιοιπτπττιπο

οοτππι πτ τττστπιπ οοτ σοιπποο τοιιπο ποπ τιοτιτιοιττ το οπο

τοιττο οτ ντι·τπτο οτνο οτ σοιπποο Ιοοπο τοτιο τττστοπι τοιπρπο

ττποτοοι πιοποτποι ποπ τιοτιποι·ττ το οπο τοιττο οτ ντι·τπτο

σοοτιο τοσο ντττοο τοι·ιοο οπρτοτττστοο οτ τωιπτποο τροστ·πιπ

σοοτωιπιο ντττοιπιπ οτ τοιι·οιπιπ οτ οιποοο οττοο ντττοο

τοι·ιοο οτ σοοτι·ο οτ ρωιττιπο τττστποι οοτ το τοτπιπ σοιπποο

Ρτοοιτιο:ι οιτ σοποτο ρι·οτττσττο τπτιο τττστπιπ τοπιρπο οποτποι

πιοποτππι ττοτιττ οτ οστνοτ τττστο σοιπποτ τοππο τοοτοπι οποπ

τττοτοιπ ροσποτο τφποπτο οοοοπτ οτνο οοσοιιττοτοοτ οοτττττ οτ το

οττροπτττο ττπσοπτοι·ποι πιττττοπι οτ σσττττοπτοι·πιπ ροττττππι ρω

τι·ττιπο ιποποττιπο οοο ρω οοτπσττοπο τοπιο ιποποτπιπ οττ

ιοσστοποιπ οοο σοιορπτοττοποιπ ττο ττττι·το οορτοπι τοοπτπο

ιππι ρω τφοσττττοτ ιπττττο το πιοποο οτ ττο οοτττττο οποπιο

οτππι τοοπο ρω τφποτττιοτ ροττττο το ιποποο οπο ττοοπτττοτοο

οτπτ ρω ιοσπροιοττοπο τροοι·πιπ τοι·ι·οιπιπ. Ετ οτ σοιπποο

τοποσ τττστοιπ τοτοιπ τοιι·οπι ττο Εοιοτστιο οστττσοτ τττστοο

τοι·ι·οο ντττοο τοσο οτ σοοτιο οπιπ τιτιπιτπττιτιο οοτππι οπο οτ

φτοο τιοτιστ οτ τσοστ τττοττιο τπττοιτ οοο τοοπττ οτ οτνο ττο

τιοττιπο οπροιτπο τττστπιπ οοτ τοτο οοποιοτττοι· οποπι οροστο

τττοι ποπ τιοτιποι·ττ νοτ ι·οσπρσιονοιττ τττστπιπ σοιπποο τοποσ

το τττστοιπ τοι·ιποιο οτ οπρι·ο τιιτι·ο τττστποι τοπιρπο τττστοι·πιπ

τιτπιπ πιοιιοτπιπ ρωιπτοττ τττστπο οτοτττσπο σοπιππτο Ρτοοι·πιπ

οτ οπριο ττπτττο ττττ:ττο τιττιιιο ιποποτττπο ττοτπιπ οττοο οοττττοο

ττοτ·ο οτ οστνοι·ο τ:οιπππτ τοποσ ρω οτττο τι·ττιπο ιποποττιπο

ττο τιπττιιιο νοτποι·ττ σοπιππο Ιοππο ρω τττσττο πιττττττιπο οτ

ροττιτττιπο νοτ οτττο ποτ οοοοπτ το τοπτο ππιιιοω οττ οπρι·ο

τττστοπι ι·οσστοποπι οτνο τοπτοιπ ττποπτττοτοπι το ττποπτοιπ

οοσοπττοτοπτ ρω τττσττο οτττο τιττιπο πιοποττιπο οοτττττ οποοπ

τοιππ1 ιπττττππι οτ οσττποοπτοι·πιπ ροττττπω οττ στστοιπ ιοσ

στοποιπ. ττο οποπ σοιπποο Ρτοοωπι ποπ τοποοτπτ οοτνσω

πττιο ρι·οτττστοο οοτττττιο τττστοι·οιπ οοο πιοποτπιπ ρω τττσττο

ιπττττττιπο οτ ροττττττιπο τιι τττστο οππο οτι σοποο ριοτττστο οτ

τπστρτοτ οπιιπο ρτοτττστιτο ο τττο φιο τροτ πιττττοο οτ ροττττοο

ιπονοπτπι· ττο στνττοτο τοππο σοποο οοσοπττοπτττ το τττστοπι

τοοπτοπι τ]οιοτστιο οτ φτοιιττο οοσοτιττοπτ το τττστοπι τιιοπτοπι

ττοι·οττ·τιο πω· οττ το νοτττοτοττ· οτ οι·τιττι·το σοιπππτο τοοπο.
 



ιιοι. οποιο πιο. οΒι

τττοττο νοτο οτοτο τοπιο ετ τττοτοε τοττοιτ οοο νοτιοτττ τπτ

τοοοττοτο οτ εοτιτοοττοοοοι οοοιοοτε τοοοο οι οοεττο τοι·τοε

οτ ντττοε εορτοτττοτοε οοοιοοο τοοοο οοο τιοτιοοι·ττ οοιιι

τιοιοτοττιοε οοτοτο οτ οτοτοοι οετ τοιιοοτοτ οτοοτιοοτ οο

ιτιοοο Ρτετιι·οοι ττοτο οτ εοΙνοτο τττοτο οοοιοιιτ Ιοοοο οτι

τοιτο το οιιτοο οιιοοοττοι ρτο τοτοοοοο τοοτοιοοοοοτττοτοιο

ροοιιοτο οοοιιτοοι οεοοοττοτοοτ οοττοτ ετνο εττροοτττο. ρτο ιοτ

τττττιοε οοτιιοοοετοτο οτ ροττττττιοε οοοοτιττε τιττ τοοοτοοοτιι

οτ οοτοροτο.ττοοοιο ρι·οιττοτο.οι ετιτο εοττοτοε ρω οιττττττιοε

οοτοοοο.8τοτο. οτ ροττττττιοε ττοοοοττε πιο εορτοτττοττιτο τοοοτο

ποιο οτ οοο τιιιοοοττοι ρτο τοτο οτιοττοοοοο οτιτιο οοοοεττοο

οοοιιιοο τοοοο οιοοτο τττοτο οοοττο ντττοε οτ τοττο.ε ττο «τοτ

τιοε εοροττοε ;τττοτοτο οετ τιοτιοοτττ οτ τοοοροτονοτττ το οοο

τοι·ττο οτ :ντττοτο το τοτοιο. Ετ τιιτοτττοειτοτ οοοιοοο τοιιοο

το εοο.τοτττο οτ ντττοτο τιοτιοτεεο τττοο οτιεττοοι οοΙ οοεττο.

ετ τττο‹τ οοεττοοι νοτ οοεττο. νοτ ντττο τοοι·τιιτ το ντττοτοττι

οτ ροτοετοτοιιι οοιοοοτε τοοοο νοτ οττοττοε ρω οοοιοτιτ οοτ

ττο τρεο οτ τρετο τοοοτοτ οτ ττιοτοτ τοοοτΙοτιιοι οοοιοοτε τοτιοο

οοο ρωρτοτοο. οοοιοοο Ρτεοτοοι οιτοοε οοο τοοοειτοτ το

- τοτοοι τπτ ρτοετοοτοοοοι οτοτοτοττι εοτοοτοοι οτοτ οοιοτο

εορτοτττοτο τιοτιοοτττ οοοιιιοο-τοοοο το εοο ροτοετοτο οτ

ντττοτο ττοοτ τιττοοοο νοτ οττοοο· τιοτιοοτττ. Ετ ρω εοοοτττοτο

οτ οτιοτοτει οοιιιοοτε τοοιιο οτ οτ ρι·οοτοτο οτιεοι·νοοτοτ ροτ

οοιιιιιιιο Ρτεοτοοι τττοτο οοιοοιιτ τοοοο οτ οτοτοοι οετ το

τοτττοοοτοτ οεεο οτ ετοτ ττοροεττο ροτ οοιιιοτιο Ρτεοτοοι τττιτο

ντοττιττ οοτοοιιο ·οιτττο το.ιιιιτοοτοτο οκ ττττε τττιττε οοτοοοο

φοτο ιιιττττιοετοοοο οοο οοροοτ οοτιοτιτ ρω οοττιιιεττοπι

οο.οετε εοροττοε ιτοιιοτοττε οτ τττοτοοι οετ ιιοτι τοοοττοιιοο

ροτ ρτοτττοτο ο τττοτο οοροεττο τττιτοτοοι οοττιοοοοτοτο οιτ

Ποιο το! ο. οοοεο οοο .οοοιετε οι: οοο τρεο τττιι·ο οοτοοοο

8τοτο ιιιτττο οοροοοοτοτ εοττ.τοοο τοοτοτο ετοτ τττοτο τττιτο

νττττοττ οοτιιοοο τοτττο ρωοτοτει εοοοτττοτο τττοτοτοτο εοττ

ττοτοτο ρτοτττοττε ιοττττττιοε οτ ροττττττιοε εοτττοοτ το οο οτιεο

οοο οεεοιιτ οτιοοτνοτο τττο τρετ οοοιοοτ Ιοτιοο ρω οοττιιιε

τρεο τττιι·ο ττοτοοοοετοτο ιιιτττο ττοροοοοτοτ εοτττοοτ οο οοεο

οοο τρεο τττιτο οοτοοοοοτοτο ιιιτττο οοτιοτοοτ ροτττοοτο ττο

οοοιοοο ·Ρτεειτοιτι ρωρτοτ.οτιεοτνοτο ροτ τρεοττι οοοιοτιο

Ρτεοτοιο οοιτοτιτ οτ ττοοεοοοτ το οοιιεοιο ρτοεοοτοιο ρω

εοοοττ·τοτο οοιοοιιτε Ιοοοο οτ τοιοοοοοοτ τρεο τττ1το ντοττιττ

ηοττιοοο τοτττο το ττοροεττο οτ το οτε οτ ττο οτε ροεεττ οο

ιοοοο τοοοο οι! νοτιιιιτοτοτο εοειοι οοτοοιττοε τιοτιοι·ο οστο

οτοοοοι ρω εοτττττο ρτοτττοττε ρω τοοτο Ποι·ετοτιο οοο τιτοτιτ

τοιοτιιοε οοιοιιοο Ρτεοτοοι τοοοοτοτ :το τρεοε εοττττοε οτ εττ

ροοτττο εοτνοοττο οτ τττοτοοι οετ οτ ετοοτ τττοτο τττιτο ντοτοττ

οοτιιοοο ιοτττο το οοροεττο ρω οτιεοτνοιιιττε ρι·οοτοττε οοο

τττιτο ντοτοττοοττιοοο ιοτττο το τττοτοιο οοεοιο ροτττοοοοτ ττο

οοοιοοο τοιιοο πιο νοτοοτοτοοι τροτοε οοοιοοτε ρω οο οιιο.ο

Μοτο οεοοο οεΙ φοτο -τττοτοοι οοοιοοο Ρτεοι·ιιοι ττοτιοτοτ

εοτνοτο εττροτιτττο. ετνο εοττττοο οτοτο οοοιοτιτ τοιιιιο ρω τοοτο

Ποι·ετοτιο εοτττοοτ ρω τοιιιροττττοε εοοοοοτττιοε ρι·τιοοε ττοοε

τοττοτοοε οιοτιετοιο Μοτο. οτ οτττοοι οοιιιοοτ Ιοιιοο ττοιιτοι·

οτ εοτνοοτοτ ρω τοετττοοτοοο οτ τοττο εοτοοτοοοτο ρωοτ

οτοτοοι οοιιιριιοι·οιο οοοιοοτο τοιιοο .οτ οι: οοοετε οκ οοττιοε

οιοττοε οεεο ροτοετ ρω τττοτο ·οοοιοοτ τοοοο. Αττο νοτο τττιτο

ντοτοττ.οοτοοοο τιιτττο οι: ιττοτο. οοιιιιοο τττοτοτοοι τττιτοτοοι

οοτιιοοοετοτο ιιιτττοοι το οο οοεο οοο τοτοεοοτ οτιεοτνοτο

οορττοτο ροοτο. οτ οοονοοττοτιοε ρω οοττιοε τττοτο τττιτο φτο

οοορτοτο ιτιτττο οοροοοοτοτ ττοιιετοτοοτοτ οτ τοτοοοοο.οτ το

ιτοροεττο ρω οοοοι·ττοτο οοτοοοτε τοοοο οοοοετοιιο οοεετο

ιιοτιι τιιττιιιτι οοο ττοττ ττοτιοτιτ τττοττι οοιτιοιιτ Ιοιιτιο ο τιιιττοο

 

θοτοττοτιετ οοοιττο Ποοττοο οοοιττο Μοτο οτ οτοε ττ·ο.ττο οτ

οτι οτττε ροτεοοτε εοροττοε οιτρτοεεο οοτιιτοοττε οτ τιοτιοοτττιοε

οοοεοοι οτι οτε τοτ οττοοο οοι·οοι εοοοιιττοιο φωτ το ρτο

εοιιττ οοονοιιττοιιο οοονοοττ ττο ττοττ τοοτοοττο οοεετοοοε

ρτοτττοτοε τττοτο οοτοοτιτ Ιοιιοο οτ το ιττοτοιο οοεοιιι ετ τττοτο

οοεετοτιοε οοο ττοτοοτ οτ τττοτοοι οετ ιττοτο τττιτο ντοτοττ

οοτοοοο ιιιτττο ροττττιοοοτ οτ τοετττοο.οτοτ τττοτο οοιτιοιιτ το.οοο

ΒΧ οοοετε ρτοτττοττε οτ οτοτιττοιοττιοε τττοτοιο οοοιοτιο Ρτετι

τοτο τοιιοοτοτ το! οτιεοι·νοττοιιοιιι ρτοοτοτοτοιιι οτ «το ρω

τττοττε ττοροεττοι·ττ οοτιοοιιτ οτιττεοττ οοοοοοιροοττ οτ ττιεττο

οιοοτο οτ οοο ττοττ ρωοτ οτοτοοι οετ το οτττε ττοροετττε οτ

- ττο ττοτιοοτιτ ττοι·τ οτ οοοττοοττ το οοροετττοοττιοε οοο ττοιιτ

οιτοορτο τοοιοτι ο ρτοτττοττε οιιοττ τττοτο τττιτο ντοττιττ οοτιι

οοο τοτττο οοο τοοοοοτοτ ρω οοεετοιιο ττοττ τοοτοτιιτο ροτ

τοτττοοιιι Αττιοτοο. Ιτοοι τιοτο οοοττ τττοτο οοοοτττοτοε οοο

εοτντ ττοτιοτιοοτ οοτοτο οοοιοοτ Ρτεοτοιο τττοτο οοιτιοοτ

τοοοο ρω οτοττε εοτττττε οτ εττροοοττε ττοτιοοιιτ οοτινοτττ εο

τοοιιιιοττο το τρετε εοττοτε οτ εττροιιοττο ρω τοοτο Ποτετοτιο

οτ οοο το τιττοοι οοοεοτιι. Ροττ οττοτο οττττοτιτοοι ρω τιοοο

ροοτε τιιτοτ οτοτοε ροττοε τττοττε οοιιιτοττιοε οτ οτοτοοι οετ

οοοο τοεττοοι τοεοτο ρτοο‹ιεο οτ τοτο τρεο τοεοτο ρτοοοεο

τοτοοοοτο οοτιοοοτ οοεοττο οοο τοτιοοτττοοττ τοτιοτοττ νοτ

τιοτιττοττ ροεετιιτ το ροτροτοιιοι ροτ οττοοοιιι οοο τοττο ττιτ

τοτιοτοττ νοτ τοοοττ οτ οοοο οοοιοοο οτ τιοιοττιοε Ρτεοι·οοι

νοτ οττοοτε ρτεοιιοε νο! οοο ροτεοιιο οοο οοτιοοιιτ οοοι

τοτιοτττττοοτο οοΙ τιοτιττοι·ο το ροτροτοοτο οοο ροι·ιοτττοτ οι

οτοτο οοτοοοο Ρτεοτοοι ροτ οττοοοιιι ροι·εοιιοοτ τρεοοι το

- εοτοοι νοτ οοεττοοι νοτ οιττττοττι τοτιοοτττοοι·τ νοτ τιοτιττοττ

νοτ τοτιοτοττ οτ οοοιοοο Ρτεοτοοι ιιτοτιττοοιτοοε τοοοοτοτ το

οοτο οτ οοτοτο οοο‹τ .τττοτοε τοοοε τοτοε οορτοοοεο ποιοτι

οοτιττ ιτοεοττοε οτ τιιτιοτιττοτοε οτ οοοο οττοοτε οοο τιοτιττοτιττ

οοο τοτιοοτττοοτιττ οοεττοιιι το! τοοοιο ρτοιττοτοιο οττο τοιο

ροτο. Μ τιιοτοτοττι οττοιιι οοιιτοτειιτι ρω ροοο εοτντιιιιτο

τοτοτ ιττοτο οοτοιιοτο οτ τιοττιτοοε τττοτοτοοι οτνττοτοοι οτ οτ

ετττοτοε ‹ττοτοιο οοιοιιιιο Ρτεοτοοι ττοτιοτ τοοοοιο ττοετττιοι·ο

ρω εοοοτττοτο οοοιοοτε τοτιτιο οτιετττοε οοοττττοΒοοτοε ρτ

εοοοε τιοοοε οτ τοοοοοε οτ ττο τοοττοτττιοε οτ τττττοτττιοε οκ

ρωρτοοοτε οοωοτοτοτοιο Ρτεοοοι·οοι οοτ το ττιοοο ττοττιιοοτοτ

εοοοοοοιιι ηοοο ττοτοτοτε οορττοτιοτε οτ οοοετττο οοτοοοτε

τοτιοο ντοοτιττοτ οτ οοοε τττοττ ττοοιττιτ οορττοοοτ οτ οοοετ

Ποιο τττιτοττοτ νοτοοττοτ οι·τττοο.νοττιιτ εοο οττιτττοτιοοτοτ οοτ

οτιετοοε νοοττιοτ :το οτνττοτοτο Ιοτιοο το τοτοτοτο οτ τιοτττοοι

οοιοοοτε τοιιοο οτ ροτ τροοιτι οοοιοοο Ιοτιοο τοιιοττ οτ οο

ετοιττττ ροεετοτ οι! οιτροοεοε τττοτοτοοι οτιετττοιιι νο! οοιοοοτε

Ρτεοτοοι οτ οοτ οτιετοοε. ττοτιοοοτ οοοιοοτ τοοοο οοοετοοοττ

οοτοοιιοιτι οτιτοοτοττ οοοτττττιοοοττ ττο οοττιοε τιιττο τττοοτοτ

τοοοττοτο ροεετιιτ ττο Ιοοοο. @οτ οτιετοοε ετοι·ο οοτιοιιτ το

Ιοοοο. οτ τοτοττοε τττοοτοτ ρω εοοοτττοτο οοοιιιοτε Ιοτιιιο

οτ οτιεοι·νοοιττε τιττε οοο οτιεοτιτοττ ιτοτιοτιοοτ ροτ οοτιιοτιο

Ρτεοτοτο οτ ετοι·ο ττοτιοιιτ ηοοοεοοο τιιοττοτ οτιεοτνοτο οοο

οτιεοι·νοττ ττοτιοτιοτιτ ρωοτ τιιτοττοε τττοοτοτ. Αοτο τοοιοτι

:τοσο ττοοτ οοοιτττοοοτιττ οτιετττοε ττοτιοοιιτ ττοττ ιιτ τττοτοοι

οετ τοιτιοο οτοττ οτιτοοττιττ οοτι ροεετιιτ νοτ ττοτιοοοτ τιμο

νοι·τ ρω ττοτιττο ιιτττει οτιοοι οτιετοοοι ρω οοοτττιοτ ττοττ

τοιοοιιοοτιοοτ οτοττ οτιετοοε οοοοι·τοοοιιττ οεοοο το τττοτοοι

οοοιοτοιο-·οιιοοι·τοοοοτοτοιτι οτ οοο οτττο οτ εοτττοτοτ ττοι·τ

οτιετττοε οοτ ετοτ το ιοτοοε οιιιιοι·ιιιο οοοετοοτοι οοοιρτοτοι·οιο

ρω οοοτττιοτ ετο ηιιο‹τ τττοττ οτιετττοε οτ οοττττιοτ οτι οτε ετιιτ

οτ οεεο ττοτιοοοτ ιτιοτοτοε οποτε ττοοιτοοτοι οτ τοτττοι· φοιτ

γ τττοττ οτιετττοε οτοτιττοττιττιοε ετοτ τιοιιτ ιιτ τττοττιιιι οοτ οτ οοο
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νοπτοπτοε οτ απο ιιι οοιιιτοτο ο! !ιοπιτοτο οποιο οΠο οοπ

ιΠτ!οπο οτ !ιοο το οι!ιττι·το π!οτοι·οπι οοπττοποι οτ οοπο!!!τ

!οιιπο οτ οοτπιπ οιοτττιο οτοτοτ οοποι· πιοπ!οτὶο Πο οποπ

οοι·ιιπι οι!πτττοιο τοπιιο! ποπ ποοειτ νο! ποπ οποπ τοπο

οοτοι· οι! οι·τιιτττπιπ οπο! «οι οτ οο! ο!ιοιποο ποπ ποοο!ιιτ

ιιιοτοι·! νο! ι·οπονοι·ι πιο! οοιιοτ το νο!οπτοτο ποοπποιοπι

οοπττοπο! οτ ποοι·οοι ποιττοιιι οοποΠΠ ιποιοι·ιε οοιποπιο

Ιοππο οτ ΠΠ οο! !”ποι·ιπτ οο!ιι·οοοτι οοπ εο!ιιοΒοι·τ ποοο

!ιοπτ οτ π!ο!οιιι οοτ ο!πτ Ποπ! οτ ιποπο! ο! οοπο οοππιοτιοπτο

οτ το οο τοι·ιπο οτ οοππιτιοπο ειπτ ΠΠ το οοοι·οοι !οοο

οο!ιι·οπο!ιππτοι· ο! !ιοο το οι·τι!τι·ιο π!οτοι·οιπ ποοι!ποι·ππι

οοπιτοποι οτ οοποτ!!! ιπο!οι·το οοιπππιο Ιοππο οτ πτοτοπι οοτ

οτ οοιοο! το οππο τοπτοοι. 8ο!νο τοιποπ οποπ ο! οοιποπο

Ριοοι·οοι ποπ ιιιιττοιοτ πιοτοο οποπτιοποπτοο ο!ιοιποο το το

τπιπ πιο ΠΠο οποπιπποοπτιο οοι·οοι·οτ!ο οο! ο!οποπτοι· πιο

ποππο ο!ιο!ποο οτ οο! ι·οιποποιο πο!ιοπτ οτ τοττο π!οοτπι·

οποπ ΠΠ οοι·οοι·οτ! πιο οπΠιοο ο!ιο!ποε ποπ ποτοπτοι· νο!

οοποιοποι·οπτοτ οοιποπτ Ιοπιιο ιοτιιιοοπτοι οποοεοπο ποπο

ι·!πτ ο!!! νοιο οοιοοιοτι πιο οπΠιοο ποιοπτοι· οτ οοποιοπο

ιοιιτοι ο!ιο!ποο οοιποπ! Ιοππο ι·ο!οεοοπτοι !Πιοι·ο οτ οιιποπ!το

το οοοιι το οπο οοιοοι·οτι οποτ το!οεοοππ!. Πιοτοιπ οποπ!

οοιποπο Ροιοι·οιπ πιο οοοοι·ιτοτο οτ πιοτιποι·ο οοιποο!ε Ιοππο

π!τι·ο πιοτοε ο!ιο!ποο οοοπιπποοπτοε οτ ο!ττο οο οπο π!οτο

οιιπτ τι·οποτ οτ ποποτ το ποτοετοτο οτ τοι·ο!ο οοιποο!ε Ιοππο

οοετι·οοι οποπ οοτ ιιι ιπεπ!ο το Ι.οι·!ιο τοποοπιιιπ πιο π!π

οποιο οτ οοοοι·ιτοτο οοιποοιο Ιοππο οποπ οο!ποιιι οοετι·πιπ

ποτιοτ τοιιοι·! οτ οοετοπιι·ι οπ νο!οπτοτοιπ οοιποο!ει !οοοο οτ

ποι· τροποι οοιπππο Ιοππο ιποπο! Ποπο οτ ποοοπτοι· οτ

οο!Πο!οοτοι· οι! οοποπεοε οοπιοπ!ο Ριοοι·οπι οι! ιιο!οπτοτοπι

ποιιι!ποιοπι οοπττοποι οτ οοπε!!ἱοι·!οι·οιπ οοιποοιε Ιοππο ποπι

τοιοοπ ι·οπττοο !ποτπο οοοτι·! οτ !πεο!ο οτ τοιιοπιοτιο ιπο!πο

ποτΠποοτ οι! οοπιοπο Ριοοι·πιπ τποιε ποιοπιε ο!ιοοι·νοπτ!!ιοο

ποοοπι ο! οοπνοιιΠοποιο πτ·οοοιιτοιο ιποοε τοιποπ οιτποποοο

πιοττ οποπ! πιο π!ο!ιε ιπππιτιοπΠιιιε τοο!οππ!ε τοποοτοτ οο!

νοι·ο οοπιππο Ριοοι·οοι οοπιιιιΠ Ιοππο το πι·!πο!π!ο τοιπποι·ιο

πο οποτοοι· το οοοτοοτ ιιιοπο!!ιοε οτ οοιππιιτοπτπι· τοπιποτο

!ποιοο οοοτι·! οπ οοι·νιοπποιπ οττοιιι τοιπποι·ο Π!ο οοΠιοο !ποι

οοι·ιποιιτοει πιονοι·τπτ πο Ιοππο πιο οιι οοο πο Ιοππο ιπο

νοι·ιπτ οποοεοοο Ιοποοιπ νοποι!πτ οοο ι·οπιοι·ιπτ Πο οποπ

τοιππιιο Μπι οτ ι·οποποπι οοιπποτοτπι· οτοοτ ο! οοεοπτ το

τποο οοοτιο οποπ οοετι·οιπ ποτιοτ Ποπ! το πἰποιιοι·ο οτ πτ

οτπιπ οοτ οτ ο!τι·ο πιοπιοτο οοπιππο Ροιοι·οιπ ποποποτ το

ο!ν!!οτο !οποο το τοπιο οτ εοοοι·το οοοτοτοτ!!ιοε οτ τιποτε

ποι·εοπιε οτ εοοπιπε ιιι νο!ππτοτο οτ ο!οοτ!οπο οοπιοπ!ε !οππο

!!!ιι·οο νιο!πττοπιποπο οι!Πο Ιοππο πιο οοποιο εοοοι·ιτοτο

οοιποπτε Ιοππο οοο !!!ιι·ο ν!πιπττοο!ποπο ιπΠιο ποποο!το

πο!ιοοπτ οτοιο οτ απο πιο οοοοι·Ποτο οοιπποιο Ιοππο οτ πιο

ιι!ιοοι·νοππιο πιο οπο Ποτ! ποτιοπτ οτ Ποτ! πιοιπιττοπτοι· το

πιοεοπτι οοπνοπτ!οπο ο πιοτο οιππτοο οοιποπτει Ριοοι·πιιι

π!οτο ποιπ!οο οοο ο τΠοτο οοιιιοπ! Ρ!ειοι·οπι π!οτο ειππιοο

οοιοοιι!ο Ιοππο ετνο !ποτ οοοιπιπ Ιοππο Πο οποπ οι ποπ

ο!ιοοι·νο!ιιιπτοι· π!οτο οοιποο! !οποο πο! το οΠοπο οοο!ι·ο

Ποι·οτ οιι !ιΠο οπο ο!ιοοι·νοι! ποτοο!ιοπτ οοιπππ! Ιοππο ποι·

τιιιοοπτ οτ ποιτιποι·ο πο!ιοοπτ π!οτο Ποιο ποιο!! οο!ποπο ιπΠιο

οκ οοποιο ρι·οπτοττο οπ πτοτοιπ οοιποπο Ιοππο οτ ιποι οο

ιππιι! !οπιιο ι·οετ!το! οτ εο!ν! οτ Ποτ πιοτοπι ποποο!τπιπ οοιο

οοοτο!ιο οτ ο!!!ο οτ εππι·ο πο ο!Πο ποποο!τιο πιοτοπι οο!.

Οιπ!ποτοπι οποοοο οοτ τοτοτ πτοτοο ποιτοο οποπ ποτ!ο ο!

τοετιτοττε πιο ττοιΠτιο οοιιιιιιιι Ιοππο οοοτιο Ποιοι! οιιιιι ο!Πο

νΠ!!ο οτ !οοιιι πο τιιπιοιιτπ Κο!οιιτοπο πο οιιΠιιιο οιιποι·ιοο

π!οτπιπ οοτ οτ νΠ!ο πο 8οοιιοτι οποι ντ!!το·επιε ο! τοπιο πο

Βοιποοπο οτ τοτο π!οτι·!οτιι οτ τοιι·Ποιτο οτ ο!Πε οτ πιοτοιο

οοτ οτ οοοτι·ο πιοπτ!ο πιοοοιι! οτ !οο!ο οΠτο οπο ποπ! πο

Ποπ! οτ εοπι·ο οοοπο οι! οπποπι οποιο ν!ποΠοοτ οι! πιοτπιπ

!οι·πι!ποιπ οτ πιοτοιπ οοτ οτ Μοτο πιοπ!οτ!ε ποποο!ο!οο!!ιπο

!!!ιι·οι·πιπ οπιποποοιπτο πιΠιποι Ιοππο οτ ιποιο!ιοι·οπι ντο!πτ!

πιΠ!ιιιο οιοοπτι οτ !!!ιι·οι·οπι νο;!π!! ιιιι!!πιπ Ιοππο πιο το

οτἱο πο Αοο!ιοπ οτ ποποειτιο ο!Πο !!!ιι·ιο ν!οιπτι οοιοοοο

οιΠ!!ιοε το οοΠιπο εππι·ο πιοιτ!οιο πἰοτποι οοτ οτ οπιιο!

οποτο το ν!ιοτπτο ποτοετοτο οτ !ιο!!ιο οοιπππιο Ιοππο οοοτιο

το !.οι·!ιο οτ εππι·ο οτ ο!οπεο πιοπεο ο π!ο ποποποιοττοπιο

οτ ο!ιοτοπττοπτε τοοτο το ο!νΠοτο Ιοππο ποι· ποττ!!οοιπ ιο

ο!ι·οιποπτοπι νο! !πετι·πιποπτο οοιιτοοτο ιποπο οΠοπτιιο οι

ποτοι·τ!ε ο!νιτοτιο Ιοππο οτ ποτοι·Πε ο!νττοτιο Ριοοι·οιπ οπο

!!τοτ ο!ιοοι·νοτο εποτ οοιπππι Ιοππο οο οπο πο τι·οπττ!οπο

οοοτι·! Κο!οτι ο!ιοοι·νοι·ι πο!οοπτ οτ Π!ο οπο το οοπττο!ιο πο

Κο!οιο οοπτιποπτιιι· οτ οπο το οοπΠοΠο πο Βοοοοι·ο οτ οο

π!το!ο πο οοοτι·ο Μοπτ!επι·οοοπι οοπτιποπτοτ οτ εο!οτιο οποπ

τιτο!!!ιοο οι! τοι·ιπιποο οι·πιποτοε οπο εο!ν! ποτιοπτ πιο Μοτο

Ποι·ετο!ιο ι·οο!οπο ρι·τπιοτοιπ ιποπο οιοποιοπι οτ ι·οοτοπο εο

οοπποι·ππι ποοιπ ιποποιοιπ νο! πι·οετ!το οοοοι·ιτοτο το οιο

τοτο Ιοππο το νο!ππτοτο οοιπποιε Ιοππο το ποιο εοοποποι

!ι·Πιοε ιποοο!!ιοο πιο πο εο!νοππτο εοΠπιο π!οτοι·ποι Μοτο

ιποπετοιιι οοοποποιοιπ οπτοοποιο το!οοεοπτπτ οοι·οοι·οτι πτ

εοπτ οτ οο! οπιπ πτεοπτο οοπτι τποιοπτ νο! οοιπ πτεοιΠο

τοποπτοι· το οοι·οοι·ο οο! οοοοοπιοοο ιποπο πιο οποιοι

τοποπτπι· νο! οοοοο!οπο ποοιπ οοπτ! !”οοι·ποτ οο! τυπο οτοοτ

ιιι οοι·οοιΠιπο οοιιιοπἱο Ιοππο οινο το οοιοοι·ι!:ιοε οτ τοι·οτο

οΠοιι!πο οΕντο νο! !ιο!ιιτοτοι·Ιο !οποο νο! πιετι·ιοτοο!το πο;

πιοιιτο Ιοππο ο!Ποοπιοπο οοεοπτ Πτιοι·ο ι·ο!οιιοπτοι· οτ τοπο

ιποπο οοι·οοιοτοε οοιποπο Ιοππο ι·ο!οιιοι·ο οτ ποπ ο.πτοο

τοποοτοι· ο οοι·οοι·ι!ιοο εππιοπτοττε. Πο οποπ !Πιοι·ο οτ εο

οοι·ο πο ποοειπτ οτ τιοπε!ι·ο ποι· !οιιοοπι οτ π!8τι·ιοτπιιι ο!

οι! οτιι!τοτοιπ Ριοοι·ιιιπ ι·οπιι·ο οιιοοπτιο οποπιτιιοοπττο οπι

οοιοττο οκ πιοπιοτιο οποπ ποιπἰιπ οοπττοιιοοο οτ οοπεΠιοπι

Ιοππο ο!οοοι!πτ οιι ιπο!!οι·!!ιοο οτ π!!!!οι·!!ιοε οι! ιπο!οιοιπ

οοοτο!οπι οτ οοοοι·ττοτοιπ οοπιοπιε Ιοππο οο! Πο!το ι·οτ!ποι·τ

ποοο!πτ οτ τοττο πιοοτοι·. Ετ εο!νο οο οποπ π!οοτπι· πο το

ττοοιιπτο οΠοοΠιοο οκ οοι·οοι·οτιο ο!τι·ο πιοπιοτοε οοοοοιοπο

Π!οτπιπ οο! ποτἰποοτιιι· νο! ποτιποοοπτιιτ το Μοτο ιππιοιο

Αι·τιοι·οο οοοποποιο οποπ !π!“οι·!οε πτοοτοι· οτ οο! οοι·οοι·οτ!

Ριοοπτ πο!ιοοιιτ ι·ο!οιιοι·τ οτ πιοτοπι οοτ ποιπιποπο πππο

οιπποε οοι·οοιοτι !οπποποοε οτ πιοττ!οτοε Ιοππο οτ οο! πο

Πιιοπτοι· το οινιτο!ο Ριεοτπιιι πο! π!ο!ι·!οτιι νο! οΠ!π ποι·

οοπιοιιο Ριοοι·πιιι νο! ποι· οΠοποπι Ρἱοοποπι νο! πιοτιιοτοο!οπι

Ρ!εοι·οιο οτ οπιποο ο!!! οοτοοι·οτ! οο! οοιπ !οποοπο!!ιοτι οοπ!!

τοοι·οπτ το! πιο Ιοποοπε!!ιοε τοποπτοι· ιο οοιοοτ!!ιπο νο!

οοτ ποοι!πο Ιοποοποοε οππο!!οπτοι· οτ οο!οοιποπο ο!!! οο!

οοοοοιοοοο ιποπο πιο πιιοιτο πο! οοοοοιοπο ποοιπ πο!

τοιιιποιο ποοιπ οοπ!! τοοτπιιτ νο! οοπτι ποττποπτοι· οτ τ!!!

οποιο οο! οιιεοπτ πο Βοοοοι·ο νο! πο τοιι·το οπο τι·οπι πο

!ιοπτ οοπ ποι! νο! ποπ! οοπ πιπιιττ! ποι· οοπιππο Ριεοι·πιπ

π!οτο οοπιοπι Ιοππο οτ οιιποι!πο π!οτπιπ οοτ ι·ο!οιιοπτοι· ο!

οο! οιπποε πππο !!!ιοι·ο ι·ο!οιιοπτοι· ο πιοτιο οοιοοι·ι!ιπο Πο

οποπ οοοοι·ο οτ !Πιοιο ποοο!πτ Πο οτ !ι·οπο!ι·ο ποι· Ρτοοο

οτ πιο!ι·ιοτποι οτ νοο!ι·ο οι! οινιτο!οιπ Ιοππο οποιο ι·ο!ο

ιιοττοποιπ πιοτοι·οπι οπιπτοιιι οοι·οοτοτοι·πιπ οοιποπο Ρ!εοι·πιπ

τοοοιο τοποοτπι· οτ οοι·οι·ο οιιοπ ι·ο!οποπτοι· εο!νο οτ εοπο

!πτο!!οοτο οποπ ε! οΠοο!ε !οοοοπε!ε πο! πιοτιιοτπε νο! οο!

πιο !οπιιοποι τιο!ιοτοτοι πο! οοπτπο τιιιοεο! ποιο ο!ιοιιο Ιο
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ιιεειιε! νε! ε!!ει!!ε !!ε 8εεεε!ε !!! νε! ε!!ειιε ε!! !ε!!!ε ει!ε

!ι·ε!!! !!ε!! εε!! !!!ι!!!!!! ΜΜΜ εει!!ιιι!! !ει!ι!ε με! εει!!ι!ι!ε

Ρ!εε!!!!!! ε!! Μπι!!! μ!εεει!!!ε εε!!!μεε!!!ει!!ε εε!! εε!!νει!!!ει!!ε

!!ε!!!!ε!ει!!!!! !!! ε!!ει!ε με!!ε !!!ι!ι!!!! μει· Ρ!εει!εε νε! ε!!

ει!ει!! Ρ!εει!ι!ι!! νε! !!!ε!!!ε!ιιε!ει!! με!! μ!εμ!ε!εε μεεε!ι!!

!ιι!με!!!!! ει!οι!!!!!ιιε !ε!εεεει!!!!! εε!εει·ε!! μ!εει!! ρι·ο!!! ει!

με!!!!ε ε!!!!!!ε!!!ι!! εε!. 8ε!νε ει!ε!! !!ε εε!εετε!!ε μ!εει!!ε

ει!! Μ!!!!ει!!ι!! !!! ΜΜΜ μεεε!ι!! !!ε!!ι!ε!! ιιεειιε !ιι εε!!!

ει!ει!!!!ε!ει!! ε! ι!ι!!!!ε!ι!ι!! ειιε! εεεεΜ !!!! ε!!! Μ!!!!ε!ει!!ι!ι·

ει!! εεεει!! ι!!ει;!ε μ!εμ!ι!ειι! νε! ει!! εεεει!! ε!ιιε!!ει!! εε!!

!!!ε!οι!!ε ε! ειιε!!!ε!!ε μ!ε ει!!!!!!ε !!ιε!!!ε εεεε! νε!!ε!!!!!!ε

!μεοε μεεεε !εει!μει·ε!! εεει!ι!!!ι!ι!! εε!!!!!ε!οι!ει!! ε! ειιε!!!ε

!ει!! εε!!!ι!!. Πει·εε!ε!! ει!!ει!! μ!ε!!!ε!! ει!ε!!!!!!εει!!! μ!εε!!!

ε!!! ΜΜΜ μεεεε ι·ε!!!!ε!! ε!!ει!! μεε! εει!ε!ε!ε!!! μ!ε!!!ε!ει!!

!ε!ε!!ε!!ει!ει!! ε! Μ ει!!!!!!ε μ!ε!!!ε!ι!ι!! εε! ε! ει!! ΜΜι!!

εεε!! !!!! ει!οε ε!εεε!!!!! !!οι!!!ι!! εεμ!!ει!ει!ε ε! εο!ιε!!!ι!!!!
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ποπ ΠΙΡΕΟΜ! Ε ΟΑΠΤΕ

πτοτο οοιπυπτο που οοεοι·ποιοτυι ποι· οοιπππο Ρτεοι·υπι πο!

τιι ο!τουο πο Με οπο πτοτο ειιπτ οτ τπτοι·τπε πτοοπτπτ ποι·

οοιπππο Ρτεοι·υπι οοπττοττοιοτ πο! ποπ ο!τεοι·ποτοτυιι τυπο

πτοτο !ππο πτπ;τπττ ουτποπο ιπτ!το πο!ιοο.πτ ποτττποιο οτ!

πτοτυπι οοπιυπο Ιοππο οτ !υοι·ο επο οτ πττ!ττοττ οοποι·ο οτ

πτοτο οοπιυπτ Ιοππο πο! οτυε ετππτοο ποι·τ οτ ι·οετττυτ ποπ

ποποεττοι·τοε οπ πο!υπτοτοιπ οοπιυπτε Ιοππο οτ οτι οουετε

ευπτοπτοττε οτ ετουτ πιο!τυε οεεο ποτοετ ποπ ο!ιετοπτο ο!τοπο

ποτοπετοπο πο! οιιοοπττοπο πο! ο!ιετοου!ο οτ ποπ ο!ιετοπτο

οττοιπ πτοτο τοιπποι·ο οπποι·υπι ποοοιπ οτ !ιοο π!ττο ο!τοε

ποποε οτ ποποετττοποε πο οπτ!ιυε επποι·τυε πτοτυπι οετ οτ

πτοΜοιπτπυε πτοτυιπ οοιπππο Ρτεοι·υιπ τοποοτυι· οπ ο!ιεοι·

ποττοποιπ πιοπτοτοι·υπι πτοτο οοπιυπτ Ιοππο οτ πο πιοπτοττε

πο!τοοπτ ττοιτ ρι·οπιτεετοποε οτ οΜοοττοποε ι·οπυποτοττοποε

οτ οοπποπιπποττοποε οτ εο!οππττοτοε οτ ο!το οοπτο!ο οππι

πυ!ι!τοτε ποουιποπττε οτ εο!οπιπττοττ!ιπε τπ !ουπο οτ πο!υπ

τοτο οοιιιυπτε Ιοππο οτ πιουτ το ο!ττε οτ πο ο!ττε ποποετ

ττοπτ!ιπε εοπ ποποετττε πτοτυιπ οετ. Εκ ποοτο οοπποπττ οττοιπ

πτοτυε ετππτουε οοπιυπτε Ρτεοιπιπ πτοτο ποπιτπο πτοτο ετπ

πτοο οοιπππτε Ιοππο πτοτο ποιπτπο ι·οοτπτοπττ οοπεοπεττ οτ

πο!υττ οποπ πτοτο ποποεττο οιππτο οπο ττοι·τ πο!ιοπτ ττοπτ

οτ ττοπτ το!τ ιυοπο οτ·τοιιπο οποπ ο!ι!τοοτο ετπτ οτ οΜοοτο

οεεο τπτο!!τοοπτυι· οοπιππτ Ιοππο οτ τπετ οοιπππτ Ιοππο οο

ποι·ο πο!ιοοπτ οτ τπετ οοπιυπτ Ιοππο ποπ οτ ι·οετττπτ π!τιο

πιο· οπο πτοτο ευπτ πο ο!ττε ποποετττε τοετττποππτε τπ !ιοο

Μοτο πτπο!τοοτ ετ πυιουττ!ιπε τπετε ποποετττε πιο οοπττυ!τε

πιο οπτ!ιπε τροπο ποποεττο πτοτο τ`υοττπτ οοεττυπι Ποετττ πο

Κο!οιο πο! ο!τουτπ οτι Με τοπιτε οτ !οοτε οπο τπ οοπττυ!τε το

Κο!οιο οοπττποπτυι· πο! Βοεεοιτ πο! ο!τουτπ οτι Με τοιιτε οτ

!οοτε οπο τπ οοπττυ!τε πο Βοεεοιπ οοπττποπτυ · πο! ο!τοπο οι:

τοι·ιτε οτ!οοτε οπο τι·οπτ πο!ιοπτοοιπυπτ Ιοππο πο! ο!τουο τοιι·ο πο!

!οουε τ!!οι·υιπ πο Αυι·το πο! ιποτο!ιτοπυιπ Μο!οεπτπο τυοι·τπτ

ευ!ιτιο.οτο πο! :Μοτο ιποπο ο!τουο πο ποεεο οοιπυπτε Ιοππο

πο! πο ποεεο τπεοι·υπι πο! ο!ιεοεεο τοοτο οοιπυυτε Ρτεοι·υπι

πο! ο!τουτυε Ρτεοπτ πο! ο!τοττπε ουτ πιο Ρτεοπο πτετι·τπποτυπ

πο! ποι· τυπτοοιπ Αι·οοι·οο πο! τιοπιτποε εποε πο! !ιο!1οπτοπ1

οοπεοιπ οτι τπεο τυπτοο πο! οτυε εποοοεεοι·ο πο! ο!τυιπ Βοι

πυιπ πο! ο!τοπι ποιεοποιπ τιο!ιοπτοπι οουεοιπ ο οοπιυιιτ

Ρτεοιπιπ πο! οτι ο!τουο πτεοπο πο! πτετι·τοτυο!τ Ρτεοι·υπι πο!

ουτ πτεοπυε οππο!!οτπι· πο! πτετττποοτυι· πο! ποτ τπτοι·πο

εττοπι πο! επτππτεεοιπ ποι·εοποιπ ο πιοπτοττε πο! ο!τοπο οτι

πτοπτοττε τπ πτοτοε οοευε οτ το ουοιυ!τ!τοτ οοιτυπι τπεο πο

ποεττο οιπιιτο πιοπτοτο πο! τ!!ο οτι οτε οπο πυι·οποπτ εοπ

πυιοτο πο!ιοι·οπτ πιο οοπττυ!τε ο!ιεοι·ποιιπτε πιο ουτ!ιυε πο

ποεττο τπεο πτοτο οεεοπτ οοποπτ οτ οοποιο πο!ιοοπτ οοιπιιπτ

Ιοππο οτ τπετ οοπτυπτ Ιοππο ποι·τ εο!πτ οτ ι·οετττυτ πο!ιοοπτ

τιιτ”το εοττετοοττοποιπ πιοπτοτοτυπι ποπιπποιυιπ τπτυετο πτο

τοτυπι οοπιυπτ οτ !ιοπιτπτ!)πε Ιοππο ποι οοιπππο οτ !ιο

πιτποε Ρτεοιπιπ οτ οτι οουετε ο!ττε ετουτ πιο!τυε οεεο ποτοετ

πιο οοπιππτ Ιοππο ετπο ο!τοπο οιιοοπττοπο πο! ποτοπετοπο

εοπ ο!ιετοου!ο οτ το πιοπτοττε ποποεττοτττ εο πο!ιοοπτ οππ

ποιο ποτευε ετππτουιπ οοιπυπτε Ιοππο πτοτο ποιπτπο το τπ

ετι·πιποιιτο πυ!ι!.τοο εο!οιιιππττοι· οοπττοτοππο το Ιοππο εο

πτοπττε οοιπυπτε Ιοππο οτ ο!το εο!οπιππττοτοε ττοιτ πο!ιοοπτ υτ

πτοτυπι οετ το οοπττπ!τε ποποεττοτυιπ οτ πτο!ιτ!οιπτυπε οο

ιπππο Ρτεοι·ιιπι τοποοτυι· οι! ο!τεοτποττοποπι πιοπτοτοιυιπ.

Αοτο τοιποπ ποπ ο!1ετοπτττιυε εππτοπτοττε οποπ πιο ο!τουτ

Με οοετι·τε τοι·ι·τε πο! Ιοοτε πτοπτοτοι·υπι ιποι·ο!ιτοπυιπ πο!

ποΜτυιπ πο Αυιτο οπο οτε πο! ο!τουτ οοι·υιπ ευ!ιττο!ιο

τοπτπι πτ εππιο οοποιο ποπ ποτιοοπτ οοιπππτ Ιοππο πο!

τπετ οοπιυπτ !οπυοποιτ πο! εο!πτ πο!ιοοπτ πτοτο ποποεττο

πτετ υεουο τπ πο!τπτοπτυπι οοετι·τ τοιι·ο !οοτ πο! πτ!!ο εοπ

οοετι·οι·υπι !οοοι·υπι τοι·ι·οι·υιπ πο! πτ!!οι·υπι ουτ πο! οπο

ευ!ιτι·οοτο πο! οοουποτο. πο! ο!τ!οτο οεεοπτ τπετε ιποι·ο!ιτοπτ

!ιυε πο! ιιο!ιτ!τ!ιπε το Αυι·το πο! ο!τουτ οοι·υιιι υεοπο τπ

οποπ πο!τπιοπτπιπ οοποπτ οοπιυπτ Ιοππο πιο πτοττε οοετι·τε

τοι·ττε πο! Ιοοτε πιοπτοτοι·υιπ ιποι·ο!ιτοιιυιπ πο! πο!›τ!τυιπ το

Αυιτο πτ πτοτυπι οετ πτετ τπεο οοετι·ο τοπιο πο! !οοο οτ

ποιπππο οιππτο πιο τοε :Μοτο πτοτυπι οοιπππο Ρτεοτυπι το

ετττυτ οτ οπιοπποι·τ τοοτεεοτ τ!!τ εοπ τ!!τε οι πτοττε Μπουτο

πτ!ιυε εοπ ποπτ!τ!›υε το Απι·το ο οπο πο! ουτ!ιυε ο!ι!οτο

πο! οοουποτο εου οοουποτο τυτεεοπτ οοετι·υιπ !οοο εοπ τοπιο

πο! πτ!!ο οτ ουτ πο! ουττιπε ποιπππο τ!!οτο τυτεεοπτ πο! ο

οπο πο! ουτ!πιε ι·οε ο!ι!οτο τυτεεοπτ. !τοπι υτ ι·οιποποοτιπ

οιππτε πτεεοπετοπτε ιποτοι·το ποπυοτυιπ οετ το οοπποπττοπο

πιοεοπττ οποπ Ρτεοπτ πο! πτετιτοτυο!οε εοπ !το·πο ο!τουο

Ρτεοποτ·υιιι πο! πτετι·τοτυο!τυπι ετπο ετπτ οοιπππτε Ρτεοι·πιπ

ετπο ετπου!οι·τυιπ ροι·εοποτυιπ ποπ ποεετπτ πο! ποττοοπτ

οοοοποιο πο! ποπτι·ο πο! οπ!τοοτο τπ ποιτυπι πο Κοτοι·τ πο!

τπ Βυτίο Κο!οιτ πο! τπ πιοι·τ τπετυε ου!ττ ο οοπττο τοπο

πεουο οι! οοπυτ (τοι!ιοποιτο τπετε !οοτε οοιππι·ο!ιοπετε πτετ

τοι·το !ιοο οοπττποοιοτ ποι οι·οποιπ οτ τοι·τυττπιπ οοευιπ τπ

τοιποπτοπτοπι οπο τι·οιιεοοτο πιοπτοτο !τοπο ι·οοοποιο πο

Μουτ οτ ττο πο!ποτ οοπιππο Ρτεοι·υπι τ”οοοι·ο οτ ουι·οιο οποπ

ο!ιεοι·ποπτυι· εο!πτε τοιποπ Με οπο οοπττποπτυι· εοπ οοπ

ττποι·τ ποτιοπτ το τπετιππιοπτο οποπ ετοττπι Ποτ το οοποοε

ετοιιο οοι·το οπουτττοττε εο!τε οτ πο πτοτυο!τ!ιυε οππποοππτε

οτ οιιττο!ιοππτε τπ τοι·πιο το οπο το πτοτο τπετι·πιποπτο οοο

ττπο!ιττυι·. Ιτοιπ οιπτποτυπι οετ οτουο πι·οπιτεευιπ ποι· πτοτυιπ

ετππτουπι οοιπυπτε Ρτεοτυιπ πτοτο ποιπτπο πτοτο ετππτοο

οοιιιππτε Ιοππο πτοτο ποπιτπο ι·οοτπτοπττ οτ εττπυ!ουττ οποπ

οοιπππο Ρτεοι·υπι εοπ Μουτ Ρτεοπτ πο! πτετι·τοτυο!οε πο!

ο!τοπτ ο!ττ υιιποουιπουο που οι·πιο!ιυπτ εοπ ποτπιτττοπτ οι·

πιοι·τ τπ Ρτετε πο! πτετττοτυ πο!οοιπ οο!οοπυπι εοπ ιιοποπι

πο! οι·ιποπτ τοοτοπτ πτοττ Ρτεοπτ πο! οοιπππο Ρτεοι·υπι ποι·

εο πο! ο!τοε το ο!τουο !οοο πο! ποτ·ιπτττοπτ ποι ο!τουοπι

Ρτεοππιπ πο! πτετττοτυο!οπι Ρτεοτυπι τπ ο!τοπο !οοο πο οο

τοιο οι·ιποι·τ Βο!οοπι πο!οοπππι πο! ποπτιπ ετπο οτιπι·οεεο

!τοοπττο οοιπυπτε Ιοππο ουοπεοπο οοετι·υιπ Ποετι·τ οτ πτ!!ο

$οεεοπτ ουιπ πτ!!τε οτ !οοτε ευπτοπτοττε πτουτ ευπι·ο πτοτυπι

οετ ευρω· οοπττυ!τε εοπ οτττου!τε πο Κο!!οι·ο οτ το 8οεεοι·ο

τυοι·τπτ ττοπττο τιι πτι·τυτοπι οοιπυπτε Ιοππο οτ ο!1εοινοτο

οπο πο Με πτοτο ευπτ πτοτο οοιπππτ Ιοππο οτ ττο τ”οοτοτ

οτ ουι·ο!›ττ οοιπππο Ρτεοι·υιπ οποπ πιοπτοτο ο!τεοι·πο!ιυπτυτ

πτ ευπτο πτοτο οοιπιιπτ Ιοππο. !τοπι οτι οοπετε πτοπτοττε

πιοιπτεττ πτοτυε ετππτουε οοτπππτε Ρτεοι·υπι πτοτο ποιπτπο

πτοτο ετυπτοο οοιπυπτε Ιοππο πιο τπεο οοιπυπἱ Ιοππο το

οτπτοπττ οποπ Ρτεοπτ υεοπο οι! τιοπτττοποιιι οοετιτ Βοετι·τ

ποπτοο!ιυπτ εοουπππιπ τ!!υπι πιοπιιιπ εοουππυπι ουοιπ οοπ

πουτοπε πτεπιπ τποι·ττ οοπιυπτ Ιοππο οτ εοουππυπι ουοπι

ποττοι·ο ποεεττ οοπποπτοπτοι· οοιπππο Ρτεοι·πιπ. Ιπευποτ πτοττ

ετππτοτ εο!πτε οιππτουε οτ ετπου!τε ευρι·οπτοττε οτ τιιτιοεοι·τ

πττε ετο ουοπ ποι· πτοεοπτοπι τοπιτεετοποιπ τπ ο!τοπο ποπ

ποτ·οοοτυι· ευπτοπτοττε πο! τπττοεοιτπττε εοπ ττι·πιττοι· ποτιοοπτ

ο!ιεοι·ποιτ οιππτο οπο πτοτο ευπτ οτ πτοοπτπι· τοπι ποιπτπο

πτοτοιυπι οοιπυπτυπι ουοπι ποιπτπο τιοπιτππιπ πτοτοτυπι οτ

πττοτυιπ πτπο!τοοτ πτοτυε ετππτουε οοπτυπτε Ιοππο ποπιτπο

πτοττ οοπιυπτε οτ !ιοιπτππιπ Ιοππο οτ πτετι·τοτυε οτι υπο

ποιτο οτ πτοτπε ετππτουε οοπιυπτε Ρτεοτυιπ ποπιτπο πτοττ

οοιπυπτε οτ !ιοπιτπυιπ οτ πτετιτοτυο!τπιπ Ρτεοι·ιιιπ οτι ο!τοιο
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τοοοι·ππτ οι! τπντοοπι Πποιπ οτ ι·οπιτειιτοποιπ πο οιιιπττιπο

τιιτπιττο οτ οΠ'οποτοπττιπο ο!ιτοττο οτ ποιπππτο ποττο ποοπο

τιι πτοιπ πτ·οοοπτοιπ οοοοοπτοο οτ τιιττοπτοο τοπποο οτ ιο

πτ·οοο!τοο οπο οοοοπτ τππο τππο οτ πο τποτο τοπιτοοτοπτππο

Ποπτ ππτιττοο τποτιππιοπτο οτ οππο τποι·ττ οτ ντπο!ιττπι· οππ

νοπτιο οτ οτοτπτο τπ οτνττοτττιπο οπιπο!ιπο. $ο!νο οποπ οτ

οοπιππο Ρτοοι·πιπ πο! ο!τοπο ποιοοπο οτποπτοιιτο πτοοπο νο!

πτοτττοτποττο τ“ποι·ττ πο!ιττοι· οττοπτπο ποιοοπο οτποπτο.ι·το Ιοππο

νο! πτοτιτοτποττο ο; οοποο ο!τοπο οι οπο ο!τοπτπ οτνττττοι·

ποττ ποοοττ νο! ο οοιινοι·οο τππο οτνττττοι· οτ ποπ οι·τιπτπο

τττοτ ποτοππο οποπτππι πιο ου οποπ οοοοτ το τοτ ποτοο

οπττοπο τοπτππι Ποτ !ππο τππο τοοττττο πτ ποοτπτοτ οτπο τππο.

8οΙντο οοπιποι· οπιπττιπο οτ οτποπττο οππιοπτοττο οτ τιι ο!τοπο

ποπ ποιτοποππο εοπ πτοτιττοπιτππο το οπο ι·οποιο ποιο

τπι·το. Πο οοτοπι οποπ ι·οοτοπο ποιππποι·πιπ ποτοι·ππι νο!

ττΙοτοι·πιιι νοτ ι·οι·πιπ οτιτοτοι·πιπ ο πιτττοοτιιιο πποοπτοοτιιιο

ποτποποοτιπο οοοπππο ιποποο τιιτττ οττι·ο οοττο Ποτ ι·οοτττποτο

οιποππο το! ποττοτο οτνο τττο ποπιππο οοοοπτ τοοτο νο! τ!

τοτο πο! ιπο οτιτοτο πω· ο!τοποπ οι πιοπτοττο οοπιππτοπο

νο! οττοπι οτποπτοι·οιπ ποιοοποπι οτ οτνο οοιπππττοι· ππτνοι·

οο!ττοι· νο! οτποπ!οι·ττοι·. τπτ οο!νο οοπιποι· οποπ πιοπτοτο

ι·οιπτοοτο ποπ πιοτππτοοτ !ιττο οπο πτοτο οππτ τιι οοοττιπο

οπτ!ιπο οποπτττοτοο ποποοττο ποτιοι·οπτ ποιττιιοι·ο οι! οοπιππο

Ιοππο το οποττιπο πο οπττιπο οπποι·τπο πτοτππι οοτ οοπ οτι

οοινοπτπι· οπο το οτε πτοτο οππτ ποπ οτιοτοπττππο εορτο

πτοττο. Ετ οο!ντο Με πο οπτ!ιπο ποτιοτ οοοποοοοι·ο τπποιτ

ιποπτπο πο οπττιπο πτοοτπι το τοττπιποπτο οποπ οτοττιπ Ποπ

ποτιοτ. Ετ οτ πο οοτοιο ο!τοπτο Ρτοοππο νο! πτοτι·τοτποττο

τ'ποι·ττ ποτιττοι· οττοπτπο Ιοπποποτο το! πτετι·τοτπο!το το! τπο.ππτ

οτϊοπποιττ το ποιοοπο νο! :οππο οοττο 8οι·πτποοιπ νο! ο

οοπνοι·οο οτ οττοπτο Ιοπποποτο πο! πτοτιτοτπο τποι·ττ ποτιττοι·

οττοπτπο Ρτοοπτ νοτ πτοτιτοτπο!το νο! τποπιπ οτΤοπποιττ το

ποιοοπο πο! ι·οππο οιιτι·ο 5οιπτποοπι Ποτ !ππο τππο τποττοτο

οο!νο οοπιποι οποπ πτοτπιπ οοτ πο ποιπππτο οπο Ποι·οπτ

το οοοτιτο οτ τοι·ιτο οτ ο!πο πο 8οι·πτποο πο! πο τποτο οπο

ο!τοπτ οτι πτοττο οοιπππτοπο οτνο τιοιπτπτ!ιπο οτνττιπο το!

πτοτιτοτποττππο πο οπττιπο ποτιοτ Ποπ πτ πτοτπιπ οοτ το

οοπττπττο οπο τοοπππτπι· οππο: !ιττο οπττιπο το οττοπο ποπ

ποιοοοτιιι·. !οιιποποοο οτ Ρτοοπτ πο ποτοιο τοπιοποιπ οιπτοτ

ττ·οοτοιιτπι· το πτι·οοπο ποιτο οτ πτοτττοτπο!οο πτοτοι·ππι οτ

νττοτπιιι οτ ππο τοπι το τποτο οτνττοττπιιο οτ πτοτι·τοττππο

οποιοι ποτοπο ποο τπτοι 8θ οοπιππττοι νο! ππτιοι·οοτττοι νοτ

οτποπτοι·ττοι οο οΠοπποπτ οτ οτ οΠοποτο Ποιοτ Ποτ τππο τππο

οοοππππιπ οποπ το πιοοοπττ οοπνοπττοπο πτοτπιπ οοτ. $οτντο

οοιπποι ποποοττο ποοτττο οτ πι·τοττο πιοπτοτοιπιπ οτνττοτππι

οτ οττοιπ οτποπτοιτπιπ ποιοοποιιιπι τιπποοτττο οτ τιπποιιοππτο

οτ οπτντο πονοττο οπποι πιοιοτπιιο οτ οτπιτττππο τοοττο οτ το

οτοιιπτο οιιοοπττο οοοττιπο το οπττιπο οτττοι· οι·πτποτππι οοτ

οππιο οτ τιιτιο πτοοτπι. Ιτοιπ ποπ οοτο οτ οιιπι·οοοτπι πτοτο

οτ τπτοττοοτο οποπ ποιοοιοττ οπτ ι·οτοιιοι·τ ποτιοπτ το οοιιοι·οττ

ι·οτοιιοττοπο νο! ποοτ οποπποοππιοπο ποπ ποοοτπτ ποττποι·τ

πιο οττοπο τοπιο το! ποππο το! τιπποπτι·τ οποπιτππο τττιοι·ο

ι·οτοιοιιτπι· το τοι·πιο πο οπο. οπποι·τπο πτοτπιπ οοτ οποοπτο

οτ οπτο νο! οτ οοτ οι ττττο οοι·οοι·οττο οοοοπτ ποτιττοι· νο!

ποτιττοιοο οττοπτπο Ιοπποποτο νο! πτοτιτοτποττο πιο οττοιιο

το! το οττοπο οποιιτττοτο ποοππτο τποτο οοι·οοιοττο πιο οο

ιπιπ ποοοοοττοτο εοπ οιιποποτο τι·οπττο οοο ιππτποτο το νοι·ο

οτ τπτοι·νοπτοπτο ποοπιιτο τποο τι·οπττο τποτο οοι·οοι·οττο νοτ

οτττο το οπο τοτππτοτο νο! οοοοοτοπο οποιπτοι·ιιιπ οτνο οτι

οτοπιιιιι νο! ποποτοπο ποιποιππι το! οτ οοτ οι οτο οοοοπτ

ποτιττοι·οο οττοποι·ιιπι τοπιιοποτπιπ οοοποτοπο νο! οι οοπεο

ποποοττοιπιπ οοο οοοπτττοτππι εοπ πιοιπτοοτοππιπ οπο Ποιοιιτ

οοπιππτ Ιοππο το! οτττ πιο οοπιππτ οοοοοτοπο πιοοοπττο

ποοτο οοιι οοπνοπττοπτο οτι: οποπ τοτοο ποπττοιοο ποοοτπτ

ποττ_ποι·τ οποποοπο οο!νοι·τπτ το! οοττοτοοοιτπτ οοι·ιιιπ οιο

πττοιττιπο πο πιοπτοττο τοπιοπ οτττ οοι·οοιοττ πτο!ιττοπιτππο

ιοτοιιοπτπι· πτ πτοτπιπ οοτ. Οιπτιιοτπιιι οποοπο τπττ τπτοι·

πτοτοο ποιτοο οποπ οτ οττοποπ ττοπππι τοπποποο οπππο νο!

νοπτοππο πο οττοπο ποιτο πιπππτ το οοττο Βτποι·τοπι Ρτ

οοι·πιπ οππι πιοπο οι·ποο πιτττο οοετοποτο το! ο!πο !ττττπτο

νο! τοοππιτιιτππο οοι·πτοπο οοοοο το! οιιππιτο τπτιονοι·ττ οπ

οποπι ποιτπιπ Ρτοοποιπιπ πο! το ο!τοπο ποιτο Ρτοοιπιπ οποπ

ττοττπιπ οττ τποτ !τοπο οτ τιοιιιτπτοπο τποτπο ττοπτ τππο οΙτοπο

πονοτο νο! ποοττο οοο οιιοοττοπο οτ τππο οττοπο οι·οποπιτπο

νο! τιπποπτιποπτο οοπιππτο Ρτοοιπιπ νοπτιο τοπποιπ οτ το

πτοττ·τοτπιπ οτ ο οοπνοιοο Ποτ πο !τοπτο Ρτοοποιπιπ οππττ

ππο πο! νοπτοπττππο το οιιτιο Βτποι·τοπι Ιοππο σπιτι οπο

ι·ττιπο πιοπτοττο πο! οτιιιτττππο. Ιτοπι ππο οοτο οποπ ιοιπτοοτο

τοοτο πτ οππτο ποπ ποοοοτ οοπιππτ Ιοππο νο! τιοιπτπτππο

Ιοππο οτ ποι οοιπππο Ρτοοιππι ποπ οποοινοι·οπτπι πιοπτοτο

οτ τιι πτοτοιιι τοι·πιοιπ οτ οπο οο οοππτοτοπο οτ οποοινο

ι·οπτπι· πιοπτοτο ποι πτοτπιπ οοιπππο Ρτοοι·πιπ πτοτο τοπιτοοτο

τοοτο τπτοοο τπτοτττποτιιι· οτ τοοτο εττ. ττοπι ππο οοτο οτ οοπο

τιιτοΙτοοτο οποπ οτ πτοτππι οοπιππο Ρτοοιππι ποπ τι·οποιοτ

οτ ποιοτ πτοτπιπ οοοτιπιπ Οοοτι·τ οτ ντττοπι πο 8οοοοι·ο πτοτο

οοιππιιτ Ιοππο τππο πτοτπιπ τοι·ιπτππιπ οππτ ποιο ντ!!το οτ

τοοτο οτ οτττο πο οπττιπο Πτ πιοπττο το οοπττπ!το πο Κοττοι·ο

οτ $οοοοι·ο οτ ποπ οτιοοινοι·οτ οπο τπ οτο πτοτο οπιιτ οποπ

τππο οοιπππο Ρτοοι·ππι ντποοτπι· οτ τιιτοτττοοτπι τοοτοοο ποππο

ποοοιπ πιοπτοτοιπ οτ ποοοπι τιοο;τοοο οτ πτο!ιττοπιτππο οο

ιπππο Ρτοοι·πιπ τοποοτπι· οι! οποοι·νοοτοποπι πιοπτοτοι·πιπ οτ

πτοτπιπ ποποοττππι Ιττιι·οι·πιπ οπτποποοτπτο πιτττππι πτοτιττο

ιπτππο ποιττποοτ οι! πτοτπιπ οοιπππο Ιοππο πτ πτοτπιτι οοτ.

Ετ οοτοιπ πτοτιττοπιτππο οοιπππο οτ τιοπιτποο Ιοππο ποοοτπτ

οΠοπποιο οτ οοποιο Ρτοοποο οτ οοπτοο τοποι·ο το ροι·οοπτο

οτ ιοτιπο οππο οο οποπ τπτο!!τοοπτπι· τοοοιο ποππο πτοοοπ

τοπι οοπνοιιττοποιπ. τπτοττοοτο τοιποπ οποπ οτ οττοποπ οι

πτοττο οοοτιτο πονοποιττ το ποτοοτοτοπι οοπιππτο Ιοππο το!

οττοιτπο το νοτππτοτο οοιπππτο Ιοππο τοτττοι· οποπ πτοτπιπ

οοιπππο Ιοππο τποπιπ τιοποοτ το ποοοο οπππι οτ τποι·ττ ιππ

πττπιπ πτ οπποι·τπο πτοτππι οοτ τππο οοπιππο Ρτοοιπιπ τπ

τοΙΙτοοτπι ττποιοτπιπ οποπτπιπ ο τι·οπτττοπο τποτπο οοοτιτ οτ

το οοτοι·το πτοπττοιπτππο πτοτππι οοπιππο Ρτοοι·πιπ ι·οιποποοτ

οπττποτπιπ το οιππττιπο οτ ποι· οπιπτο. πτ οπποιτπο πτοτπιπ

οοτ ποπ πιοπτοι·οο ποτοποτπι· το οττοπο οτττο οι·ττοπττο οτνο

ποποοτττο. Αοτπιπ οοτ οοτοπι οποπ Ποπτ οοπττπτο το πτοττο

οτνττοτττιπο πο πιοπτοτο οοπνοπττοπο οοι·νοππο οτ πτ ποτο

οτοτοο οτ ι·οοτοι·οο τποοι·ππι οτνττοτππι τοποοπτπι· οοπι οοτ

νοιο οτ οοινοι·τ τοοοιιο οπο ποπο οτππτοοπιοπττ οτ οοοιο

πιοπττ τππο ρι·οοττττ πιοπτ ντποπττπι οοπνοπτιο. Ιτοπι ππο

οοτο οποπ ρι·οπτοτο οιππτο πο!ιοοπτ ι·οττΠτοοι·τ οιιπιοοοτπι το

ππτιττοο τιιοτιππιοιιτο ποοπο οι! πιοποοο πποο τιι οτνττοτο

Ρτοοιπιπ πω· ποτοοτοτοπι ι·οοτοι·οο οοποτττππι οτ οοιπππο οτ

νττοττο Ρτοοιπιπ το οοποτττο οοποιοττ το πιι!ιττοο οοποτοπο

τπ οπο οττοπι πτοττ ποτοοτοο ι·οοτοι·οο οτ οττο Ιοετττιπο ποι

οοπο το οπτπιο οοποτττοιτοι·πιπ οτ τιοπιτπππι Ρτοοι·ππι οπτ

τπτοι·τ”ποιτπτ τποτ ποιτοπιοπτο οτνο οοποτοπο ιιιοι·ο οο!ττο

οοποιοοοτο τιι πτοτο οτνττοτο Ρτοοι·ππι τιιι·οιιτ οτ τπιοι·ο πο

ποοιιτ οποοι·νοι·ο οπιπτο οτ οτποπτο οπο οοιιττιιοιιτπι τπ πιο

οοπττ τιιοτι·ππιοπτο τετ-οπο οοιιττπο!πιιιτπι τιι ο!πο τποτι·ιιιιιοπττο

ΠΠ
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ι_36 ιιια,οιιιι ιι (απτο

φο οιιιιιιιι ιιοιι (ιοιιοιιι. Ε! οο(ιοιιι ιιιο(ιο ιιιο(ιι (Ποιο ιιι

ιιιιιοιιιιοιιο ιιοι ρι·ο(ιιοιοο ρυιοοιιιιοιιι ιοοιοιοο οι οοιιοιιιιια

οι οοιαιιιο Ριοοι·ιια ιιι (ιιοιιιιιι οοτ ι·οιιΠιοοιιιιιι· ριο(ιιοΜ

μοι· οοιοοιοιοιιι οιιρι1οιιοιιιιι οοιιοιιιιια οι οοιαιιιο Μαιο

ιιι ριιιιιιοο ροιιοαοαο ιιι οιιιιιιι Μαιο ρι·οοιιιο ιιιι(ιιιιοαο

μοι ριιιιιιοιιιιι ιιιοτιιιιιιοαιιιιι οι Ιιοο ιιιι”ι·(ι ιιιοιιοοιιι ροοι

φοιιι (Ποιο ι·οιιΠιοοιιο Μοτο ιιιοιιι μοι· (ιιο(ιιιιι οοιιιιιιιο

Ριοοιιιιιι. Πα: απο φαι ιιιιιοιιιιι(ιιιο οι πιοιιιιο (ιο οποιο

(ιοιιιιιιι ιιι ιια: ιιιοτιιιιιιοιι(ο ιιιιοιιιοοιιιι· ο ιιο(ινιιοΙο (ιοαιιιι

οοοιιιι(ιιιιιι οιιιο(ιιιι οινιΜιιο Μαιο. Αοιο οοιιιιιι φαι ιιοιι

(ιοιιο(ια (ιο ρι·ο(ιιαιο οι ιιιιιοεοιιαιο ιιιετιιιαοιιιο Μα ροτ

ιιοΜιιοο οινιιοιιο Μαιο φοιιι οινιιοιιο Ριο(ιιιιιιι. ιιο φαι

οοιιιιιιιο Μαιο ροοοιι οι (Ιοιιο(ιι Ιιοιιοιο ιιιιιιιιι να (Ποιο

οοιιριο ιιι ιοιιιιοιιι ριιιιιιοοιιι οοιοιιιιιιιοι μι· ιιο1οιιιια οοο

ιιαοιιοο οιι·ιοιιιο Ριοοιιιιιι οι οοιαιιιο Ριοοιιιιιι οιιιιιιιιοι·

ιιοεο.ιι οι (Ιοιιο(ιι οι νοιιιοιιι ιιιιιιοιο ιιαιιιι οι ριιιι(ι οοιιοιιι

ιιιο(ιο Μαιο ιιοι ιιο(οι·ιιιιιι οοο ιιο1οιιοε οινιΜιιο Μαιο

οι φο ιιιαιιιαοιιιο ιιιιιιιι€ει οι τοοιοτο (ιοαιιι οι ιι·ο(ιοιιιιιι

ιιιιι(ιιιο οοιαιιιι ειιιο οιιφιιιιιο οιροιιοιο. @και οποιο οι

οιιιιιιο οι οιιιΒιιι(ι ειιριο(ιιοπι (ιιοιι οιιι(ιιοι (ιιοιιο ιιοιιιιιιιιιιιο

οοιιιοοι φιιιιιοι. (ιιοιοι·ιιιιι οιιι(ιιοοιιιιιι ρτο οιιο οοιιιιιιιι οι

ριο ιιιιο φο ριο οοο οοιιιιιιιι οινο ιιοιιιιιιο οιιι οοιιιιιιιιο

ιιι οιιρι·ιι (και οι(ιιαιιο εαπ να ιιιοιιιιοοο οι ιιι οιιιαοο

ραοοιιιιιιιιι οοιιιΜιιοοιιια ιοο1οιιιιιι οιιοι(ιιιοιιια οοιιειιιο

ιιοιιια οι οοιιια ο φιιιιιο αοιι(ιιιιιιιιι ιιιιιιιιοιιια ιιι (ιιοιιιιιι

οοι ιιιιονοι·ιιιιι οοιιιοιοιιιοι Μαιο οοιιαιιιιο αι οιιιιο(ει ι)οι

ονοαόοιιο οι ριοιιιιοοιιια οοιιοιιιιιιιοι· οιιριιιοιιιοο οι οιο

ιιιιιιοιιιοο (ιιι ια·ιοοιιι ιιινιοιοιιιιιιοι οιιεοινοτο οι οιιοοι·νιιι·ι

Μοοιο οι μοι ιροει οοιιιιιιιιο. οιιοοινοτι (ιοιιοι·ο οι φαι

ιοοιοιιι οι οιιιιιιιιιιιτ φαι οιιιιιιιι οι ειιιΒιιΜ οιιρι·ο(ιιοιο οι

1οιι(ιοιιιιιι· οι οιιεοινοιιιιιιιιιι· ιιι οιιιιιιιιιιο οι ροτ οιιιιιι(ι

ιιιοιιι οιιροιιιιο (ιιοιιιιιι οποια οι·(ιιιιοιιιιιι οοο ριοιιιιοοιια

οοτ ειιιι οοιιο αειι·οιιιιιιιιιι ι·ιειιιιι φιιιφο ιιιιιιαιι Πα οι

ιιοιιιι οοιοιιιιιιιοι αιριιιοΜ οι ιιιοαιοεο (ιιοιι (ιιαιι(ι ειιιο

ο( οιιιέςιιιιι ειιιιι·ο(ιιοτο ιιι φειιιι ροιιοα ιιιοι(Μι απο ιιοιι

οιιοοι·νοιιο μια οιιοοι·νιιιιιι οι ιιιοιιιιοιιιιιιιιο αει ιαιιιοιιιι

Με οιιιιιιιιιιο οι οιιι€ιιιιο ειιρι·(ι(ιιοιιο οι ιιι (πιο ι·οι›οιο (ιιι

ιοιιιιιο οι οοο οιιιιο(ιιιοιιο ιιοιιοιιια (ιιοιοιιια οοαιιιιιιιιιι.

ΠιοΜ (ιιιιοα ροκ οι. οοιινοιιιιο ΜοΜ α! οι ευρω ιιι υα

ιιιιιιιο οι μοι οιαιιο οι οει Πιο. απ( οι ιιοοιοιιιε φι ι`ιιο

ι·ιιιιι Βιιιιιιιιι ιιΒιιιιι ριιιιιιιιιο οικω( ιιιιιιο Ρι·ιοιιο Γιο

ιιιιιιι Ριο(ιιοοιοιιιιιι οοιινοιιιιιο Μαιο οι ειιιιιιο (ιιιοιιιι(ιιιι

οι οοιινοιιιιιο ιι·ειιιιιιιι ιιιιιιοι·ιιιιι (ιο Μαιο οι οιιιιιιο οο

ιαιιιιο Μιιιιο οι ειΒιιιιι οοιιιιιιο ΒοιιιΓιιοιι (ιο Ποιιοι·ειιιοο οι

οιιιιιιο (ιιιιιΙοιαι Βιοονοι·(ιιιοιο οινιο Ριοοιιιιιι οι ειδιιιο Οι!

(ιοιιιο (ιο ροοο οινιο Ριοειι·ιια οι οιοιιιο Ποοιιιο (ιο θιιιιο

απο Ριο(ιι·ιια οι φι ιι·οοιοιιιο οι Γοιιιιει αοοοιιιιο οποιο

οιιιι οιο(ιοιιι ειδιιιιο ιιιοι·(ια (ιοροοιιι ροιιοε ιιιιιιοιιι Αιοιιοιιι

ρι·ιοιοιιι οοιινοιιιιιο Γιαι·ιιιιι ρι·ο(ιιοοιοι·ιιιιι Μαιο οι ιι·(ιιι·οα

Ριαιοιοοιιιιι ΡοιοοΠιιιιι οιιιιι(ιιιιιιιια ιιαιιια ιιιιιιοιιια Μαιο

οιοιιι οιιοιιι ιοοοοιιονοι·ιιιιι ρι·οοοιιιιοιιιοι· (ιιι(οιιιιιι οι οιο

ιοοιιιιι ιιιοιιιιιτ ριο(ιιοιι ιιι·ιοι ιι·οιι·ιια ρι·ο(ιιοοιοιιιιιι Μαιο

οι ιιιιιοι· ΝιοοΜιιο (ιο Βιιι(ιιιοιιιο οι(ιιιιιε ριο(ιιο(ιιοιιιιιι οι

οιιοι·(ιιειιιιιε ιι·ειιι·ιιιιι ιιιιιιοιιια οοιινοιι(ιιο Ιοιιιιο οι ιιιιιοι·

Μοοιιιιο (Μιιοιιιιο οι(ιιιιιο ιιιιιιοι·ιιιιι οι ριιιι·οο (ιιιι ιιαιοο

(ιιο(οι·ιιιιι οι·(ιιιιιιιιι ιιιι ριοοοιιιοε οι (ιιοιι οιιι(ιιοι ει(ιιιιο(ιι

οιοιιια οοιαιαιια οι ριο(ιιοιι οοιιιοο ΒοιιιΜοιιιο Ο(Ι(ιο ιιο(:ιε

οι Ποιο (ιο (ιιιιιιο ιιι ριοοοιιοιο ιοοιιιιιιι ιιιιι·οοοι·ιριοιιια. Ε!

(ιο ριο(ιιο(ιο οιιιιιιιιιιε (ιιοιι ειιι(ιιοι ιοοοι·οι·ιιιιι ιιοιι ιιιοτιιι

ιιιοιιΜ οιιιο(ιοιιι ιοιιοιιο ροτ Νοοοιιιια Μοοοιιιοιιιο ιιοΜι·ιιια

Ι.οοροι·(ιιιιιι Πιιιιοι Βοαιοιιιοι (ιο Μαιο ιιοΜι·ιιιιιι οι Βοι

ιιοι·ιιιιιι (ιο Βιιιιο(ο Ποιιοοι·(ιιο ιια(ιιιιια οιιιοε. Ριοοιιοο οι

Μοοιιιιιιι (ιο Βοιιιιοοιιι ιιοΜι·ιιια Μιιιιιοιιοιια (ιο νοΙΙ(ιιιο ιιο

ιιιιιιιιιι Βοιιο(ιιοιιιιιι (ιο ΡοιιτοιιοΒιο ιιοΜιιιιιιι οινοο Μιιιιο.

Ε( απο οπο( ριο(ιιοΙο οιιιιιιο Μιιιιο ιιι ριιΜιιο ιιοιο(ιιιιιι

φοιι(Μα (ιοιιιιιιι θιιοιιι Αιιιιο φο ιοοιιιιι οιιιιιι ραοοΜιιο

Μαιο οι ιιιτοι·ιιιοι·ιια ιοοιοο νοοιιιι οι ι·οοοιι (ιοιιαιο Ριο

(ιοι·ιοιιο Μαιο ιιιοιιοετοιιι 8(ιιιοιι 8ιοριιοιιι ιιιιιιιοιιοιο ιιοιι

αιο Αιοιιιοιιιο ριιοι· αοιιοοιοιιι Μια Βιιι ι(ιιιιιοιιοιο Ποιοι

Λου ριιοι Γι·ιιιι·ιιιιι ριο(ιιοαοιιιιιι οοιιιιοαιιο Μαιο Ποιοι·

Ειαιοιοοιιο Ροιοοιιιιο Βιιιιι·(ιι(ιιιιιο ιιιιιιιιιιι αιιιοιιιιιι οοο

νοιιιιιο Μαιο (ιοιιιιαιο Το(ιιιιιιιο ιιιοΒιετοι οοοΜιιιιιι οοοιοοιο

8(ιιιοιι Ι.οιιιοαιι ιοιιιιοιιοιο Ποιοι Βοιοιιιιοι·ιιιε (ιο Μοαο

οιιοιιο οι(ιιιιιο ιιιιιιοιιιιιι οοιινοαιιε Μαιο ιιιιιοι Ροοοιιιιιιιο

οιιιιριιοι· ιιιιιιιια ιιιο(ιιοοιοιιιιιι οοιινοιιιιιο Μαιο Ποιοι Μ

οοιιιιο (ιο Βοιοοιιο οι(ιιιιιο ρι·ο(ιιο(ιιοιιιιιι οοιινοιι(ιιε Μαιο

ίπποι Βιιιιιιιιιο (ιο Αιοιιοιι(ιιιει υι·(ιιιιιο ιιιιιιοιιιιιι οοιινοιιιιιο

Μιιιιο ιι·(ιιοι· Πιοο (ιο Αιιιο οι(ιιιιιο ριο(ιιοοιοιιιιιι (ιοιιιιαιο

Βιιιιοιι ΠοιιΜι(ιιιο ο(ιιιοιιιοιιο Βιιιιοιο Μαιο ιιι νιιιοιο Μαιο

οι Αιοιιιριοοιιιιοι· ριοιιιο ι“ι(ιιιιιιιο (1οιιιιιιιιο. Ροτιιιο ΒΜιιοιιο

οιιιιοιιιοιιο οοοιοοιο Βιιιιαι Ι.(ιιιιοιιιιι ιειιιιιοιιοιο (ιοιιιι(ιιιο Αι

Ιιοι·ιιιο Τοιιοιιιο οινιο Μο(ιιοΜιιι ιιιιιοροιιιιιε ιιοιιιιαιο Βο

Ιοοιιιιιιο (ιο Βοιιοοιιιιιο Με Μαιο ιιιιιοροιιιιιο (ιοιιιιαιο

θιιιιΙοιαιιο νιοο(ιοαιιιιιο οινιο ΡΜοοαιο ιιιιιοιιοιιιιιο ιιαιο

(ιοιιιιοιοο ιιαιι·ιιοιιο αιιιοοιιιιο (ιιιοοιιιοοιιιιο οοιιιο8οοιιιιο

οοιονο (ιιο φιιιιο(ιοοιιιιο. (ιιιιιιιο οιιο(ι οοπιιιο. ιιι(ιιοιοιιο

φιαο(ιοοιιαι οοοιιιι(ιιιιιι φιφα ι(ιιιιιοιιεοα.

@ο Ι.οορειι(ιιιο ιιιιιιο Βοιιοοοιιιοι (ιο Αιοιιο οιι·ιο ΡΜ

αιο ιιιιροι·ιοιι (ιιιο(οιιιιιιο ιιο(οιιιιο ρι·ο(ιιοιιο οιιιιιιιιιιο ιιιιοιιιιι

οι οι φοτο ιιι ριο(ιιο1ιο (ιιιιιιιιιο οιιιιιο ε.ιιιιιιι οοιιιιιιιοιιο

οοιιιιιιοιιιι ι·οι;οιιιο εοι·ιρει απο οοιι·οοιιοιιιιιιιο οι οιιιοιι(Μ

ιιοιιιιιιιο οιιριοοοιιριιο.

8οιιιο Βιοιιιο.

οι(ι(νιιιι.

Μ(·οΖο 6'οιοιυίυ !ου(ι!υ (ΜΙ οοαοιιο οι Ποιιουυ, ο Π(ιιιίοιί

δυιιιρ(ιιιΙο Ιουυ!υ (Μ ουιιιιιιιο (Η Ρίου [απου υίυιιιιυ (ιί

(·ιιυι·υ:ίυιιί ιο!υιίυυ υ!!υ μια υυιιυιιίιιου ιιο!!υ .ποιου αυτου

|ι·υ ἰυ (ίου ιοραου!ίυ|ιο ροτ Ια Ρίο /υυί!ο υ.ιοοιιιίυπο (ἰο!!υ

πιοάο.σίυι(ι, Ια (μια: οί ρουιπο!!υιιο ι·υυίρτυ(·υαοπ2υ, ίπ

Με( (Μ φωτό , σου (ιυουιιο ροι·οίο ι·ίουιιιιιί.

(·ι288, Πι οριιιο).

ιιοιι Ρ(οΒιι ΜΜΜ (ιι (Έστω (ιι Τοι·ιιιο.

Βοοιιιιι. απο 8οι·ιο 8.3, Μιιιιο 9,0, Ν." 10.

Ιιι ιιοιιιιιιο ιιοαιιιι ειιιιοιι. ΝιοοΜιιε (ιο (ιιιοιοιιε ιαπ

ροι·ιιιιε οιιι(ιιοιιο οοιιιιιιιιο Μαιο (ιο φο ειιι(ιιο(ιιιι (οι ιιι

οιιιιιιιοαιια εοιιαιιιιι ιιιιιιιιι Μιιιιιοιιοι (ιο νοΙΜιιο ιιοΜιιι

ιιαιο ο ιιοιιιιιιοτο Πυιιιιιιι ιιιιιιοοιιιιο (ιιιοοαοειαο οοιιιοοο

ειιιιο (Μαιο (ιιο ιιιοιοιιιιι φοι·ιο (ιοοιιιιο ειριιιιο ιιι(ιιοιιοιιο

φιιιιο(ιοοιιιιιι ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιο Μαιο οι( (πιο ρ(ιιιο οι Βογ

ιιοιιιιο $οιιηιο.ιιιο ιιιι·ιεροι·ιιιιο οιαιιοιιο οοιαιιιιο Ριοοιιιιιι (ιο

φο ειιι(ιιοοιιι ειρροι·οι ροι ιιιο(ιιιαοιιιιια οοιιριιιιιι ααα

(ιιοι·οι·(ιι ιιιιι φοαΜιιι ΙΙοιιιιοι ιιοΜιιι (ιο Μου ιιοι(ιιιι οι

οοι·ιιιο οιιιιοοΙΜι·ιο Ριο(ιιιι οοιιιιιιιιο (ιοαιιιιοο ιιιοοιιιοιιοιιιο

(απο ιιιιΙιοοιιιιο (Ιιιοοιιιοοιιιιο οοιιιοΒοοιιιιο ποπο ιιι(ιιοιοιιο

ιιι·ιιαι ιιοιιιιο ιιιιι·ιιιο οι φαι ιιιοιιιιι. ίπ οιοιιιί Βοί πυιπίπο

(υποτι. :να συιιιο8 Ποο!αιο· οιο. οι οοτ (ιιιιι(ι ιιιιιιιι(ιιια ιιι
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ετπ·πιιιιοπιτπιππι εοπτρτπιπιι ιιιοπιιι τοτιτιιιπιτε τττττ Ποιιιροοιιτ ττο τ ττοττοοτ τιοετπ·τε ττο τττοιιτοοπποττπιιο ττο πιιοιιτο ττο ττοπ·ι·ο ττο

Βοτιττοοοπιττ ιιοτοι·ττ ττοιιιτοτοο τοοοι·ιιτιττοιιτε ιπτιοι.ιτκτινπιπι, τιπ

τ!τοτοιιο ρπ·τιιιο. τοπ·οτο πιοιιτιε τιιιπ·τττε οτ φιοττ τιιοτρττ το ΜΜΜ

Ρατι·ίε οτ Πω οτ δρίι·ίτιπε δτιποτί τιιιιοιπ. δοιπεί!ίπτοιεοπατττε

οι·οτττοποίο οτο. πιοιιιτιιο οοιιιπππιτε τττετιπ·πιπιι οτι οττοπο τιιτοι· εο

οτ! τοπιτοοιιι οοιιτοεετ τπποι·πιιιτ οοτππιιι τπιτεεο τιιτοπ πιτππιιιιφιο

οοπιιπιπιο οτ τιιτοι· τ!τοτοε ετιιτττοοε ιιτττοττοοτ τπιτοι· φιοιιιτττιοτ

τρεοι·πιπιι πιοπιιτιιο οοιιιπιιιτε οπιτππε οετ ετιιτ!τοπιε τιι ροοο τοτ:το

τιιτοι· τττοτο οοιιιιιιιττι ετππο τιιτοπ· τ!τοτοε ετιιτττοοε ιιοιιιτιιο τττ

οτοι·πιπιι οοιιιιιιιτπιιιι οτ τπι τοττοιο τρετπιε ρτιοτε ττο φιο ροοο

οετ τιιετι·πιιιιοιιτπιπιι ετπιο τιιετι·πιιιιοιιτο τιοτττο εοι·τρτο ιιιτιπιπι

τττοοοτιτ τττοεοτιτοπιτε ιιοτοπ·ττ ττο Ρτετε οτ τοοοτιτ ττο Βοπιιιοετο

πιοτοιττ ττο τοιιπιο οτ οττοι·ππιιι ιιοτοπ·τοπ·πιπιι ττο Ρτετε οτ ττο

τοπιιιο. Ετ το ροοττε οτ ρι·οιιιτεετοιπττιπιε οτ οοιππιοπιττοπιττιπιε

ττο φπττιπιε τττ ιπιοιιοτο τιι τ3ττοτο τιιετπ·πιπιιοιιτο ετπιο τιιετι·πιιιιοιιττε

φιοττ τιιτοπ· ετ· τ!τοττ··ετιιτ!τοτ εοτττοοτ φιττττιοτ οοι·τιιιι πιοιπιτπιο

οοιιιιππιτε οιιτιπε οετ ετιιτττοπιε οτ τ!τοττι οοιιιππιιττι ττοτιοπ·οιιτ

ρι·οιιιτττοι·ο τιιτοι· εο τιττοιιτ!οι·ο οτ οτιεοι·πιοι·ο τιιτι·οεοπτρτο οτ

οττ τρεο οτιεοπ·ιποπιττο πιτι·πιιιιφπο οοιιιπιπιο εο οτιττττοπο. ττπιττο

ρι·οτττοττ ετιιτττοτ τ!τοττε ιιοιιιτιιτττπιε πιοτοιιτοε οτι οττοιιτ!οπ·ο οτ

οτιεοι·πιοι·ο τιιτοι· εο ρπ·οιιιτεοι·πιιιτ τττοττε πιοιιιτοττιπιε οτιεοππιοιο

οτ οττοπιττοι·ο οτ· οττεοππιοι·τ· τοοοπο πιτ τιιτι·ο. πιτττοττοοτ φπτο

τττοτπιε Ντοοτειπιε ετιιτττοπιε οοιιιπιιιτε τοιιιιο ρπ·οιιιτεττ οτ οοιι

πιοπιττ τ!τοτο ετιιτττοο οοιιιππιιτε Ρτετπι·πιιιι εττρπιτειιιττ πιοιιιτιιο

οοιιιιππιτε Ρτεοι·ιιιιι φποτ! ροετφποιιι τττοτπιιιι οοιιιπιιιο !τιπιππο

τιοτιπιοι·ττ πιτττοιιι-τ!ο Βεπεετιι·ο οτ τοοτι ττο φιττιππε τττ ιιιοιιοτο

τιπ τττοτο τιιετπ·πιπιιοιιτο τ!τοτο ροοτε οτ πιτ τιι τ!τοτο τιιετιπιπιιοιιτο

οοιιττπιοτιιι· τττοτπιπιι οοιιιπιιιο ττιιιπιο οοιιεοιιοτοτ οτ ττοι·τ τοοτοτ

ττοιιτι ττττο τπιιιττι ροεεο οοιιτ:οι·τ!τιιιιι τιιτοι· τιοπιιτιιοε ττο $τιεεπιπ·ο

τοτο τιιτι·τπιεοοοε φιοιιι οιιτι·τιιεοοοε οτ φιοττ οοοοετοιιο οιττοπιτπιε

τπιτττοιιοττοιιτε οοιιοορτο πποτ τιτιτιττο ι·πιοτοιιο τοοττ τιτιιο π·οτπ·ο

ρι·οτοι·τττ οοιιτπ·ο. οτττιπιοιιι οτε τιοπιιτιιττιπιε 8οεεοι·τ ροτ· οοιιιπιιιο

ττιπιπιο οπιττπιππι οι·οιιοπιιοιιττοτ πιο! ίτοπ·τ οοιιεοιιοτοτ εοπι ττοπ·τ

ροτ:τοτπιτ τιοιιτπ ττττο τπιιιτο ροεεο εο εοτοιιτο. Ετ ετ οοπιιπιιιο

οτ τιοπιιτπιοε πιτττο Βοεεοττ πιοτπιοπτιιτ εροιιτο οτ ετπιο οττφπο

οοπιτπ·οτττοττοπιο πιοιιτι·ο οι! ιιιτιιιτττιτει τ:οπιιιιιιτε!οιιιιο οτ τττοτειιιι

τοι·π·τιιιι ττο Βο.εεοι·τ ττοιο οοιιιπιιιτ τοιιπιο οτ οοιιιπιιιτ Ιοιιπιο εο

επιτιτοοπο τοιιοοτπιι· οοιιιπιιιο τοπιππο οοε τιοιιτοιιο ι·οοτροι·ο οτ

τπ·οοτειι·ο οτ! τιοιιοπ·οιπι τιοπιπιιιι ετοτπιπιι οτ εοοπιι·πιιιι οοπιπιπιτε

!οιιπιο. Ποτ: τοπιιοπι οτιεοι·πιοιιττο φιοττ ετττφιτε τττεοιππιε ετππο

φιτ οπο Ρτεοιιο ορροττοτπιπ· ιιοιι ροεεττ πποτ τ!οτιοοτ ι·οιιιοπιοι·ο

πιο! τποτιττοπ·ο τιι τττοττι τοπιο ετπιο τπι πιτττο. ττο $οεετιι·ο πιοτ

τιτττε τοι·ι·τε ττο Ι.οτιοττοι·το ετπιο ττο τπιτττοοτπι 'Ι'πππ·ιττοιιο επι

ρι·τιτττοττε εοττ τρετιε οι τοτο τ!οεοι·οι·ο τ!οτιοοιιτ ιιοο τιι οτε

τιοτιττοι·ο ροεετπιτ ττοοοτοι·ο πιιοττο τιττφιο ετιιο πιοτπιπιτοτο οτ

ττοοιιοτο 'οοιιιιιιιτε Ιοπιπιο. τΤοπιοε τειιιιοτι οτ οττττττοτο τοιι·οε

οπτοε ρπ·ειτο ιιπ·οτ!το ππτιιοτπε πιτπ·τττοι·το πιοπιιοι·ο οτ τιττε ετιιιτττο

φιο τρετ ?τοττοτ τιτιτιοιιτ το 8οεεοι·τ πιο! τττετι·τοτπι ιιοπιτ!οπ·ο

οοεετιιτ φιττιπιε πιοτπιοι·τιιτ ρι·οτοπ·φιοπιι Ρτεοιιτε οτιιττιπιε οτ

τττετιτοτπποτττιππε Ρτεοιιοι·πιιιι ετππο οτε οτττιοι·οιιτττιπιε. Ετ ετ ιιοιι

τιιπιοιιοττπιτ οιιιρτοπ·οε οοιιιπιιιο Ιοιιπιο τοπιοτιτπιι· τρετιε ροεεοε

ετοιιοε οιιιοιο πιο! οπιιτ τοοοι·ο οοιιπιοπιτοιιττ οτ τπιετο ρποοτο

πιοτ οοττ φιοττ τττοττ Ρτετιιιτ τρεοε ροεεοεετοιιοε επιτιε ττοπιττοοιιτ

ροτ· τιττφιτιε Ροπ·εοιιοε ιιοιι Ρτεοπιοε τ!ππιπιιιιοττο το οτε ιιοιι

τιτιτιττοιιτ τρετε τοπιοιιτττιιιε ετοιιτττιππε πιο ιιιοιιττοτο οτ επιτιτο

οττοπιοπιι οοιιιπιιιτε τοπιιιο.

ττοιιι ρι·οπιιτεττ τ!τοτπιε ετπιτττοπιε οοιιιπιιιτε τοπιιπο τττοτο ετπι

τττοτι οοιιιιιιιτε Ρτεοιπιπιι τ!τοτο ιιοπιιτπιο εττρππτοπιττφιοττ τοοτο.

τι·ιιτττττοιιο ροτ· τττοτπιιιι οοπιιππιιο Ρτεοι·ππιιι τττοτο τ:οιιιπππιτ Ιοπιιιο

οτ οοιιετοιιοττοπιο ττο ττττε φπτιτπιοπ· οτιετττε ττο τιοΒοτ!οι·το πιτ

ιιιοπιτο Λοπιτο οτ ττο τ:οετι·ο ττπ·τιο οπιιπι πιττττε οτ τοοτε ττο

φιττιπιε τττ ιιιοπιοτο τιι τττοτο τιιετπ·πιιτιοιιτο τττοτοροοτε πιτ τπι

ττττ:το τπιετι·πιιιιοπιτο οοιιττιιοτπιι· τιιτπτι τοιπιιτιιπιππι εοπι τοπ·ιιιτπιοε

τιι τττοτο τιιετππιιιιοπιτο οοιιιριοτιοιπεοε οτ τ!τπ·ιιρτο τπιπ·ι·τ Ρτεο

πιοπ·πιιιι φιο οετ τιι Αοοτιοπι οππιιι ιιιπιπ·τε οτ οροι·ττιπιε ρι·οιπτ

τιι τ!τοτο τπιετππιιιιοιιτο τττοτο [τιποτε οοιιττιιοτιιι· οτ οττττττοττε

τοοττε τιι τοιι·ο οοιιιπιπιτεοτ τιοιιιτπιπιπιι τοπιπιο ττο Αοοτιοιι οτ

π·οετττπιττε τοπ·π·τε ιπττε οτ τιποτε οοπιιπιπιτε τοπιπιο οτ ετιιο·πιτοπ·τπιπιι

Ιιοι·εοιιοπ·πιιιι τπιτπ·ο τοι·πιιτιιοε οι·τττιιοτοε τιι τττοτο τιιετππιιιιοιιτο

πιτιοτε οτ πιτ τιι τ!τοτο τιιετι·πιιιιοπιτο οοιιττιιοτπιι· επιιιοι· οορτττιττε

οτ οι·ττοπιττε το φιττιπιε τττ ιιιοπιοτο ττο τιιοττε ττο Αοοτιοιιοτ

τιττε τιιιιιιττιπιε οτιεοπ·πιοττε φιο το τττοτο τπιετπ·πιιιιοπιτο οοιιττ

ιιοιπτπιπ· τιι τττοττε οορττπιττε οτ τοοττε τ!οροετττοιιττοπιε ροοπιιιτο

φποπιτττοτιιιιι το οιιιιιττιππε οτ μοι· οιιιιιτο πιτ τπι τ!τοτο τπιετπ·ππ

ιιιοπιτο ρο.οτε οοιιττπιοτπιπ τπιιιο οοετπ·ππιιι ττο !.οπτιο φιοττ οοιι

εττςπιοτππιπι οεεοτ ρτο ρτοπιοιτ οοιιιπιιιτ Ιοιιιιο ροτ οοιιιπιπιο

Ρτειιτπιπιι πιτ το τττοτο τιιετι·πιιιιοπιτο ρτιοτε οοιιττιιοτπιι· οοιιιπιιιο

Ιοπιπιο ποετττπιοτ ετιπο ποετττπιτ τοοτοτ τττοτο οοιιιιππιτ Ρτεοι·πιιιι

τττοτπππιι οεπετιπιιιι ττο τιοιτιο ετ τοιιιοπι τυπο οι·ττ τιι τοποτο

οτ ντττπιτο οοιιιπιπιτε τοπιππο.!)π·οτ!τοτπιε νοπ·ο ετιιτ!τοιιε οοιιιπιιιτε

Ρτεοπ·πιπιι ρι·οιιιτεττ ριοτττοτο ετιιτττοο οοιιιιιπιτε τοιιπιο εττριπτοιιττ

ιιοπιιτπιο τρετπιε οοιιιπιιιτε Ιοπιπιο οτ ιιοιιιτιιο Βι·ιπιιοτιο.τοοιιτε

Απιπ·το. Τοττοετ:τιτιιτ ττο Ντοτο. τττπιοττ!τ Βοετοοιιτ.ττ!οττ εοοπιιιτ!τ

Βοπ·π·ττοιττ. θπιττττοτιιιτ τττοττ. ττπιτΒιιτ Μοι·ιοιττ. Βιιι·τοτ ττο Μοτο

ττι·τττοιτοτ Βρτιππιτο. τοοοτιτ $τιτιιπιτο οτ οττοι·πιιιι τοπιπιοιιετιιιιι

φπτ ττοιιιρπιπιιιι τιπιεετ τπιτεεο τ!τοιιιιτπιι· το οορττοιιο οοετι·τ οτ

τοπιο ττο Ατοοοι·το εοτττοοτ ιιοιιιτιιο οπιτπιετττιοτ ριοτττοτοπ·πιιιι

επιροι·τπιε πιοιιιτιιοτοι·πιπιι οτ τιττοι·πιιιι τοιιπιοιιετιιιιι ττο φτττιπιε

τ!τοτπιιιι οετ ρτο ιοτο. φιτιιιτττοττε πιεφπο τιι φιοπιι οεοοιιτ!οποτ

οιιττιιιοττο τ!τιπιιριιτ φιοττ ορρο.π·οπ·οτ τρεπιιιι ροεεπιππι τ”πιτεεο

τοιιιροι·ο οορττοιιτε οτ ττοετπ·πιοττοιιτε εοπι ττοπιοετοττοιιτε τττοττ

τοοτ ττο Ατοοοι·το φιοττ οοπιιιιιιο Ρτεοιπιιιι ρτο οιιιοιιττο οτ

ποετοπιι·οττοπιο ττοιιιριιοπ·πιοι ττοτοι·οπιι το οοετιο οτ τοπ·π·ττ ττο

Ατοττοπ·το οτ οτττε ι·οτοπιε φιο οι·οπιτ ττιτττοιπι ττοτιττ οτ εοτπιοτ

τ!τοτο ετιιτττοο οοπιιιιοτε ττιπιπιο ποοτρτοιιττ πιοιιιτπιο τττοττ τ!οπιιτιιτ

Βιοιιοοτοοιιτε οτ ρι·οτττοτοι·πιιιι επιροι·τοε πιοπιιτιιοτοπ·πιπιι οτ οττο

π·ππιπι τοπιπποπιετπιιιι τ!οιιιριιππιιι ροεεοι·πιιιι πιτ επιρπτι εοτττοοτ οτ

οππτπιετττιοτ οοι·ιιιιι ρι·ο τττοτο ιοτο πιτ τττοτπιιιι οετ πιο! τρετε

τ!οιιιτπιο Βιτιιιοτιοτοοιιτοτ οτττε επιροπτπιε ιιοιιιτιιοττε ττο οττο

τοιιιποιιεττιππε τ!οιιιρπιπιπιι ροεετε το Ατοτιοι·το πιτ επιρι·τι τοπιτπιπιι

φιοιιτπιιιι τρετ ττοιιιτιιο Βι·οιιοτιοτοοιιτ πιτεπιιπι τπιοι·ττ οοιιιροτοπιε

οτ ττο φιοιιτο οοιιιπιιιο Ρτεπιπ·πιιιι τπι οοιιτ:οι·τ!το τπποπττ τιιιιιι

οο τιιεροοττε τοπιιροιττιππε οτ οοιιτττοτοιιο οτ ετο.τπι οοιιιπιπιτε

Ρτεοιπιπιι οτ ετ εο ιιοιι οοιιοοι·ττο.ιοπιτ φιοττ ετοτιπιιιτ τιιττο το

τοπιττο οτ οι·τιττττο ττπιοι·πιιιι τιιιιτοοιπιιιι οοιιιιιπιτπιιιι οττοοιιττοι·πιπιι

πιιιτπιε οτι τΙιεο ττοιιιτιιο Βιοιποοτοοπιο οτ οττοιτπιε ο οοιιιπιπιτ

Ρτεοπ·πιιιι. Ετ ετ τττοττ οι·ττττπ·ειτοπ·οε εο ιιοιι .οοπιοοπττοπποπτπιτ

φιοττ οο τ:τιεπι οττοτιτπιπ· τοπ·οτπιε οιιιτοπιε οπιτπιε τοι·οττ οτ τιτ

τοπ·τιιε οκ τττοττε ττιιοτιππε ετοτπιτ οι·τιττποτπιτ ττο τττοτο οπιιοιιτττι

φπτ τοπ·τττπε οττοοτπιπ οπιτοφποιιι ιιοιι ττπ·ιιιοτπιπ οτ τιιττο ττοτ

τιιετιππιιιοιιτπιπιι ετππο οοπιτρποιιιτεεπιιιι οτ εοοπιι·ττοτοε το τοπιττο

εορτοιιττε. Βοιωτοι· οοτο οτ τιιτοττοοτο φιοττ ετ τιττφπτε τοπιπιοιιετε

ττο ιιοπιο πιοιιοπ·ττ ροτοπιε οιιιοπιττοιιι εοπι οιιιοπιττοοτοπιοιιι ρτο

ττπιιιιριιτε ττοττε τιι Ατοοοι·το πιοτ ποτιπιε εττιτ οτιτοττε ιιοιι ροεεττ

ιιττφιττ! ροτοι·ο πιτετ οπο τοτο τιι φπιιιιτττοτο ττο φιο τττοτπιπιι

τιιοι·ττ ροτ· εοιιτοπιτττιιιι φιο τοποτπιι· ροτ· Ντοοττπιπιιιι ττο Ροποοτο.

ττοιιι ρι·οτ!τοττ ετιιτ!τοτ τ!τοττε πιοιιιτιιττιππε τπιτοι· εο οτ! τπι

πιτοοιιι ρι·οιιιτεοπιιιιτ εππροι· οιιιπιττιπιε ροτττ:τοιιττιπιε τττττιιιε οτ

φιοεττοιιττιιπε φποε οτπποε εοπι τ!τετπτοτιποτοε οτιιττοττε τοπιππο



Δε!! !ι!ε!ε!!! ε ε!Με

  

!!ισσετε εεε !εεετε σο!σε!·!!!! εσ!!!ι·ε εσσισσε Ρ!εεισσι σε!

ε!!εσεε ε!ι!εσ!ει·εε ρει·εσσεε σε! ε!!εσεσι ιιιι!σετε!!ε!εισ εσ

σ!σσ!ε εεσ !στ!εε!ε!!σ!ι!ε εσσ!σσ!ε Ρ!εετσιι! σε! εσεε ε!σεε

εεε ε!ε!τ!ε!σε!εε ε!σ!!ε!!ε Ρ!εει·σι!! ιι!εσει·ε εεσ !εεετε ιισ

!σει·!!ι! εσιι!τε εσσισσε !εσι!ε σε! ε!!εσεε ε!!!εσ!ετεε ρετ

εσσεε ι!ε! ε!!εσε!!! σ!!!σετε!!ε!ετ!! εσσισιι!ε εεε !στ!ε!!!ε!ο!!!ε

εσιιιστι!ε !ε!!σε σεεεε!ο!!ε ε!!εσ!σε εεε!!! σε! οεεεε!σσε

ε!!εσετσ!!! !·ενσ!!ι !!ισ!!!!!σισ εεε ε!!!ε!ε εεσ τερ!ε ε!εετειι!στ

ε!ι!ε !εσ!ρσε ρτεεε!!!!ε ειιεττε σ!εε!!εε! εσ!ε !ε!!ιρσε εε

ι!εει.ιιιιιιιι. ι!!ε!ιε!ε εσει!ε!! εεε σεεεε!σσε ε!!εσ!σε ρεεσσ!ε

ειιε!ι!!!ε!!ε σε! τε! ι!ισ!!!!!ε εεσ εεε ρε! ε!!εσει!! ε!σε!!! σε!

!!!ε!τ!ε!σε!εσι ε!!ετσ!τ!σε ε!σ!!ε!!ε Πε!! σε! σ!οσετ! εοσ!!σ

εε!!! εεσ εε!! σε! τσοσετ! ροτ ε!!εσεσ! εο!ε!!! σσ!σε!!σ!

εοσ!τε εο!!!σσε σε! ε!!εσει!ι σσ!σετε!!ε!ει!! σε! ε!!εσεε ε!σ

εσ!ετεε ρετεσσεε σε! ε!!ετσ!τ!σε ε!σ!!ε!!ε σε! ε!ε!τ!ε!σε εε!

!στ!εε!ε!σ!ι!ε !ρε!σε ε!!εσε σεεεε!ο!!ε ει! ρτεε!ε!!ε ε!!ε,·ετε

!σε!εεσ! σωσει!! σσ!σσ!ε!ε ε! εοσισσ!!!σε ειιρεσε!ε σ!τ!σεεσε

εσ!ιισσ!ε εε! !σεει! ε!εε!σε ε! εσ!!!!!ε! εσ!!!·σεε!σε !σεσ !ρε!σε

εε!!εε! !!!!ετ ρι·εε!ε!σε εε ρτεε!ε!!ε ο!!ισ!!!σε ε! ε!σεσ!!ε

εσεσσεεετε ε! ε!!!!!!!τε εεεσσεστσ εσσε εε !στε ε! σ!εε

!!!!στ ε!!!!σ!εσεσ!!! εε!!!εε! εεεσσεστ!ι !στ!!!εσ! !στ!ε εοσισσ!ε.

Βε!σσ εεε!! !σ ρτεε!ε!!ε εσεσ!σ!!! εε εσ€σ!ε!σσει!! ρτσεε

ε!ι!ε! ε! ρτοεε!!! ρεεε!! ε!!ε!!! ε!ι!ε !!!!ε!!σ ε! ρ!εσσι·ε !!εσε!

ε! ε!σε ε!τερ!!σ !σε!ε!! ε! ε!ι!ε τε!!!εε!ο ερρε!!ε!!σιι!ε. δεσ

!εσ!!ε σετ!! !ρε!σε !σε!ε!ε τε!ε ε!ε! !ιεε ε!! ε!ε ρσεε!! ερ

ρε!!ετ! σσσ σ!!ε!εε!ε εο!ε!!! τω!!! ε!!!ε!!ιρσ!!εε !στ!ε σσσ

εεεε! εετσε!ε ε!ε ω!!! σ!ι·σι!!εσε εο!!!σσε ε!σε !!!!!8!ε!τε!σε

σ!τ!σεεσε εσ!!ισσ!ε !ρεεε εετι!εσε!εε ειιεεσει!!στ σ!!!ε!!εε!

!!!ε8!ε!τε!σε !εσσε ε! Μ!!! !σετ!! εο!!!τε ε!σεσι σε! !!!ε!ι·!

ε!σε!ει!! !εσσε ε! ι!!εε!ε!!ε!σε Ρ!εεσσε ε! !ε!ε !σετ!!εσσ!τε

ε!ι!ε!!! ι!ε! !!!ε!τ!ε!σε!ε!!! Ρ!εετσ!!!. !!!! εεε!! εοσεε!!ιρσε!σε

!!ε!!ε!!! εσιτιρε!!! σε εσ!σεσεσσι !ει!ιεε!!ε !στ!ε ρτοεεεεσ!!σ

εσσ!τε !ρεστ!ι ε! Με!! εεε !!! σο!σ!!!ε!ε ει·ε!!!!στ!ε ε!ε εσεε

εσσεε!!!ριιε!σε εε!!σεε!στ !!! εετεετ!!!σε σε! !στεε!ε!στ εε σσ

!σιι!ε!ε!!! ετεε!!οτ!ε ε! !!ε σου!!! εο!ε!!! !ρε!σε εε!!ε!!ε! ετε

!!!!οτ! ε! ρσ!ετ!! !σσε!ι!τ!_ σε! !!εσεσ εε !ρε!ε !!!!!!!ε !!! εσ

!σ!σ!!ι σε! !ρε!! Με!! σε!ιεεσεσ ε!εσ! Με!!! εε σ!!!σι!!ε!ε

ετε!!!!στ!ε. Μο!!σε εσ!εσι ει!εεσ!!σσσ!!ι ρτσ ρτε!!!ε!!ε ε!!!!!!!ε

Γι!!! ε! σ!!εει·σε!στ εσσ!τε εσσεει!ιρσε!σε !!!!!! !σ !ει!σε εεε!!!

!!! Ρ!ε!ε. Ε! ε! εοι!!σιιε Ρ!εετσι!! σσ!σετ!! εσσε !σ ειιεεσ

!!σι!!!ισε εσε εε!! ρε!ετε!!!στ εστεσ! !!!εε!ε!!ε!!!!σε !εσσε

ρτο ρτεε!ε!!ε ο!!εετσετ! !!ε!ιεει!! εερ!!σ!ε ε!σ!!ε!!ε !ειισε εσε

!σεσστι!στ ει!ρετ ε!!εεσε!οσ!!!σε εεε!! !!!εε!ε!τε!σε εσ!!!ιιι!!ε

Ρ!εετιισ! !εσεε!στ !ρε!! εερ!!σ!ε. !!! !ρε!ε ειιεεσ!!οσ!!!σε ο!!

εετσετε. Ε! εσεε!!! Με!! ε! !!!ε!σσ! εο!!!σσε Ιεσσε σώσει!!!

εεε!! ε!ε!ε εερ!!σ!ε σ!!εε!·σεσ!στ ρε! ι!!εε!ε!τε!!!ε Ρ!εετσ!!ι

!!! !ρε!ε ε!ιεεσε!σσ!!!ι!ε εεε!! εο!!!σσε !!!εετσσι !εσεε!στ

!εεετε εσσε !!!εε!ε!τε!σε Ρ!εετστ!! !ρεε. εερ!!σ!ε !!ε!!εε!!!

ο!!εετσετε !!ι ρτεε!ε!!ε ε! ο!!εε!·σεσ! τεσ!ο!!ε εεισρετ !σ

ρτε!!!ε!!ε στιισ!!!σε ει! !σσε εσεε!!σσ!!!σε εεσ εε!ειιε!σσ!!!σε

!!σ!!!!ε!!ε. Πσε εει!!ρετ εε!σο ε! !σ!ε!!εε!σ τω!! τεε!οιιε !ε!!ε

εεσ!ε!ιε!ε σε! !ε!!ε ειιεεσ!!ο!ι!ε εο!!!σσε !ει!σε σο!! !ει!εε!στ

!!! ε!!εσσ ρτσ !!!ο!ο ε!!εσ!σε ε!σ!ε σε! ε!ε!τ!ε!σε!!ε “!ετισε.

Ε! ε εσσσετεσ τεε!σσε !ε!!ε εεσ!εσε!ε σε! ειιεεσ!!σ!!!ε εσ

τι!!!ι!!! Ρ!εετστ!! σο!! !ετ!εε!σι· ρ!!! !!!ο!ο ε!!εσ!σε ε!σ!ε σε!

!!!ε!!!ε!σε!!ε Ρ!εετσ!!!. Βε!σσ εεε!! ε! ρεεσ!!!ε εε εεε !!ετε!

εο!!εε!!!!ε!!ο εεσε!!!εεε! !!! ε!!εσσ ει! ε!ε!!ε εσ!!!σσ!!!σε εεε!!

!σσε !!!ι!ε εο!!!σσε ε!! ει!ε!! !ρε!! ρεεστ!!ε εεσε!!!εεε! εε

!!ε!εεετε !ε!ιεε!στ σεεσε ει! εε!!! ειιε!!!!!ε!ει!! εεε !!! !ρεσ!!!

σει!!ι!!!!ι ρετι!ε!!!εεε!. Ε! εε!!ιρετ εε!!! εεε!! !!!ε!σε !!!ε!!!

σο!! εε!!εε! εε !!ι!τσ!!!!!!ε!ε εσεςσεεεει·ε σε! !σε!εετε εε ε!!

εσ!!!σε ει!ε!ι·!ε !εττ!ε σ!!!!ε σε! !στ!ε!!!ε!σι!!!!σε σε! τε!!σε

!!!!!!!σ!ι!!!!!σε !ιεε εε ε!!εσ!!!ιιε εεε εσσ!!ε!εεεσ! ε !ιεε!.ιιιιιιι.

!!!εσεε !σ!!! ε!!τε. !)!ε!σε ε!ι!ε!!! !σεε!! εε!!ε!!!! ε!ε!!ε σε

εεεσσεεεσεσ!!ι !σ !σεο ε!!!!σει!!εε!! εε εεε σ!!!ε!!!!στ εστι

ε!!!!ε ε!ε!ετσι!! ε!σ!!ε!!!!!! ε! εειι!ε!ιε!ε !ρε!σε !σε!ε!ε σε!ε!!!

σο!! σ!!ε!ε!ι!ε εο!ε!!! ει!σε εε !στε ρσεεε! σε! εεε!! εεε!!!

εσΒσ!!σσ! ε!ι!ε!! !ετι·!!στ!σσ! !σεε!εεσ!!ε ε! εε! !σεε!ι Με!!

ε!ε!!ε!!! ρε! ε!ε!ε εο!!!σ!!!ε σ! ε!ε!σ!!! εε! εσ!εεσε!!! εετ

εετε!! εε! τε!ε!ιετ! εε!!ε!ι! !σ Βεσετε!! τε!ειιε!!σσε τε!ε!ιε!!!στ

σε! ε!!!εεσεσ! εει·εετε!! εσεε!!σεεσ!! ει! εετεετε!!ε τε!!!ιιε!!!στ

εε εσ!!!σε !!!!!!σι!ι εε! !!! ε!ε!σ !σε!τσισει!!σ ρεε!ε. 8σρετ

ρε!!ε!σσ!!!σε εσ!ε!!! εεε!! !!ιεετε !ι!!ε!ιεε!!ει!! σεεεε!στιε εσσ

τσσεε!!! !σεοτσι!! εε !σε!εε!σ !ίε!ετ!!ει!ο εσ!εει!! ε!ιιεε !ειισε

ι!!!!ε!!εε! !εεο!!σε Ρ!εει!!!!!σε. Ν!εο!ε !.εεεσσρ!!εε ε! !!ετεεεε

εσσσεε!!ι εο!!!!σ! Μεσσε!!ε εσσσεε!!! Ρτεε!σε!!ε Αστ!ε εσ!!!τε

εο!!!σσε σε! !!οι!!!!!εε Ρ!εετσσ! ρτσι!!!ε!! ε!ε!σε ε!σε!ει!ε

εσσ!σσ!ε Ρ!εετσ!!ι ε!ο!!! !!σι!!!σε ει! εεσεε ρτεε!ε!ε ε!ε!σ

ε!!!ε!εσ εσσισι!!ε !ειισε ω!!! ε!ετε !!ι ετ!!!!τ!σ ε! σσ!σιι!ε!ε

εσι!!!σστ!!ι!! εερ!!εσεστσ!!! !ει!σε σ! !!ιεε ε!ε!σε!!! ε! ε!ε!

!!!ε!!! εσ!εεσ!!! ε!ε σ!εε!!!!στ !!!!!! εε !ι!τε εσει!! εε εεσ!!ε!ε ε!

!στε εσ!σεεσι!!εσε εο!!εστ!!!! ε! εσ!εεσ!ε ε!ε!! εσσ!!σ! εε

ρ!!ει!ε! ε!!!ετ!!!! εσσισσε Ρ!εετσι!ι σ!!εετσε!!!! ε! !εε!ε! σ!!εετ

σετ!. Ε!! εε!ιισ σσσ σ!!ε!εε!!!!σε εσρτεε!ε!!ε εσσε εε εεισρσ!ε

εε!!ε !!ι τε!!σε !!ισ!!!!!!!σε σε! !ι!!!σο!!!!!!!σε ρτε!ετει!ει!! !σ

σεεσρεε!οτιε !ρεετσι!! τετσ!!! !ιιιι!!ε!!!!!σσι σε! εε τε!!σε

τ!!!!!!!!!!!σε ε!!!ει!ε ρε! ε!!εσεσ! Ρ!εεσσσι ε!! ε!!εσσ εε σε

!!!!!!!σε εε Αστ!ε νε! ε εοσσετεσ ρετ ε!!εσει!! ει! σ!!!!!!!!!σε

εε Αιιτ!ε ε!! ε!!εσσ Ρ!εετισ σε! εε! ρι·σ Ρ!εει!!! ερρε!!ετε!στ

εε!! ρτσ Ρ!εεσσ ε!ε!τ!!!εετε!στ ε !ιεε. σε!σεεεε!!!ισ εεει!!!εσ

τε!τσ !!! $ετε!σεε σε! ε!!!!! σ!!!εσσ!εσε σ!ε!!!! ε!ε! σε! ρ!!!

σσσε!ετ! ρεεε!! εεε εε !ρε!ε ε!!εσε. ε!!!εσεε!!σ εε!! τεε!εσ

τε!!σ ρε!! σο!! σ!!ε!ετ!!!!!σε ε!!εσ!!!σε εσρτεε!ε!!ε ε!ι!ε!! εσσε

ε!ε!σσι εε! ρτο ε!!!ε!!εε Γεε!ειιεε εε Α!εεετ!σ ω.

Ε! εε!!! εο!!!σσε Ιε!!σε !εσε!!ε!στ !!!ει·ε!!!σσ!!!σε Με!εερ!!!ε

σο!! ίεεετε ρεεε!!! σε! !τεσεσεισ σε!!! Ρ!εε!!!ε !σ εεε σο!!

εεεεσ! !ρε! !!!ει·ε!ι!σσεε !!!ε!εερ!!ιε ρ!!ισ! ρ!εσ!σε εσιι!!!!ε

!!ε!σι· !σ !!ιε!τσσ!ει!!σ εετ!ρ!σ !!!εσσ Πε!!τ!ε!!ε Περτ!ε!ε σε!ε!!!

!!σε!.κι!ι!!!!. σε ιινιι!ι. σσσετ!!!!τ!ε. Ιεε!τεσ ε!ε!σε ε!σε!εσε

εστιισσ!ε !ε!!σε ρτο !ρε!ε !!ιετε!!!σ!!!!!σε εεσεσ!! εε ρεεε!!! ε!

εσσεστε!σσι εσ!!! ε!ε!σ ε!σε!εσ εσ!!ισι!!ε Ρ!εετσι!! !!σ!!ι!σε ε!ε!!

εο!!ισ!!!ε Ρ!εετσι!! ε! !ισ!!ι!σσσι Ρ!εετσι!! ε! ε!ε!τ!ε!ι!ε!!σι!! ε!ε

εσσε !!!ε!σε ε!!!ε!εσε !!!ε!! εοι!ισι!!ε Ρ!εει·στ!ι ε!ε!σ σοι!!!σε

τεεερ!! !!!ε!σι!ι ε!σε!εσσι εστσσσ!ε !εσιιε σεισ!σε ε!ε!στσσι

!σετε!!!σσστ!! ε! εσεεεεεο!·σσι εο!ε!!! ε! εεεσεε!σι!! ε! !ρε!οε

τσετε!!!στιεε εσεεεεεο!·εε ε! εεεσεεεε εε ρεεε!!! ε! εσσεστ

ω!!! !εε!ει!!!ο ε!ι!ε!!! ρτο ε!ε!!ε !!!ετε!!!σσ!!!σε ειιεεεεεστ!!ισε

ε! εεεσεε!!!σε εεε!!! ε! τεσ!!εε!σσεσι εε σεεσε!σσ!!!σε !σ

!στ!!ε ρτε!ετ!!!ε ε! εε!!!ρσ!ε εε!!ε ε! !ιεε ε!ε!!ε !!!ετε!!!σ

!!!!!σε ε!ι!ι!!!ε !!!ε!εσ!!!!σε ε!ο!!! εσι!!σσ! Ρ!εετστ!!.

!!!ε!σε εε!εσι ε!!!ε!εσε εσ!!!σ!ι!ε Ρ!εετσ!!! ει! ρτεεεε ε!ο!!

ε!σε!ε! ε!!!!!σ!!!ε !εσσε ε! !ισσ!!σσ!!! !ει!σε εεε!! εο!!!σσε

Ρ!εε!·σ!!! ε !!!ε τε!ε!ιε!!οσ!ε εετεετε!στσ!!! σσσε !εσσε εε

!ε!!!ρ!στσ!!! εε !!!εσεεε εε!! !σ!!ε ρτσι!!!σσε σε! !ι!!τε !ρεσ!!!

!ετ!!ι!!!σσι τεε!!!σε! ε! τεε!!!σ!!σσε!!ι !εε!ε! !!!!!ε ε! ι!ερσ!!!!σε

εσσσεεσ! !!σι!!!!!! !)!!στεε! Με!εερ!!!ε σε! εστσσ! !!ετε!!!!!σε

ε!στ!!!! !!!ε !!σσε ε! ροεεεεε!οσεε ειιεε ε! εεε !ρε! !εσε!!εσ!

ε! !εσετε εσ!ε!!εσ! ε εσι!!σσ! Ρ!εετιισι !!ι!!!!!!!σεσ !ρε! ρτο

(!) Ε!! σε!ετσε Μ!!! ε! Λ!ε!!ετε.
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ιιιιιιεπι ιπιειιι ει εεεπιιιειειιι πιεειεπι Μ ιιιειειιιιο ει οιι

εειπεπιιο εε Με πιο ιπειε ιιοιιιε οι ποεεεεειοιιιιιπε ιιειι

ει οΜειπει·ι ΜΜΜ ειιιοιιιιε οοιιιιιιοιπε εεπ οοιιιιεειπιιιιι

ιιιοιοιπιιι Μ ιπεοι·πιιι Μιιοιπιιι ει ποεεεεειοιιππι οοιιοεεειοιιε

ει ιεειιιιιιιοΜ ει Μπι ειιιππιειιιιπε πειεοιιιε οιπιιιιιιε Ρι

εειπιιι ει Μειιιοιπε Με ειε ιεειιιπι ει Μιι πει εοε ΜΜιε

ιεπιιιιιιιε εππειπειιι. 8ειπο ιιι πιεΜειιε πποε ιπει εοιιιιε

οοιιιππε ιιιιιΜ ιεεειε ιιπιΙειειιπε ειιοπιιι πιοιιιιιιιιιιι πει

ιεπειιιιιπι εοιειιιει ειιιει· οοιιιιιιειειπτ ιιι Μειιε εοιιιιιιοιιιιπε.

Ιιειιι πιοιιιιειι Μειπε ειιιιιιοπε οοπιπιιιε ΙειιιΜ Μειο ειπ

Μεο οοιιιππιε Ριεειπιιι εποε ει ΜΜι Αιιιοιεε ιιοιι εειι

εειιιιι·ει Μοιε πεοι ει ιιιιε Μ επιιιπε ιιι ιιιειιοιο ιπ Μοιο

ιιιειιπιιιειιιο πεειε πει ποπ οοιιεεεεειιι ει ποπ ΜΜι·ιι πιιιεε

ει εεειιε πιοπι οοπιιιιειπι· ιιι ιπειιππιεπιο Μειε πιιοιε πει

ειιπειεειιιιπι ιιποιιιιπιιε ειι ππε εοιιιπιειι ΜΜιιι πει· εο

ιιιπιιε Ριεει·πιιι οοιιιπιειιιιιπι οοιιιπιιι ιειιΜ εεοπιιιιππι ιε

ιιοιειιι Μοιι ιιιειιπιιιειιιι Μοιε πεειε ιπιιι: Μοιπιιι οοιιιιιιιε

ιειιπε ιεπεειπι ιιοιι ιεοιπειε ιπεπιιι ιπΜοειιι πει ιιειειιεε

πει εποεεεεοιεε ειπε ειι πεοειιι πει οοποοιΜεπι πει ειι

επειιι οοιιπειιιιοΜιιι επιιι εο ι'εοειε πει ιι·εειειπιιι ΜΜι·ε

πει :Μουσε ιιεοιειιιεε τεοιπειε Με πεοιειπι οοιιιπιιε Ιειιπε

επο ποεεε ει ποιιιιιιειε εε εοιειιιε ΜΜ ιιΜ πποε ε.ιιιιπιε

ιιιιιπειιειε ΜΜι ειι ιειιεε ιπειπε ιπΜειε πει επεε ιεπειει

επι ειιοπειε ιεε πει ιιιειοειιοιιεε ιιειει·ει πει ιειιποει Με

ιιιιοποε Μ ιει·ιε επε ιεοιπειε εε εοιειιιε πει πιειοειιοιιεε

εοιπιιι ει Με οιιεειπειιιι εοιιιππο Ιεππε ιεοιειιιιο πιοιιι

ιιιιιοιιεε ει Μπειε επιιι Μιιπιε πιοπι πιιιειιιιπι οοππειιιιε

ει ιπεοε πιοεεεεπε ποπ ιεποοειε οποπεεπε ιπεε ιιιΜιι

ι”εεει·ιι οοιιεειιεειιι ει οιιεει·πεπειιι πι εππιε ει ιπ Μοιο

ιιιειιπιιιειιιο πεοιε οοιιιιπειπι. ει πειο ιπΜιι Αιιιοιεε Με

ιιεπιι·ε ειι πεοειιι πιεεειιιειιι ει πειεπε εοιιιπιιε Ιε.ιιπε πει

ιιιιπιιι πιο εοιππιιι εε οιιιιπεπειιι πει εε ει ιιοιιιιιιεε εποε

Μ ρεεε εειπειιιιε. ει εεεειοΜε Μ ιιπιιιπε ιιι Μειο ιιι

ειιπιιιειιιο πεοιε εοιιιιιιειπι ιεεειιι οοιιιπιιι ιειιπε ει εεειιιι

ιιπιιιποι Μ Ι.οιιοΜιιο ΜΜιιι ει ιιιιΜΜιιι πιο οοιιιπιιι

Ριεειπιιι Μειο οοιιιπιιι ιιιιιπε πι ιιι οοιιιιιιιε ιεππε Μπε

ιιιειιι ει ιειιιειιεεπι ει πι ειι ΜΜΜ ει ιειιεει Μοιππι εο

ιιιππε ιιιππε πι ιιι Μοιο πεειε ιιιειιππιειιιο οοιιιιιιειπι

ειπε οοιιιπιιι Ριεειπιιι πιο ιπειε Μ.πιιιε ει ιιιιιιειιΜε ει εειι

ειΒιιιιιιιιιε οοιιιπιιι Ιεππε ει ιρει εοπιπιιι Ιιιππε ιπειιιιι

ιιειιιιε ει εοπειππειε. ιπιιο Μειπιιι εοιιιπιιε Ιεππε ιπεπιιι

ιπΜοειιι ει ιιοπιιιιεε εποε ειιεειπιπι ειι πεεειιι πιεεεπιειιι

ει ιπεπιιι ΜΜιε ει ιιεειειε ιιεΜει ιειιιεπειιι ιιιιιιεπιιι ιπεο

ι·ειιιιιιιειιιε ει ειιιιιιε ιιι ιπειι ειιιιειειε οοιιιππιε ΙειιΜ.

ιιειιι πιειιιοιπε ειιιιιιοπε οοιιιππιε ιιιιιΜ ιιοιιιιιιε οοιιιπιιιε

ιιιιιΜ οοιιεεεειι Μοιο ειιιΜοο οοπιπιιιε Ριεειπιιι ει πει επιιι

Μειο οοιιιππι ει ιιοιιιιιιιΜε Ριεειπιιι εποε Μ Ριειε εεπ

Μ ποιιπ Ριεειιιιιι ιεπιπιιι ει ποπ ΜΜΜ εεεεΜιε Μ

ιιιιε ει εππιιοιιιε ποεειιιι ιρει Ριεεπι οπιιι επιιιοπε ιιπιιιε

ειιιππιιε ιιιεπειιιπε ιιιιει· ππε επιπεπε ιιΒιιιι ιιοιι ποεειιιι

εεεε ιιε.νεε πιει Με ειι πιπε ει ποπ πιιιε ιιι Μοιπιιι ππι

ιπιιι εειιιεει ιεπιπιιι ιιι ιοεπιιι ιιιππι επι ειι Με πει εο

ιιιππε ιιιιιΜ ειιιππιιε ειιιιιε ιπειιι Μππιιιιπε ει επι ιοοπε

Μππιειι ει ιιιπιιιιι ποεειι πει εοπιπιιε Ιεπιιε πιιι οοιιιπιιε

ιιιιιπε ποιει ιιι ειιιππιιε ειιιιιε ειιιε ιιΜιιι :ιπιιι πει ιιιιοποι

ιιιεπεεε ιιπιιιιιιοιιο ειι ιοεπε εοππειιιειιε ει εοιιπεπιειιιει·

ιπιπε πιο ιεειι ει ιειιιποιε ειι ιιιιε ιοοιε επι επιιι ιιιιιε

οιιππι ιει·ι·ειιι ει θειιιοπει·ιειιι ειι ιιιιιιιι ει πεπεε ιεειπιειι

Με ει ιιι οπο ιιπιιε ιπεε ει ιιεπεε ειιοιιειειε ει οιιειιιιε

ποεειιιι επ εειιιπει ειιιπο ει ποιο πποε ιιι Μοιο εειιε ποπ

ποεειιιι ειιιιπι ειπε εοΜιιι ιειιιποιε εεεε ιιΒιιιι Ριεειιοιπιιι

πιιιε ιιπιιιοΜ Με ειιοποιι ιιιιιιπιιι ειπιιιιπιιι Ριεειιοιιιιιι

νει Μειιιοιπειιπιιι ιπεοιπιιι ιιι Μοιπιιι ποιιπιιι Κειιειι πει

ιιι Μειπιιι επιι'πιιι πει ειιοπιι πειιε ιπειπε επιπιιι ιιιιιιιιε

πει ιποιειι ποεειι ει ιιε ΜΜι εοιιιππε Ριειιιιιιιι ιεεειε

οιιεειπειι Μειο εοιιιπιιι Ιειιπε'εο εειιιπει εειπο πποπ ιπ

Μοιιε ιιΒιιιε εππιιο πει πειιιειιΜ ιιι Μειιιιπ επιιπιιι Μι

Μι ποπ ποεειιιι πιιιπιιι εεπ ιιποιπε ειιππι πει ειιοπε πι

ΜΜΜ πιει πιο εεπ πειεοπειιιιιι Με ίπειιιιι ιιι πιειιιειιε

ιιππιε Με ειιε ιιιειοεε Με ειιιι ιιιειοεε ιιοιιιιππιιι Ριεειππι

πει Μειιιοιπε.ιιπιιι Ριεειπιιι Με Μ Ριειε εεπ Μ πειιιιιπε

Τπεειε Μιειιιιιιπι Μ οπιιιιιε ειιιε ιιιειειιιπε εεπ ιειιπε

Μιειιε ιιι Μοιιε ιιΒιιιε Μ Ριειε εεπ Μ ποιιπ πιειιιιο ιπ

Μειπιιι επιι”πιιι ιιιοιιιι εοιπειε Μιιειιπι ιπει Ριεειιι οοιιιπιιι

ιειιπε πιο Μοιιε. εεπ Μιοιπ ειιοπο πει ειιιιοιιοιιε ιιι επι

Με ειιειιι ιιΒιιιε οπιιιιιπε ιιεεπιει Με Ριεεπι ποεειιιι οπε

ιειε ειιιιειιειε ει Μιειιε πιοιπειιε ιεε ει ιιιειοεε εειιιι

εειιε ειιιε ιιεειιε εεπ ιιιιοιπ ειιιιπο πει ειιεειιοιιε.

Τεπεε.πιπι ιεπιιειι Μοιι Ριεειιι ει Μειιιοιπε.ιεε Ριεειιοιπιιι

Μ πιοιπειιιιπε οπιιιιιιπε ππε ειιιιποειιιπι πει Μίει·επιπι

Μ ιοοιε Μ ιιιι'ιε ιει·ιιιιιι Μ 8ειΜιιεε ιιι Μειπιιι επιι“πιιι

πειιΜιε Ιειιπειιειιιπε πει Με οπι πιο Ιειιπειιειιιπε εε Μ

ειιιιιπειειιι πει επι πιο Ιιιππειιειιιπε ΜΜιειιιπι οοποειιειε

εεπ πειιΜιε Με επειιιιιιι πει·ιειιι επι ιπειιιιι επειιειιι πει·

ιειιι Ιειιπειιι ιιειιειιιιιιειε ιιι ιιπιιιε Ιειιπειιειπιιι ιεπιπιιι

οεπεει πειιΜπΜ ιπ Ιειιπε πει ιιιιιιειιιιιιει·ε ει Μιιιιιιει·ε

εππιι ποιιπιιι οιιειι·ι (ιεειιι Μ Κιιιιιιο πιο ιιιππειιι Μπε

ιιιιιιεπιιο ιιι ιιΒιιιε ιιιιιπειιειππι ιεπιπιιι ιιε πποε Ριεεπι

πει Μειιιοιπειεε ποιι ποεειπι ειιππε πιοιπιιιιιι οιιειειε ιιι

ειιοπιιιπε ιιππιε ιιι ιπεο ππιιο πιει πιιπε επειιειιι πειιειιι

ιπεοι·πιιι πεπιιιΜιιπι Ιειιπεπειιιπε πει ιιιιεειιιιι Ιειιπεπι ιπ

ιιπιιιε ιιιιιπειιειππι πι Μοιπιιι εει επι Μιιιιεειιιιι πει πιι

εει·ιιιι εππιι οιιειιπιιι θεειιι Μ Κειει·ο πει οιιει·επειιιιι ιιι

ειιοπιιιπε ιιΒιιιε ιειιπειιειπιιι ιειιιιπιιι οε.πεε ιιιιιπιιιιι ιιιιιιε

ιιιιιιειιΜ ει ειι ιιοο ειιιιιιι ποεειπι εοιιιπειιι απο Ριεειιι

ει Μειιιοιπειεε πει Ιε.ιιπειιεεε ειπε πει οοιιιπΜ ιειιιιε

πει εποε.

ιιειιι πιεΜειπε ειπΜεπε οοιιιπιιιε ιεππε ιιοιιιιιιε οοιιιπιιιε

ιιιιιπε οοιιεεεειι Μοιο ειπιιιοο οοιιιππιε Ριεειπιιι ει πει επιιι

Μειο οοιιιππι ει ιιοιιιιιιιΜε Ριεειπιιι εποε οοιιιππε Ριεε

ιπιιι ποεειι πποιιΜι εειιε Μιιειε Μ ειιιε Μειει·πιιι εειι

ιιιιιπιιι Μ Κειειο πεεπε ιιι ιιιιιιιιε ιιιπιιιιεπιιιιε ειι ιιιειι

επιιιιιι ιιιιπε ιειιΜ πιο πεπ Μειοιπιιι Ριεειιοιπιιι ει ιιι

ειιιειπε.ιιπιιι εεπ οινιιειιε Ριειιιπιιι ει Μειιιειπε ιειιιπιιι ει

ιιοο πιο πιεειο επιπειιΜι ιιιιιιε Μ Μιιει·ιιε ιιποιιπε ιιιιιπε.

Απ οΜπι επιειιι Μιειειιτιπιιι ιιππιι Ριεεε ποεειιιι Μειι Ρι

εειιι πειιιι·ε ειι οιιειεπιιππι Μειπιιι ειιιειιι ιιι Μειπιιι επιιπιιι

επιιι ιιΒιιιε ιιιιιιιε πει πιοειιι ειι πιπε Με ιιΒιιιι πιο εειε

πιιιιπεεπ‹ιο ειιιι ειιιε Με Μειε ιιΒιιιι οπιιιππε Μ επιιιπε

εππι·ε πιοιιιιιιε Μειπιιι εει ει τιπιιι ιιιιιιειι ιιοιι Με ιιΒιιε.

ιιιει επιε ειι ειιιειιι ειιιιπεειιιιπιιι ει επιιι ιιιιιιιιιιιιιιε ει

ιιοιιιιιιιιιπε ιιεεεεεειιιε ειι ιπεπιιι ιιπππιιι ιειιιππι ει ιιοιι

ΜΜι εεπ εε.πιιιιεε πει ιιπιιπιιι ειιιιειπιιι. ιιι Μ πιεΜοιιε

οιιιιιιιιπε Μειι ειιιΜοι ι·οπεπειπιιι ιιειι ιιιειιπιιιειιιιι ειπε

Μιιι ιειιοιιε πει Νοοειιπιιι Μεεειιιοπιε ιιοιειιππι. Μοπειιιπιιι

ιιιιπιιι ΒοΜεπιει Μ Απειιιε ιιοιιιιιιιιιι. ει ιιεγΜιιπιιι Μ

8ειιειο ίιοπεοιΜο ιιοιειιιιιιι οιπεε πιεειιοε. ει ιεοοιιπιιι Μ

Βειιιιεειε ιιοιειιπιιι. ει Μιιιτειιοπιιι Μ νειιιιιιο ποιειιιιιιι.

ει ΒειιεΜειιιιιι Μ Ροιιιιιιιει;ιο ιιοιιιιιπιιι οιπεε ιειιπε. Ει

ειιιε επιιι πιειιιοιιι οιιιιιιε ιειιπε ιιι πειποιο ιιει·ειιιιιιι ηποιι



Μο οιοι.οιιιι ιι (ιιοιι:

οι ιιοιιιιιιι Οιιαιι Αιιι·ιο οιιο ι·οοιιιιι· οιιτιο ιιοιιιιιιι ιιο

ιοαοιιε Μιοο οι ιιιιοτιοαιιοι ιοοιοε οοοιιιι οι ιοΒοιι ιιοιι

ιιοε Ρι·οιιοι·ιοοε οιιο” οιοιιοοιοι·ιι 8ειιιοιι Βιοριιοιιι Μιιιο.

τιοοιιοε Αι·οοιειιιο μια οιοιιοειοι·ιι 5οιιοιι 8γι·ι Μιιιο. Ποιοι·

Μο μια ιι·οιι·ιιιιι ρτοιιιοοιοι·ιιιιι οοιιοοιιιιιο Μιιιο. Ποια

Ρι·οιιοιοοιιιιε Ροτοοιιοε Βιιοι·ιιιοοιιο ιι·οιι·ιιιιι ιιιιιιοι·ιιιιι ιιοιι

ιιοοιιιε Μιοο. ιιοιιιιιιοε Τοιιιιιιιιο ιιιοΒιοιοι· οοοΜ·ιιιιι οοοιοαο

$οιιοιι Ιιοιιι·οιιοιι Μιιιο. Ποιοι· ΒοιΙοιιιιοι·ιοε ειο Μοιιιοοιιοο

οι·ιιιιιιο ιιιιιιοι·οιο οοιιιιοιιιιιο Μιιιο. Ποια ΡοΒοιιιιιιιε οοο

ρτιοι· ιι·οιι·ιιοι ρτοιιιοοιοτιιιιι οοοιιοιιιιιε Μιοο. Ποιοι Ιο

οοιιιιο ιιο Βοι·οοιιο οτιιιιιιέ ρι·οιιιοοιοι·ιιιιι οοιινοοιιιε Μιιιο.

Μια· Βιιιιιιιιιει ιιο Αιοιιοιιιιι·ιο οι·ιιιιιιο ιιιιιιοι·οοι οοιινοπιιοο

Μιιιο. Ποιοι· Πι·οο ‹ιο Αιιιο οι·ιιιιιιε ρι·οιιιοοιοι·οιιι. ιιοιιιιιιιιο

5γιιιοο Ποιιιοι·ιιιιο οοιιοιιιοιιο οοοιοαο Βιιιιοιο Μαιο ιιι ιιι

ιιοιο Μιοο οι οι·οιιιρι·οοιιιιοτ ααιιο Ρι·οιιιιιι·ο. ιιοιιιιοιιο Ρο

ιιιιο Βιιιοοιιε οοιιοιιιοοε οοοιοαο 8οιιοιι ι.οιιι·οοοιι Μιιιο.

ιιοοιιιιιιο Αιιιαιιιο Τοιιαιιο. οιιιιο Μοιιιοιοιιι ιιιτιοραιιιιο.

ιιοιιιιιιιιο Βοιιοοιιιοε ιιο Βοιοοιιιιο οιιιιο Ροριο ιιιιιεροι·ιιοε.

ιιοιιιιιιιιο (ιιιιιιιοιιιιιιο ιιιοοιιοιιιιιιοο οιιιιο Ριοοοιιοιο ιιιι·ιο

ραιιοε. ποπιο ιιοιιιιιιιοο ιιοιιιιιιιιιιε ιιιιιιοαοιο ειιιοοιιιοοιιιιο

οοιοοοοαιιιο οοιοιιο ιιιο οοιιιιοιιοοιιιιο ορτιιιο οιτοο ιιοιιοιιι

ιιιιιιοιιοιιο οιιιιιιοιιοοιιιιο εοοιιιιιιιιιιι οιιταιιιι ιοιιοοιιοοιιι.

@ο Ιοιιοιιιιοε ιιιιιιε οοοοιιοιιι Μοι·ιοοιιιε ιιοιοι·ιι ιιο Αεοιοιιο

ιιιιραιειιιο οοιο οοιοτιοε ρι·οιιιοιο οιιιιιιο. οι εορτο τιο ποιοι

ιιοιο τιοοιιοι Ποοιιιιι ιιιοοοοιιιιιιο ιιιιιιοιο (ιο.ΙΙιιτιο ιιοιιιιιιι

ιοι·οιο ροι·ιιο τοΒιιι Κοιιοι·ιιοιιι Βοι οτειιιο. ροιοοιοιιο οι οιι

ριιοιιοι οοιιιοιιιε οι ροοιιιι Ριαιτιιιιι 8οι·οιιιιε οιοοε αιοε οι

ιιοιιιιιιι Ποοιιιιι οοιιιιιιε ‹ιο Ποιιοι·οιιοο ιιοιιιιιιι οοιιιο ροιιιο

οιιιαιοοι τοΒιιι οοιιοοοιι οιιι οι ιο απο ιιιοιι·ιιιιιοιιιοτοιιι

Νοοοιιι Μοοοιιιοιιιο ιιοιαιι ιιιιιαιι ιιο ιι·οοεοιιρει οι ιιι οιι

ιιιιοιιιιι ιοι·ιιιιιοι τοιιοοι οι :ιιι ιιιοιοι·οιιι οοοιοΜιι οι ιιι·ιιιι

Μοτο ιιιοιιιιι αΒιιιιιιι οι ιιοιιιαι ο.ρροεοι οιοιιιι οιιιιιιο

ιιιιιιοιο οο! ιιιοιιιιιιιο ιιια ιααΜι ιιιιαο ειιιοιιο οοιι ριιιιοιο

ιιοι·οοιο.ιιοιιιο οιιοαι οοιιιοιιιιιι ιιιιιιοιι ιιι ιιιιοοο ιιοιι ιιιιιιιιιοι.

ΟΧΧΙΧ.

Ποτιο![ο οι 5ίσιιοαΖάο, οιιιιιίοο οπιίσιοι·ιο οι Γιθ·οππο, ιἰὰ μια·

πιοπιιοοιιιο, ο ρυ·οοικ·αιαο, ο!!ο οοοιουο ι:οπιοο.ιο Τασία

οι Ποιιοποιίσο έ! οποιο Τοπιπιο.το α: δορταίο.

(ΗΜ, ιιι ιιιοοιιιιιτο).

Βιιι Μοοοιοιιι, Βι|ο.σ. ιιοι @Μι οι Βοποπιιισο, 'Μπι. Π. ροε.74.

ιιι ιιοιιιιιιο Ποιιιιιιι οιιιαι. Αιιιιο ι)οιιιιιιι ιιιιιιοαιτιο οιι

οοιιιοοιιιιο οοιιιοΒοοιιιιο ιιοιιο, ιιιιιιοι. ιαιιο, οιο οιιιιιιοιιο

οιιιιο ‹ιοοοιιιιιτιο. Αοιιιιιι ιιι ρειιοιιο οιιιιι ιιιιι·οοοι·ιριι Ι). Πο

ιιιιιιο Αιιοοιιιιι ροαιο ιιι οοοιι·ο Ροοιοι·ιιιι οιο. τιοιιιιιιο οοιι

ιοοαι νιιιιιο οιιο Τοοοιο νοοοιιιι· οιιο ο. οοιιιιιιι οοιιιιιιο

Ποι·οι·ιιι ιιο Ποιιοι·οιιοο, οι οιιοι· οιιιιι ιιιοΒιιιιιοι νιιι ιιοιιιιιιι

οοιοιιιο Αιιοοιιιιι οιιοιιιι. οσοι. οοιιιιιιο οοιωιοι ιιο Πορτοι·ιο,

νοιιιοοε οοι·οιιι εα Βοιιιιιιο ου. Βιιιιιιοιτιι ιιοι. ιιιιιιοο οπιι

ιιοτιο ροιιιι :ιιι οοιιοιιι ιοτιιοο αοι ιιοιι ιιιιιιιοιιοιιιιιιο :κι

οιιιιιιο, οι οιιι8οιο οιιο ιιοοοιιο ραοδοιιτιο Τοοιοειιοι ιιιιοιιι

οοιιιιιιο Βοτιιιιιι ιιο Πορτοι·ιο. @οι οοπ· Βοτιιιιιιιο ιοτιοιι ιιι

νοοε οοιιιιοιιι οιιιοιιι ‹ιοοιιιιο ιιοιιιι οιιιιιιοιιι Τοιιιιιιο.ειιιιι

ρι·οοοιιιοπι :ιιι οιιιιιιο, οι αιιοοιο οιιο ιιοΒοοιο ροι·οοοιιιιιιιιι,

οι οιιρι:οιιοιιιιοιιε απο ρα ιιιοιιιιιιι πιοιιιοι·ιιιιι ιιιιαι οι ιτο

ιιιιιιι απο ιο ιιιοιιιι οιιο ιιιοιιτιοιιιιιο οι ροιοαοιο ιιοιι 'Γοιιι-

ιιιοα ιιιοοιιει - οιιιοιο ιιιιιιιιιοοιιιιιε ν. Β. ω τα, οι μπο

ι·οιιια οιι οιιιιιιο οι αιιΒιιιο οιιο ιιοδοιιο. ροτοοοιιιιο οιο.

Τοειοο ΒιιΒιιοιιιιιιιιιο οοοιιιι. οσοι. (ιιοειιοιιιιι ιοιιιοιο Αι·

Ιιοτοο Π) οι Οποιοι Βιοιιοοο ο. Ιοοιιιιιο 8οιοιιιιιι ‹ιο ιιοιι

ιιιιιιιο αι ιιοσ ι·οοοιι, οι νοοοιι Μοτο οιο.

οΒο Ι.ιιιιι·αιιιιιο Βιιιιιιιιε Ρι·οοοιεοι Βιιοο, απο οι ιιοιιι

ιιοιι μια. Πα., οοπο. οοιιοΒιι ω. οι οοιοτιοι·οοι οινιιο.ιιο

ΡΙοι·οιιοιο ρι·οιιιοιιιιιι ιοαι·οιιιοιιιοιιι οοριεινι ο οοοεΜο οιιο

ιαιιο οι·ιΒιιιοιι οιιιοιοιιιο ιιι οι·οιιινιο ιιιοιι οοΠοιιιι ο. απ·

θοιιιοιιιε ιιοιαιι, οι οι ρι·οοιιιιιιιιιι· ιιο ιιΜιεοι·ιιο οιο.

ΟΧΧΧ '".

δοο!ιοινπο οι ΑΙσιοοίπίο, ροάο.ιιιιι οι βιωοο, οι ο οοαιΜεοο

Βία·οοιο Βο!ροαπί οιποιοπο οι Μαιου, βοιίο οο! οπο:

@οοπο οι Ποποποιίοο θα άοιιιιιιο, οσοίὸ οοπ !ο οι Μ

οο.ιι.ειοικο έ! οοι!ο ιιΙοιιω, ωοοοιοι·ο οι οππι οιιο, ο οιι

ποσο οι οιιοιιοπιιοί , ροσοο οοιιοεαιοοι·ο ο!ωπι οοριιοιί

οι οοποοι·ιιιο /οποιοιιιιι ω .ιικού /τοιοί!ί θιιοΙ[ο ο Ζοιιο,

οι! οι·οοιιοιί Μ! ο·οοιιιιιο οι θοποοο, [πι ί οιιοιί οι .οοπο

μια· οιιοΙΙι τἰοιιοπιοπιι ο Ιοι·ο ροοοο.ιείοιιι πο! οοσιοιΙο οι

δαοιίαι·ί οι δ'αι·άφιο.

( 4292, ι ι Μαιο

Βα ΙιοΒιι ααιιο οι @πιο ιιι Τοι·ιιιο. Ποοιιιιι. ω.

8οι·ιο 3.ο ιποπ. ο, Ν.° Μ.

ιιι Πα ιιοιιιιιιο οιιιοιι. Αιιιιο ιιοιινιιοιιε Ποιιιιοι ιιιιιιο

αιιιο οοοοιιιοαιιιο ιιοιιοΒοοιιιιο εοοιιιιιιο, ιιιιιιοιιοιιο οοιιιιο.

ιιιο οιιοτιοιιοοιιιιο ιιιοιιαε ιοιιι, ιιοπιιιιιιε ίιιοιιιοιοιοε πιο

Αιιιοοιιιιε Μοοιιοε ροιοαοε ιιοιιιι οοιιοιιιιιιι οι οι·ιιιιιοιιιι

οιιι·οιοι·οιιι ιιοιιιιιιιιοι Βιοοοιιιιιιιι Βοιοοι·ιοι οιοοιιι ι.ιιοοιιιιιιι

ρι·οοοιιιοιιι οι τοοιριοιιιοοι, Βιοιιιοο οιιο ιιοοο ιιιαιιαιο ιππιιι

Βιιιιιοι νιιι ιιοιιιιοι νεοΙιιιι οοιιιιιιο ‹ιο ιιοιιοι·οιιοο οι: ιι·οιι·ι

ιιοιιιιιιοι·οιιι οοιιιιιοοι σοιιο οι Ι.οοιι ρι·οοοιιιι ροιοιιιι οι

οοιοιιιι. Λο ορρι·οιπιιιιιιιιιι οι οοιιιιτιιιοιιιιοιιι ρι·ο οο οι ιιο

εοιοιιιιοιιιιιιιιε αιιε οι; ΙοΒιοιιιιιο πιοιι·ιιιιοιιιο οιιιιιοιιοιιοο οι

οι·οιιιιοαοιιοε ιιιοιειε ρα ιιιοιιιιο ιιοιιιιιιιιιιι οοιιιιιοπι Εοοιιιιιι

οτο εο οι ι`ι·οιι·ιιιιιο οιιο: οι ιιοοοιοοιιοιιιιοοε αιιο οι ιι·οιι·οοι

αιοι·ιιιιι οι ιοΒιοιιιιιο ιιιοιι·ιιιιοοιο οοιιιιιιιι Μιιιο ανο ιιοι

ιιιιοοιιιιιοοο ραοοιιιο ρι·ο οοιιιιιιιι Μιοο οι οιιο οιιιοοιιοοοο

Ιοοιο ιιιαιιιιι οοιι ρι·οροαιο ιιι οοιιαιιο οοιιιιιιιιο Μιιιο ιιι

οιιιιο ιιοοιιιιι ιιιιιιοαιιιο ιιοοοιιιοαιιιο ιιοιιο8οοιιιιο εοοιιιιιιο οιιο

νιοοοιιιιο οοιονο ιιιιιιιιι.Ει αι οιιιιιιο. οιιο οτο ρι·οοιοιο ιιοιιιιιιο

οοιιιιιο ανο οτο ροι·ιο ιροιιιο ιιι ιιιοιο οοιιαιιο οιιιοιει ανο

ριοροαιο ιοα·οιιι ιιιοιο. ιιιο, οι αι οιιιοιο οιιο οι ιιοαοιο εοιι

οοιιιιιιιιιο ιιιοιι οοιιαιιι ιιιοιο τιιο οιιιιιιο ιοαιιιιι ιιι ιιιοιιο

οιιιοοιιοιιιιιοε ιιιοιι οοιιιιιιο Ι.οοιι. Ωιιαοιιι οιιιοοιιοιιοοι οι

ρι·οιιιιοαοιιιο οι ιιοαοιι οοπ οιιιιιιιιο ιιιοιι οοιιαιιι οι ιιιοιοι·ιιιιι

οιιιιιοιιοιιιιιιι Μια ιιιιοι·ιοε εοι·ιοιοο αι. οι επι οιιιιοοιιιιιιιο

(η 0ιιΒιιοΙιιιιιιο οτο ιιειιο εοοοιιιιοεαιιιο οι 0ιιΒιιοιιιιο οοιιιο οι

Οορι·οιιι ο ι·οοοΙο οι Αι·ιιοι·οιι, ιι οποιο ιιινιιοο οιιοαο οιιιάιαιιο, ο

νι οοαοιιο ιι ροιαο ι·οειιιο ιιοιι 1953 οι ΗΜ. ΙΙ οιιο ρτιιιιοΒοιιιιο

οιιιιιιιιιινοοι Νιοοιο, οιι'οΒιι, ιιοιι ιιιοι·ιι·ο Μοοοιιιοοιιὸ οιιο ιιιιοιιι οι

Μειι·ιοιιο ‹ιο 8οι·ι·ει. Μοι·ιοιιο ροτὸ, οιιο ιιι ιι εοοοιι‹ιο οι ιιι! ποπιο

Μι ι ιιιιιειαι Αι·ιιοι·οοι , πιοπο οι οιιιο, ο ιιι σοιιο Μ! 1965 ιιοσ ει!

1998, ο ιπιιιιιιιιιιο ιι ι·οΒιιο ο Βιιιοιιο ο 0ιονιιιιιιι οιιο ιιΒιιιιοιο. Μιοοιιο

ι ιιοιι οο! οοιιιο οι Ωορι·ιιιιι ιιοιι οοιιοιιοι·ο ιι οικω οοι!ο οειιι·ριιιιοιιο

οοπιιτιοεαι ιιοιι !οτο ριιιιι·ο ςι·οο. ΤΜΑ, απο". Βιορτ. ιιοι δικοί Μ.

να. Π. Με. πιο-ει. ο94-ιιο-οοι.

 



σει. εε.οοι.ο τσιπ. στ”

σΙστοτττ !ιτοτΙτοιισι οτ οτσε Ιιοι·οσοε οτ Ιτοισι οοστστιΙ Ισσσο

σσσ ΙσττσεοτΙρτο Το!τοΙΙΙοσΙ στ ρσΙτΙΙοο ροτεοσο τ·οοΙρΙοστΙ

σοστΙσο οοσισσΙε !σττσο οττοσΙσεοσστσσο Ιστοτ·οτ·Ιτ, σο Ισι

Ιτοσσο οτ τοσοσσο τοτοε οτ ΙΙι·στο.ε σΙοτειο οΙιΙσοτΙοσοε οτ

ρτοτσΙεοΙοσοτσ οσοι ρτ·οσΙοτΙε οσσΙοτΙοσΙΙισε οτ ΙιΙΙε οσο Ισ

σοοι·οτο εοιι οιτττιστοστοτΙ οοιιεΙΙΙΙ οοστΙσοστστ, οτ σο σσσ

σοσΙοσσο οοσττο ρτροσΙοτο. Ετ στ! οοτοτ·ο οποιοι Βοτοσσο οτ

στοΙοσσο·-οσο Ισ ρτοσΙοτΙε_ οτ οποσ ρτ·οσΙοτοι οοοσττ·οτΙστ

στοΙοσσο εοσ σοι·οσσο. εοσ ρι·οτσΙοτοσσο; ετσι οσο Ισ τττο

σΙοττε οτ οΙτοτι ρτοσΙοτο οττροσΙτ·ο σΙσοτιστιτστ ρτ·ο οο.στοΙο

.οτ εοοστττο.το οοστσττΙε Ιοττσο οτ οσΙσεοσο ροτεοσο οσΙσε

Ιστοτ·οοεο ροεεΙτ. @στ σοστΙσσε ΒΙοοοτσσε οσττοτοτ ΙστοσΙτ

τισ εεισοτο. σοστΙσΙ ΕσοσοοΙΙοι τοοτΙε εοοτοεοσοτΙε εοι·Ιρτστ·Ιε,

οτ ρτ·οστΙεΙτ σιΙοΙτΙ ί!σΙΙΙΙοττττο ΜοΒοΙΒΙτΙ ττοτοτ·Ιο οτ τοσο!

ΙΙοσΙ· ρστττΙοο Ιττεοτ·Ιρτο ετΙριτΙοστΙ σοστΙσο οοισσττΙε Ιοσσο

οτ οσΙσεοσσισσο Ιστοτ·οτ·Ιτ. Ιτοσι ΙρεΙιτε ΜεττΙιοΙ στοΙοτΙε οσσΙε

σοτο, οτ στΙσοτΙε οσττΙε σστιτσοτσοοΙττι, εοΙσοστ τοτο. Ετ στΙΙΙο

ΙρεΙσε στΙσοτ·Ιε ττοτ·οι·ο οτ ΙσστΙΙΙο ρτοτοπσΙττοτ·ο εσΙτ γρο

τΙτοοσ οτ ο!τΙΙΒοτΙοσο !τοσοτ·σσι εσοτστττ. Ετ ρτ·ο οσο σΙοτο

σοστΙσο !τΙοοοισο οστο.τοτο σΙοτΙ τττΙσοτ·Ιε εοΙΙοτιτρσΙτοτ Ισ

τοτ·οοεεοτ·σστ οτ ΠσοΙσεεοτ·τιστ σοστΙσσε ΜοοσΙσοτ·σσε οσοσ

‹Ιοστ σοτσΙττΙ !τοιο.τΙ στΙΙοε, οτ σοτττΙσσε Βοι·σοτσσε ΒοΙ8ει

τ·Ισσε Ισσοτι Ι.σοσττΙ οΙνοε ρτ·οοοστοε, εστι γροτΙιοοο οτ ο!ιΙΙ

ΒοτΙοσο ττοσοτ·στττ εσοτ·σστ, ι·οσσσρτΙοστοε σΙσσΙ Ιστ·Ι σο

ρτΙττοΙροΙΙΙτιτε ρτΙιττο οοσσοσΙοσσΙε οτ ΙτοσοΙΙοΙο ορΙετοΙο σσσ

Α‹ΙΙΙοσΙ οτ σοσο;οοττετΙτστΙοσΙε σο σσοΙτσε τοτε, οτ οτττσΙ ΙστΙ

οσο σο! σσΙΙισε ποο ορτοστοτο ο!ιΙΙΒοτΙοσο στοσο σσοΙΙΙτοτ

τσοι·Ι ροεεοστ. Τοσοτ τιστοστ σΙοτοι·στττ οττΙοτΙοσσσι οτ οσσΙ

οτΙοσστττ οτ ρτ·οτττΙεεΙοττΙεοτ σοοι·οτΙ εοσ εσττιτσο σΙοτΙ οοσ

εΙΙΙΙ , τττΙΙε οετ σΙσοΙΙοοτ. Ισ οσσο σοισΙττΙ στΙΙοεΙτττο σσοοσ

τοεΙστο σ0στητοετττ10 εοοσσσο, στο νΙοοεΙτττο. οοτοσο. ισο.σΙΙ.

!)οστΙσσε ροτοετοε οοστσσΙε Ιο.σσο ι·οττΙτ οοσεΙΙΙστσ σΙοτΙ οο

τσσσΙε στοΙσε, οτ ετσεΙοττοτ·στσ, οοσει·οσοτσστ ροτ· οοτσσττι οτ

οοσροτιστσ τσοτο εοΙΙτο εσροτ· ΙσΙΙ·οεοτ·ΙρτΙε, οτι τοτ·στο οστο

τ·οτ·σστ οοσεΙΙΙοτ·στττ εΙσο τι·οοτοτσστσ. Ετ Ιτοο Ισ ρτοεοσοΙο

σοτσΙσοτιιστ οτ σΙι!τιττΙε Ρτ·Ιτττο στο. οτο. Ποστ οσΙσ ρΙοτοοτ

ΙΙοι·Ι εσροτ· ΙτΙΙε οσο εσστ ο!τΙοτο ροτ οοτττΙτοστ Ι.οοτστττ, οτ -

οιροεΙτο οτ Ιοοτο. Ισ ρτ·οεοστΙ οοσεΙΙΙο ροτ· ΒοττΙτοΙοτττοστττ

Ρο.σο!το. Τοσοτ στιοτ·σσι Ισττο.εοτ·Ιρτσε οετ. Ωσοστ ροετοο

σΙοτσε σοστΙσσε ροτοετοε τττοΙτ οτ τ·οοΙροτ·ο εσροτ· οσ σοσ

εΙΙΙσστ ΙστοσσΙτ εοΙσΙε εοστροτ οορΙτσΙΙε οοστσσΙε Ιο.σσο, οτ

τοοΙοσΙΙισε οτ εσο Ισι·οστοστο ρτοοΙρΙοσσο οσΙΙΙΙτοτ οοσεΙ

ΙΙ:ττ·Ιο σσοσ σοσ σοΙτοο.τ οοσεσ!οτ·ο οοσττο οορΙτσΙσστ σο!

ττ·οιοτοτσστ, οτ εΙ σοι·οτ μποτ (εἰο) ροι·τΙτοσι σο! οοσεΙΙΙσστ το

οΙροι·οτ οοσττο οορΙττιΙο σοΙ ττειοτοτστσ, τΙστο σσσ ΙστοσσΙτ

εοτσοτο οτο. Εστττσισ σΙοτΙ οοσεΙΙΙΙ σοτο. ροτ·τΙτο. ροτ· ρτ·οσΙοτστττ

ροτοετοτοτττ Ισ ρτοεοσοΙο. οισττττΙσοττοτ·στττ ΙτσΙσε οοσεΙΙΙΙ ειτροτ

ροεΙτΙε Ισττο.εοτ·ΙρτΙε στ Ισίτο. οοστΙσοτστ·. Ιτοστ Ι“σΙτ εσσττσο.

σΙοτΙ οοσεΙΙΙΙ εσροτ· το.οτο οτ ο!τ!ειοτΙοσΙΙτσε οοτσΙτΙε Ι.οοτΙ

εοοσσσιττσ εοστοσοστστ ΕιτΙΙ!Ιο!τττἱ ΕΙ!το. εετ!σΙε ο:τρΙτσΙΙε οτ

οτ·σΙσοστοστΙε οτ ττ·οοτοιτΙ!τσε οτ εοοτ·οστοστο ροτοετοτΙε Ισ εΙτο

ΙΙΙ·στΙτοτο σισσοστΙΙτσε σΙσοΙΙοοτ σσοσ οσστΙοτοστστ· οΙιΙσοτΙοσοε

σΙοτΙ οοτσΙτΙε !.οοτΙ. Ετ σΙττ·ο σσοσ ΙΙΙο ΙΙΙσ·ο σΙΒΙστΙστΙΙΙο

σο σσΙΙτσε στ τσοσεΙο Ισ οΙιΙοοτΙοσΙΙτσε εΙστ εοΙστσστοσο οΙιΙΙ

σοτο οοστσσΙ !εισσο. ττο. οσοσ οΙΙσσο. εΙσεσΙοττΙε ροτεοσο

σου ροεεΙτ οΙΙσσο οοοοεΙοσο Ιτο!τοτ·ο τ·οοτ·οεεστττ Ισ ασοεε

ΙΙΙττΙε ιτΙ8ΙστΙ στΙΙΙΙτσε. Ετ οσοσ οστσοε τοτ·τ·οε σσοε οοστοε

τοοτσε οτ ττ·σττ·οε Ιτο!τοτττ Ισσσ οοστΙσοε σοτοε οοστσσΙ

τοσσο ροτ· Ισεττσστοστιττσ ρτιοΙε σο οοεττο ΕειΙΙσι·Ι οτ σσΙ

οοσΙΙσοε οτ τοσο σοτο Ιιτοτ·ιιστ οοτσσσΙ Ιοσιτο ροτ· οοστσσο -

ΡΙεσσστσ, σΙτττΙοτοστ σΙοτΙ οοτσΙτοε οοτσσσΙ Ιοσσο ΙΙΙιοτ·ο οτ

οσΙοτο οσοοσΙοστο οοσσΙτΙοτιο εΙσο οεεο, σσοσ οοστσσο

Ιοσσο τοοσροτ·ειτοτ οοιοττσσι ΕττΙΙοτ·Ι. ΟττΙοοτΙοσοε εσστ !τοο

νΙσοΙΙοοτ. Ισ ττοστΙσο ΒοστΙσΙ ειστοσ. ΙΙοτττΙσσε Βο!τοττσε

ΑστΙο, Εσττοσε.Βο!σστΙοσε, τίσεεοΙΙσε σο οοιττρΙε, οτ ΒοστοΙ

σο ΑΙΙτοτ·Ιε οΙοοτΙ τισ οσσΙοσσο οσο οοττιοε Εοοτσε οοι·σσι

οΙε σΙοοτ·ο σοΙσοτΙτ εοοσσσστττ τοτ·ιττοτττ οοσεΙΙΙΙ οοΙοτττεττΙ

σΙο νΙοοεΙστο τσοσΙΙ. Ττ·οοτεισοτ·σστ οστττ Ιρεο οοστΙτο οστο

οτΙοσοστ Ισττττιοοτ·Ιρτοτττ σΙσοΙΙοοτ οοστοε Ι.οοτσε σο ρΙεΙε σο

τοΙσρτσε Ισ οοι·οοτ·ΙΙτσε οοτσσσΙε Ιοσσο οί!”οτ·τ ρτ·ο εο οτ

σοεοΙοσσοστΙΙτσε εσΙε οτι ΙοοΙοτΙστο στοττΙτττοσΙο Ιστοσεοι·Ιρττι

ρτοτσΙοτοσε εο Ιοοτσττιστ οτ οστοτστ·στττ, οσοσ οοτσοε Οσο!

τσε ττοτοτ· εσσε οτ οΙΙσε τ“τ·τττοττ σοστΙσο ΜοτΙτοσε οετ ορμο

!το.!ισστ οτ οοσΙΙτ·τσσ!τσστ ρτο εο οτ σοεοΙοσσοστΙ!τσε εσΙε οκ

ΙοττΙοτΙστο σιοττ·ΙστοττΙο, οοο Ισ ετΙΙσσο οοστι·οσοστοστ οσο

Ισττ·οεοτΙρτο εΙ ττο!τΙε ρΙοοσοι·Ιτ σττττο.Ιτσστστ· ροετοο εΙοστ

τττοΙΙσε τΙττττοι·Ι ροτοτσστ Ισ Ισσσο εορΙοτττσστ. Ετ ρι·Ιστο

οΙΤοτ·τ σοροττοτο οτ οοσεΙσσο.τ·ο ΙΙΙττ·σε οσΙσσοοΙΙσ στΙΙΙο Ισ

σιτΙσοτ·σστ Ισ οοτττιτσΙ !οσσο εΙσο ορσσ ροτ·εοσσε οσοιε οο

στσσο Ιοσσο ο!ο8οτΙτ Ιτοο στοσο σσοσ Ιρεει τττοσοτο τοτο

οοΙΙοοοτστ· Ισ ροεεοεεΙοσΙΙτσε οτ ΙστρΙΙοοτστ· Ισσσ οοτ·τστσ τοι·

στΙσσσι σο οσο οοσσοσοτ·σστ Ιστοτ· ροτ·τοε, οσο ροεεοεεΙοσοε

εΙτο εΙστ Ισ Ιοσσο. σο! σΙεττΙοτσ ο οετρΙτο στοστΙε σεοσο

ΕοοοΙοτστσ, οτ ο. Ισρο Ισσσ ιιοΙσστοτο οοστσσΙε Μισο, τιο

τττΙσο τοτττοσ σΙοτΙ οοισΙτΙε οτ ΙτοτΙ·σστ εσοι·στττ, οτ σοεοοσ

σοτττΙσσι στι οΙε στ εσρτ·ο. οτ οοτ·σστ εΙστ οτ 8οσσττο.ιττ οτ

Ιττττ·οΙτσστ σΙοτοτ·σστ ροεεοεεΙοσστττ οκ οσο σΙοτο ροοιισΙσ.Ιτι

ΙρεΙε Ιτττρ!ΙοΙτο. οτ οοΙΙοοστο Ισοτ·Ιτ ροτοΙροτο ροεεΙστ. Ετ σο

Ιτοεττ ρτ·οσΙοτττ ροοσσΙο. ΙΙΙιτ·στσστ σσΙσσοοΙτττ τττΙΙΙσσι ΙσσσΙ

σοτσστ ροι·ροτσο στοσοτ·ο ΙστρΙΙοΙτο Ισ οΙσΙτοτο Ιοσσο σο!

σΙεττΙοτσ στ εσρτ·ο σΙοΙσστ οετ ρω σΙοτΙο οοτσΙτΙΙτσε οτ οο

τ·σστ σοεοοσσοστΙ!τσε στ εσρτο. Ιτοτσ οΙΤοτ·τ στοοτ·ο εοοστ·Ι

Ιστοτσ σο ΙΙΙττ·Ιε σοοοτττ τττΙΙΙΙτσε ΙσσσΙσοτστττ. Ωσοσ Ισσσ

σοοοτσ ττσσοε ρτ·οττΙστο τ”στστοε Ιρεο σοΙ σΙοτΙ ΙΙ·τιττοε εσΙ

' σο! σοεοοσσοστοε οτ οΙε οι ΙοοΙοτΙστο τττοιττ·Ιτττοστο ΙτιτρΙΙ

οσοτΙτ οτ ΙτσρΙΙοσοτ·Ιστ ΙΙΙττ·σε οσΙσοσο τττΙΙΙσ Ιο.σστσοτ·σσι Ισ

ροεεοεεΙοσΙΙτσε ροεΙτΙε Ισ οΙσΙτοτο Ιοισσο σοΙ σΙεττ·Ιοτσ ο

οοτρΙτο στοστΙε σεισσο οοεοΙοτσττι, οτ ο Ισσσ Μπι σοΙσστοτο

οοστσσΙε Ιοισσο σο σσΙΙτσε ΙΙΙιι·Ιε σσΙσοσο στΙΙΙΙισε ΙοσσΙ

σοτ·σστ οτι οσο ΙΙσρΙΙοΙτο τιιοτ·Ιτιτ το Ποτ οτ ο!τεοτ·σοτστ· εο

οσσσστσ σσοσ σΙοτστττ οετ εσρτ·ο το ΙΙΙιτ·Ιο σσΙσσοοΙτσ σιΙ

ΙΙΙισε ΙοσσΙσοτσττι. Οσοττι εοοστ·Ιτεττοστ σο! ρτ·ο οο ΙοοΙοστ

σο! οοστσσΙτοτοε ετΙΙσσο σο! οιΙΙσσο σο! εοοΙοτοε ετΙΙοσοτ σο!

σΙΙσσο σο! εΙστςσΙοτ·οε ροτ·εοσο εΙοστ οοτσ στοΙΙσε ΙτοΙτοτ·ο

ροτοτ·Ιτ οτ ίσοοτ·ο σο οσο εοοστΙτοτο οοτσσσο Ιοσσο εΙτ

οοστοστσστ οτ οΙσε τοΙΙσσσοτστ· Ιτοο στ·ΙιΙττ·Ιο οτ ιιοΙσστστΙζ

Ποστ οΙτ'οττ οσοσ σο οτσσΙΙτσε ροεεοεεΙοσΙΙτσε οτ Ιτιττ·οΙτΙΙτσε

εΙσο ροοσσΙο. οτ σο σΙσσΙ τττο!τΙΙΙ σσοε σο! οσοε οτ οσοι!

ιισσσοστ Ιτο!ιο!τΙτ Ισ οΙσΙτστο Ισσσο σοΙ σΙεττ·Ιοτσ, σο! ευρω

σΙοτο ροτεοσο ΙτοΙτοΙτσστ τσΙσσο τοτττροτ·ο οτΙροσσοτ οτ οικ

ροσσοστ Ισ οοτστττο εΙσο οτττΙστο εοσ σΙεροσσΙο οοτσσσΙε

Ιοσσο εΙοστ οΙσοε Ιοσσο οττροσσοστ οτ στΙεεΙοσοε τ·οοΙοε

τοοΙοστ ροτ· οστσΙο. εΙοστ οΙσοε Ιοσσο. Βο ροτεοσοΙΙΙτσε

ειστοτττ ρτ·οτσΙττσστ οτ οΙΤοτ·σστ εο ΙοοΙστοε ΙΙΙιτσ Ισοτσ εΙοστ

οΙσοε Ισσσο εΙ οτ·στττ Ισ Εστω σο! σΙεττΙοτιτ τοσο τοτττροι·Ιε

σσοσσο οττοτ·οΙτσε Ποτ ρτ·οτοτ·σσειστ Ισ στοτ·Ι, οσο οοεσ σσΙσ

τττο.τ·Ιστιτ·ΙΙ τιοσ εσστ ροεεΙστ σοτο οοσιττΙο !τοσο, οσο σεισσο

εΙστ οττοσετττΙ τισ οΙε Ισ στστΙ τττστσστ. !τοττι οποσ οσοι!

οστττοε σο οΙσΙτστο Μισο οτ σΙοτισοτσ οτ οτσσοε ΙτοΙτΙΙστιΙοε

ο οοι·σο σεσσο ΜοσσοΙτιττττ εΙστ ετιΙσΙ οτ εοοστ·Ι ΙΙΙτοσΙ οτ

ΙΙΙ



ΠΙΝΩ!!! Ε θΑΒΤΕ

ποποπι ιπ οιππιτιπε τοιιιε οποτε πππο ιιοΜπτ οτ πποποπι

ιιοΜιιππτ οτι οπιπι ποοιτο οτ οοιιοοτο ιπιποειτο οτ ιιππο

ποπτιο ποποιοιιτοι οτ εποοιοιιτοι οπιοποιο οτ ποποοπτιο ιπ

.τιοπιιο οτ οιιοππτιο τοιιοε οοιππι, ιπ πιοτποιιιιπε οτ οιιιε

οπιτιπεοπιποπο ιοτιπε ειπο ιπεο ιιοοιτο οτ οοιιοοτο ειτ ιοοιιε

εοπ ποιεοποτιε , ποο ιπ ιπεο τιοοιτο εοπ οοιιοοτο ποεειτ

τ'ι·οπο οοιπιπιττι ποι εππιοτιιοτοε ποιεοποε εοπ οοιιοοτοιοε

οοιππι, ιιΜιοπτιο εποοιοιιτοι τοπποπεοε οτ οιετιιοτποιοε οτ

ιποοπι τιοοιτοπι εοπ οοιιοοτοπι οοιιιοοπτιο εοπ οοιιιοι τοοιοπτιο

ο οοπτιοΜπτιιοπο οππι Ιοπποπειιιπε οτ οιετιιοτποιιιιπε Ιοππο

ειοπτ Μο ποι εοπιοπτοε ιιιοτοιι ποτοιππτ. Ιτοπι οιΤοιτ οππο

Ιοπποπεοε οτ πιετιιοτποΙοε εοπι οτ ποπτιο,οι ειπτ εοιπι οτ

εοοπιι ιιι τοιιιε επιε οποτε ιιοΜτ οτ πιοτιιοτι ιιοΜπτ οτ ιπ

τπτπιππι τιοΜτιππτ τοιπ ιπ ποιεοπιε οποπι ιοΙιπε. Ιτοιπ

ππιτ εο οιιτιποιο πιο εο οτ ίιοτιιιιπε επιε οτ οοεοοπτιοπτιιιιιε

εοιοππιτοι ιπ ιοπτιο εοπιοπτππι εοοππτιππι οππο επποιιπε

πιοτππι οπτ. Ιτοπι πιω οτ ππιτ οπού ει ποι ιπεππι ειπο

οιιοποπι ττο πιοτιιοτιε οοπτιοτιοιοτ ποι ποιιποιιοιοτ ιπεο ποι

οιιοπιε πο εππιοπιοτιε οππο τοοιοπε οποτιοπε οοπτιοιοοο

ιοπτ οτ ποιιποποιοπτ οοπτιοπιποτιο τιοιι ποεειτ ιπ οοπτιοτ'ο

οιοιιτο εοπ τιοιιποποπτο εοοππτιπιπ οποιιτοτοπι τιοιιοτι εοπ

οιιοοεεπε οοιππιιεει ιπ οιπιτειτο Ιοππο ποι τιιετιιοτπ ειπο

οιιιιι οοπτιο Ιοπποπεοε οπτ τιιετι·ιοτποιοε Ιοππο οιιιιτι·ιο πιο

Βιετιοτπε οοπιππιε Ιοππο εοοππτιππι οοπιτπιο οιπιτοτιε Ιοππο

οτ ιπιο ιοπιοπο, πιοπτ ιπ οοπειπιιιιιιπε οιποε Ιοππο οοπ

τιοπιποιοιιτπι. @πο οοπτιοπιιιοτιο ποεειτ ποτι οτ οιιιοι ιπ

τιιιε οποιο τοπτπιιι οπο ιιοΜπτ ιπ οιπιτοτο Ιοππο οτ τιιετιιοτπ.

ιτο οππο πιο πιοιιιοτιε ειπτ οιιιιοοτο ιπεο Μπο οπο πιοτι

οοπιιτοε οτ εππιοοιοτο ποιεοπο ιιοΜιοπτ οιιοπο τοπιποιο

ιπ οιπιτοτο Ιοππο οτ τιιετιιοτπ, πιο οπιΙιπε οιππιτιπε επ

πιοιτιοτιο ποτιτ πιο εο οτ εππιοπιοτιε ποιεοπιε ιιοΜιο ιο

πιο ιπ οινοε Ιοππο οποπτιο τιοο τιοιι ποτοιιτ ποι οοιπππο

Ιοιιπο, οτ ποεεο ποιποτπο ετοιο οτ ιποιοιι ιιο οτ ιοτιιιιιο

ιιΜιο Ιοππο οτ οιιιιι πιιιοππιοπο οτ ιπ τιιετιιοτπ Ιοππο

οοιιιοοτ ο Πιοποιο πεοπο οοποιοτπιπ οτ ο ποπτοποοιπιο πε

οπο τοπιο, οτ ιπ οιιιε ιοοιε. πιετιιοτπε Ιοππο, οππι ιιοοπτιο

οτ οοπεοπεπ οοπιππιε Ιοππο, ιιοο τοιποπ ιποπο οτ ποοτο

οππο ιπ.οποοππιοπο ιοοο ιιιοτο ποιεοπο ποι οιιοπο οοιππι

οιππτ, ποι οιιτ ποπ τιοοτοιιππτ ποι τιοοτοιιιτ οιιοποπ οππι

ππιπ οοο οιιοποπι οτιοπειοποιπ οοο ιπιπιιοιπ οοπιππιε Ιοππο

ποι οιιοπιπε ειπππιοιιε ποιεοπο ιιο ιοππο πο! πιετιιοτπ. Ετ

οππο ει εοιποιιπτ ποι εοιποιιτ οιιοποπι ποιεοποιπ οοιιοοιιιιπ

πο! ππιποιειτοτοπι οοπτιοιιππι τοοοιο ι:ιοπο πιο οτ ειπο

£ιοπτιο τιιετπιτιοιιιιπτ οτ τιιετπιΜιιιτ οπιιιΜτ οοιππι πιιι

οππιοπο οεεοπτ πο! οεεοτ, οπιποε οτ οποοοππιοπο τιοοτο

τπε οτ οποιο οοι οτ οπο οοιιτιο πιοτιιοτο εοπ οιιοποπ πιο

τιιοτοιππι τιοιοπτ. Ετ ει ποι οτι ποπ ποεεοπτ ποι ποεεοτ

ιιιππ ππποιοτιππτ πο! ππποιοΙιιτ οοιπππι Ιοππο οτ οπιοππι

οπο ειπππιοιι ποιεοπο οοπτιο οποπι οιιοπιτι ιπ οποιο πιοιπ

ιιιοιππι τιοοτοιοτπι οποπι οιοιπε ποεοοπτ οτ ποεεοτ, οο εοπο

ιπτοιιοοτο οππο ποι τιοο ποπ τοποοτπι οιιοπιε οοιπιπ το

οοιο οποιιοιπ. ιτοιπ ποτιτ πιοτιιοτπε οοιποε οππο οποπτιο

ποοππιο πιοοιοτο οιιτ ποποειτο οτ οοπειοποτο ιπ οοιπππι

Ιοππο πο! οππο ιιιοποοε ποιεοποε οτι νοιππτοτοιπ οοιπππιε

Ιτιππο, οτ ιιιοτο εοοπιιτοε οιιτ τοοτο πιοπτ επποιιπε τιιοτππι

οετ, οτ οοπτιιπιοτο τ”ποιιπτ οτ ιοτιτιοοτο ποι ιιΙοε στο οπι

ιιπο εππιο τιιοτππι οετ εοιιιοοτ ποι ιιοτιοε εοιιιοοτ οοπιιτοιπ

Ετ18"ΠΠτ ετ Μτττττθππι πο! ιιοιοτιοε οιπε οπι τ'οιτο τππο

πιποιοιιτ ιπεο οοιποε Ι.οοτπε οποπτιο οτ οποπιοτιο τιοιι πο

τοιιτ οτ οποιιτοι ποποπι ι·οιοιοι·ι οτ οτιεοιιιι ο οοιοοιιιιιιε

οτ πιποπιιε ιπ οπιτιπε ιιοτιποτπι. Ετ ποοειτ ετοιο οτ πιοιοιι

ιιο οτ ιοτιιιο οι! ποιππτοτοπι εποπι ειοπτ εππιο τιιοτππι οετ.

Βετ τοπιοπ ιπτοιιοοτπε πιοτοι·ππι εοπιοπτπιπ οππο οι οππιο

τιιοτιε οποπτιτοτιιιπε ποοππιο ιιιιιοΙιοοτ οι ιιτιοιο οπιπτιοοιπι

πιιιιιιιιε τΙοοοιιι πιιΙιο τιοποπτπι πιο πο οιοτιοπτιο οτι το

οιοπτιπιπ οποιιοπι Ριεοπιε. Ωποε ιιιιιοε ποοοπι ιπιτιο οοπιππο

ποεοιτ Βοπτιοιο πεοπο οι! οπποε οπιποπο, ειπο οο οππο

οιιοπιτι οι πιοποπτπ οοιπιπ οοιπππο εοιποτ οπιιιπε οοιπ

οπο οποιο τιπιτιε οοπιππο ιπεοε ιιιιιοο ποοοπι πιιιιο τοποο

τπι οοιιοοοιο ειοπτ τιιοτππι οετ επποιιπε. Αοτπιπ ιπτιοεοιιπτο

Ιοοο. Αππο πιο οτ ιιιιιιοτιοπο οτ οοιοπι ιπτιοεοιιπτιε τοετι

Με οτι Μο πιοεοπτιτιπε οτ ιο.οοτιε. Βοπιιππε Βιοοοπιπε

Βπιποιιπι εππιοοοιιπτπε οπιοτοι οοπετιτπτπε Μοτιιοο τιιιο

οποπτιοιπ ιιοπο πιοπιοι·ιο ποιπιπι οοπιιτιε νοοτιπι ιιο Βο

ποιοτιοο οτ ιιοπιιπι τοιοιο ποιτιε ιοοπι Κοτιο.ιιτοπι, πτ πιο

οπιο οοπτιποτπι ππιιιιοο οοιιπτπιο ιποππ πιοι ποτοι·ιι Μο

εοιιΜπτιο. νοιοπε ιπποπτοιιπιπ τοοοιο πο ιιοπιο οππι πιι

ποιιε οππιε οποτποιτιοοιπι οτ ιποιοιιε οποιο οοτο, τ”οοιτ ιπ

οππο ιποτιπιπ, οπιο οππι ιπ οιπο ιιοιιιε ιπποπιεεο τοιοιοπι

ποιτοπι οοετιι ττο Βοποιοτιοο οτ τοιοιοιπ ποιτοπι οοετιι ιιο

Βοιοοιι οτ τοιοιοπι ποιτοπι πιοπτιε $οιιπτιοιιι, οτ τοιοιοπι

ποιτοιπ ιπιιε οππο ιιοΜιιοτ πιοτπε οποπτιοιπ οοπιοε Βοο

τιππε ιπ οοιοιποιιο οτ ποποιο οππο πιοιτπι οποοιποοιππι

οτ ποποπι ποποπι ιοοπι Κοττοιιτοπι οτ τοιοιοιπ ποιτοπι πο

τιοιιε ιιο 8οπτιιπο οτ ποιοτιι οτ τπιιιε οπο εππτ ιπ οιιιτοτο

πιεοπο οππι οοιπιπ οτ οπιπεοπο πιοτιιοτοιππι ιπιιιιπε, οτ

ποιτιποπτιιε οπο τ”ποιππτ οποπτιοιπ οοπιιπι Ποοιιπι οοπιιτιε

πιοοιοτι, πιοτοετοπτιο οποτι ποι πιοτιιοτο ποπ ειτ ειιιι οπ

ιοτοιι ποι πιοτο Μοτιιοο ιπιποιι πιοιποιοιππι ει ιοε οτιτοι

εο ιιοΜι·οπτ οπτ ει το πιοιτιοτο ποπ οεοοπτ. Ετ οπού οι

οπο οπο ιπ ιιοπιο οτ ιπιιτιπε οιοτι ιπιποιιε ιπποπιοτ ποιο

ιπποιιτοιιο οππι ίοοιοτ επο τοοο οτ τοιπποιο. Αοτππι Ι.ποο

ιπ τιοπιο οτ ποιοοιο οππο οτ οποιπ εππιοεοιιπτπε ι.ποο

ποτοετοο ιιοιιιτοτ, οπο οτ οππο οετ τιιιοιππι Ροιοοπιε οοιοπι

ποιπιπο Νιοτιοιοο Μοοιιοπιε ιπτιιοο ττο Ι.ποο οτ τιοπιιπο

Ροποπο Ροοτιποιιι ιπτιιοο ττο Ι.ποο οτ (ιπεπιο Τοτιοιιπι ιιο

ι.ποο, οτ Αιιιοποοιο ι.οπτιοτιο ιιο Ι.ποο τοετιιιπε πιοεοπ

τιιιπε οτ ι·‹ιοοτιε, οιιπο εππιοεοιιπτο Βοπιιπι πιιιιοειπιο ππ

οοπτοειπιο ιιοποποειιπο εοοπιιτιο πιο οποιτοποοιιπο πιοπειε

ιπιιι εππιοεοι·ιπτι, ιπτιιοτιοπο οπιιιτο.

τ)ΧΧΜ τι.

Η οποτε ΜιτΙοο πιο! βι οποτε Ποοτίπο ο Βοποιατίου' απο

τ'απτοιίτιι άοτ πιο οπιατοιο Βίοοοπιο Βιττποιίπί, Μετρο

το οποιτο /αττο πιπι οποί /ι·πτο!!ί σωστο θποΙ[ο, ο οποτε

ποιο π! ποσπιτπο οι (ιοποοπ, οποιο ποΙΙ`αττο ρι·οοοάοπτο.

(τ 292 , το ιποτιο ).

Ιτοι Βοοιι ποπππ οι @απτο οι 'Ι'οιιιιο, Βοοιιιιι. οπτ.

8οιιο 8.(τι πιοπι. 9, Ν.° Η.

ιο ιιοπιιπο Βοπιιπι οπιοπ. Αππο τιοιπιπιοο ποτιπιτοτιο

Βοπιιπι πιιιιοειιπο οποοπτοειιιιο ποποποειιπο εοοππιιο ιππι

οτιοπο οπιπτο πιο οπιπτο ποοιπιο πιοπειε ιπιιι. ιπτιοεοιιπτο

τοοο οτ οοιοπι ιπτιοεοιιπτιε τοετιιιπε. Μοττιοπε τιιιπε οππο

πιοιποιιο οπιοΒιι οο ιποοπιιιοι πιτ οποπτιοπι τιοπιιιιι οο

ιπιτιε Ποοτιπι ιιο Ιτοπποιοτιοο. Ιπ πιοεοποιο οοπεοποπ, οτ

ιιοιιιπτοτο ποιπιπι Βιοοοπιι Βιιιοοιιπι οιιιοτοιιε πιοο Μοτιιοι
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ω τιιττοεοττρτο, πο φο οπτο πρροτοτ ροι ρυ!›!τοππι το

εττ·πιιιοπτυπι εοττρτυπι ιποπο πιοτ (τπο!το!πιτ ποτοτττ !ιοο

εοττ!ιοπττε τοοτπιιι επρτοεοττρτο οποσ οτ πτο οτ το τυποπ

τοττο οτι οο τοοτο οετ τιιετι·πιποιιτυπι ρπ!ι!τοο εοττρτυπι πιτιππ

τποτ θπτ!!το!ιιιτ ποττιτττ ευρι·πεοι·τρττ οοο ιιοπ οτ τρεο ουτο

τοτ, οπτειτοττο ποπιτιιο τρετυε !!!πτ!ιοτ. !ιι ρτοεοποτο ροτο

ετοιττε ρτοεουττε πο ποοιοτυπι οτ οποτοτττοτοιιι εποπι οοπεο.

οοοπττο τπτοτροποπττε, ορρτο!ιο.ποτππτ οτ οοπτττιιιπποτυπτ ρτο

τρεο Μοτ!ιοο οτ ποεοοπποπττ!ιπε επτο οιι !οπττττιιιο ιιιοτττ

πιοιιτο ο!ι!οττοιιοε οτ ριοιιιτεετοιιοε τοοτοε ροι· ιιο!ι!!οπι υττππι

ποιιιτπππι οοιιιττοπι Ι.οτυπι ρτο εο οτ ποεοοιιποπττ!ιπε επτε

οι !οεττττπιο πιοτττιιιοπτο οοπιυπτ Ιοππο ετυο φτοπεοππι

φο ροτεοιιτε ρτο οοπιππτ Ιοππο. @πο ο!ι!οττοποε τοοτο τυο

· τπιιτ εοπ ρι·οροεττο το οοιιετ!το οοιιιππτε Ιοππο. το οποπ

Βοπιτπτ πιτ!!οετιιιο πποοιιτοετπιο ποποποετιιιο εοουιιπο πτο

πτ8οετιπο οοτοπο ιποπττ. Ετ οτι οπιπτο φο ρτο ρτοπτοτο

ποπιτπο οοπιττο ετυο ρτο ροττο τρετπε το πτοτο οοπετ!το

ο!ι!οτο εου ρτοροεττο τ”ποτυιιτ πππο πτο¦, οτ οο. οιιιιιτο φο

οτι ποοτοτο οοπ πο!ππτοτο πτοττ οοιιετ!ττ πτοτο πτο οππττο.

τποτππτ το πτοττε ο!ι!οττοιιττιπε πτοττ ποπιτπτ οοπιτττε !.οοττ.

Ωπτιτππι ο!ι!οττοπππι οτ οππτττοπππι οτ ρτοπιτεετοιιτε οτ πο

οτοττ οοπ επιποιο πτοττ οοπετ!ττ τοποι· τπίοι·τπε εοττρτπε οετ

ρι·οιπτττοιιτοε το!ιο!!τοπτ θπτ!!το!πιο Μοτιτπο!ιτ το !.υοο εττ

ρυ!οπττ πτ ρυ!ι!τοο ροτεοιιο ιιοιιιτιιο οοιππιιτε Ιοππο οτ

οπτπεοπιιιφο· ροτεοοο οπτπε τιιτοτοτττ τοτειε οτ τττπιτιε τιπ

!ιοτο οτ τοποτο πτοτειε ο!ι!οττοιιοε οτ ριοιυτεετοιιοιιι οπιπι ρτο

πτοττε οππτοτοπτ!ιπε, οτ πο !ιττε φο το ποοιοτο εοπ επιπιιιο

πτοττ οοιιετ!ττ οοιιττποπτυτ οτ οοπττο ποπ ποπττο το ιι!τφο

το ρτοπτοττε ευτ: γροττιοοο. οτ ο!ι!ττπιττοιιο !ιοιιοι·υιιι πτοττ

πιτιιοι·τε. οπο οπιπτο το.οτο εππτ οτ ρτοιπτεεπ υτ επρτο. !ιι

ρτοεοπττο ποοτοτο·οτ οποτοιττπτο πτοττ ποιπτπτ ροτοετοττε.

Οπτ οοιιετποιοτο υττ!ττοτο πτοττ ιιιτιιοττε ετοτπττ οτ ποοτοπττ

ρι·οπτοτο οιιιιιτο ροι· πτοτυπι πιτποτοπι οτ οτπε οπτοτοτοιιι

ρτοπτοτπιιι ορρτο!ιοτο οτ οοπτττιιιοτπ οτ ρι·οιιιτεεο οτ ο!ι!τροτο

ροτροτπο τοτοτ οτ τττπιο οεεο 'οτ τιιυτο!ο!ιτ!ττοτ ο!ιεοτυο.ττ

πο!ιοτο πτ επρτο. Τοποτ οπτοπι πτοτπτυπι οτι!ειττοπππι οτ

ρτοπιτεετοπτε οτ ποοτοττ εοπ εππιπιο πτοττ οοπετ!ττ τοττο οετ

πτπο!τοοτ. Ιπ !)οτ ιιοπιτπο ποιου. !π οπιιο Βοπιτπτ πιτ!!ο

ετιιιο πυοοιιτοετπιο ποποοοετιιιο εοοποπο πτο πτοοετιιιο. οοτοπο

πιοπττ. Βοπιτιιυε ροτοετοε οοπιππτε Ιοππο τοιτττ οοπετ!τππι

που οοπιππτε ιιιοτπε, οτ οποτοποιππι οοπτιτοποτπιπ ροι· οοτ

πππι οτ οπιπροπιιιιι πιοτο εο!ττο επροτ τιιττοεοττρττε οκ

τοτπιο ο!τοτοτπιπ οοιιετ!τοτυπι ετυο ττειοτοτυπιπ οτ !ιοο τιι

ρτοεοποτο ποπιτποτυπι οτ ο!ιοττε, ρι·τπιο οτ οτο. Ιτοπι φοπ

ρ!ειοοτ ττοττ επροτ !ιττε φο εππτ ο!ι!ιιτο ροι· οοπιττοιπ !.οτυπι

οτ οιιροεττο. οτ !οοτο το ρτοεοιιττ οοιιετ!το ροι Βοττ!ιο!οπιοππι

Ροπο!ιο, τοιιοτ φοτυπι τπίτοεοι·τρτπε οετ. Ωυτ ροετοο πο

πιττιπε ροτοετοε τοοττ οτ τοοτροτο επροτ ου οοπετ!τππι τπ

τοιιπττ εο!πτε εοπιροτ οορττπ!τε οοπιπιιτε !οππο οτ ι·ποτοπτ

Με, οτ επο τπτοπιοπτο ρτοοτρτοππο οπτ!τ!ιοτ οοπετ!τοττο

φοε! ποπ ποτιοιττ οοπεπ!οτο οοπττο. οορττυ!υπι πο! Μοοτο

τυπι, οτ ετ ‹!οι·οτ ροττττοιιι πο! οοιιετ!τπιιι ι·οοτροτοτ οοιιττο

οο.ρττπ!ει πο! ττοοτο.τππι τ!!υπ που τιιτοιιπττ εοτπιιτο. 8πιιιπιπ

που οοιιετ!ττ ποτο ροττττο ροτ ποπιτιιπιπ ροτοετοτοπι το

ρτοεοιιοτο οιιοπιτοοτοτπιιι !ιπτπε οοιιετ!ττ επροτ ροετττε εοττρττε

οτ τοττο οοιιττποτπι·. !τοπι τπττ εππιπιο πτοττ οοιιετ!ττ επροτ

τοοτι› οτ ο!ι!πττοπτ!ιπε οοπιτττε !ιοττ εοουιιπππι εοπτοποτοπι

Πυτ!!το!πιτ Πτ!ιο εει!πτε οορττυ!τε οτ οτπτοοπιοιιττε οτ ττοοτιι

ττ!ιπε οτ εοοτοπιοιιτο ροτοετοττε τιι επο τττπιττοτο ιιιιιιιοιιτττιπε,

πτπο!τοοτ φοπ οππιτττοπτυτ ο!ι!οττοιιοε πτοττ οοιιιτττε τοττο

οτ υ!ττο φοπ τ!!ο !τ!ιι·ο πτ8τιιττιιιτ!το το φττιπε οι ιιιοοετο

το ο!ι!οττοπτ!ιπε ετιιτ εο!ππιπιοπο ο!ι!τοπτο οοπιπιιτ Ιοππο.

Πει φοιτ ο.!τφο. ετπου!οττε ροτεοιιο ποπ ροεεττ ο!τφο. οοο

ετοιιο !ιει!ιοτο τοετοεεπιπ το ρτοπτοττε !τ!ιι·τεπτοτπττιπτττοπε,

οτ φοπ οιιιποε τοττοε φοε οοιιιοε Ι.οτπε οτ ττοττοε πο

· !ιοιιτ τοττο οοιιττιιοε ποτοε οοιππιιτ Ιοππο ροι· τιιεττπιποπτπιπ

τιποτε πο οιιεττο Κο!!οιτ, οτ φτ οοπττποε οτ τοττο ποτο

τποι·πιιτ οοπιππτ Ιοππο ροι· οοπιππο Ρτεοτυπι πτπιττττιπτ πτοττ

οοπιττοε οοπιππτ Ιοππο !τ!ιοτο οτ φτοτο οπποπτοιιτο οοοπτ

οτοπο ετυο οτιεπ φο οοπιππο Ιοππο τοοπροτοτοτ οοεττιιιιι

ί!π!!οττ. ()!ι!οττοποε επιιτ !ιοο. !ιι ιιοπιττιο !)οπιτιιτ. Απιοιι.

Βοπιτππε 0!ιοττπε Απττο, Βυ!ιοπε $ο!ποτττι·τε, ττοεεο!!πε πο

οτιπιρτε οτ Μοτο! πο Α!!ιοττο ο!οοττ ιιπ ουπτοιιπο φο οο

ιποε !ιοτπε οοτειιιι οτε πτοοτο πο!ποτττ εοοπιιπππι τ'οτιιιοπι

οοιιετ!ττ οο!ο!ιτοττ πτο πιοι·ττε πτοοετπιο ιποπο ττοοτοποτυπτ

ουπι τρεο οοπιττο ο!ι!οττοποιτι τπττοεοττρτοιιι. Οοπιοε !.οτυε

πο Ρτετε ποτοιιτπε το οιιτοοττ!ιπε οοπιππτε Ιοππο οποπ ρτο

εο οτ ποεοοπποιιττ!ιπε οτι !οεττττπιο ιιιοτι·τιιιοιιτο τιιττοεοττρτο,

ρτοιιιτττοπε εο τοοτπτππι οτ οιιτοτπτπιπ οποπ οοπιοε (τιποτ

τ“πε ττειτοτ εφε οι ο!τπε ττοτοτ ποπιτιιο Μοττιοπε οτι ορρτο

!ιοτιποτ οτ οοιιτττπιο!ιππτ ρτο εο οτ ποεοοπποπττ!ιπε επτε οι:

!οπττττιιιο πιοτττιιιοπτο οοο το ο!τφο οοιιττοιιοπτοπτ, φο

τιιττοεοττρτο ετ ιιο!ιτε ρ!οοποι·ττ !ττπιο!ιπιιτυτ ροετοο ετοπτ

ιπο!τπε τττπιπι·τ ροτοτππτ τιι Ιοππο εορτοιιτππι. Ετ ρττπιο

οποπ ποροποτο οτ οοιιετ8ποτο !τ!ιι·οε φτιιποοτπι πιτ!το το

ιιπτιιοτυπι τιι οοπιπιιτ Ιοππο ετυο πρυπ ροτεοποε φοε οο

πιππο Ιοππο ο!οοιοτττ πω: πιοπο φοιτ τρεοτ ιποποτο οο!!ο

οοτπττιι ροεεοεετοπττιπε οτ τπιρ!τοοτπτ τοττο οοι·τππι τοτιπτιιππι

το φο οοπποιιοι·ττ τοτοτ ροττοε, φο ροεεοεετοιιοε εττο ετπτ

το !οιιιιο πο! πτετττοτπ ο οορττο πιοιιττε υεφο οοεο!οτππι

οτ ο τυπο τοττο τιι υο!ππτοτο οοπιππτε Ιοππο ποπιτπο το

πιοιι πτοττ οοπιτττε οτ τ”το.ττυπι εποτππι οτ ποεοοπποπττπιπ

:το οτε πτ επρτο οτ ετιιτ οοτυπι οτ Βιιυπττοπι οτ τιιττοττππι

πτοτοτππι ροεεοεετοιιπιπ οι φο πτοτο ροοπιιτο το τρετε

τπιρ!τοττο οτ οο!!οοιιτο τποτττ ροτοτροτο ροεετπτ. Ετ πο!ιοοτ

πτοτυ ροοππτο !τ!ιτιιτπιπ φτππτοτπι πιτ!τππι ροτροτπο πιει

ποτο τιιιρ!τοττο το οτυττοτο Ιοππο πο! πτετττοτυ πτ επροττπε

πτοτυπι οοτ ρτο πτοττε οοιιιτττ!ιπε οτ οοτιιπι ποεοοπποιιττ!ιπε

πτ επρτο. !τοπι οπ'οττ τοοοτο εοοπτττοτοιπ πο !τ!ιττε ποοοιιι

ιιιτ!τ!ιπε τοπυτποτυπι φοιτ τοττο ποοοπι οποοε ρι·οιιτπιο τπ

τπτοε τρεο πο! πτοττ ττοττοε ευτ πο! ποεοοπποπτοε οι: οτε

οτι !οεττττπιο ιιιοτττπιοπτο τπιρ!τοποτττ οτ τιιιρ!τοποι·τιιτ !ττιτοε

φτπποοτπι πιτ!τπ το.ππτποτπιπ το ροεεοεετοιιτ!ιπε ροετττε το

οτπττο.το Ιοππο πο! πτετττοτυ τι οπρττο ιποπττε υεφο ωρο

!οτππι οτ ο Μοτο τοττο ·τιτ πο!πιιτοτο οοπιππτε Ιοππο, πο

φτ!ιιιε φτιιφο ιιιτ!τ!ιπε !τ!ιττε ττπιπτιιοτππι οι φο τπιρ!τ

οττο τποττπτ τι! Ποτ οτ ο!ιεοτποτπτ ετουτ πτοτπιπ οοτ επρτο

πο !τ!π·τε φτιιποοτπι ιιιτ!τ!ιπε τοπιιτποτπιιι, φοτο εοουι·ττο

τοιιι ρτο οο τοοτοπτ πο! οοπιπιιττοτοε ει!τφο πο! ο!τφο πο!

εοοτοτοε ο!τφο πο! ο!τφο πο! ετπιτπ!πτοε ροτεοιιο ετοπτ

οοπι ιπο!τπε Μοοτο ροτοτττ οτ τοοοτο το οπο εοοπτττοτο

οοπιπιιο εττ οοπτοπτυπι οτ οτπε το!τιιφοτ οοο οι·!ιττττο οτ

πο!πιιτο.ττ. !τοιπ οττοιτ φοιτ πο οιππτ!ιυε ροεεοεετοιιτ!ιπε οι

τιιττοτττ!ιπε ετυο ροοπιιτο οτ πο οπιιιτ πιοτιτ!τ φοε πο! φοε

οτ φοπ ππφειπι !ιο!ιο!ιττ τιι οτπττοτο Ιοππο πο! πτετττοτυ

πο! επρτοπτοτο ροι·εοιιο !ιο!ιο!ιπιιτ ο.!τφο τοπιροτο οιτροπποτ

οτ οιτροπποιιτ τιι οοτυπιο ετπο οιτττιιιο οοπιππτε Ιοππο ετουτ

οτποε !τιππο οιτροπποιιτ οτ πιτεετοποε τοο!οε τοοτοιιτ ροι

οπιιιτο ετοπτ οτυοε !οιιιιο. Πο ροτεοπο!τοπε οπτοπι ρτοπιττ

τπιιτ ο! οποτπιιτ εο !ποτπτοε τ!!ππ τποπι ετοπτ οτυοε !οιιιιο

Με
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αι αταπι π! !απαα αα! ι!ιαιι·ιαια ιππο ιαιαρατια αααπαα

α!ιαταιιαα !!αι ρταιατ ααααι ια παπι ααα αααα απια ταατι

πατι! ποπ αααι ροααιπι ι!ατα αατα!!ια παπα αι ι!απτιο αιαι

αιιααααι! απ αια π! ιαατι ιαπιαπι. Ιιαπι οιΤατι ααα! οπιπαα

Δα αιαιιαια !απαα αι ι!ιαιτιαια αι οπιααα !ιαιιιιατιιαα α αατπο

ααααα Μοααα!ιαπι αιαι αα!αι αι αααατι !ι!ιατι αι ι“ταπα!ιι ια

αιπαιιιαα ιαττια αααα παπα !ια!ιαπι αι απααατα !ια!ια!ιαπι

α!! οτααι Μια αι αα!!ααια ιιαραα!ια αι ιπιροπααι!α ααπα

ι·α!ιιαι· αι αρααια!ιιαι· ατααπαο αι αααι!απαα ιπιτααι!α αι αιι

αααι!α ιατταα αοταπι α! ιιιαιαα!!!ιαα αι α!ιια αιιιιιααααιαααα

ταιιαα αιαα ιραα ι!ααιια ααα αα!!ααια αιι ταα!ια ειπα ραταα

πα!ια ααα ια ιραα Μια ααα αα!!ααια ραααιι ιτααα αατπαιιιιι

ρατ ααρται!ιαιαα ρατααπαα ααα αα!!ααιαταα ααταπι !ι!!ατααι!α

αρααια!ιιατ ιαααααααα αι ι!ιαιτιαιαα!αα αι ιραατα ι!ααιιαπι ααα

αα!!ααιαπι αα!!ιαααι!ο ααα αο!!ια! ιααιααι!α α ααπιτα!ιαπιιιιαα

ααπι Ιαπααπαιιιαα αι α!αιτ!αιαα!ι!ιαα Ιαπαα, αιααι !ιαα ρατ

ααριαιιιαα ι!ιαιατι ραιατααι. !ιαια α!ιατι ααα! Ιαπααπααα αι

τ!ιαιτιαιαα!αα ααα! αι παα!τααι ατα αα!αι αι αααατι ια ιαττια

ααια αααα !ια!ιαι αι ρται!ιαιι !ια!ιαπι αι α! ιαιατααι παρα

!ιαπι ιαια ιπ ρατααπια αααπι ια τα!ιαα. Ιιαιπ αα!ι αα οπιι

Βατα ρτα αα αι ιταιτιιιαα ααια αι ι!ααααατ!ααι!!ιαα αα!!αππ!ιατ

ια !ααι!α ααριααιαια ααααπααπι ααα! ααρατιαα ι!ιαιατα ααι.

!ιαια αι!”αι·ι αι αα!ι ααα! α! ρατ ιρααια ααι α!!αααπι ι!α

ρι·α!ιαιια ααπιι·α!ιαται αα! ι!α!!παααι·αι ιραα ιια! α!ιαα!α ι!α

ααρι·αι!ιαι!α ααα! ιοιιαιια απαιιααα ααπιταιαααι·απι αι ι!α!ια

αααταπι ααατ!αππαιια ι!ατ! ροαα!ι ια αοαιτα!ααιαπιαια ααα

αα!ιιιαααπιαπι ααοααι!αια ααα!!ιαιατα ι!α!ιαι! ααα αιιαααααα

ααπιτπιααι ια αιαιιαια !απαα ιια! αιαιτιαια αιαα α!!!1ιαοαιτα

!αιιααιιααα ααι ι!ιαιτιαιαα!αα Ιαπαα, ατα!ιτια ιαααιαιταιαα

ααπιαπια Ιαπαα αααααι!ααι ααριια!α αια!ιαι!α Ιαααα αι ιατα

ι·απιαπα, ρταιιι α! ααπαιπιι!!!ιαα αιααα Ιαπαα αοπααπααταιιιατ.

Οπα αοαι!ααπαιιο ραααιι ραιι αι αιτια! ια !ιιια !ιοπια ιαπιατα

ααα !ια!ιαπι α! αιαιιαια !απαα αι ι!ιαιτιαια. Πα ααα! ρτα

ρται!ιαιια ααα αιι!ιααια ιραα παπα ααα τω! ααιαιιαα αι

ααρται!ιαια ραταοπα !ια!ιαταπι α!ιααο ιαπιροτα ια αιαιιαια

!απαα αι ι!ιαιτιαια. ρτο ααι!ιαα απ1πιιιαα ααρται!ιαιια ραπ

ρτα αα αι ααρται!ιαιια ρατααπια ι!α!ιατα τααιρι α! αιααα !απαα

αααπιια πα: ιιατι ραιατιι ρατ ααιααπα !απαα, αι ροααα ρατ

ραιαο αιατα αι πιατατι ιτα αι τα!ι!ιτα !ι!ιατα Ιαπαα αι α!!α!

α!ιιαααιααα αι ια τ!ιαιτ!αιιι Ιαααα ααι!!ααι αά!!ααατα ααααα

αοαα!αιαπι αι α ραπιαι!ααιιαα ααααα πιατα αι ια α!ιια !ααια

ι!!αιτιαιαα Ιαπαα, ααα! !ιαααιια αι ααπααπαα αοτπαπια Ιαπαα,

!ιοο ιατααα ιαα!ο αι ρααια, ααα! π! ααοααιααιια !οαα ι!ιαια

ρατααπα πα! α!ιααα ααταπι ατααι αα! ατιι ααα ιτααια!!αιιι

αα! ιι·ααια!ιιι α!ιααα! ι!ααπαιπ ααα α!ιαααπι ο!!`απαιαπααι ααα

ιπιατιαπι ααπιαπια !απαα αα! α!!αα!αα αιπαα!αι·ια ραταοπα

ι!α ιαπαα αα! ι!ιαιτιαια , αι ααα! αι ααιαατιαι πα! ααιαατιι

α!ιααααι ρατααπαια αα!!ααιαιπ αα! απιαατα!ιαιατα ααπιτατιαπι

ιααατα παπα ααα αιαα ιτααι!α ι!ιαιατ!›α!ιαπι ααα αιαιαι·!›α!ι!ι

ααι!ι!ιαι ααταια α!ιιααιαααα ααααπι αα! ααααι οπιπαα αι

ααααααπιααα ιτααιαιαα αι αρατα αιια ααπιτα ρται!ιαια ααα

α!ιααα! ρι·αι!ιαιαι·αιπ Παταπι. αι αι ρατ αα ααπ ροαααπι

ααα ρααααι ι!!αι! πιιαα!α!ιαπι αα! παπαιιιιιιι αοτααπι Ιαπαα

αι αα!ααπιααα αιπαα!ατι ρατααπα αοπιτα αααπι α!ιααιι! ια

απατα ρταιαι!ιαιαπι ιτααιαταιατ απατα αιιιαα ρααααι αι ραα

ααπι, αο ααπα ιαια!!ααιο ααα! ρατ !ιοο ποπ ιαπααιατ α!!

ααια ααταια ιαααι·α αααττααι. Ιιατα μαι ι!ιαιαα ααιπαα ααα!

αααπι!α ραααιιια ρι·αι!ιαια ατιι ι!αρααιια αι ααπα!απαια !ιι

·αοαιαπι Ιαπαα αα! αρα! ιι!απααα ρατααπαα αι! αα!απιαιαπι

αατπαπια !απαα οι τ!ιαια αυαιιτ!ιαα ατα Γααιιι ρταιιι αιιρα

τιαα ι!ιαιαιπ ααι αι αοιιιιτιπαια ιαατιπι αι ταιι!ιααια ραι· ι!!αα

ι!α ααιιιαα ααρτα ι!ιαιαπι αει ααι!ιααι ρατ ιταιταα ααι!ιοαι

ααιαιιαπι Παα!!απι αι Μαι!ιαιιια αα! !ιαται!αα αιαα απ! ιππο

αιααταπι ιατια, ιραα αοπιαα Ι.οιαα αααιιιια αι ααοπια!α ι!αι·ι

ραιατιι αι ααα!ιιατ ι!α!ιααι τα!α!ιατι αι αιιαα!αι α ααταατι!ιαα

αι αιπαα!ια ια ααι!ιαα ααιιααιατ. τα ροααιι αιατα αι ιαοτατι

ιτα αι τα!ι!!τα α! αα!ατιιαιατα αααπι, αιααι ααρτα ι!ιαιαπι

αει. Εαι ιαπιαα ιπια!!ααιαα ι!ιαιαταια ααριατιιααι, ααα! απ

ααρται!ιαιια αααπιιιαι!!ιαα ραααιιια, αιι!α!ιααι αιι !ιατια ααια

ι!ααιπι τα!!!!ιιια ι!ααατα ιαι!ια ιται!απιατ πια ι!α αται!απιια

α! ιααιαπιιαια Βααττατα Ρ!ααπια αααα !ιαταα ιιαααπι ιαι!!α

αοπιαπα ρααα!ι αααι!ατα ααααα α! αππαα ααιπααα αιπα ασ

ααα! α!ιαα!ι! αιι ρταααπια ααταια αοιπαπα αο!ααι. Ωα!!ιαα

ααιπααα απα!α ι!αιιια αοπιαπα ιρααα !ι!ιταα ι!αααπι πιι!ια

ιααααιατ αο!ια:ατα αιααι αιαιαπι αει ααρατιαα. Ααιαπι !.ααα

ια ι!αταο αι ρα!αιια ααα! αι απατα ι!ιοιαα Ι.αααααα ροιααιαα

ιιαιιιιαι ααα αι ααα! ααι ιι!ιαταπι Γα!ααπια, ααταπι ι!ααιιπα

Νια!ια!αα Μαιιιοπια ιαι!ιαα ‹!α !.ααα, αι ι!οπιιαα Ρααααα

Ραιι!πα!!! ι!α Ι.ααα !αι!ιαα αι θι!ατιο Ται!α!ιπι ι!α Ι.ααα αι

Αττιααααιο Ι.αιιίται!ι ι!α Ι.ααα ιααιιιιαα αι! ααα ρταααιιιι!ιαα

αι τοααιια. Αααα α. παιιαιιαια ε!αιπιπι πιι!!ααιιπα ι!αααπιααιιαα

ποααΒαα!ιπα ααααιπ!ο ιπι!ιαιιαπα ααιπια ι!ια ααατια ι!ααιπια

πιαπαια ια!ιι.

Βαα ι!αι!!ια!πιαα αααπααια Αττιαι Μααιπα!ιιι!α !.ααα

$αατι ιτπρατ!! ιαι!ακ αταιιιατιαα αι ααιατιαα αιιρτααατιριια

Ι.ααα ιπιατιαι αι τοααιαα ααρτααατιρια απια!α αατιραι αι τααο

αιαπα αι παιαιιια ραα!ιαααι!α ιιτιαανι.

Εαα Βα!!απαιπαα ι!α Ιιια!ιατι!α ααα! ρα!αι!! ποιατιαα !ιοο

αιιαταρ!α αιτιταιιι αι αιιααιρ!ααι αι ραιι!ιαια ιααιτατααπιια

αατιριια τααπα ααρτααατιριι θαι!!ια!πιι παιατιι, αιααι ια αια

απ!! αι !ααι πια!ιιι αι!ι!ιια αα! ι!ιταιπαια πια! ιατια !ιιιατα

αα! αι!!α!ια ιιιπιο ααα ραααια α!ιι·ααιαιιαπια ααπαα, ααπιαπιια

ποπ ιααιαια, ι!α ιααιιι!αια ιατααα ι!οιαιτιι Βαπιι ι!α Οαα

παγαα α!αιιαι!α !απαα ραιααιαιια ρταααπιιιιαα ιααιιααα Ια!ιααπα

παπ!!ιατπιπια, !αγαιααα!αα ααπαα!!ατιια αοπιαπια !απαα αι

!ααα!›α ιια Α!ιιαι·ια ιιαιατιο. πιι!!ααιιαα ιατααπιααιιπα ρτιιαα.

!πι!ιαιιαιια αααιιαα ιατοια. τ!ια αιαααιπια Με.

οιοοιι! ιιι.

Βίσααιια Βοιαατιια αιιταιαι·α τω! αοαια Μαιιαο τισ! θα σαπια

Παοιαιο ιιι Βοποπιιέσα [τι Ναυαπιατία (τα ααα! αραιιαιιιι

α! τιιαιια ιιιαιατα, [τα ί αιια!ί .Μπα μια: πιιππι αιια!!ί ,

σ|ι'ααιαιαυιιαα ία δαπίααιια.

(ΗΜ, 80 ααοαιο );

!ιαι Παει! Δταιιινι ιιι (Μια ιιι Τατ!πα, Ι1οσωπ.αιιι. ιατααα, Ν” 10.

Ια ποιαιπα Βααι!αι απιαπ. Ταπατα !ιαιαα ραιααι ααιαι!ιαα

αν!ι!απιατ, ααα! ι!απιιπαα Ιιιααατιιιια Βα!Βατιπι ααταιατ αοπ

αιιιαιαα Μαι!ιαα α!!α απαιιι!απι παπα αιαιπαι·ια ιιοτπιαι αα

ταιιια Παα!!αι ι!α Βαποι·αιιαο , αι ι!οιπιπι ιατιια ρατιια τααπι

Κα!!αι·ιιααι, ιιι ι!α αατα αοπιιπαιατ ρα!ι!ιαα αατιριατα πιαπα

ααιιιαιαπ Μαα!ιια!ιι ααιατιι. Υα!αιια αααααι!απι ιαποταπι ια

ααιπ ιαναιιιατιαπι ιαααι·α ι!α !ιαπια σα!! ιαιαοτια, ιιι ρτα

ααπιια, ι!ααταια, αι αααιατιιαια ι!οπιιπι Παι!!α!ιπι ι!α οι

τ!αγπια ραιααιαιια !.ιιααπαααια ρταααπιια, α: ι!ααταιααι, αι

αιιαιαι·ιιαιαιιι αιαιτπ, ατιιιαα αααπιιιι ιπιαι·ραιιαιιιια, ρτυπι!ααα
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ροοο οτι τρεο οοι·οτοι·ο ιιιοιιο ρι·ορι·το νοιιοι·οτιτττ ετοιιο

οιοοτε : τ· : οάτιττιτττο, οτ οοιινοοοττο τοετττιοο τιιτι·οεοι·τρττο,

οτ ντιτο τιοιιο ορρτιιτοιιτο, οτ τάοιιοοιι:ι εοττοτοιιττοιιι ροοετ

άοιιτττιοο, το: ττάο άττιιιτο, οτ άτοτοο οοι·οτοι·οιιι οτ Μοττιοοιιι

οοοιιοοοοιιτττιοο, οο ιιοτττοε ίι·οοάτο, νο! οιοττττο οτιοετ τιοο

τιάτιττιττο οοιιιιοττε, οάτιττιτττο οοοοοο ροτιττοτο ροτοοιιτο, ντ

άοττοοτ τττΙτοιιο Ροιιτοτιτ, 8οΙτιιιτιοιιο (Μάτ, Βοιττιοτοιιιοο

ΡοοΙτ, οτ Ττιοιιιοεο θι·τοιιάτ Ιιοοιιτε τοτιοττοιιττιοε ροτιττοτε,

ρι·οάτοτο οοι·ειτοι·ο, :το τοοεο τροτοο οο οο οοτιοοι·τοοιιτττιοο,

οιιιιιτ τ“ι·οοάο, οτ ιιιοττειιττοτο ι·οιιιοτο, άτοτοιο τιιιιοιιτοι·τοιιι

άο τιοιιτο άτοττ ιιιτιιοι·το τοοττ τιι !ιοοο ιιιοάοιιι, ντάοττοοτ

οοτει άτιιττ τιι οτοο Μοτο τιινοιιτοοο τοι·οττιιτι ρειιτοιιι οοετι·τ

άο Βοιιιιοτοττοο, οτ τοι·ττοιιι ροιτοιιι οοοτιτ άο Βοτοοιτ, οτ

τοιττειιιι ροι·τοιιι ιιιοιιττο Βοοο:ιτττ , οτ τοι·ττοιιι ροι·τοιιι τιιιτο,

οοοά Ιιοτιοτιοτ άτοτοε οιιοιιάοιιι οοιιιοο Ποοττοοο τιι (Μοτ

ιιτιιιτο, οτ ροάοι·ο, ι:ιοοά άτοττοι· Οροττιτιιοοι·οιιι, οτ ιιοιιτιιιι

ροι·τοιιιτ ι·οοιιτ ΙίοΙΙοιττοιιτ ω; οτ τοι·ττοιιι ροιτοιιι ροάοιτο άο

8ορττιοο οτ ΡοΙοοττ , οτ τοτττο οοο οοιιτ το οτνττοτο Ρτοοιιο;

οτ τοιττοιιι ροι·τοιιι ροάοι·το άο (τοιιιρο, οοιιι οοι·οιιι, οτ

οοτοεοοο ρι·οάτοτοι·οιιι τοι·ττιοο οτ ροι·ττιιοιιτττο, οοο τοοι·οιιτ
οοοιιοοιιι άοιιιτιιτ Ποοττιιτ τοοιιιτττο ρι·οάτοττ, ριοτοοτοιιάο

οοοά ρι·οάτοτει ιιοιι οτιιτ οττιτ οοιοτοι·τ, πιο! άτοτο ιιιτιιοττ

Μοττιοο ρι·οτοάτοτοιιι ετ ι·οε ειτττοι· 88 τιοτιοι·οιιτ; ιιοτ ετ τοι

ρι·οάτοτο. ιιοιι οοοοιιτ; οτ οοοά οτ οοο οοο τιι τιοιιτιο, οτ το

ιττιοε άτοττ ιιττιιοι·το τοιιοιιτιοτ τιοτο τιινοιιτοττο οάάτ τοοτοτ οοο

!οοο, οτ τοιιιροι·ο. Αοτοιιι Ι.οοο τιι ροτοττο 5τιιιοττ Μτοτιοοττο το

Ιοτο, οτιτ τοιιοιιτοι· οοιιοτττο Ι.οοοιιτ οοιιιιιιοιιτο, ρι·οοοιιτττιοει

άοιιιτιιτο ττοιοτιοι·τοοοτο Βοτάτοοτοιιτε ιιιττττο, οτΝτοοΙοο Μοοοιιτο

τοάτοο, οτ άοιιιτιιτο Μοοτιτιιοι·άο Ι.οιοιιτ, οτ (τοι·ιιιάτιιο $τιιιο

ιιοτττ τοο.τττιοο :τά τιοο οοτ ετο οάοοι·ιιοι·οιιτ ιιτ εορτο. Αιιιιο

ιιοττνττοττο Βοιιιτιιτ ιιιτττοετιιιο άοοοιιτο.οτοιο ιιοιιοοοετιιιο εο

οοιιάο, τιιάτοττοιιο οοτιιτο, άτο τιτοοετιιιο ιιιοιιοτο ττοοοεττ.

@το (τιοτάο Βττοτάτ ιιοτοττοο άο (τοτοτιιοι·το οοοιιάοιο (τ

ττοε τιιιροι·τοττο οοτο ιιοτοττοε ρι·οάτοττο οιιιιιττιοο τιιτοι·τοτ,

οτ τιοιιο τιιάο οοι·τοιιι οοι·ττιοι·ο ιοδοτοε οοιτροτ, οτ ττιιιιοντ,

οτ το ροτιττοοιιι τοι·ιιιοιιι ι·οάοετ.

Ττιοιιιο.οοο οοοιιάτιοι θι·τοιιάτ τ.οοιιτο άο Ι.οοο. τοάοιι, οτ

ιιοτοττοο ροτιττοοε. τιιτροι·τοττ οοοτοι·ττοτο οοροι· άτοτο τιινοιι

τοι·το οάτιττιττοε ο οοι·οτοι·ο ρι·οάτοτο οοο. οοιιι οορι·οοοι·τρτο

(Μάο, οτ οτττο τιιτιοεοιτρττο ρι·οοοιιο τοτ ρι·οάτοτο τιινοιιτοι·ττ

οοιιτοοττοιιτ ρι·ο οοιοιτοι·ο ρι·οάτοτο, οτ τιοτο τιινοιιτοι·το ρι·ο

άτοτο οοι·ειτοιο ιιιο οοτιοοι·τροτ.

Εδο ΒοιτττιοΙοιιιοοο Ρτιοττ άο Βοι.οιιο οτντο Ι.οοοιιοιιοτο

τιιιροι·τοΙτ οοοτοιοττοτο τοοοιι οιάτιιοι·τοο, οτ ιιοτοι·τοο ροτιττοιιο

εορτοεοι·τρτο τιινοιιτοιτο οοτιττιττοο ο οοι·ειτοι·ο ρι·οάτοτο οοο.

οοιιι οοριειο.οττρττο (τοτάρ οτ Ττιοιιιοετο, οτ οτττο τιιτι·οοοι·τρττο

ριοοοιιο τοτ ρι·οάτοτο τιινοιιτοι·ττ οοιιτοοττοοτ ρι·ο οοι·οτοι·ο ρτο

άτοτο, οτ τιοτο τιινοιιτοι·το ρι·ο άτοτο οοι·ειτοιο ιιιοοοτιοοιτρετ.

τττττοιιοε Ροιιτοτιτ τιιιροι·τοττο οοτο τοάοκ οι·άτιιοιτοο, οτ

ιιοτοι·τοε ριιτιττοοε εορι·οάτοτο τιινοιιτοιτο οάτιττιττοε ο. οοι·ο

τοιο ρι·οάτοτο οπο. οοιιι οοριοοοι·τρττο (Μάο, Ττιοιιιοοτο, οτ

Βιιι·ττιοτοιιιοο, οτ τιιτι·οοοιτρττο ρι·οοοιιε τ`οτ ρι·οάτοτο τιινοιι

τοτττ οοιιτοοττοιιτ ριο οοιοτοι·ο ρι·οάτοτο, οτ τιοτο τιινοιιτοι·το

ριο άτοτο οοι·οτοι·ο ιιιο εοτιοοι·τροτ.
@ο Βοττιιιτιοιιο (Μάτ τιιιροι·τοττ οοοτοιττοτο τοάοιτ, οτ Ι

ιιοτοι·τοο οοριοάτοτο τιινοιιτοι·το οοιιι άτοτο (τοτάοιιο οοι·ττιοιιτο,

(τ) (Ποτε τ! τοι·ιο άοττο τοπο ροι·το άτ άοττο ι·οοιιο οροττοιιτο ο! οοιιτο

ΗΒοττιιο άτ τοτ ρτιάτο. οτι οττι·τ άοο τοι·ιτ εροττοντιιιο ιιτ ειιοτ Γιοιτοτττ

ο οοοιοάτ οοιιτο Βοοττο, ο οοιιτο Ι.οττο.

οτ Ττιοιιιτιοτο οτ Βοτττιοτοιιιοο, οτ ντττοιιο τοτιοτττοιιττιοο 21

οοριοοοιτρτο οοι·ειτοιο ειάτιττιττοο ριοοοιιο τιιτοι·τοτ ρι·οάτοτο

τιινοιιτοιττ οοιιτοοττοιιτ ρι·ο οοιοτοι·ο ρι·οάτοτο, οτ τιοτο τιιιιοιι

τοιτο ριο άτοτο οοι·οτοιο πιο οοτιοοιτροτ.

(]ΧΧΧΙΙΙ *.

τ! οοιττο !οοο οτ Βοιιοτοττοο, μι· σο , τι τω' οοοτ /πιτοτττ

οοιιτο (Ποτ/ο, ο οΙοττοο, οοοτοττο ο μού σο! οοιιιοπο οτ

δοποοο, οιτο'ορττ , ο οοο σποτ /τοτοτττ εταπο ττσουοττ πο!!ο

οτττοοτττοιι:ο ροπορο.το ,· ο [το τ ροτττ οτ ο του· οττοττο οτ

οοοετο ο! τποιοτουοτο οοιιτοιτο Μου το των ρο.οιοτ.ττοτττ

οστοτοιτττ ττοιτττο τ οοο/τπτ στο! οοτιτοττο οτ δορττοι·τ .ετο

Ιιτττττ οοττ'οττο το ροοο οοο το ορι·ττο τ288 .τοοιτοτο το:

θοιιουο ο Νεο, τοστο Με το τοτ·τιττο ι·τοιτροτοτά τ! πτοττ

τουοτο οοετοττο.

(4292, το οοττοιιιτιι·ο).

Ι1οτ ττοεττ Ατοτιτντ οι Μοτο άτ 'Μιτου, Βοιωτοι. απ!.

8οι·το 3." ιοτιπ.8, Ν.° Μ.

!ιι ιιοιιιτιιο οοιιοτο οτ τιιάτοτάοο Τι·τιιττοττο ροτττο οτ τττττ

οτ ορτιττοο οοιιοττ. Μ τιοιιοι·οιιι άοιοτιιτ ιιοοτι·τ Ιτιοοο ()τιττοττ

οτ τιοοττοοτιιιο οτ ετοι·τοοο νττοτιιτο Μοιτο ιιι:ιτι·το οτοε οτ

τιοο.τοιοιιι οοιιοτοι·οιιι Ιοτιοιιιιτο Βορττετο οτ Ι.οοιοιιοττ ιιοιι·

ττι·το ι·οοτοι·οιιι οτ ροτιοιιιοτοιοιιι οοιιιοιιτο Ιοιιοο οτ τιοτιττ

(τθ0τ'Β'ττ οοιιττττοι·τ άτοττ οοιιιοιιτο Ιοιιοο οτ τιοοτοι·οιιι ορο

ετοΙοι·οιιι 8γιιιοιιτο οτ τοάο άοτοιιοοιοιιι οτ ρι·οτοοτοι·οιιι

ροροττ τοοοοιιοτο οτ οτοτοι·τοετοετιιιτ ιιιοιττι·τε οοιιοττ $τοττ οτ

τοττοο οοτοεττο οοι·το. τιιτι·οοοιτρτοο οοιιοοιιττοιιοε οτ ρο.οτο

ρι·οιιιτοετοιιοτι οτ οΒττετιττοιιοο τοοοι·οιιτ τιιτοι· 80 80 τιάτιιοτ

οοιιι Οτιοι·τοο Ροιιτιιε τοι·τοροι·ττοε οτοτο Ιοιιιοο ετιιάτοοο οο

ιιιοιιτο τοιιοο οτ άο οτιιοτοοτο ειρροιοτ ροι· τιιετι·οιοοιιτοιιι

οοιτρτοιιι ιιιιιιιο Ι.ο.ιιτι·οιιοτ άο νοτοιτο ιιοτοι·ττ τιοο οιιιιο άο

ιιιοιιοο ρι·οοοιιττ ιιοιιιτιιο οτ οτοο οοιιιοιιτο Ιιοιοο οτ ρι·ο τροο

οοιιιοιιτ οΧ οιιο ροιτο οτ ιιιοΒιιτττοοο οτι· άοιιιτιιοο οοιιιοο

Ι.οτοε άο Βοιιοι·οττοο ρι·ο εο οτ ιιοιιιτιιο οοο οτ ιιοιιιτιιο οτ

οτοο ιιιοοιιτττοοι·οοι οττοι·οιιι άοιοτιιοι·οιιι οοιιιτττε (ιτοοτττ οτ

ΜοτΙιοτ τιειτι·οιιι τρετιιο οτ ρι·ο τροτε οτ ρι·ο οοοοοιιάοιιτττιοε

οι; οο οτ ρι·οάτοττο τι·ειτιττιοε οτοε οτι τοττττττιιιο ιιιειτιτιιιοιιτο

οτι οιΙτοι·ει οτάοττοοτ οοτο άτοτοο άοιιιτιιιιο οοιιιοο Ι.οτοε άτοτο

ιιοιιιτιιο ριοιιιτοττ οτ οοιιοοιιττ άτοτο ΟΙιοιτο ειττροτειιιττ ιιο

ιιιτιιο οοιιιοιιτο τοιιοο τιιτι·ειοοιτρτο οτ τοοοι·ο οτ οοι·οι·ο οοοά

τιιτι·οοοιτρτο ο.ττοιιάοιιτοι· οτ οτιοοι·οοτιοιιτοι· οτ τιιτ`οι·τοει οοιι

ττοοτοι· οτάοττοοτ οοοά οτι ττττο τττιι·τε οοτιιάοοτιιιιιιττττιοο το

ιιοτιιοι·οιιι άο οοττιοο τοοτοιιι οετ άοροεττοιιι ροι· άτοτοιο

άοιιιτιιοιιι οοιιιττοιιι τιοτοιιι οροά Ρτιοοτιοιτοιιι άο ροτοοτο.

Ρι·οοτο:ιτοιιι ()ττοιΙοιιι. ΡοεοτιοΙοιιι άο Αττιοι·το. οτ 8γιιιοιιοιιι

8ροοτοι·τοιιι ιιοτοι·τοο οτοοο Ιοιιοο ι·οοτρτοιιτοο ιιοιιιτιιο οο

ιιιοιιτο Ιοιιοο οοοοιιάοιιι τοιιοιοιιι τιιετι·οιοοιιττ ροτιττοτ οοι·τρττ

οποιο Ι.ειιιτιοιιιοτ άο Ροάτο ιιοτειι·ττ τιοο οιιιιο άτο ιικιιι. οιο

Βοοττ οτι τοι·ιιιο οτιτοττοιιοιιι τροτοε άοιιιτιιτ οοιιιτττε τ.οττ το

οτοιοιιι οοο ρι·οροεττοιοιιι τιι οοιιοτττο οοιιιοιιτο τοιιοο άτο

ιυινιιι. ιιιοιιοτο ιιιοάττ ριοιττιιιο ριοτοι·τττ οτ οοιιττιιοτοι· τιι

οοι·τρτοι·ο τιιάο τειοτο οτ εοι·τρτο άτοτο άτο τιι οοι·τοτοι·το τιι

οοο άοοιοτο οοιιοτττοι·οιιι οοιιιοοτο τοιιοο οοι·τρτο οοιιτ οτ οι·

οοττιιιο τττιιτο οιιτοάοοτιιιιιιττττιοε εορτοιιτοο οττ;τιιττοιιοτοοι·

οτοάοιιοτο οοιιοτττοττ εοροι· Βοοι·ιο Ρτοοι·οιιι τοιιι τιοτιοοι·ιιιιτ

οτ ι·οοοροι·οιιτ τττιι·οε άοοοιιιιιιτττο τοιιιιτιιοιοιιι άο οοτιιιιτοτο
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οοπιππτε Ιοππο οτ πτοττ ποιιιτιιτ οοπιτττε Ι.οττ πιο οποιι·ο

τοοτοππο Ρτοοπτε οτ οι! οποο εοτιιοιιποο οτ ιοοτττποπποο οο

πιππο Ιοππο τοποτπι ποπιππι πεοπο οι! οπποο οπτποπο

οτπο οο οποπ οοιπππο Ιοππο οττοπτπ οι πιοιιοπτπ πο! πιο

πιοποπτπ οοιπιπ εο!ποτ πιοπτ Ποιτ οτ οοοο ποοοοοτ οι

τοιπιο πτοτοιπιπ οοτοττοπππι. τιιιπττοοοττ πιο εο οτ πτοττο

τιοτιτοπο οτ ποεοοπποιιττοπε οι οο οι τοοττττπιο πιοτιτπιοπτο

ττοιοο οπτποποιιιτττο τοππτποιππι το ποεεοεετοπτοπε ετττε τιι

Ιοππο πο! πτετιτοτπ ο οοπττο πιοπττε πεοπο οοοο!οτππι οτ

ο τππο τππο τπ ποτππτοτο οοιιιππτο Ιοππο τππο τοιπιτιιππι

πο οπο οοπποποιττ τπτοι τπεππι ποπιτππιπ οοπιττοιπ Ι.οτυπι

εοπ οτπο τιοιοποιιι πτοτο ιιοπιτπο οτι ππο ποιτο οτ πτοτππι

οοιπππο Ιοππο οιι οποιο. οτ το ιο!τοπτο ττοιτο ποοοπιπιτ

ττοπο οοπεοπτττ οι οππο ποπιτπο οπο οτ εππιοπτοτοιππι ποι

εοποιοπι οτ ποοοοπποπττπιπ οι οτο οι τοπττττιπο πιοτιτπιοιιτο

οποπ οο!τοοοπτπι ο!οπεο πτοτο τοπιποιο οπτποπο οπποιπιπ

ποι οπιοππο Ιοππο ιιοπιτπο τπετπε ποιπτπτ οοιπτττε Ι.οττ οτ

πτοτοιππι τιοτι·πιιι εποι·πιπ οτ ποεοοπποπττππι οτι οτε οιι

τοοττττιπο πιοτιτπιοπτο τπ ποεοοοετοπτοπο ετττε τππο. πτοτοο

οοπΠποο το πο!ππτοτο οοιιιππτε Ιοππο. οπο ποοεοεετοποε

οπιποε τιι οπτοπε τιππττοττο τποιπ πτοτο εππιπιο ττοιοιπιπ

οπτπποοτιιιιπτττππι τοιιπτποιππι ετιιτ τπετπο ποπιτπτ οοπιτττο

πιο οτ πτοτοιπιπ τιοτιππι εποιππι οτ ποεοοιιποπττππι οιι οτο

οι τοπττττιιιο πιοτιτιποπτο οτ ποππττοιπ οτ τπτιοττπιπ τποο

ιππι ποοοοεετοπππι ποιοτποιο ποοοτπτ. ττο τοιποπ οποπ πτοτο

επιπιπο ττοιοιππι οπτπποοτιπιπτττππι τοππτποιππι ποι·ποτπο

ιποποοτ τιππττοττο το οτπττοτο Ιοππο πο! πτετιτοτπ πτ εππιο

πτοτπιπ οοτ πιο πτοττο οοπιτττοπο οτ οοιππι ποοοοπποπττοπε

ιιτ εππι·ο[ ττοιιι οποπ τοοτοτ εοοπιττοτοιπ ποι οοιιιππττοτοο

οτιιττοτππι οπο τοπι ποι οοποτττπιπ Ιοιιπο οπποι οοο τιοοττπιπ

οππι·οοοτο εππτ εοπ οππιοοοοππτπι· το ττοι·τε ποοοπιιπτττοπε

τοππτποιππι οοπιππτοτο εοοπιττοτο οπο τοπι τοοτο οοτ πιο

πτοτο ποπιτπο οοιιιττο !.οτο το οοττο τιτοποιιιτττοπε τοπιιτ

οοιππι ποι οοπιππο οππο εοπ οτππτοππι τποτιιο οοπιιιπτε

τ.ποο ποιπτπο τπετπο οοπιππτο πιοπτοττε οποτποι ι·οοτπτοιι

ττοπε ποπιτπο οοπιπιιτο Ιοππο οοπ πιο οπτ ποππτοιοιιτιιι

ποι οπιοππο Ιοππο πο ιππι εοοιιιττοτο οοπττποτπι τπ τποτιπ

ιποπτο πποττοο ἱεοι·τπτο πιοιιιι !.οπτιοποτ το ποπτο ιιοτοιττ

οοο οππο πτο ιιιινιιι. οποπεττ οποπ τπττο ποοοπι οπποε

πιοιιτιπο τπτιιιοε ο πτο ιιιινιιι. πιοπετο ιιιοπττ πιοιιτπιο πιο

τοι·τττ τπεο οοιιιοε Ι.οτπε πο! πτοττ τιοτιοε οπτ πο! ποοοοπ

ποπτοο οι οτο οτι τοπττττιπο πιοτιτιποπτο τιππ!τοοοππτ οτ

τοοοιο οτ οπιοιο οποπ τιιιπττοοοππτπι ποι εο πο! πτοτοο

τιοτιοε εποε ποΙ ποεοοιιποπτοο οιι οτο οι τοοττττιπο ιποτιτ

πιοπτο τππο πτοτπιπ τοπιππο ποοοιιι οπποιπιπ ττοιοο οπτπ

οποπιτττο τοππτποιπιπ το ποεοοεετοπτοπο ποετττε τπ οτπττοτο

τοιιπο πο! πτετιτοτπ τπττο πτοτοο Πιιοε οπο ποοοοεοτοιιοο το

οπτοπε πτοτο ποιο οπτποποιπτ!το τιππττοττο ίποιτιιτ ετπτ οτ

οοεο ποοοοπτ οτπεποπι τπττο ετοτπε οτ οοππτοτοπτε ετοπτ επ

πιοπτοτπιιι οοτ πο οτττε ποοεοοετοπτοπο τιι οπτοπε τιππττοττο

τποι·τπτ πτοτο Ποιο οπτπποοτπιιιιτττο οο τοπιοπ οο!πο οτ οοτο

οποπ ποοοοεετοποε τπ οπτοπο τιππ!τοττο τποιτπτ πτοτο ποοππτο

οποπτττοτοε οιπποο οτπτ οοτιιπιπιοπο οοττοοτο οτ οοποιιτο

οοιπππτ τοππο. ττο οποπ οττοπο ετποπτοιτε ποιοοπο ποπ

ποεεττ οττοπο οοοοετοιιο !ιοοοιο ιοοι·οοοππι τιι τποτε ποεεοο

οτοιιτοπο οτ τπειιο οκ πππο οο!τοοτ πτοτο οτππτοο ιοοτπτοπττ

πτοτο ποπιτπο. ττοιιι οποπ πτοτοο ποπτοο Ι.οτπε πτπιτττοτ οτ

τοοτοτ οτ οπιοοττ οποπ τι·οτιοε τπετιιο πτπιτττοπτ ποι οο οτ

οοιοποε οποε οοπιππτ Ιοππο ττοοιο οτ οπτοτο οπποπτοπτο

οοππτοτοπο ετπο ι·οοιι οποπ οπιοππο Ιοππο ιοοπποι·οιοτ οο

οτι·πιιι ττοοτιτ οπιποε τοιιοε οποιο οοοοιοπτ τππο οοπΠποε

ποτοο οοπιππτ Ιοππο πο οοοτιο ίτοοτι·τ ποι τποτιππιοπτππι

.ποπτο τπττο τπτοι οοιππιιο Ιοππο οτ οπιοππο Ρτεοιπιπ οποπ

τιιετιππιοπτππι οοιτπτππι τπττ πιοπο π!πιτπιπ ποτοιτοιπιπ οπο.

οοτποποοτπιο οοτοπο πτο ιιν. οπιτ!τε οτ οπο τοιιο τπττο πτοτοο

Πποο ποτο τποιππτ οοιιιππτ Ιοππο ποι οπιοππο Ρτεοιπιιι οιι

τοποιο πτοτο ποοτο. ττοιπ οποπ τποο ποπιτππε ποπτοο Ι.οτπε

πιο εο οτ ποπιτπο οπο οτ ποεοοπποπττοπε οτι οο οιι Μεττ

ττπιο ιιιοτιτιιιοπτο οτ ποπιτπο πτοτοιπιιι τι·οτιππι εποιπιπ οτ

ποεοοπποπττππι οιι οτε οιιποπποτ οτ τοοτοτ οτ οπιοοττ οποπ

οιιποπποτπι· ποι πτοτοο Π·οτιοε εποε οτ ποοοοπποπτοε οτι οτε

οι τοοττττπιο ιποτιτιιιοπτο το οιππτοπε ποεεοεοτοπτοπε οτ

τπτιοτττοπο οτπο ποοππτο οτ πο οπιπτ ιποοτττ οποο οποε οτ

οποπ πποποπι τιοοοοππτ το οτπττοτο Ιοππο πο! πτετιτοτπ οτ

οποοπιποπο τοπιποιο τπ οοτππιο ετπο πτεποππτο οοιπππτο

Ιοππο οτ τιι τπεο οοπιππτ οτοπτ οτποο Ιοππο οιιποπποπτ οτ

ιιιτοετοποε ιοοτοο τοοτοπτ ποι οιιιπτο ετοπτ οτποο Ιοππο. το

ποιεοποττοπε οπτοιπ οποιττο τοοτοτ οτ τοοοιο πιοπιτττττ τπεο

οοιποε Εοτπε ποι εο οτ ποεοοπποπτοο οι τποο οι τοεττττιπο

ιιιοτιτπιοπτο οτ εο τ“οοτπιπιπ οτ οπιοτπιππι πιοπιτττττ οποπ

πτοττ τιοτιοο τποτπε ποι εο οτ ποεοοπποπτοο οι οτε οιι το

οττττπιο πιοτιτιιιοπτο τοοτοπτ τ!!ππ τποιπ οτοπτ οτποο !οππο.

οτ τπετ οοιιιττοε πιοπτοττ εοπ οοιππι ποεοοπποπτοε οι το

οττττιπο ιποτιτιποπτο οιππτ το Ιοππο πο! πτοτι·τοτπ τππο τοπι

ποιτο οποππο οιιοιοττπε Ποτ πιοτοιοποπι το πιοιτ οπο οοεπ

ποεοτπτ πτοττ οοιιιττοο ποιο ποπιτπο οππο οπτοπε ποττε οι

οπεοπτπι οο τπετο ποιεοποττοπε οποιττε το ιποιτ τοπτπιπ.

Ποιο οποπ τοοτοτ οτ οπιοοττ οποπ οπιποο το οτπττοτο Ιοππο

οτ πτοτιτοτπ οτ οιπποε οοοττοπτοε ο ττοιπο ποοπο Μοπο

οοπιπ οιππτ εο!πτ οτ οοοπιτ ττοοιτ οτ τ“ιοποοτ εοπ! οτ ποπ

τιοοτ τοιπ το ποιεοπτο οποπι ιοοπε το οιππτοπο τοιιτο οποιο

πτοτοο οοιποο Ι.οτπο οτ πτοττ τ“ιοτιοε οτπο οτ ποοοοιιποπτοε

οτι οτο οοοοπτ οτ πποποπι οοοοοππτ τπετ πο! ο!τοπτε οο

ιιιπι πιο οιππτ ποοττο οο!!οοτο εοπ οιιοοττοπο πο! πιτοτπ

τιπποοττο οτ τιπποποιιπο οοιιοιοτττοι οτ οποοτοτττοι τπτιοππο

οτ οιιοπππο τοιιοε τπεοιπιπ οτ οιιτπο!τοοτ οοιππι εοπ οπο

ποι τροπο πο! ποι οττοποπι τποοι·ππι πτετιτιιποιοπτπι οπιοππο

οτ ποπποιιπο οτ οπτπεττοοτ οοποιτο οοπτιοοτπο οοπ οποπ

οπιιιοπο οοιιιιιιοιοτπιπ τποπιιπο οτ οοτοοιοππο εοπ τοοτοππο

τπ πτοτπο!τοπο οτ ποτε οπτοιιεοιιιποπο ιοοπε οτπο τπεο πο

οπο οοπ οιιοοττο πο! πιτοτπε οττ ιοο!τε πο! ποιεοπο!τε. ττο

οποπ τπ τποο ποοττο πο! οοττοοτο οιιοοττοπο οοπ πιτοτπ ποπ

οοιπιπτττοτπι ποι· πιοπτοτοο οοπιττοο πο! ποι ποεοοπποπτοο

οτι οτε πο! οττοπο οοιπιπ εοπ οο!τοοτοιοε ο!τοποε οττοπτπε

ποοττο οοττοοτο οιιοοττοπτε εοπ πιτοτπε ίιοπε οττοπο τπ το

ετοποπι εοπ ποτι·τιποπτππι πο! οι·οιιοπιοιι Ιοπποποτππι οτ Ιιο

πιτπππι πο πτοτιτοτπ Ιοππο εοπ οοπιτππιπ οοοττοπττιιπι ο

ττοιπο πεοπο Μοποοοππι πτιοοτο πο! οοτοιπ τππτιοοτο οοτ

τττ.>;οππο εοπ ποιοτπτοππο οοπ οοτττοτ τοοτοιιπο ποοττοπι οοτ

τοοτοπι οτιοοττοποπι πο! πι·τοτιιπι ο οοπτιοοοπττοπο εοπ οοιπ

πιοιοτππι ο!τοποπ τποπιιττοπο οππι τοιιποπετοπο εοπ πτετιτ

οτποττοπο Ιοιιπο οποοππιοπο ιιοιπτπο οοπεοοτπι. Ιτοιιι οποπ

ετ ποι τποπιπ ποπιτπιιπι οοπιττοιπ τ.οτπιιι οτπο οττοποπι πο

πιοπτοττο ποττοτππι οττοποπ πο! οττοπτπ τ!!τοττπιπ οπιππιτττο

ιοτπι εοπ οιιοοοειιο οττοπτε ττοιοτ οποπ τοττοπο οποοτοπο πο

ττοτπιπ πο! ττττοττππι οττοποπ οοιππιτοεπιπ τποιττ εοπ οιι

οοοοιιε ο!τοπτο τοοτιιο Πιοιττ ποι τποππι οοιπττοιπ εοπ οττοποπι

το πι·οιττοττο Ποπ ποοεττ οτ ποοοοτ τπ τροποι ποττποποπτοπι

εοπ ττττοττιιιπ οττοιιοπ οοπιπιτττοπτοπι πο! οιιοοοεπιπ τοιποπ

τοπι. ι·οπποπιπποττο ποι· ιποπτετιιιτιιο ι·πιπιιιιτο τοπιιο οοι·ττττ
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ι!σσι οσο!!ιοιοισ ι!ο!!οι! οοσ !!!!ο!ι! οι οιτοοοοσο οοτσσι!οο!

ισ Ιοσσο σο! ισ ι!!οιτ!οισ οι οιι!οσι ο!!!ι! οοσιτο Ιοσσοσοοο

οι ι!!ο!τ!οισο!οο Ιοσσο οτ!ι!ιτ!ο ισοο!οιτοισο οοσισσ!ο Ιοσσο

οοοσοι!σσι οοσ!ισ!ο ο!σ!ιοι!ο !οσσο οι !στο τοσιοσο στοσι

ισ οοσοισι!!!!ισο οισοο !οσσο οοσοοσισσοτοσιστ οι οοοι!οσι

σσοι!ο ι”οοιο σοι! οι Με! σοοο!ι !σ !!!ο !ιοσ!ο ιοσισιτι οσο

ι!!οι! οοισ!ιοο Μισο οι ο!σο ίτοιτοο οοο ι!οοοοσι!οσιοο οι!

!σο!ο οι Ιοο!ιι!σιο σιοιτ!σιοσ!ο !ιο!ιοτοσι ισ ο!σ!ιοιο Ιοσσο

οι ι!!οιτιοισ. ιιο οσοι! στο στοι!!οι!ο !σοο !ιοσο οσο στοι!!οι!

οοτιι!ιοο οι οσισοο ι!οοοοσι!οσιοο οι ο!ο οκ !οο!ιι!σιο σιο

ιτ!ισοτι!ο ο!!οσο ιοιιισοτο !ιο!ισοτ!σι ισ ο!σ!ιοιο Ιοσσο σο!

ι!!οιτ!οισ ο!σι ο!ι!!οοιο οι !σοο !ιοσο οι: σοσο ι!!οισο οοσιοο

Μισο σιοσο σοσι!σ!!ισο ο!ι!!8οι στοι!!οιο Ο!ιοτιο τοο!σ!οσι!

σοσιισο ι!!οι! οοισσσ!ο !οσσο οι σοτ !σοσσι !σο! οοσισσ!

Μισο. Ιιοσι οσοι! ισ οσοιισσιοσο !οιιο ι!!οι! οοισοο Μισο

οι ιι·οιτοο !σο!σο οι ι!οοι:οσι!οσιοο οι! !σο!ο σο! ο!!οσο οο

τσισ οι: !οι;!ιι!ισο ισοιτ!τσοσ!ο οι·σσι σο! ισοτισι σοσ ιιο

οιο!ισσι ο!!οσοι! ι!οσισσστσ ο!σο ο!!οσοισ οιΤοσο!οσοσι οοσ

!σ!στ!οισ οοσισσ!ο Μισο σο! ο!!οσ!σο ο!ιι8σ!οτἱο σοτοοσο

ι!ο !οσσο σο! ι!!οιτ!οισ οι οσοι! ο! οο!σοτ!σι !σο! σο! ο!!

οσ!ο !σοοτστιι ο!!οιιοσι σοτοοσοσι οο!!οο!σισ οισο σσ!σοτο!

ιοιοισ ο!!οσ!ι! οι στοι!!οι!ο ι'οιιοτο σο! ιτοοιοτο σοσο ι!ι!ο

οι ο!τιο ιτοσι!ο !!!σι! ι!!οιστ!ιο!ισσι !σο! οι οσ!!!!ιοι οοτσσι

σ!ι!οσσιοσο οοοοσι οι οσοοιισσιοσο ιτοιιιοισο οι οσοτο οσο

οσσοτ στοι!!οι!ο σο! ο!!οσο στοι!!ιιιοτστσ οοσ ι:!τοο στοι!!οιο

σο! ο!!οσοι! στοι!!οιοτσισ !!οτοσι ο!τσ!!!ιοτ !ιοσο !!ι!ο οι ο!σο

ι'τοσι!ο ι!!οιστ!ιο!ισσι οι ο! σοτ οο σοσ σοοοοσι !!!σι! συσ

ο!ο!ισσι !σο! οι οσ!!!!ιοι !σοοτσισ οοσισσ! Ιοσσο οι ιισ!ιισσι

οσο ο!σ8σ!οτἰ σοτοοσο !ιι οσ!σο στο!σι!!οἱσισ ο!!οσ!ι! ιτο

οιοτοιστ οσοσιο!ο!σο σοιοτσσι. οο!σο ιοσιοσ οσοι! σοτ !ιοο

σοσ ιοσοοιστ ο!!οσ!ο οοτσσι ι`οοοτο οσοττοσι. ι'οτοο σ!οο

στοι!!οιιιο Ο!ιοτισο Ροιι!σο ο!σι!!οσο οοσισσ!ο Ιοσσο σοτσ!σο

οι σ!ιιο !σοἱσο οοσισιιἱο Ιοσσο στο στοι!!οι!ο στοτσ!ο!ι ι!!οιο

ι!οσι!σο οοσι!ι! !.οιο οι!σσ!οτι!! σοισ!σο οσο στοστ!ο οι σο

σι!σο ι!!οιοτσισ ι!οτσ!σοτστσ ιιοτσ!ι!ο Οσο!!! οι Μοι!ιο! ιιο

ιτσιτι !σοἱσο οι ι!οοοοσι!οτιι!σισ οι ο!ο ο!ι !οο!ιι!τιιο ισοιτ!-'

σιοσἱο οι στο ι!οοοοσι!οσι!!ισο οι! !σοο σοσιισο οοισ!ιο Ι.οιο

οι! !οο!ιι!σιο ισοιτιισοσ!ο τοο!σοτο οοο οσοι! οοσισσο Ιοσσο

τοο!σ!οι !σοσσι ι!οτσ!σσσι οιισι!ιοσι Μισισ οι ι!!οιοο ίτοιτοο

ισ ο!σοο Ιοσσο οσοσι!ο !ιοο Ποτ! σοιοτ!ι σοτ οοσισσο Ιοσσο.

Ει οσοι! ι!!οισο ι!οσι!σσο οοσιοο Μισο οι στα! ο!σο ι“τοιτοο

οι ι!οοοοσι!οιιιοο οι: ισο!ο ο!ι !οο!ιι!σιο σιοιτσσοσιο σοιοτσσι

σοτσοισο οιοτο οι ισοτοτ! !το οι τοι!!το !!!ιοτο Ιοσσο οι

ο!!!ι! σ!ι!οσσιοσο οι !σ ι!!οιτιοισ Ιοσσο οο!!!οοι ο ()!οσοτο

σοοσο Ποοο!οισσι οι ο Ροσιοι!οιιιισο σοοσο ισοτο οι !σ ο!!!ο

!οο!ο ι!!οιτιοισο !οσσο οστσ !!οοσιἱο οι ι:οσοοτιοσ οοσισσ!ο

!οσσο. Ιιοσι οσοι! οσοιιι!ο ι!!οιο οοοστ!ιοο ι!ο !!!ιτ!ο οοσοσι

τσ!!!!ισο Ιοσσ!σοτστιι !“οι:ιο ισοτ!ι σ! οσσοτισο οοσι!σοιστ οι

στοι!!οιο ιιισσ!ο οοσί!τσιοιο ισοτισι οι τοι!!!οοιο σοτ ι!!οιοο

ι!οσι!σοο οοτσ!ιοσι θσο!!σσι οι Μοι!ιοσσι Γτοιτοο ι!!ιιι! ι!ο

ισ!σ! οοσι!ι!ο Μι! σο! !ιοτοι!οο !!!!σο οι στοι!!οι!ο οσ! ιοτιο

ισσο σοσ σ!σοτοι. οοισσσο !οσσο !σοσισ οοιιι!ιοσι Μισισ ο

οοτοοτ!!ισο οι σ!σοσ!!ο οι οσισ! οσοιοι!!ο οσο σοσο οοι

οσοσι!ο οι οσοισοι!ο Ποτ! σοιοτ!ι οι οσο!!ιοτ το!οιιο!ι!ι οι

ο!ιοο!σοι. !ιο οσοι! ο!ι!σι!ο !σ οσιοο σοιοτ!ι οιοτο οι ισο

τοτ! !το οι τοι!!το οι! σο!σσιοιοισ οσοσι ο!οσι ι!!οιστσ°οοι.

!ιοσι οσοι! ι!!οισσι οοσισσο !οσσο ι!ο!ι!ο ι!!ιιι!ο οσ!σοσο

οσσ!ο σοοσο οι! οσοο ι!οισσσι ιοσοιστ οο!σοτο οι τοοι!ισοτο

ι!!ιιιοο !!!ιτοο ι!οι:οτιισι!!!ο σι οσστοι!!οισισ οοι σι!”το ισοσοοο

ιτοο σοοιοιιοπι σοιοοιοι! οοο' τοοιοτ! ιιοιιισσἰο !οσσο οσσοτ

ιιοιι ι!οσοιιο!οι!ο ιοοιο ισοτ!ι σοτ στοι!!ιιιοο οοσι!ιοο σο!

ο!!οσοσι !σοοτσισ οοσ σοτ ι!οοοοσι!οσιοο οι! !οο!ιι!τσο τσο

ιτ!ισοσ!ο οι ο!ο σο! ο!!οσοτσιιι οοτσισ οοο σοτ οοτσσι σο!

ο!!οσισο οοτσισ στοοστοιοτοσι οοο σοσιι!σσι !οο!ιι!ιιισσι οι!

ιιοιι οσοο!ο!!ιοτ οοσοι!ισισσι ι:ο!!οοο!ι!ι !σοοο !!!ιτοο ι!οοοσι

σι!!!ο σοσιισο !σο!σο·ι!οσι!σ! οοισ!ι!ο Μ!! οι ι!!οιοτσσι ιτο

ιτσισ οσοτσισ οι ι!οοοοιιι!οσι!σισ οι ο!ο οι! !οο!ιι!τιιο ισο

ιτ!ισοσ!ο !ιι σοοοοοο!οσ!!ισο ο!ι!ο !σίτο ι!!οιοο ί!σοο !σ σο

!σσιοιο οοισσσ!ο Ιοσσο οσο !!!ιτο ι!οιιοσιτσ!!!ο οι·σσι οι

σιοσοτο οοσοσι σοτσοισο !σισ!!ο!ιο ισ !σο!ο σοοοοοο!οσ!!ισο

οι !σοο σοοοοοο!οσοο οτσσι οι οοοο ι!ο!ιοσι !σ οο οοσι!!ο!οσο

οιοισ οι τσοι!ο σοτ οισσ!ο σι οσστοι!!οισσι οοι ι!ο ο!!!ο σοο

οοοο!οσ!!ισο !ιι οσ!!ισο !σισ!!ο!ιο οι·σσι οΙιο οσσιτσο οσστο

ι!!οιο. Οσο οσισ!ο οι ο!σιοισ!ο στοισ!οοτσσι ι!!οιο σοτιοο ι!!οι!ο

σοισ!σ!!ισο !σιοτ οο οι!!σσ!οοτσ οιιοσιιοτο οοισσ!οτο οι ο!ι

οοτσοτο οι οοιιιτο !σ ο!!οσο σοσ !”οοοτο σο! σοσιτο. Α!!ο

οσ!σ σοσοσι ισοτι:!ιοτσσι ι!οοοισισ!!!σσι !ιοσ! οτοοσι! !σιοτ

οο οι!!σσ!οοισ στοσι!οοτσσι τοι!ο ισοοοσ!!!ισο οσστοι!!οι!ο

στο οσο σοσο οι στοι!!ιιι!ο οττισ!!ισο ο!ιοοτσοσι!!ο οισσ!ο

!ιοσο οοτσσι !ιο!ι!ιο οι !ιο!ιοσι!ο σ!σσοτ! ο!ι!!δοτσσι. Ήσο

!!οοι ι!!οισο ιιοισοο Μισο οισσἰο !ιοσο οσο οι ι!!οιοτσισ

ι'τοιτσιτι οσοτσσι οι ι!!οισο ο!σι!!οσο !ιοσο οοτσσσ!ο Ιοσσο

οσο σοτ ι:οσ!ισ!σσι ο!ι!!Βοτ! σοσ στο!ι!!ιοσιστ οι οι! ισο!οτοτσ·

οοσιο!οσι οι ι!τσι!ιοιοσι στοι!!οιοτσισ οτσσ!σιιι οι ο!σιςσ!οτσισ

!στοσ!ι οοοτοτσοσιο οοτσοτο!!ιοτ στοοι!ιο ι!!οισο ι!οσιἰσσο

οοτσοο Μισο !ιοσο ι!ι!ο οι ο!σο ι`τοσι!ο οιιισ!ο οι ο!σοσ!ο

οσστοοιιτ!σιο οιιοοι!οτο οοσισ!οτο οι ο!ιοοτσοτο οι ισ σσ!!ο

οοσιτοιοοοτο σο! σοσ!το. Αοιστσ !οσσο ισ σο!οο!ο !ιοτοι!σσι

οσοοι!οσι Α!!ιοτι! ι!ο !!!!οοο οσσο ι!οισ!σ!οο σοιἱσ!ιοι!ο σι!!

!οο!ισο ι!σοοτιιοο!σιο αυτοι!. !σι!ιο!οσο οσοτιο ι!!ο πο. οο

σιοιιι!ιτ!ο ο!τοο ιοτο!οτσ. Τοοιοο Ι.οσίτοσιι!ισο Ρ!8σο!σο. Ρο

ιτσο ι!οο!!ο! !σι!!οοο. 8γισοσ (!τ!!!σο. Ο!ιοτισο $σ!σσ!ο σι!!οο.

Μοσσο! $σ!σσ!ο. Ν!οο!ο $σ!σσ!ο. Ροιτσο !)οι·ι!ο!!ο σοιοτ!σο.

!!οσοο θοιοτο!!σο οι Ρτοι!οτ!οσο ι!ο Μοτο.

Ποιο Ιοοο!ισο ι!ο Α!!ιοτ!ο σοιοτ!σο τοοοισο οιιτ!σο!.

ΠΟΠΗ!.

Οοίοιοσπο ι·ο!σι!υο σο!! σιιιιιι! απο! , ο!ιο ί! οιοσιοιοτο το

!!!οσιο Οοοοίσιο τίοοοοιουα ο!ο!!ο ο!ιίοοο, ο οιοσίο!οι·ι σο!

.πιο Οιτι!ίσο οοίοΙοο!ί οι δοτιίοοσο, οσοι!ί!ο ο |ουοι·ο οι

Μοι!ο!|ο ι!ο οι!!! α!ιο!ο άο!οιοσίο!οτο ι!! .ιιισι!σ πω!

ι!! ?Μιτου ι!ο Ρο Βοι·ιο!οοιοιοο Λ!ιτ!!ισοίο ι!! Ρ!οι!ίοτοσιο,

οι! ο [ποοτο ι!! οσοι! σ!!ίοιο ι!ο ?'οιοοιοοο ΜΜΜ στο

οιιι!ι!ο!ιο τοοιιίοιοτο ι!! Ποιοι: ('οοοιιιο.

(!29Β. 2 σονοισ!ιτο, ο Γ! ο!σοσο οοο.)

Μ! Ποιιο!ο, !!!ο!. Μισο!. Μάτι., σοτι. Ι, με. 499.

Πιο Η !σσ!! ιιν !σι!!οι!οσιο οσοι! 8. Πιοττσοσσσι. Νοε

Τ!ιοισοο Πο! στοι!ο Ποοο!σοσο!ο ο!ι!ιοο στοιιοοσι! οοτ!σιο ιο

ιοσιστ στοοοοσι!ο!!ιοτ τοοοσιοοο, οι !ιο!ισ!οοο σοτ σιοσσο

ι!!!οοι! ισ ι!!ιτ!οιο Π!!! Βοτι!ιο!οσιο! ι!ο Α!ιτσ!ιο!ο!ο ι!ο ν!!!ο

Ροι!οισοσιιο ο. ι:οτ!οο!τσο ισ ί!!ιτ!οιο ιτοιτο Μσι!ο!ίο ι!ο σ!!ο

ο!ι!ιοιο σιοσοοιοτ!! Θ. Μοτ!οο ι!ο Τ!ιοτιςο ι!ο $οτι!!σ!ο στο

οοσοσ σο!ι!ο ι!ο!ι!ιο ο!ι οοσοσι οιιιι!οο!ο στο ι!σο!ισο οσσ!ο

στοιι!σι!ο στοιοτ!ι!ο ο στ!σιο Μοτο !”οοιο δ. Ροιτ! στοοοσι!ο

πο. !σι!!οι!οο!ο τοιτο σσισοτοσι!!ο !!!ιτοο ι!οσοτιοι·στσ Ιοσσοσ



[τω Π!ΠΙΟ!!! Ε (ΙΑΒ'Ι'Ε

εΙυτπ το:τουΙυΙο, οττο νοΙουι Ιυ υυτο υυοΙοε πυΙυτΙοοΙΜ : ΙΙοΜ

ο ΓτοΙτο Ροιτο πο ΡοΙυΜποτΙο υτΙοτο θ. ΙΙΙΙοΙΜοΙΙε πο ΙΙοτοΙοεΙΙε

(Ι. ο. Γοττισοσεί) ροτ πιουυε οΙυεοοΜ ΒοτΙΙιοΙοΜοΙ ρτο ρτυοΙΙΙοΙο·

οοπευ υοΙυε ποΜΙο πο ουοοΜ οοοΙοεΙο ρτο υπο ουυο ρτο

ΜΜο ΙυΙυτο, οΙ υπο απο οι ιΙΙΜΜΙο ρτΙΜο ΙυΙυτο ο ρτοο

ΙΙΙοΙο ΙοεΙο 8. ΡοΙτἱ Ιυ ουΙοο υυΜοτουΙΙΙε ΙΙΙυτοε ρτοουΙοΙοτυΜ

τΙουυτΙοτυπι ΙτΙΜυΙο εορΙοπτ,οΙ ΜοΙΙΙοΜ, πυοο νοΙουΙ Ευ οοτο

υποΙοε υονοτυ, Ιστουοε υποΙοοΙΜ, οΙ υτοπο υυἰυςυο. ΙΙοπι

ο ΙτοΙτο ΝΙοοΙειο τΙο Ιουυο. ρτΙοτο δ. ΝΙοοΙοΙ πο ΒοΙΙο ρτο

ρτο.οΙΙΙο0.ο οοπευ ποΙυε ΙΙοΙΙΙΙο ρτο τΙυουυε ππΜε ρτοΜΜΙε

ρτο.οΙοτΙΙΙε, οΙ ρτο ουοΙυοτ οπΜε ρτοτυΜΙε ΙυΙυτΙο ρτΙΜοο,

εοουυποο, ΙοττΙο.ο οΙ πυυτΙοο ΙυιΙΙουουΙε ροτ Μουυε Μυο

ιΙοΜ ΒοτΙΙιοΙοΜοΙ ΙΙΙποε όοιιοι·Ιοτυιυ Ιρεοτυτυ υουυεΙπΙο,

ουιιο νυΙοτυ Ιυ ουτο υποΙοε ΜΜΜ, οτ πποε, οι ΜοΙΙΙο.Μ.

ΙΙοΜ ο ΙτοΙτο Ι.ειυΙΙυΙΙο υτοοιΙΙοΙο ρτο οοοΙοεΙο δ. ΡοΙτΙ πο

ΝυτοΙΙΙ ροτ Μο.πυο οΙυεποΜ ΒπτΙΙιοΙοΜοΙ ρτο ΙΙυοΙΙυε ουΜε

ρτοΜΜΙε ρτυοΙοτΙΙΙο, οΙ ουοτυοτ ουΜε ρτοΜΜΙε ΙυΙυτΙε

ρτοοΙΙΙοΙοτυΜ ρτΙΜοο, εοουυτΙοο, ΙοτΙΙειο οι υυοι·Ιοο ΙοπΙ

οΙΙουΙο ΙΙΒτοε ρτοοοΙοΙοτυΜ πουυτΙοτυΜ ΙτΙ8Ιυιυ, ττυοο νοΙοιιΙ

υποΙοε εορΙοΜ, οΙ ΜοΙΙΙοΜ. ΙΙοτυ ο ρτυοιΙΙοτο ΙτοΙι·ο Ιου

ιΙυΙΙο ροτ Μουυε οΙυεΙΙοΜ ΒοτΙΙ1οΙοτυοοΙ ρτο οοοΙοεπι 8. ΡοΙτΙ

ΙΙο ΨΙρΙ1Ι (τ. ο. ΝυοαΜιί ο ΝαουΙοι) ρτο υπο ουυο ρτοΜΜο οπτο

Ιοι·ΙΙο, οΙ ΙτΙΙΜε οπΜε ρτουΙΜΙε ΙυΙυι·Ιε, νΙυοΙΙοοΙ ρτΙΜοο, εο

ουυΙΙΙιο, οΙ ΙοτΙΙοο ΙυΙΙΙοΙΙουΙε ΙΙΙ1τοε ρτυοοΙοΙοτυΜ ΙΙουυτΙοτυιυ

υυοΙυοι·, οπω νοΙουΙ Ιυ ουτο πυοΙοΜ υυο.Μ. @οοο Μπι Μυο

ΙΙΙοΙο ρυοουυΙο τοςΙυοΙο Ιυ ιιυουιε ουτΙ οεΙ Ιπ ευΜΜο υποΙοτυτπ

ουΙυουοεΙυΙο ουοΙυοτ, ΙοτουοτυΜ υυιΙοοΙτυ, οι ΒτουοτυΜ

υυΙυηυο.· ΙΙυτΙο ΜΙ ΙυΙυτοΜ ΜοΜοτυιΜ, ο! Μπι ρτοοιΙΕοΙο.

τυπο οοοΙοεΙοτυτυ, φοτο ρι·υοεΙΙοΙοτυπι Ιτο.ΙτυΜ ουυΙοΙοΜ,

οι ρτοοιΙΙοΙΙ ΒοτΙΙιοΙοΜοοΙ, ρτυοεουΙοΜ οροτΙΙ:ΜΜ ΙΙΙυ οκ

ΙουτΙΙ ΙΙοτΙ ΜουτΙονΙΜυε υοεΙτο εΙΒΙΙΙο ΜυυΙΙουυ.

Ιυ οοΙοτυΙ ΙΜ υουυπο οιυου. Εκ ΙΜο ρυΙΜοο ΙυεΙτυ

ΜουΙο του ουιΜΙουε ΜουΙΙοεΙυΜ, οπου νοποτυοΙΙΙε ΙτοΙοτ

Ι.υυποΙΙυε ΒοΙ υτοΙΙο ΜουοοΙοτΙΙ 8. Μειι·Ιοο πο ΤΙιοτεο, οΙ

Ι.οδοτοτΙυε 8οτ(ΙΙυθυ νου. ΜΜΜ ποΜΜ ΡουΙΙΙ ΑΙΜοΙΙε ΙΙΤουΙΙε

ίΙυεεΙυοπεΙε τοοορΙΙ ΙΙΙΙοτυε ΙρεΙυε ιΙοΜΙυἱ ΡουΙΙΙ ΑΙΜοΙΙε,

οπου ουτυ Βοι·ΙΙιοΙοΜοοο 0ο ΑΙΙτΙΙΜεΙο τΙο νΙΙΙο ΡοΙΙΙεΜουΙΙε

οοο. εοΙΙεΙοοοτουΙυτ πο υποΙΙε ουτοΙ ουοΙΙτουΙιτΙο, πο οουευ

οοοΙοεΙοτυτυ Μ $οττΙΙυου ροεΙΙοτυΜ ροτΙΙυουΙΙυΜ ου Μωυ

εΙ.οτΙυπτ ΒοοεΙυοπεο πο ΙΙυοΙΜε υυΜε ο ΙοεΙο ΡοΙτΙ Μωυ

Μυπ1 υτυοΙοτΙΙο Ιπ ουΙοο πυΜοτουΙΙΙε. @Με υυοΙοε ιΙΙοΙυε

ΜΜΜ ΠυεεΙυουεΙε οουΙΙΙοΙυτ 80 ο ΙΙΙοΙο ΒοτΙΙιοΙοΜοοο τΙο

ΑΙΙτΙΙΜεΙο ΜυΙυο @απο ΙΙουυΙοεο, οΙ τοοορἰεεο, εΙουΙ ορ

ροτοΙ ροτ ΙΙΙΙοτοε ΙρεΙυε ιΙοτυυΙ ΑΒΙιοΙΙο ΠοοεΙποπεΙε οοΜ

ΜουΙΙοε Ι›υΙΙο ρΙυΜΙοου. ΠυτΙο υτοουἱοΙυε ΒυτΙΙιοΙοτυοουε

οουΙΙΙοΙυτ 88 ΙτυουΙεεο, οΙ τοοορΙεεο ο ευρτυοΙοΙο ΙτοΙτο Ιου

τΙυΙΙο ΑΜΒ Θ. ΜοτΙοο πο ΤΙιοτεο ΙΙΙοΙυε υποΙυε πυουτο

εΙυΙο. ουτοΙ ΙΙοιΙυοοπτΙο τΙο οουευ οοοΙοεΙυο θ. ΝΙοοΙοΙ πο

ΒοΙΙΙο, πο ουο ΜΙυΙ ΙΜΙ1οι·ο ροΙυΙΙ ρτουΙοτ υτΙοτΙο :τουτου

ΙΙοΜ; οΙ οΙΙππι οουευο 8. ΝΙοοΙυΙ πο Βυτεο, υυοτυ Ιρεο

τΙοΜΙυυε ΜΜΜ τΙΙοἱΙυι· τοοουΙεεο ρτο υπο πυυο, οΙοουευε

5. του ‹Ιο Νιιι·οΙυ, ηυουι οοΙνΙΙ Ιτ·οΙοτ ΡοΙτυε ιΙο ΑτρΙπο

. . . . . . ΑυυΙπο Μουτ ροτ οουΙοεεΙουοΜ Μου ρι·ΙοτΙε ειρ

ροτοΙ. νοουυε εε ΙΙΙοΙυο ΒυτΙΙιοΙοΜοουε ο ευρτοΙΙΙο1ο Ιτ·οΙτο

Ι.ουιΙυΙΙο οΙ›Ι›οΙο ιΙο ΤΙιοτπο τΙο υτοοτΙΙοΙΙε υυοϋε τμιοτΙΜ

τυποι ουι·οΙ Ι›ουο πΜοΙυΜ, οΙ εειΙΙε ΜΜΜ. Η Μάο ευ

ρτοΜοΙυπι Ιτοιτουι Ι.ουτΙυΙΓυΜ, οΙ ΜουοεΙοτΙυΜ πο ΤΙιοτυο,

οΙ ΜουοοΙοτΙυΜ ΠοοεΙυουεο, οΙ ευοοοεεοτοε οΙ1εοΙυΙΙ, οι ΙΙ

ΙιοτονΙΙ, ι·ουυιιουιΜΙο οκοορυουΙ ποπ ΙτοπΙΙοτυΜ οΙ τοσο

ρΙοτυΜ ΙΙΙοΙοτυΜ ιτυοΙοτιιτυ ηυουτοΜυΙο υυτοΙ, οΙ·οτυπΙ

που» οκοορΙΙοπΙ, που ΜοΙΙ, οι οοπευΙΙΙ. ΡτουιΜουε, ου

οουτουΙοπε ευρτοεοτΙρΙυε ΒοτΙΙιοΙοΜουε πο ΑΙΙτΙΙΙυοΙο ροτ.

εΙΙρυΙοτΙοποΜ εοΙοΜυοΜ ΙΙΙοΙο ίτευτΙ Ι.οΜΙυΙΙο οΙΙΙ:οΙΙ τυπο

που ροΙοτο, οοο ρου οουεοπΙΙτο ΙΙο ρτοοΙΙΙοιΙο υποΙΙο οοο

ιΙτοΜυΙο. ουτοΙ ροτ 80, πουυο ροτ οΙΙυΜ, οΙΙουυ οο.υεο.,

νοΙ ουοορΙΙουο Ιπ ΙυτΙΙοΙο, νοΙ απο, υου ΜΜΜ ΙτοΙτουι

ΜυΙΙυΙΙυΜ ΛΙ1ΙΜΙοπ1 ΙοΒΙΙΙΜο Μ) οΜΜ ροτεουο ροΙουΙΙ,

Μ. ΙΜΒτΙΒοπΙΙ ΙΙοΙοπΙΙοτο, οτ ΙΙΙεοτΙΒοτο, οι ΙυποΜποτυ οοπ

εοτνοτο, οι ουΙΙιοτ, οΙ ΙΙοΙοπεοτ ΙυτΙο ΜΗ, οΙ εοΜυοτ· οΜΙυοΙ

απο οΜΜΙΜε Με, ευοτυΜουο Ιιοοι·ο‹ΙυΜ, οι οκροπεΙ5.

ΑΙΙουυΙυ ροουοΜ οπου ευρτυεοτΙρΙοτυΜ υυοΙοτυΜ ουοιΙτο

@οι ουτοΙ οοτο τοεΙΙΙυΙΙοπο οοΜυοτυΜ, οι οκρουευτυΜ,

οποιο ρι·ορτοτου ΙΙουΙ, οΙ οΙ›ΙΙΒοΙΙοπο οΜυΙυΜ ευοτυπι Ι›ο

υοτυΜ ρτοοεουΙΙυΜ, οτ ΙυΙυτοτυΜ, τουυυοΙουτΙο ρτΙνΙΙοπΙο

ΙοτΙ, ΜτΙ οπυουΙοο, οουευΙΙυε εουο.Ιο, οΙ οΜΜ οΙΙο Ιυι·ο,

οι ο.υΙΙΙΙΙο οΙΙΙοΜ οοΜροιουΙΙ, οΙ οοτυρουΙυτο οου£το υπο

ΙΙΙοΙο ΙοΙΙΙοτ ου ΒοΙυοτΙυΜ υοΙοτΙυτπ εοτΙΙιοτο τοπονοτυπ1.

ΜΜΜ $οι·πτυοοο οπω οΙνΙΙο.Ιοπι οοτο ο) Μ οπο οτ

οΙ1ΙορΙεοοροΙυε Τοττ·ΙΙουΙ, ρτοοεουΙΙΙΙυε Ιουυυο Τοτεο οπο

Ιου0 ΙρεΙυε οτΙΙ , οτ ΗοΙΜυο ΟοΙπουΙο ΙΙΙΙο νοιῖΙο οουευ,

ΤΒ8ΙΙΙ)ΙΙ8 ΜΙ υπο νοοοΙΙε, οΙ τοεοΙΙο, ΙπουτυιΜοπΙο οπΜ

4293 , ΙυΙΙΙοΙΙοπο θ, πυυτΙο υουυο υονοΜυτΙο, ρτο υπο

οοπο. @ο ΒοΙυοτΙυε πο ΒοοεΙ ΒουουΜ ΡΙοουΙ ΙυηυοτΙυΙΙ

ουΙΙι. υοΙοτΙυε, οΙ ΙυτΙοι οτΙΙΙυυτΙυε υτ·π.οιΙΙοΕΙο οΜΜΙ:υε Ιπ

ΙοτΙΜ, οι το;;υΙυε ΜΜΜ, οι ΙΙτΜονΙ.

ΟΠΠ".

ΑΙΜ τΙί οου[οτ!ετα:όοπο υπ ό! δοΜυσιο το δα.τ.τυο·τ,

ο έ! δοΜουο ου θοπουα.(9)

(ΠΙΝ, Μ τποτοο).

ΜΙ ΙΙοεΙΙ ΛτοΙΙΙνΙ ‹ΙΙ ΟοτΙο ΙΙΙ ΤοτΙυο, ω. Κα., μη. 188, (3)

ν

Πουντ:υτιο 8.τεευτυ.

Ιπ οΙοτπΙ ΒοΙ υοιΜυο τυπου. Εκ υπο ρυυΙΙοο εοι·ΙρΙυτο

εοτΙο οΜΜΙυυε εΙΙ ΜΜΜ. Ι)οτυΙυο ΙοΙιουποε ΒουΙ ΙιοΙΜΜε

0οποοΙΙοτΙυε οοπ1υπΙε Ιουυο, εΙυΙΙΙουε ιΙοπιΙποτυΜ ροΙοεΙοΙἰο,

οΙ1Ι1οΙΙε ρουυΙΙ (Ο, ουοΙοιιοι·υΜ οοιιο.ΙΙΙΙ οι οοΜυΜε οΜΙουε

(Ι) ΜΜΜ, οΙοο 8ιποπσ·Ι; πο! τυπο εἰ νοιΙο απο ποΙ 1993 Ι'οτΙο ου

υοεεο ΙΙΙ ρυΙοπιο οτοΙνουοονΙΙο ΙτονονιυτΙ Ι`υοτἱ ποΙ ροτΙΜοΙ.το ιΙοΙΙυ

οΙΙΙἑΙ.

(Θ) ΙΙ ΙοεΙο ΙΙΙ ηυοεΙ' υΙΙο ΙΙΙ ου ποΙ ρυΙΜΙΙουΙο ποΙ Ι850 οοΙ Πο

υιοπ οποτ.ι 8·τΑτπτι οικω Βπτ>πουτ.του οι ΒΔεεΔυτ (ΟουΙΙυτΙ , ΤΙρο8.

ΤΙΜοπ , νοΙ. Ι Ιυ-4.°); ο Ιο τΙρτοτΙυοΙοτυο ποΙ ρτοεουΙο Εοπποπ οου

Ιο υοΙο ΜοιΙοεΙΜο.

(3) ΒυΙΙ'υυΙοο νοΙυτυο τυοΜοτοποοοο οι! οτΙεΙυοΙο ΗΜ Ιτιτάπτυ

ΙΙοΙΙ'υπΙ.Ιοπ τουυπΙ:ΙΙου σε €3ουονο, οΙιο ευ οοπεοτνυ υοΙ ΜοπΙονοΙΙ

οτοΙΙΙνΙ. 5ουυο ΜΙ οτυΙΙΙΙΙ, οΙιο πυοεΙο Μοτο ρτοιΙοεο οτυ ΙΙΙΜεο Ιυ

εοΙΙο νοΙυΜΙ, οουιο Μ τΙουνυ ‹ΙυΙΙυ τοΙυΜουο ΙοΙΙουο υοΙ ρτΙποΕΜο

σ1ΙΙ ηυοεΙο 8οοοΙο ποΙ εΙευοτ 8ΙΙνοοΙτο τω 8πογ υΙΙ'υοουτΙοτπΙο ΙΙΙ ΡοτΙΜ

(νου. ΜοτποΙτ. οι: ΓΙποΙΙΙυΙ. πο Ρτυπο. £Ιοοε. ΜΜΜ. οι Ι.ΜοτοΙτ.

Τοτυ. ΙΙΙ. ρου. 8εΐ; ο (ΣΙποε. Με ΙπεοτΙρΙ. οΙ ΒοΙΙ. Ι.οΙΙτοε, Τοπι ντι.

'Με. 909) , ο ροτοΙο ΜΙ τΙτυυπεο ΜΙ Ι'υτυο ροτοΙυ. ΒοΙ νοΙυτιτο οοΙ

εΙ.ουΙο ποΙ ΙΙοεΙΙ ΛτουΙνΙ ΙΙΙ ΟοτΙο τΙΙ ΤοτΙυο, οπο ποΙ Ι839 το εΙυΙο

υπ πιο οοπουΙΙυΙο του οευΜΙυοΙο σου ‹ΙΙΙΙ8οιιιυ, υο ποΙυ τΙοεπτΙΙΙΙοπο

πο! Ρ›·οουιΙο Μ τΙοουτυουΙΙ ποΙ εοοοΙο κιτ ποΙ τπΙο Ποάόσο ΠΡΙουιαΜ·ο

πε 8ατ·ιΙοοπα, @ΜΜΕ ΜΙ τοεΙτΙπ;;ο υ Ι`υτ υοΙοτο, οπο στο ροτ ΙΙΙ ρτΙΜυ

νοΙΙυ νΙοπο Ιυ Ιυοο , ροτ οροτο ΜΙυ , Ι'οΙΙο οτΙεΙυειΙο τΙοΙΙτι οουνοπ

Μουο ο εοπΙ”οιΙοτυιΙοπο ‹ΙοΙΙυ τορυΙ:πΙΙου ‹ΙΙ 0οπονπ οοΙΙο τορυποΙΙου

ΙΙΙ ΒυεουτΙ, τττοτιυΜουΙο ουρΙΙοΙο α! ΙΜροτΙυυΙΒΜτυο, οπο οουΒΙυυττο

Ιο ΜπτυουΙο ουΙΙοΙιο ω υοιπτο ροοεο Μο ορΙουτΙΙΙΙο τΙοοτυουιο ω -

τυυιιἰοΙΡΙ ΙΙΑΙΙππΙ ω εοοοΙο ΧΙΙΙ.

Μ) ΠυοαΙτ τΙεΙ ρορο!ο, οεεΙο αυτο τυρρτοεοπΙυπΙο ΙΙ ροροΙο, στο

υπο τυτΙοο ‹ΙΙ οποτε υτΙΙ'υυΙΙου τορπΙΜΙΙου ποποτ·οεο. Ευ ΙυεΙΗΜΙυ



ΠΕΒ 8Εί!Ο!.ιθ Χ'ΙΙο Μ!!

!οπιιο,· πσιιι!Μ οι ν!οο π!οιοτππι ποιπ!τιστπιιι ποιοετοι!ο οπ

ππ!!ο οπιι!οποτιιιπ ποσο!!! οτ οσπιππ!ο ο!π!ιοτ!ο Ιοππο, πι

πο ο!ππ!οοτπ οσποιοι ροτ !ποιτππιοπιππι οοτ!πιτππιι πιοππ Επ

τ!ο! πο Βιιπ!εποπο ποιοτ!!, οοπ οποσ ποτπ!π!οο ποτ!π!ιοτ!ο

ιιι!!!οο!ιπο πιιοοπτοε!πισ ποιιο8οο!ιιιο οποττο πιο πιπι φοτο!!

οι πιιο ροττο. Ετ.πσιιι!π! Ιιστπ!ππο ΙΙοππποοο, Β!οιι!πο

!!ποπποτπο, θποπτ!ππο Ρ!!ο!!ιπο, Ι.οσποτππο πο Ποπιπισ, οτ

Βοοοοππο Πορτο οπιποποιοτοο, πιτοοπτοτοτοο, ε!ππ!ο! οι

ποσο!! οτιοο!ο!οο ποιπ!ποτππι Ποποισπ!ο Ρο!ο, Βστοοιοτ!!

()στπο, θποπτ!π! πονο!!! οτ Ν!οο!ογ Πο!ποτοτ!! οοιι!τοποστπππ

οοιπππ!ε οι ρσρο!! Βοοεοτοπο!ο θ), οι οπο!οπστππι π!οι!

οσιπππ!ο οι ρσρο!! Βοοεοτ!οπο!ο, οι ππ!νοτο!τοτ!ο οοπιππ!ο

Βοοεοτ!ο, π! πο ε!ππ!οοιπ !πιοσ οοποιοι !π !ποττππιοπιο οοτ!ρτσ

Βοοοοτ! οπιπ !οο!ο θ!) υπ! !!ππτ οοπε!!!ο πιοππ !!τοπο!οο!

Ροπι! οπσπποπι Βοποοπτε! Ιιπροτ!ο!! οποιοτ!τοτο !ππ!ο!ε στ

π!ποτ!_! οτ ποιοι!! ρπ!ι!!ο! ποπι!π!οο !ποοτποτ!σπ!ο οππσ ππ!!

!οο!ππο πποοπτοο!ππο ποποποο!ιπσ οποτιο, !ππ!οι. - πι!. -

πιπι. πο!. Μοτο!! (8), οι ο ιπο Οποπτ!πο !ιιπ!οο στπ!ποτ!ο

οι ποτοτ!σ ρτοπ!το !ποττπιποπισ π!εο οτ !οοτο, πσππ!π!!ιπε

ρτοπ!οιοτπτπ οι πιο!! οοπιππ!ε οι ρσρο!! οι ιιπ!ποτο!τοπο πο

ιιι!πππι πο Βοοοοτο οι! οι!ιοτο, οπ !π!τοοοτ!ρτο οποιο οοπ

ποπτ!οποο οοπτοποτοι!οποο ιιτοιπ!οο!οποο 00ποοεο!οποο οο!

!οιπρπ!!ιπο οτ!ρπ!οτ!σπ!!ιπο πο!!οτο ροτποποτπιιτ, οι ιποπο

ποπι!π!!ιπο οι ιποπο ροτποπ!οοο οσπ!!ιοιιτπι·.

!!!πο!!οοι. οπ!ο π!οι! ποτπ!π! πιοιοοιοο ο!ι!ιοε οιιο!οπ! οι

οσπο!!!ο.τ!! πσιπ!Μ οτ π!οο οσπιππ!ο Ιοππο ι·οοοιιοτππτ οπ

8τοι!οπι οποοι οι πιοι! οοτπππ!ο οι ποπο πο!ππτοιο ο!!οισο

ο!ππ!οοο πσπι!πο οοιπππ!ε οι ποιπ!ππππ πο Βοοοοτο, οι ροτ

πιεσε ε!ππ!οσο π!!!οπι οι ιοττοπι πο Βοοεοτο οτ ο!οε π!οττ!οιπο

οι ππ!ποτοοο οι ο!πππ!οο πο ππ!ποτο!τοιο πιτοπ!οιο οι οποιο

π!!!οπι οι π!οττ!οτπιπ οτ !ιοιπ!ποο πιτοοοπτοο οι !πτπτοο οοπ

πιτοτοοποπο οι πο!”οιιο!οπο οοπιππ!ε !οππο τοοοιιοτππι οι οσο

οποτοπ!οπι οτ πο!`οπποπτ οτ εο!πο!ιιιπτ πτ οοιοτοο π!οιτ!οιπο!οο

οοιπππ!ο Ιοππο. Απ πιπ!ιο!π!ππι ιοπιοπι οτ οπιπ!!!ππι ρτο

πο! 1930 πο 0ποττο 8ρ!πσ!ο ο 0ποττο Ιιστ!ο , ροτ οποτο οο! ιποπο

π! οποπ !! τοπστο πο!!ο πτισ!τ!τππ!τιο. Νο!!ο πιππ!ι!!οπο οππποπιο !'οποτο

πο! πισιισ!σ οοποπο !π ιποπο ο! ππο 0οπι!τοπ!, ο ονοπο οπ!τοι!σπο ο

8ποτπ!ο ο :ιποπο πο! πιππ!ι!!οσ. πο! 1807 οτο οι!ιοτο πο! ρσρο!σ π! 0ο

ποπο Ιοοσπισ πο (ιτσπιο!!σ, ο οοπι!τοπ! πο! Εσππππο, 0ρ!ο!πο 5ρ!πο!ο

π! Ι..ποο!!, ο Βοτπο!ιπ Ιιστ!ο. 8!πιοπο Βσοοοποετο, οπο !!επτο πτο

οποπτοπιιοπτο οο!!ο πιιοπιστ!ο οτστ!οπο π! 8οτποοπο πο! οοοσ!σ Χ”,

το οοο!οιποτσ πιο! 1839 οποιο πο! πισιισ!σ, ο οιι!ππ! πιπ!ι!τσ !!σοο π!

0οπσπο. '

(1) 11ο φοετο ροεεσ ο! !πτοτ!οοο, οπο πιο! 1294 !! οσπιππο π! Βοο

οοτ! οποπ οποτττσ 0οιπι€τοπτ πο! πισπιο!σ, ππσ ο!σο πιοι· ο!οιιοποπππ

οποπτ!οτο πο!!ο ο!ττο @το οπσ!!!ιοτ οποττοι·ίσ), οοιιιο πο ο!οοοποπππ

οποττ!οτο ε! ο!οοποποπσ π!! οπι!οπι! πο! οπο ο! ποπτοππιο !ο π.ιτοπο

πο! οοεποπτο Οσπ!π:τ· ποε!! 8τοιπτ! 8οοεοτοο!.

(ο) Ι.ο οοοιοπι πο!!'οπιτ!οσ πιο!οπσ πο! Οσπιππο π! 8οοοοτ!, οπο ο!

τοοποπο επ ππο ρ!!οοιτ!, ο φοιττο οο!οπιπο. @ποοτ'οπ!!!ο!σ π! οτο!ι!

τοττπτο ρ!οοπο, οπο πισοσ π!!!”οτ!πο οο!!ο !”στπιο πο! πισττ!ο!οπο στπο

ποπσ πο οπιπ! ! !οι! !ο π!ο πιοπε!οτο (!'σπ!οτπο Ρ!απο) πο!!ο ο!ιτο,

ο πο! οπο!! ει! ποπσπο οποοτο ! ποοι!ε!, ίπ οττοπτοιο οσ! οππποτιο

ιιει!οιισ οοπιπτιο!ο πο! 1897, ο οπ!!'οτοο πιιοποο!ιπιο π! ίπ τ!οπ!!!οοτσ

πιο! ιτο οππ! πιοοποπτ! !°οττπο!ο ρο!οπο ο!π!οσ οσ!!'οπποοοσπ! τοο1τσ.

πο! τοιιιπι!, πο! οπο!! !ο !ο οσπσ!ι!ι! τπττοπ!ο οο!οτοπιο, οτο !ποπο !ιι

οσ! οσιιποπ!ποπο πιοτ !σ πιπι ! οοπο!π!ο! οι! ι οπτ!ο!! , ε!οοοπο ποΙ!ο

ππιοποο!ππο 5! :ιποπο !'οοοοοεσ ο!!ο Οπιπο , πονο τοπποπο 8!ποτ!ι!ο !!

νο8π!οτο ροτ ιποπο πο! οπο Αποοεοστο. Νο!!'οπεσ!ο σοο!ποπιο!ο οσ!οο

ποτε! !ο οο!!ο ο! πιο!!οττστ!. πο ροτοοοπ! πισππιιιοπι! πιτοτ!ο!, οπο ποπ

σοοοττο φ! τ!πισι·τοτο, πι! τ!οοπο, οπο οποο1ο Εσποίο οοτιπ οι!οιιπ!σ

!πι τοπιο! οιιτ!οπ! ροτ !πσοσ π! οσπποεπσ ο π! οσπττοττοι!σπ! ο! ιποπ

οοτοπτ!, ιι!οοπο ποιοο απο !π οοτιο ιποπο !ο Βοπο π! οσπιπποτο!ο

πο! μοοο. πιο ππ!!ο πιοτο!ο εοππο ποιοιο πο!!ο πιτοοοπτο οσπποπ:!οπο

ο! ποπποο οπ οπ!ποπιο, οπο !ο πιτ!πι!τ!πο ποο!!ποι!σπο πο!!ο εππποττο

Διαιτα ο! οτο οπο!!ο π! !τοττοτπ! ο οροπ!τπ! π!! οποπ! πο! Πσππππο.

(3) (!!σο πο! 16 !”ο!ι!ιτο!ο 1294 . ο! οπο! οππσ οοττ!επισππο οοο!!ο

πιοιιιο !ιι !ππ!ι!σπο ιιο1τ!ππο.

οιο.πππιπι πιο $οοοοτ!οπο!!ιιιο !π ιοπιππι οο!πππο Ιοππο

πιτοετοτο τοποοιιιτ ιποπο Βοοοοτ!οπο!!ιπο !π οποπτπιπ οοιπιιιι!

Ιοππο ιποοπι ι“ποτ!ι οτ ροτ οσπιππο Ιοππο στπ!ποιπππ !ποτ!ι

οι ποοτοτππι οτ ποπ ο!!τοτ πο! ο!!ο πιοπο. πο. οποπ !!τπιο

οοπτοποτοι!ο οτ οσποστπ!ο πιοτπιοτπο οιτ οι ποιοι !πιοτ οο

πιπιιο Ιοππο οτ π!οττ!οτπο!οο οι οοπιιιπο Βοεοοτ!ο οι π!οιτ!

οιπο!οε π!!!ο οι οοπιππ!ιοι!ο ο!ποποπι. 8! οπο ποτο ποπππιιιο

!π!πτ!ο πο! οποπο!οποο !πτοτ !ππο οσππππ!ο !ιοοτοπιιο οοπ

τ!ποοτππι (ο), επι! οι! !ππ!οοιιι π!οτ! ο!ππ!ο! π!οι!ο πσπι!π!

ππο τοιο!!τοτ τοππ!οοτππτ. (!οποοπ!τ οι!οπι π!οτπο ε!ππ!οπο

οοπιππ!ο Ιοππο πσπι!πο !πιο!πο οσπιππ!ο, οποπ οοο!οο!ο οι

ο!οτ!ο! π!!!ο οτ τοττο πο Βοοεοτσ οτ ο!οε π!οττ!οτπο οπο

!ιο!ιοοπι ποποπο!ο, οι !ππο ποπποοπτ ο!ιοφο !πιπιοπ!πποπιο

οοππιππ!ο Ιοππο (ο), !το οποπ πιτοπιτοτοο ππ!!ππι ποι ρτο

!ππ!ο!ππι !π Με οπο ποτ ε!ππ!οοο Βοεοοτ!ο τιτοοοπτ! οοπ

οοπ!ιπτ !ποττππιοπιο πο! οο!οπι πιτοπιι!ιτοτπτ ο!ππ!οσ οοπιππ!πι

Ιοππο π!οτο πσπι!πο τοο!πι!οπτ!, οτ οσ οο!πο οποπ πιτσπιτοτ

ο!!οποο τοο!σποο οτ !οτο οοπ πιοοοοοο!οποο ο!!οποο φοο το

ροι:!τοπιπτ πο!ιοτο ο!οι·!ο!8οοοοτ!οποοο !π Βοοεοτο οι π!εττ!οιπ,

!οπποιιοοο πο! πο π!οιτ!οτιι Ιοππο ππ!!ο ιποπο οι! εσ!ποπππιπ

πτ!οιπο πιοποο!ο ι!ιο!οποο (π) οοπ οποοοπιποπο ο!!οο ποοτ!οποο

οοπ πιτοετοι!οποο, οπ!!ιποοππποπο ποιπ!π!!ιπο οοποοοπιπτ, οστπ

πιο!!! πιοιπο!πι, ποι: !π ο!!οπο ιοποοπτπτ ω. Αοιπιπ οοι οο!οπι οι

ρτοτιι!οοππι ροτ π!οιππι ε!ππ!οππι οσιπππ!ο Ιοππο π!οτ!ο

οππποποιοτ!!ιιιε οι ο!ππιο!ε 8οοοοτ!ο, οποπ οοτπππο Ιοππο

ππ!!ο τοπιπιστο οτ!τ !π οσπε!!!ο πο! !π τοπιο, πο! πιτσοπτο!ι!τ

πο! οο!οιπ ποο!!πο!ι!τ, οποπ τοττο οοπ π!!!ο Βοοοοτ!οπο!ο πο

!σοο υπ! πππο ο!!ο οοι τοπποποοιπτ πο! οο!οπι ττοποίοτο

τπτ (Θ), πιοι: οο!οπι π!οτππι οοπιππο Ιοππο !π !ροο τοπιο

πο! !πιπιο οπιπ, Μο !π οπτοιοτ!!ο πο ι·οιπποπο, βπιποοπτοίο,

(π) Ι..ο οποπο ο !ο !πο!πτ!ο οτοπσ ροτ ροττο π! Οοποπο, ο !ο π!!”οοο

πιοι· ροττο π! 8οοοοτ!. Ροτοπο, πσπισ !'οποοοιι!π!σ !π!“οππο π! Μ!οπο!ο

Ζοποπο π!τ!ππσ τοεο!ο π! Τοι·τοο, ! Βοπσποιι! ποοτσπο οοπ! οτ'οτισ ροτ

ιισεοοτιοτο ! εοοιιοτοο! ο! !ππο ποπιι!π!σ; πιο τ!πιποποππσ οοοιοπι ο!!ο

οοτι·!τ!ι , οπ ο!ι!ισττοππο πο οπο! ποπι!ποι!σπο οττοπ!οτο, τοπιιι!ποοτσ

π!οστοεοπποπτο π!! ο5$ο!τ! πο! ππ!!ο, πο! Μο!οιιιι!πιο, ο πο!!σ ετοοεσ

Ωσιπππο π! 0οποπο, ο! τοπιποτσ πο πο πο!! οοπ !!!ιοτο !οι!ιπο!σπ! ροτ

Ισ οροι!ο π! ο!τοο οπιπτπο !ποτι·!, ο!σο πο! 1978, ο! 1994; οι! !π φωτο

π!τ!τπσ οππσ ε! οσπτοποτοτσπο οο!!ο τοιιπππ!!οο ποτπ!οο, ιιιοτοο !!

ρτοπιοπτο οττο π! οοπινοπι!σπο. Τπττσ ο!ὸ ο πιτσποτσ !ποσπιτοετο!ι!!πποπτο

πο πιοτοοοπ! ποοιιπποπτ! οτ!ο!πο!! οπ !πιοπ!τ! πο! 1978, 1989 ο 1987,

οπο οοτοπιπσ ρπππ!!οοτ! ροτ !ιι πιτ!πιο ππ!!ο πιο! εππποττσ πιι!σ @απο

ΒοιΙοιποποσ π! 8πτποποπ (8οτ. Β!ρ!σιπι. πο! 8οο. Π!! ).

(5) 8!οοσπιο ! ποποπο_! οοο!οο!οοτ!ο! οποπο οποπ! τπτ!! π! ιι!ποπο

τοππ!το, ροτο!ο !! Ωσπιππο π! 8οοιιοτ! !! ππ!!ο τ!οοτποτ! ο! οπο ο!οτο,

οοο!πο!πο ! 1'στοετ!οτ!. '

(οι ΤΙισΙσπαι, ο!σο πω! π'όπιιου··ιισ ο οι οποιο , ο πο! οοτο. πω. Τσι..!

Επι!. Πρ!. οι $οι·ποοιια, οοο. Μ!. οπο. 1108.

οι) Ι Βοποποο!, ιπο πο ππ οοιιιο ο! οσπτοπτοτοπο, οπο ! ποπ! οο

ο!οο!οοι!ο!, ο ! !ιοποτ!ι! π! οοπ! ιισττο οπιπιοττοποοεοτο οοο!πο!ποπποπτο

ο! ο!οτο οοοοοτοπο, ο πο! π!οιτο1το π! 8οοοοτ! (ποπ. ποστ.), πο!!°ο!ιτσ

οοπτσ πιτοπισ οο!!οο!!.! ο πιοττπ!π·ο πιοι· πιο οτοοο! !'!πι!`τοποπ!πποπ1σ πο

οπο!πποπο ποο!ο, οπο !σ 5!0550 ο!οτσ οοοοοτοπο οσ!οοοο ροτ !σ πιοοοο1σ

σ πσ!οοεο ροτ !°οπποιι!το οο!Βοτο !ιι οσπποεποπιο πο! πτ!ττ! π! ρτο

ρτ!οτο ο π! Βο!π!ιο οπο π!! προτιοποπσ, ο ο! τ!εοτποπο επ το!! ποπ!.

ιπο ο οοεσ ίπ οροο!ποοτσ πο ! ποι! οπο!!σ πο! τοΙσποσ ο πο! μπορώ,

ροτοπο !πτοτοεοοπο ππο!!.!οο!ππσ ο! ιιιοτοοτοπι! εοπσποο! !! πιστοτ ττοπ

ο!ιοτο !!!ιοτοπιοπιο ροτ τπιτο !ο ιποοπι ποο!σπ! οσπιπιοτιοπι! !! π!οττοιισ

8!πι·!οπ!ι!οπο!ο π! 8οοοοτ!, ο !σ οπποτ οοοπτ! πο οπο! 8τοποπο ποΙ!ο

οσπιτοττοι!σπο ο οο!!ο οπιπισπ·τοι!οπο πο! πιτοπστι! πο! ιοττ!τοτ!σ οοο

ποτοπο, ο οιιοο!ο!πποπτο πο! οο!ο, οπο τοοοσε!!οποο! ποΙ!ο 8ο!!πιο πο!!ο

ιποπο, Ιο οπο!! !π οπο! τοιιιοο οτοπσ π! οοεο!πτο οπ οοο!πο!νο πιτσ

πιτ!οτο πο!!'Ατο!ποοοσπο ο πο! Ωοπι!τσ!σ Τπττ!τοπο.

(8) ! πσειττ! ον! οτιιπσ οπο! πιοτοποο! ππ!!ο σπιπισττσπ!το πο! !πσοσ,

!π οτι! οτο ιιτοιο οπ!1!οοτο, ο πιο οι!οππ!σ ο! πιτοοοπτο !ιι ο!ττο π!

8οοοοτ!, οπο πσ!!οτο, ροτ ροττο οροο!ο!ο, πιτσιπιοοοο οοιι!!ο!ιο πο!

8οτισποο! π! ποπ οοπιπ!οτ·!σ ε!οπιιιιιο!. Έστω τοπποποπσ, οπο !'!ιιτοτοοοο

πο! οσιππποτο!σ, ο !ο ν!ο!ποπιο π! Τσι-πτο ο! Μπι! ποΙ!ο ιποοπι! ιτι

πποοοεο ! 1ποπσποιι! ο πο!ι!ιτ!οοτο πισω ροτ πσ!το οοοο οι! ο!ι!τοι!σπ!·

ππ!!ο τσπ!πο π! οπο!!'οτιι!οτι ο!τιο ο οσ!σπ!ο τσιποπο οοπ ιποπο ποππσ

Η!!
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"απο ο! ιιο!οΜο ο!!οσοι! οοοιιιιιιι το! ίοι·ι!!!ο!οιιι οι!!!!οο!ι!!

ιο! οο!ιιιιι οοιιειτσοι οσι οτ!!!!οοτ! το! οοιιο!ισ! ίοο!οι ω.

Οοσοοι!!! οσοι!! ι!!ο!σο ε!ιιι!!οσο οοιιισιι!ε !οιισο !ειιιι ι!!οι!ε

οιιι!ιοιιο!οι!!ισο οι. ο!σι!!ο!ε 8οοεοι!ο ιιοιιι!ιιο $τιεοοτ!οιιε!σιιι

ο!ε!Ι18ι1!!!Γ11Πι μοτοοιιοιιιισ οσοι! Βοοεοι!οιιοοο !ιι Ιοιισο

οοιιιοσ!ι·! ιιοιι ι!ο!ιοοσ!, ιι!ε! 8οεοοτ!οιιο!ο !ιι !οιισο. νο!‹!!

ε!ι!0!ι! οοιιιτοο!εεο! οοι! ι!ο!!οσ!οοοι, νο! ιι!ε! οοιιιι·οοισε !ιι

Ιοιισο. το! ι!!οιι!οισ οο!ο!ιτο!σε !σ!εοο!, οοσ !ιι οοσιτοο!σ

Γοιοι πω!!! οσοι! ι!ο!ιοτοι νο! μοοεο! Βοοεοι!οιιο!ε !ιι !οιισο.

οοιιιτοιι!τ!, νο! !ιι οοε!οιιι ο!ν!!οιο το! ι!!ε!ι!ο!σ οο!σ!!ο Ποτ!

ι!ο!ιοιοι, νο! ιι!ε! !ιι Ιοιισο τομοι!τοισι, εοσ ο!!οο ι!ο !στο

Βοοειιτ!οιιο!ο ι!ο!ιοι·οι !ιι !οιιιιο τοεμοοι!οιο; !ιι οσ!!›σο οο

ε!!ισο 5οεεοι·!οιιε!ε οι ι!ο ι!!οιτ!οισ !ιι Ιοσσο νο!οοι οοιινοιι!ι·!,

οι ω!! ιιιοο!ε!ιο!.!!ισο !οιιιιο; ο! Ισιιο ι!!οιο οσοο!!οιιοε εο

οσιιοΙσιιι Μισο! οι οιι!!ιιοιιιοιιιο ο!ν!!ιιι!ο !ιισσο ι!!!!!!ι!ιιιιιστ

οι οιιοοσι!οιι! ιιιοιιι!οιιιστ (θ). !ιι οιΙοο!!0ιι!!!σε νοτο οιιο

νοτιοιιι.σι !σ Βοοεοι·ο !ιιιοι δοεοιιι·!οιιεοο οι Ιοιισοιιοοε μιο

οοι!ιιιστ ο!. οοοιιοεοο!στ οι ι!!!!!ιι!ει!στ οοοσιιι!σιιι οομίωἰα οι

οοποαο!ισάίιιοι Ιου! ριοάίο!! (3) ; Πει ιοιιιοιι οσοι! Βοοεοι!οσε!ο

ιτοι!οισι μοι· μοιοοιιοιιι ο!ν! Ιοιισο οσοιιιοι!ιιιοι!σιιι ο!ν!ε Ιοιισο

ιιοι!οιο!στ Βοοοιιτ!οιιο! μοι μοτοοιιοιιι !ιι !οιισο: οι οσοι! οομ!

ισ!σιιι οσοι! οοι !ιι νο!σιιι!ιιο οιιμ!!σ!οτσιιι ο!ν!ιο!!ε !οσσο οι ω!!

τσ!ιι·!οο άι: @ΜΜι α12οοπίί0πί πιοιιάοποί.ι, οι οσοι! !ιιο!μ!!, ε!

αΙίοιαι μοι·οοιια οιο. !ιιιοι 5οοεοι·!οιιεοε οι !οιισοσοοε !ιι Βοοιοιο

οι ι!!οιι·!οισ ι!ο!ιοοι ομεοι·νοι·!; οι ο οοιινοτοο !ιι ο!ν!ιοιο

Ιοιισο οι ι!!ειι!οισ Βιιοεοι!οιιο!!ισο οοιιιτει !οιισοιιεοε ο! ι!ο

ι!!ειτ!ο!σ ι!ο!ιοοι ο!ιοοινοι·Ι, οι οο!οιιι οοιιιτο μοιοοιιοει ιι!!οε

ε!οσι οοιιιι·ο !ειιισοιιοοε οι ρτο !ιιιισοιιο!!›σε ο!ιοοιιοιστ. δ!

!ιοιιι!ιιοε Βοεεοτ!οιιεοε ιιοιι!τοο!σιιι . . . . Θ!) !ιι οπο! νο!

!οιτει οοιιισιι!ε !οιισο σ!!!οσιιιοσο !μεοε !ιι μοιοοιι!ε οι ι·ο!ισο

εειιιοο ιιοιι!ιοοοε εο!νοε ο! 5οοστοο οοσισιιο !οιισο !ιει!ιο!!!!;

οι οοι!οιιι σιοι!ο Ιοιιιιοιιοοε οι ι!ο ι!!οιι!οισ ιιοσίτοο!σιιι μει

!!οιιιοε !μο! Βοεοοι!οιιοοε εο!νοο οι εοοσιοο !ιο!ιο!ισιιι; ο!

μιοι!!οιο ο!ιοοττοιιιστ !ι!ιιο !ιιι!ο, οοιιε!!!σ!!οιιο το! οοιιεσο

ισι!!ιιο ο!!οσιι ιιοιι ο!ιο!οσιο. Ποιιοοι!!! οι!οιιι ι!!οισε ε!ιιι!!οσε

οοιιισιι!ο !οιιιιο οσοι! !ιοιιι!ιιοε ι!ο Βιιοοιιι·ο οι ι!ο ι!!ε!ι!ο!.σ

σ!ι!οσο ιοττοτσιιι !ιο!ιοοιιιστ 1οιιοοιιιστ οι !τοοιοιιιστ σ! !ιι

ιισοιιοοε οι μιο !οιισοιιο!!ισο ο! ιοιιιοσιιιιι !ειιισοιιοοε οιιιιιιισιιι

οι! !ιιιιιισιι!ιοιοε !!!ιοτιο!οο ο! !ιοιιοτοε ο!. Μ!!! !ιοιιο!!ο!ο. !ιι

οσιιιιισιιι οοιιισιιο !οιισο οι!!: ει!!! οοιιεσ!!!ισο ιιοιι! Ισιισοιι

ε!!ισο μοι· ι!!ιοι·οοε ιιισιιι!! μοι·ιοο οιι!το. 5οοειιι·σιιι οι ι!!ειι!

οισιιι ι!!ε!ι·!ιιοοιι!σι ι!!ο!! Βοεοοτ!οιιοοο ο! τ!!ο!ι!ο!σε !με!ο

οοΙΙο ν!ο!ιιο “πιο ο Οοιιιιιιιο ι!! Βοεεοτ!. Ιιι!”οι!! !ιι οσοο!.ο ιιιοι!οε!ιιιο

ω! τ!! οοιινοιιι!οιιο !οοοοε! μοοο ομμτοεεο, ο!ιο !οοεο μεσο! μοτ

ιι.ιοεοο ο! Βοιιονοε! τ!! ίο!!!ιτ!οοτο οσο !οττ! σο! μοτΙο ι!! Τοτιο.ῆ ο

ιιισιι!ιο οσοειο ι!! οο1οιιο, ο ι!ειοστοτιιο !! ιιιο!ο, ιιιο ο!ιο ιιοιι μο

ιοοεοτο οι!!!!οοτν! οοεει ιιοεοσιιο, οι! οοοοι!οιιο ι!! σιιο απο; οσο !!

(Σοιιισιιο εοεοοιοεο ε! ι!εοινιινο Μισο οοοιιστιο μοι είε, ο μοι ι!ομο

ο!ιοτν! !ο ιιιοτοοιιι!ο.

(1) Πιο οσοο!ο σιιο οσοτοιι!!ο!ο ι!! !!!ιοτιο μοι !'οννοιι!το, ο!!!ιιο!ιο

!οοιιονοε! ιιοιι μοιοεεοτο, οο!!'οι!!!!οοτ ι:οοιο!!! ο Ιοτ!οιιο σο! Εοττ!!οι!ο

τ!! 5ειεοοτ!, ονοτο οι:οοο!οιιο ο ιιιοι!ο ι!! ο!ειιστοοο!οι!ο, οι! ομμτ!ιιιοτ!ο.

(θ) 8οιιο οιισιιο!ο!! ! σοο! σο! οσο!! σιι ο!Ποι!!ιιο 5οεοοτοεο μο!οο

οοεοτο οοιινοιιιιιο !ιι 0οσονο, ο ο!σι!!οοιο οι!! ιιιοο!ειτο!! ι!! οσο!!ο

ιομσΙι!ι!!οο εοοοιιι!ο !ο !οεο! Μ! Μσιι!ο!μ!ο οοιιονοεο.

(8) Μ! οσοο!.ο μοοεο ο! ι!οονο, οσο ο!! Μαιο!! οι! 0ι·ά!ποιιιοπ2! οοΙΙο

τομσο!ι!!οο τ!! 8οοεοι! οτοιιο ε!!! !ιι οοεοτνοιιιο, οι! οι·οοιιο !”οιιο ι!!

!οοεο πιο! (1οιιισιιο , ο οσο ι!!ειτο!ιο Π!! οι!! 1994. @σ! οοιιο ο!ι!οιιιο!!

Εορ!!ιιΙο οι οοιιοιιοωι!!ποο Ιοο!: μ!!! εο!!ο οοπιιιοιιιι!!πεο οι :Μπέκι

Μπα 8οοεατ!οπιοσ. Μ! μιιτο!ο οοπιιιοΜάέπειι !!! !ιοιιο οι! ομμτομτ!ο

!οιιιοιι!ο σεοιο, μοιο!ιο !! τω!!! 56ι.ιιαι!, ο! !οιιιμο ι!ο!!ο οοιινοιπ!οιιο,

ιιοιι οτοιιο οιιοοτο εοτ!!!.! ο μτοιιισ!οο!!.

( 4) Οσα!!! !οοσιιο ι!ο!!'οσιοοτο!”ο ι!ον'οεοοτο τ!οιιιμ!σΙο οοΙΙο μοτο!ο

ρο!!απωι·. Ιιιίο!!! ε! !οοΒο σο! ι:οιι!οο!ο ιιιοι!οε!ιιιο ‹!ο!!ο μτοεοιιιο

οοιινοιιι!οιιο; οι οοο!επι πιοιΙο Ιοπιιοποοσ οι !!ε «οποιο ιιοιι/τιιο!ωπι

μο!!ΜΜ, οοο.

 

00Ιιοσ!!!1σε μοιοοιοι!!ισιι οι ιιιοο!ειτο!!!ισο Ιοιισοιιο!ιιιιι ομο

ι!!οιιιοε οιι!οιοιιι.μιοσι οο!οτ! Ιοιισοιιοοε (δ). 8! οοσι!ιιοοτ!ι

μοοοιιι Ποτ! !ιιιοι !οι!!1οιι$οε οι Ρ!οοιιοε, νο! !ιο!ιοιιιοιιι ο!!

οσοιιι !στ!οι!!οι!οιιοιιι !ιι Βοτι!!σοο, οοιιισιιο Ιοιισο !οο!οι

οσοι!. ι!ο μιοιιι!εο!οιι!!ισε οσοο οοιιισιιο δοεοοι!ο !οιιοτο!στ

!με!ο Ρ!ειιιι!ε, νο! ι!οιιι!ιιο εοσ !στ!ει!!ο!!οιιοισ !ιο!ιοιι!! !ιι

8οιι!!ιιοο, οσοι! ο!! !μ8!ο μοιι!!08·8!180!78!!!στ.8! ιοι·ο ιιοσεο.

οσι!! !μο!ι νο! ει!!οσο οοισιιι !!οι! οοιι!!ιιοοι!!, Βοοοοι!οιιοοο

σ! Ιοιισοιιοοε ττοσ,<ιοσι !ιο.!ιο!ισιιι, οι: !ιι μειοο οι: Μισο!!

σ! Ιοιισοιιοοε ομμοιιοιιιστ. $σμοι ιοι·ο οοισιιι !ιιοοιοοτοι!ε

οσ! μτο ιοιιιμοιο !ιι!ιιι!οοι·σιιι !ιι οοτοοτ!!ισε !σοι!ιι!, οο

ιιισιιο !οιισο ίοο!οι μιοσι !ιι οσ!ο Ιοιισοιιο!!ισο ο!ιοοινο!ι!τ (θ).

@τοπια νοτο ο!τοσιιιοπιιι!!σιιι !οοοι·σιιι δοοεοι!ο, οσο μοι

!μεοο Βοοεοι!οσοοε ι!!οιι!ιιοσσισι, ο!. ε! οσο !ιι μοιοο!οιο οο

ιιισιι!ε Μισο μοινοιιοτσσι, οοιιοοι!!! ι!!οισο ε!ιιι!!οιιε οσοι!

!ιι ν!!!ο 5οοεοτ! ι!ο!ιοοσι Ποτ! νο! οο!οιιι οο!ο!ιιοτ!, οοοσιιι!σιιι

ιιιιιιοποι οοπιιιο!οάοιοο δαο.ιατίοπεοο, ο! 6οιπ!!!α!!οποι οο

τιιιπάοοι Π). ν!ιισιιι πιο !οιισοιιεο οοσεο νοιιι!οιιι!! νο!

ο!!οιιοιιι!! οι! ι·!!!οιιι ι!ο 5οοοιιτο ιιοιι ι!ο!οτοιι! !!!ε! ι!ο !μοοισιιι

$ειοοειι·!οιιο!σιιι ίσοι!! νο!σιιιοιο (8). Πο!!! οσοι! !ιοιιι!ιιοο ι!ο

Βοοοοτο οι ι!!ε!τ!οισ ε!ιιι !!!ιοι! ο! !ιιιιιισιιοο ο ι!τ!ο!!ε, σο!

!οο!!ε, μοι!οο!!ο οι οο!ιο!!!ο οιιιιι!!ισο μοι·!!ιιοιιι!!ισε οι! οο

ιιισσο !ειιιιιο, οι οσοο μοι οοιιισιιο !οιισο οο!!!οσιι!σι νο!

νοιιι!σσιιιι·, οι ι!ο οο!οι·ο οο!!!οοιιιστ ο!. νοικ!οιι!σι, 0ο !ι!!!

οσο οι! ο!ν!ιοιοιιι !οιισο ομμοτιονοι!ιιι ο! οιιτοιιοι!ιιι οι:

Βοοεοιο οι ι!!οιι·!ο!σ, οσ! ι!!ειι!οισε μοι μοιοειο!οιιι Βοοοοτ!ο

ι!!ο!τ!ιιοο!στ εοσ τοοο!σι·, ο! ι!ο !ι!ο οσο ι!ο οοιιιιιι μτομτ!ο

μοοσιι!ο, το! τοι!οοιο οι! Μισο οσο οι! ο!ν!!οιοιιι !οιισο

ομμοτιονοι!ιιι, ε!ιιι οιιοιιιμι!, !!!οοι! οι !σιιιισιιοε !ιι ο!ν!!οιο

!ιιιισο οι ι!!ο!τ!ο!σ, μοι!οιιι!ο !μοιιο τοο οι! !οοσιιι οΝοτιοιιι

ι!ο 8οοοοιο ο! ο!ιιο ι!!ειι·!ο!σιιι; οσ! ο!ο!ι·!ο!σο ι!!ο!τ!ιιοοιστ

μοι μοτοειο!οιιι 5οοεοι!ο οι ιιοιι ο!!ο, το! ο!!ο Ιοοο. Ε!

μτοι!!ο!ο !ιιιιιισιι!!ο!οε οοιιοοεοο !ιι!ο!!!εοσιστ !οιιι ι!!οι!ο Βοο

εοι!οιιο!!ισο ο !οειο σοο!! !!!ε!!!! μτοιι!ιιιο νοιιισι! οπο!

ιι.οο.ι.ιιιιιιιν. !ιι οιιιοιι (θ).

(5) !ιι οσοειο μοι!ο ν! οτο μοι!!ο οι τοο!οιιο. Ροτο!ιο, 5θ ! 8οοοο

τοο!, ι!ονιιιιοιιο ε! !τονοοεοιο ίσοι! ι!ο! μτομτ!ο μοοοο, ι!ονοοιιο οοεοτο

οοιιε!ι!οτο!! οοιιιο 0οιιονοο!, ο 8οι!οτο 6ο! !οτο μτ!ν!!οο!, !!!ιοι!!ι οι!

οεοιιι!οσ!, ι!ονοοιιο οι!οικ!!ο, μοι· !ο οσο!!!ὲι ο!ιο οοοσ!ειονοιιο σο!

!σοο!ι! ε!τοιι!οτ!, οο!!οοιοτο οι! ο!›!›ο‹!!το οι! οοιιεο!! οι! οοΙ! σ!!!ο!ο!!

οι! πω!!! οοιιοο!ιιτ! ι!ο!!ο τομσ!ι!›!!οο τ!! Ωοιιονο.

(θ) Ετ! !ιι ο!!`ο!ιο !`στοιιο μι!! οοιιο!ι!σεο νοι!ο !τοοσο ιτε! ! ι!σο 11ο

ιιιιιιι! κ!! Βοιιονο ο ι!! Ρ!ειι, ιιο!!ο οσο!! Ποστ!! οοιιιμτο οοιιιο ο!!οιι!ο

ο οοιι!οι!οτοιο οοΙ μτ!ιιιο !! Ποιιισιιο ι!! Βιιοοοτ!. Ισ ιιο μτοι!ιιτιο! ι!!!

οιιιιιοιι!! οτ!ο!ιιο!! οι! !ιιοτ!!!! σο! ιιι!ο £οιΙ!σο Ρ!ρΙοπια!!οο ε!! 5οτάσοπα:

οοο! !ιοιιιιο !ο ‹!ο!.ο τ!ομο!!!νο τ!ο! 3! !ιιο!!ο, 13 “οπο , ο 3! ι!!οοιιι!ιτο

1800. Ιιιι!!ο!. !!!!. (ε!!!. μ!ε.) ο τω! 94 ο!ιιΒιιο 13!9. !ιιι!!ο!. ΙΧ. (ει!!.

μ!ο.).

('7) Εοοο ιισονιιιιιοιι!:ο ιιιοιιι!οιιιι!ο Ιο οοπιιιο!ιιι!!πί ο !ο σοο!!!ιαίοπί

ι!ο!!ο τομσ!ι!›!!οο ι!! 8ιιοοοτ!. Ε ιιοι!ε! ο!ιο !ιι ιιιοι!οο!σιο εστω ο!ι!οιιιο!ο

αππο!ιο, !ιι ο!ιο ε!Βιι!!!οο, ο!ι°οεεο οε!ετονοιιο !!ιι οι!! !οισμο ‹!ο! Βο

εο!! Τοττ!!οιι!, ο οσοιι!ο ιιιοσο, ο!ιο οοιιι!ιιο!οτοιιο οι! οο!οιοτο 6ο!

!'οιιιιο !ο!οοεο, !ιι οσ!, σοο!εο Μ!ο!ιο!ο Ζοιιο!ιο 0975), ! Βοεοοτοε! ε!

τοοεοτο ι!οί!ιι!!!νοιιιοιι!ο ο οοιιισιιο. ! ο!σι!!ι!, ο!ι!ιιιιιο!! Οοτοπο μοιο!ιο

! ε!σε!!ο! οοι!ονοιιο !ιι ο!τοο!ο, ὸονοιιιιο, ο 1οιιοτο ι!! οιιοο!ο ι:ομ!!ο!ο

ι!ο!!ο οοιινοιιι!οιιο, !οιιοτο! ιιο!!ο ο!!!!ι τ!! 8οοεοι!, πω!!! ο!!το !σοοο

νοτσιιο οι!! οσο ι!!ο!το!ιο. Νο! Οοο!!οο οοο!! εωωιι ο! νοι!τ!ι οσο!ο !οεεο

!ο !”οτιιιο τ!! οσοο!ο Οοι·οπο; ιιιο !ιιτοιιιιο ε! οννοι!ο οοιιιο !ο ισοι!ο

ε!ιιιο !'οοεοτο ο!!! !ιι σοο ιιο!!ο ιορσ!ι!ι!!οο 8οοεοτοεο μ!!! ι!'σιι εοοο!ο

μτ!ιιιο οοΙΙο @τυπο ε!.ο!ι!!!!ο οι!! Βοά!ι:ο (ΜΜι τΙο Μου) ι!!Ε!οοιιστο

τ!! Ατ!ιοτοο.

(Θ) Ροιο!ιο Μοτο 5ειοεοτοεο ο!ι!ιοιιι!ονο ο!!οτιι, οοιιιο οιιο!ιο οι!οοεο,

ε!! Μεσοι!. 0σ!ιιι!!, εοοοιι‹!ο Ιο ιιιοεο!ιιιο οοοσοιιι!ο!ιο ε!! οσο! ιοιιιμ!,

!! Ωοιιισιιο , ο μοι οεεο ! οσο! τομμτοοοιιιοιι!! νο!οοιιο !τιιμοι!!ιο !'!ιι

Ιτοτ!ιιι!οιιο Μ! ν!ιι! Βοιιονοε! !ιι 8οεοοτ!, εο!!!ιοιιο, !ιι ν!τ!!! ι!ο!!ιι

οσιι!`οι!οτοι!οιιο οσο εοΒιιονοο! !ιι! ! ι!σο (1οιιισιι!, ιιοιι ο! μο!οοεοτο,

τιο ο! ‹!ονοοοοιο μ!!! οοιιε!ι!οτοτο οοιιιο ν!ιι! Γοτοε!!οτ!.

(θ) ΙΒοοοιιι!οιιο ι!ο οοο! απ!!! ι!! οοι!!! ο τ!! εο!ιο!!ο μοι !ο απο

μιονοιι!οιι!! 6ο 8οοειιτ!, ο οι!! οσο ι!!εττο!!ο, ο!ιο ! 8οοεοτοο! οομοτ

  



οοπ ειιοοι.ο κι". “η

., ιιοιτιο νιοοάιο1ι εειοάιοι βοο821°ιοπ50$ςποεπι11ο οι νιω

οοιπρπιιοιιο ιιοπιιπποι ιιο βοεεριο άιοιοιιοιοιπο_ριοιιιιεοιιιοι

οι ·οοοποιοτοοιιιισιο:σιιιιι.ιοοωοποοο ιιοιι». ιιοιι οοιιιιιιιο

οι. ·οοιιιιισι .ιιο;8οσιοιιιιο ιιοιτιοιιι .πινω (οπο: πιο . οι

ιικοοιιφοιοοοφιιονοιη. Μαι Βιιο0ιοπι ροοοιιι. ευθιιοπ

Φωκιων που ιιοιοιισιοι.οριεοπε. οιιινοιιιιοιιιοι.. ιοοιι.

ιθ8Μιι υιιοσιιιιιιρωοιουοιάοοιιιιιο, ιιΜοοιοιιιιο πιο οι.

@ρθωποιοι οοιιοοιιιιιιι ωα11ιο·οοιιιιιιι «πιοπο ιοπιιο

ιιοοοιο.-·οοοιππινοιι ιιιοιοοπ-1ιοιιοιο νοιε.ιο.ροιροιοιιιιι

ΜΜΜ» 88ο .ιιι ·οο1οιο .ιιοι:οιο οοιιιιιιοοιι.ι.; Μ: οι:ιοοι . ρυο

ιιιοιυιο πιοπιιισ $οιοιοιι ιοιιοτιοπι,ι ι1οειοπ1. οι 0ονοιοοιοπι

1'οοιοι _ιο,_νοιιιιιιοιο ποιάιποιιοπο οοοιοοιο πιοπο ιιι Μο

πιοπο Μ·ιιιοπο, απο @Μαιο ω, οοοιιο οιπποε ροιεοποε,

ιιοιιιιοοε. ιοσο. οι οιιινοτιιιοιοι. οοπιιο οπο ιοοιιιοπο οππι

ιιοιιο.ι·ο @καιω οοιιτιοοοιιι. ιιιιιι·ο . ιοι·ο άιοιιιιιι ιοΒιιιιιιι

ιιι :απο .ποπιο οποιο οοιιιι·ο ιιιοε ιιιιινοτοιιοιοιιι, ιοοο οι:

άοιπιποει, _οοιιιιο- οιι.οο οποιτοπι. ιιοιιοιοι οοιιιιιιιο Ιοπιιο,

άοιιιιοι .οοιι1οιιο ιιιιιιιοο , ΒοιΒιιιιιοειιοιοοοοοιοιο, οι ροάιιοο

οοπ ωοιο οι. -νοιριιι ιιοπιιιοι ρετ ιποπεοπι ιιιιιιπι οά οιι

ροποοε οι οοιάοο οοιιιιιπιιοιιε.8οεοοιι; ιιιιι ποοπο ιιιοιριοι

πιο πι: άιο οιιο οιιινοιιιιι ωροοιιι_οινο ιοάισιιιιιιιι ιιιι·ιιιιιοοιιι

εινο ιο_ςιοάοοιιι: πιο νοι·ο πιοπεοπι. ιμιοποτμιο ιοάιοιιπι ιιι

1ιι0ιο,ιο8πο ιιοιι ιπάιοοιπ,οιοιιοπι οά εοιάοε οοιιιοπιο Ιοπιιο;

οπο .ιοιοι οι ιπιι·ο ροι·οιριοπιπι·, νιάοιιοοι ο ιιιιιιιο ιιι πιοπεο

ιιιιιοοοςοοιποι οι εοιάοε άοοοιπ, ο ροάιιο οι ιιοιιοιοιιο

εοιάοε ιιιοιπιο ιοπιιοποιε ιποοοιο (θ). Ποιοοπο ποπηιιο οι

ιιοπιιποεάο 8οοοοιο ιιοιιοιιοιιι οι τοοιριοπι ιιι ·ροιροιιιιιπι

οιιοιιιιοι οοπο ρο1.οοιοιοιπ Ιοπποπεοιπ, ιιοι οινιο οι οι·ιιιπάιιε

οι οινιιοιιο Ιοπιιο, οπι οιι οιιπάοπι ιοδιπιοπ οοοιιιο άιιοοι

ιιιιιι1οπι οποιο ειναι εοοιιιιιι, ποιοι·ιοπι οποιο άο οοιιοΒιο

ιοπιιο._ οοινιοπιοο οιιιιι€οιοο άοοοπι..οι οιιοπι 1οιιιιιιοπι

ρι·οιιι ιιοπριι επο νιάοιι_ιιιιτ οιιροάιι·ο, οι οιιιιοε ιιιιοιοοι

ιοιιοοι άοιιοοπο ιιι άιοιο ιιιοιιι οιιιοιο (δ). @οι .ροιοειοε

ι.οοεοι·ο ο 0οπονο, ο άι απο τιροι·ιοοοοιο ο 8οοοοι·ι; άονοο ρι·ιποιριοτο

άοι 3 1οιιιποιο άοι οοεποπ1ο οππο 1995. @ο ιιοεοιιοπο άι φωτο @απο

ποπ ιιι ροοιο ο οο5ο ποι ριοεοπιο οιιο, οιΙ ιο οι·οάο απο ι άπο (Σο

πιππι ιπ οι» οοπνοπιοεοι·ο, ροι·οιιο ι £οποοιι άι 0οπονο οπιι·ονοπο

οππποιπιοπιο ιπ οοτιι:ο ιι πιοπο άπο οι 1'οιιιιιοιο , σοιιο ρου· ια αιτι

οποιο, οοπιο οι ιιο άοΙ ΩοιΤοτο , ο Ιο ιοειο άοιιο Ροι·ιιιοοιιοπο ρι·οοοο

ι'οπιιοο ιορπιιιιΙιοο άι @οποπ στα ο βιο ο ο οοιιιριιποιιιο άοιι'αιιπο,

σοοοπάο οοι·ινο ιι Βιιιο1ιπιοπι (οά οοπ. ΜΟΧΧΧΙΧ ο ΜΟΠΧΧΧ). .

(1) ΙΙ πιοπο οι Τοι·ι·ο.ι ο άι ΜΒοάονο, ποι Ωορο οοιιοπιι·ιοποιο

άοιιο 8οιάοεπο, ι·ιοοι·άοιο άο Ιιοπιο ιπ ςιιοι ιιοτει:

Με: οοπ οπο @που ποιοι Ζιιιισιιο

_ Μ Ι.οποάοι·ο, οιιο. (1πιοι·π. αυτ. ΧΧΙΙ. πιο. 88 ο οο8.).

(ο) 5ιοοοιπο ιπ οποει'αιιο οι σοπνοποιοπε, ο ποι απο άειιιι δια

Με δασοιιιο.ιι οοσοτιο εροοεο ιιπ· ιποπιιοπο οι Ιιτο, ο άι εοιάι, ιπο

ποιο άι `θοπονο, οι·οάο ορροι·ιππο οννοι·ιιιο, οποιο οιπιιι ιιιωΒιιι ιο

Ειπα Ια·ιιιιιιο, ο Ιοπιιοιιιιι υποποιοο , άοιιιιοοι ιπιοπάοι·ο ροι· Ιιι·ο άι

σιωιιοπιιο, ο οι απου, ιο οποιο ιιινιάονοει ιιι νοπιι οοιάι;'άι ᾶοποι·ι

.οοοιοι οιο:οππο. ιι νοιοιο οι φωτο Επι, οι ιοιπρι άι επι ροι·Ιιοιπο,

ποπ ο οπο» οποοι·ο ρι·οοιεοιποπιο άοιιπιιο. Ροιο , ι·ιιοποπάο ροι· ιιοεο,

οιιο πο!!ο ροοο Ριεοπο ιιι·ιποιο ποι 1988 ππο ιποι·οο οι οι·οοιιιο ονο

ποιοι πιο φωτο άι Βοπονο, ο οιιο ιο άο1ιο ιποιοο ά'οι·οοπιο σοι·

ι·ιεροπάονο ορρτοοειιπο1ινοπιοπιο ιιι οπο! ιοιπρο ο πονο οποιο, ο ροοο

-ριιι ροοο οοιιιΙο άι 0οπονο, οι ροιι·ο οοπ φοιοιιο ιοπάοπιοπιο πιω

νοι·ο ροι· νιο οι οοιοοΙο ιι νοιοιο ιιοοιοοιο.

οι (3) Ποπ οοοοι·ι·ο οοοοι·νοιο οποο!ο ιοεεο πιοάοειο ιι οοι·ιοο ιιεεοιο

ροι ιι ροάοοιο, οιιο άονοο νοπιτο οπποοΙιποπιο άο 6οπονο, ροι·οιιο

πάτο ιο ιιοπιριιοιιο άοι 1οιιιρι ο άοι οοειπιπι οιιο οσοι οοποιειιονοπο,

ο ιιοιι ιπιοπάοι·ο οοιπο ιι ι;οιπιιπο οι 8οοεοι·ι , οιιοιοει ι·οοοπιοιποπιο

ο Μοτο ι·οοιιιιιιοπ1ο, άονοο οειιοι·ο οοοοι (ιιοσιιι άοι επο ππονο ποιο.

φα· ποπ ροτιποιιοι·ο οιιο οοιπι, οι οποιο οι οιιιάονο ιο ειιρι·οιπο οπισ

πιο άοιιο ι·οροϋιιιισο, νοιιιοοο οιι·οοπάοιο άο οοοοάοπ1ο πιιιποι·ο οι

οι·πιοιι, ο άι ιοιπιιιοιι. @ο ειοεοο 8οιοοο απο οι 1ι·ονο οάοροι·οιο άο

οιιο 8ιι οιιι·ι ιπππιοιρι ι1οιιοπι άι @οι οοοοιο; ο ιιοο1ι ρω· απο

ι°οοσπιριο άοιιο τοριιιιιιιιοο άι ι·'ιι·οποο, ιο οποιο ποι ειιοι $ιοιιιιι άοι

1985 οιάιπονο, οιιο ιι πιο Ροάοειο άονοεοο οοιιοι·ο 1'οι·οειιοιο, οι

ιοιπιι.ιιιο άιειιπιο, ο οι ροι·ιο "πιο, οιιο ιιονοι·ποοεο ροτ ιιπ οριο

οιπιιοιιι ιιιιιεάιοιιοοοπι, ιιιοιιιιιι οι ιιιιιιιιιιιι ιιπροι·ιιιιο, οι:

ιιοοοιιιιιοι ροιοοιοιοιπ ιιι άιο1ο ιιοιτιο 8οιοοιι οι άιοιιιοιιι

ιιοιι οι οΧοιοοοι: οι :οοπ ωοοοιιιιοι οοριιοιιι, οι ποιο”

ο2_-ι·οοοΜΜίποι Ιουιζριοάισιι ω: πο. ιιιιοά . . . . . (5)

ροτοειοε πιιι.ιιιιιι επροιιοι·οιιι ιιο.ιιοοι νοι οοποιοιιι, πιο οιι

οιιιε ο1οοιειτοιιιο νει οιιιιο ιιι άιοποιοιιο 8οεοοιι οι νιιι

ν 0τοοιι νοιοοι, πο· οποιο οιοεάοιιι ροιοει.οι.ιε ο1ιιοιποι ιιπ

. ραιιοιοι, ιιοοπιιοοε οιοποιο ιοτιοάιοιοιιοιιι..άιοιο ιοι·ι·ο οι

( ιιι6ιτιοιιιο._ιιιιοιο νοιοοι οιιοι·οοιο. Ειάοπι ιοι·ο ροιοοιοιι Βοο

8οποοεοο άοιο άοιιοοπι οιιοιιιιοι οοπο ριο πιο εοιοι·ιο οι

απο ιοπιιιιο οπο -ιιοιοοιιιοε: ιοπιιοποιο . ιιιοποιο, σοιιο

ποιιιοιιο οοιοτιι ιποάιοι.οιοπι ροιοιριοι ιιι ιπιτιο επι ιοΒιιιιιιιιε

οι άο ιπάο οτι ιποποοο ιιοοιιιοι· πιο οοπ1.ιιιπ οπιπφιοπιπιο.

Μάο νοιο οά οιιοε ιιιοποοε οποιιιοι· ι·οιιιιιιοε ιιιιι·οε οοιιιιιιιι

ιι0ιοοοοειπιο (ε). Ει.ειι άιοιπε ρο1οειο.4 οοιιιοιπροιε άιοιο

εοιοιιο, πο οιιοά οιιοπιά οιιπά πιιιο οιιιιιιο ποτιο νιιι ιιι

ι,ιοπιο ροτοιροτο νοι ιιοιιοιο ροοοιι ο. οοιιιοπιιοτο Βοοεοι·ι

οοπ ο ροι·οοπιε ειιιΒιιιοι·ιιιιιε οιιινοιοιιοτιο ρι·οάιοιο; οοινο

ιιιιοά οιι ιρειε ροι·οοπιε οιπροιοι·ιιιιιε ροοειι οοοιροιο οποιο

ιθΜοοι οι ορωιοπιιιιιι οι οποιί ιιι/ια Μ· ιιίο.ι ριοο:ιιπο.ν σοιι

Μαιοι· ω. Ειιιοάοιπ νοι·ο ροιοειοιιο οιοοιιο ποι ιιι ιιιιιιο

ιποάιιιιι; νιάοιιοοι ιιιιοά οοιιοιιιπιιι ιποιοε .οι οποιοποιοιπ

οινιιοιιε ιοπιιο οοποιοΒοιπι ιποπ: οοιιιο οποιο ειπΒιιιιε ιιιι“ιο

άιοε απο πιοιιειο οιι;,ιιιοτι οι ρετ άιιοε άιοο οιιιοοποπι άο

ιιοοι άιοιιιιιι οοιιοιιιοπι οοποιοδοι·ι οιιοιιιιοι ιρεοι·ιιιιι άιιοι·οιπ

ιιιοιιιιιι ριοοοιιιοοιιιι ροι· οινιιοιοιπ οι ειιιιιιιιιιο. ιιιιοά οιιιποε

οοποιιιοιιι οι οποιοπι άοιιοοπι ιπιοι·οοεο οά οοποιιιιιιπ οο άιο

απο άοιιοιιιι άιοιιιιιι οοιιειιιιιιπ οοιοιιιοιι ρι·ο οιοοιιοπο ρο

ιοοιοιιε $οεοοιι ιοοιοπάο; ιιο οποά οιιοπιο οιιι ποπ οι οοπ

ειιιοιιιιε νοι οιιοιοποε άιο1ο ποπ ροε.ειι ιπιοι·οοεο οοπιιιιιο,

οι ιιι ιροο οοπειιιο νοοοιιι ιιοιιοοι. ιιι οιιο οοποιιιο οιιδοπιιιι

ρετ οποιοοι ριο σοιοραοιιία, άο πιο πιο ιιι ιρεο οι·ιιιιι ρτο

εοπιοε οοποιιιο, οιιι οππι οιοοιι ιοοιιιιι ποιοι οοπο άοιιοοπι

οι εοροι·οιιιιι ιιι οποάοιιι οοιποι·ο οοπ ιοι:ο ροιοοιι οι οι›

οιιιε οοριοδοιι, οιιι ιιιιοπι οά οποιο άοι ονοποοιιο οιιι)οιο

οι! ύι·ιει>ιιι (8) οπιοιμιοιπ ι·οοοάοπι άο άιο1ο ιοι:ο ιιιπιπ οποπ

οοπο, ο οιιο ιο οπο οοι·ιο οι 1'οι·ιποοεο άι άπο οοιιο1οι·οιι (οοσιι) ροι·

ιο οοοο οινιιι, ά°ππ Βιοάιοο ροι· ι ιποιοιιοι , άι πιιοιιιο ποιοι, άι οιιο

άοποοιιι, ο οι ιιπ οοπιοοιοιιιιο οοπ νοπιιοιπππο ιιοι·ι·οοιστι, οεοιο ιιι-ιι.

(4) Εοι:ο οι Μονο, ο ριπ οοριιοιιοιποπιο ι·ιοοι·άο1ιι θαρι1οιι ο επ

.ιωιιιιε @ο οοιοιοπιι άοΙ Ωοιπιιπο οι $οεοοι·ι. ·

(5) 1.ο ροι·οΙο ιποποοιι1ο ποΙΙ'οτι€ιποΙο άον'οοεοιο ρι·εάιο1ιω.

(θ) ι)πιπάι ιΙ Ροάοειο 1οοοονο πιο ιι·οοοπιο άοι επο ειιροπάιο ποι

'98 οιι.οιιτο, @απο ιιι σοι οπιι·ονο ιπ οοοι·οιιιιο άοιιο οιιο οοιιοο, οοιπο

οι πιάτο ροοο ορρι·οοεο; οιιι·ο πιο οοποιποιιοπιο ποι 1.° ιιοιτιο; ο Ιο

ι·ιπιοποπιι οοπιο οιποποπιο πιο πο! 1.° ιιιοΙιο άοιι'οππο άοιιο οπο Ρο

άοοιοτιο. το οι οιοάο 1ιορρο ιποοοιιιπο οποιο ειιροπάιο, ονιιιο ιι

€ποι·άο οι πιοπο οά οι ιοιπρο ιπ οιιι οι ιιεεονο, ροι·οιοοοιιο πονο οππι

άορο, ο ρι·οοιεοιποπ1ο οοπ Με άοΙ 1.ο ο άοι 15 ορι·ιΙο 1303 (ω.

Ιιιι·ιοιιι), ιι εοιοι·ιο άοι Ροάοειο άοιιο οιοεοο Οοιπππο οι 0οπονο, άο

ποπ ροι·οποποιοι οοιιοιποπιο οοπ ιιιιοιιο οι $οεοοιι, οι πονο 1ιοεοιο

ιιι πιο 1900. Ποιπιπο Ροιοοια1ι !οοπο ρω .πιο οιιιιιιιιο πο. Μ. (Κ).

(7) Ι οοπιι·οοπιι οι οιιοπιιοτο ιπ ιιιιοειο ροι·ιο οι άιεροειο τοοιιιοιο

άοι άι·ιιιο ι·οιποπο. Ρωιι.ιάιο ο·οπιιιιοιιιι·, οι:ι·ινονο ιι Βιιιι·οοοποπιιο

Μοάοε1ιπο, πε ιιοιι ρπιοειάαπι τοπικα, άοποπι οιιροι·οι; Μπι οπιι

Ιειιιιι·ιιι, ροιιιιοπιιιιιιυο: μα! Μπα οιιο.: ριοιιτιιιιοι ριοάιραιιιι· (Με. 18.

Βιροοι. άο οπο. Ρι·οοειά.) Ε ΙΠριοπο, ροι·ιοπάο άοι ι·οοοιι, οιιο ι ρτο

νιποιοιι 5οιοοπο ιοι·ο οι πιιονι ρι·οοοποοιι, άιοοο Πο ιο οιιι·ο @απο

ροτοΙο: ποπ πιο ιιι. 8οιιιιιι ο·οπιιιι ιιο.ιιιιιοι·ο άοϋι>Μι Ρι·οσοτι.ιιιι , σαι

·πιοάιιιπ αάιίσει·ο, οι ποοπο "οποιο ιιι :σιιπο αισιιιιιισιιι, ποοπο @απο

·ιιιοάιιιιι :οοιιίοιιιπι ε.ιιισεάαι . . . . .. Ει σωσει ππιπάα2ι.ι ι:οπιιποιιπ, πι·

άοιιιιιιι, ω! πωπω @σε Ριοσωποι. αα·ιρίαι, επιιιινο οοι!ο, πιο

Μαιο ι:ο1ιιιιαπι αιο.ιιι, ιιιι :ι·ιιιιιοιά ιιοιι ροι·ιιποι, .κά ω ω, :μου

οάιιιιαιπ ε.τα·άαπι οποπ (ΜΒ. 6. 5 Β. Μεσοι. ΙΙο οπο. Ρι·οοοπε. οι

οπο).

(8) ΕΙιρετο επι ιστορια; οιοιι οοιινοι·ο ιιι ροιιιιο εοροι·οιο ιι ποιπο

άι ωιοι, οιιο νοιοεοοιο οΙοεροιο ροι· Ροάοοιιι, ο πιοι1οι·ιο ιιι ποπο.

ΙΜ ιιιιοιιιο ροεεο οοπ οοιινοπιιοπο, ο πιο απο οιιο εοαπο, οι ιιοονο

ιιι
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οι·οιιιιιοι·ιιιι εεεο ιιο ιιιοιιοι·ιΙιιιο ο1ιιιιΙιοτιΙιἰιε, οι οι: οιιιιιιιο

οιε νιτ1οιιι€οι·, ιρειιιιι ιτο ροοεο οι νοΙΙο οι οιοιιιιιι ρο1ο

οιιι1οιιι τοοειιιιιιιιι; οι ιΙΙε οιιι ιιινοιιιιιο ιιιετιι ιιιιΙιοτε ιιι1οτ

ιρεοε οιιο1ιιοτ ρει· οοιιιροΒιιιιιιιι, ορι οτιιιιι ιιιιιιιοτο ιτι

ειιι1οιιιιο, ιιιιιιο ριιτιοε ιροοτιιιιι Ιιτονιιιιιι, νει ιιι ορο όρο

ροτιοο ιρεοτιιιιι Ιιτειιιιιιιι οοιιοοι·ιιοΙοιιιι1, εΙΙΒιιιιιτ οι οι ρο

τεειοε 1οττο 8οοεοιι ρι·ειιιο1ο ιιι οιιιιο 1ιιιιο νοιι1ιιτο, ορι

ιιιοιριιιι οι [οπο Ιιειι1οτιιοπ ι$'ροιοπίο οι Μάο ο). Ε1 οι οπο

ροι·1.εε τιιο1οτιιιιι Ιιτονιιιιιι ιιοιι οοιιοοι·οονοτιιι1 ιιι οοιιοιιι

ροτοοιιο, Ιοοιοιιο ιιιιετ ιροοε εΙοο1οτοο τΙοιιιιιι· οι τοι1ετοιι1οι·

Ιιτονιο, οιιοιιοοιιο ιιιιτειι1ο ιιιετιιιι (ιιιο ριιι·1εο ιιι οποπι σου·

οοι·τΙοτο ροτεοιιοιιι: οοο ιιο ιιιειο Ιοοο οιο1ι οιεο1οτεε το

οειιοι·ο νοΙοιιιι1 οιιοιιοοιιο ιιιο1οιιι οοιιιρΙονοτιιι1 εΙοοιιοιιοιο.

Βιιιιι οΙιιιιιο νοι·ο ιιιο1ι 1τοοιο1οι·εο (ιο ιιιοΙο οιεο1ιοιιε 1το

οιιιιιιιιι νοΙ οοΙΙοοιιιιιιιι πιει ιιιιοτ εοο ΙιοΙιοτε ροοειιι1. Β1

ρι·οι1ιοΙο οιιιιοοιιιοοιιο ρτοιιιοιοτιιιιι ορι οΙεο1ιιο 1ιιει·ιι οο

οοι·νοτο ιιι οοιιιιιιοο1ι οι οποιο ει1ο οΙοοιιιο 1`ιιοτιΙ οΙιοετνοι·ο

1οιιοο1ιιτ ιιιτοιιιοιιιο. Ωω τοτο οΙοοιιιο1ιιει·ιιτιο ροι.οο1οιειιι

ρι·ειιιο1οιιι ιροοιιι 1:ΙεΙιεοι οοοοριοε.το (α) ιρω οιειιιεεοιιιιιιιιιιι

ροο1οιιιιιιι οΙεο1ιιο. ιιιοτι1, οι 11ο ιιιοΙο ειοοεριιι1ιοιιε 1“οοιοι

1ιοι·ι ριιΙιΙιΙιοιιιιι ιιιο1τιιιιιειιιιιιιι ιιι ρο1εοιοτιο Ιο.ιιιιο ρτοοειιιιιι

νει νιωτιι ορι: ορού οι ιιοιι ιοοετι1, ιρω εΙεο1ιο ιιοιι 1ο

ιιοοι, οοο ροτ ιρειιιιι οΙεειιοιιειιι ιιιο οΙιοιιοιι ειιΙοιιι εΙοο1ο

νιοοιιιιιτ οιιεοι1ιιιιι; οιιιι ειιιιι οειειιιιι οι ιιιοιιιιιιι ρτειιοτιρ1ιιιιι

1ιιιι οοιιοιΙιιιιιι ιρω τιιοο οοτ ιιιιιο ρι·οιιιιιιοο, οι οΙεοιοτοο

1ιοιι1, οι οιιιτοιιι ροΙοεΙο1.οιιι ιιι ευρω. ι1ιε1ιιιιι ω. @οι νοτο

1ιιοτιι ρο1οοιοο ιιι οιοω Ιοοο Βιιοοιιτι ιιι‹Ιο οτι εερτειιι ιιιιιιοο

οοιιιρΙειοε ειιιοιΙοιιι Ιοοι ροΙοειιιε εεεο ιιοιι ροοειι;ι1εο οΙιιιιιιο

11ο οΙΙιοτ8ο οοο οινο 11ο οοοιιοιιιιιιο ροορε :κι οιιιιοο 1τεο

ρι·οιιιιιιε οοιιιρΙειοε. Για: οΙιοιιιο οτι τΙιο1οιιι ρο1οοιιιιιοιιι οιιοι

νοΙοοι, ροορε επι ιιιο1οιιι 1εττοιιι τερειιιιοιιι ιιοοετιετο, οιιι

ΙιοΙιοει1 1εττειιιι οιιιιι ιιιτιοιιιειοιιο Ιιοιιιιιιιιιιι ιιι 1οιο ιιιοιιΙο

Βιιτοιιιεο. Ιιιοιριο1 νοι·ο ιιι ευρω ιιιοιιιιιι εο1ο11ιοιιιιιι ιιιο1ο

ειιε Γοιειιοιιο σοι Ροι1οο11ι οι Βιιοειιι·ι οι οονειι 1'ιιτο ιιι θειιονει οο!

οιι1Ι'τιι8ιο εοιιοι·οΙο, ιιιο ιιιτΙιι·ο11ο, ι1ει;Ιι ιιιιιιιιιιι τιοΙΙο ι·οριιΙιΙιΙιοει. ιιο

ρει·οεοΙιο οοε1οτο οοοιιΙιοι·ιιιιο οιιιι11το οΙο11οτι ροτ οοιιιροοπιο, ο ΒΙι

οΙο11οτι ιιοιιιιιιονοιιο ροτ ιιο1οιιοτιο εοετο1τι ιι ίιι1ιιτο ΡοιΙοοιιι, ιιοΙΙιι

ίοι·ιιιο ο οοΙΙο οιιιι1εΙο οριεειι1ο ιιοΙΙ'α1ιο. ΑΙΙιιιοΙιε Ιο ιιοιι·ιιιιιι ‹1οΙ Ρο

ι1οο11ι ι”οοοε νιιΙιειιι, οι τιονοιιιιο τιιιιιιι·ο ιιοΙΙο οιιιι ροτοοιιο ι ι1ιιο1οι·ιι

ιΙοι νού ιιοΒΙι οΙο11οτι, ι οιιιιΙι οτειιιο 1τοιι1.ειοιιο, οοιιιο οι απο ριιι

εο11ο. 0ιιιιιοι ιι ιιοιιιιιιο1ο, ο ιι ρι·οοοοΙ1ο, @νεο ι·ιροι·1ιιι·ο ιτειιιιιιιιο

νο1ι ροτ ιο τροπο. 1.ο Οοπιροοιιιο, ο Οοπιροπο)ιο, οιιΙΙε τιιιιιΙι οι ιπιο

νιιιιο εΙι οΙο11οτι, ιιπιπο ιο ο11ο οοιιοιιι, ο οιιοι·1ιοτι ιιοΙΙιι οι11)ι οι

0οιιονο, οΙιο οοιιιρτειιοΙονο110 Ιο ι·ιερο11ινο οιιοοοιιιιιοιιι σοι οι11ιιιιιιιι

ιινοιι1ιτιι·ι11ο, νοοο οτι οιιοιιο ιιοΙ 8ονοτιιο ιιοΙΙιι ι·οριιιιΙιΙιοει, ο οι

οιιοοινιτΙονιιιιο ιιι 1ειιι1ο 1'ι·οιιοιιι οιιιιιιιιο1ο Οοπιιοποριε. (Οοο. Ωορι1ιιΙ.

οπιπ. Λεοιειιο1. Μιι1.ιιοι·. οιο 1^' οι. 15 ειρι·ιΙ. Μ. 12013. ΙΙΙ. ορ. Ωιιιιοο.

Μοιιιοτ. εορτ. ιι Οοο. ριιΙιΙιΙ. ο Βιιιιο. οι 8. Βιοτειο οι 0οιιονει, ρορ.

οτι ο οπο).

(1) Ι 0:ιρι1ειιιι τΙοΙ ροροΙο ι1οΙΙ'ειιι1ιοο ι·οριιΙιΙιΙιοο οι 13οιιονο οοΙειιιιο

:πρωτοι ιιοΙΙιι 1'οο1τι ‹1οι 8τιιιιι 8ιιιιοιιο ο 0ιιιιιιι ριι1τοιιι οοΙΙο 151111,

οοιιιο οι Μι τιοΙ 0ιιιο1.ιιιιιιιιι (.4οιποΙ. οι 6εποσο, οπο. 1870), ο Ιο τι

ροΙο ιι Βοεριο ιιοΙΙο οιιο ιΙΙι.ιο1τιιιιοιιι οιΙΙο 81οιιι1ο 11ο! (.'οπ.τοΙοιο θε

πουο.το οο! 1148 (Μοπιιιιι. πω”. Μ". Τοσο. Π. ρορ. 954). Ροι·οιο

οι νοΙΙο, οΙιο ιιιιοΙιε ιι Ροιιοοιὲι οι Βιιοοιιτι οοιιιιτιοιοεοο ιι ειιο ιιΙΙιιιο

ιιοΙΙο ο1οεοο Βιοι·ιιο 1εο1ινο οι οιιει 88. ΑροετοΙι, εΙιο οιι‹Ιο ιιοΙ 98

ο1ιοΙιτο οι οιιιοειιιι ιιιιιιο, ιιιο ρει· ιιιιι1οιιοιιο 1ιοΙΙ'ιιτο @ο ιιι1ι·οοο11ο

ρτοεοο ιο τοριιΙιιιΙιοο οοιι1”οιιοι·ιι1ο, ‹ΙοΙ οποιο ιι ρτειιο11ο (1ιιιο1;ιιιιιιιιι

ιιι·τοοιι ροτεεειιι οοοιιιρι ειρΙι ιπιοι 1991 ο 1994. (.4τιποΙ. Μ.), ιιιο

ροι·οΙιε ιο ρι·οοοιιιο οοτι1'ετΙοι·οιιοιιο οτο 1'ει11ο ο εο11οοετι11ει ο ιιοιιιο

αει εαρι1αιιί 11ο! ροροΙο 8οστατεσο. ΙΜ εοοο ιι ιιιο1.ινο, ροτ οιιιΙο ειι

Ιοιιιιο ρι·οοεοοιοιιο αει 8.5. :ΜΜΜ ωωιοπι 0ιιυιτιο, Ρτο1ο ο διοτι

πιιοι·ίο, ο νεοο οι οοοΒιιιτει ιιεΙ 95 οι ο11οΙιτο, οιι'ο ιι Ιοτο ιιιι1ιιιιιιο,

οι οοΙοιιι·ιι ιιι 8ιιοοιιι·ι ιιοΙ 98 τΙοΙΙο ε1οοεο ιιιοεο, τιοτΙιοιι1ο οι ιιιιτΙοο11ι

85. α”. 8ιοιοτιε ο (Νοτια. 1 ιιοο1τι ιινι Ιει1ι·ιιοΙ'οτιτοιιο ο οιιοο1'ιιΙ1ιιιιο

Βιοτιιο, ροτ οοΙοιιιιιιιιιτο Ι'ιιιοτοεοο ιιοΙ Ροτιεο1ο ιιι ιι1'Ιιιιο εστι ιιιιιι

1'ιιιιιιοιιο τοΙιιτιοοει; ο ιιι ριο ιιπιπο ροτνειιιιο ιιιιιΙ1οι·ιι1ο 1ιιιο ιι ιιοι,

σωρο ενω· οοι·οο οιιιτιιιο οοοοΙι ο ιποπο «πιο οοο ιιιο1ιιιιιιοιιο.

Η) ιΙοοφωσσε, οιιιιΙΙοοο οι οοοφωτο.

ρο1οετοοιο ρο1οιιιιιτιο ιιιιι ιτε ιιοΙιοΙιιι οι1 ι1ιο1ιιιιι τοΒιιιιοιι ιιι

1'οο1ο Ιιοιι.τοριιιιι οροοιοΙοι·ιιιιι Βγιιιοοιε οι Ιιιι1ο5 ειιΙνο οιιοτι

ρι·ιιιιιιο ρο1οο1οιι :ιοι ειιέτειιιτ ειοΙιεο1 οΙιει ιιιιι·ο. οιοο·"τΙοοειιι

ρτοιιιιιιοο, οι ιρεο ρο1οετοιι ορι οΙοοιιιο 1ιιοτιι ιιοΙιοιιι τερει·ο

ιιιο1οιιι Ιοι·τοιιι ιΙο Βοοοιιτο ο ιιιο οοο Βοοεοτιιιιι ορρΙιειιοτι1

ιιοοιιο ω 1'οε1.ιιιιι οιο1οτιιιιι οροοιοιοτιιιιι, οι ο ι1ιο1ο ι'εοιο

1189110 ω] ΠρωΠωιροω θ): ιοι οιιοτι ρι·ο το1ο 1ειιιροτιο

ιιοοιιο ιπι οιειιιιιι 1'οοιιιιιι ΙιοΙιειι1ο1ροτοιριο1 ρτο οοο ειιΙοι·ιο

οι! ι·οοιοιιοιιι ιιΙιτοι·ιιιιι οοιιοοιιιοτιιιιι Ιοιιιιο ρτο ιο1ο ειιιιιο.

Ροιοο1ειο πτο, εοτι1ιο, οι ιιιι1οιιοειι εοοιιιο ροοειιι1 ειιιοι

οιιτι ροτ οιιιιιιοο1οτοο ι1ιοιε 1οτι·ο ιιι ιιιιο ορι το8ιιιιιιιιο οποε

ροι.τοπο θ) ροτ ρτονιοοε νιι·οο οοιιοιΙιοτιοι·ιιιιι Βοοεοι·ι ιιιιι1ει

ιιιοι·ειιι οι οοιιειιοιιιιιιιιοιιι, οοο ειοπι ρο1εο1ο1οιι Ιειιιιιο ιιι

οιιιιιιοο1ιοιιιιιιιε οΙιεει·νο1ιιι· (ει). ΒιιΙιοο1 νει·ο οιο1ιιο ροΙεο1οο

ρι·ο ε1οιΙο οοο; οι 1οιιιιΙιο ειιε, :ιιπιπο ρτο οιιι·ιο 1οιιοιιιιο

ροΙοοιιιιιι ιιιιι€ιιιιιιι 5οοεοι·ι(6) οιιιιι οοι·ιο οιιιοτιοτι ιιι οοο

εοΙι1ι ειιιι1 ιιοιιιιοτο ρο1οο1τι1οο ορι ρτο Ιειιιροτο ιιιει·ιιιιιιιι

Βοοεοτο Π), ειιιιι οιιιιιιιιιιο οιΙιοοειι1.ιΙιιιο οι ρετιιιιειιιιιιιιο

ιρει ροΙιιοιο: ιιοο ιιιιροιιιι·ι ροεοι1 ρο1εο1οιι οιιι ροτ 1οιιιροτει

ιιιοτιι ιιι ιρεο Ιοοο οιιιιι ιρειιιιι ροΙοοιιιιιι οπιπι οιιιιιιΙιιιο

ειιιιιιοειιιιΙιιιε οι ροι·1ιιιοιιιιΙιιιο ιρει ροΙοοιο 1οιιειιι ε1ΙιιιΙιεο1

ιιι ειιρετιιιε ιιιο1ιιιιι οετ. Ποιιιιι1εο νοτο Βοοοιιτι οι τιιο1τιοιιιο

οι οιιοοιιιιιοιιο ειιιο ροι·οοιιο ιιιιιΙοοιιιιιοιιε ειιι1, «ιιιο 11ο τΙιο1ιο

ροτιιιιιιο οι 11ο ροτιιι 1ιιττιτοιιο οιιοτιιι1, οι 6ο οο1οτο ιιι

οιιοιιο Με, 8ειιετει, νει ΙιΒιιο οιιιιι οποιο οι·ιΙοο, οειτιιιιιιιο,

οοεοο, νιο1ιιοΙιΙιιιο, οι ιιιιιε οιιιιιιιοοιιιιιοιιε ιιιοτοιΙιοε, ρι·ε

ιιιο1ιι οιιιιιιο οιιοιιοοιι1, οι οιιιιιιοοι·ε 1οιιοοιιιιιτ ιιι ροτιιι

Ιιιιιιιο, νει τΙιο1τιο1ιι, ιιοο πιο οΙιοιιιιο Μισο ροι·ιοε ρτειιιο1ο

νει οιιοιιοο ρτεοιο1οτιιιιι ροοειιιι ιιιι11οτε νει ιιο1'οττο (δ).

Ροοειιι1 εοιοιιι Ιιοιιιιιιοε Ιιιιιιιο οι ι1ιο1τιοιιιο ιιι 1εττο Βοοοιιτι

οι ιιιο1ι·ιο1ιιο, οοο ιιιιιιο ΙιοΙιοι οι ιιι ροο1οτιιιιι Ιιοιιιιοι·ι1,

Ιιιιοτο ειιιοτο, νοιιιιετο, ιιοΒοοιιιτι, οι οιιοιιοιιιιιοιιο οοιιιοι·

οιιιιιι 1οοετο νοιιιετιιιι, οι τοιεττο οι οι1ι·οιιοι·ο τω οι ιιιετοεο

οΙιεοιιε τΙειοι1ιι οιιιιιιο νει ιιιιροει1ιοιιο, οοιι οποιο, οοο

ειιιιο1ιοιιο ρτοε1οιιιιο, ηιιοοιιιιιοιιο ιιοιιιιιιο οειιοεο1ιιι·, πιο

ιρειε Ιοιιιιοιιειιιιιο, οι οΙιειιιιο εο οιιο‹Ι οΙιοιιιι ιιοοι1ο ιιο

ροιιο1ιιτ οΙιοιιι οοιι1τοΙιοιι1ι οιιιιι οιε, οοοιιοιοιιο ιρειιιι-ι εοιι

Ιτοοιιιε οοΙοιιτοιι οιιιιι ιρω Ιοιιιιοιιοε, νει τετοιο, οοο οο

οοειοιιο τοι·ιιιιι οικω ο. ΙειιιιιοιιοιΙιιιο τοοιριε1, νοΙ Ιοιιιιοιιοοε

ο Βιιοεοτιειιειιιοε; οοο ιιονο1ιιιιι οιιοιιο‹ι Βοοειιι·ιειιοεο ι“οοετε

ροεειιι1 ΙιοιιιιιιιΙιιιο Ιοιιιιο οι ιιιο1ι·ιο1ιιο, οριο ιιΙιοτο οι οιι

ροιιιιο ροοοιιι1 ειι1τοΙιοτο οι ροτ1ειτο ιιο 8οοεοτο, οι οιοιι·ιο1ιι,

οι ροι·1ιι 1ιιττι1οιιο οιιιιιιιι οιιοοιιιιιοιιο τιο1ιιοΙιο οι τριπο

(8) 11ο οιιοε1ο ροοεο οι Μονο, οΙιο ιι ρι·ιιιιο Ροι1εο1ο τΙιι1ο οτι 13ο

ιιονο ο 5ειοεοτι τιιιιτιεο ιιι οοτιοιι ροτ ριιι 11'ιιιι ιιιιιιο, ροτεΙιο ιιι ορ

ροο1ο οπι ιιιιι1ιΙο οοιινοιιιτο οροοιοΙιιιοιι1.ε ιιι οιιοιιι'α11ο, οΙιο Βιι οι

οιιι·οΙιΙιο ιιι πιο ‹ΙοΙΙο οιιροιιι1ιο, τι οοιι1ειτο ι1ιιι Βιοι·ιιο ιιι οπι ο8Ιι

οττινοτοΙιΙιο ο 8ειοοιιτι πιω οι 98 οιιοΙιτο 1904, ο τισ οιιοο1ο 8ιοι·ιιο

Ιιιιο οι 98 ο11οΙιτο 1996 Ιο οιιρειιιΙιο τΙ'ιιιι ειιιιιο ιιι1ιοτο.

(4) ΝεΙΙ'οτιιιιιιοΙο 81.8 εοτι11ο ιι193. 1ο οι·οτΙο ιιονοι·οι Ιοε8οτο ιιπιπο

911ί.9οιιε, 1ο οΙιο ιιιιιιοιι, ειιο ιι ΡοιΙειι1ιι, ιι οπο 8οοιο, οτι ιι Νο1οιο

ρο1οιιιιο εεεοτε οιιιτΙοοιι1ι, :ιιιο ιιιιο οοΙΙ'ειιιιιο, οιιιοοιιιιο ροΙ :ιιιο τι

οροι1ινο ιιΠιιιο.

(ει) ΝοΙΙο οιιιιιιιοο1ιιτιι τΙοι Ροι1εο1ιι οι 8ιιιιοιιτι οι νοΙΙοι·ο οοοοι·νιι1ο

ιο εΙοοεο 1'οτιιιοΙιιιι οΙι'οΝιιιο ιιι 1180 ροΙ Ροι1οο1ιι οι Βοιιονο.

(ο) 1.'ιι11ιιοΙο ροΙιιπο ιΙοιιοιιιιιιο1.ο Μ! Οοοεπιο, ο11ιειιοοΙΙοοΙιιοοιι

ο :ιιιο ριιιιιο1ιιι οι 8ιιιιιιι £ιιιοι·ιιιιι.

(7) Βιιιιοιιο ρι·ιιιιιι οι οιιοοιο οοιινοιιιιοιιο τ1εΙ 1994 ιΙ οοιιιιιιιο οι

8ιιοοιιι·ι ειναι ιιιο ονο1ο ΙΙ οιιοι Ροτιεο1ιι, οΙιο ρι·οΙιιιιιιΙιιιοιι1.ο ιιιι·οιιο

ιιιιιιιι·ιιΙι, οοιιιο ιο οι·ιιιιο ι οσοι οορι1οιιι ω ροροΙο.

(8) 1 Οοιιονοει 1οοειιιιο ρειειιτο σοτο ιι 8οοοοτι ιο Ιοτο οοιιι'ειΙοι·ο

ιιοιιο οτι ιιοειο1οιιιο, ιιιοορρειιιοοιιο ιι οοιιιιι·ιοτοιο ο Ιοι·ο οιιοΙιιοινο

νοιι1οιιιτιο; ιιιοιιιτο ροτ Ι'ορροιι1ο απο οι ι·ιοοι·νονιιιιο Ιο ιιπιρειοι·ι ιιπ

8Ιιοιιο, εοιτιο ειρροτιιιοο ιιιιι ροΙΙι οοντιι οορτοοοι ο ΜΙ ιιοΒιιι1ο ιπι

| ιιιοτιιιι1ο οι οιιοο1ο ριιι·1ο τΙοΙΙιι οοιινοτιιιοιιο.

Ι



ΒΕ!. $Ε(!Ο!..Ο ΧΠ!.' Π!!!

οστσοσο τοε ο!!οο ο! ιιιοτοοε, οιιοορ!ο ν!ιιο σ! οσροτ!σο

τ!!ο!σσι οο! ω. Νοο !σ !οττο 8οοοοτ!, νο! οο!οσι !!!ο!τ!ο!σο

ο!!οσο τοο!οσο, νο! σιο!!ο ο!!οσοο !!οο!!οο, ι!τ!ο!σο, !!ιο!οσοο,

› ροι!οο!ο, οοο ο!!οσοο ο!!οο ρτοε!ο!!οσοο !ιοσι!ιιοο Ιοσσο οο!

νοτο ι!ο!ιοοιι!;ιο! ο! οι!!Βοσ!,··οσο‹! οοιιισσο Βοοοοι·! !ρο!ο

Ιοσσοσε!!ισο !!! οσο!! οσο! οικοο!σσι τοο!!!σοτο !ιι!οοτο !ο

τιοο!στ; οο!νο οσο!! !σΓτο !!!οο!στ σο οοσοτ!ο στιο ροτ !!!ιτοσι

ρτο !”οο!ο οοσε!τσο!!οσ!ο ο! σισιι!!!οσ!ο ροτ!σο !σττ!!οσ!. Ι!οσι

οσο!! οοισσσο Ιοσσο ροεο!! ρτο !σ!ο!οιιο ο! !!ο!οσο!οσο ροτ!σε

!ιιττ!!οσ! !τι !ρεο ροτ!σ !!σοο !σττοε οοσε!τσοτο ο! Γοοοτο

οοσο!τσ!, ο! σιο!!ο!σισ το!!οοτο (9), ο! ι!!ο!σσι οοσισσο !οσσο

νο!σοτ!!, ο! !ρεσσι ροτ!σιιι σισσ!το οσσι οο!οσ!ο, σιοο!ι!ιι!ο,

ο! ο!!!ο ροτοιιιοτι!!ο, ο! !σοοιι!!ε ρτο !σ!!!οιιο !ρο!σε ροτ!σε,

ο! ο!!!ο οσο ν!!!οοιι!στ οροο!οτο οι! σ!!!!!ο!οτσ ο! οο!νοσιοσ!στσ

τιον!Βοσ!!στιι, ο! σον!8!! οι! !ρεσισ ροτ!σσι ορρ!!οοτι!!σιιι;

!!ο !οσιοτι οσο!! σσ!!ο ο!!ο !ιο!ι!!ο!!ο σο! !σ !ροο ροτ!σ,

οιιοορ!.ο οσο οο!ο !!οσιο οσο ο!!!!!οο!στ ο! οσ!!!οοτ! ‹!ο!!οο!

ροτ οοσιστιο 8οοοοτ!, ο! ο!! οι!ροσοοο !ρε!σο οοισσσ!ο Βοο

οοτ! ρτο ροσοσοο, ο! !οσοστ!ο, ο! οοτιοοτνοτιι!ο !σ οο σιοτοοο

ο! ο!!ο ει!! σιοτοοε ροτ!!σοτι!!ο. Ε! ε!! !ροο !!οσισε εσ!!!οἱοσε

ρτο ροσοσι!!ο τιιοτο!!ισε, !ιι οσο σιοτοοο !οσσοτιο!στο ο!

!!!ο!τ!ο!ιιε τοροσοσ!στ ο! τοο!ρ!οσ!στ ο!τιο ο!!οιιο ροσο!οιιο

οο!νοσοο, νο! ο!!οσο ο!!οσο !!τ!ο!σ, νο! οιιοο!!οσο ο!!οσο.

Ρω τοο!!!!!οο!!οσο νοτο ο! οοσο!τσο!!οιιο ρτο!!!ο!οτσσι οο!

!!εο!στ ο! οο!!!ο! ροοε!!, Μ!! ο Μισοσε!!ισο οσοσι ο Βοο

οοτ!οσο!!!σο, !!! !τι!το!!σ νο! οιι!!σ ὸοσοτ!σο Μισο ροτ !!!ιτοσι;

!!ο οσοι! οο! οο!νοτ!! !σ !σ!το!!σ σοσ εο!νο! !τι- π!!ο, νο!

ο οοσ!το; ο!! ο!!!ε νοτο ροτοοιι!ο οο!!!Βοσ!στ ‹!οσοτ!! οσο!σοτ

ροτ !!!ιτοσι, ο! οο!!!Βο!στ ι!!ο!σο !τι!το!!σο ροτ το!!ε!οοοσι

ροτοοιιοσι (δ). Ποιιο!τσο!ο νοτο σιο!!ο!ο, !σεοσ!!ο, !σττ!!ισο,

ο! ο!!!ο ροτοτσοσ!!ε οοσε!τσο!!ε, οοεοο! !!-!ο!ο !τιιροο!!!ο. Βοο

οοτ!οσεοο νοω ο! !!ο τ!!ε!τ!ο!σ σοσ ροοο!σ! οι!!τοοτο νο! οι!

!!σοοτο !σ Μισο νο! ο!!ε!τ!ο!σ !!ο!`οττο ο!!οσοε τοο νο!!!οο;

ο! οοσισσ!ο Μισο τ!ονο!ο σ! ο!νοο Μισο εοτνοτο !οσοο!στ.

!!οττστιι νοω ο! !!οσοτσοσ ρω οοτσσι σοσ, ο! ρω !ρο!ε

!!οίοτοσε!!ο, οι! ν!!!οτσ 8οεοοτ! ο! !!!ο!τ!ο!σισ !!οίοι·το ροεε!τι!

!!ονο!ο ο!!οσο σοσ ο!ιο!οσ!ο. Οσισοε νοτο Ρ!εοσ!, οο! σο

ο!ν!!ο!ο Ρ!οοτσσι ο! !!!ε!τ!ο!σ !σοτ!σ! οτ!σιι!!! οκρο!!οσ!στ σο

ν!!!ο δοεοοτ! ο! ι!!ε!τ!ο!σ ο!τιο ορο το!!οσστ!!, !!ο οσο!! !τι

ροτρο!σσσι σι !ροο ν!!!ο 5οοοοτ! ο! !!!ε!τ!ο!σ !ιο!ι!!οτο νο!

σ!! σοσ ροοε!σ!; ο! !ροοε ρτ!σισο ρο!οο!οο !σ!το!στσο ο!!

τοο!σιοιι $οεοοτ! !σίτο !τοο σιοτιοοε ρτοι!!ττιοε !!ο !!!ο!ο !οοο

ο! !!!ο!τ!ο!σ τ!ο!ιοο! οιιρσ!!εοο; οοο σο οο!οτο ο!!οσ!ε Ρ!εοσσο

σο τ!!ε!τ!ο!σ Ρ!οοτσισ ροοο!! οειοο !ιο!!!!ο!οτ Βοοεοτ! ο! ι!!

ε!τ!ο!ιιο. !!οτστσ Ρ!οοτι! !ρε! ου! !σ Βοοεοτ! νο! !!!ε!τ!ο!σ

τισσο !ιο!!!!οσ! !τι!το !οσιρσο !τ!στσ σιοσε!!ιτιι ροεο!ιι! τοο ο!

ροοεοοο!οσοε οσο!! νοσε!οτο νο! ο!!οσοτο οσ!!ισεοσσιοσο Ιιο

!ι!!οσ!!!ισο !τι 8οοεοτο, νο! σο τ!!ε!τ!ο!σ , νο! οο!οσι Ιοσσοιι

ο!!ισο ο! !!ο !!!ε!τ!ο!σ !οσσο. Νσ!!σε νοω Ρ!εοσσο, νο! οο!

ρτο Ρ!εοτιο τ!!ε!τ!σοο!στ ν!!!οσι Βοοεοτ! τιιο‹!ο ο!!οσο σι ροτ

ρο!σσσι !τι!τοτο ροτσι!!!ο!στ οοσοο σοοοο!οιιι!!, νο! ο!!οσ!!!

(1) να!. !ο τιο!ο 8, με. 450.

(5) Νο!! οοσε!ει, οσο ! Βοσονοο! ο!ι!ι!οσο οεοοσ!!ο οσοο!ο !οτο τ!!

ν!εοπιοτι!ο. ε! !ιοιιιιο ροτὸ σο! !!οοσσιοσ!!, σο! οσο!! ο ρωνο!ο, ο!ιο

!ο ο!!!!ι !!! 8οεοοτ! ρωνν!!!ο ο! τοε!οστοιιιοτι!ο σο! σιο!ο, ο ο!!'οτιι

ρ!!οι!οτιο σο! ροτ!!! τ!! Τοττοε σο! εοοο!! ροο!οτ!οτ!, ο ρτοο!έοττιοσ!ο

πιοο!! ω!!! τω, τοσο, των, Με, Μο, ιοοο, ιοοο, πιο! ο Με!.

(3) Ροτ !σσε!ι!οο!τιιο !οιιιρο !ο ο!ιοι!οσο, ο ρ!!! νοτοσιοιι!ο !! ε!οτιοτο
τ!οονο!ο τ!ο!!ο οοοι!οτιο τ!! οσοο!ο ε!τ!!!ο !'σ τ!ο!ο η!!! οσε!οτ!!ο ο! Ρτ!οτο,

ο θσοτι!!οσο σο! το!!ς!οε! !”τοτιοοεοοιι!, οοο!!! σο! Μ!!! κ!! 8οσ!ο1!1οτ!ο

ο! Βο!!οιιιισο ι!! 8οεοοτ!. Νο! Οο!!ίοο !!οε!! εωωιε ο! νοι!το Ε! οοι!!!

ο!οσιο, ο!ιο ε!! οιι!!ο!ι! ρο!!τ! ω!!! τορσ!ι!ι!!οο 5οοεοτο:ο τ!ροτιονοτιο

τιο!!!ι το!!ο!οο!!ο τ!! οσοε!! ο!οσε!τιι!!.

οσοι! ίοο!οιιι!!: !ιοιιι!ιιοο οσ!‹!οσι !!ο Βοοοιιτο ο! !!ο !!!ο!τ!ο!σ

σο οο!οω σι !!οσ!!ο νο! οοο!ρ!οσ!!ο στα!!! ο!!οσο σο!!!

σιοτι!σσι σοσ οοσ!το!ιοιι! οσοι ο!!οσο Ρ!οοτιο νο! Ρ!οοσο·νο!

σο !!!ο!τ!ο!σ Ρ!οοτσιιι, οοο οο! νο! οσο ρω Ρ!οοσο !!!ο!τ!σ

οο!στ (ο). Ποσοοοοοτσσ! ο!!οισ ο! νο!σοτσσ! ο! ρτοτιι!οοτσσ!

!!!ο!! οιιι!!οιτο!οτοο ο! 8!σ!!!ο! 8οοοοτ! τοοροοι!οτο σι ο!ν!!ο!ο

Μισο ο! οοτοσι ρο!οο!ο!ο Μισο, οο! οι!! νο! ρτο !οσιροτο ίσοτ!!,

οσ!οστσοσο ο!ν! Μισο νο!οσ!! ο!!οσ!!! ρο!οτο ο!! !ροο οοσισσ!

!ο!ο Βοοεοτ! !σ οστο!οτ!ιο τ!!! Μοτο ο! !!οο”Ισπιοποτ·οίο, ο! οσο!!!ιο!

!ροοτσσι, οοο !ροοο οστο!οτίοο, νο! ο!!οσοσι οοτσσι, ο! οοτοσι

οο!!οσι ρο!οο!ο!ο ροτ οσΜο!οσ!οσι ο!στ!!οστιι ωστοσο Βοοεοτ!

εσροτ ρτοι!!ο!!ο οσ!!!!!ο! Μισοτιο! !!οσ!!!ο ρο!οτο νο!οσ!! !στ!

ροτο!!!! (δ). Ε! οτ! σιο!οτοιιι το! !!ττιι!!ο!οτσ, ο!-ο!ετισιιι νοτο

!!!!οο!!οσ!ο ο! Με!! ρτοτσ!οοτσσ! ρτο!!!ο!! ο!σ‹!!ο! Βοοοοτ!

οσιτι! οποσ ι!οτο οοτιισσ! Μισο οσο!σοτ οοτοο οοτο ροσ

!!οτ!ε ρτο οσο!!!ιο! !!!ιτοτσιιι κι., στισσι ν!!!ο!!οο! !σ Γοο!ο

οοο!! Ιο!ιοιισ!ο Βορ!!ε!ο, ο!!σ!! !τι ίοε!ο οοο!! $!!!! τιιοτ!ἰτ!ο,

ο!!σι! !τι ίοο!ο !ιοο!οτσσι οροο!ο!οτσσι 8νσιοσ!ε ο! !σοο, ο!

ο!!σ!! !τι !”οε!ο οοο!! Πορτο!! ισοτ!!τ!ο νοι!!!!!Γοτ! οοσισσ!ο

Μισο (θ). Οσο οσιιι!ο ο! ε!ιιοσ!ο τ!!ο!ο οοιιοοεοο ·ο!ο!σ!ο

!!ττσο!ο οτ‹!!σο!ο ο!οσο ρτοιιι!οεο !!!ο!! ο!ιιι!!ο! !!!ο!!ο σοι!!!

ιι!!ισο ρτοσι!εοτστι! !τιν!οοισ εο!οιιιριι! ε!!ρσ!ο!!οσο ο!!οσι!οτο

οοσιρ!οτο ο! ο!ιεοτνοτο ο! οοιι!το σοσ νοσ!το. Α!!οοσ!σ ροσοσι

τσ!!!ο ισοτο!ιοτστιι οτοοσ!! !!!ο!! ο!ιι!!!ο! οι! !σν!οοσι άστο

ο! εο!νοτο ρτοτσ!εοτσιι!; !σ οσο ροσο !σο!!!ο! ροτ!! σοσ ο!!

εοτνοσε ο!ιοοτνοο!!, το!!ο εοσιροτ τσοτιοσ!!!ισε οιιισ!!ισο ο!

ε!ιι€σ!!ε οσρτο!!!ο!!ο. Ε! ρω!σ!!ο ο!ιι‹!!οσε οοσισσ!ο !οσσο

ιιοσι!ιιο ο! ν!οο !!!ο!! οοσισιι!ε οσιτι!ο !ιοτιο Φο!! οοιιισσ!ο,

οσοορ!!ο Με οσο ροτ οορ!!σ!σσι ο!ι!!8οτ! ρτο!ι!!!οσ!στ, ο!

!!!ο!! οττι!ιοιτο!οτοο ο! ο!τι!!!ο! 5οοοοτ! τιοσι!σο οοσισιι!!ι ο!

!ιοσι!τιστιι τ!ο 5οοεοτο οσιιι!ο !ιοσο !!!ο!! οοσισσ!ε ο! στι!

νοτο!!ο!!ε !ιοισ!σσσι Βοοοοτ! !σ!οτ 88 !σν!οοσι ρ!8σοτ! οο!!

Βονοτστι!. !ιιεσροτ ρωτσ!οοτσσ! !!!ο!! ε!ιι!!!ο!, ο! οτιι!ιο!ιο!οτοε

(4) Ι! ι·οτιισιιο τ!! 8οεεοτ! !σ ροτ !σσ8ο !οτιιρο ε!! ροτ!ο 8σο!!'ο, οτ!

οτιι!οο οο! Ρ!οοιι!. Φωτιά! οσοττοεο!ο οοιι!το ! 0οιιονοο! σο! 187!! σ!

!9!!!!. Μο ρο!, ρτονο!οτιι!ο !τι πιο!!! !τιοοιι!τ! !ο !'οτ!σσο εοσονοειο,

στι!!! οτ! οοοοτε!! οσε!! οτι!!ο!ι! οσο! οννοτοιιτ!, ! οσο!! 8!'!τσροοοτο σο!

ρτοοοσ!ο ο!!ο τ!! οοτι!'οι!οτοι!οσο !! ρο!!ο ρ!!! οτονοεο οά!ιι!οσο, σΙι

Ιι!!εοσι!ο!ο ο τοτσροτο οοι!! !οΒοσιο τ!! ειοο!ο!ο οο! Ρ!ισιτι!, ο οι! οορο!

Ιοτ!! πι!!! οο! οσο !οττ!!οτ!ο. Η ροτ!!!ο ε!ι!!ιο!!!τιο, οσ!οτο οο!!!! οστι

οοτι!!ο οο!!ο τορσ!›!ι!!οο οι 0οτιονο, ρτονο!ονο σο! 1894 πιο! οοιιε!!!!

ι!ο!!ο τορσ!ι!ι!!οο οοοοστοεο, ο ροτο!ὸ ο! ερ!οΒο !”οο!!σιοιι!ο !! ροτο!ιο

ιιο!!ο οοσνοτιο!οσο ο!οο! οροο!!ι!ωοσ!ο ε!ο!ι!!!!ο στι !ιοτιι!ο οοο! ροτοσ

!οτ·!ο οοσ!.το ! Ρ!οοιι!, ο!ιο !ονοτοοε!ονοσο !! ροτ!!!ο οοιι!τοτ!ο. 8!οτι‹!ο

ο!!ο !ο!!οτο !!ο!!ο οοιινοιιι!οσο , ο! ρσο οτο!!οτο, ο!ιο !ο οορσ!ο!οτιο

οο! Ρ!οοτι! οοοσ!οοο τιο!!ο ο!οοοο ειιιιιο 1994. !!ε!! ο ροτ!! οοτ!ο οσο

σο! 1800 σοσ ν'οτο ρ!!! !τι Βοοεοτ! ο πιο! οσο τ!!ο!το!!ο νοτστι ρ!οοσο,

ο ο!ιο οι: σ'οτοσο οσο!ιο !!ο !ο οοο! σο!!ο πιοιιαο!ιο τ!! Μα, ο!ι!ιοιι

!!οσοιιο!ο τι ρτ!νιι!! οτιισι!σ!ε!το!οτ! ! Μ!! !'οσ!!!, ο!ιο ν! ροεεοᾶονοιιο,

ο ο!ιο σο!! ονοοσο ρο!σ!ο ο!!οσοτο. Ε !σ!!ον!ο σο! θοά!οο !!οε!! .ται

ω!! ρσ!ι!ι!!οο!ο σο! Μ!!! ν! ίσ !ιιοοι·!ο στι οοιρ!!ο!ο ορροο!!ο (Οορ. ΧΙ!!!'

Ροι·!. Ι) ροτ !ττιρο!!!το ο ο!ι!υ·ο!ιοοο!ο, ιιο!!ο 8τονο ροσο ροοσιι!οτ!ο,

τ!! ρωροττο !τι οοσε!ε!!ο , ο οτιο!ιο ρτ!νο!οσιοτι!ο, !! τ!οον!ττιοσ!ο τ!!

οσο!σιιοσο ρ!οοιιο !σ Βοοεοτ! ροτ ο!!!!οτν!.

(ο) ()σοο!ο ρο!!ο οτο οσο οοσεοοσοσιο !!οε!! οοοοτι!!, οσο !! οο

σισσο τ!! Βοσονο ονοο ρτοεο σο! !987 οοο νοτ! μποτ!!! ροτεοιιο88!

!!ο!!ο !οτσ!ε!!ο Βοτ!ο (Ι7οοσσιοπ8. σο! οοο. Χ!!! σο! πι!!! @Μέσο «Ξέρω

Μιάου σ!! δαπὶοοπα), σο! οσο!! ορρσσ!ο !! ρτ!σιο ε! οτο ο!!!!!!εο!ο

οι 8σοτοσ!!το ο! εοοοσ!!! !ο νοε!ο ροοοοοο!οσ! ο!ιο ονοοτιο ο ρτο!οσ

!!ονοσο ονοτο ιιο!!ο Μπσ·α ο σο!!ο Ι'Ισπιοπατρία.

(ο) Ετοιιο οσοο!! ! ρτο!ο!!οτ! ρτ!σο!ρο!! οο!!ο τορσ!ιο!!οο 8οιιονοεο.

!! οοτιισσο α!! Μωρή, ο!!τ·ο ο!!°ο!!'οτ!ο οιισσο α!! οοο!!! οοεοοιι!σ !!!ιτο

α!! οοτο !σιροοσιε!! σο! οοιιιστιο οοτι!'ο‹!οτο!ο, ε! ποσο!!! οι!οσε!!ο σ!

τιιο!!οο!τιιο σο!!ο οσο !το‹!!ι!οιι! το!!ο!οεο. Ισιροτοοο!ιο, σοσ οο!οτσοσ!ο

ε!ο!ι!!!, ο!ιο !! ει!!! Ρο!!οο!ο οσ!τοοεο !τι οοτ!οο σο! ε!οττιο σο! 85.

Αροο!ο!! 8!τσοτιο ο !5!στ!ο, οοιιιο ιιο!!ο ο!οοοο ο!οτιιο ο! τιισ!ονοτιο !

αιρ!!από :Μ ροροΙο σ!! 0οπονα (νο‹!. εορτ. ροε. 459.τιο!. Μ), πιο οο

τ!!οο !τιο!!το σωστο !ο τουτο οπο ι!ο!!ο οσο ροττοοο!ι!ο στ!ιοτιο ο 8.

8!ο!ο νοεοονο ο πιοτ!!το.
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νο! 11111ε 1110 00101101 1111 11οο ε11001011101· 1101110010 1111111.

ποε 0100ε0ε 1111 1101110 0000001010.0110ε, 1111111100 10ε11111110010

111110 10010 11111111 10111001 11010ε11111 8111110111 1110 00111001 1110110

1110 111ε0 1101100110 00101101 11111011 (1), 000 1011100110, ε011

1110111 110011 01 011118011000 1100011110 ε11011101, 111 111011 1:0

100011ε 511εε0.11, 1111111 010111111111100ε ο1001110ε 01ε1081111ε

ε111110111ο11ε. 11011101 1110110 10 1111111010 1110111111 110 Α11110 11110

1101111111 11001100ε 1111110ε 11011011, 10 111·0ε00ο10 110101001·1101

11ο10ε1011ε, 0111101111, 00ο1ε1001010, 111 ο00ε1111 0101011ε 1110110,

1110ε0011110ε 10ε11110ε 01 10801111, 1110000110 110110, 1111000110

θε1101·8011010111ο0, 1.01ε10 11111110 11010110 ο011ο01101·10 ο0111ι101ε

11111110, Β11110100100 1101101111 0010110, 111111101010 110 111111001

1111ε 00111110, 1'1·011011ο0 .10110, Β0100110110 Α11110, 1000011111

1110000010 110 81101110, 110110 110 11111010 110 811εε11το, 01

1100010 0010000 (9) οο111ι101ε 111000 10ε11110ε 1111 1100 νοο1111ε

01 1ο8111.1ε, 0111111101· 111011 1101111111 11010ε111ε, 111111:1ε 11011011,

01 ε1011101 01110ε1100 0001001ε 100 11110.0110010 1111110001 οι·

11100111110 01 0011111001 ε1:1·111010 1080110001, 1101010110 111

0111·0011001ε 11000 011110ε11ι1ο 11000010ε11110 1ιο111180ε1010 1111111111,

1011101000 ε011110111, 1100. Με 11111111ε 13).

(1) 1.11 1·11111100:1000 1101111 1110110010 0001000000 11011011 ε08111101111

1111 10οε1, 1 1101111 ε1:0110ν1100 1101 94 810800 1101 1394. Ε ε1001011100110

0110 ε11111110 10111101101000 011111111000ν0 111 0011111101, 011 111 0001118110

110811 1100111111 1101 0011111110 0 11011010 111 811εε1111, 1 110011 1111011011 10110

1111101101 1010 1101011 1 1101101011 111 11110ε111 0001000000, 001110 ε1101:

008110 11111111 10110111101000 1101121110.

(9) Ε1011·α00, 0100 1300011010, 11 111 0111 11111210 10 11101100 011.111 11

11010 11'1111110, 001 ε01:011 ΧΙ1 ο ΧΙΠ, 0111 1100110 1111111111, εοο00110

00111111 11 1110101011 (.40110. 1101. 211011. 080. 11111. Π. 11118. 992). 12811

10111111 0111 0011118010 001 111 111 1111111000 11 1111100010 0011'01·ο1ν00011νο

ο ν0εοον0 110110 011111, 11011011 10101·ν0011·0 001 0001111111 111 0011111100

1111010εε0, 0 8101111111 0 111·0100110ν11 11 110010 1101 811ν0100, 0 1101111110

110111111000. 11010111 ε1 0001010000 11 11010110 01 1110ε0010 11110 111 1:00

10110111:1000 10101·ν0000 Ρ00010, 61010000 1101 1201110110 11112000101.11

0111111100 8000110110 1·1εο11010ν11 1111 11111 1149 110 1111110 111 ε1110 110 118111

108011, 0110 1111 8011108011 1111·1ν0εεο 11 11000101 001100 111 1111 010100:

01000 1111011111, 111100 00011 110 8011111100 1:11:11 0010, 1111010011· 0111110110

101000 εαΙ1.1 1111 0 11111011 11101110 11001010 1111 0801 811100, 0110 001111

111 0111110111 111110 5010000111 . . . . . ..Λ!α1·α0011παπι 11111110. (111111111. 1110.

011.). Ε 1101111111 01111110 11 111ε1:01ε0 ε01 ε111ο 11101101110010 11111111 8011108110,

1100 ε111·11 1001111011000 00111110 10 1100ε10 111080 10 8111110010 , 11110 1101111

11 111011οε11110 0011111111 ε0110110ε1ο 1101111 ε1111 101ρ01·10ι1000 10 11011010.

111111 1133 111 1.11εε010 11 11111010 1101111010, 0 1101· 111 1:0ε11·11:10110 1101111010

111 13000101: 01 1111 11111 0011111111 111· 8001111100 01101 "Με, 1110011112 (01110·1

1110111111) 1101· 11π11πι011010000 1111110101 απατη σα!1.1·. 1101 1143 πανω 0001·

110 5011110111 11211101 001010, απ1110ι1·13000 0011101 111 10111011 σα! . . . . ..

1100001 Ερ1.100110. 1111 01110 11 11111 00101 110 80101010 11111 σα!. 11000111

ρ1·0 1111100000, 01 πανε.: 111100 α 8001111110 1101· 0010100111 0011111111, 01

101 001001 10 011100 00ποα0ιΜαπ1, 11π1010111.1000 00111111 11111 0010010111

00.1 11111100 011101 0010111 1901000110. (Με 1108. 11111. Α1ο11101›. 1500. 1100.

1148. 1701. Π. 101. 188). 12010111 11001100 1101ε1110 11 11111010 1101 ν0ε00110

111 11000111 1·110001.11110 111111 11110 0011100010 Χ1, 8111110110 00111111111110111

1101 ε000111 ε0800010, 0 111·οο1ε0010010 001 11111, 11 1·0ε00110 1411111110

10 1101111 111 0111100101 111 8. 00101100: 0101111101· αι! 1111001001 01 000.11

1111101 01ιπ01111:01απι 110110 1100101001 1111111.: 110010 010 1010 01· 8110121000.

(Λ11:111ν. 8. 10101001. 1300. 1108. Ρ. Α. 1. 10). 11111 1100 011100 1100ε10

10 51110 81010100, 11110 11111111 010 00880110 11 ε1110 111 8111110800 001

1'0011·1110 111 1101101011 8111001111 110 1111 0000100010 1101 1197 εἰ 11011101

0110 811 0111 0111101110 1011101110 1111 1111110 11 1111010 1101111 11081100. 81

10880 001 100110ε11110: 110.000 Ιαπω01ι.11απι 1100100101 110 8001110011 01101

11110 11000111 11001: 1001110111 011111 11111101, 01 1100 00000110 ασια, 110πα1·111

10110 1100000011 ραρ10πε1απι απ110001·ωπι (94 111111. 111 1101101111) . . . . . ..

0011101 11001100.: 11111 111111 110 01111111, 111 0111111111 ίπ 8α1·01ίπεαπι 000 1010

1200001 121110 0101111101 11111011. (1.111. 11101001 110111. ο. 1. ν01·.) Ρ011°81

1111001110 100111 111111 05010111 10011811111111; 1110 0101111 1110 1111ε11111118111

1111081111 1101· 1111110ε11010 11 11111111 110ε1 ρ1·101:11101100110110 ε0110110ε10 1101

ε0ο010 7111 11 1:0111111011·10 11011'011110011111110 1110110110 110110 10111111· 111

8111110800.

1111111111.

1110010010 10101100 01 [001 0000011011 ίπ 8001100110, 110110 Ια

11110100 010010 001 00010 1/001100 1110110 11001010000α, 111

01011 0111111011 11111 01 101 1100 θ001[0, 0 10110, 011'α.11·01110

0 10.10 011 1111111 000.110, 0 αΙΓ0011000000110 111 111801

11100111 0 01111 1101111010 1101· 110010 1101

01111 π

- -10100,ω ; .. -. . .).

11111 1110001001, 0108. Η 0110011100, 0 1111111011 0101111 111101·α1·11οεσα,

110811 0108. 110811 111. 110111. Ρ1ε110. 111111. 9 , 1108. 9115-1111. (4)

111 11110ε10 10111110 ε1 ε11ε011111·ο00 81110 1110111111 10 5111110800

1101 111 1110110 111 1111101 1101100110; 0110 1101111110 10 1110εε0

0110010010010 10 1111811100 11 001110 11801100, 0011000011 ν1

011110 111 11088010 11το1ν0ε0ονο 111 Ρ1ε11, 10811000 ο1101οεε0

ο00ε011110010 111111 ε011 1110110; 1101111010 11 00010 11001111 ε1111

1181111010, 1111011110 00010 11000 111 εορ1·11 0111110010 0111111111,

110110 0εε01·ε1 11011110 11111 ο11ε10110 111 1110110, 0000111110 111

110011'1εο10., 111110 1111)1110ε11 ο 10 10110110 1101111 111ο10ε11, ο

1101·ν00010811 00110 011101 11110ε10 11111101, 11010081000110ε1 10

1101110110 1111110 111 1001110010 10 1110110 0111111111 ο ε1111ν00111ε0

111 ε00 ρ11111·0, 10 1000 ε011111 111111 0111101111 111100081101·ο 0011

1011110011 1001111111, 0 110εο10. 1101· 11111 1111011010 ε11110110ι·0 1111

1111111110 101·οο1εε1011 00101111. 11 1111111 111111 111ερ111ο1100 10110

100010 111 1110101, 0 110111101111·ο110 111 11110 0111111110 0 0ερ1·11

1100110110, 1111110110 ν01100 0110110 ο01·111, 0110 1 1100011001

1111011110 1111011110 1111110 1111811101 11 0111110 111110 11010110 1101

001110 11110110 0110 11118010 10011101111.111ο 111 8110011101, 0 0110

1:00 010111 ε1101 11111101 11 ο00εο1·11 010 1101110110 10 8011108011,

011 0εε01111οε1 001111 0111 11010110, 01100οο10ν000 0011101100 11011

ο00100101ε1 1101111 1111111110 εο1·10, 1111 111 11110110 ε11110 0110 εἰ

1101010100 1111010, 11111 111 ε088108010 110011'1εο10, 0 01111 11111110

1101 11000110ε1 10110 11 1101111010 111 Ρ1ε001, 1 11111111 1110εε1

110110 ο0ε0 111 εο111·11 0 1111 11110ε10., 1111111111·ο1111 0110110010010

000110 111 1010 10 8001111. . . . . . 11101 12911 1 Ρ1ε1101

100011111000 1.000 1111111111 0011 0101111 80010 10 8111110800 1101·

1011100010 1'10ε0100ι0 1101 11110 00011 11110101110εο111, 0110 0011

1011110 1101 11000ν0ε11000ν000 111·081·οεε1 8100111 111 111101

1'1εο10, 11110, 0εε011110ν1 8111010, ο 1000088100110 10 81101111

0110 11 οο11ε18110 0 10111110 1101 8111111011 111 1111101011 (δ), 110ε0

(8) 21000 0010011011 11111011, 0εε10 94 11111110 11011'110110 1004, 111 110010

1111110010 1301·1·1ε1100110 1'10111:1000 ε011111111.

(11) 11 1110001001 110εε0 11110ε10 0101110110 11111 1.111. ΧΙΙ. 1101111 1110111

1111101111 111. ε. 1101 1101101001. (1001. 1011, 111.:. 131081. 1101 8110111 111.

1101. Π. 11:18. 995. 1101. (1)).

(5) Ο111111111ν11ε1 1111111100, 0 111 11 1100011110 111 1111 11011111, 0111: 108110

111 1411101011. 11 100110ε11110 111 0000101010 110 1 11111 1111101111 11100ε11 11111

ε110 10111110. 1Σ010111ο111 11 10801110 1101 1964; 1110111111 0811 0010101:10ν11

11 1101110ε1010 11000 1101 ε110 108110, 1111010110 001 1995 1110111101 1 Ρ1ε11111

00111101 11811 1101 Γε11110ε0 001110 1181111110. 11011 1εο11:10110 111110111110

1101111 10110 111 011ε11100 1110111 10 οε11110ι:11 111 11111 11111010 1110110ε111111

0 1010111111 111111 1:05110ι1000 1101111 10110 111 Ρ0π21, 011'0811 10110 1111110

11 01011110 ε110ε0, 011 11 1101 100010 ε08110010:

111. 1101111111. 13111. 11111. Ιε11. 11111. Απ. 11111:

011. 11111. Τ011111ε. 1'08Τ. Ω0110011δΞ

Ροπ·1·1ε. 1111011011. 11111. 111011. Ε.1ο1·11. 111111.

Π. Τ1111110. 111· 10011101. 11011. 1010111. 11111111

11:'1ε. Μ1111111ε.1710. 110. 1110110. 1001111. 11110011.

001. 001.111. 11111. 171011. Ετ. Ρ0ε·1·. 1110. 0111111111

111 1100. Ω01εε0.11·. 11110. 11111. 11111111

110111011000. 11110. 10111010. 1110111111

1 1010000011. 111 11110. 1100111111. Πε. 110111

1 110110. 1100. ΕΕ ΠΟΠΗ.

811110 1111111·0ε0 111 1111111000 Π. , 0 1111111110 111110 1180111110 111 111 1111

1101801111, 11111. Το11 011100. 171001. 1101 50101 11111101, Υ111. 11. 11118.

1194-95-91!. ·
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ι'ε88εε10 ε 111111 ε1 (111108ε,· ιε 110010 81 1080 ε 11ειι1 ει

Ρ18ε111, ε 1180011ε081 1 0011ι11101 ε11ε111ε ε Α1:1111ει1εεεε ιε11ε

81'088Β 0011 1110111 80ιεει1, 1111111110 1 Ρ18ε111 011ι1ενε110 εει

ι'ειι1ε 11111111 11111111 ι011ε,.111ιε1ν011110 011ε110ενειι0 8ε11111

0111111110 0εεε0 ε 111 1100111080 80110 11 0011ιε 11110110, 11110

0011080111ι0 1111 11110. 8111111111., 111 εε 1111 111ειε111ε0ιε 101110,

ε 11111111111111 ε Τε11ε Ν110νε, ε 110110 ε 8ε88ε1·1 11111111 1111111111

1 111101 0101111; 1101 111 1100100801 Ρ1511111 1101111ε1ε10110 Τε11ε

11110νε, Α01111ει1εεεε, 1111111 ει 110110, 11111ε, Ρ08ειε Πε

8ιειι0, 111ιιε 111 11011080, 1101110110, 1111810110, ε 1110111 ειι11

11108111, 11110 81 0111110 ειι011ιε11ει1 εειιε εεν0110110 111 11118818.

1ε11111111ι10ε.

(1ΧΧΧ1111.

11 1100101100 Β01111'011111 ΠΠ. 01011 110.1811111110, 0011110110, 1111

111111πί100110 1101101010 1101111 61110811 1100111110 11111· 111111 1111111

.111110 .111εεί11011ε 111 Τε11081111ια, 1111 111 0011111111 1101111 810.180

δ|ι10811, 11100100 Π. 10 111 1110001111; ε 111 01108ι0110011810110

1111 1110010110 111 00110ε.181011ε 111101 1100110 111 1%11111ε111111, 0110

1111 8111011110 1111111 11 81111 10111110 01111 1011111100 1011010 11110

8111110110.

112911, 20 1011111110).

11111 11111118 01111. 11111. 111111. Τ0111. ιν, 111111. 1379.

Λε 111ι111·11111 101 1110111011ε111.

ιιεεε11111ι01 1111111111, 111 0111118 111811081ι10110 .11111νε18ε 0011

8181111”, 01ν1ιει0111 1010811001 111εεν1εε118 1111ι111ε111, 11εν1880

ε08011111ι111 8111101 011111. Ν1111111111ε 11111111 1108 11181118, 11001

111ε18110, ν10ε1·1118 1108811111118 0011111010 ιε011111ε8, 0001111010

8081111111, 81118ΙΙ11ι18 11111010, 11ε011ιε8, 111011 ε01011 Τ011ε111

$ε110ιε111, 111111011ι11111 11ι11111ε 11010111ιει18 ε011111110εε, εε110

1111ιειε111 1111111ε111ιε1 11100118 01111811 11εει111118, ε1111081ιε111 εε

11ε0011ε11ι11111 11101118111118, ει ε 1110111118 ε0101181011111118 εε

1ει10ιε111? 111 118 1110100111 1101011108 ει 11101111111111, 011ε1ε111111

ε881ε110, ει ε111ε1εε 1111110ι101118 ε011ι00 1110881118 ε11111ε111111:

1111111111 11011 81ι 1010 11111 0008010101 11111111 011 0010111118

01111118 81118, 0ειι10ι1018 1111110111111118 ει 111118 1101111118 111111

81181118 ε18ι1ε0ι18 εε 0011001ιει101108 ει 1101111, 1011111108 111

0110111111 0011108 11081108, ει 80111ιε111111 ειι011ι0 11111111 81111

ε11111ι111111 ν0111ει, ει 111ε081ε111111 ε01ε118101118 0001111111.

Αε·1111ε1188111111111 1111111111 111 01111810 11110111 1108110111 111

001111111 Α1εε011111111·εεε111 1110811010 ε1118011ι08 001181εε1ει101118

1011111001, 11110111 81100 1ιεν0ι101118 111ιεε11ιε8 1111 8811018111 10

10000111 0001081001, ε. 0111118 1111111110 1011ε8801ει, 1111081 110ν11111

ε11011ι101118 11110111 1101118 11ιε01ε11111 11101111, ει 0110111111: 11111

11110 εε 111111·1ιι111118 ει 1110ε1ιε11ε11018 11,1ε11ι111118 01110111 ι011εε,

1111111111111ε111111ε 1108011110, 1101180111. 1111ει1ιειε 1010110118, 0111101

1111111 1101081 εε088ε 8000018118; 01ε111ε111118 ει 1001111118 11181110,

111 1101011010 0001081110 1101111ε11ε11ιε111, νε111ιιε1111111, 011111111

11011111, ει ε1111111ει11111 Βε1101·ει0111 ε1118ε0111 0001081110 111ν1ιε

811ε 111 0111111 ε1111ειε 1110111111, 1101 11180111 0001081001 1ε01ε11εε

1111111 0108110111 000ιε81ε0 81111111ι111118, εε 8110010111 ει 0111110880

1111111εει0 1111ε11ε001111111110 ει 1111οι1080111111111ε 1101 11180111 00

0ιε81ε111 111111181110ε1 0111011 0110011110 1111111111ει111 1111111111 1110

8111181ε10 1011110 5ε110ιεε, νει 0011ι1ε 111108ι111ει 1108108 11101110

0001081110, 8011 1011111108, 111εει101011110 11181110 11018011ει1ιε1

8011181010 εειε18 ε1111ε11ε18 1101 11180111 10110111 111 101118 81115

011111 81111111ι111118 ει 0111100818 ε00ιε81εε 8εε110 1111111111, εε

1ει10110111 ν18111ι1 1111101100 1011110111 80ι1ε11111111 0111100118 11111

11ειεε Βε1·1:11111011011818, 8111811118 0111111101 1110081008 1110 11ει0ε

1111111101 8111Ε01011ιε1 ε1111ειε:.11111ι1118 0118111118 εε 0101111011

1111111··111111181110ε1 .ν0111ι1ε11εε, 0ε111ιε111ε0, ει εε11111ει1εε 01'

110111111 1110ε0 111εεε10ι0 ε11:ι118 1011 Α1ε801111111 80ε8ι11118ει,

ει 111 1100 80 ει 8110 1111111111 000ιε81εε 0ι1ι1εει11ι: ει 01111111

11111111 11180 101 00118111ε111 0111111111 1111 101118 81118 εε 0011

ν0111011ι1ε εε111ε, 1100 11011 ει 1100111108 1110110118 011111 811111

0100110118 11111118 εε 1118110111 101118, ει ε10ιε111111 0011101ε

1110111111 11111ειε 1101101111 1110111 011801 1111ει1ιε8 ε11ε11ε0111111,1

ει 0010011110 0111001118 811111εε10ι118.

111 111118 ε11ιε111 0118111118, 111 1111111118 110181111ει1ιε1 11011 111εε

. 1000111, 111 111εε1111ιι1ι111, 1011 111εεε10ι118, 1000111101 11111111

1011 11111111 111ε11εει11111 0110108100 11ε10ε111111 0011101010 110110

ε1111ειε111111 ιε111 εε ι10111111111118, 11110111 εε 111118 0111101ι111118

ει 81181'111Π1011118, ει ι1111110111111 1011110111 εε 1011000111 ει εεε1ε

8111111111 εε 101118 81118 81111 0ε111ιε1100, νει εε11111ει0, 11110111

1101101 1ε0111 1011, εε 11110 0011ιε11ιει111 0110108111. 1111οι1080111111111ε,

ει 1111ε11ε001111111110 1101 11180111 0001081010 , ει 51118 81111111ι1ι1118

10111111ει111. 01101181 ει11111ε11εο 1111111. 1111ει1101 11'ιθΙ15θ8 ε10ιε8

88.1θ11$, εε 1101111008 ει 10111108 111 10111)ιι8 0001118100 111εε

11101110 8θΓν11118 0001180111 νει 01101ι11011ι 1101·ε111111ε, 1101

ε111ε111111ι ει 8181311111 εε 1ει10110111 ει 8118111 811111ε1110ιε.

81 01110111 111 Γε1:1011ε0 1188588810, νει 8011011111 8111181ε10

1011110 8011111110 1111000118 1111111118, 11110111 11101118 1011 11111

801111111 1110ι1ει11ι1ιε1 011 1118118 1ει1011111118 8ι1511θ0111Πι 1111110101,

11111111 81111, ει 801111 511118 νε11811111ι1ι01 1110010101 1110880

11ε11011ι11111, 1ε0111 1011 ει Β'θ118 8118 11011 ιε11εε11ι111 111 11180

1185811810 ι1ε118110ιε1ε. 'ι'ε110ι11ι111 1110111ι0111111118 11111111 1011,

1111 11181118 1118811111 0011108100 1110010 1111011ε111 111111 1101 ιε11ε111,

1111ε111 1101 1111110 011111 1011111108, 1101801118 ε111108ι1111118 ει

110ε0811111118, ει 881818 εε 110111111111118, ε111118 1111111111 811111

111111011ι18 11011ε·11111111ι18 111111111801111111110 1011ειι111118, ει1111ε

1110110ε1ε11ι111118 ε1118ε0111 ε00ιε81εε 1111111 0111011818, ει 811111

11111108 0001081110 111εει1ι1ειε0, 1111ε11ε001111111110 ει 111101108

01111111110 111 111811 0110108111 1110111 101111181ι118, ει 0000881108

1111 11ι1ι1ιε8 11011 1011111101; ει εε 1100 1011111110 1101111801, 11111

0111 1110 1011111010, 8101111101 νε1110 01εεει111: 8ειν18 11101111

0111111118 1111111111 0011108100 ιε111 801ν1ι10 111ε08ιε11ε0 1101 0111110110

10110111 εε 11151118 10818 011110118ε8 1110 108110 Βε1111111εε ει

(101810εε, 1111 1111110111 0011108111 81111 110110011011εο 1101· 1010110118

8110111101 111 0ο11008810110 ι111ι11811111111 ε18ι111811ε11ε11111; 11110111

111111 11000 111 1110118 00110088101118 ι11111181110ε1 0111111111011ι111.

Πεει0111111 011111111111.νε80111111, 10111111 1110111ι111111, 0ε11ι1

ν0111111, 8011 0ε111ε11ε0111111 11011 0111111011ι111111 νει 10111118 110

ιε111ι111111, 1101 11181101 10110111 10111101 1101110111 11181118, 1111εε

0111 111 0111111118 1111 €11011ε 1110ε10ι18 1110 ε10ι0 8111181ε10

Τε11ε0 8111101110, 1110ε1ε 111118 εε1111ιε111ι111 1110 8111181ε10 ε10ιεε

ι011ε0, ι011011ε0 ει ε1111011ε011ε0 8000011001 1011000111 ει

111ε11εει11111 1011111111 Ρ011ι111018, 1011111111 1111111011 1ει10110 111

0111111111 0111010111111 1110118 011νε1110ι ε10118 1'0818. 1101101801118

νε10 0011111118 0111111011ι111118 1111 110ιε111ι111118 1101 11111111 1001011118

1101111101, 11111 0111 1110 1011111010, εε 111818 ε18110110ι, 0111118

8101111101 1101110 εε 1118011110 0111111011ι1ε. 81111 1111111111111ε 1110

11ει111: ει 81 1:011ι1118ει, 111εειει11111 1010111 νει 80010111 11181118

111 111ε11101ει18 01101118, νει ε1111ει18, 1ε111011ε18 1110 8εε110

1110ιεε ι011ε0 8011811110, νει 1111010111 1011011110 11ιι1ε111ε1111ε

111111, 0011010 ι011ε111 νει 0011011010; ιε11ε 111811 108ι1ι11ει111
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Δε;; · ιιιι>ι.οιιιι ο στοπ

εττιι οτι τοο ιιοτο ττάοττετ νο! οιτττιοττοοε ιιοιι τιοτιοιοτ, τοιι·ο

τρετι οιττ οτοοάοιιι οοοτοοτοο οτ οοετοάτοτοι· :το οτοο οιιροιιοτιο,

άοιιοο τω. Ροιιτττοιτ άο τροο :ιτττοι· άοιιοι·ττ οι·άτιιοιιάοιιι.

Βοιιοο οοτοιιι τάοιιι τοπ, νοτ εοοιιι οτοττοιιι άοοοιιι Βο

τοοι·οιιι οτ οττιο οι·ττ άο οροοττιττ οτ οιρι·οοοο ιοτιιιάοτο οο

οτοιττοο τιι οοινττττο τοι·ι·οο ρι·οοάτοτο.ο, νοτ τιι εοι·νττττο οτοεάοιιι

οοοτοοττιο, ρτοοάτοτοιο τοοοιιι, τιο ιοΒιιοιο Αιοοοιιτοο, οτ

τοτοιιι τοι·ι·οιιι ι·οοτο τροτοε; οοο ιιοιι οτ ι·οοιιιιιιι 5οι·άτιιτοο

οτ (τοιοτοοο, ροετοοοιιι οττιτ τοοι·ττ ο ιιοτιτο οτ οοοτοοτο ρι·οο

τοτε οοιιοοοοοιιι, εοεοτρτοιιιοο οιιο ρι·οτοοττοιιο τιοειττ Ροτιτ

οτ ιιοοτιο, άτοροιιοιιτοο τροτι ετοάτο ορτιττοοιττ άοτοιιάοι·ο :το

τοοι·τ, ρι·οοτ οιιροάτοιιο τοι·ο ντάοτιτιιιοο οτεοοο τοοιττ ορροι·

τιιιιοιιι. Ετ οοιιιιάοοοιιιοοο οτ οοοττοεοοιιιοοο τάοιιι ιοιι

τιοιιοτιοτ ροι·οοιιοτττοι· τιι εοτιοτάτοιιι τοι·ι·οο ρι·οοτοτοο άο

οροοτοττ οτ οιιρι·οοοο ιιιοιιάοτο οτοοάοιιι οοοτοοτειο, οοιιοοάοτ

οοάοιιι οοοτοειτο άτοτο ι·οοτ άοοτιιιτιιιι ροι· τιτοιιιιττ εροττοιιι

οοοτοοτοεττοοι·οιιι ίι·οοτοοιιι, ι·οάάττοοιιι, οτ ρι·ονοιιτοοιιι ριοο

άτοτοι·οιιι ι·οοιιοι·οιιι οτ τοττοι·οιιι, οοο ιιοιι οιιιιιτο τοττοτο ο

ροι·οοιιτο ιοΒιιοτοιιι οτ τοι·ιοι·οοι ρι·οοάτοτοιοιιι τιι οοτιοτάτοιο

'Ι'οιι·οο 8οιιοττιο, τιο οττοιιι ι·οττοτο, οτ ιιιοτο οτιτοτο οτι οτοάοιιι

ροι·οοιιτο, οοοι·οιο ι·οοτττοττο άτιιιτεοο οετ Ιιι ιιτττιοτε νοτοιι

τοτττιοο, οτ ροι·οοιιοο, οοττιοο ι·οοτττοττο τρειο Ποιο άοτιοτιτ,

τοιιοιο.ιιτοι·. (τοιιιιιιτττοτ οοοοοο οτ οοεο ρι·οοιιιτοοο ι·οιιιτιιιοο

Ροιιτττοκ οττοιιτ νοτ οττοοττιοο ροιοοιιτο, οοτιο οά τιοο άοιιοι·ττ

άοροτοιιάοο, οοοά τοιιιροι·ο ρι·οοοοάοιιτο άτοτοιο οοιιιιιιτε

ετοιιοιιι οοιιιροιιοιιτ οοιιι ττττε άο ι·οοιιτε οτ τοτο. τοιιο άτοττ

Μοτο Αιοοοιιοιο, οοτ οοιιτιο τιιτοι·άτοτοιιι οοοτοετοο ροι·το

νοιοιιτ νοτ ιιιτοοι·οοτ ριοτιττιττο τιι Ατοιιτιιιάι·τοιιι; οτ άο ρο

οοιιτο ι·οοτρτοιιάο οιι οοιιιροετττοιιο ριοοτοτο Ποτ, οοοά ιο

ιιιοιιοο Ροιιτττοιτ οιιτιιάο άοιιοιττ τιιτοιιοοιιάοιιι.

Ιιι οοάοιιι οττοιιι οοοιι, οτιτ οοτττοοτ άτοτοε τοι τιοιιετι·οτ

ροι·οοιιο.τττοι· το οοτιετάτοιιι Τοι·ιοιο $οιιοτοο άο ιτροοτοττ οτ

οορι·οοοο ιιιοιιάειτο τροοιοιιι ιοιιιειιιτ Ροιιττττοτε οτ οοοτοετοο,

οοιιιιιιτττοτ οοοτοετο οοι·ττε ροι·οοιιτε, ειο τιοο ροι· τροειιιι ορο

οτοτττοι· άοροτοιιάτε, οοοά ροτοοιιοι·οιιι οοο.τττοτο ροιιεοτο,

ροοετιιτ οοιιιροιιοιο οοιιι νοτοιιτττιοε τροοι·οιιι νοτο ι·οάτιιιοιο;

οτ νοτοιιι οροοτοτττοτ Τοτιοτο $ειιιοτοιο τιι ριτιοάτοττο ιοΒιιτε

οτ τοι·ι·ο ιοοτει οτοοάοιιι ρι·ο ρι·τιοτοι·ττο τοιιιροι·ο: οτ οοοά

ι·οοτρτ οτι τρεο οοιιιροετττοιιο οοιιττοοιττ, ετοιιτττοοτιττοι άτοτο

ι·οιιιοιιο Ροοττττοτ, οτ Ποτ οιιτιιάο οοοά ιιιτιιιάοτιττ. τιιτοιιάτιιιοο

οοτοιιι οοοά ρι·οοάτοτο ττοιιτ οά οιτριοεοοιιι οτ οροοτοτο οοιιι

άοτοιιι ιιοεττοιιι οτ οτοοάοιιι οοοτοετοο: οτ τοιιι άτοτοε τοκ

Αιοοοιιοιιι, οιιτοοοοιιι ριτιοάτοτει τιοτ τροοι·οιιι οοοάτττιοτ

ιοοιιάοτοι· οτάοιιι ροι· ιιοε νοτ τροο.ιιι οοοτοετοιιι ροι· οροοτοτοο

τττοι·οο οτ οιιρι·οοεοε, ιιοιι ροοεττ τιττοοτά ροτοι·ο ιιοτιτο, νοτ

οοοοοοεοι·ττιοο ιιοοτιτο, νο! οτι οοοτοοτει οτιορο άτοτο μειο

άτοτοι·οιιι οοοοετοιιο νοτ οτιοεο.; οτ τάοιιι τα οά ιιττιττ οττοά,

οτ ιιοιι ο.τττοι· οοοιιι τιι οοροι·τοι·ττ›οο άτοττοι·, τοιιοτιτοι· ροτ

οοιινοιιτο ιιοτιτο νοτ οοοτοετοο, οτ οοοορτοτο ροι· τροοιιι ιτι

ττοιιο νοτ οοοεο οοι·οιιι, οοτιο ρι·οοοοιιτττιοο οοιιττιιοιιτοι·.

Οιιιιιτοιιι οοτοιιι ρι·οοάτοτοιοιιι τιιτοι·ριοτοττο οτ άοοτοι·τιττο

οά ιοιιιοιιοιιι Ροιιττττοοιιι ροιττιιοοιιτ, οοτ ρι·ο τοιιιροι·ο τ'ιιοι·ττ,

οοοττοο οροο τοοιττ τοοτοιιάοο: οτ εοροι τιοο ετοτιττοι· ετοι

ρττοτ ιιοττιο οτοε.

Βοτ. ττοιιιοο οροά ε. Ροτιοιιι ιιτττ το. τοτιι·οοι·ττ οιιιιο ιι.

()ΧΧΧτττΙΙ.

τοοορο Π. το οτ Ατ·οροπο ι·τσουο ετα Ποιο Βοτιτ/α:το τοπ.

το .τοτοιιπο τιτοοετττοτο οε! ι·οοττο οτ δαι·οοριτο, ο οτιτοτρο

οτ Μοττο.τοπο τ! εορτοοτο οοτοττιτο οοττο (Μοτο τονισω

τιοττ'ττοτα, οτ ο.τττοτοτ·ο· το δ'οτττο δοοο οοο το .πιο οπο:

το Μοτο, ο οτ ροροι·ο οΙΙο δοτιτοτο ορο.ττοττοο τ'αττηττο

Μισο οτ οοοτιιττο Μαστοί ο`οτοοιττο. Ε τ! Ροτιτοττοο οτι!

.του οοσοο .ττοτιτττοοο τ'οτοττιο οτ τοοοοεοτοττο οοτ το οτ

Ατ·οοοτιο το δοτοορτιο, ρτ·οουοοο ο!!ο τττοττο τετ-το οτιτοοο,

ο οοο τιππτοπττά οοτ τω, ο οοττο ροτ·οοιτο οοο!ωτοεττοτιο,

ο οοτοτ·τιιτιια τ σοστ το ττοοτ·.ττοττττο οιοτ'τοοτα οοο δτιτστο

τοποοοοιιτο.

(ΗΜ, ο οριττο).

Ποτ ττοιιτιιο, οροι·. ο τοιιι. οττ.

Βοιιττοοτοο Ερτοοοροο οοι·νοο οοιοιοιοιιι, οτιοι·τεοτιιιο

τιι (ττιιτοτο ττττο Ιοοοτιο $οιάτιιττιο, οτ (τοιοτοτιο ι·οοτ τττιιετι·τ.

Αά τιοιιοι·οιιι Βοτ οιιιιιτροτοοττο Ρτιτι·το, οτ Ιτττττ , οτ 8ρτιττοε

$οιιοττ οτ τιοοττιο, οτ τςτοι·τοοτιο εοιιιροι·οοο ντι·οτιιτο Μοι·τοο,

τιοοτοι·οιιι οοοοοο οροοτοτοι·οιιι Ροτι·τ οτ Ροοττ, οοο ιιοιι οτ

Βοιιοτοο ττοιιιοιιοο Βοοτοετοο, άο τιοτιοιιι ιιοετι·οι·οιο οοιιοτττο

οτ τιεοοιιεο ι·οοιιοιιι 8οι·άτιιτοο οτ (τοτοτοοιο, οιιοά τρι-ιτοε

οοοτοετοο τοι·τε οτ ρι·ορι·τοτοττε οιττοτττ, οοιιι' τοι·ττιοο οιιιιιττιοε

οτ ροιττιιοιιτττο εοτε τττιτ οτ τοτε τιοι·οάττιοε οτι τοο οτ τροοτοιιι

οοι·ροι·ττιοο το8τττιιιο άοεοοιιάοιιτττιοο οτι·τοεοοο οοκοο ιιοττο

τοιιι, οτ οττοιιι ιιτιτιοττοιτο, το ροι·ροτοοιιι τοοάοιιι οι·ο.ττοεο

οοιιτοιτιιιοο, οτ οτι οροετοττοοο οοάτο τττιοι·τιτττειτο οοιιοοάτιιιοο,

οτ άοιιοιιιοε ειιο ιιιοάο, τοι·ιιιο, τοιιοι·ο, οτ οοιιάτττοιιττιοε,

οτ οοιινοιιττοιιτττοο οοιιτοιιττο το ρι·τιοοοιιτττιοο , τι ιιοτιτει, ιιοετι·το

οοο οοοοοοεοι·ττιοο οοιιοιιτοο τιιτι·οιιτττιοε, οτ άτοτο ι·οιιιοιιο.

οοοτοετο τοιιοιιάοιιι τιι τοοάοιιι, οτ ροι· οορροιιι οοιοοιιι το

άο οοάοιιι ρι·οοοοιιττοτττοι· τιινοτιττιιιοο; του. οοοά τοιιι το,

οιιοιιι οοττττιοτ τοοι·οιιι τιοι·οάοιιι τιι άτοτο ι·οοιιο ρι·ο τροο

ι·οοιιο $οι·άτιιτοο οτ (τοι·ετοοο ιιοτιτο οτ τροτ ι·οοιοιιοο οοοτο

οτοο ριοοετοτιτττο, οτ ρι·οοετοι·ο τοιιοτιτιιιτοτ τττττοιιι τιοιιιοετοιιι,

νοοεοττοθτοιο ρτοιιοιιι, οτ ττττοττττιττε τοι·τιιιιοιιτοιιι οοο τοι·ιιιο.

τιιίοι·τοο τιιιιιοτειτο.: οτ ρι·ο οοάοιιι ιοΒιιο 8οιάτιιτοο οτ Ποτ·

οτοτιο εορι·ο άτοτο ιιοτιτο οτ οτάοιιι οοοτοετοο οοι·ντι·ο τιιτιο

ττοττοιιι οτττο οοτι·τοττ άο οοιιτοιιι οιιοττττιοε άοοοιιτοτ οι·ιιιοττο,

οοιιι οιιο οοοο τιά οι·ιιιο οτ άιιοτιιιε οοοττοτοι·το τιά ιιιτιιοο

ροι· οοοιιιτττιοτ, οτ οοτιιοιοιιττο ροάττττιοο, τιιτοτ οοοε ετιιτ

οοττοιιι οοιιτοιιι τιοττεττιι·ττ άο τιοιιτο τιτιτττεττο οιι·ιιιοττ, οτ ιιιοιιτττ,

οτ ι·οττοοτ ροάττοε οοο οιοάο ετιιτ οοιινοιιτοιιτοι οιιιιοττ: οτ

τοιιι οοοττοο οοοιιι ροάττοο ετιιτ τιιοοτοο τοι·ιοο νοετι·οο τιι

Αι·οοοιιτο, νοτ (τοτοτοιιτο, οοο οτττο ροι·τττιοε οτοάοιιι οοοτ

οοιιτττιοο οοιιοτττοτο., οοιιι οοιιιρτττιοο, Βοεττο, οτ οκροιιοτε

νοοτιτο ροι· τιτιιιοετι·το τοιιιροττε οροττοιο ο άτο, οοο τροτ

οιιοττοο οτ ροάττοο τιιτιοτιοιιτ τοι·ιοιο οοοτοετοο οοιιιροτοιιάοιιι.

Ειττ οοτοιιι τιι ροτοετοτο ιοιιιτιιιτ Ροιιττττοτε οοο άτοτοο οο

οτοετοο ρι·οοάτοτοο οοιιττοε. οτ ροάττοο οττι·τι ριτιοτοττ τττ- '

ιιιοετι·τε τοιιιροιτο οροττοιιι :τά τιτιοτττο οοιιιρτοε, ττοετο, οτ

οιιροιιοοο τρετοο οοοτοοττιο, το ρτοο οοο ιιοτ τροοι·οιιι οττοοοε

νοτοοι·ττ ι·οττιιοι·ο. Ετ οτ ιοιιι. Ροιιτττοιτ, νοτ οτττιιιι τροο ιιιο

τοοι·ττ άτοτοιο εοι·ντττοιιι οοοττοιιι οτ ροάττοιιι οοιιιιιιοτοι·ο

τοτειτττοι· οοιιι οτοττο νοτ οοι·το ιιοιιιοι·ο Βοτοοι·οιιι, οοο νο

εοι·οιο ιιιο.ι·τττιοοι·οιιι οι·ιιιοτοιοιιτ τιιτι·ο ιιιοττττιι:ιοιιι Ιτιττττιο,

ροεοτιιτ τιοο τοοοι·ο, οτ το οτ τιοι·οάοο τροτ οοιιιιιιοτοττοιιοιιι

οτιιιιάοιιι ττιοοι·ο τοιιοοιιιτιιτ, οτ ετττο οάοτττοττ; άοιιάο τιιτι·ο

τροοιιι ιιιοιτττιιιοιιι οιιτιιοιιο Βοτοοε ττοιιο τοοοιιιτττιο, ιιιοιιττοε,

οτ ειι·ιιιειτοο άο τιοιιτο τιοιιιτιιτττοε, οτ οτττε ορροιτοιιτο οοετι·τε
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οιιιιοπειε ποι· ιι·οε ιιιοιιεοε, οοπιιιιιιιιιιοοε ο ιιιοτιιιιο ιιιιιτοεεοο

ιιιοι·ιιιι ιιιοτιιιιιιοιιι Ιιιιιιιιο, ιιπιιε οοοιοειοο ειιιιταιιοιοο νι

οιπιιιιι, οιιοιε ιιιιιιιιιιιε πιω απο ιιιοιοε Με πιοπεοε αι

ειπιιιιο εοφ οι οιιροιιειιεειιοε, ει τοιποπιιε Ροιιιιιοιι νοι

οοοιοειο ιρειι νοιιιοτιπι, ροιοτιιιιι·τοιιιιοτο. Ρτοοειοιιιιιε ιιιιιοπι,

οι ρτοοειοτο ιοτιοιιιιιιιιιι ειιρτιιιιιοιοεοτνιιιο οιιιιιιιιιιι οι ρο

ιιιιιιιιι οι Βιιιοοτιιιτι, ιιι ειιιιοτιιιε οει οιρι·οεειιπι_,_ εοπιοι ιπ

οππο οιιιιιιιιοοιιπιοιιο ιιιιιιοοιιιι ιοπιοιιιιε Ροιιιιιοιι, εοπ το

ιιιοιιει οποιοειο,·τιο οπο· φωτο τοιιιιιιιι Ροιιιιιιοιε νοι ιρειιιε

οοοιοειιιο ειιιιριιοι νοτιιο ι:τοιιοιιιτε | >

Ει ιιιεπροτ ιιιπι ιιι, οποιο ιιιιιιιιιοι ιιιοτπι ιιοτοιιιιιιι ιιι

ιιιοιο τοππο Βοτιιιιιιιιο, οι ()οτειοοο, ρτο ιρεο τοΒιιο οοπειιιιι

ιιιιοτπιιι- ιιιιιιιιιιιι πιοτοιιοτπιιι οι·ιςοιιιι ιιοιιοτιιιιι οι ιοΒιιιιιιιιι

ειοι·ιιιιεοτιιιπ ιιιιιοπιιιιιιιο τοιιιοπιιε Ροιιιιιοτι ωοτιι, ιρειε

τοπιιιιιο Ροπιιιιοι, πιο οτιι ρτο ιοιιιροτο, οι οοοιοειαι, νο!

ιιιει οοοιοειιιο ιιιιι ιιιεο ιιιοι·ιι εοιιο νο.οο.ιιιο, τοοιιιιοιιιι πιο

ιιιιιιτο Ροπιιιιοο, οι ρτο ροτιιοιιο οοιιοΒιιιπι ιρειιιε οοοιοειιιο

οοτιιιιιοιιππι οοιιιιιιεοπιο, ιιι ιοειο ιιοιιιοι·ιιιιι ειροειοιοτιιιιι

τω, οι Ριιιιιι ο.ιιιιιε ειιιΒιιιιε ιιιιοετοιιι:οι· πιο ιιιοιο τοΒιιο

δετιιιιιιο.ο οι Οοτειαιο_ ροτεοινοιιε. Αι! οποιο οοιιειιπι, ιιι

ρτοοιιιιιι:ιιιιτ, ροτεοινοιιιιιιιπ και πι, οποιο οιιιιιιιοι ιιοτοιιιιιιι

ιιι0τιιπι ιιι ιρεο τοε,ιιο Ιοιιοιιιιιιιιιι οι ειιιε οιιειτιοιι. ει νοτο

οι, να ιτιιιοιιιιιοιιο ιιοτοιιιιιιι ιιιοτιιιιι ιιι ιρεοτοΒιιο ειειιπιο

ιοτιιιιιιο ιιοιι εοινοτιιιε ιιιιοοι·ο, ιιι ρτοοιιιιιιιιιιτ, οοιιειιιιι

ιρειιιιιιιιιο, οι οιιροοιοιι · ρετ ιιιιοιιιοι· ιιιοπεοε ιοτιιιιιιιιιιι

ιποπτο ιπιιιιοιιιοοο ·εοιιιιοιιιοε, πο ιιιο α! ριοπιιιπ ποπ ειιιιε

ιοοοτιιιε, οο ιρεο οτιιιε οιιοοιιιιιιιιοειιιοπιε νιποιιιο ιιιιιοπιιοιι.

Οπα! οι ιιι εοοιιιιιιο ιοτιιιιπο ιιιιτοτειιιιεοπιιοπιοε ειιιοε ιιιιτιιιιοτ

ιιιοιιεοε__οιιπιιιοπι οοιιειιιιι ειιιο ιιιιιιιιιιιιιοπο ιιιιοιιιιοι ιιοπ

ροτεοινοτιιιε, ιοιιιιιι τοΒιιιιιιι 8οτιιιπιιιο οι Οοτειοο.ο οτι·ι

οοοιοειοει.ιοο ειιρροειιιιπι ιιιιοτιιιιοιο. ει απο ποι: ιιι ιοτιιο

ειιιιιιιιιιι,Ζ πιοο Με εποε πιιιιιιιοτ ιιιοιιεοε ρτοιιιιιιοε οοτ

@οποιο εοιιειοοιιοιιοπι ιιιιιειιοπι οοιιειιε ιιι οι ιιοτοιιοε ιπι

νοιιιε ιιιιιιοτιιιε.οοιιειιιοπτιιιιιι; πο οποπ οποπ, ιτο.ιιεοοιιε οαιοπι

ποιοι ιοτπιιιιο οι οιιοιιιοτ ρτοιιιπιο εοιιιιοπιιιιιιε ιιιοπειιιιιε,

ιιοιι εποε ιιιιιιιεπιοιιι οοιιειι ρτιιιιι ιοι:πιιιιι ιρει οοοιοειοο

ιιιιο8το ειιιιειο.οιιιιιι; οι οαιοιπ τοΒιιο Βιιτιιιιιιοο οι Οοτειοοο

ιρεο ιιιτο οιιιιιιιιε οτι Μο, οι τοΒιιιιιιι ιρειιπι αι τοπιοιιοιπ

οοοιοειιιιπ οιιτειιιιο ιιιεροειιιοιιοπι -ιιιιοετο, οι ιιιιοτο ι·ονοτ

πω: ιιιιιιιοιιιιιιιιε ρτο ειιιοπιιε ιιιιοιιιιε πιιιιιιιιιε ιιιοτοιιιιτιιιπ

ειιιοπΙοτιιιιι ιοτιοιποτιιιιι, ει ειιιιιιι πιαιο ιιι οοτιιιιι_ εοιιι

ι.ιοιιο οοεεονοτιιιε, νοι Με ιιοιι εοινοι·ιιιε; ιιι οι ιιιιινιε

ιιιοτιιπι ιιοτοιιιιιιι ιιι ιιιοιο ι·οοιιο 8οτιιιιιιοο, οι Βοι·ειοιιο

ροοιιιιε ειιιιιιοε ιποιιτι·ιιιιε, εοινιε ιιιιιε ροοιιιε, ρτοοοεειιιιιε,

οι·εοπιοιιιιιε,··οποο νει οπι πο ιιιτο ιιιιωι, νοι ποιοι,

ανο ιιτοιοττι ροιετιιιιι οοτ τοπιιιιιιιπι Ροιιιιιιοοιιι, νοΙ εοιιοιιι;

ιιροειοιιοιιιιι εροοιιιιιι.οι· ιιι ιιοο οοειι: οοο οι! οοιιειιιπ ιπι-ιππι

εοινοιιιιοιπ, οι αι ιρειιπι εοτνιιιιιιπ οιιιιιιιοιιιιιιιιι ιιιοιοο

οοοιοειιιο ιππι: ιοιιοοιιιιιιι απο οιι'οοιιι, οιιιιι το, νοι ιιοτοιιοε

τοι ιιι_-ιιιοιο τοπικ 8οι·ιιιιιιιιο οι .Βοτειοεο ιρειιτε τοι;τιι νο!

ιιιοιοιιεπροτιιε `ειιιιε ιιιοτιιιε ροεεοεειοτιοιπ αιοριι.

ιιιήιοοιοτιιιιι ποιο ιιι οιιιιιιιεαιιιι οτιιοιιιιε εοπ αιριιιιιιε ιιιαιι,

ιοτιιιοο, ιοιιοτιε, εοπ οοπιιιιιοιιιιιιι,νοιοοιινοιιιιοπιιπι ιρεο

ιππι ιιτοοεοιιιιιιιιε οοιιιοιιιοτιιιιι οιιιιτοεειιιε οοιιιιποιιιι·, οιιαι

ιιι οοτιιε οοειιιιιε ιο οι ιπι ιπ οαιοπι το8πο ιιοτοιιοε οπο;

πιιιιιιοοιιοιιιε εοιιιοιιιιοπι ιτιοιιττοιιε, οι ιιιοιιιιιι τοΒιιιιπι οι

οοοιοειοειιοο ειιρροειιιιιιι ιιιιοτιιιοιο, οιιοιιιιιιο ιιιιιιι ιιι,οιιο.πι

ιιοτειιοε πιο .οοιιιοιιε οι ι·οοιιο, εοπ ειιιε ποππο ιρεο ρτινοιιι

ποε οι οππο ιιιιιιιεπιοιιι εοιιιοπιιοε νιιιοιιοοιι οιιοοιιιιιιιιοα

ιιοιιιε ιιι ιο οι: οοειιοιιι ιιοτοιιοε, οι·ιιιιετιιιοιι ιιι ριοοιιιιιιω

τοειιιιιιι Βιιιτιιιιιιιιολ οι βοτειο;ιο,._οι ρι·ινιιιιοιιιε @οι απο

ιιιιιιι,, ειιιιο να ιρεοτιιιιι οπιιιο. ιιιιιιιειιιαιι οιιειιε οπιοτ-.

εοι·ιι, ιο ιιιοιοτιιιιι ιτιιιτιιιιι ιιοειτοτιιιιι οοιιειιιο :ι.ιιοιοτιιοιο

ιιτιρειοιιοο ρταιιιιιδοιιιιτε. ιιι ειιοοοιιοιιιιιιιιε νοτο ιιιιι ιιιιειιιιο·

ιιοτοιιιιιιιε οιτοο ειιοοοεειοιιοιιι ιιιιιιιι ιιιοτιιιιιιιιιο ιιιιοταιιιιιι

ιιι,=ιιιοιιι Βιιτιιιιιιιιο, οι βοτειοειο τοιιιιο ιοτπιο ειιιιιοιιιιι·, οι.

εοι·νιιιιιιιιτ ιιιιτοεοτιριιι; νιιιοιιοοι οιιαι πιο νο! πιο ποιπ

πω, οιιινοι οππο ποι ιιιιειιιιο ιιιιοτοιιιιιιιε ιιι Ατοεοπιοο

ποππο ιιοιιοιιιι ειιοοοιιοτο, ιπ ιιιοιο 5οτιιιιιιιιο οι Ποι·ειοιιο

ποππο ειιοοοιιιιι, οι ποπ απο νοι πιο. Ιιοιπ φαι ιιπιιε

οι Μοτο ειι τοκ το8ιιι Ατειδοπιιιιι, οι ι·οο,ιιι Βοτιιιιιιοο, οι·

ί)οι·ειοοιιο ιιτοιοιιιοιοτιιιιι, οι ιπ ειιιε αιειιιιιε ιιιιι αι ειιοοοε-.

ειοιιοιιι,ιοοπιιιιιι οιιιιιιιιοτοιιιτ, ιιιτιιιετιιιο ι·οΒιιι οιιιιοπι ειι

τοπια.

οι ει ιιι πιο νοι ιιοοι·οιιιιπι ιιιοτιιιιι οιιιιιι ιοΒιιιιιιοε ιιοιι

τοιιοε,_ πιο ιιι εοοπιιιιτ, ιο οι ιρεοε, ηπα! πω, ιιιιιιοτο

ιιοιι οοιιιιπποι πο ιπο νοι ιρεοτιιιιι οοι·ροι·ιιιιιε ιο8ιιιιπο

ρτοοτοοιοε, τοΒιιιιιιι ιρειιιτι Βιιτιιιιιιιιο οι Οοτειοιιο αι Βο

ιιιιιιιιιιιι Βοοιοειοιιι ειιρτιιιιιοιοπι οι οιιιε ιιιεροειιιοιιοιιι ιι

Ιιοι·ο τονοι·ιο.ιιιι·. Βοεοοιιιιοιιιοε ειιιιοιιι οι το οι ιιιιε ιιοιι-ι

ιήοιιιιιιιε Βιιτιιιιιιοιο οι Ποι·ειοιιο ι·οοιιιιιε , οι ιπο νοι ιρεοτιιιιι

οοτιιοτιιιιιε ιιε ιοπιιιπιο ιιιοιτιπιοιιιο ιιοιι, ιιιοτοε οι ιοοπιιιιιιο

ιπ οοιιοπι τοΒιιο ειιοοοιιοιιι: ειο “που οποπ πο ιιιιοτιε πιο

ι·ιιιιιε πιιιτιιιιιε ιπ οαιοιιι πιοπο οοτ οιιι:πιιοπι ιιιιοοιιι οοπ

οιιττοιιιιιιιιε ρτιπιοι;οιιιιιιε, οι 0ο ιιιιιτιιιιιε ιοοπιιιιιε ειιιιιιιιοτ

ιιτιιιιοποπιιο, οι αι τοπιο οι. ιοοιιιιπο ιπ οοιιοιπ πιοπο ει

ιιιιιιιοτ οοιιοιιτι·οιιιιιιιιε, ιιιοιεοιιιιιιιιε οιιιιιιιιιιε οιιιε ιιι·οοιο

ι·οιιιι·: εοιι ιιοιι ιιιιιι·οε ιιοιι ιοοιιιιιιιιο ιιιοΒιιιιτιο ιιοιοιο επο

οοιΙοιιι. Οπα! οιιιοιιι α: ιοοιιιιιιιε τοοιιιο ιιιιοιιο ιιιοιιιιτ,

ιιιιοιιιποιιιιπιπ οει ιοπι 6ο ποππο, οποιο οιιιιπι ιιο ιππο

ριιε; ιιιιιιι ιοιτιοπ ιιιιριοο ειπι ιιιιοιιιιιιε, οι ΒοοΙοειιιο Ριο

ιιιιιιιιιο ιιονοιιε. Η ειοιιι ιιιιοτ Με ροτεοιιοε εταιιιε εοτνιιτι

νοιιιιιιιιε, ιιι εοιιιοοι μια 8τοιιιιε ροειοτιοτι έτοιιιιι οπιο

ιοτειιιιτ, ειο οι ιιι οαιοπι @πιο ριιιτιιιιιε οοιιοιιττοπιιιιπε

ρτιοτοπι ποιο ροειοτιοι·ι, οι ιιιοτοπι ιοοιιιιποο ιπ ιιιιιιιεπιοιιι

ειιοοοεειοπιιιιιε νοιιιιιιιιε οιιιοιοττι: ιιοτεοιιοτιιιιι ο.ιιιοιιι ιιιιιιιε

ιιιαιι πο!!ο. ειιροτειιιο ιοΒπιιπι ιρειιπι $οτιιιιιιοο οι Ποτειοειο

αι Βοιιιοποιτι Εοοιοειοπι οι οιιιε ιιιεροειιιοιιοπι ιιιιοτο το-ε

νοτιο.ιιιτ. @ιιοιι ει Ιοπο, ιιοιιοιοπιιιιιιε ιιιιιεοιιιιε, οοιιιι8οτιι

ιοοπιιποιιι ιιιπιιριιιιιι πιοπο ιρει ειιοοοιιοτο, Πιο ιιιιιτιιοΙιιιιιτ

ροτεοιιιιο, οποιο αι ιρειιιε ι·οοπι τοΒιιιιοπ οι ιιοιοιιειοιιοιπ

οιιιειιιι ιιιοποιι, Βοιιιοιιι ιοπιοιι Ροπιιιιοιε ρτιιιε ειιροτ πο::

οοιιειιιο τοιιιιιειιο; ποι: ιιιιιιοι πιει νιτο οιιιιιοιιοο, οι. ΒοοΙοειοιο

Βοιιιιιιιιιο ποππο. Ετ ει οοιιιτει πα: Ποιοι; ιιοοιιιι οιιιοιιι

Βοιιιιιιιο Ροιιιιιιοι οοιππι ιρεοπι αι ρτινιιιιοποτπ τοιιιιι δειτ

ιιιπιιι.ο οι Ποτειοοο ιιο πιοπο, ειιιο ειτοριιιι οι @πιο

ιπιιιοιι οι οιΙιειιιιο οιιιιιι ιιιτιε εοιοιππιιοιο, ιιι ιιιιοοιιπιιιιιο

' οοιειιο ιιιιο ιρεοι οοιιειειοτοι, ρτοοοιιοτο, ει ιιοο οι νιιιο

ιιιιιιτ οιιροιιιτο. ιιοτιιπι ιιιιιιοιι οιιοιιιιοοππιιιιιο, ιο νινοιιιο,

νοι ιιιιονιε πιο ιιιιοτοιιο νινοιιιο, ω, νοι ιιιιινιε ιιιιοτοιιιιιιι

ιιιοτιιιιι ιιι ιρεο τοι;πο 5οτειιιιιο.ο οι Ποτειοοο νοιιιοιιιιε

απο οοιιεοπειι οιιιιτοεεο Βοπιιιιιι Ροπιιιιοιε οι Βοιιιιιιιιιο

Βοοιοειοο πο ιιοι·εοπο, οποιο πιο νοι οι ειιοοοεειιτο ει, ιιι

. ρτοοιιιοιο τοιιιιο 5οτιιιιιιοο οι Ποτειοοιο ιιιιιοτ οτιιιπ:ιτο,

ιιιιιιι ιιο ιιιιιιιειιιαιι ροτεοιιο ειιοοοεειιτο εοτνιιιιιιιιτ, ατα!

πω: ιο νοι οιιοιιινιε ιιιιοτοιιιιιιι ιιιοτιιιτι ιιι ιρεο τοιιιιο απο

οοιιεοιιειι οιτρτοεεο Βοιποιιι Ροιιιιιιοιε οι Βοπιοιιοο Βο

0ι08ιιιο ιιοιι νο! οι·ιιιαιτι οοπιιιι€οι.

Μ μια; απο ω, οποιο ιπι ιιι τοΒιιο ιιιεο ιιιιοι·οιιοε

ΜΜΜ ιρειιιιι 8:ιτιιιιιιοο οι Ποιειοοο ιιιιιιιιιοιιιιε ιιινιιιοιιε;

πιο



!!58 ειιιο!!! ο οι οπο:

ιιει! εεπιπει !!!ιιι! εποε !εο!ποι επ!! !πε!ε ιιισι!σ ε! Μ,

!εοο!·ε, ι:οιιι!!!!οο!!ιπε, ε! ι:οπνεο!!οι!!!ιπε !π!!οε!!!ε!ε ε! !ο

εοπ!!ε ε οο!!!ε ε! εποεεεεοι·!!!πε οοε!!·!ε, ε! ε!! !πεε εεε!εε!ε

!!οιποπο !εοε!!!!. Ντιπ!! νει·ο !πι·οιοεο!! !!ι!ε!!!ο!!ε νοεεο!

!οο!!, !!ε!! ε! !!οιοοο!!, οποε !π !π οοε!ι·ε ρι·πεεεο!!ο !'οο!εε,

ε! ρ!·οεε!ε!!!ε πιο !·εοι!ο $οι·ι!!ο!εε ε! Εοι·ε!ι:οε εοεπε ι!!ε!ο;

ε! οποιο ρ!·οεε!ο!! ε! !!ε!! νο!π!ππε, εε εε!·νο!·! ο !π!ε !ιοε

ι·ει!!!!πε !ο εοι!ειο, νε!!!!ε εοπιπε!εο!ει· !ππ!εοι!!ε, !ο!!ε εε!.

!!οο !ει:ο!!πε !!ε! ε! Αποε!ο!!οοε 8ει!!ε πω!!! το!! $ει·

ι!!ο!πε ε! Εοι·ε!εοε π!εππιπ νοεεο!!εο!ππ!, !!ι!ε!!!ε!ειο, ε!

!!!;!ππι !!οο!εο!ποι Γεο!εοε, ε! !πι·οοιεο!πο! π!·οεε!εοε πιο

ι!!ε!ο ι·εποο θετι!!π!εε ε! Ποι·ε!εεε, ε!! Με πο!!! !ιι οο!εε

!!ι!ε!!ε ε! ο!!ει!!εοε ειο !!εο!ο Ρε!!·ο, ι!ο!ο!πο ιοεο, ι!ο!π!πο

Βοο!!εο!ο ι!!ν!οε ρι·ον!ι!εο!!ε Ρεποε νι!!. επ!εοπε επεεεε

εοτ!!!πε οοοοο!οε !ο!ι·οο!!!!πε, εοοε!οεοπε Αποε!ο!!εοε Βο

ιπεοοε Εεε!εε!εε. Νεο ε!·ο !ο εοπε!!!ο, επ! ι:οοεεπεπ, νε!

!ει:!ο π! ν!!επι πε!·ι!οο! οι!! ο!εο!!!!πιο, επ! οεπ!επ!πι· πιο!ε

εοπ!!οοε. Ποοε!!!πο!, οποι! !π!!!! οι·ει!!!ο!! εππ! πει· εε, επ!

πει· οποι:!οε εποε, ε!νε πει· !!!ει·οε ει! εοι·ποι ι!επιπππι,

ιοε εο!εο!ε, οεο!!ο! πεοι!ειο: ε! ε! εο!νει·ο !!ει!, νε! πιο

επτοι·! ε!νε !!·εο!ε!·! ε!!οπ!ι!, οποι! ε!! !π !πεοι·ππ! ι!ο!ποπ!ο,

!!!ο!! πιο ποεεε !πιπει!!επι: ε! ε! !!οπει!!!·ε ποπ ποεεειο,

!!!πι! εἱε ε!εο!!!εει·ε επι·ο!ιο. Ρεπε!πιο Βο!ποποο1 ε! !·επε!!ο

8. Ρε!!! !οιο !ο ι·εοπο π!·οει!!ο!ο, οποιο οπο! ει!!ε!εο!!ε

ει!!π!οι· ε!ε ει·ο ει! !·ε!!πεοι!ποι ε! ι!ε!εοι!εοι!πιπ οι: τεοπ

πε!·επι!πο!, ε! !·εοππε!·ε!ε !οεοπ!εοεοι!πιο ι:οο!!·ο. οιοοειο

!!οπι!οεπι. Πο!νει·εοε ε! ε!ποο!εε οοοι!!!!οπεε, πιοι!οε, εεπ

!οι·ιοοε, ε! !εποι·εε εοπ!εο!οε !ο !!!ει·!ε οοπεεεε!οο!ε ι!!ι!!!

ιεοο! Βο!·ι!!ο!οε ε! ()ο!·ε!οοε, εε οιοο!ε ε! ε!ποπ!ο, οπεε

εοο!!πεο!πι· !ο ε!ει!εο! !!!ει·!ε, π!επο!·!ε ει!!ιππ!ε!!ο, ε! !ο

ν!ο!ε!!!!!!ει· ο!σεεινε!!ο: οεο π!!ο ποοποπι !ε!πποι·ε νεο!ειπ

οοο!!·ε !!!ε. 8!ι: πιο !!επε ει!!πνε! ε! !ιοει: εοπο!ο !!ε! ε

νοποε!!ο.

8!ιο!!!ε επ!εοι !!ι!ε!!!ο!εο!, νοεεε!!εο!πιπ π!εοπιπ, ε! !!ε

ιποο!πιο !!8!π!ο ε! !!!ι·ειοεο!ποι ι·εοονε!ι!ε, !ει:!εε, ε! πι·οε

ε!ο!!!ε πο!επ!οιιε Βοοιοοο Ροο!!!!ι:! ε! ι!!ε!οε Εεε!εε!εε !ο!!·ε

επππιο ο ι!!ε, οπο !π !!ο!πεοπιο Ροο!!!!εειο ε!εε!πε !πε!·!!,

εοπιππ!εοι!!ιοι: ε! ε!πι!!!ο πιπεε!ο!!!! ε! !οο!ε!, ε! ε!πι!!!!ε!·

!·εοονε!!!!, ε! !οοει·ε, ρι·εεε!ο!·ε, ε! ι·επονει·ε !εοε!!!!πι· πππε

οπ!εοπε !!ε!·ει!ποι !ποι·πιπ !ο ι!!ο!ο τοποσ ππ!οπ!οπε !!οοιοπο

Ροο!!!!ι:!, ου! ει!! πι·ο !ειοπο!·ε, ε! !πε! Βο!οοοοε Βοο!εε!οε .

εεο!ιοι!πιπ !οι·ι!!οο! πιοεει:!!π!ειο ποιο!πε !!οο!ο!!! Ροπ!!!!ο!ε,

οι!! !ππο ει!!, ε! ειι!!!ο ποιοεο πιοπτ!πιπ εκπι!οιε!ιι!ο. Ε!

ποε!οποιο !π ε! !!ειει!εε !π ι·εοοο 5οι·ι!!ι!!οε ε! Ποι·ε!οοε

εεεπει!!ι:!ο π!·εε!!!ε!!!!ε ε! !ει:ε!!!!ε πει·εοπο!!!ει· !οι·οιοεο!πιπ,

!!ι!ε!!ιο!ειο, !!οιποο!ποι, εε!! νοεεο!!οιε!πιπ εει!ποι!π!ο ποιε

ι!!ε!οπι Γοι·οιοιο πο! !!οιποοο Ροο!!!!ε! πει· νοε !πεοε, ε!!ο

Βοοιεοο Ροο!!!!ο! ποπ οε!!!!!ποι!!!ο! πει·εοοε!!!ει· π!·οεε!π!·ε

ε! Γοι:ει·ε; ι!π!οιοοι!ο !!!ο πιοεε!ε!!ε ε! !οο!ε!!ε !πίτε εποπιπ

πει· !ι!οπεπ!π νε! !ι!οοεοε εο!!ε!!!π!οε, ει! Με π!επππ! οιοπ

ι!ε!πιο οο!ιεο!εε. Ε! ε! π!πε π!οεπει·!! !!οιοοοο Ροο!!!!ο!,

νε! !!ο!πο!!οε Εεε!εεῖοε, !ιιι·οο!εο!πιο, !!ι!ε!!!ο!ε!ο, νεεεε!!ε

ο!πιπ, ε! !ιοπιοο!οπι πιοει!!ι:!ο πιοεε!ο!!!!!ε, ε! Γοε!ε!!ε !π

ε! !ιοει·ει!εε !π! ποο!!πε επιππι! Ροο!!!!ο!ε ε! Βοιπεπεε Εε

ε!εε!εε !!!! νε! !!!!ε, οποιο νε! οποε πο !ιοει: επεε!ο!!!ει·

!πεε !!οπιεοπε Ροο!!!ειι , νε! εει!εε εει!εο! ι!εππ!ο!!!!. Ωποοι!ο

ι:ποιοπε νει·ο !π νε! !ιεε!·ει!εε !π! !π ποπο π!·εει!!ε!ο ποιε

ι!!ο!ο !π!·ε!πεο!πο!, !!ι!ε!!!ε!επι, νοεεο!!οο!ποι, ε! !ιο!οοο!π!π

π!·οεε!ο!›!!!ε ε! !οο!ε!!ε πει· νοε, νε! πο! ε!!πιο, εεπ ο!!οε,

π! εππει·πιε ι:οο!!οε!πι·, ι!ε!!!!!ε !π!!·ε πιεοεειο οσε! !!οιοεπο

Ροιιι!!!ι:! ε! ε!ι!εο! Βοε!εε!εε πε!ει!!εε !!!ει·οε ειι!·εο !!π!!ε

!ιπ!!οιοε, ρι·ει!!ι:!οε ε! !π!'ι·οεε!·!π!οε !ποι!οε, ε! εοπνεο!!οοεε,

εο!!ι!!!!οπεε, !εποι·ειπ, ε! !οι·!οο!ο οοεεπ!εο!εε ει!πι·εεεε; ε!

!οι·ιποιο ι!!ι:!οι·ποι !!οιοο8!!, ε! !π!·οο!επ!! !!ι!ε!!!ε!!ε, ε! νεε

εε!!οπο!! ε!ιο!!!!ει· ε! επει:!ο!!!ε!· ει!πι!ιοεο!εε.

Βοοε οιοο!!!πε ει:ε!εε!!ε !οιο εε!!ιει!ι·ο!!!!πε οποιο ε!!!ε,

!·εοπ!ο!·!!!πε ε! εεεπ!ε!·!!!πε; !!εο ποπ ε! οο!ο!!ιπε ρ!·οε!ε!!ε

ε! ι:!ει!ε!ε, εε πο!νει·ε!ε πει·εοο!ε ει:ι:!εε!οε!!ε!ε, εεεεπ!ο!·!

Με, ε! !·ε!!ε!οε!ε, ε! οπ!!!πε!!!›ε! ι·ε!!ε!οε!ε !ι!ε!ε ι!!ε!! ιεοπ!

5ει·ι!!π!εε ε! Εοι·ε!ιιεε !!!!ει·ε ι!!ιο!!!επ!π!·, ε! ι·οοεει·νεο!πι·

!ο!ει;ι·ε οιοο!ε ποπο ε! !π!·ε εοι·ποι. Οο!πεε !πεππει· εεο!ε

ε!οε !οιο εε!!!ει!ιο!εε οποιο ο!!εε, τεοπ!οι·εε ε! εεο!!!ετεε;

εεε ποπ ε! οιοπεε π!·εε!ε!! ε! ο!ε!·!ε!, οι: πο!νει·εεε πει·

εοοεε εεε!εε!οε!!εεε, ι·ε!!ο!οεεε ε! εεεπ!ει·εε, ε! οποεει!ιοοπε

!·ε!!ο!οεε !οεο οπο! ο!οο!!!πε οοο!!! επ!ε !π ε!ει:!!οο!!!πε,

ποε!π!ο!!οπ!!›πε, ε! ποιο!οο!!οπ!!ιπε, πι·ο!π!εε!οο!!!πε, ε! ο!πο!

Με ε!!!ε, π!επο !!!›ει·!ε!ε πεποε!!πο!; πεε εο!ε ε!εο!!οπε!ο,

ε!νε !ο ε!εε!!οπε, νε! ποε!, ι·εο!πε εεεεοεπε νε! ι:οπε!!!ππι

ο!!οπε!εοπε !·εοπ!!·ο!π!·. οποιο π!!οπε ·!!!›ε!·!ο!επι !π ε! !!!!

!ο εοι!επι ι·εοι!ο !ιεει·ει!εε εεο!πει· οιοππ!επε!!!!!ε, οι: πιε

οπ!εοει! !'οε!ε!!ε ε!! ο!πο!!ιπε εο!!ι!!!!ε νεε!!·!ε, .ι!!ο!οεοπε

Εεο!εε!εε εε πειεοοοε π!επ!πι· !!!!ει·ε οιοο!!ιπε !ιοο!ε ε!

!π!·!!!οε επ!ε: εο!νο !!!!! ε! !π!ε !ο ι·εοπο !πεο !ιε!·ει!!!›ιιε

!πι·ε πο!!·οπε!πε !!! εεε!εε!!ε !ο !εο!πιπ, ο!!οο!πιπ !π οπο.

πε!!ε πε!ι·οο!ε εεε!εε!οι!ιο! εοποι!!εο !πε!!!π!ε ι:οποει!πο!,

ε! !!!!ε ι!πο!!ο!ιο! εεε!εε!!ε !π οπ!!ιπε !!!!! !π!εοπε !!ε!·ει!!!!ι!ε

!πε πε!!·οπε!πε ι:οιοπε!ε!·ε ι!!πποεοο!πι·.

Οο!οεε ε!!ειπ ι:επεεε ει! ίοι·ποι ει:ε!εε!εε!!επιπ πετ!!οεπ

!εε !!!ιει·ε ε! ο!ιεοπε π!!ο !οιπει!!οιεο!ο οο!!ε!!πο!οι·, !!ε

ι:!ε!!πο!πι·, ε! νεο!!!ε!ιπο!πι· εο!·ε!π επ!ε οιι!!οο!·!!ε ε! ε!!!ε

εοο!εε!οε!!ε!ε !πι!!ο!!!πε, ε! !ει·ιο!πε!!πο!πι· πει· εεε: ε! ε!

ει! εει!ε!π Αποε!ο!!οεο! εππει· !ιπ!πε!οοι!! ι:επε!ε οππε!!ε!·!

εοο!!οπε!·ε!, πιο! εππε!!οο!εε, οποιο εππε!!ε!! οι! εειπι!επι

νεο!ι·ε εει!ειο πιο εππε!!ε!!οοποι πι·οεεοπ!!οπ!!!πε !!!!ε!·ε,

ε! ε!!εοπε !ο!!!!!!!!οπε ε!!οπε πει·πι!!!εο!π!·. Οοιο!!ιπε !οεππει·

οεπ!!π!!ε, εο!!εο!!ε ε! οοονεο!!!!πε, ε! πει·εοο!ε εοο!εε!εε!!ε!ε,

ι·ε!!ο!οε!ε ε! εεοπ!ει·!!›πε, οι: εοιοιππο!!ε!!!!πε, νε! !!ο!νει·έ

ε!!ε!!!ιπε ε! πει·εοο!ε εεεπ!ο!·!!!πε οποιππιι:πιοοοε !οι:οι·πιπ

!!!ο!! ι·εοπ!, οπ!πεεππ!οπε εοοι!!!!οο!ε ε! ε!ε!πε εε!!!ει·!ο!,

οπο!!εε πει· !ε νε! πει· ο!!οπειπ !ιοει·ει!ποι !πο!·πιπ !ποε ο!!!

ε!ε!εε, νε! ιο!ο!ε!ι·οε, επ! ε!!επ!πε εο!·ποι εεπεει!π! εε ις!·ονο!οε,

οι! Αποε!ο!!οειο εει!ε!π !!!ιει·πιο εππει· Με !!οεο! !!εοει·ε !·ε

οπι·ει!ιο: πει: π!·εεε!ο!›!!πι· ε!ε ο!ιε!εοο!πιο οπο !ο!οοε !!!ιει·ε

- ε! εει:πι·ε !·ει:π ι·!·εο!.

8οοιεο!επιο νει·ο !!ι!ε!!!ε!!ε, εειι οεεει:οι·ο!!οο!ε ρι·εεε!ε

!ιοο!πι· εεεππι!ππ! εο!!οποιο ε! !·ε!!οοε!!!!εοι· οοοεπε!πι!!οεπι,

πι·οπ! εεποο!εε !οε!!!!ι!ο. πει·πι!!!πο!, ο!ι !!!!ε εεε!εε!οιπιπ

πιοε!ο!!ε, οποιο!!! πι·οει!εοεεεοι·εε !!!ο οπ!!οπ!!πε εο!!!! επο!

πιοεε!ειε. Λο !!!!!! επ!ειο π!·οε!ε!!ε ε! εοι:!εε!!ε, οι!! !επι

ποιο!!ε ποπο !εοεο!, ε! οι!! !οο!!!π επο!, οι!! !ιπ!πειοοι!!

ποπο !εοεοο! ο ι!οο!!π!ο ι!!ι!!! ι·ειιιο!, ε! ο!!!ει!οι!ι!ο!ε!ει!!!

ποιε!!!›πε; ε! οι!! !·ο!!οοε !ιο!πεο!οι!! !ιοοο!·πο! ε!! οο!!ι!πο

οοοεπενει·!!!!! ιεο!!!πε νε! ο!!!ε ι!οιο!π!ε !επιπο!·ο!!!!πε, !ιι!

ι!!ε!ο τοποσ Βε!·ι!!!!!εε ε! Πο!·ε!εοε εοπε!!!π!!ε, εε!·ν!!!ο εκ!!!

!!ει·ε, !!!ι!οετοοι!! ε! !!ο!!εε!ο ε! εο!!οπο εε!·ν!!!ε ε!ε εε

εποι!π!ο το!!οοο!!!!εο! ε! οπ!!οποιο εοπεπε!πι!!πειπ, ε! ε!οπ!

!πε!!!π!ο πε!!πο!π!· οοοοπ!εε, !πιπεοι!οο!πι·, εε!νε εεπιπει·

ο!ι·οε ει!ο!εε!οε οο!!ιει!ι·ο!εε, ε! ο!!οε !·εοπ!ει·εε, ει: πει·εοοεε

ε! !οι:ε εοο!εε!εε!!εο, !οιο !ο !“ει:!εοι!!ε πιον!ε!οο!!!πε ε!

ε!εε!!οπ!!›πε οοο!!ι·ιποοι!!ε, οποιο !π οιοο!!!πε οο!!!πεεπιποπε



ΠΕΙ. ΒΕΟθττΟ ΧτΠ. οττο

οτττε, ττοτοτττττ Ροττττττοτε οτ Εοοτοετοο Βοοοιοοο τοτ·τοτττοττοοο

οτ οοοτοτττοτο ρτοττοττο, οτ Μοτο ροτοετοτο.

ττονοοοτττε οοοοοο οτττοοε οοοετττοττοοοοοοο το8οο, νο!

οτοτοτο ροτ τοττοε εοο ρτ·τοοτροε εοοοτοτοε $οττττοτοο οτ Ποτ

ετοοο οττττοε οοοττ·ο οοοτοετοοττοοοτ Μοττοτοτο, οοο ετοτοτο

νο! οοοετττττττοοοε οττοοοε το νοτ οττττοτο ττοοτοττοτο τοοτοτο

το τττοτο τ·οοοο οττοττε ττοτ ρτοτοοτοοτττττε, ροτ οοοο οοο

οοοε τοττ οτ Μοττοττ οοοτοετοοττοοο ττοτοοοτοτ. Ρτοτοτττοττο

οττοοτ οοοττ τοο το! τοιοτοττοτο τοοτοτο τοοτροτο οοττοε οτο

ττοοε, το! ροτεοοο οοοτοετοοττοο οτοεττοτο τοδοτ το οττττΙτ

ττοτ οτ·ττοτττοττ οτιττεο οοοτοοτοτοτ οοτ·οτο τοτττοο εοοοτοττ,

οτετ εττροτ τοοτττε τοτττοτο ροτττοττο οοονοοτοτοτ οττ·ττττοτ,

οοεττοοοε οετοοοτοο τοτο ροττοτττοτττ: οοττ οοτοτττοο οοοτοεττε

οτ ροτεοοτο οοοτοετοεττοτε οοοοοι·τ·οτοτΜοττοε, οτοτ εττττο Με

ροτοοοτε, ττο οοττοτε τοτο ροτοττττοοτ.

Νοττο τοοοροτ το, ττοτ οοτεττοοιττ οττοε τοοε το τοττοο

8ττττττοτο.ο οτ @τετοιο ττοοτοε τοτττοε τοτροοοττο οοοτοεττο,

τοοοοετοτττο, οτοτ·τοτο, οτ τοτε οοοτοετοεττοτε, το! τοττοε, εοο

νοοετττττε οοττττο, οτ το οοοτοεττο νοοοττΜοο το το! τοτ το

ρτττοτττοτο το8οο ττοοτοττοε ττοττο ττοττοτττττε τοοοττο, οοττοεφ1ο

ττττοτττε, τοττττττοο, οτ ρτοτοοτοε; οοττ” οττοτο οτττοοττοοοε;

το: οοττο. οτοτεοο οττο ροτοτρτοττο οκ οτε, ττττττΙοτοτοοε οο

οτοτττττ οοτοοτττοτο οοοτοετοτοοτ, τοττοτο οτ ττοοοτοτο τρεοτοττι

τοτοτττο Μοτο τοτττοοοτττο ροττοε ροτοοοοο οοοτοετοεττοοε

τοττο οοοοτττοοο εοοοττοοοε, εοτντε οτε τττοττεττοο ττοοτοτΜοο

το οοοο ττοτ, το! οτε τοοτφτοττι τοτο ττοτ οοτοτοο τοτοροτοΙτ

τ:0οτροτοτοοτ οι ρτοοεοτ·τρττοοο τοετττοτο, οοοεττοτοτττοο οο

ττοοο. οτ τοττοοοτττττ, ρττνττοττττε το8ττττοτε, ττοτ οττοε ττο τοτο,

ττοτττοο τοτο ττττ·τττο το! οοοοοτοο οοο οττετετοοτ. Ιοτττοοο

τοτο, τ:οτττττοε, ττοτοοοε, τοττττοε, οτ ροτοοοοο οοοτοτοο εο

οοτοτοε τοΒοτ οτοεττοοτ, τοτο τοο8οοο, φοτο ροτνοο το οοτο

ττοοτε, τοττττοο τ·ττττοττοΜοε, οτ τοτοττοοοΜοο οοοεοοτοτττ

οτττοε εοτνοττοοττττ. Ετ τοτο το φτοτο το ρτοοτττοτο τοεοο τοτο

τοττοο ροτ τω, οττοτο, οοο οΙτοε οτοτοοτττττο τοοτοτοο τττοττ

το8οτ εοοττοττοτττ τοτο οτντττο, ττοτττοε οοοοοτοο τοετττοτο οοο

οττντοτττ, οτ τοοττοττττοε οοοεοοτοτττοοε; τεοτντο τοτττοττοτττττο

οοοτοετοτοοτ το! εοοοτοττοοτ ροτεοοοττττο, οοτοροτοοττττοε οτε

(το οροτοτοττο οτ τοοττοτττττ οοοεττοτοτττοο ρττνττοεττο τοετττοττε,

στο Μοτο ττο τοτο.

Οτττοοε οορττνοε οτ οττετττοο, ρτοοεοττττο Ιτοτοοοοε οτ οττοο

ττο τοττο Βοοτοετοο οττττοττοε, ετ οοοε το το! τοτ το οτοτο

τοοττο ττοοτοττοε τοτοροτο, οοο οοοοττοττε τττοττττο τοΒοοτο

8οτττττττοο οτ Ποτ·ετοοο τοττοοτοττο το ω, ττο τοοοττοτοτττ Βο

τοττοτ Ροοττττοτε, οοττ Βοτοττοττο Εοοτοετοο τοετττοοττε ρττεττοοο

Μοττοττ, το! ττο οτε τοοτοττο φοιτ τττοτοο Βοοτττοοε Ρωτ

τττοττ, ττοτ Ιτοτοοοο (τοτο οττττοοοοοτ. τοτττττο οττοτο τοσο

τοοττοτοττοοοτο, οοο ροοττοοοτο, ττοτ εοοτοτοτοτο οοτο οττφτο

τοτροτοτοτο το! τοΒο, οοο ρττοοτρο το! ττοτοττο οοττοττοοο,

ττοτ ετοοοο, ττοτ εοτοοοοο, ττοτ οοοτ οττφτττ ρτοτττττοτο, εοο

οτνττοτο, το! οοτοτοοοττοτο, ττοτ τοσο οττοοο οοο ροτεοτττο

εοτοτττοτ οοοττο Ιτοτοοοοοτ Εοοτοετοοτ το ττοτ τοτ το οοττοτο

το8ττο ττοοτοττοε το ττοτοοοοτ Βοοτοετοο τττοτοττο: οτ ετ οττοτο

τοοοτ·τττε τττττοτοοτοτ, τοοοοοττοτ το! τοοοττοτοτο Ιτοτοττοτ Ροο

ττττοτο, οοο Βοτττοοοο Βοοτοετοο τοτοοοτο. Ετ ττοτ το φτοτο

τοτ το οοττοιο το8οο ττττοτοοοε τττοτοοε οτ ττονοτοε Εοοτοετοο

ττοττοτττττε ρτο τττοτοτο οτ ρτο ττονοττε, οτ τοττοτοοε οτ τττττονοτοε

Εοοτοετοο ρτο τττττονοττο ττοττοτττττε, οοο οοτοττο εοο τοτττττοτε

ΒοοΙοετοο οοτττττοοτ ττοτττττο, οοοετττοτο, το! τοττοτοτττ. το

οττο, οττττττφτο τττοττ·τοτο, οοττ το οττοτττο ροοττο τοετοοο,

στο το τττοντοοττο, οτνττοττττοε, τοτττε οοο τοοτε Εοοτοττοο

τ
Ιτοτττοοοο εοτττοοττο οοο τοοτρτοττο το! οοεοτττοττε, ττοτ οοοοτ

τ·οττε ττοτοτιττοτο, το8ττττοο οοο τοοτοττε οΠτοτοτο οοοοοτοττοο

οοτοτττο.οοττοοοτοτ·; οοο ττο οοοορτττττττο , νο! τ·οοτρτοτττττε ττοτ

οορτοοτττε, νοτ εοτττοδοττοτε οτειτοτο, οοο οτττε τοττοτ οτ το

ττττοε οτοεττοτο Εοοτοετοο, το οτ οοτττοε τοοτοοτ ττοοτοττοτο

τττττοτοτττοττο νοε ροττττοο το! οοοοττο εοτοοτοτ: οοοττ οτ

οοοττοτοοοττττο τοιτοτοοτοτ, οτ οτοτττττ :το τροττ Εοοτοετο οοο

ττοετττοτ·τττε, οο.ττοττο ο τοτο τττοττ τοτττττ Βοττττοτοο οτ ττοτετοοο

ττοσ τοοτο, ττοτ οττττο τττο ρτ·τνοττ, οτ τοττοοτο τροτττο το

Βοτοοοοτο Εοοτοοτοοτ Μοτο ττονοτνοτοτ.

@οοττ ετ τοττο οοττττοοτ·οτ το, ττοτ ττοοτ·οττοε τοοε το τοττο

τττοτο τοττοο $οττττοτοο οτ Ποτετοοο εοοοοοεοτοε, το τοοοτο

ττοτ τοτροτοτοτ·οτο τοοτοοοτοτο, οοο τοοοτο Τοοτοοτοο οτττττ

νοτ οεοοοττ, οτοοτοε το! οοεττοτρτοε ττττττο οτοττο τττοττττο

τοττοοτο Βοτττττττοο οτ τ)οτοτοειο οοτο τττοττε ττοροττο οτ τοοοο

νοΙοοε, ττοτ νοτοο.τττ τοττοοτο: οτ ετ οτοτττττ το τρεο ΕοοΙοετο

φοτο. ττττροττοτττ οτ τοττοο Βοοιοττοτοτο οοο Τττοοτοοτοο οοττ

ττττοτεοττττε, ο τοτο τττοττ τοΒοτ $οτττττττοο οτ ττοτοτοοο ττοσ

τοοτο οοετοττε οτι τοτο, το: τοοοοτο Βτρεοιο το Βοτοοοοτο

Βοοτοετοτο Μοτο ττονοτνοτοτ; οτετ τοττο το, νοτ Μοτο οτοοτοο

νο! ετεεοτορτοε, Μοτο ττοττοοτ ειτοοοεοοτοοτ ετοτ το τοεττο

Ατοοτοοτοο, οοοτο νοτοοτττ οοτοττοτροτ·ο, Ιοοττττοο ροτοτ·ττ ετοο

ττ·τιοττο, τοττοοοτοοττο τττοτο Μοτο $οττττοτττο οτ Οοτ·ετοοο,

οττττΙ οοοοοτο τοττο ττοττττοτοε το οο οοτοΙτοο το! οοοοττο,

οτ φοτο τοττοττ Βοοτειοοτο, οοο Τοοοτοοτοο, ττο. τοτροττοτο

τοττττοτο. @οοττ ετ οοττττ·τι το, το! τοτ το ρτοοτττοτο τοΒοο

8οττττοτοο οτ (τοτ·ετοοο ττοοτοττοο τοοοττττε, οτ τοοτττττ το φοσ.

Εοοτοετο οοο ττοετττοτ·τττο, ο. τοτο τττοττ τ·οοοτ Βοτ·τττοτοο οτ

Ποτετοττο τρεο τοοτο οοττοττε, οι τοττοοτο τρεοτο ττο Βοτττττοτοττ

Εοοτοετοτο Μοτο ττονοτνοτοο »το Μοτο,Δ οτ Μτ ρτοε.τττοο

ετττττ οτ τονοττε οοοτοοοτιτ, το τοΒοο οτ τοσιτο τυο ετοτοτττο

οτ›τΜοτ οοττοτττοτο οοττ Βτ Ροττ·τ οτ ττοεττο. ρτοτοοττοττο οττ

οοτρττττττε, τττεροττοτττοε το οτ τρεο @οττο ερττττοοττ ττοτοοττοτο

ττο τοοττ ρτοοτ οττροτττοττε τοτο ντοοοττοοε.

Βοοτοτο το οοεττο ρτοοεοοττο οοοτττοττοττο, οτ τοοοοττοεοοε

οτρτοεεο, οτι οι·οττο οτ Μοτοτττοτο οοεττο οτ τττοτοο Εοοτοετοο

τττοτοτο τοοοοτο Βοτ·οτοτοο οτ (Σοτετοοο ττοτ τοτεφτο Μοτο

τΜοο τοτο οοοοοεεττοτ το τοοττοτο; οτ ετο το τττο‹τ τοοτροτο

το! τ·οοορτοεο οοττ οοοτττττοοτττοε, οοονοοττοτττττοο, οττο ροοττο,

τοοττο, τοττοτο, οι: τοττοο, οοττο το ρτοοεοοττττοο οοετττε

τττοττε οοοττοοοτοτ, οοοο ροτ εττροτοττοοοοτ εοτοτοοοτο ρτο

τοτττοε, οτ τοτοτττο, το τοντοτοττττττοτ οοτνοτοτ·οτο: ρτο φττττοε

οττοιο οοτ·νοτττττο τττοτοτο τ·οοοοοτ Βοτ·ττττττοο οτ Οοτετοοο, τοτο

ττοτ το οο οοτοροτοοττο, οτ οοτοροττττττο, οτ Βοοει ττοτ, οοοο

ττττττοτττ οοοοτοτοοτ, οοτττε οτ φοτο ΙΞοοτοετοο οττττοοτττε. Ετ

ρτοτοτττο: οτττττοττττοοε, ττοοττ ττοοοοεοοτοο τοτ ττοοτοττοο το

Μοτο τοοοο Βοττττοτοο οτ Ποτοτοοο οο τοτττροτο, οοο τοοτοτττ

οτ οτοοετοττοοτ τ·οεοοττοοτοτο, ττοτοττοτοτττ, οτ ττττοτττοττο το

τοτοοοτοττι οοττ τοτ·τττο ρτοοιττοτο, οττοτττο οοοτ'οεετοττοο, το

οοοοτττοττοο, ρτοττττεοτοττοο, τοτοτττοτττοτο οτ οττττοοττοοοε

τοοτοοτ οτ ρτοοετοττοοτ Βοοτοοο Ροοττττοτ, οοτ οτττ ρτο

τοτοροτ·ο, οτ Εοοτοετοο ετηττοτττοτοο.

Ιοεοροτ τοτο το, φοτο οοτΜοτ ττοοτοττοτο τοοτοτο το

φοτο το,οοο $οττττοτοο οτ Ποτετοοο, ττοτττττε τττττο τοοοεοοι

ροετ ρττνττοοτοιο οοο τττοτ·ετε οοτοο ττοττο οοττοτοο, το οοο νο!

οοτττοε τοτοττττοττττ οτ τοοο8οοεοοττο οτρτ·οεοο τττοτοτο Βοττττοττιο

οτ Ποτετοοο τοεττοτο ο οοτοτε, οτ ττοτοοττο Εοοτοοτο. τοοορτεεο

το τοοττοοτ οοττ οοοτττττοοτοοε, οοονοττττοτΜοο, τοοττο οτ

τοττοττ, οτττοο τοοοτο, φοτο το ρτ·οοοοοΜοε τττοττο οοοττοοοτοτ:

οοτο τοττοτοοτ, τοοτττττττ. οοοτττττοοοο, οοονοττττοττοε οτ τοτ

τττἱ



Μ!!! !!!!'!.Ο!!!! Η Ο.·!!!”!'!·ῇ

Με!!! ρτοπ!!!!ε!!ε νοε !πν!ο!ε!!!!!!ει· εει·νε!πι·οε; πιο επο!πιπ

οπεεινεπ!!ε ο!!!!εε!!!!!ε νοε ε! ι!!ι:!πιπ ι·εεπππ! δει·ι!!π!εε

ε! Ποι·ε!εεε, Με ε! !ιοπε νο!!!ε εοωρε!επ!!ε ε! εοιπρε!!!πι·ε

!π επ. Οιπι!!πιπ επ!ειπ πτεει!!ε!οι·πιπ , επεε !π ρ!εεεεπ!!!›πε

ποε!ι·!ε !!!ε!·!ε εοπ!!πεπ!πι· , ι!εε!ει·ε!!ο ε! !π!ει·ρι·ε!ε!!ο, επο!!εε

ορπε ίπε!!!, !”εο!επι!εε ει! !!οιπεπππ! Ροπ!!!!εεπ! εε!! !!ο

!πεπεπ! Εοο!εε!ε!π ρε!!!πε!!ππ!, επο!!εεεπιπεπε επρει· !ρε!ε,

νε! εο!π!π ε!!επο, νε! ε!!επ!!!πε ε!!!!!!!;π!!ε!!ε ε!!επ!ι! νε!·

πιιο!! ω!!! εοπ!!πεε!, οπ!ν!ε Βοιπεπ! Ροπ!!!!ε!ε νε! Βο

!πεπεε Εεε!εε!εε !π!ει·ρι·ε!ε!!οπ!, ε! ι!εε!ε!·ιι!!οπ! ε!ε!!!!πι·

νε!!!ο εε!! !!!ει·!ε, ι!!ππ! !ρε! Βο!πεπο Ροπ!!!!ε! νε! Εεε!εε!εε

ρ!εεπει·!!, Γεε!επι!!ε. Μ!!! ει·εο οιππ!πο !ιοιπ!ππιπ !!εεε!

!ιεπε ρεε!πε!π ποε!ι·ιιε ι:ο!!ε!!οι!!ε, εοπεεεε!οπ!ε, ι!οπε!!οπ!ε,

!πνεε!!!πι·εε, !!ιο!ππ!εε!!οπ!ε, ε! νο!ι!π!ε!!ε !π!”!·!πεει·ε, νε!

ε! επεπ !επ!ε!·ει·!ο εοπ!ι·ε!ι·ε. 8! ε!ι!ε επ!ε!π !!εεε ε!!επ!ει·ε

ριεεεπιπρεει·!!, !πι!!επε!!οπεπ! οπ!π!ρο!ει!!!ε !)ε!,!!ει: !!εε!ο-'

ι·πιπ Ρε!!! ε! Ρει!!! Αροε!ο!οι·πιπ ε!πε εε ιιονει!! !πεπτεπιπ!π.

!)ε!π!π !!ο!πεε ερπι! 8. Ρε!ι·ππ! πι·!ι!!ε ποπ. ερτ!!!ε Ροπ

!!!!εε!πε ποε!!! εππο !!!.

(!ΧΧΧ!Χ.

ΙΙ ΡοπΙεοεε ΒοιιΙ[αοίο ΠΠ. ε! ι·ιεεευι! Ια |ικοΙΙι! ιιΙΙ ι!ίεροι·ι·ε

Ιίοει·απτεπ!ε ιΙεΙ πειτε ε! δει·ιΙεεπο, ε ε! οοιιεειΙει·Ιο ιι ω!!

ε!ίοιει·Ιι μ!!! εοπυεπἰεπ!ε, ΙαιΙι!ουε ω! είε εεεεεεει·ιο με·

Ια ρεεε οΙεΙΙι1 δίοίΙία , ο με· Μ!!! Με! ΜΗ! ιιΙΙιι @Με

πιιιΙει·ι!εΙο Ια οοπεεεείοσιε ρεεε ε εεπε!Ιίσε /ιιΙ!ιιπο ι! θία

οορο ΙΙ το ι!! Αειιεοπιι, ΙΙιπί!αει!ο τ! Ιεπιρο ι!! Με

τιεει·υα Με ιι!Ι !.° πουεειΙπο ιΙεΙ !29'7.

(ΠΕΠ, 5 ε!ε!!ε).

!!!!! Ι.ππ!ε;. Οροι: ε !οιπ. εἰ!.

!ει:ο!ιο Με! 8ει·ι!!π!εε, ε! (!οι·ε!ι:εε !!!πε!!!.

Επιπ ι·ε.εππιπ δει·ι!!π!ειε ε!επε Ποι·ε!οει! !!!!!, ροε!ει!εεπε

!π!ε επ!! ι:ετ!!ε !ποι!!ε, ε! ίοι·ι!!!ε ι!ιι!!ε!!π!πε οοι!εει!επι!ιι!ι!,

νο!πιππε ε! ρι·εεεεπ!!ιι!π επε!ο!!!ε!ε ι!εεει·π!πιιιε, ειιοι! επεπ

!ππεππιεπε !!π!πε!ποι!! Με!!! Με!!! επιε εοποεεε!ο, !!σο ε!ι

ρ!·εεεππι !π!ε!!!εε!πι· ε!εο!π!π, εποι! ε! !!!ε ρεεε ι·εεπ! $!ι:!!!εε

!π ίεε!ι›, νε! επ!ε Γεε!π!π Με!!! .πο!!!ε., ε! Βει:!εε!εε !!ο

ιπεπεε ε!ε!!ε! τεεππι!! 8ειι!!π!εε ε! (!οι·ε!εεε πεεεεεε!!π!!!,

ι!!εροπεπι!! ι!ε !ρεο 8ει·ι!!π!εε ε! Ποι·ε!ι:εε ι·εεπο, ει: !!!ε!!

ε!!! εοπεει!επε! ιιεεπε ει! ίεε!πιπ οιππ!πιπ 8ε!ιο!οι·ππιριοε

!ι!!πο !π!ιιι·ι!!π ε!! πο!!!ε, ε! ε!ι!ειπ Εεε!εε!εε !!!!ετε ε!

ρ!επε ι·εεε!νε!ε Γεεπ!!εε; εποι!επε !πεπρει· ποι: ι·εε!πιπ

ρτεεε!εε εεεεπεπιπ πει· !πεε πε!επ!εε !!!ει·εε, πετο!!! εει!!ειπ

οοπ!!πεπ!εε, πο!!!ε ει! ιιοε!!·ππι πεπερ!εο!!ιιιπ εεε!επεπι!εε.

Πε!. !!ο!πεε ερπι! 8. Ρε!ι·πι!ι ποπ. Αρ!!!!.ε επ. !!!.

!!Χ!.*.

ΙΙ δ'αρΙΙι1Ιο ι!! δ. £ετε!ιεο ι!! (Ιειιουιι ι:οει·ειΙο ε! Ιοοιπίοπε

με· απ!!! ιΙίει:Ι α θίι1εορο ΑΙΙιοείοο έ! θίουιιιιπί ΙιιΙΙΙ ί

πο!!! ε!ιιοΙΙί, Με!!! ε εει!!ουειιΙΙ ιΙεΙΙα ('Ι1ίε.ειι ιΙί δ'. (!!ο

εαππί οΙΙ Αεεειπί!!ε ε! διπιίεε!ιο, ε !!!εσεεε αΙ οοπιΙα!Ιο!ε

ειιι·ίε οΙ!ΙιΙΙειιείοπΙ μια· Ια εοπεεεεαείο!!ε ε! ι!ε!!! Με! , ο

ρεΙ εετοί.είο ε! ε!ε!!ε (Μεεε_

(ΠΕΒ, ι!εεειπ!!ι·ε).

Με!! Λ!·ε!!!ν! ι!ε!!ε Πε!!ει!ι·ε!ε ι!! ε. Ι.οι·επ!ιο ι!! 0ει!ονε, ω. Α.

!.οοε!!ο !!οποιπιπ !π $ει·ι!!πεε.

Ιπ ποιπ!πε !!ο!π!π!. Αιπεπ. Νοε $!ερ!!εππε Ρ!·εεροε!!πε,

!οεππεε ι!ε ·Βεεπε!!ε Αιε!!!ι!!εεοππε, Τεοι!οε!πε Μεε!εεο!ε,

εε!! π!εε!ε!ει εεο!ε!π!π, θρ!!ο ι!ε Βε!!ιε!!ε!ε, !οεππεε θετ

ι!!πε!!ε, Βε!!!ιο!ο!!!π!εεπε ι!ε !!!!ει:ο, !!!εσεεε ι!ε Ποεπ!!!ο,

Ιοεππεε ι!ε Ρει!!ιε εεποπ!ε! ει:ε!εε!εε εεπε!! Ι.επι·επ!!! !ε

ππεπε!ε πο!π!πε ι!!ε!εε εεε!εε!εε, ε! ι:ερ!!π!! !ρε!πε πππι:

εο!! !π ι!!ε!ε εεε!εε!ε !ιεε!ι!επ!εε. Ι.οεειππε, ε! ι:οποει!!πιιιε

!!!!! !εεο!!ο Α!!›ει·!εο !!!!ο ε!πεπε!ρε!ο Ιοεππ!ε Α!!›ε!!ε!, ε!

ι!ε επε επιεπε!ρε!!οπε εο!ιε!ε! πει· ρπ!!!!επιπ !πε!ι·π!!!επ!ππ!

!πεππ................

ε Γεε!ο Νε!!ν!!ε!!ε !)οι!!!π! ριο!!ι!!ε νεπ!πτο πεεπε ει! επποε

ι!εεειπ, !ππο ρι·ο!!!πιε ι:οιππ!ε!οε ει!ιπ!π!ε!!·ε!!οπεπι, ε! τε

ε!!πεπ, ε! !πτε εει·νοι·πιπ, επε!!!ει·ππ!, ι:πτ!ετπιπ, ι!ο!ποι·πιπ,

ε! !ε!!ει·ππ! επ!!ει·ιιπ!, ε! !πι:π!!ε!πιπ, επ!!πε!!π!!ι, ε! οιππ!πιπ

!πι·!πιπ, ε! ροεεεεε!οπππι, ει!εε ε! επεε ι!!ε!ε εεε!εε!ε

ε. !.ειιι·επ!!!, ε!νε ει:ε!εε!ε ε. !οεππ!ε ι!ε Αιεε!π!πε !ιε!!ε!,

!επε!, ε! ποεε!ι!ε!, νε! ε!!πε πιο εε, ε!νε !ρε!οε πο!π!πε,

!π !ι!ι!!ι:ε!π Πε!ει·!!επο, ε! ι!ε!πιι!π π!›!ι:πιπεπε !π !ο!ε Βετ

ι!!πεε, ε!!εερ!!ε ΧΧ ε!επει·!οι·ι!!!ι !εππ!ποι·πιπ, εποε ι!ε!!ε!

ι!ει·ε ρι·εει!!ε!εε εεε!εε!εε Ιεππε!ιε! !πι!ε!ι Αι!ιοι·εεε, !!ε

!ειπεπ εποι! !επεει·!ε ει:ε!εε!ε!π ε. !οεππ!ε ι!ε Αι·εει!!!πε

!π!ε εκπεπε!ε !ει:ει·ε εει·ν!!·! ρε! !!!πιπ εεεει·ι!ο!επι ι!!ε!εε

εεε!εε!εε ε. Ι.επτεπ!!!, ε! εεε!!! ει! ρετ!εε !!!εε εερ!!π!πιπ

ι!!ε!εε εεε!εε!εε νο!πει·!! ι!εε!!!!ει·ε, νε! πετ ε!!ππ! οοπνε

π!επ!ε!!ι εεεε!ι!ο!επ!, ε! ι!!ε!π!!ι οερ!!π!ππ! ει! ρε!!εε !!!εε

ποπ ι:πι·ενει!! εεεει·ι!ο!επι ε!!επεπ! ι!εε!!πει·ε, ε! !ρεεπι

ει:ι:!εε!ειπ !επει·ε οι·πε!επι, ε! !επει·ε ι!ε!!εεε πειειπεπ!ε,

!πιπ!πε ε! ε!!ε ο!πεπ!επ!ε ει! εει·ν!!!ι!!π !ρε!πε εεε!εε!εε

ρε!!!πεπ!!ε, επεε !!!! εππ!, ε! ε!·ππ! Μ!!! !επιρπε' !οεε!!οι!!ε

ρι·εει!!ε!εε. Ρι·ορ!ει·εε !επεε!!ε, ε! ι!ε!!εεε εε!νει·ε, επε!ο

ι!!ι·ε, ε! ει!ε!πεπ!ει·ε ποπ!! Με, ε! ε!ι!ε Γι·επι!ε εει·νοε,

επι:!!!εε, επι·!εε, ι!ο!ποε, !ει·ι·εε, ροεεεεε!οπεε, επ!!!!ε!!ε, ε!

οιπιι!ε επεε ρι·εει!!ε!ε εοε!εε!ε ε. Ι.επ!·επ!!!, εε!! ει:ο!εε!ε

ε. !οειιπ!ε ι!ε Αι·εεπ!!!!ε !!ε!!ε! !π !πι!!οε!π (ῖε!ει·!!επο, ε!

ι!!!!ει!!πεπε !π !ο!ε θειι!!πεε, ε!επε ρει·!ε πο!!ι!!!ε !οε!ι!ε

εερ!!π!!, ι!πι·επ!ε ι!!ε!ε !οεε!!οπε, Με!!! εεεπ!ε!!ε. @!ιεε

ο!ππ!ε !επεεε, ε! ροεε!ι!εεε; ε! !'ι·πε!πε, ε! !'οε!πε, ε! με·

νεπ!πε ε!! !πε!ε !!ε!!εεε, ε! ρει·ε!ρ!εε, ε! !ι!!·!ει!!ε!!οπειπ

πο!π!πειι!!ε!εε ει:ε!εε!εε, επεπι !ιε!!ε! ι!!ε!πιπ σερ!!π!ππ!

εε!! εεο!εε!ε !επι!επε!ε !π ρε!!!!!πε· 8ει·ι!!πεεε π!!!επιπεπε

ε!!π!!!!ει· ειιε!οι!!εε, ε! εε!νε!!!ε, !επε!!!ε, ε! ετιει·εε!!!ε, ε!

ρι·εει!!ε!ε ίεε!εε πεεπε ει! !!π!!πιπ !ε!πρπε ρ!εεεεπ!!ε!ο

εε!!οι!!ε. !.!εεε! !!!!! εποεπε ποιπ!πε ριεει!!ε!!!ε εεε!εε!εε

ε! εερ!!π!! !εππεπε!ε Γι·πε!ιιε, ρι·ονεπ!πε, πω!! !πο!!!!!ε, ε!

!πι!πο!!!!!ε, !πι·ε, ε! εε!!οπεε επεεεπ!πεπε ε!π! ρε!!!πεπ!!ε

ει! ι!!ε!ει!! εεε!εε!ε!π ε. Ι.επτει!!!!, νε! ε. Ιοεππ!ε ι!ε Αι·

εειπ!πε !π ρει·!!!!πε $ει·ι!!πεεε ε εποεππ!επε ι!ε!επ!οι·ε νε!

ποεεεεεοιε ρε!ει·ε !π !πι!!ε!ο, ε! ε!ε!!ε ει!!! εποεπιπειιε

!πι!!εε εεε!εε!εε!!εο, νε!_ε!ν!!!, !!ε !ε!πεπ· εποι! εεινοε,`

επε!!!εε, !ει·ι·εε, ροεεεεε!οπεε, Με, ε! εε!!οπεε ποπ νεπι!εε,

νε! νεπι!ει·ε ποεε!ε ε!!επεπι !ρεο!πι!!, νε! !ρεει·ιιιπ, !ιεε

πε!!ει·!ε νεπι!!, ι!!ε!!·ε!!!, ρει·ιππ!ει·!, νε! ε!!επε!!, εε!! επο

επ!πεπε ε!!ο εοπ!ι·εο!π- ε!! ε!ε νε! ε ι!!ε!ο οεπ!!ι!!ο, εε!!

ε ι!!ε!ε εεε!εε!ε ε. Ι.επι·επ!!!, ε!νε ε. Ιοεπιι!ε ι!ε Αι·εειπ!πε



εει. εεεοι.ο κι". εει

ιιι›ιιιειιι·ι, ρνιιειεν εειιε ιι·ιιειιιε ροεειε νειιιιετε, ει εεΜε νειιιιι

ιειειιι ιιιειιι ιεεετε, ει ειιιε ιιιιεει·ιιειε εειιε ιειιιροι·ε ειειειε

ιεεειιοιιιε, ειειιιε ιεντεε, ει ροεεεεειειιεε, εει·νοε, ει ειι

ειιιιιε, ειιιιιιειιιι, ει ιιιι·ε, ει εεριιιιιε εειιιεει, ιιιιοε ιενε

εειιε, ει ι·εειιρει·ετε ρειει·ιε με ειειε εεειεειε ιιιι1ιιεπει,

εεε ιρει ·εεειεειιιε, ει εεριιιιιε ιειιιιεεει, εεε ιιιιιιειε ιρειιιε

εεριιιιιι ιιιιιιειιιι εε ιιοο ριεειιιιι ιιιεεεειιιιε ειι εειιε ειιει·ε

ιιειιιιετιιιιι ιεειετιιιιι ε ω, εινε εεεεειοεε ιιιο. ιιιιενειιιε,

ει ειιεοινεε, εεεειΒιιιιιιιε, ει ι·εειιιιιεε ειιιε εοιιιι·ενει·ειε, ει

ιιιτιιειιοιιε ειιειιε, εεε ε εει·νιε, εεε ειιειιιιε ειειιιε εεειεειεε

ιιιιιιιειιειε, ειιεε ιιιιιιει ιιι ρι·εεειειο ιιιειειιιιι (ιειει·ιιειιο,

νει ιιι δενειεεε, ιιι›ιειιιιιειιε εκιοι·ειοιιειιι ιεειεε, εεε εεε

εεεει·ιειιιε, ιιιει εεειιιιειιιιι ειιοε εεεειιειιιιε εει. Βενεε,

νεεεεε, μεειιεεε, ει ειιιι εειιιιειιιι, εεριιειε εειιιεει, ιιι

ειειιιιιι εει, εε ειειιιιε εεειεειειε ε. ι.ειιι·ειιιιι ιειιιιεεειε,

νει εε εεειεειειιι ε. ιεει1ειε εε Ατεεειιεε ρενιιιιεειεε, ει

ρετιιεεειιε ιιοιι νειιιιεε, εεε ειιεεεειε, ιιιει εεειιιιειιιτι εεε

ειιειιιειιιειε Βει·ειεεεε. ιιειιι ειιιε ιιιει·ιει ειει·ιιιιι, ει ιεειι

ιιιιιε εε ιειιονεπειιπι, ει ιιιιιε εε εοτιιω ρι·ειιο ειιιε Με

εεειιε επεει·ε, νει :ειιιε ιιι εεειεειε ε. Ι.ειιι·ειιιιι, νει ε. ιεεεειε

εε Αιεειειιιε ιιιιιιιιιιειιι εεενετιετε. Ροεεεεειοεεε ειιιεει

εει·νοε, ει εεειιιεε, εειιε., Με ε. ι.ειιι·ειιιιι, ει ε. ιοεεειε

εε Ατεειιιιιιε. εειιε Με ιιι ιοιε Βετειιιεε, ιιιιιειιιιιιιιιε ρε

ιει·ιε ιιιιιιιιτεε, ει Μεινε ίεειεε, ει εε εεειεειειιι εεριιιιιι

ιειιιιειιειε, ει εεειεειεε ε. Ιειιιιιιιε εε Ατεεειιιιε. ιιιιιιιειειιι

με ρεεεε ειιτειιεε,ι ρειεε, τεειιρετιιΒιε, ει νιεειεειιιε,

ιιιιιιιιιιεεεειε ειιιιιιι ει εειεεεεε ε ειιεειιιιιειιε ειετιεο,

ει ιιιιεο, ει ειιειεεεκεειιε ειετιειιει, ει ιειειιιιι, ι·ειιιοιιε

ειιιε, ει·ειιε, ει ιενει·ε, ιιε εποε Γεειιιε, ιτιιειιιε, ει ρνο

νειιιιιε εονιιιιι ιιιι ειιιι ιιεεεε εε ιιειιιιιε ιειιιριιε ιοεειιοειε

ρι·εεειειειε. Ρι·ερι·ιειεε ειιιειε ει, ει εεεε εει›εει ειειεε

εεειεειε.ε ιεειιεεειε, ει ε. ιοιιιιιιιε εε Ατεεπιιιιε, ει ειιιεεεπι

εεειεειεε ιεεεεεει, εεε ειιιιειο, νει ειιιιειιε ειειεε εεειεειεε

ιεειιεεειε ιιειιειιιιειιε εε ιιοο ιιεειιιιειιιιε, ειιεειιιιιιο ιεει

ροτε ειειεε ιεεειιοιιιε ρετ ιε ιιιει·ιιιι ι·εειιρεπειε ειειειε εε

ειεειιιε ε. ιιιιιιτεειιι, νει ιιιιιιειο ιρειιιε ιιειιεειι εε ιιοο

ιιιιιιιεειεπι εεεειειιειιιε, ει ειιιιιε εειιε ιεπιρετε ειειεε ιο

εειιεειε, ιιιει ιοι·ιε ειιειιε εεε ειιιιιιιε εκ ριεεειειιε ιιιοι·ιε

ιεειι ιιιενει·ειιιιιι·, εεε ειιιιιιι εεεο Γενιιιιιο μενεει·ειιιιιι·, εε

ιιιει ιιιοι·ιε, ει ρει·ειιιοιιε εειιε· εει Ιιεεε ρετ εεει·ιιιτιειιιιιιτι

ιιιει:: ειιιε ριιιιιιεε ιοι·ιιιε. ιεειιρει· ιιοιτιιιιε ειειεε εεειεειεε

ιιιιιιιεεειε ει ε. ιοειιιιιε εε Αιεειιιιιιε ρι·οιιιιιιιιιιιιε ει εεε

νειιιιιιιιε ιιι›ι ειιοε ρι·εεειειιιιιι ιοεειιειιεει, ει οιιιιιιε ει

ειιιΒιιιε. εερνεειειε. ειειεε εεειεειεε ε. ι.ειιι·ειιιιι, ει ιρειιιε

εεειεειιιε εεριιιιιιιει, ειειιι ειιριιι ρετ οιιιιιιε. ειειιιιε εει,

νειεπι, ει ιιτιιιειιι, ει ιιιιιιιιιεπι, ει ειιιε ει ιιι·επι εει· επιιιιε,

ει ειιιΒιιιε, ειειιι ευρω ειειιιπι εει; ιιεεειιιιιιιιε, ει οικει

νιιιιιιιιιιε, ει ιιιιοε εεε ειιιιιειιεειιιε νει ειιιενειειιε εει

ιιειιιιε εε ιιιιιιιιιιι ιεειριιε ειειεε ιοεειιοιιιε, εεε ειιειε

ρεεειοεεπι ε.ιι€ετε ειειιι ιοειιιιοιιε ειιτειιιε, ειιοιιιιιιι ροεειιιιι

ιιιιτει·ιιιιι εειιιιιιτι ιειιιιιιιοτιιιιι ιιοιιιιεε ειειιιε εεειεειεε ιιι

· ιιιιειιειε, εει· ειιριιιειιιι εετε, νει εοινει·ε ρι·οειιιιιιιιιιε.

Εεεε ιιιιιιιειιιιειιε, ει τειιε ιιιειιεειιιιιιε ρνεεειειιε, ει

ρτειιιεεε οπιιιιιι εειιε ειειιιε εεειεειτιε ιιι›ι ριΒιιει·ι εειι

Βιιιιιιιε. ιιι νενεε νιεε εεε ειειιιε ιεεειιιιε Αιιιετιειιε ρνο

ιιιιιιο, ει εοενειιιο Με ειειιε Ρτιιεροειιο, ει ιιιιριιειο,

ι]ειιοειειε ι·εειριειιιιι›ιιε ιιειιιιιιε, ει νιεε εειιε εεειεειεε

ειιιε ει εεινει·ε,- εει·ι, ει εοινι ιεεετε ρτεεειειεε εεειεειιιε

νει ειιιιιιεε ιρειιιε ρτο ειειε εεειεειε, ει εεριιιιιο, εει Με

Με ιρειιιε εεειεειιιε ιιειμιε :κι ιιιιιιιιιιι ιειιηιιιε ειειιιι·

ιεεειιεειε, ειιιιιιιιιε ειιιιιε ιιι ιεειε Νειινιιιιιιειιιιτεε εεεειιι

ιιιειιιιιοι·ιιιιι, εειιιεει ιιι›τεε εεεειιι, ει. ειειιιιιι εει ειιι·ειιιε

Βιιετνε Μπεν εοειιιιιε ιιιιιιιεε, ει εειιιιιιιε Ριεενιιω, ει ε

ιειιη›οι·ε, εεε ει·ιι [Με ιιιιει· ειειε εοεπιιιιειε ιιεεε ειιιε

εεειιιι, ει εε ι·ειιειιεπι ιιε ιιιιι·ιε ηιιιιιεεειιιι ιιιιιιιιιιοτιιιιι

ειεειιιιε ειιιιιε ιιι ειειε ίεειο, ρτο ρεεειειιε ειειοι·ιιιιι ετιιιιιιιιιι

ειιιε ιεεειοι·ιιιε ει εεεεεεεει·ιιιιι ε ν·ει›ιε, ιιι ειειιιιιι εει,

ει ιει·ι·εε, ει ροεεεεειοιιεε ειιιιιιε, ει ιιιειιιιιιε, ιιετιιοε, ειιτιεε,

εει·νεε, ει ειιειιιεε, ειιιιιιιιιιιι, ει οιιιιιιε ειιιε ιεειι, ει εειιε

ειιιε ιεεειε, ει εοιιεεεεε. ε. νει›ιε, ιιι ειειιιιιι εει, ειι-οιιιιιι

ιιεειω ε πω, νει ιεειι εεεεειοιιε, νει ιεειε εεινετε, ει

εε τεεο ρι·ερτιο ιιιιενετε. ιιεει ρτειιιιιιο Με ι·εειριεειιιιιιε

υοιιιιεε ειειεε εεειεειεε ιειειιειιειε, ιιι ειειιιιιι εει, εειιε

γειιιιιεε εειιιεε, ειινιεε, ιει·ι·εε, ροεεεεειοιιεε ειιιιεε, .νει

ιεειιιιεε, εει·νεε, ιιιιειιιεε, ιιιι·ε, ει εειιιιιιιι ειιεεειιιιηι1ε

ειιιι1ιειιε, εει, ει εειιε εε ειειειιι εεειεειει1ι ιιιιιιιιεεεεπι

εει εεειεειειιι ε. Ιειιιιιιιε εε Ανεεωιεε ιιετιιιιειιι, ρι·εειεν

ι”οειιιε, ει ι”ι·ιιειιιε εειιιιειιιιιιι, ει ροεεεεειοειιιιι, εει·νοι·ιιιε

ει εεειιιενιιιιι, τεειιιιε, ει ρτονειιιιιε, νει ιιι ιιιιιινιιιιι ρεν

ιιιιειιιιει, εειιε ιεπιροτε ειειεε ιεεειιοιιιε, ει οπιειε ρετ

ιιιιειιιιε ω ροεεεεειεεεε ειιιε ιοεειεε, ει ροειειεπι ιεειι:

ιιοειε εεειιιειιε ειιιε εειιε ιειεετιιειε τεειιιιιειιι. Λιιεςιιιιι

εειιιιιε, ει εκρεεεεε, ειιρετ ιιιιιιιιιε ειιιιριιει νετιεο ειιιε

εει·ιι, ειιιιιεεο, νει ρτοειιτειει·ι ειειεε εεειεειιιε ιιιιιιιειιειε

ειιιε ιιιι·ειεεειο, ει ιεειιιιιιε ενειιειιιι·, νειιιε ι·εειιιιιενε ρτε

ιιιιιιο. ιιειιι ρτοειιιιε νοι›ιε ρινιεειειεε ιεινιιε, ειιι·ιεε, εειιιεε,

ει μεεεεεειοεεε ειειιει·ετε, ιιοιι εειει·ιοι·ει·ε, ει ριεειιιειε

ειιιιιιιιιιε, νει ειιιιιιιι, νει ειιιιιιειε εκ ιετι·ιε, ειιι·ιιε, εο

ιιιιιιιιε, ροεεεεειοιιιιιιιε, εει·νιε, ει ιιιιειιιιε, ει ειιιιικιιιεεε,

ιιιει ειιιι ιιιεενν·ιιιε, ει ιιιιιιιΒιιιιι εε ιει)οτειιειιτε, ιιιπειιιε

(Με ιοειιιιοι1ε ιιοιι νειιεει·ε, νει ειιιιιιο ειιειιειιοειε ιιιιιιο

ω ειιυπι, ιιιει ιιι ρι·εεειειιιιιι εει, ιτεεειει·τε, εεε ιρειι

ειιειοειι·ε, ει ιει:ει·ε ειιειοεινι, ει τεειιιιιετε, ει ι·εειιιιιι

ιεεει·ε ειιεπι, ει εεεειδιιει·ε εειιε ιετιιιιιιο ειιιε ειιειιε σε

ιιιιειιιιοεε, ει ειειιιιιι εει; ει ειειειε ε. ιοειιιιιε εε Λι·εε

εειιε ιεεει·ε εεννιι·ι ρετ ιιιιιιιιι εεεετεειειι1, ρετ νοε, εινε

εεριιιιιιιιιι εεειεειεε ιεπεεεειε εε ιιιειεε ρετιεε πιιεειιιτι, νει

εοεειιιιιιιιιιι ιεειε ειρειιειε, ιιι ειειιιτε εει, ει ιρεειιι εε

ειεειειτι οι·ιιιιιεει Ιιει›ει·ε, ει ιεπετε ιιι ειειε ιει·ειιιιε ειειιι

ευρω. ειειιιπι εει. Ρι·οτειιιο νοιιιε ιιιιιιειειιιι ειειι ι:εριιιιιι,

ιιιιει1ι εε ιιιειειιι εεειεειετιι ε. ιοειιιιιε ιιιιιιειιε, εε ρνεεεειιε,

νει ειιεεεε .εει-ε ιεπιριιε ειειεε ιο‹·ειιειιιε ιιιιιιειιε με

εοπειΒιιεειιιε ειιιε τειιιιε ρεεεειειιε, νει ειιιιιιι ιρειε ιεει

ριει1ειε _ρι·οειινετε ει εΧρειιεεε ει ίεεει·ε ιεοενειιιεειει· ιιι

ειιιιεο, ειιιεεο, ει ι·εεειιεεο ειιιε ιεπιειι πιοι·ειιι οεεεειοιιε

ιειιιιιιι ιεειει εειιεεεειιιετε. Ιιειιι ρι·οπιιιιε νοιιιε ιιοιι Γεεετε

ιοεειιοεεπι νει εειιεεεειειιειιι εε ρι·ιιεειειιε, νει ειιιιιιε ειι

ειε ειιειιι, εεε εεεοειει·ε ιιι ειειε ιεεειιιεεε ειιιιιιιιει ρεν

εοιιιιιιι ειιιε ιιεεειιε ειειι εεριιιιιι, ιιιει ιι·ε.ιι·εε επεσε. κι

ειιιειιιιι ρι·εεειειει·ιιιιι ιιι ειιιιιιο ιιοιι νειιιι·ε ει εειιε ιιιειε

ιεεειιοεε εε ιετι·ιε ειειεε εεειεειιιε, εετνιε, εεειιιιε,επι

ιιιιιιιειιε, ιιιειιε, ει ιιεεοιιιε ιιιιιειιιεειιε ιιι 8ει·ειιιειι ριεεειτι

τειιοεεπι ει ι·εειιιιιιιειιειιι, ει εετιιιιιειι1ειιι ι·εεεενε, ει

τεειιιιιειε ειιειιι, ει εειιειεικινε "Με, νει ρι·οειιιειοι·ι ιε

Βιιιιιιε ειειι εεριιιιιι. Αιιειιιιιιι ει ιιι ειιιιιιο εειιιι·ε ιεεενο,

ει ειιειιεε ροειιειε ιιι›τει·ιιπι εειιιιιιε ιειιιιιιιονιιιπ νειιιε

ειιρειειιιιειιε ιιοιιιιιιε ειειεε εεειεειεε ιειιιιειιειε, ιιι ιιιειιισι

εει, ειιιε, ει εοινετε ρτοιιιιιιο. ιιινωιε ιιιιιιιοιπιιιιιε ειιι

ιιειιιιιιιιε ειιρτεειειιε, ει ιιιιιιιειειιιιιε εεεειιι ε. ιιιι·ε ειειεε

ιεεειιοιιιε. ει εειιι:εεειοιιιε ριεεειειετιιιιι, οι ρτο ρεεε
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ριεεειειιε ειιιιιιισεε ειιεει·ιεεειε ειιιειε Μπα ιιιεε εε

ω, ει Ιιεισειιεε «Με ριΒιιοι·ι οιιιιδο. Βειιιιιιειειιε οιιιιιι

Με ιεειιιιιε, εοιιειιιιιιιοιιιιιιιε, εκεεριιοιιιιιεε, ειιιιιιιι εειειι

ειοιι€Βιιε, ειιιιιιιε ε ριεεεἱειἰε, νει εφε ρι·εεειοιοιιιιιι ιιιει·ι

ιιιε ροεεειιι, ει ιενειι, ει ιιιιει·ει·ι, ει ιιιεερει· εε εειιειε

Βει ενειιδειιε ιοι·ο ιεειΞε εειιειιε εει·ιριιιιιε, εινε Νικο ιεειο,

ρι·εεειειε οιιιιιιε ει ειιιΒιιιε ειιειιεει·ε, ει οιιεει·νειε, ειπε

»Με ιιιεΙἱιἰε, ει ι”ι·ειιεε; ει Γεεειε ιιινειιιει·ιιιιε εε οιιιιιιιιιιε

ι·ειιιιε ει ιιοιιιε ρι·εεειειιεε Με εεε ιιι $ειειιιεειιι ερρΠεεειο,

εεειιε εε ιτεε ιιιειιεεε εποε ριοιιἱπιε νειιιιιτοε, ει ιρειιιιι

ἱιινειιιειἱιιιιι ιιι εει·ιριιε. ριιιιΒιιειε, ει ιιι εεε ρετ οτειιιειιι

Με ειιιιιἱ Γι·ειιεε, ει ειιιιιιιιιιιοιιε ιιιειιιιο Πει εε οιιιιιιιιιιε

ειιριεειειιε νοΜε, νει ειιιεεεο, νει εἰειο ιιιιιιειο ειειι εε

ριιιιιι ιειιιιειιεἱε ειπε εινε ιι·ειιειιιιιιειε. Ιιτειιρει· εεε νε

Βιιιιιιιε εε Μοιιιειιιιιιιο ιεεει·ιιει·ιεε εε ε. Πεοι·ειο εε ριεε

ειειιε οιιιιιιΒιιε, ει ειιιιιιιιιε ειιριεειειιε, με ειειο Ιεεοι›ο

Διιιει·ιεο νει·ειιε ιιοιι ειειιιιιι ριεεροειιιιιιι, ει εειιοιιἰεοε

ιιοιιιιιιε ειειεε εεεΙεειεε, ει εεριιιιιι ἱειιιιειιεΞε ι·εειριειιιε

εοιειιιιιιιει· ιιιιειεεεο, ει πω, ει ιιιεε ριιιιειρειιιει· οιιΙΞεο

εεε ρι·εεειειε ροειιε, Πιιιιιε ιιιειιειιιιιιιιε ειιριεειειιε, ει εεε

@πιο ιιοιιοιιιιιι ιιιεοι·ιιιιι, ι·ειιιιιιειειιε Με εε ριιιιειρειι ει

εε Πεειιιεεοιιευε, ει οιιιιιι Με.

Αειιιιιι Ιειιεεε ιιι ειειιιιιι·ο ειειεε εεειεειεε ιειιιιειιειε ιιι

εειιιει·ε εοιιιἱιιι Τεοιιοειι ιιιε8ιειιι εεοιειιιιιι εεειεεἱεε ιιι

ιιιιειιείε ριεεεἱειεε. Αιιιιο Ι)οιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο ειιεειιιεειιιιο

ιιοιιεεεειιιιο οειενε, ιιιειειιοιιε κι. εἰε ν. εεεειιιει·ιειιιιει

ρι·Ιιιιειιι ει ιει·ιἰειιι. Τεειεε Μεοιε ειειιιρι·εεΜιει Ιιεειιι,

Αιιιειιιιε εερεΙιειιιιε εεειεειεε Ξειιιιειιειε, $ιεριιειιιιε εε ω.

νειιιε ιιοιειιιιε, οι Ι.ιικὶει·ειιε ροι·ιει·ιιιε ε. Ι.ειιιειιιἱἰ: Με

ειιιειιι εει ρι·ο ειειε εεειεειε ιειιιιειιει. ε

Εεε ειιιιιι·οειιιε εε Βερειιο ι·οδειιιε εοιἰρεἰ.

ΟΕΕ”.

. Ϊι°εειια μι· αππί εειιιίείτιςαε εοπεειιιιια Με Ζε εεε τερεεύ!ίε|ιε

εἰ θεεουα, ε ει' Ρί.σει, /ει·πιιι ίιιιιιιπο ι·ίιπαεεπεε Ια ρεεε

είε οοει:είεεε [τα Ιε ιεεεεείιιιε πει ΜΒ @Με ι288.

(Με μεσο, επι. ι>ε.], ει ιιιεΠο).

ω Με .ιι-ειπε ει ι2οειε ει Τει·ιιιε, Βεωιιι. επι.

θει·Ξε 3.8, Με". 6.°, Ν.° Η.

ιιι ιιοιιιἰιιε Ρειι·ιε ειΠΠι ει8ριιιιιιε 8ειιειι ει: ιιεειεε Μει·ιεε

εειιιρει· νιι·ειιιιε. Βεειἱ Ιοιιειιιιιε Βεριἱειε. Βεειἰ Ι.ειιι·ειιειι.

Βεειι θεοιειι ιιεκιιιιι'ει·ι εοιιιιιιιιε |ειιιιε. Βεειἱ εεε ει εεε

ιι›ι·ιιι·ιι ερεειοΙοι·ιιιιι $γιιιοιιιε ει Ιιιεε εε ιοιιιιε ειιι·ιε εε

ιεειιε. Ροει ιοιιΒε εειιοιιιιιι ιειιιροιε ειιιιιιιε ιιιιει· εοιιιιιιιε

Ιειιιιε ει εοπιιιιιε Ριε.ειειιι ιιιιιιιιε ειιιιι ιιοειε ιιιιιιιειιι ,εε

ιιει·ιε ιιιειιεειιιε ειιιιιε ιιειεε ιιιεειιιιιιιι εοιιιιιιιιε εεειιειιοιιε

ιιιοΠιιιι· εε ειιεεειειιειιιιι Ηιεε ει ειεεοι·ειεε εειιιιιιειιειιιιι

ιιι·ειιεε ιιιιιιιιειειε Βιειιιιιιιε ρι·οειιειε Ιειιοιιιιεε ει ιιιιιιιιε

ειιεττει·ιιιιι ειεει·ιιιιιιιιΒιιε ιιιιιοιιιιε τεεειιιριοι·ιε ει·εεἰε εε

ρει·ιιειιΞειιε ιρεε εοπιιιιιιε εεε Με εΙειἱιειε ρει·ιιιεε ριε

εεε ι·ειιεοι·ιειιε ειιιιιιοιιιιιι ει ειεεειιειοιιιιιιι ρι·οριιιειε ιιπ

ΒιιιιΒιιε. ριειιιιε ιειιιειι ριιιιιΒιιε ει ρετ ριιιιεε ιιιειιεεε

ιι·εειειιΒιιε Ιιειιἱιἱε ιιι ειιιιιειε Ιειιιιε ρει· ιι·εειειοι·εε ιιιιιιιειιιιε

εοιιιειιιε εεε ειιειιιιιιε ιιιε;;ιιιΠεοιιιιιι ιιιι·οι·ιιιιι εοιιιιιιοι·ιιιιι

Ποιπεει 8ριιιιιΙε ει Ι.ειιιιιε Αειιε εεριιειιεοιιιιιι εοιιιιιιιἰε

ει ροριιιι Ιειιιιε αμε ειιιιιιιιἰε ειιιειιε ει ειιεειε ειιιιςειιιιε

ιιιιοεε ιειιιειι Με ροιιιιι ειιιιι ιιοιιοιε επι εειιιιιιιιε ευρω·

ιιιιιιιιιιειιιι ιιει;οιιο ειδιιει·ιιιιι ρει·ειικιι ειιιειειιιιιιιιε ρειεειειε

εεε ι:οιεεειε ιεεεε εοιιιιιιο Αιι:ειιο εε Ροι·ιε Ι.εεεειιει

εε Ρεριε ιιιιιιιε. ει εϊιβειε ροριιιι εοιιιιιιο Νιεο!εο Ρειι·ει·ιο

εε ιι·ειιιμιιιιιειιωει Με εειεεειιιειιι ιιι ιιιιιιε ιιιοειιιιι.

νιεειιοει ειιιε ιιοιιιιεε ει εἰεει·ειἱ ιιἱι·ἱ Ι.οειιιιιιε ι)ειιιιιε

εειιεειιει·ιιιε ει ειιιειειιε ειειι εοιιιιιιιιε ιειιιιε εε ειιιιιε

ειιιειοειιι εοιιειει ρετ ιεειι·ιιιιιειιιιιιιι εειἰριιιιιι ιιιειιιι Βετ

ιιιοιοιιιει Ρεεει›ο ιιοιειιι ει εειιοειιει·ιι εοιιιιιιιιε Ιειιιιε εἰε

ιιιεεειιιιο ιιιιειιο ιιιειιειε ιιιειειιιιε ει ω” εἰιιεἰεειιιε ιειιοι

ιιιΓει·ιεε οοιιιιιιειιιι· ιιοιιιιιιε ειειι εοιιιιιιιιε εκ ιιιιε ρειιε.

ει εοιιιιιιιιε Πειιιιε Πιιίεεοιιιε εε εοιιιο ι.ειιιι·ειιοοιειιι ιιιιιεε

ει Τιιοιιιεεειιιε εε Τι·ιρειιο ει Πειεο εε γεεε Με ρει·ιιι

ειιιεε ριεειιι εΙεειἱ εοιιειιιιιιι ει οι·ειιιειι ειιιεΞει ει ρισ

ειιιειοι·εε ει ιιιιιιειι εοιιιιιιιιε ριεειιι ρετ ειιειειιοε ροριιιι

ριεειιι ιιει1ειιιεε εε Με ροιεειειειιι ει ιιεγΙιειιι οιιιιιιιιιοεειε

ειειιι ρειει ρετ εει·ιριιιι·ειιι εει·ιριειιι ιιι εειιε εεεεειιειιε

ριεειιι εοιιιιιιιιε ει ριιΒιιεειειιι ει ιεεεειειιι ιιι ριιιιιιεειιι

ιοι·ιιιειιι ρετ θειει·ειιιιι ειιιιιιι ειιοιιεειιι Ηειιιιει εε ει»

ριεειιιιιιι ιιοιει·ιιιιιι ει εει·ιιιειιι ειειε εειιεειιετΞε Με. ιιο

ιιεεεειιιιο ιιοιιο ειιοεεειιιιο Ιιειειιεεε ιεΒιιιειιι ει ειιιιιιι ιειιοτ

ιιιι“ειιιιε εοιιιιιιειει· ει εε ειιιείεειιι ιρεοιιιιιι εοι1ειει ρετ

ιιιειιιιιιιειιιιιιιι εει·ιριιιιιι ιιιειιιι Βειιιει·ιι Αιιει·εε εποε Τεειετιι

ειιοιιεειιι Με ἰιιειειε οι·ειιιειιι ειιιιιε ιιοιειιι. ει ειειε σει:

εειιειιε ριεειιι εοιιιιιιιιε εει·ιιιε ριιιιιιει. Βοιιιιιιιεε ιιιεετεε

ιιοιιιε ιιιιιιεειιιιο ιιιεειιιεειιιιο εεριιιιιο εεειιιιο Ιιειεεεεε

ειιΒιιειι ει ειιἱιιε ιιιειι·ιιιιιειιιι ιειιοι· ιιιι”ειιιιε εοιιιιιιειιιι ιισ

ιιιιιιε εἰειι εοιιιιιιιἱε ρἱεειιι ει: ειιει·ε εε οιιιιιιιιιιε ει ειπ

με οιΤειιειοιιιιιιιε ιιιιιιιιιε εειιιριιιε ειιεειιε ιιιεειιειιε τοι:

Βει·Εἱε ιιεριεεειιοιιιΒιιε Με ιιοιιιἰεἰειἰε ει ειιιιιιιιιιιε Γεειἰε

εειιε ιεεεριιε ει ιιιειιε Με ιιιεε ρειιιειιει·ιιιιι ει ρει·ιιε

ιιιεεε εοιιιιιειιιιιι Με ιιοιιιιιιιιιιιε εοιιειιιιιιιιιε ειιριιιειιοιιιιιιιιι

οΜιεειιοιιιιιιιε ριοιιιιεειοιιιιιεε ιιιιειιο8ειιοιιιιιεε ει ι·εερειι

ειοιιιιιιιε εε ιιιιι·εεειιριεε εοιιιιειιιιοιιεε ει μεσω ει ιππο

εειιοιιεε.

ιιι ρι·ιιιιιε ιιειιιειιε ι”εειιιιιι οιειιιειιι οι ειειιιιιιιι εἱειι

ειιιειει ιιοιιιιιιε εἱειοιιιιιι εειιιιιιιιιιιιι ιιιιει· εε εε ιι·ειιειιεπι

ειιιειιιιειιι εε ιιοειε ιιειμιε εε επεσε ειιιιιιιιιιιιιιιειιε ει

ιιιιι·ε ρετ ειιοε ειιιιοε ιιιειριειιεοε εκ εεε εεεει εοιιιιιιιιε

εε! ειιει·ιιιιι ιρεοτειιι ειιιιι εειιιιιιιιειἰοιιε ιιιειιεειιει·ιιοοιιι

ριειο ιετιιιιιιο εἰειοιιιιιι ειιιιοι·ιιιιι ιιιΒιιιιιειιιιιφιε εε πο!!ο

εἰειειιι ιι·εεεεειιι εει·ιιει·ε ειιι εεε ειιιιι ιιιειριειιει ε ειε

εἰειε εειιιιιιιιειιοιιιε ιιι εεριε ιιιιιι:ιε ερρειιειιιιιι· εε σοιι

ιι·ειιιειιεο. Ριοιιιιιιειιιεε εεε εεἰιιιιιεειιι εἰειι ειιιειει ειειιε

ιιοιιιιιιιιιιιε ειιοε ειιιειιιε ειειε ιειιιροι·ε εἰειε ιιειιιιιιε εεε

ιιοιι ει εοιιιιειιιειιει ρι·εειειι ριεεἰειε εοιιιιιιιιε ιιιιιιειιι ιιιιει·

εε ιιι ρειεοιιιε εε! ι·ειιιιε ιιι ιιιει·ι ιιεΙ ιιι ιεττε ιιιοιεειἱειιι

εε! ιεειιιιειε ιεριιιειιι ιιιευτειοιιειιι εε! εειιιιειιι ειιιιιιοε

ιιιι'ει·ειιι εεε εεΒιιιιι εεε ιιιιιιιιι ειιει·ιιιιι οιΤειιεει ιιιοεο

εΠειιο εε! ιιι€ειιιο εεε ρεεε εεε ερροιιειιιι· ιιιιει·ιιιε ιιι

ριεεειιιι εοιιιι·εειιι ιιι ιιιιειιι ρειιειιι ιιιειεει ρειε ιιοιι οιι

εει·ιιειιε ειιοεἰειιε εειιιι·είεεει·ιι ει ροεειι ἱρεε ρεεε ρετ

ειιειειιι ρειιειιι ρειἰ ει ειιιΒι ειπε εΠεειιι. Ει ιιιιοε ειιιειιιε

έρεε ιτειιΒιιε ιιιιιιε ιιονιιεε ειιι εοιιιιοιιει·ειε Με εε! πιει

ειιηιιε εεεεειοιιε εε! εεεεε εκ εοιιιιεειε ρεεἰε εεε ιιι

ιιιιιιεειιιιο εει.ιιιανιιι. ιιιιει· ιιιι·ειμιε εοιιιιιιιιε Πει εε! ιιισ

ιιεειιιι ε εειιιιιιιι Ιειιιιε οοιιιιιιιι ριεειιο εε! ειιιειιιει·ιιιιιε

ρειεοιιιε εοιιιιιιιιε ριεειιι Με, Με εεε ειειε ειιιιι ει ιιιι'ι·ε

εισειιιιιι ειπε ιειιιειι εοιιιιιιιι Ιειιιιε ιιοιι εειι·ειιι ιειπροι·ε

ιιει ριεεειιριιο ειιιιιιε ει ιιοιι 8ειιει·ειιιι ρι·ειεειειυιιι ει·

ειιοε ιρει εοιιιιιιιι Ιειιιιε σε! ειιιι.ιιιιειιιιεε ρειεοειε εειιιιιιιιε

ιειιυε ιιι Με εεε εοιιιιιιειιιιιι ιιι οοιιιι·εειιι ειειε ρεειε ει
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:ίο ίιίίε ππο ροίοι·ο ροεεο:ιί ο οοιπππί ρίεοποοί είποπίει

τίίιπε ροι·εοπίε οοπιππίερίεοπί οι: :Ποίο οοπίτοοίπ ποί :είπε

οοοοείοπο εοοο :ιιι οπιπίο οί είποπίο :;πο ίπ :Ποίο οοπίτοοίπ

οοπίίποπίπτ εειίποι ι·οπιοίιοοπί οί ίίΙοοο. Αοίο ίπ ρτο:Ποίίε

πιο:: ρτο:Ποίοε είποίοοο·:ίίοίοι·ππι ::οιπππίπιπ οι: ρποίο επί

ίοπιπί οί οι:ρτοεείίπ ίιορίίοίίπίοτ οοε ποπιίπο οί ρω ροτίο

ίρεσίπιιι·οοιπππίπιπ :;πο:ί; οιππίο πιο τοοίοποε οί οοίίοποο

:ιπο .οί οπο:: ·:ίίοίοπι οοπιππο Πιππο ΙιοίιπίίΊιοίιοί πο! πο

Ποίο ροεοοί-2ίπ..·οοείοο- ·ίΙοείω οποπ ειρροίίοίπτ £οίίίοι·ππι οί

ίπ @Πο οί ίπ Ποίο ίο:ίίί:ίοίο ροτίίποπίίίε :Πείτίοίπ οί ίπί·ίο

:Ποίίοπο οί ίπιίίιπο- οπίίίπεοππι:;πο ίρείπε οοεπί οί ροι·ίί

ποπίίοι·ππι οοποππι εοίπο είπί οί·ίπίοετο· ροι·πιοποοπί ρίο

:Ποίο οοιπππί ίοππο πο:: οοείοπίο οίίςπο ίοπιροι·ίε ρίοεοίί

ρίί:ιπο οπί ρι·οεοι·ίρίίοπί ρι·ο:Ποίί οίπ:Ποί :Ποίί οοπιππίε ρίεειπί

ποπιίποοί ρω ροι·ίο :Ποπ τοοιιιππίο ρίεειπί οκριτοεεο το

πρποίοοί, ρωπιίίίοπίοε οι -οίιίίωπίοε οπο: :Ποίο ίιοπιίπο

ρίο:ίίοίο ίείοπίοομ οοπιποίε ΠΠΠί0; ποιπίπο οί ρω ροι·ίο

ίρείπε οπίπιιπίε--ίΙπππο ππΠο 'πποποποίοτπροίο- :Ποίοιπ ρω

εοτίρίίοποποορροποτο :Ποίο -οοπί:ιπί Ιοππο ποί- οι ·πίί ποί

οποίροι·ο ::οππο ίρειιτπ οοπιππο Ι:ιππο. 8ο:ί ροεείί :Ποίππι

οοιιιππο- Πιππο οππι· οίίοπίπ οίπο ίιίίππο οι:οορίίοπο ίπι·ίε

πο! ίποίί ορροείίο. πο! ορροποπ:ίπεροι· ίρεπίπ σοιπποο ρίο

οοτππι οοο οίίοπι ροτεοπίι:π--ρι·ο ίρεο πίί οΧροτίι·ί οί ο8οι·ο

ίπτίίιπειτοοίοπίίιπε οί-:ιοίίοπίοπε είί›ί οοιπροίοπίίοπεοί οπιπ

ροίίίπτίο ίπ: ρι·ο:ίίοίίε :ιποπο οί επίίο οί ροτίίποπίίίε επίε

ίίιιίίο :ίίοίοίτοποπο. Πο οοίοιιι :;πο:ί ροτ οοΙοίποίίοποιπ

ρι·οεοπίίε οοπίτοοίπε ίπ οΠ:;πο πιίπίιπο :Μωρή πί:ίοοίπι·

ποο:ίοίιο:ιί ποο είί :ίοωοοίπιπ ρι·ο:Ποίο οοιπππί Πιππο ίπ

ρίο:ίίοίίε ίπτίίιπο ποίίοπίοπε οί ι·οοίοπίίιπεείπί οοπιροίοπ

ίίίίπε οι οοιπροίίίπι·ίείπ ρι·ο:Ποίίε ::οείω οί επίίο οί ρω·

ίίποπίίίε επίε οί ρω ίρείο οπιπίίιπε οί :ίποίίοοί οοτππι. Εί

:;πο:ί ·οίίοπι ίίοίίππι είί ρι·ο:Ποίο οοπιππί Ιοππο πο! επο οοτίο

ππποίο είπ:Ποο οοπ ρί·οοπτοί:ιτί :Ποίππι οοείτπίπ οππι :;πίίο

οοροτο οί ίοποπο :ίποπ:ίοοππι:ίπο ίρεππι οπείτπίπ οί :.;πίίππι

:ί-ιίοοπιιι:ίπο ίπο:Ιο Ιιοίιοι·ο ροίοτίί. Νοο ίπίοίίί8οίπι· ρωρίοι·

ποο ίρεππι οοπιππο Ιοιππο ίοοοτο πο! ποππο οοπίω ποπ

οποπι ρτο:Ποίοπι ποπ οίιείοπίίίιπε οίίππίίιπε επρί·ο:ίίοίίε

:Ιππιππο:ίο ποπ ίοοίοιί οιιοωίίπιπ ·ποί οιπποίοιπ πο ίρεππι

οοείτππι πο! επίίππι οορίοπ:ίπ-πι ροτ πίπι ποορποι·ι·οιπ ποο

οοεί:·πίπ Ποι·ί ίοοίοί πο! ίπιροποί εοπ ίιοείίίππι πο:: ίοτίί

Ποί:ιπι πΠοποπι πο:: ρο:Πιείππι οίίππο:ίίιπροποί ίπ ίρεο ίοι·ι·ί-γ

ίοι·ίο εοπ επίίο ίπ :ποιοί ποί ίπ ίοπο :ίπι·οπίο ποποπο ρι·οοίοίο;

. Ιίοπιρτοπίοίί είπ:ίίοί :Ιίοίίίοοπιππίε ρίεοπί ποπιίπο.οί

ρω ροι·ίο ίρίείπο οοπιππίε -ρίεοιπί ρωπιίίίππί οί οίιίίροιιί εο·

εοίίοίίοίίοι· ρτο:Ιίοίο -οίπ:|ίοο: οοπιππίε Πιππο ποπιίπο :Ποίί

οοιπππίε Ιοππο οι: ριιοίοι εοίίοπππί ποίιίίο ίπίο:'ίροοε :πιο

:Ποοε οποπ οίίοίπίποοπιππο ρίεοπππι ίπ ροι·ροίππιπ οί ππίίο

πποποπι ίοπιροτο πιοίοείοίιίί ποί ιιιοΙοείο:ί ίοοίοί ίιπρο:Ποί.

ποί ίιπρο:ίίι·ί ίποίοί ίπτίιοίιίί πο! πίπι·ίιο:ί ίοοίοί ίπ:;πίοίοιίιίί

πο! ίπ:ιπίοίοτί ίοοίοί ροτ εο- πο! οίίοιπ επίιιιιίεεοιπι ροτεοπ:ιπι

:ιποοπ:ποπο ιποπο ποΙ οοπεο ::ίοπι πο! ροΠιιιι οοίπππο Ι:ιππο

ίπ ροεεοεείοπο πο! ίοππίο.πίΙίο :ίο 8οιεεοω πο! ροτίίποιι

ίίοι·ιιιπ επειι·πίπ ποί οοτππι εοπ οΠοπίπε οοτππι ππο οοίπππο

Βοεεοτί ίοποί ποί ροεεί:Ιοί ίπ ίοίο ίπ:Ποοίπ ίπττίίοιπο ποο

ίπ ροεεοεείοπο ποί ίοππίει ροτίπε ίπτί·ίίοπί ποο ίπ :ιίί:;πίίιπο

οΠίε ίπι·ίοπε πο! ίπι·ίε:Ποίίοπίοπε οπί·ίίε πο! οπτοί:ιτίίε ποί

:ιπίίιπεοππι:ίπο οιΠίε οίιποπίίοπίίιπε ποί ίπτίίιπε οοιιιροίοπίίίιπε

πο! οοιπροίίίπί·ίε οοίπππί $ο.εεειτί πο! ρω:Ποίο οοπιππί Ιοππο

ίπ ρι·ο:ίίοίο πίΠο 8:ιεεοι·ί ποΙ ίπ :ιΠίε επρτο:Ποίίο εοπ οΠ:ίπο

οοι·πιπ. 8ο:ί ίρεππι οοπιππο Ι:ιππο ίίίιοι·ο οί :;πίοίο ΙιοΙιοτο

 

οι ίοποίο οί ροεεί:ίοτο ροι·πιίίίοί ρτο:Ποίο:ιι πίΠοπι πο Βοο

εοω οππι ροτίίποπίίίε οί ροτίππι ίπτοίίοππιπ οππι οπιπίίιπε

ίιίίε ππο ίοποί ποί ροεεί:ίοί :Ποίππι οοπιππο 8οεείιι·ί ίπ ίοίο

ίπ:Ιίοοίπ ί:ιι·ί·ίίοίίο οί ίπ :;ποίίίιοί ροτίο εοπ ίοοο :ίο ίρεο

ίπ:Ποοίπ. Ρι·οιπίίίοπίοε οοίοπι οί οΠίίί;οπίοε εο ρτο:ίίοίί είπ

:Ποί οοπιππίε ρίεοπί ποιπίπο οί ρω ρο:ίο;ίρείπε ::οπιππίε

ρίεοπί ρω:Ποίο είπ:Ποο :Ποίί ::οιπππίε Ι:ιππο ποπιίπο οί ρω

ροτίο :Ποίί οοίπππίεΠιππο οποπ :ίοοοίοω οί ίπ ροι·ροίπππι

:Ποίππι οοπιππο ρίεοπππι οίί:;πειπι ίοι·ί·οιπ ποί ίο:::ιε εοπ

Ιοοπίπ ποί Ιοοπ ποί ίπι·ίε:Ποίίοιιοπι πο! ροοεοεείοποε πο!

ίοππίοιπ ίπ :Ποίο πίΠο $οεειιι·ί ποί επίε ροτίίποπίίίε ποΙ ίπ

:ιίίππο ροι·ίο ίπ:Ποοίπε ίπι·τίίοπί ποπ οο:ίπίτοί πο! οοπιιίτί

ίοοίοί ίοποίιίί πο! ίοποτί ίοοίοί ροεεί:ίοΙιίί ποΙ ροεεί:ίοι·ί

ίοοίοί ροτ εο ποί ροτ οΠπίπ. Ιίοπι ρωίπίίίππί οί εο οίιίίοοπί

:Ποίί είπ:Ποί :Π::ίί οοπιππίε ρίεοπί ποπιίπο οι ρω ροτίο ρίεοπί

οοίπππίε ρι·ο:Ποίο είπ:Ποο οοπιππίεΙοππο ποπιίπο οί ρω ροι·ίο

:Ποίί· οοίπππίε ίπππο ίοοοτο οί οποοπο οί οποπ :Ποίππι οο

πιππο ρίεειπππι οποοίιίί οί. ίποίοί οποπ οίί:;πίε ρίεειππε πο!

:ιοί ρω ρίεοιπο ΠοΙιοοίπι· εοπ :Πείτίιι8:ιίπτ είποείί πιοεοπίπε

είπο.ίοπιίπο :ίοοοίοι·ο ίπ ροι·ροίππιπ οίίπποπι ίοιπ·οπι πο!

ίοι·οοε ίοοππι πο! ίοοο πο! ίπι·ίε:Ποίίοποίπ πο! ροεεοεείοποπι

πο! ίοππίοπι ίπ :Ποίο πίΠο Βοεεοτί πο! επίε ροτίίποπίίίε

:ιοί ίπ ίπ:Ποοίπ ίπττίίο.ιιο ποί οΙί:ίπει ροτίο Δ ίρείπε ποπ

οιο:ίπίτοί ποί οο:ιπίί·ί ίοοίοί ίοποίιίί ποί ίοποι·ί ίοοίοί ροεεί

:Ιοίιίί πο! ροεεί:ίοτί ίειοίοί. Ιίοπι ρτο:ίίοίί είπ:Ποί :Ποίί οο

ιπππίε ρίοοπί ποίπίπο οί ρω ροι·ίο ίρείπε οοιπππίε ρίεοιπί

οι: οοπείε ρι·ο:ίίοίίε οο:ίππί οί ιποπ:Πιπί ρι·ο:ίί::ίο είπ:Ποο

οοίπππίε Πιππο τοοίρίοπίί ποίπίπο οί ρω ροτίο ίρείπε οο

πιππίε Ιοππο οί ίπ οππι :Ποίο ποιπίπο ίι·ππείοι·ππί οπιποε

οοίίοποε οί ι·οοίπποε το:ιίοε οί ροτεοποίοε :Πι·οοίοε πίίίοε

ί ιοί ροι·εοοπίοι·ίπε ροποίοε οί ίπίι:ίοε οί οπιπίο οιίίο ίπποι

οοπιροίοπίίο ίρεί οοπιππί ρίεοπο ίπ ρι·ο:ίίοίο πίΠο. :ίο 8οιεεοι·ί

οί ροτίίποπίίίε οί ίπ ροι·ίπ ίπι·ι·ίίοπο οί ίπ ίοίο ίπ:Ποοίπ

ίππίίοπο οί ίπ οίππίίιπε οιΠίε ίπι·ίίιπε οί ίπι·ίε:ίίοίίοπίίιπε

οπτίίο οί οπτοίοι·ίίε οί :ιπίππεοππιππο οΠίε οΠποπίίοπίππε

:Ποίο πίΠο :ίο 8πεεοι·ί οί ροτίπε ίποτίίοπί οί ίοίίπε ίπ:Π

' ::οίπε.ίππίίοπί οί οοοοιείοπο ρτο:ίίοίοι·ππι οί οπίπείίίιοί ρω

οίοίοτππι. Πο οίίοίίΙοι· πί ίρεππι οοίπππο Ιοππο οί ππο

ίίίιοί ροι·οοπ:ι ίο8ίίίίπιο ρω ίρεο ίρείε ροεείίπίί οεοτο`οπ

ροι·ίτί οι:οίροτο τορίίοοιι·ο οί :ίοίοπ:ίοι·ο οί Βοποί·οίίίοι· αποί

ίιπε ιπο:Πε πίί οί οπιπίο ίσιοοτο ππο ίρεπίπ οο:πππο ρίε:ιππιπ

ῖ Μοτο ροίοεί εοπ ροεεοί. Οοπείίίποπίοε :Π::ίί είιι:Ποί :Ποίί

οοπιππίε ρί·εο.πί :Ποίο ποίπίπο :1ίοίπίπείπ:ίίοπιπ οοιπππίε

' Ι:ιππο οί ίρεποι οοιπππο Ιπππο ίπ ρίο:ίίοίίο ρωοπί·οίοι·οίπ

πί ίπ τοτο :Ποίί οοίπππίε Ι:ιππο. Ρωπιίίίοπίοε οί ορίίΒοπίοε

; εο :ίίοίίί·είπ:ίίοί :Ποίί οοπιππίε ρίεοπί ποπιίπο ίρείπε οοπιππίε

' ρίεοπί :Ποίο είπ:Ποο οοπιππίε Πιππο ποπιίπο οί ρω ροι·ίο

ί ίρείπε οοπιππίο Ι:ιππο ρί·ο:ίίοίοιπ οοεείοποπι ππίίο ίοπιροι·ο

τοποοπτο πο! ίπίτίιιοοί·ο. 8ο:ί ίρεπίπ ροι·ροίπο πω:: οί

ο Πτπιοιπ ίιοίιοτο οί :οποιο :Ποίο ιιοπιίπο. Εί :;πο:Ι :ίίοίππι

Δ οοίπππο ρίεειπππι ωίοιπ οί ίίι·πιπιπ ποίιοίιίί οί ίοποίιίί ίπ

τοποοοίιίίίίοι· οί ππ!!ο ππ:ίπειιπ ίοιπροι·ο οοπίι·οίοοίοί ποί

ποπίοί :ίο ίπι·ο ποί :ίο ίοοίο ροι· :ιο ποΙ επίιπιίεεειτπ ροτ

εοποπι.

Ποιο ρί·ο:Ποίί είπ:ίίοί οοπιππίε ρίεειπί επρτο:ίίοίί ποπιίπο

οί ρω ροι·ίο :Ποίί οοπιππίε ρίεοπί ρωπιίίίππί οί εο οίιίίροπί

:Ποίο είπ:Ποο οοπιππίε Ιοππο ποπιίπο οί ρω ροι·ίο ίρείπε

οοπιππίε Ιοιππο ποο ποπ οί Βοί·ίίιοίοπιοο ποίοίίο επρί·ο:ίίοίο

οίπιίοίιί Ιοίιοπί ποίοι·ίο :;ποπ:Πιπι Μοι·ίοοπίε πο Αεοίοπο

ίπίτοεοι·ίρίο ί:ιπι:ιποπι ρπίιίίοίε ροι·εοπίε είίρπίοίίοποιπ ίρεοιπι



Μ]ο.

ιιιιιι.οπι ι: οοιπππι

ι·οοιιιιοπιιιιπε πιοο οι ιιοιιιιιιο οι πιο ροτιο πιοι οοπιπιιιε

Βοεεοι·ι οι ιιοοιιποπι ιρειπε οοιιιππιε Βοεεπτι οοποιοιιιοι:

ροι·ιιοπιοι·ιιοι· οι ειπΒιιιοι·ιιοι· οππο ιιο οιιοπιιιπε ρι·οιιιιε

ειοιιιιιπε ποι οιιιιοποιοπιιιιιε ροιιοιιιιπε πο! ειιιο ποιοι. ρπι·ιε

πο! οοπιιιοιοποιιιτπε ποι ιπ πιοπι οκ οοιιιι·οοιπ ποι οποει

οι ιποιοιιοιο πο! οποει οπο ροτ οοπιπιιο Βοεεοτι ποι :ιιι

οιιοιπ ροι·εοποπι πιο ιπεο οοιπππι $οεεοτι ποιοοπε ιοοιο

οι ρι·οπιιεεο ιπιεεο ι·οροι·ιι·οιιιπι· πιοιιιοιο οοιπππι ριεοπο

πο! πιιοπι πιιι οιειιιιο ιιιοιπιπ οοιιιποο ριεοοπιιι πο! ειιιοπιο

ριεοπιιε οοοοιοι·ο ππιιοπι ροιιιιοποπι ι·οοπιειιιοιιοιπ οποειιοιιοπι

ιιιοπι πο! οοπιι·οποιειοιπ ιποιοι ιιιιοοπιιιι ποι ιποποιιιι ιπ

ιποιοιο ποι απο ιποιοιππι οοπιι·ο ρι·οοιοιπιιι οοπιιιπο 8οε

πιπι ποι ιιοΜποε οιιοποε ιρειπο οοιιιιιπιε 8πεεοι·ι ιο ποι·

εοπιε ποι τοιιπε. 8οιΙ οι οππο οιιοιι ειιιιιιοι ιιιοιι οοπιππιε

ριοοιιι ΜΜΜ οι πιο ροι·ιο ιρειπε οοιπποιε ριεοπι ιιιιοι·ο οι

οιιεοιπιο οπιοιοπι οι οιιεοιπππι πιο ιοιιοιιοιπ ποιοι·ιπιπ επ

ρι·οοιοιππι οι Βοι·ιιιοιοπιοπιπ ποιοι·ιπιπ επρτοιιιοιπιπ ιιιοιο

ποιπιπο οι ρι·οοιοιιιιπ οοπιπιιο 8οεοπτι οι οπιποε οι ειποπιοε

ιιοπιιποε ιρειπε οοπιποιε ιιο οπιπιιιπε οι ειποπιιε επρι·ποιοιιε

ρι·οιπιεοιοπιιιπε οι οιιιιοοιιοπιιιπε οοεοοοιιοπιιιιπε οκ οοπιι·οοιπ

ποι οποει οιι πιοιοιιοιο πο! οποει οι οκ οποοπιιιοπο οιιο

ππο πο! οοπεο. ιιοπι πιοιιιοιι ειποιοι οιοιι οοιιιππιε ριεοπι

ποπιιπο οι πιο ροτιο ειιοιι οοπιππιε ριεοπι πιοπιιιιππι οι

ιιο οιιιιιιοπι ρι·οοιοιο ειποιοο οοιπππιε ιοππο ΜΜΜ οι πιο

ροι·ιο οιοιι οοιπππιο Ιοππο οι πιιοιιι ποιοι·ιο ιπιτεεοι·ιριο

οι Βιιιιιιοιοιποο ποιο.ι·ιο επρτποιοιο ιοιιιοποιιι οπιιιιοιε οοι·

ποπιε ειιππιοπιιιιπε ποπιιπο οι πιοο οπιιιεοπιποπο ιπιοι·οοι

ποι ιιιιοι·οτιι ίοοοι·ο οι οπτο.ι·ο οππο οοιπππο ριεπιπιπ ιοοιοι

οι οπτοιιιι οππο οπιποε εοι·πι οι ειποιιιο οπι εοπ οπο ιιο

ιποιοοιιι ιπι·ι·ιιιιπο οοοοιοι·ο ιιιΒιοιιι πιιιοπιποπο ιιιποπιοπιπι·

ιπ Μο οποιο οοπιππο ριεοι·πιπ ιοποι οπι ιοοοιιιιροεειιιοι

οπι ποεειιιοιιιι ιπ ιπιπι·πιπ ιπ ιπεπιο 8οι·ιιιποο ι·οειιιποπιπι·

ΜΜΜ επιε οσοι ι·οοπιειιιοποπι ιποιοπι Με οοιιιππι πι

εοιπιπ ποι οιιοπιιιπε ιοποπιιιιπε ιρεοε εοι·ιιοε οι πποιιιοε

πεοπο πιοπεοε Με οοπιρπιπποοε ο πιο πιοπι ι·οοπιειιιοπιε.

Ποιο ρι·οοιοιι ειποιοι οιοιι οοπιππιε ριεοπι ποιπιπο οι πιο

ροι·ιο Με οοπιππιε ριεοπι ρι·οΜιιππι οι ω οιιιιο;οπι εοι

ιοππιιοι· οιοιο ειπιιιοο πιοο οοπιποιε Ιο.ππο ποΜπο οι πιο

οππο ιιιοιι οοπιιιπιε Ιοππο οι: ιιοοιο εοιιοιππι ιιιιιιιιο ιπιοι·

οοετιοπι ειποιοοε ιιιοιιε ποιπιιιιοπε ιπ ρι·οοιοιιε οππο οιοιππι

οοπιππο ριεοπππι ιπ ποτροιππιπ οι οπιιο πποποπι ιοπιροτο

ιιιοιοειπιιιι ποι πιοιοειοι·ι ιοοιοι ιπιροοιοι ποι ιιπροοιιι ιοοιοι

ιπι·ιιοιιιι ποι ιπτιιιιτι ιο.οιοι ιποπιοιπιιιι ποι ιιιοπιοιοι·ι ιιιοιοι

ιιο ιπι·ο ποι ιιο ιοοιο ποι· οο ποι πιιοπι επιιιπιεεοπι ροτ

εοπο.ιπ οποοππιοπο πιο‹ιο ποι οοπεο οιοπι ποι ροΙοπι οο- ο

ιπππο ιιιππο ιπ ροεεοεειοπο ποι ιοππιο ιοιιπε ιπεπιο (Ισι·

πω ποι οιιοι·ιιιε ροι·ιιε ιρειπε ιπεπιο ποο ιο ιιοτιπιιπε πιο

ιιιοιο ιπεπιο ιο Μπι ποι ιο ιοι·ι·ο. πιοο ιο πιιοπιιιπε ιπι·ιιιπε

ιιιτιεοιοιιοπιιιπε οιιποπιιοπιιιπε ποεεοιιιε ιιοπιοοιιε οιιοοτιιο

οι ροι·οποοι·ιιε τοοιιοπε οοι·εοπιιιιιιπε οι πιιιιιιε ροιιιποπιι

Με πιο ιπτο ποι ιιο ιιιοιο επι ιιοπιιπιππι οι ριορι·ιοιοιοιπ

οοο ροεεοεειοποιπ πιοπι ιπεπιο οοο ιιο ιπεο ιπειιιο. ποι οιιοπο

ροι·ιο ιρειπε ποι οιιοπιιιπε ροτιιποπιιιιπε ιιο ιρεοπιιοεπιοπι

οιοιππι οοπιππο ριεοτιιπι εο ιπιτοπιιιιοι οοοοιοτο ιιο ιπτο

ποι ιιο ιποιο. 8οι;ι ροιπιιιιοι ιιιοιπιπ οοιππιιο Ιοππο Μοτο

οπιοιο οι ποοιιιοο ιιιιιιοι·ο ιοποι·ο οι ροεειοοι·ο ιιιοιοπι ιπ

επιπιπ οππι ροι·ιπι1πε οι πιο οπιπιιιιιε επρι·οοιοιιε Μο”

οι ροι·ιιποπιιιε «Ποιο ιπεπιο ιπ ροι·ροιππιπ. Ει οππο ιιιοιππι

οοπιππο ιιιοοι·ππι οοοοιοι·ο ποπ οοοιιιι·οι ποι οοοπιι·ι ι“ποιοι

ιιο ιπι·ο ποι ιιο πιοπι οιιοπο πιπι ιοποιοιιι ποι ποεεοεοιο

Μπι ιο οιοιο ιιιειιιο Ποτοιοο πο! ιιι: οιιιιιιιι._ οποιο ιοειπε

ποι ιιι οιιοιιιιιπε οοειι·ιε ι0οο-ροι-ιοποι ιπ πιοι·ι πο! ιιι

ιοι·ι·ο ιιοπιιιιιιιιιε πο! ιιιι·ιεοιοιιοπιιοπε πιοο ιπεπιο ποι ιιι

οιιοπο οποιο εοπ ιοοο οιοιο ιπεπιο ποι ροι·ιιιππι οοο πιο

ιπεο ιπεπιο πο! Με εοπ πιοπι· οοιπππι οπο επιιι·οοιοιο οπο!

ιο οοριιπιο οππο ιοοιιιιπι· ιιο Ποιοιοο οιοιιιιποοιιιπιιο πιώ

εοιπιπ ιιο ιιιιι·οΜιιοι ροτ ·εο πο! ποι· οιιοε ιιοιιπι·ο ποι πο

ιοοιο πο! ιιιιοπι ιιιεοιιο ποι ποπ ιιιεοιιο οπιποοπιιιοπο οοοοι·ιο

ποι οοποιοιοοιε εοπ οιοιιιιοιιε ειιεο- ιπιι·οιπιιιοιιιι·οο πιοπι

ιιιοπιο ιιο ιιιι·ο ποι πιο ι'οοιο ποι πο ιροιιιιιιιπε 'ιπιιεοιοιιο

πιιιπε ιιοπιιιιιιιοε -ιιοι Ιοοιε οποιοοιοιιο Βοοοι·οιιιοι· ροι·ιιοπ

ποιον οι ειιιοπιοι·ιιοι· οοειο·πειιιο οι εροοιιιοοιιε οποιο πο!

οοιιοιιιππι οοι·ιιιε πο! ι'οοιιε ποι· ιπειιοοιιοπο πιιι οοιιοιιιο

οιιιιιι πο! πιπι ι'οοιοι ρπιιιιοο πο! οοοπιιο. Ποιο ρι·οοιοιι

ειποιοι οιοιι οοπιππιε ριεοιιι πιο ροι·ιο οι ΜΜΜ οιοιι

οοιπππιε ριεοπι οι·οιπιιιππι οι εο οιιιιοοπι εοιιοιπροιιοι· ιιιοιο

οιποιοο· οοπιποιε Ιοιιπο ιιοπιιιιο οι πιο οππο πιοο οοιιιππιιι

ιοοπο οι ροοιο εοιιοιιιιιι ιιοιιιιο ιιι ρι·οοιοιιε ιοιοτ ιρεοο

ειιιοιοοε οιοιιε ποπιιπιιιιιε ιοοοι·ο οι οοι·οιο. οι οππο οιοιπιπ

οοιπππο ριεοι·πιπ οοι·οιιιι οι ιοοιοι οππο οιιοπιε ριεπποε

εοπ οπι πιο ιιιεοπο ιιιιιιοοιιιι· οοο οιεπ·ιποοιιιι· ιιοοοιοι·ο οι

ιο ροηιοιππιπ οιιοποπι ιοι·ι·οιιι ποι ιοιι·οε ιοοππι ποι ιοοιι

ποι ιπτιειιιοιιοποιπ ποι ροεεοεειοοοιπ πο! ιοππιοιιι ιπ οιοιο

ιπεπιο ι)οι·ειοο πο! ιιι ειιιοπο οππο ιρειπο πο! ιιι οιιοπιιιπο

ροτιπιιπε απο ιιιεπιο ιο Μπι ποι ιιι ιοι·ι·ει ποι ιπ οιιοπιιιιιε

ιπιιιιπε ιπι·ιεοιοιιοιιιιιπε οιιποιιιιοιιιιιπε ποεειιιιιε ιιοιποοιιε

ποι ιπ οιιοπιιιπε οιιιε ροιιιποιιιιιιπε :κι ιρεοιπ ιοεπιοπι πο! οτι

ιιιιοποπι ποποπι ιρειπε πο! οιιροτιπε ιρειπε ιπεπιο ιο πιοι·ι ποι

ιιι “επο πο ιιιι·ο ποι ιιο ιοοιο ποπ οοοπιι·οι πο! οοοπιι·ι ποιοι

ιοποιιιιποι ιοποιι ιποιοιποεειοοιιιι .ποι ροεειιιοι·ι ι'οοιοι ποι· ιιο

ποι οπο. ιιοιπ ρι·οοιοιι οποιοι ιιιοιι οοπιπιιιε ριεοιιι ΜΜΜ οι

πιο ιιοι·ιο πιοι οοπιποιε ριεοπι ρι·οπιιιιππι οι εο οιιιιιιοπι ΜΒ

ιοπιιιιοι· οιοιο ειποιοο οοιπποιε·Ιοππο ΜΜΜ οι πιο ροι·ιοι

οιοιι οοπιποιε Ιοππο οι: ιιοοιο εοιιοποι ιιοιιιιο ιπ ιποοιοιιο Μου

ιρεοε ειποιοοε οιοιιε ποπιιπιιιπε οππο οοπιππο ριεπππιπ ιιοποιοι

οι ποποπι ι'οοιοι ιοτοειοιιιι οι ιοι·οειοι·ι οοιω·ιποιοοω·οο

Πιποι·οιιο οι ιικοι·οπι ιιιιοε οι πιοο οι πιιοι·οε ιιιιοι·πιπ-εποο

ι·πιπ οπο οππι ποι πιο ιοπιροι·ο ι'ποι·ιπι οι εοοποιοοε οι

εποοοεεοι·οε ιρεοι·πιπ οι ποοοοπιιοπιοε οκ οιε οι οποιιιιοι

οοι·ππι ειπο ιιο ιοοιιιπιο ιποιι·ιιιιοπιο ειπο ποπ πιι·ιπεοπο

οοεπε ιοιιοιιοε οοιπππιε Ιοιιπο οποιιοοπο ποοοι·ιπι επι πιοο

ποιο οοπιππιε Ιοππο οοο οποπεοπο οεεοιιι ι·οοοιιοε οοιπππιο

Ιοππο ποι ιοοιιοιιιοπιοε. Ει οππο τιιοιππι οοπιππο ριεοππιπ

ποπ ροι·ιπιιιοι ρι·οοιοιοε πο! οιιοιιοπι οοι·πιπιιιοπιιοτο πιω

ι·ιιι·ι ποι ειοι·ο ιο οιπιιοιο οοο ιιιειι·ιοιπ οοπιππιο πιοπι Μο

ιπ πιιοπο ιοοο οποιο οιοιππι οοπιππο οιοοππιπ ποι πιιοπιε

ριεοππε εοπ οπι πιο ριεοΜ οιειι·ιιιοοιπι· ιοποι οπι ιοιιοιιιι

- ιιοοοιοι·ο οοποο ιποι·ιπι ιποΙιοοιοιιιοε οοιπππι Ιοππο.

Ποιο ρι·οοιοιι ειποιοι ιιιοιι οοπιιιπιε οποιοι ποιπιιιο οι πιο

οποιο ιιιοιι οοιππιιιε ριεοπι ιιι·οπιιιιοπι οι εο οιιιιιιοιιι οιοιο

ειποιοο οοπιππιε ιιιιιπο ποιπιπο οι ρτο ροι·ιο οιοιι οοιιιπιιιε

Ιοππο οι: ροοιο εοιιοποι Ιιοιιιιο ιιι ριοοιοιιε ιπιοι· Μ»

ειιιιιιοοο οππο ιιοΜπιιιπε οππο ιιιοιπιπ οοπιπιιο ριεοππιπ

ιοοιοι Βοποιοιο ιιοποιππι επο ροπιε ροι·εοποιππι οι ιιιιποι·ιε

οποτι οιιοιιιε ριεοππε εοπ οπι ριεοππε ποι πιο ριεοπο ιιο

ειιιποοιπι· ποπ οοοοιιοι οοοοιοι·ο Μ ιοι·ι·οε πιιοποο οποε

ιοποι ποι ιοποιιιι ιποοιι ί)ιποι·οιιο ποι οιιιε εποοοεεοι· οππι

ιποι·οιιιπε ποι ειπο ιιιοι·οιιιπε οοο πιοι·οοε ιιιπο οοιοτοι πο!

ιιοίοι·τι ι'οοιοι ποι πιοι·οοε ιπ‹ιο οιιιι·πιιοι ποι οιιιτοιιι ιοοιοι.

οι οππο οοιοπι οιιοπο :πιο ιιοι·εοπο πο οιπιιιιιο ιιιοοιπο ποι 
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π!ε!τ!ε!π π!εππο ποπ ειι!το!ιοι πε! ειι!ι·ο!ι! τω!!! πε

!”ει·ει! πε! πε!εττ! Με!! ει!! !εττπε οποε !επει πε! !επε!ι!!

π!ε!πε !ππεπ (!!πετε!ιε πε! ε!πε επεεεεεοτεε πε !εττ!ε οπιιε

!εεε! πο! !επε!ι!! π!ο!πε !ππειε Π!πει·ο!ιε πο! ειπε επεεεε

εοτεε ιιεε πε !εττ!ε οπο!! !ειιε! πο! !επε!ι!! π!ε!ιιε !ππειι

()!πει·ε!ιε πε! ε!πε επεεεεεοιοε ει! ιεττιιε εοπιπιι!ε π!εε.ιι!

οποπεοπε ε!ε!ετ!ιιι !π !!!επ! τε!ιε!!!οπε εεπ εοπιππιπε!ε.

!!επι πτεπ!ο!! ε!ππ!ο! π!ε!! εοιπππ!ε π!εοιι! ποπι!ιιε ε!

πτο πω!!! πιο!! οοιιιιιπ!ε π!εππ! πτοιιι!!ιπιιι ε! εε ο!ι!!πειι!

εο!!επιι!!ετ πτεπ!ε!ο ε!ππ!εο εοιππιι!ε !ειιιιιε ποιπ!πο ε! πιο

ποτιε εαπππ!ε Ιοππο εππτεπ!ει! !πεετε ε! επτπιο ε! οποπ

π!ειππι εοπιππε π!εε.ππιπ ειιτει!ι!! ει !πε!ε! οποπ πα: !πεππι

εοπιπιιε π!εοππιπ ποε ει!!οο!ε π!επππε εεπ π!ε!τ!ε!ππ!!ε π!

επππε πο! οι!! πτο π!ειιπο ειππε!!ειπτ εεπ π!ε!τ!ιιιὅπ!πτ πει·

πε!πο τε!ιε!!!!!αι!ι!! πε! τεπεπ!!!ειιτ! ίπε!ε! !ιει!ι!!π!ι!! πε! !ιι!

!ι!!ει.τ! πιει!!! !ε!ιοτιι!ι!! πε! !π!ιοτπι·! !πε!ε! ποπ!!!επ!ι!! πε!

!ιοπ!!!οετ! Γεε!ε! !πειι!ε.πι π!πποεε εεε ει!!οπο. επ!!!ε!π πι!

ίεο!ε! πε! πετ! πππο! οοπε!τπε! πο! εοιιειι·π! οπο! πει:

πε!ετε τε!!ε!ει πε! Γπ!ε!ει.

!!επι πτεπ!ε!! ε!ππ!ε! π!ε!! εοπιπιι!ε π!εππ! ποιπ!ιιε ε! πτο

πετιε απο!! εοιπππ!ε π!εεπ! πτοιπ!!!πιι! ε! εε ο!ι!!πεπιεο!!επο!!ετ

πτεπ!ο!ο ε!ππ!εο πω!! εοπιππ!ε !εππε ποιπ!πε ε! πτο πππο

πω!! εοιπππ!ε !ιιππε !εεετε ει επτετε οποπ π!ε!ππι εοιιιππε

π!εετππι !“πε!ει ε! πππο!! οποπ ε! ε!!οποπ !!Βιιππι ποπ!

ιππι!!ε πο! πππο· πεο!πε!!!!!ε !ιιππεπε!ππι πε! ιι!!επ!οε εεπ

ει!!οποτππι π!ε!τ!ε!πε!!πιπ Ιοππο εεπ οι!! πτο !πππεπε!!ιπε

πππε!!επιπτ εεπ π!ε!τ!πἔπιι!πτ εποπο πε! πεπ!ειιπο πο! τε

πεπιιπο πε οπ!!ιπεεπιποπο πιπππ! πιιτ!!!ιπε πε απτο π!

ε!τ!ειππι π!επππιπ. ε! !π!ε!!!πε!πτ πτεπ!ε!πε π!ε!τ!ε!πε !π !ε!ο

πτεεεπ!! εεπ!!ιι!ο ο. Επε!!!!!οπο Ρ!εεειτ!ε πεοπε επ !!ιποεπι

Βετο!! !πε!πε !οο!ε εοιππτε!ιεπε!ε. οπο! επιπο οι·πεο πι!!εο

π!ιιο επειεπε!ε πε! π!!!ε οπ!!ιπεεπιιιοπε !ι!ειππ!ε !εεπιιι!π!!ιπε

οετιι!!ιπε εεεεο πε! ειιππι!ει πε! οπ!!ιπεεπιποπε ειπε π!ε!πιι

!!!ιπε !ιι!τππετ!! πε! πεπετ!! εεπ !π!ι·ιιπετ!π! πε! πεπετ!ιι!

εεεπο.!!!ει· πε! ει! πιοποε!!ο επ π!!οπεπι ποτ!ππι !εεε!!! εεπ

!εττεπι εοπιππ!ε π!εππ! εεπ ο!!οποτππι π!εοποτππι οι!! πε!

οπε πετ εοπιππε π!εεππτπ εεπ ιι!!οπεπι π!εππππι π!ειι·!π

πε!πι· πο! !π !'πιπτπιπ π!ε!ι·!ππ! εοιι!!π8ει·!ι !!ε!!πιτι ετ!! ει

ει! οπιιο !!ε!!ιιπι ε!! !πε! !!οπο πε! !!ππ!ε ει !ιοπι!π!!ιπε

!πε!πε πέτο! εεπ !!8ποτππι !πεοι·πιπ ει!!ιο πε πι·επ!ε!!ε ποτ

!π!ιπε εεπ !οε!ε πε! !εττ!ε ε! πεπ!τε α! ε!π!!ειεπι ε! π!

ε!τ!ε!ππι !πιιπε ε! επ Μ!!! οπε!!!ιε! Με!! α! εοιοπι πο!ππ

!ιιι!ε πτ!ι!!τ!ππι ποπ ο!ιε!επιε ιι!!οπο πεπε!ο !ιιο!ο πε! ίο

ο!ειιπο !π πει·πε!πππι πετ εοιππιιε π!εεπππι πε! ε!!οποε πε

!πεο εοπιππ! πω!!! πεο!!π εεπ ειιοε!!οιιε ειι!πεππε πι: ε!ε

πει! ετιιππιπ!ιιε πε! !πιπεπ!πιεπ!ο ε!!οπο !π!ετεππο πτεπ!ει!ε

!!επ!ε πε! Ιιοπι!π!!ιπε !πεοτππι !!!;ποτπιπ !πιποε!!!ε πε! !ιι!

ποπεππ!ε πει· !πεππι εοπιπιιε π!εππππι πε! ει!!οοεπι πε !πεο

εοπιππ!. Βεπ !!!ιετε οπ!ε!ε ει επιεο!π!ε ποεε!π! πε πτεπ!ε!!ε

πετ!π!ιπε !εττ!ε ε! !οε!ε τεεεπετε π! εππετ!πε π!ε!ππι εε!.

!!ε!!! πτεπ!ο!! ε!ιιπ!ε! π!ο!! εοιπππ!ε π!εεπ! ποιπ!ιιε ε!

πιο πιιτ!ε π!ε!! οοιπππ!ε π!εππ! πταπ!!ιππ! ε! εε εο!ππ!!!!

εο!!εππ!!ετ π!ειο επιπ!εο εοπιππ!ε !εππε ποπι!πε ει πιο

πππο εοπιππ!ε !π.ιιπε εε Μοοτο ει επτετε π!ε!ο ποοι!πε ε!

οποπ π!ε!πιιι εοπιππε π!εππππι οποιο!! ει !πο!ει οποπ πα:

!πεπιπ εοιπππε π!επιιππι πα: οπου!! ει!!! πετεοπο πππε

επιποπε !πεπ πετεοπιι ε!! επ!επι επιτε!ιε! πεεε!ετο πε !οε!ε

8πτπ!πεε οπε π!‹:ιππι εοπιππε π!εειιππι πε! π!!οπ!ε π!εεππε

εεπ οιιἱ πτο π!εππο εππε!!ε!πι· πε! πιο π!εεπο πιε!ι!ποπιπτ

!επει πε! ποεε!πε! εεπ !επε!ι!! πε! ποεε!πε!ι!! πείει·ει πεε

πε!ει·ι·! Επε!ε! πει: ποι·!π!ι!! ιιεε ποτ!πτ! !”πε!ε! π!!τπ οποπ!

Βπ!εππ! ποε π!!ιο. πππο! Ρπεεε.τ! ποε π!ιτε !πεπ!ειπ !!πο!!ε

!π πετπε!ππτιι. ει οποπ οοπιπιιε π!εεππιπ ει ο!!!ο!ε!εε !πε!πε

εοιπππ!ε !”εε!ε! !ιι!ετποπ! π!! επιεπ!!!ιπε πε! πε!ετεπ!!!ιπε

εε!ειπ !ιοππιπ ε! !ποπεοπι εο!!επε!!οπεπι πε εο!π!ε ιι·!!ιπε

Ιπιιπε πιο οπιι!!!ιε! πππο εε!!ε εεπ πε ιο! εο!π!ε ει πεπε

τ!!ε πιο οπιι!!!ιε! ιπεπεπτε επ οποιο !πεπιπ ειπε!!! πιεπεπ

ι·οι·! εοιι!!ιιοε! οι!! ειιπ!ππ! π!ε!ππι εππιιιιειτι επ π!ο!οιπ

τπε!οιιειπ ε! αποτο !πτπ!οτ!ππι πτοιιι!εε!οπειιι (Με !πεε πο!

ποπ ποι·!ε!ι!!πτ πει·πε!πο πιο!! πτεπ!ειοε εοπί!πεε εππετ!πε

εοπιπιο!ιεπεοε ε! πεε!επε!οε. Ε! π!!!ετ !πεπιιι επ!ειπ οπετει·!

ποιι πετπι!!!ειι!. οπε πεεππ!·ε. ειι!πο!πτ ε! απο! πε!ιεπι πετ

εοιππιιε πιειιπππι εεπ πετ ο!!!ε!ει!εε !πε!πε εοπιππ!ε π!εειι!

ο οιιο!!!ιε! εοιι!ι·ε!πε!επιε εεπ οι!! εοπ!τε!εοει·!! πε! ο !!

πε!πεεοτ!!ιπε ε!πε ε! πεπιπτ ει εο!πεπ!πτ εο!ππ!!! Ιοππο

πετ εαιιππε π!επιιπιπ εεπ ο!!!ε!ε!εε ε!πε πεοπε πιεπεεε εεπ

!ππο πτοκ!ιποε ει! οπο εοπιιπίπε!πιπ !`πετ!!. Ε! οποπ οπιπεε

ε! πππο!! !εππειιεεε εεπ οι!! πιο !ιιιιπεπε!!ιπε π!ε!ι·!ιιοπιι

ιοι· πε! εππε!!ειι!ιιτ !!!ιειο πτεε!ειιιπο !επιεπ π!ε!πιπ εο!!ε

πε!!οπεπι ε! !πτε!οι·ιππι πτοπι!εε!οπεπι ποεε!π! επιει·ε ε!

ειι!τε!ιετε πε !α:!ε $ειτπ!πεε επεε!!!ειι!!ε εππτε πτοιι!ιιιε ει

οπο!!!ιει εοτππι εε!ειπ !π πιο!!! οππιι!!!ειε οπεπιειπ πο

!πετ!ιι! πτεπ!ο!! !ειιιπειιεεε πεοπεοπο ππτε!ι!! πτεεεπε !τεπ-ε

οπο. Ε! !επεπ!πτ π!ε!ππι εοιππιιε π!εππιιιιι π!ε!ππι εε!ιπ!!

πειτε ε! !τεπετε ε! πετ! ε! !τιιπ! Γεεετε π!ε!!ε !επιιεπε!!ιπε

εεπ οιι!πτο !!ιππειιε!!ιπε π!ιι!τ!ιιΒπιι!πτ πε! εππε!!οιιιιιτ επ

!!!πε πιπι·!ε π!!! εο!!!ππι εε! ε! εοιιεπεπ!ι πετ! ε!!!ε πετ

εοιι!ε πιο πι·εε!ο ε! ιιοπι!πε πτεε!! !!!ιι·πι·πιπ εεπ ποπ!!!πο

ιππι πετποτππι πιο οπο!!!ιε! εεπ!ειιπι·!ο οππι·!!ποι·ιιιπ οποπ

εε! ε!ει·!ο πποειιιπ ιιπ ε!ετ!πιπ π!ειιππιιι. Λειο οποπ ε! π!

πιει!! ιπειιεπτε.πι εοπ!!π8ετ!! εποε!! πε! ιιι!ιιπ! π!ε!ππι πτε

απο! πτο πι!!! εποε!! πε!ιειιι πε! πππο!. ο .

!!επι πι·επ!ο!! πιο! εοπιππ!ε π!επιι! ιιοιπ!ιιε ει πτο πω!!!

π!ε!! εοπιππ!ε πιεειιι! πτοπι!ι!ππ! ει εε ο!ι!!πειιι! εο!!εππ!ιετ

πτεπ!ειο ε!ππ!εο εοπιππ!ε !ειππε ιιοπι!πε ε! πτο ππι·!ε απ!!

εοιπππ!ε !πππε Γο.εετε ε! επτετε π!ειο ποπι!ιιε οποπ εο

ιιιιιιιε π!εεππιπ επιπ!ι!! ε! !!ιε!ε! οποπ Ιειππεπεεε οπιιιεε ε!

οι!! πιο Ιοπιιεπε!!ιπε εππε!!επιπτ εεπ πιο Ιπππειιε!!ιπε π!

ε!ι·!πΒππιπτ ε!πι ε! εεεε πε!ιεοπ! !πιιππιιεε !!!ιετ! ε! ειιεπιπ!!

!π ο!ιι!!ειε π!επιιπ ει !π !ο!ο ε!πε π!ε!ι·!ε!π ει !ιιεπ!!ε Ε!!ιε

ει $ειτπ!πεε ει !π απο! ε! οπε!!!ιε! α!!! !εττο. π!ι!εππιοπε

ε!! οπε π!ειτ!ιι8ε!πι· πει· εοπιιιιιε π!εεπππι πε! πεεε!ετο π!

ε!τ!ππε!πτ ε! ιεπι !ιι !εττει οποπι !π οπο! ει!! οιππ! πεε!!ε. εεπ

ει!πε!!οπε πε! εο!πι!οιιε πτ!ε!πε !εε!ετπιπ ε! επεοτεο!! !πιποε!!π

ε! !ιπποπεππε. ε! οποπ !π πτεπ!ε!!ε !”ι·ιιπε ε!!οπο ποπ !!ε!.

!!επι πτεπ!ει! ε!ππ!ε! π!ε!! εοιππιι!ε π!εοπ! ποιπ!πε ε! πιο

πετ!!! π!ε!! εοιππιι!ε π!εεπ! πτοπι!!!ππι ε! εε ο!ι!!εππ! εο!

!εππ!!ετ πτεπ!ειο ε!ππ!εο εοιπππ!ε !!ιππε ποιπ!πε ε! πιο

ππτ!ε π!ο!! εοιπππ!ε !εππε ει! ππειο εο!!εππ! !ιο!ι!!ο !π

πτει!!ε!!ε !π!ετ !πεοε ε!ππ!εοε π!ε!!ε ποπι!π!!ιπε πειτε ε!

εο!πετε π!ο!ο ποπι!πε ε! οποπ π!ε!ππι εοπιππε π!εοππιπ

απ!!! ε! εο!πε! εεπ πετ! οι εαπ! !`πε!ε! εοπιπιι! Ιο.ππε πιο

ειι!!ε!ε!!οιιε ε! ειπεππε εππειιεπι·πιπ οπειε εοπιππε !ε.ππε

πει! ο. ιπ!!!εε!ιπο πποεπιεε!ιιιο οειπποεε!ιπο οο!επο ε!!τιι

πιο επ οποπ πο!! !ππο πιο!!! !π!ει· εοπιππε Ιοππο ει εο

ιπππε π!εεππιπ εετππιπ ποπ Μ!! πετ !πεπιπ εοπιππε π!εε

ποιο!!! !!!ιτπε εειι!πιπιπ!!!π !ειππ!ποτπιπ πα: ποπ ε! !!!ιτιιιε

εει!πο!π!ειπ!!!ε !εππ!ποτπιπ ρτο π!!οπε!! εοιπιππιο!!οπε εεπ

!ιι ειιειιιιι!ι!ο !πιτεεετ!πιοτπιπ οειειτοτιππ πε !.οποποτ!ο. π!

(ιι Ριιεε πιο! ιι ιο οπτ!!ε !εεε. !

ιιπ



οοσ ιιιτι.οισι ιι οιιιο·ιο

σοιιοοι οσειι·ι Μοιιιιεοσσιοιιι. οιιο.ιι·ι ιιιοσιιο σο νοι·ι·ο οι

ωστε Μοσιιειιοοσιι σσο οοειτο σιοισσι οοιιισσο ριειισσσι

:ιοιο οι ιτεισοτο σοιιοιιοι οι ιοτιοιιιιιστ σιοιο οοιιισιιι Μισο

οκ ιοτιοτο ισοιτσσιοσιι σιοιο ριιοιο. @σσο ιιιιτειο οοιπσσι

οοιιιισιτιισσιιιισ σοσειι·ιοτσσι ισσσσιοτσσι σιοισσι οοσισσο ρι

ειιιισσι σοιιιι οι οοισοι οοσ σοτι οι οοινι ισοιοι ρτοσιοιο

οοιιισσι Μισο ροτισιτειοοι·ιριοε ιοτσιισοο σισοΠοοι ιιιιτειο σοσι

σσοσισιοσσιιισσοτσιιιο. σοσσο τισ σιοσεοε εοσ ο σο ρτοεοιπιο

ιιιτειιο ιι·οιισσο ισ ιιοιοο ιισιιιοι·εισσοε. οι τοοισσσσι εσρτο

σιοιιιτσιιι ιιιιτοτσιιι οοιιισισοοιιοεισιοιιιιιισσι σισοιιοοι ιιοιοο

οοσιστιισσιιισσοισιιιο σοιιιι οι οοισοι εοσ σοσ οι οοισι ισοιοι

ρτοσιοισιιι οοσιστιο ριοιιιισιιι ρτοσιοιο οοπισιιι Μισο ροτ

σιισοο ιτοο σσιιιοι·οιισοο ο σιο οοιιιρΙοιι ιοτσισιι οοι: ισοτι

οισιιι σιοιοτσσι σι ιιοιοο σισοιιοοι σσοιιιιοι ιρεοτσσι σοσο

τσιιι ιιιιτοο ιι·ισιιιισσσιιισσοιιιιιιο ρτο σσιιισο ιιιπιο οοιιιιιιιι

σσιτισσοιιιιιιιισο σιιτισιο οι οοισοτισιο σι ιοτιιιιιιιο οσρτοσιοισι

ρτοσιοιο οοσισιιι Μισο εοσ οισο ιοοιπισιο οισσιοο τοοι

ριοιπι οοιοιοο σιοιι οοσισσιο Μισο ρτοσιοιι εσισιοι ριοοιιιι

οοοισοιε οοοιιοο ιρεισο οοοισοιε οοσεοιπιστιι οκ οσσοιο ρτο

οιοιο. σσοσ σιοισσι οοιιισσο Ισσσο ιιοιιο τοισιοτο ροοοιι

σο ιρειο οιιτοοτοιιο ριοοιιιο σσι οσοι σι οοτοοτιιισο οι οσ

οιοσιτι σιοιι οοιιισσιο Μιιιο σισοιιοοι σο ιιιοιιοτιιισο σσοο

ιρεσιιι οοσισσο Μισο οιοσοτιι σοι οιιο ροτοοσο ρτο σιοο

οοιιισιιι σεσσο ισ ιισισοτσσι οοιπσσι. Αοιο οκρτοοεισι οιι

ριιοιο σποτ σιοισο ροτιοο σιοιιο ιιοιιισιιιισο σσοσ οι οο

σιστιο ριο:ισσιιι σοι :πιο ροτοοσο ρτο οο ιοοοτιι ιιιιοστοιιιι

οοισοιοσοσι σο σιοιιο ιιιπιο. οοσισσισσισσιιοτσιιιιισο Μισο

σιοιο οοσισσι Ιεισσο οοσ οισο οοτιο ιισιιοιο τισ ιιοο οοσ

οιιισιο σο! ρτοοιιιοτιι γσοσοσο εοοστιιοιοε ιρει οοσισσι Μισο

σοι οισο οοπο τιστιοιο οοσειιισιο τισ ιιοο ροτ γσοιιοσε εο

οιοιοιοε οιιιοιοιιιοο σι οισιιοιο Μισο σο σιοΠε Πιιτιο οοιπσσι

σσισσσοιιιιιιιισο Μισο οοισοιισιο ισ σιοιιο ιοτσιισιο ιρει οο

σισιιι Μισο σοι οισε οοι·ιο ιισιιοιο οοσεΠισιο εισ !ιοο σοι

σο εοισοσσο ισ εισαι τοειστοι οκ ιρειο εισ οοισοιισσιιι ρτο

ιισιι οστοοτιιιι σσι τοιιιοσειοεοσι σοσ τοιοιπι ισιοεοιπ ρτορ

ιοτοσ ροτ οοσισιιο Μισο ισσο ισοοιπιτιοσΠ ιιιιοτο τοΜιοτι

ιστ οι σιιιτο ροτσισιιισισι· ροεοσπ Μτιοσ Ποσο τοιισοτι ροτ

σιοισσι οοιιισσο Μισο σσοσοσσο σοι ειιιι ισοτιι ιιιιοστο

εο.ιιεισοισιιι σο ρτοσιοιιο Πιιτιο οοιιιστιισσιοσσοιιιιιιιισο σοι

σσοσοσσο ισοιο ισοτιι οιοιο εοοσι·ισιο σι σιοισσι οοι ροτ

ιιοιιιιο οι οσιιιοιοσιοο εοοιοισιοε οιιιειοιιιοο σι οισιιοιιο Μισο.

Ποιο ρτοσιοιι οιιισιοι σιοιι οοσιστιιο ριεοσι οοιοιοο οι

ρτο ριιτιο σιοιι οοσισιιιο ισεσοι ρτοιιιιπσιπ οι σο οιιιιΒιιιιι

οοιιοιιιισοτ ρτοσιοιο εσισιοο οοσισιιιο Μισο οοιοιοο οι ρτο

ριιτιο οοσισσιο Μιιιο οι ροοιο οοιιοιισι ιιοιιιιο σποτ ιροοε

- οιιισιοοο σιοιιο ιιοτιιισιιισο ισοοτο οι οστιιτο σιοιο ιιοσισιο

οι εισαι σιοισσι οοσισιιο ριεσιισιιι ιειοιοι οι οστοιιιι σσοσ

ειιισσιο Ριοστισε εοσ σσι Ριοοιιισο ειρροιιοιστ εοσ ρτο Ριοιιιιο

σιοιτισειιιστ ιιοιι ιιοσιοοι σοσ ιιιισσισιιιι σοτοσε οτιοιποσι

σιιτο. Νοοροιισι σοσ σοτοσε σιοτισιοσι σιιτο Βοτσιτιοεισι σοσ

σοτοσε οοοισοσιοσι σιιτοι Ασιισε σιοτισσε σιοι σι ισσο οι.

σσο στσιιιιιο ιιοιιιισιιισο Μισο σιιοσεσσο ισιοιςτο εσιιοιοοισσι

ισοτιι σο ρτοσιοιιο ιιιπιο οοσισιιιοοιιοεισιοσιιιιιισε ρτοσιοιο

οοσισσι Μισο σοι γσοιιοο οοιιοσεπσσι σι εσρτει. Μισο ιιο

ιιιο οι εσσιοιοσιιιισο οοοιοιο.ιιιιιιο οιιιοιοσιιιισε σι οισιιοιο

Ιιισσο σο εοισοιισιο ρτοσιοιιε ιιιπιο οοσισσιοοικοσιτιισσιιιιιισο

ιιι ιοτσιιιιιο οσρτοσιοιιε σοι οο σσοσ τοειστοι. εισ οοισοσσσιιι

σο ιοιο ρτοσιοιο. σσοιπισιιο ροοσσιο.

ιιοσι ρτοσιοιι εισσιοι σιοο οοσιιιιιιο ριεοσι τιοσιισο οι

ρτο ροτιο σιοΠ οοοισοιε ριεεισι ρτοτσιπσσι οι εο οιιιιΒιιιιι

οοιιοσιιιιοτ ρι·οσιοιο εσισιοο οοοισοιε Μισο οοοιιοο οι ρτο

ροι·ιο σιοιι οοιιισσιο Μισο οι: ρειοιο οοιιοσσι ιισιιιιο σποτ

σιοιοο ειιισιοοε σιοΠο ιιοπισιιιισο Μοτο οι οστοτο σιοιο ιιο

πισιο οι οσοσ οοιιισιιο ριοοιιισσι οστοιιιι οι ισοιοι σσοσ το

ιιοιιοο οι ιοτοοιιιιι οοσισιιιο Μισο σοι οιισσι σοι ισοοτοιπ

σοι Μοτο σοΠοιπ οιΤοσοιοιιοε οιιισστιο ιρει οοιιισσι Μισο

σοι ιιοισσιιιισο οοσ ιοττιο ιροισο οοσισιιιο Μισο ιιοιι ιιοιιιζ

ισιισιπ σοσ τοοοριοιισσιστ σι οισισπο ριοοιιιοι οοσ σιοιτιοισ

ριεσιιο σοσ σι σιισσο. ιοττο οοσ ιοοο σσο εοσ σοι σιοιτισειιιστ

ροτ οοσισιιο ριοοιισσι σιιιοσσισσο οι σοο οκ σιοιιο σοσ οο

οισοιε ριοοιιι σοι ειΠοσο οοτσιιι ρτοσιοιι τοιιοιιοο σοι ι`οτοοιοιι

οοσ σσι οιι`οσσοτοιπ σοι οιιοτισοτο σοιιοιιι σιοισιιι οοιιισιιο

Μισο σοι ιιοσιιτιοε ιροισε οοοισοιε ιιιιιιοιισσι σοσ τοοσροτειιισσι

σιισσοσ τοιτοοοιισιοιπσσι σοσ οιιισσει οιιο ειιιι ιιοοοεοοτισ.

Ποιο ρτοσιοιι οισσιοι οοιιισιιιο ριοεισι ρτοσιοιι οοοιιοο οι

ρτο ροιτιο σιοιι οοσιιισιο ριεειιιι ρτοσιιπστπ οι οο οιιιισοτιι

εοιιοιισσοτ ρτοσιοιο εισσιοο σιοιι οοσισσιο Μισο εΠρσΜιιι

σι εσρτιι οσοσ σιοισσι οοσισιιο ριοοιισσι ιοοιοι ιιστιιιιτι οι

σποτσιοι εοσ στοσι ροσο ροτεοσοτσσι οι ιιεισοτιο σσοσ οιι

σοσ Ριοιιτισε σοι σο ιοτοιο εοσ σιοιτιοισ ριεοσο σοσ σοσοι

τισ ιοοσσι Μοσοοιιι οσοσοσσο ισοτιι σι τοιιοιιιοιιο οοοισοιε

Μισο σοο :ισ οιισσοσι ιοοσιιι σοι ιοσοτοιστ ροτ ιροοο το

ιοοιιοε οοσισιιιε Μισο. ΕΕ οι σιισσιο Ριοεισσο σοι οοιιιτο.

σιοισσι ιιιισιισσι οοιιισιιο ριεειτισσι ρτοοοσοι οοιπτοοσσι σι

Μοτο οι ροτεοσσ εισ τοσσιειιιοσοισ οοοισοιε Μισο. ιιι οσοσ

οιιισοο οι οσιοσΠ Ριοειιιι σσι σισοιπι ισοτσπ σι ροτισ ισο

ιιοοιιι σο! σο σιοο ροτισ οιιιοτσπ Μιιοτι οορι ροοειιιι οι

σοισιοτι σι ροτοοιιιο οι τοιισε ροτ 8οιοοο οι Ποσο οοοισο

ιιιιιιι οτσισιοο οι οιτσισιει ροτ οοιιισιιο Μισο οι ιιοιι ροτ

εισοσιοτοε ροτοοσειο. οιιοοριο οι ισεσοι ιρει ορριιοσιοεοσι

σοι ισιεεοσι οσ ιρεσιιι ροτισσι ροτ ιοτισιιιιιιι ιοσιροτιο σσο

οιιοσ ισσο Πιιοτο οιιιτο ροεοσπ.

ιιοσι ρτοσιοιι οσισιοι σιοιι οοιιισσιο ισεσοι οοοιιοο οι ρτο

ρειτιο σιοΠ οοοισοιε ριειιιιι ρτοισσισιπ οι 5ο οιιιισσσι εο

ιοσιισοτ ρτοσιοιο οιιισιοο οοσιστιιο Μισο οοοιιοο οι ρτο

ροτιο ιισιι οοοισοιε Ιοσσο οκ ρειοιο οοιιοσσι ιιιιιιιιο ισ

ρτοσιοιιο σποτ ιροοο εισσιοοο σιοιιο σοσιισιιισο σσοσ οο

ιιισσο Ριοειτσισ τοιιειιισιιιι οι τοΙσισιτι ιοοιοι οσοοοσιιισσο

Ιοσσοσοοε οι σιειτιοισσιοο Μισο οι οιιιτιοε ιιΠοε σοι ρτο

Ιο.σιιοιιοιιισε σοισιοσιστ. σοο σοσ οι οσιιιοο 8οοοιιτοσεοε σοι

σο σιοιτιοισ $ειοειστι οι οιιιιιοο εισοσιοο σοιοιποε οοοσοιοτιο

ρτοεοιπιο οσοττο οοι οσοι εοσ σοισιοιπστ ισ οοτοοτιιισο οι

ροοσο εοσ σιιιοσιιο οοιιισσιο ριεεισι εοσ οιιιοσισε εισδσιστιο

ροτοοιιο εοσ οοσισσιιοιιο σιοιτιοισε ριοοιιι σεσσο σιοο σοσι

σοοισι. Ει φωσ οοιιισσο Ριεοσσιιι πο ιοοιοι οι οστοιιιι σσοσ

οοτοοτειιι σισσοιιοοε εοσ σοι ρτο Ιοτισοτιειιισο σοιιιιοιπστ

σοσ σοσ οι ιιοισσιοε $σεοστι οι σιοιτιοισε σσι σοιιιιοιπστ

σι @στο οιιειτι οσοσ σοοοιιστ Ποιιστσιιι εοσ σι ειιισσο. ιοττο

οοσ ιοοο Βοτσισοο σσι εοσ σσο σιοιτιιισσισι· ροτ οοιιιστιο

ριοο.ιισισ σοι οιισσοτιι εισ8σιστοσι ροτοοσοσι σιοιι οοοισοιε

ριεειιιι οοσ σσο ρτο Ριοοιιο σιοιτισ8οιστ σοι ορροιιοιστ το

Μισιισσιστ οι ιιιιοτοιισιιιστ ροει ιστο.ιεισι ρτοοοιποσι σοσ

οσοσι Μισο ιιιοσεοσι σσσιιι ρτοιιισισιιι.

Ποιο ρτοσιοιι οποιοι σιοτι οοσισσιο ριοοιιιι σοσιιτιο οι ρτο

ροτιο σιοιι οοοισοιε ριεοτιι ρτοιιιιιισιπ οι σο οιιιισοιπ οοι

ιοιισιιοτ σιοιο εσισιοο οοοισοιε Μισο ιιοιιισιο οι ρτο ροιτιο

σιοιι οοιιισσιο Μισο οκ ρειοιο οοιιοιισι ιιιιιισο σι ρτοσιοιιο

σποτ ιρεοε οιιισιοοο σιοιιο σοσιιιισισε οι σιιοιιι ιοιιιιιισι ιιο

Μ·ιο ισιτοοοτιριο οι Βοτιιιοιοτιιοο Ροσοιιο τιοιοτιο εσρτο

σιοιο ειιρσιιιιιιιιισε. οοοιιοο οι σιοο οιιιιιισσι σσοτσσι σι
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τσι·σετ πο! ιιιτοτσεεο. σοτστιτ οποσ ισεππι οοιπππο σιεοπππι

ι·σοισιστ τισ πιοπσοτο επο οπιιισε Ριεοπσε επσιϊσε στ τοπιο

ειτσε σοττιε σπΜιοτπιιι τσιισιισε σιεοπι σσπιππιε στ σιιιιοπ

πιτσε- στο τσιισιιισπσ ισειπε σοττιε οσπίσσστοτσε σετ εσ πο!

στο· οιισε οσπιππιε Ιοππο πσισπτσε τσσιτσ σοιοιπ σοι· σιωπ

ι·οτοτσπι :ισ ιιιοπσστο σιεοπι οοιπππιε ιπιτο σσττππι τστπιιπππι

σοπισστσπισπι Με οεεισποπσππι ο οοπιποι σιεοπο τισ οποιο

σσεειπτ οσιιπσπισπτστ σστπσοτστσ οσ ισεο ιιιοιισοτο στ ισεσε

Γοοιοτ σιτιιπι στ οοεεοι·ι σο οοσοο σοετοποπι σπτοστοτι σι

οσοι οοπιππιε ιπστιπτ ιισιισιτοτι στ τ'οοιστ σιε οτ οπιιιιιστ σσ

τιιπι τσετιτπι οπιπιο ιιοπο σστππι σκτοπτιοει οπο ιιιπσπισπτπτ

οσπσ οοπιππο σιεοπππι οπτ οιιοποε ειπσοιοτσε σστεσποε ιπ

οιπιτοτσ σιεοπο πσι οιπε οσπιιτοιπ στ ιπ τπεοιο σιισσισπτι

οοπιππι σιεσ.πο οπιιιπε τοετιτπτιε σιισπιστιε στ οοεεοτιε σο

ἱσεσ ιιοππσ πτ σιοτππι σετ σιοτπε ειπσιοπε οοπιππιε Ιοππο

ειπσιοοτπε ποιιιιπσ στο ισεσ οσιπππι Ιοππο εσιιοππι ετισπ

ιοτιοσσ επστοσιοτιε ειιισιοιε σιεοπι οσπιππιε στοιπιειτ πισσσ

στ πσπιιπσ επστοσοειτιε οποσ στο σιοτιε ιστοπειτιε ποι οιιοπσ

τιστππι στο σο Με ποι οιιοπο σστπιπ ισεππι οσπιππσ Ιοππο

ἱπ οιιοπσ εσ οπισιιπε ποπ ιοττσπιιττστ. Βπιπ τοπισπ σιοτι

@στο ίστσπειτι ειπιιιι πισσσ στ οσ ειιιιιισπι τοτπιιππιιι το

ετιτποπτ σιππιο στ ειπιτπιο ιισπο ιιιιτπσιιιιιο οπο· οσπσ οσε

ποι Μισο σστεοπσε στο Με ιππσπιτοπτπτ τοποτι οπτ πτοτο

σο ιισπιε ιιιιιιισιιιιιιιπε- σιεοπι σσιπππιε οπτ οπιπεοπσ Μτσ

τιπε σστεοπο σο οιπιτοτσ σιεοπο οπτ σο οιπε οσπιιτοτιι. ιτο

τοπισπ οποσ ει στσσιστο ποσο ισει σπσιιι στ ιστοπειτι ποπ

τσετιτπστσπτ πτ σιοτππι σετ σσπιππσ σιεοπππι ιπ οιιοπο σε

ισεσ σοσιτπισ ποπ τσπσοτπτ στιεστποτσ. 8οιπο οποσ ει οιιοπι

ποι οιιοπιε οι επστοσιστιε οσιπισιστοπτ εσπ· οσιπισιστστεσπ

οτιεστπο.τσιιτ οπτ σιιεστποτστ ισ οποσ σετ σσε ποι σπιτι οιι

εστποτι σσιιστ αιιπππι σιεοιισ στ σσ οπο επστο οι πισπτισ

ιιοστ οιιππιε ποι οιιοπι οι επστοσιστιε ποπ σιιεστποτσπτ

πιοιιιισιπιππε οοιπππο σιεοππιπ τοπσοτιιτ σιεσσιπ σοι οσιιπ

σισπιεεσιιτ εσπ σιιεστποεεσπτ σο σοσ σετ ισεοε σιιεστποτι

σσιισιιππτ πστεπε οσπιππσ σιεοπιιιπ στιεστποι·σ ισ οποσ ιπ

οσο οσσιτιιισ οοπτιπστπτ. Υστπιπτοιιισπ ποπ σιιετοπτιιιπε επ

στοσιοτιε ιιστοσσε οσπιιτιε οπσπσοιπ νεσιιπι τοποοπτπτ σσιοπι

ππιιε στο οιιο τισ τσετιτπτισπσπι ιισποτππι ιπιπισιιιιιππι σοσ

τσπσπτ Με ιιοπιε οσιπππιε σιεοιιι. Πει οποσ ει πππε πο! οιι

στο οι: ιιιιε ιιστοσιιιπε πΜιστ οπτ πΜισπτ οσ ιιιοπσστο τσ

σιτε στ ποπ τσετιτπστστ ππτ τσετιτπστσιιτ σπιπιο ιισπο ιιπε

ιπσιιιιιο επστοσιστο οπο σιοτι ιιστσσσε ποι οιιοπι σστπιπ ποι

οιιο σστεσπο στο Με ποι οιιοπσ σστππι ισπστστ οπτ τοπο

τσπτ οοιπππο σιεοπιιιπ ποπ τσπσοτοι· ιιιππι τοπισιι πο! ιιισε

τοισε τσοισοτσ οσ ιποπσοτσ οπτ σο οοσοο σιτιτπστσ σοι ιισπο

οιιοπο τσετιτπστσ σισσπι εσπ Μεσστπ. στ σοεειπτ στσσιστι σοι

τοσιπστιπτ τισ πιοιισοτο σιοτι οοιπππιε σιεοπι πτ επστο στ

οπιιιιιστ σστπιπ ειστε ει πσιπστιιιτ σιιττο σιπιτπτοπι στ σι

εττιστππι σιεοπππι στ Βοπσστσ σπιπιιιπε επιε ιισπιε. Ετ οποσ

οοιπππο σιεοπιιπι τοιοιτοιιιτ στ ι·σιοιιοτι τ”οοιστ ο οοι·οοτιιιπε

σιεοπι σοιπππιε σσπιιπππι θιπιιιιΜτοπιιι Βσιοπππι στ Ρο

τποσιπιπ Ροποιππι. ιιοσ οοτσ στ σιιστοεεσ οσσσειτο ιπιστ

σιοτσε ειπσιοσε πιοσο στ ποιπιιιιιιπε επστοσιοτιε οποσ ιπιστ

σιοτοε ιιστοσσε επστοσιοτι οσπιιτιε νι;οιιπι οπτ ιιιτστ Μισο

σιτιιιισπσσε σε οοσοο σοι· οοιπππο σιεοππιπ οπτ τΜοιτοπσσε

σε σοτοστιιιπε ισειπε σιεοπι οσιιιππιε οσο ιπτΜιισοτπτ Οποι

ιποοιπε οποπσοπι Πσπτιοι σσιιιιιτιε σο Βοπστοτιοσ ω.

(τ) Επτιοσ,'ο Αττισο σι Βσιιστοτιοο στο πισοτσ σι !ιοοο το σι 8οτ->

στερει, ποτο σοΙΙο οι πιτ ιιΒιιο Ποσο, οιιο το ιιισειισ ο Βιισιτο στι!

Φωτο Βασιιπο απο Βιιστοτσοεοο. τω. σοστ. οπττ. Ν· οι. σο8.388.

Ιτσπι στοσιοτι οποιοι στοπ οσιπππιε σιεοπι ιιοπιιπσ στ στο

σοττσ σιστι οσπιππιε σιεοπι στσιπιττππτ στ εσ σιιιισοπτ εσι

ιΜιπιτσι· στοσιοτσ ειπσιοσ οοπιππιε Ιοππσ πσπιιπσ στ στο

σοττσ σιοτι οοπιπιιιε Ιοππο στ ιιιισιιι ποτοτισ ιπιι·οεοι·ιστο στ

Βοττιισιιιιιισσ ιισιοτιο επστσσιοτσ τοιιοποιιι σπιιιιοιε σστεοπιε

ετισπιοπιιιιπε πσιιιιπο σπιπιππι οπστπιπ ιπιστεετ πο! ιπτστσεεο

σοτστιτ σε σοστσ -εσιΙσππι ιισιιιτσ επσστ ιιοσ σοτσ στ εστ

πσι·σ Μοτο οοιπππο εσπ οποσ σιοτππι οοιπππο σιεοπιιπι στο

σπισπσο στ εοτιετ'οστιοπσ σοππστππι σοτστπιπ σστ Ριεοπσε

εσπ σστ οοιπππο σιεοπππι ισπισστσ σοσιε τοστο ποοικιιιτνιιι.

ιπ οοιιι Βοσσοτοτππι στ ιπ τοτισο ΒοπιΜιε Βσετσ Ροεπποιιε

Βσετσ στ Βσττπσσιι (ΙΜισ στ ιπ οπιιιπεσοπι οιπε ποπιιιπε

εσπ @Με οποτππσοπι οιιοτπιπ Ιοππσπειιιτιι σοι σστιοιοπσε

εποε τιιπο τσοστιπτ οστοπι σσιπιπο σοτοετοτσ Ιοππο. οπστπιιι

σπιπιππι επστοσιοτστπιπ σοπιιο τππο σκτιιποιο τ“πστππτ ιπ ιι

πιο πσπσπιπιιιιιιιιε εσιτοοπτιε Ιοππο. σοιιιτ εοιπστ στ τσετιτπστ

οσπιππι Ιοππο ποι ειπσιοο εσπ ππποιο σιοτι οοιπππιε Ιοππο

πστπιπσ στσσιστοτπιπ σοππο σοεεοτππι ιιιιτοε πσπσιππιιιιο

εσιιοσπτοε Ιοππο σε ιισπιε ιπττσιτπε σσσοτιισ σοπιππιε σι

εοπι στ ιπ σσισστπ σιστι ιπττοιτπε σσ σσοππισ σιεοπι οο

πιππιε πεοπσ :ισ οπποε οποτποτ οτι ιισσιστπο σισ ιπ οπτσο

πιιπιστοπσσε πισσιισστ σπσιιιιστ ισεστπιπ οιιποι·ππιιιιιτοε

σποπιιιιο οποστιπσσπτοε Ιοππο. Ιτσ οποσ ιο ιιοσ ισεστππι

οπποτπιπ οποτποτ ιπτσετσ σοτσ ειπτ στ εσιπτσ σστ τστπιιποε

ειιστοσιοτοε ειπε οιιοπο σιιπιππτισπσ πο! σΜοοτπ στσσιστσ

οσπιππι Ιοππο σιοτιε ποπιιπιιιπε σιοτσ ιιιιτσ πσπσιιιιιιιιιο

εσιιοσπτσ. Ετ σιοτπε ειπσιοπε οοπιππιε Ιοππο ειπσιοοτπε πσ

ιπιπσ στο ισεο οοπιππι Ιοππο στσιπιττιτ επστοσιοτιε ειπσιοιε

σιεοπι οσπιππιε πιοσσ στ ποπιιπιιιπε επστοσιοτιε οποσ σετ

οοιπππο Ιοππο εσιιισοτ στ σιιιπι τοπισστσ σο σιστιε σοππιε

εσπ σιιισπσοτιοπσ σιοτσι·πτπ σοππστπιπ. σιοτπιπ οοιπππο σι

εοππιπ οι οιπε !ιοοο οοπεστποιιιτ Μ σοπεστποτι τοοιστ Μ

οπτοιιιτ ιπσσππσ στ ιπσσππιο ο σιστιε σοοισοτιιιπε ισεσ σοππο

στ σπσιιιιστ σσι·ιιπι στ :ιιι σοτππι στ οπιιιεοπσ σστπιπ τισ

τσσιιιπε εσπ ιπσσ σοπεοιιι ιιπιισπτιιιπε :ιιι Με πο! οιιοπο

σστππι πεοπσ ιπ οοιιι οποπτιτοτσπι οποιο εοιπστιτ ισεππι

σοπιππο σιεοππιιι ισει οστπππι Ιοππο εσπ ειπσιοο σιοτι σο

πιππιε Ιοππο σοπετιτπτο οσ ιιοσ.

Μπι στσσιστι ειπσιοι σιοτι οοπιππιε σιεσπι πσπιιπο στ

στο σοττσ σιστι οσπιππιε σιεοπι στσιπιττππτ στ εσ σιιιισοπτ

εσιισππιτστ στσσιστσ ειπσισο σιοτι οσπιππιε Ιοππο στ

πστπιπσ στ στο σοττσ σιοτι οσπιππιε Ιοππο σε σοστο εστ

ισππι ιιοιιιτσ ιπ στοσιοτιε πω» ισεοε ειπσιοσε σιστιε ιιο

ιπιπιιιπε στ πιιοιιι ποτοτισ ιπτ'τοεστιστσ στ Βοττιισιοπισο πο

τοτισ επστοσιοτσ ετισπιοπτι ποπιιπσ σι στο σοττο σιππιππι

οπστππι ιπτστσετ στ ιπτστσεεσ σσιστιτ οποσ οοιπππο Ριεοτππι

ετοιιιτ ιπτι στ ιπετιοιοπι τ'οοιστ στ ιπσιοοτπιπ εσιπστ στ τσ

εσσπσΜιιτ οπιπιιιπε Ιοππσπειιιπε στ σιεττιοτποιιιιπε Ιοππο ιιο

ιισιιτιιιπε ιοπσσπι οιισποτιι στ οπιπιιιπε ιιιιε ποι σοππιιισοτι

τπστππτ σοι· οοιπππο σιεσππιπ πσι οιιοπειε ειπσπιοτσε σοτ

εσποε ισειπε οσπιππιε σιεοπι εσπ σστ οιιοπσιπ ποι οιιοποε

σο σιεττιστπ σιεοπι οοιπππο εσπ σστ οιιοποπι οσπιππιτοτσπι

σιεττιστπε ισειπε σιεοπι οοπιππιε τσιτισοτσ οιισπιπε σοοιε πο!

ττσπεπο στ οπιπιιιπε πιο σοι ιπε οιιοπσσ ιιοιισπτ πο! οοσοι

ειπστππτ οοπττο ισεπιπ οσπιππσ σιεοπππι οσο ποπ στ οπι

ιιιιιιιε οιιιε στ ειπσπιιε ιοππσπειιιπε ποισπτιιιπε σστστσ ιπε

οσιιττο ισεπιπ σσιιιππσ σιεοππιιι οστοπι ιπσιοσ εσπ ιπσιοιιιπε

σιισσπσο εσπ Μισσπσιε σστ οοιπππο Ροσισ σοι ιπσσιτ εσπ

ιπσιοσε σππι οσεπσεωπτ επσστ στσσιστιε ετοτσ στ πιστοτι

σοιισοιιτ εσπ σσιισοτ στ τσεισοπτιοιιι Μοτο ιπ οσςπσεσσπσιε

σε
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οι ιιιιιιιιιοσιιιε ιιιιιιιε ιισοειιοιιιιισε οι Ιιιιιισε ιιι 5ατιασα εοσ

Ροιταεαιιοια. ιισαε ιισοειιοιιοε οι ιιιοε ρτοιιιοιι ιιιιιοιι εοσ ισ

ιιιοοε οοοτιοει:οτο οι οιτιιιισο ιιοιιοαιιι εσιιισιαι·ιο οι ιιο ριατιο

οι αιιειισο ιισιιτα οι ειτοριισ ισιιιοιοτοσι οι αρροιΙαιιοτιιο

ι·οτιιοιΙιο οι ιιοιιοτο ιιοιιοατιι εοσ ιιοιιοαι ιιιοιι ισιιοιι εοσ ισιιιοοε

ειιιατιο σο! εαιατισισ οιισαιιιοτ σο ιιοιιιε σιτισειισο οοσισιιιε.

νεται. σιοο ιιιι:ιιιε ειιιιιιι:σε οοιιισιιιε Ιαιισο σοτιιισο οι

στο ρατιο ιιιοιι οοισσσιε Μισο ιιτοσιιιιιι οι εο οιιιιοαι εοι

Ιοιιιιιιοτ ιιιοιιε ειιιιΙιοιε ιιιιιιι οοιιισσιε ριεασι σοσιιιιο οι στο

ρατιο ιιιι:ιι ι:οιιισσιε ριεατιι οιι ραοιο εοΠοιισι ιιαιιιιο ιιι

ρτοιιιοιιε ιτιιοτ ιρεοε εισιιιοοε ιιιοιιε ιιοισισιιισε εο ιαοιστσισ

οι οσταιστσσι οι οσοι! οοιιισσο Ιασσο ιαοιοι οι οστοιιιι

οσοι! ει αΙιιισοιι Ιιοτιστιι ιιασισαιιιιο σοι @πιο τιιισιοαιιιιια

Ριεασοτσιιι σο! αιιοσισε οοο αιιιισοτστιι ιιιειτιοισαιισσι ρι

εαιιι οοιιιστιιε εοσ ιισι στο Ριεεισιε αρροιιοσιστ σο! ιιιειτιιι

εαιιιστ οσιιιιο σοτιιοσιιο σο! τοιιοστιιιο ιιο ιισιιισει:σιιιιισο

ιιισιιιιι ρατιιιισε ιιο οιιιτα ιΙιειτιοισιιι Ιατιιιο. οι ιιιιοιιιΒαιστ

ιιιειτιι:ισε Ιαιισο ιιι ιειο ρτοεοσιι οαριισιο α Μοιιαοιιο σε

ιισο Ποτσσσι ιρειε Ιοοιε ι:οιιιοτοιιοιιειε. ιιστιι μισο οτιιοο

ιιιιιοο σιιιο οσειασοιε σο! αιιιε ιισιιισεοσιιιιισο ιιιασιιιε Μοσ

σιισιιισε οοτσιιισε ιιαεοο σοι αιισιιιια σο! ιισιιισεοσσιιισο αιιιε

σιοισαιιιισε ισιτασοτιι σοι σοιιοτιι ισιτασοτισι σοι σοτιοτιιιι

οαεσαιιιοτ σοι οι: ρτοροειιο αιι αιιιισαιοιιι ιιοτισιτι ιοττασι

εοσ Ιοοστιι οοπιστιιε Ιαιισο εοσ ιισι σο! οσο ροτ οιισισιιο

ιιιτισο ιιιειτισιόασιστ σο! ιιι ισιστστσ ιιιειτιιιοι οοσιισΒοσι

οτιι οι οιι οσοι: ιιοιισιιι ειι ιρει @πιο σοι ΙιΒιιιε οι ιιοιιιι

ιιιιισε ιρεισε ιιοσι εοσ ιρεοτσιιι ιισσοτσισ οιιιτο ιιο ιιιοιιε

ροτισιισε εοσ Ιοοιε σο! ιοττιε οι σοσιτο οι] ι:ισιιαιοτιι οι

ιιιειτιοισιιι ριεατισισ οι οι! σ!ιο ιισοιιιιοι ιοσα ιιιι οοτσιιι σο

ισιιιαιιε ιιτΙιιιτισσι σοσ οιιειασιο αιισσο ιΙοσοι:ο ι'αοιο σο! ία

οιοιιιιο ιιι ροτροιιισισ σοτ οοιιισσο Ιασσο σοι οιιιισοε σο

ιρεο οοιιισσι ιισιια ιιαι:ιια εοσ οκαιιιιοτιο οιιιοοιιιια ασ οιε

σοι: αιιιιιιο €τασατιιισο σοι ιτσροιιιτσοσιο ισιοτοιιιιο ρτοιιιοιιε

ιιΒιιιε σο! ιιοιιιιιιιιισε ιρεοτσιιι ιισσοτσιιι ιτιιροειιιε σο! ισι

ροσοσιιιε σοτ ιρεσιιι οοιιισσο Ιαιισο σο! αιιιισοτσ ιιο ιρεο

οοσισιιι. εοιΙ ιιιιοτο ιισιοιο οι αιιεοιιιιο ροεειιιι ιΙο στοιΙιοιιε

ροτισιισε ιοττιε οι ιοοιε τοοοιιοτο σι εσροτισε ιιιι:ισσι οει.

Ποιο ρτοιιιοισε εισιιιοιιε ιισιι οοιιισσιε Ισιισο σοτιιιτιο οι

στο ρατιο ιιιοιι οοιιιστιιε Ιαιισο στοιιιιιιιι οι εο οιιιιιται εοι

ιοστιιιοτ ιιιοιιε εισιιιοιε ρτοιιιοιι οοσιστιιε ριεατιι ιιοσιιτιο οι

στο ρατιο ιισιι οοιιισιιιε ριεατιι οι τιιισιιι σοιατιο ιιιι'ταει:τι

ρω οι Βατιιιοιοσιοο σοιατιο ιαιιιισαισ ρσιιιιοιε ροτειιιιιε ειι

ρσιασιιιισε σοσιιτιο οι σιι:ο οσισε σο! ιισοτσιιι ισιοτοει σο!

ιιιιοι·οτιι ίαοοτο οι οστατο ιισοιι ιιιοισττι οοτιιστιο Ιατισο ια

οιοι οι οστασιι οσοι! εοτσι οι αιιοιΠο ιισι εοσ οσο ισοιοτιι

ιιοοοιοτο ιιο ιοι·τιεΒατιιιιιοο οσο ιοτιοατιιστ σοτ ι:οτιισσο

ριεασσσι σιιιοσσιιισο ισιιοτιιατιιστ ιιι ιοττιε φαει οοιιισιιο

Ιατισο ιοτιοι οι ροεειιιοι ασι ιοτιοιιιι οι ροεειιιοιιιι ισ ιοιο

ισιιιοαισ ισττιιαιιο τοειιισοτιιστ ιιοτιιισιε εσιε ροει τοιισιει

ιιοτιοσι ιαοιαισ ιρει οοσισιιι Ιασσο σο! ειιιιισιιισε ιοιιοιιιιιισε

ιρεοε εοτσοε οι ασοιΙΙαε σειιιιο σιοιιεοε ιτοε ισσο στοιιισιοε.

Ει οσοι! οοσιστιο Βοεεατι αιΙ στοι1ιοια εο εοΠοιιιιιιοτ οιιιι

Βαιιιι ιιι ρσιιιιι:ο ισειτσσιοιιιο ιιιιιο οοτιιιοιοιιιιο.

Ποιο ρτοιιιοισε ειιιιιιοσε ιΙιοιι ι:οσιστιιε Ιασσο τιοισιτιο οι

στο ροτιο ιιιιιιι οοιιισσιε Ιασσο ρτοσιιιιιι οι εο εοιιοιιιιιιοτ

οιιιιοαι ιιιοιιε ειιιιιιοιε ρτοιιιοιι οοιιισιιιε ριεασι ιιοτιιιιιο οι

στο ρατιο σωσ οοιιισιιιε ριεατιι ιαοοτο οι οστατο ιιιοιο σο

ιιιιιιο οι ιισοιι ιιιι:ισισ οοτιισιιο Ιαιισο ιαοιοι οι ι:σταιιιι οσοιι

οοο ιρεσσι οοιιισιιο Ιοιισο ιιοιι οΙιιισα σ!ιο ροτεοιια ιιιιιιο

οσιοιισο ειι εαιοιιι ιισι οιιιταιιοιστ ιιοοοιοτο οι: Ιοοιε Βατ

ιιιιιοο. οσο ι1ιοισισ ωστοσο ιοιιοι οι ροεειιιοι εσο ιοτιοιιιι

οι ροεειιιοιιιι. ιιοιι ιιοιοτοι ιιοιι ιιοιοτι·ι ιαοιοι σοι: ροτιιιιιιι

οοο ροτιιιι·ι Γαιιοι σιιτα ιιαρσι Βσιεαιιι σοι: σιιτα οαρσι Πιε

εοτι πιοο σιιτα ιιιεσΙοτιι Μειιιο ισ ροτροισστσ. Ει ιισοιι οο

ιιιστιο Ιοσσο ιαοιοι τοοιρι σοτ οιιιι:ιαιοε εσοε οτοσιιεειοσοε

ιστοιοτιαε οι ιιιοτιοαε οασιιοιιοε σο εοιιιιε ιτιιισε ιιοιιατιο

τσισ Ιοιισο εοσ οι: ιοι εοιιιιε οι ιιοιιοτιιε στο ιισαιιιιοι πιοιι

ειιτα :ιιι ιισατιι ιρεσιιι εαιοισ ιιιοσεστατι οοιιιιιι;;οι ιισι οο

ριαιιι ιιιοιιιιιι εστιιιιιατιι ασ ιιιι:ιαιιι ταοιοσοσι ασ οιιιοιιιιιισε

οι ιιοιοι·οσιισσε εαιοτιι ρτο ιισαΙιιιοι ιιιιιια εαΙιε ιισοτι ιρεο

εαι ιιοιι ροτιαιιιιστ σιιτα οοσιιτιοε ιιιοαριισιο οοτσρτοιιοσεοε

οι στι» ιρεσσι εαιοτιι οιιοτιιτιιιοτι ροτσιιιιοιιι. Οσο Ρωσσια

οιιΒιιιιιτ α ιμιοιιιιοι οοσιι·αιοοιοιιιο εοσ ιισι οοσιτοιοοοτιι σο!

α Ιιιιοισεεοι·ο οισε οι ιιοιστ οι εοισαιστ οοτιισσι ριεασο σοι·

οοσισσο Ιασσο εοσ οιιιοιαιοε οισε σειισο ιιιοσεοε εοιτ ισσο

στοιιισιοε οι! ιισο οοιιιταΓαι:ισσι ισοτιι. - .

Έιοισ στοιΙιοισε ειιιιιιοσε ιιιοιι οοιτιστιιε Ιατισο σοιιιιτιο οι

στο ρατιο ιιιοιι οοτιισσιε Μισο στοιιιιιιιι οι εο οιιιιδοι Μ:

ιοιιιιιιοτ ρτοιιιοιιε εισιιιοιε οοιιισσιε ριεαιιι σοσιιιιο οιροι·ιο ιιιοιι οιισισιιιε ριεαιιι ιαοοτο οι οστατο ιιιοιο ιιοιιιιιιο

οι ιισοιι ιιιοισισ οοτιιστιο Ιατισο οσταιιιι οι ιοοιοι οσοι! οσα

ιιοε Ριεατιι οιιισι ρτο·Ριεοσιεαρροιιοιιιιιτ εοσ ιιιειτισοσσ

ιστ ειιιι οι οεεο ιιοΒοιισι ισισιστιοε ιιιιοτι οι οσοσιριι ισ

οισιιαιο Ιαοσο οι ιιι ιοιο οισε ιιιειτιοισ οι ιιι οιιισι οι

ιισαΙιιιοι αΙια ρατιο σιιιοσσιιισο ειι οσο ι!ιειτιιιοαιιιτ οοτ `

οοτιισιιο Ιαιισο σοι ιιοοοιοτο ιιιειτισ8οιστ οι ιισιι ιιι ιιιατι

ιισατιι ισ ιοττα οι: οτιιτιι ιιαοιια εοσ οιιοοιιοιιο σο! εοισιιοτιο

ιιι·ιοισε ιοειατσιιι οι αιιι:οι·αΒιι ισιτιοειια οι ιιιιροτιοιιιια οι

ιισοιι ιιι στοιιιοιιε ιταιιε αιιιισα ιιοσ ιιοι.

Ιιοτιι ρτοιιιοισε εισιιιι:σε ιιιοιι οοιιιστιιε ιασσο σοσιιιιο οι

στο ρατιο ιιιοιι οοτιισιιιε Ιαιισο στοιιιιιιιι οι εο οιιιιοται εοι

ιοτιτιιιοτ ρτοιΙιοιιε εισιιιοιε ιιιοιι ι:οιιισιιιε ριεατιι σοσιιιιο οι

στο ρατιο σοσ οοιιισιιιε ριεοτιι οι οκ ραοιο εο!ιοτιιιι ιιοι

ιιιιο ισ στοιιιοιιε ισιοτ ιρεοε εισιιιοοε ιιιοιιε ιιοτιιιιιιιισε οσοι]

οοιιισιιο Ιασσο τοιοιιαιιιι οι τοΙαιιατι ι'αοιοι ιισοεοιιισιισο Ρι

εατιοε οι ιιιειι·ιοισαιοε οοιιισσιε ριεαιιι οι οιιιιιοε αιιοε σοι

στο Ριεατιιε ιιοιιιιοτιιστ ιιι οατοοτιιισε οι ροεεο εοσ σιτιοιιιιε

οοσισσιε Ιαιισο εοσ ιιιιοσισε ειιιοσιοτιε ροτεοσο εοσ οοιιισ>

ιιιιαιιε ιιιειτιοισε Ιατισο. οι οιιιτιοε οι ειιισσιοε ιιοιοιιιοε οο

ι:αειοτιο ρτοεοσιιε οσοττο σειισο ιιιοε ιισιτιιιοοιιιι οιτοοριιε

οατοοταιιε πιο ιισι τοιιιιοτι ιιοιιοιισσι στο εοοστιιαιο ιιιοιο

ροοσσιο εοΙσοσιιο οοτ ι:οσισσο Ριεατσπι οοπισσι Ιαιισο σι

εσρτα.

Οσο οιιιιιια οι εισοσια εσρταιιιοια ρτοιιιοιι ειιιιιιοι οπο,

σοσιιιιιιισε ρτοσιιιισσι οι οοιισοσισιιι στο ασ ιιισιοοπι οι

ιτιιοτ εο σο αοοοιαισ ιστασι ιιι αιιιιιιαε οοτσσι ιισοτσσι

ειιιιιιιιι εσιιι αιι ειιτιοια Βοι οσασεοιια ιατιΒοσιιο ι:οτροταιιιοτ

εοτιρισταε αιιοσιιοτο οιιισοιοτο οι οιιεοτσατο οι ιιοιι ισ αιι

ιισο οοιιιταιαοοτο σο! σοσιτο. Ει οσοι! ιιιοια οοπισιιια ιρεα

οσιιιιιι οι εισοσια αιιοιιιιοτιι οοιιιριοιισιιι οι οιιεοτσοιισιιι οι

ιιοιι ιιι αιιιισο οοσιταιειοιοσι σοι ιιοτιιοιιι εσο ροτια ισοτ

οιιατσιιι ιισιτιιισο8ιτιιασιιιισισ ιιοσι ατι;οτιιι εοΠοιισιιοτ ειιρσ

ιαια οι ρτοιιιιεεει ιιι ιισαιο ιιοιιοιιι ιιιοιιιαι ρατε ιιοιι οιιεοτ

σαιιε ρατιι οιιοοτσασιι. Ει ιισο σοοο οσοι οιΤοοισ ιιοιι οι

οιιιοι ροεειι σοτ ρατιοσι οιοεοτσασιοσι α ρατιο ιιοιι οικοτ

σιιιιιο ιισοι:ιοιιε ισοτιι οοιιιταιαι:ισισ σο! σι εσρτα ιιοιι οσ

εοτσαισσι ταιιε τιιοσοιιιιιισε οιιιιιιιισε οι ειιιι;σΙιε εσρταιιιοιιε

οι ρτο ρτοιιιοιιε οιιιιιιιισε οι ειτιοσιιε ιιττιιιιοτ αιιοτιιιοιιιιιε

οι οιιεοτσαιιιιιε σι εσρτα οι στο ιιιοια ροιια οιιιιοαιιι ιιιοιι

ιιιιιιιιοι ιιιοιιε ιιοιιιισιιισε ειιιι οιιιιισιοοισ οι ιτιιοτ εο εο
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οοιοτο ποπο τποοιοπι οοιοιιοτπιπ τιοτιττο οτ τιοτιοοπο. ποτο

οποπ πτοτο οοιποπτο οτ πτιπιοοπο οοι·οιο ποποοπτ οτ το

ποοπτοι· πι·οπτοτο οιοπτο οτ ετποπτο ιοττποποεο οτ οππιοποοοο

ποιο οποιοιποοτο το οοιοοι οοπεττττο ποποιοτττιπο το ποτιποο

τπετι·οοιοπτο τιιπο οοοττοτοππο οεοπο πτοε οπτπποοτιο πιο

οτιοοε οπο οπτποιιι τοοτιοιοοπτο πιοεοπτοοτοι· οτ πιοεοοτειι·τ

ποτιοο.πτ οτοτοετοι πτοττο οοιιιοπττιιιε οεοοο οιοπεοιο οποοι.

Ετ πο πι·οπτοττο πτοτο ποττοε οτοο πτοπ ετοπτοτ πτοττε πο

οποττιοε ποπ ιοποποιοπτ ποπττοοιπ τποτιοοιοπτπιπ οποοι οτ

πτοιο οοοοτοοε οποο οι·ττ ποι· πιο Ιοτιοπποιο ποτειι·τοοι τπ

τ'ιιιεοττπτοιιι οτ Βοιττιοτοιοοοιιι Ροποτιο ποτοι·τοιο ειιπιοπτοτοοι.

Αοτπιπ τοποο το πειτοοτο οοιποπτε το οπο Ιιοτιττοτ ποιοτοοε

ποτοοτοε Ιοοπο. ποιοτπτοο τποοι·ποττοοτε οποσ ιοτττοετιπο τι·ο

οοπτοετοιο. τοπτοτοοο πποποοτιοο πιτπτο Ιοποπποε οοοοεπ

εοοοπποιιι οοι·οοιο οτ οοπεοοτοπτποιο πτεοποιο. πιοεοπτττιοε

ποιοτπο Ροτιο Ποτ οποιοι οπτεοοπο πτεοι·οτοποτ. τι·οτιο ΕΙοιι

ιτοο Βοτττοττο. τοπιο ττι·εοπο πο Απο. ίιοτιο Γοοτοο πο

τττιοι·το οιπτοτε τ”ιοτιποι πιοπτοοτοιοιο. τιοτι·ο Ντοτιοτοο πο

Βοοοττ. τιοτι·ο ττ'ιοοοτεοπο Ροιοοττο οτ τοπιο ππττποτιοο το

$οποπο (τ) οιπτπτο ίιοτιιιιο πιτποιοιο. ποιοτπο Ροτιο πο νοο

ποτε τοπτοο. Βοποπτοτο πο Ροπτπποετο. Ι.ππίιοποο το ττοττοι·το

οοποοττοι·ττε πτοττ οοιοοπτε τοποο. Μπιππο πο Ι.οοιιο οο

τοι·το. οτ Εοιι.ι·τοο πο Βοοτοοοπο ποτοι·το τοεττοοε ιοποπο

ππ οπο.

Τοποι·. ποτοιο πτοτοι·οοι ετοπτοοτποιο. οτ τοιγττο οτοο πο

τοετοττε οοποοεοο οποτοπτο ποππττ πτοοπτ οι! οοποτττοοπποε

πτοτοο οτππτοοο οοοπττοι· το οοο ποιοο

το οοιοτπο_Ποοιτοτ ποιοο. Βοιοτοτ Αττιοι·τοε πο ποιοι

τοοποπετ οιττοε ποτοετοο. Ποπιπποε 8πτοοτο οτ Βοιωτοι. Απι·το

οοπττοιοοτ οοιοοοτο οτ ποποπ τιιποο το πι·οεοοττο οτ ποτοπ

τοτο ποιοτοτ Ντοτιοτογ Ροι·ιοιττ οτιτιοττο πτοπ ποποπ οτ οοτο

οοποτττο.ιτοιοοι πτοτοι·πιο ποιοτοοι·οοι οοπττοποοιοιπ πο οοτοιο

οποτοποιοπι οτ οοοετττοιτοιοιο οοποττττ οοποιοττε ειπ οοοετ

ττοπι ποιοο οτ οιιιοποπο οιοι·ο εοτττο οοοοτοι·οιιι οτ οοο

οι·οοπτοι·οοι οοο ποπ οτ τποτ οτιτιοο σοτσ οοπετττοιττ οτ οπ

οτοπτ οτ οοοετττοι·ττ οοοετπτ ιτοποιοττε οποτοι·ττοτο οτ πο οοο

εοπεο πτοτοιοοι ποιοτποι·οοι ποτοετοττε οτ οοπττοοοοι·ποι πο

ιιιτοο οτ οτοο οοιοοπτε τοποο οτ πιο τπεο οοιοοοτ πιοτππτ

οοπετττοππτ οτ οι·πτποπτ οοι·οιο πτοτο ποιοτπο οτ πτοπ οο

ιοοπτο οοτοιοπο ετππτοοιο οτ πι·οοοτοτοι·οοι πιοοτποιο οτ πτ

εοι·οτοιο οποιο Ι.ογοτποι ποτοοιο ποτοι·τοοι οτ οπποοττοι·τοοι

τπετοο οοιοοπτο ππ πιοτοπποπι οτ τπτοπποπι τιοοποποι οτ

οοποοι·πτοοι οοιο οοοιππτ Ρτεοι·οοι οοο οτππτοο ποτ ετππτοτε

πτοοπτ οοοιοοτε οτ οοπι ιοο.οπτποο οπο ποοιτπο Ιοτιοοπο

πτοοοοιιιττο το Βοεεο οτ Βοτ πιοττο. τοπτοο Αττιοι·οο οοο ποιο

οτοο πιοοοιοτοι·ο οτ ετοπῇο οοτ πι·οοοι·οτοι·ἱππο οτ οτοπτοτε

πιο ποοιτπο οτ πιο ποιτο οοιοοπτε Ιοοοο οποιοι οοτειιιι πο

ιοτπο οτ οτοο οοοποπτε 5οοεοιτ εοποτ οιππττιοο οτ το οιο

πττιοε οτ ετποοττο οοοιι·το οτΤοπετοοττιοο τοτοτττο ποοπτε οπο

επο τποοοπττε ι·οτιτιοι·ττο ποπιοποττοπτοοε τ“πιπο τιοπιτοτπττε

οτ ετιοττττιπε τοοττε ποπο οτ ι·οοοπττε οτοο τππο οεοοο οπ

τττοπ τοιοποο οτ οοο ττττο ποοττο οιοπτο οτ οοππτοτοοττιοο

πιοιοτοετοπττιπε οτιττοο.ττοοττιοε ποοτο οτ γποττιοοτο το οοο οτ

πο οπττιπε οτ πιοοτ οτποοι Ι.ογετο οτποτιττιιι οτ πτοοοοι·ττ.

Ετ οπ πιοιοπποιο πι·οπἱοτο οοτοιο τοιο.οιοοτο οτ οπ πιστοπ

ποιο πιοπτοι·οο οτ ι·οοτπτοπποιο οοιποε πιοιπτεοτοοοε οοπ

ποποποο ποποο γποττιοοοε οτ ποοτο το οπττιοε οτ πιοοτ οτ

ποιο οτποπττοι· οτ πτοοοοι·ττ οτ ποιοιιοι οπ οιοπτο οτ ετποιιτο

(τ) Μ! τΞοπτι:ο Ω ετ ποιοο πο δαοπα.

τ'οοτοοποιο το πι·οπτοττε οτ οποπ πι·οπτοτο οπο οτποιιι οοο

πτποποπτοι οτ οπο τροποι οοοιποο ποιοο τοοοι·ο ποοεοτ.

Εοτοιπετ το οτε ποτ οοιοιο πττοοο οποοτοτο ι·οοοτι·οι·οτοτ οιοπ

ποτοπι οποπ πιο οιιπιοοεο οκ πποο τιπποπτιιι· το οοιπττιοε

ττπε οποττιοε το οπτππε ι·οοοτι·οτοι·. Βοπτοε οτ οοποοποπτοε

πτοτο ιιοπιτοο πτοτο Ι.ογετο το πιοπτοττε οοιπττιπε οτ ετοοιοττε

ποποιοτοιο οτ τττιοιοιο οπιοτοτοτιοττοποοι. πι·οιοτττοιιτοε πτοτο

ποιοτπο ιιιτοτιτ Βοιττιοτοπιοο ποτοι·το τοΓιοεοι·τπτο τοποποιο

ποτιττοο ποι·εοπο ι·οοτπτοοττ οπτοτο ποτιττοο οτ ποοιτπο οτ

οτοο οοτοεοποιοοο τπτοι·οετ οοτ τπτοποιττ οοο τοτοι·οοεο πο

τοετ τιπτιοι·ο οτ τοποι·ο οτ οποπ πτοτποι οοοιοπο τοποο πο

τιοτιττ οτ τοποτπτ ιο.το οτ πιιοο οο οοιπτο οτ ετοιμοι οπο

ποι· πτοτοοι Ι.ογετοιο ίπποι ποοτο οοο πι·οοοιοτο ποτ οποιο

πτετι·ο.το πο! πιοιπτοοιι τοοι·τπτ το πι·οπτοττε οοτ οτιοο πιο?

πτοτο οπο γποττιοοο οτ οτιττοοττοοο ποποιοιπ πτοπ οοοιοπτο

τοποο. Νοοιτπο ποιο πτοτοι·οιο σοτσ οοποτττοι·τοι·οοι οποιο

ποιοιο οτ οοποτττοι·τοιοιπ οοποτπτ οοιιοιοττε οοι·τπτο οοπτ το

ποτο οτοο οοιτοτπιτο οοπετττοιπιο οππτ ποοοοιιττε πτοττ οο

ιοποτε Ιοοοο. Αοτοιο Ιοππο το ποτοοτο πτοπ οοοιποτε πο

οπο τιοτιττοτ ποιοτποο ποτοετοε ποιοο. ποπο ποιιιτοτοο πο

ττοττοττε οιτΠοετοιο πποοπτοετοιο ποποοοετιπο ποιιο. τππτποπο

οοποοτοιο εοοοοποοι οοοεοοτοπτποιο Ιοποο. πτο οτοοοτιοο.

οποιοι τοτττ ποοτ ποποιο. Ρι·οεοπττοοε τοεπτιοε Ι.οπτιοποτιο

το νοττοι·το οοποοττοι·το πτοπ οοοιοπτε Ιοποο. Ποπιτοο πο

Βοπτοοοοο ποτοι·το. οτ Ροτι·ο Ποεοτοτο ποτοι·το.

Ποιο

το ποοιτοο Ροτιτο οτ Ρττττ οτ 8πτιττοε 5οποπ ποιοο. Ποπ

ι·τοοε (ττοοΙοποτε ρι·τοι· οποτοποιοιο πτοοιιτ ποποπ. Ντοπε

5τιοοιτιοο. ποοτο Βοποοτοιοο. ποπο πο @ποιο ντο. οιοπτο

Βοποπτοττ. τποοποο ποποτοο το ντοο ποτοττπο. ποπο το ποπ

τοπο. ττοιιποο Ροοτο. Μπιτοοε Τοτιοι·. Βοττπο πο ττοοτιττο.

Βγιοοπ πο $οποτο ίτοοετοπο. Βτπππο Ποι·ποποποιτπε οποτοπτ

πτοοοτ ποροττ τιοτιοπτοο το τιττε πτοποιιι τιογττοιιι οτ Ιττιοιοοι

ποτοετοτοιο οτ πτοποιο οτ τττιοι·οιο οτ ο;οποιοτο ιοοπποτπιο

οποτοι·ττοτο οιοτοι·το οτ Βοποιοττε οοπεττττ πτοοπο οτιιττοττο ποπ

τοπιποι·ο ποτιτττε οτιτ ποοιτπἰ Ττοοττ πο ποπο τοπο πτοοπτ

ποτοετοττε οπο ποπο ποιοτπτοο τποοιοοττοπτο οιττΙοετιοο πο

οοπτοετιπο ποποποοτοιο ποπο. τππτοτοπο πποποοτοιο. ποοπο

οτπιο Ιοιτοπποε τοπτποιττ. οτ τπετπε οοποτΙττ τοι·ιοοοι εοοοοπτοε

πιο οοιοοπτ πτεο.οο οτ οτοο οτ οοοππο πτεοπτ οοιοοπτε ποι·

οοο ποτιποοιο τοετι·πιοοπτοιο τοοοιοπτ οοποπτποιοπτ οτ οι·

πτποποιοπτ ποτιττοιο οποιο ποοιτποοι πιπποοι τ]τιτοοοτπιο το

ποιοο Ι.οπτιοποοιπιο ιοττττοοι οτ εοπτοπτοο πτιοε ποοιτοοο

Ττιοιοοοοιο το Τι·τποττο οτ (τπτποποιο το πιο τπιτεποιττοε

πτεει.οοο οτοοε ττοοτ οποοπτοε πτειιοτ οοιοοπτο οτ πιο οοοιππτ

πτοιιοο ετοπτοοε οτ πι·οοοι·οτοι·οο οτ ποοοτοο εποοτοτοε πιτ

τι·οιιοοοιιι οτ οοποοι·πτοιο τιοοτοππππι τ'οιοτοπππιο οοιππτοπ

πποι οτ τοιοιιποιο οοιο οοοιοπτ Ιοππο οτ ποιο οτοο οτππτοο

οοτ οτοπτοτε πο οιοπτ οποιοι τοτιιιτοτοτοοτ οπτο οτ πο οιο

οττιοο οτ ετοοοπο οποοετοπττιοε τπτοι·ττο πο.οπτε οοοεπε το

οοοπττε ι·οτιτιοι·ττε ποπιοποττοοττιοε τοι·ττο οτ οτιοττττιπεποττο

οτ πιοττε ττΙοττο οτ ι·οοοπττε οτοο τοπο οτ ι·οιοτοετοποιο οτ

ττοοιοττοποοι οτ οτιεοτοττοοοιιι τππο τοοτοοποπι οτ ι·οοτπτοπ

ποιο οπο ποοττε οιοπτο οι·ττοοττο οοππτοτοπττιοε οοπττοττε

οτιττοοττοπττιοε πτεποοτττοπττιπο οτ τοιπιτπτε εππιοπτοττε οτ οπτο

πο οπττιοε πτποτιττοι· πτοπο οτππτοτε. Ετ επ τοοτοππποι οτ

ι·οοτπτοππιιοι πο πι·οπτοττε οτ πιο πι·οπτοττο οτ ποποοποπττοοε

οι οτε οτ οοι·οοι οποοο οτ οοοοετοπο οοιποε οτ ετποπτοο

πι·οοπεοτοοοε οοποοπττοοοε ποοτο οτιττοειττοποε οτ ποποιοιπ

οτ τπτοι·οοεο οττπιιτειττοποε πο οιιττιπε οτ ετοοτ πτοπο οτο
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οιιοιοι·ιιιιιο ιιοειιι οοιιοιιιι ιιοειτο ροιο.ιιοΙο οι οοιιειΙιο ιιοι

ιιιιιτι ιιιιιιιι ιιιιιο ιιοιιιο ριιιοοι οι ο οοιιιο ρι·ο οοοιοπι ρι

οοιιο οι ιιιοιοιιιιιιιιι οοιιειιιιιο. Βιιιιιιιιο ειιριιιιιιοιι οοιιειιιι

οοΙοιιι€οιι ιιι οοοιοειο ιιιοιοι·ι ριεοιιο οιιιιιιιιιο ιιι :μια Πιιιιι

ιιιοιοι·ει οι Βοιιοι·ειΙιο οοιιειιιο οιιιιιιιιιε ρι·οιιιοιο. Ροι·ιιιο ιιιιιο

Ιοοιο ο οιιριοάιοιο ιιοιιιιιιο ροιοειιιιο οι! εοιιοιιιιιιιιι οι ιο

ιιοιιιιιιιιι ιιι ιιιοι·ιε οοι ιιι ρι·οοοιιιιο πιοι Ποτιιι·ιιι Ποιιιιοι ιιο

νιω ιιο1οιιι εοι·ιιιο ριιιιιιοι οοιιοοιιοι·ιο ιποοπι οοιιιιιιιιο. οι

Βοιιιιιιιιι Βοιαιιο ιιοιιιιιι οοιιοοιιοιιι οιιιειιοπι οοιιιιιιιιε. οι

$ιοριιιιιιι Ιειιιιιοι·ιι 6ο ι)οιιιρο ιιοιοι·ιι οοι·ιιιο οιιοιοιιοιιιιιι

ριεειιιι ροριιιι. οι Βοιιιιιιιοι Δω Βοοιιο. οι Ιιοιιιιοοιι ιιιιιιιιο

ι·ιιιιι ριοοιιι οοιιιιιιιιε οι οιιοιοιο ριιιιιιιιιι ιοειιιιιιι επι ιιοο

οιο. ιιι ιιι ιιιοιο ιιιιιιο οοιι οοιιοιιιο οοιιιο μοι· οιιιιιιει οι

ειιιΒιιιιι. οοιιιιιιοιιιι·. Ποιιιιιιιοο ιιιοοι·ιιοιιοιιιο οοιιο ιιιιιιοειιιιο

ιιιιοοιιιοοιιιιο ιιοιιοΒοειιιιο οοιιο. ιιιιιιοιοιιο ιιιιοιιοοιιιιο. οιιο

ιιοοιιιιο ιιιιιοιιιιοε ιοΒιιιιιι·ιι.

Ε<,;ο Ιοιιοιιιιοε πιο” ιιιιοιιιιοιιι Μοιιοοιιιο ιιοιοι·ιι 6ο Λοοιιιιιο

ιιιιροι·ιοιι οιιο1οιιιοιο ιιιιιοιι οιιιιιιιοι·ιιιε οιιιιιο ιιοιιιι·ιιιο οιιιιι

οιιιιπιιιοιοιιιιιιο οι ειιιιιιοιο ριοοιιι οοιιιιιιιιε ιι·οιιειιιιεειιε ρι·οιιιοιιε

οιιιιιιιιιιε ιιιιοι·ιιιι οι ιοΒιιιιιε οοιιο οιιτιιιιιι οοιιρει οι Πι·ιιιιιιιι.

Ιιι ιιοιιιιιιο Ρειιι·ιο οι Με οι $ριι·ιιιιε $ειιιοιι ειιιιοιι. Βο

ιιιιιιι Αιιιοιιιιε 0ο Ροιιιιι.ιοιιιιοιιει ιιιιιοε ροποειοε. Ποιιιοιιιιε

Βριιιιιιιι. οι Ι.ιιιιιιιο Αιιι·ιο οοριαι.ιιοι οοιιιιιιιιο οι ροριιιι Ιοιιιιο

ιιι ρι·οοοιιιιο οι ιιοιιιιιιιιιο ιιοιιιιιιι Νιοιιοιοι Ροιιι·οιιι οιιιιοιιε

ιιιοιι ροριιιι. οι απο οοιιειιιιιτιοιιιιιι οοοιοπι οιο οοιοιιι οιι

οιιιιιοι·ιιιιι οι οοιιειιιοι·ιοι·ιιιιι οοιιειιιι 8οιιοι·οιιο ω οοιιειιιιιιιι

οοιιιο οι οο.ιιιριιιιο ιιιοι·ο οοιιιο ιιοοειιοι·ιιιιι οι οοιιΒιοΒοιοι·ιιιιι

οοο που οι ιιιοι ειιιιιοε απο οοιιειιιιιι·ιι οοοιοπι οι οοιιει

ιιιιι·ιι οοιιοιιιι 8οιιοι·ιιιιο οιιοιοι·ιιοιο οι οοιιοοιιοιι ιιιοιοι·ιιιιι

ιιοιιιιιιοι·ιιιιι ροιοε1οιιε οι οοριιοιιοοιιιιιι ιιοιιιιιιο οι ιιιοο_οο

ιιιιιιιιε Ιοιιιιο οι ιπο ιροο οοιιιιιιιι ιιοιοιιιοο ιιιιοιιιιοι·ο οι. οιι

εοιιιοι·ο οοι ιιιιο ρι·οιιιιοειο οπο! ροτ ρι·οιιιιιιιιιι οι ιιιοοι·οιιιιιι

ιιιι·ιιιιι Ι.ογειιιιιιι ()ειιιιιιιιι οιιιιοοιιοι·ιιιιιι οι ειιιιιιοιιιιι Με 0ο

ιιιιιιιιε ιιιιιιιο ιιοιιιιιιο ιρειιιε οοιιιιιιιιε ειιιιιιοιε οοιιιιιιιιο ρι

ειιιιι ιιι ιι·οιιΒιιο ιιιιιο ιιιιοι· ιρειιιιι οιιιιιιοιιιιι οοιιιιιιιιε Ιοιιιιο

οι ειιιιιιοοε οοιιιιιιιιε ριοοιιιι 0ο οπο οοι ιιιειι·ιιιιιοιιιιιιιι Μ· .

ριιιιιι ρι·οοοιιιι οιο ιιιιιιιιι πιοι Ιοιιοιιιιιο ιιοιοι·ιι. οι Βοι·ιιιο

Ιοιιιοι ειιρι·οιιιοιι ιιοιιιιιι ιιιιιιιοοιιι ορρι·οιιοιιι οι οοιιιιιιιιιιιιι

ιρεειιιι ιι·οιιΒιιοιιι οι οιι οιιιιιιο οι ειιι8ιιιιι ιιιιο ιιι οιοιο ιιι

οιι·ιιιιιοιιιο οοιιιιιιοιιιιιι. οι ρι·οιιιιιιιιιιι οι 88 ιιοιιιιιιο ιιιοιι

οοιιιιιιιιο Ιοιιιιο οι οιοιιιιιι οοιιιιιιιο οιιιιιιιιιιι ιιιοιιε ειιιιιιοιο

οοιιιιιιιιε ριεοιιι οιιιιι τοιιιιιιοιοιιοιιιιιιιο οιιιιιοιιο γροιιιοοιει

οι ροιιιο ω· οι: οιιιιιιιι οι ειιιΒιιιιι οι ·οιοιιι :ιο ιιιιιιιιιε οι

ιιι·οιιι ιιι ιιιοιο ιιιοιι·ιιιιιοιιιο ιιι ιι1οιιοιο. Μοιιιιιιιιιοε ιιιοιο

ιιοιιιιιιο οι ιιιιιιιιΒοιιιοε Βιι.ι'οιο οιιιιιοοο οοιιιιιιιιε Ιοιιιιο ιμιοιι

ιιιι·οι ιιι ειιιιιιιιιιιι ιιιοιι οοιιιιιιιιε οι οιιιιιιιιιιι οι ειιιΒιιιοι·ιιιιι

ιιο ιρεο οοιιιιιιιι ιι.11οιιιιοι·ο οι οιιοοι·ιιοι·ο ιιι οιιιιιιιιιιε οι

ροτ οιιιιιιο ρι·οιιι ιιι ιιιοιο ιιιειι·ιιιιιοιιιο οοιιιιιιοιιιι·. ()ιιι Βοι

ιοιιιο ιιιοοιιιιιιοιιιι ιοοοριο ιιιοΙο ιιιοιιιιοιο ιιιι·ειιιιι οι! εειιιοιο

Βοι οιιοιιιιοιιο ιειιιδοιιιιο οοι·ροι·οιιιοι· εοι·ιριιιι·οο ιιι οιιιιιιοιιι

Μι οοιιιιιιιιε Ιειιιιιο οι οιιιιιιιιιιι οι οιιιΒιιιοι·ιιιιι ιιο ιρεο

οοιιιιιιιι οιιοιιιιοιο οι οιιοοιιιοι·ο οοιιο πιιο οι ειιιιο ι”ιοιιτΙο

ιιι οιιιιιιιιιιο οι μοι· οιιιιιιο ρι·οιιι ιιι ρι·οιιιοιο ιιιειιιιιιιοιιιο

οοιιιιιιοιιιι·. Ε: ιιι εοιιιροτ 0ο ριοιιιοιιε ροειιιι ιιιιιιιιιο ιιοι·ι

ρ!οοο Νοε. ιιοιιιοι·ιιιιτ ιιιιιο ιιοιι ιιιιιιιιι οι ριιιι·ιι ριιιιιιοο

ιιιειιιιιιιοιιιει. Αοιιιιιι ιιιιιιιο ιιι ροΙοοιο οοιιιιιιιιο ιιι ιιιιο ιιο

`ι›ιω ιιοιιιιιιιιε ρσιο8ιοε. ιιοιιιιιιιοο ιιιοοιιιοιιοιιιο οιιιιοιιιιιιοτ

ειιιιο ιι·οοοιιιοειιιιο ιιιιιιοιοιιο τιιιοιιοοιιιιο ρι·ιιιιο ιιιιιοιιιιιιο

οποοι-ιιι εοοιιιιιιιιιιι. οιιι·ειιιιι οι οοιιοιιοιιιιιιιιοιιι Ριοοιιοτιιιιι.

Ριοεοιιιιιιιιε ιοοιιιιιιε ει‹ι ιιοο ιιοοοιιε οι ι·οιμιιιε ιιοιιιιιιο

Ροιι·ο Ποι ει·ιιιιει οριεοοιιυ Πιειιι·οιοιιοι. Γιο1τοΙΙοιιιιοο Βο

ιιιοιιο. ιι·οιι·ο νι·οοιιο (ιο Μπι. ιι·ειιι·ο Γοοιιιο ‹ιο (Πιοι·ιο

οιιιιιιιε ιι·οιι·ιιιιι ριοιιιοο1οιιιιιι. ιιιιιιο Νιοιιοιιιο ιιο Ποοοιι.

ιι·οιι·ο Γι·οιιοιεοο Ροι·οοιιο. οι ιι·ειιιο ΠιιιΙΙιοιιιιο ε!ο 8οοιιο

οι·ιιιιιιε Γι·ειιτιιιιι ιιιιιιοιιιιιι. ιιοιιιιιιο Ροιιο ιΙο ΙΙιιοοιιιιιο ιιι

ιιιοο. Βοιιοιιιοιο ιιο ΡοιιιοιιοΒιο. Ι.ιιιιιι·ειιιοο ‹ιο Υειιιοι·ιο οοιι

οοΙιοι·ιο ιιιοιι οοιιιιιιιιο Ιοιιιιο. Μειιιιιιο ιιο Ι.οοιιο ιιοιιιιιο. οι

Ποιιι·ιοο 6ο 5οιιιΒιιοιιο ιιοιοι·ιο.

Εφ Ιοιιιι.ιιιιοε ιιιιιιο ιιιιοιιιιιιιιι Μοι·ιοοιιιο ιιοι:ιι·ιι 6ο Αεοιοιιο

ιιιιροι·ιοιι οιιοιοιιυιιο ιιιιιοιι οιιιιιιοι·ιιιε οιοιιο ιιοιοιιιιε ιι·ειιιο

ιιιιεειιε ιιι οοιιιο ρι·οοιοιιε οιιιιιιιιιιο. ιιιιοιιιιιι οι πομπο οοιιο

οοιιιιιιι εοι·ιρει οι ιιιιιιιιιιι.

οιιι.ιιο··.

Τι·εραα Μια [τα ει σοιπωιο οι θοιιουα ο Η οοπιιιπο ιιι δασ

.πιι·ί άι απο ροττο, ο ()|ιίαιιο, ο θιιιυαιιιιί @Μισο οι

ΑΝιοι·οα άα!!'αιΙτα, σο! οοιιιιιιο ιιιοιίο ι·ίφο!!ίσο ρι·οοιιι·ο,

ο ωιιγωω ιιοΙΙο ραΜι οοπιο·ιιοπιί.

(ι299 μοοο ειιι. μη, οι ιιιΒιιο).

Ι1ιιι Βοιιιι ωιιινι οι 0οι·ιο οι Τοι·ιιιο, Μϋ.Ιιπέιωι, με. 190 ο εοε.

Ιιι ιιοιιιιιιο Ροιιιε οι πιο οι $ριιιιιιο 8οιιοιι ειιιιοιι. Βι

εοι·οιιιε ιιιι· Ι.ογειιιο Ποινιιιι οιιιιοοιιειιιιιο ειιιιιιοιιο οι ιιισσο

ι·οιοι· οοιιιιιιιιε Ιοιιιιο ιιο οοιιιο ειιιιιιοιιιιι οι ρτοοιιι·ιιιιοιιο

ορροι·οι ροτ ιιιειι·ιιιιιοιιιιιιιι οοι·ιριιιιιι ιποπο Βοι·ιοιοιιιοι Ριο

ιιοιιο ιιοτειι·ιι οι οιιιιοοιιοι·ιι οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο οιο ιιιιιιιι. ρτο

εοιιιιε ιιιοιιειε οι οοιιιο . . . . . . . . . . . . . Ο) ρι·οοιιιοιοι·ιο

ιιοιιιιιιο ρι·ο ιρεο οοιιιιιιιι ιειιιιιο οι ποιοιοο οι ιιιοο οοιιιιιιιιε

οι ιιιιινοιειαιιιε νιΠο ιΙο 8οοειιι·ο οι ρι·ο ιιιοιιι ιιιιιιιοιειιοιο

οινιιΙο 0ο 8οοειιι·ο ιπο ιιοοι ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιεΙοιιιιο ριοιιιιιιιιιιο

ιοιο οιτ ιιιιο ροτιο, οι ιιοιιιιιε ιιι· Ιοιιιιιιιιοε 0ο ροιιονιιιιε

6ο οι·οιιιοιιο. ιιιιιοοοι ιιιι·ιεροιιιιιο οι ρι·ιιιιοιιε νιι θιιιιιο οιο

νειιιο ιιιι·ιεροι·ιιιιε οιιιιε Ριειιιιιιε ρι·οοιιτοιοιοο ιιιιιΒιιιιιοι »ιιι

ιιοιιιιιιι Ισιιιιιιιιιε ω. (υι'σα·οιιιιιω ιιο Βειεεο οι οοι 8ιειιιει

ιιιιιιοιε Αι·ιιοτοο οιιιιιιοειιιιε οι ρι·οοιιι·οιοι·ιο ιιοιιιιιιο ρι·ο ιροο

ιιοιιιιιιο ιιιιιιοο Αιιιοι·οο 6ο οιιοιοιο ειιιιιιοιιιιι οι ριοοιιι·ειιιοιιο

ορροι·οι μοι· ιιιειι·ιιιιιοιιιιιιιι εοιιριιιιιι ιιιιιιιιι Νιοοιοι οιιοπ

ιιιιιιι Αιοιιιοιιιιι Βιιιιοι 6ο Ποιο ιιοιοτιι ιιοιιιιιιιοο ιιιοοιιιο

ιιοιιιε οοιιο ιιιιιιοοιιιιο ιι·οοοιιιοειιιιο ιρεο οιο Ιιειιοιιιιιιιιιιιι

ιιιιιι οι οοιιιο ειιιιιιοοιιιε οι ρτοοιιτοιιοιιιο Ιοιιοι· ιιιιοι·ιιιε

οοιιιιιιοιιιι οι: Μοτο οο ιιιοιιο οι ιιοιιιιιιο ιιι. ιιιοιιιιιι οοι

ιιιιοι εοο οι! ιιινιοοιιι ιειοιιιιιτ οι ιιιοιιιιι ιι·οιιιιιιοιιι οι οοιι

οοι·όιο.ιιι ιιιιτιιιιιι·οιιι απο ιπο ιοιιιροι·ο ιρειιιε ιι·οιιΒιιο οποοι

οοιιιι·ιιιιιοιιιιι ιιειιιιοοιι ιιιιιιι ιοιιηιιιε ιιιιο ιι·οιιΒιιο οοιιιο ίειοιο

οι ιιιιιιι ιιιιοι· οοιιιιιιιιο Ιοιιιιο οι Ριειιι·ιιιιι ιιιιιιιιιιι εοιι οιι

πιιο ιιοιιοιιιι ιιιιοι· ιρεο οοιιιιιιιιο Πο οιιιιιιιιιιε οι ειιιδιιΙιε

8ιιοι·ι·ιο οΠοιιοιοιιιιιιιε ιιιιιιιιιε ιιοιιιιιε οι Βιιειειιο ιιιοοιιιιιιε οι

ι·οΙιιιοι·ιιο ιιορι·οοοιιοιιιιιιιε ιιιιιιε ιιοιιιιοιιιιιε οι ειιιιιιιιιιιε οοιιο

ιιιοιιε οι ιιιιιιιε ιιιιιο ιιι‹ιο εοιι ιιιιο ιιιοιο νει ιο.οιο ιιΙοιο.

νο! Πισω ιΙιοι ροεοοιιι ρι·οιιιιιιοιιιοε ειιιι θα ιιιιιιοοιιι τιιοιο

ροι·ιοε ιιιοιιο οι ιιοιιιιιιιιιιιε ειιριοιιιοιιε οοιιο ιιιιιιιιιιο ιοπι

ροτο ιιοιιιιιιο οι οοιιιι·οιιιοιιιιι ρι·οιιιο1ι ρι·οιιιοιο οοιιιιιιιιο οι.

ιιιι·ιιιιηιιο οοιιιιιι οι ρι·οιιιοιιιε Β. Ιοιιιιιιιιοε ιιιιιοιι Αι·ι›οιοο

ιιιιιιοιιι ιιιιοι· 80 ιιι ροτε.οιιιο νοι ι·οιιιιε ιιι ιιιιιιι νο! ιιι 1οιι·ιι

ιιιοΙοειιιιιιι ιιιοιιιι·οιιι νο! ι·ειριιιοιιι ιιινοοιοιιοιιι νο! ιιοιιιιιιιιιι

οιιιιιιοιι ιιιίοι·οιιι νο! ιιοιιιιιιι ειιιι ιιιιοι·ι·ι νο! ιιειι·ι ιοοιοιιι

ποι: ιιιιιιιιι οι” ιιιιιιε ιιιιοι·ιιιιι οιΤοιιιιοι νο! οποιοι Γειοιοι

(ι) Μπα ιιι/σάκο οοιιιιικωι·. Ωιιοειο, ο εοιιιιοιιιιιιιι οοιιο ιο ροι·οιο

ιιιιιιιοειιιιι ιιοιι'οι·ιειιιιιιο.

Ω
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ιποσο οιιοπο ποι ιιιοαιιισ επΒ παπα οι σΒιιοοιισπα ιππο

παι·ιριο. οποιο ιιοποποιπ οι οπιιιιο επριοεαιισιο αι οιπειιιο

σιαιι ειπσιαι ιπσΜ αι πσΜιιιΒπα οποιοσιαιια αοιππι αι Μισο

οποπι ασιππι ιπιοπιαπιο αοιροι·οιιισι· ριααιιιο ιο οΜιποΒπε

ιιιαιοιπιπ οι οπιποοποιπ ιροοιπιπ ασπιππιπιπ οι σιαιι ΜΜΜ

ιπσιαια ιιιπιπιιι. ιπαππαι απ αοπναιιιισπα ιιοΒιιο Μαι επ

ριοεαι·ιριππι σιεαιαιπιιι νιιππι ι.οιοιππι (]οινππ1 ειπσιοπιιι

σιαιι οοιππΜε ιοππα ειπσιαοιιια πσΜΜ πιο Μαιο ασπιππι

ιοιιιιο οι ππο ροιια αι σιαιοε ποΒιιαπι ιιι·ππι ιοιιοππαπι Μ

ιιοπανιπιο αι ρι·ιιΜπιαπι νιιιιιπ Πιιιισοπαπι Μ νοσο ειιισιασε

αι ριοοιιιοισιαε (ιιοιι ΜΜΜ ιοΒιιππιο ιπσιαιε ΛιΒοιαα ειιι

ιιιαοιπε οι ρι·οαπιιιιοιισ πσιΜΜ πιο Μαιο σσΜπο Ιοιιοππα

ιπσιαα Αιιισιαα αι οιιαιο ιιοιια σιαιι ειιισιαι αι ιιιοαπιοισιαε

σιοιι σοΜΜ ισιιοπιιιο ιιισιοιε Αι·Βοιαα οιπσιαοιπε αι ιιιο

απιοισιιο πσΜπα πιο ιρασ ΜΜΜ ιπσιαα ΑιΒοιαα σιαιοιπ

ιιαπειιοπι ιοαιοπι οι ιΜιοιπ οποιο Μαι Μαιο ασπιππιο ιοππα

οι Ριεοιππι οαααριοιιι αι ιοιιιιαοπι οι πιο ασπααπιιππι οι

οαοπιαεαππι. οι Μαιιιισιπιππε οι οποιο Μαι· οι·αιιιαιπιπ

ειιισιοππι αοπιππιε ιοππο αι σιαιοε ειπσιασε αι ριοοιιιοιοιαο

Με ΜΜΜ ιπσιαιε ΑιΒοιαα πισσσ αι πσΜΜΒπε οποιο

σιαιια σιαιι ΜΜΜ οι ριοαπιοιοιαο σιαιι σοΜΜ ιπσιαια ειπ

σιαοιπε αι. ρισαπιοισιιο ποΜπα Μπι οασππι οιοπα πποπ

σοπι απριοσιαισ οιπσιοο αοπιπΜα Ιοππα οπαιιιι ειιρπιοπιι

αι ιααιριαπιι πιο ιρεσ ασπιπΜ Ιοππα οι ιπ απιπ Μαιο πσ

Μιια ιι·οποιαιππι οπιιιιο ιπιο οαιιοΜε αι ιοαιοιιαα οπο αι

οποιο ιιοΒαι αι ΒοΒαια ροιαοι ναι ΒοΒαια ρσιαιιιεαπ ροοεαι

ιρει: ΜΜππα ιπΜπ Αι·Βσιαα ιπ πιο δοεαοι·ι οι ιπ ιισιποοπο

αι ιπ ιπιο ιαιιιιοιιο 8οεαοι·ι αι Βοπιοοιια αι ιιι σιπΜΒπα

Με οπο ιαιιοι αι ροαΜΜι σιαιπιπ ασιπππο σα Βοεαοιο ιπ

ιοιο ιπσιαοιπ ιπιιιιοπο οποιιααιιπιοιια αι οποιἱοαππιοπα Μπι

ριασιαιπιπ ειπσιοππι σοιπππιο Ιοππα ειπσιαοιπα ΜΜΜ πιο

Μαιο αοπιππι ιοππα αι ιρεπιπ ασιπππα ιιιππα ιοαιαπιαιι οι

ασπαιιιπαπιαε ιο ριασιαιιο πιοαπιοιοιαο πι ισ ιαπι σιαιι αο

πιπιιια Ιπππα πο οποσ σιοιπε ειιισιαιια ασπιππια ιοππα ειπ

σιαοιπα ΜΜπο πιο Μαιο οοπιπΜ ιοππα αι ιρεπιπ ασπιππα

ιοππα αι ιιιο αι ιιιι οπι αι οπιΒπα σιοιππι ασπιππα ιοππα

Μαιο ιπιο Μσαιιι ααοεαιιι οιοπο σααιαναι·ιι σιαιιει ιιιιιιιπα

ροοαιπι οι ΜΜι οποια αιιιιαι·ιι·ι οι αοπαοιι οι οι σοιαιι

σαι·α οι ιπαιι αοπιι·ο οπιπαπι ραιοοιιοπι οι ιοσππι οιιαπι

οσιιισσππι ιρεο Μπιιιιπα ιπσαιι ροεαοι ναι πποποπι ΜΜι,

ιιαιπ οι αοπναπιιοΜ ιιοΒιιο ιπιο ριασιαιπιπ ειπσιαϊιπι αο

πιππιο ιοππα πιο ιρεσ αοπιππι ιοππα αι ΜΜΜ οι πω

ασιπππιε σα Βοεαοιο πιο οπο Μαιο ΜΜΜ πιοιΜιιιι σο

ιοισ οι ιιιιαι ρι·ασιαιοε ειιισιασε αι ρισσπιοιοι·αε σιαιι σσ

ΜΜ ιοΒοπΜα ριασιαιι ειπσιοι αι ρισαπι·οιοιαα σιαιι ΜΜΜ

ιπσιαιο ειπσιαοιπε αι ρισαπιοιοιισ ΜΜπα πιο επριοσιαισ

ΜΜΜ ιοιιοπιια ιιΒαιοπι οι οΒασινππι οποιοσιαιπιπ ΜΜι

απιπ ασπιππιε ιαιππα οι πιο ιιιιιοεαιιριπιιι πσιοιιππι ιοπι

οποιπ ρπΒΒιιαοιπ ραιοοποπι ιααιριοιιιαιπ ιιοΜΜ οι νιαο

αοιπππιο σα Βοοεοιο οι πιο ιροο αοπιππι αι οοι· Μπι οι ππο

σιαιππι ποιοιιππι ιοαππι ασιπππα αι ιισπιἰπαο ιρΜοο ασπιπΜα

σα Βοεαοισ Βαπαιοιιιαι αρααιοιιιαι αι οοιιιαπιοιιιαι πΒ οιο

ΜΒπε οιοιιιιααισιιιΒπε ροοιια οι οΒιιοπιιοπιΒπε οπα αι οποε

οαιαπιπι ισοιεειαι σιοιππι αοπιππα Μ Βοοεοι·ο εαπ οιιοπο ναι

οιιοπα ραι·εσπα πιο ιρεσ αοπιπΜ ναι σΒιιοοιππι ιαραιιιαιπι

ιπσιοι οιΒσιαποι ναι οπι οαι·εσιιο πιο ασ α; οποοιιιιιοπα

ασπιιοοιπ ναι οποει σαιιαιο ναι οποιοι οΒιιοοιισιια ποιο ασπ

σιοισποιι ισ σιαπι ναι ραιιοιι αππι οσιιιιισ ναι ειπα εαιιριο

αι σα ποιοι οιιο παπα ιπ οπο αοιπππα Βοοεοι·ι ιιιαισαι·ιι εαπ

ιΜισιασα σιααιαιπι ναι σιαιιιιι· ναιεπα ιπσιααπι ΑιΒοιαα

οπο σΒΒιιοιιιισιιιΒπα ιιισιιιιααισιιιΒιιε οι μιασιαιιε ραΜα αι

απιοπο ασιππι οι σπΜ πιο ασιπραιαπιι ΜΜΜ ιπσιαι αι

ασπιραιιιπισ οι ιιιασιαιιε σΒιιοοιιοπιΒπα οι·σπιιεαιοπιΒπε αι

παιιια ναι οιιοπο απ Με ιοπππαιοπιαα σιαισ ΜΜΜ αιιριααοα.

ιιο οποσ σιαιπα ΜΜππο ιπσοκ ναι επι ιιαιασαε ιιπποποιιι

ΜΜι να! ροσειιπι σιαιππι ασπιπιια Βοεαο.ιι Μα οι ασπιππα

ιοππα παο Βοπιιπαε ιρεοιππι αοιπππιππι ναι οιιαπιπα αοιπιπ

οπι ειιι8πιοιαε ραιοσποε ιρΜοο αοπιπιιια Βοεαοιι Μια Μ

οαισισ ιπιΒι·ιοοια ιποπιαιοια ναι πιοιαοιπια, ιπιΒιιοοιι ιπ

οπιαιοιι ναι πισιααιοιι ιοααι·α Μ ιπιο ναι σα ιοαιο ιπ ραι

ασπισ ναι ιαΒιιε. @Μπι οποιοσιαιοπι ιιαπΒιιοιπ οπο οι Μαι

αιιρι·οσιαιπιπ αιπσιαππι ποπ ασπιππιε ιοππα ΜΜΜ ΜΜι

αοιπππισ Ιοπιια οι ΜΜΜ οι Μαα αοιππΜα οι νιιια_ Βοο

εοι·ι οιοπιιιιιι Μαιο ΜΜΜ σα ιοιο αι σιαισε ειιισιασα οι

πιοαπιοισιοε σιαιι ΜΜΜ ισιιοπΜε ιπσιοια ΑιΒοιαοα αι

οιιοιπ απρι·οσιαιοπι αοεαιοπαπι ιιΒαιοιιοπαιπ οι οΒοοιπιιοποπι

οι οιππιο αι ειποιιιο ρισΜοεο αι ασπναπιοιο ιπ σιαιια ιιοιι

ι;πο ααοεισπα οι ιιΒαιοιιοπα οι πιο Με αι οποιιΒαι απιπιπ

επιιαι·ιπα σααιοιοιο σιοιπο οιπσισπα σιοιι αοπιπΜα σιαιιο πο

ιπιπιΒπο οι σιαιι ειπσιαι οι ρισσπιοιοισε σιαιι ΜΜΜ

ισιιοπΜα ιπσιαιο ΛιΒοιαα πιοσο αι ΜΜΜΒπα οποιεισιοιια

πιο ιροια οσ ιπνιααπι οιιοπιοπιιΒπα εσιιαιπιιιιαιιπιαιρσαιιο

πιοπιιιιππι αι ασπναπιιιπι ιιοΒαια αι ιαπαια ιιιπιοπι οπο”

οι ιιι·πιο ιοιοιπ ι·οιοα οι ιοιο ρισπι οποιο ασπναπιο αι ριτσ

Μοεο Μπι. Ει αοπιιο Μ. ναι οιιοπισ αοιππι ποπ ιοααια

ναι ναπιια μαι· ασ ναι ποι οιιππι πιο πποποιπ ιαπιροπα.

πποπ οι ριασιαιοιπ οι πιασισιοιππι οιποπιο ποπ ιαααιιπι αι

ποπ οΒεαινοναιιπι οπι οι ιοαιο οι σΒοαινοιο ποιι ιπαιιπι

ριοΜιιπιιι μαι· αοπσαπι οιιρπιοιισπαπι ειΒι οποιο :ισ ιπνιααιπ

οοπ ειπσιοι ιποσο αι πσΜΜΒπο οποιοσιαιια ΜΜΜ ιοποιο

Μιιππι πιοιαΒοιπιπ Βοπι οιπαπιι οπο Μιπι οι. εοινοιπι ο

ροιια ιιΜπι ποπ εαινοπια ποιο ιισοιπ εαι·ν·οπιι αι οπο ποσο

ισιιαπα ραπ αι ΜΜι ΜΜι Μπι αιι`ααιπ μαι ποπιοπ: σΒ

εαινοπιαιπ ο οοιια ποπ σΒεαι·νοπια οπσαιαπο ασπιιοιοαιππι

ιπαιιι. ναι ιιι οποιο ποιι σΒεαινοιπιπ αι ΜΒ οΒΒιιοοιιοπα

- ΒσΜιπιπ σιοιοιιιιπ αοιππιιια ιοιιπα αι ασπιπΜα εοπ νιιια σα

Βοεαοι·ο αι οπο σσΜΜ ιιισιοιε ΑιΒσιαα. ΙΜπραι σιοιπο

ειπσιοπε αοπιππιε ιοππα ΜΜΜ ιρΜοο αοπιπΜει ριοιΜιιιι

πιασιαιιο ειιισιαια σιαιι ΜΜΜ ιπσιαια ΑιΒοιαα ιααιριαπιιΒπε

ΜΜΜ ιρΜοο ΜΜΜ ιπσιαια οι πιο ασ απιπ απ: ιιιιαι απο

Μαιο ποΜπα αοπναπαιιι επ ιοαιπιππι αι απιοιπιπιπ Μαιο

ΜΜΜ οι οποσ σιοιππι ασιπππα Ιοππα πο ιοαιαιαι απ

ιοΒιι οποσ ασπιππα οι ππιναιαιιοε νιιια σα Βοεαοισ οοπ

ιαοιιιιπιο ραιοσιιο πιο ασ ιοιιιιαοΒιι οι ορριοΒοΒιι οιασιαιο

οπιΜο αι οιποιιιο ιπ ρπΒΒιιασ ιπειιππιαπισ ιπσα αοπιιαιαπσσ

παοπο ιιιαππασ οπιποπο ρισιιιπιοπ αι ασ εσιιαιπΜιαι· οΒιιΒοΒιι

ναιειιε ραιοσποπι .ρπΒιιαοιπ ιααιριαπιαπι ΜΜΜ σιαιι ιπ

απο ΑιΒοιαα ιπ απιπ ιποσππι ιο οπαπι σιοιπα οποιοι”

αοπιππισ ιοιιιια ριοΜειι πι οποιο πιο ιρεσ αοπιπΜ που

ναιαιιοιια αι νιιια Μ 8οεαοισ αι επΒ αιοσαιπ ΜΜι οποιο

ιπαπισ οι ιαπππαιοιιοπιΒπα αι ιιγροιιιααιο αι οιιιε ·οοιαπιπιιαι

πισω οποιο ασπιιΜιπι οποσ ιποιιππιαπιππι ιιιαααιιιοιι σα

Βαοι Μαιο σσΜπο ιπσιαι ναι Μπα ααι·ιο πππαισ πεοπα

ιπαπεαε οπιποπα οιοιιιπιοα. Λαιο οποσ οι σιοιππι ασπιιιπα

ππιναι·αιιοιια οι νιιια Μ Βοαοοιο ρι·ασιαιοπι ιοιιιιαοιιοπαπι

ποπ ιοααιαι πεοπα :ισ σιαιππι ιαιιΜππιπ ριασιοιο ναι οιι

οποσ ριασιαισιππι ποπ ακιαπσοπιπι οσ ιραοα Βοειαοιιαπσαε

παο αοιπππα ιοππα ριοριαιαο ειι ναι αεαα ιπιαιιιοοιπι οΒιι

;ιοιππι πιο Με ιρει ΜΜΜ ιπσιοι παο ιρεα ΜΜππε ιπσαιι

αοπιππι ιοππο. Ασια οποιο οποσ ιοαιο οι ιιιοεαπιοιο Μαιο
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τοττττοοττοοο στ οορτο οοοισοο Ιοιισο οο τοτε. οοιοττιτιο οτ

οτιιοσττο οιιο οτοτσο οτοοτοσο οοοισοτε Ιοιισο ιιοτιιττιο οτοτο

συττοτοττοττο ντττο οο 8οεοοτο ρτοιιιτοττ οτ τοοττ οτ Μοτο

τττιοτοττιοι οι οτ τιιτοτττοστσι· ττο οσοο τιι·ορτοτοο ιιοιι τιοοεττ

σοο οοτιοοτ ιιιοτοετοι·τ. Ετ :ιοτο οττοιοι οσοι! οτοπο οοτοτοιιο

τσοοιι οοτιοοτ ρι·οοτοτο οτιιτιτο οτ ετοοστο ι·οττΠοοεοο οτ ορ

ρτοτιοεοο το: οττοοι οοοττι·οτειοεο τστοτοοστο το ρστιττοο το

οττσοιοτιτο Μοο οοιιττοτοοοο σεοσο το τοοοοοε οστοοσο

ρι·οιτττοοο ττσοο τυοττ·οοιοοτοιο ρτοοοοτοτστ οοοισοτ Ιουιιο

σοοσο οτοτσοι τοιιιτισο ηστοοσο τιιοοοτστιι.οοτστο Ιοιισο το

ροτοττοἱοοτιιοοτε το οιιο τιοτιττοτ ττοοιτοσε τιοτοοτοο Ιοοσο

τουτο οοτοττττοο Ιοοοτοοττοτιι`ο 7οιτττοετοιο ττοοοιιτοοτιοο Μοτ

οττοιιο οσοοοοττοο ρττοτο ττοτοσοτιο ουΒοοττ εοουιιοστο οστ

οσοι οτ·οοτιοοοτσοτοοοι Ι)τοττοοτστιι οτοεοοτττισο τοετττισο οο

οιτοο Ροττο ΙΙοτ οτιιτττι ορτοοορο Ετοοτοτοσετ, ττοττο ΙΙοιιττοο

Βοτττοττο,· ττ·ιι.ττο ΙΙτοοιιο οτο ΑΙΜ, ττοττο Ετιοτοο οο Ετιοττο

οτοττιτο ττοττοοι ρτοοτοοτοτσοι, τι·οιττο Ντοοτειο οο Ποεοττ,

ττοττο: Εττιιιοτοοο Ροτοοττο, οτ ττοττο τΙσΙτοτοιο οο 8τιοοτι οτ

οΜτο τ`τοττοιιι οιτιιοτσοι. ΙΙουοοτοτο οο Εοοτοιιοοτο. Ι.οιιτ'ι·οτι

οτιο οο-τττοττοττο οοιιοοττοτττ οτοττ οοοισοτο Ιοιισο. οτ Μου

ττοο οο Ι.οοιιο ιιοτοττο. 'Ι'οιιοτ οστοοι οτοτοτσοι οτιιοτοιιτσοοι

οοτμιττοτ το τιοο νοττιο. .

το ιιοιιιτιιο Ιτουιτοτ οοιου. Ι)οοιτοτ Αττιοι·τσο οο τιοττο Ιοσ

οοσοτ οιττοο ροτοετοο. Εοστοιτσο 8ρττιστο. οτ Ι.οοιτιο Αυι·το

οορττοοοτ οοοιστιτο οτ ροτισττ Ιοτισοοετο το τιτοοοτιττο οτ νο

τσοτοιτο οουιτστ Ντοοτοτ Εοτι·οτττ οιΙιτιοττο οτοττ τιοτισττ οτ οοτο

οοοοτττοι·τοι·σοι οτοτοτυτο οοτοΜοτιιοι οορτττισοοτιιιιι πιο οττοιιι

οοοτοοοτσοι ετο οοσοτττοττοτσιτι οοτιοττττ €οσοτοττο τιο οοοετ

ττσοι οοτιισ οτ οτιοηιοοο Μοτο οοτττο νοοο.τοτσοι οτοοιιοτο

οτιτοτσοι ιιοο σου οτ τροτ @Με οτ οοτο οοτιοτΙτοι·ττ εισοτοτιτ

οτ οοτιοτττοτττ οοοεττττ οοιιοτοΙτε εισοτοττοιτο'οτ οο οοοοοιιοιι

ιττοτοτσοιοοτιιτοοι·σιο τιοτοετοττο οιιοτττιιιοοτσοι οο,οιτοο οτ

ντοο οοοισιιτο Ιοοσο οτ οτο τρεο οοοισιιτ Ιοιοτιιιιτ οοτιοτττυυοτ

οτ οτοτοοοτ οοτσιιι οτοτο οοοιτιιο οτ οτοττ οοιιισστο επιτο

τοτυ οττιοτοσοι οτ τιι·οοοτειτοτοιιι μτοστοσοι οτ οτοοι·οτσοι

νττσοι Ι.ογετοιο ΕοΙνσοι οοτοττσιιι οτ οιιιιοοττειι·τιιιιι ττιετσο

οοιιισοτο :ιο το.οτοοοσοι οτ τοοσσοσσι τι·οσοσοοι οτ οοοοοτ

οτιιοι οσοι οοοιυιιτ οτοπο εοσ ετιιοτοο νοΙ ετοοτοτο ρτοτιοτ

οοοιστιτο οτ οσοι οιτιοστττοο οτο οοιιιτοο Ιοτιοοοο ντοοοοιοττο

οο Βοεοο οτ Ι)οτ Βι·οττο τσοτοο Αττιοτοο εοσ οσοι οτσο ρτο

οστοτοτο οτ οτιιοτοο τοΙ ρτοοστοτοι·τΙισο οτ ετιιοτοτε απο ιιο

υιΜο οτ οτο ροττο οοτοστιτο Ιοιισο οσοοι οττοιο οοοιτιιο οτ·

ντοο οοιιισοτο Βιιεοοι·τ ευρω· ουιοττισο οτ οο ωστοσο οτ ΒΙΠ

Βιιττο ουοττ·το οτΙοτιοτουτΙισο Μτστττο οοιιοτο Βοτιεττο Μοοο

στο τοτιτιοτττο οορτοοοττοοττισο Ιστττο τιοοιτοτοττο οτ οτιοττττισε

τοοττο οτιττο οτ τοοορττο τιτοο Μοο σεοσο οτο τττσο τοιιηισο

οτ εστι πιο ροοττο οιοοτε οτ οοιιοτττουττισο τιι·οιιιτοετουτΙισο

οτ οτιττοο.ττουττισο τιοτιτο οτ τιγροττιοοτο οο οσο οτ οο οσττιιιο

οτ τιτοστ οτοοιο Ι.ογοτο ντοοΙιττστ οτ τιτοοσοτττ. Ετ το! τττ

τιιοιιοιιτο τιτοοτοτο. οττοοι τστοτυοοτο. Ετ :το Ιοοτοοοιιτο τοστι

τοι·οο οτ τοοτρτοοοσοι οοιοοε τιτοοιτεοτοτιοε οτ οτιττετιττοοοο

τιοτιοτοε οτ γροττιοοο.ε οτ ροοτο οο ουττισο οτ τιτοστ οτοοοι

ντοοΙιττστ οτ τιτοοσοι·ττ. Ετ οοπιστο ειο οποιοι οτ οτιιοστο

τοιοτοοοσοι Μ ρτοοτοττο οτ οττοο ρτοοτοτο οσο οτοοοι ττοττ

ντοοτισστστ οτ οσο Μεσοι οοοιστιο Ιοοσο τοοοτο ροοοοτ

οττοοι οτ Μ οτο ΜΙ οοτσοι οΙτοσο οροοτιιΙο ι·οοσττοι·οτστ

οιοοοοτσοι οσοο οτο οορτοοεο οι σοιιο τιοτιοο.τστ το οοι

ιιττισο τοτε οτιεττισε Μ οστΙισο τοοσττττιιτ. Ιττοιτοε οτ οοτιοο-'

οοιιτοο οτοτο οοιοτιιο οτοτ‹ι Ι.οιοτο Μ ρτοοτοττε οοιιιττισε οτ

ετοτττιττο Βοοοτειτοοι οτ Ιττιοτοοι οττιιιτιιτοτοιττουοοι ιιτοτοττ
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τοιιτοο οτοτο οοοιτυο Ιττιτττιοτοιιιοο σοττιττο ευτιτοεοι·τρτο τετοι

ησοοι τιιιτιττοο ροτοοσο τοοτρτοτιττ οτΙτοτο τιστιτιττοο οτ οοοιτοο

οτ ττοο οστσοοσιιιησο τστοτοετ το! τιιτοτοτττ οοιι τοτοτοοεο

ροοοοτ τι:ιτιοτο οτ τοιιοτο οτ οσοο οτοτσοι οουισοο Ιοοσο

τιιιτιοτιττ οτ τοοοΙιττ τοττι οτ Μοτο οτι οτιιτιτο οτ ετοττοτει οσο

μι· οτοτσυι Ι.οτοτσοι Μοτο. οοετο εοσ ρτοοστοτο. νοτ ει.οοιτ

τιτοττοτει το! ρι·οιοτοοει τοοι·τιιτ Μ τιτοοτοττο νο! οττοο ρτο

οτοτο εστι γροττιοοει οτ οτιττττοττοιιο τιοιιοτσοι οτοττ οοιιισοτο

Ιο;οσο. Νοιιιτιιο απο οτοτοτσοι οοτο οετττοι·τοτστο Μοτο

οοτσσι οτ οοσετττοττοτσιιι οουεττττ Βοτιο οτο εοτττιτο :τοστ το

τττιτο ετνο οοι·τσττιττο οοτιοτττοττοτσοι: τι.τιιττ! ρτοοοιιττο οτοττ

οοοισοτο Μισο. ιτοτσοι Ιοτισο τιι"ροτειοτο οτοττ οοοιστιτο

' τέτοιο το οσο τιοΙοτττιτ οοιιιτοσο ροτοιιτειο Ιουσο ποτιο οι”

οιτοτοο στιττσττοττέ ιιιτττοοττιιο οσοοιιτοοττοο' ιιοτιοττοοτιοοτιοοο

' Μοτοττοιιο σιιοοοτοιο εοοσιιοσοι οοοοσοτσοτοοοι τοιοικτιοοιο

οτο ντοοετιιιο οστιττο τστττ ροετ οοιιοοι ρτοεοοτττισε τοετττισε

' Ι.οιιτι·οοοο οο τ'οτΙοττο οοοοοΙΙοι·το οτοττ οοιτισιιτο ΙοοσοοΙΙοο

ο ττοο οο Βοντοιιοιιο ιιοτοι·το. οτ Ροττο τἶοκοτο ιιοτοττο.

· -Ιτοοι Μ Βοτ οοσιττιο οιιιοο.' ΙΙτιτνοι·οτε ροτοειττιτροτ ρτο

οοιιο ρστιτιττοιττο τοεττοιοοιιτσοι ‹τοοοΐιοοοιιτττοοοοοττῷοοοιιο

ντι· οοοιτουο ΙοΙ1ουιιοο ττοοοοιιιοο οο Βιιεοο οτ ΙΙοτ οτττττοττυο

«τοι τττοοτο οιοττοοιιοτττσττ οτ οτοτσοτττ οοτιττοτυοτρο

ρτοτιτοο νττοοΣ οοοιτιιοο Πυτοοιιουι οτο νοττο τυττεροι·ττοτο

οτνοοι ρτοοιτιιιττι οτοοοιιτοτο οτ οιιοοτρτοοτοιιι οτ Ιοτιοτιτιοοι·οο

ροιιοττοτο «το Ει·οοιοοο ττοοτ οτιοοιιτοοι οτ οσοοιτττιοτ ·οοτιιοι

το οοττοιισι το οσοο οοοστιτιοττο νοτ οοοσροσττσοι:τισοοττ

οιοττοτ οοτιοτττο οτ ουοο σοιιο τιιοοροι·ττ οττοτ τιττιττοιοτιιοο

τιι·οοοοσοτοτ οτ Γιοττιτ εσοο ετοοτοοε ρι·οοστοτοτοε οτ οοττοο

τιιισοτοε ετο οοιιιροτιοοοιιοι τοοτοτιοσιιι τιιτοοοσιιι_οτττοτοτι

οσιιι ττουτ;στιοι οσοι οοοιστιτ Ιοιισο οτοοοι οοιοιιτττ 8ττοοοι·τ

εοσ οσοι ετοοτοο του οτιιοτοτε οτοτοτσοι`οοτιισοτσιιιττιτ το”

φοτο οοτσοι το τοι·τιιτοο οιιο τοτοιτιιτο οο οσττιοο;τροτενετττ

οτοτο οτ ουτοτιο τττοοτιττοτ οτ τιτοοοτιττ. Ετττο Ιειοτοιιοοιτι οτ

τοοτρτοσοστο τιτοΙιτοι·οο Μοτο οοιινοτιττοιιοο Ιιτοτοτεοτττιιοο

οτιττοειττοιιοο τιοοειτοο οτ οττοε Ιττιοι·οττοοοε οτιοοτσττοιιοο·ττοοο

οτ τοτοτειττοιιοο οτ οοοετοιιοο οο οσττισε οτ ετων τττοττο ετο

οτοτο οτ οστοιιο οοτσυι ντοοτιττοι· οτ ρτοοοτιττ οτ στο οοο

οοιιττοιιοσοι ττοσοσο οτ τοττττοειιιοσοι ττοσοοιιοι φωτο οο

οισσο ρτοοιιιιτο τστοτ οτ τοοτοτ οσοι οοοισοτ Ιοτιοο οτ οσοι.

οοοισοτ Βιιοοοι·τ οτ το οτιττΒοοοσοι οτο τιτοοτοττο οιιιοττισο

οτ οτιιΒιιττο οτοτιιοι τσοτοοοι οτ τοσο τιοτοοοο οτ οοπο. Ετ

οοοειττοσι οτ οιιττοο οο Ιιτοοτοττο οοιιιττισο οτ ετιιοιιττο το

οτοοοιιοι οτ ττοττ τοοτοοοσοι οτ τοοτρτοοοσιο οτ 8οοοττττττοτ

πιο οοιιιτο οτ οτιιοιιΙο οττο τοοτοιιτΙστιι οοτοιιοστιι οτ τι·οοτου

οσοι οσο ετο ρτοοτοτο οτ οττοο τιτοοτοτο οτ τμιοοτττιοτ ρτο

οτοτοτιιοι οτ οοτυοι οοοοετοοο οροοτοιιτ ο-ττεροοτοι·ο ντοο

τιστιτυτ. Ετ εττιο ‹τιιττισο ρτοοτοτο οτ οσοοτΙτιοτ ρτοοτοτοτιιιιι

οσιιι οτΙοοττι ττοι·τ Ιτιιτι·τ οτ οιηιοοτττ οσο τιοεοοοτ. Βοοε οτ

οοοοοοοοο Μοτο οτιιοτοτο οτ ρι·οοστοτοττΙισο οτ οσττττιοτ οο

τσιιι το οοττοσιο το τιτοοτοττο οτ οττοο τιι·οοτοτο οτ οιιοοτττιοτ

οοτσοι ρΙοοστο ττΙιοτιιοι οτ οοιιοτοτο υιουοοτυοι οτ τιτοτιοιιι

Ιττιοτοοι οτ οοιιοτοτοοι οοιιιτοτοττοττουοσι τιτοοιτττοτιο οιτοτιτ

Ντοοτοο οοτειι·το τοΙτοοοττρτο οοοιιττ ετττιστοιιττ οτ τοοττιτοιιττ

οτο οοιιιττισο οσοτυιιι τυτοτοετ οτ τιιτοτοτττ οτι-τ τιιτοτοοεο

ροοοοτ εο οοοιτιοτ οτ οοιοτ τοιοτιοτο Ιιοτιοτο τττοιτιοι οτ το

ιιοτο τστσοι τοτσοι οτ ουτοουτο οτοττ ετιιοτοτ οτ ρτοουτ°εττ0τοε

οτ τμιτττΙιοτ οοτσοι οΜοτοιιτσο οτ ρτοοστοττουτο οτΙτοτο τ'οοο

του οτ οτοτσοττοτ .οοσ τοοοτττ οτ οτοτσοτττ το ρι·οοτοττο οτ

ησοτττιοτ το! :Μισο τιτοοτοτοτστο. Ετ οοιιττο ιιοιι νοοττο νοτ

Ιοοοτο του οο νο! του οττσοι οο τυτο το! οο τοοτο οττηιιο

' πο
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σιοσο σοΙ ισοοιιιο οσο ΠιοιΙιοοσ οι οΙιΙΙοοιιοσο οισσισσι

Ιιοσοτσιιι οσοι·σσι οσοτσιιισσο Ιιοτοσσιιι. ΙΞι σιΙΙιοι· σιοισε

ισο8σΙΙΙοσε νΙτ ιιιο ΝΙοοΙσσσι σοιοι·Ισιιι οι Οσισοσοσι Τοτ

οΙισσι σοΙοτισιιι σσΙ σο ρι·οσιοΙΙο εΙιιιΙΙΙΙοτ οστΙσισ ΙοοΙΙ οοπ

Ιιοι·ο ι·οοσνΙΙ. ΑοΙσσι Ισ νΙΙΙσ Ι.σοοσι ΙσσΙοσΙσο ΑτΙιοτοο Ισ

Ιιοι·ιο ροΙοοιι οσι·ιο σΙοΙο νΙΙΙο ρι·οοοιισΙισε σοσιισιο Μοτ

ισοοΙιο σο Ι.σσΙι·οσοΙιΙοἶ'οσοσσσσι σοσιΙσι ΜοΙΙιοι. οι (Ιοι·οτσο

ΙΙσίοΙσο Ισσιοο ΙΙΙΙο ΙΙΙσσΙ ΙΙσΙσΙσΙ ΙοεΙΙΙισε :ισ Ιισοο τοοσΙΙο

σοσιισιοο ΙσοστιισΙΙοσιε οσιιο σιΙΙΙοοιιιιο Ιι·οοοιιιοοιισο ΙσσΙ

οΙ.ιοσο σσοσοοΙσισ Ιροο σΙο ΙεσΙοσσστσισ ΙσΙΙΙ.

Εφ ΙοΙισσσοο ΙΙΙΙσο οσοσσοσι ΜοτΙοοσιο σοσιι·ΙΙ σο ΑεοΙοσο

Ιιιιροι·ισΙΙ σσοιοι·Ιιστο Ισσοιι οι·σΙσο.τΙσο οι ιιοΙστισο ιι·οσοσιισ<

οσε σοι· οοσισιιο ΡΙοστσισ οσοι σιιιΙισιιστοι·ΙΙιιιο οι εΙσσιοΙο

ρἱοσσἰ οοισσιιΙο οι σΙοιΙ σοσιΙσΙ ΙσσιοΙο Αι·Ιοοι·οο ρτοσἱοιΙο

οιιισΙΙισο ισΙοτΙσΙ οΙ τοΒοΙσο Ιισσο οσι·ισσι οοτΙρεΙ οι Πισω.

ΙὶσιἱσοσιΙο σο στοσιοιΙσ ίσοιο. ροτ οοισσιιο Ισσσο.

·Ισ σοιιιισο Ρσιι·Ιο οι ΡΙΙΙΙ οι $ριιιισο 8οσοσ οιιιοσ. Βο

σιΞσΙΑΙΙιοι·ισο σο ροι·Ισ Ι.σσσοσεΙ σιΙΙοο ροτοεισο. Ποσι·σσσο

8ρἱσσΙσ. Ι.:ι.ιιιΙισ Ασι·Ιο οοριιοσοι οοσισσιε οι ρορσΙΙ ΙσσσοιιοΙο

ισ ρι·οοοσσσ οι νοΙσιιισΙο σοσιισΙ ΝΙοοΙσι Γοι·τειιΙΙ σΙιΙιειιιο

σωσ ιιορσΙΙ οι απο οοσεΙΙΙστΙοτσισ εσοι·σσι σο οοΙσσι σσ

οΙσιιοι·σιιι οι οοσεΙΙΙστΙοτσισ οοσεΙΙΙΙ οοιιοτοΙΙο σσ οοσεΙΙΙσσι

οοι·σσ οι οσιιισσσσ σιοτο εοΙΙΙο νοοιι1οτσσι οι οοιιοτοοσιοτσισ

οοο σσσ οι Ιρεσ σΙιΙισε οι απο οοσεΙΙΙστΙΙ σιιοΙσσι οι οοο

οΙΙΙστΙΙ οοσοΙΙΙΙ Βοσοι·ειΙΙο σσοτοτΙισιο οι οοσεοσεσ σΙοιοτσισ

σοσιΙσοτσιιι ροΙοεισΙΙο οι οσρἱΙσσοΙ ιιοσιισο οι ισοο οοισσσιε

Ισσσο οι στο Ισσσ οοσισσΙ νοΙοσιοε εισοσσοτο οι οΙιεοτνειι·ο

οο οσο στοιιιΙοεσ σσσ! ροτ ρι·ονΙσσισ οι σΙεοτοΙσσι ισι·σιιι

Ι.ογεισισ (ΙσΙνσιιι οσσοοΙΙσι·Ισσι οΙ οΙσσΙοσσι οοιιισσΙε Ισσσο

σοσιισο Ιροισο . οοσισσΙο εισσιοΙο σισοσΙΙΙοΙ νΙτι σοσιισι

ΙοΙισσιιΙο νΙοοοοιιιΙΙΙο σο Βοοεο οτ ΙΜ ετσιισ ΙσσιοΙο ΑτΙιοτοο

Ισ Ιτοσεσσ Ισσσ ΙσΙοι· Ιρεσσι εΙσσΙοσσι οοσισιιΙο Ισιισο οι

σἰοιοε εΙιισιοοο σΙοΙΙ σοιιιιιιι ΙσσΙοΙε ΑτΙιοι·οο σο σσσ οει

Ισειι·σσιοσΕσισ εοτΙρισισ ρτοεοσσ σΙο σισσσ ΒοιΙΙιοΙοιιιοΙ Ρο

σοΙιο σοσιι·ΙΙ εισρι·σεοι·ιρΙΙ οι σιοΙ ΙοΙισσσΙε Μοι·Ιοοιιἰε σο

τοι·ΙΙ ΙσίτσεοτΙριΙ ι·στΙΙΙοεισι οι ορρτοΙιοσι ο! οοσΠτσισιιΙ Ιρ

εεισι ιι·οσεσσσι οι ω. οισιιΙσ οσο Ισ ιρω ισοιι·σσιοσιο σοσ

σσοιιιστ. ΙΙΙ ρι·οισΙΙΙσσι οι οο σοσιΙιιο σιοιι οοσισσιε Ισιισο

οι σιοισσι οοσισσο οΙιΙΙΒοσι σιοΙΙο οΙσσΙοΙο σΙοΙΙ σοσιΙσΙ

ισσιοΙο Αι·Ιιοι·οο οσοι ι·οσσιιοΙστιοιιΙΙισε σσσιοΙΙο οι γροιΙιοοΙο

οι ροσιο :ισ οσ οσισΙσ οι οΙσς;σΙσ οΙ εΙοσΙ σο σσΙΙισε οι

ρι·οσΙ Ισ σιοΙο ισοΙτσσιοιιιο ΙΙΙ σιοσοΙο σισσσοσιοο σΙοΙο

ιιοσιισο οι Ισισιισοσιοε Βοίοιο οΙσι.πιοο σΙοσ οοιιιιιιιΙο Ισσσο

οσοσ Ιστοι Ισ εισΙσισσι σΙοΙΙ οοιιισσιε οι οιιισΙσσι ειιι8σΙο

τσσι σο Ιρο.ο οοσισιιι σΙΙοσσοι·ο οι οΙιοοι·νσι·ο ιιι οιιισΙΙισο

οι σοι· οιιισΙο. ρτοσι Ισ σΙοΙο ΙιιεσσιιιοιιΙο οοσσσοτσι·. @οι

Βοίοισο Ισ οοιισσοσσ ι·οοοριο σΙοΙο ιιισσσσιο ιστονΙΙ σσ

εειιιοΙσ Βοἱ ΕνσσεοΙΙσ Ισιιοοιισο οοτροισΙΙΙοι· εοι·Ιρισισο Ισ

εισΙιιισιιι σΙοΙΙ οοσισσΙο Ισσσο οι οσιιιισσι οι εΙσδσΙοιισπι σο

Ισσσ οοσισσΙ σιιοσσοιο οι οΙιεοτσστο Ιιοσσ ΙΙσο οι εἰιιο ι”ι·οσσο

Ισ οιιισΙΙισο οι ροτ οιιισΙσ ρτοσι Ισ σΙοιο ὶσοιτστσοσΙο σοσ

ΙΙσοΙστ. ΙΙΙ σι εοσιροι· σο ρι·οσιοσο ροεοΙΙ σΙιΙσσο Πωσ ρΙοσσ

ΙΙσοε. νοΙσοι·σιιι Ισσο ΙΙοτΙ σσσσι οι ρΙιιι·σ ΙισΙιΙΙοσ Μεσσ

σιοιιισ. ΑοΙ.σισ Ισσσο Ισ ροΙσΙΙο οοσισσιο Ισσσο ἱιι οσο

ΙισΙιΙΙσι σοιιιισσο ροι.οεισε σοιιιιιιιοο ΙσοσιισσιιιισΙε σιισο πισ

ΙοεΙσιο Ιτοσοσιοοἱισο ΙιισΙοσοσο σσοσοοΙιιισ ι›ι·Ισἰο ΙισΙοιισσε

σσ8σεΙΙ οοοσιισσσι οσι·εσσι οι οοιιειιοΙσσΙιιοισ ΡΙσο,ιιοι·σισ

ρι·οεοιιΙΙΙισε ΙοειΙΙιιιε εισ Ιιοο ι·οοσΙΙο σοσιΙσο Ι'οιι·ο ΙΜ Βι·σιισ

ορΙοοοιιο θσοστοΙοιιει. ΓτοΙτο ΙΙοιιτΙοο ΒιιΙΙίοΙΙο. ίτσΙτο ΙΙτεοσο

σο ΑΙΙισ. Μισο ΙΙοοισο σο ΠΙιοι·Ιο οι·σιιιΞε ίι·σιι·σισ ρι·οσΙ

οσιοτσιιι. Ι`τοιτο ΝιοοΙοο σο θσεσΙΙ. Μισο ΡτσσοΙοοο Ροι·οοΙΙο.

οι ίτσΙτο θισΙΙοΙσιο οτσΙιιΙο ίισΙτσσι σιιιιοτσισ. ΒοσοσΙοΙο σο

Ροσιοσοσιο. Ι.σσσσιιοο σο ΙΙσΙΙστΙο οσσοοΙΙστιιο σΙοσ οοιιιιισιε

Ισσσο. οι Μσισσο σο Ι.οοσο σοΙστιο.

Εεο ΙοΙισσσοο ΙΙΙΙσε οσοσσσσι Μοι·Ιοοσιο ιιοΙοι·ΙΙ σο Αεοσισο

εσρτοοοι·Ιρισε Ιιιιροι·ιοΙΙ σσοΙοτΙισΙο Ισσοιι οι·σισοτισε_,σιοσο

ιιοΙσι·Ισο ρι·οσιοιιο οσισΙΙισε ΙστοιιΙιιΙ ω. τοΒοΙσε Ιισιιο οστΙσσι

οοτΙρεΙ οι στιιισνι.

@ο ΙΙοΙΙοσσΙσσο σο ΙΙΙοστσο οσοτΙ ρσΙσσι σοιστΙσο Ιιοο

Ισειι·σσιοστσσι οιιιι·σκΙ οι οιιοσιρΙσσἱ οκ οσΙοσιιοΙο Μποσ

ιιιοιιΙΙο οοι·ΙριΙο Ισ οοσοσι ροι·οσσιοιιο σισσσ οσρτσεοτΙριι

ΙοΙισσσΙο ΜοτΙοοσΙε σοΙστιἰ εΙοσΙ ιιι οιε νισἱ οι ΙοδΙ ιιιοΙιΙΙ

σσσιτο νοΙ σΙσιισσιο σοι ίοι·Ιο Μοτο νοΙ οΙΙΙοΙισ ΙΙισΙο οοο

ρσσοΙο σΙιΙιτονιστιοσιε οοσοσ εοσιοιιΙΙσ σοσ ιιισισιο σο πισιι

σιιιο Ισιιιοσ σοσιΙσΙ Ι)σιιΙΙ σο θοοσογοο οινΙΙσΙΙο Ισσσο ρο

τοοιιιΙΙο στοεοσΙΙΙισο ιοειΙΙισε ΙοΙισσσο ΒοιιιΙιοιιιΙσιε Μισο

ΠοΙνο οσσοοΙΙσι·ΙΙο οοσισσΙο Ισσσο οι Ισο. σο ΑΙΙιοι·Ιο ιιο

ΙστΙΙε ιιιΙΙΙοοιιιιο ιοτοοσΙοοιιιιο ρι·ισιο. ΙσσΙοΙΞοσο σοοΙσισιοι·ιΙσ

σΙο νΙσοεΙσιο Ισσσ. ο ·

ΒσιΙΠοσιιο σο ρι·οσΙοσε Πισω μοι· ΙσσΙοοσι Αι·Ι›οτοο (η.

Ισ οικω σοσιιτιο σιιιοσ. Ἀιισο οΙσοσοσι :ισ Ισοστιισσοιιο

σιιΙΙοεΙσισ ΙτοοοιιΙοεΙιιιο ΙσσΙοΙΙοιιο ΙοτΙΙσσοοιιιισ Ιοτσο Ισι

Ιοσσσε Ιοσσειι·ΙΙ ορρστοοΙ οσιιιΙΙιιισ ονΙσοσΙοτ σιιοσ θοστΙσσο

(ΙστΙιοιισο (θ) σοτσι·Ισο σο $σεοστο οΙσσιοσε οι ΙοοΙΙΙσισε

ρτοοσι·σΙοι· οοσισσιε οι σσἰι·οτοΙΙσΙΙο Ιοι·ι·ο σο $ο.εεειτο :ισ

ΙσίτοεοτΙριο οσισΙσ οι οιιι€σΙσ ίειοΙοσσο. οι οσο σι οοσοσιι

σο ΙΙιεο οιΙΙοιο εΙσσΙοσΙσο οι ρτοοστοΙΙοσΙο ροτ οσι·σιιιι οσο

ΙιΙΙοσσι σ 8σΙνοΙο Ιιοιισισιιιο οΙ ιιοιστΙο οΙΙισ οοσισσΙο Βοσ

εστΙ οοτἱρισισ εσΙι @Με ΒοσιΙσΙ σ. σσ1ΙνΙσιΙο οΙσοσοσι σιΙΙ

Ιοεισιο σσοοσιοοἱσιο οοισσ8οσΙιιιο σοσο ΙιισΙοσοσο σοοΙιιισ

ιοι·1Ισ σΙο νΙΒοοιιιισ σοοοισΙιι·Ιο σ πιο ΙΙΙσιΙιοο σοιοτιο Ισσσ

εοι·ΙΙιιο νἰεσσι οτ Ιοοιιι.ιιι εΙσσΙοσισο οι ρτοοσι·σιΙοσΙο σοσιιιιο

σιιΙνοτοΙισΙΙο οι απτο σο $σεοσι·ο ιιι ρτοεοσιισ σιοι ΙΙΙσΙΙιοΙ

σοισι·ΙΙ Ισίι·σεοι·ΙριΙ οΙ ΙοοΙΙσσι εσΙιοοι·ιριοτσσι σΙιισΙΙΙ ω.

ρτοεοσσινΙΙιιιοδσισοο νἱι·ο σοσιισο ΙοΙιοσσΙ νΙοοοοσιΙΙο σο Βοοεο

οι ΙΜ οι·σιΙσ ἱσσἱοἱ ΑτΙιοτοο Ισειι·σισοσισιιι ρσΙιΙΙοσιιι ιο

σοι·Ιο οι οοσσσοστΙο Ισίι·σεοισριο. Ισ ιιοσιΙσο Ι)οσιισΙ σιιιοιι.

Ι)Ξεοτοτσε νιι· (ΙσσΙΙσσε θσι·Ιιοσσε ω) Ιισι·8οσεΙο 8σεεοτΙ εισ

σΙοσε οι ρι·οοσι·ειτοτ οοιιισσιο οι σσἰνοτοΙτοΙιε Ιιοσιισσσι τοι·ι·ο

σο θσεοσι·ο οοσοοι·σσοτ ΙιοσΙο οΙοοΙσο ο σιοιοτΙ οοσεΙΙΙο

σΙοιο ιοττο εοοο οιιισροσο οι ποοο ρι·οοοσιο σιοι·ο εοΙΙΙο

οοσοτοσσιο σο σώσε εΙσσΙοσΙσ οι ρι·οοσι·σΙΙοσο ορρσι·οΙ ροτ

ρσΙιΙΙοιισι ΙσοΙτσισοσΙσσι ΙοοΙσσι σισσσ ιιιοΙ σοσιτΙΙ Ιιιίι·σ

οοτΙρΙΙ ΙιοσΙο- σοσιιιιο οι. ισοο οοιιιιισΙο οι σσινοτοΙΙσιιο σΙοΙο

ιποπο σο 8σοεσι·ο τσΙΙΙΙοσνΗ ορρι·οΙιονΙΙ σοοορΙονΙτ οοσΠι·

σιονΙΙ οι ι·σιοιιι οι ΙΙι·ιιισσι ΙισΙισσ σ·οσεσοπι Ισισιιιι οι Πι·

σιοΙ.ειισ ΙσΙοι· ΙιοσιεΙσσι ()σΙνσσι οσιιοοΙΙσι·Ισιιι οΙσσἱοσσι οΙ

ρι·οοστοΙοι·οσι οοσιιισΙο Ισσσο ιιοσιΙσο οι νΙοο οοσιιισΙε οι

σιιΙνοτοΙΙσιΙο σιοΙο Ιοι·το σο 5σοεσι·ο ρω σσσ ρι·οισΙοοι·σι.

σο τοτο οιε σσσ ρσι·ιο οι ιιοΙιΙΙοο νιτοο σοσιισοε ΙοΙισσιιοσι

σο ρσσονΙσΙο σο Πι·οιιιοσσ ιιιΙΙΙιοιιι οι ΟσΙσοσοιιι σο Μο

Ισι·ΙεροιΙΙοε εισσιοοε οι ρι·οοσι·σΙοτοε ιιισεσΙΙΙοἱ νΙι·Ι σοιιιΙσΙ

(Ι) Ε ‹ισοειο σιι οποιο σοΙΙο συι·ΙΝοι·ο σοΙΙσ ι·σΙιτιοει, σΙοιοοΙιο Ισ

ι·οΙΙΙΙοσ ο Ι'σιΙσ σοΙ οοπισιιο σΙ 8σοεστΙ, ροτ ιποπο σοΙ οσο "αισιο

Ιοι·ο Πσσιισσο ()ειΙοιιΙ. -

(9) Μισο. ΠαΕΙιοπιι.ιι.

(οι ΠσΙΙιοιιιιε.
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ιοιιιιιιιιιε νιεεεοιιιιιιε Μ Βεεεο οι Πει δι·ιιιιε ιιιιιιειε Αι·ιιοιεε

εκ ιιιιειε ιιε ειιιιιε ιι·ειιΒιιε εοιιιροειιιοΜ ειρρει·ει Μι· επισ

ιιιιειιιιι ιιιειι·ιιιιιειιιιιιιι εειιριιιιιι επιπιι Βει·ιιιειοιιιει ρεΜιιο

ιιοιει·ιι ει εειιεειιει·ιι εοιιιιιιιιε ιειιιιιε ρι·οΜιιειιε Μιιιιιιε ει

Με εοιιιιιιιιε ει ιιιιινετειιιιιιε ιιοΜιιιιιιι ιιιειε ιει·ι·ε Μ Με

ειιι·ο ιιι δεινειο Βοιιιιιιιιιιε Μιει·ιο ιιιιι·εεειιριο ιειιιειιειιι

ριιιιιιεε ρει·εοιιε ειιριιιιιιιιι ει ι·εειΙιιειιιι ΜΜιιε ει Νοε

ιιιειι ΜΜιιι ιιιιιιειε Αι·ιιοι·εε ειιειειιι ιι·ειιιιιιειιι ει οιιιιιιε

ει ειιι,ειιιε Με ειειε ειιιιι ειι·ειι εοιιηιοειιιοιιει1ι ‹ιιειε ιιιειιειιε|

ιιιιει· ριειιιειοε ειιιιιιεοε ει ρι·οειιι·ειοιεε ιιιιιε ιιιΜ ιιει:ιειε

Με ει ιιιιΜ. ΜΜΜ ιρειιιε εοιιιιιιιιε ει ιιιιινει·ειιειιε ιιιειε

ιειι·ε ει Με εοιιιι·ειεεει·ε νει ιιειιιι·ε Μ ιιιι·ε νει Μ ιεειο

ειιιι γροιιιεεε ει οιιιι€ειιοιιε εοιιιειιιε ιιι εοιιιροειιιοιιε ιιιειε

ιτειιΒιιε ρι·οιιι ιιι ιρεο ιιιειιιιιιιειιιο οοιιιιτιειιιτ Μπι ι·ειιιιιι

ειιιιιοιιιιιιιε ειιιιιειιε ει γροιιιεειε |ει ρειιιε ιιι εοΜιιι ιιι

ειι·ιιιιιειιιο εειιιειιιιε ει επι ιιΜοτειιι ι·οιιοι·ιε ιιιιιιιιιιιειιι ιιι

ειιιε ειιιιιιοιιε ει ριοειιι·ειει· ιιι ειιιΜιιιιιε ειιΜιιιιι ιιιειε ιει·τε

Μ $εεεει·ο ιιιι·ενιι ιε.ειιε εεει·οεεΜιιε ενειιι€ειιιε οιιιιιιει ει

ειιιΒιιιε ειιριεειειε ειιειιτιει·ε ει οιιεει·νει·ε ει Με εοιιιι·ει

ιεεει·ε νει νειιιι·ε ιιι οιιιιιιιιιιε ει εει ειεειπ ρτοιιι ιιι ριε

ιιιειο ιιιειιιιιιιειιιο εοιπροειιιοιιιε ρτειιοΜΜιε ιι·ειιιιιιε εεε

ιιιιειιιι· οιιιι€ειιιιο ιιιειιιιιι εοιιιιιιιε ει ιιοιιε ιρειιιε εοιιιιΜε

Μειιι ιιιιι·εεειιριο Μιει·ιο ειιριιιειιιι ει τεειριειιιι ΜΜΜ

οι νιεε Με ΜΜιιι ιιιιιιειε Αιιιει·εε ρτο ρι·ειιιειιε οιιιιιιιιιιε

ει ειιιΒιιιιε ειιειιιιειιιιιε ει οιιεει·νειιιιιε ιιοΜ Με ει ειπε

ι”ιειιΜ. Ει ιειιιει· ιιιε ιιοιει·ιιιιιι ιιιιιεεει·ιριιιιιι ιιιειιιε ειιι

ιιιειιε εει·ιιιει·ε τοΒενιι. Αειιιιιι $εεεει·ι ειιιι ιοΒιε εειιιιιιιιε

ειιιιο ι)οιιιιιιι ει ιιιιιινιιειε Μιιεειιιιο ιιιιεειιιεειιΜ ιιοιιεεεειιιιο

ΜΜ ιιιιιιειιειιε ιιιιι. Μ: :ιιι ιιεεειιιιπιε ρι·εεειιιιιιιιε Νιεοιιιο

ΒοιιιιιοΜιιιε ειναι Ιειιιιε. Μειιιεο Πεεεο Μιειιο. ει θιιιιιιειιιιο

Τιιιιιιιιιιε ΜΜιο εοιιιιιιιιε Βεεειιι·ι.

Με Βιιινειιιε Βοιιειιιιιιε Μιει·ιιιε εοιιιιιιιιε δε.εεει·ι ρτο

Με εοιιιιιιιι ιιιιιιιε ριεεειιιιιιιιε ιιιιετιιιι ει ιιι ευρω το

Βιιιιιε εει·ιρει. @Με ειιιΜιιι ιιιειι·ιιιΜιιιιιιιι ριιιιιιειιιιι ιιιειιιε

ΜΜιιιιε -ιιιιιεκ ι·εεεριι ει ιιιιιιι ιιειιε ριιιεει ιιοι›ιε ει ειιιι

Μιιι Μιιιι ΜΜιιο ιιιετιιιιιό ιιιιιιιιειι εειιοιιἱεο ει ιιιιιιι ει

ειιειοιιιιιιιε ειιιιι. Αειιιιιι ιιι Αι·εειιιΜ ιιι εειιιιιιειειιιιειιοτι

ρειειιι ιιἱειι ΜΜιιι ιιιιιιειε εριιιι εεειιιιε ρειειιι ιιιε,Βιιι

ριεεειιιιιιιιε ρι·ειιιειο ΜΜΜ Μει·ιιιιιο Μει1ιειι ειιιιοιιιεο

$ειιειε ιιιιιι·ιε Μ Αι·εειειιο. ΤιιοιΜεο θιιιει·ιε Μ Νεροιι

Μιει·ιο ιιιειι ιιιιιιειε. Μεειειι·ο Νιεοιεο ειι·οι·ε·ιεο Μ Αι·εειειιιο.

ει Με ριιιι·ιιιιιε ιεειιιιιιε ω ιιεε νοειιιιε ει ιεδειιιε.

Εεε ιιιειιιειιε ()εεειιε Με ιιιΒιιιι·εΜ ιιιιιιιιειοι·ιε Βιιεεειι

ειιειοι·ιιειε ιιτιρει·ιειι Μιει·ιιιε ει ιιιΜιι οι·ιιιιιει·ιιιε ρι·ειιιειε

ρι·εεειιιιιιιοιιι ιιιιει·ιιιι ει το8ειιιε ιι ιιιειο ειιιιιιεο ει ρτο

ειιι·ειοι·ε ΜΜΜ εει·ιρει ει ιιι ιοτιιιιιιιι ριιιιιιειιιιι ι·ειιει;ι.

Εεε ιιοιιιιιιιιιιιιιε Μ Βιειιει·ιιο ειιετι ρειειιι ιιοιει·ιιιε Με

ιιιειι·ιιιιιειιιιιιιι εειι·εκι ει εκειιιριειιι εκ ειιιειιιιεο ιιιειι·ιι

ι3ιειιιο εει·ιριο ιιιειιιι ρι·εεει·ιριι Μειιιει Πεεει Μιει·ιι ειειιι

ιιι εε Με ει ιεει ιιιιιιι ιιιιιιιιο νει ιιιΜιιιιιο πιει τω» ιιι

ιει·ει νει ειιιιιιιε ιιιιιιε Με ειιιιειε ειιιενιειιοιιιε ειιιιεει εειι

ιειιιιε Με ιιιιιιειε Μ ιΜιιιιειο ιιιιιιειι ΜΜιιι Βιιιιιι Μ

Οεειιιιγδο εινιιιιιιε ιειιιιε ροιεειειιε ριεεειιιιΒιιε ιεειιιιιιε

ιοιιιιιιιιε ΒοιιιιιοΜιιιε. Ι.ειειο Μινι εειιεειιειιιε εειιιιιιιιε

Ιειιιιιε. ει ιιιεοιιο Μ Αιικιιιο ι1οιιιι·ιο Μιιεειιιιο Με ρι·ιιιιο

ιιιιιιειιοιιε κι". ιιιε 20 ιιιιιιι.

ε ?ΙΝΕ ΒΕ! ιιιι·ι.οιιι Η ειιιι·τε ΠΕΒ ει:εο1.ο ιιιιι.
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/ 1 . Ι)188Ε11ΤΑΖ1ΟΗΕ

8()ΡΒΑ 1 Ι)θ(111ΜΒΝΤΙ 8110111111 Β ΒΙΡ11θΙ11ΑΤ1111

1)1 8ΑΒΒΕ(1ΝΑ

μ

(1000010001Ι0 0000 11011299 Ι0 00110110 8010 111

1100111110 110 81000110 0 11100 (1) , 000010 10 1100111110, 0 10

0110110 1111100110 1101 1111111101 111 101100, 111 80811011, 0 111

1110111110 (α), 11 000010 1100111ι01100110 00180110 01000 1110001

10000 0 111-00001111ι 00101011 11001101 110ΙΙ0 8011108011. 11000

10010 10110 0008010000 0001001110 001 10110 0 001 111010

110 11110 1000Ι11ιΙ10110 111011, 11000 10010 11100011110101001100

0 10010 0100111001 111 108011 0001001111, Ι' 10010 000 0100

0000080110 000010, 00 110110 111 108811110010 00111100 , 00

1101110 01011110 1100011110 111 01111111, 1110 010 0001010 1111100

10 0100011 01011 0 01800110, 0 10 1008111 0 0000011111ι0011

0011100100, 8011010011 1000010010 110 01100101, 110 0001001,

0 110 0111011, 110 1 110011 000 00101010 110100 10811100 111

0000011110, 0 11'101010001 00111001. 1.0 0010010 0000 111 Α1

1ι0100, 00010111100010 0110 01001100010 110811 01111(110010111

801111, 1010010110 0011000100010 00110 0111 8100 00110 1101

1011110110 810 001001000 00110 11001110 8100111 1111101001

0100011000 0011001100 1101111010 10001010 (δ). Ι 1110001 000

0011011000 10 011111 0 11 00010110 111 80811011, 10 01110 0 11

00010110 111 111110 111 11111000 (01110100 18100100), 0 10 01110

111 Β000 000 10 1010 0881000010, 10 10010 0 1010011081001

111 1101101110, 0 111 11111001, 1 10111 111 Α0110011011110, 111 (11

800010, 0 111 11111110, 10 00010110 111111001000010, 0 111111100

(1) 17011. 0001. 01110111. 11 0111111 11111. 800010 11111. 11.° 011.17. 0

011111·. 0118. 1100. 411.

(9) 1101101101. 11111011. 0 11111111 0111. 8110000 Χ111. 0.° 1.111. 008.

1148. 1101. (1) , 11.° 1111171111. 008. 377. 1101. (8), 11." 0111. 008. 380. 381.

1101. (ό), ο 1ι.° 131111. 008. 391.001. (7). - 01111110 1110111110 111 1110111110

111 1111110 0 11801100 1110001111 (11 1111111100 211111 0011111 111 1101110, 1101

801.11111.) 1110110 1101 11105. 1.0 111 Ι01 1111100 118110 1110100110, 0110 811

00010ν111000, 011110 0 110000 001 1308 1:00 1110001110 110 1301111110 0180010

111 1101181, 11011 00010110 11101 1 1111111 0110 10 000110ν000 001 8101110010

1101101000, 0 0011010100 00110 1101 108110 008110111000, 011 1100011110

1100011010 1111011110 , 1100100110 0011001'10110 10110011 1111111 01000 11010110

11101100 11010110 11000011. - 1..0 00110 1101 01011101 111 1111811011 1101 0011

0081101100 111. 1110110 1101 15158; 0 1100110 11111 1110111111 111 101100 0011

1111011010 2000110 (110111111 20101101 2111101111 111 1000111110: 1301110 1111010.

111111.) 1100100 0 1101111110010 110 1310000 11'0110 1101 1975. 111011. Τ01.1

17101011. 111001. 1101 81111111 Π!. Υ01.11.008. 13100152, 0 1101. 111. 008.

99. 0 317).

(8) 8011011110 Ι'0110010010110 111 1110ν00111 11111001 (Ι.11101.8'1010111. 1.111.

1Χ.010000 11 1110101011, 1101. 11011. 8111101. Τ011ι. 11111.), 0 1101 Ε'010(1)0

1100. 811111. 1.111. 11.008..941.1·11110. Τ01111.), 1 (11011101111Α1·1ι0100000

0011011000 001 0111101010 1101 000010 11.111. 10 101011 00110 111 10110 10

8011108110.

0111. 000010 11111) 1 ° 11 1.

11110110, 11 110180 111 1011000110, 0 811 011111008111 011001

0011 1101 1110110110 1110010110 1101101000. 8000011, 000101101010

000 11000110, 01 10880110 0 1011110 1111010 111 80111000 10111

000110010 (4), 0 01100 00110 111 00, ο 0001000100010, ο 008

80110, 10110 0000100100111011'001100 10800 Τ1111110110. Ε 10

1000001100 111 1100010, 0 000 0000 1110010011 1011118110 1101

11'Ο110, 1101 0101000100, 0 1101 1001011001 111 1110000, 01000

00111000 110ΙΙ0 011111 111 01811010, 0 .111 (100101-80001000

(01110100 (100101-001110), 110ΙΙ0 1000110 111 1110010Ι0000, 111

11000010110, 111 00110, 0 111 11081000, 0 111 1110110 01110

10110, 0 00010110 00110 1110110, 1101 1111011080, 0 001 1108011010.

111000 1100010 10 01800110 01000011, 01011110 0 1111

0001 111 01800110 0000010; 010 0001001010 0110 0011010

80100800 10 1111000010 111 1100 00010 1100110011000 0110

01010, Ι0 110010 01 0001001010 810011 1010110110, 0 0 008

81080110. '

11 1100101100 1100110110 11111, 0110 001 0001 01101111 01100

1010011010 Ι'100Ι0 0 8100000 ΙΙ. 10 111 11108000 (6), 00111100 8

001 1803 0Ι Ρ0110011ι, 0 0Ι 11010000 111· 11100, 01000110

 

01001000010 01010 0 11001 00111000 001 00011010101Ι0, (6); 1._ω1_,1,,3_

0 0000 11000 1 111 Ι01 0000000011 1100000110 111, 0 1110

100010 ν, 001 101101111010 11000111 10110 1100111110 110110

0. 80110 00110 8011108011, 1111010000 110811 01111ι0001011ο111101.

0011000 1110800000 10 0010000 111011101011000 110ΙΙ0 000

00001000 Ρ001111010, 0 110ΙΙ0 010000 11100000 ΙΙ. 10 0001011110

1101 810101110010 111 10000ΙΙ08810 810 110 101 01001010, 01101

1111000110 011010 10110 00 01100 11001010 Ι010100111010(1).

. 1110 Ι0 1000001100 111 11100, 0110 11001010 1111111 100110

0111 00110111 00 1 1008111 110 Ι01 00000111111, 1010010 11000

Ι0 0110 0111110000110 0 1 01101 1·101:Ι11 110111 01 10 Ι). 11100000,

001 11111001101·Ι0 1101 00001010 110ΙΙ0 0001101010(8), 01 010- 0_0,0_.1,,,

0010110 0 10010101·0 1:00 0801 0110 00000; 0 10011110 001101

1100 100008Ι10110 011111 011 01111011, 000111100110 0 8010101110

(4) 1'011.0001.1111>1.011.11 11111·1.1:1111. 8110010 Χ111.1ι.° 1811111111. 008.

1118, 0 11111. 1ι.° 1111. 008. 509 0 00800011. _

(5) 11011. 0001. 1111>1.011.11 1101101101 800. 11111. 11.0 0111101011. 008.

111111.

(6) 1'011.1111”1.Ω1111.11.° 1.008.508.

(7) 11011. 11111. 111111. 11." 11. 0 111. 008.503 0 5011.

(8) 1111111111, 0001.011.1.11ι. 1'111. - 0101110, 0111111111. 1110 1111101111. 1.111.

1'. 1:00. ΧΧ11111. Φ, 11010 , Μ· 1100. 811111., 1.11ι.·111.008.954. .

Ρ.11. Ν. 1.101·110.

εδώ.



@Ο ΠΙ58Ε!!ΤΑΖ!ΟΝΕ

πο. π. οι!.

Ρ.Ο.Ν.ι3ι5.

ιδιο.

Ρ. Ε. Ν. Πι).

Ρ.0.!!. ι3ιό.

!'Ι. Ο. Ν. Ποπ.

!!!ο. ι3ιο.

Ρ.Β.!!.ι3ο8.

ι3ιδ. ιδιο.

!π πο!!! ΙποπΙ!! μοτ π!οπο πο'οπο! Ποστ! ο!! π1!!!.!ει!!, ν!

!ποπποτει Β!)°ο!·επο!οτέ οπ Ιποπίο1οπ (1). ο ο!!το ε!!Ι'ε!!·δοπΙο

οπο τ!!τειονει !π οομ!ο πε!ΙΙο ιπ!π!οτο οπτπο . τ!οοπο!ονε! .πιο

μομοΙεπ!οπ! ε! Ιο! οοποο11ο οτοο! οπ οποτ!π!1τ!!!π!!!9). !!π

!π οπο! οοττοτ π! Ιοπ!μ!, ο!!'οοοει ποπο πο! !οπ!μ!ο πε!!!

Β!ο!·ο ώ Πε!ο!!οτ! ππο !ποπππ!οπ!!, οππο μοτμο1πε!το!ει

!ποπ!ο!·!ε! πο!!ο οομποποι!οπο ώ !.ποοε!!, ο πο!Ιει ν!1!ο!·!ε!

ώ Ι!Ιοπ1οοει!!π! τ!μοτΙ.επε! πο! οπο οοοτο!!ο οο!!ο Ιο οοππο!!ε!

π! Ποποο!οπο ποΙΙε! !!ειπο!πο!ε!; ο οπο τ!πποοο !π ππ οοΙ

ποπιο!! έ!!! ειπ!!οΙ!! ο ! πω!!! οτπ!ποπ1οπ!! οοπ!!ποτο!ε!Ι! ο

!πειτ!!!!!π! πο! μοτΙο οοο!!ε!τ!!ο.πο (Μονο Ρο!!!πο Κι!.!.οπο

το!!!) (δ). .

Α ποοτο! οοπο!ο!! !πο!!πο.νε! !Ι Οοπιππο π! Βοοοε!!·!, ο

μοτο!!ο 1ο!ποοοο π! οοοοο!π!1οτο ποΙΙο Ιο!!ει οοπ!το Ιο πτ!π!

τ!ππ!Ιο ώ Ατο.Βοπο., ο ώ Πε!!ει!οε;πο, ο μοτο!!ο ομοτοοοο

οοποο8π!το οοπ ομοπ1ειποπ ποπ!ι!οπο !Ιπ!ε!π1οπ!!!!οπ!οποΙΙο

μτομτ!ο Ι!Ι›οτ1!!. Με! π!!!ο!·!νει ε! ο!!!οτ!το!, ο ε! ποΙ!Ι!οτοτο;

ο !π!ειπΙο τε!!!οτ!πονο ! οπο! οτπ!π! !π!οτπ!, ο μππ!!Ι!οε!νει

!! (Ιοπ!οο πο! οπο! ο!ε!!π!! (Πιτ!·!π!.ι, 8·τ!!ιπ·τ!, οι θππ!!π

ποοτο), οπο ίπ πο!Ι`!οοΙει !Ι μτ!π!ο οοοτπμ!ο ώ ππ οοπ!μ!π!ο

οοτμο ώ Ιοπο!, !! ππε!Ιο ο!ο!π!οοο ποτπ!ο ποπο ο !πνο

Ιου!!! μοΙ 8ονοτπο ο!ν!!ο ο μο!!!!οο π! !!Ι!οτ! ο!!!ε!π!π!(4).

Νο!! π!1!'ο!·!νε!πο μοτ!! ! Πο!!ονοο!, π... ε!.νοε!πο !π Βοοοοτ!

ποπο! ο ίο.π1οτ!; ο Βτο!!οο, ο !! ώ !π! !!ΒΙ!ο Βοτποπο

Β'Οτ!ει, !!τοποοοο!!!πο, Μοτπο!!ο. ο Ποττοπ!πο ώ Ομ!ποπο

!!!ειΙοομ!ππ οο!Ιοο!!εινοπο Ι'!π!μτοοει, μτοποτοπποο! ώ επο

1ε!τΙο (δ), !!τειπ!οο! ώ οτοοοοτο ποπ !π! π!οιιο ώ ο!ε!!ο ο ώ

μο1οτο πο! !.οεπποτο. Μ. οοΙΙοο!!ε!νοπο μπ!·ο ! Ρ!οτοπ1!π!,

ο! !.ποο!!οο! μοτ Ιο Ιοτο !·!νε!!!1ἑ! οοπ!το Ρ!οει (θ), ο !!!ο

ο!!τπο πε! (Ιε!!π!πο ο!!.οποτο ώ Τ!·ον!<.!! μοτ Ιο !·οο!οπ! ποΙΙο

(1) να!. !πίτ. Ποπ!. π.ο ν!. με!8. 506.

(9) Ι!!!;ποτπο :!!!ο ιιι!π!οι·ο οο!1!νε!1ο πο! !!!οππ! !π 8ει!·πο8πο, ο ώ!!!

ποσο!! οΙιο ονοοπο ο1ο!!!!!!ο !π Μ!!! ώ Ω!!!οοο (οπ!οτπε! !ε!οο!1·18) μοι·

οοπ!ε!τν! π!οπο1ε!, νοποο! !! Ο!ε!π!μ! ποΙΙο Λ'ο!!:!ο ω!!! υπο Ιοίίστατία,

ο πω!! σε:!·Μέ πα!!ι!.πποί!ο! π! Μοτο!!! Πει!!! (!!!τοπιο 1817). @ποπιο

μι!! ει! 1τ!!!π1! !οοτο!ε!π!ο !π Λ!!!οτ!!πο 1πποοε!1ο: Με [οτε οπο!... (ο!οο

πο! μτ!τπο ε!ππο ποΙΙ'!!πμοτο ώ Αττ!πο Ή!. οι!! μτ!πο!μ!ε!το ώ π!ε!ΒΒ!ο)

Οοο.πιτ! οικου!!! Οαππο!πτπ 6ει!!εππ Ρ!.πιπποε έ!! 8οτπίππι Ι/5οιιτ!ππι,

οι!! μα· πεοπ1οπα Οει!!πτπο οε·οο!ϋπο πωπω ο.·οοι·1ίοπ!οπο οοπ:πΙ!π2,

ιιο ώσπου!! Μίοτ/οοίππε οπο!! Μο!π1ει :που οοοπί1!υποσοοποο!ϋπο, άμεσο

οπο 5πτποε ο!οΙοπ1α οοπιμπΙ.οο.ι οοπ1τ!!πωππί πιοΙο.πίπ οι! τοοο!!!οποπι

_. π·οο!ο.σ. (πο ποο!!ο !!οπτ!ο! Ωποοπτ!ο !.!!!.Χ!!!.μτοοοο !! Βπτιπειππο,

Τ!!οοειπ!·. ε!π1!ο.11ε!Ι. Τοπ!. ν!. Ρε!τ1. !!. ω!. 1133). !!'οτοο ίπτοπο οποο1ο

οιποπεπο ο !!ι1ο!!οτε!!!!!! οοοι!οπ!, π! ποο!ο!οπο ώ 0ειπποο!ο 13ε!!Ιο, ο

Ιε! τ!!!ο!Ι!οπο πο! ί!ε!ΙΙπτοο!, οπο πο1οτιπ!πε!τοπο Ιε! τορπ!!!!!!οε! μ!οε!πο

ε! ιππιιπειτο !π 8οιποοπε! πο! 1314 , !π ππο!!!!! ώ !!!|οι·πιο1οτο οπ Ιπ

οπέ.!!!οτο, !Ι 8!πτοοοποπΙ1ο Ρ!ο1το ώ Βποο!ο πο! Ωοτ1οπε!, ει! οπο!!!

ο! τ!ίοτ!οοο !ει Ωιπ·τ!! π." ν!.!ππ!οπ1ε! πο!!π ποΙο μτοοοποπ1ο.

(3) !!οπ.!πίτ.13οιπ. π." Υ!!! !!. με!8.044. ο Μο.πο1.(2) ο οοο. πο. ε!

μπε. οοο.

(4) νοπ. !πίτ. πι”. π.° νι!. μη. 509. ο οοο. !!!!. ε! μη. 644.

(ο) ! !3'Οτ!ε! μτοιπο11ονε!πο ώ οο!πιπ!π!ο1τε!το !τοοοπ!ο οπνει!!! ώ

οποττει πο! !.οππποτο, ο οοπΙ.ο ποΙΙο ε!!1το μοι!! ποΙΙ'!οοΙο , πονο πο

οπτο!!!!ο !! !!!οοεπο , μπτο!!ο ίοοοο τ!εμο11ο1ε! Ι!! πω!! π! 8ε!οοπτ!, ο !Ι

οπο 1οττ!!οτ!ο, ο ίοοοοτο οοπίοτιπε!!!! ! Ιοτο πτ!!!.! οι! οπε!π!οοοο! μπο

οοπονε!πο !π 8ε!τποεπε!. Α!Ιο ο1οοοο οοπώο!ππ! ο! οο!!!!νοπο ! ΜοΙο

ομ!πο π! οοποοττοτο οΙ!'!!πμτοοε!; ο !! το π! Ατει8ο!!π Ιο ποοο!1ε!ι·ει ,

επ:οοτπειππο ει! μτ!π!! πωπω ο!!!οπονε!πο, ο οοποοποππο ει! οοοοπώ

!π ίοππο ! οε!ο1ο!Ι! π! ΒπΙο!,.ο π! Οο!!ο ω!! 1π11ο Ιο ν!ΙΙο, ο Μοτο!!!

π!μοπποπ!!, πο! οπο!! ε!!! οτε!πο !π μοοοοοοο. ΗΜ!. 1)πτ!1ε!, οποιο!.

πο Δώρο., !.!!!. Υ!.οε!μ. ΧΧΧΥ!!!. ο Χ!.!!!. - πειτε!. Βο πο!. 5ατπ.

πο. !!!. μοΒ. 9.54).

(ο) ! Ι.ποο!!οο!, οοποοτ!ει1!ο! πο' !!!οτοπ!!π!, Βο!ο,οποο!, Ρ!ο1ο!οο!, ο

8οποο!, ο11”τ!τοπο πο! 1815 ει! το Ποπ (!!ειο0ιι10 1τοπ1οιπ!!ει πποε!!! ,ο

πο!!'πππο οοεποπ!ο νοπ1!ο!πηποπ!!Ιο !!οτ!π! μοι· !πππτΙο ο!!ε! ομοώ

ι!οπο ώ 8ε!τποππο οοπ1το ! !!!οε!π!. Ι.ο μτ!!πε! ο!Τοτ!ει ποπ ίπ ποιοο!

1ε!!ε! πε!! οοντε!πο Ατε!ποποοο, !! οποΙο μτο1οππονει τ·οπΙοτπ!!!! πποε!!!:

ίπ π!!!'οτ!!ο Ι'οοοοο!!π!οπΙο ποΙΙε! οοοοππει ο!!!ο ε!Ι!ε! οοποΙπο!οπο πο!!ε!

μπα! Μ! !·'οποτ!πο το π! 8!ο!!!π, ο !! το !!.οποτΙο. (Ρε!τει, Ομοτ. ο

!πο8. ο!!! μη. 953. 968). ·
!

!

οπο π!ο!;!!ο.(!!οι·ε!ππο οι!! ο!ππ!οει1ο π! ί!ειΙ!πτο (7). Με!! μ!!!

ο1Ι!οοοοπ!οπ!ο π! ποπ! οΙ!!·ο Ιο. οοΙΙοο!!ε!νει !!ποπο !!!. π!

Ατ!!οτοε!, !! οπε!Ιο ο!·ποτε! π'!τει ο π! ποο!ποτ!ο π! τοππο!Ιο

οοπ!το ! Ρ!οοπ!, ποπ ε!π!!ο! πο! με!πτο οπο Μοτ!οπο !!!,

ο οπο! ποπ!!ο! μο!·οοπε!!!, πομμο!ο!!ο, π!!!”οπ!οπποΙο !!ειο1οτπο

ποπ μονο !πο!πτ!ει πο! μτομ!·!ο ποιοο, οοο! ποπ ονοε!πο

νοΙπ1ο !·!οοποοοο!·Ιο ο!οπο!·ο πο! οπο! ο!ε!!!, ίποτο!!ο ο.

μτοιιο π! ο!!οτοοο οοοο!οπ! , ο πο!!ο ο!!οτοο ώ ππ!ππ!ο!

π!!Ιο. 1!οτ!π! π'οτο (8). !.ο μο1οπιο. π! ΠΒοπο, !ο π! !π! !π- Ρ-0-!!··3ο·

ο!ειποο, ο Ιο οπο Ιειτο!!ο μτοίίο!·Ιο π! ποπ!!π!, ο π! ποπε!!ο (9)_

Β!! πω!! μτοπ!οοο! πει $ειπο!ο το π! Με!!οτοο, ο ! οποο!π!

νο!ε!!! πο! (!ε!!ε!!ε!!!! πο!Ιο Ποτ!! ε!οοο!!!!!το1ο !π ί!!τοπο (ω)

πο!οτπ!!πε!τοπο 1!πε!Ιτποπ1ο !! το Ποπ !!!ε!οο!πο ε! το!!!μοτο

ΒΙ'!πππο!, ο ε! ποοτο!ειτο Ιει @στο οε!τπει οοπ1το ! Ρ!οοπ!.

Μ! οποτ!·ει ίπ πε! Ιπ! μτοοΙε!!πε!!ει πο! 2!! π!οο!πΙ!το 1322, π.1:.π..:ω.

πο !ππε!Ιιὸ οοπ οο!οππ!!!! !Ι νοοο!ΙΙο !π Βε!τοοΙΙοπε!, ο !Ι

οο!πε!ππο ποΙΙ'οοοτο!!ο ο πο!!ο ομοώι!οπο ει!!!πο ε!!Ι'!πίοπ1ο

Βοπ ΑΙίοποο, μτ!!!ο!μο ώ οποιο !ποἔποπ!π!ο ο π! ομ!τ!!!

Βοπο!·οο!, !! ππε!Ιο, μοτ Ιε! !·!πππο!π πο! οπο !ποδο!οτο

ίτε!!ο!!ο, πονοο οποοοποτ8Ι! πο! !τοπο (Π).

Ι.ο οοποο, ! !ποπ!, ! οπο! οπτ!. ο δ!! ο!!ο11!π! οποο!ο

!πο!ποτε!!!!!ο ομοώι!οπο; οι!! ε!τνππ!!ποπ1! οπο Ιο ποσο!!!

με!!;ποτοπο, ο Ι!! οο.<;π!τοποε Ιο !!ε!!!ε!οΙ!ο οο!π!!ε!11π!οπο!

!`!οο!ο 1τε! Ρ!οε!π!, Ατπποποο!, Βειτπ!, ο !!οπονοο!; Ιο ποπο

νο.Ιοτοοο, ο !ο τοστ!! π! πω!! !!!πο1τ! οποττ!οτ!; π!! πο

οοώ, ο !'οομποποι!οπ! π! ο!11!!, ο π! ίοτ1οπο; Ιο -ν!11οτ!ο

ο Ιο οοοπ!!!!ο, Ιο οοοο!οπ! ο !ο μπώ, ο ο!!ειπ1ο ε!!!το οο

οοππο !π $ειτποππο· πο! μτ!π!ο μοτ!οπο ποΙ!ει οοπππ!οΙο

οπμ!!οπε!!ει πε!ΙΙ' !πίε!!!1ο Π. Α!ίοποο, ο! πονο οι!ε!ο! 1π!1ο

τοοοο!1ο ο μτονο1ο σοπ 1οο1!π!οπ!ειποο ο!ποτοπο πο! π·

μΙοπ!! ο πε!ΙΙο οε!τΙο π! οποο1ο οοοοΙο ποο!π!οππο!·1ο.

!!ποπο ΙΙΙ, μτ!πο!μοΙο ·!ο!!8ε!1οτο ποπο. οποττει, ο!!οπ!!ο

πο! το Π. (!!ε!οοπ!ο οο!οππο μτο!ποοοε! π! οοοοτο οοποοτ

νε!!ο πο!!ει !π1οπτ!!!!, ο πο!Ιο .Ιοο!!!!π!ει μοοοοοο!οπο πο!

οπο! ο!ε!1! π! Ατ!!ο!·οο, οπ ο!!!!ο μπτο ίε!οοΙ1!! ο μο1οτ! π!

οίί!·!τ μτοπ!! ο οο!πμοπε!, ο π! οοποοποτο ίου!!! ο ίτε!π

ο!!!!;!ο ο! οπο! ε!!π!ο! ο ίε!π!οτ!, ο ο οΙ!!πποπο οοομο!·οοοο

ποπ !π! ε! ίε!το!·ο π! Ατε!8ο!!ει μοτ !Ι οοπππ!ο1ο ποΙΙε! Βοτ

πο!.!πε! (Η). ΒοΙΤο!·!πο!ο μοτ1ε!Ι Μ!!! πο! οπο! πο!π!π!!, ο Μ_.._

οτοοο!π1ο π'ε!π!π!ο ο π! ομοτει!!ιο, ο! Ιον!! 1οο1ο !π επι!!! ,

ο οοτοο οοο Ιο οπο πω!! ε! !π!μοπ!το ! μειοο! ει!!ει πιο

οπε!.πε!, οπο !! Ποπ!ππο π! Ρ!οε! ονοο ομοώ1ο ποΙΙ'!οο!ε!

Π) ()πτ!Ιο, .4πποΙ. πο: Απο. Ι.!!!. Σ!. οε!μ. !.ΧΥ!!!. !.Χ!Χ. Ι.ΧΧ!.

!.ΧΧ!!.

(8) Υ!!!ππ! (!!!ο.)ξ πο». Μεσα!. !.!!!.1Χ. μτοοοο !! Μπτει1οτ!,

Ομοτ. ο!1.- Ροτε!, Πο !!ε!!. Μπα!. !π!!. !!.μπε.94!. - !.ε! !!Ιοε!11!ιπ!1!!

ο..! πε!1ε!!! ώ Πεοπο !!!. (οοεποππποΙο πο ποοτο), μοτ οοοΙπποτΙο πο!

οιππ!ο!!το π! Ατ!!οι·οο, ο ε!!Ιοεει1ε! οι!ειππ!ο πο! π!μΙο!πει ποΙ!'!πιμοτο

!οτο !.οπον!οο !! Βονοτο ε! ίπνοτο π! 0!ποοιπ!πο!, πιοπΙ!ο !π οοοοππο

ποιοο πο! οοπ1ο Τοπ!οο ποΙΙο ΒΙ!οτοτποοοπ. !!οπ. !πίτ. πω!. π.ο Χ!.!!.

μπε. 602.

(9) Πποπο οίΙ'οτ!νε! 1τε! Ιο ε!!1το οοοο !ο ο!!οτοο μοτ ππει νοΙΙο π!

ο11οπ1ε!ιπ!!ε! ί!οτ!!!! π°οτο μοτ Ιο ομοε!ο πο!Ιε! ομοπ!ι!ο!!ο, ο !! μππει

τποπ1ο π! πΙ1τ! !τοιπ!!ε! ί!οτ!π! ε!!Ι'ειππο μοτ π. οοπίοτ!πο, ο !! ιππο

!!οοο!π!οπ1Σο πο! οπο ποπ!!π!ο πο! οιι!π!οπ·το π! ΑτΙ!οτοει, ο !!π !π!!!

έ!! ε!ΙΙι·! ΙποπΙ!! πο!!'!οο!ε! οπο έ!! οποοπ!νειπο. !.π1οτο π! πποο1ο οί

ίοι·1ο ει! το π! Ατε!ποπο ίπ Μοτ!ε!πο π. Λιπ!τε!1ο ποπ!!!πο!πο οε!τπο;

ο !ο τποποο!τπο ίπτοπο μπτο οοπίοτπ!ε!1ο ο πο!πο π! !!ποπο, ε!!Ιε! ρτο

:ποπιο πο! Ροπ1ο!!οο 13!ονοππ! ΧΧ!! , πε!! οε!τπ!ποΙο Νομο!οοπο 0το!π!,

ο πει ππ!ποπο ε!το!νοοοονο π! Ατ!!οτοο. (νοπ.9πτ!!ε! , .4ππιιΙ. πο .π

παμε!. !.!!!.ν!.οπμ.Χ!.!!!. - Μπι, Μ· ΙΜ!. δειτε!. !!!.. !!!. με!ε.96θ.

9157.- πω. Κα. ει!! άτομο!! πο!). με·.ι€οτ·. μη!. 165, Τοτπ.!!!. !!!ο

μτιπ. Ιί!ιιο1τ.).

(10) Ροτπ , Ομοτ. ο 1.!!!. ο!!.με!ς,;. οπο.

(11) ί)πτ!!ε!. Ομοτ. ο Ιποπ. ώ!. “ε Ροκ!. Ομοτ. ο Ιποπ. απ!.

(19) )'οπ. !!!ίτ.ΟΑπι.π.0 !Χ°.ο Χ°.με!π.ϋ69.

ιδιο.

 



εο!ε!! Δε!

εεε. ω. εε!!ε !!! οευεε!!ε ε! εε!·οε! εερ!!ευ! (Ο ρε!· !·ε!!ε!!ε!·ε !

ρ!εε!ε!! σε! Με!!! ε! εε!!!!!,` ε! ει!!! ε! (Μεεε, ε

ε! Τε!!ευενε. Ιυεευ!!ε εεε!!ε ε!!'ε!εεε ε!!! ευ!!ε!ε υε!!ε

εεε !ε!!ε, !ε !!!ερε!εε, ε υε υεε!εε !ε! ρ!!! ε!ευ ρεεε;

εε! ο!!ε !ε!εε ε!!!!ε ε!!ε!υε !`!!εευεε, ε!!'ε! !`εεεεεε !!εο!

εε!ε !!! υυεε! ε!ε!!!ε (! ερ!!!ε ΜΒ) !ε!!! ! Ρ!εευ!

ο!!ε ε!υ!ε!ενευε εε! εεε! εε!!! (ε).

Μευ!!ε !!εεεε ευε!!εεε!ε!!ε, ε !ε!!!ε!ενε εεε !ε εο!ε

εεε 1”ε!!ε ε ευε!!ε ε! Ρ!εε, !ε ευε!ε ρε!ο!!! !υν!ενε ε

$ε!εεευε υεενε υε!!!ε ε! !!υρρε ω; ε !!!εε!!ε ρε! !ε

ε! !ε! εεεεε!ε, υυ!!ε ε! Με!! ε ο!!!ε!!! !!ευυ!!ε!! ε! Α!!!

εε!!ε εε!!σ !! εευ!ευεε ε! Βε!!!ευ!ε ε! Πεε!ε!!ε!!ε, Πεευε

ε! 8ευ!ερεεε, Βε!υ!ει!ε !!εεεε!!ε!!!, ε Βε!ευεε!!σ Πε!!!ε!ε

ε! εεεε!!!ρενευσ σε!!!!!!ε!!!ε ν!ε!υσ ε Πεε!!ε!! (ε), ! $εε

εε!εε!, !υεε!!! εε θεεε!!!!ε Πε!ευ!, ο!!ε εερ!εε!!!νε ρε!

εευυε ε ρε! ευ!ο!!!!! ε! εεε! εσεο!!!εε!!!!, ε ε!!!εενε !υ

εεε! !ε!!!ρε ! εσεε!ε!! εε! Πε!!!ε!!ε (ε), !!!εεεενευε !!!εε

εεεε! ε! !ε Ι).(!!εεε!!!ε !ε Βε!εε!!εεε, ρ!ε!!”ε!ευεεε! ε!υ

1ε!ε!! ε ε!!εε!! υε!!ε !!!!ρ!εε.ε εευ!!ε ! Ρ!!!ευ!, υε ο!!ε

!!εευε !υ εσ!!!ρευεε ρ!!!!!εε! ε !!ευε!!!ε!ε(6), ε ρεεε ε!ε!!!ε

εεεε!ενευε εε 8εεεε!! !! ρεεεε!!! εε' (!!ευενεε!, ε!!'ε!ευε

!!!. ρε!!ε ε!!ε!!”ε , ευεε εεε ε! ε!!“ε!·ιεεεε!ε !υ εεε! Μεεε

ρε! σε!!!!·ε ε!!ε ε!!!!! !!ε! ε!εε!οε ε! Α!!!ε!εε, ε ε! Β!υυοε

!)'()!!ε, ο!!ε ω!εε!!!! ε!!ε!ε !ε !!! !υ! ρε!!! Π).

(1) ! οερ!!ευ!, εεο!!!!!!ε !! Μ!!! (Πο !!!-ε. δε!!! Ι.!!!.1!!.ρεε. 957)

ε!ευσ !Ξευ!!ευε, 8!!!!ε!!ε, Ρε!!ε!!οο, εε Ε!!!!οσ Τυε!εοο. 8ε!!ε !! !ε!ε

ε!!!!!ευ!!ε , εο!!νε !! !!ε!!ε ε!!!!ε!!ε!ε (!!!!!!.) Ρ!εοπί !!!!!ε:!!!!οε ρε!!!!!!!!!,

εει!!!!!!!!ει!ο εο!!!!!ε .. .. έ!! .3ιι!!Ι!!!!!!!!! !!!!ε!!.ι·ε!ε, εα!!!!πε!!ε !!!εε!!

α!!! ορρ!ε!!!!! 7'ε!!!ιο-Νου!ιο, ε! ΗΙΙο.ε-ΕοοΖω!!!!!!!π, Με!!! εε που!!

!·ίτιο!!!!!! , !!!!!·ίο!ιεε!!ε !!!!!!!!!!!!!!, σε!!! ω!!!ο (!ε!ε!!!, α!ε!!ε Μ!!! Ρ!

.!!!!ιο!ι!!!! ο!ιε!ε!!!.! /!!!!!!!!!!!!!; !ε!!ε!!!ιε εε!!! ΜΜΜ!! (ο!!ε Εεεε!! υο

!·!εε ο ε!ερε!εε) εοΙΙοο!!!!!!!! ί!! ρ!!!!!!!!!!! ε! !!!ε!σε!!ι !!!!!ο!·εοε.

(ε) Ψε!!.!!!!!. ΩΔ!!!.!!.° Χ! °. ε ΧΙΙΙ ". με!. 060 ε σε!. Νε!!ε ρ!!!!!υ

(18 ερ!·!!ο 1398) Πεε!!ε εο!ε!!! ε! !ε Βου 0!εοερο: ε! Με!! ω!!!ο!!!

ΜΜΜ! (ρ!εευ!), εοεε ·υο!!!εεα!!! ρε! !!!!!!!!!!ἱοπε!!! !ε!!!!!!!!!!, ε! ε!

εοε!!!ιε Με!!ε!!ι!! !ε!!!.!!!ε!ο!!!, ει!! οε!!!ιο!!!!!!!! ρ!!ιο;!!!!ο!ε, ε! !!!εε!!

!σε!ε !!!!!!!!!ο !!!!!!!!!ε!!!ω ρο!!!ε!!!π!; ε! !!!! ει!! !!!!!!.!·!!ε !!ε!!!ε!·υπ! ,

/!!ε!!!!!! ε!!!!ιε.! Μωβ!!! ε! !!ιο!!!!!, ε! ε! !!!!!! εε!!!!!!!ω ρε! εο!!!εε

!!!ο!!! .!!!!ι! !!! Μεεε!! ο!!!Ι!!!!!!!!πε ί!!!ευ·[οο!! , ε! [οοἱ οεεο !ε!ε!!! 8!!!

ε!!!!!ι!!! οο!!!!!!ενο!!, επο!! σε:: !!! !!!!ε!!!! δο!!Ι!!!!!ιερα!!ε !!!!πε!!ο ε!ο!!

.!!!!ι! .!!εο ρο!!ο!.!Ιο ρ!!!.!ε!!!!!!τ Β υε!!ε εε!:συ!!ε (13 !!!εεε!ε 1393) Ρεο

!!υε Β'0!!ε εε!!νε εε 0!!ε!ευε ε εεε Με Ρ!ε!τευ!!!!ε Β'Ο!!ε: ο! Με!!!

εεε!! εε Μουσε ορ!·ί!!!ε β!!! Μαρτιου! ρ!οο!!!!!!! Με!! εο!!!!πο.!· !!!!!!ε!

ε! Μεεε! (ε!ο) , !!! "!!!εε , εποε ε! Ρ!!!ο!!!! !!!ω-!!!! [!ιο!!!!!! !!! !!!!!!!!!!ο

ρε!!! εε !!!!!!ε, ε! ω!!!ο, εεε. Εεεε, εε υου ε!!!ευ!ε, !!! υοο!ε!ουε

εε!Ρ!εε!!! ο!!ε ε! ε!εεε !!!ε!!!ε!ε εε Πεεεε ε εει!!!ε!!ευεε εεε!!! εε! !!!

!!!σε!νεερ!! ε!ε!!!ευ!. (νε!!. ν!!!ε!!!, Με!. Πο!ε!!!. Με. ΙΧ. εερ. (ΠΟΠ.

ρ!εεεε !! Μυ!ε!ε!! !ε!!!! ε!!., ε Τ!ευ!! .4!!ποΙ ε! Ροζ!!! ε!Γευ!!. 1394).

(3) Νου! !!!!!!!ο.!, !ε!!!! εορ!!ερε!!!οε, α Μου!!! ε! 8!!!ε!!!!ου! α!!

!ε!!!ρο!·ε !!!ιε!!ε!! . . . . εεε!! Ιε!!ο!!!!ε .4!!!ιο!!!Ιο, εεε. Γε!ε, Μ· Μ!.

$!!!!!. Πρ. ΙΙΙ. ρεε. 957.

(4) !ε!ε!!!! ενο!! ο!!!εε!ε, ε εερε!!ε!ο !ε!ε!!!! με· Με!!! πωπω!!!

ο!!!ε!!! !!εοεσ!!ο: !!!!!!!ο.!, οπο! απο εοεε οορ!!οπεο. ε! Με!!! ΜΙ!!

.!!πι!·έσε α!! Μ!!! .!!!ρεπε!!!!!! (!!!εε. !ε!!. Με!. !!.° Χ! '. με. 650). Νε!

7 !!!εεε!ε1393 ! ευε!!!ο !!!ευ!ενε!! οερ!!ευ!, Μεεε! !ε!!!! !ε!ε!!!,

!ε!ε!!!!! εε!!!!!!!!! , ρε!!!!!!!!!εεε ο!!:ε!!!!ι, Με!!! ορ!!!!!!ε που!!!!!.! !!! δω·

ε!!!!!ι!!! οι! !ε!!!ο·τεοπεο!!! !!!είεε!!! εεε!!.α·ε!!!!!!, ο! !!!εε!! δα!!!οτε!π

εορ!!.!, α!! ορρ!ε!!!!! Οπα!!! οο!!!·!ι!!!επ!!ι!! .!!!ε!, ε! (!ε!ε!!! !!!εε!!!

σου!! οε)!!!!!επ!ε ρ!εεο!εν!!. Πε!!! , 17ο ΙΜ!. 5ιι!!!. Πρ. Π!. με. 957.

958). Ι)ε!!ε !εε!ε!ευιε !ε!!!! εε! εο!ε Πεευε ε! Ρ!ε:ευ! , εε! εεεεε!ε!

ε°ε!!!!! ε ε! !!!εε!!! !!ε !ε! ο!!!εε!!, ε ρε! !υν!ε!!ε!! εε! !ε ε! Α!!!

εευε, ρε!!!! ρυ!ε !! εε!ε!υε!ε Νερε!εουε 0!!!!υ! !υ εεε !ε!!ε!ε !!!

!!!!!ιεε!ε ε! !ε Ι). Ω!ε!!ε!!!ε εε! θ!! !!!εεε!ε 1893. ςνευ. !ε!!. Ο!!!·!.

Μ' Χ!!! '. με!. 668).

(5) Ρε!ε. 0ρε!. ε Ι.!!!. ε!!. ρεε. 958.

(6) νε!!.!υ!!. Ω!!!!.υ.° Π!!! ρε8.660. ε εεε.

(7) !ε!!. !ι!!!. Ω!!!!!. α!! Χ!!! ". ρε8.660. 681. Ι!!! Ρεο!!!!ε ΠΟΠ!! υε!

13 υ!εεε!!! 1893 εε!!νε ε!!ε ε!ε 1!!εοευ!!υ!! Β'0!!ε: έ!!! εε δεσει!!!

ε!!είο!!!!!! [ο!!!ε οποιο!! Ιε!!!!επεεε , ρ!ορ!ε! ρε!εε!!ι!ο!!!, εεε!!! Μεεε!

!!! 5!ι.!εο!·!, εε!!! α!! Ο!!!!!)'”!ιι !!!!!!·οο!!! , εεε!! !!!ο!!! ρο!οε!ιιε [οοε!ε!

!!!!ει!ο!!! !!!!υ!!!!!ε!!! , ε! Γεοε!ε! εε !ε!!!! (Με) !!! !!!ο!!! !!!εε. Ι!! 0!!·.!!!!!!ε

!Ιίο!!!!!!!!!!· (!!!ο) Μεεε.: επο!! Π!! ει! δεσει!!! !!!εε, !!!! Με!!! !!! εε!!

εο!·ιΙ!!ι, ε! εο!!!!!!ε που !ο!!ε!!!!!!! !ε!ε!!!!!! !!!!Ι!!!, ε! οο!!εο!!!!!!ε Β!·!!!!ο!!ο.

Ι!!!εε!ε !εεεε!!εε! εε! ρε!!ε ε! Τε!!εΒευε !'ε!!!!ε!ε εε

ε!!!!ε!ε ε!!ε ερεε!!!ε!!ε, !ε!!ε ε! !!!!!!ε ο!υευεοευ!ε εενε!!!,

ο !!!εο!υ!!!ε 1ἶευ!!, !! ρ!!εο!ρε Που Α!!ευεε υε εεεεεεε !!

εο!!!ευεε, ε εοοευ!ρεεεε!ε εε!!ε εεε εσεεε!!ε !'!ε1'ε!!!ε

!)ευυε Τε!εεε, ο εεευ!!ε ει! !!!ο!!! !!!εε!!! !!ε!ευ! ε! Α!!!

εευε, ε! νε!ευ!ε, ε ε! Πε!ε!σευε, ο!!ε νε!εευε ε!ν!!!ε!ε

εε!! !υ! ! ρε!!οε!! ε !ε ε!ε!!ε εε!!ε ευε!!ε, εε!ε!!!ε !ε

εο!ε υε! 3! !!!εεε!ε ΗΣ!! εε!! εεεεε!!!ε εε!εε, εευ!!!!!ε

εε!!! ευε!ε!!ε νε!εσ !ε!ε!!!!!! $ε!εεεεε (8). !.ε ε!!οσε!εεεε,

(8) νεε.!)υ!!!!!, .4!!ποΙ. ε! !!!ο!). Με. Ή.οερ.ΧΙ.!!Ι. ε ΜΝ.

Ρε!ε, Πε Μ!. 8!!!!!. 1.!!!.ΙΙΙ.ρεε.958. Ωυεε!'υ!!!!!!ο εο!!!!ε!ε !εο!!ε

! υου!! !!ε! ρ!!! ε!ε!!υ!! !!ε!ευ! Α!εεο!!εε!, νε!ε!!!!ευ! , ε (Ζε!ε!ε!!!,

ο!!ε εεοευ!!ο !!! !εε!!!!!!!!!!ε!!ιε !!!!! ευ!!!!! εεεευ!ρε.ευε!ε!!ε !!ε!!ε ερε-.

ε!ι!ευε !'Ιυ1“ευ!ε Πει! Α!!'ευεο ρε! ρ!ε!!εε! ρε!!ε !!!!!! ευε!!ε εε!!!ε

εε!!!!ε ! Ρ!εευ!. Πε!!! 1`υ!ευε ! εεευε!!!!ί

!.

1)!!! !σε!!!! ε! Λ!!ιεεπε.

Ρ!ε!!ε !!!!!! εε !!!εε

Βε!!ε!!εε 0!!!ι εε !!εεε!!!!!!ε

Ι.ερε Χ!!!!ε!!εε εε Με!!

Ωε!!εε!νσ Ι.υρε ε! !!ε!!!ε!ε

!1ε!!!ε Ι!!ο!!!!!!ε ε! !!!εε!!

Ω!!!νευ!!! Ρε!ει εε Τσ!!!ε!!!ε

Β!εε!ε Μεεε!! ε! Ρ!!!!ευ

Ι!εεε!!εε εε 8εεε

Βο!:!!εο Οι!!! εε Ι.εεεε!ο

!!ε!!!!υε!!ε!! !!!! Με!!

Β!εε!ε ε! Εεεε

Με!!εε ε! ΜΒΜ!!

0!!!!ε ε! 0!ειυ!·

Πεε!!ε!!!!ε ε! Ε!!!εοε

Θε!!! 8ευο!ο ε! 8ε!!ο!!ει

Με!!!υε ευρο εε !!εο!!

Ρε!!ε!!ε εε Ν!εε -

0ευεε!νε Ρε!ει ε! 8ε!ευσνε

Ι.υρε Α!νε!σ εε Εερε!ε

!!ευεε!νο !.!ε!!!ε εε Με!! ·

Ρ!ε!!!! Με!!!υεε Λ!!!εε

8!ε!'ευο !!!!εευ!!!!

Του!!!!εεε Ρε!ει εε Με!!!

Με!!!υε Οο!!εε!νσ !!ε !ε Ωε!!!ε

!3!ενευυ! Χ!υ!ευεε εε Ιυε!!!!!ε

!!!ευεεεοε Ροή!!!

0!ενευυ! Χ!!!!ευεε ε! !)!!εε

Α!!ε!!!ε ε! Ι.υ!!ε

Βε!!!!ευεο (1ε!ουε!

Λ!!ε!εο ε! Ρυε!!!!

Ουε!!ε!!!!ε ε! Ευ!εοε

(!ε!ε!!! ε! 8ε!εοε

Ρε!!!!!!ε!!εσ Ρε!ει εε Προ!!

Β!εε!ο Μεεε εε Υε!εε

Ρ!ε!!σ !!! Με!!!

Λ!ε!!!ευυε ε! Με!!

Απο ε! Ι·'ε!;ε

Βε!!!!ο!!εο Ρε!!ε!!!!

Ρ!ε!!ε ε! ε. ν!!!εευιο

0!εο!!!!!ε Βε!!ενε!!

Πεεε!!εε Λ!!ο!ε!!

1!!!ε!!ε!ε ε! Ουε!ιε

Ρ!ε!!!! Πε!!!τε!εε σε!

!!!!ο!!ε!ε Ρε!ει Ζερρε!ε

Βε!!ε!!εε Ζερρε!ε

Ρευ!ευε!!!! ε! ·ν!υ!ευ

Ο!!ε!ε!!!!! Λ!!ε!εε

Χ!!!!ευε Ρε!ει !)!!!ευε!

Τ!!ε!ευο ε! Τσ!!·εε!!!ε

0ευεε!νε !!!ευυεε εε 1!1ε!εε

Ρ!ε!!ε !1!ο!!!ευσ ε! !)!!εε

Ρεεε!εε !!εο ε! Ε!!!εοε

Π.

12ο! !εε!!ο ε! Ι/!!!ε!!ιο.

Βε!!!ε!!!ο Ι!ε!!!!ευ

Ι!ε!!!!!!!!!!ο Βο!!!

Βε!!!!ευεσ ν!!!ευενε

Π!ονε!!!!! !..ευεο! - .

Ρ!ε!!σ εε Οι!!! . . '-.

Βε!υ!ευεσ Ι·'εν!εεε! - !! -.. ·

Πεεεε!ν!! Οερ!!ε εε ΑΙΜ!!! :· ·.

Βε!!!!ε!!εο Με!!!!!!!ε! :'·!!! :!!!

Ρ!ευεεεοε !1ε!!εε , Λ!!!!!!!!εε!!ε

!!ε!!ε !!!!!!ε

Βε!ευεε!!ε Οε!!εε, !!!!!!ε

Γ!ευεεεοο Εε!!εε, Πω!!!

Ωε!!ο Οε!!ε!!, ΗΒΗ!! !!ε!!'Λ!!!!!!!

!ε!ε!!!!

Νοε!!! Πε!!εε

0!ενε!!!!! ευρο εε Μ!!!

Βε!!!ε!εε ν!!!ε-Βεεε!

Ρ!εεεε 8ε!!ο!!ε!! εε !!!εε!!!

Ι!!!!ρρσ εε Βο!!!

Ρευ!!ε ν!!!ε-ΙΚεευ!

Α!!'σ!!εε Με!!!υει εε Μοτο!!

Βε!υε!!!ε εε Βε!!ε!!σε

0ευεε!νε Κυ!! εε !!!ε!ει

!1!!!!!!!!!νε εε 8ε!!ε

Ουε!!ε!!!!ε Πε!!υευ

Ρ!ευοεεοο Ι!εερΙυευεε

8ευε!ο $ευο!!ει εε Νερο!!!

θἰεεο!!!ε ()υ!υ!ενε!

Βε!!ε!ε!υ!υεσ Μεεεεεε!

Βε!!!ευεο ε! Μεεεεν!!!εε

0ου!!υε (Σορευεε

(!ε!ε!!! Με!!!

Π!εν!!!!!!! Χε!!!εε!!!εε

Λ!!!ε!!!!! εε Βυ!εεεε

0!!!οε!!!σ Εεο!!!!!!

!!!!!ε!!εε!!ε Ι)ε!!!!ε!!

Ρ!ευεεεοσ ε! !σε!-!!!εε ' . ·!.Η

Ι!ε!!!!ειιο πω!!!

Θε!πε!ε!!εο ε! Ωει!ε!!η!

Βε!ευεε!!!ε Ωορευεε

0υε!!ε!!!!ε ε! Πε!!!ε!εε

Βε!ευεε!!σ εε Μεεοε!ε!

Α!υ!ευεε!ε εε Ρ!εε!!ε!!ε

0!ε!Τ!ε!!ο (Ξυε!!·ευ `

0υε!!ε!!!!ε !!!ε!!εεε

!!ε!υ!ευεε Με!!υε

0υε!!ε!!!!ε Με!!!υ!!!εευεε!

Ρ!!!ρρε 8ε!νεε '

0!εεε!!!ο εε'8ε!!ε

Ρ!ε!!ο ε! Με!!!ρενου .

!ε!!!εο εε .!!!!!!!!ε

Βε!ευεε!!ε εε ΟΝ!!

Βε!υε!·!!!! ()εερεεεε ζ

Ι!ε!!!!ε!!εο !ε!ε!!!!!!

Πυε!!ε!!!!ε Βεκεεεε

13υε!!ε!!!!ε Με!!!ε!νε

Π!

Ρ.0. Η Π!!
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Ρ.ί”. Ν. ΠΠ.

0!ΙΙιαι!σ 0ασ!α!Ιαα

α α!! αεσἱσασ!! σε! αιια ν!αεα!σ !!σο α!!'αιι!νσ σαΙ!α !!σ!!α

α! ρσι!ο σ! 5σ!α!, α α!!σ α!ιαιεσ σα!!'εαεισ!!σ; ἱ ισαεααΒαἱ

α α!! ανν!α! ἱσν!α!!ΒΙ! σα !!!;σσα σ! Αι!ισιαα; α!! σισααα!,

α ἱ α!ιιιαισασ!! σ! 1ασα!!α τἱσανσ!! σα α!εσσ! 0σσιιισ! σα!

!'!ασΙα; ἱ! !ιΙσεσσ α!!! ρσα!σ ραι Ια ισα σ! !αιια α! αα

ε!αΙΙσ σἱ (!αα!!αι! σα! Βαισο-Ατααοσαα!; ε ! ριεραια!!ι!

α!ια ε! 1ασεασσ ραι Ια αερσασαι!σσα σ! Υ!!Ια σ! 0!ιἱαεε

εσσσ σι!σσ!αισασ!α σεεει!!!! ἱσ σσα !α!!αια, α!ια Ισ ε!ααα.σ

!σίασ!ε Ι)σσ Α!1`σσεσ αοι!εαα α! ια !)σιι θι!ασΙιιιιο σσσ

ρασια σα! 18 α!σεσσ 1828 θ). Β σα!Ισ !ε!!αια, σ!ιε

!!ασσα α Α!1σσεσ α'!σσἱι!ιιαισσσ αεαισΙι!ανο!σιασ!α, ρι!σια

α σσρσ Ι'αιι!νσ σα!!'αιιιια!α , α! σα Ια εαι!α Ιισαα! σοσι

ρἱσ!α σα! ία!!! ασε ρι·ασασα!!εισ α ασεσισραεσαισσσ Ια σα!!

!!!!ι σοσ!ισ ! Ρ!εασ! (α). Νσ!ανσ!! Για α!! α!!ι! ασσσ σσε

σσασισασ!! ιαΙα!!ν! ααΙ! ααεασ! σ! !!!!!α σ! (!!ι!αα.α, α σ!

Παα!!αι!, ρσ!α!ια σ! εαι!ιαισσσ !! ι!ασισσ σα!Ισ ε!α!σ, α

σα!Ισ σσσσἱιἱσσ! σ! Ιισα!!α σσε ε!!!α α ίσιωσε ριἱσια ω!!!

Ισιο ιααα. !.αΒα!αισσ σα! ισασαα!σι! ἱ σοσι! σα! εσσαε!α!ι!!!

α σα! εαρ!!ασ! σ! Ματια ριαροε!! α! ασισασσσ σαΙ!ε ισα

ασασα, ! σσσ!! σα! σαα!α!Ιασ!, ἱ! σσισαισ σα! Τασ!!, σα!

σανα!!ἱ, α σαἱ !ιαΙαα!ι!αι! ε!ια Ια σ!!ασσανασο, Ια νε!!σ

ναα!!α α Ια σισσἱιἱσσ! σ! σα! αιασσ !σι·σ!!α, Ια ρα!!πα!α,

α Ια α!!ια οραια σ! σἱ1ααα ασα!ισ!!αν! σα! Ρ!εασἱ; ε α!σ

ασε σσσ σιασσα Ιισαα! ισα! ἱσ !ασιρ! σ! ραι!ασ!! α σ! ασ

αρα!!σ , !ααα!ασισ ασσσι·α ΙΙ ασρρ!!ι!σ Ι:αρ!!α!α !”α!!σ ασ!ι!ια

σα! σαα!α!!ο σ! Παα!!αι! α ασ ισασ!ασ !σ1α!!εα (ΙΙΙΙιρία!αι

Βαισαισίιιαα Ρ!ισ.ιίαΙΙ.ι), ἱ! Ιισα!α αναα σαα!σαια!σ, ο σἱνσ!

Βα!σ σσσ !ισρισσασ!! ραισΙα ἱΙ ρισεε!ισσ αιιἱνσ σα!!'σα!α

σασιἱσα (σ).

Μασισια!ι!!! σα!!α α!σι!α εαισα :ισσσ α!! ααεασ! σ! !!!ΙΙα

σ! (ΙΙι!ααα, α σε! Ι:αα!α!!σ σ! Παα!!αι!. !)σισ ααΙΙα σιαα!

!! ριἱισσ, !ιε σο!! !! εαασσσο.Ωιια!!α ε! ιααα σαι Ι'ασια

Ρ!α!ισ σε 0αι.!α!νγ

Βαιασ8αι!σ Ζσσια

Βα!σιαιισ Βσαασε!!σα

Ρἱε!ισ 0σα_!!ασα

8!σισσε ΒαΙαισαι!!ιΙ

0σα!!σ!ισσ Βαισαισο !!!α!ρ

Βει·σαισσ ΑσεΙαασ!α

Βσεε!αι·σ σ! α. ν!σσασισ

0αιαισσ σ! 0αι!ασα

Βαιασ8αι!σ σ! Ρσα!ισασ!σει

0αΙιειασσσ σ! Ρσε!ισασ!ιαα

!!!.

Με! ρι!πα!ρΙι1σ σ! ΕΙι1ΙιΙσριισ.

ΒαΙσιασισ ν!αεσσ!ε σ! Βσσσα!ιει!!

0!ιαιαισσ σ! ΒσεΙ:α!ιει!!

0σα!!α!ισσ σ! Ασα!αασ!α

.Ασισι·σασ Ι!!!ια!!α

Βαι·σαισσ 0αα!α!!α!!σ

0σεΙ!α!ισσ 0αινε!!σσ

0σε!ἱα!ισἱσσ Οαινα!!σσ

Βειασααι!σ ΑισαΙσσ 0εινα!!σσ

Βα!ισσσσσ Βαισσααι!σ 1.!σινα!!σσ

Ρ!ε1ισ σ! 0σεια!!

0σε!!α!ιιισ σ! ()σαιαΙ!

Βα!ισσσσσ !!!!ια!!α

ΙΙα!σιαι:ο σ! Ωαα!α!σσν

Βα!ισσσσσ σ! 0αισσσα

Βατσαισ!σσ σ! 0α!ιιαια

!!α!ισσσσσ Α!εισασ

Π(ισσε σ! 8ασ!αραΙ:ε

0α!ιαιασσσ σ! 8ασ1αρασα

Ραι·ιει·Ισ σ! Λ!ια!!α

'!'σσιιιιαασ 0ασσα!αα

0!αεσσισ σ! Ρἱιαισσ!α

0σε!!α!ισσ σ! 0!αι·ἱασα

Λισα!σσ Τσι·ιε!!ασ

Ρ!α!ισ Ζσι!α

Ρ!α!ισ 0εια!ιι!σ

Ρ!α!ισ Μσσρανσσε

0σε!!α!ιιισ Με

Λισα!σσ Μασιε!ασε

Ρἱα!ισ Βα!Ιαα!αισ

0ιι!ΙΙιει!σ 0ισ!!Ιαα

!!α!ισσσσο Βαι·σαισσ Βοεαι!α

Βα!σισσσσ Πει!

Ρ!α!ισ Ρο!!

Με!!! σ! ασια!!! !ιαισσ! 1!αααισσσ ρο! !! Ισια σοιιι!α!Ι!σ ἱσ 8αι·σασσα,

ν! ρσααασα!!αιο Ιασσἱ, α σἱασεισ σι!α!σα α 1ασ!α !Ι!σε!ι! 1'αισ!8Ιἱε σα!

!σισ ιισισε, ασισα ! 0εινα!!σσ, Οαισσσα, Λ!ια!!α, 0αιι·σα, Μ!!! σ

ΒσγΙ, Ι·'αι·ιαι, 0αα!α!ν!, 0αερασαα , !!!σσ1α!νσ, Ζοσια, Μσισα, Ι1σα!α

ο !ισ!α, ε Ζαρα!!α.

(1) νασ. !σ1'ι·. Επι. σ." σου. μια. 000. α ααα.

(9) να‹1. !σ1'ι·. Ωαιι·ι. σ.° ιινιι·. μια. 005. σ.° ιινιιι·. ρω!. 000.

σ." ΧΧ!! 'Η α ΧΧ!!! 7. Με. 071. , α σ.° ΧΧν. μια. 079.

(3) νεα. !σ1'ι.0Διιι. σ." !!!”. α Χ!'! °'. μια. 003. 004.

σα! 7 Ια!ι!ιια!σ; σσαε!ο ρει ασασισ! σα! 19 α!σασσ 189Ι(4).

Ρ!!! σιαισσια!ι!!α α Ια !ια!!αα!!α εοισ!ια!!ιι!α σα! σιαιισ σα!Ισ

α!αεασ ασσσ Ισ !.σσσα!α!εισα (Ζωα σα ()ία!αιιισ) 1ια !'εααι

ο!!ο ρ!αασσ ααρ!!ασα!σ σα Μασίιασ! Ι:οσ!ε σ! Βοσσια!!εσ,

α Ι'εαεια!!ο αια,εσσαεε ασισασσα!σ ἱσ ραι·ε.σσα σαΙ!'!σ1`ασ!α

!!σσ Α!ι“σσεσ. !!! Ιιιιαα!α ρσασα αασασ!σσαα, ἰσ σα! !ασ!α

ν!!α σ'!!!ιια!ι! 8σαιι!αι! 1σισσσ αρασ!α, α Ια ν!!!οι·ἱα σσ

ιοσ!ι ἱ! να!σια σα! ρι!σε!ρα σ! Διαασσα, α σα! !ιαισσ! α

εανα!!αι! ασε σσιιι!ια!!ανασσ α! σ! Ισ! 1!ασεσ, αει!εααι·σ !!

!!!!Ιασ!, ΙΙ Τισσα!, α ἱΙ Ζσι!!α, σα! ααα!! ἱΙ ρι!σσ!ρα σαι!!!

ασσα!!α!! σαισ! !ιαααα Ια αιια σσισρασσἱσεε σαιιααἱσσ! (5).

Ρι!σια σ! ω!! σσα αεεασ! α!”!σν!α!! σα! σσσισσα σ!

Βααεαι!, ε !!,ασσα Π!. αναασσ ριαα!α!σ α!Ι'!σ!ασ!α !)σσ ΑΙ

1σσασ !! α!σιασιασ!σ σ! 1`ασα!!α. Βααεαι! ανα!! σ!!ασσ!σ ἱσ

!α!α σΙ:σαα!σσα Ια εσσ1εισια σα! ρι!ν!!αα! αασσισα!!α!! ἱσ

Βαισε!!σσα σα! ια !)σσ 0!αασισσ, ε σσσνε 1'ιασε!ι!ς;!α 'ε

1ανοι!, αραα!α!ιιιασ!α ρα! εσσ ασισισαια!σ (ε). Β !!ασσε,

εαεσσσσ ! ρα!!! Ιισσνασιι!!, αναα ι·!σενσ!σ σα! ρι!σε!ρα,

α σσισα σα! σσσ ιαα!α Βασ!!σιε , Ια !σνσε!!!ιιια ραι α. ,

α ρα`εσσἱ σ!ασασσασ!! σ`αισ!ισ ! εαεα!, α !!!ο!ο σ! 1ασσσ,

ασ ἱσ ραιρα!σο, σε! αισσιωισ σ! Αι!ιοιαα, σσσ Ια Ι:!!!!ι,

(4) !Ι ιαασ!αια αεσασ!σ σ! !!!!Ια σ! Ω!ι!εαα Ι:οισ!σα!σ σε! 90 α!σασσ

1398, ασ α!ι!ια !αισι!σα σα! 7 1'Ιι!ι!ιια!Ιι 1394; α!σισσ, !σ σα! ! Ρ!

σασ!, ασα!ια!!!ν! σα!!α ΙΙιισα, ε! αι·ιαααισ α σ!εαιει!σσε, σσρσ ειναι

εσε!ασσ1σ α ιαερἱσ1σ σιιε 1”σι!σα! ααιιαΙ1! σαι;!! Αιαεσσεε!, !! ριἱισσ

σα!Ισ α!ααασ ε!σισσ 90 ε!ιιασσ 1393 , α !'α!!ισ σα! 90 πω.. ααασεσ1α.

Βσιασ!ε !'ασσασ!σ, ε σα! ασιιι!ια!!!σιασ!! Ι:!ι'α!ι!ιεισ Ισσεσ, ραι 1ασ

1αιε!'αεριιασαι!σσε σα!Ισ σ!!!α, α σα!!α 1σι!απα, ραι!ισσσ σ!ισα

σιιεισ!!α Ρ!αασ!, α ισἱ!!α .Διαεσσαα!, 1”ια!Ιισα!! 0σσια!νσ ΒαΙισααασα,

σσσ Αι!α!σ! (ρασια α 1!εΙ!σ) σα Ι.σσα, Βα!σιαιισ σ! 0αι.!α!σιισνσ ,

0!ιειαισσ !!σασα!ιαι!! , 0!Ι!ιαι!σ 0ασ1Ια!!αε, Ρ!α!.ισ 0ιιαιασ!!, Βα!ισσσσσ

α ΒαιασΒαι!σ 0αι·να!Ισσ, Βα!ισοσσσ Α!εισασ, 0α!ιαι·ασσσ σ! 8ασ!α

ρασα, ε !!ια!ισσσσσ 0αισσσα, !σει!ασ! εασ!!!σσσιἱσ! ε σαρ!!ιισ! (νασ.

!σ1“ι.0.ιιιι. σ.° ΧΧ!!! ..ρα!;.079.-α- Ε'αια, Ρα ΙΜ!. 8αι·σ. Ι.!!ι.!!!.ραα.

908. 905. 900). 1.'αεσασ!σ σα! σαα1α!!σ σ! ΠααΙ!αι! α!›!ια ρι!σα!ρ!σ σα!

ισαι·ιο σα! 1394, σσρσ Ια !ια!!αρι!!α σ! Ι.ιιασ α!.ι!αι·πΙι, α !!σ! σα! 19

Ι;!σασσ σα!Ισ ιι!ααεσ ασσσ, σα! αιια! α!σισσ α!! αεαασ!α!! σεαααισ α

ρα!!!, σ σα 1αΙ:αισ Ια ιααα. (Σ'ασ. !σ!`ι 0ισι·.σ.° ΧΧΨ11Ι'.ρα8. 074.

- Μια, 0ραι.α Ι.!!ι.α!!.ραα. 907. 908. 900). Ι.α ρασα !σ 1ια!!α!α ραι

ραι!α σε! Ρ!αασ! σα Βαισα!ασ, σ Βαι·σα!ια Π'0ι·!α. Ι ρα!!! 1ιιισσο

Ιισσα!!: ι!!ασαασει·σ ἱ Ρ!αασ! α !!!σΙσ σ! 1'ασσσ, σο!!'ασσιισ Ι:ασεσ σ!

σιιασι!!α !!ια σ'αι8ασ!ο, !! Ι:αι.!α!!ο σ! 0ασ!!αι! εσ°αΙι!›!›σια!ι! σ! 1.!!

ρσ!α, $!αισρασα , ε ν!!!ασσνα, ασ! ρσι1σ, α εοσ Ισ α!:αασΙι:ΙΙασ!αι!,

α Βσσἱίααἱσ σ! Βσσσια!!Ι:Ιι ι!!ασειιααισ ασεσι ααα! α !!!ο!ο σ! 1'αιισσ ,

σσΙΙ'ασσιισ Ι:ασεσ σ! ισ!!!α 1!σι!σΙ, ΙΙ ειια!αΙΙσ σ! 0!σ_!σαα-0σαισἱα σα!Ισ

ιαα!σσα σ! 8!Βαιισ, Μαεααιεἱα, Οσσσαεα (0οσααα ασ ), α Ια α!!ια

Ι ν!!!α, σ!ια ρο!· Ισ !σσασα! ρΙι,ιιαασανασσ: Ια α!!ια Ι·!!!α, !ισια!ι!, α εα

α!α!!α σσσ Ια αα!!σα σ! (1αα!!αι! ρααιιααεαισ εο!!σ !! σσιιι!σ!σ σα! ισ

σ! Αιαασσα. Ωοσα!ι!σεα Ια ρααα, Βασε σ! Ωα!ε!σΙ!, 0!σναιισ! (!!ι!

ισἱσἱ, ε Ρἱε!ισ σ! Ρασαι!Ι:σ ρισα1αισσσ α σσισε σα! Οσισσσα σ!

Ρ!αα ἱΙ α!σιαισασ!.σ σ! 1'ασε!!α α!!'Ισ1“ασ1ε 13. Α!1σσασ, α α!! ασσαειισα

ισσσ ! σαα!α!!! σ! ΑαΙισα!ιασσα, σ! Ταιιεισσνα, σ! ΟΙι!ι·ια, σα!!α Μπα,

σ! Ρσεασα, α σ! Ρασιαα, σσσ α!!ια ν!!!α α!ιε ἱ Ρ!σασ! ρσσαασανασσ

σα!!'!ασ!α. (Μια, 0ραι. α Ι.!!ι. α!!. μια. 900).

(5) νασ. !σ1'ι. Επι. σ.° ΧΕΝ!!! Η μια. 074. - ν!!!ασ!, Ια!σι. Ποτ.

!.!!ι. ΙΧ. ααρ. 930. ριαεασ !! Μσια!σι·! , Οροι. ε Τοσι.ε!!. , Τισσα!, απ»

κα!. Ρία. :ισσσ 1394, Μια, Ορει.Ι:!!.Ι.!!ι. !!!. μια. 900. 907. 0ασσε

8ιανασιασ!ε 1αι!!σ ἱσ Ιισαε!α !ια!!αα!!α, α ροασ α!ασ!ε πιοι! !! ασσ1ε

Μασ1ιασ! σ! Βοσσια!!αΙι, σιισε εσριαισσ σα!!ε αΙ:!ι!αιε ρἱεασε. Ι..'!σ

1'ασ!ε 11. Λ!!σσεσ ι!ρσι!σ ασσσι αααο ισο!!ε 1'αι!!α, α !αεε!αισσσ Ια

ν!!α α!!! σαισρσ, ρσεσασσσ α1ιεσσαισασ!α, ραι ραι!.ε σε! Ρ!ειασ! !!σ

ι!Ι:σ Τσαεσ, 1!α!!σ σ! Οαιι!ι·σασ!σ 0αα!ιασασα α!ασσια σ! Ι.σεΙ:α, α

σαι ραι·1ε Με!! Αιαασσεα! Δ!αιιιασσσ σ! 1.ιισα, Ρσσιασαι!σ σ! ν!

σἱαΙιΙι, 0οσια!νσ 0αΙ:σι!ιε!!α, α ισο!!! α!!ι! ι!ασισα!! σα! 17!!!ασ!, σ

σα! 0σι!!α. (νασ, Μια, Ισα. Ι:!1.).

(0) να‹1. !σ1'ι. 0.ιιιι. σ." ΧΧ, ραα.008. 1.ε ασσαεεε!Ιισ! α 1'ανσια.

σ! 8ααααι! σσσ!ασσ!α !ιι Ιισαα!.σ σἱρ!οιιια, α σα! ριασασασ!ε σα! τα

Βοσ 0!αεσσισ (νασ.!σίι·. Εμ". σ.° Χ!!*. μια. 000) αιασσ ε!ε!!ε !σ

ραι!σ ν!σ!α!α σα!Ισ α1αιιασ Ισ1”ασ!α 1). ΛΙ1“σσε.ο, ασσαασασσσ ασ α!!.ι·!

αΙσιισα ν!!!ε ε!!ιια!ε σα! !ειιἱ!οι!σ ααεαΙιιααε. Ραια!σ αεΙ!, 1'αΙ:ασσσ

ιαα!σσα α!Ια ριΙι!αα1ε ε ι!ε!ι!αισἱ σα! Ωσισιισε, ι!νσασ Ιισα!Ια σαι!!

ασ!αι! Ι:σσσαεε!οσ!, ε ι!ασσ1”σισισ α! 8ααααισε! Ια Ισια !ιασΙ·!ι!Βἱα ο

ρι!ν!!Ιια!. Υασ. Μ!. (!αι!. σ." ΧΧ!'!! °. μια. 073.

Ρ. 0.1!. Μη.

Ρ. Π. Ν. Π”.
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ν!!!ο, σειε!σΙΙει, σ ·Ιπισει!ι! !ιι!!! ε!ει !ιι! εισειιισεΙει!! !ιι $ειπεε!σΒιιει,

Μ,._ω_ πιισε!!ειπι!σ Ι'ειπιπι!ιο εισπιεσ ε!! !π·σπιι!Ιει !!σι·!πι! εΙ`σισ ω. Νε!

Ρ.6.!!!. Νις.

!,·-εει Ι σ.

Ρ. (ε. Ν. ι.!!η

Ρ. Ο. Ν. ιζ!ι.!.

Ρ. Ε. Ν. Πιό.

Σ). Ε.. Ν. ι3:5.

Ιει !σεΙσ ε!ει σει! ει!ειπει!ει ισπιπισ πιιειπισ ει! ρπ!πιει!πισ Βιιειππ!ειπσ,

!! επιπειΙει πι'ειΙιΙισ νειΙ!ε!!σε!ππι! ει!ιι!! μι! Ιει ιιιει !πιιρπσσει; ε!!!

!!εισιισ !ιι ρειπ!!οσ!ειπει, ει!ισ Ισ σσινειπιιισε ε!! ιισπιι!πι!, ε!!

εΙσπιιιπ·ο, σ ε!! νει!!σνειεςΙ!σ, ει σ!! !ιι σειπειρπ·σ ει! !!ειπιεισ ιιιιει

8πι!ε!ει,· ει· εισπιι!εΙ!ειπσ; !ει!ειΙισ ει Ιπι! ρπ!πιε:!ρειΙπιισπι!σ σ ε!σ!

πιο !Ι !π!σιι!σ ε!σΙΙσ ειι·πιι! ειπαεσπισε! ιισ!Ι”!εσΙει, σ πιο!!!

σειιιιει σι·εσεεΙ!σ ει!!ι!Ιιιι!ι·εσπισ σε!!! ε!σιεσ ειιιε! με!!! ρσι·!ει,

ειΙΙσι·σΙισ, εειι!νειπιεΙο ει! ισ Ι)σπι !!!ειισσπιισ, δ!! ιιειππεινει Ισ

ε:ειεΙει!ει ε!! ν!ΙΙει ε!! ΠΙι!σεσ, ει ε!! ΠειΒΙ!ειι·!, Ι'!πιιιει!ιειιιισπι!σ

ε!σ! πσε!σ νεισει!ΙΙσ !πι ειπισΙΙει !`σι!σιισ , Ισ Ισει!!ειΒ!!ει ν!ιι!σ,

Ιει εεισπι!!!!ει ε!σ! Ρ!σειιι!, Ιει !“σι·!πιπιει ει !σ -ν!!!σπ·!ει ε!σ! ε!!

!ιι! !!ε;Ι!σ Ν). . _

Ρισει!πει!ει, εΙσπισ !ειιι!! ε!!ειεισ!π! Ιει π·σριι!ιΙι!!σει ε!! Ρ!!ιει_(3),

σ ισΒ8!σεεει!ει ε!ειΙΙσ στι!!! σσπισει!ε!ει!π!ο! !ιι!!ει= Ισ μι!! σει!

!'!εσΙει ιιοιι εσ88σ!!σ ει !!εισιιει ε!! Ατ!ισισει, Ι`!πι!ειπι!ει Ι)οπι

ΛΙ!”σιισσ ε!!ν!εισ σο' ειισ! εεισιπ!ειιι! ! ρπ!ειι! Επει!Ι.!.ε!ειΙΙειν!!‹

!σπ·!ει, ε!σιισ ει! πι!!! !ΙΙιιε!ι·! Μ. σσε! πιισΙ!ει ν!!Ιει ,' ισπισ, ει

σειει!σΙΙει, σ ρο!, ρπσε!ε!!ει!σ σου Ιιπισει.πισπε!ισ ε!! σε!Ιε!ει!! Ισ

ε:!!!!ι, ει ! Ιεισε!ι! ει!!! !”οι!!ρσι· σιιιι!σε!!π·ει !Ι ιισνειΙΙσ σφι!!!

Μο, .ει πιιιιπι!σιισπσ !ιι π·!σρσ!!σ ! πισπιι!ει!, ι!ρειι·!! σο! ι·σσ!σ

ε!ειΙ ειιισ σεσπ·ει!!σ πιει! !8 Ιει8Ι!ει ΜΝ, ει πιο! 2 ειεςσε!ει

ε!ειΙΙο ε!σειισ ,ειπιπισ ειιι!πσ !ι!σιι!ειιι!ει !ιι !!ειπεεωΙΙσπιει, εισασ!!σν!

σσπι σπι!ιιε!ειεπιισ ε!ειΙ ρσιισΙσ, σ εΙειΙΙσ ε!ειεσσ ιπιο π·σει!σ σει

ιι!!σπ·πι(4). Ι.σιι!ειιισ ε!! ρσι·σσπιει εΙειΙΙει Βιιιε!σεπιει, ιιοιι ιισ !ιι

σειι·σΙσιι!ειπισ σο! ρσιιε!σι·σ, σ σσπι!!πιιιειπιε!σ ει σεσπει!!ειπσ !

σσι·π·ειπι! .ρσ!σπ!, ε;!ισ ει!! .ειι·ειπισ εεε!!! σσιι!ειπ·!!! ρι·!πιιει ε!σΙΙει

ιρσε!!ι!σπιει, ν! ιιιιιπιε!σ ειπιι!ισεο!ει!σπ·ι ει ι·!!οπ·ππιει!οπ·! !!σι·ιισπ!!σ

ε!! ΒστεειεΙσε, σ !!!Ι!ρρσ ε!! ΒσιΙ(5); ει!!!εΙσ ε! Βει!ιιισιιε!σ !!!

!!!σιι!ειρειιισπισ !Ι ε:σειιιιιιε!σ ε!σ! σεισ!ειΙΙσ ε!! Πειε;!!ειπ!, σ επεισΙΙσ

ειιισσπει ε!σ! ι·εισπισ ε!! !.οεπιε!σι·σ, σ ε!! $ειεεσπ·!, εΙειρρσ!σΙι!ι

ειιισει!ει σ!!!!ι !σππισπει!ι!ισ σΙΙ`σΙ›Ιισε!!σιιισ ει ειΙΙει !ειεΙσ εειιε!!! (σ);

Ι!ι·εισε:σπιιειπιε!ὸ οσι! ειιει Ιει!!σπ·σ σε! !ε!π·ιιι!σπι! ει Πἔσιισ ε!!

Απ·!ισι·σει, σιιεΙσ εισπιίσπ!εισπ·σ ε:σιι Ιιιἱ, ει οοΙ ε!! Ιπι! εισπι.ι!ειΙ!σ

ρι·ονισε!σεεσπσ σε!!! ειΙΤειπ·! ε!σΙΙ' !εσΙει; ει ει! δειεσειι·σε!, σΙιει

ρσσο ε!σπι!ει ειισειπισ !ιειιιε!!!σ εΙειΙΙει Ισισ ιιιιιι·ει σ ε!σ! Ισπσ

!ειππ!!σπ!σ .Βεειιιε:ει Ι)`θπ!ει σο” σεισ! !!!!!! , ρσισ!ιὸ ειννσι·σ! ει!

ε!σππι!πι!σ Απ·ειεισπισεσ, εισοσιεΙσ ειιιιιι!ε!!ει μι' !πιππιπιΙ!! σε! σε:σσεε!,

ε!σ! ειιιε!!! σπ·ειιισ Με!!! ειπι!οπ·! σοιι!ισ ! ιιι!πι!ε!ι·! πσει!!, π!

νσε:ειπιε!σ Ισ εισιιει ε!! εισιι!!ιισ. 6ι.!!!.Ι'θ!θ8!!2!0Πθ εισπ·ε:!σ !πι·ι

εειιε!! ε!σ! Ισπ·σ σσιισ!!!ειε!!ιι!, σ εισειστε!!ι ριιι·ει ιπιο!!! σε! !ιι!

πισι·ιειιι!!- πιπ!ν!Ισει! εισρπει ε!! .ειιι!!ειΙι!!,, σΙιει σ!! σε!! ρειε!ι·ει

Μ.Ν-·ιι6- σσσ, σ ε!!! !ιι! ε!.ειεεσ ειι·ειιισ ιιιει!! σσιισσε!ει!!(Ό. · ·ε

' Μ.: . . ! ! η ι

, ει) να!. ιιιει. ειιιι.ιι.·· ΧΧΙ'.ρει8.669. · ,ι:ι.

ει) !!σε!.!πι!!ι·.βΔιιτ.'ιι.” “πι”. ιιιεν ·. ιετινι.·. σ ιειινιιιι. με.

672. σ 674. -ηΙ·';ιπ·ει, 0ρσπ·.σ!!. Ι.!!ι. ΙΙΙ. ειιιε. 966., , .

(3) ΟΙ!ισ..!ειπι!.σ σεισμο νσπ·σει!σ, ει Ισ εισι·ε!!_!ει ε!! πισιιι!πι!, ε!! ιστώ

!σπ!σ, σ ε!! ιισ!ειι·ει εσΙ!”ειι·ιει ε!ει! Ε!σειπι!, σσε! ιινσειπισ ε!! φωσ Ρθ¦' Ιει

ε.ει.ισισει σειι·ε!ει, !ιτ!ιιιει επΙσΙ!ει ρι·σσει ε!! ΩειΒΙ!ειι·!, Εν!!! ε!! ε!ειπισιι!σπιι!Ιει !!σι·!πι!

ε!'ειπ·σ. Μ! Οσ!ειΙειει!, σε! Αι·ειεσπισει! πιο πισιι!π·σιισ ιισΙΙει .ε!εισσει εσιιι!!!

ε!σεΙ!ε:!ππι!Ιει , σωσει σε:τ!νσ .!Ι Επι! (0ρσι·.ει!!. !ι!!!. Π!. ει”. 969. 270).

. (4) νσε!. Βσπσ, Ιειε:. σ.!!.. Α· 7 _ ,

ε5)“νειε!. !ι!!!. Μινι. πι." ΧΧ!Χ,*. με. 674.- ,

(6) νσε!.!πι!π·.ΩΔιιι. ιι.° ΧΧΧ!!! Η ειιιε. 681."

. (7) νσε!. !πιίι·. ΠΛιιτ.,ιι,.ΐ ΠΟΠ. ιιιιιενε._.ιειιιενι ". ιπιειενιι··. ει

μεΧν!.!! *.ρει.ιι. 676. 684..685.686. -ι- ΙΙ ε!σειπ·σισ ε!! Ιιειπιε!σ ιισηισ!ιιει,

ει. ε!! ρσειιι σειρ!!σΙσι'ει!.!,σ ε!ει!0σπιιιιιισ ε!! 8ειεεειτ! ωραιο Βιιειιιειει Β'0ι!ει,

ει σσσ! Γιει!!, ε! ι!εισι·ε!ει!σ ε!ειΙ.Βιιι·σ ει!!'ειπιιισ !84!,ιιιει Ισ ε!!σεισπιιιιπιει!σ

!ιι ειε!!ει ε!! .Βι·ειπισειΙσσιισ Ι.!!Οτ!ει-, σειισ! ιισεεπειει! ει !”σει!ειιι! : Με: σωσει:

Μπερστε α!!!) δει.ι.ιειι·σειιε·.ι τη!! Ρσει·σ βε!ει!ει.ι, «ή βτσιεε·|ιαπε-Ι.σσεισιπ

.4ιει!ειιιι, σεισισεσ.ιεμεσ @σε /εισ!!σει!.ι ιι·!ι·εισ .ιιε.ιρεε.·εσ.ι, σεσεε;εεει Ιιει!ισσειπε,

Μει!ιεεσ ασπαιτε!!! σα!! σειρ!!ει!ι ροε:ιεει ρΙεεεισε·ιιεΙσ.ι, εμε! σα!!! σ!! ει||ὶιι!

!εεε!ει, ι·εισειιισπεε ε:ριση!ειι·σίεεπε,Ιεεισει·επε, πι!!! ΜΜι!!! εει!ι!.<ι @Με

.ΙΙ πει Μπι 6!!επεισιπισ ΙΙ. εΙ'ει!!ι·πι ρειπ·ισ, πισιιιιισιισ ε!!_ιιιι

ιιιο σιισε:!ει!σ ειιιι!ιειισ!ει!σπσ_ (Βσπιπιειι·ε!σ ε!! Βσιεισσ8) ι!πιιισ

νεινει μι! π·σειπισ ε!! 8ειπ·ε!ειεπειισ !!;!πιι·ειιιι!ιπι!σ ε!! !σε!ει!!!ιει

Ρειρει 6!σνειπιιι! ΧΧΙΙ, σ ο!!ειιισιει ε!σ! πιισε!σει!ιιισ ,ιρσ”ε!!

ειρειπιε!! Γι!!! πισ!Ιει θυσια! σωσει, !Ι εισπιε!σπισιισπ πιιι ε!ειτ

εισιιιι!σ ε!σΙΙει πιισ!ει ε!σ! σωσει ε!! ε!ιισπιι!Ισ πιιειι·ο!ισ ε!! ει!!

εσπιεσ, σ ε!σ! εσπν!2!0 πιι!!!!ειι·ει, σσσ !ιι ίσπιιει ε!σ!!ει !ιιισε

ε!!!ιιι·ει ε!σπισει. ·ρει,ιειιει, πι ρι·σε!ειι·ει !ι!!». 8ειε!!ει Αροι!0Ι!σει.·ω:

εισιιΕσππιιεινει ει!! 80006!! σ!ει!ι!Ι!!! ιισΙ ΠΠ! σο!!σ Ισ ωστε!

ε!! ()ειεΙ!ειι! σε!! Μπι!!! ει Ι'Ιιι!ο.πι!ει ΙΙ. ΙΑ!!σπισει.· !ιιιε!πισειιι

ε!σ!! !ιι ιιπι !σιπιισΙει !ι·ει!!ει!σ ε!! ρειοει(9);; .εισιισσε!σνει !ιι

!σπιε!ει ι ειΙσειπιει ν!ΙΙσ,1σπ·πσ, ει Ιεισε!!! ε!ει!Ι”!εσΙεισ.Ι·ισσι1!ει

Βοιι!!ειι!σ !!ιπε!!σ ε!σ! εισιι!ει 6ΙιστειπεΙσ, σ ει 'Ι'σειιιιιεισσ, 6ειε!ε!σε

σ Βειπ·πιει!ιει, σιιπι!!!!, ει !!ε;!!πιει!! ε!σ! εισι!!ει Βειιι!σπ! ε!! μι·

ιισιει!!σο!!0!: πι σιιεΙσ ιιπισιιι!ειισ Ισ !”ειε!σ-, ει ! εστω! Μ!!

ει!!ει(!σι·σπιει σε!! σ!!!ειε!!πι! σει8Ι!ειει!!ειιιΙ, σσιιε:σεΙσνσ.-ει! πισ

ε!ειει!ιιι! ιιιο!!! !ε.ιισι!, ε!π·!!!!, σε! σεσιιιι!σιι!, σ' εΙεινει!πιει!σιιισ

!!!!!! ρισννσε!!πιιειπι!! .σσε Ι”ειιιιβΙ!ειι!σπισ. ε!σ! σεισ!σ!Ισ ε!! Π!» -

ΒΙΙειπ·!, ει σσε ·εισειι·σσεισι·σ !Ι πιιιιιισι·σ ε!σ! σσσ! ει!ι!!ει.!σε!!ω.

Ι.'!πι!ειιι!ει Βσπι Λ!!σπιεσ, επισσσε!πι!σ .ε!σ! !ι·σιισ-ει! .ισ

Βσιιι6!ειεισρο.ΙΙ, ιιοιι ει! !σε!ο !ιι !πιειοπσιιει!ο εισΙσιιιισισειιι!σ

!ιι $ειι·ει8σιεει, σΙιει, π·ειιιιιιισπι!ει.ιιε!σε!ιεΙσΙ ιιιο ίσε!ει!σ ει: ιιο

!!!!!!σ ειΙΙσει!σ !!εισπισ ΙΙΙ, π·!σοπιοΙιΙισ, σ π!σσιι!σιιιισ ! Με!!

Μ!!! ιιειΙ ειπσιιισ.ιισ ε!! .!π·Ιι‹ιεσειι, ει ιισ8Ι!.ειΙ!ι·!.-σεισ!.ε!!!!!!!ιι!!

ε!! 8ε!ιπ·ε!σΒιιει; ει!! εισειστε!σ ιιοιι!!! εσι·ι·ειιι! ε!!8·ι0σπι!`σι!ε·σ.ει

ιιιο ρ!!!.0!πιισιι!σ ε!!ε.ιπι!!!ι;, ε! !!!σΙ! ει!.ιιπισειι·Ι! Ι!ι;ΙΙ, σ 6606!!!

ε!ειιι!!; ει !`σεισ- πισΙΙει εσει·οσπ·Ισ'ιει5%!ει!!· ε!!ιιισ5!!ιιι!0!!!.ε!! Δ

0εισπει ει Ρ!ο!ι·σ ε!! !ιι! !!ε;!!σ ιιι·ἰιιισἔσπι!!σ, ει ει!!”ειισ!νει!!00ι0

6ιι!εΙοπιει, ! ειιιε!!! ει!! ειισειπισ ρπ·εισ!.ει!σ .ει ε!!! Ιπι!..·ιι0ιιισ

!'σιιισεεει!σΙίσέσ,-ει !Ι Ε!ιιι·ειιιισιι!σ ·εΙ! Ισε!ει!!!ι (ω. Ι..εΙι·!ι!.!,

σσσ ΔΙ!σιισο π·!σοιισισιινει, ει οοιι!ιιςπιιειι·σ.,ειπειιισ εισιι!ιειει!.ειι!

ε!ει 6!εισσπιι!ιιει, ιιισε!!ει ε!σ! σοπιεει ισε!!σει ε!σΙΙει 6Ιισσει.ι·εΙεσε:ει,

Ισ ειειειΙσ Ι! π!σΙειιιιεινιι πιο! σει ε!σεεει, ε:σιιισ σπσε!ει ε!! (Πο

νειιιιιει !!ιι!!ει ιππι!σει σ ρσε!πιπιιει, πιει!ει ε!ειΙΙει ε!! Ιει! ιιι!ιιισ

πισιισ σο!! 6!ι!σπισ ειπιισπεπι ε!! λι·Ιιοπσει, ει!ιῖσπει !!ισι·!ειἑ!ιι

ει!ει !πι!”σιι!!Ισ. Βσσει σειρσιιεινει ει !!εισπισ Ισπιει!ειΙ!, ει !εισσπιε!σ νειΙσπ·ει ρπσεισ !”!ιιιρσπ·σ!σι·σ Ι.σε!σ!π!σσ

Βεινειι·σ Ισ ρι·σρπ!σ ι·ειει!σπι! εισΙ! Μ!! Αε!ισπεισ!, ιιει _σ!ε!ει!!ιισ

Ισ εισιισσεε!σιιει, ει !ιι !πινσει!!!ιιτει ω). Ι!!ει Ισ εισπισειιισ!σιισσ

Ιει !ιινσε!!!.πιπ·ει ε!ει Ισ! σ!!σπιει!σ ε! π!εσΙνσ!!ειι·σ ιισΙ!!ι,!σ!!ει!!!

πιστα! σε! ·!ιιιι!!!σ 'ε!σ! ε!!ρΙσιιιει !πιιιισι!ειΙει ; επισπ·ει!ισ !!!σιιει

οσιι!!πιιισσει δσνσιέει:ιτσ- ρειει!!!σειπιιειπιεσ !ιι Αι·Ιισι·σεξ,2

!!πιειὸ πιπππ·ει σε! σεσσι·ει πισΙΙ`!εσ!ει__!Ι ειι!ιισ!ειει.Ιει _σσσ!.σΒιισ_ε!ει!

ε!σιιι!ιι!σ Αι·ειεςσιισσει, ω! ει!! σσιιι!πισ!εινσιισ· ει σσιειιιι:ειιισι!πι

·· ω. ...

-......ινι' , '

|ειεί!ειτ. μι!! Μ. ι...-;!.`σι. πππ. Ρ... ΜΜι!). ω σώσε!! .ΜΜι

ε!ει!!'ειιιιιειΙ!ε!ει σπάει σν!ε!σιιισιιισιισσ σ !Ι ε!σσι·ει!ει ε:εκι!σιιιι!ει ιιειΙ!ιι Επι!

Με χιεχ°.ει!ιει,ιιειΙιΙιΙ!σ!ι!ειπιισ ,(!ιΜ!·._ιισε.675) !ι·σ Ισ σει·εει,σ ! ε!!ρΙειιιι!

ε!σ! σειεισΙσ κιν; ει ε!ει σ!σ σ εισιιΙσπ·ιιισ!ει !ει ιισε·ι·ειι!σιισ σε!! 5σππ·ει,ι!!

ειειειΙει σειι·!νσ σΙιει !! ε!εισιο!.0 ιιισε!σε!πιισ, Ι!ει!!ιι μη· !ιι ιπιιι!!! ισοσ! 1395 εισιι!ι·σ Βι·ειιισειιι!0ι!ει, !ιι σο! π·!πιιισιειι!σ Μ! 6347 ππι Μ!!!

ε!σ! Οσιι0νσε!. ω! ι!πιιισιισιι!σσει, σεισοσε!σ !ιι Με!!! ειιι!0!3!!ι ιΙΘΙ.Ι'ι!".

ει!ι!ιει Ιπισεσ εισιι!ι·σ ΒιιιιισειΙσσιισ Ιι'0ι·!ει , πισ σωσει εισι!σιιισιι!σι!8Ι'Μ'σ

@πει ιιι·σιισει πιεπε!π·σ ε!! Βειπ·πιει!ιει,_σ ΒσιιιειΙιὸ ιι'0ι·!ει, πιειισΙισ ιιι πεσει!

!σιιιεισ στα ει!! Νοτια !ιι ω!!! 00!! Η!!! €!!!Μ!Η ω! Πω!!!) ω!!!

ιιο!ει!0 ε!σ! εσπει,. σ ει. ισ!!! ιισ!ει!ει σε!! !!ειιει..6 πω! .ιιι0Ιιε!εωιΙισ

ε!!ρσπιε!ει ε!σ σπνσιισει .!σι!σιισ. ε!σ! 118. εΙσει!!σιιπιει!! ε!πιΙ1·`πι·σι δ!!! φαω

!ει ίει!!ει Ιιεσε!!ι!σιισ !σπ·!πισσσ. . . ι · .

, (8) να!. !πι!τ.6Λ!!ντιιιβ ΧΧΧ!.ιπσ. 615.

(9) νσε!.!πι!”π·. Ο.ιιι·π·.πι.° ΧΧΧΙΙ,ρει8..6Ήε;: · _

(ω) νσε!. !ι!!!. (μια. σε ΧΧΧιν.Ξρεπε.σσιι ι

(ιιι νσε!.!πι!ι.0ιιιι·.ιι.° ΧΧΧΠ6°ΐ Ν.888..: .

(Η) να!. !ι!!!. ΠΑ".ιι,9.ΧΒ". ειΧ!.!έ. μας. 660 σ-6!ι!. -- Μια, Οροι.

ει!!.!.!!ι.!!!.ρε!8.9"|5. . ·_ · - ιι ' !)'· ι ·.

(!!!) να!. !ιι!! (!!!ε!. πι." Π!!! ιιιιΕι!!9ϊ- 1 4 .”

Η!!

Ρ.(). Ν. ιδή.

Ρ 0. Ν. ΜΜι.

Ρ. Π. Ν. ι.!:.6.

!!!. Π. Ν. ι!η.

Ρ. Ε. Ν. ι3.ιΒ.

δ'. Π. Ν. Μη.

Ώ



Μ!!! Ι)!ΒΒΕ!!ΤΑΖ!ΟΝΕ

Ρ.6.!!.ι33ο.

Ρ. δ. Ν. 18%.

Ρ. Π. Ν. Π”.

Ρ θ. Π. !!38.

Ρ. Ο. Π. Π”.

.

αποπ!ο οο!!ο οπο! ! !)'Οτ!ο, ο ! ΜοΙοππ!πο, α:ο!!οδο!! ω'

1πστππο!!! ο οοπ ο!οππο πο!οπ!! !οπι!ο!!ο ε!! Βοπποτ! Ο).

Ωποπ!ο σπ!!!!!!ι, ο!!ο ο!ι!ι!!πονοπσ !! το Ι). Α!!σππο ο ποοπο

πποπο α!! ποοπο, ο ο!!' οτοι!οπο α!ο! οοπ!ο!!ο α!! Βοπποτ!,

ποτ !οποτο !π 1'τοπσ !ο !ππ!οο! ο!ιο ποτ!οοο!ονοπσ πο!

!ιοτοπ! Βοπσνοπ! Ο), τ!αιοα!α!οτσ οπα:!ιο ο α!οππο α!ο! Ρ!ποπ!,

! οπο!! !πτσπο οπ!το!!! ο οσπ!τ!!!π!ττ! πο`!οτο !οπο!! α!!

Ττοποπ!ο, οοπ οποτ!ο ν!ο!οι!οπο α!ο! !το!!ο!σ α!! ποσο α!ο!

!826, πιοτοο !! οπο!ο !! ονοοπο τ!α:ονπ!! !!!ιοτ! α!ο οπο!

ποτν!ι!ο τπ!!!!οτο, α!ο οονο!α:ο!ο, ο α!ο ποοπο. Ι Ρ!ποπ! ρτο

!οπ!οτσπο; πιο !ο !οτο πτσ!οπ!ο πσπ 1“πτοπσ οποο!!ο!ο α!ο!

ιπ!π!π!τ! τοπ!! , ο!ιο τ!ποσπποτσ οοπ !ο !οπο ! ππππ!α!! τσ

!οπ!οτ!οπιοπ!ο τ!οππο!!(3); ο οο'πιοα!οπ!ιπ! , ο οοπ ο!! ο!π!!

ποιππτο οοπ!οπ!! α!ο! τοοο!σ α!! Ατ!ιοτοο, πσπ!οπποτσ !ο τοτ!ο

!ππ!οο! α!'οτπι!, σ!ιο οπ!πα!! ο!ι!ιοτο !οοπο πο!!'!πσ!ο.

Νο!!'οπιισ !π!οεπο, !π οι!! οποπ!! !ο!!! οννοπ!νοπο, !! το

Βοπ Α!1οππο !πα!!τ!πιονο ο! Ρσπ!ο!!οο Βοποα!ο!!σ Π!. !ο!

!οτο ο!!οπ!ο!οτ! πο! τοποσ α!! Βοτα!οοπο, ο ποτ πιοπο α!!

ππ ππο !πιι!ο!ο πποο!ο!ο τ!ππονοτο!! ο;!πτοπιοο!ο ο !'σπιοοο!ο,

ο!!ο πο! πο!!το ο! !τοπσ ονοο πτοπ!ο!ο ποτπσπο!πιοπ!ο !π

ιποπ! α!ο! Ρο!τ!οτσο Α!οπποπα!τ!πο α!ο!οοο!σ α!ο! Ροπο !!!ο

νοππ! Π!!! (ο). !!π !ο! ο!πτοτποπ!σ , π!!! πτοπ!ο ν!ο!ο!ο

ο!!ο πτοπ!ο!σ , πο! 1ονστο ο!ιο Α!!οππο οοοοτα!ονο ο! το

Ροα!οτ!οο, ποοιπππ!οο!ο ο ποπι!οο α!ο!!ο ο!ι!οπο Βοπιοπο,

οοπ!το Βσ!ιοτ!σ το α!! Νοπσ!! (δ), !π τ!οποτα!ο ο!!ο 8οτα!οοπο

!'π!!!πιο -ο!!ο τι!!! πο!ονσ!ο α!ο! α!! !π! τοποσ. Μστ!νο οο!!

πο! οοπι!πο!οτο α!ο! 1886, ο ποοο α!οπσ πιοτ!νο ππτο !!

ππο !ππ!οο οα! ο!!οπ!σ Ποοπο Π!. α!! Ατ!ιστοο, !ο α!! οι!!

πππτοπιο ι·σ!οπ!!! οσπποττο!οο! α!!! ππ α!οοππιοπ!σ !!ιιστο

!8ποτο!ο θ!) πποτοσπσ πισ!!ο !πα:ο ππο!! ποπι!π!, ο ππ!!ο

οοπο ποτα!ο α!! οπο! !οιιιπ!. Ρ!ο!το !!!,1!!;!!σ ο πποσοπποτο

οι !!οσπο, ίπ, ποπιο !! ποα!το ππο, !!α!ο ο!!οο!σ οα! οπι!οο

(1) Ποπ !'αιτοπο !π!!! ! Β'0τ!ο, πιο !! πο!σ Α!!οπο, ο ν!πο!οποττο,

ο!!ο ο!!οπ!οπ! πο! 1829 ω' Μο!οππ!πο, ο οοπ !ο πσ!οπ!! 1'οοι!ε!!ο ποπ

ποτοο! α!ο! Βο!οπ!, ο !!ο! Ρο!ο, !οπ!οτοπσ οοπο ππσνο !π 8οτα!οοπο

α:οαι!το !! το α!! Ατο8οπο , ο πποο!ο!τποπ!ο α!! α!οτο !ο ο!!!!ι α!! 8οπποι·!

ο!0οπσνοπ!. !πνοοο πο!!ο π!οππο οππο Ρτοποοπα:ο α!! Ι.οοποτα!σ Β'0τ!ο,

ο 0αι!οο!!σ α!! Βοτπο!ιο 0!0τ!ο, ο ποπιο πτσπτ!σ, ο α!! ππο !'το!ο!!ο

Οο!!π!οπο , ο α!ο! ππο! ιι!πο!! Τοτοπισ πο!!ο α!! 0ο!!'το!!ο, Βοτπο!ιο, ο

Ν!οο!α! πι!!! τ!! Βτοποο!οοπο Β'Οτ!ο, πτοπ!οτοπσ !! ο!πτοιποπ!σ α!! 1ο

α!ο!!ο ο! το πω! Α!1'σππο. !ιι !ο!ο οοοοπ!οπο !!ο!οο!!σ !!'Οτ!ο ποπο

!πποππ! !ο το8!οπ! ο!!ο ππο!!ονοπσ ο α!ο!!! ππο! π!πο!! απο ! οοπ!ο!!!

ε!! Ποοοοπο, ο α!! Μσπ!οοοπ!ο. !!!πιοποτσ ππτο !π !οπο, ο !ο ο!πτο

τσπο ο! ποντοπο οτοποποπο ποτ τποπσ α!! οποο!ο!! !οπο!! ο πτοοπτο

!οτ!, Μοτ!οπσ, Ι·'ο!ι!οπο, Ποαιι!οπο, ο Ν!οσ!ο Β'0τ!ο, ! οπο!! ονοοπο

π!ο!σ ο πο!οπτ.ο πο!!'!πο!ο. - !! πτ!πισ !οπ!ο!!νο α!! τ!!ιο!!!οπο ίπ το

πτοππο α!ο Βοτποτα!ο α!! Βοποα!οπ, οαππι!τοο!!ο α!ο!!ο 1'!ο!!ο τοπ!!! !ιι

8οτα!οοπο, οο!!'οττοπ!ο α!! ο!οππ! τ!νο!!σπ!, ο οο! οποο!ο ω!!! ο!!τ!

α!!! 8ππποτ!. Ρο πο! τ!ππσνο!σ πο! 1880; πιο ποτ οποτο πτ!πο!πο!πιοιι!ο

α!! !!ποπο α!! Ατ!ιοτοο πω!!! ο νπσ!ο. Νο! 1882 ο!! π!οππ! Β'0τ!ο, οα!

ο!!τ! α!ο!!ο !οτο 1οπι!ο!!ο, ο!!ο α!σπι!πονοπσ !π Α!ο!ιοτο, 1ο!!! !στ!! α!!!

οποπ ποοπ!!ο α!! 8οτα!!, ππ!!ο! ο 1'οιιτοτ·ἰ !οτο, π! α!!προ!ιονοπσ οα! οπ

πο!!το !ο ο!!!ο α!! 8οπποτ!, ο ο !τιιποα!τοπ!τποπο οοπ !ο !οπο; πιο ππ

!ιι! α!!ποοπο ποπ πο!ο !οτο τ!ππο!το ποι· 1ο πτοπ!οιιο, οα! οποτο!ο α!ο!

πω!!! Βο!πιοιι‹!σ Ποτα!οπο, !! οπο!ο ιποπ! α!! !οτ!! πτοπ!α!!! !ο α!ο!!ο

πιο ο!! ο!!τ! Μισο!!! α!ο!!'!πσ!ο α!ο οπο! !τππτονν!πο οποτοππ!οπο. Μο!

οτοα!ο πιο ! !!'Οτ!ο, ποιππτο οννοτπ! οο!! .Ατο;;οποο!, πο! πιοπο α!ο!

1884, απαιππο !ππ!οπιο οπο!! ποτ!οο α!! 1οπ!!, ο α!! οονο!!!, οπ!τοτοπο

!π 0ο!!πτο, ο π'!πιποα!τοπ!τοπο α!ο! οοπ!ο!!! α!! Ροα!τοπ, α!ο!!ο Ρονο, ο

α!! 0ο!!ο!!!. Π!! ο!!τ! Μοτο! ο!!ο α!οπι!πονππο !π Ωοπ!ο!-8οπσνοπο !ο

οοτο οποοτ οπο! α!ο!!ο ποσττοτ!ο οτπιο!ο οοπ!το ! !οοπο! ν!α:!π! , ο!!ο

σ!!!ιοα!!νοπο ο! το α!! Ατο8οπο; !ο!ο!ιο !ο τ!!›ο!!!σπο οπα!ονο ποτππτο

α!ι!ο!οπο!οπ! α:σπ!τσ ο!! π!τοπ!οτ!. (νοπ. Ζπτ!!ο, Οποτ. α:!!.. , ο ?οτο Μ:

!!ε!». 8οι·α!. πιο. Π!. ποο.9°75 ο ποπ. ).

(ο) Ροτο, 0ποτ. οι!. πιο. Π!. ποπ.976.977.

(8) να!. !αι!τ. (Σποτ. π." ι!ι.ιν 'Η ποπ. 698.

(ο) νοα!. !π1τ. Ω!πτ.π.° πω!. ο Χ1.ν!.ποπ.699.

(5) νοα!. !π!!. (Απ. π.° κοντ!. ποπ. 700.

(6) νοα!. !π!”τ.Ωπιιτ.π." Χ!.ν!!!. ' ποπ. 701.

απο!! Ατο8σποπ!. !!ο!! οπ!τὸ ο! ποπποππο απο!! π!ο!! α!! Ατ

!ιστοο πο!!' οοπο πιοα!οπ!πισ, !π πο! Ρ!ο!το Π'. οοιπ!πο!ο

ο τοπποτο !ιι Ατοπσπο. !)ονο!ο ο οποο!ο ιιισποτοο, ο !π

!'οπ!ο ο! !!οπσνοπ!, α!ο! οπο!! οπι!ι!νο ! ποπποα!!ιποπ!!, πον

νοππο α!! !τπππαι ο α!! α!οποτσ ! ιιι!ιι!π!τ! τοπ!! ποι· !ο !πι

πτοπο α!ο! οοπ!ο!!ο α!! Οπ!!ο, ο α!ο!!ο π!8ποτ!ο α!! !!!παι!!πο,

ο α!! (!οτοπ α!!!οπο ν!τ!!ιιιοπ!ο πο!!ο οπο! α!ο !·'οα!οτ!α:ο, οα!

Αποπο !το!ο!!! α!ο! πιοται!ιοπο !!!στοππ! Μο!οππ!πο σ!. !!!ο

!! ππο πονοτιιο ίπ οτοπο, πιοτ! ποπιο α!!ποοπα!οπιο πο!

!8!6; ο !! πο!σ α!οοππιοπ!σ !π!οτ!α:σ, ο!!ο α!! !π! ο! ο τ!

πιο.π!σ, ο !ο ππο τ!οπποι!σπο α!! ποα!οτ ο!πα!!οο α!ο!!ο οπο

π!!οπ! !το !! πσντοπο Ατοποποπο, ο !! ()οπιππο α!! Ρ!πο, ο!

οπο!ο ! Βοτα!! ο !!Ξο!ο!οπ! ονοοπο !ο!!ο πο!!'!πο!ο ο!οππο

!οττο ο οοπ!ο!!ο, ο οσπ!οπα!ονοπο !π νοτ!ο οπ!πο !! !!!ιοτσ

οποτο!ι!σ α!ο! α!τ!!!! ο!!ο ο!! α:οπιπο!οτοπο !π τ!τ!!ι α!ο!!ο

ποπο α!πο το!!ο ο!πτο!ο, πο! !82!, ο 1826 (8).

Νο!! πιοπο !πιπστ!οπ!! α!! οπο!!! τ!!οτ!!!, ο α!οοπτποιι!ο!!

πο!!ο πτ!!πο (θ) ποπο ο!! οτνοπ!αποπ!! ππα:οοα!π!! !π Βοτ

α!οοπο πο!!ο ποσοπα!ο πιο!!! α!ο! ποοσ!σ, α!! σο! α!!ποσττ!οπιο,

ο ! τ!!π!σπι! ο !ο οοτ!ο ο!!ο πο ποτ!ιοτσπσ !ο πιοπιστ!ο.

Ι.ο ιποποται!ι!ο α!! Ατοοσπο, πιο!οτοα!ο ! !τ!σπ1!, ο !ο νοπ

!ο!ο οσποπ!π!ο α!ο!!'!πι“οπ!ο !!ο!! Α!!σππο, πσπ ονοο πο!π!ο

οποστο πιο!!οτο πο!α!ο τοα!!ο! πο!!'!πο!ο. Μο!!! οτοπο, ο πο

!οπ!! ! ποαιι!ο! οπο !`οννοτπονοπσ; ! Ποτ!ο, ! Μο!οππ!πο,

(7) !! οοπ!ο!!σ α!! 0π!!ο οοπ !ο π!οποτ!ο α!! Ρ!8π!!πο, ο α!! Εστω!

οπποτ!οππο !π οτ!ο!πο ο! !ποτα:!ιοπο 0π!ιιοπο Μο!οππ!πο, ο οπ!πα!!

ο! α!! !π! !!ο!! Ροα!οτ!α:ο, Αιιοπο, ο 0!ονοππ!, ! οπο!!, α!οπο !ο οοπ

οπ!π!ο α!ο!!ο 8οτα!οοπο 1'ο!!ο α!ο!!'!π!'οπ!ο πω! Α!!'σιιπσ, !ο τ!!οπποτο

ο !!!σ!ο α!! !'οπα!σ ποι· οσποοππ!σπο α!ο! το Βοπ !!!οα:οπισ Η. α!! Ατο

ποπο (1895). Νο!!ο α!!ν!π!οπο α!ο!!'οτοα!!!ο α!ο! πιοτο!ιοπο 0π!ιιοπο

(1889) οπο! οοπ!ο!!σ ο οπο!!ο π!οπστ!ο ππο!!οτοπσ ο! πιοτο!ιοπο (!!ο

νοππ!, !! οπο!ο οοπ ππο !οπ!οτποπ!ο !οπο !'ππο ο !ο ο!!το ο! το Ποπ

Ρ!ο!το !ν. (1848).!!1ο Εοα!οτ!οο, ο Αιιοπο Μο!οππ!πο, πσπτοντ!πππ!! ο!

1'το!ο!!ο, !'οοοπποτσπσ, ο !ο α!!!οποτο πο!!ο οτα!!! οοπ!το !! ππα!α!ο!!σ

εοντοπο, ο α:σπ!το ! !οτο π!πο!! 0!σνοππ! ο Μοτπο!!ο α!! Γτοποοποο

1!!ο!οππ!πο, ο!!ο πτο!οπα!ονοπο ονοτν! α!τ!!!ο. (!!οτο, θποτ.α:!! !.!!ι.!!!.

ποπ. 278. 982. 888. - Τοπ! , Βί:!οπ. Β!οοι·. !!ο! .$αταΙ! !!!. νο!. Π!.

ποπ. 67. 68).

(8) νοα!.!πίτ.ΟΛο·τ. π.° Μ! 'Η πο8.714.

(9) Α οοπιπ!οτποπ!ο α!ο! !ο!!! οννοππ!! !π 8οτα!οοπο πο!!ο πτ!πιο

πιο!!! α!ο! ποα:ο!ο Χ!ν, ! οπο!! πο!! ποοπο ππο οτοπα!ο !πιπστ!οποο

!π!στ!οο, ο !' ποοπο πσ!!οπ!σ τ!π!το!!ο ο !οοο!ο, πο!οτοτπσ ! ποοποπ!!.

- 1." !.ο αοποπε!σπο οοα:στα!ο!ο πο! 1810 α!!! Μοτ!οπο Π!. ο !το ππο!

νοππο!!!, ο !οτο οτοα!! ττιοπα:!ι!, α!ο! !τ!!›π!! οο!!!! ποποτπ! πο! τοππο

α!! Ατ!ιστοο, οο!!'ο!ι!ι!!πο α!! α:οπποτνοτο, τ!ποτοτο ο οππ!σα!!το !! οτο!!

ποιι!ο α!! Οτ!π!οπο (νοα1 !π!”τ.Επιιτ.π." Ιν". ποπ. 505). -- 9.° !! σοπ

!!πο πο! οοπ!ο!!σ α!! Εοο!!οτ!, ου! Γι! α:οιια!οππο!ο πο! Οοπ!!σ!ο εο

ποτο!ο α!ο! Μ!!! πτοα!!α·ο!.στ! α:ο!ο!ιτο!ο !ιι Μο!ι πο! 1818, ιιπ !!ο!!!

Ν!α:σ!ὸ Βοπιοπο, !! οπο!ο τ!! πτοπτ!ο οπ!οτ!!ο ονοο νοπ!!!σ !'ο!!!!ο

α!οπιοο!α:οπο ο α!πο ο!σνοπ! πο!!ο πτσν!πο!ο 1“τοπα:οπο, ο π! οτο ρτο

ποπ!ο!ο ο!!ο £πτ!ο Βοπιοπο οοπ!το !! νσ!οτο α!ο! Μοοπ!τσ Βοποτο!ο

α!ο!!'οτα!!πο (νοα!.!π!'τ.0.ιιιτ. ιι.° ν. ποπ. 506). - 8.° Ι.σ ππ!οπα!!α!σ

οοοο8!!τποπ!ο ίο!!ο πο! 1815 α!ο! ππα!α!ο!!ο !!!οτ!οπο !!!. (!!ο 8α·ττα)

α!! Ατ!ιοτοο ο Μοτ!ο, 1!ο!!ο α!! Επτ!οο το α!! Ω!πτο, !ο αοπο!ο, οοπο

ονοτ !σοοο!σ !ο $!ο!!!ο, π!›οτα:ὸ ο πσπ1ο !π 8οτα!οοπο, ο α!ο 8οτα!οοπο

νο!οεο!α! ο 0!τοπο, ο ο!!!πα!! ίπ πποπο!ο ο Βοπ !!!οα:οιπο το α!! Ατο

οσπο. Νο !οοπο τ!α:οτα!σ !! Ζπτ!!ο , ο !! Γοτο. 8οτ!νο οποπ!'π!!!πιο:

Απο· !επιπο.!!αι!ο (1815) Ματ!!! Ηεπτ!ο! τη!! @μέ )!!!αι, 5!ο!Ιὶοπι αι!!

μάπα, 8ατι!!π!απι οοιι!!, ο! ο Ματἰοπο ΙΙΙ. αὶο 8εττο .4ι·οοι·οπο!

!ιια!!οε πο!ο!ο!!! αια!ποται!ια /ιι!! πιιποοπ!α ; πω!!! Οα·τια·πα!οιπ !ιι Πἰππαιπἱοιπ

μα!" Ιοα:ο!ιο πο! Αι·αιοοπίαο πιιππ!!, Ζιιτ!!αι ο! αΙϋπ ”ωωιεοω

(!!ο πω!. 8οτα!. Ι.!!ι. !!!. ποπ. 955. Εα!!!. Τοπτ!π.). - 4." 1.ο !ο!!οτο

ποτ!!!ο πο! 1889 α!ο! το π. Α!1'σππο ι!! !ποποπο ο!!'οτο!νοποονο α!! Οο

ο!!οτ!, οποτ!οπα!ο!ο ο‹! οπ!οιιοτπ! α!ο!!ο τ!ποσππ!σπο α!ο!!ο α!οο!τιιο, 1ο

οπο!! , ποοοπα!σ !ο οοπππο!πα!!π! α!'!!ο!!ο, πσπ π! οτοπο πιο! τ!ποσππο

α!ο! ππο! πτοα!οοοοποτ!, ο α!οο!!ο!!τ! πτο!ο!! α!ο!!'!πο!ο, ο ο οσπ!οπ!οτ·π!

α!οο!! ο!!τ! το‹!α!!!! α!ο! ππο οπ!ποοπο!ο (τω. !π!τ.!3!ιιτ.π.°Χ!.!!!.πο8.

698). - 5.° Ι.ο !οοπο !!ππο!ο οοπ !ο!!οτο α!ο! 1886 α!ο! το Β. Ρ!ο!το

α!! Ατοποπο πο'α!τ!!!! ο!!ο ! Νσ!ο! α!! Βοπποτ! α!στοοπο τ!πα:πο!οτο πετ

!ο !τοποτ!ι!οπο, οα! οπ1οπ!!α:οι!οπο α!οο!! π!τοπιοπ!!, ο α!! ο!!το οοτ!ο

ππ!!!ι!!ο!ιο (νοα!. !π!!. (Σποτ. ΧΙΑΚΗ ππο. 709). - 6.° Ι.'ο!!σ ‹!! οοπ

α:οτα!!ο ποοπο!ο πο! 1886 !το !! π!ονοπο α!ο!!ο ο!ι!οπο τιιοΒο!στο , ο !

ποττοο! πτ!ιοπ! ι!! Βοπποτ!, πο! οπο!ο !”ιιτοπσ α!ο!αιτπι!πο!! ! οσπ!!π!,

Ε!) Η. Η”.

Ρ.!!. Ν. ιΒδιΞοο,

 



Ε.ΙΙΙΙΝΤΑ ΕΣΕΕ

Ρ. (Ε. Ν. ι3ΕΕΕ.

ο Ε (ΙοΕυΕΕυΕ ΕΙΕ $αεεαΕ·Ε, ο ΕΙΕ ΛΙΒΙΕοΕο (Ε), ο ρΕΕ1 ροΕΕΕυΕΕ

ΕΙΕ οευΕ αΙΕΕ·ο ΕΙονΕΕαυο εοτεΕπο Ευα υου υ1οΙΙο Ι'ατΕΙΕΕυου

Εοαο ΜαΕΕαυο Εν. ΕΙΕ ΑΕ·ΙΙοΕ·Εαα, ο Ε ΕΙΕ ΙιιΕ ΕΕΒΙΕ ΙΙαουο Εν.

ΕΕΕΙ ΒΙοουοΕ·α, Ε ΕΕυαΙΕ, εα υου ΕΕταυο αννοΕ·εΕ αΙΙα 8ατΕΙΕΕΕ;υα

Ε 1'αΕΕ, Εστω ΕΙΕ ΕΕΕΕ:αναυο ευΙ οαρο Ια οοτουα υααΕουαΙΕΕ,

ο Ια Ε·ΕνουΕΙΕΕ:αναυο ροτ εΕευΕρτο ΕΙαΙΙα υευτρααΕουο εΙτο”

υΕΕΕΕα. Ι εοΙΕ ΡΕεαΕΕΕ απο νΕΕΕ·αΕυουΕΕ: ΕΙουΕΕΙΙαΕΕ, ο ΕΕΕΙοΕΕΕ

αΙΙα οουΕΙΕ:Εουο ΕΙΕ αουΕρΙΕΕ:Ε ΕΕαυΕΙαΕ.αΕΕ. Ευα ΕΕυ ΕΙαΙ /Ι8ΙΙ0

ΙΕ αΙΕΙΕΕαΕυο ΕΕοΕΙΕι1Ε ΕΕοοΕ·τΕπα μα· 1υΕΕιιο ΕΙΕ (ΕΕοναυυΕ Βυτ

α Ε ΕΙΕ·Ε11Ε ΕΙΕ οΕαεουυα ρατυοΕ:Ε:ΙΕΕα, Ευ Ε:ουΕοΕ·υΕΕ1α αΙΙα ΕΙΕνΕεΕουα ΕαΕ

Εαυο υοΙ 1978 ΕΙα ΒοηΕοΕΙοι·Εο α1·Ε:ΕνοεΕ:ονο ΤΕπΕ·ΕΕαυο. Ε,)υΕΕεΕ'α11ο οἱ αου

ΜΕΝΕΙ Ε ιΙουΕΕ ΕΙΕ απο ΙοααΕΕ ρουΕΕΕΕΕ:ΕΕ Ευ 8αΕ·ΕΙΕΕ8υα υΕΕΙ ρι·ΕυοΕρΕο ΕΙαΙ

οΕΕοοΙο 91117, Ι'Ειυο ΕΙοΕ ΕΕυαΙΕ Ευ ΕΙ Ε:αι·ΕΙΕυαΙο ΝαροΙΕΙουο ΟΕ·οΕυΕ ΕΙαΙ

ΕΕ1οΙο ΕΙΕ ε. ΑΕΙΕ·Εαυο, ο Ι'αΙΕΕ·ο ΒατυατΕΙο νΕΕεΕ:ονο ΕΙ'ΟαΕΕα Ε: ΕΙΕ νοΙ

1ΕΕΕ·Ε·α; ΙΙ υοΕυα ΕΙΕ ιιυ ΕΕ·αΕε θυΒΙΕΕΕΙΕυο ΕΕΕοεοονο ΕΙΕ Η' ΟΕΕΕΕΕ1αΕευοτα1ο

ο υου Ε·ΕΕεΕεΕτα1.ο ΕΙαΙ ΜαΕΕΕΕΕ υΕΕΙΙα ΒΕ1ΕυΕΕΕΕΕ 8ΕΕ;ΕΕΕ, ο ΕυοιυΕ ΕΙΕ Βου

υαΕ·ΕΙο νεοΕ·ονο ΕΙΕ ΒΕεαυΕο ΕΙαΙ 1308 , ο ΕΙΕ ΕΕ·αΙο 0ΕαοουΙο νεαΕονο ΕΙΕ

ΑΕυρατΕαΕΕ ΕΙορο ΕΙ 1308, Ισ αΙΙα νΕΕευο Ευ οουΕΕ:1·Ευα ΕΙΕΙΙΙα υαι·υα:ΕουΕΕ

ΕΙαΙ ΨΕΕ:ο (ΙΙΕ.ΕΕοΕ·. ρυποΕ·.ΕΙΕ: 8αΕ·ΕΕοΕΕΕΕ, ΡαΕ·1α ΙΙ. Ε:αρ.ΧΙ.), ο ΕΙΕααΕρα Ε

ΕΙΕΕΙΙΙΕΕΕ οΙοναΕΕ ΕΙαΙ ΜαΕΕΕΕΕ (ΜΜΜ. 8ΕιΕ:1·. μα. 185 ο 918) ΕΕ8ΕΕατΕΙο

αΙΙα ΕεεΕΕΕΕουια ΕΙΕ ΕΕυοεΕΕ ΕΙΕΕα υΙ1ΕιυΕ ρτοΙαΕΕ.

(1) Μ” 1347 ΙΕΕα1ΕΕΕο , ΝΕοοΙΕΙ, ΕΕοναυυΕ, αΕΙ ΑυτουΕο Β'ΟΕ·Ια του

αΙΕΕ·Ε ΕΕ·ο Ιοτο ΕΕ·αΕΕΙΙΙΕ, αΙΙα Μπα ΕΙΕ Επι τοεοΙαΕ·ΕΕ ΕΕεΕπΕ:ΕΕο ροεΕπο Γαε

εΕεΕΙΕο αΙΙα οΕ11α ΕΙΕ 8αοαατΕ, υΕ:ΙΙα ΕΕΕΕαΙο ανοαυο ροΕΕΕυΕΕ ΕαιΕΕοΕΕ, ο

Ευαυ1ουαναυο @μαπα ΕυΕοΙΙΕΕΕευιο, εοΙΕΙΕΕΕυο Ευ ΕΕυΕΕΙ 1ΕιυΕρο νΕ Επο

ναΙοαεο ρω· Μπα ΕΙ'απυΕ ΙΙ ρατΕ.ΕΕο ατααουοαο.0υΒΙΕοΙιυο ΕΙΕ ΟΕΕΕ·νοΙΙου

νΕΕ:Ε:Ε·Ε: ΕΙοΙΙ'ΕεοΙα, νΕΕ88ουΕΙο ΕΙ ροΕ·ΕοοΙο, ο εαρΕιυΕΙο αΙΙα Ια ΕΕορυΙΙΙΙΙΕοα

ΕΙΕ ΕΞευονα ΕΙΕ ΕΙΕερουονα αΕΙ αΕΕΕΕα1°ο Ε Β'0υΕα ΕΕΕ:ΙΙα ΙΕπο ΕτυρυΕΕεα,

11·αΕΕο Ια υπο Ε:ου ΕΕΕΕΕ:ε1Ε ΕΕΙΕΕιυΕ ,Ε ΕΕΕΙαΙΕ ροΕ·ΕΙ υΕαερΕυεεΕ·ο οΕ;υΕ Επο

ροεΕα, αΕΙ οΕΕΕ:Ειρατουο “Με Ια αυΕΕΕ:Ι1ο Ε:ααΕΕ:ΙΙα, ο Ε ΙΕΕοΒΙΕΕ ρΕ·ΕυΕ:Ε

ραΙΕ Ε;ΕΙΕ ροεαοΕιυΕΕ ΕΕυα νΕΙΙΙα ΕΙαΙΙα ΙΕπο Ε”αΕυΕΒΙΕα, Ε:Εοὸ ΒουνοΙΕΕ, Λι·

ΕΙαι·α, ο ΕΞαΕοΙα,°εερυΒυαι·ουρ Ε οαοΕΕ:ΙΙΕ ΕΙ'08ΕΙο, ο ΕΙΕ ΩεροΙα , ο ΕΙΕ

Ε·ΕΕΕυΕαΕ·ουο Ε:οα1αυΕοΕυου1ε αΙΙα οΕΕεΕΕΕουΕΕ ΕΙΕ ΑΙεΕΕοΕ·ο, ο ΕΙΕ ΕΖααΕΕΕΙ-0ΕΕ

υονοεα. ΙΙ το Β. ΡΕοΕΕ·ο ΕΙΕ .ΑΕ·αΒουα, τΕΕ·ουοεοΕΕ11α ΕιυροααΕΙΕΕΙα Ια ραΕ:ε

ΕυαυΕΙΕΙ Ευ 8αΕ·ΕΙΕη.Ευα υΕΕΙ ΒΕυευο ΕΙΕ ΕΕι1εΙΙ'αυυο Μου υοτΙ›ο ΕΙΕ ΕαυΕΕ,

ο ΕΙΕ οαναΙΙΕ οαρΕΕαυα1Ε ΕΙα ΕΙΙΕΕΕΕΕΕ·Ε Ε: ρτοΕΙΕ ευεττΕΕΕΕ·Ε, Για Ε ΕΕυαΙΕ ρΕΕ

ΕυΕΕ88Εαναυο Ε εΕΕ11Ε.ΕΙι1οπΕΕΕΕΕ αΕ·α8ουοΕΕΕ ο σα1αΙαυΕ ΒΒΙΕΕπΕο ΒΕυ·νοΙΙου,

ΒΕπευεατΕο ΒοχΙ, ΕΞΕπυΒαΙΕΙο ΙΕΕΒαΙΙαε, ΕΕΕαΕ·Επυο 'Ι`αΙαι·, ΒαΕΕυουΕΙο

'1'ΕΕυου, ΒοΕ·υαΕ·ΕΙο ΥΕΙΙαΕ·ΕΙΕΕΙα , ΒαΕΕυουΕΙο ΕΕατΕυ , ΙΙαΕΕυουΕΙο Οο1·ΙΕΕετα,

ΒΕπουεαΕΕο ΒαγαΕΙοΙΙ, ΒαΙΕυαπο ΑνΕυΕοΕΕ, ΟυεΙΕΕεΙυιο ΕΙΕ ΡΕΕΕ:Ι10, ΕΙΕ:

Ε·αΕ·ΕΙο ο ΒαΕΕ11ουΕΙο Ι.ΕπΕαυα , 0Εαοουιο ο ΑΙΕπυαυυο £αΕΕ·οε , ΑΒΕ·ΕΕΕΙΕιο

ΕΙΕ ΜουΕ:αΕΙα, ε ΓυαυοΕ4εοο ΥΕΙΙατα1α. Μα Ε' Β'ΟΕ·Εα Ε·ΕυυΕΕ·ουο ΕοαΕο

εοΕυΕΕΙα Ε:οιυΙ1αΕΕΕευ1Ε εαΕ·ΕΙΕ ο 8ουονΕΕεΕ, ο ΕιΕοουΕυαΕΕεΕ ΕτοΙΙ'ατΕυαΕα -

Ε·α8Εα ΕΙα ΜΜΜ αΕΕΙΕΕ ΕΙΕ υ1ου1.Ε, Ευ ΕΙα ΙυοΒο Ε·ΙΕΕαΕυα1ο Τοπικα (Ευ

ΙΕυευα_εαΕ·ΕΙα ΛΕΕΙ" ΕΙα ΤΕΕΕ·ΕΙΕΕ), ΕΕΕεα88Εατο11ο Ια ΒαΕΕαΒΙΕα, ο ΕΕιυαεΕπο

νΕυοΕΕοι·Ε, ιΕοοΕΕΙουΕΙο 81·αυ υΕπυΕπο ΕΙΕ υΕευΕΕοΕ, Ευα Ε Εμ1αΙΕΒΙΕΕΕυαΕΕΙο,

ΜουΕΕ:ο ο ΜουαΕο, ο ΒαΙΕΕαΕΕο 0ατνοΙΙου, ΕΕΕΕΕαυΕΙο ΒΙΕ αΙΕΕ·Ε. 11ο ε1Ε:οαο

νΕΕ:ΕπΕΕ Ε.ΕΕΕΒΙΕΕΕΙΕυο ΩετνοΙΙου ΕυοτΙ ροΕ·ο ΕΙορο ΕΕυΕ:ΙΙα ρημα, Ε: ΕΙΕ Ευα

ροΙΕΕΙ υεΙυαεΕΕ:ΙΙο ΕΙΕ 0οεεαυο. ΥΕπεαυΕΙο αΙΙουα 8αεοατΕ υΕ:Ι ρΕΕΕ ευαυΕΙο

ΕΙαΙ ρε1°ΕοοΙΕ, ΙΙΙαΕ·ΕαΕΕο εΕΕΕΕΙΕοο ΕΙΕ ΑΕΕΕοΕ6α, ΒΕαοοΕυο ΕΙΕΑταεουα (ΕΕΒΙΕο

Βαο1.αι·ΕΙο ΕΙαΙ .τα Β. ΕΞΕΕαΕ:οΕυο),.ρ Βο1υΒαΙΕΙο ΒΕΙΕεΙΙαα ΕαΕ:Ε:οΙεΕπο Ια

Ε·Ε:ΙΕΕΕΕΕΕΕ: ΕΙΕΙΙΙ'αεατΕ:ΕΕο ΕΕ188ΕΕΕνο , ο τΕυυΕ1.ΕοΕ ροαοΕα αΙΙα υΕΕοΕΕΕ: ΕΕ·υρρα

ερΕΕΕΙΕΙο αΕΙ'ΕοΕ1α1αυΕΕευΕΕα ΕΙα ΑταΕΕ,ουα Ευ 8ατΕΙΕη;υα εο1Ιο Ια τουΕΙοΕΕα -

ΕΙαΙ Μονο ΕΕΕΕ:οΕ·Ει ΒΕΙΙαο ο ΒαυΕΙιαΙΕΙο ΕΙΕ !ΒοΕ·ΙΕΕ:Ε·α, ΕΕΒΙΙΙΕεατουο υεΙ

ΜΜΕ Β'0Ε·Εα α ΙΕεναΕ·ΕΕ Ι'αεεοΕΙΕΕΙΕΙα 8απα1·Ε.1ΕΕΕΙΙ'αυυο εΕΕεΕΕευΕο μια -

.Ε Β'ΟΕΕα οοΙΙΕΕεαΕΕ ω' 1ΕΙαΙαερΕυα Ι'αεεεΕΙΕατουο ΕΙΕ Μονο, ο Ναυα

τουο Ε:ου ναΕ·Εα ΕοΕ·1ΕΕυα Ετου11·ο Ια απυΕ Ε·ΕιεΕΕΕ. ΙΙ Ε·ΕοΕπΕΕ £ΕπΙ1ει·α,υου

·ροΕ.ουΕΙΕΙΙΕ νΕυΕ:Επο ΕΕοΙΙα απυΕ, τΕΕ:ΕΕΕ1εα5αΙΙο αα1υαΕο, ο ΙΕ νΕυεΕε :ΕΙΜ

ΕΙοαΕΙοΙΕ. ΥΕευυΕ: υΕ:Ι 1350 αΕΙ αΕΕ:οΕ·ΕΙΕ οου ΒυαιΕΕαΙοουα Β'0Ε·Εα, ΕαΕ :

ΕΙΕΕο εΕΕοΕ ΕταίεΙΙΕ ΙΙΙαυΕτεΕΙο, ο Μα11Εεο, Ε ΕΕΕΕαΙΕ οΕΕΕΙο11Επο αΕ ΕΙΕΕΕΕ1Ε

Ε:ΙΕ'οααΕ ανααυο υΕΕΙΙα οΕ11ΕΕ ΕΙΕ ΑΙΒΜΕ·ο, ο Ε·ΕωνΕΕΕ1ευο Ευ οοΕυρευεο, -

α ΕΕΕΕ:Ιο ΕΕΕΕΕΕΙαΕο .,, Ια νΕΙΙο ΕΙΕ Μου1οΙΕΕουα, ο ΕΙΕ £ΙΕΕαταπΕουΕΕ.Ε ο Ιο το

8ΕουΕ ΕΙΕ 1ΕΕΕΕ·Εατα,, ΕΙΕ ΒΕεατοΕο, ΕΙΕ ΑυΒΙουα, ο ΕΙΕ ΕΖαΕΕΕΕαΒΒαε; ο ρσΙ

νοΙεο Ια αΕ·ιυΕ Ε:ουΕΕ·ο ΝΕοοΙΕΙ , ΕΕυαυΕΕοΙο , ο ΒΙΕ αΙ1τΕ Ε·ΕΙΙΕΕΙΙΕ Β'ΟυΕα,

ο !ουο αΕΙΕπουΕΕ, ο ΕαυΕοΕ·ΕΕ.ΕΙανααΕο σου ΕΕ·ΕΕΕΕΕΕοΕΕΕΕ ΕυΕτυπΕουΕ ΕΙ Ιου

Ε·ΕΕ.οΕ·Εο ΕΙΕ ΑΙΒΙΕατο, ΕΙοΕΕ'ΕΕεαΕ ΕΙΕπυΕυαναυο; 5ΙΩΕ:ΙΕΕ5 μπα εΙΕ ΑΙΒΙΕΕΕταεΕ

υεΙΙα υΕΕοοεεΕΕα ΕΙΕ αΙΙΒαυΕΙουατοΕ Ευ1ΕΕπαυΕΕευ1ο αΙΙα ρτο1οιΕουο, ο αΙ Ε

ΒονΕπΕυο ΕΙοΕΙα-τορΕ1ΒΒΙΕΕ:α· ΕΙΕ 0ουΕπα, Ια ΕΕΕΕαΙο ι·ΕοΕΕνΕΕ1Εο ΕΙα ΕΕεεΕ ΙΙ .

8ΕυΕ·αυΕΕΕυ1.ο ΕΙΕ ΕΕΕΕΙΕΙΙΙα, ο ΕυαυΕΙο υυ ΥκΕυιο.ροτ $ονοτυαΕ·.ΙΕ. 1.ατΕΕ- '

ρυΙΙΒΙΕοα υΕΕΙ 1851 ΕυνΕὸ μπα αΕΕΙΕ ΑΙΒΙΕοΕ·ΕεεΕ αΕυ1ο ΕΙ'ατυΕΕ, ο ΕΙΕ ατ

ΕυαΕΕ σου ΕΙΕΕΕοΕ ΕΕ·ΕΕ·ΕπυΕ οοΕυαυΕΙαΕο ΕΙαΙ ΕΕΕΕΙΕο ΕΙαΙ ΒοεΕα 0ΕοναυυΕ ΕΙΕ _

Ε7αΙουΕΕΕ. (Ιου ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ υΕΕονΕ αΕΕΕΕ.Ε ΒΙΕ ΑΙΒΙΙστοΕΕ, ο Ε ΕΕΕυονοεΕ υ1αυ1ευ

υΕπο Επι· αΙΕΕ·Ε ΕυΕΕεΕ αΙΙα Ι'αΕΕοΕ:ΕΙΕο ΕΙΕ 15αεεατΕ. ΕΙα. Ε $αεαατοαΕ, σα»

Ε1ΕΕειΕΕναυσ Ια ραΕ·ΕΕ ΕΙαΙ το ΕΙΕ Ατα8ουα, αοεΕΕε:ΕΕΕΕΕΕ ΕΙαΙ εοΙΕΙαΕΕ ΗΒΗ, ο '

ΕΙαΙΙο 8ουΕΕ ΕΙαΙ 8ΕυΕΙΕοΕΕ ΜατΕαυΕΕ , ο ΕΙαΙ ΕΙΕ ΙΕΕΕ Ετα1ΕΕΙΙο ΕΕΕοναυυΕ ΕΙΕ

ΑΕ·ΙΙοτοα, ΕΕαΕ:ΕΕ·ουο ΕΙαΙΙο ΕυΕπα, ααοαΙΕτουο ΕΕΕεοΕ·οεαΕΕ1αυ1ΕΕ ΒΙΕ αεεΕΕΕΙΕαυ1Ε,

ο Ε:ΕπυΒαΕΕουΕΙο σου αι·αυ ναΙοτο, ΙΕ οοεΕΕΕυαοτο αΙΙα ΕΕΕΕΕα. (του. Φυ

Ε·ΕΕα, Αααα!. ΕΙα ΑΕ·Ειροπ. , απ., Ε: Ειπα, Οι· ΠΕΒ. 8ΕπΕΕ. Ι.ΕΕΕ. ΙΙΙ. μια. '

α”. υυ.ααη.

 

ΕΙοΕΕοΕΕο Ιοτο οουΕ:ΕΕΕαΕΙΕυο ο αυΕΙΙαα.οΕαΕοΕ·ΕΕ αΙΙ'αΕ·ΙΕΕ1.τα1ο, ο

αΙ ΕΕΕΕ1ΕΙΕιΕο ΕΙΕ ΡΕοΕΕο ΙΙΙ. ΕΕΕι1ΕΙΕΕ:ΕΕ ΕΙΕ _ΑΕΙ1οΕ·Ετα μα· ο11ο

υοτα Ια Ε·ΕΕε1.ΕΕυιΕουα ΕΙΕ ναΕ·Εο αΙΙα, ο ροεεΕΕεεΕουΕ υοΕ Ιο1·ο

ΕΕΕΕΕΕΙΕ ΕΙΕ ΕΙΕιΕρρΕ, ο ΕΙΕ 'Ι'Ε·οΕΕΕΕυ1α, αΙΙα υου αΕΕΕεαυο ροΕυΕο

Ε:ουεΕΕΕ;υΕΕ·ο ΕΙα Βου ΡΕΕ11το ΙΙΙ. το ΕΙΕ ΑΕαΕΕουα (Ε). Ε εε

υΕΕΙΙ'αυυο εΕΕ8ΕΕΕευ1ο ΕΕ (ΙοΕυΕιυο ΕΙΕ ΡΕΕΕα, υΕεΙ ριτοτοεαΕ·ΕΕ μα· Ρ.Ε.ΕΕ. α...

αΙΕΕ·Ε ΕΕΕΕυΙΕΕ:ΕυΕΕΕ1ο αυυΕ Ια ΕΕ·οεΕΕα εΙαΕΙΕΙΕΙα ο Ε:ουΕ:ΙΕΕΕ1οα σοΙ

ίΙουΕΕΕυο ΕΙΕ θουονα υΕ:Ι ΒΕ ΙΕΕ8ΙΙο ΕΒΕΝ, οαυοοΙΙο Ε ΕΙα

ρΕΕοΙΕ Ε:ΙΙο ΕΕευαι·ΕΙαναυο Ια οεεεΕουα ΕΙΕ $αεεατΕ ΕτοΙ ΕΕΕ1ο

ΕΕαπΕΕ.οΕΕο, ο ΕΙΕ αΙουυα Ε:αεΕΕΙΙΙα υΕΕΙ Ι.οευάουο, ροτοΙ1ὸ εΕ

ΕΙΕΕ:οναυο ΕΙα ΕεεΕΕ8ΕιΕΕΕΕ8), υου νοΙΙοοου οΕὸ ΕυΕΙΕοατο, οΙιο

1αΙα οΕΕΕΕΕΕΕουο ΕοΕΕεα αΕΕΕΕευΕΕΙα ροτ ΕΕυαΙΕΙΙο α11ο ΕυΕΙΕρουΕΙουΕο

ΕΙΕ ααα νοΙουΕα, ο ΕΙΕ ειιο ροΕΕΕΕ·ο, ΕΙΕ εοΙαΕυουΙο αΙΙα υου

ΕΙοΕΕΕεαυο ρΕΕΕ ΕοΕΕυατ ΕΕοΕΕΒοΕ1ο ΕΙοΙΙα υιιονα "αμα ΕΕΕΕΕΕΕ

ΙΕΕοευΕ ΕΙαΙΙ` αυ1ΕΕ:ο ΕπΕυυΕΕ:.Ετο ΤΕΕΕ·ΕΕΙαυο, Ε ΕΕυαΙΕ,ο υου

ανεαυο αρρατ1ουυΙο ΕυαΕ αΙΙ'ΕΕεοΙΕΕεΕνο ΕΙουΕΕυΕο ΕΙαΙ ΡΕεαυΕ,

ο @αΙΙα υ' οταυο ΕυοΙ1ο ΕυυαυιΕ εο11τα11Ε Ευ οουεΕΕ8ΕΕΕΕυια

ΕΙοΕΕΙΕ αννΕΕυΕΕυουΕΕ ροΙΕΕΕοΕ αοευΕΕΕ υΕ:ΙΙ'ΕεοΙα, υτΕυια ο ΕΙορο

Ια εροΕΙΕιΕουο Α1·αθουΕΕεο. Ι.α ΕΙΕρουΕΙουια ΕΙαΙ 0οΕυΕΕυο ΕΙΕ

ΡΕεα, ο ΕΙΕΕΕ ΡΕεαυΕ ΕΙαΙ το ΕΙΕ ΑταΕΕουα. ροτ ΕΕ1ΕΕο οΕο αΙΙα

αυΕ:οτα ροεΕΕαΕΙοναυο,Ευ ΒατΕΙοαυα ο αΙΕΕ·ουΕΙο οοΕυρτοναΙα

ΕΙα ιΕυα ΙΕΕυθα οΕΕΕ·Εο ΕΙΕ ΕΙοουυ1ου1Ε εΕυοτουΕ,· ΜΕ ΕΕΕΕαΙΕ

οεΕΕΕ Ε:ουΕραΕ·ΕεΕ:ουο Ευ αΙΙα ΕΙΕ ευρυΙΕΕ:ΙΕΕενοΙΕ , αυαΕ αΙΙα ΕΙΕ

οοΕ11Ε·αΕυΕΕΕ , Ε·ΕοΙΕΕοΕΙουΕΙο εΕ·Ευρτο ΕΙαΙ το Βου ΡΕΕΕ1το ΙΙΙ. Ια

ΕΕ·αυοα ο ΙοαΙο εεαοαιΕουο ΕΙΕ:Ε ρα1ΕΕ υουνΕΕΕΕΕ11Ε υΕΙΙΙα ραΕ:α

:

ΕΙΕ θαΒΙΕαι·Ε, ο ΕΙΕ ΒαΕ·Ε:αΙΙουα (Ε). ΕΙαΙ Ε8Ε8 εουο Ε οουΕΕ ,,·ω,ω,,,.

ΕΙοΙΙα (ΙΙ1οΕ·αΕ·ΕΙΕΕΕΕοα, ο ΕΙΕ ΒουοΕ·α1Εσο, αΙΙα ο11ουαουο ΙΕΕ11οΕΕΕ

ΕΕ:Ε,Εο ΕΙΕτο11ΕΕα ΙΙταυοοεοο ΕΙΕ α. ΠΙουιουΙο 8ονΕπυαΕοτΕΕ ΕΙΕ

0α8ΙΕαΕΕ ροτ Εαι·εΕ τουΕΙΕΕΕ·ΕΕ 1·α8ΕουΕι ΕΙαΙ ΕΕονοτυο ο ΕΙαΙ

τοΕΙΕΙΕΕΕ ΕΙΕΕΕ ΙοΕ·ο ροεααΕΙΕυΕΕ4υ1Ε αΕΙΕΕΙα1Ε υΕΙΙΙ`ΕεοΙα α ΕΕυ ΙοΕ·ο

οΕοΕπίο, ο αουοΕ11αΕΙΕυο (ε). ΜΙ ΕΒΕΘ Ε: ΕΙ με Βου Ι)Εο1το Ρω._,,,ς,_

αΙΙα τονοοα Ια ΙΕ;11Επο ΕΙΕ Ευατοα ο ΕΙΕ Ε·αρρτοεαΒΙΕα οουΕΕ·ο

Ε ΡΕεαυΕ, α ΕΕοΙΕΕαυ1α αΕΙ οεεΕπΕαυια Ια οεΕΕυιΕουΕΕ ΕΙα οευΕ

ΕΙαιΕο ο ΕΕαΙΙΕΙΙΙα ΕΙΕΙΙΙο Ιοτο ΕυοΕ·Ε·αυ:Εο , ρτονουΕουΕΕ ΕΙαΙΙο '

1οτι·α ο ΕΙαΙ ρουΕΕ ΕΙΕ ΒαΕ·ΕΙΕΕΕ,Ευα (ε). ΝοΙ 1858 ΕΕ Ιο εΕΕ·εεο

το Βου ΡΕο1το, οΙΙο αΕτοοΕΕΙα αΕ.;ΙΕ εοΕΕναΕΕΕ 0ΕΕΙ ΕΕοΕυυυο ΕΙΕ Ρ-0-Ν-·353·

ΡΕεα Ι'ΕεεΕΕΕ·Ε:ΕιΕο ΕΙαΙ υο1αΕ·ΕαΕο, α. αΕ ΥΕΕ·ΕπΕ, ΕΕ1ΙΕΕ.ΕαΙΕ, οΕΙ

αΕυΕυΕυΕεΙταΙοΕΕ υΕεαυΕ υΕΕΕ ΕΕΕΕ1ΕΙΕ εαΕΕΙΕ Ια 1”αΕ:οΙΙα ΕΙΕ ΒΙΙ9

ΕΙαΕ·ο ιυυυΕΕΕ ΕΙ'αΕΕυΕ, ο ΕΙΕ ΕατεΕ εοοΕΕατο ΕΙα ΕιοΕυΕυΕ ατΕυα.1Ε

υΕΙΙΙ' ΕεοΙα(ΙΙ. ΙΙ υοΙΙ' αυυο υ1αΕΙοεΕυιο εουο Ε ΡΕεαυΕ, 'αΙΙα,

ροτ υΕΕειιο ΕΙΕ (ΙΕοναυυΕ ΒΕΕΕ:αΕ:ΕαΕΕυο ΕΙα' 5ΕεΕυουΕΙΙ,ΕΕ ΕΙΕ

(ΙΕοναυυΕ ΕΙΕΕΒΙΕ ΕΕ·ΕοΕ:Ε.,ΙοΕ·ο ΕυνΕαΕΕ ο αΕυΙΙααοΕαΕοΕΕ··αΙΙα

οοΕ·Ιο ΕΙΕ ΒαΕοΕΕΙΙουα, εοΙΙΕΕοΕΕαυο,Ει ο1Ιου8ουο ΕΙαΙ αονταυο

ΑΕααουΕ·εΕΕ υυυιοΕ·οεΕ ο Ε:ουΕοΕυΕΕ υΕ·ονναΕΙΕυΕΕτυΕΕ :Ευρω νατΕΕ

ο88ο11Ε ΕΙΕ ρυΙΙΙΙΙΕΕ:ο ο ΕΙΕ υΕΕΕα1ο ΕυΕοΕααεο, υΕΕ'ΕΕυαΙΕ εΕ Επαυο

ΕΙα ΕΙα1Ε ο ΕοΕΕΕΕΕαΕΕ οτΕΙΕ_υΕ εοΕυΕΕ;ΙΕαυΕΕ υΕΕΙ Η”, ΝΙΕΘ,

ΕΕ ΕΒΕΝ αΙ ΒονΕΕΕυα1οΕο ΒαυαταΙο, α αΕΕΙΕ Ε11ΙΙ:ΕαΙΕΕ·α8ΕΕ ΕΙΕ

βαΕΕΙοευα ω). Ι.α ιυα88ΕοΕ ρατΕοΕΙΕ 1αΙΕ ρι·οννεΕΙΕυΕαΕΕΕΕ ΕΕ

ΕΕΕΕαΕΕΙα,Ιο νΕοΙαυαο, Ια ρΕΕαΕοΕ·Εο, Ε ΙαΕΙτουΕΕΕ:οΕ,·ο Ια· υοΕ:Ε

·- θ) ΥοΕΙ. Ια (ΣΑΜ. υ.° ΕΙΡ. ραε.°714 Ε·ΕΙαΕα υΕεΙΙα υοΙα ΕπΕιωΕΙΕ:υΙο.

(3) ΕΕ:ΕΙ. ΕυΕΕ·. ΕΕ”. υ.° 1.111 °. Με. 715. °716.·ο εεε. ο

(ό) ΙΕ”αΕΙ. ΕυΕΕ. (Ματ. υ." ΧΙΟΝΙ. μη. 077.

(5) ΨαΕΙ.ΕυΕΕ.ΟΕΕΕΕ·. υ." 1.18'. υα8.790.791.ΙΙ νΕοατΕο ετα, Ε: αΕΙΕΙΕ
ΕυαυΕΙανααΕ ΡΕΕΕ:Ε:οοο Επι' ΙΕΕΕ:αΕ:Ε:ΕΕ1,Δ ΕΕΒΙΕο ΕοΕεΕΕ ΕΙΕ ω: ΕΞΕοναυυΕ, ο

Ετα1Ε:ΙΙο ΕΙΕ ε" 0ΕΕαΙαυΕΙο ΕΙΕ ΒΕΕ:ΕΕΕ·ΕΙΙο τΕΕ:ΕπΕΙαΕΕ αΙΙ'αυυο 1391 ΕΙαΙ Μενα

Ρουττε ΜΕ.ι.ΕυΕ·ΕΕΕΕΕ (ΤοΕΙ ΕυΕυ. £Ευ·Ε. υ.° ΥΙΙΙ°' μια 644. ΕΕ0ΕΕ7. Ε:0Ι. 9'

υοΕ.(1)); Ιο αΙΕ:550, οΕΕΕ ΕΕ ΕΕΕοΕ·ΕεΕΕ: Ια (ΣΑΜ. υ." Ι.ΙΕΧΧΥ1°'. (ΕυΕΕ·.

ρα8.748). ,

- (ο) κα. ΕυΕτ.£.Ευτ.υ.° Μ' 1'. με. Η!.

(7) ΥΕΙΕΙ. ΕυΕυ. ΕΣΕ”. υ.° ΜΧ * ο ΒΧ °'. Με. 795.ο 596.

(8) Ι'ΕΕΕΙ.ΕΕΕΕΕ·. ΒΕυΕ.ΕΕΕΕ.Ε: £Λυ·1·.ΕΙαΙ υ.ΕΕ Ι.Χ1°'.αΙ π" Ι.ΧΧΧΥΡ'. Ευ

Ε:ΙΕΕαΕνΕ·, Εν". 796.ΕΕυ. α ρα8.750, ο υ.° Ι.ΧΧΧΙΧ '.ρα!.7.58.

·.?Ι

μ.,



οοο , ΒΙΒΒΕΠΙΤΛ2ΙΟΝΕ

Ρ Ο. Ν. ΜΗ

εΙοοΙ οουιΙαοεοο, στα «Με 8ατΙΙΙ, ο‹Ι οτα οαΙ θαΙαΙαυΙ,

οουΙι·ο Ι ωοι·οοΙαοΙΙ ΙΙΙ Νεα; ΙΙ ΙΙοοι·ο οοοκοΙιΙο οοΙ Ιαο

οοιουΙοτοΙο; Ια ο5ου2Ιουο αΙ αα2Ιο ο ΒαΙ1οΙΙα μα· Ιο υοοτοΙ

ο Ιο τΙοτΙ·αιο, οΙΙ'οεοΙ ΙιαροτΙΜαυο, οιΙ ουροπαναοο ΙΙαΙ

Πισω; Ια αοοτραπΙοοΙ :Η αΙουυΙ απο ροεαοιΙΙΙΙΙουΕΙ; Ισ

νΙοΙοοτο οοΙοΙοΙουΙ σΙΙ ‹Ιοοαι·ο οοοευπααΙο α απο Μαιο,

οοιιο νεου ρε·ουοοιΙ, οι ΜΜΜ Ι·οεΙΙ; ο ψωροοεωουΙΙ

ΙταρροεΙΙ ΙΙΙ! οιιουΙΙ υΙΙΙΙΙΙΙ α” οοοτοΙιΙο οοΙΙα ρΙουαΙ·Ια

αΙοτΙεΙΙΙ2Ιουο («πιο ο ΙΙαο:α) οοΙΙα °ΙΙΙΙο , ο οοΙ ΙοοΒΙΙΙ ,

οοο ΙΙ Οοιαυαο ροοεοάουα ο ΙΙΙοΙο Ι'ουοαΙο. ΡΡΙυοΙραΙΙ οοΙ

πα Ι πιοιΙοοΙοιΙ οουο οι3οΙΙΙ, οοο Ι1ουαο ροτ οροοΙαΙο οο

ΒοΙΙο Ια ΙιπΙουΙιΙΙα ΙΙουυΙο αἱ ΡΙααΙΙΙ μου Ιο οαοο, ο Ιο

τοΝο, οοΙΙα ουαΙΙ οππο εΙαΙΙ οροΒΙΙαΙΙ αΙ Ιοπυρο οοΙΙα Ιουο

οουαΙοΙοΙΙο ΙΙαΙ οααΙοΙΙο ΙΙΙ Πα8ΙΙαΙ°Ι , Ια τοοΙΙΙαιΙοιΙο οοΙΙα

Ματια» οετοΙαο εοΙΙο ΙΙΙοΙο ΙΙΙ υα.σ.Μι'ο αΙ οίο·ια·Ι ο‹Ι ατο

ωΙαΙοΙΙαΙοιἱ οοΙ ΙουιΙΙ οοΙΙα ΒατοαεΙα, ο οοΙΙε: ροαοοοοΙοοΙ

αοΙΙ'αυΙΙοο 8ΙυΙΙΙοαΙ.ο ‹ΙΙ ΠαΙΙυιΙα, οι οοοαοΙουο οοΙ πια

ΜοΙοοΙο υΙοΙΙα ΙΙΙςΙΙα οοΙ το Ι). .λΙΙουο:ο οοΙ το ΙΙΙ ΜαΙοτοα,

ο οοΙΙα @στα αοεΙοουΙα πο! Ι.οΒιιοοι·ο οοΙΙε: αυτα ι·οοΙο

ΜΜΜ Ι ΙΙ'ΟτΙα; Ι ΜΙΝΙ ροτοουαΙΙ νΙοΙουΙοΙυουΙο Ιτα

ροεΙΙ ροτ Ιο ΒαατοΙο ΙΙΙ ΟαοΙΙατΙ, ‹ΙΙ θαεααΙ·Ι ο ‹ΙΙ στα

οΙαοο; ο ΙΙ 8ΙυταοιουΙο, ο Ιο οαααΙουΙ οοο ΒΙΙ αι·ΙααΙοιαΙ

οαπΙΙ ο αι·α8ουοαΙ ΙΙονοαυσ ρτοοΙατο ιΙΙ που οΙΤουοοτο Ια

νοι·ιιυ ιοοιΙο Ι αανΙ,ςαΙοι·Ι, ο Ιο υανΙ ρΙοαυο. Ι)ορο αυοοΙΙ

αΙΙΙ εοΙουυΙ, οο'ουαΙΙ ΙΙ (ΙουΙυυο ‹ΙΙ ΡΙοα ρτοΙοοΙανα τἰρο

ΙυΙαπαουτο Ρο' ουοΙ ιΙι·ΙΙΙΙ ΙΙΙοοουοαοΙυΙΙ ο νΙοΙαΙΙ, ο τΙορο

Ιο ρι·οροοΙο ‹Ια Ιοἱ ίαΙΙο αΙ (Ιοιαυυο ‹ΙΙ θουουα μου Ια το·

οΙΙΙυαΙουο τΙΙ αΙουυο ρι·οιΙο ιαατΙΙΙΙιτιο ω, που εἰ πονο ρΙίι

οοΙΙα εΙουΙα νοτυα άοουτυουΙο, οοο Ι°ΙΒιΙατΙΙΙ Ια ααα αυΙΙοα

σΙοιαΙυαιΙουο, ο Ιο ταοΙουΕ, Ιο ΒΙαι·ΙεΙΙΙ:ΙοαΙ, ο Ι ροαοοιΙΙ

Ι1ιουΙΙ, οΙ1ο ροτ νΙα ΙΙΙ ΙταΙΙαΙΙ ο τΙΙ οουοοοεΙουΙ ΒΙΙ οι·αοο

1·ΙυιαεΙΙ Ια ΒαΙ·ΙΙοουα (θ). 8οΙΙουΙτουο ἱυνοοο αΙΙι·ο οατΙο,

ο αΙΙτο Ιοου1οΙ·Ιο, ο νουΒουο ΙΙΙ τυοπο Ι'αΙΙΙ ουονΙ, ο οο

Ρ. δ. Ν. :ΜΒ -
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απου, ο‹Ι αοοιΙοΙ ΙΙΙνοτοΙ, Ι ουαΙΙ Ι·οΜοΙΙουο οοι· 1υοΙΙο

Ιοιαοο αυοουα ΙΙυΙΙιιαοΙο ού ΙΙιοοΙ·Ιο υοΙΙ'ΙαοΙα ΙΙ ‹ΙουιἱυΙο

Ατααουοαο.

ΡιαιοΙ αΙ ρι·οοουΙαυο οοΙΙα εοοουΙΙα πιατα σε ουοεΙο οο

οοΙο,·ο εΙουυο..ουαοΙ εοιπιπι» Ι'υυο -αΙΙ'αΙΙτο οι Ι”τουΙο πιοΙ

εατοΙ αννουΙαιοοΙΙ ΙΙ το Που ΡΙοΙτο ΙΙΙ, ο Μαι·Ιαυο ΙΙΙ. ‹ΙΙ

Ατοοτοα. Μαι·Ιαπο, αΙΙοτοΙιο ρΙΙΙ ΙΙοιΙΙνα τΙΙ ΒΙουουΙα, οτα

εΙαΙο υΙαυααΙο ‹Ια οοο ραεΙΙ°ο αΙΙα οουΙο ΙΙΙ Ατα8ουα μου

αρρι·οατΙοι·νΙ Ιο απο οαυαΙΙοτοεοΙιο. (ΙοΙα ο8ΙΙ οπι οΙ·οοοΙυΙο

οοΙ ουσ ΙΙ·αΙοΙΙο θΙουαουΙ, ΙαυαοΙ _ουΙαοΙ-ρο οοΙ το8Ιο οαυαυο,

ο ευ απο Καπο Ια αροεα ΤΙαΙοοΙα ‹ΙΙ Ι)αΙοιαπο νΙαοουΙο

ΙΙΙ ΙΙοοοαΙιοι·ΙΙ, Ιαιυοοο οαρΙΙαυο ιΙΙ φωτα, οιΙ οοο οοΙ

ρΙΙι ΙΙΙυαΙι·Ι οαΜΙΙ οαΙαΙαυΙ, αΙΙα ανοαυο νοΙοτοεαΜουΙο

οοιιαΜΙΙιΙΙο ΙΙΙ 8ατοο,αυα πιοΙ Ι323 ο ΗΜ. Ι.ο οοο Ποια:

ΙιποΙιο αοΙουσΙΙΙΙαιιιοοΙο ΙοεΙοἔ8ΙαΙο οοΙΙα Ι·ο88Ια ΙΙΙ ΒοτοοΙ·

.Ιουα; ο Ια ΙαΙο οοοαοΙουο ΙΙ το Βου ΑΙΙ'ουαο ΙΙΙ. Ι'ουοι·ο

ΙΙΙ ευα πυαυο οοΙ οΙυαοΙο οουοοΙτο (δ). ΡΙοΙτο Ν, ευοοοα

εοτο τΙἱ ΑΙίουεο, Ιο οι·οο οουΙο ΙΙΙ ΙΙοοοαυο, υιαουΙΙΙοαΜο

πιο! το8Ιο εΙΙρΙοοια Ια εΙΙ ΙυΙ ΙοιΙοΙΙα, ο Ι αοτνΙ8Ι τουΙ ‹Ια

ουσ ρα(Ιτο Παουο ΙΙΙ. Θ). ΙΙΙΙαι·Ιαοο οοΙ·υΙεροαο οοο αΙιου

ΙαΙα αΙΙοατο22α α ΙαυΙο ΙΙΙΙοοεΙΙ·αιΙοαΙ ΙΙΙ οοιιονοΙουια,

ροτοΙΙο οονανα οοΙΙα ααα ιοοοΙο οταο8ΙΙοοα ΙΙ τοοοΙΙΙΙΙΙο

(Ι) νοΙΙ.ΙυΙτ.0Αυτ.η.0 Χ(ΣΙ 'Η μια. 757.

(9) Α πιοΙ αΙυ1οιιο που το όα€ο ΦΙανοι:Ιτυο, 'μου οΙοαυΙα οΙΙΙαοιιια

αΙαοΙαιπο Μο πιοΙ Μαιο τΙοοκοα. °

(δ) νοο.ουΙαα, άπκαΙ.ΒοήπιροΜ., Φου. τα. Ι'ΙΙ. ι·αρ.ΧΥΙ.

(4) κα. ΙυίπνΩαιια·.ο.'Ι Π °. Με. 713. '

ρουοΙοτο ΙΙΙ ουιαιιοΙρατεΙ μου οοΙορτο εΙα ΙαΙο ναοοαΙΙαοαΙο,

Ιυεο€ΙουουΙο εΙΙ οοτΙατο οοΙΙο ναι1ο αρρατοαιο ‹ΙΙ @στο ΙΙ

ΒΙοΒο εΙοεΙΙ εΙυαυΙοτΙ. Ι.α οποιο ΙΙΙ ΡΙοΙτο ΙΙΙ. απο ΙταΙοΙΙο

οποιοΒοοΙω, ιυαΙΙοαΙο πιοΙ 4846 υουια οΙαοουτΙουια, Ιαγοα ι>.ο.υ.Ι3Ιο

ΙυουΙοαΙαΙΙΙουΙο Ι οιιοΙ αταΙ1ΙιΙοοΙ ΙΙΙοοεαΙ. θΙΙΙατυαΙο οοΙΙο

Ιο88Ι ΙΙΙ Ι'αΙΙΙΙΒΙΙα ο όοΙΙο ΒΙΜο α αΙιοοοτΙο28ΙΙ οοΙ τοαυο

ΙΙΙ Ατοστοα, οἱ ΜΙΝΙ ροοοοαοοΙ·ο ΙΙΙ οΙταοι·ιΙΙοατΙο τΙοοΙιοιιο,

ο ‹ΙΙ απο νοεια οΙΒοοΙ·Ια, οοο οοπηα·οουΙονα ΙΙ ιοπο οοΙΙα

8ατοοαυα. ΡΙοτουιο ό”αουΙ, ουροτΙΙο α· ΙοοοΙο, ωσπου,

ΙυΙταρτουΙΙοοΙο, οουουΙΙο Ι οποια οοο Ια εστω υποΙΙοααΙΙ

ιιοΙΙο ιυαοΙ ροτ ΙουΙατο οοεο οιιονο, οεΙ ατεΙΙοιουΙοεο. Ροι·ο,

οοο νοΙουτΙο αυΙαΙΙο τοιπροι· Ια Και: α8ΙΙ .αοΙΙοΙ1Ι αΙΙοαΙΙ

Με απο οοΙΙα, πο ροΙοοοο α οεεΙ τυυυνου αυουΙ·α, εου2α

ρτΙιυα αεεἰουτατεΙ οοΙΙο ρτορι·Ιο αππο, αεροΙΙὁ αΙΙα _αΙΙ

ονοοΙΙ ιααΙυτοεοοτο α οοο Μοτο, οΙαιοοΙτααοοο-Ι ΙΙΙΙαοΙο

αυΙΙοο ο ΐαΙε·οϊοἔαἱαΙοι·ο (ΙοοΙΙ Αι·ααοαοεΙ. Ι.α οοτΙο, Ιιι οοΙ

ο8ΙΙ οτα οτοαοΙυιο, αΙΙ ανοα ΙοαοευαΙο αειοαΙ μα· Ιοαιρο

1ο «Με αιαΙνα,Βο ΙΙΙ αΙΙα ροΙΙΙΙοα ΙΙΙΙΙυΙα ο τΙΙεεΙΜυΙαΙΙΙοο; ο

ΜατΙαοο, που Ιπιπιοιτιοτο οοΙΙε: ΙοιΙουΙ ι·ΙοουυΙο οαο;ΙΙ οοοιιτρΙ,

Ια °νοΙαο ροΙ α ιΙαυαο ‹ΙΙ οοΙοι·ο, οοο οοΙΙα αΙΙα ΒΙονουΙα

οταυο εΙαΙΙ ευοΙ οιΙιιοαΙοτΙ ,' ο αυοΙ κυαοοΙι·Ι. ΙΙΙΙοτυαΙο α

5ατεΙο8υα μου αεευωοτο Ιο υοιΙΙαΙ οοΙ 8ονοτυο,.οοκαΙοοΙο

ο τΙαι· νΙΙα αἱ ρτοΒοΙΙΙ όα'ΙυΙ οουοορΙΙΙ Ια εοοτοτο, ο Ιου

ΒαιυουΙο ιααΙιιταΙΙ. ΙυοΙΙο εοοτοΙαιοουΙο Ι Ι)Όι·Ια ο Ι Μαΐ

ΙοερΙοα ο Ιονοτ Ιο :πιοΙ οοιιυ·ο Ατααοοα; α Ιονιου ΙοαΙ·ιαΙ

οουΙτο Ι ΙΙ'ΟΙ·Ια ο ΜαΙαερΙυα Μια ρυτο αΙΙ ΜαΒοοοοΙ:

αΒΙΙ οοΙ ρι·οεΙο αΙυΙΙ ιΙ'υουαΙυΙ ο ΙΙΙ ΙΙουαΙο; α8ΙΙ αΙΙτΙ

ρτοΙΙΙΒο Ι οουαΙΒΙΙ. ΙυεΙουαικΙοεΙ αοοοι·ΙαοιουΙο οο,ο·ΙΙ αοΙυιΙ

οοΙΙα «Μο ρατΙΙ , οΙιο @ο ρι·οτουΙροναυο Ια αροι·Ιο οαΙΙΙΙΙα;

ρτοΙΤοτουΙΙο ααΙΙοΞιΙα αιΙ ουΙταιυΙ1ο, που ανουαοαο Ια σου:

ουσ μου υοεαουα, οοο εοΙΙΙΙιυουΙο Ι'αυΙο ο Ι'Ιο,αοευο μου

ΙΙΙνΙΙΙοτΙο, αοοΙο ροΙοοεο οοΙ ρΙΙι ίαοΙΙυιουΙο ορρι·Ιο1οι·Ιο;

ΙΙ ρυΙΙαο Ι'υυΙΙο ΙΙΙ ουοεΙα αΙΙα οοΙΙΙΙοα Ιιι Ια ΒΙοι·υαΙα σε

Τυαοο (Ια εαπΙ. Μου Μ: Τυπου) οοτυοαΙΙιιΙα οοΙ «ω, Ρο,Ν.Ι3ω.

Ια ουαΙο τΙυαοΙ ΙαοΙο ΙυΙαυαΙα α8ΙΙ ΑτααουοοΙ. Ι.'οοοτοΙΙο

τοεἱο Ιιι Ι›αΙΙυἱο οουιρΙοΙαυτοοΙο σΙαΙΙο οοΙΙΙοτο εαυτΙο ο

αουονοοΙ οαρΙΙαυαΙο (Ια ΜαΙΙοο, ΠΙοναυιΙΙ, ο‹Ι -.ΛυωυΙο

ΙΤΟτΙα. ΠΙΙοτατ‹Ιο ο ΜουΙοο (ΙουνοΙΙου, ΙΙΒΙΙυοΙΙ· οοΙ νΙοοΙ·ο,

ΒΙΙΙαΙΙαΙ οοο ευ1Ιουι·αΙο αυἰτυο ΒΙοναυΙΙο πιοΙ ΓοΙΙο οοΙΙα Ικα?

ΙααΙΙα, οιιΙΙαοτο οαΙΙατΙ; ο ΟυΒΙΙοΙΙυο ‹ΙΙ ΟοτυοΙΙου μότο

Ισι·σ, ορριοοεο τΙαΙ (Μοτο οι αιοια ονοοιοι·α, αΙΙα πα Ιο

Ιπαοοὶα οοΙ ευοΙ ρΙΙι ΙΙιΙΙ οοΙ Ιου‹Ιο τΙΙ ααα ΙουοοΙα, Ια οοΙ

ΙΙ:88ουιΙο ουαεΙ ΙΙραι·υπο οοΙΙ"αναοαο οοΙΙο οοο ;;ουΙΙ (α).

ΙΙΙαυΙαοο ροΙοα Ιο_ΙαΙ, ΙταυεουΙο τουαροτο οουευο ΡΙ-ο·

Ια ΙοιΙο αΙ;ΙΙ ΑτααοαοεΙ, πιο. ποΙ Γεω, ο -ροτοΙΙο ΜΜΜ

Ι ο.οοΙ ΙΙΙοο8·υΙ ροτ οοΙυΝτΙΙ οοο @Η 8Ιουτοι2α, ο ροτουο

ε_ροταεαο οΙΙουοτο_ εουια Ι οΙιιιουΙΙ ΙοτΙυαοοΙ ‹ΙΙ_ΒαοΙ·Ι=α ΙΙ

ιαα88Ιοτο οΙαΙΙο, ο Ια ΙοοΙρουΙΙοα2α αΙΙα οααΙο··οοοΙαΙ·α.

Μ·οοΙτοε5Ι 11υΙΙΙΙΙΙ υτοΙ'ουιΙαυτουΙο αοάοΙοταΙο ρου.Ια, Ι·οΙΙα

αοΙΤοι·Ια ‹ΙαΙΙο πιοΙ το8Ιο, ο ·‹ΙαΙα α! οαοανατο «Ηθο

ΒΙΙοΙιαο ‹ΙΙ ΟοΙ·νοΙΙου εοροΙΙατα ουουαΙα οοΙ Μαιου ΙΙΙ

Βοοοαυο, εἰ υοΙοο εοΙΙοοΙΙαπιουΙο α τΙεωι·αι·οΙ οΙαουΙ ραΙΙΙΙ

-οαΙΙ`οε8ιοΙΙο οι·οδοαοαο. ΜΙ αΙΙα πΙουΙο αατοουΙοτα αουΙοτανα

@ο Ια ροΙουια, ο ρτοατοεεΙ οοΙ Ι)Όι·Ια, οιΙοἱ ΜαΙαερΙυα,

ού οτα ΙΙΙαοεαο ουσ, οοο αοαουιιο σα =οοΜουοουΙΙ ροουα>

Ιοεαο , πια οοο οΙατοΒοοιιιΙοοΙ α ι·Ιοοο‹Ια ,οοΙ απορω ου

,αυτί , @Ι ΙΙοοεοι·ο οοΙ ΙυοΒο α ΙΙιεοι·οοι·ο οοιΙΙΙο _ΙυΙΙΙ,.οιΙ

ο. οαοοΙαι·ΙΙ οαΙΙ'ΙαοΙα. 1ΙΙαανοΙΙαο μου :ΗΜ ηΙΙ·α!Ιοο· αυτή

(Τα) νο:Ι.Ι,Ιιιι·ΙΙα, Δω. @ο απαριυπ. , οσο. Μο. ΨΙΙΙ. οαρ.ΧΙ'Ιἱ '
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ΗΜ.

ταεΒΙΙε ΙΙΙ (ΙΙαναααΙ αι ΑτΙ1ετεα, Ια εααΙε ειαρΙενα ΙΙΙ

αεα1ΙΙΙ α ΙΙΙ αΙαταετΙ Ια τεααΙα Ρετ Ια αι·ΙΒΙααΙα ιΙεΙ ααα

ταατΙΙε. Ρετ ΙαΙ Με 1εαε ΙαααΙιατε ααΙΙααΙΙαιαεαΙε ι1εΙΙ'ΙαεΙα

ΙΙ αααΙεΙΙα ΙΙΙ ΒεαααΐετΙε, ματ ιαΙααεεΙατε ρΙΙι τΙαννΙαΙΙ1ε

εΙΙ αΙαΙΙ ΙΙΙ ΜατΙααα; ε ραΙ, αεΙΙαααΙααΙ αε'νεαειΙααΙ,

ταεααε Ια ναΙααια ααα ΙΙεΙΙα ρααετεαα, αΙ'1ΙΙΙααεααε ΙΙ

ααταααιΙα ααρταταα α ΒεταατεΙα τΙΙ ΠαΙ1τετα, εαρΙΙααα ααααΙ

τΙαατααΙα α εααΙ 1εα1ρΙρεΙ αεααΙΒΙΙα, ε ρετ Ια Ιατανατα(ΙΙ.

Ι.ε 1ΙαΙΙε ααΙΙα ΙΙΙ ΙΙαααιΙα α ΙΙΙ Λτααααα ΙιαΙτατεαε εειπ

ρΙε1ααιεαΙα Ια ΡαττααααΙα ( ααΙΙαα Ρεα·τυα ΝΙΜΡΕΑΕΠ8 ιΙαΙ

Βεα1ααΙ) Ια 1ΙαΙΙα αεαενεαε εαρΙΙαααΙα τα ΑαΙααΙο θτΙ

τααΙΙΙΙ; ε Ια ίετταπε ΙΙΙ ΑΙΒΙ1ετα, α ‹ΙΙ ΠαατεΙαααανεαε

αατΙαετα ΙααΙα Ια ραΙετε αεΙ νΙααΙΙατΙ (Μ. ΙΙ ΟαΙστατα Ια

ΙΙατα α ΜατΙααε αΙΙ ατταααεταΙ, ε ΙΙΙ ρτααεαΙαταΙ αΙ ααα

αααραΙΙα ματ τεατΙετε ταΒΙααα τΙεΙΙα ρτΙΒΙεαΙα αεΙ 1'τα1αΙΙα,

ε ααΙΙα ααα τΙααΙΙΙααε: ιαα ΙΙ τεααΙε ΙΙΙ ΑτΙ1εταα, Μαα

ΒαααιΙε Ια ΙαΙΙτααιΙααε αιιρετΙαα, ε νεΙΒαα‹Ιε Ια ααα ταεα1ε

ρΙΙ1 ατιΙΙΙΙ ρεααΙετΙ, εε αΙ αττεαα, εε ρτεαεαΙαααΙ, ε

α1ααιΙα Ια ααα νεαε ατΙ ΑΙΒΙιατα Ια ρταρτΙα ιαααΙΙε Τατι

Ιαατα ‹ΙΙ ΒεαεαΙαετΙΙ, αααεΙααΙα ΙΙΙ αααΒαε εε! αααε ατα

Βααααα. ΠεαΙεΙ , ΙαΙταΙ1α αεΙ ραι·ΙΙτα α.. ααα ιαατΙ1ε, ττα11ε

εεΙ νΙααΙΙατε Ι ραΙΙΙ τΙαΙΙ`αααατεα. Ρατὸ ααρτααθΙααΙΙ ‹Ια

ΠαΒΙΙατΙ πα α1εαααἔ€ΙατΙ ΙανΙαΙΙ «Ια ΡεαιΙα ‹ΙΙ Βααταρααε,

α τοΙΙα Ια 1ταΙΙαΙΙνε, Ια ΙΙΙααΙτα ρτΙααΙραααα αε αε ρατΙΙ

ααεΒαεαα, ε τΙΙΙαΙαΙα Ια αεετΙε αΙΙα ΙΙ Παατατα Ια εΙΤτΙνα

Ρετ ααατααια, αΙ α ΙαΙ, αΙΙα αΙ τε8ΙΙ ΙαΙΙΙ α1ΙααααΙε @στα

ΙΙαρΙαααΙ1ΙΙε ε αααεαΙαεαα. Με Ια ιαΙααααΙε 1ατααε τααα.

ΜατΙααο ατιΙεαΙε ΙΙΙ αΙΙα εαα1τε Ια αεα1ΙααιΙααε α1.τααΙετα,

α αεαρΙατα 1ατοεαιααατα ιΙαΙΙα ρταρτΙα αιααΙιΙααα, τΙαααΙ α

1”ατ τΙΒεΙΙατε Ι αααΙαΙΙααΙ ΙΙΙ ΑΙΒΙιετε, Ι εααΙΙ αααΙαετα Ι

ταἱαΙαΙτΙ, ε Ι ααΙΙΙαΙΙ τεεΙΙ, αΙΙα νΙ ετααα ΙΙΙ ρτααΙτΙΙα, εε

αΙΙε Ια τΙναΙΙα Ια ταεΙΙΙ αΙΙτΙ ΙααΒΙΙΙ ΙΙεΙΙ'ΙαεΙα, ε εοΙΙα

Βα1εαΙ ααα ΠΙαναααΙ ΙΙΙααααΙΙ αΙααατε ΙΙΙ ΜΙΙααα, ααα αε

νεταανα Ια ααεΙ Ιειαρα Ια τεραΙ1ΙεΙΙαα ααιιανεαε, ιαΙααααΙε

ααα 1”οτΙε αετΙ›ε ΙΙΙ Ιταρρα Ια αΙΙΙα ‹ΙΙ 8αααατΙ α ΙΙΙ ΑΙ

εΙ1ετα (δ). -

ΙΙ τε ΙΙ. ΡΙαΙτε, αΙΙα ααΙ 1ΙαΙι·ε αεΙΙ'αααα ιααιΙααΙιαε ανεα

ρτεαΙα1.ε Ι'ααοαααία @ία ε ΙΙ εΙαταταεαΙα ΙΙΙ 1ετΙεΙΙ.α ματ Ια

8ατααααα αΙ ΡεαΙεΙΙαα Ιααααεαιε ΙΙΙ. ματ απειιε τΙεΙ αααΙ

α1αΙ›αααΙαΙετΙ Ι.αρα ΙΙΙ θιαττεα, α Βατααταε ΙΙΙ ή'Ι1ααα(4),

αιΙΙ ααα ατΙαααα Ι ρταατεααΙ αεΙ τεαεΙα τΙΙαεΙΙε; α Ια αιΙαααε

ρταταρρα Ια Ιτα, αΙΙαταΙΙα ααρρε ΙΙΙ εαααταΙ ρατα τΙΙ1αΙ

ΙαΙα, ροτ ερετα α ματ ΙαΙΙααιΙααε ΙΙΙ ΜατΙααε, Ια Με. ΙΙΙ

ΙΜΙΑ αι @ιιεειιε (αΙ.ΙααΙα Ιαι.ααμα), ααα αεΙΙα ρΙαιια με

ΙταρατΙααΙΙ αΙΙα αΙ)ΙααεΙααετα αααατα αΙΙα αοτααα τααΙα.

Βααααε ααΙΙΙΙε ααΙ ααα τεΒαα αα εααταΙΙα ιΙεΙ ρΙΙι α88αατ

τΙΙΙ, εε αα 1εαε εἰ αΙ.εααα ααρε ααρταα1α, ε ααΙρααΙΙε τΙαΙΙε

ααα1ε ΙΙΙ (Σα1αΙαααα ααα αενααΙα αανΙ ΙΙΙ @στα ααΙ ΙΙΙ

αεα1ατα 1ΙεΙ ΙΒΝ , απατα, αερα ΙααΒα αανΙααιΙααε, α

ΡατΙααεατα, ΙαεΒα 1”αταααε ματ Ια τεεεαΙε νΙΙΙατΙα ααΙΙα

ααα 1ΙαΙΙα αερτα ααεΙΙα ιΙεΙ θεαανααΙ. Μαααε α Ιεττα Ια ααα

αεαΙΙ (ε), αΙααα ΙΙΙ αααειΙΙα Ια αΙΙΙα ΙΙΙ ΑΙαΙιετα, α Ια 1"αεα

(1) νω.εα1-1ω, ΑποιαΙ.άε .1ταααπ., ω. νΙΙΙ.ααρ. Ι.. - Γατα,

Ρε ω. 8απΙαιζα, Ι.ΙΙ:. Π!. ρα8.988. ΕιΙΙι. Τετ.

(9) πω. @ατΙΙ.α, Ορετ. Μ. Ι.ΙΙ›.ΨΙΙΙ. ααα. ΜΙ. ε ΜΗ. - Ρατα,

Ιεα. αΙ1. - ΒΙααΙ.ΙαίααΙ, .4απαΙΙ ΙΙΙ Οαπουα, μα». Π. α‹Ι ααα. 1853,

ΒΙΙΙι. Θεαεν. εε! 1854. 1855.

(3) νω- ΒατΙΙα, Δανια!. τα» .4ταραα. , ω. ΜΗ!. ααα. ΜΙ!. - Ρατα,

ΙΜ στα. 8αταΙ. , ω. ΙΙΙ. μια. 989.

(4) να!. Ιαίτ.ΟΛατ.α.° ΧΟΙν.ε ΣΙΕΜ. ραα.'764.ε788.

(5) Ι'ε‹Ι.()ατΙΙα, ε ΙΙατα, θρατ. ε ΙΙια·.:Ι1. 1·Ι1. ΙΙ αααοα‹Ιο ΙΙΙ ιΙεΙΙΙ

αετΙ1ΙετΙ τΙΙετΙααα Ι ααταΙ ααΙ ρατααααμΙ, α τΙαΙ ΒαεττΙαι·Ι Μα αΙαΙΙαΙΙ

Ι

Ι›Ιααεατε μα· ιαατε εαΙΙε αανΙ εοιαααααΙε ‹ΙαΙ ()αΙ1τετα;

ιαα αΙΙ ΑΙΒΙ1ετεαΙ αΙ ΙΙΙ1ααετε ααα ιαεΙΙε ναΙατε ααΙ Ι·αρΙΙἔ

εαΙΙ ααααΙΙΙ ααταΙαΙ, ε αἱ ιαααΙααααι·α Ια 1ε‹Ιε νεταα Μα

τΙααα ε Ι αααΙ αΙΙααΙΙ αειιενααΙ. ΜατΙααο εαΙ ααα αααΙα,

ταααΙΙα ΙΙΙ ααανε ερετα ‹ΙΙ ΙΙΙ1'εαα Ια αΙΙΙα ΙΙΙ Βεαα, α ΙΙ

αααΙεΙΙα τΙΙ 8ατταναΙΙε, αἱ ρααε αΙΙα Ιαα1α τΙεΙΙα ααα ατ

α1α1α, ίατΙα ‹ΙΙ εαΙααΙαΙταΙΙα ΙααΙΙ, α ΙΙΙ ααειαΙΙα ααναΙΙΙ ,

ε αρΙααεαιΙα α ατααΙΙΙ ΒΙατααΙε Ια ιααταΙα αεαΙτα ΙΙ αειαΙαα,

αΙ αΙΙαατΙα α ρααα ὸΙαΙααια αεΙ ααα εαταρο ΙτΙι1εΙεταΙε, τ.α.κ.1:5α

ΙΙΙαρααΙα α ρτεαααΙαταΙΙ Ια ΙααΙΙααΙΙα, θα α αΙιαααΙατα Ια

αρατΙα εααιραααα Ια ΙατΙαι1α (ΙεΙΙα αι·ιαΙ. ΠεΙααΙα αταΙτα,

ε Ι`αΙΙΙΙααΙαε α1ΙααααΙααα αεΙΙ'εαετεΙ1ε αατεα αεαααετε Ι'ααΙαια

αεΙ ιαααατεα ατααοαεαα, ΙΙ αααΙε α1ααιΙα ΙεαΙα α ΜατΙααε

ΙΙ ‹ΙΙ ΙαΙ εεεααΙα ΡΙαΙτε ΙΙΙ Εκε1·Ιεα Ρετ ΡταΠετΙτΒΙΙ Ια ραεε.

Ε Ια ρααε Ια αεααΙΙΙααα πα ΜατΙααε ΙΙΙ Αταοτεα α ΜαΙΙεα

ΙΙ`ΟτΙα (Ια ααα ρατΙα, ε ΙΙ τα ‹ΙΙ Λι·αΒεαα ααΙΙ'αΙΙτα. Μα

τΙααε αατΙεΙτε Ια αΙΙΙα τΙΙ ΑΙΒΙ1ατα, θα εΙ1Ι1ε Ια τΙααα1ΒΙα

Ια εαααΙααε ΙΙΙ ΙαΙΙα Ια εααΙεΙΙα, α Ιεττα ι·ααΙΙ ΙΙΙ (ΙαΙΙατα,

ε ΙΙ τΙαεαααεΙταεα1ε τΙαΙΙα ααα Ιι1αΙρααΙΙααια. Ι Β`θτΙα αΙ

1εααατα Ια ααανα ΙανααΙΙΙατα ‹ΙΙ ΜααΙαΙεεαε ε ΙΙΙ ΠααΙαΙ- Μ· Ν. Μ·

Βεαενεαε; α αερτα σα) ΙΙ· ταεααταα αταΒεαεαα αενεΙΙα αα

Βαατε Ια αεαιΙΙΙΙααε ταεαα ααατεναΙε ΙΙΙ Μπα Ια αΙΙτε,

αααΙΙα εΙαε ΙΙΙ ρτερεττα αΙ Βενεταα τεαΙε αεΙΙ' ΙααΙα αα

αεταααα88Ιε ααατααΙΙα αΙ ταΒαΙα ΙΙΙ Αταατεα ω). ΙΙ τα

Ι). ΡΙαΙτα, Ια Με. ‹ΙΙ ααεατα αεααττΙα, εαΙτα Ια ΑΙΒΙ1ετε,

Ια 1αεε αααιααατατε τΙααΙΙ ααΙΙεΙΙΙ αΙ1ΙΙαα1Ι, τΙραραΙαατΙεΙα

ΙΙΙ Ατα8εαεαΙ, ε Πα1αΙααΙ; αα‹Ιὸ ααΙαΙΙΙ α 8αααατΙ, Γεω

1ατΙΙΙΙαατε ΙΙ εααΙαΙΙα ΙΙΙ ΟαΙΙε, ε ηααΙΙα ΙΙΙ Ι)'ΟτΙα Ια Αα

ΒΙεαα, ε τΙΙετααΙα αεΙ ΑΙεὅΙ1ετε , νεΙε88Ια ιΙα εααΙ ρατΙο

αΙΙα νεΙΙα ‹ΙΙ ΙΙα8ΙΙατΙ, ιΙανε αΙαααε αεΙ 1ΙαΙτ ΙΙΙ ΒααααΙα

αεΙ Ι3ΒΙΙ. ΙΙα εαεαΙα εΙΙΙα ρτΙαεΙρα 1ΙεΙΙ'ΙααΙα αεαε ΙΙαΙαΙΙ

νατΙΙ ρι·ΙνΙΙααΙ ‹Ια ΙαΙ αεαετααΙΙ αΙΙα αΙΙΙα ΙΙΙ ΑΙΒΙ1ετε; Ια

αετρεΙαα ααΙεαε αεΙΙα ιαατΙααΙαια αΙ τε,εαα ΙΙΙ Αταεεαα;

Ια ααεαιΙααε ααΙ ααεΙ ααενΙ αεΙααΙ ααΙ εΙτΙΙΙΙ ΙΙΙ τΙααααα

ε αΙ ααΙεεΙΙα ρατ Ιε Ιατε ταεταΙ; Ια ρταΙαΙιΙεαε τΙεΙΙα

αΙΙα αεαεταραεαατεαε ΙΙ τα Π. ΡΙεΙτα Ια ααεαΙα αραιΙΙιΙεαε (ΙΜ ω.

Μαι!. Ι.ΙΙ›.ΙΙΙ.ραε.290. α 901). ΒεααΙ 1ατεαα

ΔτααοπααΙ. £α2α!απΙ.

11. ΡΙεΙ.το Ν. τα ιΙΙ Ατ·αΒεαα.

Μ' ΕΙαααετα ααα π1αΒΙΙα.

ΙΙ." ΕεαΙααπα Ιετα 1ΙΒΙΙα.

ΒαΙαετΙα αααα ΙΙΙ ΒανΙατα.

ΟΙεναααΙ 0αΙΙΙα.

@αρα Οετααι ΙΙΙ Ι.ατ1α.

ΙΙ'ΙΙΙρρα £ααΙτα.

ΩΙαναιιαΙ ΧΙταεαεα εε Πτταα. '

0ΙεναααΙ ΜατΙΙαει εε Ι.ααα.

ΡατΙΙΙααα‹Ιε Καπ ‹ΙΙ ΤαααΙε, (Σατα

ταεατΙα!ετε ταα88Ιατε ΙΙΙ ΜεαΙε

ΛΙΙιααα.

ΒΙααΙε ΡεταΙααααο ΙΙΙ ΕτεαΙα.

@αρα (Ιατταα.

81α1'ααε Ατααααα. @Με ααΙ ιΙααα

ΙΙΙ Ματια.

ΡΙαΙτα Με. Ι1ττΙεα ταειΙΙαα αεΙ τα.

ΟΙαναααΙ Ρεται ΙΙΙ ΙΙτταα.

ΒΙααε θεαααΙνε ΟεΙετΙα.

ΙΙαΙτααικΙα ΡΙεττο τΙΙ Ρεαα.

ΕαιτααααεΙα Εατεεα.

ΧΙΙαααα 0αττεα.

ΠΙαναααΙ ΖαρραΙα.

ΡΙαΙτε (ΙαΙΙαατΙ.

ΠΙΙεταττΙο Ι.ερει ΩαΙατΙα.

ΒαΙτα‹›α‹Ια Ι.Ιααα.

Πεπε νΙααααΙε ΙΙΙ ΟατιΙεαα.

Βεταατ‹Ια (1αατατα, αατααατΙααΙε

εεααταΙε τΙεΙΙ,εαεταΙΙα.

Βεταατ‹Ιο νΙααεαΙα ΟαΙιτετα ‹ΙΙΙαΙ Ι

ΙΙεΙΙε.

ΑταΙτεα νΙααετ1Ια ΙΙΙ Ωααε1ε.

(Ματια :ΙΙ Μ0Ι108ιΙ8.

ΠαααΙετα Βαταατεα, νΙααεαΙε τΙΙ

ΠααΙεΙΙπηΙ.

#αΙαα:από. , .

Πειτε ΕκετΙαα.

ΒΙΙΙαατ·Ιο (ΞεαΙεΙΙαα.

ΟΙ1'α ΙΙΙ ΡτοαΙΙα.

ΜαΙΙαε Μεχτααεα.

ΑΙΙ'εααε ΙΙαεεΙατα Ι.αατΙα.

ΡΙεΙτα Μαααα.

ΒαΙταεα‹Ια ΙΙαΙαααα.

0ΙΙΙ›ετΙε ‹ΙΙ ΩααΙεΙΙεΙ.

0εαααΙνα ΟααΙαΙνΙ.

ΡΙαΙτα Ι.εραι σε 0τΙα,ςα.

ΙΙαααΙετα ΙΙανααααΙια.

ΡΙαΙτε Μη!.

(θ) ΥεΙΙ. ()ατΙΙα, Αααα!. «α Αααα". , ΜΒ. Π”. Με, 1.11'. α ι_νη_

-- Γατα, Πα πω. .Με Ι.ΙΙ:. ΙΙΙ. μια. 9011.α 991.
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εοιιιρι·ει ε νειιι!!1πι ει!.πιι!πιιι1ο ι!! πιιει·ε! Ιοτεε1!οι·ε; Ιιι !!

!ιεπ·1!ι 651185! ρεεε ε ρε81ιιιιεπι1ο ροι· πιο ειι!πιφιοπιπι!ο,

1τεπιπιε Ιιι !!εε!πιιε; ε Ι'ειΙ1το ε!πι€ο!ειι· ρτ!ν!Ιει:!ο ο.εοοτπ!ει1ο

οΙΙο -εειππ!!ετο Ρ!ε1το Εε!ππι!πιο τ!! Ι.ιιπι!Ιιει·!!ε, ε!11ει!!πιο τ!!

θεεεει·!, ρετ ΙνιΙΙενπιιιπεπι1ο' ε· Ιιι επιε1οπ!!ει εεο!ιιε!ν;ι εε!

Μεση! !!εε1!πιει1! πιει· Ιε οπο!!! πω!! ω. Π!! ειΙΙι·ο ρ!!ι ετειιτ!ε

ε.11ο εεεΒιι!νει ΙΙ τε!). Ρ!ε1τοω!πι (Β.ιεΙ!ειπ!, τ!ιιπιεπιπΙον! Ρετ

Η ρτ!ιιιε νεΙ!!! ε ραπΙππιππειιΙο ! $πιπΙΙ, ε ! 1ειιε!ει1ετ! πι!!!

‹!!ε1!ε1! πΙεΙΙ'!εοΙπι Ο), ε1οιιςΙειιιπΙο σο!! Με τ!ιιπι!οπιε Ιε Με!

' τη νε(!.!πιΓπ·.ΩΑΜ. 5.°|ιπενιἔ. Χονιι·. ιπενιπι·. :τοπικ ε ε··.

ρπιβ. 765. 766. 767- '

(9) νετ!. φωτια!. 0ρετ. ε!1.. 1.15 ΥΙΙΙ.οιπρ.ΙΝΙΙΙ..-- Μπι, Οκτ. ο

_ 1.15. εἰ!. με. 999.993. - Ρι·!πιιε π!! ςππεε1.πι τ!ιιπι!οπιε Γι! ριιΙι!!Ι!εει!ει

εεπι1επιιτι ρετ εεεπιεε τ!! ΙεΙΙοπι!ππ εοπι1το!!εοπι1ε13Ιιετπιτπ!ο π!ε!!ε θΙιε

τπιτε!ειιεει. ΙΙ 2πιτ!1ει, οΙιο τ!!ετ!εεε !Ι 151.111, ιιοιι π!!οε ειιο!! Ιοεεετο !

πιιο1!ν! π!! Με εοιιο!πιπιπε. !!.πιιο!!νο επι Ιοτεε επιε!Ιο τ!! τ!πιπι!τε σΙΙε!

εοπ·οπιε Ιε “Με ροεεεεε!οπι!, ο!ιε Ιιι !!!ιιε1τε ΙοππιΙΒΙ!ε ‹Ιε! 13Ιιετπιτι!εεε!ι!

ροεεει!ενει επεσα! πιεΙ!'!εοΙιι. - Ωτε!!!ειππιο ορροτιιιπιο !! πιω-ιτε !ιι

ειιεέΚο !πιι!ε!! ! πιοππι! ο!ε! Με!! Ι'επιπ!ε1ιιτ! εΙιε πιο! 1355, ε εεε!! επιπι!

εεειιεπι1!, ε.νειιπιο ροεεεεε!επι! ε ε!ιιτ!ετ!!ι!οπιε !ιι 8πιτπΙε8τιει, ιι!!!πιε!ιε

ε! εοπιοεεε επεσε! τπι!εετιι εοππ!!ι!οπιε άονεπι εεεετε τ!‹!ο11ιι Ι'!εοΙιι,

ερειτ1!ΙΑ !ιι 5511911081 σπιτι!! Ι'ειιτ!!, ε οΙ!!ιΙ!ειι1ει ιι εετν!τε 1ιε!ετιιππ

πιπιππιετο τ!! ε!8πιοτ!ι, ! ειπε!! σο!! ‹!π·!1.1!, 8τεινεπε επ! εειει!οπι! !πι1ο!

!ετπι!›!Ι!, πιεεοτΙι!νπιππο τεπκ!!1ο, !”τι!11!, ν!Ιει!!!!ι, ει! εε!ε1επιπι Με!!

πιοπιι!πι! , ε ι!εΙΙε 1εττε !πι!επιπ!ε1ε. Εεεοπιε !'εΙεπιεο, πιιιιι!ε εε Ισ !!!ιιο!!!

!!Ι·'πιτε ( Μ! πω. 5.1.1. 1.15. ΙΙΙ. μη. 996. Μ. τι με. 309. 13ι!!ι. Τοτ!πι.);

ε ετει!!ειππιπιεοπι Ιοππε!ειππιεπιιο, οΙιο πιοπι ε!πι πιεπιιπτιεπιο εοππιτι!1ο, ε οΙιο

ν! πιππιπιο!ι!ππο !πιοππι! π!! ει!1τ! ιιοιι ροεΙι! Με!!! , ε 1ειπἀππ1ει·!.

1. Βι-:νεπτεπειο 01πιπποι - Ανα! !πι @Με πιπιπ!!ε! ν!ΙΙνιεε! πιεΙΙει Οπι

τα1οπ·ία ι!! 1155511555, πιπι1.π11το πιε!!πι Οιιτο1ο!·!α ι!! Πεο!πιπο, 6οτ!!ε!

ιποΙΙο Οπιτα1οτ!ει ‹!! 8εττε!ιιιε, Με Με! πβιπά!ειι1ο π!! ΟΙι!ττει, ειπε πιε!

_ι;!ιιά!επιίο τ!! ΩοΙοε1τε! , πιονε πιεΙ &ι!αιΙ!εσπΙο τ!! Ο;!!πεΙτει, ε ‹!ιιε πεΙ

Ω!ια2!αι1ο ‹!! ΩειΙΙπιτει. Ιιι 1πι1Ιο τμπετεπι1ει!πιε ν!!Ιππιπε!.

9. Βο:«Απο ΙΣΑπππιτ.ιιπ. Ροεεει!εν:ι πιο ν·ΙΙΙππεπε!ο πιεΙΙ:ι. Οππωωτ!α ‹!!

Νπιτ:ιππι!πι!ε, ετ! ιιπ ει!Ιτο οεΙΙε Οπιτα1οτ!ει τ!! £εππιρ!‹!1ιπιο.

3. Βει!ινππιιιο Βεεεοππ.. Ανεπι οιπε ν!ΙΙειες;! πιεΙΙ:ι Οπιτα1οτ!α π!! (Ξεπε

11111555. ε Ϊ .

4. Ρπε·πιπο 5πτπεεε. Νε ειναι ειιο !πε!!!! Οιι·‹ιΙοτ·ὶα τ!! Νπιτπιπιι!πι!ε.

5. ΡπιΑΝεεεεο 8Απνεπ.πωπικτιι. Ροεεεεενπι ‹!!εε! ν!ΙΙ:ι%! 1ιεΙ!ιπ (Μπι

1οτέιι τ!! Πεππιρ!α!πιπιο, α! ειιο !πι πιπιε!!πι τ!! 8!εε!·τπι.1

6. Εκιππεο Εοι.οιιΑπι. Νε Με!! ιτε !πε!!!! Οισηι1ετ!πι π!! Ωιπππιιι!«!πιπιο.

7. ΒπιππινΛιππιο Ι..ιπιπιπιπιΑ. ΡοεεειΙεννι 1τε ι·ΙΙΙ:ι!.πε! πιεΙΙει Οπιπι1οπ!α π!!

Οεππηι!‹!1ιπιο , ειιο !ιι ηιιεΙΙει τ!! ΡπιεΙΙ-0εττε!. ιιπι 5115011161!! Οιιτα1υτ!α

«Ι!·8πι!ε!ε, 1το ιποΙΙο Οπιπι1οΝο ‹Ι!_Ι11οπι1! , ε Με ππΙ1.τ! πι!!! Ω!νιά!εα1ο τ!!

0πι!1εΙΙ!.

8. Ριπιτιιο πι!! Αιιιιππι€. Νε ειναι ιιπιο πσ!!!! (”ι!τα!0τία π!! 8!πιτειιε.

9. ΒειικκοΑπππο Βιντιπεπ:Α. Νε Με!! ειιο !πε!!!! Οιιτα1οτ!α τ!! Βο!!ιι.

10. ΙΙΑππιοινπιο ΜοΝΜν0ΝΕ. Νοεεετ!επι 1τε ν!Ι1ης! πιεΙΙο £ατα1οτ!α

. ι!! ΒοΙ!ει, Ιτε οεΙΙε ('πιτα1οτία ι!εΙΙε Νπιττει, 1τε πιεΙΙπι τεε!οτιε ό! Ρ!!!

πιπ!πιπιτε!ει, ει! υπο ιπε! Ω!ιαΙίεα1Βο τ!! ΠειΙΙπιτει.·

11. Οπον.ιπνινι ιιπ ν.ιεεΑιι.4ινο. Νε ροεεει!εν·:.ι ειιο οεΙΙε! τεε!οπιε , ε

Οπινα1οπ·ία τ!! ΒοΙ!πι. .

19. Αιππ>ιπ.ιπνιιο πιε $πικΑ. Ρεεεει!ενιπ ηιιιι11το ν!ΙΙειεε! πιεΙΙε Οκτω

1.οτιζο κ!! 11ο!!ει, ειιο ιποΙΙο Βιια·α1οτ!ει!!! 8!πιτειιε, ‹!!εε! !πε!!!! Οιιτα1οε!α

κ!! 5!8εττο , ε εε1Ιε !ιι πιιιεΙΙπι τ!! 8ιιΙο!ε. .

13. ΙΙΑπιποινισο πι! Αιιπτπ:πιιιι. Νε ροεεεόενει ειιο πιεΙ!πι Οιπα1οτέα π!!

ΒοΙ!επ, Με !ιι επιε!!!ι ‹ΙΙ 8!πιτειιε, ε εε1Ιε πιεΙΙ'ειΙιτ:π π!! 8ιπ!ε!ε.

14. Το!πιπ1ιεο, ε ΙΙΑιιι!ιπππιε ΜΔιπ:118τ. Ροεεεεονειπιο ηπιπι11τε ν!ΙΙ:ι88!

πιε!Ιει ()ιω·ιιωτία τ!! ΙΙεΙΙε!.

15. Ρπιπιιο(ΣΑιππ1ι. Νε ροεεει!ενει Με πιεΙΙ:ι δαπι1οπία π!! Βο!!ει, ο

1τε !ιι επιεΙΙειπ!! Νιπτεππι!ππ!ε.1 _ . . ·

16. 0πισπ.ππιπ.ιιο Εεεοπιπιπ. Νε πω! ειιο !πε!!!! 61.11.1051. ι!! 1ιοΙ!ε.

17. 0.(π.πιππιο μεσω. Νε ροεεεόενει ‹!ιιε πιεΙΙεπ Οατα1οτ!ιι π!! 8οΙε!,

ε πιπιο.πιεΙΙει θππα1ετία·τ!! $!εεττο.·

1ΙΙ!. Ι!. νιτει:ονο πι! ΒοΜΑ..Ρ088ει!ενει Ιε ο!Ι1.!ι τ!! ΙΙεΙΙε, ο Βοπιπινοτ.;Ι!ιι.

19. ΒΑππιποΝπιο ΖΑτπιππ,ι.Αε. Ροεεει!ενε ‹!!εε! νΙΙΙεεε! πιεΙΙεπ £ητα1οτία

τ!! ΪΡειιΙ!-Βεττεἱ. ” “

90. 0πον.απνεπ ΩΑιππποιπ. Ρππεεει!ενε πιπι ν!ΙΙ:ιεε!ο, ο !Ι ειιε1ε!!ο Οφιο

ΒΙ!οεο, ο τ!! Οτεεεο!ο, οεΙΙε Οιπτα$οτία τ!! Ριιιι!!-Βεττε!, ε ευ!πιπ!!ε!

ν!!!επει;! πιεΙΙε Βιιππ1οπ!α π!! $!ιιτ;;πιε.

91. ΒπιππινΑιποο Οικιπ.πι!πιπο πι! Τοπιιιιετνπ. ΡοεεετΙενε επι ν!ΙΙεεε!ο πιεΙΙιι

Οαπι1οτ!οπ 6! Νπιπειππι!πι!ε. -

99. Ι!επιπτπτο Μπεστ”. Ροεπιετ!ενε επι ειΙ1το ν!ΙΙεεε!ο!πι ι!ε111π Επιτα

1ον!πι π!! Νπιτειπιι!πι!ε. _ 7

93. Ιπ. Ωοιιιιιιι1πι ιιπ ΡιεΑ. Ροεεετ!ενει ποστ!! εεε!!ο! ν!ΙΙ.ιεε! πιεΙΙε (Ιιι

1°α2ο1°ία ‹!! ΤτειπεπιΙπι, ε 1ιΙΙ.τ! νεπι1.!ευει11.ι·ο πω!!! Επιτπι1οπ1α τ!! Ι!!ρτι!,

ο τ!! Ι!!ρρ!ε. !

Μ. Ριπιπιιε Ποιιικε ιιπ Ρειικ.πεστΑ. ΡοεεετΙενε πι!! ν!ΙΙΑεε!ο !πε!!!!

Ι'πιτΜον!α τ!! 8!8ετπο. ε πι!! ε!!το !ιι ηπιεΙΙει τ!! 5!ιιτειιε.

ΙΙεΙΙε ε1επ1ε1ο 110ΙΙΙΙο0, οΙιο Πι!!ε1°1115Ι0 ρο!, ετ! εππιρΙ!ε1ο

ότι! ‹Ι! Ιιι! ευεεεεεοτε ΙΙ τε Ι).ΑΙΙοιιεο Π, Γι! Ρετ ε!πιτιιιε

επεσε!! Ιει Ιεεεε Ιοπιι!ειππιεπι1ειΙε οεΙ τεΒιιο εετ:Ιο. Μετ!οπιο

τ!ειιεο ‹!`!πι1ει·νεπι!τε ε! πιιπεΙΙ:ι οοπιει·εεε: ν! ιιιεπιι!ο !πιι!ε!

Ιιι ρτορτ!ο εοπιεοτ1ε, ε ΙΙ ειιο ΙΙΒΙ!ο ρτ!πιιο8ειι!Ιο Μεινε,

95. Μ.1ιεΑπο πι! Απιππι;πιιΔ. Νε ροεπιετ!ενι ειιο πιεΙΙπι £ι1ταωι·!α ι!!

5!πιτεεε, ε πιο ιιΙ1το !πι ηιιεΙΙε Ι!! Νιιτειππι!πι!ε.

96. Πεπιπιππο ιιπ 8.ικ·τη>Δεε. Νε ειναι ειιο οε!!!! Οιππι1οτ!α τ!! Νπιτει

!πι!πι!ε, ω! επιε1εΙΙο π!! 8πιπιΙιιτ!, ε επι εΙ1το πιεΙΙ:ι Οιιτα1οπ·!α ι!! βε

σ!ππιο. Ϊ

97. ΒεπιπΑπππιο Οπιπ;πι.ωιε. Νε ροεεει!ενε ειπε πιεΙΙππ Επιτιι1οτ!α ι!!Νιι

π·επιπι!πι!ε. _ - >

98. Νιιιπεπεο ΡοπνεππΑπνο. Ροεεεε!ενε π!ιιε ν!ΙΙππ88! πιεΙΙππ ΙΙεΙΙε (Σπινα

Ιω·ία τ!! Νπιτεππι!πι!ε. '

99. Ριι!·ι·πιο ιιπ Ι.Απππιπ.ι. Ανα! Με ν!!!ιιεε! πιεΙΙ:π_.Οιπτα1οτ!α τ!! Νπιτπι

πιπ!πι!ε, εε! ειιο !ιι επιεΙΙε ι!! 5!Βεττο. '

90. !!ιιιιιΑκπιπππ.π: ιιπ Βει·ππιεεΑ. Νε 'ενω :Με οεΙΙε Οιιτο1οπ·!α τ!! Νοκ!.

31. ΒΑιπποινπιο ΜοπντΑεπιπ. Νε πινω ειΙΙτ! Με πιεΙΙεπ 1:11:55!! Εμπι1ετία.

89. Ριι.ικει:εεο-πιε ΜΑπιεπιπ.π.Α. Ροεεει!ενει ιιππ ν!ΙΙ:ιεε!ο , ε Ι!! ππιε15

1!! πι!! πι!1το ιποΙΙο ειι‹!‹!ε11πι Οιιτο1οτ!α τ!! Νοκ!. ' τ ο·

38.· Αππιοινεο ΟΑπ.ΑτΑπεπι. Ροεεετ!ενιι Ι'ει!1τει πιιε15 ι!εΙ ωρτει!ε1.10

ν!!Ιπιεπε!ο οεΙΙε Οαπι1οτ!πι ι!! Νοτει. '

34. Μ1ιπιεπιπ.ιο ΒΑιππιο. Νε Ρ0850ι!θνΕ! πιππο !πε!!!! ε1δεεει Οπιτατον!πι.

35. Επι.ιππεπιεεο πι! ΕοιππιΑπ.. Νε ω...! ειιο πιεΙ!ει 0πιτιπ.1οτ!πινπ!! Βε

ε!πιιο. ' . _ ·

36. Νπεοι.ὁ Ι.οιπν. Ανεπι Ιο πω!!! οι επι ν!!!ε1;;!ε !ιι τ!ε11ει('επι1οτ!α.

37. ΒιιιιιιιΑπιπιο Εοττιιιεινε. Ροεεει!ενει επι ν!!!!188!0, ε !Ι 1εττ!1οτ!!ι

π!! πιΙΙτ! ν!Ι!ε8,ε! ε!!! ‹!!εΙτπι1ῖ! οε!!!! Οαπι1ου·ία ι!! 8!εεττο. '_

38. ΜΑπιππινο ιπε ΟΑππωε.ι. ΡοεεειΙενει 1τε ν!ΙΙππ88! !ιι κ!εΙΙιι Οιιτα1οτ!α
π!! $!Ξει·π·ο. ' Ν

39. Οιιιε·ι·Α 5οπ.ι.οππ. Νε ροεεει!ενπι πι!! ει!Ιτο πιεΙΙπι ε1εεεπι Εωπι1οτέα.

40. ΑππΝΑπ.πιο Αονιιο. ΡοεεειΙεν:ι πι!! ι·!ΙΙ:ιεΒ!ο οεΙΙε Οπτιι1οτέα ι!!

5οΙο!.

41. ΒΑιπτοιοιιιπιο βι:ετεπΑιιιιε._ Ανα! πιο ν!Ι!εππε!ο ω.. θατε0οτ!ει

ι!! :!εΙε!, ε πιο ειΙΙτο πιεΙΙιπ Οατα1υτ!α π!! Επιπι113!!!ειιο.

42. Ροτιππο ΙΙεε" ιιπ Απιι>ειππΑ. Ροεεε‹!ειι ιτε ν!!Ιοε1.;! οε!!!! Οικι

1οτ!α τ!! 8οΙε!. !

43.11Ιοπιυιιπ.π.ο ΒΔι.πιΑπο. Ροεεεε!ενιι Ιτε ν!Ι!ειες! πω!!! Οιιτα1οπ·!α

τ!! ΩοΙοε1τει!, ε ι!ιιε !πε!!!! Οπιπι2οήπι τ!! 8εττειΙιιιε.

44. ΠοΝ8ΑΙ.ν0 Μιππτπιπι1ι ιιπ 6οιιΑετΑ. Νε ροεεετ!ενε Μ!!! Με ω..

ΟιιταΙοτὶα ι!! Πειππιρ!τ!πιπιο. '

45. 01Αεοπ>ο Β.ιππιΑινε. Νε ρο55εσ.!ενει ειιο οεΙΙε! Οατα1οτίο π!! Βε

ε!ππιο. -

46. Ι!πιπεπεπιεεο ΙΙοεε. Ανεπι ε!πι1ιπιε ν!ΙΙιι31;!πιεΙΙε Οιππι10υ·έιππ!! Νοτιι.

47. Ρπιπ.·τιιο πι!! ΙΙεε. Νε ειναι ιππι πιΙ1το πεε!!ει_ ε1.εεειπ (Μπι1οτ!α.

48. ΤπινπεοπιΑ, ο ΤπιιππιοπιεπιτΑ ΒοοεΑπιπιπιτπ (ππιοπέΙ!ε π!! Μειτ!ειπιο Ν.

ε! Ατ!1οτεει). Ρο:εε‹!ειι πι!! ν!ΙΙ:ιεε!ο !πε!!!! Οιιτα1οανα τ!! Νοτε. ·

49. Ουει.πει.ππο ει: Ριι.π1ιπ.·ι·. Ροεεετ!επι ε!πιηιιε ν!Ι!ει88! πιεΙΙππ Οντε

Ιστία π!! Ι.!ππι!πιτε, ε ε!Ι1.τ! εε1Ιε πιεΙΙιι Οπιτα1οτ!ιι κ!! 13εππι!ιι!ε π!εΙ ρω

ά!αι1ο τ!! ΠεΙ!πιτει.

50. ΒΑππιοι.ο, ο ΒΑπιποπ.ο Μπι". Ροεεει!επι ‹!ιιε ν!ΙΙει$$!, ε Ιιι ω!!!

τ!! 1.2ει!1ε!!! πιοΙΙο ε1εεεο ε_Μ!!σαΙο ι!! ΠεΙΙιιτε.

51. ΡιπΑινει:ετ.ο ιιπ Ι.ΛπιππιΑ. Νε ροεεε!!επι πι!! ειΙΙτο ιποΙΙο ε1εεεο ΠΜ!!

εα1ο ΠειΙΙπιτεεε. °

59. Μπιτ!! Τοπιιπεινε, ο Τοπιπιππιντ.

οι!εε!πιπο π;!ια!!αι1ο π!! ΟιιΙΙπιτε. ·

53, Ει.Αππινπσ_. ιιπ 111πιεΑτο. Νε ροεεει!ενιι Με πι!Ιτ! πιεΙΙο 51115511 ε!ππ

ε!!επι1ο.

54. Ρπιιτπιο ΒΑΦΗ. Ροεεο!!ειι ηιι!πιιΙ!ε! ν!ΙΙιι88! πι!!! πιιετ!εε!ππιο @του

απο τ!! 13ιιΙΙιπτιι. . 11'

Νε ροεεε‹!ειι Μ!!! !πιι!ε πιο! πιε

55. ΒΑπιιοΜιο ΒιιιπιοπνΑ. Ανα! ηπιξι1.1το ν!Ι!πι1πε! πιο! ρίιιι!!τα1.ο ‹!!·

θει!!πιτπι; ειΙ1τ! φπεΙΙ.το οεΙΙε Επι1·α1οπ·ία ‹!! ΒεΙεεπιιιπιο (οτΙ!ετπιο. Οπι

Ιεπιε!επιιοε) οεΙΙε ε1εεεο ρ!πιά!ι:α1ο; ε πιΙΙτ! εε! πιε!!ο Οιιτα1ο1··Σο τ!!

Μου!! ι!εΙ ρ!ιι‹Ι!ε‹ι1ο ππιε!!εε!πιιο.

56. 0ιον1ιπνινπ πι! Α1111ο11ΒΑ (Ι`τιι1εΙΙο π!ε!τεεεΙο Μπιτ!ειπιο Ιν.). Μειο

‹!ενε εε11ε ν!!Ιπι81;!,!πι ε!1Ιὲπ ι!! Τετττιπιονει (πιπι1!εε0π.ιππΑ 6ο! ΙΙοπππεπι!),:

απο Με!! Ιεττ!!οτ! ιπε! είιΜ!εα1ο τ!! 5.115...

57. Ι<'ιπ.ιινειιεεο πι! ΒυιιΑπιτ. Ροεεεεεε πιο ν!ΙΙππιπε!ο ν!!! !ιι! Ι'οπιι:Ιο1ο

πιεΙ ρίιιά!εα1ο τ!! Οει!!ιπτει, ότι! 1εττ!Ιοτ!ο επιπιεεεε.

58. ΩΑεεωπεπτο Β'0ππι.1. Ροεεει!ενε 1τε ν!ΙΙπινπε! πιεΙΙ:ι Βιιτο1στία

ειι6τ!ε11ει τ!! ΒειΙΙιεππεπιε (ο Ο:ιΙειπιε!πιπιοε); πιτ! πιΙΙτο πιεΙΙει Οπιπι1οτ·ίιι

‹!!6εππι!πι!ε; ‹!ιιε εΙΙτ! πιεΙΙει Οιιτο1οτ!πι ι!! ΠττεΙ!νειΙΙΙ, ε Με :ιΙΙτ!

ππεΙΙπι 61011101!!! π!! 1110111! ππεΙΙο ε1εεεο ρίιιά!οα1ο ν!! Βιι!!ιιτει. .

59. 13πον.Ιινινι Μοπτε1ιππ. Ανω πι!! ν!ΙΙ:ιε;!ο πιεΙ Ω!ιπ.1$1επι1ο ο!-13ιιΙΙιπτιι.

611. Τοπ1πιπ11εο πι!! 8πιπιιιΑ. ΡοεεειΙειι πιο ν!!Ιεμε!ο !ιι πω. π!! Ροεε1πι.

61. Ι.ο 5π>ιιιι.ππ.ε πι! 5. Οπον1ιντ:ι πι! 0ιιιιπιεΑπ.πιπαπι. ΡοεεετΙε1ι ροι·

ΙεεεΙο ιιπ! ιιΙ1το ν!ΙΙΙιεε!ο. .

69. Ι!. Υπιει:ονο πι! Μπα. Ανα! Με ν!Ι.Ι:ιεε! πι!!! ράιιι!!ι·αιο τ!! 0νς!!!ιε1.τει.

63. Βοιιεππιτοιιε, ο Τοπιεπιπποπιπι ΙΙοπιειπι. Ροειετ!επι επι ν!ΙΙππ88!ο

ππεΙΙει τε;;!επιε π!! Βοτπιιιππεπιει, ο ΙΙοππιπιπιπ!!πι.
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@Ο αιεεαιιτιαιααα

ααα μαοα ιαααιιιι αναα εαιααιιααιαιιΙα ααιαιιοιμαια ω. ιαα Ια ματια οοιιιτο ιι τα αι ιιαειιαιια; α ια ταειιιιιιιαιια ιιι

α·ιαιιιααα, ω οιιαααα μτιιαα εαιααιιι Βιιατααιι€ια ματ Ια ααα αανα μταααια ααΙΙ'αααια ιιι Τταμααι; α ααα ααα: ι

Ιοτα ειαατια. Ε μοιαιια εαμμα ματ ιιααταιι αννιει, ααα Ια ααονι μτινιΙααι ια αιιαι ατανα οαττατ αι ιαιιιμο αοαοτααΙι

ματιιαια ατααοααεα ιααιανα ιιαμαατοαιτει ματ ιτααιιιιααιο ααΙΙα αιαεαο ιτιοααταα αιια οιιια, α αι αιιιααιαι ιιι ΑΙααατα,

ααΙΙα ααα ματεοαα, α ιι τα α. Ριαιτο αι'ιιιατιιααι·α αι ααιιαο Ια ιατα ιιααα αμααιαια ιτα ιαιμΙοιαι α ια αατια ται

και* ΙΜ· ιαιαμο ιειαεαο αα ΠααΙιατι ιαΙιατα αειμτα α τιααιιιιια, ααια- εααοιο, οι οιιι αιααοττιαιαο (α). _

ααααο8Ιι ια ταειιιααιοαα ααι ααειαιΙι οι Ρατιταε, αι Βοαναιιι, ι.α ιιιτααΙααια εαεαιιαΙα ιιαιι`ιεοια αα ιαιιιω ι)'Οτια εαι

οι Τατταιιονα, οι Λταατα, α οι (ιαμοια(9), ιιιατιααο ει αιαα- ιιιιιτα σαι ιααα, εα ααα ιατοιιο οαιιαα, αιααατα ματα αο

ιαιιαα αοεμαιιοεα ια ατιαι, ααα τααΙιιαι ια ααειαιΙα αααι- ααειοαα α αιιονα αιεαοταια ιτα ιι τα αι Αταμααα, α ιι τα

ιιιααααιααιι, τιιαταα ααα ια ααααιοαα Βια αοαναααια ααΙΙα ιιοΙα αι Ατααταα. Αναα ιι ματια, αομα Ια ματιααια ααι

ταοοιια αι ιιιοαιιναττο, α τα Ματιαιιια; ο μαι, αμιαααιιαο τα (5) ιαααΙιαιο ιι ναεαιΙΙα ααΙΙα ι·ιααΙΙιοαα; α, τιααοιια

αα ιοτια ααταο αι ιτιιμμα οααιτο ιι οααιαΙιο οι ιιααΙιατι, νααα ι'αματα αι Ραμα ιιιιιοοααιο νι. ματ πιατα αιια οα

αιιιιαααα ααα αιιαααοαναιι ματοια ι'αααααιαιααιο αααΙι αο- αααιααια, ει ατα ααιιαααιο ω' ίιαιιοναει α αο'ιιιααοιιιι οι Ρ_Μ_.,56_,Μ

ααται ίατιιιαιι ιαιιιιαταιααΙα ααι αααιμο ιιι Λιαιιατο. ιιιιιααο, ματααι·τανα αειιιιιιαιιια ιι ι.οαααοτο, αα αεμιιΒιιαια

ι.α ααονα μαοα ια ιταιιαια α αοαααιαεα ια Βιινι.ιιιιι ααι ΠααΙαιαατια, αναα ιαναεο, αα αοαιιμανα ια ιοτια:ια, Ια νιΙια,

'°ο“”°'ι55° ιιιαιια ται ααα; θα α αεεαι ιιαμοτιααια ιι αααιιαιααια α ι ΙιιοΒιιι μτιαοιμαιι ααΙΙ`ααιιαα μίιιάίταιο οι ΠαΙΙατα. Ι.α

ιαιοτιαα, ααα οτ νιααα ματ Ια μτιιαα νοΙια ιιι ιαοα, α αα οι Ιιιἱ ιααι·ια αοααααια ααι ιααι, α ια αοαοααειοαι ααιιιαι

ααιιιιααα ιι ιααια ααΙΙα ααα οτιιιιααΙα ιαιαετιια (δ). ι.α ιααα Μια σαι τα α. Ριαιτο αι οι ιαι αιμαια Βταααα ι)'Οτια ,

αι οιιααιο ιταιιαιο ιιι αεεαι·ι·αια ματ μοαο μια οι ααα ειμαι, ααα αι Βτααοαιαοιια (θ), αιααατο ιταΒιια αιια ατιιιι, α

Με αιιαιι ιι τα α. Ριαιτα οι Ατα8οιια, α ΙΙιατιααο αι ιιι- εαιαατανααα αοααααατα αιια μααα. Μα Ια ι.ταιιαα Τα αται·α,

αοταα αι τιοαιιιαιατοαο ματ ιααεεαμαι α ματ ιαΙιατα εαααι α ια μαοα ααα ια τααΒιιιαια. Βταιιαα πατα τιιααεα μααο

α μτοΙαεια αι αοαιιιαιαι·αια αιιιιοιιια. 'Για αι ιιααεια Ιαιιατα, ια Μια, α αΙιαειαιοει ααα αΙιτι ιΤΟτια ααΙΙα ααα αιαεεα

ααα ι·ιαιιιαταααο ι'ατιααιιιααιο ααΙΙα 8αιαα, ααΙΙα τιιιαΙι ιι τα ααεαια (ΝιαοΙα, Ααιοαια, α ιιιιιιιααο). εα8αι αματιαιαααια α_α_Π_..”..359_

α. απατα ααναα ταειιιαιτει α (ιαιαιοααα; ιεαεειαι τα ιτιι- Ια ματιι αι ιιατιααο ιιι Αταοταα, ιι ιιιιαια, τιαιιαααιιο ματ

°ιιι'α3"°· αιαιιια ματ Ια ιταμμα, αν αι οοιιατατιανα ια ναιαιιια ματ ιιααοααιααιο ιι αααεο ιαιμοειο αι εααι αιαιι ααι τα α. Πια

οομο ιι. αι ιααιμο ααΙΙα αοααιιιεια ααΙΙα 5αταα8αα αιαι

64. 0ααι.ιιιι.ιια, ο Ριιιιιιιιτο Μαι. Ροαεαααναιιο ιτα νιιιααει ααΙΙα 68ΙΓΕΒΜΠιθ Μ” Α"0Πω (4 323 ι 432ά')ι ε (ιωθιωθει ΜΗ

ειαααα ι·αδιαιια οι Βοιιιιιιιαια. ιααεα νιοιαια α ειια αααιια Ια μααα ιιι $ααιατι, αιεαααο

85. ι.'Αιιαινια.αι:ανα αι Ταιιιιιια. Ραεεααανα αιι νιιιααι;ιο ααΙΙα £ατιι- 80θν8 8μι 0"Μ ΜΗΟΜ)ι !.0"Πι Ο ΠΟΠ ὸἱ88ἱωι1ΜΗ ρω Η

αυτια αι Πατιιιαατεια. _ _ ο _ ο ' . . '.

66. 0αιιιιιι.αο Ιιιιιιιι.ι.ια. Αναα αα νιιΙα88ιο ιιαΙια Οιιταιοι·ια ααΙΙα αιαθεαο (Η ιθιθΓ8ι ΝικιθΓο θεοι"$"0 8ιδιι0ιθ 00” Ποια

Μ"α- ιαιιαι·α Οι.

67. Βιιιιιιιι·τα Μαι.αατ.Ραεεαααα ααιιτα ααα “ ααΙΙα εααααιια Οιι- . . . .ΜΜΜ @Μ Νοι_Μ (ι π' ιι τα ααα Ριαιτο, ιαιμααιιαιο ια ματια αοι τα αι (ια

68. 0οαιιιια Μιινοιια. Να μααεαιιαα αιιτι ααιιιιτο ααΙΙα Ματια £ατα- ειιαΙια, ΠΟΠ μ0ι0Ιιιιο 8.ιι ιιιι ι.0Πιμ0 805ιθαΒΓα ΖΗΜΙ τ.ιαατι·α

αιτία ααΙΙα Νιιττα. · - - ι

. . . ι 8 α · · · ·σα. 0ιιιαναττο Ωαιιαα.Αναα ααα νιιιααΒι ααΙΙα Οατα2οι·ια αι Μοαιι. Η ω' θ8Π8 00Π“ο Μω-ωΠο' ο ωωτο Ι 0ΘΠοιθ8" (Ζω-ω

70. Οιαν.ιινιιι Νιιαιιο. Ραιιαααανα ιιιι νιιιααειο ιιαιΙα Οαι·‹ιωτια οι (Η Ποο0ΠιαΓει ω" 908"ι "Μωιι ι αιιιιιι ιιοιι 8ι ιΠ08ιι”ιι·

Ριανιιααιι- - . . › νααα αιιααι ααΙΙα εοαααατα α μταιιααα ιιι οαααιιιαιιααα.

71. Αι.ιιιιιιταινιι (1οιιαα. Ραεεαααα αα νιιια88ιο ααΙΙα Βιιτειιοτια αι .ι .
απ”. ιιααατα ματαια αιιιαα Ια ματιι εαιαααα ααιιιμταιιιααεο, α

Βιιααιιαναιιο αι ιιι: ιιι Αιιιααιιι Ια αιιια, α ιι οαειαιιο ιιι 8ιιααατι, εααιαατο αταιΙτα ααΙΙα απο ααιιιααα (ιιανατιιιι ιαατααααα τιι ι>.α.ιι.ια59 και.

ιΙ ααειαΙια τιι Πα ιιατι σα' ιτα αοααοτειιι; ααιιτο νιιιααει ααΙΙα 6'α- - _ _ -
:ναυτια αι Οαιαμιαααο; αιαιιαα νιιιαι;ει, αςιι αιιιιιαΙια αι Λααααι'ταααα ΜοΠιθΓΠιι0' Η (μφω '. μι' Μαιο (ΜΒΜ' ΜΒ 00Π80"θ ΕΜ

ιιαιια Οατιιιοτι‹ι οι 8ιαοττο; αιιτι αιαιιαα νιιιαιτει ααΙΙα ιιιαααα Οια·τι- ειιι)θιω ιΠιιιιιια ό' ΒΙΒιοΓοδι ιιι-ια ιι"ιιιθ θ ΠιΡωθ (Η Β· Ριθιιο

αιτία, αοι αιιιιιαιια αι 0ιαιοααμααταια; ααα νιιιααει·, αιιααειαιια αει θ (Η μ)0ΠΠ8 Ειθ0Π0Πι 8ον"ΗΠ (Η Α"ΜοΠα οι) ω" θ ιο

ριιιαιοαιο ιιι Οιιιττα, ο Οαιττιι; ιτα νιιιαιτει ιια'ιια £αταιατέα αι Οαιιι- . . · .

μιαααο; ι ααειαιιι ααΙΙα ιι'ανα, αι Ρααταα α Ραιταεια, οι 0ταααι, ο οι “Πω (Η ιι"θειο Βιι)"ΠΠΠαπο ι Ωω (ΜΙ-ὁ ω” 8] 4362 ι

0αιΙο;εαιια νιιιιιΒιιι ααΙΙα £ατα:οτια ιιι α1οιιιια(ατα Βιιτοιιια α'0ειιο); · εατνοαα α, ααααιιιααιο ιαιοτιαο αι ατι Μια ααα ματι πιατα;;;

Μ' Ωω' α" Ρι°°8”°· (ΜΜΜ' "ΜΒαι.° 'Ι Ριαι°"° (Η Μ8'ιι'"ι8 @Η α”ιιιιΡοτιααια ιιααιι ανναιιιαιααιι ιαααιατι αι ιιιιαιια ω, πια

Οατα$οτια αι ιιιιααιο ιιοιιια: νααιι νιιια88ι ααΙΙα Οιιταιατια αι Οαταα; _ . - . κ

ια αιιια οι ΛΙααατο, ααα εαι νιιια8αι αιΙα ιιιαιιααιιαα ιιιιιιααει ; αιι αα- ιιοιι 80"ιωιΠ!8ιι8Πο μονα Π888ι"Πιι ΜΗ Π] ιπι!! (Μ' Πω·

αιαιιο Βαιιναιιι, ο Βοανιαιιια, Βθι ααα αοααατ8α, θ ααα δώ “Β5ἰΠ]ο ιΠιθμνθΠι58θ νθΓθωΘΠιθ Π-8. ἱ ΗΒΗ. 00Π_

αιιιιαααι . α αιμαιιααιιιι. ιι Ρατα ιιοιι αιιαιιιατα Βιι αΙιτι νιιιααιτι, αιιια,

ιιιαααι, ο ααιιιαιια μοαειααιιιι ια ιιααΙια αιαιιαα ιαιιιμα σαι πατα. α @οι-σκι 8'ΠοθΓθ'ι θ ἀιπθν0ιθ° ΙωΡ"000Β(Ε 'ο ιπωΕ8ω (Η

ααι ταεοΙο οι Αταοταα, αοαιαιιιαααοαιαιεατινατα ααιιιμαιιαιοααιιιαιιια; οεαατνααια α αι αεαοιιιιααα (ιθιιθ ιιιιιιτα αι50ι8ι0ιιι ιιαιι98.τ

:απατα $αταίαιιια ι:ααιτα οι ομρίαιι ιιτιιιαααπι Μάο:: ;αταοταια, α! ιισιι Μ".0 ωθιω @πω Γἱρωυωω0Πιθ θ "ΜΜΕαιω ΦΠ Γ00"Μ

Μαιο.: τοπίο, ιιι απ: αιιιιαιιαι αιαπαιιιαπιιιι αοπτια8. Μα ααι μταεαιιια · ' _ · . Ρ .

Ωοιιιοι: Βιιιι.οιιιι·τιοα ει τιιανα, ααα Βτααοαιαοαα, ινιωιο, Οααεααο, “Μι ω απΙΒΜωω0ιι ιιθι ω Ε). Ρ|θ"-οι θ ιιθι Β08θ ιιι

Ματιωι ΒιιΙαοαι ΜωιαΜ θα “Η (Μια "ΜιΒιια ποια! "ο Ρωαθ· ιιααονα, ιι ιιααια ααα ια τααιοαι ααΙΙα ταμιιααιιαα ααειαιιιια

ααναιια ιιι ει·αιι ιιιιιαατο. 8ομτααιανα ματα α ααα ΙιΙατιαιια Ν. οι

Ατααταα, ιι ιιιιαιο μοιαα ααα αιτει ιι νατο αιιιαατα ααΙΙα 8ατααεαα.

μοαιιαααααοιια ια μια ειναι ματια, αοιιια ει τιοανα ααι Τι·αιιαια ιιι μαι·α °

ααΙΙα ααα ιιιιιια Ειαοαατα ααι τα α. Οιοναααι οι Ατιιιιοαα (ι888) , ιι τα ναι ιΠιι'- (ιΔιι'Ι'- Π-° οι)”'- (ιν “- Ονι“· Εν” "- 0νιιι". ακα

ιιααια οι μτανα, ααα αιιαεια ι'αιιιααα μτιαοιμαιιαα , ιιααοαααια ιιαι μαι- Οι Ι'. ΟΧΙ άρτια. 773.774.775. 776.

αιαπο αι μαατα, αα ιιι ιταιαΙιο Πεααα Ν., ατα ειιιαατα αι νααιιιτα (δ) ιι τα Βου Ριαιι0 Ν., ααιι0 ιι θστιαιοπιαιο, ματιι αει 0αιιιιατιι

ιιιιιμΙιααιιαα τααιοαι (Οωιιτααα, σιωιωτια) ααΙΙ°ιεοια, ααΙΙα ααα αιιια ποι θ 5αιιαιιιατα 1356. (Μια, Μ· Μα. ει”. μια. ΙΙΙ. μα8.995.).

μτιιιαιμαΙι, ω ααοαιιααα ιιι ΠαΒιιατι, τα αιιαιιαταιαι οααιαιιιι ω" 111ιι- το) αιι ιατοιια αοαααααιι ιι Μαιο αι ι'αααο (3αειαι8αιιαναεα, ια

ιιιια, α οι ααΒααιοαααταιιι.οιιο αοιιιααιια, ο νιιΙαααι. (ναι. απ. Οι”. ι'οτιαιια οι Οαειαιαοτια, οι Ματιιαιαοιια, α αι Βοαααι'ατια , ια αιιια τιι

ιι.° οι. 'Η μα8.850.αοι.(ι).). Βιιιατοιιιο, α Ια τααιαιιι αι Νιιτοατιι, Ωαααιιααα, α Αα8Ιαιια. (Ειπα ,

(ι) να!. ιαιτ.Ωιιι·τ. ιι.° οι Ι'. μα8. 768. 0ματ. α τα. σα. μια. 998.).

(α) ναα.ιαιτ. Βιιιι·.ιι.° Οιι.μαα.788.760. (7) ιιοιι. @ατιιιι, απππ!. ασ έπιασα., μια. ναι. ααμ. ΜΧ; ο ι.ιι.

 

(3) Υαα.ιιιιτ.ΠΛατ. ιι." ΕΠΙ' μαα.760 α κα. α ω. ΙΧ. ααμ. αν. -- ιιατα,ιαα. αι.
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Ρ.Ε.Π.ι36ι-ι36α.

ΜΡ. Π. Ν. ι36ο.

ι ι).ι.3 ο. Η! 5.

Μ". ιδζει. ι3ἔι.

Ρ.Ε. Ν. εδω.

ι>. ε. ιι. σε..

ριιι·ε ιιιιεΙΙε ΙΙΙΒΙι;_ΙΙΙΟΙ°Ιιι; ε Ι ριιι·ιΙεοΙιιι·Ι ρι~ιιιιειΙΙιιιι·ιιΙΙ ιε

Ιιιιιι·Ι .ειΙΙει ιΙΙιι:Ιοιιε ιΙει ιΙει.ιιιιι,ιιΙ ρι·ΙΒιοιιΙει·Ι ιΙΙ 8ιιιιι·ιιι,ι

ιιι οιιιῇεειιΙ...-ε 080 ειι·ιιιιιιιιι·Ι, εΙ ειιιιιΙιιιιι εΙιε ΒειιονεεΙ. ιιοιι

ιιιιιιιιιοιιο. ρειιιιιι,ΙΙε Ιιι εΙιιιο ιΙεΙΙε ηιιεειΙοιιΙ, Με Ιει·οοϊ

ΒΙΙΙΒι· ΙΙΙΙΙΙΙϊΙΙΙΙΡΡΙΙΙΙ. ΨέΙΙ...Υ.ΙΙΙΙΙΙιι ΗΝ. Διιι80ιιιιεε οιιιιεεειιιιιε·

ΙΞΙΙΙβΙΙΙΙΙ Φ·ΑΙ8ΙΙΒι;ρ.ειιΙριιιιιετιιΙοι·ιοι Ιε·εειεΙεΙΙιι, Ιε νΙΙΙτι,

Ιι ·ΙΙιοΒΙιι. Ιεμ.ροεεερεΙοιιΙιω.ε ΒιιιτΙειΙΙιιοιιΙ ΙοΙΙι: ιιΙ 0.008

εεε Ιε..Β.ιιιιι...9000 Ιει,.ι·ιφΙειιιιι. ιιεοΙΙειιιρειειε ιιι Μάι

ιιτοιιιιιιιΙρΙΜΙιιΙ ιιιιιιιι)ιεεε·ιιΙΙ. ΜοιιΓειιιιΙε, Με ριι€ειιιε Ιιι.

ΙιειιιιΙε ιρειεΙΙι 209 Ιι.ιι_ιιι.εοΕεει ΙΙΙ.οιιιιι0ΦΙΙΙΙΙ ΙΙ0ιιεΙ 0`οιιο ω.

ΡιιΙιιιδο ·ιιιιιεεε..ΙΙΙ η”, ρ.‹ΙΙ_ ερειιιιιιιιι: νειεο Ι:ιοΙΙΙΙιΙ

ΙΙΙ._ ΜεΙιειο.. '.ΙΙΙΙΙ9Ι.:ιΙΙΒΜ09ν0. σου ιιιιιιΙΙΙαιοιιιι.. ιιειοΙιὶι<

ΙΙΡΟΡ9ΙέΨΙ: ΙΙΡε:ΙΙΙΙ:..99%.ΦωΘΙ« ΙΙΙ ΜΜΜ ·ΙΐειΙεΙΙΙι θ): ε·

ιιιιιιιιι·ε.ΖεΙιΙειιιεχε ·ιιε.ιιιι μι; ιιερηι'αι, ρ η'Μ!ε. ρειεΙιε

ΒΙΙ ιιιεΒιιιιιιι.ΙΙ.νειρειιιΙΙει88Ιο..εζΙΙ εειιςοιειιιΙειΙο μι· ·8ΙΙ Βιιιιι_

ιΙΙ..ιι·0οι·ειι. .ιιιιιιιοιινιι εΒΙΙ @κι ιιΙ_ ριιΙΙΙ ιιιιιιιιΙΙ , . ι·ιοιιειιιι0ιι

ιιΙΙιιΞ εείΙεν-ροιιΙΙΙΙοιιι Ι'ειιιιιιιο οειιεο ιΙΙιιιΙΙΙε ιιιι€ειιΙο ιιιιιιοΙιε

ιιι·βειιΙο ΙιιιροεΙο Για Ιε ιιΙΙι:ε οοιιιΙΙιιιιιιΙ οι τε ΙΙΙ

Ατιι8οιιιι ρει·ξΙε .οοιιεεεειοιιε·, ε Ιιι ιιινοεΙΙΙιιιιι ιΙεΙΙει Βιιι·-.

09808... ε. @Μεινε ιιιοΙΙιε Ι 0ιΙΙΙΙ ΙΙΙ ρι·οριιεΙΙι ςΙεΙΙε 0Ιιιεεε

εειεΙειιιιιιει ειιιιι ιΙοιιιιιιΙΙ. ροιιειιιΙο Ιε ιιιιιιιι ιε8ιε _ ειιΙΙε.

Ιει·ιι ιειιιΙΙΙε_ ιιοιι· εοιιιιετΙιε ιιι ΜεοΒιιι ιΙεΙΙε ειιεεοιιΙΙιιιιε

Βιιεττε.- ΙΙ ,ΡοιιΙεΙΙοε ΙΙιΙιιιιιιιι.Υ, ‹Ι‹ιρρ · ιινετΙο ειιιιιιιοιιΙΙο

εειειιιιιιειιΙε μι· Ιιι· ειιιι ιιειιΙειιεΙ.ι, ε .ι·νει·Ιο 0ΙΙΒΙ0 ιι·οοιιι

ρετιι·ε Ιιι ρειεοιιιι, ο ρει· ιιιόπο ΟΙ ΙεεΙΙΙΙιιιο ιειρρι·εεειι

ιιιιιΙε ιιΙ ειιο οοερειιο θ), ιι·ιιιιζι Ιιι ωιιοΙ.ιιιοι·ο 05 ρι·Ινειι·Ιιι

‹ΙεΙ ι·εἔιι‹ι ιΙΙ Βιιι·ιΙε;;ιιιι. ε ιιιιιι ιιιοειι·οέει ιιΙΙειιο ιΙιιΙΙοοιι-'

εειΙειιιε.Ιε ιιιιε5ΙΙΙιιιιϊ ει ΙΙΙ:ιι·Ιειιιο ιΙΙ Δι·Ιιοι·ειι. Ε ιιΙΙειιιΙ

ιιιιεειε εεΒιιΙνιι ι“οιεε Ι'εΙΙ`εΙΙο ,4 εε ΙΙ'ιε Ι)! Πειτε ιιοιι

“ερειΙΙνει εοΙΙεειιιιιιιοιιιε ιιιΑνΙι.ιιιοιιε ΙΙ ΒΙιιτεροιιειιΙΙο Γιου

εεεεο 0ο ΙΙι·οιΙΙ:ι. ΙΙηιιιιΙε ρειοιὸ ιιισΙΙ.σ ιιΙιΙΙιιιειιΙε Ιιι οι

Ιιιἱ αιιιειι, ρι·οιιιιεε ιι ιΙΙ Ιιιἱ ιιοιιιε Ιιι οεει·ινιι.ιιιιι ιΙεΙΙε

οοιινειιιΙοιιΙ οοιι Ιιι δ. $ειΙε, σεβ ιιιιΒιιιιιειιΙο ιΙεΙ Με ιΙε-.

Μο, ε ιιιιιιοιὸ Ιε ρι·ιιιεειε ιΙΙ ι·Ιεοιιοεοειε ιΙιιΙΙιι οοιιεεε-·

ειιιιιε ροιιΙΙΙΙεΙει. ε ιΙΙ τΙΙειιει·ε Ιιι Βειὸεἔιιιι οοιιιε ΓειιιΙεΙιιιιο.

ε νιιεεεΙΙο ιιεΙΙιιΕΙιιεειι Βοιιιιιιιιι (δ).

(ι) νει!. ΙιιΙ'ι·. ΕΑιιι·. ιι.” ΕΠΙ" ο εεειιειιΙΙ ΙΙιιο ιιΙ ιι.° ΕΧΧΥΙΙ '.

ιιιεΙιιει. με. 770. ΙΙιι. ιι με. 797. , ε ΕΑΜ. ιι.° ΕΧΧΧ' ε εε8. Μο

ει! ιι." ΕΠΙΣΗΣ' °.ΙιιοΙιιε. με. 798. ΙΙιι. ιι με. 808.

(9) ι'ε‹Ϊ.ἱιιίι·. ΕΑΜ. ιι.°ΕΧΧνΙΙΙ'. ΕΧΧΙΧ". ΕΧΧΧνΙΙ*. ΕΧΧΧνΙΙΙ".

ΕΧΧΧΙΙ". ΕΧΕΙ'. ΕΧΙ..Ι*._ΕΧΙ..ΙΙ". ΕΧΕΙ!! ". ΕΧΙ.ΥΙΙ "'. 0κι.νιιι·.·

μ”. 797. 798. 81.0. 8ΙΙ. 8Ι9. 813. 8Ι`5. Αρρειιιι οεοοι·ι·ο ιιοΙειι·ρ , οΙιο·

Ι'οΒΒειιο ‹ΙΙ ΙιιΙΙ ρι·ινΙΙεει οτε ιιΙΙ'ιιιιο ΙοοιιΙε: πιο νε σε Ιιιι ιιιιο Για

ι ιιιειιεειιιιι (ιιιιεΙΙο ιιοΙειΙο ιιΙ ιι.° ΕΧΙ.ΙΙΙ °'. μη. 8Ι8. ·ωΙ. Ι.), οΙιο

εναι ιιιι ιιιΙει·εεεε ρΙΙι ΙειιΉο, ρει·ι:Ιιε ι·εΙειΙΙνο ιιΙΙ°ιιρριονιιιιιιιιε ιιεΙΙιι_

οοιιι:οι·ιΙΙιι εεΒιιΙΙιι Με Ι ΕοιιιιοΙΙ οι Μιιι·ει8ΙΙ:ι , ε ἰΙ νεεΙιἱει°ε ε Ποπ

εἱεΙἱει·ἰ ‹ΙΙ ΑΙεΙιει·ο, όιι‹Ιε ιιιιιιιιΙΙιιι·ε Ιε ΙεΙ.Ι!ειε οι ιιιιιι·ι:ει, ε ‹ΙΙ πιρ

ρι·εειιιιΙΙιι οδιισειιιιιε ‹ΙιιΙ .το ιΙΙ Λι·ιι8οιιει εοιιιιο Ιιι ι·εΒιιιιι Ειονιιιιιιιι

‹ΙΙ 8ιοΙΙΙιι, ο ειιοΙ ειι‹Ι‹ΙΙΙΙ , ε ιιιιειιιιΙΙΙ. Δ - .

(3) ΙΙ ι:ειιεο ιιιιιιιιο ιιιιροεΙο Μι Ρειρει ΒοιιΙΙ:ιιιο ΥΙΙΙ. ιιΙ τε Β. (Πει

Φορο Π. ιΙΙ Αι·ιιιιοιιιι επι άιιρι·ιιιιι πιΕΙΗιπιι πιιιι·ι:Μπιιπ αι·ρειιιι Μπιο

νιιιιι, οι ΙεριιΙωιπ .ιωι·Ηπροι·αιπ (γω. εορι·. ΠΙΡι.οιιι. ιι ΕΑΜ. ιιει.

8ιιι:οι.ο ΧΙΙΙ. ΕΑιιτ. ιι.° ΕΧΧΧΥΙΙΙ. μη. 450.). ΒιιΙ ιιιιΙοι·ε ιΙΙ ιιιιειιΙε

υπαι·ι:Μ εΙσι·Ιίπο, ΗΜ. ΙΙ ΙΙιι ΕιιιιΒε (ΟΙο.σ.ιαι·. ιιωιΙ. οι ιιι)ΐιπ. Μάτι.

Τοιιι. Ν. ΕιΙΙ2.. ιΙεΙ Μιιιιι·ιιιι), ε Ι'Αι·εεΙιιΙΙ (ΜτΙ. 9. ΒΙεεει·ι. Μπιο

Με).

(ι) ναι. ιιιίι·. ΕΑΜ. ιι." ΕΧΧΧΙΙΙ. μη!. 808. ΝεΙΙ'ιιιιιιιι ρι·εεειΙειιΙε

1908 Ισ εΙεεεο ΡοιιιεΠοε Πι·Ιιιιιιο δ'. ιιιειιιιΙὸ›Ι'ιιι·οΙνε5εονο ιΙΙ Τοι·ιεε

(Βει·ιιιιι·ιιο, ο .Δι·ιιιιΙιΙο) ιιι ηιιιιΙΙΙΒ οι ειιιο ΙεΒιιΙο ειΙΙιι ι·εριιΙιΙιΙιοιι οι

Εειιονιι, ροτ ιιιιΙιιι·Ιιι ει εοιισοι·ιΙιει ι:οΙ ι:οιιιιιιιε ‹ΙΙ ΡΙει:.ι ειιιςΙΙ ιιΙΤιιι·ι ΙΙΙ

0ι·ΙειιΙ.ε, ε ιΙεΙΙ'Ιιιιρει·ο ΕοεΙιιιιΙΙιιοροΙΙΙιιιιο. ναι. ιιιΙ'ι·. ΕΑΜ. ιι.ο

ΕΧΧΧ$". ιιιι€. 808. '

(6) Υειι. ΒιιγιιιιΙεΙΙ, .4Μια!. Με!. Τοιιι. νΙΙ. ει! ειιιο. Ι865 ιι.° ΧΙ.

εειε8. με. ΙΙ5. ε εεε. ΙΙ ΜοιιΙΙιιιιοοιι (ΒΙΙιΙιοΙ. ΒἰΙιΙΙοΙΙιεοιιι·. ΜΒ.

πω. Ι. με. ΜΙ.) ιιΙΙ'ει·ιιιιι, σΙιε ΒΙΙ ΔΙΠ ΒιιιιΙΙιιιιι·Ι ι·εΙιιΙ.ινι ιιΙΙιι ει

ΙειιΙοιιε ιΙΙ Π. ΡΙεΙι·ο το ‹ΙΙ Αι·ιι€οιιιι, ο ιιΙΙ:ι ιιιιιιιιοεΙειΙιιιςΙΙ τΙει:ιιιΙειιιιι

ιΙιιΙ τειιιιιι ιΙΙ 8.ιι·τΙε8ιιιι. €ι°;ιιι0 οιιεΙο(ΙΙΙΙ ιι! ειιο Ιειιιρο ιιεΙ οιιιιΙεΙΙο

· «Η 8. Αιι80Ιο.

 

Με ΙΙ· ι·ε8οιο' Μιιι·ιιιιιο. ιιιιιιιι·ο ιΙΙ ιιιιεεΙσ εεειετε. μια:

Ι 11006 ιΙΙ οοιισΙΙΙΙιιιοιιε. οοιιεειρενοΙε ειιΙΙιιιιΙο ιΙειτρι·εεεθειιΙΙ

; ιΙΙειει;ιιΙ ιΙεΙΙΡοιιιεΙΙοε ι:0ιιιι·ο ΙΙ· ι·ε.ιΙΙ·-Αιεεοιιιι·,·ε ιιισιιιιιο ι

ιιιιιΙΙιε ιΙιιΙ Βοιωτια ιΙΙ ΡΜ, ΙΙ ιιιιιιΙε ·ΒΙΙ·'εινεειιιινιιιω ιιιι

· ειιο ερεειιιΙε -ιιιιιΒιιεϊ:ΙειΙοτε ροτ ιιιιιιι8ιει·ε εοιΙ Ιιιἱ _ριιιιΙ Οι κα. Ν. Με.

ΜιιιοΙιιιι ω), ιιοιι·ΙΙΙει:Ιΐι= Ιι·ιιεεοι·ι·ει·ε ιιιιιιΙΙιιιειιιεΙε.ορροι·

.ιιιιιΙΙΙι οΙιο ;;ΙΙ ει 0ΙΤι·Ινιι ιΙΙ ι·εειΙΙιιιιιτε Ι ειιοΙ ειιιΙιΜοειι

· ΡΓ08θΙΙΙ.Ά00ιεΙΙΙΙιε ·ρειοΙΙι ιιοιι ιιιιιι·ενΙΒΙΙοεει ιιι·οιιΙειιιι Ιει

Μπι ιΙεΙ -ειιο εεειῇεΙΙο.ῖοοοιιρὸ .οσΙΙε ιιι·ιιιι·νΙΙΙ:ι Μ· ΕΙιιεεε,

ΒιιιιΙιιι·Ι. οι Ιιιο;;Ιιι ρΙΙι Ιιιιροι·ιιιιιΙΙ ·ιΙεΙΙ·`ιεοΙιι,·ειιριι8ιιΙι ?ΙΙ

| εειειεΙΙο ΑΠ ΡεΙι·εεο ?(ΡειιιιΙιε), ε 'ίιιιοιε88ἰεΙοῖἀιιΙ ειιοΙιιιιιι-.

ιΙΙΙΙ. ε ιιιΙειειιΙΙ, ρειι·ιε. ιιοΙ Ιει·ι·οιε. ε ριιιΙεσοιι Ιε ρι·ιι-ι

ιιιεεεε,; ιιεεο88εΙΙΙι :ιΙ·ειιο οοιιιιιιιιΙο ειιιιει·ιιιΙΙ:ι. Ιιι Βιιι·ιΙεειιιι. ι.ε.ιι..κε.

ΙΙ ι·ε Π. ΡιεΙι·ο ερειΙΙ εοΙΙεεΙΙειιιιειιΙειι ΕΙιεΙΙατι ιιιιοιΙε εοΙ

0ιιΙεεεΙιερεΙΙο ΙΙ-Ιοοιιιειιι€Ιο.ιΙΙ ΟΙΙο άι Ριοι:ΙΙιι-. 'ιΙΙΙΙΒόιιε:

ιιι Βιιιιιεριισε.5ε ιΙΙιΙ Ή00ν0' νιεειε ΡΙειι·ο ΙΙΙ Ιιιιιιι, Με

: ιμιιιΙΙ -εΙ ιιιιι_ιοιιο ροΙ.Ιε ι;ειιΙΙ 0'ειΙ·ιιιε ιΙεΙ Ι.οΒιιιιοτο σειρι

ιιιιιιιιε πιει: θιονιιιιιιΙ· Εειιιι·οι. ΙΙει·ιιιιιιιι ιιοιι νειιιιειιιιειιιι ει·

· ιιι·ιΙΙιιιοιιΙοιιιΓΙΙιεοιε. ιιΙ':ιιιιοι·ο·ή ιιειιιΙιιι οι Βιιειι·ιι=οΙιε-ΙΙι

ιιιιιιιιι:εΙιιν:ι. ΙΙ.ιΙΙι·Ι'.εΙ σε ΒΙΙιΣιιιεριιιιιΙο. ε Ιοι·ΙΙΙΙσεΙοεΙ

ιιεΙΙει- @Με ΙΙΙ ΟιιεΙιιιιο, 'ειιιιΙΙεΙε ιΙει ειιοιιιιιιιι, ιιεΙιεΙΙΙι_

Με Ι05Ι8 ΙΙ0ΙΙΙ.1 ειιιι·ιιι·ιιιιιΙΙι) οΙιε ΙΙ ιιειιιΙω Ισ ιιεεειΙτιιεεε.

ΕιιΙΙι ιιιΙειΙΙΙ-Ιο Ιιιι05ΙΙιΙοιιο Ιεζιιιιιιρε ι·εφε.; πιει εεΙΙιιεεΙΙο

ειιιι.ιιοες.ιιιειιΙε Μ! ιιειιιω @Με ιιιιιιαιρι·οιοοΙι Ιιι ΙιιιΙΙιιἔΙΙιι.Ι Ρ. Ο Ι.. Μ...

· μια: ιιι ριειιιιιιιΙΙ:Μ ιιειιιΙι:ι. ιιο ιιοεΙειι ιιιι με ιιειιιειο;ι

ιτε Ι ιιιιιιΙΙ Ιιι ιιιεειιο Βειιει·ιιΙε ε Με ΡΙειτο.ιΙΙ:.Ι.ιιιιιι.

ε. ε'ΙιιιροΑΙι·οιιΙ ιΙεΙ ειιιιιιιο ιιιιιιιοιιεεε+οοιι “Με Ιιι ιιιιιιιι-ι

- ιΙοιιι ιιι_·;ιιιει·τε ΙειειτιιιΙει·Ι _ιΙειΙ·ιιι88ΙΙΙνΙ. ·βει.ιιι3ειιιΙο ΙΙοοιιιιιι

: €ΙεΙΙιι νΙΙιοιιιι, ι.ιεεειΙΙΙι ΙΙ ειιεΙ.εΙΙο ΟΙ Αεηιιιιίι·ειΙΙΙει; ιιιιι·Ιει.,.._.__Μ

` νιιΙοι·οεει· ι·εεΙεΙειιιιι. ιΙεΙ οιιεΙεΙΙιιιιι. ε Ιιι ιΙείειΙοιιε ἀεΙ έσω

.8ειιετο Βι·ιιιιι:ιιΙεοιιε Ι)`θιΙ:ι, εΙιε εοι·τοΙΙιιίιΙ:ιΙΙε·οιιιιε.2ιιΙΙ:

ιιι·ιιιιοιιεεΙ, ιΙιιι ΓειιιΙΙ , ε ιΙει8ΙΙ οιιοΕΙ ιιονεΙΙιιιιιειιΙε ειιιιεε

ιιιιΙΙΙ , Ιο .Με ιιΙιΙιιιιιιΙοιιιιιο' ιιεΙ ρΙΙι ΒιιιιιιΙε ιιορο, ω.

° ΙιΙΙΒιιι·οιιο ει ιΙεεΙεΙει·ε 08 ‹ιιιεΙΙ:ι· ιιιιριεειι. Ριιι·ε ιιοιι ιιιιιιιεΙι

. Ιιι ιιιΙ ΓιιιιιιιειιΙε ει εε εΙεεεο. ΙΙ ειιο οιιιιι)ιεΙο. ε Ιιι Πιεστι

ιΙΙΙΙι ιΙεΙ ειιο ΒειιΙο ΒΙΙ ειι88ειιιοιιο ιιιιονι ιιειιεἰει·Ι ε ιιιιονε

οοιιφ.ιιεΙε. Ρι·εειιΙΙειΙΙ Βε8ΙΙιιι·ΙΙιιιιιειιΙε.Ι Ιιιο8ΙιΙ ιι ΙιιΙ 808·

;ιειιι, .ε 8ΙΙ πΙΙι·Ι οΙιε εινειι οοειιιιιιΙΙ._ραιάειιιε Ιιι. μεινει,

ι·ειδιιιιΙι ιιΙΤι·εΙιετειιιειιΙε ιιιιονε ΙιιιιιιΙε ΙΙΙ ιιι·ιιιιιΙΙ, ειΙσρο
._.-) .._

ιινειΙε ιιιοοι·ροιιιΙε ιιεΙΙε ειιε Ιτιιιιιιε._ιιει.ΓοιιιιΙιιιιι@πωσ

) εεει·εΙΙο, ε Ισ εριιιεε εοιιιι·ο . Ιιι οιΙΙΙι··0ι::5ιιεειΙτι,έ ιΙεΙΙει

ιιιιιιΙε, ιιιιιΙΙιτειεΙο Ιιι ΒιιιέΙΙιιι·ιΙει ι·εέιεΙοιιιζει οιιριιεΙειΒΙΙ.ιΙιιΙ

ιι·ε8ΙΙ , εΙ ι·εεε ιιιιιΙι·οιιε. ΠεοΙ ροΙ ιι ιιιεεΒιιΙι·ε ΙεΉειιΙΙ .,_ω._ 'Μ'

: οειρΙΙιιιιιιΙε τΙε ΒιιιιιειιΙοοιιε ΙΙ`Οι·Ιει, ΙΙ ηιιιιΙο Με. εοεΙειιιιε.

σου πιοΙΙο· νιιΙοτε Ι`ιιιΙο ιΙεΙΙε ειοΙιΙιιΙεεεΙιε ‹ΙΙ Αι·Ιιοιειι, ε
- Ρ.Ε.ΙΝ'. Η σ.

Ιε ροεε·ρει· Ιιι ιιιε88Ιοι· ιιιιι·ιε ιιι Βιμ. Α ιμιεειο ειιιιεΙι·ο 7

Ιειιιιε ιΙιεΙι·ο ιιιιει Ιι·08·ιιιι ‹ΙΙ ειιιιιιΙ ιιοιι Ισ εΙεεεό Βι·ειιιοει

-Ιεοιιε, Ιιι ιιιιιιΙε ιΙιιι·Ιι. ΙΙιιο ιιΙ ιιιιι8·.;Ιο σιεΙΙ'ειιιιιο εεΒιιειιιε.
_ Ρ.Ε.Ι7.ιθ;ι.

8οοι·εει·ο ηιιιιιιΙΙ ιιΙΙι·Ι ειιιιιιιε ειιιιιι, ιιεΙ ιιιιιιΙἱ Μει·ιειιιο ιιοιι

εεεεὸ ιιιιιι (ΙΙ ειιΙιιδειε ιιιιιιιιιιΙ ιιΙΙ ιιιιιιιιιιιειιΙΙ, ε οι Με

ιιονιιτε Ιε οΙΤεεε. ΤειιΙὸ ρι·Ιιιιιι Ιιι εεριιΒιιειΙοιιε Ι.ιιιιοΙ:ι, ' Μ”. 'Η -

ε ιΙΙ ΑΙΙιΙιει·ο; Ιοοε ροΙ εοι·εειέΒιιιι·ε οοιι ιιοΙειιΙειιενΙΙΙιι Ιω· '

ιΙει ειι‹ι ω.. ΙΙΒοιιε Ι ιιιιιι·ι ·ιιιιι·ιΙΙ; ε ιιιίεειιιιιιΙο. ε με

ιΙειιιιΙο Ιε ιιοιι ιιειιιΙοΙιο, ιΙΙεει·Ιὸ ιιι ιιιΙΙΙε ιιιοιΙΙ ΙεΙοτιε

ι·ει;ἰε, ε Ιιι ειιΙ ριιιιΙο ιΙΙ Πιτ ειιιΙει·ε μα· ιιεεειΙΙο ε μοι· και “Η

Ι”ιιιιιε Ιιι εΙΙΙΙι ε Ιιι πιασει ιΙΙ ΕιιΒΙΙιιι·Ι. Με Ιιι ιιιειιο :ι ΙιιιιΙΙ ω·

ρι·οερει·Ι ειιοεεεεΙ ε ει ΙιιιιΙε εροι·ειιιιε ειιΙΙ`ιιννειιΙι·ο , ιιιιιι

(θ) Ι'ειΙ. Τι·οιιι·ι, Δια". ΡιεαΜ. ιιΙΙ'ιιιιιι. Ι366, τοι·ι·ΙεροιιιισιιΕυ ει!

ι365 ιΙεΙΙ'ιιιιιιιι νοΙΒιιιο. - '

ιιι



ΜΗ οιεεε.πτ.ι21οκιο , '

Ρ.Ε.Π.ι3;·ι.

δ). Ε. Ν. Π".

ιιοτο ροειιιοππε, οπο ιπιροτνοτοο ποιι' ιοοιε, ιο ιπ·ειοεο οι

οοροιοτο, ο ιτοποο ιπ .ιιπ οσι πιιιπιο ι'πιπιιιιιιοπο ο ι άι

οο8πι οι ιπποειποπιο άε ιιιι πιιιτιιι άι ι·οοετοι ιπι ππεπο

ιο εοιπτοπιιιι οεοιπεινε άοιιο Βετάοεπο, ο οι ορρτιπιιοτνι

ροτ εοπιπιτο ιι άοιπιπιο οά ιι ποππο οι Ατε8οπε(ι).

· Ποοπο ιν, άοιιο ο οποοοοεοτο άι Μετιεπο, οποάιιο άε

επο ρεάτο ι'επιιιιιιοπιο, ι πιτοπ,τοιιι, ο ι'οάιο οοπιτο ιο οεεο

οι Ατεοοπο, ο ποπ ιποπο ετάοπιοπιοπιο οι πιι οοπτιππο

ιο ειιοττε, ποΙΙο οποιο οι ιι·ονενε ιιπρο,οπειο. Ιπνεεο άοιι

ιιτιππιε ο πιιεπο ετπιιοτε ιι οποιο οοπιεάο άι Πιιιτι·ε, ο οι

ιιιιροάτοπι οι πιει ι ιιιοοιιι εοοοοιιι ει άοιπιπιο τοοιο; ο

ποι, οριποοπάο ιο οπο πποτοιε ιιπο πιο επι άι δεεεετι,

τι οπιτιι εοπιο οοπιτοειο οοπιιο οοεοιπιο ειοποτο, νι ρτο

ροεο οι Βονοι·πο ιιπ Ροάοειε οι επο εοοιιε, ο οοπιοτππο

ιο ιοΒοι οιιο τοοοιονειιο οὐ οιιιιοο ιι άι·ιιιο ιπιοτπο οά

οοιοτπο οι οιιοι οιιιεάιπιι (ει. ιι Ροπιοιιοο Πτιιοπο πι, εο

οοπάο πεττε ιι Ζπτιιο, άιοοεπενε οι οοποοάοι·οιι ι'ιπνοοιι

ιοτο οι $ετάοοπο, ρτινεπάοπο ιι το οι Ατεοοπε, εά οεοιπριο

οι οιιι οιιο οι οτε Βάι “οποιο ε ιονοτο οι Μετιεπο εοιπο

ιι ροπιιιιοο.ιο οι Πτιιοπο Μ. Με ιιπ ιοι ρπ·οοοιιο ποπ ιιι

πιοτιοιο ε οοιιιριπιοπιο, πιοι·οιιο ιι το πι. Ριοιτο, ενπιεπο

εοοτοιε ποιιιιε, οι εοοοτάὸ ω' (ιοποιοει ειιιιο ιιεει άοιιο

ροοο οιειιιιιιο ποι ι.οπιπ άι Πιονεππι πιετοιιοεο οι Μοπ

ιοττειο, ο οτπιὸ εοππο ιπιάποιο ππ ποιοπιο πενιΒιιο, επι

οποιο άινιοενε ιτοοιοτιτει οοιι οιοοεο ο 8οτάοοπο, ροτ άι

ιοπάοτιε οοπιτο Ποποπο, ο οιιειπποπο ειιι·ο πο οιιοποοεο

ε. οπο ρτο,οιιιάιιιο ππε ποοτε οοποοοειοπο απο Βιιιοοε

Βοππεπε (δ). Ιπ οιιοει'επιιο πιοάοοιπιο ΠΒοπο άι Ατιιοτοει,

τιοοτοειο άε ι.οάονιοο οι Αποιο, ιι·ειοιιο άι άοιιο ν. το

οι Ε'τοποιε (ει, ειπ·ιποο οοπ ιιιι ιοοε οιΤοποιιπε οοπιτο ιι το

οι Ατοοοπε, ο άοιιο ενοτπο οιπτειο ι ποιά, ιο ι“οοο ρτο

οιοπιοτο οοιοπποπιοπιο ιπ Οτιειεπο (δ). Ιπ πιο οι ιοι ιοοε

ιπνιὸ πιιοιιι ιιειοειτιοι·ι, ο εοιάειοεοιιο εετάο ει ρτιποιρο

ειιοειο, ροτ εεειοιοτιο ποιιο οοποιπιειε άοι τοοπο οι Μο

ιοτοε (θ). Η το οι Ατε8οπο 1οπιο σοπ εοοι·οπι πιοεοεοοι,

!

(1) Υοά. (_Σιιτιι.ε, οποιοι. πιο .4ι·πιοοιι., πιο. Χ. (Σεπ. ΧΧ. -.Ι·'ετε,

ΙΜ !!εο. οπο., π.πι›. ΠΙ. με. 307.

(2) Ψοά. Ειπε, ΙΜ Μο. 8τιι·ά. πιο. ΙΙΙ. οοο. 307. 808. 8οπ·ιιπο οποο1ο

ιιιιιοιτο εππειιιιιο, οπο Ποοπο 5α.τεατιιιι ρι·ο[οσιασ . . . . ..Ζορο.τ, οποσ

αάιιιιο οωιοπ£, άοάιι ο1σ. Με ιο ιοΒοι, άοιιο οπειι οοιι ρετιε, ποπ

ι'ιιτοπο 8ιε ιο88ι πιιονο οπο» άε Πεοπο, ιιοποι επ επ1ιοιιι 8τοι·π·τι

οιιοοετοοι ρτοπιπιοειι ιιοι 1310 , οπο ι“ιιτοπο άε ιιπ οοπίοτππειι. 8οτινο

ρπτο ιι Ρετε (ιποο. οι.), οιιο ιπ ιειο οοοεοιοπιο ιι τοΒοιο Ποοιιο αι

ε1ι·πιπι τοπιο οικείο".

(8) νοά. @οτπε, Λοιπά! Μ .άταοοπ., πιο. Χ. (Σερ. ΧΧΙΙΙ, ο Γετε,

0ροτ. ο ιποι;. «πι.

οι) Ι.οάονιοο Ι. ά'Αποιο οτε άοιιο εοοοπάοΒοπιιιο άι Πιονεππι το

άι ιι'τεποιε , ο ιτει.οιιο οι @πιο ν. άοιιο ιι 8οοριο. εοπι ίπ τοοεοπιο

άοι τοοπο, άπι·οπιο ιο πιιιποτιιιι οι Οει·ιο νι. :πιο πιροιο , ιιι εάοιι.ειο,

ο οιιιοπιειο ει τοεπιο οι Νεροιι σπιτι ι“εππιοιιε 0ιονεππε 1.3 νοάονε οι

Βιοοοπιιο , ιιιιιιπο το οι Μοιοτοο, ο ιιιοπ·ι τπιοοτειιιιπποπιο ποΙ 1384.

Σε οπο ειιιιιιιιοπο, ο ιι επο εριτιιο ιπ1.τερτοπάοπιο ιο εριποοτο οοιι

ιιπποπιοπιο ε οοτοετο ιιπ ιπετεπάιπιοπιο ι”ιιοτι οι Ρτεποιε, ο εά οιο

νοτοι οι τοποσ άι ειοντεπο. Με ιο ιοπιππο ιο εοππρτο οοπιτετιε οι εποι

άιοο8πι. Βοτινο άο !πι ιι τοπιο οοοοπάοεοπιιο άοιιο οεεο οι Αποιο,

ιε οποιο , πιοιοπ·εάο Μάι ι εποι εισαι, ποπ ρωο πιει τειι'οτπιετει επι

ιπ·οπο οι Νεροιι.

(5) Ετετιο ρτοεοπιι επ εππιιεεοιειοτιθποιιοιππο Μοπνιποι, ο Ριοιτο

Βιιιιοτι, ι οπειι ενοεπο πτειιειο, ο οοποιιιπεο ι'ειιοεπιε ε ποπιιο άοι

άποε ά'Απ8ιὸ. Η άποε ιε »Μεεε ποι ιοτππιπο οοπινοππιο, τιιιιοτο, οι

άοιιο" απο άοπιιιιι ροοο (άι Ποοπο Ν.), Και ιιι οιιιάσπι απο!

επ·οιοιιιι οπο; οποτ·απα·ο.

(θ) Ι.οάονιοο ά'Αποιὸ οτοάονο ενοτο άοι άτιιιι πιοοπιειειι επι τοΒιιο

άοιιο ιοοιο ΒεΙοετι (Μειοτοε ο Μιποτοε) ρο55οάπιο @ο άε ιιπ οποιο

άει τοπιο οεάοιτ‹ι άοιιο οεεο οι Ατοοοπε, ο ιοπιο εοπι τποπο ροτ

ι”ετιι νειοτο. Ρτονοάοπάο μετά, οπο ιι το άι Ατεεοπε, εοντοπο άοιιο

ιιιοάοειππο, ποπ οοπεοπιιι·οιιιιο τποι ο εροΒιιετεοπο, ο ποπ τιεπιοιιο

π·οιιιιο ι άι·ιιιι άι ιιπ ρτιπιοιπιο ιοτοοιιοτο,οιιο ενπ·οιιιιο εοππιρτο τιοπετ

` ο οοπι ιιιοάο ιιτοπιοεεο άι οιιιοοει·ιοάειι'ειιοεπιε οοιιιτειιε

οοι άιιοε; ππε οοιι ειοιιο εειάο ποιιε. ιοάο Βιιιτειε, ο οοπ

ιιιιπο εοπι πιο οιιιοεοοιιιοπιο ποιι'ιοοιε ιε οιιοτπ·ο οοπιτο

Βιι ετοοοιιοει.ι.ε οπο ιοάοιιε ιιι πιοι τιοεπιιιιιειο άε ι.ο

άονιοο , οπο, εάοεοειο απο πιοάιεειοπο άοι το άι ΠοειιΒιιο,

ιπιτοποο οι εοοοτάι ιοτιιιειι άει εποι επιιιεεοιοιοτι οοι το

Βοιο οι Ατιιοτοε. Ποειιιι οο πιο άοιοο οοι άιιοο, ιι οποιο

πιοι·οιο νοιοπάο ι·ιοπιιοοτεοιο, ει”ιπνιδ ποιι'εππο εοοιιοπιο

ππονι τπιοοεοοοι ροτ τιππονετο ι'οιιοεπιο, ο ιπεπάιι ρπτο

ιο οπο οποάοπιιειι, οιιιοάοπάο ιο πιεπο οι οροεε άοιιο οι

ιιιι άοιιο Βοποάοιιε ροτ ιι οπο ιι,οιπο πειοΒιι ι'εππο ιπ

ποπιι (7). Με Ποοπο, ιεοοπάο οοροι·ιοππο άει ροεεειο, τι

οεεο ι`εππιοιιιε ιειιεοο, ο ιο ποπο ππ·οροειοοιι άοι ρπ·ιποιρο

οιτοπιοτο; ο, τιπιρτονοι·οιο ιιοιι οπτιιιεοοιιιιοτι άοι άοιιο ιο

τοπιο ι“οάο, ο ι ρειιι ποπ οοεοπνειι, ιι εοοοπιππιειο σοπ

ππε εεεει Μονο, ππε ιτεππ·ε τιεροοιε, ιεοπειο, 88 ιιι

ιπιιρτοπιειε ποιιο ιοτπιο άε τοποπο οι ιιποποοοιο ρετι ε

οποιιο άοι εποι οοοιπππι, άιππιοειτο Με εά ιιπ ιοπιρο ιε

ιοτπιοπε άοι επο οετοιιοτο, ο ιο οιονε1οιιε άοι οοιιιιιποπτι,

άει οποιι οτε άοιιειο (ει). π άοοππιιοπιι τοιειιιπι ο οιιοειε

οοοοπάο ειπιιεεοιειο οι ιιιτοπο εοπ·ιιειι απο άοιιο άιιιοοπιο

σε Βειποιο; ο ιι (ιοιιιοπ·ά πιο ριιιιιιιιοὸ ιιπ επιπιο ποιιε

τιοοε δοίΙοειοπο άοι πιιεποεοπ·ιιιι άοιιο ιιιιιιιοιοοο άοι το οι

Ρπεποιε (ει). Ροτ Επι πιοπο ροτι·οππο ειπο ε ποι ππο άοοιι

άοιο οοπιο ιιπ πειιπ·ροιοτο, οι ορριοπιιο ει ρετι.ιιο άοιιο ποοοιιειιοπι,

ο άοιιο ιοτιο, ροτ ποιοι· οοπεοΒιιιτο ιι οπο ιπιοπιο: οοιι°ιιιιιιο άινιιιο

(οοιι ι“εοοε εοτινοτο ο Π8οπο) ο ειοποι·ο ά'οάποιπι ΜΜΜ: τινοπάιοατε

ί Με οποπ-ι, ο ιιι τω αιιιίο!ιουοΙο, ο ροτ σκοπο άοιιο ιιι·πιι, ο άο!ια

ρεστα, σιιο [απο ιο ω! απο Η με ο/βοαοοπιοπιο σοο οιι .παπι ροσ

Μεεε. οι ιιι ροτ οποειο άιιριιοο εοορο, ο ροτ οποιιο τοιοοιειπποπιο ·

άι επεοιιετο οοπιτο ιι το οι Ατοοοπε πιιονι ποπιιοι, ι οποιι ροτ ιο

ιοτο πιοιιι.ιοο, ο ροτ ιο ιοτο ροιοπιε Γοοεοι·ο ιπ οτεάο οι οοιοοοιεπ·ιο

νειιάεπποπιο, ο πιιιπιοπ1ο, οιι'οοιι ιπνιο εππιιειιοιει.οτι πο! 1377 ο

Επτιοο το οι Οοειιοιιε, ο θιονεπιπι το άι Ροτιοοειιο, ο ε Ποοπο Π.

_οιιιάίοο άι Ατιοοτοε. σε ιπνιει.ι άοι άοιιο ά'.Απ8ιὁ τιιιεσιτοπο ε οοιι

οιιιπάοτο ι'ειιιοεπιε οοπ Πεοπο, ιι οποιο ··ιε οοεοπ·νο ιοάοιιιιοπιο. Ποπ

οσοι ιι ρι·ιποιρο ιτεποοεο, οπο ποπ ιο τοπιο πιει εά οιιοοπιιοπο , ο

ιοππο ροτοιο ποι 1878 οι τιπποιπετιε ροτ πιοπο άι ππε εοοοπάε επι

Ιιοεοιειε, οοπιιροειο άε Μιοοπο οι Βοοιιοιοπ·ι ειοπιοπ·ο άοιιο Ροπιοτοάο,

ο άο Οποιιοιπιο οι @εχω εποι οοποιοιιοι·ι, ιο οποιο ποτά οιιιιο πιι

οιιιι.ο οοπιτετιο ει ροποιοτι οι Ι.οάονιοο, οοπιο οι ιποάτο με ιππεπιι.

(7) Νο! 7 οιιοιιτο 1377.

(8) Ι Γειά οπο, οπο οι τιιοτιεοοπο ε οιιοειε επιιιιεεοιειε , οι! ειιο

τιοροειο οι Πεοπο, εοπο π·ιοοιπειι άοιιε τοιειιοπο ιειιπε, οι σει ιι

θειιιεπ·ά ιοοο ππ οοιτειιο ιποοτιιο ποΙΙο £οΙιο.·πιοπο ιπιιιοιοιπι Λ*οΕίσοο

οι σ.ττι·αι8.τ άσε πιιοποιποτιω πιο ιιι ΒιιιιιοΕΜοιιο οπο πιο οιο. Ραι·ι.ι. Με

Ι'Ιπιρι·ιπποι·ιο Πειραιει, ιιπποοι.ιπιπΧνιι. ο οοο. 'Μπι. Ι. μη. 300 άπο

ο [πιο. 379. .

(θ) ιι Με. άοι Βειπειο, πο! οποιο οτοπο τεοοοιιι άοιιι άοοιιπιοπιι

οοπι ιο οοττιεροπάοπτο τοιειιοπο ιειιπο, οτε εοεπετο οοι Ν." ΧΧΠ ,

ο ιοπ·πιονο ιιπι νοι. ιπ τω. (οοαπ |αιιυο). Ρο άοροοιιειο σοπ ειιτι πποε.

οι οιιοιι'οτιιάιιο τοοοοειιιοτο , ο ιιιπεττειοτο οι ιποπιοτιο ειιιιοιιο ποΙΙο

Βιιιιιο1οοε άοι το οι Γτοποιε, άονο οοιειο ει ρπ·οεοπιο, άιειιπιο οσι

Η" 8448, ο οσι ιιιοιο Αιτιοαο.ποάο.ι επι άοπ·εο. Ι.ε £οιΙο:ιοιιο, ποΙΙο

οποιο ιι ΙΞειιιετά πο ιπεοτι Ι'οοιτοιιο, ιιι ιποοπιιποιειο εστω ιι τοεπιο

οι ποιοι ΙΩΝ., ροτ οποτε ρτιποιρειπποπιο σε οπο τπιπιοιτο ι›ετοπο

άο Βτοιοπιι , ο Το οιιιάειε ο ππιε Ωοπιιιιιοειοπο άοιι'Αοοεάοπιιε οι Βοιιο

1.οιιοι·ο, οι οιιι ιεοοεπο ροτιο ιι επάάο111ο Βειιιετά, ο ι ειεποτι άο

Βιιιοποε, άο Βτοοπιιοπγ, άο Μι Ροτιο, άπ 'Πιοιι, άο ·νιιιοιοοι1, άο

Κοτειιο, άο νοπνιιιιοτε, ο άο Μ”. - Ροτ επι ποπ οποιο οοοεοιοπο

ο οοπιπτιοάιιιι οι οοπεπιιιετο οιιοοιε ει·επάο οροτε, ι·ιι“οτιεπιο οοπιιροπ

άιοοεπιιοπιο ποΙΙο ρτοεοπιο ποιο ιο ρετιι πιο ιπιροτιεπιι άοιιο τοιο

:ιοπο πποάοειππε, ιο οποιι οιι'τοπο οπο εροιιεοοιο εεοει οπτιοεο οά

οτιοιποιο, ειο άοιιο πιοτοοπε, οπο άοι οετοιιοτο, ο άοι οοειιιπιι οι

Ποοπο Ν. οι Ατιιοτοε.

Ι. Μιοοπο οι ιιοοιιοιοι·ι, ο 0πειιοιππο Βοχεπ, επιιιιεεοιειοτι οι Ι.ο

άονιοο Ι. άι Αποιο, πιοπ·1ιτοπο άε Ανιοποπο πο! ο εοοειο 1878, ποι

523 άε Μετοιειιε, ο ποι 98 άοιιο ειοεοο πιιοπιο εττινετοποε Βοοε, οπο

άοι ροτιι άοιιο $ετάοοπε. ιι ιοτο οττιιπο εοεπι οά στα αοεαι 2απ·άτι ,

ροτ ιο οπο ιι Ροάοειο, ο επ επιιοπι άοιιο οιιιο ποπ ροτππιεοτο, οπο

νι οπιπ·εεεοτο, οοεοπάονι ο οι τιοπιιετάο οτάιπι, ο άινιοιο άοι Βιο

πιοπι Πι;οπο, πιο! ιιπιιοι·ο οπο οι ενοε άοι οοτεοι·ι οοιειεπι. Νοι30

πιοοειο εττιι·ειτπιπο ε Οτιειεπο. ι.ο ειιοπ·άιο πιιοοεο ο οποιοάιο άοιιο

πο. π. ο...

 



ο απο” 493

_ ορ!εοώ πι!!! ε!παο!αι·! ι!ο!!ο ε!οτ!ο εατι!α, πο! οοιιο: ε! νοι!ο

παταει, Μ ο!ι!οοοτο, ο ποπ Μ ορτ!τοπο ο!ιο απ'οτι! οοιιο, οο! ροτοιοεεο

!!ο! Οποππι:πι. Α!!οτο α!! αοι!ιαεο!α!οτ! απαοτοπο ώ1Ι!!α!! α οπι ο!!ιοτπ;ο,

ροτ τ!ροεοτε! ι!α!!ο !ο!!ο!ιο ι!ο! ν!απια!ο. !!ο!!ο εοτα οο!!ο ε!οεεο α!οτπο

ε! ρτοεοπ!ο ο! πιιοι!οε!πιι! οτι ο!!!ο!ο!ο , απο οι!ώπιοπαονοε! Βοπ ΡΑ!.

“απο Ραμ), οοι:οπιιροαπα!ο 6ο νοο!!, ο°εο!ι!α!!, ο εοτν!ιοτ!, οποιο!!

ώ εραι!α. Οοε!ο! !! οοοι!οεεο ο!!ο ρτοεοπια ώ Παοπιο, απο !τονατοπο

οι!οα!α!ο !π απ Μ!!ο ώ τ!ροεα (!!! ι!ε τεροιι), ο οα!ιονο !ιοτιοοο!ι!π!

ώ οοο!ο !ι!αποο , οποτε παταίοα. Μι οαπποτο !πι σο! Ιοτοπο τ!ι:ονο!! ,

οτα αεεα! ρ!οοο!ο, πιι!!ίο ραταπιεπΙίε ίπ εαιπετα, κι! !ει:!ο ρατυιι!ο

εα·ίε!επ1!!αιισ. 8!ανα ο! ι!! !ο! !!αποο οτι νοεοανο (!”οτεο ιποο!!ο ώ 0τ!

ε!απο), εοο οαποο!!!οτο, ο!ι'οα!! !'οοο οεο!το ι!α!!ο οοπιιοτο, ορροπο

ν! οπιτατοπο α!! οιπ!ιαεο!α!οτ!. !!ο!!ο !α !οτο ι!οπιιοοι!ο, ο Μ ρτοροε!α

ώ ποονο α!!οαο2α ΜΜΜ!! οο! οοιιο ι!'Απα!ο , Ι18οπο ο!ι'οτα οοιιιο βετ

ε! .παιινααε, πιιο ώ ι:ατα!!οτο !”τοποο ο !οο!ο , τ!εροεο ο! πιοι!οε!ππ!:

·:.·· ία .παπα πιο!!ο οεοπ!οπ!ο αε! αοο!το ρααταπε:εα!ί οοιιο ερεταίιιτο,

ει! !ια τπαποιι!α α!!α .πιο ρατοΙα .· ποπ ο εα!ί ίιιαεαπο, απο ί! [ία!ίααί

απ το ποπ 0αεπτν! !ε απο ατααα", ε ί! .πιο αίιιταιπεπ1α?Εα!ίπιί!ια

α[[ε.ιο, ρετε!ια ίπ αίτ!!ι αε!!'α!!ι·αιιαα Ιτα πο! εοπιτα!!α (αοο!Μ ι!ο!!'οππο

ρτοοοι!οο!ο) ο!οε ε!ο πιο οιι!εε1τίει·ί, ε εο!αα!ί, ο α!!τα αεπ!ε α! αιιοττα,

Με πι! ετα τιι·εεεεατία πετ εαπ!ίπιιατε οίαοτοσαπιεπΙο Ια αιιεττα ίπ

5αταεαπα εοππο ί! τι: α! αταααπα; πιο εα!ί, ίπυεεα αί ααορει·ατ!α

οαπΙτα αιιεε!'ιι!!ίιιια , παε!το οοπιιιπο πεπιίοο, !τα!!ανα οεετεΙαπιεπ!ε οοπ

Ια!. α! πιε πατε ί! πιαπιιτοα αταααπεεε ίποίο τπεοιαααίετί πετ !τα!!ιιτ

αε!!α αααο, πια ποπ πο!!! πεπιπιεπα οεαι·τ!ί, απο!! ποπ π! παο εο

ε!απιε !τα!!ατ εα'πεπιίοί α ααππα αεί τπίε! απιίοί εα αΙ!εα!!. = Ο!!

ιιπιοοεο!α!οτ! 6ο! Ποσο τ!πιοεοτο οαοΙοε! πο!!'οώτο εοε! οερτ! τ!ιιι

ρτονοτἰ; ο ε! !!ππ!!ατοπο α ώτο, οπο Μ !οτο !ε!τοι!οπ! οοο!οπονοπο

ερ!οααι!οπ! οοιιο! εοαα!ε!`αοοπ!!. : ΙΙΙι!ιεπε, τορ!!οὸ Παοπο, ιΙα!εταί

ι:ορία ι!ε!!ε νασαι: ίο!τιι:ίοπί, ο ία οί αατο πίερο.1ι!α ίπ αιοο!ιε ρατο!ε,

ε οί ηιιιαίτα ίτππιαπ!ίπεπΙε. -.= '

ει. 8!οαοοιιο πο! πιο. Βα!οι!απο Μ ι!ο!!ο !ε!τοι!οπ! !πι !α!!πο ο !π

!'τοποοεο, Μ απο!! ι:οο1οιιαοπο Μ οεροε!α!οπο ι!ο!Μ ρτ!οια οπιι!ιοεο!α!ο.

Ιν! ο ι!ο!!ο, απο πιο!!'αοπο ρτοοοι!οπ1ο (1377) !! αααο α'Απα!ὸ ανω

!ον!α!ο ο Παοπο ώ Ατ!ιοτοο 0οα!!ο!ιιιο Μαπν!πο!, ο Ρ!ο!το 0!!!ιοτ!

!πι αοο!!!α ώ εοο! αππι!ιαεο!ο!οτ!; απο ! ιιιοι!οε!οι! ονοοπο οαπο!ι!οεο

οοπ Παοπο οπ'α!!οαιιια, Μ ιποοπι, εο!ι!ιοπο ετονο8α πιο! ρτ!πο!ρο

!'τοποοεο, οτα ε!α!ο ι!ο !ο! τα!!!!εο!α; απο δ!! ε!οεε! απο!ιαει·ία!οτ!, πο!

τοε!!!ο!τε! !πι Ρι·απο!α, ονοοπο οι:οοτ1ο!ο !! ι!οοα, απο !! τοαο!ο ώ

Ατ!ιοτοο ι!ονοα πποοι!ατα!! εοο! εροο!ο!! ρπ·οοπτο!οτ! ροτ ε1τ!παοτο

ν!ορρ!!ι α!! αοοοτώ, !ο οπο ροτο τα!! απο ε!α!ο οοπίοτιιιο1ο ι!α α!οοπ!

πιιοτοο!οπ!! αοπονοε!; πιο οπο ονοοι!α!! αερο!!ο1! !πο!!!πιοπ!ο, ε! οτα

αο!οτπι!πια!ο ο ώτ!αοτα!! ιποοε!α εοοοποα αππι!ιοεο!α!ο. !3!ιο πο! Μι!

!οιπρο !! το ώ Ωαε!!α!!ο ε! οτα ρτο!Τοτ!ο ώ !το!!ατο ροτ !ο! πο! το

ώ Ατοαοιιο; εποε!! ονοα !ιοπε! αι:οο11ο!ο αοοε1ο πιοι!!οα!οπο, πιο

οπο ποπ εατο!ι!ιο ει:οεο πιιο! α !τα!!α!!νο ι!!το!!ο, ο ο πο!!! ροε!!!ν!

πιο! εοντοπο οτααοποεο, εοππο !! ι:οπεοπεο ι!ο! Οίιια!ι:ε ώ Ατ!ιοτοα.

Οοο ανοο οοτο !ο!οτοεεο!α ροτ Μ ρτορτ!ο τοα!οπ! !! το ώ Ροτ!οι.;ο!!ο;

ο ώ !ο!!ο ο!ὸ ονοα αο!!!ιοτο!ο αιιτα!! οοπ!οιια, εο Μ ανοεεο ρο!ο1ο,

ρτ!πια α'!πν!ατα!! εοο! ποον! οιπ!ιοεο!α!οτ!. Εεεοτ νοτο, απο ποπ ανοα

οποοτο πιοεεο 8οοττα ο! το ώ Ατοαοιια, ροι·ο!ιο ε!!ο!ο ανοαπο !ππρο

ι!!!ο Μ !το!!ο!!νο ροπαοπ!! πιο! εοααο1!ο το ώ Ωαε!!α!!α, ο !! ι!!ν!ο!ο

Ι'α!!οα!!οπο απ! το ώ Ρτοπο!α εοο Ιτο!ο!!ο, !! αοα!ο αοοττοαα!ανο οο!

Ρ!πα!ι!!!οττο, πιο απο οτο ι!ο!!!ιοτο!ο ώ πιοονοτ!α πο! 1880; απο

α!!!”οτ!να!!πο α απο! !οπορο ροτ ρτοροτατν!ε! πιιοα!!ο, ρτοπ!ο ροτ α!!το

ο τοπιιροτο α!! !παοα!, ο ο !”ατ!α πιο! ρτοεε!ππο οοιιο 1379, πιο οσε!

ΡΜοοεεο α! τοαο!ο ώ Ατ!ιοτοα. Οοο !π!απ!ο οποοπα!ονοα!! οοεοτα!!

πιο!ο οπ !!α!!ο πο! 7 ο!!ο!›το 1877, ο ο!!'τ!τ!ο εε!! ιο !εροεο ο!!ο ώ

!ο! !!α!!α. Μ!!! ρτ!πο!ρ! αεεο! πιο1οπ!!, ο !'το φοο!! !! αααο ώ !;!τοπο,

ονοτα!! ο!ἶ!`οτ!ο, ο !ιτοπιιατο !α!ο οπ!οοο ροτ !ο Ι!α!!ο !οτο; ππο ρτο

Μτ!το οι!!! οι! ααα! α!!το Μ !!α!!α ι!ε! εοο απο!οο , οι! α!!οα!ο, οι! ανοτο

ο !οΜ οοιιο πποο!!ο ώ εροι:!α!!, ο ρ!οο! πιο!οτ! ! εοο! !πν!ο!!.Ι!!εροεο

Παοπο: τ: !ε ,οταΙια.ι!ο, Με πι! [α!ε, ιποπο ροτ· παπα αε! αααο απο

[ιιτοετία, ε απο αε·τίο!οποι πιοι [!α!!α ο αία αα πιαπί!α, ε ί! [!α!ία ι!ε!

:απτο .ιίαποτε ποπ !ια ατιι:οι·α οοπιρί!ο απ αααο. Ια παα!ίο αατ :ροαα

ιι!!α [!α!ία πιία, ιπετι!τε ιποπο αποοτ ι·ίνο, μπαι! αταπιο πει!ετε ίιιιαί

[ίαΙί, απο εαταππο Ια παπι οοπ.παΙα:ίαπε, ποπ αερε!!ατο, οοπιε, ε απο!!

αοα!! ερίτεταππο πα!!'αννεπίπε; (ποπ οποι:ο·τιιππ ιιοτοιιοε νιιοτοε). :-.

δ. 0οαπ!ο ο!!ο ιιτο!!οτ!ο ι!ο!!α ποονα ο!!οαππο, Μ τ!εροε!α ώ Π

αοπο Ιο πιοοε!ο. = !!ο ατι!!πα!α, απο ιι πο! (ιι!ποον!!πν!α!! οο! οοιιο

ι!!(Απε!ο) :ία αα!α οατπαπίαα:ίοπε απο ατ!ίοο!ί ι:οποοταα!ί ο αααο!!!

απ!! απατα αιπ!ιαοσίαΙοτ! αΙ!α ατεεεπ:α ι!ε! παρα!ο πε!!α οΙιίε.ια οο!!ο

ατα!ε α! Οτί.ε!απο, α[)!ιιεΙια εοπο.ιεία!ο ! ααιιπί ι:ααίοιια!!τπ! ααΙ οοε!το

ο!αποι·ε, ε !ε μπε ι:!ι'εί απο! ρααατο Ρετ Ια .πιο ίπ[εαε!!α. Ια .πορτα

α .πιο !επιρο τίοΙι!εαετα!ί α!! ατα, ε !ε α!!το. Πο ιιαί!ο !ε απο [τίοο!ε

ασοεε, ο Ια ποονε .πιο ρι·οιιιεεεε α! ποιον” απεττα α! τι: α! |ίτααοπα;τ

πιο πο, απο αιιεττα α! το α! ατααοπα εα!ί ποπ [ατα πια!. Ε! ααι:ο οι

ε!ο πι! εο!ε .· [οποία οαπιιπο ί! πιο πιοα!ίο, ε οοιιιο πο! α!ί !α!επ!α.

Ι!ειιρίπαα !ε !πααπτιενο!ί α!!εαπι·ε. Ο!! αΙι·ααοτιατί ε ί δα!α!απί παπα

πεπιίοί παεί, πιο ίο [αεαίο απ! επτα! Ια αιιεττα οιιοτα!ιιιπαπ!ε α!α :Ια

αιια!!οτι!ίε! αππί, (ι:οιπρτοεο !! !οοιρο !π οο! !'ανοο !'α!!α ιιπ!!απιοπ1ο

α! ραι!πο εοο Ματ!απιο Π.), .τετοια α!!το ιοοεατ.ιο, [ιιατε!ια αιιε!!ο αί

ΠΜ, ααΙΙα παπι νιπποιππ: Ιοππο, ι!ε! παο ι!τί!ιο, ε αεί πι!είι·ιιααίιί

 

οτι ρ!οοο!ο ρτ!πο!ρο, !αιιοι·αιο απ! ι·οε!οκι!! !ϊοτορο, το-·

.ιαταί; ε Ια ι·ατι!!πιιετα [ατ!επιεπ!ε, ιιεπ:'α!!το αίιι!ο. Ια ποπ ίπααππο

ποσοαπα, πιο ποπ πιί Ιοππο ίπααπτιατε απο οο!!ο. Ινοπ @απορια ι!ε!

αιιι:α α! Απαίο, ί! αιια!ε, ει· [ο ερεταίατο ρτίπια , ε! ρτοοιιπιίοί!ο απο·

Ια εατοαΙιο α! πιιονα. Ι ρτ!πο!ρί ε'ίπααιιιιίπο ριιτε α απο, ρώσοι!

αιιεσ!α !οτ ρίιια·.· ία ποπ ποα!ίο αΙΙεαιι:α οοπ ι·ι·ποπο α! επί, ειιωιο

ία πιο!ο να!!! πιία αίβεα. Ρώτα! ααιιπαιιε ί! οοο!το οίαποτε,'ποπ α ο!τίπ

αετε απιίοίαία οοπ πιο, ποπ α α[[τίτε ί! πιο [ία!ίο μου· :ροαα α!Ια πιία

[!αΙία, πια α τί[ατπιί αεί αααο! απο πι! !ια οαιιεαΙο Ια υίοΙα:ίοπε ι!ε!

πα!!ί πετ α! Ιοί αατΙο. Π! :μαπα τίοΙα:ίοιιε πι! αατ·τα, ο ε!ιίεαετα

' αίιιε!ί:ία α !ιι!!! ί ρτίποίρ!, ο α !ιι!!! ί παρα!! ι!ε! πιαπαο , α[|ίπο!ιὲ

απο! ααρρίαπο απο! ε!ο ρπίποίρε ε αΙ!εα!α ί! απο!! α! Απαία, ε εαπιε

ο! ο! [αι:οία α!ιιασο, ε ο! τίαα ααΙΙα [Με αεί !ταΙ!α!ί. Ετ οποι: οετ

ππιοιιοποιο πιο" πιοπιιο !οιιποιε. = .

4. Α αοοε!α !!οτο ο ν!ο!οπ!ο τ!εροε!α !.Ιαοοο ααα!οπεονα !τα!!οιιιοπ!!

Μτεο :ιποπο μ!!! αοτ!. Ε!!! οπιι!ιαεο!α1οτ! Ιτοποοε! αερο!!αναπο !'οε!!ο

οο!!ο ρτα!!ο!ιο πιο! ρο!ααιο ατο!νοεοον!!ο, αον'οτπιπο ο!!οαα!ο!!, ο!”α!!!

εοτν!το οποτεοο!πιεπ!ε πο! 11!οώοο. Νο!81οαοε!ο(πιοτ!οι!!) απο πιοπ

ι!οτ!, ο απο αοπιοε!!ο! (οετνίεπ!εε), οποια!! ώ εραι!α, ο νοε!!!! !!ο!!ο

αεε!εο 6ο! !οτο μτ!πο!ρο, οπαατοιιο απ! οννοτ!!τ!! οο!!α !οτο !!παοα

(ίπ εατιιπι ιαται·.ιι:ο), οπο !! 0ιοοιι:ιπ !! ι!!πποπι!ονο. 8! ανν!οτοπα

!οε!ο α! ρο!οπο ώ τοε!ι.!οπιο ώ Παοπο. Επ!τα!! πο! αταπ οατ!!!ο ,

Ια !τονοτοπο ε!!ρα!ο ι!! ρορο!ο, !ιι ιποπο ο! αοαΜ !!αοτανοπο απ

ι·ε.ιι:αι:α, [το!ο πιίποτε, είτοοπαα!α αα α!!τί [τα!ί πιίπατί, αει πω!!!

αιτε!ί, πιοπαι·ί, ε αοπιε.ι!ία!. νο!οοι!ο ραεεοπο α!!'α!!το οοτ!!!ο, απ!

αοο!ο ε! ονοο !'οοοοεεο α!!'ορροτ!οπ1ιοο!ο !!ο! Οποι:ιιι:ιπ , [ο !οτο ι:!ιίιιιια

Ια ροτ!α ίπ [αι·εία, ε!οο!ιο ι!ονο!!.οτο αερο!!ατο Ιταπιιπι!ε!! α! ρορο!ο.

Ροι:ο αααο, αοο!!ο ροτ!ο 1ο αροται, ο οοιορατνο !! νοεοονο οαποο!

!!οτο οοπ οπο οατ!α !π ιποπο , αςοοποροαπα1ο ι!α πιο εοατο!ατ!ο, ροτ

!α!οτο οπο” οεεο ι!! νατ!ο οατ!ο. 8οεο!νο Βο:ι Επι. (!ο ε!οεεο απο

πιο! α!οτπο ρτο:οαοιι!ο !! ανοα !πι!τοι!ο!!! ο!!ο ρτοεοπαο ώ Παοπο)

οοπ απο ιιοοιοτο π!! πιιαιι!οτ!, ι!! εοταοο!! , ο ι!! ι!οποοε!!ο!. Ι! νοεοονο

ώεεο οι! ο!!ο ποσο !π !!παοα 82117!!! (ίπ εατιιπι :αταε.ιι:α): = !!οι!ο!!

οπιπτπο (!ιτανα Βοπι1ο): Ι! Φωτο!! α! πα απ! τίιιπί!ί, Ρετ [ατυί σα

ποιεετε ί οαπιΙιίαπιαπ!ί,ο Ια πιοπιιο ι!ε! αιιοα α! Αααα! ίπ αιτε.ιετι:α

αεί απο! αττιοαιιαία!οτί, ί απο!! αετοία ροΙταππο, ααπιε οο!, οαπ[τοπ!ατε -

ί! Ρι·εεεπ!ε σο! Ραοεα!0. Ι·Σεαουί ί! !τα!!α!α, οπο οει!ειι!α, ο ιιαίοΙο αίιι

πατε .πα!επτιειπειιΙα ααί Ιιτίπι! απιααποία!ατί ποΙ!ο οΙιίεεα α! 8.ιο·τιι

ΜΜΜ: [απο ί πιιονί αιτιοαοοία!οτί ποπ πο οοποποεαπο ί! ι:απ!επιι!α,

ο ροτι:ία το!επιπιο απο πε αι!ί.τιπετα Ια !ε!!ιιτα. Εεεανί ααε.ιιιο ί! πιιουο

αίεραοείο ίπνία!οπιί απ! αιιι:α, ο αιτει·επΙα!οπιί απ! πιιανίιιιοἱ πιε.1·ειια

αίει·ί. Νε! τπει!οείπιο ε εοπ[ε.πα!α αρετιιιττιεπΙε Ια ίπε.ιεαιιαίαπα ι!ε!

!τα!!α!α, ο πι! ε! [αππα πιιονε πτατιιεεεε , ε αιτοραοΙο α! αΙ!εαπ:α, Με

.ι·ατεΙιΙιετο ποιοο πιεπ:οαπε. Εοοανί Ια ι·ίοαιο.π!α, απο ί! Οίαι!ίσε !ιι! [απο

α Ια!!ε αιιε.ι!ε ιιοιιιιπ:πιππ-:.

5. οο!!ο !ο!!ο !ο οατ!ο, ο !ο!!! ! αοοοπιοπ!! , !! νοεοονο οοοεο!

!!οτο ε! τ!νο!εο α!!! αππ!ιοεο!αι!οτ!, ο !π!!τοὸ αι:! εεε! ο ποιοο 6ο!

!!!οώοο, οπο αοπ!το αοο!!'!ε!οεεο α!οπ·πο οεο!εεοτο ααΙ εοο! ε!α!!, ο

ε! τ!!!ταεεοτο οο!!ο πονο, οο!!ο αοο!ο οταπο νοοο!! !π 8οτι1οαπο.

0εεοτνοπαο α!! αιπ!ιαει:!α!οτ!, απο ποπ αονοοπο οεεοτο ι:οπεοι!ο!! !π

Μ! πιοι!ο ροτεοοο τ!νοε1!!ο οο! !οτο εατο!!οτο, απο ο!ι!οι!οναπο οορ!α

οο!!ο τ!εραε!α ώ Ι18οπο, ο απο ρτ!πιο ώ ροτ!!το νο!οαοο ρτοπι1οτ

οοπιαοι!α απ !ο!, !! οο!!ο νοει:ονο οο!!ο ο ρτοππ!οτο απ!! οτώπ! απ!

0ιοπιι:ιι. Πεο! ροι:ο αορο 19ο!! Ραπ., ο ώεεο !οτο, απο ποπεοτο!ι!ιοτο

νοι!ο!! απ! Οιυοιοπ, απο ε! τοε1!1ο!εεοτο ροτό!ο α! ρα!απο (ατο!νοε

οον!!ο), ο ν! α1!οπι!οεεοτο ! ώ !ο! οτώπ!. Ε εοε! Μοοτο. (Ζώα, πιοε.ι!ί

ε! αο!επ!ε.ι πιοαίοαπι, ρτατιοί [ιιετιιτι! ρταπαίιιπι ρεεείπιαπι, ι!ορο !!

αοο!ο !π!οτροεοτο !1ινοιιο !'οροτα ώ απο Ραπ., ο ι!! α!!το ροτεοπο

αο!οτονο!! ροτ ρο!οτε! ρτοεοπι!ατο ώ ποονο ιι Παοπο: ο!ι!ιοτο ροτ

τ!εροε!α, απο Παοπο ποπ !! 1·!νοατο!ι!ιο τι!!! ιπο!. Ι-'οτοπο !οτο τ!!ο

πιο!ο Μ ρτονν!α!οπι! Ια!!ο !π 0τ!ε!οπο σο! ροτοιοεεο οο! 0!οι!!οο,

!!

. ροααοι!ο!ο οοπ !ιοοπ εοπ1απ!ο , ο οο!!ο ροτ!ο ι!ο!!α απ!!! Ι'οτοπο αροτ!!

ο !”τοαα!! ! !οτο οαο!ροαα! , ροτ τ!οοπιαει:οτο, εο ονοεεοτο οατ!ο προ!!!

! ο εοερο!!ο.

Θ. Νο!!ο ε!οεεο πιοτ!οι!! (81 ααοε!α), α!! αιιι!ιοεο!α!οτ! τ!οπ!τατοπο

εο!!'!ιπ!ιτοπι!το οο!!ο !οτο πονο. !τοπιοι!!α!απποο!ο απ !!'1·αιιοοεοο Ρ!

εαπ! αααο α !ιοτοο, ροτ ι5οπεοαποτο ο! ποοι!οε!ιιι! Μ τ!εροε!α ώ Π

αοπο, ο οπο ώ !ο! !ο!!οτα ο! οοιιο α'Απε!ο. ν! ε! παττα ρο!, οοππο

πο! !οτο ν!ιιαα!ο α!! οιιι!ιοεο!ο1οπ! ιοοι:οεεοτο οτι ροτ1ο πο! ααΙΙα ώ

Α!αοτ!, !'!ποοιι!π·ο ανο!ο οοπ α!!το !οαπο ώ !ιαπώοτα πποτε!α!!οεο,

!ιι !οπιροε!α εο!Τοτ!α, ο !! !οτο αττ!νο ο Μοτε!α!!α πο! 16 εο!!οππ!ιτο

1878. !ιο!ι!!οτ! ώ !!το 1075 πιο! οο!ο ααΙΙα πονο ο! οαρ!!απο !!!ανοππ!

Ωοεεο, α!! ρταππ!εοτο ώ ρααατ!ο, ο οοιιο!! α! οαπ!οπΙο !!ο!!ο !οτο

ρατο!ιι, ο οο!!ο ρτο!οι!οπο 6ο! ι!οοα ι!'Απα!ο. Νο! 18 εο!!οπι!ιτο Ιο

τοπο ώ τ!1οτπο οι! Αν!αποοο, ο πο!!'οπε!!ο! ο!!ο!ιτο !πν!οπ·οπο α!

αααο, απο ε! !τονανα !πι Το!οεο, Μ τ!εροε!ο, ο Μ !ο!!οτο π!! ΙΞεοπιο,

ο !ο τοΜι!οπο ι!ο!!'οε!!ο !πΙο!!οο τΜ!!ο !οτο οιπ!ιαεο!α!ο. - Α αοοε!α

το!οι!οπο ναοπο οπ!1!: 1.° το!ιι!ιια οτεαοπ!ίε ίπ αα!!!εο] ε! το!α!ιιι

ετεαοπ1ία απ: αα!!ίι·ο ίπ !α!!πιιπι ιπαπε!αιοε, (Μ οτει!οπα!ο!! αοα!! οπι

!ιαεο!α!οτ!); 9.° ρτοοιιτα!οτίιιιπ παρει· α!!Ιααπιίοι (ο!!οαππο) μπι [οο!!σ

οαπ[ίταιαπαί.ι, ο! ι!ε πονο ε!ίαπι [αοίεπαίο; 3.° αιτοοιιτα!ατίαπι εοροτ

πια!τίπιαπίο εοπ!ι·α!ιοιιαο. Ι.ο τ!εροε!ο, ο Μ !ο!!οτα α! Παοπο α! αααο

α! Απα!ίι εοπο εοτ!!Ιο !π !ο!!πο.
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αρἱτι8ετε οοο αΙ1ετειια Ι'αΙΙεαοια οἱ αΙΙτο τιτἱτιεἱρε τιἱΙτ

τιο1ετιΙο οἱ Ιοἱ, εΙιε Ιο αντιο ἱτιΒαοοαΙο, ορτιοττε αΙΙε αα1οιἱε

οἱτιΙοττιαΙἱοΙιε Ια ααα 1ἱετειια, αΙΙα τοαοεατιια οι Γεοε Ια ααα

ΙεαΙΙΙι, ο .αΙ Ιοεαο οοΙΙο εοτΙἱ εΙτατιἱετε Ια τοττα αεοιτιΙἱοἱτα

οοἱ εοοἱ ττιοοἱ, ε οοΙΙο ααα νἱ1α. ΒεερἱτιΙε Ιε ρτοροεΙε οἱ

αιωνα αΙΙεατιτα 1α11ετὅΙἱ τΙαΙ ρτἱοεἱρε ατιἔἱοἱτιο, Ποοιιε οοο

ιἱοοο α εονεττιατε ρετ αΙΙτἱ ττττα11το αοοἱ ΒΙἱ ε1αΙἱ οι Ατ

Ισοτεα. Ι.α τιοΙετιια, οοΙ ε8Ιἱ ετα εαΙἱ1ο ρετ Ιε ἱττιτιτεεε οι

ιιοο ραοτε, ε ρετ Ια ρτορτἱα 1”εττοειτα, Ιο 1`εοε τἱερεΙΙατε

οα8Ιἱ ατα8οτιεεἱ, ἱ ττοαΙἱ οοΙ τιτἱτιοἱρἱο οεΙ εοο τε8τιο ανεατιο

1ετι1αΙο τιετΙἱοαοετιιετι1ε οι ερο8Ιἱατ·Ιο οἱ οοο τιατ1ε οεἱ αοοἱ

οοττιἱτιἱἱ. Ι.ο α1εεεο τε ΙΙ. Ρἱεττο ΙΙΙ, οοο ροεο ἱτιτιατιτἱ στα.

εΙα1ο απο οεΙ ττοοἱ ρἱο ααρτἱ οεττιἱοἱ, 8Ιἱ τιτ·οτιοαε τιιιονε

οοπε οοο Βεαττἱεε οι Βιτετἱεα ειτα ε1τε11α οτιτιττἱοοΙα, οιιαε.ἱ

τιεττοο οι 1εοε, ε οι αττιἱεἱτἱα ἱτιιττιο1αΙιἱΙε. Μα οοεεΙε

ιιοττε, ο ρετοΙιε 1'οεαετο τἱοοεα1ε οαΙ οἱοαατα εατοο, ο ρετ

αΙΙτο ττιο1ἱνο α τιοἱ ομοια, τιοο εΙιΙιετο εαεΒοἱτοετιΙο; ε ἱΙ

ττιοτιατοα αταδοτιεεε, εατοΙιἱαοοο τορετιΙἱτιαοιετιΙε ο`ατιἱττιο,

ε οι τἱεοΙοτἱοοἱ, αἱ αΙΤτε1Ιο α ταοοοοΙἱετε οοοτα ατττιἱ εο

ατττια1ἱ ρετ ετιεοἱτΙἱ ἱτι $ατοεΒοα α εοτιιΙιαΙΙετνἱ ἱΙ οιιο

τιοΙετιτε αννετεατἱο. ΠοοεατιεττοΙε ΙΙ,οοτιε οἱ ΙαΙἱ τιτερατα1ἱνἱ,

αἱ αοεἱτι8ενα α εοετετιετε ναΙοτοααοιετι1ε Ια οοοτα Βοεττ·α,

αΙΙοττιοαοοο, εοΙΙεναΙοεἱ εοοΙτο οι Ιοἱ ἱΙ ροροΙο οι ΑτΙιοτεα,

το 1τοοἱοαΙο ΙιατΙιαταττιοο1ε οοΙΙ'οτιἱοα ααα 1ἱ8Ιἱα ΒεοεοεΙΙα

αοοΙ 3 τιιαττο οεΙ 1382, εεεοοοο Ι`αοΙοτἱ1ὶι οοΙΙο @Ματια

. οἱ ΙΙε88Ιο, ο οεΙ 1383 @και ἱΙ ταοοοοτο οἱ αΙ1τἱ αετο

1οτἱ. ΟοαΙε εἱα ατατα Ια τετα εαοεα οι ττοεε1ο ΒετιεταΙε

εοΙΙεταιτιετι1ο οεἱ ροτιοΙἱ ατ·Ιιοτεεἱ τιοο ο αΙιΙιαεταοτα οΙιἱατἱ1ο

οαΙΙα ε1οτἱα οι οιτεἱ 1εττιρἱ. ΙΙ Τι·οοοἱ ρτε1οτιοε οοο ω

αννεοἱεεε ρετ νετιοε11α οεἱ τιἱεατιἱ, τιετοΙιο @Με ανεα

οατιτιαΙο ἱτι8ἱοε1αττιετι1ε α τιιοττε οτι οἱε1ἱτι1ο ττιεοἱοο οἱ οιιεΙΙα

τεροΙιΙιΙἱεα; ττιαἱ ρἱο αἱ αοεοτοατιο ττεΙΙ'α1Τετοιατε, οΙιε

αΙΙ'ἱτορτοντ·ἱεα τἱνοΙο2ἱοτιε, ε αΙ οοτιεεΒοἱ1οτιε ΙαττιεοΙενοΙε

εεοἱοἱο οεεεετο ττιο1ἱνο ἱΙ 8ονετοο 1ἱταοτιἱοο οἱ Π8οοε, ε

Ια ευρα ροΙἱΙἱοα οι Αταοοτια (1), Β οοο τι ἱττιρτοΙιαΙιἱΙε, οΙιε

"Με ἱοεἱεττιο Ιε αεοετιοα1ε εαοοε νἱ οοτι1τἱΙιοἱαεετο, ε οΙιε

Ι`αεετΙια ττιεττιοτἱα οεΙΙ'ατιΙἱεα ιιἱττιἱατα οἱ @οοο ΙΙΙ. ω' οἱ

εαοἱ, ε Ια τεεἱετετιτα νἱοοτοεα ορροεΙα οαἱ οἱ Ιοἱ οἱεοετι

τΙετι1ἱ αἱ οοτιττοἱε1α1οτἱ αττατιἱετἱ, ἱτιοοοεεαετο ΙἱτιαΙττιετιΙε ἱΙ

Βοττιοτιε οι Νεα, ε Ια οοττε οἱ Ατα8οοα α εἱιεεοετε οοΙ

Ι`αεεαεεἱτιἱο τιοΙΙΙΙοο τιο τ·εεοΙο αοοαοε, ε τετιιο1ο,εΙιε οοτι

ανοατιο τιο1οΙο οεΙιεΙΙατε εστι Ια Γατα.

ΙΙοτιο Ια τιιοτ1ε οἱ @οοο ΙΙΙ, οοΙ τιοαΙε αἱ εα1ἱτιαε Ια

οἱεεετιοεοτα οιαεοΙιἱΙε οεΙΙ'οΙτἱτιια οἱοαε1ἱα, οΙιε ρετ οοοετιΙο

ο οι ατιτιἱ ανεα τε8τιαΙο ἱτι ΑτΙιοτεα (θ), Ια Ρι·οο1οωθ

“Με οεΙ θττοοττ:ατο ρτοεΙατιιατοτιο Ια ΙἱΙιετ1α, ε 1εοτατοττο

οἱ τεεεετεἱ α τοροοΙιΙἱοιι οοΙΙο Ια τιτο1οιἱοτιε` Βετιονεεε.

(1) νεο. ΟΙιτοττ. Βε8ἱετια. ρτεααο ἱΙ Μοτα1οτἱ, Ποτ. τω. 8οο·ιμ.

'Μπι. ΧνΙΙΙ. - Ε,1τττΙΙα, ααπα!. τἰε ατομο., Ι.ἱΙι. ν111. οοο. 1.131.

Ι.ἱΙι. Χ. Ωαρ. ΧΧΙΙΙ. ΧΧΧΙν. - Ρατα, Πε τω. Μπα!. Ι.ἱΙι. ΙΙ. Με.

949, ε Ι.ἱΙι. ΙΙΙ. μη. 807 ο 308. - Ττοτιοἱ, οπτιττΙό Ρ€.ιιιιι€,αο ατιτι.

ιααα._

(9) 1.'αο1οτε οεΙΙα οἱΙα1α £τοπαι·α οἱ ΙΙεραιο, ρατΙαττοο οοΙΙο ττιοτ1.ε

οἱ Πεοτιο Ιν, αοτἱνε ττα Ιο αΙ1το εεεο: ετ |Ιπι1α εει ρτοιμ·τι€οτ είται,

αντιο οσ1ιτιροπ1ια Μπα, οι ρΙιττΙΙιτισ οτιταοι·τ·ατ. Μα οοο81α ααεετιἱοτιο

αοΙΙα οοτα1α οεΙ 1ιεττιρο οοΙΙα οἱτιαα1ἱα οεἱ 8τττττια, αΙΙα (τιταΙε αρματ

1εττενα Πεοτιε Π, τιοτι ο νετα. ΙττιρετοοεΙιε 1αΙε οἱτιαε1ἱα εοττιἱτιοἱο

οαΙ 1τιττιοαο Βατἱαοοε τα οι 8ατοοετια, ε ρἱο ρτορτἱατιιετι1ε οοΙ οἱ Ιοἱ

1ΙΒΙτο Ρἱε1το Ι, τια1ο8Ιἱ οαΙΙε ειιιε ρτἱττιε Μαιο οοο Ρετεετἱτια οἱ 1.αοοτι,

ἱΙ @Με εοττιἱτιοἱο α τεετιατε ττεΙ 1188. Ρετ Ια οιταΙ οοεα Ια τΙοτοτα

οεΙΙα τττεοεεἱτιια οεΙ τεοτιο οι ΑτΙιοτοα 1ο οἱ 9815 ατιτιἱ, εε αἱ οοοτα

οοΙ τιτ·1ττιο ατιτιο (1147) οοΙ τε8τιο οι Βατἱαοτιε; ο οἱ εοΙἱ 197 ατιτιἱ,

εε αἱ εοτι1α οα ηιιεΙΙο οι Ρἱε1το Ι.

Μα ΕΙεοτιοτα, εοτεΙΙα οι ΙΙΒοοε, ε ττιοτιτΙΙε οι ΒτατιοαΙεοτιε

Β`Οτἱα, ετιταε ἱιιοοο1ατιεο1ε οοο αοἱτιιο νἱτἱΙε α οοττιρτἱς

ττιετε Ια τἱΙιεΙΙἱοτιε, ε α εοατετιετε ἱ οτἱ11ἱ οἱ Ρεοετἱεο οοο

οοΙΙο ρτ·ἱτιιοὅετιἱΙο, εοἱ ερεΙ1ανα Ια εοοοε_εεἱοτιε τιε8Ιἱ 81ατἱ

ΔτΙ:ιοτεεΙ (δ). ΙΙ οι Ιεἱ ττιατἱ1τι, εορτα1ΤαΙ.1ο οεΙ 1ἱοιοτε, ετααἱ

ΙταεΙοτἱΙο αΙΙα οοτΙο οι Αταοοοα ρετ οΙιἱεοετε εοοοοτεἱ,'

οοο ΒΙἱ Ιοτοτιο ρτοττιοαεἱ οοΙ τε ΙΙ. ΡἱεΙτο, ἱΙ οοαΙε ΒΙἱ

οοοτεοε11ε ἱτιοΙἱτε ἱΙ οοτιΙαοο οἱ ΙΙΙοοΙεΙεοτιε ε Ια Ιιατοτιἱα

οἱ ΜαττιιἱΙΙα. Μα εεεα στο μονα οοΙΙο 1'εττοειτα ο οεΙ

εοταεεἱο οΙι`εταοο οιατιοαΙἱ το εοτιαοτ1ε, ε οἱτι1ε Ια αττιιἱ,

ε ροειαεἱ αΙΙα 1εεΙα οοΙΙο 1τορρε τἱτοοε1οΙε ΙεοεΙἱ, τἱοοεεε

αΙΙ'οΙιΙιεοἱεοια ἱ τἱΙιεΙΙἱ, ε`ἱττιροεεεεεὸ ἱο Ιιτενε 1ετιιτιο οἱ

1ο11ε Ιε 1εττε ε οαατεΙΙα οι ροεεεοο1ε οοἱ τεοοΙΙ οι Ατ

Ιιοτεα, ε Γεω ρτ·εεΙατε οαἱ εοοἱ ναεεαΙΙἱ ἔἱοταοιεο1ο οι

· 1εοεΙΙα αἱ ρτἱτιοἱρε ατιεοτ ΙαοοἱοΙΙο. 8ετἱατιε ἱτι ρατἱ 1εττιτιο

αΙΙα τεεἱτια οἱ Αταοοτια, ἱτι1οτττιαοοοΙα οεΙΙ' αττετιο1ο, ε

οΙιἱοοετιοο Ια οι Ιεἱ ττιεοἱααἱοτιε ρτεεεο ἱΙ το, ρετοΙιε Ι'αἱο

1αεεε α τἱτΙοττε α ΙτατιττοἱΙΙΙΙα ἱ τιτοτιτἱ $ΙαΙἱ (ο). Ι.ε αυτ:

ἱτιε1ατιτε ρετο' τιοτι εΙ›Ιιετο αΙοοτι εΙΤεΙΙο, ρετοΙιο ἱΙ εοντατιο

αι·αττοοεεε, αοτοΙιτατιτΙο ,οι Ια ατοἱΙε ἱττιτιτειτε οεΙΙ`αοἱτιιοεα

ρτἱτιοἱρεεαα εατοα, ἱτιιρεοΙ α Βτ·ατιοαΙεοοε Β-Οτἱα Ια [ιατ

1ετιτα οα ΒατοεΙΙοτια οο`εοοοοτεἱ 8οεττεεοΙιἱ εΙιε ΒΙΙ ετατιο

εΙαΙἱ ρτοττιεεεἱ , ε Ιο τἱΙετιοο τιοΙΙα ειτε εοτ1ε, οἱεεἱτιιιτΙατιοο

εο'ΙιΙαοοἱτοετι1ἱ, ε οοτι Ιε οτιοταοτε ἱ 1ἱοἱ τεοοτιοἱ1ἱ, οΙιε

α οι Ιο ττιοονενατιο. (ΙΝ ρετοιΙαο τιοἱ οι τἱ1οττιατε ἱο

8ατοεοτια; ττια 1οτοτιο αεεαἱ ετανοεο Ιε οοοοἱτἱοτιἱ οεΙΙα

Ιἱοετιια, Για Ιε οοαΙἱ Η ετα ροτ ηττεΙΙα οἱ εοτιεοετιατε ἱο

οεΙα8€ἱο αΒΙἱ ο1ΙἱοἱαΙἱ τε8ἱἱ ἱΙ ρτἱτιοἱτιε ΙΙεοετἱοο, οοττιο

ρεατιο ε οιιατετιἱἱ8ἱα οεΙΙα Ιοοε 8ἱοτα1α. ΒτατιοαΙεοτιο αοετἱ

α ροι1ἱ οο1ατιΙο`ετατιΙαἔ8ἱοεἱ τιο ἱτιἔἱοε1ἱ. ΑττἱναΙο α Πα

ΒΙἱατἱ οοΙΙο οοΙΙο. οαρἱτατια1α οα Ροτιτἱο οι 8ἱοἱεΙεττα, Το

οοτιαεατιαΙο α ΙΙατιοΙοτιιττιεο ΙΙοοοετΙο, ο α Ι.οτιο ΑΙτατοτ,

α1ΙἱτιοΙιε Ιο εοε1εοεεεετο ρτἱ8ἱο11ἱετ°0 οοο Ι›οοοα ε αυτοε

τοεα οοεΙοοἱε. (δ). ΙττιραιἱετιΙο οι τἱατοτε Ια ΙΙΙιετΙα, εδο

ρτεαο τεἱΙεταΙαττιετι1ε Ια ττιοτιΙἱε οετοΙιε αἱ εο11οτιιε11εεεε αΙ

τε οἱ Αταδοτια; πιο ΕΙοοτιοτα, ετΙο,ο,τιαττοο οεΙ ρατἱ ἱ οστι

εἱΒΙἱ οεΙ 1ἱττιἱοο τ:οτιεοτΙο, ο Ια αττοεαοΙΙ ττιἱτιαοοε οεΙ

ΒεοεταΙε ατ·αττοτιοαε, ορροεε Ιε ατττιἱ αΙΙε ατττιἱ, ε οοτιο

ανετ εοε1ετιο1ο ρετ οοο ατιοἱ απο Βοετ·τα τιοτι ττιεοο ΒΙο-7

τἱοεα οΙιε 8ἱοε1α, οιττατιΙε Ια οτιαΙε ΒταοεαΙεοοε το ε1τε1

1αττιετι1ε οοετοοἱτο τιεΙΙα τοοοα οαὅΙἱατἱΙατια, αουτΙ 1ἱτιαΙΑ

ττιεοΙε αΙΙα μια: οτοροα1αΙε οοΙ εοντατιο οι Ατα8οτια (θ).

Ε οττεεΙα Ια Ιατιιοεα εοοττετιιἱοτιε οεΙ 31 αεοεΙο Ι388,·

Ια ττιταΙε ρε'1ετορἱ, ε ρετ Ιε εἱτοοε1ατιιε οοο Ια ρτεοε

οεΙΙετ·ο, ε Ι'αοοοττιραοοατοοο, οοο εεεετε τἱττοατοα1α οοττιε

οτι εαρο-Ιανοτο οι αντεοοτειτα ροΙἱΙἱοα, ε οοοτα ετατιοε

ττιεοτε ἱ ΙαΙετττἱ ε Ια 1ετττιετ.ια οι ΕΙεοττοτα. οοο Ια πιο:

οεεἱττια Το τἱεοοοεοἱο1ο, ε Ιε το ΒοατετιΙἱΙο ἱΙ ΙτατιοοἱΙΙο

οοττιἱτιἱο οεεο $Ια1ἱ ανἱτἱ; 1ο εοοοεοοΙα αΙ ττιατἱΙο Ια Ιἱ-'

(8) Ματἱατιο Ιν. οι ΑτΙιοτεα εΙιΙιε 1τε 1ἱ8Ιἱ; Παοταε Ν. εἱοε, ΕΙεο

αστα, ο Βεα1τἱοε. 0οἱττοἱ ρετ Ια τττοτ·1ε οἱ Παοττε, ε οεΙΙ'τττιἱεα οοο

1ἱ8Ιἱα Βεττεοο11α, ΙΙ ατοτιττ:.τ·το οι ΑτΙιοτεα αρε11ανα οι οἱτἱ11ο α Εε

οετ·ἱοο, οοΙΙο ρτἱττιοεετιἱ1ο οἱ ΕΙεοτιοτα. Βεα1τ·ἱοε, οΙ1ἱτιια 1ἱ8Ιἱα οι

Ματἱατιο, ετα ε1α1α τοατΙ1α1α αο Αἱτιιετἱοο νἱεοοτι1ο οι ΝατΙιοτια, ο Ιααεἱο

οτι 1ἱ8Ιἱο ρετ τιοττιε 11ο8ΙἱοΙτοο, ἱΙ τιοαΙε τιεΙ εεοοετι1ε αεοοΙο Χν. 1ο

οιιο οεἱ ρτε1ετιοοττ1ἱ α οε11ο οτοτ:ιτοα·το. ΙΙ ΜατΙεττε τιοΙιΙιΙΙοο ἱ ιετιιο

ττιετι1ἱ οι Βεα1τἱεε, ο οι 0ο8ΙἱεΙττιο, ἱτι οαΙα ἱΙ ρτἱττιο οεΙ 1377, ε ΙΙ

αεεοτι‹Ιο οεΙ 1397. (νεο. Ματ1εοε, ε Ιιοτατιο , Το”. Αποτ.·οο8. Τοττι. Ι.

οοΙ. 1590, ε εεε., 1629 ε εεε.). .

(4) νεο. ἱτιἱτ. Ε.ιτι·τ. Ποιο. ΩΧΙ.νΙ ". ιιοο. 815.

(α) νεο. ἱτιίτ. μια. εει. τιοΙα 9.'

(6) νεο. ῷοτἱΙα, Ματια!. τΙο άτα-οοπ., Ι.ἱΙ›. Χ. Παρ. ΧΧΧ". .Η

κιτκντττ. -- τω, το το». δτττοτιίο, ττο. τττ. με. Με τ· πιο. “

Ρ. ε. Ν. τω.

Ρ. Ο. δ. τω..

Γ. Π. Π. αδ”.

ο). ο. Ι". Π”.



ΩΠΙΝΤΑ ααα

11.!). Ν. Πώς.

Ε!). ΙΙ. τα”.

Ιται·1α; 1ατσαο οσαΙαι·αια1α Ια 1ι·αιισΙααΙα, α Ια αεααιΙσαο

αοσοαααΙα αα ο,ααΙ 1τΙΙ:α1σ τα ΙαΙ ασαοταα1α αΙ σσιαααΙ,

ο αΙ ναετιαΙΙΙ τοΙ;ΙΙ , αΙΙα αναααο εαΒαΙ1ο Ια. ααα ρατ1Ι;

αιι-ρα11αΙΙο ααρτοαααα1αα1α, αΙΙα 811 αΙΙΙοΙαΙΙ τα ρταρστεΙ αΙ

αοτνΙιΙσ ραΙΙΙιΙΙοσ αοΙΙ'ΙαοΙα 1οεαοτο αα1ΙνΙ αοΙΙα ιαοαοαΙιαα,

εαΙτα Ια ΙΙΙιοτΙα ααΙ ρο1ατα εσνταασ αοΙ οσαΙοτΙτα Ια οατΙσΙιο

ιαα8αΙι›τΙ, ο ΙΙ ασνατασ αΙ ΠαΒΙΙατΙ, ο αΙ ΑΙαΙιατσ, ο αοΙ

ρτααΙαΙατο Ια σαε1αΙΙα ταεΙα; αΙΙα ρατὸ ΙΙ σαα1αΙΙο αἱ Βαα

αατΙ,1ταααα ΙΙ ααα1αΙΙαασ, Ισαοα σαε1σαΙ1σ αα 1ταρρο

ααε.εατοαΙ; Ια τΙοΙιΙαιααΙα τα οααοτνααια ααΙΙα ρατ1Ι ρΙα

αοαΙααιΙαΙΙ Ια ρασα αΙ ΒααΙατΙ αοΙ 1866; α σΙ1το ΙααΙα

αΙ1το οοααΙιΙσαΙ, σΙια ρσααοασ Ιοααοι·οΙ ααΙΙ'α11ο στΙΒΙααΙο(1),

Ια οσανααα1σ, σΙιο αΙ ναεεαΙΙΙ τα ΕΙασαστα ·1σααα εαατααα

ατα Ια ΙααοΙ1α ΙΙΙ ιααΙατ ασιαΙοΙΙΙο, α αΙΙα αοαοαα Ιιατσαα,

αα1Ινο, ο ε1τααΙοτο, ΙΙ αιιαΙα ανααοο αΙατΙεαΙαΙοαο 1οαααΙο

Ια 8αι·αοΒιια, ρσΙαοεα ανατνΙ ιααΙ αΙ1το οστααιιασ σΙνΙΙα, ο

ιαΙΙΙ1ατα. ΙΙ Ιτα11α1σ ΙΙΙ ρασα Ια οααααΙσΙα ΒατααΙΙσαα τα

ΡσαιΙσ ΙΙΙ $ΙαΙα1οττα εονατιιαΙστο αΙ Πα8ΙΙατΙ, ο τα ΙΙΙ

αρατΙο αΙ Πααιρσ1ααασ μια ρατ1α αοΙ τα αΙ Αταασαα, α

αα ΙΙοοαατασ νοαοονσ αΙ τα· 6Ιαε1α, α ΠοιαΙ1α Ραατα ρΙο

αΙραΙοαιΙατΙ αΙ ΙΙΙαοαοτα. Ι11οτΙσ μετα αοΙ 1387 ΙΙ τα

Π. ΡΙα1το Π, ΙΙ 1τα11α1σ τΙΙαααο Ια αοαραοσ, αα αστα αν

1ααοτα αεαΒαΙττιαα1ο ; ματ Ια ιιααΙ σοεα ΙΙ τα Ι). 6ΙοταιιαΙ,

ααΙΙΙαασοααοτα αΙ 1τσαο αοΙ αιισΙ ιαατα;Ισι·Ι, οσιαταΙαο αΙ

ααστ.ο ασιται·ααΙοτο ΒαααταΙο ΙΙΙ 8αταοααα ΧΙιαααα Ραται

αΙ Ατοαοεο αἱ σσα1Ιααατα Ια ΙταΙ1α1Ινα οσα ΕΙοσαοτα, ο

ΙΙΙ αΙΙαταατα α ναα1αααΙο ααΙΙα σοτοαα Ια οοιιαΙιΙσιιΙ αΙΙι

α1ΙραΙα1α ααΙΙα_ αστινααιΙσαα αοΙΙ'αιιασ ρτασοααα1ο. Ροται

αααιαρΙ οσα εσΙΙαοΙΙααΙαα_ αΙΙ'α1ΙΙ:Ιο οοιαιααεαοαΙΙ, ο ασρο

ασ αααο αΙ ρτα1ΙσΙΙο, ΙΙΙ ρτσρσα1α, ο αΙ αιαεεααταΙ, Ια

αασνα ααιιο Ια εαααα1α Ια ΠααΙΙατΙ ιιαΙ Ή αααααΙο, ο

ταΙΙΙΙσαΙα ααΙ το Π. 6ιΙσταααΙ Ια ΒατσαΙΙοαα ααΙΙ' 8 αρι·ΙΙα

1888 (α), ΙΙΙ ααεΙε1ατοασ αα ααα ρατ1α αΙΙ ΙανΙαΙΙ ΙΙΙ ΕΙοσ

αστα, Ι ι·αρρτοααα1αα1Ι ααΙΙα αΙΙα. α σσιαααΙ αοα,ααΙΙΙ αΙ ασ

πιΙαΙο στα αἱ ΙαΙ ΙΙΙ;ΙΙσ ΙΙΙατΙαασ ν, εαοσααα1ο αοΙ ταΒασ

ΙΙΙ ΑτΙΙσταα αΙ εαο ιαα88Ιστ 1τα1οΙΙο ΙΙααατΙοο, σΙι'ατα αιοτΙο

ααΙΙ'ααασ ρταοααοα1α, ο ΒτααοαΙαοτιο ΙΤΟτΙα Ια ρατεοαα,

α ααΙΙ'αΙ1τα ΙΙ αα11ο 8ονοταα1στα αααοταΙο αΙ Αι·αιισαο'οοΙ

ρΙααΙ ρο1οτΙ οσαΙατΙΙΒΙΙ ααΙ τα αΙ Ατααοαα, ο Ι ταραι·ο

εααΙααΙΙ ααΙΙο σΙ11α ο ααΙΙα νΙΙΙα εσθεο11α αΙ αοιαΙαΙσταΒΙσ.

Ι.α οοααΙιΙοαΙ αΙ αιιαα1α εαοσααα ρασα Ι'ατσαο ρατΕΙαοαστα

αιοασ ναα1α88Ισαα ααα ατΙταα, ρσΙσΙιο εοΙΙΙιατια τα Ιοεαο

τΙααονα1α Ια ααατααΙΙΒΙα αοΙ ααοΙ αοιιιΙαΙΙ , ΙΙΙ ΙΙιτροι·ο

οσαναιια1α Ια τοα1Ι1αιΙσαα αΙΙα σοτοαα ααΙΙα σΙ11α αΙ Βαα

αατΙ ο αΙ ΙΙΙΙΙα αΙ (Ματια, τΙσααα1α αΙΙτα νσΙΙα ε.ο11οΙα

ροαοε1α ααΙ ται,ασΙΙ ΙΙΙ ΑτΙΙστοει, ο ααΙΙα Ιατροτ1αα1Ι τοοοΙια

α'ΟεΙΙσ α αΙ 8ααΙιιτΙ. Ι.ο αΙ1το σσααΙΙΙΙοαΙ Βια οοαοσταα1ο

ααΙ 1686 τΙοανο11ατσ Ια Ιοτο σοαΓατιαα; ο Ιτα Ια °αιααα

αΙιαο αναααο αροοΙαΙα Ιαιρστ1αατα ΙΙ ραααιτιοα1ο αοΙ σοτιαο

1αιιααΙο αοιτα1σ αοΙ 8ΙααΙοα1ο αΙ ΑτΙαοταα ΙΙα ααΙ Ιααιρο

αΙ ΙΙΙαι·Ιααο Ν, Ια ρι·αε1ααια Ια αοαατσ ρτσιααοεα αα Βταα-`

σαΙαοαα ΙΤΟτΙα αΙ το ΙΙΙ ΑταΙΙσαα ροτ αταιατα α το11ονα

ΒΙΙατα Ια σαα1οΙΙα αἱ αρα11ααια τααΙα, Ια εΙαααοα1ατα αα

αιιαΙο αο8ΙΙ α1ΙΙιΙαΙΙ ραΙΙΙΙΙΙοΙ αΙιο αιααιΙαΙα1ταοαοι·ο φα

αΙΙιΙα ααΙΙ'ΙαοΙφ, Ια αεααιΙσαα αοΙ αοναταα1στΙ αοΙ (απο

(1) τω. Ια1`τ. ΩΔιιτ. Παω. Ευ, ααΙΙα αιιαΙα α τΙρστ1α1σ ροτ Ια

1Ιατσ Ι'α11ο αΙ ραοα αοΙ 31 αεσε1σ 1386, αα μια. 817 1Ιασ α μια. 822.

(8) τω. Ιαϊτ. τω. (Σμιτ. Παω. Ο!. '°. ρεεε. 817, ιιαΙΙα τιιιαΙα α ρατα.

τΙρστ1α1ο ματ Ιτι1Ιατσ ΙΙ 1τα11α1σ αΙ ραοα αοΙ θα εαατιαΙσ 1888, αα μια.

899, απο α μια. 861. 'ο

 

Ι .

αΙ ΠααΙΙαι·Ι, α αοΙ Πωσ αΙ Βαεααι·Ι ο Ι.οΒιιασι·σ αα οοεΙ

ΙτοαιιααΙο α σοαΙ· τασΙαα1α οαααατα, Ια τΙααττααοΙ ατΙ11.Ι

αΙ ·αιιαΙΙ Ια ·ραι·1Ι σσαΙτααιι1Ι ατα1αιΙααναιισ ασ Ι ΙαοαΙιΙ

αιιιαΙΙΙ αΙ 'Ι'αττααστα ο αΙ Ι.οααοαααταο, ο Ια τοε1ΙΙιιιΙσαα

ααα σαα1αΙΙα ΙΙΙ Αταατα, ο αΙ ΠαρσΙα, ΙΙΙ οιιΙ εΙ τΙαια1

1ατα ΙΙ ατΙααΙιΙσ αΙ Ραρα ΙααΙΙΙΙιασ, ασρο -Ια σααοα2Ισαα

ααΙΙσ εοΙεταα, αΙΙα αΙΙΙΙααατα Ια ααα! 1οαιρο Ια αΙιΙοεα

οα11οΙΙαα. -- ΙΙτα Ι ραΙΙΙ αιιονΙ αοΙ νααιιο αΙα1Ια1Ι, Γαε

ασΙααΙσαα στα α,Ιαταιαοα1σι αΙΙα Ι`νααααΙΙΙ τατΙα ανοααο ρτο9

α1α1ο α ΜατΙαασ ΙΙ..ΙΙΒΙΙσ'αΙ ΙΙΙοοαστα ααοστ ΙαιιοΙαΙΙο ,.

ι·ΙσοιιοαοαιιαοΙο 'ματ. Ιοτο αιιταιαι: α. αΙααστα, ΙΙ Ι.αΙστο αα

ααρα1αταΙΙ ματ Ια `ναΙΙαΙΙΙΙ ααΙΙ'ατ1ο αΙ ρασα , αασ1ια μου,

νοαα1ο αΙΙ'α1α αΙ σαα11οταΙοΙ αιιαΙ ρσ1οοεα τα1ΙΙΙοατΙαο 'αΙΙα

τατΙα Ια αοαια ρτσρτΙο, Ι'σΙιΙιΙΙαο εσαιΙΒΙΙαα1ο αεεααΙσ ααΙ

τα Ποα θιΙοναααΙ· στα ΙΙ)οΙ1Ιαο ααα τιτΙαισεααΙ1σ, Ια αε1τα

αΙιΙοαο αοΙ ΙαατΙ, αααΙΙ αεααεεΙαΙ, ο αααΙΙ οοΙΙοτααΙ, Ια

τοα1Ι1αιΙσαα αοΙ ρτΙαΙσαΙ, ο αααΙΙ αοΙιΙανΙ 1'αΒαΙΙ.ΙνΙ, ο ΙΙ

ρατασασ αα σΙΙΙιΙΙο ΙΙΙ σααΙ αααεα1αΙα8ΙατΙα θα απατα. “

Ρι·Ιταα αΙ οαααΙσ εοαοαασ αΙΙα ΙΙΙ ρασο οτα ταααοα1ο ΙΙΙ

νΙΙα ΙΙ ρτΙασΙρα ΙΙοαοτΙοσ ρ-τΙιαοαααΙΙσ ΙΙΙ ΕΙοοαοτα, Ια αιιαΙο

Ισ αταα ααε1ΙααΙο α οσα1ταττα Ια1ατο αοΙιτο οσα ΒΙαιιαΙΙΙαα

ΙΙΒΙΙα αΙ ΝΙαοΙο ΙΙΙ (Ιαατοο αοαα αοΙΙα τοραΙιΙΙΙΙαα ΙΙΙ τω·

αστα, οαΙ Ια οαι·αα ατΙαοΙραεαα Ιαα1αανα τ;τα1αΙ1αιασα1α

σαα11τοταΙΙα αστΙαΙ αστο (α), α 111ατΙαασ, σα' οτα αατοΙο

εσ11οα1ταΙο αοΙ αοαΙα ΙΙΙ ΜατΙααο ΙΙ. αΙ ατΙ11Ι αΙ εαοαοα

εΙσαα ιιααΙΙ ε1α1Ι ΙΙΙ ΑτΙαοτοα, @στο Ια 1αΙο σααΙΙΙα ιιαΙΙα

απο αιοααεΙταα, σοΙΙ`ααεΙα1αα:α ΙΙΙ ιια αποτο ααα 1`ασαεεα

Ια τοοΙ αοΙ ραατα ααα ΒταασαΙασαα ΙΤΟτΙα τΙΙοαα1ο αΙΙ

αΙοαΙοτο Ια ΠαΒΙΙατΙ, ταα ρΙΙι ναταιααα1α οσΙΙ`ααοΙεΙαιιαα α;

εο11σ Ι'αεοοταο ααΙΙ”ατσΙοα ααα ιααατα. Ανααασ αατοιαταΨ

σααιι1ο Ια ρααα αοΙ 1888, α αιιοΙΙα αοΙ 1386 ααα αΙΙ

νΙΙοα,Ι αοΙ το Ποα ΡΙα1το 111. α Ιατοτα αοΙ -ροτ1ο αΙ ΑΙ

,αΙιατο (α), ο Ιτα Ι'ααα α Ι`αΙ1ι·α ΙΙ Ροα1οΙΙοα ΙΙτααιιο ΙΙΙ.

ασσοαΙΙαααο 1ανστανοΙΙααα1ο Ια οαρρΙΙοαιΙσαΙ αΙ 1α11Ι-Ι

ιιοΙΙΙΙΙ αοΙΙα ε1Ιτρα ο ααΙΙα ΙααιΙαΙΙα 1ΤΟτΙα, αναα αα1οτΙΙΙ

απο Ι'αΙ›α1ο αΙ ε. ΙΙι·α11ασεο Ια (λαο τα Ματια· ααΙΙα αΙοἑ

σααΙ αΙ 6οτιονα α τΙταααΙσατο Ια ρσααοεοΙοαΙ ο Ι ταααΙΙΙ

αοΙ ρτΙστα1ο αΙ δ. Ματια αοΙΙ'οταΙαα ΒααααΙΙΙΙασ, αΙΙα αΙΙ

. αα1αααΙΙ αοΙΙΙΙ ε1οαεΙ ΙΤ6τΙα ανααασ Ισααα1ο ααΙΙα αιιααα11α

αΙΙα ΙΙΙ ΛΙ8ΙΙατο, θα ατα α1α1σ νΙοΙαα1αιιιαα1α οσοαρα1ο ααΙ

ΉαταΙααΙ, εαττααοΙ ααΙΙ'ααΙΙραρα (ΙΙαιααα1α ΙΙΙΙ, ο ΒΙΙ αταα

σσαΙοτΙΙο Ι-αεΙααια αταρΙΙ ρο1οτΙ ρατ Ιατ οαΙΙΙαατο αοΙ ιαααισ

ΙΙΙ 1αΙΙ ι·οααΙΙΙ , α αοΙ οτοπο ααΙΙο ροεαοαοΙοιιΙ ααα αΙ1Ιαοα

αα αοαΙοαι·αΙ α α. 'Ι'ααΔασ αοΙ Ιασασ αΙ Μωρέ Ια ΡσΙοοοατατ,

Ρ,(Ι.Ιΐ. ι.α87.

Ρ. Π. Ν. ιδ8α.

Ρ.(Ι.δ 1381,.

εσ11οροααααοΙα αΙ αα1τσαα1σ ροι·ρα1ιιο αοΙ ρτΙστο (αοΙ αΙπα1α)··ι>. α. α. τω..

τω. Μα1Ιαο (α). _ ›

Παει αοΙΙα αοααΙιΙσαΙ ρΙΙι Ιταροι·1ααΙΙ ααΙΙο ααα ρασΙ

αοΙ 1386 ο 1388 ατα αιιαΙΙα αι ταα1Ι1αΙτα α τατΙα Βταα-.

σαΙασαο Ι)'ΟτΙα ταατΙ1ο ΙΙΙ ΕΙαοαστα, ΙΙ αιιαΙο, τΙΙααα1ο

ρτΙιαα οσα ατα ααΙιαοΙα Ια ΒατααΙΙοαα, ατα αοΙ ε1α1σ Ια

νΙα1ο εσ11σ σαο1οαΙα αΙ σαα1αΙΙο αΙ ΠααΙΙατΙ, α τα ατα εο

ε1οιια1ο ρτΙΒΙοαΙοτσ. 'Ι'αΙα οσααΙιΙσαα, αορσ αιοΙΙα ρτα1ΙοΙια,

Ια 1ΙααΙαιαιι1α αααιαρΙα1α αοΙ ρτΙτασ αΙστασ αοΙ 1390; ο

1ααια Ιατοιιο 1ο σαιι1οΙα οσα Ια αιιαΙΙ αΙ ρτσσοαο11α α

τιαο1Ι'α11ο, 1αα1α Ια αΙΙΙΙαοαπα αοΙΙο ααα ρατΙΙ αοΙΙ'οαααταΙτΙο,·

Ιαα1α Ια αοΙοααΙ1α ααα Ιοταιο αα σαΙ Ια ασοσταραεαα1ο,

(3) τω. Ια1`τ. Ματ. Παω. ααι.ιν 1. α ΕΧΕΙ”. ααα. 818 ο 814.

(α) τω. ΙιιΙτ. Μ”. Νατα. ΟΧΙΝΙ1*. ο ΟΧΙΝ111*. απ. 815.

(5) τω. ΙαΙτ. Ματ. Μπα. ΩΧΙ.ΙΧ*. μια. 816.

Ρ. 6.18. 1390.



ΜΙΒ ΙΙΙ5$ΕΙΥΙ'ΑΖΙΟΧΕ

Ρ, (Σ. ΙΙΙ. η9ο

ΜΒ. Π. Μαι.

Μια ΙΙ τΙοοιιιιιοιιιιο ειιιοτοτιο, ΙΙ οιιαΙο πιο εοτΙιο ΙΙ τιοοτεΙοΙΙΙ,

οοο ἱιι ιαΙ τΙεραΙΙο Φωτο αιιιιονοτοΙο Για ΙρΙΙι ιιιιροτΙαιιΙΙ

ΙΙοΙΙα εΙοτΙο οατΦι Φ ιιιιοΙΙα Μ.. ΑΙΙα ΙΙΙιοι·ειιΙοιιο ‹ΙοΙ

Ι)`θτιιι οΙονοα ιιτοοοτΙοτο Ια οοτιοοιιιια ιιιιοτΙιιαΙο Φ Εστι

8οιιοιιτεΙο, εΙοΙΙα ιοττο Φ Ροεα‹Ια οοΙ 0αεΙΘΙΙο ΦιΙΙα Ρατει,

ο ΦιΙΙει απο ιΙ'Ι8Ιοειιεια οοΙ οειειαΙΙο Φ 5αΙναιοττα: Ιο οο

νοαιιο Ιοτιοτ Φοιτο Ια τοειΙιιιιΙοιιο Μαι ο8Ιει%Ι, ιΙοΙΙα

οΙΙΙΙι ο οιιαιοΙΙο Φ ΒαεεειτΙ, τΙοΙΙο τοοοΙιο Φ ΟεΙΙο, Φ

ΒοιινοΙιι, Φ ΡοιΙτοα·ο Φ· θαΙΙοΙΙΙ, ο στα Ιιιο8ΙιΙ, ο ιοι·το

το8Ιο οοοιιριιΙο ΦιΙΙο ατιιιΙ Φ ΑτΙιοτοα; Ισ εΙιοτεο Φ άο

ΦοΙιιιΙΙα ΙΙτο Φ αΙ/οιιτίιο ;ιτοιιιοειια ιΙει ΕΙοοιιοτα Ια ιπο

εΙειιιια; ο ΙΙ ραΒαιιιοιιιο Φ νατιΙΙιΙιιιιιιιΙΙα ΙΙοτ1τιΙ ροΙ οοιιαο

ειττοΙτιιΙο ιΙοΒΙΙ εΙαΙΙ ατΙιοτεεΙ. ΠοεΙ αταεΙ οοιινοτιιιιο α Ια

ιτοτο τΙοΙ το Φ Ατα8οιια ροτ οειρΙΙοΙΙ εροοΙαΙΙ ο ΦεΙΙτιΙΙ

ιιοΙΙ'αΙΙο Φ οοτιοοτΦα; ο Ια οοτιοοι·Φα οτα αιιιια ·,τιιιταΙα

εοΙοιιιιοπιοτιιο τΙιιΙΙ'Ατοιιοεο, ο ότι ΒτατιοειΙοοτιο : Ιιατοπα ο

ΜιάίΙοτο (Φ [στο Φ Ατιτοιοπα ο οΙΙ'ει.το Φ δο!αΙοοπιι) αΙιί

Ια τοτπΡαε.το; ο Φ πι! πιοοο!εία, ιιὲ ροτ ΦιαΙΙο ριιτοατ .τί

ροΙοτιο, ειδ ροτ αΙΙτιι αΙειοοΙατ Ιο-τικοπο, .τοπεπιεΙα οι ροτ

εοπα, ο ότι «ΙΜ ε-αιωεω ο οΙοι·ιπΙΙΙ: Ι'αι·οατιο αΙιιταιει .

ΙΙ οΙατο, ο Ι οΙΙΙιιΦιιΙ Φ ΠαεΙΙειτΙ , Ια εοΙΙΙειΙοεοΙιο, ο ΙρΙΙι

ΙΙΙιιεττΙ ρατοοιια88Ι νοιιιιιΙ οοΙΙ' Ατοτιοαο Επι 8αι·Φιετια, Μι

Ι οιιαΙΙ ρτΙιτιο88Ιειταιιο θαΙιαταιιεΙο Φ ΙΙΙΙΙαιιονα , ΒοΦΙΒο

Ι.ιιιιοοΙ, ΙΞΙοτιΙαιιο 0ο 'Ι'‹›Ιει, ο 'Ι'οΙοιιο, ΡοτιιΙο τΙο ΙατΦ,

ο ΙΙτιιιιοεαοο ΟοΙοιιια. ΟεαοτταΙΙ ΦιρρτΙιιοἰτιΙο, ο ΙοειΙιιιοιιΙο

οοοιιιιΙΙΙ , Ι'ιιτοιιο ροτο ροοο τΙορο οιιοιιΙΙ ρειΙΙΙ ιιιοεΙοεΙιιιΙ

ι·οροιιΙΙτιαιιιοιιιο νΙοΙειΙΙ. ΒτατιοαΙοοιιο Φι οτι οιιιιΙο αεριιιιιιο

ο τΙρτοεο ΙΙ οαειοΙΙο Φ ΟεΙΙο, οιιοΙΙΙ Φ 8ειιιΙιιτΙ, Φ ΟΦ

ΙοΙΙΙ ο όοΙΙει Ρενα, Ιιινειεο σου Ιο ειιε: 8οιιΙΙ Ια νΙΙΙο Φ

ΟΙΙοιια, Φ ΒατιιΙΙ, ο Φ ΙΞΙοοιιΙ, οοοιιρο Ια ιιια88Ιοτ ρατΙο

εΙοΙΙα θαΙΙιιτα, οΙιιτιο Φ αειιοΦο αΙοιιιιο ΙοτΙαπο Φ ροτΙΙ

ιιοιιιει Μια. ΙτινοεΙΙ αοα τΙροΙιιΙΙ αεεειΙΙΙ εμιοΙΙο Φ ΑΙεΙιοτο,

ο Φ ΙΖΙιΙττα, οιΙ οιιιτο ιΙα νΙιιοΙΙοτο Ια ΙΙΙΙΙα Φ ΕΙιΙοεο,

ο ιιι δαεεαι·Ι; ο οαΙΙ`αΙιτο οειιιιο ΒΙοοιιοτα, Βιιοι·τε88ΙειαιΙο

νΙαοτοεαιιιοιιιο οοι:ιΙτο ·,;ΙΙ Ατα8οιιοΦ ιιεΙΙο ειΙΙτο ρατΙ.Ι ΦΙ

Ι'ΙαοΙει, ο ροτ ιιπιπο ΙΜ ιπιοι ειιιιΙοΙ ο Ιαιιιοτι εοΙΙοτειιιιΙο

ει. απο αιωνα Ιο εαι·εΙο ροροΙαιΙοτιι, Με τΙοαΦιτο εοιΙο

ΙΙ οοο εΙοτιιιιιιο, εΙα σου Ια Ι'οτιειαεΙΙα ατιιιΙ, οΙιο οοΙ

Ι'αιιιοτΙΙΙι (ΜΙ ρτορτΙο ιιοιιιο, Ια ρι·όνΙτιοΙο οιιαεΙ Μια ΦιΙ

Ι.οΒιιεΙοτο. Μπι ο Βου οΙιΙειτΙΙο τιοΙΙα αΙοτΙα οιιαΙΙ εΙατιο

εΙαΙο Ια τοτο οα8ΙοιιΙ Φ οιιοεΙα ιιιιρτοννΙεει νιοΙαιΙοιιο εΙεΙΙει

οοτιοοτΦιι. ΙΙΙοοιιο αΙοιιιιΙ ΒταιιοαΙεοτιο ού ΕΙοοτιοτα οεαοτνΙ

εΙαΙΙ εμΙιιΙΙ αει ιιιιεΙΦα ο Φι ετΙο;;τιο ρο'ι·αεΙΙ ροεεοιΙΙιτιοτιιΙ

Φ ()Ιιιττα ο Φ 08ΙΙαειτα οοιιοοεΙιιΙΙ ΙΙειΙ το Π. ΟΙονδιτιιιΙ

ει νΙοΙαιιΙα Παττοι Φ ΒοτοτιαατΙο ειιιει Ιανοτιια; αΙιτΙ, αει

ΙΙιιιοτο, ο Φι εοεροιιο, ροτ Ιο ιιιιτιιοτοεο εοΙΙΙαΙοεοΙια ποειιι

ΦιΙο Φ αποτο ιιαΙΙ`ΙεοΙα α; τΙτιίοτπατνΙ Ι ρτοαιΦΙ Φ Πει

ΒΙΙατΙ, Φ ΔΙΒΙιοτο, ο Φ Ι.οιι8οοεαττΙο, ο εΙοΙΙο τΙτιιαιιοτιΙΙ

Ιοτιοαιο το8Ιο ρΙΙι ορροτιοιιο αΙΙα οΙΤοεο; οτι αΙΙ.τΙ ΙιιΙΙτιο

(Ι οιιαΙΙ Ιοτεο ει αρροιιδοτιο ρΙΙι αΙ τοτο), ει Φο ανατΙΙ

ιιιοοει Ιο ερἰτΙΙο ΒιιοττΙοτο οιΙ ιιιιΙΙοο τΙοΙΙα. οαεα Φ Αι·Ιιοτοα,

ΒΙΙ οεοτιιρΙ οτοεΙΙΙαι·Ι Φ ΙΙΙατΙαιιο ΙΙΙ, ο Φ ΙΙτι,·οιιο ΙΙΙ, ο

ιιιιονΙ ο ΒοτιοτοεΙ ροτιεΙοτΙ ‹Ι'Ιιι‹ΙἱροιιτΙοτιια.

Ι.“αιιιιιιιιιΙο ‹ΙοΙΙο ιιονΙΙα αιιοαιΙιιιο ιιι 8ατιΙοειια οσω

τιιοεαο 8τειιιτΙοτιιοιιΙο Ι`αιιΙι1ιο ΦιΙ ΙΙΙοιιατοει ατα8οτιοεο, ΙΙ

οιιαΙο τι ττιατιτΙο ΙοεΙο σου Ιιιιοιι ιιιιιιιοτο Φ ΙιαΙοεΙτιοτι ο

Φ ΙειιιοΙο οαρΙΙατιαΙο εΙει Αιιιοτιιο Φ ΡιιιααΙΙ, ο αει ΑτιιαΙΙΙο

ΡοτΙει ΙΙ ιιιιοτο 8ονοττιαΙοτο αοτιοτιιΙο ΒαΙτιιοτι‹Ιο Φ Μικ

(Ι) κα. Ιιιίτ.Βιιιτ. ιιιιιιι (ΙΙ.Ι'.ριιΕ.ΕΙΙΙΙ ο οοε.

Ιιιιγ. Μα ΙΙ ΙΙΙοιιΙΙιιιγ Ιτονο Ια οοεο τΙοΙΙ` ΙεοΙα οοεΙ ιατ

ΙιαΙο, οοεΙ ρταταΙοιιΙο Ια ΙοτΙιιιια οοΙΙα ατιιιΙ Φ ΑτΙιοτοει,

ο Ι.αιιΙα Ια Μάο αει $ατΦ ροτ ΕΙοοιιοτει, αΙιο τΙοοτιοαοοτι

ΙΙοεΙ ΙιιιροΙοιιΙο α τοιιΙτ.ΙοτΙο οο`ιιιοιιι ο αοα ιιΙΙ ιιοτιιΙιιΙ

ιιιοεεΙ α αοα ΦεροαΙιΙοτιο, Ιονιο αιιΙιΙΙο α ΒατοοΙΙοιια ΙΙ

ειιΦΙοΙΙο ΑιιιοιιΙο ΡιιΙΒαΙι, ο Ρτατιοοεοο ΜΙΒ, ο ΜΙΒ,

ροτ ταρρτοεοιιιατο ειΙ το Ι)οτι θιονειιιιιΙ ΙΦεειεΙι·Ι ΒΙα οο!

Γοι·ΙΙ ΙΙαΙ 8ονοτιιο τοΒΙο ΙτιειιΙατο, Ι τιιιονΙ ροτΙοοΙΙ αΙιο ΒΙΙ

εορταεΙειταιιο, ο ροτ οΙιΙοιΙοταΙΙ ει ιιιι Ιαιιιτιο ρτοτιΙΙ ο

ειιΙΙΙοΙοτιΙΙ εοοοοτεΙ Φ εοΙοαιοεοΙιο ο Φ Φιιιατο. Ι.ο ΙοΙΙοτο

Φ οταΙοτιτα, ο Ια Ιειι·ιιΖΙοτιΙ ιΙαιο ιιι ΙαΙο οοοαιΙοτια ΦιΙ

ΜοιιΙΙιιιγ, ο ΦιΙ οοιια.ΙεΙΙοτΙ ο ιιτοΙιΙ ιιοιιιΙΦ (ρτο!ιοστιαι:)

Φ ΠαΒΙΙατι, α οοιεειΙ οοο πιοοεα88ΙοτΙ Θ), οοτιΙοιιαοτιο

ιιιοΙΙ.Ι Ι'ειΙΙΙ ο ρατΙΙοοΙατΙΙΙι, Ια οιιαΙΙ αρατΒοτιο τιποτα Ιιιοο

ειι οιιοεΙο ΙΙιιροτΙειιιΙο ροτΙοεΙο ΦιΙΙει εΙοτΙα εειττΙει. ΙΙΙ ει

τιαττα, οΙιο ΒτειιιοειΙοοιιο, ο‹Ι ΙΙΙοοιιοτα, νΙοΙειιιεΙο ιιιι σειρι

ΙοΙο αερτοεαο ΦιΙΙα οοιιοστεΙΙα ιΙοΙΙ'ατιιιο ρτοοοοοιιιο θ),

τιΙο8ανατιο αἱ ειιιΙΦΙ.Ι τοςΙΙ Ια ΙειοοΙια Φ οαιιιΙιΙατ αστοι

οΙΙΙο ιΙαΒΙΙ εΙαΙΙ Φ ΑτΙιοτοει αΙΙε αΙΙα, ο αΙΙα Ιοι·το οΙιο

ΙΙΙρατιεΙοιταιιο τΙειΙ το Φ Ατειδοιια; οΙιο ανοαιιο ΦΙΐΙ'οτΙΙο

ροτ Ιιιιι€ο Ιοιιιιιο Ια τοεΙΙΙοιΙοτιο Φ Ι.οιι8οιιαατοο, ο οοΙΙα

νΙΙΙο Φ ΟΙΙοτιει, 8ατιιΙΙ, οτΙ ΕΙοοτιι, ο ροοο εΙορο ει: Ια

ατοατιο τΙΙοΙΙα, οΙιο τΙοοοιιραΙΙ οοο Ια Ιοτια Ια οΙΙΙα ο ΙΙ

οαεΙοΙΙο Φ Βαεεειι·Ι , ο ΙΙ οααΙεΙΙο Φ ΟαΙΙο, αΙι·Ιοεοαιιο Φ

αεεοιΙΙο Ι'αΙιτο οοΙΙα Ρανα Ιτι ΡοειαιΙιι; οΙιο ανοατιο ρτΙιιιατ

Ιι1ιροεΙΙΙο αι $ειτεΙΙ, ΙοιΙοΙΙ αΙΙα οαιιεα τααΙει., Φ ιτοΙΙονει

@ατο Ια ΦΙΙΙι ο Ια ι·οοοα Φ ΠαΒΙΙειτΙ ροτ Ια νΙα Φ Φατ

Βιια, ο ρσΙ Φ ανοαιιο οοιιειοιιΙΙΙο, οΙιΙιΙΙΒαιιΙΙοΙΙ ροτο ε

Ιιιιι€ο ο Ιοτιιιοαο οατιιιιιΙοο, ο ΙιτιροιιετιιΙο ειιΙΙο ι·οΙΙοτει8ΙΙο

;;τανΙ ο‹Ι ΙτιιιεΙΙαΙΙ ΙιαΙιιαΙΙΙ; οΙιο Ιοιιοατιο Θετικα αι·ιιιαιει αει

οοιιΙΙιιΙ Ιτει Ια νΙΙΙο ι·οαΙΙ , ο οιιοΙΙο Φ Αι·Ιιοτοει, Ια τμιαΙο

οοιιιτιιοΙΙοα ΙαεΙτοιιοοοΙ, ΙοτΙιιιοιιΙΙ, ο ροτοοεαο ει ιΙαιιτιο στα

νειεεαΙΙΙ τοΒΙΙ; ο οΙιο @ο εἰ αεοΙτιεοιταιιο αεΙ οοοιιρατο

αττιιειΙα τιιειιιο ΙΙΙΙΙει Φ ΕΙιΙοεοο ΒαιιΙιιτι. ΙΙΙ Φ ιιαττα ειιιοοια,

εκατ Με ΙειΙΙο Ιτιεοι·Βοτο Ια (ΙειΙΙιιτα; ρι·οτιιιιονοτο αροτΙα<

τιιοιιΙο Ια τΙνοΙΙα ιιαΙΙο ρτονΙιιοΙο Φ ΒατταΙιιια, ο Φ ί)Ιιιττα;

οοιιειΒΙΙαι·α ροτ τιιοεει α8ΙΙ αΙιΙΙατιΙΙ ΦιΙΙο τιιαΙοεΙιτιο Φ τοεΙ

εΙε·ι·ο α8ΙΙ Αι·α8οιιοεΙ, ο αει τιοΙ ροΙοεαοτο, Φ τΙΙΙτατεΙ ιιοΙΙα

τιιοτιια.8τιο, ο τιεΙ Ιιιο€ΙιΙ αΙροαΙι·ἱ οοιι Ια Ιοτο ιιιαεεει·Ι:Ιο,

ο ω' Ιοτο ατιιιοιιΙΙ; ο ρτοΦοατ ΦιρετιιιΙΙο οοιι Ια ρειτοΙα

ο σου Ι'οεατιιρΙο Ια τΙΙιαΙΙΙοιιο ειΙ ‹ΙοτιιΙαἱο ειταεοτιοεο. ΙΙΙ

Φ τιαι·τα ιαΙΙιιο πισιι ανοτ θ88Ι οΙαΙο τιιαΙ, ιια τΙεροεΙα,

το ατοοΙΙο αΙΙα ΙειΙΙιιτο ο οι ιιιεεεαεΒΙ ΙιινΙαΙΙ ΙΙαΙ ΙΙΙοιιΙΙιιιγ

ροτ τΙοΙιΙαιιιειτΙΙ αΙΙ'οοεοι·ναιιια ιΙοΙΙα οοιιοοι·ιΙΙει; ο‹Ι εεεοτα

οτιιιαΙ ιιιαιιΙΙοεΙο, σα' ΙΙΙοοιιοτα σοΙ Ι)'ΟτΙα Φ ΙοΙ τιιαι·Ιιο

οτατιο ιιοιιιΙοΙ εΙοΙ το Φ Ατα8οιια, ο αιιιΙιΙνειτιο αΙΙα ει

ΒιιοτΙα ΦιΙΙ` ΙεοΙει ΙιιιΙοτει. ΕΙιΙοιΙονα ροι·οΙο ΙΙ ΙΙΙοιιΙΙιιιγ, ο

σου ΙιιΙ Ιο οΙιἱοΦιναιιο Ι τειρρτεαοιιΙαιιΙΙ ΙΙεΙΙει αΙΙΙα Φ θα

ΒΙΙατΙ, οΙιο ΙΙ το ερειΙΙεεο ααιΙιαεαΙαΙοτΙ (απο .τοΙωιτιο κατ.

τοΙρατία) ιιι ΒατΦιΒιια, ροτ εαροτο τοοΙεαιιιοτιΙο εΙα Βτειιι

οαΙοοτιο ο αει ΒΙοοιιοτει, το ιιοΙωτοτο Φωτο ο μισο; ο

αει Βιιοττα νοΙοοεοι·ο, οοιτιο @ο ιιι οΙΪεΙΙο Ιει Ιαοοατιο, ΙΙ

το ττιατιεΙααεο ΙοεΙο ειοΙΦιιΙ Φι ΠαΙαΙοΒαει ροτ τΙιιΙοτ:ατο Ι

ρτοαΙΦΙ ιΙοΙΙο ΙοτΙοιιιο το8Ιο , ερεοιαΙιιιαιιΙα Φ ΑΙ8Ιιετο ο

Φ Ι.οτιδοιιααττΙο, εροιΙΙοεο Φιιιατο, ο Ιοαιή αττιιιιιΙ ροτ

ΒιιαττΙειτο Ια αρια88ο, ο ιΙΙΙοτιεΙοτο Ι ροτΙΙ εΙοΙΙ' ΙεοΙα, ο

_ (θ) να!.ΙτιΓτ.Βιιιτ.τιιιττι.ΕΙ.ΙΡ.ρα8.867.·

(3) ΒΙοὸ ΙΙ οειρΙιοΙο τιι. 6οΙΙ'αΙΙο Φ οοιισοτοΙα ι·ΙεΙ Ι.° ΒοιιιιειΙο

Ι390.1'οτΙ. ΙιιΙ'τ. (Ματ. παπι. (ΗΜ. μια. 86Ι.

Ρ. (ΣΗ. Μαι
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1οοοοεο ιρνσν·νἱεἱοιιἱ οσΙΙοοἱ1ο, οιιοΙἱ Ιο Βι·ονοιιο οοΙ οοεἱ

Ιο ιἱοΙιἱοοονο, ροτ ι1ιο11οι·ο Ιιι οοΙνσ Ι οτἱ11ἱ, ο Ι'οιιστο

οοΙΙο οσισιιο.

Ι οιιο ιιιοοοοοΒἱοιἱ ροι·ΙΙΙΙ οο Βοτοο8ιιο οεοοο1τσιισ 1ο

οοΙιιιοιι1ο Ι'ἱιιοονἱοσ ι·ἱοονι11ο, ο ρι·ονσαιι·σιισ οσο Ιο Ισι·σ

ρτοεοιιιο ιιιο8Βἱστἱ ο ρἱΙι ει·ον1 ρτσννοοἱιιιοιι1ἱ. Πτι οσοοΓ

ιιιοιι1ο ἱε1στἱσο οι οιιοΙΙο οοι οἱ ιοιιοο Ιοο1ἱιιισιιἱοοιο, σΙιο

ποΙ [οποσ @απο οἱ ιιιοι·ισ οοΙ 1392 ἱΙ ρνσοιιτοΙστο Βο

ιιοι·οΙο οοΙ 11.ο.οσ Ιιι Πο1οΙσΒιιο, ρτοοοιι1ο1σεἱ· οΙ οσορο1Ισ

οοΙ ι·ο Ποπ θἱσνοιιιιἱ, ο οοἱ ειισἱ οσοοἱ8Ιἱοι·ἱ, ι·οοιιιιο1ἱ

ἱιι οοοιι1ο οΙοιιοτἱο' πιοΙ ροΙοπσ ι·οοΙο οι Βοι·οοΙΙσιιο, ι·ἱ

;ιο1ο οσο ΙιιοΒο οο οιιιρσΙΙσοο σιοιἱσιιο Ιο1ἱιιο Ιο ο1οοεο

εικονεσ: Τσι·ιιιιιΙο1ο οοΙ Μοο1Ιιιιγ, ο οοἱ οσιιοἱεΙἱοι·ἱ οι Οο

.8Ιἱοι·ἱ ιιοΙΙο εσρτοοο11ο Ιο11ονο οι οι·οοοιιιο, ο οΙιἱοιιιοιιοσ

:οὐοΙΙἰ ο .νροη;ίοι·ί Βι·οιιοοΙοοιιο οο ΕΙοσιιοἱ·ο που εσΙσ,

πιο οοοιιοΙσ ΙΙ Ισισ 1ἱ8Ιἱσ Μοι·Ιοι1σ Υ οιισσι· 1οιιοἱιιΙΙσ,

οσιιιοιιοο οΙιο 1σειοο μοι· νἱο οι ΒἱιιοΙΙιἱο οοοοτ1ο1ο ο ρο

ιιἱ1ο οονοι·οοιοιι1ο Ιο Ισι·σ [ΜΜΜ ω. Ε Ισ ε1οοεσ οσου

ιιιοιι1σ οἱ 1ο ἱοοο, οΙιο-=ἱΙ το Βου (ΙΙσνοιιιιἱ, οι·οο1οιιοσ

1οσἱΙο στοοοΙιἱσ ο 1οΙο οσιιιοιιοο; ΙιοιισΙιορσΙοοεο, οσιιι'οἱ

οἱσονο, οἱοΙιἱοτοι·ο εοιι:'οΙ1ι·ο 1οι·ιώ ΙΙ ο9°ίπιοπΙοοο, οΙιο ροτ

τοιοιο οο1οσ1οοοοσροτο οι·ο στιιιοἱ οοι·Ισ, ο ροΙοεο, οσοι

ιιιἱεοοΙ ΒἱιιτἱοροτἱΙσ Βοι·ιιοτοσ οο Ρσιι1ο οι ρι·οοοοοι·ο σου

‹η;ιιἱ ι·ἱΒσι·ο τ:σιιΙνσ ;;ΙΙ οοοιιοοΙΙ , οΙ”1”ο11οιιοσ οσιι ιιισΙΙο ρο

νσΙο οἱ νσΙοιο ἱιι 1οΙ ιιισοσ οοι· ιιιισνο· ο εσΙοιιτιο ρι·σνο

οοΙΙο οοο τοοἱο ιιιοιιειιοΙιιοἱιιο (ο).

Μο ρἱὺ ρτσιιΙο, ο ρἱο οΠἱσοοο οοΙΙο 1'σπιιο οιινἱοΙἱ ο

οοιισοΙΙοιοοοΙιο οι Ιο ιἱερσε1ο οι ΕΙοσιιστο ο οι Βι·οιισο

Ιοσιιο Β`θτἱο οΙ· ι·ο οι Αι·οι;οιιο, ο οἱ Ποσο οι Πο1οΙσο,οιο.

Ι.ο ονιιιἱ οι ΑτΙισι·οο οσιι1ἱιι·οονοιιο ω οοενοι·ο νἱοστἱσιιο

ἱιι σοιιἱ ροιν1ο οοΙΙ'ἱοσΙο, ιιο ἱ οσΙοο1ἱ:οσιιιοιιοο1ἱ οο θἱσι·4

οοιιο οο 'Ι'σΙο, σ ΤσΙσιιο, Ιο Ιιοιιοο οἱ 1”οιιο ο οἱ οονοΙΙΙ

οορἱ1οιι-οΙἱοο Βσοι·Ιοσ Βτιἱι οι θσι·οΙΙο, Ιο ΒοΙοο ο1ΙΙοοΙο

ο 51ο1`οιισ 5οΙνοΙ, ο ο Ρσιιιἱσ ΠἱΙιοΙΙοε, ιιο ΒΙἱ οΙΤσιοο1ἱ

ρτοεἱοἱἱ οοΙΙο τοΒΙο σοεΙοΙΙο ρσ1οοιισ σι·ιιιοἱ τοοἱε1οι·ο ο

ΙοιιΙο ιιιοΙο οἱ Βιιε·ι·ι·ο9 ο οΙΙ'οιιΙιιεἱοοιιισ οοἱ ρσρσΙἱ εονοἱ

ιιοΙ εισο1οιιοι·Ιο. ΙΙ το Ι).1Ιἱσνοιιιιἱ οσιιοΙιΙιο ἱ ροτἱοσΙἱ σΙιο

οορι·οο1ονοιιο οΙΙο οοιιοο τοοΙο, ο ρονοἱο ιιιοιιοὸ ρισιιΙἱ

εσοοσιεἱ οο ΑΙιςΙιοι·σ οσο Ιιιιοιι ιιοι·Ιισ οι 1ι·ιιρρο σοιιιοιι

οοΙο οοΙ οσιι1ο Λττἱἔσ οοΙΙο Ιἰσσοο, οι·οο νἱοοτο οοΙΙ'ἱεσΙο

Βιιεοἱοτσ ΙΙΙσιιοοοο οἱε1ἱιι1σ οορἱ1οιισ οι οιιοἱ 1οιιιρἱ, ο οο

ιιιιιιιἱο οἱ Ι1οι·σιιΙ οοΙ ουσ ι·οοιισ οι νσΙοιοἱ Ιτοοἱοιἱι·ο οΒΙἱ

ε1οεεισ ο 8οι·οοΒιιο οΙΙο Ιοε1ο οι ιιο ρσ1οιιΙο οοοιοἱΙσ ροτ

οοΙιυΙΙοτνἱ ἱ ιιοιιιἱοἱ οοΙΙο οσι·σιιο. Μο Ιο @στο οι Πιο

ιιοΙο ο οι 8ἱοἱΙἱο οἱ' ἱιιιροοἱνσιισ οἱ ο11ιιοτο οιιοε1' ιιΙ1ἱιιισ

ροιιοἱοτσ. ΙἱοΙΙἱτσιισ ριιι·ο Ιο ρι·σρσεΙο οι ροοο οο Ιιιἱ 1ο11ο

ιιοΙ 1οιιηισ ἱο1οοοσ ο Βι·οιιοοΙοσιιο , οο ΕΙοσιιονο; ο Ιο οοο

ιιιστΙο, οννοιιοΙο πιοΙ 18 ιιιοεοἱσ 1395, 1οοο εσεροιιοοι·ο

ΒΙἱ ονιιιοιιιοιι1ἱ @ο ἱιιοσιιιἱιιοἱοΙἱ, ο οροιιοο οσιι Ιο οοο νἱΙο

ΒΙἱ ορἱτἱΙἱ ΙιοΙΙἱοσεἱ οο Ιοἱ ιιιοιιἱΓοε1ο1ἱ οσιιΙι·σ Ι`οιιἱιιισεο

ριἱιιοἱροεοο οι ΑνΙιονοο(3). ΙΙ ι·ο Οσο Μοι·ΙΙιιο, 1ἱιιιἱοσ

ειιοοοοεσνο οοΙ το Ι)σιι θἱσνοιιιιἱ , σ ποι ρισννἱοο, ο [πον

νἱοο οεοοἱ 1ἱοοοοιιιοιιΙο οΙΙο @στο οοιοο. ΝοΙ 1898,

ροτ1ἱ1σεἱ οι 8ἱοἱΙἱο μι· Πο1οΙσΒιιο, ορρι·σοο ο ΠοΒΙΙοτἱ,

ο οεΙ ΑΙΒΙιοι·σ; σνοἱιιὸ, οΙιο οι ιιιο88ΙσνΙ οΙΓοοο 1σεεο πιιι

ιιἱ1ο Ιιι Ιονιο οι Ι.οιη.;σιιεοτοσ, ριορσιιοιιο‹ινἱ οΙ οσιιιοιιτΙσ

(1) νοο. Ιιι1“ι·. Με”. ιιιιιιι. ΕΜΠ'. Με. 868.

(9) Ινἱ. . _

(3) νοο. ῷιιτἱ1ο, /1ιιιιο1.οι· /00.9οπ. ΙΙΙ» κ. Μο. 1.1. ιιι. ιν. οι". -

Ρονο, Μ· Πώ.5ιυ·ο., Ι.ἱΙι.ΙΙΙ. [πιο. 3113.

Ι

ι

Ι

Βοι·ιιοτοἱιισ Τσι·ι·οΙΙοε (ο), οιιοο ρσἱ ο 1]σι·οἱοο, ο οο ω·

Βιισιιο, οσνο ρτοεΙο ο Ρορο Βοιιἱ1οοἱσ ΙΧ. ἱΙ οσιιοιιο1σ

οΙιιι·οοιοιι1σ οἱ 1οοοΙ1ο; ο οο ΑνΙΒιι01ιο, ρι·οοοειιοιιοσ ἱΙ

οοο νἱοἔὅἱσ; οἱ ι·οε1ἱ1ιιΙ οἱ ειισἱ ε1ο1ἱ οι·οο11οι·Ι. οοι σοσ

οιιιἱἱ ριἱιιιο, ιιιοπι1ι·ο ι·ο8ιιονο οιιοσι·ο 1ο Αι·οδοτιο ἱΙ οιισ

ιιιο88ἱσι· 1τοἱοΙΙσ, ο8Ιἱ οπι οποσ ἱπι 8οι·ιΙοΒιιο, οσο Ιο το

εἱιιο ΙΙΙοτἱο οι $ἱοἱΙἱο εροεοΙ.ο οΙ οι Ιοἱ 1ἱ8Ιἱσ Βου Μοι·ΙΙιισ,

ο οσο ετοιι εοΒιιἱ1ο οι Ιιοισοἱ οοΙοΙοιιἱ, νοΙοιιιοιιἱ, ο ονο

εσιιοοἱ (δ). ΙΙ ειισ ι·ἱ1σ:ιιο οΙΙ'ἱοσΙο οσιιιο εσνι·οοσ, ο Ιο

Μονο οσοοτοιοΙο 1ο1ΙοιοιιοΙ ροεεο;;οΙσ οσο οοι·νΙ ριιτι1σ

ο οοιιιΙιἱοτνἱ Ισ ο1ο1ο οο8Ιἱ οιιἱιιιἱ ο οοΙΙο οσεο. Ι.ο οοο

ΙἱΙο οοΙ $οιοἱ οΙιο οοΒιιἱνοιισ Ιο ροτ1ἱ οι ΕΙοσιισι·ο, ο οοι

νἱνοιισ οΙΙο, οοιιοο ιιοιἱσιιοΙο, οι·οιισ οοιιιρι·ο νἱνο; ο ἱΙ οσ

νοιιισ οι·οΒσιιοοο, ι·ἱο1νο11ο οιιιιοἱ Ιιι ροοΙιἱ Ιοσείιἱ οο Ιιι

οΙοιιιιο σἱΙ1ο ο.1σιτ1οιιο, νἱ οιιοονο ·ιιΒιιἱ εἱστιισ οοοοοιιοσ

οι Ιονιο ο οἱ οο1οι·Ι1ο. Νιιονο ρισρσοΙο οι μια: Μαιο

1'ο11ο οοΙ ι·ο Ι). Μον1ἱιισ ο Βι·οιιοοΙοσιιο ο οο ΕΙοσιισι1ο,

ροτ πιιοπο «ο Ρτοιισοοσο οι οοιι1ο ΠοΙσιιιΙιο, ΙΙ` οιιοΙο οοΙ

Ι'οεοοιιιο οοΙ νἱοοι·ο Μσιιοοοο 1ιοιιοο ἱΙ σσιιιοιιοο οορι·οιιισ

οοΙΙ`ἱοσΙο. ΙΙ1οΙο 1ι·ο11ο1ἱνο ιισιι οΙιΙιοι·σ οΙοιιιι ιι1ἱΙο ι·ἱοιιΙ

1οιιιοιι1σ, ο ροτοἱὸ 1“ιιι·σιισ τΙο1σιιοΙο οσο ιιοσνο·οσ1οο1οοοΙιο

τι1οιιοο1.ο 11ο Πο1.οΙσΒιιο ΙΙ Ιιστἔσ οἱ Ι.οροΙο, ἱΙ σοετοΙΙσ οἱ

θοεΙἱονἱ, ο Ιο ι·σιτοΙιο οἱ ο. ΜἱοΙιοΙο οοΙ ΙΙοοιιο1°ι·οοοο. Εἰ νσΙοο

οσεΙ ρι·οννοοοιο οἱ .1ιιωι·ἱ ονοιι1ἱ;.οιισοοἱι1ἱοιισ, οοεἱοο

τοποσ ἱΙ το ο ἱ οιισἱ,σσιιεἱΒΙἱοι·ἱ ιιιι”οοσσι·οο ο1οΙιἱΙο ο εἱιι

σοι·σ, οἱ νἱρἱεΙἱοι·σιισ Ιο ρνο1ἱσΙιο ,οι 1ο `ροοο, Ιο σιιοΙἱ,

ΙιοιιοΙιο ἱιι1οτι·σ11ο 1οΙνσΙ1οοο ἱιιορἱιιοΙἱ οοιοοο1ι1ἱ16Ι, οοι·ο

ιτοιιιο μοι ο πιοο νἱνο 11ιισΙιο νΙοοο ΙΖΙοσιιονο, ο οοΙοἱ Ιοἱ

εοιιιισ ο οσι·οδοΙο οἱρσεοι·σ Ιοοσι·ΙΙ οι ΑιοΙιοτοο οσο εσΙσ,

πιο οιιοοἱ οοΙΙο 8οιοο8ιιοΙἱιιΙἱοι·ο α). ' ο ' " 3

Ι.ο Ιιιτιο·ο ι·ο88οιιοο οι ΒΙοσιισι·ο ροΙ ουσ @Πο 31ο

νἱοιισ ν. (8), 8Β Ιιι ΙΙΙιιοΙτοΙο οο ιιισΙΙο Ιιιιρι·οοο Βιιοι·ι·Ιοτο

ο ρσΙἱ1ἱοΙιο, οιΙοοΙο1ο οοἱ οοοιιιιιοιι1ἱ ο οοΙΙο οιιΙσι·Ιοι τοσ

οσΙ1ο ιισΙ ρι·οοοιι1ο (Ισιιιο1ι, που Ιιι πιοιιο 8Ιοιἱσεο ροΙ ουσ

οσνοι·ιισ οἱνἱΙο. ΙΙσ1οΙο οι οοο ·Ι111οΙΙΙΒοιι.το ο Μ· ορἱτἱΙἱ

Βοιιοτοεἱ, ο οιιἱιιιοΙο οοΙ οοεἱοοιἱσ οι Ιον οσοοι·ο οἱ ρο

ρσΙἱ εσ;;Βο1ΙΙ οΙ οοιιιἱιιἱσ οι ΑτΙισι·οο ἱ Ιιοιιο1ΙιΙ οοΙΙοροσο,

οΙι'οι·ο εΙοΙο μοι· ο Ιιιιι8Ιιἱ οιιιιἱ 1οιΙιο1ο, οιιοο1ο οοι·οο

οι·σΙιιο ρσοο ιιιοιιΙο ο 1οι· τοσοσι;ΙΙοι·ο .οι ιιο οοΙ σωρο

(Ιοἱ .ναοί (ΒΙιιιοσσιιειιΙΙἱ ) , οΙιο οοοονοιισ οἱ οιισἱ οσιιεἱΒΙἱ

οΙἱ στοἱιιοιιιοιι1ἱ ι·ιιι·οΙΙ ο 8ἱιιοἱιἱοι·ἱ @ο ἱιιἱιἱοΙἱ οο ουσ

ροονο, ο οσιιιρΙο1ονΙἱ, ιιο ο;ς@ιιιιοοι·ι·Ι οιιοεΙἱ οΙ1τἱ σΙισ ἱ

σσε1ιιτιιἱ ο Ι Ιιἱεσοιιἱ οοΙ 1οιιιρο ι·οιιοονοιισ ιιοοοεοοτἱ, οο

ο 1στιιιονο οοΙ Ιστσ ἱιιοἱοιιιο ιιιι Ποιιιοι: οι Ιοἔ=,;ἱ εοτἱ11ο,

(ο) Βιι88Ιοι·σ Μοοοοοο, Μονο νἱοοι·ο οἱ 8οι·οοι;ιιει, οοΙ 1394 ονο:ι

οσε1το11.σ Ιο 1ι·ορρο οι ΑνΙιοι·οο ο Ιονοι·ο Ι'οεεοοἱο οἱ Ι.σιι8οοεοι·οο;

1ο οιιοΙ 1οι·ι·ο ροι·οΙο οσιι1ἱιιυονο :ιο οοεοι·ο 1οιιιι1ο οοἰ τοεἱἱ. - ΥοτΙ.

Ροι·ο, Ιιισ8. ο11.

(5) Πα:: Μπρω1α1ο (1388), οοι·Ινο ΙΙ ?επο ( Πο ΙΜι.8αι·ο. 1οΙι.ιιι.

μη. 314), Μαι·1ίπιισ ρΜποορ.1·, Ισσιτυιον Απιοσπίαο ΙΙσρίο οου··ιποποο

/πι1ει·, η ΜΜΜ Μάιο απ, ΜιιΜίπωπ βΙόωπ ω: Ματέο |Πάα οο

πἱἱ1ἰσ οο Ι.ιιπιι οιισοορ1οπι οππι Ματία $ὶσἱΙἱιιο Πυρίτιο, Βατοἱποπαπι

οοΙοια, πια1ήιιιοπίο 1ιιπο:ί1; οι: φορ, Μπα! οππι /Πίσ ο! που", ω:

Βετπαι·οο θαοτοτα, .ΙΝαΙο οο Ι.ιιι·ια, αΙἱἱοοωο υπιιΜο ρι·σσοΗοπο δα

1ΙιοΙσπίσ, .οτοοοποπείοιιε ασ Ρ“αΙοπι€ιι€ο, οάταοσἱιἰα οσΙοοπ1ο.ο, 1Ν_οίπ1α

ιιανίϋιω, υποΙΜεμιο 1τ··άτωιιίοιιο 8ατοἰπἰαιπ :καιω ΜΜΜ αοροΙΙιιπ1 ;

Μ ορ1όπιο· 8αι·οσ›·ιιιπ ι·σιπί1α1ιι Βνορασιοιπ 5ἱοἰΗαο πτωση Μάο ρων:

αιεπιπ1. _

(ο) Πο οιιοε1ἱ ἱιισρἱιιο1ἱ οσοἱοοιι1ἱ νἱ Γι: Ιο ροο1ο , οΙιο ιιοΙ 1398

ἱιι1ὶοι·Ι ἱπι 8οι·οοειιο. ·

Π) νοο. @ιιτἱΙο, .ωωι. Φ ονειρο. , Ι.ἱΙ›. ν. Ωορ. ΜΝ. - Ροι·ο,

.Με πιο. 8ατοσίε, Ι.ΙΙι. ιιι. [πιο. 317.

(8) ΙΙιπο οοΙ 1387, 8111110 ἱιι οιιἱ :ποιο Ροοονἱοσ ουσ 1ἱΒΙἱσ ρτἱιιισ

Βοιιἱω, 1ἱιισ οΙΙ'οι1ιισ 1101, ποΙ οιιοΙο οεοἱ οι νἱ1ο Ιο ε1οοεο ΕΙοσιισι·ο..

ΠΕ

ΕΕ. Ν. 1597.

ι>.σ:.. ιν. οοι.
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ΠΟ. Ν. Ιδαδ.

Ια τΙααΙΙ Ιαααεεατο αμαι·Ιτα Ια ΙτατΙΙ:ΙααΙ αταΙΙ, α Ια μταΙΙαΙΙα

αααίαεα ατΙ ΙαααΙ·Ια,αΙια αΙααιΙ ταααΙανααο αεαΙααΙνα

ιαααια Ι`αιααΙΙαΙαΙταιΙοαα ααΙΙα ΒΙααΙΙιΙα. ΠααΙμΙαΙο τΙαΙ εαοΙ

ααααΙΒΙΙαΙ·Ι , αΙ αααΙΙ μτααΙατΙανα αεαα αΙαΙΙααΙαΙα, αα Ια

νατο ααεΙ ΙιαματΙααΙα, ΕΙαοαατα Ια Ι"ααα μαΙΙΙΙ_ΙΙαατα ααΙαα

αααιααΙα ατΙεΙΙ ΙΙΙ αμτΙΙα ααΙ Ιααα ω, α Ια ΙαΙΙΙοΙὸ @Ιατα

τα: Ι.ααα (δινω τα! Ιααμα, α δ'ατΙα ΙαααΙα α Ατααταα ).

5Ι Ιτανααα αΙαΙΙΙΙΙΙα 'Ια ααααΙα (Ιατα Ια τα8αΙα τΙαΙΙα τα

ΒΙοαα ατΙταΙααΙα α τΙαΙ τΙτΙΙΙα αΙνΙΙα, Ια μααα στα τααΙΙ ,

α Ια ααι·ιαα ααΙΙα ΙαττααΙΙΙα ΒΙαόΙιΙατΙα; νΙ αααο μταεατΙ

ιΙααΙ εμααΙαΙΙ μαΙ αοαιιααταΙα, α ματ Ια μαΙΙιΙα, α αττΙΙαα

ιΙααΙ ααααΙΙααΙΙ ματ μταΙ.ααΒατα Ι'αατΙαοΙΙατα ; νΙ αοαο αΙΙΙα

ταιαααΙα ααΙΙαΙΙΙ Ι τΙανατΙ α Ια αΙΙΙΙΙΙΒαιΙααΙ ‹ΙΙ αΙαεαααα;

α να ΙταΙααα ὸαματΙαΙΙα ΙααΙα τααΙατΙΙα ΙΙΙ ααααΙΒΙΙα, ααα

τααα ταατανΙΒΙΙα ααιαα Ια αα μαααα, αααΙ ατα αΙΙατα Ια

$ατιΙα8αα, αα αοα ΙαατΙΙατα, ααα ανααταΙα αΙ αατΙα Ια οΙ

νΙΙΙα, ααμτανααιαεαατα ααΙααΙα Ια ααα εαττΙα τΙοααα Ια

ταααΙα τα! ΙΙ εαααο. ΙΙ ΠαιΙΙαα (ΠΙατΔ) σε ΕΙαοαατα α αα

τααααταααΙα αΙοτΙοεα ‹ΙΙ ααμΙααια ΙαἔΙαΙαΙι·Ιαα; α ααΙΙΙΙααα

Ια αΙαααα ααα ΙΙΙαμααΙιΙααΙ α αΙ ααατεααα Ια Ιταααα ααΙΙα

ΙΙ.ταατααια α ιΙαΙΙα ΙΙατΙΙατΙα ιΙαΙ Ιαιαμα, εμααΙαΙαΙααΙα ααΙΙα

αααΙΙΙα α ααΙΙα μταματιΙααα ιΙαΙΙα μααα , ααΙ ααα ΙααΙαταα

ματὸ α ΙαίοταιαΙο τΙαΙΙ' αα1ατα ααΙΙα ΒΙααΙΙιΙα, ααΙ τΙαμαΙΙα

αΙΙα μταμτΙαΙα, α ιΙαΙΙα ναΙααΙα αααΙααΙα σε ΙαταΙατα Ι

τΙτΙΙΙΙ ΙΙΙ αΙαααααα ααΙΙα ματεααα α αατ;ΙΙ ανατΙ, τΙΙ Ιατ

μτοεματατα Ια ατα αΙΙΙΙ ααΙΙα μααα, α ΙΙΙ αΙααΙααατ ΓαταΙΙ

Ια Μια, α ματ ΙαΙΙΙ, Ι'αττΙΙαα μαΙΙΙΙΙΙαο, α Ια μτΙναΙα ααα

ααΙΙΙΙΙα. ΝαΙ ματΙααΙααΙα ααααταΒαια Ια $ατιΙαεαα ααΙ ΙΙΒΙ

αΙΙα μταεααια ιΙαΙ τα Βαα ΑΙΙ'αααα θ). Ι.α @και ατα Ι.οαα,

ματ ναΙα ααααΙατα ααΙΙ'αεααιαΙΙΙαα, Ια τΙΙαΙΙΙαταΙα ΙααΒα αα

ααταΙα άαΙΙ'ΙααΙα, αοαΙα ΒΙα ΙΙΙ αΙ αααατνανα 8αααταΙιαααΙα

(Ι) Ε: ΙΙ ΒΙαταο, Ια ααΙ ία μαΙσΙαΙΙαααο, ατα ματα αοΙαααΙααΙταα, ματ

αΙΙα ααΙ αια:ΙααΙιαο αατΙανα Ια ίααΙΙνΙΙα ιΙαΙΙα μαεςαα ιΙΙ τΙαατταιΙααα.

(9) Γι: ααααΙα Ια εαααατΙα αοααταΒα ματΙααιαατατα εατάα. Ι.α μτΙιαα

ατα εΙαΙα Ι'αΙΙα Ια ματαοαα ααΙ 1855 τΙαΙ τα Βοα ΡΙαΙτα Η'. ΙΙΙ Ατα

Βοαα. Ι.α μαπα, α ΙΙ ΙατΙααατααΙα όαΙΙα αοαα μαΙΙΙΙΙΙαΙΙα τΙαΙΙ'ΙεαΙα

ΙταμααΙτοαα ααα ΙΙ ματΙαταααΙα εΙ τατΙααααεα ααΙ ααεεααΙαααΙ αααΙ

ΙτααααταΙ τΙαΙ 1355 αΙ 14%.

ματ ααααααιατΙΙαα; α ααΙ ΙαταμΙ μααΙατΙατΙ, ααα αΙ μτΙιαΙ

αααΙ εΙαΙ μτααααΙα ααααΙα, αααΙΙααα ατΙ αααατα, ααα Ια

μτααιοαα!ία|ια αμαΒαααΙα, μαπα μτΙααΙμαΙα, εα ααα ααΙαα,

‹ΙαΙΙα ααττΙα ΙααΙεΙαιΙαιΙα.

Παα ααααΙΙ ΒΙοτΙααΙ ίαΙΙΙ αΙΙΙΙα ΙατταΙαα ΙΙ ααααΙα ταν:

ααααΙο, μΙα τΙααΙΙ αΙΙτΙ ααα Ια μταααααΙΙατα, ΙααοατΙο ΙΙΙ

αντααΙαΙααΙΙ α τΙααα ΙΙΙ τααταατΙα. Ι.α αατΙα α Ι ΙΙΙμΙαιαΙ,

ααα αΙ ίατααα ααΙιΙα ααΙ (ΙΙαααττατΙο, μτανααα ααΙ Ιατα

ααταμΙαααα αα απτο ΙεΙατΙαα τΙαΙΙα τααααΙιαα ΙιαμοτΙααια ματ

αΙΙΙ νααΙΙα ιΙαΙ μααεαΙο Ιταττα ΙααΙααΙ α ατααταααΙΙ ματ

Ι'αντααΙτα ‹ΙαΙΙα 8αττΙαααα. ΝαΙ Ια ναεΙααιαιο ααααΙ' ΙααΙα,

αοαΙ αοαΙτααταΙα Πα ιΙαΙ ΙαιαμΙ ταταααΙ ααΙΙ'ΙαΙαταααα, α

τΙαΙΙα αιααΙιΙοαΙ τΙΙ εΙτααΙατΙ τΙοταΙααΙατΙ, α αοα ματΙααΙα

αοεΙ ταΙαατα εαταμι·α α αααΙ τΙαταΙΙΙΙα, αα.αΙτα ααΙ μτΙααΙμΙα

ΙΙΙ ‹ΙαΙια εαααΙα ‹ΙαΙΙα ιαααΙ μΙαααα, ματ αατΙατα Ια αααΙΙα

τΙααΙΙ ΔταααααεΙ. Ι.α νατΙααααα αααΙτααΙατα Ια νατΙΙ ιαα‹ΙΙ

αΙΙ'ανατα μοναι·Ια α αΙΙα τααΙα αΙααατΙα ‹ΙΙ (ΙαταΙοααα, Πα

αΙΙα τΙα αααΙΙα αΙαεεα αααα τα Ατματαα, αΙΙ`ατα εομταννΙα

ειπα αΒΙΙ ααΙΙαΙΙΙ αιααιαατι ααταΙ, α ματ α1α:ια ΙΙΙ @ααα ΙΙΙ.

ειναι ΙανατΙΙο Ια αααααΙαΙα ιΙαΙ μτΙααΙμα Ι)αα ΑΙΙααεα,

αααΙααατα ΜατΙααο ΙΙΙ, @ααα ΙΙΙ, αιΙ ΙΙΙαοαατα. Ε νατΙααΙατα

ααααιΙ Ιτα ααΙταααΙ μτΙααΙμΙ ααττΙΙ ΙαΙΙατα, Ι'αα τΙομα Ι'αΙΙτα,

ααα ΙααααΙΙΙα αοεΙααια αααΙτο Ιτα μαΙααΙΙ ιααααταΙΙΙ :ΙΙ

Ατααοαα, α αααΙααατα ναΙοτοααιαααΙα ααΙΙα ατταΙ ΙΙ ιΙτΙΙΙα

ααΙΙα μταμτΙα ΙααΙμαατΙααια. ΙΙ Βααατοαα μαααΙατα ΙΙΙ Μα

τΙααα, ‹ΙΙ ΙΙαααα α ΙΙΙ ΕΙαααατα ααα ταοτΙ αοα αεαΙ, ατα

εΙ Ιτααίαεα Ια αΙΙτα μοΙααω Ι'αταΙ8ΙΙα, Ια αααΙα αΙΙα ααα

ναΙΙα εααααααΙΙα ααΙ Ιατα τΙοταΙαΙΙ, αΙΙαταΙια ια ααΙΙααα

ααα ΜατΙααα ν. (ΗΜ) Ια ααααα‹Ια τΙΙαααΙΙα ααΙ ταΒαΙΙ

ιΙΙ ΑτΙΙαταα. Μα φωτο α αααΒαΙΙα τΙΙ αΙΙτΙ ΙαιαμΙ, ααα

αΙααα αΙατΙααΙ , τα ιαααα αΙατΙαααΙΙ ματ Ια ΒαττΙαααα; ααα

ΒαΙΙα αεααΙ ναεια α αομΙαεα ‹ΙΙ ανααΙΙ, ααα μτααααταταα

α ανοΙαατα, τα8ΙααααιΙα ΙΙαΙΙα αατΙα α τΙαΙ τΙΙμΙααΙΙ ιΙαΙ

εαααΙο αν. Θ).

(Ι)-ΝαΙ Τσακ: ΙΙ. τω! μταεααΙα Ωααπαιτ ΒΙτιαΙιατΙαο.
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αιαιιαα!! Ε (!ΑΒΤΕ '

` | Π!!! ΒΕΟθ!!Ο Χ!!!

!! Ραπ!αβσα Βοπί/α:ία ν!!! ααι·ίαα α! Πιάσε!!! ο δαππιπα

!!! Ρία!. α/|ὶιια!ιὲ Ρταα!ίπο ιιι-!!!ο α /αυαι·α α Π. (!·ία!·αρα

τα κ!! Αταφπα πα!!ίπαρτσαα, α .φα!!ίπιαπα αταια!α α!ι'αα!ί

ία!απάαα [ατα α! δ'ατάεαπα, μα· αοασαραίτα α! [αφ Γίαα!α,

ο!!ε αααίαπια Μ!!! ()οταίαα αταα!ί Μα!!! ααπα·αι!!!!α ότι /αι!!!ο

άα!!α 6”!ιίασα !!οπιαπα.

(!308, 20 αρι·ί!α).

Μ! !!αγαα!α. Οοπ!!π. τη!! Δανια!. Εεε!. απ! Βαι·οπ., 'Μαι. Ν.

α!! ααα. 1303. Ν.° ΧΧΙΧ.

!)!!αα!!α !!!!!α ρο!αα!α!!, ααρ!!αααα, αα!!αα!α, αοαα!!!α, α!

αοωιιιι! Ρ!εαα!α ω. .Τααφαω α!εατα!!οα!α !ιι!!! αοιια!!!ο

!αω !ιι ατ!!ιι!ε, φαω !ιι α!!!α φἰαιιααιιωφα αααο!Ηα ατα

ι!αα!!αα ναα!ταα ρταααααιια αοαειιαν!α!!α ρταν!!!α αἱι·αιιωερα

α!!αιια αἰτἰ8ατα, πιο αραα!α!!!ατ εααα!αω Βαωατιαω Εαα!αε!αω

ωα!ταω ναε!τα!ιι !αω !ιι αα!ραα, φαω ω αΙιατἱα α!ιια,

φα!! !ρεα !!!!αα!!αα!α αταατοαα!!να ρτοαααα!!ατ, τιτααναιι!τα

!ιααοτ!!ιαα, α! !“ανατἰ!ιιια ααα!ανατα. Ρτορ!αταα ααα ἱιιαἱααα`

ααα!!!!!ωιια, φα!! αιιρατ !!α, φαα ναα!ι·αα α!ααατ!!α!! εατ!

!ιαα!ιιτ, ωατι!αω ααα!ταω !!!!α!!!ιιια α!ι!α!!!ιαα ααα!αωρ!αα!αα

α!!!ααα!!ατ φαα εατΙρ!α αοα!ωαα! !ωρ!αα!ἱα, αιιω ω πω!!!

ν!8ατ !!ανα!!αιι!ε α.α!!!αα αιιαωατι!ιιω αιιαα!ρ!α!, α! αραταωιια,

_ρο!!αε, φαω !αα!αεαα!. 5ααα α!αυ! ναα!ταω ατα!!!ωιια ααα

!α!ατα αο!!!!αω. ααα ι!α!!ιιω α!! α!ιαταια!ωιιαι !πι (!!ιτ!α!α

!!!!ιιω αοε!τιιω Ιααα!ιαω Αταααα!αα, 5ατ!!!α!αα α! (!ατα!ααα

ταααω !!!αα!τααι !!!τ!ααα!αα ιιαα!ταα αααα!!!ατα!!οα!α αι!α!!ιιω,

εἰ!!! !ιιω !!α ταα!ααα ι!!εε!ω!!!!ικ!!α!α τα!!αιια!!, φαω αιιαα

ι!ατα!!οα!α α!ααατ!!αα α!! ααα!αα!αω ρταα!!!ια!αω, α αιι!αα

αα!!α!α ι·αααεαατα!, φαει! αονιιω α!!αρ!!αιι!ε !!!!ιιω ααα!!!

ρ!αα!!!αω τα!!!!!!!!! α!φα α!ιατιιω, ταααιιω $ατ!!!α!αα α!

Πατα!ααα, φα!! !ρα!αα Εαα!αε!αα !ατ!ε α! ρταρτ!α!α!!ε αι!!

α!!!, αιιω αιιια!!ιαα !ιιτ!!ιαε α! ρατ!!ααα!ὶ!α εο!ε !ιι !αιι!!ιιω

!!ιιιι!ωιια ααααα!!αα!!αω.

(1) !!α ααααααα!ααα, α !α ἱαναα!ὶ!ατα !!α!!α 8ατ!!αεαα !”α!!α αα! 199!

!!α Ραρα Βαα!!αα!α να! α !ανατα α!! Μα Ιαααρα !!. τα !!! Αταεααα ααα

αναα αααατα α!!ααα!α !! ααα ταα!α α!!'α!!α, τιατα!ααα!ια !'!αα!α ατα !ιι

εταα ρατ!α ραααα!!α!α !!α! ρ!ααα! α !!α! 8αααναα!, α!!τα ! α!αι!ίσα!!

α!ια !!!ραα!!ανααα !!α! ταεα!!, α α!αι!ία! ααι!ααα!!. @α!ατ!! !! Ραα!α!!αα,

να!ααι!α ίαα!!!!ατα α! αατ!!!α!!α τα Βοα _!αααρα !α ραααααα!ααα !!α!

ίααι!α αααααι!α!οα!!, αταὸ ααα !ιαεα!α Ι!α!ωααι!ο ναααανο τ!! να!ααια,

α!!!αα!ια !α!!αααααα ! νααααν!, ! !!!ααα!!, α ! τωρα!! απ!!! α!! ααααα

α!ατα! α! ιιαανα αααι!α!α, α!! α! αααἰαατἱἱ ι!α!!α 0!ι!ααα Βοωααα, εατἱεαα

!!!τα!!αιιιαα!α α! απ!!! ωαααα!ω!, α αατ!ααα !αο!!τα α! ρ!ααα! α α! ιτα

ααναα!, αι:ιε!α ααα α! αρραααεαατα α!!α !ωρτααα !!α! τα Ατα8ααααα,

αατιια α! ήσαν!! !!α! ι·αε!α!το !!α!!α αρἰε!α!α κ!! Ραρα Βαιι!!αα!α να!.

ααα ασααατναα! !α να!!ααιια. ›

Παω αα!αω!ι!αω τα!! α!! !ιοααταω Εαα!αα!αα αιαωατα!αα

!ιι!αα!!α!, α!°αααατὶ!, α!! α!ιια!!αω $ατ!!!α!αα α! (!ατα!ααα

ι·αΒα! ρααεαεε!αααω, φαω αααι!αιιι αι!αρ!αε αιι!!!!!, αστ

ρατα!!!ατ α!ι!!ιιααι!αω ρα!αα!! ωααα ρτααα!!ατα, αοα!ι·αωφα

α!!! !ανοτααι α! αα!!!Παω αιιρατΙιοα ρα!!!·ατ!! Εωρατ!ἱτἱ, πιο!!

!ια!αεωα!!! Γα!!ααω αοαεαωα!!αιιαω αα!τα!!! α!! ρι·αωα!!αααιιι

!ιααοτΞε α! αιτα!!α!!αα!α Εαα!αα!αα ααρτα!!!α!αα, αα ταααρα

τα!ἱαααω Ται·ταα $αιια!αα, φαα ρτααρἱαἰ!αι·, ρτο!! !!α!αι·!

ι!αραρα!α!!οαα !!αεατ!α ααα αιαι!!ααω ααι!ατα α!!αα!!αιι!αα.

νααατα!!!!αω !`τα!ταω αοε!ταω Βαγωιια!!ιιω αρίαααραω-να

!αα!!αιιω, !!α αα!αα !αι!ιια!υ;!α α! α!ταιιωεραα!!ααα ααα!!!!!

Μια, Ιααα!ιιω αι ι!!α!α ταΒιια ρταα!αι·αα !!αιαωιια φτια

!ααι!αω, α! αρ!τ!!αα!ἰα ααα!!! α!ι·αα !ια!ιιεωα!!! ιιααα!!ααι

εα!!!α!!αι!α ααα ι!αε!!; σα!! !ιι !ρε!ιια ρι·ααααα!!ο!ια ρα!αε!α.α

εααατ!!α!α!!ε α! ταα!α !!α ρι·ααααα!!α!!!αι· α!!ατιια ωααατα ία

νααιια·, α! !'ανατα ωιι!ιια ωιια!αα!αι·. !!αι·ιιω αιιω ω !!!α!α

ιιααα!!ο, φαι! α!ιατιιω ααα!! αατ!ωιια, ορατα α! α!ια!!α

ναα!ι·α αααααεατ!α !!!Βιιοεααα!ατ, ιιαἱνατεἱ!α!αω ναα!ταω ρα

!αταο ταααωιια α! !ιατ!αωατ α!!”αα!α, φα!ααιια ρτααωἱεαἱα

ρταν!!!α ωα!!!!α!!οαα ραιιαα!!ε: α! α!!αα!!αα!αα α!!ιΗοω!ααα,

φα!! ματ !ιοα ναα!α ρ!ατ!ωαω !ιι ατα!!α α! !!!!αα!!οαα αα

ε!τα ‹!ΞαΙἱφα ι·ααἱε ααοταααα!, να!ἰ!ἱα α!!!αω κα! α!! ια

ναα!ι·ιιω αιικ!!!ιιω, ααιια!!!αω, α! !”ανοτααι Ι!!ιαι·α!!!ατ, αα

α!!!ααα!!ατ !ωρατ!!τἱ, α. αοα!ται·ἱα ραα!!αε -α!ιε!!ιιαα!αα. $!α

!!αφα !ειαι ατα αοα!τα α! αροε!α!!ααα εα!!!ε· ται·αταα!!α, φαω

αααα!!!ατα!!ααα ταα!ε α!αατ!αω ω !ιαα ρατ!α α!τααωεραα!!α

ναα!τα.‹!ανα!α, αω!αα!ι!!!!ατ, α! αοααιι!!α ρταν!!!αα!, φα!!

ρτααία!αω τααααι α!! ναα!τα αοιια!!!ιια!!ε ρι·αααεειι !αιιιαατ!ε

!ιαααρ!αα!!α !!α!ι!!αταω, α! ααα, φ! νοΙι!ε α!! αιι!ωο ααα

!ι!ωαα, ι!ανα!!οα!ε ναα!ταα ρτοωα!!!ιι!!!ααω αιι!ιι!!α ααωωαιι

!!ατα αιιω αι·α!!αταω αα!!αα!!ιαα ωατ!!α να!ααωαε. Μ!. !.α

!αταα!, κα.-!τα!. ωα!!,αααα α!. Θ!)

Π.

Βα!!α ‹!ἰ Ραρα Πααπαιι!α ν. σα!! Ια Μα αἱ άία!!!ατα, σαι!!!

ραηια!ααΜα Ια αιααπαι·ία, ααα α!! ατα!ιααοέα!ατέ α! θἰααορα !!.

τα α!! .αφησω ααπ/αααατα!ιο τ!! αυαι·α ό! !οτο :σπασω

(α) !.α!!ατα εσω!ε!!αα!α α!!α ρταεαιι!α !ιι !!!τα!!α ρατ !α ε!ααε'αεΒα!!α

!!α! Ραα!α!!αα α! Ωαωιιαα τ!! 0ααονα. Μα α!ααοωα ! ρ!εαα!, α ! αα

ααναα! ααα ατααα ι!!αραα!! α εαααατ!ατα !! τ!αα!!!ατ!α, α !α ρταα!ι!ατα

!!α! Ραρα, ααα! α! !!!αρααανααα α !!!!αιι!!ατα ααα !α αται! !α !οτο τα

Β!αα! α ααα! , α φαα!α ρο55α!!αναα0 !ιι δαι·ι!αεαα, ρατα!ὸ !! τα τ!!

Αι·αι;ααα !!!!!ατ! !α αρα!!!ι!ααα ααα!τα !'ἰεα!α α !ααιρα τι!!! ατιρατ!ιιαα.

να!! φιιτ!!α, Αααα!. !!α Αταααα., Μ!. ν. ααα. Μ!!!



εο!! !)!!!!.0!!!! Ε ΠΑΚ!!!

ο!!ε!!!!!ο !ιι δο!!!εοπο με· οο!!οεεε!ο!!ε !!ο!!ο δει!!! Αρο

ε!ο!!οο.

. (!30!, 28 !!!!!!;!;!ο).

Μ!! !!!!!!!ε. θα!. Ιω!. Βίρ!οπ!. Το!!!. Π. σο!. 1385.

!!!ε!!!ε!!ε ε!ε. !!!! ρε!·ρε!!!ε.!!! τε! !!!ε!!!ο!!ε!!!.

|

Νε !!! !ροε!ετ!!!!! τε! Εεεε!!! !!!ε!!!ο!!!!!!! ‹!!ι!!ι!!·!!!!εε !ε!!!

ρο!·!ε !ο!·εε!! ο!!ο!ε!!!, ρ!·ε!εεε!!!!!!!!! !!!ε!!!!!!!!!ο!!ε !εε!ε!!!ι!!,

ει!ε!! !!οοε!!ε!!!εε ο!!!!! σε! ρ!εεεε!!!!ε!!! ρ!!!ε !!!ε!!!ο!·!εε Βε

!!ε!!!ε!! Ρερεε Χ!. ρ!εε!!εεεεεο!!ε Με!!! !!!!εο!! !!!!! !!!!!!!!ε

!!ε ν!!!!!!!ονε !!!!!εε, ε! !!!!!!!ε!!!!!!ε ε!ε !.ο.!ε!!!! ε!ν!ε Βετε!!!

!!ο!!ε!!ε!ε ρ!·οο!!!ε!οτεε, !!ι!!!!!!, ε! ε!!!!!!!εο!ε!ο!εε ε!!!!!!εε!!!!!

!!! (!!!!!ε!ο !!!!! Με!!! Ιο.εο!!! !·εε!ε 8!!!!!!!!!!ιε ε! Πο!ε!ο:!ε

!!!!!ε!!·!ε, ε! τεεο8!!οεεε!!!εε οπο!! !!!ε!!! τε!! !·ε!!!ο!!ε κε!!!

$ε!!!!!!!οε ε! Πο!·ε!οεε !!!! !!ο!!!!!!!!!!!! Βεε!εε!!!!!! ρε!!!!!ε!!!!ε,

οπο!! !ε!!ο!ε !εοο!!!!!!!ο!!!ε Βο!!!!!ιε!!!ε ν!!! ρ!!!ε!!εεεεεο! !!οε!ε!

ε!!!! ε! !!εε!·ε!!!!!!!ε ε!ι!ε ει!!! εε!!!ε !!!ο!!!ε ε! εο!!!!!!!ο!!!!!ι!ε

!!! ρε!·ρε!!!!!!!! !”ε!!!!!!!!! εο!!οεεεετε!; οι!! !!ι!!!!ε!!! Βο!!!!!!ο!ο

ρτεε!!!ο!!!ε τε! !ρεε ρε!εο!!!!!!!ετ !!το εο!!ε!!! !·εε!!ο νεεεε!

!!!ε!!!!!! !!ε!ι!!!!, ε! !!ο!!!!!!;!!!!!! !εεετε!, ε! !!!!!!!!!ε!!!!!!!! !!

ι!ε!!!ε!!ε ρ!εεε!!!ετε!, !ε!ιε!!!!!!!!· ο!!!!!!!ε! !·ο!!!ε!!ο Ρο!!!!!!ε!

!ο!!!! !!ο!!ο!!! ροε! ο!·εε!!ο!!ε!!! !ρε!οε ρε! ρ!οει!!·ο!ο!·ε!!!, εε!!

ρτοε!!!·ο!οτεε ει!σε, ε!! Με !ε!!!!!!!!ε οο!!ε!!!!!!οε, ε!!!!!!!!ε!·

με εο!!ε!!! τε8!!ο νεεεε!!!!ε!ι!!!! !!ε!ι!!!!, ε! !!ο!!!!!!!!ι!!!! !!ι

οετε, ε! !!!!!!!!!ε!!!!!!!! ρ!·εεε!!!!ε, !!!ε!·ε!ε ει!:ιε, ε!ι!ε εο!ε!!

ΜΙ!!! !!!!!!!!!!!ε, !!!οτ!οε, οο!!νε!!!!ο!!εε, ε! εο!!!!!!!ο!!εε !!!!!ι!ε

πω!!! ρ!ε!!!!!!ε οο!!!!!!ε!!!εε, !!! !!!!!!!!!ε !!!ε!!! ι!ε!! Νεοφε

εεε!·ε!, εε !!!ο!ο!!! !·εε!!!!!!! ει!!! ε!ε!!ε!!! !!!ο!!!ε, οο!!!!!!!ο

ε!ε!!ε, ε! εο!!νε!!!!ο!!!!!!!ε !!! !'ε!!!!!!!!! ε !!ο!!!ε!!ε Εεο!εε!ε

ρ!·εε!!!ε!ε. !ε!!ετε, εο!!!!ε εε ρ!·ο!!!!!!ετε! εε!·ν!!!!!!·ι!!!!; !!!ο

ε!!!·!!!ο!·!ο !!ο!!!!!!ε !!!ε!! !ε,ε!ε !!!ε εοάε!!! !ε!!!!ο !!! !ρε!οε

Βε!!ει!!ο!! ρ!!!ε!!εεεεεο!!ε ε! !!·!ι!!·!!!!! ε!!ο!!!!!! ρ!!!εεε!!!!ε εο!!

ε!!!!!!! !υ!!!! ε!ε!!ε!!! ροε! ε!·εε!!ο!!ε!!! !ρε!οε !!ι!!!!ε!!!ο!!! νοε

εε!!!!ε!!!!!! !!ε!ι!!!! , ε! !!ο!!ιο!;!!!!!! ίεεε!ι!!!!, εε ρ!εεε!!!ε!·ι!!!!

!!! !ρε!οε τεε!ε ε!!!!!!ε!!! !!ι!!!!ε!!!ο!!! !!!!!!!!!ε!!!!!!!!; ε!!!!ο!!ε

ροε!!!!ο!!!!!!! Μ!!! !!!ε!!εε!!! ρ!·εεεε!!!ενετιι!!! ε! ε!!!!!!!!!ετ!!!!!

ε!! ρ!!!!ε !·ε8!ε ε!!!ε!!ε!!! !!!ε!·ειε !ρε!, ε!ι!ε ε!ι!ε!! ΜΙ!!! !!!!!

!!!!εε, !!! !!!!!!!!!ε !!!!!! εο!ε!!! !!!ο!!!, οο!!!!!!!ο!!εε, ε! εο!!

νε!!!!ο!!εε ρ!·εε!!!ε!εε, εε!! ε!!!ι!!! !ο!!!ε !ε!!ο!· !!!ετ!!!·ι!!!! Βο

!!!!!!ε!! ρ!·εε!!εεεεεο!!ε ευρω οο!!εεεε!ο!ιε !!!!!ι!ε!!!ο!!! εο!!

!εο!!!!!!!!! !!!εε!!!!!!·; τεοοε!!οεοε!!!!ο ε! εο!!!!!ε!!!!ο ρτοε!!τε!ο!!ο

!!ο!!!!!!ε !!!ε!! τεμ, ο!!ο!! !!!ε!!! !ε!! !εε!!!!!!! ρ!·εε!!!ε!!!!!!

ει!!! !ρε!ε !!!ο!!!ε, εο!!!!!!!ο!!!!!!!ε, ε! εο!!νε!!!!ο!!!!!!!ε !·εοερε!·!!!;

!ρεοεοι!ε !!!ο!!οε, οο!!!!!!!ο!!εε, ε! εο!!νε!!!!οι!εε !!!ο!ο !!ο!!!!!!ε

ο!!εε!·νε!·ε ρε! ε!ι!ε!!! ρ!·ο!!!!εετ!!!!!, με!!! εε!!!ρε!· !!ε ρ!ε!!ε!!!

!!!! εο!!ε!!!!ε!;ε εοεερετε!!!! ρο!εε!!!!ε!!!, ε!ο!!! !!ε ε!!!!ε!!!

ρο!εε!ε!ε εο!!ε!!!!!ε! με! !!!ε!!!!!!!ε!!!!!!!! ρι!!!!!ει!!!! !!!ε!! !·εε!ε

ε!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!ε !·ο!!ο!!!!!!!!!; ει!ε!!! !!!!!!!ε!!! !!!ε!!!ε, ε! !!!

ε!!·!!!!!ε!!!ι!!!! ρτεεεε!!!ο!ο, !!! ρι·ε!ε!!!ε!!!!!·, !!!ο!ο ρτεε!!εεεε

εο!! Βε!!ε!!!ε!ο !!! ετε!!!ν!ο !!!ο!!ιε !!ο!!!ε!!εε Εεε!εε!εε τε

εε!·νε!!!ι!!. !)!ο!!!εο!!ε Βε!!ει!!ε!!!ε ρ!οε!!εοεεεο!· !!ι!!ι!ε!!!ο!!!

νεεεε!!εε!!!!!! !!!!!!!!!!, ε! !!ο!!!εε!ι!!!!, !·εοοε!!!!!ο!!εε ε! ρ!ο

!!!!εε!ο!!εε !'ο.ε!!ιε, ε! !!!!ε!!!ε!!!!! ρ!εεε!!!!! ε ε!ε!!ε ρτοε!!!·ε

!οτ!!!!!ε !ι!ε!ε!!!!! !εε!ε !!ο!!!!!!ε, ι!! ρ!·εε!ε!·!!!!, !!ε ρ!·οε!!!ε!ο

τα!!! !!·ε!!!.!!!! οο!!ε!!!ο εεεερε!!!; ει!ε!!!!!ε, εο!!ε!!! Βε!!ε!!!ε!ο

ρπιε!!εεεεεο!ε ε!ε!!ε ρ!·ενε!!!ο, !!!ε!! ρ!·οοι!!·ο!οτεε, ε!!!ι!!!!!!

!!!ε!·ειε ε!ι!ε ε!!ρετ !ιεε !!!!!!ε!ε !!εοο!νε!·ο!!!, ρ!·οι!! Με!! ο!!!!!!ε

ε! εο!!!!!!!ε!!! !!!!!τ!!!!! !ιεεε!·!!ο!!ε !!ο!!!ε ε!!!!ε!ε!!!.· ·!!!!!!!!!ε

!!!!ε!!!ρ!ε!!ο!!ε!!! α!!!!!!!ε!!!!!ε ε!ο. !!!!!!!!!! Β!!!!!ε8ε!!!ε ν. Μ!.

!!!!!!!, !!ο!!ο !.

!!!.

θίασο” Π. !·ε !!ί Αποοο!ια οο!ι[ε!·!!ια έ! είο!·οο!ο!ι!ο έ!

ο!ποοοίο ε· οοεεο!!οοοίο !!!! δ!!! Ρ!·εε!α!ο Μ!!! δο!!!α δει!ε

με! Μ' οο!ιοεεείο!!ε ε!ε!!ε δοπἰεοπο [ο!!οο!ί !!ο Ραμ!

Βοπί/ο:!ο ν!!!

(!3θ!!, 29 ο!!ο!!!ε). _

Β!!! !.!!!!!8., θα!. Κα!. ΙΗρ!ο!!!. 'Γεω. Η'. ω!. 1387.

Βε!!ε!!εε!!!!ο !!ο !ενετε!!!!!εε!!!!ο !!! Π!!!·!ε!ο ρε!!! !!ο !!ο

!!!!!!ο Ο!ε!!!ε!!!!, !!!ν!!!ε ρ!·ον!!!ε!!!!!! ε!ιο!·οε!!!!ε!οε Βο!!!ε!!!!ε,

ε! ι!!!!νετε!!!!ε Εεε!εε!!!ε ει!!!!!!!ο Ρο!!!!!!ε!, !!!εσεεε Πε! 8!·ε!!!!

τει Α!·ε8ο!!!!!!! ε! !!!!!ε!!!!!!ε, 8!!!!!!!!!εε ε! Εοτε!ο!ιε, εο

!!!εε!!!!ε Βετο!!!!!ο!!!εε, 80 ·ρ!·εεεε!!ρ!εε Βο!!!ε!!!!ε Εεε!εε!εε

νε!!!!!!!!!ι!ε, !ι!!!!!!!!·ε!!!ε, ε! οερ!!!!!!ε!!ε εε!!ε!ε!!ε,"ε! !!ι!!!!!!!ε

!!!!!!ε ε! !!ενο!!!ε, ρεεε!!! ε!!ο!·ι!!!! οεε!!!!! !!εε!ο!·ι!!!!.

8!!!!ε!!!ε θ) νεε!!·ε!ε !ε!!ο!·ε !!!ετε!·ι!!!! !!οε!!!!!!!!!ι !!!ε!!

εε!!!!ι!!!! ρε!ε!!!!!, ει!ε!! ν!εο !!ο ρ!ε!!ε!!ε !!!!ε!!εο!ο ρ!!ρε!!

!·εεε!!ρ!ο ε!ε!!ε! εο!!ε.!!ο!!ε, εο!!εεεε!ο!!ε,.ε! !!ο!!!!!!ο!!ε εο!!

ίεε!ο, ει!ε!!! !ε!!ο!ε τεοο!!!ε!!ο!!!ε !!ο!!!!!!!!ε Βο!!!!εε!!!ε Ρερε

!!!!. ρ!·τ!ε!!εοεεεο!· εεε!ε!· !!ο!!!ε !εο!!, !!οε!!·!εο!!ε Μετε

ε!!!!!!ε !!! ρε!ρε!ι!ι!!!! ίε!!!!ι!!!! !!ε !!ε!;!!ο $!!!!!!!!!!!ε ε! Βο!·ε!ε!!ε

ω!!! !!!!!!!!!ε ο!!!!!!!!!!ε ε! ρε!!!!!ε!!!!!ε ε!ι!ε ει!!! οετ!!! εε!

ν!!!ο, ει!!! εε!!!ε!μ!ε οο!κ!!!!ο!!!!!!!ε !!!!!;!ι!ε εο!!εο!!ρ!!ε !!!

ρτοει!!ε!ο !·εεε!!ρ!ο οο!!!!!!ε!!!!!!ε ε!!!!εεοι!ε!!!!ε -Βοπ!7“αοἰοε

Ερ!εοορπε· εεΝ:!!ε εο!·οο!·οοι ΙΜ, ο!ιοείεε!!!ιο ε! Πι!·ίε!ο !!!!!!

Ιοοο!!ο $οτάἰπἰαε ο! εο!!!σσε Με! ί!!!!ε!!·ί οι! ρε!ρο!!!απι το!

οιε!ποτίο!!!. διφε!· !·οοεε ο! νερο!! ε!ο. (Η' '

!‹!ο!!οο τε!!ι!ο!ο ε!! !!!ε!!!ο!·!ε!!! !ιεε !!!!!! !ε!!!ρο!·ε !!ο

!!!!!!ο!!!ε ρτοε!!!!εε!!ε !!!ε!!!οτε!ο !!ο!!!!!!ο Ρερεε Βο!!!!!!ε!ο !υ!!!!

εο!!!!!!ε!!!!ε !!!ε!! !εεε!·!ρ!! ε!! εε!!ε!ε !!! εο εο!!ρ!!ε, !!!!!!

!!!ε!!!!!!!!, !!!!ε!!!!!!!!!!!, ν!!εεο!!!!ε!!!!!!, ε! !!ο!!!ε,ε!ι!!!!ρε!·εο!!ε

!!!ε! ρτεεε!!!!εεε; ε! ροε!!!!ο!!!!!!! ε!!ε!!! ρε! !!!!!!!ε!!! !!ε ν!!!!ι

πο!!! !!!!!!!ε!!!,ε! !!!!!!!!ε!!!!ι!!!! ι!ε Ι.!!!ε!!!! Με!!! Βετε!!!!!ο!!.

ρ!·οοι!!!!!ο!·εε !!οε!!·οε, !!!!!!!εεο!ε!οτεε, ε! !!!!!!!!οε ερεο!ε!εε

ο!!!!! ρε! !ιεε π!! !·ο!!!!!!!!!!!! οο!!ο!!! !!εε!!!!ε!οε !!ο!!!εε!!!!!!,

ε! ε!!!! !!!εε!!!ε!ε τε!!ονεεεε, !εο!εεε, ε! ρ!·εεε!!!!εεε Γε!!ο!ε

!·εω!·!!ε!!ο!!!ε !!ο!!!!!!ο Βε!!ει!!ε!ο ει!!!!!!!ο Ρο!!!!!!ε!, !!ε!!!εεε

!!!ε!·εε ει!!·εεε !!ο!!ο! πω!!! !!!!!!!!!!!ε !·εεοε!!!!!ο!!!ε ε! !ιοεε

ρ!!!!!ο!!!ε εο!!!ε!!!ο!·!!!!! !!! !·εεο!!ρ!ο ρ!εει!!ε!ο !υ!!!! ε!!!ε!!ε!!!

!ε!!ο!·ε!ι!; !!ε εοοτοοι !!ο!!!εε>!!- ε! ε!!ο!ι!!!! ρ!·εε!!!ο!ο!·ο!!!

ρτεεε!!!!!ο!!ε, !ιεε !!!!!!ιιε ι!ε !!!!!!!!!ο!!ε !!!ε!·ε!·!!!!! !·εε!!!!·ι!!!!

ε!ι!ε!! !!οε!!·!! !!!!!!ε. !!!!!!!!!!!!ι!!!! !ι!ε!ε!!! εο!!εε!!!ε, εε!! !!!ε!!!

!!!!!ε ρε!ρε!!ε. τεεο!!ρ!!!, ειπε' εε!!! !!! ο!!!!εε!!ο!·!!! !!ερ!!!!,

ω!! ρε!!εε ο!!!!οεΙ!ε!·!ι!!!! !!!ε!! (!ι!ε!ε!!-!!!ε !!ο!!!!!!! !!!ε!!ε!!!ο!!

Ρερειε, εο!ε ε!‹!ε!!! !!ο!!!!!!ο Ρερ!!ε, !!!ο!·!ε ει!ρε!νε!!!εο!ε,

ε!!ρε!!!!·! ω!! ρο!!!ε!·ι!!!!, παρε !!!!!!ε!!,: !!! !!!!!! !!ε!!!!!!!!ι!ε

ρω· εεεετ!!ο!!ε!!! !!οε!!·ο!·!!!!! !!!ε!!!!ο!!ε!!! !!!! Με !·ε!!!!!·!ε!!!!!!!!ί=

ρ!εε!!!ε!ο!ι!!!!, ο!!ο!!οι!ε πω!!! !!! !!!ο!!!ερεεο!ε!!ο Με νο!!!ε

ρ!·εεεε!!!!!!!!!ε!· ο!!!!!!!!!!!!ε !!ο!!!ε8·!οπ!·ε! ω!!! ε!!ρ!ε!!!ε!εξ

ο) Εστω 5απο!!!α!!. , .

ε (ε) Ω!!! ε !!·εεε!·!!!!! με! !!!!!ε!ο!!! Βο!!!!, ω!! ε!!! Μι!!! Βο!!!!!!ε!ο,

Υ!!!εο!!εει!ε!!ε πε! Μ!!! !!! 8!!!·‹!ε!ξ!ιε !!! !'ε!!!!ο ρε!·ρε!!!ο ο. Β. (!!!ε,

εο!!!ο Π. το !!! Α!·εεο!!!! , !!! ηι!!!!ε ε!!!›!!!!!!ο !!!!! !!ρο!!!!!ο !!!! !ε Με!!!

ε ! Π!!>ιο!!! ό!!! εεεο!ο ΧΙ!!. !°ε‹!. εορ!·. Μ!!! Ν.° ι:!!!!!!ν!!!. μη. 468.
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εοοειεετειο ειιιιιιι, ιιοε εειιε ειι ειιιεεειιι τοεοι·ιριι εετιε

ιοειιειοε ποειτοπι ιιοιιειιιιιιεεε ρτοεοτειοτειιι εοιειιιιιετιι εε

ειιεειιι Βιιιιοιιιειι νεειτοε ρτεεειιιτιεο ; ρτονιειιιιιιε ρτοριει·ειι,

εοοιιιιεειοιε Ρειιιιι·, Με ιιετι ιιιετιιε ιιιιΙιειεε εειιε. ιιιιτειι

ιιοειτε, 8οιιειιιιιιι νεειτο.ε ρετ ρτειεειειιιιιι ρτοειιτειοτειιι

ιιοειτιιιιι ιτεεειιειιε, ει ειιιιεεε, ιιι·οοι ιιετι εειιιιι·ε ιιιει ειειι

τεεετιριι ιειιοτ ιιιειιοιι: ρετ εειιε οιιιιιιεειιι ιιιιιτεε εειιε

Ιιτοριετ ει: ιιιει: ιιιοεοε, εοιινειιιιοοεε, οοιιειιιοιιοε. ιειιοιειιι

ει ιοτιιιιιιιι ιιι ειιιιο ριιρειιι τεεετιριο εοιιει:τιοιοτιιιιι εεεο

ριιιιιιιιε ειιιιτεεεε, ει ρετ ειιιε ειιιε ιιι.ιειιιιιτ, οι τε00Βιιο

εειο·ιιιε εκρι·εεεε ειειιιοι Βοτειιιιιιε ει ιιιιτειιιοε τειιιιιι.ιιι ιι

ειιιιιιοο 8οιιιιιιο Ροιιιιιιεε, ει Βοιωτια Βειιιεειε τεεεριεεε

ιιι ιειιειιιιι ειιιι εοιιειιιοιιιιιοε, πιοεο ει ιοτπιει, ιιιιιιιιι ιο

τιοτε, εει ιο ειειιι ριιοιιιι τεεετιριο οοιιιιιιειιιοτ: εειιε ιιι

ιιιιτειιι, ιιιοειιιιι, ειιιιειιιιιιιει, ι:οκινειιιιοιιεε ει ιοι·ιιιοιιι ρτο

οιιιιιιιιιιε ιιοε ιονιοιιιιιιιιιετ οιιεει·νιιιοτοε. Ρτο ειιοτιιιιιι οιι

εετνειιιιο οιιιιιιοιιιοε ποε, ει ειιιιιιιιι τεΒοιιιιι Βιιτειιιιιιε ει

ι)οτειι:ιιε, ιπιιι ει εειιε ιιιιιιιε ιιοιιιρειειιιιιι, ει οοιιιρειιιοι·ιι

ιιι εε. ΙΙιιιιιιιιιι ιςετιετιε ειιοειιοι· ει τεεειιιριιιτ ρετεοιιιιιιι

νεειι·ιιιιι εε εεε ειιιιιιιιι ιετνιιιο οοιιεει·νετε ειιιιιειιιτ ρετ

ιειιιροτο Ιοιιιιιοτο. Πει. Ρετριιιιιιιιι ιιι ιεειι. ιι0ιιιιιιιιιιτ.

ειιιιο Βοιιιιιιι ιιεει:ν.

Π!"

ειιιιιαιιιι Π!. Βιιιειι:ε ιιι ει·ιιοι·ι·ιι αοεοι·ιιιιι ο Ριιι·ιιεοιιε, ε

διευιιΜι εε Με, ο θίουιιιιιιι εε 5'εαιιο, ε θίοι·οίο

δεοιω, ε ιοι·ο ει·ει!ί σιιιιεε!ιί, !ιι εεειι.·ιίοιιε ει: Με ί Ιιι

Με εο!ί!ί ριιι)ιιτεί πο! νερου ει Ατιιοτειι, το” οιιιι!ιοο

ρετ Με ιιιει ιπεεεείσπί, ε ει ειιιε Με ωσεί, ει αισιο

ι!ίτε ε ιιι)ιιιι·ιιι·ε ει! μου οοιιιε εἰ θι·ίσιοπο, εἰ ιιιιιιιιτε

ρτεετοι! οιει!εσιιιιο εειιε εειιε ιιι εοειι·ιιι!ε, ε ει ιιοιι

ει)ιιατιιι·.ιειιε ποια ιι ρει·ειεεεο ει εειιε Βιιιειιιε; ε είε α!

Με ει οιιιιιιειιει·ε εειιι)ιτε Μοτο ί! ιτοιιείιο εειιε .εειιε

ροιιισ.
!

(ΜΗ), ει ιιιιιτιο ).

Μι Βιιιιιι Ατοιιινι οι ιιοΒιιιιτι , ι.ιιιιιιπο Ε., Με!. ειι

ιιι ειετιιι Με ιιοπιιοε ειιιειιι ΙΒιιιιοι: ροιιιιι:ο ιτιειτοιιιειιιο

οιιιιιιιιιιιε ρο.ιειιι ενιεειιιετ ιμιοε ιιιιιιιιιιιιιιιιε ει ροιειιε νιτ

εειιε Μετιιιιιιιε νιεεοοιιιεε εε Βιιεεο ι)ει ετοιιο. ιιιεειι Αι·

Ι;ιοι·εε ιιοοοειιτιι ιιιειειε Ιοιισ.ιιοιε ρτο Ι1οιιοτε Ι)ει ει Βεοιε

νιτειιιιε Μιιιιιε ει οιιιιιιοτιι Βιιιιιιιοτιιιιι, ει ρτο ειιιιιιε ει

ι·εειεειο κιιοιοιετιιιιι εειιε ιιιιειιιετιε ιιιιιειιιιιει νιτι ειιιε ιιι

ειιιιε Μετιιιει ειιιε ω, ει ιιιεΒιιιιιει εει ιιιειειε Ιοιιιιοιιιε

ειι0ιιεειιι ειιιε °ρειιτιιι μ) ει εεε οοιιιιε, ιιοο ιιοιι ιιιο τε

(η 03ιονιιιιιιι, ο (Σιιειιο, ροετε ει ιιΙει·ιετιο Πι., ε ιι8Ιιο ιιι ιιιει

τιμεο μ., νινεε ιιιει ιιιει, εοτιιο ει ιεειι" ειι ιπιιι ισοτιιιοτιε, ειιε

ι·ιροι·ιιειιιο εειιε ιιοιε εε ειιιε ειρΙοπιιι ει ιιιιεειο εεεοΙο. ΙΙ ει Ιιιἱ

τε8τιο ιιι Ατιιοτεε ιιι Με ιιτενε. Ι.ιιεειιι ιπιιι εοιει εειιε ρετ πιοιιιε

Πεονιιιιιιιι, ιιι οποιο ιιιοι·Ι ιιι Με ιιιιιιιοτιιιιι. Μι ιιι Ιιιἱ νεεονιι 0ιιιεο

ιιιιιιιι οικω ιι .εεεοιι.εε εειιε ιιοο Τεειοε εειιε ιιιιοτοτεεεειι, ε ρετ

Ιε τιιΒιοιιι ερειιιιιιιι ειιιε ειιεεειιιι 0ιονοιιτιιι εεε ειιιε ιειιιο ει εεειιι

ιΙετο εει τεε·τιο ει Αιιιιοτειι, ρι·ιιιιιι ΜΜιοιιο ΙΙΙ., ειιοιιιει Πειιτιε ΙΙΙ.,

ιιηρειιοοεο ρεπειιι εε οιιειιειιεο πιει 4889 ειι ειρΙοιιιιι ε'ιονεειιιιιτε

εεΙΙ'ιιορετιιιοτε Ι.ιιεονιεο ιι Βιινιιτο. (Με. Με). Με Ιε εεε ρτειειι

ειοτιι ετιειιτοιιο ιιιιιιιε, εοιτιο οιιο νεεετει οεΙ 'Γεω Πάοκ. 6ιο_ιρ·.

ιεειι Ποοιιιιι ΜΜΜ) ιιι Μιὰ”, νει. ι. με. ειιιε. ο εεε. νει. Η.

με. 996, 297 ε ιιοιι. ΨοΙ. ιιι. ρει;.-2°ιι ε εεε.

ιιιοοει·εειοοε εει·νιειοιιιιιι ιιειιεοπιιιι ει οτεειιιιιιιοτιιιιι ειι

ιιιιτεεετιριιε Ρετιιεοτιο εε Ροιιιι ιιιιο Ρειτι Ι..εο,ει Ιοειιιιε

εε 8ειιιιιι ειιοοειιιιι Ροιτι εε 8ειιιιο, ει ιοεοιιε·εε Ροιιιε

ιιιιιιιιειιιιι ειιιε εε Ροιιιε, ει Ιοι·ειο Βειιιιε ΜοτεινοΙο εεεο

ειιιο , . . . . . . . . . . . . ιιι τεειιρετεοιοοε, εοοεετνιιειοιιο,

ειιιιετιιιιοιοοε ει ιιιιειοειε Ροιι·ιιε ιιιιιιιιιι οι: Οιιιετιιιο (ε),

ιεειι ει ιιοιιεεεειι ειιρτοειειιε Ριιτεεεοτιο, ιοιιοιιε εε Βιιιιιιο,

Ιοιιιιιιε εε Ροιιιε, ει ιιιτειο τεειριειιιιιιιιε ρτο εε ιρειε ει

ιιιιοιιιιε ιιοτιιιιι, οι ρτο εοτιιιιι, ει ειιιιιεειιιιιιιοε εοτιιιιι ιιιε

τεειιιιιε ιιιιιει:οιι εειιιε ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιοτιιιειειιι, ιιοοειρει, οι

εοτοιιι, ει ειιιιιεειιιιιιμιε εοτιιιιι ιιει·εεεε, οι ειειιιιιι εει,

ειιιι ιιιει ει ειιεοιοιι ει ιιιιιιιοιιεε εε οοιοιιιοε τεεειιιιιοε

αειιιιιιι (Με) ιτιιιιιιιε ιιοοε ει οοι ειιρι·οειοιο ιιιιιδιιιιιειι

εεε εειιιιτιειιοι εοιιειιειοειιιεοι τεειιι Ατιιοτεε τεεεετε ει.

- εοινετε ιιεοεοιιιτ ιιοιιιιιετειιιιιιιιιε ει ιιιιοοιοεοειιτιιεοε,ιοτε-.

( ειιιιοε ει ιιιιειιιιιιιει εοτιιιιι ει ιιιιιιιεειιιιιιιιιε εοι·ιιιιι., οι ειειοιιι

εει, :ιιι οιιιιιιιιιιε ειιιιιε ειιιιιιιιοοιιιοε ρετ ετοι:ιειιι ιιι1ετειιε

ει ειιιεοινειιε, ιιιιιιιιι ετοι:ιειιι ει ιτιιιιιιιιιιιειετιι, ει οιιιιιιιι

ειιιιτειειειει ει ιιιιτεεει·ιριιι, ει ειιιιιιιιο ειιρτεει:τιριοτοπι ει

ιιιιτεεετιριοτιιιιι ειειιιε ιιιιιΒιιιιιειιε νιτ εειιε Μει·ιοιιιιε ρετ

8ιιρειειιοοετο ειιιερπε (ειε) ι:οιιεεεειι ει ρτοιιιιειι ειι·ρτο.

εετιριιε Ροτοεοιιε, Ιοιιιιιιε εε διειιτιο, ει Ιοοιιιιε εε -Ροιιιε,

ει ιοτει οι:ειριειιιιιιιιε, ιιι ειι:ιοπι εει, ειιτιιρετ ει οιιιοι ιεοιροτε

ιιειιετε ιιτιιιιιιιι οι Με, ι·ιιιιιιιι ει Με, νοιιεειιι ει νιιΙιεε,

ει οοιιιτε ιιοιι ιοεετε νει νειιιτε οιιο ιιιιιιοοιιι ιεπιροτε

ειιιιιιιο ιιιοεο νει ιιιτε ει! ρειιοτο ειιριι ιοιιιιε ειιιε εε οιιο

ειδετειιιτ, οιιιιειιιιεο ιιιεε εε ει ειιοε Ιιει·εεεε ει ιιοιιο ειειιε

Ρετεεοιιο, Ιοοιιιιι εε δεοιιο, οι Ιοοιιιιι εε Ροιιιε, ει ιιιτειο

τεοιριειιιιιιιιε, ιιι ιιιιιιιιιιι εει, ει εοτιιιιι Ιιετεειιιιιε, τε

ιιιιιιιιιε.ιιεο οιιιιιι ιιιτι ειιιι οοιιιτε. ρτεειειο νει ιιΙιειιοε ρτε

ειιιιοι·ιιιτι εοιιιρειειιιι ει οοιιιρειιιοτο. Ωοορι·οριει· ειιρτεεειήιιιιι

Ρατεεοτιοε εε Ροιιιε, Ιοειιοεε εε $ειιιιο, Ιοει.ιιιιεε εε Ιἶοιιιιι,

ει ιοτειιιε, ει ιιιιιιιιιει εοτιιιιι ιιι εοιιιιιιιιι, ιιοιι νι ειι-ιεειι

πιει: εοιο εοι:ιι , εεε εοτιιιιι Ιιιιετο ει εροιιιειιεε νοιιιιιιειε,

ει ειι ρι·εειιιιιιιιι ετει.ειιιιιι ει ιιιιιοιιιιιιειεοι ιιειιοιι·ειιεειιι ρετ

ειιριιιεειοοειιι εοιειιιτιειιι εοονειιετιιιιι ει ρτοιιιιεετιιιιι ιιιιιιιοι

Ιιεο ειιοιιιειει Μιιι·ιιιιιο ειειιιιιι Ροιι·τειι ιει:ετε ειιιοπί(ειε)βι

ιιιιοιιεε ειιρεειετιι, Πει ιιιιοε εειιιεε ιιιι ιτε.ιιειιιιιιι ιιοι)ετε

ροεειιιι οι εοιιειιειιιιιι ειιιιιιι ιετοροτιιιιιε τειτοεειιιι, ειιιι

εοτιιιιιιιε Με ειι:ιιιιιι Ροιιιιιιιι ειιιε ρτο εοτιεετνοειοιιε ει

ειιειοειιι ειειι Ροιιι·ιε ιιιοτειιιι ειιιιιιιιιιιιιιι εοιιιτειιετε ιοιιε

ιετιιροτιιιιιε νιιε εοτιιιιι, ει ιτιεε ιιοιι εε εεριι.τετε ρτο ιιιοτε

ειιιε εοτιιοειιειιεε @εειιε ρετειιιιιιι ειιρτεειειι ιιιιιΒιιιιιοι

εει, εε εεε ρετιιιιιιιε. ·ι·ει!ειιιιιτ (ειε) (ε) οιιιιιιειιιιι ιιιειτιι

ιιιειιιιιιιι. @εεε ει ειιοτοειειε οιιιοιε ειε ιιοιι ίειιετιιιι ει

ιιοο οιιεετνενετιιιι, ιιιει ει εοτιιτιι ρτειιιοιο νει ειιιιιιιιε οτε

ειοιοτιιιιι ιει:ετιιιι νει νειιετιιιι ρεοειιι ιιοετίε (ω) ει ρετ

ειιιιε ιοιιιιιιειιιιι ετιιιιτιο ιιορτεειειι ιιιεειιιιιει εει, οιιιιεειιιεο

ιιιεεεε, ει εοτιιιιι ει εοιιιειιοε εοι·ιιιιι ιιει·εεεε ιιοτιιι ιιι

εοιιειιτο ειι:ιο ιιιοετιιιιεο εδο ει ειιιε ιιετεειιιιιε, τειιιιιιιιιιιιιειι

εειιε ιοτι εεε ιρειε ιιοιιιιιιι ρτεειειο νει οιιιιιιιε οτεειειοτιιιιι

ι:οοιρειειιιι ει εοιορειιιοι·ο, ει ιιιεκιιιιε τεοοτιιιιεινετειιι οε

ι;ιειιιιιο εριειοιε ειι Αετιιιοι ει . ζ . . . . . ιιοιιιεοιιι:οτοιιι,

ει ιιετιειιειο εε ειιοιιιιε τειε νει ιιιιιτιιιοε ιιι εοιιειιιιι ιιοιι

νειιιεοειε. Διιιιιιιι ιιι Οι·ιειιιοο ιιι Βιι!ιαΙει·ιο (ειε) Μια;

Με ετοιιιεριεοορειιιε Αι·ιιοτειι.ε. Ρτεεειιιιιιιιε ειιο (Με εε

' (ε) Ροιιιε ειιΙ Τιιιεο, ειτε ιι ιιιιιι;ειοι· ιιιιιιιε εεΙΙ°ιεοΙιι,.ιιιειιιονειο

ειι ετοιοιιιιιιεο ιιεΙιεΤιινοιε ν1Ι., ε ειι Ρειιειιιιιιι οεΙ ει». Χ. ·
(3) Ροτεε ιηιιιιτι, ο οιει;ιιο ιιΡιιιι·ι·. ι

(ιι Ι<'οτεε ι·ειιιφειιιι·. _

ω



50!! !)!Ρ[ιθ!!!! Ε (¦Α!!ΤΕ

Τοοο!!ε οοοοποπι πο! πο!ποπ!ο ο Τοοο!!ο πιοπ!οοο!ο!ιο οο

ριππ!ο!! ππ!, Βιι!πο Αιιοοο Ποιο! Αιιποο!οι!ο πο !οοο Αι

!ιοιοοο!, ο! Ππιπο !!ο!ιο!ο πο 8οιιο Μο!οι Ποιποιο πιο

οοριοπ!ο!ο ππο !οο!!!ιοο ιοΒο!!ο οι! !ιοο. Ποοι!ο!οο !ποοι

πο!!οπ!ε ποπο ιπ!!!οο!οιο !οιοοο!οε!πιο ποο!ιπο!ππ!ο!!οπο

ποο!ιπο ρι!π!ο !ιο!οπποο ι!πι!!π. ω. - ·Ι· Επο Ν!οο!οπο

οοοπποιο ί!οιπ!!ο ππ!!ο!!! πο Λι·οο!οοο_ τοπ!!! οοο!οι!!ο.!ο

πο!οι!οο ποπο οοι!οιπ ο Ν!οο!οο πο!οι!ο οοοππο.πι Α!οιιιοπ!

Βο!ιο! Βορίε ιο,οο!οπι, ο! !π ο!οο πο!!ο !ονοπ!, ο!οο ποοπο (πο)

ποιο ν!οο ο! !οο!ο ο! οοοιιο!εο!οπο !οπο πιο πιο!!! ο Βοι!!ιο!ο

Μο!!ιοο πο!. οοοπποιπ εοριοπ!ο!! (!οιπ!!ο πο οπ!νοιο!ο πο!!ο

εο!ε, ο! οι! Βο!!!ο, ποο!οι!!ο!ο ο! ποοιο!ο πο!!!!!ε πι! ππ!

Μοι!πο! πο Αιο!ιο!! (ε) οοιο!οι!ε. ο!ν!!ο!!ε Αιοεπιπ! οιπ!πο.

ι!οιπ !οι!οπ!ο!!οποπι π!ο!ο. ο!ν!!ο!ο οιι!!ιοι!!!!!οπι οποιο ο!

ποοιο!οπι !π!οιροποπ!!ε οπιπ!!!οο οοι!!ο οι!!ιο!ιοππ!ε πο π!ο!!ο

πο!!ο, ο! ποι ιπο πο!ο.ι!οπι !ο!ιοοοι!ρ!οπι π!ο!οιπ οοι!οπι

πο π!ο!!ο πο!!ο οποιο!!! Σ!! εοι!ρο! ο! 1!ιπιον!.

ν.

Π. Μου!!! ποιποπο πι!!`οιππιο πο! Ρι·οπιιο!οι!, ρα ποοιο!ο

πο! (.”οιιί!οίο ποποιοίο οο!οοιο!ο π! Μου, ὲ ιπαππο2ο ο!

σοποοιι!ο πο! @πο!!ο .ο δοο!ίοι·ί π! δοι·ποοπο, οοπο [ιποπ

ροπί!οιπο πιο οιοοί οο!ρο πο Ιοί οοποποιοο.

μπω, . . . . . . . ..).

Μ!! Μοι!οιιο, ο Βοιοιιπ, ΤΙΜ. Νου. Αποοπο!. Τοπ!. Π. οο!. 1944.

Ποιο, οπο! !ιο!οι Ν!οο!οιιο Βοιποποο πο Αοο!!ο ιοπ!οιιο,

ο! ποι πιον!πο!οιπ Ριοοο!οο !ιοοο!οοο, ποπο !ονοοοε πιο

ρι!ο. !οπιοι!!ο!ο οι! !ιο!!!!οιπ οιπ!π!ο ιοοοροι!!, ο! οι! οοι!οπι

Βοπιοποιο οοο!ιο πιοι:,!ε!ι! οιπ!ο!ο ριοοοορ!οπι ποοοεοοι!!,

ποο ποπ ο! πιοπο. ο!!ο ροιρο!ιονοι!! οιπ!ο! οοοοπο!οπο, οπο!!!

οιοο!!ιοο Βιο!!!ο οιπ!ο!ο ρι!νοιιιοο, ο! οοπνοο!ο! πο Βοο!ο!!!

Πο.ο!ιο !π !οοπο! $οιπ!ο!οο οεο!οποιποο !π ροοποιπ, οι! οοπο!

!οπο απο π!οο ο πιοοοοο!!οιπ πο!!!!ο οπο! οοπο ποι Ρι!οιοιπ

οοπνοο!οο, !π που οο! πορο!ο!οο, !!οι οπο!!! οιι!ρ!ο!, ο!

οπο! !!!οο ροινοοοι!!, ποοπ!!οπ!!οπ1 €ιον!οι!ο οο!ροο ποι

οπο πιοποοο οοο!!ποοο ίο.οοιο !οποο!οι.

ν!.

θ!! Απαίοπί π! Ρίο!! ο!οοποπο οπο!! π! Μαιο πο δοι!οπο

οίοιοοοποπΙ1ο π! πί|οιιπο!οιο οι! Ιποοίο!!οιο πο! ιο!!!ο π!

δ'οιποοπο , πω· 1οιιοιο ο επιπίοοΙο ο!! Π|βπο!ί, πιο ο!

ποσο !ιι ιοροπϋΙίοο.

(1) Ε!! ριοοοπ!ο οοποοοο!οπο ο 1'ονοιο πο! π!οοοπποπ!! πι!! οοπ

οοοο!οποι!! Ροιοοοπο, ο 0!ονιιιιιι! πο ΡΜ!! ο πι! Ροκ!!! 1'ο οοπ1“οιιπο!ο

πο!10 !οοπο 1531 πο! !οοπο!οποπ1ο ποποιο!ο πο!!'!οο!!ι ο τοποσ π! 8ιιι·πο

οπο! οο! οποιο πο! ιοΒοοο!ο 1ο ιο!!!ο οοποο!!οι!ο, οοο!ιο 1ο ριο!οεο πο!

ιιιοπ!ο!ρ!ο π! 0ι!ο!!ιπο, ο!ιονο!οο ο!!!!!!ποι!! ο! ροεοιποιι!ο πο! !ι!!ιο!!.

(θ) !ποποπο πο Απι!ιο!!, πο! ποοπο ο πο! !ο!!ο ιποοι!οπο, ο !ο

ε!οοεο Μοι!οπο π Λιιι!ιο!ο, ο!!ο !”ο οροπ!!ο πο! 1391 πι! Πεοπο Π!.

ι·οοο!ο π! Αι!ιοιοο (πο!!ο ο οποοοο5οιο πο! οπο” !ποποπο, πο! ορ

ιπ!ι!!οπο !! ριοοοπ!ο π!ρ!οιπο) ο Β. 0!οοοπιο ΙΙ. ιο π! !ποποπο οοπο

ριο1Τοι!ιε!!!π οπο ο!!οποιει, ο !! οπο π!ο!ο ποι !ιι οοποο!ε!ει πο!!ο

8οιποεπο. Ρι!οεο! 1'ο!!οοιποο!ο !π οποο!ο ο!ιοοιπ!ποι!ο πι!οε!οπο, ο !ο

πιοπιοι!ο ο!οι!ο!ιο π! οπο! !οιπρο π!πιοο!ιοπο , ο!ι'οο!! ε! π!ο!!ποο πιοπο

ποι· 1ο οιιο @πιοπο πο! πιοποπε!ο Με!! οππι! ρο!!!ι!!ο!; επ π! οπο,

νοποο! !! Τομ, Β!:!οπ. Ι!!οοιιιβ ποιο!! ποοπο! !!!ια1ι! π! 8οιποοπα,

νο!. !. [πιο. 73, ο νο!. Π!. με. 971, ο 979 ο πο. Μ!! ρι·οοοο!ο π!

π!πο!!! ο! ποπιο, ο!!ο πο!!ο !! ι·οεπο π! Μοι·!οπο ΙΙΙ. π! Αι!›οιοο Μπ

ι!οπο πο Αιπ!ιιι!ο οοορτ!νο.!ο οοι!οο π! πωπω” ωονοιπο!οιο, ο

ο!οπ!οο) πο!!ο ο!!1!ι π! Οι!ο!οπο , οορ!!ο!ο πο! ο!οπίοο!ο Αι!ιοι·οποο.

ΜΒΜ, [13!5, ει!!! ρ!ο.], 3! οποο!ο).

πο! πω!!! Β!ΡΙοιπ. Με!!! π! Ποιο. Βιι!-Βοιπο, ποπ. 315.

!ιι 5οοοιιοοιπι !!ο! Νοιοιππ οποπ.

Νοε !ο!ιοποοο Β!οοοιπ! !οπο!! ρι!οι· οπ!!οποιοπι Ρ!οοο!

ρορο!!, Βοο!!ο.!!οοο Ροπι!!!ο.!!. Ιοοοποο Ποιοι Βο!!οιπ!. !!!

οο!ειοε Νοοο!ι! πο Απνοπο πο!οι!οο. Οπο!!οο Βοο!!οπο!!!·!οποι,

Νοοοποο !οοπο!. !ο!ιοποοο Μοοο!!!ο! Ρο!οοο!ο. !!ιοοο!εοοο πο

Βου!. !ποποπο Μ!οοοι! Ποι!ο.ι!οο. Βο!ποι!οο ()οπιροοο!. Ε!

θιοοο!οο πο Οποιοι!!! !!!ποι!οε πο!ο!ο! ο!οοποιο Νεο!!! ρο

ρο!!. Ε! !ο!ιοπποο ποοπο! !!ο!!! (ο !!!οο !οπο1ι. Βοπο.οοοι

!!οο πο πο!!ο. Ιοποποοε !οοπο. Ποπποε (!ππ!οο. Ε! !.οοποιποο

Ρι·οπο!!! πο!οι!οο, οορ!οι!!οε πι! ο!! οο!!οπ!ο Ρ!οοο! ρορο!!

ο!οο!!, ο! !π οοιοιπ ρι·οοοο!!ο οοπε!!!ο!!,οπο οπο! ο!οποπι

οο!!οπ!ο !ιο!ιοο!οο πο π!ο ρ!οποιο !ιο!!!ποι, ο! !!!ιοιοιιι ρο

!οο!ο!οιο; οοο!οι!!ο!ο οοπε!!!! Ρ!οπο! οοπο!! οο!ο!!ιο!! !ο οο

ο!οο!ο ο. $!1ι!!, ο!!! 1!οο!οοπο!!!ο. ροπο!!, οι!!! οοπο πο!ο!ο!

ποοοιιιιιι. !ππ!ο!!οπο πιο. εορ!!ιοο !οπο 1`ο!οιοοι!!.

Ε!!ε!οιοο εορ!οπ!οπι ν!ιοιπ ποιπ!ποπι Ρο!ιοπι Βοοο!! πο

Ποι!οπο !οι!εροι!!οπι !π ο1!!ο!π!οιπ, ο! οιοπο!ο!οιοιπ Ρ!οπο!

οοο!οο!ο !π $οιπ!ποο.ιπ, ο! (!!οο!!οι!!ποιο πο!οι!πιπ πο Βο

!οοποπο, πο!οι!ιιοι οπο! οο, !π !οιπι!πο ποιοι!! πιοπο!οιπ,

!πο!ρ!οπποιοπι π!ο οπο! ροινοποι!π! οι! ο!ν!!ο!οιπ Ρ!εοποιπ

ο! ο!!!ο!οπι εοριοοοι!ρ!οπι !οιονοι!!, οοροι· !ονοο!!ποππο,

!ποο!ιοοπο, νο! ιποπο!οιιπο !ο!ιοοοι!ρ!οο οιπποε, ο! οποο!

νοιιπο, ο! ο!ιεο!νοπποο, ο! οοιιποιοποππο, ο! οοπποιοποοποο

!π1`ιοεοι!ρ!οο ο1!!ο!ο!οο, πο! ιποπο!ο!! οοπ οοο!, ο! οοιοοι

οοιορ!ον!εοοπ! ο!!!ο!ο, !οιπροιο οπο ποιο!ποε ιοοπο!ο1οι ποι

νοποι!! !ο !οοιι!ο 8οιπ!π!ο, οοπ οοιπρ!ο!›οπ! ει!! !οπο ει!!

οποιο πιοπεοιπ ριο1ι!ιπο νοο!οιοπι, ποπ οοο!οο!ο ει!!οοο

πι!ν!!ο8!ο, ν!πο!!οο!, οοε!ο!!οιιοο, ο! !οπ!οοο Ποο!ο!!!, οοπ

Ποε!ι!, ν!οοι!οιπ, οοπ ν!οοι!οε τοπιο! Κπ!!οι!!οπ!, εο!!ποι!οο

οο!!ποιοιπ πο Κο!!οι!, οοο!οποο οπο, ιοο!οιοο ο! !οπ!οοιιι,

οοπ !οπ!‹:οο !!!!!ο Βοο!οο!ο; !οπ!οοε πο ίσιο ιοοπ! Κο!!πιοιπ

ο! Π!! οοπ!; οιιοοιποπ!οι!οο οιπιοιιιοπ!οι!οιοιπ, ο! πιο!οιοο

ν!!!οιοιο; οροιοι!οε οιπποε ιοΒο! Κο!!οιοιπ, ρο!οε!ο!οιιι, οπο

πο!οο!ο1οο, ο! οοιποιοι!οο πωπω! ποοπο, ο! οοπιοιοι!οο Ρ!

εοο! οοο!οο!ο !π Βοο!ο!!ο Ποο!ι!, ο! !ο πιο Εοο!οο!ο πιο

' οοπιοο! Ρ!οοπο; ο! οοιοιπ, ο! οο!οοοοο οοιοιπ πο!οι!οο;

ο! οοιοιπ, ο! οο!οεοοο οοιοπι !οο!!ο!οιοο Βιοπ!, ο! !ππ!ο

!οιοε ιποπ! Ποο!ο!!! Ποο!ι!, ο! οοποο!οε ροι!οο Ποο!ο!!! Βοο!ι!;

οοε!ο!!οποο, ο! εο!ιοοο!ο!!οποο, οποιοιοι!οε πιο !ιο!›οπ!οο

!π οοο!οπ!ο Γοιο!ιποο!ο οπε!ιοιοιπ , οο!!!οο! οοο!ιοιπιπ Απο!!

1'ιοππο, ο! ο!οο ποιο! Οι,ο·οο!!οο!, ο! (!ο!-πο, ο! οιπποε ο!

ο!πεο!οε οοο!ο!ιοο, ο! οπιποο, ο! “ο!οδο!οο- ποιπ!οο!!οο, ο!

!!!ιιοοι!οε οοριοοοι!ρ!οιιιιπ ο!!!ο!ο!!οιπ, νο! ο!!οιοιπ οοιοιπ;

ο! οοιοοο!οε οοε!ιοιοιπ, ο! οιπποο ο!!οο πο! !ο οπο! !ο

π!οο!ο, πιο ιοΒοο Κο!!οιοιπ !ποποπο! ο!!ΐιο!!!!οο πιο απο!!!

Ρ!εοιοπι, ο! !ο!ο!!!ποο!οι ο1!!ο!ο!οο, πιο ποιο! οοιοιπ ο!!!

ο!οπι ποο!ιοο ιποπε!!›οε, πιο ιο!!!ο!! !οιπροιο, οοπ οι!ποι!,

ο! οποπ! εοπε!!!ο!!, πιο ν!οοι!! ριοπ!ο!οιοιιι ο1!!ο!ο!!οιπ,

ιο! οποιοι!! οοιοπι οο!οοποιιο.

Ε! οπιποο ο! ε!πιιο!οο οιπ!ιο!!ο!οιοο, ο! πιον!εοιοο, ο!

οορ!!οοοοε ποοπο, ο! ο!!πιπ ν!οοι!οπι, ε!νο ν!οοι!οο !π

π!οο!οο θιο!!οι!; ρο!οο1ο.!οπι πιο ρο!οε!ο!οο Τοιιο Νονο, ο!

οοιποιοι!οο !π 'Ι'οιιο Μπι πιο οοπιοπ! Ρ!εοπο,ο! οοιοιπ,

ο! οο!οοποο οοιοπι πο!οι!οο, ο! !οπ!οοο πο ποπο; οπο!!!

!οοπο; ο! εο!ιοοο!ο!!οποε:, οποιοιοι!οο, ο!νο οοο!οποο !ο!·

ο!ιποο!οιοιπ οοο!ιοιοπι π!ο!! !οπ!οο!οε θο!!οι!, ο! οοιοιπ
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τιυι·οοτ·υυι; οι·ιτιουιοιιτοττοο οτιιιοτιιοοτοι·τοτυιιι, οτ ιιιοτοτοο

ντττοτυιιι; οτ οροι·τιττοο, οτ οιιιυοο, οτ οτιιουτοο άοτιιτοοττοε,

οτ τιτι·τυοι·τοο ουιιτοοοι·τρτοτυιιι οτττοτοττυιιι, νοτ οττοι·υπι οο

ι·υιιι, οοτ οοι·οουτοε οοεττοτυπι, οτ οοιιοτοτττοι· οιιιυοο οττοε

οοτ τ'υτοειουτ οτττοτοτοο Ιιτο οοιιιυιιτ Ρτειοτιο τιι άτοτο τυάτοοτυ

τιτοττυι·τ, ουτ ιιιοάυτοττ υου ουυτ, οτ οοι·υυι οοιιιρτοντεοουτ

οτττοτο τοιυροι·ο ουσ άτιιιιτυυο ιιιοάυτοτοι· ροι·νοιιοτττ τιι τιι

τιυτο $οι·άτυτο, οοο οοιιιρτοτιυυτ οτι τιιάο οά υυυυι ιιιοιιοοιιι

τυιιο ρτοιιτυιο νουτυι·υιιι. Ετ τυτοτττοοιιτυι· οτττοτοτοο οπιιιοε

ττττ, υτ ευρω άτοτυπι οοτ τιι τυάτοοτυ ττοττοι·τ. Πο οοτυιιι,

οτ ουτυοουο οοι·υιιι Βοοττο οάυιτυτοττοττο, οτ ιιοοτοοττο το οτι

ι·ιιυι οτττοττο, οτ άοττοττο, οτ οιτοοοεττιτιο οοιιιιιιτοετο οτι οτο,

νοτ οττουο οοι·υυι, άυτουτττιυε οοι·υιιι οτττοττο.

Ετ το ρι·οάτοττο τιιοιιτι·ουάτο, οτ τκινουτοιιάτο ετνο τονοοττ

οοιιάτο τιοτιοοτ ιΙιοτυτΙι, οτ τττιοι·υιιι οτοττττυυι τιιοιιτι·ουάτ,

ττινοεττοοιιάτ ροτ· τυουτοτττουουι, τυάτοτο, οτ τοι·οιουτο, οτ

οττο ουοουυιουο ιιιοάο, ουσ ρτοουοτττ, οττοιιι υου εοτνοτο

οττουο τουτο οοτοιιιιιττοτο. Ετ ιιττιττοιιιτιιυε τιοοεττ ρι·οοοάοτο

ρι·ουτ οτ οτουτ τροτ τιιοάιιτοτοι·τ οοουτιάυυι ουοτττοτοπι τοοττ,

οτ τοπιο ντάοτιττυτ οοιινοιιτι·ο.

Ετ ουουάο τνοτττ οά οοετι·ο Ρτοοιιτ οοιιιυιιτο υττ·τυοουο

τυάτοοτυο τοιιοοτυι· ιιοττοι·ο τιοουυι τιι οοτττιττο ουιυτο τοι·

ιιτυιοιιτο, ουο οεεο άοτιοιιτ τιι ουοτττιοτ οοετι·οτυιιι, οτ οοτ

τρειο τοι·ιιτιιιοιιτο οτ ο ουο ι·οοοιιιουάοτο τυοι·τιιτ, οτ ροτ· τροοιιι

οοι·τρτυτοιιι ι·οουττοιο τρεο τοτυτοιουτο, οτ ντάοτο ετ ττιτ ουιιτ.

Ετ οτ οοο τιινοτιοι·ττ, οτ Πιτ ετιιο;υτοτττοι·, τιι·ουτ άοτο τυοι·τυτ,

οτ ι·οοοτιιουάοτο, οουάοιιιιιοτ τττυυι, οοτ οουιουάοτο τυοττοτ

τιι άυρτο οτυο, ουτιά υου τιινοτιοι·ττ ττιτ άο ττιετο τοι·ιιτοιουττο.

Ετ τιι ουιοτιάοττουο τρεοι·υιιι τοττιττιιοιιτοι·οτιι, ουο άοττοοτουτ,

ουοο ι·οοοιιιουάοττοιιοο τοτυτυιοιιτοτυιιι ιιοτουι οοτιιοτοιοτοτυπι

Ρτοοιιτ οοιιιυιιτο τιι Εοετοττο Εοετττ, οτ το 'τουτο Νονο άοτο

τοιιοουτυτ το οοτ·τρττο άτοτο ιιιοάυτοτοττ οτιτοουτιπι οά οοετι·ο

νοάοτ

Ετ ροοοττ, οτ άοτιοοιιτ τ). υιοάυτοτοτ ντοττουι οου ντοττοο

οτ Εοετοτάτοουτοο 'τουτο, οοο οοιιιυιιτο Εοοτοετο, οιιτ ιιιο

άυτοττ ιιοιι οτιοοιιτ, οτ οοι·ιιυι οοιιιιιτοντοοουτ οτττοτο, νοτ

οοιιιιιτοτιυιιτ τυτ'ι·ο ιιιοιιοοπι ροετ οάνοτιτυιιι τ). πιοάυτοτοι·το

οά τιιουτοιιι Βοι·άτιιτο, άο οοτυπι οτ ουτιιοουο οοι·υιιι οοτυ,

Βοοτυ, οτ οάιοτιιτοττ·οττοιιο, οτ οτττο ετουτ ροτ άτοτοο οτττ

οτοτοε $οι·άτυοο, οτ ουοά άτοττ ντοττ, οτ ντοττοε, οτ οοετοτ

άτοοιιτοο, οτ ουττττιοτ οοουτιι τοοοοιιτιιι· οτ τοιιοοτυτ· οτοτο,

οτ ιιοι·οι·ο ιιιοάυτοττοιιτ άτοττ οτττοτοττο ιιιοάυτοτοι·το, ετουτ

ρι·οάτοττ οτττοτοτοο 8οι·άτιιτο; οτ Π. υιοάιιτοτοτ τουοοτυι·, οτ

άοτιοοτ ουιιιοο ουτ Μοοοοτιοττυυι ροουιιτο, νοτ οττοι·υιιι τοι·υιιι

άοάτοοουτ οττουτ, νοτ οττουττιυο οτ ρι·οάτοτοτυοι οτττοτοττυυι

Εοιτάτιιτο Ρτοοιιτ οοιιιυτιτο, οτ οπιιιοε οοτ τ”υτοοοιιτ υιοάτο

τοκοι, τιοτ υιοπουτ άτοτοι·τιπι Μοοοοτιοττοι·υιιι, νο! τοοτεοουτ,

οου οι·άτυοοοοιιτ άοι·τ Μοοοοτιοττυυι οττουτ, το! οττουττιυο

άτοτοτυυι οτττοτοττυιιι οουάοιιιυουάο ουσ οι·τιττι·το, τιτουτ οττιτ

ντάοτιττυι·, οροοτοτο ουοτττοτο οοιιάτττοιιτο, οττιιιτιιτε, νο! ροτιο,

ιιτοτ οτιοιιτο οοιιτττοοοτυι· τροτ ουοά άοάοι·τιιτ Μοοοτιοττυυι,

νοτ τυοττιιτ ιτιοάτοτοι·οο τρειιυι Μοοοτιοττυιιι οεεο άοτυιιι, οτ

οουάτττοιιοιιι τοοττ τροτυο; ουτ άουτοο, οου τυοτττοτοτ·οο ττοο

οτιτιοτττ οτ υτττο οοιιτ'οοοτ τυοι·τιιτ το ιιττιττο οουάοπιιιοιιτυι·.

Ετ ουτ τ). οτττοτοττο ιιιοάιιτοτοι· υου ροοτιττο οοο άοτιοοτ

τιιτοοοάοι·ο οά οουάοπιιιουάυιυ , οοο αιτιτττοι·τ τοοοτο οττουοιιι

ρι·οάτοτοι·υπι 0τττττττ1ττυιιι οκ άτοτο, οτ οττοετοττοιιο οοιιτι·ο

απο τοάάττο, οτ τοάάττο οτι οττουο, οου οττουττιυο, ουοιιι,

νοτ ουοο ττιεο οτττοτοττο τιι οοο οοτ οτο ουσ οτττοτο οστι

άοιιιιιοοεοτ τιι οοττάτο ουοάι·οοτιιττ·ι ‹το ρτοοιιο ιιιουοτο, νοτ

τιιάο ουρι·ο, νοτ τυτεοοτ οοοιοι·οτυο νοτ ροεττυο το οοι·οοι·ο,

οοο οτ άτοτο Ιιοτττο, τττο νοτ οοι·ιιιουτ ττ·οτττο οουάουιιιοττ.

Ετ ουοά τ). ιιιοάυτοτοτ το εουτοιιτττο οτιεοτυττουυιιι, οτ

οοιιάοπιιιοττοιιυυι ουοο τυτοι·ττ, οτ τοοοι·ττ τοιιοοτυι·, οτ άοτιοοτ

τοοοτνοι·ο, οτ οιοιι·οεοτιτι άτοοι·ο, οτ οιοιττττιοι·ο, οτ εοτττιτ,

οτ ρουτ τοοοι·ο οτο: .τοτυο, οτ ι·οοοιιιοτο οοιιιιτιιτ Ρτοοιιο το

ροηιοτοοιιι, οτ οττοιιι ρι·οσοτιιτο .πιο οτιοοοοοοι·τ, τοιιτοιιι φαιά

ρυο.τίτ ρι·οοοάοι·ο ιιτττττοιπτιιο.τ οοιιτι·ο όρου: οοτοτατοο τω" οτι

.ιοττττο.<ι, οττοιιι οοιτάοπιπατοο, οτ τοροτττοτοι· τττοο οιιτοιταιιτ

τοιιοτιοι·ο άο!ίοτιί.ττο, οοτ οοιιιιιτίοίοοο, ο!πο σο, οοο το οι.τιζε

οοιττοιιττίο οοπττποι·οιιτοιχ απ! ττο!αιπ, ω! βιαιαἰοιιι το οοι·αιιι

ο/|τοτίο οοιιιοπίοί.τ.το.

@οτ οτΙτοτοττε, οτ πιοάυτοτοτ τουοοτυι· τοοοι·ο οοιιάοιιιιιο

ττοιιοε το Εοοτοττο Εοετι·τ άο οτττοτοτττιυε 8οτάτε, οτ οτττο

$οτάτο οτιοοτνοιιάτε, οτ οουάουιιιοιιάτο οτι οο άο άτοτο τυ

άτοοτυ Κοττοι·ττουο , οτ στο οτττοτοτττιιιο 8οι·άτο τυάτοοτυο Βοτ

τυι·τ, οτ τιι Εοετι·ο ·Τοττο Νονο άο Εοττυτο, οτ οοιιάοιιιιιοττο

άοτιοοτ οοετοιιοι·ο οά οοτνοτιάυιιι οουάουιιιοο τοι·ιιιτυυιιι υιιτυο

ιιιοιιοτο, οτ οοιιοτειιοτ οοοτρτυι·οο οουάοιιιυοττοιιυιιι άο $οι·άτο

ι·οοιιτ Κοττοι·ττουτ οοτιιυιιτε Ρτεουτ οοιιιοι·οτττο τιι Εοοτοττο

Εοετττ. Ετ άο Βοτάτο τυάτοοτυο Εοττυι·ο οοπιοτοτττο Ρτοοιιτο

το Τοττο Ντινο.

οτε οουιοι·ειτττ άτοτοε οοιιάοπιιιοττουοε ουιιι οττοοτυ οκτ

Βοτο, οτ τοοοτττοοι·ο τουοουτυο, οτ τιοτοοοιιτ, οτ τιοτιοι·ο, οτ

5οουπι άυοοι·ο τουοοιιτυι· οτο άτοτο ουσ οτττοτο, οτ το άτοτο

οτυο οτττοτο οκοι·οουάο άυοο ιιοτοι·τοο τιοτιοο, ο τοΒοτοο το

ι·οιιοοε, οιιιοτοι·οο τιουτ ετοιτυο Ρτοοιιτ οοιιιυυτο, οτ ροτιυττ,

οοιιιουτοτο ροι·οοιιο ευρι·οάτοττ Βου Ετοιιιτιοι·τττιτ, οτ ουοι·υπι

ιιυυε εττ άτοτυο Βου Ετοιιιτιοττττιυο, οοτ το ετπιτττ οτττοτο,

ουιιι οττουο οττο υιοάυτοτοι·ο που τυοι·τιιτ, οτ τοττιυτοο ουοτυοι·

τοτοιιεοο, ουοτυιιι άυο εττιτ οτι οτυιτε οάυιτυτοττοτοτοο πιά

υιττιυο.

Ετ τιοτιοοτ οτο οοτοι·το οοο, οτ υοτοι·τοι·υυι, οτ τουιιιτοτιιυι

ευοι·υιιι ρι·οάτοτοτυπι, οτ νοοτυττο οουοι·υιιι οτ οικρουετε,

ουτιάο, οτ ι·οάοιιυάο, το άτοτο οτ τιι·οάτοτο τοι·ιυτοο υονοπι

υιοτιοτυτυ, ο οουιιιυο Ρτεουο τττιτοο πιάτο άοιι. τιτοοιιο ιιιο

υοτο τιτιιο οοτιοττο, οοτνουάοε οτ άο ιιοουιιτο Ρτοοιιτ οστυυιιτο

το άυοτιυο ροοτιτο, ντάοττοοτ τιι ρι·τιιιο. ιιοΒο τιιοάτοτοτοτυ τιι

οτνττοτο τττεουο ροοτ ουοιπι τοοπττ ιιιοάυτοτυο; οτ τιοτιοοτ

υοντοτυπι άο Ρτετε τιι Βουάτυοοιιι, οτ άο $οι·άτιιοο Ρτοοο,

οιοιουετο οουιυυτο Ρτοοιιτ, οτ οττουι ττοτιοοτ ο οοιιιυιιτ Ρτοουο

οοττοο υοοοεοοι·τοε οτο οοο οτΙτοτο οιτοι·οοιιάο.

Ετ τοιιοοτυτ τ). τυοάυτοτοι· ουιιι άτοττο ουτε υοτοι·ττο, οτ

εοι·οοιιτττιυο άτοοοάοι·ο άο οτνττοτο Ρτοοιιο ρι·ο ουυάο τιι Βοτ

άτιιοουι τιιτι·ο ουττιάοοτυι άτοο ρι·οιτττυοο, ροοτουουι μουνο

υοι·ττ τιά τροοιιι οτνττοτοιιι Ρτοουουι. Ετ το άτοτο ττιουτο Βοο

άττιτο οιοι·οιτι οουττοτιοτο ουυι οτε οτο άτοτο ουσ οτττοτο

οιιοτοοιιάο κι: τυοιιοττιυο, οοτττοοτ ουοτυοι· τιι ι·οουο Κοττοι·ττ

οτ άυοτιτιο το τυάτοοτυ Εοττιιι·ο οτ ροετοο τυιτυοάτοτο ι·οάττο

οά οτνττοτουι Ρτοοιιοτυ, οτ ουυυι οοιιιτιτοιο οτττοτυιιι το το

οτάιιο άτοττ τοτυροι·το πιονοτιι ιιιοιιοτυιιι, ροετουοιιι ι·οάτοτττ

οά οτνττοτουι Ρτεουουι, υτ άτοτυυι οετ οά οτιοοτιιττοιιουι, οτ

οοτιάοιιιτιοττουοιιι ειιοτιπιι ρι·οοοοουυυι , οτ τιινοιιτοο ουτροτιττοε

οοοάοτιιιιοτ, οτ οοιιάοτιιυοτο τιοοεττ, οτ τοιιοοτυτ ουσ οττιττττο,

οοοιιιιάυιιι οιιοτττοτοπι άοττοττ.. ττο ουοά οτ οττουτει άτοτοι·υιιι

οτττοτοττυιιι τιινοτιτυο τυοτττ ουτροτιτττο, οτ τιοτιυτεοο τιοουυτοτυ,

νοτ οττοε οοο οουττο τοτυιοιιι ουτ οτττοττ, τροουι ροουιιτοιιι,

νοτ οττοο τοε τουοοτυι· ι·οετττυοι·ο οοιιιυυτ Ρτοοιιο άυρττοοτοιιι;

οτ άτοιττοοτοε. Ετ ιιττιττουιτυυε οιοιτττ, ουοπι τοεοττυτ τοιιοοιιτυτ

τπτ οιιιουάοττοιιοιιι τοετοιιτο, οτ ιιττιττοιιιτυυο οοιιάοιιιιιοτ το

πο
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ροοοοτο, οτ το ρι·τνοττοιιο οτττοττιτοοι Ρτοοτιτ οοτοοτιτο, οοο

ροροττ τοοοοοττο Μ Μο. ττο τοπιοτι οοοττ ρττνοτο οοο το

Μοτοτ οττουοτο οτττοτοτοτο, ιιτοτ ρτο Μτιοοοτιοττο, ποΙ οτ

τοτιοτοτιο τοοττι ττι οοοτοπι.

Τοοοοτοι·, οτ ΜΜοτ τροο οτττοτοττο οοο ττιοττοτοτοι· Μ

Βοι·τττοοο το οοοττοπιτιοττοοττιοο τοοτοοτττο οτι ου, οτ ρτο

τττοττο οτττοτοτττιπο τιοοτοοοτο, οτ ττοι·ο τοι·πιτοοπι το τττοττο

οοοΜτιιοοττοοττιπο ττττο, οποο οοοττοοιποιτοτττ, ποτυο τοοοοτο,

ττο οοτνοτιττο τ:οοΜτοοοττοοοο τοοτοο οτι οο Μ ροοο οοοοττ

· ρτπι·το τοοοι·ττ τροτπο τ:οτιΜτοοοττοΜο.

·Ετ οοοττ τ). τοοττοτοτοτ· ροοοττ, οτ ττοτιοοτ ρτ·οοοττοτο οτιοτττι

οποοοπτοουο οττοτιτ οοο οτττοτοτοο τοοτρτοοτοο Μοοοοτιοττυπι

νοτ ρτ·οοτοπτοο οπτττττυπι νοτ τονοτοτο ροτ Μοοοοτιοττυπι οττ

οπττιπο οοτ·υττι οπττιοοουτοοπο τιττττιτοτττιιιο Ρτοοοτ τιοτοοτιτο

τοοοτο 8οττττοτο, οοτιτι·ο οποο ροοοττρτοοοΜτο, ρτοπτ οορτο

Μ οτττοτοτττιπο τ·οοτρτοτιτττιπο Μοοοοτιοττοττι, οτ πιοτττοτοτ·ττιπο

τροοτοτο ΜοοοοΜττοτοτο τττοττοτ· οτ οοτιττΜτοτ. Α οοττιοο

οοπττοτοποττοοττιοο ορροττοττ που ροοοττ, Μο τροο οοτιΜτο

ττοτττιοοο τοτοοτττο οοττττοττο τοττττιοτ ροοοττιτ οΒοτιττο, νοτ

οττοτρτοοττο. ,

Ετ Βοπι. Ρτοοιιυο ροτοοτοο, οτ οορττοοοπο Ρτοοοτ ρορυττ

τοτιοοοτοι·, οτ ΜΜοτιτ τροοο οοοΜοιοοττοοοο οπιοοο, οτοροο

τοτ·πιτοο ρτοτττοττ πιοοοτο, οτττοοι·ο, οτ οιττοτ τοοοτο οπτο οττοτιτο

τοτττιοο ουτ οτττοττ τοττ·ο ουτοττοοττο τττοο, οττ ροιιοοι τττιτ·οι·οτο

ττοτ:οοτοτοττι Μο. Ρτο. τοοοοτο οοτ οοτοτ·ττ; οτ τιττιττοπιττιοο

οττ οττοττοοοοι τοτιτοοττοτο τοοοοτιτπτ οττοτττ ροοο, ΜΜο

οιτττοτο τοοττοτ.

Ετυο οτττοττ τοοττοτοττοτιτο τοττοτττττο Μοτττιοι·τ που ροοοττ

οτι οττοπο οπτ τοοτ·ττ οοττοτιπο ρορπττ Ρτοοοτ, νοτ ποτοττοο

οτιττοοοτοτο; οτ οτττοπι τοοττοτοτοττ ρτο οττο οτττοτο ρι·τνττο

τουτο οττοποττ οοττοοττοττο, νοτ ιιοτοττοτοο οτιτττιοτ , νοτ οττουοττ

οττοττ ρι·τνττοτττοοι οοο ροοοττ ορροΜτο.

Τοοοοοτοι· οττοπι ντοτιτττ Ρτοοοτ οοπτοοτο, οοτ οτ·οοτ ττι

$οττττοοο το τοοτιο Κτιττοτοτοτιο, οτ ττι θιοττοτο, ττοι·ο οτ

οοοοοΜτ·ο οτττοτο οτττοτοττ πιοττοτοτοττ Μ ττιοοιιοττο Ρτοοοτ

οοτοοοτο οτι οοοο, οτ ροττο, οποτιτττι, οτ οτοοτ τροτ τοοττο

τοτοι·τ ρτοοοοτττ, οτ Μοοοοο τ“ποτττ ρτο τττοτο οπο οτττοτο

οττοτοοτιττο. 8οτνο ουοττ που τοτιοοτιτοτ οτ ττοτο οοοοο ρτο

οοπττοοττο ρτο οτι, οτ οπο τοπιτττο.

Ετ τοοοτιτοτ τ). πιοττοτοτοτ τ:οτο οοτο οοτοι·ττο, οοοο οοουτο

τιοΜτιττ ρτο οπο οτττοτο οττοι·οοοττο, οτ τοοοτο ττο το ττοοτοττοπι

Μοτο, ντττοτο Εοοτοοτο, ττοτοοτο Νονοτιι, οτ οττ οοοτι·ο ρτο

τττοτο Ρτοοοτ οοτοοοτο, οτ τιι οοοτττιοτ οοτοτοττο τοττττιοτοοτο

Μ Κοττοτ·τ, οτ Εοττοτο, οτ οτοτ·ο ττιτΜτο, οτ ττι οοοττΜτ

τοττο τοοτοπι οτιοττοτιοτο ρτο ττττ:το οπο οτττοτο οττοτ·οοτιττο

οοοπτιττοπι ουοττ Μοοοοο τοοι·ττ, οτ οοπνοτιτοοο.

οπτ πιοττυτοττιτ·, οτ ποτοτ·τυο ουρτοοοττρτοο, οτ οτττ οπιτιοο

Μ οπο τοτοτττο νοοτοοτ, νοττοοτ, τοοι·οτιτοτ, οτ τοττοοπτ οττ

ρτορττο. οοο ιττοτοο, οτ ροτ·τοπτο, οτ ουτο οττροοοτο οπιοττιπο

το οτοοτ στου, οτ οι·οοτο.

Ετ τιοΜοτ το 8οττττοοτι τιοορτττοτιι το οποτττιοτ ροττο :το

οποιο τνοτττ, οτ οτοτοτττ ρτο οπο τιττττιτο, ρτο οο, οτ τττοττο

ουτο οοτοτττο, οτ τοτοτττο, ττοτ·οοτο τττοτο οτττοτο, οιτροτιοτο

ττττοο οτιπιυπτο οοο τοτττττοτοο, το οοο τοτιτοτο ρτο τττοττι οοο

οτττοτο οττοι·οοτιττο οοοττοττοτ·ττ.

Ετ οοοοττο τ). οιοττοτοτοτ, ρτο οιτοτ:οττοοο τττοττ οτττοττ

οτοτοτ·ττ το (τοοτοττο (τοοτττ, τιοτιοοτ Μ οοτ·οοτττττιοο Εοοτοτττ

ττοοττ·τ οοτ·οοτιτοο οοττ, οτ τοττΜπι Μ οοτοοοτττιοο ντττο ττο

οτοοτο, ουοοττο το τροο ντττο οτοτοι·ττ, οτ οοοτιττο τνοτττ ροτ

τοτττττοτοπι Κοττοτοτοοοιτι, τιοτιοτιτ Μ οττροτιτττοτττο Ρτοοοτ οτι

τοοοτο οτι οοπτι; οτ οοοπττο οοοοτ το ΠοτΙοτο, τιοτιοοτ οοι·

Βοοτοο οοο ο ροττο, οτ τιοτιοοτ οττοοι τ). πιοττυτοτοτ το οοι·τρττο

οττιοοο οτΙττιτοτοο, ουοο τοοττ-υτοτ·ο τοτιοτοτ, οτ οτοοτο οπο

τττοττ οτττοτοτοο οοι·νοτο τοιιοτιτπι·.

οπτ οττοπι πιοττοτοττιτ· τοοοοτοι·, οοτο νοτιοτττ το Μοτ

τιοοιο ρτο τττοτο οοο οττττ:το, ροτουττοτο τιοοιτπο οττοτυιο

οτττοτοττοοι Ρτοοτιτ τ:οπιποτο οοτ που οι·οοτ οιοττοτοττ, οτ οοο

πιοττοτοτο, οτ οττοο οποτοπι τιοπιτπο τιοτιοτ οοττρτο.

Ωοτ ττοπιτοοο Ροττ·οο τοοττπτοτοτ, Μροοττο τττοτο οοο οτττοτο

ρτο ρτοττττιττο οπιοττιπο, οτ ρτο τττοτο, οτ ττο τττοτο οπο οτττοτο

τοοοοτοτ·, οτ ΜΜοτ οππι τττοττο τιοτοι·ττο, οτ τοτοοττο, οτ

Γοττιτττο οοο οτοτ·ο, οτ ροτ·οτο ροτ· τττοο οοτοττοτιτπι το τιτνττοτο

Ρτοοοο ρτο οπτ, οτ τττοττιτοπι οτιτοττοτ·οοι, οτ τοοιοτοτ·οτο,

οτ τοοιτττο τιιοττοτοττοτιο, οτ τροοο οοτοττοο, τοτουτοο, οτ το

τοτττοπι οππο, οτ οοπιροτοι·ο τοτιοτο ττττ:το τοτοροι·ο ττοτοτο

ογοτττοτι Ρτοοτιτ οοτοοοτο οοοοτττπτο, οτ οοοοτττοοτιτττι οοροι·

ττιοττοτοοττο τ·οοτοτοο Ρτοοοο τ:τνττοττο, οτ οποοουπιοοο οττοο

οτττοτοτοο τοτοοοοο, οτ οτ ροτ·οτο; οτ οοτνοτο, οοτοοπτ Ρτοοοο

οοτττοοτττ τοοτττ οτι οο τοτιττοτοτυο, ΜΙ οοπττοτοιιοτττο, οτ

ογτιτττοπο ρτοτττοτυο τοοτ·ττ το οτττττοτο τττοοοο, οττοοπτο τοο

ττοτοτοτ ροτ· οορτοοτοο νττ·τιο οτι οοττοτιτο οττοοοττοο; ττο οοοττ

που ρτιοοττ οττοοτ·ο οττουοτο οιοττοτοτυτο οτι τροο τοοττοτοτοτ·ο,

νοτ οτπο οοοοοοοοττιοπιο ποουο το οοοτ·τοτο οτοττυπι, οοτ

οοοοτοττι, τ_;οτιοτοοι, οτνο οοττοοτοτο οοι·τιοτοπι νοτοοτττοι· το

τοττοοτυοι, νοτ οτυο οοοοοττοπι.

Ετ τοΜοτπτ οτ ΜΜοτ τττοτυο τοοττυτοττιτ· οο8οτ·ο τιοτοο

τοττοο Ρτοοτιτ οοοιοτιτο το ίτοοτοττο Ποοτττ, οτ οτιτοοι·οττοο

Ρτοοπτ οοοιοτιτο το ντττο Ετιοτοοτο, τοοιροτο οπο ττιἰ τυοτττ,

ι·οοοτττεοτο τοττοττοο, οτ ι·οτττττττιο Ρτοοτιτ οοτοοτιτο, ρτοοτ οττιτ

τοοττοτοτοτ·τ ντττοτιττοτ τιοτινοοττ·ο.

Ετ τιοτιοοτ τοττοτττοττοοοττι οοοττ·ο ντοοττοοι, οοοτοττοοτιο,

οττροοτττοττοο Ρτοοοτ οοτουοτο, οτ ι·οοτοτοο τίτττο Εοοτοοτο το

οοΒοοττο τροοο οττ ττοοττοπι οιττττττυπι, οτ τονοτοτιι ρτοτττοττο

οοττιοτοτττο το ρτοτττοτο οιτοοττοοο τοοτοτιττο, οτ οουττο τττοτοο

οοτοοι·οττοο τοοτιοτττοοτοο, οτ οττοτο ροοττοπτττιοο οοτυπι οτ”

ττοττο, οτ οοο ροοτοοτττ, οτ οοοττοτοοοοτττ οοο οι·τιττττο.

Ετ οοοττ τττοτοο πιοττοτοτοτ· τοΜοτοτ το τοοττοτοττοοο, οποιο

τοοτοτ Μ οορτοτττοττο οοττιοι·οι·ττο, ουοο οιτιττοττιτο τοοοτοι·,

τττιτοτιι τοττοττοο, οτ οττττυο τττοτοτοοι οοιιιοτοττοτοττι τοτττττ

τυποι Ρτοοοτ οοττιοοτο ροτ· οοττ:οτοτοτοο οτι οοττοοτο Ρτοοτιτ

ροροττ οττοοοττοο, τοτ:οι·ο τ:οτοπτοτο, οτ ντττοτο το ουττο οπο,

ροοτοποτο Ρτοοο τοτττοτττ ττο τττοτο οπο οττττ:το. @οτ οτιτουτο

ττιτοο που οτοτ οοοοοοττοττιοτ τιττοπττιο, οοοτο ττοτιοτ τοοττο

τοτο, ποοοο το οοοι·τοπι ττι·οττοπι.

Ετ οοοττ τοΜοτοτ, οτ ΜΜοτ οτιοοι·ο Μτοττοο οοτυοουπι

οοο τιτττοτοττο το οπο οττττιτο, νοτ ροοτ τροποι τιτττοτοτο Μ

τοτιοττ, οοοο τροο πιτιττοτοτοτ ροοοττ οτ τονοοοτττ οττ οοτνοο

Μπι, οτ τοοτττοοτιττοπι τιοτοποτ Ρτοοοο, οτ ουτττοοτττ ορρο

τοοτττ οττ τροποι Μτοτιοτοτο, ροι·νοοτοοο ττο Μοτο Ρτοοοτ

οοτοοπτο, νοτ οπο ροι·ττοοι·ο ροοοοτιτ οττ οοτοοοο Ρτοοοοοι

ττο τοτοοο οτ το οττοποοι ροοοτο ττττιττ ττοτοττοο οοτι οοοοοττοοτ.

Ετ τιοτιοτιτ οτπιττοτο τπι·τοτττττοοοοι, οτ οτττοτοττι οοοτι·ο οπιττοο,

οτ οτοοοτοο ττττοτυοοοτοο, οτ ττΜτοοοτιτ·ποι ττοτοττοο οτουτ οοοττο

οορτοτττοτοο οΙττοτοτοο οττ τοοτοοττοτο οτιοοι·νοτο ο τττοττο ττ

ττοτυοοοι·ττιοο οτοοτο, οτ οττιοοτο, οπο το οοτ·οπι ρτ·οτοτοοτο

οττιυο οοοττοοτ·οοτυτ. Ετ οοοττ οοοττο ρτοττττιτοο οττιποο οτ

οτοττοτοο οοτιτοττιτιοοο, οιττοτοοτοο, ροοοττ ρτ·οοοττοτο οττ οτττιοπι

οτοοττοττι, οτ οοοΜοιοοτιττοτο ρι·οπτ οττιτ ντττοτυτ, τοοιοοοτιι

οτ οοοοοτ ρι·οοοοτοο, τιοτιττο οοι·οτο οοοτοττιοοτο ροοτ τιτιτοοτ

Μοτ·οτοττοτιοπι _ ρτο οοτιτοοοτοτιο.
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ΙΙΙ (ιασ(Ι (Ισ1αΙααα ιααααΙαΙστ ΙααααΙατ αιΙΙΙατα μταασιιΙιιαι

Ια (ιιισΙΙααΙ Ια(ΙΙααΙα, (ιααα(Ισ ματνααατΙΙ, (ιασ(Ι ιιαΙΙαα ΡΙ

ααααα (Ια σΙΙΙαΙαΙΙααα ααμταιΙΙαΙΙα, (ΙαΙ ααα αΙΙ αατααααΙα

αΙΙααΙαα μτα(ΙΙαΙσταια Ια(ΙΙααΙααια (ΙααααΙ ιαατατΙ Ια ΙαιΙΙααΙα

Ια ααα ααααατΙΙ σΙΙΙαΙααι μτα ασαιιιαΙ ΡΙααασ ΙσΙσ Ιαιαματα

σΙΙΙαΙΙ (ΙααΙΙαΙ ιασΙΙαΙαΙστΙα, (ιααιι(Ια ατΙΙ Ια Ια(ΙΙααΙα αΙΙΙ

αΙΙΙαΙαΙΙα ααααατΙΙ σΙΙΙαΙαια; αΙ αἱ ΙανααατΙΙ αΙΙ(ιαααι ασαΙτα

Ιααατα, αααααΙ αααι μτα ασαΙααασ (Ια σιιιαΙααα, (Ια (ιαΙααα

ΙαααΙτΙΙ ασαΙτα αααι, (Ιιιαιαισ(Ισ μτΙτααια ιαΙΙΙΙ ΙααΙαΙ ααιαααια

Ια Ταττα Νανα, (ΙααΙαΙΙσ (ΙααΙι·Ι, ΙΙΙΙΙα ΒασΙααΙα, αΙ Μαιο

Νανα, ααα αααιΙΙΙαΙ μταΙιαΙΙσιιααι Ια σααΙτατΙιιαι. ΙΙΙ (ιασ(Ι

αἱ ΙανααατΙΙ αΙΙ(ιαααι (Ια (ΙΙαΙΙα σΙΙΙαΙαΙΙΙιαα αααα Ια αΙΙ(ιασ

σΙΙΙ(:Ισ ΡΙαααΙ σσιαααΙα, (Ια αανσ ααα ματιαΙΙΙαΙ ΙαΙ αααα.

ΙΙΙ (Ιααα τασ(Ια!αΙστ (ΙααααΙ ααΒατα σιαααα σΙΙΙαΙαΙαα α(Ι ααΙ

ναα(Ιααι ααααΙΙααι μτα Ιααιμστα, (μια αΙαΙατΙΙ Ια σΙΙΙαΙα αΙΙτα

Ιαιαμαα αααΙ.

ΩαΙ αισααΙαΙατ αιιμτααΙαΙαα ΙααααΙιιτ μτα(ΙΙαΙααι σΙΙΙαΙιιαι

α(Ι (ΙἰαΙατα αΙααΙΙααατα (Ια ασ ΙααΙαια ασ ιαα(Ια, αΙ ααμτα

(ΙΙαΙΙατ, αααΙματα, ναΙ ΙμαΙ αΙααΙΙσαΙ, αΙ αΙΙΙαΙσ ταααααΙατα

ΙαΙτα ΙατΙΙατα (ΙΙαια μααΙαααια (ΙΙαΙα αΙααΙΙσ αΙ(Ιααι ματ ανα

(ΙΙαιιια ΡΙααιιΙ ασταιιαΙα ΙαατΙΙ (ΙαααααΙαΙα, αΙ μτααααΙαΙα. ΙΙΙ

αΙ μτα(ΙΙσΙαια αΙααΙΙσααια, αΙ αΙΙΙαΙααι ααα ααααμΙανατΙΙ, ναΙ

ΙμαΙ αΙΙΙαΙσ αΙαΙααΙΙσαΙ ααα ταααααΙανατΙΙ Ιααα ααμτααατΙμΙααι

ΙατΙΙαια (ΙΙααι, Ι(Ιαια ιασ(ΙααιΙατ μταΙαΙα αΙααΙΙααα αΙ σΙΙΙαΙσ

αατααΙ, αΙ (ΙΙαΙα αΙααΙΙσ αΙτ αααα αΙΙ, αΙ αααα (ΙααααΙ, αΙ

ΙαΙαΙΙΙΒαΙατ αααεα, αΙ ΙττΙΙα, αΙ αιιΙΙΙαα ιασιιιααΙΙ, αΙ Ια

(ΙΙαΙσ αααα αιστΙαΙαΙατΙ μτα(ΙΙαΙα αι: (ΙΙαΙα αΙααΙΙσαα, αΙ οΙ

ΙΙαΙσ, αΙ αΙαα σααααΙααα ιιαΙΙαια Ιαα ασ(ιαΙιαΙιιτ ναΙ ασ(ιαΙ

αΙΙαια αΙΙ, ατα αααα ΙαΙαΙΙΙΒαΙατ ασαΙτα ασιαααα ΡΙααααια,

να! αΙαα ασιια, ααΙ αστατα αΙαααΙαταα μαι·αοααα ΡΙαααα οΙ

νΙΙαΙΙα, ναΙ ασταια ασαα αΙΙ(ιαα.

ΑαΙαια ΡΙαΙα Ια μαΙαΙΙσ ΡΙαααΙ μαμαΙΙ Ια ααΙα ααΙ ιιια

ταιιΙιιτ (ΙαιαΙαΙ ααΙΙααΙ ΡΙαααΙ μσμαΙΙ , μι·αααιιΙΙααα Ι.αοματ(Ισ

ααΙατΙα (Ια ΙΙΙστσιια αααααΙΙατΙα ααΙΙατισταια ΡΙαααΙ μαμαΙΙ,

αΙ ΒΙααΙατ(Ισ ααΙατΙσ (Ια ααΙαΙαατΙα αατΙαα μιιαΙΙασ μτα(ΙΙ

αΙστααι ααΙΙαασταια αΙα. α(Ι ααα ι·σααΙΙα. ΒαιαΙαΙαα Ιιιαατ

ααΙΙσαΙα, αατισ αιΙΙΙαεΙαιο Ιι·ααααΙααΙιαα (ταΙιιΙο(ΙααΙιιια. ααΙΙ

αΙΙσιια κα. μτΙ(ΙΙα ΙααΙαιι(Ιαα ααμΙααιαι·Ια.

·Ι· Ιααα 8ΙΒΙΙΙΙ. α,

Ιατα ΒαιισιιασαΙτΙαα ΙΙΙΙαα αασιιιΙαιιι ΙΙΙατΙΙαΙ ΒσαααασαΙτΙ

ΙΙα ΙΙΙμα ΑΜΙ ΙαιματαΙστΙα (ΙΙ8αΙΙαΙΙα Ια(Ιαιτ στ(ΙΙαατΙαα, αΙ(ταα

ααΙατΙιια, αΙ ααιιααΙΙατΙαα ΙΙΙαααΙ ασιαααΙα, αατΙαα μιιαΙΙααα,

μταΙαΙΙα σαιαΙαιια ΙαΙατΙαΙ, αΙ τσααΙαα ααιια Ια(Ια αατΙααι

αατΙμαΙ απατα ΙΙτιιιανΙ, αΙ Ια ααΙΙα αααααΙΙατΙα μταΙαΙα αιΙαΙ

αΙ(ιαα αατΙμαΙ.

ΙΙΙ.

δΙαΙΙΙΙΙ ι!α! @Ματια τα δαατατί, εστι-ΙΙΙ, α.εαταρίαΙΙ,

α ρι·στιιιΙΙμαΙί ααΙΙα Ια Ρσ(ΙααΙατία (Η δ(τυαΙΙΙιισ θα ΙΙσαααΙία.

(ιαια, . . . . . . ..Ι

ΙΙαΙ Τ0Ι.Α, £ουιαα απατα ΙΙιτται:ατιω τα 8αααται, ααα. ΤΙαισιι.,

ΟαΒΙΙατΙ, 1850 (1).

ΡΒΕΡΑΖΙθΗΕ.

ΙΙ μαεααΙα ματτΙαΙ(Ια (ΙΙ Βταααα (Ι'ΟτΙα αμααιΙανα ααΙ (ΜΙΒ

Ια νΙΙα (ΙΙ ΙΙΙΙαΙιαΙα Ζαιιααα , αΙΙΙιασ ταασΙα (ΙΙ Τστταα. ΒΙ

αΙαααΙασ α νΙαατΙσ (Ι'Βαισ τα (ΙΙ 8ατ(Ιαααα, α ααΙΙα αια(Ιτα

- . 'Ι.

(1) Ιια μααΙΙΙΙααιΙσαα (ΙαΙ μτα:ΙααΙΙ 5τατιιτι (1αναα μτΙαια ανατ ΙααΒα

ααΙ £ααιαι: Ιατι.αιωτιασ αι 8αιιαιαιι(α, ααα ασιαΙτιαΙσ α τα(Ιατα Ια

(ΙΙ ΙαΙ ΒΙαιιαα Ι.ααια μτΙαια (Ιτα(Ισ, α μαΙ αμαασ, Ζααααα

αανατιια ΙαΙιιααιααιιΙα ματ ααΙΙα|ΙιιαΙτΙ ΙΙ ταΙτασ ΙαττΙΙαασ.

ΙΙ ΙΙατα μσαΙα ΒαΙααΙΙΙαα μΙαιιιΙιαΙΙα α(ΙααιιαααιαααΙα ααΙΙα

αιιΙαΙα ασΙΒΙα (ΙαΙ ααα ΙαΙατασ, αμμαΙααασΙσ α. ΙταΙα ΙΙισιαΙΙα

(ΙΙ (ΙαΙΙατα (ΙΙ αοα αιαα ΙτΙαΙα τΙααιιιαατα ω; α Ι'ΙαΙαιαΙα

· (ΙΙ ΙαΙ ααα(Ιαααα ααματα ααΙΙα ταααισι·Ια (ΙαΙ μσαΙατΙ Ια μΙαΙα

ΙαΙαααα (ΙαΙ ααασ ασΙααΙσ ΙαατΙιαανσΙα α ααΙαα(Ισ.

ΩααΙ Ια Ια ααεΙσαα, ααα αμΙααα ΙΙ (Ι'ΟτΙα α Ιτα(ΙΙτα ΙΙ

αααααα ααΙΙα ασααστΙα, α α ασααιιαιαι·α ααΙΙα ΙΙ ΙαΙΙσ σαμΙ

ΙαΙα, Ιτα Ια (ΙαΙΙαΙα (ΙαΙΙ`αμμι·ααΙαΙα ιααααα, ΙΙ Ιατσαα ιαΙα

Ιααα? ΑιιιαΙιΙσαα (ΙΙ ιαατταΙσι·Ι τΙααααιι.α, α (ΙΙ μΙΙι αταα(Ια

μαΙαα:α ΙσΙαα8ΙΙ ΙΙ Ιιααα (ΙαΙΙσ ΙαΙαΙΙαΙΙσ, α αοτταταμαα(ΙσΒΙΙ

ΙΙ σαστα, Ισ (ΙΙα(Ια Ια ααΙΙα α (ιααΙ (Ιααισαα Ι)αιιΙααασ, ααα

ασναταα ααΙΙα Ιαττα Ι αστμΙ (ΙαΙ Ιι·α(ΙΙΙστΙ, αΙαααα μαΙσα

νΙνΙ, ταααΙτα Ι'ααΙαια Ιατα αμτσΙαα(Ια ααΙΙα 8αΙαααΙαΙα Τα

Ιααιιααα, α νΙ (Ιαι·α,ατα(ΙαΙΙ ααμμΙΙΙΙ:

ΠαΙαΙ νααΙαααΙσ Ιια (ιιιααΙα ΤαΙααιιααα,

Παα αμαααα ναΙΙα Ι'ααΙαια αΙ αα(Ια,

ΙααααιΙ ααΆΙτομσα ιααααα Ια (Ιαα.

ΙΙ ματααα Ια μΙα νσΙααΙΙατ ΙαΙ τα(Ια

Ιια ΙαναΙτΙαΙα Ιαα;τΙιιια :ΙαΙ νσΙΙσ,

5αμμΙ, ααα ΙσαΙσ ααα Ι'αιιΙαια Ιτα(Ια,

(Ιααια ΙαΙ! Ισ, ΙΙ αοτμα ααα τα ΙσΙΙσ

ΙΙα Ιια ΙΙΙαισαΙσ, ααα μαααΙα ΙΙ 8αναταα,

ΙΙΙααΙτα ααα ΙΙ Ιαταμα ααα ΙαΙΙα αΙα νοΙΙσ.

ΙΙΙΙα ταΙαα Ια αΙΙΙαΙΙα αΙαΙαταα:

Ε Ιατεα ματα αααστ Ια αστμσ ααασ

ΠαΙΙ'σαιαι·α, ααα (ΙΙ ααα (ΙΙαΙτσ ΙαΙ νατιια.

Τα 'Ι (ΙαΙ ααματ, αα Ια νΙαιι ματ απο ΒΙαασι

@Η α εατ Βταιιαα (Ι”θι·Ια, α αοα μΙα αιιαΙ

ΡσααΙα μααααΙΙ, αα`αΙ Ια α (:ατιααΙιιαα.

Ισ ατα(Ιο, (ΙΙαα'Ιο ΙαΙ , ααα Ια αι'ΙαααιιαΙ,

ατα Βι·αααα (Ι”Οι·Ια ααα αιστΙ αα(ιαααααα,

Ε ιααα8Ια, α ααα, α (Ισταια, α νααΙα μαιιαΙ.

ΝαΙ Ισαασ τω, (ΙΙαα'αΙ, (ΙΙ ΙΙΙαΙαΙιτααααα,

Ιααα ααΙ1845,1846,1847,(Τσαιινα, Τα. (απατα τ: ΜΙΝΙ, ΙαααΙα. 5 Ια-ΙαΙ._)

Μα μαΙ αεααα(ΙσαΙ (ΙαναΙσ ασμταααα(Ιατα ματ Ια ααααα αααααααΙα (ΙΙ ασμτα

(να(Ι. ΡΙΙΑΕΠΠΠΙΤΠΙΠ Ια μτΙααΙμ.) αΙΙα α(ΙΙιΙσαα (ΙΙ ααΙΙα Οοαιαι: Μπα-π

πω, αΙ αταααΙΙα αμμστΙαιισ μααΙΙΙΙαατΙΙ ααματαΙαταααΙα, αΙα ματ αιαΙΙατΙΙ

μΙΙι ΙααΙΙτααιιΙα αΙΙα α(αισααααια (ΙαΙ 8ατ(ΙΙ, αΙα ματ ααΙνατα (ταααΙσ αοτμσ

(ΙΙ Ιαατ;Ι αΙαΙαΙατΙα (ΙαΙ ααματΙαιααΙσ (Ια ααΙ ατα αιΙααααΙαΙσ, ματ Ια

μσαα αατα, ααα Ια (ιααΙα ατα αααΙσΙΙΙΙσ ΙΙ Οσ(ΙΙαα αιατιιατααααασ ατΙ

ιτΙααΙα Ια ααΙ ασασ αατΙΙΙα. Εατσαο (ταααΙΙΙιασΙΙνΙ, ααα ααααΙ8ΙΙατσαα

Ια α(ΙΙιΙσαα (ΙΙαΙΙαΙα ΙαΙΙααα Ια Ωα8ΙΙατΙ ασ' ΙΙμΙ (ΙαΙ ΤΙαισα ααΙ 1850

(νοΙ. Ια 4.° εταα(Ια); α(Ι α εα ΙαΙα α(ΙΙ:Ιστια, ααα στα ασ κια τΙμτσ(Ιααα

ΙΙ ΙααΙσ, ΙαααΙαα(ΙονΙ ματ ταα88Ιστα αααΙατΙαιααΙσ Ια ΡταΙαιΙσαα, α Ια

ασΙα αμμσαΙανΙ (ΙαΙΙ'ααΙστα, Ια αααΙΙ αΙΙτσα(Ια εστω Ια(ΙΙαμαααααΙΙΙ

ματ ααα ασασιιαατα Ια ιιΙστΙα (ΙαΙ Ωσιαααα, αΙ αααΙα ΒΙΙ 8τα·ταττ

αμματΙαα8σαο, α Ια ασαΙ.αιιια αιαιΙααΙαια (Ιααα 5τΔ°ταττ, (ΙαΙΙαΙΙ μτΙ

αιΙΙΙνααιααΙα Ια ΙΙαΒαα αατ(Ια.

(α) @Η Ια ααΙαΙ , (Ια ααΙ αιαΙα ματΙΙΙα

ΙΙΙ' ααα ΙααααΙΙ , ματ νααΙ.τα α μτσαα?

Ε(Ι αΙ τΙαμααα, Ια Ιτα1.α 0σιιιΙΙα ,

αυτα (ΙΙ Ι1αΙΙατα , ναααΙ (ΙΙ σααΙ Ιτσ(Ια ,

Ωα'αααα Ι αααιΙαΙ (ΙΙ ααα (Ιστιασ Ια αιαασ,

Β Ια Ιατ αἱ, ααα αΙααααα αα αα Ια(Ια.

Ι1ατιατ αΙ ΙσΙαα , α ΙαααΙσΙΙΙ (ΙΙ μΙααα ,

8Ι ασια' αἱ (ααα: α αααΙΙ αΙΙτΙ αΙΙΙαΙ ααααα

ΒαταΙΙΙατ Ια ααα μΙαααΙ, πια ασνταασ.

Παα ααα αεασ (Ισαασ ΜΙαααΙ Ζααααα

ΙΙΙ Ι.σεσ(Ιστα; α(Ι α (ΙΙτ (ΙΙ 8ατ(ΙΙααα

Μ: ΙΙαΒαα Ιστσ ααα τα αααΙαα αΙαααΙια.

ΒΔΝΤΕ , Ιτι|αι·τισ , ΧΧΙΙ.79 α τω!.

Οτα(Ισ ΙααΙΙΙα α88Ιαααατα αιαΒιτΙστΙ αμΙαααιΙσαΙ ααΙΙα νΙΙα (ΙΙ ΜΙ

αααΙα Ζααααα, μαΙαα(Ιο, ααΙαα(Ιαα αταιαΙ αναταα μαι αιΙααΙα ασΙΙ:Ια,

ασαεαΙΙατα ΙΙ ττιΙσ ΙΙιιισινατ(ισ ΒτσααΔτιασ ματ 8.Ιααι 1ι.ι.αα·ται,νσΙ. Π.

ατΙ._ΕΝ20, μη. 58, ω, 00ΜΙΤΑ ΗΕ.), μη. 149, α νοΙ. 111 , ω.

ΖΑΝΙΣΗΕ , μη. 817.



54ο Β!Ρ!.ΟΜ! Ε) (!.!!!!”!'Ε

!!!! πονο !ιο!!ο !ο !οποοο ποσο,

Νο!ι οτι! ο!οπ!ο οποστο Μ!ο!ιο! Ζοπο!ιο,

οι!!! οοοο!! οπο!!! ο!! !!!ονο! !π οπο! ποσο

Νο! οοτρο οπο, ο π'οπ οοσ ιιτοοο!πιοπο,

0!ιο !! !τοπ!πιοιι!ο !οε!οιιιοοοπ !ο! ποσο.

Ιπ[οι·τι. ΧΧΧΙΙΙ. !99 ο ποπ.

θ!!! ο!ι!!ο!ι! οοοιιποο!ο!οτ! π! !!οο!!! ποπ πορροτο οπο!

!οοεο !! ρι·οοπιιιαπο π! Βτοπσο π'0τ!ο, σου ί! !τοπιίοιοιι!ο

!ποίοιιιο σο!! π!!! |οσο, ο ροτ ο!!! πο !οοοοοτο !! ιιοιοο.

Μο !! νοο!οτ! ποππο: πόσοι!!! οπο!! Μ!!! οι! .πιο ι!!)οο!ο

σ!ιο Πιο!!!) οποπε! ρτοποστόο; ο οοοο!ο. ορ!π!οπο ο !πο ροτ

νοτο. Ροτο!ιο οο! !!!ι!το πο! οοοο!ο κ!! πο Αοπτοο π'Οτ!ο,

8οπονοεο, εποε!! Βοοοππο π! !.οοοπ, !!ο!!ο π! Βοτ!οσοο ΙΙ

το π! Τοττοε, ο π'ο!ι!ιο Βοπ!ο!ο, ο Μοποο!ο π'0τ!ο, πο!

οοο!ο πο! ποσοποτο Βοτ!οοπο, ποππο, Ν!οο!ο ο Ρο!τ!πο,

ο!ιο Γοτοπο ε!;,!πο!·! πω!!!) πο!!ο Νοι!!!!, ο ροεοοπο!!οτο

!οττο ο οοο!ο!!ο πο! ο!οπ!οο!ο τ!! Ι.οιτοπστο θ). Νοπιοι·οοο

!'ο !ο π!εοο!ιποπιο πο! ποιο!! π! ι'!ππτοο π'Οτ!ο, ο π! Βο

οοοπο π! !.οοοπ. 8οτ!οοιιο, ο Μοτ!!ιο ποοοοοι·ο πο Βοι·!

οοπο: Ρτοο!νο!!ο, !!π!οο!ο, Μοοοο!!ο, ο!! Αππτ!οπο πο

ποππο: Βο!ι!!οο!ο, !!!!!ιοτπο, ο Βο!ι!!οπο πο Ν!οο!ο: ο

0!ονοππ!πο πο Ρο!τ!ιιο π'0τ!ο. οι ο!!το ο οοοε!!, ίοτοιιο

σοο!οοο! ο οοπο!ιιο!! !οτο πο ο!!το Βο!ι!!οπο, 0ιο!!!!πο (!”οτοο

(!πο!!ο!!ιι!πο), ο Βτοποο. οπο, πο!! π! Μοοοο!!!οο; Βτοο

οο!οοπο, ο 8ο!οπ!πσ, ο Ν!οο!ο, πιο!! π! Μοτ!οπσ, !! π! σο!

ροπτο πο!πονοο! ο!!οοπ!ο Ν!οο!ο π'0!·!ο (θ). Ποε!στο ο!!!ιοτο

!ο!!! ο!ο!ο ο τ!οο!ιοπο !ιο! τοποσ !οττ!!οπο, ο !οτοο !ο οο

οτο!ι!ιοτο οοπο οπο τσν!ιιο, .ποιιο !ο π!οτ!ο π!!εοτονο!ο π!

Μ!ο!ιο!ο Ζοπο!ιο. !.'οοο!οστο ο οοποτσ π! σοο!ο! ποπ οι

οοτ!ο!ποπ!ο !! !!!·οοοο π'0τ!ο π! Μοπιιο!!!πο ι·!οοτπο!ο !π

οπο. πο!!ο οοποοπ:ίοπί πο! !28'7, !! οοο!ο πονο!! το!!!!οοτ!ο,

@ποπιιπι οσποιίοοοτί! !ιο!α!οιο αποστοιπ ποσοι!! ο! πομπο (8),

πιο π!! ο!!το π!τοτεο, !ιοιιο!ιο π! οοπο! οποιο ο οοοιισιπο,

οο! οοο!!ο, ο ο!! ο!!τ! !ο!!!, ποτ!νιι!! πο!!ο ε!!τι!!ο π! Απ

πτοο π`Οτ!ο, ορροτ!οπονοπσ ροτ οοοιοποιιιο. π! οο!ιοοο ο

π! οοεο!ο. !!στοο οπο π! οπο! !ο !! ρτοοοίπισπο, ο π!ρο!ο

π! Βτοποο π'0τ!ο, ο!ιο ο!ο!ο!!σ ο! ποττ!ο!π!ο !π!οπιο; πιο.

οπο! ο! ο! !”οεοο οποο!' οπο, πορο !οπ!ο πο!!ο π! ποσο!!

οστεοιπ εοππ!, ποπ ο ιισεο!!!!!ο !!ιπον!πο,ι·!ο ω).

0οο!!ο ροτο, π! ο!ιο ε! ποππο οοτ!ο !ο ρτονο, ο !!

ποεεο!! πποο, ο οοπο! πιοοο!ι!πο, οο!!ο πο! π'Οτ!ο πο! εοσ

π!!οίο!!ο. !!προτοοο!ιο !! ι·οοπο π! Τοττοε., οοΒοο!!ο ο σοοε.ο

!πο!οι!ιο πο! οπο! οιιι!ι!!!οε! π!εοοο!, ο πο! οπο ν!!ο πο!!!!ο,

πο ο !ο! ροτνοππο !π το!οοο!ο, πο ροτ !ο! οοππο !π τον!πο,

το!! επιοοι!ιτο!ο !ιι τι!!! ποπι!π!!, ο!ι!ιοπὶ ροτ πτ!!!ο ο ροτ

Γοτιο, οοπο ο 0ιοπονο, ο οοπο ο Ρ!οο, ο!!το οο!! επι!!

σ!ιο ο!!! !πι!οπο! ν! ροοεοποοοο, ο οο!ππ! οοοτο!ι!ιοι·ο,

(1) να!. ΕΑΜ , πιο πιο!. 8!!!!ι. !..!!ι. Π, !ιοο. 998, ο 'ΝΗΛ, Πιιιο!!.

Βιοο!!!!!. ο!!! 8!!!!!! !!.ι.οιιτι!!, νο!. Ι , οτ!. ΒΛΜ80Νο ΙΙ το π! Τοττοε,

με. 116. 11! οπο π! οποιο!! !!ο!!πο!! π! Βοπ!ο!ο οπο!! , ο!σο π! 0ο

ν!πο, ο! !ιο πο τ!οοτπο, ο!!ο !σ ο!!!τοεο! πο! 1839 οσο ο!!το τποπιστ!ο

ροτ!!ποο!! ο!!ο 8οτποο!ιο πο ππο οπο!!! οπ!οπ!!οο πο!!' οπ!!οο Ιοππο

ο'οιιο πο!!ο τορπ!!!ι!!οο Βοπονοεο. !ν!, ο!!'οππο 1986 ο! !οοοο: Οα

νίιισ πω!!! [ο πο! Οσιι.ποΙ!οι·ί πο! Ροποο!π π! Οοπου!ι.

(9) Ο!!! τ!οπ!!ο πο ο!ποπο ποοοπιο!!!! ω!!! οι οοποοποάσπο) πο! 93

π!οο!π!ιτο 1987, σ!ιο οοπο ἱπεοτ!! πο! ππο 00ΒΙΟΒ ΒΙΡΙ.0ΜΑΤΙ00

!!! 5ΑΒΒΕΠΝΑ , πο! !ο οοι·!ο ο ! ποππο!! πο! σοοο!ο Χ!!! (').

(3) Α!!ο π! οοπνο!!ιι!οπο (Μ' 9 !”το ! ο!!ο!! πο!!ο πο!ο ρτοοοποπ!ο)

πο! '93 π!οοιιι!ιτο 1987.

(4) !!οο 8! !ιοο ο!οο ο!!'οτπιοτο σο!! οοτ!οοιο π! ονοτ!ο !ππον!πο!ο.

8! οοοιοπο οοπο! !'οττποτο πο!!ο σσ!ιο!ι!ο!!οτο τοοποπονο!!, 5ο π! πιο

οι!!! οοπο ορρτοεοο !ο τπ!ο ορ!π!οπο.

(°') να!. οσοι. !ιοο. 300. 409. 405. 408.

νοτ!ο οποιο!! !οιπ!!ι;!!ο πο!!ο ππο το!ιο!ι!!!!ο!ιο πιο!! οι.

· Ρο! π!ε!οο!ο!οπ!ο !!πο!ο πο! τοοπο π! !.οοοπστο οο!!ο

ιιοιοο! !π!οπ!ο ο ιιιοεο!οτ ο!ο!ο ο οοοιοπο !! οοοιοπο π!

Βοοοοτ!. 8οτ!ο πο!!ο τον!πο πο!!'οπ!!οο '!'σττοο, ο !τοοοοιι!ο

!π ρορο!ο, ο!!!οπιο!ον! πο!!ο !ιοιι!ο πο! ο!ο!ο, ο πο!!ο !οτο

οπο πο! οοο!ο, οτοο! ποσο ροτ νο!!ο οοετοππ!!ο, οφεω

!οοπο ο! οοσ ποοι!π!ο !ο!!ο !ο !οττο ο!τοσο!οπ!! (θ). Ε οο

νοτιιοπποο! ποο!τοιποπ!ο πο!!ο νοτ!ο!ο. απο ν!οοππο ρο!!

!!ο!ιο, ο πο! οσο!!!!!ο π! !οπ!! !π!οτοεο! ο π! !οο!ο οοι!!!

π!οο!, πο!ο ο στοοο!ο!ο ποιιο !ο οροοιι!πιοπ!ο πιο π!ποο!!ο

!οι·τ!!ο!ιο, ο.οοοο!οοποο! στο οο!! οο!, στο οοι!! ο!!τ! , πιο.

ποπ !οεο!οοποο! εονοτο!ι!οτ πιο! πο οοοιοπο, οτο ροτνοπο!ο

σοπ οποπ! πιο!!! ο οτοοτο! πο!!'!π!οτπο στπ!π! Βοο!!οτπ! π!

!·οοο!οιοο!ο ρορο!οτο, ο ο οοποο!ο!οτο ο! π! !οστ!, !το

πιο!!! ν!ο!π! !ιο!!!οοο! ο ρσ!οπ!!, !ο ρτορτ!ο !ππ!ροοποοιοι

!π !ο!ο ε!ο!σ οποσ !!·ονονοο!, ο!!οτο!ιο ίπ !το!!ο ο ν!σ!οπ!ο

!!οο !!!!ο!!ο!ο Ζοπο!ιο. !.ο τορο!ι!ι!!οο π! 0ιοιιονο, οο!!!ο ροτ

!ο !πποπι! , οοπο !!!ο!ο π! οοι!ο!ι!ο ο π! ρτσ!οι!οπο, οσ

ιποοποτο ο !ποτοοο!οοο!οτο πο!!ο !ο!-το πο! !.οεοπστο, πιο!

οο!!οτ!νο ο!ιο !! οοοιοπο π! Βοοεοτ! στοεοοοεο !π ποπιιιπο ,

ο!! οο!οπποοοο !ο οπο !·οος!οπ! οο!!`οπ!!οο πσπι!ο!ο πο! τοοσ!!

!οττ!!οο!. Ροτο!ιο ο!!! π!!π!οο!νο πο οι! οοπ!ο !ο π! !ο! !!!

!!ποπιο ρο!!!!οο !ιοο!! επι!! !οοοποτοο!, ο πο!!'ο!!το !ο !!!!

Ιισπ!νο π! !τοττο ο εοσ οοσ!πο!νο ιιτο!!!!ο !ο τ!οο!ιο ρτο

ποι!οπ! π! ο!! ροοεο οσο! νοο!ο ο οσε! !οτοοο. Α οοοε!!

!πο!!ν! ο! οιο;!οποοο !`ο!!το τι!!! !οτ!ο πο!!ο οπο νοοο!ι!ο

οιπο!οι!σπ! οο!!ο τορο!ι!ι!!οο π! Ρ!εο,!ο οοο!ο ροτ!οιτο!ονο

!π οπο! !οπιρο ιιο"Βοοεοτοο!, ο οοπ!!ποονο ο τ!οοποοοοτο

!! πτ!!!ο ο !ο Ιοππο ο!!! !στο ρορο!οτο οοινοτιισ Ο). 0! οο!

ποσοποτο τι!!! οοοτ!ιο !ο !το, ο ο! οο!!οτοπσ ποονοπιοπ!ο

!ο οοπ!ο8ο ο !ο Βοοττο. 'Γιο !οο!τ! π! !στ!οποοο Γοι!οιι! οτι

ιιοπο !ιοο!οτοπο ροτ ο!ποιοπε!το τι!!! οποπ! πο!!ο τω!! το

ρο!ι!ι!!ο!ιο τ!νο!!. ! πιοτ! ο !ο !οττο οοτπο !”οτοπο !! οοπιρο

(5) Ι! ΕΑΒ!! (οι: πιο!. Μπι!. Ι.!!ι. Π. !ιοο. 999 ο 980 , οπ!!.'1”οοτ!π.

!885) τ!!`οτ!εοο ! Μισο!!! ο !ο !οττο σοοορο!ο πο! Ι.οι;οποτο, τιτ!πιο ο

οοπο !ο ιποτ!ο π! Μ!ο!ιο!ο Ζοπο!!ο, πο!!ο !'ππι!ο!!ο οοπσνοι! πο!

π'0τ!ο, πο! Μο!οερ!πο, ο ποθ!! 8ρ!!!ο!ο , ο πο!!ο !”οιπ!ε!!ο ρ!εοπο πο!

!ποτσ!ιοε! π! Μιιεεο. Ε!! ρτ!!!ιο ροοεοποι·ο !! !οσοσ (ρο! ο!!!ο) π! Αι.

οπιιοο, Ωποτπι.-οι!πονοο!!, 0οο·τ!!!.-Βο!!!!, !ο οοε!ο!!ο π! Μοπτιο!.ποπο

ο !!οσσοτοπ·τιο, !ο τοο!οπ! π! Αποιο!!!, οποοπο, ΒιοΑποιο,1!!!!!!.οοο,

Οι!!>ο ιιΜοοοιι ο Νοι!οοι!.!, οι! οπο ροτι!σπο πο!!ο Νσι!!!!!. πο εοοοππο

ο!ε!ιστοοο!ονο Ιο ο!!!ο π! Βοο!!, !ο τοοο!ιο π! !!οο:: ο π'Οοιι.ο, ο !ο

!οττο π! Ωοοοπτοο, Ριοο!.ι!!! ,_Οοποε ο Μοι!·τι. Ποπ ο! οοποποοπο !

Μοτο!!! προο!ο!!, πο! οπο!! Ιο !οτιο ο!!!ιο οπο!ο!ιο ποοι!π!ο. Μο !!!

οποτ!ο ιισεοοπο!!ο οοτ!οπιο!!!ο !! τποπ!ο π! !!!ιοεο ο!! !! οοο!ο!!ο Ρ!

οοινο οο!ε!οο!! πο! 8!οπ!οο!ο π! ·Τοι;τοο. Β!οοεπο ροτ ο!!το οννοτ!!το,

οπο· !! Εοτο !!ο! ο!!ο!ο !ποπο ποπ ο! τοο!τ!!!Βο ο! οο!! !ιθΠ!!!! ρτοοο!!!!!

ο!!ο πιοτ!ο π! Ζο!!ο!ιο, πιο ε!! οε!οππο οι!οππ!ο ο! ροε!οτ!οτ! ο ο!!!

τοοοπ!!, ε!οοο!ιο πο!!!!πο ο!οοπ! π!ε!!π!! ροτεοποπο! πο!!ο οπο!πο!!ο

!οπι!ο!!ο, ! οπο!! ορροτ!οπεοπο ο! εοοο!ο Μι!.

(θ) Ι! Ροτο (Πο Βο!ι.8οι·π. ΜΙ!. Η , ροι!.990) π!οο , ο!!ο Ιο !οττο

εοΒοο!!ο ο Βοοεοτ! πο! ποο!!ποτο πο! οοοο!ο Χ!!! οτοπο !ο το8!οπ! π!

ΙΙοιι!Λοιπ ο π! Ποπιποποιο, οπο ροτ!ο πο!!οΝοι!!!!!, ο !ο ν!!!ο (στο

π!ο!τπ!!ο) π! 0ιι!!!ιο, στων! ο!! Επιπτοι.π. Α οποο!ο ο!!!πιο ε! πο

νοπο οοο!οπιιοτο !!! ν!!!ο π! Επιπ!!!, Ποσο”, Τ!νοι!!!.!, ο Βιι·το·πιιοπιιι:,

ο!!το ο ροτοοο!ι!ο ο!!το πιοο!ονο!ο πο!!ο οπ!!ο!ιο οοτ!ο, !ο οπο!! οο!

ε!ονοπο πο!!ο οοππο!!ο τοο!οπ! π! Ρι.οιιι!!!!!!οι! ο π! !!03!Λ!!!!Λ. Πο!!ο

τον!ιιο π! οποε!ο οιι!!ο!ιο ιιορο!οι!οπ! ρτονοππο Γοοπιοο!ο ρτοετοεο!νο

οπο! πιο! π! Βοοεοτ! , !ο οοο!ο πο! 1978, οτο ο!!! !οπ!ο τ!οοο π! ο!!!

!οπ!!, ο!!ο·!'οτο!νοοοονο Βοτεοποτ!ο πονο!!ο π!ν!ποτ!ο !π ο!ποπο

ροττοοο!ι!ο, ιιοιοο τ!οο!!ο πο! ποοππιοπ!ο το!ο!!νο τ!ρστ!ο!ο !το !ο

οοτ!ο πο! Βοο.Χ!!! πο! ΠΟΠΗ!!! Ι)!ΗιθΜΑΤΙΟθ Π! $ΑΒΒΕί!!*!Λ (").

(7) Νοττο !! Ττοπο!, ο!ιο ! Ρ!εοπ! πο! 1979 !!ιν!οτοπο ο Βοοεοτ! πο

πονο!!ο Ροποο!ο, ο!!!οπιο!ο Αττ!πο πο Βορτοπο (Αππο!.!)!ιι.οπ οπο.

ι979). Ο!!! ρτονο !! τ!οσποεσ!τοοπ!ο πο! Ιοτο οοο!ο πο!!ο ι·ορο!ι!!!!οο

οοοεοτοεο, ο !'οο!ε!οπο!! οπ!οτ!οτο πο!!ο ο!οοο!! τορι!!ι!›!!οο, ε!ειοο!ιο !!

Ωορτοπο ποπ εοτο!ι!ιοο! ορτιο!!ο!ο ποσά!!! ι>οωιο, πο οπο! ρτ!πιο π!

!ο! ιιοιι ονοεοο οοοπρο!ο πο! οοοιοπο π! Βοοοοτ! !ο πιοποε!πιο οοτ!οο.

('°) να!. εοτιτ. οπο. 093.
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μαι ΙτασιιααΙα ΙΙΙ μταιΙα, ιΙΙ εαααΙια88Ι α ιΙΙ ιιααΙεΙοαΙ ρτο

νσααΙα ιΙα οιΙΙΙ εααιααΙανοΙΙ α ιΙα αιαΙιια νααιΙα!Ια θ): μα

Ιτα Ιαα!Ι Ιαιιιαα1ανοΙΙ ααα-Πα αιαΙ ααα αΙ εαοτιΙΙ Ι`ΙαΙαΙΙαα

αα!ΙααΙΙα ιΙαΙΙα Μαι.οιι.ι, Ια σιιΙ 8Ιαασιια Ια Ιοτιιιαα μΙεααα,

α Ια Ια!1ο μτΙΒΙοαα ΙΙ Ιαιαοεο αοαΙα ΙΙαοΙΙαο, ααα ΙαΙιιαο

1αΙο, α ΙατοαΙα ι!'ι1οαιο ααεΙΙα!α 1·Ιεαταανααο αΙΙ'οττΙαΙΙα α

εμανααιοεα αιοτ1α αααΙα1α ιΙαΙΙ'ΑΙΙααΙατΙ θ).

· ΝαΙΙ'ατιΙοτα ΙΙΙ ΙααΙα μιιααα αοα! Ιααμαα, α αοα! οει!ΙααΙα,

Ι θααοναεΙ αοα αααααιΙοαατοιιο ιααΙ ΙΙ μαααΙατο ι!'Ιαιμα

ιΙτοιιΙτεΙ ι!αΙΙα αΙΙΙα ιΙΙ θαιιαατΙ, α σα! ειιο 1αι·ι·ΙΙοτΙο. Α

αΙὸ ΙααιΙαναασ Ι Ιοτο αααοτιΙΙ εαατα!Ι σο' ναεαονΙ ιΙΙ .Μαμα

τΙαα α ΙΙΙ ΙΙΙααταΙο (1283) (δ), Ια εμαιΙΙιΙσαα ιΙΙ ΒαααιΙαΙΙο

ΖαααατΙα αοα Ιταα!α 1τΙταιαΙ (Ι 98Ι) (α), α Ια αοανααιΙοαΙ

ιΙα ααα εαιιαα!α σο' ιΙΙααααιΙααΙΙ ιΙΙ Ααι!ταα ιΙΌτΙα, α ι!Ι

Βιιααιιαα ιΙΙ Ι.ααοα (198'Ι), Ια ιιαα!Ι, ματ μαΙΙο αεμΙΙαΙισ,

ανατ ‹Ιοναααο Ι! Ιοτο αΙΙαΙΙο, μο.11μαατιι αοιπααα Ιαιιαα αα

Ι›ατα ααματί1 σΙΙΙααι ασ δα.τ.τατο (5Ι. Μα Ι ΒαεεαταεΙ ι·ααΙεΙα

νααο αααΙΙατι!ααιααΙα, αα ατααο ιΙΙεμοεΙΙ ΙΙΙ αειαο88α!ιατεΙ

α νατιιαα ιΙοαιΙαααΙοαα ε1τααΙατα. ΠοΙΙΙναναασ Ι'αιαΙαΙιΙα

μΙεααα, α αοα1αα1Ιανααο α αα 1αταμο σο' ΙΙοτΙα α σο' Μα

ΙααμΙαα. Να! 1278 εαααανααο αΙΙο ΙΙΙ 1ταααα αοα ΒατΙαοαα

ιΙ'ΟτΙα, ααα ματ Ιτα αααΙ ανααΙΙ ΙΙ αναα αοαΙΙαιιααιαα!α

(1) Χσα α αι1Ι ΙΙ Ιαοαο ιΙΙ τΙμστ1ατα 1α11Ι Ι 1α11Ι ταΙα1ΙνΙ α 1αΙΙ Ια

αΙσαΙ, ματαΙια αμματΙαααοαο μτομτΙατααα1α αΙΙα ε1οτΙα σΙΙ θααονα α

ιΙΙ Νεα. ΤαΙΙανΙα αοα 11ατα Ιαομμοτ1ιιασ ασιαταα αΙαααΙ μτ·ΙααΙμαΙΙ,

ααα ααααι!ιΙατσ αα!Ι'ΙεοΙα, α ααΙ αυτή ιαατΙ. Μ! 1983, θιιαΙΙαΙιασ ΕΙ

ασαιαΙατο αοα Ιτα ιααΙαα ΒααοναεΙ ε'Ιαιμοεεαεεὸ ιΙΙ ααα αανα ρΙ5αιια

εαΙμαΙα ιΙα ΟαΒΙΙατΙ ασα ιια αατΙασ ι!Ι νΙ11.ααι;ΙΙα α ιΙΙ αταααΙο αα! να!

1ιααΙα ιΙΙ ααΙαιΙΙαΙιαΙΙα ΙΙτα (Ιααοα. Αιιτ. Αααα!. !αα. ΟοαΙΙα. ΩαΙΙΙιτ.

Ι.Ια. Χ. ααα. 1983). ΝαΙΙσ ε!αεεο ααασ Λαι!ταο11ο 8ατααΙαο. εαοαατο ‹ΙΙ

ΙΙΙατΙααο ΙΙ ι!Ι Ατασταα, α ααμΙΙααο αο!Ια ΙΙο11α μΙεααα ιΙαναα1ια Ια

8ατιΙαααα Ια 1αττα ι!ανοΙ.α αΙ 0ααοναεΙ (Ιααοα. Αιιτ. ΙαΙιΙ.) ΜαιιααΙΙο

ΜαΙααμΙαα [ιι ααρί1απο ΙΙΙ αΙιιαααπ1α "Μαι α'ατταα πιαιιααΙΙ αι

5ατααμπα ματ Ια ταμαααΙΙαα αἱ Οατιουα αοα Ι'αι·ιτιαΙα (!.Ια. ιΙ'οτο ιΙαΙΙα

ταμαα.ιΙΙ θααονα , ααα. 1983 ), σ ΙΙΙ μτονοαὸ ιΙαματΙιιΙ1ο εαιΙΙιΙοαΙ σ

1ιιαιαΙΙΙ (ΡοαΙΙα1. ΙΙΙΙ.ι1.Ιαα. ααα. 1983). Τοαιτιιατο 8μΙαοΙα τ:αμΙΙαπο α

ειπα ααα πανε, αοα απ' αΙΙτα πασα αἱ ΔιιατίοΙο ααα Ι/σΙΙα , μπαι:

πεΙ πιαι·Ι αι 5ατααμαα ααα πανι: αι ΡΙσααΙ ΙΙΙ αταπ ααΙιιΙα ( Ι.Ια.

ι!'στο ειπα!. ααα. 1983). ΝαΙΙΙαααο ιααιΙαεΙαιο αι;ΙΙ [ιι ααμΙΙατισ ΙΙΙ 34

μαΙαα μα· Ια ταμαααΙΙαα 1:Ιίθεσιονα, ααα ι··ΙΙΙστία .αφτα $ατααμπα

αοαιΙτο ί ΡΙ.ταπΙ, ε! μπαι· 9.90 μτ·ΙμΙσπΙα·ι·ί, π υαπ1οΙΙοαιΙΙα αιατσαΙ αι

ατμαπ1σ (Ι.Ια. ι!'στσ εισαι!. ααα. 1983. - Ιασσα.Αατ. Ισα. αΙ1. ). 0αααΙα

τΙααα μται!α , ναΙαΙαΙα σα! νΙΙΙααΙ ( 11Ισ.) Ια σαα1σ ναα1ΙιαΙΙα ΙΙοτΙαΙ

ιΙ'οτσ (!..Ια.νΙΙ.Βαμ.80) αατνΙ αΙΙ'αιΙΙΙΙαΙσ τΙαΙΙα 1Ιατεααα (ΙΙ Βατισνα,

ααα ΙΙΙ ασαΙταΙνα αα! ι!α11σ ααασ 1983 (Ιαασα. Δια. Ισα. αΙ1.). 8αιιαααιΙσ

α ασΙατα Ια αιαιαστΙα ιΙΙ ιιααΙΙ'αααο , 1τονΙαιασ , ααα Βασι·ΙαπαιιΙαο

1ΙεΙΙα Ι/οΙΙα [ιι ααμίΙατισ αἱ |αα1ατία μια· Ια τηιιιαΙΙΙΙαα ΙΙΙ Οαποσα·,

οεΙ αΙααα αστα ιΙατιπο αἱ ΡΙ.ταπΙ αι 8ατααμπα (!.Ια ιΙ'οτο Μια!. ααα. 1983);

ααα ΙΙΙααΙσ τα.. αοα ακα .ειπα μαΙαα αταιαΙα αοταααΙΙα εοπ απ' αΙιτα

αι ΡΙ.ταπΙ αρμτα.τασ 8ατααμπα , α1 Ια ι·ίπσα (!.Ια. ι!'οτο ειπα!. ααα. αΙΙ.);

α ΙΙααΙαιαα1α, ααα Ι ΡΙαααΙ , αΙιι1αΙΙ σα! αιιιΙιΙα11ο ΜατΙαασ ΙΙ ταασΙο

τα Ατασταα, α5ααιΙΙατοαο ααΙΙσ 8Ι8880 αααο 1983 Ια Ι`οτ1αιια ιΙΙ ΛΙ

α!ιατο, Ια σιια!α , ιΙομσ αα ταααα ιΙΙ ναΙστοεια τα5Ι5Ιααια , αΙ ταα‹!αιΙα

α μαΙΙΙ (Ιααοα.Λατ. αΙ ΡοαΙΙα!. Ισα. αΙΙ.).

' (9) αφτα. Ωαα1.ΧΧΧ!!Ι.

(3) ασαιιαιαα1ο ΙααιΙΙΙο σα! 30 ααοεΙσ 1983, ασ! αααΙα ΡΙαΙτσ να

5αονο ΙΙΙ ΒΙααταΙσ μτοαιαΙΙαα ασιαα μτομτΙο, α ασταα μτοαιιταΙοτα ιΙαΙνα

800ΥΟ σΙΙ ΑταματΙαε,ιΙΙ μταε!ατα ΙΙ εασ αΙα!ο ματ Ιατ ααι!ατα Ια μο1ατα

αο!Ια ταμιιαΙιΙΙαα ιΙΙ θαασνα Ια αΙΙΙα, α Ια 1αττα εΙΙ 8αεεατΙ. 8ατα μιιααΙΙ

αα1ο αα! ιαΙο 1:0!)!ΩΒ ΒΙΡΙ.0ΙΙΙΑ'Ι'ΙΩΟ ιιι 8ΑΙΙΒΕΠΝΑ (8αα. Κ!!!) (').

` (4) Ι..'σμμααααιΙσαα ΙΙΙ 8αεεατΙ ατα Ι'οαααΙΙο μτΙααΙμαΙο ι!α!Ια εμα

ι!Ι:Ιοασ ιΙΙ ΒαααιΙα11ο ΖααΙιατΙα. Μ! αο!Ια Ιιι ασα1Ιαα1α ι!αΙ νααΙΙ ασα

1τατΙ αα! ματια 'Ι'Ιαααο Ια ΒοταΙαα. Μαα1τα αοΙα ΙΙ ααμΙ1ααο Βαασνααα

ταα1ιιτανα ΙΙ ααα ι;ΙΙααΒαο , ΒΙΙ αΙααεα Ια αιιονα αο!Ια 5μαιΙΙ2Ισαα ι!Ι

ΛΙαατΙο Μαιιτσαααο ιΙΙ ναααιΙα ασα1το Βαιισνα , α αιιΙαιΙΙ , ιιαααα

ιΙσαα1ο ΙΙ μτΙαισ μααεΙατο , τΙΙστασ αοΙΙααΙΙαιαααια αΙΙα ααα μα1τΙα ,

ματ ααΙνατΙα ι!α!!'ΙιαιαΙιιαα1α ματΙασΙο (!ααοα. Δια. αι! ααα. 1984 - Εσ

αΙΙα1. αι! ααα. 1984).

(5) ΕαμταεαΙσαα 1αα1ιια!α αοαΙααιι1α ααΙ αΙαηιια αΙΙΙ ιΙΙ ασανααιΙσαα

ΙααιΙΙΙΙ σα! 93 ιΙΙααταα.198'Ι,ιΙσΙ ιιααΙΙαο ματΙα1σιιαΙΙα αοΙα μταααιΙααΙΙ (°).

(θ) ?'ταιιμαα [ααΙα ΙαΙατ Βατίαοπατα .αιτία α! Ιιοπιαια.τ 5α.σσαο·Ι,

( ) ναι!. εσμτ. ματι. 39·Ι.

(') να!. εσμτ. 391). 409. Ισα. 403. 410.

οιιια88ΙαιΙ (δ) ; α αα! 1283 ιΙΙααΙατανααο Ιται!Ι1οτα ιΙα!Ια μα

1τΙα, α εαααιΙΙναασ ιΙαΙΙα Ιοτο πιατα ΡΙαΙτο ΙΙΙιαααα1ο, ααα,

ΙαΙΙοεΙ ματΙΙΒΙααο ιΙαΙΙα ταμιιααΙΙαα ΙΙΙ ΙΙααονα, αταεΙ αιαεαο

α ααμο ιΙΙ αιιιαατοεα εοΙιΙαιαεσα, α αναα ιΙΙαατ1αιο Ι'ααΙΙαα

'!`οτταιι αοα 1αΙΙα Ια Ιαττα αΙτασεΙααΙΙ.

Ι.Ι ιΙΙααΙ αααΙ ααα εαΒιιΙτοαο α ιιιιααιο ι!αατα1ο αοα1“α

τοαο ΙιιτααΙΙ ιΙαΙΙα ΙαιΙοαΙ αιιατταααΙια ι!αΒΙΙ αααΙ μταααιΙααΙΙ.

ΙΙοτεα αοα ιααιιαατοαο Ια ΙααΙιΙΙα, α Ια εααταια ιααααΙιΙαα

ιΙοαΙ; α εΙ α ΒΙα ναι!ιιΙα, ααα (Ιααονα αιι!τΙνα εαιαμτα Ια

αματααια ιΙΙ αεεοαΒα11ατα α! ααα ιΙοαιΙαΙο ΙΙ οοαιιιαα ΙΙΙ

ΒαεεατΙ: ρο.τ1μαασι σααιαιια Ιαιιιια ΙιαΙιατα ααματιίΙ σΙΙΙααι ασ

6'α.τεατο ( 1289). Μα Ια ε1οτΙα αοααΙ !ια εατααΙο άσου

ιααα1Ι μοαΙΙΙνΙ ααΙ αιαιιΙ ατΙοματα1Ι ι!α αιιαΙΙ'αιααΙιΙοεα τα

μααΙιΙΙαα, ματ σιιααατα σο' αιαααι.ιαΙ μσΙΙΙΙαΙ αΙὸ ααα ιιοα

αναα μο1ιιΙο αοαααααΙτα αο!Ια Ιστια ιΙαΙΙα ατιαΙ. ΒαΙ Ιαι.1Ι

μοεΙαι·ΙοτΙ ΙΙΙ μαὸ εοΙΙααΙσ ατασιαααΙατα , αΙι'αεεα, α 1οτια

ιΙΙ μταΙΙααα α ιΙΙ ματεανατααια, τΙαασΙ ΙΙααΙιαααια α. Ιατ μτα

ναΙατα Ιτα Ι 8αεεαταεΙ ΙΙ ματΙΙΙο ττΙ1ΙααΙΙΙαο. ΙΙ ιιααΙα ΙααΙ

αιιαισεΙ μοαο ματ νοΙ1α ααΙ αοααΙΒΙΙ αα! αοιαιιαα, α ΙαΙΙαεΙ

μταμοαιΙαταα!α ααΙΙα ι·ΙαοΙαιΙοαΙ ΙΙααΙΙ αι12ΙααΙ σα! μομο!ο,

ααΙιαεεα μτΙαια . α αιιΙαιΙΙ τΙιΙαααα α!!'Ιαιμο!αατα Ια ματΙα

αααΙΙα, ααα ματ Ισ ΙααααιΙ αναα αεαΙααΙναιααα1α ιΙοαιΙααΙσ

ασ! Ιανοι·α, α αοαΙΙ αΙιιΙΙ μΙαααΙ. ΠαιΙαΙο Ια αιααο ιΙαΙ ααΙ

ααΙΙΙαΙ ΙΙ ιιοναταο ιΙαΙΙα ταμιιααΙΙαα ω, Ι ααμΙΙααΙ ι!αΙαο

αιιιαα μταεΙατοασ μαι ΙααΙΙαιαιιΙα Ι'οτααοαΙο α!Ια -μτομοεΙ

ασια ιΙΙ αοααοτιΙΙα α τ!! ααιΙαΙιΙα 1"α!Ια ιΙαΙ ΙΙααονααΙ. Ιαι

ματοαααα αοα1οτο, αιαιαααα1ι·αΙΙ ιΙα!!α αεμαι·Ιααια, τα μΙα

νοΙαατΙοεΙ αΙαιααΙατα α!!α αοαιιαΙεΙα ιΙΙ αα μααεα, ααα αναα

εααιμι·α ασιαΙ1α11ι1Ιο ματ Ια μτομτΙα ΙαιΙΙμαιιιΙααια, "α αιο

εΙταναεΙ ματαΙο α τααμΙααατα σααΙιιαααα α8αταεεΙσαα ααα

αΙαι·α, Ιτονατοαο μαι αΙαατο ιια ααασττΙο Μ. Ια ααα τα

μαααΙΙαΙια, αα:Ι ααα ιιαα .αιιαι·τα αιωνα αι! ΙααατΙα,νΙα

ιιιιαΙα μοιαα αοταμτοιαα11ατα. α 1”οτεα αααΙια 1ΙΙεΙτιιααατα Ι

νααιαια;Ι αοαιιααταΙαΙΙ α μοΙΙΙΙοΙ σε -αεεΙ μαι οΙΙααιιΙΙ αα!

Ιιιαμο @το ιΙΙ ιιιιαΙιτο ΙιιειτΙ. ΙΙΙ ααΙ αΙιαα οτΙ8Ιαα Ια αοα

νααιΙοαα Ιτα Ι! αοαιααα τΙΙ ΙΙααονα α ΙΙ αοαιιιαα 1ΙΙΒαεεατΙ,

ααα ΙταΙΙα!.α μτΙαια ιΙαΙΙα ιΙαα ματΙΙ ματ ιααπο ιΙαΙ Ιοτο

εΙαιΙααΙ αι! ααιααεαΙαιοτΙ, Ιιι μοΙ·ι·ΙιΙα!Ια αι! α1ΙαΙΙο αα! Ή.

αιατιο σα! 1296. .

Ι.α Ιιαμοτ1αατα ιΙΙ αιιααΙα!Ιο μοΙΙΙΙασ, ααα α!τΙααα Ια ΙαΒα

ο!'ΙαααΙνα α ιΙΙΙααεΙνα Ιιι ααεαααΙα ι·αμιιααΙΙαα εαεεαι·αεα αο!

!'αα1Ιαα α μαΙ.ααΙα ταμιιαα!Ιαα ιΙα!Ια Ι.Ιειιι·Ια, αιααΙΙο εΙ τΙ

αοαοεαα ΙαιιαααιΙο ματ ΙαΙΙατο Ιο εΙααεο απο αι αοιιιιααα

α.ιιιοκα, ααα αοα εΙ μοεεα αοα ματοΙα ιΙαεατΙνατα ο ιΙΙαιο

ε!τατα. ΡαταΙα Ιο ιαααιΙο Ια Ιααα ματ Ια μι·Ιιαα νοΙΙα ιια!Ια

Μαιο σα €παατααΙΙσπα ιΙσπιίαί αιΙΙΙα.ιΙαιο ααααπΙα.ιΙαιο σαμΙΙ.ιαηαίαισ

οα1ανο, ίτιαίαΙστια Μα, αἱα μαΙπΙααεσίαια ΚαΙαπααα ιΙααειαΙιτΙ.τ, παπα

Ε'ταααι·Ιαί :Ια Ι.απα1ιι πο8ατΙΙ. ΟΙ!85Ι.0 Ιιαμοτ1αα1.ΙααΙιαο ιΙσαι1αιαα1ο αοα

νΙιΙα αααστα Ια μααα!Ιαα Ιιιαα. (ναι. Τ0Ι.Α, 0001019 α191.οαα·τιασ

αι 8ΑΙΙΙ1ΕΟΝΑ; 8αα. Χ!!! ). 8Ιαασιασ Ιτα ιτιιαα1°α1Ιο, ο Ια ιαοτΙσ ιΙΙ

ΙΙΙΙαΙιαΙα ΖαααΙια οσταατσ αοΙΙ 1τα αααΙ, α ασΙ ιααιΙααΙαιΙ αμμααΙσ

ετααιΙααι;Ιο Ια μοΙατιαα ΒατΙαοαα ιΙ'0τΙα, α αοααι!ιΙατο Ια ααα α88ταε

εΙσαΙ ασαΙτσ αΙΙ αοταΙαΙ ι!Ι 8α1αιατΙ , ασεΙ·ασα α 1αστΙ σα! μτσαααΙΙα,

ααα ΙΙ μται!α!Ισ Βαι·Ισσαα Ιοεασ ΙΙ ρα·σ.ιιιΙαιαπο, ο ΙΙ αΙμσΙα ι!Ι Βταασα

ι!,0τΙα, ΙΙ αιια!α, εα·αοαιΙσ Ι! μσα1α,ΙΙ Ιτα:ΙΙιααπΙα ίπ.τίσταα αοα ΙαΙ [τω.

(7) αει μταναΙσαια αα! 8αΙααΙ!ΙαΙεαιο Ια 8αιιαατΙ αοαιΙααΙσ αα! 1990

α! 1904. Μ! σιιαα1°αΙΙΙιασ αααο Ια μοΙ Ια αΙΙΙα 1`α·ασε1ααΙαιααα1α ααΙ

-ααΙΙΙαα. Α! ααα! μτομοεΙ1σ Ισ μτσι!αττα αα! αιΙ0 ΟΘΟΝΕΣ ΒΙΡΙ.0

ΜΑΤΙΕΟ Π! 8ΑΒΒΕΠΝΛ (ειω.1ιιν) αα Ιιαμστ1ααΙα ι!σαιιαιαα10, σα!

αιια!α ΙΙΙ τΙαανα, ααα αα! 1393 Ι 8ααεαταεΙ ααααΙατσαο ιΙαΙΙα Ιοτο ιαατα

ΙΙ ΡοιΙαα!Ιι, α 1ιιΙΙΙ Ι ΠααονααΙ, ματο!ια ατααο τΙΙ ματια ει.ιαΙΙα, α 1ααια

νααο, μια! ααα ρο1ασΙα.ι [Ματια αΙΙσααπι πανΙΙαΙασι, α! |αααταΙ .τα [σπα

αι αίσιο Ισσο. ΙΙ μται!α1.1οι!οσαιασα1σ !ια Ια ιΙα1α σα! 13 αιαααΙσ 13930).

(°') να!. ΙαΙι·. Πιτι.οΜ.1: ΟΛατ.τΙΙ φταιω δω. Χ”.
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επο 1ιι1οτοιιο, οοιοπαποο Ια ε1οοεα οιΙοΒτα1ἱα οοΙΙ'οι·ἱοἱιιαΙο,

ο Ιο μ1·ομοποο αἱ Ποπιοι: οο.οΙΙ Βι.ιιοπ $1εοιποοι, ο11ἱιιοπο

ἱ Ιο11οἱἱ οοιιοεοοπο Ιο μτἱποἱμοΙἱ νἱοοποο ἱο1οτἱοπο, οαΙΙο

οιιοΙἱ 1ο μτοοοοο1α Ια μτοπιπΙ8αιἱοπο οι οιιοε1ο οοι·μο οι

Ιοο8ἱ, οπο οποιο οο1απ1ο Ι'οιι1ἱοο εοππο οοοΙἱ ονἱ ποο1ι·1 Ο).

Ε οοπποπο αιππἱοιιο πιοπιιιποπ1ἱ αππἱαπο οο1 οοο1ἱπα1α

Ια Ιοι·ο οοοο πο. Ιο απο οοἱ οοοοΙἱ πιο ο κιν οο1 ιπἱο

@πιοο Βιι>ι.οπιιιοο οι Βιιιοποινι, πο νοΙπ1.ο 1ιι11ανἱο οομο

ι·ατΙἱ οο. οιιοΙΙο μοποοι·οοο. ο 8οποιαΙο οοΙΙοιἱοπο οι πιο

πιοι·1ο μο1τἱο, μοι· ιπο11οἱΙἱ μἱπ 1αοἱΙιποπ1ο ποΙΙο πιαιιἱ οοἱ

οπτἱοεἱ οο1ἱἱπο1οτἱ οοΙΙο οπ1ἱοπο Ιἱποτ1π πιιιπἱοἱμιοἱ, ο μοι·

οπο 1οι·ιπαπο οοο οοπ ιιπ πιοο ἱοοΙα1ο, οπο ἱπ πιοο οι

το88ἱιποπ1ο μομοΙατο, ο οἱ (Ιοοἱοἱ οι ι·ομιιππΙἱοπο, ποπ 1ι·ονα

τἱοοοππο, απο ο ππἱοο ο εοΙοππο οοοπιμἱο ποΙΙα ο1οι·ἱα οι

Βαι·οο8πα. Ρον ο οιιοΙ οοεο. μοοοἱοπιο οποπο ποἱ μ1·ο1οιι

οοι·ο αΙΙα ΒΙοιἱα οοἱ οοπιιιπἱ ἱ1αΙἱοἱ οο1 ιποοἱο ονο , οπο

οοΙΙονα1ἱοἱ νἱἱἱΙιποπ1ο α μοπεἱοι·ἱ οο ομοι·ο 8οποιοοο, οἱο

οοι·ο 1οππο ο οοο1οπια οἱ 1888111101!" μοι·1ἱοοΙαι·ἱ οι πιππἱ

οἱμἱο, ι·α1Τοι·ιαποοΙΙ οοπ Ιοο8ἱ ο οοπ ο1ο1ο11 μι·ομι·ἱἱ, ἱ οπαΙἱ

8ιιοι·οπ1ἱοεοι·ο Ιο 1πιποπἱ8ἱο οα. οοοἱ οο1 οοιἱηιιἱε1ο1ο οο 01

1οπιι1ο, ο ααΙναοοοι·ο ἱποἱοιπο οαΙΙο ομμτοεεἱοπἱ οι ι·οοποπ1ἱ,

ο οοἱ οοποπἱε1α1οτἱ, ο οιιΙΙο μ1·ομο1οπιο οο ιιοιιἱμαιἱοπἱ

οοἱ πατοπἱ 1ο οοποιιΙοο1ο Μπα οἱ11αοἱπο.

Απ1οτἱοτἱ α8Ιἱ 8ι.ι·ιοι·ι 1'πι·οπο Ιο δοποοο1οοίπό οοἱ μομοΙο

οαοεαι·οοο τἱοοτοα1ο ποΙΙο οποοο11α οοπνοπιἱοπο οοΙ 1991 οι

Ιο οιιοΙἱ , ο. οοιπἱ.ΒΙἱαπια οοΙΙο αΙ1ι·ο,οοπ οιιἱ οἱ _ι·οοιιονοπο

ιποΙΙἱ οοιπιιπἱ ο”Ι1οΙἱο, ποπ 1ι·ομαοεαι·οπο οαΙΙα νοοο απο

οοιἱ11ο, οπο επΙ οππο οο1 εοοοΙο πιο. ΤαΙἱ οοποπο1ιιοἱἱιἱ

οοο1ἱ1πἱτοπο ἱπ οτἱεἱπο ἱΙ μ1·ππο ο μἱὶι απ1ἱοο οἱπι·ο ιππ

πἱοἱμαΙο οοΙΙο οἱ11ἑι Ιἱποι·ο ἱ1οΙἱοπο, ο 1ιιι·οιιο οιἱαποἱο αοο1

απο οπ αΙΙι·ο οιο οοοιιο11ο α οοπιἱπἱο οἱ μτἱποἱμἱ (δ). Μο

οἱοοοιπο Ιο 1ταοἱιἱοπἱ οταΙἱ, ο .Ιο μτο1ἱοπο οεοοι·ναπιο οι ιιπ

μπι·ο οποιο οοποιιο1ιιοἱπαιἱο εοπο εοι;Βο11ο πιο αΙ1οἱαιἱοπἱ

ο :ιο αιπἱπἱἱ, οοποο ·οοι·ἱνει. Ια ἱποοἱ1οιπι, ο 1αΙνοΙ1α Ιο

οοπ1νοι·Ιο1ο οοἱ εἱιιοἱιἱ, ἱΙ πἱοοοπο μπι οπο ἱΙ μο1οι·ο οοπ

οἱ8Ιἱὸ ἱ Ποιπππἱ α 1'11000ΒΙΙθΙ'Ιθ οο οιοἱποτΙο ἱπ Οοοἱοἱ ματ

1ἱοοΙαιἱ, ποἱ οοαΙἱ ίπ οοιπμοποπι1ο οο1 μοι αΙ πιοπο, οαΙνο

οΙοππο ιποοἱ1ἱοαιἱοπἱ ΙοοαΙἱ, ἱΙ οοπιππο οτἱ11ο οπι1π1ατἱο οο1

ιποοἱο ονο. Ποιο οποο1ο οοιω οιιαοἱ οαμοι·1π11ο ἱπ Ι1αΙἱο

οπο οἱ οοοοΙο ιιν; οο ο ομἱιιἱοπο οοΙ ΒαΙοο(·ΙΙ, οπο ω·

ι·ἱναεοο οαΙΙα μο1οο1π ο1α1ιιἱοτἱο ἱποτοπ1ο οο ἱποομαιαπἱΙο

οαΙΙα οοε1ἱ1ιιιἱοπο οι μομοΙο. Μο οοΙ οοοοΙο τιν ἱπ ομρι·οοεο

Ια οιοοοἱπ1ο μο1οπια οοἱ το, ο οοἱ ιπαἔἱο1τα1ἱπιοποτοπἱοἱ,

(1) 1.'1111ο οι οοιι1οοοτα2ἱοπο εοι;πα1ο ποΙ 94 ιπαι·ιο 1994 1ι·α πι

τομπππΙἱοα οι 13οπονα, ο «πιοπο οἱ 8αοεαι·ἱ , οπο ποΙΙα οοἱιἱοπο Βα

81ἱοιο1ππα μνοοοοο οἱ ρι·οοοπ11 81·Α·ιοτι , ο “απο 81ο ι·ἱμοι·1α1ο μπι

πομπο (1)11,1.σι11 ι: 0.ιιιι·ιι πι. 8ποοι.ο 11111. Οαι·1. 01.0 οπο”, μο8.

Μ8); ο1π11αινἱο ποπ ο1ἱπιἱπιπο ἱππ1ἱΙο ἱΙ τἱμτοοπνΙο ἱπ οποο1ο Ιοοιιο.

(9) 1νἱ εοπο μ1·οιπποπαιποπ1ο πμμοΙΙα1ο £ομί1ιιΙα ο! οοπ.σαοΜο1ποσ

απο Οοπ.τποΜοέπει οἱ σοπιιΜο1έοσιο.ι δασειιτἱοπεο.ι.

(8) Ρατοοοπἱο οἱ οποο1ο οἱ11ὲι, οΙ1ι·ο απο οοπαιιο1οοίπί, οπποι·ο απ

οοι·ιι 1 Ιοπο μπι·1ἱοοΙαι·ἱ .οοωιι. Ποπ ποιο ο ΝαμοΙἱ ποΙ πιοπο οι Ρο

8Ιἱα ο1.1οππο1·ο Ι'αμμι·ονα:.ἱοπο οἱ αμοοἱοΙἱ Ιοιιοἱ ο1π1ιι1ονἱο οα Βοο

Εἱοι·ο 1 ι·ο οἱ 8ἱοἱΙἱπ, ο οο ()ει1·Ιο 11 οι Απεἱο (0ἱαπποπο, ο1οι·. οο1

ι·οοπο οι ΝπμοΙἱ, πιο. 31111. (Σαμ. 1111). Οοο1 Τοι·1πο οππο ποΙ 1980 1

:ποἱ :Ιαππο οιι Τοιπιπποο 11 ο οα Τοεπιπαοο 111 μνἱποἱμἱ οι 8ανοἱα ,

ποΙ 1349 αΙ1ι·ἱ ε1ο1ιι1ἱ οο1 £οπαἱ8Ιἱο οοΙΙα οἱ11ο, ποΙ 13135 αΙ1ι·ἱ ππονἱ

οα Οα11οι·ἱπει οἱ νἱοπιιιι μτἱποἱμοεεα οι Αοοἱπ (Ρἱπ$οπ.Δπ8πο1.1°απι·ἱπ.

ωει.ι.- μαε.‹18), ο ποΙ 18110 οπο!" αμμ1·ονα1Ι οα Λιποοοο 171 οοπο

ιπἱπιι1ο ἱΙ 0οιπο νοι·οο. ε: οοπ οοιππι, οομο πιοΙ1ο Ιος8ἱ μππἱα1ἱ,

ω.. μοι· ο8εο11ἱ μοτ1ἱοο1αι·ἱ ποἱ οοοοΙἱ 11111 ο 11117, 01· ω· οπο , οτ

οιιΙ1°αΙ1ι·ο οοἱ εποἱ εοπα1οπἱ, οππο 1ἱπαΙιποπ1ο ιπι οοιπ;οπ1ο Οοοἱοο οι

ο1ο1π1ἱ, οτοἱπα1ο οο αρμι·ονα1ο οιι Ραμο 11αιοΙο 11 1111111. ΜΜΜ ιο·

1ιάσ ΜΜΜ οι .που ΙἱΙπο.σ οοο-ο, πο. 11οπιαο, ΜΙ1ΧΧ111)..

(4) Ποιπιποπ1. :ιο Ιος. 11. Π18οοΙ. 13ο ἱιιε1. οἱ πιο.

ο Ι'αιι1οι·ἱ1π οοἱ 1ι·ἱπιιποΙἱ, Ιο 610111 οοοἱοἱοπἱ αοοπἱοπιτοπο

ονοοα1ππιοιιΙο 1οτιο. οι οἱιιτἱομιποοπια ματ1ἱοοΙατο, οπΙἱ1ο

ι·οι·οπο ΒΙΙ απ1ἱοπἱ, ο ἱιπμο‹Ιἱι·οπο Ια 1οτιπαιἱοπο οι πιιονἱ

επι1ιιο. 1ιπροι·οοοπο ἱοονι·οπἱ ππο εοποτἱναπο ποΙΙ'οοοι·οἱ:ἱο

οο1 Ιοι·ο μο1οι·ο Ιο ἱιπιποπἱ1π, ἱ μἱἱνἱΙο8ἱ, ο 1ο 1αΙνοΙ1α

οοοοοοπ1ἱἱταποπἱοἱο πιιιπἱοἱμοΙΙ ; ο οο 1οΙιιπἱ οι οοοἱ, «τοπιο

μ. ο. ΒΙἱ Αποοοποοἱ ο οι 8μοοπποΙἱ. Ιο 1οΙΙοι·αι·οπο μπι

Ιπποαιποπ1ο ποἱ μοοοἱ οο8δοΙο ιιΙ Ιοι·ο οοπιἱἱιἱο, οἱο οἱ οοο

οεοτἱνοτο, 1ο11α ι·αοἱοπο οοἱ 1οπιμἱ, ο ο οοοοεεἱνα οοπο

Ιοπο, ο α εονοτοπἱα ει·αποοιια οἱνἱΙο ο μοΙἱ1ἱοο οοΙΙο πιο

πατοπἱο οοιπἱποο1ἱ.

Ιο ποπ οἱοοπ1οι·ο Ιο Πανο οποο11οπο αεἱ1α1α πο. ΒΙἱ οπο

οἱ1ἱ, οο οἱοο ἱ οοπιιιπἱ ἱΙαΙἱοἱ, 1οοἱ1οι·ἱ οἱ Ιοοοἱ ο1α1ιι1οι·1ο,

οἱαπο ο1α1ἱ1οτιποο οα ανοπιο ο'ἱπο1ἱ1πιἱοπἱ τοιπαπο, ο οιι

πιιονο ἱπιμἱοπ1ο οοτἱπαπἱοο; πια ΙἱπιἱΙοποοιπἱ :ο 1α11ο οοΙΙα

ἱ·ομιιππΙἱοα εαοεατοοο , ο οο1 οπο Βοοιοι:, οομο ανοι·ο ππο

νοπιοπ1ο ἱποἱοα1ο Ι'οι·ἱ8ἱπο ο Ιο νἱοοποο ἱο1οιἱοπο οοΙΙιι

μτἱιπα, οειι·ο αοοοοο ιιπ ιαμἱοο οοππο οοΙΙο Ιοππο ἱπ1τἱιι

οοοΙιο οο οοΙτἱπεοοΙιο οοΙ οοοοποο.

ΠΙἱ Βιιτονι οο1 οοπιππο οι 8αοεοι·ἱ (οομί1οΙο, οοιωο

ο! οπ1όσιοπιοπ1ο οονποπἰο δοοεοι·ί) 1πι·οπο μπππΙἱοα1ἱ ποΙ

1316, εο11ο Ια μοοοε1οι·πι οι ΩοναΙΙἱπο οο Ηοποο1ἱο; πο

οί!ί.ε Με οοπιίπί δουο!!ίιιί απο οοπο.ι·1ό.τ , οποιοι οΙοο1οι·ίο ,

μο1οιιίο!ίο διιο.ιοι·έ (ει). Ωπἱποἱ, ο οα1αι·ο οαΙΙα οοΙο ρτο

ιιιιιΙΒοιἱοπο, οοεἱ ναπ11ιπο 1ι·οπ1οπ·ο αππἱ οομιο. οἱποπο εο

οοΙἱ οἱ απ1ἱοπἱ1ο. (θ). 8οτἱ11ἱ οο οεοπιμΙα1ἱ ἱπ οπο (Ιοοἱοἱ

(ο) 1.α πιοιποιἱα οἱ ΒπνπΙΙἱπο οο 11οποε1ἱο οἱ μοι·μο1πο πο8Ιἱ απ

παΙἱ οι 8αεοοι·ἱ , ποπ εοΙοπιοπ1ο μοΙ Ωοοἱοο οοΒΙἱ 8τ.ινοτι , οπο 111

ι·οπο .τοι·1115, εσοπιμΙο1ἱ ο μτοπιιιΙοο1ἱ οο11ο 111 οπο μοοοο1οτἱα, πιο

οιἱιιποἱο μοι· 1'αΒ8ἱππ1α 1α11ει οαΙ οοπιππο ει! πιο απ1ἱοο 5οποο ο'αι·ιπο

(Ια 1οι·ι·ο ιποι·Ιο1.α ἱπ οαιπρο τοπιο, ο πι οι·οοο πἱαποα ἱπ οαιπμο αι

ιπι·ι·ο ) , Η οποπ: ο οοι·ι·ο11ο οα οπο οαναΙΙἱ , εππποΙο , ο 1ιπμι·οοα οἱ

1ιιπιἱ8Ιἱα οι οπο! Ροοοε1π.

(ο) 8ο μοι·ο οἱ τἱ8πατοα ἱΙ 1οιπμο, ἱπ οπἱ1πι·οπο εοτἱ11ἱμοτΙα μνἱιπιι

νοΙ1α , Ιο οπο αννοππο οοι·1απιοπ1ο μτἱιπει οο1 1994, @κοπο ποΙΙα

Οοιννοπιιοπι: οι οο11ο οππο εοπο 1ι·οοιιοιι1οιποπ1ο οποπ ἱ αιμί1οΙί ο

Ιο οοο1ἱ1ιι:ἱοπὶ οοο.ιιιτεο€, ο ποΙΙα ο1οοοει ἱπ1ι·οοπιἱοπο οο1 μ1·οεοπ1ο

@πιοο οἱ οπο, οπο ΒΙἱ ο1π1ιι1ἱ ποΙ ιποοοοἱπιο οοπ1οπιι1ἱ 1ιιι·οπο

.ΜΜΜ οο σ.ιοπ1μΙοϋ (πσ·ίμ1ιι ο1 ε.ι·οοιμ!α1α) οἱοο οομία11 1111 ο1·ἱ8ἱπαΙο

μνοοοἱε1οπ1ο, πο οοπεοοπο μοι· ΙοΒἱ11ἱιπα ἱΙΙοιἱοπο, οπο 111 οοἱ51οπι1ι

οἱ οο11ἱ 81.1·ι·οτι ι·ἱεπΙο αΙΙα οοοοποιι ιπο1ἱι οο1 οοοοΙο 11111, ποποπο

ποπ οποππο ο11οπιι1.ο ππο μπι ΙοεαΙο ο μἱίι εοΙοππο οαπιἱοπο ππο οἱ

μτἱιπἱ αππἱ οο1 ιιοοοΙο οοεποπ1.ο, ο μυοοἱεοιποπ1ο οπο α11'αππο 1316,

ἱιι οοἱ 1“ιιι·οπο μι·οπιπΙ1;α1ἱ. 0ι·α οα οἱο οἱ ία πιαπἱ1οο1ο, οποπ1ο οἱοπο

μτοεονοΙἱ μοι· ιιπ1ἱοπἱ1Ξι οἱοα11ο Ιο88ἱ ο1α1π1αι·1ο , μοιοἱοοοπο οποοπ

1ι·αποο Ι'ἱο1οι·ἱα οοἱ πιιιπἱοἱμἱἱ ἱ1αΙἱαπἱ οο1 ιποοἱο ονο, οἱ πονο , οπο

ἱ Ιοι·ο ματ1ἱοοΙαι·ἱ 8ι·ιιι·οι·ι ποπ εοπο ιπο11ο μπι απ1ἱοπἱ οοἱ εαεοιιτοεἱ,

οο αΙοππἱ οοπο οιἱαποἱο μἱπ ι·οοοπ1ἱ. 1π1“α111 (μου αι·ι·οοα1°πο @Μάιο

οοοἱπμἱο), οοοο Ιο οοΙο οοἱ μι·ἱποἱμπΙἱ 1ι·α ἱ ιποοοοἱιπἱ. - 1. οεπονα.

Αππ. 1143. Μονο οο1 οοποοΙα1ο οο1 Ωοιπππο, 11514111 οοἱ οοπαοΙἱ, οοἱ

μΙαοἱ1ἱ , ο οοΙΙα 8ἱπε1ἱιἱο. Απο. ἱποοι·1. (8οο. Χ111). Βιιι:νκ μοι· οσοι·

ματο Ια πιοπο , ο οοπεἱπτοιἱοπο οι 0π8ΙἱοΙιπο οἱ Μοτο. Απο. 1999.

8·ι·ανοτι ι·ἱἱ'οι·1πα1ἱ οο1 μοοοε1.ο 1αοομο οι ΒαΙοονἱπο (Βαι·1οΙοιπ. 5οι·1π.

πρ.1ἱ1πτα1.1ἱοι·.11αΙ.8οι·ἱμ1. Τοιπ.ΥΙ. μα8.457). -- 11. 1121182111. Απο.

1195. 8τα·1·οτι , εο11ο ἱΙ 11οΒο Επτἱοο 1)αποοΙο. Απο. 1949. πι., 801.10

ἱΙ 11οΒο 1αοομο ΤἱομοΙο. Απο. 1381.1ο., οο11ο ἱ1 ΙιοΒο 11ι·οποοοοο Βαπ

οοΙο. Απο. 1841$.1ο., ιιο11ο ἱ1 1)οΒο Λιιοι·οα 11αποοΙο. Απο. 1487'.1ο.,

οο11ο ἱΙ 11οΒο Λ8οε1ἱπο Βαι·παι·πο. - 111. ΡΕ1111ΑΒΑ. Απο. 1908.

8·ι·ιτυ·ι·ι. (1Ι1πι·α1. Απ1ἱο. 13ιι1οπο. Ραπ 1.. 13αμ. ΧΧΧ1Χ. Λπ1ἱο. 11οο. Δον.

1Ποεοι·1. 31111111. μη. 983 ). - 111. 1110111·3ΝΑ. Ρτἱππι οο1Ι'ιιππ. 19111.

8·ι·πι·ο·ιι. ( Μπι·α1. Απ1.ΙΙΔΙ. Μοο. Δον. 1.11. μας. 984 ). -- Κ'. 11111.ΑΝ0.

Απο. 19113. Ωοινοοπτοπικι, οο11ο Ια μοοοε1οι·1α οι 1αοομο π1αΙοοι·ἱοἱα.

- Π. Χ13110ΝΑ. Απο. 1998. πιο” ιιπιιε οινιιιιο οινιτπιο Υ1:1ιοπΔι1.

- 1711. 1:1111ΣΝΖ11. Αππ.1985. 81·πτο·ι·ι, οοοοποο μοοοιι1π ΤοπιιΙοο οιι

Βιοοοἱα, ο οαμἱ1απο οο1 μομοΙο 11οπαοο οα 8οτοαἱππ. Απο. 1858..

πι., μοι· απο οἱ Τοπιιπαεο οα Βιιππἱο, ο οἱ 1.πμο οα Ρι·ιι€ο. -- Απο.

1408. πι., μοι· Βαι1ο1οιπιποο οα 111οπ1ο θ1·πππ1°ο. - Απο. 1415. 1ο. .

μοι· απο οο1 εἱπτοοοπεπΙ1ο ΡαοΙο Οαο1το , ο οο1 ΨπΙμἱο μ1·ο1οεοοι·ο

οἱ Ιο88ἱ ποΙΙα 11π1νοι·ο11π Ρἱοτοπ1ἱπα. - 1ιαΙΙει οπαΙο οοιππιοι·1α οππ

1ποι·ειιἰοιιο οἱ ταοοο8Ιἱο οπο Ια νομπππΙἱοα οι 8αεοαι·ἱ ποπ 111 Με 1ο

ι·ομπ1›πΙἱοπο ἱ1οΙἱαπο Ι'π11ἱπιο,·Ια οιιαΙο 1οιπιπει›ο Ιἱ οιιοἱ 8τα·1·οι·ι.

  



ΒΕ!.. ΒΕΠΟΕθ κιν. 513

·ζΒπον!!), οπο !!! !!·ποπο·!ο!!ι!ο, ο !'ο!!το !!! !!!!ο!!πο.οο!·πο νο!Βοτο,

πονο!! '!! μτ!!ποἴ οοεοτοοο!”!!!!π!ο !!!!!! οπε!οπ!ο;!!! οποτονο!ο

μοτοοπο εοο!!!! ππ!τΒο!!!!ε!!!, ο -εο!·!!οτε! !!.εοοο!!πο ποο!!;.

οτο!!!ν!! οπο. οπτ!!! πο! οπ!!!ππο θ). Ωπο!!!!!!!!!!!!ο μοτνοππο

ε!πο ο πο!, !!!ο ο!!!!!!!!!!!· !π !!!οοπο οπο με!τ!!,=ο !!!!!ο !!!

ε!οπ!ο !!!εο!π!πο!ο ο οοπ!οοοω. Πο! !ο!!ποο! πομπο εο!ο-·

!πο!!!ο ο.!οππ! ›!”το!π!ποπ!! ω). Μ!! !!! ω!!! !·ο!!!!!!!!, πο ω!!!

οοΒ!ο!!!.!ππ!μοπποπ!! πο! !!ι!!ο οοο!! πο!!!!π! μτοποεεοτο οο

!οπ!ο ποοπο, π!!! ο! ποοτο οι!!!π!!!ο τ!! εοο!!!οο!!ο πω!!!

ο!!!οπ!πο,!οοπο!!ο!ο ο ποο!ο!!ιο, μ!!! οπο ο ποοτο, πο!

ποο!!ποτο πο! Σμοοεο!ο ε!!οο!ο θ!). Ε πο!! μο!·!οπ!ο !π!!!! !ο!

(!) Μ!!! ν. Ροτ!. το!!! Οποιοι! πω!!! τΤ- Μοτο πο! !τοπ!π!οπ!! πο!

0οπ!ο!!!!!!. . Π Π . ; , , Ι -
(9) Π! ππ Οοπ!οο !πο!π!!τοποοοο, οοπ!μοο!οι π! !!!ο!! Θ! πο!! ππ!πο

το!!, ο μο!ε!πο εοτ!!!ο !81, ο!!το ο οπο!!! ΙοΒ!!·!π~!!!οποο οε!!!!οτ!!!

!το !! 2.0 ο 8.° Μοτο, ο οι! οπο. μοο!πο νοοππ!ο α!! !! Μοτο 1.! ο

!! 9.° Ω!οεοππ ίοο!!ο_ !!!! !ο !!!!ποπο!οπο π! οοπ!!π!ο!τ! έ!! ο 4 !π!!!!

π!ο!τ! !π !ππε!!οπο , ο Θ!! οοπ!!!πο!τ! ο 9 π!!!!!π!ο!τ! !!!! !!!το!!οι!!!!.

οοτ!!!ο !π ποτ!! οοπο!!το!!οτ! Πτοοε! ο το!οππ! π! ποπ !οο!!ο !ο!!πτο,

ο οοπ !πο!!ο π!!Ι!τον!ο!πτο. @ο τπ!!τ!ο!!ο, !! πππ!οτο μτοοτοεε!νο (το

!ποπο) ο !ο !π!!!!!!! πο! οομ!!ο!! , ο ε!!!!π!! , εοπο εοτ!!!ο !π τοεεο, ο

οπο! μπα!!! π!!ο !π!!!ο! πο! ΒΑΝ!! !!ο!··8.° Μοτο. Ματια! !! !τοπ!!εμ!ι!ο,

ο !'!ππ!οο· πο! Μοτο μτ!!πο. ·Νοπ ν! ποπο πο! οοτεο πο!0οπ!οο !”τοο!,

ο !!το!!οεο!!!, !τ!!ππο πο!!!ο!!ο !π!ι!!!!ο !!!!!πο!π!ο οτπο!ο, ο εμοο!ο!!ποπ!ο

!!! Ι !πο!!!εοο!!! !!ο!!!! !π!τοππι!οπο !!! πω!!! Ριτ!πο οοοέ, !!! οπο!!!

ο!!!!τοοο!ο πο!!!! πο!! οομτ!οο!ο!!ο.οπ !!!!!!ττπο π!ε!οεο !π!!!! !!! !ππε!!οπο

πο!!!! μ!·!π!ο μο!;!πο. ! τποτο!π! μοο!πο!! Μπι!!! επ!!!ο!οπ!ο οπ!μ!οπο

οπ !π ο!οππ! πο! τποποε!π!! ε!) !οεποπο πο!!ο ε!ππ!ο, εοτ!!!ο μοτ !ο

μ!!! οοπ 8!! !!!.οοε! οοτο!!ο!τ!` πο! !οε!ο!, !!οπο!!ο ΜΝ!!! μ!!! μ!οοο!!.

Ροτ !'ομμοο!ο !ο !!πε!π!!!ο !π!!!! ο! Ωοπ!οο !π !οπ!μ! μοε!οτ!οτ! οπο!!

οοτ!!!ο οοο οπτο!!οτ! μ!!!'οτοεε!, οποο!ι!ποπο τοεεοπ!!ο!!οπ!! πο!!ο

!οτ!!!π ο οπο!!! πο! οομ!!ο!! μτ!π!!!!ν!, οι! ο!!το ο ο!!!'εο!!ο !!π!ποτο!!

ποπ πο!ποτ! !!τ!!!!!ο! , ο !ποποοπο !!ο!!ο τπ!!τ!ο!!ο, ο!! !τ!!ι!ο!! τοοεο.

!π του!!! !ποπ!!! !!! οοττοε!οπο ο !!! !οοοτοι!ο!!ο πο!!!! μοτοο!ποπο, ο!!

!!! τω!!! !!!!!! !!! ε!π!πο!οπο πο!!'!πο!!!ο!!!το !·οπ!!ο οπο!!! !π!οο!

!!!!ο !ο εοτ!!!πτπ. Ι !!ποποτπ! οτοο!! ε!!!!! οπο!!! !!!!!! τ!π!'πεο, ο !π!!οτ!

οομ!!ο!! π! ππ !!!!το !”!·οτπιπ!εο!!!ο!! ποπ οπο!!! π! ππ !!!!το πο π!οπο

οππ!!οο, ο!! !ποεμοτ!ο. οπο!!! μοτ πποε!ο, ο μοτ !ο!!!ο ο!!το οοΒ!οπ!,

οπο ε! μοεεοπο !οπεοτο πο!!ο το!!! πο!ο ο! πο!!ο £ο!!!!:!!, !!ο πονο!!!

ππτοτο μπ,ι!οπ!!οε!!πο ο !οπε!!!!!!πο !ο!!οο μοτ τ!οτπ!ποτ!ο, ο μοτ !οο

ποτ!ο , ο εομτ!! !π!!!! μοτ τ!οπ!μ!τ!!ο !ο !!ιοππο. Οτο μοτὸ_ !ο τ!ποπο

!!!!!! πι!!! μου!!! πω!!! ει!!! μτ!!π!!!νο !π!ο!°ο22ο.

(8) Ι !τ!!π!!ποπ!! πο! Οποιοι! !!!!!πο , οπο οποοτ!! οο!ε!οπο, οπο!!

οπο!!! οοο! !ποτπ!!τοποοο! , ο οοπε!οπο π! Με!! 49 ποπ πιπποτο!!! , ο

μοο!πο οοτ!!!ο 98. Ω!οεοοπ !οο!!ο πο !!! !ι!πο!!οπο π! 33 οοπ!!!πο!τ! ,

ο' !!! !οτε!!οιιο π! 95 οοπ!!!πο!τ! ο 6 !π!!!!π!ο!τ!. Απ οοοοι!οπο π! πο!!

!!!ο!! ε!οοο!!!!, !π!!!ε!! !!!!τ! ποπο οπο!!! !π !!πο!!το οποποτπ!.?! μτ!π!!

Η! Μο!! (πο πποποτπο, ο !! 9 Μ!!! ε!!!οο!!!! ) ομμο!·!οπονοπο ο! !.°

Μοτο πο! Ωο!!!οπ; !! 97 !!!ο!! εο8ποπ!! (ππο !!ποποτπ! οπο!!!) ο! 9."

Μοτο, !!ή!!ππο !'!!!!!ιπο Με!!!) , !π οι!! !οΒοοε! !'!ππ!οο πο!!ο τ!!!!!οτ!ο

πο! Μοτο !!!; ο ο!! π!!!!π! !θ Με!! (!!π!!τ!ο !!ποποτπο) π! επππο!!ο

3.° Μοτο. Μ!! Με!! π!!!!π! !!!ο !μιοποτπ! ν! επι!!! !!πο!ππ!!, ο !!ε!!!!

τπ!ε!! ο!οππ! π!μ!ο!π! πο! το π! Δ!·οποπο ο !πνοτο~πο!!ο ο!!!!! π! 8ο!!

επτ!, ο!! οπτ! οτπ!π!!π!οπ!! μοε!οτ!οτ!, οοτ!!!! ομ!πε! !π!!! οοο μοοε!π!ο

οπτ!!!!οτο π!!!ο!·!!ο πο! ποοο!! Σ!!! ο ΧνΙ , οπο, πω!!! !π!!π!!ο μτονο,

!!!! τ!πεο! !!π!!!π!ο!!!ο-π! ποο!!”οτ!!το, ο !ο!!ποτο μοτ !π!!οτο. Μ! εοτ!!

!πτο, !ο το!!τ!ο!!ο, !!! ππτποτπι!οπο , ο !!! !π!ι!ο!! πο! οομ!!π!! οοο!!!

τ!!!!! !π !!ποε!! τπ.!!!!!!οπτ!, εοπο εοτπ!!!!!οπο!εο!!πο ο !!πο!!ο πο! Ωο!!!!·ο·

επτπο; πο! οπο ε! ποπποο, οπο !'οοοο!!ο μοτ!ο !π!ο!;τοπ!ο πο! Οποιοι

!!!!.!πο, .τοτ!!!ο, ο!! οοου!μΙιισο πο! !πο!!οε!!πο οπο!! !3!!!, οοοοππο !!!

οτπ!ποι!ο!!ο οοπ!ο!!π!!! πο! οομο 5.°, μοτ!ο Μ, πο!!!!8·τ!τοτ!. πω!!

!ππ!!!ο πο!! μ!!! τπ!!!!!!!! ποεοτ!ι!οπο π! πο!!! /ταπ!!!ιο·τ!!!, μο!ο!!ο πο!!ο

πι!!! !!!πο!τοι!!!π! !!ο πππο!!!!ο ο! !ποο!!! ομμοτ!ππ! πωπω !!!! οτοππ!ο

!ππ!!!μοπεο!!!!ο μοτ !”οτπο οοποεοοτο ο! !ο!!οτο !ο !'οτ!πο οε!τ!ποοο!!ο,

ο π!μμ!π πο ππομοτο!.ο οπο! π!!!Βοπιπ, μοτ !πο!!οτο !π ο!!!!!το !π!·ο

!!! !!πμοτ!οπ2ο π! !!!π!ο .ππονο !ο!;8!, ο!! !!!!!! πο!!ι!ο οπο!!! , οπο

!οτ!!!πο!ο!ποπ!ο ν! οπο!! !πεοτ!!ο, ο ε! οο!ν!!τοπο ποπ οοο! πο πο! !!!

!ο!!! πομοτ!τπο!!!ο. ' ο

(4) Νο! 93 ομτ!!ο πο! !780 !! μομο!ο π! 8οεοπτ!, !ονο!οο! ο το

!ποτο μοτ π!οποπποπ π! !”τιπποο!ο, πυρ!! ονοτ εοοο!!ο!ςπ!!!!ο ! πως!!!

ι!!!! μο!!!!!!ο! ω!!! !;τ!!ποο!!ο, ο υποοεο ο τω!!! μπτοοο!!!ο οο50 π! μ!!

ν!!!! , “ποπο ο !πτ!ο π! μο!!!ι!!!! πο! Ωοπ!ππο , ν! μοοο ο ε!!!·ο!! !π!!!

το!! οττοπ!, ο π!εμοτεο !!! !π!!,οο!οτ μπτ!ο πο!!ο εοτ!!!πτο οπε!ο!!!!ο

!!ο!!'οτο!!!ν!ο !πππ!ο!μο!ο. Νο! !ποιιο πο! !!!π!!!!!ο ! ππο Ω!!!!!!:! , π!

ο!!! μοτ!!οπ!ο, !π!=ο!!!! τπ!!!!οπ!οοε! !!!!!!'οτπο !“πτ!!!ο!!!!!! πο! μομο!!!!!!;

ο!! ο Βτπππο νοπ!πτο, 5ο πο!! !πτοπο ο! !π!!!! !ποοτο!!, ο !ποοππ!ο!!,

οο!πο !!ννοππο π! !πο!!ο ο!!το !!!!!!ο!!!εε!!!!ο οπτ!ο, π! οι!! !! επππο!!ο

οτο!!!!!ο οτο τ!το!!!εε!!!!!!, ο !!ο!!ο οπο!! ε! !οπ!οπ!!! !!!πο!!!τποπ!ο οπο!!!

· οπο, οπο !· μτ!!!ο!μο!! πο! !!!!!μοτο! πιο!π!!τ! π! !!!!οε!!

π!!ο Ποο!!:! '·!!!π!;8!οοοτο·!ο!!ο ζ!οδο!!!!!!τπ%!!τ!οο, ε!οο!!ο

!·οοποππο!!! μτ!πι!!, ο;-!·!πποε!ο!!πο!! :μοεο!ο !'ππο επ!!'ο!!το,

μο!ο!!ε! !·οε!!!π!το ε!!οῖοτ!8!πο!ο·!π!οι·οι!ο !! οοτμ!! !!!!οοο

το!ο πο8!!=Βτ!τπτ! ε!!εε!!!!!!ε!. ··!

. Ι !ποποο!!π! οπο!! π!ν!ε! !!!. !τοΡοτ!! ,π!!ο οπο!! !!!!!!!!

ε!οεεο ()οι!!οπ ε! τ!!! !“!!μμο!!!!!!νο π! !!!ο!!! (5). Ε!! μτ!!πο

τ!οποτπο !! πο!!! μιι!!!!!!ου ΜΜΜ!!! ο γ!!! !πο!σοίο οοοποο!!ολο,

νο!!! ο π!!ο !!!·πι!!!ο·ο!!!!, .οποπ πονο!!! ο 8!πτοπ!οπ!! πο!

!!!οο!ο!το!! , οπο! μπ!!!!!!ο! ο!!!ο!ο!!.,, !!- οοιππ!οτο!ο, ! τω,

!!! μο!!ι!ο π!·!!οπο το !!!!το!ο, ο !”οπ!π!!π!ε!το!!!οπο το· πο!!!

ο τοππ!!! πο! (!ο!ποπο. Μ! 8οοο!!πο !! !!!·ί!!ο οί!!!Ιο, !!!ο!!

!ο !!!ο!!! πο!!ο 'μο!·!!οπο, !ο πο!!! οτο!!!!!!, ! οοπ!!·ο!!!,

!ο !οτ!πο ο !`!!!!!ο!·!!!! πο! ο!ππ!ι!, !ο !!ο!!!οπιο, ο !ο ομ

μο!!οι!οπ!. Ε!! !οιο!! !! !!τ!!!ο οτίο!!ποΙο, !!!ο!! ! πο!!!!!, ο

!ο μοοο, ο!!ο μοτ .!!! μ!!! ε! τ!οο!νοπο !!! !ππ!!ο μοο!!π!ο·

τ!!! (θ). !!!!!! ο επτ!οτ!!πο, πο!! !!! !!!οο!ο πο! τ!!ονοτο !!! '

οπο!!! π! !!ποο!ο !οΒο!!, ομοο!!!!!ποπ!ο !!ο!!!! !!!!!!ο μο!!!!οπ

οπο! !!! μοτπ!!!! !ττομοτο!!!!ο. Ρτ!!πο π! ποπο ποπο !!!π!!!!!πο οποιοι·

οε!ε!ονοπο !π!!οτ! !π οπο! !οτο μ!!!·!ο , οο!πο ε! τ!ο!!νο πο πο!! πο!!! ,.

εοτ!!!!! !π !!ποπο εμπεππο!!!! , οπο ο! !οοεο!π!!ον!ο !!! ππ οιοπτο !ο

8!!ο·π! οοτ!!! ο!!!ιοοε!!ο !π!οτ!οτ!ποπ!ο Με οομο!!!ο π!ο!π!!τοποοοο πο!

ποπιο!! επτπο. Μ! πο!!! ο πο! !οποτο εοππο!!!ο: Ο!!! Με πω!! πο!

!πίο!!!π Χοπ!!! .το μο!!πιπ υπο!οτ Μπω!!- ·πιπο!ιατ !!!οπ!!ποπο!αε, π·

οποπ: ,· οι!!! πιο .το πο!! μο!!!!Ιο σομ!‹ιτ, τ!! Μ!!! ο!! ο! Μ” Ια!!!!, μοτ

πω· ο!!!!!!!!!!πίπο.! Ι!!! οπτοο!στοτ στ! @που μπω, οοποπο πο!! ο! οπτ!!

ρτοππο σπ!ρτονπο!!ιο ο! .!οπ!!!!ο π! οΙο!!ποι οπα!!!!οσ, ο ο!! απ!!! ροτ'

πο .!!·τ ο! !π!!!! οοττἰοπ!ο , ω!!! πο! οιι!!;ιιτ α!!!!Σππ!.το!!πο ( οοπποπ! !!

!ο!!οτο !!ποε!ο !'ο!·ί!!!!οπο !!!ο!οο!οο !!!!!! εο!!!!!!!ο!!!! !ο!!οτοτ!!! πο!!'!!π

!!ο!.π!οτο), οι!!! αυτ!! στο :ο μτοπαποία, ο .!!ο οομΙ!οα ω! πο!!! !!ζ!!το 8α!·πο;

ο α!!! τ!!! οομ!!ι α!ι!!!ο!!!·!οα, πρι!! Ιππ!!!!οπ τομο.!π οτ! ω!!! απο πο! Οσπ

!!ο!ο πω!!! οπο!!! το 8οοο!·. Μ! οομ!ο οπ!οπ!!οο πο! Ωο!!!!:!! επτπο ,

π! οι!! ο μοτο!!! πο!!ο τ!!οτ!!!! πο!!! , ποπ οε!ε!ο μ!!! οοο!! !!το!!!ν!

τπππ!ο!μο!! π! 5!!εε!!τ!. Α!!ποπο !ο ποπ νο !!! τ!πνοππ! , ο!!οτο!ιο πο!

1840 ο!!!!! !”οοο!!ιο π! ν!ε!!!!το Η!! οτο!!!ν! !ποποε!!π!. ν! !τονο! επ!!!

τποπ!ο ο!οππ! !!ποποτπ! (ο!!ο!!!τοο οε!ε!οτοπ!!!! οποοτο)'π! οπο !ω:·

ππι!οπο οοο!! ετ!τοτ! !π Μπι!!! εμποππο!!!. Ι! Οποιοι! ο!!ε!!!!!!ο !!!

!!ποπο επτπο, οπο στο !ο πιω!!! π! μο!!!!!!οο τοο!οπο , οπο, πο!!'ο!·

π!πο πο! !!!!τ! ο πο! τοο!ε!τ! οπ!!ο!!! οπε!!!π!!! οι Πο!ι!!!πο, !! ππτπ.°

000, οπο νοποε! !!ππο!!!!ο επ!!!ι οομοτ!!!. Ι.!!!ποποε!π!!! μοτ!!! ει!! ποτού,

ο πο!!ο π!!ο !”!!οοο ( οτ!!οτ!οτο ο μοε!οτ!οτο ) !!! εοοποο!! !εοτ!ι!οπ!:

Βετ!τοτοε Ε!! ε!!!!!ο: Εετ!!·τοτοε !!!! Μπι!!! !!!! ε!!!πο. Ε ν! ε! !οποο

!πο!!το !!οτ!!!ο !! ποπ!!! π! ππ Μ!!! Ποτά!!! Ω!ιοτπ!Ιο ο! ΙΕ!!σα!Ι0!!η;τα,

οο!!ε!;!!!οτο !”οτεο , ο ι!!!!ο!!!!ο πο! 'π!ππ!ο!μ!ο, .οννοτο πο!οπ!οτο !ο!!!-·.

μοτ!!!!οο πο! Οποιοι!.

ω) νοπ. !! ο!!μ. ο!!!.ν!!! πο!!!! Ρ!!τ!ο !!.

(ο) @ποπο π!ν!ε!οπο μτ!τπ!!!ν!! ποπο ε!π!!!ο!!οτοο!!Μ“Ω!!·ι!!ω

ν!οοππο, !!!!!! οπο!! οπποτοπο οοπποπ! οπ!!!!ππο !Σοπ!!:! (οοτπο ο !ο
!!!!ο). Μ!! πομο !!! !π!!!!οπ!οε!!!ο!!ο ο π!εμοτε!οπο !”ο!!!!πο πο! !πιππ!!ογ

μομο!πτο πο! 1780, !οτοπο μοτππ!! μοτ εο!!!μτο μοτοοο!!! οπμ!!!!!! ω

π!ι!οπο!!, ο!!' οε!ε!ονοπο πο! μτ!!πο !!!!το πο! Βτπππο !!!!!πο. Ο!!! ε!

τ!ο!!νο πο ππ'ο!!το πο!!! , εοτ!!!ο !π !!ποπο εμποποο!!! εομτο ππ !”οο!!οπ

!!!!!!οο!!!ο !!!!!! !!!οο!!!!!! !!!!οτ!οτο πο!!ο οομοτ!!! πιο!π!!τοποοοπ πο!

0οπ!ο!! επτπο, !!! !!πο!ο μ!!!οοπ!! τ!μοτ!οτο μοτ !π!!οτο, ππο!!ο μοτ

το!!!!!ο!!τ!π πο!!ο μοτ!! ,' !π οι!! εο!π!!τππ!! ο!·το!!!. Εοο!! !! ·!οποτο π!

ποπο !!!!!!!. - Ε!ιο!πτοτ ο οτποποο!οπω ο· Ια Ι!ο!!!!ο!!οο πωπω",

- Πίο!πίπω α! 8 !!πτ!ε.τ , ω! Ια ρτ!!π!ι !!ο Μ.: οποία .σε !!ιππο!α ο!!

ο! ατμ!!!!Ιο 5 !!!!ο .κ οποιοι-που !ο!πο.!, ω!!! ο!! ΜΝ!!! μα! Μπιτ!!!

Ω!ιατππτ!ο, ο ο!το στ! !π!ο!!!ο ππ!πο!·, που οι· απο!! ο!! Ια. 'Ο!ΔΝο πο!

£ο!!!·!!!!, κ!! !·ομπΝέοο. - Εκ Ια ρο!!!!στο ραπ (πο! Ωοπ!οο ε!!τπο)

.το οοπ!!οπο!ι πωπω οομ!!!ιΙο.!, ο ο.!!!ι!π!ο!· πι· Μ!! πο!!! :ο ο!!!!!!έοΜπ 00!

ο! !!οΙπυπο!! , ο !ο!!ιο !.ο!!!!, πω!!! πάσο!" πο! αφ. Μ!! πο Βιι!πο!!! ω,

στ! οπο· ποσο!!! Ια μτ!πων·ο μοτΙο !!!-!οιο!!! 86η!!! , π" !!! !.τω!!!!.!”

! ο !:!ιμ!!ι!Ιο.!! (°"). - Μ!!! το! !ο 2."- ρππ£οΪ ο! !.!ο!πο!οπ Μο!!! Μ! ω!!! '

ούν!!! 4.9 οο!ο!!!!οε ; ο !!!-!!!ο!!! πάω! π! 9 Ρτ!0!Ιοο!οε !!οοδοτ, Ι!!!!!!:.ε ο

!οπ·τ!!!!!!! πε !οτ!!!οτ!ο.!, !; οππ!ο!ο!!!!.!· ο-!ιΙ_οιο!!ο.! σ.ταιΜοο ; μου!! οπο·

οο!!ιοι!·π 5!ι!·πο οο!ιο!ιο!·πα εο!!!!πο!!!ο α!!! ο! ΜΗ!! οπο!!! ο! οπού!!!

!!!: μποππ!οπ!!.τ; ο οι!ποπο πο ποπο Ι!!! οπο! οομ!!!ιΙοσ, οι!!! α!!! Μποστ!

(') Βοντο!!!!ο π!το απ!. πο, μο!ο!!ο πο! (ἶππ!π!! ο!!τπο, π!'πππ!ο

πονο!! οοττ!εμοπποτο !! !!!!!πο, !!! μτ!!πο 'οπο, ο !!!!το, !οτ!!!!πο ω!

οομ!!!ο!σ Μ!) , πο! !!πο!ο ομμππ!ο ε! “π!!ο πο! !!!!!!π!.

(") Οπα!! -οο!!!ο! 8ω!!!!!,ο Ππμ!!ο!!, πο!! ε! ·!!!!ππο μ!!! , οἱποο!!ο

! ίτο!π!τ!ο!!!! πο!!ο μτ!!τ!!! μ!!!·!ο πο! !)ο!!!οπ !!!!!πο Μποστ!!! εο!πτπο!!!!!

πο!! ο! οομο Μ!! '·

Η!!



511€
ΙΙΙΙΙΙ..ΟΙΙΙΙ Ε (ΙΑΠΤΕ

αΙΙ ααοιιοτιιΙαα, α Ιιι ΙΙιιαιι(ο τΙεριιαι·ΙΙα Ι ΙΙτΙΙΙΙ ΙΙαΙΙα ρατ

αοοα, Ια ΙιιΙαΙα ΙΙαΙΙα ρτορι·ΙαΙα, α Ι'ΙοοταιιιατιΙο Ι1αΙΙ"αρτΙ

αοΙΙΙιτα , ροΙοΙια ιιαΙΙα ιιοΙα ΙΙα πια αρροεΙα α αΙααοιιτι αα

ρΙΙοΙο ιιοτι Ιισ οτιταεεο, εατιιρτα αΙΙα Ια ιιιαΙατΙα Ια τΙοΙιΙα

ΙΙααεα, ΙΙΙ ΙΙιΙΙΙοατΙα, αΙΙ ατιαοττιΙαι·Ια: αΙΙ οΙΙτα α αΙο,

ααταΙΙΙΙα , ιιοιι ΙΙΙτο ααοι·ΙιΙΙειιιια, πια ροαα ιιιοΙΙααΙΙα, ΙΙ

τοΙατ ρταοοοιιρατα αοΙ ρτορτΙο Ια ΙΙΙΙαι·Ια, α Ι'αεααιιιιαΙαπα

ΙΙαΙ αΙιιΙΙΙΙΙο αΙΙτιιΙ. ΤιιΙΙανΙα ιιοιι ροεαο τΙιτιαιιατιιΙΙ ΙΙαΙ ιιο

Ιατα, αΙια ιτιοΙΙΙ ρτονταΙΙΙιιιαιτΙΙ ΙΙΙ ΙΙιιααΙο(Ιοοιοτ:, ραι· αα

ρΙαιιια ΙΙΙ οοιιοαΙΙο, α ραΙ· ρτανΙΙΙαιιια ΙαΒΙεΙαΙΙνα, αοιιο αιι

ρατΙοτΙ αΙ Ιαιρρο, ΙΙΙ οοἱ αιτιαιιατοιιο; αΙια ιτιοΙΙΙ αΙΙτΙ

Ιταιιτιο Ια ΙττιρτοτιΙα ΙΙατιιιΙ1ια, ο ροοο εΙ ΙΙΙαοοεΙαιιο ΙΙαΙ

ριιτο ΙοιιΙα ΙΙαΙ τοιιΙατιο ΙΙτΙΙΙο; α αΙια ΙΙΙ· αΙΙ:ιιιιΙ ΙΙαΙ πια

ΙΙααΙιτιΙ εἰ Ιτονατιο Ι ΒατιτιΙ. Ι:ιαιιαΙια Ι1αρατΙ”αΙΙΙ, ΙΙΙ ΙατιΙα

αΙνΙΙΙ ΙιιαΙΙΙιιιΙοοΙ, ΙΙαΙΙα ΙΙιιαΙΙ αΙ ναιιΙα εοΙα ατααΙτΙοα Ι'αΙα

τιιοΙΙατιια. ΤαΙΙ εοι;ιο αΙΙ οτΙΙΙιιαπιαιιΙΙ ΙΙΙταΙΙΙ α Ι:οιιΙαιιατα

ραΙ ει1οΙ ΒΙΙιεΙΙ οοιιΙΙτιΙ ΙΙ ροΙατα ειιρται1ιο ΙΙαΙ ααρο ΙΙαΙΙα

ταριιΙΙΙΙΙΙοα, αΙΙΙιιοΙΙα ΒΙατιιιιιαΙ ΙτααιτιοΙΙαααα; Ια ΙαααΙ ΙιιΙα

ΙαΙτΙαΙ ΙΙαΙΙα ΙΙΙ›αι·Ια ραταοτιαΙα ΙΙαΙ οΙΙΙαΙΙΙιιΙ, α ΙΙαΙΙα ΙιιΙΙΙ

ραιιΙΙατιια ΙΙαΙ (ΙοιιαΙ8ΙΙο τιαΙΙα αΙΙα ΙΙαΙΙΙΙαταΙΙοιιΙ; Ια ταοΙΙα

α αοΙΙΙΙΙααΙιτια οαιιΙαΙα εΙαΙΙΙΙΙΙα ρατ Ια εαΙταιια α Ια ΙτιΙα

8τΙΙΙι ΙΙαΙ ΒατιΙ α ταΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙαΙ (]οτιιιιιια; Ια ρατια τιιΙιιαοαΙαΙα

αρΙΙ ιιΙΙὶαΙαΙΙ ρτανατΙααΙοτΙ, αρΙΙ ιιειιταΙ, αΙΙ αΙ ΙΙΒΙΙ. οΙια

οοι1οιιΙοαεεατο οοΙΙ'ΙοαταΙΙΙιιΙΙΙιια Ι'αιτιοι·α α Ια τΙναταιιια ΙΙο

νιιΙα αἱ ἔατιΙΙοτΙ; α Ια ατανΙ ιιιιιΙΙα ρατ αΙ'ΙΙΙααΙιΙΙΙ ΙΙοΙοαΙ,

ρατ Ιο ειταΙΙΙααιοατιΙο ΙΙαΙΙα ρΙαιιΙα ιιαΙ ροΙΙατΙ, α Ι'αΙΙαττα

τιιαιΙΙο ΙΙαι,ΙΙΙ αΙΙΙατΙ ιιαΙΙα ΙοταεΙαίΙ). ΤαΙΙ Ια Ιαρα.Ι αΙΙΙΙΙΙΙα

αΙΙ αιιιιοτιατΙα; ΙτιιαΙΙα ι·ΙαιιατΙΙαιιΙΙ Ια ατΙΙ α Ι ΙιιααΙΙατΙ, Ι

ριιρΙΙΙΙ, Ι τιιΙιιοι·Ι α Ια ΙΙοιιιια; Ια αΙΙτα οοιιοατιιαιιΙΙ Ια

ΙΙΙΙαΙα α Ια αιΙι·αΙ.αΙα. α ΙΙ ριιιιΙΙιαΙα αααΒιιΙιιιατιΙο ΙΙαΙΙα αΙ

ΙΙιι1α νοΙοτιΙα ΙΙαΙ ΙΙαΙιιιιΙΙ; α Ια αΙΙτα αιιοοι·α ΙιιΙαεα α ρτα

ναι1Ιτα Ια ρτΙναΙα ναιιΙΙαΙΙα, α α ρι·αεατνατα ΙΙαΙΙα νΙοΙαιιια

α ΙΙαΙΙα αοττιιιΙοτια Ι'οιιαεΙα ΙαιτιτιιΙιιΙΙα θ). ΤαΙΙ Ι ΙΙαιιΙΙΙ

εανατΙ οοιιΙτο Ι αΙιιοοΙιΙ, α Ια ατιτιΙ νΙαΙαΙα, αοτιΙτο Ι ΙαΙΙτΙ,

ΒΙΙ ααΙιαταιιΙ, Ι Ι›αεΙαιτιιιιΙαΙοτΙ, ο Ι (αΙααΙοτΙ ΙΙΙ ρααΙ, ΙΙΙ

ΙΙιΙαιιι·α, α ΙΙΙ πιοτιαΙα , αοτιΙι·ο ΒΙ'ΙιινααοτΙ ΙΙαΙΙα ροεεααεΙοτιΙ,

α ΙΙΙΙ ιιαιιτραΙοτΙ ΙΙαΙ ΙΙτΙΙΙΙ αΙΙτιιΙ, α οοιιΙτο οοΙοτο, αΙια

ΙΙιτΙΙαααατο Ια ΙΙΙΙΙαΙα ριιρΙοΙΙοα, ο νΙοΙαεαατο Ια εαιΙΙΙΙΙι ΙΙαΙ

8ΙοττιΙ ΙΙαΙΙΙοαΙΙ α! αιιΙΙο, α Ια ταΙΙαΙοιια ΙΙαΙ ααροΙατΙ (δ).

ΤαΙΙ αιΙαιΙΙΙΙο Ια οτΙΙΙτια:ΙοιΙΙ ρατ Ια αοιιιιτιατΙαΙΙι ΙΙαΙ αρι

ΙΙΙΙΙ ιιαΙΙα αοαα οατΙα αΙΙ ανΙΙΙαιιΙΙ, α ιιαΙΙα οαιιαα ΙΙαΙ Ιο

ταεΙΙατΙ , ροτ Ια ρτααοτΙ:Ιοτια ΙαεαΙα, ρατ ναιιΙΙΙαατα Ια Ιιι

αιΙ ΙΙΙΙ:ΙΙο ΙΙα 87 θ), ΙΙΙ ΙΙΙαΙΙο.Ι ρτΙα·ΙΙαρΙο.τ , ΙοΙΙΙΙ. υΙΙι ΙΙαπα 2.9 αορί

ΙΙΙΙοσ ο α.ΙΙΙΙΙΙΙΙοα [ααΙΙοε .ΙΙαπΙΙο ρα Ια (ΜΜΜ ΙΙαΙ ΙΙοπιΙΙιΙο ΙΙαΙ Κα"

πιια:Ιτο 8αποτ, ρ .τοπ Ι·ορβτπιαΙΙοσ σοπ μαμα ΙΜ (ΣουατπατΙοτ ρτώΙΙ

Ι:ΙιΙΙο «τοπ υοΙο α; Ι:οπ.ταπΙΙπιίαπΙο ΙΙΙ: ΙΙΙ: Οοπ.υαΙΙατατ , ΡσΙα.ι·ΙΙΙΙΙ ρ (Μ

υΙΙΙΙστοσ ΙΙα ΙΙΙ πι€.ΙΙσπα (”)ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. -- Επ Ια 3.1· μπω πο Ι1ΙσπΙω ΙΙΙ[αταπσία.

αίτιο με α! αοΙ1ιπιεπ @Μία “απο ιιπ ααρΙΙΙΙΙο ΙΙΙ: πιω, φα: α: α! Ιὶα

Μ, τ; απ α! 5ΙιτοΙο πο ΙΙΙ ω... 49 αΙιρΙΙΙΙΙο.τ.

(η ΨαΙΙ. Ι Παρ. ι. α. ΙΙ. α.α. αο.αι.εια. 98. 99.41.49. 44.α Δε.. αυτ. τ.

ΙΙαΙ 000. ΒΑΝ).

(9) ναό. (1αρ. 18. 37. 38Ι α ααα., 43. 49. 50. 58. 59. 60. 69. 65. 66. 67. 68.

69. 'Η. '79. 73. 'Η. 80. 89. Η!. ΙΙΙ). ο 100. Ρετ!. Ι. (Μαρ. 90. ο 99. ΙΙατΙ. Π. ο

(3αρ.13.16.94.31.α 37.ΡατΙ.ΙΙΙ.ΙΙαΙ (Σου. Μ”.

(3) ΨαΙΙ. (3αρ. 63.64. 70. 75 α ααα. ο 81. Ραι·Ι. Ι. (1αρ. 41. τω. Η. ο

Φαρ. 14. 15. 91. α ασε. 96. α ααα. 39. 35. 36. α 47. ΡατΙ. ΙΙΙ. ΙΙαΙ Βου.

$ιτιο.

(7) ΒονταΙΙΙ›α ΙΙΙτα 88, ροΙοΙΙα Προ α ΙριααΙο ααρΙΙοΙο ΙιταΙιιαΙτα

ιιιαΙΙΙ.α αο1ιοοτΙΙαπο 11αΙΙα ααοοιΙΙΙα ρατΙα αΙιΙΙΙΙΙΙΙΙα 0011101 (εατΙΙο α ΙαΙΙΙιο).

α ΙΙΙΙΙ ααρο 39 ΙΙΙ αρρτασαο αοιπΙτιαΙιι Ια ΙΙΙΙΤατατιτα Ιτα Ι'ιιιιο α Ι'αΙΙτο,

ΙαΒεαΙΙΙΙοεΙ ραΙ Ι.κτιιΙο αΙιιτρια (ιιοιι ω) ιιΙΙτΙ ααρΙΙοΙΙ, αΙια ιιοιι αΙ Ιτο

πριν ραΙ δωρο, αΙΙ ΙΙΙ Ιρακ' ΙΙΙΙΙιιΙο αΙΙ.τΙ νατιΙΙΙτα ααρΙΙοΙΙ , αΙΙα ποπ

Ι·αΙΙΙΙοτιο τιαΙ Ι.ιιτιιτο.

αΙιιτΙα ΙαΙΙα ΙΙΙ ρτΙναΙΙ, α ρατ ριιι1Ιτα Ι ΙαΙα·Ι ΙααΙΙιτιοιιίω.

Ε ΙαΙΙ ΙιιΙΙιια ΙΙΙΙ αοααΙΙαιιΙΙ εΙαΙιιΙΙ εορτα Ι Ιιαει1ΙριιΙΙΙΙΙΙΙ:Ι,

αοοΙο τιοι1 ΙΙΙναιιΙααεατο οαοααΙοιια ΙΙΙ οοττοΙΙαΙα, ειιΙΙα ιαατ-·

οαΙιιτα, α ΒΙΙ αΙΙαιιΙΙ ΙιιΙαιπτιαΙΙΙατΙ ΙΙαΙ οοιιιι1ιαταΙο, ειιΙΙα

ρΙταΙατΙα α ειι` οοτεαΙΙ. ειιαΙΙ αΙιιΙοαεοΙα1οτΙ ΙΙαΙ (Ιοιτιιιιια, ειιΙΙα

ΙααοΙΙΙι ΙΙΙ τΙοοιιιραιιαατα ασ' ΙΙατιΙ ΙΙαΙΙα ταριιΙΙΙΙΙΙαα Ι ΙΙαιιαατα

τΙΙΙ αΙΙΙαΙΙΙιιΙ, ειιΙΙα οοιιαατναιΙοιια ΙΙααΙΙ αΙΙΙ ο ΙΙαΙΙα αοτΙΙΙιιτα

ιιοΙατΙΙΙ, ο αιιΙΙα τααΙεΙτα:Ιοτιαα ριιΙΙΒΙΙαΙΙα ΙΙαΙΙα ΙροΙαοΙΙα (ε).

ΝαΙατο ΙιιοΙΙτα ( α ΙΙιιααΙο ιιοιι ΙΙΙ ατιαοτα αννατΙΙΙο ΙΙα

αΙαιιιιο), αΙΙα Ια (ζητα ΙΙαΙΙα 1ΐαι1ιοεα ΕΙαοιιοτα ΙΙΙ ΑτΙΙοταα

(()ιιιιτιι. οι: ταου), ριιΙΙΙΙΙΙααΙα ιταΙΙ`ΙΙ αρτΙΙα ΙΙαΙ 1395, οοιι

ΙΙαιια ττιοΙΙΙααΙιιια οι·ΙΙΙιιαιΙοιιΙ πιιιΙΙιαΙα ΙΙααΙΙ 8·τ1τοτι ειιεε.Ι

ιιααι(ΙΙΙ, Ι ΙΙιιαΙΙ, αΙοοοι1ια ρταοαΙΙαΙΙατο ΙΙΙ ι1ιι εαοοΙο ΙριιαΙ

αστρο ΙΙιαΙΒιια ΙΙΙ Ιαα.ΙΙΙ ΙοοαΙΙ, οοεΙ ι·ΙναιΙΙΙΙοαιιο αΙ Ιοτο

αιιΙοτΙ ΙΙ ΙαατΙΙο α Ια ΙοΙΙα ΙΙαΙΙα ρτΙοτΙΙα. Να εαιΙιΙ1τΙ αΙτατιο,

ο ΙιιαταΙΙΙΙΙΙΙα, αΙΙα ΙριαΙΙα εατΙΙα ατοΙιια, τΙρτιΙαΙα ΙΙτιοτα Ια

ρτΙπια α ρΙὺ αΙιΙΙαα ΙαΒΙεΙαΙτΙαα ΙΙαΙΙ` ΙεοΙα, αΙΙΙιιααεεα αΙ

ΙοτιΙα ΙΙαΙ (ΖοΙΙΙαα εΙαΙιιΙατΙο ΙΙαΙΙα ταριτΙΙΙιΙΙοα ΙΙΙ ΒαεαατΙ

ιιιΙα ματι ρατΙα ΙΙαΙ ειιοΙ ρτονναΙΙΙιτιαιιΙΙ. ΙιιιρατοοαΙια, οΙΙτα

ΙΙΙ ΙαΙΙο, αΙια ιιοιι αΙ μια οοιιΙατιΙΙατα. α οΙ1α ρτααΙιιΙΙα Ια

νΙα αΙΙ οατιΙ ΙΙιιΙΙΙΙα:Ιοιια, ε. ιτιαΙιΙΙααΙο ροτ Ι' ΙεΙοτΙα, αΙΙα

ΜατΙαιιο ΙΙΙ, ραΙΙτα ΙΙΙ ΕΙαοιιοτα, αναα δια ροεΙο ι1ιαιιΙα

αΙΙα τΙιιιιΙοτια Ιτι ιιιι αοΙ αστρο ΙΙαΙΙα νατΙα ΙαραΙ οααατταΙα

ραΙ αιιοΙ εΙαΙΙ ΙΙΙ ΑτΙΙοι·αα, α αΙΙα ΙΙΙαΙΙα αΙ ειιοΙ ειιΙΙΙΙΙΙΙ ιτο

οοιπρΙιιΙο οοΙΙΙοα τιιταΙα-. ΙΙ ΙΙιιαΙα (ιι ραΙ αιτιρΙΙαΙο, α πή

αΙΙοταΙο ΙΙαΙΙα αΙΙα ΙΙΒΙΙα το. Οτα, εΙΙ:αοτιια ΜατΙαιιο ραΙ

1369 ρταεα ΙΙΙ αεεαΙΙο, ρτΙιτια Ια αΙΙΙΙι, α ραΙ ΙΙ οαεΙαΙΙοΙΙΙ

8αααατΙ, α νΙ τΙτιιααα ραΙΙι·οιια ρατ ΙΙιια αιαιιΙ ω), τααρΙοεαιιΙΙο

νΙτΙΙτιιαιιΙα ΙΙΙΙ Ατα.αοιιααΙ, αΙΙα οοιι ΙιιΙ οοιιΙαιιΙΙανατιο ραΙ

ρτΙτιοΙραΙο ΙΙαΙΙ`ΙεοΙα, α ΙαοΙΙα οοιιιρι·αιιΙΙατα, αΙΙα Ια οιιαΙ

ΙΙτανα ραι·ΙοΙΙο ΙΙαΙΙα απο. ΙΙοιαΙιια:Ιοιια αρΙΙ ροΙα α ΙΙοναΙΙα

οοιιοεαατα Ια οτΙΙΙιια:ΙοιιΙ ιιιιιιιΙαΙραΙΙ ΙΙαΙΙα ι·αριιΒΙΙΙΙοα ααα

εατααα, Ια ΙριαΙΙ αταιιο αΙΙοτα ΙΙΙ ρΙαιια οαααι·ναιιια (οι αΙ

τΙΙΙΙ 0ΙΙ.9ατυαΙΙΙία), α αοαΙΙΙιιΙναιιο Ι'ιιιιΙοο μ... ραΙτΙο ΙΙΙ ΙΙιιαΙ

αΙΙΙαΙΙΙιιΙ. 8ορτα οΙο, ατα ΙΙΙνοΙΙ.;αΙΙααΙιτιο Ια $αι·ΙΙαριια, ΙΙορο

Ια ριιΙΙΙΙΙΙΙ:αιΙοτια (αΙΙαιια ιιαΙ 1616, Ισ Ξωτικα ΙΙαΙ Βοιωτια

ΙΙΙ ΒαεεατΙ, ραταΙοααΙια ιιοιι Ια εοΙα ΙαραΙ ΙιιΙαι·ιια, α ΙΙΙ

ΙΙοττιααΙΙαο ταεαΙιτιαιιΙο, πια αοτιιρταιΙΙΙανα ατΙαιιΙΙΙο Ια αεΙατιια,

(4) Ι'0ΙΙ. (Σαμ 159. ΡατΙ. Ι. Παρ. 13. Ιά.ο 98. ΠΙΝ. ΙΙ.α (Σαρ.88.84.

ΡατΙ. ΙΙΙ. Ι;ΙαΙ (Σου. Μαρ.

(5) να!. (Σαμ 91. 80. 35. 47. 59. 53. 54. α 56. ΡατΙ. Ι. α (1αρ. 49.

ΡατΙ. ΙΙΙ. ΙΙαΙ (Σου. Μ”.

(6) (ΣΙΙΙΙιιιΙΙΙτα νοεΙΙα αοτινΙιιαατεαρα, ιιοιι Ιια αΙΙα α οοιιΙτοιΙΙατα Ι

απο (ΣουιΙ:ι , τιαΙΙα ρατΙΙ εραοΙαΙτρατιΙα, αΙια τΙεοατΙΙαιιο Ια οοοιιοιιιΙα

τοταΙα, Ια ροοο αΙΙΙΙΙΙΙνο ο ραοιιρΙατΙα ,- Ια (οι·ιιιαιΙοιτα ΙΙαΙΙα αοαΙ

ΙΙαΙΙ.α ()σιιοιΙΙΙ: (ΊτΙΙΙιτι1αΙΙ), Ι'οτΙΙΙτια ΙΙαΙ ΒΙΙΙΙΙΙιΙ , ο Ι'αεαταΙιΙο ρΙΙΙΙΙΙΙ-Ιαο

ΙΙαΙΙΙατΙα τΙοΙατΙαααα. ΙΙΙ ιιιια ΤΑνοι..Ι αιιαΙΙΙΙαα, ΙτιοατΙΙι ραΙ ΙΙαΙο (30

ΒΙ(ΙΕ ΙΙΙΡΙ.01ΙΙΑΤΙΠΟ ΙΙΙ 8ΑΒΒΕ(ΣΝΑ,Ι1ο ιτοΙαΙο ΙΙΙΙΙΙΙιιΙαπιαιιΙα ΙΙΙΙΙΙ

Ι ααρΙΙοΙΙ ΙΙαΙΙα @και οι: ι.οαυ ΙΙΙ ΕΙαοτιοτα, αΙΙα εοαο ε1α1Ι ΙοΙΙΙ

ιταΙΙα αοαΙαιιια . ο ΙαΙνοΙΙα παρα παΙΙα Ια1Ιατα , ΙΙαεΙΙ 8τα·τοτι ΙΙαΙ

(Μπακ ατιοωιιααιτ Ο).

(7) ραΙ 198 οαρΙΙοΙΙ, αΙΙα οοεΙΙΙιιΙααοιιο Ι'ΙΙΙΙΙατο αοτρο ΙΙΙ ΙαεΒΙ

ΙΙαΙΙα (μπω ΙοααΙα ΙΙΙ ΒΙαοροτα , ΙΙ ναιΙΙΙεαΙ αοτιιρται:Ι Ιτα ΙΙ ααρ. 139

α ΙΙ ααρ. 160 , αρρατ1αι18οιιο ει! (ΞοΙΙΙοα τιιταΙα, ριΙΙΙΙΙΙΙοαιΙο αιιΙατΙοτ

πιαιιΙα ΙΙαΙ ΙΙΙ ΙαΙ ραΙΙτα ΜατΙατΙο Π! ΙΙΙ ΑτΙΙοταα. ()ιιααΙο ().οΙΙΙοα ΙΙΙ

αοπΙΙιιοΙα αΙαΙ (Ξαρ. 133 ΙΙαΙΙα αΙΙΙΙΙΙαΙΙα (Μετα, ο 1αταΙΙΙια αοΙ Παρ. 159.

8αΙ›Ι›αιια ραΙ ρτααΙΙΙΙΙοΙο αΙ ΙιοααιιιΙΙ α αοΙΙ οτΙΙΙΙΙατρατι1Ι ροτ Ια ράμπα,

ΙΙΙΙιΙΙα, α! οΙ·ΙΙ, ο ραΙ πιίαΙΙου· ρουατπο ΙΜ ΙΙΙ:τΙΙΙιιτιο, α ραΙ ναιΙΙΙααΙ

ααρΙΙΙΙΙΙ αΙΙαΙΙΙαΙΙΙ εἰ 1τΙΙΙΙΙ νατατιιατΙΙα ΙΙΙ ΙΙιιααΙα :Με τιια1ατΙα, ΙΜΙΑ

νΙα α οατΙο , αΙΙα ιιαΙΙα (Μετα Με ι.οαυ νΙ αρτιο ραταοαΙΙΙ αΙΙτΙ ρων

ναΙΙΙπιατιΙΙ . Ι ΙΙιταΙΙ ΙΙιτοιτο ΙΙαΙΙ α ρτοιιιιΙΙΒαΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙταταΙ ΙαιιτρΙ ΙΙαΙ

αΙιΙΙΙΙαα 1Ι1ατΙαοο, ο τΙααταΙΙατο ραΙ απιρΙΙαιΙοττα , ο αοιΙΙαττΙΙα πια!

(ΣοΙΙΙΙ:α ΙΙΙ ΕΙοοι:ιοι·ιι.

(8) ΥαΙΙ. Τ(1Ι.Α, Μπακ. Βιοαι1.Ιτ. οετ Μπι ΙΙ.Ι.οατιιι , ΥοΙ. ΙΙ ,

τω. ΕΙ.150Ν0ΙΙ.Α , α ΜΑΒΙΑΝ0 Η οι Μπορει , ρα8.53 α 998.

(°') τω. Αττει·Ιρ.Τοιιτ. Π. ΙΙαΙ ρταεαιιΙα (Ιατροι.



ΠΕΒ 8Ε001:0 πω!. !!!Ε!

!!ει!!!ι επιι!!!!, ποε! πιο! πιο!!!!οο, πω!!! πο! ππ!!ο, ο!!!πο ι!!!

!!π!ιο !!! πο!!ιι!οπι! ο ! !!οι!ο!! !!! ο!!!εο!!!!!!ιπ!ο, !πι .!πι!!!πτο

πιο!ο!! !!!!!!!ι·ε!, ο π!! !!!!!.ιο !π!.ο!ποι!οππι!!! οοπ!! ε!!πιπ!!!!!π

ο ει! !!!!!!ο πιπ!!!οο!!!!ο !πι !!επιε!ιο ει! $!!.!!!!, ! πιπι!! ποπ

!`οεεοπ·ο πο!! ππιιπ!ο!πι!, ο ποπ Βο!!!!εε!!!ο !!!!! πι!!ν!!επ!ο !!!

ο!ιι!!!!!π! επεει!!οε!. Β!!! ο!!ο πω!!! ε! !!ι ππ!ιπ!!!!ειο, πιοπο!!!!

Μει!!!!πο, πι!!π!π, πο! ειιο οο!!!οο !!! π8!!!ιο!!ι!!ο., ο πιο! !!!

ει!!! π!!! !!!οοπο!!! πο!!!ι Επι!! !οοιι!!!, !ππι!!ε!!ιεε!!!ο πι!!!

ππ·!!π πω!!! πω!!! $!!πι!!π !!! $!ιεεει!!, ε!οοοιππ !πιι!!!!!,

ο!!”!ιπππο π!!! εεε! πι!οππιππ!οπιιο οοποεο!πι!, ο ε! !!εο!νονπιπο

!π εοε!.!ιπιπ (!!!ιππο ιι!οιιπο ιπο!!!!!ο!!!!οιι! ο επιπο!!!!!!!ι !!!

ιοπιπιο ο !!! !ιιοδο) πιο! !!!!!!!!!οπιι!ο !!!!!!ο τοπππιπο, ο!!ο

επτ!!! π!! Με!! π!!! πππιδΒ!οπ πιοπιιο !!ο! Ποπιι!:ι !!!!8!! ππ!!ο!!!

ππππ!ο!πι!! !!ει!!ο.π!.

Νο!ο!ὸ !!πι!!πποπιο, ο!!ο ποπ π!!!!πιο πιπ!!π!ο !!ο! ποε!!ο

ί)οπιιοπ π! !!ι. !!πππιι!! ει!!·!!!! !π πι!! Γι! εο!!!!ο ω. Ρο!ο!!!! π!!!

!!!!!!!πποε!!!ι !'!π!:!!ιπποπ!ο ο!!ο οπο!! π!!! !!οενιιιο !! ει!!!!ο

νο!πππι·ο !!!ι. !! !!π!!ο !!!!! Ιοππο !!οο!ππο, ο !! οοππ!πο!πι·π !!!!!

ε!ιοο!ο !!οο!ππο!πιπει!!!ι, !πι ιιο!!!!!!ι οιι!!!!ι!!!πιππ!! !!!!!!π ι!!ππ!!

!!!!!ιο. επεεπποεο, ει!!οπιπ!!!π!!ο!ο ποΒ!! π!!! πιι!!ι!!!!ο!, ο ππ!!ο

!οπε! ε!!!!ι!!!!!!, ο !!ι ο!!πι!!!, ο !!!. πιο!!ιοι!!! !!!!! εππο! νο

οιι!ιο!!, ο!!ο !!!!!οοιι!!!πιο εοοοο!π·!ινειπο !!!!!! οοιππι!!!!!!οπο !!!

πω!!! ο ποε! ν!!!!ο ο!!!!π!!ι!οπ!. Μι οπο! οοεπ ποπ! ὸ π!!

πι!οι!!!πποι!ο!!!, ε!! ε! π!!ιπ ι!!ππ!!! !!!!!! ιπο!!! ε!ιπιοπιιιι !!ο!

!'!πππ!ο!!ει!ο Ποπ!!! Α!!8!ι!ο!!, !! !πιι!!!ο !!!ε!!! πιπι!!! πι!!πιει

(·!ΒΟϋ) !!ο!!ο πι!οππ!ιι!πειπ!οπο !!ο! (!οπ!ιπιπ $!εε!ι!π:επι (! 8!8),

ι·πιπ!οπππι!!ο !!ο! πι!!! !!!!ι!ο!!!! !!ο!!ο πιοπ!εο!!ι.. πι!! πιπι!!! πι!!

πνι!!επιι!ε! πιο!ο! Γοπ·ππ!!!ο ιιππι !!πιππιιο !!!!!!!!!·, !!!!!!!!ι, ο πιπι·

!!ίπια!ο, οεε!π !!! ιιπ!νοι·επ!ο !!ππιιπι !!!!!!οπ, !!!εε!! !!ο!!'!!!!οπιπι

επιπ!!ο πο! πι!!! Με πω!!! !!!.οοιιιο !πιιοειο πποππο!!!!!!!!

πιππο!!!: - ι! ! δω!!! πιππ!ιο!ει, ! !ππο!! πιοι! !!οι!ο ο' Μ!!!

ιι π!! !!!!'Ι!!!!!π ποοοπιπιπππππι!, επιι!!ιπι πο: πιοι·ο!ιο !πιποει!

ιι εο!! ο! πιπ!οπο οεεο!ο εοπιππι πι!οπι!!ο νο!εππο, π!! !πι!!ππο

ιι !!! ππ!πιππππ!ιι!οπ, οοπιο ι“ειπιπο !ο εο!ππ!ο π!! ποπιι!π!; πιο!

!! !ο!!!! !!!οοπο !)οιπιιε που, ο !!οιιιεπε πειτε - ιι θ). Ιππι

πιο!οοο!ι!! πιοι!ο!!!ιο ε!ιππ!ι!!!!!ι ει· ιο!ιιπι!, ο!!ο !”οπι!π!οιιο !!!!!

εοππιπο πω!!! €!!!!ιο!!!πιο ποπ οοπππιο!!! !!ι πο!ι!!!!ι ο !!ι πιο

!!!οπει, ο!!ο !ο νοἔ!!ο ει!!!!!ιιι!!ο πι! !!ππιιοπε!ο !πι!!!ποπιο

οο!!ο 8ει!!!οππιπ, ο ο!!ο πο! εοοο!ο, !!! πι!! !!!εοοπ·π·!πππο, !

νοο!!!ιο!!, !!! ίο!ιππο, ο !!! οοπ!!!!!οπ! !!!!! !!!!ο !!ο! πιοπιο!

εοππο !οεεο!ο πποο!!! !!οπιπιο !!πιπι!!!πο, ο !!οπιπιο !ιπι·!!!ιπο,

πι!!! ποπ !!οι!ο! ππο!!!π!!ι !!! ο!!!π!!!ππιπππ Γ!!! ω!!! π!! !!!!!!

!!!ο!ο!!! ππ!!ο!. Με οεεοπνο!!ι !π οοπΙ!πι·!!ι, ο!!ο !)πιπιο, πο!

οποιο !ιιο8ο, πιοπ !!ο!!ο π!!! !!!επιποιπππ·ο οοιιιο !πππο!ι!!ο !!ι

ζ!) 8! ο π!!! ιιο!!ι!ιο, ο!!ο π!! Μπι!!! !!! πιιεεπιπ·! !”ι!π·οπο ποτά!!! ο!!

υπο!!!π!Ια!! ο!!πιοιππιο!!!ποπιπιοπω !π οπο νο!πππ! , ο οο!!!ο! (Βιιπ!νι!),

υπο π! !!πΒιιπ! !ει!!πι!, ο Γ:!!!!!ι !!! !!πιειιιι εει!!!!!. 0ιι!!ε!' ιι!!!ππο π!!!

!!οει!ππτο πι!!! !'!π!ο!!!8οπ:!! πο! π!οπ!ο!ο, σε!ε!!! πο!!! ππππ;!!ο!πιπππι !!!!!

π!ι!πι!!!π!, οοππ'έ: επιπο!ιι!πιοπω οεπ!!οεεο πο! οιιπιο πππ!πιο ι!ε!!!! Ρπιπ·ι!!

π!!!ππιι!: !!ο οπο” πομπή!! Μακ!!! εο!·ι)!!ιι!!!ιι!· ε! πιιι€ο!!!!οεπει!!· ό!!

πω!!! πω!!! . . . . . Ε! ο!!ο!!! πι! ΜΜΙόροι!πιπ π!! ο!!ι!!!οπω πιο!·ιιο!ι!.π

εο!!!!!ιω!· Μ!!! απ!!! πορ!!ιπ!οπιππ ό!! τωρα!! (Οοο. ω!. Μπι. π. Ω!!π!. ν).

Ε. ε!ε πιο! !πποειο ππο!!νο , ε!π ρε!ο!ιο !!! !οπιι!!ι!!!!ο!ι !!! 8πεε!!!! ε!!

ππ!!!εεο πι!!! πιο!!!!ο !πι !!πιππιι π!!οπι!!!!, Γι! ειι!!ι!!!!ο, ο!!ο !! Ωοι!ι!:ι:

εοππο ε! οι!ε!!!!!!εεο πο!οει!π!!!!πιο περι!! ι!!ππ!!! !!ο! Ωοπιππο , πποπιι·ο

!! (Ιοππο: !!!!!πο ε! ι!!!!!!πινπ !!!!!! εοπππ!!!!:ο π:ιιε!ο!!!π !!! πιπ!νπι!!! πιο!

εοπ!!, π!!! !!!!!!!!!ο πο! Ρο!!πει!! ο !!!!! ευ!!! Ωοπε!ε!!ο!!: πωπω!!! Μ!!

που!! οαρί8ιιΙοπιι!!ι !!ι ·ι·ι!!πο!! , ο! πιοπεο! πω!!! ί!! (Ποία Οο!!ιιι!ιίε

. . . . . ο! ο!!ο!! ιιπ!!ιά ππάο!ιοο!ιι πιππο!ιαπι !!ι σιι.είο!!ίο, είε!!! πιο!!!

.!!!ι!! ο! οοπείΙία!!ίσ οί!Ι!!!!!!ιι!· (πω. Ι. Ποπ!. ν.!!ι!!!.).

(θ) 8.!!!ποε «Παω, πι!! πο!! Μι!!! ειι!!!, σα! πω!!! πιο!οσ!!ι!ιά! !!!

ο!ε!ι2π!·, @ΜΜΜ : !πιιο!!ίοιπ σο!! .είπε π!!οπ!!·!ο ι·ι!!πο!·! απο ιι·ί!Ιοπιιιη

ππ!ιι!!!!παϋαι!π Μπηκα!!! ι!!ππ!!! Ι·ιο!!ι!!ιο.ι· !!πιίΕπιΜω : πο!!! .Ι)ο!πιπικ

που!! ο! Β!!!!ιἱπιιω πω!!! ΙοςιιιιΜιι! (Μ: νι!!ει!ι·. Β!ο!π. ε!ι!ε !!!!οι!!!!!!! ,

Μ!! Ι. Ω!!π!.ΧΙ !π πι!. ο!!!:. !!ο! Ζει!!!ι, Υπποι!ιι, 1780.

 

-

!!πειιο. επιπ!!ο, !!!!πε! !!!!!! εο!ππιοπι!ο, ο!!ο ποπ πονο! απο!!!

!ιοπε!!!οπο!π οοιιιο :ι!!ππ !!ο!!ο νο!8ιι!! !!`!ιει!!ιι, ο πιποο!επι

πποπιο, ο!!ο ! 8ειι·ι!! ποπ πνοπιπιο νο!ππ!ι!ο πι!οπιι·!ο, πιοπ·ο!ιο

!!.!Τοπιιινιιιιο ιιι!.!!ιν!π !'!!πι!οο πιππ·!ππ·ο !πι!πο. Α! πιιο! πιιο

πιοε!!ο εοπ·!εεο οοιιε!!!ο!!ι!.ππ!!!πιο !! Βο!!!ο, ο!!ο π!! !!!α!!Μο

πο!!! !ο!!!ιο ο έ! ππ!!ο, πιοι·ο!!!! !! πιο!ο!! ι!ιοεοοίοΙο π!! πιο!ο!!!

ο !Ιοεόπωιω Σπάθα!!! (8!. Ο! !ο !!!! !πποειο ι!πιπππο πι!!! ιι!

ποππ!!π!ο πιο! οποοι!!!ππο !!ι ω!!! πω· !!!!οππιι εοππο, !!!

!ππο!!'!!!!οπιπ πιπ!πιππιο, ο!!ο !!!ο!ο ποπ !!ο!!ο πππονοπειπ·ο !!!!

! νο!πππι·! !!'!ιπι!!!!, πιοπιιο!! ποπ πιοοπ, πω! ππι·πιπ!!!εε!ιππι π!!!

ι!!ππ !πι !ο!!!! !!!ι!!'οεεο!ε! πιο! !πι!!! εππο!! ε!!!!ιπιο πιπ!ο πο.

ιπ·οπιπιο ε!!!ιι!ιο!!! ιποεοο!!ιππι !!! πο!!! ειι·ιιπι!!!!ο, ο !!!ι!!”ονο!

οοπεο!νειιο ππ!!ο ειιο !ο!πιο, ο π!!! ειπο! ιπο!!! !!! πιιιοε!!ι

οοπεο!!!!ο !!ο!!ο !!πππιιο !ππο!! Μ!. Ροι·!ι !πι!! ίπ. !!'!ποπιο πν

ν!!!ι!π·!!, ο!!ο πιιοπ!πο !ο ππ!!ο !!!!! επ!!!ο !!!!!!!!!ιο, !π!οπ!!ο

!'ε!νο!!!ιπ·!ι !!!!! ν!!!ο, !!ο!!`ο!!ἔ!π!!!!ι, !!!!! εο!ο !!!!ι!οιιο ππ!!ο

πιιι!ο !!!!!!`!ε!ι!π! , π!! !! Ιοππισάο!·ο.πο,· πιο!ο!!!! π!! Μ!!! ω!!!

ππ!!ο!! !!!!! $!!!!!! !πι πω!!! π!!ον!πο!ο, ο ιποπ !ι!!πιπιο οοπ

πεεο οοππιιππππι !!! οπ·!ππ!πιο, εοππο !`!ι!ππ!!ο!οεο ο !! Βιι!!ιπποε!!,

ο εοποε! !!!!! ππ!!!!πε!πιο πι!!! ο ιποπο !!!εοοει!ιι! πιο! εο!ε!

ο!!!!ιπιπ !!! πω! !!ο!!ο, !!!!ιπποποε! > ο επιπειιιπο!!!, ο!!ο πο

οππι!ι!!ιπ·οπο !!ι Πε!οποππ!!!ι, οοππο !! οιιπ!!π!!!ππο, ο !'πιπ!ιο

!!!εε, π!!! !ππο! ιι!!!ππο !!ππππιπππ!ο !ιι !!ο!!ο!!! !!ι Επι!! π!!

Ε!!ιοποι·π. .

Επι !!πιπιππι πιοι·ιππιο πο! !.οοιιι!οιιο, ο!!`ὶι !!!. ι·ει!!!ο!! ο !!ι

!οπι!!ππποιι!ο !!ο!!ο Μ!!! !!!!!!νιι!ο !!!! !ο!, ο πι!!! !ιοπιιιιπο

πιω!!! ππ!!ο!!! !π 5ει!!!οπππιπ, !!ππιιπ ο!!ο ε! !ιοπεοπνο οποοπιι.

!!ο!!ο ει!!! πει!!νο πιιιπ·οπο !πι ιι!οιιπ!ι πιο!!! πιιοπιιιοεπ !!!!!

!`!εο!πι, ! !!ι !ειοεεπ οοπ! οι!! !ιι εο!!!ιο !! Ποπιποι: εππο!!

!!ο!!ο π·!!π!ιπ!!!ι!!!:π επεεππ·οεο. Η οοπ!π·οπ!!ιιι!!ο!πι οοπ ιι!οιιπ!

πι!!! ππ!!ο!!! “!!οοιιππιοπ!! !!!!! εππο!! ι!π ο πιπι, ο!!ο πι!!!νοπ

!!οι!ο ε!πο ε! πιο!, ε! π·πινπ!επ π!! !ο<ὅππ!οπ·! , ο!!ο ππο!ιο πιιο

!!!!!!:!!!!οιι! οπο!! π!!! επ!!!!ο πιο! !:ο!εο ο ιιο!!`ι!εο !!!!! !ππο!

!!!!ο , ο ο!!ο ! οοε!!!!!!! !!!!! πιο!!ο!!!, ο !!! !!!!ε!πιοπιο !!ο!!ο

πιππ·ο!ο ππ!!π!οπο ν!οπιπι!!π εοπππο!ιο τι ι!!ππ!!! ι·ππ·!ππ!οιιο. Με!.

!! !!πιο πι!!ππ!ι!νο !!ο!!ο !!πιππο !!!!!πιι. ν! ε! εοο!ππο πω!!! !πι

ιοι·!ι, ο !ο π!!ο!πι!οπ! ιπο!!!!ε!πιο π!! οο!!ο !ο!πιο, ο π!! πο!!!

νοοει!ιο!! εοπ·νοπο εν!!!επιοπιοπιο ει !!!πιοεππ·π!!ο, οοιιιο επ

ιι νοοο!!!πι !!!! οπ·!ππ!ππι!ο !!!πι!πιιι!!! ε! !οεε!!!ο ππιπ!ι!πιο, ο

εον!πιπιπιοε!ο ε!ιιππει!!!!ο ο ππο!!ι!!!οπο !!! Μ!!! , ο !!! πιοπ

πο!!ο ππο!!!!!πιο.

δ!! !! ε!ι880!!!0 ο!!ο !!ο πι!!! !!ι ππιιπ! !ο οοπιεοπ!!εεο, νοπ·ι·ο!

ενο!εο!!ι πι!!! !ιιπει!πποπιο ιππ!!ειο :!!Βοπποπιιο !!! π!π!!!π !!!ο

!ο8!!ι; π!! ε!!!!!!!!ιο ει! οο!!ο π!!!ι!ο π!! ι!!!!!!!!!, ο !!`!πππιοπ·!!ιπιπ.

Ρε!!! !πιιοε!ο πν!ο !οπ·εο οοοπε!οπο !!! πω!! !π τοπππιο ο !ιποπο

πι!!! οοπνοπ!οπι!_ ο π!!! πω!!! πιο! ο!!! !ινοππο !!ο!!ο !ππο!

μοοο, ο!!ο πι!!! π!!! ποοοεεππ·!ο !!!εοο!!οππο, οεεοποοο!ιὸ εοππο.

ο !!! !!ππιι!! !!οι!ο ποπ!! πιιιι.οππ!!!!! !!!!! Ωοι!ποπ, ο!!ο πιππι!!ο

!πι !ππο. $ο!!!πιοπιο, πιι·!ππ!ι π!! οοπο!!!π!!!!!ο !! π!!ο π!!οοπ!!ο,

νο8!!ο πιπ·ονοπ!!ο ιιπ'ο!!!ι!οι!οπιο ο!!ο π!ο!!ο!ι!!οππ! οεεο! !ο!!!!,

ο εο!!!!!ε!π!!! !πε!οππο ο!!ο οι!!!οε!!!! !!! πιο!ο, !π !!επιο!ιο

(8) ν!!! !!! ι!!!πω, Π!!! πιπιε.90.ο!!!ι.!!! Νπιπ!ο!! 1840.

πι!) Μ! π!!! ε! πι!!! !!!εοπποπιιιι·ο οοπ !πι!!!π!ο που!! νε!!!!! ο ε!πε!!!!!!!

Επι!!! ΜΒ!! ΠΜ!!! οσπ!!!!ππ!πεεο οοιιιο !π!πω!!!8!!!!!ο !πι !!ππιππ εο!!!!!,

ι!!!ο!ο!!!! πο! ει!!! Πι·ι·πιιιιιο!!π!ο ε!:!!ι!οπ ! ε!εππιποπ1! νοπ·ε!:

ιο ν!!!!, ο!!ο π!!! πιπ!!νο ππ!!!!!ι!!π!!!! ,

Πω! πω!!! θ) ο!!ο π!!οππο ποπ !'!πι!οπ!!!!!,

Ν!! !ιεε! εοππο !ππο! ο!!ο !!!!!! !!!ε!!!ε!!!!.

Βιι··ι·πιπ. Η!. Η.

(*) πω!! !πι 8ι>πι!!ι $πιπ!!π.

!!!!!



οσο ΠΙΡΠΠΠ Ε ΩΑΒ'Ι'Ε

ομμοο1ο οΙΙο ΜΒΜ νοΙ8οτο οεοτο οο8Ιἱ $τ1τιττι εοεοοτοεἱ.

Ροτοπο , Ιο1οο1, οοιοοποοτο 1οΙοοο, 1το11οοοοεἱ ο πο (Ιο

οιοο, ἱΙ οοοΙο οονοο οοτνἱτο μέ οἱ11οοἱοἱ σε 5οεεοτἱ. ο

νοοο οοΙ οἱοΙο11ο οοοοοτοεο, οἱ οοομοτο Ιο. Μεοο οοτοο?

Ετο 1οτοο οοοο1ο 1ο ΜΒΜ. μομοΙοπο, μοἱοΙἱο νοΙοοεἱ , οπο

πο οεοτομΙοι·ο οοΒΙἱ Μοτο" οἱ εοι·ἱνοεεο ἱο νοΙΒοι·ο μοτ

Ιο ἱο1οΙΙἱΒοπιο οοΙ μομοΙο Ο) ? Ο μοτ οννοοΙοτο οοΙ εο

οοΙο τον οτοπο οοο ΒΙ'ἱοἱοτοἱ οοο1ἱ οοΙ Οοοἱοοο, οπο οοἱ

οοοΙἱ 1οεοο ἱΙ ρΙοοεο μοτΙο1ο οοΙ νοΙοο, ο Ι'οΙ1το 1οοεο

Ι'οοΗοο ο ίΙΙο.ο1το, οπο οοττοεεο μοτ 1ο Ιοοοοο σο οἱ11οοἱπἱ

οοοοοΙΙ ο οομοτο , ο ο οἱνἱΙ1ο, ο οἱ εοτἱνοεοο οο8Ιἱ ο1Ιἱ

οοΙΙο τομοοοΙἱοο?

Α οοοο1ο, ο τιο οΙττο11οΙἱ οοπιοποο ἱο οοι·ο οπο εοΙο

τἱομοε1ο. Μο εἱοοοτοο οοο οεεο ἱπ1οοοο οομτΙο1οι·ο Ιο μοτ

1ἱοοΙοτο ομἱοἱοπ Μο, μοτοἱο Ιοεοἱο οπο πο μοτ1ἱ οἱο

εοοοο οοοΙ Βἱοοἱιἱο, οοο 8ο μοττο τοΙΒΙΙοτο. Πἱτο οοοπ

οοο, οπο ἱΙ οἱοΙοΙ1ο οοοεοτοεο οοτἱνο μτἱιοοτοοο1ο οοΙ οοτοο

νοΙΒοτο 1τοτοτπἱε1ο οΙ οἱοΙο11.ο ούτω ο οΙ μἱεοοο, οοΙ οοοΙο

1ο11ονἱο οἱ τἱεοοο1το οοΙΙο οοο ΙοοοιΙοοἱ; οοο οοτοἱοοἱο

οο οοεοτο οοομοτοΙο, οοιοο οοοοοο οοΙΙο Μοοο πο1ἱνο

πποεοοΙο1ο οΙΙο οννοιοἱοοἱο, οοἱ τοιιἱ μοτΙοτἱ οοΙ νοΙοο, ἱΙ

οοοΙο ν'ἱοοοο1ὸ ἱ εοοἱ νοοοΙ1οΙΙ μΙοοοἱ, ο Ιο οοττομμο οοπ

μοτμΙοοεο οοεΙτοοἱοοἱ, οοο οἱ1ο11ἱνο μτοοοπιἱο, ο οοο οο

οοο1ἱ οοο1οοἱποεοοἱ; οοο μοοο μοτ νοΙ1ο ε' ἱποοτοο ποΙ

μομοΙο μοτ τοοπο οοΙ 1το1ΙἱοΙιἱ ο οοΙ οοοπποτοἱ, οἱοοοο

οἱνοοοο ἱΙ Ιἱοἔοο€8ἱο οοΙΙο ιοοΙ1ἱ1οοἱοο πο8Ιἱ οοΙ μἱο 1`το

οοοοΙἱ οοΙΙο νἱ1ο; οοο ἱΙ οοο μτ·ομο8οτο1 1ο Ιοο1ο, ππο

εοτομτο οοε1οο1ο, μοτ Ιο Ιοοοο οἱιοοι·ο. οο ἱοοοοπιο οοἱ

Ρἱεοοἱ ο οοΙ Ποτεἱ, ο εοΒοο1οπιοο1ο οοἱ μτἱιπἱ, οοΙΙο οἱΙοι

οι Βοεεοτἱ, ο ποΙ οοο 1οτι·ἱ1οτἱο; οοο οο Βοοεοτἱ οἱ οετοοο

οιἱοοοἱο οΙΙο οοτμο1ο ο Ιοἱ τἱοἱπο, ο οο Ιοἱ οἱμοποοπιἱ (9);

ο οπο, οοοιο ΙΙοεοτπο οοο μτοοἱεἱοοο ΙΙ Ιοτομο, οἱ μοο

τἱτοποτο οοπιο οεεοἱ μτοοοοἱΙο, οοο οἱο οοοοοοεεο οοΙΙο

τοοΙο οοΙ εοοοΙο :το οπο ο Ιο11ο ἱΙ 13Οθ οοΙΙ”οτο νοΙΒοτο.

Ι.ο νἱοοιΙοο, οοἱ οποο εοΒοο11ο Ιο τομοοοΙἱοο. εοεεοι·οοο ,

οομο Ιο οἱε1τοΖἱοπο οοΙ το8οο 1οττἱ1οοο, Ι μοΙ1ἱ εμοοἱοΙἱ

οοοοοτοο1ἱ ο 8ἱοτο1ἱ ἱπ οοἱο οοἱ Ρἱεοοἱ οοΙΙο. οἱ1ο1οίἱοο

νοοιιοοο οοΙ 12911; ο Ιο μτοεοτἱιἱοοἱ οεμτοεοοο1οο1ο τΙο

πονο1ο οοο1το ἱ Ιποοοοἱοο, ο οοο1το ἱ Ποτοἱ οιἱοοοἱο.

οοΙ μτοεοπ1ο (Μπα: ε1ο1ο1οτἱο , μτονοοο :το ονἱοοοιο, οπο

ΒΙἱ οπἱ ο ΒΙἱ οΙ1τἱ, @ο μἱο ο οο εοοοΙο ἱπἱιοπ:ἱ,οΙ›Ι›οτο

ἱο Βοεεοτἱ, οΙ1το οΙΙο. μοτοιοοοπιο οοΙ οοτοἱοἱΙἱο , οοιοο

ποοιο ο τοοἱμτοοἱτο ο ἱπ1οτοοοἱ, σε οοιοοιοτοἱ, οἱ ιοο1ι·ἱ

ιοοπἱ, οἱ ιιοἱιἱ. σε οΙἱοπ1οΙο ο σε οΙΙοοπτο, μοτΙο οοοΙἱ

ἱπ οοΙΙο οἱΙΤοτἱνοοο οοΙ οἱ11οοἱπἱ, οο οτοπο οποοτ οοο

νοτοτοοο1ο οἱ11οοἱοἱ οοοεοτοεἱ. Ε οοοε1ο 1ο11ο ἱο1οτἱοο οοπ

8ἱοο1ο οΙ Γο11ο ἱἱΙοΙο8ἱοο οοΙΙο εοοἱἱἔΙἱοοιο 1το Ιοτο οοΙ

Ιἱο8οο88ἱ Ιοε1ο οἱεοοτεἱ , εοτνο το8ἱοπο1οτοοο1ο, 5ο ἱΙ οοο

Βἱοοἱιἱο οοο οπο, ο οοπ1οτιοοτο οοἱ 1οτιοἱοἱ οο πιο οο

οοοοο1ἱ Ι'οτἱἔἱπο ο Ιο Γοτιοοιἱοοο οοΙ οἱοΙο1Ιο εοοεοτοεο.

Μο οοοοΙο οἱοΙο11ο οτο μτομτΙοοιοι11ο ρΙο1οοΙο, πο οοομο

τοοεἱ Βἱοτοιοοἱ οοΙΙο οἱνἱΙἱ οοοποπιο, οο8Ιἱ Μ, ο οοΙΙο

εοι·ἱ1Ιοτο, το μοοοΙἱοΙιο οΙιο μι·ἱνο1ο. Ετοπο οοοε1ο οο11ο1ο

εοτομτο ἱπ Ιο1ἱπο, ο ἱπ οοτοο τοΙΒοτο, οοιοο οἱ μτονο οο

(1) Ε1 Μοτο , Μ €π1οΙΙόοο1οτ Μ: οποίοι” ροτεοπίο, οοτὶοο1ατΙἱοοτ

οπο: οορί1οΙοτοπι οι υοΙοοτέ (Οοο. ο". Ροτ1.Ι. Ωομ. τ. οἱ1.).

(9) Ωἱ1οτὸ οο οεοιπμἱο Ιο ΙοοτεοΙο , οεεἱ νἱΙΙοε8ἱο οἱ 801180, οοΙΙο

οοοΙο ἱΙ οἱοΙο11ο εοεοοτοεο, εοΙ›Ι›οπο οοπ τοοΙ1ο οΙ1οτο:ΙοοΙ , ο οοο

οἱνοτεο μτοποοιἱο οοοοπ1.οοΙο, ο Ιο ΙἱοΒοο μτομτἱο οοεΙἱ οοἱ1οπ1ἱ.

1.ο ε1οοεο ιΙἱοΙο11ο μοτΙονοεἱ οοἱ μοροΙοπἱ οοΙΙο νἱΙΙο οτο οἱο1το11ο οἱ

ΤΛΜοοο, Με”, 8ο·τ·το-τ11το1:, 12οοποτ1, 11οπιτο, ο Οπα".

οοο ἱ οοοποιοπο, οπο εοοτομοτοοο οοΙ οοο1το8ἱο οοἱ1οιομἱ

οο1ἱοΙἱἴ , ο οοιοἱποἱοτο οοΙ εοοοΙο :τι οπο οΙ εοοοΙο ἱο οοΙ

νἱνἱοοἱο ω). Απο οτο εΙ1Το11οοιοο1ο τοοἱοο1ο οοΙΙο οοΙΙο. οο

1οοἱοοπιο Ιο τοο1οι·οο ο οιο1τοοοΙο ΜΒΜ οοΙ Ι.οοοοοπο,

οοο οοοε1ο εοΙο οοἱ οἱοοοοο1`οποἱ οἱ το8δ1οιοο1ο τομοΙ›

οΙἱοοοο 1ο μοτΙο1ο οοΙΙο οοτοου σο εονἱ, ο οοΙΙο τομ

ποιτιο οοοεοΙοτἱ οοἔΙἱ οοιἱοἱἱἱ οοΙ μομοΙο; οοοεΙο εοΙο οἱ

μοἱ μτ·οοοοεο, ο οοοοοπμοί;πο Ιο νοοοτοοοο Ιἱπ8οο οοΙ Ιο

ιἱο, μοτ 1τοιοοποοτο οΙΙο μοο1οτἱ1ο Ιο ἱποτοοτἱο στο μπο

Ι›Ιἱοἱ ο οοἱ μτἱνο1ἱ ἱπ1οτοεεἱ; οοοο1ο οοΙο, οοο1τοο1οποο

ποΙοἱΙπἱοοΙο οΙΙο ο1τοοἱο ΜΒοο οοἱ οοιπἱοο1οτἱ οτοΒοποοἱ

ο εμοΒοοοΙἱ, εποπο οποοτο μοτ Ιοτποο Ιοτομο οοΙΙο οσοοο

οο8Ιἱ εοτἱ11οτἱ ο οοἱ μοο1ἱ.οοοοοτοεἱω, ο τἱοοντοοοἱ ἱο οΙ-

1ἱοἱο οοΙΙο οοΙο μοΙτἱιἱο, μοτ οοοοτο εοΙ1οο1ο ἱΙ Ιοοεο οΙ

οοΙΙο ο οοΙοο ἱοἱοτπο ο'Ι1οΙἱο (δ).

Νοπ ω, εο ἱο οοΙ1Ιοι ο8ἔἱοοΒοτ οΙ1το οΙ Μ οοΙ οο11ο,

μοτ μτονο1·ο ἱο οΒοἱ οπο μοτ1ο Ι'οοοοΙΙοοιο οοΙ ()οοτοτ:

οοΒΙἱ $1ο1ο1ἱ οοοοο1·οεἱ.Μο 5ο οΙοοοο οοεο, ο ο1ἱΙο ο Μ

μοτ1οπ1ο, οτοεεἱ μτο1οτἱΙο, οοο τποποποτο ποἱ 1οτομἱ ον-°

νοπἱτο οοΙ νο8Ιἱο 1οι·εἱ 1ο 1ο1ἱοο οι τἱοοτοοτΙο; οοο ἱο

ομοτο οι οοοετο 1ο1το ἱΙ μτἱιοο ο μοτνἱ Ιο ιποοο, οοο

οοοο ἱοοοο1τἱ Ιο μΙο οτοοο οἱ1ΙἱοοΙ1ο, οοο οο8Ιἱο Μοτο

τοοἱ ο μτομτἱο νοοΙοΒΒἱο ἱΙ 1το11ο οἱ ονοτΙο εομοτοΙο, ο

Ιοεοἱο εμοοεο ο;;ΙΙ οΙ1τἱ εμἱοοοΙο Ιο τΙο μοτ οοοεοΒιοτο ;;ΙΙ

οποτἱ μτομοο1οτΙ σο 1οοΙΙΙ οοοτοεοἱιοοο1ἱ. Ροτο, οοοεεο, ο

ε.οτομτο εοτοτοτοἱ απο ο εοΙοποο τοοτοοοο οοοε1'οπο, οἱ

ονοτ 1οΙΙο οοΙΙ`οεοοτἱΙο , ο τἱἱο11ο ἱπ1οτο πο τοοοοπτοπ1ο οἱ

μΙοτἱο οἱ11οοἱοο @ο εομοΙ1ο οο οἱποοο εοοοΙἱ, οἱ τοοοοτΙο

τἱεοτ1ο ο νἱΒοτοεο οἱ Μονο νἱ1ο οΙΙο οοΙοο μο1τἱο Μο,

ο οι οεεοοἱοἱ·1·ἱ οοπ :Μοτο ΜΜΜ Μοτο οοεἱοοτἱο οἱ Βοπο,

ο οοΙΙο οοΙιἱοΙ1οιιο ο`ἱοΙοοοἱιοοο1ο, οοο Ιοοε1ἱοο ο τἱποοτο

ο οο οεοοεοτο Ιο μονοτοι οοΙ οοο Ιονοτο, ο οοΙ οοο ποοιο.

οοιιυοο:ίοτιο Μ: :Ϊ δοποιοο οἱ δοοοοτἰ,

ο ί! δοοιοπο ο θοοοτο.

Βοἱ Βοεἱἱ ΑτοΙιἱνἱ οἱ Εστω οτ Τοτἱοο, πο. Απ., μη. 189. (ο)

Ποονι:οτιο 8Αεοοπτ.

Ιο ο1οτπἱ Βοἱ οοιοἱοο οτοοο. Η οοο μοοΙἱοο εοτἱμ1οτο

εοτἱο οτοοἱοοο εἱ1 οο1οο1. ΙΙοτοἱοο ΙοΙιοοοοο Βοοἱ Ι1οτοἱπἱο

(δ) Ππο μτονο ονἱοοο1ἱεοἱτοο οἱ οοοο1ο 1'ο11ο οἱ τἱοονο οοΙ οοο

Οοπτοο Βιοτοο1·τιοο οι 8ποποοο.1 , ποΙ ηοοΙο , εοΙ:Βοπο οἱοπο τοο

οοΙ1ἱ ἱ οοοοτποο1ἱ οοοοἱ οπο, οοἱιἱ ο ἱποοἱ1ἱ, οοἱ οοοΙἱ Μοτο οἱ

οοποοοο Γ οεἱο1οπιο, 1ο11ονἱο ποπ ποννοπο οπο οοΙο ἱπ νοτποοοΙο

οοεοοτοεο, μοτοΙιο οομμοτ οπο 1ο μοεοἱοἱΙο τἱονοοἱτπο οοτἱ11ο ἱπ τοΙο

οΙοΙοΙ1ο.

(ο) Οονἱπο 8ο8ποτ, ΑοεοΙο 8ἱο1οπο Νεο , 11ἱτοΙοοτο ΛτοοΙΙο , ο

0ἱονοοπἱ ΒοΙο8ο-ΙοΙ›ο 1'οτοπο νοΙοπ1ἱ μοο1ἱ εοεεοτἱ, ἱ ςοοΙἱ οο11ο

τοπο ἱ Ιοτο νοτοἱ ἱπ οοτοο-Ιοεοοοτοεο ποΙ οοοοΙἱ 11171. 111111. ο :απο

Α οοοε1ἱ οἱ μοοεοπο ο88Ιοοεοτο , Ι›οποΙ1ο ποπ οοο ἱπ 8οοεοτἱ, Μο

νοοοἱ Μο11οο 0οτἱμο , ο Ρἱο1το ΒοοιοοΙΙο , Μοτο μτοεο1οτἱ ο τΙοτο

1οτἱ οοΙΙο ε1οοεο Ιἱποοο οοΙ Ι.ο8οοοτο , ο ἱΙ οοπ τποἱ οΙ›Ι1οο1οοιο Ιο

οο1ο μοο1ο ποιἱοοοΙο Ρἱο1το Ρἱεοτιἱ , οπο μοο ο Βοοπ οτΜο ομμοΙΙοτοΙ

ἱΙΤοοοτἱ1ο 8οτοο (πο. Τ0Ι.Α, Ι)111οΝ. Β1οοποι=. ποτ Μοτο τοτ.οετοτ,

νο!. Ι. μη. 84. νο!. ΙΙ. μη. 93.99.1111. 118.ο νοΙ. ΙΙΙ. 'πο. 101. 987 ).

(5) ΡΙοο ο8Ιἱ οΙ1ἱιοἱ οοοἱ οοΙ εοοοΙο οοοτοο Ιο οΙοοεἱ μἱο οΙονο1ο

ο 8οο1ἱΙἱ οοΙΙο οἱ11οοἱοοιἱιο εοοοοτοεο οοοτοπο ἱπνοτἱοοἱΙιποπ1ο πο!

οοπνοτοοτο οοτοοε1ἱοο ἱΙ εοτοο-ΙοΒοοοτοεο. Ετο οοοο1ο 1'ἱ‹Ιἱοτοο οο

οοΙἱπεο οοΙΙο ίοτπἱοΙἱο ΙΙΙοε1τἱ, Ιο ηοοΙἱ μοπονοπο ετοοοἱεεἱτπο ε1οοἱο

μοτ μοτΙοτΙο οοο11οτοοο1ο , οιΙομοτοποοοἱ 1ο 1οΙ Βοἱεο οοπ οοΙοΙο ο

ΙοοοονοΙο οοπο1ο ο επΙνοτο Ι'οπἱοο ποιἱοποΙἱ1ο τἱτοοο1ο οΙΙ'ἱεοΙο , Ιο

ιἱοιἱοοοΙἱ1ο οοΙΙο ΙἱοΒοο.

(θ) 11οΙΙ'οοΙοο νοΙοτοο π1οπ1οτοποοοο οο οτἱ8ἱοοΙο :οοπ ΜΜΜ

οοΙΙ'οπ1ἱοο ἱ·ομοΙ›Ι›Ιἱοο οἱ Ποοονο, οπο οἱ οοπτ1οτνο ποἱ τοοπ1ονο1ἱ
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οοποο!!οττιιο οοιπι1πτο !οοπο, ετποτοπο οοιπτποτιιτπ ροτοετοττο,

οπτιοττο ρορπ!τ (τ), οποτοποτπιπ οοποττττ οτ οοτπιιπτο οτνττοττε

πιοπο, ποπιτπο οτ ττοο οτοτοτπιπ οοπιτποτπτπ ροτοοτοττο οτι

ποττο οποτοποτιππ οοποττττ οτ οοπιππτο οττττοττο Ιοπιιο, πτ

οο οτποτοοτπ οοποτοτ οοτ τποττιιτποπτπιπ οιοττρτπτπ πιοτιπ Επ

ττοτ οο 8οντοποτιο ποτοτττ, οοπ οοπο οοπιτπτοο ποττνττοττο

τπτ!!οεττπο οτιοοπτοετιπο ποποοοετπιο φοττο οτο ιιοιι 1ιιοτοτ_τ

οτ ππο ποπο. Ετ οοτπττιτ ττοτπττιπο Ηοπτιποοο, Βτοττιιο

Μοπποττιο, θτι1οπττππο Ρττοτππο, τ.οοποτοπο οο (τοπιτιο, οτ

ττοοοοτιιιο Πορτο οπιποιτοτοτοο, ρτοοι1τοτοτοο, ετποτοτ οτ

ππποττ οροοτοτοο οοπιτποτιιτπ ττοποτοπτε Ροτο, Βοτοοτοτττ

ττοτοο, ττποτιττπτ τ.ονο!!τ οτ Ντοο!ογ θοτοοτοτττ οορττοποοτππι

οοπιππτο οτ ροτιπ!τ 8οοεοτοτιοτο στ), οτ οτιοτοτιοτπιπ οτοττ

οοπιιιπτο οτ ροριιττ Βοοεοττοτιοτο, οτ ππτνοτοττοττο οοπιι1πτο

Βοοεοττο, πτ οο ετποτοοτι1 τροο οοτιετοτ το τεττ·ο1τιο1ιτο εοτ·τρτο

8οοεοττ οοπ Μοτο (το) ιιτιτ τπτοτ οοτιετττο πιοπο ττ”τοποτεοτ

Ρογττ φοποοπι Βοποοιιτοτ Ιτπροττοττ οποτοτττοτο τοοτοτε οτ

οττιοττ_τ οτ ποτοτττ ρππ!τοτ οοπιτπτοο τποοτποττοπτε οοπο πιτ!

τοεττπο οποοτιτοετττιο ποτιοοοεττπο φοττο, ττιοτοτ. - το. -

οπο. τω!. πιοτοττ (τ), οτ ο πιο Βιιοπττπο τποτοο οτοτιιοττο

οτ ποτοττο Ρτωιω τπεττιιπιοπτο ττοο οτ τοοτο, ποπιτπττιπο

τιτοοτοτοτπτπ οτ οτοττ οοπιππτε οτ ροριιττ οτ ιιτιττοτοττοττο πο

οτοπτντ. 8οοπο Βττ οτι1οτττ, οπο φοετο Ι.τπτο ρτοπτοεο οτο οτντεο το

οοττο νοτι11πτ, οοπιο ετ ττοοτο οο!!ο το!οιτοπο τοττοπο ποτ ρττποτρτο

οτ φωτο εοοοτο οοτ εττ;ποτ 5τ!νοεττο οο @τη οττ'οοοοοοττιτο οτ Ροττετ

(τω. 1τ1οτποττ. οο !'1ποτττι1τ οο 11τοπο. Ω!οοε. 11τοτοτ. οτ Ι.τττοτοττ.

'Μπι. ΙΙΙ. ροο. 85; ο Οποτε. οοε 1πεοττρ1. οτ Βο!!. 1.οτττοο, Τοπι Υ11.

Με. 999), ο ροτοτο πιτ ττπιοποο στο τ”οτπο ροτοτο. 13ο! νοτιιπιο οοτ

οτοπτο ποτ Ιτοεττ Λτοπτντ οι Οοττο οτ Τοττπο, οπο πο!1830 ο 5τοτο

οο πιο οοποπττοτο οο οοοπιτποτο οοπ οτττττοιιιο, 11ο οο!ο οοεο1·τιτοτιο

ποτ Ρτ·οοττττο οτ οοοιιτποπττ οο! εοοοτο ιτ11 οο! τπτο Οσετία· Ι)τρτοπιαττοο

το 5τιτοι·οτιοττ). οττττω1 πιτ τοοτττποο ο τοτ ποτοτο, οπο οτο ποτ το ρττπιο

νοττο ντοπο το τποο, ποτ φοτο πιτο , τ'οττο οττοτποτο οοτ!ο οοπνοπ

οτοπο ο οοπτοοοτοιτοπο οο!το τοροππ!τοο οτ ττοπονο οοττο τορπππ!τοο

το 8οοοοττ, πιοππτποπτο οορττο!ο οο τπιροτ1οπττοεττπο, οπο οοποτπποο

το πιο1ποττο οπττοπο οο! 1ιοεττο ροοεο ο!!ο ορ!οποτοο ττοοτοοπιο οοτ

τπυπτοτρτ ττοττοπτ οο! οοοοτο Χ1Ιτ.

(1) Ιτ'απατο οοτ Ροροτο, Μοτο οορο τορρ1·οοοτιτοιιτο τ! ροροτο, οτο

ππο οοττοο οτ οποτο ποττ°οπττοο τοππτιπττοο Βοπονοοο. Η ττ1εττττ1ττο

πο! 1930 οο 0ποτ·το 8ρτποτο ο 0ποττο Βοττο , οοτ ονοτο οο! πιοπο

οτ οοεο τ! τονοτο οοτ!ο πιοττττποτπο. Νοττο ρπππ!τοπο οοπποπτοτ'οποτο

οο! ρορο!ο οοοονο τπ τποπο οτ οπο Ωορττοπτ, ο ονονο οπττοιτοπο ο

@Μοτο ο οροοο στο ρπππ!τοο. Νο! 1307 οτο οποτο οοτ ροροτο οι Οο

πονο τοοορο οο τττορο!!ο, ο οορτ1οπτ οο! Ωοιπππο , 0ρτοτπο 8ρτποτο

οι Ι.ποο!τ, ο Βοτποπο Βοττο. 8ττποπο Βοοοοποετο, οπο @πιο Πο

φοπτοπιοπτο πο!!ο πιοτποττο οτοττοπο οι 5οτοοοτιο οο! 8οοο!ο ΜΥ, το

οοο!ο1ποτο πο! 1889 οποτο στο ρορο!ο, ο φτποτ οπτιττο Ποεο οι @οποιο

(ο) 13ο φωτο ροοεο ετ τπτ'οττοοο, οπο πο! 1904 τ! ο011ττ1ττο οι Βοο

οοττ ονοο φοτττο £ορττοτττ οοτ ροροΙο, ππο οτοο ποτ οτοεοποοπτι

οποτττοτο οο!το οτττο @το φοτίποτ φοττοττο) , οοπιο οο οτοοο!ιοοππ

φοτττοτο οτ ο!οοεονοτιο ο!τ οπιτοπτ, οο! οπο ετ νοοτοπτιο το. ρτονο

πο! εοοποπτο @των οοο!τ 81οτι1ττ 8οοεοτοετ.

(3) το Ι.οο_οία οοττ'οπττοο πο!οπο οο! Ποοι11πο οι 5οοεοττ , οπο οτ

τοοεονο επ οιιο ρττοετττ, ο φο1ττο οοτοππο. 0ιτοοτ'οοτ1τοτο οι οτοπτ

τοττπτο ρτεοπο, οπο ροοο οτ1τ'οττνο τιοτ!ο τοτπιο οοτ ροτττοτ οπο οτπο

νοπο οο οπιπτ τ τοττ το ντο 1τιο88τοτο (τ'οοτοτπο Ρτα::ιι) οο!!ο οτττο,

ο στο φο!τ το νοοοπο οποοτο τ νοο1τοτ, το οττοττοτο οοτ οποοοττο

ποτοπο οοπιππο!ο πο! 1897, ο επττ'οτοο ιτιοοοετπιο το το ττοοτττοοτο

1ιοτ ττο οππτ οοει1οπττ τ'οττποτο ρο!οπο οτντοο οο!!'οπτιοοεοντ τοοττο.

Ποτ τοτπρτ, ποτ φο!τ το το οοποππτ τπ1τοντο οοτ8τοπτο, οτο !ποεο το

οοτ οοπνοπτνοπο ποτ το οτο τ οουετοτοτ οο τ οπττοττ, τέτοοοπο οοτ!ο

11ιοοοεττπο ετ ονονο τ'οοοοεοτι ο!!ο Ωι1ττο , οονο τοποονο τττι1εττιτο τ!

νοεπτοτο ποτ πιοπο οο! επο Λοοοοεοι·ο. 1το!τ'οποο!ο οοοτοοπτο!ο 50τοο

οοτοτ το οο!!ο οτ τποττοττοττ. 11ο ροτοοοπτ πιοπιττποπττ οτοττοτ, οπο ποπ

οοοοττο φτ ττροττοι·ο, ετ ττοονο, οπο φωτο ΜΜΜ οοτντ οοτοποτο

τπ τοπιρτ οπττοπτ ποτ τποΒο οτ οοτινοετιο ο το οοπ1τοττοιτοπτ οτ τπτοτ

οοτοπττ, οτοοπο ροτοο οττετ το οοττο τιιοιτο το Βοτ·οο το οοπιπιοτοτο

στο ροοεο. Μο οοττο ροτοτο εοντο ποτοτο οοτ!ο ρτοοοιιτο οοπνοπιτοπο

οτ οοοποο οο οντοοπιο, οπο το ρττπιτττνο ττοεττποιτοπο οοτ!ο εποοοττο

@Μοτο οτ οτο φοττο οι ττοττοτντ ο εροοττντ εττ ο1ττιττ οοτ Βοπιππο.

(ο) Ωτοο πο! το τοππτοτο 1994, ο! οπο! οοπο οοτττεροιιοο οοοττο

πιοπτο το τποτιτοττο οοτττιπο.

(") νεο. !πνοοο το οο1το οοοοττιτοπο τιο!το ποτο (δ) οτ οτρτοπιο Π."

τ.ΧΧΧΙτ.^ τομ. 'πο. 933.

τπτπιιπι οο 8οοεοτο οι οττοτο, οτ! τπ1τοοοττοτο ροοτο οοπ

νοπττοποο οοπτοοοτοττοποε τιτο1πτεοτοποο οοποοεοτοποο οο!

τοπιρπτπι1ο εττρπτοττοπτππο νο!τοτο ροττοποτππτ, οτ οτοττο

ποττιτπτππο οτ πιοοο ροττοπτοοο οοπ1ττοιιτι1τ.

τ'τοοττοοτ φτο στο οοπιτπτ ροτοετοο οπποε οποτοπτ οτ

οοπετττοτττ ποπιτπο οτ ντοο οοπιιιπτο !οοπο τοοοποτππτ οο!

ετοττοιπ οποτπ οτ οτοττ οοτπππτε_οτ ποπο νοττ1τιτοτο οτοτοε

οττιοτοοο ποτπτπο οοιπππτο οτ ποπιτππτπ οο 8οοοοτο, οτ ποτ

τροοο ετποτοοο ντ!!οιπ οτ τοττοτπ ετο Βοοοοι·ο οτ οτπο οτοτττοτπε

οτ πτιτνοτοοο οτ ετποπτοε οο ππτνοτοττοτο ρτοοτοτο οτ τρεοτπ .

ντ!!οτιι οτ οτοτττοτιιτπ οτ ποπιτποε ρι·οοοπτοε οτ τιιτι1τοο το

τιτοτοοττοπο οτ οοτοποτοπο οοτπππτο τοπιιο τοοοροτιιπτ οτ οοο

οιιοτοοτοπτ οτ οοτοποοπτ οτ οο!νοπππτ οτ οοτοτοο οτοτττοτποτοο

οοτποπτε τοπτιο. Λο οππετοττ1πι τοπιοτι οτ οπιττττοπι ρτο

ετοτιοππι τροτο Βοοεοι·τοποτππο το 1οιιτππι οοπιιιιιο Ιοπιιο

ρτοετοι·ο τοποοτιιτ τοετο 8οοεοττοποτππο το φοπτιιτπ οοπιπιιτ

!οοπο ντοππι τιιοτττ οτ οοτ οοπιππο τοιιπο οτοτττοτι1τπ τποτττ

οτ οοοτοτπτπ οτ ποπ οτττοτ το! οττο πιοοο. ττο φοο 1ττπιο.

οοπτοοοτοττο οτ οοποοτοτο ροτροτπο τιττ οτ οι1τοτ τπτοτ οο

πιιιπο !οοπο οτ οτοτττοτυοτοε οτ οοπιππο Βοοεοττο οτ οτοτι·τ

οτπο!οει ντττο οτ οοτππτιττοττε οτιιοοοτιι. οι οιιο νοτο οοπτριιο

τιιτπττο το! οττ'οπετοιιοο τπτοτ τροο οοτππιιτο τιοοτοπιιο οοπ

ττποοτι1τιτ (δ), οττο οο ττιντοοπι Με εττιοτοτ οτοττο ποπιτπτο

ππο τοτο!ττοτ τοτπτοοττιπτ. τ)οποοοττ οττοττι οτοτπε ετποτοπο

οοπιιττιτο !οοπο ποπιτ1ιο τροπο οοιπππτο, οποπ! οοοτοοτο οτ

οτοττοτ ντ!!ο οτ τοττο το Βοοεοτο οτ οτιιο οτετττοτι1ο οπο

!ιοτιοοιιτ ποτιο1τοτο, οτ τρετε οοιιοοοτιτ οποοπο τιπροοτπιοτιτο

οοοιι1πτο τοιιπο το), ττο φωτ ρι·ορτοτοο τιτ1ττππι ττοτ ρτο

τοοτοτππι το τιτο οπο οοτ ετποτοοο Βοοοοττο ρτοεοπττ οοπ

οοοττπτ τπεττιιττιοτιτο νο! οοτοπι τιτοπ1τττοτπι· ετποτοο οοτππτιτο

τοποο οτοτο ποπιτπο τοοτρτοιιττ, οτ οο οοπο φοο ρτορτοτ

οττφοε τοοτοποε οτ τιιτο οοπ ροοοοοετοποε οττφοο φοο το

ροτττοτιτιιτ ποποτο οτ·οττοτΒοοεοττοπεοε ττι Βοοοοτο οτ οτετττοτπ,

τοπποποοε νο! οο οτετττοτιι !οοπο ππ!!ο πιοοο οο εο!τοποοπτ

οι·τοτιιε ροοο,οτο τπο!οποο (τ) οοπ τμιοεοππιφο οττοο οοοττοποο

οοπ ρ1·οετοττοτιοο, οπτπι1εοππιοπο ποτπτπτποε οοπεοοπτι1τ, οσοι

ροτττ ροοεττιτ, ποο το οττοι1ο τοποοπτπτ (το). Αοτπτπ οοτ οοτοπι οτ

το) το ο1τ'οεο ο το τποτιτττο οτοπο ποτ ροττο οτ Βοπονο, ο το οττοοο

ποτ ροττο οτ 8οοεοττ. Ροτοπο, οοπο τ'οεοοεοτπτο τπτοτπο οι 1τ1τοποτο

Ζοποπο ι1τττπιο τοττοτο οι Τοττοο, τ ττοπονοοτ ποοτοπο οοπτ οτοπο πω·

οοοεοττοτο τ 5οεοοτοετ οτ !οτο οοιπτπτο; πιο ττρπεποποο οοιιτοτο ο!!ο

οοτντττ1 , οο οπποττοτιοο οτι οοπτ οοτπττιοιτοπο οττοπτοτο, τοορττιοοτο

ντττοτοεοτποπτο τ;!τ οοοο!ττ οοτ Ιτοττο, στο Μο!οερτπο, ο οο!!ο οτοοοο

Οοπιι1τιο οι Οοπονο, ετ τοεοοτο οτι 5ο οοπ οοπ !τ!›οτο τοτττπιτοπτ οοτ

το οποιτο το οττοο ο11οτττο !ποτττ , οτοο οοτ 1976, ο! 1994; οο τπ φοετο

πτττιπο οοπο ετ οοπτοοοτοτοπο οοτ!ο τορπππ!τοο ποτπτοο, τποτοο τ!

ρτοεοπτο οττο οι οοπνοπιτοπο. Τπττο οτο ο ρτονοτο τποοπ1τοοτοπτ!πτοπτο

οο ροτοοοπτ οοοπτποπττ οττετποττ οο τποοτττ οο! 1978, 1983 ο 1987,

οπο εοτοππο ρπτιπττοοττ ποτ το ποπιο νοττο πο! εποοοττο τπτο 6'οοττ·ο

Μρτοττιαττοο το 8ατοοοπα (8οτ. Βτρτοτπ. στο 8οο. ΧΙ11)(τ).

(ο) 8τοοοπ1ο τ ποποττοττ οοο!οετοεττοτ οτοπο φοετ ττ1τττ οτ @ποπο

τοποττο, ροτοτο ττ Ωοπιππο οτ 8οοεοττ !τ νοττο ττοοτνοττ οτ οιιο οτοτο,

οεοττ1οτπο τ τοτοοττοττ.

(7) ΤΙτοτο1τοο, οτοο οοπ οἴτποοττιο ο το οποτε ,ο οοτ τοτε. νο‹1. Έσω

Οοο. Βτρτ. το 8ατιτοοπο, εοο. ΧΙΙ. οππ. 1108. .

(8) Ι 0οπονοοτ, οτο οτι ππ οοπτο ετ οοπτοπ·τοτοτιο, οπο τ ποιο οο

ο!οοτοοττοτ, ο τ ποποττιτ οι οοπτ οοττο ορροττοποοοοτο οοο!ποτνοτποπτο

οτ οτοτο οοοεοτοοο, ο οοτ οτο1τοττο το 8οοοοττ (τω. οορτ.), οοττ'ο!ττο

οοτιτο 1'πτοπο εο!τοοτττ ο ροττιτττο μοι· 5ο ετοοετ !'τπττοποτιτπ1οπτο οο

φοτππφο οοιτο, οτιο το οτοειοο ο!οτο οοεοοτοεο οοτοοεο ποτ το ροοεοτο

ο νοτοοεο ποτ !'οννοπττο οετοοτο το οο115οε11οτ12ο οοτ οτττττ οι ρτο

ρττοτο ο οι Βοτοττο οπο τ;!τ οροττονοπο, ο ετ ττοοτνονο :το τοττ ποπτ.

Νο ο οοεο το οροοτττοοτο ττο τ οττο φοττο οοτ τ0τοποο ο οοτροοοοτο,

ποτοπο τπτοτοοοονο ιπο!ττοετπιο οτ τποτοοτοπττ Βοπονοοτ τ! ροτοι· ττοο

εττοτο ττποτοπιοπτο ποτ τιιττο το νοοτο το,οτοπτ οοτπροποπττ τ! οτοττοττο

ετπττοοτιτοποτο οι $οοοοττ, ο το οποοτ οοοτιττ οτι οοπτ ετονοοπο πο!!ο

οοπττοττοιτοπο ο ποττο οοροττοιτοπο οοτ ρτοοοτττ οοτ τοτ·τ·ττοττο οοο

(°') τ'οο.οορτ.τιο8.3%. πω. (τω. 409. 40ο. 408. 410



ΕτΕ ΠτΡΙιθττττ Ε ΕΑΕΤΕ

ρυοιυτεουυι ρου άτοτυιτι οτιιάτουιτι οοιιιυιιτο τοιιυο άτοττο

οτιιτιοιτοτουττιυο οτ οτιιάτοτο Εοοοουτε, ουοά οοιιιυυο Ιοιιυο

ιιυττο τοιιιρουο ουττ τιι οοιιοτττο νοτ τιι τοοτο, νοτ ρυοουυοτιττ

νοτ οοτοιιι άοοττιιοτιττ, ουοά τουτο οοο ντττο Εοτιεουτουετο άο

τοοο υτιτ ιιυιιο ουο οοτ υοιιιονοοτυι· νοτ οοτοιιι τυοιιοτουο

τω· (τ), οοο οοτοιυ άτοτυιτι οοιιιυιιο τοιιυο τιι τροο τουτο

νοτ τυιττο οουι, οοο τιι ουι:οτουττει άο ι·οιποοπο, |ττιιποσιετι·οίο,

ιιιτι·ι·ο οτ οτιτοτιι·το οττουοά οοετυυιιι νοτ τουττττοτοιυ οάτττοοτιττ

νοτ οοτοιιι οοιιετι·υοτ οοτ οάτττοουτ νοτ οουοτυυτ τοοτοτ (Ε).

Εοιιοοάττ οοτουι άτοτυο οτιιάτουο οοιιιυιιτο τοιιυο τοιιι άτοττε

ουιτιοιτοτουττιυτι οτ ετιιάτοτε Εοο8ττυτε τιοιιιτυο Εοοεουτουοτιιιτι

οτ ετιιουτουυιιι ροι·οουουυιιι ουοά Εοοεουτοιιεοο το τοιιυο

οοιινοτιτυτ που άοτιοουτ, ιιτοτ Εοοεοι·τουετο τιι τοιιυο νοτάτ

οτυτοτυ οουτυοοτεοοτ εου άοττουτοοοτ, νοτ ιιτοτ οοιιτυοοτυο τιι

τουυο νοτ άτοτυτοτυ οοτοτιυοτυο τιιτοεοτ, οοο τιι οοιιτυοοτυ

τουοτ οοτιιιιι ουοά άοτιουοτ νοτ ροοοοτ Εοοοοι·τουοτε το Ιουυο

οοιιτοιιτυτ, νοτ τιι οοάουι οτνττοτο νοτ άτοτυτοτυ εοτυττο ττουτ

άοτιουοτ, νοτ πτοτ τιι τοιιυο υοροι·τυοτυι·, οοιι οττοο άο οτιο

Εοοεουτοιιοτο άοτιουοτ το τοιιυο ι·οορουάουο; τιι ουττιιιε οο

.εττιυο Εοοοουτοιιοτε οτ ττο άτοτττοτυ το τοιιυο. νοτοοτ οοτινοιιτυτ,

οτ ειιτι ιιιοοτετι·οτττιυε Ιοιιιιο; οτ τυπο άτοτο ουοεττουοο εο

οιιυάυιιι οτοτυτο οτ ουάτιιοιιιοιιτο οτνττοττο τοιιυο άτ1ττιιτοιιτυυ

οτ οιτοοιιττοιιτ ιιιουάουτυι· (3). το ουοεττοιιττιυο νουο ουο

νουτοιιτυυ τιι Εοοεουο τιιτου Εοεοοι·τουοοε οτ Ιοιιυοιιοοο ρι·ο

οοάοτυυ οτ οοοιιοεοοτυυ οτ άτττττιτοτυυ εοουυάυιιι οορίτιττο οτ

οοιιοιτοτττάίοοο τοστ ρυοάτοτί ω; ττο τοιιιου ουοά Εοεοουτουετο

τυοάοτυυ ρου ρουοοιιοιτι οτντ τοτιυο ουοιιιοάιιιοάυιιι οτντο τουυο

τυοάουοτυυ Εοοεοι·τοιιοτ ρου ρουοοιιοιιι το τουυο: οτ ουοά οορτ

τυτυιιι ουοά οετ τιι νοτιιιιιτιιο οορττυτουυιιι οττττοττο Ιο`ιιιιο οτ ευτι

ι·υτιι·τοο στο τοιτάίτιιτο οτι:οοαττοιιτ ιιιοιτάο-πττίο, οτ ουοά τιιοτρττ, .τί

οττοαο ρουοοιιο οτο. τιιτοι· Εοοεουτοιιεοε οτ τοιιιιοιιεοο τιι Εοοεουτι

οτ άτοτυτοττι άοτιοοτ οτιοουνοι·τ; οτ ο οοιιτουοο το οτνττοτο

τουυο οτ άτοτυτοτυ Εοεοοι·τοιιεττιυε οουτυο τοιιυοιιεοο οτ άο

άτοτυτοτυ 1τοτιοειτ οτιεουνουτ, οτ οοτοιιι οοιιτυο ροι·οοιιοο οττοε

ετουτ οοιιτυο τοιιυοτιοοο οτ ρυο τουιιουεττιιιε οτιοοι·νοτυι·. Ετ

τιουιτιιοε Εοοεοι·τουεοο υτιιιτι·οοτυιιι . . . (τι) τιι ιιιουτ νοτ

εοι·οεο, ο εροοτοτιιιοιιτο άοτ οοτο, οτιο τοοοοεττονο5τ πιοττο 8οττυο άοττο

Νυυυοι, το ουοττ τιι οιιοτ τοιιιρο ουιιιιο άτ οεεοτυτο οά οοοτυοτνο ρυο

ρι·τοττι άοττ'Αυοτνοοοονο ο άοτ Εορττοτο Τυι·υττοιιο.

(1) Ι ιιοοτυτ οντ ουοτιο οοετ ρουευοοτ άοττο ορρουτυιιτττι άοτ τιιοτοο,

τιι οοτ ουο ετοτο οάτττοοτο, ο οτο οτ.τοιιάτο οτ ρυοοοιιτο το οττττι άτ

5οεοουτ, οτιο νοττουο, ρου ροττο εροοτοτο, ρυουιοοεο οορττοττο άοτ

0οιιονοετ άτ που οοιιιτιτουτο οτοτιιιιιοτ. Ιτουεο τοιιιονοιιο, οτιο τ'τιιτουοοοο

άοτ οοπιπιουοτο, ο το ντοτιιοιιιο άτ Τουι·οο οτ ρουττ άοττο Ι.τουυτο τιι

άυοοοεο τ 0οτιονοετ ο τοτιτιυτοουο ροοο ρου νοττο οικω οά οτιττοιτοιιτ

ουττο ι·οντιιο άτ ουοττ'οιιττοο οττττι ο οοτοιιτο υοι·ιιοτιο οοιι οπιπι άουιιο

άοττο ντοτυο τουτο ο Εοπιυυο άτ 8οοεουτ. τιιτοτττ τιι ουοετο ιιιοάοετιιιο

ιιττο άτ οοιιιιοιιιτουο τοοοοετ ροοο ορρυο55ο, οτιο Μοτο τιοιιετ ρου

ι1ιοεοο οτ Εοιιονοοτ άτ τοτιτιυτοουο άυο τουυτ ιιοτ ρουτο άτ ?'οι·ι·οο, ο

τιιυιιτυο ουοε1ο άτ οοτοιιο, ο υτοτουυοι·ιιο ττ ιιιοτο, πιο οτιο που ρο

τοεοουο οάτττοουντ οοτιο ιιο5ουιιο, οά οοοοιτοιιο άτ οτιο 5οτο, οτιο ττ

Εοιιιυιιο 5οοοουοοο ετ υτεοι·νονο τοπιο οοετυυυυο.ροι· το, ο ρου άορο

οττουντ το ιιιουοοιιιτο.

(ο) Επι ουοετο υπο Βιιουοιιττοτο άτ τττιουττι ρου τ'οννοιιτυο, οτττιιοτιο

τ οοιιονοοτ υου ροτοεοουο , οοττ'οάτττοου οοετοτττ ο τουτοιιο ιιοτ τουυττουτο

άτ Εοοεουτ, ονουο οοοοετοτιο ο ιιιοάο άτ οτοιιουοοετουτο, οά ορρυτιιιοι·το.

(8) Εοιιο ουυιιοτοττ τ οοοτ ιιοτ οιιοττ υιι οτττοάτυο Εοεοουοοο ροτοο

οοοουο οοιινοιιυτο τιι 0οτιονο; ο ετυάτοοτο άοτ ιιιυετοτυτιττ άτ ουοττο

υορυτιτιττοο οοοουάο το τοοετ άοτ Μυτιτοτρτο οοιιονοεο.

(τι Ιιο ουοετο ροεοο ετ υτοονο, οτιο εττ Ετοτιιττ οά Ουάτιταπτοπττ άοττο

υορυτιτιττοο άτ Βοοοουτ ουοιιο @τι τιι οοεουνοιιιο, οά ονοοιιο τουτο άτ

το8οο ποτ Ποιιιυιιο, ο ουο άτοτυοττο Ευ άοτ 1994. οοτ οοιιο οτιτουιοττ

Πορττιιτο οτ οοιτοιιοτιιιττπι·ο τοστ: ρττι εοττο σοττοποτιτάτιιοο οτ οοιι.ττττιτ

ττοποο Εαο.ταυτοποοε. το ρουοτο οοποττοτττάττιοπ τιι τιοιιο οά ορρυορυτ:ι

τοιιιοιιτο υοοτο, ρουοτιο ττ άοτττ Ετατιιτί, οτ τοιιιρο άοττο οουνοιιιτουο,

που ουτιτιο οτιοουο οουττττ ο ρυοτυυτοοττ.

(δ) @Μοτο τ:ιουιιτι άοττ'οιιτοουοτο άον'οοεουο υτοιιιρτυτο οοττο ρουοτο

ροτττιπτωι·. Ιιιτοτττ ετ τοοττο ιιοτ οοιιτοετο πιοάοετιιιο άοττο ρυοεοιιτο οοιινοιι

ιτοιιο; οτ εοάοιιι ιιιοττο Ιοπιιοιι.τιοσ οτ Ευ άτοτυτετιι ποο/υο_οτυοι ραττοιιτοο, οοο.

ι

τουυο οοιιιυιιτε τοουο ιιτιτουιτιοιιο τροοο το ροι·οοιιτο οτ υοτιυο

οοιιοο υουίι·οοοε οοτνοο οτ οοουυοο οοιιιυιιο τοπιυο τιοτιοτοττ;

οτ οοάοιιιι ιιιοάο τουυοοιιοο οτ άο άτετι·τοτυ ιιοιιτι·οοτυιτι ρο

ττοιιτοο τροτ Εοοοοι·τοιιοοο ε.οτνοο οτ εοουυοο τιοτιοτιυιιτ; οτ

ρι·οάτοτο οτιοοι·νοιιτιιυ τιτυο τιιάο, οουοτττιιττοιιο νοτ οο1ιευο

τυάτιιο οττουο πισιι οτιοτοιιτο. Εοτιοοάττ οττοιτι άτοτυο οττιάτουο

οοιιιυτιτο τοιιυο ουοά τιοιυτιιοε άο Εοοοοι·ο οτ άο άτετι·τοτυ

υτιτουο,τοι·υουυιιι τιοτιοοιιτυυ τουοοιιτυυ οτ τυοοτοιιτυυ υτ το

ιιυουοοο οτ ρι·ο Ιοιιυουοττιυο οτ τουιουοιιι Ιουυοιιοοε ουοιιτυυι

οά τυιιιιυυττοτοο τττιουτοτοε οτ τιοιιτιι·οο οτ οττο τιοιιοττοτο το

ουοτιτυπι οοιιιυιιο Ιοιιυο ουττ: οιιτι οουευτττιυο νοι·ο Ιοιιυοιι

εττιυε ρου άτνουοοο ιιιυυάτ ρουτοο απο Εοεοουυιιι οτ άτοτυτ

οτυυι άτετι·τιιοουτυυ άτοττ Εοεοουτοιιοοε οτ άτοτυτοτυο τροτο

οουευτττιυε ροτοετοτττιιιο οτ υιοοτοτυοτττιυε τουυοιιοτυιιι οτιο

άτοιιτοο οι;τοτοιιτ ρυουτ οοτουτ Ιοιιυοιιοοο (θ). Ετ οουττυοουττ

ροοοιιι ττουτ τιιτου τοιιυοιιεοο οτ Ρτεοιιοο, νοτ τιοτιοιιτοιιι οττ

ουουι τυι·τοάτοττοιιουι τιι Εουάτυοο, οοιιιυιιο τοιιυο τοοτοτ

ουοά άο ρι·οιιιτοοτουττιυε ουοο οοιιιυιιο Εοοεουτο τουουοτυι·

τροτο Ρτοοιιτο, νοτ άοιιιτιιο οοο τυυτοάτοττοιιοιιι τιοτιουττ το

Εοι·άτυοο, ουοά οτι τροτε ροιιττυο οτιοοτνοιιτυυ. Ετ τοτο τι·ουοο

ουιιι τροτε νοτ οττοτιο οουυυι ίτουτ οοιιττιιοουττ, Εοοοουτοιιοοε

υτ τοιιυοτιοοε τυουοοιτι τιοτιοτιυιιτ, :το το ροοο οο τυουοο

υτ τοιιυοιιοοε ορροιιοιιτιιυ. Ευροι· τοτο οουυιιι τιιοουοουοττο

οοτ ρυο τοιιιροι·ο τιιτιιιτοοι·υιιι τιι οουοουττιυε τυουτιιτ, οο

ιιιυιιο τουυο τοοτοτ ρυουτ τιι ουτε τουυοιιοττιυο οτιοοι·νοτιττ (τ).

δουοιιο νοι·ο οτι·ουιιιετοιιττυτιι τοοουυιιι Εοεεουτε, ουο ρου

τρεοο Εοεοουτοιιοοε άτοτττιιουιιτυι·, οτ οτ ουο τιι ροτοετοτο οο

ιιιιιιιτο Ιοτιυο ρουνοιιοι·υιιτ, οουοοάττ άτοτυο ετιιάτουε ουοά

τιι ντττο Εοεοουτ άοτιοοιιτ 1τουτ νοτ οοτοιιι οοτοτιυουτ, οοουιιάυιιι

οιιτίοιτοο οοπ.τττοττιάτποο. Εοοοουτοπ.τ·οο, οτ ι·οιι.ττττοττοιιο.τ οο

ι·τιιιιάοιιτ στ). ντιιυιτι νουο τουυοιιοο οουοο νουάοιιάτ νοτ

οττοιιουάτ :τά ττττοιτι άο Εοεοοι·ο που άοΓουοιιτ ιιτοτ άο τροοι·υπι

Εοεοοι·τοιιετυπι τυουττ νοτυυτοτο (θ). ττοιιι ουοά τιοιιιτιιοε άο

Εοεοοι·ο οτ άτοτυτοτυ εττιτ τττιουτ οτ τιιιιιιυιιοε ο άυτοττο, οοτ

τοοττο, ροάοοττε οτ οοτιοτττο οιιιυττιιιο ρουτττιουτττιυο οά οο

ιιιιιιιο τοιιιιο, οτ οιιοο ρου οουιυιιο τοιιυο οοτττουιιτυυ νοτ

το) τιι ουοετο ροττο ντ ουο ρουττο άτ υοετοιιο. Ιτουοτιο, 80 τ 8ττΕΕΕ·

υοοτ, άονυιιουο οτ τυονοοοουο Μουτ άοτ ρυορυτο ροοοο, άονοοιιο οεοουο

οουετάοι·οττ οοιιιο τ1οτιονοετ, ο Βοάουο άοτ τοτο ρυτνττοετ, τττιουττι οά

05ου2τοτιτ, άονοοιιο οιτουάτο, ρου το ουτιττττι οτιο οοουτοτονουο πιοτ

τιιοοτιτ οτυοιιτουτ, εοττοετοι·ο οά οτιτιοάτυο οτ οοιι5οττ οά οεττ υτττοτοττ

οά οΒουττ οοιιεοτουτ άοττο υορυτιτιττοο άτ ττοτιονο.

Π) Εά το οττ`οττο τυυοιιο ροτ οοιιοτιτυοο τουτο τυοουο τυο τ άυο Ετι

ιιιυυτ άτ 0ουονο ο άτ Ρτοο, ιιοττο ουοττ ίτουυτι οοιιιρυο οοιτιο οττοτιτο

ο οοιιτοάουτιτο άοτ ρυτιιιο τ! Ωοπιυτιο άτ 8οοεουτ. το ττο ρυοάιιυι·οτ άο

ουιιιοιιττ ουτοτυιοττ οά τιιοάτττ ιιοτ ιιιτο @άτα ΒτρΙοιπαττοο άτ Εοπ;τοοπο:

οοετ τιουτιο το άοτο υτεροτττνο άοτ 31 τυεττο, 13 οοοετο, ο 31 άτ

οοιιιτιυο 1300.τυάτοτ. Χ11. (οτττ. ρτο.) ο άοτ 94 οτυοιιο 1349. τιιάτοτ. ΙΧ.

τοτττ. ρτε.).

(8) Εοοο ιιυονοιτιοιιτο τ11οιιΖτ0τ1τιτο το οοιωιιοτττάτπτ ο το οοοττττιιτοπτ

ττοττο υορυτιτιττοο άτ 5τιοεοι·τ. Ε ιιοττετ οτιο το πιιοάοοτιιιο εοοο οτιτοιτιοτο

απτίοτιο, το οτιο ετοιιτττοο, οτιτοοεο οετοτονοιιο Πιτ άοτ τοπιρο άοτ Βο

ι;οττ Τουυττουτ, ο ουοιιτο ιιπιπο, οτιο οοιιιτυοτουοιιο οά οετοτουο άοτ

τ'οιιιιο τοτοοεο, το οοτ, υοοτειο Μτοτιοτο Ζοιιοτιο (1975), τ 8οοοουοετ ετ

υοοεουο άοίτιιτττνοιιιοιιτο ο οοιιιυιιο. Ι οτυάτιτ, οτιτοιιιοττ !!οπππ· ρουοτιο

τ ετυάτοτ εοάονοιιο τιι οτυοοτο, άονοοιιο, ο τοιιουο άτ ουοετο οορττοτο

άοττο οοιινοιιιτουο , τουιουετ ιιοττο οττττι άτ 8οοεουτ, υου τιι οττυο τυοΒο

νουυιιο άοτ ουο άτοτυοττο. Νο! Οοάτοο Φωτ Ετατιιττ ετ νοάυτι οιιοτο τοεοο

το τουιιιο άτ οιιοετο Οοι·οιιο; ιιιο τιιτοιιτο ετ οννουτο οοιιιο το ιιιοάο

ετιιτο τοοεουο οτο το οοο ιιοττο υορυτιτιττοο Εοεεουοεο ρττι ττ'ιιτι εοοοτο

ρυτιιιο άοττο @ιποπο οτειτιττττο άοτ Οοάτοο ( Οοι·το οι: το..) άτ Ετοοιιουο

άτ Αυτιουοο.

(Θ) Ρουοτιο τ'οουο 8οοτιουοοο οτιτιοιιάονο οττουο, οοιιιο ιιιιοτιο οάοοεο,

άτ ντοτιοττ. 0υτυάτ, οοοοιιάο το ιτιοεοταιο οοοιιουιτοτιο άτ ουοτ1οιιιρτ,

τ! Εοιιιιιιιο, ο ρου οεεο τ ουοτ υορρυοοοιιτοιιττ νοτοοιιο τιιιροάττο τ'τιι

τυοάυιτοιιο άοτ ντιιτ οοιιονοετ τιι Εοεοουτ, οοτιτιοιιο, τιι ντυτυ άοττο

οοιιτοάουοιτουο οτιο οοουοντιετ τυο τ άυο £οιιιυιιτ, υου οτ ροτοοεουο,

πιο ετ άονοεοοι·ο ρττι οοιιοτάουουο οοιιιο ντιιτ τουοεττουτ.



οετ. εοοοτ.ο τον. το ο

νοοοοοτοτ, οτ οο οοτοτο οοΙΙἱΒοοτοτ οτ νοοοοτ1τοτ, οο Με

οοο οο οἱνἱτοτο1ττ Ιοοοο οροοττοτοτἱοτ οτ οτττ·ο:τοττο1 ττο

8οοεοτο οτ οἱοττἱοτοἱ, οοἱ οἱεττἱοτοε ροτ ροτοετοτοο1 8οεεοτἱο

οἱοττἱοττοτοτ οοο τοΒοτοτ; οτ οο Με οοο οο οοτοτο ρτορτἱο

ροοττοἱο, νοἱ τοοοοτο. οι: τοοοε οοο ττο οἱνἱτοτοτο Ιοοοο

ορροττονοτἱοτ, εἱοτ οττοτορτἱ, ΙἱΙἱοτἱ οτ ἱτοτοοοοο το οἱνἱἱοτο

Ιοοοο οτ οἱεττἱοτο, ροττοοοο ἱροοο τοε το Ιοοοτο οττοττοτο

τΙο δο.οοοτο οτ οἱοο οἱεττἱοτοττ1; φἱ οἱοττἱοτττο οἱεττἱττοοττττ

ροτ ροτοετοτοτο 8οοεοτἱο οτ οοο οΙἱο, νοἱ οοο` Ιοοο. Ετ

ρτοοἱοτο ἱτοτοοοἱτοτοε οοοοοοεο ἱοτοΙΙἱΒοοτοτ ἱοτο οἱοτἱε Βοο

οοτἱοοεἱἱἱοε ο Μοτο Βοοτἱ Μοτο ρτοτἱτοο τοτττοτ·ἱ οοοἱ

1τ.οτ:.1τ.1το1τ1τν. ἱο οτ1τοο (τ).

Υοτεο τἱοο οἱοτἱ οἱοοἱοἱ 8οεεοτἱοοοοο οοτοἱοο οτ οοο

οοτοοοἱτοτἱοοοτοἱοοτο το 8οοεοτο οἱοτο οοτοἱοο ρτοτττἱοοτοοτ

οτ οοονοοοτοοτ οἱοτο εἱοοἱοο οοο1οοἱο Ιοοοο, φοο οοτοοοο

οτ Ιτοτοἱοοο οο 8οοεοτἱ οτ οἱεττἱοτο, φοτο οοοο ἱτοἱ›οτ οτ

ἱο ροετοτοτττ οοοττἱοἱνοτἱτ, ίοοἱοτ οτ τοοἱοοτ ροοοτο, οοοττο.το

οτ ττοοΒοτο οοτο οτοοἱοοο ροτ·οοοἱε, οοἱνοτοἱτοτἱοοε, ἱοοἱο,

τ·οοἱἱ›οε, ρτἱοοἱρἱοοο, οποιο οοτοἱοἱο, οοἱοοτττφο οἱοτ οτ

φοοοτττοοο;οοτοτοο οοττεοοοτοτη οοτο φἱΒοο ωτοοοο Ιοοοο

ροοοτο, 8οοττοτο νο! ττοοΒοο1 Μοτο, νοΙ το ροτροτοοτο

οοοοοἱτ, οοο οο οοτοτο οοοοτο οοοτἱοΒοτἱτ; οο-οοἱοτττ ρτο

οἱοτοτο οοτοοοο Βοοεοτἱ 8οοττοττι, οοοτοτο, οτ οονοΙοοτοτττ

τοοἱοτ ἱο νοΙοοτο1ο οτ οτοἱοοτἱοοο οοτοοοἱο Ιοοοο ἱο τοτο

σκοπο τοττίτοπο, οἱνο !οοοοοτίο (9),οοοττο οτοοοε ροτεοττοε,

οοτοἱοοο, ἱοοο, οτ οοἱνοτ·εἱτοτοο, οοοττο φωτ οοτοοοο Ιοοοο

οοοοτ·ο οοοττ·οτο οοοτἱοττοτἱτ. Εοτοτ νοτο οἱοτοτο τοττοοτο

ἱο τοτο ἱτ1ειτΙο 8οτοἱοἱο οοοττο τοσο οοἱἱ·οι·οἱτοτοττ1, Ιοοο το:

οοτοἱοοε, οοοττο φοε Βοοτ·τοτττ Ι1οοοτοτ οοτοοοο Ιοοοο,

οοοοοτ οοοτοοι ο1ἱἱἱτοε, ἱ›οΙἱοτοτἱοο φἱοφοοἱοτο, ο! ροοἱτοο

οοτο εοοτἱε οτ νοτοτε οοοτοτο ροτ τοοοεοτο οοοτο οτ! οο

ροοοοο οτ οοἱοοο οοτοοοἱτοτἱε 8οοεοτἱ; ττοἱ τοοοεἱε ἱοοἱρἱοτ

οἱ: στο οἱο οοο. ο1τἱνοτἱοτ Μαιου! εἱτο τοοτοο!τιτο τιιττότοποοι

εἱτο !οοοε!οτίο: οἱττο νοτο οιοοεοο1, φοοεφο τοοἱοτἱοτ ἱο

οἱοτο τοοοο οοο ἱοοἱοοτο, ετοΙ1οοτ ειο εοΙοοε οοτοοοἱο ἱοοοο;

φἱ εοΙοἱ οτ ἱοἱτο ροτοἱρἱοοτοτ, νἱοοΙἱοοτ ο τοἱἱἱτο ἱο τοοοεο ·

ΙἱΒτοο φοτοοτ οτ οοἱοοε οοοοτττ, ο τιοοἱτο οτ οοἱἱετοτἱο

οοΙοοε ττἱεἱοτο ἱοοοοοοἱο τοοοοτο ω). Ποιοοοο οοιοφο οτ

Ιτοττ1ἱοοο οο 8οοεοτο οοοοοοοτ οτ τ·οοἱρἱοοτ ἱο ροτροτοοτο

φοἱἱοοτ οποσ ροτοετοτοο1 Ιοοοοοεοτο, φἱ οἱνἱο οτ οτἱοοοοε

(1) Ποεοοιἱοοο οο οεοἱ εοττο οτ οοιἱο ο οἱ ττοἱ›οἱἱτι ροτ ἱο οοεο

ρτοτοοἱοοτἱ οο 8οοεοτἱ , ο οο! οοο οἱεττοττο, οοο ἱ 8οοεοτοοἱ :προτ

τοοεοτο ο 0οοονο, ο οἱ οοΙο τἱροττοεοοτο ο 8οοοοτἱ , τἱονοο ρτἱοοἱρἱοτο

οοΙ 3 ἱοοἱἱτοἱο οοΙ οοεοοοτο οττοο 1896. Μ Ιἱεεοιἱοοο οἱ φωτο εἱοττἱο

οοο το ροετο ο απο ττο! ρτοεοτττο τω, οο ἱο οτοοο οοο ἱ οοο 13ο

τοοττἱ το οἱὸ οοονοττἱοοοτο, ροτοἱτο ἱ 0οοεοἱἱ οἱ @φοτο οοττονοοο

οοοοο!τ1τοτττο ἱο οοτἱοο Η εἱοτττο οοο οἱ τοοοτοἱο , ο55ἱο ροτ το οοο

τ!ο!ατα, οοτοο ο ττο οοΙ Πο11'οτο , ο ἱο τοοτο οοἱΙο Ροτἱἱἱοοιἱοοο ρτοοεο

Ι'οοτἱοο τοροοϋἱἱοο οἱ 0οοονο οπι !! @το ο τ! οοοτρέπτοτιτο οο!!'οποιο, .

οοοοοοο οοτἱνο ἱἱ Βἱοετἱοἱοοἱ (ττο οοο. ΜΟΧΧΧΙΧ ο Μ(ΞΟΧΧΧ ).

(ο) Η τοΒοο οτ Τιποτα ο οἱ Ι.οοοι!οτο, ττο! Ωορο οοττοοττἱοττοἱο

οοο 5οτοοΒοο, τἱοοτοοτο οο Βοοτο το φοτο τοτοἱ:

Ποτ: σοπ απο τ!οππο ΜΜΜ Ζοπο!το

Μ Ι.οοοτ!οτο, οοο. (Ιοτοτο. Οοοτ. ΧΧΙ1. τοτε. 88 ο οοο).

(3) 8ἱοοοιττο το φοετ.'τι!!ο το οοκοοποίοπο, ο οο! @των Φωτ Μα

τοτί 8α.τειιτο.ττ οοοοττο εροοοο τοτ τοοοιἱοττο οτ Ιἱτο, ο οἱ οοΙοἱ, τοσ

οοτο οἱ Βοοονο, οτοοο ορροττοοο οντοττἱτο, στο: ἱο οτοἱ›ἱ ἱοοΒοἱ ἱο

Μπι Ιαποτιο, ο Ιοποοποἱο πιοπετοο, οοοοοττἱ ἱοτοοοοτο ροτ Ιἱτο ο!

οποιοττττο, ο το οοπτο, ἱο φοἱο οἱνἱοονοεἱ ἱτ1 νοοτἱ εοἱοἱ, οἱ οοοοτἱ

οοοἱοἱ οἱοοοττοο. Η νοΙοτο οτ φωτο Επι, οἱ ἱοοη›ἱ οἱ στο ρτττΙἱοτοο_

οοο ο οτοτο οττοοτο ρτοοἱεοτοοοτο οοΙἱοἱτο. Ροτο , τἱτοττοττοο ροτ ἱ›οεο,

οοο οοΙΙο ροσο Ρἱεοοο ἱἱττοοτο οοΙ 1988 οοο τοοτοο οἱ οτττοτττο ο νο

Ιοτοτο Ιἱτο φοτττο οἱ 0οοονο, ο οοο οι οοττο τττοτοο ο'οτοοοτο ουτ

τἱεροοοονο ορρτοοοἱτοοτἱνοοτοοτο ἱο φοΙ τοτορο ο πονο οοοἱο, ο ροοο

ροτ ροοο οοττἱΙο οἱ Εοοονο, οἱ ροττο οοο φοἱοἱιο τοοοοτοοτττο τἱττο

τοτ·ο ροτ νἱο οἱ οοἱοοἱο Η νοἱοτο τἰοοτοοἱο.

οἱτ οἱνἱτοτἱε Ιοοοο, ττοἱ ττο οοοοοο1 τοεἱτοοτι εοοοτο οοοοτ

τττἱἱἱτοτο οοοτο εἱνο εοοἱοτο, οοτοτἱοτο οοοτο οο οοἱἱοεἱο

Ιοοοο, οοττἱοοτοε οτο1ἱἔοτοο οοοοτο, οτ οἱἱοτο ἱοτοἱΙἱοοτ

ρωοτ ἱτοοοτἱ οοο νἱοοΙοτοτ οοροοἱτο, οτ οφοε φοτοοτ

τοοοοτ φοοεφο ἱο οἱοτο Μοτο οτΙἱοἱο (ο). @το ροτο$το8

οτοοοτο ἱοτἱοοἱοτἱοττοτο, τττοτοο1 οτ οτἱετοτο ἱοτροτἱοτο, οι:

φοτοΙἱοοτ ροτοετοτοτο ἱο οἱοτο ώττο 8οεεοτἱ οτ οἱεττἱοτιτ

οοοοοτ οτ ο1τοτοοοτ: οτ τοοοτ .τοοιτο!!οοι οορίτο!ο, ο! πατατα

ο! οοπτοο!οο!ίσιο.τ Ιοοἰ ρτοτ!ίο!ί (ό): ἱτο φοο . . . . . (θ)

ροτοετοε οοΠοτο οοροτἱοτοττι οοοοοτ το! οφοἱοτο, οοο οο

φτο τοο8ἱεττοτοο το! οΙἱοο ἱο οἱοτο τοττο 8οεοοτἱ το νο!

οτοοτἱ νοἱοοτ, ροτ φοτο οἱοεοοτο ροτοοτοτἱο οἱΙἱοἱοτο ἱτο

ροοἱοτοτ, φοττοοοε οτοοοτο ἱοτἱοοἱοἱοοοτο οἱοτο τοττο οι

οτο1τ·τοτοε ἱἱἱ1οτο νοΙοοτ οτοτοετο. Εἱοοιο νοτο ροτοετοτἱ Βοο

εοτἱοοοοο οοτο ο οοοοοτ φοΙἱοοτ οοοο ρτο οοο οοἱοτ·ἱο οτ

οἱοτο τοτοἱΙἱο ἱἱοτοο εοττοοο1οε ἱοτιοοοεἱε τοοοοτο, οοἱοε

οοο1ττοο εοἱοτἱἱ τοοοἱοτοτοτο ροτοἱρἱοτ ἱο ἱοἱτἱο εοἱ το8ἱο1ἱοἱο

οτ οο ἱοοο το τοοοεοο φοτοοτ· ἱἱοτ·οε οοοτοτο φἱοοττοοἱοττο

ἱοτΙο νοτο οτ! οἱἱοε οτοοεοε φοτοοτ τοἱἱφοο ἱἱἱ1τοε οοοτοτο

οοἱττττοοττἱοτο τ!). Ετ εἱτ οἱοτοε ροτοετοο οοοτοο1ρτοε οἱοτο.

εοἱοτἱο, Πο φοο οἱἱφἱο οἱἱοο οἱττο οἱἱφο τοοοο το! ἱο

Βοοἱο ροτοἱροτο το! Ι1οττοτο ροοεἱτ ο οοτοοοἱτοτο Βοοεοτἱ

οοο ο ροτεοοἱε οἱοοοἱοτἱἱοοε_ οοἱνοτοἱτοτἱε ρτοοἱοτο; @το

φοο το ἱροἱο ροτοοοτε εἱοἔοἱοτἱοοε ροεεἱτ οοοἱροτο αποτι

!οπτοπτ ο! ορο!οπτοοι οτ μα! ίο/τα Με σο” ρτο.τοποο οοο

οτοπο!οτ (8). Βἱοεοοτο νοτο ροτοετοτἱε οΙοοτἱο Ποτ ἱο οοοο

οτοοοο1; νἱοοἱἱοοτ φοτο οοοεἱἱἱοτο τοοἱοε οτ οοοἱοοοτοτο

οἱτἱτοτἱε Ιοτ1οο οοοοτοοοτοτ· τοοτο οοΙἱτο Μοτο εἱοοοἱἱο ἱοἱτ·ο

οἱοε οοτο τοοοεἱε οττττοετἱ οτ ροτ οοοε οἱοεοοτοοοοττι οο

(4) Νοο οοοοττο οοεοτνοτο φοοτο ίοεοο τοοοοετο Η οοττοο Ιἱοοοτο

ροτ Η ροοοετο, οοο οονοο νοοἱτο οοοοοἱτοοτττο οο Βοοονο, ροτοΙτο

οἱττο το εοτορἱἱοἱτο στο τοτορἱ ο οοἱ οοετοτοἱ οοο οοεἱ οοοεἱΒΙἱοτοοο,

ο τοοἱἱο ἱοτοοοοτο οοτττο Η Οοτοοοο οτ 8οοοοτἱ , οἱιοτοεἱ τοοοοτοτοοοτο.

ο ἱἱοοτο τοΒοἱτοοτ1το, οονοο οετοοτο οοεοἱ Βοἱοοο οο! οοο ττοονο οτοτο,

ροτ οοο ροττοοττοτο οοο οοἱοἱ, οἱ φοἱο οἱ οΠἱοονο ἱο εορτοτοο ουτο

τἱτο οοἱἱο τοροοοἱἱοο, νοττἱοεο οἱτοοοοοτο οτι οοοοοοοτο οοτττοτο οτ

οττοοτἱ, ο το Γοτοἱἱἱοτἱ. το οτοοεο 8οΙοεο οοτο οἱ ττονο οοοροτοτο οο

τοττἱ ΒΙἱ οΙττἱ τοοοἱοἱρἱ ἱτοἱἱοοἱ σε φοιτ εοοοἱο; ο ττοετἱ ροτ· τοττἱ

Ι'οεοτορἱο οοΠο τοροοοἱἱοο οἱ Ι·'ἱτοοοο, το φοτο ττοἱ εοοἱ 5τοτοτἱ οο!

1985 οτοἱοονο, οοο Η οοο Ροοοετο οονοεττο οεεοτο Γοτοετἱοτο, σε

ϊοτοἱοἱἱο οἱοτἱοτο, ο οτ ροττο φωτο, οοο Βονοτοοοεο ροτ ττο εοΙο

οοτιο, ο οοο οι οοο οοττο οἱ τοτττ1οοεο το οοο οοἱἱοτοτοἱἱ (ττοοτό) ροτ

Ιο οοεο οἱνἱἱἱ, ο'οο εἱοοἱοο ροτ ἱ ττἱοἱοτἱιἱ, οτ φοτττο ττοτοἱ, οτ οττο

οοττιοἱἱἱ, ο οἱ ττο οοοτοεἱοοἱἱο οοο νοοτἱοἱοφο οοτο·οντοτί, οοεἱο Βἱττἱ.

(ο) Εοοο το φοτο, ο ροτ οερἱἱοἱτοτττοοἱο τἱοοτοοτἱἱ Οορττο!! ο Βἱἱ

$!α!ατὶ 8ἱο οοἱοτοοτἱ οοΙ (10τ11τττ10 οἱ 8οοοοτἱ.

(6) 1.11 ροτοἱο τττοττοοοτο οοΙΙ'οτἱΒἱοοΙο οοτ'οεοοτο ρτοο!οτο.τ.

(7) @ττἱοοἱ ἱἱ Ροοοετο τοοοονο Ιἱτο ττοοοοτο οο! οοο ετἱροοοἱο οοΙ

98 οττοοτο, ττἱοτοο το οοἱ οοττοτο·ἱο οοοτοἱιἱο οο!Ιο οοο οοτἱοο, οοτοο

ο νοοτο ροοο ορρτοοοο; οἱττο ἱἱτο οοοοἱττφοοτο ττοΙ1.°τοοτιο; ο Ιο

τἱτοοοοοτἱ οοοτο οἱοφοοτο Ιἱτο οο! τ.° ἱοεΙἱο οοἱΙ'οοοο οοΙΙο οοο Ρο

οοοτοτἱο. Νο οἱ οτοοο ττορρο τττοοοοἱοο οἱΠοττο ετἱροττοἱο, ονοτο ττ

εττοτοο οἱ ΙοοΒο οο το τοτορο ἱο στο το οεοονο, ροτοἱοοοοὸ οονο οοοἱ

οορο, ο ρτοοἱοοτττοοτο οοο Δ” οο! τ." ο οο! 15 ορτἱΙο 1303 (τω.

ΜΜΜ), τ! οοἱοτἱο οο! Ροοοετο οοἱΙο τττοοεο Οοτοττοο οἱ Ποττονο, το

οοο ροτοοοοοτεἱ οοττοτττοοτο οοο φοΙΙο οἱ 8οεεοτἱ, οἱ ττονο ἱἱεεοτο

ο: Ιἱτο 1900. Βοπτἰπο Ροτοστατί Ιττπτιο ρτο :πιο ιτα!ατοο πο. Μ. (Η).

(8) Ι οοοττοοοτἱ το οττοοοοτο ἱτι φοτττο ροττο ο! οἱοροετο τοετοοΙο

οοΙ οτἱττο τοτοοοο. Ρ!ο!ττοοττο οοπτοποιοτ, εοτἱνοτο ἱἱ οἱοτ·οοοττοοἱτο

Μοοοετἱοο, στο οποίο ρτ·οοΜοτο ·τ›ιτιποσ, οοπτ!·πι οοτροτ·ο!; Με! οσοι!

!οποιοι, ροτο!οπτωτινο, φτου! Μπα 'το Ρτοτττοτυο ρτοοτοατοτ (Με. 18.

ΒἱΒοοτ. οο ο1Ιἱο. Ρτοοοἱοο) το Πρἱοοο, ροτ·Ιοοοο οοἱ τοοοἱἱ, οοο ἱ ρτο

νἱττοἱοἱἱ οοἱοοοο τοτο οἱ ττοοντ ρτοοοτ1εοΙἱ, οἱεεο ττο Ιο ο!ττο φο5το

ροτοΙο: στοπ ατο ίπ τοτοπι ο:οοϋ.τ ιιο.τττοετο ττο-τουτο Ρ1°0οοποο!, “το

πιοοοπι οάίτοετο, οτ πτοτιο οποτοττο ότι το!ιιτο αο.οϋποο!, ποοτιο @απο

οποτΖωο ο:οτιτοττιτο ο:1:08άτι! . . . . .. Ε! φωτ! σττωτάτι!!ε οοπ!ἱπο!οτ, στο

Μπιουτ, οο! :ποσοστο €ρτο Ρο·οοοποο!. αα:ίρτα!, οπτοτυο οτιίι!, πο(

ΜΜΜ οο!ἰοέιιπἱ οιιοοο, τα! :τοπίο!τι ποστ ροτ·Ιἱτι‹·!, “το οι! απ, φωτο

Μττ!ττττο ο.1:τ·οτ!τιπτ ποιοι (οοο. ο. 8 ο. Βἱττοο1. 11ο οἱἱἱο. Ρτ·οοοοο. .οτ

1.οττοτ. ).

 



520 11111.οπ1 1: 8111111

1111111 π11:1ππ1 σσπ81Ι111111 σσπ81·οδο111 1111οΙ1πο1 1118σ111111 π11111π111

π11:111π1 111οσοπ111ο1π1· 11111· σ1ν11111111π ο1811Ι1111π111, 1111σπ σπ111ο11

σσπ81Ι111111 111 11π1:111π1 1Ιοποοπ1 ΙΙ11θ1'θ88θ 1111 οσπ81Ι111111 σει π1ο

11π11 ποποπ11 π1ο1π111 οσπ81Ι1π1π 11οΙοπ1·1111 111·σ οΙοο11σ11ο 11ο

1ο81111118 8118811111 111σ1ο11π11; 1111 11πσ1Ι 11Ι111π18 11π1 11ο11 811 σοπ

81Ι11111π8 11111 οπ1:11111π8 π1ο1σ ποπ 1108811 1π1ο1ο88ο σσ1181Ι111,

π1 111 11180 σσπ81Ι1σ νοσο111.11οποο1. Ιπ 11πσ 11σ1181Ι1σ οΙ1811111π1

11π11111ο1· 111σ οο11111σσ1111, πο 1118 11111 111 11180 111·π111 11111

8οπ1ο8 σσ1181Ι1ο, 11π1 1111111 οΙο1111 1111111111 81111πΙ 08811 ποποο111

111 8ο111111111111 1π 11π11π111π ο11.1πο1·11 8011 Ισσο 1111Ι11.ο11 111 1111

111118 81·381'081111, 11111 1π1·οπ1 111Ι'811111:111 πο1.ονο1111οΙ111 1111911111

1111 1111111111 (1) οπ1ο11ποπ1 1·οσοποπ1 πο π11:1σ Ισ1:σ 11111111 11ποπ1

σ1·οπ111ο11π1 ο88ο πο π1οΙ1σ11π118 111 1111Ι1ο11Ι1π8, 81 1111 11π111π8

1118 ν1ποπ11111, 11181111! 11ο 11σ88ο 111 νοΙΙο 11π 1Ι1ο111111 11σ1ο

8111111111 1ο11ο11π11111; 01 1ΙΙο 11π1 11111ο111π8 11111111 1181111111 1π1ο1

1118σ8 11π111πσ1· 11111 σσ1π1111811111π, 11π1 1:1π111 11111πο1ο 111

81π111πι1ο, 1111118 111111ο81118ο1π111 π1ο11π1π, 1111 111 111111 1Ι11ο

1111.11ο8 1118ο1·ππ1 Ι11ον1π111 σσποσ1ποπ11111, οΙφο1111· 111 81111ο

108188 1ο11ο 8888ο.1·1 111ο1Ι11:1ο 111 111111σ 1111111 νο111σ1·σ, 11111

1πο1111111 111 1118111 σο111111··ι1111 $11111ο1118 11 Μάο (9). 151 81 π11ο

111111ο8 π1111σ1·11111 111·ο1111π1 11σ11 σσπσσ1·πονο1·1π1 1π οσ.πο111

11ο18σ1111, 1σ1:1οπ8 1111111· 1118σ8 οΙο111ο1ο8 ποπ1π1 111 1ο11ο1ο111111

1111111111, 1111σπ811πο 1π11ο111ο 111ο11π1 111111 11111·1ο8 1π 11π11π1 σοπ

οσ1π111ο 11ο18σπ11111: 11οσ πο π11:1σ Ισοσ π1σ11 οΙοο1σι·ο8 1ο

οοπο1ο 111Ιο11π1 1111σπ81111ο π11:111π1 σσ1π11Ιονο11111 οΙοο11σπο111.

1)πιπ 11Ι111πο νο1σ π11:11 11·111:1111σ1ο8 πο 1111111 οΙοο11σ11ο 1111

σ1111π111 1111 σσΙΙσ1111111111 11181 1111111 οσ8 π11Ι1ο1ο 11ο881111. Η

111οπ1σ111. 1ΙΙΙΙΙ51111181111θ 111·ο1Ι11:1σ1·111π 11π1 οΙο1:1118 1πο111 οπ

8ο1·νο1·ο 1π 1:σ111111ο1111 81 11ι111111 1:11σ οΙοο1118 11111111 σΙ18111·1111·ο

1οποο1π1 1π111111ο111σ. 0111 ποιο 1111181118 11111111 1111 11ο11181111ο111

111οπ11:1οπ1 111811π1 ποπο111 111·1·ο11111.88ο 1311111111 π1ο111 8οσι111ππ111

(1) Πέμη: ιιπ 111·ου11ι; 1:1σο 81:11νο1ο 111 1'1011ΖΖθ 8ο11111:11ο 11 11σ1πο

111 οσΙπ1, οπο νσΙο88ο111 οΙο11εο1ο 11111· Ρσπο8111, ο 1πο11ο1Ισ 1π πσ1811.

1111 11111181ο 111188ο ποΙΙο οσπνοπι1οπο, ο 1111 ο1σ οπο 8138118, 51 1'1138Υπ

οπο Ι'οΙοι1σπο ποΙ 10111818 111 8111181111 81 πονο11 111118 111 Θεσσ" οοΙ

81|ΠΙ'8810 11οπο111Ιο, π111 111π11ο11σ, ποοΙ111πι111π1ποΙΙ11 1·ο11πππΙ1ο11. 11111

11ο1·σοοπο 11σ81σ1·σ 8088ΠΟΥ8ΠΟ 11π11111σ οΙο11ο11 11111· οο11111ο111111ι, ο 1111

οΙο11ο1·1 11ο11111111ν11πσ 11111· 11111οι1σ11ο 8881'01.11 1Ι 1'111111ο Ρσπο8111, ποΙΙ11

1'σ1·11111 ο σοΙΙο σ11π1οΙο 5111888113 ποΙΙ'ι1£1ο. Μ1111οπο 111 πσπ11π11 ποΙ Ρο

πο8111 1σ88ο 11111111, 811]0νθ1Π10 1·111π11ο ποΙΙ11 8πο 11ο18σπ11 1 ππο 1ο1·ι1

π111 ν1111 ποπΙ1 οΙο11σ11, 1 11111111 ο1·11πο 11οπ111ππο, οσ111ο 81 1Ι11·11 11111

8ο11σ. 1111111111 11 πσπ11π111ο, σ 1Ι 111ο8οοΙ1σ, πονο11 1111ο11111ο νο1111ππο

νσ1.1 11111 Ισ ιποπο. 1.11 Οσ1111111σ11·1ο; ο Οσ111111ι11οπο, π11ΙΙο 11π11Ι18111·οο

1111πσ 1111 11Ιο11ο11, ο1·1111σ Ιο ο11σ 88210111, ο 111111111ο1·1 ποΙΙ11 1111111 111

0οπσν11, οπο οο111111οππον11πσ Ισ 11811ο111νο ο88σο11111σ111 11111 ο111οπ1π1

1111111111 π1111σ, 11σ1:ο οπ 11ι1σπο 11111 8ονο111σ 11111111 1ο1111Ι1πΙ11:11, ο 81

8πππ1111πονοπο 111 11111118 1`111ι1σπ1 οπ111π1111ο 1%11111ο11111_111ο. (Ποπ. Ω111111πΙ.

0Πο. Α881επ111. Μπ1πσ1. π1ο 1' 111 15 1111111. 111.000. ΙΙΙ. 1111. Οπ11οσ.

Μο1πσ1. 8σ111·. 1Ι 111111. 11ππΙ1Ι. ο πππο. π1 8. 01ο1·111σ π1 0ο11σνο, 11118.

971 ο 973).

(9) Ι Ο11111111111 ποΙ 11σ11σΙσ ποΙΙ'11π11ο11 1·ο1111ππΙ11:11 111 0οπσν11 80108110

1ππ111181 ποΙΙ11 113518 11111 8111111 8111101111 ο 01111111 111111οπ1 ποΙΙ11 1111111,

1:ο111ο 81 11ο πο! Π11π81111111π1 (141111ιι1. 111 0111111011, 11π11. 1970), ο Ισ 11

11ο1ο 1Ι Ι1111181ο 11οΙΙο 8πο 1ΙΙ1181111ι1σπ1 11ΙΙσ 8111111111 11οΙ £1111εο!α1ο πο

11ονοσο ποΙ 11113 ( Μο1111111. Η181ο·1·. Ραπ. Τοσο. Π. 11118. 954 ). 1111111111

111 11σΙΙο, οπο οποπο 1Ι Ρσπο81ὲ1 π1 88881111 οσπ11πο11188ο 11 8πο π111ι1σ

ποΙΙσ 81ο88σ π1111·πσ 1'ο811νο π1 11πο1 58. Α11σ81οΙ1, οπο ο11πο ποΙ 98

σ11σπ1·ο π1 ο11181:ππ πππο, 8111 πω· 11111111ι1σπο ποΙΙ'118σ 8111 1π11σπσ11σ

111·1188σ 111 1ο11πππΙ1ο11 1:οπ111πο1·11111, ποΙ 11118111 1Ι 111οπο11ο 111π811π111111

1111111111 1111111οοπ1 ο8οπ1111 11811 1111111 1991 ο 1994 1.411111ιΙ. πι.), 518

1111111111: Ισ 111118οπ1ο σοπ1οπο111ι1οπο 11111 1111111 ο 8ο11ο8ο111111 11 11σπ1ο

π111 σσ1111α111 πο! 11ο111οΙο 80881"'π118. 1111 οποσ 11 1πσ11νσ, 11ο1οπ1 Ι118σ

Ιοππο 111οσο881οπο πο1 6111. 1111111111 1111·1111ι111 (ΜΜΜ, Ρ1·ο111 ο 0111111

1111111·ίο, 11 ποσο 111 ο8ο1.1111181 11111 911 111 ο11οΙ11ο, ο11·11111ωσ π11111Ι11.1σ,

81 11οΙοπ1·11 111 $1188111·1 ποΙ 98 ποΙΙο 81ο88σ 111ο8ο, ποπ1ο111ο 111 επππο111

8.1. 111111. 8·1111σπο ο 01111111. Ι πο8111 11111 Ισ 111181ο111·οπσ 11 11πο81'πΙ11π1σ

$1σ1·11σ, 11111 8σΙοππ1π111ο Ι'11181·ο88ο ποΙ Ρσπο8111 1π 11111810 οοπ ππ11

1'ππι1οπο 1·11Ι1111ο8111 ο Ισ 11111 1181111811 11ο1·ποπ11ο 11111Ι1ο111111 11πο 1111σ1,

ποσο 11νο1· 1:σ1·8ο 1111111118 8οο11Ι1 ο 1ποιισ 1111111 81111 111$1111.1210Πθ.

(δ) 1έα·ο1111ι181·, ο1111ΙΙ11πο 111 ‹ια·σ1111ι1·1·.

1›σ81111111111· οΙοο1118 111ο1·11, 111 πο 11111111 111:1:ο1111111σ11ο 1111111111

11ο1·1 1111πΙ1Ι11111111 111811111πο11111111 111 11σ1ο81111111 Ιοππο 111ο8ο111111

11111 11811111 8111: 11111111 81 111111 1111111111, 111811 οΙοο11σ ποπ 111

1111111, ποπ 11111· 11188111 οΙοο11ο11ο111 1π11 11Ι111ποπ ο1ποπ1 1111111111

ν1πο111111 1111ο81111111; 111111 ο11111 11118π111 ο111111π11111 111118σ11111π1π

11111 σσ1181Ι1π111 1111111 111118 81111 111111: 111·σ111π1σ8, 111 οΙοσω1·118

1111111, 111 οΙ1811111 11σ1ο81111111π 111 81111111. π11:111111 1181. 1)π1 11ο1σ

1`πο1·11 11σ1ο81118 111 1Ι1σ1σ Ισσο 58881111 1ππο 1111 8ο111ο111 11π11ο8

1:σπ111Ιο1σ8 ο1σ8πο111 Ιο1:1 11σ1ο81118 ο88ο ποπ 11σ8811;ποο 11Ι111π18

πο 11Ιπο1·οο 8110 81111 πο 11σε11σ111111ο π81111ο 1111 11111108 11ο8

111σ1111πο 1:σπ111Ιο1σ8. Νο1: 1111111118 1111 π1111ο111 11σ1ο811111111π οΙ181

18111111, πο11πο 1111 π11:111111 1ο11·111111ο11ο11ποπ1 οσοοπο1ο, 11π1

Ι111πσ111 1ο1·1·11111 811111 1π1181111:1σπο Ι1σπ1111ππι 111 1σ111 1π811Ι11

8111π111οο. Ιπο1111111 νο1ο 111 8π1111ι π11:1ππ1 1181 ο1Ι11:1π111 1Ι1σ1ο

11ο1ο8111σ1ο 11σ1ο81118 11π1 11ο ποποπ11 1111 π111111111 1ο81111ο11 111

111810 ποο1ο1π111 1111σ81σΙσ1ππ1 $11πσ1118 111 Ι11πο, 811Ινσ 1111σπ

1111111118 11σ1ο81118 11111 οΙ18ο1111 ποπο111 111181 1111111. π1ο8 ποσο111

111σ111π1σ8, 111 1118ο 11σ1ο81118 11π1 οΙοσ1π8 1πο111 ποπο111 11181111:

1118111111 1ο1·111π·1 πο 81188111·σ 11 11111 111111 5118811111111 111111Ι1σπο111

1181111ο 1111 1ο81π111 π1ο1σ1ππ1 81)0810Ι0Γ11ΙΠ, ο1 11 1111110 1118111

118οπο οπ 11ππ111 11ππι1111 (4): 11ο 1111οπ 111ο 111111 1οπ111ο118

11811πο οπ 1Ι1ο1ππ1 ίσ81π1π ποπο111 111 11ο1σ1111111 1110 8110 811Ι1111σ

1111 11ισ1σ11ο111 Ι1Ι11·111111π 8οκοοπ1111ππ1 Ιοππο 111σ 1σ1σ πππο.

Ρο1ο81118 πιο, 8111·1Ι111, ο1 1111Ιο8 8811 8σσ1π8 11ο881111 8111111

111111 11ο1 81ππ11:111σ1ο8 11111111 1ο11ο 1π 11πο 8111 1ο11111111118 1111118

11118111ο (δ) 11ο1 111σ11πσ8 1111σ8 11οπ81Ι11111ο1·ι1π1 88881111 1111111

111σ1ο111 111 σσ11811ο1ππ111ο111, 11πο 11111111 11σ1ο81111ο8 Ιοππο 1π

8111π11:1111σ111ππ8 σΙ18ο11111π1· (θ). 1111111181 νο1·σ π11:1π8 11σ1ο818.8

111·σ 8111ΙΙσ 8πσ; 111 1111111Ι1ο 81113, ο11111ο στο 011Γ18. 1οποππ11

1111Ιοο111π1 111111111111π $1188111·1 (Τ) 1111111 σσ1·111 σ1111111σ11111 οπο

8σΙ111 811111 Ι111π11111ο 11σ1ο81ο1ο8 σ111 1110 1οπ111ο1ο1“11ο1·ππ11π

81188111σ 111), 1111111 ο111111Ι1π8 11π111σοπ11Ι1π8 111 11ο11111ο1111πι18

11181 1111Ισσ1ο: 11111: 111111ο1Ι11·1 11σ8811 11σ1ο811111 11111 11111 1ο11111σ1111

111ο111 111 1118ο Ιοσσ 11π1π 1ρ8ππ1 1111Ιοο111111 σππ1 σ1ππ111π8

111Ι1111:ο1111Ι1π8 111 11ο11111οπ11Ι1118 11181 111ιΙ11ο1σ 1οποε11ο1Ι111ποσ1

π1 8π11ο11π8 π1111π111 1181. ΙΙο1π111ο8 νο1·σ $11881111 ο1 π181111:1118

ο1 11ποοπ1π11πο 111111 11ο18σ11ο π11ποσπ1π11πο 81π1, 1111ο πο π1ο118

1111111π118 111 πο 11σ11π 11111111111σ ο111ο11111, ο1 11ο οο1ο1σ 1π

11Ι111πο 1111111, 811Ιο1·ο, 11111 Ι1811σ 1111111 111:111σ σ1ποσ, ο111π111118,

σ118οο, 111σ1π11Ι1ππ8, ο1 111118 11111ππ8σπ11111πο 1πο1·σ1Ι1118, 111ο

π1ο111 σ1ππ111 11πππ1:11111, 111 111Ιπποο1ο 1οποο111111· 111 11σ1·111

Ι:11111ο, 1111 π18111σ1π, ποσ 1111 11Ι111π118 1111118 111111ο8 111οπ11:111

νοΙ 11Ι111ποπ 111οπ11:1ο111111 11σ881111 1111118111 11111 1Ιο1ο11·ο (θ).

(4) 1111 1111ο81ο 111188σ 51 1·1ο111·ο, οπο 11 11111πο Ρσπο8111 π111σ πο 13ο

πσν11 ο 88881111 1111111811 1π ο111·1ο11 11111· 11111 π'11π πππο, 1111181111 111 011

11σ81ο 11111 111π11Ιο 1·σ11νοπ11ο 811ο1:111Ι111οπ1ο 111 11πο81°ο11σ, οπο 811 81

π111·οππο 111 111111 ποΙΙσ 81111οππ1σ, 11 οσπ1111ο 1Ι11Ι 81σ1πσ 111 ο111 οοΙ1

11111νο1οππο 11 511881111 111111 11Ι 98 0111111111 1994, ο πει 11πο8111 1111111111

11πο 11Ι 98 σ11οπ1ο 1995 Ισ 81111οππ1σ π'π11 πππο 11111111σ.

(5) ΝοΙΙ'σ11811111Ιο 8111 8σ1·111σ π1193. Ισ 1:1οπσ πσνο1·81Ιοπεο1ο 1111118

1·111111111·, Ισ οπο 1111Ι1ο11, οπο 11 Ρσπο81π, 1Ι 8πσ 8σσ1σ, ο1Ι 1Ι Νο1111σ

11σ1ο11πο ο88ο1ο 81ππ11ο1111, 81111 11πο ποΙΙ'11ππσ, 1:1118ο11πο 11111 8πο 11

811ο111νσ π111ι1σ. ›

(σ) ΝοΙΙ11 8111ποοο1111·11 11111 Ρσπο8111 111 8ο881111 81 νοΙΙο1ο σ88ο1·ν111ο

1ο 810858 1”σ11π11Ι11ἑ1 οπ'ο1·11πο 1π 1150 11111 Ροπο81π π1 Οοπσν11.

(Τ) Ι.'1111πε1Ιο 1111Ι11ιισ ποπο1π111ε11ο πο! 0ουο111ο, 111118πσ11ΙΙ11 ο111118ο

ο 111111 111πι2ο1111 111 81111111 Ο111ο1·11111.

(θ) Ι1π1111πσ 1111111:1 111 1111195111 σσ11νοπι1σπο 11111 1991 1Ι οο111ππο 111

88881111 1111111 81111 ονπ1σ Ι1 811σ1 Ρσπο8111, οπο 111οΙ1οπ1Ι1ποπ1ο 1111·σπσ

11111π111Ι1, σσ111ο Ισ ο111πο 1 811σ1 ο11111111·111 1111 11ο11ο1σ.

(Ο) Ι 0οπονο81 111οο11πο 1181111111 1111111 11 811881111 Ισ Ισ1σ οσπ1'11πο1·11

ι1σπο 1111 1188181οπιπ, 1ποο11ροπποπο 11 οσ1111πο1σ1ο 11 Ισ1σ ο811Ιπ81νο

ν1111111%1σ; π1οπ11ο ροι· Ι'ο1111σ81σ ο881 81 1·18ο1ν111·11πσ Ισ 111111.1π1ο11 1111·

επ11ιιο, οσπ1ο 111111111181:1· 11111 1111111 8σν111 ο8111·ο881 ο π11Ι 8111;1111σ 1111

111οπ1111ο 111 11111818 11111111 11111111 1:οπ1·σπι1οπο.
  



ΒΕ!! ΠΠΚ!!!) Χ!!!. 021

Ρσεε!εε εε!!!ι!! !ισε!!εεε !!!!!εε εε ε!!εε!·!εε!ιε !ε εε!·τε 8!!εε!!!!

σε ε!!εετ!εε!ιε, ει!ιε ιιεεε !!!!!!εε εε !ε ρσεεετιι!!ι !!ε!!εει·εε,

!!!!ετε ειεετε, νει!ε!ετε, εεεσε!ετ!, εε ε!!ισε!εε!εσ!ιε εσε!ει·

ε!εει Με!!! νσ!!ιετ!εε, εε τε1“εττε εε ει!ετε!ιετε τεε εε !εετεεε

ε!!εει!ιε ε!εε!ε!! !!!!ει!ιε νε! !ειρσε!ε!σεε, εεε ε!!!ε:ε!ι, εεε

ε!!!!εε!σεε ρτεεεεεε!ε, ε!ισεειεειιιε εσε!!!ιε εεεεεεειιτ, ε!!

!ρε!ε Ισειιεεε!!!σε, εε ε!!εειεε εσ ε!!ισε! ε!!!ειε!! ε!!!ε!ε!! !ει

ρσε!!ε!ιτ !!!!εε! εο!!ετε!ιεεε! σε!!! ε!ε, σεεεε!σεε !ρε!!ιε οσιι

ετεεειιε εε!ε!ιτε.ε! εεε! !ρεσ !ε!!εεεεε, νε! τετιι!!!, εε!! σε

ε!!ε!ο!!ε τετε!ε ει!!!!ε ε! !!!εεεεε!!ιεε τεε!ρ!εε, νε! Ιε!!εε!!εεε

ε! Βεεεετ!εεε!!ιεε; εεε ε!ενεεειε ε!!ειεσε! Ξε.εεετ!εεεεε 1“εεετε

ροεε!εε !ισε!!ε!!ιεε !!!ε!!ε εε ε!!εε!·!εεεε, ειε!ε !!!!ε!·ε εε ε!ε

ρεε!!εε ροεε!εε ει!ετε!ιετε εε ρστεε!·ε ε!ε θεεεετσ, εε ε!!εε!!εειι,

σε ρο!·εε ειιττ!εειισ σ!εε!ε ει!ιεειι!εει!!ε ν!εεεε!!ε ε! εεε!!

ειι!ι!ειεε τεε !!!!!!ε εε !ιιετεεε,_ ει!εερεσ ν!εο σε εερε!·!!ιε

ε!!εεε!ε εεε (ε). Νεο εε εεττ!! δεεε!ιτ!, νε! εε!!!!!! ε!!εετ!εε!ιε

!!!!ε!ε!ι τεε!ο!!ε, νε! τεσε!σ !!!!ε!ε!!ε ε!εε:!εεε, ε!τ!εεεε, ε!ισ!οεεε,

ρεε!εε!ε, εεε ε!!ει!ιεε ε!!εε ρι·εεεεε!σεεε !!σε!!εεε !!!!!!!ε εε!

νετε ε!ε!!εεεε; εε ε! ε!!!εεεε, 0001! εο!ε!!ι!ιε θεεεετ! !ρε!ε

!ε!εεεεε!!ιεε !!! ε!εσε! εεεεε ει!!!εεε!!! τεεε!εεετε !!!εεετε εε

!!εεεε!·; ε!!!νσ σ!ιο!! !!!ετε ε!!εεειιτ ε!ε ε!εεει·!σ !ι!!σ ρε!· !!!ιτε!!ι

ρι·ο ε!!εεσ εσεεεεεεε!σε!ε εε ιε!ιε!ε!σε!ε ρστεεε ειιτ!!ε!!ε!. Ιεεει

ε!εσε! εσ!!!!ιεε !!!!!!ιε ροεε!ε ρτο ε!!!ε!σεε εε ε!εεεεε!σεε ρστε!!ε

εε!·τ!εεε! !ε !ρεσ ρστε!ι ε!εεε εετ!·εε εσεεετεε!·ε εε !!!σετε

εσεεε!·!ι!, εε !εσε!ε!ε!!ι τε!!εετε (ε) , ε! ε!!εε!ιε! εει!ε!ι!!ε !ε!ιεε

νο!εετ!ε, εε !ρεε!!! ρστε!!ε! ιεεε!τε εε!!! εεεεε!ε, ε!!!ε!ι!ε!ε,

εε !!!!!ε ρε!·!!!!!ε!!ε!ε, εε !!!ε,τε!!!!ε ρτο εε!ε!σεε !ρε!!ιε ροτεεε,

εε ει!!!ε. ει!ε ν!ε!εεεε!ιτ ερεεεετε εε! !ιε!!!εσεε!!ι εε εε!νεε!εεειι!!!

!!εν!ε!!!!ε!ιιε!, εε ε!ιν!ε!! εε! !ρεεει ρστειι!!! ερρ!!εεεε!!ι!!!:

!!!! εε!!!ε!ι ει!ισε! ειι!!!ι !!!!!! !!ε!!!εεε!σ ε!ε! .!!! !ρεσ ροτειι,

ει!εερε!ι σε!! εε!!! ε!οε!σ εεε εε!!!!εεεε!· ε! εε!!!!ε!!τ! ε!ε!ιε!!ε

ρε! εσε!!!εε $εεεε!·!, εε ει! ε!ερεεεειε !ρε!ι!ε εσ!!!!ιε!ε 8εε

εστ! ρτο ρσεεεε!σ, εε εεεε!!ε!σ, εε εσεεε!·νει!ε!σ !ε εε !εετεεε

εε !!!!!! εε! !!!ετεεε ρετε!εεεε!ε. Ε! ε!ε ει!ε!! ε!ο!!ιεε εε!!!ε!εεε

ρτο ρσ!!ε!!ε!!ε ε!ε!·ε!!!!!ε, !!! σε!!! !!!ετεεε !!!εεεεε!ε!!! εε

ε!!εε!·!εε!!ε !·ερσεεεεε!· εε τεε!ρ!εεει!!· !!!ιιε !!!!ε!ε!! ρεεε!σεε

εο!νεεε!!!, νε! ε!!ει!ισ !!!!ει!ισ ε!τ!εε!ι, νε! ει!εεε!σ!ιε !!!!ειεε!.

Ρ!·σ τεεε!!Ι!ε!ιε!οι!ε νετο εε εσεεετεεε!σεε ρτεε!!εεοτιι!ε εε!

!!εεεετ εε εο!!!ε! ροεε!ε, εεε! ε !σειιεεε!!ιεε εεε!!! ε! 8εε

εε!·!ε!!ε!!!εε, !!! !εετσ!εει νε! ει!!ειι ε!εεετ!εε !ιεεε ρετ !!!!τε!ε;

π!! ει!ε!! σε! εο!νετ!ε !ε !εετσ!!!! εσε εσ!νεε !!! ει!!ει!, νε!

ε εσεετε; ε!!! !!!!!ε νε!·σ ρετεσ!!!ε εο!!!εεεεετ ε!εε!!τ!! ε!εεε!ιστ

ρει· !!!!!·ε!!!, εε εο!!!εεειιτ ε!!εειιε !εετο!εεε σει· ι·ε!!!.!!σε!ιει

ρε!·εσεσ.!!! θ!). 0σεεε!·ι!οεσ νε!·σ !!!σε!ε!σ, !!!!!εε!!ε, εει·!·!!ι!!ε,

σε ει!!!ε ρε!·ε!!!εεε!ε. εσεεετιιεε!ε, εεεεεε ε!ε!!! !!!ιροε!ε!ο. 5!ιε

εετ!εεεεε νετσ εε ε!ε ε!!εετ!εε!ι ιισιι ρσεο!!ιε ει!ετε!ε!·ε νε! εε!

ε!!!εενε !!! !ε!!!ι!! νε! ε!!εετ!οε!! ε!εεε!·τε !!!!ε!ε!!ε τεε νεε!εεε;

ε! εσιιιιι!!!ε !!ιεεε ε!ενεεε ε!ε ε!νεε !!ιεεε εετνετε εεεεεειι!·.

!·'εττε!!! νετσ ε! !!εε!!!εεε ρι·ο εστ!!ει εεε, εε ρτο ερε!ε

ε!ε!ετε!!ε!!ε, εε! ν!!!ε!!! $εεεε!·! εε ε!!εετ!εεετε ε!εε“ει·τε ροεε!εε

ε!ενεεσ !!!!ε!εσ εσε σ!ιεεε!!εε. Ο!!!εεε νει·σ Ρ!ε!!ε!, η!!! ε!ε

(1) να!. !!! τω!!! 0, με. 518.

εε) Νε!! εσεεεε, ε!ιε ! Πε!!σνε!!! !!!!!!!!!!ισ ε!!εε;!ι!εσ ει!ιεεεσ !σ!·σ ε!!

ν!εε!!!ε!!εσ. 5! !!!!!ι!ισ ρε!!! ε!ε! ε!οειι!!!ε!ιε!, !!!!! ει!ε!!! ε ρτσνεεο, σ!ιο

!!! ε!ε!!! ε!! 8!ιεε!ιτ! ρ!·σνν!ε!ε ε! τεεεειιτ!!!!ιεεεει ε!ε! !!ιο!σ, ε !!!!'ε!!!

ρ!!ει!σ!!ε ε!ε! ρο!·εσ ε!! '1'στεεε σε! εεεσ!! ρσε!ε!·!στ!, ε ρτεε!!!!!ι!ιε!!1ε

εεε!! εε!!! 1511, 1638, 1547, 1548, 15510, 1000, 1098, 1097 ε 1099.

(8) Ρετ !!ιεε!!!εε!!εσ εε!!!ρσ !!! εε!!ι!σιιε, ο ρ!!! ν·ε!·!!!!!ε!!!ε !! ε!ε!ιετσ

ι·!εενεεο εεε!!! εεε:!σ!ιο ε!! ε!!ιεεεει ε!!·!ε1σ ε! ε!ε!!! !!! ειιε1σε!!!! ει! Ρ!·!σ!·ε,

σ (!!ιετε!!!ι!ισ ε!ε! τε!!ε!σε! Ρ!·ε!!εεεο!!!!!, εεε!!! ε!ε! Μ!!! ε!! 8!!!!!!! !!!!!!·!!!

ε!! Βεε!ει!!!!!ε ε!! 8ειειι!ιτ!. Νε! σω!εω εεε!! Με!!! ε! κά!!! !!! εεε!!

ε!εει!!, εεε ε!! !!!!!!ε!!! ρεεε!! ε!ε!!!! ι·ερ!ι!!!!!!ε!! εεεεετεεε τ!ρσ!ιενεεσ

τω!!! τε!!ε!σε!!!! ε!! ει!ε!!! ε!!!!ιεε!·ε!!.

!

ε!ν!ε!ιεε Ρ!εει!·ιιει ε! ε!!εετ!εε!! 1“εε!·!!ιε στ!εεε!! εκρε!!!!εεετ ε!ε

ν!!!!! θεεεετ! εε ε!!εετ!εεε ε!!ιε ερε τεε!εεεε!!, Π!! εεε!! !ε

ρετρεε!!!!ει !ε !ρε!! ν!!!ε $εεεετ! εε ε!!εε!!εε!ι !!!!!!!ε!!!·ε νε!

ει! εεε ρσεε!εε; εε !ρεσε ρ!·!!ε!ιε ροεεεεεε !εετεε!ιτιιε εε!

τεε!!!!εε 8!!εε!!τ! Μ!!! ετεε !!ιεεεεε ρτοι!!!!!σε ε!ε ε!!εεο !σεσ

σε ε!!εετ!εεε ε!ε!ιεεε ει!ρε!!εεε; εεε ε!ε εεεε!·σ !!!!ε!ε!ε Ρ!εεε!ιε

ε!ε ε!!εετ!εε!! Ρ!εετε!ε ρσεε!ε εεεε !!!!!!!!!!εστ Βεεεετ! εε ε!!

εετ!εεεε. νετε!!! Ρ!εεε! !ρε! σε! !!! $εεεετ! νε! ε!!εε!·!εεε

ε!ι!ιε !ι!!!!!εεεε Με!! εεειρειε ετ!ε!!! ι!!ε!!ε!!!!ε ρσεε!εε τεε εε:

ροεεεεε!σεεε ε!ιεε νε!!ε!ε!·ε νε! !!!!ει!!!τε ε!ε!!!!ιεεεε!εμιε !!!!

ε!ε!!!!ε!!ιεε !ε θεεε.!!τσ, νε! ε!ε ε!!ε1!·!εεε, νε! εε!εει !εε!ιεε

ε!!!ι!ε ε! ε!ε ε!!εετ!εεε !!!εεε. Νε!!!ιε νε!·σ Ρ!ε!ιεεε, νε! η!!!

ρι·ο !)!εεεσ ε!!εετ!εεεεετ ν!!!ε!ε θεεεετ! !!!σε!σ ε!!ειεσ !ε ρετ

ρεε!ιε!ε !!!ετε!·ε ρετιιι!εεε1ετ εεεεσ εεε;σε!εεε!!, νε! ε!!‹μι!ε!

!ι!!!!ε! Γεε!ε!!ε!!: !!σει!εεει ει!!!ε!εει ε!ε δεεεετσ εε ε!!εετ!εε!ι

ε!ε εεεε!εσ !!! ε!εεε!σ νε! εεε!ρ!εεε!σ ειοε!σ ε!!ειεσ !ε!!ετ!

εισ!!!εει εεε εσεετε!ιεεε εεε! ε!!ειιισ Ρ!εεεσ νε! Ρ!ε!!!!ε νε!

ε!ε ε!!εετ!εε!ι Ρ!εετιι!!!, εε!! εε!!! νε!ει!ιε ρτο Ρ!εε!!σ ε!!εετ!!!

,εεει!!· (ε). (!σεεεεεετ!!εε εεε!!! εε νσ!!ιετε!ιε εε ρτο!ε!εετιι!!ε

ε!!εε! ει!!ι!ιει!!ιεο!·εε εε $!εε!!ε! 8εεε!!!·! τεερσ!!ε!ετε !!! ε!ν!ε!ιεε

!ε!!!ιε εε εστε!!! ρσεεεεεεε !!!ε!ιε, σε! εεε νε! ρτο εε!ερσι·ε !”εετ!ε,

εε!ειι!εε!!ιε ε!ν! !!!εεε νσ!εεε! !!!!ε!ε!ε! ρεεετε ε!! !ρε!ι σωσει!!

εεεε δεεεετ! !!! σει-τσεστε!ζε ε!ε Μεινε εε ε!ε Ιε'ει!!!!ε!ιε!·σι'σ, εε εεεε!!!!εε

!ρεε!·!!!ε, εεε !ρε!!ε ε!!!·σεστίσ.ε, νε! ε!!ε!!!!!!!! ε!ιτ!!ε!, σε εστε!!!

εεε!ε!!! ρσεεεεεεε ρω· εε!!!ε!εεεεει εεεε!!ε!ιε! εο!!!!!!!ε $εεεετ!

εερετ ρ!·εε!!σε!ε ειι!!!!ιεε !εεεεεε! !!ει!ι!ε!ε ρεεετε νσ!εεε! !ι!τ!

ρ!!!·ε!ι!ε ω!. Ε! εε! ε!ε!σι·ε!!! τε! ε!!·!!!!ε!ιεε!ε, εε ε!ε!!!!!!! νετε

ε!!!εεε!σ!!!ε εε Με! ρ!·ο!!!!εει·εεε ρτεε!!εε! ε!εε!!ε! Βεεε!!!·!

σει!!! ε!!εσ ε!ει°ε εσε!!ι!!! !!!!!!!ε ε!!ι!!ειιστ εετε!! εετε ρεε

ε!ετ!ε ρι·ο ε!εο!!!ιεε !!!ιτσ.τ!ιει κι., !ι!!ε!!ι ν!ε!ε!!εεε !!! εεεεσ

εεε!! Ισε!εεε!!! Βερε!εεε, ε!ε!!! εε εεεεσ Με!!! ω!! !εετε!τ!ε,

!!!!!!ε! !!! Γεεεσ !ιε!ιεο!·!!!!! ερσεεο!οτιι!!! $ν!εσε!ε εε !!!ε!ε, εε

ε!!εε! !ε 1`εεεσ Με!! ώστε!! !ιιετε!τ!ε νει!!!!!εε!·! εσε!ε!!!ε

!!!ε!ιε ω!. @εε οπιιι!!! εε ε!ι!ειι!!! ε!!εεε. εο!ιεεεεε εεεεεεε

(4) ιι εστεε!ιε ε!! 8εεει!ιτ! ε! ρο!· !ει!εσ εε!!!ρσ ε!! ρ!!τεε εεε!ε!!, εε!

!!!!!!ε:ο ε!ε! Ρ!ε!!!!!. ε)!!!!ιε!! 8!!ε!·τεεε!ε! ω!!εω ! ε3εεσνε!!! εε!!! 1970 ε!

1900. Με ρο!, ρ!·ενε!ε!ιε!σ !!! ιιισ!ε! !εεο!!ε!·! !!! 1'στεε!!!! Βε!ισνεεε,

ω!!! εε! !ιοε:στε!! εεε!! !!εε!ε!!! ει!ε! !ιννετε!ιτ!, ! εεε!!! 8!'!ιι1ρσεε!·σ εε!

ρ!°ε50!!!ε !!!εσ ε!! σσεεεε!ετει!ε!!ε !! ρ!ιεεσ ρ!!! ετ!!νσεσ ε!ε! !!!!εμισ, σ!!

!ι!!8!!εε!σ!ο ε! !·ο!!!ρε!·ε σε!!! !εε!!!!!ε ε!! εσε!εε!ι σο! Ρ!ε!!!!!, ε ει! εερε!

εε!!! ω!!! ε!ε! εεε εεττ!εστ!ο. Ι! ρ!!!·ε!εσ ε!!!!ιε!!!εσ, εεεστε εεε!!! οσιι

εστε!!!! εεε!!! !·εριι!!!!!!ε:ε ε!! Πε!!σν!!, ρ!·ενε!εν!ι ι!ε! 1994 εε! εε!ιε!ε!!

εεε!!! !·ερε!!!ι!!ε!! εεεεε!·εεε, ε ρε!·ε!ε ε! ειι!εε.ς!! ε!!ε!!!!!ε!!εε ιι ρε!·ε!!ε

εεε!!! εο!!νε!!ι!ο!!ε ε!!!ε! ερεε!ε!!!!εεεσ εεε!ι!!!εσ !!!! !!!!ει!σ εεε! ρε!·ε!!

1στ!σ εο!!ε!·σ ! Ρ!εε!!!, σε!!! 1'ενστερε!!!ν!!!ισ !! ρ!!!·ε!εσ εσεετε!!!ει. 8ε!!!!ε!σ

!!!!!! !εεεετε εεε!!! εσενε!!ι!σεε, ε! ριιὸ ετεε!ετε, σ!ιο !!! εεριι!ε!ο!!ε

ε!ε! Πω!!! εεε!!!εεε !!ε!!σ εεεεεσ !!!!!!ο 1904. εεε!! ε! ρετὸ εε!·εσ σε!!!

εε! 1300 σε!! ν'ετ!ι ρ!!! !!! 5!!εεετ! ε εε! οι!!! ε!!εε!·εεεσ νε!·ιι!! Ρ!ε!!!!ο,

ε ε!!ε εε ε'ε!·εεσ !!!ιε!!ε !εε !ε οσε! ε!εεεε πιστιαε·ειε ε!ἱ Ηπα, ε!!!!!!ε

ε!στ!!!!!ε!σ ε! ρτ!νεε! !!τε!ι!!ε!εετεεο!! ! !!!!! !σεε!!, ε!ιε ν! ρσεεεε!εν!!εσ,

ε ε!!ε ιισιι ενε!!!!σ ρσε!!εσ ε!!!εεετε. Ε! ειιεεεν!!! σε! £'σεεεεε Με!! .νεα

σε!! ριι!!!!!!ε!!εσ σε! 1318 ν! Π! !!!!ιε!·εσ ιι!! ε!!ρ!εο!ει ερρσε!εσ (Πεμ. ΧΙΙΙΙ,

Ρετ!. !) ρει· !!ιιρεε!!!·ε ε ε:!!!!!ε!!εεε!!!, εσεεσ ε!·ενε ρερ!! ρεεσε!!!!·!ε!,

ε!! ρ!·ορστι·ε !!! εσεε!!;!!σ, σ εεε!!ε ρτ!νεε!!!σε!!!ε, !! τ!εεν!!!!εε!σ ε!!

ε!!!!!!!!!!ει!!ε Ρ!ε!!!!σ !!! 5!!εεετ! ρε! ε!!!εε!!·ν!. ο

(5) ε)!!εεεσ ρεεε!! εν!! !!!!!! σσεεεε;!!ε!!ε!! εεε!! εεειστε!!, σε!!! !! εσ

!!!!!!ιε ε!! Θεων!! ενο!! ρτεεσ πο! 1987 σε!! νετ! ρσεε!!ε! ρετεσεεεε!

εεε!!! !!!!!!!ε!!ε Με!!! (0σε:απιστιε. ε!ε! εεε. Χ!!! σε! ει!ε @Μέσο είμε

τεεεεεσ ε! 8ατε!εσπει), σε! ει!ε!! ερρι!!ιεσ !! ρτ!!εσ ε! ετ!! σ!!!!!!ε!!εσ

ε!! Βε!!!·ε!!!!!·ε !!! εεεσεε!! εε ν!!εεε ρσεεεεε!σ!!! εεε ενε!!!!σ ο ρ!·εεε!!

ε!ενε!!ει ενε!ιε ω!!! Νιιτ!·ει ε !!ε!!!! Π!!!!!επση!!ει (ή.

(6)Εν!!!!ο ειιιεεε! ! ρτοεε1.εστ! ρτ!!ιε!ρε!! σε!!! !!ερ!!!!!!!!σε εε!!σνεεε

ι! εσ!!!!ι!!ε ε!! 8!!εε!!τ!, ο!ετε !!!!'σΠε!·ε!ι επεσε ε!! εε!!εσ εεεε!!!!!!!!!!!!·ε

ε!! σε!·ε !!ερσεε!!8!! εε!!! εο!!!!ιεε εσεεεε!ε!·εεο, ε! !!εεσε!ε ει!ε!ιε!!σ ει!

!!!ε!!εε!!!!σ εεε!!! ει!ε ετ!ιε!!ι!σε! !·ε!!ε!σεε. !!!!ρει·σεε!ιε, ιισιι εσ!ε!!!εεεε

εε!!!ι!!!, σ!ιο !! οιιο Ρσε!εεεε ε!!ετ!!εεε !!! ε!!τ!ε!! σε! ε!σ!·!!σ ε!ε! 8ε.

Λρσε!σ!! 8!εισ!ιε ε ε!!!ιε!!!, εο!!!ε !!ε!!σ εεεεεσ !;!σε!ισ ε! !!!!ι!!!ν!!!ισ !

(ε) Τει!. εορτ. ρερ. 309. 40!. Με. 408. Με.

Ε! !



Με - ειπε!!! ε ο.ιιι·ιιε

ειπε!!! οιε!ιιε!ε ε!ειιε ριοπι!εεε σε!! ε!ιιε!ο! ε!ο!!ε ποπι!

ιι!!ιιιε ρι·οιπ!εει·ιιπ! !πν!οεπι εο!επιριι! ε!!ριι!ε!!οπε ε!!επεει·ε

οοιιιρ!ει·ε ε! ο!ιεει·νει·ε ε! οοπ!ι·ε ποπ νεπ!ι·ε. Α!!οεπ!π ρεπειιι

ιιι!!!ε !πειο!ιετιιπι ετΒεπ!! ε!ο!! ε!πε!ο! εε !πν!οεπι εει·ε

ε! εο!νει·ε ριοιιι!εεπιπ!; !π οι!!! ρεεε !πο!εε! ρειε ποπ ο!!

εει·νεπε οΒεεινεπ!!, ι·ε!!ε εειιιρετ πιεπεπ!!!ιιιε ε!ππ!οπε ε!

ε!πειι!!ε ειιριεε!ο!!ε. Ε! ρι·ο!πεε ε!ιιε!οιιε οοπιιιιι!ε !επιιε

ποπι!πε ε! ν!οε ε!ο!! οοιιιιιιι!ε οπιπ!ε !ιοπε ε!ο!! εοπιιιπ!ε,

ειιοερ!!ε !ι!!ε ειιο ρει· οερ!!ιι!ιιπι ο!ι!!Βετ! ριο!ι!!!ειι!ιιιη ε!

ε!ο!! ειπ!ιεπε!οιεε ε! Με!! 8εεεει·! ποπι!πε οοπιιιιι!ε ε!

!ιοπι!πιιιπ εε 8εεεειο οπο!!! !πιι!ε σε!! οοιπιιιι!ε ε! ιιπ!

νειε!!ε!!ε !ιοπι!πιιπι $εεεει°! !π!ει· εε !πν!οεπι ρ!Βιιοι! πι!

εενοτιιπ!. !πειιρει· ρι·οιπ!εει·ιιπ! ε!ο!! ε!πε!ο!, ε! ειππειιε!οιεε

ε! ε!πε!ο! Βεεεει·! ποιπ!π!!!ιιε εοι·ιιπι ριορι·!ἱε, ε! ιι! ε!πε!ο!

ιιπ!νει·ε!!ε!!ε ρι·εε!ο!ε εε !εο!ιιιοε ε! οιιι·ε!πι·οε !!ε ε! ε!ο

εποε ρο!εε!εε εοπε!!!ιππ ε! οοπιιιπε δεεεει! ριεε!ο!ε οπιπ!ε

ε! ε!πειι!ε ε!ε!π!ε ειπε!!! οοποεεεε ε! ρι·οι1ι!εεε ρε! εοε

ε!ο!!ε ποπι!π!!ιιιε τε!!!!οε!›ιιπ! ε! ερρτο!σε!ιιιπ! οοπιιιπ! !επιιε,

νε! ε!!!ε με οοππιπ! εε !ιοο ερεο!ε!!!ει· εεε!!πε!!ε !ιι!ι·ε

!ι·εε πιεπεεε ει!! !ιοε!ε οοπιιιιπιειεπεοε, ριι!!!!οο !πε!ι·ιιιπειι!ο

!πεε !εο!ο εποε !ιεεεπ! ρο!εε!ε!! $εεεει·! με οοπιππ! !επιιε

ρω !ρεο !ι·εεεπεο εοιπιιπ! !επιιε ω, εειι πι!!!ειιεο, ει!!!

ε!ο!ε ρεεε ε! ο!ι!!δε!!οπε !!οιιοι·πιπ ειιοι·πιπ, ε! ε!ο!! οο

πιιιπ!ε $εεεει·!, τε!!ε π!ο!ι!!οπι!πιιε επιπ!!ιιιε ε! ε!πειι!!ε

ειιρι·εε!ο!!ε. Αο!ιιιπ !επιιε !π ρε!εο!ο !!!οπιπι εε Με!! ειιο

!ιε!ι!!ε! εοπι!πιιε ε!!!ιεε ροριι!!, !π ριεεεεπο!ε εοιπ!ποι·ιιπι

ρο!εε!ε!!ε, ε!!!ιε!!ε, επο!εεοι·ιιιπ, ε! οοιιε!!!! ιπε!οι!ε !επιιε,

ριεεοπ!!!ιιιε !εε!!!!πε ε! ιοοεε!!ε , Μειιιιε!!ο Αιιι·!ο, Μεπιιε!!ο

Οε!ιει·εει·Ιο !πε!οε, Ι.ογε!ο Πε!νο πο!ει·!ο οεποε!!ει!ο οοιπιιπ!ε

!ειιιιε, Βει·!ο!οπιεο Ρεεε!ιο πο!ει·!ο, θιι!!!ε!πιο εε Περοιι!

Με πο!ει·!ο, Γτεεετ!οο Αιιι·!ε, Βει·πε!ιονε Αιιι·!ε. !.οοπει·εο

!!!ιπεπεο!ο εε δεεεετο, Ρε!ι·ο εε Πι!ο!ε εε θεεεειο, ε!

Ροπο!ο θίιι!πτου (θ) οοπιιιπ!ε !επιιε !εε!!!ιιιε εε !ιεο νοοε!!ε

αιρ!ωιπ! α!! ρορο!ο ε! Ώσπου!! (νεε. εορι·. ρε8. 520. πο!. ε), πιε εε

ε!εὸ !ιιο!!ι·ε ‹!ειι!το !ε !πιι!ε πι!!! εε!!ε ειιο ρει·ι·οοο!ι!ε ιιι·!›επε ε 8.

8!ε!ο νεεοονο ε ιιιετ!!ι·ε. . .

(Ι) Μ! ι·ε!ι!ιοειιοπε εε!!ε ρι·εεειι!ε οοιιιεπιιοπε εονεε @πειτε ω.

!ι·ε πιεε!, ! οιπε!! εοεεενεπο πε! 94 ε!ιιειιο εε!1994. Ε ε! οο!πρι·επεε

ο!!ο ε!!!ε!!ε ι·ε!!!!οει!οπε ερρετ!ειιενε ε! οειρ!!ειπ!, εε ε! οοπε!ε!!ο

εεε!! ειι1!επ! εε! οοιπππο ε ρορο!ο ε! 8εεεετ!, ! εεε!! ενεεπο πινε

ε!!!ο εε! !οι·ο ρο!ει·! ! !ι·ε!!ε!οι·! ε! ειιεε!ε οοπνεπι!οιιε, οοιιι!! ε! πεο

οοε!!ε εε!!ε !ιι!ι·οειιι!οπο εε!!'.4!!ο.

(ε) Ε!π!ι·αου, ο!οε Βιιιιε!!οι·ε, !! ε! ει!! ιι!!!ι!ο !ιι ε!ειιπε σε!!! !!

!ιει!ε ε'!!ε!!ε, πο! εεοο!! Χ!! ε Χ!!!, ειτε πο!!!!ε Μεινε, εεεοπεο

εοι!νε !! Μιιτε!οι·! (.4!!!!‹Ι. Κα!. Μα!. Δε. νο!. Π. με. 5199). Εε!!

!πίει!!! ει·ε ο!!!ι!!Βε!ο πο! ε! ε! ε!ππ!οπε ε ρπεπιει·ε οο!!'ει·ε!νεεοονο

ο νεεοονο εε!!ε ο!!!!ι, εονεε !ιι!ει·νεπ!ι·ε πε! οοπ!ι·ε!!! ε! ριι!›!!!!οο

!π!ετεεεε, ε ε!ιιι·ενει ε ρι·οιπε!!ενε ε ποπιο εε! εονει·πο, ε εο!!ε ρο

ρο!ει!οπε. 0ιι!πε! ε! οοπιρι·επεε !! ι›ει·ο!ιε ε! ρι·εεεπιε Μ!!! ε! οοιι

!”εεει·ει!0ιιο !π!ετνειιπε !,οιιι!ο, Ο!π!ι·αοο εε! Οοπιιιπε ε! Ωειιονε. Ι!

Ε!ιι!πιεο μπειτε!! τ!εοπο!ενε ει! εε! 1149 Με ιιι!πε ε! εε!ε επ σει!!

!ε8πο, ο!ιε εε $ειεεεεπε εττ!νεεεε ε θειιονε !πιι!ε!! ε! !ε! ιπει·οε:

οπιπε !!ετιιιπι. οπο!! απ!!! εε διπε!ιιειι αυτ! εα!ο, εοϋε! ειιι·ο Ο!ι!!πιοο

πι!παε ειι!!ε !!!; ε ι!ονειι !πο!!τε ι·!οονει·ε εε σε!!! ι;ε!εει, ε!ιε τω!!!

!ιι ασεπ!!! ιιΙ!ι·‹ι 5αι·ε!ιι!απι . . . . . . . Μπι·αεο!!παπι «!πιι!ε. (Μιιι·ε!. Με.

ο!!.)! Ε ρο!ο!ιε εεεεε !! ε!εοοι·εο ει!! εε!ε ρι·ονεπ!επ!ε εε!!ε 8ει·εεεπε,

ποπ εε!!! !πορροι!υπο πο!ει·ε !ιι ειιεε!ο !ιιοΒο !ε επενε12ε, ε!!ε ειπε!!

!! πιεεεε!ιπο επεενε εο!!οροε!ο πε!!ε εεε !πιροι·!ει!οπε !ιι !!επονε.

Νε! 1138 !ιι !εεεε!ο .ε ειναι: εε! πιο!ο, ο πει· !ε οοε!ι·ιιι!οιιε εε! πιο!ο

οι Πεπονε: ο! !!!! ει!! τειι!ι!π! εε 8ιισ·ε!πεε ω!!! πιώ, !ιε!!!ιαιπ! ήπιο!!

ΜΜΜ!) ρω· ι!!ιαπιεπε!πειιε !ι!!παιι! Μια!!! εα!!.ε. δε! 1148 !ιανοε μια·

εε 5απ!!π!α βεν!!! ειι!επι , επιιεςιι!ε!μισ ουτε!!! Π! πι!!ι‹ιε ω! . . . . ..

εοΙπ·οι! Ερ!.εοορο. Ε!! ο!!ι·ε ε ο!ε πω” ευ 8αι·ε!!ι!ε ν!!! ω!. επεσε!

με Ερ!εοορο, ο! πενε.ε μα! ‹ι 5αι·ε·!·π!ιι με· Οοτε!ειιιπ εωι!ιιπ!, ε!

Φ! Με". !π οταν!!! εοποα!πε!απ!, ιιπιιεςι!!επιιο των!!! ει!! οιιπι!!αιι!

Με! Μπα!! μα!!! ειειετι! £ρ!ει·ορο. (ΒΧ Ι!εε. βετ. Λι·ο!ι!ερ. Ποπ.επιι.

1148. νο!. Ν. Μ!. 188). ς!πεε!ε εεο!πιε εε! εε!ε ε Γενοι·ο εε! νεεοονο

ε! Πεπονε ι·!ιτιοπ!ενε ε!!ε !!πε εε! εεοο!ο ΧΙ, ε!εεο!ιε πε! ρι·!πι! επι!!

εε! εοοο!ο εεΒιιεπ!ε, ε ρι·εο!εειιιεπ1ο πο! 1118, !! νεεεονο Λ!ι·ε!εο

ε! ι·οΒε!!ε. ε! !ε!!!ει· πω! εοπι!π! ρο!εε!εε, ε!ι!ιεε ροριι!!,

ε! ε!πε!ο! ιι!ι·!ιιεειιε οοπιιιιι!ε ιπε θιιεπ!!πιιιπ !ιιε!οειπ οι·

ε!πει·!ιιπι ε! ιιο!ει·!ιιπι εοτ!!!ει·ε τοΒενει·ιιπ!, εοιιι!π!οε !π

οειπε!!οπ!ε εππο πι!!!εε!πιο ειιοεπ!εε!πιο ποπεεεε!πιο ειιετ!ο,

!ιιε!ο!οπε εερ!!πιε, ποπ. Με ερι!!!ε (3).

δοε!οε εεε!! $!ει!ιι!! ει!! ()οπιι!!ιο τ!! δεεεαι·ί ρπ·οι!!!!!ραΙ!

πο! .!!οσεχνΙ.

νο!ιιιιιε πιεπιπτεπεεεο ε! !!!ο!! 91, ραπ. 182.

!π ιιοπι!πε Ρε!ι·!ε. Ε! Ρ!!!!, Ε! Βρ!ι·!!ιιε $ειιο!!. Λε !ιοποι·οπι

ε! ιενει·επ!!ειπ Πε! Ρε!ι·!ε οιππ!ρο!επ!!ε, ε! Βεε!εε Μετ!εε

εειιιρει· !!!ιε!π!ε, Βεε!οιιιιιι ιιιετ!γι·ιιπι (!εν!π!, Ρτο!! ε!

Ιεππετ!!, ε!!μιε εεε!! Ν!οο!ε!, ε! οπιπ!ιιπι εεπο!οι·πιπ, ε!

εεπο!ει·ιιπι Πε!. ε! ε!ιε!!ε!!οπειπ ε! ιιιε;π!!!οειι!!επι . . . .

. . . . . . Μ) εε ποπιιπι ε! ρεο!!!οιιιιι ε!ε!ιιιπ θο!πεπίε (5)

Βεεεετ! (θ). Πεεο εοπ! εερ!!ιι!ε ε!ε!ιι!ε ε! οτε!πεπιειι!ε,

εο!!ρ!ε ε! εκειπρ!ε!ε, ρι·οπιιι!!;ε!ε !επιροι·ε πο!ι!!!ε ν!!! εο

πι!π! Βενε!!!π! εε !ιοπεε!!ε !εΒιιπι εοο!οι·!ε ρο!εε!ε!!ε δεΕε

. . . . . . . . . ω, Βοπι!π!οεε Ιποεπιε!!οπ!ε εππο πι!!!εε!πιο

!ι·εοεπ!εε!πιο εεε!!! εεο!ιιιο, Ιπε!ο!!οπε επει!εεεο!ιπε (8).

δ!! !εταιπε!!!ω εεεεα ρο!σε!α!ε (θ).

!. Υο!ε ιπεεεει· Ν. ε!εο!π ρο!εε!ε!ε εεε!! τεΒ!πιεπ!ιι εεεεε

Μ!!! εε $εεεει·! εειιε ει! ε!!ιι ()ιιιποπε εε !επιιε εεεε!ιιι·ει·ε

ε εεπο!ε Βε! ενεπεε!!ε, ει!! !!ιιε εεειι !επιιεπ ε !ιο!ε οι·

ε!πε!ιι !ιεπε ε! !ε!ε!ειιιεπ!ε εεεε !εο!ιει ειι ο!!!!!ιι εεεεε

!ε εοπὸ ει! οεποπ!ο! οι 8. !.οι·επιο: .ε!πι!!!!ε!· ει! επειρ!ιυι! ε! ι!ιώε!

είπε! σα!ιοι!!οοπιιπ εεε!! εεε!ιπαπι ιι!ι!ι!.ε παν!!! εε ειι!ε εε διπε!πειι.

(Λι·ε!ι!ν. 8. Ι.ειιι·επ!. (Σεπ. ΙΙεε. Ρ. Α. 1'. 10). Με ποπ ει·επο ειιεε!ε

!ε εο!ε ει·ενειιε, ε!!ο ειπε!! ει!! εοεπε!!ο !! εε!ε οι $ετεεεπε πε!

!'επ!ι·ει·ε !ιι 0επονε; ε!εοο!ιε εε ει!! εοοιιπιεπ!ο εε! 1197 ε! ι·!εενε

ο!ιε ε!! επι ει!επε!ο !!προε!ο ιιπ εει!ο ε !”ενοι·ε εε!!ε Βοπειιε. 8!

!εεεε πο! ιπεεεε!πιο: !ιανοε Ιαπιιοπε!πιπ! υεπίετι!εε εε δαπ!!πεει σα!!!

πι!!! !πε!!!! ειπε πιοε!απι εα!!ε πικαπ!. ε! με οετοεπα πω!. εεπατ!ο

ι·πιπι !ιωεωωι ραρ!επε!!ιιπ απΕ!φιοπιπι (94 ω!. ε! Πεπονε). . . . . ..

0πιπε.<ι !ιοιπ!πεε ει!! σα!!! εε ·ο!!!!ε, ε! επει!π! !π 8ατε!παιιπρι·ο .απο

εε!ιο!ι! ειπε πιοε!ιιπι !!οιιι!!! (Με. Ιιι!!ιιπ! ειιρ!. ο. 1. νει·.). Ρο!ι·ε!

ει·ι·οοει·ε πιο!!! ε!!τ! εεεπιρ! εοιπ!ε!!ειιι!!; ιπε οι·εεο οπο !ιεε!!πο ! Β!!!

ε!!εεε!! ρει· ε!ιιιοε!ιει·ε ε ειπε!! ρεε! ρι·!πο!ρε!! ειιεενε εο!!οροε!ο πο!

εεεο!0 Χ!! !! εοπιπιοι·ο!ο εε!!°ε!ι!›οπεεπ!ε ρι·οεο!!ο εε!!ε εε!!πε ε!

8ει·εεεπε.

(3) Νοπο οιι!επε‹ιε αριε!!ε , οεε!ε 94 !πιι!ε!! εε!!'εππο 1994, ε! ειιιε!ε

ειρρππ!ο οοι·ιεεροπεε !'!ιιε!ι!οπο εε!!!ιπε.

(4) !.ο ερει!ο εεεπε!ο εοπ ριιπ!!π! ε! !ι·ονε ι·εεο!ι!ε!ο πε!!'οι·!8!ιιε!ε,

ιπε ιιοιι ε! !›ειιε, ο!!ο ποπ ε! νεεειπο επεσα! !ε !ι·εοοε εε!!ε ρει·ο!ε

ρτ!πι!!!νε, !ε εεε!! εειιι!π·επο !ε εεειιειι!!; Οοιπππ!ε Ιε.ιιιαιε, πωπω.

Ι.'ε!!ει·ει!οπε !ιι οιιει·ει!ε !ιι !!οιιι!!! εεε!!! ροε!ει·!οι·! ε!!ε ριι!!!!!!οε2!οπε

ε! επεε!! .ε!ιι!!ι!!, πει· εοτ!νει·ν! εορι·ε ειιεε!εεε!!ι·ε ρει·ο!ο; (!!.πιπ·ιιο

Ρο!εε!α!!ε, ο Οιισειπο! Ρτ!πο!ρα!ιιε. Ε !π ω! ι·!ερε!!ο !'!ιιιρει·!ε!ε εε!

!'εειι!!ει·ε!οι·ε επεὸ οοπε!ιιπ!ε ε!!'εειι!ει!οπε , !ε ειιε!ε, ε! να!!! ο!ι!ει·ο,

εινα· οοι·ι·ο!!ο !'ειι!!οε τπεπιετ!ε οι·!Β!πε!ε, ρε! ειιι·ι·οεει·νεπε ιιπ'ε!!.ι·ε

πιοπο ε!οι·!οεε εε! !!οιιι!!! ερεεπιιο!!.

(5) !!ο εετ!!!ο Οοπιιιιι!ε, ρει·ο!ιε επεε!ε ε !ε ρει·ο!ε ο!ι°ει·ε εοιε!!ε

οι!ε!πε!ιπεπ!ε πε!!ε ρει8επιεπε, !ε ειπε!!! Γι! εειιοε!!ε!ε με! ι·!εοι·!νει·ν!

Ε!ε!!α!!ε. Μ! ι·εεο!ι!ε!ιιτε ε ρε!ειι!ε, ο ε! νοεοπο ειιοοτε !ε πεσει!

εε!!'ειι!!οε ρει·ο!ε. !! εο!ι·ιι!!οι·ε οι·εεε!!ε !π εεε οοεο!επιε, ο!!ο !'οεεε

ρ!!! οποτενο!ε ε $εεεε!! !'εεεει·ο Μ!!! ει·εΒοπεεε ο ερει;πιιο!ε, ο!!ο

!ει·ι·ε !!!›ει·ει τε;.28ειι!εε! α οοιπππο.

(θ) Νε!!'οι·!ε!πε!ε, οοε! !π ςιιεε!ο, οο:πε οιιιεε! !ιι !ιι!!! Η!! ε!!ι·!

!ποε!ι!, ε εου!!!ο εΣ€5, ε!!!ιι·εν!ε!πτε οι 8ιι.πατ!, ο!!ο ρει·ο!ε πο εοι!!!ο

!π!!ει·ε!πεπ!ε.

(7) Απο!ιε ειιεε!ο ερει!ο εεεπε!ο εοπ ριιιι!!π! ε ι·εεο!ι!ε!ο πε!!'ο

ι·!ε!πε!ο: πιι!!ε ν! ε εορι·ε εοι·!!!ο; ιπε ε! νεεοπο !ε !ι·εοοε εε!!ε ρε

ι·ο!ε ι·εεε!ι!ει!ε, !ε εεε!! ε!εονειιο με Οοιπαπ! Ιειιιααε.

(8) !!'!πε!ι!οιιο ΧΙν οοι·τ!εροπεο εεε!!επιεπ!ο ε!!'εππο 13!!! εε!

!'Ει·ε νο!Βει·ε.

(θ) Τει·πι!πε!ε !'!π!εε!ει!οπε !ε!!πε εεε!! $!α!ιι!!, οοιιι!πο!ειπο δ!!

Με!!! πιεεεε!πι! !ιι !!πειιε εεττ!!! !οεπεοτεεε.
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μοτοεταττα τα εεε στοτα τοττα σο 8αεεαι·τ, εοσσιισσ εα Μισο

σοεεσε μαοτσε Ματσε ἱιιτοτ ἰεεσ Εστιισσο σο τασσα σασο

ε`ιιιια ματτο, οτ ἰεεσ Εσιιισιιο σο Βαεεαττ σεισο ε'αττοτα. 5σε

οι·στιιασιοστοε, οσσετττσττσσοε οτ τιι·οιτοε Ματσε μοι· τεεοε

τισιιιτιιοε σοεεετ στοτα τοι·τα, οτ ιιστ ετ αοιι ίαοτιοτ μοτ οοσεεσε

σοτ οοο οεεοτ ει σε σομειτατοε αειοε στιεοτιται·ο οτ ταοτιοτ

στιεοτνατο σασο οσεεσε, σοι σοεεα ισττεστοττοσο στο $ειεεαττ

ιισιι οτ αοσ οεεοτ σασο οοιιισ τιιασττε, οτ σασο τσττσ εσε

αττοι·οε. 8οε οοιιετισε, εσε εισατοε α τισἰε ιιοιι σατο εσε

οσιιεττοι·τε σοεεα στοτα τοττα, στα εα σωστο ματτο σο οσεεσε

τστοτιισ αεεσ τοατιιιοιιτσ σοεεει στοτα τοττα, οτ σοεεσ σεετττοτσ,

οτ τστοι·ιισ εσε ταοτσε ιισἰ τσοτιοιι εα σἱοτα τοττα, οτ τεεσ

στετι·ιοτσ, εποε στιεοι·ναι·ο οτ σιασσαι·ο ει οτσιιμτσιοστσ τσετα

εα μοεεα Μεσα: αετοετε ετ οεεοτοσ οσσττα εσε οαμττστσε

σοεεα στοτα τοττα, σοσ ἱσσεεοε αποε ισειιισοεται·ο α σαιιιισ

οτ ιιιασοτιεισιοιιτσ σοεεσ Εσσισσο σο Βαεεαττ. $οε τιοσοε σοεεσ

οσιιισσο, ταττιτοιιοε, οτ τσττεστοττοσοε, εσε σσειτοε οσιιιο οοτ,

οτ οοτ σποτ, εποε σοίοιισοι· οτ ιιιαστοστιοι· Πσοτοιιιοιιτο, οτ

εοσεα Ποσο, οτ ιισιι αιοε οοσεοιιτττο σοτ οιιεεοε Ιιοτιοε,

ι·αττιτοιιοε, οτ ιστἰεσἱοτἰσιιοε τιι τοσιμσε σοεεσ ι·οοισιοιιτιι

τιοετι·σ ετασ ιιιἰσἱισατοε, σνοτ σἰετταοτσε, στοτ αττοιιατσε,

εοσεα οσσετασ ττσοτιοετσ οτ αμμττσ σασο τσοτιι εσε σοεεσ

οοιιειισ σο Βαεεαι·ἱ, στοι· εα ιιιατοι·ο ματτο οτ ιεεα μτσε

εεισα σο οιιεεοε. Ιιιεττττιτα εποε τ?ειστιοι· ασ τοοτσ, ιιιαιιιισε

οτ μτετιιιισε, εοσσσσσ εσε σαμετστοε σοεεα στοτα τοττα, οτ

σεασεειε Ισιι,εαισοιιτο οτιεοτνατειε, οτ εοοσιισσ οοτ σοτ οεεοι·

_ισσιοατσ οτ εοιιτοστἱατσ μοι· τοσεεσε ιιστ α στο εσο, ονοτ

σοσ οεεοι· σομστατσε, στοι· μοι· τεεα σωστο ματτο σο οιιεεσε.

8αε εοιιτοστιαε ασ οΙσσμιιιιοιιτσ εποε σιαιισατο, εοοσιισσ οοτ

τσ εσε σσσετττιιττσιιοε εο οοστοσοτ, ονοτ εοοσιισιι εειε σεαιιεαε

σοεεα στοτα τοττα. 8ειε ιιιτι·αταε οτ τοιισἱταε σοι τοοοτιοσ σεε·ιι

σίστιτ ωστοσο (τ) σο $ειεεατι, οτ ιεεαε οσιισοιιιιαττοιιοε ταοτειε

μοτ τεειι ειιιτοοοεεοτο τισετι·σ, οτ σοτ αστε ειιοε ταοτιοτ το

τοισμσε σοεεσ ι·οδισιοιιτσ τιοετι·σ, ειιοε ι·οεοστοτ, οτ ι·οεοιιτοτ

ταοτιοτ, οτ τοττσ ασ σιασσε σοεεσ ισειεεαισ σο Βαεεειτἰ ατοε

τ”αοτιοτ τιοσσοτ @ετα εα μοεεα τιοετι·α: οτ ιισιι αιοε ασσατο

ασ ατοσιια ματτο σοεεα Ιεστει σο Θατστοσα, ιιοιι ΐσταε μοτ

τσιτιαεετατοτο, τεταιισο ιιι εσ τοετιιιοστσ Ιιοεττει, οσοι τἱοοιιτἱα

σοεεσ σοιιετισ ιτιατοιο, οιιοτ εοσεει, ιιοιι πίσω σαιτ (9) απο

ειιισειτο (σταε σοεεσ στετττοτσ σο 5αεεαττ, εοιιεει ττοοσττα σοεεσ

οσσετισ ιιιατστο; εειτνσε εοσιμοτ τσ τσττσ εαε εσμταστοτειε

οοεαε εοε μαοτσε οτ οοιιτοιιττοιιοε ταοτσε σποτ τεειι οσισσιιο

σο Ιειιισα, οι τεεσ οσιιισιιο σο Βαεεατἱ. Ετ οοσεταε οοεαε

τσττσ οσισοιιτο εσο σαι·αταε α τιοσα (στο οτ εοιιεει τ'τοσσ ατοε

ταοτιοι· οτ οτιεοτνειτο, ετ Βοσ Με @τοτ οτ οοσετσε εαιιοτοε

οναιισοττοε.

δει τιιτσιποιιτιι σωσει ατυα!!οι·ί (δ).

Π. νοτε σιοεεοι· Ν. σειναττοττ οτ οσισμαΒιιοιιο σοεεει μο

τοετειτο εποε τστατο ασ εαιιοτα σοὶ οιιαιισοττα, σοτ τεταιισο

α εα τιασοτια, ]σεττττιτα οτ ωστοσο αιοε ταοτιοι· ασ τοττσ,

οτ μτατιισσε οτ ιιιασσσε, εοοιιιισσ αυτ το εσε σαμττστοε εο

(τ) Αιιοτιο φωτο ματοΙο σττατιιαττ, σοττο φωτ ετ νοσοσο τσττειντει

τ νοεττετ, εσιισ ετειτο ταεοτιτατο μοι· εοντα εοι·τνοι·νι φωτο μαι·στο

ειιτσττοτιιιο απο σιι:ττι οιζτσσο.

(θ) (Ποτε στο ο:ἱαιισἰο; οι·τοατειΠα ο ρατοτο πιοπο Μισο, ο πιοπο

ιτειΠειιιο.

(3) ςτσοετο Γαναττοι·σ πιστα σα @εμεινα σο! Ροσοετει, οτα εσο ιιοιι

τἱΙσσιιιο οι! ειεεοεεστο, ο εινονει εστω Η εσσἰ στστιιτ τα τ”σι·ια ατιιιειτα

σο! Ωοιιισσο.

οσιιτοιιοτ, οτ ιισιι εποε οεεοτ τιι οοσετισ, οντα· ομοια οι

οοιιεοιιττιιιοστσ, τεταιισο ἰιι εσ οΙΙτττσ σοεεσ οσιιιοσο σε

8αεεειι·τ, σοτ εει τοττα σο 8αεεατῖ, τισσοτο, στοπ τισιιοτοε,

εσε σσειτοε οοσισ σοτ, οτ αοτ εινοτ σοοο οοσιο τσσασττε,

οσοι· σοτ εαε ισι·τεστοττοιιοε σοεεα στοτα τοι·τα ετασ τσ ατοσσιι

ιιισσσ ιιιαιιοαταε, στοτ στεττειοταε, σοιι οτἰεισι σοσ, οστ εα

μστοετατο, ονοτ εσ οσταττσ τιι ατοσιια σοεει ισαιιοτιοιι ειεεα

τοτισα σοεεσε οαμἰτστσε σο Βαεεαττ. Ετ τεεσε οσιιετισε, εσε

ησατοε σατσε αοσ οεεοτ αεεα μστοετειτο, ο ει τω, ονοτ αεεσ

ιισται·ισ μοι· ἱεεοε τισιιιιιιοε σο δσεται·ί (σ) τιιτοτιισ αεεσ το

στσιοιιτσ σοεεα στατα τοττα, οτ σοεεσ στετι·τοτσ, οτ ιιιτστιιιι

εσε τ'ειοτσε οοτ τσοτιοιι εα στοτα τοι·τα, ασ σοσιια μοτεσσο

αιοε ιιιαιιἱτοετατο ασ σασσσ σοεεσ οσιιισσο. 8οε τετιαιισττοε

οτ ιιιατοτειοτστοε, εσε σσειτοε αιοε μστοι· τεσστι·ο τιι 8αεεατἱ,

οτ τιι εσ στεττἰοτσ, εποε μτσοστατο σο τοιιιιοτ μετα εει. μσεεα

τισετι·α. Ετ ιιοσ εποε οεεοι· τσ ττειοτατσ , ονοτ οσιιεοιιτιισιοιιτσ,

σοτ ιιοσσσ σο Βαεεατι, ιιοιι σοεεσ σιετι·τοτσ εἱατ στΤοεσ το

μοι·εοιιο, ονοτ οοεαε, οοιιττα εα τ”οτιιια σοεεοε οειμττστσε σοεεσ

οιιιιιοιιο. Ετ οοσεταε οοεειε ειιμι·α εοττττειε, οτ ιεεειε ειττοι·αε

τεστ σοσ τοοοατο εσ οΠὶτἰσ τιοετι·σ, οτ ιεεσ τισιισ ιετατσ σοεεα

τοι·τα σο 8αεεαττ, ασ ματια (Μο, οτ εοιιεα Γι·οσσ εποε Μεσοι·

οτ οτιεοτνατο, εἰ Ποσε νοε τσνοτ, οτ οσσετσε εαιιοτοε οτειιι.

σώσε.

ότι σιιι·στιτοιιτιε στει·ιε ιισται·ιιι (δ).

ΙΙΙ. τοτε ισοεεοι· σομιιτατσ αεεσ στΕτισ σοεεσ ιισται·ἱιι

τιι εα τοι·ι·σ σο Βαεεαι·τ ατοε ιιιι·ειι·ο ασ εαιιοτα σοι στατι

ΒοΙια, ασ( οσειιιτιι εποε ταοτιοτ εσ στοτιι οΠτττσ οομο οτ

Ιοατοιιιοιιτο ατοε ταοτιοτ οτ ομοι·αι·ο εσ ο(Πτισ τιοετι·σ τιι εα

τοττα σο Βαεεειττ. $σε οτσἰσασιοιιτοε σοεεα σἰοτει τοι·τει, στα

εσιι Ματσε, οτ εἰ σοσ ίαοτιοι· μοτ τεεοε τιοσιιιιοε σοεεα στοτα

τοι·ι·α, οστ τσοτιοσ εσ στΕτἰσ τισετι·σ, οτ ἱεεσ τισιισ ἱετατσ

σο οσεεα τοττα, αιοε οτιεοτιατο. ()οιιετισε, εσε σσατοε τισ

ιιιἰιιοε σοεεα στοτα τοι·τει σοσ ταοτιοτ οτ σΞΠὶιιἱτο, μτοσεισιοιιτο

ααοε τεσττνοι·, οτ μοιισοτ τιι εσε αοτοε, οτ εοοι·οτοε ποε

τοσιιοι·. Ετ οοσεεσε ιισιι εποε ισαιισοετατο ασ ατοσιισ α σεισμο.

οτ ιιιατιοασιοστσ σοεεα στοτα τοττα. 8αε αοοσεειε, στοι· σο

ιισιιτιαε α αστε ταοταε μοτ ειτοσιια μοι·εσιιο σοεεα στοτα τοι·ι·α,

οτ σοεεσ στετττοτσ, οτ μοτ οατσσοσα αττοι·α μοι·εσιιο, αιοε

τεοττνοτ, οτ τιισιιιιταιιοιιτο ι·οσσοτιοτ το εσε ειστοε σοεεσ οσ

σιοσο, εοοσιισσ ετσι σοτ οεεοι· (αστο, οτ ιιοιι αττοι·αισοιιτο.

Ετ ιιοιι Γααοε ταεεειτο μτο σσισ, τιιιιοι·ο, σωστο, μτοττιτσ,

ονοτ μι·οοτιοτταε, ισα αιοε τσνοεττιται·ο, οτ μτοεοεσττο οσεεαε

αοοσεαε μοι· τοτε τεστττταε, στοτ μοι· ἰεεσ αστοοοεεοτο τισεττσ.

Ετ σο οσεεαε αοσσεαε, οτ σοσιιιιτἱειε, στοι· οιιασιτσαττοσο σο

ατοσσσ σιειτοττττσ, μτοττιἰσ ατοσιισ ιιοιι εποε τονειι·ο; ιιοιι σο

ατοιιιια ιεοι·ἰμτστα τιστ μοι·τοΒιιατ αεεσ οσισοσο σο Βαεεατἰ,

ισα οσεεει.ε τεοττμτσι;ειε ἰσοσσταιιοστο μια σο» οειιοι· ομοσ (θ)

εποε Μεσοι· εοσεει στισστα α οσιιιαιισσ σοεεα μοτοετειτο, σνοτ

σοεεσ οσσιματιισοσο, στοι· σοεεσε αιιττασοε. 5αε εισοεττοσοε,

σνοι· μίσιτσε (Ε), εσε σσατοε α αστε αοιι οοιιιτττοτ ασ τιι

(4) @στ τα μειτοτει 8ιιεται·έ ο εοι·τττει μοι· τιιττοι·ο ιιοττ'οι·Εστιιειτο.

(5) ΙΙ 1ΐστα_το σο! Ωοιιισσο, εοοοιισσ αμματτεοο σα εισοετο οειμττσΙο

ΙΙΙ; σΙτι·ο αΙΓιιτῖἱιἱσ οι μστιτιΠοσ τει!ιο!Ποιιο, τἱοτιιμἱνα ιετἱ αττι·ἱ σοσ

οι Βοατοται·ϊσ σο! (Σοιιεἱιἐτἰσ, ο στ αττσατἰο σαΙΙα Ροσοετοι·ιει.

(ο) ()ιοο, Με εαι·σπιτο σε ιτιοατίοι·τ. Μι μειτοτει αμεσα ο τοττει οι μοεο

σα! αστειο.

(7) Με, σαττ'ιτειττεισο μτατσ, ώστε τττο, οοιιτοεει, στεμισει τιι στατι

στιτσ, σου.

Η9



524 ΕΠΕΙΔΗ!! Ε! Ε.!ΕΤΕ

τοιιι!οι εα ροτοετατο,ο αιοε ά!!!!ο!ι·ο οτ ετιιοοι·ο (1),εοοι!!!άο

εοε οι·ά!οαι!ιοιιτοε άοεεα ά!οτα τοιια, οτ εοοιιοάι! οι!! αοτ

οεεοι· !ι!ι!!οατι! οτ εο!!τοιιτ!ατι! ροτ οοι!εεοε, οι!! αι!ο ει!ιι,

ονο!· ιιοιι οεεοι άοροτοτοε, οιιοι· ροτ !εεα ιιια!οιο ραιτο ι!ο

οιιεεοε. Ειτε εο!!το!!τ!οιε ι!ο οι!εεαε ιιιιοετ!οιιοε, ονο!· ρ!α!τοε,

α οο!!!ρ!!ι!ιοιιτι! αιοε !!!αοάοιο, εοοι!!!άιι οι!! !!! εοε οοο!

τι!!οε εο οι!ι!το!!οτ, οτ εοοιιι!άι! εαε ι!εαιιεαε άοεεα ά!οτα

τοι·ι·α. Ετ άοεεοε τοετ!!!!οιιο!οε άοεεοε ρ!α!τοε, ονοι ροτ ο!ι!!

!!!!!ιαιοο!!το ι!ο οι!εεοε, ιιοιι εποε !ονο!·ο άαι!ο α!οιιιιι! ι!!τια

ι!!!!αι!ε ιιι! άο !αιιιιο, οτ ειτε! αιοε !οναιο άο ο!αεοατοι!α

!εοι!ρτιιια οι!! τοο!!οτ ο ρ!ο!τι!, ονοι α ραοαιιιοιιτι! (Ε). Ετ

άο ιαεοοτιιι!α οιιιτα οι!! !ιο!ε :ιιοε 1!ι!!!αι·ο, οτ οτ!αι!ι άο!!

ι!ο !!ι!!ιαι!ιοιιτιι άο ρειοα!!ιοιιτοε αιοε- !οναιο άαι!ο ά!ιιαι!ε ει!!

1!ι!α α εοάάοε !!! άο Ιαιιι!α, εοοιιιιάιι εα οι!α!!τοτο οτ !εεα

ιιι!αοτ!τατο άοεειι ραιιαιιιοιιτι!. Ετ άο οοεεοιποοτο (δ) άο ἱε

!ιαιιά!·τοε αιοε !οναι·ο άαιιο ά!!ιαι!ε !ιι! οι!!! ο εοάάοε ιι ,

εοοοιιάιι εε! ιιι!α!!τατο άοεει! Μοτο. Ετ άο οαεεατι!ια άο οαε

οατιιοο οαι·τα αιοε !οναιο ά!οαι·!ε !ιι!. Ετ ι!ο οαεοατι!!ια οαι·το

ι!ο νοι!ά!τα άο ο!!!τ!ο θ!) ιιοιι αιοε !οναιο ε! ι!ο!! !!!!!! αά

εοάάοε κ οι! ρ!ι!ε, οο!!!ριιτα!!ι το ο!ο ει! εοοεΙο (5), ο! εο

οι!!!άι! ει! οιια!!τατο άοεει! 1`αοτι!. Ετ ιιο!! αιοε !οιαιο, στο!

!·οο!νοι Μου-ιιι! άοιιαιι!οι!τι!, οπο· ιιιοι!το, ρτο ειι οιια!ο

!αεεοτοε άο ταο!ιοι· α!οι!!ια οοεα άοεεειε ριοά!οταε, ονοι οι!!

εο ροτ!ιατ άο οι!εεαε α!οι!!ια οοεο ιιιαιιοαιο: ιιοιι τοι·αε άοεεα

τοιια άο Βοεεαι·! εποε !εται·ο άο !!οοτο ο άοιιιι!ι·ο, ε! πιο!!

οοτ οεεοι ι!ο το!ιιιιτατο άοεει! οο!!ε!ιι! ι!ια!οιο. Ετ ιιο!! αιοε

αιιάαιο τοι·αε άοεεο τοιι·α άο Βαεεαι·! ο ΜΜΜ ροτ· άπο

Με!!! (σ), εοιιεα !!οοιιτ!α άοεεα ροτοετατο, ονοι άοεειι ο!ι!!!

ραοι!οιιο ειιο. Ετ ριο ο!!!ιοαιο ει! τω: (Ε), ιι!οι!το ιΓοιοε

!οναιο. Ετ οοι!εταε οοεοε τοττι! οο!ιιοιιτο ει!!! ιιοι·αταε :ιιοε

τοο!οοι, οτ ο!!εοιναιο α Με!! Μο οτ εοοεα τιοάιι, ε! άο!!

Με μποτ, οτ οοιιετοε εαοοτοε ονα!ιοο!!οε.

Ποεεο ραπ! άοεειτ ιιοτοιία.

!!!!. Οιά!ιιαιοι!ε, οι!! ε! ει! ιιοται!ο άοεει! οι!ιοο!ιο τοττιι

οιιεταε οοεαε !ιοι·ατοε άαι!ο ει!ριο οοο οοτ ο!τεοιναιο, οο

!!!οιιτο !ιι ει! ά!οτι! οαρ!τι!!ιι εο οοιιτοιιο!, ροι!ι!ιο ε!ατ ιο

ρι!τοτιι, οτ άαι!ο !ι!άο !ιιιιαιιτ! !ιι ει! ο!!!τ!ι! ιιοιι εο !αεεοτ.

Ετ οοι!εταε οοεαε ει! ροτοετατο !ιι ει! εαοι·αι!ιοι!τι! ει!ο ε!ατ

τουτο άο ταο!ιοι ο!!εοιναιο.

(ι) 8τιιιιαιο, ο!οο τπιτπιιοι·ο, τιιτιοάιο·ι·ο, άοι·ίνατο άο!! !ατ!!ιο τιι

ιτιτοοιο; ο οι!! να!ο, τιιτι·οάιιι·ιο ιιο!!'ιιιοΜυτο, οι·ο1ττντοιο , οοο. οι! ιιιιοετο

οαρ!το!ο ε! ι!οανα οΙιο !! Ποιιιι!ιιο τ!! 8αεεαι·! ρο!!εο αεεα! τι! το!!ιρο

ει!!! οι!ετοι!!!ι άο!!ο εοι!ττι!ιο, ι!ο!!ο οπο!! ε! οο!!τοιιοναι!ο !ο Μοτο!!!

οά ! άι!ττ!, οσε! άο! ρι!!!!!!!οο, οο!!ιο ι!ο! ρι!νατ!.

(2) Οι!! οο!!!!!!ο!α !α τοεεα ι!ο! ειι!αι! οΙιο !! !!οτα!ο άο! Οοι!!ιιιιο

ροτοα ο άονοα οε!ι;οι·ο ροτ ε!! αττ! ο ροτ !ο οαιτο άα !!!! ά!ετοεο.

(3) Οοεεοι!ιοπτο, ο!οο ·ι·τοοι·οο: !!!!αττ!, μου άορο !ιο!!ο ετοεεο οο

ρ!το!ο, !ιι ι!οοι·οο τ!! οι!!! σοι!!! ε! ο!!!α!!!α οαεειιτοπι ι!ο απο!. νι!ο!

ά!!·ο αάι!!ιοι!ο, σωστο ά! Ι:απάτττ, οικεία τ!! απτο ; οερι·οεε!οιιο αεειι!

8!ι!ετα, ροι·ο!οοο!ιο ε! να α οαοο!!! ά! ο!ο ο!ιο ι!ο!! ε! ει! ά! οοιτο άονο

ε! των!.

(4) Βι!!!οι!ο οοι·τ! ι!!!!ι! ε! νοι!άοναιιο. Ε!!! ν!ι!ο άο! εοοο!ο, ο

ιιι!οετο ε!!'αοονα ι!ο! ρι!!!ο!ρ!ο άο! εοοο!ο Χ!!! ο!ιο!!ο άι!! Ωο!!!ι!ι!ο

ά! 8ειεεαι!, τι!!! ροτ οοιτ! !ιορ!οε!!! !!!!!!!5! !!ια!!!!α!!, οοο!!! ε! νοάι·α !ιι

ιιρρι·οεεο. ο ο

(6) 8οοάο) ο!οο α!ιοπο , οεε!α ρι!!!ια εοι·!ττι!!·ο. Η

(θ) (Μο Ποιο! ο άιτο σπίρτο:: ο οι!! α τοιτοττο ο ι!!!α οο!τι!2.!οιιο

ι!ο! !!ιτ!ιιο τοποσ. .

(Τ) Ι! @άτα άσο!! 8τιιτιιτ! ο _ο!!!οπ1ατο Βιονι·, οοιι!ο ε! τιονα !ιι

εοι!ττι!ι·ο αιιτ!ο!ιο, ο οο!!οι!οι!! ά! !οεο!, ο οιι!!!!αι!οι!! άἱ οοι!!ι!ιι!,

οο!!!ρα;!!!ο, οοο. Οοε! !! Οοιττοο άσο!! σπιτια! ματι!! Ρο! ροι·το ά!0α

ι!!!οι·! ε! ο!!!αιιια οι! ο !ιιτ!το!ατο Βιονο μπω! Κοττοιίτοπέ, οοο. -

θα! ιτιιοε οι·ουοε εο τεοΝοοιι, οτ ιιοιι ι!ο οοεεοε εε οοπτοτ.

τ!. Βαι!ο οο!!ιο !ι!!ιαιιτ! εοε οαρ!τι!!οε άοεει!οι!!οοιιο εο

!εοι·!νιιιι !ιι άιιοε !!!›ι·οε, οοο ·άοεεοε ιιιια!οε εοιοροι !ετοτ

!ιι εα οοιτο άοεει! οι!ιιιο!ιο, οτ !εει! αττοιι! !ετοτ !ιι ει!αιά!ει

άο ο!οι!!ια !ιο!ια ροιεοιιο (8), ε! οο!!ιο!ιτο αεεα ροτοετατο,'οτ

αεει! οο!ιε!ιιι οοτ ροιι·οι: οτ οτται!! άο!! α ο!ο οι!! εο !ιι

τοιιι!ατ άα οοιια ροι·εοιιο, !εοι!ιατ εο οι!!! !!!!ι·ι! άοεεοε οο

ρ!τι!!οε !!! νι!!8οιο, οτ !ετοτ !!! οο!·το άοεει! οι!!!!οι!ο (θ).

Οι!! ει! ροτοετοτο πο!! άοι·ιποτ ι!ο ποοτο [στον ιτε Μεττή.

ν!. 8ο ροτοετατο οι!! οετ, οτ ροτ το!!!ρι!ε οοτ οεεοι !ιι

ει! !ιοι;!!!!ο!!τιι άοεεα τοσα άο Βαεεαι!, πιο!! ε! άορρ!αιτ ιιοιι·

. τ!ιο άοεεα ά!οτα τοιιο, ε! ιιο! ία!!ιατ ποοτο 1'οιταε, εο!ιεο

!!οοιιτ!α άοεει! οο!!ε!!ι! !!!α!οι·ο, πο!! οτ!αι!! άο!! !ιι ο!οι!ιιι!

οαειι εο ι!ια!!άοτ !ιο!ιαεε!ατοιο αά α!οι!ιια ροιτο !ιι ειτ !!!ο!!!

άο Βαι·ά!ι.ιιια, ιιοιι !οιαε. Ετ οι: ε! !!ιτο!ιάατ το ει! ει!οι·α

οιοπτο, οι!! άονοτ ταο!!οι !ιι ει! !!!τιατα άοεειι ιοΒ!!!!οιιτιι

ει!ο. Ετ το!ο εαοιαι!!οι!τι! πο!! εο ι!οτ!ιατ ροιάοι!οιο.

Οι!! ιιο ροτοετοτο τοποιτατ .το /οιπι:ο, οτ τοσο.: οτιοαττοο οπί ττοοστ.

νι!. Βοι·οοιιτοε, στο! οιοεοοτόποοε (το) ειιοε, οτ οτ!αιο

άοο οανα!!οε εα ροτοετατο ι!ο 8οεεαι! το!ιο!ιατ ε! οοι!ιοιιτο

!ιι εεε οοιιιο!ιτ!οιιοε τοοταε τοτοτ· !εει! οιιιιιοιιο (Π) άο Ιαιιι!ο,

οτ !εει! οι!ιοοιιο άο Εαεεοι·! εο οο!ιτοιιοτ. Ετ α!! !ι!νοετ!οαι·ο

οτ ο!!!ιοαιο οι!εταε οοεαε ει! ρι!οι·ο άοεεοε αιιτ!αιιοε, οτ

!εεοε αι!τ!α!ιοε !ιι ει! !ιιτιοτα άοεει! ο!!!τ!ι! !εεοιο, ι!ιια νο!το

!!! ο!οεοατι!ιιιιοιιτ!αοοτιι, ονοι· !!! άι!οε ιι!οεοε, !!ιοι!!ε!!!ο!!ο

ε!οιι το!!τοε άο ταο!!οι·. Ετ ε! ιιοιι του" τ!!!) Γαο!!οι, ει! ρι!οι·ο

άοεεοε οο!!ειιιοε ε!ατ οοιιάοιιιρ!ιοτιι μοι· !εεα ροτοετατο !ιι

εοάάοε τι!. ι!ο !αιιι!α, οτ ο!αεοατι!οι! αι!!!αοι! !ιι εοάάοε κι!.

Ετ οοοετα !!ιοι!!ε!!!οιιο εο !εοι!νατ !ιι εοε αοτοε άοεει! οι!

!!ιοιιο. Ετ τουτο, οτ ιοεοι!εεα ει! οι!οάο!ι!ρι!ατ!οοο οι·οά!οτα,

εοε ά!οτοε αιιτ!αιιοε οτ ρι!ο!·ο ιι!οι!!ο ιι!!ιιι!ε ε!α!ι το!!τοε

ι!ο !αο!!οι εα ά!οτα !!ιοι!!ε!!!οιιο. Ετ !εει! !!οται!ιι άοεει! οι!

ιι!ο!ιο ετα! τουτο ι!ο !ο!οι· ει! ά!οτο οορ!το!ι!!ο ο!αεοατι!ιιο

!ιιτιατα άο αιιτ!α!!οε, ο!ο οοτ !ιι ει! ρι!ιιιιι οοιιε!ιι! άο οτοο

οατοιιο αιιτ!αιιατο, αά μου!! ι!ο εοάάοε τ!!! ι!ο Ματια.

Ωιιί ει! ροτοετοτο, οοο!! οτοαπο ο!οεεο /οιιιἰοο οοο

ιιοιι ιοίττατ οποιοι οι! οΙοοιπι ροι·εο!ιο.

ν!!! Ε!! ροτοετοτο, ιιοιι !εε!! οι!!!!ροοι!οιιο, ονοι· ει! ιιο

το!!! ιιο α!οι!ιιι! αττοιι! άοεεα ται!!!ια άοεεα ρο!οετατο, ε!

!ιι οοείοπο τ!!!) άο α!οι!!ιο ιιια!ο!!τ!ι! ε! άονοιοτ ριοοοάοι

(8) το εο!!οο!τι!ά!!ιο Με!! αιιτ!ο!!! ροτ· Ια οο!!εοι·να2!οιιο ά! οι!οετ!

ΜΜΜ! τι! άι!!!ιιι!ο !!!αει!!ο!·ο ά! ςιιο!!α ο!!'ο!!!!οι·ο α!! ιιο!ιι!!!! άο! Βο

ι!!ι!!ιο άο! εοοο!! ροετοι·τοι!. - ο

(9) Ιτι!!!ιιι!ο !! Οοιττοο Με!! 8τατιιτί !!! !!!!ει!α νο!ἔαι·ο οοιιεο!·νειτο

ιιοε!! αι·ο!!!ν! άο! Ωο!!ιι!ιιο, ο ροι·νοι!ι!το ε!!ιο α !!ο!,ο!ιο οι!! ρι!!!!!!!έ

ο!!!αι!!ο , ο οοο άο! άι!ο οι!ε!!ια!! εοι!ττ! ο ρτο!!!ττ!εατί πο! 1816. Ι1°α!τι·ο

!!! !!!!ει!α !!!!!!!α τι! ά!ερο!·εο , ο !!ο ι!!!!!!!!ι!!ο εο!ο α!οι!!!! Για!!!ιττοιττ!.

Μ!! ο!ιο αρρατ!εοο ο!!ο ιιο! εοοο!ο Σ!" ε! ραι·!ανα ο ε! Ξεο!!ι·ονιι ιιο!

Εοοιτάοιο !α !!ι!ει!α εαι!·ά!!, !!! οι!! εο!ιο εοι!ττ! !! ρ!·οεοι!!! οαρ!το!!.

ο (10) Ζ!!αεποττιτοοε. 8οιιι!εια οΙιο οι!οετοι.ρι!!·ο!α ε!ε!!!!!ο!!! ιιιαεπαάἱει·ὶ,

οεε!α ποιοο!! σ!!ο να!!!!ο !!! !!!αει!αάα. τ)ι!!!!ά!, ο. ε! άονο !ιιτοιιάοιο

εοι!ιρ!!οοιιιο!!το ι!ο! ιιοιι!!ιι! άο!!!! 1'οιι!!8Ι!α, οννοι·ο ροτ εο!άιιτ! άο!!α

οο!!!ρα8ι!!α αι!!!ατα α ει!ατά!α άο! Ροάοετοι.

(11) Οποιοιιο, ο!οο Ποιιιιιπο !το!!αιιο.

(12) Μπεστ, ο!οο τω», εοι·!ττο εαπ!! !'αροετι·οτο. .

(13) Οιιε!οπο, ο!ι!!! οιιιιεα, σαοτοιιο. Ε οι!!! 8Ι!0!1ο!!!!011άθτε!οοτιος

οιιειοπο. _- δ
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8811118 8188118, 81181 8188118 88188118 88 5888811, ο 88888

1118111818, 11011 11111181 11188818 15511, 8181 111 1888 1818118

88818818,81 11811 8818881818 888 888118188 88 8811181181,

818881881ν118 881 88881: 131 51 511 1181881818 8811118 881

1881181, 8181 8188188111 (11 111 118188 8. 88 18888. Ε1 51 511

8811188888118 8811118881 188881, 8181 8888811188818·1111118(9)

88 1101551810 111 118188 τ.. 118 181188. Ε1 51 88 11818118

881 8811118 188881, 8181 881188111811818 111 118188 1.. 88

18888. Ετ 81 8188118 118888 18111118. 881 888118 1881181,

51111 8811118111811818 111 118188 111111. 88 1811118. 111 8181 18818

18 1811181888 (31 88888 0111110118 1181818818 881 88 81818 8811

881888811888 881 888818. 151 888818 81 1185011558. 511 81818

88888111811811888, 8181 81188111 Μ) 88 5888811, 81 88τ 1111111111
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1881811118 8881181888, 88 88 88818 8811818 88118. 111 51 81

88118 11118τ1888818818 881 181118τ111888 888118 8188118 88888

18111118 88888 1181881818, 8181 88118818811818 881 1888 8818811118

111 8881118 88 88888, 511 88818 58-0111111511θ1 8888 88818. 111

8888181 181818 111 81881888 1118818818, 881 88 81818 88888111

1111811888 881 888818. 1188188 88888 888 81 8888188, 81 818888

88888 18111118 88888. 881881818 818181 81188 131111 818888,8ν81·

8188118 18188 88888 8111118 8110, 111 00118,0101'88 88 88118,

818 881 881 88818 11811118 (11) 88888 18111118 11011 181881 88

8111118 88888 8818818118, 81181· 88888 88111888; 11111 111 88818

8888 505 8118188 0881111105 88888 1881811118 8188 111188ι·18188.

0111 811 8818811111: 11811 18111111 1'111.111111'8 811 0011111211,

8811811 88 8811811818 1188888 8811111188.

ΙΧ. 58 8888118 11181818 118 5888811 88 1181881818, 11111 881,

81 881 18111888 881 88881, 888 8888181 1188 13011181 88811818,

51111511 88118118 8118118818 (111 81 888118 88888 811818 888888

1111118888, 81 88888 11181818 88118 88 0115505, 81181 8888 1111888

88888 11181818 88118 888888 88118888, 81 88 811818 888 88

88181 18 88 18118, 81181· 8888181 1811111111. Ε18188111τ818818

881 88881, 818 881 111 811888 8888118 881 88881 8111111118,

8181 8111811 (1) 81 88 88881888 1181818. Ε1 1888 8818811118 8181

18818 88 8811118818 8888 811818 888888 88118888, 88 811818

88181 11111181· 88 88818. Ε1 1888 11818118 88888 88818118 8888181

1881118118 8888818811 8888118, 81 881 18818 88 1818111818

888888 8111181188. 1

00 1881111118 88.1 1111111188 11118811 1308081018 (8).

Χ. 505 888888 18118 111 88818 81818 8881811188, 11118188

81 1118888188 1181· 1888 11118811 (11) 88888 0111110118 8888 88118

88888 1181881818, 81888818818 8188 8888118188 881 18888118

(1).5111811:11111. Ε. (18 1181818111 1118888118 881 1881518101'1, 8 1'8118818

88118 1181818. 1118111111, 8811888881 111 1118118 Ο 11811811 88 8888τ81 88

8881811888 88188118, 81 8188 88818111811181118 81111 88111181118πα111, 8111

8118 51 88118 881 Ρ011051.11, 8888 881 0811111118, 8 118118 8811818, 881

811881· 8811 88ντ8888 811881 8811888818 1181 8888 81811818 88118 18888,

11811 81 8181811888 8811118 81 181 1'1111111181118 881818 111 8811811888, 1118

1118881 881118118811181118 81111 8111818818.

(8) 011118, 8188 1111 8 118118, 8 118118, 81118818 881 1881811118, 13110

111 88188 81 8181188818 1.188, 8811 8888τ88818118 88118 11.

(8) Ρτ1·.118118, 8188 1111818118, 81118888, 80. .,

(4) £11:1ι111, 11818 8 11118 αιτο11118, 1111111111118 11111. Ε 11111 51 11811 18

818111181888, 8118 18 1'8τ1188τ8118 88188, 88118 81188111 881· 11881811, 8

881 8118811118 88τ 1811118111· Β 8181111111· 11111. 0110118 8151318118 811.1811111811111,

 

181888 118 588881·1 81 88888 8181118111, 81 881 8888818118

| 811818, 88 88118 18 505 8811118188 8811181118. 811 81 8118188

8811888 88 881881818 11818181 8881181, , 8181 11181181, 118118

8181 88 1888, 81 1181 1888111118 88 5888811 8188 8811811105,ῇ

81 81 111 1818 88188, 1181 0115105 88181188 1188 Ρ1'θ1111110111311

ῖ 88888 0881111105 88 5888811 18 818888 8888. 0181881188 8118111

888 888888 8811888 88 88118188 81 1181881818 888888 811118-.

1188, 8181 88888. 11181818 118118 88 888888. 588 888188 888888

ξ 8881-8τ8188188, 818881881118 81 8888111811. 118818 88118 81`

, 1818811, 881 88 8018818113 8 8818111818 888 181881 8811818

88888 88 818 81 88 88818, 505 888888 (10) 881 8811111811

1 818 1881181 8818888,_ 81 818 11181818 8111111118 (Η) 81 818

8881818 88 1888.

1111- 11011 11181181· 88881111τ111181188 81 1111·118.

Χ!. (188181811ο88, 8181 8ο11881τ811888 8188118 8811118 888

11888188 88888 88111888 88 18888, 111111 8811118 88 8811181818,

' 8181 8811118 88 88118 181818 88888 88111888 88 88551111, 1118118

88188118 88 5888811, 8ν8τ 88888 8181τ1818 1881181· 8888181:

81 18118 888888, 888 11111111θ5 88 881881818 00111118 888188 88888

1 881 1188811818 111101' 18818, 81181 8818811881181, 188 88811181

88888111888τ8, 88 8118818818 88188118 88888 81818 8811881

18110118 81181 881118τ8.11888 88118188 Ο; 88 81118118 88 181188,

81 8188881888 811818 11111 881 88881 8888 81818 88888118

_ 118118 111 118188 1.. 88888 81818. 18811818. 811 111111805505 11811

881 8.181· 8881188 8888818 881881 88 81818 88888111811811888,.

8181 18818 18 81881888 118888 88111888 1111188 8181118 111111

88818 Ο1111.8θΠ111118110110 11181 1111811111- (Η).

118 11811 11181181· 8111118118111118 111 1888118.

11111. 5881888818, 81181 118888 118888 88188118 88 5115811118

11811 88888 8181111118, 81181 8188118 8118111 18 5888811, 8181·

18 511 1118111818 1811181, 8818 8881·81118818 81181 881188 580188

1118818, 118 1811881 8188118 8888, 8181· 118- 181818 8181118

8818888 88111188 881· 8118 111888, 8811 111 8ο (Η) 508 8.1

11118888, 11118τ88188188, 8181· 1888118188 88 8888 88 8118-88

88ι188τ8811, 11811 818888 88 5888811, 81181· 88888 111511°10111,.

8111 8111 8811881 8188118 8888, 11181888, 81181 188τ881811118,

8881118881 88 8811188τ81οτ8, 8181 8ο18881818188 88 8811188

1818 8188118 811818 8888 8811 88888 88 88811 881 8881·18τ,

8 8888811118, 881118 88818111 ν88818 1181 8188888818 888. 8. 1181. 9. Ε._

888818 81 88181118 8881111188, 88811111. ·

(ό) 0811118, 8188 8811118.

115) Ι111181ι88111 8181111188 8181118118.

(7) 01181111 , 81118 0118981110 , 11·1·118, 11111110, 88. '11

(8) 01185111 8 18 18888, 8118 8τ888τ1ν8 88118τ8111181118 Γ0550Γν1Η128_

› 118811 81811111 818 18111, 8 111 8118111 8118 81 1818888118 111 1811818888. 11,

(9) 11118888 8 1818811. 0111 81 118118 881 1811888, 88818 1811118118 88811-.

811818 881 1181118118. Ε 1181 1181118 1101 1118888 (1111.1811) 81 18 88111818.

` 118888111118 11118888, 8118 11881 8118 11111181, 1111118111 8 8888118811 8111

11188881 ·

(10) Ρ81?θ 8118 11111 1'8111811881188 88818 18881818 8188118 1181818, 8118

81. τ181.11888τ8888 1181· 88188818 18 τ881τ1818118 88118 108861 8 8818888.

81118 Α 1": .' ι' 11 858· . 1

1 (11) 0111111118, 8188 1111 81111118, 8111111888. - 1. 1

(19) 1111181118. 18111 8 8811118 881118 81 8188811818; 1118 81118118, 8.818.

1τ888811181118818 8 88τ1118.8118111π11. . 18 ·

(13) 111 88, 8818 Η 8118 111 8111, 88181118 81 118118 8118 1101' 1188 81,

11118118, 8 81 8118818118 8111188 8111·118, 11 111 8 81 81 1188118118, 881118

118118 8188811818, 111,: 8 8811181188, 8 111118. (1081 1111818118, 1111111811,

8811118111 11811.11811, 8118881888 8111881888, 11111· 1111 118 811, 888-118 111

888811 8881 11 81 ο 11 1111 111 1111181111 -81:1881811881118818 88818881 8811
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πιο τπτττ τοπτο επ νοππ!τοτο πο ποτο :τοοο οοπτροτοτοτο το

οοοεο οποπ πο! οοτ οποι·τοτ, ο!ππο ποτ ονοτ. Ετ πο! οοπττο

οοτ τοοποτ, τ·οοτο ποποποτοτ!οπο οοοο ροτοοτοτο, ονοτ πο! οοτ

!π !οοπ οπο, το οποπ τοοοο, ο!οτ τοπτο οο ροτοοτοτο το

οπ!τοοτο οτ !πνοοτ!8οτο ροτ !πππ!ο!τ!οπο, οτ ποο!οπππο ποτ

οοοοττοτο οο!οοπ!!ο, ο!οτ οππποτποποτο !π οοπποο κκ το

!ππο, ποοπτοο πο!τοο οοτ οοοοτ οοπττο τοοοτο: οτ π!οπτο

πο τπτοοο οο ροτοοτοτο οοοττ!ποοτ οποοοο οπ !οτοοποι· :το π!οτο

απο (τ). Ετ πο! οοπττ·ο οοτ τοοποτ !π οοοττ!ποποτ ο!οοπο

το οοπτροτοτο, ονοτ το ποπ ποτο ποοοοο οοοοο, οοο ποο!οο

ποτ τοπποτ πτο νοπποτ, οοποο :ο πο! οι! οοτπροτοτοτο οοτπ

μποτ ποοοοο οττοτοο οοοοο, ροτ οποτε!. οοο!οπο ο!οτ οοπ

ποιπρποτπ ποπο οο ροτοοτοτο !π οοπποο π. πο !οποο ροτ

τοοοοτοπο νο!το. 8ο τποο!τοτο πο οοοοπ ποππο ο!οτ ποοοο

οοπτοπο, οτ !ροο οττοτο ο!οτ ποοοπ οοοποοτοτο, οτ ο!οτ τοπτο

·οοοτοτο, οτ !οοο οοοοοοτο ροοποτ πο πτοοοπτο: οτ το οποτοο

οοοοο οπ οοοοοτοπο πο οοπο!ιο ε.ο οτοποτ οοποο οοοτοτποπτο,

οτ τοοοτο οττοτοο ροτοοποο τπτοπτ!ο. .οποπ (θ) πο! ποππο

ροτοοπο ροτποτ τοοποτ τοοοο ονοτ !!πο οποιο ο!οοπο μοο

οοοο!οπο πο Βοοοοτ!, ονοτ ποοοο π!οττ!οτο , οπ ροπο το !!πτοο

π. πο Ιοππο οτο τοοοοτοπο. Ετ ο! οτ οοοοτ Μοτο, ποπ ποπτοτ

οο τοοοο, οτ ο! ο!οοπο πο.τοοτοτ πιο!ο, ο!οτ οοοοο.

ποσοστο ποπτοπτ: οτ ί.τροτπτοΙοο.

Χ!!!. 8!οτ τοπτπ οο ροτοοτοτο !π οτο. !οττοτο ποοοπ τοπ!

τποπτο οπο τοοποτ _!πτοτο τοττπ οοο τποπ!οοο, πο! !π Βοοοοτ!

οτ !π οο π!οττ!οτο ποπ!τοπ, το τοοποτ οο οττο !ο.οοτο ποπο,

οτ !οπο!οτποπτο, οτ πο ποπ τοοποτ ο!οοπο οπτπροοι!!ο, ονοτ

ροοτο οοπ οοο !οροτ!ι!ο!οο το ονοτ ο!οππο ιιτ!!!τοτο πο οποοπ

οι! ποο!ο οι! !οοοο οοπ !οοποτ ποπποτ; οτ !π οποοπ τποππ

_!πτοτο τοτποτ οοο !οποτ!ι!ο!οο. Ετ ο! οοπττο οοπ τοοποτ,

ροπποτ οπ πιοπ!οιι τοοοοτοπο νο!το πο! οοπτι·ο ποτ τοοποτ

!!πτοο ν. το Ιοππο, οτ τοπιο ιοοοοτοπο !οροτ!ι!ο!ο. Ποοοιι

ππο!ο ποππο οο πο!πτο ροττο ο!οτ ποοοπ οοοποοτοτο, οτ

!οοο οττοτο ποοοπ οιπποπο: οτ ο!ὸ ρι·ονοτο οο ροτποτ ροτ

οοοτοπ1οπτπ ποοοπ ποοποοτοτο οοπ τοο!!πτοποπο, οτ ο!ο!

τοπτο εοοτοοι (δ). Ετ ποππο !οροτπ!ο!ο ροτποτ ποπ πορρ!οτ

π!οτοτο, ποπ ρ!οτοτο τοοποι· το οοο ροτττοοΙοο (τ), πιο !πττο

ἱπ οοο ποτοοοο. Ετ πο! οοπττο ποτ τοοποτ, ροεποτ πτο

(τ) ποιοο, οπο οππ!νο!ο ο!!'!το!!οπο μπαι, οι! ο!!ο νοοο !το!!οπο

ο!ο οπτ!πποτο τοκοι, οπο ρτορτ!οπτοπτο ο!ππ!!!οο οπο οοττπ !τπροττππο

!!ιοτοπιο τοττπ ο!ττπ! ροτ οττοποτο ππο!!ο οπο ο! ποο!ποτο. Ιπ πποοτο

οοποο οοπ το! ροτο!ο, ττο π!! οπτ!οπ! Ρτοποο 8οοοποττ!, ο !! Ρο!ο! ,

ο ττο ! τποποτπ! !! Βονοπιοτ!: ο οοτππτο οπο το πποοτο οοποο :τοοοτο

ροοοο !πτοπποτο! πο! ρτοοοπτο οορ!το!ο , !οππονο [πο!τοτ· τοοοτο ποπ ο!

ππ!!ο ορ!οποτο ροτ [απο Μοτοτοπ:α, !πι!τοτο ππ!!'!το!!οπο [απο τοττπ,

οποιο ιπο τ1!ονοππ! ν!!!οπ!, ο π!οοπο ο!οππ!, οποπο Βοπτο οο!!ο

!!ττοτο 90, οννοτο ροτ· οο!!οποτο! ο οττ!πεοτο! !πο!οτπο ο 8π!οο π! Π!!

π! τοτο, ο οοοοτνοτο ποοοοοοπτοπτο, οοιιιο ο!ο! "τω, ο νο οο!!ο ροπο!ο

πω· τοττπ. οποοτ'π!τ!τπο !πτοτρτοτοι!οπο ο πιο οοτππτο !ο ρ!τι οοποοπ

τοποο ο τπττο τ! οοπτοετο ο οοποο πο! οορ!το!ο.

(9) Απο". πο! ο!ππ!!τοο “στο”.

(3) !! τοοτο, οπο οοππ!το Ετ πωπω τορο2Μοτο, ο!πο ο!!ο τ!πο πο!

οορ!το!ο οοπ0το[οο!τοπτοο ποοπτωτο, ο οοτ!ττο πο! (1οπ!οο ο τποτπ!πο

πο! !'οο!το, ππ!!ο ροττο ο!πτοττπ, οοπ πποοτο τ!οπ!πτπο =, ο οοπ οο

τοττοτ! οοπτ!ε!!οπτ! ο ππο!!! πο! οοτρο πο! οορ!το!ο, ιπο μ!!! ρ!οοο!!.

Β οπο! οοτο, ο οοπ π!! οτοοο! οοτοττοτ! ο οοτ!ττο ο πιοτ8!πο πο! τοττ!!ο,

πο! !οτο ποοττο, πο! τ”τοτπτποπτ! πο! Βοπτοο Ιοππο ποε!! οτοοο! 80τιττιττ.

Μ!! οπο, ο ππ!!ο ροτο!π οτα, !πνοοο π! τοττπ ποοτο οοοτοπτοτττοπτο πο!

Ωοπ!οο οτ!8!πο!ο εοππο, ο! νοπο οπο ποοοτο οπτ;!οπτο το!”πττο !π τοι:ορ!

ροοτοτ!οτ!. · ' τ

(4) Ρον·ττοατοο, οπιπ ροττ!ο!. ΜΒΜ! το τποπε!οτ ροττο πο!!ο ν!ο

πιποοττο πο ροττο ε. Απτοτ!!ο (οοτο: τω!) οπο ο Μοτο Βοοτο!!ο στο

οτποτπ πο οιππο το ροτττ ο! οποτττο!·, πο! που!! οποοι· οπο! ο! νοποπο

π!! οτο!!! ποπ!! οπ!!!ι! οπτ!οπ!.

ιοοοοτππο το οοπποο πι. πο Ιοππο. ΙΙοοοπ ποο!ο ποπππ

οτι πιοο!τοτο π!! ποοοο οοιποπο, οτ τοοο οττοτο ποοοπ :ιοοο

οοτοτο; οτ ο!οτ τοττπ! οοοτοτο: οτ ποοοοτοπο ποτττοτ οοπττο

Γοοποπτοο οοοοοοι·ο.

Οι!! ατοτιππ ρίοοπο ποπ .τοπ οοοττπτττ το δαοοοπτ απ Ιιοπότατοπο).

Χ!!!!. @το οοτ ρτοροπποτ !π οοπο!ιο, οπτ τοτοο, ροπ

π!!οο ονοτ ρτ!νοτο, πο! ο!οππο ρ!οοπ·ο οο τοο!νοτ οπ πο

Ϊ π!τοτο !π 8οοοοττ, ονοτ !π οι! π!οτι·!οτπ , οτ πιοττ!τποτποπτο

πο οποοοε πο! @πιο (θ) ποπ!τοτοτοο, ονοτ ππτοποο!ο πο

Βοοοοτ!, οτ πο! οποιο ποπ ο το πο! οο ροτοοτοτο οοτ !π

πποποτ, ονοτ οστο!οο οοτ ποιο, ο!οτ οοπποιπρποτο ποπο

οοι ροτοοτοτο !π !!πτοο τ.. το !οππο, οτ !οοο ποτοοτοτο πο!

οοπττο οοτ τοοποτ, ο!οτ ο!ππ!οοτο το !!πτοο ο πο Ιοππο,

οοο ππο!οο οοοο τποοοοῇο ποοοπ οοπιοπο ποτο οτ ροδοτο

ο!οτ τοπτπ.

Ιπτοοποπτπ ποσοοο ποστιτττοο το δασοπτί.

ΧΥ. 8οο ποιπ!ποο πο Βοοοοτ! οοπ @τοτο το οποπ!το :τοοο

ροτοοτοτο , οτ οπ οτοτ πο! οοτ οοοοτ !π !οοπ οπο, οτ οοπ

τποπτοπποτ οο ππποτο, οι! ποπο !οτοτπ, οτ !οοο οι·οππ!τπ!ο

ποοοο οππιοπο το Ιοππο (τ) οπ τοττο οο τοττπο !οοοτο. Ετ

πο! οο ροτοοτοτο πο Βοοοοτ! πο! οετ, οτ ροτ τοπτρπο ποτ

οοοοτ ροτ !οοο οπτποπο το Ιοππο οοπ ποτοπποτ οτ !οττοτο,

οτ το τοοποτ ]πο!!τπ!ο οτ τοτποπο οπ τοττπ οοο το Βοοοοτ!

οτ ποοοπ π!οττ!οτπ οπ!πνοπιοπτιι , οοπο!ιπ οτ τονοτο οι! !οοο

οοπ ποτο. Ετ !π τοττπ οοο οοοοο, οοο ποο!οο οο ροτοο!πτο

ποτ ονοτ π||οο|ιοτ (τη !πτοτππ οοο τοοτοο πο! τοοοοπ οτι π!οτο

τοττπ, οτ !οοοο ππποτοο ποοοο οπτποπο το Ιοππο, οτ !οοπ

ποπο !οτοτο πο Βοοοπτ! οπ !οοο οοπ οοπο!ιοι·ο ο ποπο Μο

οτ εοποο ττοπο, ο! οοπιοπτο !π οοο οοπνοιιτ!οποο τοοτοο

!πτοτ !οοο οπτποπο το Ιοππο, οτ !οοο οπτποπο το Βοοοοτ!

οο οοπτοποτ, οτ 0ποττο ποπ οοπ ποπποτ.

Ιατο πο τωοτο!το τω.

ΣΗ!. !οτο πο τοοο!οπο, οοοππππ οο ποοποο οπτ!ππο, το

οοοτοππ πο Βοοοοτ! το πιο! οιπποε , οτ ποο!ππο !π οποπ

!π τ!πο ο τα ποοοοτοπο οποπ πορο!οτ τοοποτ, ποτοείο (το)

!πτοτοο πο οτοποπτπ!ο, ο!ο οοτ πο ποπ τ'οοποτ ποππο ο!

οππο οοπ ροι·οοπο ονοι· ποοτ!οο !π οτνοο, ν!ποποο, ονοτ

οοοοο οιοποο, οτ πο οοοιιοοτο οποοοε, πο! οπο!! !'οοποτ·

οοπττο, οοο πο! οτοπ π!ποτ. Ετ πο! !οττοτο ποπ ποτ πο!ο!ς

ο!οτ οοπποτπρποτπ ιοοοοτοπο νο!το ποπο οο ροτοετοτο !π

οοπποο κκ πο . . . . . τω; οτ π!οπτο πο τπ!ππο οπ οοοοοο

το) ! Ρ!οοπ! !”πτοπο τπτ!! οοοο!οτ! πο 8οοοοτ! πο! 1800 ο !π πω!

τοτπο. τππ!ππ! πποοτο οορ!το!ο το οτοτπ!το !π ο‹!!ο !οτο.

(θ) Ρουντ! πο! !οτ!πο [ποπτοτ.

(τ) !.ο ροτο!ο πιι- οτιπτοπο πο Ιοππο πο!!'οτ!τ;!πο!ο οοιιο τοο!!οτο

ροτ τοοοτο πο οπο !!ποπ, οπο ρτοποπ!!τποπτο ν! το τ!τοτο πο ροι·οοπο

οποπ οπτ!οπ ο! Βοπονοο!.

(8) Αττ'ιιο·ποτ, ο!οο τι /ποποτ·.

το) Ιοοο!οπο ο! ποπ ποποτο!τποπτο πο! Μπα:: π! πποοτ! Σταση! ροτ

Μ·τέτοο·το, οοτπο ο! νοτ!ο πο! οορ.84 οοεποπτο.Μο ο!ο ρτορτ!οτποπτο

ο!ππ!!!οο ! οοπτ!π! ο τοττπ!ποι!οπτ πο! τοττ!τοτ!ο , !!ττοτο πο· !το!!οπο

οο0τοἰατο, οννοτο ππ!!ο .κοπο οπο ο! πιοττονππο ο οπιπτπο! π! ποτ!!

οοπτ!π! , πο!!π ποπ! οποτπ!ο , ο π! ποπ ν!ο!οτο τ οοπτ!π! ποΙ!ο τοττπ

τπτττ!! ο! ροτ!ο ορρππτο πο! οπππ.οορ. 34.

(!0) πατατα νπ!ο ο π!το οοοοττο οπο· , οοοοττιιατύ , οοο.

(Μ) Νο!!' στ!πὶπο!ο ο! των! τοοοπ!οτο πποετο ορπι!ο, πο! ππο!ο ,

:οποπ πππ!!!ο, ν! οτο οτ·τ!ττο το ροτο!ο οππτον!οτο πιο.

 



ΠΕΒ ΒΕΜΠΟ κιν. εεε

εε ρειεειειε ιειοτιιιει εε @τετε. ιιι ειιιε ετ·ειειεε εεε εε

εεεεε ἱεεετε, ει ρεεεεε εεε εεεεεειοε εετεεειε ει εεε ει

ιετεε εεριιειεε εε εεειεεει; ει ίειεει εἰ εεειε @τε εεεεε

εεεεε εε τεετιιεε.

Ιετατεεειε εεεεεε οειιίαΙεε εε Βεπτειιφιε ω.

ΡΟΗ!. Με;τετεε ει οιειΙειεε εε τετεεεε;εε, ει εε Μετε

εετειε @τεε, ει τεεε ρειεειειε εε @τετε Με εεειτΕεεει,

εει τεεεε ιειεεεε ει εε ειιῖιἰε ἰεεετε ρτενεε ει ρτενετε

εερρἰεε εετε εεε @τειεε εεεεεε νιΠεε ιειιε εεε Γετεε ει

εειερεεε, εεε εεεΙεε ει εεε νἱΠεε ει εἰειτἰειε εε τεειετι

εεε ει εε Πετεεεει·ειε εἰ εεε ίεεεετ, με εε εεεε, εεεΙε

ει εε ειιετεε εεεεε, ει εεε εετε ρετεειιε!τεεειε εεεεε,

εεἱ εε ι”ετε ενετ εε εεειρεε εει Γεεεετ; εἰ ει ω ιειε

@εεε εεἰ εεεεε, εε εεειε εεε εετε, ειει εεεεε εΙειτἱειε

εε τετεειιεεε, ενετ εε Πιττεεεετεἰε, ενετ εει εερρἱεε

εετε εε εεεεεειἱεειε, ενετ· εε ειι‹·επε ω) εμε εἰει εε τε

τεεεεεε, ενετ εε Πετεεεετεεε , ενετ εεεεεε εεεεε εεεεε

ίετεεε, ενετ εεεεεειιεειε, ενετ εεεεεε ὶειτ·ε ιτεε εεεεεε

εεεε εε ειε εεεεε ερρτεεεειειΕεεε εεεεεε Πειει·εε εε ἱε

εεε Γεειε εειιε ρετιε εεεεε ρειεειειε ε ρι·ενετε, ενετ εεεεε

εετεεεεε εε ἰεεεε εειιε ρετ ἱεεε ρειεειειε, ενετ ρετ ε

εεεεε εεἰ εει ιιι ιεειι εεε. Ει ιεειι εἰ εε ιρεεε εε εε

τεεεεε εεενειιε, ε ρετ Ιἰειετεε, ε ε εεεΙιε, ει εεεειεεΙ

ετ εεε εειεε εεεεε εετεεεε. Ιε ειιετε εειεε, εετἱεειε εε

ιεττεεε , εεε @τειεε εεεεε νΠΙε τε εε εεειε εε ιετιε εει

εεεετ εεετεεεεε ενετ Με, τεεεεεε εε εεεεε εε εεεεεε,

εεἱ Ιε εει ενετ τεεινεε. ΒεΙνε εεεεεε ιεειετεε εεεεε

εεειἱετεεε, ρτεεεεε ειιεΙεε εετε ρειΙιεει εἰ εετεεειε εε

ιἱεεεειεειε Γετεε εεειεε. Ει εἰ εεε @τειεε εεε ρειετ τευ

ειτετε εε εειε εε εεεεεε, ειιιε εει εε εεεε ρετειιε, εεεεε

εεεε εεεετ νἰνε, νεεεεεε εεεο εειιε εεεεε ρειεειειε. Ει

Ξεεε ρειεειειε εεειι·ἰεεει εε μιρίΙιε (δ) εεεεε εεεε ρει·εἰιε

εε εεεετε ενετ εε ειετιεετε εεε εεε ἱετειεε εε εεεεε

Ιοεε, Ιε εε εεειε εεεεε εεεε εει εεεετ; ει εἰ εε ιεεε

ιεειι τεεειτετε, εΞεε Ιἱεετεε εεε ιετειεε. Ει εἰ εε ρερἱΠε

εεεεε εεεε ρετειιε εεεετε ενετ πεεεεετε εεε εει εεΠετ,

εἱεε Πεετεε εεε @τειεε. Ει εἰ ρεεεειεε εεε ειειοε ιτεε

τεεεεε εεε @τειεε εεειε Με εεε ρειετ, εεεεεειε εει

εετειε , εε ρερειε εεεεε εεεε ρετεἰιε εεε ιεειε εε ιετ

τετε εεεεε @τειεε εεεεε, εε εεεΙε εεεε Εεεεε ει εεεΙεεε

εε εεεεε εεεε ε εεεεε ρετεἰιεε εἰι ενετ ερριιε. Τειιε

εεε εεεεοε εεεεεε ιεειει·εε εε ρτενεε ρετ ιεεεε εερτε

εετἰριεε @τειεε εετε εἰεε τα εεεεεε εε ἰεεεε εει εεεετ

εεεεεεεεειε ε εεεεε, ενετ ρετ Πειετε εεεεε ρειεειειε.

Πι ειιετε εεἰεε ρεεεεε εεεεεε @τειοε ει τεε]ετεε εεε

εεεεεε ρτεειειεε, εεε εεειεε ρτενετε εεε εεε ρειετ ἰε

εεεειε τεεεε. δε @ειστε ει Ξεεεε @τειεε ρεεεεε ρετιεε

εεεε, ει ιεεεε εετεἱεεε εεεεε «εε εε ιετιε ρετιε.

@εἰ εε ρειεειειε Με: Με ρεεε εε 'πεπε.

ενετ. Βεεε (ε) εεε εε τεετε ε ρεεε ει. ε εειειιΕεε

(ι) ΜΜΜ, ε Ι·"Ιεσπάτιατρια, τεειοει εε!!'τιεττε εεεεετεεε, ρερε

Ιειε εει εἰ νιΠεεει ε ει εεεο!ετι, Η ει εει πεπε ει ρεεεεεε Ιεεεετε

εειιε ωτερτεβα εει ι·'ετε.

(9) 12εεεπε, ειοε εεεε, εειιε, εεεεἱειἱετε, εεεο εἰ Ιεετἱ.

(3) Ρερειε, εεειε ρεετεεε εειιε εεεε ρετεειε , εειιε @Με εεε

εειιε τεειείετε εἰ ειιἱεττιε ρερὶΙΙε, ρετ εεεετεε ειειο ει·Ιιειε.

(4) Με, ιο ειεεεε εεε εεπ ε @Με εεε'Ιειεειειιεεε; ε εΠεει

ι
ι

ι
ι

τειεειεειε εετε ετεεε, ε εεε εε εεε ρετιε εἰει εε εει

εειιε, ει ιεεεε εεεε εε ετεεε, ει εὶει ειιε ρε!τεεε και,

εεεεε εε εειἰρειιεε, ει ιεεε εειιρειιεε εἰει ρεΙεεεε τετ, ει

τεεεε σιιεερειετίε (ει) εἱεε ειιετεε τει, ει Ιεεεε εεεεεε τα,

εε εεεεε εε ρεΙιεεε κ, ει ιεειι ρεΙιεοε ντε, ιεεεειεεε

ρειεειειε εεἱ εει, ει ρτο ιετερεε εει εεεετ, ει ιεειρεε

εεεεε τεεετεεειε εεε ιειεει. Ει εεε ρειτε, εεε εει εεεετ

Ιιἰεεεεεε ρτο ιι:ειεεει·ε εε εωιε τεετε, εε εεεεει ει εε

ίεεεειε εεεεε εειεεεε; ει εε εε ἱερεεεε εεεεε εετεεεε

εε $εεεει·ι. Ει εεεεεε τεεεεεειιε Με (6) ιεειε εε ίεεεετ,

εε ιενειιετε εε ιεεεειε εεεε εειιε ρετιε εεεε ειιετε.

Μ· είεετ .εε |εεεειε οι εποε ειιιι·εε.

ΧΙΧ. 8ε ιοεεειε, τεετεε ει ρετιεε εεεεε ιεττε εε 5εε

εετἰ εε ρειεειειε εετε εεε εειἰεεεε ει ειιετεε, εεε ειιεΙεε

εειι1ειετ ενετ, εἱεεε, ειιιτεεει ει εἰει ιεειε εε νἰεετ

εειιε εειιε εεεεε τεεεε εε ειετιΙτε ει εε εερἰιετιεἱ. Ει

ει ε εει εεεειιετε εΙεεεε εεεε εεεεεετ, εεεεεε εεεεε

εεεεε εεεεεεε εε $εεεετί ιεεεειεεεειε ειει εεεεεεε.

Πε Με !ευει·ε εεεεεε εεεεε εεεεε οσωπεεε.

ΧΧ. ΡεεεεεεΕεεεε, ενετ ιεεεεε εεεεε εετεεεε εε Βεεεετι

εε εεεεε ρετεεεε εει εειιε εεεερετε. Ει εει ειι σεω

ρετε, ει εεεερειεε ιεεεετ εοειτε εε εετεεεεετεεειε εεεεε

ρειεειειε ειει εεετιετερεειε εεεε εε ρειεειειε ει Πετεε ε

εε . . . . . . (ε), ει ἱεεε ρειεειειε ιεττει εεεε εετεεεε εεε:

εεε ιτεειεε εεἰεεε ειι ενετ τεεινιιε, ενετ εε εκιἱιεειἱοεε

εε εεεεεε; ει εερτε εεειεε εεεεε ρετ ὶεεε ρειεειειε ἱε

εεἰεἰιἰετιε εε ι”ειΙιει. Ει ιιι εε ρερειεο·ε (8) εεεεε εετεεεε

εεεεε ρει·εεεε Τειεει εΙεεεε εενἱιειε , εἱε εει εε ιεεεετ

Ιαιτετρίε (ο) ενετ @πεπε , ενετ εε ερρτερττετεεεε εε ἱεεε;

εειεεε εἰ εει·ιε εε εεεεε ρερεΙετε εεεε εε εετεεεε ενε

τω. Ει εει εεειι·ε εει ι”εεεετ, εε εερτεεετιιιε ρεεε ρεεεει.

Πε εεε εετε εεεεεε εεεεε τω" εεεεειιε.

.ΧΧΙ. Πεεεεε εεεεε εεεεε ειιτιιεεε εε 5εεεετἰ, τεεεεεε

εεε ιειεειΙεε, εεε ει εερριεε εετε εε εΠεεεε ρετεεεε,

εεε εε εεεεεε ειεεεε ρτενἰεἰεεε εε ιειεει εε ε!εεεε ρετ

εεεε , ει εεε εεεετει εε νειεειειε εεεεε εεεειεε τεε_ιετε,

ενετ εεεεε ιεε]ετε ρετιε εε εεεεεε: ει εεεειε νειεειειε

εε ειετεεει ει! ρειταε είεΙΙ‹ιε οι εειιε εε εεε εεεεε επει

ιαιε εε Ιαπιτε (ω). Πεειε Ξειεεε ει εεεετνειε, εει εεεεε

ρτενιειεεε εε ιειεει, εεε εε ρειτεε εΠιεε ενετ εἰετεε,

εεε ρετ τιεεεε ειιετε τεεεε, εεε εΙεεειι ιτεειει, ενετ

ιτεειετε ίειιτει εε ενετ ρετ ειιετ, εεε εεε ρειεειειε ιιι

εεε εειιε, ερε:ίε εἰ πειτε. @εεε εε! εΞεετεεε εεεεεε @εεε εε8Π

ειεεεί ειειειἱ ε εετἱιιε ερειίιωτι ΜΜΜ Με”.

(ε) ΜετραΙετείε , ο πιστ·ρτεΙετίε. 8ετειιτε ειτε εεεειε ρετε!ε νει;!ιε

εἰεεἰιὶεετε πιου·Η εειιε τεετε: εεεὶ ε1ιεεεε ἱεεἰεε ιειιε Η εεειεειε

εε! εερἰιεΙε.

(ε) 8£ιιπ.@εἱ εεεετεε εΞεετετεεειε εττοτε εε!!'ετεεεεεεεε, ε εκανε

ειτε Με , ρετειιε !ε ρετοιε ει ι·ὶι'ετἰεεε ε! Ρεεεειε.

(ε) @ει ρετε ε εειιε τεεειιἰειε Ιε ρετε!ε Ιαπωτι, ε ίετεε ε: ιετερἰ,

εει εεειι, Η Βενετεε ει 8εεεετἰ εινεεειε ετεεεεεεε, Πε ρεεεΠ εεε

εἰ ρεεενεεε ρετ ἱε τεεεειε ει Θετιενε.

(8) Ρερειετε , εἱεε ιει·υ·ε εεωιπαιό, ο ρἱε νετεεεεειε εσωίαΙι

εει @Ματια

(θ) Μ"0'.9ϋι , εἰεε Ιενετε, ετειετε εἰ ιεττεεε εεωιεεΝΙε.

(10) εε ρειπισ πίεΙιεε, σε ε!εστε, εεεΞε ε εεεἰιιἰτιἱε εεετειε, εεττ

ρε!ιοιιεΙε Μεεεεε ε εετε.



528 σο·ισιιι σ ωστε:

ΜΙισΙ, οσο Ιο ΙσεεσΙ ίιισΙισι· ὶο σΙσοιιο ιιισ(Ιο, εὶ οσο ρω

ρσι·εοοσ, εει σοιιΙσ οισιιὶΙσεΙσοισιιὶσ σρρσι·ἔὶσΒ σεεσι· (Ιὶσοσ

ρω εστνὶΙΙιο ρσΙσεὶ σσοσ ὶεεσ σιιπο σεεο σοοισιισ ω, σοὶ

(Ισνσι·στ σνσι· ρτσνὶεΙσοσ, σεεσ σοσΙσ ιισο σεεσωι εσΙστὶο

οι·(Ιίιισ8ο; σι εσεὶ εσ ΙειΙΙισΙ (Ισεεσε ρσεεσεεὶσοσε (Ισεεο σο

οισοσ. Ε( εὶ σΙσιιιιο σσὶ, σνσι· εισΙ. σνσι· (Ισοσ σωρο ὶο

ιισοΙὶ σσεσ-ονσι· ρσεεσεεὶσοσ σΙσοιισ σ(Ι ρσείσπσ ουσ· [σα (θ)

(Ισοσεο σοοισιισ (Ισ 8σεεσιὶ, οσο εσ ρσΙΙισι ρστ σιΙσοοο

ιοσ(Ιο (ισ σσοεεσ ΓεισΙισι· ρωνὶεὶσοσ οπο· Ισεεσ (3) ὶιιιρσι·σ

σοὶ οσττστσὶ σΙισ ιπισ (ινσι· ρσι·(ΙΝο, οσο ρσι· σΙσοιιο σι

Ισι·ο ιιιο(Ιο. Η σσοεΙο σΙὶσοι (Ισο εσ σΙιεστνσι, εἰ σΙσοοο

σσΙ Ισνσω σρσω σσοσ εο σοιοσοσ (ισ ὶσσΙισι· ρω σσι·Ιο

ρωΙΙιο , σὶ οσι·σ1 (Ισινσι· ρστ(ΙΙΙο ὶο σοεΙσ σρσω, ρω

σοεΙσ. 8οΙσΙσ σσεὶσιισ, σΙσοιισ ρωνὶεὶσοσ σνσι· Ι(ιεεσ ιιοιι εσ

Ι'σΙΙισΙ.

()σιπσσισ .το άσυσσι (πικάπ εσε σ|β!ίσε άσε.εσ οσπισπσ.

ΧΧιΙΙ. Νσοιιο σΠὶΙὶο (Ισεεο σοοισοσ νσο(Ισι· εσ ροΙΙισι

οι σΙσοοο (σοσο, εὶ οσο ὶιι σσοεὶιο ιιισ]σι·σ. ΙΙΙ ὶιιοσιιὶὶ

σοὶ εσ νσο(Ισι, Ιισὶσι εο Ιιιιο(Ιο ρσι· ὶεειι Ισι·πι (Ισ 8σεεσι·ὶ

(Ιὶσε νιιι σι ρὶοε σ ΙισΙοιιι(ιισ (Ισεεο σσοεὶιο ιιισὶσισ.

Ι)σεευε σ#ῖ2ἰσΙσε (ἰσεεσ σωσισιισ, (π (ἰσεεσ ρσιισ (Ισ σσεεσε.

ΧΧΙΙΙ. Βσε σΙΙΙΙὶσΙσε (Ισεεο σοοιοιισ (Ισ $σεειιι·Ι εοε σΙ

ὶὶΙὶσε ὶεεσω οσοσ σΙ ΙσὶσΙσιιισοΙσ ΙσΙΙισο. Ε: εἰ σΙσοοο εσ

ρσΙσεΙσισ (:σοΙω ΙσσΙισοΙσ σσι (ισσσσιτσ, σ(Ι σ(:οεεσ ροσΒΙὶ

σΙισΙ οι σο σοοεὶ2ο ιιισ]σι·σ, σ( ριὶνσ1ὶΙο ρσι·ρσΙοσΙοισιιΙσ

σσοσ εσε σΙΙὶΙὶοε ΙοΙΙο σ( Ιιοιιοωε (Ισεειι σοιοοοσ (Ισ $ειε

εστὶ. 5σε σοσΙσε οὶϊὶιὶσΙσε εὶσιι εὶιι(ΙΙσσΙσε (Ισεεο σΙΙὶΙΙο

ὶεεσω.

Βσ.εεσ σΙσσ£ἰσιισ (ἰσεεσε οσπεί.·ισι·ίε , (:2 (!σ σιωεσε ω σΙσσωι

σεεσι· ίπ ο·σπείειι.

ΧΧΙΙΙ. Α(Ι εο σσοεὶιο ιοσὶοι·σ οσοοσ ρστεσιισ εσ ω

σΙνσΙ, εὶ οσο σεεστσι (Ισ σοιιεσιιιὶοισοιο (Ισ ΙσΙΙο εο σοιι

εὶιο οισὶοι·σ , σνσι· (Ισεεσ ιιισὶοω ρστΙσ (Ισ σοεεσε. ΙΙΙ σὶσ

εσ Ι”ειΙΙισι εἰ εο οοιιισι·ο (Ισεεσε σσοεὶιστὶε ιισ( σεεσι· ιιιὶοοε

(Ισ σ. Ετ σσοστσσσιο ειι σοοεὶΖο , οσοοο σοὶ οσο εισΙ σεεσι·

(Ισ σοεεο οοιιισι·ο οσο ρσΙΙισι ὶεΙσω, οσο εσ(Ισι· ὶιιΙστ ὶε

εσε; σεΙσιὶε εἰ ρω οσσσεεΙΙσ.Ισ σεεσωΙ ρω σΙ(:οοο σσιιεὶιο

ερσΙὶσΙσ, Ισο(Ισ (Ισ νσΙοοΙσΙσ (Ισεεσ ρσΙσεΙσΙσ, στ (:Ισι·Ισσε

σΙ Ισσὶσοε νὶ ροΙΙισο σεεσι·. Ε( :(ιεσσιοιιο ΙοωΙο (Ισεεο

σσιιεὶιο εὶσι ΙσοΙο (Ισ ιισσοεσω εσε σοὶ εισο σοοιω Ισι

σΙιστ. Ε( σοσΙοιισοσ σσιιεὶισιὶ τὶοσΙισεΙο, σε·σι· οοοΙΙισΙο σο(

σεεστ ρσι· ὶεεσε οιὶεεσε (Ισεειι σοιοοιισ, σνσι· ρσι· σΙσοιιο

(Ισ σοεεσε, σοὶ νσοσοσι σσοσ ιισοὶὶ (Ισεεσ ρσΙσεΙσΙσ, ρειεὶ

ὶο σσεὶοιισ (Ισ σσοεὶιο, σοσ.Ισ σι ρω σ.ιισι·οε ίσσισε (Ισεειι

σοιιισιισ, σ(Ι ρωεσοΙσ Ιισοιισι· (Ι:ιοσ οσοιὶ εοσ εὶσι ΙσιιΙο.

Β( εὶ οσο σσΙ Ιισιιοσι·, εὶιιΙ σοιι(Ισιοριισιο ρω σσεσαπσισ

(Ι) Μ ίεισοΙ€σ (Ιὶ ρωιιιὶσω ὶ σὶὶΙωΙὶιιὶ Ιισιισιιισι·Ιο (ΙσΙΙει ι·σροΙ›Ι›Ιὶσο

ροσ σεεσω οὶὶΙσ, ο ρστιιὶσὶοεσ , εσσσο(Ισ (:Ιισ εὶσ ι·σεσΙιισι (ΙΜ εσιιιισ,

ο (ΙσΙ σσρτὶσσὶσ , (ΙοΙΙσ ρὶοεΙὶ:ὶσ ο (ΙσΙΙσ ρσεεὶσιιὶ. ΙΙΙσ ὶΙ ρτὶοσὶρὶο σ

εσπορι·σ εσιισι·σεσ, σ ιιισιὶὶο Ιοσσ ὶΙ σοκοοοσ (Ιὶ 8σεεειι·Ι, σΙισ Ισ ιι(Ισ1ισ

ρσι· Ισσεσ οσὶ εοσὶ Μπα”.

(9) Α! ρσπιὶοπσ σνσι·' Ισα, σὶσσ σ. ρά_σ€σιισ, σννσι·σ σι σπῇ:σσεὶ.

(8) Ι.α.σειι σεεΙσ (:σιιάσπσ, (:Ιισ νοσΙ (Ιὶι·σ πσπ ρΙί σέ (Μ: ρι·συίράσιι(·,

σ ρΙὶ .Η [παω (·σπ(Ισπσ ω! ρσπ·Ιισ σι;!ί (Και (Η αυσι·υά ρει·(2ισΕσ.

ωΙισ·ω σσοσ εσ(Ι(Ιο ι ὶιιΠιισ ει εσ(Ι(Ισε ιι ὶο στΙιὶὶτὶο (Ισεεσ

ρσΙσεΙσΙσ.

@Η ιισσιισ ρεωσσσ ότι κι σε.είΙσ άσ.εει( σ/|ΙΙί((

ρσΜσ£ σσοσ· σ2Ισι·σ σ/βΙισ, σ(·σι· συσπάσ σβΙόσ.

ΧΧΙΙ. Ισ εσ (Μι-!ιι (5) (Ισεεο σοιὶσιισΙο, ονστ (Ισ :ιΙσι·ο

σΙΙὶΙὶο (Ισεεο σοοισοσ, οσοοσ ρσι·εσιισ ρσΙΙιστ :πσι σσοσ

εο σοιοσοσ (Ισ $σεεσιὶ (πισω οΙΙὶΙὶο, οσο σΙὶσοι (ὶσο σι·σιισσ

(:οεεο οΙΙΙΙὶο, οσο σΙσιοσὶο νὶ ρσΙστ σεεσι· ιισ σοοεεο ιτισ

(Ισεὶιοιι σΠὶΙὶο. Ε( εὶ σΙσοιειΙο ι·(ιστ σεεσι· οι ω. σεεὶΙσ (Ισεεο

οΙΙΙΙΙο εοσ (ισ σ(:οεεο σΙΙΙΙΙο, ονσι· σ(Ι σωστο, σνσι· ΙΙιιισοΙΙ

σοεεο σΙΙὶΙὶο σ.νσο(Ισ, ρσι· ὶεεει ρσΙσεισ(σ σσιιιΙσ σΙσοΙὶοοσ

εὶειΙ σσεεσΙσ. 8σΙνο σοὶ οσο εσ ὶιιΙσοσσΙ (ὶσεεο σΙΙὶΙὶο (Ισεεο

σιιΙὶσοσΙο , εο σοσΙσ εσ άσε( ρσι· ραΜσε Ιω; ιισιι σΙὶσιιι

(Ισο εσ ὶιιΙσοσσΙ, εὶ εο οΙΠΙὶο εσ νσιι(Ισι·σι ρσι ὶεεο σιι

ιιισοσ, σοὶ Ισιι(Ιο σιισι·ιι σΠΙΙὶο ρ0ΙΙ1σὶ σνσι·.

δα σΙσσΙἰσπσ (ιΙσεεσε σισισι·σε (Ισ Μία( (η.

ΧΧΙΙΙ. $σε σοιὶσοοε (Ισεεο σοιιισιισ (Ισ $σεεστΙ, σοὶ ρω

Ισοιροε εισο σεεστ, σΙσιιισιι (Ιοσε οισ]σι·σε (Ισ σσσι·£στἰ (8);

ὶο εσ σκὶΙσ (Ισεεο σΙΙὶΙὶο ὶεεσω οι ι(ιεσειιοιιο σοστισι·ὶ, ει(

σΙὶὶ·Ιὶο (ὶσεεσε σοσΙσε (ΙοωΙ σιιπο, σοσιιΙο (Ιοι·στ εο σὶΙὶΙὶο

(Ισεεσε σοΙὶσοοε; εὶ σ( οι ΙσΙσ σοὶεσ, σοὶ σοεεσ σοὶ εισΙ

σεεσι·· ιιισὶσω (Ισ σοσι·Ισι·Ι, (Ισιισ ὶιι(Ισ σ(Ι οιιο σοιιο ρω

ιιὶιοο σεεο (Ποιο σΙΙὶΙὶο οσο εὶει! σΙσιιισΙο. ΙΙΙ εἰ (ιΙσοτιο

(ισ σει σΙσσΙὶσοσ Πισω (Ι'σεεσι σεεο (ΙΙ(:Ιο σΙΠΙΙο ὶιιιισιιΙὶ

(Ισεεο (Πωσ Ισοιροε σει σσοεσιιΙΙι·σ, σοεεο σΙΙΙΙΙο ι·σσὶνσιι(Ισ,

εὶσὶ (:οο(ΙσοιριισΙο σσοσ σε( ροΙσεΙσισ οι ΙὶΙιωε ε· (Ισ Ισ.ιιοσ,

(Ισεεσε σοσΙσε σρρειΙ εο εισσοειιΙσω εο(Ι(Ισε οι, σ( εὶσΙ ΙσιιΙο

εσσι·σΙο: σΙ ὶεεο εσστσΙστὶο (Ισεεο σοοισιισ εὶσΙ ΙσοΙο (Ισ

σΙιὶι·οσω σι ὶονσεΙὶἔσισ εειε (ὶὶσΙσε σσεσε. Ε( ]οι·σο σοεεσε

οισ]σι·σε (Ισ σιισι·Ιστὶ ὶο εσ ὶιιΙωΙσ (Ισεεο οΙΙΙΙὶο ὶεεοω, σοὶ

εσ σοσι·(ΙΙσ (Ισεεσε οιοωε (Ισεεσ Ισι·ι·ει σσιι οιιοισο(Ισι·σ, σὶ

Ι'εισΙισι· ΓσσΙισι· ει(Ι σσοσ ὶὶ(Ισ, σΙ εσοεσ Ποσο, ιιοιι οσΙσο(Ισ

σ(Ι ο(Ιὶο, σιιισι·σ, ονσι· σ(ισ(Ισιισ·οο : σι σοὶ εσ σιισι·(Ιὶσ εισιι

σοιιισο(Ισι·σ (Ισ Βοσι·(Ισι·σ ὶο εσε τιιτισε σ( ιιιοωε (Ισεεσ

οππι ισε(:στοιιο (ὶὶσ ὶιιιισιιὶὶ (Ισ ὶοΙτσι·σ εοΙσ: σε οσο (ισο

σοι(ισο(Ισω σοστ(ΙΙσ σο σΙσιιοσ ρσι·εσιισ , εὶ ιιοιι οιισ ωΙΙσ

εο οισεσ; σεΙσ2ὶε εἰ (ι(ΙνΙσιιοσι·σι ειι σοιιισοσ (Ισ $σεεστί

ΓεισΙισι· οεισ (Με σσνσΙσσισ, σοὶ Ι(ιιι(Ισ εει σοστ(ΙΙσ. εσ σο

πισιι(ΙσΕ σι(Ι στΙὶὶΙι·ὶο (Ισεεσ ρσΙσεΙσΙσ σΙ (Ισεεσε σοΙὶσιισε.

Ετ σοσΙσ (Ισεεσε (ΙὶσΙσε ιιισὶσι·σε (Ισ σοσι·Ισι·ὶ εισΙ (ισοΙτιι ίσι

σΙισι·, εὶειΙ σοιι(Ισιοριισιο οσοσ εσ ρσΙσεΙσΙσ ρω ισεσσΙοοει

νσΙΙσ οι εσ(Ι(Ιοε ν (Ισ Ισιιοσ, εσοεσ. ρσι·ΙσιιισοΙο: επ ιοσεὶ

ΙσΙσ (Ισεεο Ιισιι(Ιο Με( (Ισεεο σοοισιισ, σΙ ὶεεσΙσω (Ισεεο

(ισσοεσ(οι·σ. ΕΙ (Ισεεσε ρτσσὶσΙσε σσεειε εσ (Ισι Ιὶ(Ισ σεεο εσ

(4) Ζ(ισσα$ωπα, σὶοσ σἱσσσσΙιιπσ; σ σοὶ ροι·σ ὶΙ σέ σ εσι·ὶὶΙσ οσο 9,

σΙισ εἰ ρωιιοιιιὶει Ζ.

(σ) ΕστίΙ(ι , σ(Ι (·.εεί2(ι, σὶσσ Μάσι.

(θ) Ρ(ι!·ι:(ιε, σὶσσ ροΗ::σ. Β νοσΙ (Ιὶι·σ σΙισ Ι'σΙσιὶσιισ (ΙσσΙὶ ιιοιὶσοὶ

ει ίιισσνσ ρετ ροΙΙ22σ, σεεὶσ (ι νσισιὶοοσ εσσι·σιιι.

Π) ασσ. Ρσοεσ σΙισ εὶ:ι :ιΙιΙιοσνὶσΙοι·σ (Ιὶ σΙιέσι2α, σεεὶσ (·6Μ(ι, ροτ

σΙισ σιισεὶὶ (οσοσ οΙΙὶιὶιιΙὶ (ΙσετὶιισΙὶ ει εσσσΙὶσι·σ σ εσινσΒΙὶ(ιι·σ Ισ σοσο·

(Ιὶει (ΙσΙΙσ πισω, σ (ΙσΙΙσ Ισι·ι·Ι (ΙσΙΙ(ι σὶΙΙΞι, οσοι, σ ιιισιοΙΙ'σεΙσ (Ισ ιο(Ισ

ὶΙ σσρὶΙσΙσ. 'Ριισ (ιιισΙισ ὶιιὶτσοσστεὶ ρσι· .«Μπισπ(ι , σΙισ ὶιι ειιι·(Ισ Ισ

Βο(Ισι·σεσ (Ιισσει Μπα, σ σΜ(Ισ. Ε οι σιισεισ (·ιιεσ ὶ οιιισσὶσι·ὶ ο σσρὶ

απο (Ιὶ σοιιι·ΙΙσι·σ εσιι·ειιιοσ σΙιὶειιιιιιΙὶ ιπσ]σι·συ (Ισ Ι:ΜΕιι , ρσι·σΙισ ἱη

σσοὶ πισεσ σὶσεσοιισ (Ιὶ σεεὶ Με( (ΙονοΙσ ίειι·σ ο "που ΙΙ ιιοσ εσιινὶιὶσ

ρσι· ιιοιι ὶιιΙὶσω εσΙΙὶοισιισ. · - · '

(8) Ωιισι·(σω, σοιιτιὶσι·σ , σεεὶο ι·ὶσιισ (ΙσΙΙσ (·ὶΙΙΞι: (ΙΜ ιιοσ ει ωσσ

σΙισ ιισΙ 1316 Ισ ΜΙΑ (Ιὶ 8σεεοι·ὶ σκι (ΙὶνΙεσ οι σοσΙΙω ιΙσιιΙ. `
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οιπιποπιιι πο οπεεο πώ επι πνοι επ ιπιπι·ιπ. Ει ιπιιπιπ επ

εοιο ποππιππ οιιιιοπιο επ πππιπιπ ει οει ιπ ειιε ιιιιιοε οι

πιπιοε, οιοι ποπ. Ει ει ποπ ποοπιιπι·ο επ Βιιπιπιπ πιοπ

οπιο, πιοοπιοπ πο ιπππππι·οιι πιιοι·π πππιπιπ ππ ιεποεπε

πο οπεεο ππι ποπ ιιοει πιιππιπ. Ει πιοπιο ιπιππε οπεεοε

πιπιοιοε πο πιιπιιοιι οπεεπ ποππο πππιπιπ, ππι ποπ ιιι πιι

ππππιο, ειππ ιοπιοε πο ποοπεπιο. Ει ιεεοε ιππιοιοε πο ποπι

ιοιι , ππιππιο επ οπιιιπ ιεεοιο, ποπ ποππιππ οεεοι ποιιο

ι·πιπιοε ποεεπε ποιιπο ποεεπ ιοιιπ πο 8πεεπιι, ποπ οοπ

οοποι ποιιιππ ππ πιοιιππ οπεεπ οπο", ιπο ιεεοε ποιεοππι

ιποπιο οπεεπ οιιιιιπ εοινιιο ποππιππ. Ει πππιιιππππ επ πιοιπ

οιιιιιιι ππ :ποππο ποιεοπο ποι οοποοποι, οι οιιπιπ ποπ ππι

οπεεπ οπιιιιι ππιιο επ οιιιιιπιο ι'ιιοι ιοοιιοι, ειππ οππποπι

πππιοε επεοπιιιππ ποεεοε ιπ εοπποε κι πο ιποπο; ποεεπ

πππιο ποππο πο. ιποειιιιιο ειιιι ποεεπ οιιιποπο, οι ιεεπ πι

ιοιπ ποεεπ ποοπεπιοιο; οι ειπι ιοπιπ εοοιοιπ; οι ποιππι

επ πιοιπ οπιιιιι, οι πιιοιιι πο ποιο επι οιππιπιιι ποι ιε

εοε ππιιπποε. Ει οππιππποι ει οπεεπ πππιπιπ ππ ιοιιπ οιιε

οοε ππι ποπ ιπιοι ππποε ιππι ιπιιππ π ιππι; πειοπιε εοε

ππιιπποε οι οοπει2οιιε ποεεπ οοπειιπ ιππιοιο, οι ιεεοε ιιο

ιπιποε πώ ποπ ιοιιποι οπιιπιιιι ποι ιεεπ οπιποπο, οι ππι

ποπ ιοπποι οπιπιιπ ιπ ποιπο, οι πειοιιε εοε πποε ππι ποπ

ιειπιο οπιπ εοε ππιιοε, οι ιππιοε οι εοινοε ππι ποπ ιειπιο

οππι οοε ποιπιποε ιεεοιο. Ει ππι ππ οοπειπ Βιιπιπιπ ιπ

ιοιπππε πο ποοιιπ ποπ ποι ππππιο, ονοι επιιιιιοπιο οππι

ιιιπ ποπ ποι πιππππιο , πιο ιπεοπιιιππ νοιιπ ππιπιιοι πεειι

οπιποπο εοπποε ιι, οι ιπ ιοιπππε πο πιιοιιο εοπππ ι. Ει

ιεεπ ιπππππππιι εοπποιιιο εο πορπιππ πιπποιπιο. Ει οοπεεο,

πώ ποι οεεοι οιππιπιπ ιιιπιοιο πο πιιπιιοι·ι, ειπι πο οιπιο

πο ππποε ιππι οεεο ιπιππε.

Μισο οιοοιιοπο ποεεοε ροιιοιοι·πιοε.

πιοπι. 5οε ποιιοιπιειοε ποεεπ ιοιιπ πο 8πεεπι·ι ιπ ιπ

εοπιπππ οιοοιιοπο ποεεοε ππιιπποε επ πιιιιοπ, οι ποιιοιπι

@σε πονοε ποι ιεεοε ππιιπποε νοιοε ιπ επ οεειιπ ποιεεπ οι

ιιιιιι ιεεοιο εο οιπιποπ; οι ποι πποε ιποεοε ιπ επ πιοιιι

οπιι.ιπ ποππιιιπ ιειπιο; οι ιππιπ πιιιε, εοοππππ πώ πεεπ

ποιοειπιο οι πεεοε πιιιιπποε ποι ππιιοι, εοοιιπππ επ οοπ

πιιιοπο, πππιιιπιο, οι πιεοιοιιοπο ποεεπ ποιιοιπιπιπ νοιπ.

ιιι πώιιπο ποι οεεοι νοοπιιι ποεεπ πιοιπ πποε, ποπ νι

ποππιπι οεεοι ποοο ιππο ει εοιι πιοπεοε.

Παω οιοοιιοπο ποειιι πιοοεο]·ιι οι πο δπεεπι·ί.

ΧΧΥΙΙΙ. Βοε ππιιπποε ποεεπ οιιιποπο πο 5πεεπιι, πώ πιο

ιοιπππε ποπ οεεοι, ιιπιιπ επ ιοιιποπ ποεεπ πιπεεπιπ ποεεπ

οιιιποπο , _ιιιιοπ ππιιο πονπ ιπ πιοεοπιιπ ποεεπ ποιοειπιο

οιπιππιο πποε ιιοποε οι ιοπιοε ιιοιπιποε πο οποπιοπο ποπι

ιοιι, επ πιιπΙο εποιπιποπιπ ποοο ιεεοε ιποιιι, ππ πιοεοπιο

ι“πιπππ επ πιοιπ οιοοιιοπο οππι επ ποιοειιιιο, οι οιππιοπ ιιο

ιπιποε πώ ειππ ιπ 5πεεπι·ι πππιιπο επ πιοιπ οιοοιιοπο ε'ποι

ιποιιοι; οι πιοπι επ πιοιπ οιοοιιοπο, ιιιοππιπποπιο επ πο

ιοειπιο ιποιπποι ποι ιεεοε ιιοιπιιιοε οιππιπιοε, οι οοπεεοε

πιιιπιο ιπιιιπι ππ πιοεοπιο πο οιπιππιο ιποπο οι επιιπ ιιο

ιπιπο ιππεεπιπ ποεεπ οοιποπο, πώ ειπι ππιπ ιπ 5πεεπιι,

(ι) ΛΙιιιιππι, οιοο οπεειοιο , τοεοιιοιο, οπο., ο πιοπιιπιποπιο οικισ

ειι_ιο , οεειπ οπειοπο ππ!!ο ιππεεοιιιιο ο ποι ποπιιιι πρππι·ιοποπιι οι

πώιιιιιοο.

ι
ι

ι

επ οοπιοπιο πιοιπε οι πιιιε ιιιιιο ιιε ποι ππιιοι πιο πιι

ιιιπιο ποεεπ πιοιπ οππιοπο, ιππππιι πώ ποοο επ οοιιο εο

ππιιιιππ. - (ει) Ειιπιει οιππιπ πποε ιποεοε επ ιιιιιεεπιπ πο

8πεεπι·ι ιπ επ οοπειιιι πιπιοιο π πιιιιιπε ιπ οοπεειι ιποπο,

πώ εο οιπιππι επ ιππεεπιπ πο Βοπιπππππ, επ πππιο ειιιι

οπιπ ιιι $πεεπιι. - Ει ιποιπ επ πιοιπ οιοοιιοπο, επ ποιο

ειπιο ιπππποι ποι οιιεειι ιπποεπιιι, οι οοειιιπππι ιιπ πο ιο

οινοι επ πιοπι οιιιιιπ, οι πο ιποιιοιιπ ποι πποε πιοεοε

οοπιιπποε. Απ ιππποε ποεειι πιιπιο πιπεεπιπ ποινοπππππ

ιοιιπ ειιε ιπιιπιπε οι πιονοπιοε ποεεπ οιιιιιοπο πο Βιιεεπιι.

Βιι πππιο πιπεεπιπ ιπιοι, οι ποιπιο ποππιπι ποοο πππιι

ποεεπ ποιοειπιο, οι ποεεοε ππιιπποε, οι ποοο πππιι πο οπε

εοε ποι επ ιώιιι εοιιπιιι πποπιιπ, οιο πει πώ επ οπιπι

ππ ιεεο οοιπιπιεειι ιπιιιπι ιπ ιοιιπ οιιεεπε οοεπε πώ ποι

οοποεοιιοι ππ πιιιιιπιο, ιιπποιο, επινππιοπιιι, οι οοπεοινπ

πιοπιιι ποοεοε ιιοποε επ ποεεπε (δ) ποεεπ πιοπι οπιποπο. Ει

πώ πιοπιιπ ππππιιιπιο πο ιποποιπ ποεεοε ιιοποε ποεεπ ιπι

ιποπο πιοπιοιπ, ποπ πιοπππ οοεπ πο οπεειι οπιποπο ποι

ππιο ππ πιοπππ ποιεοπο οιιοι ποιεοποε εοπεπ ιιοοπιιπ ποεειι

οοπειιπ πιπιοιο, ονοι ποεεπ ιππ_ιοιο ππιιο πο οπεεοε ππ

ιεεο ππιπ ιπ πιοεοπιιπ ποεεπ ποιοειπιο. Ει πο πο, πώ ποι.

ποι Ιιοοπιιπ πποε επ οοπειιπ πιοπιοιπ, ποπ ποι ιεποπποι

ποπ ποιο, εοπεπ ποιειο (π) ποεεπ πιιοιο ποεεοε ππιιπποε,

οπι πο ιιοε ππιιπποε, ιιπιπο π εοπποε ο πο ιοποπι. Ει

πώ ποι ιειππιπιο οι πιοοιιιπιο πο πνοι· οι! ππε ει: (5) ιοιιιι

ειιε οππποπιπππιιοποε, ειιε πιιπιοε εο ποπ ιποιιοι ποι ιεεπ

ποιοειπιο ππ ιοιππιιε ποεεπ οπιιιιι επο ιποιιιιιπποπιο πώ

ει ποπ ππιιιιιιοπι·ο, οι ιεεπε πιιπιοε ιπιιππιι π'οεεοι ιπ επ

οιιιιιπ επο ποπ οεεοι ι'ποιπε οι ππιιιιιιοπιπε: οι οοπεεπε

οιιπποιππππιιοποε ποι πιοοπιπιο πο ιπιοι οι πο ποιιιιο πιο

επ οπιποπο ππ οιοππιιποπιπ επ πιπε ππ πιοεεο πώ ποι

ποιοι. Ει ιποιιοι ποι πιιοε οπιιπιιοε: ιπ επ που ποι ιεοιι

νοι επ ιπιιπιπ ποεεπ οππιποιπ; οι ιπ επ οποιο ειιε οεειιπε,

οι ιεεπε ιεποεπε. Ει ππππι ειι ιππεεπῇπ πιοπιοιπ πιο επιπιιιι

ειιο ιπ οπεεοε πποε ιιιοεοε εοπποε κι. @ποιο πιπεεπιιι ιπ

εοπιπππ πιο επ ιπώοιο ππιιο ποεειι πιο ποππιπι ιειπιο ιπ

οοιιο εοιιπ επ Ιοπια (δ) ποεεπ οπιποπο πιο ιεππιπιο οοε

ιποιοε ποεεπ οπιποπο; πιο οει πποε .ιπππππππο πισιι σ) π

ιοιππ, οι ποοο ποπιι ππ ιοεποιιι; ει ποπ ιοπιπποιοι πιο

ιπειιι ιιπποπιπιοιιιιι. Ει ιοιιπ επ ιπιιπιπ ποεεπ οππιοπο, επ

πππιο ππ ιππποε ποεειι ιππεεπιιι ποι ιιοπποι, ιιι οπεεπ ποιο

επ πππιο οπεεπ ιπιιπιπ ποι ιοοινοι, ιπιοι ιεοιινοι ποι

ιεειι ποιπιιπ ποεειι οπιποπο: εοε πιιπιοε ιιοποε ιοοινειι ιπ

πιοεοπιιπ πο οιιεεπ ποιπιιπ , οι ποπ ιπ πιιοιπ ιποπο. Ει

πώ οοπιιπ ποι Γποιιοι, ειπι οπιιποιππππιπ ιιι ιιιιιπε ν πο

ιποπο, πιιππιπε νιπε ποι οοπιιπιποιιοι. Ει ποππο ιππεεπιπ

ιονοι πιποποιοοιιπ (8) πιοιιππ πιιιιο πιοπππ ποιεοπο, επ πιιπιο

(8) @ποειιι ποιιοπο οπο οοιιιιπώπ ΕΙιειιιι, ο ιοιπιιιιπ 5ιιεεπιί, ποι

ι'οι·ιπιππιο ιιι ιιππππ επιππ ει ιοππο πππιππιο π ιππιπιπο ποι Ιπιο ει

πιειιο, ο ποιι'οιιπιππιο ιπ ιιππππ ιιπιπο, ππιιιποπιο π ιιιπιπιπο ππ!!π

ππιιο επποιιοιο , οεειπ ππ οππο πο! τοπιο, οοπ οπιπιιοιι ππιιπιιποπιο

ιοππι, ιππ ππε πιοοοιι.

(8) @οι ι'πιπππποπεο πιιποπιιοὸ ιιι ππιοιπ οοεπε. Χοιι'οιιπιππιο ιπ

ιιπο οι ιοππο ιιοποιππι οι πιοπι.

(π) ΙιοΜιιι , οιοο εοπιιια.

(5) Απ ππο πι; ιιπεποειιιοπο πο! ιιπιπο πρωί εε.

(ε) Ι.οπιπ; οιοο ιι ιοππιπιο, οιι' οειειονπ εοιιπ ιι ππιππο ποι ιιο

ιποπο , ο οπο ιιι πιειι·πιιο ππιιππο ει ιιοπιιιοπ ιι ποιιο ππιπιιο, ο ι'π

οιοιιο ιι πιιονο ιοπιι·ο οινιοο.

Π) Ποσο, πιο πιο”, ππο , οπο.

(8) Λ!ποΙιπποΙΙα , οεειπ ποιιπιιιιο. Ωοιιι ποι ιο ιπιοιπι·οιιπιπο , ποπ

ποιοπποοι ποπιιπι πι εοοιιπ ιι πωπω ιπιιπο, :πιο ιιππποο ιππιοιιπι

ιποπιο: οι ποπιιπι Μπήκε παρέα: πιοοιιπποιιππι αΙιπποπ οι: πω”
ποπιιπι: , οπο. Ε

ΠΕΒ
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οιοιιπο οοοο ποππιοι ιοοινοι· ποπο επ οπιποπο, πιο πονοιιι

ποτο ·οιιοοπ, επ οποιο πονοι ιοοινοι. Ει οπι οοπιιο οοι Γο

οποι οιοι οππποιππποιπ ιο ιιπιοε ν πο ιοππο ιοοοοιππο

νοιιο οπι οοι οοπιιο ι”οοποι, οι ιπ ιοιιοιο οποοπ επ οποιο

οοι ονοι ιοοινιιπ ποπο οποοο οπι επ οιοοοικ·ιιιι ο) οι ονοι

ποιπ. οι πο ιοιιπ οποιοο οπο” οιππ οιιοπποι οι οποοινοιο

εοοπιιιοιο ποπο οι οποποοω πο ιιπιοε ποπππ πο ιοππο

ποππιοι ποιο οπ νοιππιοιο ποοεο. ποιοοιοιο οι ποοοοο οπ

ιιοποο. Ει οπι ιποοοοιπ οοι. οοεοι νοοποι ποπο οποοπ οί

ιιιιπ οπποπ πι; οι ιοοοο οιοπιοιοιοο νοοιιοπ πππ οππο. οι

ππιοπιο επ οιιιιιπ ποοεπ ιποοοοιπ ποπ οο ιποπποι επ οποιο

ιποοεο_ιπ οπ οιοππο ποιιο πιο ιπιποοοιοιοιο. οι οιοι ιοπιπ

επ ιποοεοιπ πιοπιοιπ ιπ οοοιοιποπιπ πο ποοοιο οπο, πιιοοοο,

οι ιοοοο ποιιοιοιοιοο ποοεπ ιοιπππε οπο. Ει οι επ πιο.οεοιπ

πιοπιοιπ οοι ιεποπποι ποεοπ οπο πιοο οπι ποπ οοι ονοι

ποοοοε ποποε ποο.οπ οπιποπο, ποππο ιοοιιιπιιοπο πο οιο

ποιποι ονοι ποπο επ οπιποπο.

.οι οιοοιίοπο-, οι ίσιο ο/βιίο ποποπι :ίππίπωη_

οι Ειπα ποπο πο· οιιιιοι.

ΧΧιιιιΠ. Οιπιποιππο οπι ποπο οποιο ιπποπιι ιοοοοιπιιπ

οππο εο οιοπιοπ νιιι ποιππο ποππιποο ποιοο ποοεο ιοιιο πο

Βοοε.οιι, πιο οοι ποσο πο ποοοοιπππ οποιιοτι (δ), οπο· οποιοο

οιππιοοο, ονοι ποιοπο.οιοε ποοεπ οππιοπο οιοπ οιοιποιοο. Ει

ιοοοο οποιοο ποππιοπ ιπιοιο οοο ποποο πιοπιιοο οι ιειοπιιοε,

ιπιιοιοο, ιοιποποο, οι ιπτιεπιοιιοποο ποοεπ πιοπι οπιποπο πο

8οοοοιι ιποπιοπποι οι ποιοπποι οοιιοιιοπιοπιο, οπιιοοππο οο

ιποπιο ποπο οοο ιποεοοιοο ποοεπ οιιιποπο, οι πο Βοπιοποπο

οι μια ‹ο 88. ιπιιοιο, οι ποπο ποππιιοο πο οποοπ οποιοπο,

οι πιοιπιποιποπιο οοο οπιιποιππποιιοποο, οπι οι οοπ ιοοιιοι

ιπιιο οι ίοιοο, οοο οποιοο εο πονοπ ποιο ποπο οποιπποπο

ποιοοπο. οι οιιοπι ποπ, οι πιοοποππ οοι οποιοι, ιἰποποιιοι

οο ποιοοιοιο οοπιιπποιποπιο πο οοοιιιποποι οποε.οο,οπι

οιππ πονοι ποιο, οπ ποοοιο. οι ποοεοο ποποο πο οποοπ

οπιποπο ιοιοπιιοε ειπ ποοπ οοοοιιοιο ιονοιοε ονοι οοοπ

ποιοο ποπο πιο οπποο ιποοπο; οι ποοοοο ιπιιοιοο οι ποπ

πιιοο ποοοπ οπιποπο, ποπο 88 ιπιιοιο πο Ιοποιοιπ πιιιπο

ιποπιο ποοποιο οι ποπο (δ), οπ πιοπιιοιοιο ποοεπ πιοπι

οπιποπο, οι ιπ ιοιιπο πο οποοπ οπιποπο πιοοοιοπ πο ιο

οποι ιιο ιοιιοιο οι ποπποι, οοπεο πιιποιο, ιοοπιιοππο, οι

οοι οε.οοι πιοοποππ, οπ οιο πο ιοιιπο ποοεο ποιοοιοιο; ποπ

ιπιοπποππο ιο πιο οιοππο οοοο, οο. οποιο οοοοιοι οοοοο

ποιοοιοιοο, οππιποοποποο, οι ποιοτιοο ππο οπ οοοιπο πο

ποιο, πιο, οοιποπιο οοι ίοοιπ, επ ποποιποπιπ οιοι ιιτιππ.

οι οι ποι ονοπιπιο οιοπππ ποιπιπο πο 8οοοοιι ποοεοο πο

οοο ποοοπ οπιποπο οιι ονοι οοοοποιπ οιοππο ποιιο ποπο

οοιπο οι οποσ (θ), οι ιπ οποεο οιι ονοτ ι“οοιπ οιοππο οποιο,

ιοιιοι οποοο οοιοιο ποιιο ποοεο ποοοοεοιοπο :ιεεπ οπιποπο,

πιοι'οοποππο οο οποιο οπι νοιι ονοι ίοοιο; ονοι οπο οποοοο

οιππιοοει οι οοοοιποι, ποοοππο ιιι πιποτιο ιοπιπ οιιοπιπ οιι

(ι) πωωωιιο , οπι ο οοιιιιο οοπ ποππιο οι: , ο νοοο οι Μ.

(9) Υποποο , πιο ποιπιπι, “πιοπι” οιιοΒιοπο ιοππο, ιο οιοπο,

πι οοιινοτο όποπαι οοπ π. ·

(8) Ππποπο οι ιοιππο ποιιο ππππιιοοιιοπο πι οποοιο 0οπιοο ιο οπο

οτο πινιοο ιπ οοιι οιιοιιιο οποιιἰοιι, ιι οποιι ποπ ποιοοπο οοιιιοποπ

ποιο οιιο οιποπο ποιιοοοπἱο ιιιπιι.οιο ποι 1978 ποιι'οιοἰν.Βοιοοποιιο.

(4) ποιοι, οιππ ιοοοοιιιιο ,› ποιππο ιιι ποιπο ιοοοοοιιοιο οι πιοο

οοιΙὶιο, οοι ποιοο οοιιίοοιο. '

(5) (οι πολο, πιοο ,πιο απ οππι , ότι οπο ,_ οοο._

(ο) Ιιι κοπο ,_ οοο Μ ιιππισιιο.

ποιιοι οπ ιεοοο. 80ο οποιοο πιποιιο ιοτιοπ ιπ πιιιιιοιο

ποοεπ οπιποπο. Ει ο ο·ίο σ) οπι ποπ ποιποι ιοιοιο πιινοιπ

επ ποπππ ονοιοο @πιο εο οποιο οο ι"οοποιοι οεοπ οπ

ιποπο, νοιοιππο οπι ιιι οο ιοΒιο ποοοπ οπιποπο οο οιπιποι

ππο ποσ.ιπο ω) οιιιιοοοιο οι οοιιοιο οππνοπινιιοπιοπιο, οο

οιονο ποοεο οποιο ποππιοι ιοιοι πππ ποοοοο πιοιοο ειππιοοε.

ιπ ιιο-οποιο οοοειιιο ειοι ππο οοφέιιο·ο (θ) πι ππ.οοποιοιπ

οπο, ποι ιπεο οποιο οο.ιπιιπτο ποοοοιππο ποιο.οπο ποιποι

ιπιιιοι ππιιιο, οπι οοι ι.εοπιιο οπι επ οππιοπο -ιοοινοι οι

οππο ποπππ, ονοι ιπιππποπιοπιιι, ονοι οπι οἱι πιοι το

οποιο ποπο οοο πιοιοο ιοιπιοιιοε ιιι ποπο ιπ τοιποποο,

ιπιιοπιοιιοποο ιπιιοιοε, οι ποποε ιποπιιοο οι ιοιοπιιοο @οοπ

οπιποπο, ονοι οπι πο οποοοοποποε οοοοιοι. ιοοεοιπ οοοπ

ποιο ο ιποποοιο πιο οιοππο ιιοΒιιδοπιιο, ονοτ ιοπιοπιιοοπ

ιπιο; εει οιιοιο ππιιιο ποιοι οιοππο ποεοοο πιοιπο οοεοο.

οι ιοοοει πιοιοο οιππιοοο επ ιπιππο πποε νοιιοε επ οπιιο

οποιοιοπ οο πιοπι οοοοιο, οι πιο. οπι οπ οοποοοο οιππἰοοο

ποι οοπεοπ πιοππ οοι οοεοι ιιοιιιιοοιιι οιιιιιιποπιο οι οππι

ποπο οπιο οπιτοποπ οι οοι οοπ πο νοιιιοιο οοιποπιο οοι

οοοοι ζποιοιπ. Ει οι οοπ οοοοιοιο οοπ οποιο πιοοοποπ

π'οπιοπποι·οιπ οι οοιιιοοιιπ, ονοι πο ιοοποιιπ οιποπποιοο

οι οοιιιοοι, ιπ οποοπ πιοππ οπι οοι ποιοιπ οποεπ οπι οιι

οοεοι ιοοιπ οοπιιο. Ιπ οππτο πιο ποπο οοο ιποοεοιοο, οππι

ποοοπ οππιοπο, οποιο οι πο Βοιποποπο, ιπ εο οοοιιο ποοοπ

οιιιιιπ ιοποιο, οοο πιοιοο οιππιοοο ποππιοπ ιοοινοι ιοιιιοιο

ιποπιο ιοιποπο. οι οι οοπ οοοοιιοτο ποι οοποοοε οποιοι

ιεποεπ οοιποπιο ποπ οιι πονοι, ονοι οπι οπ οοπεοοε οο

οοιοι ιοπτοεπ ιιονοπ παπα (ω) οοιπππι», ι”οοιο εο οοπιποπεο

ποπο ποπο εο ιπιιοιο οπ 88 οεειιο, οοειιιπποπ οποεοε οπ

οοιιοΐοοποι πιοποιποπιο, ιιποποειπ οππιο οπι επ οιιιιιπ ποοοο

ποιοοιοιο. οι ιιπποιὸΊ οπι πιοιοιο νιιιπιο οοι ο ποιποιο

οοο οοεοε οοοπιειοιοο, οπι ποπ ιο οοοπιοιοιοιοο Οι), πιπι

ποιππο οπι ποοεο ιπιτοιο, ονοι ποοοοε οιιοιοο ποποο ποοειι

οιιιποπο, οοιοιιο οοο οοιοιιοο οιπιποιοο. οι ποπο οποιο ιπ

οοοπο οποοινοιοε, ποπππ οοοο ποιο, ποποιο, ονοι ιπ οι

οππο οππο ιποποοιο , ονοτ ιοεοοιο πο Βτοιπιο, ονοι πιο

οπιοιο οοποοπιοπ, ποπ ιοοεοπ; πιο οπ οοποοοο οπι ποιο,

ποποιο, ονοι ιοοεοιο οιοππο οοεο ποοοοε. ποποο οι οπο·

ιοο ποοοπ οπιποπο οιππ ποιοι, ποιοοιιποπιο ιπ νοιοπ οι ιο.

οππιτοιοπ ιο οιππιο οππο οι ιποππ οπι οοπ ποιποτ,·οι οπο

ποπ οο ίοιποι. οι οι ποπ ιπ ποιποιοπ Μοτο ω) ποι οι

ιοιο οππο, ιπ επ οοποιοπ ιποιοτο ιιι ποππιοπ ποπππιιοιο

ποιοοιιποπιο επ πιοο οπ πιοεοο οπι οοπ ποιοι. οι ποο.οοο

ποποε ποεοπ οπιποπο, ονοι ποοοο ιπιιοιο ιοεοοπ ιοποπποι,

οι ποπ ιο πιιιιιοιο ιποπιιοοιο οι ποοοοεοτιο ποεοπ οπιποπο,

οο. οποιο ποι ιοοοο ιπποπιι πιοι πτονιοιπ οππι ποιἱποιο

πιοπιπ. Ει οι οπ ιοε.οε οιο ποι ποιιοι πιοοεπινιιο οι πο

οοεοοιιπ, ιοππο ποπο ιπποπιι ποοεπ οοποιοπ ιποιοιο ποιοπ

επ ιοοιπ, ονοι εο οοοιοπο, οο οποιο οοι οοοοι πο ιποποι

οποοοο ιοποοοο. οι οοπεοπ, επ οποιο ποι ιεεπ ποπππ, οι

ποπο πιοιοο οιππιοοο οοι οεοοι πιιππιιπ, ποι ιεεπ ιποοεο_ιπ

(σ) Α ω. πο ποιοιο οὶο οι ιιονο εοιππιο οι:ιιιιο ποι ι1οπιοο εοπτο

Ροοοοπιο.

(8) Οιοσίιιι, ιιοι.οοεοοιιο. ο

(Θ) ('αηπιιιιιι , πιοο |ι:πάιιιιι·π , [εοιπιπι , οοο. - οοροι·οιιι πο πιω ,

οοοιο οοποιοΜο οι πορτα. `

(ιο) 1.7ο.ιιιι ποιοι. @οι πιοποο ιιο οιιοειο ππο ποιοιο ι'οιιτο οικω.

(Μ) Βοιιιοοιιπο εοπιοπιο οι ιποποιοιιοπο, πι οοπιιποποο, ο πι

ποιοιιποπιο ποιιο οποπποιο.

(Η) Βοιπιο, οοο πίοιαιο, ποι ιοππο πιο”.
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ποοεπ οππιοπο πο οοπιριιιι ω. ιπ οποιο οπι οοο πιοιοο ειπ

πιοοο ιοιιπ οοο οοριιπιοε. οοιιιοπιοο ιιι οπο οοπνοπιιοποο

ιιιιοιοο ιπιοτ ποπ οπιποπο πο Ιοππο ποοο επ οπο ροι·ιο οι

ιοοπ οππιοιιο πο Βοοεοτι ποπο ο' οιιοτο, οι οιιοπι ποπ ιο

οπο ι·ιοροοιο ποοο οποιο ιπ εοοπο ιοοιο ροι· ιοοτιριπτο οπ

ποιο ποοο ιιπ οπιποπο πο Ιοππο (ει) ιιοι· ιοοοο οονιοο ιιο

ιπιποο ι.οποτπιι Βονοτο (3) οι (ιιοπιιπο Ποιοπο (οι ιοιοοιι

πιοιοτοο ποοιτοο, οοο οποιοο ιιοοιοιι οι ποτοπ, οοπιοπιο πο

ποιοοιοιο ι:ιιοπποιπ οι πορπιοιπ οοτ ποπ οππιοιιο πο Ιοππο

ιιπ επ ι·οοιιιιοπιπ ποοοο ιοττο ποοιι·ο πο πορριοι ποιον· (δ),

οι Μαι (θ) οππιροοποπο, ιοοτινο.ππ οι ιοιιιιιο οπιιι οπο πορ

ριοι ιιοιιπτο οι ιοπποι·, οι οοιποπιο ποιο ιπνοι· οο ποιοοιοιο,

οπιιιοοοποπο οι ποιοτιιι, οιιοι· επ ιοιιιιιο οιοπιπο ιοιιιοε ο

ιοοιιοτ, ιπ οπιπιο οπιπι πορριοπ ιοοιιοτ οιιοοτνοτο: οι πο

ποππο οοοο οπι ιπ οοποοοο οο οοπιοποιιοπ ιοεοοιι. Ει ο

οιο οπι ιοιιπ οποιοο οοοοο οπιιτοοοι·ιριοο οοτ ιοεοο πιοιοε

ειππιοοο οο πορριοπ οιιοοι·νοι·ο, οπιιιο ρτονιοιιι πο πωπω

οιιοι· (7) ιιοπο, οτπιποππο οπι οι οοο πιοιοο.οιππιοοο ιπ οοπ

οιοο οοοοο, ονοι· ιπ οιοπιιο πο οποοοο ιτοππ σποτ πιοιιιιιιο

ιιοπ οοπιπιιιιοτ ρπιιιιιιοοπιοπιο σποτ ρι·ινοιοπιοπιο, ονοτ οπι

πιο οοοοτ ιιοοιιοοπιοε , ιιοπ οοιοπιοπιο, οποιο οι οοποοοο

οπι οπο ροτιιιι·οο οποπ ιιιιοιποιοο ρπιιιιιιοοιιιοπιο, πιο πο.

πππο ιιπποτο οι οιιιιιιι ποοοπ οιιπιοιιο ροτροιποιιποπιο ποιο

ρτινοιοο; οι πιοπιο πο ιπιππο ιπ ιοπιο οποπιιιοιο πο πι

ιιοι·ιο οιοπ οπιιποιπρποιοο, ιπ οποπιο επ πιοιιι οπιποπο πο

8οοοοτι οοτ ιοοπ ιτοππ ιοεοτο οι πιοιιιιιιο, ονοτ ποοιιοοπιιο

οποι οοοοιιοι·ο ποππιιιοοιπ. Βιοπ οιιοιπ ποπ ιοπιοε οοο πι

οιοο ειιιπιοοο, οι ποριιιοπ οιππιοοτο ιοοοοιππο ποιοοιιιιο πο

8οοοοτι ιπ οο οοοιιο ποιου τοοιπιοπιπ οπο οπ οπιιο Μο,

οι ιιοιιοο πππο. οι οποιο πο οποοοε οιιιπιοοο ποι οοεοτ

ιιοΒιιοοπιο, σποτ ποπ ιιι νοιοτοι οπο, ροοιιοι οοοιι οπ

πιοπο ιιιιτοο ιιοιι πο πιιιοτιο ιοιιπο.

8ο οιοσιιοπο ιοιοοιι.: οοποπιο.ι, οι ιιοιι ιοιοοιι πο ιποπο.

ΧΧΧ. 8ο οπιιο ποοεο οοποοιιο ποπππ ποιοοιιο ποιοι

ιο επ ιοττο πο Βοοοιιτι, οι ιπποπιι ποπ ιιοι οοοοτ προιο

ιιοιπ ιιοι· ιοοο ποιοοιοιο, οι ιοεοο οπιιοποο, οι οοτ οοποοοει

ιιπ ιοοο οοι οοεοτ ποιο ιιοοπιιο πο ιοοιιοτ οποοπ οιιιιιιι.

8ο ποιοοιοιο οι ιοοοο οπιιοποο -ιοιοει ροι·ιιοποο οπ οοποοιι

οιιιιιπ ι·οοινοπ, οοο οποιοο ιιι οποεπ επ οποιο ιιπ επ πιοιπ

οιιιιιπ ο'ορροι·ιοιιιι οιοιι πιοιιοο πο οπο, οι ιοπιοο οοππο

τοοινοπ ιιι οποειιι οιιιιιιι, οποπιοο ιιοι· ιοεο ποιοοιοιο οι

ποοο _οπιιοποο οοπ οοοοι· οριιτοιιοιοο; οι οι ιπ ιπιο οπιπι

οπι ποπππ οπι ποι οοοοτ ι·οοιιιιιπ ιιπ οοποοιι οιιιιιιι πιο

ιποι·οοιοπιο, ιιοπ ιοιιιοι, σποτ Γοιιιοι ιοοιιοτ ιποτοοιοπιιο.

οι οπι οοπιι·ο ιιοι ιοοιιοτ, ιιοοιιοι πιο ιοοοοιππο νοιιο ιι

ιιτοο ιιιιν πο. ιοιιπο. ;. ποοοπ οποιο ποπππ οο. ιοιοο ιιοτιο

ορροι επ οοοποοιοτο , οι ποοο πππο επ οπιποπο; οι οπι

ποι οοοποοτο, μονοι επ ποοποο. 8ο οοοτοπιοπιιι, επ οποιο

(ι) 8ο οιοιιιι)ιαι, οποπ οι Μουρίκι, .ο ιιπαιπρόοοπ, ποι ιοιιπο οοιιιοιιοο.

(θ.) @ποοιπ ποοππιοπιο, οπο οιιοοι·ιι ποπ οι οοποοοο , ποι' οοοοτο

ιιιιιοτοπο πιο οοποοιπιο πιο πο ιι οοιιιιιπο οι ποπππ ο οποιιο πι

5οοοοτι ποι 1904.

- (3) Ι.οπαι·ιω Βοοαιο. ιι £οπιοο ιοιιπο πιοο Ι..οοιιοπικοι πιο ποπ· ,

ποππο οοτ ποτινοιο ιι οοι;;ποιπο Γατα.

(4) πωπω Βιιιοπο ο ιο οιοοιιο πιιιιοιιο Οποιιιιιιο @οπιπι , οι οπι

ι›οι·ιοπιπιο ποι πωπω. οιοοτ. πιο; 8οπιι ιιιιιιω.νοι. ι. ρο8.905.

(ο) πιο» ο οοπιριιο εοτιιιο ποιι'οι·ιοιιιοιο οοπ ι ιιοιπριιοο, οποιο _ι;

ο οιοπιιιοο ι·οοοοι·ο, ρουαπατοι , οοο.

(π) Ιιιοπ, οιοο οποιο. ·

(Τ) Ροπιιοποιιοτ, οιοο οι πιο!ιοι·ι·ι, πι ποοιιω-ι, οοο.

οοπ ιοοιιοι· οιιοππο ο”ποπ ι·οοινοι ποοπ οιιιιιπ, οοι οποιο.

πο ιιοι, οπι επ οιιιιιπ οπο οοι ιοοιιοι· ιιοιιο οι ιοοιοπιοπιο,

ποιι οποτποππο οπ οπο, οπιοτο, ρι·οι!ιοί87 ιοι ρτοοιιοτιοο;

ποιοιιο επ ρι·οιιιπ, επ οποιο ποιοι ονοτ ο τοι|ιοπο (θ). οι

ποι ιοοτινοτ, ονοτ ιοοιιοτ ιοοι·ινοι· ιιι επ οποιοτππ, επ οποιο

οπ οιο πορριοι ονοι·, επ πιοτοοιπ , ονοι· επ ποοιπ, επ οποιο

οοι ι'οοιιοι· ιπιοτ ιοοοο πιοτοοιοπιοε. Ετ οι οιοππο. οοοο εο

οτοιο οοο ιποτοοιοπιοε ιιπ ιοοο οοπ ποττοτ, ποπ ι`οοι τονο

ιοτο, ονοτ πιοπιιοοιοι·ο ο ποπππ πο οιοπππ ποοεοο. Ει οι

ιιιοππο οποοιιοιιο ιπιοι· ποοο ιποιοοιοπιοο, ιοοιιοππο οοπ

ποοιπ ονοτ πιοι·οοιπ ιιιιοιοτο (ω) πο οιοππο ιποι·οοιοιιιιο, ποι

οοοοτ, οι πο οιο ιιοι οοοοτ πιιποιιποιπ, πιοτο οι ποιο νοτιιοιο

ποι ποττοτ; οι ροι· ιοοι·ιριπτο Ι'οοι ιπιιοιιοι·ο, οι οοιποιιιο

οοι ποιοιπ. Ετ ποιιριοι ιονοτο ιιοοοοιιιιιιι οοποοιο πιο οοπ

οοιιο πο ποοοοιιιιιπ οοπιοποιπ ο οιοιοι (Π) οοπποιι ιι πππο

επ νοππιιοτο, οι οοπποε ιι ποοο επ οοπιροτοιοτο; οι ποοοπ

οοπιοποιπ ποπππ οποιο, οοππιι ι ποοο επ νοιιπιιοτο, οι

ποπππ ι ποοο επ οοπιιιοτοιοτο. οι ποοοιι οοιιιοποιπ ποοοοιι

οοιιιοτοο ο οποπ, οι ροιιιο, οι οοι·ιιιοε; οι ποοοπ οποιο

ιιοιπ ποοοοο οοπιοποιοο ποοεο ιοπο οι πιοπιιιι (Η), οοπ οι

οοοπποιο, ιονοι εοπποε ιιι ποοο επ νοππιιοι·ο, οι οοπποο.

ιιι ποοο επ οοπιιιοτοιοτο; οι ροι· οοποοο τοιιιοπο πο πιι

οπο οποπιιιοιο. οι πο ιοεοοιππιι οοιιιοποιπ πο πιππιοπιποο,

οιιοιιοιιιιιοο, οποιο (κι) πο οορτιοιπ, οπιποιι, οοιιτοιιοο(Μ),

ροιιοο πο νπιιιοο, ιονοι πιιιοτιο ιι ποοο επ νοππιιοι·ο, οι

πιποιιο πππο ποοο επ οοιιιροτοιοι·ο. Ει ποοεπ οοπιοποιπ

ποοοοο οιιοι·ι·ιιιοο οι ιιοοοπποο, πιποι·ιο νι ποοο επ οπωρο

ι·οιοτο, οι πιποτιο ιι ποοο επ νοππιιοτο. ι)ο ιοοοοιιιππ οοπ

ιοποιπ (ο ιιοτιιοοιιοο, ιποοοιοο οι ιοπιιποο , οτοοιοιοο, οποιοι

ιποοοιοο οι ίοιπιποο, ιιοοοοο, οι ιιοτοιιοο, οοπποο ιι ποοο

επ νοππιιοτο, οι οοπποο ιι ποοο επ οοιπιιοτοιοιο.λ Πο οο

εοοιππο οπιιο ο ροεοπιιππ ο ροιποο ω) ι. οοπππ ποοο

επ οοπιιιοτοιοτο, οι οοπππ ι ποοο επ νοιιπιιοτο. Πο ιο

εοοιππο ροιιιο πο ποπππ πο ιοπο, πο οποιο οοππιιιοπο ειοι

ονοτ ρτοιιιπ, πιποι·ιο ιι ποοο επ οοπιροι·οιοτο,οι πιποτιο

ιι ποοο επ ιιοππιιοιο. Πο ποοοπιπππ ιοτποιιπ πο ιοιοο, οι

πο οοπποιιιιιο, πιποτιο νι πιο ιοτποιιιι πππο επ οοιπροτο

ιοτο, οι οιιοτπ ιοιιιπ ποπο επ ι·οιιπιιοι·ο. Πο ποοοοιππο

ιοιπο πο οιποο!ιο (ω) πο οοπιιοο ιιι οπο· ιπ οποοπ ιοι·ππ,

πιποι·ιο ιι ποοο επ οοιπροτοιοτο, οι πιποι·ιο ποοο ποοο ιιπ

νοππιιοι·ο. ΙΙο ιοειοοιιιππ πιοτοπ ο οι·οοπιπ, πιιιοτι ι ποιιο

επ νοιιπιιοι·ο, οι πιποτι ι ποοο επ οοπιροτοιοτο. Ει πο

(8) Ρτοοιιιο, οποιο ιποπο , ποι ιοιιιιο ρπιιιι€πιπ , ιιοιιοπο ιποπο.

(ο) Ιιοιιιοπε, οποιο τοιιοπο ιοιιπο, ι·‹ι_οιοπο ιιοιιοπο.

(ιο) Πιπροτο, οιοο ιποιοπιο.Ι.ο ροτοιο ο οποοι ιιιιιοτοιποπιο ονο

πιιο ιιοιι' οι·ιοιποιο , πιο οι ιοΒοοπο οιιιοι·πιποπιο ιο ιιτιπιο ιοιιοτο

Πιιιρα .

(ιι) οποιοι, πιο οποιο, πο! ιοιιπο ιποπο. ΝοιΡοι·ιοιποιο οοι·πο

ο οιιιιτονιοιο ιπ οποοιο ιποπο π; πιο ποι ιοιιπο ο οοτιιιο ποιο ιιιιιοι·ο

οπιπι. οι πονο ιοοΒοτο οποιοι; ο οσοι ο οοτιιιο οοτ ιπιιοτο ιιοι σου.

Η πι οποοιο ιιτιπιο Ιπιι·ιο.

(Η) Ιπιοαπα, οιοο ποιο. ιιοπ. ιο ποιο ο οι οιιριι. “πιο .

(ιιι) £ποιι, οιοο Μπάσο· ιοιιπο, ο νποι πιτο ροιιι οι οορτοιιο, ιιΒιιο

πι οορι·ιοιο, οποιο οοι·νο.

ι Μ) Βιιιιο·οποο, οιοο ροιιι πι οπιιο, οποιο. οι οπο”. Β οπι οοπ ιιιιοπο

ποοιπ πιο πιοιιιἱ (ιιιοιοοιιι) οποιιο ρι·οιπιιιοποιποπιο ιο νοοι οι ιποπο

ο οποιο.

( 15) ΡοιΙιαο, οοιιιο Ροιιισιω, οιοο ραπ , ιοιο ιοιιπο πι. ιιπ πτορρο

οπιιιπποπο.

πο) .ιποπο οιοο ιιιοποιο, οποιο ποπππ ιοιιο οτοεοοιοπο, οσοι επιο

οπιιο, ροτοιιο οπο! οοεοτο ιιιοποο, ιιοποιιο οοποοι·νι ιο ειιοιιοο ποιιιο

οποιιο ποοπ οιιτι «οπο. ι 8οιπι ιο οιιιοιποπο ιιπτο ΜΜΜ, οιιο ποιο

ιιτο πει·ινοιο πο [οπιιο , οποιιι νοοιιοπ πιτο ,ιποπο οποιο πο ιποπο ,

που πιο πω” πιο απο

πιο
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τοσοι εοε οττοτοε οοεοε φιτ ποιι εππ οποτε (τ) τποπτονο.

Με, (πω. ,πατατα θ) ρτο τττττει, φοτο οετ οο τττττο οο οτ

ποττε. Ετ τοττο οοετοε οοεοε εο τιιτοποοπ οπο οφ οεεοτ

επ εοπεοτο το ροτεοπο ο τοοτιοτ επ τποτοτττο; το οττοτο

οποιο ποπ. Ετ οοτ οοιιττο τιοτ το . . . . .

Ετ οοἱ οοπττο. τοοοτττ, εοτνοτ οοιποπτ ττ!ιτοε ν τοποοο ρτο

φιοττττοτ οπο, οπτοε ττοππτ ιποοτοτοε·εττ Εοιποπτε, οτ οττο

οοοποοτοττε, οτ τιοτιοτιτοτ εοοτοτπε. Ετ επροτ ρτοοτοττε οπι

πττ›οε ετο οττοποοποτε οτ οτιεοττοοοτε οτττιττιοτιππτ τοοποοε

εοοπτττοτοε ττττι·τιτοτπ οπτποοοετπτο τοποτιο ρτο φιοτττιοτ οο

τπιπ. Ετ φιττττοοτ οοοιιεειτοτ οι·οοτ οοττοειτ φοπ ετιοτοπιοπτο

οο πονο ρτοετοποο. Ετ φιττττιοτ εοπεοττο το τπττοττο τοοτ

τπτπτε οπτοε!τττοτ ροτοετοττε τοτοτ οο πονο οο οττεοτνοιιοο

ρτοοοτοτο, οτ οο ποιι οορτοποο οτττο ρτοοοτοτπιπ τποο

ττοπι. Ετ ετ οττφιτε εοπεοττοτπ οοιιιτπτεοτττ τοτεττοτοιπ τιττφιοπι

το οτττττο οπο, εο!νοτ οοιππιιτ τττττοε τ. !τιπιιτιο, οτ εττ ποτ

ροτπο ρττνοτοε οτι τποο οτττττο, οτ οττ οιιιοττιπε οττττττε οτ

!ιοποτττττε οοιποπτε $οεεοι·τ.

Ετοοττο οχττττοττοπι ετοτοταο.

ΧΧΧ!. Εοι·οιπ ροτοετοτο οτ οπτττιπτε οοιποπτε 8οεεοττ ο!τ

Βοπτπτ κιτ οοπτ οτ τοΒοτοε τιοπιτποε οοπτ οιπρτοττττοε οττττττ

ετοτοι·οο, ροτ φιοε :οι οπο οοπτ οτ τοοετ.τοε ροπεειτοτοε τπ

νοπτοπτοτ, οτ ροποπτπτ το! εττιτοτοπι οοπιοπτε ρτο ροποο

τοποο τοε οτ πιοτοοε οοο νοπτ!οπτοτ, οτ οπιοπτοτ, οοοτοπι

οπτττ!ιοτ εττ ιιπποτοπι κια το! ποππο; οτ οττοιπ τπνοπτοπτοτ

οτ ροποπτπτ οποι οτε οπο τιοπτ οτ τοοειτοε εοτττιοπτ, φιτ

τοτοπτ οι! εοποτο. οοἱ ονοποοττο ροποοτοι·ο, ροεοτο οτ εοττ

ποιο οοπο οτ τοττοτττοι·, οοπο. Μο, οτ ετπο ττοοοο οπιπτο,

οποιο τιο οοτοιπ οτττττοτιι ροτττποποπτ. Ετ φωτ! ποττοο τρ

εοτοιτι ροεοτοτοπι, ποο οοτττιοποτοιιι, ποο οττοε ρτο οτε

οοοτρτοτ στο ροτοτ ο τοποττοττττπε οοτ οτπρτοττττοε οτιεοιιιπ

:ιττοοοιπ ετιποπι οπτ ττοοτοττι το οοπο οπτ ρτοοττο; οτ πποο

ποπ τιοοτρτοτ :τπτ ροτοτ πιοττοοσπ (τ) τιπτ ειοποιπ ιποοο τοτ

οπο. Ετ ετ τιττοοτε οοτοπι τποτττ οττοοτ πιτποτοε, οοτ ντο

τοπτοτ οτιεοπτπ οοοοροτττ, οοτ ετ οοπττιι πιοοοτπ ετοτοτο

τοποτττ, οοποοιπποτοτ ρτο οοοττττοτ ντοο τιι οοττοοε τι τοι

ποοο, οοτοε πιοτττοτοε εττ οοπιοπτε, οτ οττο οοοοεοτοττε, οτ

τιοττοτιτοτ εοοτοτοε. Ετ οπτττττοτ τοττττο ττο οοπετττο οτοοτιτοτ

εοτττοτοπιοπτο τυπο τιι·οετττο, οτ τιτττε οπιιι τοτοπιοπτο οο

πονο ρτοετοποο. Ρτο οοοιοπο πιο οοοτρτοπτ οτοττ ροπεο

τοτοε οτ εοττττοπτ ο. οπττιοοοπτποπο ροτεοπτε οοεοοπι οποιο

ρτο οποττττοτ οο.πτειι·ο οτιεοτ, οτ τοποιο οποιο οο οποττ!ιοτ

οοπτοτο τοποο. !οπποποττ›πε οπτοπι ροετιτο τοποοπτοτ ετπο

οττφιο οττοπο πτοοττο ποτοποο οπτ ι·οοτρτοποο το οτε (ο).

(τ) Ιποοτιο, οτοο οπο. .

(9) Μοτο” , τοσο-Μοτο: το τοτττ πο! Ωοοτοο !οττπο ετ Ιοοπο οοο

τονο οποιοι ρτο ττττο·τι.

(3) @οτ πτοποο οτι τ'οο!το τπττοτο πο! Ποοτοο οι·τοτπτιτο οοτοο, οτοο

το οπο οτ οποετο'οορττοτο ΧΧΧ οοττο οορτοοοττο ροτο!ο , Ετ οιιτ οοπττο

απ, τοττο ροτ τπττοτο τ! οορττοτο ΧΧΧΙ, στο τ! χιττποτρτο οο! οορττοτο

ΧΧΧΙΙ οπο ο!!ο ροτο!ο Ροτοετιιτο Ετ οοἱ οοπτπι σοτ |ιτοττοτ, οοο. οοσ.

οσο το φοιττ οοπιτποτο !'ο!ττο Μοτο, ο εοΒοττο οτοτποτοιποπτο τ! τοετο

οο! Βοοτοο. Ποτ οττ!τττιιιιο ττοτπρτοτο φτοετο ττιοοπο .οο! Ωοοτοο τοποσ

οο! τοετο οο! 0οοτοο τοττπο, ττ οτ οοτ τττιτππτοπττ το οποπε οπο:

τοττοπτιτοπιοπτο οετετοπο οποοτο. Ε οοετ ποττο ντοπο ο ιποποτιτο οπτο

τοτοιιιτι οοι;!τ 8τοτοττ. -

(ο) Μοττοοπτ οο! τοττπο πτοτττοιτο οτ Ρτοοτο , οτιο ετεπτττοτι Μοτο ,

ροσοπι.0οτποτ νοο! οττο μοοπι οι! αοπο!το (υποττοοπι οοτ οοοιιοο).

(5) πο! οπο ετ νοοο οπο ττ3οπονοετ ποπ ρτοτοτπιτεοτο !'οοοοετοπο

οτ τετ ττροτοτο ποοττ 8τοτοττ τ! ροττο @τι οερτοεεο πο!το Ποοινοπατοπο

οο! 0οιποπο οι 8ειοετιττ, ροτ οοτ·οτοπο οοοπττ οο! ποοοιποπτο οι

οτιττοττο. - '

Ετ τοποοπτπτ ροεοτο οπιπτττοε ροτεοπτε οοπο Μο, οοοιιο

οοιπ πιοοοιπ οπττοοοιιι. Ετ ετ το οτοτο οο!ττο ττοοοοιπ

τιττοοοπι, τιοτ οοοορττοποιπ οοπιτπτεοττπτ, οοποοιπρποπτοτ

ρτο οποτττιοτ ντοο ο ποτοετοτο το τττττοε :αν τοποτιο. Ετ

οοπτ εοοποοτττοπι , ετνο ροτττιτπ οοπτοττε οπτ τοοο!τ τττο

πο νοτοπτοτοπι οτ οτοοττοποπι ποτοετοττε οτ οπττοποτπιπ ,

οπτ `τοποοτ οοπτ το οοιπο επο. Ετ ροεοτοτοε ρτοοτοττ εοιποτ

το οποττ!ιοτ ο!τοοιιιο.οο. το πιτππε, οτ πτττο. οποποο οοπο

τποτττ, οτοτοττιπι οοπτ ρτοοτοτο ροττο οτιπτοιττε εποποττττοτο

οτ τοορτοτο εοτ› εειοτοπιοπτο ο!) οτε το.οτοποο τοποοπτοτ.

@πιο εοοιιοτιτττοπι , ετνο ροττο εττ ροποοττε τττ1τοτοιπ οτ..τιτι

:το τττιτοε οτοεεειε οο Βοεεοτο οοπεοοτοε. @οτ ροεπτοτοε οτ

εοι·τττειπτ οοπτ ττοοτοεεοτοε οο οοτοιπ οτττττο τοδοτττοτ οποτ

οοιιοο. Ετ τττο, φιτ οτττ ροεοτοτ οοτ εοτττοι ροετ, νοοοτ ο

οτοττε οττττττε τιποτε οποτποτ.

Πο σττοιτττε ετοτοτοο.

ΧΧΧΙΙ. Ροετιτοι·οε εττιτοτοο οπτ εοπτ οτ πιο τοπηιοτο τπο

ττπτ, τιει!τοοιιτ οτ τοποοπτ ποποε εο ποτττττοτ οοτοπι εοπιποτ

οττοο!οε ττοε, οοπτ οποπε οοεοπε οτ ο!τοο τοε, οπο.ε τοπ

οοττπτ, οοΒοοπτ ροποοτοττ οι! ροποπε ετοτοτοο οπιιι τοετο

οττοοττε, οτ ποπ οοπι οιττοπτε. Ετ εττ οοτττττοτ ·οττοοτοε οο

ροποοι·ο οοτιτοπι τττιτοτοπι τοπτπιπ οοπτ τοπτ!ιοε οτ τιιετο.

Ετ ετποο!τε οποτε, οπτιποο οτττοτπε ετοτοτοο τοποττοτ, οτ

ροεοτοι·οε οττοοπτοτ, ατο οττεοτνοποο τιτοοοτοτο τρετ ροεο

τοι·οε οο!τοοπτ τοτειτο το ρτοοεοπττο οοπιτπτ ροτοετοττε. Ετ

οπτ οοπττο τοοοτττττττ . . . . . .. Ετ οοἱ οοπττο οοτ το.οτιοτ,

οτ τεεοε οτοτειε οοεοε ποπ οοτ οττεοτνοτο εττιτ οπιιοοιπρποτο

οοπο εο. ιιοτοετοτο το τττττοε τι οο Ιοππο. 8ο ιποτοειτοπττο

οτ τεεειε οοετιε, οπτ ετ οοπ νοποοτ, πιο φιοτοε εο ροεοπ ,

ποππο ροτεοπο νοποοτ ονοτ ροεοτ οτττο τττιτοε τα ετ ποπ

οπιιι εο. τετοτοο οοεειι οοοιοπο, οτ οοιπ εοε φιττοτοε οοεεοε

ροεοτοτοε. Ετ οοεεπ οοεο εο τπτοποειτ οοπο τ: οοεοε το επεπ,

ττοετ τοοι·ττοοτιτιιο, οποτο οτ !τοοοτιτππ; σ.ιετοττε επ οποπ ρί

εοττοτττοο (τ), επ οποτο οοεεοε οοτ τ' ιιοπ ονοτ το ποττι:ιπ

νοποοτ το! οτττττττο τεεοτο. Ετ οοἱ οοτ Ροεοτο οοπο :τ Ιτ

τιι·οε το εοεπ τιιττπο. οο οπο οτιπτοτο, Μοτο (8) εο τετοτοο

οοεειι οοοιοπο, ετοτ οπποοπιρποτο το τττττοε τε οο Ιοππο.

8ο φωτο οοποοιπρποττοπο ετοιτ οοεεο οοιπροτοτοτο οοεεο

οτοτο οτττττο. Ετ τοπτοε ττοττοο οοεεοε φιτ οοπ οοπττο τοοτιοτ

ετοπ οοποοιπρποτοε, φπιπτο οοτ οεεοτ οοπττο τοοτο- Με

οποτοε οοεοε :το ροτοετοτο τοττιοτ ττοιιοττο το εοε τοοοε πεο

τοο. 8οε πιο: (θ) ιοεοοτιιπο νοποοτ ποττιειτ ο ντετο οτ ο ροεο

εοπεο τοοποπ (το). Ετ ετ οτοοπο ο.οτ ·οοπιροτοτο ροτττο, οτ

οοτ οεεοτ ροεοτει οπο νοττο οεεο. τετοτοο οοεεο1οοπιοπο ,

οοπο τποο τπποπττ ροτττοτ οοεεο νοποοτ.ο. Μοτο, ετ :ιοτ

!ιοτοτ; ποπ τπτοποοποο το οτο οτι ποττιο φττ εο-νοποοτ το

επ ιπποοττο οο τοτοτττπ.

«(Υ

· (ο) 8τοοοιπο οτι.οποετορπτοτο ροτοετοτο. Ετ πιο :οοπο ‹ι‹·τ |αοττοτ,

οοο.ττοοτπτποτο τ! τοετο οο! Εοοτοο ειιτοο, ροτοτο, ττοτοεοτοττ τ τω

ιποπττ !ειττπτ, οσπτ.τοοτοτπο ποττο ροτ›τ›!τοοιτοπο ι!οο!τ 5τατιτττ το !τπεττο

νοτποιοοτο. ο:

('7) Ρίσοτιοτττπο, εοττο οτ οοοτο, σ!ιο τ ρπετοττ εοτοτ τοποσ οτεεοο

οπτο, εοππο οττοιπτοοττο.

(8) στοτοτ, οτοοσωιιτο, στου:: , οοο. . . ο

(9) Μο: , οτοο σο] οο! !τιττπο οοοιιοο , ο οπ!!'ττο!τοπο απο. !! Οο

οτοο τοττπο οτοο οοοιιοο” οτι! οτιο.ετ οντποοτ οτιο το τοοοπο, οι οοτ

ετ ροττο πο! ρτοποοοπτο οορττοτο ΧΧΧ,.ετοπτττοτι στου.

(10) ο τοοτρο“οτοο «το οποίο; ο!ιο νοο! απο οτ! οετττπο οοο!οτο,

τοπιο" (οπο. ·
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-ι-8ιιι.ειεειιοπε εεεεεε ειιτιιιοε ει! |αι:|ιετ Ραειπειετιιοε,

! ει ιιιΙΡτει!ιοε ω.

ΧΧΧΙ!!. Ρι·ο ιεειιετ εοε Ρεδειεεειοε, ει Ρτο ειιιιιιιετε

εοε εεεεεεεεεεεε νιεεεεε, εντοε, οτιοε, ει εεεεεε ειιετεε

εεεεε, Ρετ ιεεε Ροιεειειε, ονετ εοιειε εε ε!ειεεε ιτεε ιε

τειιιε, εεε εεε!εε ιειειι ε ιεε!ιετ ι:εεεε οιΒιιε εεε ειε ιεειε.

ει ιεεοιιιιιιιει ει εεεε εε Ρτιειε εοτοιιε, ει Ρτοεεεειει

οτειεειειεεειε Με εε ε!οειΡιιιιεειε εε ι:εεεε. .ει εεει εε

ιειιιει εεεεε εεεεεεε, ιετεε ει ιιεετιε εοτεεε, ειο εει ε'ειιε

ιιιιεειε εεεε'ειιετε; ει ει ιε ιε!ε εειεε, ιιει εεειεε ιτεε ,

ιιει.ε!εειειοε εεε εεεετ, εεεεε ειε ειεε ιειιιοε εε ειιεετε

Ρετεεεε!ιεειιιε εε ιει:ιιετ εεε Με ειιεεε ιιεεε ει !ειε!ε

ιιιεειε. ιιι ε!οειΡιιεε εεε ιιιι εοτοεεε, ει ιοττει ει! εε Ρτι

ειε. Ει εεει εε Γει!ιει Ρετ οτειιιε. ιιι ει ε!εεεε εεεεοε

ιετειοε εεει Ρετ οτειεε ιιοε ε`ειι Ροιετ ενετ, ε'ειιετε ιιει

εει Ιιεειιετ ιει”εειε ειιο ιεεεεεε ι:οτοιιε Ρετ οτειεε εεεετε

νι εεΡΡιει ιιιιιιιε ε ιεειε ιιει ε'εει Ροιετ ενετ. ιιι ει ε!

εεεε εεεεοε ιετειοε ε!ει1ιειιι εε εεεειεε εοεεε εεε ι1εει

εεεετε, ειει εεεεεειΡεειε ιε εοεεοε ιι εε Ιεεεε. τε ιιειει

εεε ειιεεε, ει ιτεε ιετειοε εε ιεεΙιετ εεε Ρτεειειεε εοεεε,

ει εε Ρεεειεεειε εει εεεετ εεεε !ιι›τεε ιι εε !εεεε ιιι

εεεε. Π· ει εει εεεετ εε !ιιιτεε ιι ει εεεε ιεεε ιιι ιοεεο

ιιιιιιιε ε εεεεοε ει., νειειι εεοε ιει·ειοε ει ειιε ειιεειι. ιιι

ει εει εεεετ· εε Μαθε ει. ει εεεε Με ιιι ιοεεο ιιιιιιιε

ιε ιτε, εεε ιειεεε, ει εεε ιετειε. ιιι ει εει εεεετ εε εοε

ειιε ιτε, ει εεεε ιεεε ιιι ιεεεο, νειει εεε ιειεεε εο!ιιε.

ει Ρτο πεεεειεεε εεΡτει!ιε εε !ι!ιτεε ιι, ει ι!εεε ιεεε ιι:ι

_ιοεεε νειειι εεοε ιετειοε ει εεε ιειεεε ιε εε ιεεοΙειιε εε

θεεεετι: ει ιιι εεε ειιετεε ιεεο!ειιεε ει εοιεεειε εει εεεεεε

ει οτειεειεεειε. ιιι ει εε Ρεεεειειιιε , ονετ εΡΡτει!ιε ιιι

εεειε τιιοεε ίεειε ιιοιι εει εεεετ, ιιοιι ιιεεει, ει Ρετεει

εεε ιεΡεεεε εεεεε ιτει !εε εει ιεειιετ.

εεε εοπ/ιεεε εεεειι ιεεο!ειια εε δ'αεειιτί.

ΧΧΧΙ!Π. Βεε εοιιιιεεε ει ιεεοε ιετειειιεε, Ρετ ιεεοε εεε

!εε εε ε!εεει εε ιεττιιετιε οεεο· ιεσοιεΙιε θ) εε 8εεεετι,

εεε εεειεε. Πιο εει, εεεε· εε ιεεε!ε εεωε ιεο!ιεε εε ιεε

τοε; ει εεεε ιεεε Ρετ ιτοιιιε εεε εε εοττε ειιετ!ιιεε; ει

εεεε Με, ει εοιεεειε ει νεει Ρετ Γτοιιιε ι!εεεεε νιιι€εεε

εε Ε'εεεε ει; ει εεεε Με εεε εεεε νε!Ιε εε ιεε!ε, ιιιιε

εεεε ιειιιεεε εειιε!εειεε, ει εεεε ιεεε ιιιιε εεεε νιιι Ρετ

ιεεε ιιεε!ε εε νεει εεεε νι!!ε εε Εεεεε; ει εεεε εεεεε

νιε οοιεεειε νεει εεε εεε τεοειε εε ιεεε εε ι:οτιιε; ει

νεει εεε εε νιε Ρειι!ιοε, Ρετ ιεεε ιιεε!ε εε νεει εε θει!ο;

ει εεεε ειιιεε_ Ρετ εεεεεε νιε εεε εε ιεεε!ε εε νεεεεε;

ει εεεε Με εεε εε εεε ιετε!ιι!!οε εεεεεε νιεε, ε' εεε

εεεεεε ιιεε!εε νεει εε οεεο (ε), ει νεει Ρετ εεεεεε νιε

εεε εε τινε ; ει εεεε Με νεει Ρετ εεεεεε τιε εε ιεεειε

εε ι:!οειιε; ει εεεε ιεεε νεει Ρετ ι!ειτιειι εεε εε εεε

_ιεεειετεε εεεοε ι!ετεειιεε; ει νεει Ρετ ιεεε νε!!ε εε

(ι) ειιΙΡτειιιιιε, ειοε αρΡτεπιππεπιι , «πω.

(ε) 0οετ ιεεοΜια. @ιιεειε Ρει·οιε ει !εεεοεο εεειειιιε ε ιεετειιιε

εε! ιειο ι!εειτο ιτε! ι:ειιιω εετεο: Ρετὸ ει νεεε ειι' ετειιο ειειε ιιι

τεειιιιι:ειε εει!'ετεεεεεεεε εε! αστρο εε! εεΡιιο!ο, ι;ιει:ειιε εε! Ωοειι:ε

!ειιιιο ει !εεεε εειιιτο ι! εοτΡο εε! ειιΡιιο!ο ιεεεεειτεο ιετειιιιι·ιεπι

Με ει:οιεα.

(3) £πεπε , νι!!ε οτε ειειτειιε.

(4) ει! εεε. Ρετε εεε νι ιεεεειιιεο ιο Ρετειε .κι αιειεΙΙιι , εικ

ε!ιε ιτε! Ωοειοε !ειιιιο ει !εετι;ε αει εαειτιιπι 0ειιιι.

οιιιω (ε) εεε εε εε νε!!ε εεεειιειε Επι; ιιι-νεει Ρετ

ιεεε ι1ετεεε εεε εε εε ιετιιιεεεε ιεεο!ειιε εε 'Ι'ενεττε;

ει εεεε Με Ρετ εεεεεε ιει·ιεεε ειιιιιε|ιε (δ). εε !Ιειεεε

εεε εε ιεεε!ε εε δευε ω, ει !ιετιεει εεε εε ιετιεεε εεεεε

ιεεο!ειιε εε θι:ιενε (ει), ει νεει Ρετ εεεεεε .ιετειεε εεε

εε ιει·ειειι εεεεε ιει:ο!ι:!ιε εε Ειι.τιεια Θ; ει ι!εεε Με

Ρετ εεεεεε ιεττεεε εεεεε ιεεοιειιε εεε εε ιετιεειι εεεεε -

ιεεο!ε!ιε εε Ποιεοε εεεεε ιι0ι; ει εεεε ιεεε Ρετ νιε ιετ

τεεε εεε εε νιε εεεεε τεο!ιεε ει: δ'οττιι σε; ει εεεε Με

εεεε νε!ιε, Ιιετιεει εεεεε νει!ε Με εε εε νιιιεεε εε Ρτει

ιει·ιι θειιιιετι Ο» ει εεεε Με εεε εε εε νιε εε Οειιετ ω),

ει ιιεει Ρετ ιεεε νιε εε εεειειιειε εεε εε εε ιτοειε εε

νε!!ε εε Βοεεε, ειε εει εεεε εε Ρετιε εε ιτειεετιιεεε

εεε εε εε ιεεε!ε εεεεε ειο!ιιιε εε !εετεε, ιιει Μι εε εεεεε

θεειιιιε Ριειιε σε, ει ι!εεε Με ιοττει Ρετ εεεεεε νιε ει

νε!!ε ΙΙεε εε εε ειιετε ιεεε!ε εε Ιεετοε, εε ιιεειε εειιε

εε οτε εεεεε νε!!ε εεεε ιεεεε ειε , ει ε!εεει. Ει ιιιιετι

εει εε εε ιει·τιιοτιε, ει ιεεε ιεεοιεΙιε εεεεεε νιι!εε εε Με

ιεεε, Ιιιιιοειιι ει Ε'τιεεε ω) εεεετ εεεεεε εοειιιιεε ει ιεεε!

ειιεε εε Βεεεει·ι.

Ιιεεεοε εεεεεείειυτεε.

κιαν. θεειιεο ιιιιιιεεειειοτεε ε'εεε ιιιεεεετε Ρτο ιεειοε

εεεεε εειτιοιιε εε 8εεεετι, ονετ ε'ειεε·εε Ρετεοιιε ΡτοΡτιε,

ιιιειιεεε ει εε ιερεεεε εεεεε εεειοεε ι:εεεοε ει ιε!εε, εεε

εεειεε εεεε Ροιεειειε ει εεεοε ειιιιειιοε εει Ρεττετ εεεετ

Βιεοει;εε εεεε ιεειε Ρτοεεε ιιεειε εεε εεεετε. δε εε!ετιε,

εε ιιεε!ε ε'εει εετε εεεοε ειειοε ιιεεεεειειοτεε εεε εε εεε

εοε ν εε !εεεε Ρτο εεεεειειιε ι:ενε!!ιεειετε, ιιει εει ειι

εετε εειε εεεεοε εεεεειειιε ειε. Ει Ρτοεεε εενει!ιεειετε

εεεεε Ρετεοεε εεε ειιεεοε νιιι εε !εεεε. Ει εεει:ειειιε

ιιιιιιεεειειοι·ε εενε!!ιι:ειετεε ι:ειε εε ιειιιει, εεε εεε!εε ει

ιιεεειεε εεεε Ροιεειειε ει ειιιιειιοε εει Ρεττετ. ει Ρτο ενετι

ιετε ιειιιεεειειοτεε εεειι ιεεεεετε ιοτεε εε δετειεεε, εειει

ε εεει:ειεειι ιιιιιιεεειειοτε Ρτο εε!ετιε εεο εοεεοε :ιν εε

Ιειιεε εεεεειειιε ειε Ρτο ιεΡεεεε εεεε, ει εεεεε ιειειεε

εεε (ω). Ει ιιεεεε ειιετε Ρτονιειοεε Ροιιιει ενετ Ρτο εε,

εεε Ρτο ειιετ, εεε εε Ρειι·εε ε!!ιεε, ιιειι ιιιιιτεε, ενετ ιε

ειιετε ιιιοεε; ειε εε ι:ειιιοεε εε Βεεεετι ειει ιειιιιι εε

Ρεεετε Ρτοεεε (Π) εε ισειπε ΜΜΜ (Η). Ει ει ε!εεεε Ρειι!ι

εειεεειε, ονετ Ρτινειειεειιιε εει ιτει:ιετε εε ενετ Ρτονι

(5) 0ιιιιιιι. 8οεΡειιο ειιο εεεειο ειε εοειε ει εεειειιε !ιοι·Βειε οτε

ειειτειιε.

(6) “Με , ειοε ειιι·ιι , ειιιιιε ει !εεεε εε! Ποειι:ε !ειιτιο.

(7) 8ιιυε , ιεεε ιι'ιιυε, οεειε εεττ αμε. Ιιιι'ειιι ει πιοι11ιιιε εει:οτ σαι

| ·ιεσιιιιι ει ιεεε.

(8) 0οιιισιο, ι'ειιιιι:ε νι!!ε οι 0ιιενε οτε ειειτειιε. ι

(θ) Επ·ιειοΙα , νι!!ε88ιο εΒιτειιο, ιιιετιειοεειο εε! Ρετε.

(το) Βοπιοε πουιιε.° 8ειειιτε εεειιι· ιιιιεειο ι! ιιοιιιε ει εε νι!!ειιιζιο

ειειτειιο.

(Μ) Μετα. Νοιεε εΡεειε!ε εε! !εοετο ο εε! τιιο!ιτιο.

(Η) Ι! ποπιο ει Ρτειε Ποειιετιο ει ο οοιιι ΡετΡειεειο.

(13) Νοτιιε ει τει;ιοιιε. Με ιιε! Ωοειεε !ειιιιο ει !εεεε (Σπιτια.

(14) Β !ε ειεεεε ΡετΡειειιε ει ποπιο εενε ε! ειιο ιιιο!ιεο ιεεεεετ

0εειιιιιιο Ριιιιιε. τι

(15) Μετιιειι, Ιππουιιι, ει Επεπε. Ετειιιι ιιοτιιειε νιειειεειτ1ιε ιτε

Ιοτο.

σε) Ι! εε!ει·ιο ιιεεειο εε! ειιιιιεεε ει 8εεεετι ει ειιοι ειιιι›εεειειοτι,

εετιιτο ε ι'εοτι εε!!°ιεοιε , εε! 1818 , ιιοιι εειιιιιι·ετε ιεεεε , εε ει τι

Πει.ιε ε ιιεε!!ο εεε εε εει:ο!ο ε ιιιειιο, ο με, εοΡο ΡεΒενε ιι εοπιειιο

ει Ριτεεεε ε! Μεεεειενε!!ι.νει!. !ειιετ.ει Μεεε!ιιενε!!ι. - 'ι

(Π) Ρτοεεε , εεε ρτιιιεεε “ ·~

(ι8)·ι$ε πετάει ιιιπιιι, ειοε ι! ιεεε εοιαπιεπισ.
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σΙοιιο σΙοσσο, εΙστ οιιιισσσισσοτσ σοοο τισ ροτοετστο Ισ ΙΙ

στ” των σο Ισσιιο. 5ο ιιστιΙσ οιισσοισρσστΙοσο στο σορρΙστ

σσοτεσστο τισ ρι·σσσστο ιισ »οι οροι·σ σοσεοε σΙστοσ σο 888·

σοσ. Ετ σο οσοτοε οοσοσ τοισΙεεΙοιιο σΙοιισσ τοοΙιστ σοσ στο

σοτΙιοτ. Ετ ιοσοστσσσ ΙιιιΙΙσσεΙστοτο σορρΙστ τ”σοΙΙοι· ΙεστΙνοτ

Ισ :σε σοτοε σοοεσ οιισισσο σι στο σσεσο οσστιτσ οσο, στ

σο σο τσττοιτει. Ετ σοτ τοστιι σο ΙσοΙιοτ οιισΙ σο τσστοσ

σοοο τισ ισΙσσε.

δα τίσοττειτο σο.τοοο |ιοιιιισοτ σο Βοστατιστια.

ΧΧΧΙΙΙ. Νοιισσ ροτεοσο σο Ιτοπσσιισσει, ΙσσεοΙιι ο ΓσσιΙσοι,

ροτΙιοτ σεισο οοσιο ΙσσοστΙ οσοοι· ΙΙστ,οΙιοοΙ σο ΒοσοστΙ στο

σΙοιισσ ροσεοεοΙοσο, σο φωτο :στ εινοι· οοσιροτοτο, ονοι· σΙτ

ροτοτ οοισροι·στο, ττ8τσΖΙσ στο οοίτιαιιττισι ΙΙΙ σσΙ σΙτ τοοΙΙοτ

οσσι ο.Ιοιισιι, σποτ ιιΙσιισσ σο 8σοεστΙ. 8ο σιισΙο σοοο. ετ

σοτ τσοσοτ, ροτΙΙστ οσοοτ σο ΒοσοστΙ, οτ σστιι :τισ Ισοσ εσ

σιιοτσισοστσ σοσειι τοττσισσοτσ σο ΒοσοστΙ, ττοιΙΙστ οτ ορροτ

οιιοεσ ΙΙΙΙοττοτο, σο σσσΙο σοσ οττοτοσ σο ΒοοεοτΙ σοσ Ισ

ιοσοστιισσ οοττο , Ισ τοττσ στ Ισ σΙισ. Ετ σσΙ οοιττΙιτσοσιοστο

σοτ Ιετστο Ισ 8τισοστΙ οσσι στι σωσει εσο., στ ατσο.ισο (θ),

`σ__οοισοστο σοσ :πτοτοο σο $οσοστΙ τσοτιοσ. Ετ σο οΙο το τσι

_,.

τΙιστ ρσΙΙΙΙΙΙοσ οοττο. Ετ σσΙ Ισ οσοτιι Ισοσιι σοσ σοτ Ιετστο

σΙ οοισοστο σετ σειτοτιι, σοτ ττοοτειτιι σιισΙο οτ Ιεσοσ σττστοσ

σο ΙΙοσσισσσο, σστο2Ισ σε ιιοιι Ρομπ: άστα, απο ρσο!ιοσ στιισιτ

σε ποσο Ισ στη: ριτσα ω). Ετ οοσεοσ, σιι σιισΙο έσω οοΙ

ΙΙτο, σοσ σο σοτ ετ σοσ σισττιτσ οοο σιιιι·οε σοοο». τοττο.

σο ΒοσοστΙ. Ετ σσττΙΙστ ισ συ τοσο σοοεσ σΙστιι Ισ στοοοιιτΙο

σοσοσ ροτοετστο οτ σοοσοσ εΙσσΙοοο σοοεσ οστσοσο. Ετ εἰ σΙ

οσσσ σο $οσοστΙ οοτ Μοτο Ισ Βοισσσοιισ, οιτοι· ΙΙΙιισΙο

σσ.τοΙσ, σΙισ τι·σοτοτσ σιισΙσ οτ Ιοεοσ σττοτοσ σοριι.τ ω) Βοο

εστΙ. Ετ ποσοστιιστι ροτεοσο σοοεοσ σΙστοσ ίσττατιτ!ιοτ (δ), σσΙ

σοτ ΙΙοΙοτ στοτ σο σΙοτο ΙΙΙτοττστο σο ΒοσοστΙ, οτ Ιετστο σοτ

ΙΙοΙοτ Ισ ΒοσοστΙ , οοισοστο σετ ιΙσττιτσ , νοσοσοτ στο τοττσ

σιι ισοσο σο τσσΙσ, στ ΓστΙΙστοσ Ιοοι·Ινστ Ισ ειι ΙΙΙΙτσ σοοεοσ

εΙσσΙοοε σοτ σου ιιοττιΙιι σο οσσεοε. Ετ σσΙ σοιι σοτ Βοσ

σστ, οτ σοσ σο σοτ ΙσοΙιοτ Ιεοι·Ινοτ στο τοττιι συ σΙοτσ

σοοο, σιιασττιστ (θ) Ισ οιιεσιι ιισσιι Ιστι·στσ σοσ ροτΙιστ Ισ

$σεεστΙ , σσΙ σοσ ρο.οΙιοτ ειι νιισιι σσεειι ισστσ σο τοττσ ειι

σσσσ σο. Ετ σσΙ σοτ Ισττσι·ο στ οοισοστο οοτ σωστο, στ Ισ

στιστΙ σοεοσ σσσσ σΙσσσοτ ρσττΙτο, ρσΒΙιστ στο τοττιι εσ σσσιι

οιι νοσιι σοσειι ισστιι. Ετ Ιεοοε ΙιτττστΙΙΙιοσ σοριιε ΒιιεεστΙ,

σσΙ σοσ Ιστοιι·σ Ισ Ιτοτσσσοσσ ονοτ ΕΙσισοσστσΙιι, ροεΙιοσ

ειι νοσσ σοσοσ τσσι·ιι Ισ Ιοοιι σο στιτσ. Ετ Ισ τοττσ σοσ

:πτοτοο .τοτυίττιο.τ (8) οτ ονοι·Ισε οΙοσ ττσοττιτσε οτ ειρρΙτοο

(τ) ΟοἱιιαστΜα, στο ΙσσττΙτσοσΙο. Ε ΙΙ (3οσΙοσ ΙστΙσο ιΙΙσο στά στο

τσαΜπτυπτο, οοισσ ττοισσσο ΙΙ ,ποσο σσΙΙσ σοτσ (στ) Ισ ρτο σο.

(τη .4τσοστο , σΙοο αττικό , ταρροτΙοττΙΙΙ. ΙΙ Ωω!. Μ. ΙΙΙ: οτ .σοφιστ

τεστΙΙΙΙπω.

(8) Μ· σοσ μαστιτο άστα, οοο. ΜτΙ σΙισ :φωτο , σΙισ Ι Ι›οττ;ΙΙσεΙ

σσΙ ΟοσΙσσο σΙ 8σεοστΙ ρσετινιισο σοτ Ισ ισστσ ιισιι άστα, οοσΙσ τσεσο

σσσσιι; ο οσο Ι τοτοετΙσι·Ι , οΙΙΙΙιισστΙ σο! σειρΙτοΙο οπττοττα:·Ι , ρατσι

νσσο ιππι εσΙτοΙΙσ , οοσΙσ σοιΙσσΒΙο σσΙ σωστο σοΙΙο ισστσ σοΙΙσ οΙττσ.

(4) Βεροια , στο σε μα.: , οεοΙσ οοσιο ί στὰ, τ:οσιο στὸ ιιΙττΙ ΙΙΙ

8σσοστΙ.

(5) ΙσττατττΙιοε , οΙοο τοτοετΙοι·Ι σΙισ σ'Ισττοσσσονσσο Ισ 8σεοστΙ.

(σ) Ωσιισιτιωτ, οΙοσ σωστα στ. ΙΙ (Ιοσ. Ιστ. τισ σιισπτσ·ιπ «στ.

(τ) Ροτ ονΙτστο Ισ τ`τσσο οσο οἱ ροτοσ σιτε. σωστο ρστο σ!ιο Ισ

ΕσττοΙΙσ σσΙ Ωστοσο ο5σΙσ ρσιτσο ισ ρσεσσοσ οσσΙ νοΙτσ σΙισ σΙ οσττσνσ.

Ε οοετ σσΙ σσττσεσο σσΙ ρτστοετο σΙ τ”στοΙ Ι›οτσσοσο σΙ 8σεσιιτΙ, ο σσΙ

πιο ιστοΙοεο ρτΙσιιι σσΙΙ°σσσο , ροτοιι οΙσσοτσ Ισ Ιοττσο.

(8) $ετυττσο.τ, οΙοο 'ωστε. ΙΙ 0οσ. Ιειτ. Ιιο το οπιστσιω στο τοτντττΙτ.

σιτσΙο στ τοττσ σο:: σττστοε σο Βοισσσσσο οτ σο ΕΙιιισοσοτ

σΙιι, σετοιΙε σσΙ σοσ σσνοσ σσστιτο το σιτσσσισο (θ) στασ

στσ. Ετ οοιιετιι σοιι ροτΙσσΙοΙιοτ σοοο. ΙΙΙιοι·τστο σοοσοσ Ιιο

σΙΙσοσ σο ΕΙιιστοσειτοΙιι: σοσ σσσΙοε σοσ σονοσ μεσο σστοι

σοσ .Μισο σο ισστσ ΙΙσσ σοοο τοτστοσ στσΙσοτσ. Ετ Ισ

τοιισσιεΙ σο ΙτοΙσσισεσσ τοοτιι οσε νΙΙΙοε στο σσσΙοε ειισ Ισ

το ΙσοοΙοΙΙσ σο Βιισσοι·Ι, τοπιο σοοσοσ σΙστοσ. Ετ σοοο Ιιο

ισΙσοσ, σοσ σσσΙοο Ισ ουσια Ιστοσ, στ Ιστοσσοσ σο!1οτ.: τω)

Βοσοσι·Ι. Ετ σΙ οΙοσσιι σο Βοσιοσδσσ., σστοιΙσ στο ΙιοισΙοΙ

ιΙΙιΙ, Ιστο, οιτοτ τοΙΙΙΙοι·Ιο, :ισ σΙοσσιι ροιττο τοπιο σοεοσ

σΙσττΙοτσ σο 8οσσοι·Ι σοτ σσσστο στο Μοτο οοστΙσισσσσστσ,

τοττιι εσε Ι›οσοε ειιοε τσοΙΙΙΙοε οτ ΙετοΙΙΙΙοο, σσΙ σοσ σεσοι·

Ισ Ιτοσιιιιισιισ, τισ οοιισοτιο νΙΙΙσο σσσσσο σοστ ροι·τΙτο σο

σορρΙοιΙ σρρτορι·Ιστο. Ετ Ιοεοσ ΙΙοισΙσσε σσσοσ νΙΙΙιι. σοοο στι

σιιειΙο εοοτ ροττΙτο σορρΙσσ ρσοστο σε σστο. ονοι· σιι Ισισιι

σοοεσ σιστιι, .το σωστο οτ στα @στο (Η) οσοοιι σσΙ σοτ σε

σστ ροττΙτσ τσΙτ σοστιι σο ρσοστσ. Ετ εΙ στο τιιτο, ιστοΙΙΙ

σΙσ, στα ι·οΙΙΙΙιιτΙσ εοσττ ρσττΙτο, τοττσ σοσ ΙΙοσοσ σοοο

σιοΙΙΙΙοε οτ ΙστοΙΙΙΙοσ , σοσ σιισΙοσ σο σοσ σωστο" (Η) Ισ

ΒοσΙσσΒσσ, σο σρρτορτΙοσ τισεσ οισσοσο σο ΕσσεστΙ. Ετ

σιισΙιισσιισ ροτεοιΙσ σοσσ οττοτο ρο.ι·τσ τισ ΙΙοισιισσσο, ο σ

ΕΙιιισοσσι·οΙιι οοτ ΙΙοσσοτ τισ ΙιοιΙΙΙτοτο, σοτ ΙΙνοτιι οτ σττοστσ

στι οσιισ οοτνΙτΙισ τοοιΙσ οτ ροτσοσσΙο σο:: οσσοσ στοΙστσοσ

σσΙ σοσ ΙΙσσσοτ; σστσιΙε σο ΙΙοετο οτ σο οοι·οσο. Εισιτσο

ωστε τοττσ σο. ροτοετοτο στ σοοο ειστΙσσοο σιιΙτοΙιοσ οτ Ισ

σσΙοΙτΙοσο τοτΙιοσ , ιισιι νοΙτει Ισ ιοεοσιτσσιι οστΙσσοτσ. 'ΙΙοττιι

στο σττοι·σσ ροτεοσοσ σσΙ σοσ Ιαοσσοι· σιιιιο ισσοστσιτσ ρσττο,

σοσ σεισο $σι·σΙσισι, σσοΙο οτ σοοο στωτισισο τω) τισ Ισι

ΙΙΙτσι·ο Ισ $εισοστΙ, σο ροΙΙισσ Ισ.οΙιοτ ΙΙιιτσΙιοοΙσ σο $οσσο.τΙ,

στ στα στ 8οσΙι·ο οιισσο ΙΙΙΙοττστο, στι σωστο σοσ σττοτοε

σο $σεσοιτΙ σοιι. Ετ σεισο ειι στο σσΙ οσοσ ΙοοΙιστ ΙοοτΙνοτ

ΙΙσο τισ οιισοε τι·οσ στοκΙσιοε, σσΙ σοσ ΙΙοσσοι·, σοσ σοσ

τοστοσ σο τσοΙιοι· εοτνΙτΙισ σΙσιισσ σοεσσ οιισιοιισ, τοοΙο

ονοι· ροτοοσειΙο, σετοιΙσ Ισ οσνοΙΙΙοσΙσ οσσοτσΙο (Μ), οτ Ισ

εσ σιισι·σΙσ σοεεοσ σιστοσ σο 8οοεσι·Ι. Ετ οτ,τσΙσ σοοο σσΙ

οσοτ σιοτισστ·ο τω) σο ισστσ σσεσιι ωστοσο σοεσετε σιιστσΙοε

τοΙΙΙτσο, σΙσιι οΙΙΙΙΒοτοσ οιΙστοσ σιιρτοεοτΙστοσ σωστο εισιτ

σΙοιο ρι·οσΙοτσο ΙΙσο. τισ εστΙστιιοτΙοσο σοοεσ εσΙστΙσ Ιοεοτο,

στ σισσσστεΙ, σοσ σοεσιι εοτνΙτΙΙσ, σσοιΙο οτ σοσοσ σσΙ

σοτ ΙΙοσσοτ.

(θ) Οσπρτιστο, σοσ Μοτο” ΙσεισστΙο. ΙΙ (τω. Ιστ. τισ σετ οτιιιστοπ

σποτ τσαπστω. τστ"σττΙ σο! νστΙ›ο οιτπσσιιτο Ι ρΙοοοΙΙ οΙΙΙσεΙ ι:ΙΙΙσπισσοτ

Ισ Ι.σ€σιΙοτο οιιπ:ασο.τ.

(10) Βοριι.τ, οσειΙει «Η ρω , οοττο: στά ι:ιτττ·Ι , ο ετσι.

(τι) δω φωτο, ετ στο σωστο, στο τ! "Με , ο Ισ σωστο σσΙισ σΙισ

Ι›σττο εοΙσσ ροισστο.

(Η) Λοοτιττατο, οΙοο ττονσιτσ.

(13).4ττοτασσο, οΙοο σ'‹ιτττονο , ο σ'ατττο τιιορσ , σσΙ ΙστΙσσ

αἰὶιιιισο.

(Μ) Ετ το τα σιιατάττι σωστο σιιιτοτ σοσ. Ωστοσο ρστοΙο, ο Ισ οσοσοστΙ

:άσο σΙΙσ ίΙσο σσΙ σειρΙτοΙο εοσττ σωστο ο ισστεΙσσ σσΙ τ'οσΙΙο σσΙ Ιστο

οΙσΙεττο σσΙ 0οσΙοσ 5τιτσο. Ε εοΙΙΙΙσσο σΙεισο εστΙττο Ισ οστιιττοτΙ ρΙσ

ρΙοοοΙΙ σΙ ιισοΙΙΙ σσΙ οοτρο σσΙ σειρΙτοΙο , τιιττειισσ εοσττ Ισ ρειι·το σΙ5

εοισΙσΙΙσστΙ σσ σιιοετΙ σΙτΙσΙΙ, ο σσΙσσΙ ΙΙΙ τω» οσο ησσετσ τιι ιισσ

σωστο ροετστΙστο σΙΙτι ρσΙΙΙ:ΙΙσιιιΙσσσ σο! ΩοσΙσο. 8Ιοσοσιο ΙΙ τοττΙΙο,

σσΙ σιισΙο ο σωστο φωτο σωστο ο σΙσιισστο ι:οσειιστο σο! σΙστεΙιιο,

πιο τΙοεσο ροτοΙσ σΙΙΙΙοΙΙο Ισ Ισττστσ, ο σσΙ Ισ τοοΙσ1ο σοσ στοπ τ”οιτΙοσ,

σωσει Ι'οιΙστο σσΙ £οσΙσο ΙστΙσο, ΙΙ φωτο ο σιτιιισοστο, τττι το σΙττο

σοοο, σσΙΙσ ίσιο σσΙ οσρΙΙοΙο 86, ο σΙ τιιττΙ Ι οσρΙτοΙΙ εσειισστΙ σοτ

ΙστΙοτο τΙσο οι! σοσ. σο, σσΙΙσ οι οιι.Ι τΙσο τΙοσισΙσσΙσσσ Ι ττοτσισοτιτ

σο! σισσοσΙΙσο σοΙΙσ Ρισ·το Ρώσο.

(τοτ Μοσσατο , οιτεΙσ ιιτστσοτιστιτο, οοτ.
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Πο.τοσ.ττ πιο [πατατα (τ) τοοτπ οι! οτα.

ΧΙΟΝΙ!. Νοππο ροτοσπο πορτιτοτ τιοπτττοοτο ποπο πονο,

ονοτττοττοπτττοοτο ποπο. τππποτποπτττ τπι.οτιπο νοιτι ποπιο

οτοτιπο, ονοτ. ιιιπτπ, οο ποοτο ονοτ οτι ποοτο οτοτ τοοτο ο

ντο οπτιτιττοο, οοποο .ρτοοοπττο ποοοπ ρττστο οτ πο πποο

οπττοπσο, οσο οποτοο τοττιοπ τοοοοτο οποοο ντο τοτοο ροτ

ιποο τω. οπ ιπτππο το οποοτι τοοτι οπο τπτπτιο οττ οοοοτ,

οτ οτ τιι τοτο οτιτοο οπτ οο τιιοοττοτο πο οποοπ, οτι ποοτο

οττ τποποοτο οπ οτοιπροτ οσο τω. ροττποο, τοοοοτ οποοο οπτ

ττοτοοτ, οτ τοοο οττοτο ιποοττοτο τοοοοτ οτιοοο, ιιτττ οοτ ποπιο

οοπττο οτιοοο, ιιτττ οοτ ττ·οτοοτο οποοο ποπιο. Ετ τπ οοο ντοο

ρπτιτιττοοο οπο οοτ οοοοτ ιπο)στοι τοτ8πτο πο ποτπιοο τω,

ποππο.ροτοοπο ππο τονοτ, οπτππο πονο οοτ ττοτοοτο ποτπο,

οττπ, ονοτ οτοππτι οπτΓτττιτπ. Ετ οτ το οοο ντοο,οοο οποτοο

οππ τοπιο ποοοοο ιππτσο ποοοοι τοττο, τοποππο οπ οοποοοο

ιππτοο ονοτ τσοοπ, οοτ οοοοτ τοποττιττι τπτπτιο πο ροτπιοο τω,

οτὸ οπτ οοτ οοοοτ τοοτπ, ονοτ ποιπσ, ονοτ οττπ, ονοτ· οτ

τοτπ τιοπτττττιτποο πορρτοτ πτοτοοτιοτ, ιποοτιτοππο ποπο οτι

στο (0) ποοοπ τοοοοτιι ποοοο τοττο ρτοπτοτο. Ετ οπτ οοπττ·ο

οο τστ·ιτιο ρποπτοτο οοτ τοοτιοτ, οτοτ οτιπποιιιρποττι το τττιτοο τι.

πο Ιοπτιο. Ετ πτοπτο πο πιτππο οτι οροτο τποστιιτπιοτο, ονοτ

τοοτο οο πτοτοττιοτ. Ετ οτ.οπ οποιο ποοοοο οπττοποο, οτ τοοσο

οπττοποο, οπτ οοπ οοπιιιο οτιτποτ οοο πτοτοο οοοοο, οσπττο

οτι πτοτπ ιποππ οτ τοττπο πιτ οτοππο ττοοπττο οοο ποτο, οτοο

οππποπτρποτοο, οτι οποιο το τττιτ·οο τι, οτ :οοοοτιιππ οπττοπτι

το τττιτοο ν. το Ιοππο. Ετ ιτοππτι ιποοττπ το ιππτοτο τπ

οοτιιτπιοτ ο ττοτοοτο, οτ τπποπττ οτι ρττοτο οπιπ ποσο οπ

ττοποο ποπ οοτ ττοπποτ ο τττποτ οτ ο ποοτοποτο οο ποοτο,

οπ ποπο το τττιτοο οοτ: πο τοππο πιο ιοοοοτππο ποπο. 8ο

ιποοττοτο ποοοοο οποτοο τιοππσο τοττπ .το πιο.οττοτο θ) οτοπ

ποοοπ οππιοπο, οτ τοοο οττοτο ποοοπ οοοποοτοτο, οτ οτοτ

τοπτπ οοοτοτπ. Ετ τοοο ροτοοτοτο το οο τπττοτο ποοοπ τοοτ

ιποπτπ οτιο τοττιοτ τ:τοππττο οοο πτοτοο οοοοο ροτ τοοο τοττο

πο Βοοοοττ. Ετ οτ οτοππτι τοοτπ οοτ οοοοτ οππισποτο το

ποττο οτ πο πιο (τ) τπτοτ οτοπποο ροτοοποο; οτ οτοππτι

ποοοοο οο ποιοο οπο ποπο ποντι τοοποτ, ονοτ οΙοοτο οοτ

τιστοτ, οτ οποοπ πιπτπ ττοτοοι·ο οοτ ποτοτ ο ποπο οτ ο

οοΙοτιτπο, οο οροτο νοιο ροτ τιοποο τιοιπτποο οτ οιιττιιιοτ,

οτ τοοτο οο ποοτο πονο, ο'οττοτο ροττο ροτττοτ ποοτο οποοπ

ιιιπτπ ττπο οοοο οττιιτο ρττιποτοτο, οτ οποππο ποπο τππο

το οποπ οοτ οτοοτο, πορρτοτ οοττοτοοτιοτ οο ιποοττοτο πο τοτττι

οοο τοποοοο ποπο οτι τποποιποπττι ποοοπ ιιιπτπ ττποπττι οοτ

οτοοτο, τοοοπτοππο οο ιποοττοτο τω” οοττιπτι ποοοο οποιο

νοιο. Ετ οτ οτοτιππ τοπ-το, οτι ποοτο οοοοτοτ ορρτ·οπο πο

ποπιο ο πο οοττο οιοπο οοοοτοτ [ουτΙο (τι), οτ οοποοο οπτ

οοοοτοτ ποπο ο'οττοτο ποτ·το ποοοπ τππτπ νοπποτοτ ο πο

πππττοτοττι οοοο ροτοοτοτο, πορτιτοτ οο ροτοοτοτο πιοπποτο

Ιτοποο τιοπιτποο οπ τιτπποτ οποοπ τοοτπ; οτ οτο οπτπποοπ

ποττοτ, οο πορτιτοτ οτιοοτνοτο. Ετ οπτ οοτ τιοτοτ πιπτοτο

ποπο πονπ τστοο ποοοσο ιιιπτοο ποοοο τοττο πο Βοοοοτ·τ,

ποπο οοττοτο ροττο ποοοπ τοοοοττι το οο τοττο, τοοοοτ τοροττπ

(τ) Ρ'πιτοτιπ, οτοο |αΜττοοπο.

(9) Οτο, νττΙο ο πττο σττο, οτττοιοττο, οοο.

(3) 8ο. πτοτττοτο,_ ροτοΙο ι·τροττιτο ποττ'οιποιιτιοποο ροτ οτττιτνοοο.

(4) Ειπα, οτοο ποιοο, Ιστο , ποοτο τοττο τιπροοτοτο οοπ οιοπτο.

(5) ΡουτΙο, οτοο |τουοΖο, οπο, οι ποοτο ποια, ο οοποτστοπι:ο. Ι.ο

ιιιττοτο οιιτπο [τυπο οτ οοοσοτο ιιτττ οτΙ'οπττοο; 8τοοοτιο ποτ ττοοοπτο οτ

οοο οποτιο )τουτΙο ροτ |τουοτο: ο οοττοοο, τι·ο ΒΙτ οττττ, Ετ. τΞπτττοπο

(Ι.οττ. 40, 90): οπτ .στ ιττ|οππο το πιοΙτα ρι·οοροι·ίτο, ποπ Μεστά ο το

ντοττ, ο |τονττο ο άτουατοπτο το ρο.το ποοοπ.

πο οοπποο ντ. οοοο οοππο πο ποτπιοο τι, ιποοπτοππο ποπο

οτι οτπ ποοοπ τοοοοτπ. Ετ οπτ οοτ τιστοτ τ”τοτοοτο το οο οποτο

νοιο, ποπ οοτττπποτ οο ντο τπνοτ οτι τοοοοτπ. Ετ τοοο ιιο

τοοτοτο, οτι οπιπροοποπο, ονοτ οτι ποτοτπ, οτ τοοοο οπττοποο

πο οποτοο οοοοο τοττιοπ τποπτοτττοπο. Ετ οτ.οτοττπτι.τοτπρπο

ρτο ποοτο ποοοοο τπτιπτοοο τττοοποππ οοοοτοτ πτοτοοτιοτ ποπο

οροτο τοοτο Μ, πο οτο ποππο ιποππτο ποοοσο ττοποο ποοοπ

οπτποπο οο τοττιοτ οπ οοποοο, οπτο οττ οοοοτ οο ποοτο πτο

ποοτο, οοτοιτο οππι τιοτπιιτοτο ποοοττ οοποτιτι πιοτοτ·ο το). ο

· Πο.ποπ τιπροιοτο (Ε) οπο οτοο.

τω . ι

ΧΧΧ)ΠΙτ. Ιπ ντο ρπτιττοο, οο ποοτο οτοτ πο τιν ροτπιοο,

ονοτ ιπτππο, ποππττποριιτοτ τοοτιοτ οτοπππ οοιτίιτ (ω, ποπ

τπ οποοο ντο ροπποτ οτοππο οοοο, οπτ τιιιροπτοπ οσο οπτ

νοττοοπ; ποπ ροτττοοτο οτοπππ οο τ`οττιοτ ποπο τπποπττ πο

οτοππο ποπιο ποοτο τοοτο ο ντο ρπτιττοο. Ετ οτ ποπο οποιο

το οοοπο οτοππτι ντπποοτ τοοτπ, οο πορρτοτπτοτοοποτ;

οοτοιτο το ντο οπτ ορροτ τοροττπ πο .ροτπιοο κιτ. οτι πιτππο

ποπο οτι ροτττοοτο ποοοπππ τοτπο. οοοοτοτπ ροτττοοτο ποοοπ

οττοττι τοττιο, τοοοοππο τοροττπ οποποτο ποπο τοοοοτππο ποττο.

Ετ οποιο οτοπτιο ντο οπτ οοτ οοοοτ πο ροτπιοο τιν, οπο:

πιτππο, ποπ οο τοτττοτ τοΙοτττ (θ) τπ οτοτιπο ποτπο ποοτο τω)

τοοτο οπ οοτιοοο ντο , οτι ποοτο οστοτπ οοοοτ τοτοο ποοοπ

ιππτπ οτι οτοο ροτπιοο πιτ; οτ οτο το οτι ρτττιιπ οοτοττι: οτ

οοτιοοπ οοτοτπ μοτ ποοτο τοοτο οτιτο οτοτ οττπ ροτιποο. ιιτττ.

Ετ πο οποοο οτττττιτο οτοτ οτι τοοτπ ονοτ· Βτπππο πο ιοοοο

τππο ποιπο ποοτο τοοτο απο (Π), οτ ποπ οοοοτ οποοο Βτπππο

ονοτ τοοτπ τοπιο ποοοπ τππττι οτοο το οτιοοπ ιιτττ οοτ πο

τοτπ ποοοπ οοτοτπ. Ετ οτ οτοτιπτι οοτ οτοοτο οο ποιοο οπο,

οπτ οττ οοοοτ· τοοτο ο ντο ρπτιττοο το οτττττιτο πο πποο οο

τοτσο, οτι οοοππππ οοτοτπ ποπ οοοοτ τστ·οο ποοοπ ιιιπτπ πο

οποοο ποπιο πτττο ροτπιοο τπτ. Ετ οτ οτοπππ οοτ ποττοτ

οτοοτο οο ποιοο οπο ποπο πποο οοτοτοο το οποπ, τπ :οο

οοττιπτι οστοττι ροττιοτ οοοττο ροτπισο ν. Ετ οπτ οοπττο οοτ

τοοτιοτ, οτοτ οππποπιρτιοτπ ροτ τοοο ποτοοτοτο τπ οοπποο τα.

πο τοππο, οτ τοοπ ποπο τοοτπ οο πτοτοτττοτ. Ποοοπ ποοτο

οοπππ οο ιποοττοτο οτοτ ποοοπ οπτποπο, οτ τοοο οττοτο ποοοπ

οοοποοτοτο, οτ οτοτ τοπτπ οοοτοτπ. Ετ οτ τπ_τοτο οπτοο οπτ

οποτοο οοοοο ποπ ποοτιτοπ οοποοοο οπτ οοο' ροοοοοοτοποο

τοοτο ο ντο, οπτ οτοτ τοπιο ρτπο πο ροτιπσο τιν. Ετ οοποτοο

οσοοο οο οτιοοτνοπ, ποιο το οοο ποπιοο τοοτοο, ποοτο οτιτπ

τοοοο οπτ οοοπ τοοτιοτ. Ετ τοοο ροτοοτοτο, οτ τοοσοοπττοποο

τιι οο τπττοτο ποοοπ τοοττποπτπ ποοοο ροτοοτοτο οτοτποπ ππτι

ποπο τιοιπτπο, οτι ποοτο τσττπ οτι οποπ ποροτοτ τοτοτο οπ

οτιττοοτο οτ τπνοοττοοτο οοο πτοτοο οσοοο. 8τι ποοτο οττοιπποπ

οτοτ οποιο οοο οοποτοο, οτ ορροτ ποπο οτι οπτποπο ρτο οο

τοττπ τττιτοο ντ πο Ιοππο. Αποπ, οπτ το οτοππο ντο, οο

ποοτο οτοτ το ροτπιοο τιν ο τπτπτιο, οπ οτι ποττπτι ποοοο

οοππο ποοοπ οπτποπο, ποπ οο ροποποτ οτοππο οοτα·οίο (το)

ονοτ οοπττι τοπιο ποοοο τοππο ονοτ τοοτπ, ποπ οο ροποποτ

(θ) πο. φωτο, ο ποτ οορττοττ οοπτιοπττ οτ τττονο. οπο τ! τΞοτπτιπο οι

8οοοοττ τιιιππτνο πο! ρττποτρτο ποτ οοοοΙο ΣτΠ, ιιτιοττο Ιοεπτπτ ροττοτο

πιιτιτιττοο,. το οποττ οοπο οτοπτιτο οοτο ροττο ποπο πιοποτπο οτντττο.

(7) Ιπτρτι:τιτο, οτοο τοποσποτατο.

(8) 5οπτω,_οτοο “οτο.

(Θ) ΜΜΜ, οτιτοο οι τοππο οροτοοπτο τιι τ”τισττ, τ! ποοτο ο τοΙιιττο,

ροτοτιο ποπο ιιτττ ποτ ττιτπο ποτ απο, ιποποτπο ριιοπτσΙο.

(10) Μετα, οτοο τιποτα ο οτττιατα.

(Μ) πω, ποοτο τι οτα, τττι|.__α Μ, οΙιο ντιπ! πττο τι.αιρο τττ “τοπικ

(Η) Εοττοτα, οτοο οικττσοτι, ποοτο, οσο.
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ατσααα τιαασα, σα σααΙσ σσσατ τοτασ ασσσα ταατα στστ

σοττα. Ετ στ σοστα ττσστ, στατ τσατα σασσα σαταστ (τ) ασ

τσνατσααστα αα στσσσατσ. Ετ οατ σοαττα αστ ταστιστ στατ

σαααστασαατα στο ιασσατααα νοττα τα σοααοσ τι τα Ιαααα:

ται τασσττατσ στατ ασσσα σααιοασ, στ τσσα αττστα ασσσα ασσα

σατοτσ; στ στατ τσατα σσστστα. Ετ τσστι ασσασατα σα8τιστ ασ

στσσσατσ. Ετ ιασσατααα σοττιατ ασσιισατσ. Ετ στ αστ σσσστ

ασ σοαστια, στατ στσττττα τα στι σασταττιστιτα στα αστ τασττι:

στ στ αοα αστ σσσστ τα σοτιστια, ται·στ ααασ αστα ααα νοττα

στο τσττα σα αααα. Ετ στ σα οταστατσ αοα αστ τιστισ στατ

σαι·σ σασ ατστασ σοσασ, στ σσασσασ αοα αστ αοττασατσ ασσα

σοτσστατσ, ατσατσ ασσσα σαταττα σαο ασσατ.

τα Μυστικα” στα οίασ.

ΧΧΧΙΧ. Αασσαασαστ σοσ ντασ τα Βασσαττ τα σοσ τοσοσ

σου (9) αστ σσσστ τιτσσα,ςαα σστ σσασσασ σστσοαασ, σασ τιαατσσ

ασα σασ αοταοσ στ σοσσσσστοασσ τα οασσοσ τσσοσ, ανσ σετ

τιτσοαστια σα αασοτιια. Ετ αασοαισσστ σα στα, σα σαατσ σετ

ααασ αατιττ ασσσα ατατααα ασ στττττσσία (α) αα τσσατασ ασ

σσττα ττι σασσα ατττττιτα ττοτ αστ σατιτστ ασσα σοτσστατσ, στ

ασσοσ αιιττααοσ.

Βσσσοσ σσατοασ.σ.

Χτ.. Ετασσατααα τισσατοτσ τα σσατοασσ (στ) ασσστατ σασσοσ

τιοσατσ, τσασσσ σοσ σοατοασσ αοσστοσ σαταιοσ ααοσ στ τασσα,

στ τατεσσ σατταα ααα στ τασσα σα ταταασ :τα σα σταση ασσσα

σαααα. Ετ στ ταττιασ ασσσα ατστα τασσατα σσσστσα, τσνσαστ

στο σοατσασσ αασίατοσ (α). Ετ τσσοσ σοατοασσ αασ,τατοσ σταα

στι τιιταασ τοασοσ, 2ασσατατια, σατταα ααα σ ιασσα, στ τατσα

σα σταιτσαατσ, στ 8τοσσα σατταα ααα ασσα ατστα σαταια σα

ιαταασ. Ετ στα σοαττα αστ ταστιστ, σα8τιστ στο αασσατααα

σοατοασ ατααττσ ιτττ. θα ιασσττατσ ασσσα τιαααα στατ ασσσα

σατιιοασ, στ τσσα αττστα ασσσα ασσασατοτσ; στ στατ τσατα

σσοτστα. Ετ στατ στσττττα σα τιοαιτασ ασ σσαστια σσασα σα

στααισατα, στ τσσοσ αττστοσ σαα σαστατασατα; στ σαετιστ αα

στσσσατσ.

ασ αοα σωστα τίποτα τα .τα σωστα.

ΧΙ.Ι. τα σα τσττττσττα στ σοαατισσ ασ Βασσαττ, στο σετ ααασ

σα ντα σοτ ναστ αατισ Βασσαττ α Ταααστισ, σα. τιιιατσ αστ

σαττα σαατα Πσττασ, στ ααασ ταασ τα σασα ααα α. τιαττσ ασ

τισσοτισ, στ σοτασατσ τιαστ αα σοττα στισττιταα ααα σα ττοατσσ

ασ Εασασ, στ σττατ τστα σα τσσοτσα ασ Βασσαττ; στ ααασ

στι ατα τα τσατα σστ τσσα σαατσ σα ναστ ασσα ντττα ασ Εασασ

ααα αα ττοατσ τα σσστιτα, στ οτααστ τα σα ττοατσ, στ ναστ

αα Οσττο ααα τα τιτσςαα τα τατστσστα, στ στααστ τοττα σα

τσττττοττα ααα α ντα, σα οαατσ τιαστ αα Εασασ, ασααα σστ

σοαα σοττιατ, στστ ασσστατ σσσατσ ττααα, τα σσαα ασ σοα

αοσ τι στο τασσατααα τασστισ, ονστ ττααατττατσ τα τασστισ.

(τ) Βιιττιστ, οσστα αστα σα, αατ τατττιο σωστα αυτ.

(σ) (τω, στοα άσσο, αστ τατταο αστ.

(3) Οατιτσετσ, Ιτοσσττο ; τοτιτσ σστσιιασ ντστιια οττο πιατα ατ 8ασσαττ.

Ατιστισ τ! Ρτατο τα στιταττια σοστ τα ατι'οασ τατταα (ασ (Με. Οττισττ.)

(σ) α'οπτστισιτ, στοα οτιατοπτ, οσστααο στσττ·σ τιτστααετισ α 4 τασσσ.
(σ) Ππστατο.τ, στοα στσσοτέ, ατοπσσσταττττ, οσστα ταστττ σα σσσστσ Α

ττατταττ σοττσ τααατ. Ε σοτστια τα τα! αατσα σσσο τα σοτστσ ο τα στατ

τττο αἱ σοτατ στισ ττ αιαασαστα, το στισ ατσσστ στοστταττιστιτσ ουσια

σκατα ακραίο, σστστο ττττοσττ στσσοττ σαατοατ σοτιο στιταττιαττ ατιστιττοσ,.

σσσσααο στισ τα σαταο τ'ατιι;τιτα στ ατσσ καρτα.

δα αισσττατσ ασσσα στιατσ τιαααα στατ ασσσα σστσοασ, στ τσσα

αττστα ασσσα αοσασατοτσ; στ στατ τσατα σσστστα. Ετ στ ατσααα

αστ σοααστ τοσα τα σοσ ατστοσ τσττττοττοσ, σαΘατσ ασσστατ

ασσα σαιασασ τττιτασ του· τα τααιια, ασσσασ οαατσσ ασσατ

σα ασσασατοτσ τττιτασ τττ ασ Ιαααα. Ετ στατ στσττττα σα τισ

σασατοτσ σσσο σαστααισαττι σασ σααι ααα τσσττττιοασαα σατα

στσατσ; στ στατ τσατα σσστστα.

Μ· αοα σωστα· [οοττ.

Χτιττ. τα σα ατστττστα ασ Βασσαττ, Βοτααασαα στ Ετα

τιισαατστα ασααα σστσοαα σοτιστατ τοσα τα ατσααα ταοατι

τα τοσα σοο, ονστ αισαα; αστσιτσ στ σα τοσα σσσστστ σαα

στιατα ονστ αουστα (α), ααασ σα σαατσ σα τοσα σσσττσ αοα

σοττιατ. Ετ στα σσαττα αστ ταστιστ, σα8τιστ ασσα σστσοασ

τττιτασ ν τα Ιατιαα, στ τασααστ σα ααταστια, σα οαατσ αστ

ταστιστ σα τοσα. Ετ στ τσταατοσααιστιτσ, ονστ αα τσταατα ατ

σααα τοσα αστ σοτιαστ τα ατσααα τααοτστα, στστ τα ατοιιτιιι

αττστα τοσα στο ταοτιστ αατασαα, στατ σαααστασαατα ααασ

σα σοτσστατσ 8στατσ ταατσταστοτσ τα τττιτασ :στα ασ ταααα,

στ αιστιαστ σα ααταστια τατιαιιττ σατ σα σααασττισααττσασ σα

ταττιατ. Ετ στ αοα αστ ανστ ααααασ σα8ατσ σα σααασταστια

ττοασ, στ ασιασααατσ σα αατασαα, στατ ταιστσσατα σστ τσσα

αστα στ σατ ταοτστατω. Ετ οατ σαστα σασ ατστασ σοσασ τα

τσσττττατσ στ οαττοτιατσ σα σοτσστατσ ασσατ στσαα στ τττισττι

αττιττττα. Ετ στ σα αιατσταστοτσ σστσοααταισατσ αοα σο ανστστ,

ταττιαστ σεισαττισατα τα σοσ τισασσ σασσ αα σσασσσ σοτ σα

αατιισσα ανστστ ασσττα. Ετ ασσσα σοτ αστ τσταααστ σσ ταττιατ

σαΒατασατα τα σα σαταοασ στοσσα σααασαισααττσασ. Ετ στ

ασσσοσ τισασσ σαοσ αοα στ ασσαττατστ α σαεατο σασ ατστασ

σοσασ, τστιααατα.τ σσ στ σοτασατσ τα σα στσσσατσ τιτσνσ σα

σσατσαστ. Ετ τοσα ασα σσ σοασαατ τοτασ ασ νταστια, οττα,

σνστ τοσα σααστατα, ονστ αοτατα στο ασοτοτσ (τα τσττα;

αστσιτσ σασσατα σα τσστα τα σααστα Ματ (9) τα σοσίτοπατ τω)

ααα τα σστ τοτο σα αισσσ τα αιατα; αστσιτσ στο τσσαττιστο (το

ατατοΙασ, αοα ταστισαασ ααααα τα ατσααα.

Πσσσοσ σοτιστοσ, σοτισίοτοτοσ, στ στΖαοοασσ..

Χτ.ΙΠ. ταττο ασσσοσ ταατοσ τα Βασσαττ, ασα σττατααστι

τα σα ναττσ τα ττατασστσ, ααασ σα ντττα ασ απατα (τα) ααα

τα Οστατα; ασα τα ατσααα σαττσ ασ σασσασ ναττσσ ασατια

σστσοασ ααασ σοταο τααααττ ταττιατ σοιιστα, ασα σσσστ τα

ασσστατ στο σοατατσ σοτατασα, στστ σσττατιισα; αστσιτσ σασ

σοατασ ασ σααστα Ντσοτα, στ ασ ΜΜΜ οσα" ω), σασ

σαατσσ σοασσαττα, στα στοα τα 8ασσαττ τα σαστα ταοαιι. ατο

(σ) 17ουτιτα. Ωαοστα σατστα σ σοτο ττσστατα αΙΙα ατισ αστ σασττοτο.

Ε τ! αοα. τατ. ττ ατ σατ τταττιττιστιττ ασττα Ραττ. Η αστ ττσοτιιττιστατιο,

στστττστο σατσ αουστωτι. Β σατσ στισ νοεττα αττσ τ.σττστιο τΙοστιτο, στοα

στστο ο τασστατο ατ τοσιτο, στσσα τα σταιτττταατασ ααττα αφτι.

(τ) Ιιααοασ τα νττα τα αα στττααττιο νατσα αττοτα ατο 95 τα τΙσαοται,

σ τιααΙστισ ατττα τττα σοτ Ι'σστττααιτοασ αστ αατιαο.

(8) Πσστατσ, ο σωστα” ; στα στοσττατασατσ οστπ·πιστοτττσ. Η αοα. τατ.

τω; οοιισα σοαττιατυπατ, .ττοσ ΜΜποτ τοστοττ.

(σ) Μάτια , στοα Μτστιστσ. 0ασστα τσ8εσ τα σοτ τττιτιονατα ααττσ Ναυτι

σκοττοτιο, σ τιαττιατ αα τσ88τ σατττσ σοσταττοττ.

(10) Οαστταπατ, οσστα σεττσπιαπ·, αατ τταατ τιισσσ τ τοτααατ τασσατιο

σασο αττ'αιιτιο, σ σστστο τ! σαταο ται;οαοτσσσ ατσσ τατττιαττισατο σαστ

τατιτττ οσστα οιτρατ παπί.

(τι) Ι.φαταστε, ττοσ φατσα”, ιποπατιτσ τα ατα.

(τα) Επσπσ. Ρατσ αααττασ στα: σωστα «στα σστστσσσσ ασττα σαττσ σα

σσττοτσ ασττα ναττσ ατ ττοσσττο.

(τα) Μισττα ΟΕΜ. ΙΙ σοο αοτασ στ ττσοταα, αοσο σττιττασ ο στα

σσσοττ, τα σωστα ασττσ σοσ σστιοτσ σττνττσιτττιτσ.   
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εει, εαι εεε εαριιιοε εε ειιεεεε θ) ιειιιειι εαι ιειιε ε`ειιι›ε

εε εαεεεε εεεεεε εε νεειιει ι”ετεε εεεεε ιειι·ε εε 8εεεετι,

ει εεεεα ιεεεεια ια ρεαιεε, ει ιιιιι εαεεε ειιιιε εεαιεα ιιεα

ιειιιει ιιι εεε εεε, ιιιατα,-'ενει· ιεεεειαι ει εειιειι Με

εεεεε ιει·ιε εε 8εεεει·ι ιοιια ειι εει·ιιιια, εα ριιεια ει εεεε

ειιειε ια·αιιαι·ε, εε ιιιιειε εει εεειι·ε εεαε εεε ειειεε εεε

ειεε, ενει· ειειιιιε εε ειιεεεε. Ει ιεεε ιιιιιι·ιε ιειιειι ιιι ιει·ι·ε

ιεεει·ε, ειε ειει ιιιαι·ειε ιιιιετιια ιαιει·αα, ει ειε εαεεε ιααι·ιε

ιιεααε- ειι ιαιρειει, ενει· εεεειει, εεε ειεαιιε εειιιε εεεειι

νιειιιεεια ιπεπειιει (ε) ενει εαεειει. ει ει ειεαιια εε εαεεεε

εεε ειειεε εεεεε εεε εει ειιεει·νετε, ει εεαιτε εει ιεειιει·, εε

ρειεειειε ειει ιειιια ρι·εεεεει· εειιιιιε ω, ει ιεεε εειιειε

εε εαεεε, εαι εειιιι·ε αει ιεειιει· ειει ειιεσιιίεια εισαι· [ιεε

εαοπεπιε θ). ει ιιαι ιιιιτε εεε αιαιιεε εε $εεεει·ι, ενει· ια

εε νειιε ει ιεεεε εαρι·ε εει·ιριεε, ενει· ειειιιια εε εαεεεε

ειεαιιε ειιει·ε εειιειε εει ιεειιει·, ενει· ιεειε εει ιεεεει·ε ειε

εειιιιει·ε εειειαεε ενει· ρειιειιιειι, ει αοα εεαιειιιε εει ιιει·εια,

ενει· ειε ια εεε ειειοε ιοεεε ο ειεαιια εε εαεεεε εειειαεε

ενει· εειιειαειι εει ειιεειιιει·ε ε εεεεαιει·ε ιεειιει· εειιιι·ε

εε ειειειοι·ιαε, ειει εαιιεειιιραεια εεαε εε εειεειειε ιιι

ιιιιιεε ε εε ιειιαε. ιιι ιεεε ρειεειειε τιαι εειεεεει· εε ε

εαεεα ιετεραε ειιεεε εεαειε ιειιιει ειειεειιει·. Ει-ιιι ειεαιιε

ρεεε εεεεε ειειε νειιε, ενει· ειειεε ιεεεε ιιειιαε ιιει·εειιε

ιενει Με ιενει·ε ιειιιει ιειιε ειεαιιε, ενει· εειειεειι, εεε

εαειεεεειιε 'εειειιιεε ειειι ι›εεειεε εε ρεεε εε εεεεεε ιιι

εε ιειιαε ρεεεεεεειαιιε νειιε, εε εαειε ιεεεειαιια εεε

ιιειεειιεειε ρεε;ιιει. θε ιιιεειιειε εεεεα ιιαειε ιιειιιια ειει

εεεειι ειιιιιειιε, ει ιεεε ειιενε εεεειι εεεαεειει·ε; ει ειει ιειιια

εεειεια. ει ιεεεε ειειεε εεεεε εε ρειεειειε εε θεεεετι ιιι

εε ιιιιι·ειε εεεεα ι·εΒιιιιειιια ειιε Ρεν ιεεε ιει·ι·ε εε θεεεει·ι

ιιι εεε ιεεεε αεειοε ιιειιειι·ε ιειιιει. ιιι εεαειεε εεεεε εε

ιαιειιεειι εεει ειε εειιειειει·ει ιιιιειε ει με ει·ευαίοε ει

ρίιεεεεεε ω) εειεεε, ενει· ιει·ι·ιιιιιεειιεεεε (ει).

Πεεεοε ιι.εαι·ει·ίε.

- ιιιιιιι. Ωαειαιιιιαε αεαι·ειι, ενει· ιιιιι εε ιιεαι·ε εει ειε

ειει·ε ια 8εεεει·ι ειιιειιε, ειε εαεεεαιιαα αοα ιενει εε ει

ειιαε ρει·εεεε αιιιιε ειαει·ιε νι με ιιιιι·ε ειιιιιιε ιιιεεε. ιιι

εαι εειιιι·ε εει ίεειιει· εεε εααεειαραεια ιεεεειαιιε νειιε

ιιι ιιιιτεε ιιι εε Ιειιαε. θε ιεεειιειε εεεεα ιιειιεα ειει εεεεα

εεεαεειοι·ε, ει ιεεε ειιει·ε εεεειι ειιιιιοιιε; ει ειει ιειιια

εεειεια. ει ιιιιι·ε εε εαιιεειαριιειιειιε, εειειε αεαι·ει·ι, ιιιεεεια

ενει· ιειειαε, ειει εεειι·ιεια εε ιοι·ι·ει·ε ιεειιι εαεεα εαι ειι

ενει· ερριια, αιιτε εε ειειε εαειιιιιειε. ιιι εε ρι·ενει·ε εαειεε

εεεεε εε ρειεειειε εε εεεειιιι εεεεεε ειιιιεεεε, ενει· εεεεε

ιιιειει·ε ρει·ιε εε εαεεεε ρι·εεεεει με ειιιιιι·ια εαε εεε

ρι·ενεε ενει·.ρει· εαεριιιεαεε, ει αοα ρει· ειαι·ιιι·ια_ (ε).

(ι) (Πει: ι ρεει·ειιι ει εαειιε εειιειε.

(ε) Μεπειιει, ει ρι·οιιιιιιιιε ·ιιιαπε·ει; ειεε σπασει, εε ιιιασεΜαι·ε.

(8) 8ιωι:ιιιιιιε ιΙααι· [επειιπιεπιπ, ειειι ειε ειειι·αιιε εειιε ι'εαεε

ιεεειε. ιι εεε. ιει. ιιε ωιαιεω εεεωωω. Ι.ε ιαειει”ει·ε εει·εε ε εε!

ιιεειιιιε, ρει·ειιε ρι·εεειιιε ι'ιιιιιιιεΒιιιε εε! ειιεειιιει·ε ειιε ι`ε ιι εαεειιιειιε,

εεεεεειεεε εεε ει ιιιιεειιο.

(4) εωωιω οι ριΙιιεαπεε, εεειε εειιειειει·ι ει ρειιι , ε ρεΙιισαπι, εει

ρειει·ε ειιε ιεε ιο ρειιι οοι ι·εεεο.

(5) Τεττειπαεπεεεε, εοε αοα εει·ει, ε ιει·εειιει·ι ιιι ιιι ιιει ιιιει·ε.

Ιιιιειιι ιε ιει·ι·είεταιε, εεειε ιι εοαιιαειιιεε ειιιειιιει.ε ιιι ιιαεειε ωειω

Τετπιειαεπα.

(ε) Μαηνε", εισε ιει·ινωεια, εειαε ιιε ιι εεε. Μ. ε νεοι απο

ιοι·ιιιι·α. .

 

Πεεεεε )ιεεε @Με εεεειιι ειι ρειι·σ ει Με επεσε.

:αν $ιεε ρι·ινειεε, εεεὶ ιιι εει·ιε, @ειε-ει ιενεε, εειιε

εε ιιει·εειιειε εεεεα ρειι·ε ει εεεεε ιιιεειε εεε ιιιοε ει ιιιεε.

εεε ειιειεε εεειι·ε ειι ρειιεενει· εε ιιεεαιε εεε ιεειιει· ιιι

ει·ειιιαειαε, ει εεεα μειι·ε ει εεεε αιειεε εει ριεειιει·. ιΞι

εαεεα ιιιιεεειεια ει ειιεει·νει, ει εειιιτε εε νειαειειε εε

ειιεεεε ειεαιια ιεεαενεαινιιε εεε ιεειιει· θ). '

Μεσα: ειιεεειιεπεε εεεεεεεσεπεε.

επιε. Ωαειααεεε ρει·εειιε εει ιεειιει· ειι ραειειιε ιιι)

εειιιε ενει· εεεε ειεαιιε εεαε ειεαιιε ρει·εεαε, ειει ιεαια,

ειειαριια εα ιει·ιαειι εεεεε ιεεειιειιε, εε εεεε εε ιεεε ει

ιεεειε ρεειιιεεειειιιε ει εειιεε αιειεειιε 'εαεεε ιει·ι·ετε εεειι

ιεεειει·ε ιερε:ειε (θ) ε ιιειαιιιειε εαε. Ει ει εαεεε ιιαι ειι

ι ενει· εε εεεε ιιι ειιεεειιειιε εει εειιιι·ε ιεειιει·, εεειιει εεεα

εααιειιε εεεεεε κι, ει εεεα ειιεεειειε εεεεε εεεε εε ρε

ειειιε ιιι εερρια, εεααεε εα ιετιεειι ειι εεεει· ειειιιιιιια.

ει ιιι εαεια ιιιεεα εειιε εε ρειεειειε ειει εεειι·ιεια εε ιερε

ειι·ε εε ειειε εεεε. ιιι ερρει ιειιιιειι εε ειεε ιιιι εε εεαεεε

| εεεε ιερε·ιει·ε; εειειιε ει εεεει·ει εε νειιιιιιειε εεεεα ειιε

εειετε. ιιι ειει ιιειιε εεεε εεειι ιιιιεεειει·ε εεεεεεεαιε ενει·

εεεε εεεεεε εεεεε εεεειι εειιεαειει·ε ι·ειεαει· ρει·.εαειει·ιιειε

εεε .Με εε εειιειεειιιιαειιια εεεεεεεειεεε.ιιι ειει ιιειια

εε εα ειιεεειοι·ε εε εειιιε ειιεεειε ιιιιιειιιι εεεεα ιει·αιειι

εεεεε ιεεειιειιε ι·εειιρει·ει·ε, ει ειιεεε ιιιιει Γεειιει· εραε εε

ερει·ει·ε, ενει ει ειιεεε εει ι›ειειι νειιεει· ε ιιιειενει·ε,ιιι

ι·εεεε ιειιιιε ευ ειιεεειειε ιιαι ειε που ιεειιει ια ειιιιε

ενει· ιιιειιιιιιε με ειιι εε εεαεεε εεαε εε εειαε εεεεει (ω),

ενει· ιιαι ριιιε ενειιεε ρεειειιε εερρει.` .

Πε Με εειιιαι·ε εεε ρεεεεεείεεεε ειιιιε ει! αιια.

Χινιι. Νεαιιε ρει·εειιε εεαε εεαιε ιιιαειιιι ρι·ειαιεειεαεε

ιειιιει εε ειιει· εε ιιειι νεεεει·, εεαει·ε, ειιιιεετε, εεαιιιιενε,

ενει· ειε Με ειΜσετε ω), ενει· ιιι ειεααα ειιει·ιι ιιιοεα

ειειι·ειιει· εεε ιιειιεε ει ρεεεεεειοαεε εαεε ια ιειια ενει· ιιι

ρει·ιε; εειεειε ει εαειεε εεεεε ιεειιει·ει εειιε ιιιιιειιιι εεεεε

ρειεειειε ια εα εειιειεα ιιιειοι·ε εε δεεεει·ι ειιιιι ιεετιριαι·ε

ριιιιιιεε ιιαι ειαεειι ιεειιει· ιιι εεε εειεε εεεεα εαιεοαε. Ει

ιεειε εε ιιιειε ρι·ειπιεειεπε (Η), εε ροιεειειε ιειιιει ι›ειιειι·ε

μοι· ιεεε ιει·ι·ε εε δεεεει·ι εεε νοιιε ειι ειιιια, αιειιιενειιεε

ειιεεε ιιαι εε ειειε ρι·ειιιιεεε ιεειιιι. ιιι ει ιιι ειιει·α ταεεα

εεε ειειεε ρι·οιιιιεειειιεε ιεειεε εεε εεεει·, ειεα εεεεεε ιιι

ιοιια ει εε ιιεειαιια νειει·ε, ει ειιεεινειε ιιεα εε εερριεα.

ιιι εαειααιιαε, ιεεεεια ενει· ιειιιιιιε, εε εαεεεε εειειεε

ρι·ειιιιεειεαεε εε ειειιαε ιεειιιι ιιιιε εε οι: (ω), ια εεε εειεε

εεεειι εαιαεαε ιεε ιειιιει ιεει·ινει·. ει ει ιεει·ιριεε εεε εεειι

εεεειιει·ε, εεε εε ιαιειιεειι ιιιαε, ει ειειι εεεεεε, ει εε

(7) 0ιιεειε ιεεεε ε εεεὶ εειιεειε ρει ιιιιειι ετιιιιιε εειιε ιειιιιΒιιε,

ειιε ρειι·εΒιιει·ε αιειιει·ιιε νεαιε ι εεειει εει ιειιιρι ιαεινιιιιι.

(8) Ρεειεπε, ειεε ριειεπε, Με, εεε.

(θ) Ιεραπειιι, εεειε εεερειπιπα, εναειιαια, εεε.

(10) πωπω, ε εεειιει, ειι'ε ι'ιειεεεο. νεοι εεε Με, «φαει, ρει·ειιε

σανει·ε, ιπαπεαι· ειι: ει ειεε ιιι εει·εε Μαι”, εεεαι·ε, ε ει ρι·ειιαειιε

εεειιι·ε.

(Μ) ιι Εεε. εειιεε ιιε ρΉειιιειεει·ε, εεε ιο ιιε ιαιειρι·ειειε με αιια

ειπειειιι·ε. ιεε ιι 000. ει. ιιε Με ιἶιειεειιεο. '

(Η) Νει Ωεειεε ιειιιιε ει ιεεεε ιπε·ιππαιιοπε; εε ε νει·ειιιειιιε εαεειε

ιε ρει·οιε, ειιε εενε ιεεεει·ει, ρει·ειιε εειιεειιιειιεε ει ιεειε ρι·εεεεειιιε '

σε εεριιειε.

(13) 0ο, ειεε Μάιο ιειιαε, εεειε εεει.

135



538 σιι>ι.οσι ε: οισπισ

ποοΙσπσ ιισΙοι·ο. ΙΙΙ σοσπσο σοιιοοσοτ Ιοοι·Ιρισο Ισ οσο σο1σο,

σσιπΙσ σοκ σιοοοο οο ΙισπσΙσπ οοι· Ιοοσ1οτι·σ σο 8σοεστΙ, οΙ

οσιποπ1ο οοι πσσι1σ.σσσο ευρω (Ο.

ΩαΙποαπο ροτοοιιο οοιιιροαο1 σ·αΙΙιοποο α.ποιια.ε σο σορρΙΙα.

ΧΙ.ΥΙΙΙ. ΑΙοσιισ ροι·οσπο πσπ οσιπροι·ο1, ποπ Ισ σωσ

1Ισπο ονοι· ρσοσιιιοπισ ι·οοΙνσ1 σορρΙ1σ ονοΙ· τοΙΙισπο σο

σΙοσπσ σορρΙισ σεισο σΙοσσσ ροι·οσιιο, οσΙνσ οἱ οοοοι·ο1 Ισ

ου σορρΙισ, οσοι· οσοσ νοιισΙΙσ πσοσισι·ο, σοσοσ οσσΙο ρσ

εστΙσ οοοοι·οι ΙοοτΙριστει πσΙιΙΙοει. Ε1ησΙοσπ1ι·σ σοι ΙσοΙιοι·,

σο οσοοσε ιισ1Ιισποε Ισ σΙοσπσ πισσσ σοοΙσι ΙπΙοοσ. ΙΙΙ Ιοοσ

σορρΙΙστο εισ Ιισοσι·ο οσσοσ σορρΙΙσ σοοσ οσιπρστσ1στο,ονοι·

σσΙ σΙ1 σνοπσρρΙ1σ οσο ι·σ1Ιισποο, Ισ σΙοσπσ σοοοσο σΙο1σο

ιποσσο οΙσι οσοσΙο1σ.

,
.

@αἱ .το πιασοι·ο ποπ /α1Ιιο1 ααπα .Μισο ΙΙοοα1Ιο σωσει Μισο.

ΧΙ.ΙΧ. ΥΙνοσσο σο πιστΙ1σ ποσπσ ποσοστο οοιιοσ ρστσσΙσ

σοοεσ ιπστΙ1σ οιιο ροΙΙισ1 ποπ σορρΙο1· 1σοΙιοι· σΙοσπσ οοπ

1ι·σοΙσ, ονοι· οσι·ισ σΙσσπσ ίσοΙιοτ ΙσοΙιοι·, ποπ σΙιΙΙΙ,οστοεΙ

Ισ σΙοσιισ οσοσ, ποπ σο οσο Ιιοποε οποσ ρι·σρΙΙσο ονοτ

σιοπσο, νοπσοι· σνοτ σΙΙοπσ.το. Ε1 οἱ οσσ1τσ σοι ΙσοΙιοι·,

οσοοσ Βο1σΙο οσιι1τσο1σ οΙσ1 σο ποοΙσπσ νσΙστο. ΞσΙνσ οΙ

οΙο σοι 1σοΙιοι· στο Ισεισ ο1σισπΙΙοο1σ ιιοοοοεΙ1σ1ο, σο. σσσΙο

σορρΙσι σισειι·στο σεισο σσπ1Ι σοοοσ ποιοοισ1ο οσεοσ σισιοι·ο

Ισ επ οσποΙιιι ιιισΙστο οσπι σοο ΙιτσρΙποσσο οποσ (σ). Ε1

Ισ οσοοσ οσοσ σΙσ ΙσοΙιοι· ρσΙΙισ1 :Ισ οσειιιιιι Ισ οσεοσ σσσ

σΙσσ οοΙ οσοι· πσισιιΙσ ω).

()αί ιιοαπα αια:ιοι·ο πσΜο1 οσ.σιοι·σ :ο οαι·Ιο ιι'ο.<ισα σσσ: «σα.

Ε. ΩπσΙσποσο ΓοιπΙπο οοΙσιισΙσ οοΙ οοοοι· σ σοια (σ) πσπ

ρσ1Ιισ1, οοπσο νΙνσ επ σωστο, εει οοΙΙο σωσει σσισ οσο

οι εισ1οΙσο1σ Ισ σΙοσπσ σισσσ οσοοσι·ο οσοι· τοΙσΙσι·ο σνοι·

ι·ονσοστο, ποπ σο οσοοσ σσιει οι σπ1οΙσο1σ Ισ σΙοσσσ ισσσσ

οσοοστο σνοι· ι·οΓσΙστο σνοτ ι·ονσοσι·ο, ποπ σο οσοοσ σοΙσ

οσ σπ1ο1σο1σ σσσστο, σΙΙοιιστο, ποπ (ει) Ισ σΙοσπσ ιπσσσ

σΙο1τσΙιοτ, σσΙ ποοΙιΙσπι σοεισ σσισ οι σοοσ σπ1ο1σο1σ οσο

Ισ σΙοσπσ τπσσσ. Αρραο (θ) οσ σισι·ιο σοεοσ πιστΙ1σ, οι Ισ

εσ σΙΙΙισσ νσΙσπισ1ο σσσ σΙοΙστο1 σο οσεοσο σ ΙισΙσπ1σΙο

οπο, οσΙνσ οΙο σσΙ οι: οοιι1οιιο1 οι σα οαρί1αΙα (ΙΙ . . . .

(1) Εσ οοοο ποΙ 1816 σσσ Ιοσο,ο σοΙ 11οσισπο σΙ 8σσοστΙ ποτ ΙΙ

ι·σεΙο1το σοΙΙσ Ιρο1οοΙιο, οεοοσΙ1ο ποΙ Ισ ΓτσσοΙσ οσ Ισ Ι1σΙΙσ ποΙοο

οοΙσ ΧΙΙΙΙΙ, οσ σποσι·σ σοοΙσοι·σ1ο Ισ 5σι·σοσπσ. Ν.Β. @ποσο ουσ αστο,

σΙΙοι·οΙιο πο! 18491 οοι·Ινσνο Ισ ρποεοπ1ο ποιο. Ι1Ισ ποΙ οσΙΙσ Ιοοεο σσΙ

6 σεσε1ισ 1848, ο οοΙ 5σοοοσοΙνσ σοοτο1σ 11οσΙο σοΙ 96 ιπσσεΙσ 1849

1ο οο1οσσ σσοΙισ σΙΙσ 8σι·σοιισσ Ισ ρσΙιπΙΙοΙ1σ σοὶ ρι·ΙνΙΙο·,;Ι ο σοΙΙο

Ιρσ1οοΙιο, οπο Ισ σ11σσ1σ ποΙΙ'ΙοοΙσ σσΙ 1.° αΙσι·πο σΙ ΙσεΙΙο σΙ σο11ο

σσπσ 1848.

(ο) Βοι·Ινσ σιΙσπσσο σσ σσοο1Ι ο1σ1σ1Ι Ισ Ιοσεο ρσιι·Ισ, που σσΙ Ιο

σσππο ποπ ρσ1οσπο ίσιο σΙσσιΙ οσπ1ι·σ11Ι οσοι·οοΙ, οοπισ ροι·σιοοεσ

σο! ΒΙσσΙοσ οσιπποιοσ1ο, ο εοπισ οοσοοσοσ σο! πιστΙΙο, πιο Ισ σνοοεοι·ο.

(3) @ποσο οσρΙΙσΙο 49, οσ Ι εοοσοσι.Ι 50, 51 ο 59 οοΙ ρτΙσοΙρΙσ

σο! σσσ. 53 πσπ οἱ ρσεοσσο Ιοσσοι·ο σιοΙΙιποπ1ο , οσι ροι·οΙιο Ι οστσι

1οι·Ι οσπσ οποσ Ιπ1Ιοι·σιποσ1ο οσπεσσ1Ι σσΙ 1οιπρσ, οσι ροι·οΙιο Ισ

ιποπιΙιτσπσ, οσΙΙσ σσσΙο εσσσ εοτΙ11Ι , Ισ τσοΙοοΙιΙσ1σ σσΙΙο 1ΙσσσοΙο,

στΙποστσΙπποσ1ο, ο νοι·1ΙοσΙπποσ1ο, οΙοοΙιο σστσΙ ποπ Εισαι Ι"σ1Ιοσ σ

ΓΙοσνστο Ι°Ισ1Ιοπσ οοοιι·πι1σ σοΙ 1οο1ο σσΙ ι·Ισισσοπ1ο οΙιο σσσ ο οστ

τοσο, πιο οοσιΙ σΙιι·σεο οοΙσσιοιι1ο , Ισ @πιο οΙιο οἱ νοσοπο σρροπσ

Ισ σΙοσσΙ ΙιιοΒΙιΙ Ιο νοο1ΙΒΙσ σοὶ οσι·σ11οι·Ι, ο σοΙΙ'ΙσοΙιΙσσ1ι·σ.

(σ) Μπα, οΙοο σοΙο.

(ο) Νεα, Ιο σΙοοεσ οσο που Ισ1Ισσ.

(σ) .4ιηιαο. Μπι οΙιο νσεΙΙσ οΙεσΙΙΙοστο άσσο.

ς7)1.σ τπσΒαΙστο Ισοοι·σιΙσπο σι·Ιαιοσ1σΙσ σοΙΙσ ισοιπΙιι·σσσ οσσο

. . . οεεο πισι·ΙΙ.σ σσσο σο πισιοτο, ο1 σσιιο οσι ιπσι·Ιισ

οεεο σισιοι·ο.

@αἱ αοασια ροΙΙισ1 πο/αΙο-το οΙοααα οορί1αΙα σε: δασσασ··Ι.

Π. ΟισΙσσιπσο σσΙ ποσπσ, σισεοΙσ σνοι·1οιιιΙιισ,ρσΙΙισ1

οσοι· σορρΙει1 οσοι οσι·1σ σο πσ1σΙσ οσοι· οοσοσ τοπσπ1Ιστο σσ

σΙοσπσ οσπΙ1σΙσ σο 8σοοσι·Ι, ποπ εισ σΙοσπσ τσΙΙΙσπο σσΙ 11ο

οοπ1οποι Ισ οσο οσπΙ1σΙσο, ποπ ποσο σΙοσπσ1σοΙιοι·οσπ1ι·σ

οσπΙ1σΙσ. ΕΕ σσΙ οσπ1ι·σ σοι ΙσοΙιοι·, οσοοσ οο1σΙο ο ρσ.ο1σ

οσοι ι·οπσπ1ΙσιΙσπο πσπ ποοΙιΙσ1 σσ οοσοοο σσΙ οσοοσ ρσο1σ

σνοτ τοπσσ1Ισ1Ισπο σοι οπο· Ισο1σ ω).

Πο ιιιΙ12οτ σο.: σοοοσοσ Ια σαοΙοι·ιια, Η σοοσοσ οποία πιο απιστία.

Π!. ΠΙσεοσ1σπσ πσΙσΙσ σσΙ εει σι·1ο σοοεσ. πσ1οιι·Ισ οοΙ

ΙσοΙιοι· Ισ 8σεοσι·Ι, σνοι· ειι σΙοιτΙο1σ, οσο σεοοσο.ε (θ) σσσο

· Ιοοο 1"σοΙσο Μπι ιιν σΙοο Ισ σσσ1οτιισ ιπΙ1Ισ1, σοΙοιΙο εΙ-ρι·σ

Ισο1σ οι ονΙσοσιο ΙσιροσΙιποπΙσ σοι ισπισποι·. Ετ οΙ πσπ Ισο1

ΙσοΙιοτ, οΙσ1 οσιισοιπρπσ1σ σσσο σο πσ1οοΙσ1ο στο σσοοσΙσπσ

νοΙΙσ Ισ εοσσσε κι. σο Ισπσσ. ΙΙΙ σσσο οσπισ Ισπσπ1Ι ποσπσ

πσΙσΙσ σοσοσ 1οΙι·σ, ονοι· σ'σ11οι·σ ρστιο, σσΙ σεισο πονο

εστω σοοεσ ποιστΙσ σοι ΙισΙοι· 1σοΙιοι· Ισ 8σσοστΙ, οσοι· επ

σΙο1ι·Ιο1σ, σο τοοΙνσΙ εισ οοσοοσ σΙΙΙΙΙσ σοοοσ πσιστΙσ 1`σοΙιοις,;

Ιππσπ1Ι ποπ οοι οιΙσιπΙπσ1σ σΙΙΙΒοπ1οσιοσ1ο Ισ οοι στ1ο

σι·οσΙο1σ ποι· οσνΙσο σΙοτΙοοο ποισΙσο ο1 ΙσσΙοσε οΙσπισισο

που σσσ ρο1οοΙσ1ο ο1 Ιοοσο σπιΙσπσο, οι σεισο οσοοσο ΙΙ

οοπιΙσ σοι οσοι, :ισ ποπο. σο ΙΙΙιτσο σ” σο Ισπσσ, σοοεσ

σσσΙο Ιισπσσ επ σιιΙπισ ποσο οΙσι σοοοσ σοοσοσιοτο, οι σσσ

σ1ιοι·ει σοεοπ οσσισσο, οι σοι 1οπ1σ οοοτο1σ. ΕΞΙ οἱ σΙοσπσ

σοεοσο πσΙσΙοο σοι ιπστι·οι·, οσε σο1σο οποσ Ιο11σ, οι σο

σΙ1οι·σο πσ1σΙοο, σσΙ οσι σνοι·, ΙποσιιΙσποσιο ποι· Ιοεσ ρσ

ΙοοΙσΙο οι σπ1Ισσσο Ισ επ οσσοΙισ ιπσΙσι·ο σο σοοσπισπσοπ

εισ σσσ ποαιΙσ σο 5σσοστΙ, σοεσ οσιιΙο οεεο σσιοο1σ1ο οι

σπ1Ισπσο σοι ιισι·ι·οι·. $σ σσσΙο πσΙσΙσ οΙσ1 1οπ1α σα” οποσ

σρρσσιο οορι·σ οσοσιο σΙ1Ισιο σοο ΙΙποο σοΙ οσπΙ1:. 1.., οπο οοΙΙο Ισ

17.8. ο 18.1ι σοΙΙσ ρσι·1ο σσ1οι·Ιστο σσΙ ΙσΒΙΙσ. Βσπσ σΙΙσ ρστσΙσ σειρ11αΙα

νΙ ο σποσι·σ σσσΙοΙιο ι·οοΙσσο σοΙΙσ σιοισΙιι·σπσ, ο σσσΙοΙιο 1ι·σοοΙσ

σρροπσ νΙσΙΙιΙΙο σΙ οσι·σ11οι·Ι πσπ Ιπ1οι·Ι, οπο ΙσοοΙσι·σπσ ΙπσσνΙπστο

σσσΙΙ 1'οοεοπο Ισ ρσι·οΙο εοτΙ11ονΙ: πιο σσΙΙσ ρσι·σΙσ οορΙ1αΙα σισποσ

ΙσιΙοτσιποσιο Ισ ιποπ1Ιιι·σπσ, οσ ΙΙ Ιισοο σεισΙσ νιισ1ο ΙσοοΙσ1σ σσΙΙσ

Ισοοι·σιΙσπο σοΙΙο οσσσο11ο σοο ΙΙποο Ιισ σσοο1σ @στο

οΙοοΙιο Ισ ρσι·σΙο οΙΙ'οι·σσο οοι·Ι11ο Ισ οσοο1σ ορσιΙσ οσΙΙο εσσσο11ο σσσ.

ΙΙσοο ποπ οοΙο1σπσ ρΙΙΙ, οσ σρροπσ ποΙΙσ οο1τοιπΙ1σ σοΙΙσ ΙΙσοσ 17.8

σ σι·Ι11σ , σσνο ρσι·ο σννΙ σΙ1ι·σ ρΙοοοΙσ Ισοοι·σιΙσπο σΙ σσοο1σ σ8σι·σ ω ,

σσΙ πσι·νο σσ σΙοσπο 1τσοοο ΙΙΙ οσι·σ11οι·Ιπσπ Ισ1Ιοι·στποσιο οστι·σοΙ ρο

1οι·οΙ Ιοσσοι·ο Ιοσσοσ η ο σσ1σ οΙσο Ισ σωστα σσΙ σσΙ σα1α , οννοι·σ

σποΙιο σοοια σεεΙσ σδ·πδ1α, πστοΙο οΙιο ΙΙΙ Ιοεσπσ σ11Ιισσιποσιο σ 1σ11σ

ΙΙ οσπιοπσ1ο σσΙΙσ οοεσοπ1ο ΙΙποσ 18.2 (σΙιΙσισ σοΙ οσπΙ1.σΙσ), οσ :ΙΙ

οοσοσ σσΙ οσρΙ1σΙσ Ιπ1Ιοι·ο. ΩσΙσσΙ Ισ Ισοσιισ ιπΙ ποιο οΙιο σσντοΙιΙιο

εσρρΙΙτοΙ Ισ @απο ιποσο σα σααΙο σα: οσο·οτυο1 σοι σασσα ααΙ σσσ άσσο,

σννοι·σ σοπο1α, 0ννο1°ο σφρ1ια σννοι·σ Ιαοεα1ιι, οοο., οοο. Εσ Ιπ1'οι11Ι

Ισ ορσιἱσ Ισ1οτσιοσΙσ σσΙΙσ ρσι·οΙσ οαρΙ1ιιΙα σσσ σΙΙο 1ι·σοοο σσοσι·σ

οοΙο1οσ1Ι σοΙΙο ρστοΙο Ισ σωσει σσΙ οσι ασια, σννοι·σ σορρΙ1α, οοο. ο

1σσ1ο, σσσσ1σ οοσ11σισοσΙο εστοΙιΙιο Ιισσ1σσ1ο ροκ· σοι·Ινοι·νΙ Ισ ρσι·σΙο

,τα σααΙο :ο οο.τοτυο1. ΑΙ1ι·σιισο σιιοσ1ο τΙοσιρΙτποσ1οσΙ Ισοσπσπο!

σιοσο εσνι·σ οορτοεοο οἱ ι·οπσο νΙσρρΙσ ι·σεΙσσονσΙο σσΙ οσσ1οο1ο σο!

οσρΙ1σΙο 104 σΙ σσοο1σ πιοσοοΙισσ Ρσι·Ιο 1, ποΙ σσσΙο εΙ ρστΙσ σο!!ο

οσα.
¦ (8) ΙΙ 1οο1σ οι σσοο1σ οσρΙ1σΙο 1.1 ο ποσο ΙοσεΙΙιΙΙο ποΙΙσ ΙσσοοΙιιισ

ποσο, που Ι ιπσ1ΙνΙ σοοοπσσ1Ι σοΙΙο ρι·οοοσοπ1Ι πσ1ο 8 ο 7 “πιο 5138);

σσιΙ Ισ Ιο11σι·σ τΙοεοο οσι σΙΙΙΙοΙΙο Ισ σΙοσπΙ ΙσοαΙιΙ, ποΙ σσσΙΙ σσΙ

οστσΙ.Ιοι·Ι ,σο ορσι·Ι1Ι που νο1σεισ Ισ ι·Ιππονσ1.σ ΡΙσσΙιΙοο1τσ. Εσ σποΙιο

Ισ σσοο1σ οσρΙισΙο Ισ σιοισΙιτσπσ ο Ισσοι·σισ Ισ σσσ ΙσοδΙιΙ.

(θ) .σπασω , οΙσο ποσο, οοεΙσ .ιοοπΙ ο ρι·Ισιο οοι·Ι11στο Ισ1.1ο σσΙ

πσ1σΙ. @οἱ εΙσπΙΙΙοσ πτσρτΙσισοπ1ο ΒΙΙ στΙΒΙσσΙΙ σοΙΙο εστΙ1Ισπο Ισ11ο

σσΙ σο1σΙ.

Ι



1)ΕΕ πποοπο πιο. ππο

ιιοι·οποπ ποοπο Οι ποιοιπ ιποι·ιπ πο ιποπιιοιο ιπιοοιο πο ιοοιπ

πιι [παπι-ιι οι οποιοιο θ) ποι ποι οπο: πο οιιπποπ ποτιο

σ·οι·ίο.: (8) ποι οοπ οπποι· ιιι ποιοι ποππιι ποιο.ιιι πιοπο ιιπ

ιοιπριιπ ποοπο ιποι·ιο ππο; οι ιποπ πιιοι·π ιποπιιοιο Μαι (οι)

ιιπ ιππο ρι·οππο 1οιιοπ οπο. ιιι-πο πιο οι›ποένοι·ο ιιπ ποπο

ππο ιιιι·οι ιιπ ποποιο ποι ονοποοιιο οοι·ροι·οιπιοπιο ιοππιιοππο

πο ιιοπι ιπ ριοποπιιο ποππο. ροιοπιο.ιο, οι ποοπο οοππιιπ

ριιοπιοιπ. Ει οπιπιο ποιιιιιι πορριιιι ποιο ροροι·ιο (δ) πο

ιιιιι·οπ οπο π !οοπο, ποι ποπ οοιοπ πιιοπ, οι ιπποπ ποιοπ

ιιπ ιππο οοιπιπιπποπ οπιπιει ιοιπριιπ ιπ Βιιπποι·ι ποι ιοπποιο,

οι οοιιπποπ ποπο πιο ιιπ οιιοι·ο ριπ·ιο ιιοπ ποι ιιιοιιοι·.

Οποιοι ποπιι·ίο ποοπο.: ιιποοοιοο, οι ποοπο οιιίι·οοιιιι·ο.

1.111. Οιιοιιιπιιιιο ποιοιπ, ποι πο :πιο ποππο ποιοι·ιο ποι

ιοοιιοι·, πορριοι ιιι πο ρι·οοροι·ο ππο πο: ιιπιπ·ονιοιιιι·οπ πο

οιιοοιι.ιιοπο, νοππιιιοπο, οοιπροοπιο, οοοοι·ποιιιιοπ πο [οιι

ιοι: (θ), οι πο πιιπιιοπιοπ ιοοιιοι· ρι·οποπποπ ιιι Η) ιπποει

ιιιπο, οι ο πορριιιι ρτο ποπποπ ιιπ, πιιιιιπ πο ιοπιοπ, πι

ιιιποπ νοιιιπιοιοπ, οοιιοιιοπο πο ι›οποιιιιπ, οι οοι·ιοπ ο

ρίοιιο.ι ο», οι ιιπ οοποπ πο πιοπο (θ), ποπποπ ιιιιοιοπ πιι

ποοπο ιονοι ποοππππ πο. οιιοιιιο.ιο ποπππ οπο. Ει ποι οοπιιο

ποι ιοοιιοι·· πιοι οιιπποπιρποιπ ποπο πο ροιοπιοιο ιπ ποπποπ ν

πο !οοπο: ποοπο οποιο ποοπο πο ιποπιιιιιο πιοι ποοπο οιι

πιοπο, οι ποι πιοπο ποππιι οοοιιπο1οι·ο. οι πο ιιιιιι·οοιιιι·π

πο οοπο.: (ω) πο οοιοπ ιιπ ιππο οοιπιπιπποπ, ροιιπιι ιονοι·ο

ππ ποοπο πο ποποοιιιπι1 οιιοιιοι·οι·ιιι ποι ποι οιιιι·οοι·ο πι

ποτιπ ιιπ πο πιοπο, ο ποοοιιοι·ο πο ποτιο., ο ποπ. ι)οπποπ

ιιιιοι·οπ ιιπποπ ποι ποπ ποι ιιιιιι·οοι·ο πιοπιο ιονοι. Ει ποπποπ

ποιοπ πιιοπ, πι οιιππο ποι ποι ποιποπποτο πο οοιιιι ι›οοοιο

ποι ποιιοι· πο ποπο ποι οπι Μπι, πιοπιο ο ιονοι, πι ιο.

οοοοιιοι, ρι·ο οιιππιι οποπ, οιιοπιιι.οι (Π) ρι·ο οιιιι·οοιιιι·ιι: οι

πι οιιππο ποπ ποι οοοοιιοι·ο ιιι οιιππιι οποπ, ριιειιοι ρι·ο

οιιιι·οοιιιι·ο πο οιιππιι οποπ πιποιιπ νι. Βιπιποι·ιπ νι πο

ιοποοιιιπιι οιιοι·ιι οοι·ιοι·οιιι, πο οποιο ππ ποιοιιι ποι ιιοιι·

ποιο, ο οοοοιιοι ιο ο ποπ Οι).

Ποποο οο:οιπριιι [απο ποοποπ οοι·1οπ ιπιιιοιο.ι.

ι.ιιιι. Νοππο ππο ποιο πο πορριοι :κι :ποοπο οιιοιπριιι

ιονοιιι ποπο οιοππο οποιο. ιιιιιιοιο ιοιπ ιπ Βιιι·πιδιιο, πι ποπ

οπποιοι οιιοιπριοιο ροι· ιποπιι πο ρποοιιω ποιοιπ ιπ οπππο

ρι·ονιποιο, ποοπο οποιο ποι οπποι· ιπιοιιι ποποποι·ο οπππο,

ποι πο οοι·ιο, ονοτ πο ρι·ινιιοπιπ ιοοιπι. $ιιιιιιιιιο οιιοιπριπ

(1) (ο) 8ορι·π ιιιιοπιο οιιο ριιι·οιο , οπιπιοπιι ιο ρι·ιιπο πιοπιιισ ποιιπ

1ιποο 18.°, ο ιο ιιπ οιιι·ο πο!!ο 19.ιι πι τιιιοπιο οιιριι. 1.11, ο πο!!ο

ριπ·ιο ροπιοι·ιοι·ο ποι τοπιο , οοπο ειρριιπιο ιο ιιιοοι·πιιοπο ποπο :ποιο

ιπππο ιπ τροποι ιιιι,ιιι·ο °°__ οπ ιπ ποοπο ιπνοιπο ο οποιοι ποπιο

πιο ποπο ροι·ιο οπιοι·ιοι·ο ποιι'ιπιοππο ιοΒιιο (οπριι. ο , ποι. 15.).

(3) Οοποπιι·ιο.ι, οιοο ω»ιοιωι, οππιππο ιιοπ οι ιποιποι·ιο ο οι πιο.

ποοπο ιπ ιιοιιοπο πι πιω οοι·ιο1ο ιιι ιποοιπιο ποιοι οι ιιπ ιοΒιιο.

(οι) Ποιοι, οιοο ι·ιιοππο.

(π) Ροι,ιοι··ιο, οππιο |ιποοι:ο , ποοπο.

(θ) ΙΜ [απισ.π, πιο ιιοι·νίποτο, ο οποπ, [οπ1ο, [απιικοο, οποοιιο, οπο.

Π) 11ο οιιι·ο 111 ο πιιοοι·π νιπιιπιο ποιιο ιι·οοοο ιιιιπππιο , πιιιιπιππιιιιο

οι ιιοπιι , οιιο πιοπο ροπιοι·ιοι·ο , (ο ι“οι·πο ωοοιιιοπιιιο) οποιο ιοπιιιιο

οι οιιοι·πι·ιο.

(8) πιω”, πο. ποπο, Μο; ο νοοι απο ποτιο ο Ρτοοιπη1"ιιιιί.

(θ) Οιοσιο, οιοο οιιιζωο, οπ ο πιποορο ποι ιιιιιπο οι:οΙο.πιο.

(10) Ώσπου, ο οποοποπ, οποιο ποοπο πι ποιοιο. Ψοπ. ιο ποιο 0 οι

οιιριιο1ο 1.11 ρι·οοοποπιο.

(11) Ωιιοπιιι.ει, πιο πωπω πι, οοιπροππιο ποι ιοιιπο ιμιοπιιιπι πω.

(19) 0 οοι:οιοι ·ιΙο ο ποπ , οιοο ο ιιι ΜΜΜ, ο οπο; ο πι τιιοι·ιποο

οιιο οιιτιο,πιοιιι ιι ποιοιο ιιονοππο ιιπ· τιποτα πο! ι:οι·ιοιοι·ο (οπιοι·πο

ρι·οιοοοιιο). .ι .

πο πορριοι οιιιοπιιοοι·ο οππι οπιιποι·ιριιοιιοπ πο ιποπ :πωπω

ιιοιιιιοπ. οι ιπποπιι ποι πο οιιοιπριοι, ποπ πο ροιιιοι οιιοιπ

ριοτο, πο ιιοιι ιιι πιο οοππιιιι ιποιοι·ο πο Βοπποι·ι ριιιιιι

οιιιποπιο. οι ιπ οιπππιι οοππιιπ πιιποπποι πιο πο οιιοιπριοι·ο

οιιππο ποτιο. Ιπ πο οποιο οοππιππ πο οιππιοπ πιιοπ ιιοποπ ιιο

ιπιποπ ιιπ οιιοπιιποι·ο οιιππο ποτιο. !ιι πι ποι ροπ·οι· ιιπ

οοιιπποπ οοποπ ιιοιπιποπ ποι οπππο ποτιο πο πορριπι οποιο

ριοι·ο, οιιοιπριοι πι, οι ποι οι ππο οποπ οιοιπριιι ιοοιιι ροι·

ιππιι πιοιιι ποοπο (Η).

Ρο ποπ οοιπροι·οι·ο ποπ οποιοι· ποι:πο.π »πιοπο

πι. 8οπ ροπποππιοποπ οι οοποπ ποπποπ ιποοππιιοπ οι το

ι1οιιοπ ειπππ οιιπιοποπο Βοπποτι ορρι·ορι·ιο1οπ, ιπ ιοιιιι ονοι·

ιπ ροι·ιο, ιιοιιπει ροι·ποπο ποπο οποιο ιπποπιι οοιιιροι·οι,

οπο· οοιπροι·οι·ο 1οιιιοι ιπ :ποοπο ιποπιι. Ει ποι οοπιι·ο ποι

ιοοιιοι·, πιοι οππποιπρποιιι ποπο πο ροιοπιοιο ιο ιιιιι·οπ ο

πο Ιπππο; οι ιπποπ ι›οποπ οοιπροι·οιοπ ιοι·ιοπ οοπο οπιποπο.

Ει ιιι πο ιπιι·οιο ποοπο ι·οοιιποπιιι οιιο πο ροιοπιοιο πο πιοιπ

οοριιιιιιι Ιπιππιτο ιοιιιοι ροι· ιππο ιοι·ιο πο 8οππιπ·ι ιπ ποπ

ιοοοπ οι ροτιοπ ιιποιοπ.

Ποποοπ ροπ·οιιοπ πο.πποπ ιίσιοιιο.π.

ΠΠ. Ξοπ ριιιι·οποπ ποπποπ ιιοποπ, ποι ποπ ιιοπποι· ιιπ

ροι·ιιι πο Τιιι·τοπ, ποπ οποιοπ ιιπ·,.;ποπ ποπ ιποι·οοιοπιοπ οοπ

ιιιιιιιιποιο ιιπ ιποιιοι πο ιποι·οοιππιιο, ποιο ιοπιοπ π ποιο

πιιιιιιιοπιο ποοιιι·ιιοιο, ποι ποπ οοποπ οι πιοι·οοιοπιιοπ, ποπ

ιιιιοιοπ ιπ οππποπ ιιοποπ ποπ ρι·οπιιιιοι· πο ροι·ιοι·ο ιπιοΒιο

ιποπιο, οοπ ι·οοινοι· οι οοι·ι·ίοι·ο (Μ) ιπ οιιπποπ: - ποιο.

πο. ποοπτιιοιο ρι·οπιοιο. ιιπ πο ροιοπιοιο, ονοι· ποι ποι ιοπποτ

ιποπ ππο. Αρριιπ ρου ιπποπ ιποιοοιοπιοπ πο ριιιιιο ποπο ππ

πιοιοι·ο πο ροι·ιπ, ροιιιοπ οκιι·ο ποππο ιοι·ο ω) οριο πο.

ιποι·οοιοιιιιο οι οοποπ ποπ οποιοπ οοπ ποιοι Βοι·τιειτο, ποοπο

οιοιιιιο. οιιοι·ο ριιιιιο ονοτ ροι·οιιιει πο ποτιο: οι ιππιι ροι·

ιοτοτειιι ιο.πποι οιιπποπ οππο.ι·ο, ποοπο οιοιιπο οιιοι·ο ρο

το.ιιιιι - (Μ). οι. πι ροι· οιιοπιιιτο πο οοπιι·οοιιι οοπ ιοοιιοι,

οι πο ποοπο πιοι·οοιοιιιιο :ποοπο οοπο ιιι ιοι·ι·ο ποι ι·οιποποι·,

ροιιιιοι πιι ροιι·οπιι ιοιιιι ποπ ποιπρποπ οι ιιιιοποπποπ, ποπ

(13) 1ο τιιιοπιο οοριιοιο, ιπ οπι πι ροι·ιπ ποπο οποιο πιοπιιισ: ο ιιοι

Μο, οιιο π'ιπιτοπιιοοπποι·ο ιπ 8ειπποι·ι πο ππο ροι·ιι ποιι'ιποιπ, ο πο!

ποπιο ιο 1ποποπιιπο ροιοπποι·ο πιο ι'οπο, οι ι·ιοοποποο οιιο ιι 0οιπππο

οι 8οιπποι·ι οοππιποι·ονο ιπ οππι ιοιπρο ιιιιιι Βιι ιπιτι ριιοπι οι Βοτ

ποεπιπ ποπιο ριιονιποο, ροι·οιιο πο8οοιιι ο πινοι·πο πιπποι·ιο. Ε ιο ρο

κοιι·πιιοπο οι πιο ποιοι οι·πιποιιι ποι οιιριιοιο, πω» ι'οποιπριπι·ο πο!!ο

οποιο ιιοιιιιιο ροιοππο οοππιποι·ιιι·πι οιιιοπιιοο , ο ι'οπο ποοπο, ιιι οποιοι·

νειιιι ιπ 8ιιπποτι πιπο οιιο ππο ποι ποοοιο 1011. 1πιιιιιι ι'οποπιριιιι·ο

ποιιο οοι!ο πι Ρποιο 111, οιιο οοποοποιιο ειιι'πι·οινοποονο ιιιι·ι·ιιοπο ιι

ρι·ινιιοριο ποι ποπιοιοπο ποι 9 ιποποιο 1538, οποιπριπι·ο οιιο ιο ροπ

πιοπο ιπ προει·ιιιο, ιιι οοιιειιιοποιο οοιι'οι·ιοιποιο πο ιι·ο ποιοι ρποοιιοι

ποι 1571, ππο ποι πππιι ιιι 8ιο1'οπο ιποπ, ρππι·ο ποιι'ιπιοι·ιοο πιο.

Ει·ειποοποο Μπι. 13ιιι οιιο πι νοπο οιιο ιιι πιοππο ειιιιοπιιοοιιιοπο οι ιιπ

ποιοι οπο ιπ ππο ειποιιο ρου ιο οποιο ιιοιιπιο νοπιιιο π'οιιι·ο πιοπο.

(14) Οοι·πιοι·ο, ιποπ οοτιοατο.

(15) Ηττα. 8οι:ποπο οπιπιππο ποι ι1οπιοο ιο ποιο ιιιιιπιο ππο ιοι

ιοι·ο οι ιιιιοπιο ροι·οιο, πο ποπο πι ροππο πιπιιπςιιοι·ο, πο πιοπο πι,

οννοι·ο ιο, ιπιοιιπο πο ιπιοι·ρι·οιοιο Μπι ιποοιιο οιιο μπα, πιο ροτ

πιο ιι ποππο ο οππι ριιι οοπποιιιιιποο πιο ιοΒιι;ο , πιο ροι·οιιο, ποπ οπο,

ππο νοι·ιο οτοπο ιο @πιο ποιιο ιππι·π πι Βιιπποι·ι, πιιιιο οποιι ιο ιποπ

οππιιο ροιοοπο οπποι·ο οπιι·πιιο, πιο ροι·οιιο ι οιιπιοπι ποιιο μια οικι

ποιιο, ποι παπι οι ρειι·ιο πρρι·οππο ιπ ιιιιοπιο ιποποπιιπο ι:πριιοιο, ο

ποι οιιρ. οι πι ιιιιοπιιι πω. 1 ποπ ποπο οιιιοπιοιι ροι·ιοπιι·οιο.π πιοπιιισ

ροι·ιοπ, πιιιροπο ροι·ιοπιι·ριοσ ποπιο ιοι·ι·ο πο 5α.4.ιοπέ.·

(16) Τιιιιο ιο πιιιιιιι·οιο ι:οπιοπιιιο ιιπ ιο ππο ποιιο ροι·οιο

ποιο .πα .ποοιιι·ιιοιο, οπο., ιιοσ ιιπ οιιοπι ροτοιιιιι , ποπο ποτιιιο ο ιππιι

ιιιπο ποι ι”οΒιιο ποι ιπισ πιιιιπιι·ο, οοπ ι·πι·οιιοι·ι ριπ πρωι, ο ιποπο
ποι·ι; πιο οιιο πι νοπο οιιο ιιι @ποιο ροπιοι·ιοιο. π
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ζ!)!ΡΙ..ΟΜΙ Ε ΕΑΒΤΕ

σσε!εε ει!!! σ!ει·εε!ε!!!ειεεεσ εσε!ε!!σει·, ε! ενετ σεεεεε ει!εεε

ε! ισει·εε!εσ!!εε, σε! σε!! ι·εισει!ει·, ε! σσσ εεσ εεεει· !σ

ει! Πεσσ- ι·εε!ν!!εε. Ε! ε! εεεσ σε!!·εσσ σεσ σε!! σει·ε εεε

σ!ει·εεσ!εε εε σ!ε!·εε!εσ!!ε εσ !εεε σ!ιεσ1!εεε!σ εσ !ει·σιεσ

οι·σ!σε!σ , ε!ε! !εσ!σ εσ ισειιεε!ει!!ε σε σεσει·ε εεε!! σε!ι·εσσ

σε σονσ, σσε!ε ε! σε σ!εσσ.

σε σε!! !!ε!!!!!·ε σε!!! σε ε!!·ιισε σε!·!ε.

Με!. Νεσσε σει·εοσε σεσσ!ε! σε!!!σεω εε!ε, ενει· !εε!!ει·

!!ε!!σιε !σ ει! !ει·ι·ε σεΕεεεει!, ενει· (εε σ!ε!!·!ε!σ, εεσεε

!!εεσ!!ε σεεεσ σωσει!. Ε! σε! εεσ!ι·ε σε! !εε!!ει·, ε!ε! ει!!!

σεισσι1ε!σ σεσε εε σε!εε!ε!ε εεεεε!σσε ν!!! !!! εεσσεε ν

σε !εσσε, ε! σ! σεισε! εσ εε!ε ε! !εεε !!εε!!ε. Θε !!!εε!!ε!ε

σεεεσ !!εσσσ ει!!! σεεει! (Ε) ι!εεσει!, ε! !εεε ε!!ει·ε σεεεσ

εεεσεε!ετε; ε! ε!ε! !εσ!σ εεει·ε!σ. Ε! σε! σεσε ε!!ει·σσσε

σε! εοισσει·ει·ε εε!ε, εε!νσ σεσε εε σεισε, σεε!!ε! εεεσ

σωσει! εεσσοε ν στο !·εεει·! Ε!). Ε! !εεε σε!εε!ε!ε σεσσ!ε1

ε!›εει·νει·ε οσε!!! εεσ!!σ!ιι, εεεσσσσ σ!!! εεε! εισ!σειε σει·

!εεσ εοσε!ισ σε 8εεεει!.

θεεεεε σει·σ·ίεε σ!!! εε σεσε!! σεσσε!·, ε! !·εσιε!!!ε.

ι.νιιι. Νεσσε σετεεσε σεσσ!ε! νεσσει·, ενει· εεισσοι·ειε

εε!ε!!! !ι·!εεσ, ειιε! ε!ι:εσ, !σ ει! σσε!ε ε!ε! !·οισεεσ ε!εσσε

σε!!!ε, !!οτε!!! (ε), εεεσ, ενει· ι!σε!εε. Ε! σε! ι:εσιι·ε σε!

!`εε!!ει·, ενει· ε!!εισσειι !ει·ι·ε σε! σι!εε!!!ει·ε εε!!! εε!ε, εε!!!

ει! σσε!ε εεε! εε!ε!·ε, στο ιεεεε!σσσ εοι·σ!ιι, εεε! εσιι!σε

ι·ε!σ, ονει· νεσσ!!σ, ονει· εε!ε!!!, σεΒ!!ε!, εεε! ει! νεσσ!!ει·ε,

ιισε!ε ε! !εεσ εοσισει·ε!οι·ε, ενει· σ!!! !1! εσεεε Βσ!εε !!!!!

εε!ει·ε, εοσσεε ν σε !εσι!ε. !)εεεσ σσε!ε !!εσσσ εε ισεε!

!ε!ε ε!ε! σεεεσ ει!ισοσε, ε! !εεε ε!!ει·ε σεεεσ εεεσεε!ει·ε;

ε! σε! !εσ!σ εεει·ε!ιι. Ε! σεισε! εσ εοσ!σει·ε!ει·ε σεεεεε

εει·8!σε εε!ε!εε 1`εε!!ει· σει·εσ!ει εε εε!ε!!! ι:οισσετε!σ ν νε!!σε

εσισ σσσ !ι!ε!ε ει·ι!εεσ εσσνεσ!ν!!εσ!εσ!ε, !ε!εσσε εσ εεισ!σ

!εσει·!σ ε ω!!! σεεεσ εεισσει·ε!ει·ε (ε). Ε! !εεεε εει·σ!οε ε!εσ

σεσε ε!εεεε, εσ ε!!!!!ι·!σ σε εεσεε ισειεεσ!εε, σσεσσε εε

νεσσεσ.

Εεεε!! σα”, !!!!!ε ε! [εεε.

!.!Χ. ()σε!σσσσε εε! !!εσσειι εεεσ εε!ε!σ, εεσσε ισ!εε!!!ε!σ

!ει·ι·ε !!! εσ εε!ε, ενει· ε!!ει·ε !!ι·σ!ιιι·ε, σεε!!ε! στο εεεο!!

!σσσ εεσ!ειε εεσσοε ιιι ι!ε !εσσε; εε ισεε!!ε!ε σεεεσ σιιε!ε

!!εσσι! ε!ε! σεεειι ειιισεσε, ε! !εεε ε!!ει·ε σεεεσ εεεσεε!ετε;

ε! ε!ε!·!εσ!σ εεει·ε!σ. Ε! ε! σ!ει!σσ σε! !!εσσει !εσε !!ι!

Βσε!ε, ενο! !!!ιισ!σε ίε!!!ίε!εσσεε!ε (θ), ονει· !σ εσεεε ισ!ε

ε!!!ε!σ νεε! εεεει !ει·ι·ε, ονει· σ!εσσε !!ι·σ!σι·ε, σε8!!ε! εεεσ

εσισοσε εεσσοε ν σε !εσσε σει· ιεεεε!σσσ εεσ!εσε!σ, ε!

!εεσ !εσε ε!ε! ει·εε σει· !εεσ σεε!οι·ε. Ε! εεσε!σ σεσε, ενει·

ισε!!!!!!ε εε ι:οσεεεε! σει· σεσε εεσεε !!εσ!!σεε, σε! εε

(1) Βιι!!!!!·ε, σε ρετ!ιιι·ε.

(9) Νε! !.εε!ε ε! !εσσεσο !·!σε!σ!ε σει· εσσ!νεει! σε!!!εισεσσεσεε !ε

σει·ο!ε σεσε!! Μπι!!! σ!!! !!·ε εἰ!!! σεσε.

(8) Νε! Ωεσ!εε ε εεε! ει:ι!!!ε. Ρ. Ει! !ε ι:ι·εσε νοσ!!ε σε!! σε!!

πισινό.

(σ) Νει·ν!!!. σε! Ωεσ!εε δ! εετ!!!ε σεισιι!, ε!!ο !ε !εσσε σει·ν!ι!,ε!υσ

πε!!ε!

(5) ε! εεσ!!!! (σεσε), κι ρ!αι:επ σε! εεισσι·ε!οι·ε.

(θ) Ιε!ι!!ι!!επ!εσ!ε, :Με ε!ι!σίιι!ασ!επ8ε, εσσεε!!ιιισε!!!ε, σε ει·εσε

ρεεε!! ε!σσ!!!εενε ε!!ι·ε, νεσσ!ε !! εει!!εε!ε σε!!ε !εσσε.

ε!εισεσ σει· !εεε σε!εε!ε!ε. Ε! εεσεεσ σ!!σεε!ιιισ εε ε!!εει·νε!

σεεεε 1“σσε ιιενε, σ!!! εεε! !!εσσει· εσ ρεεε. Ε! σε!!!ε! ει!

!σει·εε!εσ!ε, σ!!! σε! εεισσει·ει·ε εσ εεεσ εσεεσ !εε!!ει· !ε

εσ!ει· ε! !σσεο!ει·ε ει! πιεσε, εεσεε σε! !σ !σεσσ !εσεσε!

ε!εσσε ι:εεε. Ε! !εσεεε, σε! εε! !!!εει·ε ενει· !εεσ!ειε, σε!!

εεε!!ε! εσ εεε!! ί!) σι·εεεε !εεσ!!σιε.

Ε!! σε!! Με" εεε ι:ουσίεε, ε! σε!! σ! σ!ι!!!!ι!,

ε! σε σωσει· ει! σεσε, ε! σεισε (σώσε.

Π!. Εεε εει·ι,;!οε σεεεεε !!εεε σ!!! νεσ!ι! σεσε !ει·εε σεσσε

σει·εοσε σεσσ!ε! νεσσει· ενει· εο!σσει·ει·ε !σ !ο!!σ ει! ει

ε!ι·!ε!σ σε $εεεε!!, σε!! !σ '8εεεει·!, εε!νσ !!! εε σα” σε

σε εεσεε!! (θ) ε!ε εε! σε!εε!ισει!!ε σεσε εεε!! σε σ!σε σε·

ε!!σ!εσσσεε, ε!ε εε! σεσε εε σει!ε σε δισ!!! σε εί!!!!! (ω),

!!ι!!! εσ εε σει!ε σε εεεο!!! Πω!!! (Π). Ε! σσ! εεσ!ι·ε εε!

!εε!!ει, ε!ε! εσσσεισσσε!ι! ει! νεσσ!!οι·ε ε! !εεσ εεισσει·ε!ει·ε,

εεει:ε!σσσ σεεεεε, !σ εοσσοε κ!! σε !εσσε σει· ιεεεε!ιισσ

εεισ!σ σεε! εοι:σσει·ε!σ. !!εεεσ σσε!ε !!εσσσ ει! ισεε!!ειε ε!ε!

σεεεσ εσσιοσε, ε! !εεε ε!!ει·ε σεεεσ εεεσεε!ετε; ε! ε!ε!

!εσ!σ εεε!·ε!!!. 8σ σε!!εισεσ, ε! !εεσ εεεσ εε νεσσεσ !σ

Βεεεει!, ε! σεσ !ει·εε; ει! σεσε σε εεσσεε σιεεεε!σσσ

εεσ!ει·ε, εσ σι!ε!ε σεε!!ε! σ!!! ι:οσ!ι·ε εε! !εε!!ει·: εε ισε

ε!!ε!ε ε!ε! σεεεσ εσισεσε, ε! !εεε ε!!ετε σεεει! εεεσεε!ει·ε;

ε! σειέ,ι!!εε! ει! σι·εεεσ!ε εεσεε σει·Ιεισει!!σ. Το!!σ εεε ω) !!!

εοσσσ!ι·!!εε εεε!! εοι·σσε !!σσ!ει!σ·, ε! !εεσ σεσε εε νεσσε!

!σ $εεεει·!, εε!νσ σεσε σεισε σε! !!!!! σε σεσσσ Α!!!εσ!ε!σ °

σε Μεεεε ω), σε! εε! !σ. εσ ι:εε!εσε σε!! (Μ) = εσ εσ

εει!!εσε σεεεε σεισε σ!!! !σ!! = σε θ!!ε!!ει·! σε!!!!!!ει·ι·ε (πι),

('7) Οσε!!, ι:!εε /ετπ!!ισρ!ε, σεισε, σει!νε!ο σι!!ίεσ!εσ!ε σε! !ε!!σε

εεεε!!π!. ·

(8) Ι!!!σιι, εεε!!! εοπ!νασιι, ε σ!·οσ!·!εισεσ!ε επεσε ε!!ε ε'!σει·εε!ε

ε!!!ε ει›σ ε!!ι·ε !!! 1'ει·ισε σ! εεσεε; σει· !ε ε!!ο ε! σ!εε πισιι. Ισ!'ε!!!

!ε στα!! ε! ε!!!εισε !σ εει·σο πω!!! ο νασαι!. @σεσε σει·ο!ε σει!νσ

!σεει·ι·ι›!!ε ι!ε!!'!!ε!!εσε !”ενε!!ε σε! εει·ι!ε νε!σει·ε, σε!ε!!ε σε! ε!εεε!ε!

εει!!!ετ! σ'Ι!ε!!ε ε! !ι·ενε !ι·εσσεσ!ει!!εσ!ε εσοσει·ε!ε !σ ε!σσ!!!εε!.ε σ!

ε!!·!ισιι; Ο!! ει:οεσεισ!ε! ι!ε!!ε Πισω!! σε ει·ι·ει:ει!ο ιιιο!!! εεεισρ!; ει!

!ε σε εσε!σσσει·σ ε!!ι·! σι!ε, ε!!ε σε!! σεσε σ! σ!!σει· ρεεε. ΙΙσε ε σ!

0!ενεσσ! ν!!!ει!!, !! σσε!ε ει:!!νε: - Ε!! ερ!! (ε!οε Οει·ει! σεσε!! !!!

Ε!ι·εστε σε! 1309) !!εσσεπσοε! επεσε” [ιππι ε .!ερ!!!!ε, !!! ρτ·ίσια σα!!!

Με σα, «Με ι!!!ε επεσα! σε! ('εσιι!πε, ε!!ο "απο πε!!ε απ!! σε!

Βιιε!!ινί πο!!ι! πισιι σε! Ρι!!ασίε , ο σι!εΙΙε με· [ενω πρεπε, ε σεισε!!!

! στ·ίσίεπί, εεε., εεε. (8!ει·. Ε!ει·.σεσ.37σ#77). Ε'ε!!!·ι› ε σε! Πεν!!ε,

οσε σ!εε: Ε' πε!!ε ι·ι!_σσ σ! 8ιιτ!!'εσπ!ει!!ε ε![!ισευιισε στι!!! !·ιισι!πιισ:ε

σ! σετι!!, εεε. (0σει·ι·.ε!ν.σ! Ει·εσε!ε 1.!!!. !Χ σεσ.167).

(0) Μ· ι·οσπιιε. Ι! σεσ!ε εσ!!εε σ! ισσεε!!! εεσ!ι·ει!ε σεισ!!!σε εσε!!ε

σει· !ε !οσοσι·ε!!ε σο!! !'ε!!σε!ε εοι!!ι·εσε σεσει!!!σε!ε Ια σεσε!. Με !'ε

ι·!σ!σε σε!!ε σει!ειι!!σει!εσε σσσ εεισ!!ι·ε εσεε!ε, ε σε!!! ε!!ο !ε ε!!

!!!ει!ε ι·!εοσοεε!σ!ε ! σ!ε88!ει!, ε!εεε!!ε σε!!'εσ!!εε νει:ε!!ε!ε ι·ε!ισιι.!·

!ε!εει·ε ω!! Ν, ε !εεει·ε εεσεε, οσε !!! εει·σε ε!8σ!!!ι:ε Έπιπ!ιισ!Μ.

Πει!. !ε εε!ε ε! σσσ. 196 σε!!ε Ρεν!. !). ·

(10) @σεσε σον!!! σε Οι” σε Μ!!! !“ει:εε 1'ει·εε σεσε ε!!ε ι:ει!!ι·εσε

ε!!ε επεσε σσσ! ε! ε!!!εσσι μπει! σε ΜΗ!! ε εεισ!σ·ε οσε ε!ε !!! ε!εεεε

σετ!!! εεε! εσσε!!ι!!ε σον!!! σ'ΙΙ::ει·ί (νει!. !ε εε!ε ε! σερ. 90 ι!!

σσεε!ε Ρεν!!! 1).

(11) σε!! σ! ε. Β!ε8!ε. Ε σει·ε ε!!ο σεσε!!! σετ!!! εε!ε!εεεε σε σεσε!

Εεεε!! εσσεσσε νει·ει! !'ε!!σε!ε σει·!ε σ! ε. Ασ!εσ!ε, ε σνεε!εεσ!εσ!ε

σε! ε!!ο, ενο ε! σενι·ε!!!!ε @στο εσεεεε !ε σσενε σει!!! !σ !εεε!ε ε!!σ

Ρ!επε. 8! ε!!!εισενε σει!!! σ! ε. Β!εσ!ε σει· Ε! ε!!!εεσε!ε ν!ε!σε, ε!!ο

εσεε!ε!ε εσι:ει· οσε!.

(Η) 0!!! σε!!! ε!!ε σε! !εε!ι› ισεσε!!! !!ι σει·ε!ε εεσεε.

(13) 111εεεει· Α!!!εσ!!ο σ! Μεεεε σενε !ε σει·σε!υ!!!ι σε! ει!!! σεισε

ε! ι:εισ!!!εε!!!!!!!.

(14) Ε!! σει·ο!ε στι!! !ει·σ!!σε !ε Με!! 10.11 σε! !εε!ε σε! σι·εεεσ!ε

ι:εισ!!ε!ε; ε !ε !!σεε 1'7.ι !!ε ε ισει·ε!σε σε! Με ε!σ!ε!!·ε !ε σει·ε!ε

εσσ!σσ!ε ει! ει! σε!!!επε σε.!·.!ιι συν!!! σ!!! σ!!! !!! ι:ει·ε!!ετ! σ!!! !!ι·εν!

σ! σσε!!! σε! εοι·σε ι!ε! ειισ!!ε!ο, ε. εεε! σει!!!σσε σο!! σ!! ε!εεε! εε

!ε!!ει·! σε! ι.·ει·σο σε!!ε !!σεε !!!!ε ε!!ο σει·ο!ε μπω σε !ενεσ!ε, Ρο!

ιιεσσ!!ε !ε ε!εεεε Με!! 11ο σε' εο!!!! εει·ε!!ετ! σ!!! στεσσ! σε! Ωει!!εε.

(15) Πσε!!!ει·ε ι!! νε!!ει·ι·ε ε!!!!ε !ε ε!εεεε !ει·!ι!σε σ! ισεεεει· Α!!›εσ!!ε.

Ε-...>-Φω

 



ΠΕΣ οοοππο Χ”. οι

οοι οοι ποπο οο ποιιο πο ιονοπιο = Ει οοι οποιοο οοοοο οοι

ποπποι οι! ποοποι ιπ οοο πιοιοο οοπιιποο, ποοποι οοπποο ο

πο ιοππο (ι). = Ετ οπ οοοιιο οπιιιο ιοοποι οιοιι ποσο

πο οοοππο οπιιοπιιοο οοι οοπ οπ πιοπο ιιοοοοο πιοιοο ποιοοο,

οοο (2) πιο οποιο οιιπΙοποι . . . . . . (δ), οοο οποιοο ιπιοπ

οπ οοποιο ποι ονοποοιιο°οοοοο ο1ιιιιο ιιποιοπιοπιο Γοοποι,

οι οοοοοοιο ιοοιο οοο οοπιιοιοοποπιοο οποοο πιο ιο ιιο οποιο

οοπιιοιοοιπ οοι οοοοι, οι οο. πιοοιιοιο ποπο ποπππ οι οιοι

ποοοο οποιοπο, οι πιοο οιιοιο -ποοοπ οοοοοοισιο,ι οι οιοι

ιοπιπ οοοιοιο. ποοοππο οπ πιοοοοιο.

Πο ποπ ποποπι? ποι ροιιπ πιο οοπιποιοιο.

πιο. Οιπιοοπιπο οοι ιιοοπο ποιοοπο ιποιοοιοοιο, τινοι·

οοποιοιοοιοοιο, ποππιοι οπποιο οπ ποιιο πο 'Ι'οιιοο οπ

οοοιποιοιο οιοοπο οοοο,· ονοι πιοι·οοιοπιιο ιποππιοοιοιοιο,

ονοι ποπ,, οοι ποι ποοποι οπ ποιιο-πο Τοιιοο οι οιοοπο

ιιοοπο, οπ οποιο ποπο ιπ οοοοο ποιιο οοι ιοΒοοι·ιιοιο, πιο

πονοιιοο ιονοπποι, οοιοι.ιο ιιπποοιοο. Ει οπι οοπιιο οοι

ιποποι, πποποι οοοο οποιοπο πιο ιοοοοιοπο νοιιο οοπποο πι.

πο ιοποο._$ο ιποοιιοιο ποοοο ποπππ οιοι ποοοο οοιποπο,

οι ιοοο οιιοιο ποοοο οοοποοιοιο, οι οιοι ιοπιπ οοοιοιο.

Βοο.οοο ιαοοιιοιοίοο, οι οοιποπιο οι: ποιπο .ιο ποιπο!

πι πιο ιπποοιιπ.

ΕΚΠ. ·8οο ιονοτιπτοιοο οι ιοιιο οοο οπι νοπποπ ποιπο,

νοπποπ οοοοο ιο οο ιονοιπο ποοοπ οοιποπο οιπιποιο, ιο

ποππο οπ οοο πιπιοο ποοοο ιοιιο, οι οοοο ποιιο πο ιιο

ι·οοοιο (δ). Ει ποπππ ιονοιιοιειο, ποπ οοι ποιπο νοτιποι,

ιο ιιο/πει (σ), ονοι ι”οιποι ποιππο οπ ιοπιπ (ι). Ει οπι οοπιιο

οοι 1'ποποι, οιοι οοοποπιπποιο ποι ιοοοοιοπο νοιιο ιο οοπ

ποο ν πο ιοππο. Ει οιππ ιοπιοο οοο ιονοιιοιοιοο πιοπιοιοο

επ πιποιοιο ποοοο ποοιιοιοοπ τποιιο, οι ιοοοο οοιιοι,

ιοοιοιο ιοιπο ποοοο ποιιο ιπ οοο ιοππο πνο επιπιι οο ιοοιοι (θ).

οι ιοοο ποιοιο πο ιονοιπο ιοιοι ποπο ποοιι ποοοο ποιοοιοιο

πο οοοιιοο.ιο οοο οοι οοπ οοοιιο Γοοιιοι. Ει οοι οοιιιιο οοι

ι”οοιιοι, ποοποι ποι ιοοοοιοπο νοιιο οοπποο ιι ποιοππο;

ποοοοο οποιοο ποπποο οπ ιποοιιοιο οιοι ποοοο οοπιοπο, οι

ιοοο οιιοιο ποοοο οοοοοοιοιο. οι ιοοο ποιοοιοιο ποιποι οποιο

ποπ ιιινοοιιποιο οοο πιοιοο οοοιιο πιο οιπιιο οπο, οοπιοπιο

οπ ιοοο οοι ποινοι. Ει οιοι οιοιιιιιι οοοπ οοοιοιιιοπιπ ποοοο

οοοποοιοιο, οι οπ οο ιοιοιο πο οοποιοι οοποο οοοιοπιοπιο; οι

ιο ποοοοιοπο οοοο επ ποο,ιποι οπ πιοοοπιο. ιιοπποι οι οο

ποιπο ιο οπ πιοοοιιο ιο οποιο ιοππο; οιο οοι, οπ οιιοιιπ

ποοοο οιοοιοιο πιποιιο ει, επ οοοιιο ποοοο οο:ιιιπ πιοο

(1) Βοπο ιο ποιοιο Ιππιπι , ιο οιιιο οπο οιοοποπο ππο ο οοοιιο ποιοιο

ποπππ οππο οοιιι.ιο ο πιοιοιπο πο! ιοιο οιπιοιιο οοι οοιιιι οοιοιιοιι

πιο πιοοοιι. -

(2) (πιο, οποιο ποσο, ποι ιοιιιιο.

(δ) Νοπ οι οοπιπιοππο ποπο 5θ ιο ποιοιο πο: _πιοιοιι οιιπιοποι οι

τιιοιιοοοπο οι που: οπποποιω, οννοιο οπ Αιποπιιο ο 0ποιιιοιο: ιο

ιποιιπο ποι οποοι'οιιιιπο οππιιοοιιιοπο. Ιιο οπιιιιο οοοππο οοπ ροπιιπι

ποπ οι ππο ιοΒοοιο ποιιο οιιοιιπ, ποιοπο ιι ποοοο ποι πιοιοιπο ο οοπ

οποιο, ο ιο ποιοιο οπο νι οιο οοιιιιο οο πιο οππο οοπ οοοο. Ροτο

ποιο οπο ποπ νι οιο ιιπππιο ο‹ι ο11'οιιποιο οιιο ιο ποιοιο ι”οοοο οπο,

οννοιο πιο», οννοιο πιοοιι, οοιπππι, οπο.

πι) πο ποιοιο .ιιι ιποιιιιιιο ποιοιο οιιοιιπ οι ιο8ποπο οποοιο ποι οοιπο

ποι οοπιιοιο, ιποππο οι νοπο οπο ποιιο πιππιο πιοιπιποιο Γοιοπο ιι

ποιοιο ποι οιι”οιιιο οι ιοιιοιο ιι ιιοπιοιπο οι οοπιιοιο πιοποοιιπο.

(ο) Αποοι οππι ο ποιιιιιιοο ιποοοιιο οοιοιο ποιιο οιοοοο οπο.

(6) Πιι|ιοι, οιππ ποια/ι πο ποοβιιιο.

(7) .οι “πιο οιππ οοι οοιιιο, ο οο1'ιιοππο, π. ο. οοπ πο ποποοιιο,

ο οπιπποππο ι'οιιο νιοιοπιοιποπιο οοι ιιοιο, ποοποππο ιο ιοππιο.

(8) Εοι·ι·ο.ι, ιιο!. οοιιια. 8οιιοιι, οιοο ι'οιοο, ιο οποιοπιπιπ, ·πιιιιιοιι

ποιπο, οοο. Ε οι νοπο πο οιὸ,:οπο ιο ποιπο, οποιοπο ποπιοι ποπ

ίοιιπονοπο πιιοιο ο8οοιιο οι ποιππο.

ιιο πο, οο οοοιιο ποοοπ οοι-οοοιιο (θ) ιοοιι·ιΙο πιποιιο νι,

οο οοοιιο ποοοο οοπτο οιοο1οιο ονοι ποιοιο πιποι·ιο.νιιι,

οο οοοιιο ποοοπ οοπιο ποιοιο, οι πο οοπιο πιποι·ιο νι,

επ οοοιιο ποοοο ποιοοο!ιο (ω) 1'οπιιπο πιποιιο νι. 8ο ποιπο

πο ποιοο οο νοπποι ιπ οποιο πιοπο,, οιο οοι ποοοιι ποιπο

πιοοοιο οππο νι ο πιιιοιι, ποοοο ιιοιο ποιπο ιιιο ο πιποιι.

8ο ποιπο ποοοο Μο (ιι) οι ποοοο νοοοο οο νοοποι ιο οποιο

ποπο; οιο οοι ποοοο ποιπο νοοοπιπο οοοιιο ιιι ο πιοοιι,

ποοοο ποιπο ποοοο ποο οποοο ονοι ο πιοοιι. οι οοι οοπιιο

οο. ιοππο πιοπιοιο οοι ιἶοοποι, ποοποι ποοι:οιππο νοιιο›οοπ

ποο ν πο Ιοποο.ι Ειποοοοιοπο πιοοοιιιοιιι νοπποι οο ποιπο

ιο οπ πιοοοιιο οι ιοοπ οιπιποιιι,_ οι οοπ ιο ποιπο. Ειοοι

οοπιιο οοι ιοοποι, ποιοποι πιο οοοοοιοπο νοιιο οοπιιοο ,ο

πο ιοππο. οι ποπ ποιποι οιοοιιο;νοπποι ,πιο πο ιιοιο

πιο ιποοοιο, ποπ ,πιο πο ππο πιο νοοοο, ποπ οοπιο πιο

ποοοο οιοοιοιο ονοιπιοποιο, ποπ ποιπο πο ποι_πιοιΙοιπιπο

πιο πιοοοιο, ποπ ποιπο πο οποιο πιο οιοοιοιο.- Ει οπι

οοπιιο οοι ι”οοποι, ποπππ ιοοοοιοιιο. νιιιιο οοπποο ο πο

πω. Ει ποπ ποιποι οιοοπο νοπποι ποιπο πο ποπο ποοιιοο

-οοιποιο: πιο. πο ιοοοπιοπο ποι οο. οι οοι οοπιιο οοι ιο

οποι, ποοποι οοοο οππιοπο οοπποο κ πο ιοππο. Ει ποπππ

ποιποι νοοποι ιο οο οιοοοιιο οιοοπο ποιπο ιποιιο πο ποιο,

ποπ ποιπο οοι οοοοιοι πιοιιο ποπο ιιοο πιο ιο οποο. Ει

οοι οοπιιο οοι ιο.οποι, ποοιιοι πιο ποοοοιοπο νοιιο οοιιποο οι

πο ιοππο. ποπο οοι οοι ποοποι -ποιπο ποιοπιπο οοιοιο οπ

οιιιιοιο, ποι πο οοοοο ποιπο νι ο πιποιι. -Ει ιοιπο ποπ

οο ποιποι νοοποι ιπ ιιιοοοιιο πιοο ποοοο πιοιο πιοιππο ποπ

ιπιοπποππο οοι οοο οορίι|ιαο, ποιο οι ιοοοο ποποο ποοοο

ποοιιο οο νοπποπ οπ ποοο. Ει ιοιιο οοο οοι οοπ νοιιποι:

ποιπο οπ ποοο, ποππιοπ ποιο οπ ιοοοοιοιιο οπι οοι οιιοι

πο· (Η) ποιπο, οι πιοπι οι οποιο (πι), οοοποπο ιιοιο ποοι

οποιιοι πιο! οι ποιιοιοο οπο: (Μ), οπ πιο οοι οοο πονοι·οο

ιππο ποιποπ ονοι. Ετ οοι οοπιιο οοι πιοποι, ποοιιοιοοιι+

ππο ν πο ιοππο ποοοοιιιπο νοιιο. οι ιοοο πιοιιιο· ποοοο

ποιπο οο ποιποι οιοοοιιοι, οι -ιπιπιιποιο οπ ποιοιιιοιο ποοοο

οοποπο ποιοιο, ποπ ποοποππο οπ πιοοοπιο οοπιιοιο. Ει

οοοππο οοπιο οοο πιοιοο οοοοο οοοι οιιοι οοοιοπο ονοι·

οιιιιιοιο, οπο οοοποοιοιοο ποποποπ οοοο οοοιοιπιι ονοι·

οιιιιιοιο, οι ιοοοοο οιιιιιοιο ι·οοινοι οοο πιονοο, οι οοιιιοιιιο

ιοοι ποιιοι. Ει οοοππο οιιιιιοιο οοπ ποοι οοοοι, ποοποππο (15)

(9) Οο:ιιιπ, οιοο ιποιιιοπο, οποιο πιοοοπιο ποιιο ποοοιο. 8ι πιοο

ποιοιο, ποιοπο πο ι οοοιιοπι οοοιοπο ιοοιιοοιι, οπο ιο επιπιι οι οπ

ποιιοπο οοιπππι. - .4ιπριοπο ιοοιιιΙο, οοποιιο οι πιιιπονοιο, ποιινοιο

πο! ιοιιπο οοι πιιι. οι πιοποποιο οποιο, ο πο ιοιιιπι οοιιιιο. ι.'ιιΒιιοιιο

οι ιοππο, οοοιο πιοιιοιιπο, ο οιιιοπιοιο ποι οοιπι πιοοπιπιπ.

(10) πιο Οοπ. ο οσοι οοιιιιο πιο, οπο ιο ιοππο ποιποο!ιο, οιοο·ρο

οοιιι. -

(11) Βοο, οοοιο ππο, ποι ιοιιπο (το: ποιπο. ιιο οποοιο οοπιιοιο, ιο

οπι ο ιιοοοιο ιι πιοπι: ποιιο ποιπο ο ποιοι οιοοοιο, οι ιιιονο ι'οιιιο

οππο πιοπο οπο ποι 13% πονοο ονοιο ιι ποποιο ιο 8οιποοπο,ο

οοιπο ιι 8οποιο νοππιπιιο οοποιοοοο ιιιίιπιιοιποπιο ιο οοοπιιιο πο!

ποιοοιιιιιο. Νο ποιοο οοοοιο ο ιποπο, οοοππο πο οοοιιο ιπιιοτο οι.

οοοιιοιο οι νοοποπ ποποιι πιοπι, ιιο οοοιιο οι πιοπιοπο ποποπι οπο,

οοο., ο ιο οοιπο οι πιοποο ο ποποιο οπο οππι ιιπιο ο πιιπιο. ο

οοοιιο πι νοοοο ο ποποιο ππο ποι ιιπιο. πιο οι ιιιοποιι, οπο ιι πο

ποιο οιο ιο πάθει" ποιιο ποιιο ιιιο ποπονοοο οι οποι οοοοιο,ιπ οποιο

οιο οι ππιποιοιο , ο οι ποιπο, ο οπο ποιιο ποπο Ριοοπο ποι 1988 οιιοιιπ:

πιο ποπονοοι οοπο νοιοιοιο ποι ππο Μοιοο π'οι·οοπιο. 8ιιπιοπο νο

ποοι ι'ιιιιιο ποιο ο ποπ. 519 οι οποοιο ω. '

(19) .ποι οιιοιιπ, ιιο!. οοιιπ. Ολων”, ποι ιοππο ποοποππο.

(13) ΕΜ ποια οι ιποιο, οιππ ο ποσα ο "πιο

(11) Νοι ι)οπιοο οιο οοπιιο @από ιιι που·ιπιπο; οπο ιο ιοππο πιο οι

οιοι·ιαιοοι, οοο. (πιο οοοο ποι οιοπιιιοιιιπο οοοιιο ππο ποιι·αιο ιο ποι

επ: ποιο οπο οι ποοοοπο ιπιοιπιοιοιο ποι· ποιιο πι ιιιιιπ, ο·πιποποιο,

πνιιιο ιιοοοιπο :πιο ιοΒιοπο οοεπιοπιο οππιοοοο, παπι πιο ποσοαιιο

πνοιο 'Ο ποσο”. ι

(16) 7οιιοποπ, ο οοοππο; ιιοι. οοοππο ποι ιοιιπο ποιπο Με..
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εεε εεεεεεε εεε!! !!0!ε!!! !!εεε!! ει!!!!ει!ε, ε! !εεε τεε!νε!

μενει εει!!ει!!ε !εε! ρεττετ, εεει!ι!ει! εε ε!!ε!!!ε!ε εεεεε

!!ετεει!ε ει!! ει!! εεει!εετε. Ε! εεεεεε !!τεε!ε!εε εεε!!εεε εε

!!!εε!!ε!ε εεε!!! ει! ει!!!ιε!!ε, ε! !εεε ε!!ετε ει! εεε!ιεε!ετε;

ε! !!ε.ε!!ε! εε ρτεεει!!ε.

Πε ει!!! Με!!! ε!εεεε εεε!! εεε |εε!εε.

ΕΧΕ!. Αε!ε!!ε ειιεεεε εεεεε, εεε ε!ιε!εε (η εε Με!!!

εε εεε, ενετ ει!! !εε!!ε!! εεεε ε!εε!ε, ε! εεεεε !!!ει!ε!εε

!ετε!!!ε, ε! !!εε!!ει!!ει! !!!νι!, ρε!ε!!ε, !!ι!ι!ε, ε! εεεεε ει!!

εε !!!ει!εε!! εεεεε !!!!ε!!εε, εε!ιπ!! ρετεει!ε εει!!ρετε! ενετ

νει!!!ε! εε εει!!!!!!εε, ε! !εεεε !εε!εε εε!ε!!!ρ!!εε. Ε! ει!! εε!!

!τε ει!! !!!ε!!ει·, ρεε!!ε! εεεεεε ν εε !ει!!!ε. Ε!! !!!εε!!ε!ε

εἰ!!! εεεει! ει!ι!!ειιε, ε! !εεε ε!!ετε εεεει! εεειιεε!ετε; ε!

ε!ε! !ειι!ι! εεετε!ι!; ε! ρεε!!ε! ει! ;!ι·εεε!!!ε.

Ο!!! εε!ιπ!! μπεστ!!! εεπιρετε! ρε!|ιε,

εεε!· εεε!! ετεπε!”εε!επείε ΜΜΜ! εε Με!.

ΠΕΠΗ. Νει!ι!ε εετεει!ε εε!!!ρετε! ρε!!!ε νεεε!!!!!ε, εε

!εεε, εε ι!ετε!!, ενετ ε!ε!!!ιε !εεε!!ε !!!ετ!ε, ι!!εε!!ε, ρετ

ε!ε!!εε, ρεεεετεε, ενετ !τ!ιε!ετε ε!ει!!!ε, ενετ εεεε πιει!

ε!εε!ετε!ε, εεε ε!!ε!εε εεε!! !!ε!!ι!τε !!! Εεεε!!! εε νε!ιεετ

!!! εεε!ε!!ε εε τενει!εετ, εε!νι! εε)!!ιε !!!) ει! εεε!! εεεεε

εε!!!ρε!!ε εεεεε ε!εε!ε εε εε!!ε!ιι Ν!εε!ε εε 8εεεετ!, εε

ε!!ε!ε εε εεε!!! εε !ει·ιε. Ε! ει!! εε!!!τε εε! !εε!!ετ, ρεε!!ε!

ρτο εεεεε!ι!!!ε ιιοΙ!!! εεεεεε ν εε !εεε!! εε ρτεεε!!!ε, ε!

ρετεε! εεε εεεεε ρτεε!ε!εε. Εεεε!! ει!ε!ε Με!! εε !!!εε!

!ε!ε εἰ!!! εεεε!! ε!!!!!ει!ε, ε! !εεε ε!!ετε εεεει! εεε!!εε!ετε;

ε! ε!ε! !ε!!!!! εεετε!ι!. Ε! ε!ε! ετε!!!!!! ιεεεε!!ιε!! εεε!!εε!ετε

εεε!! εεετει!!ει!!!! ειιε. Ε! !εεε ρε!εε!ε!ε !!! εε !!!!τε!ε εεεει!

τεε!!!!ε!ι!!ι ειιε !ε!!!ε! !!ε!!ε!τε ειτε!!! εερ!!ι!!ιι με! !εεε !εττε

εε Εεεεετ!.

!)εεεεε ει!! εε!!εε!! ει! ρε!ε!!ε, ε! ίεεε !!!!!!ε.

ΕΧΕ. Εεε νει!ε!!ετεε εεεεε !!!!!!ε, εεεειι ρε!ει!ε, εεεεε

μα!! (8), εεεεε !!ετ!!ε, ε! εεεε!! [εεε Μ), ει!εεεε εεεεε

νε!!εε!! !!! ει! εε!!!ρι! εεεεε εετ!ε εεεε!! ε!!!!!ε!!ε (ε), ε! !!!

ε!!ετε μετ!ε !!ε!! εερρ!ει! !ε!ετε ε !!ει!εετ, εε!νι! ει!! ε!!

εει!εε ρε! !εεε ν!ε, ε! εε!!επεε (δ) εεε!! σε!!! !εεε ρε!!!ει!

νει!εετ. Ε! ει!! εε!!!τε εε! !εε!!ετ, ρεε!!ε! εε ιεεεε!!!!!!!

εεττ!!! ε!!!ετ!ε νι, ε! εε εεεεε!ι!!!ε. !εεε!!ε ε!!ιετ!ε τι!. Ε!

:ι.εεεε!ι!!!!! εε εε!!ε!!!! ε!ε! ετε!!!!!! εε!!εε εεετε!!!ει!!ι!; ε!

!εεε!! !!!!ετεε εε!!! εεετε!!!ει!!ι!. Εεεε!! ει!ε!ε !!ει!ει! εε !!!ε

ε!!ε!ε ε!ε! εεεει! ε!!!!!ειιε, ε! !εεε ε!!ετε εεεε!! εεε!!εε!οι·ε;

ε! ρεε!!ε! εε !!τεεε!!!ε.

(1) Ω!!! ρετε !!!ε!!ε!!! ει!!!!ε!!ε ρετε!ε, εε!!!ε μεσω!. εννετε σε

εε!!!!ε!!, ε ι!!!τε ε!!!!!!!!.

(ε) .4ερ!ιε, ε !ιε!!!!ιε , !!ε!. εερε.

(8) Ηπα, ε!εε ρεε!!ε.

(4) Εεεε, ε!εε Μ.

(5) ()ι!εε!ε !ετεε ε !!!ειιε στ!! ι!!τ!!!!ρε!!ε ε! ρε!επε εε! Πε!!!!!!!ε,

εονε ρε! ε! εε!!!εετε!!ε !ει!εε, ο !εεε!! ρετ ! ι!!ετεε!ει!!!, ε εε!ιπ!!

ει!ε!!ρε!ε, εεε εε!!ε εεε!! εε!ε!ει!ε ε!!εοτ εεε! (1849). Ρετὸ εενε!!ε

εεεετε εε!!!ε!!!ε, ει! !!!εετρετε!ε !!ε! !!ι!ενε ρε!!ιεεε εε! !!!ετε!!εεε ε!

8. 8ε!.ιπ!!!!!ε.

(8) Βεπεπεε, ε!εε εεπεπεε, ει! εε!!πετ, ι·επίτε; ε!!!!!”ετε!!ιε ε!

επεσε· ε "εεπ Ρετ ι·επάετε.

Πεεεεε ει!! εε!!εε!! εεε ρετείεεεε.

ΕΧΕ!. Νε!! νει!εε! ε!ει!ι!!!, ενετ νει!εετ !“ε!!!ε!!!! 8εε

ειιτ!, !!ε!! !ι! ει! ε!ε!τ!ε!ι! ρετε!ε!!εε !!!!τε ε!!!ετ!ε τι!! ε'ι!!!ε.

Ε! ει!! εει!!τε εε!. !εε!!ετ, ρεεε!!! εεεεε!ι!!!ε νε!!ε ε!ι!ε

τ!ε κιτ; ε! εε τεεεε!ι!!ι!! εε εε!!ε!ι!! !!!!!! ε!·ε!!!!ι! Ε!! εει!εε

εεετει!!ει!!ι!. Ε! ε!!!! εε !!!εε!!ε!ε εεεει! !!ε!!ει! εεεει! ε!!

!!!ει!ε, ε! !εεε ε!!ετε εεεει! εεει!εε!ετε, ε! ρεε!!ε! εε ετε

εε!!!ε; ε! ε!ε! τω!!! εεετε!!! σε.

Επεσε ει!! εε!!εεε ει! ρόεε(ιε !εεε!!!) ε! !!ε πο!! !!ιεει·ε.

ΠΟΠ!. Οτε!!!ει!!!!ε ει!! ε!ει!!!ε εετεε!!ε !!ε!! εερρ!ε! !!!·

Μ” (9) !!ε!! εεεετ, !!ε!! !ε!ετε εε!!! εεε !ιινε!ετεε !!! !ε!!ι!

ει! ε!ε!τ!ε!!ι εε $εεεετ!, !!ε!! !!ε!!!!τε εει!ε ε!ειι!!ε ρετ!ε

ε!ε!!ι!!! !!!εε!!ε !ι!νε!ι!, ενετ ε!πε!!!!! (ω), !!! εεε!ει!ε εε

νει!εετ ει!εει! ενετ ειιεεε !!! 8εεεετ!, ενετ ει! ε!ε!τ!ε!ι!. Ε!

ει!! εει!!τε εε! !”εε!!ετ, ε!ε! εεεεε!!ει!!!! (Η) εει!ε εε ρε

!εε!ε!ε !!! !!!!τεε !! εε !ει!!!ε. Εεεε!! ε!ιε!ε !!ει!ει! εε !!!ε

ε!!ε!ε ει!! εεεει! ει!!!!ε!!ε, ε! !εεε ε!!ετε εεεε!! εεε!!εε!ετε.

Ε! ει!! εε! εεε!!εετε, εερρ!ε! ρτενετε εε εεει!εε. Ε! !!!

Με!!! ε! εεε!!! εερ!!!!!ι!, εεε! εε ε!ετ!εεε, ε!!ε!ε ε! εε

ίεείεεε (Η).

Πεεεεε ει!! εε!!ε'επ ει! ρίεε!!ε.

ΕΧΕ!!! Εεε νει!ε!!ετεε τω!! !!!εε!!ε, ε! εεεεε ε!!!!!!!ε

!”τ!εεε εερρ!ε!! ει! ρ!εε!!ε, ε! !εεε ει!!!!!!ε !τ!εεε ε!!εε!! ε!ε,

ει! ε!!ε!ε !εεε !!ε!!ι!τε !!! 8εεεετ!, νε!!εετ. Ε! !!! ε!ει!!!ε

εει!!ε εε ειιεειι ρ!εε!!ε ενετ ει!!!!!!ε τ!ε!! εε ρει!ει!ε!!. Ε!

τε!!εει!εε ει! ε!ε!ι! ρ!εε!!ε ε! ε!!!!!!!ε !!ει!!!ι! εεεεεε νει!

ε!!ετεε εερρ!ε! εεεε!· (Μ), ενετ εεπεεει·εε! (Μ) !!! ε!ει!!!!!

!εεε, εε ρεεε. εε εεεεεε !ι εε !ει!!!ε. θε !!!εε!!ε!ε εεεε!!

!!ει!ει! εἰ!!! εεεει! ει!ι!!ει!ε, ε! !εεε ε!!ετε εεεει! εεε!ιεε!ετε.

Ε! ε!ε! ετε!!!!ι! ει! εεε!!εε!ετε !ιιτει!εε εει!ε !!ενι!, ε! !ε!!!ι!

εεετε!!!. Ε! ρεε!!ε! εε ρτεεε!!!ε.·-- (!5) Ε! ει!! εε! !!ε!!ι!τε

ει! ρ!εε!!ε εει!ε !πε!!είεειι θ!!! !!!!!!!ε εε !ει·ιε, εερρ!!!!

ει!εει! ενετ νε!!ε!!ι! !!!!!!!ε εε !!ετε εε !εεε!! ε!ε. Ε! ει!!

!εε! !!ε!!!ιτε εει!ε !ετιε !ι!!!!!ε ε !εεε!! ε!ε, εε!!ρ!ε! ενετ

νε!!ε!!ι! !!!!!ι!ε εε !!ετε εε νεερετ!!, ε! !!ε!! ρεεε!! (Π). Ε!

ει!! εε!!!τε εε! Γεε!!ετ, ε!ε! ε!!ι!εε!!!ρι!ε!ι! !!! Μαθε κ!!!

(7) Οτε!!!!ιι, ε!εε ετε!!!!!ε.

(8) !.ε ρετ!!!ε! ε ει!ε!!τε ι!ειιιιτ! Επι!!! εεε!! !!!! ε!!το ε!°8ο!1!ε!!!ο

εε!!ε εεετεειιε !!ε! εε!!ετο !!! εεε! !ε!!!ρε.

(θ) Ι.!!νετε, ε!εε !!ιε!!ετ !!!ε !!ε! !!ε!!!! μα· ε!!εεε!εετε !! ρεεεε, ε

!”ετ!ε !!!ετ!τε, ε !!!!ε ε! ρεεεετ!ε ρ!!! !'εε!!!!!ει!!ε ε !ιι ρ!!! εερ!ε. Ε!!

να!·ε ει!!!!ε!, Ι!!να!ιι, ε !!ιε!!!ετεε εει!ο εετ!νε!! !!ε!!ε ε!εεεε τε!!!εε

!ε!!ι!ε Με!.

(10) !ωπιι!!, ε!εε επε!!!!Ια.

(Μ) οι!! ε εετ!!!ε εεπεε!!!ι!ι!!!, !!!νεεε ε!!ε εεε!! ε!!τ! !εεε!!! !!ε!

Ωεε!εε ε εετ!!!ε εεε!ει!!ε!!!ει!!ε ει!πεεπιρει!!ι!.

(Η) 1.!ιε!εεε, ε!εε ει!!! εεε!ει!ε εεεε!!ιε!.

(Η) Με», ε!εε !εεε", εε! !ε!!!!ε εεεε!›.

(Μ) !4ετ!ε!!ε!·εε!, ε!εε ερρεει!!ετε!.

(15) 0!! ει!εε!ε !!!εεε, ε εε!!ε ρετο!ε - Ε! ει!! σε! ει!!!ιι!·ε, εεε.,

ει!!! !!!!!! Με εε! εερ!!ε!ε, !! !εε!ε ε εε!!ε ε!πε!!!! !!!ετε!ι!ε!ε ε!!ε ε!

!εεε!! εε! !ε!ε !!εε!τε εε! Ωεε!εε, εετ!!!ιι !ιι εετε!!ετ! 80!!!!8!!ε!!!!,

τι!!! ρ!!! ρ!εεε!!, εε !!! !ει!!ρε ρεε!ετ!ετε, εε!!!ε ερρετε σε!!! ε!νετ

ε!!ε εε!!'!ι!ε!!!εε!τε ε εε!!ε ε!!!!τεν!ε!!!τε , Ν!!! !!ε!! εεε!! !!! !ι!!!ε εε!!

!”ετ!!!! ε!!ε ε!!ι·ε εε! !εε!ε !!!!ετ!!ε εε! εερ!!ε!ε.

(!!!) Μεπείετι.ι!, ε!εε ΜΜΜ.

(Π) Ρεεεε, ε!εε ευρο. !)ι!εε!ε ε ρετε!ε ε! !ε!!!ρε ρεε!ετ!ετε , Εεεε

ε!!ε τι!!! Εεε. !! ευρο !!ε!!ει!ε, εεε!!! ρεεε!! !ε!!!ιο, ε νε!!ε!ε εε!!!ρτε

απια, ε Με” Με" μεν!! ε!!ε !ε ει!εεε!!ε ε!ι!!!!ε ε ε! !ει!!ρε

!!!!! !!!εεετ!!ε.
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ρι·ο ιεεεειειιε νε!ιε. Βεεεε ιιεειιε ιιειιεε εε ιεεειιειε ειει

εεεειι εειεεεε, ει ιεεε: ειιενε εεεειι εεεεεειονε. ει εει εει

εεεεεενε··ειει ειειιιιι εε εεειιεε_ ρνενενε. -

.Μενεσ- ειιι [ιιεειιε οανιιειιι, ε! εεεεε ενιιειιιι·α εε επεσε.

· !ιΧ!Χ. ιιεειιε Με ο) ρενειιιιιε, ι!εεεε εεε!ε εεει ιεειιει·

εενεειε, ει εεει ιιεεεεν εε ρεεε, !ενει εεεεε εε εεριι!ιε,

εεε εειειιεεεε, εεε ιεριεεε, ειεειε!εε, !ιιιιιιεε, ει·ιε!εε, ει

ειιε!εε ιιιιιεειι εει εε ειειε ρει!ιε εε !ειιει εεεε εε !εεε,

ιε εε εεε!ε εεειΓεειιεν εεεενιιειε εει εεεεεε, εειε εει

εε ρει!ιε·: ει εεεεεε εε··ειιεεννει εεεεε ρει!ιε ρενε!ιιιιε,

εε εεε!ε εεῇεεεειιιει ιε εε ιιιεεε!!ε, ει εει εε!ενε εε

εενει, ειε εει εει εεεεε!ευει (ει) εεε ενει!ιειεε ιιεειιε ιιι

εειιιι εει εειιε εε ιεεεε!!ε εε !ενει. Ει εει εεεινε εει

ιεε!ιενιι ενεν εει ιιεειιε ρειιιε εει εειερει·ενε, εεεεε εεεεν

Βεει εεεειιιε, ρεεειει ενο ιεεεειεεε ρενω Μαθε ιιι εε

!ειιιιε; εεεεε ειιε!ε ιιεεειι εεε ειιειε ρενιεε ειεε εεεεε

ειιιιιεεε, ει ιεεε ιενιε ρει·ιε· εεεεε εεεεεειονε. ει εεε

!ιιιιιιιιε εει ιεε!ιει· εενεειιι, ενει· ιεε!ιει· ιεε!ιεν ιε εε ρ!ει!ιε,

ενεν ιιι ε!εεεε ειιενε ρεεε εεεεε ιει·νε, εεε εειιεειιιει

εει ιιι-.σειίπε.ι· (ει), ενεν ιε ε!εεεε νιε ρειι!ι!ιεε εε Με

εειιιιιειι, ιειαειέπε οι) εε ρενω, νιι!νεε, ενεν ε!ειιιιε ει

!ενε ιιιτειιιενε, ειε ειιεεε ιεειεε, ιπιει· ιει!ιειι ιεειενε ιενεε

εεεεε ιενι€ε ιιι ειιεεε !εεε, ιιι εε ιιεε!ε εε ιεειει εε ε!εε,

εε ρεεε εε εεεεεε ι εε !ειιεε; εεεεε εεε!ε ιιειιεε εε

ιιιεειιειε ειει εεεεε ειιιιιεεε, ει ιεεε ειιειιε εεεεε εεεε

εειει·ε; ει ειει ιεειε εεει·ειε. !ιι ιεειεε νε!ιεε ρεε!ιει εει

εει εειιιι·ε ιεειιει·, εεεειεε νο!ιεε εει εεεεν εεεεεειε; ει

εει εει εεεεεενε ειιιι ιεειε εεενειε: ει εε εεεεειεεε εε

εεεειει·ε ειει ενειιιιε ιενεεεε εε εενε. ει εεεειε εεριιειε

εεε εριιει !εεε ιε εεε ιιενεεε εει εεεε ιεειιει· εε εεε (ει).

Ει ιεεεε !ιειιιιεεε εε θεεεενι ρειιιειι εειιιρενει·ε ρτο εεε

εεεεε εοιεε εεε ιειιει ιε ρει·εεε ν ιιι εε ιενει·ιιε ιε ιιεε

!ειιεεε ειοεε εεε !ιε!ει·.

Με Με εειιανε @θα ει ειε ριιειίεα

ιππανιιι εε εειιενε .τα αιιιιρειια.

Ι.ΧΧ. Διειιιιε ρει·εεεε εεε εειιει ειιιιε ιιι ε!ειιιιε νιε

ρε!ι!ιεε εε 8εεεει·ι, εε!νε εοεειε εε ιενιιι εεεε εε εε

εειιιρεεε, εε εεε!ε εε εεεει ιιι εει·ιε εεεεε ειιιεεεε; εεε

ειιειιι εεε ε!εειιε ρει·εεεε ιιοιι ρειιιει ιεειενε εεεε ε!ειιειι

εε!ειε εΒιιε ε!εεεε εε ειε ιιι ε!εεεε νιε ρειι!ιεε, εε!νιι

εειιειε εε ιενιε εειερεεε, εοιιιειιιε εει ιιενειε, εενεεεε

ιεεεειι ιτεε νιεε μενει: (θ). ει εει ιιεειιε εει ιεειιεν,

ρεειιει εοεεεε ν εε Ιεεεε. Ει ει ε!εεεε εε ειε, ενεν

(ιι πω, ειεε αινπε.

(θ) δενιιιε πω, εειε .σε ειε Ιεοιπο , εε πι: ειειαεο!ιιπε.

(3) Οοιόπω. Νε! ιεειε ενιειιιε!ε ει νεεε εειιιε εεε ινεεειε ιιι !ι

ιιεε!ε ειι!!'ε, ιιιειεειιιε ειι!ινενιειενε εε!!ε ρενε!ε. Με εειιε ιιιεει·ιε

εε εειιιιε !εεεενει εεπιιι·ιιιε, ειοε εανιιιπε, εννενε εονιιπα.ν, !ιι ιιεειιε

ε!ιιιιιε ρει·ο!ε ιε εεε εερνει ιιιεε!ιε ιιιιενρνειενε, ιεενε!ιε ειιιαεεειιι,

ε ι·ιωε οιιο· πιει νιεεεεπε εε εΙινα Με.

(ε) Ιειεπιιπαε, ειεε ισιιεειιπι, ειιωω, εεε.

(5) ει: ιισιι. ει εενε ιιιιεεεενε εει μενει, ο ιεειε!ι, οιιο ειεεειιιιε

μεεε εε!ενε, ε Γεν εειιειει·ε με' ιιιεεΒιιι εειιιεειιει, ε εει· εεε εε!!ε

ρνερνιε ιειιιιε!ιε (εε πω), εει εεειι ιιοιι εενεειιε ενεν !εεεε !ε πει

ιιιιιε νεεο!ε ιιι ρο!ιιιε ιιιιειιιεε ειειιιιιιε ρει μενει, ε!ιε ει νεεεεεεενε

ιιε! ρειιιι!ιεε ιιιεεειιε, ιε ειινι !εεε!ιι εε!!ε ειιιε.

(θ) 0ιιενεε; ειειιο σε! ειιε!ε ι εειιιιιονι εε!!'εεεεε ε!Ιε ενο ρεν

ιιιεεεε ι!ενειιεε εννιεενε ι ρεεεεειι εει· ιιι νιε. @ιιεειιε !εεεε νιιιιεεε

ινεει:ιειιε!ιιιειιιε ιιι νιεενε ιιι 8εεειινι ειιιε ε εεεειι ε!ιιιιιι ιειιιρι,

ιιιεεειι εεεεε εειιιιιεεε ει·εειειε εει θειιενε ε!εεεε ειι!ιε

εειιε ε!εειιε εεεεο, ει εει ιεεεενε ε!ειιεε, ρεειιει εε εε

ριεεει·ιριε ρεεε. Βεεεεε εεε!εε !ιειιεεε εε ιιιεειιειε ειει

εεεεε εειεεεε, ει ιεεε ειιενε εεεεε εεεεεειενε; ει ειει

ιειιιε εεει·ειε. ιιι ει εει εεεεν εε εεεειεε, εει ει·ειιιιε

εεεεε εεετεειεειε, ει εεεεε ειιενεε εειε εεενειιιεειε.

θεσεεε ιιιεΙιεεηειοε, ει εεεεα ιεεεενε ιιεειιε [ει·ι·ιια.

ΠΠ!. 8οε ιεε!ιεει·ι;ιεε εε ινιειεε, ει ιεεε ει·,ειε εειε

εε ιεεεε εε επεσείεενε ω, ει ιεεε ιενιιιε ιεεειιιεειε ιοι

ι·ει·ε ιειεενειιιειιιε εερειεε, ιιεειιε ειεεεεειεειε ε!ειιειι, ει

εει ιιεειιε εει ιεειιεν, ειειεεεεειερεειε εεεε εε ρειεειειε

ιε εεεεεε ιι εε !εεεε, ει ειειιεει·ε εε εειερεε. Ει εεεεε

ιι·οειι εεεεε ιενιιιε ειει ενειιιιε εε εεενεεεειιιε εε εεεεε,

ιιιιι εεεε ιιιο!ιεει·Βιιι ω ει: εε ιιιεειιιεει·ε, ενει·. εε εε

ιιιιιιε εεεειι (8) εειιιιιιε εεεεε εειιιε ειει, ενει· ε!ειιεε εεεεεε

εενυίιενεε (θ), ιιιεεε!ε ενει·_ ιεειιεε. ιιι ιιεειει ιενει·ε εεε

νε!ιε εε εεεε εεεε εεεεειεειι εει εεει εε ινιειεε. Βεεειι.

ιιεειιε ιιινε.ιιιεειε ειει ιεενιριενε ιιι εεε εειεε εεεεε ειιιιιεεε.

Ει ιιι εε ιιιινειε εεεεε νεειειεειε εεεεε ρειεειειειειιε εεε

ιιιο!ιεει·8ιεε, ει ιεεεε ιιιιιιενεε, ει ιειιε εεε ειιενεε εει ιειεε

0ιιπ.90.9 (ω), εει ερρεε εεεε Χ!! _εεεεε ιε ειιειι, εε ρε

ιεειειε εειιε ιιειιιι εεε !ιειιεει· ιει!ιει, ει ιενεε εε ·ιεε!ιετ

εεε ειειεε ιιεειιε εεεεεινεεε. ει ιιεειιε ειο!ιεει·8ιιι;!ενει

ρι·ο ιεεειιιεειει·ε ιιιεε εε ιιιιιι ρει·ιεε εεε εεεεε νεεει·ι.Δ

ει εεεεεε ιιιειιεενειε εει Εεεε ιεεεενε εει ιεεεει·, ειει

εεεεειιιρεειε ιεεεειειιε νο!ιε εειε εεεεεε ι: Πει ιιι !ι!ινεε ιι

εε !εεεε. Ει εε ειε ιει!ιει ιιιεειειιιειιε εε εειεειειε_ εεειιιεε.

νιεε εει ιιο!εν.

Πεεεοε εεΝιει·ιε.

Ι.ΧΧ!!. Νεεεε !ιενιιει·ι ι·εεει εεε εενιιιειεεε, εεε ιε

ιεειεε εε!εειρεεε, ειε εει ιιι εε ρ!ει!ιε, ενει· ιε νιε ρε

ιι!ιεε, ενεν ιε εεεεε ιεεε, ενεν εεειε, ιε εε ιιεειιε, ενει:

εε εεε!ε εεειιεεεειεειε ιεε!ιει εε ενιε, εε ρεεε εε εεε

εεε ν εε !ειιεε. 8ε ιεεειιειε εεεεε ιιεεεε ειει εεεεε εε

ειειιε, ει ιεεε ειιενε εεεεε εεεεεειονε; ει ειει ιειιιε εεενειε.

Πεεεοε /ενναιοε.

ΠΟΠΗ. Α!ειιεε ιει·νειε, ενεν ιιιι·ι·ειε εεε !ενει, ιιεε

ιενενε εερριει ρι·ο εειιενε εεεεε ι·εεειιι εεεεε ρεεε ε!ινε

ειιιενιε ιιιι. ει ιε εεε ιεειεε εε ρεεεε εε ιιειε!ε, ει εε

νεεεννεε:ί (Π) !ενει ειεει·ιε νι ρτο ινεεενι. ει εει ε!ιι·ε εε

: ‹!ιειε εεεειιιειε εει !ενει·ε, ειει εεεεειερεειε ιε εεεεεε ν

εε Ιεεεε ιεεεειεεε νε!ιε.ε !)εεεε εεε!ε ιιεεειι εε ιιιεειιειε

εει ιιιιε!ι ι”ενειιε ερενιι ι εεεε!ι ρε!ι!ι!ιει ιιε!!ε εειιινεεε ρνιιιειρε!ι

εε!!ε ειιιιι: ειε ι! ιιεειιε ει εννιεε εεε Γε με ιμιενεα, ιιειιει Με

Με, ειεε ει Με, εεειε εε ει ειεεεεε ει ρεεεειιιι, «Με ει νοι2ε,

ε Με ι'ιιιιενεάοΙε. Ε ει ι·εε!ιι ιτιιιινεεε!ειεεειι εεεεειιιι ιιοιι εενιε

εεενεε !ε ιεειιιενιε εν!ιειιε, ροτ !ε ε!ιε ιι Με ειπαν. εει 8εεεενεει νι

ιεεεε ειιεονε πιει ρνενενιιιι.

(7) ε!ιιεΙιιιιιινε, ειοε επισιπανε.

(8) 0ιιεειι, :Με σε" σα.

(θ) εωεεω, ειεε εενν·ιιενε.

(10) Οιιιιεεε. Νε! Ωεειεε ειε εενιιιε ιιι ειιεειε ι'ει·ιιιε εεινεοε,

ιιοιπε νενειιε !ιιιεο!ε εεε ιιι‹!ιε!ιι ειι!ινενιειενε; !εοεεε ρενε νεε!ιε

εινε εει· ειιιεερε οπιιι εισιεε, εννενε σπιτι ιιεειιε.

(Μ) Ιιεεεννωι, ειεε ρεεειιε ει νεεεννεειειιε, εε!!ε ρενε!ε εε!!'ενειι

οιιο Ιιο.νεννε:τιι. Δεειιε !ε Γεειε εε! 85. Νειε!ε εειιε εει ιιιειεειε εει

ιιοιπε οι Ρεειιιιε, εειεε εεει ει εεε ειιιειιιεν!ε ιιι 8ενεεειιε.



ειε ιιιι·ι.οιιιι Ε οαινι·ιε

ειιιι αεεειι οιιιιιοιιε, ει ιεεα αιιει·α ιιεεειι αοοιιααιοιο. ιιι

αεεεαε ιιιοιαε οοεαε ειαι οι·ειιιιιι ειι εαοι·ιιιιιειιιιι ιΙε οιιεεε

οιιι εεε αιοιοε αιιιαι·ιε ιιοιι (ι) αεειι αιοιιι ιιιι·ι·αιιι. ιιι ιιειιιια

ρει·εοιιε ιιε Βαεεαι·ι, ιιειι οιιι ιιι $αεεαι·ι ιιαιιιιει, ιαοιιει·

ροιιιαι ιιιι·ιιι ιιιαιοιιιια ιιιιιιεοιια α. οοιιπι1ε· (ει), ειε εει ιιαιιο

εα ροιια αε :οποια ααα" (8) ιιιια αεαααε 6'ορισ ασ Μια (α).

ιιι ιΙιιι οοιιιι·α αει ιαοιιει·, ειαι οιιιιιΙειιιριιαιιι ααιιε εα με·

ιεειαιιι-·ιιιιιιιι·αε κ· αε ιιιιιιια, ει ιεειι ιιιι·ι·ιι ειαι αιειαοιιι.

Μ): - ι · Βο.ι:εοε οαι·ι·οιοι·οε.

ι.ιιιιιιιι. Αειεαιε οιιεεα ρει·εοιιε, αει ιιιααα ειια αει

ιιειιαει·, οι οοιιι ιιοοε ειιοε οι οαι·ι·ιι οιιεεα ιιιααα οι οοεαε

ειιαε αει ι›οιει· ιιιοιιει·, ει οατι·αι·ε αι! ματια, ιαεοαιιιιιιι

οαι·ι·αιοι·ε ιιιιι οαι·ι·ιι αει -ιιιοιιει· οοιιιιιιιιαιιιειιιο, οι ιιιιι

οοιιιαι, ονει· ροι·ιαι·ε ιαοιιει ιιιει·οαιαιιιια αιοιιιια, εναι· οοεαε

οοιιι οαι·ι·ιι ει ιιοεε ειιιιε αα αιοιιιια ραι·ιο, ιιιι·ει οι αει

ραΒαιοι·ε ιιι εε. ιιιιιαια αεεειι ι·εΒιιιιειιιιι αεεεα-ροιεειαιο,

οι ειαιεεοε ιιιι·αι·ε ει ιιαι·ε ρα,εαι·ια εε οοιεειαιε ιαιιιαι ιιε

διιαι·ααι·ε ει αε εαιναι·ε εαε οοεαε ιοιιιι, εαε ιιιιαιεε αειι

ροι·ιαι·ε ει ιιιοιιει·, αα ιιοιια Με, ει εειιεα ιιοαιι; οι·ειΙειιαο

ευ εαιιι·αιιιειιιιι αεεειι ιιιει·οαιαιιιε, εναι· αεειιεεε οιιιαε ιιοιι

εεεει· εαε·οοεαε αεεεα ιιιει·οαιαιιιια, ει ιοοεαε ιιοααιαε ει

ιιιαιιοαιαε αιι εοιιεεοε οατι·αιοι·εε ααιαε, εαΙνιι ει ειι οατι·α

ιοι·ε ιιιειαιιιειιιε αειειιαει· εε ροιει·ει; ιιι ιιιιι οοιιιια αει

ιαοιιει·, οι εοιιειαε οοεαε ιιοιι αει οιιεει·ναι·ε, ειαι οιιιιιιειιι

ριιαιιι ααιιε εα ροιεειαιε ρει· ιαεοαιιιιια νοιια ααι·ε ιιιιταε ιι

ιιιιιιιι ιιι κι :ια αι·ιιιιι·ιιι αεεεα ροιεειαιε, ιιιεια εα Μια

ιιοιιε αεεεα ρενεοιιε. Πιιειιι ροειιι οι ιιιιεειι, αει οιιεεε

αιιι ιιι οιιειαε ι:οεαε αει ιι·οααι·ε οιιεαε αε αιι:ιιιιιι ιιι ιιιιαιιιι

ιαιε αε εοιιαοε κι, οι ααιιο ιιιαε ιιι ιοεεο, ειαι οιιιιιιειιιριιαιιι

ιιι εοαιΙοε κ αε ιαιιιια, ει ιιι ιιιειιααι·ε ειι ααιιιιιι. Βαε ιιιιαιεε,

ει ιεειι ιιιιαιε ααιιιριιιι ο ιιιιι·α αιεε κ ιιαιιο ειι ιΙιε αεεεα

εοιιαοαιριιαιιοιιε ιαι:ια αεειι ιιιαεεαιιι αεεειι οιιιιιοιιε, ει αεειι

ιιιει·οαιαιιιε ιιιιι αει ειναι· ειι ααιιιιιι ιιοιι αει ανει· ραιόαιιι,

ειαι ῇ·ιιειαιιι (5) ροι· ιεεα ιιιιι·α αε Βαεεαι·ι. ιιι ροι· ιιειιιιιι

ιειιιριιε ιιι οιιεεα ιοττει, ιιοιι ιιι ειι αιειι·ιοιιι ιιοιι αεροιαι

ιειαι·ε, ι·οοινειιαε εαοιαιιιειιιιι ιιιιοε.ει·ο (δ), από (ι) Βαει αεριαι

οιιεει·ναι·ε. ιιι οιιι αει ιι·οααι·ε οοεαε αε αιιιιιιιιι ιιι οιιαιι

ιιιαιο αε εοααοε ο, ει ιΙαιιε ιιιαε ιιι ιοεεο ιιιιιιια α κι,

ειαι οοιιαειιιριιαιιι ααιιε εα μοιεειαιε ιιι ιιιιιαε ιι ααα α κα;

αα αι·ιιιιι·ιιι ιιοεεα ροιεειαιε, ει ιιι ιιιοπιἰοι·ε (8) ειι ααιιιιιι.

$α ιιιιαιε οοιιαειιιριιαιιοιιε ει αοιπροιι (θ), ει ιιιιι·α ιι αιεε

ιιοιι αει ραοαι·ο, "και .Με (ω) εα ιιιαιιιι αειιιια. ιιι ιιιιι

(ι) Βάι αοα αιοαε, σαι ιαιιιιο οππι.

(2) 11ο σσιιιτιισ, οιιιιι Ια οοιιιι·ιιαα οι ιιιιεειο ιιοιιιε Βια ιιιειιιοναια

αει οιιρο ιιι οι ιιιιειιια Ραι·ιε Ι. αει Οοαιοε.

(3) Μπακ Βιιιεια; Ια αιεεεα ροι·ια.αο .καποια Ρωσία ιιιειιιιοιιαια

ιιοιι ειιααειιο οαρο Μ( Ραι·ιο Ι.

(4) 6'αριι ιιι: οιιια, ια ροι·ια ιιιοαεειιιια αι οιιι ει ια ραι·οια αει ι·ι

οικω οαρο ιιι αι αειια Ραι·ιε Ι.'

(6) Ρι·ιιι·ιαια, ι:ιοιι |ιαιιίοαιο ριιιιιιιιοαιιιοιιιο “τον απο ιοι·ν·ιι ασ

8οιεσαι·ι.

(θ) Βιιτιοα.ιε, ιιεεια ασια: ιεεε, οιοιι αει απ.

(7) (Μι. ιιι ι.ιιιοειο ιιιοεο ια ραι·οια ε ιιιιια εοι·ιιια ροι· ιιιιιοι·ο, ιιι

νεοε ειιο ιιοΒιι αιιι·ι ιιιοΒιιι αει οοε. ο ι:οειαιιιειιιειιιε αιιιιι·ενιαια

οοει ιι.

(8ΤΜοπαιιι·ε. @οι ριιι·ε ια ραι·οια ο ει:νιιια ροι· ιιιιιει·οι ιιεειιαιιι·ι

ιιιοΒιιι αει οοε. ο εατιιρι·ο αιιι›ι·ενιαιι·ι ιιι ιιιιεειο ιιιοαο ιιιΘαι·ε.

(θ) Βιιιιιριιιι. 0ιιοεια ραι·οια ο εονιιια ποι Ωω., στα ιιειι°ιιιαιοαιο

ιιιοαο, οι·α αιιιιι·ενιαια, οιοι: αα1ιιιιι, οα στα αιιιιπιι ιιιιιο εοι·ιιιο, οι·α

αιιιιιιινιαιο οοει Μα.

(10) εωαει εεΙζ- οιοε οΙι οι ω”, θα κι ιι·οπειιι, εεε. Βιιιιι(ιιο Ια

ιιιιιιιο αι·ιιια ναιενα ααΙιε ιιιεοι αιιε νειιιι ιιι·ε αι 0οιιονα. Βια ιιιιοειο

ιι αι·ιιιο ιιαι·ιιαι·ο αει (Σοαιοι ιιιιαει ιιιιιι αει ιιιεαιο ενο.

αει ιι·οααι·ε εεε οοεαειαε αιοιιιια ιιαιιο εοααοε ο ιιι ειιειι,

αει ιιι(ιιι·οοιιι (Η) ροι· ιεεα ω», ει αει ιιιοι·ειαιιιι οιιεειι

ιοοιι οι οοιιιιαια, ιιι ειι ιιιιαιε ειι-ιι·οαιι αει οικον ιαοιιι.·

ιιι ιεεοε ραααιοιεε αε οιιεεε αα ραοαιο ειι ανω" (Η) εα

ροιεειαιε οοειι·ιιιααι. ει ει ιιοιαιεε ιιιαιειαοιοι·εε ανευ ιιοιι

εαειι ροιει· ροι· ριιιιιι·ειοε ρει·εοιιαιιιιειιιε, ι.ιιιοιιαιιαει (κι)

ααιιε Βαεεαι·ι ει αεεειι αιειι·ιοιιι, ροιιειιαε ιιι οιιεειι ιιαιιαιι,

ει αιοιιιιιι· ιειιιριιε αοα ιιειιιιοι· ιιι ιονιιια αεεειι οιιιιιοιιε,

αερριατι ραιιι·ε εα αιοια ρειια (Μ). αι εοιιεεε ιμιι εειιεα

εαοι·αιιιειιιιι ει ραΒαι·ια οαι·ι·ιι οοιιι οοεαε οι ιιιειοαιαιιιιαε

αει ιι·αοιαι·ε, ανευ ιιαοιαι·ε αει ιαοιιει·, ειαι οιιιιαειιιριιαιιι

ααιιε εε ροιεειαιε ιιι ιιιιι·αε ιιι ιιι: Ιοππο (ω), ιιιαιιααιιαο

ι ιιιιιαιιιι ειι ιιαιιαιι ροι· ιεεα ιει·ι·α σε 8αεεατι ααιιε ραιιε

ιιεεεα ροιεειαιε, ιιιιι ιαεοαιιιιιιι οιιι οαιιιι ιταοιαι, ει ιι·α

ι:ιατε αει ιιοιει,- αα ιιιι·αιε, οι αα ιιαι·ε ραοαι·ια νειιαιαι

ιιαιιιι αεεεα ροιεειαιε ιιιιι·α ειι ιειιιραε ααιιεεεε οι·αιιιαιιι.

Βε αποσπάσω ασε οουαιιοε οιοι·ιοιι.

Με”. Βιιεεοε αει ιιοιι οαναιιοε αα ροεια ριοεειι οιι

τιιοιιε, ει ιιι αιοιιιιιι εει·νιιιιιι, ο ρω (ω) αιοιιιιιι εοινιιιιιι

αεεειι οιιιιιοιιε αειι ιιιοιι·ει· εεε αιοιοε οαναιιοε , εναι· εαειι

Βιιαειαι·ε, ιιιειιαειιει αεεεοε ιιειιεε αεεειι οιιιιιοιιε, οιο αει

αεεεαε οοιιαειιιριιαιιοιιεε, ιιεεεαε ιιιιαιεε ει αεειδιιει αεειι

εειιιιοι·ε αεεειι ι:αναιιιι ιιοιι αεειι ειιιιιιιιι αεεειι εαιιαιιιι

ιιιοι·ιιι. Θα ιιιιαιε οοιιαειιιριιαιιοιιε ειι ιιιαεεαιιι αεεειι οιι

ιιιοιιε αοιιιι·ε αερριαι; ει ιεεε. αιι:ια ιιιειιαια εε ιαιιιαι ιιι

εαε αιειαε οοιιαειιιριιαιιοιιεε ιιιιι·α ιιιεεεε ιι ααιιε ειι αιε

αοεεα ααρι·εεειιιαιιοιιε αεεειι αστεια αεεειι οαναιιιι ιιιοι·ιιι,

εναι· ιιιιι αει εεεει· ιαοιιι αα ιεοιιιι·ε (ιι) αεεα Ροιεειαιε,ει

αεειι ρι·ιοι·ε αεεεοε αιιιιαιιοε, ει αιι αιιοε αιιιιαιιοε. Ει ει

εα ιιιειιιιια ιαοια ιιοιι αει εεεει· ιιιιι·α ειι αιειιι ιει·ιιιειι,

οιιεεε,οιιιιι εειειι οαναιιιι. ιιοιι ειαι οοειι·ιοιιι ιιαιιε εα ροιεειαιο,

ονει· ιΙαιιε ειι οιιιιιοιιε αα οοιιιροι·ατε αιιει·ιι οαναιιιι ιιιιιιια α

ιαιιιιι ιιιιι εε αιι:ια ιιιειιαια εε ιαιιιαι. Νοε ιιιιειιαειιαε ιιιιι ειαι

εεινιιιιιι ιιο οιιιιιοιιε οιιιιι (ω) οαναιιιι ιιε ριιεια αει αιιααι·ε αα

ειινα, ονει· αα ιιιιιιαεειαια αιοιιιια, αοεεα ιιιιαιε ειι ιιιιιιαεειαιοι·ε

αρραι εαιαιιιι ιΙαιιε ειι οιιιιιοιιε. -- (Μ) οι ιιιιαιιαο εαοτι

ροιιιιει εεε οαναιιοε, εναι· ροεια εαει ιαοιιει·, ιεοι·ιναιεε

ροι· ιεειι ιιοιαιιι αεεεοε ειιιαιοοε αεεειι οιιιιιοιιε αε Βαεεαι·ι,

ειι ιιιιαιε αει εαιαι·ιαιιι ααιιε ειι οιιιιιοιιε; ει ιιεεειιιιιιι ριειιιιι

ιιαε ιενει ρι·ο ιεοι·ινει·. ιιι ιιιιαιιιιο ειι οοι·ιιιιι αεεειι οαναιιιι

ιιιοι·ιιι εαει ρι·εεειιιαι·ε, ειι Με ιιοιαιιι ιιοιι ιιε ιενει αι

ι:ιιιιιι ρι·ειιιιι ρι·ο ιεοι·ινει·ιιι; ιιοιι ειιαιτι αειι ειι ρι·ιοι·ε

(ιι) Ιιι/ιιτσιιιιι, ειοε ιπ[οι·ι:οιο, ιιπριοοιιιο. Ναι οαριι. 49 ιιι ιιιιοεια

Ραπ. Ι. ει ε νεαιιια εειιι·ιιαια ια νιια οι ιιιι ιιοιιιο ιιι ιιι·ο 95 ιιι Πιο

ιιονα: ιιιιι ιι ειιο ναιοι·ε εειιιιιι·α ιιιιιιοι·ο, ροιοιιε ροι· ιι·ιιαο αι εοιι

εοιαι οοιιιο @ποναει ε ααια ματια ι:αριιαιο.

(19) Βιιαπιι. νεα. ια ρι·εοεαειιιε ποια 9.

(13) ΙειιιιιιιΙαπει, ιιιοε .πιοπο αιωιαιιι.

(Μ) Ραι·ε ειιο ιιειια Με αι ιιιιεειο ρετιοαο ιιιαιιοιιι ια ραι·ιιια μι,

ναιε α αιι·ε επί α·ι αισιιπιι ιοαιριισ , οοο.

(15) Με Ιοππο. 0ιιεειε ραι·οιε ει νεαοιιο ιιιιεαιε πιει εοαιω, ο

ρει·οιιο ιιοιι με ει απιαεεει·ο ι 8ειιονοει, ο ροι·οιιο οοιι'αιιαιιι·ε αεΒιι

αιιιιι, ο σοι ναι·ιαι·ε αειιο ειιιιιοι·ιε, ιο ρειιαιι ιιι ιιιοιιοια εειιονοεο

ειαιιο ειαιε οοιινει·ιιιε ιιι ιιιοιιεια αειια ειαιιοι·ια αοιιιιιιαιιιε.

(18) Με. @ιιι Ια μαι·οιιι ε ιιιιια εοι·ιιια ιιειι'αι:ι:ειιιιαιο ιιιοαο.

(Π) Ιαοπιι·ε, ι:ιοε αοροι·ε, ιαιοιιεπιο αει ιαιιιιο αοιι·ε.

(ια) (Νέα, ι:ιοε επι οι. Ναι Ποαιοο ει ιε88ε αιιιιι·ενιαιο ιιι ιιιιοεια

ιιιαιιιετα απ.

(ιο) Βα ιιιιεειε ραι·οιε - οι οιιοπαυ .απο ροτιπετ· ειιιο αιια απο

αει ι:αριιοιο, ε ια Βιιιιιια οιιο ει ιοεαο αει Οσα., εοιιιια ιιι ριοοοιι

ι:αι·αιιοι·ι πιει ιιιαι·αιιιε νει·ιιοαιο ιιιιει·ιοι·ε αει ιοΒιιο, ια ιιιιιιΙε, ειιο

Ιιειιο ροειει·ιοι·ο αι οαριιοιο οιιι ο αιιαοοαια, ιιοιι ειιιιιιιι·α ρει·ο οι

ιειιιρο ιιιοιιο αιεοοειο, ροι·οιιε νι ει ιιιοιιιιοιια ια ρειιαιε ιιι ιιιοιιοια

οι ιιοιιονα.
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ι!εεειιε ειιιιειιοε, ενω· ε!ειιιιιι ειιιιιιιιιι !ενει ρι·ει!ιιι ε!ι:ιιιιιι

ρτο νιι!ει·, ονετ ρτο ιεει·ινει· ιει:!ιει ειιεειι. ιιι ιιιιι ειιιιιι·ε

εει ιειιιιει, ρειιιιει εεειι ειιιιιιιιιε πεεεειιιιιε νιιιιε εοι!ι!οε ειι

ι!ε !ειιιιε._-

Παει ιισειιασπειι »Με ιιι υιιιιιιιιιε, οι αυτοι.

.

εισαι. ει ε!ειιιιιι !ιεειιειιιειι ιιι ειιιιιιιε νιιιΒιιε, οι·ιιι,

ονει ειπε ω, ι:ειιιιειιι, ονει· ιει·ι·ε ειιε !ενοι·ειε ει ορει·ειε

εει ωεεεω (θ) ονει· [Με (8) ιεεε, ονει· ειιει· ι!ε ρει·ειιιε

εεε, ει ρτο ειιειε εεειοιιε εει εεεει· ει:ειιεειιι, ιιοιι ι!ε ειει

ρω· ειὸ (ε) ειιιιιιεειριιειιι ι!ειιε εε ροιεειειε, εε!νιι ει ειιιιιτε

ειιεεε εει εει ιει·ι·ει· εε ρι·ιινει·ει ιεΒιιιιιιειιιειιιε ι:ιιεειι

ιιεειιειιιειι ενει· ιιπιιε ιοτεε ι!ε νιιιιιιιε, οι·ιιι, ι:ειιιιειιι, ενι·ιι,

ονει·. ιετι·ε εεε. !ιι ειιιιειεε εοεεε ιιοιι εε ιιιιειιιιειι ιιεεεοε

εενει!οε ιινει· ε!ιιιεε ιιιιι εεε ενει· ιι·ειιιι ιιι !ιιιιιιιε, ονει·

εε!!ε ει!οεειι. !ιι ιιι ιιιιε !ιοι·ε ιιειιιιιι ροι!ιει οσειιίει· (ει)

ρ!ιιε ι!ε ιιοιι ειιιπιε!ε Βιιιεειι, ει ειιιιιειιιε εει Με, νεεεε,

εενειιιι, ειι!ιε ει εειιιιι. ει ι!εεειι ιιιιιιιιιιι, ει ειιιιιειιιε

εει ροι·ειι, ιει·Ιιει:|ιε (θ), ει ι:ερι·ε, εεει ιιιεειιιοε, ιιιιε!ε ει

ι`ειιιιιιεε, ριιιιιει οι:ι:ιιιει· ιιιιιιιε ε νι; ει ιιιιιι ι!ε ειιεεοε ιε

νει·ε ει εει !ιο!ει·. ει εειιειεε ι:ιιεεε ιεειιει· ροιιιει ειιιιι

ιιιιειιιιιιιιιε ιιπιιε εει !ιο!ει· ει ριιιει. ει ει εε νιιιΒιιε, ονει·

εε ιει·ιε, ενει· ειι ιιι·ιιι εει εεεει· ιιι·ι·ειιιιιιι ω, ροι!ιει ιε

ειιει· εεειιιιι!ιι εε ιιιι·ιιιε ι!εεεε ι:ειιε εεε. ιιι εειιειεε ιιοεεε

εεεεειιιιιιι ιεειιει· ροι!ιει, ιιοιι εοιειιιειιιε ιιι νιιιΒιιε, οι·ιιι,

ενι·ιι, ει ιει·ι·ε εεε ρι·ορι·ιε, ιιιε ειιειιιι!ειι ιιι εεε ειιει·εε

ιιιιι εει ενει· ει! [σε (8), ιινετ ρεειιιιιε, ονει· ιιιιι ρτο εεε

εει ιειιιιει· ει ροεεει!ει·. (ιιιειιι εεινιι ει ριιινιειιι, ιιιιι ιιι

ειιιιιι (θ) ονει· ιει·ι·ε νει:ειιιε ιιειιιιιι ροι!ιει οι:ιιιιιει·, ει ιιοιι

ιιιιιι !ιεειιειιιειι ιιιιιιιιιιι ρετ νιε ρτο ιιιεειιε!!ιι, ει ιειιεειι

ιενει·ειιι!ε, ει εει !ιιι!ει·. ιιι ι!εεειι ιιεειιειιιειι ει·ιιεειι ιιι ειι

(ιεειιι, ονει· ιειιε νει:ειιιε ιιειιιιιι ροι!ιει οεοιιιει· (ω).

Πε ιιοιι οιειιίει· σιιιιιιιιιιοε.

ιιιιινιι. Νειιιιε ρει·εοιιε ι!ερριει ιιι 8εεεει·ι, ιιειι ιιι ειι

ι!ιειι·ιι:ιιι ειι!ιιιιιιιιι ι!οιιιεειιειι ιιπιιε ω) οι:οιιιει· ει! ιειιιι!ιιι,

ονει· ιειιιιει·. Ει ει ειιεειι ιειιιιει·ει ει!ε !εεεει. ει ιιιιι ιιιιιιιι·ε

εει ιει:ιιει·, ειει οιιιιι!ειιιριιειιι ι!ειιε ειι ροιεειειε ρτο εεε

ι:ειιιιιιι ειιιιιιιιιιιι ιεει:ειιιιιε νο!ιε Μαθε κ ι!ε Ιειιιιε. $ε

ιιιεειιειε ι!εεειι !ιειιι!ιι ειει ι!εεειι ειιιιιιιιιε, ει ιεεε ειιει·ε

(1) @στα , εεε ι:ειιιρο ει·ειο ο !ενοι·ειο, ρι·ερει·ειιι ρετ !ιι εειιιι

ιιειιιιιιιε, ι!ε! !ειιιιιι ιιι·νιιπι.

(ε) 0ει:ιιιιιει·, ι:ιιιε ιιι:ειι!ετε ι!ε! !ιιιιιιο οει.·ιιΙσπ·. Με ιιι με !ιιοε!ιι

ι!ε! απ!. ε ει:ι·ιιιο οωιιιει·, εειιι'ειι!ιι·ενιειιιι·ε, ειιιιιε ει Με! ερ

ρι·εεειι.

(3) Μετα, ειοε [ει·ιι·ε.

(4) Ρει· ω, εεε ρει·ι.·ιιι. Ε ιιιιιε , ει!ε ι! ει» ιιιιειιι!ιι ρι·εεει!ε ει!

ε!ιι·ε ρει·ο!ε ε εει·ιιιιι πιει ω!. εοπ ο εειιιρ!ιι:ε, ειιιιιε είε πι, εεε.

0ιιειιιιο (Με ε ρι·εεειιιιιιι ιιιι!!ε ρει·ιι!ιι με· ε εει·ιιιο ιιοιι ρ , ειιιιινε

!ειιιε ε ε.

(5) οωιιω. Υει!ι !ε ριεεει!ειιιε ιιοιε 9.

(8) Βι·Νιι·ι·ιιιι, εεε ρει:ιιιιι.

(7) ιει·ι·ειιιιιιι, εεε ιιι·ι·εΜιιιιι , ι:ιιιε ει!!ιιειιι, ε ιιει·ινε ι!ειι'ιιε!ιειιο

ειπε ιι ωιαιω ο |'ι·ιιιιο , εσε! σ!ιο ιιι~ι·ιιπιιιιιιι νεο! ιιιι·ε ειπε ιι πιιιιιιιι.

(8) Για, εεε (ιιπιιε, ο επιιιειισι. @ιιι ε ιιεειο ιιι ιιιιεει'ιι!ιιιιιο εειιειι.

(θ) 8ιιιιιι; ιι·ιιιιιι ιιι ιει·ι·ε ειιιιιιιιειιι!ε, ιιιε ιιοιι εειιιιιιιιιο ει ρι·ιε

εειιιιι, ε ρει·ειϋ νεεειιιε.

(ιιι) Πει! ι:οιιιεειο ιιι ιιιιεειε !εεεε εειι.ιιιι·ειιο ι!ει·ινειε !ιι !εεει

ιιι·ειιιιιιειιεε!ι, ε !ε ειιιιε!ιιιειιιε ιιι εεε με· ιε ιειιιιιι·ε, ει! ιιι:ειειιιιιε

ι!ε! ιιεειιειιιε ι!ειιιιιιιεειιιε. Ρει·ὸ ιιιιεειο εεριιιι!ιι εει·νινε με ε ιιιιε!ει·ε

ιο ρι·ορι·ιειε, ρει·ι:ιιε ρει·ιιιειιενε !'ιιεειειιιιιε ειιιιιιε εει ειιρι ιιι·ιιεει

ι!ειιιι·ιι !ιι νιΒιιε, οι·ιι, εεε. ·

(ιι) Λ.:ι·ιιιι, ι:ιοε ειπε ει! ε ιιει·ινειο ι!ε! !ειιιιο ειιιιιιι.ι.

ιιεεειι ειιι:ιιεειοι·ε; ει ειει ιειιιιι εεει·ειιι. Ει ρεειιει ει! με

εειιιε. Ει εει ει·ειιιιιι .ειι ιιιι·ειιι ι!ε ιιι.ειίιιιια (Η) εειιεε

εεει·ειιιειιιιι, ει ιεειιε ειιει·οε ειιιιι εεοι·ει1ιειιιιι.

Πεεειι εσειιιιιιιιι·ιι επι εε άουι·ι ιιιιιιιιι·ε ει! .τα Με,

ιιιιινιιι. Βιι ιιεειιειιιειι, ειι ιιιιειε ιιι θεεεει·ι, ει ιιι ειι

ι!ιειι·ιι:ιιι [ειι ω» ονει· εε ρει·ι!ει, ειιεεε ειι ιιοιι (Μ) εει

ιιειιιιει· ει! ιιιειιοε, ιιιιεεε ιιιε, ονει· ε'ειιει·ε εειιιιειιιε, ιιι

εε ιιιιε!ε !εει ει:εειιει·ε, ιιειιιει ι!ε εεεε ι·οιοιιιιιι (πι) ονει·

ε ριιεειι·ιι ι!εεεε ιοΒιε ι!εεειι οιιιιιιιιιε ι!ε θεεεει·ι, ει ιιι ειιεεε

ιιι ιιδιιει, ει ιεεεει ιειετε. ιιι ιιιιι εοιιιι·ε εει ιεο!ιει·, ειι

οιιιιι!ειιιριιειιι ιιι ιιιιι·εε ν ι!ε !ειιιιε, ει. ιιι ιιιιτει·ε εε !ιεειιε.

Ει ειο εε ροιεειειε ιει!ιει ιιειιιιιι·ε ιιι εε ιιιιι·ειε ι!εεειι.

· ι·εΒιιιιειιιιι εεε.

Πεεεοε ιιιιιιιιιοε επι εε [ιισιιειι ιιι εεε ιιυιιιοε Μεσα.: είιιιιιιιιε.

Ι.ΧΧ!Χ. Τοειιι ει!ε ι!ειιιιιιε, εσε ιιιιε!εε εεειι ιεειιει· ιιι.

εεε ι!οιιιοε ι!εεεεε νιιιΒιιεε, οι·ιιιε ει ιιιο!ιιιοε, ει ιιι εεε

ιιιεεεει·ιιιεε ει !ιειιεε ιιιιι εεεει·ειι ιιι οιιεεεε ι!ιιιιιιιε, εεε

ιιιιειεε ειιιι ιιιιι·ε εεε ι:οιιιιιιεε ι!ε δεεεει·ι, ειο εει ιιιιι·ε·

εε ιει:ιιιεε ι!ε $εεεει·ι, ρετ ιιιειιιι ι!ε ιιοιιιιιιε ο ι!ε ιοι:ιι,

εειειιε ει ειιεεοε ι!ειιιριιοε εε ιεειιει·ειι ρετ εειιεεεε εει

εεεει·ειι ι·εεεριειοε ει ιιε!ιιιει·ειι ιιι ιιιιεεεε ι!οιιιοε, ειειι·

ιιιειιιιειοε ρετ ιεειι ιιιιιιιιιιιε ι!ε $εεεει·ι ιιιιτε ιιιιιι ιιιεεε

ι!ειιε Με (ω) εει εεεει· ιει:ιε εε ι!ειιιιιιιιε, ιιιι·ειιι!ε ι:ιιεειι

ιιιιι εει ενει· αρριιιι ειι ι!ειιιιιι ι!εεεε ιιιιειιιιιειε ι!εεειι ι!ιιιιιιιι

ει! ιεεε ιειιιιι ω). ιιι ειιι ιιοιι εε ιιιιειιι!ει ι!εεεεε ι!ιιιιιιιιε,

εεε ιιιιε!εε εει! ιιι εεε νιιιεε ι!ε Βιιεοε, ιιιιιι·ιιεεε, ιιιιιιινιιι,

ι!!ιιιει·οιιε, δι!ιιιιι ει ι!!ειι (ω), ιιειι ι!εεεεε ι!οιιιιιε, εεε

ιιιιε!εε ειιιι ει! ρι·ορε ι!εεειιε ιιιιιι·ιιε ι!ε $εεεει·ι εει· ι.εειι

εεε, ει! εε εειιιιε ι!ε ρειιιιοε ιι; ιιοιι εε ιιιιειιι!ει ειιειιι

ι!ειι, ιιιιι εε ιιιειιιιει ειπε, ονει· ει·ειιειιιιι, ιιειι ι!ε ιιοιιιοε

ι!ε οι·ιοε, εεε ιιιιε!εε ειιιι ειι ρι·ιιρε ι!ε $εεεει·ι, ιιοιι ι!ε

οιιιιι:ιεε εε ιει!ιει ιιιειιι!ιε εει· ιεειι ειιιιιιιιιε. ιιι ει ιε!ε

ιιιε!ειειιιοι·ε ιιι εε ιοι·ιιιε ι!εεειι ι:ιιιιιοιιε εει ιιειιιιει·, ειει

ριιιιιιιι ει ι:οιιιειιιε ιιι εεε ι:εριιιι!οε εε εοιιιειιει. ιιι ει ει! (ω)

ειι:ιιιιε ι!ε Βιιεεει·ι ι,ιοιε!ε ι!ειιιιιι τω" εεεει·ει ιιι !ιειιεε

ειιοε ι!ε !ιοιιιειιΒιιε οι ι!ε ΓΙιιιεειιιιι·ειιι (ω), ειειι ιειιιιιε

ι:ιιεεοε ι!εεεε νι!ιε, ονει· ιει:οιιιιιε, ιιι εε ιιιιε!ε ειι ι!ειιιιιι

(Η) Ιιισιιιιιια. ιιιιι ε εει·ιιιο απ! Με: ειιι·ονε εοπ Με ειι!ει1ιειιιε.

Ιιο ειεεεο ει ιιεεει·νε ιιε! Ωω!. ι·ιειιει·ι!ιι ει!ε ρει·ιιιε ρεεε, ε[οι·ιιιιιι.

(13) πω, εεε |ιι"ε, ει! ε ειιιειιρε ι!ε! !ειιιιο |ιιι;ιι.

(14) .ιιι ειπε, ιιιιιε ει! ιμωιπ !ειιιιο.

(πι) (ΜΜΜ, ειοε ειιιιιιιιια. Μι !οδειε ειιιιοριιειε ε!!'ειιιιι:ο με·

!ειιο ι!ε! Οιιιιιιιιιε ει·ε ειιειειιιιιε ι!ε ρι!ειιιι·ι ε ι!ε εο!οιιιιε: ο ιιιιε!!ε

ερριιιιιιι ε!ιε ιεεεε ειιδο!ιι ει!ε Ρία::ιι, ει! ει!ε ειι·ει!ιι ι!ε!!ε 8ι:ποιε

Ριε (ο88ι ι!ε! Τεειι·ιι), ει·ε ιιιιε ει·οεεε ειιιιιιιιιε ε εριι·ε ιιι ριειι·ε

ιιιιι·ιεειιιιε,ε ιιε!!ε ιιιει:!εειιιιε ει !ει;ενε ιι !ιεειιειιιε πιο.ιιι·επσο, ε ιιιιε!ιο

ι!ε νειιι!ει·ει ι!ε!!ε ιΣιιι·ιε, εοιιιε ιο ι· !ιο νει!ιιιιι ριιι νο!ιε.

(ιιι) (Με. Με! ει ιεεεε ε!ιιει·ειιιιιιιιε εει·ιιιο εει (Με. ιιε ιισιι! ρε

ι·ιιιιι ειιιιινειε ε! (με !ειιιιιι.

(Π) ΙΜ ιιιιεειε ιεειςε με! ι·ιρειει·ει !'οι·ιειιιε ι!ε!!ε ιιει·ι·εεεε!!ει·ιε,

οεειε ι!ε!ιε ειιιιιρεειιιε ιιι εεεισιιι·ειιιιιιε με· ιι ρι·ει!ιι ιιι εειιιρεειιε.

(18) ι)ιιιιιι!ι πε! 1318 εειειενειιιι ειιειιι·ε ιιιιεειι εει νι!!εεει, ει!

ειιι:ιιε ΟΜιιιι·οπε, ιιι εει ιι ν·ιω ιεεε ιιειινο 8. Βιιεειιιο.

(19) Απ. οιιεειιι ει·ιιεο!ιι, ειιε ιιι ι!ιιιιειιιιεειο ι!ε!!'ειιιειιιιειιεε ιιε!!ιι

εει·ινει·ε, ει νει!ε εει,ειιιιιιο ιιιιει·ιιιιεει·ιιιειιιε ιτε ι νει·ει 94 ε 25 ι!ε!

ι“ιιε!ιο (15.', 16.' ι!ε! ωριι. σε).

(90) Με ιι!ιιιιιε ρει·οιε ι!ε!!ε ιιπιιε 95 ο 26 (Με ο 17.· ι!ε! ωρι

Με 70), ε!ιε εοιιιι !ε Με εειι·ειιιε ι!ε! ι'οε!ιο , εοιιο ειιι·εεε ι!ε! ιει1ιρο:

Με ιε ιιιι ιεειιιιιειιιε ειιρρ!ιιε ειι!!'ειιιιο ι!ε!!ε ρει·ιι!ε,ε ιει·ιιιιιιιιιιοιιι

ιιι ρει·ο!ε ι:ιιε ει !εεειιιιιι ιιε!!ε !ιιιοε εεειιειιιι , ε ερει·ιιι!ιιιειιιε ιιε!!ε

ρει·ιε ροειει·ιοι·ε ι!ε! ι`οι;!ιο.
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αιτι.αιιιι α αιατι:

ααααται ιααια αα αααααα ααα Βαααατι, ααααα ααιιιμαα μτα

νατα αιιτα αα ιαιαμαα ααααα ιιτανα, αα αιιαΙα τα αιο ια

ναιΙαι, αα αιιαΙα ιααοιαιαιαι·-- ιιιαιοταα αια. - οι -,

ιαταααα ατι αιαια ααααατααα ααααα οαααιιιαια ααααα ααααα

πια ιααα ιααια: ια αιιατα ααιαα, μααααια αα ιαιαμαα, ααα

ιαταιαα αα ααααα ιααοιαα αιιια ιααιοα αα ιιιααααταιιι. ια αα

αιιιιιαατα οαιαια ααααα ααι αααι ιααιιατ αα ααα Ιιοαιιααα

αα θαααατι ια ιιοιιιααΒαα αι ια ι·`Ιααιαααταια ια αααΙααααα

μοαααααιοαα, ναιαα ααοα ιαταιοα αα $αααατι, αι ααα αα

ιιοιαααααα, αιο ααι αα ααααα ιααοιαα, αι αα αααια αα ααιιι

μαα ααι αααατ ιααια, αι Βααι αι ιιαααα ιαοιιιιαα, αααΙα αι

ιαιαιιιιαα; ααινα α μτο αιιααα ιαμαααια ααααα ααιιαιι (α) αιι

αααατ ιααια αα ααααα ιιοΙαται οι! μται!ιατα (α) αααι ιιιταιοα

τα οαααα ιααοιαα, οαι αιαι ια ιααια ααα.

ιααια ααττα, αι οιαα.ια αστεια α αιιατα.

ΠΟΠ. Βαι οταιααια ααι αααιααααα ααι ναιιαατ ιι·ιαιαιι,

οταια, ανα, ιιαααια, ονατ αιιατα ιααααιαα αι αα μιαιιια,

μααιιαι μτοααα ααττα, ρτο ιααααιααα τααατι αιαατι τ. τα ααι

ααι ιιαααατ αι εταααα ιαιτο αα $αααατι, ονατ ιοταα, αι ααι

ιαααατατα ααια αα αατια ααααιι ααταοιια, ααααανι αιι ιαα

ααταιοτα ααααα αααιοαα αα ιαααιιτατα, μαΒιιαι αοααοα ατι

θα ιαααα μτο αααιαααια αα τααατια. ια αι ααα ιιααι αααατ

αα αιαααταιατα ααααα αααιοαα αα ταααατατα, αοααοα ιι μτο

αααιαααια τα τααατια. ιιι αααααοα,ι.ααι ααιι ιτιαιαα αι οτ

αια τα ιαυοταία ω) ιααοτο, μοιιιαα ααααα ναααατ, ααααα

μααατα αΙαααα αοαα μτο ααττα (α): ααινα αι ααττα ααααιι

αααιοαα ααα ιιοιατ ανατ, μααιιαιι αοααοα ιι ρτο ιααααιααα

αααιαααια τα τααατια, 8ααι ιαιτο, αααια αι ιοταα. ια οαι

αοαιτα ααι ιααΙιατ, αιαι αοαααιαμααια αααα αα μοιααιαια

ια αοααοα κι αα ιαααα; ααααα αααια ιιαααα αα ιατια

ματια αιαι ααααιι ααααααιοτα, αι ιαααα αααα ααααα αααιοαα.

ιιι αααααα ααι ααι αααατ ιααααταιοι·α, ααμμιιιι ιαααατατα ια

αοιαια αιοαα; αιο αει ααι .τα [α.ιια ‹ια τω· (θ) ιααααι αα

ιαττα, αι οαααιιι ααι μοιατ ταααι, αι ααι ααα τοιμαααιαι

αα ιαττα αομαι·ια ω; αι αια αιαι ιααια ιατατα αα αιααα

ταιοτα. ιιι ααι αοαιτα ααι ιααΙιατ, αιαι αοιιαααιμααια αααα

αα μοιααιαια ια αοααοα τι αα ιαααα; ααααα οααΙα -ιιιιααα

αα αιααιιαια αιαι ααααα αααιοαα, αι ιααα αιιατα ααααα αααα

ααιοτα; αι μαιιιιαι αα μτααααια. αι αι μααατα αοα ααι μοιατ

αα αιαααταιατα, μααιιαι αα αοταμοταιοτα ααααα οιιιιια ααααα

ααττα ω). αι ιααααιααιι μοιιιαι αααααατα. αι αααα ιιοαιιαα

τα αοααιια αιαι αταιιιια ια αα ααατιιιαααια ααι ααι ιααια,

αι ιααοα αιιατοα ιαταααα αααα αονα.

(ι) Ωιια ιι Παρα.. Η αι ααααια Ρατια Ι ααα αοιιιιααια ιιΙαιοτα.ι, ααα.

(α) ΔιαΙιατι, αιοα α απ, σαι Ιαιιαο τα! ματι. ςιααιαι α αΙιιατα, ααα

ιααια οΙιο, αι ααι ιιαΙΙα ιιοια (ιιι) αι μτααααααια ααμιιοΙο, ναοΙ ααα

ιιαι μααα, αιοα άαιια απο, αατιναιο ααι Ιαιιαο α απο.

(3) Δ! μταιιιατα, (ιααια ααμταπωτα, αιοα ασιιαιατα.

(4) 1.αυοταια, αιοα Ιανατο, οααια αι ω" Ιααοταια τα: ω.

(α) Οαττα, αιοα Ια Μαιο , οααια ιΙ νααο, σοι ιιαα.Ια αιιαατατιαι ματια,

ιιιααα α αιιιιιιι. ναα. ιι ααμ. 117 αι ααααια Ρατια.

(0) .θα [ασια τα Ματ, αιοα Ια τααιατα, «ιααια ιιααιοιια τιιοιιαο, αι

Ιαιιαιιαπα αι αα ιιταααιο, ματ ααα αι Ιανατ ναι ααΙΙο αιαιο ιι αοιαιο

ααα αομτανααια αΙΙα ιιιιααται Β αα "πιστα ααιιιιιτα αατιναια ιι τα.ιατι

Ιομααοτααα, αιοα ααιια αιαι α αιιαατα ιααια

(7) ΡαταΙια ααιιο αιαια νι αοαο ταμοιαταιααια ααα ι'αττι ια ιιαααιαι

ι'ατιιια Τ, αιοα ααα νατιιααια ααι ααμο αι ιοιιαα ααι νααο, αα ααα ο

τιιιοαιαια αα ααα αα αΙιτο μιιαιο ααΙ αιταοΙο, οααια ααιΙα ιιοαοα ααι

νααο. Ε αι ααααιο ιαττα οτιποαιαΙα ματια Ια ιααμα, αιοα ααα ιι πια

αααιαιο ατι νιαιιιιΙα, α αοιι αοματια, αομο Ια ι·ααατα, αααια αιιααι'αι

ιαιια αια ιιιααια.

(8) Πααιιαα Ι'ιιιιιιιο «κι τιιιααταιατα αι ναααανα.

Οια ιατααιιαια μοιιιαι μοαπατ αυτια αι αιτιμτια αιια.

ι.ιιιιιιι. Ια νιαααα ααα, οτια, αι ιααα ααα ιααααιααιι

μοιιιαι αιιιιατ αι μοααατ ιιοαα ααοα, αι αιιατοα ααι ααι

ιιαιατ, αι οαιαια ιιααιιαιααα, αι αααααοα ιιι ααααα ιοαα ιαααατ,

ααα μια μααοιιατ, αααια αι μτα ιανατατα αα Ιιαιααιαια ααα.

Μεσα υια ανα :ιααια |ααΙιατ σο: αατταιοται.

ι.ΧΧιαι. Βοα αατταιοταα, αι ααι ααττα ιιιαααιι (θ), ααμ

μιαα αααατα, αααααο ιιααα αα ματια τα 'Ι'ατταα, αι ιοττατα

ματ ιααα ναι αατααια; αιο ααι ματ ιααα νια αιαιοτα αα μια

οιιιααα, αα ιααονια αι θαιανα, αι νααα αα μοαια, αι μαιταα

τα ιααίαιοταία (ω). ιιι ααααααα :ια ρααπαιια (Ν) ματ ιααα

νια αα Κατααέ (Η), αι ματ ναι αα ματια, ω μααα τα

αοααοα ιιι. αα ιαααα ααααιαα νιαα αιι αααατ αοιιιταιααια.

Ι)αααιι οααΙα ιιαααα αα αιααιιαια ατα ααααα ιιααιοαα, αι ιααα

αιιατα ααααα ααααααιοι·α. ια αα ιααααιαιια αα αταααι, ια

ταααα αααα αονα; ααινα αι ματ αιαααα αααιαααια αααα

μοιααιαια αι αααα αοααιια ιααιοτα ματται·αι αα ιααιιατ αιιατα

ναι; ααι ιαααα αα ιαιιιαι ααααα, ααι αι αα αοααιια ατα

ιΙιαια ααααααι οταιιιατα.

θαι.ιαα |ααιίιιαα , μια αααιι βαστα: μια· ααα ιιι-α.

Ι.ΧΧΧΙΙΙ. Ναααα ιααιιαα, ααααααα ματ ιααα ναι, ααα ναα

ααααα αΙαααα αοαα αι-αααιοαιαταια, ιιιαι ω), αα μααα αα

αοααοα ιι αα ιαααα. ιιαααα αααια ιιαιιαα αα αιααιιαια αιαι

ααααα ιιααιοαα, αι ιααα αιιατα ααααα αοααααιατα; αι αιαι

ιααια αααταια, αι μααιιαι αα μτααααια. ια αιαι αταιιιια ιαα

ααιααα τα αοααιια ααααα αααταιιιααια;αι ιααοα αιιατοα αααι

ααατααιααια.

Πα αιαααΙατα ααα απο”.

ι.ιιιιιαιιι. 8α μοιααιαια ααι ααι, αι ματ ιαιαμαα ααι

αααατ, ααμμιαι ααα αιαααα ιαααιιιι (Μ) ααααα τα,αιιιιααια

ααα ιααιιατ αιαιαατα αιααααιοταα αα ιιταναα ια αα αοααιια

ιααιοτα. Βοα αααιαα αΙαιιιαιοα αα μοιααιαια αοαιτια;ιαι τα

ιιιαααατα ααα ιιταναα, αι οαι ια αα αααιια ααααα ταααιιααια

ααα ααα ιιταναα αιαα ιοιια ιιιααααιοα. Αα αιο οαι αα μο

ιααιαια ααι ααι ιιαααατ αααοαααοτα ααα, ια αα ιαιταια ααααα

τααιιιιααια ααα μοιιιαι ααα ααμιιαιοα ιατατα. αι αααααοα αιαι

ιααια τα ιατατα ια αα αιιταια ααααα ταααιιααια ααα.

(θ) ΙααΙιατι, αιοα αυιιαιισοτιο. Βατινααιοαα ααι Ιαιιιιο ιαιιααι·α , μοιαΙια

ι αατταιοτι ιααιωτι, ααα μιαιιμοπο ιι ιιονι ιιι ααττο.

μα) Λ!αιαιατρια. ιο ατααο αΙια ιιαααια ματοΙα νοαΙιατιο αιΒιιιιιαατα

ιααια ααα ω, αιοα μια" αοιιαοαια α αιιατα .ιιτααα.· α α αια ιιι'ιτι

αααα ιι νααατα ααα ιιαααια μιαιτα ναααοαο ααΙιιιο αομο ιι μαααο ααι

ματιια αι 0ιιανο, αανα αμμαιιιο αι α α ιααπαινια ότι Βιιααατι α Τοτταα.

(ιι) Οαππααα. αι τοααατνα αιιαοτ ομαι ααααιο αοιιια, πια ααα ασ

ααα αα αια αι μομοΙαιο ααιιαο , ο αι ααιιιμιιαα ταιτιοιια ταταια.

(Η) καιω. Ια Ι·ιατιιαι ααιαια Ια ιααια ματαιιαα , αα ααι ματ αιαιιο

αι ααααΙα ια αατιναια Ι'ααιιαα μοιαιιιΙα ααα αι ματια αι Τοτταα.

(Η) ΗΜ, ααα κα. @αααια Ιααμα· ια Μια ματ Ια τιιοαααπα , σαιι

σαι αανοαο αααατα ναααιιιι ι αατιιιαααιιιιιΙι , α ιοταα αοαιτο Ια αοιιαα

αι 5οταο α αι 8αιιαοτι, α Ια τιναααιαιιαοΙα αιιααατααι, Ια ιιααιι αααιιο

ιιιατα θα οαααμαται αι ιιιιτο ιανοτο ιιιαιιααΙα , ιιιααιτα ναιιααιιο Ια ιταιια.

(Μ) @αι μιιτα αΙια ιιιαααΙιιιια Ια ματοια αατ.τα α.πιια, αιοα (ααα τα

αι:ιια. ιααιιιι αα ιιιιιο ιΙ αοαιααιο ααΙ ααμιιοιο αμματιααα, αΙια ιααια

μοαααιιι ατα ιαααιο απο ααααια αοτταιιοαα ααι ατανι οααιαιιο ααμιιαΙι

αααΙι αιαιαιι, ιτα ιαααι μτιιαα αι ιιιιιτα ια ααα μοιααιατια, αααια ιι

μοαααιΞι αΙια Βιι αοναα αααοαααι·α μοιαααα @ατακα ααΙΙ'αιιιι·αια ααΙ

ααα αιιιιιο Ιι ιιταοι τοαι αιιιαιιααιι.
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Πο ποπ ιοι·ι·οβοοπο οιοοπο.

ι.ιιιοιν. Νοιιοπ οοποοι·οπο πο ππιιιοι οποιο, ποπ πορπιοι

πιο $οποοιι οπ ιοι·ιοιιποιο Οι ποι οιπποπ οιιποοοπ ιο οι

οποπ ιιιοπιι; ποπ ιππο ποιοοιοιπ οιοιιππ πο $οπποι·ι ιποο

πειι·ο ποιιιοι ίοι·οπ ποποο ιοι·ι·ο πιο ιοι·ιοιιοο.

Ρο ιιοιι ιοι·ι·οι·ο πιο ρι·οποπο [ποιο οποπ πιι/ποιο:

οι! ιπποροπ πο Ριποποπ.

ι.Χιιιινι. Αιοιιιιο οιοππιο ποπο ππιοο ιοποοιι οπο οι

ιοιιιοι ιιπ οιοποιι ιιιιι·πιιοπι πο 8οοοοι·ι, οοο οπ οιοππο

ποιποοο π'οιποπο πιοπιοπιιο Τοπιο οποπ ποιοοοο πο Βοποοιι

οτι ποιοππο ποποοο ποπιιοοοο (θ), ποπ οποιο ποπ ιποοπιι Ποπ.

οποπ πι·ιιιιο ππιοοιοιο πο ιοοπο, οοο ποι· οιοποπ ιιιππιι

οιοιιοπ πο πιο οπποι ποποιοοοιπ, πνοι οοι.ιοιοοιιιιποοιπ (8).

Ποπποπ ιπιπιππίιοπ.

τ ιιιιιιινιι. Ρτο οοοοιι οιιοοποπ ποπ ιιοοοο πο οιοιιοπ

ιοιποοπιιπ πο Βοοποι·ι πιπιοπιιοι· πο ποιιιοο, ονοι ποοιιιοιο,

πιο οοποπο οποιο πο οπρι·οπιιοπ οποπ οποιοπο πο Βοοοοιι,

ποοιιοπο πο οιιοιιιοιο ποποιι οιοιοπιιιι.

@οι πωπω ροι·ποιιο πωπω οπποι· οι πο οιοοιίοπο,

` ποιοπ ποπ οιοοιοι·οπ.

ιιοοινιιι. Ωποοπο οιοιιοιι οπιιιοιο ποοοπ οπιποπο πο

Βοοοοιι ποιοι πιο", οοποπ ποτοοποιιοοοιο ποιιιοι οποιοι· ιο

πο οιοπιιοπο, οποιο οι πιοι πιι ποιοι, ποινιι ποιοοιοοιο ποπ

οιοοιοι·οο. Ει οι ιο οποιο ιποπο πο ιοπιιοιοι, πιο οιοπιιποο

ποπ οποιοι (ο). $οινπ οποοπο οπο οοιιοοπο οοοπ οιιοι·, οι

ιποπο οιιοι·πο πιιιιιοιοο, ποπ οποιοο ποι οπποποπ οοιιοοοπ πο

ιοπιιοο ιο πο οοοιιο ιποοι·π.

@οι ποπ πωπω /οιιιοπ πωπω ποπ πωπω [οοιιοιιιοπ.

Ι.ΧΧΧΙΧ. Τοιιπ οπο οιιιιιοιοο, οι ποποοιιιοπ ποοποο, ποι

ιιοιι ονοι οπιιιπ οιπποιι ιο $οποοι·ι, οι ιο πο πιοιι·ιοιπ,

ποοοιι οποιο οιιιιιπ ποτιο ·οιπππο ποποο ιιοοπο ονοι· πποπο

ιοοιπιο πο οποοιοιοι οποπ πιιιοοοο, πιοπ ιοοιπο ποπ ποι

οοο ι”οοιιοι ποοιι·ο ιοπιιοι· ιποι·ινοι οπ πι·οποοιο, ποι ιπο

οοο οποοιιοιο οππιι·ο Γοπιιοοπο, ιο ποπ οπιπο ποοππ οπ

πιοπο ποι· ιποπ οοιοιιι ποοποπ οιοπιππο; οι Γοιιιοι οι πο

οιιποοπ οοοιιοοο ιιιιι·π ποι πο (δ). Ει οιοι ιοοιο πιι ποιοιπ

πο πονοι·ιοο ιποι·ινοι·. οι ποοποιοοπ πιιιιιοιο οποιο ποπ ιο

ιιοιι ιιοιι οπο ιποι·ινοι, ονοι· ιοοι·ινοι· ιοιιιοι. οι ποιο ποποιι

ιιιιι·π πποποπ πιιιιιοιοπ οιοο ιοοιοπ πο ιοοιιοι τοιιιπιιο ποοοιι

οιιιιιπ ιπποι·ο οοποο οιοπιοπο ποοοιι οιιοιοοο πο Βοοοοι·ι ιο

2οοοοιιιοπ οοιιοοοιπ. Ετ ποι ποοιιο ποι ιοπιιοι·, ποοιιοι οποπ

(ι) Τοι·πηιπιπο, οπο» πωπω. @οποιο οοπιιοιπ οοπιιιι·ο ιο οππιι·ο

πιιιοπο ποι ποπ. 49 οι οιιοοιο ροι·ιο 1, πονοοι οιιιοπιοπ ι·οο π'ιοοοοπιπ,

ποπ ποπ ονοππο ιιοπι ποι· ποεοι·ο ιι ποοπο ο ιο ιπιιιιο, ο οπο ιιοιι

οι ποιοποο ονοι·ο ιο ποιιοοπο που πιιπιι·ιο οοι·ποι·πιιποιιιο , ο οοιιιιιιι

ποιο ιι ιιοοπο. οποπ ίσκιο οποι ιιιιιιππ πονο ιιιιοιιποι·πι, ποπ οποιο

ροοο π'οοιιιπ, πιο οποιο οννιοπ οπο οπο! πιο ι·οπ ο ίπποι ιοππο, ο

ποιιοπποιο οι ιοΒιιππο.

(ο) Βιιππιιο οι ιοιππο ποι πιοοιιιιι Οοιπι.ιπο πι Βοποοιι πιο ι·οιιο

πο Οοπιιιιοι οι Βιποι.ιιιο.

(3) @οποιοι ιοι;πιο ιο πιο ιο ππιπ ποι πιπο.ιιι , ιι οιιοιι ιιιι·ποπ οπο

πιοιι πιο 8οοπιιι·ι ιιοπιι ιιιιιιιιι οιιπι πο! ποποιο ΜΗ.

(ο πιασει, απο Μίρα.

(5) Πιπο πο ιιπ ιοποιο ιιπ ι·οιιιοιι·ο, ιιπ οπο» ποροι·οιο.

οιιιποπο ιιιιι·οο ν πο Ιοποο ποοποιοπο πιο. Ποοοπ οποιο

ι›οππιι πο πιιιιιιο ποι·ιο πιοι ποποπ οποποοιοι·ο, οι ιππο οι

ποιο ποοοπ οπωοοω οι; οιοι ιοοιιι οοπτοιιι. οι ιο οποιοπ

οιΙιιιοπ οπο πο ιοιοιιποι πιι ποιοι ποππο ιποοοοτιο πο ιιο

ιποοπιπο, ποπ ποοποπ ποιιοι·οι·πιοο πι·οοπο οιπο.- Ει οποοπο

οποιοπ οιιιιιοιοο οοο ιοι·οι·ο πο οιιιιιο ιποοιιο, πο ποιοιιι

ποποπ πιιιποπο πιι ιοππο οποιο οοπιιιιιιι οιοι ιοπιιι πο ιοιοι·.

Μ' πο πιπο πο όποιοι ίπ «οποπ ιοοοπ.

Ι.ΧΧΧΧ. (6) 8ο οιπο ονοι· ιοιοιιιοο πιο ιοοιοι. ποι ποιοιο

ροι·οοοο ιο ποπ ιοποο ιοΓιοοοιιριοο. πιο ποι, οποποο που

ποποο, ποι οοο ι›οοοοι· ποι· ιοπο ποιοι πο Βοπιι πο νιιιο,

ιοιιοο πο. οιπο οι ιοππ ιοιοιιιοο οιιπι·ο οπο οποπ πωπω οισ

πποπο ω, οι πο νοοιιιιιο (ει) πιο ιιοιιο, ποπο ποοοοιοοπ ο·

πιο, ιοοοοοπο πο νιο ιοι·πο οπ ιοοπο ποοποο ιππι·πο ποοποο

οποπ. Ει ποιο πο. νιο ποππιοο ιοοοοι·ο ιοι·πο ποοο :οοπο

ιποπ ιοιπο ποιπιπο ιιοιι οπ πιο ποι πο πιο ποπ πι: έπιποποι (θ).

Ετ οοιιπποπ ποιποοοο ποι ποπ οοποιο ποι· ιππο ποιιο πο

θπι·οποιο ιοπιοπ πο οπο, οι ιοοπ ιοιοοιοο οοπι·ο πο νοιιο

ποοοοο ιιοι·οποο πο πωπω Βοοποποιο (ω), πιο ποι ιο πο

ιοιι·ο ποοπο οπιιιππο. Ετ οοποποο ποιοοποπ ποι ποπ οοποιο

ποι ιοοο ποι·ιο πο ποοπιο Βιοοιιι, οι πιο ΠΜοι·ι (Η) ιοπιοπ

πο οποπ οι ιποο ιοιοπιοο ιο πο ιοι·ι·ο ποποπ Επιποπο, πο

οποιο ποι οοπο. πο νιο, ποι· ιοπο οποιο πο νοοι οποπ Ειοοιο

πο ποποιο ιιιοτιο ποοοοο ιιοιιοο ιοιοοι·οο, οποιοπο ποιιο πο

ποιοι πο ποοοιιι Νικου (Η). Ετ ιο οπο πιπιοο ιποπο ποι· ιππο

πιιοι·ο ποοοοο οοιιοοοπ οπω οιιοποοιοπ οοιιοποο πο ποπ

Βοοι πτ·οο!ιο (πι) ονοι· πιο;ποιο. Ει ποι οοιιιτο ποι Γοπιιοι·,

ποοιιοι πιο ποπποιποπ οποοιο (Μ), οι πιο ιοοποιποπ νοι·ι·ιιι

(ο) ιιι οποοιπ ποιο οοπιιοιπ , πιι' ο ιι ρι·ιιιιο ποιιο οποπ ποοιοο, ιι

Ν." 90 ο οοι·ιιιπ ποι Οοπιπο ποπ οπο. Ε ο οπο ιιιιοιιι·π Χ ι·οιιιοπι.

Νοι πονο οοπιιπιι πποιοι·ιοι·ι ιιππ οι οποιο, ο οοι·ιιιο πιο ποιπποιιπιο

ποιποοιο ποι ΧΩ ι·πιποοο.

(7) Ποι Οοπιπο οι νοποοο οποιο» ποιι οοι·ιιιπι·ο ι·οποπιο οποοιο πο

ι·πιο πο πα πιο απ , ιο ιιιιοιι , οιιι·ο οι ποπ . ποιοι·πι ιππονιπιιι·ο

οπο οποπ οι;;οιιιοιιιππ, ποπ οι ποπ απο , πο πιοοπ οπιιιιοι·οιιοπο , ο

ι·ιοππνοπιππο οπο πιοπι νπιπιο ιοτο ποι τοπιο ρι·ιιπιιινο πιο οοποοιιοιο

ο πποι·ιιο. ιο ποιο ιιπ ιοιιο , ο ιποιιππ ο ιοπεοι·ο άοποπ οποιο”, ο

οι·οπο οπο ίπποι: ππποι.ο ιι τοπιο ρι·ιιιιιι.ινο, ποιοιιὸ ιο ιιιιοοιο ιιιοποοιιππ

οοπιιοιπ, ο‹ι οιιι·ονο ποι (Ιππιοο, οποπ οποοοπ ποιπιποιι πιι οιιι, ο ιο

ιοι·ι·ο πωπω παιποπο ποι πιπιπι·οι ποιιιι πιο, ο ιο οποιιο οοποποιο

ποΙΙο οιιπποιιο πιιι·οιο, ο οπιιιιοι·οιο π ι·ιππονοιπ, ο Βοοιποιι·ιοοιιιοοιο

ομοια» ο οποιιο οοποποιο ποΙΙο ποιοιο πωπω οπωοοω: πιο οποπ οοι·ιιιο

ιο ποποιο ιοιοποπ οοπιιπιο.

(8) Ι/ι:.ιοπιιιο. Νοι Ποπ. ο οοιιιιο ιο οποοιο ιποπο απ”, οπο ιο

οι·οπο οιιιιι·ονιοιπι·ο πι οπωοοω, Ι/ιιιοοππο. 8ο ιο πινιοπιιιοπο οπο ο

Βιππι.ει , ροοο ιι ποοπο, ιιπ ι'οιοιιιο πι ιποποοι· πο ποιο οι οιΤοπποι·ιι,

οπ ποι ποοιι“ι·οι·ο πποποιο οιιιιι·ονιοιπι·ο , ονι·ο οιιοπιιοιπ ιι οπο οποιο

ιιοιιοπιιποιο.

(θ) Ισπραιοι, νοιο ο πιι·ο οποιποοιιο οπο π'ιοποιοοι·ι ιο νιο. νοο. ιι

ποπ 38 πι @ποιο Ροι·ι. ι.

(10) Πποιίππ !ιποιοικιιπ, πιο Προιιιιο Ιιοιιια]ο.

(Η) Πο :οποπ , οιιιιοιπ ππι·ιο οι θπποι·ι. Ε οιοοπιπο ιο @ποιο πο

πιωιο ιο ποτιο ποιοι ο πιοιιοιο πο οποιοι πι Ε. Βιοπιπ , ο ιιοιι' οιιι·ο

πι απο πιο πιο , ποιοιπ ροοο οπο οποοι'οιιιπιο οπιοιοοοπ ιιοιιο ππι·ιο

οπποι·ιοι·ο ποιοι ποιο νοι·οο ιι ποοιοιιο, πιοοοιιο ο ιιοοιιοοιο πιιιιιο πι

οπο», ο οπο οπιιιπι οποοοποπποι·ο ποοιιο πι Οπι·οποιο (πο.οιιο;, 8αποω

Βιοπιπ (ππι·ιο οι 8. Λοιποιο) ο πο: ποιοι (οι Π::ει··ι).

(Η) Μαιο. Ι.π οιοποπ πιιο Βιοπιπ.

(18) 0ι·ποιιο , :ιιοιι αοα, ποι ιοιιοο απο: οποιο. ποιο‹ιι ιο ποσοι

οιονοιο πππι·ο οοιποοο ι·ιτποπο οι @ποιοι (ιι·οιιοο οποιοι οι ροοο:

8. Λοιπιιιο , αν οπο ποποοοιιοιο οι ιιιοπιπο ), ιιοποιο οοπτο πιοπιπιοιιι

πιιοπτοιι, οιι'οοιοιονοπο οιιο οποιοι οι πι;οι ππι·ιο πι 8οοοοι·ι, ο οπο

ιιιι·ποο οιιοι·ι·οιο οποοοοοινοιποοιο οι· οποπ πποιιι ιιιιοι, ιπι·οιιο ιο οτι

ποιο ποποι ποπιι ποι @απο πιο» ιιιιιοοιιποπο.

(Μ) 82οη;ιπ, πιο πάρω; οπ ο !οπο ππι·ινοιο, ο πο “πιο ποι·

πιοιιιιι:ιιπιπο, νοιο ο (πιο αιππιι οι οοι·ι·οπο, ο οαι·ι·οιΙο πι ποπο πο

ποοιιο, οννοιο πο πιοι·:αι·ο , οιοο πινιποι·ο ιιι ιοτιο, ο ο ρι·οππι·ιιοπο.

Ε οππποιο ποι οοποπ ποι ποπιποιο πωπω ο οπο ππι·ιιοπο οποιοοοιιο

π'ιιιι @πιο οοι·ιοπ π'ιιοιποοποπο.
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ιτε πετιιιι οτππιτε ιιπ :ποπτοπτ νεττπ. θε ιπεεττπτε οεεεπ

τιπποπ ετπτ οεεεπ Επιπεπε, ετ ἰεεπ πττειπ οεεεεε πειτε

ι·πιπτοε. Ετ τεεοε ποιτοιπιπτοε επιε τεπτεε ετιεειιιπιε επε

οτοτπε οοεπε: το πττειπ πιοεπ εεε πειτοιπιπτοε πο τεπεεπ

ιεεειο οεππἱπιι ετκεινπιε επ ποτ οετ ππιπτιι , οτο εετ επ

εοπτπππ πειτειπιπτπ το επεεπ τεοιι το ειι πππτε τετπτ.

@το .εοε επεσε πιο εε οεποεπ

.ποπ πίστευε οεεεπ πιο τοετ οειιοίτιι.

ΧΕΙ. Ωιιπποο επετ τποτιει νεποἱτε. πτοπιιπ οε πτειιιιπ εεεπ

πιοτοτε, οποι τετπτιιτε, ετ τεειι πιεττιιι ποπ εε ππετιετ πο

πιεεεπτε, ιππ εε νεποπτ πιο τειπιεπ, ετ οτε πετ ππππιιει

πει κοιτπτιιιπ ππτιττεπ οε ποτπτιι, το Ποπ πο τπιιτιι πιο

πεεπ ιεεἰιοτειε ειιει· νεποττοιε πετ εεεει ππππτπ οεεεπ οοεπ

νεοοττπ, ποπ εε ποττιπτ, πεπ οεππτπτ πιετεετπιε το οικεπ

ι:οεπ νεποττπ πει τεεε πει πτοπππ, πεεπ πιιπτε εεεειετ τπ

πππττ επ οεπιπειπτειε οε οικεπ οοεπ ετ1ττ8πτπ, πιο εεπιπει

επ οτοτπ οοεπ ετπτ πιεπιτιι ποιοεεω οε οικεε πιο τπετ

νεποττπ. Ετ ππππτπ εετ το επεεπ οοεπ, ειπτ πτπε τοιτε το

ιπττιεπε, το Με π τππτιι πιο πετ εεεει πο τεεε τπτεπιπ

ιπεπτε επττετποτιι οεεεπ πιεττιπ οε οεεεπ οεεπ οι).

Πεεεοε πιο οαττειι εεε τετιιε , ετ τω: οτοιιο|ιε.

ΧΕττ. $τππ τεπτοε τοττπ, εοε ποτ ττοττιοι (3) τετπε, οοιι

πεοοιιιι το) ετ πττοιοπι: (ε), νεποει επε τετπε ετ τεεπ εοππο

νπιπ το εεττοε (ο), ετ πιο επεοπτιιππ τετπ πει εε ντοει εε

πεττιπτ, ετ τεεπ πτνποτιε εε νεποπτ πο οποτε, ετ ποπ πο

ττοττοπο ("ττ- Ετ οεεεπ οοιπποιοτοι·εε (8) το οικτπ πιοοιι ετππ

τεπτοε οε οοπιπειπιε. Ετ πιο οεπτιπ πετ τποτιει, πποτιετ

πεειι οπιποπε επεοπτιιππ ιιοττπ εοοοεε τα το Ιοππο πιο

ιπεοπτπππ τπιοεττπ το τετπε ενει οπιιοπιιπππ. Ετ οε οικοπ

τππιι οπττοπε οε πτιποτιε εοοοοε ι οε Ιππιιπ. Ετ ππ,πτιετ,

ππετ επ νεποττειε, πππτε ετ κεπ οεπιποιπτειε. Ετ πτεπτε

ιπτπικ πο τιεποειετ οεπιποιπιε το οπετπ ιποοπ .οπο τεπτοε,

ετ επεεε.τπιιπ ποττιπτ ποοιιεπιε, ετ τεεπ. ποοιιεπ πιοπιιο.

Ετ ππππτ επ ποεπεπτοιε επ ιπεεττπτε οεεεπ τιπποιι; ετ ετπτ

τειιτι1 εεοιετπ.

(τ) Ρτ·πποε, τοοο πιοπιιο, οπτ τπττπο ρτππιτε.

(ε) ()ιιεετπ Ιοππο ειπ πιοττο επιοπ, ποἰοτιο τοοεπ ιτπιππειε εττοττ

ππτπ ο νεποττοιο, Μποστ:: πτπποιτε, τει οοειι νεποιιτπ, οποιο ποπ πε

τεεεε ιπττειπιπεπτο ππππτε τι ιποπο. ειι ππτιοΙο ιοιπππἱ πνεντιπε

πεττο οοοιοτ τπιτοτε ποπ Ιοππο εεπιἱπτἱππτε. πι ειπ εοιτττο: Με οοπ

οττο , τιαπεπιτε :τοτο , επιπτοιο ποπ αοποίιττοι, οοπτειιιπ ποττε[αοτιιπι

οποπ (πιο. ΥΙ.Ωππ. ΙΙΙ. ), Ι.ε πιιπττ ππιοτε εππο εεεὶ τπτειπιετπτε οπτ

Ρεττ1τει: πιο υειιιτιτα, εττοιπ ιοοοτο το·οοτττοντε, επιπτοιτ ποπ Μποτσο

τοι, οοοσε οεπάττοιτ ειιττ.ε|οοτιιιπ .οι (Έσω. τ. με. ΩΧ. Εοἰτ Ρπιτε.

ποι:οιοινιιι). τοπ εεπιπ ιτοοιιειε πττ' ππττετιτεετιπο οιτττο οεττε ΧΙΙ

'Ι'πνετε, εἰ νεοε το πιιεετπ Ιοππο ετπτπτπιτπ ιιππ ιτπιεοπιἱοπε οετ

οιτττε 0τπεττπιππεο το ικποττε πττ'τποτεεει, οπ οιο ιτιπππποπο τοποσ

τπτε το οεεε νεποπτε, τποοενε ποπ εππο ἰπτεινεπιιτπ τπ εοτιιιτοπο ,

πιπ τπ εοτπ πιοιπεεεπ, ο [Με οετ ιποπο.

(3) Βιιτττιπ, οτοε ρωταω.

(4) Βιιπποεα:ο, ειπε οαπποεοοετο, εοιτπ οτ ππππο πιοεεο ε ιπντοο

οι επιιππε.

(5) .4τοοελε, οτοε οτοοπτε, εοιτπ οἱ ππππο !ππο πιοεεοτππε, εττε ετ

τπτετιιτοπ ιιι 8πιοεπιιπ. .

(θ) Ιοππο οτττιππ , το ποιοο ποπ ο ετπτπ τιπττπτπ, οοιιιο ετ οονεπ,

οπτ ποετοιιοι·τ τεπτετπτειτ.Ιιτ εοττο.ι, ετοε εοτοττἰ, ε επτεππττ.

(τι) Βοττοπε, οτοε οο!!ο πιοποτε, οεείπ πιιιπ πππιιττττι οτ ιοτιπ πιεεεπ

τπετεπιε , ε ιοτοτπτπ.

(8) Ετ οποπ εοπιποιοτοιεε. Ωπεετε ππιοτε εππο ιτπετιιτε πετ (1ο

οτοε πει ετιππττο οοττ` ππιππποπεο το πιιεετε ιποοο ι Ετ τυποι ποιητο

ι·ειτοι·ει. Ετ και.: οοινιρειατοιεε.

@ο απο ιιοτείιι ιτε δεεεοιί .το εττοτ πεεοετοπιι οποιο.

ΧΕΠΙ. Ετίετ ο (θ) πει τεεεε πιιττπιιεε ετ ετποτοοε οεεεπ

επιπεπε οε Επεεπιτ επεοπτιιππ ππππ ποπ ποτπτπ οε Επε

επιτ πο τεοιτιει εεε τιιτιπτπε ετ εεεττπε οεεεπ επιπ.οπε, οτ

πττειπε οεεπε πιο εε τοοο οιιιππποπιε πει τεειι οεπειιιι

ιππτειε, ετ πει τεεεε ετποιοοε οεεεπ οιιπιοπε; ετ ετ το τπτε

Βιιἰεπ, πιο ποτ νπετ εεεει οτππιπτιι οπτ ππττνπ οε Επεεπιτ

ιπεε, ενει επ ππτιε ειιε , ενει επ πιπτιε ειιπ. Ετ τεεεε

οτππιπτειεε τπιεπ πο επποτπ ΙΜ ειιπππεττπ οε πονο οτπ

πιπιε οπεεε, πιο οιεοππ πτπε τεππτε ετ επτττττεπτε πο ε

οιιεειι ετοττπ. Ετ ετ το πττειπ ιποοπ εεεειετ οτε.πιπτπ, επτειι

οοιπεπτε πετ ποιοιο, ποπ τιπιπτ επ ετεοοεπε. Ετ ετ πτοιιππ

οππττιιτπ εετ οοπτιπ οπετπ, ετπτ οπεεπ, ετ εοπετπ εε οτι

εεινετ. Βιι πππτε ποτπτιι ετ ιεειι ιππεεπτπ οεεεπ ειιιιιοπε

πο πιεεειιτε, τποτπε εεε οοποεπιππττειιεε ετ κεεε τετιπποτ-

ιπεπτοε το ειι ππιτπιπεπτπ, οεππἰππ πιιοι εοπτπ οε οικεοε;

ετ ετπιιτττππτε ποιοο εεε ετποιοοε οεεεπ οτοτπ οιππεπε. Ετ

ππππτ ειι πετπἱπ πιο επτπιτπ ειιε οππε ειι οππιεπε τττιιπε

πιο" οε Ιπποπ επ εππο.. Ετ ετ οτοεοπτεττο τω) πτεππιι τε

νπιετ οοιιο πτοιιιιπ πειεεπε το ειι ετ`οττιι εοο, οιιει οεεεεε

τπεπεε οεεεπ οπιποπε, πττιπ επ τω, ππετιετ πεεπ οπιιιοπε

οεεεπ ιιππ ιι, ετ πειοπτ ειι εττὶττιι. Ετ πιο πετ εεεει ιιππ

ππππ πετιοιι, νποτιετ οππε οπεεπ ετοττπ οιιοε ππποε πιο-

ιιἱιποε ποτ πεπ τιεππει.

@το το! ιιοιτπιτ ο||ὶτἰοτε, οποι πο! οττειο ρειεοπε

εε [οττιοτ πιουίείοπε, εετο·π οι επειτα οποιοι.

ΧΕΙΙΙτ. Λο πεπππ ετοττπτε οεεεπ οιιιπειιε οε 5πεεπιτ εε·

τπττιπτ πι·εντεἰεπε, πεεπ πππτε απο [επ (Π) ποπ πετ εεεει

πεετποπτιι , οοπ πο τοπτιι πιο πετ εεεει τοιπε οεεεπ εττιτιπ,

ετ ιπττιεπε πετ πιει τπετιι οε επεεπ. Ετ πππποο πτειιππ

πετ εειντιε πεειι οιιπιεπε οε Επεεπιτ, πεππππιπικ πιο ποπ

ετπτ ετττττπ οιοτιιπτπ, οε οπεεπ εει·ιοττιπ πιεντοει ποπ ετ

ποττιπτ, επτνιι πει τεεπ πετεετπ.τε, ετιιοτοεε ετ πιιττπποε οεεεπ

οπιπεπε, ενει πιοπιιο πειτε οε επεεεε. Ετ οποιοι (Η) πετ

εεεει πεετεπιιτπ επτπιἰπ το επ οτοττπ, πτοπππ πιοιοετεπε

τ”ποτιει ποπ εε πεττιπτ οε επεειι..

@το ειι ποτεετετε ποπ ποττιατ οίοιοιιοοιε επιποπτε.ι.

των. Επιπεπτεε,. ενει ιππεππτπ, επ πετεετπτε οε $πεεπιτ

ποτ οετ, ετ πιο τοιπππε πετ εεεει, ποπ ποττιπτ πεπ πτοιιππ

πεττιπτ το εοπετιπ πιτνπτιι ενει ππτεει ππιιοι, πιο εε οετ

πττιο επ ιιιπεππτπ, επ πππτε οενετ πιιοι εεοπποπ επ εοπ

νεπττοιιε. Ετ ποτ οοπτιπ πετ τποτιει, πποτιετ πεειι οππιοιιε

τττιιπε ο οε Ιοππο, επτνπ πιο πτειιππ ποοτοεπτε τοεοπππἱ

νττο, ετ τπποε ποττιπτ οιιεεπ ποττει πιοπιιο πεεεε εποπ

ποε; ετ ετ πετ ππιιει πο εεε ποττπποε, ποττπτ ετ πο οοιι

ετιιι. Ετ οτο ποτ επ οεπετιπ οπετ τιοτει, εε τπττιπτ (ω).

(θ) Ποστ .τι , οτοε το εοππο, οπτ τετοιο εττποτιιι.

(10) Μποοποοττιι, τοοο ι·επιιτι›, πιεεεπτο, οοπιιττεο , εοε.

(τι) Ποιοι |ειι , οἱεο εττρεποτο σειτο.

(Η) .4οΙτοπ, ιοοε οι! ποιοιο.

(13) 0πεετπ Ιοππο ετ νεοε επποτττι πει τπιπεοτιο εττε τ! Ροοεετπ

ποτεεεο οοπ τπ τ`οιιιπ πιιππτπ οππιτιπειε τπ τττιειτπ οιο οἱττποτπἱ. Βεττπ

φοτο τττιειτπ ετ ιτοεπεεεε «πιο τ! οεπιππε πιο πεεπτ πετο”, ποιοιοο

οτιο πειτε επιππττοε πιοποετει εττε πτοππο εεπεεε οπο το οοπετπττε οι

ποοιεεεειε τπ ιππεπποπ οετ Ροοεετπ οοιπιπιππ τπ ιπιιττπ οτ Πιο ι:επτο,

πιο το πιπππτοιε :πιο @πιο πιο πιοεοπττ 8τπτιιττ.
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. @οί πεππο |οπιτπο οοι-οτ απ! εεε οποτ·τοε.

τον!. Οτπτπειππε ποτ πεππε τετπτπε το Βεεεεττ , ποπ

πε εττετπε,οπποτε περρτετ το Βεεεεττ, πεπ ·τοτεε, εεεο

ε!εετο. το εεποτε Μεττε πεεεοε ττεττεε ιπτποτεε πε δεεεεττ

τπτεοτπ πε ο!εππιτ ιποττπ, ποπ πειτε επ ο!εετε εεεετ το ειι

πιππτπτεπτο , πεπ τπ οπεεε. ο!εετο, το εε οποτε πετ εεεετ

επ οοτρπε, τοππετε εε περπτεπ , ετ ποτ πεπε οιτεεε νεπ

πποπ πεεε ποιπο , πεπε εε οποτε επ οοτρπε εετ επποτπ.

Ετ ετ ε!ειτπε. οοπττε εετ τεο!τετ, ρεοπετ εεεο επιποπε εοπ

ποε τα. Βεεεπ οποτε πεππιτ επ πτεεττετε ετοτ πεεειι οπ

τποπε, ετ τεεε εττετε πεεειι ποοπεπτοτε; ετ ετετ τεπτπ εε

οτετπ. Ετ επ τεεοετππιτ πε εοπετιπ εε οτεπε.τ το επ

εποτειπεπτπ ποτ πετ τεοτπ (τ).

@ιιτ .τω ετιππατοτεε πεεεοε οπτττοτε.ε τπτεπ.

τποτ. @εσππε ετεοττοπο το επετ τεοττετ πε!οπππ οπτ

ττο!ε ρετ οπο!πιιοππ ρετεοποε, τπτεπ εοε ε!ειππτοτ·εε πε

πονο επ εε.ποτε Ποτ ενοππε!τε. ποπ ο!επτοτε το οπεεπ οτ

ττττπ ε!οποπ , πεεεπ οποτε πετ εεεετ ρτεοετπ ρτο τεεο,

ονετ πε Με· (3) ποτ πετ οτεεετε ρτοεεε: ετ ποτ επ οοπ

ετεπττο επο οτεπε.τ ποτ επεεε ποτ ρτεοετ, ρι·εοε.τ ρτο οπεεε

ποτ εε οτιετετ ο!εππετιι, ετ ποτ ποπ εε τοτ!τετ ο τπεττττττε.

Ετ εοπετιι εορττπ!π εε !ετοτ το εεεοετοπο. ε!εοττοπε. Ετ

εοπετπ εεοτειπεπτο εε τεττπιτ το οπεεπ !οοπ, το επ ποειτο

εε. ε!εοττοπε εε 1“εοπεττ·4).

@οτ Μεσοι .σε οοεπετ πε ροεεεεείοπε, εε1τεο εεεετ ττττοοτπ.

ΧΕττΙΙΙ. Ωπε!πττοπε. πετεοπε επ πωπω (ε) επο πετ ποε

εεπετ ε!οπιτε. οεεο, ενετ ροεεεεετοπε, πε οπεεε ροεεεεετοπε

ενετ εεεο ποπ εεττ ποοπτπ, ετ τππεπττ ποπ εετ !τττοετιι ετ

οίποτιττπ (θ) εεοππππ εοε εερττπ!οε ετ πεεπεεε το επ τεττε

πε 8οεεπττ. Ετ ετ ε!οππιτ πετ τττττετε το ε!οππει ροεεεε

ετοπε ονετ οεεο., 58. οποτε εττετε ρετεοπε ρτο επο τεπεπετ,

ετ .ποτ πατε το ρο.εεεεείοπε (τ) εεπεπ το !τττΒετε ετ τττπο!τετ,

ετ εοπεεε ποτ πετ εεεετ τπτπττετιι πε οτε εοοπεε. πετ τετ

ο!τετ, ετετ οοππετποποτπ πεπε επ ροτεετετε επεεε ποτ πετ

τεο!τετ εε. τπτπττε. το επ εκατο πεττε πεεεπ νε!τιπεπτο πεεεο

οεεο ρτεπτοτε., ετιττπτετε ρετ τω. ττοποε !τοτπτπεε πποπ

ποτοε ρετ τεεε. ροτεετετε, τετπεπεππε εειπρετ τττιππ ειι

ποεεεεεοτε το εε. ροεεεεετοπε επο..

Πεεεο ετεο·τίοπε πεεεοε οπττοποε.

ΧΕ!Χ. Ιπ ρετοτο ποτ ιππ!τοε πτεοοτπτοε ετ τπο!τιε νο

!πιττετεε ποεοτιτοπ, ετ ετππ ροτετ πεεο!τετ πεπε οποιο τπ

(1) @πεετε. !ε8πε ο πττεττε τι πιεπτεπετε πε!!ε τετπτπτπε τ! πεοοτο

ο το πποπποπο πο! εοετπιπε, ε τι τπτρεπττε οπο το πο!το!επο πετ εεεεο

τοτε ττπιππεεεε οττεετι πο!!ε ντετε πετ οεπενεττ πτποπτ.

(9) 8ορτο οπεετε ρετο!π οτει:ττοπο , οττ'ε το εεοοππο πε!!ε !τπεπ 3

(9 πο! επρττο!ο) πε!!ε πεπε επτεττοτε πο! το$!το, οτιπε ππε Μπετο

ιτοπο πε!!ε ιπετπ!ττοπο , οπο !πεοτο επ!νε το εο!ε ττο !εττετε στο , ο

ροττο ντε τπττε το ε!ττε πε!!π ετεεεπ οποτε.

(8) .4ττετ. τιτπεετο ρετο!ε, οττ'ε το ρτττπε πε!!ε !τπεπ ο (ο πο! οπ

ρττο!ο) πε!!π πετώ οπτεττοτε πετ!ο ετεεεο εππποττο τοε!το, ε ετοτε τπ

ττετεπτεπτε το!τε πε!!ε !εοετοιτοπο πε!!π ιπετπ!ττεπε , οπο εποοτ ποτ

εετετε. Ρετο το τποτ!ε επρο!ττ!ε πο! οοπτεετο πτ τπττο τ! επρττο!ο.

(4) Βε!!π !εεεε ρετ ρτενεπττε τε ετιποπτε οτντ!τ.

(5) Νιττππι. Νε! Ωω!. ε οοπ εοττττο πποπ, επ το τπτετρτετο π.πτππτ.

(θ) Βτποττττπ , εποε οτπτο.

(7) Ετ στα Μάο τπτ ροσιεσείοπο , οτοε ε πε .το εεττ ίπ ρωταω.

πποπ τπτετ τεεοε !τοτπτπεε πε δεεεεττ ρτοεεε ο!επτοτπτο

πεεεοε επττοποε, ρτο πποπ ετ ροετττοπ (8) πεεεε τεττε πε

Θεεεεττ ρετ εοπετο οερττπ!π οτπτππιππε, ποτ εεε οπττεποε

πεεειι οππτοπο πεδοεεεττ, ποτ πεπε οοιπο τπποπττ εεεο

ε!επτετε, εε ε!ετπεπ το οπετιτ τποππ, ποτ πεππο ποτττετ

εεεετ επττο.ππ ποτ ποπ ετοτ πεεειτ οοπετεπ πτετοτε. Ετ

ποττοοπετ (θ) τοττιτ εεε πεεεπ οοπετιιι το ρπ!τοπε, ετ τεεεε

πι1!τιπε εε ροπεποπ το πιτ οπτεοττοε (το), οτο εετ τοττπ εεε

πε ππο οποττεττ το ποπ ττπτεοττπ, ετ τεεεε πτοτεε πιι!τιπε

εε ετοτ!!επ πεεεπ ετοτ!!π πεεεπ οτττποποίω, ετ εοοππτοπ

πεπετ εεε πτοτοε ττπτεοττοε ετετ!!ετοε εεεο εππτ·πτεππ πεεεοε

ττεττεε τπτποτεε πε επποτε Μετττε πε $εεεπττ, ετ το επ εε

εττο το ιεεοπτπππ οπττεπετιι το επ οοπετιπ τποτοτε εε πποπ

πετ ρτοεεπ ειιετπτεππ ρτεπτοτπ, ετ πω: πιά:: (Η) εεε πτ

οτοε τπτ !τπτεοττοε. Ετ τεεπ επετπτεπιι τπτεο!ττετ ειτε ω» ριτ

!τπεε πεεεπ οπτεοττπ, ετ πε ιεεοετπππ ττοε!ιετ ρπ!τεεε τπτ,

εεε οποτεε επ τεεε επ πεπτοτε εεπ ττεππετ επ :ποπο. Ετ

εοπεεοε. ποτ εεπ εεεετ τεοττρτοε το εετε πτοτεε ρο!ττεε εε

εεετιεπ ετ /τοπποπετ (Μ). Ετ ετ ε!οποπ τεοττρτπ το εεε εεττ

πεε εεεετετ ε!τεεπτε πεεεο τεττ·ε, ενετ τπτττιππ, ετ ποτ ειι

ο1ττττπ τεοπει· ποπ ροτετετ, επ ρπ!τιε πε οπεειτ ετετ τοττοτε

το επ οπτεοττπ, ετ ππο εττετε ετππε ττοο!ιετ. Ετ πεετ εε

τε.τ!πιτ οιππτε. πποε πτεεεε, ππε. ο τεπτπ ποτ ποπ εεεετ εετε

ριι!ττεε ο!οιπρττεες ετ εοπεεεε ο!οπτρττετε, εε τετττοτ πειτε

οπου το ειι ιποππ ποτ εετ ποτοτπ. Ετ ετ το που οι1εττεττ

εεεετετ ρ!πε !τοτπτπεε πε οοπετεπ στο τω) ποπ το επ εττετπ,

πε επεειι επε.ττεττ ποτ ρ!πε τππε πετ, εε πετ επ εοπεεε

επτππεετ πιτπιτε, ετ ποτ ετοπ εοπε!εε εεε οπτεοττοε το επ

πιππετπ. Ετ τοττπ εοε πεεεπ οοπετιπ τποτοτε εε τεεττνεπ

το ππο περττπ, ετ ροποποπετ το ππο τοπτεοττιι, ετ ετοτ!

Ιετετ πεεειτ ετπτ!!ιτ πεεειι οπτποπε, ετ εοοπτπεππετ ετ εεεο

πποτπτεππ πτεπτοτπ τω), ετ ποπ εε επετετετ τπττπο εττοπτπ

(8) @οτ τπεποπ ντετοτ!πτεπτε τε πετοΙο .πατε πττπεπττοετε πο!!'πιππ

ππεπεε.

(θ) Ιεεττυοπετ. @οτ το τοεπτ!ττοπε ε !εοετοτε, ο το !ποετοιτοπο οππε

ορρππτο εορτο επεετε ρετο!π , ο!τ'ο το ροππ!τττττο πετ!' π!τττπε !τπεπ

(εετττιππ σε οερττο!ο) πε!!ε ρεττε ππτεττοτε πε! τοε!το; :πετ ετοοοπτε

τ! νποτο !οεοτετο πε!!π !εοετοιτοπο ττο !ενετο εετε εεττ !εττετε πε!!π

ροτο!ο , οτοε εττυοπ, ε επεετετοπο εποοτε ντετ!›τ!τ πο! Επι!. !ε ρτττπε

ππε !εττετε το, ε !ε ιτ!τττπε ππο ετ πε!!π ροτοτπ τπεπεεττπο, ρετοτο

τπτ το τποτ!ε , ε οοπ οπεεττ τεετππτ·, ε οοΙ οοπτεετο πετρεττοπο, επρ

ρ!ττε το ρετο!ε τπττετε.

(το) Βπτεοττοε. Νε! πω. ο εοττττο οσε! οπωοττοε.

(11) Οππτοπε. Αττο!τε εορτο φωτο οποτε, ειτε !'επττρεππ!ττπ1ο

πε!!ε πποε 3 (πεεττππ πο! οορττο!ο) πε!!ε πειτε ροετεττοτε πο! τοο!το,

οππε ππε !εοετοιτοπε , οπο ροττο ντε τε υπ ρετ τπττετο , ε ροτιτοπο

πε!!' ο.

(19) Βοττιατ Μπιτ, οτοε πε ροτττ, οποτε .ποτ Μοτο νεο! πττε πι: πο.

(τω. τε ποτ. (7) τι φωτο οερττ.). 8ορτο !ε πεττε ππε ροτο!ε

εποοτε, το ρτττπο πε!!ε φωτ (ττοτττεττ ε !'π!τττπο, ο το εεοοπππ (Μπα)

ε το ρττιππ πε!!ε !τπεε ο ε '7 (10 ο 11 πο! οορττ.) πε!!ε πεπε ροετε

ττοτε πε! τοε!το , οοποπο ππε !εοετειτοπτ: το ρτττπε ροττο ντο τοττο

οπττετ το οποτε τπιττιατ, οπο ετ τεεετο τπποντπετο ρετ π!εποτ τεετππτ

πε!!ο !εττετε το φωτο τοπικα !τοπ-....τ, ε με! οοπτεετο πο! οποττο!ο:

το εεοοππε ροττο ντο εο!επτεπτε οπο ροτιτοπε πε!!°ὶ πττπεπεππο!ο

νετττοπ!τποπτε.

(13) Με. 8ορτο οπεετε ποτο!ο, οτι' ε !'π!τττπε πε!!π !τπεπ 7 (14

πο! οερττο!ο) πε!!ε πεττο ροετεττοτε πο! τοε!το , εποε το !ποετειτοπε

πε!!π τπεπττττεππ , οπο ροττο ντε !ε ππε ρττπτε !εττετε .το , ε !πεοτο

Ι'π!ττιπε ε.

(14) δε .κάτσει ετ βουτάω , οτοε ετ τοοττπο το ρεε:τ, ο ετ οττ

ττπο Με.

(16) απο , οτοε πο.

(το) Ι! οποτπτεπο πετ ττεττ τπτποττ οοπνεπτπε!τ οτε οπτππτ τ! εοπττ>

πεπτε , ο τ! πεποεττεττο πε!!ε- !›οτεε πεο!τ ππιτππτ, ποτ ππο!τ το εο

ετεπιπ οτε τεττο τ! οοιπππε , ροτοττε εεετ τοττπενεπο τ! οοετ πεττο

οοπετε!το πιποετοτε. το ττπποτε ετ ττροπενει πε!!π τεττ8τοπε πο! επρε

ττοτε πτ πετττ οεπο!ττττ, ρτεπτ!ετττ πετ 0οπιππε, μετο!τε πο! τπεπεεττπο

ετττοτποττ πο! 1390, ε πετεπε τ! Ποτπππε τπεπεεττπο ενοσ επ τπτ εποοτ

ετ;πτ οπττοοπτο πετ!ε τοτε ο!1τεεε.
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πει εεε ρεΙιιεε εειι εεεει· ιοιιπ οιοιπριιεε, ει εοπεεεε ειοπι

ριιεε, ει ερειειει, οι εοεεεοε εει εεε εεεει· ιποι·ιοε εε

εεεεεπ, ει ιεεοε ειιετοε εε ιεοι·ινεπ εεεε εερε ιπ εεε ρε

ιιιεε. Ει ιεεε ροιεειειε εε 8εεεετι, ενω· εεε επιιεποε, ονει·

εΙοεπε ειιετε οππι οοπεεπιιιπεπιε εεεεε εοπειιε ιπειοτε,

Με: εεπεε, ποπ ροιιιει ιεοτινει·, ονει· πιιιιει· ιπ εε οοπ

ειιε ιπειοι·ε,πεπ ειοιιππ εεεε πονο εεεει· ροιπει ιπεεεεε

βιο οι! ιιι (ι) εεεεοε οοιιειιει·ιε εεε εεεει· ι‹ιι·ι·ειοε εε ο.

Ει επεπεο εει εεεετ πιιπεε πειπετε εε ο, ιπιιιειει εε εε

εοπειεπ πιειοι·ε, οι ειο επι εει ριεοπετ εε επ οοπειιε εε

ιειιιει. Ει ει ιπ ειιει·ε πιοεπ εε ιεοπετει, ποπ ιιειει,

πεπ ιεπεπει. Ει εεεεοε ειοιοε τινι επιιεποε (ε) εε οιεπιεπ

ρετ ιεεοε εποε ρι·ιοι·εε, ειο εει πεπ οπιπιε πιεεε.

Ζ)ε ιιοιι ίπιραπενε εει ο!επι εεεεοε πιοιιιιοε.

Ε. '8ε Μισο (3) εεεεοε ιποΙιποε πεππε ρει·εοπε εεπε εε

επτειι επο Ιενει ιειεειεΙεπιεπιε ιπ ιοιιπ εε ειειτιειε εε

8εεεει·ι, εεινε ρτο ειιιιετε εεε εποε, οι οιο εεεε .εορ

ροιιι (ε) εεεε ειιιε εεεεε ειε εεε εε ιεπιε (δ) εε εε εΙΙιε

εεεεε ειε. Ει επι εοπιτε εει ιεεπει·, ει εεεειεε ε‹›εεε ποπ

_εει οιιεει·νει·ο, ειει εοπεειπρπειε εεεεειεπε νοΙιε ιπ εεε

εοε ιι εε Ιεππε. Ει ιιεεεειεπιι ιποΙιπετειε ειει ιεπιε εε

εοεπεετε εοε επι εεπ οοπιτε ιεοπει·, οιο εει εει εερριει

ιιεππετ εεεε πεπιι εεεεε ροιεειειε ει Γεεπετ εε εεεεεε.

Ει ιεεε ροιεειειε εερριει ιπεπεετε εεε επιιεπε ει εεε

ιπιεεε εε νιεει·; ει ει εε εοοεεε εει εεεει· νει·εοε, ιπ

επειεπεπιε ρεοιιει πει ει ιεειιει· εοπιι·ε. Ει ιεεε επιιεπε

επι νεει επεετε ε'επε ειε ποπ ει νειει ε'ειιετε εεεπεπιε.

Ει ερρεπ εε επιιεπε ει ιεεε ιπιεεπ ρι·ο εειετιε οοιπεπιε

ιπ επ οεριιπιπ εεεεοε ρε8επιεπιοε εε εοπιεπει. Ει Ιιειεπ

εεε επιιεποε ιο εε νεΠε ε'ίεαΙο ει εε ιαποο(ιε Με ε Μια

ρειιιοεε ε'οοιοσιε, ει ει! πωεεοι·ι (θ). Ει εεεοειεπε εππε

ιπ εε ιπιτειε εε πιετιιιε ιπτετε ειπε ιεπιοε εεπε πεπιι

εεεεε ροιεειειε οιππιε ιποΙιπετειε εε ποπ οοπεεπιιτε εε

ειιιιε εε εΙοιιππ, εεΙνπ εεε ειεε οτειπειεε εεεε εερτε,

ει εε εεεεεει·ε εεε πει εεε εοπιτε ιεεΙιετ. Ει ιεεοε οιιο

ιεποε εεεεε νεΠε εε θει·εεειε εερριεπ εΙιει· ιι·εε ρεεε

ιοι·εε ε'ε`ει›ε εεεεε ειειε νεΙΙε εε οεεεοε οτιειεποε επι

ιειεπ ιπ ειιεεε νεΠε , ε'ιιπε εεεε Ιενεπιε, ε'ειιετπ ιπ ιπεεε,

ει ιεεε ειιετπ εεεε ροπεειε, ει εεει εε ι”ειιιει ιπ εεε ει

ιετεε νεΠεε. Ει εοεειοε ιιπ·επ εεεε ρεεε εεεεε ροιεειειε

επεεε εποε εοπιρετιιτε ΕιεεΙειπεπιε; ει εεε εε ιεπιε πει

εεε ενετ ειιιιειπ ιοιιε εοε οτιοε εε ροπεπιε, ποπ ροιιιεπ

ιοπ·ετε εε ειιιιει·ε εεε οι·ιοε εε ιενεπιε. Ει πεππε οοπιτε

εε ρετιιιιπιεπιε εε επειοε ροιιιει εΒιιετε εεεε ευρω εει·ι

ριε ρεεε (ν). Ει ιεεε ειοιε ρεπε ιοττει εεεε επιποπε εε

(ι) Ρίκα ει! ω, ειπε επο ο οιιο: εε π εεπεο εεΠε ιερεο ε επε

ειο: οιιο επο εε εεεει·ε εοπιριιο ιι επιπει·ο οι εοπιο επιιεπι ποπ ειε '

πιεεεο ιπ ιιοι·εε πεεεππ επιιεπο πονειιο.

(ε) Βεπιιιιε Ιε ειιιε εεε εινιεε ιπ πεειιι·ο επειιιει·ι , ροιειιε εεειει

επι.ιεπι οοι·τιεροπεοπο ερριιπιο ε επειιι·ο επιιεπι ρετ επει·ιιει·ε.

(3) Λεω. , ειπε πορεια.

(4) 8αρριιιιι , ειπε εαΜαιο.

(5) £επιε, ειπε Μεσοι!).

(ε) @ιεπιε τεειοπι εειειεπιι πειι'εει·ο εεεεει:εεε εοπο ρετ ποπιιπειε

πει εεριιοΙο - Βει οοπιιπι εει ιει·ι·ιιοτιο (ιεεοιοε) ει 8εεεει·ι ιπ επεειε

πιεεεειιπε Ρει·ιε Ι. Ρει·ὸ πει ειιιιιειπο οι ριε ιι ΙεοΒο εεοοιπιπειο

Με" ρειτοεπεε 0σωπε, εεε εεπιιπε εειειετε πειιε νιε ρετ επι ει νε

ε Μεεειι·πι, εινετεο ρει·οιε εει 0ειεινε, επεσε νιιιεεειο ειιεειο ιι

ιπει:ε ειι·εεε ιτε 8εεεει·ι ε Τσι·ι·εε, ιεπιε ριιε οιιε εει πο! Ωοειοε ε

εει·ιιιο επιει·ειπεπιε Οειαπιι , ε παρει εεε ιεοειιι, πει εεειι ει ιριπιε

εειι'ιιιιιιοε ροροιειιοιιε·επεεειιε, ο εεπιω θεωρω.

(ε) Ιπ ιεπιρι ροειει·ιοι·ι οποπ» επειε εει ραι·ιιιου·ι εειιε Μεινε π

εεεοεεειο εε επ εοΙο, οιιιειπειο Π|)ιειιιιε «Με Με”.

Βεεεετι. Ει πει οοπιιε εει ιεοπει·, ρεεπει επ επιιεπε, ει

ιεεε ιπιεεε, πειτε εε εοπεειπρπειιοπε. Ει πεεπε ροιιιει

ειιιιει·ε νιπεπε ονει εεππειε ιπ εεε ειοιεε νειιεε. Ει ει

ειοεπε εειιιοΙετ ροππει· οιιο ιπ ιιιεεπε, επεεε ειιιιει εε

ιειει·Βιε, ποπ πω: επ ι·ινιι. Ει εεεειεε οοεεε εε ιπιεπεεπ

εεεεεε εεεεε, εεε εεεΙεε ειιττεπ εε ιποιιποε, ιπ εεε επε

ιεε οππι (8) ρεεε: εεε ιει·ιεειοιιοπε - (9). ιιι πει εει Ιε

νει·ε εε ειιι›ε οοπιι·ε εε πρεπε εεεεε ειοιε εεριιειε ,

ρεοπει εε εοπεεπιρπειιοπε οοπιεπιε ιπ εε ειοιε εεριιπιπ,

ει ειπε ειει ιεπιε ρερειε εε εειπρπε, επ επειε εεε εε

ειεεπετ εεε πιοιιιιετειοε, εε ει·ιιιιιιε εεεεοε ιιπ·ειοε, εεε

επειεε εε ροιεειειε ιιεει ποιει· ιπειιεει·ε, ει ιπερεοιε εε

επειιιειε εεεεε ιποιιπε, πω· εε εοππρπε (ω). -

Πε ιιοιι εαιιιε·ε είπε ιεπιε ιεττε :καποια (Π).

ΟΙ. (ει) Αιοεπε ρει·εοπο εε εε ιεττε εε 8εεεετι, ονει·

επ ειειτιοιπ, ποπ Ιιειιιει, πεπ ιιειιει·ο ΓειΙιει νιπε πειε

Γοτεε εεεεε ιεπιε εε 8ει·ειεπε εε ρεεε εε ιιιπ·εε εεε ιε

εεειεπε παπί" εε απιεπεπω). Ει εε ιπιποτε πεεπιιιειε ,

ει εε πιειοι·ε, ρεοπει εεοεπεπ εε ειοιε ιποεε. Ει ρει·εει

επ νιπε, ει ιεεε υπεεΙιε (Μ) ιο ·εε επειε εει εεεει·. Ει ε

εεεεε εε ειιεπ εει εεεει· εε εεπ·ε, ει ιεεοε ρεεε, επ εε

νεΠε , ονετ εειπε , ρει·εεπ οεεεοε, ει εε εε επιποπε εε

εεριοριεπ; εειεειε ιπ |ίεεειι (Μ). Ι)εεεπ οεειε πεπεπ εε

ιετπερει·ιε ειει εεεεε εοοεεειοι·ε, ει ιεεε ειιετε εεεεε

επιποπε.

@ιιι ποπ .ει @ειναι οπο: ιεειίπιοιερεοε επειτα εαι·ιο.

ΕΠ. ιπ ιεεεειιιπε πεεειιοπε, ιπ εε εεειε οπεεε επι

εεπιεπεει ρι·ονει εε ιπιεπειιπεπιε εεο ρετ εει·ιε ρειιΙιοε,

ονει· ιεοτιριιπε ρειιιιοε, οπεεε πει τεερεπεει οοπιτε εε

ειειε ειιπεπεε, ονει· ιπιεπιιοπε, ρι·ονετε ποπ ροιπει ει

ποπ ρει· ειπιιιε ρτονε, οιο εει ρετ ιεοι·ιριπτε ρειειοε εε

ποιειιι (ω).

Βεεεοε ροεαιοι·εε (Π).

ΕΠΙ. (_)εεπεο εΙοεπε εει εεεετρεεειοτε ρι·ο ειοεπε πρεπ

ιιιειε εε ειπει·ιε , ονει· ρι·ο ειοππε οοεε, ποπ εε ροιΙιει

(8) εισαι ρεεε, εεε πιοΙια ποπιο , Μπι ρυ·ορο·ιειαο·ι, οπο.

(Θ) 0εεει'ιιιιιτπο ρειιοεο, εειΙε ρει·οιε ει επι ω: Ιενιιτε επο. επο

ε! ιει·ιπιπε εει οεριιοιο , ε εοπιεπειο ιπ εεε @ειπε ιπετριπειε , επ

Με ειπιειτο , εοι|ε ρει·ιε ροειει·ιοτε εει τοπιο , εει·ιι1ε ιιι οει·ει.ιετι

ριε ριοεοΙι εει ιεειο ιπιει·πο. Νε εεειιερει Ιε ρει·οιε οοπ πεεΙειιο πε

ιιεοΙιε , ρει·οΙιε π ιπετειπε εεΙιε ιπειπιπεπε ε εοι·ι·οεο εει ιεπιρο ο

εεΙΡπεο, ε πιοιιε Ιειιει·ε εοπο ρετ εοπεεεπεπιε ερει·ιιε.

(10) θεον· επ εασπρσιπ. 0πεειε (ρει·οΙο ιο πο ερειεπιε, ενειο ρεε

εεπιο ιειιο π οοπιεειο ε εοπεο εεΙιε ειππιε πιετριπειε, 8ιεεειιε

πεεει' ειιιιπε ιει·πιιπε οοπ Ιε ρει·οιε ουεν·, ε Ιο ερειιο αν :πε οεοπ

[πιο εεΙιε ρει·οιε εεεεεπιι ε ι·εεεειειο Με ρι·οιοπεεπιεπιε , οιιο

ρι·εεεπιε επο ερειιο εππω ειΓειιο , εεπιε παρε οι Ιειιει·ε νει·ππε.

(Η) ?πιο εκπιπιι, ειοε Οοπιιπεπιε; ρει·οιε ριιι εερι·εεεινε ε με

@Με εεΙιε πεειε εοιπεπειπεπιε 7'α·πι|ου·σνια, ροιοΙιε ε ρει·εεοπε ει

επ' ιεπιε οιι·οοπεειε ιπ Μονο ειι·οπιιο εει πειτε π Οοπιιπεπιε ε ε!

εει·ιο ιεττε ριιι ει·επεε. 0ιιιπει ει οοιπρι·επεε εεε ι ιεπιε ιππποποπεεε

ποπιιπειι ερεεεο ιιι επεειι ειει:ειι εοπο επ ποιπιπι ποπ πειι ιπ Βετ

εεεπε.

(19) οι. @ποπιο π.° ιπει·Βιπειε εειοεριιοιο ποπ εειειε πεΙΟοειεε,

ρει·ειιε τεεειιιειο ρετ εει·ινετνι ιπ ιπετειπο ιπ =έιππιε ει επι εΠε ρτο

εεεεπιε ποιε. Με) ι ππιπει·ι εει εεριιοΙο Ο ρι·εεεεεπιε , ο εει

εεεπεπιε Οι! ειπποειι·επο, εεε εεεειο ιιιιει·ιπεειο ε π οεριιοΙο Ε!.

(13) ?ασιτία εε 'πιατα , ειοε απ·ιοο ει πεεεω·α.

(Μ) Ι/αεεΙΙιι, ειοε πειριεπιε.

(Μ) Ε'Ιαεεε, οιοε βασεο.

(16) Ι.εεειε οιιιιπε, ριεεειιε εει·επιιε εεεει·εο ειειι·εερει·ε οοπ ρι·ονε

ιεειιπιοπιεΙε απ) οιιε εοπειε ρετ μονα ρι·ουαιο εε ειι·οιποπιι.

(ιν) Ραεαιιικε , ειπε Μειπεεοι·ι.
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οοιιιι·ε ειι ρεοειοι·ε ειιιιειιεει·ε, ει ειι ρεεειοι·ε εει ροιει·

ιιιιιειι·ει·ε εε ειι οιεειιοι·ε ιιι δεεεετι , ονει· ειι ειειι·ιοιιι,

εεεεοε ιιειιεε ειιρεειιοε εεεειι εεριιιιοι·ε, ιιιιι οιιειεαι (ι) εε

εειιειεοιιιιιιειιιιι εεεειι εεριιιιιι, ονει· εε οιιεειι, ειιιιεε εει

εεεει· ιιιε.^ Ει ει ιιιιιειι·ει·ε ιιοιι εει μπει· ειι ρεεειοι·ε

εε ειι ι·εειοίιοτε (ε) εεεεοε ιιειιεε ίεροποιοε (8) ει οοιιιειιιε

εει ιιει·ειιι , ειει ιειιιιι ειι ρεοειιιιιε ρεοει·ε εε εοιιεεε ειιι

εενει ι·εοινει·. Ει ει μι· ειοιιιιιι ιειιηιιιε ειι οι·εειιοι·ε εε

εει·ει ιιιι€ειιι ειιιιι·ει οιιεεε οοεε εεεειι εερριιοι·ε, εε ειιειε

ειι ρεεειοι·ε εει εινει· ιιιιιειιειε ιιιο ειιρεειιε εεεο οι·εειιοι·ε,

ειει ιειιιιι ειι εεεειοτε εε εειειιεει· εε ρι·εειοιε οοεε. Ει

ει εει ιιιοι·ι·ει· ειι εερριιοι·ε, ει ιεειι ρεεειοιε εει ιιιιιειι·ει·ε

εε ειι οι·εειιοι·ε εεεεοε ισειιεε ιερειειοε εεεειι εεριιιιοι·ε

ιιιοτιιι, ει ι.τεοε (4) ιιειεεεε εεεειι εερριιοι·ε εεειι ροιιιιει·

εε οοι·οιιε , ιιοιι Με (5) οιιεεοε ιιειιεε εε ιιιιειιεειι ιερε

εειοε. Νοε ιιιιειιεειιεε οιιειιι εει εει ιιει·ιιιιι ενει· ιοοιι ιιι

εοε εερριιοε, ονει· ιεοιοε ειιι ιοοοιιειι εεειι οιιιιιοιιε εε

8εεεει·ι, ιιιε ειι (ιιιιιιοιιε ειιιιειιεειε ροιιιει οοιιιι·ε οιιειι

εει ιιοιει·; ιιειι ειιειιι εεε ειι Με οεριιιιιιι ιιοοοιιιει εε

εοε εεριιιιοε ιιιοιοε εε εοοπιο (θ).

Βοεεεε @Με

()ΙΙΙΙ.θι·ειιιειιιιιε εει ιεεοειιιιιε ρει·εοιιε,εε ειιειε εει οσία

οαι·ο (ι) εε εοιε, ει ιιι εε οει·ιε ιιοιι εεει ιιοιιιιει· ειι ειπε Γεοιιι,

εει ει εεριιιει ιιιιειιεει· ιιιο ειιιε ι”εοιιι, εε ιειιε ριιιιε εε

οιιεειι, ειι οιιειε εε εοιε εει εεεει·; ει οιε ειιειιεο εε εοιε εει

εεεει· εε ιιιιι·εε οοε ει εαιιε Με ε: ιοε.εο. Ε: ειιιιε (8) ιιιεε ιιι

ειιειι εε ιιιιειιεει ειι·ειιιει`εοιιι εε ιιιιιεε ο οι ιιοιι (ειιε. ιιι ει

εεε ρει·ιεε εειι ιιοιει· εεοιει·ειε ιιι εε οειιε εε ειιειιιιιειε

ιιιειιιιε ονει· ριιιιιιιε, ονει· ιιιο ρεοιιι εεε ιιει·ι·ει, ιιιιι πισιι

εε ιιιιειιεει ειιιε Γεοιιι, οιιεειι εε οιιεει·νει, εεεειι ιιιιειε

εεε ρει·ιεε οοιιοοιεεε εειι εεεει·. Ει ει εει ιιιοι·ι·ει· ιιιιιειιιι

ειι ιιιει·ιιιι οιιι εε ιιιιιοιιετε, Ιιεεειιειιει εε ιιιιιιει·ε ιιιιε

Βι·ειιιειιιε ειι ειιιε ιεοιιι ιιι εοε ιιειιεε εεεειι ιιιειιιιι, ει

ερρει εε ειιε ιιιοιιε εεεειι ιιιετιιιι ιιι εοε ιιειιεε ειιοε εε

εοιε οι ιεειι ειπε ίεοιιι , ο εποε εει οιιρροι (ε), ο ιιοιι ,

ιιιιι·ε ιιιιιι ειιιιιι ρι·οιιιιιιιι ειιι εει Ιιειιιιει· εειιε ειι εεε

εεεεε ιιιοι·ιε εεεειι _ιιιει·ιιιι. Ει ιιι οιιειιι ιιιεειι ειιρει εε

(ι) Ι/οειοπ οεειε Βαειοπ, οιοε εαειίπο, Μαιο ειιῇἱοἱεπιὶ, εοε.

(ε) Βεο·Μιοι·ε, οιοε οι·οοιιιοι·ε , ρει·οιιε εονε ο·ιοενοι·ο ιι εειιει·ο ο

ι ιιειιι.

(3) Ι.ι·ρειειιιοε, ειοε :Με , "και , ποιο εοιιοΙιοειι ο οιιι··ιοο , εοε.

(ε) Ιεεα.ε. οιιιιιει Γε ίειιιιιιιιιιιιε ιιι ρει·οιε ?ιει·εεεε, οοο οιιι εοιι

οοι·εε ἱεεαε. ΑιιοΙιε Βι'Ιιειιιειιι ι”ειιιιο πιεεοοιιιιε Μ ρει·οιε Ροιὶοειε ιιι

εειιεο ει ρει·εοιιε τινεειιιε ει ιειε ιιιιιιιο , εειιιιειιε ιε ρετοιιι ιιι εε

ειεεεε ειε ι”ειιιιιιιιιιιιιι.

(5) Με. ε εοι·ιιιο εειιι' εοοειιιο, οοιιιε οιο : ιιιε ιο νε ιο ερροει

μοι· Ρεεειιεειε εειιε ιειιιιι·ιι , ειιιοοιιε ροι·ο ε οιο ει ιιι·οιιιιιιιιε εει

8ει·ει οοιι'εοοειιιιιειιοιιε.

(8) Δ! εοοπιο. ()ιιεειε ρει·οιε, εειιιιειιε ειιτιιιιιιιιο οοιιειιιιιε εει

ιειιιρο, ει ιεεεοιιο ιιιιιενιε ειειιιιιειιιοιιιε: ρει· ιο ειιε ρεεε ειιε πιο!

ιεειο ειιε ει:ιιει ειι1ιειιιιοειε ειιιι'ει1ιειιιιειιεο ιιιιειοΙιε ρει·οιε, οοιιιε ιιι

|ιιιι (βιο), οννει·ο εεεο ιππαπιι, ροιοιιε ιι εειιεο Με ιεεεε ε οιιιει·ο,

ειοε ειιε ειειιιο εοοειιιιειι .ειιε εειιιιοιιο ι εειιιιι οοιιιι·ειιι ρει· ιο

ενειιιι.

(7) Οοιιινιιι·ε , οιοε ·ιπαι·ειατε, εει ιειιιιο οοιιιιιοο, οοπιιι.οιπ, οοπ

ποειιι.

(8) Η εεεο Με ιιι ιο.σεο. Ει ανω. 8ορι·ε ειιεειε ρει·οιε, ειιε εοιιο

ιο εειιε ιιιιιιιιε εειιε ιιιιεε 99 (4 εει°οεριιοιο) ‹ιειιε ρει·ιε ιιιιιει·ιοι·ε

εει ωΒιιο, οεεο ιιιιε ιεοει·ειιοιιε οι·ιποιιιειε εειιε ιιιειιιι.ιι·ειιε, ειιε

ροι·ιο νιε ιιιιεει ιιιιιε ιε ρει·οιο ειιεεειιε, ε ιεεοιὸ ιιιιειιε ιο εε!ε ρι·ιιιιε

ειιε οι εεεο, εε ειιε ροι·ιιοιιε εειιε ειιιιιιιι ιοεσο, ρει· ιο ειιε ιιι ιε

ειιε ειιρριιι·ιε; οιιι·ε ειιε ει νεεοιιο ε8Βιιιιιιε ιιειι'ιιιιει·ιιιιεε:ιοιιε εε

ιιιειιο ροειει·ιοι·ε οοε εειΙιει·ειιε οοιιιιιιιε.

(θ) Ι/ορραι , οεειε οι αρραι , οιοε ειιε οι ιιεΙιιο. νεα. ι'εεειιιοιιε

Με ε ιιιιοειο οειριιοιο πει ιι·ειιιιιιειιιι ιειιιιι εει ιιιιι·ο ε.

ν

ιιιιιιειε εοε ειιιιιειιιοε οιιιινειιινιιεε ιιι εοε ιιειιεε εεεειι ιιιε

τιιιι ιιι ειιε εε ιειιιιι, επι εε ιεεε εει εεεει· εειιείεοιιι.

ιιι οιε ει Με οιιεειι ιειιιριιε εει ιεοιιει· νιιε νιειιειε: ιιι

ειιει·ε ειιιεε ρει·εει εοε ειιιιιειιιοε εειιιιεε εει οοιιινει·ε.

Ει ει εε ιιιιιοιιειε ιιιιιειιιι εε ειι ιιιει·ιιιι ειιε εει οιοι·ι·ει·(ι0)

οιιιι Με, ονει· ιιιο , ο εειιεε, ερρει ειι ιιιιιι·ιιιι εεεεε εοιε.

ιιιιειιιιι εει ειι.ειιιε ιεοιιι. Ετ ει εει εε ιιινειιιιει, εει εε

ιιιιιιει·ε, ονει· ειιει ρι·οεεο (Η) σε ιιι εοιε ειοιιιιε ροεεεε

ειοιιε, ονει· ροεεεεειοιιεε, ιιειιιιε ρει·εοιιο ροιιιει ενει· ιιι

εοιιεεε ροεεεεειοιιε, ονει· ροεεεεειοιιεε, εεει οεεο ι·ειιιοιιε,

τιιιειε οι ιεεε, ονει· ιιει·εεεε ειιοε, ποιό ποο!ιοσιεε (Η)εερ

ριιοε ονει· ι·ειιιοιιεε, ειιι εεεει·ειι ιιιιιειιιι ειιε, ονει· εεε

ροεεεεειοιιεε ρι·εειοιεε εε εειι ειιιιιιιειεε, ονει· ιιοιι. Ει ει

εε ιιιιι:ειε ιιιοιι·ει·ει εειιεε εποε, ιιιιιι ο (Με, εεσεε ιε

οιιει· ιεειειιιειιιιι ονει· ιιιιιιιιε νοιιιιιιειε, εε εοιε ει ιεειι

ειιιειεειιι ειιε ιοι·ι·ειι εε εοιιεεε, ονει· οιιεεοε, εειιε ειι

ειιειε , ονει· ιιιιειεε οιιεεε εοιε ειιινιι. Ει ει οιιεεοε ιιοιι

ειιιι ιιινοε, ιοι·ι·ει ει! εοιιεεοε, εε εοε ηιιειεε εε ι·ειιιοιιε

εει εενει·, οιε εει εε εοε [ειιε ρι·οριιιιιιιοε εεεο οιιεειι ιειιιιι,

ονει· φωτια (ω), εειιε εε ειιειε οιιεεε εοιε οιιινιι (Μ). Ει ει

εποε, ονει· (Με εει ιεεεειε, ιιιιιι ονει ριιιε, οι εεε ιιιοι·ιει·

ιιιιιειιιι εει ειειι εε ειειε ιεΒιιιιιιε , ονει· εειιεε ιεειειιιειιιιι,

ι·οιιιειιΒιιειι εε εοιιεεοε ριιιε ρι·οριιιιιιιοε εει εει εενει· εε

ι·ειιιοιιε, εεεο οιιεειι πιιοε εειιιιεο οιιεεε εοιε ειιινιι(ι5)

@οι ειι ιιια::οι·ο ποπ |ει|ιοι ιεειοιποιιια,

.πιεσε ι·ίιιοἰιει·ι·ει· ειι ραιι·ε.

εν. Ωιιειιιιιιιιιε ίειιιιιιε εει ιιοιει· (εοιιει· ιεειειιιειιιιι ,

ονει· ερρει ιιιει·ιιιι, ονει· πισιι , ειει ιειιιε εε ι·ιπολει·ι·ει·(ιιι)

ειι ιιειιε, ειιι εερριει εεεει· ιιι·εεειιιε εε ίεοιιει· ειι ιεειε

ιιιειιιιι. Ει ει ρειι·ε νινιι ιιοιι εει ενει, ονει· εεεειειιιι

ιοοιι , ιιι ειι ειιειε ιιοιι ιιι ροιει·ει εεεει·, εει ιειιιε εε

τιιιοιιει·ι·ει· ειιοε εοε ριιιε ρι·οριιιοιιοε ρει·ειιιεε ειιι εεεει·

νι ροιιιειι. Ει ει εε ιειιιιιιε ιιοιι ενει·ει ρειειιιεε, εει ιι

ιοοοει·ειι ιιιιι ιιι τοπια (Η) ει·εειι, εοε ειιειεε ενει· ιιοιι εε

ροιει·ειι , εερριει ι·ιοιιει·ι·ει· ειιοε νιοιιιιιοε ειιοε. Ει ει ιιι

ειιει·ιι ιιιοειι εε ιεοιιει·ει , ειι ιεειειιιειιιιι ιιοιι ιιειιει: ει

(ιο) 2ι!οι·ι·ει·. ΝεΙ Με. ιιιιιι εΙ'ιιιιιιιιιι εει νει·ιιι εοιιο εοτιιιι οοειιιιιιε

ι1ιειιιε ( εοοειιιιειι ιιιειιιιι ιιιοειιι ι·ει·ιεειιιιι) εειιιε ιε ι· ιιιιειε, οοιιιε

ΜΜΜ, εεεο, ιιιοΙιο, εοε. Ρει·ὸ ιο νε Πιο ιιεειιιιιιει ρει· ιιιιιίοι·ιτιει·ιιιι

ειιε ρι·οιιιιιιιιε οοιιιιιιιο εε'8ει·ει, ε ρει· ι·ειιεει·ε οιε ιιιιειιιΒιιιιΙε ιιι

ιειιοιιε.

(Μ) Ρι·οε·εα, οεειε ρι·ο εεεο, οιοε μι· εεεο..

(Η) Νοιί ποοΙιεπεο, οιοε ποπ πιιοοεπεοοιι.

(13) 0ειιια, οιοε ρεπει·αειοπο εειιιριιοειιιειιιο ιιι ειΒιιιίιοειο εεεο

ιιιιο, πισιι ρει·ὸ ιιι εειιεο ιιι _οεπιο ειιε οι! εοοιειω. ε

(14) Εωινιιι. 8ορι·ε ειιεειε ρει·οιε, ειι' ε ι· ιιιι.ιιιιε εειιε Ιιιιεε 9

(εει εει οοριι.) εειιε ρει·ιε ροειει·ιοι·ε εει ιοΒιιο ει νοεοιιο εεειιιιιιε,

ο απο ιιιεειιο ι·ιιιιι·οεοειε ε'ειιι·ε ιιπιπο ιο Ιειιει·ο εεε” ο ειιιιε ιιιιι·ε

οιιιιιιιε ρειι·οιε , ειιε εοιιο ιο ρι·ιιιιε εειιε εεΒιιειιιο ιιιιεε Η (3 εει

οεριι.) οεεο ιιι ιεοει·ιιιιοιιε οι·ιποιιιειε εειιε ιιιειιιιιι·ειιε , Ιε ειιεΙε

ροι·ιε νιε ιιιιιει·ειιιειιιε Ιε ρι·ιιιιε ειιε ο ιεεειε ιε ιτεοοο εειιε ιι·ε

ειιιι·ε .ΕΜ ει εποε. Οοιιιι ειιε ι·ιιιι“ι·εεοε ιιι ρειι·οιε πίνει πισιι ρεεε ει

ιειιιιοιιο ιιι νεοιιο εειειειιιε πιο! οεεο εειιε εε(.ιιιειιιε ιιιιεε εε ρι·ιιιιε

ει οι ει |ι.τοε, ιι ειιειε νειιο εενε ερειιο ε ειιε ιιιιιει·ε ρει·οιε , ειιε

οι·ε εεεο ερει·ιιε. Με ειιιιιι απο, εεοοιιεο ιο οοιιΒιιιειιιιι·ο, αει οποπ;

ε ει ειιεει° ιιιιιιιιε ει νεεοιιο ειιοοι·ε ιο ιι·εοοε εειιε ειιε εε, μοι· ιο

ειιε ι'αι·ινιι εενε απο Μια, ε οοει εονειι ι·ιιιιι·εεοει·ει. Με ιιεειιεο

ε ι'ιειοεεο, ο εε!ε μι· Ι'εεειιιοπιι ι”εοοιο ειιεειε οεεει·νειιοιιε. Βιρριιι

ε εε ιιοιεινε ειιε πο! Βοειοε ιε α: ει ι·ιεοινε ίι·εςιιειιιειιιειιιε ιιι ει:

εορριιι, οοιιιε ιιι ειιεειο εεεο Μαι , πω: ιιι εεεο , εεειια.

(ι5) Ρετ Με: νεεεει ιε ιιοιε ρι·εοεεειιιε. 8ιιι ι·εειο ειιεειο ωρι

ιοιο εει·νε ε εριεεετε , εε ε ι·ιοιιιριει·ε ιε ιιιοιιιιιι εει ειιριι. 60 ει

ειιεειιι Ρει·ιε Ι.

(18) Ιιιπο!ιοι·ν·οι·, οιοε ι·ιοΜοεοπ·.

(Π) Τοι·.ιε ,, οιοε Μπα
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αειειε τιιιειιεειε εε ιειιιει ρετ εετιε ραιιιιαε. ιιι ει ια εαεια

αιεαα τιαειιεειαε εεα εεεετ, ει ααα ιιι νοιετεα ιιειιαετ, ιε

ιιιει εα ιεειεαιεαια, ααα ιι αεειιεααε Με (ι) αεα ιιι εταα

εεεετ Οι).

(9

@αι .τα αεειίαιαεα ποπ ει αεεαι!ει αε Με, ααα· αε αοαιε,

ια αίααααε, ουσ· αυτοε, ααα τα: αοεια ία|τα ιααιεε

εοπ)ιαεε.

(ΠΠ. Αρριιεε ιιιαιιεε αειιΜτειιεαεε, ρετ εεαεια εεριιαια

εταιαεαιαε , ααι ιεεεειααα ρετ εε , ει ρετ ειιετ ααι εει

Μια, ροιιιει ια νιααε εεε, ανετ ενι·α ει εειιαεια εεειιιετ7

ει ιααι!ιατε α» εααι ααειααααε ετιαε εει Μιετ, ει εει

ρειετ, ααα Μειιειαεα αταεεα ρετ νιε , εαιαεαιε εει Με ,

νεεεε, εενειια, εεεα. ει αεααα, ει ααι εα εενειια ει ειιαα(4)

ειεα ειιοαα (δ) ιτεαα ει ααα -- (ει. Βιιεερια εενειια αε

ρεειε, ααι εεειιιαετ ααα εε αερριει, ιιιε ρεειιει εα εεε

ααετε αεεεα εενειια εα αεααα ι”εεια ρετ εεαεεα εενειια

εα εα εεετειαεαιιι αεεεα εεαααετε αεεεε νιαααε, εναι· εντα.

- ει αεεεα ειιετα ιιεειιεαιεα ιαιααια ιαιιαε ε εεε ια ααε

νιε , εαιαεαιε εαα εερτεε, Μτιιεειιεε ει ροτεεε, ιαεεειαε

ει ι'ειαιαεε. αι ειιεαι αειι αερριει εαεεε, εαια εει εεεετ

εα Μειιεαιεα, ρεεετε εα αεααα ιεεια ια εε νιαααε, ετια ,

ειτε, ενετεεααεια εεεα εειιααατε, εαια εει εεεετ εα ιεεα,

εεε θ) εει εεεει· ιεεια ειι αεααα , ει ιεεε ιεαιατε ρεειιει

εεεα εαιαεαε. Αααα, ααι εεεεειιιαα ρτεεεε, ει ρτο ειιετ

ααι εει Μιετ, ροιιιει ιιειιατε εα Μειιειαειι ααι εει εε

εειιετε ια εαιοεα εαε ιιεοαιιι (ει) εεεα αυτια αεεεα εα

ιαοαε. Ει ειει ετειιιια εα εεετειαεαια εεε, ει εαεεα ω

ειιεαιεα εει εεεειιετε ια εα ιεεα εεε. τα ει εα εεαεεε,

ααι εει ιιειιατε ειι Μειιειαεα, ιενειιι ιεει εεεετ ρετ ιετιι1ε

ρετ εεαεεε ααι ιεει ααι·ααι·ε (θ) , ανετ ρετ εειετ, ρεειιει

ρτε εαεεα εκεεεεα εαεεε ααι εε ιατιιιε εει ιεειιετ, εεααεε

:οι αε Ιεααε ρτο εεεεειααε Μειιε αταεεε, ει ρι·εεεε αα

ια‹ι(ιο) ιιιιτεε ιιι. κι ειει ετειιιια αεεεε ιατιιιε ειι εεετε

(1) Οιια , αιεε ααια.

(ει) Εκει. ()αεειε ε ααα αει ρεειιι εεει , αει ααειι τ ιαιιαιιο αει

νετιια ε εει·ιιια αει (ιααιεε ααα τ.

(3) αεααα” , αιεε απ". Πει (ιααιεε ε εετιιιε εειι'εεεεαιε εαιια

εεεοααε α.

(4) εεεα , αιεε εαοαιια; εει ιειιαε εααα.

(5) ΟΜαα , αιεε Μπα.

(ε) (1αεειε ρετιεαε ρτεεει·ινεαιε ι'εεεειιααε ρετι εενειιι αι ρεειε

(και ιι εαρ. 144 αι ααεειε Ρει·ιε Ι ) αειιε ρετειε Βαεερια εαναιΙα ,

Με. ααα :ιιιε ρεταιε αεεεα εειιααοι·α αεεεα ΜΜΜ ειναι· ασια, ε εσα

ιεααιε ια ααα αιααιε ιαεταιιιειε , ειιε ει νεαε αει ιειε αεειτα αειιε

ριιι·ιε εαιει·ιετε αει ι'αΒιιε αει (ιααιεε ετιειαειε , εατιιιε ια εετειιει·ι

ριιι ριεεειι αι ααειιι αει εετρε αει εεριιαια. Σε ααει αιααιε ρετα ε

εεει εεττεεε εα αεεαι·ειε αει ιεταρε , ειιε εειε ε ι'ατιε αι τιρειαιι

εερετιαιεαιι , ε αι ρεαιεαιε , αιι ε τιαεειιε αι ιεααετιε. Μπι ιαιιε

ααεειε εεριιειε , ειιε ε ι'ετεε ιι ριι`ι ιαααε αεαιι ειιτι εεαιεααιι αει

εααιω , (α ριαιιεειε ιααειιιαειε ειιε ιειιε , ρετ ια ειεεεε τεειεαε αι

εεεεταε αειιε ιαιιεειταε ρει·ιε εαττεει ι εει·ειιετι.

(Τ) Π", αιεε ααα.

(8) Νασαι" , αιεε αεοιεο ; αει ιειιαε απαιτει.

(θ) Βαι·αατε, αιεε ειιειοαιι·ε.

(τα) (Μπα, αιεε αι°εααε αι ιιεειιεαιε τιιιααια,εειαε ρεεετε,εειρι·ε,

ρατει, εεε. Ι.ε ιεααε ια αιιΤετεαιε ιτε ιιεειιειαε "εεεα ε ατιιααιε,

ιααιεε ρετ ια νιοιεαιε αεαιε ε τιριαιιετε αα Με , ααα αεααα, εεε.

εοιαιαιαε ιε ιααιιε αι εειαι 90 ρετ αερα; ε ρετ αα ατεααε (αεααα)

αι ιιεειιιιαιε αιιααιε ια αιαιιε εειαριεεεινε αι ιτε ιιτε. Ι.ε ρετειε ρεειε

ε εαεετε ια εεε αει νιιιεεει αει αερα εειιεαιτιοαειε, ε ερεειειιαειιιε

αει Μεαιε Αεαιε: ρετα ει ρτοαααιιε ειπα, τεειαεααε ια α. (1εει αι

εεει ειπα αε στοεαΙιο.ι, ειπα αε ροι·εω, Με. Ε ειεεειαε ια ρετειε ειπα

ει εααειιε ειιε εεΙε ταειιιιααιαε αι ιιεειιειαε αιιααιε , ααα ιαει ει

ατεεεε , ει εειεααε εαεετα ρετ τ αεε αεαιι ειεεει νιιιεααι εΒιι

ει.ετται αι αεεειιι ιαιααιι, ε αιεεει ειπα αε ρωταω", ειπα ιιο βαψι

τιπο.ε, πο. ρετ ποιπο απαεαιε, ειοι·ιαο αι ραεσε·τι , απ.

ιαεαια αε εαεεε εα ειιεα εει εεεετ ιεειε. τα ιεεα ραριιια

αεεεα Μειιεαιεα ρεαιιει εα αεααα ει ιεεε ιεαιατε.ιιι ει

εα ειεααα ιεεια εει εεεετ αεααα ια ιιιαααε εεε, ετια ,

ειναι, ανετ εεααεια ρετ αιεαα αε Μιαιαε, εναι· ρετ Μ

ειιειαεα, ει ιεεα Μειιειαεα ααα εε εεεειιετει ιιι, ρειιιει

ριειιετε εα εεεα ειι Μιετ; ει εεαεεε, εεεα ααειε αεει

ριειιετε, αερριει τιεροααει· εαιαετιειαεαιε , εεαεε :αεααα

αιιειιααε. ει ει εαεεε, εα ειιεα εα αεααα εει εεεετ ιεεια,

ααα εει ρειετ ενετ ρτανε, ρειιιει εα εεαεεε , εειιεα ια

αεει ριειιετε, αετε εεετειαεαια. θα ααειε ιιιε ιαενετ αερ

ριει ιαιτε ααα αιεεε αεαε εα σε ααι εει ιεααιτε ααι ειι

αεααα ιεει εεεετ (Μια. 8εινα αεεεεε αεααεε ααι εεεα ια

ειιετ ια εεε αεαιαε αεεεεε νιαΒαεε, αεεεεε ααειεε εε ια

ιεααει ει εεαιεαιε ια εε εεριιαια εε εααιεαει,ια εα ααειε

αε ειε ιενειιει (Π). ια ει εαεεε, αε ειιεα εει εεεετ ειι ιιε

ειιεαιεα ιαετια, ενετ ιετιια , εει Μιετ ρτανετε ιεαιιιαιε

αιεαιε εαεεα ιιεειιεαιειι αιετια ο ι'ει·ιια εεεετ ι`ετεε αεεεε

νιιιααε, Με, αντε, ανετ εεαιιειιι, ρειιιει; ια ειιετε ιααιεε

ααα αε ειει ιαιεεα. Ει ρεειιει ει ρτο ιεαιατε αε ιιιε, αε

εεεεειααα Με εαααεε ιιι , αεεεα εενειια εναι· ειιιιε εσα

(ιοε α, ει ρτεεεα εειαα αιαετιε ιινιιι, ει ρτεεεε αεαιε

εεααοε ει. Ει εεαεεα εεριιαιιι ααα ερρει ιαεα ιετεε αεεεε

ιεεαιειιε αε δεεεετι, ιιιε ιιι εε ειιεετνει ει αεαιεαιε εει

αεεια. ια ει ειεααα ααεταειοτε αε ιιεειιειαεα εεει εεεει

ιετε ια εαιρε ια εεε αεαααε, εεε ααειεε ρετ ιεεα Μαιε

αιεε εεεαι ιεειιετ, ειει ιεαια ιαιτε ιι·εε αιεε ρτειιιαιεε ρε

εετε εοααεε κι αε ιεααε. ει ει ρεεετε ααα εει ρειετ,

ααι ααα ιιιε εαρτε εε εσταοααι“αω). Ετ αειιαα Με αε

αετι·ειαι·ε, ααα αε ιενει·ειατε εε αερριει εεεειιετε αε αεειε

ιοπιε αε ειιιυαι·ε ω) ιιιιτο αε εαειεε εοαιιιιεε, ααι εε αει·

τεα ιαεεα. ει ααι εεαιτε εει ιεειιετ, ρεαιιει ιεεεειαιιιι Με

(ια εεττειιατε εοαειοε ιι αε Ιεααε; ει ιεεα Με αεεεα ιε

νεταιοτε εοααεε ν; ει ειιεαι ααα ρεειιεα εαεεεε, εαιεε εεε

εεεετ εεε Μεε, εεε αεαααε ααι εεεα εεεειιετε ιααιεε ια

εαεεε εεαιτειε , ια εε ααειε εεε Μεε εεα εεεετ εεεειιειαε

εαεεε αεειε. (ιιο εει, ει ια εε εααιτειε , ια εε ααειε εε

αεααα εει εεεετ ιαεια, εεε Μεε εεεα εεεειιετε, εαεεεε

ρεειιεα εα αεααα: ει ει ια εε εααιτειε, ια εε αιιειε ειι

αεααα ιεεια εει εεεετ, ααα εεεα εεεειιετε, ρεαιιεα εαεεαε

Μεε ααι εεεα εεεειιετε ια ε'ειιετε εαιιιτειε εαεεε αεειε.

Ει ιεεεε Μεε ααι εεε ιιεααετ αεαε ρετια αε 'Ι'ατι·εε, ανετ

αεαε ειιετα ιεεα, ει εεεα εεεειιει·ε ιιιιτε εεε εεαιιαεα ,

ααι εεεα αεττετ αεαε ιεεεο, ιααιεε εεεα αεττα , ει ια

ιεααεα α'εεεετ ια ναινετε, ει ει ια ιειε (αιεε, ααι ει

ειοααα αεααα εει εεεετ ι`εεια ιιι εαεεε εαιιιτειε , ια εε

ααειε εεε Μεε εεεετεα εαεειιειαε ιαιτε αε εαειεε αεα

ιιαεε, ει ιεεα αεααα ααα εε ρτενει·ει, ε! αιΙετοε Μεε· ια

εο!ιοε ααα εεεί αεεαιιατεα(Μ), αερριεα εεε αιειαε Μεε

ιααιεε ρεεετε εαεεα αεααα. Ει ιιιιεααειει αεειε αεαααε

(Μ) (Με ιι εεριιαιε 79 αι ααεειε Ρετιε τ.

(19) Ι(ιι·αοααια, α αεααα, αανε ει ιεαεαε ια ραιιιιιιεα ι ιααιι”ει

ιατι, εαιιε ιαεαι αι αιειτα, ε εει ι”εττα ει εαιια. Μι αεααα ετα οεΙΙε

εειε αειιε εειεααε εαιιαιετε αειι'εα(ιεε εεεα αει (Σεαιααε οι 8εεεετι,

αενε νι ατε ειρρααιε ιι εει·ειιια αι ιει·τα, ειιε ει αιειιενε ια εειιε ει

ταειι”ειιατι. Ε ααεααε ειεαα ταειιειιετε ετα εεει εερεειε, ει αιεενα

ια ιιαααε νετααεεια ι'Ιιαπι ρεειε αΙΙα Ιοι·ιαα. Ε (ει·ιαα ειαιιι(ιεε εει·

απο, ε ει ειιααενε ει εει·ειιιε αι ιετι·α ρεειε ει εειια.

(13) Ι(αΙνατε·. Ραειαια , α αιεαατε , ια εαι ει εαειεαιεεεαα ι Μαι

αεαιιιι. Νειιε εετιε ιααειε αι Ειεοιιατα αι Ατιιοτεε (εερ.170), ιι εαα

αειιε τιειαιο α ερρειιεια Βιιααι·ιε.

(Μ) £ι αΙιει·οε Με: ιπεοι(αε, Με α! ιιιε-ε Μαι »ειεειπ ααα τι .τι

ιι·αναε.σετε.
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οοο οοττοο άο Βοοοοττ οοοο στοιοοοτο θ) οοο ο οοτ οοοο

οοοττοτ. τ)οοοο φοτο ττοοάυ οο τοοοττοτο οτοτ άοοου οοοιοοο,

οτ τοοο οττοτο άοοου οοουοοτοτο. Ετ τοοοοτυου οοτττοτ οο

ουοοτο άοοοοο οοτ οοο τοοτιοτ οοοττος οτ οτοτ οτοττττο ου

οοοτοτοοοτυ οοο. Βτ οτ άοοου οτουου Μοτο οοτ οοοοτ τοττο

άο ουοτοο οοοττοοο, οτ οτουοο οοουοο Μοτο οοο οοτ οοοοτ

άο Βοοο οοτ οοοοτοο το ου άτοτυ τοου νοτοτυ, οο. οοτοοτοτο

οτοτ τοοτυ ουττοοτο οτ τονοοττοοτο «Μοοτο οοτ οοτοτ ουοοοο

Βοοο, οοτ οοοοι·οο τοτοτοο Μ ουοου τοου το; Βοο τοτοιοοοο,

οτ τοοοο οοοττοοο , τοττο άοοοοο οοοτοο οοο ττοοο οτ τοου

τ›οοττοτοοο άο οοοτο οοο οο άονοτ οοοοττοτο, οοο ουοτοο.

ττουο ο`τοοοτο, επο ουοτο οτ οοτ το ου τοοττου άο τουτοο,

οτ άουο τοάο οοτ τοοο ττοο οά ου ττοοτο άο ίτυτυοοτο;

οτ άουο τοάο οοτ τοοο-ντο άο οοττυ οττοττττου οοο οά οο

οτττιιο·οοοττο το) άοοοο ντο8οο οοτ τυττ ρτο ΜίοΜ)?τττ4) νοοττ

οοτ τοοο οττυτοοοττο οοο οά οο. ντο , οτ οοτ τοοο ντο οοο

οά οοττο άο οοοοτυ Μοτττου; οτ άουο ουοοο οοττο οοτ

τοοο ντο οοο οοοο τυοτοοο άο Εοοοο; οά άουο οο τυο

τοοο οοο οά οο ντττο; οτ άουο οο ντττο οά οο οτοοτο άο

οοοοτυ Ροττυ άο ττοοοο; οτ άουο τοάο ττοο οά οο ντοοοο

άο Ροττυ (τοοττου , οτο οοτ ουοτο οο ντοΒοο; οτ άουο Μάο

οοοο ντοοοο άοοοοο Ποσο άο (τοοττοο Αττοτοοάυ ο), Μοτο

οοοάο οοο ντοοοοο τοττο άοοοοο οοοΠοοο; οτ άουο Μάο

ουοτο οπο νΜοοο οοτ τυττ άο Βοτττοττο Οτο το) ; οτ άουο Μάο

ουοτο ντοοοοο οοο οά οοοοτυ $τοουΙόττιτ (τ) , οοοάο οοο

ντοοοοο τοττο άοοοοο οοοττοοο, οτ άουο Μάο ουοτο οοο

ντοοοοο οοο οά οο τυοτοοο άο οαΜοτττττοττα τω; οτ άουο

Μάο ουοτο οοο ντοοοοο ττοο οι! νΜοοο άο θοοττοοτ9) Ρττο

άο Αττττο; οτ άουο Μάο ουοτο ντοοοοο ττοο οά οο οτοοτο

άο οοοοτο Μοττο άο Μοοτο τω); οτ άουο Μάο ουοτο ντο

Βοοο οοο οά οο οτοτοτο άο οοοοτο Βοτοττοο; οτ άουο Μάο

ουοτο ντοττοοο ττοο οά ου οοτοοτιο ω) άο οοοοοο; οτ άουο

Μάο οοου ττοοτο άο τοτττο; οτ άουο Μάο οοτ ττοοτο ττοο

οοοο τυοτοοο άο οοοοοτιο τω; οτ άουο Μάο οοο οοοο οτ

ετοτο στο .Μοοτο Ροττιτ στο δίτοοτ ατο Ποοτί ττ3); οτ άουο

Μάο ουοτο οο ντοΒοο άο Νοτί-ττίατοοοοτο τω; οτ άουο Μάο

(τ) Οοποποτο , οτοο οτττυάοτο. Ιοτοτττ οποοοατο οτ ττονο ουτο το

φωτο (Σοάτοο οοτ οτοοοτ ττοττο άτ τοττοοο οτιτοοο: οά οοετ οοτ το

Βοοτττττοοοτο οά οάάοτοττοουτο άτ οτοουο2το οτ άτοο οοπ:οάπ.

(ο) 13ο φωτο οοοττοτο οτ ττοονο οοο «Μοοτο οοττοοττυάτοο τ! Οο

τουοο άτ 8οοοοττ τοτοοάοοοο ο οτοοοτνοτο το οοοοοοοτοοτ άοτ οττνοττ

άοττο άονο8το:τοοτ άοτ ττοοττοτοο νοοουτο. Βοοο οτοουοοοοτο ο ρτο

οοοτ , ο ττοττο οτοοοοτο «τοττο, τ οτττοάτοτ οοοοοτοοτ οοο ττοοοο ρτο

το οτοοοο 8οοτοοττοτο οοτ τοτο οτοάττ άτ οοιοοοοοο , οοτοττο οοοτιτ

οιτοοτ ο νοοοοοοάτ , οοοάυττοττ άτ τ›οντ άο οοττο , ττ άτοοττοοο οτο

οοτοοτοτοοοτο οά ττοουοοτοοοτο.

(δ) Ρίττττττοοο·ο (το οοοοοτοοο οτάν·οοοο ) ετΒοτττοο τουτο άτ οτοτο άτ

ου οοάοτο, τοεοτοοτο άτ οοτοο ο άτ οτοτοτ.

(4) Μτοτ·τι||ιτ: τοτοο οτττττοντοττοοο άτ ΜΜΜ (Μτοττοτο) Πιτ/τοι.

(ο) Η οοεοοτοο άτ Αττοπιάα οοο οοτοτττο οοτάο, Μο οτοοοο ο Βο

οονοοο.

(6) το τοάτοοιτοοτ άοτ Μοοτο οοοο τοττο το «Μοοτο οοοττοτο ω'

οοτοτ άοτ οττνοττ οτοοττοτοττ, τοτοο οοτοτιο τ τοοάοετοιτ οι·οοο οουο

οοτυττ άο οτοοοτιοάυοο , ο το οτοοττοτο τοτοτοοοτο οοοοονοοο άο υο

οοάτοοο οττ'οτττο.

(τ) 8. δίπτοττοτο, τοετοοο ντοτοτοοττοο οττ'οττττοτο άτ 8οοοοττ.

(8) 8ατοοΜοοττα. Ωυοοτ' οττ:το τοετοοο οτττοτοοοτ οτ οτοοοοτο άοτ

8οοοοτοοτ 8οττοτποάάο.

(θ) Οοπττοο , οτοοοοο άτ 0οοτοπττπο (Ποοτοοττοο), οοτοο τοοΙτο το

οοο τ”το τ 8οτάτ ττοο ο τοττο ττ οοοοτο ΜτΙ.

(10) Μοοτο , τοτττοοο άοτ τοττττοττο οοοοοτοοο, οοοοττοτο οτοοοοτο

Μοοτο Ιοοοαττ ο 0το.τοιιττ.

(Η) Μιτοοτιο. Που άοτ τοοττ τοοουτοοοτ.τ οτοτοοτοτ άοττο 8οτάοοιιο

οτοτοο, οοο οοοο οοοτοτ ουττο ουοοτττοτο άοττ'τοοτο, ο οοοο οοοοοοτυττ

οοτ Μοτο άτ Νοτοοτιοσ ( Νοτοοτ ). Βοτ τοοάοοττοτ τισ άοτο οοο οοο

οτοτο οοττττο πιο! τοτο Βτ:ττοπιιττο Μορτοβοο άοτ $τιτάτ τττοττττ, νοτ. τ.

οοο. το. οοτ. 9.

(Η) Οατιτιοττι·. το τοοτοοο άτ Οοοτ_ο‹ι ντοτοο ο 8οοοοττ.

οά ου ουτοοτιο; οτ άουο Μάο οοοο ντοοοο άο Ντοοτοου

Εστω; οτ άοοο τοττο Μοτο ντοοοοο οοο οά ντο8οο άο

ττ!ίστιτοο-ττ!ταίαο τω; οτ άουο Μάο Μοτο ντοοοοο ττοο οά

ντο άο οοττυ; τοοΙοτ (το) ντο Μοτο ντοΒοοο, οτ τοτοτ ουοτο

ντιτοοοο οοοο ντο άοοου τοοττου άο οοττο; οτ άουο Μάο

οοοο οτοοτο άο Μοοτο ττΙτατί ιτε: ττ!ιττοτοο τω; οτ άουο Μάο

ττοο οά οο ντοττοο. άοοοοο τττοο άο Ζο·πο θ'οοττοτάο τω)!

οτ οοτ οο άτοτο ντοΒοο οτοτ τοττο άοοοοο οοοττοοο. Ετ άουο

ουοοο ντοΒοο οοτ τοοο ντο ουοττττοο ττοο οά ου οιοττου

άο @τοτοτ στά; οτ άουο τοάο οοτ ττοοτο άο νοττο άο

ττοοονο, ου ουοτο οοτ άουο ττοτουοτοοο ττοο οοοο τοοοτο

άοοου οιοττου άο τουτοο. Αοου, οοτ ττοτττοοττοο οτ οοοι·οο,

οιοοοτοο ονοτ τοτοτοοο, τοττο οοο άτοτοο οοοττοοο οοο οο

οοοοττοο άο οοοτο οοο το τοοοάτο. Ετ οτ οτουοο Μοτο

οοοτ οοοοττοτο τοττο άοοοοο άτοτοο οοοττοοο, το τοοοάτο ο

τοπιο, οοοττοτ οοάάοο τα άο τοουο. ττοοου ουοτο ττοοάυ

οο τοοοττοτο οτοτάοοου ουοτοοο, οτ τοοο οττοτο άοοου οο

ουοοτοτο. Ετ τοοοοτυου οοτττοτ οοουοοτο, οτ οοτοοοτο οοτ

οοτοτυ άουο ουοτο. 8τ οτ το τοτο 8υτοο, οοτ ουοτοο οοοοο

οοο οτ Μτοοάοο άοοου οοοττοτοοο, οοτ ττοοττ άουο οττοτοο

οοττοο το οοοτοοο άο νοοάοττυ το Βοοοοττ, οτ ττοουοτοτ οά

τοτο ττοτο, του οοο οοτοτοτ τοττοτο το τοουάτο, ονοτ ουτ

τοττο τω. 8οτνυ το ου Μοοτο άο .Μοοτο ροοοτατο τω, οοτ

οοτττοτ τοτοτο ου οοοττοοτοο άουο οο τοττοτο άι: .τοοοτιτ έτο

οτοτ τω, οοο οοοο τοττοτο άο Μοττττυ. (Μία ω) οοο οο

τοιοοοτο οο νοτάοτ το οοο οουττοοο ττοτοτειο άουο Μου οοτ

τοττο ου οοου, οοο οττοΜ άου οουου οοο οο οοοοττοτ ο

άο οοοτο τοπιο άο νυτνοτο άουο οο τοττοτο άο οιοτττιυ οοο

ο ττοτοοάοο άο Ατ.;υοτιι 04) το τοττο οο τοοοτοο άο Βοο

οοττ οοοττοοτο οοουοάο ου οοοττυτυ, ου ουοτο-τονοττοτ

άοοοοο οοοττοοο άοοοο τοοοτοττο θεά, οοττο ουοοο οοοο οοτ

οοτ οοτοτο άουο οοοτο. Ποοου ουοτο ττοοάυ οο τοοοττοτο

οτοτ άοοου ουιοοοο, οτ τοοο οττοτο άοοου οοουοοτοτο. Ετ

οτοτ οτοττττυ ου οοουοοτοτο οοου οοοτοοιοοτυ οοο οτ οο

τοοοτο οοτ οοτοτυ άουο ουοτο. Ετ τοοοο οοοο οοτ οοοο

οοοοττοτο οοοτιοο ου άοοου οοτ οοτ οοοοτ τοοτιι το ουοοο

(13) Ποττυοτο οτ1τοοο ο οοονοοτο άτ 8.Ρτοττο άτ 5τττιτο.

(14) Λ'εττ-Μοτοοοστο ο οοτοο ο οοΒοοοτο οττοοτοτο οττο ττοουο

οοτάο.

(το) Μτοττοιο-Μτιιτοτ; τοτοο Μτοττοτίπο (Μτοττοττοο) οττοτοο.

(το) ΜΜΜ , νοτο ο άττο Μοτοστο; άο τωοτ‹ιτο (τοοτοοτοοτιτοτο ),

οοο άοττνο :τοττο τοάτοο ΜΜΜ ο Μοτο (οτοοο).

(Π) 8τ οοοοοι·νο οοοοτ οοετ τοοττοτοτο το άοοοτοτυοιτοοο άτ «Μοοτο

οτιτοοο οοτοοοοττο άτ 8. ΜτοΙτ (Μτοττοτο) άτ Μοττιοατ.

(τ8) Ζοπο θαττιοατάτι, οοοτο Βττοτοοτο Ποοττοτάυ, οοτοττο Ζοπο ο

οΜοοοο άτ Ζέτοπο, οοο το ττττεττο οοτάο οτεοτττοο Οττοτοτοο.

(19) Νοο τισ οοτυτο ττοοοοττοτο οοττ' οοττοο ο οοττο τοοάοτυο το

οοοτοττο άοττ'οετο οοοοοτοοο τ! οοτοο άτ βιο·τοτοτ··τ. Μο οοοοτιτοττυτο'

οοο άυοοτο τυοοο οτο τ°οττυοτο νοττοτο άτ Βο.ττοττο , οοο ττοο οτ οτττοτ

οοοτ άοτ οοοοτο ΣτΠ άοοοοιτοονοοτ Ι/οτυοτττο, οοιοο οοοοτο άο ουτο

τιττοτ άοουτοοοττ.

(90) @οτ οτ άτοο οτττοτοιοοοτο οοο ττ ι·τιτυοτο ο το οιοοάτο άοτ

τοτοτ: Μοπάτα, ονοτ τοτυιιτο.

(Μ) 5οοτιτα οοοιιτοτο , οοοτο οτοτο άοοττοοτο άοτ οοτουοο οοτ οο

οοοτο άοτ τ›υοὶ άοτοτττ.

(92) 5οποιο 0ιιοτοτ. ττ τοοοο άτ (Μοοτο , οοοτ οτττοτοοτο το Βοτ

άοεοο άοτ οοιοο άτ 8. Οοντοο, οτοτοττοτο ο οοττοοο άοτ οοοο οοττοο

τττοοοτο άοττ'τοοτο, ττ άτ οοτ 8τοτοο οοτοττιτο ο οο8οοτο οοτ Μοττττο

Μοτο οάάτ Ετό άτ άοττο Μοοτο. ο

(98) (τοτοτ. @Μοτο οοτοτο ο άτ οοοοτ άττττοττο, ο ουοοτ ττοοοοοτοττο

ττιτοτοτοτοιτοοο. ττ'οτοο οτεοτττοο ουοτοτιο ττ10Βο οοοοτοτο , το οοτ οτο

οτοτττττο άτ τοοοτ οοοττοτοο τ›οντοο οτ οοοοοτο το ουοτυοάυο τοτοοο

άοττ'οοοο.

(Μ) @τοτε ττοο οτ 1.0 ετοτοο άτ οΒοοτο. Νοτ Ωοάτοο το οοτοτο Κα

Μπάσο ο οΙ›τ›τοντοτο το άυοοτο τοοάο Με.

(95) 5τ ττοοι·το ο! οοοττοτο ΧΧΧ” άτ «Μοοτο οτττοο Μοτο, το οοτ

οτ οοττο άοτ οοοττοτ άοτ τοττττοττο άτ 8οοοοττ.

τ Ή)
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οσατι·ατα, τα οτι ιιιια!ο αοα οοοοι·ασοαττατσο. Ααοα στι! ια

οοαταατι ρσττιατ οτι τιοοτταιιιοα στι! αοτ αοοαττατο τα οσο

στοτσο ταοσο οσαττα οα σ!οττι αι·στααιτιοατα !ιατττιι·ο αοοα

οοι·το, σνοι· ταοτιοτ τασο αοοτιοα ο! !αοτ οοασοοτιοι· σο οτιοα

ο!ατ. Ετ οτ οιιοοο στι! αοτ οοοοι· τιατσαται·ο σοοοιι !τοοτταιιιοα,

ανω· αττοι·α ροι·οσαο ααα αοτ ταοοαι·ο !οναι·ο οτι ττοοττατιιοα,

ραοτιοτ οσιιιοιιτο οοτ αατατα σααο οιιρτα σοοοα τσιττια. Ετ

ο!ατ οι·οτττττι σο οαοοα τιστατο τσι·ττια οαοοο σα! οτιοοιι !ιο

οτταιιιοα αοτ ανοι· αι:οατταττι -; (τ) οτ αρρατ οα ιιιοοττατο

σοοοιι Ιιααστι. Ετ οοαοοτι αιτσοοταιτι οτ στιοοινοτ σοοοτι !ιο

οττααιοα αοοατταττι τα νταοααο, αι·τσο, οτ οαααοταο τα τοττιι

οτι τοοσ!οα σο 5αοοαττ οαατταατα τα οα ι:αρτταΙτι σοοοα τοοα!οα,

οτα οοτ στι! ταοοαττιατι ραττιατ αοοτιοαιο, οτ ο!ατ οι·οτττττι οτ

οατιιοατο οοτ πατατα (τ) σατιο οιιρι·α; οτ ραο!ιοτ ρι·ο τοαττττ·α

οτ οστιιοατο σατιοοτιρι·α οο οαατοαοτ.

στα ποιτοτττπιτ ποπ ασίστ οι! ιιίτιιτοι·σίιτ.

(ΕΠΙ. Νοτιαα ροι·οσαο, ιααοοτα αοα τοτιιταα, σορρτατ αιι

σατο τα Βαοοαι·!, ανω· οτι στοττ·τοττι, ανοι· α!οτιατι σο δοτο

οαι·τ οτ σοοοτι σ!οτι·τοττι, τσι·αο σοοοιι σ!οτι·!οττι σο Βαοοαι·τ

ασ ατοιιαα ι:!οοτα τα οτι ααοτο σοοοα ντο!!τα σοοοα τοοτα,

ανω .τουτο (δ), ασ απο” (ο), ανοι· τοται·ο τα οτιοοα. Ετ σα!

οοατι·α αοτ ταο!ιοι·, ραοτιοτ οα ιααοοτιι οσσσσο κι., οτ τοοα

τοιτιταα οοσσαο τω. Βοοοτι ιτιτα!ο Ιιααστι οα ιιιοοττατο ο!ατ

σοοοτι Ετιιτιστιο, οτ τοοα αττοτα σοοοα αοοτιοατατο; οτ ο!ατ

τοαττι οοοι·οτιι. Ετ στι! αοτ αοοτιοαι·ο, ρισνοτ οα αοοτιοα.

Βα!ντι οσο οοπαω·οοο (τι) , οτ ρτιττσοτιτσο (θ), οσο ιιτιατοο τα

οτιοττι τιαασττ ααα οτ τιιτοασαα.

@το ιτ·ιιο.ο τιοαττπι:ο οί οττοπ οποπ ιιππιι οιιρι·α @Μοτο

οπο· βιι·ιιο.

ΕΥΠ!. 8τιρι·α τττιτι·οαι·ο οτ ρταναι·ο τοττιι οιιο τιιι·ττο οτ

σααααο, οσο ιιτια!οο οτιοα ταοτιοτ τα Βαοοαι·! οτ τα οτι στ

οτιτοτιι, οιιο! σο τιοοτταιιιοτι σο ιιτια!τιαιττια Βοαοι·αττσαο,

ιττιατο οτ σο αττοταο οαοαο, οταιιιοαοτ ιαοοαττιατι ααατι ροτ

τοοα ρατοοτατο, οταστοαο οτ αατταααο σααο !ιαασο οτ !οττατοο

τιατιιταοο σο Βαοοαττ, οτ οοτιοοαο ττιι·αο οτ σιιαασο τιινοοττ

ττατσο, τσο σοατιαττοα ασ οα ρατοοτατο ασ ρτοοοατο, οτ τα

ττιαα !!οο τοοι·τνοι· ροτ· τοοτι αστατα σοοοτι Ετιιαααο; οτ οτ

οτι αιατοτττττι ταοττι αοτ οοοοι· ροτ· α!οτιιια στι! αατι αοτ οοοοι·

σο Βαοοαι·τ ανω οτι στοττ·τοτα, οτ αοτ· αοιι οαοτ ροι·οσαα!

ιαοατο ασ οοοοτ ριιατττι, οτι ροτοοτατο ρτσοοσατ οιιρι·α οτα

(τ) Μι ιιτιοοτο ρατ·α!ο οι αρριττ οτι πιο.τ·ττιττο, ο!αα α!!α τταο σο! αα

ρ!τα!α,·τ! τοοτα ο οοι·τττα οσα οαι·αττοι·τ ρτι'ι ρ!οοα!τ σιοο!! α!τι·τ , ω' τρια!!

τι οοι·τττο τ! ταοτα ρι·οοοσοτιτο.

(9) Ειι ραι·α!α πατατα ιιιααοα αοτ Βαστοα; ο ιια!αστ τα !ια α88ττιατα

ροτ· τατοοι·αι·ο τ! οοιιοα σο! ροι·τασο.

(3) 8ιιι:τ·ιι, (8ορι·ιι); τοοτα αιιατνοι·οατ·τα σο!τα τ:0ιιοοΒι·αιτσιιο σο!!ο

οτιτοοο. τα 8αι·σοοαα ν! οι·ααα αοτ τοιιιρτ ααττοτιτ α ντ οσαα ατττια!αιοατο

ιιισττο σ! ιττιοοτο τοοτο, α!!α ααα!! ι·αι·ι·ααα !ατταττο ροι·οοαο, οροοτα!

ιτιοατο σο! ρσρα!α, ροτ· οττοαοι·ο ροι·σσααιιιο. Μα οοασ ροτ· !ιι ρττι

ααοαοτατιο σ! ιαα!ττ α!ιτιοτ.

(4) ?τοπιο οτσο οοι;Ιτιττ·ο, [οι οι·ρττιι.

(5) £'στινοτοοο, οσο., !ατοτ οτιο ρατ·τιιασ !'α!ι!τα σο!!α ι·ο!!ατιιτιο πο!

οατινοατα, ο οτ στοααα ρτιι·ο 0αΙιτττ; αννοι·α τατοτ οτιο τα ατ›ττο οτιοα

!ιιι·ο οω·νοιια α!!α οτιτοοα , ο ντνοιισιοα' ιιιαααοτ. Βτιιιιοοττ τιτττιιιτ οι·ατισ

ιιια!ττ τα Βιιι·σοειια, σιτε! οαα τον! : ο σ! οοοτ ραι·ο οτιο ραι·ττ τα !αερο.

Αιιοτιο Βαατο (Ιατ. οαατ. 99), τι ιττιοοτα ο!ια!!!τιιστιιο ροοο τ οαανοι·οτ

ιιο!!α οτιτσοτι·α σ! ατα!οτια!ττο.

(6) Ρτπ:οοτιτοττ, !ατοτ ο!ιο ραι·τατισ ατιττο στ ι·ο!τοτααο οταιισα α! οο

οο!α. ιιι ιττιοοτ!, ο οροοτα!ιτιοιιτο σσιιιιο, ττττ·οιια ετα ιιια!ττ τα 8αι·σι·οαα.

Ι.ιο σοιιιιο ρίτιοαο!τω·ο ι·ι·ιτιιιι ι·!ι!ατιιατο αταπιιι·ττο οι ι·ιτοιτ. (τττται!! ρτιι

:οο·τιτοο ντια! ι!!ι·ο ρτττ:αι·ττι·τ·τ.

ροτ· οοτιοοα ντα, οτι ιττια!ιο το τοοο αοτ ραι·ι·οι·, σο οοαοτιιι

σο οαοοσο σιισο, οτ σο αττωσο τιαααο !ιαιιι!αοο σο Βαοοαι·τ,

οσο ιττιατοο οαρι·α οτα οτι ρστοοτατο αοτ τιατοι· ανω. Ετ ο!ατ

τοαττι οα ρστοοτατο σο ταοτιοι· ιιιοασατ·ο οτι σααατι ασ οοαοοο,

στι! !ανοι·οτ αρρτττι, ταοτα οα ρσοοα οτια τα οτιοοτι ιιισστι

στι! αοτ ρατοι· αοταο (τ), ααα οο τατοιισοασο σα! ιαοαστα

οο ταττιατ σοοοσο τιοαοο σοοοτι ()τιιιιααο. Βαο ιττια!οο οτ ν!

οοοοτοα, σττσ ο!οοτοο οο ρσττιαα τοττι·ιιιατο, οτ αοτ ραι·ι·οι·

αοοα ρατοοτατο, ο!αστοσο οτ αατταααο; ο! οτ τα τα!ο 8τι!οα,

στι! ροτ· οοτιοτιι οαρτττιττι ααα οο σαοοοτ οτι οαρττιιττι, οτι

ιττια!ο τανοττατ σοοοαο σαττιι·αο σοοοαο !ιιι·ατσο σο Βσιιιααοαα

οτ Ε!ιιιαοααι·ατιι στ). Ετ οοιιοταο σασο οτααιατσο οοοοι· σορ

ρταα τα ιαοοατιιαα σατατα σοοοσο !ιιι·ατσο σο Βατιιααοτια οτ

Ετιιιιιοααι·οττι; αοτοιιτο, οτ ατοιιιιιι σοοοαο οοοοι·οτ ταττι·ιτιτι ,

ανω· ατιοοιιτο, ανοι· ρι·ο αττοια τττιτοα τιιτροπιιττι τω, στι! ανω·

ααα οο ροτοι·οτ, σα! τα οττοτττ οτιοα !ιαοτοτ οτ ο'ιιατι ν! οοτ.

Ετ ταττιαιιο! οαο στοταο σαττιι·αο σαιιο αααττ σοοοα ρατοοτατο,

ανοι· σοοοα οιιιτιραοασαο, οτ ααα αττοτ·τιο. Ετ οτ αοα οοοοτ·

τα οτιαοαι·στα οσο στοταο στιαο, στι! οτι ιιια!οτττ!α ταοττι ο!ατ

ροτ· α!οτιατι τισιιιταο σοοοσο οοαοααι·οο σο τσιαο, οσο !ιιι·ατσο

ααα σο ο!αα τοατσο ρ!τιο, ταα οτα οο νατατ τα οτιοοτι αισστι,

στι! αοτ ραι·ι·οτ· αοοα ρστοοτατο , οαταοατο οοτ ααι·αττι οιιρι·α.

Ετ ταττιατοτ οτι ρι·οοοπτττ τω) σοοοαο σαττιταο σοοοσο στοτσο

!ιιι·ατσο ρι·ο τοοι·τιρτταττι; οτ ρι·οοοσατ οτ, οιιο! οαατι·α οτι

στιοσαο, ιιαατο οτ οααττα οτι αιατοταοταιο. Ετ οοτιοοσο, σα!

ο!ααιατσο ααα οοοοι·, ο!αα οσοττ·τοταο ασ ταοτιοι· οτι στ!!ττα.

Ετ οοαοοο, ασ οτιοα οα σαααα ταοτιι αοτ οοοοι·, ο!ατ τοατα

σο ταοτιοι· !ιι !οοι·!νοι· τα οσο αοταο σοοοτι Ετιιαααο τατι·α

τιν στοο, σατιασο αοτ τοιττι!ι·ο στι! οτι σααατι !τ ο!ατ ταοτιι.

@τι .πιο οο.ιιιτο .το αοπιττοπ ασ ροοιι οιιι·στοοιι.

ΕΠί. Εταοοατααα ροτοααο ο!ατ τοατα, οιιο! ιααοοτα ιττια!ο

οτ τοιιιττια, στι! αοτ ττοασοι· ατοααα οαοα τα ροοιι τα Βαοοαι·τ

ο !ιι οτι στοττ·τοττι, ροοαι·ο ασ οτι ροοτι οαι·στοοτι τιοαττι τα

οτι τοττιι ιτο Βαοοαι·τ; οτα οοτ αι! οα !ττιι·α οαι·στοσα, οιιο!

αι·τιοοα ιιτιατο οτ οατιττ!ο. Ετ στι! οσατι·α αοτ ταοτιοι·, ραοτιοτ

ασ οτι τ]τιιασαο οσστ!σο τα. Ποοοτι ιιτια!ο !ιααστι οα ιαοοτ

τατο ο!ατ σοοοτι Ετιιιιααο, οτ τοοα αττοτα σοοοτι ααοτιοαται·ο.

@τα ιττατιιτιτ ποπ ροττιιιτ ιιοιοο στ: ο·οποί:τι , στα ποπ τούτα!

οιιο ουιιι·τιτο τα δοοοιιι·ί, ποπ ιπιιοοιτίιι σε ίτοπιιτποπο ροτ

ποπ αοτ πατα τα διτοοιτι·ί. -

ΠΧ. Νοτιαα ροι·οσαο , στι! ααα αρρατ τετοια, οτ αατι τα

ττιατ τα Βαοοαι·τ ουοι·τιτο τ!!! ι·οα!οο οτ ροι·οααα!οο, ρστ!ιατ

οοοω· σοοοτι οσαο!ιιιι ιιιατοι·ο, σνοτ· σο αττοι·τι σο 8αοοαι·τ,

αοα ανω· ρατ!ιατ ατοαατι στττττα ανω τιοαοττττα σοοοα σ!οττι

()τιιιισαο. Ετ στι! ααα αοτ οοοοτ· ιιαττι τα 5αοοαι·τ, τροο ανω·

οτι ρατι·ο οιιο, ανω· οτι. τιιααια οιιο, ααα ραττιατ οοοοι· αιτιο

οαττι σο ττσιιιααοαα (το).

(7) ο!οοτοο, οτσο πιι·οττο. ατα ο οι:τ·τττα οαιι : αοταο οτ ρι·αιιιιαατα τα

οαι·σα: ααα!! α!τι·τ !τιοο!ιτ στα τ1οστοο ο οοι·τττα ρι·οτταιτιοατο τα !τιτταα

πιστττιο.

(8) τΣτοο τ! οαρττα!σ τ7 στ ιιτιοοτα Ριτι·τ. τ.

(θ) Ιατριι:ιιττι, ο!ατ: τιιτροι2ττα. Προ! τατριτ:αι·ο οπο οτιοα, ο!αα ταιρι

ιττι·ο, όποοιιττττ·οι· το τω.

(τ0) Ρι·οοοιττττ, οτσο ιτοΙτσοι·α:τοπο, ι·το.ττοπο.

(τι)ατιιιττιιτι, οτσο οι·ι·ι·τ:τα, ι·οπττ·τοπ.·ιτοπο, ρι·οοσ ροτ· οτιιιτ!!ττιστιτο

σα!!ο ανοσία τ!! τιιαι·ο, ι·τιο οατιιι ααα οααττ!τιτιοτοαο ροοτιαται·τα σ!

ττιττο το ροι·οοτιο οαιαραιιοιιττ τ! οιιι·τι·α σο!!α ατινο.

(Η) τζιιιταστ ροτ· ρατοι· οοοοι·ο σο! οαιιοτο!τα σο!!α ι·ορτιτιτι!τοα τιτ

οιιΒιιτινα αοοο!τιταιιιοατο οοοοι· πατα τα 5αοοιιτ·τ, ο ροτ· οοοοι·ο ιιιαοοατα

τ!! Ιτατιιααοιιτι, ι·τια α!ιαοαα !! ρασι·α στα ιιιιισι·ο σα!!'ο!!ττοιισσ τοοοοτ·α

ααττ οιιοοαι·οο!.
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Ωααααο.α!αιιιια /οτἰετε!·! αι!! ι!ιοι·ι·ει· ε! δωσει! , οιιεεε ,

ε! @πιο-ώ Μαι αι:: α!αι·ι·ετ, Ια αοΜΜεταστε ιριιταετατα.

ΠΧ!. Βερρ!ετ ιεεεετι!!ιε ρετεο!ιε, !ιι ι!οιιιο ι!ε ι:!ιει!.ιιετ

ι!ιοττετ ε!ι:ι!ι!ι! !ι!τ!ετετ!, ίεο!ιετ!ι! ει! !ειιι!!τε ει! ει! ροτε

ετε.τε, ετ ει! ει! ρτ!οτε ι!εεεοε ε!ιτ!ειιιιε εει!ιοττε εε. οι!εεε

!!!!!ειιτ! α!!! ει! ειιττεττετ; ει! ι:!ο οι!! εε ροτεετετε, ετ !εει!

ρτ!οτε ι!εεεοε ειιτ!ειιοε !ει!ι!!τε ροτΙιει! εεε !!ε!ιεε ι!εεει! -

Διαιτα.. Ετ ε! εε!! ειιοεττετε ει! πιω!!! ενετ τεετι! Μετε

!ι!ειιτι!, ο!!εετνετ ε! ει! τεετε!!!ε!ιτι! ειιο! Ετ_ε! τεετε!ιιετιιτι `

ει!!! εε! ενετ ίει:τι!, ει! ροτεετετε, ετ !εειι ρτ!οτε ρτεα!ετι! ,

ω!!! ι!ι!οε ειιι!ειιοε εοε !ιοι!εε ι!ε ει!εεε ι!ερρ!ειι= ει! ιιι!

!ιιε!!ι!ετε .Ρετ εεττ!! ριι!!!!ι:ε ι!ε !!οιιι!!! ει! ε!ιιι!τ!ιι ,!!οιιιινετ

Ιεε!ε !ιο!!!!!ιε, ει!! οι!εεοε εε!νετ ετ Βιιετι!ετ !ιι!!!!ε·ει! τε!!τι!

οι!! εεε !!ετει!εε ι!εεει! ιιιοττι! εε!! !ιε!ι!!ετ ει! τειιι!ρετετε

οι!εειιε !ιετιεε. Ε! ε! οι!εεε, !ιι ι!οιιιο ι!ε ε!ιετι !!!οττι! ει!!!

εεεετ, οι!ετεε ιιοεεε ιιοιι εετ ι!ει!ι!!ιτ!ετε, ε!ετ οιιτιι!ε!!η!!ιετι!

!ιι !!!ιτεε κ ι!ε Ιειιι!ε; ετ ι!!ττε ει! τοττετε τοττι! οι!εεοε

!!ειιεε ι!εεει! ιιιοττι! , ει!! εεε!! εοοεττετε ι:ι!εεε ενω, ιιι!ε!!ι!ο

ει! ι!οιι!ο ι!ε οι!εεε τω!! ω. Ε! οι!! εετ ει:ιιι!εετε, ερρετ

ι!ε ιιι!εεε ι:οιιι!ετιιρ!!ετ!οτιε εοι!ι!οε ει. ι!ε !ειιι!ε.

- 0ιιαπτοε ι!ερ)!!ίαιι εεεετ εεε ιιιιίεεοε ιἰεεεα ('ει!ιοιια,

ει! ι!ι:.τεα .εα!ατία ασ σαεεοε. -

ΟΧΙ!. Οτι!!!ιε!!!ι!ε οι!! εοε !!!!εεοε ι!εεει! Ει!τιιοτιε ε!ε!ι

απο. Ετ ιι!τι·ε ει! ι!!ιιτι! !ιι!!!ιετι! ι!ει!τιι! εεν!τιι!ε ι!ερρ!ετ

!!!!ττετ, ε! ιιοιι !ιι ει! ι:οι!ε!!!! !!!ε!οτε ι!ε δεεεετ!. Ε! ερ

ρειι οι!εεοε !!!!εεοε με εε!ετ!ι! !εεοτο, πεεεειιιιιι! εοι!ι!οε

ε ι!ε Ιε!!ι!ε ει! ιιιεεε, ετ μετα (Ε), ε! ττι!!ιι!!!οτε, ετ εττετ

ει!! εετ εεεετ !!ε!!ι!!τοτε εοι!ι!οε τα ει! !!ιεεε. Ετ ααιιιιε!α! Ε!)

απ!! Ρτο ιεεεετι!!!ι! ει! εεε!! !ιι εε τεετε ι!ε ρεεο!!ε ει:

ΜΜΜ! Μ), ετ ιιοιι εττει·ι! νεετ!!!!ε!!τι!. Εεε ιιι!ε!εε τιι!εεοε

!ενετε ι!ερ!!!ετι ρτοεεοε εετν!τ!ιοε οι!! εε!! !εο!!ει· ει! !πε

τ!!ι! !ι!!τεεοτ!ρτι!. !!ε τεεεετιιι!ε τ!!ιο!!εετε, οι!! εε!! ίεο!ιετ

.!εττο,ι!εεεε τεττε ι!ε δεεεετ!, ι!!!ιετ! !, ετ !οτεε ι!ε Εεε

εετ! !ιι εεε οττοε ει!! ει!!! ει! μωρε ι!εεεε τεττε, ι!ειιε

ι!!!ιετ!ε _!ι Ε!!! !ιι νι, εεοι!τιι!ι! οι!! εε! εεεετ αττεεα τ!!! ει!

.!οι!!!; ετ ι!ει!ε εεε, οττοε ιι!!ιεΙτα ει! εεει!τιι!ι! ει!! εε!! ι!εεεοε

.ρεεε!!ιετιτοε. Ε! ι!εεεεε ιειαε!παεω, οι!! ει!!! τεοτιετ, ι!!

!ιετ!ε τι Ρτο πεει;ετ!!!ιε; ετ τοτεε ι!ε 8εεεει·! ε! εο!!ιε!ιτε

εετ !!ετετα ι!εεεεε ι·!!ιι:!ιεειεε. Ετ ι!εεεοε ρ!!ιτιοε οι!! εεε

τει;!!ετ, ι!!!!ει·!ε ι!ι!οε ρω ρίτιπα (8). Ετ ι!εεεοε εττετοε ρε

εε!!!ετιτοε, ει!! ιιοιι εε τιιετιτονετι οποτε (θ), Με!! ι:οιιιε!ιτε !

αει !ιετετι! ι!ει!ε ει!ρτε, ει! ειιιιεεε ε!!ειιιρ!ι!.

(τ) Βι:τιιιττ. Νε! Οοι!!σε ειε εετ!ττο οοε! Ιιει!ι!!τ; ει! έ! εετ!ττο σο!!

ι!ορρ!ε π ρετε!ιε !! τοπιρο ε ρτετετ!το: αε!ιπίτ.· ε!οε υιππε; ε ι!!!!ε- '!

τειιιε ι!ε! τε!!ιρο ρτεεετ!τε ο!!ο Δε! Ωοι!!ι:ε ε εε!!!ρτε εετ!ττο ει!!! ι!τιε

π εο!ε; Με!!! ο!οε ν!ε!!ε.

(θ) ΟαΙτα. @πατε ρετο!ε, οΙιο ε! !ειεεε ε!!!ετεττ!ετιτε ει:τ!!τε !ιι!! !

Ωοι!!ι:ε !ιι ιιι!εετο !!!οι!ο θιιΙτα, ιιοιι ε! ει!!! ε!ττ!ιι!ετιτ! !ιιτετρτετετε, ,

!ι!οτε!!ε ρετ ιιι!ε!ι:!!ε ι!!!!ι!ο ρεττ!ι:ο!ετε ι!! ε!ι:ι!!ιο ι!ε! !!!εεε! (!ε!!!!ε!!)

Οι!! Ωοτιιι!τιε, ι:οπιε ειι!ιο ! εεει!ο!!τ! ι!! ττο!α!!εττα ε ι!! ὐαπιΖ!τοι·ε !ιο- !

τι!!ι!ετ! !!ε!!ο ετεεεο ρετ!οι!ο. Ρι!ὸ ε!!ο!!ε !!!τετρτετετε! Ρετ αιι!το!!ιι

(ι:ι!!τε!!ο); !!!ε !ιι ι!!!εετο οεεο εετε!!!!ε ι!!!'εεεε! εττε!!ε ε!!!!τεν!ει!οιιε

ι!ε!!ε ρετο!ε.

(3) ΟιισιπεΙτα, ε!οε αοτιπεΙΙα, τιιιιίι:α, ο ταετἱτο !ιι εετιετε.

(4) Εεεαπεα:!, ι:!οε Ραεαιια ι!! ι·εειιττε:!οπε; οοε! ι!εττε εο!ιερε!!

ι!!οεει!ιετιτε ω!! !ε ρετο!ε ι!ε!!'ενει!εε!ο Πεεαι·τσα:!τ.

(Ε) Αττι·ε!ι, ι:!οε Ιοπταπο.

(θ) ΙαιιετΙα, ε!οε ίπ ω. Πε! Πει!. ε εετ!ττο οοε! , !πεΙτα.

('7) Ιεταείπαε, ε!οε ετααα!πε.

(8) Ρτο ρ!παιι, ι:!οε Ρετ μαπα.

(θ) Οαι:!ιο, ε!οε ακα, ειιετ!, εεε. Ιιι Β!ττ.! ε! ι!!ι:ε ε!ισοτιι, ε ε!

ρτιιτιι!!ιι!ε εειιετε!πιε!ιτε ειιο!ιε, εοπιε ετε ει:τ!ττε: !!ι ρ!ι! ε!ττ! ν!!!εεε!

ε! ρτο!!ι!!!ι!ε εεε.

Οι!! ιιοιι εε_/ατει!!ι.ρ!ιιε ιΙα Ιτι.6'ότιιι!ε εε απ”.

,. .. Π!!!

ΕΚΠ!. δε ροτεετετε ι!ε 5εεεετ! ει!! εετ, ετ ρτο τε!!!ρι!ε

εετ εεεειτ, ιιοιι ροι!ιετ, !ιετι ι!ερρ!ετ !εο!!ετ ει! Με!!! @Με

ι!ε δι!υαε Ο!!! τι!! .ο!ε εε! ε' ι!!ιε !τι!ιε!!τ! ι!ε εαπαεειιαη!!!!!,

εεττετε !ιι εε,_τ`εετε ι!ε τεει!ττο!!!,· ε'εττετε ι!εεει! τιιεεε ι!ε

!ι!ε!ι!, ετ !εεε |εττετε:ι!εεει! .τι!εεε ι!ε εει!ετιι. Ετ !ιι οτι

ε!ο!ιε ιτε _ε!ειι,!ιε ε!!νε με!! ει! !ερειιι!ετ _ε!ο!!ιιε εοειι ι!εεειιε

!ιεεεε ι!εεε!! (!ιι!!!ο!ιε_,,!!ε!! ι!εεεοε !!ειιεε ι!οεεοε !ιοτιι!!!εε

ι!ε !!οι!!!!!ιε!ιε.· Εεεει!εει! !ι!εεεε!ιι οι!! !ερ!ιετετ εεε !ερε

ειε πτεττ!ετ-τιετε!ιε!ε_ ει! · . . · ·

()αία(εαιιιιι!ι; Εοιιιαιιι)!ια πι!!! [ατ!ια! ρι·εεειιτε αεεα Ρατεετατε
' - - Ε γ' Ρτοεεε ο!ΙΙα. ! τ 1 -

ΕΧ!!!Ι.· Εεε !!!ε!οτεε ετ !ιιτετοε ι!ε ε!ει!!ιε ν!!!ε ι!ε Βε

τ!!ειιει!ε ετ ι!ε Ε!ι!!!!ε!ιετε!ι! Ο!!! ιιοιι ι!ερρ!ετι, πιει! ροττιειι

ίεε!ιετ_ε!ι:!!ι!ι! ρτεεε!ιτε ει! ει! ροτεετετε ι!ε δεεεετ! , !ιε!!

ει! ε!ειιτιιι ι!εεεε τε!!!!ιε εεε, Με εαρα, Με ρα:ια αι! ίεεοε

απο @Μ εε!νοε εοε ρτεεετιτεε ι!εεεεε ίεετεε ι!ε Νετε!ε,

ι!ε Εεττεεεεετε ετ ι!ιι !τεει!τ!·ειι! , !ιι εεε _ι!ι!ε!εε !εετεε

τεε!!ετ ροτΙιετι ρτεεειιτεε ει! ετ!ι!ττ!ι! ι!εεεοε ιιιε!οτεε ετ

!ι!τετιιε ι!εεεε ν!!!ε. Ετ ιιι!! ι:ο!ιτι·ε ιιεττεο!!ετ, ρεα!!ε!! εεε

ι!!ε!οτεε ετ !εεοε !ι!τετοε, οι!! εε!! εοι!ττε !ει!!!ετ, ι!εεει! ιε

εοτο ρτοιιτ!ι! , ετ !!!ε!ιτε ι!ε ρεε!ιε!! εοε !ιο!ι!!!!εε ι!εεεεε

ν!!!εε. Ετ ιι!ειιτε ι!ε !!!!ιιιιε ρει:!!ετ εεε!! Ει!!!ιοτιε ει! !!ιε!οτε

ι!εεεα (Μ) ν!!!ε ει!! εετ εοτιττε Γεο!!ετ !!!!τεε τ!! ι!ε !ετιι!ε,

ετ ιεεεετιι!ιι! !ιιτειι! ιιι!!_εετ ιιο!!ττε ξεε!!ετ εοι!ι!οειιι: ι!ε

!ετιι!ε.

Οι!! ει! Ροτεετατε α! ω!! θααιραφιοιιο , ιιτ !εεα Νοιταία ,

ι!ερριαιι ο!!εατοατε εεε ι:αρίτι!!οε.

ΕΧ!!. δε ροτεετετε ι!ε θεεεετ!, ει! ιιι!!ιιρεειιο!!ε, ετ.!εει1

ποτε!!! ειιο ε!ετι τε!ιτοε ι!ε ο!!εει·νετε εεε εερ!τι!!οε ι!ε Εεε

εετ!. Ετ ε! ε!ι:ι!!ιιι εετ ι!ειιιιιιτ!ετε εεεε ροτεετετε, εφερε»

Βοεεε, ονει·_ιιοτε!ι!, ιιι!! ει! !εεε ι!ερρ!ετ- ο!!εετνετε ε!οι!ι!ι!

ι:ερ!τι!!ι! ι!ε $εεεετ!, ετ τω!! !!!!ι! ο!ιεετνετ, ε!ετι ε!!!ι!!οε

τοε εε ροτεετετε, οι!τερειιιιο!ιε ονει· ι!οτε!ι!, ει!! -οο!ιτι:ε εετ

ι“εε!!ετ, !ιι ει! εεε!τε ι!εεει! ο!!!τ!ι! ειιο ι!ε τετ!τι!, ιιι!ει!τι!

οι!εεε οι!! ε!!εεετ ει! ι:ερ!τι!!ι! εετ εεεετ ι!ειι!ριι!!!οετι!.

@τα πειτε!! ι!εεεα [αιι!!πα ι!ισεεα ροΜετατα ροΙ!ιατ αου!ιεατε.

ΠΧ!!! Νει!ιιι! ι!εεεε τετι!!ιε ι!εεεε ροτεετετε ροτ!ιετ,

πε!! ι!εριι!ετ ε!ει!!ιε ρετεο!ιε εοοιιεει·ε ι!ε ε!ει!ιιι! !!!ε!ει!τ!ιι

ι αιωνια ονετ ρέι:οίιιαα (ω). Ετ ε! ειιιιτι·ε εε! εεεετ !ει:τι!,

  

ι:ι!εεε ει:οι!εε ε!ετ ιΙε !ιεεε!ιιιιι! τε!οι·ε; ε! ρετ!› ει! εεε!!

εετι! ιιοιι ε!ετ ι:οτιι!ε!!ιριιετι! (Μ). '

(10) 5!!ναε, οει:ι:!ε ετοεεε ι!! οετν! , εερτ!ο!!,. !!ιιι!!ο!!!, ι:!!!ε!ι!ε!! ,

ε!!!ειιιετε 8!!ναε ι!ε!!ε εε!νε !ιι οι!! ε! !ετι!!ο.

(Μ) Οαι·ταει:οατο, ι:!οε ι:ατιιοναΙιτ, εατιιεει:ία!ε, ρετε!!ε ει!! ε! ρετ!ε

ρτορτ!ε!!!ε!!τε ι!ε! Β!ιιτ!!ι! ο!!ο ρτεεει!ε !! ρτ!!!!ο ι!! ι!! ι!ι!ετεε!τι!ε, ο

Ρετ !ο πιοπο ι!ε!!ε ι!οπ!εε!ι:ε, !ι!!!ει!! ε τιιεττει!! ρτει:ει!ε!!τ! ε! !!!ετ

ι:ο!ει!! ι!ο!!ε εετιετ!.

(19)Ι1ι!!ιιιι!ε ιιι!! 13!!! Ποτιιε!!Β!ιε ε Ρ!ι!!!!!!!ετε!ε ετε!ιο ε!!ι:οτε

ρορο!ετε ι!! ν!!!ε.

(13) Νεα ωρα, Με μπα, εεε., πε ωρα, στι! Ματέι!. Βε! ρτοιιετ!ι!ο

ο!!ο ει!!! ττιινο !ιι ε!ττε !!!!ει!ε, ε ε!ει!!!!εε, πι! ροοο, πι! ται!Ιτα.

(Μ) Ι)εεεα. Ωι!εετ'εττ!εο!ο ε τ!ρετι!το ι!ι!ε νο!τε !ιι ιιι!εετο !!!οΒο

ι!ε! Ωοι!!οε, ε!οε Μεσα ι!εεεα.

(Μ) Μαιιπ!ι, ονετ Ρ!00ίι!!ια, ι:!οε ατατιι!ιι ο ρ·τει:οτα.

(Μ) Ιιειιιιε οτι!τ!!ε, εοο!ὁ ! τ'ε!ι!!ε!! ι!ε! Ροι!εετε πιο!! ε!!!!εεεεετο

ι!ο! Ιοτο ροτετε ε ι!ε!!ε !οτο !τι!!!!ετιιιι.

ιιι!
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-"((-'π

θα( α(απια πω( ρο(πα( οοαιρο(·α(ε (είπω,

ε( πω( (π .τα ):((α(πα.

υΒ..ϋ.9(Σφ,(Π(

((ΧΥ(Ι. Α(εππε ρει·εοπε ε( $εεεει·(, ονει· πε ε(επππ

ε((ει·π (οοπ ποπ περρ(ε(, πεπ ρο((ιε( (π 8εεεετ(, πεπ (π

εε (εεο(επ, (:οιπροι·ει·ε (ι·(π(επ, οτ8(π , (Με, ονει· (εεεο(π,

ειι( εεε( πε((πι·ε (π 8εεεει·( επ ((εππει·, εε(νπ (π εε ρ(ε((ιε

πεεεπ ((πιποπε, πνε εε( εε πειτε πεεεε ρε(ι·ε θ), επ ρεεε

πε εοπποε ιι πιο εεεεε(πππ τεεει·(. ()εεεπ ((πε(ε (ιεπππ

εε ιπεε((ε(ε ε(ε("πεεεπ ((πιποπε, ε( (εεε ε((ει·ε πεεεπ εε

επεε(οτε. Ε( επ( εε( ε(:επεει·ε περρ(ε( ρι·ονει·ε (π (:πε(π

ιποππ: ε( εε( εεεει· (π ((πεπ(((ε(ε πε ι·εεει·(ε ιιπ, ε( πεπε

(ππο (π (οεεο, εππι πππ (εε((ιποπε(π, ε( εεοτειπεπ(π πεεεπ

εοεπεε(οι·ε; ε( πεπε ι·πεεο·(ε Ο) ιπι (π επεπ , εππι πποε

(εε((πιοπε(οε, ε( επιπ εεει·επιεπ(π πεεεπ εοεπεε(οιε.

@ιοί α(οαπα πε .5'αεεατί πω( πιαππίοπε( ειπα πα ρο(εε(α(ε.

' - ιΪ(ὶ

((Χ((Ι((. Νειιπε ρει·εοπε πε 8εεεετ( π(αππίοπε( (δ) εππι εε

ρο(εε(ε(ε , εε(νπ (π εοε ΜΜΟ( ω) απ( εε ('εε(ιεπ (π εε

ρεεεε πε Νε(ε(ε ε( πε Βεεπι·ι·ειι(. Ε( επ( (ιοπ(ι·ε εε( (ε

(:(ιει·, ρε(:(ιε( επ ειι ((π(ποπε εοπποε (ι πε (επεσε.

θα( α(οαπα απο( εία( οοπ(παιαεε (Με Ρο(ε.ε(α(ε ,

που( απ .τα δαπιρααποσιε.

((Χ(Χ. ()πε(ππ(;πε ρει·εοπε εε( εεεει· εοπ(πιπε(:ε εεεε

πο(εε(ε(ε, ονει· ε πο( εε( (π (οοπ επο, ο(ο εε( πε ποπ

(πεπετ εεοτειπεπ(π επ (εεε εππι·εππε(π πεπε (εεοε πε (ε

επει· εοε επιπεππεπιεπ(οε εποε (πε(οε ε( (ιοπεε(οε, ονει· πε

πει·ε επ (εεε εεεπι·((ε(ε, πο((ιε( εε ρο(εε(ε(ε, Με: επεεε,

επ( εε( (π (οοπ επο, επ ε(:πεεπ (ποπεπ(επ(ε (εποε: (εππει·

ρει·εοπε(ιπεπ(ε, ε( (εππει·(π (π ρι·εε(οπε ((πε επ (επ(π επ(

εε( (1εππει· επ.οπεπ(επ((ε, ε( εε( (πτει·ε, ονει· εεεπι·((ε(ε

πει·ε. Ε( ε( ε(οπππ πεπε πεπ(( πεεεε ρο(εε(ε(ε, ονετ πε

επεεε επ( εε( (π (οοπ επο (ει), εε( πεει·ε οοπ(τε (εεοε,

ονει· ε(επππ πε επεεοε, ρει·επ(εε (ππο(εε ονει (π(πι·(οεεε,

ε(ε( οοππειπρπε(π πεπε εε ρο(εε(ε(ε, εεεππππ εε (οτιπε

πεεεπ (((°ευε (θ), επ απε(ε εε( (π επ (επ(π (Με (π εε ιπ

(›ι·(οε πε (μια, επ ππε(ε (πεοιπ(πιε( - Ε( ε((:πππ εε( οο

πι((ετ ε(ε. - (1).

θα( πει(πα ρεπεοσιε πιι((α( (παπα (·οπ((·α α(εππα οβία(ε

πεσει( Ε'(ιεποπε.

(ΠΟΕ. ()π( εε( π1(((ει· πιεππ (π(πι·(οεειπεπ(ε (:οπ(ι·ε ε(

(1) Βππ((ιιε (ο ε(ε(ο (παπα) οτε ((εε0, ε π( ρ(ε(ι·ε. Ρε( (πεπεε(τπο

ε( Μεινε ιιπ (επ(π, ποππο πε( σερ. 80 π( ((πεε(ε Ρετ( Ι.

(9) Ι(αιια·(σ. (ιι (;πεε(ο (ιιοπο πε( (3οπ(εε (ε ρει·ο(ε ε ε(›(πεν(ε(ε (π

(;πεε(ο πιοπο, πε: (Με εορτε, πε((ο ε(εεεο εερ((ο(ο, (π απεε('ε((ι·ο,

πε: επ ε((ι·ονε πο( Οοπ((:ε, επε( (ιι ππιπει·ο (ρ(πι·ε(ε, εοπιε (επιπε

(Με, πε.

(3) Μαππ(επε(, (πωπω). Νε(('(π((π((ο πιαππ(σατε, (ποε πιαπο(απε;

πε( (ε(.(πο πιαππαι:ο, πιαππαοασ, οπαππαοαπ·.

(η θι(υπο((οσ, (Με εοπνί(έ. (.εεεε πιο((ο εεν(ε, πει· (ιιιρεπ(ι·ε (ε

(ι·ορρε εοπ((πεπιε πε( ο(((επ(π( πο( Ροπεε(ε. Επ ε πε πο(ει·ε, επε ((

ππε ρι·επι(, ε(((πε(( ( ε(((επ(π( εεεεει·εε( ρο(ενεπο (π(ει·νεπ(ι·ε, ει·επο

(;πε((( πε((ε ('εε(ε π( Νε(ε(ε , ο πε((ε Ρεε((πε π( ι·εεπι·ι·ε:(οπε , πε((ε

((ιιε(( ο(:εεε(οπ( (( Ροπεε(ε επεοι·ε ρο(εε ι·(εενει·ε ι·ε;;ε(( πε((ε ν(((ε

π( Ριοπιεπεπε ε Ε(ππιεπει·(;(ε. Μ. (( ρι·εεεπεπ(ε (:ερ((. 114.

(5) Ρει·ε πιιπ((πε επε (( Οοσπραοποπε επρρ((εεε, οοεοι·ι·επποπε ((

εεεο, (ε νεο( πε( Ροπεε((ι.

(π) Β:·ενε, ε(οπ εαρί(ο(ο, ο ε(α(ιι(ο.

(7) Ι.ε ε((ει(οπε ((ε((ε τππι·(ι:ε 88 ε (;(πε(ε, ποπ (Με ((πε((ε πε((ε

ρι(ιπε ρει·ο(ε πε( (ερ((ο(ο, (( ηιιε(ε εοιπ(πε(ε (:οε(. Ε( ε(πιιπε ρει·εοπε

εε( (ε(:(ιει· (πο.

Ψ(

οποπ, απ( εε( ενει· ο1((((π ε(επππ πεπε ειι Επιποπε, επεεε

εεππε (π επ π((:(π ο1((((π, επι( (:οππειπππε(π πεπε εε ρο

(εε(ε(ε (π ειι πορρἱπ πε επεεπ, επ (;πε(ε (ενε((ε( ειι εε

ρ((π(π εεεππππ ειι (εποι·ε πεεειι ιπε(ε((((ιι.

@Η επε (ιοπιίαεε πε Π((Μεπαφί(( περρ(απ !ποπο” επε (πω,

ε( ίεεοε πωπω, εεοιπιπ·α ποοποπ(ε @Με αεα(οε.χ

.εει α επε ω( (π.

··(3·()ΧΧ(. 8οε ιπε(οι·εε ε( (πτε(οε πε Ε(πιπεπει·8(π, ε( πε

(εοο((:ε πε Επί.ε(οΙα (8) ε( πε δε)ο(αραΙσπαε (Θ), ε(επ (επ(οε

πε ρι·ονει·ε εεε (πτεε ε( πεπποε, εοε επε(εε εεεπ (εο(ιει·

(π εεε (εοο(οεε (εεοιο, εοιπεπ(ε πεπε ποππο (π εεεπε (εε

επ(επ (π επε(π πιοπο; (πο εε( εε ν(((ε πε (.εε(ι((ο (ω)

Εε((ιεε (Η) ε( (.επ((ιεε ω) ε(επ επ πππ ρι·εεοπ(π; πω

απ( ω), (εεο((:ε πε Ει·(ε(ο(ε ε( 8ερ(πρε(ιπεε ε(επ επ πππ

ρι·εοοπ(π (Μ) ; Αι·ππ, Βενε ε( Τενει·ι·ε ω) ε(επ επ πππ

ρτεεοπ(π. Ε( (π εεεεε(ππιι ρι·εεοπ(π επι( εε π1ε(;πε ρει·(ε

πεεεοε (πι·ε(οε. Ε( ε( ε(εππιι πεεεοε (πι·ε(οε, εεε( πε Ε(π

π1επει·Β(π, απε(ε ε( πε Βοιπεπεπε, τ(πο(ιεε(ιι εε( εεεει·

πω· πεπεπε( επ επ ριεεοπ(π επεεε_π(ε επ( εεεπ εποπτ

πει·ε, ε( ποπ εε( (1εππει·, ε( ρτο ιπεποεπιεπ(π επο ε(

επεεπ ι·(πε(ιεε(π, ονει· τ(πεπεε(οε, ποπ ρο(ει·επ πει·ε επ

πειπππ, ε( πει·(εει·ε( επ (ει·ιπεπ, οπεεπ πεπιππ επ ππε(ε

εἰ( (πειιι·ι·ει· πε (πο επ επε (πι·ε(οε, ε( επ εοε (ιοπι(πεε

πεεεε ν(((ε, επι( επρτε ειιεεε, ονει· επεεοε, επ( ι·ίοΙιεε(α,

ονει· (·ίοπεε(οε (ω) εεε εεεει·, ε( ποπ πεππει·επ; ε( ε(:πε

επε, πο( ειπε (ιεππει·, ε( εεε ο(ιεπ(ι·ε ε(επ εεεο((οε, εε(νπ

ε( επ ο·((·πεε(πω) ενει·ε( ε(εππε (πε(ε πε(“επεε. Ε( (εεε

ιπεεεε(π πε ((οπ1επεπε ρο((ιε( οτπἰπει(ε (πτε(οε (π πιεσε

(ππε πεεεεε π(ο(εε (εεο(οεε, ε( (π Βοιπεπεπε, ε( ποεετε

επ ετ(π(ιππ επο πππ (:οπε(ιιι πεεεοε (ιοπι(πεε πεεεεε ν(((εε.

Επεσε.: απείσπα(οτεε.

((ΧΧ((. Εεε εοο(πιε(οι·εεί(8), επ( εε ετ(ε (εεοτο εεε (ε

ο(ιει· (π εε (ειτε πε θεεεει(, (ενεπ πιο εεε(ιπε(πι·ε πε

πεεεε(ππε εεππε πε ρεπππ (ι·επε(εοπ (ω) π(πει·(ε νι π( (ε

πιιε, ε( πεεεπ (πιππει°πἰε(:π (ω) π(πετ(ε ιιιι επ επ (Με. Ε(

ε( εε( πειτε( επ εεπεεε , οπ(π εε( εεεει· επ ρεπππ , επ(

ποπ ε(ε( (Με εε(πιπε(π εε νο((ε ρι·(ιπει·8(ε, επι( (επ(π επ

εοο(π1ε(οι·ε πε εεε(ιπει·ε(π ππε ε((ει·ε νο((ε, εεπεε ρι·ε((ιπ,

(8) (9) Επι(σ(ο(α, 5ερ(ιιραΙπια.σ. Νοι1ι( π( ππε ν(((ε επι π(ε(1°ι1((ε,

ρει·ε(οεο(ιε ε ποιπ(πε(:ε (ε εο(ε (ε·οοΙ(:(ια. (( Εεεε (ε ι·(εοι··πε πε((ε επε

(Σοι·οει·ε((ε εει·πε, ε (ε οο((οοε πε((ε Ρ(ιιπιεπει·εἱε.

((0) (11) (12) Ι.εσΙιί(ο, Ε(((αε, Ι.οπ(παε. Α( (ειπρο πε( ?Με ετεπο

επι π(ε(ι·ιι((ε. ΕΒΕ (ε εο((οοε πε((ε Ρ(πι1ιεπεια(ε, ε (ε ε(ι(επιε, ο με

νει·ει1ιεπ(ε @Με (εππο ε(1(ειπει·ε ω( επ((.οιπ πε( επο( εροαι·ε((, Πετ(πίε·,

ΜΜΜ, Ι.ε(μ(((ί.

(13) ΟΙιει·αα(. Ι( @Μηνά πε( Εεεε, (:(ιε (ο (:ο((ο(:ε πε((ε (((ιιι11επ

ει·8(ε, επ επε ε(ε π(ε(ι·π((ο ε( επο (ειπρο. '

(Μ) ει( απο( ρι·ε(:οπ(α, ε(οε απ (Με (οπι ποπιαππα, οννει·ο α((α

πάπια Μ:Ι((εε(α.

(15) Με", δανε, ε( 7'αυεττα, ν(((ε88( απ( π(ε(ι·ιι((( ε( (εππρο πε(

Εετε, επε (( εο((οοε πε((ε Ε(ιιτπεπει·α(ε. Με ω( επ((οι·( πε( ((επ(π

ε(1(εκπεπο εττοπεειπεπ(ε 5απο(ο (ε νἱ((ε (((ε(ι·π((ε π( 5αυε.

(16) Βίο(ιεε(ιι, οσον· ο·(επεε(οσ. @Η ε ε(:ι·(((ο εεπε'π, ε π((('ει·επιε

π( Με( (ποα(ι( πο( Εοπ((ιε, πο( ((πε(( (ε ε(εεεε ρει·ο(ε ε( (εαπ εει·(((π

οοπ π.

(Π) πωπω". 0εεοι·ι·ε (ε ε(εεεε οεεει·νει(οπε πε((ε πο(ε ρι·εεε

πεπ(ε.

(18) Α(:(:(αια(οτεε, (Με είπ((ι(ο(·(, επε εἰιπεπο, ε ιπε((οπο (ιι εορ

ρι·εεεε (( ρεπιιο (επο.

(19) Ρεαπείσειι, ε(οε [υ·απεεεεο, β·απεεεε , οπο.

(90) .Ι.ιιπιπαι·π(εεα, ε(οε Ιοπιπαι·πο; επε νιιο( πἱι·ε ρεεε( π( ((πε((π

ερε(:(ε; πε( επε ε( νεπε επε (π απο( (επιρο εκει (π 5(ιεεει·( ('ει·(ε

πε((ε (επε ε πε((ε (ε(1(ει·(πε πε( ρεππο.

εεε-Ξ
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' εεεεεε ιερεεεε ρεειιειι εε θειεεεε, ειε εει ρτο εοεεε ει

ει εει εε ρεεεε ειει ιιεεε εεειειειε. Βιειιι εεειτε εει ιε

ειιετ, ρεειιει εεεε (Ιεειοεε πεεεειιιεε νοιιε εοεεοε ε.

Βεεεε εεειε ιιεεεε εε ιεεειιειε ειει εεεεε Πειεεεε, ει

ιεεε ειιετε εεεεε εεεεεειετε. Ει εε εεεεειεεε εε εοεειιε

εε ετεεει εεεεε εεετεειεειε, ει εε εοε ειιετοε εεει εε

ετετεεειε. Πι ιεεοε εεειιεειοτεε εερριεε ιιιτετε εε οιιεει·

νετε ριεεειεεειε εεειεε εοεεε.

Με ροετιει· εε εεε, ει Με ιιαειι εεεειι πιατα.

ι1Χιιιιι. 8ερι·ε ροεεετ εε νεειι εεεεε ιεειπι , ει ιεεε

εειε , ρετ εεεειε ρτεεεειε εεριιιιιε ειεεε οτειεειε , ειει

πεεεειεειι εεεε εε ροεεει ρτο εειε εε εοε ιιοτειεεε εε

Βοτεειιεεε, εει ιιοε εεε εερεε 8εεεετι, ιιιιτεε ε εε ιεεεεω;

ει εε εεε ιιειειεεε εερεε 8εεεετι ρτο νεεε εε ιεετε

ιιι›τεε ει: εε ιεεεε. Βεεεεε εεειεε ηεεειιιειεε ιεεεεετε

εεε εε εερριεε ιείτε εεεοε ιι ρτο ιι εει εεε ιιεεεετ. Ει

ει ρετ ενεειετε ειειιεε εε εεεεεε, εει εεε εε ιιοιεεεεεε,

εει ιειτετε ρτο εειενεειιιιε ιε 8εεεετι, εεεεεειι εε ιοττεε

εεεεε ιιτενε, ει εεεεεε εει ιειετε εοειιεεειεεειε ιε 8εε

εετι, ει εει εεε ρεειιει ρεεε εε ειιιτε, ειεειε ιειειιε εοε

ιιοτειεεε εε ειιεεε ειιιο., εεεεεε εει εεεει· εεεειιι, ρεειιει

εε εειε ειοιεριιε, εεειε ει ει ιειτειε εεε εε εεεετει. ιιι ει

ρετ ενεειετε εει ιειετε ιε ιιοειειιεεε, ρεειιειι ιεειιι ριιιε

εε νεεε εε ιεετε εεεεοε εερεε δεεεετι εεεεε νιιιε ενε

εει ιειετε, εεεειε εεεεε ιειτειε ρεεενει εε εειε, ει εει

εεει εε εειε εεε εε νειει. ει εεεοε ειιετοε εεεεε ειει,

ιιι εε εεειε ιειενει ιεεεειι, εε ειιειιεει εεεεε εειε ιεεοτο

εεεειε εεειε ρεεενει, ειει· τειι εεειε εε ρεεετε. ιιι ρε

Βιιεε ει εεε ειειεε εεειιιιιειεε, εεει ρετ ιεεεε εερεε δεε

εει·ι, εεειε ει ιεεοε εε ιιοειεεεεε, ιεεεειεεε εεειι ιε εε

ιειτειε εε εεεειε (ιενιει (ε). Ει ιεεεε ιερεεεε εει εεεε

ιεειιετ ιε Βεειεεεεε, εε ρεειιεε ιε εεειε Με ειο εει

εεε ιερεεεε εεεεεε ρτεεεειεε εεεεε Ροιεειειε, εεε ιιεειεε

εε Γεειιεε εοιεεειε εει οτειεειε (ε), ρεειιεε εεε ιιοιειεεε

εερεε ιιοιεεεεεε: ει ιεεεε ειιετεε ιερεεεε, εεε εεειεε εεεε

ιεειιετ ρι·ο Βοιιιτε εε εειε , ονετ εε νεειι εεεεε τεετε ,

ενετ ρτο ειειιεε ιεειειιιιε, ο ρτο ειειιεε ειιετε τειιιοεε,

ενετ εεειοεε, εεε ειιειεε ιεεεεε εε νιιιε , εε ρεειιεε ιε

εεειιι ιιιοεε: ει ιε εεειοεε εεεεοε ιιοειιεεε εερεε ιιοι:ιεε

ι;εε εει ιιεεεει· εε ιεεεεειε, ονετ εε εεεεεοτιε εε 8εε

εετι, ρεειιειι εεεεοε εερεε ιιοειεει;εε εεε ιερεεεε: ει ει

ιε εεειοεε εεεεοε ιιοιιιιιεεε εεριιε Βεεεετι εεε ιιεεεετ, ρε

ειιεε εεε εερεε 8εεεετι: ει ει ιε εεειοεε εε εειιιεε ρετιεε

ρτο ιιιιτε; ει εεει εε ιειιιει ιιι ιεεεειεεε ειει. ιιι εεε

τεεεεειε εε ιιοειεεεεε ειει ιεειε ιεεεειεειι εεεε 8οιιιι·ε

ιειειιιιειεεειε εε εειε, ει ιεεε ιιεεε εεεεε τεει·ε. ει ει

ειειιεε εεεε εεει ιεεεετε εε 8οιιιτε ιε εε εεειιε εεεεε οι

εεε εεε, ειει ιεειε ρεεετε εε εε Εεειοεε εε εεε εεεεε

εει εει τεειει·ε: ει ιρεε ειιει ιετειεεειιι εεεεε ροιεειειε

Βοιιιτε ροιιιει εεεεε, εει εε εεο εει ενετ ρεεειε. ει ερ

ρει εε τεεεεειε ρτο εειει·ιε εεο ιιιιι·εε :αν εε ιεεεε; ει

(ι) 17. εε Ιαιιιια, ειοε εεωεεεωιω, οεειεεο ειεςεεεεειο. Πει

(1οειεε ιε ειιτε ε εετιιιε ιιι εεεει.ο ιιιοεο ε, εεε εςεινειε ει Π το·

τιιεεο. ·

(ε) 5απειιι σωσει, ειοε ιι ιεεεε ει οι:εωε, ειιιειι·ιειο ρω· ειιιοεο

τεεειε 8. θεεεπι, θειιιι, Μπακ ειπε, ρετειιε εει 95 οι εειω τεεεε

ε ιι @Με εειειε οι 8. €ιενιιιο ρειτοεο οι 8εεεει·ι ε εει ι.οριεεοι·ο.

(3) εεε εει εεριιοιο ΙΜ ιιι ειιεειε Ρει·ιε ι.

-.----___Μ___*-"

ιεεε ιεετινεεε Με τειι. 8οε εεειεε Με (4) ρεεετε εερ

ριεε εεε ιιοιιιιεεε εε ιιοιεειιεεε. '

@σε .τα ΜΜΜ" εε Ποειααιρεα,

ει ιε.ειι ίεει·ίεαπε ιιοιι Με! ρι·εεεειε.

ειιιιιιιι. Αιεεεε ρετεοιιε εε Βοτεεεεεε, ειιετ· εε Γιε

ιεεεει·ειε , ιεεε ειιετ ειιετ ρτοεεε (δ), εοε εερριει εετε εεεε

ιιιεεεειε, ονετ εε ειιετ ρι·οεεε, εεειι ιεετινεεε εεε, ειει·

εε ειιετ ρτοεεε, ιε ειεεεε ιεοειι ρι·εεεειε ειεεεε, εεε

εε ιεεεε, ενετ εε ειεεεε εεεεοε ιεειιετ ειεεεε εετνιιιιιι

ι·εειε ονει· ρετεοεειε, ιειεεεε ιε εεε ειειοε οιιιιιοε. Βι

εει εοειτε εει ιεειιετ, ρεειιει ρτο εεεεειειιε Με εοεεοε

κι εε ιεεεε. Βεεεε εεειε ιιεεεε εε ιεεειιειε ειει εεεεε

Πειεοεε, ει ιεεε ειιετε εεεεε εεεεεειοτε; ει ειει ιεειε

εεετειε. Ει εει εει εεεεεετε, εερριει ρτονετε εε εεεεεε.

Ει ιεεοε ειειοε ιεεεεειοε, ει ιεετινεεε , ιειεεεε ιε εε οι

ειιε ιεεοτε, εοε εερριεε, εεε ροιΙιει (θ) ιε ειεεεε ιιιεεε

ρι·οεεεε ει) ονετ ρτο ειιετ ιενετε ειεεεε ρτεεεειε, εεε

ειειιειι εετνιιιιιι τεειε ειιετ· ρετεοεειε εεεε ειεεεε ρει·εοεε

εε ιιοειεεεεε, ονετ εε Ριετεεεετειιι, εεε ειεεεε ιερεεε

ίεειιετ ιε εεεεοε ιοεοε ιε εεειοεε εε ιεεεειεετε,;ονετ ρτο

ειειιεε τειιιοεε, ειιετ· εεειοεε, εε εεειε εε ροιετει ρεεεετε,

ενετ ιιαι·ι·ε (8); ειε εεεειι ιεεετο ρι·ορι·ιε ιιιεεειειιεε. Ει

ει εοειτε εεε ιεειιετ, ρεειιεε ρτο ιεεεειεεε νοιιε ιιιιτεε ιι

εε ιειιεε. ι)εεεε εεειε ιιεεεε εε ειεειιειε ειει εεεειι Πε

ιεοεε, ει ιεεε ειιετε εεεεε εεεεεειοτε. Ει εει εει εοεε

εετε, εερριει ρτονετε εε εεεεεε.

θεό εαευαιτειιι ροι|ιαι ειπε εεετεοπεπιε @Με εε εοποπε

εε εεεεειιιιια ειιιιαπεα.

ειιιιν. ι.ιειω ειει εε ιεεεειιιεε ρετεοεε, εει εει εε

ειεεεετε ειεεεε εεεειιιειε εε ειεετιε, εε εεειεεεεε

εεεειιιειε ειει, ειιετ εοεε ειοιιιιε εεεε ειεεεε ρετεοεε

νινεειε, εεεεε εεειε ειιεεεεε εοε ειει ρειιιιεε εετιε, εετε

εεετεειεειε εε εεεεεε εοειτε ειιεε ειιεεεεει, ει ιεεε εει

ιεειε εε εεεεειι εερριιε, σνετ εοε. ιιι ιεεε τεε εοε εε

ροιιιει εε ειο ερρειιετε εε εοτεεε, ιεε εεεειι εεετεειεειε

ειει ιεειε εε Γεει1ετ, εεεεε ιιεεεε εερειιειιοεε.

@ει εειιιιιι εοιπροι·ει ειπε ουει· Ιαιια, .τι ιιοιι ει .τα ριιιιιια.

' ·ειιιινι. Νεεεε ρετεοεεεερριει, εεε ροιιιει εοειροι·ετε

ιε Βεεεετι, ειιετ εε ιεεοιεε, εεεε, ειιετ ιεεε εει εεει εει

ιετε ιε δεεεετι εε ιιεεεετ, εειιιιι ιε εε ριειιιε εε εοιειαε σε

εεεεε θειεοεε , ιει'ι·ε ειιειοε εοιιιιεεε; ειο εει εειιε εε

εοειο εε θειιιειιεεειε εε ιιει·ε εεε εε εοιιιο εε Αττι

Βιιιιιε εεεεε ειετε, εε ρεεε εε εοεεοε ν ιεεεειεειι εεε

(4) Γεεε, "πω, ει·ιρειιει, εεε. @ιιι ιιοιιξρεεεειιιιιιετει ει ηεεειιι

ειΒιιιιιεειο. `

(ό) Ρι·εεεε, Με ρτο Με, ειοε με· ω.

(ε) Ροιιιιιι. Ρετ εεεεοτεει·ε εονεε ειτε ροιιια·ιι; ειιιεει οοεοι·εε

ειιειιιιο εειι'ετεεεεειιεε.

Π) Ρι·σ.ιειοε, ιο ειεεεο εεε με Με” ειοε μι· Ιοι·ε.

(8) Νοε”, ιο ειεεεο εεε πει·ι·ει·, ειοε ει". Ε ει εενε ιιοιετε ειιε

ιιιιιι ιιι°ιτιιιειιι, ι εεειι ιετειιεεεο ιιι τ· ει ιεεεοτιο _εεεει εειερτε

εει·ιιιι πιει Ποειεε εεειε ιε τ, εοιεε Με", [αειιει·, ρεεε”, εεε.

(ε) £οιιπαε. Ωεεειε ριειιε ει εοιιιιαε (ειιεείπε ιιι εεεεετεεε) ιο

ιιι ετεεο ιε οειει·εε ριεπε εει εεειειιο, ιε ιιιιειε ετε εριεεειε , ιιοε

εεεο ειοιιι ειπε, εει ειιιο πιεσε (εοιιιια), ε ρτοιιειιιιιεεειε ίεοειι εερο

ειιε περι εε εεεεεεε τεεειονειε εει εεριιοιο 80 οι ιιεεειε Ρει·ι. ι.
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τοτο στο οοοπ,οτ ττο τοοοοτοπο οοοτοποτο άο τοπο. Ετ οοἱ

οοτ οοοποοτο άορρτοτ ρτονοτο το οιιοτο ιιιοάο; οτ οοπ οο

οοτ οοπτοτοο άο οοοο, οτ οοπτοποτοο άο τοπο πο. οτ άοοο

τπάο το τοοοο, οοτο οπο τοοττοιοοπτο, οτ οοπι οο οοοτο

ιποπτο οοο; οτ οτ ττοτ οοοοτ άοοο τπάο το οποπ. οοτο άοοο

τοοτττποποποο , οτ οοπι οτι οοοτοπιοπτο οοο. Βοοοπ οποτο

-τιο.πάο, οο ιποποττοτο οτοτ άοοοο Εοπιοπο, οτ τοοο οττ.οτο

άοοοο οοοποοτοτο.

οτε σκοπο άορρίατ τ·οοοιιτοτο ατοοπο τοτιοιτάττο.

ΕΧΧΥΙΙ. Ποιιο οοιπο τπποπττ οτοοπο ροτοοπο ποπ άοιι

ρτοτ τοοτνοτ, ποπ τοοοττοτο το άοπιο οπο, ονοτ άοοοο πο

Ιιττοιοοπτιι οπο, το 5οοοοττ ποπ το οο άτοτττοτο, οτοοιιο

τοΙιοπάττο άοοοπ ()οιιιοπο άο Βοοοοττ , ποπ οά τοοο άοτ οοπ

οτιο, οάτονοπιοιιτο ονοτ τονοι·ο, ποπ οττνοτπ, ποπ ροτοοτ,

οά ροοο άο τττττοο ν άο Ιοππο ρτο τοοοοτππο, οτ ρτο

οοοοοτοπο νοττο , ττοτ οοτ τοοορτοτο, ονοι· οοποτιοτο, ονοτ

άοτο τονοτο οά οτοππο τοτιο.πάττο άο πιοττο, ονοτ οπτ άορ

ρτοτ ροτάοτ ιιιοιπτττπ; οτ άο οοάάοο ιιι άο τοποο. ρτο το

οοοτοπο οτ ιοοοοτοπο νοττο, οοτ οοτ τοοορτοτο οτοοπο

τοτιοπάττο το ιιιοποτο άοοο ττοτοο ιι το οποπ. 8ο πιοοττοτο

άοοοοο οποτο Μπάσο (τ) οτοτ άοοοο Εππιοιιο, οτ τοοο οττοτο

άοοοιι οοοοοοτοτο. Ετ οπτ οοτ οοοποοτο, άοορτοτ ρτονοτο

οο οοοιιοο (Ε).

Πο ποστ .ριιοττοιοτο ετοιμα.

Μ..

οΧΧνιιι. Νοπ οτοτ Ιτοττο οά οτοοπο ροτοοπο, ιποοοΙο

ονοτ τοπιτιιο, ροοττποτο, ονοτ ροοττποτο τοοτιοτ ντπο;πο οτ

οιιιιο το οο τοττττοττο άο Βοοοοι·τ, οτ το οτι άτοτττοτο;

οοΙνο οτ οτοοπο ονοτοτ ντποπο, οο οποτο τιοτοτοτ ποοοι·ο

άο τοπάο, οπτ τοπτο οοοιιτο άοοτ ποοοτο ροττιοτ ροοο

οοτο (δ). Ετ οτ οτοοπο ονοτοτ τοττο νοοοπτο τοττο άοοοο

οππτοτοτο άοοοο ντπΒιιο_ οπο, ροττιοτ οοοοο νοοοπτο ροοττ

οοτο. Ετ ποττιοτ ιοοοοτοπο ποοττποτο Μ) Μοτο (5) οτ οτπιτ

τοπτο ιινο, οοτ ποπ οτι οροτοτ ο Μπιτ. Ετ οοἱ οοπττο οοτ

τοοτιοτ, ροοτιοτ οοοο (τοπιοπο ττο ιοοοοτοπο ιιιτττοτο άο

Μπάσο ττπτοο ιι άο Ιοποο, οτι οιιοΙο ροοο τοττοτ οά οο

οροτο άοοοοο ιιιιιτοο άο Βοοοοττ. Βοοοο φοτο Ιιοπάο οο

ιποοττοτο οτοτ άοοοιι Εοπιοπο, οτ τοοο οττοτο άοοοο οοοπ

οοτοτο. Ετ πτοπτο ιπτποο οοοοο, ττοτ οοτ ονοτ ροοττποτο,

άοορτοτ οο ντποπο ροοττοοτο νοοοτο άο τιιπάο. Ετ ποοπο

ροτοοπο άο Βοοοοττ , ονοτ άοοοο άτοτττοτο, ονοτ άο οτοοπο

οττοτοτοοο άορρτοτ, ποπ ροττιοτ ποττοτο τοοτιοι· το οο'τοτι·ο

άο Βοοοοττ, ονοτ το οο τοοοτοο οοπτττιοτο το οο οορττοτο

οπ φοτο τονοΙτοτ άοοοοο οοπτὶποο άοοοο τοοοτοοτττ), οτοππο

(τ) Ποτ Βοάτοο, άορο το ροτοτο Μπάσο οοπο ττροτπτο :οττο νοττιι

ροτ οντοτο άοττ'οιιιοπποποο το ροτοτο ρτοοοάοπττ το. τιτοοττοτο.

' (ο) Η τοεττο, το οοἱ ο οοττττο οποοτο οορττοτο, ο τοεττοτο οττιιοτι

τοτοιοιιτο ροτ τιιττο το οπο τοτοτιοπο ποττο ροττο τπτοι·τοτο, ο τ! τιιοττο

οοάο ρτοοτοοιιιοπτο το οιιοοτο ιιιοάο __ οοΠο ττποο οοοτο

άοττο οτοοοο οορττοτο, οοιιιρτοοο το τιιττττοο (τ. π. 82 άοτ τοοτο ιιοττο

ροττο οπτοττοτο άει! το8ττο); ο ποΙΙο ροττο ροοτοττοτο άοΙ τοεττο τ!

το8ττο οοάο το οοποο ορροοτο, ποττο ττιιοο Η άοτ @οττο ιιιοάοοτιπο,

ο 39 άοΙ οορττ. 198 , το τιιτιττοο οοιπρτοοο. _ -

(8) (2πτπάτ ο οτιτειτο, οοο το ρτοττττοτοπο οτ ττάτιοονο 'ο ποπ τοτο ο

ρτοπτειτο ντοπο ποονο; ροτοττο τ! ντιτο άονοο οοοοτο το οποτ τοιπρτ

οτιποπάοιιττοοτιπο το 8οοοοι·τ. -

(ο) Ποτ (Σοάτοο άορο το ροτοΙο ραοττικιτο ο ττροτπτο τ'οτττο ποσοατοπα.

(5) ΤττοΙα, οτιτοτποτο οττττιποπττ ττ·το·το; οοττο ά'πνο, το οιιτ ντ

οοιιο άπο νοττοττι, οτπτ;τοάττο οοτο, οτοο το Μοτο οοιπρττοο άτ 8τοπτ

τοτοπάτ ο άοττ, ο το τι·ίτιτο τοστοττ άτ 8τοπτ ρι·οτοποοττ ο τοττ. νοάτ

Μοποο , ΛμττοοΙτοτο άτ $οτάοοπο πως. 97.

το) (ττοτ τ! 0τηιττοτ0 οτ άτ οοοετο Ροττ. τ.

ντιιο ονοτ ιποοτο τοττοιποοπτοοο, ονοι· οοτάτοοο, οο φοτο

οοτ ποοοτιοτ τοπιο άοοοο άτοτο τοοοτοο, άοτοοάο οοντοπ

άοοοοο τιοιοτποο άο Βοοοοττ: οοτνο οτοτοοοπ τιοπιτπο ττο

Βοοοοι·τ, οτ οοτ το 8οοοοττ οοπττποοοιοοτο ποτιττοτ οτιοι ιτο

τοιιιτιο, ονοτοτ. οτοιιπο. ντποπο τοπιο άοοοο άτοτο τοοοτοο(Τ);

οοτ το οοοτο οοοπ οπ ντπο άοοοο ντποπο οπο πι·ορττο

ροττιοτ τιοττοτο το Βοοοοττ. Ετ οπτ οοπττο ττοτ τοοτιοτ, ρο

οτιοτ ττο ιιοοοοτοπο νοτττο άο ιποοπτο (8) οοάάοο :οι ττο

Ιοποο, οτ ροτάοτ οο ττοοττο οτ τοοπ ντπο. Βοοοο οτιοτο ποοάο

οο τοοοττοτο οτοτ άοοοο οροτο άοοοοο τποτοο άοοοο τοττο

άο Βοοοοττ , οτ τοοο οττοτο άοοοπ οοοοοοτοτο. Ετ οοἱ οοτ

οοοοοοτο, Βοοτ το επ ρττπιο οοοιι, φοτο οτ το οοοτο.

άορρτοτ ρτονοτο οο οοοποο. Ετ οΙοτποπ οτ ιοοοοτοιιοεοοοπ

ροτ τοοοο οπττοποο άοοοπ οοπιοπο άο Βοοοοττ ντο ττοιιοο

τιοιιιτποο, άοοο άο τοοοοτοπο οοοττοττ, οοο οοοτοο οτοπ ;ο.

τοοτιοτ ου άτοτο οτ'ττττπ.. Ετ οά τοοοο, οτ :το ιοοοοτοπο

άοοοοο οο οτοάοτ το ου οοοτοιιιοπτο τοοοτο, οπτ οοπ τοοτιοτ

το οο τοττοτο άοοοπ οτ1τττπ; οτ οά οοο__οττοοοο ροτοοποο

οοτο ρτονο - (θ). Ετ οοἱ οοοτ οοοτροτοτο οτοοπο Πορτο

τοτοο άοοοο άτοτο τοοοτοο , οτοτ τοπτο, Βοοτ επ νοττάτττοτο ,

φοτο οτ τοοπ οοιπροτοτοι·ο, τπτοτο οοτροτοττοοπτο το νοο

οτιοττο άο οοο , οοτ οποοπ ποπ Γοοττοτ το Μάο.

@το το οίκο .το οοιτάοτ «το ροοο.

ΕΧΧΙΧ. 5οο ττοτ οοπ τιοπάοτ ντου οά ιιιτποτο το 8οοοοττ.

οτ το οο τοοοτοο, νοπάοπ οποοπ οά ρτπτο τοοτο, οτ ποσο

τυπο ρτπτο άτποττο ιιπ οάρτοο. Ετ ττοτ οοπττο οοτ τοοτιοτ,

ροοτιοτ οοοπ Εοιιιοπο ρτοιοοοοτοπο νοττο οπτ-.τοοτ οοοοτ

οοοοοοτο οοάάοο ν άο τοποο. Βοοοποποτο τιοπάπ οοο;άποο

ροττοο οτοτ άοοοο τ.τοπιοπο, οτ τοοο· οττοτο άοοοο οοοποο.

τοτο: οτ οά ιοοοοτοπο οτττττοτο οο οτοάοτ τοι-ιο οοοτο,οιωτο

τοοτο το οτι τπττοτο άοοοο οτΕττο; οτμτοοοο οττοι·ο.ο τοττοτ”

οοο άορρτοπ ρτονοτο οο οοοοεο.
ο

ο
τ_ τ.. Ί·

Μ: τηοτοοτο οοο οοη;ίοο. ο · __ .ο

ΕΧΧΧ. Νοππο ροτοοπο άο Βο.οοοττ, ποπ άοοοο άτοτττοτο,

ποπ ττο οτοποο οττοτο τοοπ οοτπροτοτ το Βοοοοττ ποπ- το

οτι άτοτττοτο οοτοτο :άτυπο άο οοο,ονοτ ττο νοοοο, οτι

οοοτο οτοτ άο οπο οποπ, οτ ποπ οοττπποπττ ιποτοοττιτάοοοο

ιιιοτοο άοοοοΕποιοπο το οο τ.ττορρο;ο οτπποτο, ο οοττο

οοἱ οοττ, ο ποπ: ποπ οτοοπο οοτιοτοτοι·ο άοορτοτ οτοτιπο

οοτε.το οοιιοο οοττο οάοοπτοτο, -ονοτ οάτοττοτο, οοο τοοτνοτ

ρτο α|7”αίτατο (το). Ετ οπτ οοπττο οοτ τοοτιοτ, ροοτιοτ ρτο ·

2οοοοτοπο οοι·ετο οοάάοο ν άο τοπιιο. Βοοοπ οοοτο_ τιοπάο

οτι ιποοττοτο οτοτ άοοοο Εοοιοτιο, οτ τοοο οττοτο άοοοο οο

οποοτοτο; οτ οτοτ τοοτο οοοι·οτο: οτ οοἱ οοτ οοοοοοτο,

άορρτοτ ρτονοτο οετ οοοοοο ροτ τοοττοιοποτοο, ο ροτ πιοοττο

άοοοπ οοτετο νοπάττο :_ οτ τοοο οοοοοοτιτ (Π) ροοτιοτ οά ρτο-τ

(7) Ιοε·οΙστια. (τπτ, οτ! το οττττ τπο8τιτ άοτ Ωοάτοο ο οοττττο οοττ τι;

οά το οττττ τιιοετιτ οοιιιο. .

(8) Η οτιττοο άτ ιιιτοπτο ο ο88τ οοιιτροοτο άτ άπο ιποοιτπο, οοπτο

ποπττ ρτπτο 50 το τοττο.

(9) Η οοΒοοπτο ροττοάο οττο οοποτποτο, Ετ οοἱ .οιιοτ, οτπο οττο Μο,

ο οοττττο πο! Ωοάτοο το οπο @οοτο τιιοτοτποτο άει! τοτο άοοττο άοττο

ροττο οπτοττοτο άοΙ το8ττο, το οπο! ετοτττο ο άτ οοτοττοττ ρτο 'ρτοοοττ

άτ οποτττ άοτ οοτρο άοτ οορττοτο. .

(10) Δ||τιττατο. Ροτο νοοττο οτοπτττοοτο το οοποτο άοττο ροτττ, ποΙΙο

φιοττ οτ τοοοτο ττ οοτο, οά τ! νοττο. _ ο ο

(τ τ) Μι·οσωατο. Ποοτ ττο τοττο, ο άονο το88οτοτ,οοΜιοιιο ιιοττιι τποτο

τττοπο ττοτ Οοάτοο ντ οτο οπο τοοοτοιτοπο οττοοτοτο , οτιο ττο τονοτο

ι τπττοτοιοοπτο το φοτο άοττο ροτοτο, ττοτ: (οπο.
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εειιιε. ιιι ιεειι εοιιιρει·αιει·ε εεεεα ειεια ιιιιι·αια θ) ρειιιαι

ειιιι·εαι·ε ιιι εειιιε εε ιαεεαιιιιιιι εειιειαιει·ε ει ιιιει·εαιιιε.

ιιι ει αει αεεαιιαι·ε εει·8ιεε ιιοιι εειιεε, ραειιει ειιεεε εει

ιεε αει ανει· εα εειιεειιιριιαιιοιιε εειιιειιιε εει ιιαι·αιιι εαιιε

ειιρι·α. Ει ραειιει ει ρι·ε εοιιιιι·α εε ιαεεαιιιιιιι εειειιι ει

ιιαι·ιε ιι ειε ειι εειιιρεταιει·ε εεεειι ειι·ιειιι.

@ιιι ρι·εείαίοπε εἰε·ιιιιε Με εε /αι|ιει εε ειειιιια ρειεαιειε.

ΟΧΧΧι. ι)εειεεταιιεε εε ιεειιιναι·ε ειι 8ι·αιιεε εαιιιιιι,

ει ιεεα εταιιεε νιη;ειιΒιια, ειι ειιαιε ει ιεεα ειιαιε- ειιειε

ιιιαιι εεε ιιοιιιιιιεε εε Βαεεατι, εεεεα.ε ρι·ενιειοιιεε εεεεαε

ρειεειαιεε, ει εεεεα ιαιιιιια εε ειιεεεε, εεε ειιαιεε ιιιιιιιι

ιιεαιεε εε ρι·ενιεει·ει, ιιειι ιιι Με εεεειι ι·εΒιιιιειιιιι ιε

εετε, ιερεειαιιεε εα ορει·α εει αι·ιιιι ιαειιει·, πια ρι·ο ιε

ειιιδαε ει ρι·ειιιιιειαε ερει·αιαε ει ιαειαε ρει· εειιεεα ρειε

ειαιε, ει αιιει·εε αιιιιεοε ειιεε, ιειαιιεε ιιι ειι ι·ει;ιιιιειιιιι

ιεεει·ε, ει ιειιειιεε ειι ιιαειειιε εεεεα εειιΒιιει·ια ιιι ιιιαιιεε,

ει ιαεεαιιεε ιιιιιιιαε νειιαε εε. ναιιιοιιε εε ιαειιει· ιιι αε

ιιιναιιιειιιιι εε ειιεεεε ρει ιεεεε ειιαιεε ιιι ειι ρι·ονιειιιιειιιιι

ρειι:ιιι εεεει· ιιιναιεε, ρει· εειιειιι ριεεειιιε εαριιιιιιι ει·ει

ιιαιιιιιε. @ιιι αιειιιια ρειεειαιε, εναι· εει ιαιιιαι ειιιιιιι εε

ρειεειαι·ια, ενει· εανιιιει·ι, ιιειαιιι, ιιειι αιειιιιιι εεεεα ια

ιιιιια εεεεα ρειεειαιε, ενει· αιειιιια ρετεοιιε ρι·εεεεε σε ε

ρι·ε αιειιιιιι εεεεεε ιιειι ειιιιαιιεει, ιιειι ειιιιαιιεαι·ε ιαιιιαι

ιιι εειιειιιι, ανει· ιοι·αε εε εειιειιιι, αιειιιια ρι‹ινιειειιε εαιιε

ειι ιιιιιιιειιε εε 8αεεατι, ενει· αιειιιια αιιει·α εεεα, ιιιιι·α

ειι εαιαι·ιιι εεεεα ρειεειαι·ια, ειι ειιαιε ιιι εαε εειινειιιιειιεε

εει ειειιιαιιι, ενετ εει αιειιιια ει·αιιιια εε ιαιιιαι εεεεεε

ιιειιεε εεεειι ιιιιιιιειιε αεεα ρειεειαιε, ιιειαιιι ε ειιιιιραειιειιε,

εαει· ειε εε ιιιιιιειε εεεεα ρειεειαιε, ε αε αιειιιια ρει·εειιε

ρι·εεεοε, ενει· ρι·ε αιειιιιιι εεεεεε. Ει ειιαιε ρειεειαιε, ειιιιι

ραδιιειιε, ιιειαιιι, ενει· αιειιιιιι εεεεα ιαιιιιια εεε εειιιι·α

αει ιαειιει·, ειαι εειιεα αιειιιιιι αιιει·ιι ραι·ιαιιιειιιιι, ενει·

εειιιειιιια, ειι ρειεειαιε ρι·ιναιιι εεεειι εαιαι·ιιι ειιο ρτε ια

εεαιιιιια νειια εε ιιιιι·αε εε εε ιαιιιια. Ει ιεειι ειιιιιιιααιιοιιε,

ιιειαιιι ονει· αιιετιι εεεεα ιαιιιιια ειια ειαι εαιιε ιιιιι·α εε

οοιιιο εειιεα ραι·ιαιιιειιιιι εειιεειιιριιαιιι ρι·ε ιαεεαιιιιια νοιια

ιιι ιιιιιαε εεε ιαιιιια. ει ιιειιιιιι ιιειιιιιιε εε 8αεεαι·ι, ενει·

εεεειι ειειιιειιι, ενει· ειιαιιιιιειια αιιετιι, ο ειει·ιειι, ε ια

ειειι εει ειαι, εερριαι ιιι ειι εειιειιιι ιιιαιει·ε εε 8αεεατι,

ενει· ιει·αε ιιι αιειιιιιι εειιειιιι εε ιιειιεε ιιειιιιιιεε, αιιιιαιιεε,

ενει· εε ειιιειεεε, εει ειαι ριιιιιιειι, ενει ρι·ιναιιι, ιιαι·ι·ει, ενει·

αε ρεεια ιιιιιιει·, ενει· εειιιειιιιατε, ειιι αιειιιια ροιεειαιε,

ενει· εει οιιιιιιι εε ρειεειαι·ια ιαιιιαι, α εαναιιετι, α ιιειαιιι,

ενει· εε αιειιιιιι εεεεα ι'αιιιιια ιεεει·ε, ενει· αε εα ιιιιιιει·ε

εεεεα ροιεειαιε, ενει· εε ειιεεε εει ι'αιιιαι ειι ειιιιιιι εεεεα

ρειεειαι·ια, ενει· ειε αιειιιιιι ρι·εεεεε, ενει· αιειιιιιι εεεεοε,

εε ι'αιιιαι ρι·ενιειειιε αιειιιια εεεεεε ιιειιεε εεεειι ιιιιιιιειιε;

ενει· εει αε ιεεοε, ενει· ειε αιειιιιιι εεεεεε ριιιε εεεειι εα

ιαι·ιιι, εει εε εειιιειιει ιιι εαε εειινειιιιοιιεε, εε εει, ενει·

εει αι·αιιιια. αιειιιια εε ειιεεεε ιιειιεε εε ιαιιιαι, ενει· εε

ρι·ειιιιιιαι; ενει· εει εε αιειιιιιι εε εει ιιαιια αιειιιια αε

ιαειιει· αιειιιια εεεεειε ρι·εειειαε εεεαε. Ει εει εειιιι·α αει

ι'αειιει·, ει αει εεεετ ειει·ιειι, εαιει ει εεεεα ιει·ι·α εε Βαε

εαιι , ει εεεειι ειειιιειιι. Ει ει ιαειειι αει εεεει·, εει εαιιε

(ι) οιιιιιει νι ει·α ειι ει·ιιιε ειαιιιιιιε ρει· ια ιιιαι·εα εει ιιεειιιιιιιε

α ι'ανοι·ε εει Ωειιιιιιιε, εε ιιιι αρραιιαιει·ε ει ειιεειο ‹ιιιιιε.

(α) Ρπεσεε, «και με εποε; εε ε αιιιιι·ενιαιιιι·α ιαιια εαιι'αιιια

ιιιιειιεε.

οοιιιο εειιεειιιριιαιιι ειιεειι ιαειειι ειιι ειι εειιιι·α ιαειιει· ιιι

ιιιιι·αε εε εε ιαιιιια, ει ειαι ρτιναιιι εε. εΒιια ειιιιιιι, ει

ι›ειιειιιιιι εεεειι (ιιιιιιειιε εε $αεεαι·ι. ιιι ειιαιιιιιιιιια εοιιει

αει·ι εεεειι εειιειαιι ιιιαιοι·ε αει ιειαι·ε ιαειιιι ιιι οεεεπ οοιι

ειιιι, ειι ειιαιε εε αειαιε ρι·εν·ιειειιε, ενει· ρωιαια (3) εαει

ιταειαι·ε, ενει· εει αιειιιια εεεα ιιιιτα ειι εαιαι·ιιι εερριαιι

ανει·, ει εειιιια ιιειι αει ιιαιι·ει·, ει ι'αειιει· εαει ιεει·ινει·

ειια εαι·ει εοιιιια, ενει· ιιειι εαει ραιιιι·ε εαιιε ειιεειι οοιι

ειιιι, ει αει εεεει· ειιιιιιειιε ιιι ιιιιι·αε εε εε ιαιιιια ειαι

εαιιε εειιιο εειιεειιιριιαιιι, ει αιιειιι εειιειαετι ιιι ιιιιι·αε

ε εε ιαιιιια ειαι εαιιε εειιισεοιιεειιιριιαιιι. ιιι ειαι ρι·ιναιιι

ιαεεαιιιιιιι, εαει ειι ειιιειειι, ειιαιε ει ιεειι εειιειαει·ι, ρει·

ρειιιαιειιιειιιε εαιιε ιειιιι εοε ιιιιιιει·εε ει ειιιιιεε εεεειι

(ιιιιιιειιε εε 8αεεαι·ι (ε). Ειιεειιαιιεειιεε (ε) εαιιε εαε ρι·ε

ειειαε εεεαε, εει εαιιιιεε εει εα ρειεειαιε εε Βαεεαι·ι,

εει με ιειιιριιε αει εεεει·, αει ειοιιιρει· ειι ιειιιριιε εεεεα

ρειεειαι·ια, ει αει ανει ιαεεαιιι εε. εεειιειια, ει αει εεεει·

ειιιειεαιιι ρει· ιεεεε ειιιειεεε εεεειι ιιιιιιιοιιε εει 8αεεαι·ι,

εεε ειιαιεε αε ειε εαειι ειαιιιαι·ε, ει ιιι ειι ειιιειεαιιιειιιιι

ειιο αει εεεει· αεεαιιαιιι ανει ιαειιι ειι ειιιιιιι ειιο ιιειιε

ει ιεαιειιιειιιε, ι'αειιι ειε αε ιεειιιι·ε ρει· εειιεεεε ειιιειεεε

ιιι ειι εειιειιιι ιιιαιει·ε εε Βαεεατι, ει αει μπεστ (θ) αε

εειιεειι εειιειιιι, ρειιιαιι αε ιέειαιε ρειεειαιε εαι·ε εεεεεε

ιιειιεε εεεειι (ιιιιιιειιε ιιι αειιιναιιιειιιιι εεεεαε ιερεεαε ιιιιι

ιιι ειιαιιιιιαιε εε ιιιιι·αε εε εε ιαιιιια, ει ιιειι ριιιε. αι ειιαιε

εεεεοε ειειεε εειιειαει·ιε ριιιε εεεεα ειεια ειιαιιιιιαιε αει

εειιειιαιε εε εαι·ε, ενει· εει αει ειαι·ε ιαειιιι, ειαι εαιιε

εεε εε οοιιιο εειιεειιιριιαιιι, εειιιειιιε εει ιιαι·αιιι εαιιε

ειιρι·α. ει ιιιιρετο, εει ρεεε αιι ιιιναιε ιαειιετ εει ιεεε,

ει ιιειι εεεει·ει ρειεειιε εε ιαειιει·ια ειιεειναι·ε; ει ρει· '

ιεεαε ροιεειαιεε εε 8αεεατι Βοιαιεε εειιε_ειιιριιαιιειιεε ιιιαιε

ειιιι ιιεαιαε εε τεεειιιει·, νειιιιιιιε εει εαε ειειαε εειιιεειιι

ριιαιιοιιεε εε εερριαιι αρρι·οριαι·ε αεειι ειιιιιιι εεεειι πισω θ)

εεεεα (ιιιαιε εε ιαιιιια, ειε εει αε εειιεειι, εε ειιειι αει

εεεετ ειι ειειιι ειιιιιιι, εισαι (8) εαε ειειαε εειιεειιιριιαιιοιιεε

εεε αε εινειιιιει·. ιιι ρειιιαι ειι οιιιιιαιε ειιεεαε αε εισαι

ριιιιειιιιι εειιιαιιεαι·ε ει ι·εεινει. ιιι ει αει αεεινειιιιει·, εει

ειιεεε εει ειι ειειιι ειιιιιιι εεεειι ιιιοιιι αει εινα, εαι·ει ε

εειιεειιιιτει ραταιιια, εει εειιιι·α ειιειαε εεεαε ενει· αιειιιια

εε ειιεεαε εε ι'αειιει·ει, ενει· εει αιειιιιιι ραειιι ενει· ιαεεα

ιαειιει·ει ιιιιιαιιιι εε ιειιιριιε ειιρια ειιεεαε εειιεειιιριιαιιοιιεε,

ενει· αιειιιια εε ειιεεαε, ειιι_εαιιε ιιιιι·α εε εειιιε ειαι ρει

ναιιι εεεεαε ειειαε εειιεειιιριιαιιειιεε, ει εειιεεαε ι·αιιιειιεε

εε αρρι·εριειι αεειι αιιει·ιι ριειιιιιιιι ειιεεεεεει·ε ειιο ιιι ειιεειι

ειιιιιιι εεεειι ιιιειιι. ιιι αρρι·εεεπιε (θ) ει εεεε (ω) ιιι ειι ιιι

εοιιιιιιιαιιιειιιιι εεεεα ρειεειαι·ια ειιΒιια αιιιιιι ειιειιι εαριιιιιιι

εε ιιιι·ει ρει· ιεεεε εειιειαει·ιε εεεειι εειιειιιι ιιιαιει·ε εε

(3) 0ι·ειΙιιε. Οεει ε εει·ιιιο ρει· ιιιιιει·ε πιει ι.εειο αει ι1εειεε: ια

ειεεειι ραι·οια εει εειριιειε ιιιεεεειιιιε ε εειιιια ριιι εερι·α ρει· αιιιιι·ε

νια2ιοιιε ιιι ιιιιεειε ιιιεεε π

ει) 8ειιιιειιε ιιιιιιει·εα, ει ειιιιιοε ειαιιο ιιιαεεειιιιι, ιιιιιανια εειιε

εειιεει·εαιι εεε ι'αι·ιιεειε ι”ειιιιιιιιιιιιε εεε. Ε εα ιιειαι·ει ιι τι8ει·ε εειια

ιεεεε εειιιι·ε εαει εοιιειΒιιει·ι, ε ριιειιιαιιιιιιι ο ιειιειιι·οει, ειιε που

ραι·ιαεεει·ε αρει·ιαιιιειιιε εειιιι·ε ια ρι·ενιαιειιε ιιι ειεεει·εο.

(5) Οιεε, εεεειιιιαπεειιε.

(ε) Νει ιΞεειεε ε εει·ιιιε εειιια ια σ· ιιιιαιε, ειεε μπιν.

(7) Πει ι1εειεε ειιεεια ραι·οια οποια ει νεεε αεεειιιεεαια ο αειιι

ι.ει·ιιια εα ιιιαιιε ρεειει·ιει·ε ιιι ειιεει'αιιτα Με". Με ρει ιι εειιιεειε

ροειει·ιει·ε αει εαριιειο ειεεερι·ε ι'αειιιιει·αιιειιε.

(8) Πει εοαιω ε εει·ιιιο π, ειοε εποε, εεεια εαι·ει, ει! επειτα,

ειιε ειριιιιιειι αι ειιεΙε.

(θ) Ναι Οεειεε ε εει·ιιιε ιιι ηιιεειο ι·ιιεεε ερρεεπισ , ειεε αρρι·ωεπιε,

ειιο νεοι ειτε αι ρι·οοεπιι·.

(10) εεε, ε· εφε, ε· πειι'εννειιίι°ε, εεε., εεε.

 



560 :πατατα Ε (ΕΧΕΤΕ

Βααεαντ όα στιααννανα ευ ότστυ σαπττυτυ τα τσττυ ατ παν

τσττυ. Ετ αυτ αατ αεααν πντανα όαεασε αυτταιισα τα ευ τπ

σσιπτπ:ατπαπτυ όα ιαασατυπα πσταεταντα ταττιατ ταταν απατα

σαπττυτυ, στ τ`αττιατ ττιι τυνανα, σαπιαπτα αατ πατατα , τυατα

αα. πσεαα ααα. Ετ ετ παεττααπτα αατ αεααν ευ ότατυ πντονα,

ετατ όαυα ουσια ασπόανπππατυ τα τττιναα α ντα Ιαπυα; στ

τοννατι αό ευ στττττυ όαεαυ ατατα πιστυ όα ταπυα, ετ σο

πυαπτα αατ πατατα (τ).

Πα ποπ ταπεινα ααα πατατα όα.νααε /ονίατοντα

ασσαπιππόατσα ίπ δαααανί.

ΕΧΧΧΙτ. Ονότπαιπυε αυτ αιιατυπαυα τυντεταντ, εανόυ

σναν τανναπιαπαααυ , αατ ασσυνπαπόανα τα εα ταννα ετα Βαα

εαντ, στο αετ τυπο όαεεαα ιπυνσε, ατσυπα αυαπτττατα όα

ιπσπατα, σναν σοαα πιστιττα, όα αυατυπαυα ασπότττσπα ετατ,

αυτα σαντα όα πατατα, σναν ααπαα; σναν αυτ αατ συνυπο

νανα τα πα ταννα όα Εααεαντ, σναν τα ευ ότατντστυ, σναν

παν αττανυ πισόυ αατ αααυτατανα τιαπαε τετατιτταε, πιο ατ

συπυ ασστόαυτα όα απανω, σναν ντα ναπνααατττα αό ασυεαυ

πατατα τυντεταντ παν τεαυ Ευπισπα όα 8αεεαντ, σναν παν

ατσυπυ στῖττττατα όαααυ (τυπισπα, σ παν ασυααυ σ συεεσα,

α στιαπ αττ ααεαν όατα εα ναπνααατττα, πσνττατα ατσυπα ποπ

αα ταττιατ τα όαναν τανανα όααααα πναόταταα ασεαα, σναν τα

ατσυπυ πισόυ νπαπσανα, τπα ασε ότστσε τιαπαα αταπ αό ταασα

εατνσα 2α:υαατ πνσ αυαννα, αυατα ατ πνσ παστια. Βατνυ ετ

πνα ατσυπυ ταστυ ευσ πνσπτυ ασε ότστσε τ›απαε, στ ταααε

όταταα πσαεαεετσπαε ααεαναπ αό ταασα τνππαπατσα.

Π:: αόσοιιααι·ο .πια αίτια.

ΕΧΧΧτττ. Εταπιαπετ σπιπτα αππυ παν ταασα ατπότσσε στ

απτταπσα τα ααεσατυπυ αυανταντ υπυ παπα τισπιτπα, αυτ

όαππτατ αυτνσανα ααα νταα τπτνο στ τσναε, στο αατ ιαασα

τυπυ τα απ αυανταντ απο; στ τσττυ υππανα αυαπόσ αό τα

εσε αατ παι·νατ·; ατ ταττιαπ ταππαν ααα νταα τεπαττιαταε ατ

πασταε αό ταπαεαε όααεαε όσπισα υνα εααπ αόασπιανα, στ

ατταπιόαυ αό ταπαααε ιτααααα όσπισα όαεαυ ντατιτπατυ , αα

πιαπτα αό ταεσε αατ πανναν. Ετ ταττιαπ αόσαπιανα ααα νταα

ιταεααα ντπαπαα, στ όααεαε τανναα όα τοπια αό ταπαεαα όσα

ασα πυπτττσα (τα συεεαα, ατ όαεαυ ντστιτπατυ, αασυπόυ αυτ

αό ταασε αατ πανναν. Ετ παππα πανεστια παττιατ ταστανα ταννα

τα ατσυπα ντα πυτιττσα όα Βαεεαντ. Ετ αυτ σσπτνα αατ τα

στιαν, παστιατ αεευ (τυπισπα ασόόσε τι ετα ταπυα πνσ :αααι

τυπα νσττα. Ετ αυτ αατ πατατα τινυστυνα, σναν αταα, εσό

όσα ν όα Ιαπυα; στ πι·σ τινυστυνα όα τετανουα όα τισπττπα,

ασόόσε τι όα Ιαπυα. Ετ αυτ αατ αεεαν αταπιατυ υπυ αππυ,

εαντ πσττιατ σττατπ όαυ ναττνπιανα, ετ αατ παννα αό ααα στα

πιαταναα. Ετ ετ ατσυπυ αατ αεααν σοπτυνπααα αεαιι στττττατα,

ατ που ταατ τ›σταν στιαότνα τα συεταα σσααα, παστιατ ιαασα

τυπα νσττα ασόόσε ν όα ταπυα πνσ ταεσατυπα ναττα αυτ αατ

ααααν σαπτυνπασα. Ετ ατατ σναττττυ ευ στττττατα εαπεα πνσνα,

σναν αασνανπαπτυ. τταααοα αυαταε τααπόαε αα πιααττατα ετατ

όαααυ Ευιπαπα, ατ ταεα ατται·α όααασε στ'τττταταε. Ετ ταεα πσ

ταατατα ατατ ταπτυ όα όαναττα τανσνα αό ταστιαν ευ ότστυ

στττττυ. Ετ αυατα όαεεσα ότατσα στττσταταε αατ σοιππιττταν τνσόυ

(τ) Βατ σπα ετ ναόα, σπα τ παατντ νπαπεταντ ποπ ανααπσ απσανα

πανι Ηττα νιαττ'απτιπσ αυαπτσ τνππσνττ ττ πσπ ιπαπόανα τιιαντ 8τατα τ!

πυιπαναντσ όατ πνσπντα πααασ.

τα ευ ότατυ σιττττυ, παστιατ αεαυ (τυπισπα τττιναε :αν όα

ταπυα, στ ετατ πντνατυ όαυα αυααυ στττττυ, πνοναπόα συααα,

αυτ αατ ασσυεανα ευ στττττατα, αα ασσυεα ταατττπιαπιαπτα

παν όαεττπισπατσε.

στα ασε πατοίοε ποπ [οττιαπ .να οντα τα .πια ττίαα

τπ|να αοντρταα.

ΕΧΧΧττττ. Ναυπυ πατατα όα Βααεαντ, σναν όα τ'αναα,

παττιατ ταστιαν αταυπα παντα, σναν τπιτιναντατυνα, παπ πα

ναυτα όα ταστιαντα τανανα τα ααα όταα τπτνα ασντπταα, σναν

ατσυπα όα συαααα; στα αατ τα ααα ταεταα όα Νατατα , ευ

πντπιυ ότα όα Ιαπανατυ , ευ ότα (τα Ροεοτιτπαπτίω, Καπα

πυνα εαπστα, Βααυνναιιτ, Αεααπττσπα, ατ Ρααστια όα Ματυ,

νεα Αππυυτταττοπα, στ ταεα Ααευπιπττσπα όα 8αυστα ττΙαντα,

πσπ τα ατσυπα ότα όα ττσνπττιτσα; εατνυ ααα σανταε, σναν

τπιττναντατυναα τυτναεαντπταα. (Στα αατ ταετανπαπτυ, αοτταττσπα

όα τιαπαττττυ, ατασττσπα, πνοταεταττσπα, αππαττατταπα, όαπυπ

τταπιαπτυ, παστια, πατντπιαπτυ, σναν όα ταπσεαπιαπτυ, στ

εαπταπτταε ντα αντιττνσε; αό παπα όα ασόόσε τι όα ταπυα

ιαααατυπα τασαόα, σναν τνπτιτ·αντατυνα. τ)αεαυ αυατα τιαπόυ

αα πιαεττατα ετατ όαααυ (τυνπαπα, ατ τααα αττανα όαεαυ ασ

συεατονα; στ ετατ ταπτυ αασνατυ; ατ παστιατ αό πναεαπτα ,

εαπεα πανταπιαπτυ. Ετ αυτ αατ ασουαανα πνανατ εα ασσυαα

παν όααττπισπατσε, σ παν πιυετνα όααευ αυανταναντυ σ τοτττυ.

Ετ τααα πσταατατα όα Βαεεαντ ετατ ταπτυ όα ταστιαν σπαστ

νανα συετυ σαπττυτυ, πσπ ποστιαπόα ατσυπυ αττανυ σαπττυτυ.

στα .να πιοααο·τα, σο" οπνατονα ατο Νπνι·α ποπ όοπρτατ Μονο:

πνοαοτιτα, στ ετα οσον .να ααταντα παντα.

(ΠΟΠΗ. 8τατυτιπυα ατ σνότυαπιυε, αυτ ευ (τυνατσνα όα

Νυννα αππατ ευ εαταντυ υεατυ, ατ πσπ πσττιατ τανανα πινα

ααπτα ατσυπυ όαυα ατσυπυ τισπιτπα όσαααα νττταα όα συααα

Ευτ·ατσντα, παπ όαυα επ σσπιυπττατα όαεααε νττταε, απ απατα

πναεαπτα τσννατ αό ταπαααα όαεαα Ευνατοντα, σναν όα ατσυπα

όααεαε νττταα. Ναπ ατταπι όαυ ευ Ευνατανα σναν αττανα

πανασπα αυτ αατ απόανα αποκτα ω) πσττιατ παπ όαππτατ πιασ

ότσανα τα αα Ευνατοντα πναότατα αό τεπαααε όαααα Πανα

τοντα, σναν όα ατσυπα ντττα, παπ παττιατ ταστιαν ατσυπα

ταπαεα τα ναττισπα όαααα πανασπα απο. ευπνα ασε τισπιτπαα

όααεαα νττταε όααεα Ευι·ατοντα πναότατα. Ετ ετ ευ (τυνατονα

σσπτνα αατ ταστιαν, παστιατ αεευ (τυπισπα ττττναα τι όα ταπυα.

Ετ τεαυ ιπατσι·α, ατ ταεσε τυνατσα όσ συεαα ντττα, αυτ σαπ

ααπττναπ αό ααα τεπαααε αυπνα ασντπταε, παστιατ ιαασατυπιι

ασόόσε αν όα ταπυα. των: τα) αυτ ατσυπυ τιατιτταπτα τα αα

ότστα θυνατσι·τα πσπ όαππτατ ταστιαν ατσυπυ αανντττιυ παν

ασπατα, σναν αυπι ατσυπυ απτπιατα τα ατσυπα σπανα αααυ

(Συνατσνα, παπ τααυ τ]υνατονα τατα εανντττιυ τ·αστνατ. Ετ αυτ

(α) Ραεστιτπππττ, ααατα Ρα.νοΜ ττο αππαπττπ. @Μετα πανστα, αοατ

σανναττα όαττα πναπυπιτα νατατανα , α παατα απααν απατ ααπτυπανπαπτα

πατ νττταπατ όατ τ.αευόανα , α απαστατιπαπτα όατ Μαπτα Ασυτα; α ατ

απτττσα ττ @αντιο όαττα Επά/ιιπτα, ααατα ττ Ο @απατα ότ ατααουπ ααπα.

Οναόοπσ ατσυπτ, απο αυατ ατανπσ ατα στιτανπατσ νατπαννπαπτα Μασατ

πππτέ παν τ'υασ όατ τιααεα πσπατα ότ σττιανετ τπ αυαττα τ”αετα ότ παπα

ππτο σου ανααστα ότ πανω: νπα τα σναόα απο πτυ νανανπαπτα ατα ααατ

αππαττατα όααττ απιιυπιτ σπα τπ αυατ 8τανπα τα τα στιτααα ότ τυττα τα

ταατα όαττ'αππα.

(3) θανατο. Να! Ωαότσα ετα ασντττα ασατ οϊόσ. Ιτααπόα, πσπ παταπ

όαατ απαατ'ατιτιναντατυνα τπτανπνατανα επτπι απ, τισ τοττα αππόα, στοα

ωτα, ααατα αττα Μαννα. ναό. τα πατα (5) ατ ααπα 187 ότ αυαατα Ραντα Ι.

Μ) Ντιπ. Νστ Ωαόταα ατα ανντττσ τπ αυσατα πιαόα, π, απο νυατ

τ ‹ττνα ότ παντα Ιτονπ.

  



ΒΕ!! ΒΕΠΟΕθ Χ". δ!!!

οοιι!πει ει!!! !ειο!ιοπ·, ροο!ιο! ε!! (!!ιτο.!οω 1!ιεοει!!ι!ιο νο!!ει

ειεει! Π!!!ιιοπιο !!!ιι·ειε ιι !!ο !οοπο, ο! !εε!ι ηιι! ειο!.!ειο!ιοι· ·

ει! εοπ·ν!!!ι!! ροο!ιο! ιε!εοε!!ι!πιει νο!!ε! εο!;!!!οε ι!! !!ο !οοπο..

Ε! η!!! οο! οεεοπ· (!!!πει!οπο !ιι ει! !!!ο!ει ()!!πο!οτ!ει πιο!! ρο- :

!!ιει! !ειο!ιοπ·, πιοπι !ειο!ιοπ !”ε!ο!ιοπ· !!!!πει ππππ ε!!νειε !π! ο!ι!!!!

ει!! ρ!!ιε. 8ειε η!!ει!οε !!ορρ!ει! ίειο!ιοπ !!ο νο!!ι!!!ει!ο !!οεεει

ρο!οε!ει!ο, ο! !!οεεοε ειπι!!ειπιοε ε!!!!ει εει ο!ι!!!! ροι!ει ω.

Οι!! πονοο!!ωο ρο!!ιο! ἰεοοι!!αι·ο οι ω! ω!!! άσσο!! διεειιοπο.

οΧΧΧνι. Οπ!!!π!ειππι!ιε η!!! !ο!!!! ο!ιεεειε ροπεοπιοε, εειε

η!ιει!οε !!!ε!ε!πι!οπι!ο οο!! εινοπ ει!! ωο!νο!· οοι!ο ε!! Π!!πιιοπιο

ρο!!!ει!ι ρω εο, ο! ρω ε!!!οπο ροπεοπιο ο!ιοο! !ιο!οπ·, !εοοπι

!οπο !π! εειε οοπιπ!οππιρπιει!!οπιοε οο!-!ε!! (!!!!!ιοπιο, εοπιεει οοπ!

!!·ει!!!ο!!οπιο ‹!ο ε!!ο!!πιει ροπεοπιο- θ) εειε !!!ιειε ροπ·!οε !!ο

!ο!!!! ο!!εε!ι ει! η!!ει.πι!ο !ιι εει οοιιοοπιιρπιο!!οπιο εειο! πιοπι

!οπιπιοι·, ο! !εεει !οπεει ροπ!ο ρειο!ιο! !π! ροο!ιπ!!ει !!!!!πιο!ει!ει. -

@Η πο!!ο!! ρο!ο.ν!ο!ο ψηφίο! οιι!!οω [οποσ άσσο!! ε!ίε!τίοΙο

έ!! δοεεατί.

-...ΕΧΧΧ)!!!. Βιιπειπι!ο ει! ο!!!!!ιι !!οεεει ρο!ο!!!ο!!α(3) !!ο

88888!!! οοι!ο!!!πιο ρο!οε!ει!ο ρο!!ιο!, πιο!! οορρἱει! οποο!ο

ίοι·ειε !!οεειι !!!ε!π!ο!!! !!οεεει !οπο !!ο Βειεεε!!! ρω ε!!ο!!ι!ει

οιιε!ο!ιο, ον!!! οοεει, ο!ι!!! νο!!!πι!ε!!ο ι!οεε!! οο!!ε!ι!ι πιιει!οπο,

ονο!· εο!!εει. Ε! ε! οοπι!!·ε! ει!!! !ειο!ιοπ·, ε!ε!! ε!!!!!!οει.!!ι ροπ·

Μο!! ε!!!!!!οοε !!οεε!ι 6'ωποπο θ!) !π! !!!ιπ·ειε ο !!ο Ιειπι!!ει ρω

τ.ειεο!!!!ιοι! νο!!ει. Ε! ε! οι!ο!ιπι!! !ιο!ιι!!ιο !!ο 5ειεεει!! ει!!!

ειπι!!οπο σειρά (ό), ρειο!ιο! ειεε!! Πιιιιιο!ιο π.ε!εοε!!!!πιει νο!!!!

!!!ιπ·ειε !! !!ο Ιειιι!!ει.

Ποεεοε !οο!οη)!οε, ο! άεεεοε εμέ |οο!ιο!! !ο!!Ια.

ΟΧΧΧ!!!!!. 8!ειπι !οπ!!οε !ο!!!! ο!ιεεοε ,· η!!! ίειο!ιοπι ο!

νοι!!!ο!!, ονοπ· η!!! επο!! ίειο!ιοι· ο! νοππ!!ο!· !οιι!ειε π!ονε!ε !ιι

εει !οι·ι·ο !!ο 8οεεοπ!, ο! !ιι εει !εοο!οει !!ο°`ο!!εεει, ο!ιεεειε

νοιιπ!οπ εειπιειε ο! οο!!!! οο!!ειε, ο! !πιοπιπιειε, ε! οοιπιοπ!!ο οε!

!ιεε!!!!, εο!!!!οε πι!! επι οοπ!!οπιει!!ι ει!! ρ!!!ε. Ε! η!!! οσοι!!!

ει!!! !ειο!ιο!·, ρειο!ιο! εεε!! Ω!!πιιοπιο ρω ποεοει!!ιπι!! οο!ι!οπιε!!!!

εο!!!!οε ιιι! !!ο !ειιι!!ει. Ποεε!ι ηοε!!ο Μπιτ!!! εει !!!οε!!ε!!ο ε!ε!!

‹!οεε!ι ()!ι!ιιοιιο, ο! !εεει ο!!ο!!! !!οεε!! ειοο!!εει!οπο; ο! ε!ε!!

!οπι!!ι εοοπο!!!. Ε! ιε!εοει!!!πι!! οοπιιροπο!οπο ρο!!ιει! ειοο!!εειπο;

ο! ε!ε!! οι·ο!!!!!! ειεε!ι εειο!·ειπι!οπι!!! ε!!ο.

(Ε) Πο ηπποε!ο οειρ!!ο!ο ε! !·!οε!νει!!ο !!!ιο !ππιροι·!οπι!! πιο!!ι!ο: Η ο!!ο

πιο! 13!!! οε!ε!ονειπιο ειπιοοτει πιο!!ει Νιιπ·π·ει ρειωοο!!!ο ν!!!ο ρορο!ο!ο;

9.° ο!!ο πιο! !οππιρο ππιο!!οε!πιιο, ο !!π! !!ε!! εοοο!ο !π!!! !ε! Νοπ·π·ει οτε!

ο! ρτ!νει!ο !!οππι!!!!ο !!ο! Ποππιπιπιο ο π·ορ!!!!!ι!!οε! ε!! 8ιιεε!ιν!.

(2) !! Με! πι! ηοοε!ο οειρ!!ο!ο, !!ει!!ο ρειω!ο ει!!! ‹Ι!ι‹!ε !ππ!οο !!πιο

ε! ΜΜιο!α!α ο οο!ι!ο!!!!!ο !π! !!!ιε! !!!!!π!!ε! η!!ε!ε! !ο!!!! πιιε!π·ε!πιει!ο, εοτ!!!ει

!!ε!! !ει!ο !!ο!!!!·ο οο!!!! ίε!οο!ει!ει ροε!οι·!οπ·ο !!ο! !ο8!!ο οοπ! οοπε!!!οι·!ρ!!!

ρ!οοο!!, ο οο!! !πιο!ι!οε!ω ρ!!! !!!ο!ιο!!!οο!ο ε!! η!πο!!ο !!ο! οοπ·ρο !!ο!

οειρ!!!!!ο. Ε !!!οο οπο!! !ι!!!ι!, ροι·ο!ιο !ιι ροω!ο .πιο Φαρ! μπακ !!ο

!ο!!! πιο!! εοπιο εοπ!!!ο ει! !!!ε!η;!!ιο, πιο εοε!!!!ειπι!!ο πιο! οοπρο !!ο! οο

ρ!!ο!ο, ο !ποπιιο!!!ει!ε!!!!οπι!ο !!ορο !ο ρειω!ο Μουτ!!! ροι·.!οπο.

(3) Ρο!ο.πω!!!ι. Ι!! η!!οε!ο !!ιοΒο ε! !οηεο οοε! εο!!!!ο πιο! Ωο!!!οο.

Α!!π·ονο ο εοπιιρω εοπ·!!!ο Ρο!οε!απ·ίο.

(4) @πιοπο @!!οε!ει ρειω!ε!, !ο !!! οι!! !!·ειοοο, ο εροο!!!!πιιο!!!ο

!'!!!!!!!!ει ε!!!ε!!!!! πο , εοπιο ε!πιοοπ·ει ν!ε!!ι!!!, ο Με!!! ο!ιπιοο!!ει!επ !!ε! πιοπο

!ππ!ρο!·!!ει ροπ· εονωρροπ·ν! Η ρειω!ε! !οπο, εοπ!!!ει οο!! οο!·ε!!!οτ! !!!

νο!·ε! !!ε!! !οε!ο. Με! !!ο!!!!!!οπειι!οπιο Ε!! !πιίο!!οο, ροι·ο!!ο !ππ!οο!! Μ!!!

οο!ο εΙασειι, ο!!ο ε! νο!!ο οοοο!!ιο!!ειω !ιι πω!!! ωε!ε!ο!!ο ει!!ει ι·ε!εο!!!ιι

!!!!·ει, ο !ε! ειπποοπ· ο88! !ο ερ!ει ε!! ίο!εεππ·!ο.

(ο) Οποιοι! Νο! Ωο!!!οο ο εο!!!!ε! !!!!!ε! !ε! ρειω!ει, ο η!!! ε!ηπι!!!ο!ι

ΕΠΙ!! ΡΒ.

!

ι

ἐ

 

Ι)ο.!εοε οοι·πο!οι·οσ, ο! άσσο!! ρω!!ιο πίσω!!! σαπ·π·ο!ο.

ΠΧΧΧ!Χ. $οε οειππει!οποε, ο! η!!! οο!!!! ίοο!ιοπι, ονοπ !!ο

ο!!ο!! !ειο!ιοπ· !π! οοει!ο!!ο !!ο ε!!ι!!ειπο ει!! ρω!!! !!ο Τιιτωεῖ,

ε!ε!!! .!ο!!!οε, ο! !!ορρ!ε!πι ροπ·!οπο εει οε!!·π·ει!ο; !!ιε!ει ει!! ροπ·!!!

!!ο 'Ι!!ιττοε. οπιάοιπιοοο! ιοπω!ι!!ο !!ο $οεεο!!!, ρω εο!!!!οε

ν! ει!! ρ!!!ε. Ε! ε! πιι!ιιοπο οο!·πει!ει ροπ·!ειπ·ο επο!! !ιο!οι·, !!!

νοομ!ει!!!!! πιι!!!!ιε ροπ· οο!!εεει !ι!!!!οεπ!ιε! π·ει!!ιοπιο. Ε!! !πι

!οπ!!!ει! ε! .οο!·πτει!ει πιο!!! !!ο οειπ!!ειποε ν, πειεοπ!ε ν!!! !!ο !!!

!!!ο!ι, ο! πειεοπ!ε ! !!ο οππό!!!; πιο!! !ιι!οιι!!οπι!!ο !ιι προιον!!

!!ο οει!ι!!!!·ο ~η!!ει!ι!!ο οο!! Βειππ!ει!·ο !”οεο!ιοε !!ο ρο!!οιιιοπι,

ιιοιι οοεοε η!!! οι!!! νοι!!ιοπ !!ο ράπερ, ο! έ!!!

' ο

Π!!!.Η .4

ΟΠΠ.

ΟΡΩΝ. . . . . . .. ο! Ο) !!ο !ε!!!·ἰνοπ. Απο!! - η!!! ει!!

οοιιεεοε, ειεεοε η!!ε!!οε ειοπι ποοπο! εοε οονει!!οε !εοπ·!ρ!οε ει!!

ροε!ει, ιιοιι ε!ε!!! !οπ!!οε !!ο οο!ιιρο!·ο!ποιο!!οππ! οε!νο.!!!!, πιο!!

!εοπ·!νοτ ο!!ο!!! '!π! !ο!!!! !!οεε!! οεινι!!!!! ποοπο, !πι!!πιει ει!!

ροε!ει !ιονο; εο!ν!! οονοπι!οπι!ο οειε!! !!ο η!!οπνει, η!!! !ε!!!!!ο

ε!ε!!! !οπι!οε !!ο οοπιιροπε!!·ο οε!νει!!!!· !!!ε!ε!· ει! πω!!! !!οεο!!

!!!ο!!! οορ!!!!!!! - θ!). Απιο!!, ηι!! ε!ε!!! !οππ!οε!οο!!! ο!!εεοε,

η!!! οο!! εινοπ οονει!!οε !!ο ροε!ει, ει!! εοε η!ιο!οε επο!! πιοπ

ι·οπ· εοε οονει!!οε, η!!! εο !!ορρ!ειιι! !!ιο!ι!!οπο ο ιιοιι, οοπ!!

ροπειτο ο!!ο!!! οεινει!!!!, ο! οο!ιεε!ι !ειο!ιοπ !εοπ·!νο!· !ιι !οο!!

!!οεει! οε!νει!!!ι ποστ!!! !πι!”πει π!ιοπιεοε !!!!οε ρωιπ!ππιοε οοι!ο

ε!! !!!ο !!οεε!! οεινει!!!! πιιοπ!!!, ει!οι!!ι!! ο!!ο!!! οειρ!!!!!!! πιο!!

ο!πε!ειπ!!ο. Ε! η!!! οοπι!π·ει οο! !'οο!ιοπ·, ρειο!ιο! ειεε!! Π!!!ιιοπιο

οπο!! !!!ιοε πιιοεοε !!!ιτειε ι!! !!ο !ειπι!!ε!/ρωεεπι οεινε!!!!! εειπι!!,

ο! ρωεε!! οεινε!!!!! !!ιοεπι εο!!!!οε κι!!! @Η !π! !!πι!!!!ει!!!!! η!!!

οεινει!!!! ει!!! !εοπ·!νοπ·. Απιο!!, ηο! πιο!!πιο ροπ·εοπιο η!!! οο!

εινοπ· οεινει!!!! εει!ι!!, ονοπ ιπποε!! ο!ι!!! ο!!πιιρει8πιοπιο, ρο!!!ει!

(ο) ΡοΙαρα, ο!οο πιο”. Ι!ε!!!ει ρειω!ει ε! οοπιι!!!ο!ει !ε! !!ο!!ο!οιιιει

!!ο! Ωο!!!οο, ο!οο π!! !!π! !!!!!οπ·ο !”ορ!!ο πιιοπιι!!!·ε!πιειοοο, πιο! η!ιει!ο ε!

οο!!!οπιονεππιο !ε! !!πιο π!! η!!οε!ο οειρ!!ο!ο 189, ! οειρ!!ο!! 140, 14!, 142

ο 143 ροπ !!!!οω, ο!! !! ρπ!πιο!ρ!ο !!ο! οε!ρ!!ο!ο ι44, @Δωρο τ!! η!ιοε!'

!!!!!π!ιο ε! !!ε! !ε! εο!ε! οο!!!!!!!!ειι!οπιο πιο!!'ει!!ω ίο8!!ο ο!!ο εοει!!!επ , ο

ο!!ο οο!!!!!ιο!πι π.. Με . . . .. ει! !!ο !ππ!οο!. 88π·ειι!ει!ε!πιιο!!!ο !ε! !ειο!!π!ε!

‹!! η!!οε!ο !οο!!ο πιο!! ρ!ιο οεεοπ·ο ειιρρ!!!ει ε!ε!! !π·οπιιππιο!!!! !ει!!!!! !!ο!!ο

ε!οεεο Οο!!!οο, η!ειοο!ιο η!!οε!! οο!!!! Ρον!. ! οοππι!!ιο!ε!!ιο !!ε!! 8.!! σει

ρ!!ο!ο π!ο!! !πι!!οω, ο οοπι!!π!!!ε!π!ο οτ!!!πιε!!ειπ!ιοπ!!ο ε!πιο ει! οειρ!!ο!ο 36.

Ω!!!!!!!! π!οοπι!!!ιο!ειπ!ο !!ε!!!ε! !!πιο !!ο! οειρ!!ο!ο 49 ο εοο!!!!ε!!πο ε!!ιο ει!

ρπ!πιο!ρ!ο !!ο! οορ!!ο!ο 47. Β !!πιο!!ιιο!!!ο ιπ!οο!!!!πιο!ε!πιο οι!! οειρο Με!

ο !οπ·πιι!π!ειπιο πιο! οειρ!!ο!ο 159 !πιοοπιιρ!ο!ο.

(7) .. . . . ω, 8!οοο!!ιο ηιιοε!ει ε!!!ει!ιο ο !οι·πι!!πιο οι ρειιω!ο, !! π!!

οι!! ρτ!πιο!ρ!ο οπο εοπ!!!ο π!ο! ρτοοο!!ο!!!ο !'ο!!!!ο, ο!!ο πιιειπιοει, ροπ·

η!ιοε!ει π·ει!;!ο!ιο, ο !π! Πι!!! !!ο! οοπι!οε!ο !!ο! οειρ!!ο!ο, ο!!ο ο! !!!!!ιε!!ιο,

ο ο!!!ειω ο!!ο !ει μπω!!! οπο η!!οε!ει πο!!ο.

(8) Ι! ροπἱοτ!ο οοπ!!οπ!!ι!ο !π!! ο!!ο !!!ιοο!ο, ο!ι!!!! ρεπω!ο η!!! Μ

_οο!εοεοε Πι!!! ε! Με!!! αιρ!!ιι!!ι, ο εοτ!!!ο !π! !!πιει ε!!!πι!ει πιιο!·η!πιε!Ιο, ο!!ο

ε! Νερο οο!! πιιο!!ει !!!Π!οο!!!!, !!ε!! !ε!!!! !!οε!!·ο !!ο!!ει ροπ·!!! ει!ι!€!°ἰ0!°ο

!!ο! !”οο!!ο, το!! οειΓει!!0!°ἱ ρ!!! ρ!οοο!! !!! η!!υ!!! !!ο! οο!·ρο !!ο! οειρ!!ο!ο,

!!!ει πιοπο ε!!!ε!!!ει!! !ιοπιο!!ο ει!η!!ε!πι!ο οο!ιε!!!!!! !ιο!!'οε!τοπιι!!λ !!ο!!ει

ππιοπιι!ιπ·ειπιο. 8! νοοο, ο!!ο οποο!ο!!! πρωι!!! ί!! !ο!!!! !π! !οππιρ! ροε!ο!·!οπ·!

ροπ· τοε!!!πιΒοπ·ο ο ππιο!!οι·ειπ·ο !'ειερπ·οπει !!ο! εοΒ!!οπ!!ο ειππ!!οο!ο τ!! !ο88ο,

οο! η!!ε!!ο οτε! !πι!!!ε!!!!!ειπι!ο!!!ο ρτοεο!·!!!ο, ο!!ο ! ροεεοεεοπ·! π!! οε!νει!!!

π!! ροε!ει, ε!! ροπ!!οεεοω ροπ· πιοπο !! οεινει!!ο !·οε!ε!πει!ο, !!ονοεοοπο

εοπιιο πιιοπιο Γ!!! !!!ιο ππιοε! οο!!!ρπ·ε!!·πιο, ο π·οο!ε!πειπ·πιο πι!! ει!!ω.

(ο) !!ε! η!!οε!ο !!!οπέο ε! !!ο!!!!οο, ο!!ο !ε! !!ε!! Βοπιονοεο !!! η!ιο!

!οιιιρο οτε! τ!! οο!!!! 80, ρο!ο!ιο ροπ· !ιπ!·ο!ινο!!ο !π!!!οω ο οο!!!π!!!πιει!ει

!ε! ροπιε!!ο ό! !!ο Μο, ο ροπ· !ε! προ!!! !!ο! οι!νε!!!ο εο!!!! 30. Οτε! ευρ

ροπιοπι!!ο !! εο!!!! οεεοπ·ο !ε! προ!!! !!ο!!ει ρο!!ε!!ο, !·οπιιο εοωοπει,ε!!·!·!·ε

. Μπι!! ορρ!!πι!ο οι!!! Με! ο πιοπο.

Π!



562 ΠΕΡΕΕΟΜΕ Ε (ΕΔΕΕΤΕ:ζ

υου (ΕορρΕοΕ ουοου Εοοοτο, ονοτ οουοο(Εοτ ρτο ρτοΕΕΕυ.

ΕΕ (τυΕ οου(το οοΕ ΕοοΕΕοτ, ροοΕιοΕ ρτο ιοεοοΕυυο ((Εο εο(Ε

(Εοο κι( (Εο Εουυο. ΕΕοοου (ΕυοΕο ΕΕου(Ευ οο υΕοοΕΕοΕο οΕοΕ

(Εοοευ (ΕυΕυουο , οΕ Εοοο οΕΕοτο (Εοοου οοουεοΕοτο; ο( οΕοΕ

οτοΕΕΕΕυ ο(Ε ου ΕυτοΕυουΕυ (Εοεου οοουοοΕοτο ουιυ υυυ (Εο

οΕΕτυουουυ. 8οΕτυ οΕ Ευ ΙοοοτοΕ ου οΕουυυ, (ΕυΕ ου(ΕοτοΕΕυ

ΕτυοοοεΕοΕο (Εοοου (Ευτυουο. Απο, (ΕυΕ οδυο ροτουυο, υοΕ

πο( ονοτ οονοΕΕοο ρτο ΕτυροοΕο (Εοοου (ΕυΕυουο, ΕοοτΕνου

οονοΕΕοο ρτορτΕοο, ο( υου οπουοο; ο( (Εο οΕο Ευτοτο (Εορ

ρΕου ου οΕ·ΕΕΕ(τΕυ (Εο ουοοοο, (ΕυΕ νοου οοεοτ ο(Ε ΕεοτΕνοτ;

ο( οουεοοο οονοΕΕοο Εουουου Ευ (ΕουΕο Εεοοτο ρτορτΕο, ονοτ

(ΕυΕ 1ουευου Ευ ΕοοοΕΕουο, ονοτ ρτο οΕΕοτυ ΕυοΕυ ΕΕΕυΕυ.

ΕΕ·(ΕυΕ οουΕτο οοΕ ΕοοΕΕοτ, ροοΕΕοΕ ο(Ε ευ (Ευτυουο ΕΕΕΕτοο ν

(Εο Εουυο; ο( υΕουΕο υιΕυυο οΕου ΕουΕοο (Εο οΕο εοτνοτο ,

(ΕΕ οοΕυουΕο οοτ υοτοΕυ. ΕΕοοευ (ΕυοΕο ΕΕου(Ευ οι( ΕυοεΕΕοιο

(υοΕ (Εοοου (Ευτυουο, οΕ Εοοο οΕΕοτο (Εοοου οοουεοΕοτο; ο(

υοΕ οοΕ οοουοοτο οΕοΕ ΕουΕυ ο(Ε ρτονοτο ευ οοουεο. 8οΕΕ·υ

(ΕυΕ οοε οΕΕΕΕΕοΕοο οτ(ΕΕυοΕοο ο(Ε οΕο , (ΕυΕ οΕου οτοΕΕΕΕοε ο(Ε

ου ΕυτοιυουΕυ Εοοοω Εο 1'οοΕυ. Απο, ουΕ οΕουυυ οονοΕΕυ

(Εο ροοΕο, ου (τυοΕο ΕυοττοτοΕ, ονοτ εο νοοΕοτοΕ, τυου(Εοτο

υου οο (ΕορρΕοΕ ροτ Εεευ ()υΕυουο, εοΕτυ εΕ τυοττοτοΕ, ονοτ

(Εο νοοΕοτοΕ Ευ εοτνΕΕΕ1υ (Εοοου (Ευτυουο; υου ΕοΕου(Εου(Εο

οΕ οΕουυυ ο(ΕουτυροουοτοΕ ο(Ε οΕΕνο, ονοτ ΕΕυΕΕοοοΕοΕο (Μου

(Ευυ1ουο Ευ ευ (ΕυοΕο ου ροΕοοΕοΕο ου(ΕοτοΕ (Εο οτΕοΕΕτΕυ ουο,

ονοτ (ΕΕ οΕουυυ ου(ΕοτοΕ Ευ οΕουυο ΕυΕΕΕοοοΕο(ο, (Εοοεο (ΕυοΕο

υ(ΕΕΕΕ.1°ΕΕΕ ονοτοΕ (Εουο ευ (Ευτυουο, υοΕ ε.ΕοΕ εοττΕΕΕΕυ (Εοοευ

(ΣιιΕυουο.

Ι)οο.9(ιο ρο(ιο(ΕΕ(ιο, ο( οουιοΕ(Ιο 88 (Μου ρουπου.

(ΠΕΠ. ΕΕΕοΕ (ΕΕ ιοοοοΕυυυ ουυυ ροτ Εοεοο ουΕΕουοο (Εοεου

(Ευτυουο (Εο ΒοοοοτΕ υυυ ΕΕουυ ΕιοιυΕυο (Εο ποεοοΕυυυ (τουτ

ΕοτΕ ου ουΕυου(Εοτο εοε ουοτ(ΕΕοο, οοε (τυοΕοο ΕοοΕΕοτ οο

(Εονου Ευ εοε Εοοοο οτ(ΕΕυοΕοο. Ε( τυου(Εου ιοοοοΕυυο υο(:Εο

Ευ ιοεοοΕυυυ Εοου οτ(ΕΕυοΕυ (Ευοο ΕΕου1Ευοο ρω ου(ιτ(ΕΕο.

Ε( ουΕυου(Εου ουοοο ουο τοΕΕο Ευ ιοεοοΕυυυ υιοεο ο(Ε ρΕυο.

ΕΕ (ΕυοΕυυ(μιο τΕοΕΕοοΕυ υου υοΕ ου(Εοτο, ονοτ ουΕΕΕοΕουΕο

εοοτυΕΕΕυ υου οοτ τυου(ΕοΕ·ο, ροοΕΕοΕ οεεο (]υτυουο εο(Ε(Εοε

Ε( (Εο Εουυο. ΕΕ (Ευου(Εο ευ οΕΕΕΕΕοΕο υοΕ Εο(ΕυΕτο οΕουυυ

υυυΕΕΕοΕυ υου ου(Εοτο οεεο ευοτ(ΕΕο, οοοοΕΕοΕ υυυ ΕιουΕΕυο

ρω ουοου ρτοΕΕιυ (ΕυΕ οοΕ ροΕοτ, ο( τυου(ΕοΕ ΕΕυ Ευ Εοου

(Εο ουοοο, ου Εεροεοε (Εο ουοοο υοΕ υου οοο( ου(Εοτο. Ε(

ορρου οοο (ΕΕοΕοο οΕΕΕΕΕοΕοο, ιοεοοΕυυιι (Εο ουο.οοε ρω οο

Εοι·Ευ, 2οοοοΕυιΕυ Ευοοο (Εουο ου ()υιυουο εο(Ε(Εοο Ε( (Εο Εουυο;

ο( οΕΕοτυ ρτοΕΕΕυ υου Εονου Ευ οΕουυυ Ευο(Ευ. Ε( υοΕ οουΕτο

υοΕ ΕοοΕΕοτ , ροοΕΕοΕ οεεο ()υΕυουο ΕΕΕΕτοε Ε( (Εο Εουυο , ο(

οΕοΕ ρτΕνοΕυ (Εουο ουεου οΕΕΕΕΕυ. ΕοΕνυ εΕ οεοοτοΕ (Εο νοΕυυ

ΕοΕο (Εοοου οουοΕιυ ρω οΕουυυ οοοΕ(ΕουΕο υοΕ εο ΕοουοτοΕ

τυοΕοτο ευοτ(ΕΕο, (ΕυΕ 1.ου(Εο 88. νοΕυιιΕοΕο (Εοεου οουεΕιυ εο

(ΕορρΕοΕ οΕΕοοτνοτο. Ε( οΕοΕ ΕουΕυ ευ τυοεοοΕυ (Εοοευ (ἱιι

Ευουο (Εο ροοοΕ·ο (Εοοου ΕοΕυρυο ουο ου οοο (ΕΕοΕοε οΕΕΕ

(:ΕοΕοο. ΕΕ Εοου τυοοουΕΕι ουΕ υου οοΕ ροοοτο, (υοΕ (ουΕυ

(Εο ροοοτο (Εο ουο ρτορτΕυ Ευ ευ οοοΕΕο. (Μου ο(ΕΕΕΕ(Ε ουο.

ΕΕ ο( (Μου οου(Εο οΕοτυοτου, ορρου ο(υΕΕοε ευ εοΕοτΕυ ου

ρΕ·οοοτΕρΕΕΕ. .

θα( ποιου( ο||ΕΙ(οΙο ροΙ|ι(ΕΕ σουτ .ε(ι!(ΕΕ·ιο (!ουο οι( ()(Ευτοπο.

()ΧΕ.ΕΕ. 81οΕυΕυτυο ο( οι·(ΕΕΕΕοιιΕυε, (μυ Ειουιιυ (ΕΕΕΕΕΕοΕο, ο(Ε

οοΕοτΕυ οουοιιοΕυ (Εουο ο(οιουο (Ε) ΕυυουΕΕ ροΕΕΕοΕ ονοτ Ευ

οΕουυυ τυο(Ευ οΕουυο ρτονΕοΕουο υΕΕτο ου οοΕοτΕυ ουο. ΕΕ

ΕυΕου(ΕοΕ ὲΕ οΕΕΕΕΕυ ΕοΕΕυ εοε οΕΕΕΕΕοο οουΕουΕοε Ευ ου Μονο

ο(Ε οοΕοτΕυ οτ(ΕΕυοΕυ. ΕΕ (ΕυοΕυυυυο οΕΕΕΕΕοΕο, ονοτ οΕουυο

οΕΕοτο ροτεουο ρτοοεο οοΕ ΕοοΕΕοτ οΕουυο ρτοουτοΕΕουο Ευ

ρτοουτοτο οΕουυο ρτονΕοΕουο, ΕοΕου(Εο Ευ ου οΕΕΕΕΕυ, υου

Εοτοο, υΕΕτο ευ οοΕοτΕυ ουο, ουοοο ονοτ ουεοοο, υοΕ ΕοΕο

ρτοουτο οοο ΕοοΕΕοτ, οο(Εου ο(Ε εο ρουο οουΕουΕο Ευ ευ οο

ρΕΕυΕυ υοΕ -ΕονοΕΕοΕ (Εοοεο ρτονΕοΕουο (Εοοεο ρο(οοΕοΕο (Ε).

@Η οποία (ιποπο σο ο!(υπο2 αυτ( πο!(ιί(( (Εο δωσω(

μου οοο· οίυ(Είοοο..

(ΕΧΕλ(ΕΕ. ΕΕΕοΕ ε.Ε ιοεοοΕυυυ ουυυ (Εοεου Ευοοο (Εο 1`τοοτ

ΒΕυ υυυ υοΕοΕυ (Εο ΒοοεοτΕ ο(Ε ΕεοτΕνοτ εο ΕυΕτοΕο- οΕ-Εοεο

οεοΕΕο (Εοεου (Ευτυουο (Εο 8οοοοτΕ, ο( οΕΕοτοο οοοοο ΕοοΕΕοτ,

οοο (ΕυοΕοο ου Εεοο οοο οοεοτ Ευ1ροοΕοο ροτ Εεου οουοΕιυ

ΕυοΕοτο, ο( Εεεοο εΕυ(ΕΕοοε (Εοοευ (Ευτυουο ρτο(ΕΕοΕυ, ευ (ΕυοΕο

οΕοΕ υοΕυ Ευ ΒοοεοτΕ Εροο, οτοτ ου ροΕτο ουο, ονοτ εο

τυουιο ουο, ο(Ε ρυΕΕιο.ο Ευ ου οουοΕ2υ τυοΕοτο, Ευ οουοοιι

Ευο(Ευ (ΕυΕ 88 οΕΕοΕ ευ τυοοεοΕυ (Εο ΒοΕυοουο. ΕΕ (ΕυΕ υοΕ

οοοοτ υυυ ουυυ υοΕοΕυ, νοοΕΕοΕ (Εουο ουυευ οΕΕΕΕυ ροτ ου

υοο οοκ. Ε( ορρο1 ρω οοΕοτΕυ ουο ΕΕΕΕΕ·οο Επι" (Εο Ιουυο,

ο( υου ρΕυο ρω οΕουυυ εοτνΕΕΕΕυ υοΕ ΕοοΕΕοτοΕ οεεο (Ευ

υπουο, οΕΕΕοΕουΕο Ευ ου (ΕΕοΕυ οΕΕΕΕΕυ. Ε( (ΕΕ τυιΕοουΕΕοΕΕυ οΙ

ουυυ οοτ Εονοτο (Εοιιο οΕουυυ Ευ ειι οΕΕΕ1Ευ ουο, οντοτ

(Εοεοοο Ε›ουοο (Εοοου ()υυιουο ω( Εονοτο,ἱυΕΕτο-ευ ίου ουο,

ροοΕΕοΕ οεεο (Ευτυουο (Εοοου υυυ (ΕοοΕΕο, οΕ ροτ(ΕοΕ ευ

ο(ΕΕΕΕυ.

Πο ρ1·οοατο σου [Μου ο! ίο.ωο (ΕοΕυρσιο.ε (Εο ΝΕ(οιουυορία,

οΕ(Εοοο(ι Ε.οοο(ο|ιο (Εο δυωρο( (Ε).

(ΕΧΕ.Ε(ΕΕΕ. Βου υποΕοτοο ο( ΕυτοΕοο (Εο ΕΕυΕυουοτεΕυ , (ΕΕ

(Εοοοο ΕοοοΕοο (Εο (ΕΕιοτουΕ εΕου ΕουΕοο (Εο ρτορτΕυ Ευτο

ιυουΕυ ρτονοτο ΕοΕΕυ οοο Ευτοο ο( (ΕοΕυρτιοε υοΕ εοοο Εο

(:Ειοτ Ευ οουοοοο Εο(:οΕοοε, ροτ Εοου υιο(Ευ ΕυΕτοεοτΕρΕυ. (Πο

ω( υοΕ (Εο νΕΕΕο (Εο (]ΕιοτουΕ οΕοΕ ο(Ε υυυ ρτοοουΕυ ΕουΕυ;

οοο νΕΕΕοε (Εο Ε.οουΕΕο, ΕοΕΕΕοο , ο( Ε.ουΕΕΕοο οεοοτ (ΕορρΕου

ου υυυ ρτοοουΕυ ΕοιΕΕυ; Ατ(Ευ, 8ονο, ο( ΤονοΕ·το οοεοτ

(ΕορρΕοΕ ου υυυ ρτοοουΕυ ΕουΕυ: ο( Ευ ιοεοοΕυτιιι ρτο(:ουΕυ

(Ε) Οαυο((ο. Νο! Ωο(ΕΕοο ((Εο οοτΕΕου Ευ (ΕΕΕοοΕο υπο(Εο απο. Ευ ο

οοττυιΕουο (ΕοΕ ΕοΕΕυο ποοο, (:Εοο (Μαιο, οΕοοΕΕο (!ουο οποοπο Εππ(ιπ8ί

νυοΕ (ΕΕτο (Εο (ι(Ι(:οοο (τι ροΕ , (Ε(ι (ι(Εοοου ότι (ιννοπίοο , οοο. ΝοΕ (τοπι

τυουΕΕ ΕοΕΕυΕ , υοΕ (ΕυοΕΕ οοΕοΕο @απο οορΕΕοΕο ροτ ΕυΕΕοτο, ο οορτοοοο

Ευ οΕοοεο (ποοο υου 1ο οοΕο ροτοΕο (ΕοΕποορο.

(ο) (Ποίο ΕΕ (:ορΕΕ0Ε0 181 (ΕΕ (ΕυοοΕο Ροτ1.ο Ε.

(3) οικου( τυΕΕτΕοο, οοοΕο ΕυΕΕΕοΕοιΕουο ο ο(οΕο (Εο τυο ευρρΕΕ(ο,

τΕοονου(ΕοΕο (ΕοΕΕο υΕοΕοτΕο οουΕουυ1ο υοΕ οορΕΕοΕο, 8ΕοοοΕΕο ΕΕ ιιιο(Εο

οΕτυο, ο(Ε Ε (:ορΕΕ.οΕΕ εο(ΕυουΕΕ, οΕυο οΕΕο (Ευο (ΕοΕΕο ΡοτΕο Ε. υιουοουο

(ΕοΕΕο οοΕΕΕο τυΕΕτΕοο οοτΕΕΕο Ευ οοτοΕΕοτΕ τυοοΕ: ο ΕΕ (:ορΕΕοΕΕ 165, 158,

158 ο 159 οοΕου1ουΕο Ε1ουυο Ευ τυΕΕτΕοο οοτΕΕΕο (Εο τυουο ροε1.οτΕοτο

Ευ οοτοΕΕοτΕ υοτΕ. Ε1ΕρρΕυ ΕυΕΕΕ (ΕΕ.ΕοοΕΕ (:ορΕΕοΕΕ, υοΕ ρτοοουΕο 148 ΕΕυο

ο! 169, υΕΕΕτυο (ΕοΕΕο Ροτ1ο Ε, ΕΕουυου ΕΕουοο Εο υυτυοτοιΕουο Ευ οΕ1'το

οτοΕΕΕοΕΕο (τοτο, οοτΕΕΕο (Εο ιποπο ροοΕοτΕοτο, ο (ΕΕΠοτουιο (ΕοΕ υυυιοοΕ

(ΕοεΕΕ οΕΕτΕ οορΕΕοΕΕ, ουο εοοο τοΕυουΕ; ο ε(:τΕΕΕΕ Ευ τοοεο. Νο (ΕυοοΕο

ΕυΕΕ(οΕο:Εουο ροΕονο οοοοτο ουρρΕΕΕο ροτ Ευοιιο (ΕοΕ Ε”τοτυυ1ουΕΕ ΕυΕΕιιΕ

(ΕοΕ ΕΕΕ›το 1.° οοοΕο (ΕΕ (ΕυοοΕο ΡοτΕο Ε , ροΕοΕιο υοΕ ου(Ε(ΕοΕΕΕ 1'τοτυΕυουΕΕ

υιουοο ροτ ΕυΕΕοτο (Ευοο1ο οορΕΕοΕο 148, ο(Ε ΕΕ ρτοοο(ΕουΕο 14'7,ο(Εορο

ΕΕ οορ. 146 ουο ροτΕο (ΕΕ που ΜΜΕ @Η ((||ΕοΕ(ιΕΕ (Μ Βοου((πο ρτου(Ε

@οπο (ιποπο, (πω: Ε( ο(ιΕ(ιοΕο, οουΕΕυυο υοεΕΕ ο(οεοΕ 1”τοτυτυουΕΕ ΕΕ

οορΕΕοΕο, ουο ροτΕο (ΜΜΕ οΙο:Εοπο (Ιοί οΕπ(Ε(ιοΕ (ΙοΙΙα @τυπικο (Η δυο

ο(ιτ·Ε, τυΕ›τΕοοΕο οο! τι." 147, ΕΕ ουο! οορΕΕοΕο υοΕ (Σο(ΕΕοο οοτ(Εο ο

τυΕΕτΕοοΕο, ο(Ε ο υοΕΕ'οτιΕΕυο ρτοετοοοΕνο ΕΕ Μ!) οο(Ευου1ο (ΕΕ (ΕυοοΕο

ΡοτΕ. Ε.
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εεεω εερειει εε ειειετε= ρει·1ε·εεεεεε·ιει·ειοε. 5οε εεειεε

ιεειει·εε ει ιετειοε ιε πεεεειεεε ρτεεεειε ιετεε, ει ιεεε

ρειεειειε εε ιετετε εεεεεεεεειτιεεει, εει χω. (Με Δε!)

ριεε εεεεε, ενω εεεεεε, εε εεειε, ενω· ειιειεε εεε ετεεετ,

ενετ· ετενετε εε εειερειι,ξενετ ιετιε ενω εεετειιεεε.τ ιιι

ει. ιιι εε ιετετεεειε ιρεετο εεε εεττετιειτε-εε ιετιεεε

εεειεειε εεε ρειετ ενω ρτοι·ειε, εεεειτιειιιιετ εεε εε

ροιιιεε ιε εεειεεε εε εεεεε εεειρειι, ενω ιετιε, ειιετε

ενω ειιετεε εετε. Πι εεε ειεε ιεειοε εεε τεειοτεε, ενετ

ιετειοε, ενω εεε ιιοτειιιεε εεεεεε νιιιεε, ειεεεε εεεε ρε

εετε; ει ιιι εεε ειιετοε εεεοε εε εεεωνει εε εεριιειε, εε

ειιειε ει ιεεοτειεεει , εει .εεε εοεσίεεε ιιιε Ποειαεεπε εει:

ρίεε ρεεεεεε εεε Μεε, εε εεειε εει ετ εε τειστιεε εε

εκει ιιι-εε ετιιεε ειστε. Ει ει εεεεε, ονετ εεεεεε, εε

εεειε, ενω εεειεε εεε εετε, εεε εεε ενω εεεεεε ρειετ

·ρεεετε, ιρετειο εεε τεειοτεε ει ιετειοε εεεεεε νιιιεε ετε

ειειεε εεε ειεε ιεειοε εε ρεεετε ·ειεεεε εεεε. Ει εεεεεε

ιειεεεειε ειει οιιεετνειε, ει ει οιιεετνει εε ιοιιε εεε ιετιοε,

ει εετερεεε ιε1ιεε εεεεεετε Γεειοε, ει εεε εειοε ρετ

ιεεεε ειειοε τεειετεε ει ιετειοε - ω. Ει ι;εει ει ιειεεεει

εεεεεε ιεεοιεεε εε Ετιειειε ει θεριερειιεεε, εει εεεετ

εερριεε εε εεε ρτεεεειε. Ει ειεε ιεειοε εε ρτονει·ε ιε

εεεεε ειοεε ει ιοττεε, εεε εεειεε εεε ιεεοιεεε εεεεεε

ειειεε νιιιεε ρτονετε εεε.. ιεειοε ρετ ιεεε εερτεεετιριε

εεριιειε. -

Πεεεε εἰεειἰεπε εεεεεε είιιείεεε εεεεε διιειειιε εε δεεεεεί (ει).

εεεα. 8ιειειιεεε ει οτειεεετεε, εει εεε ειεειεοε εεεεε

Πεειοεε εε Βεεεετι, ειο εει οειο, εεεε εε εεεεειεεε

εεετιετι, οτεει εεεε ιε εε ωιιιε εεεεε τεεεε εε 1τεετειε

ιε εε εεεειιε ιεειοτε ει ειιεε εε ρειιιεε ω εεεεεε τεοεε

ει ιοττεε, εει ειι τεεεεειε εε Βοειεεεεε ει ειιει. Ει εει

εει εεεετ εεε εεειι ειεειεε , νεειιει εεεε εεεεε ει'ειιε

ρετ εεεεε εεεε. Ει ιεεεειιεεει ει εε οΠιιιε ρτεειειε ιε

εε ετιιεε σε εεεεε τεεεε εε Μει·ιιιιι. 8οε εεειεε ειεειο

τεε ιετετε ειεε ιω1ιοε εεε· εεεεεεε εει εε εεειεεει ιε

εε εεριιειε εεεεοε ειεειοτεε εεεεοε οιιιιιοε (3).

(Με εεε εοτείεεε ει· δειεειιτί εεε ροι|ιιτε εεεα· επείει·ε.ε

ε ·ίε Βοετεεεετι, ει εεε ρεεεεε εε!ε ω).

ει.. Οι·ειιιειεεε, εει ειεεεε ρετεοεε εει ειει εερεε Ξεε

εετι ιε Βετεεεεεε, εει εεε ρεεεει εειε, εοε ροιιιει εε

εετ εεεε εεεεεε (δ) ιεεεειι τεειοτε εε ειεεεε Με εε

ιιοειεεεεε. εεε ειεε εειεειετιιε εε εεεεοε εε Βοτεεεειιε,

εει ρεεεεε σε».

(1) Ωεεειο ρετιοεο, εεΙιε ρετειε ε: μετά ειεε εεε εεε .ιπεπι

εω·ιρια ωμεεε ε εοειεεειο ιε εεε ι;ιεειε, ρετιε εετιιιε εει ιπεπιο,

ρετιε ε τεετειεε εειιε 1'τοειε ροειετιετε εει ι“εΒιιο εει Ιειο εεειτο;

ε ει νεεε, εεε οι ιωερο ροειει·ιοτε ει εεριιοιο τεεεεειειο.

(9) Ιιειιτιεε εε πιο εερριιιε εοτεε εοντε.

(3) Ωιοε ιι εερ. 97 σε Με. 1. Η

(4) Ιιιιετιεε εε ιιιε εερριιιε εετεε εεντε. -

(5) Πει εωιεε ε εετιιιο ιιι εεεειο τεεεε ως.

θεέ εε ρειεειειε, σεεει!ει·ι, ε: ποιαιε εεεεε δισειοσιε εε δεεεει·ι

Με ροΜαε εεεειεαπε με· εε, ευε· με· Μπα ροτεεικ «ε.

Με. (ε) διειειιεεε ει οτειεετεεε, εει εε ροιεειειε εει

εει, ενω ρτο ιεπιρεε εει εεεετ, εενειιετι, εοιειε, ονετ

ειεεεε εεεεε ιετειιε εεεεε ρειεειειε, ρετ εε, ενω ειιετε

εειιτειεεε ρετεοεε ρτεεεεε, ενω ειιετε ειεεεε εετεεεε

ειιεε ειιεεεε ιεεεειι ιε ειεεεε ιεοεε, ενω· ιεεεειε ω!!!

ειι θειεεεε εε δεεεει·ι, ενω ειεεεε ειιετε ρετεεεε ρτοεεε

αιεε Πειεεεε, τεετεετε, ενετ -εεεειιιετε ιιι ειεεεε ειεειπ

εεε ροιιιει εε ειεεεε εοεε, εε. εεειε εεττετ, ονετ εο8ι.

ιετε εε ροιιιει. ιιι εει εοειτε /εεεειι (ει), Βε1ειε ρειεειειε,

εενειιει·ι ει εειειε, ει εεειεεεεε εεεεε Γειειιε εεεεεει..

ειε ροιεειειεειει ειεειεειε ρτο ιεεεειεεε νοιιε ιε ·ιιιιτεε

εεεεε εε Ιεεεε; εεε εεειεε ρετνεεεεε εεεε τεοιε,·:ενετ

εεεε ορετε εεεεε ειοιε εε ροτιε εε Τεττεε (ο). ιιι πεπιε

ιεεε ρετεεεε εε 8εεεετι εει ιτεειει·ε εεεεεε ρτεειειεε

εοεεε εεει εε ροιεειειε, ενω εειε ειεεεε εεεεοε εερτε

ειειοε, ενω εει εκροεεετ ιε εεεειιε , ενετ ιοπιε, ειει

εοεεεειρεειε ρτο εεεεειεεε νοιιε ιε ιιιυτεε τ: εε Ιεεεε,

εε ρεεετε εεεε ορετε εεεεε ειειε τεειε.

Ωω .σε ροιεειαιε εε δεεεει·ί Με ρει|ιαι , εεε εερρίει

εε" εισεεε ετϋίε·ίε (ω).

ΠΕΠ. Οι) Οτειεειεεε, εει εε ροιεειειε εε 8εεεετι, εει

εει, ενω· ρτο ιωερεε εει εεεετ, εεε ροιιτει, ονετ εερειει

ετ εεεειεεε τεεεε ενω, εεε ωτρεεεετ ιε εεεειιε, ενω

1οτεε, εε ενω εεεε εε θεειοεε εε 8εεεετι ειεεεε ετω

πω, εεινε εοΙετεεειε εεεεεεε εεε εοενεειιοεεε ιεειεε

ιειετ ιεεε Πεειεεε εε Ιεεεε, ει ιεεε Πειεοεε εε Βεεεετι,

ει ιεεοε εεειιειοε ει οτειεετεεειοε εεεεε Πειεοεε εε 8εε

εετι. Ει εει εεεειεεε ιιοτειεε εε θεεεετι, ονετ εεεεε ει

ειτιειιι, ενω εεειεεεεε ειιετε, ο ειετιεε, ο ιεειεε εεε

ριει ιε εεεειιιι ιεειετε, ενω ι”οτεε εε εεεειεε, ενω· ιε

ειεεεε εεεει:ε εε ιιοεοε ι1οτειεεε εε 5εεεετι, ρειειεε

ονετ ρτινειε, εεττετ, ονετ εε ρεειε τειιιετ, ενω εεειεε

ιιετε, εει εε ειεεεε ροιεειειε, ενω· εει οειιιε εε μπε

ειετιε ιειιιει, εε ει, ονετ εετε εε ροιι1ει, ενω εετε εε

εερειει ειεεεε ετιιιιτιε , ειιτε εεεεε εει εε Μιεει·‹ιε›

ιε εεε εοενεειιοεεε ρτεειειεε, ει ε» εεε εεριιειοε εεεεε

ιεττε εε Βεεεετι. Βι εει εοειτε εει1”εειιετ, ειει εοεεειε

ρεειε ρτο εεεεειεεε νοιιε ετ ιιιιτεε εεεεε εε ιεεεε. Ξεε

εεειεε εοεεωερεειιοεεε ει εεεειειεε εεεε ορετε εεεεε

ιεοιε εε ροτιε εε Τεττεε; ει ειιτε, εει ιρεε ειει ρτινειε

εεεε ετεειε ε1`1ιιιε ει εεεεειιε εεεεε Πεειεεε εε δεεεετι

ρετ εεεεεε τειεεεειε τειιιεεε. Ει ιεεεειεεε εετεεεε ρυ

ιιιει εεεεεετε εεε εοειτε Εεειιετιιεε, ει ειεε ιεειεε εε εε

' τ

(ε) Ιιειιτιοε εε ιιιε εερριιιε, ωστε ιο εεε ρτεεεεωιιι.

(7) Πει Οοειεε τεεεεε ιε εεε1ει·ειιοεε ει εεεειο εεριιοιε , ρετ

ιο εεε ιι εεριιοιο εεεεεειε ε τειστιεειε εττεεεεεεεειε σε! ε.° 151

(ε εοει ει εεεειιο ,με ειιτι εεριιοιι), ιχεεεεο εενεε εεεετε 159.

(8) Ρτειιο ιειιεε, τιρειειο ρετ ιτερετιιιε εειι'ετεεεεεεεε, 8ιεεειιε

εντεει›ε εονειε ειτε ω: [ασεπ.

(ε) Βεεεεε Πε εει επιπιι εεει εει εεεοιο 1ιν ιι ιΣοτεεεε ει 8εε

εετι ροεενε τεεειε ει εεειο σει ρω·ιο ει Τοττεε.

(10) ιιιιι1οιεειοεε εε ιιιε εερριιιε, εοτεε ιο ρτεεεεεειι. @εεειε

εεριιοιο ε ιτερετ1εειε , ρεεε ‹ιιπιεειτε εοτεε ιι 0οιεεεε ει $εεεετι

εεειοειεεε εειεεετεεειο ιε ρτορτιε Ιιεετιε.

(11) Νε! (Με. ιι ε.° ε 151. Ψεε.ιε τει;ιεεε εειιε εειε ε.ε ει ιπε

εεεεειε «ωστε.

(19) Π‹›πιιπει, ετειιο ιε1ιεε; ε νεοι ειτε εοπιεπει

ΡΗ
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οπο!! !οο!!!πιεπιοπιε πιονει·ο πει· ιι ι!εε!!ιποιηιιιοε Μο

ιιοοε (1) ι!ε οοιιε!ιιι, ε! ποπ πι!ιιιιε. '

Ι)ο ιιοιι ρι·οοοι!οι· οι ποιοεοπε, οπο· οοειι.ιι, οοιιιι·ιι ιι!οιιιιιι ι!ιιιιι

πιο οιιείοιιο ι!ε ιι!οιιιιιι ιἰιιιιιπιιιι, αυτ· [απο (ε),

ΕΠΙ!. 5!ε!ιι!ιπιιε οι οιι!!ιιειππε, οι!! εε ποιεε!ε!ο ιιπ!

εε! , οιιοι· πιο !ειππιιε εε! εεεει, οπιπι!! εε! οεεει· !ιι

!οοιι επο, ποπ πο!πε! ονοτ ι!εππ!ε! πιο οεε!οιιε ι!ε ε!οιιιιε.

ι!ε!ιιι·ε !εοιε !ιιππε ει! οοοιιιο, ονοτ ει!! εεε! 1εοποι· ι!ειιο

οι: (3) !πιιεπ!! πιοοει!ει !ιι ποιεοπο, ονοτ οιιεεε οοιι!ιε ε!

οιιιιιι ι!ε!ιι, ονοτ οι!! εεε! ι!ει·ο ποι· !εεοε πιε!οι·οε ε! !ιι

ιε!οε ι!ε !!οιπειιΒιιε, ονοτ ι!ε Ε!ππιεπει·ε!ιι !ιι ι:εε!οπο ι!ε

ε!οιιιιιι ι!ειππιιιι, ενετ !ιιι·!π; εε!νιι ει! ι·εε!!!ιι!!οιιο ει! ε

οιιεεε, οι!! ε!! ενετ τεο!ν!!ιι ει! ι!ειιιππιι. $ε!νιι ε! ε! πιο

νει·ο! !ειι!!!ιπεπιειι!ε οοπ!ι·ε οιιεειι οιιεειι ενετ !εο!ιι. Ε! ε!

ε!οπιιιι οεπ!!ιι!ιι εε! οοιι!ιε οπε!ιι, ε!ε!· εεεει1.

Πο πο!! !οι·ιιιοπιαι·ο ιι!οιιιιιι πο·τεοπο ι!ε δοεειιι·ι

πιο οιιείοπο ι!ε ιιιιιίοπιιιι (ο).

(!!.!ν. Οιι!!πειιιιιε ε! ε!ε!π!πιιιε, οι!! εε πο!εε!ειε ι!ε

$εεεει·! οι!! οει, ο! πιο 1οιππιιε εε! οεεει·, ονοτ οι!! εε!

!ειιποι· ει! Ιοοιι επο ποπ πο!πε!, πειι ι!εππ!ε! ε!οιιπε πει·

εοπο ι!ε $εεεει·!, ονοτ ι!εεειι ι!!ε!ι·!ο1ιι !οι·ιποιι!ει·ε !π οε

ε!οπε ι!ε ε!οιιιιιι ιπε!ε!!!!ιι; εε!ιπ πιο οιιι!ο!ι!!ιι, ποιο, ο!

ιοπετ!ε. Ε! ο!ο ε! ι!ε οιιεεοε 1πε!ε!!!!οε , ονοτ ε!οιιππ ι!ε

οιιεεοε εοοιιεε !εο!ε ι!εο! εεεει·, ε! !ιιεοι·!π!ε !ιι εοε εο!οε

ι!εεεπ Επιποπο ι!ε δεεεει! !ιι1`ι·ε ει! !ει·ιποπ οιιπ!επιιι !π ει!

πιονο. Νοε ε!!ειπ ι!ειι πο!πε! ε!οππιι εεεει· ιοιιιιιειι!ε!ιι, ε!

ποιπ!πε!ιι εε! εεεει ποι· ε!οπιιιι !οι·ιποιι!ε!ιι; ε! !εεε πο!ε

ε!ε!ο οοιιιιε οιιεεο πιοοει!ει· ποπ πο!πε! εοοεε!οπε ι!εεεε

οοπίεεε!οπο, ονοτ οικιιίιιιι!ιοπο [ασια (5) ποι· !οιιεειι !οι·ιπεπ

!ε!ιι. Ε! ε! εε ποιοε!ειε οοιι!ιε εε! ίεοπει·, ε!ε! ε!πι!!οε!ιι

!ε!ε πο!οε!ειε !π !!πτεε ο ι!ε !επιιε πιο ιεεοειιιπε νο!!ε (θ).

Πο πιουιιιιο εεε /ιιι·ι1.ε οι ίεεοε ι!ιιπιπποε ι!ε Ει·ίε!ο!ιι,

Οο!ιιιιιι οι δ'επιιιπι1!ιπαε('|).

οι.ιι. $!ε!ιι!πιπε ο! οιι!!πειιιιιε, οι!! εεε πιε!οι·εε ο! !ιι

τε!οε ι!εεεεε ν!!!εε ι!ε Ει!ε!ο!ε, Οο!ενιι ε! 8επιππε!πιεε

πιονει·ο ι!εππ!επ εεε 1ιιι·εε ε! ι!επιπποε !εο!οε !ιι εεε

!εοο!οεε !εεοι·ο !ειιιιι ει! που πι·εοοιι!ιι.

ι!) Νο! Ωοι!!οο ε!ε ει:τ!!!ο οοπ γ ο!οο οι!οποο.ι.

ιο) !π!!!ο!ει!οπο ι!ε πιο ειιππ!!!ε, οοιπο !ο π1·οοοι!εε!!. Νο! πεπι

ιποπ!! !ε!!π! επεσε οι!επι!!ο !'!π!!!ο!ει!οπο ι!! ιιιιοε!ο οεπ!!ο!ο, ο

ι!οπ!'!ιπιπει!!ε!! πτοοοοεπ!ο ο εοΒιιοπ!ο.

(3) 0ο, ο!οο Με !ε!.!ιιο, Ε οι: ε! πιοπιιπε!ε εποπο ε! πιο

'απο.

(4) Ιπ!!!ο!ει!οπο ι!ε πιο ειιππ!!1ε. 0!!! ο ι!ε πο!ει·ο, οπο πει· !!

πιο!!νο π!!! ι!ο!!ο ιιο!!ε πο!ε 9.8 ε! εεπ. 151 ι!! ιιιιοε!ε πει!ο πτ!πιε,

ι!! ιπεποει·ο ο!οο !! ειιι!ι!ο!!ο οεπ!!ο!ο πο! Ωοι!!οο εει·ι!ο ι!! ι·ιι!π!οε

πι.ιι11οτε!ο, !ε πιιιποιει!οπο ι!ε! οεπ!!ο!! εοπιιοπ!! ε!πο ε!!ε !!πο πο!

!.!!ιιιο 1.ο οοιπ!ιιο!ε ι!ε! 151 ο !οι·ιπ!πε πο! !!!9; !πνοοο !π ιιιιοε!ε

πι!πιε οι!!ι!οπο ι!ε! ιοε!ο, ει·ι·!νε !!πο ε! π.° 160.

(ο) Νο! Οιιι!!οο ε1ε εοι!!!ο οσε! ποιπ!πο!!οι.· [Με. Ε. ε!οοοπιο ο

ιπεπ!!'οε!ειποπ!.ε επει;!!ε!ε ι!ε!!'ειπεπιιοιιεο !ε οοποοιιι!επιε οι! !! εοπεο,

πο οοι·ι·ο!!ο πιππίπε!!οπο [απο.

(ο) 0ιιοε!ο οεπ!!ο!ο ο πιο!! ι!! ποειο, οι! εππει!!οπο ρι·οπτ!επιοπΚο

ε!!ε Ρει!ο οι·!πι!πε!ο Με!! ε!ε!ιι!!, οεε!ε ε! πππο ΙΙ!.

(7) Οπα!!! ι·ιι!π!οε ο ι!ε πιο επππ!!!ε. Νο! !'ι·ειπιποπ!! !ε!!π!' οπο

ει·ι!νεπο εο!ειπειιιε !ιι φωτο πιο!) !. που ε! πιοοοι!ειι!ο οε

π!!ο!ο 15! ποπ !ιι!!ειο, ιπειιοεπο ιιποε1ο, οι! ! εοπποπ!! οεπ!!ο!!. !

Πο [Μια ιι!ιώι!οειι θ!).

ΕΙΝ!. Το!!ε ι!ε οι!! εε! ει! ι!!νοππει· πιο :ποιιπο 1ο

ι·!!ιι, ι!εεεε ιιιιε!ο !οι·!!ε εε ι!ιιπ!ιο!, εε πο!εε!ε!ο ονοτ ει!

ι·εο!οι·ο ι!εεεε !ει·ι·ε ι!ο Βεεεει·! ι!!πιεπι!ει·ο νο!οι· ει! οει·ι!

!π!ε εεε, ε! οοι·ι!!!οετο εε ε! εε 1ει!!ε εεεοτε! ι!ιιπ!!οεε ,

ο ποπ, ι!οππ!ε! ιπειιι!ει·ε πιο οιιεεε, ο οιιεεοε, ιπει!!οοε

ι!εεεε !οι·ι·ε ι!ε 8εεεει!, οι!! εε! πο!οτ, ο! !εεοε ιπει!!οοε

ει! οπιπειιι!ειπεε!π ι!εεεε ποιοειειε , ονοτ ι·οοιοι·ο (θ), ε!επ

!ειι!οε ι!ε ειιι!ει·ο εεειι !οι·!1ιι, ο! ν!ι!οι εε !ει!!!ε. Ε! ι!ε!!!

ει! !εεοε ει! εεοι·επιειι!π πετ !εεε πο!οε!ε!ο, ονοτ ι·εο!οι·ο ,

πει·ειι εε εειι!οπ!!ε !εεοι·ο ι!ειιε πει!!! ι!εεεε πο!εετε!ε, ονοτ

ι·οο!οι·ο, ι!εεειι οι!! !!ε πει·ο! ι!εεειι !ει·!!ιι, ιοιοοιι! σο!!! ,

!!πιοι·ο, ειποιο, ρι·ε!!ιπ, ονοτ πτεοποτ!εε; οπ!εοε πο!ε!εε πιο

ι!!οοε π!ειι!ε !ονεπι!ο πιο οιιεειι εει·ν!!πιι, ονοτ εοπ!επ!!ε,

ονοτ οοπε!ειι ι!ετε. Ε! ε! ε!οπιιιι πιοι!!οπ οεεετε!, οι!! εεε

ι!!ο!εε οοεεε ποπ !ιο!ετε! 1'εοποιη επι! !επ!ιι εε πο!εε!ε!ε

ονοτ τεο!οι·ε ἰπ ει! εεοιεπιεπ!ιι επο οππιεπ1!ειε ει! ει:ιιεεπ

ιπει!!οιι, οι!! ι!ειιο !πι!ο !ιιπειιι! !ιι 8εεεει!, ονοτ ει! ι!!

ε!ι·!ο!ιι οιιεεε ει!ο ποπ ι!εππ!ε! !εοπει·, ιιοπ ο!!ειπ ι!ε!! εε

ποιοε!ε!ο π!!ε !εεεε! 1εοπει·.

@οι ίπ ει1εοιιιιιιιιι ποι·ιιι ι!ε δ'ιιεειιι·ι .σε ποεπειιιι '

ι!ιιιιε ιιιπποε (ω).

ΕΜΗ!. 5!ε!ιι!ιπιιε ε! οι·ι!!πειιιιιε, οι!! !π εεεοε!ιιπε ποι·ιε

ι!ε Βεεεει·! εε ποπιιπεπ ι!ιιεε ιιιππο.ι (Π) οοπ! ο!ενε!ιιι·εε

ειι!!!ο!επ!οε, ππε ι!εεεεε ιιιιε!οε ο!ενοε εε ιιει·ι!ο! πει· !εεε

ποιεε!ε!ο ι!ε $εεεει·!, ε! !εεε ει!ει·ε πει· ποποε ποιπ!πεε

ι!οεεε !ει·ιε ι!ε Βεεεει·! ο!ειπε!οε ει! οοιιεειι ο!!!ο!ιι ίεοποι·.

Ε!ο εε! !π ιεεοε!ιιπιι ιιιιετ!οι! εε ο!ειπε! ιιπιι ποοπ πο

πι!ιιε, οι!! νει·ι!ο! εε ο!ενο ι!οεεε ποι!ε ι!ε οιιεειι επει

!ει! (Η). Ε! ποεοπε οι!! εεε ποι·ιεε εεπ οεεει· οιιπ!ε!εε, !ιι

πεεε!ιιιιιι ιιιοι!ιι ε! επει!επ !ιιππε ε οπο ε! επει!π ει! ιποπ

ιι!επιι εεεε ποτε οοπειιο!ε. 8ε!ιιιι ει! !ειππιιε ι!ε ποιοι!!!

πιο πεοεεε!!ε!ο ι!εεειι Ειιπιοιιο. Ε! εππε! ιεεοειιιππ επει

ι!!επιι πιο εε!ει!ιι επο εεεοε!ιιιιιι πιοεε εοι!ι!οε ιι ι!ε !ε

ιιιιε. Ε! ε!ειι !επ!οε εεε ποπι!πεε ι!εεειι οοπε!ιιι 1πε!οτε

!ιιι·ει·ο ιπεπιι !εππει ο! οπεει·νετε οπε!ιι οεπ!!ιι!ιι. Ε! ε!

ε!οιιιιιι εε !πνεπιιοι·ε! οοιι!ι·ει!ιι, πεοπε! ε ειι Ειιιποπε !!

!ιι·εε ιι ι!ε Ιεπιιε; οι ιι!!τε ε!ει πι·!ιιε!ιι πειπε!ιιε!επιοπ!ε

ι!ειιε οιιιιι!ε ο!!!!!ιι, πεπο!!!!ε οι ποποι·ε ι!εεειι Ειιιποπο

ι!ε 8εεεει·!. Ε! ι!ιιι·ε! ει! ο!!!!!ιι ι!ε οιιεεοε ει! πο!ιιιι!ε!ο

ι!οεειι ι:οιιε!ιιι ιπε!οτε.

(8) 0ιιεειε τππι!οε ε! Ιοππο ποιο πο! Ωοι!!οο εει·ι!ο , εοτ!!!ε οοπ

οει·ε!!οι! πο!! ι!ε ιπεπο ποε!ει·!οι·ο; πιε ι!!οο ιΙιιΙιιοιιιι οπο !ιι !ιο οο!·

ι·ο!!ο ι!ιιο!ιοοιι, τ!οει·επι!ο!ο ι!ε! οοπιοε!ο ι!ε! οεπ!!ο!ο.

(θ) Βοο!οι·ο. Οιιοε!ε πει·ο!ε, οεε!ε ποιποπο!ε!ιιι·ε ι!! ο!!! !'εοοεεο!ο

νεο! ι!ε! ροι!εε!ε, ο ππονε, ο ποιι ε! !οει;ο ε!!ι·ονο πο! Εοι!!ι:ο; ι!ε!

οπο ετεοιποπ!ο οπο !! οεπ!!ο!ο ε!ε ι!! !οιππ! ποε!οι·!οι·!.

(10) πο! Οοι!!οε ε! Ιοππο (εοι·!!!ο !π οει·ε!!οι! πει!, ο ι!ε ιπεπο

ι·οοοπ!ο) οιζιιεοιιιιιιιιι, ο μερια! (ιι·ει:οο ι!! πιοπιιπι!ε επιιΒιιιιο!ε). 11ο

ιιιι!πι!! οοι·ιιο!!ο ειι.εοιι!ιιιιιι, ο ποεπιιιιπ.

(11) Τιιπποε, πω! Βορρο.

(19) Με ιιιιοε!ο !ιιοπο ε! τ!!ενε, οπο πο! 1816 !ο ροι·ιε ι!! 8εεεει·!

οπιπι! ιιιιε!!ι·ο, πει·οπο ιιιιε!!ι·ο ! ιιιιετ!!ει·! ι!ο!!ε οπο, οοιπο ε! ι·!

ι:ενε ι!ε π!!! !εεε!!! ι!ε! Εοι!!οε. Αποπε ε! 1οπιπο ι!ε! Ειπε οι·επο

ιιπε!!ι·ο. Ροιειι ιοιοοιι ο !ε π!!! ι·οοοιι!ο, ο !'οι·ιπε !'οι!!οι·ιιιι πιιιποι·ο

ο! ο!ιιιιιιο.
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Πεεεεε @εεττε, Με εεεε [ασεπ ετ :Με :τι Ιτετεεεεεε

ετ Πετεεεετείε (τ).

Πλω!. Αε τεετττνετε εεε εττετεε, εεε @ετεε τετεε

εεετεε εε εεεετ εττρτε εεε εεττττεε τεετεε ετ εετεε τε Βε

τττεττεττε ετ Ε!εετεεετετε, ετετττετττττε @τ πεεεετεττε ρετεεττε,

εεεε @Με εετερεε τεετε εετ εεεετ ρετ εττττττετεε τετ·εε

εεεεε τεεετεε εε θεεεεττ, οτε εετ τε Βετττεττεττε ετ Ετε

τττεττετετε, εερρτετ εεετε εε τετττεττε εεε εεττττε εε ρετ

εεττε, ενετ ρετεεττεε, εε εττεττ εεττ .εεεετ εεε εττττττετεε

εετεε @εεε εεεεε, ενετ ετττετε!εε,, ενετ εεεττε εεε τε

τετεε, ετττετετττε εε τττεεεετε τε εε τετττρττε, εε @ε!ε εε

εετττρττε ειστε εετ εεεετ, τε εε ετ!'τετε. Ετ @τ εε τετττεττε

εεε εεττ εετ ττεετε, @ετ εττεεεεετε, τετεττεε εε τττεεεετε

τε εε ετττττε , ετετ ρττνετε εε @εεε τετττεττε, ετ ροετ εε

εττττε εε εεεεε ετεεεετε, τε ττεεεττττε τττεεε εεετετ ττττεεε.

Βε!τε ετ εεεεε τεεεε εε τεττετετε, ε εε Ετεετετε τεετιτ

εετ εεεετ εε εετττρττε , @τ ρετττεττ ιτεετε εε τετττεεε τε

εετε, εεεε εε ετε εεεεε εττττε εεεεε τεεεεετε τττττττε εε

τττεεεε εεεε ρεεεείπτε εετττετεε (ε). Ετ τενετ εε τεετττεττε

εεεεε τεεεεετε ρτο τεεττνετ τε εετεε, ετ ρτο τεεετε εε

@Με ετεεττε ντ εε ρτεε, @εεεε τεετ ττεεετε. Ετ εεεεεε

εττετεε τεεττρτετεε ετττεττε ττττ εε ρ!εε. Ετ ετ εε τεεττνεττε

εεεεε τττεεεετε εεττττε εετ τεε!τετ, ετ εεεεεετε εεετ εεεετ,

ρεεττετ εεεε (τετττεττε εεεεετεττε νεττε εεεεεε τετ. Ετ ετεεετ

εε εε εεεεεετετε εε οτε εειε εεε εεετττττεττεττε. Ετ τεεεε

εεεεεε εετεε τεττττε εε εεετττε ετ ττττεττεετττ @τ εερρτεττ

εεετε εε τετττεττε τεεοτε εε τεττητεε εε εεετε τττεεεετττ.

Πεεεε εαἰατίω εεεετι εεετείεττε εεε.εα Ρετεεεε (8).

Ε!.!Χ. 5τετιττετεε ετ ετετττετττεε, @τ εε ρετεετετε εε 8εε

εεττ , ενετ εεεεε @τ εετ εεεετ εεετετεττε εεεεε ρτεετεεε

εεεειτ Ετττεεττε εε 8εεεεττ, ττεττ !ενετ, εεε !ενετε ρετττετ,

ενετ εερρτετ εεεε Μεεττε ρτεετεττεττ ρτο εΜεττε εεεεε

ρτεετεεε, ενετ εε ειε, ενετ εε Μεεεε εττετε τερεεε,

ενετ Μειτττε εττετε τττοεε, ενετ εεετεεε, τττττε @σε

τε με πεεεετττττε τε εε εεεττε, εε @Με εε ρτ·εετεττεττ εετ

τεεττετ εεεεε ρτεετεττε. Ετ @τ εεεττε εετ τεεττετ, ετετ ετε

ετεετε τε εε εττττε εεεεε ροτεετετε, εε τετττριτε εεεεε ετε

ετεετεεετε, @τ τεττετ εε εε Εετττεττε, εε τεεεετεεε ετ

εεττ !ενετε τι. Ετ εε ετε εε ρεεττετ εε εεεεεε, @τ εετ

ρεεετε, @εεε εε @Με ρτεε εεττ. Ετ εεεετε εΜεττε ρε

εττετ, ετ ττοετε εετ τεεττετ· τε εε ρτεετεεε ρτο Μεεεε τεετε

εεετεττε, ρτοεεε @ε!ε τεετεετνττετττετττε εε εεερτετ τεττττετ.

Ετ ετεεετ ετ εε ττττεττετε εε εε εεετετττετττιτ εεε.

Πεεεε εεεεεε εε δεεεετ·τ (ε).

ΕΕΧ. Βτετετε εετ, ετ ετετττετττ, @τ τεττε εεεεεε ρετ

εεεεε, εεετ εε $εεεεττ, @Με ετ εεεεε ετεττ·τετε, @ε!ε

(τ) 0εεετε τε!τττεε ε εε τττε εερρ!ττε, ρετε!τε τττεττεε ετ!”εττε εετ

0εετεε εετεε.

(ε) Νε! Εεετεε ε εεττττε τττ ττεεετε τττεεε ρε: οοπτ., εττε ττε ττττετ

ρτετετε, εεττιε εεττεττιε, ρτε:ι:τττ·ιε εεπτετεε.

(ε) Νε! Εετττεε ετ !εττττε τ! εεεεετττε τττοτε, εεττττε εεε εετεττεττ

εεττ εε τεεττε τεεεετε: @ετ Με Ιευετ .τα ε·τιπεεΙτετ·έ τω” εΙστιπα

ρεεεεεεε·τ εε εε!ετττι ρεεε ιτε εεεεεε Ι/Ε Με ετεεειττε τε ρετε!ε εεε

εεττεττ ε τεεεττεετετεεετε εεε ρετε!ε τεττεεε, εεττ ττεε!τεετε εε! εε

ρττετε, τε εετ τ! εεετεεε εε!!ε εετεεττε ετττετττετε επετετεπε, ρετετε

!τε εερρτττε τε τε!ιττεε τε τεεεε με εεεττε.

(4) Νε! Πεετεε ε εεττττε !'τετττε!ειτεεε εε τεεεε τεεετττε τε εε

τεττεττ εεττ @πιο ετεεεε. Με .σε @με ει· 5εεεετ·τ: Με το ττε ετε

εετε τεττεεττε Με εεεττε ετεεττεε Ι)εεεει @πειτε εε 5εεεεττ.

ετ εε εττετε τεεε, εεε @ετεε εεττ ττετετ εττεετε εεεε

ττεττεττε εε θεεεεττ, εετττεττ ετ ττειεττ εεεετε ετ τεττετε

τττ εεεεεε τε εε ετεεε τεττεεεττρτε; ετε εετ εεε τττεεε!εε

τετττε, ττεεερετε, εερρετε, ετ εεετττττεε; ετ τεεεε τετετεεε

τεετε, τττετττε, ετ τττετεεττε (ε). Ετ @τ εεεττε εε ετετε

τττετε εετ τττττετε, ετ εετ εεεετ τττεεετε, ετετ τττ εεεετε εε

εερττε, ετ ετ εετ·εεεετ τεττττττε, ετετ ετεε (δ), τε τετε ετττεε

@τ τττετετεε. Ετ τεεεε ρτεετετεε εεεεε εεττ εε τετεττεεττ

εεεεεε εττττετεε εε εεττ εττττεε (τ).

ΒΙΒΗ) ΒΕΕΠΝτ)Π

!Ντ)!ΕΕ !)Ε88θ8 (τΑΡτ'τ'ττττθ$ (8).

!. Πε @Με εετεεε, ε! εε ίεεεεεε εεε εεεεε εποε

εε ετιετι εε!ετ.

Πεεεεε εποε Με εεεττε εεε:ε τεετεεεεετε,τ ετ εεεεε

εεεε.

Π!. Ρε εεε εεεεετ .Με ροεεεεετεπεε εεεεεε ει·ιτττετ·εε.

ΠΠ. Πεεεεε τ·τετιεετεε, ετ τετεετεεε.

ν. Πεεεεε εεε εεε τίε|τεετεε ρετεοπε!τεεετε, ετ εεεε

άοεεε.

θεεεεε εεετεεεεεεε.

Οτε .εεε εετττεπττεε εεεεεε εετεεεε, ετ εεεεεε εεε

είεεε εε τείεε.

Βεεεε εερρίτε [αστε εεεε εε @πότε εεεεε εε επεεετε.

τε τττεε επεσε εε [ετ|τετ Ρεεεεεεετε εε εεεεεε επί

εεεεεεεετ ίπ .εεε εεστεε, ουτε· τε εε ρετ·.τεττε

εεεεε εερείτετε.

Χ. Πεεειτ επί εεε|εεεεε , ε! εεεεει.

Χ!. [τε ρεεατε εεε τερεεεε |εετεε ότι ει: Με.

τω. Πεεεεε τίε|ιεετεε ίπ [τοττιι , ε! εεεεεε εερεττεε

εετεε.

@ετ .τα ρετεετετε /ετττετ @Πισω εεεεε εετεεε.

θεπτετιτε .τα Ρετεετετε ετευετ τεεετετε εεττ /εττετε:·τε.

Πε εεεετεεεεε .σε τττετετε.

Πεεεεε ρεεεεεείεεεε εε!τεετεε με εερρίτοε.

Βεεεε σετεεε ετεπτρότε, ε! εεεεττ ετεπεεε ιτε επεσε,

ετ @επτα εετετιεε εε [εεεεε .σε Με:: (θ).

Πεεεεε εεετίτπεπεπεε.

τ!.

ΕΙΕ

ντε.

ΙΧ.

Χ!!!.

Χ!!!!.

τα.

Με.

εκει.

εεττ.

(ε) Ωεεεττ ττε8ιττ ριτ!τ!τ!τετ εετετενεττε εενε ε εττετ τ! πτετττετετε

εεττε τττεεεεττε τεεττε!!τεε, ε ντ εεεττε εττε!τε ε! ρτεεεετε τ'εεφτε

τερτεε ε εε!ετετε εεττε εεΙΙα πεσει, εεε εετ ττενετεε εεττε μεεε

ρτεττεττ, ε ετ εεεττεε ττεε!τ ετττ. Λ!τττεττεεττεττ @εεττ ττεεετ, τ”ιττεττε

ττερετττ ιτε! 1500 ε εερε 80 εετττ ε'εετετεττιε ετ1ττεττεεττεττ Μενε

τεετττε. να!. τ! εττε .4Ιειεπεεεε 5εεεετεεε εετ 1886.

(6) 0εεετε ετεεεετετε ετεεε!τε ετ ρεεε ρτενε @ειπε τε @ετ

τετττρτ τ'εεεε ετττττετε !ε ριτετετιτε , ε τε ριτ!›!›ττεε εεεεετε.

(τ) @ετ τετττττεε τε ρτττττε ρεττε εε! Ωεετεε, ε εεττττττετε τε εε

εεττεε εεετεεεετε τε !εεετ ετντ!τ.

(8) Νε! Ωεετεε εεε εετετε νετετττετττε ττεεετε τε!τττεε, ιτε τε ρτε

εεεετττε Μετα εεεπιπετε; !τεττετ !'εττιττττετεετεεε εετ τ.ττε!τ, εετττε ετε

εεεττε ερρτεεεε, ·εετττττ τε εετεττεττ τεεετ: ειε τε !τε εερρ!ττε ε!'εττε

ε !'ετττε , ετε ρετε!τε τε εεεεεττε εεετττετεετεεε τι ρτερττετττετττε !'τττ

ετεε Με εερττε!τ , ετε ρετεττε εεεετε εεεεεεε ρεττε εετ Πεετεε εενε

ετττετττετετ ω” 8εεεεετε, ετεεεττε εε! (Με. τετεεεε ε! εεε. 148 τε

ρτττττε ρεττε ε ερρε!!ετε τω” Ρτττετε.

(θ) Νε! Ωεετεε ετ !εεεεεε εεεττττττε ε @ειπε τεεττεε εε τττεττε

ρεετεττετε τε εεεεεεττ ρετε!ε ετ άοεεε ΜΜΜ.: εεεεεε |εττεττ, εεττττε

εεττ εετεττετ·τ εεττ, ε ρτττ τεεεττττ.
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Χ!Χ. δ!! πιει!!! ε!εεεεε μεε!!ιιιει!!εε.

ΧΧ. Πεεε!ιε εεεεει!!ει·εε !!εεεεε !εε!!!ιι!επ!εε, ε! ι!εεεεε

ι!ειειιί!εε ειιιι!ει!!!ιε !ιι ει! !εε!!ιπ!επ!ιι.

ΧΧ!. Πεεεεε !!εππεε ε! ει!!!ε!οε, ε! ι!εεει! ε!!!!!!·!ι! !!εεεεε

!!!ι·ι!!εε ε! πιίεεεε.

ΧΧ!!. !!εεεεε !!!!ειεε ε! ειιι·ε!ει·εε.

ΧΧ!!! θ!!! ει! με!εε!!!!ε ι!!!!π!!!! εεε ει!εε!!ει!εε, ει!! εε!!

εεεει· Με! ρει·εεπεε ίε!!!!πεί!ιε.

ΧΧ!!!!. ΙΜ !!ειιμί!!! ρ!!ει!!!!.

ΧΧ!!.“ Οι!! ει! ει!!! !ι!ε! εεε!! ι!ε!ει·ε μεσαία.

ΧΧ!!! δ!! !ει·ιπεπ !!εεε!! !ε!εείπε.

ΧΧ!!!!. Οι!! πειιπι! ρε!!!!!! εριιεππει ι!!!ιιει` είπε!!!!!! ε!

ειιιιιι εεε!!

ΧΧΧ!!! θε ριεεει·ει!ιεπε ι!!! ρεεεεεε!επεε ε! !!ε !!ερρί!εε.

ΧΧ!Χ. διει!!!!!!! ε!εεεεε !!!!ιι!!εε.

ΧΧΧ. !!εεεεε ρ!!ει!ιπειι!εε |ι!ε!εε, ε! ι!εεεεε ει!! !οε ρεε

εε!!!π.

ΧΧΧ!. Βε.εεεε πιιιι!!εε ει!! εεπίπ ίπ μειιε!!!!!ε.

ΧΧΧ!! Πε ειπε ει!ει·ι!ιιιει!!ιι εεε!! !!!πι!ιπ!!!!!ει·ε ρεεε!!

ι!ειιιιι!ι! ει!! εε ι!!ιιι!!πει!!.

ΧΧΧ!!!. Οι!! πειιπ!! μπει!! !!!πι!!!!!!!ιι·ε ι!ερρι!ι! εεπει! !πιι!ε,

μεεεε!ι! !!!!εε επεσε.

ΧΧΧ!!!!. Παει! ρεεεεεε!επε ιιιεεει·ι!!ιι.

ΧΧι!ν. Οι!! εεεε!!!ι!!ιιι με!!ι!!! ρι·εε!!ι·ει·ε με Με!! εε! !ιε!ει·.

ΧΧΧ!!Ι. θε ει!!! ιι!ιπρει· ιιι!ε!ιε.

ΧΧΧ!!! Πεεει!ε ειιρε!!!!!ιειιεε.

ΧΧΧ!!!!!. Ωιιιι!ε ό!!! εε ι!ειιιι!επ !!!ιιιιιι·ε ει!! ρεεειιιεπ!εε.

ΧΧΧ!Χ. Βεει·ε!ι! πιο ει!ε ερμε!!!!!ιειιεε , εειι!ειι!ε εε εε

μίεπ! εε_ιιι!ίι·ε (Η.

ΧΧΧΧ. Ρε!! ει! !!!!!ιειπιι ει!! |ι!ε!!ει!! ει! !ιεε!!!!ιπεπ ει·εεει!

ε! πιίπιι!!!!.

ΧΧΧΧ!. Πε ποπ ε!!!!ιιιιι·ε εεηιιιε ι!ε !ιεπιέπε, πει! ι!!! /επι!ιιε.

ΧΧΧΧ!!. Οι!! πειιιιι! δει·ει! με!!ιι!! Με ε/!!ι.·ί!! ίπ ει! Με!!!

!!ε Μεσα!.

Πε [ι!!;!ιει !ιει·ε!!ε, ε! ι!! !!!εει!ι·ε ει!! !ιειιεε ι!!! Με!! !ιιι!ε!.

!. ΕΜ!!! εεε!! ε!!ι! ει! ιιεεεε!ιιιιιι μει·εο!ιε ι!ε ίΞεεεει!! ε!

ι!εεει! ι!!ε!ι·!ε!ιι, ει!! εε! ο ει!! ιιοιι ει!! !!!εε ε !!!!ιε, ει!

!εεε !ιι εεε !!ειιεε ειιοε !!ιε!ιετ !!ει·ει!ε ει! ο!!ο!! εε! !ιε!ει·,

ε! !ι!ι!!εειε μιεεεε ειι!ιιιιι ει!!ι, ι!ειιιιι·ε ε! ι!ιιι·ε ι!εεεεε

!ιειιεε ειιοε ει! !ιο!ιι!!!!ι!ε εεε. Βε!ιι!ι ει!! ει! ιιιειι!!!!ι εεε!!

ιιιι!!ετε, ε! !εε!ι ιιι!!!ει·ε εεε!! ιιιει·!ιιι ιιοιι ι!εμμ!!ι! !ιι ν!!!ι,

εε!! !ιι !ι!ει·!ε !!ιεεετε πει! ι!ετε ι!εεεεε !ιε!ιεε ε!ιοε, εε!!

!εει!ιιιι εεε!! Με!!! !!ιε!ιε! !ιει·ε!!ε !ιι μ!ιιε ι!εεε!ι !!ιεε!!!ι!ε

!!εεεοε !ιε!ιεε ει!εε; ε! !ιι εεε!!! εε!ε!!ιειι!ε ει! εει!!ι·ε !ιι

ν!!ε !!ε ιιι!εεε ει!! ιι!! ιειιιιιιιει· ν!νι! ; ει!!ιιιι ε! !!ε ειιε!!ιε

εεεεε εεεει·ειι !ιι ει!!ιεει·ι!!!ι ει!εεεε ει!! !!ενετειι εεεει· !ιο

ι·ει!εε ι!!! ειιεεε μετεει!ε, ει!! εο!ει!ε !ιει·ει!!!!ιε!!ι εεε! !ιι

ι!!εειιιειι!!! !!ιε!!ε!ε! εε!!! ει!εεε ει!! ι!ενει·ε! εκει· ει! εεε!!

!ιιι!!ειι!ε; ε! !ιι εεε!!! εεε!! εεε!!! ι!εμ!!ι!!ιι ιιοιι !! ιιεε!!!ε!.

!!εεεεε ειιιι!εε !!ειιεε !!ιεεε!εε, ε! ιιοιι !εμεε!!!ειιιοε, ε! με!

ιιι φαω!!! ι·ι!!›ι·!ειι,ε!ε α!! εεειιε!ι!! εμμιι!!εεοιιε ιιιιε!ι!!!!ε ιεεε!!!

ι·!ει·!ιιε!ι!ε, ε!!! μει·ι:!ιε !! μι·ει:ει!ειι!ε σερ. 88 ε! νει!!! ι:!ιε ει!! Γι!!

!!!ι:ιο ι!! ει!εε!ε !.!!!ι·ε Η. οοιιι!! ε! Δ!!! ε! ειιο !ι!οεο, ε!!! μει·ε!ιε εε!!!!ε

ω!! ι:ει·ι!!!ιπ! τ!! ι!!νειειι ειιιι!οι·ιιιιιι!ειιε, μ!!! ει·εεε!, ε εει!!!! ει!!!

!!ιε!!!εε!ιο ιεεε!! μ!!! εειιι·ε.

ι

ι

ι

ε!ιιΒιι!ι! ιι!ειι!ενε!εε με! εει!εεε ει!! ει!! Με!!! ει! !εε!!ι

ιιιειι!!!. ειιεεε ει!! ει!!! ι·ειι!ει!ει· ιι!νι!, ε! ει! ε!!ειι !οε εε!

!εεεε!οε, ει!!! !!ινειι!ει·!ιι !!ι!!ε ιιι!!! ιιιεεε ει! μπε ει! !πε!!!!

ι!εεειι !εε!!ι!οι·ε, !ιι μι·εεειι!!ε. ι!εεειιε !ιει·ει!εε θ) ι!εεει! ι!ιε!·!ι!,

ε! εε!! εεεει· ι!ε !εε!!!!!ιε ε!!ι!ε, ε! ε! ιιοιι εε!! εεε!!! ι!ε

ε!ιι!ε !εε!!!ιιιιι !ιι μι·εεειι!!ε ι!εεεεε μ!εμ!!ιει!εε ι!εεε!! ιιιει!ι!.,

ει!ιι!εε εε! μεινει· εεε!! ,ιιε!εε!!!!ε (3!. Ε! ει! ι·εε!ιεε!!ιε ι!εεεεε

!ιειει!εε ι!εεει! !ιιετ!ι!, Με! !!εεεοε μι·ομ!ιιει!οε ι!ε ειιεεεε

!!ε! Μ!!! μει!εεεεεεει!ε, ει!! ει!εεεε !ιειιεε ει!! ι!ειιι·ε, ε!

Γι·ιιε!!ιι·ε, ειι!νε.ιι!!ε ει! ει!ε!ειι!!!ι, !!ιο!!ειιι!ε ε!!!!!ιε!!ειιε τ!!!

ειιεεεε !ιε!ιεε ει! ε!!!!!!!!! ι!ε !!νοε με! !εε!ι με!εε!ε!ε ι!ε

μιι!!ι!εε. !ιι Με!!! ει!!ειι, ε! οοιιι!!! ει!ε!ιιε εεειιε, Με!

ιι!ε!ιιιιι ι!ε ειιε!!ιε !!!ο!!! ει!! εεεει·, ειιεεε, ει! ε!ιειι εε! !!ιε

εε!!! ει! !!!!!!ειι!!ιε!!!ι!, ι!ε ε!ιεε!! ε!ιι! μ!!νιι!ι!.

Με!!! ι!!ε.ε, ει!! πιει!!! εεπει! !εε!!!ιπειι!!!, ε! εεπειι εποε.

!!. δ! ιι!ει!ιιε μει·εειιε εειιε!ι !εε!ιιιιιειι!!! εε! ιιιει·ι·ει·,

ειειιειι Με, ει!ει· !!!ο! (ε), εειι!!ε Ν!!! ει! με!!ε, εεε !!ει!εε

!!ε ε!!εε!ι μει·εο!ιε πιει!!! ι·ειιιιιιιΒιιειι εεε!! με!ι·ε ι!ε ει!εεε,

ε! ι!!! ει!εεεε !ιειιεε ει! μ!!!ι·ε Με!!! ει! !!οιιι. εεε. Ε! ε!

ει! με!ι·ε εεεετε! πιει!!! ε! !εειι ι!ιε!!ιει. ιι!ι!!!, εεε !ιε!ιεε

εεειι!ε!!!!οε ι!ε εεε!!! ιεεε!!! ιιμμιι! ει! ιεεε!!! ει! εει!!ι·ε

!ιι ν!ιε εεε, ιιοιι νειιι!ειι!!ε, ε!ι!!ειειι!!ε, εεε! ι!ειιι!!ε ι!ε

ε!!εεεε ει! ε!ειιιιι!. !)εεεεε ε!!ε!εε !ιειιεε ει! !!!!ι!!ιε !ι!νειι

απ!!! !ιι!!ιιι! !ι!!ι·ιι. ει!!! ιιιεεε, ι!!!!!ε ει! ι!!ε !!εεειι πιει!!!

ι!ε ειιεεε. ιιι!ιιιετιιιιι!ε, !!ιιιιι!ε μεεει!!ι, ε! ειιιιιειι!ε εε! !!!ι

!!!!!! ι!!ιιιε ει!μι·ιι !ιι ει! ι:!ιμ!!!!!ι! ι!!! ει!μιιι (ε) !ιι μτεεειι!!!ι

!!εεεεε μτομ!ιιει!οε ι!εεει! ιιιει·!ιι, ει! εεε ε!ιε!εε ει!εεε !ιε

τει!!!!ι!ε ε! !εμει:!ε! ι!ε !ε!!!ειιε ιπε !!ε!ει!!!εε!ιι !!εεειι !!ιετ!!!:

!ιι ε!!ει·ιι ει!!εε., ε! εο!ι!!·ιι !!!ο!!! εεεει·ε!, ειιεεεε !!ειιεε

!ει·ι·ειι ει! εεε ιι!!ειεε μ!ιιε μιεει!!!ιιειιοε μετε!!!εε ι!εεε!!

πιει!!! ι!ε μειι·ε ε! ι!ε ιιιιι!!ιε. Ε! !εεεε !ιειιεε με!!!!!!ε

ι!!ει!εε !ειιιιιιιειιειι ει! εει!εεεε, ει! ε!ιε!ι ι!ε ιιι!!ιε!ιε ι!ενειι,

ι!ειιε ειιεειι ι·ιιι!!!!, ι!ιιιιιι!!ε ειιεεεε !ιε!ιεε ει!!! !ιειιιι!!εε. Ε!

ι!εεε!ιε ιιιι!!ετεε ει!! !πε!!!! εει!εε !εε!!!!!!ειι!!ι, ει! ι!ο!ε !ε

εειο, ε! !εεεε ε!!ειεε !ιειιεε ι!!ι!οε ει! ει! !!!!ιι·!!!! ει! πιει!!!

εει·ι!!εειι !ιι εο!ιιιιιιιι!!!!ε, ε! εε!! ι!ιει·ι·ε εε!!ε!ι Π!!! ο Εεεε,

ει!. !!!ο!!! !!οιιι, ε! !εεεε !!ειιεε μιε!!!ε!οε ει! εε!ιεεεε, ει!!

!ιι ι!ο!ιιι·!!ιι, ε! !οε ι!ει·ιιιι , !ειι·ειι. Ε! ε! ιι!ειιιιεεεεε !!!

εει·!!! !!ιεειι!!ι ειε! εεεει· !ιι ιι!ειιιι!ι ο!!!οι!! νε!!ιιι!!!!ε ει! ιι!

ειιιι!ι μει·εειιε Με! ε!!ειιιι!ε!! ει!! Με! ι·ειιιιιιιετ !!ει!ε ε!

ειιιιιι με!εειιε, ει!! εε! ιτιει·ι·ει· εειιειι !εειιιιιιε!ι!ιι, ε! εε!!!!ε

!ιι ιι!!!ι, οι!!! !ιι!ι·ιι εεε!!! !ειιιμι!ε, ει!εεε ει! ε!ιειι εε! εε

εει· !εεειι!!!, Με! Με! ιει!ιιιιιει· ι!ε ι:ι!εεεε Βοεεε, ε!ει!

!ει!!!! ι!ε !!ιο!!ει· !ιινειι!ει!ιι Μ!!! ιιι!!! ιιιεεε !!!ι!!ε ει! ι!!ε

ι!εεε!ι ιιιοι·ιε ι!εεε!! ιεεε!!! !ιι μι·εεειι!!ει !!ε ε!ιεεεε, ιιεεεε

ει!!ι!εε !!ε τε!!ιε!ιε ιιιιεεεε !ιε!ιεε !!ειειι !ει·τε!ε , ε! Με!!

!·ιε!ει· εεεει·: ε! ε! ιιοιι !ι!ιειι !ιο!ει· εεεε!, ε! εε!! εεεει·

(9) Α!! μπε, ο!ε!! ι·!ερε. Οι!! ο!!ο ε! μι!!! ει·εε!ιιε!!!!ιτε,ε!ιε !!!!!ι!ονε

ι!! !!!!!!!ι! εεεεει·εε! ιι!νειι!! !ιι Ρ!ειιιεειιιι ε! !!!ο!! !!ι ει!εε!ε Ωε!!!ι:ε ο!!ο

εε!!ο ι!ερι!ε διιεε!!ι·ί, ε! ι!ε!!!ιιι !!ι!ε!ιι!ει·ε , ο!!ο εε!ιο βιο!! ε! $!!εει!ι·!,

!!!ο!! ε!ιεε!!ι·!·εἰ !! ιπε!! πω! ι·ἱυειιε !!ειι!ι·ε δωσει!. !)!·εε!!ε !ιει·ει!εε.

οι!! !! Ωω!. Β0ιιι30;°ι!8 !! ε!!ε!!!!ι!!νε Με!!! ει!!! ιι!!!εο!ε !ει!!!!!!ιι!!ιο.

(3) Ωιιι!!εε εε! μεινει· απο με!εε!!!!ε. Ωι!εε!ε με!·ο!ε, ε!!'ετιι!!ο

ε!!! εε!ιε!!!ι!ε ι!!ι!!'ε!!!, ε! ι·ε!!ε!ιο τ!ιιιιον!ι!ε Δε! Πει!!εε ι!!! !!!!ι!ιο

μεε!ε!!οι·ε, πι!! μα!!! μετ!!!ι με!!'!ι!ι!!!ιιε !ιι εεε!!!!!!·ιι ε!ι!!ειι.

Μ) Νεα, ενω· !!εεε. ς!!!ιεε!ε ρεεε!!! εποε!!! ε!!! εοι·ι·εεε ει!! !ε!!ιμε,

ειι!ιο ε!!ι!ε ι·εεετ!!!ε ι!ε πιει!!! μοε!ει°!0ι·ει πι!! !! ε!!ρμ!!!ει·ε εεε!!! τε

ειιτ!!!ει·ε ει·!·ο!ιει!!!ιε!ι!ε εει!εεε ι!ε!ι!, ε πει!!! ι!εν°ε!·ε εε!!!!ε β!!! ε

!!!ο!.

(5) !!!ο!! πι!! ε!ιμ!!ε!ε με!ιιιιι ιιι·εεει!ε!ι!ε ι!! ενω!!! Ρ!ιτ!ε Η.
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!!!!ι!!!εε!οε με !· !εει! !!!!εε!! ι!εεεε μο!εε!ε!ε, με! !εε!!μ!!!!·ε

μ!!!!!!εε !'ε!!!ε! εε !!! μ!·εεει!!!ε ι!ε !!ο!!οε !!ο!!!!!!εε, !!!!! εε!

ι:!ε!!!ε!·ε εε μο!εε!ε!ε. Ε! ε! ι:ο!!!!·ε ι!ι!ε!εε εοεεε εε! εεεε!·

ίεε!ι!, ει!ε!!! Βι!!ε!ε !ει!ε!!! !εεεε!ι! ει! ει!ι!εεε, η!!! ε!! ει!!!!!·ε

!'ει!!!ε!·, !·ι!!!!ε!!ε!ε! ει!-ε!ιε!!-.:ι!!ε τε!!!ι!!!ε εε! ι!ενε!·. Ε! ε

ει!ε!!! !!!!!! !!οι!!!!ε! ει! εοε !!!!!!οι·εε ι!ε !!!!!! ε!!!!οε; ε!!!ι!!!

ι!ε!!ε!!!!!! ε!!!!οει·!!!.ε!!ε!!. ·

Με !!! Με ε! `

"Η Πε σε!!!!ει· ει!ε μοεεεεείεεεε ι!εεει!ε !!!ι!!.·ει·ε.ε.

·ι - · Μ!. εε ·

Π!. Εεε !!ε!!εε μα!!·ί!!ιο!!!!!!εε ε! !!!ι!!!·ί!!ιο·ιιίι!!ε.ε (η ι!εεεε

!!!!!!ε!!ε ει! !!!ε!·!!ι! ν!ε!!ι!ε!·, ι!!!!!8ετε, Με! ε!!ε!!ε!·ε !!ο!! μο

!!!ε!, !!ε!! ι!εμμ!ε! !!! ε!ει!!!!ι !!!οι!!! ειι!!! με!ει!!ε ι!εεεε

!!!!!εει·ε, !!ε!! εε!!εε; !!ε!! ε!!!ι!!! ι!ε!! εε !!!ι!!ειε νε!!ι!ει

μι!!! μο!!!ε!, ε! !!!!!με!·ε !!!οε ον!!! Με!! πι!!! εε!! ενει·,

εε!νι! μτο Πει:εε5!!ε!ε·ει!! !!! £θ!θ!!θ!`θθ.Β!Ι!ί!θ· !!εεεεε!!ε!ε

νε!!ι!ε!·· εε μο!!!ε!! ι!εεεεε μοεεεεε!ο!!εεεμι·ει!!ε!εε μ!·ο !εεε

ι!!ι!!ε !!!!!!ειε ειι!!! ι!ι!!!ε!!!! ε! ι:οι!εε!!!!!!!ε!!!!! ι!ε !!!! μτο·

μ!!!ι!!!ι!ε ι!εεεε !ει!!!!!ε, ει! ει!ε ι!!!ε!εε, ι!νε!· ει! ε!ει!!!!!

ι!εεεοε ε! !εμει!!ετε!! ι!ι!εει!ε !!ε!!εε, ε!!!!ο!!·ι!!·ε! εε!!εε Εεεε;

!ι!!·ε!!ι!ε εε !”ε!!!!!!ε ιι!!! μτο !!ει:εεε!!ε!ε εε ει!εε , ω!!! εε

μοεεεεε!οι!ε εε νε!!ι!ε!·; !ι!!·ε!!ι!ε ε!!ε!!!ι!ε!! ει!ε μ!·ομ!!!ι!ι!οε,

ιι!!! μι!!! εο!!εε!!!!!! !!! !!οι!!!. Ε! @(9) !!!! μ!·ομ!!!ι!ι!οε ει!

ειιι!ε!εε ει!εεε !”ει!!!ε!· !!ε!! εε! ε!νε!. ι!νει· μτο ι!!ε!!!!!!ε !!!

ι!!ε εο!!εε!!!!!ε ε! εεεει !!ο!! !!ι!!ετε!!, ε!!εεε νει!ι!!!!ο!!ε εε

ε!!!ι!!! ι!ει!ε εει!!! ι!εεεε μι!!εε!ε!ε, ε! ι!ε !!ι!!!ι!ε !!ι!!!!!!!εε,

ει! εοε ι!ι!ε!εε !!!ι!ε!!·ε! εε !!ει:εεε!!ε!ε ει!ε. Ε! ε! εο!!!!·ε

εεε ι!!ι!!εε εοεεε !'εε!ε εε! εεεε!·, ει!ε!ε νε!!ι!!!!ι!!!ε μι!!! !!ε-ι

εε!; ε! !εεε μεεεεεε!ο!!ε !εττε! εεε!! !!!!!!ε!ε μιει!!ε!ε; ε!

!εε!! εο!!!μοιε!ο!·ε με!·ι!ε! ει! μ!·ε!!!ι! ι!ε!!! !!! εε μοεεεεε!ο!!ε,

ε! ε!!!ι!!! τε8ιεεε!! !!! εοε !!ε!!εε !!εεει! νε!!ι!!!ι!!ε. Ε! ε!

με!! ενε!!!!!!!ε ε!!!ι!!!!! !!!ι!!ε!!ε εε! ενε!· μοεεεεε!ο!!εε ει!εε

!!!!·εει!ι!εεει!ει!!ε!!!ε!ε ι!ε 5εεεε!!, ε! !!ο!ε!·ε! ι!ε ει!εεεε

νε!!ι!ει·, ε!!!ι!!!! !!εε νε!!ι!ει· σε!!! εο!ιεε!ι!!!!!ε!!!ι! Εεεε!! ι!!ε

!·!!ι! , ε! ει!ε!!! ι!ε!! ει! !!!ε!!!ι! ω!! ει!!!εε!!!!!!!ε!!!ι! ι!εεεε

!!!!!ιε!·ε, εει!εε εει:!·ει!!ει!!ι!, ε! εε!!εε εο!!εε!!!!!!!ε!!!ιι ι!εεεεε

μ!εμ!!!ι!!!οε; Ε! ε! ι!ε!!ε εο!!!ι! !!! εεει!ε !!!ι!ε ει!!! !!ε!!ι!!!οε,

εε·νε!!ι!!!!ο!!ε ε!ε! !!!!!!ε. Ε! ε! Εεεε, ο Εεεε ι!!!!με!·ε εει!

επι; !ε!!ι!ο ειι !!!ετ!!ιι νε!!!!ε! ι!ε ει!εεεε μοεεεεε!ο!!εε σε!!!

εο!!εε!!!!!!!ε!!!!!! ι!εεεε !!!ι!!ετε. Ε! !εεοε !!ε!!εε εει!ι!!ε!ε!ι!ε

ειι!!! ει! !!!!!!ε!·ε, ε!! !!!ε!·!!!! μτο ε!!!!!!·!!! ει!ε νε!!ι!ε! ε!

ε!!ε!!ε!, ειι!!! Ειπε ι!εεεε !!!ιι!ετε, ε! εε!!εε; ε! , ε! !!!

!ε!ε ε!!!εε, ιιι!! πι!!! !!οι:!!!ε! ει! εεε ι:ο!!!νε!!!εε ει! ι!ο!ε.

Πεεεαε !·ίε!ιεε!αε ε! ίε!ι!εί!!ι!ε.

ΙΙΙ!. !!!ι!!!εε!εε ε! !ε!εε!!!εε ει!ε !!!!εεοε ι!εεε!! Ει!!!!ο!!ε

!”ε!!!ε!! , ε! ίεε!!ε! μοι!!ε!! μ!!! εεει:ε!!!!!ε με!εο!!ε ει! !!

ε!!εε!ε !εει!!·ο ει!!!!!·ε με!·ει!!!εε !ι!!·!ε!ε!εε , εε!!εε με!·ει!!ε

ι!εεεε μι!!εε!ε!ε; ε! ε! !ι! !ε!ε ε!!!εε, ιι!!! ίει!!ε εε τ!ε!!εε!ε,

ει!ε! !ε!εε!!!ε, !ε ι!ε!!ι!!!!!ε!! ει! εε μο!εε!ε!ε: ε! ει!!!εεε ,

ιιι!! εε !·!ε!!εε!ε ονει· !ε!εε!!!ε εε! Με!!! !ει!!!ε!·, νε!!ει!ε!

!!!ει!!!!ε!!ε!!!ε ι!ε!ιε εει!!! ι!εεεε μο!εε!ε!ε μι·ο !!ε!!·ε!· εε

!·ε!!!ο!!ε ει!ε.

(1) Ρι!!!·ί!πο!!!ε!ει, ε!ι!ε μαι·ιι|ε!·ιιι!!!, εε!!·αι!ι!!ιι!!, ει!ε., Μα!!·!π!ι!

7!!ι!!εε, ι:!ι!ε ι!ι!!ι!!!.

(ε) Νε! Ωι!ι!!ι:ε !!!ε!!εε !ε με!!!εε!!ε ε!, εεε!!! Ιε ι!!!ε!ε !! με!!ι!ι!ο

!!!ει!ι:!!ει·ε!!!!ε ι!! εει!ει!. Β ε! νει!ε !!!!!! !!! ι!!ι!!ε!!!!ι!ε!!ιε ι!ε!!'ε!!!ε!!!!ε!!εε,

!›ε!·ι:!!ε !!ε! Πι!ι!!ι·ιε !!!!!!!ι! ν! Ε! !!! ι!ε!!ε με!!!εε!!ε.

Ι)εεεοε μ!!! Με !·έεΙιεε!ο.ε με!εο!ιι!!ε!!!ε!!!ε, ε! ι!.!ει!- ι!ι!!!ιο. :

ν. Εεε ι!!!ε!!ι!!!εε, ι!νε!· !!ε!!εε!εε ι!ε εεει:ε!!!!!ε με!·ει!!!ε

ει! εε ι:ο!!ε εε !ε!!!ε!!- !!! ει!ε!!! !!!οι!!!; ι!!ε εε! ιιι!! εε!

εεεει τ!ι!!ιεε!ιι με! !εε!! !!!!εει! ι!εεειιΕι!!!!ι!!!ε !!! με!·εο!!ε

ι!ει!ε !!ει!!!!·ι!εεεε ·μο!εε!ε!ε,'ι!νε!· ει! ι:ο!·ο!!ε, ε!ε! !ε!!!ι! ι!ε

νε!!!!ε!· με! εε; ο με! μ!·οει!!·ε!ο!·ε !εε!!!!!!ι! !!! εε μ!!!!!ε

!!!!!!εε!ε, εεει!!!ι!ι! ει! ι!!!!!!ε!!ι!ε!!!ε!!!!! Με!!! ει! !εεε ι!ει!ε

ει!!!!!εε!!. Ε! ε! πι!!! Με! Γει!!!ε!·,· μτοεει!ε! ε! εο!!!!ε !εεε

ε! ι!ι!!!!ε!!!ε !!! ει! εεμ!!ι!!ι! ι!εεει!ε ι!ι!!!!ι!!!!ει!εε ε! ι:ο!!!ε!!ε!(3).

Βε!νι! μ!ι!εεοε !!!!!!ι!!·εε ι!ε !!!!!! ει!!!οε ει!ε ι!ι!ε!εε ι!εμμ!ε!!

!!ει!!!ετ ει! ι!ο!·ι!!!ε !!!!!·ε !!ε!! !!ι:!!εε!εε. Ε! ιιι!! !·!ι:!!εε!!! εε!

εεεε!· εεεε ι!ι!!!!ο,' ε! εε! εεεε!· !!! 5εεεε!!, ονε!· ει! ι!!ε!!!

ε!!!, ι!εμμ!ε! !!ε!!!!ε !!!!!ε ι!!εε ν!!! μτο!!!!!!οε ι!ε!!ε ει! ι!!ε

ι!εεεε τ!ε!!εε!ε ι!ε!!ε !!ει!!! ι!εεεε μι!!εε!ε!ε, ονει· εε ει!!·ι!!!ε.

Ε! ε! εε! εεεε!· Γι!!·εε ι!εεει! ι!!ε!!!!ι!!ι! ι!ε 8εεεε!·! !!! ει!

ι·ει!!!!ι ι!ε Ι.ι!ειιά!!!!ε (ε) ι!εμμ!ε! !!ε!!!!ε !!!!!·ε !ιν ι!!εε ι!ει!ε

ει! ι!!ε ι!εεεε !·!ι:!!εε!ε. Ε! ε! εε! εεεει· !'ο!·εε ι!εεει! !·ε!!!!!!

ι!ε !.ι!ει!ι!οι·ε !!! εε !ει!!ε ι!ε 8ειι!!!;!!ε, ι!εμμ!ε! !!ε!!!!ε !!!!!·ε

!!!!!! ι!!εεε ι!ε!!ε ει! ι!!ε ι!εεεε !!ι!!!εε!ε. Ε! ε! εε! εεεει·

!”ο!·εε ι!εεεε !ε!!!ε ι!ε $ε!·ι!!ε!!ε, ι!εμμ!ε! !!ε!!!!ε !!!!!ε !!εε

!!!εεεε ι!ει!ε ει! ι!!ε ι!εεεε !!ε!!εε!ε. Ε! ε! εε! εεεε!· !!!

!!!·!!!ι! ει! !·!ι:!!εε!ι! ι!εμμ!ε! !!ε!!!!ε !!!!!·ε !ιν ι!!εε ι!ει!ε ει!

ι!!ε ι!εεεε !·ίε|ιεε!ι! μα· !!ε (ε!) Με· με!! μτοειιι·α!ι!!·ε; εε!νι! ε!

!!!!!ε!!!! εεεετε! εε!!!!, η!!! !!!ι:ι!!!!ε!!ε!!!ε εε!!ε!!!- ι!εμμ!ε!

!!ει!!!ε!·. Ε! !!! ιεεεε!ι!!!!! ει!!ι!ι!!!! ε! !!!!ε!!ι!ε!, εεε! !!! εο

!·ο!!ε , ι!!!ε!ε ε! !οιεε. Ε! ιιι!! !!!!!·ε ει!ε ι!!ε!οε !ετ!!!ε!!εε

!!ε!! εε! !!ε!!!!ε, μιιοεει!ε! εε εο!!!!·ε !εεε, ι!!!ε!ε ε! ει!!!!!·ε

ει!!!!!!!!!εεε, ε!, εο!!!ε!!!ε !!! ει!εερ!!ι!!!! ι!εεεοε ει!!!!ι!!!!εεεε

εεεο!!!ε!!ε!. Ε! ιι!!! εε! !!ε!!!!ει· ει! ε!!!ι!!!!! ε! !εεε !!ι!ε

ε!!ο!!ε εε! εεεε!· ι!ε ε!ει!!!ι! ι!εμμ!!!! , ει!ε!! !!!ο!!!!ε , ον!!!

εε!·ν!!!!!! με!·ει!!!ε!ε; ε! !ι!!!εειχ ιι!!! ει! ι!εμμ!!ι! !”εε!!!!, !!!!!!

εε! εεεε!·, ι!!!!!!!ε ε!!ε!·!! !ε!·!!!ε!! !εεεε!!ι!ε', με! !εεε μι!!ε

ε!ε!ε, ε! -!εει!ε ι!ε ι!ι!!·ο!!ε ει! !εεε ι!ε κ!! ι!!εε !ε!·!!!!!!!! ε!ε!

εεε!ε!!ε!ι!,- !!!-ει! ι!ι!ε!ε !!π!πε!! ε!ε! !ε!!!ι!ι!ε !!εμο!!ι!ει ει!

Με ι!εεεε ι!!!εε!!ο!!ε. Ε! ε! ε!! !ε!·!!!ε!! μι!!! εε! !!ε!!!!ε!·

!!! ι!!ε ι!ε εο!·ι!!!ε, ι!νε!· ιιι!! ε!!εεε ιι!!! ι!!!!!ε!!ι!ει !ιι!!! εε!

εεεει !!!!εει!, ι!εμμ!ε! ι!!!εεε, ει! ε!!ε!! ιε!!!!!ε!!ι!ε!!, Περι!!!

_ ι!ε! !!! εε μ!!!!!ε ει!!·ο!!ε, !!! εε ι!!!ε!ε, μεεεε!ι! ει! !ε!!!!!ε!!,

. ει! ι!!!!!ε!!ι!ε!ι!!·ε εε! εεεει· !!!!εει!. Ε! ε! ει! τε!! !!! εε !!

ερι!ε!ε ει!ε εε! πειτε! ενει· ι!ε!ο!·ε ι!εεεε ει!εε ει! !εεε

ι!!!!!ε!!ι!ε!ε, !!!!!ε!!ε! !!!! με! μ!ι!!!!εε εε!·ιε,ο !ι!τε! !!!!ι!!!!

ι!!ε !!!!! !!ει·ε! εε! νει!!, ε! ι:!!ε !!!! !!! !ει!!!ε! !!! ίτι!ι!!!.

Ε! ε! ε!!! !ει:!!ε!· πι!!! εε! !!ι!!ε!·, ι!εμμ!ε! !·!εμο!!ι!ε!· ει! !!!!!!

ι!εεεε ιι!!εε!!ι!!!ε. Ε!! ι!!!ε!ε ι!ε!οτε εεε! !!ι!!!!!!!ε!ι! ι!εμμ!ε!

!!ε!!!!ε! !!! εε μ!!!!!ε !!!!ε!!εε!ε ει! !εεε Με!!! με!·εο!!ε!ε!!!ε!!!ε

με! !εε!! !ι!!εει! ι!εεε!! Ε!!!!!ι!!!ε, ειι ι!!!ε!ε !!!!εε!! πειτε! ει!

!εεε - νε!!! ει! ι!ε!ε!!ι!ε!· εε εο!ε!ε ει!εε εεε!! εο!ε!ε. -

(8) Ω!ι!ε !! εεει!ε!!!ε εεμ!!ο!ι! Υ!.

(4) @!!!οι!! ε!!!ι!!!!! επεσε!! !!ε! Κ!!! εει:ι!!ι! ο μ!!!!ε!μ!ι! ι!ε! Χ!!!

!! !!οπ!ε ι!! Μεσα! ι!! Ι.εριιι!ι!!·ο ι!ε!!!νε!ο ι!ε! πιει!!! ι!! Το!·ι·εε, ε!!ε

ε! ι:!!!ει!!ενε!!ι! !·ε. Μ! Ποι!!ι:ε ε!!!ι!!! ε!ε εε!!!!ο !!! ι!!!εε!ο !!!οι!ο:

Με!! ι!ε !οειιι!ι!ι·ε.

(5) Νε!!ε με!·ι!!ε ε!ε!ιεε!ιι με! εε !!!!!εεε !!ε! Ωοι!!ι:ε !! !εε!ι! ι!ε!!ε

μεε!!!ε μοε!ε!·!ι!!·ε ι!! ι!!!εε!ο !”οε!!ο, ε ιιι!!!!ι!! !!ε ιιι!εε!ε μεις!!!ε ε

!'ε!!!·ε ι:!!ε ι!ενε εεε!!!!·ε, ε ι!!!ε ει!!!!!!!ε!ε Με!! με» μτοε!!!·ι!!οι·ε, ν!

ει!!!ι! !!·ε!!!!!!επε!! εε!!ε ε!!!·! Με!! !!!!!ε!·! ι!! !εε!ι!, εμμε!!ε!!ε!!!ε, με!

ει!ε εε!!! !!!!εε ε ι!!!εε!ι! !!!ει!εε!!!!ο ι:εμ!!ο!ι! ν, ε με! !! !!!!!ε!!ε!!!ε

ε! εεμ!!ι!!! Ή, ν!!, ν!!! ι! εε!!!!ε!!!!, !!!!!! ε!!ε με!!!!ε εε!!ε !!!!εε

(ει!!!!μι·εεε !ε τ!!!!!!ι!ε) ι!ε! εεμ!!. ΜΗ!. Πε! σε!! ε!νει!ε, ε!!ε!! !'οι;!!ο,

!! ι!ι!ε!ε ι!ι!νεε εεει!!!·ε-ε ι!!!εε!ε με;!!!!!, μ!!!!!ε ι!ε! ει!ι!ι!ε!!! εε!!ε

Με!! !”!·εμμοε!!, Γ!! ι:ι!ε!!ο Με!! ι!! !!!οεο. νει!. !!! !!ε!!! (ι) ε! σε!!. 95

ι!! ειπε!!! Π!!! Π.
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Ετ εουετε ττο!τεετε εε τεοι·τνετ.τιτ εεε εστω εεεευ Ευιττειτε.

Ετ ετ το οιτετιι ιττοευ ιτοιτ εεεετετ ττο!τεετυ, ιτειτ ιτεο

ιττττετ εε εουεεε, ιιυτ εετ εεωτε. Ετ ετ ιτειτ εετ !τειιιτετ τιι

ευ τετιιτειτ, ετετ τειττυ ευ τευ εε ττερειτιτετ εε Ειτε εεεεε

ευεεττειτε ιτε ρεττου!υ , ετ εενειττυτε εεεευ ιτεωτε. Ετ ετ

ρετεεττετειιτειττε ιτειτ εετ εεεετ εοοεττετιι, τιιτρετο ιιυτ εετ

εεεετ ετετυο, ετετ εοοεττετε τιι εε ιτειιτε, ετ ερρετ τετιιτειτ,

ετ οοιιτειττε εε! ιτετετιι εευε ευρω. Ετ ετ εετ ττειιιτετ ευ

εετετε, ειτοετ τετιιτειτ ιτε ττεροιτεετ εε Ειτε εεεεε ευε

εττειτε εε ιττεε νιιι. Ετ ττοιτ εε ροτττετ τιτ ε!ουιτε_ιιυεεττειιε

ιττοεεεετ, ετ ιτειτ τιτττιττ τιι τι εετετεε. Ετ ετ οιιεεε, ιτυτ

τεο!τττ ευ εειτττττυ, ντνυ ιιοιι εετ εεεετ, ερρετ τετιιτειτ εε

ττεροιτεει· υιτυ ιττεεε ω; ετ τιτ εεε εττετεε ετττου!εε, εε

ιιτειττε εετ ττετετιι εευε ευρτε. Ετ ετ εε ιιυεεττειτε εετ

εεεετ ευρτε ε!ουιτε οεεε τετετττ!ε, ετ τεευ τευ εει εεεετ

εε τα ειτιτεε, ετ εευε τιτεε τιτ ευευ, εειτεε ιτειτιτυ εττεττ1

τετιιττιτυ ε ετ!εττοιτε, ερρετ τειιτιτυε εε ττεε τττεεεε εε ιτε

ερειτεετ εε Ειτε εεεεε τττε εεευ ετιιτειτεετετε. Ετ ετ ευ

τετοιου ιιοιι εετ !τειτιτετ τιτ σε εε οετοιτε, ενετ ουεεε ιιτττ

εειιτειτεετ ιτειτ εεεετετ τιττεευ , εειτοτετ ττερειτιτει· ιτε Ειτε

εεεεε ιιυιτεττειτε τιι εε ιτττιττε οετιτιτε, τιι εε ιιυετε ευ ετ

ιττεττεετετε εεεετετ τιττεειτ,ιτεεεετυ ευ τετιττειτ. Ετ ετ τιτ

εε ι·τερεετε ευε εετ ττεττετ ενετ εετοτε εεεεε οεεε ιιτττ

εεττ ετιττειτεετ, εεριττετ οτε ιιτυεττετε ροτ ρ!υτττοε οεττε,

ενετ τυτετε ιιτττ οτε ετετ νετττετε, ετ ο!τε ιτειτ τυ τεο!τετ

τιτ ττειτυ. Εε ιιυετε οεεε ετ τεο!ιετ ιτοιτ εετ ττετετ, ετετ

τειττυ ιτε ττεροιτεετ εε Ειτε εεεεε ιιυεεττειτε. Ευ ιιυετε εε

τοτε ειιετ ιτειιττιτετυ εειττττετ ττεττττετ τιι εε ρττιττε ττιτο!τεετε

εε τεεε τεοτε ττετεειτε!ειττειττε ροτ τεευ ττττεευ ιτεεευ (τυ

ιττειτο; ευ ιιυετε ιτττεευ ιιιττετ ει! τεευ - νειττ εε εετεττεετ

εε εοτετε οεεε εε ευ εετε!ε. - Ετ εουετε ττιτο!τεετε εε

τεοττνετ τιτ εεε εοτεε εεεευίτυιιτεττε. Ετ ετ τιτ ουετυ ιττοευ

ιτειτ εε οττετετ, ιτειτ ιτεο!ττετ εεευ εετετε. Ευ ιιυε!ε εετετε

ετ που οοτ ττειτττετ οειττοιττε εει ιτετετυ, ευ τειι εεριττετ

ττερευιτετ ει! Ειτε εεεεε ιιυεεττεττε εε ττεττου!υ εεεευ σε.

ωτε. Ετ·ετ τεεε εετ ττειτττετ, εειτεε εττετυ τετιιττιτυ, ονει·

εττεττειτε , τετιιτεττ εε τιν ετοε ττ ετετ εεετ8ιτετυ εε ττεροιτ

εει· εεευ εετιττε εε Ειτε εεεεε ιιυεεττοιτε. Ετ ττειτ εε ιτε

τ!τετ ρτοοεεετ εευε εετοτε τιτ εετετε, ετ ττειτ Ειτε ε ν. Ετ

ετ. ευ τευ εετ. εεεετ ιτττττετε εε ειιιτεε τιι, ερρετ τετιττειτ

ιτε ιιιτ ιιτεεεε ει! ττεροιτιτετ εε Ειτε εεεεε ιιυεεττεττε, τρεε,

ειιετ· ιττοοιττετει·ε , τυτοτε, ονει· οιττετοτε εεε; ετ το εεε

ττ.ττετεε ετττουτεε, οειττοιττε εετ ιτετετιι εευε ευρω. Ε! ετ

εεεετειτ εευε υττυ τιι ευευ ουεεεε, οοιτττε εττειτ εεττ εε

ιττεττεετε, οτ ετουιτυ εε εοεεοε εεεετετ ιιττττετε εε :οι ειτιτοε,

ει! οτε ιιτττ ετιττττεττειττειττιτ εε ρτεοεεετ, ερρειτ ωετυ ευ

τετιιιεττ ιιυτ εεττ ενετ ευ ιτττιτοτε. Ετ τιι ειτε ιιυεεττεττοε,

ιιυτ εεττ εεεετ ευρι·ε εεε ρεεεεεετοιτεε (τη οετίεατε.τ με εερ

ρίτιι, εεεετοετ ετ .τιι οερτΙιιτιι, .το οποτε ει: στο Γενεττετ (3)

(τ) Ποιτ ετ ρυε νει·ειιτοιττο οοτιτρτειτιτοτο οοιιτο εε ποοτο @τι ιττοι·τε

ετ ροτεεεε εεεειιιτετ τεττττἱιτε ε ττεριτιτιτει·ε. Λ πιο εειιττττε, ο!τε τε

!εεεο ρεεεε τιττετρτετετετ τιι ιτυοετο τττεεε; οΙιο !εειτονο τ! εττετο ε

οοιτιρετττε, εεεειτι!ε ντνο, τεεεε ροτ ιτιεττε ιτε! 8τετιτο, τιι οοτ ερτ

τεεεε τ! τετιιττιτε ιτε!τε οττειτοιτε, τοεεε τειιυτε ε ττεροιτεοτε ροτ ιττεπο

ιτε! ευε ετειτε τιεττ'εΙττο τετιτττιτε, οΙιο τε ετοεεε τεεεε εεεεΒιτε. Ον

νετε ο!το τε !εεεε ρετ!τ ιτε! εετοτε, εε ειπε τττοττιτ.

ε) Ωυεετε υτττιιιε οποτε εε! οεττττοτε, το ευε!τ ττε εεττε!τιιεετε,

τ'ειιιτο εττιτυιττε ι:ερε ετ τ'οιτττε ρι·ττιτο εετ εεττε τι·ετιτιττεπεττ, εετιιιιετ!τ

τισ ττεττετε ιτε!!ε ποτε (ε) τι ιτττοετο (Με, ν.

(3) (Με τ! ι·τιμττετο Χνττ ετ ιιιτοετο ι:ιτεεοεττιτο !..τττι·ο τ!.

ο τ η ο . τ ο τ .τ .:τ'ε|ιετ:τ.μ'ε. ·.τ'ε·:ιτ··Ε

ε ε . · ε . ..Ή .ε '·- Δι τε" .ετ:'·ι .ο α? Ω -Δ ε'ί;τ

. . 1 ' .τ1..μ ζ:,τ. '

Βεεεεε οιτετιεττεεεε; =.τι

- τιι. τω.: ›. ιιοιι Με.

νι. Ετ ε!οιιττυ εετ εεεετ ττο!τιετυ ευιιτε ετουττεοοεε ετο

!τττε, ενετ τιιτιιτεττττε, ετ οοιττυιιτεοε εετ εεεετ, ροιτειτετ εε ευ

ετιιτειτιτετετε τιι εε εεεεεεετοιτε ιιυτ·ετιιτειτεεεΕτιετ ευ τευ

εετ ττειτττετ τιτττε τιν ετεε εευε ευ ετε, ιιυτ εετ εεεετ ιιττεευ

τιι ρεεεεεετοιτε, εετε· 'τετ τεεετρεεεττε·ετε τετετε εε τετ!τειτε,

ετ εεττετεοτεε εεε τερεεεε τεοτεε· τιι: .εεετοιτε ιτεεεεεεττττι

ιττεοτε ω), εε ρεεεεεετειτε τεουττετοτ, ετ τιτουιττειτειττε εε

ουιττεετετ εε !ττε, ετ τιι ουεεε ιιυεεττοιτε εε ρτοοεεετ,

εειτεε ιτειτιιυ εττετυ τετιιτειτ. Ετ ετ τιιττε ευ ετοτυ τετιιτειτ

ιιοιι εετ !τειτιτετ ευ τευ εε εε εεττε; ετ τεεε ετοτε ρεεεττε

εετε, ετ τεεεε τερεεεε εεττετεο!τετ ιτειτ εετ. ττε!ετ, ρεεεετιι

ευ τετιιτειτ ρτειττοττι, ειι ετιιτειτιτεωτε τιι οοιιεεε οοεε ρετ

τεεε ρετεετετε, ετ τεεεε ιτε εοτεττε εε τετττετ νετττ ετ τττε

νοοεττττε εειιεττετε. Ετ ετ εετ εεεετ ττο!τεετιι ευρω ετουιτυ

εεριτττυ, ονει· εει·νττ!ιτι ττετεεττετε, ετ εεττ. εεεετ οοιττυιιτεοε,

εεειι ετιττεττετττετε εε τετττετ ρεοειιτειττυ τιι· ειτε ττεττεε ιττε

ττττεε. Ετ ετ ιιτοττττεε ιτειτ ιτεετ ειιετ, τιτ εεε ττοιτεε τετεττττεε

εεουιτευ εε ιιυετττττετε εεεειτ ιτερρττιτ ιιτιιεττετυ ροτ ρ!υτττοε

οεττε, ετ ροτ εεοτειττειττυ εεεευ ιττιιτειτι!ετοι·ε. Ετ ετ ευ

ετιιτειτεετετε ιιοιι εετ ενει· ευρτε εεε ετοτεε οοεεε, ονει·

ετοιτττε εεουεεεε, ρ!υτττοε οεττε, ττετττετ ιτττετεε ιττονιτε

τεετττιττεε, ετ εττειιτ εευ εεοτειττειττυ ρτερι·τυ. Ετ ετ ευ του

τιττ“ι·ε .τιν ετεε ειιετ ττειτιιετ εευε ευ ιττε, ιιτττ εετ εεεετ τεοτυ

ευ ρεοειττειττιι, ετ εε! εεττετεοττετ εεειτ ετιιτειτιτετοτε, εεετ

εεεευ ρττιτοτττετε εειτρττυ, ιιυε!ε ετ εεεεεε τερεεεε τεοτεε

τιι οεετειτε εεεεε εετιττοποετο στ), οιιεεεε εεεεε τιι .ρεεεετεπτε

εετεε τεουρετετ. Εετνυ ετ ευ τευ εετ ρτενετε ε!τε ιτειτ

εετ τιιιττιτ τω ττεοετε ουετυ εεριτττυ. Ετ ευρτε οτε ευ τευ

8οτε!εε ρτονεε ττετττετ, ιιυε!εε ευ ετιιτεττεετει·ε ε.ετ ττεττιτττυ;

οτε οετ, ετ ευ ετιιτειτεετετε εετ ρτενετιτ ουεευ εορρττιτ,

ονει· εετ·νττττυ ροτ ρ!υτττοε οεττε, ευ τευ ευ ετιιττιειττε

ιιτειττε τττονετ εει· οετ·τε·ωτ. Ετ ετ ευ ετιττειτεεωτε ευεεττ

εετ ενει· ιττονετυ εει· εεετττττειτειτοε, ευ ι·ευ ρτονετ εε τιτ

τειτττειτο ευε ροτ εεεττιττοττεττεε, ε ροτ οεττε. Ετ ετ ειτ τειι

τιτττε ευ ετοτυ τειττρυε ιιοιι εετ !τεττττετ, ετ εε ευεευ εεττ

'Με, ονοτ εετνττττυ, οι! εεεεεε τερεεεε εεττετεοττετ ιιοιι

εετ τοο!ετ, εε εεεε ει! Με ω· τιι ρεοεπτετττιτ ιτετε. εε ιτε-ι

τεετετε, ετ εουεεεε εε οετοιτε ττττττοττ, ετ τιτ ι:ιτεεε το τε

τ!τειτ νετιτ εειτειτοτε. Ετ ετ ευ ρεοειττειιτιι εεεετετ εε εοεεοε

ε, ετ εευε τιτιτε`τιτ τοεεο`, ιιυτ εε ττετττετ τττιττετε εειτεε

οετοιτε ειιετ ντι τυτετεε, τ·τοττοετυ ιτε οτε ευ τευ. Ετ τεεεε

οεεεε ιιτττ εεειτ ιτει·ε τιι ρεοετττειιτυ οεττττο. εεε οετττυιιτεοεε,

εε εεττ ροτ τεεοε τυτετοε ιτε τιιεττττττε, εεουιτευ ιιυτ εε

τεοττετ τιι εεε εττοι·οε ρεοειιτοιττοε, ετ οοιιτετττε εε οετττεττετ

(ε) Ιτε! οειιτρτεεεε ετ ιτυεετε οιτρττοτο !'υτειτο το!τε το ειιττοττε

!εεετ ρτειιττττεττοεττ ευ!!ε οοιιτ.υιττιτοτε, ττρετυτε ροτ ιτε! τττε!ε Ή.

Ρεττ. !. Με. Ι!! εε!!ε !.οι;ιττ οτντττ ε οι·τιιτττιεττ ετ Εετιτε8ιτε ρυττττ!τ

οετο ιτε! 1897, ε ερεοτε!ιιτειιτε τ'ετττοο!ε τ!τ5.

(ε) Οοπτιιτττιτεία. Νε! Οιτιττοε ε οιτετ εοττττο τιι ιιυεετοτυοεο, ιιτττ ιτε8ττ

ε!τττ ιιυιιετ εειιτρτε εεττ ο, οεπττιπταεία. Εεεε ριι_ειιτττοπτε, ραειιττα,

1:ταεατοτε , οΙιο ετ !ε,ιιιτε τιι ε!ουτττ τυοι;!ττ, τι ρττι ττειιυειττειιτειττε εοττττο

ριτοιιτττετττιι, ρει:ετία, ριιοιττοτε, εεε.

(ε) νει!. !'εεετιτειτε ειιετ ε ιιυεετο οερττε!ο πετ τι·ειιτιττειττἱ !εττιττ

ιτε! Ετ!τι·ιτ Η.

(7) τω τω, οτεε ετ!°εττοτο , ε! εοιιτεττεετει·ε, εεττττειτο, ιιτττ ροτ·

ι:ετττνε τοεττυετοιιε ιιοιι ετε ετττειιετο.
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τ!! εεε σερ!τυ!σε;ι!εεεσε ρεσευ!ευτσε τ!). Ετ φε!!ι!σ ει! ι!!

!υευι!ετστε εετ,εεεετ !!!!εευ· !υ ροεεοεε!0!τε. σνετ τευετε

ι!εεεε εοεε τι!!! ι!ε!υευι!ι!.τ, σνετ φ! !υ ισεε!συε σε ε!ευυι!

ι!ερο!τυ, ο εετν!!!!υ ρετεσυε!ε τει:τυ εε! εεεετ ρεσειυευτι!

στο ,ευε!συε ι!ε εσυτυι!!εε!ε,, ε!ετ ·τευτυ ει! ι!!!!!ευι!ετστε ιτε

τ”εε!!ε!·τυ ει! !εφ!τε ει! ευ τευ· σετ !εευ!υ!εευ ι!εεευ Ευ

!!!συε, ευεεε ι!!ε, εε. φε!ε υ!!εευ εετ εεεετ !υ τευετε,

σνετ φ! !ει:τυ !εετ εεεετ ευ ρει:ε!υευτυ, ε! εεετ ρστετ ενετ

!υ ρετεσυε; ετ ε! ενετ υου εεε! υστετ !!! ρετεσυε, ει!

!!!!εευ ι!εεευ (!υυ!συε σ!ευ!ετ ει! Μεεε ε!τε ι!ευε υευτ!

ι!εεεε ι!σ!υσ ι!εεευ !!ε!!!τευ!ευτυ ι!εεευ του, !!! εε φι!!ε

!!ε!!!τετ, ονετ Μ!! υεετυ, Μακάο ει: ρι!ττ!υίτ (Ε), ε! εσυ!ευτε

ει! ι!!!!!ευι!ετστε εετ υ!!εευ !υ τευετε, σνετ ει! !εεε τετ τεστυ

ρεσειυευτυ ρτσεεε εσυτυ!!!εε!ε; ετ !ειττ!νετ εε !υ εεε ι!ετσε

τ!εεευ ()υυ!συε εε τε!ετ!ουε ι!εεευ !υ!εευ. Ετ ε! !υ ευετυ

!υσι!υ υου εε τεε!!ετετ ,· υου υσε!!!ετ·ευετε-8στε!ε εσυτυ

!!!εε!!! ει! ευ τευ.

θα! ει!!! εσιιτευττι!ε οικω: 00τ'02τιιττ, ετ επεσε εσιτε!εοε ει! Μου.

ο !!!!..$!ετ τευτυ ευ υστε!υ ι!εεευ Ευτυουε !ε!ετ !υι;υυτε

υευτε !υ εεε ι:ουε!!σε, ετ !!! εεε εστσυεε εεε ευ!!!!!!εε

ι!εεεοε εσυε!!σε,_ετ !εεεε εε!!τευτ!εε ι!εεεεε εστσυεε ε! εσ

.!!!ευτε σετ !εεοε !υτετσε, ετ ρετ !εεσε εσυε!ιετ!ε, ονετ σετ

!εεε !υε!στε ρεττε ιτε συεεσε εεευ άστε, !υυευτ! φ! εττει·ι!

εσυε!!υ, ονετ οι!! εττετυ ρίιιίτιι τ!!! ε! !υι:σι!!!υτετ, σνετ εε

.!!υ!ετ. Ε! ε! υου ε! ·εευ !ε!ετ, ετ υου εεευ!εετ!νετ εεε

εευτευτ!εε, ε! !ειτι!.τ .εφτασε (ε) ι!εεευ σουε!ιυ, υου !!ειευ,

ετ ε!ευ σε υευε!υυυ νε!στε.

Πε.τ.ττιι ι!ερρίτιτ [αστα άοιιο .σε Μπιτ! .ποτε ει! υιιι:ει·ε.

ΕΠΙ. $!ετ τευτε εε !!!υ!ετε ,εσ!υνετε ει! !υσι!υ εετι!!ει:υ (5) .

ουσετε εε !υεε!τετε σε τσττυ εσε τ!ερρ!τσε, εεε φε!εε ευ

υ!ετ!τυ εε! ενετ τεοτυ , εευι!ε ν!νο. εε !υυ!ετε, ρτεεευτε

σνετ ε!!εευτε, ε! ευεευ ι!ερρ!τυ ε!ετ τοττετι! ει! υτ!!!τετε

ει!!!!συε!ε. Ετ, στο ε!ευυυ ι!ερρ!τυ ει! !υυ!ε!·ε·ι:σ!υνετε υου

ε!ετ τευτε, υευ ε!ετ τω!! !!! ρετεουε ει! ε!ευυυ ετει!!τοτε,

εειιι!ε ν!νυ ευ υ!ετ!τυ. Ετ !εευ !!σ!υ!υε, φ! ει!! εεεετ

ι!ετι! ει! υ!ει!υι! ι;τει!!τσι·ε !υ ρε!·εσυε στο ε!ι:υυυ ι!ερρ!τυ,

ε!ετ τευτυ τι! εε ρι·εε!σι!ε τ!εεευ Ευτυσυε, ε! ι!ευε !υι!ε

·!!συ ι!εε!ετ !!οεετυ Με ε φ! ιτε! ενετ ρεσετυ ει! ει:υεεε,

ει! ε!!ευ ι!ενετ. Ετ ε!ετ τευτυ ευ ετει!!τστε ι!ει·ε ει! ει!

ι!ερρ!!οτε !υ υτεε!συε ρτο ν!τε ευε συ!υ!ε ι!!ε ι!ει·ι·ετεε

ι!υεε ι!ε !!ευε, ε! ευ ι!ερρ!τστε υου εετ ι!νετ υυι!ε ρστ!!ετ

ρει:ε!·ε ουετεε !ερεεεε (θ). Με! φε!εε !ερεεεε !υυευττ εε

ρει:!!ευ εεευ ετει!!τστε ε!!ε ευ εττετυ ι!ερρ!τυ. Ετ ε! ε!ευυε

(τ) @Με υε! εερ!το!! 9,, Η, ω, 93, 80 ε 38 ι!! φωτ!! Ρεττε Η.

(Θ) Νε! Οσι!!σε ετε εετ!ττο !υ φεετσ τοσιτο επ ετ ριιττυτ, ο!!ε !υ

τετρ!·οτο ι;ιιιυιι!ο .τε ριιττ!υ!τ. Λ!!ε φε!ε !!!τετρτετι!ι!σ!!ε εεε!ι!!!Βουτ!

νε!οτε ! τ`τε!υ!υουτ! !ετ!!!!, τω! φε!! ετε ειττ!ττο ει! α!! εε !ι:ερ, ε!σο

Μακάο ιι!τε.τιτε !!!ετρίτ.

(3) Ρτο!τιι, ο!σε ρτατο, τιιιιεα, !!το. Ιυτ'εττ! υε! ττε!υ!υε!!τ! τω!!

ε! Μεεε ιιπτειριιυπ! ιι!τιιι! οσπ.τ!!!ιιτυ, τίνι: ιι!!ιι Μετα !πι!!ρτω!!!· , τετ

Επτιιτιιτ. -

(4) Πο εστ!ττο ετ Με: .τιιυιυιιιε ( ο!σε ΜΜΜ, ωστε!!! ιτε! ει!!!ε!

ε!!!!!ο, εεε.), ρετε!!σ πε! ίτε!!!!!!ευτ! !ε!!!!! ε! Μεεε ετ ειιτυπιε εσπ

.τ!!!!, ε !!ε! (1σι!!σε εετι!ο φεετο ρεεεσ ε!!! εσττσεο σε! τε!υρσ !'υ

εει:ο!!!σι!υτο ι!ε !!!ευσ ρσε!.ετ!στε ει! !!υρε!·!τε !!! !!!οι!σ !υ!!!τε!!!ε!!!!!ε,

ο!!'ε !! εεευτε!!τε ε! !.τεοε βσι1ε.

(ε) τ)υ!υι!! !! !υεττ!!!!συ!ο !!!!!! εεττ!εεεε τ'υ υεεσεεεττετσ υ ι·εττε

Μεεε! ιτε φεετσ £σι!!ι:ε στ!!! ο!!ε τ!!! φε!!σ.ι!! Ε!εσυστε.

(θ) 8!!υ!!ε ρτεεε!!ι!ουε ε !!ε! !!τ.-37 !..!!1.Π!, Ρεττ.Ι.ι!ε!!ο ι·!τετε

'!τ!τ;ττ! ειστε ε ττ!!!!!υε!!'ι!! Θετι!ετ!υε ι!!!'εττ. ΜΠΕ. ·-! '

!υυ!ετε, ει!! υου ει!! ενετ !!!ετ!τυ, ι!ετε ει!! ι!εεετ !υ εειε

εσυε ρτο ε!ευυυ ι!ει:τυ!τι!, υου ε!ετ τευτε !υ υτεε!συε, !!!ε

εετνετ ι!εευ ετει!!τστε ρτο εσι!ι!σε !!!! ευ ευ!!υ, ειτε ι!ι.ιε!σε

ει! ι!ερρ!ευ !εσσυτετε τ!! ευ ι!ερο!τι!, ε! σου εε! ενετ εττε.

Ε! ε! εετ ενετ εττε , εετνετ εεευ στει!!τστε ρτο εοι!ι!σε

!ι!!!!!! ευ ε!!υυ, εσε ι!υε!ειε εε-σσ!!!ρυτευ !υ ευ ι!ερρ!τυ.

Ετ ε! ευεεε τε!!!!υε εε! ι!ετε . ρει:ετ!ε σε ρει:ετε σπιτι!!!

ευυυ ευεεε ευ!υ!υε, ε!ετ ε!!εο!τε ι!ε εετν!τε ει! εσυεειε, ει!

ο!!ε!! ι!ενετ ι!ετε. Ετ ε! ρεεετ!ε υου εετ ι!ετε, συεεε φ!

ι!ενετ τεε!νετ, τευε!ετ ευεεε ι!ερρ!ττ!σ!!ε !!! ι!ου!σ ει!!! ει!

εετν!τε ει! !εεε ρτο ευεευ ρτετυι! φ! εετ υετετυ, ι!ευι!ε

συεευ ε!Ξει!!τσι·ε ει! εευεεε τευ!!υε ι!ερρ!ττ!ε!!ε·ει! πιεσε!

εετε ετ !!!νετ, ετ σιιττλι10°ι! τ!! ετ !τεετ!τε εσυνευ!νε!ευ!συτε,

σο!υευτε εετ υεετυ ι!ει!ει·ε ει! τε!υ!υεε φ! εετν!υ. Ετ ε!

εε υ!υ!ετε ι!ερε!ττ!ε!!ε σου εετ εετν!τε, συεεε ει! ε!!ευ εετ

εεεετ ι!ετε ει! εστν!τε τε ρο!!!ετ τε!ει· ευυ! τ”εττσε α!). Ετ

!εεεε ρι·ει!!ετεε εσεεε υου εε !υτευι!ειι ρτσεεεε τε!υ!υεε

ιισ!ι!νετεε ει!_ι!οτε. Ετ !!ευυε τε!υ!υε εσ!ι!νετε ει! ι!στε τε

τ!!ετ ε!ιτυυυ ι!ερρ!τυ, εευι!ε ν!νυ ει! υ!ετ!τυ, εευι!εν! ευ

!!!ετ!τυ ρτεεευτε ετ νσ!ευτε, σνετ σου, υευ !υ ε!ευυυ ετ

τετυ !υστ!ι!. Ετ ε! ε!ευυιι ι!ερρ!τιι εε! τει:!!ετ, υου !!ειετ.,

ε! !ι! σπιτι!!! με! ε!ο!! ι!ε.υευε!υυι! νε!οτε.

.
' -'

-Ιστ Με!! των! σε /ι!τίτι!τ ρτιοαΜΜιτ οι! εσιιε.τιι, στι! ιιτιι·υιοτιι!ι!τ

τ!! τοι! σει!εε, σουτ τι! ει: ρετεστιε ειστε!! ι!ερρίτοι·ε.

ν!υ!. Α ι!ιτε!υυφε ρετεσυε εεε! τεε!ιετ ρεεε!υευτυ !!!

ι:οε!συε ιτε ε!ευυυ ι!ερρ!τι! , τεττ!ετ ε! τι! εσε !!ευεε, εεε

φε!εε εετ ρσεεει!ετ ει! ι!ερρ!τστε ετ! ει:ιτιεευ τε!υρυε φ!

ευ ρεσειυευτυ εεττ τει:!!ετ. Ετ ε! τιιυι!σ εεε! εεεεττετε, τι!!!

ει! ι!ερρ!τστε υ!ευτε ευρετ, ονετ ευρετ, ετ υου φ! νεετει

ει! ρεσει·ε ευ ι!ερρ!τυ, !ετ!!ετ εε ρεεει!!ευτυ εεευ τει:!ν!

τοτε !υ συεεσε !!ευεε, εσε φε!εε εε! !ει!υ!τε ευ στει!!τστε,

φ! ευ σετιι!!!στε τ!!! ερρετ !!ευι!!τυ, σνετ !!! ε!ι:ι!!!υ !!!σι!υ

ε!!ευετυ ι!ευυτ!ε ευ ι!ερρ!τι! εε! εεεετ τεστυ; ι!εεευ φε!ε

ι!σρρ!τυ ει!ρετε!ετ ρυ!!!!εε ειιττε. Ετ ε! ευ ι!!ετυ ι!ερρ!τστε

σου εετ ενετ σε !ττευ ρστ!!ετ ρειτει·ε, εεε! εεευ στει!!τστε

ευσ, φε!ε ετ ει! εευεεε, ει! ι:!!ευ εεε !!ευεε ευσε ε!! ενω·

νε!!ι!!τυ, ρτσσει!ετ ε! ι:ουττε !εεε !υ· ρετεσυε, ρσυευι!ε!ι! !!!

ει! ρτεε!συε ι!εεειι Ευιυσυσ !!!!!! ει! ι!υσ ει! ι!ερρ!τυ_ εετ

μει:ετε, ετ :τετ εετ!ετεε!!ετ ει! εσυεεε, ει! ο!!ε!! εσε !!ευεε

ευσε ει! ριι.τετιεειι τ!!!) ι!ερρ!τυ εετ ενετ νευι!!!υ, σνετ !υ

εττετε ιτυ!εε ι!ετυ. Ετ εσυεεεε εσεεε εε !υτευτ!ευ στσεεσε

υ!εεο!σε. Θε τε!υ!υε ι!ερρ!ττ!ε!!ε, ε! υου εετ ενει· ι!ευ!!ι!ε

ουτε!!! ρεσει·ε, ι!ετ ε! ει! εετν!τε, ε! εου!ευτε !υ ευ ε!!

τ!!τυ!υ ι!ει!ε ευρι·ε εε εσυτευετ.

›

Πεεεο.ε τω! σιι!ι/εεειιτι, ετ Μεσοι.

Χ. Ευεεε ρει·εσυε, εε φε!ε !!! εε ι:σττε σετ εεεετ, ε!

ρτο νσ!!!υτετε ευευετ εσυτεεεετε εε εοεε, σνετ ει! φευ

(7) Οιιττ!ιιιτε, ο!σε ειι!ειιτι·. Ε ι!ε φεετε ρυτσ!ε ει!!τ!ιιιτε, ρ!!! ο!!ε

τ!!! ε!ττο, !σ οτει!ο ι!ετ!νετε !!! ι!ευσ!!!!!!ει!συσ ι!ε!!ο εετνσ ρ!·εεε τι

α!!τ!!ιι, εεεσυι!σ !'υεσ ε!!τ!ι:ο, ει! ε!!εστ εεε! ν!Βευτε !υ ε!ευυ! Νοε!!!

σου!!! 8ετι!εευε; ρετε!!ε εσυσ εετνε εευιε ιιτ!ρευι!!ο, ο εο!ευ!ευτε

!!υττ!!σ, ε νεετ!τε τι!!! ριιι!του!. Ετ! ετεεεο ε! υεε Ρετ ! εετν!, ερε

ε!ε!!!!ευτε ε8τ!εσ!τστ! ε ρι!ετστ!. - _

(Ε) Εεεο υ!! τεε!ι!υσ ι!ε!!ε νεεε!!!ε εε!!!εν!τί! ι!ε! εοτν!.

(θ) Ι/επι!!τστι·. ι,τυοετο τε ε!!εε!!ο ι!ε!!'ετυευυευεο, ει! ε ι:!!!ετο,

ο!!ε ι!ενε ι!!τε ττερρίτοτε. !!!!!!τ!! υε! !”τε!!!!!!ευτ! !ε!!!!! ε! !ε88ε ι!εϋί

Εστω.

ι- (το) Ριι.ιι:ιιεττι, ε!υσορε ι!! ριιττ!τ ευεειι, σ εο!·τυε!συσ ι!! ρω; οποιοι,

,ο νου! ι!!τε ώμο για! @Με Νε! τ”τε,τυ!!!ευτ! !ε!!!!! ε! [ο!!!ε ρω:

τρωω! ι!ι·!!ίτιιπι.

τ!!!
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Ν!

ιιιαιε εε ιεεε ειιιιαιιεαιε, εε ειιαιιιιιιιιια εεεεωιι'επε Ο) ειαι,

ιιειιεα αιειιιια ρι·ενα εε εεειιιιιειιιιιιεε, ενει· εαει·αιιιειιιιι,

αρριιι ιειιιιειι εε ραεειε,`Ψενει· εε ιοι·ι·αι·ε αεειι ειιιιαιιεα

ιαιε εε εεεε, ενει· εεε ειιιαι·ιε εειιεεεε ειιιιαιιεειεε, εε

ειεε νιιι. Ει ει αει ιιεΒαι·ε, ει ειιιιι εεειιιιιειιΒιιεε, ενει·

εαειαιιιειιιιι, ενει· ειιιιι εαι·ια εαει ριεναι·ε, ραειιει, ενει·

ιειι·ει εε αεειι εε ρι·εεειιιε, εε ιιειιιιιιαιε εεεειι εει ει

ιιιαιιεει.

θα ρεαιι·ε εεε ιερειιαε [αεειι ιιι Με.

ιιι. Οιιαιιιιιιιιιε ρει·εειιε εει ρει·εει· ιιι αιειιιια ειιεειιειιε,

εαει ρι·ιιιειρειε, ιιιιαιε ει εε ερρειιαιιειιε, ραειιει εε. εε

ανειεα ρετιε εαε ιερεεεε, εεε ειιαιεε ιιι ειιεεα ειιεειιειιε

·· αει ιαειιει. 8αινιι ειαι εαε ιερεεεε εεεεεε εενεεαιεε ιιειι

ραειιει.

Πεεεεε ι·ίεΙιεειεε ιιι [ειιειι , οι εεεεεε εερραι·ι·ειι· ειειεα·.

Χιι. ει αιειιιια ρει·εειιε αει ι'αειιει· αιειιιιιι ιιιιιιιιιαιε,

ενει· ι·ιιιειιει·ι·ει· αεεα εει·ιε ιιι ιι·εειι, εειιειειιιαι εε εειιεεε,

ειιι ι·ιειιεειιι αει εεεει·, ρι·εεειι εειιιιιι, ει ρι·εεειι ιιιιειεεεε

ειιο εεεειι ι ρι·ε ειιεειι ειε. Ει ειιαιε ιανει·αιει·ε εει ιε

ναι·ε εεραι·ι·ε εε αιειιιιιι εει·νιιιιιι, ειαι ιειιιιι εε αιιειιεει·

ειι εει·νιιιιιι εει αει ριοιιιιιιει·; ει ει ιιειι ιεει ι'αειιει·, εα

ιιειαιιιαι εε εειιεεε, εε ειιειι ρι·ειιιιειι, εοεεεε ιι εε ιαιιιια

ιαεεαιιιιιιι ειε. ιιι ειαι ει·ειιιιιι εεεεα εαραι·ι·α αεεε ραι·ειιια

εε ειιεεε εει ιαει εεια, εαιιι εε ιεεε ειι εεεταιιιειιιιι. ιιι

ει αιειιιιιι εει·ι·αιειε, ονει νιειιιι·ειι, ιιιιεειι, ενει· ειιι·ι·ειι

αει ιενειε εερει·ι·α ρι·ε ιαειιει· αιειιιιιι εει·νιιιιιι, ει ιεειι

εει·νιιιιιι ιιειι εει ιαειιει·, ραειιει ειι εαιιιριιιι, ει ιεειι ιιι

ιει·εεεε, ει ιεεεε ιερεεεε εε εειιεεε, εει εε εεραι·ι·α ιιιεε

εε αι·ιιιιιιιι εε ιιειιεε ιιειιιιιιεε. ιιι εειιεειι ιιιιεεειιιιι εε ιιι

ιειιεει ειιαιιεε ρι·ειιιιεεα εαει ι'αειιει εε ειειιιια εεεεεε

ρι·εειειαε εεεεε, εεεεεπει εειι (ε) εει εαρατι·α ιιειι εε εει.

(Μ' σε ρειε.ειαιε |ειιιει ι·ει|ιειιε , :ειιειι εει·επε.

Χιιι. Αεεα ρειεειαιε, ει εε εειιεεε, ειιι εει εεεει· ιιι

ιεειι ειιο, ειαι ιιειιιι, ει εερριαι ιαειιει· ιαιιιειιε εε εεεεα

ιιιιιιι εει ιεει ειιιιειιεαιε ειειιιια ειιαιιιιιαιε εε ιιιοιιεια,

ενει· εεεα ιιιοιιιιε ειιιιι ριιιιιιεα εαι·ια εειιιι·α ειιαιιιιιιιιιε

ρει·εειιε εει αει εεεει· νινιι, εε ειιαιιιιιιιιια ειιαιιιιιειε ειαι:

ει εειιιειιιιαι·ε, ει εειειιιιιιιειε εειιιειιιε εε ιεεε αει ραι·ι·ει

εε ι·ιιιιιειιε, εεειιιιειι ειι ιειιειε εεεεα εαιια, ει ραεαιιιειιιιι

ιαειιει· εε ειι ι·εεινιιειε ιιι εεε ιιειιεε εεεειι εερριιειε,

ενει εερριιι·ιειιε, ι·ιειιεειιι ιιιιιειιιι ειι εερριιοι·ε, εναι· εερ

ριιι·ιειιε, εεειιιιειι εε ιοι·ιιια εεεειι ιιιενε; ενει· εαριιιιιιι ,

ιιι ειι ειιειε ιανειιαι εεεεεε ι·ιειιεειαε(3), ει ιεειιι ειι ρα

εειιιειιιιι ρει· ιεεεε ιιιι·αιοε, ει ιεειι ιιιιεειι εεεειι ι]ιιιιιειιε,

ει ειιεει·νεια εε εειειιιριιιιαιε εεεεοε εαριιιιιοε, εε ιιι·ιιιει

ειι ραεειιιειιιιι ιιι εει·ειια. ιιι ει ειι εερριιειε νινιι ιιειι

αει εεεει·, ει ιεεα (ε) ιιιιεειιειιε αει εεεει· εε εεεεεε ε,

(ι) ιΞειιει·αιιειιε , ειεε φασιν. Πει ιι·αιιιιιιειιιι ιαιιιιι ει ιεειΞε ειιιιιε·

μεμε ρεπετιε.

(θ) .4εεπεπει εειι, ειεε αεεεπειιέ, ευεεεπιιειο Με.

(3) ειεε ιι εαριιειε ε ει ειιεεια Ραι·ιε Π.

ει) Και ιεειο αει ()εειεε εαι·εε, εερε ιο ραι·ειε ει Με, ει νεεειιε

ι·ιρειιιιε ρει· ειιιιΒιιε εειι'αιιιειιιιειιεε ιο εεειιειιιι ειιειιιεπε, ειεε ιιειι

εει εκατ, ει Με, ιε ειιειι ρει·ε εειιε ριιιιιειιειαιε ιιειιε ειεεεε ιεειε,

ειι·εει·ιιι· ι·ιρειιιιε εε ιιιιι·ιιεε.

ει εαιιε Με ιιι ιεεεε ειε ιιι ιιι., ειιιιιιιαι ει ρει· ιεεα ρε

ιεειειε, ειιιιιρεΒιιειιε, ενει· ιιειαιιι ειιιιι να ιιιιαιεε εε ιιι

ειιιιιια, ε εεεειι εερριιιι ειαι εαι·ιε, ε ιιειι. Βι ιιι ειιεεα

ειιεειιειιε εειιε εεεεεε κι. ιιι ειιειι ιιιιιιια α ε, ειι ι·ειι εε

ρειιιαι ροιιιιει· εε ειιει·ιαιει·ε, ει εε ρει·εειιιαι·ε; ει ιιι ια

εεειιιιιιι αι·ιιειιιιι ερραι ιει·ιιιειι εε ειεε νιιι. ει ει ειι

ιιιιεειιειιε αει εεεει· εε εεεεεε ιιι., ει εαιιε ιιιεε ιιι ιεεεο,

ε ειι εερριιειε ειαι ιιινιι ε ιιειι, εε ειιεειιειιε ειιιιιιιιαιια

ιιιειιιε εε ειιιιιιιαι. ιιι ει εε ειιεειιειιε εει εεεει· εειιε εεε

εεε ε ιιι ειιειι, εεεεεε ειιαιεε ιιειι ειαι εαιια, ε ειι εερ

ριιοιε ειαι νινιι ε ιιειι, εε ειιεειιειιε ιει·ι·ει εε εει·ειια. ιιι

ει εε ειιεειιειιε αει εεεει· εαιιε εοεεεε ε ιιι ειιειι ρει· εει·ια

ριιιιιιεε, ει ιεειι εερριιοι·ε ιιιοιιιι αει εεεει, ιει·ιει εε ειιε

ειιειιε αεεα εει·ειιε.

6'εσπεπιε εε ρειεαιειε Μ! ιι·εειει·ε σε.: [ιιτιειει·ι“ε.

ιιιιιι. ει ειειιιιιι εε Βαεεαι·ι , ε εεεειι ειειι·ιειιι αει ια

ειιει αιειιιιιι ιιιαιειιιιιι, ονει· εερριιιι εειιιι·α αιειιιιιι, εναι·

ειιιιι αιειιιιιι εει ιιειι αει εεεει εε Βαεεει·ι, ενει· εεεειι

ειειιιειιι , ειαι ιι·εειαιιι ειιεειι εεεεαι·εειι ει εεεειι ειειι·ιειιι

ει εοιιιειιιε εεε εειιΒιιενεε εε ιει·αε εειι ιιαειειε εοε ιιε

ιιιιιιεε εεεεεε ιει·ιαε ιεεει·ο, εει εειι ιεειιει· εαε ειειαε

εεεεε εειιιι·α εεε εε θεεεαι·ι, ει εεεειι ειειιιειιι. ιιι εαει

εε ιαιιιαι εεεεεε εερριιεε. Ει ει αε αιειιιιιι εε Βαεεαι·ι, ε

εεεειι ειειιιειιι αει εεεει· ιιεραιιι ιιιειιιιιιε ιιι εαε ιει·ι·εε

εε αιειιιιιι εεεεεε εειιΒιιει·εε εε ιει·εε, ρειιιαι ει ραεαι·ε ιιι

ειιαιιιιιιιιια ιιιεειι αει ρειει·. ει ει ιιι ιαιε ιιιιιεα, εει εεεειι

εαιιιιιι ιαειιι, εναι· ιει·ιιι αερει·ειαι ιεΒιιιιιιαιιιειιιε. ει ει

ιιειι εει αερειιει·, ει ιιειι ριο Με εε ειιεεε, αεειι ειιαιε

ειι εαιιιιιι, ενει· εε ιιιιιιι·ια ιαειενεεεει·ει, εε ρειεειαιε ει

ιεεεε αιιιιαιιεε ρειιιαιι ειαιιιαι·ε ιιιιι ιιι ιιιι ιιειιεε ιιειιιιιιεε

εε εειιειαει·ε εεεεαε ειειαε εοεαε; ει εεειιιιειι ειι εειιειιιι

εε ειιεεεε εε ιαιιιει. ιιι ιειιιι ειιεειι, ειι ιιιιαιε εε ρειεειαιε,

ειιιιαιιεε, ει εενιεε εειι εειιειαει·ε , ενει· ιιαιιει, ιιαιαι

ιιιιαιε ει ιιι ειι ριεεειιιε ιιιενε εε εειιιειιειει. ιιι εειιειεε

εεεεε εε ιειιιειι ιιειι ιιοειιειιεε αιειιιιιι αιιει·ιι εαριιιιιιι, εει

εεεειει ιιι ειιειιι ιιιενε. Μ

Πε πιεπιεεειε εαιει·ε.

ιν. Βιι ι·ειι εει αει εεεει· ιιι εε εει·ιε, ει ειιρι·α αιειιιιε

εεεε αει αιιεεαιε εε ανει· εαιει·ε, ει ιιειι εει αρρειι·ει·

ρει· ριιιιιιεε εαι·ιε ειιεεα εειαιε εαιιιια, ιιιι·ει ιιιειιιενειε

ειι νει·αεε εαιει·ε εεεεε εεεε εει εε ιι ειιιιαιιεαι, ει ιιιιι

ιιι ειιεεε ειιιιιιε. ιιειι εει ιι·εειι. ιιι ει ειι εαιει·ε εε ειιεε.α

εεεα εει εεεει εινα, ει αει εειιιεεεαι·ε ,εαει εεεει, ειι ειειιι

εαεταιιιειιιιι ειαι ιειιιιι εε ιαειιει·. ιιι ει ειι ι·ειι , ενει· ειι

εαιειε ειιειεε εοεαε Με ιιειι αει ιιειει, εερριαιι, ενει·

εερριαι ιιερειιεει· εε ιιιιε εεεεε ειιεειιειιε: ιιι ειιεια Βιιιεα

εε εεεε, εεεεα ιιιιαιε αει εεεει ειιεειιειιε, ιειιει αεειι

ειιιιαιιεαιοιε, ιιιιιειι·αιιεε ειιεεε εεεα εεεει· εαε. ει ιιι ια

εεαιιιιια ειιεειιειιε ιιειι εε ρι·εεεεαι α εαιει·ε εαιιε ει·αειι

ιιι @εειι , ει ιιειι ιιιια ε ν ρειεειιεε, ενει· εειειεε.

Πεεεεε ρεεεεεείεεεε εεειιρειεε μια εερριιεε.

Με. ει εαιιε οοιιιο ιιιιιαιιιι αιειιιια ρειεειιε αει ρεε

Με· αιειιιια εεεε, ειι ηιιαιε ιιιιιαιιιι εεεει·ει εε ειειιιιιι ριε
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ιιεππιιιι ω·οιιιιιιπειει, ποπ εε ιιοι:ιιει· ειι: ποεεεεεοι·ε πε

οιιεεε ποεεεεειοιιε, ει ιππειιιι ποπ εει πεπε ·ιιεπιι ιιεεειι

ποιεειειε ιιι οοι·οπε ιιοιιεειιι. Αεειι ιιπειο ποεεεεεοι·ε ει

εεειπιιει ιειιιιεπ πει· εοπεεοε ιιεεεε οοιοπε ιιε ιιιεε εν,

ιπιι·ε εοε.ιιπειεε ιιεππιει ιππειι·ει·ε εεε ι·ειιιοπεε επι εει ιπ

οπεεε οεεο. 8εινπ ει εει ειιεδει·ε οπεεεε ι·ειιιοπεε ενει· ιπ

ιει·ι·ε ιπεπιιε θ), ιπ επ ιπιειε οεεπ ει εεειππει ειι ιεεε ιετ

ιπεπ πε Με ιπεεεε, οι ιιε πππ ιιιο: εεινιι ιιππειιιιπεπιπ

ππι ιιεππετει ιπ εεειοπε ιιε επει·ι·ε; ει ιεπιιο ει ειιειππ_ει

ειι ιεεε ιετιπεπ πετ ιεεε ποιεειειε, εεοπιιιιπ επ οοπειιιι

ιιεεεε οιιι·οιιε. Ει ιιιιεπιιο οπειεε οοεεε επ ποεεεεεοι·ε εει

ειιεεειε , ιιιτει ππι οιο ποπ ειιεπει, πεπ πει·ει ιιι ποπο.

ει ει επ ποεεεεεοι·ε ιιπειιιιπ πει εεεει· ιιε οιιεεε οοεε, ει

ιπεε εει ιιοιει·, ποπεπει ειι πετιιιπ ειι εε ειιει·ε πει·ιε ιπ

οιιειιι πιεεε; ειπ εει, επι ειι πιιιπει·πιπ οι·ειιιιοτε πωπω

εεεο ποεεεεεοι·ε επ ιιεπριιιι, ενετ οπεειι ποεεεεεοι·ε ειι ειι

πιιιπει·πιπ οτειιιιοι·ε. ιιι ειει ιεπιπ ειι πιιιιιιι οι·ειιιιοτε, ει

εε οεεο, ιιεεεε ιιπειε εει επ πιειιπ, ιιιει ι·οιπεπει·, πω·

οιιει εεε ιεπεεεε εεεο ποεεεεεοι·ε, ιεοιεε πιο ιπε:οιει·ε

οιιεεε ι:οεε.

Πεεεε οοι·οπιι εΙοιππιιιι , ει ιιεεεπ πιιιπει·ιι ει· ειιεεα,·

οι πιιιιιιιαε οοι·οιιι1ε εε [ασοεε ειι ΜΜι.

ιιιει. δε ποιεειειε πιιι εει, ει πι·ο ιεπιππε εει εεεει·,

ενω· ιιπι εει εεεει· ιπ ιοιιπ επο,- ειει ιεπιπ ιιε ιεπιιει· ιε

ιιιοπε ειι ιεεοειππε πει·εοπε ιι·εε νιεε εε οιιιιε, ι·ει:ιιεειοε

ει! οοι·οπε οιιεεοε, επι επο , ενετ εοπ εεεει· ειι οιο ετοι

πειοε. Ει ει επ πππιει·π ιιεεεοε ιπι·ειοε εει εεεει· ιπιπιιε

ιιε ιπιιι, ιιοπ ειει οοι·οιιε; πιε ιιε ιπιιι ιπι·ειοε, ειι πεπε

ιπιιε ιπ επεπ ειει οοι·οπε. ιιι ει επ πππιετπ ιιεεεοε ιπ

ιειοε εει εεεει· ιπιππε ιιε επι, ιιοιιε οοειι ειει ειι ιεεοε

ιππε πετεοπε, ππι εεει εεπιιτε ειιιπενειπ, εππειιετε ει! οο

ι·οπε οιοπιπιιε; ιπ εε. ιιπειε οοι·οπε οιοπιπιιε ειεπ επ ιπιππε

ιινιι ιπτειοε; ει πεπε οπειε οοιοπε πεπππ εε ποιιιει επ

πειιετε, εειιπ ιπ οπεεοε ειιιοπιοε, επι εε οοπιεπει ιπ επ

οεπιιιιιιι ιιεεεεε εππειιειιοπεε. Ει ιεεε ιιιειε (δ) οοι·οπε οιοιπ

πιιε εε ιιιιιιει πει· ιεεε ποιεειειε επ πιιππε ιιππ νοιιε εε

εειιε, ιιι εε ιιιιειε εεε ιιιοιεε εππειΙειιοπεε εε ιιιιΙιπιεπ;

ει οεοε θ) εεε ιιιιει·ιιε ιιπεειιοπεε; ει οι ιπ πω ιιιιιεε,

επι οπειεε οοεεε ποπ εε ιπιεπιιεπ ειι ιεπιππε ιιεεεεε ιε

τω, ει ιιεεεεε ιιιεε εοιιειππιιεε, ει ειι ιεπιππε πε πεοεε

ειιειε; ιπε ιεπιιο ποιι εε ιειιιειι οοιοιιεε. ει ιπιεπιιεπ εε

εεε ιει·ιεε (ε) ιιι ειιιε ιππεπιι ιιεεεε ιεειε οι: Νειειο, οι

ποιο ιιιεε ειι εεεεοπε, οοιπππιειε εε ιιιο ιιεεεε ιεειε. ιιι

επεπ εε οιιεεινει ιπ ειι ιεειε ιιε Βεειιι·ι·ειιι. Πι εειιε επ

πι·ιιππ ιιιο ιιο ιεπιπειεε ιιππ ειι πιεεπ επεπειιι, ει πεπε

ειι πιιιιιιι ιιιε ιιε οεπιιεππι, ιιπε ειι ιπεεπ εεποιπ θιενιπι.

(ι) Ι.°ιπιιει·ε ιιπεε εεεοπιιπ ιιι ιιιιεειο ι:επιιοιο (πιιιπιε εειιε πετιο

επιει·ιοι·ε εει ιοΒιιο), εειιε πει·οιε αΙι:ιιιιιι επεπ ιιππ ειιε ειιιε πιο

ιΙσππιιιι ε οοι·ι·οεπ πει ιεπιπο ιπ πιιι ιποπιιι ιπ ιιιιεειο πιοιιο ----

--- ----- ; ιιιοπιιο ιιιιιιιι Γειιοε ιι ιεππει·ιε ι:οιιιι εοοι·ιε εειιε ποι:ιιο

ι.ι·ειοοε επεοι·ε εειειεπιι ιιειιο εοτιιιο.

(9) Τει·ι·ιι ιιιιιιιιιοι, ειπε 7'ει·πι|ι·ι·ιπιι.

(8) Ι.'ιιιιιει·ε ιιποε (10 εει οππιιοιο, ει! ιιιιιιπε εειιε πει·ιε ποειε

ι·ιοι·ε εει τοπιο) οιιο οοιιιιποιπ οοπ ιε πει·οιε ιιι·ιιοιιιοε, ει ιετππιπε

Ε! ιεειι ειιεπ ε οοι·ι·οεε ιπ ιιπεειο πιοιιο --- --- ---, επεπε

επρεπε εειιε ιι·εοοε ειποοτε εειειεπιι ιιι ιιιι:ππε Ιειιει·ε ππο ιεππει·

εειιε ιι ι:οπιεειο. 8οιιο ιιι ει πεπε εει·ιιιο ιιιι ιπεπο ποειει·ιοι·ε πω”

ιιππειιιιιιοπεε.

(ιι θεοι: , ειπε ποι, πιιιιιιιι. Νει ιι·ει·πιπεπιι ιιιιιπι ιεπποει ιιειιιάε.

Θ) 8ιει·οιπε πιιι ει πει·ιο ιιι πτοποειιιι ιιει ιεπιπι ε πιοι·πι Μπι,

πιιι·ε οιιο ιε ι·πιιι·ιοει εει ι:επιιοιο ειπ ιποοιππιειε, ε οιιε νι ει ιιο

νοεει· επειιιιι:οι·ε οι @εειιε [ω·ιιι.ι.

/

ι·
· @Με ιίεειιιριπππππε. . ·ι ·_ ..Ι

ιιιιιιι. ιιι επε0ε.ιππειιιιεειιοπε εεεοειιιπο πετεοπε-ποιπει

ιιειιιιτε ιιεειιιποπΒιοε· εποε ππι ιιι ε; ;ει πεπε ιπιιε ιιι επεπ

ειοιιπιι ιιεειιιποπειιι ποπ -εε πει, ποπ εε ι:εοινει. Με ιπιειεε

ιιεειιιποπεποε εε ιιεππιεπ πειοειιπεπιε ποιπιπει·ε., ιππετε,

ει ειιεπιιιιει·ε ιπ εε οοι·οπε, εεπιιενι εεε πει·ιεε πεεεεπιεε.

Ει ει ιπ οπειοειιιιοε πιιπιοε, οιο εει πε ειιειπιπει·ε οι ιπ

ι·ει·ε, εε ιιιοιε εοιεπιππιιειε ποπ εεει οιιεει·νει·ε πει· ιεειι

ποιεειειε, ονει· ιιοιειπ , ποπ ρι·ειπιιιοιιει ειι εε πει·ιε επι

πειιπι εοε ιιεειιιποππποε, ει οπεεοε ιπεπιοι·ει οοπιεπιε ιιο

πει. ιιι ιεεοε ιιεειιιποιιπιιοε, πιιι ειιεπ ιπεπιονετε, ει ποιιιεπ

ειιεπ ιιειι ιπ εε ρι·ιιιιε·οοι·οπε ιοιιπ ιιειιιιι·ε ει πιεπιοι·ετε,

ενετ ιιι εε εεοπιιιιιι, ει επι ιπ επιιιεε οοι·οπεε ειειι πιω,

ιονειοε. ιιι ει ιιι οιιειπ ιποιιιι ποπ ειιεπ ιιιεπιονειε1 πιο

εει ιπ εε ρι·ιιιιε ι:οι·οπε, πιει· ιπ εε εεοοπιιε., ονει·πιπ

ειπιιεε, ι:πεεοε ιιεειιιποιιπποε πει·ιιει εε πει·ιε πιιι Με εει

ιιειιπι·ε. Ει ιπ εεε ιιπεειιοπεε, πιιι εεπ εεεει· ιοι·εειιειοο

ι·οπε, ιπ εεε ι;πειεε ιιεειιιποπεποε ειιεπ εετε, εε ιιεππιειι

ποιεειιπεπιε πεπε πειιιι ιιεεεε ποιεειειε, ονει· ιιε πιιι εει

'ιεππει· ιοιιπ επο, ιπεπιενετε, ει.ιεπιιπετε, ει ιπτετε, εεπιιε

εεε πει·ιεε πι·εεειιιοε. πι ει ιπ·ιπι·ει·ε, ειιεπ· ειιεπιιπει·ε, εε

ιιππ εοιιειιιπιιειε ποπ εεει οιιεει·νει·ε, ποπ ιιοοιιιει ειι

εοπεεο ππι εει πειτε εεε ιιεειιπιοππποε. Ει ιπ ιεεοειιιπε

ιιπεειιοπε ιειιιοε ιιεει.ιιποπεποε εε ·ι›ειιιεπ, ιπιεπιοε εοπ

πει·ειοε πεπε εππιιι ει.

δε ιποιιιι ιιιεεεοε ποι:οπιεπΙοε.

επι. 8εε ιεππιεε, ονετ πεοειιιεπιοε επι εεεο ιιει·ε εο

οππιιπ εεε εεπιεπιιιιε ιιειεε ιπ οοιοπε, πιει πεπε πεπιι

ιιεεεε ποιεειειε, ο ιιε ππι εει εεεει· ιπ ιοιιπ επο, ει εεπ

εεεο: ιιεπε εοιιιιοε :οι ιπ ειιεπ ιιπι ιπ εοιιιιοε πι. , ιιεπει

ποι· ιιπιι ιπιεεπ, ει πει· πππ ιπι·ειπ ιιε ιπειιιιιιε. Ει ει εεπ

εεεει· εειιε εοιιιιοε ιιι ιπ επεπ ιπιιπε ε ιιιιιεε ε, ιιειιει

πει· πποε ιπι·ειοε ιιε ιπειιιιιιε, ει πει· ιιππ ιπιεεπ ιιεεειι

ιιιιιποπε. Ει ει εεπ εεεει· εειιε ιιιιι·ειε ιι ιπ επεπ , ιιεπει

πει· ιι·εε ιπι·ειοε, ει πππ ιπιεεπ ιιεεεπ ι]πιποπε. 8οε ιιπειεε

ιπι·ειοε ει ιπιεεπε ιπ ειι εεοι·ειπεπιπ ιιεπεεεοε ίεοιπ ιιππ

πιεπ ειιιιιπει·ε ειι ει·ιιιιι·ιπ ιεεοι·ο, οι ιιει·ε εεεο ει:ιοι·ο, ει

επ πεοεπιεπιπ εεπ ιεοιιει· ιπ ιιεπεε πιοιιιιεε, εε ιιει·ι·ειε

πι·ο ιιππ ιιιπει·ι. πι ει επ πεοειπειιιιι εεπ ιεοιιοι· ιπ ιιεπεε

ιειειιιιεε, ιιοιι εεε ιι·εε ιιει·ιειεε πι·ο ιιιιοε ιιιιιει·ιε; ει ει

πιιι ιειε ππιεε, ππι ει επ ει·ειιιιοι·ε εει εοοειιει·ε, πιει· ειι

ιεεε εεει πιπειι·ει·ε ιιι $εεεει·ι , πιει· ιιι επ ιιιειιιοιπ, ιιοιι

εοε ιιεπεε ιιε οιιεειι ιιεππιιοι·ε ιεπειιιιοε, ποπ ποιιιει ι·ε

οινει· πεοεπιεπιπ πι·ο οπεεπ ιιεππιιπ ιπ εεε πεπεε ιιππε

ιιιιοε: οι ει νι ιιιει ι·ι:οινει·, ειει ι·ενοοειιι, οι πει·ιιει εεε

ιεπεεεε. πι ιιιιιπ επ ιιιοιπ πεοειιιεπιπ πει· ιεεοε ιιιι·ειοε,

ει πιιεειι ιπ εοιιεεπ ιποιιπ ιιπι εει ιιιιτειιι, εππει ειι ι·επ

ιει·πιειι οι! ιεεοπιει· επεειι , εειιε ειι ιιιο πιιι εει εεεει ιει:ιιι

ειι πεοεπιεπιιι, ιιιιε ειι ιιππ πιεεε πι·οιιιιππ ππι εει ιιεππει·.

5π ιιπειε πιεεε νει·ιι:ειπ, ποιιιει επ εοιοι·ε ειι ιεεε ιιιοιιει·

ει ιιι·ιπει·ε επ πεοειπεπιπ ιπ οοιοπε, οοιπεπιε εει πεειπ.

ιιι ι”εοιπ επ ιιιιιιεπιεπιπ πτειιιοιπ, εεε ππι εεπ ενετ ι·ε

ιιιοπεε ειιεε ειι εεοπε ιιε οπεεε, ειι ειιεπ εει εεεει· ιιι-

1

(ε) Μ εεεο ιιι ιιπεειο οιιπιιοιο πει Οιιιιιι·ο 8αεεωεεε εειιιιοιιειε

ιιι ιιιιεει πιιιιιιιιοιιΞι εει πιπιιιιι, εειιε ιιιιειε (ΜΜΜ πιιι ι·οιιιπιιιι)

ιπεπε ιππιο νεπιο Με π:ιοιιει·πει. ·

ιιι
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ιιιαια, α ι!αια εα μαι:αιιιααια, ι!ααα ειι ι!!α ι!αεεα !!ιιιια

ι!ααα ι!αεεα μαι:αιιιααια, ααα αι! ιιαε αιαεαε μιαιι!ιααε ι!α!

ααα !ιααααι, μαι!ιαα ι!!αιααι!αια εα ιαι!ιοαα !εεαια, αι ι!αια

ειι μαιι!ια !αι'ια εα ι!!αια ιααιμαε ι!α ιιαε ιιιαεαε αι! αι:αεεα,

αι! ι:!ιαα εα μαααιιιααια ι!αια ααι αεεαι, !α ααειιι ιααι!α;

α αι! !εεα μαα!ιαι εα ι!αμμ!ια, εα ααα!α ι!αναι ιαα!ναι, !α

ααεεα αοεα !α μαααιαααια ι!αια, ο ιαι:!ναι εα ι!αμμ!ιιι,

μιαεειι ααα!α εα μαααιιιαιιια !! αει ιααια !ιι ι:αεια ιιοεα, αι

!εεαε !εμαεαε ιααιαε ια εα μαααιιιααια. Ετ μαεεαιαε εοε πω!

ιααεαε !α ιιαεεα μαι:αιιιααια, α!ιιιιαα ι!α! ααι αναι μα!αε

ιαι!ιααα ααα ε! !ιιιααι!αι μ!αε, ααα !εειι ι!!αια μαιι!ια μα

ι!ιαι ι!αια, ααα !α ααεεα ιαι!ιααα α!αιιαα αναι: εα!να ε!

αεεαιαι ια!ααια, ι!α! ααα αεεαιαι ι!α αιαια, εα ιιαα!α αμμαι

ιααιμαε ι!α ααα αααα α ι!!αιααι!αια, α α μαιιααι εα μαι

ι!ιιι; ααα ααα!ιααι!α ααειαε ααεαε, ε! ιιααιααια αει ααιαια,

αι! αι:αεεαε ι!α! ααα αναι ιιιαιαε, αι μ!αε ιαιια ιαι!ιααα.

Ει !εεοε μαααιιιααιαε, αναι ααεαε, ι!α! εααα ι!αια !α μα

ααιιιααια, αι ααα αεεαι ι!α εαι!ι!αε κι. , αι ι!ααα !αι!α !α

!αεεα, ι!ιιααι ε! εα μααααιααιιι, μαεεαια αν ι!!αε, μαι !εεα

μαιαειαια, ααιιιμαααααα ααα, αναι ααια!α εααεα ι:αιααα. ιιι

ε! ααα αεεαι !α ααεαε αια!ι!!αε ι!α! ια ιιαααι!ιαια ι!α ααι!

ι!αε α, εα μαιαειαια Ια μαι!ιαι ι!ιαιαια, μαεεαια ιιν ι!!αε

ι!αιια εα ι!!α ι!αεεα μααααιααια, ααα! νιι !αιαιαε, εααεα

ι:αιοαα, αναι α!ι:ααα αμμα!!αι!ααα, ιαιια!ιααι!α εα αι!ναιεαι!α

μαιια, ι!α! ναααααι αι! !ι!ι!αι ααειιι ι!ιαιαιιιααια. ιιι αααεεα,

αι! α!ιαα εα μααααιααια ι'αι:ια ααι αεεαι, ιι!ιια εα ι!!ι:ια

ιιαααι!ιαια , αναι !α ααεα !εια!ι!!α, αααιια α!αααα μαιεααα,

ι!αμμ!αι ααεεα ι!ιαιαια ι'αι:!ιαι Μια. ααα ιααεα μαεεαια εα

ιαιιααα ι!α ι:αεεα ιααεα ι!αιια ι!ααι αι! !!ι·ιααια. Ει ε! ααα

!ααι ιαα!ιαι, αι ιαα!ια ααι !ειαια ια ααεειι ιαιαμαε ι!α! αει

ααιαια, ααα ε!!α μαι!ιαι ι!ιιαα.ια, ε! !ααααι! ααα ιαα!ιαι

ι!αα!ιαιιαι μαιεααα!ιαααια, αναι αι! εα ι!αιιια εα ιαα, ααι

ι!αμμ!αι ιιααααι αι! εα ι:αιιιαα αι! !εεα αιααιαναια μια ι!α

ι'ααι!αιε! ι!αεεα ι!αιια μαααιαααια; αι ααα ι!αα!ιαεια !ιαειαι.

ει ααααα μαι!ιαι ι!ιιαααιααια ι!α μααααιαιιια αι!μα!!αια αι!

ι:αιααα α!οαιμ!ια.

Βεεεαε α.ιιαααιαι·αε ι!αεεα: 2αιιααιααιαε,

α! ιια.εεαε ιὶαμμἱιαε ι·αιιιααιαε ιιι ειι ια.ειαιιιααιιι.

ΧΧ. Οιι!!αααιαε ι!α! ααεααιααα μαιεοαα εαε !αααιαε ι!αεεα

μααα, αι ι!αεεα ιααιιια, αι ι!α ιαεααιαιια μαιεααα, ι!αεεαε

ιιιια!αε ααι αεεαι ι!ι!αι:αιιιιιι!εεαι!α, α ι!!ειι!!ιαιαια, ι!αμμ!αι

μαιιαια Μια εα ιαιαμαε αιι!!ααια ι!ααα εα ιαειαιαια, ε!

ι!αεεα ιαειαιαααια αει μ!α!ι!αα ααιια, ο αιιαια μιανα !αα!

ι!ιιια. Ει ε! !α εα ιαειαιαααια ααα ααι αεεαι ιαιαιαα αεε!

Βααια, αι ι!α ο!ι! ααι αεεαι ιιααει!ααα, εαε !ιαιαι!αε, αναι

!!ι!αααιααι!εεαι!αε α ι!!ειι!!ιαιαιαε ε!αι! ιααιαε ιιιιεεαε !αιιαιαε

μαι:αια Μια ιιαε ιααεαε ι!ααα εα ι!!α, ιια! εα ιιααει!ααα

ααι αεεαι !αααια!αιαια; αι ααααα αιιαιιι ιαιιααα εα !! ι!αμ

μ!αι ι!αια. Ει α!αιαμ!ιαε εαε ι!!αιι!ε ιιαε ιααεαε, ε! ααα ααι

αεεαι μαααια εα ι!!ι:ια !αιιαια, ιαι!ιαι εα μαιιααιααια ια εαε

!ιαααε ι!αεεα ιαειαιαια, αναι ιαειαιι!α!ια, αι! αααεεα, αεειι

ιιαα!α εα !αΒαιιι ααι αεεαι !αεεαια !α εα ιαειαιιιααια, ε! αα

ιαααια !α εα ααμ!ια!α ι!αεεαε μαααιιιααιαε εε αααιαααι ω.

!!ι ε! α!αααα ιαειαιαια !α εα α!ι!αια να!ααιαια ααα, ι!αεεα

ιιαα!α αμμαια!αι μ!α!ι!αα !εαι!μιιιια ι!α ααια!α, ααι αααιαε

εαια α!ιιααα ι!αμμ!ια ι!αναι ι!αια αι! α!αααα μαιεααα, ι!αμ

(η ααα !! ααμ!ια!α !!!Χ μιαααι:!ααια ι!! ιιααεια Ραιια Π.

μ!αα εαε !ιαιαι!αε ι!αεεα ιααιια, αναι αιαιια αι! μαε αιαιια

ι!αεεα ιαειαιαια, αναι ιαειαιι!α!ια , ααεεα ι!αμμ!ια μαααια

!αι”ια αιααεαε ιιαε μιαιι!ιααε ααι ααα !ιααααι.

Βεεεοε ιιιιααα.ι· οι ιιααειαε, αι ι!αεεα εα!αιία

ιἰαεεαε ίια·αιαε οι ιαιεεαα.

ΧΧ!. Ειι!ιιιααε! εαε ι!ααααε αι αααειαε ιααιαε !α ν!αεααε,

ανι·αε, αιιαε, ι:ααιιαιαε, αι ααεαε αιαααε !α ιιαα!ααι:!ια ιααι!α

ε!αα ιααιαε μαι ι!ααε !αιαιαε ι!α ααεεαε, ι!α! εαα α!ααιαε

αι! ιααιιαι ααεεα, αι μαι ααα ια!εειι ι!αεεα ι)ααιααα αααι

!εεαε. Βαε ιιαα!αε !αιαιαε αι αι!εεα !α εα εααιαιιιααια

ι!αααεεοε ι'αι:ια μααα αι !αα!ααιααια ι!αμμ!αα αιιι!ιααια ααι-ι

εαε ι!ααααε αι ια!ααιαε, αι ααα αααιι!αια αι! αι!!α, ααιαια,

ι!ιααια, μιαα!ιαι!α, αναι μιαια. !!ι αι:αεεαε !αιαιαε αι αι!εεα,

εαε ιιαα!αε εα μαιαειαια, α αι:ιαι ι!α! ε!αι !α !αιια εαα ,

ιιιααι!αια ααι !ιο!αι αι! ιαι:!ιαι ααειαε αοεαε, αι αι! ιαα!ιαι

μαααιαααιαε, ααι!αια ι!αμμ!αα !α μαιεοαα. αι! μααα ι!α ααι!

ι!αε ιι μια ιαεααιαιια, μια ιαεααιααα να!ια ι!α! ααι αεεαι

αααιιαιααια. Ει αμμαι ααει:αιααα !αιαια μιαεεα μαιιααιααια

ι!α! ααι ι'αι:!ιαι, αναι μια αιιι!αιαια ι!αιαμιιαε αι αααειαε ,

!αιια ι!αεεαε αιαιαε ι!α Βαεεαι! ι!!ααι!ε ν! , αι !εειι αι!εεα

αιιαιαε νι, αι !εεα αιαεεα!α μιαεεα (Σιιαιααα ι!!ααι!ε ιιι!.

Ει ι`αιαε ι!αεεα ιαιια ι!α Βαεεαι!, !ιι εα ιαιι!ιαι!α αναι

!εαα!αα ι!α Βαεεαι!-, αμμαι εα !αιαια ι!!ααι!ε ει!. αι !εεα

αι!εεα ι!!ααι!ε κα. αι !εεα αιαεεα!α μιαεεα ι)αιαααα ι!!αα

ι!ε ει!. Ει ι'αιαε ι!αεεαε ι:αα!!ιιαε ι!αεεα !εαα!α!ια ι!α $αεεαι!,

παει:αιιιαα !αιαια, ια!εεα, αι !εεα Παιιιααα, α!ιια εαε ι!!αιαε

ι!!ααι!ε ιιι!. ι!!ααι!ε νι μια εαεααιααα !εαα!α!ια, εα ααα!α

ααα !ιαι!ι:αι·α; ε! αι !α ια!α αα!εα, ι!α! ε! μ!αε μααααιααιαε

ααα ιαα!ιαι !α ααα !ει:α!α!ια, αναι ν!!!α, μια ααα ι!αμμ!ια,

ιαιιιι ααεεαε μαι:ααιααιαε μια ααα μαααιαααιιι ε!αα ι:οαιμα

ιαιαε, αι μια ααα μααααιααια ιααια ααει:αιααα !αιαια αμμαι

εα εα!αι!α. Βι αααειαε μααααιααιαε ααα ε! !ειιι!ναα, ε!

!ααααι! ι!ααααι!α ααα ι!ααι αεεαι ιααια, ε! αοαιααια ε! ααια.ι

ι!αιια ἱαεεα. Βι μ!αε ι!αεεα ι!αιια ιιαααι!ιαια ααααα !αναι,

αι! μααα ι!α εοι!ι!αε ν ι!α Ιααιια. Ι)αεεα ααα!α !ιααι!α ειι

αιαε!ιαια ε!αι ι!αεεα ι)ααιααα, αι !εεα αιιαια ι!αεεα αιιαα

εαιαια; αι ι!α! ααεεα !αι·αια, αναι αι!εεα μαιι!αι εα μιαι!ιιι

εαα. !!ι !εεαε !ιιιαιαε αι ιιι!εεοε ι!α! ααα ααι!αια αι! ι'αι:!ιαι

εαε μαιιααιααιοε , αι αι! αιιι!αιαια εαε ι!ααααε αι ιιααειαε ,

!αι:ααιααααια ι!α! ααα !ιααααι ι!α ι'αι:!ιαι εαε ι!!ιιιαε ιιοεαε

αιιαι ειι ααιαια, μια α!ιαα ααα ααι!αια, ε!αα ιααιαε ι!α

!ιαιιααι αεειι ααια!α ι!αεεα Πααιααα, αι ι·ι:αεεαε ι!ααααι!αια,

αι ιαα!ιαι !εαι!ναι !α εαε ααιαε ι!αεεα Παιιιοαα, αι! μααα

ι!α εαι!ι!αε ν. 8α ιααε!ιαια ι!αεεα !ιααι!α ε!αι ι!αεεα (!ααιααα,

αι !εεα αιιαια ι!αεεα ααααεαιαια. Ει ε! ειι αιιιαια ααα ααι

ααι!αια σααι!αε θ) αι! !εαι!ναι εα μααααιααιιι, αναι εα αα

ι!ιιιαιιιααια, ααιι !ιαιαι.

Παεεα.ι ιαιαιαε, οι αιιιαιαιαι.

ΧΧ!!. 8οε ιαιαιαε, ι!α! εα ι!ααα ια ιαειααιααιιι, αι ιαιαε

ι!α ιαειαιαααια, αι !εεοε ιιαιαιαιαε ι!αμμ!αα ιαα!ιαι !αναα

ιαι!α ι!αεεαε !ιαααε, αι ι:αεαε ι!αεεαε ια!ααιαε !αι`ια ααα αιαεα

ι!ααα εα ι!!α ι!αεεα ιααιια ι!αεεα αιαιια, αι! μααα ι!α !!!ιιαε

(ε) Βιιαιιαα, α!αα οππι ω”, αεε!α σα' μιαι·ιιι!, ααα. !α!`αιι! ι!α!

ιιαιιιιιιααι! !αι!α! ε! !αιιιια :κανι και. !! ιαεια ι!α! Ωαι!!αα εαιι!ιια εαι!ιια

!ιι ιιιιαεια ιααι!α ιππιιι.
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τα ι!α !αρυα, ατ Μ ριαρι!αι·α αρ ι!αρρυ Μαααα !ταραα Μααυ

ιρτρατα, αυατα τα αααταρα αρα ρορ αατ ίαατυ τρναρταττυ

ρατατατ ανατ. Ετ ραυρυ ιρτρατα Μ ιιιιιι αρραα ραττιατ ία

α!ιατ τυτατα α αρτατοτα , αα!νυ τα αρ ιααταττατταυ Μ Βαα

ααττ τα αα ααταρα. Ετ ι!αυα ιιιιιι αρραα τα αααυ ριααυτα

τρια ατ ριτααυ αραατατα ιαααατυρυ ραττατ ίαα!ιατ ατ ατι!τρατα.

θα ειι ροταατατα ιττι7)τρίατ .αρα αραατίαιιαα από ααα ατατ·

τα” ρατααραα ίατταραίτια.

ΧΧ!!!. δα ραταατατα, α αυτ αατ ταρρατ ταου αυα, αυια

ν τυταταα ραττιατ ααρααα!ιατ ατ τατιατρατα ταττυ ααα αυα

ατταραα ι!α Μρρτταα, αυτα ααττα ανατ ααραα ααττα, Μ ττατταυ

ι!α ιαατααταρττα, ααα αυαΙαα ααα αααατ τα Βααααττ τρτατ ρατ

αοααα τατταραταα, αυτ ααααταρ αρραι·τιαταα Μ αρι!ατα τα

ταττα ίττιρα, ανατ τα αττατυ !οαυ, ατ αυτ ααα αααατ τρτατ

ρατααραα τατταρτιταα ατ αααααταατα Μααυ ιτταω ττατταυ.

Πα ιταρρίτιι ριιαατιι.

ΧΧΙΙ!!. Ωυα!υραυα ρατααρα αατ Μιααρι!ατα ι!αρρτω ρα

αατυ, ατ ααυααα ρταααυ αυατα ααατ ίαατιατ αα ι!τιααρι!α, ντνυ

αατ αααατ, ατ ρταιιαι·α ααατ αυ Μρρττυ αααατ ρααατυ, ατατ

αααΜιρρρατυ ρατ τααα ραταατατα αι! ταττατα αι! αρ ταυ,

αι! α!ιαρ αατ Μιραρι!ατυ, τοττυ αυααυ αυτ Μ ατα αατ ανατ

ται:τντω; ατ υτττα ατατ ααρι!αιρρατυ ι!α ταρτυ, αυαρτυ αατ

ανατ Μριαρι!ατυ. 8α αυαΙα αοαΜριρατταρα ατατ αι!αταρατα

αι! αα αρατα Μαααα ιαυτοα Μ Βααααττ. Ετ ααταταα ρταναα

αα ίατ!ιαρ αοριαρτα ααατ ίαατιαι· αα ι!τιααρι!α, ατα αατ, ατ αα

ι!τιραρι!α αατ αααατ ρατ ααττα, αα ρτονα αα ίαττιατ αυα!

ααττα; ατ ατ αα ι!τριαρι!α αατ ααααι· αυτα ι!ααττριοραροα, αα

ρτανα αα ίαττιατ αυια Ματταιαρτιααα, ανατ ααττα.

@τα .τα στα ατατ Μαι ιιατατα ραρατία.

ΧΧ!ί. Ωυατυραυα Μρρττατα τρραρττ Μααυ ααρτταατυ, ατ

αι! ρυα αυ ααρτταατυ, αυαραατυ αατ αρραττατ, ατ ρορ αυτ

τταταρτα αι! ρααατα αρ ι!αρρττυ αυτ αα ττ ι!τριααι!ατ, ατατ

ααατττατυ αι! Μια ραααττα Μ αυααυ Μρρττυ: ατ ατ Μια

ρορ !αατ ροτατ, ατατ ιατααυ τιι ρτααταρα. Ετ ετ ααττα, ανατ

ααττρτυτα ρ!υττταα Μααυ ι!αρρττυ α Μααα αυαρτττττα αυτ αα

Μιραρι!ατ ρορ αατ αι!ραττατ, αρ ταυ τα ρτααταρα ρορ ατατ

ρτοααυ ι!αρρττυ , αα!νυ ατ αρ ι!τιραρι!ατατα (τ) τυι·ατατ, αυτ

αυααυ αυτ ι!τριαρι!ατ αορττα αρ ταυ τυαταιααρτα τα ι!τριαρι!ατ,

ατ ταρι!ο αυ ταυ, ατ ραρ αατ ανατ ραααττα, ατατ ταρω τα

ρτααταρα ίτρα αι! αυτ ραααττα αατ ι!ατα. Ετ ατ αυααα αυτ

ι!τιααρι!ατ ρορ αατ ρι·ανατα Ματια αυ ταυ αααατ νατττατα

ι:υααυ ρτα ττταυ ταατ ίαατυ ταρρατ, ατατ ααρΜριρρατυ ρταααα

τρτυττα ίαατα αι! ααυααα αυτ αατ ριτααυ τα ρτααταρα τα ττ

!ιταα ιιι Μ Ιαρυα; ατ αι! αατταίαα!ιατ αααυ ταυ Μααυ Μααυ,

τρταταααα ατ ταραααα. Ετ ατ αι! α!αυρυ ι!αρρττατα ααατ ι!τ

τραρι!ατα ραααττα Μ ρταττιυ Μ ατι:υρα αααα ρατ τααα αραι

ρατατα, αρρατ αυααυ Μρρττατα !ιαττα Μ ται·τατα αααυ ατα

ι!ττατα αα αααα, ανατ αοααα ι!αυαααα αοαιρατατα α αααιρα

(τ) Να!!α ρατα!α ιΙταιαπιτιιτατα ίτρται:α τ! ταατο ι!τ αυαατα μετρα,

ρααταττατα Μ! ίαα!το ρα! Ωαι!τι:α αατι!α; α αυται!τ ττα αυαατα μετρα

α !'α!ττα αρα ι!ανα αα8υττα, α αρα ααιατρατα απατα ντ τ: ίταιριααπατα

υρ α!ττα ίαα!το τρττατα, αρρατταραρτα α! ααρττα!α ν ι!τ αυαατα ιααΜ

ατιρα Ραττα Π, αστρα ατ α Μττα τα υαα ι!α!τα αστα α Μττα ααρττα!α;

Μ! ατια ατ ααατεα, αρα αυαατα ίιη;!τα ίτατριααπατα α ατατα αυαττο ίυαττ

τ!! ροατο.

 

τ

ταταα ρτο αυααυ ρτατυ, αρ αυα!α ταα αρρττ. Ετ ατ τα αρ

ααρτταατυ ααατ ααρταυρατ, αυτ αρ ταυ ααρ ατατ ταρτυ τα

αταυρυ αααυ Μια αααυτττατα, ρορ Μ ρατατ αααατ ρ!υα

ααατττατυ, ααα ρια!αατατυ τρίτα αρ ταιρρυα ααρταρτυ τα αρ

ααρτταατυ.

δω ταταιαρ Μεσα τατιιααια.

ΧΧ!Π. Ωυατυραυα ρατααρα αατ ίαατιατ τατααττα αταυρα

αααα αρραα αταυρα ρατααρα, Μρρτατ τρίτα ι!ταα αατα ρτο

νατα, αυτ αυ Μρρττυ Μνατ ι·αατνατ; τα αττατα αυταα αα

ταταατρα ατατ τανααατα. Ετ ααυααα, ααρττα α!ιαρ αα ταταατρα

ίαατα αατ αααατ, ατιατταρταιραρτα τρίτα νιιι ι!ταα ττρτ τα τιν,

ααι:υρι!υ αα αυατττατα Μααυ ίαι:τυ, ατ τα $ααααττ ρου αατ

αααατ ααα ρτοναα, ρτανατα ι!αρρτατ αυααυ αυ αυατα ρτανατα

αατ !ια!ατ ααρττα αυ ι!τιααρι!ατατα, ανατ ρααατα Μρρτατ αααυ

ι!τιααρι!ατατα τα αα ταταατρα Μ ατα αυτ αατ ρτανατα αυτ

Μρρτατ ταατνατ ι!αυα αυ ταυ. 8ατνυ ααρτι·α τιαιατρα αααιιτυ,

αυτ τιατιττατατ τα ευ ταου, ανατ Ματια τιαιρτρα αυτ να

!ατατ Μια ραααττα, ταταατρα ίαα!ιατ ιιαρ ατ ραττιατ.

ατα πατατα ραττατ αρραρτιατ ατιιιιατ αίτιαΜτιτ αίαιαια Μαρ.

ΧΧ!|Π. Αταυρα ρατααρα ρορ ραττιαταρραρρατ, ραρ ραττατ

ανατ ντρατιττυ αταυρα ροααααατορα, ανατ· αααα Μ οα τρραρττ

τα αταυρα αοταρα, αυτ !ιατατ ι!αυα ααι!ι!οα ιιι. τα αυαυ,

αα!νυ ατ ι!αααα ντρατιττυτα Μααα ρααααααταρα, ανατ αααα α!

αατ ιαυαττατα ρ!υ!!ταα ααττα, ανατ ααταα ι!αααυ Ευριαρα.

Ι)α ρτααατιρτταραα Μ ρααααααταιιαα, τα Μ ιταρρύτα.α. ή

ιιιινιιι. Ωιια!υραυα ρατααρα τα παταω (τ) αυα ρταρττυ

αατ ρααααι!ατ ραααααατορα, αναταααα αταυρα ααρττρυαιραατα

:ιιι αρραα, ραατττααιραρτα ατ αυταταριαρτα, Μ αυααα αοαα

ανατ ραααααατορα ααρ αα ι!αρρτατ, ααα ρατ!ιατ ρ!υα πιατα

ατατα, ραρ ααρττα τααα Ιττα, ανατ αυαατταρα ιαανατ, ατ Μ

αυααα ροαααααταρα, ανατ αααα αυααα αυτ Μαιαρι!ατ ααττα

Μ ρατατυ ρορ αατ ανατ. Ετ ατ πια/Μι (δ) !αατ αααατ, ραρ

ραιατ. Ετ !ταττα αοαα ατατ αι! ιαααατυρυ, αυτ αατ ανατ ααι·τα

Μ ρατατυ Μ αταυρα αααα α ρααααααταρα, ι!τιααρι!ατα αρραα

αυααα αυτ ρααααι!ατ ίτρα αι! αρραα τρια, ατα αατ ίτρα αι! αυτ

αρ ροαααααατα αυααα αααα Μααα αυατα αατ αυαατταρα αατ

ρααααι!ατ αι! ρυιραρ αυα και αρραα, τααα ανατ αττατ ρταααα,

ανατ αττατ· α ατταταα ι!αυα ααα αυαταα αιιααα αααα αατ ρα

ρττα: ατ ι!αυα αυααυ τατριαρ Μ και αρραα τρρααττ ατταρι

Μυ αυια ααττα ρορ ατ τρταρι!ατ; αατνυ αυ Ουιααρα Μ

δααααττ, α!ααταα, ατ !αααα τα!τεταααα, αοα αυαταα ραττιαρ

ι!τιααρι!ατα αατ τα κι. αρραα. Ετ ταααα ίτατταα, ατ ααραατταα,

αυτ ααα ανατ ρααααααταραα αυαιαραταα, α ρατττιααρταταα, α

αιατττριαρτα!αα, ατ αυ ρααααααατα Μ αυαααα και αρραα αατ .

ρααααΜτ αα ρααααααταρα, ανατ αααα ραατττααριαρτα ατ αυτα

ταιραρτα, ατ Μ αυααα ρατττριαρτυ τρτατ τααρα ίαατυ ραρ αατ

αααατ, ι!αυα τρι!α τρραρττ α!αυρα Μαααα ρατταα Μ αυααα

ρααααααταρα α αοαα ραρ ατ τρταρι!ατ; αατνυ ατ αταρρυ Μ

αυαααα ι:αραατταα ο ίτατταα ατατ τατατιι ίοταα Μααα ταττα Μ

(9) Νιιρια·τι, αταα παταω !αττρα, α καρτα ττα!ταρα. Αραατ'ααρτ τα

τα υαα αυαατα ρατο!α, α ρατ ααττιιιταρα ι!! ρταριιρατα ι!τααατ Ιατρικα,

τα τιιιιιαπ ρταρττα.

(3) Μα||ίτα, Μετα πιονττα, αταα αταυιιτιι, Ματια, ααα. ! ίταιιιιααρττ

Μ! Ποτ!. !αττιια Ματια πιατα.
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8αεεατι, 0 εεεεα εαιαεω, αεεα εααε ει ιεεεαιει εααε

μιεεειιμιιααε ι0ιιιι Θα ιεαιμαε, σα ιιααιε αει Μετα ιοπιε

εε Βαεεατι. Ει εεεεαε εεμμιιοε εε ιαιιιαι, ει εε αιιεεινει

ια ειιεια ια0ειι, α εα οιεειι0ι·ε ιαοιια αει ιειαι·ε αεααα

ειιαααεατε οιο ααι εενει τεοινει· οααι οαιια εε α0ιαια και

αεααα, ει αεααα οατια ιιι , εα εεμμιιατε εε οαεεε ειαι ιι

ι›ετα; ει εεεεαε μι·εειοια.ε ο0εαε ανετ αιοααα εε οαεεαε

ααα εε μαιιιαι αμμαααετ, ααι ιαιια εε εαεια ιεαιμαε ειαι

α;ιαιιιια ιιιε ο ααοειιααε, ει ααα αει αμμαι·ιετ μει· μιαι›ιοα

Μια. ιιι ι0ιια οαειαε αεααα ααα αμμαα ιαοα αεααα αι

οιιαιι οαιαια εε $αε.εατι, ααι ααα μοιιιαι αεαια ειι ιαιιιααε

ααα, πια αε εεαεεα οαιαιιι αεααα μιαεοτιμιι0αε οατειαι

ιιαααια αει Ματια ιοπιε εε Βαεεαι·ι, ει εε οαεεα ιειιαα

ιιιιαεαια εναι· ιαι·ταιαεαια αει αμμαι·ιατ μιαιιιοα 0ατια, ο

ρετ ααα αιαιαι·ε μαιιε εεεεα ο0αειια ιααιαι·ε. ιιι εοαεια

ατειααιαεαια εε ιαιεαεαι, μια μιαεα0ε μαεειαι0α, αααιε ει

μιαεε08 ααι εενεα ιιεααετ.

ιααιεε ιιι αεααα: Με”

Μαι. Δε ιεοιιινατε α0α μει·ίειιι0.εω, ααα αααιεε μαιεα

αενεααει αε εεε μει·εααοε, ααι αε ιι0ιια Με εααιμ0ι·αα

μαεεεεειοαεε ει ι›εαεε εε αιεααα, ανω· ια αιιεια εααε

ιαειαιαεαιε αοααιειαα, μετ εοαεια μι·εεεαιε οαμιιαια στει

αεααα, ααι ιααεαιιιαα μετεοαε μαιιιαι ιαοιιει· ιιααειια ματ

Με ιετι·α εε Βαεεατι ρετ ααα ιαιεεα εεεεα ()αιαααε ια

808 ι000ε αεαιαιι, εει. ιαεεεε ε0αιιαααε, ειο εει ιαεεαιααα

αιεαο ααα καιει, ααι ει αιοααα εει, ααι αει ι·αιιι0αε αι

οααα μια· εατια, ανω· οατιαε εε εεμμιια εε ιιααιααιιαα οαα

ειιιοαε, ανια· οαειααε εαεεμμιια ααι ιαεια ο0ιιιι·α αιεααα

μεταοαε, 0νει· εεε ι›εαεε εααε, εα ιιααιε εει νεαειιι0αε αει

ιααια, εναι· εααε ειι ιιααιε ειι εεεα μια αιιει·ιι ιαεια ιιιαια

αει αμμιια, ιιιεαιαναεα ειι μει·εαιιε εε οαεεε ααι αει νεα

ειια εναι εαια, ει ιεειι εεεα ιααειια 0 εαια ια οαεεα

ιααιεε , ι·εααιιαι ιαιι·α ειι ειοια ιειαμαε ιιεεεαε ειοι0ε εει

αιεεεε, ει ιαιιιαι ααα" ια μτεεεαιια εε αεααα ααι αει

ειοια αιτεαιε ειι ιιααεα, εα ι·αιιιααε ααι ναει. Ει ει αει

εεεει· τιι:ιιεειιι ια μεταοαο, ονοι· ια εα εαιαα, αεοααεα εα

ιαι·αια εεεεα Μενα , οαεεε ααι αα ι›ααεα ααι αει ιαοια

ααεαια, ει α0α αει αεααα, ιαιιιαι ιεοτινετ ειιεεαε ιαιιιααεα

ια μιεεεαιια εεεεα μαιεειαιε, εναι εε οαεεε ααι εει ια

ιοοα ααα. αι ααι αει ιειατε ιαοιιιι, ει ααα αει ιιεααει·

Με εα ειοια ιεαιμαα, ει ιεεαε ι·αιιιααεα εααε α0α αει

ιαοιιετ ιαετινει ει εαιαεαιε εει ααταια, μαεεαιαε εεε ιιιοι0α

αεκ αιεεεε οααιι·α εαεεα μαεεεεειααε ιαεαιαναια. ια εα ι›αιιειι

ααα μαιιιαι εααε αιεε ιααααιι ιιαιτει, αεα ι·αιιιααε αιοααα

ειιαααεαιιε μια αιοααα εεμμιια, 0 εεμμιιαε, αεααα αααιε

α εεεε08 ιιααιεε εεεει·ει μαεεαια εα ιει·ιαεα εε μαοαιε, ααι

εει ιιι εα οαιια ιιεεεα εεμμιια, μια ααααε κ. αι ει ια

εαεεα ιεαιμαε, εα αααιε ειι ειοια ι›ααεα αει ααεαι·ε, α0α

αει εεεει· οιαιαμιια εα ιετιαεα εε ιι ααα0α, ιααααιι ααι

εαεεα ιει·ιαειι εε ιι ααααε ειαι μαεεαια, οαεεε ααι αει ανετ

οαεεαε ι·αιιι0ιιεε ιιιε ιαιιιαι ιεοι·ινει· ει 00ταεαιε εει ιιαι·αιιι.

Ει ει ααα ιαει ιαοιιει· εααε Με ιααααιι, ο0αιι·α οααεα

μοααεεαιοαε α0α μοιιιαι ιιιιααιι‹ιατε ια οαειαιιε εε αιεααα

(ι) £αριιαια. Ωαεεια αεαιααιει αιια ται›ι·ιοα ει ιεΒιιο ια αιιεεια

εαια εαμιι0ι0 αι ιαιι0 α ι30ειοε, Μαι: μειαιιε ε ααα εει μια ιιαμοι·

ιααιι.

εε 0ιιαι0ιι εεμμιιαα; εαιιαι ααι εεε ιιιιααιεε εε και αεααα

αμμαιι ιααιμαα εε αν αεααα ιιιε ααται εαμιια εε α. Νεα

ιαιεαεααεε ααι οαεια εαμιιαια αοεαιιιαι εε εεε εεμμιιοε

ιααιεε ααα εε εο0αιο, ααααια εεεεα ιειαμαα μαεεαια, ααι

εαεεα ιειαμαα εε ιι ·αααοε ιαοαιαιαιει εε Με οαι·ιαι·

εααε οε ιααααιι. Ριι·ιααια ιαιι εαεια εαμιιαιιι εααε Βα

ιαιαιοαε ιιιοαι·ααιιααιε αοοοιινιι. ιαειιιααε ιιιιιι. ιιιε και

ιαεαειε αμιειιε (δ). π..

Πεεεα.ι μαοααιεαιαε /αει0α, ει εεεε0α μια απ· μαα.εεειιι.

ΧΧΧ. $ι μαοαιαεαια αιοααα ιαεια αει εειιει· αε·αι0ιιαα

μεταααε αεααα αιοααα ια αιοααα μ0εεεεειααε, εα ιιααιε

α0α ιεαι1ειαι, ο μαεεεειι·ει, οαεεε, αεααα ευ αααιε ειι

μα0αιαεαια εεε.ειει ίαοια, ει εοαεεα μαεεεεει0αε εεεετει

αε αιεααα 0ιιιιααια, νεαειια, 0 αιιεααια, ει εααεεα μαι·

εααε, εει αιιαιε εα ειοια μαοααιειιια ιεααειει ια εααιεια,

αιεε ια ιααιιιιιια, ααα μαοαι·ει εα εεμμιια αε εοαεεε,

ααι ειι μαοαιαεαια αει ιαεια ιαοιιει·, ει εεεα εαεεε ααι

μ0εεεεει εαεεα μαοααιεαιιι ο0ιαματει αεααα εααε οαεεε ααι

ει και. ιααια ιαοιιει·, ιμαε εναι· αιιει· μι·0εαε, 0 ειιιιαα μα

οαιαεαια ια :αεααα ιααεα ιι ιααιαααααι, ααα μαιιιαι οαεεε

ααι μαεεεειαι οααια μαοαιαεαια ιαοι1ει εκιιιιιαι·ε αα εαααα

εε οαεεα μαεαιαεαια, αεα εεμμιαι ανω ι·εαιεεεα οααιιια

εαεεε, εααε ειι ιιααιε οαεεα εεεα ο μ0εεεεει0αε ανιαι αμ

μια, ια εα αααιε εε μαεααιεαια ανιαι Γαοια, ει ααα εε

ιααια, ααααια εεεει·ει οαεεα εεμμιια, μτοεεα ιιααιε ιαιι

ιαοια εα μαοαιαεαια, ει εεεεαε ιεμεεαε. ει. ααι αεααα

αει ιαοιιει·, ειαι εααεειαμααια ια ιιιιταε· ιι εε ιαααα. ιιι

ει εαιαιεα αεααα εααε αοοαιαι·ε ιααιεε εααε αεοωιιικιιιιιι (ε)

ια εααε, ι0ι·ι·ει ειι μαεεεεεαιε αε εοαεεε, ααι αει αμμιια

Θα ιιαααα, ι0οια ειι αααιε εε οια αει ι·εοινιιιι ια Βοιαιε

ιααεα.

Μαιο.: ΜΜΜ μια οοπιιο ια μααει·ιαιε.

ΧΧΧι. αι αιοααα ιεαιιαα εαιαναια αει εεεα· α ειπα,

ει ιεεα ιααι·ιια αει εεεει μιαειοα, ιεμεαεεαεε α0α αεααα

εααε ια ιααια εαιεα, ει ο0αεααιααεε ια ιανει·ααε, ιαοα,

ει αιιετ0ε αιαιαε νιιιιοε, ει ιε.εα ειοια ιαατιια ιιαμει·οια

νεαμααι αιι μονει·ιαιε, εεμμιαι αι ι·ιοιιετι·ει· ιαιε ιαατιια μια·

ιεεα ιαιεεα εεεεα ιιααιοαο α τιειιεεια εεεεα ιααειιει·α, εναι·

εε οει·ια αεααα ααα, ααι εεμμιαι ιιεααετ εααε αααιι ιιεεεα

μοιεειαιε αε οαιααα μοι· εε, 0 μαι· ιεαιιιιαα μι·αοαι·αιαι·ε

ειι ι·ιαμααεει αε Με εε ευ μιαιιιι. ιιι ει μια οααιεεειααε

ααα, 0ιει· μια αιιει·ιαι μιαναε ιειιιιιιιιαε εαει μι0νατε ααι

ειαι μι·α‹ιι<ὲα, ει ειαι ι›εααιια εε μ‹›νειιαιε μια αιεααα

ιααια νιιιια, ιααιια εεεεαε αεααα εααε ει αεειμαεα εε εα

ιααοι1ει·ε ια ιαιιια ιιαααιιιαιε, αααιιια αει εεεα· εα οαμιιαιε

εεεεα εαια ααα. 508 ιιααιεε αεααα αι αεοαιαααεεα αε αεααα

ιι0ιαιαεα μια εεεαι·ιιαιε εεεεα ειοια αιαπεια ααα, ει μια

αετνα:1ιειιια εεεεα ασια ααα. ιιι ααα ιαιι·αιαε ει μτανεαιαε,

ααι εαεα ανια· εε οααεαε ι›αιιεε, αμμαι εα ιααι·ιια μια αιι

ιαειιι0α εααε ει εεεεα αιαιεια. Η εεαεια α0α αμμαι ιααα,

μ) ιια εα0εια ιιαια ιιι ι·ιιενα, ειια ιαιιι ι οαμιιαιι μιαεεεεαιι εααε

ααα ιιι·αιαιι ε οαιιοιιιαει μι·ιαια εειι'αμι·ιιε και. - Ναι Παιιιοα ει

ιεεεε αρι·ειία. ιι ρι·εεεαια οαμιιαι0 εααιιεαε ια α0ειαιιια ααα αεααα

5ιιιιε ιμαιαοιιε.

(α) 8ιεοαιαε ια ο0ανεαιιααα εει Ο0ιαααε ιιι 5αεεαιιι α0α Πεαανα

(3) 50ο μειιοιιιακ. @αεααα μαιαιε μια εισαιιιια εειι'ααιαααεαε0 εααε ι ε αμμααια εει αιεε, μετοια ααα αι ν0ιιε οιιε ια ιειιαα ει εαιεαεεεειε

ι·ιμειιιιε ‹ιαε Με αει Παει" $αι·εα. .ιι ιειαμα αιιιει·ιαια α ηαειι'αιιιια.
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ει επ ιπειιιπ ποποε οι επιποιοπιοε πεοειοιοε εοι άειο εεεε

ιππιιοιο Φτάσει άοιε εεε; οι ιεπάο εεε ποποε εποε ποπ

ειεπ ιπιπετειοε.

Πο ιἰιιιο εποιειιιοπιω επι επ ιιέπιοπιιοιοιο πιοεειι άσππίιιι

πιο εε άιπιπιιιιοι.

ΧΧΧ!ι. οι ε!οππε ποιεοπο επεποοιπ εοι ενοι άουο οοιπο

ιππεπιι ε!οππε οειιε άο άοππιιπ οοπιιε ιεεο πειιπιε, ονοτ

οπι εε άοππιει πειιπιο, άο ε!οππε οπεπιιιειο άο άιπειιε,

ο άο ε!οππε οοεε, πιο οει επι εε οειιε ποπ οεεοιοι νε

Με», πεοειε, ονοι ιοπιιεεε, ιπ ιοοιιι ο ιπ πειιο, ποιπει

επ ιοπ άειο εεοιειποπιπ εά επ άιπιεπάειοιο; οι ιεεπ άι

ιπεπάειοιο, ο εε πιιποιπε!ο ποιεοπο οπι πει, ο ειιοι πιοεεο,

ονοτ εε ποιοάο άοεεε πιιποιπε!ο ποιεοπο ειει ιοπιπ άο

ιπιειο οπι εε Με οειιε ιεοιε ποπ επι ιπ ιιοάπ, οι επι

άο οπεεπ άοππιιπ πεοειποπιπ ε!οιιππ ίεοιιι ποπ άοει ιπ ιοιιιι,

ποπ ιπ πειιο. ιιι ει ιπιειο ποπ εοι ω", εε άιιπεπάε εεε

ποπ ει ιιιιοπάει.

@οι ποιιπο πειιοι είπε-Μαιο ιιοπριιο εππιε οπιιο,

παεεαΙιι πιεσε επεσε.

ΧΧΧι!!. ()πειπποπε εοι ιειειο ιεοιιπ ειιπιε ε!οπιιπ ιιοπ

πιιπ, ονοι ει! άιιπειιάε, άοεεε επε!ο ονοι επε!ο ιιοπ ειει

π!ππιοε πειιοι, ει εοι οεεοι ιιι οπεπιιιειο άο !ιπιεε :αν

οι άεπο ιπάο ιιι επεπ, ποι επποε άποε οοιιιιπποε άειιο

ιπάο ιππεπιι, οπεεο οπι άιιπεπάει πιο οιιεεπ άοππιιπ άο

ειιιποπεποε πειιιιιο ποιι ποιπει, ποπ άοειιιποπεππ ε!οπππ

ιιι οπεεε πποειιοπο εε ιοοινει, ιπε ει επ άιιπεπάειοιο εοι

ποιοι άειο επ εεοιειποπιπ εά πειιιιιι εά επ ιοπ εππιε

οπι-εεε άιιπειιάε, ποιιιει πο ιεοιιοι. Ει οοπεεπ οεπιιπ!π επ

πει !οοπ, εεει ιπ επ ιοιπππε πεεεειπ, ιιπε!ο οι ιιι επ οπι

άονοι ποπποι. οι οοπειεε οοεεε ποπ εο ιιιιοπάεπ οοπιιε

εεε ιιιιποιοε άο ιιιιιι επεσε. Ει ιεεε ποιοειειο οπειπ οε

πιιπιπ ππε νο!ιε πιο ιεεοειπππ επιιεπειπ ειει ιοπιπ άο

ιεοιιοι πεπάιιο.

Ποεεο ποειοεείοιιο ιιιοποι·οια.

ΧΧΧιι!!. ει ε!οππε ποιεοπο επι οοιπποιειπ, ο εοι οπιπ

ποιειο, εοι εοιιπιειειιι, ο εοι εοάπιειειο άοιπο ο οοεε

ε!οππε, εε επε!ο εοι ενοι ιποιοιειε, οι ε!οπππ εοι εππιε

νοπποι·, οπι εοι ενοι πιοιπε ιειιιοπο ιπ οπεεε άοπιο, ονοι

οοεε, οι πεοειποπιπ εοι άιπιεπάειο ιο οπεεε, ονοι ποι

ειιοιπ ιποάιι οιιεεε οοεε άιιπεπάοι, ποπ ει ποο!ιοι επ ποε

εοεεοιο άο οπεεε ποεεοεειοπο , ιπε ει οιιιιιποι οπεεε ποε

εοεειοπο, ονοτ οοεε ποι ποποε ποιπιποε, επεπιπ πε!ιει ει!

ιοιπππε άο οπο επ ποεεοεεοιο οπεεε επεπιειειι, οι ιιπι ιπ

ι:πεεε οπεπιιιειο ειει ιοπιπ επ ποεεοεεοιο άο πει:ειο εά

· επι νεοι ενοι ιποεπε ιει!ιοπο ιπ οπεεε ποεεοεειοπο; οι

εεε ποεεοεειοπο ι·οπιεπεπει εά επ ποεεοεεοιο; οι οοπεεο

επι εοι ενοι ιποιπε ιειιιοπο, άοι εεε ιειιιοποε επεε εά

επ ποεεοεεοι·ο. Ει εππει επ ποεεοεεοιο ιοΒιοεεπ οοπιιε επ

νοπάιιοιο επο, ο οοιιιιε οπεεε ποιεοπο, άειιο εε οποιο, ο

πιοεεε επε!ο οιιεεε ποεεοεειοπο εοι εππιιπ. πι ιοπειπ εππει

!οοιι, ει επ ποεεοεεοιο εοι πιο ιοιιποι εε ποεεοεειοπο,

οι πεοειο εε άιοιε οιιιιπιειιοπο.

πω επεσαιπιιιι πο2!ιοι πιοοιιιοιο πιο οπιπι ιιοι ποιοι.

ΧΧΧι!. Ι.ιοιιε οοεε ειει ει! ιεεοειιιπε ποιεοπο πιοοιιιειο

οι εάνοοειο πιο οποπ εοι ποιοι, πεει ιπ άοιπεπιιειο, ηπειο

οι ιιι άοιοπάοι οπιπ εποοιειο ιπεπάειιι, άοεειι επειο πιεπ

άειπ εάπειδιει π!ππιοε ιεοιιπιιιιε. οι οιιειπ άοπ εοιίεε

ιπειιάειιι ποιπει ιεεοειιιπιι ιιεποπάοι ιιι οπειπ ιποάπ; πειτε

πιο πω, οι ιιιπ πιο πειιο; ποιο πιο Με οι εοιιο σει

ιε!ο; ιιειι!ο πιιιπειΒιιι πιο ιιειι!ο; ι!ιιπ άο πειτε ειπε

ιπειπε πιο ποποιο πειιειο, οι ποποιοπιο πιο ;.ενπ πιο

ποποιο, οι ιιοποιο πιοεεο. ιιι ει ποπ εοι π!εο!ιοι εά οοπεεο

πιο οποπ εοι ιιεποπάοι, ποιι ποοιιιει, οι ιεεπ άεπππ, οι

ιεεπ ιπιοιοεεοάοεεε ειιοιε πειιο ιοιιοι εππιε οπεεο επι

εοι ιιεποπάοι. 8ε!νπ πιο εοε ποιπιποε ι!ε Ριεεε, Αιποιοο,

Κε!!ειι, οι πωπω ω, πιοεεοε ιιιιε!οε ποιιπιι ποπιιπο άο

Βεεεειι, οι άοεεπ άιειιιοιπ ποιιιει πιοοιιιειο ο ε!!οεειο

οοπιιε ποιεοπο άο Βεεεειι, ο άοεεπ άιειιιοιιι. Ει ειει ιοπιιι

εε ποιοειειο, ιιπεπάο !εοι πειιοι οπι ειει πιεοπΒιιιι , οο

ειιιππ!ιοι ιεεοειιιπε ποιεοπο, οπι ειει πεειε άο εάνοοειο,

οι άο πιοοιιιειο πιο ειιοι, άο εάνοοειο οι πιοοπιειοπιο

οπεεε ποιεοπο, επι εοι εά ιεεο πειιοι.

Πο ποπ Μικρα· ποοιπ

ΧΧΧνι. Μ ιεο!ιινειο εοε ποιιοπ!οε επιπάειιιπ ποιοι

ποπποι ιπ εε ιοιιε άο δεεεειι, οι ιπ επ άιειιιοιπ, οιάι

πειππε επι ιιπε!πποπε ποιεοπο, εε ιιιιε!ο εά ποιε εεε

πεοιιο εοι ιεο!ιοι, οι οεοε οπεεε εοι ιπιπποι, ειει οοπάοιπο

ππειιι άεπο εε ποιοειειο ιπ πειιοι νιεε ιεπιπ άο οιιεειι

πιε!οιιιιπ, επ ιιπε!ο εοι ιεο!ιοι. `

Ποεεπε αππειιοιίοεσε.

ΧΧΧνιι. Ιιπποιο επι ιεποεεεε ποιιεε εεε εοπιοπιιεε επι

εε άεοπ ιπ οοιοπε εο επποιιεπ, οι ποοπ επ ιπνειο επ

εππο!!ειο, ει ποπ οεεοιοπ ποιεοποε, επι οπεεεε οοποεοιιο

ιοπι, οι ιιπιιοπ, θι·άιπειιιπε επι εε ποιοειειο ι!ε θεεεειι,

επι οει, οι πιο ιοιπππε εοι οεεοι, οι ιεεοε επιιεποε άοεεπ

Εππιοπο ο!επιοπ ιιιι ποποε ποιπιποε, άποε επιιεποε, οι

άποε ειιοιοε, εεε ιιιιε!οε ιιιι @ει ο!επεειοε ιπ επ εεοιε

ιποπιιι οπι επι ιεοποι άοππιεπ οιιιπ εε ποιοειειο οιειπειο

εά ποπε ιιάο εοι ποποε οι επιιιοιοπιοε !ιοιπιιιοε άο ιε

εοειιιπε οοιοπε, οι εοπ οεεοι πιιιιιι, εοε επε!οε ιιτιιιιι,

ο εε ιπειοιο πειιο άο οπεεοε άοππιεπ οοιιοεο!ιοι ιοιιο εεε

επποι!ειιοποε ι”εοιεε εά ιεεοε. Ιπιοπάοπάοει εεπειποπιο, επι

εε ιπειοιο πειιο άο οπειοε ποιπεπ οοποεοιιοι οπειεε επ

πο!!ειιοποε; ιπε ιπιππε άοεεε ιπειοιο πειιο ποπ. Ει πιο

οπι πιο ιεεε ιπειοιο πειιο άο οπειοε, επι εοπ οεεοι εά

νιάοι οι εά οοποεοιιοι οπειεε εππο!!ειιοποε ιιι οπεεπ ιποάιι

επι οει πειειπ, εοι οεεοι εοπιοπιιειπ, εε οπεοινοι. $οε

ιιιιε!οε ιοιιπ πεει ο!ειπειοε ιειοπ ιπ οπεειι οπιιο Με εά

ππιι εποε πιοιιιιπιι, επι εοι ποπποι, οι πιπε εά πο!ππ

ιειο άοεειι οοπειιιι ιπειοιο. Ει ποιιιει ιεεοειπππ εππο!!ειο

εά οοπειοε άο οΒιιε εοπιοπιιε άιιιιπιιινε άειε οοπιιε οεεο

ιπ οοιοπε, οι ιπ ιιιιπειιιοπιοε άο πεοειιιοπιοε οοπιιε ιοιπιε

άο πιονο, άο ιιπε!ππιιπε ιιπεπιιιειο πει εε άιιπεπάε, ιπε

ποπ άειιο εοπιοπιιε, εε ιιπε!ο ποπ ειει εε ιιποειιοπο εά

Με. οι άεπο ιεεοειππε εοπιοπιιε άιιιιπιιινε άειε ιπ οο

ιοπε, εε ιιπε!ο ειει άο !ιπι·εε :αν εε άιιπεπάε, οι άεπο

ιπάο ιπ επεπ, ο ειει άειε οοπιιε ιοι·ιπε άο πιονο, ο ποπ.

(ι) Οσιάιιιιι πιεσε παει". Νο! Οοάιοο εειάο ο εοιιιιο οοειπαάιιιιι.

Με πο! `οωιω !ειιιιο ο εοιιιιο άιειιπιειποπιο παιιιιιιί: !εοπάο ιιι

πιοπιιιιιιε εειάε πιει ιπ ιιποειε πειιο ιιεεποειε. Εά ποοο, ποι οεπεε

ιιι Βοπονοει ο πιεεπι, ιιπ ποιιπο άι άινιειοπι πιππιοιπε!ι ιιε ι εειάι.
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Η σειιεεε ιιιιι αει αρρειιαι·ο Μ. ιειιιιι ιιο αρρειιαιε οιιεεα

ειε, ιιιιι :οι εεεει· (Μια ει: εειιιειιιιαι, ιιι ιαεοειιιιιιι ιιεεεσε

ιιισισε σώσε, ει ιισιι σεσε. Πι ει αει αρρειΙαιε οσιιιι·α

Μονο, τιερριαι ιιιιτα ιιιεε νιιι ιιαιιε ειι άιε, ιιιιι αει αιρ

μιιαιε, ιιιειιισναιε ειι ιιεειιε οσιιιια ει: ιιεειιε εει ιιαια εα

εειιιι>ιιιιιι, οι εοιιεειι ιασιιει· ιεοι·ινοι· ιιι εεε αοισε ιιεεειι

Επεσε, οι οσιιιειιιε 88. εειιιειιιια επι ιι εει ιιαια εει οσιιιια

σεεειι Μεινε. Βι σει αει ερρειιαιε ιιι ιαεσαιιιιιιι οε.ειι (ιερ

ριαι ω ριεεειιιε ιιαιε ραοαιια σε ιιιιιισε εσιιιισε, σε ιιεειιε

ιαε ιιιιι·αε αει εεεει· εε ιιιιεειισιιε: ει ει' αει σωσει· ιιι εα

@ρειιαιισιιε, ραοιιει εεε ιιιοι0ε .ιισ!ι!σε ει. ει ει εει ιιεε

ειιιιιιε εει εεεει· ιιεειιε, ιιισιιιιε, σ ιειιιιιιιε, σε ιαιιιιι.ιιιιαιιιιι

οιιεεα σσεα εαει: ειιιιιιιαιε: ει ει αει μετά" ιιι ει; αρρώ

ιαιισιιε, ειιεεε «με αρρειιαιι, ειαι ιιιπιο ιιε ραοαι·ε αεειι

(ιιιιιισιιε εσιάιι ιιιιιι στο ιαεοαιιιιια ιιιιι·α ιιεειιε ιιιιεειισιιε.

ιιι ιιιπ :εειε ραοαιια ιιαι·ε ιισιι αει ιισΙει·, εε α·ρρειιαιισιιε

ειια εε οαεεει, οι ιεεα εειιιειιιια ιιαια εε ιιορριαι σιιεειναι·ε.

ει ιεεα ρσιεειαιε, ο ιιιιι εει ιιι Ισσιι ειισ, σεβριαι ιαοιιει

εει ιιιοια οσι·σιια ιιεεεσε :οπιιι ιιιια ισιια ειι ιιιεεε, οι ειπε,

α ιισιιιιιιαιε ειια, ει αει ρειιι·ει ιιιιι ειιιι ιιιεσιιιιιιιι. ιιι ει

:ιιεειιε ιιεεεσε ιιι: οιιεια οσιοιιε ι·ιοιιεειιι εει εεεει· αεεα

ιιιοια εσισιιε ρω· ιεειι ιιιιεειι ιιε @Με ροιεσιιαιισειιιε,

οι ιισιι αει σωσει, ριισιιει εσιι1σε ν σε Ιαιιιια ασ

ρι·εεειιιε πειταιιιιια νσιια; εαινιι ιιιειιι ιιιιρειιιιαειιιιι. Ει ιεεα

ρσιεειαιε ιιεριιιαι ιιι ειι εαοταιιιειιιιι εσο ιιεοσιει οιιεεεε

οοιιιιοιιιριιαιισιιεε ασ οισιιιιιιιιι€ιιιιι.' ” ' ι

'

Ωιιαίε .ω .ει ιἰερριιιιι βι·πιιιι·ε .πιε ραοιιπιειιισε.

ΧΧΧ'ιιΙΙΙ. Αι! ειε εει εεε ιισιιιιιιεε νειιιιιιαιι σι·ιιιιιαια

ιιιειιιε ιιιι εσισιια, σιιιιιιαιιιιιε ιιιπ εσε ιιιιιιαιιιειιισε ιιεεεσε

ρ:οαιιιειιισε, ιιιιιιιιι:ισ σσι·σιια εειει ι·εει, εε ιιεριιιαιι Γαειιει·

ειι ιιιπιο. ιιι ιεωε αιιει·ειε ιιιισειισιιοε εειιερριαιι .ιιιιειιιιει·

ιιιετοαι·ιε ει ιιειιαριιια; ει ει ιιι. ιειε ιιιιιεα, «με ιιιιαιιιισ

εε ιιιιιιαιιιειιιιι σε αιοιιιιιι ραοειιιειιιιι ρισαιοιιιιιι ιιιιρε

ιιιιιιειιιιι αει ιιειιιιει ασ σιιεειισιιε, ιισιι ει ιιιιειιιιαι ρεεε

ιπιειιιιι. ιιι ει ιιι αιιει·ιι ιιισιιιι εε ρι·σοειιειει, ει ιισιι οσ

-ιιιοιιιε εει ιιιιιαιιι εειε ι;ιιειι σι·ιιιιιαιιιε, εει εειιιειιιια ιιιιι αει

εεεει· ιιαια ιισιι ιισσιιιαι ασ οοιιεεε, σσιιιια οιιειι ιιαια αει

εεεει·.

Πει·ι·ειιι ρι·ο .εειε ιιρρειίαΙιοσιεε οσπισιιιε ει ειιη1ίαιι!εσεειτοϋ).

ΧΧΧΙΧ. 8ιι ιιιιιιιιι Νσιιιιε Μσεεειι .ισιιαιι Ραι·ιισ ιιειια

(Μια θ) οανιιιιει·ι , Πιινει·ιιαιισι·ε ει ιειστιιιαιισιε ιιι ειι ωρα

σε ι.σ8ιιιιστε ρι·ο ειι-ιιιιιιιιι αιω ει μσιιει·σειι Βεειισιε δι:

εειιιιοι·ε Με ιιαιαεσιια. Πσιιεισει·αιιιισ ρισειι ιιειιειιοιιι ιιεεεα

οιιιιειι ριιιιιιοιι ιιεειιε Πιιαιιε ιισ Βιιεεατι, ιιι ιιιιαιιιιι εει

(ι) 8σΙιισε. 0ιιεεισ ε ιι εσιο ιιισεσ ιισι (Σσιιιοε ειιι·ιισ, σε! ιιιιαιε

ει ισεεε εοιιιιιιι ροτ ιιιιιοι·σ ιιιιεεια ραι·σια εσιιΙσ.ι.· αιιι·σνε ε εειιιρι·ε

ιιιιιιι·ενιαια ιιι ιιιιεεισ ιιισιισ 8. ι ειιι·ιιι ια ρι·σιιιιιιιιαιισ οσα ιισρρια α

(εσιιάσ.ι·) εσρρι·ιιιιειιιισ ια Ι.

(ε) 0ιιεειο εαριισιο, ε Βιι ιιιπ νειιιιοιιιιιιιε οιιο ειοΒιισιισ [και

οσιιιιριειιιειιισ ιιι ιιιιεειιι εεοσιιιιιι ριιι·ιε αει Εσιιιοσ εσιισ ειαιι αεΒιιιιιιι

ιιι ιοιιιρι ρσειει·ισι·ι, ιιοιπε ει ι·ιοανα, ο σα! εσιιιειιιιισ αεΒιι· ειεεει

οαριισιι, ο «Με ι”σι;ιιια ιιοι οαι·αιιει·ι, οιι'ε μια εισεεα, ε ιιαιισ ειιιε

ο ιιαΙια σιισει·ιιιια. οι ιιειιι 96 σαριισιι α:..ιιιιιιιιιι, ιιισιιιιι ιιεειιε Ια

ιιιιιιιει·αιισιισ, ιιι τεσπα ε ια ιιιιιιαιο σε! οαριισΙσ εοι·ιιιο ιιι ι·σεεσ,

ε0ιιιο ιι ρι·εεειιιε , ιιιιι·ι ιιι ποιο.

(ε) Γι: ιισιοι·ιιιιισιε ιιι 8ιιεεαι·ι πο! ω;" , ιιισιιιιε ιι ρι·εεειιιε εα

Μαιο ειρραι·ιιειιιι ιι :μπει πεσει.

οαιιεα ιιιιιιιιι Ητανε, ει σε σα* οαιιιιδιιι αεεαε μενει”

ρει·εσιιεε ιιεεεα Με οιιαιιι, εεε ειιαιεε ιιιια.ιιιισ εε εειιιιιιιι

α8ι·ανιιιιαε ει οριεεεαε ιιεεεαε εειιιειιιιαε @Με μια· ιειε

ρσιεειαιιε αιι ιεειι ει αρρειιαιιι, ει ειιιιι ιειιιιιισε ριεεειι

ιατεεγ εεε ιιαιιιι ειισ ιιι εαΙιεΙιει·α ε) ιιι ιπιο Γα,Βιιιει ιιι

ιαοισιιε οι ιεειιιειισια, οιει· ιιι Με εεεετει, ρτο ιιιιει·ροιι

αει· εε. ιιισια αρρειιαιισιιε ιαοια ιιιιι·α ιιιεε ιιεειιε, εεοιιιιιιιι

σαι εει οσειιιιιισε ιιεειιε ιιιεια οιοιο ιιεεεαε αρρειιαιισιιεε;

οι ρι·σ οιιεια ιεαισιιε ει ιαιιΒιια ιιιιιιιαε αιιρειιαιισιιεε ισσο

ιειιιαιιειιι ιιεεειιαε ρι·ο ιιεΒιι€ειιιια σ ιιιιρσιειιιια σε οιιεεσε

αρρειιαιιιεε. ιιι ιιιιρει·οισ ειι οιοιο .ιισιιιιι ιιισεε. ειι θε

νειιιαιιστε σειειιι·αιιιισ αιιιιιειιοια ιιι εε εοοιεεια σε ειιιιοια

θαιειιιια ιιεεεα ιιιοια βιιαιιε ειε Βιιεειιιι (δ), ει οιιιιι οσιι

ειιιιιι ιιεεεσε ιιοιισι·αιιιιεε ιιιεεεει· $ει·αριιιιιιε ιιε Μσιιιαι_ισειισ

()ανα.Ιιει·ι οαριιιαιιιι , Ποιιιιιι θιιιιιιιαι·ι θαιιιιιειια ρσιεε.ιειιε·,

Με” Ι.ειιαιιιιι 5αιιιια, Ι)σιιιιιι Λιιισιιι σε Μαισιι.ειιι,

ιιεειιε Πισσια Ι)εοαι·νια, Ι)σιιιιιι .ιιιιιαιιιιε θειαιιιι, ει ιιεειιε

Ρι·αιιοιεειι Μεισιιε Αιιιιιισιεε ιιεεεα αιιιιιειιοια.ειια (θ), με

ραιιε ιιεεειι Με θεειιστε, ει σε αιιοισι·ιιαιε ιιεεειισιιιοιιι

ειισ, σιιιιι ειι ριεεειιιε ιιεοι·ειιι ειισ ει σι'ιιιιιιιιισιιε ειαιιιιι

σαι Με οσιιισ ιιιαιιιιε ισιιι ιισιια ει ιιιιαιιιισ Ρετ ιμιαιιιιιοιια

ρει·εσιιε ιιεεεα ιιιοια οιιαιιε, σε ειιαΙιισοιια Με, ιειαιιιι

ει οσιιιιιοισιιε ειαι εε αι αρρειιαι·ε αεειι ιιιοιιι θιινειιιαιιστε

σε αισιιιια εειιιειιεια ιιαιια οσιιιι·α οιιεεα ιαιε ρει·εσιιε μεν

κ." ρσιεειαιιε άοεεε. ιιιοια οιιαιιε, Ιιιιι·α οιιεεα άιε ιιι σε

ιιεειιε εε ιιιοια εειιιειιοια αι εεεει· Με ιιιιιια εε οσιιιιιιειιοιε

ιιεεειι Με οαριιιιιιι, ιιιιι οιιεειι ιαιο αριιειιαιιιεχιεριει

εε,ιιιιιι·ι οι ιιιιειρσεαι·ι οιιεεα αρροιιαοισιιε εεε Με ιιαε#

ιιαιιιι ‹ιεεειι ιιιοιιι εεΒιισιο (ιιινειιιαιιοι·ε, Ιιιι“ια ιιιεε ιι

εσιιιριιιαιιιισε ιιαε ειι ιιιε . ιιιιι .ιιι εεεει· ιαοια ο ιιιιοιροεαιια,

ιεαιιιιε εε οορια ιιεειιε ρισοεεειι οιαιιειι ει ειιιιιιαιιιι οιιιιι

ευ ειιιιιιιιιιεεειι οιοιο ρσιεειαιιε, ει ειδιιαιια.ιιι εαοσρειια

σ ι!σι·ειι ιιε ιιιαιιιι ρισριιιι ιιεειιε ιιιοιιι; ρσιεειαιιε, ιισιαιιιιο

εα ισιιιαιιαιιιιι εα ρατισ αρρειιειιιε αιιεαιο εε ιιιοια_οσριιι

ιιεεειι ρι·σεεεειι. ει ιιι οιιεεα ισι·ιιιιι. ιαιε αρρειιαοισιιε @μαι

ισειιιι ιιι ιιιιι αιαιιιιι, σαι ειι τιιοιιι θιινειιιαιισιε εει εει

οι στο ιειιιριιε αει εεεει· ειαι νειιιιιιι ιιι εα ιιισια «Με

ιιε Βαεεαι·ι. ιιι ιαιιιισ ρσεεαιιι οιιεεαε ιαιεε αρρειιαοιιιιιεε

ρισεεειιιι·ι, ιισιι σιιειαιιιε ηιιαιιιιιοιια σιιιιιιαοισιιε, ιεεε-ι

οαριιιιιιι, ο οσειιιιιιειι εε ειαι. Η Με ιιι εειε σ.ιιιεεε Μαι::

σ αισιιιιιιαιιε οιιεεαε ει αει ιαοιιι ειι οσιιιται·ιιι, εειε ιιιοιαε

αρρειιαοισιιεε ιισιι αρμαιιι ισιιιι, ιιοιι ειιιιιι ιιιιεειιαε, οσ

ιιιειιιε ει ιιιεει·ιαε , ιιιιιιιι ει εο8ιιιιιιιι εα ισι·ιιια ιιεεειι.ιιιοιιι

οαριιιιιιι σ οοειιιιιιειι ιΙεεεαε αρρειιασισεεε.

ιιι οιιειιι ιιισιιιι ειι μσιεειαιιε αι ειειιαι·ε εεε ρισοεεεεε.

(7) Ειι θιιιιιιιαι·ι θαιιιι1ειιε Ρσιεειαι;ιε ιεειιιιοσ, ιιιιι ειι ρι·ο

εοιιιε ρι·σοεεειι εει ιειαιιιι οισειι ει ειιιιιιιιιιιι ασ ιιιεε . . . .

ιιεειιε ιιιεεε . . . . . . . - α ε . . α .

(σ) Ια 8αΙισΙιεπι, «και ιιι άζιΙΜιι0. '

(5) Πα! οιιο ει Μενα σιιε ιι ι3.σνει·ιιαισι·ε ιιι 5αεειιτι ιιανα ιο ιι

ιΙιειιιε ριιιιιιιιοιιε ιιειια σιιιεειι οι ε.ε Οιιιιει·ιιιιι, ιιεειειιισ σαι ειιοι

αιιιιιισι·ι. Ε ιι ιιισεσ ετα σρροι·ιιιιισ, ρσιοιιε ιιι ι·ιιιεεα ε αιιιειιιι α!

ραιαιισ αι ιεειιιειιια ιιει Πονει·ιιαισι·ο, οιιο αιιοσι σεει νι ιια ια

ιι·ιιιιιιιιι.

(θ) οιιεειι αιιιιιισι·ι σε! ι;σνει·ιιιιισι·ε ειιιιιισ ιιιιιιιιιιι σει Οσιιιιιιιε

ιιι 8αεεαι·ι, ε εσιιειΒιισιι οι·ιιιιιατι αει Ρσιιεειιι. Βι $ει·αιιιιο ιιι ιισιι

ιαειιαιισ, Οσιιιιαι·ισ Βαιιιιιειια ε Αιιισιιιο 1ιΙαι·σιιεισ ιισ ραι·ιαισ πιο!

ιιιισ Βιιισιιατισ ιιιοαι·αιισσ αει $αι·ιιι ιιιιιειι·ι,νοι. 9, ρ. 112, 935 ε 964.

(7) ι.α ειιιιιιειια ι·ιιιιι·ισα σε! ιιισιιιιισ ιιειια ι“σι·ιιιιιια, οσα ια ιιεειιε

ιι Ρσιιεειιι ιισνοα ιιιιεειαι·ε ιι εισι·ιισ,ιιιεεσ ει! αιιιισ ιιοιιιι οσιιεεΒιιαια

οσμια ιιει ρι·οοοεεσ, ιιι εειιιιιισ αιι'αρρειιιιιισιιε, ὁ εοι·ιιιιι ιιι «Με

ιοιο ι·ιιεειι.
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Η:: .σου ψηφο:: οι:: /αο!ιο:ι: οι: ὑ08ΐἰ:1Μ οοσοο:: ο: παιδικά"

ότι σα.: ὐἰποι`ο.: ο: ροοσο.ιεύοπω (Η.

ΧΧΧΧ. Ποιο ο:ο Με:: οπο:: οι:: οροοοιιε νο::::ε ο:οπι:

:::::ι::οο :”ειο:οο ρ:ιιο :οπιιοιι:οο ο: :::ι::ιιοε· οοιιι: :ιοπιοι·ο:ι:::

:ιοιιι::ι: ::οιιιιι: θι:πιιιιιτ: θει:::Ιιο:::ι ρο:οο:ο::ο ::οοεο ::::::::ο

::ο Βιιοεοι·: ριο οι: πιιιι::ι: ::::ι: ο: ρο::οτοει: Βο8:ιο:ο οι: Βο

Βιιοι·ο Βοο Βοτοοοιιο ροι· :οεοε ρορί:ίοι·οο (θ) Ρτο οοε οοιιι

ιιι:οι: οι:: οι: :ιοο::οι:ιο:ι οποιοι: ο: ιιι::ιι:::ι: :ο:::ιοιι :ο οοε

:οοι·ο:οε, ν:ιιο:ο.ο, οι·:οει, :ι:πιοοι·8:οι: ο: οο.οπιο::οε ::οοοιι :Πο:ο

::::ο::ο, :::πιιοπι::ειιιι:ο ο: ι·οοιι::·οο::ο οι:οοοε ρορ::::::·οο ::οοεοο

:Πο:οι: ροεοο::ο:οι:οο ::οοπιο:ο. ::ο ροοο: ο:·|ιίου· (3) ::ο οι:οοιι

Ποε:::ι.ιιιοιι οι:: :οὶο ::ειιιιροι: Γοι;:ιο:, εοοιιπ:::ι: οι:: :πι οι:

οορ::ι::ιι οεεο:: :πονο οι: οοιι:οιιο: (ο), ::ιο:ι: ::ιοι· ::ο πιο::

:ιι οι: ::::::ιι οοπιο:ο:ι: οι: :::ιρ::ι::ιι οπι::8:ιιι, ο: οοιιο::Ιοι·ι:ιι::ο

οι::ιειι οεεο: ι:ιι:::ι: οποιο ο: ::οπιιριιοει: ::ο οο:ι:οι· οι: :Πο:::

:ιοο::οιιιοο :Ιοπιιο::ι: οι: ::πιρπ·ον:ει: ρι·ο σοι:: ρ:οιι:ο :Πιιιιρπιιπ

οι:: ε:: :ιι8:ιο:. Ε: :πι ροι·ο:ο οι: :Π:ι:ιι Ποιιοτο:ι::: ρο:οι::::::ο

:πιο οοιιι οοο :ιοοοι·ιι:ι::οε οο:ιε:ο:οι·::: ::οοιιο. :Πο:ο ο::ιιι:ο

νοΙοπι::ο ρτον:::οι· ::οΙι::οιπ:οπι:ο οεεο:: ::::::οο Ιοπιιοιι:οο:οιιοε

ο: ο:οιιιοε, οοπινοοο::ι: ο: οο::οι·οο::::ι: οι: οοπιο:8:ι: πιιο:οι·ο

:ο οι: /:ιπάοοιι ω:: ρι·ο.εροι·ο (Ε), :ιι ει: οι::ι:ο οοιιε:8:ι:

:ιιιιιιι: :ιι πιι:::ιοι·ιι :ιοπιι:ιιοε ω: ο: ι:::π·ο, ρι·ο ιιιι:οι·:::ο::ο

@οεεο ο:::ο:ι: ειιο, ο: :ιο:ι:πι:ει:ο ο:: :ο::ι: οοε ::::::ο:ι οοιι

ε:,ο:οι·:ε ο: οοπιε:8:ι: ιιιο:οι·ο, ::οπιοοτ::ο::ειπιιοπι:ο πιιο::οι·οιι:Ιο

ει: :Ποιο οι:ρ:::ι:ι: οιι::8:ιι: , οι:ο:ι:ι: :ο:::ιο: ει: :::ο:ι: Πο

ο::οι:ιοπι ::οι:ιο::ιπ, ροι· :εει: ρι·οοοπι:ο ::ο::ι·ο:ι: ο::::ιι:: ο:

οι·:::ιιιι::, οι:: :Πιο οοιιι:: ::ιιιοπι::ο ιιοι:::ιιιο ροι·οοιιο ::ο

οι:ιι:ι:ιι:::ιο :ε:οι:ι: ο οοπι:Π::ο:ιο ε:ει:, ιιοιι ι:οο:, ιιοιι ::ορρ::::

:ιι :οοι·8:ιι ει:οι:ιιι:, :ι::ιο::: , οτι:: , οι·ιιι:, οιιιιπιο::ιι, ιιοιι

:ιιιιοοι·8:ι: ο:::::οι· ::ο :ιοι::ι:πιι: :οπιριιο :Ισ :οικω (θ) Ποε::ο

πιο:: ::ο:ιιο::ι: , οοιιιοιι:ο ω: οι:νο::ι:, οε:ιιιι, πιοπι οοο , οιι:ο

ροοο ::ο ροοιιι·ο:ι: οιιιιοο ροι·οοιιο, ο ροτοοιιοε, οι:: Πι::

ω:: ::ιοι·:ιι. Ε: ::οεοι: :ιοο::οιιιοπι οιοεοι: τιιάο ο: ιιι:ιιι:::ι:,

οι:: οι: οεεο: οοιι:ο::ι: :ιι :πιο ::::::οο ροεοοοε:οπιοο, ο Ιοοπο:οο,

οοεο:ιι:πιι: ρορ::Ιοι·ο :πι::ο ροοο: οο:ι:ο:·, οοοι::ι::ι: οι:: :ιι οι:

οορ::ι::ι: οπι:::::ιι: ε: ::ο:ι:οπιο:. Ε: ε: οοοο:::ιο: οι:::::ι:πιιπ

οεεο:: :Πο:ι: :ιοο::οπιιο:ι οι·οι:ει: ::οπ:ιο::ο, οοπ::οπι:ο οε: :ιονο:Ιι:,

οοο, ο: ειο:πιιι , οοε οιιο:οο οπι::οι·οιι: .:::::Ιισο.: Π?) οοεοι·οιι:

όιιοιιο:ο:Ιο.: (8) :ο οοε :::το:οο, Ιι::ι8::ιο, οπο:: , :::πιοι:ι·;ι:οο,

ο: ::οπ:ιιο:οο, οοε ρορ::::ιι·οε ::οεο:ιε :::ο:ιιο ροεοοεο:ο:ιοε :Π

::::ιπ::Ιοιι: ροι:οι:Ιο οοο:: ρο:οε:::::ο, ο: ορρ:::ι: ::οοιι:::ο ::ει:οεο,

:ο.ιι:Ιο ::ο οι:οοι: :ιοε::οι:ιο:ι ροοο:: ::οπ:ιο::ιι ο: ::ιοι:ε:ο::ο

(1) Μ: :·ι::ιι·:οι: ο:: :: :ι.° οι :ριοο:ο οιιρ::ο:ο οοιιι: ε::ι·:::: :ιι οο

:·ι:::οι·: ι·οοε:.

(9) ΡορΜαι·ειι, ο:οο ρ:ι.οι·οπ:.

(3) 0ο!ιίοι·, ο:οο ι:οσίεΙοι·ο, ο:: ο ο:πιοορο ::ο: ::::::ιο :ιου::Ιοπ·.

(4) Ο:οο :: οιιρ::ο:ο 78 ::ο:::: Ροπ·:. Ι. :Π οιποο:ο (1ο::::ιο ιπ:ο:ι::οπ·:ο.

(ο) Ι:":ιπ:::ιοΙιιι Μεσα ρι·οφοι·:ι, ο:οο [ο·ιιάαο0 :ΖοΙΙ::ρι·ωροπι, :ι:οΒο

:ιο: οιιιιΙο ο: ιιι:: :Ι οοπιο::;::ο ιιιιιοο:ο:·ο, ι:: οι:: ροπ·Ιο :: οορ::ο:ο.

:_)ι:οο:ο :ι:οοο ο5:ε:οι:ο ειρριιπι:ο :ιο::'οπι::οο ρο:ιιπο :Π ο:::ο :Π 5:ιο

οιιι·:, ο:: οι:: :πιο :ιιοιι οεΙ:: :οι·ι·οπιιι (:Ιο:::ι ροι·::::) |οι::1:ιοο), οι:: ε:

Μονο :ιοοοεεο ::ο:::: Ιοοοίο ο Ποιο:: οο::οο:ο:ι:ο ο ::ο::ο ριι:οπο οι::

Οο::ιιιτιο, Π: οιιιιΙο :πι :οπ:ιρ: ροε:οπ·:οι·: οοιιι: :Π ε::::ι ::°ι::::ο:ιιο (ροι·

ο:ιιιιι::ι:ο:π·οι·ο 8:ι:ε::ι:::) 8::'88εο560Ρο οι:: :(ο8:ι:οπ·ο Ιιοι:Ιο ο:: :ο :ο

ν::::, ο Π: οοιιο:ι::: ::οε::πιιι::: ροι· οιιοο:'ι:εο, :ιιοπι::·ο οι·ο ιιπιοοπ· :οιι

:::ι:Πο. Σ:: οποιο ειπι:::ιο Μοτο ::οΠο ροπιο:ιο, ο οο:::::, ο ::ιο::ο :Π

ρι·οοιοι·ο οι: οπο, ο:: ιιπ: ::οοε:ο:οιιο :Πο::ιι:ο ξ:ιο: :οπιι:ο ::οΠιι :Με

μ:: :'ιιοεοεοοι·ο. ΒοΙ::ι ροοο:: ::::ι:πιο:ιο, ο οοεο:οπιο :πι οι:: εο::ονο :Ι

Ρο::οε::ι οοιιι:ι:·οι ::ο::νο:ο :Ι ποπιο :Π |ιιπά:ιοΙ::: οοιιι:: ρι·ο.::ροπ:.

(ο) 17ο πιοπο, οΙιο νιι:ο :Ισ ι'απιιιι, ο:οο :ΜΙ'αππο.

(7) δῦπιὶἱοΐιοο, οΙιο ο::ιιο:πιιοιι:ο :πι Ι.οοι:::ο:·ο ο: ρι·οιιιιιιι::: ::οίοο.:,

:::οο νοεο::::, ο “απο οι:::ο:Πιι (σωι::οΙιοο ).

(8) Ιποιω::ι:Ιου, :·:οο ιιυ:>ο.π:, και:: :Η ει:::·οπ, οοο.

ο:::ι:οι· ροιιι:::, ο: ιιοιι ιι:οι·ιιιι:οι::ο (θ), ο π:ιοπ:ι: ο :::ιι:::::ι:

οι:: ο:ο.:, ::οιιιιπιο:οι·ο:ι: οιιο:: οοι:ο, ο: :'οοι:οι·:ι: :εοπ·:νοι·.

Β:: πο:: εΙοει:ίι·ο σωρο:: :ἰο |ιοοιι:ιο, πο:: :ο [οιιιόπο πιοπο (ω).

ΧΧΧΧ:. Ροι·::ο οοεοοπ·ο οι: ::ιο::: οοι::ιιιιιο:ι, οι:: ::::::ιι:

:πιο νο:::ιε οι:: :ο:ο:::ι ίειο::: :πι οι: ο::οι:ο :Ιο Βιιοοιιι·: ροι·

οΙο:ιι:πιο:: οι·οι:::οι·οε :πι ::ιο:ιοι· ο:οι::ι: οι: οοι·ρι:ε ::ο ο:

8:ιι:ιιι: ::ορρ:::οιο ει:: ο::ι:οοοε ο:ι::Βο::ι:, ροι· ιιιο::ι: οι::

ριο οι: ιΠ::ι: :::ιρο:::πιιοιι:ι: οιιεειι οοτρι:ο πιο:: εο ρο:Πο.:

οορο::::·ο. Ε: :::ροπ·ο:ο ει: :ιοιιοι·ο:ι::: :ιοπιι:::: ::οιιιιι: Πιιιιιιο::

Βοοι:ιο:Ιο ρο:οο:::::ο ο:: Βοοεοι·: οοιιι οοπιο:ο:ιι οι νοΙι::ι:ο::ο

:Ιοοεοο :ιοιιοι·ο::::οε οοιιο:8οτ:ο ο: Ποιιοε :ιοπ::::ιοο οεεο::

::οπ:ο:8:ι: πιιο:οιο ::οοοιι ::::::ι ο::ιι::ο ο:: ο:ο οι:ριο::ει:::ιοι::ο

οοιιοι·οΒο::οε :ιι οι: :ι:πι::ο8:ιι: :::οεοο. ριοερο:·ο, ορ:::ι: οοιιι::

οι: :Π:::ι. οπο:: ιιιιι::ιιο :Ιο:::ιοιιι::οπιοο, νο:οιι::ο ρι·ον:::οι

:τι οιιεει:, ρι·ο :οοιι:νοι·ο οοε :οοοιι:Πι:οε, ο: ιιιι:::οε :ιιοοιι

νοπι:οπι:οε οι::ιι::ο ρο::::ιο: ε:οι::ι·ο :Πιο οοο ροι·οιι:οι: ο: ροι·

οοιιοε ::ο οι:εε.ιι πιιο::ι: ο:: :οὶο οοιιι :μονο ο: :πι:ι:::οι:::,

ροι· :ιιοιι ριοοοιι:ο ::οοι·ο:ιι ο: οι·:::ιιο.::οπιο ο:ο:ι::: ο: οπο:

πιο:: οι:: :Πιο οοπιιο :πιιιιι:::: οι: ρο:οε:ο::ο οι:: οε:, ο: ρι·ο

:οι::ριιο ει: οοοοι, ο ι·οοι:οο:ο ::ο πιοπι:οπιι: οπο::::ο:·ο πιοι::ιιιιι:

::οι·ρι:ο ι:ιοι·:ι: ρω πιο:::::ιιι: ::ορρ:::ι: ::ο οι:ο:ι::ιο:::ι οιιο-πι

::::ι::ο ε:::: οΠΠ:οιο::ι: , ιιοιι ο: ρο2:::, ιιοιι ::ορρ:ει: :ο οι:

:Πο::: ::::::::ο :Ιο 8οοει:::, ιιοιι :ο ει: :::ε:::ο:ι: ειιο ο:ιιιι:τ:,

ιιοιι :πιρο:::ι·ο ρι·ο ειιο το:::οπιοε ο:: ει:ρι·ιι πιοι·ο::ειο. Αιι::ε

οοο ροι·οιι:οε ::ο οι:οει: οοπρ::ε, ο: ροι·οοπιοο οι:ειο :ιι πιοπο:

::ιο:ιοι· ρο::ιιι·ο εορρο:::το ο:: οοιιι: Ιιοπιορ::ιο::ι: γεεοι·ο, σοι::

::ιιροι::οιοιι:ι: ::οοεοιι:ο , :πιο Πο Πο.: ροι·:·οι· ο: ρΙοο:ιοι.

Οι:: σκοπο σωσει: πο:: ροοο: οιιο: ο/)::·ίο οι ο:: οί:ο:Π οι: δασιιο:·ί,

πο:: άιο:ι·ίο:ο :ἰο οπο:: (Η).

ΧΧΧΧΙΙ. Ροι·::ο οοοοιι:·ο σου: ο:ιι:ε:ι·ι: ο: εοοπιι:ο:ι: οι::

:πι: ροοο: ιιο:τοι::ιο; ο: :οοοι·οοιι::ο :Ιοοει: :οπ:ιρι:ο ροε:ιο::ι:

οοο ιιιο:οΠο:οε οι:: ειιο: :ε:::::οε ::ιο:οε ο: οροι::::οο :ιι οιιο:ι:

τομ:: ::ο Βιι::::Βιιο ροι· :οοοε οοι·οοοε, οοο οιιο:οο ο:οπι::ο

ρι·ο εο:::ει::οο :ιι οοε οιιο:οΙ:οο ::ο θοοι'αιιιι ο: ο:: 6'οι:οΙΙ::

Βοι·ίο(ω οι:οοοε τορο:Ιοιιιιι:, ο: ο:ιι::ο οοοιιοι·:ιοπι::ι:, ο:

:πι οιιοοιι τοΙιο:::οπιο ο: :ιο:ι:ιιιοιι:ι: Ποιοι· ::ιοτ::ι οο::οο :ιο

ιιι:πιοε εοΙ:Πι::οε οιιπιιροοπιοε :οοοι·ο, ο: ::::οι·οο :::νοτοοε :ιιο

ΙοΠ::οε ροι· :::ι:εεοε ροτρο:ι·ο::οο, ο: ::::νοιι:::οο. Ε: :πιιροιο:ο

οι: ::οιιοτο:ι::: :ιο::ι::ι: ::οπ:ιριιιπ Αιι:οπι: ό:: Μοι·οπιο:ιιι ω) ρο

:οε:ι:::: ::οεοο ο::ει::: :Ιο 5οεε.οι·: ρι·οοει: :::ιιο:::οο:::ιο ρι·:πι

:Προ ο: εοΒιιοι·ο οι: εοοιιοι·ο Ε:: Βιιιιιοοιιο, οοπιο:::οιοιι::ο

(9) :: π·:π:ιιιι:οπι:ο :Π οι:οο:ο ροπ·:ο:Ιο, ::::Πο ροι·ο:ο ο πιοπο ο Ζαπ

::ι:Ι:: ε:πιο οΙΙο :Πιο ::οΙ :::ιρ::ο:ο ο εοπ·:::ο :τι :πιο 8:ι:πι::·ι ι: ιιιοι·8:ιιο,

οι:: :επο ::οο:ι·ο, 6ο: :::ιρ::.ο:ο π:ιο::οε:ιπιο ω:: οι:οε:ο π·:ο:::ο:::ο °.

· (10) Ε:: π·ι::ιπ·:ο:: ο:: :Ι ω: :Π οι:οο:ο οιιρ::ο:ο 4: οοιιο εο::::: :πι

::οιπ·ει::οπ: ι·οοε:.

(Μ) Ε:: π·ι::ιπ·:ο:ι ο:: :Ι πιο :Π οι:οε:ο ::ορ::ο:ο εοπιο ::::ι·:::: :πι οι:

π·ιι::οπ·: π·οοε:. Ε: οι::πι:Π ορρπ·οοοο ο:οοι:ο:ιο ο:::: οορ::οΙ: ιιοο:ι::::: :τι

:οπιιρ: ιιιιο:ιο ρο5:ο:·::›ι·:, ο εοπ·:::: ::οπι οιιι·ιι::οτ: ρ:ί: εινα: Ε:: ο :Πι

:ιο:οι·ο οΙιο :ο π·ι:Ιιι·:ο::ο :Π οι:οο:: οιιρ::ο:: ροο:οι·:οι·: ιιοιι εοπιο οοιιι

ρτοεο πιο::':πι:::οο οΙιο ρι·οοο::ο ε: οι:οε::: ριιτ:ο εο::οιι:::ι , :: οι:ειΙο ιιι·

ι·:νει εοΙ:οιπ::ο :Πιο οΙΙο π·ι:::ι·:οο :Π οι:οο:ο οορ. 49 :ο::::ιο:νο.

(Η) Οοσ€ωιιι (Ποοοιιιιο) οιιο:ο::ο ε::ο :ιι Βι::·οοο ν:ο:πιο ο ::οπιο,

ο Οσοι:: Ποιοι ν:ο:ιιο :ι 0ο::ο. Π:: οι:οο:ο ::ειρ::οΙο ει: νο::ο :::ι'οπι

:::ιπιι::: οπ:ιιιο οο::ο Ιιι 8:ι:ι·::::::ι:ο::ιο 6ο: Οοπιιιππιο :Π 8οοοιιι·:.

(18) Ι: Μοτοπιο:ο οι:: ει:::οο::ιπ:ο οι: 0ι:πιι:ιο:Ιο πιο!Γι::::ι:ο ::ο:Ιο Ρο

::οε:.οπ·:ο, 8:ιιοο:ιο :ΠΠ ρι·οοοι:οιι:ο σειρ. 39 ο: :·::οι::: ο:ι'ο8:: οι:: ::

ρ::ι:ιο :Μ οοιιε:8::οι·: ο:: ειι::Π:οπ·:, οοεο::::ο Ρο::οο::ι :: 0οιιι:ιο:Ιο

οιπ::::ο::ο. Ωι::ιι::: οι:ο:::ο :::ιρ::οΙο ειρροι·::ο:ιο ιι: 1435, ο ει:: :ι::ι·ο

::ιιιιο ροε:οι:οτο.

:Η
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1111000 110 8088011 0011 1118111010 00 00880 001101, 1100 100

001, 0001 θΧθ1'8131' 0111010 010000; 00118 00 0118808 01110108

01 0110101110 810111 00110008. 111 0 1011 1101 8101 101010 101

1110100110, 1011081 10010 80 010801110 81011100 01 010100010110.

110 811 11101111 110 10111101 811 01181010000ω.

1111111111!. Ε81θ 001010000, 11111 1100 001110 1011311118 80

0011010 00880 00810100110, 80 110010 881 00880 011000 110

888801'1,11111 1311888 8101 0000 0110010, 01 1100 0101010000,

10 081 1101 00800000 0008101000 008801 0100010 01 11111101

010 000 0000 80 00810100 0 1101 118 111 11100001 0100101,

01 1100 0108.

Π0 1111110111·0 1111 1110001110 (ω.

ΧΧΧΧΙ1Ι1. 1181 0010111000, 11111 000 81 1108801 10010010

01000010, 81 0011 00880 11101011 0008101110110, 01 81111110 1100

00880111 1001010 0101010808 (3), 00101108, 00 001100 01010

10010, 1101 8101 01111118 00880 1000111111) 1101 8081 00110 08808

01081108 00880 111010 011000, 01 11811, 01 0081001011 0111100110;

1111θΠ(1θ110081 011000, 1101 11011110 01100100, 0011 101181011

000 008801, 11011 000101 11111101 0100011111 10100011 010 000

001, 000 010 01108 8110 0100110, 1101 111111101110010 00010

0108110101 08808 80000108, 01 0008100118: 01 1101 000110 00

100001, 001001 80 0111000111, 01 000001 00 0100011111 08808

1110108 110880 011000 11108 110101001110.

111.11. (5) 1008 1000111108 110 111018, 101108, 0000100101· 01

101011110101 111 1100110 00000001 110001 8010100 010 80010

110010 1110000110, 01 0111081100 8101110 1000081010. 1101 00

1101001108 8101000111 8011008 0010810100, 1000000111 110111

00110, 1010011000 1101110111), Τ0Π108111Π 110 Μ010110101'1),

11) 1.0 11101100 011 11 11.” 111 11110810 000. 801111 8011111 111 11010

(9) 001 0011100 11110810 00011010 0011 110 100000, 00 10 1'110 8110

01110 001 00010810 00110 10000.

(8) 2000010101, 800010 01 10111110 111 01001110, 0110 111 11001 1011101

00100 088010 111 080.

(4) Τ'001111 0100 1188110010.

(13) 01113811! 111110011:10110 1111'110010ν0010110 1101 00011011 8001101111

11011 110 1001100: 0010 011100101010 1101 1010 81018110 001 11.° ΧΙ.ν

11011110 111 0010, 00 110 1088010 0111110 10110101111:1010. - 1111011010

11011111 01018, 0110 00010110 11110811 00011011 , 010 8088111080, 0 10 001

110010 01 8011100110 1101 1458. 11 110880 110110 2111111110 111 5118811111 000.11,

1,100. 15 10 00101110 0110110011101110 0101011111 1108, ο 0010 11 0111101010

001 800 1101101110 1101 1100011010 1101 11140. 1110 00110 08801 11010; 1110

11011 8118818111 010 0110 0100 00010880 11 1108811 1000081100 1101 1111100

011010, 0110 0011110000 20111110 10 0011011101010 001 0001111010 1101 14411,

0 11000 111 101 14010010 80110 1101 1461, 001000 1'00010ν0:10110 01

11110811 00011011 0 001 111138, 0 11011101 111 110081'01100 11 01018 010 111

01101101011101110 00ν011101010 0 111ο111101010 01 80880110 001Ι.0000010.

111 1111, 0 110110 800 1111181111 110110 1301011110 11108 110 0011010 1101 111

0000110 1110010000 01 80100000 ν01.9, 000.100, 101.

(13)111 1100810 1701001100 00010, 000 10 11108110 110110 01111110,

1101101 1101 80000110 0111000110 101. 1, 0.178.

(7)111'Γ0111080 01 0101011010, 0110 81 1118111180 1101111 000110 0000111000,

0 01111 111 11111110 1101 1110110 01101110 1101011010, 1101101 11010 1101 1101111

Ι11211111111111 1111. 9, 11. 9115.

0100001100 111000, 01 1000018000 0011010 800811101108 01100

01080011 111010 0111110118 80880118 1001001 110018 0810010 01

0108001010 1100110101, 8101010, 800 0101001101108 1111108011010,

0001011000, 01 00001080, 01 10010 00111 00081110 11101011

01010 8111110118 80880118 1000118 8011000118.

0001111111 1110111 81111111: 808 1100101108 (8).

111.111. 11101100 00100 11101108 1:00810010110008 808 110110

1001108 0008100118, 01 110008 00011008 00880 001000 (11), 01

00010880 01101111 01181000 80 00081010 11101010 80010 811

1010111110(10) 00 808 00010008, 1100 10000111 8118 0011011008

00 808 00810108 00880 1111000 00 8088011, 01 180 100001

1100 81 100001 00880 00100 110 008808 08808 0010108 001

80008, 010 81.1 110010 1001 810011 1111101008 00111108 8880

01010 011000 11100010111108, 1000110108 00000 0 80 0101081000

00880 8000010 110 1101111 1111110 (11), 010 1101 811 0001111 00880

80011010 1001101 118811 1111880110, 01 111 811 111010 00 80 008

80110 10 00 00 00110 811 8000010. 111 011010 80 1101111101

008808 010108 00010008, 01 1000010010 00 00880 00100 000111

01100 10 0110 01 01000188111108 1011111108, 01 11101108 00 001

801188 10181 0108 00 1100000108, 111 0101001010 01 1110000

1110010 110880 01010 80011010 110, 0181100110110 110 00810 111

10001111). Α01080 00000 010 80 01010 1810111110 0100110101

808 010108 00010008, 01 1100 0110ν010108, 8000000 1101 81

100001 001 1010 8010111010: 11810 1101 081 0081100100 100110

01 1100110 808 0101011008 111118 00 010010 0081100100, 111

1001100001 0001 00110 010001881111011101110 0 11010011 0101101

1000; 01 118111 808 00810108 80 01010 110010 01 11100000

11100111 00 808 1110185 0011011008, 80001100 11111Β81001'0111ΙΣ

01 010 110101 1001111110 (13) 0880 010111 110010 01 11100000

11101110, 10 8118 1011118 1011108 0001 01100 (Μ) 1101 00810111

11108 110 11108 1101111111, 01 0100108 11108 11001110, 010 010

8111008, 1101 81 10010111 10 80 10080110 00880 01010 1111000,

01 81111110 0880 0118101111 110880 01001010 1111000 115) 1110 110

1111110010 110 00880 0880 0100010010: 81 1101 11810 101111

008808 000008, 01 1111110108 0880γ 1101 8101 00001 1101101

01 01100010; 081 0011001000 01 0010111000, 101110 10 80

(8) 1.0 10111100, 0 10 0111110 1011010 11110010 01 11008110 00011010

8000 8011110 111 108801 011 11 11.8 0101010010 111 11010.

(9) Ι 11110111 1101111111 1111111 00101111 1101 100111111101180110 001010, 0110

1118101110 00'001181011011 001 1101110110 8000111000 1 01110111 0111111 0 011

0110011. 80 110 0100110110 0110010001 011 8110010010 11181 010111 1101111111,

0110 001 0111110010 0100100010 01111 111110 01 808800 1111011101100110 001

001181011011 01 0081 00110 Ρ101110111110, 0 0100100110 111 0111110 1118101110

1 0111001111 808801081 110110 001180 0111010011 (ή.

(10) Ι810111110, 0100 10110010 100, 00 111 11111101 11001010 011 00110111,

0001001100 1100111 01 0111 0110 10 000010 11011 00110000 0110ν1110, 011

8111100 00001 0001 10001110 110 1 0081011 80101 110110 8111010110 111101

0010. _

(11) 1301111. 1111110. Ρ01 1'0110110 00110 00111110 130811'11$10Πθ 001 00

11000 0010, 0110 81 1100110 0011010 111 011 1111 Β11111ιρ11110; 810000 1100810

0011011110 0101100181 001 0110 0101000 Ν00010ο11100. Ρ010 00110001

1000111110.: 11110011 001111 1111110 ; 11 811 1001080000 008.111 80011010 110 000.

(19) 110 11110810 00880 001 00011010 81 1111010, 0110 1111 1101 800010

ΧΧ 10 00111110 0011210 0011111100 0001010110 10 0011010:10110 111 8088011.

11100010, 0110110 11011'011101110 0101111 81 101100 0110011001110010 11011'111

1101110 11110810 001110 1110180110 , 111 0111 00110 11 00011010.

(13) Ν01 01111100 11100 1001110, 10 0110, 0 81 110110 01001110 011010

0011'01110111101180, 0 81110000 111 1001111110.

(Μ) (101 110111011001180 0110001100 01 001111 10 001010 8111110 00111110

11ιπ1, 0 81111111, 0110 00110110 001 801180 01 0011000.

(16) 11 00810110 00110 111110 111 8088011, 000 10 0ο11111101010 001

00ν011101010 1101010000 0100001000 1101 1397. Ε 11 00011010 00110

00110 00100 0000880110 0 111101 1011101 001 10 110000 001 1311810110.

 

?11011 8011110 001 1818 11111110 0011'0111111ι111110 1101 Ρ10π11·111110.
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οοτοπια, οοαιαατα οι πππ εα οσαεπια πααποτα, τα όαα οοταο

πααατπε ααααα ραειστα όα εα όποια Επιαόα, ο ιιαιιιιαατο όα

οιιεεα αοα ροεεαι, ααα όαρπατ πεταιιατα, αοα σααπατ αα

:σαοε, ααα ότι οαεεοε αιπτιιιατ παττο όα εει όποια Επταόα

ατο ιιοαόατ , ααα όοαατα αααααππα ρατεσααα , εαινα ρτο

όοπαο εαα παόα ροεεαι αιπιιατ ααα ροτ νοιια, αι αοα αιιατα

αιαατα, ο ντα ο αιοττα επατ, ααα οι αοα ριαε, αρρααα όα

ιπταε ν ααπ οοαττα αατ ιααιιατ ματ ιαεοαόιιαα νοιια: το

εατναόα ρατο τα όα εα ααπόα εααοτα ροεεααι ιιααόατ αα

αποααε ρτο ιτααπαιαατα όα ευ ροραια ότι εα σατι ()πιαόα;

εοε αααιοε αατσααε αατ ιποαόατ α νπόα, αι αοα α αιοττα,

εαρια εει όποια ρααα όα εατιτα οοαιααια.

Πα το.: αιτι οπτ πατατα Μια ο Μια ο τι αιιατα (η.

αντι. (ιαιααοιια ιιοπαπαα φα αι ιατατα ο ιιοααπατ ιισα

όοαιαόα, ραιαιιαι όα αιαααπτπα αεεα οοττα ματ οπαεοαόααα

νοιια ιπταε παν αι πεα όαααα αεειπ ροαπόα α εααταιιιαατα

εαο, ανατ αό πετπαια όα ααπ ια οοαααοεααπαι εα όποια αοα.

Ετ ααπαι σααπατ ναοιτα όοαιαόα αααοτίια τα αιιατα, ραΒιιατ

ιππ·αε όααιια: αι όα οααπ ατιιατα ιιαια, ααπ όσαιαόα αοα

επατ, ρααιιαι ιπταε ν, οι πεα όαιααα αεεα αορπόα.

Βετο: ότι οουαιισα οι ότι αὐοε (δ).

πα.ν1πτ. @απ αι ιατατα οαναιια όσαιαόα, ο ιιοααπατ αι

ιατα, ρααααι ματ οπαεοααα νοιια ιπταε παν. το αει ματ

οααπ οαναιια. Ει ααπ αι ιιοααπατ ο ιανατα αιιατα αιιιια όσ

αιαόα; ρααααι ματ ιαεοααα ιιαετπα ιπταε α αεεα Εστια. Ετ

ααπ αό ιατατα αιιιαταε οο!αταιαε ω), ααπ αοα επαατ όσαπα

όαε, ραααοτ ρατ σααπ ιιοετπα Με ν, αι πεα όαααα αεεα

πιορπόα.

Ρα .πιο ατα οαι [ατατα !ιατυααααε ο “ω” τι).

πιπ.ναππ. οτα αι ι'ατατα ιιατνααααε ο οαιπταε, α νπόα ο

α αιοττα, ροτ ταεοπιαα ιιαειπα ιπαπ α όααιια ραααατ ιπταε ν,

ατα αρροι όαιια σααιτα(6); αι μια ότι εα οταεταόα οι

όα οααπ αιιατα ιιοετπα όα πττο οσαόποποαα επαι, ραααατ ιπταε απ.

Ετ οοπααατα ραεεαι ιιαειπαε πι , εα ιατα εα πατααόατ ταοιτία(ιι

·ρααααι ιπιιταε παν, αι ιοτια εα όαααα αεεα αορπόα.

δω ατα οααίαι, ο [νασαι ροτοιπο.τ (8).

τ.. ι)αεοε ααπ οαιιπατ, ο ι”αταατ ροτοιιοε, ροτ ταεοααα

ροτοιια αιαεοιιππι σ τ`απιιπαα, τα αρραι οοπαριπόα αααα ο

(ι) Ι.α ταιιτποα ο ια ρτπαια ιαττατα ππιπαπαια όπ αααειο οαρπισιο εσασ

οοπιιιο πα τσεεο, ατι πι α.° τααταπααισ πα αατσ.

(θ) απαιιτίια οπσα ναοοα πιααπαιιια, οΙιο επ αιιανα αό αόόστααετποα

ια οαεα ροτ πι ιατιο, ο ρατ αιττπ τα όοπιιαειποπ, ο επ όσπαα ιι'ατιπ·πιο,

ιαιιιααόσ ααιια ππατποπ όαιια ναοοα ατι ααοιιο όπ ι'αττο, οαπ επ αιταοοα

ααα οστόα, ροτ ιααατα ια ιιαετπα εσεαοττα, α ααπόατια αι ραεοσιο,

ααοαα ο εαιναααπα.

(3) Ι.α εταεεα ασια οιια αιια ρτοοαό. αστ. (τ).

οι) Οαιατίααε, απσα ρσιιοότα.

(ε) Ι.α εταεεα ασια, οιια αιια ρτοοα‹ι. αστ. τι).

(8) ατα :παρω @ότι Ματια, οποιο σιτε οὐσία από |παιιαιο ; α ροτοπο

ια ραααιο ο όπ ι.πτο οπαααο ιιασ αι α.° όπ όπαοπ οαρπ ταιιατπ όπ ααοεια

αααιπια , παναοσ οιιο ματ ι'αιιτο ιιαετπαπαο αιπααισ ο όπ ασια απτο ιτα.

Π) Ιιιισιιια, ρατσια εατόα αατποα, όπ οαπ ε'πααστα πι επααπτιοαισ,

εσ επιι αοα νοτια πατααόατεπ ρατ πιρινια, α μια ρτσιιαιιπιτααατα ροτ

ασιααιτισ. ·

(8)1.α ταιιτποα, ο ια πιτπαια ιαιιατα παπιπαια όπ αααετο οαρπισισ

εσασ εοτπτιο πα τοειισ, αό πι α.° ταατεπααιο πα αστο. Β ασεπ πα ααα

ι οαρπισιπ εοααααιπ ιπασ αι ααα. ει παοιιπεπνο, οιια ρατια όαπ οστασιτπ. ι

ι

ραεεαόα, ρααιιατ ματ οαεοιιααα ροτοιια ιπταε ν. Ετ όα οααπ

..ατιιατα πιστοα ααΒιιαι ιπταε τι πα Παπ ιιαετπαε πι; οι ραε

εαόα κ, όα πιτα τααιραε επ επ επατ, ρααιιαατ ιπταε παν, ρτο

ααπ επ ππιταππόατ τιταιιπα (τι), αι ΡαΒιιει, ε" ΦΗΜΗ Με" ρθρωα_

Πα :σε από @Μαι οοιποε οι! πια", ο ο απατα.

Η. Πιιαιααοα ρατεοαα αό ι'ατατα α ιιπόα ο α ταοττα αεπαα,

ο αεπαα ααπ όοπααόα, ο όοπααόα επατ πειαόα α εοπαα οααι

παιιαεια, ροτ οαεοααα ιπαετπα ρααιιατ ιπταε ν. Ει όαεεαε

αιιιαταε ιιαετπαε, ααπ αοα επαατ πειαόοε όοαιαόοε, εαοααόα

αει ααταόα, ρααααι ιπταε τα, αι α" όαααα, ααπ ιααια αό

νατααι αεεα ρορπόα όα εα ιπαετπα ο ιιαετπαε τω).

θα εστι απα /οααααι αιιατα ααα οαπατ, οαόοαόσ ο απο.

τα. Βοε ιποαιπααε, ααπ ααόααι α οαπα οααι οαπιαε, οι

παααααι όαααα αεεα ιιαετπααπαα όααιαειπαα όα πιιιαα οοαόπ

οτποαα επατ, ατοεεα ο παπααόα, αι σααπαπιτ όα οαεεα σ αα

ετααι αυτα ασε οαααε, επααι ιαααόοε εοε ρορπόοε, ααπ αστ

ιαατ εοε όποισε οιιααε, παιτα τταε όπαε ότιταιπ αό πατααόατ

αεεπι αορπόα ; οτ επ αοοαεαταεπ αοα επ ρσόατοαι, εα όαααα

ιααια επ πεοιιπτ όα τα αει. Ετ πα οααια αοσαεαταεπ αοα επ

ροόαται οαπα εα όποια ρστππόα, ο ναταπιιαατα αοα πεααπτατ

όα ααπα εα ιπαετπαιααα αει, αασ όορπατ ααόατα αεεα αυτια,

οι ιαααατ πεοτπατ εα οιαπαα εαο όα εα όαααα ααπ ιααια

αναται. Ετ πα οαατα οαεεαε οοεαε αοα ιαεεαι, ααεεαόα εαε

όπιαε τταε όποε, επ πατααόατ ρτο Ηττα, οι ααεπ ριιααοτ,

εαοααόα εοε οαρπταισε όαεεαε ιαταε όα ειπ ιιαετπααιοπι. Ετ

αααααι εα όαααα, ααα ιααια αό ανατ αεεα αοαπόα.

διαπιτ·αιω ότι .ασε αιτέ ααταατ ττοιτοτα.

οτα. Εετ οτόπααόα τα ιαεοαόααα ρατεοαα, ααπ αό

ααττατ όα ιααια ααπαια τταιιντοτα, αι οιπεεα αό οιιαπι αό

οεεατ ααταόα, οιααια επαόα ιαιατ αεεα οοτιο, ραααοι απατ

ταεοαιααα νοιια ιπι›ταε παν. Ετ πεα ι”απαππια ααα ια αό ααττατ

Βιισόαια αατααια, ραααοτ ιπιιταε ν (τι).

θα ειπε ατα αατααι οσττπόσ.τ.

Ε”. ι'σισατιιια (Η) ααα αό αατται· ότι ιααια ααπαια οστ

ταόα αό πιοαιπαα ααπ αιααοπ·ο αρρατ, οι οιααια επαόο Ματ

αό εα οσττα , ραααατ ιπιιταε πι. Ετ πεα τ`ααιππια, ααα ια ααται

αό ιιοαιπιια, ααα αρρατ αιαααπ·α, εοοιιαόα αει πιαταόα, ρα

Βααι ιπταε ν.

να ματ ασε, αι αό ριοαααι π·αοοααπτπε οι αππααιπαατπε

Παρπταιπε, εταταιπε αι ιιστόπαατποαπιπαε ρταιιιπεεπε, (πστααι αο

ειτο πααααπιποο απιααιπαα οετααεπε οι ππταεαατατπε, ιιο αοπαππι

(Θ) Ιτπιαιτία. ναό. ια αστα Π) αι ρταοαόαατα ααα. 49.

(ω) ι.α ραααια ροτ αιπ αεπαπ ταιιατπ, ο αοοπεπ, ο πααααποτα οιπα ροτ

ιρστοπ, ο πααΒαπστα αααιια εταιιπιπτα ροτ αα αεπασ όστιο Βια αει

ιιαεισ, οιια ροτ απ: αεπασ παασταατα α τιστιατ ραεπ εαιια εοιιισαα. ιιο

αοοσ απιοιια πα ιαααπ ααιποιια αππ ιτατισ όπ οσαεπόαταιποαα ροτ τω·

απτα.

(τι) Εστω αααετα ιαααα αιιιιο στπαπαα όα οπο, οΙιο ανααόσ π ειιε

εατοεπ ρατταααπατσ ροτ πι νπεοσαια όπ Νατιισαα α ροτ π ιταπτοοεπ, αταασ

ρτσνατιππαιπ ρατ τταόπιστπ; εαε.εαταεα ιτπιπιστ·ο. ι·1ό α ότι αστατα οιπο ροτ '

αππ ασαιπαπ α πααααπστο ια ραααια εταιιπιπτα ματ στα όποα αιτταπ ιτα

όιιστο, οιπα ματ ατα όποα οστ·πατο; όαι οιια επ νοτια ααα αιπ αοαιπαπ

αι αιιατα αοα αταπισ αιαασ αοαατοεπ όαπ ρτοεααιπ, α επ αόσπιταναπισ

μια όοι ιταόππααατσ, ααα όαιιο οσταα.

.(19) Ι'οιοαιίαο, αοα τσιπ ιισαιππο, ιαττ'ιτοπασ, αοα.

Μα
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5εετε Με!ε !ρεεεε!ε!!ε, ε! ει!ε!οτ!!ε!ε ε! ρο!εε!ε!ε ο!!!

ε!οτ!!!ε, ε!!!!!!!ε !`οε!;!!ε!!τ !!! !!εο ρετ!ε, ρτεεεο!ε!ε ε!

ρτε!εεετ!ε !!ερ!!!!!ε, $!ε!!!!ε, ε! εε!! οτε!εε!!ορεε, ρτο!!!

εερετ!!!ε ε!!ετεε!!!τ, !ε!!εε!!!!!ε, ερρτο!!ε!!!!!ε, τε!!!!!εε!!!!!ε,

ε! εοε!το ρτεε!ε!!!!! ο!!!ε!ο ο!!!ε!εο εοε!!τρ!ε!!!!ιε ρτεε!ε!!ε

ει! ρετ!ε ε!ε!ε $!!ετε Με!ε Με!εε!!!!!ε εοε!τε!ρ εεε!οτ!!ε!ε!!!

!ε!ετρορ!!!!ι!ε ρετ!!ετ ε! εεετε!!!!!!, εεεο ε! ρτεε!ε!ε ε!!!

!!!!ε ε! ο!·ε!ρε!!οεεε ει! ρετ!ε Με!ε !!!εεεε!ε!!ε, εε!!εε

εοεε!!ε, ρε! εοε ε!!ε!οτ!!ιε!ε ε! εεετε!ε!ε το!!!!τ ο!!!!εεεε!

ε!ετεε !!τ!!!!!ε!!ε. Μεεεεε!εε ρε!· ρτεεεε!ε!!! !!ε!νετε!ε ε!

ε!εε!!!!ε ο!!!ε!ε!!!!!!ε, !εε!ε!!!!!ε, ε! ρετεοε!ε εοε!το ο!!!ε!ο

ε!!!!!ε!!!ε, ε! ε!!!ε εε ε!!οε ερεε!ε!, ε!!ε!εε!!ε ρτεε!ε!εε

οτε!εε!!οεεε ε! ε!ε!ι!!ε, εε εοε!!!!!!! ει!ε!οτ!!!εε!οεε!!! ε!

εεετε!εε!οεε!ρ !ε ρι·εε!ε!!ε ρε!· εεε !'εε!εε !εεεεε! !!τιε!!ετ

ε! ο!!εετνεε!, ε! ο!!εε!·νετ! ε! !ερετ! !εε!!!ε! !εεοεε!ιεεε,

ε! εοε!τε εοε !εε!!!ε!, νε! νεε!εε!, ε!ει!ε ε!!ε!!ο !!!τε,

εει!ει!, νε! ε!!ειε τε!!οεε, ε! ρεεε!!! !ρ!!!ε εεεε!οτι!!ε !!ο

!!οτ!!!ε, εεε!!! ε!εεε!!!, ε! ι!ε!ε!!!εεε !ρεοτ!!!!! ο!!!ε ρτεεεε!!

!!!!ροε!!!!!!ε, ει!ρ!!!ε! ρορ ε!!!!!τε. !ε ει!!!!ε τη! !εε!!!!!οε!!!!ρ

ρτεεεε!ερ! Μ!! !εεε!!!!!!ε ροε!το ε!ε!!!ο !!!ε!οτ! !ε εοτεο

!!!ι!ε!!ε!!! (ε). !!!εε!!! !ε ρι!!εε!ο !!εε!ο (δ) (!!ν!!!!!!ε θεεεετ!ε,

ε!ε Μ!!! !!!εεε!ε ροι!ειρ!!!!ε. Αερο ε εε!!ν!!ε!ε !)ο!!!!ε!

Μεεε ΠΠ.

Βεει·ε!!!πι (ε).

!.ν. !)!ε εο!ρ!!!!εο, !!ο!!! νε!·ο νεερετοτ!!!!!, εε!! ει!εε!,

πιι!!! !ρεεε!ε ιρετε!!. Αεεο ε!! !εεετε!!!!οεε εο!ρ!ρ!

ε: εοεε £λ”)(ΧΧΙ. ρτ!!εο ίε/τοεει·ιρΙα δι!ρί!!!Ιο !·ε!!!!ί!

ρι!!!!ίε!!ε μου!! ρτε.εεε!!ε Πυ!!α!ίε (δ) εε !!!εεεε!ο ερεε!ε!!!!!ε

εο!!!!ε! εε!!ετρε!οτ!ε ρι!!!!!εεεεε νοοε ρτεεορ!ε !ρ !!ειρ!!!!!ε

!σε!ε εεε!!ε!!ε !!ι!!!!ε!ροε! Π!ν!!ε!!ε $εεεε!·!ε, ρτοε! ε!ε.

Εν!. Θ!! Μ εε Πεε!ε!!ε, !)ε!·εΒορε, εε δετεεεεεε

ε!ε. (δ) !!!!εεε!εε !!ε!! !!εε εο!!!!εε! εε ε!ο!!!! ερε!ε!!!!ε εε

!!γοτε ει!νετεει!οτε !!!οεεεε Αεετε!! εε Β!!!!·ε, θονετεεεοτε

εεεε!! ρτεεεε!ε εεριι εε Εοεεεοτε Π), ο!!ε! εορε!ε!!ι, νο!!!

Μ) ΗΜ!. Ν!!! Ωοε!εε ε εετ!!!ο !!! ειιεε!ε !'οτ!ρε ρε!.

ει) 0ι!!ρε!! ε! νεεε, ο!!ε εοεε!! ε!!ρ!!ο!! , ει! ερρτονει!οι!ε οοττ!

ερο!!εε!!!ε, !”!!τορο εορ!ε!! !ρ ε!!οε!ο Οοε!εε εε!!'οτ!ε!!!!!!ε εερετε!ο,

ε!!ε εονεε εε!ε!ε!·ε εεε!! ετε!!!ν! ει!! Ωο!ρι!ρε, εο! ε!ε!!!ο ε!!! !!!εε

ε!ορ!!!ο.

(3) Ι! ρε!επο τεε!ο, ε! ει!! ρετ!!! !! εερ!!ο!ο, ε !'ι!!!!!!!!ε ρε!ειιο

εονετρε!!νο. Ρ!! ρτ!!!!!! ει!! Βοτ!!!; ει!!ρε! εε!!ε τεριι!!!!!!εε ε! 5εε

ε!!τ!, ο!!ε ν! εε!οεε!ε !! Ροεεε!!!; ε ρο! εε!!ε Οοτορε, ο!!ε !ο !!!εε!!

ρε! ε!εριι! ε! Ωονετρε!οτε.

(ε) @!ε!ε!!! εεετε!ο ε! ερρτονει!ο!!ε ε! !!!!!! εο!!ο ε!!ρ!!ο!!, εε !

εερ!!ο!! !ρεεεε!!!!! ε!ρο !!!!!! Προ, !!ερρο !!! τι!!!τ!ε!!ε, !ε !ρ!!!!!!!!, ει!

! !!!!!!!ετ! !ρετε!!!!!!! !!ετ!; εει! ει!εε!! !!!!!!!!! εοεε εετ!!!! εε!! ε!!τε

ετε!!!ε!!ε.

(5) Ε!! ρε!·ο!ε εο!!ο!!ροε!ε εορο ε!!!!ε εεεεεε!ο ρε! Οοι!!εε σε!!

!!!!!! ρτο!ε!!εε!ε ρ!!!εε!!!!! ι!'!ρε!!!οε!το ρετο, ο!!ε εε!! ετερ !ε!!εε,

εε!!ε !τεεεε εε!!ε !ε!!ετε ερεοτε εε!ε!ερ!!, ε ε!!! εορ!εε!ο εεε!!! εο!!

ε!!!ε!ορε ε! εο!εε!'ερρτονει!ορε ρο!.ει!!!ρο τ!εενετρο !!! !ε!.!ορε.

(0) Ν!!! Εοι!!εε ει!!! εοτ!!!ο εεε! !· Με. Ε!!ο!!εε, ο ρε!! !ρ!.ετρτε

!ετε! οπο., οννετο !εεε!!!!ο !! εο!ε !· ροτ ε!ερ!!!ι:ετε !'ε!‹:. , εο!!!!ρε!ε

τε!!!!ε !! ρετ!οεο Με· !Μετιείεε, εεε. Οτι! ω!!!ο, εεε.

Γ!) Αρετε!! ε! Β!!!τε, ο Β!οτε !!! ρτ!!ρει!!ερ!ε !!ονετ!!ε!ο!·ο ε!

5εεεετ! ε ει!! Εοι!!!εοτο Μ!! !! Μ!!! ο 1486. !! Εεεε!! ρο!!ε Νο!!ε!ο

τ!! Μεεε!!! (ΗΜ, με. Ν!) ε!! εε !! !!!ο!!! ε! !!εε εονετε!!!ε!·ε; !!!!!

ε! εε!!!!ετε!!οεε εεεεοε ε!εεε!!!εοε ρο!εε!εεε, εο!!ε!εετ!ε,

εενε!!ετ!ε, ε! ρετ !!οεοε !!ο!!!!εεε εεεεε ερε!ε!!!!ε ει!ε!ε!!ε!ε

εεε, ρτο ει! !!εεε!!ε!ι! εεεεε !ερ!!!!!!!!εε εεεεε ρ!·εεεε!ε

Π!!εεε. Ποεε!εετεει! ει!! !ρ εεε εε!οεε!ε εε εεε !!ετοεεε

εεεε!! ρτεεεε!ε εερ!! !ε εο!εε! !!ετο!!!ε ε!ε! οτε!ι!εε!!, ε!!!

!ι!!!!!, ε! εερ!!!!!ι! ε!!ρτε εεε !!εε!!ε!!!ε!!εε, ει!! ε! εεε! ε

εο!!!!!εε !ε!ετ !εεοε εε!εορετε!οε !!!ε!οτεε εεεοε !ρ!!!οτεε ,

ε!!ρτε εεε εοε!οε εε ε!!εεοε ε! !“τε!!εοε. Ε! ρτο εε! !ρ εε

ρτεεεε!ε ε!!!!εε !ε!!ε! εεε!! ρτεεεε!ε !ο!·ρεεε εοε ε! οτε!εε

ρε εερ!!!!!!! εεει!εεοε , ε. !ε!ε ει!! ει!!! εο!!!ο !ρε!!!!ε εεε

ε!!!!!ορετε!οε !εε!οτεε ερεε! !!εε!! εεε!!! εεε εεε ε!!!!!ορετ

ε!οε !!!!!!οτεε εε εεε ει!!εοεεε ε!!! !!ε εεε! εε εοεε! ρε

!!!!·ε εε !!!ε!!ε!!!ερ, ει! ε!ο!!! ερε!ε!!!!ε δ. θι!!!ιετεεεοτε εε!!!

εοεε!ε!ε εεεεε σε!!! ερε!ε!!!!ε ε!!ε!εεε!ε εεε, ε!ε!!!!! ε οτ

ε!ε!!!! εεε εερ!!ε!οε εεει!ερ!εε.

ει!!! Ε! ρ!·!!ρο ε!ε!!!!! ε οτε!εε!, ει!! ιο!!! ει!εοε ει!!

!!εε, ε! εεε εοιρο !εεε!!ε εε! εεε!!, ε! ερ! εειε !!εε!!ε!!!ερ

ε ει!!!!οεε, εε εοεε!! εε!!!τε εε !!εε!!ερ!ερ, το εε! νε

ε!!εε, ε!!!!εε, !!ετνεεεεε, εερτεε, ροτεοε, εγεοε, ο ε!!ε!ε

ε! ε!!!! εε!!!τε εε !!εε!!ε!ρεε, εεε ει!!εοεετε!οε !!!!!!οτεε

ε!ει!! !εεεεοε εετε εορ!ε εοεε! εε!!ο εεε!! ε!!!ροεετε!!!

!!!ε!οτε ει!ε.ε νο!!εε ει! εεε!! , ιο εε! ι! είπαάοτρία ε ι! !ο

εο!·ρ!ι! (8) !εε!ε!!!εε!ε ε! !εεε!ειεεε!ε , εεεεε !εεεεε!!, εεε

!τε!!ε!!, ο !!!ε!!ε!ε ε!ε!!ρε, εεε! εε εεε !ευαε (θ) εε! ερ!

ρεεετε, εο!!!εε!ε ε! εεεεε !!!!τεεε. Ε! ε! !ε εεε!! ε!ει!εε

!!εε!!ε !!!ε!!ε!!ετε! εεεει! ει!!!!οεε ει! ε!ο!!! ε!!!!!ο!!ετε!!! ρ!!

εο!ε ε!ε! !εε!!ε!! εετεεεε εεε!!! εεεε ε!!!εο!!ετε!!! !!!ε!οτε

!ρ εε ρτ!!εε νεε!εε, ει!! !ε!!!! !!! εε ρτεεεε!ε ε!!εεε, ει!!

ρτο ε!ε. Ε! ε! εεε!! εεεετε! ει!! ρορ εεεε!ετε! ει! σειρε

εετε!!! ε!!!!οτε, εε! εε εοεε!! !ε!ε !!εε!!ε, ο !!εε!!εε εε

ρ!εε! εετε τε!ε!!ο!!ε !ε εο!!!ο εεεε!! ε!!!!!ορετε!!! !εε!οτε

ο!!!ε !εε!!!!ιοει!!οε ε!!;εοε εε !!εε; ε! ε! !ε!εεεε!, εεε!

ρτο ει! !!εε!!ε!!!ερ, ει!! !!εε εε! εεε!! ε ει!!!!ο!!ε, ε! εε

εεε !ενεε ε! !ε!τε!εε; ε! ε!!εεεο εε ε!!εε!! !`τε!!ει! ε! εε

εετε! ρτονεει!, εεεε_ι! ε!!!ρε!!ετε!!!, ο ει!!εοεετε!οε !!!!εο

!·εε, ρτονεει! ει! ε!!!!!οεε!·ε!!! ιεε!ει·ε εε ε!ο!!! !ε!!!! ε!!!

τε!!!εε!ε, ει! ει!!!!ορετε,ι!!! ρ!!εοτε ρετε!!! ει! εετν!!!!!, ει!!

ε! εν!!! !!!ο!!! !!! ει! ε!ο!!! ε!!!ρορε , ε! ρτο ε!! !τε!!ε!!

ρεεε!!! εεε!!ε !!!εε εε !ρεει!!!!ε εεε!! Με!!! εοτ!ε.

Με. !!ε!!! ε!!!!!!!! ε! !!οτε!ρε!, ει!! ε! ε!!!!!ει! _!›εε!!ε

!ρεε ε! !!!τε!, ει!! !ε ερεε!ιι εε ο!!!ε ε!εε ει! ε!!!ρορετε!!!

ρ!!ροτε !ιι εερ!ε! εε!!!!εε!ε!·ε εεεε ε!!!ροεετε!!! !!!ε!οτε

!ο!ι! ε!!εε!! !!εε!!ειεε!!, ει!! ε. Τε!!! !! ε! !!!εεεετε, ε! ε!

ρορ !!! εεεεεε!ε! !ε!!!! ε!! ε!ο!!! !ε!ερεε, ε! ε!!! ρτονετε!

ει! εοε!τε!·!ι! , ει!! !! εἰ!!! εει!!! ε !!·ε!!ι!ε , ε! ρετεε! ει!

ε!!!!!οεε; ε ενερεο εεε!! τε!ε!!ορε εεε!! ει!!!!ορει·ε!!! !!!ε!οτε

εεεε!! εε! !! εε! !!!εεεει!!! ο !!!τεε!!, !!! ερρε! ε ρ!·ονετε

ει! ε!ο!!! ε!!ιροει!τε!!! !ε!ε!!!!! οι!εε!! Μ!!! ο !!!εεε!!ε!!!εε!!!

!!!εε ,!ετε!εε τ!!! εεεεεε!ε ε!εε, !!εε εε ει!! !!!!!! ροε!ε !ε

ε!! εεε!!! ι!εεε!! εε!εο!!ει·ε!!! !!!!!ιοτε !ε εε !ε!ερι!ε ει!!

εε! εειε εορ!!!.

ΕΠί. !!ε!ε ε!ε!ε!! ε ο!·ι!!!!ε!, ει!! εοε ε!!ιρο!!ετε!οε !ε!

εττο!!εε!ρερ!ε, ρο!ε!!ε ει! ε!!εε!ο !ρορι!!!!ερ!ο !ττείτε!ε!!!!!!ε ε! τ!εε!τε

ε!!'ερ!!! ετ!! Οονει·ρε!οτε ο !!!!'οτ!ρε!οτε ε! $!!εεετ! ε ε! Εοε!!εοτο.

Ι!! !!!! !!ο ρ!!τ!!!!ο ρε! !!!!ο !!!ι!ορετ!ο !!!οετ!!!!ιτο ει!! ε!!τε! !!!!!ε!τ!,

νο!. !, με!. 13! ε 966. ,

(8) Ω!οε ει!ερεο .σε εεε!ια!ιο, ε φωτιά!! ε! !οειιπο. Ε!! εε!! ρο!ετε,

ο!!ε εε ει!εε!! εερ!!ο!! εορο !ε!!!! ρετ !!!!!ετο !!! !!!εε! ρτε!!!!!!ε!!ο!!!!

ε!!τεε εορτε ! ρεε!οτ!.

(Π) Μεεε οεε!ε!!ο τω, ε!!!!!ρ!!!!! !ε!ε!!!, ρετε!!ε ! Μ! εο!!ο !!!!!!

ν!!!! ε!!!!ε !!!εε!!!



Με εεεεεο κιν. ἔ'›8ι

εσωε, ε εει εειεεεε εε εεειοεε , εερ!ει εεε! εππο ε!ιι- ει επιε εοπε!!!ο, νο!ειπριειε, ει εοεεεεειι εΜιοτεει πιε

πετε ειι !ιεειιεκεεε ε ι'οε!ιε ει ε !ιοι·ιε;!ε, ει !ιενεει·ε Εεεε

πιειεεει εε ε!ειε !ιεειἱειπεε ρετεοεε!πιεειε, ονει· εε Με

εει·ε Πε εε εΜιε !›εει!επιεε ρετεοπεε εει ε!εει επειειεειεε

ε τεεετ ει εενετεεω εε ειειε !ιεει!ειεεε ειι! Πε εει εεειι

ε εεειοεε; ε ει Η πιεεε!ιει !ιεει!ε εεεεε, ο εε! ε! ρει·

εει ρω πιε!!ιιε εεε, ο ρω εε!ρε εεε, εἰ ρεεπει εεε εοε

!ιεπεε εεεεε ε!ειε επιποεετε!ε πι!εοι·ε; ε εει εοε ει ε!

εεετε ε ιιιεε !ιε εε σωρεία ω, πιει !ε εε ε!ειε ρεεε

εε εεε!ιε ιιιεε εεεε οοιιο (ει).

Π!. !ιεει ειειε!ι ε οτε!εει, ειι! πειεεεε ειιιποεετε!ιι

πι!εοω ποε εεει, εεε ρωεεπιει νεεεετ, εεε ε!!εεεω,

ενετ Μ πιεπετε πρεπε ιτεεροι·ιετε Μ εεει!ι!ε, ο εοπιεπιε

ε! ε!ει εειεεεε !ιεει!ε ο !ιεει!εε, ειι! Με ε!ει εεεοε ε

επιεσεε, εεεεε !Μεεειε εεεεε επιποεετε!ιι πιε!εω, επιε

ρεεε εε ρει·εει· οιιειοεε, ε ν!ει! εε!πι!ιε !!τεε εε πιε

ειι!ι!ε εεεε εοι·ιε.

ΒΧ!. Ιιειπ ειειε!ι ε οτε!εει, πρι! ειιι!εεε εεπιοεετε!ε

ιιιἱποιε, ει !ιοπιιεεε ρεειοι·εε ροειοε ρει· Μεεεε, εεε ρο

ιεει, εεε εεριεει εεε!ι!ετ !ιεει!ε πειειιεε, εεἰ εε εεεεε

εοε εεεεεε!εει εεεε εειεοεενειε πιεΜτε εεεε ρτ!ειε νεε

εἰεε εε! ι”ειεει Μ εε ρτεεεειε ι)!ιεεε; ιο εει ιιετι·ει· εεερ

επιποεετε!ε ιπε!οτε - !Σο ερο !εεεε Μ επ εε!ιε ρω ιιιεε

ε!εει·ε ιε!ε !ιεει!ε, ονει· !ιεειἰεε - :εεε Μ εοπιο, ειιεεε

!ιεει!ε, ο !ιεειιεε, εει εει ενει· πιοι·ιε !ε εε εε!ιιι, ε ιεεετ

!εει·ἰτε εεεεεε εεεε εεειοεετειε πιεἰοτε, ε ιε!ε ειι! Μ

ειι ιεπιρεε εε εεω εεε εοειοε ε!ει εοειεεε, ε εεεε Μ

εοειε εεεε επιποεετε!ε ει!εοι·ε. Ει !ε εεεε εε! εοε !ιι

εεεεπε!ει·ει εεεε οεπιεπεη;!ε ιπε!οτε, ει ε ρει· ειετιι ιποεπ

ε! !εεε!τει, ρεεεει εε ε!ειε εειεοεεωεπ πι!εοι·ε εεε!ιε

Πι·εε εε πιεε!ι!ε!ε εεεε εοι·ιε, ει !εειι ειιιεοπετειε ιπεἱοτε

ε! !ε!ιει ειει·εε ε ιεειεε !ιεει!εε εεεεεο εει ι”εεεετ εοειιι

εεεεε εεειοεε.

Ι.ΧΙΙ. (δ) Ιιεπι ειειειι ει οι·ε!εει, εει επεσε εεειοπει·

@σε ει!εοτεε εε! επι ροι·ιετε εοτ8Με ο ρεεεεω εεειι εο

ιεοεετεἱε ο εεπιοιιετε!οε πιε!οι·εε, εεριεει ροιιετε εε

εοτειε ε !εεε ρεεε !ειι·εε, ο ρει·ε πι πιοεε εει ε! εο

εοεεει επ ε!επε εεεεε Μαι ε εεεεε οι·ιις!ε; Μ ειετπ ειοεε

εοε Με ε!ε! ρεεεεεε ἱε εοειε; ε νει·εεε!, ειι! νετεεε!,

ειι! νει·εετε εεει.

!.Χ!!!. !ιεει ειειε!ι ε οιε!εει, εε! εοε εἰειοε επεισ

εετ8Με πιιιιοτεε, εε! εει ροι·ιετε ρεειε ο ἱειτεεε εε εεε

!ιεει!επιεεεε, εει Με εει ειειε εεεε ε θειεοεε, εεεεοε

εεριεει ροι·ιει·ε ε εοειο εε εοε οεπιοεεη;!οε ειειοι·εε,

εεειε εε ρεεε ρωεΜιε εε !!νεε εεεεε, ε Μινι ρει·ιιι·ε

εε ρειε, ο !ειι·εεε, ο επε!ε ε! ε!ει εοεε, εε! εεε εοε

επιεσεεε ει μπειτε. ει ιειε εοε ρωεεειεε εερ!ιε!οε ει

ειειεεοε ε! !ειεεεεει εεε εε ρι·εεεειε Μι·εεεε Μεεει!ε.

!ιΧ!!!. 8!ιεεεει εοειτ! Αεετεε εε !ι!εω ιε!!ιι!ε δερει

πειετ!ε ει ω!οτιιιειον!ε ρωεειιι!ε εεριιιε !οεεεοτι !ιε!εε

ειεε! τεμ! 8ετε!ειε ρω εεετε Οεειε!!ε, Αι·εΒοεεει, δει·

ε!ειε Ιιεειε ιεε!εειειε, εει εκ ρει·ιε εΜιε 8εεω ΜΒΜ

ΜεΞεειειιε, ει εεειοτἱιειε εΜιοτειε οιει!οι·εει εοειωτεει ,

(η 0ι·ιρειιι, ειεε οι·εω·Ιιιιι, ρει·ε!ιε ε !ιεει!ειπε ιιι 5ει·εεεπε ε

π1εωειο ε ιιισσο, ε εεεεειο ει!ε οτεεε!ι!ε.

(ει) @Με !ε ρεεε τεεπιονειε πε! ρωοεεεειε εεριιοΜ 67.

(8) Ωπεειο εερ!ιο!ο εοε !ιε εε! ΟοεΜε νενεπ πεπιεω ιπετε!εε!ε,

Με εενε ενει·Μ, ε!!'ορροειο εε!!ε !πιωεειιοπε, ε ωπε!εε!οπε ε!!ε

ερρωνει!οπε ε! εεεει! ειπεν! ειειεε, εεε εοε εοννε!›!›ει·ε ενεν π.ο

ωεη;!εε!ε, ε εε! ΒοεΜε !'!ιεεεε.

Η) Νώε, οεε!ε ρεεε” (ρε!!ί).

3

ι

ι

8ε!!!εοι·πει ροιεειει!ε, εοεεἰ!!ει·ἰοτειε, πιι!!ιεπι, ει ρτο!ιοι·επι

!ιοιιι!εεει επειεεε!ε εοειι·ε, εεε ποε εε εοεε!ΙΜ Ε8τεειι

.!οεπεἰε πω” (δ) !ειςεπι εοειοτἱε, εεεεεεοτἰε ποειι·ι εε

!ιεε εειειιι ρτεεεεει!ε, ρτείεειο ρτεεεειο εει ειειειο, επιε

ειεε εοει!εεεοἱειπ ει ιειιοι·επι , ρωει Εεεεει εε νεωο εε

νεωιιιιι, εεειοι·ιιειεπι εοειτεπι Μιει·ρεε!πιεε ρεν!ιει· ει

εεεωιειπ ω). Αρροε!ιειιι πεεεε πιει ποιετ!! ιιιίτεεενιριι, Μ

ροεεε εε!εε !ιεεε ει·πιεππ Γεε!ι, ειε νιεε!!εει ιιιεε , ποτε

νεερεωτειε , νἰἔεεἱιεε εοεε ιιιεεε!ε ε1εω!! , εεπο ε!ι ἱε

εεωειΜεε !)οπιιε! Μ ΠΟΠΟ εοεεεεε!πεο ρι·Επιο, ρωεεει!!ιεε

!ιοεοτε!ι!!!!ιιιε θειιι·ιε!!ε !)Μιιιει·, ει Ρωπε!εεο εε Βειοπε

ε!ν!!ιιιε εἰειε Πιν!ιειίε $εεεετιε ρω ιεει!!ιεε εε !ιεε νοοει!ε

ει εεειιπιριἱε. Ιε εεοωπι εεεει ει ιεειπποε!ειπ Εεε εί

ειεε ποιει·ιπε, εει !ιεεε ει·ιεεει τεεερρι, ιεε ιπεειπ εο

!!ιεει επιε ποιει·ιε ερροπο (δ).

  

8ιεεεπι πιει Βει!ειε Ρ!Μ Ροιεειει!ε !ιεε! εΜιε Πινιιειιε

ρω εεετε Πεειε!!ε, Αι·εεοεειε, 8ετε!ειε Βε·,ε!ε πιειεειειε,

εει ει: ρει·ιε ε!ειε δεετε τε·,;!ε τεεἱεειειἰε, ει εεειοτ!ιειε

εΜιε ροιεειει·ἱε ο!!Μι! ρι·ε!εει!ε ειειειΙε εοι·ειιι ειε Μ ε!ειε

εεεἰεπεἱε ι”εει!ε, ει νοοε ρωεοπἰε ρε!ι!Με ρε!ι!Μει!ε ρει·

Μειεεπι Ριδοεε ρε!ιΙ!εεπι ρωοοεεπι ε!ειε ει ρωεεει!ε

ε!ν!ιει!ε, εειον!ιειεει πιεεπι !πιει·ροεο ρετιιει· ει εεει·ειεπι.

Αρροε!ιεπι πιεεε ειεε ειιειι!! !ειι·εεει·ιρι!, Μ ροεεε οεἱεε

!ιεεε εωιεπι Γεε!ι, ε!ε, ποτε, πεεεεε ει εππο ρι·εεε!ε,

ρωεεει!!ιεε !ιοεοτε!ι!!!!ιεε Απιοεἱο Ατε!ιε, .Μεεεε Πεπο

ρε!ο (8) ε!ν!!ιεε ε!ειε Πἱν!ιειὶε ρω ιεει!!ιεε εε !ιεε νοεει!ε

ει εεεεπιρι!ε. !ε εποτεει εεεπι ει ιεει!ειοε!επι Εεε ε!

ειεε Νοιεε!εε, εει !ιεεε !!εεπι τεεερ!, πιο πιεειε εο!!ιεει

ειεε ποιετἱε ερροεο ε!εεεπι (θ).

(ω) 5'ίρειιει απο;; !υ|ιεπείε Βαεσπε "Με Με.:. . . . . . .

ροιιεπιίεείωρ.........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . αεσιοι·ίια!ε ποιαη| . . .

σε...

(ιιι

(ε) Νε! ΩοεΜε ε εει·ιιιο οοπ ε!ι!ιων!ειΜπε @πε

(ε) @ιιι εοει!πε!ε ε Νοιεἰο ε ι”ει·ε !ε εεε ειιεειει!οπε, ε!εεοιιιε

ε. ειπε ρωεεεεε, εε ε! ειιο ωε!ιο ι!ι·πιε !! Οονει·εειοι·ε. Ε !ε ειεεεε

ειιεειει!οπε ι'ε ρω εοιιο ρει· Μ ειιειι εε! Ροεεειε.

(7) Με! ερρεειο ειε ςιιεειο εεεεο ιε!ιε!!!οεε!ε πε! (Μεἰεε, ε

εοε! Μ ειι!ι!ειπο ωρειω

(8) Εεεε επ Οειιορε!ο , ο Πεεορο!ο, εεε ιοπι: ερρει·ιεπεε ε!!ε

πιεεεε!πιε εε!ι!ειιε εε! εε!ε!ιτε ετε!νεεεονο εεεεεεεεε ΑπιοπΜ Βερο

ροΜ. Νε! Ωοε!εε ε εενιιιο εοε! ΠΑΝΟ ΡΑΙ.0.

(θ) Ι! εερπο ε ιειιο ρτεεἰεετεεπιε ε!πι!Μ ε! ρι·εεεεεειε, εεε ε!ε

!ι!επιο νἱροτιειο. .

(10) εει ρεεε ε ωραιο ε εκει ε!ιπ!!ε ε! ρι·εεεεειιιε, εε !ιι εει·ει

ιει·! πετ! ν! ε εει·ιιιε ιειιε !'ειιεειει!οπε εε! Νοιεἱο , ε !ε εεε ενω::

εειοετε!ε; ειε !ε εει·ιιιενε ε εοε! ε!ι!εε!ιε εε! ιεπιρο, εεε εορο

ιπο!ι!εε!πιε Γει!εε, ε ι·!ρειει! εερει·ιεεεει! εε εεεπιἱ, ερρεπε !ιι εειιε

!!εεε ροιεπιι1ιο !ε<,;Βει·ε, ε τρωει! !πεον!πει·ε ειεε! εο!! ρεω!ε. Ρεοω!:ιε

ςιιεειε ε!ιἱιπε εειιε Εεεε ιπ!εεε!!ι!!!, ιιιιιο !'ε!ιω , εεε ρωεεεε ιιι

εεεειε εεεεεεε ρενω εε! ΩοεΕεε, ε εει·ιιιο ἱιι σετειιετ! ιοπει ε ρωεει.

(Η) @οι !!π!εεε !ε εεεοπεε ρενω εεεεειιε εε! ΩοεΜε; ε εορο

!επιει·ει!ειο ε! εεειιτο Με!! Μεεε!ι! επειιι!ινεπεεει εοιπιπειε !ε ιεπε

ρει·ιε εε!Μ ειεεεο Οοε!εε εοε !επε!σε, εεε !ε ρτεεεεε, ει·ι·ἱιι‹ι ιιι

εετειιει·! ωεεἱ.
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Ι.ΙΒΒΙΙ 'Ι'ΙΙΙΙΖΙΙ

ΜΒΝΕ ΙΙΙΙ88Ο5 Π.ΑΡΙΤΙ.ΙΙ.Οδ οι.

Ι. Βοσσιι ποπιοπ..

ΙΙ. Ποσσοσ οπι [οι·ιπ , ο οοπίοπ σοσ όσοοποποσ.

ΙΙΙ. Πο οπσσοσ πιο [οι·ίπ θ).

ΙΙΙΙ. Βοσσοσ [οι·ί!οσ ο ποο·ίο.

ν. Πο πιοιποι·π σοοο2π.

Ή. Βοσσοσ ιπιο:οι·οσ οπι [ιπιιι.

ιιι. Βοσσοσ [οπιίποσ οπι [οι·ίπ σσσ ποιπιποσ, ο! ιἰοσσοσ

ιπο!ο[ΙΙίοσ [οοΙοσ ιἰοπο ιππαιιιί ιἰοσσο ποιοσιοΙο.

ΙΙΙΙΙ. Ποσσα £οσ!ίιποπίο ιΙοσσοσ πιπποι·οσ.

ΙΧ. @πι σο [οιπίιια αοοιισο2ο ποπ σίοΙ ΙοπΙο οι: υοπποπ

ροι·σοπο!οιποπ2ο, οι άοσσιι τοι·ιποπ ιἰοσσασ οο

οιισοσ.

Χ. Πο ι·ιποΙιοι·ποι· στι πιο!ο[οι·Ιοι·ο.

ΧΙ. Πο ποπ [οο!ιοι· οάσα!!π οοπΙι·ο οΙοιιπο ροι·σοπο,

οι ιἰο ποπ οοοαι·ο οιιι·ΙοίΙπ.

ΧΙΙ. Ποσσοσ πιο οιιι·ι·οπ οοΙ ι·οπιοι·ο.

ΧΙΙΙ. Πο ποπ σοοοι·οπ·ίποσ , οι οι·οο!ιίΙο.

ΧΙΙΙΙ. Ποσσοσ ιιι·ιπασ οο!ο!ιισ.

ΧΙΙ. Ι)οσσπ ίοοπ οΙοσσοσ ·οιι·οοσ, οι ιἰοσσοσ οοι·ι·ιιιοσ.

,Πω ΧΧ”. Ι)οσσοσ πιο άοπιαιιιΙοιι σοοπσ·ίιοΙο άοσσο ροι·σοπο.

Χνιι. Ποσσοσ οπι παω .ο ποο£ο.

ΧΙΙΙΙΙ. Ι)οσσοσ πιο χω» σοσ ιοιιιιοσ οι: ποοΙο.

ΧΙΧ. Ι)οσσοσ πιο ρασσαιι πω· ίσσοσ -ιππι·οσ.

ΧΧ. Βοσσοσ πιιι οοι·οΙοπ σοσ πιπι·οσ.

ΧΧΙ. Ποσσοσ [πι·οσ, ο! άοσσοσ [πι·οιιοσ.

ΧΧΙΙ7 θεσσοσ οι·ι·οοο!οποσ οι ισοοποποσ.

ΧΧ.ΙΙΙ. Πο ποπ ι·οοίοοι· στι [οποιοι , ποπ ισσο [απο , ποπ

ίσσιι οιΙτοΙιο!οι·ο.

ΧΧΙΙΙΙ. Ποσσοσ πιο [πποπ σοσ σοι·οοσ ο _οποπί!Ιοσ.

ιοιν. Πο ίσοι·ίοοι· σοσ [αοιοσ ιἰοσσοσ βιτοποσ , οι πάτο

οοΙοι·οσ (3).

ΧΧΙΙΙ. Ι)οσσα οιιοι·άίο άοσσοσ οίποποσ. οι ‹Ιοσσοσ πωσ.

ΧΧνΙΙ. Πο ποπ οοοοι·ο οποοι·οσ.

ΧΧΧΙΙΙ. Π:: ποπ σοοαι·ο οιποιιο :ποπο.

ΧΧΙΧ. Πο ποποοοοι·ο οιιο ιΙοπο οπιοπο ο:‹·πο.

ΧΧΧ. Πο ποπ πιοι·Ιπι·ίοι·ο σοσ Ιίοοι·οσ.

ΧΧΧΙ. Μ: ποπ ἰσ[οι·ΙΙιοι·ο σοσ [οπιπιοσ.

ΙΙ) ΜΙ 0οιΙΙοο ιιοιι οοΙοΙο νοι·οιιιοιιιο οιιοσΙο ι·ιιΙιι·Ιοο. Με Ιο ρτο

οοιΙοιιΙο Ποιοι Τοπιι; Ι›οιισΙ Ιο εοΙο οιιιιιιιοι·οοιοιιο ο τοΙιι·Ιι:Ιιο οοι

_οορΙΙοΙΙ ιιι οοι·οιΙοι·Ι τοσοι; πιο ιο Ιιο οοοιιιιιιο ο ΙΙιιιιο, ο Ι'ιιΙΙι·ο,

σΙο ροτοΙιο οιιοεΙο οιιιιιιιοτο:Ιοιιο ο ι·οοισΙι·οιΙοιιο ιΙΙ ι·ιιΙιι·ιοΙιο ο ρτο

ρι·ΙοιιιοιιΙο Ι'Ιι°ιφΙΙι:ο οοΙ ΙΙΙιι·ο, εΙο ροι·οΙιο Ιο Ροι·ΙΙ οοΙ ΟοιΙΙοο εσιιι:

οοΙΙο οΙοσιιο ΟοιΙΙοο οΙιΙοιιιοΙο ποιοι, ο πο! σοο. 148 οοΙΙο Ροι·Ιο Μ·

οιιο8Ιο Ροι·Ι.ο ορριιιιΙο ο ορροΙΙοΙο ω” Ρι·ιιιιιι. 8ορι·ο ΙΙ οοΙΙο Ιιι

ιΙΙι:ο, ο πο! ιιιοι·,οιιιο οιιροι·Ιοι·ο οοΙ ΙοεΙΙο, ι:Ιοο οοΙΙο Ι.οειο, νι ὁ

σοι·ΙΙΙο ιιι οοι·οΙΙοι·Ι ιιοιι Ιο εοΒιιοιιΙο οιιιιοΙοιΙοιιο, ο οννοι·ΙΙιιιοιιΙο -

Με εΙ8.ιοσ Ι·1σιοΙιιΙοσ 'ιο Ιοε Οοιισοε θι·ιιιιΙιιοΙοε 110 οΙι·νοιι, ριιοο

Ι'ιιοι·οιι ι·οίοι·ιιιοιΙοο, γ οοιιοΙο ροι· Ιοσ οιιο σο Ιιιιιοι·οιι οιι οΙ ι:οιιιιιι

ΙοΙο ιΙο 1600; γ σο ΙιοΙΙοιι οιι οΙ ΙΙΙιι·ο ‹Ιο ΟορΙΙ.ιιΙοο οι» Οοι·Ιο οοΙ

οιιιιο ιΙο Ι583 οιΙ Ι689.

(ο) Α ΙοΙο οι οιιοσιο ι·ιιΙιι·Ιοο οἱ ΙοοΒο οωΙιιιιΙο ιιοΙ ΟοιΙΙοο ιΙο

ιιιοιιο ροεΙ.οι·Ιοι·ο. ο οοπ οοι·οΙΙοι·Ι ιιοιι, οπιι [οι·ι·απιεπΙο, σιιΙοπο , οι

"ποσο, οοο.

(8) ΙΙ Ι'οιιΙΙο ο Ιοοοι·οΙο, ο ιιιοιιοονοιιο ιιιι ιιοπο ΙιιΙΙοι·ο ιιοΙΙο

ροι·Ιο ΙιιΓοι·Ιοι·ο οοΙ ΙειΙο ιΙοσιι·ο, μου Ιο απο ιιοΙΙο ι·ιιΙιι·Ιοο 95 ιιιιιιι

ι:ιιιιο Ιο ιιοι·οΙο οι αιΙι·οοοΙοποσ, ο οοΙΙο ι·ιιΙιι·Ιοο 96 Ιο ροι·οΙο πιο”

ο! άοσιιο.σ ο›·ιοσ, Ιο ιιιιοΙΙ Ιιο ειιρρΙΙΙο ι:0ιι Ιο ι·ιιΙιι·ιοΙιο οοι οορΙΙοΙΙ ποΙ

ι·οηιο οοΙΙο σιοσεο ΙΙΙιτο ΙΙΙ.

ΧΧΧΙΙ. Πο ποπ [Ιοσιέπιοπο ο Μπι.

ΧΧΧΙΙΙ. Ρο ποπ ποπιοπ ροι·οπΙοσ ίιιιιπ·ίοσοσ. -..

ΧΧΧΙΙΙΙ. Πο [οΙσοσ άοσΙίπιοποποσ. . '·

ΧΧΧΙΙ. Βοσσοσ οοπ [οΙσοπ σο οποποιο.

ΧΧΧνι. Βοσσοσ [οΙσοσ πιοσιιι·ασ οι ποσοσ.

ΧΧιινιι. Βοσσοσ οι·οποπιοι·οίοσ.

ΧΧΧΙΙΙΙΙ. Ποσσοσ σαρππαίοΙοσ.

ΧΧΧΙΧ. @πωπω σο άοοοι οοποοπιππαι·ο άοσσπ πιοΙοπΙίπ

οπι ποπ οσΙ ίπ οποοο.

ΙΙΙ.. Ποσσο οοιιοοιιιρποιιοπο ιἰοσσοσ Ιοι·ποιποποποσοσ.

ΧΙ.Ι. Βο ποιοι· σοσ σοποοιιιίοσ ίπ σο οοπσέ:π ιποίοπο,

οι ἄ888ιι Ιοι·πιοπ, πι σο οποΙο σοισ οοπιίοπι

ρπο2ίοποσ σο ποο!ιοπ.

ΧΙ.ΙΙ. Πο ι·ίσοιΜοι·ο σιισ οοιιιΙοπιπποιίοιιοσ.

ΧΙ.ΙΙΙ. Βοσσοσ οπι ποπ σε Ιοσσοπ ρίοιιοι·οπο, ο! Μαι οοσοσ

ιίουοπ Ιοοοι·ο σοσ πιέσσοσ.

ΧΙ.ΙΙΙΙ. Πο Ιοιιποι· σοσ ιιιο!οβιοιοι·οσ.

Πλ'. Ποσσπ σα!οι·ίπ οΙοσσοσ σοι·οοπιοσ.

Χι.νι. Πο [οΙσοσ πο2οιοσ, ο£ οΙο οπσσοσ οπι οιΙοροι·οπ

[αΙσόιοΙο.

ΧΙλΙΙΙ. Βοσσοσ οπι ιοοοπ οιΙ ιΙο2οσ, οι ιΙοσσπ ίοοπ ιΙο

οπσσοσ.

Χι.νιιι. @οι σο δ'πιποιιο ΙουοΙ ραοοιποπιπ οι σσσ Ιπ:ποσ

ιΙοσσοσ ίσοοπο!ποσ.

ΧΙ.ΙΧ. Βοσσοσ Ιίοποσ [ο οιιι·σπ, οι εΙοσσοσ οπι υποπ ίπ οιιι·σπ.

Ποσσπ ιπίοπιάΣιι.

Ι. ΩιιοΙιιιιοιιο ιιιοεοΙιι ονοι· ΙοιιιΙιιο οι ιιιιρι·ονισιι οοΙ

Γοι·ιοι· οΙοιιιιιι ο οΙοιιιιο, οι οιιο ιΙο οιιεσο Ιοι·ΙΙο ειι ίοι·ΙΙιι

ιιιοι·σιιοΙ , οἱοΙ οοιιιΙοιιιριιοΙιι ιΙοιιο σο ροΙοεΙοΙο οιΙ ιιιοι·Ιο;

ιιιο οοο Ιιοιιοο ειιοε ποιο ιιοιι οι οιΙριορι·Ιοιι οιΙ ειι Βιιιιιοιιο,

οι ιιοιι εοοι ροΙοτ οσοι· ροι·σοιιοΙοιιιοιιΙο οιΙ ριιιιιι·οΙιι. ΙΙΙ

οι ορροιισοΙοιιιοιιΙο οΙοιιιιιι οοΙ οοεοι ΙοιΙΙιι, δΙ οιιο ιΙο οιιεσο

ρΙουο (Ο ειι ΙοιΙΙιι ιιιοι·οιοΙ, ΙοΙΙιι οιισεοε οοι νοοιι οοεοι·

οιΙροιιοοΙοιιιοιιΙο Ιιι οιιοεο Γοι·ΙΙο σΙοιι οοιιιΙοιιιριιοΙοε οιΙ

ιιιοιΙο; οάοοποιοΙ οοπ (θ) οοΙ ειι ίοι·ΙΙιι ιΙο ιιοο ρΙονο ιιιοι·

ΒιοΙ. ΙΙΙ οι οιιεεο οοι οοΙ Γοι·ι·ο, ο οοι νοοι οσεοι· οιΙροιι

εοιοιιιοιιΙο ιιι οιιοεο Γοι·ΙΙο, ιιοιι εοοτ ροΙοι· ονοι· ροι·οοιιο

ΙοιιιοιιΙο οιΙ οσσοι· ριιιιιΙο ο ριιιιΙΙοε, εΙοιι ΙσΙιοιιιΙΙΙοο ιΙο

Βοσεοτι , οι ιΙοεσιι ιΙΙεΙιΙοΙιι, ροιιοιιιΙο ιιι οιιοοιι ΙιοιιιΙιι, οοι

οι οιιοεοσ ιιιοΙοΙοοΙοι·οσ ιιι ΙοιΙΙιο ιΙοεσιι Βιιιιιοιιο οοο Βοο

ιιοι·, εΙοιι οοιιοοιιιριιοΙοε οιΙ ιιιοι·Ιο; οι οοο μοι· Ισσο ιιο

ΙοσΙοΙο ιΙο 8οσεοι·ι οοι οΙιεοινοΙο, οι Ιοειοσ Ιιοιιοε Ιοοοι·ο

σο οιΙρι·ορι·Ιοιι οιΙ ειι Πιιιιιοιιο 6ο 8οοσοι·Ι. 5οΙνοσ .οι ΙοΙΙιι

οοο οοεοο οοο ι·οιΙιοιιοσ ‹Ιοοοο ιιιιιιοτο ‹Ιοεοιι πιοΙ_οΙοοιοιο,

οοπ οοΙιινοΙο ο όσοι, οΙιοΙο οι οεεο ειοι·ιΙΙεοο, οἱο οοΙ ο

ιΙοΙο οιιιιι οοι·Ιο ‹Ιο ιιοΙοὶιι, ο ιιιο οο οοι·Ιο σΙοΙ ΙοοΙο οεΙ

Ιοιιιριισ ιΙοοσιι ιιιοΙι·Ιιοοιιιιι, ο οεοΙιο. Η οι ειι ιιιοΙοίοοΙοι·ο

οοΙ οσσοι· οοιιιΙοιιιριιοιιι ιιι ροι·σοιιο, οοο Ι›οιιοο εποε Ιοι·ι·οιι

οιΙ οοο Ιιοι·οιΙοσ ειιοε. Ετ οι ιΙοιιιιιΙο οοΙ οεοοι· οιιιΙιι ιιι

ΙιοιιιΙιι, οι ισσοσ Ι1οιιοο σιιοε οοο οεοοι· οιΙμι·ορι·ΙοΙοσ οιΙ ειι

(Σιιιιιοιιο, ιιι Ιοι·ΙΙιο ιΙοσιιιι Βιιιιιοιιο οοΙ Ιιοιιιιοι·, ιιππ ριιιιΙΙιι

οι) Πανο, οΙοὸ πέιιμο.Αιιοοι· οΒιιΙ οι οι·οιιιιιιιΙο ιιι ΙσΒιιιΙοι·οεο

πω”. ·

(οι .4οποποιοΙ ιιΙ«·ιι, ι·ειΙο ο ιΙΙι·ε· ιιο!πιιι·Μ.

.ο
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μαιεαααΙααιααια αι! ιααιια, αι !εεαε Ιιαααε εααε ιαιιαα αι!

εαε Ιιαιαι!αε εαοε. Ει ε! μαι ανααιαια αΙα!ιαα Ιιααι!αα Ι!

ναια ααι αααΙι!αι αΙαα!ια εαινι! αιααα, αναι α!ιαΙι!!Ια αιααα,

ααεεα ιιιαΙαιααια!·α μαια ααα ε!αι αααι!αιαμααια αι! αιαιια,

ιαα ε!αι αααι!α!αμααιιι μια ααεεα αααιια (η μαι !εεα μα

ιαειαια !α !!!ιιαε !. ι!α Ιααιια, αι μια ειι εαινα, αναι αα

αΙι!!Ια Ια !!!ιιαε !!ιιν ι!α ΜΜΜ μια ειιιίε/ααΜικεαια ι!α ααεεα,

αναι ααεεα; εα ιιααΙα αααι!α!αμααι!ααα εα ιααΙαι'ααιαια ε!αι

ιααια ι!α μαι:αια ιαιια ιιαε ιααεαε ι!αιια εα ι!!α ι!α! ααι

αεεαι ιααια ει! ιαα!α!!ι!α; αι !α ααεια ιααεα !ειαι ια ειι

μια.ειαιια αεεαι θαιιιααα: α! ε! .ια αααιίαιιιμααιίααα (α) ααα

ααι μαααια ιαιια εα ι!!αια ιααιμαε, ε!αι μαα!ιιι μαιεααα!

αιααια ει! αιοιια. ια ε! ααα εααι μαιαι αναι μαιεοααΙα

ιαααια αι! αεεαι μαα!ια, ι!αεεαε Ιιαααε εααε ε! μααΙιαι αι!

αααεεα, αα!α αει εα ι!αιια, α εα α!ιαΙι!!Ια, Ι!Ιιιαε ιιιιν ι!α

Ιαααα; α! !εεα ιααΙαιααιαια εα μαααααι ια !ιααι!α ι!αεεα

Πααιααα; μααααι!α ια ααεεα ιααι!α, ι!α! ε! ααεεα αια!α!α

αιαια ααι !ιααααι !α ιαιιαα ι!αεεα (!α!ιιααα, μαεεαια ιιαε

ιααεαε ι!ααα εα ι!!α ι!α! ααι αεεαι ιααια εα ιιια!α!!ι!α, ε!αι

μα!!!ια μαιεοααΙα!αααια αι! ιααιια. Ει !α ιια!ιααια, αι !α

ναει!εαια εαε ι!!αιαε ααεαε , αι ια μαα!ια!αε, εα μαιαειαια

ι!αμμ!αι αναι μΙααα, αι ιααια αι!ι!ιι!α. !ιι ε! αΙαα!ια ααι

αααΙι!ι!αι εα εαινα , α εα ααι:Ιι!!Ια εαα, αναι Ιααι ι'α!·ι·αι,

αναι· !! εααΙιαι !ιιααιΙιια αΙαααα , αναι Ιααι αααιια· (3) ααα

ι!α ε!αι μαια αααι!α!αμααιαι αι !εεα μαιαειαια ααααα μιο

ααεει! ι'αι!ιαι αααιια αεεα. ιιι αααειαε ααεαε ααα αααΙι!αι!

αι! αΙαααα ι!α Βαεεαι!, εα ιιααΙα Ιαιαε ι!αεεα ι!!ειι!αια ι!α

8αεεαι! ααι αααΙι!αι, α ια!·ιαι, αναι εαααια, αναι ι!αΙι!!!ιαια

ιαα!ιι!ιια αι! αΙαααα μαιεααα, ι!α! ααα ααι αεεαι ι!α Βαα

εαι!, α ι!αεεα ι!!ειι!αια , α ι!α! ι!!!ιιαια ααι ιαα!ιαι ιαιαε

ι!αεεα ι!!ει!·!αια ι!α Βαεεαι! ααα! ειι ιααιαια, αι ααα! εα

ια!α!ια εαε; αι ιααι!α εα μαιαειαια !α ααεια ι:αεα ααααα

μιαααεεα ιαι!ιαι αααιια ααεεα. !!ι ε! ιαιια εα ι!!ειι!αια ι!α

8αεεαι! ααι ιααΙιαι αΙιιααα αια!α!!ι!α αααιια αΙαααα μαιεααα,

ι!α! !ειαι !α ιαιια ι!α αΙαααα ι!αεεαε εααΒααιαε ι!α Ιαιαε

ααια ειι !α!ιι!ια εαα. ειι μοιαειαια ιιιιαιαι ω) ααεεα εαεεα

ιαεα !α ααεεα ιααι!α , ι!α! εαε εαααααιαε ι!α ιαιαε ααα ιια

αιαια εαε Ιια!α!ααε ι!αεεα ιαιια !εεαια, ιιαααι!α ε!!ι!!ιααια

αοεα εαε !ια!!!!!!αε ι!αεεα ιαιια !εεαια ιιαααι!α ε!αι!ιααια

ααεα εαε Ι!α!α!ααε ι!αεεα ιαι!·α !εεαια ααα ιαα!!αι αααιια

εαε ι!α Βαεεαι! , αι ι!αεεα ι!!ειι!αια. ιιι ε! α!αααα ι!α Βαε

(ι) Λααειεα, α!αα ααι:α.ιειι.Β ι'αιεα μ!·!!ιι!ι!να!ιια!ιια αια ει·ι!ιια ω»

ααεεα μα! Παι!!αα; απ! ιαααα !!ιιμαι!ια, ναΙαιιιΙα ι!!ιΙ'ιαεααια Ια ι!αα

μι!!ιια Ιαιιαια σα: μια ε!ι!αι!!ια ι!α! ια!ιιμα, ααιαα ε! ναι!α, ν! εαιιοΒιι ιισ.

(9) Ια ι'αι!ι:α αΙια ι'αα! μαι ι!ιαναια ι!α! Ωαι!!αα Ια Ιαι!ααα !!ιι!αια

ι!! ιιααεια μαι!αι!α ιΙαΙΙα μαιαΙα ι!α Ιιιπιια μια ε·αι!ε[ιιαΙιιιιιαπια, ααα.

ι!!ια αΙΙα μαιαΙα ρι·αειοπα ι!αιια Οαπιαιια : α! ε! .ια ααιιι!απιμπαιιαπα, ααα..

ααα α ιααι!α α ι!!ιε!. ΡαιαΙια ια μι!ι!ια Ιαα8α Ια ει:ι!ιιαια ε! μαα ι!!ια

ιιααε! !!ιι!αιι!!αααια αααααΙΙαια ι!α! ιααιμα, αι! αμμααα ν! ε! ναι!ααα

αιιαα ι!αΙΙα ιααι!αε!ιι!α; α μαι εαμιιιιια!ααια, αεεααιΙα Ιαααια ιιααεια

ιααι!α ι!α! 0ιιι!!αα, α !ιιαααααι!αν! !αι!αιαιιια!ιια Ια ιιια!α!!ια!ια ι!αΙΙα

μαιια !α!`αι!αια, α μιαι:!εα!ιιααια ι!α! μααια, !ιι αα! Ια μαιαΙα με·α.ιιαπα

ι!ιιια!ια ιιιαααι! !α ιιααεια ιιιαι!α μια, ι!α μαιααι!αε! εαμμΙ!ια Ια ιαιια

αααια ω' Ιια!ιιιαα!ιι! Ιαι!α!, ! ααα!! !α ι!αεεα! ιιιαι!αε!!αα μαιια εααα

ιιιαι!Ιαι!, αια ααεια! ι!!εμαιαια Ια Ιαι!ααα. Ραι·α , ι!!ιιαααιιιΙα εα!ι!α !ιαΙΙα

μαι!αιιια α αα! ι!αε!ι!αι!α ι!! ι!αα!!ιαι!α, ι!αμα ι!μαιαι! αεαιιι!, !αι!α

ε!α! αι! αεεαιναι!αα!, εααμαιε! ! ναει!α! ι!αΙΙα εαι!ιιαια ααα ν! αια

ειαια, α ιιααει! αααΙ”ια!ιιααι!α α αα!αΙι!αααι!α ααα ιαιια !Ι εαααααια

αααιαεια ι!α! ι:αμ!ιαΙα, εαι!α ι!αεα!ια α ι!ααναιΙα !ιαΙΙα ειια !ιιιααι!ια.

(3) ΟοαΙιαι. Να! Ωαι!!ι:α ε!ε ει:ι!ιια ααεὶ αιιαΙιαι·. Ε μαια!! ναα!!α

ι!!ια ιιαααασιιια !ιι αααιια ι!! !ιαιιαια σα!! Ιιαειααα, ιαιια. Ι'ιαεια, αι!

αΙιια. Με! Ιιααια ααΙΙ'Ι!ιΙ'αιαα, 91.- Ε! αΙι!!ιαναα Ι! ια!!!; α να!

αΙι'!α !Ι ιαααΙι!, Β!αανα Ι°αα ααα Ι°αΙιια, !α εαΙ μιαμμααα; Ε ι!α

μααιΙααα: ει, α, αΙια ε!!αΙα ιιαααιιαΜ.

(4) Ι.α εαι!ι!αιια μαιαΙα ει: μαιαειαια ιιιιι:ιαι εααα ι!μαιιιια ι!αα

ναΙια αα! Παι!!ι:ι· μαι· ε!!αι;!!ιι ι!αΙΙ'α!ααιιαα!!εα.

ααι! ααι αεεαι αι!μαειαια, α αι!εα!!!ια ι!ααα αΙαααα μαιεααα

ι!α! Ιια!!!ιαι ι'αιαε ι!α 5αεεαι! αι ι!αεεα ι!!ειι!αια, α μαιεααα

ι!α! ΙιαΙι!ιαι ίαιαε ι!α 5αεεαι·!, αι ι!αεεα ι!!ειι!αια, α μαι

εααα !ειιααι;!α ι!α! ε!αι, α ι!α Βαεεαι!, ο ι!αεεα ι!!ειι!αια,

αι !α ααεια αι!μαειαιιιααια , α αιιΙειιιιίαιααια (ει) ααεεα ι!α

$αεεαι!, αι αααεεαε ει!! αεεαιαα αααι !εεα, α ι!α! Ια Ιια

Ιαιαα (θ) αααιια |ιοαιιιια ι!α δαειαιι ιααεαε αι!εα!!!ιοιαε, αναι

αι!μαειαιαιαε αααΙι!ι!α!·αα, αναι· !αιιαιαα, Ια ααεεα Ιιοια εα

μαιαειαια ααααα μιαααεεα ι'αιΙιαι αααι!·α αιιεεαε, αναι αΙι:ααα

ι!α ααεεαε. Ει ε! α!αιιαα Ιια!α!αα ι!α Βαεεαι!, α ι!αεεα ι!ἰ

ειι!αια, αεεαιαι αιιιιια ιαιαε ι!α 8αεεαι!, αι ι!αεεα ι!!ειι!αια

!α ιιαα!ααιιαα Ιααι!, εα μαιαειαια ι!α Βαεεαι! μιαααι!αι αααιια

εα ιιια!α!ααιαια, α αια!αίααιαιαε ια ααεεα ιιιαι!α, ι!α! αει

ααιαια ι!ααα εαμια ια εαε αιιαιαε ααεαε.

[Μεσα μια |αι·ία, ο ααΙιίαπ εαε ίεαιιαι!ίιαε.

ΙΙ. Ωαα!ααιιαα μαιεααα ααι αααΙι!αι·, α ι”αιιαι αΙαααα μαι

εααα !ε!ιααι!!ια ι!α Βαεεαι! , αι ι!αεεα ι!!ειι!αια μια αΙαααα

ιιι!α!!!ι!!α, μαιι!!ι!ααα ι!α ιιιαια!ι!·α, Μια α αι!ιαΙιαι!α, μαια

ειι μαιαειαια ααα ι!αΙα αααι!α!αμααι, ααα ιαι!ιαι αΙαααα

μιαααεεα αααιια αεεα.

θα ααεεα.: μια |αιια.

ΙΙΙ. δ! αΙαααα ααι ιαιια αΙαααιι, α αΙαααα ι!α ιαιια,

μαιια, αναι ιααια, ι!αεεα ιιααΙα !αι!ια εαα!!αα !!ιι!α αεεαι;

ε! ειι ιαιια ααι αεεαι ιιι ν!εα, ε! ιιι!! ν! ια!ιιααα!αι ε!ααα,

ε!αι αααι!α!ιιμααια, μια !!ναια, αι μια !!ναια, ι!αιια ειι μαια

ειαια ια Ι!!ιιαε ι!!ιν ι!α Ιιιιιιιιι ω), αι μια εαινι!, αναι αα

α!!!!Ια !ιι Ι!!ιιαε ν; αι ε! ε!ααα ααα Ιιααι ια!ααααι, μια

!!ναια, αι μια !!ναια ια Ι!!ιιαε ιι , αι μια εαινα ο αααΙι!ΙΙα

ια εα!ι!αε ιιι.. Ει ε! εα ιααια ααι αεεαι !α αιιαια ματια

ι!αεεα αο!·μαε ι!α ιαιια _αΙΙααι!!!·!Ια, αι εααΙιαα !αι!α ααι αε

ε!ια, ε!αι αααιΙααιμααια μια Ι!ναιιι, αι μια !!ναια ια Ι!!ιιαε

ιι ι!α Ιαααα, αι μια εαινα, αναι αααΙι!Ι!α !α Ι!!ιιαε !! ι!α

Ιαααα. ιιι ε! εα ιααια ααι αεεαι· εαεμααι!να, α ι!αΙι!αεα,

ε!αι ιααια ααεεα, ι!α! ααι ιαιια, ἱα ιαιιαα ι!αεεα (Ιααια!ια,

ι!α! !αιααιιι ι!α! εααι αναι ααιι!ι!ι!α ι!αεεα μΙανα ι!αεεα

ιααια, ε! !ιιαιιαι ιΙαναι, α ααα. Ε! αμμ!ια ααιι!ιΙι!α ι!αεεα

μΙανα ειι μαιαειαια, ιιι!! ε!αι ι`αιαε ι!α μα!·!αιιΙι!, ιαα!ναι εα

ααι!ιαια ι!α μαααια εα αα!ιι!αι!ιμααι!α!ια, αι ε!αι Ιαεεαια. !!ι

ε! εα !αι!ια ααι αεεαι !α ααμ!ιΙια, ι!α μααα, αναι ι“αεια, α

ι!α αιιαια ααεα, αι εαα!ιαα ιαιια ααι αεε!ια, ε!αι αααι!ααι

μααια ι!ααα εα μαιαειαια, μια μαιεααα Ι!ναια !!ι Ι!!ι!·αε ν

ι!α Ιααιια, αι μια εαινα α αααΙι!!Ια !α εα!ι!αε !ιι.. α! ε! ειι

μΙανα ααι αεεαι εαεμααι!να, ια!ια!αι εα ειι ιααΙαι`ααιαια !ιι

!”αιι!!α ι!αεεα ι)α!ιιααα ια ααεεα ιααι!α ι!α! αει ααιαια ι!ααα

εαμια. ΒαΙνα ι!α! μια Ιαι!ια !ααια. ι!ααα ΙΙιαι·ιια!ια (8), ι!α!

ααα αιαιαι κι!!! ααααε, ιιαα εα !αιααι!αι ιαα!α!!ι!ιι, αι !εεα

(5) θα! αα!α!αα!α Ια Ιααα·ι·αι.!ααα ι!αιια ιιιαια!ιιααα !!αΙΙα μα!·ια

!!ιΙ'αι!οια ι!α! ιααι!α ι!α! Ιαιο ε!ι!!ειια, μαι αα! ν! α εαΙα!ιιααια !Ι Ι!

ιια!α ι!αΙΙα μαιιιΙα ιιιΙειιΙΙιαιαιιια ια ιιααεια ιιιαι!α Μια.

(α) Μ! ειαεεα Ιαααιι!ι!ααα ι!αΙΙα ι!ααα μιαααιΙααια ι!!να!ιια μια

μιααιΙα ααΙΙα Ι!ααα εαεαααια, μαι Ια αΙια αΙιΙι!ιι!ιια εαμμΙ!ια Ια μαια!α

ιιια!ιαιι !ιαιιιιιια ι!α διπειιι·Ε ι:ιεεεαε.

(7) Ια ιιααεια ααμ!ιαΙα, α ααα!! αΙιι! ααα ε!αεαιιαα, Ια μαιαΙα ι!α

Ιιιιιαιι ε! ιιανααα εαι!ιμ!·α, ιι αααααΙΙαια, α ιαεα!ι!αια, πια ααα !ιι

ιιιαι!α, α!ια ααα αα ε!ιιαα ι!!ιιαεια ιιιιιαν!α Ια ιιαααα; ι!α! ααα ε! μαα

αιιια!ιιααιαια, α!ια ιαιια! αιαιιαααε! ο εμαε!ι!ιαΙα, ανναια αααιια ιαιια!

ει!ιι!α ι!αναια αα!! εμαμαααΙ!, α!!Ιι!α!ια νοΙ!ιια α!ιαιιΙΙι!ια ιιααεια ιαει!

ιιιαα!α ι!α! ιαιιιμ! !!!ιαι! ι!α!Ια ιαμαΙι!ι!!ι·α εαεεαιαεα.

(8Ι ΤΙισιιιαΙιιι, ι·!αι· ααιιο”.
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ιισιοειοιο υσιι ιιιιιιοι ρτσοοοου οιουυυ οσυιτο οεεο. Βιιιτυ

οι ου ιοι·ιιιι ιιισττοτοι, οι ιουάσ ου ιιυι ιιοι ιοττο ειιοι ρυ

ιιιιυ ροτοσυοιοιιιουιο ειά ιιιστιο. Δ.ι·ιοτι.ι ω, οι οοεοτοι άο

ιισιυιιιοιο άοοιισε τροτοιιιοο ριιιει ρτσριιιάυοο άοοευ ιιιστιυ,

ιιυι ιισιοτοιι ροτάσιιοτο ειά οουειιο ιιυι ονοτοι ιοτιιυ; οι

ιιιιιάσ εει ροιοοιοιο ιιουιιυ στσοοεου ιοιιιοιοσιιιτο οεεο (θ).

Ει σοι σοι ιοττοτ άο ροιτο, ονοτ ιυειο , σιιοτ άο οιιοτο

εισαι, συι ιισιι :σου άο ιοττυ, ιιι οποιο ·ροτιο άοοευ οστρυο,

οι οοιιιιιου ιιιάο οοι οοειτο, ειιοι οσυάοιοριιοιυ, στο ροτ

εσιιο Ιινοτο ιιι Ιιιιτιιε ιιιι άο Ιοιιυσ., οι ρτο οοτνυ, ονοτ

ιιυοιιιιιο ιιι εσιάσε κι.. Ει οι οοιιιιοιι που άοοι οοειτο, οι

ποι οεεοτ Μοτυ, ουσ. οουάοιυρυιιιυ ιυ εσιάσο κι. άο ιοιιυο,

οι οι σοι οοεοτ οοττυ ιιι οσιάσε κι. Ει μοι οοι ιοττο άο

οο.ιοιιο ιιι οιουιισ. ροτιο άοοου οοτρυο, εοινυ άυι ιιι εει

/οοΙιο(8), οι άο ουοεο Γοτιιο ιιι ιοττο οοι τυοτ, ειοι οσο

άοιυριιιι.ιυ, στο ιιιτοτυ οι στο Ιινοτο ιιι ιιιιτοιο ιπι, οι ρτο

ειοτνυ, οι ρτο οιιοιιιιιο ιιι εσιάσο ιιι. οι οι ιισιι οοι τυοτ,

του οσιιάουιριιοιυ, ρτο Μοτο οι ρτο Ιινοτο. ιο ιισιάσει κι,

οι ρτο εοτνυ, σ ρτο ουοιιιιιο ιιι εσιάσο κ. Ει ιιυι ιιοι ιοττοι·

ιιι επι Γοοιιο άοοεο ιιιοιιιι, οι οιιιιιιοιι ιιι άοοι οοειτο, ειοι

οσιιάοιιιριιοιιι, στο Μοτιι σ Μοτο ιιι Ιιιιτοο ιι άο Ιουυο,

οι στο οοτνυ σ οιιοιιιιιο ιιι εσιάσε ιιι. Ει οι οοιιιιοιι υου

άοοι οοειτο, ιιιιτοο ιτοε άο Ιουιιο ρτο Μοτο, ο Μοτο,

οι ρτο οοτνυ σ οιιοιιιιιο ιιι εσιάσε ιιι άο Ιοιιυο. Ει οοο

οιοει οσοοε που ορρου ισου οοιιιτο ου ιιιοτιιυ ιιτοοεο ιιιυ

πιο, ο σο ιιιιυιιο ουο (ο). Ει οι οιουιιυ ιισιιιιυο άο Βοο

εοτι , οι άοειου άιειιτιοιυ, ιοτιιυ ονοτ ιιιιυι·ιοιυ οοεοτοι ίσκιο

άο Βοοοιιτι, οι άοοευ άιοιτιοιυ ιιι άυο.ιιιικιυο Μου, εει. ρο

ιοοιοιο άο $οεοοτι ρτσοοάοι οσιιιτο ευ ιιιοιοιοοιστο , στα·

ιιιοΙοιοοιστοο ιιι ουιιου ιιισάυ άυι οει ιιοτοιυ άουο ευρω

ιιι οσο οιιοι·σε οοριιυισο.

Πο.ιοσ.ι [οτίΙοο οιε ιισοιο.

ΠΠ. Αι! ιοεοοιυυυ ιοτιιυ άο ιιοοιο ειοπι οτοιιιιυ ιιι ου

ιιοοτοιιιοιιιυ ουσ, ιιιυειτοιο ειι ριονο οά ειι ρσιοοιοιο, σ οεεο

ουυιιιοοιισιιο, σ :που ιιοιοιιι άοιιευ Ειιιιισιιο, οι οά άυσο

ιιιτοισει άο ιυοιιιιιιο, ιιι ουοοει ιισοιο, σ ιο ουεευ άιο οο

ιιυοιιιο, σοι οοι οεοοτ ιοτιιυ, οι άουο ιιιάο ιιιιιιιιιιι υου

του οτοιιιιυ οά οοοτουιοιιιυ ουσ. Ει οι οσο ιυτοιοε οοιι

ιιοττοι· εει. ιοτιιο οεεοτ οτοάινιιο; ιοιιισι οι εει οσιιάοιιιριιο

ιισυο άουο εει ρσιοοιιιιο, ηυοιο οι συι οοεοτοι ι›ι·σιοιυ ροτ

άοειιιυσιιιιιισο, οσυιτο ευ σοι :ιιι ονοι· ιοτιιιι. Ει ιεευ Γο

τιιυ άουο 88 ρι·ιιιιοτιτιο ροτοσιιο, ιιυι :ιιι ονοτ οοοιιιιοιο,

υσιι 80 ρσιιιοι υιυιοτο πιά οιιοτο ροτοσιιο. Ει οι ευ ιοτιιυ

άουο ιιοιιιι άοειιο ρσιοοιοιο υου οοι ιισιοτ νοιιιιοτ, εει ρσ

ιοοιοιο ιιιοιιιιοι οά ιεεο ευ ιισιοιυ ουσ ουιυ άυσο ιυιοισε,

οι ι·οοινου ευ οοοι·οιιιοιιιυ ω) άοοευ ιοτιιυ, οά οισ ιιυι

εο ειρροι οοτιιιιιιο άοοευ ιιιοιοιιιιυ. Εοιιοιοε οσοοε ισιιυ οι

ιιιιοιιάοιι, οσοι ρτο υιο.οοιυ, ιιυσιο οι στο ιοιιιιυο.

(ι) .4σιοτι.ι, νοιο τι άιτο οοοοιισοΙιο, /υστοΜ, οοο.Ε άονο υοιυτοι

ουο ιιυι ο οιιιιιτοιιιουιο εοτιιισ αστειο: ιυ συοοισ ιιισάσ ΜΜΜ; ι1ιοιιιτο

οιιτυνο ιοιι,8οοι οοιυρτο «Μο σ αιιιοείο.

(θ) Βιι;υοτάσ οι εοτνι ιιάυτιάυο Ι'σιιιιοιάιο πισιι στο τιρυιοισ υπ

άοιιιισ ρυιιιιιιοο, ρσιοιιο ιιυοιονο ιι ροτάσιισ άοοιι οΕοει ροτ τιιιιοι

ιοτυο ιο ροιιιι.

(3) ΜΜΜ οισο |οοοια, νιεο, νσιισ.

(4) συιιωι ιιι άυοι ιοιιιρι ι ιιιιιτιιι ονοοιιο ιι ρτινιιοεισ άι ιιιιιιοτο

ιιιιρυιιοιιιουιο ιο ιυσι,ιιι, ι Μάι, οι! ι ιιιιιιιιιιι.

(5) Νο! Οσάιοο, άσρσ ιο ροτσιο τοοτοτυοιιιυ, νι ο ι'οιιτο ιιιο οσοι

ρυιιιιιιο, ροτ ιιννοτιιτο , του νι ι'υ εοτιιιυ ροτ ειιιουιισ άοιι`οιιιοιιυουεο.

Πο οιοοιιστω οικω.

ν. Ευοοο ροτοσιισ, ουι σοι ιοττοτ, οι ποι οοο8.το ιυοιιι

ιιτυ ιιιουυυ πιά οΙουιιο ροτοσυο, σ άοιιιιιιοτο, σνοτ ιιυι άο

ιοοιιι ιοτιιο ιιιοιιιιιτυ ιιοι οοεοτ εοοοιυ, ονοτ άοιιιιιιοιυ, ιιιοι

οοιιάοιιιριιοιυ, οι ροτάιιι οιιιιιιο.υιο υιοιιιιιτυ, οι υιιτο ιιι

ιιΙιτο.ο ιι άο Ιουυο. Ει ιιιιοιιάουοι ιιιοιιιιιτσο ροτιιουιοτοο

άοοεο οοριιιιο, οτιο ιιιουσο, ροάοο, άιοιισιι, οσισε, στιοΙοο,

οι Βιντεο. Ει οι ροτοσυοιουιουιο ιισιι οοοι ρσιοτ ονοτ στο

ρυιιιτοΙυ, οιιιι ιιιιιουάιιυ ροτροιυοιυοιιιο άο 8οοοιιτι, οι

άοοου άιοιτιοιυ ; οι ιειοσε ι;ιουοο ουσο οι ορτσρτιου οεεο

Ευιυσιιο. 8οινοει οοο τοιιισιιοο άοεειο ιιιιιιοτο άοιιου ιιιιιιο

ιιιοιστο, οι οσυιοιιιο ιιι ου οοριιιιιυ άοεου οιυιοιιιάιιι οο

ουυιουοι. οι οι ιιι οιουιιυ ιοιυρυε ευ άιοιυ - υιο.ιοΓοοιστο

ιιι ιστιιιο άοοειυ Ευιιισιιο οοι ιιοιιιιοτ, ροτάιιι οιιιιιιοιιιο

ιιιοιιιιιτυ, οι οιιιι οσιιάοιιιριιοιυ οσιιιουιο οει ιιοι·οιυ άουτ:

ευρτο. 8ο τμιοιο οσιιάουιριιοιισυο ροοοιο, οοο ιιοιιοε ουσο

ισι·του ειά ιεοο. Ε: οοιωια.ι οικω ορροιι Μου ρτο ροτοσυσ

Μοτο. οι οι οιουιιυ Μοτυ οοι ίοι·τοτ οιουυυ οοτιιυ σ ου

οιιιιιο, οι άουο ουεεο ιοτιιο ευ ιοτιιυ ιιιοιυιιτυ οιοι ροτάοτ,

σνοτ οιουιιυ ιιιοιιιιιτυ άοιιιιιιοιυ οοι οοεοτ, οιοι οοιιάοιυ

ιιιιοιυ ιιι ιιιιτειο ιι άο Ιουυο, οι ιιι οιιοτυ ιοιιιυ ,οικου

άο·ιιιίιιιι ω) άοεευ εοτιιυ, σ άοοεο οιιοιιιΠο ρτσοευ ιιιοιυιιτυ

ροτάιιυ, οι ιισυ ροτάοι οιιιιιιουιο ιιιοιιιιιτυ. Ει οι υου οοι

εινοτ άειιιυάο ροοιιτο ι›σιοτ εει άιοιιι οσιιάοιυριιοιισιιο, ιιιοι

ιοιιιυ ιιι ρι·οοισυο Πάει. ειά ιουιυ, ιιυι οοι οτοτ ροοοιιι 88

άιοιο οουάουιριιοιισυο, οι οιιοιιι άου οεου άσιιιιιιυ άοεου

οοτιιυ, σ άοοεο οιιοιιιιιο. Ει οι ουοοιι ιυοιοιιιοιστο οά ου»

ιιιιιιιάειιυοιιιυ άοειιιο ρσιοοιοιο υου οιοι ιιοιιιιοτ οά ου ιοτ

ιυοιι ο.ά ιοεο άοιυ, ιειιουάιοι οι ιιι ιιιιτοο κι άο Ιοιιυο,

οι ιιι οιιοτιι ιοιιιυ ρτσοευ οοιιΒιιστο άοοευ εοτνιι, σ άοοειο

οιιοιιιΙΙο. Ει οι ευ οοιιΒιιοτο άοοου ειοτνιι, ονοτ οιιοιιιιιιι,

οοι ιιυοττοτ ροοοιιιοιιιυ ιιι εστι ιιοιιοο άοοευ ιυοιοιοοιοτο,

άοι οοιι ιιιουιιιουοιιιο, ιοοιο οτι οσυάοιιιριιοιιουο. Ει οι οι

ουιιυ εοτνυ, σιιοτ ουοιιιιιο :ιοι ιοττοτ οιουιιυ εοτνιι ονοτ

ουοιιιιιο, οι άο ουοεο ιοτιιοι ιυοιιιιιτυ ο.οι ροτάοτ, .τί τιοσ

οιι·οτ .τοτοσε (ο άισοτοσ.ι άσιιτισ.ι ω, ειοι οσιιάοιιιριιοιυ οιιιιοο

σοι :ιοι Γοττοτ ιιι οιιιιιιοιιιο ιιιουιιιι·υ, οι ιιι εσιάσο ο άο

ιοιιυο ρι·οοευ θοιιιοπο (8), οι άοεοσο ιιοιιοο ουσε ρτορτιοε

εοοο οοοοιιιιτο. Ει οι ουεευ ιιιιιιοιοοιστο ονοτ υου οοοι

ροιοτ ροτοσιιοιουιοιιιο, οά οοειοι· ιιυυιιυ, ιοΒουάο.ιει ροτρο

ιιιοιοιιιοιιιο άο $οεοοτι, οι άοοου άιοιτιοιυ. Ει πιεσε: ιιουοο

ουσε εο ορρτορτιοιι υά ειι άοιιιιυ άοεου εοτνιι. Ει οι ροτ

οιουιιυ ιοιιιριιε ιιι ισι·ιιιο άοεου ()υιιισυο :ιοι ιιουυοτ, ιιοά

ποιο ιιιοιιιιιτυ ροτάοι, οι οιοι οσιιάοιιιριιοιυ ιιι οσιάσο ο

άο ιειιιιιο.

(6) Ι.ο υιιιιιιο άυοιιτο ιιιιοο άι @οσοι ροοιιιιι άοι £σάιοο , άειιιο

ριιτσιο οι οοιωιασ ουσια ίιτισ :ιιιο οιιτο ρτυοτα άοιιιιτιο εοοο οσοι

οιιιοάοιο, ο ιιυιιοι ιυιιοτοττιουιο οοιιοοιιοιο άοι ιοιιιρσ, οιιο οοιιτ.ο

ι'ιιιυι.σ άοι ίτιιιυιιιοιιιι Μάι, ι ςυιιιι ιστιυιιοιοιιιοιιιο οοιεισιισ ιιι

άυοοιοι ροτιο, ι”στεο που οντουιιιισ ρσιυισ ιοΒΒοτιο. Ιιισιιτο άοι ιειισ

άοοιτσ άι άυοοιοι οιοτοιο ριιιιιιιυ, ο ΜΜΟ άοι οοριιοισ ρτοεοιιιο, ο

ιιοιιο ριιτιο ιιιιοτιστο, νι ο υυυ ιιιυυιο ιυιιτειιιιιιο οσοι οοι·ι·σειι, Μυο

υιω, οά ιυιοΒιιιιιο , ουο ειρροιιο υιιιιιοιυσ ρσιυιο άοοιίτιιτο ιο οοευουιι

ροτσΙο Ε: τι άο οποια [πιω ροοιιπιοπω, σου· πει:ιιτιιαιο που αει Μ”,

Μ" οσιιάσπιπαιιι ότι Μιτου . . . . . . που . . . . . . Ιοοιι οπωα,

......[οτίιω|ιιοΜο . . . . . . ..

Π) Νο! Βοάιοο οι ιοΒοο ο αστα ουσ: ότι ο: ιΙσπιιιι. Μο σιιτο ουο

που οι ρυὸ Βου οσιιιρι·οιιάοτο, οι: ιιιιοτρι·οιυτο ι°ιιιιιιτονιοιισιιο οο,

τιυι ο σοοστοσ ιιιοιιιιο5ιουιοιιιο τιυοιοιιο οιιοοιιο ο άιιτιουιιοουιο άοι

Ροιυουυουοο, ροτ ιο ουο ιπι εοοο οιιουυισ ριιιιισοισ οι ιοιιισ άοι

ι”τουιυιουιι ιειιιιιι , οιιο ιιιιιιυσ οι τωεω .κονέ άιυοταστυπι @Μποτσια

Εά ο άιι υσιιιτο οιιο πιο! Οσάιοο 8οτάσ οιο εοτιιιο, στο άουιιιτιιι, στο

άσππιι, οά στο εοποποτο.

(8) Πο! Ωοάιοο, άσσο ιιι ρυτιιιο Ουιιισπο ιιι ο άυοσι'οιιτο οι οι

οσοι ρυιιιιιιιι, ροτ άιυισοιτιιτο οιιο ιτττρειι ροτ οττστο άοιι'ουιοιιυουυο.



του. ποιοιο απ. 585

Ποιοι.: οιιαα·οτ οτα [στου.

Ετ. Ετ ατουυα τουιτιια ιτο τοττυ, ροττα, ο Μοτο, ονοτ ιτο

αττοι·ο ιιοιο ατοοιια αττοτα τουιτιιο οοτ τοττοτ, οτ οοιιτιοιι τυιτο

ο.οτοοοττο, οτ ειι τοτττα αοτ οοεοι· το ου ντου, οτ φο @του

ντ τουιαυΒιιατ; οτατ οοιιιτουιριιατα ιτοοο το ροτοετοτο, ρτο

ττνοτο το Ιττιτοο ιι ιτο ταυοα, οτ ρτο αιιοτιτττο το τττιταο οι.

Ετ οτ οΜυο υου τιοοτ τοιιιαυοι·, οτ εουτιου τιιιτοοτ οεοττο, .

ρτο ττνοτα το οοτιτοει ιιι., οτ ρτο αυοτιτττο το εοτιτοο πιο

Ετ οτ οα τ'οι·ττο οοτ οοεοτ τιι οττοτα. ροττο ιτοοεο οοτιιιιο,

οτ εαοτιου υου ιταοτ οοοττο, οττιτ οοοιτοιυιιυοτα, ρτο ττνοτο

το οοτιτοο τα, οτ ρτο οιιοτιτττα το οοτιτοο ιι. Ετ οτ οτοουυ

ιτουυυ αοτ ταοτιοι·, τοοττοοιτο (τ) @το (τ), ονοτ οττοτο ραιιιιιι, ›

οττιτ τουτο ιτο ιυουιτοτοτο, τοοτνττιι ου οαοτοιοοιιτο ροτ τεεα.

ιιοτοετατο ιταοο οοοιιο οοτ οοτ ω) οεοοτ ιτοποιττοατο. Ετ οτ

αοτ τ'οττοτ ιτο ιυαυο, οτ οαιιτιου ιιου ιταοτ οοεττο, ετατ οοο

ιτουιιιυοτα, ρτο ττνοτο τιι οοτιτοε τ, ο ρτο οιιοτιτττο το εοτ

οοο ν ιτο τουοα.

Οι: οιοττοι·ίτοο ροτοοοετοοτττοσ |ιοτιτοιο.ε,

οτ ιτο οιοτοττοίτο [οστίο οοπιιο ροτοετοτο.

ΕΠ. Μοττοτ φο αττφοιιι τιοιιιτιιοιιι τοτι·ο, ιιοττο, τιοουτο,

οοτ αττα το ροτοοοεττ, οτ οοιιτιοτο Μιτο οιιτοτττ, οτ ροτ

οοοετο τοοτττ το ντου, ττο φοιτ ετοιιιιιιι το ιοιιιουοοτ,

οοιιιτοιυριιοτοτ ροτ ροτοετοτοιυ το τττιταο ιι τοιιοαο, οτ ρτο

οοτνο Μ τττιταο οι: οτ ετ ετοιιουι ιιου τοιυουεοτττ, ρτο ττ

τ›οτο Μ τττιτατι ν, οτ ρτο οοτνο το οοττιτοο κι. Ετ ετ ροτ

οοοετο τοοι·ττ το αττα ιιαι·το οοτροττε, οοιιιτουιουοτοτ ρτο

τττιοτο, οτ οουαοτο τιιιτο οιιτοτττ, το τττιταο ν, οτ ρτο εοτνο

το οοττιτοο ιιι: οτ οτ οαιιιιοτο υου ουτοτττ, οουιτουιριιοτοτ

ρτο τττιοι·ο το οοττιτοο τα, οτ ρτο οοι·νο Μ οοττιτοο τι τα

υοοο. Ετ νοτο ροτοοεοτο τυοτττ Μ αττφο ροττο οοτροι·το,

ιυουιι, οτνο υιαιιττιυε τοιιτουι, οτ οαυαυτο Μιτο οιιτοι·ττ,

οουιτοιιιριιοτοτ ρτο τττιοι·ο το οοττιτοε τα, οτ ρτο οοτνο Μ

οοττιτοο τι τουοοο: οτ οτ οαιιιτοτο ιιου οιιτοτττ, ρτο τττιοτο

το οοττιτοο ιι, οτ ρτο εοτνο το εοττιτοο ν. Ετ ετ αττφτο

τιοιιιο, νοτ οττφο ιυυττοτ ιτο ιιιοτοτττττο οοιιτουττο το Με

οαρττοττε, φτ τοοουυτοτ ιτο ροτοοοετοιιττιοε, οτ οοιιτουττο το

ρτοοοιιττ οορττοτο, οοιυτοοτττ οοτοιιι ροτοετατο, νο! οτοο

τοοοιυ τουοιιτο , Μ ιτορτοιιι οουιτουιριιοτοτ οτοο, φοιτ οο

ρττοτοιυ τοφττοτ.

τ _. .η

ο· .ο μ!

(τ) Ταοττοπιτο. @υοετα·ραυοτα υτοιοιτα οοΙ (τοιττοο , ιιιο ντ ιτον'οο

απο, ο ροτ ττ οοιιεο, ο ροτοτιο τ ίταιιιυιουττ Μουτ ιττοοιιο /ταποιτΜο.

(θ) διέ|τιι. Ποετ ετα ιιοττττο ιιοτ (τοιττοο 8ατιτο οιι|τιι, ο οτοοοιιιο

οοι·ττερουιτο αττα ρατοτα οοπιτουι, οτιο στ το88ο υοτ τ"ταιιιιυοιιττ ταττιιτ,

ρατο οτιο τττευτττοτιτ οιι||τα. Βατ οοο ετ νοιτο τα ιτττΤοτουια ιτοτ τομ

ιτοτοεο αυττοο ατ τυοιτοτυο, οτιο στα ρτοιιυιιατα ο οοττνο οο/|τιι, τ.τεο|ττο,

οτοο αφτα, οσιι|)το.

- (3) Που το ρυτιιτο.οοτ οετ ττυτοοο φωτα ρα8Μα ροοτοττοτο ιτοτ

τοαττο; ο οτοοοιυο ιιο! Βοιττοο ιυαυι:ο τιιττοταιιιουτο τ! τ'ο8ττο οτιο ιτονοα

υοοεοεοττο ττυιυοιτταταιιιουτο, ο οοιυρτουιτοτο τ! τοετο ττυιαυουτο ιττ

φωτο οαρο Ή, οιτ τ οαρτ ντΙ, ντιπ, οιτ υιια ροτιτουο ιτοτοαρο ΙΧ,

ρωοτ Ιιο οορρτττο ιτυοοταουουυαοο' τταιιιιυουττ ταττιιτ. Βουατ , ροτ

ιιου τυτοι·τουιροτο τα τοπτουοουτιτα ιττ φωτοοαρο νι , τισ τταιτοττο

ιτατ ταττιιο το εατιτο το ιτοο ττιιοο ιυαιιοουττ ο οοιιιιιτι·το. τα ατοοιιι

τταιτοατοιιο το οατιτο ετ τοΒοο εοι·τττα ιιοτ υιοιτοοτιιιο Οοιττοο ιτο οποιο

ροέτοι·τοτο του ·ι:αιτοττοττ ιιοττ ο ιιοεττοττ; ιιιο ο τιιιροττοττα. τυτ'ατττ

υοτ τ'ι·αιυιιιουττ ταττιιτ οτ τοοΒο οτιο τ! ροιτοοτα ιτοτιτ›α ττοονοτο τ! ετο

ταιιιοιιτο ιτο! ιταυυο 5οττοττο οοΙΙα οοτττιι, ο υοτ ραιιτιτ ιταττο ιταυυτ

ττοατα; τιιτιιιποπτο ιτο ιτιιιπροσ ο ριιττεπτο; ο ιιιοιιττο ιιοτ τοοιτυοταιιιο

@οοο Μο: οπτ οετ στου· ιτοποτβοοτο, τιι ιιιιοττ'αττι·ιτ τ:τυιτοι:τουο οτ

τοιτοο οπτ στα απο ρωοτ.

Πο οττοττοτίουτο οιοττοττωτι.

ΕΠΙ. Αττοοτοττο ιτυατουι ιιιυττοι·οιυ τιουο τοπιο το οοοοα

οττιατυαττ οτοιτοιιιτο οτι ρτο οοο τοετο, ττο ταιιιου φοιτ οτ

το αττοετοττουο τροτυο υιατοττοττ υου τοοτττ οιιοο τιουιο ρτο

τοετο, υιυττοτοο ιιου αιτιυτττοιιτοι·, οοο οτοιταιιτοτ. Ετ υοιι

οοιιιροτταυτοτ ιιιυττοτοο οιτ οοτταιιι νοιιττο ρτο οττοετοττουο

ι·οιτιτουιτο; εοιτ υοταττυο ττοιιιοιιτο νοιτατ αιτ οοοι, αυτ ιιου

ττυο (τουιουτε οουι ιτοοτιοε τοι·αττε, οτ αοοτρτατ ιττοτοιιι Μοτο.

Μ φοτο· ιιοοιτ.τοτο πω: τοποατιιτ ροττοττοτττοτ υοοίτ·ο ,

οτ ιτο Ιοτοιίοο οοοιιο.

ΙΧ. Μοττοτ, φαο ιτο αττφο ιιιατοττττο Μοτο αοουοατα,

οιιοορτο φοιτ ιτο τοττο, τιοιιιτοτιττο, νοτ μοντ νυτιιοτο οτ

ευεροοτο, οτ νττυυι τιοττοτιττ, οτ τριτο ντι, νοτ οττοο ρτο οο.,

ετνο οττφτο αττοο ρτο ιιιοττοτο νττοιιι τιοτιουτο, νοτ που,

ιτο οοτνουιτο οουιτοιιιουαττοιιουι, οτ υουιτυο ρτοιιττο ρτο οτι

ττιτοτοοοοτττ, οτ ρτοιιιτοοτττ, οοταιυ ιτοιοτυο ιιοτοετοτο, οτ οτ

εοτττοτοιιο Μοτο αιτ οοτνουιτοιυ, οοο τουοατοτ οιτ οοι·τουι

νοιιττο. 5οιτ υοτοττοο Εοττο ναιτοτ αιτ υιοττοτουι οοοοεοταιυ,

οιτροιιοτο ιυοττοττο οιιτοο οοτιττ, οοιυροτοτο ιιττοτ τοτουιουτο

ιτο νοτττατο ιττοουιτα, φοιτ τοοοι·ο τουοοτοτ: φοιτ οτταοοτο

υοτοοτττ, ρτο οουτοοεο ιτο ιιιοτοττττο τιοττοοτοτ. Ετ φττττιοτ

οουε.ουοοτυοιιο οοτοεοουιφο υιοττοττο, νοτ ντττ , οικου αο

ουεαιιι ταοοτο ιτο τιιτοττο τττοτα οτιτοιιι ιυυττοττ, οτ ιιιοττοτ

οττοιιοα νοτοοτττ οτ οοοοοοτοτ ιιιοτοταοτοτ, νοτ υιατοτοοτττι,

ιτατο ιιιοττοττ οττουοο τοοι·οιιιουτο το ιτουιο οοο ροτ υιιιιττουι

Εοιιιοιιτο. Ετ οιιττττιοτ ροτοουο εττ ττοττουι, ιυοοοοττο, οτ το

ιιιτιιτο, αοοοοαιυ τοοοτο ιτο φοτττιοτ ιιιοτοττττο ροτοοιιοττ τιιττα

ιττοε νιιι ρι·οιιτυιοο νοοτοτοο ο ιττο οουιιιιτε.οτ ιυατοτττττ; οτ

οτορεο ιττοτο τοτιιιτυο ιιοττοο τυτοτττοατοτ. Ειοορτο φοιτ ιτο

τιοιιιτοτιττο, τοττο, τοτττιαττα, ροτιττττοοο ιιιοιυτιττ, οτ Μου, ιτο

οοττιοο υιοτοττοττο ουοοφτφο τυτοτττΒατοτ οοο τοιυροτο οτ

τοσο, οτ ιτο τριτο ιιιοτοττττο Μοτο τοοτττ ιτουουτταττο οοτουι

ροτοειτατο, οτ εοττρτα το αοττο Πουιουτο-τυττα υιοιιοοο νι

ο ιττο οοιυιιιτεοτ ιοοτοτττττ οουυοιυοταιιιτοο. Ετ οτ τιι οοοο

οαττοιιο, νοτ ιτοοουτταττοοο υοιυτυονοτττ οττφοιιι τυττα ταου

εοο νι α. ιττο οιιιιιιιιτεοτ ιιιατοτττττ υουιτυο ρτοιιττο, ιτοτιιιτο

αττοιιι υοιιιτιιατο, νοτ οι:οοοατο ιιου ιιοαοττ. Ετ οτ άθΠΠΠΡ

ττοττο Μοτο ιιου τοοτττ , οτ εοττρτα το οοττο ω) οικω δισ

οιοοο, ιυουτονοιιιτο ου υιοτοτ'αοτοτο τυτι·ο ευ ιττοτο τουιροο,

ιταοο τιιιτο τιιιιαιιττ οοοιιο ιτο οττιτ τυτοεο, ιιοιιοττοιυ ιτου ιταοο

τιιιτο τιιιιοιιττ οουττο ατοοιιυ, ονοτ ατοουα οο ροττιατ ιιτοοοιτοτ

ροτ αοουοα, υου ροτ τιιφτοτττοιιοΜ Μιτου: ιτοοεαο ρι·ο

ιττοταο οοοιιο, ροοοατοο οοο τοτυιοιιοο, φτ-τοοιι υοτατοο ιταοο

Μοτο το παοιτατοιιιι οοεο. · "ο

ΕΜ. - .
ι ο : ° τη

Πο ττοο!ιοττοτ το οιιιἰο/οοτοτο.

Χ. 5τ οτουιιυ ιυατοττττο Μοτο οοτ οοεοτ το Βαοεαττ, ο το

8ο ιττετι·τοτυ, ο ροτ .ιιιαοοτο ο ρουτοιιιτιιο, οτ ιτο οοιιοο

ιιιοτοττττυ ιιου οοτ αρροτι·οτ αοοοοοτοτο, πιο ετα τοπιο ιτο

οοεοο οοτ ροτνοιιοοτ οιτ ιιοττττο ιτοοεο ροτοετοτο, οοοεα ρο

τουτατο ειτοτ τουτο ιτο οτιττοατο ρτο ιιτττττιι οοο, οτ ρι·οοοιτοι·,

οτ ρουττο, εοοοιιιτο οι οοατττοτοιτοεοο φιυατοττττο , οουιουτο

(4) ττο φοοτο ιιουτο ττο ι·τρταττατο τα τοατουο οατιτα, -ροι·οτιο ορ

ρυιιτο ιταττο ροτοτο οπο:: ·θουιοπο ττοουιτυοτα τ! τουτο ιτο! Εοιττοο

8ατιτο, ο οοοεο το ταουιια ιιο! ιυοιτοοτυιο οοτιττοιττο.

τέτ



586 ο
πιιι.οιιιι Ε π.ιιιιι:

ιπ επ οεπιιπιπ άεεεοε πιε!ειιιιοε εε οοπιοποι. ιιι άεπε επ

ιοιιποπ, ιπιιε επ οποιο εεε εοοπεεε, οι ιεεεε άοπππιιεε

εε άονοπ ιεοιιοι ιππεπιι, εε ποιοειειο ποπππ πιοι:οεεπ ιε

ιιιει οοπιιε επ ιπειοιεοιοιο. $εινιι ει εε. άοπιιπιιε οεεοιει

ιεοιιπιε, ιππεπιι άο πεεεειο επ ιοιπππε, ιπ εοε επιοε άοεεε

ι.ιπιποπο. πι !ιοιιιι ειει ει! εε ποιοειειο ποιιοπιιειο επ

ιοιπππε άοεεε ιεπεπάιιποπιπ εά ειπιιιιπ επο ιπιιιιε εά ππιι

πιοεο; οι πεεεειιι επ ιοιιποπ εεειεπειπ εεεπ ιπε!οιεοιοιο,

ει ποπ εοι ποπιιο εά άειο πεοειιε, πειιοι ιιι άοππιπ πεπάπ

άοεεε ιπε!οιιιιπ, επι εοι ενετ ιεοιπ.

Με ιιοπ [πειιοι οιιεοιιπ ιοιιπο οΙοοπο ποιεοιιο,

οι ι!ε ποπ ποπππ: πιο·ιο!ιο.

Χι. Ωπε!πποπο ποιεοπο εοι ιεο!ιοι εεεε!ιπ οοπιιε ε!οπππ,

ονοι ε!οππε εά επιιππ ιιειπ οππι ιεποιο πωπω, ειει

"ευθεια, ο |οιοοε!ιπ, ο ιποπποιοεπ, ο ειιπε, οποπ· πειιοι" (η,

ο ιποπο πιο πι", ο [οιιο!α, ο ε!οπιιε οοεε οιΤεπειπι!ο,

ειει οοπάοιπππειπ άεπο εε ποιοειειε ιπ ιιπιεε ιι άε ιεπιιε,

ει ποπ εοι ι`οιιοι: οι ει εοι ιειιοι, ειει εοπάοιπππειπ, εο

οιιπάπ οπι ιπ εοε οεπιιπ!οε άοεεοε επι ιοιιιι εεοοπιοποι.

ιιι επι εοι ποοειε επιιοι!π, ονοι ιεπειε , ονοι ειιπε νο

ιειε οιι`οπάινι!ο οοπιιε ειοιιπε ποιεοπο, οι ποπ εοι ιοιιοι,

ει εε ειιπε νοιειε οι οιΤοπάινιιο εοι οεεοι, ειει οοπάοιπ

ππειπ άεπε εε ποιοειειο, ιεεεειιιπε νιε ιπ !ιπιεε ιι άο

ιεππε πιοεεπ ποοειο άοεεε ειιπε. οι οπι ιπ ιεοιπ επο εοι

ποοειο ειιπε πιο άοιοπάοιει, ει ποπ εοι ιοιιει, ποιὸ ποπ

άοειει οοπάειοππειπ, οι ει εοι πειιοι ειει εοπάοιπππειπ

εοοππάπ οπι ιπ εοε οεπιιπιοε άεεεοε επι ιοιιπ εε οοπιοποι.

ιιι ιειιιοε, επειιιοε εοπ οεεοι εοε επι εοπ εεεε!!ιιο, οι οπι

εοπ ποοειο ειιπε ιπ επεειι ιποάπ οπι οει πειειιι, πεοποπ

ιεεοειπππ εο!άοε ει.. οι πιο οιιε εοπ ιποιιοι εε ειιπε°

ειεπ οοπάοιπππειοε άεπε εε ποιοειειο, ει οοπιοπιο ιπ επ

οεπιιπ!π πιο ποπ ποιιειε εεε ειπιεε εε οοπιεποι, οι ποι

άοι οπεεεε ειιπεε. ιιι οεπεειι εε ιπιοπάει άοεεε επιιο!!ιι;

εε!νπ επι ειι ι;πιιο!!ιι ποπ ποιάει, ει ειιειε ειπιε ποπ

εοι ποιιειο: οι ει ειιοιε ειιπε εοι ποιιειο, ποιάει επ

πιιιιο!!π, οι ιεεε ειιπε.

Βοεεοε πιο οιιι·ιοπ οι! ιοπιοιο.

ιιι. Νεπιιε ποιεοπο άεππιει ιιεοι εά ιοιιιοιο ιπ 5εεεειι,

ι!ε άιο, ονοι άο ποοιε , οππι ειιπε, εοπεε ιιοεπιιε, ονοι

επιπεπάεπτοπιιι άοεεε ποιοειειο, ο ποι εοπιι- άο οεπιπεπε

ε ιειπιιππ, ονοι πεπάιι, ο ιιππιπιοιε, ει οεεειοι -εά ιπ

ιποιο άο ιπιιπιοοε άοεεε ιοιιε, ονοι εά ιππιοιο άο ιοοπ.

οι οπι εοπιιε εοι ιεοποι, ειει οοπάεπιππειιι ιεεοπιιιπε νοιιε

ιιι εο!άοε :ιιι άο ιεππε, οι ιπ ποιάοι εε ειιπε επι εοι

ποι·ιειο.

(ι) Ειπε φαω επποινιαιο, ο οοιιο!ιο, ο /αιοιι.ιιιο, ο πιοπιιιιιοεε,

ο ιποπο, ο άοιάο, ο ιποπο άι [επο ο [ειιοπι. @ιιι ο ιιπ ποιειο,

εππιε ιο πειοιο |ιιιοαειιπ, πιαπιιιιιιεπ, ο οοιιπιιι εοπο πειιοιιειπεπιο

εοπιιε!ιεπιι ε νοοεπο!ι ιιε!ιεπι οι οπο! ιοιππο. Ωοει άι»! [οιι·ο.ιιιο,

ειιππιοπιο άι ιοιιο ι“ειιο ε ειιπε οι ιε!οο, εππιεπιο ππ οεοιππιο ποι

Βιειοπιιι άι ε. 0ιοι;.1ιι.9 ·ι. -- Ε οοει ποιάπιο ιο πωπω, !ο πιο

άοιιο οπιιο ιιοιπεπάο οπο. Ε εππιοεεο - οποσ 'Ι [αιοσειιο; ιενοιε,

ο ποπ ιι ι:οπιιιειειο. (πιει ιιοι πιοπποιοεο εππιεπιο !ε ποιε ε! Μια/πο

οι εοι Βιπποιο, οπο άιοπιειε - εεεοιο ειιπιποπιο άε ιεε!ιειο,

εππιε ι! πεπππιο οοπ οιοειε ε επιεε οι ιπεππειε. @σει άο! ι·οιιιιιο,

εοιιε άι άειάο, εππιεπιο οεοιππι πο! Ι.ινιο νοιπειιπειο άε!ι'Αάι·ιεπι

_ ι! ι:οπεο!ο οιε ιοιιπο ά'ππ οει·ιπιο , πο!!ε επει!π ιπεποε, - ο πο!

Υει;ειιο νειιιι ιοιπιπιιιοιε εε!ιπ πι!ε, ειπε οιιιπιι, οπο.

ΜΜ.*Μ..----......-..

Ρο ιιοπ .εοοοιο Με”, οι εππιε

επι. Ππεεπ ποπιιπο , επι εά ε!οππε ιοπιιπε !ινοιε, ο

επο!ιι!!ε εοι εοοειε πι!οε, ο ιιιιεε, ειει οοπάοιπππειπ άεπο

εε ποιοειειο, πιοεεε ιινοιε ιπ !ιπιεε ει, οι πιοεεε επο!ιιιιε

ιπ !ιπιεε ν. οι ει εοι οεεοι ιοιπιπε, επι οπεεπ πιε!οιιιιπ

εοι ι“εο!ιοι, ειει οιιπάοιπππειε, πιοεεε ιινοιε ποιεοπο ιπ

!ιπιεε ν, οι πιο επειιι!!ε ιπ εο!άοε ει.. οι οπι εοι ιοιιποι

ε!οππε ιοιπιπε, οι οοιιεεε εοι ιεοοπειιοι, οι εοι ιιεοι ιπ

ιοιιε, οι εοι εεοειο εοε πεπποε, άεπο ιππεπιι, ο άεπο

εοεπε, ειει οοπάοιπππειπ, ει εοι οεεοι ιιοιπιπο, πιο !ινοιε

ιπ !ιπι·εε ιι άο ιεπιιε, οι πιο εποπι!!ε ιπ !ιπιεε π: οι οι

εοι οεεοι ιοιπιπε, ειει οοπάοιπππειε, πιο ιιοοιο θ) ιπ εο!ο

άοε πι., οι πιο επο!ιι!ιε ιπ εο!άοε πι. ιιι επι εοι εοοειο

πιοοιιιιο(3) οππι επιιο!ιπ, οι πιο εε πιονοιοπιπ !οπιιιπιοε

άοειιιποπεποε, ειει οοπάοιπππειπ, πιο ποιπιπο !ινοιπ ιπ;!ι

πιεε ιι άε ιεπιιε, οι πιο εεινιι ιιι :!ιπιεε πι. πι εοπειεε

οοεεε ποπ ει οπεοινοπ ποι ιεεε ποιοειειο, οι ποπ εππειι

!οοπ ι:οπιιε ιπειιιπ, πειιο, ονοι άοιπιππ άοεεε ιππτειο,

ο άοεεε ιειπιιε επε.

Βοε.ιο.π Με οποπ.

Μπι. Νοπιιιι εειάπ, ο £οιιοπιοπποεπ (ε), άο άιο ο άο

ποοιο, πιινειιι ο πειοει, πειιοι ποι ιεεε ιοιιε άο θεεεειι,

ε!οππε ειιπε οιΤεπάινιιο, ο άοιοπάινι!ο, εε!ιπ επ οπιιοι!π,

ιεπιπ οπι ειει άε πειιποε άποε, ο ιπιποιο. οι οπι οοπιιε

εοι ιεοιιοι, ειει οοπάεπιππειιι ποι ιεεε ποιοειειο, πιο ιε

εεειππε ειιπε οιΤοπάινι!ο ιπ εο!άοε επι ι!ε !εππε, οι άο

!'οιιάινι!ε ιιι εο!άοε ιι άο ιεπιιε, οι ιπ ποιάοι εεε ειιπεε,

ει άο άιο εοι οεεοι εοοειιειπ ποιιεπάο ειπε. πι ει.άο

ποοιο εοι ποιιειε ειπιε, οι εάοειιειπεει οεεοι, ειειοοπ

άοιπππειπ πιο ιεεοειιιπε νοιιε,·άο ιεεοειππε ειιπε οποπ

άινι!ο, οι άοιοπάινιιο, ιπ εο!άοε ει. άο ιεππε, οι ,ιο ποι

άοι οπεεεε ειπιεε. ιιι ιπιοπάει ει ππε νιιιιε, ο εεπ νοι

ιιιιιι, ιπιιπε ε ιιπ πιο εεε ειιπε ιεπιπ ει. 5ε!νπ ιιιιι__ειι

οενει!ιι, οι εά ποάο, επάεπάο οι ποπιπάε ιοιεε άοεεε ιοιιε

άο Ξεεεειι , ποιπει ιποποι οποιο ειιιιεεει ποιοι. οι ιεεε

ιποειιειο άεεεεε ειιπεε εοοειιειεε πει ιεεε ιεπιιιε, άοεεε

ποιοειειο, ιπιεπάο εά ε!επιιιι ιεοπεοοειιειο,άε άιο ονοι

άο ποοιο ποιιεπάο, εππει εε ιεπιιε, οι ιεεε ειιοιε_,ιποει

ιειε εππει επ ιπεεεειπ άοεεε (Σπιποπο πιοεεπ Επιποποειιι

ιεεοε πιειοιοε ιιε επει·ιειι, εππιειειεπιοε ι!ε επειάιεε, οι

ιεεε επειάιε άοεεε ιοιιε, επι εοπ ιειειο ιιι εοε πεπιοε,

οι ιπ εεε ποιιεε, οι οπεεοε επι νειάεπ εε ιιοοιο ποι ιεεε

ιοιιε, ποιιιεπ ποιιειο εε ειιπε ιιπε εεεπ ιοιεπ εοππ άοεεε

οειππεπε, εε επε!ο εε εοπει ιπ πειιοι πι οοπειεε ποεεε

ποπ εππειι !οοπ ποπππ εεειοεοποιο «ο άοεεε ίιππισπο, οι

ιπ ιεοιοε άοεεε ιιππιοπε.

εαπ!

Βοεειι ιοοιι άεεεοε οιι·ποε, οι άεεεοε -οοιιπιοι.

πι. Νοιιππ, επι ποι: ενοι π!ιιε ιιιπι επποεπιοοποι,

°ονοι ιοοει·ο άοππιει εάνοιιπιοε, ιιιοι· νιιπεε ιπ εε «Με

'οι;,:" 'ι

: ι 'οι ·· ~ _ ι

(ε) ι.ο πειο!ο πιο ιιοοιιο, εοπιιοπε,πιεποεπιι ποι Βοάιεο 8ειάο,

οά εποπο ποι ιιειπιποπιι ιει.ιπι, !ε_ε,ππιεπιε επππιιιο, ποιοιιε πεοοε

εειιο πο! εοπεο ιιοι ποιιοάο. .Με , _ ,ι ., ..

(3) Βιοοιιιιο, @σε ιο οεεοι". , . . ,

πι) Τοπιοπιππποεπ, Με [οιοειιοιο,· άι ιοι·ιαβιπια, !ε εππιε ιιι

ιιιιοειο Οοάιοο _εοιπο εππιειπο νοάπιο, ει οιιιειιιε ιοιιιι ιπαππιι. !

(ε) Οπιπάι επειιιο νοιπποιιε, ο επειιιο άειάι ε'ιπιοπάενειιο πο

οοεεειι;ποι ιοιιπειο ππ'ειιπε νιοιειε.

(οι 2ιΙτιιιοπιιιο, ειπε ιποετιιιάο, πωπω ιι'αιιιιο πε.ιοιάαιο.ιπ,ω·ει.:ιο

ιιι! Ροιππιπ·.
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σε 5!!εε!!!!. Ε! σεσσσ Μ !!ε !ε!!σ .σε 8εεεε!! !εσ!ε!, !ε

σεσσε, Με!! ενε! νε!!·!!!σ, σσ ρεσσ σε Με!! !!!!! !εσσε

ισεσε!!!σσ σεσσσ !σσ!!εσ!ε. !)εεεσ σσσ!ε σεσσσ εσ ρσ!!ε

ρ!εεεσ Με, εσ !σεε!!σ ρ!εεεσ σωσει!!! ε!ε!! !εσ!σ:' ε!

ε!σ! σ!ε!!!!σ εσ Μ!σ!σ σε Με!!!!!!σ, εεσεσ εσσ!σ!!!εσ!σ; ε!

ε!σ! !εσ!σ εεσ!ε!σ; ε! !εεεε σ!!ε!·εε σσ!σ εεσ!σ!!!εσ!σ. Ε!

εεε! εε ε!!εε!νε! σεεεσε πω!!! (ο, ε! σεεεσε !!!!!!!!!!σε (ε).

Βεεεεε σε! σί!!!!!!!σε!! εεε!!!!α!ε σεεεσ ρε!·εεπε.

Σ!!! Ε!! ρε!εε!ε!ε σ!!! εε!, σ! ρε! !ε!σρσε σε! εεεε!·,

εσ ισεσσ!σσε ρε!εεσε, σσ! σε! ρε!ε!· εεσσ!!σ!ε ω!!! ρε!

εεσε εσσ, ρ!εε!σ!·ε !”σ!!!!!!, ε! Με!!! ε! !!!σσ!!'εε!σ σεε!εσε

σεεεσ εεεσ!!σ!ε ρε!!!σ σε! σσρσ!!·ε!· σσ εσ ρε!εε!ε!ε, ε!

εσ εεε σσ!!σσεε. Ε! σε! σσ!ε σεσ Με! ρο!!!! ενε! σεσ σε!

ρε!ε!, ε!σ! !!σσσ!!σ σεεεσ !ε!!σ σε 8σεεσ!!, ε! σεεεσ σ!

ε!!!σ!σ. Ε! ε! σσσε σε σε! !σσσ!!ε! !σ εσ σεσσσ, σσσε!

!σ!σ σε! εεεε! Μ 8σεεσ!!, ε !σ εσ σ!ε!!·!σ!σ, ε!σ! !εσ!σ Μ

ρ!εε!εσε. Ε! ε! ρε! σσνεσ!σ!σ εσ σ!ε!σ !ε!!εσσ!!σ σε! σε!σ

!!!!!!ε! σ!σσσσ !!!ε!ε!!!!σ σεσ!!ε σσεεσ ρε!εεσε, εε σ!!ε!ε εσ

εεσσ!!σ!ε σσσεεεε ρε!!!, ενε! σεσ!ι·σ σ!σσσσ σ!!ε!σ, ε!ε

σε! !ε!!σσε ε!σσσσ, ενε! εσεε!!εσσε,, !σεσε!σσσ ρο!!!σ!

σεεεσ ε!!εσσε! Μ ρε!εεσε, εεσεσ σεσσσ σε εε!·!ε(3).

Πεεεεε σε! εεε!! σε !!εσ!ε.

!!!!!! Νεσσσ ρε!εεσε νσ!σ! ρε! !εεε !ε!!σ σε $σεεσ!!

ασ με (4) εσ !ε!εσ εεσσ σεεεσ σεισρσσσ, εε σσσ!σ εε εοσε!

!σ σε!·!ε, εσ εειε, εεσεσ !σσ!εσ, εν!!! !εσσσ. Ε! σσεΙσσσσσ

εσσε!!σ!σ σε! εεεε! εεσεσ !εεε, ονε! !σσ!εσ , ε! σε!!!εσ!ε

εε! σε!ε!σ, ε!σ! σεσσε!!!ρσε!σ σσσε εε ρε!εε!ε!ε ρ!ε ισ

εσε!σσσ νε!!σ Μ εε!σεε ν σε Ισσσε. Ε! σ!ε εε !σ!εσσσ!

.σεεεσε !!εσ!!σεε, ε! σεσ σεεεσε !ε!!!!σσε. Βε!νσ σε! ρ!ε

Με!!! ε! σεσεεεσ!!σ εσεε!! (5) ισεσσ!!!σσ ρε!!!!!! σσσετε.

εσεε!! σ!σσσσ σεσσσ σε Πσ!σεσε. Ε! !εεεε ν!ε!!!σεε σεεεσ

σεσ!!σ!ε ρο!σσ !ε!ε!ε σ!!!ρσ!ε !σ εσσε!σ !σεσσ, σε! ε! εσ

!!!!σ!!σ σεεεσ ρε!εε!ε!ε !εε σε! σσεσ!!ε!·ε, ε! σσσε! !!!ε -

!ε!!σ!ε σσσε εε!!!ε!σσσσ!! σ!! σε!σεε νεε!!εε. - Ε! ε! ρσε

εσ ω!!! σσ!σεσ!!!εσε, Με σεσ σσσσ!!σ!σ, ε! σε!! εσεσ εεεε!·

ρε!!!!σε, ε!σσ σεσσε!σρσε!οε σσσε εε ρε!εε!σ!ε, ε! σεσ!εσ!ε

εε! σσ!σ!σ σσσε εσρ!ε.

Πεπε! σε! σε!!! σε! ί!!!!!!!ιε σε !!εσ!ε.

ΣΕΠ!. Ρετ!!! σε σ!σσσσ, ενε! !εεε!! (θ) !!εσε!σσε ρε!

εεσσ !σ!σ!·!εεσ!σεσ!ε !ε!ε!ε!, σεσ ρεσε!!ε! σσ εε !σσσε,

εν!!! !!σ εεε !σσ!εε σε σ!σσσ!!, σεσ σε!!ε! σσ εε σε!!!ε,

ενε! ρο!!ε, ενε! !εσ!σ, ενε! σε!!ε. σε σοσ!ε, ενε! σε σ!ε,

ρε!!·ε, ενε! σ!σσσε ε!!ε!ε εσεε, σσ! σεσ ε!σ! σεοΜεί!ε (Ε,

εσ ρεσσ σε !!!!!σε ν ρ!ε ισεσε!σσσ νο!!σ ιεεσε!σσσ σεσ

(1) Επιπσσε, σ!σε σεσσσ, [!ε!!!!!ε, [το!!!σεΙε.

(9) Τ!!!!!!!!!σε, ε!ε!! !!ε!!εΙε.

(8) Εεεε !'εεε!!!ρ!ο σεσ!! ιι!!! σ! σε!!επιΕ!!!!!επε, σ!!ε ρε! ν!!! σ!

ρ!·εννεσ!!!!εσ!ε εσεσε!!!!σε, ε ρε! ε!σσ!ειισ σε!!ε ρε!εεσε, ε! σεσνσ

σε!! σ ε!σσ !ε!!!ρε !!ε! !!·!!!σ!!σ!! εσ!σ!.

(4) σε μια, σ!οε σερε. Ωσ!σσ! !σσσενε !!ε!!σ ρ!!!σε ρσ!!ε σ!

σσσε!!! Ωεσ!σε ε! !εσσε !!·σσσεσ!ε!σεσ!ε ασ με 5α.!ειι!!, ε! ν!!ε!ε !σ

!ε!!σε!·ε σερε δσεεστ··έ, /!ιο!ί σ! 8αεεα!!, εσο.

(5) Οιι!ιεσ. Νε! θεσ!σε ε! !εσσε σε.να;. !!!σ ε ε!!ε!ε !!!σσ!!”εε!ε;

ε σε! !!!!!!!!σεσ!! !ε!!σ! ε! σεσσσ σεσσσ.

(θ) !εεε!! σε! !ε!!σε !εσσσ.

η) Πε!!!!υ!!!η Με!! σετε!!!ε.

!!ε!εε!!εσ!ε. Ε! σεεεσε ρ!εσ!σ!σε σεεσε ε!σ! σσ!σ Με !!σ

σ!!ι! !σ!σ!σ σε !σε!!!!!!σ !εσ!σ, σ!!!σ εσ !εεε εσ εεε!!!

!σεσ!σ σε σενσ: ε! σσ εεε σ!!ε!εε σε!!! σεε!!!σεσσσεε

σσσε εε ρε!εε!σ!ε τε!:!ν!!εε. Ε! Μ εεε ρ!εσ!σ!εε σοεσε εσ

!εε!!!σεσ!σ σε σε!!! (8) !ε!σ!σεε σε σσσε !σ!!!ε σε!!! σε!!

σεε!!!!!εσσσσ ε!ε! σ!ε!!!!σ; ε! σ!!ε!ε!!!εσ!ε σεσ. Ε! ε! σε

!σ!ε σ!σ!ε!εσ!ε!ε σεσ σε! σνε! σεσσσε ρε!!!σ! ρσσε!ε εε

σ!σ!σ σεσσε!σρσε!!εσε, ε!σ! !εσ!σ !σ εε !ε!!!!σ σεεεσ Εσ

!σεσε Μ !!σσ ε !εσ!σ, σε! εσ σε!!! σεσσε!σρσε!!εσε σε!

ρεσε!ε.

Βεεεεε σε! !σεεε!! με! !εεε! εισ!·ε.ε.

Χ!Χ. Πε σ!ε ε σε σεε!ε ρε! !εεεε σ!σ!εε σεεεσ !ε!!σ

σε 8σεεε!! σεσσσ ρσεεε!, ε! σεσ ρε! !εεσε ρε!!εε ερε!!σε,

σ!! ρεεε σε !!!!!εε !!!, ε! σε! εεεε!· σε σ!ε, ε! ε! σε! εε

εε! σε !!εσ!ε , σε !!!!!σε ν σε !εσσσ. Ε!! !!!εε!!σ!ε σεεεσ

σεσσσ ε!σ! σεεεσ Εσσ!οσε, ε! !εεε σ!!ε!·σ σεεεσ σεσσεε!ε!ε.

Ε! είε! σ!·ε!!!!!! σε!! Με!!! σε σε!!ε!!!!, ί!!!σεσε σσσε εσεε,

ε! σεεεσ ιι!!ε!εε σε!!! σε!!! σεε!!!!ιεσσα!εε (9). Ε! ε! σεσ σε!

ενε! σσσσσε ρε!!!ε! ρεεε!·ε σσεεε σσ! σε! σεσ!!·σ!σσ!!ε!·,

!!!!!!σ! ε! !σ εσ ρ!εε!εσε σεεεσ Εσ!!!εσε, ε! σσσε !σσε

σεσ εεε!!! σε!! σ σε! σε! ρσσσ!·ε. Ε! ε! εεε εε!σεσ!εε σεεεσ

ρε!εε!σ!ε σ!σ!!σσ σεσ σσσε!!σ!·ε σεσ!!σ!εσ!!εσ!ε, ερρσσ εε

!σεε!!ε!ε σεεεσ σεσσσ , ε! σεεεσε σ!·σ!σε, συ! σε! ρε!!σ!ε,

εσ!νσ σεεεσ ε!!!!ε!!!!; ε! !εεε σ!!ε!σ !!!εε!!σ!ε ε!σ! σεεεσ

!)σ!σεσε. Ε! ε!ε, ε! εεε εε!8εσ!εε εσ !σσ!ε!εσ!ε!ε σεσ σε!

!σ!ε εσ σε!!ε σεεεσ Εσ!σεσε. Ε! εσσε!ε ρεεε σρρσ! !εσσ

Μ σεεεσε, σσ! σεσ εν!!! σσσε !!!!!! σσσεε Μ εσεε, σε!

σεσ ρσεεε!ε εσ σ!σ!σ, σεΜεσ!ε εε! σσ!·σ!σ, ε Μ ε!! ε!!

εοφ!!! (ω), ε εσ!!σ εε ρε!!σ.

Πεεεεε σε! Μεσα!! εεε !!!π!οε.

ΧΧ. Νεσσσ 8σε!σ!σσσ σεεεσε !!!σ!·εε σε 8εεεσ!!, σε σ!!!

ο σε σεσ!ε, !σεεε! ρεεεε!ε σ!σσσσ εσρ!·σ εεε !σ!!!·εε σεεεσ

!ε!!σ σε $σεεε!!, !σ!!·σσσε σεσ εεε!σσε, σ!! ρεεε σε !!!!!σε

!!! σε !σσσε !σεσσ!σσσ σε! σε! !εεεε!ε εεε!!σ,ε!!σε! εεεε!·

ρ!·ενσ!σ !εσ!!!!σσ!!!εσ!ε ρε! σεε!!!σεσσσεε, ε ρε! εε!!!εεε!εσε

ει!ε. Ε! ε! σεσ σε! σεσσσ! σ!! εσ!!!σσσε!!!εσ!σ σεεεσ ρε

!εε!ε!ε, !ε!!εσσσ!ε! σε 8σεεσ!·!, ε! σεεεσ σ!ε!!!ε!σ. Ε! σε!

!!!!!·σ σσεε !!εσ!!σεε σε! !σεεε!ε !σ!!·σ!ε, ε!σ! σοσσε!σρσε!!!

Μ !!!!!εε !!!!ν σε !εσσσ. Ε! ε! σσ σσσ!σσσσ!σεσ!σ σεεεσ

ρε!εε!ε!ε σεσ σε! !!εσσε!, !ε!!σσσσ!ε! σεεεσ !ε!!σ σε Εσε

εε!!, ε! !εεεε !!εσεε εσεε εε σσρ!ερ!·!εσ σσ ευ !)σ!σεσε.

Μεσα! @σε ε! σεεεσε @!εσσσ.

ΧΧ!. Ωσσ!σσσσε ρε!·εεσε σε! !σσ!!ε! σ!εσσε Μ!!! !σ 8εε

ε!!!!, ε Μ εσ σ!ε!!!σ!σ, ενε! !ε!σε σε 8εεεε!! ε σεεεσ

(8) Νε! £εσ!σε, ω!!! !!! ρ!!!·ε!σ σσσε ν! ε σσεε!'σ!!!·ε !εσσσ.! σεε!

ρσσ!σ!ε; !ε σ!!ε σ!!σεε!!·σ σ!!ε σσσε!!! σ!!!!!!σ !!!ερε!! ρε! ε!!σε!!ε σε!

σερ!ε!σ.

(Θ) Ν!!! Ωεσ!σε ε ρσσ!εσε!σ!ε !!!!!ε σσεε!ε ρε!!εσε σε σε! !!!!εσ!ε,

ρε! !σσ!σσ!·ε, σ!ιο σεσ σενεσ ρ!!! Μ! ρσ!!ε σ! ω!!! ε!!!!!!!! !!!!!!·8!!!ε!ε

!!! σσσε!! !ε!!σ!σ!. Ε! σα! σε! σεεεσε!!! ε!σ! !ε!!σ! ρ!·ενστε .κι ιιεειιε!!

σα!!! σε!!! σεε!!!!!επσ·πεε. Ε! εεε. Ι.ε σ!!!ε ω!! !!!!εε σε!!σ σΜσ!σ εε!!ε

σεεε!!!!ε!!!ε!!!ε !σ!σ8σ!!!!!!, ρε!σ!!ε !εεσ!!!σ!ε.

(10) Οε!εε!·σί!ι, εσ!!!!ε σε! Ωεσ!σε εσεε!·σί!ι. Ε σιιεεε!ρω!!! ε!ε ρσ!·

εσ!!!!ε σε! !!!!!σ!σεσ!! !ε!!σ! Ε: σ!·εσε !'εεεε !ε ερε!!ε!!ε, εννε!·ε !!!

στσ!!σε!ε !`ε!·!·σ!σ, σ!!ε σσ!!σσ!!!εσ!ε εε!ε!ενσ, εσ !ε σε! !!ε!!σ !σ!σ

ρσε!!!!!!!, !σ σ!σεσσσε σε!!ε σ!σ!!σσ ρε!!ε σε!!σ ω!!! σ! 8εεε!!!!; ε

εε!·ν!νσ ε!!ε σσσ!σ!ε, !!!!!! ν! ε!σ!!ε ρεε!ε σ! σ! σεσ!!ε, ρε! ερ!σ!·ε

σ!!! σ!!ε ε! !σεεε!!!! σ! σ! Με!!

!!!!
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ειειήειιι, εε ιιεεήεε εε 8εεεετι ει εεεεε ειειειειε_, ει ' ειεεεειεει εεεειιειε ειεεεε εεεε εεε, Μή ιεεεεει ειεεεε

ρι·ενετε εεει ιεΒιιιιεεειεειε ρει· εεειιιεεεεεεε, ε ρετ εεε- ·

ιεεει.εεε εεεεε Μειειεειετε, ιειΜι Μ· Μιεειιιειε εε -εοιεεε ι

ε, ειει ιτεειειε ρετ ιεεε ιεττε εεθεεεεή; Ει εεεε εει- ι

εεε ιι Μή Μ :οι ιι Με εεεειε εε ει·ιειε εεκιι·ε; Ει εεεε ¦

εειεεε τα Μ ιΜε ε ιιιή·εε ει, ιι Με εεεειεεε ·ετιειε -

εειιιτε, ει ρεεειει εειι εε ιιιειειι εεεεε Εειεεεε ει σε

2εειριε ω. Ει εεεε ιιιιτεε ιιι Μ ιιεε εε ιιιή·εε κ. ρεεεεει

εειι εε ειετεε, ει εεειιει εειι εε οι·ιειε, ει εεεεει εειι

εεε οοιιι εε εεριιιιε. Ει εεεε ιιιήεε ε; ἱε Με Μ Μ,

εειι ιεεειεεε εεή›εε εειεε εε εεριιιιε. Ει εεεε ιιιήεε :οι

Μ εεειι, Με ερριει1ειε ρει· ιεεε 8ιήε, ἰε ιειε Μήεε Μή

Μετι;ιει. Ει Μή εει εεεει· εεεειιειιι εκει· ιεειε ιεεε ιετεε,

εεε Μιειεε ιεεειεε ιιι1τεε ει, ει εειιε ιεεε Μ εεεε, ειει

εεριεεειε ρει· ιεεε διήε Μ ιειε Βιήεε Μή ειειειει. Ει εεε

ειεε εεεεε εεε εε Μιεεεεε εεεεε |ιεειει·ε (9), Με Μ εεεεε

εε εεεεινει εε Μή εε εεειεεει Μ εεε ειιει·εε εεριιιήεε,

Μή εε ειε ιενειιεε. Ιειεεεεεεε, Μή εει ιεεει·Βιει·ε Με

ειεεεε, εεε ιεεε Μιεειε εε ιεεε ι1ειιει Μιεεεε ιιήι ιήνε:

ει Μ ιεεεειεεε εεεε ρεειιει εε Μειειεειοτε εε εεεεε εε

εεεεεε, Μή ιεει ι·εεινιιιι, ο εεε εεεεε ειιοε. Ει εεεειεε

εεεεε εεε ει ιειεεεεε, εεε ερρεε ιεεε Μ ι|ιετεεεεεε ω,

Μή ερρεε Με εεεεε, ει εειιε ιεεε ιε ιεεεε (3).

Πεεεεε εσεεεειοι·εε, ει ιεεεεεεεε.

ΧΧΙΙ. Αι·τερειιε εε ιειιειε, ο ιεεει·εειε ειεεεε Μ Εεε

εεή; ο Μ εε ειειτιειε , εε ειεεεε ρει·εεεε , εεε ιε ειιει·ε

ρετιε εε ειεεεε εε Βεεεεή , εεε εεεεε ειειτιειε, εειιεε

ρετεεεε ιεει1ει· εερριει. Ει Μή εεειι·ε εει ιεειιει, ει εε

εετοιήιει·ιε, ο εε ιεεετεειε εει εεεει, Μή νειει εειιε εει

εεε ν ιεεε Μ κ, ιτεειειει ρετιεεε ιει·ι·ε εε δεεεεή. Ει

ή εε εετειιετιε, ε εε ιεεετεειε εει εεεει· εεεε εειεεε κ,

ιειΜε ε Με, ιιεειιειεειι εεε οοιιι εε εεριιιιιε. Ει ει εει

εεεετ εεεε εειεεε Με Μ εεεε , ιΜριεει1ειει με· ιεεε ειιιε,

Μ ιειε 8ιήεε Μή ιεετειει. Ει ει ειιεεε πεειειεειειε εεε

εεει ρειει· ενετ εε ρεειι·ε ρετεεεειειεεειε, ιει1ειιεειει ρει·

ρειεειεειεειε, ρεεεεεε Μ εεεεε ιιεεεε, Μή ει με· ει

εεεε ιειερεε εει ιεεεεετ Μ ιετιιιε εεεειι Ειιιεεεε εε Εεε

εετι , ειει εεεεεειρεειε , ει ειιεει·νειε, εειεεειε εει εει·ειε

εεεε εερτε. ιιι εερτε Μιιιεει·ε, ει ιιινεειιρει·ε ιοιιε εεε

ειιρτε ειειεε εεεεε, Με ιειιεε, Μιειε ει ιερειιεε ει ιεεε

τεειεε, εε ρειεειειε εεειτε ειρειε ρει·εεεε εε Μειε Εεεε,

Μή εεεεεειεε ε εεεεειιειοε εεε εεεετ, ρειιιει ιεειιετ ειε

ειε ριεεεεεε, ρει· Μετιιιήιι, ει ρει· ειιειε πεεεε, Μή εε

ιεεε εει ρεπετ, εεε ιειεεεεεεε εεε ειειεε εεεεε εεειιε

ιιιετεεεεε, Μή εεε ερρεε Με εεεεε. Πεειιι ρι·οήειιι, ει

ιειεεε, Μή εεε εε Μιεεεει, Μή εε εειειιει εει·ει›ει·ιε,

ει ειειιευ ιενετει ιοτεε εε ιεεε εεε ιιεειιεεεεε εήεειε,

ε νεειιε Με ιεεεειεει·ε Με· ειεεεεε νιειιεεειεε, Μή ειεε

εε Εεεε ιετεε, ε ει ιενειει ιι·εειει·ε, ε Με ροι· ιετιιιε;

Με εεεεε Μή ι”εειιει εεειεε εεεεε, ιεεεεει εε εεεε ιενειε

εε εεεεεε στήσει (ε), ει :ιεεε (Μιεεεε ρεει1ει με ρεεε

- Μιεειε νειιει. εε εεεε. Ει εεε εε Μιεεεει ι·ειΜει·ιε, ει

(ι) Ιιι σα. ιεπιρΖε, ειοε ΜΗ:: ιειιιρια , εννετε εειιε β·επι‹·.

ςε) Ι·'ιειειετα, οιεε βιιιια.

(ε) νεεεΜεειε ιε ρεεε εεεειιε εε Μιεειε, ε εε! εεριιοιε εεεεεειε,

εεεε ετήεειι; Με εεε ιιιτοεο με επρεπε Μιειιε ειιε εε εεεειο ω»

ριιιΜιιεε Ειεειιετε, ε ιιεΜΜεεε ειεεειεειΜε ιο ρι·επιιήειιειιε.

(ε) (Μισή, εεειε ενια σε! εει ιειιιιο επιιω σε!.

ρει·εεεεε,-ει εεεεεε ιενει ρω· ειιειετιιειεριεριιε, εεειτε

-νειεειειε εε Μή ιε ρεεεεειι, Με εεεεε Μή Βειιιειε ιει·ιιιε

εει ιεειιετ, ρεειιει εε εε-Εειεεεε Με ρεεε, ει εε. ΜΜΜ

εει εεεετ ι”ετεε εεεεε εειήο, ιεειε Μιεειε εει ρειει· εε

εεεε ιενειε, ει ιειτι·ει εε εεεε εε εεεεεε, εεεε εε Μιειε

ή ιενειι, ει εεεε εε εεει- τειιιεεε εεε εεεε εεειι εεεεε

ρειεειειε: ει ει εειειε ιει·ιιιε ιεειε εει εεεει· Μ εεεεε,

ρεει:ει εεεε Ειήεεεε εε ρεεε εε εερριιι εε εεεεε-Μή εει

εετειιι εεεε εερι·ε. $εινε ει εε εεεε, Μή εε ιενει·ει,

ενει·ει ειεεεε Μή εεεει·ει, εεερεειε εε ιιειωεε εεεει·ε ειπε

ιεεε, ει εεεει·ιι εεε εε μεινει, ιεεεε Μ εεεεε εεειι, ει

εεεεε, Μή εε εεεε ιενετει, εειιιε ευεεε εειιε εεειι εεεεε

ρειεειειε , ιεεεειι Μή εε ειιει·ε ιεεε εεειι, ει εει·ει εε

εε ρειεειειε εε ιεειιι, εεε εε ρειιιει ρετε ρεεε ειειιεε,

Με εεεε εεειι εεεεε ρειεειειε εε εεεεε εεεε εε Μιεειιεεε

εε ιεεεεεεει.

Πε Με εεείεει· σε /ει·εεε,

Με ιεεε /ετε, εεε ω εεεεεειει·ε.

ΧΧΙιι. Ειήεεε ειεεεε, ενω· εει·οι1ειετε, ο τω, ε ει·

ιερει·ιε εεεεε ρετεεεε τεεεριει, εεε ι·εεινει ρεΒιιεεΜεειε,

εεε ρι·ινειειεεειε, εεε ή εεεειεε εεεεε εει εεεειιε ο

ειιινεειεειε. Ει Μή εοειι·ε εει ιεειιετ, ειει εεεεειερεειε

ρει· ιεεεειεεε νειιε εεεε εε ρειεειειε ή ιιιήεε ε εε Ιε

εεε, ει Μ ιεττετε εε Με, ο εε ετιειιει·ιε.

Πεεεεε Με [ήπιε .Με επεσε, ε απσειιιαε.

ΧΧΙιΙΙ. ει ειεεειι Μεεειε, ε Γεωιεε εει ιειει·ε, ο Εεεε

ειεεεε εει εοιεεήιιει· ή ιερετε ειεεεε εει·νε, ε εεειήιιε,

ειει εεειιειεριιειε εεεε εε ρειεειειε Μ ιιιήεε ΚΗ' εε ιε

εεε ριεεεε Εεεεεεε, ει ρω εειιειεειιιειεειε εεεεε εει·νε,

ε εεεεε εεειήιιε, εεεε εεεειιοι·ε εεεεε εει·νε , ε εεεεε

εεειήιιε Μ ιιιή·εε εαν εε εεεεε Μεεειε. Βιιιιιι ει εε εει·νιι,

ε εεειιιιιε ιεεε σε ειεε ρι·οκιΜεε εει ιεττει·ε. Ει ει εε

ειειιι Μειείεειετε, ο Μειειεοιήει1ε ιεεε εεε ειειεε ε ειεε

εε εει·νε , ενει· εεειήιιε εει τεειιιεει, ε ιεττετε, ρεεεει

εε εε Ειήεεεε ιιιήεε ν εε Ιεεεε, ει εεεε εειιΒιιετε

εεεεε Μεινε, ενει· εεειιιιιε, εεε ιερεεεε, εερεεε, ει Μιε

ι·εεεεε. Ει ει ιει·ι·ει·ει εε εει·νιι ενετ εε εεειήιιε Με Μ

εεειι·ιε, ενει· ρι·εεειε εεεειι εεεεεετε εεε, ρεει:ει εε εε

Εειεεεε ιιιήεε πριν, ει εεειι εοεειι εεεεε εει·νε, ο εεεεε

εεειιιιιε, εε εεεεε, επιρεεεεε, ει ιειετεεεε.

Πε ιει·ιείι·ει· εεε /εειεε εεεεοε |ιε·εεεε, ει αειοεαιοτεε.

ΠΠ. 8ιει ιεειιι εε εειειιι εεεεε ΕεΜεεε ιεεήνετ Μ

εε τεειειι·ε εε ειε ει·ειεειε ιειιε εεεεεε ρειεεεεε, εεε

Μιειεε Με ειεεεε Με, τοιιι1ει·ιε, ο ιειειιειε εεε εεεει·

εειιεεειρεειεε, ενω· Μή εεεε εεειιεΜρεει·ε, πεεειενεεεε

εε εεεε, ενετ εε εεειεεε, ριεεεε Μιειε εεε εεεετ εεε

εετερεειεε, ο ιεεεειιιιεε. Ει ρε: εεεεε ιειερεε εειειεε

ρειεειιεε εε ι·εεεει· ιεειιιεοειε ειεε ι·εεινιιεε. Ει εεε ρο

ιιιει επι ειεεεε..οιήιιε ο ι1εεειιιιε εεεειι ιζιήεεεε, εεε

ρ‹›ιιιει`εεεει· εε εεεειεε, εεε εεεεε ιιιήεετε εεεεεε εε

ιιεεεε.(5λ _ .

(5) ΜΜΜ εενιεειΜε μπειτε ι ιεετι εεεε εεεετι εειιεεειειι , ειιο

ιιεεεεε‹ιεεε εειιε ιιευτε ετεεεε ή ιετε εεειιειε εειει·ε.

 



ποι. οιε.οοι.ο κιν. ' πω

Ποσοο,ροοηπίο ποσοοοιοιποπομ.οι ποπο.: οι·ιοο.

Μ; Χ,)ΕΥΙ._ ποππο: ροι·οοιοο, ιιιιιοι·ο_ ποροιοι ιπνιοΒοο, ονοι·

οι·ιο·.οιοπο, εοπεο νοιοιιιοιο.πο οποεο,·οοιο οπι οο·νιποπο,

ο επ |οιιπ_,ιποπ ποιοποποοριοι ιονοιο ιι·ιιοιοι·ο οιοππο,

ποιοιιο,,ι οιιιριπιο,ιο ποππο, ιιππο; οπο· οοιππι Βιοοι οοιιιιῇο

οοιποοιιοι·, ροοποο_οοεο-·Ποιοοιιο εοιποο ιι πο Ιοππο. Βοοοπ

οποιο ποππο οι ιποοιιοιο οιοι ποοεπ Επιποπο, οι πιοο οι

ιοι·ο;ποοοπ οοοιιοοιοι·ο; οι οιοι ιοπιο -οοοι·οιπ, οι ιποοποι

επ ποππο. Ει οι ονοι ποπ εοοι ροιοι·, οπιοππο πο ποιποο

πο. οι οι ποπιτπο οοι οοεοι· ιοιιοππιιο, οοι ισοποοτ ιο ιοι·

πιο ποοεπ Ποπιοιιο,, οπι ιπορι·οοιοοο_πιοε νιιι; οι οι ιιιιι·ο

οποιο ιοιιιροο 8ο 0οπποιπρποιιοπο ποπ οσοι ονοι· ροοοιο, οι

ιοεπ πω" ιποοποιο, ι“ιποιοιοι πιο· ιροο πιοο πο 8ο.οοοι·ι,

πο-οποιο σοοο ιοοιο,,,οιοι οιιοοιιπποεοπ-·ιιοππο ω. Ει·.οοι

οοι ιπιποιο ποπο ειι πιοοπ ποοοπ· ιοοεο ,ποειοπιμοιοο,· ποιοι

οοεο πιοειι ποοοπ ιποεο πο οοιιοιο Πονιπι,.·ιιι οιοιιπονιιιο

οπο, ονοι· οι·ιο, ροοιιοι οοεπ Ποιποπο εοιποο πι. ο ιοππο.

Ει ποπ οιιπιιοπιο ποππο ροοιιοι, πο! οοι ιπιι·οιο ιο οι

οππο νιοπο πιοτοιο ο ιππι·ο ποιου, ονοι· οπο, ποι· ιοιιπ

οποππο. 8οινιι ιο οι·ιπ,·ιονο οοι οι·ιοιιιπο, οι οοιιπιιοι·ο

μοι· ποιο πιοπο ποοοποπιο; ,ποιο οοο οιιοι·οο οοεοο πο»

οοι·νοι επ οοριιοιπ. Βι οι επ ε.οπιιοοι·ο ποοοο οποππο, οι·ιο,

οι οοπποιο οοοποοι·ο οοι ιιοιοι·, πιο οι·οιιιιο οοεπ ιποπτο"

πιοπιπ οπο, πο πονο ιοι·οιιπο; οι .ποοοο οοιιποιπρποποπο

Μο οοοποοιοιο ροι·ιο ποπ οπποι, ιπο εππι ιοπο ποεοπιιο

πιοπο. οι οποιπποπο οποιο οοι οι:οποοι·ο οιοοπο, ειοι ιοπιιι

επι οποππο ρι·ονοι·ο; οι οιππιοιιιοιποπιο ποοεο οοπποιπροο

ιιοποποποο ροι·ιο οπποι. - οι ποι ίοι·ιινοπιοπιο: οοι ιο

ιι·οι·ο.ιπ ι)ιποπο, ονοι· οι·ιο οοποποιο, οι =·οοι εοοιιι·ο ειι.

οιποοιο, ο οο,ιποιο, ο οο ροι·ιο πιο ιπιι·ονο ιιι οποοο νιο

ππο, ονοι οι·ιο , ο ρτο ιοιιιοτ :ποππο ι›οειιοιοοπ, ο πιο

ιονοτοοπο :ποππο σοοο, ποι οοπποιπρποιο ποι· ιοεο ποιο

οιοιοιιιι οπο» , ο πο ιοποο θ). Ποεοπ οποιο ποππο επ ιπο-ι

ποιο πιο ποοοο Ππιποπο, οι ιοπο οιιοι·ο ποεοπ οοοοοοιοι·ο;

οι εππι ιοπιπ οοοι·οιο. οι οι οιοιιπο μοι·οοπο ιιι επ οποιο

ποεοο ποππο οπο εοοι οποοιιοι·ο ποππο ι`οοιο, εοππινι οο

Βιιοιπιο, οππο οιοοπο ροιοοπο, οποοο οπι οοι οοεοι· μοι·

πιοπο ποππο νιποπο εἱοι ιοπιο πο ποι·ι·οι· ιιπ επ οοποποιο

ποοοο νομο οοοεο οπι ιοοιιιι επ ποππο: ιπ οποιο οποιο

οπ-εοποποιο ποεοο οππο οπποι ροοοιποπιο ιιι οοε·ι›οποο

ποοεο οποτπιοπο ποοοο νιποπο, ποιο οπ ιοοο οοοι·οιποπιο

ποοεπ ποιπροο, ποπο. οοιποο ν ιο οποπ; οι ποπο εοιποο

ν ιπποεοο οιοι οι·οιιιιπ οοποο οοοι·οιποπιο.ιδι :ποππο πιο

πινοιο, ο _ιονοιοιοι·ο ποπο 88. προ, πι· ειι ,οποιο ποι οοεοι·

επι ιονοτοι·ο, ποπ ροιιιοι, ποπ πορριοι ποιοπο, νοι·ιιοο, ο

«πιοο, οπο· οποιο ιιππο ροι·ιοι·ο, ονοτ ιονοι·ο, ποπ πιοο

οο8ποι·ο_ποοεο @πιο ροιιιοι οπ ιεοο ποιο ποιοοιο. Ει ποι

ποππο οοι-ιοοιιοι·, ροι·ποι επ ριοιιιο, οπι ποι ρι·οιπιεοπ

ποπο επ οοποποιο ποοεο νιοιιο, οι ροοιιοι ιιπ επ Ποιποπο

εοιποε ν: 88. πιοειιοιο ποοεπ ποππο ειοι ποεοο Πιιιποπο ,

ιπ

, (ι) Ι ροι·ιοπι οοιιιοππιι ιπο ιο ππο -, ποιιο ροι·οιο Ει οπο) ποι

€τιΕπιΜ ππο ο ποππο ριιι·ιο ιιρροι οππο οποπ ποι Ποπιοο ιο οπο:

@ποιο ιποι·ειποιο ιιι οοι·οιιοτι ιιοιι, ριο ριοοοιι, ποι ιοιο ιποποο ποιιο

ι'οποιοιο, ροοιοι·ιοι·ο ποι Γοιιιιο; ιο ποοι οοιππι ο ι·ιοιιιοοποιο ποι αστρο.

ποι οοριιοιο οοπ οποοιο οομο . · . πο ειιοοεο @ποιο οι νοπο ποι

Ποιοιποοιι ποιοι.

Θ) Ιιο ειοοεο ροποιο πινω οι οππο οπποι· οποι πο αποτο, οπο

οιιοι·ι·οιιο ι ιποι·ι, ο ιο ροι·ιο ποιιο νιςοο μοι· ιπιι·οππι·νι ιιοοιιοπιο.

πιο οι ποοειο Οοπιοο ιποποοιπιο νι οοιιο πιο οοριιοιι , οπο ροι·ιποι

ιοπο οι ροπι·οπι Γοοοιιιιοπο ποι ιιοοιἱοιπτ· ιι·ονοιο ποιιο νιοπο

 

οι Μο οιιοιο ποοεο· ·οοοποοιοτο ;· οι οιοι ιοπιπ οοοι·οιπ.

οι ποι οοι ιονοι·ο οπ Μο, ονοι ιο οποιο πιοπο, ροιοπο

πο νιποπο ποιοοοο;- οιιι· ω· οι πιο πι: οι , οπο οοπποπιπποιο

ποπο εο ροιοοιοιο·ποι· ιοοοοιοιιο νοιιο. ιο οοιποο π, πιο

ιποιιποι·ο οο·ποπιιπ;ε·οι ποποι πη:ιοιοποοιοεοοοοιοι οοπ

ποιπρποιο ιο οοιποο· οι. ιοοοοιιιοο οπο, οι .ιο .ιιιοπποι·ο

επ ποππο. ι)οοεο-οποιο ποοιιιιιιοο.ιποοποιο οιοι ποοεο Πο

ιποπο, οι ιοοοοιιοι·ο ιιο;οπ·ιοοποεοιοι·ο; οι. ποι. ιοπιο εο

οτοιο. Επι: οι ποπ. οπι· οποπ ποοπποηροοοι·ο οο οοπποιπρπο

ιιοπο Μπι πιοο ›ιπποο;ιιπο· =οοι, οοιιον ·οοπποιοριιοιο, οιοι

ιιιοειοιο ποι· ιππι Μπι πιο Βοοοοι·ι,·οπιπ επ ποιοπο οπ οοιιο.

Ε! οοπεοπ ιονοποιοι·ο, απο πιοπινοιο , ππι·οοοι ροι·ιιιο·ποπο

οοει-ιο οοι·νιιοιι, ιιιι=οπ·ιοποιο οοι οοοοι· οι! ιοι·οι·οι·ο , πο

ονι·π, νιΒιιο., οτιο-,ι οιοοιιπρο.π ιπποπιι οπι ιιιιι·οι εοιο,

ονοι· ιπποπιι ο :πιο οιιπνοοινιιο, οι οπι ροιιιοι ιπιι·οι·ο

ροι·=ιεεο ροι·ιο ποεοο ιοιο·ο, ιοποπιι ποι ω· οοποοι, μοι·

ποι επ ρι·οιιιιι , οι ροοιιιοιποπ επ· ί]ποιοιιο·οοιποο ιι ω).

8οιποοιιοιοιποοεο.-ιοοππο·οιοι::ποοοπ Εοιποπο, οι ιοοο οι

ιοι·ο ποοοο οοοοεοιοτο; οι :πιο ·ιοπιο εοοι·οιο. οι ποοοοε

ρι·οπιοιοο οποιοι ιοιιο οι ποι ππο ιιπ 8!! οοοι·οπιοπιο ποοοπ

οοπΒιιοι·ο ποοοπ·οι·ιπ, ονοι· ονι·ο,- ο οι!. επ οοοι·οι1ιοπιο ποεοπ

πιοπο οπο, ονοι· .οιΒιιοιο, ιοιιοππο οπο νοιιο οππιποοο:

οι οποιο ιοιιπ οποιοο. οοοοε ιπνοιιιι8οι·ο οι οπιι·οοι·ο, ροπ

πιο ποι· ιοεο-ροιοοιοιο , οι ιοεοε οιιιιοποο, 8οοι·πιοποο

ιοπιοο, οποοιοο οπ ιοεοε οοπ ροι·ι·οι.Βοειοποιοο ιιιι·οπ οποεο

οιιιιιπ ι"οοιιοι· ι›οπο οι ιοοιοιποιιιο. Ει ιοεπ πιοιο πο ποσο

ιοπο πο οποοοε 88 οι·οποι. ιιι οπ ποοποιοπο ιοιιοιιι πο ιο

ειιιιιιο εο οι·οποι, @οι πιο ι·ιπ;;ιιο οπο, οποιο οι πιο οποπο

ιιι επ εοοι·οπιοιιιπ ποποεοο Γοοιπ οι ιοιιο οοο οοεοε, ποι

ιο οποιο οοριιπιο 88 οοπιοποι. Ει ιοεοοιοπο οιιοι·ο ροτ

οοπο εο οι·οποι, ιοι·οοπο ποπο πονο. Ει ιοοοοιοπο ποι οοι

οοοοεοιο ορποι εει. πιοοιιοιο ποεοο ποππο. οι ποοοοιοπο

ιοι·οιο πο ιοοιιιιιιο ειοι ιοπιο ιο επ οοοι·οιποπιο οπο πο

οποοεοιο οοο ποππο ιοοιιοπιοο. Η οι επ οοπιιποι·ο, ο ιιπ

€ποι·πιοιιο ποποο ποππο, ονοι· οι·ιπ , ονοι ιπιοοπ οπο ποι

οποοιιοι·ο οι οοινιποπο, ονοτ οτιο ω, οΙαιιιιι, επ οποιο

ποπ οοιιποοοιιοι, ροιιιοι ιιπ οοποεο ιοπποι· ιπ ποιοοπο,

οι ιιοιιοι·οιο ποπο ποπιι ποοοο ροιοοιοιο. οι ιοεοε οοι·ιο

τοι·οιοο ποπ ιοοοοιι ιπιι·οι·ο οιοοπο ιο 821 ιοιι·ο ποιο ρο

ιοπο, ονοι· ιιοποπιοπ , οπι οπροι·ιοποποι οπ πιο. 8οινο οι

οποοπ ποιοπο, ονοι· ιιοποιποπ οοεοι·οι ι·οοοιιο ποι· ιοοπ οοπ

Βιιοι·ο ποοεο νιιι8πο. οι οοινο οπεοοο ποι οοι ιοοιιιι·ο, οι

οι·οποι, ποι ποπο νιποπο οπο ιο ιιοιιιοι. οι οποιο πιο ιιο

ποι οπ ιοεοοιοπο ροι·ιοι·οι·πιπ ιιι οο ιπιι·οιο ποοεο οιιιιιο

οπο οοοι·οιποιιιο. πι ποππο ιονοι·οιοιο ονοι· οιιοι·π ροιιιοι

οοιιποπιπ ι·πεοπ, ο πιιππιπ ιονοι·ο ο ποππο οιοιιο, ποπ

ιποπ εοπεποι·ο ποοεο νιπεποροιποι ποιο ροτοοιο πο ποιοιιο,

ιιοι·πιοπιο Δι·οοεο, ο ποππο, πιο πο ιπιππιπ οι. οι πιοο ιο

ποιο ποοεο ροιοοιοιο οπποι εο πιοοιιοιο ποοοοε ιιοπποε πο

οποοοε, ποι οοπ οποοιιοι·οοοπιιο ιοοιιοππο; '

οι μ.

οι; Αποοι· οοει οοιοιο ιο οιοοεο οιιιιοο, οιι ι ιοπιιιτοιοτι πι οοοιροπιιο,

ορροπο ιονοι·οπο οιιιοπο οι·ο οι Βιοιπο. οι ποοιοιπο εοπτιρι·ο, ο οι

ποοιοιπο, πιο ιονοπο, οοιιιι·ο οποοιο ιιιιποο. @ποππο ι'ο Βονοι·ποιοι·ο

πι Βοοοοι·ι π Ρι·ιποιρο οι πιοι·ιοπο, οι ι”οοοι·ο πιο ρτοννοπιιοοιιιι

οοπινο ι πορροιοι·ι; πιο ι·ιοιοεονο ιποιιιι.

(4) πιο οωιω :ποππο ιο ροι·οιο αΙοοιιιι , πιο ο οιοοι·οιποπιο οπο

οιιιιοιοεποπο ποιι'οιποποοπεο; ο οιοοοιπο εοπιο ιο ιποποειιπο π πο·

πιοπο ιιοιι οποππο εοπεο, ιιο οι·οποιο πονοι·ιο εορριιι·ο.
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.Ρο οσο ω” ωστοσο.

ΧΧΧΠ. Ωοσσιποσο σοι σοσστο, σσοστο, σ ιονοτο πιο οσο

Ισσοοσ ιοι·το , σ σοοσο στσστοσ , ονοτ οσσιοποσο ρΙσπ

ιοτεἱο άο στσστο, οἱ σοπ οσσοτ ἱπ οοοπιἱισιο άο τι οτσστοσ, οι

άσσο ἱοάο ισ ἱσσσσ, σἱοι οσπάοιπροσιο άσσο σο. ρσιοσισιο ρτο

1οσοσιοπο οτσστο σ ρισσιαι·ρισ θ) ιο σοΙάσσ τι άο Ιοποσ,

οι σιοπάοτο σο άοσσο άοοΙστοιο ροτ σοστοτσοσιο άο σοοσο,

οοἱ σοι ορρἱισ σο άοσσο. Ει οἱ σο άἱοιο τσσιοΐοσιστο οσο

σοι ονοτ άοσπάο ρσισσι ροοστο σο. οσπάοτσροσιἱσπο, ἱσιοι

σ: ρτοοἱσσο άοσσο Ποιπσπο οπο οά οσο σοι ροσοτο. οι

σοοσο οοἱ σοι σωστο, σοοστο, ονοτ ιονοτο οιοσπο στσστο

άσιιιοσιἱοο, ονοτ ρΙσσιοτ8ἱο άοοο σιοοπο ιοττο, ο σοοσο

σιοσο, οἱ σοιποσιο οσι ποτοισ , άσσο ο ἱπ σοσο, σἱοι

οσοάοτσρπσιο άσσο σο ρσιοσισιο ἱσ σστοσ :τον άο Ιοποο,

οι ἱσ ιποοάστο σο άοσσο, οστοοιιιο σοι ποτ·σιο. το οἱ σοοσο

ιποιοίοοιστο ποπ σοι ονοτ άσσπάο ροσοτο ρσισοι σο οσσ

άοτπρποιἱσπο, οι ἱσσο άοσσο, σοοσοι σοσ σο σιοσο άοσιτσ,

οἱ οοἱ άσσο σο στοιο σο ροτισοι. (]τοάσπάο άο οοσσοσ οο

σοσι, οι άο :οσοσιοπο άο οοσοσσ οά οπο άοσιἱπἱσιιοπο οσοι

σο σοστοσιοπιο άο σοοσο, σοι σοι ονοτ ορριισ σο άοοτρπο.

Ει οἱ σοοσο τοσιοίοοιστο ποπ οσοι ρσιοτ ονοτ ἱο ροτσσπο

ρτο ροπἱτοΙο, ἱσσσπάοισἱ ροτροιοσιοπιοσιο. Ιιι οἱ ροτ οι

σοσο ιοτπριισ σοι σοπσοτ ἱπ σο Μισο άοσσο ()σπ1σσο πιο

δσσοοι·ἱ, άορρἱοι ροιἱτο σοοσο ροοο, οοἱ σοι ποτσιο, οι

άοσοσο σοοσο σοσο σο σσιἱσιοισοι οά οοσσσο οοἱ σοι ορριιο

σο άοιπρπο ; οι ἱσοο τσπισσοσιο σο οάρτσρἱοσ σά σο Ποτπσπο.

Πο "στο .σωστο σοφια σοοσο.

ΧΧΧΙΙΙ. ()οσιοποοσ ροι·οσπο σοι σοοοι·ο κοσμο, σ νο

0σι·ο σοι άο Γοσάο οά σΙσοπο ροτοσσο, οἱ άο οἱσ άοσσο

ιἱοιο, ονοτ σσοσιισιο σοι οσσοτ άσσο σο ρσριΙΙιι άοσσο

σοοσο, οι ἱσσσσ Μπάσο σοπ οσσοτ ἱσ οοἱ ισ τι, σἱοι οσσ

άοοιρποιο άσσο σο ρσιοσιοιο ρτσοσσ (ιοπισσο ἱπ σσιάσσ π,

οι ροοσοι σο άστοροσ , οἱσ οσι σσιάσσ π, ρτο 2οσοοισσιι

ισπάο. οι οἱ άσσο ο Μπάσο οοἱ ἱο τ. σοι σιισοτο, σ οο

οστο, σἱοι οσπάοσσρποιο ἱπ Ιἱστοσ ο ρτσσσσ (Ισπισσο, οι

ιποπάοι σο άο.τπρπο οσισοσιο σοι ποτσιο. Ει οι σο τποιο

σωστο σοσιισο σοοσο σοπ σοι ροιοτ ροσοτο, ισιοι στ ρτο

οἱσπο άοσσο Ποο1σσο σοσ οά οσο σοι ροσοτο. οι οι άσσο

τ. Μπάσο σοὶ ἱπ ο σοι σοσοτο , ο σσοστο , σἱοι σοπάοτπ

ρποιο ιο ιιστοσ στι, οι ροοσοι σο άστπρσο. Ει οι ροσοτσ

οσο σοι ροιοτ σο οσπάοιπρπσιἱοιιο, οι ἱσσο άοοτρπο , σιοι

οι σοοσισ σο σιοσο άοκιτο άσσο σο στσισο. Ει οἱ άσσο ο

Μπάσο ἱο σοσο σοι σοοσι·ο, ονοτ· σωστο, σἱοι οσπάοισροσιο

ισ ιιστοσ κι. ρτσσοσ Ποιοοπο, οι τοοπάοι σο άσσιρπο.Ει οἱ

σο ιποιοισοιστο οσο σοι ρσιοτ ρσοστο, ἱσιρἱοοσοισἱ ροτ ἱσσο

ειιιο, οἱ οοἱ ιπστοἱοι. Ει οι οσιοιο σιοΙοιοοιστο ποπ σοοι

ρσιοτ ονοτ ἱπ ροτοσπο οι! ροπἱτοΙο, ἱοσσπάοισἱ ροτροισο

Ιοπιοπιο. Ει σἱ ροτ οιοοπο ιοτπροσ ἱπ ι”στισο άοσσο Ποο1οπο

σοι σοποτ, σἱοι ροπἱιο ἱπ ροτσσπο οἱ οστσοσιο σοι ποτοιο.

Ει άοσσοσ σοοσο σοσο σο Ισισοι τποπάἱο σά σο ροτάοσιο.

Πι ισσο οοἱ σοι τσπισποι· σο οάρτοριοπ σά σο Οσισσπο.

Ει οά ἱσνοσιἱσοτο, οι οοἱτοστο σοσ άισιοσ σοοσο σο ροιο

σισιο ορροι σιοσο οτσἱιτἱσ σοι· στππἱσ νἱο οι ποσάο, οοἱ

οά ἱσσο σοι ροττοτ.

(ι) Ρ!ωπι‹ιι·σια. «Με ρισπισκι·, ΜΜΜ; σα.

·-.σ.ο_..σ...Δ.---___..____......____

θα οσο “απο Με άσιιο στου:: οποιο.

ΧΧΙΧ. ι(ιιο σΙσοπο σοοσο ροτσσοο άο άοσσο σιοσο

σοοσοι ρτο ροσιἱπστο, σοοσο ροτοοισ άοσσο σοποπστο άοσσο

σοοσο, οά ροπσ άο σσΙάσο ο άο Ιοποο, σο οοοΙο ροσσοι

οοἱ σοι ισσσοτ οσπιτο, οι σιοπάοι σο άοτσρπο οοἱ σοι

(οσσοτ οσπιτο, οι τποσάοι σο άσιπρσο σοσο σοσεσστο άοσσο

κοσμο (σ). Βοσσο οποιο σοοάσ σο ιποσἱιοιο σἱοι άοσσο (Ισ

σιοσο, οι ἱοσο οιιοτσ άοσσο οσοοσσιστο. Η σἱοι ιοσιο

σοστοισ.

8ο οσο ισοτιστίατο σοσ ιέσοι·σ.σ.

ΧΧΧ. Ασ:οπο ροτοοπο ποπ άορριοι ροτσσπο Μοτο πιστ

ιοτἱοτο, ποπ ιστισοπιστο. Ει οοἱ σοσιτο σοι (οσσοτ, σἱοι

οσπάοισρπσιο άσσο σο ρσιοσιοιο (ισ ιἱστοσ τι άο σιοσο

ποσοσιοπο νοἱιο. ~

Μ· οσο ·ίο[στι|ιατο .σοσ /οσιτσαο.

ΧΧΧ!. Υἱσιοπιἱο οΙοοπο, ονοτ (στισο σά σἱοσπο ι”οιπιπσ

σοοσο ροτσσπο Γοισσι. Ει σἱ σΙσοπο σά Μισο σοι ονοτ

σιϊοσσοτ οστπσιοτοοσιο σοτσ οιοοπο (Μισο, σἱ σο ιοιπἱπο

σοι οσσοτ νἱτοἱιἱο οι Ιἱνοτσ, σἱοι οσπάοτσρπσιο άσσο σο

ρσιοσιοιο άοοο ἱἱστσσ τ. στο ἱο σ, σοστάσιο σο οσοσιοιο

άοσσο ιοτπιτιο ω). σοοσο οποιο σοσάο σο τσοσἱισιο σἱοι

άοσσο ίΙσπισπο, οι ἱοσο οιιοτο άοσσο ἱοσιἱοσ Μστισσιο. Ει

οι σο τποιοισσιστο πσσ σοι ονοτ οπάο ροσοτο ρσισοι σο

οσοάοτορι1οιισσο ἱπΐτο άἱοσ οι ρτσκἱιπσσ οοἱ οοο Μποστ,

σἱοιἱσ σοοοιο σο. ιοσιο. 8οινο οοἱ σο ιοοἱἱπο οσοι οοπνοπποτ

σά οσοσσο οοἱ ιονοι·οι ἱσιστισοιο, οι οσοοσο σοτσ σσιοπισιο

σοσ σοι ιονοτο σά ισοιοι·ο ἱπιτο σο άἱοισ ιοιπροσ, άσσο

σο σσπάοτσρσοιἱσπο σἱοι οσοσιιο. Ει ιοπάσ σο ρσιοσιοιο

σοοσο ρτσσοσσο Γσισοι σοοσο οσσο. οι οἱ σο ι`οισἱπο ποσοστο

σο!Ισισ ω) σοι οσσοτ οποσἱἱἱο, σἱοι οσιοάοτπρποισ σο ισ

ι”στισοιοτο ιο σστοσ τι άο σιοσο ρτσοσο θστπσσο, οι σἱοι

ιοσιο ἱπ ρτοσἱσσο οπο ο οσἱ ροοσοι. Ει οοἱ σοι ονοτ οά

ι“οοσοτ οστποιοτσοπιο ροτ Μισο σοτσ οιοοπο Γοτσιπο οσω

νσιο, σἱοι οι σοοσιο σο ιοσιο. Ει οἱ σοι οσσοτ· οποσἱἱἱο, ισ

Ιἱστοσ τι σἱοι οσσάοιπροσιο. οι οοἱ σιιοτο ιοπἱἱιισ, οοἱ σοσ

οσσοτοι ,σοιοο!!σ (5) σ σσἱιινοισ, σοι οσπσσοσοτ οοτοσιοπιοπισ

ροτ Μισο, σἱοι οσσάοιπροσιο άσσο σο ρσιοσιοιο άσσο ο

στοσ :τι ἱπ σοι σι στα σο Ιοποο, σοοοπάο σο οοσσισιο

άοσσο ροτσσπο ἱοϊστισοιο. Ει οἱ σοι οσσοτ σποσιιιο, ισ σοι

άσο ο. οι οά ἱσνοσιἱΒστο, οι οοἱτοοτο σοσ άἱσιοσ σοοσο,

Διά οἱσ οοἱ σἱπάο ορροι οοτιἱισἱσ, ορροι σο ρσιοσισιο σο

ποτοΙο οι·σιιτιο ροτ σοσο νἱσ οι ιπσάο, οοἱ σοι ροττοτοά

ἱσσο. -- (ο) Ει ἱσσο ρτοάἱοιο ἱπνοσιἱ8οιἱσπο σο ιοισοι ροτ

ἱσσο ρσιοσιοιο οἱ ροτ ισσο ποσοστο ἱσισι·ιἱιοιο ισοισ σοι οσσοτ

οσοοσο, ονοτ άοποοιἱο άσσο ποοιἱ άοσσο ρσιοσιοιο, ονοτ

(9) @σοοσο τἱροιἱιἱσπἱ σοσο σστἱιιο οσοι σιοσοσ σο! Ωσάἱοο.

(3) Βοσσ Ισ ρτἱτπσ νσΙιο, οσο σι ηοοσιο Ωσάἱοο οἱ Μεσοι σισσἱΙἱιο

στοάοοιισπο άἱ ροπο, σοοσσάσ Ισ άἱνοτοἱιο άοΠο οσπάἱιἱσσἱ ποσο

ροτοσσο Ιἱσοτο.

(4) ΙσροποοΙΙαιο; οορτοοοισσο οοτάσ τσσιισ ορρτορτισιο , @σοοσο

πο! άἱτο, οσο ιο νἱοἱοιἱσπο άο!ιο νοτ8ἱοἱισ σο ισΙισ Ισ άοσσο άοιΙο

σιοισ άἱ ριιισοΙΙα, (ισμοποοιιιιια ).

(ο) ΡοΙσεΙΙα, «άσο σοη;ιπο. @σοοσο ροτσΙο σοοιοττοο στο οσο σσ

σστνοἱ ποΠο ποιο ρτοοοάοπιο.

(θ) Η ροτισάσ ἱσιἱοτσ, οσο σιο ιτο ιο = ο οστσρτοοσ ποιΟσάἱοο

ἱπ οπο 8ἱοσιο τπστεἱσοιο, σοτἱιιο ισ σοτοιιοτἱ ποτἱ, στοσάοπιοπιο

σσἱοάτιιἱ, άο! !οιο άοσιτσ άοἱἱο ίοσοἱοιο οπιοτἱοτο άοι ἱσεἱἱσ. -

.Ει:2|
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τεεεετε τοευ ευο, τετεπεεετε εετ ει. εε τενεεττΒεττουε που

τετει·νεευετ ετευευ τοπεευτυ ρει·εοεετε

Πε ποπ /!αετίετατ·ε α Με.

ΧΧΧΙΙ. Ωυετυυευε ρει·εοεε, εεεεοτυ ο τ“ευττεε, εετ

εεετεεετε ε Βευ, ο ε εεεετε Μεττε, ο εε ετεεευ εεεετυ

ο εεεετε, εἰετ εοεεετερεετυ εευε εε ροτεετετε ρτο ιε

εοετυεε νοττε τε εοΙεοε εε εε τεευε. δε ετεεττετε εεεευ

Μεεε εἱετ εεεευ Ευειοεε, ετ τεεε εττετε εεεευ εοεεεετοι·ε;

ετ εἱετ τεετυ εεετετε. Ετ ετετ ετεττττυ ευ ἱυτετυ εε Μεττ

ττεε εεεεε εεοτεειευτυ, ετ εε εεε εττετοε τυτεεεε εε εστω.

Ετ Εεεε Πεετττεετοτε ετετ τεετυ τε ρτεετουε Εεε εε οττο

εετ ρεεει·ε. Ετ εουετεε εοεεε εοε εε τετεεεεε εε Μετα

οοε (τ), εετ εεε εεε Με ευεοε.

.θα Με εεττ” ρεπτεταε ίεττε·ίοεαε.

ΧΧΧΙΙΙ. @ετ εετ εει·ι·ει· εε ετευυε ρει·εουε ττετττοι·ε

το ρτεεεετἰε εεεεε ροτεετετε (Ε), ονετ εε εττει· υυἰ τεεεεετ

Ιοου ευο, ετετ εουεετερεετε εευε εε ροτεετετε τε εοΙεοε

ει. εε Ιεευε. Ετ εετ εετ εει·τετ τε εττετε ρεεε Βοτετε

νττΙεετε, εἱετ εοεεειερεετε τε εοτεοε τα εε Ιευυε. Ετ εετ

εετ εεττετ εε εΙουυε ρετεουε εευε εευε εεεεε ροτεετετε

ο εε εττετ ευἱ τεεεεετ Μου ευο, τυτ·ουε, τ'ετευ, σοτ

"Με (δ), εει·νυ εε ετουευ Ηνετυ, τε εε τεεετετε, ο εἰ

εεεεετε νὶττευὶε, εἱετ εοεεεετρεετυ τε εοΙεοε κε εε τεευε;

ετ εει·ετε εε ντττευτε, τεεεετευευτε ετετ τεετυ ρτο εοε

τεεευ. Ετ εετ τε εττει·ε ρει·τε εετ εει·ι·ει· εε ετουυυ 8οτετεε

ντΙΙευτεε, ετετ εοεεεειρυετυ ιεεεετυεε νοττε τε εοτεοε κ

εε τεεεε. Ετ εετ εετ εεττετ εε ετευεε τ'ειετεε ετευεε

νττΙευτε, ονει· Μεεε, ο ετευεε ιευιετε εε εττει·ε ιευτετε,

ετετ οοεεειερεετε τε εοΙεοε ν εε Ιεευε. Ετ εε εεεετεε

τεΞυττεε, ο ντττευτεε, εε ετεεετ υευ εεετεεοεεευ, ο ευεε

τεειτεεε.

Πε |ετεο εεετίειοπρεοε.

ΧΧΕΕΙΙ. Λε εευεε ρετεοεε εἱετ Εεεε ι·ευττει· τετεε

τεεττειοετε, .εεε τεετιετ τειιεετ τε Εεεεει·ἱ, εεε,ωέ ευ ετ

ετττοτυ. Ετ εετ εοεττε εετ τεοεετ, ετ εε οτε εει εεεει·

εοευεετυ, ο εευυεττετυ, εἰετ εοεεειερεετυ εε εεεετεΠ σε

τίπτεα (ε), ετ πιτετ τε ετευεε εεετεεοετε εσυ εε τεετνετ.

Ετ ευἰ τετεε τεετἰιεοεἱε εετ Με” τεεεετ, εἰετ εοεεειε

ρεετυ τε Μεεε :αν εε Μεεε. Ετ με· εευευ τειερυε εε

εεεττιεου8ευ, εεε εε οτΙ;τττυ ο εεεεετττιεεεευ Ευιεοεε εε

τεοἱνετ, εεε ετ ετειεετ. Ετ ετ εε οοεεειερεεττοεε υου εετ

ρεεετε τεττε τι ετεε εευε ευ Με., εε εεε εετ εεεετ εοε

εειερεετε, εἱετ τε εεεετε εε τεεεε. Ετ εε ευ.ττεετε, ετ

τενεεττΒετε εεε εἱοτεε .οοεεε, εε ροτεετετε ροττιετ ρι·οεεεετ

ρει· ουιυὶενἱε, ετ :εοεε εετ τεετ ρεπετ, . εεευυευ εε

τεειε εεεευ .ιυετείεετοτ·ε. '

Μεεε.: :με /ατεαε εε ειοεετα.

ΧΧΧ)|. Ωυετεευυε ρει·εουε εετ τετεει·ε ετοευε ιεοεετε,

ονει· Μεεε εουτοε εετ τεεεει·, ετετ «πείτε (ε) τη τετε ευτεε,

·(1) @ετ εετ Ποετεε ε εει·τττο τλαπιοοε, ε που τΙιοπιεοε (Μαστοί),

εοειε εΙτι·ονε. . τ τ(

(9) νετ!. Η εερττοτο 53 εεττε Ρεττ. Η ετ ευεετο Οοείεε.

(8) Οοτ·πιτε. να!. Η εερἱτ. 54 εεΠε Ρεττ. Η σε ευεετο Ποετεε.

(4) δε Μεεε, εἰοε τα Μιρκα.

(5) Λ·είτε, εἰοε απο, Ιπιτείατο, εεε.

τ

εετ ιεοι·ετετ. Ετ εετ εετ τυεεει· ετευυε ειοεετε, εεττ εοε

εειερεετυ εευε εε ροτεετετε τε Μεεε ε εε Ιευυε. Ετ ετ

ευεεε υου εετ ρεεει·ε τιιττε ετεε ε εευε εε εἱε εεεεε

οοεεειερεεττουε, εεεεετ εεττ εε υπευυ εεετι·ε εευε ευ

ΜΜΜ (θ). Ετ ετ ενω υου εεετ ροτει· τε ρετεουε εε ρυ

εττετυ, τεΕεεεετετ εε 8εεεεττ, ετ τεεοε Μεεε ευοε εε .εε

ρ1·ορττεε εε ευ Ευκεοεε. Ετ ρουευετ εἰ τε ευεευ Μεεε,

οοἱ εἰ ρει· ετευευ τεπερυε τε τ”οττεε εεεευ Ευετουε εετ

τεεευετ, εερρἰετ ρετττε εε ευρτε εοτἱρτε ρεεε.

Ρωσσια |ετεεε υπεεετ·εε, ετ ρεεο.ε.

ΧΧΧΥΙ. @ετ εετ ρεεετε, ο ιεεευι·ει·ε εευε ρεεε ουτε

ευι·ε υου εετεοτε, ετ πεεευτε εοε εει·εετε εετ εειε, εἰετ

οοεεεειρεετυ εευε εε ροτεετετε τε ττΙπεε τ· εε τεεεε εετ

τε κ, ευετεετε εε ευετττετε εεεευ τ”εοτυ, ετ εεεεε ρετ

εοεε, ετ ἱεεε ευευτττετε εεεεε εοεε. Ετ ευρτε ευετεε οοεεε

εε ροτεετετε τετεετ ευττοε ευεε νοττεε ευ εευε ευ Μεεε.

Πεεεοε εεεεετιταερίοε.

ΧΙΟΝΙ!. Νευευ ετευευτερετυ, ονετ εττετε ρετεουε τεττιετ

Ιενοτυ εΙευεε εε εεεεευτυ, ετ εοε εε εευε εε αφετέ

Με (7) τι ει·υεεοε ευ Μεεε. Ετ εετ πεεευε ετ ρτυε Με

τεετ Βοτετ τεεεετ, ροτεετ. Ετ τοττυ ευ ετ8Ιιευτυ, ετ ἱεευ

εειε, ευ ευετε εετ Ιενοτει·ε, εερρἰετ εερει·εροεετε. Ετ

τε ευεεε ευετττετε ετ εοεττετε, εε ευετε ευεευ εετ ι·εετνετ

εε τενοι·ετε, ευεευ εερετεροεετυ ετ τεετεετυ ρει· τεευ

οτ'εττετε εεεευ Ευιεοεε τοπετ, οτε εετ εε ορετε, εετ ειπ

εει·ε εεετ ροτει·. Ετ ευἱ εοεττε εετ τεοεετ, ετετ εοεεετε

ρυετυ εευε εε ροτεετετε τε ττει·εε του: εε Ιεευε. Βε ευετε

εοεεειερεεττουε εεττ τευτυ εε ρεοετε Εεεε ετεε τα. Ετ

εἰ ευεεε εοεεεετρεεττουε τείι·ε ουεευ τετερυε εοε:εετ

ρεοετε, εεεεετ εεττ εε :εευε εεεττε. Ετ ευρτε ευετεε εοεεε

ρω· ἱεεε ροτεετετε εε τετεετ ἱεευἱεὶτἱοεε, εἰ οοτεεετε :το

τεεε εετ ρει·ι·ει·. Ετ εἰετ τευτε εεεεετεεε ροτεετετε εε Εεε

εετἰ τε εε τεττετε εεεευ ι·εετιεευτυ ευο Ιενετε εεευι·ττετε

ευτεττεετε εευε ιεεεεττειιι ετεεεετει·εἰιι, ευἰ εε Με εετ

Βοτετ τεεεετ·τε 5εεεει·ἰ, ο τε ευ ετετι·τοτυ, εε Μεεε ε

εε Ιεευε ω) εε τεεεει· εε ειτε ευε τεεΙευτευτε, ετ εετ

εετ ττεροεεει· εε τοττυ ευεεοε ευἰ τεεε εειε ορει·ε. Ετ εετ

τετε εεευτττετε εευε υου εετ ροτει·, ο εεττ: εεε εετ ροτει·,

εεε ροτττετ ευεεε εττε τε Βεεεει·ἱ, εεε τε ευ ετετι·τετυ

τεεεετ. Ετ τεευ ει·εεεετεεεὶυ, εετ τε εττετυ :εοεε εε Με

εετ τεεεει·, ρεεεετ ιεεεετεεε νοΙτε Μεεε :τ εε Ιευυε, ετ

εἱεετε Μεεε εετ εε εεουτττετε.

Βεεεεε εερεπαίοταε.

ΧΧΧΥΙΙΙ. Ετ ετουιιε εερυιιετοτε εε ρευεεε, ρευεοε εετ

ρετεει· εεεεοε εετ εε τεεε, εειε εε τενετε, εεεεεε-εερρΜ

τεειιεετε. Ετ ετετ ετεττττυ εεεεε ‹τετυτε εεεεοε ρεεεοε, ετ

εεε εεε ρετεττοε, εε ευ εεετευ1ειιτυ εε ευεεε, εετ εοε

ρεεεοε εεττ. -

(θ) Μεεε, εὶοε ετ·τισοτο; εετ |εττυο επιτ·Μικε.

(7). .Αρττττ€ποε; εἰοε αετιίϋπά ρτοεετ; ε1οεετε ὶειρετἱετε εἰ ετεεετε,

εἰνετεε εε8Ιτ αρισέττπά πιάστε”, εε'ετεεο τεοεετε ετ Μεεε Εεεε.

.(8) Μἱ ρεεε ετιε εεεοι· οεετ εἰενἱ ευεΙεεε Μεεε εἱτεἱτε ρε! ει·ειετο

εεετἱ ετΒευτἰετἰ. Ιτε εττεεε, τε ευἱ εετἱοετεεετε εεεεο πωπω ΒΕ

εη;ευττεττ, εεε Γεττεετε νἰεοΙο εερττ 8εοΙορἰ, τ! ευετε ρετεἱε εἰ

εετεπτε ευεοι· ο,εετ Ε'αη;επτετία. Ε εοεὶ ετ ττονε τε ρἱυ εττοτεεεττ.
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δοπισιι!ο σε ειναι ειιιιι!επιρπιπε ιι!ιισειι πια!η!!!!ιι,

ειι! Με εε! έ!! !π·ευε.

ΧΧΧ!Χ. 8! ε!ι:ιιιιε ρει·εοιιε εε! !εε!ιει !ιι 8εεεει!, ο !ιι

ειι ι!!ε!ι·!ε!ιι ε!ι:ιιιιιι ιιιε!ε!!!!ε, ειι ιιιιε!ε !ιι ειι ρι·εεειι!ε

!!!ε!! (ο ιιειι εε εοιι!ει18ιιε!, ε!ε! οοιιι!ειιιριιε!ιι ρει· !εεε

ρο!εε!ε!ε εεειιιιι!ιι ειι ι:οιιε!ιιι ει! !εεε ι!ε!ιι εεει·εωειω!ε θ!)

ρει· εειιεεεε ε! !ειι!οε εοιιε!ιει·!ε, ιιιιειι!οε ει! !εεε εε!

ρειι·ει·, ειι! !ε!!ιε! οριιε.

Πεεειι οιιιιι!ειπριιιι!!οικ ι!εεεεε !ει·ι·ιιιιιιιφισεοε.

!!!.. Με ι:οεε ε!ε! ει! εε ρο!εε!ε!ε εοιιι!ειιιριιει·ε ιεε

ι:ε!ιιιιιι !ει·ι·εωειιεεεε, ε! !`οι·!ε!ει·!, ιιι!! που εε! ω) εεεει·

!!ιιι8!ιεε! ι!ε Βεεεει!, ι!εεειι ιιιε!ε!!!!ιι ιιι!! εε! !”εο!ιει· ιι!!ι·ε

εε !οι·ιιιε ι!εεειι !ιι·ενε.

Πι: Με! .εαε εεε!ειι!ίιιε έ!! ει! σοιιε!ειι ιιιαίοι·ε,

!ο! ι!εεειι ΜΜΜ, ίπ ειι @Με σε.: ευπάειπρειι!ίοπεε εε ρεώεε.

Χ!.!. Βεε οοιιι!ειιιριιε!!οιιεε, εεε ιιιιε!εε ρο!εε!ε!ε ε!ε

8εεεει·! ειι! !'ει:!ιει·, ι!ερρ!ε! ειιεεεε !ιι ειι οοιιε!ιιι ιιιε!οι·ε

!”εε!ιει· !ε!ει ρει· !εειι ιιο!ε!ιι ι!εεειι Πιιιιιοιιε ει!ε νο!!ε !ιι

ιεεεε!ιιιιιι ειι!!ειιε!ιι ει! ιιι!ιιιιε: ε! !ειιι!ο εεεο!νειι εοε ειι!

εειι εεεετ ι!ε ε!1εο!νει·, ε! εοιιι!εεεειι εοε ι!ε ι:οιιι!ειιιριιει·ε;

ε! !ο!!ιι ειιεεοε ιιι!! εοιιι!ειιιριιε!οε εειι εεεει· ι!ειιε εε ρο

!εε!ε!ε ρει· ιιιιε!ιιιιιιιιε ιιιε!ε!!!!ιι, ι!εεει1 ιιιιε!ε εοε εε! οι·

ι!!ιιιιιιι !ει·ιιιειι ει! ρει:ει·ε εε οοιιι!ειερεε!!οιιε, ι!ερρ!ε!

ρει:ετε εε ι:οιιι!εωριιε!!οιιε !ει:!ε !ιι !εεε !ιι!'ι·ε ι!!εε κ! ι!ειιε

ειι ι!!ε ιιι!! εε! εεεει· !ει:!ε: ε! ρεεεε!ιι ει! ι!!ο!ιι !ει·ιιιειι,

ειι! εε εεει!ειεριιε!!οιιε ει!ε ιιειι εε! ρει:ετε, ε!ε! ιε!εειι

!ιι εε ριεεε!ειιε ι!εεεε (!ιιιιιοιιε, ο !ιι ε!!ει·ε ρει!ε ι!εεεει

()ει!ε, ε! εοιιιειι!ε εε! μπει· ει! εε ρο!εε!ε!ε, ε!ιιιε! ιιειι

εε !εεεε!, ε! !ιιιιειι!! ιιειι εε! ενει· ρεεε!ιι ειιεεε οοιιι!ειιι

ριιε!!οιιε ει! ειι Βιιιιιιιιιιι. Ε! !εεοε ρεεε!οι!εε, ειι! εειι ενει

ρι·οιιι!εειι ι!ε ρει:ειε εεε εοιιι!ειεριιε!!οιιεε ρι·οεεοε εοοιι

ει!σε, εε ρσ!εε!ε!ε εοε!ι·!ιιΒε! ειιεεοε ει! ρεεει·ε ι!εεειιε

!ιειιεε !εεοι·ο, !ιι ειτε ιιιιε!εε εε! !ιιι!ει·, ε! ειι εοει!ειιιριιε!ιι

ιιειι εε! ρει:ει·ε, ιιειι ιιοε!ιειιι!ε ε!οιιιιιι !!!›ει!ε!ε.Δ

Πε ι·ίεσιι!!ιιι·ε ειπε εοει!εωριια!ίεεεε.

Με!. δει! !ειι!ιι εε ρο!εε!ε!ε !ο!!ιι εεε οοιιι!ειιιιιιιε!!οιιεε,

εεε ιμιε!εε εει:ιιιιι!ιι εε ίοι·ιεε ι!εεειι ε!ε!!ε ειι! !εο!ιει·,

ι·εεειι!ει· ει! ε!ειερ!πιειι!ιι !ιιε!ε ειι ροεεε εεε, ρεεεε!ιι ειι

(ι) !!ι! ει:ι:ο ει! ε!!ι·ι› εεειιιρ!ε , ρει· ειι! !ε ι!!νειεε ρει·!! ι!! ιιιιεε!ο

Οοι!!ι:ε ευιιο ε!ι!ειιιε!ε Με!.

(9) Μι ρει·ο!ε εεει·ε!απιεπιι· ε σειιεε!!ε!ε Δε! Ωοι!!εε, ε ν! εο!!σ

εονι·ερεε!ε !ε ρι!ιιιε ρει·ο!ε ι!! !ιεε ε!ιιιι!ε ιιιετε!ιιε!ε , εει!!!ε !ιι εε

τε!!ει·! πω, !ιι!!ει·ειιιειι!ε ειπε! !ιι!εε!!!!!! ρει· !ε ε!ι!ει!ε!ιιι·ε !οτο εε

ε!ειιιι!ε ι!ε! !επιρο; !ε ει!ε! ε!ι!ε!!! ε οοιιιο ε!εειιε ρει· Με! ειπα”

Ισοπι€πεε ι!ι·ε.ιιι ι:οιισί:ιιι πιαίοι·ε ε!εε!οε ρει· Με ρε!σε!ιιιι·, ε! ΡΜ”

επεσε αιι!ίιιιιοε, ο ι!εεεεε είπι!ίεοε, ειι ειιι1!ιι ρτίυτε ΜΜΜ :Με εειι!

ίσια Με: εε ιιπίιι! ιιι! εσιισειι ι:οπεί:ιι ι!αι·ε ΡιιΙεεΕπιειι!ε ίπ!" @Με Ε!

Με ροω.ται!ε ε!ε! Μπι! ο!σεω·νιιι·ιι ε!ο σε! μα· ειεε!! ι!!ι:Εοε σαοδοσ,

οσα· ειι πιι1]οιτ μπω ι!ε εεεεοε εε! οεεεπ· εοπεί.ιυα!ιι ι!α!ιι ρει· ει·ιιεειι.ε

!ιπιιιπειι!ιι ι!ε πουιι, ι!ε οιηιε!.·:ατε Μπα ε! !εαΙσπιιει!ε; ε! ίεειι εοπείειι

ι!ιι!ιι ε!ε! !ειιω ει·ιιι·ι·!ιι. 0ιιεε!ε ε!ιιιι!ε, ο ι!!ι·ὸ ιιιεε!!ιι νει!ει!οιιε

ι!ε!!ε !ειιιέε ρτ!ιιι!!!ι·ε ε! νει!ε Με! ρει· !οε!!ει·ε !'ει·!›!!ι·!ο !ιιεε!ε!ο ε!

ροι!εε!!ι πιο! ιιιιιιιει·ο, ε ιιε!!ε ιιιιε!!!!ι ι!ε! εοιιε!8!!ει·! ε!!Βειιι!! , ε ρει·

!οε!!ει·ε !! ρει·!εο!ο ι!! ορρι·εεε!ειιε εεε !ιι !!!›ει·!ε ι!ε! ε!!!ει!·!ι1!ρο!ε

!ιιι:οι·ι·ει·ε πο! 8!ιιι!!ι! εεει·ε!!. ·

(ε) !5ιει·ι·: ιιιιεε!ε ρει·ο!ιι ιιιει;ιι:ε ι!ε! Πει!!εε, Με ν! ι!εν'εεεετε,

ο !'ε!›!3!ειιιι› ειιιιρ!!!ε. !

!ειιιριιε ει!ε!ειιε!ιι !ιι εε εεει!ειεριιε!!ιιιιε. Ε! !εεεε ε!!ειεε

οοιιρειεριιε!!οιιεε, εεε ειιε!εε ι!ειιε ειι ειι!!εεεεοι·ε ειιο εειι

ι·εε!ετε ει! Βο!!!ι·ε, εειιεε ε!ειιιιιι ιιιειιι:ειιιειι!ιι, ο !εεεε, ο

ιεεεειιιειι!ιι. Ε! ει:ιιεεεε ι:ειιι!ειιιρεε!!οιιεε ει! ιιιειιιιε ι!εεειι

ιιιεεεε!ιι ι!εεειι Πιιιιιοιιε ι“ε!!ιε! !ιειιιιει·. Ε! ειι! ι:οιι!ιε εε!

!ει:!ιει, ε! οοιι!ιιιιιεεε εε! εεεει·, ε! ιιιιε!ε ε! εοιι!ιιιεεεε

εεε! ρει·!!ιε με εεε!οιιε ι!ε ε!ειιιιε εεει!ειιιρεε!!οιιε !'ει!!ε

ι:οιι!ιε εεεε, ιιειι εε ιιιεε! !ιι !ιεει!ιι, ιιειι !εεε εειιι!ειιι

ριιε!!οιιε ει!ε εε !εκε! Με ει! !ιεε επεσε ρι·οιι!ιιιοε ι!ειιε ειι

. !!!ε ι!εεεε εοιιι!ειιιριιε!!οιιε. Ε! εειιε!ιι !εεειιιειι!ιι εε !”ε!!ιε!

!!ιιε ει! εε ιιιεε!!ε!ε ι!εεεε εοει!ειεριιε!!οιιε, ε! ρεο!ιε εε!

εεεει ι!εεειι ιιιε!ε!!!!ιι, ρι·οεειι ιιιιε!ε εε! εεεει· !ε!!ειιι!!!ιι;

ει! ιιιιε!ε !ειιειεειι!ιι ρεοε!ιι, !οι·ι·ε! !ιι !ιειιι!ιι. $ε!νιι ειιε

εοε, ειι! με !ι·ει!!ιιιειι!ιι, ιιι!ι:!ι!ι!!ιι, τω, ι·ο!ι!ιει!ε, ο

ρειι!!!!οιιε ι!ε ιεειιι!ιτιι !ε!›ειιι!!!οε εειι εεεει·; εοε ιιιιε!εε

ιιειι !οι·ι·ειι !ιι !!ειιι!ιι !!ιι! !ιι !ειι!ιι, ειι! εε! εεεει· ρε

ι:ε!ιι ειι !ιειιι!ιι ει! !εεοε ι!ειιε εε ρο!εε!ε!ε ροε!ιι.

Πιιεειιε και εε δωσει! ριενιιπιπε,

ε! Με! οοειι ι!ευεπ @απο εοε πιίεευε.

Χ!.!!!. $οε ιιι!εεοε, ειι! ιπο !!ει:!οε ι!εεειι θιιιιιοιιε ει!

ε!ειιιιιι !οι:ιι ιιιειιι!ε!οε εει! εεεει·, με !ενει·ε ε!ι:ιιιιιι ρ!ιιιιοε;

ε! ι!εεεοε ε!!ει·οε !ιειιεε ι!ε ειιεεε εειι ει!ι:ε!!ειε ει! ε!ιειι

!ιεειι ει! ρ!ειιοι·ει·ε, ιιειι !ενειι ρειιιιοε ι!ε ι!οεειι, ιιειι

ι!ε !ει:!ιι, ιιειι ει·ιιιε. Ε! ιεει:ε!ιιιιιι εε !εεεε! ρ!Βιιοιει·ε ε!

ρι·ει!ιιι·ε θ!) ει! εοε ιιι!εεοε ι!εεειι ()ιιιιιοιιε, εεε! ρω ιεε

ιιιι!ει· εοιιι!ειιιριιε!!οεεε, ιιιιε!ε ε! με ε!!ει·οε !”εο!οε. Ε!

ειι! με ι:ιιε!εε εεε!οιιεε, ε! !ιι ι:εε!οιιε ι!εοιιε!εε ιιειι εεε!

!εεεει·ε ρ!Βιιοι·ει·ε ι!ειιε εοε ιιι!εεοε ι!εεειι θιιιιιοιιε, ο ι!ε!

ειι ρ!ιιιιοε, ο εε ρι·ει!ε ει! ειι ει!εειι εε! οιιιι!τεε!ει·ε, ε!

ιιειι !εε! !εεεειε !ενει·ε, ε!ε! ι:οιιι!επιριιε!ιι ι!ειιε εε ρο

!εε!ε!ε πεεεε!ιιιιε νο!!ε !ιι εο!ι!οε ν ι!ε !ειιιιε; Ε! ι!ε ε!ο

εε ει·ει!ε! εε ρει·ειι!ε ι!εεειι ιιι!εειι.

Πε !ενιιιει· εοε ιπα!ε|ιιε!οτεε.

Χ!.!!!!. !.!ι:!!ιι ε!ε! ει! εε ρο!εε!ε!ε ει!ε !ε!ιεει!!!οε, ε!

ιιιε!ε!”ει:!!ε·εε !ειιιιει·, ε! !ειιι!ει· Γεε!ιει·, ε! !εεεε οοιιι!ειιι

ριιε!!οεεε ι!ειιε ειιε!ιιε ι·ιεεειι!ει·, ε! ιεεειι!ει· !'ει:!ιει· !ιι ι!οειο,

ε! !ιι εοι!ε ι!ε ιεεεε!ιιιιε ρει·εοιιε ι!ε 8εεεετ!, ιιειι οε!ειι!ε

ε!οιιιιε !!νει·!ε!ε. '

:ι

Πεεειι ειι!ιπίιι επεσε οικεσε!σε.- ° κ.

ε - ·- με:: 'ε!ε!!ε -

Πλ!. Πεεεοε !ε!ιετιι!!!οε ι!εεειι Πιιιι!ι!!ιε ι!εεεεεετ!; εοε

ιιιιε!εε εε ιιιεεοιιε!ε, ι!εεεε ρε!εε!ε!ε”εε! !ει!ι!ει·, ε! !ιι

ρι·εε!οιιε εε! πι!!!ει·, ι!ε εεεεε!ιιιιιιε!ιρε! ι!ειιε ει!!!ι!ιιιοιιε

ει!!ι!οε τα: ε! ι!εεεοε !ε!!ειιι!!!οε μι! ι·ε!›ε!!οε, ε! ετ! ε!ε!!ε:

ι!ε εεεεειιιιιιι ερρειι !!!ει·εε ιιι. Ε! ε! ε!ι:ιιιιιι ι:οιιε!ιιι εε!

ι:οιι!ι·ει!ιι ει! ειιιιε!.ιι ι:ερ!!ιι!ιι, ε!ε! εεεειι, ε! !εειι ι!ερ!!ιι!ιι

ε! ο!εεει·νε!.

Πε [Μακ ιιιπαίοε, ε! ι!ει·ιιεεοε ειι! ιιειι ορει·ιπε /ε!εί!ε!ε.

Χεν!. 5! ε!ι:ιιιιιι ιιο!ε!ιι εε!. εεεετ ει!ι:ε!!ε!ιι !ε!εει!ιι,

ονει ι!ειιε οοιιιο !ιιιιειι!! εεε! ει!εε!!ει·ε, ε! ιιι!! Γε!ε!!ε!ε

ω) Ρτι:άιιτε. Νε! Ωοι!!ι:ε ε εει!!!ο Με”, ε μ!!! ε !σεεεο ιιε!!ε

ε!εεεο σερ!!ο!ο Ρι·ι·ι!ιι. ει! ε !!!οεο!!ε ι!! !!ιη;ιιε, 8!εεο!ιιδ ιιι! 'πινει οοιιιο

ερει;!!ε!ο ι!ε!!!! ειιειι!!! ε! με! Με ι!!ι·ι· ιΙι·ρτΜειο.



πιει. ει-;οοι.ο ιπιιι. 593

οιοποο ιο επ οιιο ποεεπ ποιοτιο οοι ιοοποτ ιιι ποοοπ πο

οιοποπ, σποτ πιιι ιοιεοτιπ εοπι οποοιιοτο πο οιοποο οοτιο,

ει ιο ιπτιπο ποεεπ Επιποπο πο 8οεεοτι επι πεοοπτ, πιο

ιιι εοποιο επ ποοιιπο ιο πιο οπιεο ππι οιοτοιοι. οι ει ιοιο

οιοιοιοοιοτο οπ ππιποοποοιοοιπ ποεεπ οπιοειοιο οπο οπι

ποοποτ, οοποποι επ ιο ποοππ οοτοοιποιο ποεεπ Ποιοοιιο

πο Βοεεοτι, οι ιεεπε ποοοε εποε επ οποτποτιοο οπ επ πο

οιοοπ. 5οινοε εεε τοιποοοε ποεεπ ιππιοτο, ο ποιοοοιο ιο επ

ποοιιπιπ ποεεοε οιιοπιπιπε επ οποιοοει; οσοοοοπο ιο ποεεπ

ποοππ, οπι ει οπτ οιοποπ ιοιοοπε ιο ιστιπο ποεεπ Επ

πιοπο πο $οεεοτι οοι ποοοπτ, ποοοιοι οοιιτο επι πιοιο οποο.

οι ει οιπππο οοτιο οπτ ιεεο οοι οεεοτ ιοπιο, ποπο πο πιο

ποεεπ οοπποιοοοοιιοοπ ιοποοιι, οπο ποιοι, οι ειοι πο

οοοειποπ νοιοτο. Ει οοπεεο ιοιποειοο οποο οοιποι ποεεπ,

οπι εοοι οποοιιοτο ενετ ιοπιπ ιοπποτ οπεεο ιοιειιοιο.

Ποεεσε οπι ποπιοπ οι! ποισε, οι ποεεπ ίσοπ πο οπεεοε.

ιπιιι. Οτπιοοιοπε οπι οιοοοπ οπο ποοοιοι ιοοοτο ειπ

ποιοε ο πιοοτιε, εοινπ εοε ιοειοε οτπιποιοε, οπο τοιοι·

ιοοπ ιο ποιοο, σποτ ιο οοτιιποιο, ο ποτιο επο, πο πιο,

οοο πο οποιο. πι οπι οποιτο οοι ιοοποτ, ποεεπ οπι οοι

ισοοτο, ποεοοιποπ οοοποι εοιποε ν πε Ιοοπο, οι οοπεεο

ππι οοι ιοοοπτ επ ιοππ ιο επιππε ο ει οοι πεεοτ πο πιο.

Ει ει οοι οεεοτ πο οποιο, οπεεο οπι ποι ιοοοτο, ιο επιποε

ιι; οι οπι οπι ιοοοοτ επ ιποπ, ιο επιππε πο. ποεεπ οποιο

ποοππ εο οιοειιοιο πιο ποεεπ Ππιοοοο, οι ιεειι οιιοτο

ποεεπ οοοπεοιοτο: οι ειοι οτοιιιιπ επ οοοπεοιοτε, ει οοι

οεεοτ πο οοοειιπ, εποεο εοπτοπιοοιπ; οι ει οπο οπι οεεπτ

πο οοοειιπ, ποιο εοοτοοιοοιιι. οι οοποο τοιποπο επ ιοιποι

πο οιοποο οποπιιιοιο πο οισιιοιο οτοειοιο οπ ιποπ, οπο πο

πιοοτιε, οπο πο οπεοε ιοοπιιοε νιιιιοε οπ οτοποοιπιο.

@οι επ διποσπο ίπποι ροσοοιππιπ πο.ιεοε ποιο:

ιἰοεεοε ιεποοπίιοε.

ιιι.νιιι. ει οιοποπ ιεποοπιιπ οοι οεεπτ ιο οιπππο πποπ

ιιιοιο πο πιοοτιε, οι ποεεοε ποποε εποε εεεο οποοιιοτο ιιι

επ ιοττο πο Βοεεοτι, ο ιο επ πιεπωω, ειοι ιοοιπ εε οπ

ιοειοιο οπεεοε ποοοε ιιοπποτ οι οιιοποτο ι'οοππτ ιιοο ειπ πιο

οπι πεεπτ εοιιειοοιπ οπ επ Οποιποο πο ιοοιπ, οποοιπ οοι

οεεοτ ιεποππιιπ. Ει ει πππ ποειοτοι εοε ποοοε ειπ ποπο

πιοοιπ πο ιοιιπ επ ποοππ, οιποιο πο οιιοπε επ ιεποοπιιπ

πο ποεεπ ποπππ οεειτο οοο οοιποι; επιιιπ ο ιοοοοιι οπο

οπι οποοτο επ οιοιοοιοιοοιπ, οπι οοι πιοποοτο ειπ οοοοτο

επ /οτοεισιισπο ω. .

Μεσοι ιίοοοοε πο ποιοι, οι ποεεοε οπι οποσ ιο οιοοπ οι.

πιο. Οτπιοοιοπε οπι οοποπ ποεεπ ιπι·ιεπιοιιοοο ποειτο

ποπο οοιοπ ιοοοοιι ποοοιοι οονιθοτο ιιι ιιοποπ πο οπτεπ

(ι) Ρστεειοιιοπο, ειπε οοοο οοοποιοτιο, οπι ο οποποοοοιπ ιο

εποοπιιο.

(9) Οποιο πι οποιο ποοιισιο οιι ιο ποιοοοποιο ποι Βοτοπο Μοοπο

πο! ι83°7. Επ ιο @πιο πιοοποι, οπο ιο οποιο ποι ποοιιοιι 56 π 139

πιο Ροι·ι. ι.. οι πποειο 0σπιοο, ο οπο ιο οποιο πι οπο στπιοοιιοπο

οειειοοιο οοι ιιπτο πι Βοοεοιοιο πι Βοτοοιιοπο οοι· ι οοτιι πι (:οοιιοτι,

ο πι Αιοποτο, ιο ποιο πο! 98 Γοππι·οιο 1589, οοοποιοοεοοιο πο ιπιο

ιοιιοτο πο! 25 @οποιο 1888. Αιιπτο ειι οιοοποι πποεισ ποοιιοιο 49 ποιιο

3.. Ροι·ιο οοει ιοπιιιοιο, οσιο'π οπι Οππιπο, οοι·οπο οπο ονονο οοποτο

οεοτοιοοιπ ιι ι'τοιοιοοοιι ιοιιοι. Α πο επτνινο πποειο οποιο οοτιονιοτιο

οι (πιο. Ροι·ποεεπε, ιι οποιο οοι οπι 183!! οπππιιοπ ιι πειιι ιτε οιιοιιοιι

ποι ποπιοπ 8οτπο οοΙΙο επο Βοι.ι.ιιοτιπο οι: Ι.οιε Μειιι·τιιιιιε ποτε.

οιιιοιιιιε .απ ΜΜι 8ιιιοι.ι-: . Τοει.ν. οπο. 98ι-89-88-Μ.Επιι. Ιιοι·ιε

οιοιιοπ οοοιτο οιοποο οοι·εππο, οπι οπο οεεοτει ιοιοιιοπ

ποεεπ @Με (8) πο ιοοπο, οι ποεεπ @οιοοπ ποειτο πο

$οεεοτι, οπο ποιο οπεεοε ποτεοιοε εεεετ πποεοτιοε, ο οποι

οοποιο οιπππο ιοοποτ, οπο επ ιεεοε οιονοιοοοιπ τοπιο ο

οοτεοποιο ποτο οπιιιιοοιοποιο, ονοτ οτινοιοιοποιο, οοο οι

πποπ πο οπεεοε ιο ποιοο, ο ιο οιιοτπ ιοοπ τοποοιοτο, οπο

ποεεοε ποεοε οοτ ιεεοε ιονοιοε οιοππο ποιοοπτοτο , π ιο

οιιοτπ οιοππ ι·οοινοτ, ο ενετ. οι ιιοοπτο, οπι οπο ειι οε

επτ ρτοπο (ε) ιοοποτ εοε ιπιοε, ει οοο πει οπι οπεεοε οιοο

ιοοιιοει, οι ποιποποι, ποιιοιπε, οπι εο οσιεειοιπ οπι πει,

οι οπτ ιοοιοπε οοι οεεοτ, οοοοι εποτο ειιιε πιοιοε ποεοε,

οι οοεποιποο πο οπεεοε οιοοπ οι ιεοποιοιο ετιιιιτιπ. ει οπι

ι`οοιο επ ιεεο επ ποοππιιο ρετ οπιιεο, οπι εοπι ιοοιοτο ιο

επ θσεοιιιο (5) οπ πιο ιεοοοιοιιοποιο ποοπιοιο, ο ιο οιοποπ

οιιοτπ οιπππ, ειοι ιποιπ οπι οτοοτιπ εοοτοιοοοιπ ιο ποεεπ

ποοποιιο, οτο σιιιιιπ επο, οι ετπιιτιπ εποτο πιο ειπ ιεεο

ποιπ , ποιο πιιιοοοιιο οπιτοπτο πιο νοτιιοιο. οι ει ποι οο

οοιιοτο ρετ οτονοε ιοΒιιιιιιοε, οπι οιπποπ ιο ιιοοσε πο οπτ

εοΙοε εοοοι οονιιςοιπ οτο ιοπποτ οπτεπ, ει ποιοοπιπ πει

οοτοιπ πεπε εποτο, οι επτοποοιοοιπ, τοοιπο, ονοτ πιοιοιπιπ

ενετ ιοπιπ, οσιποι, επ ποοοιοι οι οοπεεε οεεο οπτοοτειο

ποτε, πιο πει πο ιιποιοοοτοιπ , οι ιοιιπ εοπ ποπιοπ εποε οπ

οτοοιοτο οπ επ ι)πιοοοο. Ει ει πο οπεεπ οπτεπ οιοποο

ποεο οπι ενετ οοποιειοιπ , ι'οιποιει πο οπεεοε ποποε οιοοπ

εοιιειοοπιοιποιπ ειπ οοπεεπε ποοοιιιοοιπε οοι· ιεεο ιοιτο πιοε

οοιπ ποποπο οοπεεοε οπο ονοτ οτονοιπ επ. ιοιποειοοο επο

πποπ οοοιι ποεεπ οπιπειειο οοι· ιοΒιιιοιο οιοοπ. οι ει οι

πποπ εποι ποοοιιοιο ρετ ιοΒιιιιππ οτονο, οποιοπιο πει πο

τοιπ, οεεοτ οοοεπτιπε οπιο οπεεοε ππι·επιπε, ο .οπιο.ιεεπε

οι·οτ ιοοιπ οιπποε οποιοοιιοιο , ο επ ιεεοε οπο· ποιο ιο.

νοοιοοιπ τοπιο, π οοτεοοοιο, απο οοοο πο πιοετιε πιο;

οοοποοιοοοιπ, πιο πει πο ιιπτοε ο ποεεπ ιποποιο οπι επ

πεοι. Ει ει πο 8οιοιο ποιοοοι;οιο π οιονοιοοοιπ οιοποο

ποεεοε οοεοε οπτπποιοε οπ ιεεο οοι πεεοτ οποπιειοιο, ρετ

ιεεο οπιοειοιο επ οοειτιοΒοι ποεεπ, ο επ πιιιιιοοοιοιιιπ πο

ποεεπ ποτε, οι οεει8οοτο ιο πιπποε ποεεπ ιοοεεειπ ποεεπ

Οποιοοο, οι οοτ ιεειι επ νοτποι ιο επ ποιοοτο ποεεπ (ιπ

ιοοοο ποι ιοιοοιπ οπι εοοι ισττοτο, ει οσιοποιο εει οοτοιπ

πεπε εποτο. οι ει οιοποπ οπι ι·οοποιοτο οιοποπ πο οπεεοε

ποτεοιοε, ειοι οποποοιοποιπ πποπ επ οσιεειοιο ιο ιιπτοε ιιοιι

πο Ιοοπο. 8οινο ει οπο ιεππιτοι, οπι ποεεπ πεεπτοι οπι·

εοιο, οι πεεοτει νοτιειτοιιο οπι πιο ποπ πονοτοι ιεοπιτπ. ιο

οπι οοι οποιοπτοτο, ονοτ ιο πιοποπ οιιοτπ ιοπππ ονοτ οι

οποο οεεο ιονοιο ποπο οποιπποπο οπτεοιο, επιιιπ ει οπο

ιεππιτοι οπεεοε ποεοε εεεοτ Βοει ιονοιοε, οι πεεετοι νοτι

ειιοιιο ππι ποιο πονοτοι ιεππιτο, ειοι οοειτιοιπ οπτ ιεειι

οσιοειοιο οπεεοε οοεοε ο επ οιιιιιοοοιοοιπ πο οπεεοε ποιο

οι πποειοιιοι·ο ιο ιοοοπε ποεεπ ιοοεεοιπ ποεεπ Ποιοοοο;

οι οοπεεο Με νοτππι ιο επ ποιοοτο ποεεπ (Σπιποπο ιιοο ο

ιοοιπ οπι επεπ ιοττοτο, ει οσιοποιο πποπ εποτε επ οετοι:

οι ιιιοοιε πο ιοιοπε ειοι πποποιοοποιπ πποπ ειι οοιπειοιο

ιο επιποε ν πο ιοοπο οτο ποεοοιππο ιιπτο επ πιιιιιοοοιοοιιι

(8) Βοοεπ Οιιιιιοπο. @ποειο οοτοιο εοπο τιοοιπιο ππο νοιιπ ποι

Ωππιοο οοι· εποοιιο ποιι'οιοοοοοοεπ.

(4) Ρτοπο, πιπο πω, οτοβιιοποιο. Νοι οποιοι επτπι) ειπ εοτιιιο ιιι

οποειο οπσοπο οπο. Επ π ιτοποιιπ ποι ι“τοιοιπιποιι ποιοι, ποι οποιι ει

ιποοπ ?ποιο @ο ποπ Μπάσο!. ο

(π) Ποεοιιιο, οιοπ ιο οοεεοιι‹ι, ποιιο οποιο ει οοι·ιο ποι ι.ιπτο ι,

οπο. 99 πι οποειο Ωσπιοο ιιιπποειιπο.

(ε) πο. πο! 0οπιπο ιποποο πποειπ οτιιππισ; ππο οεεποπο οπιοι·ο

ιο πιο ιο οιοιεεισοο ππιι'οιτιοοποπεο, ιο οππιοιιιπ εποπιιιπ.

' πιο.
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πρ θ) = τρερτππι ι·ρι·ππι τροτιι. Ετ νρι·ο ροτπριττ ι·οττεττπτ

!ττρι· τρποι·ρι·ρ ι·ρε τρερε ετο ρ!!ρτρε τπτεερ, ποπ οοπρριπ

ρπρτπι·, ρα ρππταπι· πτετ τπ ιππτεετοπρ ρριππι. Ετ ετ οοπ

ττπρρι·ττ ρ!τφρπι |οι·ρεται·ί, ερπ |οτραππίπτ Πρ) ορορετοιιτ!ιπε

επρι·ρ ρτατε, ρα ρ!τφρ ορι·πιπ , ποπ ροεεττ ι·ρετπτ ω), ερπ

ι·ρρρρπττ·τ, πτετ ρρ νο!ππτρτρ οτ οοπερπεπ οοπετ!ττ ιπρτοττε

Βρεερι·τ , τπ φο φτροπι οοπετ!το νο!ππτρτρε οοπετ!τρι·τοι·ππι

ρρεορι·πρπτπι·, ρτ οοεποεορπτπι· ρα· !ρρτρρε ει!!ιοε ρτ πτ,ρι·οε,

οτ πτετ τροτρ ρι·τιιε τπρι·ττ ρα· ροε ι·ραττιιττο, οτ εο!πττο τρπι

ι·ρι·ππι τιρρττριππι, φρπι οοπρρπιρπρττοππιπ, ρτοπτ επρο

ι·τπε οοπττπρτπι·. Αρρτοτπιπε τπεπρρι·, α ετ ροτπορρε !τρππιπ

ρ!τφορ ρττ·ρτρι·πιπ, φρι·ππιοππιφρ τπρι·ττ πρττοπππι, ρρρττ

οποτττ ρρι·τττιπε ιπρττττιπτε ποετι·ρ ρτατοπτ εαιτροττε, οπιπρε

τ!!τ φτ τπρι·τιιτ ρο τρερ εοοτρταρ ρρρπιιττ !ιρ!ιρρπτπι· αι

οπιπττιπε τρπφριπ τοι!πιπτττ ρρ τρι·ι·ρ εριτρι·τρπετ, α ρτετι·τ

απ ρτπερρπι, τα φορ τπιρππρ ροεετα αι οιππτ!ιπε οΙΤρπρτ

τπ ρρι·εοπτε, ρτ ι·ρ!ιπε. Ετ ραρπι οπιπτρ επρι·ρρταρ ρα·

ροτρετρτριπ ρΠτοροττρι· ο!ιερι·ι·ρπτπι·, ετ τρερ τπ ρι·ρπιτεετε,

ρα ρ!τφο ρι·ρπιτεεοι·πιπ τ”πρι·ττ πρρ!τρρπε, ριιτ ι·ριπτεεπε,

ρα Π·ρπρρπι οοιπτερτ·ττ, ανο ρο!ππι, ετπΦορτπι· ρα· ροτρ

ετρτριπ Ιριιπρ, οτ ρρι· ορτο ερρτρπτρε ρτπειρρπι οτνττρττε οο

ετττπτοε επροι· οΠτττο το!ιρρι·τρ, ρι!ιττττο ροι·ππιρριπ.

Π! πρ· ποπ ροο·ιρίοτ Μπαρτ, υίροιιτο ιτ.ποι·ο,

οτ Ματια ποπ ποοτρίατ υπ·ππι, υίποπτρ προ.

τ.. !!τ πιρΙρτροτοι·ρει ροετετρπτ ρ!ι τπΠ·ρεοττρτο ιπρ!ρΠττο

!ιοι·ι·τ!ιτ!τ, ρτ τπτφο, ετρτπτπιπε φορ ε! ρ!τφτε, ντνρπτρ

πιιοι·ρ επρ !ρ8τττπιρ , ιπριι·τιποπτππι οοπττ·ριτρι·ττ ρρι· νρι·τ:ιρ

ρρ ρι·ρερπττ ραπ ρ!τφρ πιπ!τρτρ, ορρττρ!τ ροπρ ρππτρτπι·

τα πιοι·τριπ. Ετ ετ ρ!τφρ πιπ!τρι ροορρρι·ττ ντιππι, ντιιρπτρ

ντι·ο, τ8πρ οοιπρπι·ρτπτ.

 

ΠτΔΖ!ΗΙΕΝΤΙ Ι.ΔΤΠ!Ί

αρ @Φορ άρρτί .πρωι παρ Βορπϋρτίοπ Φ Μπαντ

 

Εκ Ι.ιιιτιο !.

Π!. ω) @προ Ποτ! οοατπεριτπτ ρα· !ιοπιτπρε

Φαρ τρι·ι·ρ, τρπερπττρ α! νρεττ·πιπ οΠτττππι, ρτ !ιοπιιπι ετρ

τπιπ ρτπερρπι τοπιο, ο!ιερτνρ!ιτττε. Εοπετ!τρ, φρρ !ιοπιτπρε

' ρταρ τριτο τρττοπτ, ερπ ρτρτπτρπτ, ρ!ρπρι·τρ εοι·τρρττε, οι.

ροπατε τπ ρατε, ρτ εροι·ρτρ τρπρτιτττε, προ ρρ ιπρπτίρετρτιτττε

ρ!τοπτ ιιι! ρριπρπππι α ρρττ·τιπριιτππι τετρ τρι·τρ. Αροπερ

ττοπρε, ερπ ρρπππττρττοπρε νοτιτε τροτρε ρα· ρ!τφρπι ρα·

εοπρπι Φαρ τριτο α ρτετι·τοτπε, α ρα· φρπιοππιφρ ρ!τρπι

(τ) Ποπ το ρρι·ο!ρ :τι ρ.τττπιαπιοπτρ ρε Ππτεορ τ! τρετο ρτ φρετο

ορρττο!ο, ρρ τπετριπρ ρα Ωορτορ τπ ττπεπρ ερι·ρρ, Ιροπρρ τισ επρ

ρ!ττο τ! ι·τιπρπρπτρ πο' Π·ρπιτπρπττ Ιατπτ, ρρ ρπο!ιρ τ! ερεποπτρ ορρτ

το!ο τ., τ! φρ!ρ τοι·ερ ποπ ρετετρνρ πρ! επρροττο Ωορτορ ερι·ρο, ροτ

οτιρ ποπ ετ !ρεΒρ !ιι επι! ι·πτ›ι·τορ πρπιπιοπο πρ!Ι'Ιπρτορ Φ φρετο

Ι.τρι·ο ΙΙΙ, ερ ετρ ποπ ρι·ρ εοι·τττρ πρ!!ρ ριιι·τρ τπτρι·τοι·ρ π!ττιπρ ρρ!

Φωτο, τπ οπτ !'Ιπρτορ ρ εοι·τττο, ρ αιρ ρ !ρορι·ρτρ.

(9) Γοι·οαρι·τ, |οι·Ιιιιππτυ·τ Φορ .πω |ιιοι·τ, στπιπρίι·ο; ροο.

(8) Πατρὶ. Πρ! Π·ρπιτπρπττ ρ εοι·τττο οσε! παπί, τ'οι·ερ ποετττιτί αι

!ιι·ριιτρτ.ο.

(4) Ι Π·ρπιιπρπττ ρα Ωορτορ !ρττπο οοπιτποτρπο ρρ!!ρ ρορι·ρρρττρ

ρρι·ο!ρ ματι @Η ρα ορρττο!ο 3 ρα Ι.τ!ιι·ο Ι, !ροπρρ ρ ο!ιτιιι·ο αρπ

ορι·ντ τ! τοε!το ρτ τρετο οπο ρι·ρορροι·ρ, ρρ τ! Π·οπτρερτπτο ρρτ(1οΦορ

πιρρρετιπο. Αροτρ τ! ρρι·τορο, ρρ οπτ οοιπτποτρπο φρεττ Π·ρτππιρπτ.τ,

ροεερ πνρι· ερπεο, !ιτεοεπει ειρετππερι·ντ 0ι·ρίπαττοπο.ε ρέστα: τρι·ι·ιιο,

φορ :να α; ρρι·ο!ρ ροτττεροιι‹!ρπττ ει! τοετο ερι·ρο8ο.ι ωριπππωπτω

πω" Φαρ Φαρ των, γιά .ερπ [παρε οτ ορο.

ρριεοπριπ εοττ!ιρττε ετρττπι οτ ι·ρρτρρττε τπ ρατε !)οιπιιιιτε ω,

εροπιιριιπι φορ ρι·ττ τροτππι, α ποπ ρ!ττρι·. Ετ ποπ Φ

πιτττρττε Πορτο, αποτο, ττιποι·ρ, ρι·ρρττο, ερπ ρι·ροττιπε. 8ορ

τιινρεττερ!ιτττε α ρρι·ερφοττε !ιαπειποΦ ροοπερττοπρε ρατ

ρτρε ρα· να, ρτ ρπτρορεεοι·ρπι νρειι·ππι, α :το τρετε ρο

οπερττοπτρε οι ροπππττρττοπτρπε, ερπ ριιριπτπρττοπτρπε ατ

ριιτπε πιρ!ρΠτττ, ρα φρετ ππ!!ππι ρι·ρττππι ροοτρτρττε,

πρφο ρρ ρ!τφρ ερι·τριπτρ ρρτττπρπτρ α! @πιοπο (θ) Βρε

ερι·τ ερρ τρεριε εοι·τρτπτρε ετρττπι οππι προρεερ τπρι·ττ τρ

ττρττε απο πιοι·ρ πρ πιρπριιτρ ροτοετρττε, ανο εοοττ, ρα

ρπττρποι·πιπ. Ωπρεττοπρε, ερπ ρ!ροττρ φρ νοτιτε οοπιτττρπ

τπι· ρπΦρπρρ ρα ροτρετιιτριπ, Φ!!!πτρττε ερπ ερπτρπττρΙιτττε

εροππρππι οοπεπρτπρτπρε οτ ετρτπτρ ρτοτρ τρι·ι·ο. Ετ εροππ

ραπ φορ τπρι·ττ τπΦορτππι ρτ εραρπττρτππι ρα· τΙ!οε φτ

πρ !ιοο επα ρα τπρττα ρρρπτρττ, ρπτ ιπρτοι·ριπ ρρι·τοπι

ροι·πιπ. Βρπτρπιτρε τιτπεπιοΦ φρεττοπππι, ρπτ ρ!ροττοι·ππι

ριτροπττοπτ πιρπρρτιτττε εροππρπιπ φορ τπ ορρττπ!τε οοπττ

παπι, ρτ εροππρππι κοοπεπρτπΦπρε Φαρ τριτο. Ετ ετο τρ

εττρπε ορρερι·πιπ, ανο ρι·ο ριτριπτπρττοπρ τρεοι·ππι ποπ ρο

οτρτρττε α) ρ!τφο π!τι·ρ ροπαι·ίοε ιιπ Π! ίαπποιιεοε πιίππτο.τ.

Ετ ετο ροοτρτρττε ρρ ετπρατε εοι·τρτιιι·τε ρρτττπρπτττιπε α!

ορπερε ανο ρρερπιριιτρ. Ετ ρρ φο!ττιρτ τπετι·πιπρπτο ρρι·

ναι Πι·ιπρπρο, οτ ρρ οοπΠι·ιπρττοπρ ρρρριπρπτοι·ππι ροοτρτρττε

εροππρππι φρ!ττρτριπ οι φρπτττιιτρπι ρρρρπιρπττ ρ ρρπρι·ττε

ιιπ πεφρ τπ εο!τροε ιιι !ρππρρ. Ετ ρρ ορεερεετοπρ Μπα

τοι·ππι ροοτρτατε ρ ρρπρι·ττε τα πεφρ τπ εο!τροε τι τρππρο

εροππρππι φρ!ττρτριπ ιπτπτετρι·ττ. Ετ ρρ ορεερτπι·ρ παρε

οπιπφρ τπετι·πιπρπττ ρρπρι·τοε πιτ (8). Ετ ρρ φο!τ!›ρτ τπ

ετι·πιπρπτο νρπΦττοπτε οΠτττοι·ππι, ποπ ροοτρτρττε πτετ πεφρ

τπ εο!τροε τι !ρππρρ ρρ ρ!πε, οοιπρπταρ θα (9!, οι ερ

οππρππι φρ!ττρτριπ Πιατ. Ετ ποπ ι·ροτρτρττε ρ!τφριπ ρο

πρττοποπι, ερπ πιπππε, ριορτρι· φορ ρτπιττρττε ρ!τφορ

τρορτρ ρρ ρι·ρρτοττε, ρα ρτε ροεεττ τπ ρ!τφο ροτορρι·τ;

προ ριιτι·ρ Βρεερι·τ ιποι·ρ!ιτττε ρρ ποαρ πι! ροι·πιτρπρπιπ,

πτετ ρι·οορεερτττ ρο ι·ο!ππτρτο οοπετ!ττ ιπρτοι·τε; προ ·ττιτττε

ραι·ρ τρι·τριπ Βρεερι·τ !οπερ ρρι· ρπο πιτττρι·τρ ετπρ Ποοπττρ

ροτρεπιττε, ρα επτ εοτττ. Ετ ρρ ππριττπτρ !πρντε πτ! αι

ατφο ορρτρττε. Ετ !ιρρο οιππτει, πτ ρταρ ευα, τιοπρ Προ,

ααιιο Π·ριιρρ τροτρττε, ρτ ο!ιρρι·νρ!ιτττε, ετο ρριιε ι·οε ειρ

τπνρτ, α !ιορ ερποτρ ρρτ ρνρπερ!τρ.

θ:: ροπρ ιιοτπι·ιϊ τω).

ΠΠ. 5τρτπτπιπε τπεπροι· φορ ετ ποτρι·τπε Εοπιππτε ρτο

Φαρ οπιπτρ οτ ετπΒαρ ποπ ο!ιερι·νρνριοττ, α επροττπε τπ

(5),Νρτ Π·πιπιπρπττ ετ νρρρ ι·ρεο!ιτρτρ !ρ ρι·τιπτττνιι ρρι·ιιτρ διῖρ,

ο!ιρ ντ ρετετ.ρνρ, ρ οττο εστι! ροτρπ ρετετρι·ντ, ρττρερ το ρπεπεττρ ρρ!!ο

ερριτο, ο ν! ετ νρρρ εοι·τττο σπι·ιρ Φ ρ!τι·ρ αρτιο ρ ορι·ρττοι·ρ. ριτ

τρπτρ ριπρπρριτοπρ ερρεππο!ρ. ·

(ρ) Απο!ιρ φτ τ! αἱ ρ ι·ρεο!ιταο, ρ εοι·τττοντ ρορι·ρ οΒ·.

οι·

(7) Νοτ Π·ρπιπιριιττ αρ εοι·τττο οσε! π" --Ν μ. απ.. Μπ πρ!!ρ

οτΠ·ρ ππιπρι·τορ ετ νρρρ ιπρπτίρετριπριιτρ Ρει!τρι·ριτοπρ ρρι· οπτ Πι

ι·ιιεο!ιτρτρ !ιι αφτα ρρ!!ρ ερροπριι ππττρ, ρρι· ροοοιπορρι·τρ α! πιτ τι,

ρ ρρ τω, (οοπιρ ρπι·ρ ρ εοι·τττο πρ! Ωορτορ 8ρι·ρο) Πτι·ιιρ νρπτι· Μι.

8ττΤρτ.τρ ρ!τρι·ριτοπρ ίπ ρι·ο!ιρρτ!ιπρπτρ ορρι·ριτρ ρρ φρτο!ιρ τπροι·ρο

πρωτο, πιρ !ιι τποροετιπρ ρ ερορρι·τρ ριτριιρτο ρρ φρ!!'οι· απ: ντ ρ

τπ οτπιτι, πρ τπ‹!τορ !ιι ρρετπρπιρ Φ ρωταω.

(8) Αποτιο φ! τ! Νοτρτο, ρρι· ροοι·ρεορι·ρ Η εποτ ρι·ττττ , πρ Πι!ειιτρ

τει αίρει, ρ !ρρρονρ ρτορνρ τι" (ποπιο ρπι·ρ πρ! Ωορτορ Ερατώ, ρρ!!ρ

ρι·τππι 1 πιο τ”ρρρ παι 8, ι·ρεο!ιτρ τι! εροοπρρ τ, ρ φτπΦ ροοοπιορρ

!ιι επρ ρτεοεπρ τπ εο!ρτ οττο, ρ ρρπρι·τ ρπο, 8 τι. Μρ !ρ Πι!εριτοπρ Π! φαι,

ροτο!ιρ ντ ι·τιπρερ !ιι ριιι·ο!ρ ροκ: ρι·τπιρ ρο!!'8, !ιι φιιτρ εοορι·ρ τ! τρ!ερι·το.

(θ) (Ξερω, Φορ κρατα, αὐο::ο,,οι·τρέπρτο. . ·

(10) Μι τπ!π·τορ, !ρττρι·ρ ττιτιτρ!ρ, ρ πιιτπρι·ο Φ φρετο ορρττο!ο ρ

εριιπρπττ Προ ρ! ορρ. 147 τπαρετιιο εοπο ευι·τιττ !ιι ι·οεεο.

ι



σει. οποιο κα.

ρι·οοοιιοιιιι οσριιιιισ οσσιιιιοιιιι, οσοι! ισοο ιισισι·ιιιε ροι·ιιι

ι·ιιο ι·οσιιιοιιιι·, οι σο ιιιιιο ιιι σιιιοσ ειι σιοιιιιιι οιιιιιιιιιι

σσσ οιιιιιιιισιιιι. Η ιιιιοο ιισιοσιοε οσο ιιιι·σ.ιιιοιιισ ιιιισοτιιιτι

ιοοοιο τοιιοιιιιιτ.

Π! σσσ σι·ουίσ σοφια· ρω, οι ιισσιιι ἰροστιιισ οσεισάισιω·.

ν. Πο οοιοι·σ οσριιιιισ (ισιιιιιιιιο εοι·ισσιιιιιι·, οι ειιιιοιιιι

οοιιιιιι· ιιι ιιιισιιιιο ιιιιι·ιο, ιιιιιιο σιισιιιιιι εοιιιροι· ιιιιισοσι

ιιι οιιι·ιιι θσσιιιιιιο, οι :Μισο σιιιιιι γσσιιοιισι ροτοσσειιιι ιιι

οιιεισιιιο, Μουτ ροιοοιιιιι, οι οσιισιιισι·ιιο νισοιιιιιιι·. οι οιιιιιιι,

ιιι ιιιιοΙιισειιιιι· :ιιι σιιιιιιιιιιο ροι·εσιιιο, οσι·ιιιιιιιιι· Πισω· ιιιιιιε

οοριιιιισι·ιιιιι ιιι νιιιοσι·ι, οι σισσοσι ιιι οιιτισ ()σιιιιιιιιο ω.

'ο

Π! @Μισο οσοι: δσοσιιι·ίσι σσσ @ποιοι σο· κοπο.

νι. Ρσιοεισε σοι οοι, οι ροτ 1οιιιριισ ιιιοι·ιι οι! ι·ο8ισιοιι

ιοιι·ο 8σσοστι, σσσ ιιοιιοσι ειο σιιοοιιιστο σο ιιιοισ ιοι·ι·ιι, “ο

εισαι σιιιιι ιιοιιοσι ροτιισοιιιι·ο, ειιιο ιιοοιιοισ οσιιοιιιι ιιισιοτιο,

τιοσ ιιι ιιιισιισ οσειι ιιιιιιιιιιιι· ροτ σιιιιισιισιοι·οιιι ω σιισιιιισ

ρσι·ιοιι ισίι·ιι. ιιιιιιιισιιι θσι·ιιιιιιο, ιιοο οιιιι·σ; οι ιισοοσιιιι

ιιοσιιιι· ιιι ιιιι·σσιοιιισ :ιιι οσιιοσι ρι·οοιιιιιιισ ιιι ιιιιτσιισ ειιι

τοΒιιιιισιο; οι ισιο εσοι·σιιιοιιιιισι σσσ σσοοιι ι·οιιιιιιι.

Π! ρσΜΙσσ σι·ιιιισοι·σε ο! φωσ Μισο!.

νιι. $οινιοσιοο σου ιιι·ιιιιιιοι·οο ειισε, σο οιιιιιιι οσιισο

ρσιοοιιισ Βιιοεσιι ιοιιοειι, εισιιι ιιι οσιινοιιιισσιιιιιο Μαιο ισιοι·

οσπιιιιιο Ισιιιιιιο, οι οσιιισιιο 8οοοιιτι οοιιιιιιοιιιι·. Ει ειιροι·

ιιτοιιιοιιε ιιινοειιοσιισιο οι ροι·σιιιι·οιισιο ιπιοι· σιιιισσοτιισι,

οι σιιιιιισι ιιι ιιιιι·οιιιι οσιιιιιι σΠιιιι, οοιιιοι ιιι σιισιιιιοι

ειιιιισιισιιι, οινο ισ ιιιισιιιιο ιιιοιισιιιιισ ισσσιοιιισιιοιιι ίσοοτο

ιοιιο:ισιιιι·. Οσοι! οι σσσ ιοσοτιιιι , ιπιοι· ιιιιιιιισσιιιιιι σσιι

ιιοιιιριιοιιιι· ροτ ρσιοοιιιιοιιι ισ οσιιιισο κι. ιιιιιιιιιο. Η σοι

ιπιοι σιιιισιισε ιιι εσιιιιοε κι: Μουσε; οι ιρειι ιιισιιισιιιο

οοι·ιιισιιιι· ιιι εοοο Ποισσιιιο. Η ίσοισ, οι οιιιισισ ιιιοισ οσο

σοιιιριισιισιιο, ρι·ισι· οι σιιιισσι στοιιιοτι σσσ ιιιιιιιιο ισοοι·ο

ιοσοσιιιιιι· ιιιοΙσιιι ιιισσιειιισσοσι. Η ιισιστιιισ Οσιιιιιιιιε Ιο

σοιιιιιι· ιοΒοιο ειιοιιιιιι οοιιιιιιιιιιιιι ιιι σιισιιιιοι ισιτσιιιι ιιιι

ιισιισι·ιιιιι, νιιιοιιοοι ιιι ρι·ιιιισ οσσειιισ σιιιιισσιιιιισιιο οικισ

ιισιιιε, σε! ροιισιιι οσιιιιστιιιιι ιιι ισιιιισο.

Η ροΙοεΙσσ, σου .ιοσ [σσιέΙίσ ἰσΙἰΙισ£ ιποπο: σίσιοιιισσ

ιιι σιίσασσι ροποπσιπ.

νιιι. Ρσιοεισο, σοο εσιιιιο, οιιιι ιισιιιι·ιιιο, οοο ιιιισιιιο

Μισο σο ισιιιιιισ ρσιοοιιιιιο, οι σοσιιοισσο σιιοιιιιισ ιιισ.ιοιιιιι,

ιιιιι ιιιιιισι, ιιοιιοτοι ριοοοιιοι·ο οσσιι·σ σ.ιισιιοιιι, οι” ιιιι

σιισιιι ροι·οσιισιιι σο $σεοσιο, οι ιιισιτισιιι , σσσ ιιιιιιιιί (θ)

ιιιιιιιιιο ισ οιιιιι, σιιι οσοι ιιιιιιι·ισσο, ιιιει ρι·σιιι ισ σειριισιιο

οσιιιιιιοισι·, οι οσιινοσιοιιε οιιι. Η οι ρσιοεισο οοτππι Γοοοιιιι,

ειιισιοοιιιι· ιιι ιιιιι·σε οοσιιιιιι Ισιιιιιιο. Ει οι οσοιιιο οσιιιιιι

(ι) ιπι σιισεισ οοριισιο σ°ισἰοτισοο, οσο Ι°οσι:ιοσισ σο) ασια»

Μισο, ο σο! οποσ ο οσιιιοιιιρσι·ιισοιι, ο οι νοιιο ισ ι·ιι8ισιιο ροτ οιιι

ιι οιιι·σιο, οιιο ει @πιο οιισιστιιι·ο, ο ιιι οιισισιιιισ ιιοοιι οιι·οιιινι σο!

Ωσιιιιιιιο, οι οσιιοοι·νσ σιιιιιιι σο! ωιω ιιιιιιιισ, α! ιι Μισο, οσο οι

οιιεισιιινοι ιιιι ροι·οσιιο ρι·ινιιιο (ίσκιο σιιιιοιιιιιοιιιο σο! Μισιο, ο οιιιιιιιι

ειρριοοεσ σο! $οει·οιοι·ισ σο! Οσιιιιιιιο), ειρροιισ ισ εσινσ ιιι ιιιοιιιιι

ίσειιιιιιιοιιιι.

(9) ΜΜΜ. Ωσει ο επιιιισ πιο! ωιιω, οισο ιιιἰιοίσ£, σο! Μισο

Μίιοοι·ο.

Ιοοοιιι, οσιισοτιιριιοιιιτ ο ιισιοεισιο ιιι Μισο ι. Ισιιιισο. Ει

οι ιισιοιιιιε οοιιιισ ιοοοι·ιι, οοιιιιοιιιριιοιιιτ ισ Μισο ι. ισ

ιισιιο. ΒΧ οι σιισιιιο σο ισιιιιιιιι ρσιοιιι.ο.ιισ οοιιι.τσ Γοσοτιι,

οσιιιιοιιιιιιιοιστ ιιι ιιιιτοε κιν ισιιιιιιο. Ει σοιισοιιιιιτ ιιι σοι·

σοιιιιιισ ίζοιιιιισιο ιισσιιο σσσ ιιιοισιιι οοιισοιιιριιιιιισιιοισ

οοινιιι, Η εσιιιιιι, οι οιισοιο οοιισοιιιιιιιοιισσο ριοιιιοιο, οι

ροιισιιιτ σο 8ιισιιστσ, οι ιιιιιιισσσιιι ιιι Βιιεειιι·σ ιιισιιοτο

ροεσιι. Ει ροι.οσιειο, ποο σιισιιιε σιιιιε σο ισιιιιιισ οσο πισιι

ιιοιιοσι ιιιιιιοι·ο ιιι οιιτοοι·οσι σιισιιοιιι, σιιι σιισιισιιι σο δω

απο (3) οι ιιιειι·ιοιιι, πιει ισειιι οσιισιι ορριιτοσι, οινο ειι

οσιιοει ιιοιιιιι, οινο ιιισιοιιιιι οσιιιιιιισει, σε! ροιιιι.ιιι αφτο

.ιιοπι)ιιισιπ (οι). Ει οι σιιιιιιιιι ιιισιισσ ιιιιιιι·ισεο ιιιιοοοι·ιι οσιιιισ

σιισιιοιιι σο ιιισιιιισ ρσιοεισιιε, οσιιιιοιιισσοιιιτ μοι· ιισσιιιισιιι

ιισιοεισιοιιι ιιι σιισιιιιιι σο οσ ουοά οιισοτιιισ οσσιισοιιιι·,

οι ιιι οσι·οοι·ιιιιιο εισι·ο σοιιοσι σσσ ιισσσο ιιιοισιιι οοικιοιιι

ρσο1ιοσοισ οοινοτιι. ΙΙοο σσσ ισιοΙιιοοιιιισ οι οιισιιισ σο Γει

ιιιιιισ ρσιοειιιιιισ ιισιιοιοι ιιιι€ειιιι οσοι σιισιιο, σιιιιιιιιιιισ ιιι

(ιιιι·ισ, ιιιιι απο, οπιπι σΠιοιιισι ειιιιιιι, ιιτιοιιοοι ιιιισιι

ιιιιιο ιιιιιιιιισι·ιο σσσ οιιοι·οοι·οι σΠιιιιιιιι ρσιοεισιιο, ιιιιι Εσ

ιιιιισιε; σιισιι ιιι ιισο οσειι :ιιιο οιιριιιιιο πισιοιιιισι·ιιιιι σσ

εοινοιιισι·. -

Π! ρσ!οοΙσ.ι ποπ οσιισιεσοι οσιιοί!ίαιιι, :Με ι·σἰιιιιΙσΙο

σιιΕίσιιστιιιιι.

ΙΧ. Ποιισιιιιιιιι ιιισιιισ $σεοσι·ι ρσι.οσισε σοι ω, σιιιιιι·σ

τοιιιρσιο ιιιοι·ιι, σσσ ιιιιιιοιιι, σα: ιισεειι οοιισι·οοσι·ο, εισο

οσιισιιισ οι οσσεοιιοιι ι·οσιιισιισ οι σιιιοσιο [πιοπι οιιιισ.ιισ

τιιιιι, οι ιιιιιισιισ ρσιιιε ιροσι·ιιιιι_, ιιιιι :κι ιιιισσε ιιισισοιε

ιιιιιιιει ειιιιισιισιιιιιι, οι ιπιοι· σου οοιιοι ιιι Μπι, σο!. ιιιιιι·

ισστοιιιι·: οι οι οσιιιι·σ ίσοιιιιιι ιιιοι·ιι, σιιιοσιιιιι ιιι Μισε

ιιισιιι οσιιει!ιο ειιιισιιιιιι, σιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ίσοι·ιι, ειι ιιιιιιιιιε

ιιισσιοιιιι οι νιιιστιο. Ετ ρσιοσιοε ιοιιοσιιιτ ιισιιΠοσιο ρι·ιοτι

οιιιισιιστιιιιι ιιιιιιι ιιιισιι ιισιιι σου» οι! μεσω (ο), οι ιισ-

ιστιιιε Πσιιιιιιιιε ιιοιιοσι εοιιιιοι·ο ιιι σιισιιιιοι οσσειιισ, οι

οο! ίσοιιιιιι σο ιισιιιιιισιο εισιιιισσι·ιιιιι.

Με σσσοι·υσπάσ Ιισιισσ )ισΙοεισω.

Χ. Βιιιιιισ σιιισιο. ισ ιισο ιιι·ονι οσσιοιιιιι ιιιιοεσ οι ρτο

οοιιιισιιι ροτ ιιιιιιιιιιιιι ()σιιιιιιιισ οι ριιι·ιο ρσΙοεισιιο ριοσιιτιο

σιισοτνοιιιιιι· σοι· ιισιιιιιιοσ Βιισοστι οι σιοιτιοιιιο, οι μοι· συσσ

οιιιιισιιο Μισο, σο ροιισιιι ιιι οοιιιιιιιιε οοιιιοιιισιιι. ΕΕ οι

σιισ ιισσιισ ρσιοεισε νσιιιοτιι Μοτο, σσΙ ρσιιοτο, Ιιοιιιιιιι

ειι οι , οι ροτ τοιι·οιιι $σοσιιι·ι ρι·οοσιιιιοιιιιιι, "οι ισ.ιιιοσ

ιιιισιι ιιιιιιισιιισιιι ιιιισιισ οσριιιιιιε Βιιοεσιι σσσ σοι·οδοσι ισ

ιιιισιισ. Οτιιισσιισσ οιιιιιιι ιροσ ιισιιιιιι σο οσιισιιισ οι νο

ιιιιιισιο σιιιιιιιιστιιιιι, σοι ιιισιστιο ρσιιιει ιρεσι·ιιιιι; σιισο

Ισσσ σιοιιστιο σιιοοι·νοιιιιιι·. Πσο εσινσ, οι ιιιιοιιοοισ, οσοι!

ρσιοσιειο :ιιι νσισιιισιοιιι εσσσι ρι·οοσιιιιστο οσοι, σο ιιιο

οι Μοτο, ιισιιιισ. :μισο σιιιισσιιιι· στο οστσιιιε ιιιιιοσιιισ,

στο ι·σιιισι·ο στσιστιιιιι, οι στο ιιιιοεισιιο ιοσιο.

Με οσσίιιι·αιάσπίσω, οι οσσσρίισ8ίσπίσω.

Χι. Ωσιιιιιι·οιισιιοιιι, σου σσσεριι·σιισσοιιι ιιιισιισ.ιιι οσιιιτο

ιισιιστοσ ί)σιιιιιιιιο Μισο, οοο οσιιιι·ιι ρσιοο1σιοισ σο! ιισσιισι

(3) 8σσσου·σ. Μ! Ωσιιιοο ο οσοι ιιιιιιι·ονισισ 5σ.ι.ισ.

(ό) 8ιιρι·σι :ΜΜΜ Νο! Οσ(ιισο ο ιιιιιιτονιιιισ ιιι σιιοιιισ ιιισιισ πω.

σ σο! Ωσιιισο οποσ οι Μεσοι ροτ ιιιιιοι·σ ισ)›ι·ωοοιρισ. -

(5) Πι.ι·Ισπι, άσο ο ρω·ΗΙιι, κι άόσοιισεισπο, οσο.
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ετοτπιπιπ τοππο 5οοοοπτ, οοπιιο τιι $οεοπιπο, οπιτ οτετι·τοτπι το

οοπο οι·οοπιιιιοτ; οτ οπιιιιοο, πιπποε οοτοετοο οποοτοτο τοοτοοο

τπινοιιοπττ, οπιτ το οιιτοο τοοοπο τιινοιιοπττ, οοιιοοιπιοιιοτ τοοο

οοτοοτοο οι·τιιοτοοττο οοπετοιιο οτοτο οοιιτπιποττοπιτο, οοπι οοπι

οοτποττοιιτο τιι τττιποο ο Ιοιιιιο , οτ οπιοιιιτττιοτ οττπιιιι , οπο

τιιτοπτπιοπττ οτοτο οοιιτππι·οττοπιτ, οοο οοιιοοτιοττοιιτ το τττιποο ι.

επιοπο εοπτοτο πιιοιιοτο. Ετ οτ οττοπιτο οοι·πιιιι πιοπι τποτιοποτ

πιιιοο οτοτοιιι οοπιοοιπιοιιοττοιιοπιι οο!νοπο οοοοοτ, οοττιιοοτπιι·

το οοποοπττιπιο Εοπιππιιιτο οοοιιο οππο οτοτοιπι οοιιοοιιιριιοττο

ιιοιο πιοτπιοτ.

Ι)ο οοιποαοπίτο, οτ ποο.πτε.

ΧΙΙ. Εοιιπροεπιτοιπι οπτ ποοοοιιι οοπιιο ιτο Βοοοοπο οτ οτ

ετπτοτπι, οπιτ οττοπιτο οττπιπτ τιι Βοοοοπο, οπιτ οτοτπτοτπι, τοοτοτ

οπιιιι οοοποιιιοιιτο, οπο ετιιο εοοποππιοπιτο, οο νοιιοοπιοο οττ

πιπιτο, οππτ οοοτοπιοο οποττπιιιι οο οοπντττο οοπ οοιπππι πιιοοπιπιι,

πιοο τιι τιοο οπττττοοο, οπιτ πιιοποοτοποο, οοο νοιιοττοποε πο

ιπιπι πιο πιιιιιιιι οοιιοοι·οοιιτ; πιοο οττοπιτο οο 5οοεοπο, οπιτ

οτοτπτοτπι, νοιιοοιιο οττοπιοπιι ποπιι, πονο ιιιοποοο, οπο. ππιοπ

οοτοιιττοιιι, οοετπτιποοτ οπιιοτοποπιι, οοππ οπιιοτοποε πιο οιιιοπι

οππιπι οττιππιτο οττπιο ποττοπιο οτπιο οπιοο νοτπιοπττ, οοο τοιιοοτπιπ

νοιιοττοπ οοπο οιιιοτοπτ οο πο οπποο νοτπποπττ, ετ τιοΙιοτιττ.

Ετ οπο οοπιτπο τοοοπττ, τοοτο οοιιππιιττοττοιιο οοτοετοττ , οπιτ

οτπιο τοοπιιιι τοπιοπιττ, οο οοπιιο εοπτοτο ποεοο τοιιοοτπιπ οο

τοοτοο οοποπιτποπο οτ τπιπιοοττοοπο, οτ οποοοοοπο οοπ τπιοπιτ

οτττοιιοπιι, οτ οπιοιιιοπιιιιοπιο τπιπιοπιοπττ οππτοειτιττοπιι οοπιοοππι

οπιοτ το οοττοοε πιο τοπιππο, οπιοττοιιο οοιιτπο τοοτπιππι τ'οοπττ:

οτ ιιτοτιττοιιιτπιππο οοτοετοει οοετπτπιτποτ οοο πιο οτοτοιιι ποοοοιιπ

οσστππποποαιιι (τ). Ετ οπο οοιιτπο τοοοπττ , τιι οοετι·τιιοοιιοο οττ

πιπποιπι οο οπιιοιιοο, οπιτ τιι ιιοπι οπιπιοο οο ι·οτιπιο ποιο τοπιοτιττ

οπο νοπιοοιιοο, τοπιο οππο οιπποτ οπιιοτοπ οο οτττο ποτιππο, οτ

οτο οοοοετοιιο οοιιοοιιιοιιοτπιπ ο οοτοετοτο το οοττοοο ιι Ιοπιππο

οπο οπιοτττιοτ ντοο. Μοοτοτοο οπιτπιο τιοιιιιτ οι Εοιιιπιιιτο, οτ

οττο οοοπιοοτοπτε; οτ τιοτιοοτπιπ οοοποτπιο; οτ οοοπιοοτπιο οοΙνοτ

οο οποοοπιττ. Ετ οο οποοτοττο οπιττττιοτ ιτο οοπιοτττο οποοοτπιπ,

οτιιο οοοποπιιοιιτο οο ιιονο οποετοπιοο. Ποιο (μισο ιππιττπιο

οοοεττ τοοοπο ποοοοπιπ οπιτ ττΒοπιι οπιοοπ οττπιππο οοεοοεοτοπιο

οο 8οοεοπο, οπιτ οτοτιτοτπι, πιο οοιιοιιι Ιττιποι·πιππι οοοοιιι Ιο-=

οππο οπο οπιοτττιοτ:°οτ πιτ Εοτοτ, πιοπι νοτοοτ. Ετ οτ τιττοιπο

τοοτο οειτοτ, οττ οοε.οο.

Ι)ο Μάτσο, οτ οοοοίατοπίτπ.

ΧΙτΙ. Τοιιοοτπιπ οοτοοτοο τιι τιιτποττπι επιτ ποοτιιιτπιτο Μοτο

τπιποπο οιπιπποε ιιιοοτοοο τιοτιττοιιτοο τιι Εοεοοπο οτ οτοτι·τοτπι,

ιππιοο οοιπππι οπτοπιι ττοοτττοπ οτ τοΒοτττοπ οιτοποοοιιτ, οτ πιπιοο

οΙτιππιοιπι οοττοτοτοπιι, οππτ οοοτπιπιπ πιοο τοττοιιτ οπιπιι οοοοτοπττο

οο τιοτιοιιοο οττοπιτο πιτττττοττο οο οο, ιππιοο οττιτ οτε νοιποτ

τοοτοπιτ: οτ οοοοππι ιιιοοο τοιοιο τοττοτ εοοττοπτοε. Ετ οτ

οοπιτπο τοοοπτπιτ, οοτπιοτ πιποοτοπιο οπιοτττιοτ πιτοο, ποιο οοιιτπο

τ'οοοπττ, τττιποο πι [αποτο (9); οτ τοιιτπιιιι οπιττττιοτ εοοοτοι·τιιο.

Επιτπιο τιοιπιιτ πιπιτιιτο ιιοιο εττ οοοιιοοτοπτε, οτ ειποοπττπιπιπιι

Εοπιιπιιιτο. Ετ τιοοο οι·οτιοπτ οοοετιιτ οοπ εοοποιιιοιιτπιιπι οο

οπιοοτοπτε οπιιπι πιιιο τοοτο; οτ τοιιοοτπιπ οοοποτπιο (το). Ετ πιττπιο

(τ) 1)οστι·ιτοποαππ. Νοτ τποιπιππιοπιττ :ιτο οοπτττο οοιτπιτοποπιιιτ, πιο ο

ππιοιιττοιιτο οπποπο οοττ'οιιιοιιπιοιποο. τιιτ'ειτττ πιο! Εοοτοο τοποσ πιτ τοΒΒο

πιο τσ|αοτιοπ, οτοο τι οτσ[αι·ο.

(Θ) Ιαππτο. @ποποπι οοποτο ο ποιποτιτοτο πιοτ τποιπιιιιοπιττ, ο πιτ ο πιοτ

πιιοοοετιπιτ το ττοοιτο τιτοπιοο, πιο! φοτο το οπιποτπι οπο οοπτττο.

(3) Ιιο οοποτο Ετ τω” σροοίαπίτισ, οοο. ετιιο οττιτ ττιιο οο! οοοτ

τοτο, οοιιο οοιιτοιιπιτο το πιιιιι ι;τπιπιττι ιπιοι·ετιιοτο οοπτττο τιι ποιποττοπτ

πιοπτ ο! τοτο οοετπο οοττο οοπτο οιιτοπτοπο οοΙ τοεττο. .

οοοοτοι·τπιο οοεπιττ, πιοο οοτιοοτ οτοτοπο τοοοπο το οοπττοοτττιπιο,

ιιτοτ τιιτπιο τιι οροτοοτιο. Ετ οπο οοιιτπο τοοοπττ, οοτνοτ οπο

οπιοτττιοτπτοο οοττοοο :πιτ Ιοπιπιοο; πιιοοτοτοε οπιτπιο τιοπιιιτ οι

Εοιιιιιιιτο, οτ οοο ιιιοοτοτοο οοοπιοοτοπτε.; οτ τοιιοοτπιπ οοοποτππο.

Ετ ηππττττιοτ οοοεττ οοοιιοοπο οοιιτπο τοττοπιτοο.

Η οτίοιτίε ρίοοπτιο ποστ ποοιοίατττι· το δοπ.ιοπο

οὐ )ιοτιίταιτοττιιι.

ΧΕΝ. ()πιτοπιιιιοπιο οι·οοοοιιοπττ τιι οοπιοτττο, οπιτ οιπτπο,

οπιτιττοο οπιτ οπτνοτο, οπιοο οττοπιτο οτεοπιπιο οοπιιτττοτπιπ, εοπι

ποοτοτοτιιπ πιο τιοτιττοιιοπιιιι τιιτπο Βοοοοπτ, οπιτ οτπιο οτοτπτ

οτιιιιι, ιπιπιππτιιιο οο πιο οττιτ τπποπτιιτ τιοτιττοτοποο οοπι Επιπ

Βοιποοο οτοτο τοπιο, οτ οπο οττοιπι :το τιοο οοτοετοτοπιι τιι

οπιπποπττ, οπιτ οοιιεττττπιιιι οποοτττοπττ, οοιιοοπιιοπιοτπιπ ο οο

τοετοτο τιι τττιποο ο Ιοπιπιο, οποιο ιιιοεοοπτο οοιιιππιιτο οοπο,

οτ οο!νοπο τοιιοοτπιπ.

Ιοποπιοιττιτυπ οοπττιτπιπιπ ιτο Βιισεαπο.

ΙΚΥ. 8οιποπτοιιοοο οπιτοιπι τπιποτιιιιιτ, οιποο οτιοοτοιιτ οο

τοειτοττ οτ οΙτί (4) οτπιο ντοοε οοποιιττ, πιπποο πιποιιππτοπιοτιπιιιτ

τιοιιοποιιι, οτ τιοπιπιππι ετοτπιπιπ, οτ τοττοττοτοπιι Εοπιιπιιιτο Ιοιιππο

τοττο οοπιιο πιτπττιπιο, οτ οπιοο οοτοετοτοπιπ Βοεοοπτ οπο οπο,

οτ οοπ τοιιιοπιο τ“πιοπττ οπο Εοιπιπιιιτ Ιοιτιτο (δ), οοτ'οιιοοιιτ οτ

τπινοτιπιιιτ, οτ τιι τοττοιιοο τπιοτττππιπι οτ τπιοττττοιιι οιιιιιττοπιο οτ

οτιιοπιττο οο 8οοοοι·ο οτ οτετι·τοτπι οπιιιτττπππιπ, τοπιοποιπι, οτ

τπιπιοιπιοιι οτ οοτιππιιτ. Ετ το οιππιιττιππο ποιππο τοπιο οοτοετοο

τιοτιοτιττ τοοοπο οτι·οο πιοτιοττο τοπιδοιιττο οτοτοιιι τοπποππι, τπο

πιοποο Ποιιιιιπιτο Ιοιππιο, οτ τιοιππππιι οτοτπιππι τοι·πο Βοοειτιπτ, οτ

οοιιοπιτοπιτ τιοιιο οοο, οτ τοπιο τ'ποπποο, οτοππτ τιι οοιιπιοιιττο

ιιττιπιπτ τοοττο τπιτοπ Εοιπιππιιο Ιοιιππο, οτ Εοπιιπιιιο 8οοοοπτ (σ),

οτ τιι οοοττπιττο 8οοοοπτ οοιιττιιοτπιπ, οτ οοιιτπο πιοπι πιοπιτοιιτ.

Μπα α:οτο)ιο.

ΙΝ!. τυπο εοοΙοτιο εοοπιιιοπιιπι οοιιοπιοτπιοτπιοιιι οιιττοπιοιιι

οπιττττιοτ ιτο Βοοεοπο οτοττο οπιιιοππιιιι ιιιιιι οτ οτι τιιοο ευρω,

οοοππο τιι οοοτπιοοτιιτο, οπιοτττιοτ οιιιπο τοοοι·ο τοιιοοτπιπ,

οιποοοττο τιπποττο οο οποοοιιττο, ντοοττοοτ οο ιιοιι τοττοιιοο

οοιιιοιιπιιιι οττοπιοο οπιππι οοποοιιτο οοιπππι, οιπτ τιοεττττο, τιι

οοπτο, οπττο, ντιιοτο, οπιτ ποτιπιο οττοιιτο, οτ οο οοοπιοοιιοο

οοιιτπο τοττοιιτοε, πιπιοο ντοοπτπιτ. Ετ οπιτ τοιοιο οοιιτοποοοοπττ,

οοιιοοπιιοιιοτπιπ οπο οπποτττιοτ ποσο ο οοτοετοτο τιι οοττοοο ιπ

Εοτοτ: (Ε), οτ ιιτοτπττοιπιτιιπιο οπιιιι οοτοετοο ττοπππιπι πιο τυποπ

οπιιιι οοιιιοοττοτ. Ετ οποοοιιτπιπ οοππιππι οοοπιοο, οτ Μπιουτ

οοοπποοττ, πιτ τιι οτττο οοοττπιττο οοιιττιιοτπιπ. Ετ ττοτ οοο τπιι·ο

οο ππιοιιοο πιποπτττ.

Ιιτποιιιοπτιτιπ οβτίοΙτιιιιι ι·οιιιαοσιο.

ιπνιι. Μοτοποο οτ οτττττοτοο ποιιιοοιιο οτ Ππιιιιοιιοποττ τιι

ποιιτ, οτ οοτοετοο πιο τπιποιιοπιιιι οοο οοιιιοοττοτ, πιτ τιποτε

ετοιιτττοπιο τιι οοιπππι οτΙτττο οποτιοιπτ, οτ οποτιοπο οοτιοοιιτ οπιππι

τππποττο πιτττοππιππι τπιι·το οιπιιιτο οτ οοπιιοιιο, ποιοιο τιι πιττττο

(τ) .4Ιττ. @οι πιτ τοΒΒο ιιοτ τποιππιπιοιιττ; πιο ο οπποπο οοΙτ'οπιιο

πιπποιιιιο , ττ φοτο ο οονοο οοπτνοπο αΙιἱο, ο νοτοο οτιτιποντοπο ΜΕΝ.

(ο) Ωπιτ, οο το οττιτ τπποετ;ιτ ο οοπτττο τπιττο το οτιποτο Επι”.

(ο) Βτοο το οοπινοιιιτοιιο οο! 1994.

(7) Ιαιιιω. Λπιοτιο οπο οπιοετο οπιποτπι ο ι·οοοτιτοτο, ο 50 πιο πιοοοιιο

οιιοοπο το τι·οοοο.
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σ! ι!!ε!τ!σ!ι! τσ!!!πει!σ, σ! !!ι!!!!σι!πτε!! !”πσ!π !ι!στ!!!!, !!!!!! ι!σ

!!σν!!!!!ε, φ!σι!! ι!σ π!!!ε τσ!!ι!ε, σ! !!·πι!σι!! ρστεσιιπ!!!στ

!εει!τι!, φ!! ι!πιι!ριιιιιτι, πι!! !”ι!τ!!!!!! σο!!!!εστ!!, !!π φισι!

!!!σ, φ!σι!! ι!σι!στ!ι!!, ε!! ι!σ ι!!ε!τ!ι!!ι! τσιι!πει!σ, σ! !!ι!ι!ισιι

πτ!;!!; πι!! φ!οι! !σιισπιι!ι!τ ι!πτσ σοι!εσι!!!σιι!σ!!!, εστι σσι!

ε!!!σ!!!σι!!, !ι! σε! ι!ι!ι:σιισι!!_ φ!! ε!! ι!ι! τσιι!πι!ει!π πι!! Πι!

!!ισ!!πτσ!σ, πι!! ι!σ σου!!! [στό Ε!) ρτσι!!σ!!, πι!! σσι!εσι!!!σι!!!ε,

εστι ι!ι!ι:σι!!ε !!!!τπ ιιισι!εσε !τσε π ι!!σ ρτσεσιι!π!!οι!!ε !!σ!σ

τπ!·ιιι!! σ!ε !”πι:!σ σ!! ρπτ!σ ρσ!σε!π!!ε πι! ρτσ!!πι!ι!ιι!!!, πι!!

ρτσσσρ!! σ!ε ίσο!! ρστ ρο!σε!π!σι!!, πι!! σ!ι!ε ν!ι:σε 8στσ!!!σιιι:

σ! !!π! σ!ε εσιιισ! ρτπσσσρ!ιιιι!, ε!νσ ρσι· !!ι:!στπε, ε!!ισ σ

τσ!σιιιιε, σ! τσρστ!π!!!τ !ιι πσ!!ε Εσι!!ι!ι!!ε. Α!!σφ!!!! σ!πρεσ

!στι!!!!ιο !ιιτπ!! !!!!!σ, !!! φιπ !”ι!τ!ι!ι!! !'ι!στ!! σοι!!ι!!!εειιι!! ,

σι!ισιιι!σι!! ι!πι!!ρι!ι!!!! ρπ!!σι!!! (Ε). 5π!νσ ι!σ !σι!!ι!!·!ε !!σε!!π

!!!!ι!!!ι!!, ρτο φι!!!ιιε ι!πτσ ροεε!!!!, ε!σι!! πιι!!φ!!!ι!ε σοι!

ει!στι!τι!!!!. Ε! ε! !ι!τπ!! ρσ!στι!ι!! !!σε!σ!!ι!στσ πι! σσιι!ι!!!ι

ι!σιι!!!!σ τι!! τσ!!! ρστι!!!πι!! ν!!πι!ι, τσ!!!π!!! σστπι!! ι!οι!!!ιισ

ρσ!σε!π!σ, σ! ρσ!σε!πε σσε!!!ιισπ! ι!οιι!!!!ι!!!! τσ! ρτσι!!σ!σ πι!

σι!!!ι!ιι!!!, πι!! !ιι!!!σ!!ι!ι!ι!ι στι!!! !ι!τπ!!ε πι! σο!!! !σσι!ι!!, !!!

φ!σ !π!!ε τσε στ!!; σ! ε! ε!!!! σε!σιιι!στ!ι!!, ε!!!!!!!!στ! !ι!τπ!!.

Ε! ε! ι!σι!!!!!ι!ε τσ! ρστι!!!σ !τσ, πι!! ιι!!!!στσ !!ο!ι!στ!!, εἰ!!!

!!!!στ! !!!τπ!!. Ε! ε! ρσε! ι!!ι:!σε !τσε !!!σ!!εσε !ιιτπ!! !!σσ !!!

σστσ ρο!στ!ι!!, !σ!!σπ!ι!τ ι!σι!!!!!ιιε τι!! ρστι!!!σ τσε!!!ιιστσ

!ι!τπ!!ε !!!ιιι!, φ!σι! π!! σ!ε, οσσπε!σι!σ !ρεἱι!ε τσ!, πι!! τστιιι!!

π!!!!εεπτι!!ι!, !!π!!ι!!εεσ!. Ο!!!ι!!π πιο ι!πιι!ρ!!π !σι!!ιιτπτ!!!!ι

ρτο!!σιι!ιιτ ρστ ει!ρτπεστ!ρ!σε !ι!!”τπ ι!!σε !!!! ροε!φ!πιι! σ!ε

!”ι!στ!! ιιο!!!!σπ!ι!ιι! ρστ ρτπσσσρ!ι!!!!, πι!! ρσι· !!σ!στπι!! ι!σ

ι!!!!!! ρσ!σε!π!!ε; π!!οφι!!! εο!νπι!! !ρε! !!!π!στσε σ! !ιιτπ!!

ι!π!!!ρι!π ρτσι!!σ!π, φ!σ ρτσ!!πι·σ ιιοιι ρσ!στ!ι!!, !!σσ !!ιοι!σ;

ι!!π!στ σ! !ι!τπ!! ρπτ!σε ι!ιιπε σ! !ισιιι!ι!σε ι!!!σ !στ!!πι!! ρπτ!σι!!.

Π! ρο!ι!ε!ασ |ι!!ίιι! πρι!!!ιιιτι εισαι!! πω!! ίτι!στ Μπι!.

Χ!!!!!. Βρπ!!ιιιι! σπιτι!! !!!ιιτ! πι! ρσ!τπι!! σ! σπ!σ!ι!πι!! ιιι!

ιι!πιιι ω!!! π!·σ!!π, !!π φ!σι! ι!!!π ρπτε ε!! σπ!ι:!ιισ, σ! ι!!!σ

πτσιισ, σ! ε!! π!!!!ι!ι!!ι!!ε ρπ!!!!στι!!!! ν!ε!ι!!! εσ!ι ε!!ισ πι!!!

ρσσ!!ε, σ! πι!!!ρσσ!! !!!!!! ρπ!!!ιστιιιι! φ!π!ιιστ, σ! !!ιστρι!!στ!!

εἰ!!! π!!οι·ι!!!! φ!π!ι!οτ, σ! !οιιιι!!ιιι!!ι!!ε σπ!!!!πτ!!!!ι !!!, πι!

σπ!!ι!πι!! ρπ!ιι!σ!·ι!!τι ι!σσσι!ι, σ! !π!!!ιιι!!ι!!ε ρπ!!ι!στι!!!! απο,

ρσ!σε!πε φ!!!!!!σ!, φ!! σε!7 σ! ρτο !σιι!ρστσ !!!σ!·!!, !σιι!ρστσ

ει!! τσι;!!!!!ι!!ε !”π!!π!, σ! !πρ!ι!σε, φ!σε !ισσσεεσ ίσοι!! ρτο

!π!!τ!σπ!!ι!σ ι!!σ!ι!ι!! !!!ιιτι!!!ι, σ!!!τπ!!πι!!ι!τ !!! !'σεεπ!σ Εσι!!ι!ι!!ε.

Ε! !!σσ σ!ιρσιιε!ε Εσι!!ι!ι!!ε $πεεπτ!. Ε! !!!ι!ι! !ι!σ!!! !'πσστσ

!σιισπ!ι!τ ι!σ στπσι!πι!ι!σ !”σεεπ!ι!!!! π!! ι!!!σ !ι!ττσ πι! π!!π!!!.

Πε σίι!στιι!σ |σεει!!ιιι!ι, πω!!! σ! ρστ!ι!ε.

Χ!Χ. Εοεεπ!ι!ι!!, !!!ι!τσε, σ! ρστ!.πε !σττσ Επεεπτ! ρο!σε!πε

σο!!! π!!!!πι!!ε, σ! π!!!ε φ!σε εσσιιι!ι ιισ!ι!στ!! !!π!!σι·σ, ρστ

φ!!τπ! σ! ν!ι!στσ !σι!σπ!ι!τ ε!!!δι!!σ π!!!!σ ι!σ !!!σιιε!!!ι!ε ιι!πτ!!!,

σ! εσρ!σ!!!!!τ!ε; σ! ε! π!!φ!!ι! τσπο!πτ! !ι!ι!!ι!σ!›ι!!!!, ι!σ ροι!!!

Εοι!!!!ι!!ε Επεεπτ! τσπσ!σιι!ι!τ.

(η ΗΜ; σ!σἐ |ιι!·!σ. 12π!!!ι!!!ιισι!εσ ι!!ιι!σ!!!!σσ !!! ε.

(9) !!!!! τι!!! ι·στρο ι!σ! σι!ρ!!ο!σ, εσρτπ, σ !τπ !σ ρπτσ!σ ρι!!!σπ!·!.

8ι!!νσ, ν! σ στι!! 4! ροι· τ!σ!!!πι!!σ πι! ι!ι!π !;!ι!!!!!ι ιιιπτε!!!π!σ, εστ!!!π

ι!ι!! Επι! ε!ι!!ε!τσ ι!σ!!π !”πσι:!π!π ρσε!στ!στσ ι!ι!! !“σε!!σ !!! σιιτπ!!στ! ιιστ! ,

φ!πε! !ι!!!στπιιισι!!σ σπι!σσ!!π!! ι!ε!! !σι!!ρσ. Εσσσ σ!σ, σ!ισ σο!! ι!!σ!!π

!'π!!σπ !!σ ρο!ι!!ο !σειιστσ ι!! ι!σ!!π ε!ιιι!!π: @ι!!!σ ιΙσπ!σσ α!! !πσιππιι

Μπιτ: τι οσο ΧΧ ΙΙΙ! ίιιι!!ι:. Ε! Ε!!!. ΧΚ τσοκ!!! [ι!!!τιιιιτ!:

ι!ε απο Ισιμι!!ιιτ ρτσεσπε σαρ!!ιι!!ιτπ

σ||ὶσἱιι!σ.τ τοπιι!ρι!!σ, σ! Ι!ι›ιιι!πσε ι!!!Ιατιι·ιτι ΜΜΜ, σ!

σιππέι! ιιι! στα· σ.τι·φιστἰιι! !!!! άι: τσιτιιισπέιι μι· σι!ρ!!ιι!ιιιιι

σ! !σκι>τιπ!ιιτ, σ! Η!! ι·ἱ!!ιι!·ιι!ιι ι!!ι:1ιιτιιιτι

ττιιιἰστσε

σ! Μ

!!ε σοσιιραι!!!σιω Μπα ()σπιιικι!!.

ΧΧ. Ρσεεσεε!σιισε σ! !!οι!π Εστι!ι!!!!ε $πεεπτ! στι!!! !!σσπ!

οσοι!ρπτσ. Ε! φ!!σ!!ι!!φ!σ σιισι!ρπνστ!!, σ!σσσιιρπ!πε σσ!!!τπ

ιι!πιιι!π!π ρο!σε!π!!ε !σι!σ!!!!, σσρσσιιιριισ!ιιτ π ρο!σε!π!σ !!!

!!!!τπε ι!σσσι!! !πι!ιισ; σ! ροεεσεε!σιισ!!! ι·σε!!!ιιπ! Εσιιιιιι!!

στι!!! ίτι!ι:!!!!ι!ε !ιιι!σ ρστσσρ!!ε, πι!! σ!!!!!!π!!σι!σιι! !ρεστι!ι!ι.

Ε! ειιρστ !!!!ε ρστ ρσ!σε!π!σι!! !!!φ!!ε!!!ο !!στ! ι!σ!!σπ!. !ιι

ρσρι!!πτ! νστσ Εσι!!!!!!!ε ιιι!!!!!ε !"π!!π! π!!φ!πι!! ιισν!!π!σιι!,

ν!ι!σ!!σσ! πι! πστι!!!ι πι!! ν!!!σπιι! !!! σο !'πσ!σιιι!ιιι!!, πι!! ίπ

!!σι!ι!πι!!, πι!! πρρτσρ!πτσ εἰ!!! !ρει!!!!, ε! !ε!το!!ισ!!!ι!!!ι ι!σ

!ρεσ ρσρι!!πτ! σο!! !!π!!στσ! π Εσι!!!!!!!.

Οι! τω!! ι!ι!!!ι!σ Μπι! 6'ιιαΜίι·.

ΧΧ!. !)σ !!οι!!ε Εο!!!ιι!!!ε 8πεεπτ! ιι!σ!!!!!!!ι!ε, !!σι: !ι!!ιι!σ

!!!!!!!ι!ε ιιοι! ι!σ!ι!ι· π!!φ!!ι!, ιισσ ι!σ!!σ!ι!τ ι!!!σ !!!σι!ο, ιισσ '

σ!! σ!ε ρτσν!ε!ο !!!!! π!!σι!! ρστεο!!σ; !!!ε! ι!σ νο!ι!ι!!π!σ

σο!!ε!!!πτ!στιιιι! ιιιπ!στ!ε σσι!ε!!!!, πι!! (δ) ιι!π!οι·!ε ρπτ!!ε !ρ

εστι!!!! ρτσσσεεστ!!. Ε! !!σι: νο!ι!ιι!πε σ!ιρ!στσ!ι!τ πι! ρσ!τπε

π!!!πε σ! ι!!ει·πε, ιιιστσ σ!ν!!π!!ε !πιιιισ: !!οσ π!!!σι!! !ι!!σ!!σσ!σ

σ! σ!!εστνπ!σ, φ!σι! ι!ι!!!π ρτσν!ε!σ !!π!, !ισσ πι!!ι!!!!! ι!σ!!σπ!,

ιισσ πι! ρσ!τπε π!!!πε σ! !!!ετπε, πι!! π!!φ!σ ι!!σι!σ, !!σσ π!!φ!!ε

!τπσ!σ!, πι!! !τπσ!πτσ ι!σ!!σπ!, πι!! !“π!!π! ρστ σο, πι!! π!!ι!ιι!, ι!!!σ

ρσ!σε!πε ίπ!!π!, ιισσ !πσστσ ρστ!!!!!!π!, ρτσι!!σ!π !πσστσ ιιισι!σ

π!!φ!σ, ι!!ε! ρτο ρστεοι!π φισ σν!ι!σι!!!εε!!!!σ πρρπτσπ! ι!!ει!π

ρτο εστν!!!σ ρι!!!!!!!σσ π!! σ!! !“πι!!ι! Εοι!!ι!!!! $πεεπτ! !!π!!στσ

ρτσν!ε!σ!!σ!!! π!! !ρεσ Εσι!ιι!!!!, οι!! σο!! σεεσ! επ!πτ!ι!ι!ι στ

ι!!ι!π!ι!!!!. Ε! !!!! Η!!! ι!σ ρσεεσεε!οι!!!!!!ε Εσ!!!!!!!!ε. Ε! ε! φ!!ε

!!π!!σ!, πι!! !!π!!σ!!!! !ιι !ι!!ιιτι!ιτι τσι!!, πι!! ρσεεσεε!σ!!σ!!!

π!!φ!πι!! πι! ρσι!ε!σι!στιι, πι!! ίσιιι!!!!ι! π Εστω!!! Επεεπτ! ,

ι!ι!!!σ ιιισι!ο πι!! οσε!! ροεε!! σ! Ποτ! ρτσν!ε!σ , σ! !πεεπ,

σο φιοι! ι!!σστσ! εσ ρστι!!ι!!εεσ, πι!! π!!φ!π π!!π σσσπε!σιισ.

Ε! πρι! σ!!πιι! σ!!εστνσ!ι!τ ε! φ!!ε σπρ!π! σρι!ε π!!φ!σι! π

Εσττ!ιιι!! πι! !π!!στιι!ιιι!! ρτο σστ!σ ρτσ!!σ , σ! ι!!σπ! εσ !!!

σσι!σ!!! ορστσ π!!φ!!ι! ρστι!!ι!!εεσ , φ!σι! σ!! οι:σπε!σι!σ, πι!!

ι!!!π φ!πσι!ι!ιφ!σ, ιιοι! !!!!! ε!!!! ρτσν!ε!σ, ε!νσ !πεεπ θ!).

Ωιιιι!ί!στ ο#!Μ ΕΜ!! οσα!! ιΜπαι!!.

ΠΠ!. Νιι!!ι!!!! ο!!!!!ι!ι!! Εσιι!ι!ι!!ε 8πεεπτ! νσι!ι!! ρσεε!!,

πι!! ι!σ!!σπ! ι!!!σ ι!!σι!σ, !!!ε! !!! σσι!ε!!!σ ιι!π!οτ!, σ! Με! ρτ!ι!ε

ρ!·σσσι!!!σ!ι!τ ρστ !σττπιι! 8πεεπτ! ι!!σ!›ιιε ν!!! σ! ι!!!τπ, πι!

νσ!ι!!π!σ!!! σσι!ε!!!! ι!!π!στ!ε.

Με ο/!!σία!!!οι!ε δι!ιιιαπί.τ, σ! ρσιιι! σστιιι!ι.

ΧΧ!!! θ!!!!!π!σε Εσι!!ι!ι!!ε $πεεπ!·! σστι!τι! σ!!!!!π !!σι!σ

σ! !σι;π!!!στ σ!ιστσσπι!!. Ε! ε! π!!φ!σι!! ρσ!σε!πε ι:σι!!ι·π !!!

!!ι!!!!σι!! !ι!νσι!σι·!!, !!! !!!π!στ! σσ!!ε!!!σ ρι!!!!!σσ!, σ! !ρει!!ιι

ρστρσ!ιισ ρτ!νσ! π!! οιιιι!!!!ι!ε ο!!!!!!ε, σ! !!σ!ιστ!!!ι!ε Εσι!!!!!!!ε.

Οι!! σ!!!!!π!σε ι!σ σοτι!ι!! σ!!!!!!ε ε!!!ι!!ι:σι!!ι!τ.

Ε!σι·Ιίσ οσπεί!ά!τίοι·ιιιπ, σ! ι!!! Με ρω ΜΝ!!! Με ότι σι!πι!!!!ι!.

ΧΧ!!!!. Λι! ιι!π!ι!ε ι:σιιε!!!ι!!!! !!ι!!!ι!ε πι!τι!!!!π!ι!τ, εστι τσ

σ!ρ!π!ιιτ, !ι!ε! ι!σ σο!!εστ!ειι !σι:!ι!ε ιι!π!στ!ε σσιιε!!!!, πι!! Α

(3) Δι!. Μπιισπ τω! !σε!σ φ!σε!π ρπτ!!σσ!!π; τι!!! σ σιι!!εε!σι!σ ι!σ!

!'πι!!π!!ι!σι!εσ, σ !'!!σ ειιρρ!!!π μ!! εσ!!εο 8!ι!ε!ο πι!! σπρ!!ο!ι!.

(4) Μ!! !π!σ ε!ι!!ε!το ι!! φισε!σ σπρ!!σ!ο , σ !!σ!!π !`πσι:!π!π ροε!στ!στσ

ι!! φ!σε!σ ίσε!!σ, ν! σ !ιι εσε!!ι!!!!σ ε!ι!!!!π ιτιπτε!!!π!σ, εστ!!!π σο!!

σπτπ!!σι·! ι!στ!, ο τσσσι!!!: Οσπβτπια!έσ ω!!! ι:αρ!!ιι!! τσρστ!!ωτ !ιι 3

Μ!!! ρτ!ι·ί!εφου·ιιφ !!! [Μ. 63. τι!!! ι!!!σ τι! ιισι!σ, Μ!!! σε!ε!σνι!!!σ Με!!

πτι:!!!ν! ι!σ!!π ΟΠ!!! ι!! 8πεεπτ! ρ!!! νσ!ι!!!!!, τισ! πω!!! στπι!σ τ!ι!ι!!!! ι!

τσι;!ε!ι·ι!!! !! ι!!!σ! ρτ!ν!!σε!, ο ι!!!σ !ιι!! !το!ι!ι!!! σε!ε!στπι!σ π! !σιι!!!ι!"

!ιι οι!! Γι! εστ!!!π φισε!π ιι!ι!!!!!!, !ο σ!!σ σο!!! σωστο ρτ!!!!π ι!σ! !°78ι!;

Β!πσι·!!σ !ιι φ!σε!'πι!ι!σ πρριιι!!ο !! ρορο!σ, !ι!νιι!σε! π τιιιτιστσ !!! Σπε

επτ! , ι!!ε!τι!εεσ φ!πε! !!ι!!στπι!!σι!!σ !'πτι:!!!ν!σ ι!!!!ι!!ι·!ρπ!σ.
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πιειοτιε ρεττιε ιρειιιε; οτ !ιοο ιιετ, ει πτιπιοτιιε οοπειιιε

τιοττιπι ιιιοι·ιτ πιιποτ οοπτιιιπ. Ετ οοιιοι·οοετο οοιιει!ιο, πο!

!ιιε επι ποπ τιιοτιτ εο ππιποτο ετοτ, εετ εοεοετ ιπτοτ οοε.

Βοοεε!νο, εποε ει ποοοεειτοε οιιι8οτιτ, εειιιιττεπτοι· εε

ε!ιειιοε εροτιε!ο οοπειιιιιιπ οιοι·ιοι, οτ !ειοι εε νο!οπτετο

ροτοετετιε. Ετ πιιιιιοοτ ιιιτετιιε εε οοπει!ιο τοποετιιτ οοοιι

εετο οοιιττε τ'ετιοιιτοε. Ετ οιιιοοπτειιο οοπει!ιετιιιε τοεοιειτιιε,

εετ πιιπτιετπε τιιοτιτ ροτ πιιιιτιοε Εοιποπιε, εετ ε!ιοοοπι οο

ι·ιιιιι, πτ νοπιετ οοι·επι ροτοετετο, τεπι οοοεειοπο οοπειιιι ,

οπεπι ρι·ο ε!ιιε ποΒοτιιε Ποιοιτπιε, ετετιπι νοπιτο οοτειπ οο

τοποετιιτ. Ετ ει ποπ νοποτιτ, οοπεοπτρποτιιτ ρτο οιιε!ι!ιοτ

τω, ει ειοτο ροτοετετι ριεοιιοτιτ. ε εο!ιεο ππο ιιεειιε ιπ
εποε, ετιιιττιο ροτοετετιε. ν `

Π! :κακο το τω" Με ο/βτιί ροεείτ απο σ||ιτιοσπ |ια!ιοτο.

ταν. ιπ οπιπι επτιεποτιιπι, εεε ε!ιοιτιιιε οπιιι Εοπιιιιιιε,

πιιιιιιε ροεειτ !ιε!›οτο ε Εοπιππι ε!ιιιε οι!ιτιιιπι, πο:: ιρειιιιι

οιΙιτιιιιιι ιιε!ιοπεο, ποο οτιειπ εε πω» οιΙιτιιιπι «τω. Ετ

ει ο!οοτιιε οεεοτ ιιι οιιιτιι επι οτ'ετιι εε ιρειιπι οιιιτιιιιιι, επτ

εε ειιιιε , ειτε ειιτο οιιιτππι ιρειιιιι οιιιτιιιτιι ιιεοοπεο, ροτ

ροτοετετοιπ τε!ιε οιοοτιο οπιιιιπο ιττιτοτιιτ. $ε!νο εποε ιιοιι

ιπτο!!ιττετοι· εο οιιιτιο ειιτιεπετιιε, επι οοποοειτιιτ ροτ εμο

ειτιεε; ποο οτιεπι ιιιτοι!ιοετιιτ, ει οι!ιτιππι οεεοτ ε!ιοιιι ροτ

εοπο ε Ποιιιιιιιι τοττο $εεεετι νοπειτιιιπ, οιιοε τποο το

ε!ιιιε οιΙιτιιιπι ροεειτ ειπε , οτ εειππε.

ΕΙοοτιο οποιοτοπι οποττοι·ιοττεπ.

ΣΕΧΥ!. Απτιετιι Εοιιιιιιιιε Εεεεετι, επι ρτο τοιιιροτο πιο

τιπτο ο!ι8επτ εποε πιειοτοε ειιεττοτιι ιιι οιιο!ι!ιοτ οιιεττοτιο

ιιι οπιπι οοτιιπι οιιιτιι; οιιοττιπι οτιιτιιιπι ειιτοτ τειιτιιιιι

επεπτιιιιι ειιτετ οτιιτιιιπι επτιεποτιιιιι; ιτε τειιιοπ εποε ι!!ο

επι Με: πιειοτ ετιεττοτιι ε!ι ιπεο ιιι επτοε εε πιιππι οτι

οπιιι ρτοπιιιιιιπι εε ειοτιιιιι οΠιτιοιιι ποπ ο!ιοετιιτ. ει εειε

ειιτοπι οιοοτιοπι εε εε τεοτο εε ρτοειοτιιιιι οιΙιτιιιπι επτο

ειοτιιιιι τοιπριιε οοπεοπεοτιτ, ιρειιπι τοοιριοπεο, οοπεοπι

ρποτιιτ εροτοετετο ιιι εοιιεοε ο Ιοππο; εο ειιιιιιιε ιιε!ιοετ

επι οπιπι εοοιιεενοτιτ εο!ιεοε τα; οτ πε!ιοετιιτ εοοτοττιε.

Ετ ποτετιιιε Ποπιιιπιε τοποετιιτ ροτειιιτοτο, οτ ιπνοετιπετο

ρτοειοτε. Ετ ιπτοπτ ιρει πιειοτοε ετιεττοτιι ιιι ιιιττοιττι οο

τιιιιι οιιιτιι, εποε οπετοειεπι ιιιιιτοτιιιιι τοι·το ροτοιριοπτ, οτ

ποπ ιετιοπτ ιιοπε Με, οτ ειπε ττειιεο , ποπ τοεριοιοιιεο

εε οειιιιιι, επιοτοπι, ειιτ !ιιοτιιιιι, οτ εποε ιρεεπι οιιετο

ειεπι ροι·οιριοπτ εε οιιετοειοιιειιιιι ιιι τιιττι!πιε οτ πειτε

ειιητπ!ιε ειο!πιε επτο οοοεεοιιι εο!ιε. Ετ Βιιετειε ποπ ρτο

οιριετιιτ ε!ιοιιι ροτεοπο, πιο εοπιο! ιπ ιιιοπεο; οιιοορτο ει

οοοτιιιοετ Ποιιιυπο Βεεεετι τ”εοοτο ιιοετοπι επτ οενε!οετειιι,

εποε τυπο οιιετοειε ρτοοιοιετιιτ εοοιιπειιπι ετιιιττιιιιπ ισοτο

ετετιε) οτ επτιεποτιιιπ. @οι νοτο ειοτοτιιιπ πιειοτιιπι οοιιττε

τ'οοοτιτ, οοπεοιπρποτιιτ ε ροτοετετο ρτο ειιε!ι!ιοτ νιοο ιιι

εο!ιεοε ν Ιοππο ειπε ρεττειιιοιιτο; ιιιοειοτεε οιιιοε !ιεππι

ειτ Εοιιιππιε, οτ ε!ιε εοοοεετοτιε. Ετ εε ρτοειοτιε εοτιιτ

ιιεοε εεοτειιιοπτο ιπιιιτιετιι ρετιοπτιε. Ετ ροετ οοοεειιπι εοιιε

ροτειιιτεπτ ιρεειπ οιιετοειειιι, ει οετ οποιοι τιιττο οτ πω,

ειιτ ποπ. Ετ ει ιπτοποι·ιπτ ποπ οεεο, ρτοοιιτοιιτ ιιιτοτοεεο

ε!ιεπι οιιετοειεπι οιτροπειε ποπ οιιιιτιε. Ετ πιοιιι!οιιιιιιιιε ιρει

ιιιειοτοε ειιεττοτιι ι!!ειιι τε!οιιι οιιετοειειπ ιιοιι οιιπτοπι εο

οιιεετο τοποεπτιιτ. Ετ πιειοτοε ειιεττοτιοι·πιπ, ειιτεπτο οο

τιιπι οιιιτιο, ποπ εο!ιοεπτ οεεο ροττ‹›πετιι ιιοττετιιπι τοττο

$εεεει·ι, ποο οοποοεοτο ροεειιιτ ε!ιοιιι ιρειιιιι οι!ιτιιιιιι, εοε

ιρει ροτεοπε!ιτοτ ιρειιιιι οιιιτιιιιιι οποτοοτο τοποεπτιιτ. Ετ

οιιιοπιιιοιιο ε!ιοτιι ροτεοπο ειοττιπι οιιιτιιιιιι οοποοεοτ, οτ

οτιεπι επι ειοτιιπι οιετωπ ε ειοτο οιιιτιετι τοοιριοτ, οοπ

εοπτριιοτιιτ οιιι!ι!ιοτ οοτιιιιι ιιι εο!ιεοε κι. Ιοππο. Βιιιιιε

!ιεππι πιοειοτεε ειτ Εοπιιιιιιε, οτ ειτε εοοιιεετοι·ιε; οτ ιιε

!ιοετιιτ εοοτοτιιε; οτ οπτιττοτ (τ) ‹!ιοτιιπι οιιιτιτιπι, οτ ειιιιε

εε πονο οιιΘετιιτ μοι· ειιτιεποε. Ετ ρτοοιριεπτ ιρεεπι οτι

ετοειεπι οπιπι!;πιε οτ ειοΒιιιιε ιιε!ιοιιτι!1ιιε επιιοε Μπι ιιεειιε

ιιι πιο Ειιοορτιε τεπιοιι επτιεπιε, οτ οοπει!ιετιιε οοπει!ιι

πιειοτιε, οτ ιιοπιιιιιιιιιε τοποπτιιιιιε οπιιοε ρτο Εοιιιιιπι, οι

οιππι!πιε !ιοπιιπι!πιε τοιιοπτιιιιιε επεσε ιιι εοιπο, οτ ιιιιιε

οοιποτεπτιοπε οπιιι ρεττο ιρεοτιιοι , οτ τ"ειιιιι!ιε, οτ εοτνιε

οοιιιοι·επτιιιιιε οπιιι εοπιιπιε οοτιιιο. Ετ επι εε ιρεεπι οιι

ετοειεπι τοιπροτο @στο ποπ ινοι·ιτι :ιιι-τ εειιιοιοετοιιι οοιοι

ιιιιιιιι ποπ ιπιεοτιτ, ρτο ειιε!ι!ιοτ νιοο εο!νετ Ποιιιοπιτ·εο

ιιεοε π Ιοππο, οτ τοπιροτο ρεοιε εο!ιειιπι ι Ιοππο. Ετ ιιι

πιεπο εοοιιοπτι εο!ιοετ ριο;ποτετι. Ετ πιο επι οτιτ οιοοτιιε

πιειοτ εοεττοτιι οι οτετιε επιτοτππι “τι εε πιιιιιιε.

Ε!οοτιο ροττοποετοτεει.

ΧΧι!!Ι. Ροττοοετιι τοττο 8εεεετι ιιι οιιε!ι!ιοτ οιοοτιοπο οιι

τιειιοτιιιιι πιιττειιτιιτ, οτ ποτε ροττοπετιι ροτ επτιεποε_ νοτοτοε

ιπ οπιπι οοττιπι οι!ιτιι ο!ιοεπτιιτ, οτ ροτ ιποπεοε εποε ιιι

ειοτο οιΠτιο ετετο εο!ιοεπτ, οτ τειιτιιιιι ειπε, ρτοιιτ ροτοετετι,

οτ επτιεπιε τιεο!ιιτπτ, εοοιιπειιιιι οοπειτιοποπι, επε!ιτετοιιι,

οτ ειεοτοτιοιιοιιι ιρειιιε ροττοπετιι νοτοτιε. Ετ επι οιιττεοτιιε

τιιοτιτ εο ειοτο οιιιτιο, νεοοτ εε ειοτιιιιι οιΙιτιοπι ιιε!ιοπεπιπ

ειι ιπεο εε τποπεοε εεττ ρτοιιιιιιοε.

τετοιο πιοεεοτίί.

ΧΧι!!ΙΙ. Απτιειιι Εοπιιιιιιε $εεεετι, επι ρτο τοιπροτο

ιιιοτιιιτ, τιπιτο τοτπιιπο πιεεεετιι Εοπιιιπιε, ιιιτοπτ εο πονο

ιιι ρτοεοπτιε ροτοετετιε, ο!ιθοτο εποε οοιιοε οτ !οοε!οε !ιο

πιιιιοε εε ειιο!ι!ιοτ οιιεττοτιο, οιιο ιιιτειιιοιιτο εε οιεεοιιι

ρτοετιτο, ετετιιιι ιετιειιτ ο!οοτιοποπι ρτοειοτειιι οπιιι ροτοετετο,

οτ ο!ιεειιτ ιιοιιιιποε επι ειπτ ιπ $εεεετο οιιειιεο ειοτε οιοοτιο

ιιοτ, οτ οιοοτιοιιο ιεοτε, ετετιιιι ροτοετεε ιιιιττετ ρτο ιιοιιιιιιι!πιε

ο!οοτιε, οτ οοε ιιιτετο τ“ετιετ ιιι οοπτιιιοπτι, οτ !ιοιιτιπι οτ

ρτονιειιιιι τετοιο ιπεεεετιιιπι Εοπιιιιιιε οτιππετιπι ιιι 8εεεει·ο

ο!ι8επτ, ρι·οιιτ πιο!ιπε οτ ιιτι!ιοε οοειιονοτιπτ ρτο ιιτιιιτετιιιιιε

ειοτι Εοιιιιιπιε επτοεπεπι εε οιιτιε τοοοεειιτ. τι!) -·...= Ε!ιοετοτ

ειιιΒιιιιε ειιο!πιε τοοιιειιιιιε ιπεεεετιιιε Εοιιιιιιιιε Βεεεετι ιιι

οοπει!ιο πιειοτι ροτ εροεικιεε οο τποεο, οιιο ο!ιειτοτ ιιιεε

εετιιιε εο Βοιπεπεπε, επι ειτ οτιιιπειιε εε θεεεετο. = Ειιιοε

πιεεεετιι ο!οοτιοπο τεοτε, ροτοετεε πιιττετ ρτο οοεοιπ, οτ

ιρειιιιι οοιπρο!!ετ, ετ ειοτιιιιι οι!ιτιιιπι τοοιριετ, οτ οιιοτοοετ

ροτ εποε πιοπεοε οοπτιπτιοε. ει! πιειπιε οιιιτιε πιεεεετιι

ροτνοπιεπτ οπιποε ιπττοιτιιε, τοεειττιε, οτ ρτονοιιτιιε Εο

πιιιοιε $εεεετι. @οι ιπεεεετιιιε ιιιτοτ οτ ιιιι·ετο τοποετιιτ

οοι·επι ροτοετετο οτ επτιεπιε, οτ οοτειπ οιε· εετ ιιιιτεεοι·ι

[Μπι εοοπτιτετοιπ; τιεο!ιοοτ οτ οιιιτιππι επ οοπιπιιεειιπι

(τ) Με ιτειππιοιιτι ο εοτιττο οεπιιττοτ.· πιε ο ιιιεπιτοετο οττοτο εε!

!'επιεπιιοπεο.

(9) Ι! ροτιοεο ει:τιττο ιτε ιο :, ειι!!ο ρει·οιο οτιοατιιτ ετποπτεε ιιιιιιιΖτ

!ιοο ε!!ο ε!ττο εε 8αοεαο·ο, ο οοιιτοιιιιτο ποι ιτεπιπιοπτι ιπ ιιιιε ιιιιιπτει

πιετπιπε!ο εοτιττε επι οερο εο!!ε τ'εοοιετε επτοτιοτο εο! Τοε!ιο ιιι οτι

τεττοτι ποτι, ιπε μπι ε!ιιεεετι οι οιιο!!ι εε! οοτρο εο! τεμιτο!ο. Μι

ετοεεε 8ιτιπτε τπετειιιε!ο ει !οεΒο πο! Ωοι!ιοο 8ετεο.

  

ιτ
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ιοττει ει ιοττει το ι:οοοιτε ατοε οοοοονει·τι οι! οιτ!τιττιειο,

!τοττοιετο, εο!νοιιτεοιοιο ει οοοεετ·νιτιτοττεοτ !τοοοτοοτ ει

τετοιο ι!τειτ Ποιοοοτε, ει ττ!τφοιττ ρεοοοτειττ, ετνι: ρει:οτττι:

φετττιτιιτιειο ι!ε !τοοτε (!οτοοοτε ριει!τειτ, οοε ο!τφιτ !τοοιτ

(!οιοοοτε ι!ειττι ιτ!τοτττ ρετεοοε, ατι ρετεοοτε, ετοε !τοεττιτττ

!τοτοτοοιο οοοετ!ττ οτιττοττε, ιτοι ιοιττοττε ριττιτε τρεοτ·οοτ, ει

εοοι:εεειτ το ρτεεεττιτο ροιεειοιτε. Ετ ι!ε εο, φοι! !το!τε!ττι

!τοεοιττιοτ ο ιιοοετ!το ρτει!τοιο, οοο εττρεοι!ιτι, οοο ι!ιτ!:τι

ετοε εοιτνεοτεοιτττ ρττοτ·τε τιττιτοοοι·οοτ, ιτοι ιττοιο ιτοιτιτοο

τοιο, οτε! οεφε το εο!τι!οε ι: !ιτοοε. Ει φοι! ειοι!ε!ττι

ει ρτοι:οτιτ!:τι ιτιτ!τετε ρεττεε εε οιοοεε εοοι!ι:οτροιτιτοοεε,

φι: !τι:οι ροι· ροιεειειειο ιι:ιττροτε εοτ οι!τιττ το οοοιτοειτιτ

φα! ροο!τι:ο!τοοιτττ, ει φε ιιοιι: εοτττο οι!τιτοιο εεεειτι

ιιτειε ει ρττ!:!τι:οιε. οι τρειτε εοοι!εοτροειτοοεε ρτοι:οτιτοτι
!τιτι:ετε οι τεεο!!τττετε ρτο ι!τοιο Βοιωτοι φοτο Πετετοε ρο

ιεττι οοοτ εΙΤεειο. Ει Γειτει ι!οοε ι:ιττιοτιτττοε, το οιιο φο

τοοτ ει:ττ!τει !ιτιτοτιοε ει ρτοττεοιττε ττοοτοοτε, ει το ο!!ο

ετττιοε ει ετιρεοεεε. οι !τιτ!τειτι τοττεειτττοε τ›τει!τι:ιοε εο!τ

ι!οε το. !ιτοοε ρτο ειιο εττ!ιτττο ι!τειοτοιο ι!οοτοιο οτεοετττοτ.

@οι τοετεειτττοε ρτο τοιττοττ απο: ι!τετ φο!τ!τει ι!τι: εο!:

!οετο ίτοοτοοτε το οοττο ειιττε ι!ε!:ατι ρτο ετιρει!τεοι!τε οε

τ;οιττε ι)οιττοτττε ρτει!τι:ιτ, ντι!ε!τι:ει ο οτιτοε οεφε οι! ιετ

ιτιτιο, ει ο ροοο. οεφε οι! νεερετιιε, οτετ τττειο ττορι:ι!τοτεοιο

τεοτο.οεεττι. Ετ οιοοεε τοιωτιοε ει ρτοττεοιοε Ποιοοιττε, φτ

οι! τοο.ιτοε ι!τι:ιτ οτοεεε.τττ ρετ·νεοεττοι, εε !τοτιτ φε τρεοε

τεοερεττιεοττοτ ιοττει ρετ οοιιτττοοτ Ποτοοοτε. οοιιι: Ιτοοιτ

τ·ει:τρτιτι το ρτεεεττιτιτ τρετοε ττοιετττ, ει οοο ο!!ο ιοοι!ο. Πι

· φ! εεεοε ετιεοεττι, ι:οοι!εοτροειοτ το !τ!ττιτε ν Ιττοοε,

φοιτεε οοοιτο ίει:εττι. Ει οο!!οε τοιτεειτττοε ειτρτττι οτοο!το

!τε!!οιο ε!τφα! οι: ιτ!τατιτ ροτεοοιτ, ατε ο!τφτι! !τιτοετ·ει

τεοτρειε ο Ποιοοοτ, ι:ο ατα! ειιο εετιτειιτεετει ι!ι: τ!!ο φα!

τι:οτρειε ι!ε!τετει. Ετ ε! οοοιτο;!εοεττι, οοοι!εοτροειοτ τι

ροιεειο.ιε το !τοτι:.ε φτοφε !ιτοττε ρω φττ!τοει ντα: φττ

ι:οοιτο. !ιτειοιο !ιτεττι, ει τττ τεειτιοιτοοε ετττε ατοι! !ιο

!:οτεεει ερ εε, ατι ο!!ο οτοι:!το!τε!!οοτ ι!ει!εττι: ει φ! ιιι:

ι:οεονεττι, ιεοειτιοτ ιτιΞεττειτοτ ρτο!τοτε. Η ι!ε τοτε οτοοτιτοε

ετε ε.ιιεοι!εοι!τε ει οι:εετ·νοοι!τε εει:οττιιτιι:ιο γιτοοειτοτ !ι

οτιττιτιο αττοοεοιιττ·ττοτ !ιτοττι: ρτεειετε ιτε!τετιι οι! νο!ττοιιτιειττ

ροιεειοιτε ει ττττιτοοοτοιο. Ετ φ! ιοοεειτττττε τ'οετ·τι νιτι:ει

ει: τρεο οι!τιτο ροι· οοιτοε ι!εεειο ρτ·οιιτιοοε. Πι ε!εοιοτεε

νιτι:ειτι ροι· ιτοιτοιο οοο-ιιτ. οι ι!οτεοιε ο!!τιτο τττοεετττιττ οοο

τοτιιιτιοι· τρεε τοε.εεετ·τοε ει! ιτ!τατοε ρετ·ιεε ρω οιττ!τοττοιοτε.

το ιεοειτιοτ τρεε ιοοεεοττοε ρτορττο τοτ·οοτεοιο εο!νετε οοο

ιττε ει ροτιοττεττττε ιετοροτε εοο. Ει ετ ιοτιεειτττοε ρτει!τι:ιττε

ετρεοι!τι!εττι ιτε ειιο `ρ!ττε ατιτοτ !τοιτειτι ιτε !τοοτε Ποιοοοτε,

οο!!οιο τεειτιοιτοοεοτ τττι!ε !τιτ!τειτι ο Βοιωτοι.

Ε!ι:οετο οι οβιτιοτι είπι|ισοτιιοι, ει οοσοο: ροοο.

ΧΧ!!!!!!. Πεοει ι:οοοιοε ι:.εετιτοιτ ι!ε!τ!τετιτιτοοε τενο!νετε

φο!τιετ ρττο!τειτ' εεο ρτορττ Ποιοοοτε οιτ!τιιτε ειιτ!:τ!τιοιτε

ι!τττιοτοτιοιο ι:οττετειιτι, ει ρι:τει:νετει ο "πιο (τ), ει οι:

Ποτε ει:οτρετ ρτο!τοτττι τττετεοτειτιτε. Ρτοτιτι!ε τοιςτ τοει!τιο

ιτοοε ρειτειτοιεε, ατα! !ιοοο τοο!ττ!το ει τοττοο!:τ!το, τα!ι!τ

Με, ιτε ρτοτ·εττιττε, τοτε ει τοττει!τοιτοοεε οοειττ (τοοτοοτε

8οεειτιτεοετε !τιτι:ιεττοε οτο!ιτρ!τοτιετ ατι:οροιε, οι·τι!τοεοιετ

ο!τιιττεειτ, ι!τειι·οοιιτ οοι!τφε ει οεοτριτιο τοειτττι, οι οοιτι!τι:

α:οοριτττ , οεο!τοτ, ι!τειτο!ττ, ει οεοτ·ριτττ εετοττοιοτ, ετεοι

(τ) Μ! ιττττττιττεοιτ τ: ιττοιτ ττοτιο τω! ουτοπία.

!
ι

ιοιτοτειτο τετοοτ ε!!τι:ιττι ετρει·τεττιτιτ οτιττττ!εειει, ε!Τεοιιτοιεε

το ρτεττττεετε ορροιιιτττοοτ τεοτει!τοοτ ει!!ττοετο, ρτοι!εοιοοτ

νττοτοοτ ι!ε!τ!:ετοιο ι:οοετ!το τι!). Βιιτιοτιοοε οι ι!ετοι:ερε ετο

εο!τε ττοοτε ε!τοοοιοτ,' ετνι: ιτεεοτοετοιοτ· οι:ιο οοο! ντττ

οι·τοοι!τ ιτε ιεττο $οεειτι·τ, ι!ιτο ντι!ε!τι:ει ιτε ατο!τ!τει φοτ

ιεττο, φ! ετττι!τοτ, εεο ι!ε!ι:οεοτεε ετοει!εοτ Ποιοττοτε οοιι

εειοτιτττ. @οτ φτι!εοτ εο!: ι!ε!ιτιο ι:οτροτο!τε ρτεειτιτ τοιο

ιοεοιτ !τοοιτ οτοιττο. τοο!ττ!τιτ, ει ττττο!ττ!τε, τει!ι!τιοε ει: ρτο

νεοιοε, τοτε ει τοττει!τι:ιτοοεε ρτεοοοττοιτιτ ()οοτοοτε 8ττεεττττ

τοιτοοιεοετε ει ι!ειεοι!ετε ιεττειτοιτττ. Βο!τι:τιε` τοφττεοιεε

φττ!τιετ τι τοιτεειττ·ττε Ποιοοοτε ει !ιοιοττοιτε τεεο!!τατοιοτ

τει!ι!τιοε, ρτονεοιοε, τοιτοτιοε, ει ι!ε!ττιιτ τρετοε ι]αοττοτε ,

τοιοιτιοε ι:οοι!εροιτιτοοεε ιιιιτεοι!ιτε τοιοε ει ετιιτ·ιτ οιτι!ει:οτοατε

ει τι φτοοεοοοτφε ρετεοτττε ι!ιτττ ι!ε!τειτοι ει ρειεο!ντ, οει:

οοιτ , ετ οροε ιττεττι, ροιεειοιειο ττ.εετιτοε τεφττεοιι:ε , ττι

!το_τττετοοι!τ οοοτρε!!ετι ει! ρτει!τειιτ ι!ι:!ττιιτ ρειεο!νεοι!ιο το:

!τοιττε ιτοιειο ττοιοο!ττ!τ!τοε τρετοε Ποοτττοτε, ετ ατο οοι:ιτρειο

τι ιι·τοτοιο οοοτε ι:τιτιτ, οι οι: ρτονοοιτοοε, ετνι: τει!ι!τιτοττε

ι!ε!:τιτε τρετ Ποιοοοττ ετ φοε ο !ιο!εοι!τε !ιτοοιττττ ρι°0Χἱιιτε

ρτι:ιεττιτ (8!, οι ι!ετττοερε, τι:ιεοιοε τονεοεττττι, φοφο οτα!ο

οι! τοε ει ρωρττειιτιετο, ει οροε ρτει!τοιτ Ποιοοοτε τετο

ι:ιττε, οι: τεειτιοτ τιτα:τε ειττι!ειτοι, ττ!:εφι: τοστο, τττνττειτιιτ

ει! οοο, ετ οεεεεεε ιοεττι, εο!τετιτοοε ι!ετττιιτ ροιυειιτιτε;

οοο τοιε!!τεεοι!ο το ρτει!τοιτε ε!τοτττι!, φοιτ ροιεειιτιτ!τοε,

εα:ττε, ει ττοιοτττε οοο οεφε ι!οοιτιο τοεττοι, εει! ετι:ττι

ι!οοειιτ εοιτι, ετο ιττιοττ ετοι, οι ρω ι!οιτττιτε !το!τεοιτιοτ·.

νει·οοτ. ετ !οιιο ιτ!τφτε διτεειτττεοετε οι: ροεεεεετοοτοοε οι!

τι!εοτ Ποιττοοε ερει:ιιτοιτοοε ριττιετο ετ!τφοιττ !τοοιειτοε οι:

οορονι:ττι, ε!τφο το τιτι!ε ορετι: εο!τει:εοιο' :τοι τρειττο

ριττιετο ροεεεεετοοοιο ετο οοι:ιτριτιοτιτ τεειτιττττι, τρεοιο οροε

ρεοτιοε τεοιονεοι!ο ατι απο ετει!ειττ ετιτι!τι:τε οοοτροοει,

ειιιτειοειτοττεε εττττι!ι: οι! εττ·!:τιτ·τοοτ εα·οιοι!ετο το ρεοττιττιτ

οοοτει·ιτιο τττ οιτ!τιοιειο ι:τοει!ειο (!οιοοιττε τενετ·ιεοι!ιτε ιιτ

ιτεοι!ο. Πι οοιειο ετει!ειο ετοι!τοτε οιοοτε το!ετεοιτο οοιιι

Ποοιοτττ οτονοτοτοο, ι!ιτιοριτοιο ε!τφοι!, ατι τττοιοτιτιο το

ι:οοοτιο οοο ετττειετ.ττι, νο!ττιττοε ατοι! το Μοτο ι)οτοοοτε

ροοειτττ, εεττ ειιτιοιιιοτ φει!ιτοτ εετρετιτ οοττττεοτεττιτ Γειτο

ιοτοε ιττοτττιο, ι:οτοε ι:!ιτντε οι: οοο τρεοτοοτ ετττι!τεοτιτιο

ι!τ!τεεοιετ εττειοι!τιτιοτ·, το φο αττι!εοτ ι:ιτρετιτ ετι ατει!ιτοτ

Μοτο το ριττιε ειιρεττοττ, ρετ φοτο φτατιττατε εοτνει·τι

τρεοοτ ι)οιοοοε ι!οιιτροοιο, ι!ειττοτεττιοοτ, τιτονοοτεοα·ειτι

τοι:ιοτι:.ιο ττ!τφοιιτ εοειτοετε, ατι εοειτοοτεεε ο ι!τειτε ιετ

ιιττοτ!τοε ιοττει το τοττττοε , τοττει!τι:ιτοοτοττε, τει!ι!τιτ!τοε- ει

ρτονεοιτττττε' ει: ι:οοτε :τοτε τοο!ττ!τιτοε ει τιοοτο!:τ!τοττε- οι!

τι!ειο ί)οιοοιτε ερει:ιοοιτοοε, :οτι ττοοτε τρετε, ιτοι τει!ι!τιτ!τττε,

ρτονεττιτ!τοε, τοττ!τοε ει τοττει!τι:ιτοοτοοε ο!τφτι! οοοοριτττ

ττοι ι!ειτοεττ' εεττ ετ ττεο!τοεοιτο, ττοι :οτι ο!τ!τντοιτε Νότο

ιτ!ταττι! ρτειεττοτεεοιο, οει!ο!ιτιο ει:τ·τριιτιο ρτει!τοιιτ !οιοοτε

ει ετοΒο!ιτ, ατι ρτει!τοιοτοοτ ο!τφτι! οοττιτοεοιετττ, !οοο

ι!εοτ ι:ιτρετε οιτοιε ρω!ττιτει, ει οι:οο!ιε. Ρι·ει!τι:ιι νοτο ετα

ι!τοτ ει! τοτοοε Με το ε!τι!οοτα!ιτ ερεττοοι ι!τοιτιοτ εετεετιττττ,

ει αττι!αττι! ειε ρετ !τοοι: τοα!οιο τοοοιοεττι εο!!ι:ττε”ει

εττ!τιτ!τιετ τονεειττ.τεοι ετ νετ·!:ιτ νεττιοιτε οττιιιτοιοτ: ατα!

ετ τττνι:οεττττι, ειοι!εοοι οοτττοετε ει ειοεοι!ετε, ετνε οοτ

τ·τοτ ει ειοεοι!ε.τ·τ ιιτει:ι·ε ατα! ρει·ρετοτο ιιτοιοτττ ιοετ·τι,

.Χ Δ

(2) ι_ιοεειιτ τοιτοι!ττιτοιτο ιοιτοατ οε! Ωοι!τει: 8ιτττιο, ιτε! φοτο τ!

εττρτιιτ!ιτ ι:οιοτοιττττ το οοιιιτττττ ι!ττ!!ει φωτο θτιιτπαιττο.τ εοι·ι·τεροιτι!ειτιο

ο!!ο Βιιιιττέτττοτ ι!τ ιτοεειτ ιτττιτττοεττιτ. · - τ τ

(3) 0οτιτι1τ ετ ι!οετττττο. ειτε ιτττεειτ ειιτιοιτ !τττιτιτο ρο!τιτ!τεττιτ ευρο

τ! Βεττοτττο ιτε! τοτε.
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ε!ουτ ουροτ!υα οοτ οιιρτοιιαααι. !ααυροι· α αιαοοαι·!!ο ταιυ

()σαιυα!α φααι ττσιααααο !ιι οιι!τυ σττ!τ!! οτο ιισιααι!ιτα!

- τιτοι!!οτ! ε!αι!!ι:! εττ!ιιταια οιι!ααατ τατ!σαοια. Ετ ο! φ!ι! !α

νοαοτ!ατ !αι!οτι!το , αυτ !αυτ!!!τοτ σοτ οσει!οια οιιτιοαουια,

αυτ α!!φ!ι! οτο τοαιααοοτ!τ, ταιιτα ι:σαηιαταυσαο ι!ο τοι!!

τ!τιυο αι! οιιτιοαοαο, οσιαροτταατ οσο αι! οατ!οταστ!σαοαι ρτο

αατ!αυι τοφ!ει!τσ αυτια υοο στ!!τ!σ ιιστοετατ!ο. !τοτυια φ!α

αια!στ !υ εοτνααι!σ, φααι τα αοφ!τοαι!!α τοτιυα ταυο αι:

φ!τ!τυτ, οτατυ!αιυο !αν!στατι!!!τοτ οτιοοτιιααι!υαι, υτ ι!ο ρτο

νοατ!τιυο, ο!νο ι!ο σαια!!ιυο α!!!ο τισα!ο ι!!οτ! Εοαιυα!ο,

τιταοτοτ ιτα!ατ!α οτατυτα οτ τιαι:τοαυα στιεοτνατα, α!! ι!ατ!,

ι!σαατ!, αυτ φσφο ιυσι!σ ι!!εττατι! , οου τοαι!ι:τ!, ιιτατ!α

αυτ ααιστο ροτια!τταατ; ιιοι! νστοατ!τιυα ι!ατο, ι!σαατο, ι!!ε

·ττα!ιοτο, αυτ τοαι!ττοτο α!!φ!ι! ι!ο ιιτσνοατ!τιιιο οι τισα!ο

τιτοι!!οττο ιιυτιτ!ιιο αο σιιτισααυτ ιαοι!!α σαια!τιιιο φ!!ιυο ιισ

τυοτ!ατ, τοο!οτουι!σ, αι: ιιτστιιτιοαι!σ αο τ!ατ. Ετ ο! α!!τοτ

τοο!οτοτο, αυτ τιτσ!ι!τιοτο ααα τιστοτ!ατ, ιαα!στ! οσιια!!!ο

φαω ασια (τ) ριιτοτ!ατ ι!ουυατ!οατ οιιιιτοοεο: υοο α!!φ!ι!

ι!ο ιιτσνοατ!!ιυο οτ α!!!α τισα!ε τ)σαιυα!ο ιιτοι!!ιιτ! οιιροαι!!

ροται!τταατ, ατο! τα υτ!!!τατοαι οτ ιιτστοοτιιαι τ)σιυυα!ο αο

οοαοατ!ααι ιααυ!τοετο; φα! ιιτ!υο ι!οοοταατυτ μοτ !ροσο,

ι!ο!!τιοτατ!σαο !ιατι!τα !ατοτ οσα. Ετ ο! υοο ο!ει!οαι αιιοττο

ν!ευαι τυοτ!τ αοοοοοατ!υαι οτ οιιιιοι!!ουο, τυασ ιισταια αια!στ!

οσυιι!!!σ ιιτσρσααατ τσουπ! ταιιτυαι, οου ι:αυααια, φο !α

συαιτιοτ αι! οιιιιουεαο τιυ!υοιιισι!! τατ!οαι!αο, οτ !!!υι! φαι!

ιιοτ !ιιιιυιιι οσαει!!!υαι οτ ι!!ιιτσο ο!αι!!σσο τυοτ!τ ι!!!!!α!τυαι,

ιιοτ ιααοαατ!υια (!σιαυα!ιι οιιοσυτ!σα! αιααι!οτυτ. Ρτοτοτοα

στα! ο!αι!!οτ σαια!α οτ ο!αουτα ιιατι!τυ!α ι:σατοατα !υ οσα

νοατ!σα!!ιυο ταιιτ!α !ατοτ Εσιαυαο Ιααυο οι ααα τιαττο, οτ

Πσαιυαο 8αοοατ! οτι αττοτα (τ), οτ οτ!αυι τα φαιταια τοοροα

ο!σαο ι!υι!υια τα αοτ!ιιτ!α αστιτο τουτο ατι οσι!οια Πσιαυυ!

σοτ ι!!αοτοτσο ν!τσα Ι.οσαατι!υαι ι!ο νατο, οτ θαατ!αυια Πα

τοαοια αιατιαιι!ατστοο ασοττοο, φα φ!ι!οιιι Ισουυατυτ οτ

ττασταατ φα!!τοτ ιιστοοταο ια!οουα αυτ ι!οιιυτατυο σοτ !ι!οια

αι! τοα!ιυοα τοττο υσεττο οο αποτο ι!οτιοατ, οτ ου!υοαισι!!

οσο!υαι, ιιοτ!τιαυι οτ ταια!!!ατοο οοι:υια ι!οτιοαατ ι!αοοτο οτ

τοαοτο, υοο ασα οτ φα!!τοτ ασε οταα !ρουαι ιιστοοτατοτυ,

οτ αυτι οσι:!υαι , αυτ οοτ!τιαια, ανο τααι!!!ατοο 8οτοτο ι!ο

!ιοααιυτ, τοαοαατυτ, οτ ι!οτιοαατ ιιοα!τυο ταοοτο στιαοττατ! (δ),

αοφο ι!ο οσατ!α8οατ!!ιυα α!!φ!ι! ιιτοτοτια!οταατ. Ετ αυτοαι

σιαα!α οτ α!αευτα ουρτα αιιτ!ρτα ιιοτ τιτοι!!οτσο α!αιταιισο

!αν!στατι!!!τοτ στιαοττοατυτ, τριτο ι!οοοτα!αιαο ιιοαο αι!!οστ!σαο

!υναυι!α, οτατυοατοο, υτ ε! στο!! α!αι!!ι:! τα ιιτοι!!οτ!ο σαι

α!τιιιιι, αυτ α!!φσ ρτοι!!οτστυιυ τταυι!οια αυτ ι!σ!υιυ ασια!

οοτ!υτ ρυτι!!οο αυτ σσου!το, αυτ αοα!!αοατοο οιιτ!τοτ!ατ, αυτ

τοαι!οο!, ασα οσ!υαι τααφαια ροτ!υτ! ιιυτιτ!ιια αστοατυτ

!αταιιι!α, οοτ! ααα! τισαστο οτ στ!!τ!σ Εσιαυα!ο ιιοτιιοτυσ ο!ατ

ρτ!νατ!; οτ α!στι!!σιιι!αυο τα ταατα φαατ!τατο ιιοουα!ο οσα

ι!οιυραοατυτ, τα φαατααι ι!!ι:τυια τ)σιαυαο ιιοτ οστυια

τταυι!οαι οτ ι!στυαι, αυτ αοι;!!Βοατ!αια αυτ !α!υτ!ααι !ατο

α!ατατ ι!αιυρυ!τ!ι:ατυια Ματια. Τοαοαιιτυτ οτ!ααι ο!αι!!ι:! ουρτα

οοτ!ρτ!,· οτ ι!οτιοαατ ε!αι!!οατο φαια!!τιοτ τιστοοτατοαι $αιιαατ!

τα οι!τα ου! τοο!ια!α!ο, τισυα τ!ι!ο, σαια!ι!σ!σ οτ τταυιτο τοιιιιιτ!ε;

(τ) αστα, ο!σο ατα”, φταιω ρι~τσιτιι.

(α) Ω!ιιο τα οσανοαι!σαο ι!ο! ιιιατισ 1994.

(3) 8ατο!ιτιο εοσιιοττα οοσο!!οατο !! τ!ττσνατο φωτα !οττοτα εοτ!ττα

ότι! Οσιαυαο τ!! Βοασνα α φο!!σ τ!! 8ααοατ!, ο ττααιιιοτιοα αυτ πιοπο

Με!! αιιι!ιαοο!ατστ! ααααατοο! Ι.ιιιιαατι!ο Πο νατο (τιιτοο ιτο Γατα), ο

0υαατ!ασ τ1ατιια!. τι! ιτυοατιυ!ταυσ τισ τα ιιαττατσ υοΙ τισΙυταο ι ι!ο!

τητα ΠίαίσπιιιτιΆ αατ!αα!/του Φωτ Μικτή Μαι!! 'πιο, 906,

οτ αυτο οιιτυαι ε!αι!!σστυια αοε!!Βοαο οιιτ!τοτ!τ , αυτ !ατοτ”

αστυοτ!τ, ασ!νατ Εσαιυα! 8αοεατ! !!τιταει ιιιιν τααυο.

Ματια ιιοπαιιτίαοπ, οτ ουτιιτίιιια οιιι·ιαι.

ΧΧΧ. Οτ!!τ!υαι οοαοα!!ο αυττυα οιιοτοοατ τα τοττα 8αιιοατ!

ατε! Ιιτ!ιασ αριιτστιατυο τυοτ!τ ροτ ιιστοοτατοαι οτ αατ!αασα,

οτ ιιοτ οσο ε!τι! τυοτ!τ ι!ατα !!οοατ!α !ιυ!υιιαισι!! οιιοτοοαι!!

στ!!τ!υαι. Ρστοαταο νοτσ οτ αατ!αα! τα!οε αι! !ιιουιιι σττ!τ!υαι'

αι!αι!τταατ: φ!τιαε τα τι!!α φο αι! !ρουια σ!!!τ!υαι οιιοι:ταατ

εττ τ!ι!οα ιαοτ!τσ αι!τι!τιοαι!α: οτ τστ τοο!ρ!αατυτ φστ ιιοτ

ρστοετατοια οτ αατ!αασα τ'υοτ!ατ αι!ρτσ!ιατ!, !τα τααιοα φα!

αυ!τυα τοιιοτιτυα αι! ι!!στυαι σττ!τ!υαι οιιοτοοαι!υαι ο!τ ιυοτ

σατστ, αυτ αιοτοατ!σαοο τατ!ατ, αυτ Ποτ! ταο!ατ. Ετ φ! οσαττα

τοι:οτ!τ, ασ!νατ φα!!τιοτ ν!ι:ο !!τιι·αιι ιιιιν Ιααυο. Ευ!υο τιααα!

τοττ!αια ραττοαι τιατιοατ αι:ιιυοατστ, οτ ι!υαα ραττοο Εσιαυαο.

Ετ φ! αοοαεανοτ!τ ιιτστιοτ ασουοατ!σαοια. Ιυταιαοατυαι ,

φα! οτο ρτοοτατι!τατ ανο ο! φ! τοιι!ρ!οτυτ οι! σττ!τ!υιιι ρτο

ι!!οτυαι, τισο οτ!τ; φαι! !ροο αυτια σττ!τ!υαι τατ!οτ τιοαο οτ

!οιια!!τοτ, που !ιατ›!τσ τοοροστυ αι! σι!!υαι, ααιστοαι, ιιτοοοιι,

αυτ ιιτοτ!υαι, οιι ιιτοτ!σ οιιοορτσ, φα! Πτττοηθ του οΠ·ΞΗτ

ι!οτιοτυτ οτ; οτ φοιτ οστ!τιοτ, αυτ οοττο! τατ!οτ τα ουσ φα

τοτασ, φοιυ αι! υοο τοαοατυτ !ια!ιοτο, τστυαι ανο ιιαοτυαι

φαι! τατ!οτ !ατοτ φσοσυιαφο ιαοτι:ατστοο; οτ ε! φ!ι! ιιο

οτοτυαι ιαοτσατοτοο ιισαττατιοατοο ο! ι!!ιιοτ!ατ, ασα τονο!ατι!τ

αι! ι!ααιιιαυαι α!!ου!υο !!τοτυαι; οτ ο! φα φωτια οήθωτ

!ατοτ αιοτοατστοα οσαττατιοατοα, οτ τιιτυαι τατ!οατοα ι!ο α!!

φ!!ιυο ταοτι:!!ιυα, οτ αυιιοτ !ισι: !ατοττσι;ατ! τυοτ!ατ, ιαοταιυ

οτ ρυτααι ι!!ι:οατ νοτ!τατοαι, οτ ιιοτ !εστ!τιτυταια σιττοαι!ουτ,

αουτ ευροτ!υο ι!!οτυια οοτ. Ετ οαιιοτο ι!οτιοατ αοαοα!!α ρτο

εοαοα!!α ου!υο!!τιοτ οοατοαατ!! ααα! αατ!αα! τι α νοαι!!τστο,

οτ εσ!!ι!σο τι ατι οιιιιιτστο: οτι!ο ι:οατοαατ!σ στι!ο! οσ!!ι!υαι

υαυια α νοαι!!τοτο, οτ ιισ!!ι!υαι ι ατι οαιρτστο: οτ ι!ο οου

τοαατ!σ οαατατ!ο οαεο!, οτ οατυ!υαι, οτ οστ!στυαι, οτ ι!ο

οοατοαατ!σ ιιοατοαατ!!α τααο, ι!ο ταααιια, σαιτ το) οτ ιποπτο

ιιίο (δ), αοι:!ρ!ατ ασ!!ι!σο ττοε α νοαι!!τστο, οτ εστ!ι!σο ττοο

ατι οαιρτστο; οτ μοτ οααι!ουι τατ!σαοια ι!ο αι!αστ! φαατ!

τατο: οτ ι!ο φσ!!τιοτ ι:οατοαατ!ιι αιυατοα!αατυαι, ααουσα!

αατυαι, οι!στυαι ι!ο οαρτ!σ!σ, οι!!αατυαι, τιυ!ττστυαι, οτ νατ

ιι!αατυαι, ιιαρ!αατ ι!οαατ!ιιο ι!υσο α νοαι!!τστο, οτ ι!οαατ!σε

ι!υσο ατι οιιιιιτστο: οτ ι!ο οοατοαατ!σ οοττισααι·υαι, οτ Βοο

σααατυαι, οαιι!αυτ α νοαι!!τστο ι!οαατ!σο ν! οτ οσι!οαι αισι!σ

ατι οαιιιτστο: οτ ι!ο φσ!!!ιοτ σοατοαατ!σ ιιοσυι!υτα, αιυατσ

αυαι, σταοτσαστυαι, οατιτατυαι ιαααου!!α! οτ τοαι!α!α! Βοαοτ!ο,

οτ ναοσατυαι, ασ οττααι τιστοιιτυαι, σιι!!ι!σε ι!υσε α τουσ!

τστο, οι ταατυαι ατι οιιιιιτστο. Πο φα!!τιοτ τια!τα ροαουτ!α!

ιιι. ροτ!ατυτιι, οο!!ι!ααι ι ατι οιυιιτοτο, οτ αοτ!ι!υια ι α νου

ι!!τστο; ι!ο φα!!τιοτ ιιοτ!α ιιααα! ι!ο !ααα, ου!υαιιααιφο

σσαι!!τ!σα!ο εττ, ανο ιιτοιι!!, οατι!ατ ι!οαατ!σο τι ατι οαιρτστο,

οτ οτο α τουι!!τστο: ι!ο φσ!!!ιοτ τατι!ο!!σ το!ατυιιι οτ οααα

να!! , σατι!αατ ι!οαατ!σε ν! ιιοτ τατι!ο!!υαι ατι οιυρτστο, οτ

ταατυαι α νοαι!!τστο: ι!ο φα!!!ιοτ τα!ι!α α!!ιαο!ο σαααατυαι

τα. αυτ σ!τι:α, ιιαιι!αατ ι!οαατ!σε τι α νοαι!!τστο, οτ ατο ατι

οιατιται·ο: οτ ι!ο φσ!!!ιοτ ιαατοσ ατιτοατ! ι!οαατ!υαι ι α νου

ι!!τστο, οτ ατο ατι οαιρτστο: οτ φοιτ ι!ο σιαα!τιαο α!!!ο

ι·οτιυε οτ ιιιοτοατ!σα!τιυε τι!ι: ασα ασαι!αατ!ο οαρ!αατ στιστυαι

υαυια ρτο τ!τιτα , τισο οοτ ι!ο !!τιτα ι!ουατ!στυαι, Ετ υοο

(4) Εορτ, αστα τουσ.

Πι) έσοτττιστο, τ!σο απατα, σπιτια ι!τ 'αυτου, ουσ.
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οιοπτο τιιτοτττοοοτοι· οτοτ οοιιοοττο οτττ το οοιοοιιο .ιιο τοτοιο

τοοτοιιττοιο; οτ οτττοτ ποπ. Ετ οπτ οοπττο .τοοοι·ττ οοτνοτ

.βοιττοιιτ τττττοο ν Ιοποο ρτο οοτιττττοτ ντοο. Ειιτοο .ττοοπτ

ιοοιττοτοο οττ Εοιππιιτο, οτ οτοτ οοοποοτοττο; οτ τιοττοοτοτ

.οοοτοτοο. Ετ οοροτ ρτοιττοττο οποπτοοο οτο οττοιοτοοιττο οτ

οοοοτνοπιττο .οτιοτττοοπιιτ γιτοποοιο οοοιιτττοτοιο ττοτοτοιο

ττοτποποετοτο Ιοοοο ρτο οποττττοτ οοτοιο. Ετ οοτττοοτ οο

οποοτοτ οτοτττ ττοτταιτ οτοο οο.οτοιιιοπτο ττο ποιοο ριποοτοποο.

Ετ ττοτττττοτ οοποοττο τιι τοττοττο τοοτπττιιτο οοτιιοττττοτ ποτο

οτοττο τοτοτ ‹το πονο ττο οοοοτνοικτο ρτοιττοτο, οτ ιτο οοο

οορτοπιτο οτττο ρι·οιττοτοοι ρτοττοιιι. Ετ οτ οττοοτο οοποοττοιο

οοιοτοοτττ τοτοττοτοιπ οττοιιοοι το οτττττο οπο, οοτιτοτ Ποιοοπτ

τττττοο τ. τοοοο; οτ οττ ροτροτιιο ρττνοτοο ττο τροο οτττττο,

οι ο οιππτοοο οττττττο οτ ττοιιοτττττο Ποτοοπτο Βοοοοττ.

Ετοοττο ο/|τττοττοοι ιιτοτοτο.

ΧΧΧ!. (Μοτο ροτοοτοτο οτ οιιττοοτο Ποιοιιπτο Βοοοοττ

οττοοιιτιιτ :το ττοπτ οτ τοδοτοο τιοιοτποο οοιπ οπιμτοι·ττοιο

‹›ττττττ οτοτοτο, ροτ οιιοο το οπο οοπτ οτ @οτοο ροοοτοτοο

.τιτνοοτοπτοτ. οτ ροποοτοι· το! οτοτοτοπι Ποιοοπτο ρτο ποπ

ττοτοπιτο τοο οτ τοοτοοο οπο νοοττοιιτοτ, οτ οοιοοτοτ, οπο

τοιο οιιτττττοτ οττ·οποοτοιο :στο οοτ ιοτππο: οτ οττοιο το

νοοτοπτοτ οτ ροποοτοτ απο οτε οπο ττοπτ οτ τοττοτοο

οοττοοπτ, οοτ τιιτοπτ οι! οοποτο Ποτ ονοοοοττο ροοιτοτοτο,

ροοειτο, οτ οοττττοτο ττοοο οτ τοδοτττοι·, Ιτοπο Μο, οτ οτοο

ττοοιτο οιοπτο οπο το! οοτοιο οτττττοιο ροτττοοοιιοτ. Ετ ηπα!

ποττοο τροοτοπι ροοτιτοτοιο, οοο οοττοοποτοοι, οοο οττοο ρτο

οτε οοοτρτοτ, οοτ ροτοτ ο νοοιτττοττοοο οοτ οπτρτ0τττττ18 οο

οοοπτ οττοποιο· οοποιο οπτ ττειοτοοι το ιτοπο, οοτ μτοττο,

οτ οοοιτ ποπ οοοτρτοπτ οοτ ροτοπτ ιοοττοοιο, οοτ οοποιο

τοοιτο οττηπο. Ετ οτ οττοοτο οοτιιιο τοοτττ οττοοτ ιοτιιοτοο,

οπτ ντοτοπτοτ οο.οοοιπ οοοοροτττ, οοτ οτ οοοτι·ο πιοττιππ

οτοτοτο νοποτττ. οοπιτοοτρποτοτ ρτο οποττττοτ ντοο το οο

Ιτιτοο τι τοπιιο, οιιτοο ιοοιττοτοο οττ Ποιοοιιτο, οτ οτοτ ττο

οποοτοττο; οτ ποττοοτοτ οοοτοτπο. Ετ οιιτττττοτ τοτοτο ττο

οοποτττο οτοιτοτοτ οοο τοτοπτοιιτο τοιο ρτοοτττο, οτ οτοο οπιο

τοτοπτοπτο ττο πονο ρτοοτοπιΙο. Ρτο Εοιοοπο νοτο οοοτρτοπτ

ιττοττ ροοοτοι·οο οτ οοττοοοτ ο οπτοποοοιοιμιο ροτοοπτο οο

οοποι οποιο (το οποττττοτ οοιιτοττο οοοοτ, οτ τοποιο οποπτ

ττο οποττττοτ οοπτοττο τοπο. Ιοποοποτττπο οπτοιο ροοιιτο το

ποοιιτοι· οτοο οττοοο ρτοττο ροτοοιτο, οοτ τοοτρτοπιτο οτ› οτο.

Ετ τοποοπτπτ ροοοτο οιππττοιο ροτοοπτο Μπιτ Μο, οοοπο

οοπι ιοοτοιο οιιττιτοοιιι. Ετ οτ το ιττοτο οτττττο ττοιιιτοιο οοτ

οποιο, οοτ ττοοορττοοοιιτ οοιοτοοττπτ, οοπιτοιοροοπτοτ ρτο

τττιοττττοτ ντοο ο ροτοοτοτο το τττττοο :τον τοιιοο. Ετ ιτοτοτ

οοοοετοτττποι, οτνο ροττο οοπτοττο οπτ τοοοττ τττο οοτ νοτοπ

τοτοιιι οτ οτοοττοποιο ροτοοτοττο οτ οπττοποι·ιιιο, οοτ τοποοτ

οοπτ το ιτοτοο οπο. Ετ 'ροοοτοτοο ρτοιττοττ οοιοοτ το οπο

ττττοτ οιΙοοιοάο (τ) :το πιτποο, οτ οτοο οποοιτο οροο τοοτπ,

οτοτοι·οοι οποπ οτοιττοτο ροττο οοπτοττο οοοπττοτττοτο οτ ταιρ

τοτο, οπο οοοτοιοοιιτο ει!) οτο τοοτο τοιιοοπτοτ. @οοο οοοπ

ιτοτττοιιι, οτνο τοπιο, οττ ροποτοττο τττο·οτοπι οι.νιιι οιτ τττττοιο

τέτοοοοπτ ττο Βοοοοι·ο οοποποτοιιι. (τπτ ροοοτοι·οο οτ οοττττοιιτ

ιτοιιτ ττιτοτιιοοοτοο ττο οοτοιο οτττττο τοοοτττοι· οτιοι·οοιιιτο. Ετ

τττο οπτ ιιτττ ροοειτοτ, οοτ οοττττο ροοτ. νοοοτ ο`ιττοττ.ο οττττττο

Μοτο οποτοοι·.

(τ) £οοτ οτο οοι·τττο ποτ ττοιοιοοοττ; «ο ο το οτοοοο το οΜοοιοιτα.

  

Πο οίτοοτίο οΙοτοκο.

ΧΧΧΙΙ. .Ροσοτοτοο οτοτοτο οπτ οοπτ, οτ ρτο τοοτροτο τοο

ττοτ, τιοττοοοτ οτ .τοιιοοπτ ροποο τω, οοτττττοτ οοτποι, οοιοριοτ

ο.ττοοτοο οοο, οτοο οπτττοο οοοοοο, οτ οττο τοο οπο τοπ

ιτοπτιο· ιτοοοοοτ ροοετοτοι·τ το ροοιτοο οτειτοτο οποπ τροτο

οττοοττο, οτ ποπ οποπ οττοπτο: οτ οττ οοτττττοτ οττοιιτοο ττο

ροπιτοτο ιτιιοτοοι τττττο.τοιο τοπτιιτο απο τοπτττοο οτ τοοτο,

οτ οτοοπττο οιοπτο, οποπιτο οτι·τοτοο οτοτοτο νοοιτττοι·, οτ ρο

εο.τοτοο_ οττοοπτοτ,·ιτο οοοοτνο.πιτο ρτοιττοτο τροτ ροοοτοτοο

ττοττοοπτ τοτοτο το ρτοοοπττο ιτοιοτπτ ροτοοτοττο. Ετ οοτ

οοοττο τοοοτττ, οτ ρτοιττοτο ιιοιι οοοοτνονοτττ, οοποοιπροοτοτ

ο ροτοοτοτο το τττιτοο τι τοποο. Μοτοοττοποο νοτο οτ τοο

νοιιιττοττοο, οπο ροπτΙοτοπτοτ, ποιοο νοοιτοτ οοτ ροοιτοι·οτ

οτοο. ροπιτοο ιτοοοιο τττττοτπιο, οτοτ τοπιο οτοτοτο Εοο1οπτο

οι οττοπττο ροοοτοτοιο. ττο οοοοο νοιο τοτοτττοοτιιτ ο ιτοοοιο

.οοοοτο οορτο , οπο ροοοττοο, οποιο τοοοτπο, οοοοο τττοοτιοτ

τττοο οιιοορτο, οι: οοο ττοττοπτοο, οιοο ροοοτοτ νοιιιτοτο οο

τοιο οι·ττττι·το. Ετ ποτ ροοιτοιονοτττ ο. ττττι·το ο οποιο. οοπιιιο

το οοπτοττοιο οποιο, οτοο οτοτοι·ο Εοπιποτο, οοπιτοιιτροοτιιι·

.το ττοι·οο ο Ιοοοο; οπο οοοιτοπτροοττο οττ οπτρτοττοοο ιττοττ

οττττττ. Ετ τοοτοο οοοττο τοοτοοτοο οοοετοιιτρποπτοτ, ιμιοττοπο

οοπτι·ο τοοοττιιτ. Οοο οιοοτο. ροτοοτοο ξρτοοι›ιιτιτιττ τοοτο.τ το

ροτττττοο οτ Ιοοτο οοοοοοττο. ττοΒοποο νοτο ιτοτττττοτ νοοιτοτο

οτ οπιοτο ροοοττ οιτ ντοττιιο, οτ :το οοιιοτοο. οτοο οιοπτο.

Ετ οτ οπτο οοιοτττ οοτποο, οτ ροπττοτοτο τποττοτ οοιοοτ οοτ

οτοτοτοιο Εοιοοοτο, ιτοτοττο ροοοττ οοο νοοιτοι·ο οι! ντοτοιο,

οτ νοτοοτττ, ποπ τοτοτττοοοιτο το οοο οοτιιοο οπο νοοιτποτοι·

το ιοοοοττο οοτ τοττοτττοιο.

Ετοοττο τοτοτοτοοι ιιο |οτιοοοιω ροοοοιοιιτο _.

οτ οι! οοττττοαΜοτιι Μποτσια.

ΧΧΧτττ. Ρι·ο ροοο.οποπττο τοττοπιττο, οτ οοττιποπιτο οτοιοριιο

ντοοτιτοιο, οτττοτοιο, οττοτοιο, οτ οττοτπιπ τοτοπι, ροτ ρο

τοοτειτοιο οοτ ποτοι·τοπι οττοοπτοτ ττοο τιιτοττ, οοτ οτοπτ

:το τροιιιο οτττττοπι τοττοποοπι οπο ιττο τοπτοιο. Ετ τοοτ

ρτοτιιτ ο ρττιπο οοτοπο, οι! ρτοοοιτοτοι· οτιττιιοτο οοοοο οι!

οοιιτρτοποοπτοοι τροτπο. Ετ οτο Ποτ ττο οοοοπιτο, ττοτττο, οτ

οιιοττο οοτοπο, ντιτοττοοτ οποιο ροοτ οττοιο ; ττο τοιοοπ οοοο

τροτ ττοο οπτ οτοοττ τοοττπτ, τροο τττο τοποοπτοτ ττο ισοτ

οοποτττοτ ττο τοττοποοπι ρτοτττοτο ττοπο οτ τοττοτττοτ; οτ ποτ

τοο ροοοττ ιοτττοτο οοοιοτττοιο. Ετ οοιιτρτοττο πιτ οοτοοτοι·ονοττοτοτ οιτ ρττιιιοιο, οτ οτο ρι·οοοιτοτοτ ροτ οι·ιττποοτ.

Ετ νοτο οττοοτο τττοτοτοιο τοτοτοτοιο οτο οτιττιτοττιπ τοιοοι·τ

ποπ ροτοτττ, οττοο οοτ νοπτοτ ροοτ οτοο το τροο οοτοπο

οι·οιτοττιο ττο ιτοττοοτ, ιτοοοοοοο τιοττοττ ροτοτττ (τ). Ετ

ιμιτο τοι·οτοο οτοοτοο οιτ ρτοιττοτο οοο τνοι·ττ. οοπιτοττητοοτοι·

το οοττιτοο π τοποο. Ετ νοιτο.πτ ποπο ποπττοο οτ τι·οο τοτοττ

οι! τοττοπιτπιπ ρτοιττοτο, οτ ροοοιοοπτοιο τοοι·ττ ο ττττττο τι

οορτο: οτ οτ τοοτττ τττττοτποτ ιτοοοιο , οτ το τπ‹το τοτι·ο.

ποοοο το οοττιτοο οι., νοιτοπτ οοο τοι·οττ, οτ ποπο οποττοο:

οτ οτ τιιοτττ οοττιτοτιιιπ κι., οτ οι!) τπιτο τιιτιο ιιοιμιο το οο

ττιτοο τα, ποπο τοτοτιιο, οτ ποπο ποιιττοο; οτ οτ τοοτττ οο

ττ‹τοτοιο το, οτ το τπιτο τπττο, τοιτο.τ ποπο οποττοο οοτοο.

(θ) Λ ττοποο οι οποοττ ροι·τοιττ, οοτ τοτο ποιοοο ττοττο τοοοτοτο ρο

οτοττοτο ττο! το8ττο, ντ ο οπο Βτοπτ.ο τποτοτποτο οοττττο το οοτοττοι·τ

οοι·τ οοτ οοοοτο Χτ' πιοττ.ο οτ›τοιτοττ, οοο οτοο οοοτ: ?του το οι·οοποο

Μου ποιο ΧΧΧΨΗτ ιιτττ οοτ ι1ττητο.τττίο [αστα .πιο Μο οορττιιτο. Η νο

τοιοοιιτο ποτ το. ο, στο. 88 οι οοοετο τΞοιττοο ντ ο οπο ιττοροοτιτοπο

τοτοττνο.

τότ



602
13ιιο1.0Μι Η (ΜΙΠ'Β

Ρτο άάοιιιιοι ιοτο ορτοριιο ιιιιιιιτάιιι ιι, οι ιιιι ιιιάο ιιιιτιι,

ι·ιιάιιιιι άάο ιιιτιιιι, οι άιιάε ιιιιιιιιάε ιιι εοοιοιιιι $ειεειιτι.

ιιι οιιιε εοοιοιιιε, άι οει οοιιεάοιάιιι, οι οτάιιιιιιάιιι. ιιι ει

ροοιιιιιοιιιιιιιι, εινο ειρτοιιιιιιιιι ρτοάιοιο ιιιοάο ιιιοιάιιι ιιοιι

ιάοτιι, ιιοιι νιιιοοι, οι ροτάιιι οιιιοιιειιε Πιο, άοι οάιιι ιιοιι

Μι θ).

Πο οοο/Μιά: εοοιο!ιο.

ΧΧΧΙΙΙΙ. (ιοιιιιιιοε, εοά ιοι·ιιιιιιι , τιιιιιιάε ιτιοιιιάιιάτ ιοτ

τιιοτιάιιι, εινο εοοιοιιιι $ιιεειιτι, εάιιι ιιιιι νιάοιιοοι ο εοιιιο

τιάο οει ιάιιιιι τιιοΙοιιάιιιάιιι άο Μάτσε, οι πιο ιιιάο ροτ άοιι

ιοιιι άεάάο ιιά οοτιιάιιι οιιοτιιιιιάιιι: άοιιιάο ειοάι ιιάτ ροτ

ιτοιιιοιιι νιιιοειτάιιι άο Ειιοιιο: άοιιιάο άεάάο ιιά νοιιοιιι άο

ιειιιο., ιιεοάο ιιά ίοιιιοιιι άο ιιιιιειιιιιο: άοιιιάο άεάάο ειά

νιιιιιι, ροτ ιιάοιιι ιιάτ ιιά νιιιιιιιι άο Βιιοιιο, οι οιι ιρεο

νιιι ειοιιι οεοοιιάιιάτ άεοάο ειά ιιιοιιιοιιι άο ιιιάο άο οοτιιο;

οι νειάιι άεάάο ειά νιιιιιι ράιιιιοιιιιι, ροτ φωτο ιιάτ ιιά

(ΜΜΜ : άοιιιάο ροτ ιρειιιιι νιιι.ιιι άετιιιο ειά εοοιιιιιι άο νοο

οοε: άοιιιάο άειιάο ιιά ιάτοιιιιιοε ιιοτιιιιι, άιιιι άάιιτάιιι

ν:ιάιι ιιά οιιειτάιιι θειιιί; οι ιιάτ ροτ ιρειιιιι νιο.ιιι άεάάο

ιιά τινιιιιι; οι Μι ιιιάο ιιάτ ροτ ιρεάιιι ι·ινάιιι ποιο άο

οιοοιι; οι οι: ιιιάο ιιάτ ροτ ιιάιιιοιι άειιάο ειά ιάιιιάτοιε Πά

ιιιιιιάιιι, οι ιιιιτ ροτ νοιιοιιι άο οιιιω άετιιιο πιά νιιιιοττι

5'αιιοιι Ιοοποιί ; οι ιιάτ ροτ ιρεάιιι ιιάιιιοιι άειιάο ειά ιοτ

ιιιιιιάιιι εοοιοιιο οιο Ταυοττα: άοιιιάο ροτ ιρεάάι ιοτιιιιιιάιτι

οιιτει ιιάιιιοιι, άεοάο ιιά εοιιιιιιιι άο .5'αυο; οι ιτειιιειι άειιάο

ιιά ιοτιιιιιιάιιι εοοιοιιο άο Οοιουο; οι ιιάτ ροτ ιρεάιιι ιοτ

ιιιιιιάιιι άεάάο οά ιοτιιιιιιάιιι εοοιοιιο άο ΕτίειοΙα : οι άοιιιάο

ροτ ιρεάιιι ιοτιιιιιιάιιι εοοιοιιο, άειιάο ιιά ιοτιιιιιιάιιι εοοι

οιιο Ζ)οιπιι.ι ιιουο: άοιιιάο ιιάτ ροτ νιοιιιι ιάττοεειιιι άετιιιο

ιιά νιιιιιι ιιιοιοιιάιιιι οι: εστω; οι ιιάτ άοιιιάο άεάάο ιιά

νιιιιοιιι; οι ιτιιιιειι ροτ ιρειιιιι νιιιιοιιι άετιάο ιιά νιιιοιιιιι ρτοε

ιιιιοτι θιοιιιιιιτιι: οι άοιιιάο ιιάτ ιιεοάο ιιά νιιιιιι άο θιάνοτ (9);

οι ιιάτ ροτ ιρειιιιι νιιιιιι άο οιιειιιιι,οιιι άετιιιο ιιά ιτοιιιοιιι

νιιιιιε άο Βοεοιιο άειιάο ειά ιιάιιιοιι, άεάάο ειά ιιιοΙοιιάιιιάάι

δοιιιιιο (8) ιτάιιάιιτιι: άοιιιάο ιιάτ ροτ ιτοιιιοιιι Με άο

Βοεοάο, νιάοιιοοι οι ρο.τιο ιτο.ιιιάιιιοιιο, άεάάο ιιά εοοιιιιιι

ιιιοΙοιιάιιιι άο ιτιάτοε, οιιιιι θειιιιιιιι Ριιιιιιο: οι :ιιι ιτιάο

ιτιιιιειι, οι τονοτιιιάτ ροτ ιρειιιιι νιιιιιι οι νοιιοιιι, άειιάο ιιά

εοιι.ιιιιιι ιιιιιιιιι άο Μάτσε, οοο οει ιιι οτιο ιρειάε νειιιιε, οι

ιιιιτιο ιιιοτιάιοι, οι οιιιιιάιι. ΙιιιοιιιΒιιιάτ ιιάιοιιι -ιοττιιοτιάιιι

οι εοιιοιοιι νιιιιιτάιιι Μπακ, Ιππουιί, οι Βιιοιιο οεεο άο

οοιιιιιιιιιάε οι εοοιοιιιι Βοεειιτι.

Με αιποα.οίοιοτίοοε.

ιιιιιιν. Ωάοιιοιιε οοιιιιιιΒοτιι οιιιιιιιιιιιιιοτοε ιιιιιιοτο οιά

ειιιοάοε ριιτιοε ρτο ιιοοοιιιε Ποιιιάιιιε, εινο οιιοάιάε ροτ

εοιιο ρτορτιο , ιιιιιιιιιιιάτ οιιροιιειε Ποιιιάιιιε ιιιι οι ιιιιοε ,

άοι ροιοειοιι οι ιιιιιιιιιιιε νιάοιιάιιιάι· οιιροάιτο ιιοοοιιο, ρτο

οάο ιιιιιιοιιιιιτ. Βιιιοτιάιιι νοτο άιιιιάάιιι ρτοάιοιιε ιιιιιιιιιιιιιι

(ι) νοάι ι'ιιάάιιιοιιο οπω οι ιιιιοειο οιιριιοιο άοι ιτιιιιιιιιοιιιι ιιιιιιιι

άοι Μοτο 9.

(9) Νοι ιτιιιιιιιιοιιιι ο οοει εοτιιιο 02ιπιοι·.

(3) Νοι ιτιιιιιιιιοιιιι ο οοει ιιιιιιτονιιιιο οοινι. Ι-1ά ιο οτοάο άονοτει

ιιιιοτιάοτο μιά £οιιιιιο, οιιο Οοπιιιιιιο, ειιι ροτοιιο άάοει°άιιιιιιιι ριιτοιιι

ο εοιιιρτο ιιιιιιτονιιιιιι άοι Ποάιοο ιιι άάοειο ιιιοάο οοιε, ειιι ροτοιιο

:ιιιοάο 0οιπιέπι οιιο ει ιοι;Βο ειρρτοεεο, ο ιιιιιιτονιιιιιι οοει 0ωιι. Λ ιιοιι

οεεοτο, οιιο νοοιιιι ειιιτιιιιοιιι·ο ΜΜΜ: πιο ΜΜΜ ιι εοιιεο ειιτοιιιιο

άιεροτάιο.

ιοτιιιάε οι εοιιάοτιιιιι ν ιιιοάο ρτο άάιιιιιιοι οιιάιιοιάτο ,

οάο ινοτιι εοοάιιι , άιιοιιιιοι άιο; οι ρτο οιιάιιοιάτει εάο

ιιοτεοάο, εοιιάοτάιιι νιιι Ιειιιάο. ιιι οιιιιιιιοι ιιιιιιιιιιιιιιιοτ

οοάιιοιάτοε εοοάιιι άάοιιι, ιιάειε ιιοιοειιιιι οι ιιιιιιιιιιιε ιι

άοιιιιάτ. ει ειάιοιιι ειιιιιιιιιιιιιιοτοε τιιιιιι οοιιιιιιιιοτιι οιιιτει

Βιιτάιιιιιιιιι, άοιιιάτ οάιιιιιοι οιιιικιιιιιιιοτι ρτο ειιιιιτιο εάο εο- ·

ιιάι κι ιιιοάο οάοιιιιοι άιο ρτο οιιροιιειε εάιε οι ιιιιιιιιιο εάο,

οι ιιάιιιιιιι ιιιιιιιιι ροεειι ιιιιιιοτο ρτονιειοιιοιιι ροτ εει, ειάι

ιιιιάιιι, οοο οι! ι›οιι·ιιε ιιιιιιιε οι ιιι€τιιε, ειάι ιιιιοάο ειιιο ιιιοάο:

εοά (ιοιιιάιιο Βιιεειιτι ιοιιοιιιάτ εοινοτο ρτο οο ιιιιάΙάιιι πιά

ιάιιι. οι ει ειιιοάιε ράιιιιοο ειάι ιιτινιιιιιιι ιτοοιιιιιιι μονι

ειοιιοιιι ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιοτο, οοιιάοιιιριιοιάτ οι ροιοειιιιο ιιι ιι

ιιτιιε πι· ιιιοάο; οάο οοιιάοιιιριιιιιιο ειιιιιιιι άοράιοιάτ ιιά

οράε ι1ιάτοτάιιι ιοττο Βο.εεοτι: οι άο ιιιιε ιιάιιιι ροεειι ιιοτι

τοιιιιεειο. Ει οάιιιιιοι ιιιιιιιιιιιιιιιοτ ιοιιοιιιάτ εοτιιιι ιιιοοτο ιιι

οοιιε Ποιιιάιιιε άιοιιι εάο τοοοοεειοιιιε οι τονοτειοιιιε : οι

ιοτιοειιάτ εοοάιιι άάοοτο ιιιιιιοε άάοε ειά ιιιιιιάε.

£ιιιοτισε !ιοπιιισάοι άο Βοιιιοποπο.

ΧΙΟΝΙ. Νάιιάε άο Βοιιιιιιιοιιο, εινο ιιιοεοάΙιιε, εινο Γο

ιιιιιιει, ροεειι άο οοιοτο ιιοιι ιοάτοοιιειε $ειεειιτι ρτο :ιιιοάο

ροεεοεειοιιο πιο οο οιιιιιιιι, εινο οιιιοιιάει, ιιιει ρτο ιιιιιιτιιιιοτιιο

οοιιιι·ιιιιοιιάο οάιιι οιιοιιο, οάι ειιιτμιιι $οεεοτιοιιει. ()άοά

- ει ιοοοτιι, τιιιοά ιιιιιο ροεειι οιιιοι Βιιεειιτιοιιειε, οι ρι·οειιιο

οι ειιοτοιιιοιιιο ιοττειιιιιιιιιάε Βιιεειιτι, 8ειάάοοι οι ιτάοιάτ οιι

ιιιιοτιιιιο οι ιιιιιιιιιιιιιιιιο, φιο άιάιιιάτ ειιιι Βιιεειιι·ιοιιεοε

άιιιιμιο ιιι ιοττο οι παρει: οι οάοά ιιιοτιιιιι οοιιιιιιάιιιιι

οοιιιτειιιιιι ιιι θειεειιτο οάτιι εάιι ιειιιιιιιιι, οι εάροιοοιιιιιιάε

άι ιιιιι $ειεειιι·ιοιιεοε ιιιιιάιιι: οι άο ιιοο ιιιάο ιιοιι ράιιιιοάιιι

ιιιειτάιιιοιιιιιιιι. οι άοι άιοιο ιιιοάο ιιοιι ειοιοτιι, ιιι άιοιάιιι

οει, ιτειοιοιιιτ, οι ιιιιιιοιιιάτ άι ιιπ ιιοιιιιιιοε άο Βοιιιιιάειιιι;

οκοοριο οάοά ιιοιι εοιιιιι άιιιιιιιι, εοά Βιιάάιιι άο πιάτο; οι

εοινιιιιιτ ιιι άοιι ροειιι: οι ιιιάά, οάοά οοιιι€οιάτ, ιιοιι άο

ιάτ, πιει ιιι ιιιάτιιιιάο ιιιάτοε ιοττο Βιιεειιτι: οι Βοάιιε ιιιάτι

άινιάιιιάτ ιιι ρτοεοιιιιιι ιιοιοειιιιιε, οι ειιιάιοοτάιιι Ποιιιάιιιε

Βιιεειιτι. οι ει ιιιιιιάιε Βιιεειιι·ιοιιειε ειιιιιιι ιιι ΠοτιιιιιιΒιιιι,

οάι Ριάτιιοιιιιτοιο, ιτιιοιοιιιτ οι ιιιιιιοιιιάτ ιιιιιοάιιιιι ειιιι άοράε

Βιιεεειτο. οι οάοιιιιοι ροτεοιιιι άο ρι·οάιοιιε ιιιιτιιιιοιιε, οοο

ιιιιιιοτο γιιιάοτιι ρτοάιοιιιιιι ιιιιοτιοιοιιι Βιιεεάτι, οι ειιιτο νο

ιάοτιι ιιι Βιιεεάτο, οι οει άιοιάιιι, νοιιιιιι ροτ ιοιάιιι ιιιοιιεοιιι

ιιιοιι , οι εοι·ιι›ι εο ιιιιιιιι ιιι ιιιιτο ειιιάιοιιιάε ροτ ιιοιιιτιάιιι

ειιιάιοοτάιιι. ιιι άάι άοιι νοιιοτιι, οι εοτιιιι εο ιοοοτιι ροτ

ιοιάιιι τιιοιιεοιιι ρτοάιοιάτιι, ιιιιοιιιάιιι εει ιιι ιρεο ιιιιιιο

ιιιιτιιτο ιιοιι ροεειι $ειεειιι·ιιιι, άάιιι ιιοιι εοινιιι Βιιάάιιι άο

πιάτο ιοοιάε οιιιιι. ιιι άάι ιιιιτεινοτιι, άι οει άιοιιιιιι, οι ιιιιιο

ιιιιιιάιιι τοοοάοι, εοινοι οιιιιιιι ρτο ιοιο ειιιιιο Βιιάάιιι άο

τουτο. ιιι ρτοάιοιι ιιιιτιιιιοιι άοράε Βιιεεειτο, τιάι ειιιιιάιιι

ιιι Ιιοιιιιιιιιιιιιι άοι ιιιάιιιοτιιιτΒιο, εοινιιιιι 8ειάάιιι άο ιιιάτο,

άι οει άιοιάιιι , ιοοο άιιιο. ιιι οιιιιιιιιιιε ιιιιιε εοτιιιιιε , οι

άνειι·ιιε ιτάοιοιιιιιτ οι ιιοιιοιιιιιάτ ιιιιιιάάιιιιι ιιιιι άο Βοάιοοιιά,

οι Ριάιιιοιιοι·οιο; οκοοριο οάοά ιιοιι άοΙιοιιι ιτο οι! οιέιιι

άοιιάάιιι ιιιιιιιάτιιε; ιιά ιειάιοιι άάοά ρτο ιιοιι ιιοιι ρι·οιά

άιοοιιιτ ιιιιοτιιιιι ιιοιιιιιιάιιι άο Ριάιιιοιιοτιτιο, άοι ιιοιι άοιιοιιι

εοΙνοτο άιιιιιιιι, ιιοο Βιιάάιιι άο πιάτο άεοάο πιά ιοι·ιιιιιιιιιιι

οτάιιιιιιάιιι οι ειοιιιιιιάτιι. ιιι ιιιιοιιιΒιιιιιάι· άο ΒοιιιιιΒιιιι οπι

ιιοε ι-ιιιο. οοο ειιτιι ιιι εοοιοει Βοεειιι·ι οιιιτει ιιιάτοε; οι

ιιοιιιιιιοε, άοι ιιι οιε ειοιοτιιιι άοτιάε Βιιεεειτο. ιιι ει άάιιι

άο ιιοιιιιιιιιιιιιι, οιιοοριο ρτο ιιοιιιιοιάιο, Γάτιο, ιιάι τοιιιιιιι·ιιι

ειά ειιιηάιιε ηάοεοιιιιιοάο ριιι·ιοε οιιιι·ιι άιειτιοιιιιιι Βιιεεειι·ι
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ε οοει!πεε τεε!ι!επιιε ιει!εποπτπ εε επεοπιετετιι, ΜΒΜ;;

Με ποπε πτοπ!!!ε οι !πιτποπ!!!ε !π Βοτπεττ8πε τοροι·ιε ερτε

ρτ!επιπτ πιο!ο ν!!!!ε, ε οπ!ππε ει: επεοπιενετ!ι : οι ποπτ!πεε

ν!!!ε, ε οπο. εε επεοπιετοτἱι, ιοποεπιπτ εο!τετε τ!ειετπ :

· ι ε

.ω

#· ΠΠ. νοπ!τοιπι·, Πει εο!πι!ο ι!ε ποπ!ε επιε ι!ετπρππιπ ο

οεεεπ :_ οι ι!ε τοε!ι!πο ποποτππι πει εει!ειεοι!ο Βοιωτοι πτο '

οοπτ!επιρπει!οπο εεε. !!ι ε! ότι ποπ!ο εο!ε. ποπ τορετ!οπιπι·

ετ! εο!τοπτ!πιπ οτει!!οιε, ροπει-πτ !π πεππο, ε!οπι !π ρτο- .

Μπι! πτον! οοπιἰπειπτ. Ει !επτε ποπ ροπειπτ πειτε ν!ποεπι,

οτιιτπτ , επι !οοπιπ ο!επεπιπ, επι ι!ονειετπ, οεπεε οστε

-πετεπι!! ειτε οτοτπεπι!! ιοττεε, Με! ποε! Γεειιιτπ εεποι!

Μιοπεο!!ε τπεπε!ε εεριεπεπτ!ε πεφτει ει! ροτ ιοιπιπ τποπεοτπ

πτε!!, Με! οεπεε ερεο!ειτ‹!! ετε!ο!εε, πο!!! ιετπεπ τ!ετπρππτπ

ε!!πεοτ! Γει!επτ!ο.

Με οοποιότ, τοποίοιοτόπω.τ, οι Ρέιιιοπείοιω·.

ΧΙ.!!!. Ιπιτε εππ!ιπιπ πεπτοτιττπ 8εεεετ!, ποε ει!ετπ !π

νε!Ιο ι!ε θπτεεε!Ιο, ε τ!!!ε ι!ε Εποπο πεττπε ει! Οοιετπιπ,

πιιο !π ε!!πε!ππε ρετι!ππε !ρεει·ππι τε!!!πτπ, πιι!!ε πο οο

ιοτο επ, επι Πει, επι εεεο, επι ποτ! ι!εποει οοπο!ε οτο

οοποίεπτ!ο οοτεπτἱπε, επι ρο!!ειπ!πε; οττοερι!ε οοπο!ε πεποι!

Νιοο!ε!, οι οοπο!ε οπο ι!!οἱιπτ τπεἔἰειτ! Ο!!‹!ε!, οππε το

!πτππε εεεε !π 8εεεετο ροτ ποπο τποοπτπ: τ!‹!ο!!οει οπο!!

τ!οτπ!π! !ρεετπιπ ρτοοπτεπι, εποε! Με εποε !ρεει·ιτπι οοπ

ο!ετππτ οττιτεπειπτ ι!ε ιοττε δεεεετ!, οι ι!ε !”οεεειο !προπ

ιιππε; Με οποι! !ρεε εφε ποπ ίεο!ει οεπιπποτπ το ν!!ε,

Μοτο, εειι ιοεεειο; οι οπο!! ρτοπ!ο!επι οττιτε ιοττεπι δω

εετ! ιοιππι οετπ!ο!ππτ , ρ!!επτεπ , ει οτππ!ε ει!ε πτποιιιτε

πιιο ετιτεπετἱπι !!ο τ!!οι!ε οοπο!!ε, επι ε!!ηπε !ρεετπτπ. Ε!

πιπι·ιεπι ρτο!πο!επι το εστω! ιοττε, επιε ει: ιππτειε ο!τοππι

τω, !ιε οποι! !ρεε τππτιε ππ!!επι ν!ετπ οοοπρει, επιπε

`νεειοι, πετ: ε!!οπεπι ποπτοπτ ν!ο!πειπε τ!!πτ!πιτει. επι ι!ε

νεειει. Ει ε! ε!!οπτε οοτπιπ ρτει!!οιε ποπτ οπεεττενετ!ι, οι

οοπιτε ιποοπι , ποιοειεε ειιο !πτετπεπιο ιεποειιιτ ρτοοει!ετε

οοπιτε οππε, οι οοπο!ε !ρε!οε οοπιτε ίεο!ετιι!ε τοπτ!!ιπε

τ!ετιιτπειπτ. ιιι οπ!οπτππιιο !πιτε ετππ!ιπτπ τππτ·οτιττπ, επι

!π «σε τε!!ο, ειτε ρετιιππε εττοττ! εοτ!ρι!ε, επι ε!!οπε οε

τπιπ, ε!!επι οοπο!επι !οοετ·!ι, επι Γεο!επτ τ!!πτἱεοτ!ι πιο

οοπο!επι!ο οοτετπ!ττε, επι ρε!!επι!πε, πιει! πι ι!!οιππτ εει,

επι εποε ἱπ ρτοι!!οι!ε !οο!ε, που ε!!ππο εοτπτπ οοτεπτοπ,

επι ρο!!ετποπ εριενοτ!ι, εοε οοπο!ετο ίεοετ!ι οοπιτε ιοτπτεπι

ρτει!!οιετπ, οοπτ!οτπρποιπτ ε μοιεειειο !π !!πτεει οεττιππι

Ιεππο. !!ι ροιεειεε πο! πω! ιοπι: !ρεεπι οοπο!επτ οιππο

τπ!ππε τ!οειτπ! ιποοπι ιοποειπτ. Ει !π ε!!ππε ρετιο τ!!οιε

τε!!!ε, ε!νο !οοοτιττπ ρτοι!!οιοτ·πτπ ππ!!ε ροτ·εοπε πινει, επι

!ετετ! Γει!ει ε!!οπετπ !επεπι, επι οοτειπἱπε, ειτε ε σε!

ο!π!ε ε!!ππ!ποε οτιτεοιε !ποτ!πι , ει! οεεεπ! εο!π!οτππι το.

(τ) πε @πιο ρετο!ο σο!νετε ποιοι:: ! ιτετπτποπι! !ει!πι πο! ρτιτπο

Ι.!πτο :τοττπ τ!!τ1!!πι1!!, ο οοπτ!πο!ε !ιεε !εουπε, ροτ τι!! τπεποε !! τ!

τπεποπιο τω!» ι!! φταιει αφ. 38 , επιε Η ιοειο πο!οερἰιο!!·εοἔιτοπι!:

Με ε! περ. 49 , πο! ςπε!ε πενν! πο! ίτετππιοπι! τττοτ!εε!τπ! !ε εο!ε

π!ι!τππ 'πττιο, ποτπ!πε!επτ!ο ότι οεπιτ·ειατ, οπο ε ρετο!ε τ!!τπ!ππιε, ο

πετιε π!! ιπνεπιτειοιτ.· τπε !'ίπ οτε πο! Γοε!!ο, οπο ρτοοει!ονε·, ο οπο

οτε τπεποε: απ! !! ρει·!ο‹!ο άστα! πστπ!πτ!ετε ΜΗ: Ε! τι τπτιιεῇιοιοτ

ρττωπαιιιστ ποπ ότιταιιτειιιτ , οοο.

!επιτο ρτοππε!!ποι ν!οε ε οπο!!ποι οοπιτε -!εο!οπιο ιο!

!επτ!ετπ. Ππ!πε πεππ! τπει!!οιεε οτι ()οιπππ!ε, οι ε!!ε εποπ

εειοττε; οι πεποειπτ εοοτειιτε. π! ρτοτ!!οιε οιππ!ε ροιεοιεε

Βεεεετ! !π !τιιτο!ιο επ! τοτ;!π!!π!ε ροτ ιοττετπ 8εεεετ! π!

!οο!ε οι ρετι!ποε ·οοπεπο!!ε ρτεοοπ!ιετο· ιει!ει. !!ι ρτ·οι!!οιε

οπιπ!ε !πιο!!!εεπιπτ, ιετπ οτο οοιιο!ειοτιππε, ειιειι! οτονε

τπε οι ρ!!εοεπ!πιτε εεττ!!ε, επι ιοττετπεεπεπε!ππε.

Πο στ.τττ-τοΗίτ.·

Χ!.!!!!.· Ωε!οπττηπο ττεπτει·!πε, επι πεπτετ!ε τππιπετοτ!ι

-!π 8εεεετ·ο ποοιιπ!ετπ· οτο Μοτο· !ππο πεποπτ!ο, ποπ εοο!ρ!ει,

ποι: επΓετει επ ·ε!!επε ρετεοπε πτο ·!ποτο οττιτε οοπετ!οε

τι Ιεποε θ) οτο !!πτε ·!π τπεπεο. Ε! πο! οοπιτε Γεοει·!ι,

οοπτ!ετπρπειετ· πτο οπε!!ποι τω! ε. ροιεειειο !π !!πτεει :τι

Ιεππο; τπετ!!οιεε οιι!πε πεππ! ε!ι ()οπτιιπ!ε, οι ει!ε εοο!!

εειοτ!ε; οι πεπεειιιτ εοοτοιπε: οι π!ιτε τ!!οιετπ οποοοε!

ρπει!οποτπ ιε!ἰεπεπτετἱπε, επι πεπτ·ετ!ε ει! τεει!ιποπτ!οπι

ι!επιιοτι ιοιπτπ οποι! επ επ εοοοροτ!ι, π!ιτε πιοιεπτοπεπ

ι!ιειετπ, οοειτ!πΒειοτ. Ε! ετ! ρτοπεπτ!ππτ , ροιοετιεε οπτπ

οοιιε!!!ο επιτεποτιττπ,επι τπε!οτ!ε ρετι!ε εοτπιπ, ρτοοει!ει

«πιο ετπ!ιτ!ο ποτ ρτοπει!οποε, εττο ρτεεπτπρι!οποε, οι ποπ

ροτ ιοττποπιε. Δ

ει!

Μ: Με στοπ οϋσάίεπιίπιτο ρατεπιε.τ.

Πλ!. Ρτ·!νεπιπτ, ιεπι !π_ οπτ!ε, φωτ!! οπο, επ πετο

τ!!ιειε ρειτ!ε, οι τπειτ!ε π!!! οι ι!!!ε, πο! οοπιτε πειτοτπ

οοπ πτειτοτπ οοιπ!εοτ!πι !πετει!ιπι!!ποτπ, ε! εππο ρειτ! επι

τπειτ! ρ!εοπετ!ι; οι Με! !τ!ετπ οπεοτνειιιτ, ε! οοπιτε το

!ππιειοπτ !τ›εοτιιπι ε!!οποτ! !πτ!οοεπε ίοοετ!πι, επι οροτει!

Τποτ!πι. - -

Πε οσπάτιοιοτόπω άοικοττωι.

ΧΙΛΗ. Ωπ!οπτποιιο ιοππετ!ι ετ! ρεπε!οποπι τ!οτπππι, επι

τοτε ε!!ποεπι επ ε!!ππε ρετεοπε, ιοποειιιτ, οοτορ!ειο του

τπ!πο !οοειἱοπ!ε, πιπι-ο! !οοειεπι ρεο!!!οο, οι επιε- ε!!οπο

πιο!οει!·ε !οοειοτ!ε !ρε!οε το! τοει!ιπετε, οι οττροι!!ιετπ Ντιπ

ποιο ει! το!ππιειοτπ !οοειοτ!ε. !!ι ε! οοπτ!ποιοτ οοπιτε Μ·

οοτἱι, εο!τει ί]οτπιιπ! εο!!τ!οει τα Ιοππο (ε), οι !οοειοτ! το!

!οοειε ροπε!οποτπ !π όπρ!ο, οοτπρ!ειο ιοτπ!!πο απο επτια(3ϋ

οοπτριιιεπτ!ο ροπε!οποτπ ροτ εο!τ!πτπ οι !!πτεπι: οι !ιοτπιπ

ε ποιοειειο οοτπρο!!ειπτ ει! οτρει!!οποππτ ι·επι ρτοε!οιεπτ.

!!ι πεποει ιοτιπ!πεπτ τ!ιοτπιπ οπειποτ ει! !ρεεπι τετο εκπο

ό!επτ!επι , Με! ρτοοοι!ετοι ι!ε το!ππιειο !οοε!οτ!ε. Ει ε!ι

!!ο!ιππι !οοειοτ! ‹!οπιπε, επι τε! !οτειο , ι!ε τοππε οοπτ!π

οιοι·τε τοι!πετο ειτε εποιοι·!ιειε.' πεπεε ει! εο!πι!οποπι οι

εει!ειεοι!οποτπ ρεπεἱοπἱε. Ι.!ο!ιππι ιετποπ ειι !οοειοτ! ι!οτπππτ

!οοειεπι επιε ιοτπτ!πππτ !οοει!οπ!ε τ·οοπρετετο , ε! σε !π

τ!!8οπ!ι ει! πεπ!ιεπι!πτπ , επι ε! εεττ! νοτιτ!ετε, επι ιπο!!οτει·ο

νο!ποτ!ι; ἰπτεπτ!ο ιετποπ !οτειοτ, πιιο!! ποε ποπ ιεο!ι !π

!'τεπτ!επτ, επι πτε!!!!επι, π! !ρεππ!_ ε!ε οοιιιο οττιτεπει, επι

τπε!οτοπτ ροπε!οποτπ πεποει.

(έ) πε πετο!!! Ιοππο, αυτ, ο π!!! επιε: , εο!!σ πωπω τερ!ιο!ο, ε

τεεοπ!ειε; τπε εε πο νοι!οπο εποοτε ιο ιτεοοε. Μεπο ερεεππο!ε, οι

εοτ·νε εε!! ερεεππο!!, οεποο!!ο ε! οοτιο ε!!Τειιε ρεττοιπ.

ο (3) Ιοππο. Αποπο πο! !π επτ!τ!ειιε ρετο!ε τ: τεεοπ!ειε; ο πο τω!

τα!οπο εποοτε !ο ιι·εοοο.

(4) Νο! ίτειπτποπι! ειε εοτ!ιιο πω! Μπα; ο ι!!ππ!!! ν! εππο Με ρε

το!ο οωπρωιαΜο ραιτιοαοεττι πω· .τοιάτυπ οι Μιταπι, οπο ποπ ι·ει

ειοπο πο! Ωοτ!!σε εεττ!ο.

ΠΠ



οσο ΠΙΡΙ.ι(ΠΙΙ Ε (ΜΕΤΣ

Πε ιιοιι οο!ιοοιιοο ροοεοο.είοιισο οποσ ο!έσσό.

ΧΙΝΙΙ. Νοτιιο τΙο σωστο ρτοττιἱσεἱσιιοσ οΙἱσσοε ΐοΙἱοΙ οΙἱσσἱ

οο ιιοιι νοσοοιιοσ, οστιοσοο, σοΙἱΒοσοο, ρτοτσΜοσοο, οοο

στο οΙἱο ἱσοἱσοσοσ, οοΙ σσσσστιισσο τιιοοο οἱεΙτοοοιιοσ οσσο

οι ρσεεσεσἱσιιοε σσοε, ἱσ ΙσΙσ οοΙ οι τιοτΙο, σἱεἱ ρτοοἱστο

ΙοσοτΙΙ σστοιιι ρσΙο5Ιοἱσ οι σστιεἱΙἱο ΜοἱστΙ Βοσσοτἱ οσοι

οστἱρΙστο ρσοΙἱσο ἱτιοο ΓοΙἱοιιοο ἱτι οοΙΙο Ποτιιιιτιἱσ. Ετ ίοσΙο

ἱτιεἱτισοΙἱσιιο ρτοοἱσἱο,.οἰσἱσσ ροΙοειΙοε ρτοσστιἱιοτο ΤοΙἱοΙ

σοτ ΙοττοΜ Βοσσοτἱ ειοιιιοΙ οι οιισο, σστιιἱτιοιιοσ ἱΙΙστιι, σσἱ

οἱσιοτιι ρτσἱιιἱσεἱσιιοτσ ἱοσἱι. Η ο . .

Π! οοΙΙο ο))ΙΙίο!ί ('οιποιείο οοΙ ρτοοί.τίο.

(ΙΧΙλ'Ι. ΒΙοΙσΙΜσε οἱ στοΙτιοσισε, οσσο ιισΙΙσε οΙΙἱσἱοΙἱσ

οο εοΙοτἱσΜ σσσεσοΙσσι οσἱσσοτισ ροεεἱἱ ΙιοΙιοτο σισοο οο

σσσ οΙἱσσοτιι ρτονἱεἱσσοττι, σΙιτο εσσσι εοΙοτἱστιι. Ει Ιιι

ΙοΙΙἱ8οΙστ σΙοοστιι οτσσἱο σΙΙΙΙΙο οοιι2οπΙο (ο) οι οτονἱ οι!

εοΙοτἱσΜ στοἱσοΙστιι. ΕΕ· σσἱσστσσσο οΙΠΙΙοΙἱε, οσΙ οΙἱοσο

οοο ροτεστιο ρτσ οἱο Ιοσοτοι οΙἱσσοτιι ρτοσστοιἱστιοιιι, ἱτι

τιτσοστοσοο οΙἱσσοτιι ρτσνἱεἱστιοτιι, οοἱεΙοτιοο οι οἱΙἱιἱσ, σσσ

οιοτο, σΙΙτο εσσσι εοΙοτἱσσι, Με στο Με (8) οσἱ ΙοΙοσι

ρτσοστοσι ι”οσοτοστ, σοοοστ οο τισσοτσ σοοσΙοτιι ἱσ σορΙΙσΙο

σσσο ΙσοσἱΙστ οο ρτσνἱεἱστιο τιοΙοειοΙο.

Πο οΙοο!ίοοο στοάίοοτοοι δοιποοίε δο.τσοι·ί ω.

(ΙΧΙ.ΙΙΙΙ. 8ΙοτσΙΜσε οἱ στοἱτιοτιισε, σσσο εἱτιοἱσἱ Πστσιιιιἱσ

Βοοσοτἱ, νἱοοΙἱσοΙ σσΙο, οσο τΙο ησσΙἱοοΙ σσοτΙοτἱο, οσιτιἱ

οποιο τΙο Μοσεο ἱοοτσοτἱἱ οι οιἱἱΙσ οι σστιεἱΙἱσ Μοἱσι·ἱ οο

ΒοιιΙστ μι· (Ε) ορσοἱΙἱοε, οσ Μσοσ οι ΐστιτιο, στ Μοεεοτἱσε

ΒσΜοσοτιο οΙΙΒΙΙστ. ΕΕ σσἱ οτο σσσ οτισσ εἱσοἱσσε, νοσοΙ.

οοι· οσσει οιισσε οο ἱρεσ σΙΙΙΙἱσ. Ετ ἱσσἱρἱοΙστ σΙΙΙΙἱσΜ ρτο

οΙσΙσΜ ο ρτΙΜο οἱο Μοσεἱε ΜοτΙἱἱ. (ΙΜ οΙοσΙστοσ ἱστοτο

$οσοοτιΙστ οΙἱΒοτο σοσσσοσιιι οσσο σστιτἱιιοΙσι· ἱιι σοροιιΙο

τΙο οΙοστστἱοσε.

Π! οοοιίιιοσ (ο δοοεατο οοπ μποτ! Με οιοίοτ τΙο Βοοσοποπο

στο οοπ .σοίοοιι2 άοΖοιιι (θ).

ΟΧΙ.ΥΙΙΙ. ΟτοΙτιοσισε σσσο οΙΙσσο τιστεσσο, οσο οι οορσε

8οοεοτσ οι ΒσΜοτι,σσο, νἱοοἱἱσοι οσἱ σσσ εσΙνοΙ οοΙοιιι,

(Ι) ΠοΙΙο τιοτσΙο ειτε σσοστἱ ΙτοτιισιοιιΙἱ εσιισ τισσνοΜοσΙο οἱἱιιἱτισΙἱ,

ο ρτοεστιΙοτισ Ιο Ιοσσσο οοΙ ΙοεΙσ τἱτιιοτιοιιΙο οἱ οσσεΙσ σορἱἱσΙσ 47,

ο οοΙ τοσοι ἱσΙἱοτσ οι τσΙΙἱ ἱ“σορἱΙσΙΙ εοεσοτιο οσο οΙ σοο. 146, οοΙ

σσοΙο οι ιισσνσ σοσιἱτισἱοτιο Ι ίτοτιιιιιοστἱ οοΙ Ι.ἱοτο Ι.

(9) Οοπ£οπ£‹ι. Νσἱ ΓτοΜΜοτιο, ροτ οττστο οοΙΙ'οσιοσσοιισο, οἱ ΙοοΒο

σοπϋποιι$·ίο.

(3) Με απ: Με. Νοἱ Ποιοτικού οἱ Ιοοεο, ρετ οττστο ίΙΙί στο Νου.

(ο) Οσοετο σορΙΙσΙσ 147 οοἱ Ιτοσιτσστιο ΙοΙἱτιἱ οοΙ Μοτο Ι σου σοτ

τΙεροσοσ οΙ σορ. 147 οοΙ Ωστοσο οοτοσ, πιο! σσοΙο οἱ ροτΙο οοΙΙ'ο

Ιοιἱστιο οοΙ ΝσΙοἱσ οι 8οοεοτἱ, οτι Ιοτσἱ οοἱ εἱτιοοσἱ, πιο οοτιοΙ ο!

σορ.-149 Μο. Ι οοΙΙο οἱοεεσ Οσοἱσο. Μο σσοὶ ιιοἱ Ποιοτικού ΙοΙἱτιἱ,

σοσιο οοΙ Οοοἱσσ σοτοσ , φωτο οοο. 147 οοΙ Ι.ἱο. Ι ο ΓσΙΙἱσιο σοο

οοοἱο Ιο ἱιιΙἱΙσΙοιἱστιἱ ἱτι πισω.

(6) Ραπ @Μεσοι ροτΙἱσσΙΙο Μοιισο σοὶ ΙτοιιισιστιΙἱ; πιο Ι'οοοἱοσιο

οεοἱσσΙο οοΙ οοιισσ οοΙ ρστἱσοσ.

(ο) 1.ο ἱτιἱἱισΙοιἱοτιο οἱ σσσεΙσ σειρ. Μ8, σ Ι'οΙΙτο οοΙ εοεσοσΙο

σοο. 149 εστισ εστἱΙΙσ ἱιι σοτοΙΙοτἱ ιιοτἱ οοΙ οοσσΙο τον ο οσἱιιοἱ νο

οοοἱ, σοο Ιστοσσ εἱσιιΙο ρσοΙοτἱοτο. ΙΙ10ΙΙ.τ0 σσοεΙΙ οσο σορἱ 148 ο

149 εστιο εΙἱ σΙΙΙττιἱ οοἱ ΓτοττιτιιοτιΙἱ οἱ ομισεΙσ το. Ι σοο οοοἱοτισ Ισ

ἱτιἱιἱοΙἱ οοΙ σορΙΙοΙσ, ο Ισ ιισττιοτοιἱστιἱ οστἱΙΙσ ἱιι τσεσο, σο Ισ σο

τοἱἱοτἱ τστιιοιιἱ.

σσσ (ΜΜΕ τΙο σωστο οεεο Μοἱσι· οΙἱσσἱσε νἱΙΙο οσ ΙΙστιιοοσο;

οσο εἱτιΙ εοΙσπισιοοσ οκ ἱΙΙἱε τΙο ΙΕοΜοστιο, σοὶ εσΙνσιιι

οοΙοσι.

!

Π( ρο£οσ£ασ, ΜΜΜ, ο! ιιο(οι·ίοσ οοπ )τιο.:.είΙ ποοο!ίοτί , _

απ! Μοτοατί ρτο σο, σο! ρτο οοο.

ΕΧΙ.Ι(ΙΙΙΙ. ΒΙοΙσἱσισε οι στοἱτιοιιισε, σσσο τιοΙοεΙοε οσΙοεΙ,

οοΙ στο Ιοτιιρστο ΙσοτΙΙ, ΜἱΙοιτ, σοΙοτἱσε, οοΙ οΙἱσσἱε τΙο

ἱοισἱΙἱο τιστοετοΙΙο, σοτ ω, οσι οΙἱοΜ εσοσιἱεεοτιι τιστοσιιοτιο

στο Μ, οσι οΙἱσσο ροτεστιο οτε σοΙοτσ σισοσ οΙἱοιιο, οσι

ἱιιἔοτιἱσ οσοι Πσιιισιισ $οεεοτἱ, οοΙ οοο ροτεσσο ρτο οΙστο

Εσττισιιἱ Μοτσοι·ἱ, νοΙ τιο8σΙἱοτἱ σΙΙσ Μοοο τισσ ροεσἱΙ οσ

οΙἱοσἱοσε τσοσε, οσο οἱσἱ, οοΙ σσ8ἱΙοτἱ ροεεἱΙ. Ετ οσἱ σοιιττο

ΓοσστἱΙ, ΙοΙἱε ροΙοεΙοε, ΜἱΙοιτ, οι σοιοτἱσσ, στ οσἱσσιιισσο

τΙο ΓοσιἱΙἱο τισΙοεΙοἱἱε εἱτιοἱσοΙστ στο σσοΙἱοοΙ νἱσο ἱτι Ιἱοτἱσ

οσΙσΒοοΙΙε Ιοσσο, οσο ορρΙΙσοτιιστ ΜοοσΙσ, εοσ σροτἱ Μο

οσΙΙ ροι·ιιισ ΙσττἱΙοιιἱ : οι οσοΙἱοοΙ ρστεοτιο οο $οεεοτσ,οσο

ΙτοσΙονοτΙΙ τΙο (ο ρτοοΙοοεσσΜ ροτοετοΙο, στο οΙἱσσο εσρτο

οἱσΙοτστιι, οοΙ οιτρσεσοτΙΙ ἱιι σστιεἱΙἱσ, οοΙ σκΙι·ο, σστιοοΜ

ρτιοΙστ στο σσοΙἱΙιοΙ νἱσο οι Ιἱοτἱε σοσΙσσι Ιοιισο σσΙνσσοἱε

οροτἱ Με ΜσοσΙΙ.

Π! ροΙο.:Ιοε ιιοιι ροε.σί2 |ιοοοι·ο οτοί2τίοιπ οΙίσοοο ,

ο!Ιτα οοιιοοιι(ίσοοο, ο! σορἰ£ιιΙο (8).

στ.. (θ) Οτοἱτιοσισε, σσσο ροΙοεΙοε 5οεεοτἱ σσΙ σετ, οοΙ.

ρτσ τοττιρστο ΙσοτἱΙ, σσσ ρσεεἴΙ, οοΙ οοΙιοοΙ σΙΙσ Μοοο

οοοοτο, σοο οιιτιστιοτο ἱτι σστιεἱΙἱο, οοΙ Μοτο, οοοοιιοἱ ο

ΕσΜσιιἱ Βοοεοτἱ οΙἱοσοο οτοἱιτἱσιιι, ιιἱεἱ εσΙστιισισοο σο

σσσοσιτι σοτινοτιιἱοσοσ σοἱΙοο ἱσΙοτ Εστιισσο Ιοτισο, οι (Ισ

ιιισσο 8οεσοτἱ, οι οορἱΙσΙο οι στοἱτιοιιισιιΙο Εστιισσἱε Βοο

εοτΙ. Ετ οσσο ιισΙΙσσ Ιισσισ ΒοοεοτΙ, οοΙ τΙο οἱεΙτἱσΙσ, εἱνο

σσἱσστιιοσο οΙἱσε, εἱνο σΙοτἱσσε εἱτο Ιοἱσσε, οσοοοΙ οι σοσ

σΙΙΙσ σιοἱοτἱ, σο: Μοτο σστιεἱΙἱσΜ, οοΙ ἱσ οΙἱοσσ σσιιεἱΙἱσ

οστιστσσι οστιιἱιισσι βοοεοτἰ τισΙιΙΙσσ οοΙ ρτἱνοΙσ, οἱσοτο ,

οοΙ οο τιοστοιιι ΜἱΙΙοτσ, οοο εοτιΙοτιΙἱοτο, σσσο οΙἱσσἱ ρο

ΙοεΙοο , οσι σοὶ τιοΙοεΙοΙΙσ οΙΙΙΙΙσσι οιιοτσοοΙ, οοτιιτ, οοΙ

οοτἱ μεσο, οσο οειτἱ οοοοοΙ οτοἱΙτἱσσι οΙἱοσσο, σΙΙτο σο,

οσο σοιιΙΙσστιΙστ οι σοτινοτιἱἱοσἱοσε ρτοοἱσΙἱε, οἱ ἱσ σορἱΙσΙσ

Ισττο Βοεεοτἱ. Ε!. στο σοσΕτο ΓοσοτἱΙ, σστιοοΜρτιοΙστ ρτσ

σσοΙἱοοι νἱοσ ἱσ Ιἱοτἱε οσἱσἔοτιΙἱε Ιοσσο; οσο σσσοοιιιτισο

ΙΙστιοσ ορρΙἱσοσΙστ σροτἱ ιιισοσΙἱ ρστΙσο Ισι·τἱΙοτιἱ; οτ σΙΙτο

Ιρεσ ἱστο εἱΙ ρτἱνοΙσο σσιοΙοσε σΠἱΙἱἱε, Μ. ΙιοσοίἱΙἱἱσ Εσ

ιιισσἱσ 8οεσοτἱ. ΕΙ σσοΙΙΙισΙ ροτεσιιο τισσεΙτ οσοσεοτο σστιο·ο '

ΙοΙἱσιιΙοε, οι ΙοσοοΙστ οσσσεοσι Ιοεἱιἱτιιο τιτοοοι·σ σοτ οοσοσι

ΙοεΙοε γοστιοσε τΙο σσσεΙΙἱο, οι σσσ τιιἱιισε.

Π! ροΙο.σΙοσ ιιοιι ροσοί8 ρτοοοάστο, οοοοείοιιο ο!ιίοσίω οοΙστο ,

οοιιο·ο ροτοοιιοοι οτι: το.: άο!ί.

(Η. ΒΙοΙσἱἱιισε οἱ οτοἱσοττισε, σσσο τιοΙοεΙοε 8οοεοτἱ

στο οεΙ, οι στο Ιοτιιροτο Μοτο, οοΙ οἱσε Ισσσσι ωστοσο,

ιιοιι ΙισεεΙΙ, σοο οοοοοΙ σσσοεἱοιιο οΙἱσσἱσε οοΙστο ΙοσΙο

σεοσο σιιτισ, οοΙ ἱοσἱοιιοο οο Ιισοἱσ οι οιιΙσο, τιτοσσοστο

(7) Πο. @οτΜο ροτΙἱσοΙΙο τιιοτισο ιιοἱ ἱτοτστσοιιΙἱ, ο Πιο οεεἱστι$ο

σσΙ εοσεσ.

(8) Ισ ιισσεΙ.σ σειρ. 150 ο εοΒσοτιΙἱ τοσο οΙΙο οσο οοἱ ἰτοσισιοιιἱἱ,

οοΙ Πο. Ι σιοτισο Ιο ἱτιἱἱ€σΙοιἱοτιο τἱερσΙΙἱνο, σοο ροτσἱο Ιισ εσρρΙἱΙσ.

(9) Πο τμιοεΙσ σοο. 150 οἱτισ οΙΙο οιιο οοΙ ΙτοτσσισσΙ.Ι οοΙ Μο Πο

ιισττιοτοιἱστισ οοΙ σορἱΙσΙἱ ο εστΙΙΙο Ισ ιιοτο, σο Ι τιιιιιιστἱ οτοΙιἱσἱ.
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ιιι ρει·εοιιε, εει ι·σιιιιε σοιιιτε ειισιιισιιι σωσει, ειιι ιιειιιιιιιιι

ρετ ιιιειοι·σε σι ιιιι·ειοε ΒοιιιειιΒιισ σι Γιιιιιισιιει·Βιι, οσοσ

εισιισ ειισιιιιιε ιιειιιριιι , ειιι Μι, εεινο ει! ι·σειιιιιιιοιισιιι

ιιειιιριιι ρεεεο, ιιιει ιιι·οιιει·στιιι· ισειιιιιισ σοιιιτε σιιπο ιιι ισ

σιεεσ. ιιι ει ιιιιοιι σεριιιιιιιιιι σει σοιιιτε ιειιι‹ι, ειι σεεειιιιι.

Π! ρσισεΙαε Με ροεειι £οι·ιιιεπιιιι·ε αΙιεσειπ ιισ &ιεεατο, ,

επι άε ιιίε!ι·ίσια.

ΠΠ!. Οτιιιιιιιιιιιιε σι ειειιιιιιιιιε, σσοσ ρσισειεε σει σει,

σι στο ισιιιροι·σ ιιισιιι, εει σιιιε ιοσιιιιι ισιισιιε, ιιοιι ροε

ειι, ιισσ εισιισει ειισιιειιι ρστεοιιειιι ιισ 8εεεει·ο, επι ιισ

όιειτισιιι ιοι·ιιισιιιετσ οσσεειοιισ ειισιιιιιε ιιιεισιιιιι, ιιιει στο

σιιιισιιιιο, !οπο, σι ι·οιπετιε: οι ιιοσ ει ιισ ιρειε ιιιεισιιιιιε,

εει ειισιιο σωσει εσσιιεε Γεσιε ιιισι·ιι, σι εστιριε ιιι εσιιε

(ιοπιιιιιιε $εεεετι Με ισι·ιιιιιιιιιιι σοιιισιιιιιιιι ιιι ιιι·σνι: ιισσ

σιιειιι ροεειι ειισιιιε ιοι·πισιιιει·ι ει ιιοιιιιιιειιιε ιιισι·ιι ρετ

ειισιισπι ισι·ιιισιιιειιιιιι: σι ροισειεε σοιιιτε Πισω. ω· .

Με εει ιι·ιιιιιιιισιιιι ιιιι.ιιιι ω ω” ι.

Εκ Ι.ιιιιιο Π. - Ριιισιιι:εσι.

Πε εεειιιιιωιιειε |ιει·εάσει, σε εε!ίπεπεπάο Μπα .εαα.

Ι. ι.ισιιιιιιι ειι ιιιιισιιιηιισ ρσι·εοιισ ιισ θεεεει·ο στ ιιιειτισιιι,

ιιειισιιιι, ειιι ιιοιι ιιειισιιιι πιεσε νει ιιιιεε, ειιιι ιιι Ιιοιιιε

ειιιε ιισι·σιισιιι ιιιειιιιισι·σ σιισιιι νοιιισι·ιι, σ: ιιιιιισει·σ στο

ειιιιιιε εεε, ιιοιιει·σ οι ιιετσ σε ιιοιιιε ειιιε ειι ειιειιι νο

ιιιιιιεισιιι. νει· ειιισιιι πεσει, σι ιικοι· νιι·σ ιιοιι ιισιισει ιιι

Με, ιισσ ιιι ιιιοτισ σιωιιιωε, εει ι·σιιιισιιστσ, επι άστε ιισ

ιιοιιιε ειιιε, εσυ ιισι·σιισε ιιιειιιιισι·σ ιιιιιιε ειισι·ιιιιι, ειπε

ιιισιιισιεισιιι ιιοιιστιιιιι ειιστιιιιι; οι ιιοσ εοιιιιιιιιιοιιο εει εεε

ιισιιιιιιιιι οι ιιειιιτιισιιιειιιιιιιιι ιιι Με ειιστιιιε ιρεοι·ιιιιι ισ‹ισ

ειιρστνινσιιιιε; πιει ιισ ριισιιισιιε σεεσιιι ιιι σσιισοτιιιε ιΠι,

σει σεεσ εισιισι·σιιι ιισιισιισε ιειιε ρστεοιισ, σιισ νσιισι ιεισπι

ιιιειιιιιιισιισιιι, εσυ ι:σιισιιιιιι Γεσσισ σιιιιι Πιο, σει ιισιισι·σι

·ροεει‹ιστσ, εσυ σοι ιιιιιισετε σεεσι ι·σε; σσοσ ιιιιισ ιιοσ

σεριιιιιιιιτι ειι ιισεειι ει' ιισσετσ. Πε φιιιιιιε ιιοιιιε ι·σιισιιε,

σι ερσσιιισειιε, σι σου ειιιΒιιιιιι1ι ιιοιιιιιιειιε ρετ ισετειοι·σιιι,

ειιρσι·νινσιιε Γεσιει ικινειιιετιιιιιι Με ιιισιιεσπι ιιιιιιιιι ροει

=ιιιοι·ισιιι άσσσιισιιιιε σιιιιι ριιιιιισε εστιριιιτε ιιοιετιι ιιι ρισ

εσιιιιε ιισι·σιιιιιιι ιισσσιισιιιιε, ει ιιισι·ιιιι Με ισ;;ιιιπισ. Ετ

ει ιιοιι ιιισι·ιιιι σιειιε ισειιιτιισ, ιιι ρι·σεσιιιιε ρι·οριιιιμιοι·ιιιιι

ιισσσιισιιιιε, σε σιιιιιιιε σσισειειι νιιισιιιιιιι·. Πι ε‹ι ι·σιμιιει

ιισιισιιι ιισισιιιιιτι, επι ρι·οριιιφιοι·ιιιιι σσι·ιιιιι ρι·σεισι ω»

ιισειιι σειιιιοιισιιι, σσοσ ιρειε ιιοιιιε ιιιειιιτ·σι ιι·ιιειιιι·, εεινε

μ) Βου ισ ρει·οισ ει ρσιεε£αε σοτιιι·α πω" ιιιιιεσοιιο ι ι“ι·ειιιιιισιιιι

πιο! Ι.ιιιι·ο Ι οι ιιιισειο σωιω ιειιιιο, ι @ειι σοιιειειιο ιιι ι”οΒιι

ιιισιιιιιι·ειιιισσι ‹ιισσι, σιισιι.ι ιιι ειι ιεεσισοιο, σεεισιιο ι”εσσιει.σ νσιιιι

εστω , σ ιιι ειιι·ι ιιοσ ίσειι ιιιεπιιιι·ιιιιεσσι ειεσσειι σ νοιειιιι, σεειιιιισ

ίεσσιεισ φιειιτο εστιιισ. (ι”εσσιεισ 94 ιιι ιιιιισ).

ι·σι·ιιιιι ειιιιειειιιιε, ιεσιε σιιιιιιιειιοιισ ιρεοι·ιιιιι ιιοιιοτιιιιι ετ

»Με εερισιιιιιιιι, ιισριιιειστιιιιι σει· ροισειεισιιι. Αιιοσιιιιι

ει σοιιιι·ε ρισιιισιε, επι ειισσοιι ρισάισιοτιιιιι ιεσιιιιιι ιιισι·ιι,

ιρεσ ειιρετνινσιιε ρι·ινσιιιτ ιιιιιιιειιιο‹ιι ισ8ειο.

Πε βΙίίε άεσεάεπιίεεε ειι όπιεειαισ, ε! είπε 'πο!σ.

Π. ει ειιιιιιιι ρσι·εσιιε ιιιισειειε ιισσσιισι·σι, νιιισιιισ ρεεε:

επο, ιιιισ εσυ ιιιιιε ειιιε ιιιιιιιιιισ εισι·σιισισ επι ιισι·σιισιιε,

ιεπιε εσηιιιειιε ιρειιιε ρσι·εοιισ ιισιιιιισισ ισιιιειισειιι σι τσ

νοινειιιιιτ ρειι·ι ιρειιιε, σι ιισ ιιιιε ρεισι· ιεσιει ειιιιιιι «πιο.

Ει ει ρειστ ιιισι·ιιιιιε σεεσι; σι ιιιειστ νινε, ιρεε ιιοιιε εσςιιι

ειτε ιρειιιε ιιιιι ιισιιιιισιι· Ιιειισει ιιιεισι· ειι 8ειιιισιιιιιιιιι ιιι

Με ειιε ιειιιιιιιι, ιιοιι οιιιισειιιιο, νσιιιισιιιιο, επι σειιιιο

(ισ ιρειε ιιοιιιε ειισιιι: σι σε ιιιιε ιιιεισι· ιιινσιιιετιιιιιι ιε

σσι·σ ισιισειιιι· ιιιιι·ε ιιισιιεσιιι ε σε» ιιιοι·ιιε ιισιιιιισιι σοιι

ιιιιιιισι·ειιιιιιιιι, ρισειιιε, σειιιιοιισ, ιιι σιισιιιιιι σει ιιι ρισ

σσ‹Ισιιιι σεριιιιιο, ιιι ρι·σεσιιιιε ρισριιισιιοι·ιιιιι ρετσιιιιιιιι ιισ

ιιιιισιι, ω εποε ιισ ιιιι·σ ιρεε ιισιισιιιιειε ερσσιει σε ρστεοιιε

σι ειισσσεειοιισ ιισιιιιισιι: ειιοςιιιιι, ει σοιιιτε Γεσιιιιιι Μπιτ,

ιρεε ιισι·στιιιεε νσι·ιειιιτ ειιιε ρι·οριιισιιιοι·ιιιιιε ρει·σιιιιιιτιε

ιρειιιε ει: ιιιτεςιισ ιιιισε ιισιιιιισιι. Βοιιε ειιισιιι ρειι·ιιιισ

ιιιειιε τσνοΙνειιιιιι·, σι ι·σιιιειισειιι ιιιιε, σιιιιιιιε ιισ ιπισ εισ

ιισιιιιιι·, σε ιιιε ιιιισε, ιιιιτισ ιρεε ιιοιιε ρι·οσσεεστιιιι. Με

ιισι·ιιιιι νστο ειι ιιιισειιιιο τισσσιισιιιιιιιιι σώσε, σι ειιε

ιιιισσιιιιισιισ Ιιοιιε νιτο (Με ιιιοισ εει·ιιιεσο σειιεε σοιιιιιΒιι,

ιρειε ιιιιιιισιιιιιιε ιισσσιισιιιιιιιιε, ιιιιο σου ιιιιιε ιιιιιιιιιισ

εισισιισιο ειιι ιισι·σιισιιε, αισισε ιιι·σειισισ σι ιιοιιε ειι σοε

σει εεε ιιοιενστιιιι σι εσωιιιι τσνσπειιιιιι·. Ετ ει ειιφιο‹ι

ιιισσι·ιιιιιι ι·σιισιιιιιι ιιισι·ιι ιιι ειισιιε ιιιιιιιιε νοιιιιιιεισ ειισιιι

ρσι·εοιισ, εει σιιεπι ι·σιιιειιεστιτ ειι ειιιμιε ρσι·εσιιε· όσω

εισιιισ ιιιισειειε σε εειιιισιιιιιιιιι ιιι Με, εει ιιιίι·ε σστιιιιιι

ισιιιριιε, σει ι·σιισιιιιιι ιιισιιιι, εει ισιιιειιεσι·ιι ιισ ιρειε ιιοιιιε,

ισιισειιιτ ι“εσσι·σ _ιιινσιιιετιιιιιι ιιιιτε ιιισιιεσιιι ιιιιιιιιι ε εισ

ιιιοτιιε ιισιιιιισιι ιιιιιιισι·ειι‹ιιιιιι, ιιι ρι·σεσιιιιε σωσει, ειι σιισε

ιισ ιιιι·σ ‹ιισιε ιιοιιε ερσσιει·σιιι, ει ιιιισι·σεεσ νσιιισι·ιιιι σοιι

ισσιιοιιι ιιινσιιιει·ιι. Ετ ει ιιιισι·σεεσ ιισιιισι·ιιιι, σι ιεσιιιιιειιι

ι”ιιστιιιι ρετ ιιιιιιιιιιιιι ροισειειιε, εει ρετ ιεστιριιιτειιιιιιι

ιιιισειιι, Πει ιιι ρτσεσιιιιε ιισιισι·ιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι σιιιισιιιιοι·ιιιιι

σει· κισιιιιιιιιιιι ροισειεισιιι. ει ει σσιιιτε ρι·σιιισιε ιεσιιιιιι ιιισι·ιι,

ρι·ινσιιιι· ιιιιιιιειιιοιιι ισ,εειο εσυ τσιισιο ιιισ ιιιιι σοιιιτε ισσστιι,

σι ισιιιειισει σιιιιιιιε ιισ ιιιι·σ ιισιιιισιιι, Ετ ιιοσ ιιοιι ρισιιι

ειισσι ιιιιιιοιιιιιιε ιιιιιι ειιιιιε, ιιιει ε σιιειιιοπισσιιιι ειιιιιε

ευρω (ε). ` ι

Πε ιιοιι υεπιιιεπάσ ροεεεεείοπεε εισοι·πει.

ΙΙΙ. Ρειτιιιιοιιιεισε στ ιιιειι·ιιτιοιιιεισε ροεεσεεισιισε ιιιιοτιε

ειι· νσιιτιστσ εει οιιΙιεεισ ειναι ειισιιει·σ ιιοιι ροεειι, ιισσ

ιισιισει ιιιιο ιιιο‹ιο σιιιιι ιισσιιιιε ειστε, ιισσ ειιισ ·ιισσιιιιε;

ιισσ ιρεε ιιιιοι·, ει ρει·ιισι· ιιιισε εει ιιιιεε ιιοιι ιιειισιιιιιιι,

ιιιει ιισσσεειτειιε σειιεε, σι ιιι σε σειιεε ιισσσεειιειιε νσιισιι

ροεειι ιισ ροεεσεειοιιιιιιιε ειιρτειιισιιε ρω· ιρεειιι ιιιιιιισι·σιιι

(ε) Ι (Ξεριιοιι ι, 9 σ 3 δι σιισειι ι“ι·ειιιιιισιιιι ιειιιιι σε! 9.° ι.ιι›ω,

σιισ εσιιο σοιιισιιιιιι πιο! ρι·ιιιιο ίσειιο, ιιειιιισ ιιιιε ιιιιιΒε ειιιιιιε ιιιει·

εισεισ,ιεσι·ιιιε σου ιιιιισ ισ ερειισ ιιιειισσιτισι ιιισιι·Βιιιι ιισιισ Γεσσιεισ

ειιι.σι·ιοι·σ σ ροεισι·ισι·σ σε! ι'σειισ, ιε φιεισ σε εει·ιιιε, σωσει νιώσει,

ιιι σει·ειισι·ι Με ιιιε σ σοει ειιιειιειε, σιισ ιπισ εεε σειισσιιειε , ο

ερει·ιιε σει ωιω. @ιιιιιτιι ιιοιι ιιιι σ ειεισ ρσεειιιιισ ιιιιιονιιιει·ιισ πισω

ιιισιιο ιιιιε ρει·οΙε, εσοι·εσιισσει ερρσιιε ισ σωστο ιισιισιιεειιιισ ιισιι'ιι.ιι

ιιοιι εοι·ιιιιιι·:ι.
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οππι οοπετττο οτ οοιιεοπεπ οποτποι· ρι·ορτιιτιποτππι ιιιπττοττε

ρτοπτοτο, οι! οποε, οοτ οοτππι πΙτοποιιι τρεο. Ιιοπο εροοτο.

τοπτ ετ ποοοποτοτ ετπο Ιτττοττε, τπτοπττο ιππττοτ οποπ πο- ·

οοεεττοττε οοπεο νοππττπτ ροεεοεετο ετνο τοε; τιιτοποο οττο.ιπ

ρτορτποπτ ριοτττοττ, οποπ οτττοπι ιππττοττ το Γτοποοπι ποπ τ

οοπεοπττππτ, πτ ιττοτο ροεεοεετο νοπττοτπτ. Ετ ετ οποτποτ

ρτοοτποποε οτ! ρτοπτοτο τοττοποο ποπ τιοπποττιιτ, εοπ ιπο- τ

,ττττοεο το ποο τπτοτοοεο εοπ οοιιεοπτττο νοποτττοπτ ιιοττοπτ,

τττοτο νοπιττττο Ποτ οοτοω ροτοετοτο, οτ Βοπτε τιοιπτπτοπο,

οπτοπε εποπι οετοποοπτ ποοοεεττοτοιιι. Ετ ετ οοπττο ρτοτττοτο

τοοτππι .τ“ιιοτττ, νοικττττο ποπ νοΙοοτ,οτ ροεεοεετο ι·οοοοτ οετ

_ιππττοτοπ1 ρτοπτοτοπι, οτ οπιρτοτ οάοιτττοτ (τ) οτοττπιπ ττο

ροεεοεετοπο, οτ ττοποοτ τοοτοεεπιπ το τιποτε νοπττττοττε. Ετ

τοτο οττοπο. ιππττοτ τιοτιοτοτ ροεεοεετοποε οττοποε οιιττο '

πτετττοτπιπ Εοεεοττ, οτ νοττοτ οτι οτε, εοπ οοε, νοπττοτο,

ττοττπιιι εττ τρετ ιππττοττ οοε πο οοπεοιιεπ ντττ νοπτΙοτο, εοπ '

νττ οοπεοπεπ ιιτιοττε, ετπο εοοτοιποπτο οτ οοπεοπεπ οτο

ρτιππποιππι. Ετ ετ οπο τιο.οτοππε νοιιιτττο επιιτ, νοικττττο

νο.τοο.τ οτ τοποειτ. Ετ νοι·ο Πττοε ετιππτ ποττποι·τπτ, τππο ντι

νοπττοτ ττο ροεεοεετοπτοπε επρτο εοττρττε οππι οοπεοπεπ

πτιοττε επο. Βοπο οπτοιπ οιοοπτεττο οπιπ οποιο ντι· οπο ειτ

τιττττο νοπττοτ οτ οττοποτ οπιπ οοπεοπεπ πιτοττε, οτ ετπο .

οοπεοπεπ, οπιπ τοιποπ ποπ ρτοτπτττοοτ ιποτττοττε οι! ττοτοιπ.

Βο ετοετσιτε, οτ τοφττοτττοιιίοοε.

ΠΠ. Βοοπτετττοποε οτ ετοετποε πππτττ Εοιπππτε πιο ππο.

ττττοτ-ποτεοπο. τοοοτο ροεετπτ, το οοτππι Ροττττοποε οοιιττο

οιιττοποοε ετπο ροτοοοΙο (ε) ροτοετοττε οτε ποππο; ττο το.

·ιποποποτ1 Ειοττε τοοπτετττοπτΕπε οτ ετοετπτε ρτοτττοττε ττο

ιιππττοπτ τρεοε μοτοετοττ. Ετ·τττο οπτετοετοοιπ οοτ τοοπτ

ετττοποιπ ττοτττοοοτττοοιπροτοοτ τιι ξοοπττποπττ οοτππι πο

τοετοτο οτ ε11ο τοτο πτοτπτ.

· ο ο · · ο ·ι:·

!!ο τοομίοτττο ροττοστατττοτ οτ αρτιο @πτωση

οτ στο τοτοτίοίοοε οποοτίοοοπτ.

Ε. Εττοττοποε οπτπεττοοτ ροτεπιιο το τπιττττπιπ ετο ττοπτ;

ντττοττοοτ οποπ ποτ τοοπτεττπε τποτττ ροτεοποτττοτ ροτ ππο

ττπιπ Εοττιππτε οοτοιιι τΙοπιτπο ροτοετοτο οοτ τα! οοτοποιπ, '

τοποοτπτ ροτ εο ποτ .ροτ ρτοοπτπτοτοπι τοπτττπιππι το ρττιπο

τοππτετττοπο οοιπποτοτο. εοοπποπιπ οττοττοποιπ οτ ρτο

Φορτπιπ εττττ ο πππττο τοοτπιπ: οποπ ετ ποπ τοοοτττ, ρτο

οοττοτπτ οοπττο οπιπ, οτοπτ το οορττπτο ττο οοπτππιοοτττπε ;

οοπττποτπτ, οιιοορτο ττο ιιιτποττππε τιιιιι οπποτπιπ, ποτ :το '

οοτοπο.πι τοποοπτπτ νοπττο τπττο. ττοε τοοπτετττοποε. Ετ ποτ

τοοπτεττπε τποτττ ορού ποιππιπ, ετ τποτττ το Εοεεοτο οοτ

.τττετττοτπ, τοποοτπτ τπττο πτοε οοτο οτοιιτιποε νοπτιιτοε-ο. τττο

τοοπτετττοπτε τοοτο οοιπροι·οτο τοτο οοτππι οποοπο ροτοετοτο

οποπι το οοτοπτι.. Ετετ ίποτττ οιιττο τττετττοτπιπ Εοεεο.ττ το

τοοπττ Ι.οεπιτοττε, τοποοτπτ τιιτι·ο τττοο τν ο τττο τοοπτετ

ττοπτε τοοτο οοιπροτοτο. Ετ ετ ι`ποτττ οτιττο ι·οοπιιιπ Εποπ

ιτοττε το τιιεπτο Εο.ττττπτο, -τοποπτπτ τπττο.1ποπεοπι μτοκτιππιπ

νοπτπτπιπ ο τττο τοοπτετττοπτε τοοτο οοπτροτοτο. Ετ ετ τ“ποτττ

οιιττο τπεπτοιπ Εοιπτπτο1 τοποοτπτ τπττο. ιποπεοε ττοε οτοιιττπο

(τ) Αιτιοτττατ: οοεὶ ποτ τ“τειιππιοπττ; πιο ττονο ττττο αποτττατ.

(9) Ποτ ιππτετιιο τπτ'οττοτο ττοΙΙο τοοοτειτο ροετοττοτο οι οποετο τοεττο

ντ ο εοι·τττο οοο οοτοττοττ ποττ ο οοπιππτ ττο! εοοοΙο τα Βοοιιττο τσι/τα

πιο τ!! 44” το! Μοτο οπο" τιοσ οοπττιιτπιπ. Ε νοτειιποπτο ετ τοοπττ

πιι'ποτττιτοπο τι ττποετο οορττοΙο πο! οοο. 41 οοτ ίτιιιιιιιιοπττ οτ πποετο
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νοιιτπτοε ο πτο ι·οοπτετττοπτε το.οτο οοιπροι·οι·ο. Ετ ετ τιιοτττ

τπτττιππε, τοποοτπτ τπτ”το πτοτ: τιν ροτ εο οοτ ρτοοπτο.τοτοιιι

ο τττο τοοπτετττοπτε Μοτο οοιπροτοτο, οιιοορτο οποπ ετ ρττιπο

ττοοτοτοτπτ, οποπ το οοπττποιιττ οο ττποτοτο οοιπροτοεττ. Ετ

τιι οποτττιοτ οτττοπτο τπτοτττοοτπτ τοτο το οοτοπο οποιο οιττο.

Ετ ποτ τπττο ρτοιττοτοε τοτιπτποε ποπ οοιιιροτποτττ ρτοοοττοτπτ

οοπττο οππι τοποποιιι οοτππι οοπτπιιιοοοπι πτ το οορττπτο ττο

οοιιτπιιιοοτοπε οοπττποτπτ. Ετ ποτ νοποι·ττ το οοτοποιο, οτ

οποοπο τποτττ ττο οττοιιο τΙοτιττο, το ιιιοτ1τττ, οοτ εοτντττο

ροτεοποΙτ, οτ τττο ποτ ττοτοττπιπ οοπττοττττ ντνοε τποι·ττ, οπι

πτππε τττΙοττοπττιπε ρτοτοτπιτεετε, ποι· ττοιπτππιπ ροτοετοτοιπ

οτ ττΙοε ττο οοτοπο οτ πτοτπιπ τιν τοτιπτππε πεετοποτπτ, το

οτιο τοτπιτπο τοεροπττοτο τοποοτπτ οτοττττοττ ττττΕπτττνο. Ετ

ετ τοτιπτππε ποπ νοποτττ, το τττο οοτοπο, οοτ ετ νοιιοτττ,

οτ οοτοτ το τρεο οοποποποπ τπτοτττοοτοτπτ, τοιιοοτπτ τοπε

οττΙτπτττνο τοεροποοι·ο το πττιπο οοτοπο ροετ τοτιπτπππι το

οπο. ποτοτ τπτοτττοοτοτπτ. Ετ νοτο τοπε το ι·οεροοετοπο επει

οττοοονοτττ ποτοτοιπ τοτ ετοτ· οοτττο ποττοτο, τοποοτπτ ττο

ττοποιπ οετοιιττοτο ροτ οποττοπιπ τπεττππιοπτππι, οοτ τπτοτο

τοΙοιπ οττοποττοποιπ νοιπιιι οεεο, οτ οποπ ποπ τοοττ το

ττειπποπι. @ποπ ετ τοοοτο ποτποτττ, τοποοτπτ ι·οεροποοι·ο οι!

Πποπι πποεττοπτε. @οτ τΙοτοτ ετο ποιπτποτπε νοπττο τοποοτιιτ

το οττιπο τοοπτετττοπο ετοτ ροτεοποτττοτ τοοτο ροτ πππττππι

Εοιπππτε; ποτ πππττπε πτοοτ εττιτ; - νοπτ οι! ττοτοποοπτΙπιιι

τοΙοιπ τοιπ τοττ- οτ τοΙτε τοππτετττο εοττποτπτ το οοττε

()οιπππτε: οτ ετ τοττ ιποπο ποπ οττοτοτπτ, ποπ ρι·οτπτττοοτ

οτ ποτ ττοτοτ οτττ. Ετ ετ ποπ νοποτττ το τοι·ιπτπο, τοποοτπτ

τοεροποοτο τοπε πο ττποιπ οποεττοπτε ροττοπτο οτ τοι·τππο

ττοτοττε. Ετ ετ ροτεοποτττοτ ποπ τιινοπττοτπτ οππι οεεοτ οτ›

εοοο, οττοτπτ οποπ ποιππιπ, οτ ποοοπτ τοτπ1τππω πτ επ

ροττπε οοπττποτπτ. Ετ νοι·ο εττοτπε ποτοτ νοποτττ, ττοτπτ ετπτ

τοτιπτππε οτ! τοεροπποποπιιι οετ ττποιπ πποεττοιιτε τττοτππι νιιι.

Ετ ποπ ροεεττ το οττοπο πποεττοπο ρι·οοοπτ πτετ πεοπο το

ν ποτοτοε. Ετ νοτο τττο ποτ οοπττοιιττ ποττττπιπ ντνπε ποπ

τποτττ, ποοοπτ τοτιπτιιπιπ πο τοεροποοπιτπιπ ππτπε ιποιιετε,

οτ το οτττε οτττοπΙτε ιιτ εορτο. Ετ νοτο ίποτττ οποεττο επροτ

πττοπο το τπιπιοοτττ; οτ τποτττ τοπε οτοττε οπποτππι τα, οτ

οτ› τππο επρτο, οιππτοπε πττοττοπτοπε οτοτοτπιτεετο, τιοτιοοτ

τοτιπτππιπ τττπιπ πιοπετπιπ ω τοεροποοποππι οοτ.οττ οπτι

πτττνο. Ετ ετ τοι·πιτππε ποπ νοιιοτττ το άτοοοι·οπο, ετνο

οοτοτ ποπ οπττττοτπτ, τοποοτπτ τοεροπττοι·ο οι! Εποπι το

οι·τπιο οοτοπο. το οπο ποτοτ ροετ τοτπιτπτιπι οπττττοτπι·. Ετ

ετ το οπο. τοεροπετοπο οττοττονοι·ττ τοτ ροτττο- ττοτοτοι11 πο.

Μοτο, τοποοτπτ ποο ροτ οποττοππι τπεττπιιιοιττπιπ οετοπτΙοτο,

οοτ τπτοτο νοι·ππι οεεο,οτ οποπ ποπ το.οττ το ίτοπττοπι.

@ποπ ετ τοοοτο ποτποτττ, τοποοτπτ οτ! ττποιπ οπο,οττοπτε τα

εροποοτο.· @το ποτοι· οτο ποπιτποτπε.τοποοτπτ νοπτιο το

ιιπιπο τοππτετττοπο ετοτ τοοτο ροτεοπο.Ιττοτ ροτ πππττπιπ

Εοιπππτε, ποτ πππττπε τττοοτ πιο; -- νοπτ το! τΙοτ'οποοπ

οππι τοτοπι τοιπ τοττ - Ετ τοττε οττοττο, ετνο τοοπτετττο

εοτττπιτπτ το οοττε. Ετ ετ τοττ ιποπο ποπ οττοτοτπτ, ποπ

οτοττιτττοοτ οτ. @οτ ττοτοτ ετ ποπ νοποιττ πτ οετ τττοτιιπ1,

τοπε ττοΙ1οοτ τοεροποοτο τιοτοττ :το ττποιπ οποεττοπτε πεπτ

οπτο. οοτοττε. Ετ νοτο νοιιοτττ, οπιπτοπε ττττοττοπτοπε στι»

ιπτεετε, τ1τοτππτ τιν οτ τοτπιτππε οεετοποτπτ πο! τοεροποοποπιπτ

ποτοττ πιτ ττποπι ττττε, ττο τοπιοπ οποπ ποπ ροεεττ ρτοοοτΙτ

πο τΙοτοτο το ποτοι·οπι, πτετ πεοπο το νοοτοτοε. Ετ νοτο

τοπε Γποτττ ιπτποτ οπποτππι π, ΙιοΒοπτ·τοτιπτππιο οποτποτ

ιποπετπιπ οι! τοεροποοπττπιιι το Μοτο πποεττοιιτε ΕΡΕθ οοτ

ρι·οοπι·οτοιχ τιιτοτ ποτ οπτοτοτ εποε. Ετ το πιο οτττοπττε
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ιο οιιοτο; Μι Εοοιοιι οιιοά οἱ οεοοιιΕ μΕοιοε οοοιιο οιιοο οιιοοΕ

οεοΕιιι·, οΕ οΕἱοοἱο οοι·οοι οοεοΕ ιοἱοοι οοοοι·ιιοι ια, ω!

Μο οΕ οιάἱοοΕο ρι·οοοάοΕιιι·, ΜΜοιιΕ οιιιιιοο Εοιιιιἱιιιιιιι

οοοιο ΜΜΕ ΜΜΜ. Μ ιιιιοεΕἱοιιἱοιιο ιιοιο οοο οι·ιιοΕ οιιροι·

ροοοοεοἱοοἱοοο οοΙἱἔοΕἱο ρτο άοοἱΕἱο οΕΕεοινοΕιιι· οορἱΕιιΙοιιι

οοοά άο Μο ἱοοοἱΕιιι·.

Πο οοπΕΕΜιοοίοιω.

ΕΙΕ 8ἱ οοο ΕοοτἱΕ οοιινοιιἱοοάοε ειιροι οΙἱοοο ι·ο ιοοοἱΕἱ,

οινο ἱιοιιιοοἱἱἱ, οΕ οοιιΕοοιιιιι ειρροιιιοι·ἱΕ, οιἱΕΕοΕοι ΕιοΕοι· Μ

ι·οἱ ροΕἱΕο ροεοοεοἱοοοιο; ἱΕο Ειιιιιοο ιμιοά οἱ "πιο νοιιοι·ἱΕ

ἱοΕιο (Ε) άἱοο Η οοοιροΕοοάοε ο άἱο ιιιἱοοἱοιιἱο Μἱοειοοάἱ

ροεοοοεἱοιιἱο, ριοοΕΕΕο οοιιΕἱοιιο άο οΕοιιάο ἱιιι·ἱ, οΕ οκΕιΜἱΕο

εοΕἱοΕοοΕἱοοο οοιιιἱοοι οιιροιιεοιοΜ ΕΕιοΕοι·οοι οοοοοἱοοο Ιιο

ἱοοιοοάἱ ·οοιιΕοιοοοἱο, ροοοοοεἱοιιοιο ΕΕοἱοεοιοάἱ τοοιιροι·οΕ,

οι οΕοΕΕοι ΙΜ οοοΕοεΕοΕοι·, οΕ ἱο οοο οιιοοΕἱοοο οιιιοἱοοο

άἱΙοΕἱοιιΜοο ριοΕοιοιἱοεἱε ρι·οοοάοΕοι·. ΕΕ οἱ ἱιιΕι·ει ριοάἱοΕιιιο

ΕοιιιιΜοοι ιιοιο ἱο ἱιιάἱΕἱο οοιιιροι·οιο, οΕ άἱοΕοοι οοοΕἱοοοιιι

ρι·οοΕοιο, οΕ άο οιΕροοοἱο οοΕἱοΕοοΕἱοοοιο οοοΕοοιροοιἱΕ, ροεΕ

ἱρειιοι Εοιιοἱοοιο οοΕοι· Μ ἱροο ι·ο οοιιοΕΕΕιιοΕοι· ροτ ρωο

εΕΕιΕοιο οΕ ἱΠοε άο οοι·οοο ἱτιονοοοοἱἱἱΕοι· νοι·οο άοιοἱοιιε.

5ἱ ιιοιο οοονοιιἱοΕιιι· ευρω· άοοἱΕο οιιΕ εοινἱΕἱο ροτοοοιιΕἱ

οΕ ΜνοοΕοο ΕοοιἱΕ οοιιΕιιοιοικ, ΜΕ οοΕοι·ἱ οοΜΕἱο οἱνο ρο

8οιοοιιΕοοι ἱο Μιιἱο ιοοοἱἱἱοιιο, οΕ οἱ ιοοοἱΙἱο οοο ΜοοοιἱΕ,

Μ Μιιἱο ἱιοιοοοἱΙἱΕιοο, εοοοοάιιιο οοοιιΕἱΕοΕοοι ιΕοΙιἱΕἱ άο

οἱοι·οΕἱ ροοΕιοο ἱοοΕιιιοιοοΕο, οΕ ἱιιι·οιοοιιΕο οοΕοι·ἱε. ΕΕ οἱ

ειοΕοι· οοο ΕιοΜοι·ἱΕ ευρω· ριοάἱοΕἱο :ΜΕ ΕιΙἱοιιο ριοάἱοΕο

ιιιιοριιΕιΕἱοιιιιι ἱοοΕιιιιοοοΕιιιο, οιιΕιἱοοοΕ οΕΜο ριοΜΕἱοοοο

ΙοεΕΕΕιου.ο, οΕ οΕἱειοι ρι·ορι·ἱοοΕ ἱιιι·οιοοοΕοοι. ΕΕ οἱ ι·οοο ἱιιΕιο

άἱοο ον νοοοι·ἱΕ ιιοιοοι·οοιΕοο ο άἱο οοΜΕἱοοἱο ἱιοἱοοιιιοάἱ

εἱνο ροΒοιοοοΕἱ, οΕ εοΕἱοΕοοοτἱΕ ειοΕοι·ἱ απο άο ριἱοοἱροἱἱ

άοοἱΕο ΜΜΜ άο οιΕροοεἱε ΜΜΜ οοοοοἱοοο άἱοΕο οοιιΕοιοιιοἱο,

ριοάἱοΕοο ι·οε ἱιι οοΜΕἱοοο οἱνο ιιο,ΒοιοοοΕο άοΕειο τοοοροι·οΕ,

ιιἰοἱ Ειιιοοο ι·οοε ρι·οΕιονοι·ἱΕ οο οοο Εοιιοι·ἱ οι! ἱροιιιο άο

ΕιἱΕιιιο εοΕνοιιάιιιο οοο οοΕἱοΕιιΕἱοοάιιιο. ΕΕ ευρω· Μο τοιιο

ΕοΕοο οι·οοοΕΕοοοο ριοάοοοΕ οοοΕοε ειοΕοι· ριοάιιιιοι·ἱΕ; νἱάο

ΕἱοοΕ οἱ οοΕοι· ριοοονοιἱΕ ἱρειιοι άοοἱΕιιοι οἱνο οοιιΜοιο

οοι άοοοι·ἱ οοι· ριιΕιΕἱοοοι ἱοοΕιιιιοοιιΕιιοι, ι·οοο εἱιιιἱἱἱΕοι

οοοΕι·ο Μο μοι· ἱοεΕι·οιοοοΕοιο ρι·οΜΕ: οἱ ποιο ΕιοΕοι· Ποιά

ριοοονοιἱΕ ροτ ΕοοΕοο, ι·οιιο Μο οἱιιιἱἱἱΕοι· ,ΜΜΕ οιιιιιο

ἱοΕοοΕἱοιιοιο ροτ ΕοοΕοο οιιΕ ἱοοΕιοοιοιιΕιιιο. ΒΕ οιιΕοιο τοοε

ἱοΕι·ο ριοάἱοΕιιοι Εοιοιἱοιιιο οοιοροι·οιο, οι άο ρι·οάιοΕο άο

ΕοΕΕο οοο οοινιΕΕο οΕ οιιροοοἱο οοΕἱοΕοοΕἱοοοιο οο8ΙοιΕοΕἱΕ, Με

εἱΕιἱ ἱο εοΜΕἱοοο οἱνο ροεοιοοοΕο άοΕο ροΕοεΕοο οΕ ΕΠΕ άο

οοιοιιο οἱ ΕἱτιοοοΕ, οι ἱο οἱε οοοεΕἱΕιιοΕιιι ἱι·ι·ονοοοοἱἱἱΕοι·

"πιο άοιοἱοοο. 8οΕνο οἱ ροοοιοοοΕοιο οοοοΕ οοΕάοι·οοι οοο

Ειιιο οΕ Μ: ἱιιάο ἱοΕι·ο, οοοά Ειιοο ροεοἱΕ Ιἱιιοοι·ἱ οἱιιο οο

ι·οοο οιιιο νιι ἱοι·οΕἱο, ι·οο οά Μο οἱΕοΕο. Με νοι·ο οοο

άο.ΕιιιοΕιιι· Μ οοΕοΕἱοοοιο οοοΕι·ο ριοάἱοΕοε οοοΕιιιοοοοο, άοο

Μι· ροτ ἱιιι·οΕοο ἱοοΕἱΕἱο εοοιιοάοιο οιιοά ΠΕ Μ ιιἱἱἱο ροδο

ιοοοΕἱο, ιιΕ Μ οορἱΕοΙο άο ροεοιοοιιΕἱε οοοΕἱοοΕιιι·. ΕΕ οιιοοάο

ιιοΕοι· οιἱοοοο ΕοοιἱΕ Μ ροοεοεεἱοοοιο οοο Εοοοι·ο ι·οἱ οοΕἱΕο,

οἱνο οοοιιοἱοοο οἱἱοιιἱιιο άοΕιἱΕἱ, οἱνο οοτνἱοἱἱ ροιεοοοΙἱο,

ΕοοΕοιο ΕοοιἱΕ ροΒοοιοοΕοοι οοοοεἱοοο οοιιΕιιοιοοἱο, ΕοοοειΕοι·

οοΕοι· οοΕἱΕὶοοτἱ Μοτο ι·οο ροτ οοιιΕΜιο Εοιοιιοἱο οκ άἱο

οοο ιοἱεειιε Ειιοι·ἱΕ Μ Εοοοι·ο, :ΜΕ ΕοοΕοοι ΕιιοιἱΕ Με ρο

ΒοοιοοΕοιιι οἱ ΕιοΜι·Ε ροΕοιἱΕ ροτοοοο!ἱΕοι·: οΕ οἱ Ειιιοοι·ἱ οοο

ΕιοΕοι·ἱΕ ροιοοιιοἱἱΕοι·, ροτ ἱροοιο οιιοΕΜοι οΜοιοΕοι :Μο νοοο

(Ε) νω. Ε'ιιάάἱιἱοοο ΕΔΕΜ ο άοοεΕο οειρΕΕοΙο οοΙΙε Μο άοἱ Ποιο

ιιιοοΕἱ ἱοΕἱοἱ άἱ ηιιοεΕο οΕοοεο Μοτο 9."

οοπιιο ΕιοοΕἱο άοιοοε ΕιοοἱΕοΕἱοιιἱε ι·οἱ, νἱάοΕἱοοΕ ΜοΜο άοιοιιε

Μ οοο ΕιοοἱΕοΕ, οοΕ ΙιοΒἱΕοΕπιΕ Εμιοοάο οΜεοο ἱοοορἱΕ, εἱοιιΕ

ειοΕοι· οο.Ε Μ Εοιιοι·ο, οοΕ οἱ ΕοοΕοιο οοΕ ροοοοιοοΕιιιιι μην

Εοι· οοοΕιιιιιοΕἱοιο ἱρεἱιιο. ΕΕ εοιἱΜΕιιι· Μ οοΕἱε Εοιιιιιοἱο

ι·οΜΕἱο οοιιΕἱἱ. ΕΕ οἱ ἱεΕο Μοάο οοο ΕἱοτοΕ, οοο ιιοοοΕιΕ

ΕοΙἱο οοιιΕοιιιοοἱο του.

Πο @Μάο .οοοΕοοΕίασ οοΕ·οποπΕοι, «ο οοποί!ίοι·ίοι·αιιΕ.

ΕΠ. ΤοοοοΕοι· οοΕοιἱοε Εοιιιοοἱο Ιοοοιο Μ οοιιΕἱοοοΕἱ ἱιι

οοι·οοἱο οΕ οοοοἱΕἱἱο οοιοιοοο οοοοἱΕἱοιοιο οΕ οοοΕοιιΕΜι·ιιοι

οοιοιιοι·οιο, οἱοιιΕ ροτ Ειιι·ειΕοο οιιΕ οοιιοἱἱἱοιἱοο οἱνο ιοοἱο

ι·οιο ροι·Εοοι ἱροοιιιιο άοοιιιιΕιιι·, ιιοΕο οιιοοι οΕἱιιά οοιιεἱΕἱιιιο

οΕνο ΜΜΕ οοιιοο ΕοοΜΜΕιιι ιιιιΕ άἱοἱοἱοΕιιι·. ΕΕ οἱ οοο Εο

εοι·οοΕιίι·, οΕ εοιἱοοι·οοΕοι· εοοΕοιιΕἱο οΕ ειιιοιοο οοιιοἱΕἱἱ,' οοο

νοΕοειοΕ οΕ εΜΕ οιιΕΕἱΕιε νιιἱοιἱο.

Πο άοοίΕο οοπΕταοΕο ο οοο .Με απο” Θ).

ΕΙΠΕ. ΤοιιοοΕοι οιιιἱἱοι· ιιιιρΕο οι! οιοάοιο οιιτάἱοοοιιι ειά

οιοάἱοΕοΕοοι οιοοἱοιο άοοἱΕοιιιιο οοο Μι· οοιιΕτοιοι·ΕΕ νἱνοοΕο

Μου. οιοΙἱοι·ο, ριοοοοΕο :ΜΕ οΜοοΕο, Μι οιιοά ἱροιιιιι Μ;

Μάιο οοοοιιιοιιιιι εἱΕ οά οοιοιιιιοπι οΕἱΕἱΕοΕοοι. ΕΕ ιιιο οΕἱοοο

άοΕΕἱΕο ιιιιιἱἱοι· οοιιἱιιΒοΕο οοο άοΕἱοοοΕιιι·, οοο άοΕιιι· οἱἱοιιἱ

οιοάἱΕοι·ἱ ροι·οοοοἱἱΕοι· νἱνοοΕο νἱιο οοο. νιι οιιΕοιο Μο ιιιο

άοΕοο ΕοοτἱΕ οι·οάἱΕοι·ἱοοο ροτεοοοΕΕΕοι· ρτο οΙἱοιιο ιΕοΕιἱΕο,

άοΕἱοοοΕοι· Μ οοιοοτἱοιιο Εοοιιιοἱε, οΕ οιοιιάο οοο οπΕι·οΕιοΕοι·,

ιιἱοἱ ρι·ἱοο εοἱνοι·ἱΕ οιοάἱΕοιἱ ριοάἱοΕο. ΕΕ ΕοοοΕΕ.Ειιι· οτοάἱΕοι·

άειι·ο άοΕιἱΕοι·ἱ Μ οιιιοοιἱοοο ρτο νἱοΕο οιοοἱ άἱο άσπαι·ίο

Με (3) άιιιιο ροοἱο, οἱ άοοἱΕοι· πιοο ΕιοΕιοιοΕ ιιοάο οοΕνοιο

ροεοοΕ οκροοοοε ἱρεοο. @ιιο οκροοοο ριἱιιιο εοΕνοοΕοι· οιο

άἱΕοι·ἱ οοοιιο ΕιΠιιά άοοἱΕιιοι. ΕΕ οἱ οΕἱοιιο. ιοοἱἱοι· ειοεοΕοΕο

ΕιπιάἱΕει ἱιιοι·ἱΕ ροι·οοοοἱἱΕοι· ιιιο οΕΜοο άοοἱΕο, οοο άοΕἱοοοΕιιι·

Μ οιιιοοι·ἱοοε, οοι! οοινἱοΕ οιοάἱΕοι·ἱ οοο ρτο ΜΜΜ: :οι Μ

οιιιιο εἱΕιἱ οοιοριιΕοοάἱο Μ άοΕΕἱΕο, οἱ οοο ΜΜΕιἱΕ οι·Εοιο.

ΕΕ οἱ ΕοοιἱΕ οιΕἱΓοιι εοι·νιειΕ οιοάἱΕοι·ἱ ρτο εοΕἱάἱε ιιιιιιιι Μ

οιιοο Μ άοοἱΕο οοοηιιιΕοοάἱο. $ἱ νοι·ο άἱοΕο ιοοΕἱοι· οοΕἱο

άοάοι·ἱΕ οι·οάἱΕοι·ἱ άο εοΙνοοάο οἱ οΜεοΕο οοιιο ευρω. οοτἱρΕοιο

εοιοοιοιο εἱΕ ο.ΜοΕοΕο ο οοινἱΕἱο οτοάἱΕοτἱο. ΕΕ οἱ οοο οιι

ΕἱοάοάοιἱΕ οι·οάΕΕοι· ΕοοοοΕ Μεοιο άοοἱΕιἱοοιο Μ άοιοο οοο

οι! οοτνἱοιιάιιιο οἱ ρτο ριοΕἱο οοοιΜιιΕο μοι· οιιοοιιι, άοοάο

ἱροο οιοάἱΕοι· ἱροἱ ΕοιιΙἱοτἱ άοοἱΕι·ἱοἱ νἱοΕοιιι οΕ νοοΕἱΕοιιι

οιιάἱοἱοοΕοιο οἱοοΕ ιοιιἱἱοιἱοοο εοινἱοοΕἱοοο οοΕ οοοοιιοΕοιιι.

ΕΕ οἱ οιιιἱἱοι· άοοἱΕτἱιι οΕΕοοοι·ο ρτοοιιιιιρεοτἱΕ, ροοοἱΕ οοιο

Εοιιοι·ο οιιιο Εοιιἱο. Νοο ἱοΕοΕΕἱ8οοάο ρτοιΕἱοΕο ιιιο ιοοΕΕο

ιΜοο οοοἱιιΒοΕἱο Ειά άοΕοιο. ΕΕ οΕΕο οιιιΕἱοι· οά άοΕοοι οοο

ἱιιΒοΕο άοΕοΕιιοι οΕἱΕμιοά οοιιΕιοΕιοΕ νἱνοοΕο νἱτο, οοο ἱρεο

νἱι·ο ρι·οοοοΕο οΕ οοοοοιιΕἱοιιΕο ιιιιΕ οΕΕοοιιΕο, οοο ιι!ἱηιιο οΕἱο

οι0άο. ΕΕ οἱ οΕΜοοά άοοἱΕιιιο οοοΕτοκοι·ἱΕ οοο νοΕοοΕ,οΕ

οιοοΜο νἱιἱοοε οοι·οοΕ.

ΟΕΕοΕΜπ οοΕυαΕιΕΕ· ΜΑΜ οι οικου απο οι Μεσοι: Με.

ΙΧ. Ωιιἱοοοιοοο ΓοοιἱΕ εοΕοΕἱο Ειιοἱοιιάο οοοοοἱοοο ΕΜΕ

οιιἱοο άοΕιἱΕἱ, ΜΕ ἱο Μοἱο οοο Εοοηιοι·ο οοΕοΕἱοοἱο ΕοΕἱοοάο

(9) Α ςιιοεΕει ι·ιιΕιι·ἱοιι εοοο ιιο8ἱιιοΕο ιιοἱ ΕτιιιιιιοοιιΕἱ ΜΜΕ Εο εο

μοοιιΕἱ ροτοΕο, εοιἱΕΕο Μ οοτοΕΕοι·ἱ ιιοι·ἱ ο οοιοιιιιἱ άοΕοοοοΕο ΕΚΕΙ. ΕΕ

οι· πιοΕΕοτο οωεωω, οΕ! Μ ΜΜΜ· οοιιΜοαΕα οι! άοΕοπι ΜΜΜ πιοιΕο

ο·οπΕτα!ιαΕ ΕΕοϋίΕΕΕΜ.

(8) Νοἱ ΕτοιοιοοιιΕἱ ο εοτἱΕΕο απο άο·ίαΕΕισ, οοο ἱο Μ ἱιιΕοηιι·οΕιιΕο

ΕΕοπαΡίαΕΕ.Μ, οἱοο άοπαι·Ε άπο άἱ ιοιπο; ροι·οΕοοοΕιο @Μπάσο ο εοιοριο

οοΕιιοΕΜΕο ἱιι ιμιοεΕο ιιιοάο άι. Νο! βοά. ειιι·άο ο ΕιιΕΕο εοι·ΕΕΕο άκτ

Μαιο.
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Πειιιιοι ροεεεΠει·ιι; ει ει ιιιιιε ιρεε Πειιιιοι· ιιιιιειιιιιε ιιιιειιι

ΠΠ ιιι ιιοιιιε ιιιιιιετε, ειει ει ειει ιιιιιιιιετιι, ει ιιοιι ειιΠὶ·

εει·ιιιι ειει εοιιιιιοιιειιι ειιρι·ε εειιριι Πειιιιι, Πει εοιιιιιο

ετεΠιιοι·ι ιιι ιιοιιιε εεε ιρεε ει·εΠιιοι· εεινει·ιι Πειιιιοτειιι

ειιιιιιι νειιΠιΠιεεε, εινε ηιιοοιιιιιτιιιε ιιιοΠο ειιειιεεεε, Πιειε

Πειιιιο ιειιιι εοιιιιιιειο, Πε ειιιο Πειιιιε ειρρειι·εει ριιιιιιειιιιι

ιιιειι·ιιιιιειιιιιιιι. ιιι ει Πιειιιε Πειιιιοι· ιιοιι ιιειΔιει·ιι ιιιιΠε

εοινει ιειιιι ει·εΠιιοι·ι ειιο ιιιιειιιι ιιΠ ειιι ιιοιιε ειιιι νειιΠι

Πει·ιι, ρι·οεεΠειιιι· εοιιιι·ε ειιιιι ιιι ρει·εοιιιι, ιρειιιιι ιιι Πει

εει·ιιιιιε Ποιιιιιιιιε ροιιειιΠο, Πειιεε εοινιιι Πειιιιιιιιι ει εεε

ιιιοιειι ιΠι ορι ιιοιιε εεε ροει ιρειιιιι Πειιιιιιιιι νειιΠιΠει·ιι,

ειει Με ΠεΠει·ιι. Ει Με ιιιιειιιιςειιιι° ρτο ιι1880ιιιιε, Ρειιιιιιιι

πιο Πειιιιι·ικ, ει ιιοιι ιιειιιιειιι ιιιιΠε εοινει·ε ροεειι, Πειιιι°

ειΠ εει·νιειιΠιιιιι, ιιι ιιι ιιιιιεεεΠειιιι εεριιιιιο εειιιιιιειιιι·.

Πε εοπιιιειιιιιιΠε ει περαιιιιιιιιε.

Χ. Ρειειιιιε Πιε εεε ιιι ιιιΠιιιο ιιιετιι εοιιειιιιιιε, ει ερειιιε

εοιιΠιειιιιιιι· ι·ειιι ειιπε ιριετιιιιιιιειιι ε εε ρειιιειιι, ειιιιιεειιιιι

ιιιιε 8ειιει·ιε ει, ειιιε ειιιιιιιε ρι·οιιιιιιοιιε ιεειιιιιιι ει” εε

οι·επιειιιι ιιειιιειιι ιει·ιιιιιιιιιιι Πε εοινειιΠο εινε τεειιιιιειιΠο

εειοι·ι ι·ειιι εινε ρεειιιιιιιιιι ε εε ρειιιειιι Πιετιιιιι Ποιο. ει

νετο ιιεθετει, ει ειιπε ιεειιιιιιε ε.ιιι εειει·ειιιειιιο, ιιιιι ειιπε

ιιιειιιιιιιιειιιε ρι·οιιει·ειιιι·, εοινειι ειιπε ι·εειιιιιει Πε ρι·εεειιιι,

ω ιιοιιιιιιειειιι εειοι·ιε.

Με εοιυειιΠο εε:ρεπεσε [ασια ιιι ἰΠΠἰΙἰο.

Χι. Ωιιιειιιιιιιιιε ειιεοιιιιιιιιιετιι ιιι ειιιιιιιε Πιιεειιοιιε, Με

ιιι ειιιιεε ριιιιειριιιι, ιμιειιι ερρειιειιοιιιιιιι, εοινιιι ειΠνετεε

Με ειιρειιεεε ιιιιιιε ιιι ιρειι ιμιεειιοιιε ειει. $εινο ιιιιοΠ

ειρειιεεε εΠνοοειοι·ιιιιι ιιοιι εοινειι.

Μ: ι·ερειειιίε ιιι |ιαιιΠειπ ε! Πε εαρει·ι·ιε Παω.

ιιι. ει ιιιιιιιιιιι. ρετεοιιε ιεεειιι ειιιιιιειιι οιιιιι·ε ειιι ιππι

ιιει·ε ιιιι ιιιΠιιιιιιιι ιιι ιι·ειιΠειιτι, ιιειιειειειει ΠΠ ειιειιο ρτο

Πειιιρτιο ει ιιιιει·εεεε εοιιΠιιιιι ι ιιιιιιιε ρτο ιρεο Πιε. Ει

Πει ιειιοι·ειοι· ιι.εεερει·ιι εειρει·ι·ειιι Πε ειιιιιιιο εει·νιιιιι, ιε

ιιεειιιι· ειιειιΠει·ε εει·νιιιιιιιι ιιιιοΠ ρι·οιιιιειι, ειιοιιιιιιι ειιιιε

ειει Πιι ειιι ρι·οιιιιειι εοιιΠοε ιι ιεπιιε, ει οιιεΠιιιιιι· Πε

εεριιι·ιει Πειε ι·ει·ιιιι ιιιιιιε Πει εερει·ι·ειιι ΠεΠιι, ρτεειιιο ει

ιιιτειιιειιιο. Ει ει ε.ιιειριε οει·ιειοι· επι νιειιιι·ει·ιιιε, ιιιιιιιιιιε

επι ειιι·ι·ει·ιιιε εεεερει·ιι οιιρει·ιιιιι;ι με ειιιιιιιο εει·νιιιιι Με

ιιειιΠε, ει εεινιιιιιιιι ιιοιι ι”εεει·ιι, εοινει Πειιιριιιιιιι ιιιιετεεεε

ει ειιρειιεειε ΠΠ Πει εερει·ι·ειιι ΠεΠΠ,· ειιιιιιτιο ιιοιιοι·ιιιιι

ιιιτοτιιιιι. ιιι ΠιιιΠ ιΠειιι ιιιιειιιεειιιι απο ρτοιιιιεειο Πει Πε

ιιιιιιιι0 0ιθΠιθι0ιιιιιι. €ιιιιιτιινιιι εερει·ι·ε ιιοιι ιιιιει·ιτειιιιιι.

Π! ροιεειω ρω: ι·‹ιιίοιιειιι .Με εει·ειια.

Χιιι. Ροιεειειιι εεε ειιει·ι ιειιειιιι νιεεε ειιεεειι ιιειιιιιιι

ει Πειιεειι ειιιειιιιιιιιιε ρειειιιι ειιιιιιιιιιι ρεειιιιιε ιιιιειιιιιειειιι

ιιιιι ι·ειιι πιοιιιιειιι ειιιιι ριιιιιιεο ιιιειι·ιιτιιειιιο ιιιεετε πειιο

ιιειιι ειιιιιιε Πιιιιιιιειιιιιηιιε ρει·εοιιειιι νινειιιειιι, ειιιιιεειιιιιφιε

ιιιιιιιιιιιειιε ειι, ει εειιιειιιιιιι·ε, ει Πειει·ιιιιιιει·ε ειειιι ει Πε

Με νιΠειιιιιιτ εεειιιιΠιιιιι ιειιοτειιι ιιιειι·ιιιιιειιιι_ ει εοιιιιιο

ιιειιι ει·εΠιιοτι ιιι ιιοιιιε Πειιιιοι·ιε εεε Πειιιι.ι·ιειε ιιει·ι ιεεει·ε,

ειιιιιο ρι·ιιιιο Πειιιιοιε, εειι Πειιιιτιεε εεειιιιΠιιιιι ιιιι·ιιιειιι

ειιριιιιιι ιιι Προ ιοιμιιιιιτ Πε ειιειιιιιιιιιιιε; ει ιεειιι εειιιιιοιιε

 

ρει· ιιιι·ειοε ει ιιιιιιιιιιιιι Πιιιιιιιιιιε, ει οιιεει·-νειε 80ιιειιιριιι

Με εεριιιιιοι·ιιιιι, ιι_ι·ιιιειιιι· ει ριιειιιισειιιιιιιι ιιι ι:οι·οιιιι. ει

νεω Πειιιιοι νινιιε ιιοιι ιιιει·ιι, ει ιμιεειιε ιιιετιι σειΠ0ινιιι (η

εειιιιιιιι, ει ιιιι ιιιΠε Με ι,ιειιιιε ιιι εειΠεε ει., Πιιιιιιιειιιιι·

ρει· Ποιιιιιιιιιιι ροιεειειειιι, εοι εοειιιιε εινε ιι0ιειι·ιιιιιι ειιπε

νιι ιιιι·ιιιιε Πε ιιιειιιιε, εινε Πε Πειιιιο ερρετεει ιιιειι·ιιιιιειι

ιιιιιι, ειιπε ιιοιι. Ει ιιι εε ιιιιεειιοιιε ιι εοιΠιε κι. ιιειιιιε ιιι

εειιιιιιιι, ι·ειιε ροεειι εε ροιιει·ε εΠ ειιει·ιειιοι·ειιι, ει ρετ

οοιιιειιΠιιιιι. ιιι ιιι ηιιοιιιιει ειτιιειιιο ιιειιεει ιει·ιιιιιιιιιιι Πιει·ιιιιι

οειο. ει νει·ο ιμιεειιιι ιιιετιι κι, εοιΠοιιιιιι, ει ΠΠ ιιιΠε ιιιιι·ε.,

εινε Πειιιιοι νινιιε ωει·ιι, εινε ιιοιι, ειιι1ιειι·ιε ΠιΠιιιιιιιιιτ. Η

ει ιιιιεειιο ιιιειιι, ει ειιιΠιε ε ειιριι·ει, Πε ειιιιιιιε ιιοιι ερ

ρετεειι ιιιειι·ιιιιιειιιιιιιι, ειιπε ΠειιΠ0ι· νινιιε ιιιει·ιι, εινε μη,

Π:: εινε ειιεειι0 ιεΠΠε.ειι ;ιιΠ εοι·οιιειιι. ιιι ει ιμι.εειιε ιιιει·ιι

ιιι εοΙ‹ιε ο ειιρι·ε, Πε «Πω ερρειοει ριιιιιιεειιι ιιιιειι·ιι

ιιιειιιιιιιι, ει Πειιιιοι ιιιρι·ιιιιιε ιιιετιι, ιιιιεειιο τεΠΠεει ΠΠ

εοιοιιιιιιι.

Ωιια!έιετ ρειειειαε /οι·επεεε ιπισιατε Πε!ιειιι.

ΧΙιιι. ει ειιιιιιιε Πε 80861880 ειιι Πε Πιεισιειιι ειιιιΠεΠ

ιιιειειιιιιιιιι ειιι Πειιιιιιιιι εειιιιιιει εεε οοιιιιεετιι εοιιιτε ει»

ιιιιειιι εινε ειιπε ειιιιιιο Πει ιιοιι ιιιετιι Πε διιεεετε επι Πε

Πἱειι·ιειιι, ιιεειειιιι· ιρ8ε 585επιιει1εισ ει Πε αιεωεω @Με

εΠ ιιιοΠιιιιι Ποιιιιιιι ιοτειιεεε ει ειιειιι ιιιεειειτειιιιε πιοιιι

ιιιιιιι ιιοιιιιιιιεε Πε ιεπιε εοι·ιιιιι ιειιειιιεε ρι·εΠιοιε ειιιιιτε

εεεεει·ιειιεεε ει Πε Πιειι·ιειιι ,ει Πει οιιεεινειιιι·, ει Πει Πε

Πειιιιιε. ιιι ει Πω ειιεεετιειιει ει Πε Πιειτιοιιι ιιιειιιιιι

Πειιεεειε Πω ιιι ιετι·ιε ειιιειιιΠε Πειιιιιιοι·ιιιιι Πε ιοτιε,

ροεειι εε εειιειιιεει·ε ειιοειιιιιφιε ιιιοΠο ροιειιι, Πε ιιι.ιιιειι

ιιιιοΠ Πε Πειιιριιο Γεειο εινε ιιιιιιιιε ιεΒιιιιιιε ερρετειιι. ει

νει·ο ιιοιι ερρειιει·ει, ιιιει ρει· Πιειιιιιι ιιιιιιε ειιι Πειιιριιιιιιι

εινε ιιιιιιι·ιε Πιειε εεεει, ροιεειε.ε ει ειιιιιιιιι ροεειιιι ειιιςετε

ιιειιιιε ιιι :ιιι ρι·οιιοε νιτοε ειΠ εοιιειι!ειιΠιιι11 Πε ρτεΠιειιε,

ει εεειιιιΠιιιιι οοιιειιιιιιιι ιρεοι·ιιιιι Πιιειιι ΠΠ εΠεειιιιιι. Πι

ιοιιιιιι ιιιιοΠ ιιιΠε ροιεειεε ρι·εΠιειιιε ειιιιιιιιιι ει εεριειιιεε

εοιιειιιειιι επι Πιεειιι, ιειιεει ει: ει ιιι ρι·εεειιιι »Με ιιοιι

ιιιιει·ειιιι·. Ει ριεΠιοιε οτιιιιιε Πειιι ειιιιιιο ειιιι αιριιιιιιι ιιι

ιιοι: ιιι·ενι εοιιιρτειιειιεο ιιοιι οιιειιιιιιε.

Πε ποιείπειιΠο Παισιτιπ.

κι. ιιειιε εοιιειιιιιιιιε ιιι ιιιΠιιιο, ει ειιρετ ειιιιιιε τε »Με

νειιι Πειιοτειιι ιιιιιιετε, ειει εοιιειιιει·ιι ρε: ριιιιιιειιιιι Μειω

ιιιειιιιιιιι Πειιοιιειιι εειι ιτεΠιιιοιιειιι ιιιιει·νειιιεεε, ιιιι·ει ιιο

ιιιιιιιιτε νει·ιιιιι Πιιιοι·ειιι πει :ιιι εε ρειιιε, ει ηιιοΠ ιιι ιρεε

Πειιοιιε ιιοιι εει. Πιιιιε εινε εοιιιιειο ιιειιιιει. ιιι ει ιιειοι·

¦ ιρειιιε τει ι·ινει, ει εοιιΠιιιΒιιιιι· Πε νει·ιιιιι εεεε, ειιρι·ιι

εει·ιριιιιιι ιιιι·ειιιετιιιιιιι ιειιει·ε εοιιιρειιιιιιιι·. ει νει·ιι πιπε

ιιοι Πειοι ριεΠιειιι ιιιεειε οοιιιειιιρεει·ιι; ιειιεειιιιιι· εινε ιε

ιιεειιιι· ιεεροιιΠετε ειΠ ιιιιιιιιι ιιιιεειιοιιιε; ειιοηιιιιι ι·εε Πε

ιιοιι ει·ιι ιιιιεειιο ι·εΠΠει εΠειιιιιι·ειιι, ιιειειιΠειιΠιι τειιι ρεε

Πιειειιι ειιιιιιι εεεε. κι ιιι ηιιειιιιει ιμιεειιοιιε ιιοιι ρι·οοε

Πιιιιιι· ΠΠ Πειοτειιι ι;τεΠειιιιι πιει ιιειιιιε ιιι ν ρεπεοιιιιε εειι

Πειοι·εε ειιεεεεεινε.

θε ροεσεεείοπιύεε οιιιίρειι.ε ρι·ο Πειιιιιε.

ΙΚΥ!. 8ι Πε εειειιο ειιιιιιιιι ρει·εοιιιι ροεεεΠειιι ιιιιηικιιιι

ι·ειιι εεε ρτιιιιιι εεεει ειιειιι ροι· Πειιιιιιιιι οιιιιιιιιιιι, ιιοιι

(ι) Νει ιι·επιιιιειιιι ε εει·ιιιε ιιιιιιι ιιι ρειι·οιιι πρωι”. Η «μπει Πειζ

ρει·ιιιιιρ ιιοι ι'αιιιιιιιειιιι, εειιιρι·ε «ω» ιιι ριιι·ιιιιι ιι εειιιιε, @με

"ΜΗ, εο!άοε, εεε.

'Πε
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οι!!·ο!ιο!!ι!· ροεεοεεοι !!ο !ρειι ροεεοεε!οεο, Με! ρι·!!ι!ο εεε!!!

οοι·ιιιιι ρο!οεΕι.!ο !!! ι:οι·οιιο. οι! !ιιι!!!!!ι!ιι ι·οοο!!ιε, οι!! ροε

εοεεοι·! οι!ε!ι!!ιο!!ι!· !οι!ιι!!ι!ιε ρο!· !!!οε ι!ο οοτσιιι! !!!οι!ιιιι κι,

!ο!!!! οπο!! οε!οιιι!οιο.ι!ο!ιοο! !ιι!!! οιιο !ιοο!!! !ιι οι! το,

Με! ιι!!εΒιιιιοι!! !ρεε !!!!!! !!!!!ιο!·ο !!ι !ο!!!! πηρε, !!! φο

ιπιει: εεε!ι;!ιο!!!!! ο! ιο!·ιιι!ι!!ιε !!·!ι!!ι! !!ιο!ιε!!!!!ι ο! ι!!ι!!ιε ι!!ε!,

οιιι:ορ!ο !ιιιροι!!!!ιο!!!ο ριονο!!!ι!!!!ο οοοοε!ο!ιο ιςιιο!·ιο, φοι! ·

!ο!!!! 8$8!ἔ!Ιθ!!!!' ο! !οι·ιι!!!!!!ε ρο!· ρο!οε!ει!ο!!ι εοο!ι!!!!!!ιιι

οο!ιε!!!!!!ιι ·οο!·οιιο. Ε! οοοιιοο !ο!!!! ροεεοεεο!· ο!!οι;ιινο!·!!,

!οιο! φα! ρ!·οι!!ο!ο !ιι !ιοιι!!οι!ι ιιοιι 8!!οΒε!! οι!! ορρο!!!!.

Ε! ε! ροεεοεεο!· οο!ιν!ο!ιιε πιο!!! σε !ρε!! το, ε! ιο!!ιοι!!

ιιοιι!!! ει! ροι!!!ιιιιι !!!!ο!! ρο!!! !ιοο ιιιοι!ο, ιι!ι!ο!!!ιο! φοι!

ρι!!!!!ιε οι·οι!!!οι· εο!νει! ροεεοεεοι! ι!ο!ι!!ιιιι!, Μ! !ρεο ροε

εοεεο!· ρ!!!!!ιο ο!·οι!!!οι!; ο! !ο!ιο!!!!ι! ρ!·!!ιι!ιε οι!οι!!!οι·, ε! ιοε

ι!ε φ!! οφ!!! !·οι!ιο!ιο!ι!! ε!!ι!, ι·ο!!οο!·ο ροεεοεεο!·! οι!ρο!!

ει!ε ρι·ο !!ιο!!ο!·ο!ιιο!ι!ο !εο!!!ε.

ο

Π!! σοι·οιια-!ιοιιιρ!ε!α ο! ιιιιιιιει·ο ιι·οι·οιιο, ο! οπο! σοι·οι!ο Μ!!!

' έ!! ώι!οιιισάα ω.

ΧΕ!!.'Ρο!οε!!ιε φ! οι!! ο! ρι·ο !οιιιροι·ο Με!!! ιιοιι ε!!!ιε

φ! !ο!ι!ιο!!! ν!οοε ει!ε!! !ο!ιο!ι!ιιι· εο!!οι·ιι ρι·ο !!!!ιι!!ιο!! οι

ι·οι!ι!οι·ο !!!!!!!!!ιιιι ε!ιιΒιι!!ε ροι·ειιιι!ε ρο!οι·ι!!!ι!ιε, ι!!ο!ιιιε !!!

Με !!! φο!!!ιο! ο!ιι!ο!!ιοι!ε, ιιοοε!!ε οι! `οο!·ο!!ιιιιι !!!!ε !ιο

!!!!!!!!ιιιε φ! οι! !ιοο ευ!!! οι!! !!!ο!·!!ι! ι!οριι!ο.!!. Ε! ε! !ιιι

ιιιο!·ιιε !!!!·ι!!οι·ιιιιι Πιο!!! ιιι!ιιοι· νι!!! !ιιιο!!ε ιιοιι ε!! οο!·οιιο.

8ο!!;!!ε νι!!! !!ι!·ιι!!ε, οι !ι!ι !!ιι!ο ευρα!. ε!! οοτσιιι!. Ε! ε!

!!!!!ιιοι!ιε !!!!!!!οι·ιιι!ι Επι!!! !ιι!!ιο!· ιιι!! !!ο!!!ιιιι ε!! !!!!!οιι!

φο ροι·εοιιο, φο ρο!· !ρεοε !!!!ει!οε εο!ιεο!!! εο ιιιονε!ιιιιι

ορρο!!οιο ει! οοιο!ιο!ιι οοι!ιρ!ο!ο!ιι, !ιι φ!! οοιο!ιει οοιιιρ!ο!!ι

ε!!!! !!!!·ι!!! οι! !!!!!ι!!ε πρι; Ε! ε!! Ε!!! οοτσιιι! !ι!ι!!ιιε ροεε!!

ειρρο!!!!!·ο, Με! !!! οοε!!ιιιε οο!ι!οι!!!ε !!! οιιρ!!!ι!ο ι!ο ερ

ρο!!ε!!οι!!!ιιιε. Ποιοι!!! νο!·ο ριοι!!ο!ο οοιιιρ!ο!ο οο!ιο!οδο!!!!

ρο!· ρο!οε!ε!οιιι οι! !!ι!!!!ιε εο!!ιο! !ιι ο!ιι!οιιιοι!ο, !!! φ!!

!ιρρο!!ε.!!οιιοε ρ!·οι!!ο!ο ι!!!!!!ι!ιι.!ι!ιιι· ο! ι!ο!οι·ιιι!ιιοιι!ιιι·, ο!

ι!ο!!!ι!ο ι!!εο!!!!!ι.ιι!!ι!· !!!!!! φοε!!ο!!οε ιιοιι ορρο!!ει!ο ε! φ!!

!!!ο!·!!!!, !!!! ιιιπιο!! φα! ριοι!!ι:!!ι ιιοιι οι!!ο!ιι!ο!!! εε !ο!!!

ροιο !ο!·!ιι!·!ι!ιι ο! εο!!οι!ιρ!ι!!ο.!ιιιιι, ο! !ιοοοεε!!ο!!ιιι!. 5ο!!

!ο!!!! οο!·ο!ι!ε ε!!ο!ι!!!ι!!ι !!ιιρο!ιο.!ιι!·. Ε! !οι!ο !!ι!ο!!!οοιι!!ι!·

ρο!· ι!!οε οο!ο πιο!!! !οε!ιι!ι! ιιιι!!ν!!ει!!ε ι!οιιι!!!!, ο! ρο!· ι!!οε

ν!!! ροε!, οοιι!ριι!ει!ο ι!!ο !οε!!, ο! !!ο ο!ιεοινο!ι!!· !ιι ρο

ει:!ιιι!ο ι·οειιι!·οο!!οι!!ε ι!ο!ι!!ι!!, ο! ο Κο!οιιι!!ε !ο!!!! !ιεφο

οι! ιιιοι!!!!ι!! ιιιοιιεο!!ι ιιεειιε! ο! ο Κο!οιιι!!ε εορ!οιιι!ι!·!ε

!!εφο οι! ιιιοι!!!ι!ιι οι:!ο!ιι!ε.

Πο Ιοε!!!!!ιε ρι·οι!ιισοιιι!ίε.

Χ!!!!!. !ιι φι!!!!ιο! φοε!!ο!ιο φο!!!ιο! ροι·εοιιιι !οειοε

ι!ιιοε !ιεφο !ιι ν ρ!·οι!!ιοο!, ο! πι!! !!ι!!ο ειιριε ιι!!φ!ε !!!

!οε!ο!ιι ιιοιι ι!ο!!ι!· !ιοο ι·οο!ρ!ιι!!ι!·. Οι!! !οε!οε ι!ο!ιοε!ι! ρο

!!ιιιι ιιο!!ι!!ιο!·! ο! οιιι!!ι!!ιο!! ο! !οιο!!! !ιι οοι·ο!!ο ρω·!!!ιιιε

ρι·οεο!!!!!ι!!ε: ο! ε! !!ι !ι!!ε ι!!ιο!ι!ιε ριοι!!ιο!!ε οιιο!ιι!!ιοιιι!ο

ο! !ιιι·οιιι!ο εο!!οι!!ρ!!!!οε ριοι!!ο!ο. ιιοιι εο!·νο!·ο!!ι!·, ρο!· ρο

!οε!!!!ο!ιι οι!! !!οιει!!ιιι!ι, ιιοιι ριο!!ιι!!οο! ρο!!! !οε!οε ι!ιιιι!!,

ε! οσε ιιοιι!!!ιο! !!! ι!ο!ιο!. Ε! !οε!οε φ! !!οιιι!!ιο!ιιιιι!!ι!·

ροεε!!ι! ο!!ιιιιι !ιι ρ!!!!ιιι οοτσιιι! οιι!!ιοε ρ!·οι!!ιο! ο! ιιοιι!!

ιιιιι·! οι!! !!! εοο!ι!ιι!ο, `!ιο. φοι! !ιι οιιι!ιο!ι!ιε ι:οιοι!!ε ε!!!!

(1) Α εποε!!! !·!!!ι!·!ο!ι ε! !εεε!! εΒιι!!!ι!!ο οο!! ο!!!·ιι!!ο!·! πι!!! ο οο

ιιιιι!ι! !!!!! εοοο!ο Σ!!! Ε! οι· |ο!·!!ε. Ε ε! !!!!!!οο οι!! ι·ειρ!!ο!ο !!ο!!'!ε!οεεο

ιιιοι!ο: Οιιρ!ιιι. α! [!ε!!σ.

!ιο!!!!!ιο!!. Ε! ε! !ε!ο ι!ιοι!ο ιιοιι !ιοιι!!!ιιι!ι!!!!!!ι!·, !ιοο εε! !ιι

Με!!! οοτσιιι! οι!! εοφοιι!!, οι!! οι!ι!ιο!ιιιε , οοε ο.ιιι!!!ο!

ρι!!·ε ρι·οι!!ιοοιιε !ρεοε. !ιι ιιιιοε!!ο!ι!!ι!ιε νοιο οι!!! οι!ιιι!

οι!!!·ιι οοιο!ιοιιι , !!! φ!!ι!ιε ιιεειιε!! ι!ει!ι!ι!!!!!ι, !οειοει!ο!ιοοιι!

ρο!ι!!ιι ιιοιοο! ρο!οε!!!!ο οι!! ιι!!ιε !οο!ι!!ι !οιιο!!!ο ιιοιιι!!ιοι!

οιιιιιιι!ιιιιι! ο! !ιιι·ει·ο. ρο!·ι!!ιιιε ρ!·οεο!!!!!ι!ιε. Ε! ε! !!ι!·ιι!ιι!ο

οι!! οι!ιιι!!!!!!ιιιι!ο εο!!οιιιρ!:!!!οε ρ!·οΕ!ο!ο ιιοιι εο!·νιιιο!ιιι·, ιιοιι

ριο!ιιι!!οο! ρο!!! !οει.οε ι!!!!ι!!. Ε! !ιι ιιιιο!!!ιο! φοε!!ο!ιο !ο!

ριοι!!!οοιι!!ι!· !οε!οε ρι·ο!!! ε!ιρ!·ιι ι!!ο!ιιιιι οε!.

.!!οι!!ιε ραοαιιιωι!οι·ιιιιι.

Χ!Χ. 'Ι'οιιο!!ε εε!! ροδο!ιιοι!!ιι φο ι!!!!ι!!!!!!ιι οι !οιο!!!

εο!!!ο!ι!!ιιιιιιιι φωτο!!! !!! οοιοιι!ε οι!! οοτσιιι ρο!οε!ιι.!ο εφ

!!!!!! εοι!ο!!!ο !ιι !οι:ο ρο!οε!!ι!!ε, ε! !!ιο!·!!ι! εο!ι!οι!ιιιιι κι! ο!

ιι!! !ιιι!ο Μ!!! !!οιι!ιιι· ρο!· ιιιιιιιιι !!!ι!ι!!!!ιιι Εο!ιι!!!!!ε. Ε! ε!

'!!!ο!·!ιι! ο εο!ι!!ε κι ειιριε, ιιεειιε !ιι ιι!. ι!οιι!!ι!· ρο!·ιιιιιιιιι

ιιιιιι!!ιιιιι ο! ιιοιι!!! !ιιιιι!ιιιιι ι!ο !!ιε!!ε!!ι. Ε! ε! !!ιοι·!!ι! ο

εο!ι!!ε ει. εφ!!! !ιεφο !ιι !!!ιιοε κ ι!οιι!!!ι· ρο!· ι!ιιοε !ιι!!!

!οε ι!ο !!ιε!!!!!ιο! ιιοιι!!! ιιιιιι!!ιιιιι Πο!ιιιιιιι!ε. Ε! ε! !!ιο!!!!!

ο !!!ι!·!ε ι! ιι!!!·ιι, ι!οιι!!!!· ρο!· !ιοε !ιιιιο!οε οι! !!ιε!!!!!ι ο!

ιιοιι!!! !!!!!!!!ιι!ιι Εοιιιιι!!!ε. Οι!! !οιο!! ο! ιιοιι!!! ε!!!ι !!ιιο.-_

-ιιιοιι!ο ιι!! ε!ε ριοε!!-!ο !·οε ιιοπε ι!ο!ιι!ιι! !ιι ροοοιιιιέιι!ο

!!ο!ιοο!!! οι!!!!!ιο!·ο οοιιιι!ι !!!!ι!!!!ο, ο! Μ!!! οο!οι!, ε! ρ!!

Βιιιιιο!!!!ι!!ι Γει!!οιι! !!! !ιοιι!ε ιιιο!ι!!!!ιιιε !!ο!ιο!!ε!ε!ι!! ρι·ο !!ο

ιι!!!!ο. Ε! ε! !ει!!οιι! ροοιιιιιο!!!ι!!!ι !ιι !ιοιι!ε !!ιιιιιο!ι!!!!ι·!!ε

οο!!! !!·οε !!οι!ο!·!ε!οε ρι·ο ι!!ιο!ιιιε ι!ο!ιε!·!!ε. Ι!!! ιιιπιο!! φα!

ε! ο!·οι!!!οτ !οι·ο!ιο!·!! οι!! ο! οε!οιιι!ιιιι!ιι!· !!! Βιιεειιι·ο οι!!

ι!!ε!!·!ο!!! !!ο !ιο!!!ε !ρε!!!ε- ι!ο!ι!!ο!·!ε οι!ροι!!!!ε, ιιοιι ροεε!!

!·οο!ροιο ροοιι!!ιο!ι!!ιιιι ριο !ρεο ι!ο!ι!!ο !!! !ιοιι!ε !ιιιροι!!!!ε.

Ε! ε! ι·οοοροι!! !·ονοοο!ι!!· ο! οι!ρο!!εοε ΜΜΕ!!! ω. Ε! ι!!!!ο

ρο.Βο!!ιο!!!ο ρ!·οι!!ο!ο ρο!· !ι!ι·οιοε ο! ιιιιιι!!ιιιιι οο ι!ιο!!οιιι!

ι!!ο!!ιιιι οε!, !ιιι!ιο!!! ι·οιιε !ο!·ιιι!!!ι!!!! ει! οι!!Βοιιι!!ιιιι !ρε!ι!ιι

ο ι!!ο Μ!! ροεο!ιιο!ι!! ιιεειιε οι! οπο!!! !ιιοι!εο!ιι ρι·οι!!!ιιιιιιι

νοο!!!!·ιιιιι, φο !!ιο!ιεο ο!ερεο ροεε!! φωτ ε!!ι! !!!·ιιιιιι! !!!

οοιο ροοοιιιο!!!!!!ιι !!! οο!·ο!ιιι !!ιο!·ο εο!!!ο. Ε! ίσκιο !!!π!ο

!!οιιο ρι·οι!!ο!ει !ιο!ιοι!!οε !ιιε ειιιιιιι ροε! !!!!·ε !!!!ιιε οι!! !!!·

ιιιο!!!!!ι οι!! ι!ε!!!ιιι Με!!! ρορο!!ιο!ι!!!!!ι, ο ι!!ο οοιι!!!·ιιιοε

!!ο!!!ε ροδει!!!οιι!! ι!εφο οι! !!ιο!ιεοε !!·οε ρ!·οι!!!ιιοε ιιοιι!!ιιοε

ροεε!!!! ρο!οι·ο !!!!!! οο!·ιι!!ι , ο! Μ!!! ε!!ιο ρο!ιοιο ει! ρο!·

!!!!ιιιι !ο!!!! ι!!ο!ιι!ιι !οιιιρ!ιε Με!!! ιιιοιιε!!ι!!ι !!!! οι!! ρο!!!!

!!ιο!!!!ι!!ι ι!ο!ι!!!! Πιο!!! !!οο ιιιοι!ο, οι!! ε!ε εοφ!! ι!ο!ι!!ιι!ιι

φ! !ιο!ιοι!! ιοο!ροι·ο !ιι !ρειι το !!! ροειιι!ιο!!!ο ι!ο!!ι, οι!!

ιοο!ρ!ο! ι!ο!ι!!ιι!ιι ρ!·ορ!ο!· φοι! ροΒοιιιοι!!!ιιιι !οοο!·!! !ιι οι!

ο! οιιρο!ιεοε !ιι ροοοιιιοι!!ο !!ιο!εε. Ε! !!·!!!ιεοο!!ε !ι·!!ιιιε πιο!!

ε!!ιιιε, !ιι !ρεο ρο8οι!ιοι!!ο ο!!φ!ε !ιε!ιο!ιε ι!ο!οι·!ο!·ιι !οιο

ιιοιι !!!!ο!!!ει!!ιιι· ε!ιιρ!!!ιε, !ιοο ι!!ο!!ι!!ι ρο!!!!ιιιιι ροιιο!·ο

ροεε!!, οι!! !!! οο !ιιε ο!!ι!!ιοι! !ιο!ιοιο, ιι!ε! οεεο! !!!!!ιο!·

ο!ο!!ε φ! ΕΑΜ!!! ερει!!!!!!! ιι!!!!!ε οπο! οι! ρο!ο!ιι!!!!!! ε!νο

ροι!!!!!!ι! ρο!ιοιιι!ιι!!ι, ιιοιι ριο!!ιι!!οε.ιιι!ο ρι·οι!!ο!!ι πι! οο!

ι!!ο!!!!!! !ιο!ιο!ι!!!ιιιε ιιιο!!οιο ο! ρο!!ο!·ιι !οιο. ΡοΒε!!ιο!!!ο

νο!·ο εο!ι ι·οε φο ι!ιι!ιι!ι!!!ι!· !ιι ροι!οι!ιο!!!ο, οι !!ιο!!!!! εο!

ι!οι·ιιιιι ιιι!οι!!·οι;!!ι!ο ο! ο!! !!!!!ο Μ!!! !!!·ι!ιο!!!ιιι Μαριε!!! !!!!

ι!!ο!ιιιε ρο!· ρο!οε!ει!οιιι εει!! εο!!ιιιιι ει! ιιο!ο!·!ιι!ιι ε!!ιο οο

τσιιι!. Ε! ε! !!ιο!·!ιι! !ιι ιιεειιε !!ιο!ι!!!!ιιιε ιιεφο !ιι φορ!!

!ει!ο!!ι εο!ι!οι·ιιιιι οο!ι!!ι!!!, ι!ο!!ι!!!!!ε ρο!οε!ιιε ροεε!! ω!!! !!!

ιιιιιιιο ο!ε.ρε!ε ιιι ι!!ο!ιιιε ο ι!!ο ρορει!ιο!!!! Επι!! ου!!! ν!!

!!!!·ο!!ε ε!!ιο οοτσιιι! οι!! ι!!!φιι ερρο!!ο!!ο!ιο, !·οφ!ε!!ι! !ιι

( η ω!! ιιιιι!!!ι:ι.

Η!!!
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ισοσ ο!!νοι·εσπ!σ πιοι·!ο, σ! νοσ!ο! ει!! ν!!!οιιι!σιιι !!ι·πιισ!!σιιοπιι

!ρεσισ. Ε! !!!ο σο! !ιο.οοπσοιι!σιπι !σο!σππι !σοι!! σ!!πο-ι!!ο!οσι

οσοιι!!!ει!οπιι, σο! !σ το !ππιιιισ!›!!! οοσ!ιο σ!!οσοιιι ροιεσιιοισ

οοσοο! !ρεσσι Μποστ! !οοοι·ο !ιι!ι·σ ιπιοσεοπιι, ο!ορεσ !οι·ππι!πισ

!!!!σε ππιοπιε!ε, οσὶ ο!!!οι· οι! !!ι·σιοπιπ!σιιι: οσο!! ε! ιιοσ !ο

οοι!!, ο! !σο!!σε οι!!!!οπ·!! ροι· ε!!ο!σσι !οππιριιε, πιοιι πισεε!!

οσιπι ε!!ι! οποιοι! !οοοι·ο, ιι!ε! ρι!σε ο!!ο!σι· ιοσε ροιεσπιο

!!!ο! πιο! σο ι!σππισισ σ! σοπιιροι·οι·ο οοσοο! οι! οοι·οιισιπι

ε!!ι! σσιιι!ιιο!σππι οπο ι!ο!οσπ!οιι!!σ εο σο !!!ο!σ ιιοοοπιιοσ!ο,

ο! σο!! π·οοσ!ε!!!ο εσ!!!!!σ!. Ε! ιισ!!σε ροεε!! !!ι·ιπισιιιοιι!σπππ

ροΣοσιπιοιι!! ορρο!!οιο ει!! οοπσιισσι οοσηι!ο!ιιιπι ω. Λ!!!!ο!σι

!σ ρι·οεοιι!! οορ!!σ!ο οσο!! π!οιιι!σσε πιο!οε!ειε οσ!_οε! ο! στο

!οππιπισιο ίσοι!! !οιιοο!σπ ο! οοσοο! !σοοιο ρσοοππιοπι!σισ

οσ!οσιπιοσο πιο!οσ!! !!ο!!!!σσι εσ!‹!σι·σπιι οοσ!σπιι, σο! σο !οοο

!σ!ι·ο οοσοο οσσιπισσιιιοσο πιοιεοπισπιι !ιι !1οιι!ε ιιιο!ι!!!!ισε

ροι· ιιπ !σι·ο!σε, ε! ν!π!ο!ι!!σπ· ο! ρ!σοσοι·!!, ο! σσο οι! ιο

οσ!εἰο!οπιοιπι οιο!!!!σισιπι ροοσσιοπι!πιιιι !!π·ιπιοι·! !ειοοιο ρισσ!

!ιι !ισο οορ!!σ!σ οοσ!!ιιο!στ.

Ρο βάοίοοιιιί.ιεσΠίε ο! ε:σοοο!σπ!ιασ !!·.<ι!αιποιι!οι·πιπ ,

ο! ο!ε: ι!ο!πί!ίο οσιπρι·οοοιισίο ί!! !οσΙοοιοι!!σ.

ΧΧ. 8!σ!σ!σισε σ! οσο!!!ιο! πιοιεσιιο !οπιοει!σι· !οοο!!! ρο

ποιι!σππι, σο! οσ!σε εοσ οιιοι·σππι οιι!!!οι!! !!οο!οσιιι!εεοπ!σε

ιιοσ !!!ε!ι·!!›σ!οι· εο!νοπο Ισσο !οι·σι!πισιπι ο !οε!ο!σιο εοσ

!οε!ο!ι·!σο ε!ει!σ!σιιι, ε! σο !ρεσ !οε!οιιιοσ!σ οσσε!!!οι·!! ρο

!ι!!οσιπι !πιε!πσισοιι!σισ εοσ ο!!ο Ιοο!!!σιο ριο!ιο!!σσοε. 5!

ποιο !οι·ιπι!σσε !ιι !οο!οσιοσ!σ ιιοσ ίσοι!! σεε!οσοι!ιιε, ο!

οσοε!!σ !οοο !σοι·!!, !ιοιιο!!οε εοσ !!‹!ο!οοιιι!εεοι·!! σο! !!!

ε!ι!!!ιι!σιοε !οιιοοιι!σι· !οε!! !οοο!!! εο!νοπο !ιι!ιο !π·οε ιπιοιιεοε

σ !!!ο οσοε!!σιι!ε !πιοορ!ο Ισ οιι!οο πισιιιοτοιι!!σε πισ!!ο ο!!ο

!οι·πιι!σσ πιιοο!οπι!ο: ο! !!πι!!!ε !ι;!!ισε ιιιοσε!!ισε πιπο!!!ο!!ε ε!

εο!σ!σππι ο! σο!σισ σοσ ίσοι!! Ιοοο!σσι, Π!!! εο!σ!!ο !ιι

!πιι!ε !οε!σ!οι·!ε ε!νο !οε!ο!ι·!ο!ε Η!! σο! !οοο!σπιι ίσοι!! ιιο

!!ο!σιπι !σ !οε!οσιοσ!ο, σ! !ιι οορ!!σ!σ σο ροιιοισοσ!!ε οοιι

!!πιο!σιι. Ε! ε! ο!!οσ!ε !οε!ο!σι· ε!νο !οε!ο!ι·!ιι !ιι ευ!! σ!!!ππισ

νο!σσ!σ!ο σο οσο οοσοι·ο!!! ρσ!!!!οο εοπ!ρ!σισ πισω!!! οσο

!!!οο!σι· ο!!οσοι! !!ο!ι!!σισ !!!ιιο ιι!!οσ! πιοι·εσσο, !οιιοεισ!σι·

!ιοιοι!οο !!ο!σιιο!! πιο! !!ο!σιιο!ο οσε! ιιιοι!οππι !οε!ο!σι·!ε ω!

!οε!σ!π!ο!ε !!!ο!σιιι !!ο!1!!σσι εο!νοπο !ιι!ι·ο ιιιοπιεοο "σε ρισ

ιι!ππισε νοιι!σι·οε.

Πο άοιι!ριιίσ ο! οιισ.ι!!σ , ο! σε εο!οι·ίσ ίαι·ο!οπιιιι

ο! ο!!ο!ίστωιι.

ΧΧ!. Ειι!!ιιιοσ!σι· ι!οιιιρπιο. ο! εσειειο !οο!ο !ιι ν!ιιο!ε

οι!!ε οιΒιι!ε ο! σοπισο!!ε εοσ πο!ισε ο!!οσ!ε οσοοσιιιοσο πιιοπ!σ

ε!σ! οσιπισι!εεο ροι· ι!σσε !σι·ει!σε σο ο!οσ!!ε οι!! ιιιο!!!ο!σ

!οο!οσ!!ο. ο! σιισπσ ιισσ!!σππι Πσιπισσ!ε οσππι,ιο!ε. 0ο! !σπο!!

ο! πισπι!!σε εσ!ι !σιοπιποιι!ο σο ο!ε ρι·οε!!!ο !ιοοο ο! !οοο!!!οι·,

ι!ο!ιοσσ! οι!!!σιοπο ι!!ο!ο ι!σιιιιιπιππ ο! οσοε!ει, ιιοσ ι·οερ!ο!οστ!ο

οι! σπ!!σισ εισ! ειισσι·οσι σο! πιποοοιιι σο! ρπο!!σπιι. Ε! Π!!

!σι·σ!Ξ ο! πισιι!!σε οσσε ρο!οε!οε σο! ο!!σε ο!σε ν!οοε οοιοιιε,

πιι!!!οπο νο!σοι!! οι! !οο!οιι!!σιπι πιιο!!!ο!σ, ο! ο!!οιππι οι! Γει

(1) Τσ!!ο οσοε!ο ροι·σετσ!ο , ω!!! ροπο!ο .Μάα!ιιτ !ιι ρι·οοοιι!!, οοο.

ε!πιο ο!!ο !!πιο σο! σειρ!!ο!ο, ο οοιι!οιισ!ο !ι1 σπισ ο!σιι!ει ππιοι·ο!πιοι!ο

εοι·Ξ!!σ !ιι οσιιι!!οι·! πιοΓ! πιεσει!!, σε!! !ο!ο οοειι·σ ε!ο!!σ !”οιοο!ει!ιι οπι!ο

ι·!οι·ο σο! !οο!!σ, ο !!εισοο σοΙΙο ε!οεεο οορ!!ο!σ, πιο! οιιο!ο ροι· ι!

σ!ι!σιπισ ο!!ο ο!σιι!σ ν! ο ο!!ο !!σο οιιοε!ο εοοσσξ Ε!! εσοι!ο!!σ

ο!σιι!ει ιιοσ ε! πονο πιο! Ωοι!!οο εοιι·τ!σ, !σοπιι;!ο σο!ι!ι'οεεοιο ροε!οπ·!οι·ο

σ! ΗΜ!! , ο !”οι·εο σιιο!ιο ει! ΚΗ!.

!!οσ!!σιιι Ιισοειιπιοπι!!! !ιο !!ο!ιοοιι! ιιοιεσιισ!!!οι· ο! !οιιοοιι!σπ·

ει!! ιιοιιιιισ εο!π!σισιπι !!σσπ·σππι Ιοσσο ιιισ οσσ!!!ιο! ο! οσο.

!!!ιο! ν!οο ο οοπι!πο !ει!!οιι!ο !ο!!οπιπ!ο. Ε! !ιοοο!!! οσ!!!!›ο!

!στο!σε στο ροοειιπιοιι!ο !σο!οσ!!ο, ε!νο οσο σιιππιρσ!ε ο!

οσοε!!ε οιι!!ιπισστ!!ε !ιι!πο. σπσ!ι!!ιιισ ιιισι·οι·σπιι Βοεεοι·! π!ο

πιοι!οε νπ ο! σσσ!!σε ο!!σε νι ο! πιισεεοι!σε στο Εσσισιι!

!!οιιοι!σε πι!. Ε! οιι!ι·σ !οι·ι·οπιι Βοεεοι·! !σ !οιι!!οι·!σ εοσ

εσσ!ο!ιει σο Βοοεοιπσ !ιο!ιοο! !στο!σε σοιιιιι!οε ει! ο! ιισιι!!σε

ιπιι ο! ιιισεεοι!σε στο Εσισιιιι! κι!. Ε! οι!!πο οοσ!!πιοε εοο!

ο!ιο $οιοεοι! οσ!!!!ιο! !σπο!σε πισιι!!σε ο! Εοισσιιο σ!!ι·σ ιιιο

ι!!ο!οε π!οιιοι·!σε ιιπ! !ιο!ιοσππ! !!οιισι·!σε νι στο οσο!!!ιο! εοο!ο!ιο.

οσοιπι !ιοπιε!νοι!ιι! ο! !νοι!ιι!. Πο !οιιιιοιι οσσ‹! ε! ρ!σιο

ροεσππιοπι!ο !οο!ο !σοι!ιι! !σ σσο εοσ!ο!ισ εοσ Μ!!! στο οιιο

ι!ο!ι!!ο, οιιισ!ο !οοο ροοσιπιοσ!ο στο οιιο ιισοοπιιοιι!ο οοιιι

ρσ!οσ!σι·, ο! οπο οιιο πιοδοπιιοιι!σ !οιι!σπιι οσ!!!!ιο! !σιο!σε

οοσοο! εσ!οι·!σσι. Ε! !ισ!σειπιο!!! εσ!ιι!!οιιοε ιιοσ εοι!!κιιι!σι·,

ιι!ε! Πει! ιιι·!σε π!οιισιι!!ο!!ο ιι! !πι!ιο οοιι!!πιο!σι·; ο! σ!!ι·ο

!!!ο!οπιι οσοσ!!!ο!οππι ιισ!!σει σοο!ρ!ει! ει!! -ροπισιπι εο!!!οι·πιιιι

οσ!ιιοσο Μισο. Εσ!σε !ιοοο! ιπιο!!!ο!σε ε!! Εοιπισσ!ε, ο! ο!!ο

ειοοσεο!οι!ε; ο! σ!!ιο. οσοι! !ει!!ε !σιο!πιε ε!νο ιισιι!!σε ιιοι

ε!ει! πιπ·ο!!σπιι εσσιπι. Ε! !σιο!! ο! πισπι!!σε οσὶ !νοι·!σ! ει!!

!οο!οιιι!σιπι ιιοΒοιπιοιι!ο ο! οιι!!σιοσι!σιιι !!οιπιριπει ο! ἔσω!!!

ε!σ!!ιιι οσο!! πιοιιοι·!οπι!ιππ ο ιιπο!!!ο!ο. !οιο!οπιι!ο οσιιι.οο!οπο

στο οσο !νοι·!σ! !οιιοσιι!σι· ιοιι!π·ο οι! ιι‹ι!οπ·!σπσ ()ο!ιισιι!ε

ο! !ρεσ ι!οιισιι!!οπο, ο! εοι!!ι! !σοοπο !ιι οο!!ε σ!! ιιοιιοσι

εο!π!σι·σιπι ν !ο.σιιο, ιιιοπ!!ο!οε οσ!σε !ισιιιι! ε!! Εσιπισπι!ε, ο!

ο!!ο εισοσειι!σι!ε. Ε! ε! σο!σι· ιιοσ νοιιοι·!! οοιιι ο!ε οι! εσπ!

!ιοιιι!σππι πιι·οο!!ο!ει, !!!ο!σππι ρο8σιπιοπι!σσι ε!νο οιι!!ιιισ!!σ ιιοιι

νο!οσ!.

Βο !!!!σι·ίὐιω ο! σιπο!οι·ί!ιοε.

ΧΚΠ. Τοε!οσιοσ!σι·!! σο! π!ο!!ν! !ιι!οι·οε σο! οσιο!οι·οε

!ιινοπι!σι·!σιιι π!ο !ισιι!ε ο! ιο!ισε ρσρ!!!σι·σιιι !ο!!σιι! !ιι!ιο

πιιοιιεοιιι ο !!!ο ο!ι!!σε !!ο!ιιπιο!!, ει!! ροιισιπι !!!ιποπσππι !ι·!σσι

!ιισσο ο! οσποσοο!!σιιο !!οιπιριι! !ιοιισι·σισ ππι!σσπ·!ε, οσοι! !ιι

ι!!οοιι!ο !ιινοιι!οπ!ο ιισεε!! !ιιοσιιιοι·ο. Ε! ιιιι!!σε ππι!ιιοι· ιπιιιι

σιιιισπιπσι ροεε!! !εισοι·ο !σ!οι·οππι σο! οσιο!οιοιιι ο!ε! οσι·οιιι

πιιοο!ε!ιο!σ $οιεεειι! !ιι σοιοιιο; ο! ο ιπιιιι οπιιι!ε εσρισ ρισ

οσιο!οιοπιι ο! πισιι!!ιισι εροο!ο!οιπι οσ!!!!ιο! !οσοπο ο! οι!!!

ιισιο ροεε!!. ·

Π! ροΙοε!σο !ει·ιιιίπο! οιιο.<ι!ίσοοε οοι!οι!!οε

ο!!!οι· οσ:!ι·αποσο ροι·οοιιοε.

ΧΧ!!! Ρο!οε!ειο ιιοσ οσ! !σοσιιι ο!ιπε !οσσοι!! οσοι ουσι

οσο !ιιισ!!ε ροεε!! οοοιιοεοοιο ο! !οι·ιιι!ιιιιιο οσοε!!σιιοε

σιπιιιοε οο!ι!!οι·σιπι οοιιι οοι!ο σο! ε!ιιο σοι!!! , ι!ο !ι·ει!!οο

ισοποο!οσ!!ο, οσο νοι!οιι!σι !ιι $οεεσισ !ιι!οι· οιι!ισιιοσε

πιοπεοσσε, οσὶ ροισ!! ειιο! ι·οοο!!οι·ο οι! !οι·ιοιιι πιισοπποπσ,

εοσ οι! σ!!σιιι !οοσππι , σο! οιιο νοι!οιι!σπ !ιι!οι οιι!ι·οιιοειε

ροιεοιισε, ο! εσιιοι!οιιεοε σο ιιι·οο!ο!σ !ι·ο!!οσ.

Πο σ!οσί!σ εο!ο!σ.

ΧΧΙ!!!. Ωσ!οσππιοσο ρο!!οπ!! οο!ι!!σιιι εσ!σ!σιιι, ο! !!!ο

οπο οσο Πο! πιο!!!!ο ν!ιιο!, ο! ρι·ο!ισ!ο!! !!ο!ι!!ιιιιι οεεο εο

!σ!σιππ, οσοι!οιπιρπιο!σι· ροι· ι!σπιι!ιισππι ρσ!οε!ο!οιιι σ!! !οε!!

!σοπιι!σπιι ι·οσ !ο!σιπι οσο!! οι!!ιι!!ο ι·οοοιι!!, ο! ιι!!ισ οοιι

οοιιηιιιο!σι· !ιι !οσ!σσι οσοιι!σιιι ιιο!!οιι!, οσο οσιιι!οιπιιιιιει!!ο 



ΠΕ!! ΞΕ(!!Ο!.!θ απ!. Π!!

αεε!!!!ο!!!τ ορο!! !!!!!τοτ!!!!! !!!!·το Βαεεα!·!; ο! !α!οε ρ!·ο!!α

!!!!!!οε Πα!!!, !!!!α!οε Πο!!! ρο!!!!ο!!!!ε, ν!!!!!!!!:ε! ε! !!!!!!!!ο Π!!!

α!!! !!!ε!τ!!!!!!!!!!!!!!!, Πα! ρτο!!α!!ο ε!!!!!!!!οτ σα!!! !!!ε!τ!!!!!ο!!!ο.

Ε! ε! !!!!!!!!ο Πο! τα!!! !αε!!!!!!ε, !!το!!α!!ο!!οε !!!!!! ροεε!!!!

ω!!! !οε!!!!!!ε.

Ε! τα!!! ό!!! πω!!! !!!!!!!!!εαοτο!α !!!.

ΧΧ!!. Ω!!!!!!!!!!!!!!!! του!! α!!!ο οο!!!!αο!!!!!! α!!! ρω! σο!»

!ταο!!!!!! ε!!εροο!!!ε αρρα!!!ο!·!! ο!·!!ο!! ε!!!!!!!!!!!ε α!! εο!!!!!!- -

!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! ο! !!!!!!!!!!!!, οο!!!!!!!!!α!!!τ α!! !!α!!!!!!!!! σα!!

!!ο!!ε!!! !!!! !!!!!!!!ο α!! !:ο ρο!!!ο: οοο!! ε! Πα!!! !!ο!! ρο!α!·!!,

!!! !ιατο!!τα !!!!!!!!!!α!!!τ. Ε! ε! σαι!!! α!!! ε!:τ!ρ!!!τα ρ!!!!!!!:α

!!!!!!!!! ε!να !!!!α!!!!!α!!ε ρ!!!!!ο ι!ο!! αρραταα!·!!, το!!ε !!! οατἔ

απο ι!ο!! !!ο!!!!!ια!!!!· ρτο. !!!εο !!!!!!!!ο, εα!νο ε! αο!οτ !!!τα!·!!!

!!! !!!!ο!! ρα!!! !:ο!!!!·α τω!!! Με!!! ρ!!!!!το. Ε! !ο!!ο το!!ε, ε!

!!!!!! !!α!!!!!!!! Π!!!!!!!εεο!ο!!! !!! !!α!·οοτο !!ο!!!!!!α!!!!·, !!!!ο!!ε!!!!α

!!!!!!!!!εεοτο!!! ρταε!α!!!!. 8! !ο!!ο α!!!οτ τω!! ρτο!!α!!!! οο!!!τα

του!!! !!!!!!! νεται!! εεε!! ρτο !!!!ο αυτ!! !!!!!!!!!!τ! ίοο!!, οσα

!!!!!!!!!!!!!!!!τ ρτο !!!!!!!·!α Πιο!α !α!! !!!!εεο !!! !!ατοο!·ο !!! !!!!τ!ε

!!·!!!!!ε !α!!!!!!, ο! τω α!! εα!!εία!!!!!!!!!!!!! !!ο !!α!!!ρ!!ο !!!!!!

τοεεα α! !!!!!!!!!!ε!ε. Ε! ε! α!!!:!!! !!!!!!!!ο!·! Π!!!!!!!εεο!· ρα!ο!·α!

ρτο !!το!!ο α!!!:!!!!!ε το! ο!!!!!!!! ρετ απ!!! !!α!!!!α! !ο!!ο !!ο

!!!!οτ !!α!!!α!!! τοε!!!!!α!!!!! ατ!!!!!!οτ! το!!! εἰ!!! το!! α ε!! !!!!!

ρ!α!!! α!!! ο!!!ρ!αε ρτο ρτα!!ο ρτο !!!!ο οαε !!α!!!!!!. !!ε!!!

ε! !!! !!ο!!!ταο!!! .οο!!!!!!α!!!!!!τ ουσ!! τα!!ε πω! !!!!!οα!!!τ !!!

α!!!!!!ο !:αε!! ε!!ο!!!!!α!ο!!! ρτοε!α!·ο, !!!!!!!!!ο !!ο!! ροεε!! α!!!

ρ!!!!ε οοε!.!!!!α! !!ε!! !!!ο!!!ε!ατ! Μ!!! !οτ!!!!!!!!!!! !!! !:ο!!!!αο!!!

οο!!!α!!!!!!!!.

Τοτ!!!!π!!ε ε!αείπε.

ΧΧ!!! Ω!!!!!!!!!!!!!!!ο ρο!·εο!!α ε!αε!!! ίοοει·!! α!!!!!!!!! οο!!!τα

α!!!!!!α!!! ροτεο!!α!!! !!!!!!οα! !!!!!·α !!!αε οο!ο ρ!·ο!!ατο απο!!

!!!!!!!!!!!!! τα!!!ρ!!!·α !!ο!!!!α!, α!!ο!!!!!!! ε!αε!!!α τονοοο!!!τ; α!

!!!ο·!!ο!!!τα ααα!!! ε!αε!!!α Πιο!!! !!!οι!! ε!!!!!!!!οτ !!!Π·α !!!!!ε

αν!!! !!ε!!!!ο !!! !!!! εο!:!!!!!!!!!!! !!!!α!!!α!ο!!! !!!!ε!οτ!! Θ! ε! !!!

Βαεεατο ι!ο!! !!!!!τ!!!! ρτο!!α!!ο!!!!ε !!!·ο!!ατο !!!!!!!!α! !!! !!!!ο!!

ρτο!!ατα νο!!!ο!·!! οο!!!τα αο!οτα!!! α!!! εο!νατ!! αο!ο!·! !!! !!!ο!α

ε!αε!!!α !!!! !!ο !!!!ο!! ρτο!!α!!!!!!!! ε!! !!!!!!α!·α τωρα!!! α !!!ο!ο

τω. Βα!!!ο ααα!! οο!!!τα !!ο!!!!!!ο!!! εα!:!!τ!!!!! !!α!!!!α!οτε!!!

!οο!, α!!! α!!! Π!!!!!!!εεοτο!!! !!ατο !ο!!ο! ε!αε!!!α Πο!·! ι!ο!!

μοεε!!.

Ι/! Μ!!! ορρο!ια! τα!! α!ίο!!!!!!! ο!!!!!!!!!σεε.

ΧΧ!!! Ορρο!!οτ!! α!!! !!!!:!!!·ο !!!!!!!ο Ι!οεε!! ροεεεεε!ο!!α!!!

α!!! το!!! α!!!!!!α!!! ο!!!!!!!!!εεα α!! !!ο!!!ε !!! α!!!οα !!! α!!!!!!α

αοτο!!α να!!!!!!!!!!! α εο!!!!ε κ!. ε!!!!τα, !!!!!! !!!! οο!!ν!ο!!!τα

ροεεεεε!ο!!!ε α!!! ροεεαεε!ο!!!ε!!! ε!νο τ!!! αρρα!·!!οτ!! !!! α!!!!ε

Ω!!!!!!!!!!ε αι!! μα! α!!!!!ια!!! ρ!!!!!!!:α!!! !:ατ!α!!!.

Π!! ρτα.!στα!!!ίοπο ροεεεεείο!!!!! α! !!!:!!!!!!.

ΧΧ!!!!!. Ο!!! !!ο!!!!!!ο ει!!! ρτο!!τ!ο ροεε!!!!οτ!! ροεε!!εε!ο

Μ!!! α!!! το!!! α!!!!!!α!!! οο!!!!!!!!ο α!!! α!!!!οε !!!! ρα!!!Ποα α!

Ο!!! !!!!οε!α τ!!!!τ!ε!! ε! το!!ο!!ο αεε!!!!!!!! σο!! οατα!!οτ! !!!!!! ο οο

!!!!!!!! Π!!! ο!τ!!!!!οοο!!!ο !!! 50Β!1ο!!!!!!ατο!!!!17!!!: ο! ρω! σο!!!!!!!·Ιωπ, ε!

Μορ!:ο!!!ε αρραπιστ·ί!.

- (9) Μίε!ω·ϋ, α!!! !!!!πίσω!!, προ!!! , σε!.

!!!!!!!!!!, !!!! α!! το ε!νο μοεε!!εε!ο!!!! ι!ο!! ροεε!! α!!! !!!!!!!!α!

.!!!!!!τ!!!ε !!!ο!!!ε!α!·!, εε!! !!ο!!!τα απ!!! !!ε α!!! !!!!!!ε!!ο !!!ονο!·!,

ε! Π!! !!!!!! !›οεεοεε!ο!!ο α!!! τοα!!!οτ οα!·!α!!! !!ο!ατ!! ι!ο!!

!!α!!!!!ετ!!, ο! ε! !!!ο!α Με!!! !!ο!! να!οα!. Ι.!ο!!!!!!! !α!!!!!!! ε!!

!!!!!ο!!!!!!!ο !!α!!!!!!!! !!ατ!α!!! !!ο!ατ!! !!α α!!!!!!α το ε!νε με

εαεε!ο!!ο αδο!·ο οο!!!τα ροεε!!εεοτε!!! !!ε!!!!ο α!! !!·!›ὅοε!!!!!!!!!

α!!!!!!!!!, ν!!!!!!!!:ο! !!!!ο!!ε!!!!!! ροεεεεεο!· το!!! !ρεα!!! !!!! !!!!!!

αδο!!!!· ροεεα!!!!!!! ε!!ο !!ο!!!!!!ε ρετ !!!!!! α!!!!οε !!!ε!! α!!! α!!!!ε

ρτο σο, ε!!!! α!!!!ε α!!! α!!! α !!!!ο α!!! !!!!!!!!!ε Με !!τοοοε

εατ!!. Ε! α!! !ρεο !οτ!!!!!!ο κ!!! α!!!!οτ!!!!! !!! α!!!!!!!, !!!!α!!!

σα!!! σαι!!! !!ο!! α!!!!!α!!!!·, ρ!!!!!!!· ααα!!! οο!!!!!!!ο Βαεεα!·!,

ε!το οο!!!!!ε!ο α! Μ!!! !εο!!!!!ε!αε!!οα ε!νε τ!!!!α!οεα, οι!!! α!!!ετ!!

ροεε!!!! σεφ!!! α!! !!!. αατ!αα!. !!!·α!ταε νο!ο ο!οο!!εοτ!!!ε !!α!!ο!!!οε

ρα!!·!!!!ο!!!α!αε !!!!!!α!!!!!!ο!!!α!αε ροεεοεε!ο!!!!ε α!!! !:!!!!!ο!!α!!!ε,

ε! ροεεεεεοτ οατ!!!!ι μ!!! κ!!! α!!!!οε ροεεοεε!ο!!!!!!! α!!! τα!!!

α!!!!!!α!!! !!οεεο!!α!·!! ραο!Ποο ε! !!!!!ο!ο, ο! !!!! !!!ε ε!!! θα

!!ἰνἱεἱο Μ!!! !!οε Πιο!!! ι!ο!! Με!!! α!! !!!!!ο !!! α!!!!!α α!!!!!!α

ρατε α!! !ρεα ροεεεεε!ο!!!! α!!! το ι!ο!! !!!!!!!!!Βα!!!τ, !!!ε!

α!!!!ι!!ε α!! !ρε!ε οο!!εο!·!!!!!!ε α!!! !τα!τ!!!!!ε Με!!! !!!!!α Μπα!!!

Βαεεα!·! α!!! !!!ε!τ!!!!!!!!!, οι!! α!!!!ο!!!ρ!!!ο!!!τ !!!! ρτ!!ε!:τ!ρ!!ο!!ο

!ο!!!!!! !!!!!!ροε !!!!ο!! ο!!!!οτ!! !!!!!·α !!ατ!·α!!!. Π!! !!!!!!!!!ε α!!!!!!!!

ε!!! Πα! ο! ο!!εοτν!!!!!τ. δ! ο!·ο!!!!οτ α!! ρα!ο!!!!!!!!! οτο!!!!α

σα!!! οατ!!ε !!ο!ατ!οτ!!!!! !α!!!!!!ε ο!!!!!ο!·!!. μ!! !τ!α!!!!α αι!!!οε

ο! ε!!!ο οατ!!ε μ!!! α!!!!οε κα, !!ο!!!!οτ !!!εο!!!!!! !!!!ατ !!!!!ε!α!,

α! !!!! ρτα!!!!:!!ε εε!!! α!!!!!!ο ρτα!!!!!!οτ!!!!! τω!! ροεε!!. οορο!!!

απο!! !!! !!!α!!!ο !!!!!!ροτο !!!οι!! αι!! !!!!οε!!ο!!!!!!! !!!ον!!!!!,

ι!!ε! αρρα!·!!!!!·!! !!!!τ ρ!!!!!!!!!!!!!!! !!!ε!!·!!!!!!!!!!!!!!!. Ο!!!!!!α !α!!!!!!!

!πο!!!ο!α !ο!!ο!!! ι!ο!! !!α!!!!α!!! !!ο!!!τα α!!!!!!!!!!!! ο!!!!!!!ε!!!!! Π!!

θαεεατο !!!!! !!ο!! ροεε!! !!!! !!!τ!!!!!ε ε!!!ε, ε!ε!! !!!! !!!!!!!!!εο

!!!!!!α ο!!ττα! ρ!·οεο!·!ρ!!ο !!!!!τα Βαεεατ!!!!! !!!!!ε!!!!!!!, ε! !!ο

!!!αε!!ρι!!ε!ο!!α α!!! !·ονοτε!ο!!!! αρρα!!!!ατ!! μα! ρ!!!!!!!!!:!!!!!

!!!ε!τ!!!!!!!!!!!!!!! α!!! !!!!τ !!!α!οτ!!!!! ρατ!ο!!! οο!!ε!!!! !!!α!ο!·!ε.

Ε! !!οο ε!α!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!α!!!τ !!!!!! !!!! !!!·ο!!!τ!!!ε ααα!!! !!!!

Π!!!!!·!ε.

()!!!!!!!!!!!-πι !!!! 6α!!!!!.ε.

ΧΧ!Χ. Α!! ον!!α!!!!!!!!! ροτ!οι!!α !!!!!! ονο!!!το ροεεο!!! μοι·

εο!!!ε οι!!!!!!!!!!!!ε !!ο!!α Μ!! ροεεαεε!ο!!!!ε ο! !!ο!!α α!!!!!!ο!·ι!!!!,

α!!! α!!ο !!!ε!ο !!!!!!ο αο!!!!!!·ο!!!!!!!!ε, ρ!·οεα!!!! οα!!!!!!!ο !!!!!!

!!!!!ε ε!α!!!ο!!!!!!!!!, !!!!ο!! !!!!!!!!!!ο! ρ!!τεο!!α ροεε!! ρτοοο!!!ιατ!

ία!!!!το μ!! !!!ττα!!! 5αεεατ! !!! !οο!ε ο! ρατ!!!!!!ε οο!!ε!!!!!!ε

ρετ !!!!!!!!!!!!! !:ο!!!!!!!!ε α!!! !!!!!!!ε!!!!!ε οο!!!!!!!!!ε, ν!!!ο!!!:!!!

ε!!!ι!!!! !!! !!!!ο!!!!!!! !!!!!!!εο, !!! ε! α!!!!!!!ε !!ε! !!α!!!!!!ε !!!!!!

α!!!!!!α μ!!! οατ!α!!! ε!νε οατ!αε !!!!!!!!!, ο!!!!!εο!!!!!!!!!ο σο!!

!!!!!ο!!!ε α!!! οα!!εο !!!!!!!!!!!!! ε!! !:ο!!!ταο!!!!!! οο!!!!·α α!!!!!!α!!!

ρατεο!!α!!! εἰ!!! !!ο!!α !ρε!!!ε α!!! νο!!!!!!!ο!!α!!! ίο!:οτ!!, α!!!

α οι!!! !ρεα!!! το!!! α!!ο !!!ε!ο !!!!!!ο !!α!!!!!!!!!, !!ο!!!!!!α!!!!ο

!!οτεο!!α!!! ν!!!!!!!!οτ!ε ε!νε !!α!οτ!ε !ρε!!!ε κα, α! τα!!! !ρεα!!!

!!α!α!!! ε!νο το!!!!!!α!!! !!! !ρεο !!α!!!!ο, νο!!!α! !!!!τα ρτο!!!!!!οε

εε!! !!!α!!ε!!ε, α! ε!!!!!!! !α!!α! !!! ρ!·!!εο!!!!α !!!!!!ε α!!! Μ!!!

!το !!α!!!!!!!!! !!!!α οι!!! !!α!!!!!: ο! ε! !:!!α!!!ε !!ατεο!!α!!!οτ α!!!

αρα!! !!ο!!!!!!!! εοο!!!!!!!!!!! !”οτ!!!α!!! !!τ!!ν!ε !!!!! α!!! Πω!! !το

!!α!!!!!!!!! "!ο!!ο !!!!!!!α!!ο!·!!, εο!·!!!! ία!!α! !ρεα !!!τα !!! ρτο

ε!!!!!!α ρο!!!ε!α!!ε α!!! α!!!ε !οο!!!!! !!!!!!α!!!!ε. Ε! !!!!! !α!:!!!!ε

ο!!!!!ο!·!! ο! ι!ο!! νοτια!! !!!!!α !!!!!!!!!!! !α!!!!!!!ε, α! !!!!!! ει!!!

εο!·!!!! Πο!! !!!οο!·!! !!! !!ε! !!!!!!!!!!!, !!!αρε!ε !!!!!!!ε εο!! !!!οι!

ε!!!!!ε οο!!!τα ροεεαεε!ο!!ο!!! !!!α!!! !!ο!!!!!!α!α!!! !!! !!!ο!ο !!α!!!!ο

ι!ο!! ροεε!! ι!!!οτ!!!ε !!!οατο α!!! Με α!!!!!!ο!! ρ!!!α!·!! ρτο

α!!!!!!ο !!!!!!!!ο α!!! !!ο!!!!!ε !!!! απο α!!! !!!!!!!!!ε εεε!!! !!!αρε!!!!!

ω!



(ΜΒ οιιοποιοι ο Μοτο:

τοιορπο τοτπιτπτ οοτνοιιάτ οοπτοπττ το οοι·το οιοτπο άοτιτττ

ροτ οποοο άοοοπι. Ετ οἱ τοιιιροτο οπο ιιτοάτοτππι ποοππιπ

τνοτττ ποπ οτἱτ οοιιιιιτοτπο οτοάτοτπο τοτπιτοπο άοοοπι οπ

ποτππι, οπτο οποοι τροο τοτπιἱππο άοοοπι οοοοτππι . οἰτ

οτοροπο Μο οπτ τΜιο τπτο ΙιΜιοτοτ άοτιοοτ τροο ἰπτο οοττΙο

τοοοτο οτ οοτ άτοτππι; οποά οτ ποπ τοοοτττ πττοοπο οοπττο

άτοτοπι ροοοοοοτοποιο ποπ ποοοπ άτοοτο οπτ ιιοτοτο οοοοοΕοπο

οττοπτπο ἱροοτποι άοτοτοτπιο; οιιοορτο τοπιοπ οποά πιτποτοο

ιιοιι οπποτππι τιοτιοοπτ τοτπιτπποι οπποτππι ιν πττ οπροττπο

άτοττπτ άο άοοοπι οππτο. Νοπ ἰπτοΜοοοάο οποά ιιτοάτοτπιο

οορττπΙππι ποοοοτ άοτιιττο οοοττοοτἱο οπο ποοπο οποπτπιιι

οοτ άο τοιπροτο οΙοροο, οοά τοπιιιπο Μοι·πιπ άοοοπι οοπο

τοιιι τοοτρτοτ Μο οπττοτο Μι τιοάτοτπο Μο το οπτοο. Μτ

ιοοτιιιο τοπ οοο οορττπΙπιο οποπ άοιοτοτοο ἰποοτποτἱοπτο

ιιοοοιινιι, τοάτττοπο οπο, άτο ιιιιι οπτΜο.

Πο ραοοικοοτίο [οοτίο, οτ ροοοοοοοΝοοο οοτοοι.

ΧΧΧ. Μ ροοοπιοπτππι οττοποά τοοτπιιι τοοτπ οττοοτ ροτ

οοπο οοπττο Μἱοποπι ροτοοοοπι το Μτοπο ροοοοοοΕοπο οποιο

οοο τοποτοτ οπτ ροοοτάοτοτ Μο οοοττο. οποιο ροοοπιοπτπιπ

ίοοτππι οοοοτ, οτ τροο οοοοοοοιο οοοοτ Μιοπτ οτιττοοτο νοο

άττο οπτ οττοποτο , οτ Μο ροτοοπο οπο άτοτοπι ροΒοιοοπ

τπιιι ιιοοοιάοτοτ οοπτο οπτ ιποΙΜοοο οτοτοτ οτ ποπ οοτιιοτοτ

άοτιττποι Μτ οοἱ ροεοιοοπτπιο οοο τοοττ, οτ ροοτοο τροο

ροοοοοοοτ οιιιοτοτ ροοοιποπτππι τροποι πιο οοτοτο οοἱ οποι

ττοττ τοοοτιτ, Ιροο οπτ Μτπο ρτο οο, οπτ οποοπιποπο πιοάο

ρο.οοιιιοπτποι οἱ τοιποποοτἱτ, ποπ οοοοττ τοΙἱο ροοοοοοοτ

οτορτοτοο οιιτἰπιοττ τοοοτο άοιιιροππι άτοττ ροοοιοοιιττ, οοο

Ιιοτιοτο άοτιοοτ τοετοοοποι οοπττο Μππι ο οπο τροοπι τοπι

οπτ ροοοοοοτοποπι τιοΙιποτοτ, το οπο οοΒοπιοπτππι τοοτπιιι

πιο, οτοτ οο!πιο άο τοοτπ οποοτο οοοοτάοτιττπιπ Μπά ρτο

ρτοτ οποά ροοοιιιοπτποι τοοτπιιι τοοτπ, οτ άο οιιροοοτο. Ετ

οπτ οοπττο τοοοτἱτ οοπάοιορποτπτ το Μιτὶο ιι Ιοππο; οτ οτ

τοΠο Επνοπττοπτπτ τοοτο ο Μ. οοι.οιιιιιιιιιι οτττο, τοάάοτ οοο

οοοοοτ άοιιιοπππι ποοοπ τοτπιπ οποά ροτοορττ ἱπάο τοΙι πιοάο.

Πο οίτιο οοττοοτίοτιο πιτ ίοορίαοι.

ΧΧΧ!. Μ Μτοπο πιπττοτ οοοἰποοτο τποι·ττ οι! άοτοο, οτ

οτ οτοο ρτοάτοπο οοτ οτΤοοτιιο, Ιιοπο οπο ιοΜο οοποπιοοοάο

το τοτιοτπτο Ιπάο οπτ οτοο ιοΜτο ντοιτο, οτ οιοο το ρτο

ρτοτοο οά τοοπτοιιι τονοττοτπτ, τοοπττοτπτ τοττο νἰτ ροτ

πππττππι οοπιππτο οά τοοπτοιττοποπι οιπττοττο οπτ οτοο οοττἱ

ποοτο, οτ νοπττο άοτιοοτ οοτοπι ιιοτοοτοτο οι! οοτοποπι ροτ

οο οπτ το8τττπιπιπ ρτοοπτοτοτοπι οά τοοροπάοπάποι οά οποιο

οοποο. Ετ οτ ροτ οποπι οοπτοοοτοποιο οπτ οποιο Ιοοτττιποο

ρτοΙιοττοοοο οτοΙιοπττπτ οποά οι οτοάτοπο, οτ οά τοορτοιο

τονοττοτπτ ρτοριοτ Μτοποά ιπΜπιο ντττππι, τππο άο Μοτο

οπἱο οοοτοποτπτ πιιοττ οπο οι τοοτο οποπτττοτο οποπτπιο οι·ὶτ

οορἰτοτο άοτἱο οπο, οπο ποπο οππά ρτονιάοο οτοο άορο

ποπτπτ ρτο οοοπτἱτοτο Μοτο οπο πιιοττο οτ οοοοοτνοττοοο

οπο άοτιο. Ιπτι·οἰτπο οτ ρι·ονοπτπο οποοτρτοπάοο ιπάο τιοοοοτ

νιτ ρτο Μἱιιιοπτἱο οπἰο οτ Μοτο πιιοτἱο οπο. Βοο οιπιοπ

Ιοοππι ποπ τιΜιοοτ οτ ντι· τιοοοο οτ γάοποοο Πάοιποοοι·οο

πτοοτοο1τ πιιοττ άο άοτιτιπο οπτο, οοο τππο ποπο οτοο ρτο

οτοάτοττο Ξπιροάτοοτπτ.

Πο ρτοοΙοιιάο ίοτοοιοοΙοοι οο!οι·ί ρτο άοοίΙο ροτἰτο.

' ΧΧΧΗ. Μ Μἰοπο μοτοοιιο οποροοτππι άοιποορο τιο!ιοτιιτ

Μτοιιοά ιιιοττιιοιοοτπιο άοτιτττ οοπττο οποι ρτοάποτπιπ οοο

οτοάποοοάποι πο οποιοι. οποπτττοτο ποοοπτο οινο το, οτοο

τἰοοτ οποά τιιοττπιοοιιτιιπι ππΙΙππι οοοοτ, οοτοτπιπ οπτ το-β

πιτοοππι το τοτο οπτ το ποττο, ροοοττ τοπο οοτοττ οτιοτοπιοπτπιιι

ρτοοτοτο. Ετ οοτοτ, οἰνο οἰτ ρτἰποἰροτιο ροτοοπο, οτοο τοτοτ

ροοιτο οπτ ποιοο ρτἰοοἰροτἱο ροτοοπο , ἰπτοτο τοποοτπτ οποά

τποττππιοπτππι ρτοάτοτπιο το ττοπάοπι τοοτππι ποπ τοπ, οτ

οποά άο Μοτο άοτιττο οοτπτἱο Μἰοπο Μοτο ποπ οοτ το τοτο

οπτ ροττο; οποά οτ ἱπτοτο οοπτοπιροοτττ, ροτἱτἱο ποπ άπ

οοτπτ οά οτϊοοτπιιι.

Π! οπίτιτο ροοοιτ ροτοτο άοο·ίτπιο ο!οροίο οποίο ά·ιτοοιιο.

ΧΧΧ|Π. Ωπτοποιοπο τοοττπο οιιτττοτττ οπροτ Μιοπο άο

τιἰτο οοο οοοοιοοπάἱτἱο άο οπο οἰνο οπο ποπ ορροτοοτ

ἱποττπιποπτπιο ρπΙΜοπιο, οἱ ι`ποτἰτ το οποπτἰτοτο Πτιτοι·πιιι

:τον οπτ Μι τπάο οποιο ροτ οοποο άποο οοπτἰπποο, οτι τοάο

το οπτοο τοοτοο Μτοποο πιο τροο άοτιττο οοτοτ ρτοάποοτο

ιιοπ ροοοττ, οοο τοοτοο Μτοπι το οιοο οποοττοπο τοοοποπτπτ:

τοπιοπ οτ οοτοτ νοτποτττ ρι·οοτοι·ο τοπ οοοτοιιιοοτππι οά ποτ

τἰτπιο οπροτ οιοο ροτΞτἱοπο, ποοοπ. Ετ οοο οορἱτπτπιο Ιοοποι

τιοΒοοτ τοιο το ρτοτοτττο οποοι το τιιτπτο. Ετ οτοάτοτο οιοπτο

ποπ οοτοοάοπτ οο οοπττο πιτποτοο ιιοιι οοποτπιο. Ετ άο

ιπτοπο ροτοοτοο οοο οορττπ!πιπ οοιποΙ το οποΜιοτ οοττοοοτπ

ρι·οοοπτιοι·τ ι“οοοτο τοποοτπτ.

Βο ροοοοοοίοοο οιο!ιοτοΙο.

ΧΧΧΙΙΙΙ. Μ Μἱοπο ποτοοπο οοιἰτ οπτ οπιοι·Ετ, οοοπτοΙνττ

οἰνο οοοπτοτνοι·ττ άοιππιιι οπτ τοπι Μτοποιο οποιο πιοτιο

ι·οιτοτΕτ οοπ ιιιοΙἰοτοτο τοοτπ, οτ Μἱοπἰο Μιπο οπροτνοοιοτ

Ιιοτιοπο ροττοτο τπτο το τροει άοιοο οπτ το, οτ ροοοοιοοτπιιι

ροττοτττ το οο, οοο οποά Μἰο ιοοάο οιοοπι τοοι τιοτοτ,

ποπ οιιττΜιοτπτ ροοοοοοοτ άο οιοο ροοοοοοτοπο, οοά οοπ

ιοοτπι· οιοο ροοοοοοἱο οπο: τοο ροτ τιοποο τιοιοἱοοο οποοτποι

νοΙοτιοτ τοιπροτο οπο ροοοοοοοτ ἰροοοι οοοπἰοἱνἱτ, οτ ποοπο

το άτοτοιο οποπτττοτοιιι τοποοτπτ ροοοοοοοτ οοτνοτο ΙιοΙιοπττ

ροττοτο ἰπτο το οιοο ροοοοοοτοπο. Ετ ροοοοοοτο τοπιοποοτ

ροοοοοοοττ. Ετ τιΜιοπο ροτἰοτο ἰπτο άοτ τπτο οπο ροοοοοοοτι,

οτ ΙιοΒοοτ ροοοοοοοτ τοοι·οοοποι οοπττο νοπάττοτοοι οπππι

οοο οοοττο Μοτο οοτοοποπι ο οπο οοο ρτο οπο οιοοιο

ροοοοοοτοποοι οΜιπττ. Ετ οοο Ιοοππι ΙιΜιοοπτ οἱ ροοοοοοοτ

οποιο οοι·τρτιιοτοποτο νοΙποτττ ροοοοοοτοποιο οτ οοΙνοτο οο

τιιοοτἱοοοιιι ρτοάἱοτοπι.

Π! ιιοοοοοίοοιιο ροοοίτ ρτοοιιτιιτο ρτο οπο οοτισοτιτ.

ΧΧΧΥ. Ι.τοττοπι οὶτ οπΜτιοτ ροτοοπο ιιτοοπτοτο οτ οά

νοοοτο ρτο οπο νοΙποτττ τοπι οΒοπάο οποπι άοτ'οπάοοάο

οπιο οροοἰπτι ιοοοάοτο άο οπο ορροτοοτ ρποττοο οοι·οιτπτο,

οτ οττοιιι οἱπο ιποοάοτο οοοοιτ οπΜοοτ τοοροπάοτο, πτ τοττο,

ροτοτ ρτο Μἰο, οτ Μτπο ρτο ροττο, ττοτοτ ρτο ττοττο οτ

οοτοτο οοτοοτι, οοποπτιτΙππο ρτο οοποπτιι·ἱοο, ροττππο οι

πττοοπο ροτοπτο ρτο οοροτο οοτπΜτ, οτ οοροο ρτο οοάοπι,

ονπο ρτο ποροτο, οτ πομπο ρτο οοάοπι. Ετ οτ ποπ οΙοοποτιτ

Μἰ ρτο οπο ι·οοροπάοτοτ, ποπ ποοοοτ οἱ, οτ άοιορππιο

οτ τιιτοτοοοο Μτοττπο ροττἰο τοάποάοτ οποοτ Μποι οοἱ το

οροοάττ. $οΙνο ρτο ΙιοιπτπΜπο Μοτο, Αττιοτοο, Κοττοτἱ, οτ

ΠοΗπτο, ρτο οπτοπο οπττπο άο Βοοοοτο οτ άο άτοτττοτπ

ροοοττ ρι·οοοι·οτο οπτ οττοοοι·ο οοοττο ροι·οοιιιιιο άο Βοοοοτο

οπτ άο άτοτττοτπ. Τοιιοοιπτ οποιο άοοιτοπο ροτοοτοο 8οοοοτΕ,



ΒΕ!) ΒΕΠΟΕΟ Χ". οιο

εοπι οπω οιιοπιιι ποοοοεοιἱιιπι οοετι·τπποι·ο πποπι!ἱ!ιοτ μοι·

εοππιπ , οπο οοιιοπονἱτ :ιτ!νοοοι·ο οτ ιιι·οοπτπιο πιο ο!ἱἱο,

οι! πνοοοποππι οτ ρι·οοοι·οποππι πιο ἱ!!ο ροι·οοπο «πιο εἱ!ιἱ

νἱοοπἱτπι·.

Πο ιιοιι οοι·ι·πιπροπάο ροοοπι.

ΧΧΧνι. Αι! ον!τοπτ!πιπ ροι·ἱοπ!ο οπο ονοπἱι·ο ροοεοπτ

πι τοπιο. Βοοεπι·ἱ οτ πἱετι·ἱοτπ, ετοτπἱιππε οποπ οποοπιιιοπο

ροι·οοπο οπο ροοοιπ επο εροπτιιποο νο!ππτοτο !οοοι·ἱτ οτ

ροετιπα!ππι ἱροοιπ !ι·οοοιιτ, οοπτ!οιπρποτπι ποι· ποιπἱππιπ

ροτο8τοτοιπ ἱπ οποτ!ι·πο!ππι ἱρεἱιιο ιπο!ο!ἱοἱἱ οποπ οοιπἱττοτ.

Πο πρρο!!οποπτοπο.

ΧΧΧΥ!!. Ωιιἱο ρ!οι·πιπππο εοπτοιιτἱο !οτο ἱπ οοι·οπο πρ·

ρο!!οπτπι·, οτ ρο.ι·ππι προο!!οτ!οποο νο!οι·οπτ πἱοἱ εἱτ ππἱ οπο

τοιπιἱποτ οτ οο8ποοοοτ. $τοτπἱιππο οποπ ποπιἱππο ποτοετοο

ποι οετ οτ πιο τοιπροι·ο Μπιτ, οτ ππτἱοπἱ οοιπιιιιἱε $πεοπτἱ

ο!ἱ8ειπτ πιι !ιοποο ἱιοιπἱποο, πποε οπτἱοποο, οτ πποε οΙἱοο,

οοἱ οποτιιοι· το ο!οοτἱ :πιο ἱπτπιποπτο _ο!ι επο ριοετοπι!ο

τ!ο!ιοοπτ οπιπ οοιπἱπο ροτοετοτο οποπ Μο ο!ἱ8οτο οοιι !ιοποε

!ιοιπ!ποο επΠἱοἱοπτοο τ!ο ππο!ἱ!ιοτ οοι·οπο, οτ οι·ππτ ππιποι·ο

ιιιιιιιι; πο! ιιπιπι ο!οοτἱ οπτ πιοἱοι· ποιο ἱρεοτππι ι!ο!ιοτιπτ

.οοο,ιποοοοι·ο οιπποε ορροΙ!πτἱοποο τποτοο πι! πποε οοιι ποι·

οπωοοω. $ο!νο οτ ἱπτο!!οοτο οποπ ιιιοἱοι· ποιο ἱροοτιιπι ιπιιιιι

ροεεἱπτ οοοποοοοτο ορρο!!οτἱοποο ριοε!ιοτπε, οοο ρπιιοἱοτοε

ποπ. Ετ ππἱοππἱι! ποι· ιπο!οι·οπι ροι·τοιπ ἱροοτπιπ οοἱ οι·ππτ

οι! οππἱοποππι οτ οοεποεοοπτ!πιπ ειρρο!!οτ!οποε ρι·οτ!ιοτοε οο

ιποι!ο οπω! πἱοτππι οετ οοπτοπτἱοτπιπ !ιιοι·ἱτ ο!ιεοι·νοτπι·. @πι

οιπποο οἱο ο!οοτἱ ετοπτ ἱπ οπο ο!!ἱτἱο πεοπο πι! οπππιπ πππιπ

ριοπἱιπππι νοπτπιπιπ, οτ π!τι·ο πε! νο!ππτοτοπι οοιιοἱ!!! ιπιιἱοιἱε.

Ετ ροοεἱτ ππἱ!ἱ!ιοτ ειρρο!!ειι·ο οπτρτοοἱοτοο οτι οιππἱ εοπτοπτἱει

ι!ἱΠἱπἱτἱνο οοπτιο ἱροπιπ !οτο. ἱπ οοι·οπο οτ ἱπ !ἱι·πιοιιιοπ·τἱο

ροεπιποπτοι·πιπ οοπτι·ο τ“οι·ιπππι !ιι·ονἱο οπἱποοπιποπο οποπ

τἱτοτἱε οιιἱετπτ_ροτἱτἱο, ποπ τοιποπ οτι :Με εοπτοπτἱἱο οπο

,ποπ εἱπτ ἱπ !ἱπο οιιοοτἱοπἱο. Β! ο πιιο!ἱ!ιοτ εοπτοπτἱο πιο

πἱτἱνο !οτο ιπ οοτοπο οπο εἱτ !ἱ!ιι·πι·πιπ ιιιιν ροτἱτἱο οτ π!ι

:ἱπι!ο οποιο, οἱνο εἱτ !οτο οοπτιο,!οι·ιποιιι!›ι·ονἱο εἱνο ποπ,

οτ οτἱππι ο. !ἱι·ιποπιοπτἱο ρπ8πιποπτοιππι οτ πιιοπτἱτπτἱο ιιιο

ι!ἱοτο οτ ει!! ἱπι!ο οποιοι, οοἱ ορρο!!οπο τοποιιτιιι· πρρο!!οι·ο

οτι πιο οπο οοπτοπτἱοι !οτο !ποι·ἱτ ἱπ οπο!ἱ!1οτ οποπ, οτ ποπ

μποτ: οτ οἱ ορρο!!ονοι·ἱτ οοπτιο Μονο, !οπο. πἱοοοοτο οιο

ιιἱιιιοε ο πιο πρρο!!οτἱοπἱε ι!ο!ιοειτ ποιπἱποι·ο !ιι·ονο οοπτι·ο

_‹ιιιο‹! εοπτοπτἱο. !οτο οετ, οτ οπω εοιἱ!ιἱ τοοοι·ο ἱπ οοτἱο

οοιπππἱο οἱοπτ εοπτοπτἱπ !οτο οετ οοπτιει ἱροιιιπ Μονο. Ετ

πιι! πρρο!!ονοι·ἱτ ἱπ ππο!ἱ!ιοτ οοεπ τοποπτπι· οι! ρι·οοοπε (!οτο

εοοιιιἱπιτοιπ_ πο τοτ οο!τ!!επποτ Ιἱ!ιι·ο οι·πιιτ πιιοετἱο, οτ οἱ

οποοππιοποι·ἱτ ἱπ ορρο!!οτἱοπο εο!νοτ οο!ι!οο ρι·οι!ιοτοο. Ετ

ε! πποετἱο οι!τ ιοο!ἱο, οἱνο ιποοἱ!ἱε επο ἱπιιποοἱ!ἱο, πο τοπτο

πποιιτο ἱροο. τοπ οκτἱιπποἱτιιι, οἱ οποοππιπιιοτἱτ ἱιι πρρο!!ο

τἱοιιο ἱ!!ο οοἱ ορρο!!ονοι·ἱτ, τοποειτπι· εο!νοιο οοιπππἱ εο!

τ!πιπ ι !πιιιιο πο ππο!!!ιοτ !!!ιι€ο πποετἱοπἱο. Ετ οοἱ οἱοτπιπ

εοοπιἱτοτοπι ρι·οετοι·ο πο!ποπἱτ οἱπο πρρο!!οτἱο οποεοτπι·, οι

οοπτοπτἱει !οτο πο!ιοπτ οοεοινοιἱ. Ετ ‹!οιπἱππε ροτοετοε ειιιτ

οἱπε !οοιιπιτ τοποπε τοποοτπι· οοπιιιοππι·ἱ Μοτο οοι·οπιιιιι

πἱοτοτππι- ιιιιιιιι οοπιο! ἱπ ιποπεο οτ ρ!πε τα! επειτπ νο!ππ

πιτοιπ οι ο! νἱοοπἱτιιι· οιιροι!!ι·ο. Ετ ε! ππἱο οοπἱοτο οοι·οπο

ι·οππἱοἱττιο Γποιἱτ πι! οοιοποιιι ρι·οι!!οπιιπ ροτ πιιπτἱπιπ οο

ιπππἱε ροιεοππ!ἱτοι·, οτ ποπ νοιιοι·ἱτ,_εο!νοτ εο!ε!οε ν !τιππο

πτ!.πι·οποπο ππο!ἱ!ιοτ ποσο, Μοτο τοπιοιι ἱιιιροπἱιποπτο οοο

εοιπτο. Ετ ροτοετοε τοποπτπι· επο ἱιιιπιποπτο οιιἱ8οι·ο τ!!οτοο

οοπτ!οπιρποτιοποε οπω ο!Τοοτπ.

@ιτο ι!ίο άο!ποπτ ρποπιποιιτα βι·πιιιι~ι.

ΧΧΧ!!!!Ι. Πτ !ιοιπἱποο ροεοἱπτ οι! οοι·οποο ποοοι!οι·ο οι·

πἱποτἱιπ. 5τπτπἱπιπο οποπ !ἱι·ιποιποπτει ροποιποπτοι·πιπ οπιιι

οοι·οπο τοποπτπι· (!ο!ιοτιπτ τἱοι·ἱ ι!Ιο !οπο; οτ ο!ἱο πιιοοτἱοποο

πο!ιοοπτ ἱπτο!!ἱ8ἱ ι!ιο!πιο ιποι·οπιἱἱ οτ νοποτἱο. Πο τοπιοπ

οποπ οιιππε!ο !ἱιπιοπιοπτπιπ ροοοιιιοπτἱ ρι·ορτοι· ο!ἱοποπ ἱπι

ιιοοἱιποπτιιιπ ροινοποτἱτ ω! πποετἱοποιπ, ποπ ἱπτο!ΙἱΒπτπι·

ιιοΒοπιοπτππι. Ετ οἱ οπο ιποτ!ο ρι·οοοι!οι·οτπι·, πἱέἱ πτ πἱοτπιιι

οετ πἱοππο οιπἱποτἱο, εοπτοπτἱπ !οτο ποπ ποοοοτ οἱ οοιιτι·τι

οποιπ !οτο. !ιιοιἱτ (τ).

ΧΧΧΙΧ. Αππο.τπι· ἱπ οπρἱτπτο πο οΙοοτιοπο !πι·πτοι·πιιι οι!

ίοο!οποππι ροοειπιοπτο, οτ πι! οιιτἱιιιπππιιπι πειπιππο οποπ

οετ ἱπ ιιτἱπιο !ἱ!ιι·ο πιο τππτἱοο ιιιιιιιιι, -- οποπ ἱποἱρἱτ

Ρτο ροοοιιιοπτἱο !οοἱοιι‹!ἱο, οτ οιιτἱπιοποο, οτο. (ε) πο! ‹Ιἱοἱτ

- πποε! οοἱ ο!οοτἱ !ποι·ππτ ἱρεο πἱο -- οτ ι!ιοοτ ἱρεο

ο!π!οιππι!ο, οτ τοποειτπι· ἱποἱροι·ο ππο!ἱ!ιοτ ο!ιοοπιοι!ει πἱο

!οπο, οτ ι!πι·οπτ ποπ οτοπτ πιο ριοοἱοτἱο ἱοοἱοιιπἱε ἱ!!ἱ πο!

ο!οοτἱ τποιἱπτ, τοιπ πιο ροοοιποπτἱο ἱποἱοππἱο οποιπ πιο

ποπιοπἱο οιιτἱιιιοποἱο, ο οἱο !ππο ρτοπἱοτο πεππο πι! οἱοιπ

οο.!ι!ιοτι ποι· τοτειιπ πἱοιπ, οτ εἱο Βι·πτ!τιπιπ ο οποιο. οοι·οπο.

πεππο οτ! πποι·τοπι οοι·οποοι; οτ οοιπρ!οτπ !οπο. ο!ιτ!οιππι!π,

εἱνο τ'οοοι!πτ ροοππιοπτο οτ ο.ορι·οοπι οπω ποιι, ἱροἱ ἱιιτπτἱ

οτ πππτἱπο οιπρ!ἱιιο πεππο ποοοιπρ!οτἱε οιππι!ιπε οοτοπἱο ἱι·ο

ποπ ροεοἱπτ, οτ ἱι·ο τοποοπτπι· τι!!! ἱπτειτἱ οτ πππτἱἱ, οο

οποπτἱε οοι!οπιππο. !π οπιπ!!ιπο ο!ἱἱο ο!ιοοι·νοτιιι· οιιριτπ!πιιι

απτο τ!!οτιιιπ. ' Π -

Π.. Αι!ι!τιτιιι· ἱπ οορἱτιι!ο οποπ οετ ιο ριἱπιο !ἱ!ιι·ο οπο

ι·ιι!ιτ!οιι οι”, οποπ ἱποἱρἱτ - Ι.ἱοἱτπιπ εἱτ ,οπἱ!ἱ!›οτ ροτ

εοπο ροτοπτἱ οΙἱπιιππι ιιοοππἱο οοπτἱτοτοιπ οτο. --ἱπ!ἱπο (3),

οπω! ε! οπἱε τοππἱπἱτπει !ποι·ἱτ οι! ροετπ!οτἱοποπι ο!ἱοπἱπο

ροι·εοπο νο!οπτἱο ι·οο οποιο ιπι·οιποπτιιπι πο ππππτἱτοτο

ροτἱτο, οἱ πιο! ποτοτἱ τοποτπι· πι! ποἱιἱτπιπ ππτ ποπ, οτ ππποἱπε

ποτἱποπνοιἱτ ποπἱτοιἱ, οἱνοιοο οποπ νοπἱι·ο οο!ιοειτ οτ! ίο

οτοπτ!ππι ἱπιπιποπτπιπ, οἱ τοποτπι· οι! ποτιἱτπιιι οἱνο ποπ,

οι οοπτιιπιπιι ορποι·πωτοοιιρτο πποε ἱπ οοτἱο ι·οππἱεἱτπιι

ι“ποι!τ ποτοοποἱἱτοι· ιιιοάο οι·οτ!!οτο, τιιπο οἱ ποπ νοποιιἱτ οτ!

τοι·πιιιιππι οι!ε!8ποτππι ποι· ππποἱπιπ, οοτοι· ἱπιοτ οποπ ἱ!!πτ!

οποπ ροτἱτ !τιετο ροτἱτ, οτ Ποτ οο!ιιτἱο εοπ ροοοιποπτππι πι.

Ιιππἱει ιοἱ μποτ ἱπ οορἱτιι!ο οοπτἱποτπι·, ποπ ο!ιοτοπτο οοπ

τπιιιοιιἱο ιοἱ.

Χ!.Ι. Μι!ειτπι· ἱπ οπρἱτιι!ο πο οοπτπιππο!!ιπο οποπ οετ

ἱπ οοοππι!ο ποιο επο ι·ποι!οο ιιι πο! απο --. πποε! οἱ

(τ) Ωπἱ τοι·πι!ποπο ἱ οορἱτοτἱ πο! Ι.!!ιι·ο ποπ !ι·πιιιιποπτἱ !πτ!ιι!,

οποιο τοτιιιἱπππο οπω πο! πωιω οποπ: πιο ἱιι πιιοετο ιιοι;π!!τιπο ἱ!

ι!οοι·οτο που· το ιιιιιιοττωτοπί, ο τπττἱ 8!ἱπΙτι·ἱ οπρἱτο!! ιιειιἱππτἱ τι! 0οι!!οπ

ἱπ τοπιρἱ ροετοτἱοτἱ; οι! ἱπνοοο ἱιι φιοοτἱ !`τοιπιποπτἱ εοι;ιιοπο !ο οι!

ιΜτοπί πρρι·οοεο εοτἱττο, !ο ςπο!ἱ εοπο οπιιττι·ο ἱιι τπττο, ιιοπιει τπ

!ιι·π:π οοοἱιι ἱπτἱτο!ιιιἱοιιο; !ιιιππο !ο ἱπἱιἱιι!ἱ ποτἱττο ἱπ Νικο, α! Η

τοπιο ἱιι πο! οιιι·ιιττοι·ο τοποσ, ο ποπ ιιοο!ιο πτιτιτονἱπτππο, ο απο

ππιιιοι·ειτο σοπ πππιοι·ἱ πτπτιἱοἱ ποπ! , οπο !ιο νο!τιιτο ἱιι ππιιιοι·ἱ ποιιιπιιἱ.

(ο) το!. ἱ! οπο. 33 πο! Πτι. Ι. πο! Οοο. οποσ, ο ιιοἱ Μιιιιιιιοπτἱ

!οπο!. . - τ

(3) νικ!. ἱ! σειρ. 125 πο! πιο. Ι πο! πω. 8πι·ι!ο οο!πιιιοπτο,8ἱποο!ιο

ιιιπποπ πο! Μιιπιποπτἱ !ειτἱπἱ.



δ!!! Β!Ρ!.θ&!! Ε. Ο.ΠΙΤΕ

ε!ι!ε οο!!!ι!!!ιει! ε.Ειρει·ι!ε!Ε! ειιρε!· ε!Εοι!ε τε Ειι!!!ιο!ιΕ!Ε !!!!

!!!!ιιΕ· εο!ε! Ε!! Ε!!! ρε!Ε!ε ροεεεεεΕο!ιε!!ι !!! ε! !!Εεε!, ΜΜΜ ·

Μ!!! !!!!!!ε ρε!Ε!Εο!!ε εο!οι·Εε ρει· ρι!!ι!Εει!!!ι Ε!ιε!!·ιι!!!ε!ι!ι!!!!,

ει!! ε!Εεε. ΕεεΕ!Ει!ιεε ρ!·ο!!ε!Εο!!εε. Ε! ε! !·ει!ε νε!!ει·Ε! Ε!!!"Ε·ε.

ι!Εεε ει!Ε!!ΜεΕ!!ι ε !!!ε !!!Εεε!οιιΕε !!ι!Ειιε!!ιοι!Ε· !!ιΕεεΕοιιΕε ροε

εεεεΕοΕιΕε, ρι·εε!Ε!ε εει!!Εο!ιε Μ ε!ει!!!ο Ει!ΕΕ, ε! ε!!Ε!›Ε!ε εε

!ΕεΕεε!Εει!ε ε!!ρε!!εε!·ι!!ι! !εο!ετιι!!! οοοε.εΕο!!ε εο!!!ι!!!!ει!Εε

ΕιοεεεεεΕε!!ε!!! !·εει!ρει·ε!. ε! ε!ε!!ε! ΕΕ!! οο!!!εε!ε!ι!!·. !!! ο!!!

!!Ε!ιιιε ε!ι!ε!!! ε!ΕΕε εει·νε!τιτ εερ!!ι!!ιι!!ι ειιιι!·ε!!Εο!ιι!ιι.

Χ!.!!. Αι!!!ε!ι!!· Ε!! εε!!!!!!!ο ι!ε Μ!Ε!!ιιε οπο!! ειι! Ε!!

!ι!!ιοο ΕΕ!!!·ο ει!!! !·ι!!!!·Εοε !!!!!! ιι!!Ε !!ΕοΕ!, -- ε! ε! εο!!

τΕ!!!!ε!·Ε! ειιο!! ι!!!ο!· ε!!! ε!Ει!ε Επι! ει! Μ! !!ι εο!ε!! ε!!οι!ε!!ι

·ροεεεεεΕο!ιε!!! εει! ροεεεεεΕο!!εε, Ε!! !ρε!!! ΕιοεεεεεΕο!!Ε!!!ιε ειι!

ροεεεεεΕο!ιε !!ι!!!ι!ε ρεεε!! εεεε εοι!ε!Εε Ε!! !ι!τε !!!!οι·Εε

ε!ο. Ο), - ειιο!! ρ!·ε!!Εε!ε ε! εΕΕε ει!ε εο!!!Με!!!ιι!· Ε!! Εεεε

εερΕ!ι!!ο !!ο!! ρι·εΕιι!!Εεε!!! ε!ΕοιιΕ !ιε!!ε!!!Ε Ε!! ΕρεΕε ροεεεε

εΕο!!Ε!!ιιε Ε!! !!ο!εε ε!ε!!ε ρο!Εο!·ε !ι!τε εο!!!ι·ε !!!ε!!! Ε!ε!εο!ιε!!!

!!!!!! Ερεεε Μι!ε!·Ε!; ε! ειιο!! εε ει!ε οο!!!Με!!!!!!· Ε!! Ερεο

εειιΕ!ιι!ο, Ε!ι!ε!!Ε!!ε!!!!!!· ει!·ο Ειι!·Ε!!ιιε ε! Μ!!Ε!Εε ε νΕΕ·ο !ρε!οε

ι!!ιο!·Εε εο!!!!·εο!Εε.

Ι.εο!.ε ε! ρι!!ι!!!Εεε!ε !ι!ε!ε!!! ει!ρι·ε Με!!! !.!ερΕ!ιι!ε Ε!!

εο!ιεΕ!Εο !!ιεΕο!·Ε ιι!.°εοοι!!!!! !!!ε ιι!!Ε!!ιε Με!.

Σ!.!!!. Νοε Ιεεο!!ιιε Μ! ε!ε!!ε Κε!! Ατεεοιιι!!!ι, !ίε!ε!!!Εε,

θε!!!!!!εε, ε! Εο!·εΕοε, εε !!ο!ι!εε Βετε!!Ε!ιο!!ε ω), ρ!·εεε!ι!Εε

ε!ε!!ε!! Με!!! !ε!!οτε εο!ε!!! Μ!! νο!ι!!!ιι!ε ο!!!!!Ε!!!!ε ειιο!!

ε!ι!ε !!ιεΕεε!ε!Ειι !!οε!!·ε ρ!·εεε!ι!Εε!!! νε!!Εε!ι!ε !!ον!!ει· !!Εεετε!ο

!!ιε8Εε!!·ο .Με!ιιιε!ε Ρετ!! ΕΕεΕοο !!ε!!!!ε!οι·ε οΕνΕ!ει.Εε δεεεε!·Ε

Ε!! Ε!!ειιΕε !!οε!τε 8ει!·ι!Ε!ιεε οο!ιε!!!!!!ο με! ρι·ι!Μ!!!ε!!! νΕ!·ι!!!ι

θΕ!!!!ι!!πισπι @!ι!ε!ε!! Μ εΕνΕ!ε!ε Με!! 8εεεε!Ε ειι!!! Με!!!

ε!εΜ!ι!Εε !!εε!Ε!ιε!ο ω, Μ!ε!· ε!Εε !ιο!!Εε ε!!ροει!!!, ειιε!Ε!ει·

οτο!!! !ιο!!ιΕ!ιεε ε! !ο!ε ι!!!Εν·ε!εΕ!εε !!!ε!!! οΕνΕ!ε!Εε δεεεε!·Ε

ι!ιοε!!·ι!!!ι ι!ο!!!Ε!!Ει!ιιι ε!!'εο!ειι!εε ε!!!ιοεεετε, ε! !ιεε Ε!! εο!ε!!!

ε! Με!!! Με!!! $ει·!!Ε!!εε ε! !!ο!·εΕοε Μι!!!!ιι!!!ι εεε!!!ι!ετε ,

ρτορο!!ι!!ι! ε! Ε!!!εει!ι!!ι! !ιοε!!·Εε !!!ε!!ι!ε!Εε ε! !!ε!!ειι!εεΕ!Εε

·ο!!ει!!!ε, ε! !ε.!!ιιοε!!! Μνο!Ε Με!!! ε!ε!!ε ΕΕ!!ε!εε !ιοε!!·ο

ει! ειι!!!ιιΕ!!ε!·ε !!οιιιΕ!ιΕο μο!!ιρ!Ε!!!!!Ε!ιε!·Εε ι!! !ε!ιε!!!ι!!·, !!ι!

·ιιιΕ·ΕΕ!ει· ειιρρΕΕοε!!!!ο !!!' ι!ε !!ε!!Ε8ιιΕ!ε!ε ιεε!!! !!Εε!!ετε!ιιιι!·

ι!Εο!ε:!!! ι!!!Ενε!εΕ!ε!ε!!ι Ε!! ει!!ιεετΕρ!Εε Με!!! ίενοΕΕε ε!ε!!ε

Μεο!·ε!·ε , ο!!"ετε!ιι!ο !!!!Ενε!·εΕ!ε!ε!!! !ι!·ει!Εο!ε!!! ρετε!ει!ι !!ο

·!.!ιε8Ει!!!ι ε! !ΕΜ!Ε!ε!Εε Ει!!·ε!!ιε!!!ι!!!! ΕιΕ·εε!ει·ε Με!!! ι!! Με!

ε! ΜΜΕ!!! !!Εο!Ε Με!!! Βε!·ε!Ε!!εε ε! Πο!·εΕεε, νε! !οοο ε!

νΕοε !ιοε!!·ι!!!! ΜεΕΕ!ο Ε!!!ε!!!Ε .!!!ο!!εο εετΕεεΕ!!!ο ρι·ΕιιιοΒε!ιΕ!ο

(1) να!. Ε! ει!‹!ε!ε!!ο εερ. 6 ι!ε! Ι.!!!!·ο Ι!. Μ! Οοο. Βετ!!ο, ε Μ!

ΕΕ·ε!!!!!ιε!!!Ε !ε!Ε!!Ε. ·

(9) να!. Ε! ει!ι!!!ε!!ο εειι!. 104 ι!ε! !!!!. Ι. Μ! Ωο!!Εεε $ε!·ι!ο.

(8) Ω!!! εο!!ι!!ιοΕε ι!!! Ρ!·ΕνΕ!εεΕο ΜΕΒε Π. !3Εεεο!!ιο Ε!! Δ!·εεο!!ε

ε Εενο!·ε ι!! 5εεεε!·Ε, ο!!ο Π! εεει!!!ο ε!!ε ρ!·εεεε!ε!!!ε ει!ε!!ιΕο!ιε 49 ΜΕ

ΓΕ·ε!!!!!!ε!ι!Ε !ε!!!!Ε κ!! «μεσω Ι.Ε!!!·ο Ε!. Ε!! ΕΜ Ε!! Ε·ι!!ι!·Εεε 43 ε!στ!!!!! Ε!!

!!οτο, εο!!'ΜΕιΕε!ε Η , εε!·Ε!!ε Ε!! πιεσε. 0ι!εε!ο !!!ε‹!εεΕ!!!ο Ρ!·Εν!!εε!ο

ε !·Ερο!·!ε!ο ε!ε! νΕοο (!!!ε!. Μ 8ε!·‹!ε!!. Ρετ!. ν σειρ. 7) Με οο!!

!!!ο!!ε εεοπε!!Εο!!! ει! Ε!!εεε!!ιε!!ιε.

(4) Ι!! ΜΕε!ιε!ε Ρο!·ε, ο Ρε!ι·Ε, ο!οε ΕΕε!!ο κ!! !ΡΕε!!·ο , (!!ι !!Ε!!!ε!!ο

εεεεε!·εεε Ρετ!! εΕει!!ΕΕεε ΡΕε!!·ο) ε κ!! !Ξ.ι!ε!ι!Ε!ιο Βιι!ο!!Ε !!ο ρε!·Εε!ο

!ιι!! !!ιΕο ΒΕ:Εοπω!·Ευ Ι!!οε.σ·αβι:ο Μ! δεν!!! ΜΜΜ. νο!. !. !ιεε. 905.

Μ!! ρΕ·εεε!!!ε ι!!ρ!ο!!ιε ε! !·Εεενε, ο!!ο !! Με!!! Δε! 1823 !ε!ιεε Ε!!

εο!!!!!!ε ΜΙ!!! εοεε !!ε!!ε ι·ερι!!!!!!Εεε εεεεε!·εεε , ΜΜΕ!!! ε Ε!! Ε!!! Με,

ε ω!! ει!ε !ε!!ει·ε Ε!! ε!·ει!ε!!ιε Ε! Με!!.Εεο ΜΕε!!ε!ε Ρε!!! ε! ρεεεε!!!εινε

ε! σε Ε!. 0Εεεο!!!ο ι!! Αι·εεο!!ε ρει· ο!!'ε!·Ε!·ε!Ε ο!!!εε!!,Εο, Εεεε!!! ε ειιο

α!Ε!ι!!!ιε με! Ρ8!'ΕΒ Μ! Ωο!!!ι!!ιε !!! 5:ιεεε!·Ε. 0ιιε!Ε !`οεεε!·ο !ε !·εεΕο!!Ε,

ρει· !ε ε!ι!ε!! ει!εε!ο Ε!!εΕ8!!ε οΕ!!ει!Ε!ιο ο!!`ε!·Εεεε Ε! τ!ο!ΕιΕ!ι!ο ι!ε!!ε !!το

ρΕ·Ε!! ρε!!·Εε! ε ι!!! σε ε!!·ε!ιΕε!·ο ρι!ὸ νε!!ει·εΕ πο! ε!!ε!ο !!ιοΒο Μ! ει!!!

ι!ε!!ο !!!Εο ΙΗ:ίο!ια!·έο Βίο9Ν!βου.

ε! εε!!ει·ε!Ε ρι·οοι!!·ε!οι·Ε !ιοε!το, :ιο Εο!ι!Ε!Ε !!!εε!!Ε, Με!!!

!!το ίε!ΕοΕ εο!!ιιΕεΕ!Εο!ιε Με!!! ρτε!!Εε!Ε ει! ρει·!εε ΕΕ!εε !!!!εε

ι!οιιιΕ!ιο ε νεε!Ε8Εο Με!Ε!!ε!ιιι!ε. Οι!! ειιρρΕΕεε!Εο!!Ε !ενο!·ε

!ιε!!ενο!ο ε!!!!ι!ε!ι!εε, εο!!εΕΜ!·ε!ε !ιο!ιε ε! !ει!!!ε!!Ε!Ε εδε

ο!Εο!!ε εΕνΕι!!!ι ρι·ει!Εο!οτιι!!ι , ει! Με νε!ι!!Ε !!ο!ιΕε ρ!εοΕι!οε

ε! εοοερ!οε τεεΕε !ιε!!ενο!ε!!!Εε εοε ε!!ιιι!εο!Ε!!ιι!!·, ε! !!ε!ιΕ

ΒιιΕ!ε!ε !ιοε!τε !!Εε!!οε Ει!·οερΕοΕ!!!ι!ε ο!!!Ε!!ε!ιι!ε, νο!ε!!!εε εοε

ε!ο !!Ε8!!Εε ει·ε!Εε!·ε ρι·ε!!ιΕΕε, ε! !Ε!!ε!·!ε!Εε οο!!ε!ΕοΕ!Ε!!ιιε ε!!!

ρ!Εε!·ε, Ε!! ει!!! !ιοε!!·ο !ε!ΕοΕ ι!ο!!!Ε!ιΕο ρε.εΕε ε! ΕΕ!ι!!ιε!!Ε!ε!Εε

!ε!!Ε!ε!ε!!ι εε!!!Εε!ι!, ε! !!!ε!!! εΕνΕ!εε ρ!ε!!Εε εε οοιι!Ε!ιιιΕε

ρι·οίΕοΕε! Ε!ιο!·ει!!ε!ι!Εε, εΕιιειιιιε οΕνεε ε! !ιε!!Ε!ε!οτεε ει! ιιο

ε!!·ε !ιοε!!·ο!·ι!!!!ει!ε εε!·νΕ!Εε ε! !!ε!!ερ!εοΕ!ε Ειι·ο!!!!!!Ειιε ε!

ε!!ΕΕ!ιοεΕι!ε Ε!!!!ι!οε!!!ι!!·. !'το!ι!ε!·εε ρι·εεει·Ε!ι!Εε εΕνΕ!!ι!ε, ε!

ι!!!Ενε!·εΕ!ε!Ε εΕνΕ!ε!Εε Μ!!! !!Εε!ε ε!!“εο!ιιεΕΕ!ει· ει!Ε!!ιρ!ε!!!Ε!!ι!ε,

ε! ρΕεε!ε!!!Ε!!!!ε !!!ε!!!οτε!ο ΜΜΕ!!! Α!!ο!ιεο εε ει!ε !!το ρει·!ε

ει!ε εο!ε!!! οε!εΕ!ι!!!ΕΕ!!ε !ιοε!!·ε ειι!!!!Ε!!ε Μ!!! ρει· εο!·Ε!!ε!!!

ειι!!! ο!!!ε!ε, ρει· !ιεε ε! !ιοε!!·οε ειι!!! ρ!·εεε!!!Ε ρ!·ΕνΕ!ε;;Εο

ιιοε!!·ο ρει·ρε!ι!ε νε!Ε!ι!!·ο ε!ε!!ε, ε! ε!! οετ!!! εοΕε!!!Εε ει!

ΕΕ·ε!ιοΕιΕ!!!ι!ε, εε ΕΕ·ε!ιοοε !Ε!!ετοε ε! Ε!!!ι!!!εε !`εοΕ!!!ι!ε ιι!!!

νε!·εοε ε! εΕ!!ει!!οε οΕνεε ε! !!!!!ιΕ!ε!ο!·εε ‹!Εε!ε οΕνΕ!ε!Εε

8εεεε!·Ε, ρ!εεε!!!εε ρεΕΕ!ε!· ε! !!ι!!!τοε, ε!! ο!!ι!!Ε Ρειι!ε,

ειιεε!Εε, ε! εΕΕο οιιοει!!!ιοιιε εει·νΕ!Εο εοεε!ο, ε! ε!! ο!!!!ιΕ

ε!Εε!!! !ενΕ!!ε, ρε!!ε!!!ο, ρε!!ε.ο ε! !!ιε!!ει!!ε!Εεο, ρεεεεεΕο,

ρο!!ε!Εεο ε!ε!!ε τΕ!ιε!Εεο, !ε!!ι Μ !!!ο!ο !·ε!;!ιο εοε!το8ει·

ε!ι!ε!! ε! !!οτεΕοε, ε! εΕ!!ει!!Εε ε! ε!!Εεοεο!!!!!ιε, Με!!! Ε!! ε!ΕΕε

τεε!!Εε ε! !ε!ι·!ε !!οε!!·Εε Αι·εεο!!ι!!!!, νε!ε!ι!Εεε, Πε!!ιε!ο!!Εεε,

ε! !!ι ε!ΕΕε ε!Εει!ι, «ιιιεε ι!ε!!!ε ι!ο!!!Ε!ιο εοοιιΕεΕε!·Ειιιι!ε, εειι

εεη!!Ει·ετε !ιο!ε!·Ει!ιι!ε !ιεε νε! !!οε!!·Ε. Με ειιο!! Με! νε!

ε!Εοι!Εε εοι·ι!!!! !!ο!!Εε νε! !!οε!!·Εε, πο!! !!ο!ιε!!!, !ιεε ε!ε!!ε

!ε!ιεε!!!ι!τ ρε!!!ε!!! εΕΕοιιιι!!!, οιιεε!Εε!!ι ειι! εει·νΕ!Ει!!!ι εοε

ε!ι!ε! ι!ι!οι!οι!!!ιοι!ε, !ιεε Ε!! Ερεο !εε!!ο !!οε!ι·ο 5ε!!!!!ιεε,

νε! ε!ΕΕε τεε!!!ε ε! !ε!·ι·Εε !ιοε!ι·Εε Ε!!·ει!Εο!Εε εο!νε!!! ει!! εο!

νε!·ε !ε!!εε!!!ι!!· !!το εΕΕοιιΕΕ!ι!ε ι·ε!!ιιε εει! !!!ει·οΕ!ιιιε ε!ι!ε

Με!! Μου!!! !!ε!ιι!ει·ΕΕ!! εει! εο!ε!!! ΜΜΕ!!! !ενΕ!!ειΕι ε!Ε

τμιε!!!, ρε!!εεΕι!!!!, ρο!·!ε!-Εει!!!!, ε!ε!!ε !·ΕΕ!ε!Εει!!!! , -Ε!!ι!!ιο

εΕ!!! ε ρ!·ε!!Εο!Εε ο!!!!ιΕ!!ιιε ε! εΕ!!ει!!Εε ΕΕ!ιε!·Ε ρε!·ρε!ι!ο ε!

Ε!!!!ι!!!!ιεε.. Ε!ιο!·οΕ!!!ε νε!·ο, !ιοε!εε ε! εενε!εε!εε !·ε!Ε!!ε!!!ι!ε

ε! εε!νε!!!ι!ε Με!!! ε! !!οε!!·Εε Ε!! Με!!! ι!!ιΕνε!εΕ!!!!ε ε! !!ι!

!!Ε!ε!οτΕ!ιιιε εΕΕ!ε!!ει!!, ε! !ει·Ε!!Μο!·ι!πι ειιο!·ιι!!! ει!!! !!σο !!!οι!ο

ενΕ!!ε!Εοε!; ειιο!! ςι!ειιι!ο ε! ι!ι!ο!Εεε ε !ιο!!Εε νε! !ιοε!!·Εε

ειιοεεεεοΕΕ!ιιιε εει! ο!!ΕοΕε!ΕΕιιιε Με!!! ΜΕ!!ε!!!!ε!ι!!!ι, έ!Εε!οε

ε!!ει·οΕ!ιιε !!οε!εε ε! εενεΕοε!εε ΜΜΕ!! ε! !”εεει·ε !ε!ιεε!ι!ιι!·

Ε!ι!Ε·ε ΜΜΕ!!! Ε!!ει!!ειιι $ε!·‹!Ε!ιΕε !ε!!!ι!!!ι, ρει· !ε!!ιρι!ε ει!ε

!ι!οι· !!!ει!εΕΕ!πι οιιο!Ε!!ε! ε!ι!ιο ρετ!Εοι!!ιιτΕ!ετ εΕν·ο Με!!! ε!ι!ε

ει!!!!ρ!ΕΕιιιε ε! ε!!ρε!!εΕε. Ε! εΕΕΕ!Ε εειι ι!!!!·ε ΜΜΜ!!! !!!ε!!!

ε!ε!!! ει!ε!·ε!!!!ε Ερεοε, !!οε!εε ε! οενε!οε!εε !εεετε!!!ΕΕ!Ε!!ιε

!ειιεε!!!ιιι· (δ). !.ει!!!ε!ιιι!ε ε!Εε!!! ε! εο!!!Ε!~!ι!ε!!!ι!ε οΕνΕ!ιι!ε

ειιρι·ει!Εο!Εε ε! εΕΕ!ει!!Εε εο!·ιι!!! !!ει·ει!Ε!ε!εε ε! ροεεεεεΕο!ιεε

ει!ε!!! με!!! !τιε!Ει!ε εεε !ιε!!ε!!! ε! !ε!!ε!!!, ε! ε!ε ρει·!Μειι!,

εε ροεειι!!! !!!οι!ο ο!ιο!ΕΕιε! ρει·!Ει!ε!·ε. !!!!ιΕ!!ε!!!εε εκρι·εεεε

ι!ε ε!ι!ε Ε!! ε!ε!!ε !!ε!ει!Ε!ε!!!!!!ε ε! ροεεεεεΕο!!Ε!!ιιε, ε!!! !ιο!ιΕε

ε!ΕΕε εει! !·ε!!ι!ε εο!ε!!! !!ιο!ιΕ!Ε!!ι!ε νε! Μ!!!ιο!ιΕ!Ε!!ι!ε ει!Με!

νε! ριεει!!!!ε! εεε Ε!!!!ιε!!ΕΕ·ε ει!! ιιιοι!ο οι!οΕΕ!!ε! ρει·!ιιι·

!!ει·ε, νε! ε!! ΕρεΕε ΕΕ!ι!ε με! νΕο!ε!!!Ε!!!!! ε!ΕιιιιΕτ! ιιοοι!

(5) !!ι ηι!εε!ε !ιε!·!ε Μ! Ρ!·!νΕ!ε8Εο Ε! οο!!εε!!ι!!ι! ει! εεεεε!·οε!, Με!!!

Ε!! 8ε!·ι!εε!!ε ε· !!ε!!ε Εεο!ε εεεΕεεε!!!Ε, ηιιε!!!ο !ιεε!! ε!!!·Ε ε!ε!Ε ι!ε!

ι·ε ι!! Αι·εΒο!!ε, ρΕε!!ε εεε!!:Εο!!ε κ!!! σε!!! 5ε!·νΕ2Ειι ,ρει·εο!ιε!ε, !!ειΕο ,

εο!!!!·Ε!!ι!!ο ο !!!·Ε!!ο !!! οι!ε!ιιιιηι!ε εοι·!ε, οεσε!!ι!ε!ο Ε! εε!·νΕι!ο !!!!

!Ε!ει·ο, ο!!ο ι!ε!· ο!ιεΕοΕιο ‹!Ε Βιιε!·Ε·ι!,_οι!! ε!!!·ε εο!!!!ειΕΕε!!!ε, εΕεει:ι!!!

εΕ!!ει!Ε!ιο ι!ονεε Με με! !!ι!!!!!ι·ο !!!ε!!! τ!ε!!'ε!ι!!ο, !!!ε Ε!! 5ει·‹!εειιε

εο!ε!!!ε!!!ο, ε πο!! ε!!!·ονε.
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ΒΕ!! 8Β00!!θ !!!!. θ!!!

ποτε (Η. Νο!ετ!!ε εει! !ε!!ε!!!οπ!!!πε π!ε!ε ε!ν!!!!!!ε !!!!π

ετεπ!!ε !!!ππε!!!πε ε! εο!!εεπ!!!!πε !πεππ! ο!!!!!ππ! πο!ετ!ε

ε! πεππ! ε!πε. !!!! !!!!ποπ εποπε!!ππιοπο τε!!!ε επε!οτ!!!!!ε

ποε!τε!, ε! !!!π!επε!π ε! πο!›!ε επε!ο!·!!π!επ! !!!!!!επ!εε, ε! ποπ

!!!!!! οι!!!επτπππε π!ε!π!ι!τ !πεο ο!!!!!ο πο!ε!·!ε. Βε!νε !επ!επ

πο!ετ!ε, εεπ εετ!!!!!π!ο. επτ!ε π!ε!ε ε!ν!!!!!!ε, επεπ! πο!!!ε

ε! ποε!τ!ε επε!!!!!!!ετ !·ε!!πε!!!πε, ε! πε ει!!! ε! !π πω! ρτο

ν!πετε ποεε!π!πε, πτοι!! ποε!τ! ε! ποε!τοτπτπ π!εεπετ!!

νο!ππ!π!!. νετππ!πτπεπ πο!!!τ!! ει!!! επ! πτο !ετπποτε ετε!!ππ!

!!!ετ!π! !π π!ε!!! ε!ν!!!!!ε, ε!π! ε! ποπε!!!ι!!· Μ!!! !!ε εοπ

ε!!!ι!επ!π!· επε!οτ!!!!!ε ποεεπ, ποεεπε ε! ποε!τ! επ !πει!π!

ε!!ετεεππππ! ο!!!!!π!π εοπε!!!πε!ππε πετεοππε νποπεπε, ποπ

!!!τ!!επ πππ!·οπτ!!!ππο πο!!!ε !πεπε πο!πτ!!!ε, εεπ εεε εοπεε

πεππο πετεοπ!ε !πε!ε ππε ο!!!!!ο !πεο !!!!ετε τ!!! ποεε!π!(9).

Ρτπεεεε !πει!πετ !π π!ε!ε ε!ν!!ε!ε ποπ:!!πτ ε! εοπε!!!ι!ε!πτ

πετ ποε ε! πο!!!τοεδ νε! πε τπεππε!!ο !!οε!το ε! ποε!τοτπ!π,

πω!!! ποε!τ! ε! ποε!τοτι!!π π!εεπετ!! νο!ι!!!!π!!. Οι!! Ρτεεεε

ο!!!!!!!!!! !πει!!π επ !!οποτεπ! ε! !!πε!!!ε!επ! ποε!τε!!!, ε! .

!τεπππ!!!!!!!!ετπ , !!ε !!οππ!π ε!!!!πιπ πω!!! ε!ν!!!!!!ε ε! !!!!

!!!!ε!!οτπτπ ε!πε ε!!ετεεε!! π!επετ!ε !!!επε πεπε, επεφτε ε!

ποε!τ! !!!ε! πτεε!π! πτεν!πε!!!!!πεπε εε!π!·!ο εοπ!πε!επ!! (δ).

Αππε!!ε!!!οπεε επεφτε ε! πτοεεεε!!!πε ε! εεπ!επ!!!ε !π !!!ε!!!

ε!ν!!ε.!ε επ ποε νε! ποε!τοε εει! πετεπ!ε ν!εεε ποε!τπε !π

π!ε!ο τε8πο π!ε!!πτ!ε πενο!νεπ!ιιτ, πεπε! !π!τε π!ε!επ! !π

επ!π!π 8ετπ!πεε ε!ππ!τε νο!ι!π!!!ε, ε! ε!!!!π! !εττπ!!!ετ!, πεε

ποεε!π! απ!!! ε!νεε ε!!!τε π!ε!ετπ !πε!!!!!!π ρτο !πεπ!·!!τπ επ

πε!!!!!!ο!!π!π πτοεεεπ!!ο!!ε νεα!!! π!!εππ!επι!ε ε!νε !τε!!!!!).

Ρτε!ετεει εοπεεπ!ιππε ε!ν!!!πε !πεπ!οτπ!!ε, πποπ ν!εο !!τεν!

εοτπ!π εππετ ει!!ε ε!!!!π!!ε εε!! εοπεπε!ππ!π!!!ι!ε πω), !!!

εοεπε π!εεπεεο π!επ!πε ε! ε!!επ!ο επεπ ε!! εοττ!εει!ππ,

ε!π!!!ππε εει! !π τ!!ε!!πε ε!πεππ:!ππε, εππεππο νε! ει!!!

!τε!!!εππο πτον!πε!!!!!!πε, !!ε!!!!ο εοπε!!!ο πτο!!οτπτπ !!οπ!!ππ!π

ε!ν!!!!!!ε !πε!πε, πω!!! τ!!! !!οποτε!π ποε!τπ!π, ε! π!ε!οτ!!π!

ε!ν!πιπ !τεπηι!!!!πτπ ε! !!οπππ! ε!!!!ππ! πε επ!!π!π !πε!!!!ε

εεπετε π!8ποεεπ!πτ (δ). Οο!!εεπ!!πι!ε ε!!!!!π ε!επετπ πποπ

επε!!!!π!ο ε! ει!!! ο!!!!!ε!εε πετ ποε ποπεππ! !π π!ε!ε ε!ν!

Με πτο οτπ!πεππ!ε ε! τεεοεποεεεππ!ε πεπε!ε !πεπεπτ!ε,

ε! εο!!!Βεππ!ε επΙο!!!ἰε (θ) (!οτεε !!ιο!οπί!ε) πεπ!ε εεπ π!!!ε

τη !)πεε!!!! εοπ!'εττππ πε!!ε ποεεεεε!οπ! επ ετεπ!!!!, εεε!!! πε!!ε

ππτ!!εο!πτ! πτοπτ!ε!!! πε! ε!!!!!π!ι!! π! 8εεεπτ!, ε πω!!! ε!πεο!!!τε. 8ο

!ε !!!επεε!π!ε ετ!!πο !ε8!!!!!πε, !! το ΙΙ. 0!!!εο!πο ποπ πο!επ !οτο

!οε!!ετ!ε, εεπιπ !πε!πε!!ι!!! ε ν!ο!επιπ, ο ππ!ππ! ετ!! !πι!!!!ε !!! σο!!

!'εττπ!!: εε πετὸ ετε!πο !!!εε!!!!!πε, εο!πε πο!εε! !! εοντεπο !!τεεοπεεε

εππι!οπε!τ!ε σο! επο Ια!!πω!!!ω ε! εοπ|Εττπατπ!ισ7

(9) @παω εοππ!2!οπε πε! τ!εοπεεε!τ!!επ!ο πε! !!!ε!!!! ε!!! εε!ε!επ!!

πε! Οο!!!!!πε ετ!! π!ο!!ο τε!ε!οπενο!ε, ε!εεοπ!ε οτε εοπεεεπεπιπ πε!

τ!εοποεε!!πεπ!ο πε!!ε πεπεε!π τεε!ε! !!! τ!εετν!! Μ!!! !!!!'ππ!ο!·!!!! τεε!!ε

πετ !!! πο!!!!πε !'π!πτε π! ε!!!τ! Πο!ε!, ο πετ !!! πεε!!πε!ι!οπε ποε!! !!!

!ππτ! Με !Ξι!τ!!!.

(3) Ι! Ρτεε!πε, π! ει!! !! τε Β. !!!πεοτπο ε! τ!εετνπν!! !!! ποτπ!π!!,

οτε! !!! εοε!ε!πιπ !'επ!οτ!!!! πο!!!!ε!! επο πονεπ επεεεπετε ε! επε!!!! πε!

Ροπεε!!!, πεπε πε! Οοπ!ι!πε ε πε!!ε! τεπ!!!!!!!!εε!. !)!!εε!ο πτεε!πε !!!

ε!!!!!!!!!!!ο !π πππτεεεο Ι/επΙ!!ετε ται!ε.

(4) Ε!! ο!!!!πε πτεν!ε!οπε !! εοπνεπ!τε εεπτεεεετπε!!!ε, επο !π!!ε

!ε !!!! ε εοπ!επι!οπ! πς!πτ!π!ε!!ε ε! !ετ!π!πεεεετο !!! 8!!τπεεπε, πε πο

!εεεετο ! 8ε!εεετεε! πετ εσππε! π! εππε!!ει!οπ!, επ π!!το π!ο!!νο, εεεετ

!τε!!!! ε! !!!!θετε !ποτ! πε!!Ίεο!!!.

(ε) Ε!! τ!!οτπ!!! τω! Βτεοε, εεε!!! πε! πω!!! Με!! 8!ε!!!!! πε!!π

τεππ!!!!!!ε!! π! 5!!εεπτ!, ετ!! πππ εοπεεεπεπιε! πεεεεεε!τ!ε πε!!π Μπε

!οτ!!!!!ι!οπε πε! επο τεΒΒ!!πεπ!ο πο!!!!εο, πε !!!!ετο ε !!!ππ!ε!πε!!ε !π

π!πεππεπ!ε ε επποτπ!πε!ο η!! οτπ!π! τποπετε!!!ε! επ πεεο!π!! πε!

πονε!!ο πω!!!!!!0. @πε!!ε ε!π ε!!!!ο !! νε!π!!!!!ε!ο εοπεεεπ!!ο πε!! Ωοτπππε

π! 8πεεπτ! πετ ε!!!!!!!ε! !τεε!οτ!!!πι!οπε, ο!!τε ε!!ε ε! τε!εοο!;!!ε ω!!!

ε!οτ!ι!' εεπ! π!εετε!ο !ε!!οτε πι!!! !!!!π!πε!πε!τ!ο.

(ε) Ποπ πνεππο πο!π!ο !ππον!πε!τε πω!! ειπ!!! π! πω!!! , ο τ!εεοε

ε!οπε !”οεεε πποε!!! πε! ΜΜΜ, !!ε ετεππ!ο ε!!ε ε!!!“!!!!!! πεπε!!! :!!ε

πι!!! εοττ!πι!οπε πε! εεε! πε!!! !ο!οπε! (Μοίωια!) , εεε!!! πε! πι!!! π'ίπ

!πτ!!!πε, πο!!επ!ι!τ ε! εοπε!!!ι!επ!π!· !!!! πει· ποε ε! ποε!τοε

επ!!!!!επ!εε ε! νποπε!, ει!! !!!π!επ ε!π! τ!!! π!ε!ε ε!ν!!ε!ε

ε! !!!!!!!!ε!οτοε ε!πεπε!!! ω. $!!!!π!!πι!ε πεπ!ππε ε!επε εοπ

εεπ!!πι!ε πποπ πε εε!ετο !π π!ε!ε ε!ν!!ε!ε νε! ε!!!ε !ετπ!!π!ε

ποπ !!ππ!!!!ε!π!· εεπ !π!!!!!!!! ποεε!! επ! νεππ! ν!πππ! !ι!!

πποπ ε!!!τεπεππ! νε! νεππεπ!τπ!ε, π!ε! !επ!πτπ ν!!!!!!π ε!

νεππε!π!π!π εο!!εο!ε !πε!πε ε!ν!!!!!!ε ε! !ετπ!!ποτπ!!! επο

τ!!!π (8). Απ!!ε!π!πε "ποειτο !!!ε!!!! εοπεεπ!!ππε πποπ ε! !!!

πτοεεει!!!οπε πεπι!!ε!!!ο!!!ε π!ε!! τε!.;π! ποε!τ! $!!τπ!π!ε ε!

()οτε!εε εοπ!!π8ετ!! π!ε!ε!π ππ!νετε!!ε!επ! εοπ!τε. !!!!επε!π

νε! ε!!ηπε!ε ε!ν!!!!!εε, επε!τε, ν!!!εε εεπ Με!) πι!! !!!!!!!!ε

!οτεε εετπτπ πο!!!ε νε! ποτπ!πο ποε!το τε!!ε!!εε ππε ε!π!

!π!τε !!·!π!π!!! π!!!!ετ!!! !π ε!!·επ!!π π!ε!ε ε!ν!!!!!!ε 8ε!εεετ!

εοπε!!!π!ε, εκετε!!π!π νε! πτοεεεεππ! επι!! πτπ!!ε !εεετε πετ

εε !πεοε εεπ! πτεε!πε π!ο!ε ε!ν!!!!!!ε, νε! οπτπ !!!!π!!!!ε

ποε!τ!ε ε!·!!!οτι!!π, ε! !πε!!ε ε!ν!!!!!εε, ε!!ε!τε, ν!!!!!ε εεπ !οεε!,

ε! !!!!!!!!!!!οτεε επ!·!!!π τε!›ε!!εε πο!!!ε ε! ποε!το ποπ!!π!ο πετ

ν!!π ε! εεπ! π!·π!!ε ει!!!!πεπτε , !πεε ε!ν!!!!!εε, επε!τπ, ν!!!ε,

εεπ Με!! ε!ε επιπ!!ε!!ει νε! επ!!!πἔε!!!, ε! !!ε!!!!ε!οτεε ε!!

τ!!τπ, ει!!!ε!π! ε! !ππε π!ε!ε ε!ν!!ε!! θεεεπτ! , ε! !ι!τ!επ!

ε!!οπ! πε ποτπ!ππ!!ο!!! ποε!τε, ε! ο!!!!!π!!!!!π ποε!τοτπτ!! εε

!!!ε!!!! ε!πεπε!π, ε! !!!ε! ο!!!!!!!!εε ποε!!! π!επ!ι!τ !π ε!ε, ε!

π!! ποεε!π!, ε! πε!!εππ! πτοι!! π!επ!πε ε! π!ε!!πε τ!!! πε

!!πε!!!!! !π !!!ε!!! ε!ν!!!!!ε $!!εεετ! ε! πετ!!!!επ!!!ε εει! !ετέ

!!!!!!!ε ε!πεπεπ!, ε! πε πε!·!!!!επ!!!ε π!ε!ε ε!ν!!!!!!ε $πεεπτ!

π!!!!!οτ!!!ππε εε!!εεππ!πτ(9). Αττε!!ππ!πεπ!ε ε!!επ! εει! ο!!

!!!!πε!!οπεε πετ εεε πι!!! !!εππε πεπε !!!ε!!! εεπ !!!ε!πε πε

τεππ!!!!!πε εεπ !!!!·!!!πε πω!! ε!ν!!!!!!ε πτο εο!!!!!οπε πε

!!!!οτι!π! π!ε!ε ι!π!νετε!!!!!!ε εε!! οοπε!τι!εππ!ε οπετ!!!πε π!!!

·τοτ!!!π, νε! ει!!!ε πεεεεε!!!!!!!!πε !πεοτππ! , !!!ππ!!π!πε ε!

εοπ!!!·π!ε!πι!ε, ε! εεε !·ε!πε εεεε νο!ι!τππε !!!ε!!!! !!ττπειε, εε

πτεε!π!!πι!ε !!τπ!!!ετ ο!!εετνετ! (ω). Απ π!!ετ!οτεπ! !πεππετ

ετε.!!!ιπ! ε! εεπ!ε!πιπ ε!ν!ππ! πτεπ!ε!οτππ!, ε! ι!! ε!ε!πεπ!!ε

ποε!τε πτ·ε!!!!!!π εε εφποεεεπ! !π!εετε!!!ετ εεεεοπ!!οπε,

οτππεε ε! ε!πει!!!!ε ο!!”επεε!ε> ε! !!!!οε εποεεππ!επε ε!!εεεεπε

πετ !πεοε, εεπ !π!ετ !πεοε !!πε πεππε εοπ!!π!εεεε, εε !!!ε

εεπε!ο!!εε ποε!τε!ε, εοπε!!!!!!οπεε, νε! ε!!πε οοπ!επε!οπεε ετ!

π!!πε!εε ε! ε!ν!!εε ε!ε ε! επτπτπ επ!!!!!ε! πε επεε!ε!! ,εςτ!!!!!!

τεπ!!!!εππεε ππ!!!!!!πε, ε! πεπ!!πε τε!εκεππ!!ε, ε!ε‹π!ε πε

εε!ετο πετ ποε νε! ποε!τοε ποπ ποεε!π! π!·ο πτεπ!ε!!ε νε!

!!!!ππο πτεπ!ε!οτιπ!! εοπνεπ!τ! πε!!!εππ!!τ! επ! πεπε ε!!‹Ιππ

εοππετπππετ!, πεε ποε πε !πε!ε."!!!!το!π!!!ετε πεπεπτππε.

Α!!επ!επ !πε!!τεετε!!!ε !!!!!! εεπ ε!!ε!ι!ε!ε ει!! τε!εεε!!ε ε!!

!πεε ε!ν!!ε!ε τ!!!εετ!εοτπ!!ετ ποε ε! νο!ι!ετ!τππε !!!!!!ε!!.π!πε,

!πεοεπι!ε επ ε!ν!!ε!!ε!π !πε!!τπ τεπποετε, ε! ε! επειππο ποε!τε

σωστο, π'εε!α!ε, τ!εοτπε!!! !!! ε!!εππ! π!π!ο!π! εετε!! πε! !!!επ!ο ενο, ε

επεε!ε!!πεπ!ε πε! εεεο!ο Χ!!, εοπ!ε ε! τ!επν!! πι!! !!!!ο Με! Πρ!!!

πιι!!!εο π! 8ατπεπτ!α.

(7) Μ! εεε!ε!πετ!!!, ε !ε εεπ!!οτ!ε ε! τ!εετνπνππο τ!! ε!!!επ!π! επεεε

τεε!, ! πω!!! πετπ πονεππο εεεετε πο!!!!πε!! πε!! !!ε.

(8) @πεπε π!ν!ε!ο π'!!!!τοππι!οπε πε! ν!π! !οτεε!!ετ! !π 8!!εεε!τ! !!!

ππτε επεε!π!π!επ!ε π!!!!π!!ο πε!!!! Οοποεπε!οπε πε! !994 οοΙ!!! !·εππ!!

Με!! π! Οεπονε! , εοπ!!! ε! ε !!!!! νεππ!ο. Ετ!! !! ε!ε!ε!π!! πτο!!!!!!νο,

επο ποτπ!πενε! !ε οπ!π!οπ! εεοπο!!!!ε!!ε π! ππε! !ε!!!π!. Νο!ο !π επεε!ο

!ποπο, επο !!!ε!!!τε πε!!ε πω!!! Οοπνεπε!οπε, πο! (ΜΜι: Με!! 8!ε!!!!!!

ε!!εε!!τεε!, ε !π ε!!τ! π!π!ο!π! ε!πετοπ!, ε! ποτε! επεεεο πε! ν!π! ε πο!

ν!!;πε!! π! 8ε!εεπτ!, !!!!!! ε! !!! ππ 5ο! πεππο π! ο!!ν! ε π! ο!!νε!!. ΙΜ

ε!ὸ ε! πεππεε, ε!!ε !!! π!ππ!ε!;!οπε π! πιεεε!! π!!!τπ! πε!!'επτο εεεε!!

τεεε ποπ Γι! ππ!ετ!οτε !!!!!! εεεοππε !!!ε!!! πο! εεεο!ο ΜΥ.

(9) Β!! επεεω πτ!ν!!εε!ο πετ!νὸ !'ε!!!το, επο επ!οτ!ι:ε! ! ε!!!!!π!π!

επεεπτεε! π πτοννεπετε! !!!!ετπτπεπ!ε π! !εε!!ε πο' !οτο πε! ποτπεε!!ε!

πε! ε!τε!!!!ο π! 30 !π!ε!!!! πε!!ε ε!!!!!.

(!!!) @πεε!ο τ!εοποεε!!πεπ!ο ετ!! υπ !!!!ο π! ε!τε!!!! ε!πε!!ι!π, πο!!

π! ρεεε!. Επππτε εοπ' επεε!ο πτειιο επεοτε ε! εο!!!πτονε !!! !!!!ετ·!!!

π! ι!π Βο!!!!!πε
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ι·οο,ιιιι ριιιοιιοιιι νοιιιπιοιι, οι ποπο :πιο οιε ι·οειιιιιι ιοοοι·ο

ιιι ω ειιιιιι οιιο ιιιπο ιιιοι·ιπι, οιιι:οριιε ιιιπιοπ ιι·ιιοιιοπε

ιππο ροι·οοριιε, οι πιιπιππιε επιιειοπιιε, πποε οι οπο ιρει

επο τοπιιοιι ποπ ροεειπι ποιοτο νο! ιιοιιοι·ο.ω Βοπιιιπο οοπ

οοπιπιι.ιε 0ιιιιιιιιε επριππιοιιε, οποπ ππιιπε οιιιι·οποπε οιιιποοι

και ρι·οεπιπιπ ιπ ποιοοιε, νιιι οοιιοι·ιιε ποι ποιπιππε, πιο

ιοποιιιιο πιοπο νιπο νιιι πιοποιοπε ιρεοι·ιιπι οινιιιπι ποοπ

Με, σου ιο ποιπιππε οιιοπι νιπιιοτιιιπ εο ροιιοι·ο, νιιι

οιιοπι ιιοεριιοι·ι, ποι: ιρει οινοε επι οιιιιιιιε οκ οιε ιοποππ

Μ· ιρεοε οιιιτοποοε απ ιιοεριπιππππι ιο ρι·οπιοιιε ειππιιι

ιοι·ο που οιιιιιπ ι·οοοριοτο. Μοιππιιπιοε που ρτοεοπε οτινιιοΒιιιιπ

ποειι·πιπ πισω ιποιιιο ιπιππιι Αιι'οπεο , ποι: ποπ ιιιιιιιιιε

οιιιπιιιιο οπιοιοιιοπε ποειι·ιε εοπ ρτοειποπιιοπε ιοπι ιπ πιοιο

ι·ο8πο 8οτπιπιο οι Ποτειοο, οποιο οιιοι ιπ οιιιε τοοπιε οι

ιοι·τιε ποειι·ιε οοπειιιιιιιε οι οοπειιιποππιε, οι: ιονιππτιιε,

ροποΒιοτιιε οοιιοοιοτιιιιιε, εοπ οιιιοπεοιιιποπο πιο οποιο

ιιοιιε ποειι·ιε ριοεοπιιοπε οι ιιιιιιι·ιε, οποπ ρτοιπιεεοπι ιποπ

οι:ιιιοιοιπ ιιοοτιοιοιπ οι Βι·πιιοπι ποειτπιπ, οι οπιπιο οι ειπ

ειπα ποι· ποε ειιροι·ιιιε οοπι:οεεο Πισω. ποποοπι οι οοεοινοπι,

πι: ιπιιοπι ιπνιοιππιιιιοι· οιιεοινοτι, οι ποπ οοπιτονοπιοπι,

ποι: οιιιιιιοιπ οοπιτπιιοπιτο ροτπιιιιοιιι. Ιπ οιιιιιε° τοι ιοειι

ιπ0πιιιιπ πτοεοπε ρι·ινιιοΒιιιιπ ποειτιιπι, ιππιοειιιιιε ποειτο

επιιιο πρροππιιιιιο οοιπιπιιπιιπιπ εορο πιοπο. οινιιιπε ποπ

ιιιεειπιπε πιοπο Μπι. Ποιο Βοτοπιποπο, Νοποε Μοπιι, οππο

ποιπιπι πιιιιοειιπο ιι·οοοπιοειιπο νιοοειιπο ιοι·ιιο.

.5'ιοιιιιιπ . . . . . . .Ιικούι οι οτοπο πω: Αι·οοοοιιιιπ

` πιοπο δαι·πίοιιο ιισ ()'ου·είοο οι: οοπιιιιε Βατοπιποπίο.

'Ι'οειοε οππι: .

Ιππιπε Ροιτιιε ποιπιπι ι·οοιε ιιιιπε οι: οοπιοε πο ι·ιριινοτι:ιο.

Ιπιοιπε εοοππππε Βοτοποοιιιπε οιπεποπι ποπιιπι τοΒιε πιιιιιε.

Ροπιιιιε Βοι·ι:πιποπιο οριεοοριιε.

ι)πιπιιιοιπε νιοοοοιποε πο Βοοοιιοτιιπο.

ΠοιΙΙ:οτιοε πο δοπιιιιιε πιο.

πιο 0ιπι18ι1πι ποι ο. Απεπειιπι οοι·ιριοτοιπ ποιπιπι τοπιο

ΧΕΝ. διοιπιπιπ οοι οι οι·πιππιππι οι ποιποορε ειππιπιε

ποπιο ιο πωπω πωιιι οιιιιοπιιιι οι οιεεπιποπιιιτ οοι.ο

Μπι νιιι πο ιοπο Βοεεπτι, ππο νιποιιοοι ιπ οποιιιιοι

ι;ποι·ιοτιο; ιιπ ιοιποπ οποπ ριιπιι οιιΒοππι οιιιιοπιιιι οι

ειοπι ιιπ ιπιιο.εοι·ιριππι οιιιιιιιιπ ιποιοπππιπ Μπι: ιιπ Κο

ιοπποε ιπιπ·ιιι ριοκιιπο εοπιπι·ι , οι πο ιππο ποοπο οι! οποιο

ιιππιππ ρτοιιιιπο οοπεοοιιοπιοιπ, οι οππι οιε οιιοοιιιι· ποπο

ποιοτιιιε πο Βοεεειτο οι! εοτιιιοππππι οιιο εοειο ιιιοτιπι

ποι ρι·οπιοιοε ποιο επι ιποιοι·οιπ ροιιοπι ιρεοιιιπι; ποι απο

ειι: οιοοιι ποιοπεοτοε ιιοπιιποπι οι ππινοτειιπιπιπ τοπιο Βιε

ειιι·ι οοπεοππιπτ ιιι οιππιοπε, οι επροτ οιππιιιιιε ιτοποπιιο

ιιιιιιε οι ιιοοι·ιοιιοπε ποι· ιιιιιειιιεειιπππι ποπιιιιπιπ Βοοοπι

Αι·π,εοπιιπι ιιοπιιπιππε ποτιο επο πο Βοεεπτο πωπω οοπ

ι:οεειι ιπ ρι·ινιιοΒιο ει·πιιοτπιπ, οι ιπ οιππιππε οι επροι·

οιππιππο οιιο ι:οπιιποοπτ ιιοιπιπιιιιιε ιοττο ριοπιι:ιο, απο

Βοπιει·πιιιοι· οποιοι εροοιοιιιοι·, ποιο ιπιποπ πιοιι ποιπιπι

τω. οι εποτπιπ ιιοτοπιιιπ οεεο ποεοοπιιιτ; ποι οπιποιπ

οιιο ποοπο οοτροπιιιε ρι·οοιιιι ιιπποιοπιι ιοι·ο ιιποποιοε

ι'τοπσιιιιοιοε ιιοιπιππιπ οι ππινοτειιπιπιπ ιιοιτιο ρτοπιοιο πιο

ππιοποτο οι ποιοπποι·ο τοποοιιιιιτ. @οι ειι: οιοοιι ιοποοπιπι·

ιιποιιοπε ποοοεεο ίιιοιιι πιο :Μπι τοιιιιιειιι οοοοποτο ιιπ

(1) Απιπιειιιι ειπποιοι·ο! . . . . ει ροι·ιιοππνο π αποτο, οιι'οποπο ειπιι

ιποπ οι πιιονο ιιοιπιπιο τοπιο, ο ει ροπποππνε ιιοιι ιπιτι οιιο ιι Οο

πιιιπο εικονα ιπιππιιο ο οιιι·οοτει.ο, ροι·οιιο ποιπισι πο!!ο ιιοιτιο, ο

ιπιιιοτι πο!!ο ποπιιπειιιοπο ειι·οπιοι·ει.

οιιι·ιοπι επι: ποπο εοιποιιπιπ κ πιοπο ιιππιιιιοι νιοο ο οοπιτο

ιο1ιοπιο ιοιιοππο. Ι.οοιπιπ οι οπιιιιοπιπιπ πιο ρι·οεοπε σο·

πιιιιιπιπ ποι: πππο 8. (οιοο οιιιιιιιε) ιιιοοι:ιιιιιιιι. Μπιτ. Μ.

Πιο κι” Βοοοιπιιι·ιε.

ΣΕΠ. Νονοι·ιπι ππινοι·ει οποπ ποε Ιππιπε Αιιοπεπε ιο

ιπειτιεειιπι Ποιπιπι Βοι;ιε Ατοποπιιιπ ριιπιοποπιιπε, οιιιειιιιο

Βοποι·οιιε ριοοπτπιοι, οι: 0οιποε Πτοοιιι. Αιιοπποπιοε πιο.

ι·ιεειιπππι ποιπιπιιιπ Βοεοιπ Βοπιιοτοιπ ποιπι·πιπ ρτοπιοιιιπι,

ριιοεροοιιε ποπο ιιποιιιοιιε οοπειππιιπ, οι οποοιιι ιοπποιοιιι,

οποιο οι οποιο οιιιε ιιοπιιπιοτοε πιο ιιπινοι·ειιοε οινιιιιιιε

$οεεειτι Ιπειιιο $οι·πιπιο πιο ιιπ οππι οιιιπε ποπιιπιπιπ οιιο

οιοιπιπι πεποει:οι·ο ιρειπε ιιιεειισιιε οι ποποριποιιιε ροι·ιιιιτι,

πι οοτοπι Βοειιι ρι·οεοπιιο οποοεπιτπιεοιοιπεΜΜΜραπ (ε)

ιιειοιιε , ιιοιιιιοιοι οινιιοιιε ρτοπιι:ιο, ειπ ιρειιπ1 ιιοιπιπιππ

Βοι;οιπ οππι Μοτο. οι·οποπιιο ποειιποιιιε πιιροι·, οινοε οι

ππινοτειιιιιοπι οοπποπι πο εριεοιπιι ιιοπονοΙοπιιπ ιιιιιοιιε οπε

ποιπ οιοριοοιιιπτ επο εροοιιιιι ρι·ινιιοΒιο ιιιιοι·ιοιιε οι πιιιε

ετοιιοτιιπι ιο.ιΒιιιοπιπιιε ποοοι·οοεο. Ιρειε ιπιποπ οιποπι πο

πιιπο Βοει νοι ποιιιε ιοοο ιρειιιε ποιποοιιιπι οι ιιποιιιο.ιιε

ιπτοιποπιπιπ ριοειοπιιιιπε, οι: οπιπιριοπιιππε ο€ι οιιο ποι·

πιοιπιπ ιιειοπιπ οοι·οιπ ΒοΒιο ρι·οεοπιιο ιποι·ιπι ρι·οροειιο

οοπ οιιιοιιι, οι ιπ ιρεο ρι·ινιιοΒιο ι:οπιοοιο, επο ποιιοπο

Βοι·οποιοπιο ποποε Μ”, οοπο ειιιιεοι·ιριο οιιιιιεο ποτ πιο.

ππιπ (ιιιιιιοιιπι οιι;ιπειιπι ποιπιπι ΒοΒιε εοι·ιριοι·ιε ποι: οι

οιιο ποεοππιπτ οποιοι: οοπιιποι·ι, πτοεριοιοιιιοε οιιοπι πινω

οι πιιινοτειιοιοπι ιρεοιπ ποι· ριπποπιοε νιι·οε ιιΙαι|ιοιππ οιι

εοιππ, δοπιι2οπι πο πιο , πίαπιποιιιπιιπι πιιππποιιππι , ο£ διοι

Ιιιιιιπι ροΙοε πιιποιοε ειππιοοε οι ρι·οοπτοιοτοε ππινοι·ειιο.ιιε

οι οοπιιιπιε $πεεοτι ποπιο ποπιιπο ποπιιπι Βοοιε ιιοπιοιιιιιιιι

οι Ιιποιιιοιιε ιιιιοιποπιιιπι τονοτοπιιο ποοιιο οι·οειιιιεεο, οι

πιο ιιπ οπο ιοποιιοπιιιτ ιιιιιιο ρι·οεοιιριππι ρι·ινιιοπιπιπ πο

νοιο πτοιπριιιππιπο οποοιιιοιιιοι· ιπιρΙονιεεο (δ). Ιποιι·ι:ο οιι

ριοπιοε οινοε οι ππινοτειιοιοιπ οιιιιιοιιε δο.εεπι·ι επρτοπιοιππ1,

οι νοεεοιιοε ιιποιοε οι ποιιιτοιοε πιοιι ποιπιπι Βοπιιοτιε

ποειιι ει·πεειοειε (οπιιιοείε) ιονοι·ιοπε ρτοεοιιιιι, πι νινοπιοε

επο ΒοΒιο ποπιιπιο ιπ οοιιιπι ιιποιιιοιο Ιοιοπιιιι·, ρτινιιο

Βιιιιπ ρτοπιοιιιιπ οι οπιπιο ιπ οο ι:οπιοπιο ιοπποπιιιε ορ

ρτοιιοπιπε τοιιιιοπιππε, οοπίιτιππιππε, οι: οιιοιπ πο πονο

οιεποπι οινιοπε ιιοιιιιοιοι·ιοπε οι ππινοτειτοιι οινιιοιιε ρτο

πιοιο ι:οποοπιπιιιε, ρι·οπι ιποιιιιε ιιιιιπιππ ροιοει οι πιοι, οι

ειοπι ιπ οοποπι ιοτειιιε οι ριοπιιιε εππι ιιιεοτιο , τοιοοιο

οοππιοιιοπο ιπ πιοιο ρτινιιοΒιο πρροειιο, ποιο οι: οπο ποπιο

πι πιοπιοιιπτ ιοοοι·ππι ποιπιιΒιιιπι οι ιιποιιιοιιε ρι·οειιιοτππι

ιιππιποπιππι, ιιι ιρεο ρπι·ιίιοπιο οοππιοιιο, ιρεπιποπο ρι·ινιιο

Βιιιπι ποιιοπι ιιοιι πιοιιε οινιιοιι οι οινιοιιε Βιιεεπι·ι ποπο οι

ιπνιοιοοιιιιοι· οπεοινοτι(4). Οοπειποι·ππιοε ρι·οιοτοπ πωπω'

ποιπιππιπ Β.οποπι ποιιιε ιιπ ιπιι·οεοι·ιριπ ποιοετοιοιπ πιοπο.

ι·ιππι ιπροππιεεο οππι ποτιο επο ιοποτιε εοιχποπιιε. -- Νο

νοι·ιπι ππινοι·ει οποπ ποε ιειοοΙππε ποι πιοπο Ποπ Ατο.8οιιιιπ1

(Θ) ΜιοπιιοΙ πω. Ειο ειοεεο Μιοποιο Ροκ, οι ποι ει ιιι ιποιιιιοπο

πο! ρι·οοοποπιο πιριοιππ ποι το Β. 0ιοι:οπιο οι Ατπποπο.

(δ) ιπ οεοεπιπιοπιο πο!!ο ι:οππιιιοπο επιπιιιιε πο! ειιπποιιο ποινι

ποπιο πο! το Ι). Βιιιι:οπιο, ιι Οοπιιιπο- πι $πεεεπι πιππππ ο Ιειοειοε

(παπι Εοι·Ιοεια) 1ιιιιιιοο Οπου, ι:οωιω πο νιιι, Μπι·ποοιππο πωτεοοιιο,

ο Επιπιιιπο (Ποειοπιιπο) Ρπιπ οποι ειπποι:ι ο ρι·οοπτιιιοι·ι, που ρτο

ει.οιτο ιι ποοπο οιπιιιχειο , ο ιι Βιιιι·οπιοπιο οι ιοποιιιι οι το8ιο ιιιιππιο

Π. Αιιοπεο, τινοειιιο πει επο ρειππο οι ριοπι ροιοι·ι, ο νοπιιιο πιι'ιεοιοι

ρω· οοπι:ιπιειοτιπ.

(η Ωοπίοτιππ οι επεεπτοει ιο ι:οπι:οεειοπι ιποπ ι:οπιοπιιιο πο! πι

ριοτπο ιιι επο πομπο, ροι·οιιο :πιοπιιισ πποπιριιιιο :πιο οοππιιιοποιοι·ο

ιιπροειο οι ρτοειιιτο ι'οπιιιεειο ο ιι ειιιτοπιιοπιο πι ιοποιιὸ.



ΒΕ!! 8800!!!) ΣΗ'. οι:

ΥοΙου!!ο 8οτ‹!!υ!ο ο! (3οτε!οο, (Σοτιιοε ΒοτοΙι!υουο, οο ΒουοΙο

τουιοτιο οοοΙοε!ο νοι!!ΙΙοτ!υε , οιιι!τοΙ.υε ο! οορ!!ουουε εο

ιιοτο!!ε. 00ιιε!ι!οτουΙοε ουοά ρτο οοου!ε!!!ουο $οττ!!τι!ο ο!

(!οτε!οο Βο8υ! τιοε!τ! ίοΙ!ο!!οι· οο!οτο !!οιιι!τιο ροτοδοτι(!ο,

νοε !ιιοΙ!!υιιι ο! υιοΒιι!!!ουυι ΙτιΓουΙοττι ΑΙΙουευτιι οοτ!εε!

που!!! ρτ!τυοΒοτι!!υιιι ο! Βοιιοτο!ουι ρτοουτο!οτουι ιιοε!τυτυ

οο ()ουι!Ιουι ΠτεοΙ!!, ΝοΙι!Ι!υυι ο! ιιι!Ι!!υυι οο ροτ!!!υιιι

ιιυυιοτοεο οουι!!!νο οου8τυο εοο!ο!υτιι οοε!!!ιοιιιυε οτ! ρτο

εοτιε, τοΙι!εουο οΙΙουι τοο!υι!υο ()·οο!αποκ) !ρε!υε τοου! ουυι

ο!!ο οοτΙο ιιοε!το οοτ!! Ιουοτ!ε ε!8!ΙΙο τυο!οειο!!ε υοε!το

υιυτι!Ιο ι!ιιιτ!ιιιυε οοτιιιιι!!!ουτ!υιιι. Ι!!ο!τοο νοΙουΙοε ουο!!

!!!ιοτ!υε ο! ορ!!υε !ρε!υε τομ!! τοο!υι!υ! ορροτΙυτιο. υ!!!!ο

ο! ιιοοοεεοτ!ο οι!ροι!!το ροεε!!!ε, !οιιοτο ρτοεοιι!!ε οοτΙο

τιοεττοεροτρο!υο νοΙ!!υτο νοο!ε οοιιοο!!!υιυε ο! !οουΙΙο!οτιι

ρ!ουοτ!οιιι !ιιιροτ!!υιυε ουο!! ροεε!!!ε !!ι ‹!!ο!ο Βοοιιο Βοτ

τ!!!ι!ο ο! (!οτε!οο ι!οιιο!!οιιοε ουοεουυιουο !!ο ου!Ιιυεν!ε !ιου!ε

ειο!ι!!!!ιυε ρυτο ο! !ττονοοο`ο!Ι!!οτ ίοοοτο, ευ!! Γουι!ο !οτιιοιι

ο! !!!!ο!!!ο(ο ιιοε!τ!ε ιιιοτο !!ο!!οο, νο! οο !!ι οτιιρ!ι!Ιοοε!τυ

οοιιοοε!οτο. Ε! ε!ιιι!Ι!!οτ οο ουο οι! τ!!ο!!ε !ιοτι!ε !τιουΙΙ.ο

ευτι! ε!νο Ιιοτουιο ε!οτιοτο νουυοτο ο! οεε!ευοτο !τι ροτ

ρο!υυιτι, ου! ει!! ν!ο!οτ!υτυ εου οι! Ιοτιιρυε, το! ο!!ουι οι!

!ιουοο!οο!Ιυττι μου! το!ι!ε υ!!Ι!!οτ ν!!!ο!ι!!υτ οιτροο!το. Ρτ!

ν!Ιοο!ο !!!ιοι·!ο!οε εου Τι·ουοΙι!!οΙοε οι!! !υιυιυιι!!οΙοε ου!!ιυε

ν!ε ροτεοτι!ε οοτιοο!!οτο, ο( Ιοττοε ου! Ιιοι·ο!!!!οΙοε ου! !υτο

ουο οΙ!ου! !!ι !!!οΙο το8τιο Ιοτιοοτι! οου!!ττιιοτο. Νοε οτι!ιιι

ηυοεουτυοιιο ι!ουο!!οτιοε, ου! !!ι Ιου!!υιιι ευΙιεοτ!ρ!ο ιιιοι!ο,

νο! !!ι οτυρΙι!!οοε!υι οουοοεε!ουοε, ρτ!ν!Ιοο!ο, ΙΙΙ›οτΙοΙοε εου

ίτοτιοΙι!!οΙοε ροτ νοε !”οο!ου!!οε !!ι το;;!ιο ρτο!!!οΙο νο!!‹!οε

του!!! ο! !ΙΙ!Ιιο!οε οεεο τοΙυυιιιε οΙουο Ι!τιιιοε. !!ι ου!υε

το! Ιοε!!τιιοο!υτυ ρτοεου!ουι οοτΙοτιι οοε!τουι !ουο Ποτ! Με

ε!ιιιυε υιο!οε!οΙ!ε τιοειτο ε!τ.;!ΙΙο ορροτιι!!ο!ο οοτυιιιυτι!!οιιι.

!)οΙο !τι οοε!τ!ε ορυτ! ροι·Ιυτιι Ιοτιοοευυι ουοοοο!τυο Με

(Ιίο!οποαε) !υυ!!, οτιοο τΙοτιι!υ! ιιι!!Ιοε!τιιο !τοοου!οε!υιο ν!

οοε!ιτιο Ιοτ!!ο (Ι). - Ρτορ!οτοο οτ! ο!νοε ο! υτι!νοτε!Ιο!οτιι

ο!ν!!ο!!ε τιτοτ!!οΙο ουοτυτιι οοιιιο!!υπι εοΙΙ!ο!!!υε οΙΤοοΙοτιιυε

ι!ο!ι!!υυι !ιο!ιου!οο τοεροο!υττι νοΙυιιιυε ο! ροτ ρτοεου!!ε

οοτΙο ιιοε!το !ουοτουι οουοοι!!υιυε ο!ει!ουι ο!ν!!ιυε ο! !!ο

!ι!!οΙοτ!!ιυε ()!ν!!ο!!ε 8οεεοτ! ρτοο!οΙο οι! υ!1οτ!οτ! 8το!!ο,

ουο!! που οΙιεΙουΙ.ο !τι!Ιι!ο!οιιο εου ε!ο!υ!ο ο!!ουο ΙοοΙο το!

!οο!ου‹!ο ροτ ουοεουυιουο 8ουοτο!!Ιοτ το! εροο!ο!!!οτ !!ι

Ιοο!ε οΙ!ου!!ιυε οοτιει!!υ!!ε !τι!το τ!!οΙοτυ !τιευ!οπι $οττ!!υ!ο

!!ο που οι!!τοΙιου!!ο ο!ι !π!!ο το!ιυε εου ν!ο!ο!!!ιυε ο!!ου!!ιυε,

ε!!ο!! ο!τοε ΙιοΙι!Ιο!οτοε ου! υτι!νοτε!Ιοε (!!ν!!ο!!ε 5οεεοτ!

ροεε!ιι! !!ο Ιοο!ε !!ι ου!!ιυε Ιιυ!υετυοι!! !υ!Ιι!ο!ο οο!!!! !υοτ!!

ν!ο!υο!!ο οιι!το!ιοτο ο!ιεουο !!ι ουτευ ρουο ου!υεουτιιουο

οτ! ο!ν!ΙοΙοιιι !ρεουι ρτο οοτυπι υε!!ιυε ο! που οΙ!!ι! ίοοοτο

ορροτΙοτ!. νοΙοοιι! ου!ουι ρτοτ!!ο!! ο!πο ο! Ιιο!ι!!ο!οτοε ο!

ν!!οΙ!ε ο!υε‹!οττι οο !!ο!!υτιι ε!! ο!ει!ουι ο! οοτυπι ε!τιου!!ε

απο οοτυτιι το!ιυε ο! !ιου!ε ο! υιοτο!!ιυε πιον!οοτο ου ροτΙοε

ουοε νο!υοτ!τι!, Ιοττ!ε !υ!υι!οοτυιιι ‹!υυιΙοιτοΙ οιτοορΙ!ε, Με!

Ιουιοτι ο!! Ιιοο ο!ιε!ο! !τι!!ι!ο!ο Βουοι·ο!!ε ροτ ι!οιιι!ιιυιιι ΙΙοέ

Βοτιι νο! ποε ου! ευοοοοεοτοε !ρε!υε !!ι ι!!οΙο !τιευΙο Βοτ

Ι!!ιι!ο Ιοο!οτιι!ο (9). (!οτιοο!!!ιιιυε ουο!!! τ!!ο!!ε ο!τ!Ι›υε, οοο!

(Ι) ου! (οτιιι!ιιο Ιο οοτΙο ΒοοΙο (τ!ροτ!ο!ο ροτ !ιι!!οτο) !!ι ν!τ!!ι

!!ο!Ιο ουο!!! Π. Λ!!οτιεο, υοΙΙ'οοο!υεοτε! οΙΙο ερο!!!2!οτιο οτιιιοΙο ροτ

Ιο οοτιου!εΙο !!οΙΙο 8οτ!!οΒιιο, ονοο τ!οονυ!.ο ρ!ου! ροΙοτ! ‹!ο ευο

Νότο !! το Π. ί!!οοοιιιο.

(ο) Ιου! εοοο ουο Ιο οουοοεε!οιι!: Ιο ρτ!ιτιο, ο!ιο ! εοεοοτοε! ρο!.οε

εοτο τ!ο ςυο!υιιςυο !υοΒο τ!ο!Ιο 8οτε!οετιο !.τοττο υιοτο! ο το!!ονο8!!ο

ροτ Ιοτο υεο, ο !ιι!τοο!υτΙο !!ι 8οεεοτ!; Ιο εοοοιι!!ο, οΙιο ροΙοεεοτο

οεροτ!οτο !!ο 8οεεοτ! ο οο! ευο Ιοττ!Ιοτ!ο Ιο Ιοτο ιποπο! ο ρτοτΙο!!! ,

Ιο!οτ!Ιιυε οι: υυ!νοτε!ΙοΙ! (!!ν!!ο!!ε μο!!!οΙο υ! οο!!ουι (!!ν!Ιοε

οοτι!!τιυο ευεο!ρ!ο! !!ιοτουιουΙο, ο! !ο!!ο!!ιυε ευοοοεο!!ιυε

ρτοεροτο!υτ, ουο!! ι!!οΙυε !!ουι!ιιυε !!ο! το! ποε ου! ουο

οοεεοτοε ευ! ιιυτιουοιτι (!!ν!!ο!οτιι !ρεοπι ου!!! ορροιιι!!ο!!ε

ο! ροττ!τιου!!!ε ευ!ε !!ι Ιο!υτιι νο! !!ι ροτΙοιιι ροτιιιυΙει!ι!πιυε

!τι!ου!!οΙι!ιτιυε ου! οι!!! οΙ!ουο Ι!!υΙο ε!νο οουεο !το!!ουιιιε

το! ο!!οε εοροτοο!!ιιιιε ο (!οτοτιο Με!!! το! ροτυι!!!ουιυε

οουεο νο! υιο‹!ο ο!!ιτυο εοτιοτοτ! (3). Υο!υιιιυε οο!ουι ο! !ουι

ι!!ο!ο υυ!νοτε!!ο!! Βοεεοτ! οουοοι!!υιυε ουο!! ρο!οεΙοε ν!οο.

τ!υε νο! ο!!υε ρτοεοε ου! ροτ ι!!ο!υιιι ο!ουι!τιυυι !!ο8ουι

8οτι!!οτουι οοε!τυυι ου! ευοοοεεοτοε !ρε!υε μου!!! !ιο!ιοΙι!!

ρτο Ιοιιιροτο !υ ο!ν!ΙοΙο !ουι ι!!ο!ο ο! ο!υε Ιοτιιι!τι!ε υου

ρτο!!ο!ο!υτ !!ο !!!!ε ου! υυιιο Ιουιροτο τ!οοΙο ζωο) ρτο

εοιι!!ε ρτ!ν!Ιοο!! άοιυ!ιι!υπι το! !υτ!ε‹!!ο!!ουουι Ιιο!ιου! !!ι

!υευΙο $οτ‹!!ιι!ο, οοο ουο!!! οΙ!ου!ε ου! ε!! (!!ν!ε το! !!ο

Ιι!ΙοΙοτ (!!ν!!ο!!ε 8οεεοτ! ευρτο!!!ο!ο θ). Ποιιοοι!!τιιιιε !τιευροτ

!!ι Ιονοτουι ο!ν!υτιι ο! υιι!νοτε!Ιο!!ε ()!ν!!ο!!ε !ρε!υε, ουο!!

υυοο!οεουττιοιιο οοιι!!υοο! ο!!ουοε εοττοε το! εοττοε ο!ν!υπι

ο! Ιιο!ι!!ο!οτυτο !ρεοτυυι οΙΤυοοτο ο! ο!› !ρεοτυτιι ροΙοεΙοτο

ο!ιεςυο !!οοιι!!ο τ!!εοοι!οτο, εοτν! νο! εοτνο !ρε! ε! τοροτ!τ!

ρο!οτυιι! !τι!ι·ο !υευ!ουι 5οττ!!τι!ο το! !!οΒιιο Αι·οοουυτιι νο

!ου!!ο ()οιιι!!ο!υ Βοτο!ι!τιοιι!ο οι: τοττοε οΙ!οε ι!!ο!! (Ιοττι!τι!

Βοο!ε ευ!ι!οοΙοε ι!οιιι!τι!ο τοε!!!υοιι!υτ ο! !το‹!οτι!υτ Με ουο

τυιιι !υοτ!υ! νο! υυυο!!ε οοι·ιιτπ!οτιι οου!τοο!ο!!ουο ο! οο

εΙοοιιΙο ου!οεοοτιΙ!!ιυε ου!!ιυεουτυουο (5). Μοτιι!ουΙοε ροτ

ρτοεοτι!οτυ οτιιιι!Ιιυε ο!!!ο!οΙ!Ιιυε ο! ευ!κ!!!!ε ‹!οτυ!ιι! Βοο!ε

οο!!οο!οτ!!›υε οο ου!!ιυοουιιιουο ρτοε!!!ου!!!ιυε Ιου! !!ι σ!!οΙο

Βοουο 8οτ!!!υ!ο ο! (!οτε!οο ουουι οΙ!Ιι! !!ι ο!!!ε τοετι!ε ο!

Ιοττ!ε ο!υει!οτιι !!ουι!τι! τοε!ε οουε!!!υ!!ε ο! οου.εΙ!!υουι!!ε

ουοά ρτοτιι!εεουι Βτο!!οτιι ο! οουοοεε!ουοιιι Ιουτ!ο!!ουουι ο!

(οου!!ττιιοΙ!ουουι υοε!τουι ο! οτιιτι!ο οΙ!ο ο! ε!υουΙο ροτ οοε

οοτιοοεεο ευροτ!υε !!τιιιο Ιιο!ιοου! ο! ο!ιεοτνου! ο.ο ίοο!ου!

!ιιν!ο!ο!ι!Ι!!οτ οΙιεοτνοτ!, ο! υου οου!τονοτι!ου! οοο ο!!ουοιυ

οοιι!τονου!το ροττιι!!ΙοιιΙ οΙ!ουο το!!οτιο. !!ι ου!υε το! !ο

ε!!ιιιοιι!υπι ρτοεου!οιιι (!οτ!ουι υοε!τοιιι ρτο!!!ο!!ε ο!ν!!ιυε

ο! υιι!νοτε!!ο!! Π!ν!ιοΙ.!ε ρτοε!!οΙο υοε!το ροτιτ!ου!! ε!8!!!ο

!υεε!ιιιυε οουιτουιι!τ!. !)ο!. !!ι ο!ιε!!!!οτιο !!!ΙΙο Βοο!οε!ο (6)'

ουοτΙο υοτιοε Ιυ!!!, οιιτιο ι!οιπ!ο! πι!ΙΙοε!τιιο !τοοοιιΙοε!υιο

ν!οοε!ττιο Ιοτ!!ο.

ο νοτιτΙοτΙο ονυιιουο , οτιο!ιο οΙΙτο Μοτο, εοΙνο οΙιο ιιοΙΙο (οπο: !!ο!

ιιοτυ!ο! ι!οΙ το τ!! Ατοτ;οιιο. Μ! ρτ!υιο οοτιοοεε!οιιο ο υιιο ρτονο !8Ιο

τ!οο, που 1οιι!ο τΙοΙ ε!εΙοτιιο ρτο!!ι!!!νο ε!οιιι!τιοιι!ο !!ι Βιώσιμο!! πιο!

!οιιιρο ‹!οΙ ρτοεοιι!ο ρτ!ν!Ιοε!ο !!ι τ!ερο!!ο οΙΙο οροτοι!ου! οοτιιτιιοτ

ο!ο!!, ουοιιΙο ‹!οΙ!ο ευοττο τιιυτι!ο!ρο!ο, οΙιο ! Ωουιυτι! ο Ιο του!! εοτ‹Ιο

ε! !'οοοουο ο ν!οοτιτ!ο ιιοΙΙο εοοικι!ι!ο ο υοΙΙο οοτιευιιιοι!!οτιο οο! Ιοτο

ρτοι!ο!!! Ιοττ!!οτ!ο!!; Μ! ο!ιο ε! (τονοτουτιο υιο88!οτ! ο τι!!! !ττο!το

οτιο!!! οτεοιιιοτι!! πο! υι!ο @άπο ι!!ρΙοπια!!σο τι!! 8αι·ι!εοπα. Ι.ο εο

οου‹Ιο οοιιοοεε!οτιο μι! εουι!ιτο ουοε! υυο εο!ιοτυο Ι'ο!!ο ο! ο!!τοι!!τι!

εοεεοτοε!, ρο!οΙιο υου ε! ‹!ονο οοιιοο!!οτο !!ι ν!ιι !!! ετοι!ο σ!!! οΙιο

που ε! ουο ρτο!Ιι!το, εοιιπ! ιιιου!!οε!ο !ιιο!υε!!ι!ο.

(3) Μ! εοεΙουιο τ!! ςυοε!'οΙΙτο οοτιοοεε!οτιο ε! ο, ο!ιο ! το οι Ατο

εοτιο υου ροττιιυ!οτοΙ›Ιιοτο, !υΙου(!οτο!ι!ιοτο, ο εοροτοτοΙι!ιοτο ιιιο!

τΙοΙΙο Ιοτο Βοτοτιο !!ι ο!!!!ι ο! Βοεεοτ! σο' ευο! (οτυι!!ι! ο ροτ!!τιοιιιο.

(4) (Σουι'οτο ε!!ιΙο οοιιτοιιυ!ο οοΙΙο τορυΙι!ι!!οο τ!! 0ουονο πο! 1994,

οΙιο !Ι ροι!οε!ο τ!! 8οεεοτ! εοτοΙιΙιο εοτπιρτο υιι ο!ε!!ιιΙο ο!ΙΙο‹!!τιο εο

τιονοεο, οοε! !!ι ςυοε!ο ε!!ρ!οτυο Ι'υ οουοοττ!ο!ο, ο οοτιοο!!υ!ο τ!ο!!'Ιιι

Ι'ου!ο Β. ΛΙΙοιιεο, οΙιο !Ι ΡοτΙοε!!ι, ν!οοτ!ο (Ι/οο!ι!οτο) ο Ρτοε!ι!ο οι

8οεεοτ! υου εοτοΙι!ιο πιο! νοτυτι ο!!!οτ!!υο ο οΙ›!Ιο!οτο εοεεοτοεο, πιο

ο!πο ηυοΙυυουο, !Ι ηυοΙο ονοεεο ι!ουι!ιι!ο ο ε!υτ!ε!!!ι!ουο !!ι οιιοΙοΙιο

ΙυοΒο !!! 8οτοο8τιο.

(ο) !!ο!» υ!! οεοιυρ!ο τΙοΙΙο εοΙι!ον!!υ, ου! απο εο!!οτιοε!! ! εοτν!

τιοΙ εοοοΙο ΧΚ'. Β τοοο ιιιοτον!εΙ!ο οΙιο ουοε!ο Ι›οτΙιοτ!ο ι!υτοεεο ου

οοτο, οουιο !!ι ο!!το τορυΙιΙι!!οΙιο !!ο!!ουο, οι!ουτΙ!ο !!ι ςυοΙΙο σ!!

Βο8εοτ!, !!ι ςυοΙο ιΙ!υιοεΙτονιιε! οοε! ΒοΙοεο ι!ο!Ιο ευο Ι!!ιοτΙ!ι.

(8) Ι/!!!ο-ΕοοΙοο!ειο, ο!οο (Ι'Ι8Ιοε!οε, υπο ι!ο!!ο εο!!ο οιι!.!ο!ιο ο!!!!ι

τ!! 8οτ!!οΒιιο.



τττ8 ΒΙΡΙ.ιθΜΙ Ε ΠΑττΤΕ

Χτλ'Ι. Νοε τιιτοιιε Αττοιιειιε τττιιετττεεττιιτ οοτιιτιιτ ττοτττε

Ατοδοτιιιιτι τιττοιοτ;οτιττιιε οττιεοιιο εοτιοτοττε ρτοοιιτοτοτ πιο

οοιιιοε τττττοτττ. Αττοιιοοιιτοε οιιοο οοτιετττιιττ οιιτο τιοεττοτιι

τιτοεοτιττοιιι οτεοτοττ δ'οτιιίτο·οο «ιτο οτ Μίοτιτιιττε Πορτο (τ)

ροοιιτοτοτοε ετιιοτοτ οτ οτιιτιοκτοτοι·οε ιιιιττοτεττοττε τιοεττο

Βτνττοττε Βοεεοττ ρτοροειιοτιιτιτ οιιοτττοτ οοτιττο οοτιιιιι οττ

νττοετο οτ ετοτιοτιτοτ οοιιττο οιιοτιοοιιι οτοιιειιτοιιι τοτιοττε εο

οιιοτιττε -- Ποτιοοοτττιιιε οττοττι οτοττε οτνττιιιε τιοτιττοτοτττιιιε

ττο ιιιιτνοτεττοττ ()τνττοττε ρτοοτοτο, ιιτ οοοοτιι οτνττοε οοιι

τττιιιο ειιεοττιτοτ τιιοτοτιιοιιτο οτ τοττοττιιιε ειιοοοεεττιοε ρτο

ετιοτοτιιτ, οιιοο οτοτιιε οοιιιτιιιιε ττοιτ (οτ ιιοε οιιτ ειιοοοεεοτοε

ειιτ ιιτιοιιοτιι οτνττοτοττι τρεοιιι οιιιιι ορτιοτιοτοττε οτ μοτο

ιιοτιοττε τιι τοτιιτιι πιο! τιι τιοττο τιοτιιιιιτοτιτιιιιιε, ττιτοιιοοτιττιιιιε,

οιιτ οτττ οττοιιο τττοτο ετνο οοοεο- τι·οοοιιιιιε, νετ οττοε εο

τιοτοτιττιιιιε ο Ποτοιιο Μοτο, νοτ τιοτιιιτττοιιιιιε οοιιεο, το!

τιιοοο οττοιιο εοροι·οττ - Νοε ιιτιτνοτεττοτοιιι τιτοοτοτοττι

οι·οτονττιιοε οο οιιτο οοοτιιιοε θιιιτττοττιιο Πιιτοιιιοτττ Εστι

ετττοττο τιοεττο ντττοττι ττο Ιοττττ (τ) εττοτιι τιι ροττττιοιιοττε

εοιι τοττττοτττε $οεεοττ οιππ ειιτε τιιτττιιιε οτ οττοοττε, οτ

οιιτο οττοιιι τοοοτοττιιιε ·οοτιοττοιιοτιι Μοτοτιοτττιιο τιιοτοτιοττ

ττο $οεεοττ τοττεοτοττοιιοτιι ετνττοτιι ντττο (το (Μοτο (το) οτ ττο

Εττοτοτο θ) ετττε ττι τοττιιτιιο οτ ροτττιιοτιοττε 8οεεοττ, οο

οττοιιι οιιτο τοοτιιιιιε οοτιοττοτιοτιι τττετττοτττο τοτιοττττιο οο

δοεεοτο οο ττττο @πολύ (5) εττο ττι τοττττοττο οτροι·τττιοιι

οττε ειιτιτοοτοττε. 0ιιοιτιοτιτοττι ιιοτιτε τιιιιτιττττοτ ειηιτιττοοτιιτιτ

ιιτ τιτοοτοτοε οοιιοττοτιοε το οοτιιττι .ρτοτιιοτοτιιτιι οτ οτονοτιιοτι,

ιιτ τιτοοτοττοτ, οτ οτοττ ρττνττοεττ τοετοιιοτιι τοοτοε τονοοοτο

-ιιιιιε οιιιιιιττοτοιιιιιε οοεεοε οτ τττττοε οοοοττιοτοττιιιε, οτ οιιοο

οο οοτοτο ιιοττοτιιιιε οοτιττο τοτιοτοιιι οτοττ τιττιτττο8ττ οοτιο

ττοιιοε εττιιττοε τοοοτο τιι οοτιιτιι τιτοτοοτοτιιτιι οτ οτοτ·οιιιοτι;

οτ οετοιιοοτοιιτ τιοτιτετιι·τνττοετιιιιι τιοεττιιτιι τιτοοτοτοτιι οοιι

τττιοτιε οτοιιειιτοιιι τιοετττ ετοττττ τιιιιτιττιιτιιο τοτιοτοτιιττι. Νοε

νοτο οτοτο τιττνττοετο οτ εροοτοτττοτ οτοτο οτοιιειιτο. οτττοοιιτοτ

ττιετιοοττε , οτιοττιντε ιιοτιτεοιιιτι τιοτττοτιιτιι τιι τιιτο τιι τιττε

τιοττοιιι ιιοιι τοοτοτιττιιιτι ιιοτι οοοεεοτ οορτο, απο τιοοτοε

τιτιιιοτιιιιι οιιοτιι ττττοττοτιιιιι τιοεοττο τιτοεεοοιιοτιιιιτ, οι: οοο

οοιιεο οοτττιοτοτο ειιροτ τιτοιιιτεετε τιοοιιττττιιιιε ειιτιτττττοτ.

Αττοιιιοιι τιι τιττε οτ οτττε νοτοτιτοε οοττιρτοοοτο τιτοτιτε τιο- '

ιιιττιττιιιε Πτνττοττε τοιιι οτοτο οτ οοτιιτιι ειιρτιττοοττοιιττιιιε

τιοτιτοτιο οοιιοοεοοτιοοτο ετοιιτ οοοοτ, οοτιιιιιοιιο τιττνττοτττο

τιτοτιοττο οοτιεοτνοτο οτ οοεοοιιι τοιιιιουοιιι τιοτιοιιιοτττοε

τιτοεεοοιιτ Βι·οοττε οτ τονοτο, οτοτοε οοιιοττοιιοε οτ οοτιιττι

οιιοτιιτττιοτ τονοοοιιιιιε οτιιιιιττοιτιοε οοεεοε οτ τττττοε τοτο

ροτροτιιο οοοοττιτιιιιιε (θ). Ετ νοτιιιιιιιε οτ οτεοοιιι ()τνττιιιε

τιτοτιτε τιοτιιτιιττιιιε οτ ιιιιτνοτεττοττ οοιιοοοτιιιιιε, οοο ττο οο

(τ) £οπιτττι τὶο ντο ο το ετοεεο, οι οιιτ ετ τιιιττο τιοτ οττιτοτ1ιο ρτο

οοοοιιτο. οτι το οοτο ροτ οοτιιτιοειιο Μτι:Μπο , οεετο Μτοτιοτττιο Πορτο.

(9) Ιοττττ, οεετο Ποτττο, ντττοε8το οτο οτεττιιττο, οτιο οετετονο ποτ

τ'οετο εοεεοτοεο.

(3) 0οτονο, οτττο ντττοεοτο οτο οτεττιιττο, οτιο οετετονο ιιοττο ντο

οτιο οτι 8οεεοττ οοτιοιιοο ο Τοττοε, τιτοεεο τ'οττιιοτο τιοτιτο, οτιο αιτι

εοτνο τιιττοντο τ! ποιπο οι 0ττονα. ·

(ο) ΙΖττετοτο. Ατττο ντττοιοοτο οτεττιιττο, οοιιιο τ οοο ρτοοοοοιιττ.

8ιιεετετο οτιοοτο το οτιτοεο οοιιιτιοεττο οι 8. Οτονοτιτιτ οι Εττ.ττοτο.

(5) Οττοτοτιτ, ο 0ττετοιιτ. ντττοοετο οοετ ριιτο οτεττιιττο. Η ειιο οοπιιο

οτ ο ετοτο οοτιεοτνοτο οοττο τοτιτοτιο ροτοιιτιο οτ ΟΙιοτοτττ, οοιιοο ροτ

ντο οτ οοτιοτο οττοτοττο τι οοττνοτο οττιιοττιιοιιτο τ'οοοιιο ροτ ιιεο οοττο

οοο ροτιοτοιτοτιτ σε 8. Ωοντιιο, ο οτ Τοττοε.

(οι το νοτοιιιοτιτο, τιοτι εορτοτ οττο, εο ρτο @στο οτιο νοτοοετιο,

τ! νοοοτο οτι το8το τιιτ'οτιτο τιιοτιοτοοτο τιτοτοεττ οοτοιιτο τιττεοτοτιτττ,

ροτ οοοτιοετοτο το ροτοιιτο τιιττοετοιιο οο τπτ τοττο οτ ιιο τιττνττοετο,

οτιο ιιο εοτο οιιτιο τιιτιοιιιτ οεττ ιιιοοοετιιιο ονοο οοιιοοοιιτο. τ: οοτιο

στο, ετ οεονο τιοτττιιο οτιτοιιιοτ τέτοιτο στο οτι'οτει οοτιττο εττοτττεεττιιο

οτ οποτε ο οτ ετιιεττιτο! . . . .

τοτο ροτ ιιοε νοτ οττοε οοιιοττοτιοε ετιιιττοε ττο τοοτε νοτ

τοτττε τοττιιτιιοτιιττι τοττττοτττ οτ ιιοτττοοιιττοτοιιι δοεεοι·τ το

οοτιτοε ττι οττοιιο οοτιιτιι τιττνττοτ;το τοοτοττιιιε οοο ροτιτιττ

τοπιιιε ττιοοο οττοιιο ττο ειιτε τιιτττιιιε οτ τιοττττιοιιτττε οττοιιτο

εοροτοττ. Ετ τιτοιιιιιιττοτιιιιε ειιο τιττνττο8το. οτ ρτοεοτιτοιιι το

νοοοττοτιοιτι οτ οοιιοοεετοιιοιιι εοτιτοτο τιοττιοτιιο οτ τοοοτο

ττιντοτοτιττττοτ οτιεοτνοττ. τιι οιιτιιε τοτ· τοετττιιοτιτοιιι τιτοεοτι

τοιιι οοττοιιι τιοεττοτιι ττοττ τιιεεττιιιιε τιοετττ ροιιοοιιττε ετ8ττττ

τιιιιιιττιιτιιο τοτιοτοτοιτι. Ποτο ττι οτιετοτοιιο οοετττ Ποττοττ τοτττο

οοοτιιιο Με (τοτοποοε) Μοοττ, οιιτιο οοιιιττιτ τιιτττοετιιιο ττο

οοιιτοετιιιο ττοοετιιιο οιιοι·το.

(τ) ρτο τοτιιτιοτο τιιοτττιτ οιιοτοιιοε τιιιτιιετιιοοτ τοττττοοττοτιοιιι

ορρτοτιοττοτιοιιι οτ οοιιττττιιοττοιιοτιι ττττιιττοτ τοιιοοιιτ οτ ττι

οοιιοιιεεο οτιεοτνοτιτ, οτ τοοτοτιτ τιοτροτιιο ττιντοτοτιττττοτ οτι

εοτνοττ οοιιττο οοε ιιοιο τιτοτειιε οττοττιτιτοτιτοε, οιιτ ειιτιεττ

τιοιιτοε οτι οττοιιττιιιε οττοιιηιτοττ. τιι οιιτοε τοτ τοεττιιιοιιτιιιιι

τιτοεοιιτοτιι οοττοτιι νοτιτε ττιοο ττοττ ιιοεττοοιιο ετοτττο ροπ

οοιιττ τιιεετιιιιιε τοτιοτοττ. Βοττιιτι Τιιτοτττ τοτττο -ττοτοιιοοε

Ιοτιιιοτττ, οιιιιο Βοιιιττιτ Μτττοετττιο Ττοοοιιτοετοιοντοοετιιιο

εοιττο 8τοτττο . τ '

ΧΙ.ττττ. Νοε τιιτοιιε Αττοιιειιε Ιττιιετττεετιιιτ Βοιιιτιιτ Βοοτε

Λι·οοοτιιιιτι τιττττιοδοτιττοε οτιιεοιιο Βοτιοτοττε τιτοοιιτοτοτ-οο

Ποιιιοε Πτοοττοτιετε. @στο ττιτοττοιττιιιιιε ροτ οιιιτιοιττοτοτοε

()τνττοττε τιοεττο Βοεεοττ ιιο τιοε οοετττιοτοε οιιοο απο τοπι

τιοτττιιιε ρτοτοττττε τιοτοετοτοε τυπο Βοεεοττ τιτοοιιττιτοτιτ οππι

οττοιιττιιιε ττο οοτιετττο οτοτο Ετνττοττε οιιοο οτιτνοτεττοε τρετε

οοτοτ, το! τιτοντοοτοτ οτεοοτιι τιοτοετοτττιιιε τιι οιιττιιιεοοτιι

μοοιιιιτο οιιοτιτττοτττιιιε οτοοτοεο τιιιιττοοτοτιε τιιτοτ νοτοτιτοε

Με οτ ιιοτοτιτοε ιιιιιττο οτντετοιιοε οτ οτεεοτιετοτιοε οττοτιοτι

τιιτ; οτ οο οιιοο οττοττι οτοττ οτιιτιοιτοτοτοε ρτο ροττο οτοτο

ιιτιτνοτεττοττε ιιοτιτε ειιτιτιττοοτιιιιτ πιτ ετιτιοτ τιττε τοτο οτοτιο

ι·οτιιιιτ οοτιττιοτο τοιτιοοτιιττι, οιιοτοιιιιε τιι τοτιιτιιιιι οτοτοτιιιτι

εοοιιοοτοτιιοι τιιιτιιειιιοοτ πιοτοττο τοτοτττοτ ειιτιοιιοοτιιτ. το

οττοο οτ οο οττοιιι οιιτο τοττο οριιο τιοιιοε ττιτιοιιοετο ιιο

εοιιιιτιιτ, οιιτιι τιτοεοιιττ οοττο ιιοεττο ετοτιιττιιιιε οιιοο ροτοετοε

οτοτο ί)τνττοττε οιιτ τιιιτιο οετ, ττοοτ ιτο τρεο οτοττ οιιιτιο.

τοτοτοε τοιιοοτιττο ροι·τιττιοοτιτ τοεττιιιοτιτιιτιι, οιιτ οτττ ροτο

ετοτοε οιιτ ροετ οιιιτι τιι οτοτο Πττττοτο τιιοτττιτ [ιτο τοιιιροτο

τιιιτιοιιοιιι οιιοοοιιτ ροτοτο, τιοτιοτο, οιιτ ι·οοτροι·ο οτι ιιιο

νοτεττοτο τρεο οττοιιοο οοτιιιιιι οιιτ τιτοντετοτιοιιι οιιοιιιοιιιιιοιιο,

οοοιιο οτοτο ιιτιτνοτεττοττ οο οοιιτοττο ττοοοτ ιιττο τιιοοο. Πω:

οιιτοοιιι ετοτοττιιιιε εστι τιοτιο οοιιτιιιιι τττιτοτιιιιι οττοιιεττιοτιιττι

τιιττιιιτοι·ιιιιι τιοεττο οοοιιττοιιοο (τοιιιοτο; οτ τοιιι ο οοιιτττιιιε

φωτο ο τοοτρτοιιτττιιιε ετιιο ιιττο τοιιιοοτο οιιοοτοιιε οοτιττο

τιτοεοιιε ετοτιιττι τοοοτττιτ οιττοοιιοο, οοο οττοττι εοτοιιι οοιιιιιιι

(7) Βοτιο τ! ρτοοοοοτιτο τιτττττοτττο οοτι το ττ1τιττοο 46, ετιοοττο το

οοεττοττ ιιο! 1394, εοΒιιττοτιο τιοτ ττοιιιιτιοιιττ τοττιιτ οοΙ 9.° Μοτο;

τ. ττ εοτιτοοοττο τιτοτιο ο οοτιοτιιετοιιο οι οτττο Ρττνττοετο, οτιο οονοο

οεεοτο εοττττο το οτττο τοττττο ιιιοτιιτιτοτιοοοο, τ! φοτο πιοιιοο τιιττοτο

τιιοιιτο; 9. οττττ τμτοτττο Ρττνττοετ οοττο ετοεεο ττιτοτιτο Π. Αττοτιετι οι

τονοτο οτ 5οεεοττ, οο°τιιιτιιοττ 47. 48. 49. 50, ο οοττο τιιτιτοττ ιιοτο;

(τ. ιιο οτττο Ρττνττο8το οοΙ ττο τ). Οτονοτιιιτ σου το τιιτιττοο οι. Η

ειιοοοτττ Ρττνττοετ τιοτι εοτιο ετοιιτοτιιοιιτο οιιτοετοττ , πιο οορτο ουτοπ

ττοτιο οοεττ οττεττιοττ, οτι'οεἱετον8τι0 τιοττ'οτοτιτντο οοΙ Ωοττιιιτιο, ο τιοτ

Ντιπ) (τα Ρττοττοοτ ττιοτιττοτιοττ τιι οιιοετο τιιοοοετττιο θοάτσο. 8οτιο

εοτττττ σου οοτοττοττ τιιοττο ττιττοτοτοττ οτιο τιοτιτιο τιιτττ τ εο!;τιτ οι

οιιροττοτιοτο ο! εοοοτο ΤΗΕ
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τττττ τοτ·τττοτυτυ, ουτ ρτοντοτουουι φο οοτο τυοττυτ υοεττο

Πουτοτο υττυττττοτ· οοφτττ ετοτυττττυε οτ νοτυτττυε, ροττττυουυο

ορρττοττττ. τυ ουτυο τοτ τοοττυτοτττυτυ ρτοεουτοτττ ουττοτυ υο

εττουτ τοττο ττοττ τυεεττυυο υοοττο ετοτττο ορρουτττοτο οοτο

τυυυττεττυ. Βοτυτυ 'Ι'υτ·οτττ εορτττττο ττοτουυοε Ιουυτττττ, Αυυο

Πουττυτ ττττΙτοεττυο τοτ·οουτοεττττο ντοοεττυο εοτττο, 8ττττττ.... οτο.

Χτλ'Ιυ. Νοε Ιυτττυε Αυοττευε Ιττυετττεεττυτ Ποτυτυτ Μοτο

Ατοδοττυτυ ρτττυοΒουττυε τι) οτυεττυο εουοτυττε ρτοουτοτοτ,

ττο Ποτυοε Πτ·οοτττ. Ι.τοοτ τοτοτ οοτοτ·ο οοτυρτουουττο το ρυ

νττοετο ροι· Ιττυετττεεττουυτ ττοτυτττυτυ Βοττοτττ ττοτυτυυτυ οτ

8ουττοτ·ουι ττοεττυυτ ετο ττοε τυττυτττε υυτνοτεττοττ οτνττοττε

ττοεττο 5ττεεττττ οουττυοτιτυτ· φωτ τι εοτττουτττε νοτ ρτοοοε

εττουε ρτοτυυτυουυτε νοτ τοοτουτττο το τττοττι οτνττοτο τα! τυ

οτυτυ ττοτυτττυτυ το8οτυ, νο! υοε ουτ (τυυοτ·υοτοτουτ δυτττττττο

νοτοτττ ορροττοττ. Ουτττ τοτυου ρτο ρττττο υυτνοτεττοττε οτυε

άουτ οτνττοττε υοεττο θετεεοττ υουτε ευρρττοοτυτυ οτττττττ ρτο

ου φοιτ οττφτυυε οτο τττοτττ οτνττοτο φτ οττροττετιε ρτοεο

φουτττ τυοτειε ορροτΙυττοττοε οοτοτυ τττοτο τ)οτυτυο ΒοΒο το!

υουτε υυτ υοεττο θυττοτυοτοτο το $οτ·υττττο ευεττυοτο υο

φττουτ ροεεοτ τυυττοοτουε ετ οττττυ τττοτυτττ (τττττοτοτυ υο

Ιτοτουτ τττοτοε ορροττττττουοε ρτοεουτιτ ου ττοτυρυυτυ υου

τυοτυουτυ τουυττττοτο, τττουοτουτυτ· οτε ευροτ υοο 0ο ττυφο

ττοοουττ οτ ετττυυττ τουτοτυο ευυνουττο. Μοτο τρετυε υτττνοτ·

εττοττε ρτ·οοΙτυοττ ευρρττοετττουτυυε το Βετο ροτ·το ετο ευροτ

ου ρτ·οντττττττυε οτ υυττττυυε οουοουουττυτυ φοε! ρουτιτυτ

οτ ετοτυοτυτ· τιττφτε τυττοι ροι· Ουττοτυοτοτ·ουτ Βοτ·τττυτο φτ

τττττο υτοτυττι θτττττοτοτυ οοευοεοοτ οτ οορυοεοοτο :το ττοοτ

ττοτο νιιτοοτ υοτυτυο ότου θυττοτυοτοττε τοττο υτοττο, ρττ

νττοετο οτ ετοττττο τυοτο οτνττοττε ουτυοε οουεοε ορροτΙο

οτουυτττ τουιττουττοτυτυ ου τττοτυτυ ιτοτυτττυτττ Μοοτο ουτ

υοε ουτ θυττοτυοτοτ·οτυ Βοττττυτο ο εοτττουοττε το! ρτοοοε

ετττυε τττττε νο! τοοττε το Βοοετιτο ευρω· οουου ουτ υοροτττο

ντιτοττε φο.υτττοττε φτυφορττττο τττττοττιτυ ουουετυοτυτττ τοτ

υυτοτυτττ αυτ τυττο, ετουτ (το φουτττοττυυε, ετνο ττο Μπιτο

τ1τττττυε φοτυτυ οτττυτοττο φουτττοτοτυ ρτοτττοτουτ οττοοττοτο

ττττυττυο ντττοτττυτ. Αττο πιο υρροττοοτουοε φο ὶτ›τ οτυτ

τουτυτ· ευροτ· υο8οοττε φοτυτυ τοτοτ ουτ οτττττυττττο ευτυ

τυτττττ φτυφορτυττι Ιττποτ·υυτ τττοτο τυουοτο οιτοοττοτ, ου

αφτου τρετυε θυττοτυοτοττο $οτυτυτο τΙονοτνουτυτ. Μπράου

τοε τοττοτο ρτοεουττε οττττο ίτυυοτ·υτττοττ οουοτοττ υτοτο τυ

ευτο ρτοεουττ οτ ουτε φτ ρτο τοτυροτο τττοτο ρτοοτυτττ

οτυοτο, φτιτοττυε ρτ·οντετοττοτυ υοεττοτττ ετνο οουοοεετουοτυ

τιυτυετυουτ οτΤοοτυτ τυουοτρουττο οουττοτυ ουεοτνουτ οτ ου

εοτνοττ τυντοτοττττττοτ τττοττττττ υτ ευροττυε ττουοτοτυτ. τττ

ουτυε τ·οτ τοετττυουττττυ ρτοεουτοτυ οοτ·ττττυ τοττο υου τυε

εττττυε ετ8τττο υοεττο ορροτττττοτο τυετοτττττττττ. Ποτ. Τυτ·οτττ ,

8ορτττυο ττοτουττοε τετττυοτττ. Αυυο Ποτυτυτ Μτττοοτυτο οοο.

ντοοετυτο εοτττο.

ΧΙ.τΧ. Νοε Ιυτουε Αττουευε τττ.τυτ Πουτττττ ττοτττο Αττι

8οττυτυ Ρτττυοοοττττυε, οτυεφο έτουοτοττε ρτοουτοτοτ, οο

(τ) 0υοεττττΙττ·ο ο υυο οοτ ρτ·τνττοτττ , οοτ φττυ τττττττοτυο ρυτ·Ιοτο ττοττττ

ρτοοοάουτο ττοτυ. Ευ τυυττοιτ ο τυπο, ο εοτ·τττο οου οοτ·ττττοττ υτ·ουτοτ,

οτ! ο ροτττττοττττ ποτε το ττττιτοτο Ν. ντ ο εοτ·τττο ευρω ου τυττττο ρο

ετοτ·τοτ·ο φοετο τττοτττοτοττο. - Ρ. (οτοο Ρτ·ΜΙουτυ τ ρτο υου .Με σαιωα.π

Μ οοτο” φ Ι.. 59. οτ άστα: ίπ @απο ποπ ο.ττιπτ άοοου ρτ·οοοπτο θίταιίο,

.ή στο οπο! το σουιττταπτ στο τοπιο ]τττ1ρτιο Μετρο τουτου ρτο πιο Πτι

σοοπτιτΙου·ο. (τυοετο τυοτυυτοττο τ'υ οοττοτυουτο εοτ·τττο το τοτττρτ ροετο

τ·τοττ ο! ρττνττοοτο ο ττττττυ τοττ1τυ τττττ·οτοτοτυ οοτ οτττ·υττοτ·τ, ο άουο

ουτττοντοτυτ·ο, ετ ρυο ετητοτυουτυτ·ο οττο ευτ οοτ·τττυτ·ιτ οοτ εοοοτο τον.

Ποτυοε υτεοτττ. Ιυτοττοοτο, υουτοφο οτροεττο ροι· οτττυο

τττοτοτοε ου ττοε ττοεττττοτοο ου υυτνοτεττοτο οτνττττττε υοεττο

$ετεεττττ, φοο τι τυυρο τοτυροτο οτττ·ο εττιτυτυυτ οτ υευτυ

τυττ οτττοτ, τονοττ οτ οοτττοτ ο. Βοεευττουτττυυε οτ φυτυε

ττττοτ ουτε ροτεουτε ου ροττυτττ (το Τιττ·ττυυε νοτ1τουττυυε,

ρτο τττττοττυ νττΙουοοτ οτ οττττυ, ττοττοττυτυ ρτο τττ1τυ, ρτο

τυυυττοττουο τττοττ ροττυε, οτ ορτοττοττο Μιτου τρετυε οτ

οοεττυοττοττο τυτττυτυ το τττοτο ροττυ, οτ οτυε τυοττυτο το.

ττουττοτ·υτυ, ρτο ουετοτυο ττευοτυτττ οτ νττεοτυυτ :το τττοτυτυ

ροττυτυ νουτουττυυι, οτ τυοτοτυυτ 80 οττοτυυτ τοτοττττοττττυ

τα! τττυτττ. Ιυτοττοοτο οττοτττ φτττ οτι οο φοο τττοτυε ττουτττ·τυε

ορρττοτττυε τυττ ο τυοτττοο τουτροτ·ο οτττ·ο τοτττττττττυε Οτττυοτο

ττοεττο ροτ·τυε τοτυ τττοτυε ρτυτττυυτυ υονοετειτυτ. Ωυτο οττοο

τυοτ·οτυουτυυτ οτ οτυοτυυτουτυτττ Οττττοττε ττοεττο $υεεττττ, οτ

ττττοοττουουι οτ οοτιεοτνοττοττοτυ τττοττ ροττυε τονοττε υοετττ

ουττυυτυ τυτοττττττυυε οτυοοοττοτ· ττττρο.τττττ, τττοττοο τοτ10το

ρτοεοττττε οττττο ττοεττο οουοοττττττυε οτ ετοτυττυυε φοο ου

του: τυο το ουτοετ τττοτυε ττουοττυο οτττΒοτυτ οτ οοτττουτυτ· ο

ρτοτυοττε νουτοττττυυε οι! τττοτυυτ ροττυυι του τυ τττττοττυ

φοτο οττττυ ροτ οττφοτυ φοτυ τυ ττοο ροττοτο οτ εττιτιτοτο,

οτ ου τοττο τοτττονοτο ροεεττττυο :το τττττυω, οτ ροι· τρευτυ

οουνοτττιτυτ το τυυττυοοτοττοτυ τττοττ ροτ·τυε, οτ ορτυοτουουτ

νοΙ τοροτοοτουουτ οτυεφο υτοττυττ, οτ οουεττυοτουουτ τυ

οτοτυτυ τυτττυτυ, οτ ουετοτττουι οιυτττυυτ ρτοτττοτοτυυ1. Ετ

ττοτυττο τττοτυε ιτοττοττυε ττοτυοτο ττοεττο υιτυτυ1ο υρρττοοττττ

ουτ :το Με. ετυο υτοτ :το ρτουτοτο υυττοτουυε οουνοττοτυτ·.

Μουττουτοε υυττοτυοτοτ·τ ροττοτυΙτ , οτ οττυττυτεττοτοττυυε Βο

υοτττττυυε τοττττττυυτττ οτ τυττυτττ τροτυο τυευτο, :το Ροτοετττττ

οτ (τοτττοτττυοο Βοεευττ, οοο υου ουτε υτ1τνοτοτε οτ ετττευττε

οΠτοτο.ττουε υοετττε τυευτο ρτοτυοτο ρτοεουττρυε οτ ίυτυττε,

φοτουυε οουοοεετουοιυ οτ ετο.τυτυτυ υοεττυτυ υυτυευτοτυ

ουεοι·νουτ οτ τουοουτ, οτ ουεοτνετττ, οτ τουοττ τοοτουτ, υοο

οοττττο τρευυτ νουτουτ το οττφο, ουτ οττοτυρτουτ. Ιυ ουτυε

τ·οτ τοετττυουτυυτ ρι·οεοτττοτυ οτιττυτττ υοεττοτττ τοττο υου τυο

εττυυε υοεττο ετ8τττο ρουττουττ τυυυττττιττ. Ποτο 'Ι'υτοτττ

8ορτττττο Ιίοτε .τττττυοτττ , οττττο τ).υτ ττττττοετυτο Ττ·οοουτοεττυο

ντοοεττττο εοτττο. - θττττττοτ: το.

τ.. Νοε Ιυτουε Αττουευε ΙΙΙ.τυτ τ).υτ Βοοτε Ατουουυτυ

ΡτττττοΒουττυο οτυεφο Βουοτοττε ρτοουττττοτ οι: Πουτοε Πτ

Βοτυ. Ι.τοοτ τυ οοιυροετοτουο τοοτο. ττονττοτ· τοτοτ· ττττοοτοε

υοεττοε Βοτττοτττυτυ ττο Βοτττοττοε Ατυτυτττττυυτ τ·οοτυυτ οτ

Ρυτττρρυτυ (το Βογτ Βοοουτοτυ οτυοτυτττ (τυοοτυοτοττε το

8οττττυτο οτ Ποτετοο τ·ο,οττο οττ υου. ροττο ρτο φοτο, οτ

υοεττο ττοτυτυο, οτ $τυτττοοε υτττνοτεττοττε Ετνττοττε υοετι·ο

Βοεευττ του υττοτ·ο οουττυουτυτ φοο οοουετοττο τυτοττυυοττ

οττοοεευε υυροτ οουττο. - τττίττίοτα·οε ροτοετοτίο ο! Μέσο τττοτο

οτνττοττε, οτ ττττοε υουυυττοε υοεττοε ευυττττοε οοτυτυτεετ, οοτο

υουττττοε οτνττοττε- τρετυε οουΙτυοι·τ εου τοΙοοτιττ ττοΒοουτ,

οττοτττου ουτοτττυ οτ οουτοτυρτοοτουο τττοτο υτττνοι·εττοττε φο

ροτ ευοε οτττυοτττοτοτ·οε υοτττο 0ο Μο ευτττυ τττετουτουτ ευρ

ρττοττττοττοτυ υττοττττ, νοτοτττοε τττοτο υυττοι·εττοττ εροοτοτοτττ

(9) 0υοεττυτττο ο υττο οοτ ρττνττοετ, άοτ φττττ τισ ροτττττο ττοτυτ

ρτ·οοοττουτο τιοτττ (ρου. 818). Ετ! ο ου οεεοτ·ντττο, ουο ττοΙ τττ·τττο , οτ

ουτ ετ ρυτ·τυ το φοετο ΡττντΙοετο, ροι· το τττττυυτοττιτουο ο ρυτ·ουπτοττο

οοτ Ροτ·το οτ Τοτ·τοε, ο ροι· Γοτ·οιτοττο ευ οοο τοττ·τ, ετ το ρυτ·ο πιου

ιτουο τυ ττΙουυτ υτττ «υ ρυοο τη Βοττονοοτ ο ρτουτ1τ ττροττττττ ότι!

Βυτ-Βοτρο, εροοτυττττουτο ττοττττ οοττνουιτουο οοτ 1900 τπτ το τ·ορυυ

Μτοττο οτ 8ττεεττττ ο οτ Βοιωτοι, ου τττ ττυοετο τυοττοεττττο τΞοτττοο ετυ

τυτοτ·το. Εοοο υυττφο τ'οτ·τοτυο οοτ ρτ·ονοτιττ οοτ Ροτ·το στ Τοτ·τ·οε, υ

ττττττττ ετ εοττο οουεοτ·νττττ τυπο τω ο88τ , οουιο ετ τ·ττονττ άουο απο

Ιτουττ τ·οοουτουιοτττο οτττουτττο ροτ τ·τττττοτυουτο (υ οτοττο Ροτ·το.

τδυ
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τοοοτ·ο τττοττοπτ οποπ τοτο. Ιοοττοο τοποτο ρι·οοοπττο οοπο

ποοττο οοοοοοτιποο οοοο οτοττ οοτο ττοτοτττοο οτοτο οο οοοοο

ιπτοττοο οοπττιτοπτοτ, οοο οττοιπ τοτοοοπτοτ. Μοποοπτοο Ρο

τοοτοττ οτοτο οτνττοττο, οτ οτττο οπτνοτοτο οτ οτπττοττο οοτ

οτοττοοο ιτοοτι·το οιιο οτοτο οτνττοττο οποιοι τποοτο οορτοοτοτο

ρι·οοοπττττοο οτ τοτοττο οοοτοποο :το ρτοτττοτοτοτπ οοτο οο

ιπτποπτ οοπττποοτοποιο οοτ τοτο8οοτοποπτ ποοοοοοο.ιπ ρτο

οοοοπτ οοπο οοτ οο οοτοι·ο, τοποσ ρτοοοπτοιο οοποοοοτοποιο

ττοοττοπτ οΒοοτνοπτ, ποο οοπττ·ο. τροοπτ νοττττιπτ7 οοτ τοοτοπτ

οττο ιποοο. το οοτοο τοτ τοοτττποπτοπι ρτοοοπτοπτ οειττοπι

ποοττοπι τποο ττοι·τ τοοοτιποο ποοτιτο ροποοπττ οτοτττο τποπτ

τοττιι, Βετο Τοι·οτττ Βορτττοο Κοτο .τοποοτττ. Αποο Ποτ Μτττ.ιπο

οσο. το. οοτιτο (τ).

Η. Νοο .τοττοποοο Βοτ 2οτετττο. Βοτι Ατοοοποτπ,νοΙοιτοτο,

Μοτοι·τοο, $οτοτπτο, ()οτοτοο, Ποπτοοοοο Βεο·οοτποπο, Μοτ

ττοπτο, οτ Ποι·ττοπτο., το τοοπτο οτ οοτττο ποοτττο τττοο το

οτττοτοτοο οτ πτοοτοοο φωτο ρτοτποο τοοι·ττο . . . . . . . . ..

οτ οοροτοτοοο, οοοο οοροντοπττο οοπτ οποτοοο τοττιι ρι·ο

ττονττ. Εκ . . . . . . . . οοπττοοπτοο . . . . . . . .. στο ττοο

οτ τοΒοτττοτο οτοοο ρτοττττοτο . . . . . . . . . . . . οττοοττ ποοτι·τ

θειτιοτοποτ οο τίτττοπονο τοοτττο ποτττο τοπτ οτοτο (τοτιοι·οποο

. . . . ρι·ο ποπποτττο ποΒοτττο . . . . . . . . . . . . :το

τοοποπτ 8ειτοτπτοο ποπο ο νοοττοτο ττοοττποπτοο οτττοτοτπ

Ιοοοιπτοποπττο Ποτοοι·οοτοττο οορτττο Ι.οεοοοτττ :οοπτ οτοο

οοπτ το οττοοπττο. ταοιοπ το) οτοττ οοποτττοτττ οτ Οοσπατοτττ (δ)

ποοτττ Εκτπτττ Ροτττ οο Ατοποοτο οτ . . . . . . . . . ττοοτττοτο

οτοοο. . . . . . . . οτοττ Ιοοοιοτοποπττο (τοττοτποτοττο οτττττοιπ

ρι·οοοπο οτ τοτοτ·οπτ οποτπτοοτο . . . . . . . . οτττοτο τττττοοποο,

τοΒοττοοοοο οτ τοτο ποοττο. τποποτοοοποο, οτ πιο ντττοοο

οοποοτ·νοποο, οτ οπτπτο οττο τοοτοποο οοοο τποοιποοπτ οτ

ττοτο ρι·οοτοτο οτ ττοττοοττο οτ ι·οοτρτοττο ρι·ο νοοτι·το οοτοι·το

οτ τοττοτο οοοιποτιι τροποι τοποοττττο οΠτοττιπτ οτι τοτο οτ

οοτοτ·το οοοο που οττοο οοοτοποο οτοτοπτ τοποοι·ιτπτ οτ το

τιοτ·οπτ οτττοτοιπ τποο οοπτ τοοτρτ οτ ττοττοττ οοποοοτο; Μειο

οοπτοο ροτ οοπο οοιοοοπτ οοποττο οτ οτποοττο οτΠοτοττττοο

οτ οοττοτττο ποοτττο οτοττ τ]ορτττο Ι.οοοοοτττ Βοοπτ Βοτοτπτο

οοποτττοττο ρτοοοπττοοο οτ τιιτοττο οοοτοποο νοο Β.ποιπ (τοτ

ιοτοποοιπ οο τίτττοπονο. . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τοοοτοπτττοο ροτοοπτ, οτ τοοροοοοοπτ, οτ οττοοτοιιτ, οτ

.....οιοπτοοο...... . . . . . . . . . .οτττοοοο.ο

οπτο οοτοποο τοποοτοπτ οτττοτοπι οττοτΙτι·ο, οτ ι·οοροποοτο

οοποοονοι·οοτ, οτ . . . . . .. Ιπ οοτοο τοτ τοοττπτοπτοπτ

ρι·οοοπτοπτ ποοττοιο οοπτ τοοοτιοοο ποοττο οτοτττο ροποοπττ

τποπττοπτ. Βοτ Βοι·οοτποο, ντοοοτπτο. οοτιτο οτο ξ . . . . . . . . .

οοπο οι .ποττνττοτο Β.πτ οττττοοττοο τοι·οοπτοοτιοο οοτοο8οοτιπο

οορττιοο, Βο,οπτοοο ποοττ·τ . . . . . . . . . . (τ).

···σ

(τ) Ποπ οο οτ οιιο! οοοοοοο οτ ροι·ττ το φωτο απτο. Ε'οτοο οτ το

ττοοτοο οο! πτοτο ροροτοτο οοοοοοτο το 5οοοοττ πο! 1395, το οοἱ το

τι·οοτοοτο τ! Οονοτποτοτο Βοτπ:ιοποο 8οπτοποτ. να!. Ροτ·π ροο. 971.

(ο) 1.ο τοοππο οοτοτοπττ το οποοτο οτρτοπτο, οπο οοττνοπο οο!Ιο

ροτοτο @ο οοοτπροτοο που νοτοοτο ποττ'οττοτποτο, ποπ οτΤοποοπο

τοτ·τοποτοπτοπτο τ! οοποο οοπτρτοοοτνο οο! οτρΙοιπο τοοοοοτιπο ; τ! φοτο

το οοοτοπιο ο οπο Ροτοπτο οο! Βο Π. Οτονοππτ οτ ΑποΒοπο ο τ”ονοτο

οτ Οοτιοτοποο οτ ντττοπονο, οτοττο τοοΒοτοποπτο τΞονοτποτοτο οτ

Βοοοοττ ο Ι.οεποοι·ο το οοοοπιο οο! Οονοτποτοτο οτἶτοτττνο Ρτοττ·ο το

Ατοποοο. Ατ°τοπιτοο ροτοτο ι·τοιπρτοτο τοοττιποπτο το οοττο τοοππο: :πο

οτττποτπιπο τποεττο ττρτοοοπο Ι'οττοτποτο ποΠο οτοτο το οοἱ οτ ττ·ονο.

(3) Βονο οτι·ο Οαπτοπιτ·ττ, πιο ποττ'οτ·τετποτο οτ Ιοεεο οοοοττοτοτποπτο

Οιπτου·οτττ.

(4) Π Μοτο ποπ ρω το88οτοτ, ο ττΒοοι·οο οττ'οππο, Πιο Ιοτ.το πο!

τ·ποοο οονι·ο οοττττο, Μοτο ποττ'οτ·τετποτο οτο οοι·τττο οοοτ. «τα ΜΟΛ

οττοτο οοι>το.

το) Βογπτοποοο οο Ποτοοπο Βοοοι·ποτοτ Βοποτ·οττο Βοοπτ

8οτοτπτοο οτ Ποιοτοοο ρτο ΙΙΙ.πτο Π.πο ΒοΒο Ατοοοπιπο ,

ττοποτοτττττττοο οτ οτΙοοττο ντοοττο οτ οοοντοοττο, οτ οτττο

οΙΙτττοττττοο τοεττο τ)τνττοττο 8οοοοι·τ, οοτ οοτοπι τοοο το

ποοττττοο, οο.τοτοπτ οτ οττοοττοπτο οτΤοοτοκο. Ριτο οοπο ρτο

οοι·οτοτ·το ττοοοττο οτοοοοπτ Ετνττοττο οοτττττ οοτοπι Μοτο ρι·ο

ροοττοπτ, οιτοο ττοοτ οτοτοο Β.οοο Με το οοποττοπτττοο ποι·

τροοιο τοοττο οο νττττο οἱτοοττο το Βοπτοπτο, Ρτοπτοποτοτο,

οτ το οτττο ροτττοοο οτοτττοτοο οτιιοοοτο ()τνττοττο τπτοι· τοιιττοο

οττοο ι·οτοπττοποο οοπτοπτοο το Ποι·ττο οοποττοποιο τοττποττ

οττττ οτ οοοοοοοοττοοο οοτο οορτοοοο τοοτοτπ ττοροττοιο,

ποπποτττ τοιοοπ οτοτοι·οιο νττΙοτ·οπτ οοπττπτ οοο ντοτττττ οοτ

ρτοοοι·οτοτοο οοτιπο το οτοττ Β.πτ Μοτο ρτοτοοτττοπι :το

ιοοπτΓοοτοπο οτΤοοοοπι οτττιτοοπτ οτ οτττοι·οοοπτ ροπο.ο ροοο

πτοτ·τοο ροτ· οορττοτοπι Βτουίο (θ), οοτ οτττοτ ροτ τιιτο πιο

πτοτροττο οοποτττοτοο, ττοοτ οο οοοτοοο τοοττ τιπροτττ . . . (τ)

οττοοοπτοο οοοο οτι οο ροτ· οτο.τοτοπι οιοτ οορττιττοιο Βι·οντο

το οοοοοπτοοο οοοο πιοττ τιπροτττ οοπο ροοοπτοττο οοτ

τοοτοτο οοτ οτοτοτο, τοττο οοοοο οοοπτττο οτ ροπτττο οιο οο

τοπι οοπττοοο ροτττποπτ τιτοοο οροοτοπτ. νοι·οπτ οοτο τοττο

οττοοοο, οτ τοι·τ οτοοοποο τπτοττοοτοο το οτοοοοπτ Β.πτ Μοτο

@Ποιο τοοτοποπτ, οτ οοπτι·ο οορτοοοοιπ οτ ρι·οπττττττοι· το

τοπττοποιο τ·οοοποοι·ο ποοοοπτοτ οτι οο, ποιο οτ ροιτο οοι·

ροι·οττο οο τοτ·ο οοιοοπτ οοπτροτοπο το οοοοοτοοοο οοοο

οοπτ ττοροι·ττ ροτ· οτοτοτοπτ οπτ οτττοι· το ροοοπτοττοτπ οο

πτοτοτοτ, οοτ ροτ οοπτοπττοιπ τοοτοτο, οτοοτ οοπο οοποιιονττ,

οτ τπτττοειτοτ, ποπ ρι·ορτοτ !ιοο οοοοο :ποπ ττπροτ·ττ, οοἱ

οπτπτπο ποι· οκρτοοοοπτ τοτοπττοποιο, οτ ρτοτοτττττοτ, το!

οτοτοτπ οοτπτποπτ Βοοοπτ οροοτοτ, το τπττττοπι ττπροττοιπ

οοτ οττοπι τοι·τοοτοττοποιιτ ττοποτοποττοτ, ποο οοιποοοιο τποο

ροι·νοπτοπο το οττοιπ οποιο το! οποιο Βοοοιπ, :το οποιο

οοοοο ρττποτροττο οοπτροτττ, ροτττποτο ντοοτοι·. Ωοορι·ορτοτ·

νοτττο οτ οοτττττοτ νοοττοιπ οτι ροττο οτοττ ο.πτ Μοτο οτι

ρτοοοο οτοτπτοο, οτ πτοποοπτοο οοειτοποο οο οπτπτττοο οτ

οτποοττο οοοτοοο τοοι·τ ττοροι·ττ οοπττποοπττττοο το νττττο ρτο

οτοττο, οοτ το οττοοο. οοτοιποοπτ ο!οοτοο νοο τπττοπττττοττο

οοοποοοοποο οτ οοτοι·ιοτποοοο οοοοοτο, οτ ροποο οοτρονοτοο

οτνο ροοοπτοττοο τιιτττοοποο οτ οκτοτοοοποο οτ οτττοι· οοπτι·ο

πτοτοΓοοτοτοο οτ οοπο οοτοπι ρτοοοοοοοο, ρτοοτ τοο οτ το

οττττο οοοοοποπτ οοροτ οτε τοΙττοι· νοο ττοττοποο, οοοο ρι·ο

ρτοτ ποοττοοπττοπο τοοττοπτ του. Μοτο ποπ ροττοπτοτ τοττ

οοοο οοτττιοοπτοπο, οοτττ , οοοο οτ ρτορτοτ νοοττοτπ το

τοττοιπ το ρτοτπτοοτο οοοτττοο οοτ οττοοο οοτοοιοοτο τποο

Μοτο το ροοτοτοπτ Ιοοτοποπτ οττοοοπτ ροττοπτοτ, το Μοτο

νοοττ·το ττπροτοτττπιοο, οτ οτττοτ νοο οο ποττττοοπττο τοι·τττοι·

ροπτοοτοο. Ροι· οοπο νοτο ρτοντοτοποιο ποοττοπτ Μοτο οοτ

οοτοπτ , οοτ ττοποοοττοπτ, οοο οπποοπττο , οτ οττοοο τοοτο.

τοοι·ττ οιοτ ορροτοοτττ, οοοο ποοοτιοοο, οοπτ οτοτο Β.πο

Βοοο, ποπ τοτοττοττποο το οττοοο οοι·οττοτο. Βοτο. το τ)τνττοτο

Βοοοοι·τ ηοοι·το τοοο Ιοποοι·ττ , οοπο Β.πτ τοτττοοτπτο ττο

οοπτοοτιπο τι·τοοοτπτο . . . . . . . (το).

ΠΙ. το τοπιροο οο οοππο Ροοτιτιο οο Μοι·οιτοτο, οοππο

Ιτττοοοτ Μοτο οτ τ.ἶοπτροπγοο οοοο (τοποτεοτ·το . . . . . . . . .

(5) @Μοτο οι·οτποιτοπο οι Βοτπτοποο οτ 0οοοι·πο ποπ ο οοπττ·οοοο

οποιοι οτι τοτττ·τοο ποτποτ·τοο νοτοπο, οο ο οοττττο σοπ οοτοττοι·τ ρτο

Ιοδοτοτττ οο! ρτοοοοοπτο οτρτοιπο οο! το ΙΙ. 0τονοππτ.

(θ) Βτ·ονοτ οτοο τ! Ωοοτοο οοεττ 8τοιτοττ οοττο τ·οροττττΙτοο οοοοοι·οοο.

(7) @οτ ποττ'οττετποτο ο οοι·τττο το οο8οοπτο ροτοτο το οποοτο πιοοο

ττΟΒΒΕΒΜΜΕ.

(8) Η ι·τπιοποπτο ποπ ππο τομοι·οτ, 'Μοτο ‹·οττ·οοο οοι! τοπτρο.



Με!. εεεε!.ε κιν. 62!

Τε!ε!εεεε εε Βεεεε!! ε! εε εε Βε!εε!ε εε δώμα!! ω,

ε! Ε!επ!εεε!ε!ε Με !ε !ε!ερεε εε! . . . . . . . . . . . . . . ..

Ποε!!εεεε, ε! π! !εε!ρεε ει!! Μεεεεε Εεεε!! Εε!!!!!ε ω!!

Ειενε!εεεε!ε εε 5ε!!εεε!ε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Νε!!ε ε! Ε!εε!εεε!8!ε εεε! Βε!!εεε!·ε . . . . . . . . . . . . . .

Τε!!εεεεε εε Ε!επ!εεε!ε!ε εεε! 8ε!!εεε!ε ε! 5εεεε!·! ε!

με!!! εεε! εε Βε!εε!ε εεεεεεε εε! εε εεε!εεε! . . . . ..

. . . . ..ε!

(Ε) ΠΠ. Εεπ!!ειεε! εεε ε!!εε !ε!ε!εεεε εεε ρεε!ε εε

Τε!!εε !εε!!εε !!!ε!!εε !!ε! ε εε Εεε!ε!!ειιε εε ρε!!π εε

Τε!!εε, ε! εεεε! ν!!! ν!ε εε!ε!ε ε εε !!!!!εεε εε 8εεε!ε

(!εγεε!ε ε εε ρε!!ε εε ρε!!εε!ε, ε! μ” εεεε! ν!!! ν!ε

Βεεεε!εεε !!ε! ε !!εεε Με!εεε, ε! ρεγ Με!! ε ε!εε!ε

εεεε ρεε!εγε π!ε!!εε εε!ε!ε ε εε ε!εε!εε !εεεεε εε Εειιεγ

εε!ε!ε εεεε Νε!εεεε ει!! εε! !ε !εε!π!εε εε νε!!εε εε

0εε!εε!, ε! νε!!! εε!ε!ε εεεε Εε!εεε, ε! εεε!!! νεε!εε!ε

νεε!!;ε!ε εε ρεε!εγε!ε νεεεεεε ε!εεε εεεε ε!εε!εε εε δε

!ε!ε ε ίεε!εεε νεε!εε!ε νεε!εε!ε εε!ε!ε εεεε πεεε!εε εε

ε!εεε!ε!εε, !εεεεεεε ε !εεεε!!ε εε γεεε!ε!!ε εεεΒεεεε!!,

ε! ε ε!εε!ε εε ρεεε! εεε εεε ν!εε!εε εε Α!εε εε! εεε!

σε!! σε; Βεεε!ε! εε!ε!ε εεεε !εεε!ε εε Σελ!! (ε) εε ε!εεε

εεε ρ!εε εε !!ε. Ε! ρεγ εεεε! ε!ε!ει!!!!ε ε!ε!ει!!εε εε!

εεεεε Εεε!ε!οε εε!ε!ε εεεπ Νε!εεεε εε εε !εεε!ε εε

!εε!!εε εε!ε!ε εεεπ !εεεεεε ε!ε!ε :ιεεε εεε!εε εε Εεεε

εε !εεε!!εε. Ε! ρεγ εοεε! !!ε !!π !!ε! ε εε ροε!ε εεεπ

εε δεε!ε Με!! εε!ε!ε εεε ρεε!ε νε!!!ε ει!! εε! π! εε

!Ιε!!!εε, ει!! εεε!! εεε !!ε!8ε!εε. Ε! εεεε! !!ε !!ι! ρ!!!!εε

εε δαπεσεετεε (δ) !!ε! εεεπ Εεεε !!ι!ε ε! _!εερε! ε είπε!!!

ε!!εε!!! (θ). Ε! με!! !εε! εε!!ε εε!!ε εε!ε!ε εεεεεείπε (Ε)

εε Εεεε!!!ε!ε εε!ε!π εεε Ιεεεε εε εε!εεε!!ε!!ε. Ε! εεε

!εεε Με! εεεπ !εεε!ε ρεε!οεε εε!ε!ε ε εεε !ε!εε!εεε εε

εε ε!ε εε! εεε!!εε! εεε εε Νε!εει!ε εε ει! εε!ε!ε!!ε Γε

!εεεεε!εεε ρ!εεε ρ!εεε εεεπ εε!εεεε εε!!εεεεε!ε εε!ε!ε

ε !”εε!εεε εε Με!ε. Ε! εε!εεε νε!!εεεεε ρ!εεε ρ!εεε

εεεπ εε!εεεε εε !!εεεεεγ !”ε!εεεε ε!εεε ν!ε ε!ε!ε!ε !!ε!

ε εεεε!ε Με!ε!!ε ε! Εεε!!! π!ε!ε!ε. Ε! εεε !εεε εεε!!!

!!π !!ε εε!ε!ε εεεε ρεε!ε εε π!εε!ε ρεε!εεε εεεεε !!ε!!ε

ω! ε!!!ε ε!ε!εεε. Ε! εεε!εεε Με! Με!! (8) εεε ε!!ε !ε

!!ε!εεεε !!!εε!εε εεεε !”επ!εεε εε εε εερε!εε!εεε, !ε!!εεε

!ε!π!εε εεεε ν!!! εε!!εε !ε!!!εεεε !ε!!ε εε !!!!ε εε θ!

!!εεε!!, ε! ε!!!!εεεε !ε!!ε εε ε!εε εε $ε!!!!ε; ε! εεε !εεε

Με! Πε! εεε ρεεε! εε γ!εε!εεε !ενε!εε θεε!!εε Εεεε !!ε!

(1) $ε!!ε!!ε!ε; ε!εε ΔΙε!!ε!ε.

(9) Νε! !!επ!!εεε!! !! ε.ε εε!!ε !ε!!!!εε ε ε!ε!!!εε.

(3) (Με, ε!εε Μ, σε!!!

(4) $αΙιε, ε!εε εε!!'είρε, Με!!! ε!!ε ε!εεε! !!! εε!εε .4Ιιε, ε ει!!

!'ε!!!εε!ε ε ε!!!!ε ε! πεε!ε, εε!!!ε επεε! εερε!!ε!!ε πε! Εεε!εε , ε

πο! !τε!!!τεεε!!, ε εεν!ε!!!!ε εεεε!ε εε!!!!ε εεε! εε ε!!εε @εεε!ε εε

!!!ε !!!!ε!!ε εποε! εεε! πο! νε!εεεε!ε εεεεε!εεε !'ει!!!εε !!ε!!!ε, ε!εε

Με!!! ε! ΜΒΜ; ρει·ε!εεε!!ε ΜΜΜ εεεεε!εεε ε ερρεε!ε ε'αΙιε !οε!!

εε!εεε, ε Ραμ· !!ε!!ει!ε.

(5) Οα!ταπ!ετ·εε, νεο!! εε!εε !εεεεε!εεε, ε!8ε!!!εεε!ε εεε!·α|εεείε,

εεε! ε!!!ε!!!ε!ο εε! ω!!! με! εεε!!επε !!εερε!!ε ε!!ε εε !π!!'εεε!, ρε!

ρ!ερ!!ε ε!!εε, ε! ρε!!ε!ε!ε εε!!ερεε!ε ε! εεε!επ!επ!! , ε ε! ε!!!ε ιεε

!ε!·!ε !!!!!!!ε!!εε.

(ε) Βε!!_εία πιεππα. Ε!!! ερρε!!!ε εεε νεει!!! εεε!ε!ι!επ!ε!ε, εεε!!!

!εεεε!ε Θ!!! ε!!'εερεεε!ε ε! 8εεεε!!, ε ε!!εε!!! ε! ε! Ε! εε! !!πειε ε!

ε. 0!ε!ε!ε. Ο!!! ε ε!ε!!!!!!ε , ε !!εε!!ε ε εεεερ!!εε !ε!!εε.

Π) 14ει!πε!!!!ι!ι, εεε!!! ε ε'εκφι!πα, ε!εε !!πεπε ε! !ε!!·ε ε !”ε!·!!!ε

ε'επε!!!ε.

(Θ) 7'ε!ει·, «Με εερε!·!!!!!ε.

εε Με!ε. Ε! εεε εε!,Με!·!εε Με!!εε, εε! εεεπ ρεε!ε εε

εε Εεε!ε!!ε:ιε εε ρε!!ε εε Τε!!εε. Ε! Πε!! (θ).

Τ!εεε!ε!επ! !!ε!εεεεεε! εερ!ε εε!!ρ!ε !ε!!ε!εε!!ε!!!ε, ε!

!εεε!, Μ!! ε!!ε!!εε!εε! ε εεε ε!!ε!εε!! ρε! ιπε .!ε!!εεεεε!

Εε!!ε Ε!νεε! Εεεε!!ε επε!ε!!!ε!ε !εε!ε !!ε!ε!!εει ρε! !ο!εε!

!!ε!εε 8ε!ε!ε!ε !εεεε!!!, !εε!εε!ε ε! εεε ι·εεε!!εε!ε Με

εε!!!εε Βεπ!!εε θεο!ε!ε Εεεε Ο!!!ε!ε!ε εε Νι!!!ε ε! Εεε

ε!!!ε!!ε εεεο !!!εεεε!! ε!ε!ε ()!ν!!ε!!ε $εεε!!ε. Ιε !εε!!!εεε!ειε

νε!!!ε!!ε. Εεε ε!ε!εε Νε!ε!!εε !!!ει!!ε ε!!!ε Νε!ε!!ε ερ

εεεε ρ Ρ, (ω)

βεν

(Μ) ΕΠί. Ρεε!ε !ι!ε!ε ε εποε εε !επ!ρεεεε εε εε!!εε

εεεε !εεε!εε!!εεε εε εεε!!ε 8εεγε!ε Βεε ε!!εε!! Με!!!

πε!!! εε!π!!!!εεεε!εε !!!ε!!!!εε !ε !επ!ρεε εε! εε εε!1!!ε

εεεγε!ε εεε Ε!εεε!εεε εε Εεεε Μ!! Βενει·εεεε!ε ε! τε

ίε!!εεεε!ε εεεπ ρ!εεεε!ε εεεπ εε !εεεεο!ε !!!ο εε (Σε

!!!ε!!εε Εεεε!εε Μεεεε!εεε εεεπ 8ε!εε!εε!!!!ε Βε !)ε!εεεεε

ε!εε!ε !π!ρε!εεε!ε 5εεγε!ε εεε!!ε ω); Ε! !!! !ε!!!!!εε ει!!

!”ε!ε!!! εεεε!εε!!ε ε! !εε!εε!εε εεεε ρ!εεεε!ε Ε!!εεε εε

Εεεεε!! εε ε!ε!!ε εε!!!!ε Εεεεε!ε εεε ·!ο!“!ε εε Εε!νε!!ε,

εεε Βε!εε!ε!εε Εε!!ε!ε, !!!εεεεε Ν!ε!!ε!εε ε!ε!!ε!ε εε!!νεε,

ε Μεεεεε !εεε !εεεεε!!ε ε!!εε!!! ω) !)εεεε Απ!!!!εεε Ρ!

εεεεεεε, ρ!ε εε! εεεεε! εεεε ε!ε!!ε!!; Ε! εεεεεεε !ε!!!εειι

πεε!ε!!! !επ!ρεε !σε!εεε εεεε σε!! !!ε!εε!ε εε Εεε!! εε

!!ε!!!!ε εεεγε!ε εεε !!!ε!εε!πιε !επ!ε Εεε!·ε!!εε, ε! εεεε!ε

!εε!εεε !!!ε!ε!!! εεεε Μ!! ε!!!!!ε!ε εε Νε!·!ε με εε ε!!ε

εεε!ε πε!νε!ε!!εεε !)εεεε (!ε!!!ε!εε !.ι!ρ!εε εεε ρ!εε!!εε

!ε!!εεεεε !ε !εερεε!ε εεεεε !ε!·!·!!ε!!εε εε εε ρ!εεεε!ε πε!

νε!ε!!εεε ρ!ε εε ε!!ε Νε!!ε ε! εεεεε !ε!!!!ε!!εε εεε!!ε

!!ε!ε!!!ε εε !!ε!π!, ρ!ε εεεε!ε ει!!! !!ε!εεε εε Εεε!! ν!ε

!εε!ε! ε! εε Με!!! ε! εεε!!ε! εεεερε!ε !ε ε!!εεεε ρε!!ε

εε ε!!εε !ε!!!!ε!!εε εε Νε!!ε !ε ρ!εε εε! εεε!! ρε!!οεε!

_!ε!!!ε !'ε!!εε εεεε εε!!!ε !εε!!!ε !ε!!ε!εεεε!εεε!ε εε!!Βε ε!

εεε!εεε!!εεεε εε εεεεε Μ!. Ρε!!εε!ε ρε!εεεε!!!ε! εεεεεεε

με! !εεεε ρ!εεεε!!εεεεε Βε!!γε!εε ί!ενε!εεεε!ε εεε !ε!!·ε

εε Εε!·νε!!ε, Μεεεεε Ν!ε!!ε!εε Με!!ε!ε εε!!νεε, ε! Μεεεεε

!εεο Ιεεεεε!!ε εεεε!εε!!ε, Με !!!ε!εε!!εε !ε!εε Πεε!ε!!εε

!!ε!·εεε ρ!εε!!ε, Βεεεε θε!!!ε!εε !.ερ!εε ω!!! ε!!!!!ε!ε εε

Νε!!ε !εε!επ!ε εεε!!εεεεε εε!ε!!ε !ε!!εεε!!!ε, ε! ε!ε!εε

.ε!εεε!!!εεε ε!!εε!εεε εε εε ρ!εεεε!ε Ε!!εεε εε Εεεεε!!, ε!

ε!ε!εε ρε!·εεεεε εε!!(εεε ε! ε!!ρε!!εε !ε ε!ε!εε !ε!,!εε ε!

!ε!π!εεεε , ε! εεεεεε ίε!εε! ν!εεε ε! !!ε!!ε !εεεεε!!εε ε!

εεε!εεεεεε !ε!!!ε εεε ε!!εε !ε!π!!εεε εε!!εεε(Μ), εεπ!!ειεεεε

εεε ει!! ρεε!ε εε!!!! εε εεεε!ε !ε!ε!, ε! ε!εει!!!εεεε

ρε!!!εε!ε!·!!ε!, ε! ε!ε!!εε!ε ρε! !εεεε ε!!εε !εεεε εεε!!! εε

ε!ε!!εεεε !ε !·εερεε!!! εε ε!!ε !!ε!εε!ε εε Πε!ε! εεε! εε

ε!!εεε εε $εεεε!! !!!ο ε!!εε !ε!!!!ε!·!εε εεεε Νει·!ε Με!!!

εεε !ειεε ε!ε!!!εεε εε εε!ε!ε!!·ε !ε!!εε!εε , ε! Με!!! εεε!

(9) Ε! [Με. Ε νε!ε!!!ε!!!ε επ! !!!!!εεε !ε εεεε!!ι!εεε !ερεε!ε!!εε

εε! εεε!!!!! Μ! !ε Νε!!ε, Πε!!!εεε!·ε!ε, ε!! Α!ε!!ε!ε, ε εερε !!!ενε

ερει!ε ε!εεεε !ε εε!εε!!εει!εεε εε! Νε!ε!ε.

(10) Ι! εεεεε !!ε!!!!!!ε ε Με!!!) ε!ε!!!ε.

(Η) Νε! !!ε!!!!!!ει!!ε !! π." εε!!ε τε!ε!!εε ε ε!ε!!!εε.

(Η) Ο!εε !'Ιε!ρε!ε!ε!ε Οε!!ε ν, ε! ε! εε! !ε!!!ρ! ερρε!!!επε ε!!εε!!!

!!!ε!!ππ!ει!!ε, ε!!ε ρεεε εεε εεεπε!ε εε! ρ!εεεεεε!ε.

(13) Ππαππ·!. Νε! !!ε!!!!!!ε!!!ε ε!!! εε!!!!ε εεε! Π!ια!!ι!; ω! !ε !!ε

εε!!!!ε ε!!εε!!!

(Μ) Με επεε!ε εεει!!!!ε!!!ε ε! εεεη!ε, ε!!ε !ε !!!!επε !εεεεε!εεε πε!

μ!!!!ε!ρ!! εε! εεεε!ε Μ!! ενεε ε!!! εο!!!!!!ε!ε!ε ε εε!!ε!!!ρε!ε! ρε!

!πεεε εεε ει! επ!!ι!εεπ!ε ω!!! εεε!!!!!!ε!!ε.



622 οιΡι.ο ιπι Ε (οποιο

πι·οοπποε οι νοιιιιοοποο οοο πιιοε ιοτπιοποε ιιιιιιοοει, οι

ιοιπ οοο ποειιοπειιιοποο ιιι οποοπο οοπιοπιοε οι πιοιποι·ιειποο

Ιοεπ πιο ιοΒιπ, οι ποιιιοπ πιο ποιπιπο, ιιοοοππο οποοοε

πιιοο ιοι·πιοποε ποι· ιοοι·ιιπ, οι ιοιιοππο ειι πιιπ ιιοοιιο

$οπγοιο ιιι οποπ οοιιοιιιοτι Ποπ Ιοπο πο (]οι·νοιιο θ), ρτο

οοπιιοπο οιππιοπο ρτοποιπιιιοιιο , οι οι·οοοιιιο ιπο ποιο.ι·ιο

ιιιιι·ει οοιιριο, οι ρι·οοοπιιοπο οιιοιιι, οι νιποπιιοπει, οι :ιιι

πιοπιιοπο πιοοπιιιοο πιο ποπιιο Απιιιοπιο Αποοο, ποππο

(ιοπιιιιο (ιοπιοοπο, ποππο Λπιιιοπιο (ιοιπο, ποππο Αιιιιοιο

Ριιο, ιιο ιιιιιε πιπιιιο οιποποιτι ()ινιιιιιιο δειοεοι·ιο ; οπι πιο

ιπιοοιε ιιιιοι·ιποιππι. Ιιο οπιοπο πιοπο οπο ιποι·ππι οοιει

οιο. . . . . . . . . . . (ο).

8ιοποιποπ Απιιιοπιι οι” (3) πιο ()ινιιιιιιο 8οοοτιο, οπ

οιοιιιιοιο ρποιιοο. ποι· ππινοι·ειπιπ οιοοιπ, Βοοιοοπο ιποπ

ποπιιιι Βοποιιοοιπιι ιοιιιιππιο ιπι Αι·οοοιιππι Βοοιε οιοοιι

ιιπροι·οιοτιο . . . . . . . . ποιο.ι·ιι ριιοιιοι. @οι ρι·οιπιοοιε

οιππιοπο οι οιπΒιιιιο πππι οιο . . . . . . . πππιιοι·οπιιιι·

οι ιιοι·οπι, οπο. οπιιι ρι·οποπιιποιιο οι ποιο. . . . . . , .

ιπιοι·ιπι, οοοπο οπο ιιοιι ιππι οι ειππινι, ιιο πο ιπει.ππιιιο

οοιππποπι ποιπιποιπιπ οοπειιιοι·ιοιππι . . . . . . . . . .

εοι·ιοι τω, οι . . . . . . οιοποινι.

Π. (οι) Νοε. Ροιι·πο ι)οι (ιιι·πιιοι ιιοιι Αι·ιιοοιιπιπ, ιιοιοπιιο,

$οι·πιιιιο, ()οιειοο , (ιοπιοοοπο Βοι·οιιιποπιε. Ξπροιιοοιιοπι

ιιποιιο ποοιιι Μιοιιοοιιο Αιποιοιιι (ιινιο Βοοοοι·ι, οποιο οινο

ιιιιιοπιιιιιιοι·ιο ιιπ ποε ρτο ιιιιιιο οοποιιιοιιοιππι οι ριοοοιππι

ιιοιπιπππι οινιοιιιο Βιιοοοιι ποοιιππιι ποοιο ποπιιπο ιροοι·πιιι

οιιιιοιιο, οοπιιποπιι οποπ ιπ πιοιο (ιινιιοιο οιιιιιοππιπι· οι

ι·οοιριππιπτ ο οινιοπο ιρειιο πιο πποιοι·ιιοιιοπο εοπ ποοι·ο

ιιε οπο ροπππιιιι ιπ ιιοποιοιιε ριιοιιοιο εοπ ιιοποπιιιριιο,

νοι ιπ ιπειι·πιποπιιο οπτο, νοι ιπιοιο οπι οπο οπιοπεοπιπ

οπο ιι·οοποοιπι οοιιπι (ο) . . . . . . ., ποιιοτιοιπιπ Αιιοπ

οιποι·πιπ ιπιππιοι·πιπ, πππποπιοο οοιιιοπο ιοποιο οιοοοπιιο

οοποοπιιππο, οιιιιπιιπιιο, πο οποιο οι·πιππιππο ροι·ροιπο, οποπ

ποισ·οιο (θ) οπο πιοιιο οποιοι·ιιοιιοπο οοπ ποοιοιιο ιπ πιοπο

ιι·οποιοιιο πο ιιοοιιιπριιε ρποιιοιο, ποι ιποιι·ππιοιιιιο οιιι·ο

ιπιοιο, ππι ποιο οπιοποοππιοπο ορροποιιπιο ποπ οκοιοοιιιπι·

πο ι·οοιριοπιπι· πιιτο ποοοπι οοιιπι Αιριιοποιπι πιιππιι, οπιπ

ρι·οριοι· ποοοοοιιοιοιπ πιοιοι·πιπ οινιπιπ οοο οιο ει·οιιοοο

ππκιπιπο οοποοποππππι, ιποιπποιιιοε ποι· ρι·οοοπιοπι νιοοι·ιο

οι οπονιοπιιο οοο πιοπο (Τ), πο οιπο ποοοεοοι·ι, οι πο

ιπιιο οινο οοιιοο οιιι·ιο ιροιπο, νοι οοιππι ιοοο ιοποπιιοπε,

οπι πππο εππι, νοι πιο ιοπιροι·ο ιποι·ιιιι οποιοππο πιο

πιοπο ποοι·οιιο ιπ πιοπο ιποιι·ππιοπιιε οοπ ιιοποππιιιιιο ορ

(ι) Γιο πει οποι ιοπιρι νι οπι ππ (Σοφο ποι Ωοποιειιοι·ι ποι Μππι

οιριο, ιι οποιο οπο οποοοππιο ιπ οοι·ιπ επιεει οιι'οπιιοο Ροποοιιιι ποι

(ιοπιππο. Μ οιοιποπο (1οι·νοιιοπ, οοο ποι 1593 οοοπρονο ιπι ροειο,

οοοοππο οποοιο πιπππιποπιο, ιιο ροτιιιιο ποι ππο Με. Βιοοι·. ποι

απο ΙΙιιωιι·ι νοι Ι. οπο. 909.

(9) Ποιοι ροι·οοιποπο, ποιιο ιο οποιο ποια, ο5ιειο οποειο οομο

Μ, οοο ιο ιιο ιπιοι·ρι·οιπιο μου ππ «ω.

(8) Ποπ ο οοοοειοιιιπ οιιιοι·ει ποιι'οι·ιειπιιιο οι οορι·πποιιο οποιοι,

ροι·οιιο ιο οποππο ποιιο επο ιοιιοι·ο ο οπποι ιοιοιπιοπιο οοποππιιι.

8ιο οοι·ιιι.ο οσοι πω, ιποππο οππο ποοοπ ιοΒοοι·οι, ο εαπ» ο Μισο.

Ιιο ιιιοππο μοι ποιιο :πιοο ροι·οιο ποι ποοπιποπιο οπι οπποι ιπιιοι·ο

πιοπιο ιιιοοιοιιι, ο οοποππιο, ιο ιιο ποππο οοπ ρππιιπι.

(οι) π π.<> ποιιο ιποι·ιοπ ποιιο ροτιμπιοπο ο ιιι·ποιοο. Ι οιιι·πιιοτι

ποι ποοπιποπιο οοπο ριιι ιπιι·ειιοιιιιι πι οιιοιιι ποι ρι·οοοποπιο,ροι·οοο

ιο οποιο οπποι ιπιιο οππο οιι·οππιποπιο ποοιονιιιιο, ο ιι·οοιιιΒιιοιο

οοπ ιιποο ο απο πι πιΠιοιιο ιπιοι·ρι·οιπιιοπο.

(5) Νοιιο ροι·οπιποπο οι ιο88οπο οποοιο οπο ο _οι·ποι·, οιιο ιο ποπ

οοο ιπιοτρι·οιειι·ο - οι οι·ιιιιοι·ππι - , οννοι·ο οι οποοπιποπο.

(θ) ΙΜΣτοιο, οιοο οι πιιιιο, μου· πι-ιιιο, μου· οιποιιιιιιοπιο.

Π) Ππποπο ποι 1386 οπο" ιπ 5ει5οοι·ι, οιιι·ο ιι νιοοιι·ιο ΙιιοΒιο,

οποιοι νοοιιιοιο , ιιπ 5οιιο νιοιιι·ιο Βοπιο.

ροιιοππιιι π πιοιιο οινιοπο ποπ οιιιιιοοπι οοπ οποιοι ίοοιοπι

πιο οποιιοοι πιοο ποοοιιι οοιιποο οποιοπιοιοο, ποι: ποπ

(ιποοτποιοιι 8οποιοιι $οι·πιπιο, οι (ιοι·οιοο Βοοιιι, οοιοι·ιο

οπο οιιιοιοιιοπο ποοιιιε νοι οοιππι ιοοο ιοιιοπιιοπο, ρτο

εοπιιοπο οι ιπιιιι·ιο, οποπ οοποοοοιοιιοιπ, οιοιπιππι, οι οι·

πιπιιιιοποπι ποοιι·οπι ιιπιπειποπι ιιι·ιιιιιιιι ιιοοοοπι, ιοποοπι,

οι οοοοι·νοπι ροι·ροιπο, οι ιιιοιοπι ποι· οποοοιιιποπο ιπνιο

ιοοιιιιοι· οοοοινιιι·ι, οι ποπ οοπιι·ιινοπιοπι, ποο ειιιοποιιι

οοπιιονοπιιιο ροτιπιιιοπι :πιοπο οποππο. Ιπ οπιπο τοι ιοοιι

ιποπιπιπ ρι·οοοπιοπι οοιιοπι ποοιιοιπ ιππο ιιοιι ιπεοιπιπε

ειοιιιο ποειτο ορροππιιιο ι·οοοιιιιοιπ. Ποιο ιιοι·πο οπο.τιο

Ιππο ιππιι, Αππο ι)οπιιπι ιπιιιοοιιπο Τι·οοοπιοοιπιο Τιιοοοιπιο

δοκιο...................(8).

5ιεππιπ ·ι· οοπ πιο οι·οιιο Βοοιο Αι·οοοππιπ, διοιιοπιιο,

Βιιιπιιιιιιο οι (ιοιοιοοο, (ιοπιοοοπο Βοι·οοιποπ.

Τοειοε εππι

. . . . . . . (Σοεοιοποποιο Αι·οιιιοριεοοριιο

Α.ι·ποιπιιο . . . . . . . . . Αι·οοιοριεοορπο

. . . . . . . . πο Βιοοιιιο

θιιιιο (ο Μοπιοοο.ιοοπο

Αιιιοιππο πο ιιοιιοπο.

οι ι οπιπ (ιιιιιιιοιπιι πο Υπο. οοι·ιριοι·ιο πιοιι ιιοιπιπι

ιιοΒιο, οπι πο πιοπποιο οιπεποπι οοο οοιιοι ιοοιι, οππο

πιοο, οι οπιοπποιο ιπ ιιποοι νι ποι πιοιι -· ιο.οιοι ρτο οπο

ιιιιοι πιιιει-οι ποπ οι - (θ).

ιιο. ιιοο οει ιι·οποιοιππι Πποιιιοι· εοι·ιριπιπ ο οποποπι

οποιο ροιοοπιοπει ειέςιιιο ιιοοπιι οοτοο ι·ποοο ιιι οποποιπ

νοτο πο ποε οοι·οι.ε (ω) ι·ποοι οι οι·οοοι οοιοι·ιε ροπποπιι

πιιιιιιιο; ιπ οπο οπιποπι οιοιιιο οπι ιιπρι·οοοει γιιιοΒο οινο

ίοι·ιπει πιιιιιιο πιππιιι :ιιπιιε ιοΒοιιοπο οοι·οποπι ιοποπιιο ιπ

οοριιο, οι οιιοοιπ ονοοιποιππι ιιι πιοππ ποιιιοιο., οι οοπιππι

ιπ ειπιειτο., οι οοι·οιπ οοριιο πιιιιιιο ιροιπο οιοι οποποπι

(στοπ οιοιιο. Ιπ οιι·οιιιιπ νοι·ο ιροιπο οιοιιιι ιπιριοεοο οι·οπι

ιιιιοι·ο οπο εοοππιπτ οιο. Αιιοποι Βοι οιιιιιο Βοοιο Ατο

οοππιπ , ιιιιιοπιιο, 5οιπιπιο οι Ποιειοο, ιιο Ποιπιιιε Βιιι·οιιι

ποπ. 8οιιοε οπιιιο οοιιο οοοπιιπι· ιπ οππο πιοππιιι. Νοε

Λιίοιιοπο ποι Βιιοιιο ιιοιι Αι·οοοιιπιπ, Υπιοπιιο, 8οιπιπιο οι

()οι·οιοο, ιιο ()οιποο Βπιοιιιποπιο. Απ ιο οπιπ ποοιιι (τοπιο

οορο ιιοοπιοι· οιιιοπποιππο, οποπ, πι ιιοιι ροοιιιοπο ιπο ιπι

οοιιιιιοπο πιοροεπιι οιοι οποπιιοο οοποιοιιιοι· οοπιιπιε.εοο

ίοι·ο ροοιιιοοε οι ιποποοιοο , επο οπποιοο ροριιιοο οποιο ο

Ποπ ιιο.πιιοει οποοι·ποιιποο ποι· ποιο ιποιιοιο νινο πιοροπο

ιππο, πι οι οιιοποππο ιιιοιιοι ο οοιιο τοοιιιππιπιο πονιοπι,

ιιπ πιι·ιοοπππιπ ροποο οοι·πιπ ιπ νιοιπ οποιο Βοοπιιε οιιιοιι

ποοιι·ι οοιιιοιιππιποπι πιι·ιοοπιπο. 8οιπο οοοιιοπιοο ιιιιοιιιο

οππο νοτιο εοοπποιο, οποοοπο πινοι·οο ροιιιοπιο ροτεοπιο

οι ι·οοπο ιπππιιιι πιοοοι·πιοι·πιπ οειιοπιιιπο, οπο ει οποποπι

οιιιο. ιοιπροι·ο ιπιοι· θποοι·ποιοι·οπι , οιιιοιιιιοε οι εποπιιοο

ποοιιοο Βοοπι ποοιι·ι $οι·πιπιειο οι ροιιο ππο, οι ποοιιοο

ποπιιποε πο Αιιιιο, οι ποσο οιε οπιιοι·οπιοο, οι ιπ πιοιο

(8) ποιιο ροι·οπιποπο, ποιιο ι'οππο 5οα·ιο οι νοποπο ιο ππο ιιο

οποπιι οιιι·ο Με Χι - οοο ιιοιι ιιο οοοιο ιπιοι·ρι·οιοι·ο -- Βι·ειο οιιιιοιι -

οννοι·ο - Ει·ειο Ειιιιειιοποο; οννοι·ο Ιππιοιιοπο π).

(θ) Ι ιποοιιι οοεπιιιι οοπ ρππιιπι οππο ιο ιιιοπιιο οοιιιιοπιι ποιιο

ροι·οπιποπο μοι· οποιοι ποοιι ειοι·οοπι1ιοπιι ποιιο οποιο ο ποιιο ιοιιοι·ο,

οιιο νι οειοιοειπο, ιο οποπ οποοι·π οοπο οροι·ιιο μοτ νοιπειιι, οοεοππο

οπιιινο οπ ειοεπι οιιιποο ι'ιποιιιοοιι·ο, οπι οποιο ιι ποοπιποπιο οι εοι·ιιιο,

ιιπ οιιι·ο ο οιο ι ιι·ειπιπιοπιι πιοιιο ιποιο οοποοι·νειιι.

(10) (Ιοππο. 1ο οι·οπο ποοοπ ιοΒοοι·οι Μισο, ο οοο ι'οιιιιιπποποο

οιιιοι πωπω ει'ποοιι·ο ιποννοι·ιοπιοιποπιο ποιοι ροππει ιο ροι·οιπ οποιο

ποι· ιποπιοι·ιπ πι οιιπιιο οποιοι πει ιπι ροο°οπιι οοι·ιιιιι.
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Με” οΙ σΙΙΙ1Ι σοσοιιΙοο οκ σΙΙσ ι·ΙοσΙΙ; οΙ σοΙοι·σσΙ οσο

οοοσΙ στσνΙοτσ. Μ' ΙσσσΙσ σοΙιΙο οΙοσιοσΙΙσ, σσσ ΙσΙοτ οσσ

οιοο (ΙΙιτΙοιΙοοΙσο, οΙ σοοΙτο σοΙΙοοΙσιο σΙΙΙοσΙ οσΙιΙοοΙοο,

σσοττσι·σσι σΙοοτΙσιΙσσ οοιιισοτ οσΙνΙσισο, σσισ ΙΙΙοο Ισ σειοΙο

οοσοοτσΙσ Ιοσοτο σοοοοσισο , νοΙοσΙοο ΙσσΙοτσσι σισΙοτσισ

οΙιοΙστο σΙοσοσσΙΙο, σο ΙροΙ·σοσσοττο ΙστΙισΙΙο (σσο Ιστιο

οοσΙοο σοσ σστοΙΙ - σοσσΙοο σσΙνοι·οοο οοσοσσιΙΙ, οι σΙΙσο

οΙοτιισ σσιιισσσΙΙοσο σΙοσοτσΙΙ) οΙσΙσιιι σσοΙΙΙοσσι σΙοΙο Ισ

οσΙο σΙΙσσΙ,·οΙ οΙτσ8οο οοτσοτσσι τοτστιιοσο ΙττοσστσΙιΙΙοο

ΙσοΙστσο ΙσσσοσΙ: Ισοο σο ΙΙσο οτ ΙοίτσΙΙΙστο οι ΙσσσοΙτΙσ

νοοΙτΙ σΙΙοοΙΙ τιιΙΙΙΙΙο,ιοΙ οοσοΙΙΙστΙΙ σοοΙτΙ Βοτιιοτσί σο Βοσ

:οοσοο σοτοιιΙΙο νΙοοο στοοστσΙοτΙο Ισ ΠσΙσΙοσΙσ στο ΙσοΙΙΙο

ΙσΙσιιΙο ΡοΙτο σΙΙοοΙΙοοΙσιο στΙσιοΒοσΙΙο σοοΙτο, οΙ 8οσοττιΙΙ

στοοστσΙοτο σοοσο, οσοσι Ισ τοΙοτσιστοτοτσ σΙοΙο ΙσοσΙο

οσοι σΙΙΙο σΙΙοοΙΙο σοοΙτΙο σσιτΙσισο σοσσΙσσσσσι, ΙσοτΙΙο

οοσΙΙσοιιΙοο, οοο ιισοσσσσσι στο τοσσοοσσο Ισοσσι σσ

. . . . . . . . . οοσοοτσΙσσι, οτ οΙσΙσιιι σσοΙΙΙοσισ οΙ

ΙτσσσσΙΙΙσΙσ,·οσΙ οι στοσιΙοοΙο σισΙΙστσ οΧΙΙΙΙΙ ΙσοοτσΙσο,

οιι οοτΙσ οοΙοσΙΙσ οΙ οοσοσΙΙο ιιονΙΙοτ σοοΙΙιισσισο, νοΙοσΙοο,

οοσοοσοιιΙοο σο σσσΙοο νοΙιΙο σΙοιισσι οΙ ΙΙΙιοτσιιι ΙσοσΙΙσΙοσι

σσσσΙ σοΙ τοοΙσΙοσσΙ ιιοΙσΙσο οΙ στο σοσο σοοΙτσισ ποσ

σοτσ, ο! Ι:·οιισοο (η οσοι οσισΙΙισο οΙ οΙσ8σΙΙο σΙοΙο σοσισο

σο Ασι·Ισ, σο οοτσσι νσΙΙΙοτΙΙισο, οΙ σσιΙοΙο, σο οΙΙσσι

σσΙιοτοιιΙΙΙισο οσΙΙισοοσσισσο , σο σσΙσσσσΙ, οΙ σοοοοστσσσΙ

οοοοΙ Ιιοσσ οοτσσι, ιιοο σοσ ΙτσοΙσσσΙ, τοΙοτισσιισΙ, το

οοιιοΙΙΙσσσΙ, σοτΙΙοΙοσσΙ, οι σσ Ιποσσσι οι σοτΓοοΙσσι οΙ

ΙοοΙστσ σοτιΙσοοσσΙ , οΙ ΙσοΙοσσΙ σσοοσι ΙΙτιιιοισ οΙ σοτσοΙσστιι

οοσοοτσΙσσι οσοι οΙοσοσι; οΙ στο σοσ οοτνσιισσ Ισοσοσο,

οσΙΙΙοΙοιιΙοο, οΙ σοοσο οοοστΙΙσΙοο, οσσΙΙοτιοο, οι οΙιΙΙσσΙΙοσοο,

σοσιΙΙιο οΙ στο σσι·Ιο σοοσο. οΙο σσσσΙ , σΙσσο στοοΙσσσΙ,

οΙ σο ΙΙΙΙο τοοΙσΙοσσΙ , οοσοοτσΙσο ΙστσιισΙ, οι (9)

Ι.ΙΙΙΙ. (δ) .

στο Ιοσοτο σοοσ στοοοσΙο οοσοΙΙΙσΙΙοσο . . . . ιιοοΙτσ,

οσοοσσσο σσσΙσσσο οι τονοοσσσο οοσΙ :σοτσ οσσΙισΙσ οι

οτσΙσσΙΙοιιο, σσΙ Ισ οοσΙι·σι·Ισ σο οσοΙσ στοοοσΙο οοσΙΙσΙσ

οοοοτοτ ΙσοΙσ, οΙ ιιοιι οΙιοισσΙο σσΙ Ισ οσ δοτΙο σο @ο

'οΙ οοσΙοσοι, σσΙ Ισ οσοσ σσΙ σΙοσσσ ΙιοσιΙσΙ οοΙΙΙτοι σο

σιΙιιΙ σσΙ σσοιισσσο ΙΙτσο σιΙΙΙΙ οΙσΙ οσσισσΙσ, οΙ σοσ Ισσο

οΙσΙ σιοτΙσ, σο|οσσοσσο α! ο;) (ο), οΙ οΙσισσσσοοΙ στο σστΙΙ

σοιισσο, σσΙ σοσ σοσσΙσΙ σοσο σΙοσιισ (δ), :ισ ΓσΙστοσι τοΙ

ισοτιιοτΙσσι οτσΙΙισσιιιο, οι ΙοΙσΙσΙσισο, σσΙ οσσΙσσοΙισ σοτ

(Ι) Ι·1ττοτο σοΙΙ'σσισσσοσοο, σοσο σΙοο Ιτεσσοπι α σοσιισο.

(οι) ()σΙ ΙΙσΙοοο σοΙ ΙτσιτισιοσΙΙ σοΙ 0οσΙοο ΙσΙΙσο ΙΙ ΙοοΙο σοΙΙσ

ΡσΙοσΙο σ Ισνοτο σΙ Βοτσστσο σΙ Βοιισσοο, οΙοοΙιο Ισ οοσΙσ σοσ ο

οοτσσΙοΙσ, σσσιιΙσιισσο οοΙΙσ ι:σοσοοΙισσ οΙσ ΙτιΙΙοτσιτιοσΙο οοοσσσΙσ Ισ

ΙσοοΙσΙσ σσΙοτΙοτο σοΙ ΙοεΙΙο σιοΙσΙιτσιισοοο. ΝοΙΙσ ΙσοοΙσΙσ σοοΙ.οτΙοτο

οοσιΙσοΙσσο ΙΙ οσσΙΙοΙΙ οοσσοσΙΙ, οοτΙΙΙΙ Ισ ΙΙσσσσ οστσσ.

(3) ΙΙ ιισσιοτο σοΙΙσ τσΙιτΙοσ, οοοΙ σΙ σσοοΙο,οοτσο σοΙ οσσΙΙοΙΙ οο8σοσΙΙ

ο στσΒΙαι. ΙΙ στοοοσΙο οσσΙΙοΙο Ιισ Ισ στΙσισ ΙσΙΙοτσ ΙΙσοσ σο! ΙοοΙο οστι

οοΙΙσΙσ, ο σοΙΙσ οοΙτοσιΙΙ.σ τΙσισοοτο οοΙστι1οσΙο ΙιιΙσΙΙο Ιο σστοΙο στο

Ιοτιοτε, σΙιΙιι·ονΙσΙο, ο οοτι ΙσΙΙ στσσΙ οσι·σΙΙοτΙ εοτΙΙΙ.ο, οοσιο Ιο·ο

ΙσΙΙο ΙΙ οσσΙΙοΙο, ο σσοΙιο ΒΙΙ σΙΙτΙ οο8σοσΙΙ, οΙιο σστσΙ πιοΙΙο ίσΙΙοσ

σ σοοΙΙτστΙΙ. Β σοοσο οσσοοΙΙσΙσ ΙσισστοΙσ οΙιο οΙσιτσ οοτΙΙΙσ Ιτσ οοσ

σΙΙΙιιΙΙοπο, ο ποοΙτα.

(σ) Βο/οπσοπσο ασ η), οΙοο σΙ|οπσοπσο σε οΙοοοο, σΙ|οπσοπσοοΙ.

(5) ΙΙ οσσΙΙοΙο σοΙΙσ εστω σε Ιοσιι, οσΙ ΙΙ στοοοτιΙο οΙ τΙΙ'οτΙοοο,

ο οοσισ σσΙιΙιΙο ΙΙ 3.° πισ σοΙ σιοσοοΙσιο σοσ οΙ σστΙσ, σο σσσΙο

πιο σοσο, σΙ τοσοσιΙοσο σσΙΙσ σοσο οσσΙΙσΙο, σσεσσσο ιιιΙΙΙο ΙΙτο.

ΒσΙ οΙιο σοΙτοΙιΙ›ο ποσοστο ΙΙ οοοσοΙΙο, οΙιο ΙΙ οσσσοΙΙο οσσΙΙοΙο 8.°

σοΙΙσ ΩστΙσ ΙοοσΙο , τισσΙο ο88Ι οΙ Ιοσεο σοΙΙο νστΙο οσΙιΙοσΙ σοΙΙσ

ιιιοσοοΙσισ, σοσ Ι'οοοο ΙσΙο νοτσσιοσΙο Ισ οτΙσΙσο, σοΙοΙιο σοσ σοΙοσ

σοοΙ σσΙιΙΙστο, οΙιο ΙΙ στοοοσΙο οσσΙΙοΙο σοοΙΙ οΙσΙσΙΙ οσοοστοοΙ οΙσ

οΙσΙο οοτΙΙΙο σοσο ΙΙ Ι395, οΙοο σοσο Ισ σσΙΙΙιΙΙοσ1Ιοσο σο! ΟοσΙοο

σΙ ΕΙοοσοτσ, ο στΙισσ σ'ο;;σΙ ο ησσΙσσοιιο οΙΙΙΖΙ0Ιιο σοΙΙο οΙοοοο Εο

σοσο σο οσσΙσσοΙισ σιοσσ, ΙοΙσΙσ, οι οοσσΙΙΙοσο οΙσΙ, στο

σσσΙσσοΙισ (θ) σσΙ σοΙΙισΙ οοοοτ, ο οΙσιιισσσοοΙ στο σστΙο

σοιισσσ, ο σοΙοσσοσσο :ισ η, οοΙιΙτοΙ σΙοσσσ ΙιοσιΙσΙ, οΙσΙ

σο στοοοσΙο οσ σΙοΙσ ΙιοσιΙσΙ σσΙ σνοτοΙ σιοτΙσ οσ ΙιοισΙσ_Ι

οΙσΙ ΙιιισΙοΙισΙσ σοτ Ιοοσ. @Ισ σοτ σιοσσ σσΙ σσο ιιιοτ8ΙσΙ,

οΙ στο σΙσστΙ σΙοσσσ οσιιισστο σοσ σοΙΙισΙ, οοο στο ΙοοΙισοσ,

οοο στο σΙοτο τοοΙοιιο, σσΙ ΙιοΙοτοΙ σιοοΙτστο, σσΙ Ισ

ονοτοΙ ιιιοτΙσ; ο! τοοΙοσο οσο. σοσ ΙιοΙοσισο σσΙ οΙσΙ ΙΙΙ

ι·οοΙΙσ, ιιισ Ισσο ΙσΙΙισΙ οσ .ΙσοΙΙΙΙσ σο σι·οοοσΙο . . . . . . .

σσΙ οσ τοοΙοσο ΙιοΙοΙ οΙ οοσισσσσΙ.

Ι.ΙΙΙΙΙ. ΙΙοσι οτσΙσσσισο σσΙ Ισ οσοσ σσΙ σΙοσιισ ΙιοσιΙσΙ

οοΙιΙοτοΙ σΙοτσ ΙιοσιΙσΙ Ισ σΙοσσσ νΙΙΙσ, ο Ισ οσ ΙισΙιΙΙσΙΙοσο

σο οσοοσ νΙΙΙσ, σσΙ οσ οΙΙΙΙΙσΙο, οΙ Ιοοσ σισΙοτο, οτ Ισ

τσΙοο, οΙ ΙιοσιΙσοο σο οσοοσ νΙΙΙσ, ΙισΙ οσ σΙοΙσ ΙιοσιΙσΙ

οοοοτοΙ σιοσσ, οΙσσΙ ΙοσσΙοο σο Ιοσιιοτ οσ σΙοΙσ ΙιοσιΙσΙ,

οΙ σο Ισ στοοοσΙστο σοοσ (ΙοτΙ.ο σ) στο Μεσοι· Ισσο σο. Ισ

οΙΙΙΙει, οσΙιΙσ σοιισ, σσ οσ οΙΙΙΙΙσΙο σοσο-ισ σΙοΙσ νΙΙΙσ σο

ΙΙτσο σιΙΙΙΙ, οΙ τισ οο. σσΙνοτοΙΙσΙΙ σοοοσ σΙοΙσ νΙΙΙσ σο

σΙοτσο ΙΙτσο σιΙΙΙΙ , οοσοσ σοοΙσσσ σιΙοοτΙοοτσΙσ. ΙΙΙ Ισ οσοσ

σσΙ οσοοσ ΙιοσιΙσΙ σσΙ σνοτοι σιοτΙσ οσ ΙιοσιΙσΙ ΙσΙτοΙ, οΙ

σιισστο οΙσσο σσ σΙοσσσ οΙΙσΙο σοοσο, Ιοττο, Ιιστοσ, ονοτ

σΙοσσσ νΙΙΙσ, ΙισΙ οσ σΙοΙσ ΙιοτσΙσΙ οοοοτοΙ ΙιοσΙΙσ, σοσσΙσσΙ

οι οΙσσΙ Ιοσσσοο σο Ιοτισοτ οσ σΙοΙσ ΙιοσιΙσΙ, οΙσο Ισ

στοοοιιΙστο σοοσ οοτΙο σοοΙτσ, οσΙιΙσ σοσο. σοοσ σοΙοοΙσΙΙ

σο οσοοσ οΙΙσσο, Ιοττει, ο Ιιστοσ, ονοτ σοοσ οΙΙΙΙΙσΙΙ σοοοσ

σΙοΙσ νΙΙΙσ σο ΙΙτσο σιΙΙΙΙ, οι σοοσ σοσσΙσ σοοοσ σΙοΙσ

οΙΙσσο, Ιοττσ, Ιιστοσ, ο νΙΙΙσ, σο σΙοτσο ΙΙτσο σιΙΙΙΙ οοσοσ

ισΙοοτΙοοτσΙσ σοοΙσσσ. ΙΙΙ Ισ οσοΙσ οσσΙΙσΙσ οΙσΙοσσει.Ι στο

οσοοΙισσσσσ οΙΙσσο, Ιοττσ, ο Ιιστοσ, ο νΙΙΙσ, σσΙ οσ σΙοΙσ

ΙιοσιΙιιΙ ΙιοσοτοΙ οΙ ΙισΙιΙΙσι·οι, οΙ σοσ Ισ ΙοσοτοΙ, οι στο

οοσΙστοΙ, σΙ οσστσ. ΙΙΙ οσΙιΙσ σοσο. σο σΙοτσο ΙΙτσο σιΙΙΙΙ

σσ οοσοοσ σοτοοσο σσΙ Ισ σοσιο οσσΙΙΙσ τοοοσΙστοΙ, οΙ

σοσ Ισ σοσσσΙΙστοΙ :ισ οσ οΙΙΙΙΙσΙο Ιοοοτο. ΙΙΙ. οΙ οσο σΙοΙσο

ΙΙτσο σιΙΙΙΙ σοσ σσ8σστοΙ, σοΙ οοοοτ ΙσισΙοΙισΙσ σοτ Ιοοσ

8σΙσ στο σιοσσ σσΙ σσο τιιοτ8ΙσΙ.

(θ) ΠοτσίσοσιοπΙοο, ο! σ'αρίσΜοο /αοΙοο οι! ΙοΙΙσ .πιο ο/ΙΙΙίαΙοο

σο.τοιι σοσιίσία "σο", ασ Ιαοσί σοο.οοο ὐοσο|οοΙοτοο, οτ ασ

οίσσίοΙο ο! Ιοττοτο σοοοοο πισίο[οο!υτοο, οίο σο!.

ΠΧ. ΠσσιοΙοοεΙσΙ οοο, σσΙ σισΙΙσο ΙιοΙΙσο, οΙ Ισ Ιοοσο

οοιιΙΙσσστσοσΙο σνοιιΙΙ, σσΙ οοο ιιισΙοΙσοΙοτοο σοοοσο Ιοττσο

σΙοο ΙσΙΙσ οοΙΙο οΙστιισο, οοσιΙιτσ οοσοοσΙσσοο σΙ Ιισοσ οοσεο, οΙιο Ισ

σσονσ Ιοεσο οτσΙσσΙσ ο στοσισΙεσΙσ σσΙ ΙΙΙσσΙοΙσΙο οσοοστοοο οοστσ

ΒΙΙ οσιΙοΙσΙΙ σοσ σντοΙιΙιο οοστοοοσιιιοσΙο σστΙσΙο σοΙΙσ σοιισΙο τοσΙ

ιιιΙΙΙνσ σΙ ΙΙτο ιιιΙΙΙο οοσΙοσσΙσ σοΙ σοΙΙο οσσΙΙοΙο σΙ 6'ατΙα σε ω” ,

οσ σΙιτοεσΙσΙσ, οο νοτσσιοσΙο Ι.σΙ σοσσΙο σοσ νΙ Ι'οοοο οοσΙοσσΙσ. -

(ο) ΩιιαΙσποΜ. @σΙ πισσοσ σοοοΙσΙσσιοσΙο Ισ σστοΙσ απτο, σοτοΙιο

ΙΙ οοσοο σοΙΙσ Ιοεσο οΙσ 8ΙσοΙο οσ ΙσΙοτο.

(Τ) Εοοο Ισ στεινοοσ, οσ σοοστσσ Ιοσσο σοΙΙ'Ιποοτἰοα, Ισ σσσΙο σοτ

ΙσσΙο Ιοτσσο οΙιΙιο οοΙοΙοσισ Ισ 8στσοεσσ σοτ οσσοσ σοΙΙσ σοΙιοΙοπσ

σοΙ 0ονοτσο, ΙΙ ςσσΙο, ο σοσ σνοσ, ο σοσ νοΙοσ σοστ σιοπΙ στοστΙ

σοτ Ισ τοστοοοΙοσο, ο σοτ Ι'σττοοΙο σοΙ ΙσσΙΙσΙΙοτΙ. ΩσΙσσΙ οοσ Ισ

ΙοΙΙοτσΙιΙΙο νΙσΙοσισ οἱ εΙ οοστΙοσνσ οσΙΙο σοσοΙσιΙοσΙ ο οσΒΙ'ΙσσΙνΙσσΙ

σΙ σσ σοοο ΙσοτοσΙο σΙΙσ οσσ σσΙοτΙΙΙι σσΙιΙσΙΙοσ. 0σοοΙσ Ιασσο Ισ Ισ

8στσοεσσ σοΙ ττισοοΙσιο νΙσοτο οοΙΙο ΙΙ 8ονοτσο οσσεσσοΙο, οσ σσοΙιο

οοΙΙο ΙΙ σΙοσιοσΙοοο, οΙιο σοΙ ΙΙσσΙσιοσΙο Ι'σΙιοΙΙ. Ισ σο Ιιο ΙσΙΙο οοσσο

σοΙ τσΙο ΒΙσ.ΒΙοστ.σοΙΙ'στΙ. σΙ @σοοσσσ ΡΙΙο. Μ οτσ, σ σΙΙοοσ σοΙΙσ

8στσοσσσ οο88Ισσσο·, οΙιο σοσ ο σσ σιστσνΙΒΙΙστοΙ σΙ ΙσΙ Ιασσο σιο

οΙτσοοσ σσΙσοΙ Ισ οοοοΙΙ ΙιστΙιστΙ, ο σοΙιοΙΙ, σσσσοΙοΙιο σοσ πιοΙΙο σἱο

· οΙσιΙΙο σσ οσοοΙσ Ισ Ισ Ιοεσο σοσΙΙ οοΙοσσΙ οτοσΙσ Ισ ΡτσσοΙσ σοΙ

1799 ο σΙιοΙΙΙσ σοΙ σονοτιιΙιτο σοΙΙο οΙοοοο σσσο. 5σ σΙ οΙιο νοσσοΙ

Ισ $Ιοτία σοΙΙα ΙΙΙνοΙσσίοπο :ΙΙ ΡτωιοΙα σε ΤΙΜ".

(8) ΩσοοΙ'σΙΙΙσισ σστΙο σοΙΙσ Ιοσεο ο τΙΙοτΙΙιΙΙο σΙ οοΙο τΙοοΙΙσΙοτο

σοΙΙ'οτιιΙοΙσσ, σοΙοΙιΙο οστοΙιΙιο σοοστσο οΙιο σοτ Ισ σοσ σσεσΙσ σοιισ

οΙ Ιοοοο ΙσισΙοοσΙσ στισ σοσοΙσιΙοσο ΙσΙΙοτσ.

(9) Πει ησοοΙο ΙΙΙοΙο οοσο στοοοσσΙΙ ΙΙ σσο οοσσοσΙΙ οσσΙΙοΙΙ 59 ο 60.
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οοοττοοοε, οτ τοοοε ιιοετιοε τοδοτοτ οι·τοοοε, οτ τοι·τιιιοοτ το

εοε το,οοοε ττοτ εοιιτ τοι·οοοο τιοι·τε, οτ το;;οοοοο οτοι·οε

τιιι·οε οτ ιιιοτοττοτοε, οτ ροεοτιο Μ ριοεοοτο τοτοτ οοο εοοο

οτττοτο οεεοτοι·ο, εοοεο οεεοι· τοοτοε, οτ Μ οοεεο ιιιοάο ετ

ροεεοιιτ οο ιιοιι οεεοι· ροΜοοε οι οοεττοοοοε οοεεοε ιιιοτοε

οτ οτοοεεοε οοἱ οοΜττιττ. Ετ οοτο Μτοιιοο ιιοε οτοττε οο

εοε οτιντοι·τ , οτ ιτο οροι·τιιοο τοιιιοοτο ρι·οντοοι· εοοοιιοο

ττοτ ετ οοιιιιοΜτ, ροτ· τεεο ρι·οεοιιτο οιοτοοοτοοτ ιιοετι·ο Μι·

οτιιοιιιιιε, ετοτοτιιιοε, οι οιιιιιοιιοοοιοε ττοτ ιοεοτιοοοιιο οοτ

οτοΙτ ιιοετι·ο οοεεοε τοι·ι·οε, οοιιτι·οοοε, οτ το8οοε ιιοετι·οε

ετοτ τοιιοΜ , οοοοοο οτοοιιο ΜΜΜ οο οντιτ τοοτο οτοιιιιιι

οιιοοεειι, ονοι· ιιιοτοττττο το εο οτττοτο εοσ, οτ ιτο τοτο το

οτοιιιιο Μοτο οτττοτο, ττο τεοτιιτντι·τ οο ρι·οεοοτο ττο γοοεεο

οτττοτοττ Μ οοεεο τοιχο ονοι· οοιιτιοοο, ττο ττοτ οεεοτοτ

τιιτοιι εο Μοτο ΜΜΜ ττοτ οντι·ττ τοοτο ειι οτοτο οεοοεεο,

ονοι· ιιιοτοττοτο Μ το τοιιιιοι· τιι οοττιιοιιττ, οτ ιιιοιιοοι·οεττο

εοτιτο Μπιτ Βοι·οτο, εοτο ροιιο ιτο τοοεεο οτττοτοττ οοἱ οοιι

τι·οτοοιιτι·ττ, οτ ιιοιι οτ Μτοι· τοιιιιοι· οοεεο ΜΜΜ, ττοτ

οντι·ττ οοΜεεο εο ιιιοττ, οο ττι·οε σο; οτ ετ οετ Μ τοσιτο

Μ. ΜΜΜ, Μ ττι·οε τι. Ετ ετ οετ το·οίτοι·ο (τ), οτ ρτο ιιο

τ;ττοοιιττο Μο, ροοοιιοοτο τοιιιιοι·, οοο το Μτοιοτ τοιιιιοι,

ττοτ οοεεο ροοο, οοἱ εο τι·οττοι·ο οοτιοτ Μοτο, ροοτεοτιοτ

οιιεεο οτττοτοττ ττοτ το στο οεεοι·οτ ιιοοττττοιιττ ιτο τοοοτι·τ

τοοιιοι· ειι οτοτο ττοττοι·ο. νιοιι το. (το. στ).

ΒΧ. 8τοτοτιιιιιε οτ Μιοτιιοιιιοε, ττοτ οοτοιιοτιο ροτεοιιο,

Μ οιιοτοιιοτιο οι·οοο οτ ετοοο ετοτ, οοο οοιιιο τιιιιοιιττε :το

τετοοιτ (δ), οτ οντιτ οοιιιοττοιοοτο οτοοιιοε τ'οιιττε εοι·οτοττε

οοτιοιιοε, ττοτ οοεεο ΜΜΜ ττοτ εο οτοτο οοεο οο οοΜττι·τ,

οορτοτ οεεοι τοιιτο οο ρι·οεοιιττ, οτ Μ ρι·οεοοττ τττ ετοτ

εοΒοοο οτι ιιιοιιιτιι·ο εοο οοιιι εοε οο8τοιιοε ω) ροτ ιιιοοο

ττοτ τοροι·οοτ, ετ ιιοιι ροττοτ τιιτιο οτοε τιν ττι·οε στ: οτ τεο

ΜΜΜ , οοἱ εο Μοτο οιιοοεεο οοτο ειι Μοτο ΜΜΜ οο

οοττ οοΜεεο, ετοτ τττ ροετο οοο ιοοι·οτιο οο τοιι·ο ιιι

·οοιιττ ευρω εει. ιιοοοοο ειιο, εοοεο οτοοιιο πιτεοττοοιοτο,

ιτο οτοοοτ :το τεεο ετοτ οοιιιιιο , οτ οεεοε οτοιοε οιτοοιρτο;

εοτνο οοτο ετ ρο8οοιττ ττι·οε οι: τοτι·ο τιν οτοε Μ ττοτ οι!

οεεοι· τιιοτοοοο, οοἱ ιιοιι τιοτοιιιοε οοἱ εο οτοτο ιιιοιοτιο

τττ ετοτ ροετο, ετ ειτε οτοτοε τττοε στ: ροεοι·ττ. Ετ οπορ

ττιοοοο ροι·ο ετ οοεεο τοιιιτιιο Μ ρτοιιο οοιιοοι·οτο εοο

ετ ροι·ττι·ττ οοο οοεεο Μοτο τιοτ ετοι·ττ, οτ οοἱ ρτοε

οοο οι τιοττι·ττ τετοττ, οοἱ ροεοτιο. ττοτ ροι:ττοο ττοτ οο οεεοι

οοιιι ττοοιιττο οοεεο ροοιοιιο οοτο ττοτ τετοι·ττ, ροτοτ το,οοτιτ

Μτεο ροι·εοιιο εοο εοιιοτ ττ οο ρτοοοοι οοτο οοἱ ττο

τιοτοι·, εοιιεο ροοο τττοιιιιο. νεοι το. ττοεεο τοιτιοτοε Μο

οιιιιο(6).

(τ) Τι·ιιτιστο, οτοο ροι·οοετΙο, στο οι οΜπιοπΙοεο.

(τη νοοι το οοτο (ο) στο εοεοοιιτο οορττοτο 60.

(8) Κάποιο. το τοτοι·ροτιο εοαΜπιτποι·ά, ετοι·ιιοπο ιτοτο·οοπ οοιιττοτο,

τοσιτο οιιΙτ'ατωοτο .ιοι·ντ.ττο, ο ετι1ιτττ. τιιτοτττ το εοι·οο τοΒιιοοι·οεο ετ

οτοο ετικέτα, οοιιιιο Μο ο ττοετττι, το Μοτο "ιοτο, Μοτο Ι.ιοτοο, ο

εοιικο ιιονοιιιο.

(4) Μετρο οι·ιιοοτο το νοι·οιοοιιτο οοτοετο: πιο ορροιιτο, ροι·οτιο

τι·ορρο οιοοοτο, ο ερι·οροι·ιτοιιοτο οτ οοττττο , πιο ετοτο τοι·οιιιοιιτο

τοτττττο, ο Μοτο οοιιιιοτιτ :πιο οοο ττο τ ντοτοτοι·τ οοττο τοιιτοεοτιο.

Εοιιιοιοςοο, ετ νοττο οοο τοτ το88ο 8οοιιοιιττι·ο τ'οοοετο οοττο τοπιο, ο

οοττο τοοιτεττο.

(ο) Αιιοτιο ττοτ ρι·οοοοοιιτο οορττοτο 69 ετ το88ο ττοτ οοο Ι/·τοττ Ια

ω, οττο οοτο οτιτιι·οντοιτοιιο οι Ιαοοοιισ απο οττο οτοο οι ονοι· νο

οοτο ο ι·τοοιιοεοτοτο ττ ρι·οεοοτο οορττοτο 60. Ι1τρρττι ττοτ ετ ερτοοιι,

οτι'οεττ οι·ο Ιτιπτττιιι: ( οτοο Οοοετοττοι·ο Μ! Μοοτοτρτο) ?του οποιο; πιο

ιιοιι ο τιιοτττοτ0, Με ιιοττο ι·οτιι·τοτιο, πο πιο! τοετο οοἱ οοο οορττοττ,

Μοτο Μο οιιοττ'οιιιιο.

Ι.ΧΙ.(6)8 . . . . .οοιιττιιοιττο Μέ ιιοι·οοτε, ττοτ το οοετο οιοοι ιιοετι·ο Μ Με·

εοι·τ ιιοιι Μο οι·οτιιοττοιιτ, ιιοιι οορττοτο ιιοοιιο Μ οοιιτιι

Μτιοτ οεεοι· οι·ορττοο οοο ιιιοι·οοοοιιττ, ττοτ ττοντδοτ ο Μπι (τ),

ο εοοι·οιιιοιιτο εοσ, οιιιοε ι·οοτντοο, οτ τοτοετοο ; οεεο Μοτο

Με τοεροοοοιιιοε , οοτ εοιιιροι οετ οεοοο οτ :το οτιοετο

Μοτο το .το σττοιτί Με . . . . . . . . . .το .Με (8) οτοι·οε

τοοοε, οτ τοττοε οοεττοε οοἱ οοο Μοτοτιοοοιιττ ττοτ ετοτ

Μου ΜΜΜ, οι οτιιΒιιο οο ττοτ οοτιοτ οεεοτ οι·ορττοο ο

εο εοτιτοιιιοιιτο εοσ τοττοτ ιτο ττι·οε ν, οτ ιιοιι ρτοε το οτο

Μ ιιιοτοοοοιιττο. Ετ ροι·ο Μτοιιιοε, ττοτ οοο οοοιο τοιιο.οττ

οορτοοτε οτιεοινοι·τ εο Μοτο ΜΜΜ.

τ.Χττ. (θ) δα απτο ττοτ Νοε . . . απο οτοιοτοε οορίτοτοε

οοιιττοοιιττε εο Μοο οι·οτιιτ οτ ρι·οντετοιιο, οοἱ Με οοτε

οοτο εοττοττοτοι·ο οτ Μιιο εοττοττοοτιιτ οοοο τιι ειι τιοιιο

τετοοο, ι·οοτιοοιιτο, οτ ιιιοιιτοιιτιιιοοτο οο εει Πορτοοτσο (το)

ττο οιιεο (τττοοτ, οτ το οοοεοινοττοιιτ οοεεο ροροτο Μ

οοεεο, Βιιετ το οι·ττττοτε οοιιιοιιτο οτ το οιοιίετι·οΙτε (τι), οτ

τιι ιτο ττοτ τεοοοι·οοιιτ οτ οτιτοι·ντιιτ εο Μιιοι·ο οτ οιτοττοττοοο

οοεεο 8οοιιοττο οοετι·ο, οτ Μιιο ετοοο, οττττ, οτ ρι·οττ'οτο

Μ τοτο εοε οττοοτοοε οτ τιοτιττοιιττε Μ οοεεο ρι·οοττο (ττ

τοοτ, Αιιιοε ι·οοτντοο οτ τιιτοεο: οεεο_ Μοτο τιι·ονοιοοιιτο

Με τοεροιιοοιιιοε, ττοτ οο :το ττοτ οοτε τοτο οτ Μιοτιιοοο

τιιοτ εοιιιοε ιιιοττο οοιιτοιιτο, οτ ρτοδοττ ιιοε τιιοτ Με”. Βετ

νοι·ιι , ττοτ Μεεο τοτο Μεειι οοτο-ιι (Π) οοἱ οτιοειιιοοοτε ττο

τοιιιοε οοτ Με οορτοοτε οτοτοι·οι·ο εειε τοιι·οε ρορττοι·οε ττοτ

ειιοτ το ειι οττο ραττι·ο, οτ τεοε τιποτε οοτ εοοτ οοετι·οε, ιτο

:το οοτ ροεοο ροττιοιοοε ρι·οντοτττ, οτ Με οοεεο οι·οτιιτ

ττοτ οι τττεοι.τοοιο το εο οττο Μοτο. Αεεο τοτο οοεεο Μοτο

οοεεο ντου, ττοτ ιιοε οοτο οτοτοι·οοιι , τιοτοοιοε ττοτ ετιιοτ

οορτοτ οτιεοι·νοι·ο εοοοιιοο ττοτ εοτοοο οττεοι·νοτ το εο..........(τ3),

(ο) τοοοετο ορτετοτο ο ι·οεοι·τττο (ντοοι·οετο, ροτ· οοοιιτο οοτο οοιιι

τιτο), ο τ! εο8οοιιτο ι·οεοι·τττο Μοτο, ιιοιι εοιιο ι·οτιι·τοοττ οοο ιιοιιιιοι·ο

νοι·ιιιιο. Ροι·ο νο τ'ορροετ ροτ· εοι·νοι·ο τ'οι·οτιιο ρι·οοι·οεετνο οοτ οτ

νοι·ετ ο οτεροι·οττ οορτ οι τοοεο οοι·ττττ ττοτ ρι·οεοιιττ ττοοιιιιοοττ ττοτ

Βοοτοο τοττοο. Ιοοττι·ο το ρι·τιιιο ττιιοο οοοετ τοττοι·ο οι οοοετο ορτετοττι

ετ γοοο ορροεττοιοοιιτο ι·οεοΜοτο , ο οοτιιοτ οοιιοοττοτο, ο εοτοιιιοοτο

ι·τιιιοεο τιιτοττο το ο τιιτιτιιτο, ο το ροι·οτο οοιιττποπτο Μό. Ροι·ο ττοτ

οοιιτοετο οοττο τοττοι·ο ετ οοεοιιιο τιοιιτεετοιο, οττο το ροι·οτο οοοοοττοτο

οονοοιιο οεεοι·ο .θα απτο οοἱ Με απο ι·οπιτττοιι, ο ο6ι·τητάιι, οννοι·ο

ππιποαΜ.

Π) Νοτ τ“ι·οιιιιιιοιιτο ετο εοι·τττο οοετ ο ΙΙ. οο το τοΒοο ο Μπα, Με

ο ροεο ιιιτιιιιτο. Ιιιτοτττ ιιοττο Τοττττ”ο ροτ· τ τονοι·τ οοτ τοτιτιιτ τοττοτ

ττοτ ειρριοεεο ι·τροιιτοτο ττοτ ιι.° οεετο τ το, το τττιι·ο. ο οερι·οεεο οοττ

ετιιιττο οΜιι·οντοιτοιιο, οτοο ροεο Μοτο τ!.

(8) Αιιοτιο ττοτ ντ ο το ι·οεοτιτοτοι·ιι ο οοοοοττοτοι·ο, οι οοἱ ιιοττο

ττοοο ρι·τιιιο, τιιττο , Μοτο το οιοοο, το τοιορτ ιιεειιτ ροετοι·τοι·τ οτ τοιιιρο

οοττο τοττοι·ο, οτοο ιιοτ τοιορτ οοττο @οπο ιιιιιοτοτροττ; ροτ το ι:τιο

ροι·ιιιτ οττο το τοοοιιο οοτιτ›ο εορρττι·ετ το ττοοετο οιοοο : το εο Βττοοτ

οο Οοττοι·τε, οτ το εοε, οοο. = τοιιτο ρτο οττο το ροι·οτο .τα ΜΜΕ στο,

ο οι τω, εοτιΜοο ι·οεοτιτοτο οιιοοι· οεεο, ιιοιι το τοι·οιιο οοετ οπωο

ιιιοιιτο, οτιο ιιοιι ορροττεοοοο οιιοτιο οοοεεο οτιτοι·ττ νοεττετ οοττο ιιιο

οοετιιιο.

(θ) Μοοοοοιο οι οοιιιοι·ο ιιοττο τοτιι·τοο , ι·οεοτιτοτοι·ο ο οοιιοοττο

τοτο ιιοττο ρττΜο ττοοο, οοιι1ο ιιοττο ρτοοοοοιιτο, ο το88ττιτττ ορροιιο

το ροι·οτο ττοοοτο Μ. απτο οοἱ που . . . . . απο αΙοιιπο.ι οορττιτΙοε ;

τοοιιοο το τοοοιιο οονο ι·τοοιρτοι·ετ οοττο ροι·οτο - Με ττωμιο.

(το) τ! Βονοτιιο Αι·οεοοοεο οοιιττιιιιονο οοιιοιιο ο οοοι·ειτο ττοτ 1874

Μ! τττοτο οι ι·οριιΜΙτσο τ! 1ττοιιτοτρτο εοεεοι·οεο, το οι οοἱ τττιοι·το ονοο

Μο ιιιοττο τιιοοιιιτ ορρι·οεεο.

(τ τ) Μίπτεττοτττ·, οτοο οεοι·οοοττ το οι·ττ @οεεο ιιιοοοοΙτ,ο οτττοι·οοιο

οοεττ οεοι·οοιιττ το οι·ττ ρτο οοο, οτιο οτιτοοιο ιιι·ττ/τοτε. Αιιοοι· οι,οςτ εττ

οεοι·οοιιττ το οι·ττ ει·οεεο εοιιο ορροττοττ το νοι·οοοοτο εοεεοι·οεο πιοτοτπιτό.

(το) Ρατι·ιτ, οτοο τ! Ρι·οτο,τοοΒο οοεττιιοτο ροτ ροεοοτο οοττ›οεττοπιο

οοοιττο , ο εροοτοτιιιοιιτο οοἱ τιοοτ οτι τονοι·ο. Ωοτιιοτ ττο οτι τοιιιρτ οτι

ττοτ ι·οοιοττ ττ Μοτο τοι·ιιιο ο8ιτοττο οι εοττοοττιιοτιιτ ροτ Ποιιιοιιο οι

8οεειιι·τ.

(18)Αιιοτιο οοτ οοιιοοττοτοι·ο, ο ι·οεοτιτοτοι·ο. Μο το ι·τοιορτο το

τοοοιιο το οοοετο ιιιοοο: ότι οι ΜΜΜ ιτε τ'οΙιιι·το.
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αοα ια αιοτα ιιιοαιι. κι ροτο ιιοΙοιαοε, οι Με οαιιιααααιαοε,

ειαι ιοιο εοε αιιοε (ΙαριααΙοε, εοοαιιαα οοι ρτονιαααιοιιιο

οι εαριοιιιοιαοαι.ο Ιοε ααι.ε οταιιιααοε, Ιοε αοριααιε ωραια·

οΙιεοι·νατο, ιιιααιοααοι·, οι οοοεοτναιι , ειιρια ο εαε ροααε

οοι Ιιοε αιιι ρατι:ιτ αει ιιαροαοτΙι αα ιοαεεοε ειαι οοαιτα

[οοιιοτοαι (Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . α τω. ιιιινιι

τα ειιαοια θααιαι, αααο ιιοοοι.ιιιιιιιι . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . εοοτοοι. Αιιιοιι.

Ι.ΧΙΙΙ. Η) Οταιιιαιιοαο ι`αια ειιρτα εοε [των (8), ααιααο

ριιια Ιοατο αοεεο ιποπο .πιο (α).

Π. β) ρω ι”αραετ ααα αΙΙιαιΙα αο Ιοττα οοιιο εοΙαοε ν.

Π. ρω- Ιαραοτ αιια αΙνααα αο ιεττα αονιι εοΙαοε ιια.

Η ει Ια ιαααοι αο ιοττα εοειααα, ανια· τα ιεριορα ω)

εοΙαοε ιιι.

Π. ρτο οαΙιιατο αιια αΙΙιααα. εοΙαοε αι οι ρτο αεεοαιοΙα

εοΙαοε α, οι ρω αρααιατοΙα αιαατιε νι.

Π. ρτο Ειμαι· εατοΙιια, ριοΙια , αιειι·αΙο, ο ιααιια, ο

ειαιιΙοε οοεαε, αριαι ρτο ιιιιεοαιια εοΙαοε ν.

Π. ρτο @των παρα, ραΙα, παρα, ο ειιιιιΙοε οοεαε, ρα

Βιιοι ρτο ιαεοααιιαα εοΙαοε ναι.

Π. ρω ιαααοτ ΙαΙοΙιο, οαιραα, ο τιιαοιΙα;Ινι, ο ειαιιΙοε

οοεαε, ρτο ιιαεοααα εοιαοε απ.

Π. ρτο ιαααετ ριιααιιιοΙα ιιιαααα, ο· ιαααιτααοι:ρια., ο

ειαιιΙοε οοεαε, ρτο ιαεοααα εοΙαοε αι.

Π. ρτο οιιαΙιατο ωρα, ραΙα, ναιιαα, ο ειιιιιΙοε οοεαε,

ρτο ι.αεοααα εοΙαοε ν. ιιι ρω αοεοΙιατοΙαε, ονοτ απατ

ρατεΙαε εοΙαοε ιιι. Ετ ρω αοιιιατοΙαε ρω οιαεοααο

εοΙαα ι.

Π. ρτο οαΙοιατο εατοΙτια, ριοΙια, αιειταΙο εοΙαοε αι, οι

ρω αιαιι·δατοΙα εοιαοε ιι, οι ρτο αοιιαατοΙα τα

αεειι-ι νι.

Η. ρω ιαιριοτ ιαριια, εατοΙιιοαα , αιειταιδιοαο, αραι εα

ιαοειαααο, οι ειιιιιΙο ειι αιοειαααο ρω οαΙιατο, οι

αοαιατε.

Π. ρω ιαραοτ ιαοαεαιοτορια πονο. εοΙαοε ν, οι ρτο αερτια

τοΙα ααα αοα αιαατιε νι.

Π. ρτο ιαααοτ ιαααι;;α αονα τα ι`αΙοΙιε, ο :ια ραααιοΙα

εοΙαα τ, οι ει οεεοτοι εοοιιαα αααιαιι€οι·Ια εοιαα ι.

Η. ρω ιαραοτ ααιι ιοττα αοα οααι οΙαοε τα νιιι ιειααι

ραε, αραι αιαατιε νι.

Π. ιπο Πιέρια οΙανοε πιο οα.ναΙΙα, ο ΙιαΙιιαε, ονοτ ει

αιιΙοε οοεαε, αραι ρτο οοαιοααια εοΙαοε π.

(η Μι ρατοια [Μαι ο ταοοριαια οοιιιο ιαιω ιι τιιιιιιτιοαι.ο αοι

Ι'οριειοΙα, πια ο οΙιιατο ειιο αονοα οεαοτ ααοεια Ια ρατοΙα εοααοαιο

αΙΙ'αΙιτα οοιιιτα. Εα αΙιτοααο Ια ταεοΙιιαιατα ο οααοοΙΙαιαι·α εονταρροεια

αοα Ιια ροι.ιιιο αιειταεροτο ιοιαΙιαοιιιο Ιο ιταοοο αει ιιααιοτι τοιαααι,

ροιΦατιτι Ια ααια αοΙ ιοαιρο ιιι οοι Ια οριει.οΙα ιιι εοτιιια, ο ιο αΙιτο

ροοιιο ρατοΙο ι5οντα αοοιιιταιο. Βασικα ροι ο οΙιιαι·ιεαιιιιο, οιιοα Με

ω”, πια αοα οι οοταρτοααο α φαι Με ειανι καιει» ορροειο.

(α) 8οΙ:Ιιοαο ουρανο, ο ει: αΙιτι οιιριιοΙι εοραοιιιι αι ατααα ροτ

Ισ ατα ο ιιιοειιοτι ααΙιιααο ι ιιιιτιιο·τι τιιιιτιοαΙι ααΙ α.°6ι ια αρρι·οοιιο,

ιο νο ιι Ιιο αρροειι ααΙ α." 63 αν αρρτιοαιο ροτ ιιοτνοτο Ι°οταιιιο τιο

-αιιοταΙο ιαοοιαιτισιααο. ειι αιιιιαοιιι οαριιοιι οι ΤατιΙΙ`α οοιιο ιιιοΙιο

ιιαροι·ιαιιιι, μικρο οι ααααο ατι°ιαοα «Μια Μα μτοοιιω αει

Μααιοιριο εαεεατοεο (ο ροτ οοαεοαιααοιια ααοΙιο σ! απο» Ια 8αταο

ρινα), οα οιιαααιο ω» αααο, ια στα ιι·ον·αναιιει ιο ατα ο ι ιαοειιοτι

ααΙ Ιιαιτο ααΙ εοοοΙο κιν. - Β οαναιιοτι, σο' «μπαι αεειι ωραοιν ει

νοαοαο εοτιιιι, οοιιο ιιοι·ι, ιαιιαι, ο ιαοΙιο εοαιιεΙιαιιιι α ΦιαοΙΙι αοΙ

ροαιω εαταο ο Μαιο αοι ρτοεο·αιι ειαιιιιι.

(3) Παοκ, αοα ΜΜΜ :στη

Η) Ποε.αι ιποπο απο; οικω ααΙΙα ιοιο ορετο ιιιααααΙι ο Ιανοτι

(οι Η., οι0ὸ Ποια.

(θ) Ιεραιρο.

Η. ρω ιατροι οΙιια.νοαα, οααοΙιατοε, οινοτ @οι @τα

Ιαατα αιοιαιια, αραι αοεεα ΙιΙιται οοιιιο τ..

Π. ρω ατααα: Ιαττααιοιιια αο οαττο: ανω ατααα Ιαιιτα

ατοοεα αο ατααα: ροεα , αοεια Ιιιιτα αιιιιιτιε νι.

Η. ρω ιαααοτ ααα νιτρα αοα εοΙαοτ ιι , οι ρτο ιαεαοτ

αιια αοΙιι αοα αο νιτρα εοΙαα ι.

Π. ρτο ιαααοτ αιια οοιιιο αο ιτειια οοιιιο τ.

Π. ρτο ιιιιιοι· ααα ιοτι·ιι ατα οοναΙΙα Ματια ιι, οι ρτο

εαριιατο οαναιΙα αιιιατιε τι.

Π. αο ορια Ιαατα ειαι Ιαιαι αο Εοττα εοειααα, αοριαι

Ιονατο ιιιιααε ειι ιοτιια , οπτ εα οαατω,

Π. ει εα ιταα ιαααοτοι αΙοααα Ιαατιι οιιι αοα ει ροαοτοι

ανοαοτ ορια ειι ροριαα, ειαι ιιι οΙοοιιοαο αοεεοε

οοαεοΙοε.

Η. ειαι ιιιεοΙιιιαιι ααα αοριαι Ιονατο ειι ιοττα ο ροεα,

οι Ιιοιιιιοτ εα Ιαιιτα α ροαα, ει. ιεοοαιτατο ειι

ιιιααοιια.ιαοιιια , εοοαααα ειι Ιαατα.

Π. οοι ιαειιααα τω. οοι ω. Ιιειιαοτ Ιονταιαοαια αο

ια,ι;Ια , ανο: αιοτα οοεα οοι Ιιαιοαιροι αιατρια,

αοα Ια ιΙοριαι ω» ωραιο. αιαι·ριααι

Μαν. Οταιααοιοαο ιαια εαρι·α εοε οοιιοιααοωε; ιιαια

αεριαιι Ιοατο αοεεα ιιιααα εαει.

Π. ρω ααοΙιατο αιια οοτρια αο αοα ιιιααιιιι αο ιιιαεεα

εοΙαοε ναι.

Π. ρω ααοΙιατο ναοΙια ιταιΙα, οι οραι αιοτιι οοτρια,

ρανεαοι εοοαααα εα ατααα εαο.

Π. ρω ααοιιατο οΙιοτνα, οαρτιοΙιι ιιιαιιιια αει αιαεεα

εοΙαοε αι.

Π. ρτο ααοΙιατο «Μετρο, οαρτιοΙα, οι. ορια Μοτο ρειει

αιοα αο Γατα, ροαιιοι εοοαααιι ειι ατααα εαο.

Π. ρτο ααοιιατο αιια ΙιοοΙια αιαιιαα οοριααα, εοΙαα ι.

Π. ρω ααοΙιατο οαρτα, οι ορια αιοτα Ιιοοαιια, ραααοι

εοοαιιιΙα ειι @και εαο.

Η. ρτο ααοΙιατο ααα αμεα: Ματια, οιιεειι ραααοι

αιιιατιε νιιι.

Π. ρω ααοΙιαω ορια αιετα οοταιιιοα οι ροΙαιιιοα,

ραααοι εοοαααιι σα ατααα εαο: οι οααιιαο αοιι

ει ανοιιοτοαι, οοι ει αιιιαι ια οΙοοιοιιο αοεεοε

οοιιεοΙοε.

ΙΩΝ. Οταιααιιοαο ιαια ευρω εοε ιιι.ιιιααοοοε, ααια αο

ριαα Ιοατο οαα αεεααρια εαει.

Η. ρω ιιιιτο αιια οοτρια αει α». Με τα αιαεεα

εοΙαοε τι.

Η. ρτο ιιιιιιατο ναοΙια αιια, οι ορια αιοι·ιι οοι·ιαια ρωεειι,

ραααοι εοοαααα εα ατααα εαο.

Π. ρτο αααο ααα οαρτοΙα, οΙιοτΙ:ιιι ιαααιια αο αιαοεα,

ρατιαοι οοιιιο ι.

Π. ρτο ιιιιιιαι·ο οιιοτΙια, οητοΙα, οι οιιιιι Μετα» ροΙααιοα

τα ιοι·α, ραι;ιιοι εοοαααα ευ ατααα ειιο.

Π. ρω αιιαατο ααα Ιιοοιιααα ιιιαααα :ια αιοαα, ρωταω

αιιιατιε ναι.

Π. ρτο ιιιιαατε ορια αιοτα οαρι·α, σ Ιιοοιιιια, ραδιιοι

εοοαααα εα ατααα εαο.

Π. ρω ιιιιαατο αιια οι·ραοαο, ονοτ ιιιοαιοαιιια αα ιιιοαα ,

αιααιιε νι.

Π. ρω ιιιιιιαιιο οιιαι αιοτα ροΙαιαιοιι, ραΒιιοι εοοιιιιαα

εα ι;ιααα ειιο.

Π. ει αιιιιαι αει ΙιιααοΙια, ραριιοι αιιιιιιε ειι ιοτιια.

αν
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Π. ει πιοιιιιιι ριιριπιι ιι πετει εε. εειιπειε, περιει ιεειι·

επ ιιιεειπειπε. ο» ·› ιπιιι: ,ιιιιιυ:ειιι σε

Ιω πε οιιιιι πιεεε Μοτο οπεεοε εεειιιιπιι ειι @ειπε επο.

π. πιιι ειι ποειτο ίπποι εειιε εειιε επο, εειιεει ποεεπ

πιειιιιι ειιοπιιιι. πο" πε·ιι·ι πω. · οι

. »ιών ει: ε.

ι.ιινι. Οιπιιιειιοπε ιπιο ειιρι·ε εεε εειπει·ειοε ιιοιι! πε

ριειι ιεπι·ε πεεειι πποπ επο.

Π. πιο ίπποι ιιοιι εοειιιπιπ, ονει·ιεεει·ρειε πε !ιοπιιιιι,

έ: ιις-_ιο ενετ ι“επιιπε ποπιοπ, εοιοε, ει ι·ιιιιοειιεε, ει εειειιιι

,ειιεε, ει ειιιε ιερειι πεεειι πιοειι·ιι, ιιιιεςιιει πι

πει·ιενι.

Η. πιο @μια που ποιο πε ιειιεΙεε ιιιειιιιοε πε ιιοιιιιιιε,

εοιπιι ι πιιιιιι·ιε νι. .πι

Π: πεοεπι οοειιι8ιιι πε πεπιειιιι ιιιιιιοιε, ενετ ιειιιιιιιοε,

ο εειιοΙοε, ρεεπει·εεεπιιπιι ειι επιπο επο.

Η. πιιι ιιεεειιππιι ποειτο επιιιετοιιι,εππι οι @μια εο

·) ειιιΒιιι, ενετ ιειιο.Ιεε επ ιποιιιιιι, ενετ ειπ οιοιπιι,

πε εοι·ειπειι ποεεπ ποειτο πιο νειιπει·, ιιι περιιιι

πιθιιει· πε εοι·ειπιειι πιιιιεπιι, πιει πεπε, εοιπειιιε

ει εοιο : ει πε οι;πι ιιιει·ιι εοειιιΒιιι ρειειιει εεειιιιπιι

·

ειι 8ι·ιιππ επο. α! .

··-›Ι.ΧνΙΙι θι·πιοποιοιιε πιο επρι·ε. εεε ιεειποι·εε, ποιπ πε

ριειπ Ιεειι·ε πεεεε ιιπιιιιι πιο.

Π. πιο ιεεεει· οιιο ειιιιιιε πε ιειε εοιιιε, ι:ιτειι ρειιιιιοε ιιι,

εοιποε ιι. »Με ι

ΙΙ. πιο ιεεεει ιιιειιιιιιιι ι·ιεειπιι, ενετ ριΙοειι, ρειειιει πεεει

ειιιιιιει εοΙποε πι.

Π. ιιτοιεεεει· ιιιιΒιιιε, ενετ εοι·ιιπεε, ιοιιπ ρειιιιοε ιιιι,

μου .ρπΒιιει εοιποε ιιιι. ιιι ει ειι πιιιι Μοτο εει πιοεειι

.· .οι ο πε ιειπρε, ενετ πε πιεεε, ρεπεπει πιιιιιιε πιο εεπιιε

πιπει·ιε νι. . ι. :ι

Π. ει ιεεεει οποτποοερπω, ιιε,ποιο πε πεπε, ρειεπει

εεειιιιπιι επ Ιειι·επιιιε εεε.

Π. πιο ιεεεετ εε εεπιπι πεεειι ιιιι·εει ρειεπει πιιιοτιε νι.

Π. πε οΒιιι ειει·π Μοτο. ρεεπει εεειιιιπιι ειι επιπιι επο.

Π.Δ πιιι ιε.εειιιιππ ιεεειποι·ε περιε.ι Ιειιτε οεπι επεπ,

πεπε ει ιειοπιειι, ο ρεεε, ει ειπ ιειιεειι ρεεε

περιιιιιι ιοττειιε ειι Ιειιιι·ιι.

Π. πιιι εεε ειιιεειποτεε πεεειι ιιιι·εει περιειιι ιεει·ε ρτο

εεΙοετε, πιο ειι ειιιιιιο πιιιιιι·ιε π.

ιιινιιι. Οιπιιιιιειοιιε Με ευρω εεε πιιιειιοε πε ριιιιιιιι,

πιιιπ περιιιιιι Ιεειιε πεεεε πεπε επο.

Π. πιο ιεεπει· ιπιιι ειιιιεπε πε ιιοπιιιιε ιπιο ιοποιειιι

εοιποε ν.

ΙΙ. πιο ίεΒιιει· ιιππ ροΙοοπο·π ω) πε ιιοιιιιπε, ο ιειοειιιι,

ρεΒιιει εεειιιιπιι ειι @Με επο.

Π. πιο Γε.8ιιει· ιπιο Βιιιιεπει πε Γειιιιιιε ιιιει·ιερεπε, επι

ποε νι._

Σ!.

(ι) 0οι·ποπαρω,ειοε οπου·ποπαρρο, ε Βιιπι·πεπειρρο, οεειε επιφα

Ιείο. Οοιιι Βι·ιιπειιο Ι.ειιιπι πο! Ρπιπιιιο - Ε πειιιι επει·πεπορρπ ι”ειοειο

ι εποπιι - ΕΞ Οιονεππι νιιιειπι - 0πεειι, πιιιιιιπο ιιι το πι Ρι·ιιπειε,

ιιι ι”εεε ειι·ππποιειε οοπ ιιππ επει·πειππροε. -

(9) ΡπΙαοιππι, ειοε ραΙαπππιππ, οεειπ οποποπο. (ιεειι Ι'Αιιοει·. Μι

εποε ιιι·ι·ονεεειειο πει ποιο πωπω πεπε ριιιιιπππιπα πει νει·ο ιιοπιο

πιιιιιιεπε Γοι·ειοιιπ πειι'οιιο πειιπ ιιιιει-ιε πει ππε ιινει·ο - ΕΑιιιιιι·.

πω. Η πε πεπε ειι'ιο ριεππει πο πιιο ραΖωιππιπο , πει· ποπ εεεει·

νεπιιιο επιι·ιιι·ο ιπ εοιεειε επεπ, εεε. - Β πω. Βεπει, πιο. - Ιπ

ριιΙππππιπα ειπποννι, ο «Με ιιι ειιιε; Ε πιεπιτε ειι'ει νι ειειιε, εειιε

πεπειι·ι, εεε. οπο.

Η. πιο ιιιιιιιει· ιπιιι ειιιιεπο πε ιεπιιιιε ο επι ιιεπεεεει ,

εοιποε ιιιι.

Η. με ιοΒιιει· ιιιιιιιιεπιι εεεο εεειειεπε, ποεεπ εοιποε πι.

Π. πε οΒιιι πιεεε ιοιιπ πε ιιοπιιιιε, ενετ πε ιειιιιιιιι,

ενετ πε πεπιειιιι πιιποιε, ρειιιιει εεειιιιππ επ

@πππ επο.

Π. πιο ι”ειειιετ εΙειιιιπ ιι·οιιιιιιειιιιι πε ιι·εεοε, ενετ πε

ειιΒιιοπιιι, ο ρεπεε, ειοι ρεπεπιι πιο εε, εεειιιιπιι

ειι ει·οπιι επο.

ΠΝ. Οιπιπειιοοε ιπιιι ευρω εεε πιιι ετι·οποπι Γειτο

πιειιιε.

Π. ρτο ει·ι·οποιε ππο πιεεε ιιιειοπε, ο ειπιιιε εεεο,

ειιεπ πιιιιιι·ιε ιιιι.

Π. ρτο ειι·οπειτε πιειι·ειιε, ο ειιιιιιε εεεο, :ιρει πιπει·ιε ιιι.

Π. πιο ει·ι·οπετε ιιιιπιιιοιιι, ο Βιιι·ιεπιι ιπο.ππιι, ερει πι

Με ιι.

Π. πιο ειι·ι·οποιε ειιι·ιεπιι εεειιιιποι·Βιιι, ιιειΒιιει πιπετι ι

ε πιεεε (δ).

Π. πε οεπι πιεεε Γει·ι·πιπεπιε ρεΒιιει εεειιππιι ειι @Με

επο; ει επειιπο ποπ ει ενειιει·ει, πιιι ειοι ιιι ειε

ειιοπε πεεεοε εοπεοιοε (π).

ΜΙΧ. Οιπιιιειιοπε ιπιιι ειιοπι εεε ιιιοειι·οε πε πεπε, ενετ

πε εεειιιει.

Π. ειι ιιοιιιι ιιιιιειι·ιι πιιι |ειοι·ειι Ιιιισιι!πιο (δ), πε ίεΙππε ω)

ερειι εοΙποε ν.

Π. ει Ιενοι·οι ιιι πιεε οιειπειε ποε ορού .οποια ω ιιιιιπι

ειπ πεπε, ειρει εοιποε ιιιι.

Ι:..οεπι πιεεε. πιπειτπ πε Ιιππει, πε ιειεπε ειρει εει

ποε ιιιι. ει πε ιιινετπιι εοιποε ιιι.

Η. ει ι“ειειιει οιειιιιιι Μοτο πε εοπιει, πιιειιπο ποπ ει

εινεπειει, πιιι ειοι ιπ ειειιοπε πεεεοε εοπεοιοε.

Ι.ΧΧΙ. Οιπιποιιοπε ιπιο ευρω εοε ιιιεειι·οε πε πιεεε.

Π. οΒιιι ποειτο πιιι Ιειοι·ει πε ιειιιπε, ιιριιι ειι πι ειιι

ποε ιιιι. Ει ει ιιιοπιι πε ιιινετιιιι, εοιποε ιιι.

Η. πε οΒιιι πιεεε Μοτο πε εοιιιο., πιιιιιιπο ποπ ει πνε

Βιιιιι, πιιι ειοι ιιι ειειιοπε πε εεε εοπεοιοε.

Ι.ΧΧΙΙ. ω) Οιπιπειιι εει ειιριε ιπιιι εεε ει·ιεε ει πιιειει·ιε

πποε εσππε ιιοπιιιιεε ιιιιειιπεπιεε ει εοποεππειιιεε πε @οι

εεεο, εεε ποειιεε ειοπι ρι·ονιπιποι·εε ει τενιπιποιεε, έπιει

(ο εεε πιιειε ειιεε, εοιπειιιε ει πεεεεε ειιεπιε πιιι ιιοιι ειιπι

ιεειιριεε, ρτο ιιιιιει οτπιιιε ει εοπνειιειιεο ιο ιιιιπε εεεει·ει

εΙειιιιιι, πιιι νοιει·ει ιειιι·ε ‹ιεεεε εεεο ριιιε πεεειι πονετε:

(3) Νει€1οπιεε ειπ εει·ιιιο Ραοπει πωπω .Ι ν, επ ιο ιπιει·ρειι·ο

πιιεει'πιιιιπει ειιιε ρετ πιεπο πεπειτο, ειπ οπεεοε ιι ειπππε ι·οιπειπο

ο εοειεπιειπεπιε εει·ιι.ιο εσιιι ειιιιιι·ο, οιιο ποπ ει μια) εοπίοππει·ε εοπ

ειιιε ιιπιπει·ο , οιοε ιπ ηπεειο πιοπο ν; ειπ ρει·ειιε ιι ειπποιει·ε επεπ

ιιππ πιιιπιειιε ειιιε ιπιει·ρι·ειιιιιοπε , εοπιρι·εεε επεΙιει πι οποιον

(εππιιιοι· Ν) οιιο ειι ει νοιεεεε πειτε.

(π) οι επεειι εοπεοιι πειιε πιιι, πεΙιε ιοι·ο ετεπιιοπε, επ ιιιιιιιο

ει πεπε εεειπεινπιποπιο πει εεεπεπιε επιιιιοιο 'Η, ππε πει ιι·ειπιπεπιι

ιιιει ιι π.ε 69 πι ι·πιιι·ιεπ.

(5) Βπιποιεια, ειοε έπιποποιαιο πεΙΙε οιπιτίσοδο, εειιε οιπειτο οια

ΜεοΙοιο εειιε εοιπρει;πιει εειιε εεε πιο.

(θ) Ι:ι‹ιπε, ειπε οποιο.

(7) @κι πω", «ιιοιι οποιεσπιιιι, οεειει ιι ρι·ιιιιο @απο πι πονεπιιιι·ε.

(8) Πει ιι·ειιππιεπιι ηιιεειο εεριιοΙο ε εεεπιιιο οοΙΙο ι·ιιιιι·ιεει πωπω

659, ρει·ειιε ιο ρι·οοεπεπιι Τει·ιΠο, ιι·επιιε ιο ρι·ιιπο ρετ ι Γειιιιι·ι ΜΜι,

ποπ ιιιιππο ι·ιιιιι·ιεπ πιιιπει·ιιιε. Με ιο νι ιιιηιοει ιι π" τοιιιιιιιο ΜΗΚΗ

μοι· εειιιιιιπιε ι'οι·πιιιε ιιιοοιιιιπειπιο.
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ο οσο σοοὶοο οὶοτ οττο σσοσ οοττοο σοὶ οσιιττο ι”οσιιοτοτ ο

οιιο σὶτοο οτσὶοοτὶσοοο, ρω τοτο σοὶ οοοοσο τονὶσοτ, οτ οο

οοοοο οοτ ὶοοτο σνοτ ὶοὶοοτο, οτ στο τοὶτοτ οσονοοοοοο το

οοσο οοοοτοτ οΙοοοο ίτσσι·σσιιοσ (τ) οσο τοοοττσο οτ ὶοσο ρσ

ρὶσσο σοὶ |ιισιιοιττ θ) τοΒοοτ οο σροτο, οτ ρω οσὶοοσττοτ

σο οοοοτοτ Νοσοστο: οσο σοοτοο οὶοοτ τοοοσσο σο τονὶ

σοτ οιοοοὶὶοὶσο, ιιοοοὶσὶοο, οτ νὶοοὶσὶσο, οτ σστοσο οτ οσο

οοοοὶσοοο: οτ ὶοσο σὶτσο οσοοστσο οὶοοτ τοοιπσσο σο τονὶσοτ

ροοσο οτ τοοοοιοο, οτ ὶοοοοσοσὶοτοὶσο, οτ οποτοοτοΙσο, οσ

στο σοὶ οοοοοοτι νοοσοιτ, οτ οσοπρστοτ οοπο σοσο οποτοοσο.

8σο ὶοτὶτοὶτσο οσοοστσο οοοτ σιποτσο ; σσιιοο Ιστιοοοο Ροτοο,

οτ σσοοο Βοοοὶτο ΑΙοὶο οσττπο θ).

Ι.ΧΧΗΙ. (τ) Οτστοστο οοτ οιιστο τστο οσο σὶτοο οττοο οτ

τοὶοτοτὶο, σοὶ τστο οτιοσο σοὶ οσο οοτ τιστοτ το8οοτ οο σὶτο

τοοτο ρωοοσο σὶτσο ρτοὶτὶσο στσὶοοτσο, ροσοοοτ στο οο

οοὶιοοο Ι:σττο σοὶ οτ τοστο οστσσο ν, σο οιοοὶσοτο οοοο

οσττο, οτ ὶοοτοτο οοοσο οσοοοοσστοο οτ τονὶσὶσστοο; οτ οὶ

ιοὶΙο σοσο ροσοοοτ τοσο οοσσο σοὶ οοτ σοτο ρΙοο σοοοσο

τοτττσο οτττο οοο σὶτοο στσὶοοτὶοοοο (ο): οτ οὶσ οτ ὶοτοοσοτ

σοοοσσ οσο οροτ ὶοοτποοο ὶοοὶτὶοπο.

τοττττν. Ιτ. στσὶοοοποο σοὶ σοο οσιοσ ὶιιοοτὶο ποοοτιτπιπτπ

τοοτοοσοοτο οσο σορὶοτ ὶοοοτποοτο σοσο σο τοσο, σνοι·

τοτο, οττοορτο τισ σοσο το τι ροτοτσο, οσοοὶσοτοτο οσο

ι:,τοοσοο σὶτὶτσο σοὶ οο οο8οστο ὶοσοὶ οτ ὶτιιρσοττι (σ).

τπτὶτνΪτο . . . . . . . . . . . . . .8οτσὶοεὶο οτοοσοοσσ οσο σοὶ ρτοτοο οτ ορὶοοοο τιοττοο ὶο

οττο οὶτοσοο, τοττοο, Ισιτσο οτ σστοὶππὶοο οσοττσο ονοοὶτ σοὶ

οοτ σοοοτὶσοο οτ οὶιοοὶο ὶοτοτ ὶοσει οοοτοτσσο σοοοοο σὶοτοο

οὶτοσοο, τοτι·οο, Μεσοι, οτ σσιοὶοὶσο οσοττοο, οτ τοσο οποο

οοὶσο σοοοοο νὶοσὶοο, οτ οτὶοοσοο ὶοτοτ οοοοοσο σοὶ οστο

ρστοοτ νὶοο στσοοσο στὶοτσο σοὶ οοοτ τοοοσσο το ροσοτο

ρωοοο σὶοτο νὶοο. Ετ ροω οσο τιστοοσσ ὶο οτι σὶοτο οσοο

σο σρρσττοοο τοιπποσὶο ρτσνὶσὶτὶ, ιισ οὶσ σοὶ τοὶοο σοο

οτὶσοοο οτ Μοοὶοο οὶ ρσοοοοτ οοοοοτὶ, ὶπστσὶοοτοοο οτ οτο

τττὶτπποο οοτ ὶοτσο οορὶσοὶσο οορτο οὶσ σοὶ οὶ σοσοτ ροσοτο

σοοοο σὶοτο σοο, τισ οὶσ σοὶ οσο οοοτοΙσσο οσοοτὶτοὶτσο

οὶοοτ οοττσο σο σὶσ σοὶ σοτιοοτ Ιοντπτο ρω σὶτὶοττι σοοοο

σὶοτο σοο, οτ σοὶ οσο σὶοτσο οποοοοὶσο οτ ὶπσιοὶοὶο σοὶ

τι) Ιωσι·σσιτσο, οὶσο στιτ·στσσιτιισ. οτι ο σο οστοτο, οττο σοὶ ονὶ

οὶὶιὶὶττποοτο τοοοοοοτο το ροτστο τπτοτ, ιιοοιο το σοοτο τ! ροτὶσσσ οσο

ὶπο οοοοσ. Ιπ'οτττοοοοοοο σο! Οσσ. τοτ. το σὶττποοτὶοσ σοσο ροτποο.

(ο) Ι·τισιτοοιτ. Νοὶ ττοοπτιποοτὶ πιτ τοσοι» |σσιιοτ; οπο οὶοοστππο ὶο το!

τοσσο Η νοτοσ σὶοοστσοτοὶιὶιο σο! ιιοιτιο ρὶτιτοὶο 8οεττοτττο ιιισ.ιτι·σο,

οσο. ροτοὶὸ τισ οορρὶὶτο, ο τὶσοττσ ὶτ νοττισ ο! ρτοτοτο.

(3) Βὶσντποοὶ ΡοΙο, ο Βοοοσοττσ Αὶοὶο οστὶιο, οσοοσΙὶ σοὶτο οττὶ,

οσοπὶτπιπτὶ οοτ σοο! ρτὶπππσ οσοσ, ὶτπ οοὶ το ρτὶτοο οττοοὶτο ο ρτοτοοΙ

@το το οοσσοττο στσὶοοιὶστπο.

(4) στο ττοττποποοτὶ το ο το τοοτὶοο οοτοοι·οτο σο. το ο τισ ορρσοτσ

'το τστοοτιο ρτσστοοοὶνο ΕΜΠ!! ροπ· το οτοοοο τοσὶσοσ οοοοοοοτο πο!!ο

στοοοσοοτο ροεὶοο 828, οσοι 8.

(σ) Ρο τιοσοο οοττττοποοιο στο οστιττὶ οοτοοοτὶ το οτοὶιὶὶὶτο το οτσοοο

σωστο οτποττο ροτ οστσω, οττο στσὶοοοοοτσ Η τονστσ; ρσὶοὶπο ὶο οοοσ

οσοττοτὶσ το νσὶσοτοτὶτπ ο Βοτποτ0οο Ιοτοτποπο στο τὶοοὶτὶ οντοτ:τιο

σωστο τττπ0οοτο το οικω, σ :ο οποσ τὶοοὶπὶ, οοτ τιοοοσιτσ, οσο το

στποὶ τοοπρὶ τ:τοσοτποτ σοτὶνοτο σοὶΙο τοοοο σοὶ τονστὶ σ'οττο.

(6) το σο οστοτο το οοιτπρὶὶοὶτο σοὶ ὶοεὶοὶοτστὶ τοτποὶοὶροΙὶ. Εοοὶ το

οσοσ ὶο οσοτοιιιο: νσὶ, σ στο σ'οπ·οοσοο, το ονοτο στονοτὶ σ°οο τσττο

σοιὶσ οορτο σιτοὶ οοοοο το ροοτισ-Ιοοο; ο οσὶ τοοσοτοτοσ τοσο στο

οσοσ ὶὶ νσοττσ σοιὶσ, στσὶοοοσσ, οττο το οοιιιπο το οοτοσὶὶ οοιορτο το

το ροτιοὶ.

(7) τ: τοτοττὶοτο το ρτὶοπο ὶοτὶοτο τοποσ στ σοοοτο οορὶτσὶσ, σοσο

ρτοοιοτιστο στο οο8ττοτττ.τ οορὶτσὶὶ σο! στὶττσ σο! νὶοσ.

οστορστοοτ τοσο οὶοοτ οτὶοτπσοτι οοττσο σο οὶσ σοὶ σοτιοοτ

ροιτοτὶ. 8σο στποτοο οορὶτοτσο τιστοτοσο, σοὶ ὶο οσο οὶτοσὶο,

τοττοο, τοοσο οτ σσοπὶοὶσο οσοττσο σοο οσιοσ ὶοοοτὶ οτ σο

ρὶοιιτ οὶιοοτνοτὶ.

ΠΟΠΗ. Ετ ρτὶοπσ οστσὶιιοτοιτο οτ οτοτττὶοποο σοὶ ιοτιοττττοτπ

τοοοοοὶο σο τ·ὶοσὶο σο σοειτοοοτιο ιστοστπ, οσοσὶτὶσοὶ, σνοτ

οτοσο οὶοτ, σοοοιπ νὶοο σοὶ οιιτ ονὶι·ὶ σοο οττο ντοι;τοιι το

οσω σορρὶοοτ,οτ οὶοοτ τοοοσσο ροσοτὶ σο ποσοτιοοο σοσο

σο νὶοο σοὶ οοτ τοοσὶὶτὶ οστσσο ο σο οσοσ οσοτο (δ). Ετ

οὶ οοτ ονοοτοτο οοιιοο ιοοοοοὶο το σοοσοτοτ οσὶ οσ ποτ

οτιτο, σνοτ το τοιτοὶτὶτ σωστο, σορὶοτ ροδοτο οο σττοττο

στοοτὶ , ὶοοσοτοοσοοὶ ὶο σο σὶτττ σττοττο σὶοοτὶ οσο οστσσο ο

σοὶ οτ οτιὶπ·ὶ ρω ὶοοοοτὶ οοσιπσο. Ετ οὶ οοτ οτοοτοτο οποιο

οὶοοοοὶο σοοσοτοτ στο σὶοτο σοο , οστοοιοο σοὶ οοοειο σοὶ

τοτ οσποροτοτο ὶοσὶ τποοτττ οστσσο τι σο σοσο οσοτο στο

σοσο, οτττο οσο οτοτσο οστσσο π: σοὶ οο σὶοτο τοοοοοὶο οσ

ονὶτὶ ροττοσο: οτ ὶο οοοο σοὶ οοοοο, σοὶ οσοιοστοτοτ οο

σὶοτο τὶοιτ σοο οτι ιοοοοοὶτι, το τσττοτὶτ τισ τιοοσοτ οσ

ιοὶοοττπ, σορὶοτ ροσοτο στο σοοττο σὶοοτὶ (9), το οτι σσοσ

το σορὶοτ ὶοοσοτοτο οσε οστσσο τι σοὶ οοοοο οστορστοσστο

ονὶτὶτ ρο,,<τοτο; οπο. οσο οστσσο τι σοὶ οο σὶοτο ιοοοοοὶο στο

ὶοιποοτὶο ιισ οττο σωστο το πιο σὶοτο σττοτττι σὶιποτὶ οσο

οὶ σορὶοτ ὶοοσιιτοτὶ.

ΠΟΠΗ!. Ιτοιο στσὶοοοτοο οτ οτοτοὶτπποο, σοὶ σοοοτι ποσο

σοὶ οὶ οσ ὶιοτπσοτ οορτο πιο τοΒοο το σορὶοτ ὶοοσοτοτὶ σοο

τοπ σοσττο σὶοοτὶ σοὶ σοτιοτ ροσοτο το οοοοτιοσοοο σοσο

. . . . . . οὶσ οοτ, σοὶ οτ οἱ Ισοοσοτ οσ τοι οὶ σο

τοστ ὶοοσοτοτὶ οσΙσσο ιιιι στο σοσο ρτοοοο τ'ο8οο; οτ οτ '

οὶ τ;ιοοσοτ οσ νι οο ιπιτοοτο, οὶοσὶ σορὶοτ ὶοοσοτοτὶ οσὶ

σοο νι στο σοσο; οτ στο οὶ ὶιιτοοσοτ οοοοοσοοσσ, οοοοοστπ

οτι ρτοοὶο σοὶ οτ οτ σοοσοτ οὶ σορὶοτ ὶοοσοτοτὶ.

τ.ΧΧΥΙΙΙ. (το) Ποστ στσὶοοποοο οτ οτοτοὶιοοο σοὶ σοοεο

νὶοτι σοὶ οὶ τοοσσὶὶτ σοο οοο τὶοσὶοο σοοοσο οὶπὶοτὶοσο, σο

Βὶπποο, οτ ρωοοσοο σοὶ οροοτ σοο οο ρσροτο ρω σοο σο

(Ποσο, οσο οτ σορὶοτ ροσοτο οὶοοτο, οττοορτο οτ οὶ σοο

σοτοτ τισ οιὶοιιτο, σοὶ τιστοποσο σοὶ οτοσὶ σορὶοτ ροσοτο

οο σοοττο σὶοοτὶ. Ετ ὶιι οοοτο οορὶττιὶο οσο οὶ ὶοτοοσοτ

σοοοο νὶοο σοὶ τοοσ8Ιὶοτ οσο οτοὶπὶορὶοοσρσο , ορτοοορσο ,

οτποσοο, οτὶστοο, ιοσοοοτοτὶο, ρτοὶὶσὶτὶο, οτ οτοτοο ροτοσοοο

οοοὶοοὶοοτὶοττο σοο οσο νὶο8ὶοο ροττὶοσσοὶοὶοο ὶοοοτσ, ονοτ

σοὶ οστιπρστοτὶοτ νὶοο; σοὶο τιστοτοσο, σοὶ σορὶοοτ ροσοτὶ

σοοοο σὶοτο τοσο σοοοτσ τοοοστοοτ σοο οσο σὶοτοο νὶοσὶοο,

ονοτ σοὶ οσττπρστοτοοτ, οοοοοσο ροισοοτ οσο οτοτσο οοοο

(8) Ροτσ σοοστιο, οττο το σοοὶ τοιορὶ οσττοοτιοω σο! οστοτοοτοὶσ

οοτσσ οσΙσὶ οΙιοοὶνὶ. ςιοὶοσὶ οὶ στσὶτπο, οττο ὶ ωτοτ σὶοοὶ σο ροσοτοτ

οοτ σσοὶ ὶιοττο (σπιτια, σπιτια) το νὶοσ, οὶοττσ οστσὶ οι σοσο αποτο,

στο το σοιπτπτὶ σοσὶοὶ. _

(9) Α πιο ρτττο, οττο σοὶ ο'ὶοτοιπσο οτι σοοττσ οι σοοοτσ οοτ ρὶτπτο ,

ρσὶοὶπο σο! οσοτοοτο σο! οορὶτσὶο οὶ τὶΙοτιο οττο ὶ στὶττὶ οτι! νὶοσ οτοτπο

οι σοο οροοὶο; οσο οὶσο στ οσὶσὶ σὶοοὶ οοτ σετπὶ τωττο οι νὶοσ τοσ

οσὶτο οι ρτσνοττὶοοτο στο ρτσρτὶὶ νὶσοοτὶ , ο Ι'οτττσ το το: στποττο οι

σωστο οοτ ρὶοτο εοΠο νοοσὶτο ο! τιπὶοοτσ σοσο οτοοοσ νὶτπσ. Ροτσ ὶτπ

σοοοτ.°οὶτὶτοσ στὶττσ Η ρωρτὶοτοτὶσ ὶτορτιτοτιο Η οστσὶ σὶοοὶ στο σο τισ

ροστσὶ οοτ σΒοὶ σοσο , ο'οσὶὶ οτοοοσ ππο τοοοοτιο το νοτπσὶτο ο! οπὶοτιτσ,

πιο οο οΒΙὶ, οο Η οοεσιὶοοτο, Η σοοΙο σο Ιοὶ ονοοοο οστορτοτσ ο!

Ι'ὶοσωοοσ Η νὶοσ, οτιοο στὶττσ ο τοτο ὶτοροτοιὶσοο. οΠοτοτπο Η σοττσ

οοεσοὶοοτο τὶνοοσοοοο ο! τοὶτιοτσ: τποοτττ Η οο8σιὶοοτο ὶτοροτοτιο Η

σὶοοὶ οσὶσὶ, οττο οτιοστ ιιοσ σστιοο ροσοτο ροτ σσοὶ τισττο οσπορτοοσσ

νὶοσ οὶὶ'ὶοετσοοσ σοὶ ρτσρτὶοτοτὶ.

(το) Ποτ τ'τοτοιοοοτὶ σοοοτσ οορὶτσὶσ οποτποο το ωστοσο οτττοοι·οτο:

'ιοι·ο , οοτ οοοτιὶτο Ρστσὶιπο ὶοτσιιπὶτιοὶοτσ, νὶ τισ ορροοτσ τ! στο Ι.ΧΧτΠΠ.

τ58
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οπο, οι εοοοππο πιο Ιπ εοε οπρΙΙοΙοε. .. . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . .

Ι.ΧΧΙΧ. 8ΙοΙπΙοιοε, οι ποτπΙπππιπε, πιο οπο: οοεεΙοΙ οοεο

πο οπ οιιπΙοπΙΙο ιιοεΙππ εΙοΙ ποπποτο, οοΙ οΙοοποε εορτο

εΙ.ο.ππε ποεεπε οΙΙοπΙε, οΙ Ιοι·τοε ποεποε, οοοιοοΙο ω ρτο

εοπεο ποεεο πΙοΒοΙΙοπο ερΙτΙΙο ΙεΙΙοοοποε, επ ΙΙιοοτο πο

Ι)οοε, αν Ιεο ποεΙτο, οΙ οΙΙοοποοεβεο νΙτοποοπο ποεεο

ιποοπο ροεΙ.ροεΙο, εοε ΙοιοΙποε, εοε ποοΙοε ΙοποοΙ Ιπ ρτο

Ιποπο, οι. εππι Ιο ροποτο Ιρεοτο ΙοοοοπΙ, οΙ οεοπΙ οπιπ

Ιοεοε οπτποΙΙπποπΕο, επ οοοΙο οεΙ. ιποπο ποεΙΙΙοι·ο ροοοοπο,

επ οποοποπε Ιοι·ι·οτ οοοεΙ :επ ιπΙοοε πωπω ποεεο ποοο !

ποεΙΙ·ο; πιο οοΙ οπνοποπ Βοοε οοΙ εοε ΙοιπΙππε ρτοπΙοΙοε

πεεοπΙππΙ οεεο νοΙοπΙοπΙ ποεεοε πΙοΙοε εορτο εΙοπΙΙε, Ιρεοε

Ιοιοοπ ποπ Ιο ποοοπΙ πεεοπΙΙτο, πιο πιο οἱο απο ΙοοοΙοΙ, .

ΙοεοΙπτ ρτο πιο εππι Ιπ ποιοετοπο Ιρεοτο,οΙ ποποπΙ οποιο

ποπ επ οοποι·Ι ποεεο. οοτΙο ποεΙτο, πιο οοΙ εορτοκἰοπΙ

ορροΙΙοοιοε οποιοτο. ποεΙτο. ΙΙΙ ποιο Νοε ποΙοοπο Ιο επ

πΙοΙο οοεο πο οροτΙοπο τοιοοπΙο ρτονΙπΙτΙ, ιποπο εΙοΙοΙπο

οΙ ΙιοιπΙπππο, οπΙ ποππο εορτοεΙοπΙΙ, ποο οΙοτο ΙιοοιΙοἰ

πο·οοΙοποπο οοοπΙΙΙοπο, ποππο, οπο· ιποπο εΙοΙ, ποπ ποι

οοεπε, ποπ πορπΙοΙ ποιο οΙοοπο ρτοΙΙΙοποπο, πιο εΙοΙ Ιο

ρι·οιποοΙ ρτο οοΙοποπο ιποπο , οπο· οιοοεεο σοΙ οεεοι·οΙ,

οεοτΙ, ποπ οπιπ Ιρεο οοποεοποτ οοι·ποΙΙιοοοΙο, ευρω ποοο

πο οοτππι· επ ιποιοΙετο Ιεεοτο , οτ Ιεεοε οο(ποποε εοπεο

οπεοτΙοοι·πΙο ποεεΙοπο, ποι· ιποπο πιο επ πΙοΙο ΙιοτπΙπο

ΙΙοπΙ επ εοπΙοπΙΙο ποεΙτο εΙοΙ .πιο Ιρεοε ποοο; οι Ιοι·ι·οι·Ι,

ω. οεεοε ο.Ιοτοε οκοπιπΙπ. ΙΙΙ ποιο οοε ποιοποιοοε οποπιο

ποππο, εποΙεο·πΞοΙπΙ πποΙοπο οΙ ΙΙοτπΙοοΙΙοπΙ ποεΙτο, πιο

οιοοε ίπποι, πορΙοπΙε οεεο · ρτοεοπΙο ΙποΙιοτ ΙτοιπΒΙοΙιοΙ

ποοο οποιο. εΙοπΙΙ, οι οεεοε ποοιΙοΙε πο οοεεπ ......ΙΙΙ)

πι! οΙο πιο . . . . . . . ..Ιο8οοι· ποπ ρτοεπιποΙ, οΙ πιο ποπ

ποιοΙ ροτεοπο· Ιοποποοπο οΙοεοιπ·Ι. ΙΙΙ(ΙΙΙ Ιο . . πο . . . (δ)

Ποτ Ιπ ΑπτοεΙοππο ο πΙοε ο πο Ι.οτπροποε πο ποοοοοκιιι

πιο εΙεΙΙΙο ποεΙι·ο εοοτοΙο (ο). Ι ., · · ,_. , ε

(η 0οοεΙο πεοπο ο ιποπο εονΙο, οποοπο οεΙππο πο! ππιΙο ΙΙ εοΙο

νΙοο ποοοεεοπΙο, ο ποεΙΙοοΙο πω· οεο .ο οΙΙΙοεο, ο πΙ οοοΙοεΙοεΙΙοΙ,

ποπ οεεοοπο @οπο οπο πο! νΙοο εορτονοποποιο ο ποοεπ οεΙ ποπ εΙ

ροο,πΙ ΙΙ ποοΙο ποΙ ρτοΙΙ, Ι οποπ Ιοοκοποοποτο ιππποΙοτο οππιποιπ ο

οπτΙοο ποΙ τοποποοΙο ποΙ οοπΙτὶοοοπΙΙ. Ροπο ποπ ο οπο τοοοπΙοοιοπΙο,

οπο Ι οποπ επτπἱ 8οοο εΙ.οΙΙ πεεο88οΙ.οοΙΙ πο! Βονοτπο ο! οπτΙοο ποΙ

ροεΙ ροΙΙΙΙΙΙοΙ πω· Ιπ οοοοοποπΙο ποΙ Ιοτο ΙΙοπΙ, ποππο ΙΙ εοΙο που ·

ΙτΙΙοοπΙο εποοτποΙοΙο οπο οποιοι .ο $οοπΙ 900 πΙ οπρΙΙοΙο. ΑοΙΙοποιοοΙο

Ι εποοι·ποΙΙ οι·οπο οεοπΙΙ ππΙ ροεπιποπΕΙ ποΙΙε Ιοεεο ροΙΙΙεΙΙοπο (μπέ

νΠοοόοΙΙ): ΙΙ ρπνοι·ο ·οοπΙοπΙπο ο ΙΙ ι·οοΙο ποπ ποππ!ο οποπ που οεεΙ.

(9) Ι.ο εροιΙο εο!ποΙο οοο ροπΙΙπΙ ο οοποοΙΙοΙο ο τοεοΙΙΙπΙο ποΙΙ'ο

τΙοΙποΙο, ΙοΙΙπνΙο τπΙ ο εοπποτπΙο τοννΙεπτνΙ Ιο Ιτοοοο ποΙΙο οοεοοπτΙ

ροτοΙο Πίπα” ποππο πο 8αποοί.

(3) 8οπο ποοο τοεοΙΙΙοΙΙ ο οοποοΙΙππ ποΙΙ'οτΙΒΙποΙο επ οΙΙι·Ι εροιΙ

ειοπι; εο8ποπ οοο ροπΙΙπΙ , πο ο ο ρΙο ΙπποοΙο πΙ ΙοΙΙοτο ΙοπονΙπποΙΙΙ.

(4) 5οοΙιοπο επι τοεοπΙπΙπποπεΙ που Ιπποι·ο ποΙΙ°οτἱεἰιιοΙο Ιο εο

ροοποπο που: ποΙ Ιοοεο, ο ποΙΙ°πππο Ιπ πιο ω ροποΙΙοοΙο τροπο

ΙοοΒο ποππο Ι ποττοΙΙοι·Ι ποΙΙε ποππο οοι·οοι·πΙο, πονο Ιο Ιι·οοοο ιπ

ιοοεΙο ποΙΙο ρτΙιοΙΙΙνο ΙοΙΙοι·ο οἱ ποππο ΙπεοΙπΙο ΙππονΙππτο ΙοΙΙο ΙΙ

οοοΙοεΙο ποΙΙο εοι·ΙΙΙο. ποοο ΙΙΙ εππποπο ποοο εἰ πεοπο ποΙΙ°οπἱ8ΙποΙο:

ποοεΙο ποππο ΒαΙΙ.επι Ιοτο, Ιο ποππο, ο ροι·Ιο οοπΙΙΙπ ποΙ οοποΙΙοπΙ,

ο οποοπο ποπ πο ι·οΙοιΙοιιο ιιοεεοιιο σοΙ οπρΙΙοΙο ρτοοοποπΙο, εἰ οΙ

οοποεοο οοτΙοιοοιιΙο οεεοι·ο πἱ ΙοΙπρΙ ροεΙοτΙοπΙ. Ι·Ϊ ρσἱ πο επροτο,

οπο εοοο οοεΙ Ι›οι·Ι›πι·ἰ Ι οποπΙΙοι·Ι πὶ ηοοεΙο, ο ποΙ 4 οορΙΙοΙΙ οινοπο

ποπ1Ι,··οδ οπιπ οποοπο Ιο πποπονΙπΙοτο, οπο ποπ ΙΙιοι·οπΙΜΙο ΙοΙΙοπ πτ

ι·ΙνοΙ π^ποοΙΙΙοι·πο ΙΙ ΙοεΙο. ποοο οποεΙΙ· οπο. κοπο ι·ιωεω ποΙ

Ι'ποτπιποππ πο! πο». 8.; '

'Ι' Ι Η.

ΙΙπποποπτ.Ι οι Ι.ιοπο ΙΜ”.

Ι. Ρο ίσιοοπποέοπΙο εοπ ποοπίοπΙο.

Π. Ρο ίπ2οοποίοπΙο εοπ ροποπεοίοπΙο Ιπιπππιππ.

ΙΙΙ. Ρο ροποπ.ε.είοπΙίοπ.ε (δ).

Ν. Ρο οπΙποτοΙΙ.ε πο ποππο.

ν. Ρο ροποπ.ε.είοπο πιοτποπί.

ΙΙΙ. Ρο πιπΙἰοπἰοπο ροποπεείοπποπε.

ΙΙΙ!. Ρο ΙππΙίου·οοπε ροποπεείοπΙίοπεΙιοπιέποε, ο! πο πιο

ποοο ποιο οποπι ροΙοεΙο2ο.

Ρο οΙΙοεΙοΙἰοπο πιπΙίοΙ·ππι.

ΙΙΙ ΜΜΜ οοοπεοΙο ποπ Ιοποο£ιπ· ρου·εοπο!ί(οπ οο

σιίπο, ο! πο (οποπιοπο οοοποο Π).

Χ. Ρο οοοπιζείΙέοπο πιοΙο/οο!οπιζε.

Χ!. Ρο ποπ /οΙίοπάο επεπΙΙππι οοποππι οοποππι, ο£ ο

ποπ οποπι-ποππο οπποΙΙιππ.

Ρο ποποποίοπε απ οποποκοπι.

Ρο ποπ ίποίποππο π·ίοόοε, ποπππε, οΙ Ιπ·οοπίΙο.

Ρο οποοπο οο!πΙ.ε.

Ρο ποοο οίτοοποπο οΙ οοποπ(οποπ.

Ρο πο ?ο οοοποί!ο2οοπ οποοπο ροΙππο.

Ρο οππποπε πο ποοΙο.

Ρο ροποπεποποίοπε πο.πίππι πο ποοΙο.

Ρο ποποοππΙίοπε σοιπποο.

Ρο οπε!οπίοπο οποπιοπο.

. Ρο ποιο.

ΧΧΙΙ. Ρο νοοοοΙου·ίοπε οο εοοι·οπίε.

ΧΧΙΙΙ. Ρο [απο πο! [απο ποπ τοοορΙοπ‹Ιο.

οσον. Ρο /οποπ2οοπε εοΙουο.ε.

ΧΧΧ. Ρο εοπίοοπάο ποοο8ίο Ιοπ·οποπι.

ΧΧΧΙΙ. Ρο οπ.ποπίο οίποασπιτι.

ΧΧΙΙΙΙ. Ρο οι·οοπίοπε ποπ οοοοπάίε.

ΧΧΙΙΙΙΙ.. Ρο ποπ ίποίοΙοπάο οίποοε.

ΧΧΙΧ. Ρο ποπ οποἰάοπάο οποε που ροεπποππο πο :οποπ

‹ιΙἰοπο.

Ρο ποπ ΙοοπιοπΙοππο Ιίοοοο.τ.

Ρο πιπΙίοπίοπο ποπ υίοΙοπποε.

Ρο ο!πο/οπιπι οοτππι Ροιππ.

Ρο ·υοι·Ιπο ίοιίπποείο.

Ρο /οΙ.εί.ε ΙοεΙΙΙπω.

Ρο /οΙεοΙοπίοπε οποποΙο.

Ρο [ο!πο πιοειο·ίε οι ρο.εέε (ΒΙ.··

Ρο ‹ιοι›οποἱοπ.ε.Ρο ΙοιοοσπΙοοπε.

Ρο οοπποπιρποποπο »ι‹ιἰο/ἰοἰἰ ποπ οοιΙπποποσιεο ίπ

.ποΙπΙο.

νπ1.

ΙΧ.

ΧΙΙ.

ΧΙΙΙ.

ΧΙΙΙΙ.

ΧΧ.

ΧΧ!.

Χν1ι.

ΧΧΙΙΙΙ.

ΧΙΧ.

ΧΧ.

ΧΧ!

ΧΧΧ.

ΧΧΧΙ.

ΧΧΧΙΙ.

ΧΧΧΙΙΙ.

ΧΧΧ”.

ΧΧΧΙΙ.

ΧΧΧΙΙΙ.

ΧΧΧΧΙΙΙ.

ΧΧΧνΙΙΙ.

ΧΧΧΙΧ.

(ο) @ιποπο ΙππΙοο ο οοΙΙο ιο ποο Ι'οεοΙοοΙΙ ποΙ ΙτποΙιοοπΙΙ ΜΜΜ

πο! πΙπω ΙΙ, ο εοι·ΙΙΙο ἱιι οπτοΙΙοτΙ :οεεο πΙ οοΙΙἱεεΙοιο Ιοποο, οοΙΙο

ι·οΙπΙοπο ι·οιοοπο ποιποποΙΙ οοι·τΙεροπποππ , οοιπο ΙΙ 0οπΙοο 8οτπο.

8ορι·π ΙΙ οποποεΙτοο εἰ νοπο εοτΙΙΙο πο ιποπο ροεΙοτΙοτο -8. Οοἰπεἱ-`

ποΙο, ΟορΙοπΙο Οοίυπὶποϋιι.

(π) ΑΙ ΙΙοποο οι οποοπο ΙΙΙοΙο εἰ νοπο εοτΙΙΙο πο ιποπο ροεΙ.οτΙοτο

οοο οπτοΙ.Ι.οι·Ι οοι·Ι πο! οΙπποοοοοΙο. Μ ποπ €πΙοΙΙΙοο πο οπο οπου·

ι:οπΙο (οΙοο οοοποοΜο) [απι€Ι€απι οποπι. ΙΞΙ πο· οποιο” οποΙοσ·ποοἰπι

οπποποπτ. _

(7) ΑΙ πεοπο οι ποοεΙ'οΙΙι·ο ΙΙΙ.οΙο ποΙ οπο. ΙΧ εἰ κοπο εοι·ΙΙΙο πο

ιποπο ροεΙοι·Ιοτο οοπ οοι·πίΙοι·Ι ποτΙ ποΙ οΙπποοοοπΙο Ρο £οποπίπο
πανω. ι

(8) Α! ΙΙοΙΙοο .οι ΙΙΙοΙο ΙΙΙ ποοεΙο οπρΙΙοΙο ΧΧΧνΙ εἰ νοιΙο εοτΙΙΙο

πο ιποπο ποεΙοτΙοτο ποπ οπτοΙΙοτΙ ποι·Ι ποΙ οΙποποοοοΙο Ρο .πιο πιο

πποε ο( οποε [αΙ.οο.ο. ΟοεΙοΙποτΙο πο ΤΙΜΜ.
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· Π.. Με ι·οοετοιιφποττοπο τοττ·οοιοποτιοτι.ποστι.

Χτά. Πο @Μοτο τοτιτοπττοο οι πιοἰοττ οοοππο. οτ τοτ

πιτττο το|το ποσοι :πιο άοοοπτ οοτιάοσπροοτίοοοο.

ΧΙ.Π. ττο οοττάοοφοοτίοπτοπο οοίοοοάίο.

ΧΙ.ΠΙ. [το ρτοπίοοτιττοπο ρίοποποτί, οτ οπο: το.: ποπτίί

οοροτο άοοοποτ.

ΧΕΝ. Πο οορτοοάο οποτο[αοτοτο.τ.

Πλ'. Βο ΜΜΜ του·οοπτίιοτι.

;,,_ΧΕνΙ. Πο /οίοίσ ποτοο·τίο οτ οροποπττοπο |οτοττοτοτττ.

ποιοι. Π: τοιτο τοκοτττοτοοπ.

ΧτλτΠΙ. Πτ οορίατοτ :Μοτο ρτο οοοπτπο οι οποίο οοπ- ›

ΜΜΜ. ο

.ο·-ΧΗΧ. Πο ττοπίοορίτοτίοτε οοπ οιοτττοπο οι οοτ.τοοι.

Ε. Ετ οτι· οοπ οοοοοοπτ ποπππ οτοοπτο ποιπο: οτ

' :Η _ οποτιοττοοπ οοοιμοτ οίτοοι οτοοπτο οίτο(τ).

ε. .τ .το οοιπππι.:

άτ,Σ το τ ω.τιτ: τ - .το

"τ ......" '· τι -. τ

ο) νπιποτο τοοτο ο ρποτιο ποπ τιοοοπττοπο πππ οοποο

ποπ ἱοτοτττοοτιιτ οοεο πιοΙοττττππι οποιτπτοοιιιπ, οτ ροτοοτοε

ππτΙππι ρτοοοοοπτπ- ιιοιο οοπττο οππι ππο ροτοιιοοπο πιο

τττοτιιτ, οποά τιιιιο.πο.τοποοοι· ρππτοτπτ ροι·οοποτττοι· οά πιοτ-.

τω; οιιοορτοοετ ρι·οοοάοι·οτ ιτο νοΙππτοτο ρι·ορτποποτππι

ρτοτ.Επιτοτππτ άοτπποτι,τοτ νοπτοπι ιτο οοιππποεο πιοτοποτο

τοωτο·νοΙιιοτἱπ3.οτΪοποοττ, οππι! τππο ροτοετοο ππτΙππι ρτο

0ι58οιττττ. ῖοτἱοτ ;οοπττοποπιπ. Ετ οπτ ροτοποοοτἰτ ροττονοτ

Μ0ιιΙο,οοπ οττο..οο οποοεποπ οι τοττοο πι. οΒο(8)-ποττο

φτωττο,·οτ εοποπτο.;ιτιάο οιποτιτ, οοπάοιπρποτπτ ρτο Η

ποτομ.ιοτοοποοπτ ττοι·οο ,οι πιο οτ ρτο οοτιτο το! ιιοττο το

οοΙάοο τι. τοπ. (τ). Ετ ο οοποπτο ποιιοτιἱοτἱτ οτ τποτττ Μπιτ,

οοπάοπιρποτπτ το οοτάοο πι. Επι., οτ οτ Μοτο οοτνπο το

οο!άοο τα. Ετ πιο ·ροτοιι8ττοτττ οοΙοοιτο οτπιπο ροττο οοτ

ροττο, οτιοορτο οποιο το Μοτο, το οτι πιοο ροτοποετοιιο το

τοττο οοοτάοτττ, οοπάοιπρποτπτ.ρτο Μοτο νοΙ Μοτο το

ΗΙιτοο πι οτ ρτο οοπιιο το! εοτνο το οοτάοο τα. Ετ οτ ποπ

οοοτάοτιτ, οοπτΙοιπρποτπτ ρτο Μοτο το! Μοτο το ιιοτάοο κι,

οτ ρτο οοτνο το οοτιτο·.το οοτάοο τι. 8ιτοπτοπι το οπο άο

πιοπιι. ροτοποοοτττ, οτ ατομο: τπάο οιποτττ , οοπάοιπρποτπτ

ρτο Μοτο νο! Πτιοτοεπι. ποιοιο τι ,οτ ρτο οοτιτο νοΙοοτνο

το οοτάοο πο. Ετ ·οτοοποιτιτο ποπ οιιτοτττ, ρτο άτοοτο ροτ

οοπο το Ιττττοο -πι οτ ρτο οοττο πιο! οοτιτο το ειοτάοο κι τοπ.

Ρτοιττοτο νοτο Ιοοπιπ ποπ τιοτιοοπτ οοπττο νττποι- ρτοπιιοτο

οι τοπιτττοί οπο.. Ετ ο οττοο 8οιοττοποτο το! ιτο άτοτττοτπ

νοτιιοτοτπο νο! τιιτιπ·τοτπο οοοοτ απο 8οοοοι·ἰιπ οι ποιο

οτιιοι-ιπ τιποοιιιποπο τοοο ροτιτοττιο 5οοοοττ ρτοοοάοτ οοπττο

τοοτοτοοιοτοπι νο! ιποτοττιοτοτοο πτ οπρτο άτοτππι οετ το οπι

οοετοποίωτ» ' .

(τ) Νοττ'οττετποτο οτο οοττττο οοπ οοτοττοττ , ο τποττοο ποτο τ! Μοτο

οπάάοττο άοτ οορι.50, άοΙ_οπο οτ νοάο οοεοτο ππ'οιοετιιπτο ροετοττοπο;

ο άΕρρτιο το ιιτοοεο τἱτ0!ο ο οποοτ τπττοτοπιοιιτο οοιιοοττοτο; ροτ το οπο

ιά πο επρρτττο, ·οορτοπάοτο πιάτο οτοοοο οορ.° 50 άοἰ τ”ι·οιιιιποπττ.

(9) Ι ττοτπιποπττ άοτ πιο. Ντ άοτ 0οάτοο τοττπο οοτπἰποἱοπο ορρπιιτο

ιτο ιιιιοετο οποιοοτπτο άοτ οορττοΙο 8. τ τττοττ, το τιτάιτοΙτ ο το τποττοπο `

οππο οοττττο οοπ οοτοττοτἰ τοοοἰ: οά τ οοιπτοττ οοπ οοτοττοτἱ ποιά οποιο .

τ ττοπιπιοπττ πο! ρτοοοάοπττ άποττοττ. · -

. (8) Μίκι ετο οοττττο ποττ'οτιοτποτο; τπο άοντοπτ›ο άπο ιιττοιιο. . -

(ο) το ροτοΙο οϋοτοιττοτο πιο, ο τοεοτιτοτο οπτ, οοτιιο τιι τπτττ οτι ]

οττττ τποπτιτ άοτ Βοάτοο , ποἱ οποττ οτττονονο κήπο. ΒΕοττοάτ οττιτ

τοοποπο ο οτ οοτττττΗ νοτοο το οοοππο οτοΒοποοο ο οροοπιιοτο , οπο

νοτοο άιοττιι%οτο οποτιο το ιποιποτἱο άοττ'οιιττοο ττοοι·το οοοεοτοεο

το) @οποιο οορἱτοτο Π! ττο ππ'οοι;ἰπιιτο, τπο το ιοάο οοι·τττο οοπ

ι·τιτοττοττ εττπτττ, πιο οΜοάοττ, ο «Με τπττοτοιποπτο οοποοττοττ άοτ

 

Πο οποιοτοτίο ττο οοοτο.

ΙΙΙ!. Επττάιοτ νπιποτοτο ιτο ποοτο οτοάοτπτ οπο ιπτοιποπτο

οοτοποο νπτποτο άοπππο ροτοετοττ πνο ιπάττι νο! ποτοτἰο

Εοπιππτο, οτ άποτιπε ἱιιτοτἱο άο ἱποτἰτὶο οο ποοτο νο! άἰο

οοπποιιττ οπο οπι νπΙποτοτιιο; οτ ο) Μάο το οπτοο ποπ

οτοάοτπτ οπο ἰπτοιποπτο. Ετ ετ τροτ ἱπτοττ άΞιιοτἱιιτ ΗΙοτιππ

νπΙππε οοεο οτοάττπτο, Ποτ οοπάοιπρποττο ο ροτοετοτο νο

τπτ οἱ οοπττο ροτοποοοτοπι ρτοποτπιπ οοεοτ ροτ τοετοο; οτ

ροτοποοπο :πιο ιιπ!ποτοτπο ο οποιο ροτεοπο οοοποοτο ποπ

ροοοττ ττοποπιπτοτο το οΙτοπι. Ετ οτ νοΙποτοτπο οοτοιπ ρο

τοετοτο νοιπι·ο ποπ ροτοτἰτ ροτοοτοο πιτττοτ οά οππι ποτοττππι

επιπιι οππι άποττπο τπτοττο οτ τοοτρτοτ άτοτππι τπτοπιοπτππι

τροτπο τπΙποτοττ, οά οοο πτ ποποοτπτ οοι·τττπάο ιποΙοποπ.

Ετ ·ρτοάτοΙο οιππτο τπτοΙΠοοπτπτ τοιπ ρτο τιοιππιτοπο οποιο

ρτο ιππΕοττοπο

Πο ροτοοοποπο πιοπιτπ·ο.

ν. Ροτοποεοτ πιο ιποππιτπιπ οττοποά οποπι τποιάοτττ το!

άοπτΙττονοτττ οοπ οτι πιοο ροτοπεοιοπο ιποπιπτπιπ ιππτττοτπιπ

τιιοτἱτ νο! άοτπτττοτπιπ , ετππτο ιποιοτττπιπ ροτάοτ, οτ οοπ

άοιπρποτπτ ἰπ οιππΗ τποπιπτο, οτ το Ιἰτιτοο τι Ιοπ. Ετ Επ

τοΠτοοπτπτ ιποπιπτο ροτττοπΙοττο οορτττε τποππο ροάοο άτοτττ

ποτοο οπτοε οι Μοτο. Ετ οτ ροτεοποΗτοτ ρπιποπάπο τιοτιοττ

ποπ ροτοτἱτ Βοππτοτπτ ροτροτπο ιτο Βοοεοτο οτ άτοττΙοτιι, οτ

ποπο οἰπο οοπτἱοοοπτιιτ Εοπιιιπἱ. 8οΙντε τοττοπτοπο πτιοττο

πιοτοτοοτοττο, πτ πι οορττπτο ιτο Ιιοπιτοτάπο οοπτἰποτπτ. Ετ

οτ οποπο τοπιροτοάἰοτιιο ιποΙοτοοτοτϊτπ· τοτττο.Εοπιππτο άο

τοποτττ ποτιτοτ οτιπΗο ιποιιιοτππι , οτ οοπάοιπιπιοτπτ πτ οπ

ρτο, οπο οοπάοιιτρποττοπο Μοτο ποπο σποτ τονοττοπτιιτ

οά οπιπ. Ετ ρτοάτοτο οιππτο.Ιοοππι ΙιοΒοοιιτ ρτο τἰποτο ροτ

οοπο. Ετ τοττο οΠιιπτο Ποιο ροτοποεοτττ οΠοποιπ ιιοττπιπ

το! οοττοπι, οτ οτι πιοο ροτοιιοοιοπο ποτοποοπο ιποπιπτπιπ

ροι·άτάοτττ οοπ άοΜΗτοτπιιι Μοτο, ροτοπεοοτ οοπάοιπρποτπτ

το τττττοο τι Ιοπ. οι τοττάοιπ άοπππο εοτντ το! οοτπο ρτο

τποιππτο ποτάττο, οτ ποπ ροτάπτ Μοτο πιοιποτιιπι. Ετ οι

ποπ ποτυποτιτ ππάο οοινοτο ροοείτ άτοτοπο οοπάοιπρποτἰοποπι

ττοττποοτπτ το οοτοοττοιιο οοιπππιο, οτ οτιτπάο οπο: ποπ

ροοοττ, ποοποππο οο!νοτ άἱοτοπι οοιτάοιπριιοτιοιιοτπ,.οτοτιοιπ

άοπππο οοττΙ το! απτο. Ετ .το τοττο ιποΙοτ'οοτοτοά τοοπάοτο

ροτοοτοττο ἱπ·ττοτοιἰπο οττιτ ροτ ροτοοτοτοιπ οοοτ8ποτο ποπ

ποποπι, ροποτιιτ το ποπππ οοιπππτο το Μπιτ. οι πιο. οτ

το τοττάοπι ρτο·άοιπιπο εοτντ νο! οοι·νο. Ετ..οτ άοιπτοπο

οπο το! οοτιο ροποτποπτπιπ νοτιιοι·Ετ το οιιπτοΣιποτοτοοτοττο,

άοτπτ οιάοπι το οοιιττποπττ οοπάοιπρποττοπο Μοτο. Ετ οτ

οΙπιπτο οοι·νιιο νο! οοτιτο ροι·οποοοτττ ο!πιιιοπι οοτνππι νο!

εοτιτοιπ, ετ οτι πιοο ροτοποοιοπο πιοπάιτιιπι ροτάτάοτττ, οτ

τποτπιτ εοτντ άτικοτειιτππι άοπιτποτπιπ, οοιιιτοπητιιοτπτροτ

τοιπρο, πο! πιοτοπιο άοτ ττοτπιποπττ οττοτποττ. το άοττοοίππτο ο ποιοιο:

- Ετ οπτ ροτοιω.τοτοτ πιπι ττο [στο οποιοι άο ροττο, που "τοπιο οτ

Ιοααιτο, .πιο οττιτ το οποποίοττί, τοτνατ ρτο οιτοττοοτ ροτοοωτοπο το

τοκοι οποπτὶτοτο, οιττιπτιιτπ οοπάοσπρποτιστ το Μο τ:ορττιιτο . :. . .

. τ . . . . . . . . . . . . (ΝΒ. _τ.οποτοτο, οπο εοιιιτἰνειιιο, 50ιιιι

άοτ τπττο οροτἱτο άοτΙο πιοπιτιτοιιο; ο οπτπάτ ετοιςποπο πο! τ'οπάο άοτ

τιιοιπἰπο άοΠο οτοττοο τποπιτττοπο το οτττο ροτοτο, οπο ιιοπο το οο

Βιιοιιτἰ ( . . . . . . το τουτο. οοοτάοτττ, οίπιττο πιοπτοπιιοι ροτιτοτ; οτ

.ο το τοπιο . . . . . . . . . . . [Μάτ οοΙ ιτοοττττοτιτυπ , ροτοαττοτ

οοοκτοπιρποτιιτ το Εοτοτ .ΥΕ Ιο.π . . . . . . . . . . . . ) ΝΒ. ποπο

ιπιττιιιοπττ οροτττο άοτ τιιττο το ροτοτο, οπο τοττπιπονοπο το επάάοττο

οἰπιιιο, το ιιιιοτο οτττοπάο οοπ ττονοοτ πο! Βοά. $οτάο; ορροτοτο ποπ

Ιιο ιιοτιιτ‹ι επιηάιττο, ι·τοοι:ιιιάοτιο. τοπιο πτττονο, το Ιοιἰοιιο ροτ τιι

Ποιο.
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οιιοοοτ το ετοιτττ οιοοιτττο, οτ το εοτάτε ο Μο. ρτο οοιοοοτ

ετ άο τιοοτο οοτο ρτορτττο Μνοοτοοτοτ. Ετ οτ τοττο τοο.τοτο

οτοτ τιοτιοττ οοο ροτοτττ ροτοοοοτττοτ ριιοτοοάοο τΜοοΜτιιτ

ροτροτιιο άο Μοτο οτ άτοτττοτο, οτ ττοοο τροτιιε άοοιτοο

οοτντ ορρτορτοοτοι·. Ετ οτ οττοοο τοοιροτο Μ τ'οτττο οοοιιι

οτε άονοοοτττ οτιοττο ιοοοιτιτοιο ροτάοτ οτ οοοάοιοροοτοτ

το εοτάτο ο Μο.

Πο τττοττοποοο ροτοιοοετοπττοια.

Ετ. 8τ οοο οιοττοτ τοττο ροττο νοτ Μοοτο οτνο τοττο το

οττοοτιοι οιιιττοτοοι ροτοοεοοτττ οτ οοοειιτο τοάο οιιτοτττ, οτ

ροτοιιοοτο τιιοτττ το ντεο, ττο οιιοά ετΒιιοοι ττιτ τοιοοοοοτ,

οοοάοοιριιοτιιτ ο ροτοετοτο, ρτο τττιοτο το τττιτοε άοοοοι Μ

οιιο, οτ ρτο οοοττΜ το τττ›τοο το. Ετ οτ ετ8οοοι οοο τοοιοο

εοτττ οτ οοο8οτο Μάο οιττοτττ, ρτο τττιοτο Μ τττιτοο τι οτ

ρτο οοοττΜ Μ οοτάοε πο. Ετ ετ ροτοοοετο τιιοτττ το οττο

ροττο οοτροττο οτ οοοΒιιτο οοο οιιτοτττ, οοοάοοιροοτιιτ ρτο

τττιοτο Μ οοτάοο τα, οτ ρτο ετοοττΜ Μ εοτάοο κ. Ετ οτ

οττοοοά άοιοροιιοι τοοοτττ ττοοροοάο τιοοάοιο ετνο τιττοε

ροοοοο, τοιιοοτιιτ οά τοοτττοττοοοιο άοοιροτ, τοοορτο ροι·

ροτοοτοτοιο τιιτοοιοοτο άο άτιοιροο ο ροττοοττο. Ετ οτ ροτ

οοοεοτττ άο τοοοιι, οτ οοοΒιιτο τοάο οοο οιιτοτττ, οοοάοτο

ροοτοτ ρτο τττιοτο το εοτάοε τι, οτ ρι·ο ο.οοτττο το οοτάοο ν

Μοοο.

Ε:: πιοττοττοπο ροτοω.τίοιτττύω |ιοοιτποσ, οτ ιτε Μοτοτταϊο

[οοτο οοτατο ροτο.ττατο.

τω. Μιιττοτ οοο οττοοοοι τιοοιτοοοι τοττο ροττο Μοοτο

νοτ οττο το ροτοιιεοοτττ, οτ οοοΒοτε Μάο οιιτοτττ, ετ ροτ

οιιοετο τιιοτττ Μ ντου ττο οιιοά οτδιιιιτο ττιτ τοιοιιοοοτ, οοο

άοτοροοτοτ ροτ ροτοετοτοοι Μ τττιτοο ιι ρτο τττιοτο, οτ ρτο

εοτνο Μ τττιτοο οι. Ετ ετ οτοοιιοι οοο τοτοοοεοτττ, ρτο ττ

οοτο Μ τττιτοο ν, οτ ρτο οοτνο Μ εοτάοε τα. Ετ οτ ροτ

οιιοειτο τιιοτττ Μ οττετ ροττο οοτροττο, οοοάοιοριιοτιιτ ρτο

ττττοτο οτ οτιοδοτο τοάο οιττοτττ Μ τττιτειο ν, οτ ρτο ειοτνο

το εο!άοε ια. Ετ ο οοοριιτο ιιοιι οιττοτττ, οοοάοιοροοτιιτ ρτο

τττιοτο Μ εοτάοε τα, οτ ρτο οοτνο Μ οοτάοο ο Μο. Ετ

νοτο ροτοιιοετο τοοτττ Μ ιτττοοο ροττο οοτροττο τοοοιι ετνο

οιιτοττιοε τοοτιιοι, οτ εοοΒιιτο Μάο οιττοτττ, οοοάοτοροοτιιτ

ρτο Μοτο Μ οοτάοο ιοι, οτ ρτο οοτνο Μ εο!άοε τι Μοοο.

Ετ οτ οοοειιτο οοο οιττοτττ, ρτο ττττοτο Μ ποτάοο τι οτ ρτο

εοτνο Μ οοτάοο ν. Ετ οτ οττοιιτε τιοοιο νοτ οττοοτι οιιιττοτ

άο Μοτοττοττο οοοτοοττε Μ τοττο οορττιιττο οοο τοοιιοτοτ άο

ροτοοοετοοτττιιιο, οτ οοοτοοττο Μ ρτοεοοττ οορττοτο οοιιιτοοτττ

οοτο.οι ροτοετοτο, νοτ οτοε τοοιιοι τοοοοττ, Μ άορτιιιο οοο

άοοιροοτοτ οτιιο οιιοά οορττιιτοοι τοοιιττοτ.

Πο αττοοτοττοπο οποττοττωι.

τττττ. Αττοετοττο άοοτιιοι ιοιιττοτοοι τ›οοο Μιοο το οοιιοο

οττοιτοοττ οτοάοοάο εττ ρι·ο οοο τοετο, ττο τοοιοο τιιιοά ετ

Μ οττοετοττοτιο τρετοει ιοτττοτττττ οοο Μοτττ ιιοοε τιοτοο ρτο

τοετο, οιιιττοτοει οοο οάοιτττοοτιιτ οοο οτοάοιιτοτ. Ετ οοο

οοοιροΙΜοτοτ ιιιιιττοτοε ετά οιιττοιο νοοττο ρτο οττοοτοττοιιο

τοάάοοάο,τιοά οοτιτττοε. οοοιιιοτε νοιάτττ ειά οοτο, νοτ οοο

οτοο οοοιιιοτε οοτο άοοτιοε τιιτοττε, οτ οοοτρτοτ άτοτοιιι ειιοιο.

Ετ τιιοττοτ οοοικοτο ποπ τοποατοτ ροτ.τοποτίτοτ σωστο,

οτ :το τοινπίπο οοοα.το.

ΙΧ. Μιιττοτ οοο άο οττοιιο οιοτοττττο τιιοτττ οοοιιτοτο,

οιοορτο τμιοά ιτο τοττο, τιοιοτοτάτο. νοτ 8τοντ νοτοοτο οτ

ειιεροοτο, οτ νττιιοι τιοτιοτιττ, οτ ιρεο νττ νοτ οττιιο ρτο οτι

οτνο ειττοοτε οττιτο ρτο τοιιττοτο νττοοι τιοτιοοτο νοτ οοο

άο οοτνοοάο οοιιάοτοροοττοοοοι ετ οοοιτοο ρτορττο ρτο οτι

ττάοτοεοοτττ οτ ρτοοιτοοτττ οοι·οιο άοοιτοο ροτοοτοτο, οτ ετ

ειιτττοτοοε τιιοτττ στά εοτνοοάοιο , οοιι τοοοτιτοτ πιά οοττοιοι

νοοττο, οοά οοτοττοε οιιττο νοάοτ :τά οιιιττοτοιιι οοοιιοοτοοι

οιτροοοτο ιοιιττοττε ιιοΜο οοτάτ, οτ οοιοριιτοτο οττιτ τοτο

οιοοτο άο νοτττειτο άτοοοάο, οιιοά Μοοτο τοοοιιτοτ: ττοοά

ετ Μοοτο οοτοοτττ, ρτο οοοτ'οοεο άο οιτιτοττττο ττοτιοτττιιτ.

Ετ οοττττιοτ οοοεοοδοτοοτιο οιιτιιοοιιοηοο οιιιττοττο νοτ ντττ

ροοειττ οοοιιοοοι Μοοτο άο τοτοτΜ τττοτο οτάοοι οιιιττοττ,

ετ οιιιττοτ οτΤοοεο νοτιιοτττ οτ οοοιιοοτοτ ΜοτοΜοτοτ νοτ οιο

τοΜοτττιτ, άοτο οιοττοττ οττ'οοοο οοοτοοιοοτο το άοοιο οοο

ροτ οιιοττιιοι οοοιιιοτο. Ετ οιιττττιοτ ροτοοοο εττ ττοττιιοι,

οιοτιοιιττο οτ τοιοτοοτιιιιι οοοιιοοιο Μοοτο άο ττοοτττιοτ Μοτο

ττττο ροτοοοοττ τοττο άτοο νοτ ρτοοΜιοο νοοτιιτοο ο άτο

οοοιοιτοετ ιοτιτοτττττ; οτ οΜροο άτοτο τοτοιτοο οιιττιιο τοτοτττ

Βιιτιιτ. Ειτοορτο οιιοά άο τιοοιτοτάτο, τοττο, τοτιτιοττο, ροτ

άτττοοο ιιιοοιτιττ οτ τ“οοο, άο ττοττιοε οιοτοττοττο οοιιιιοτιτοοιιο

τοτοτττοοτιιτ οοο τοοιροτο οτ τοοο, οτ άο τροο οιοτοττοτο Μοτο

Μοτττ άοοοοττοττο οοτοιο ροτοετοτο, οτ οοττρττι το οοττο οο

Μοοτο τοττο τοοοιιοε νι ο άτο οοοιοιτοετ οιοτοττοττ οοοοτι

τιιοτοιιάοο. Ετ οτ το ο.οοιιοο νοτ άοοιιοττοττοοο οοοιτοονοτττ

οτττριοιο τοττο τοοοοοε νι ο άτο οοιοοιτιιοτ τοοτοττοττ, οοτοτοο

ρτορττο άοτοάο οττιιοι οοοιτοοτο νοτ οοοοοοτο·οοο ροεοττ.

Ετ οτ άοοοοττοττο Μοτο οοο τ'τιοτττ οτ εοττρτο το οοττο οο

Μοοτο, οιοτοΜοτοτοιο οοοιτοοοάο τοττο άτοτιιοι τοτιοτοιιοι,

οιιττιιε οοάτοτιιτ άοτοάο, οοο οττοττοο οοοττο οττοοοτο νοτ

οττοοτιιο ρτοοοάτ ροοεττ, ροτ οοοοετιτο οοο ροτ τοςτιτοτττο

οοτο το ο.ττοιιο ρτοάτοτοι·ιιοι , οΜροτε τοτοιτοτε οιιροττιιο

οοτοττε το τμιοτττιοτ Μου.

Πο τοοιιτοτττοπο Μοτο/οστοτ·τε.

Χ. 8τ οττοιιοά οιοτοττττιιοι οοιοτοτοοιιοι τιιοτττ Μ Μοοτο

νοτ άτοτττοτο ετνο ροτ οιιιοοιιτοοι, ετνο ροτ τοοιτοοοι, οτ

άο τρεο τοιιτοττττο οοο ο.ρροτιιοτττ οοοοεοτοτ, οοά τοπικα τρ

ετυο οιοτοτττττ ροτνοοοτττ οιά οοτττΜτο ροτοετοττο, τριτο ρο

τοετοιο τοοοοτοτ τοοιιττοτο οοο οτττττο, οτ ρτοοοάοτο, οτ

ριιοττο οοοιιοάτιοι οιιοτττοτοοι οιοτοτττττ, ιιτ το οιιρττοττο άο

οιοτοττοττο οοοττοοτιιτ. Ετ ο τοτοιτοο τοττο φωτο ετοοιιοο οτ

άοοοιιττοττοοοε ττοι·τ άοτιοοτ το οοτοο, οτοτ άοοιιοττειτοοι οτ

οοττρτοιο οοεοτ το ιτοττε οοτοττοοοι τροο τοτοιτοοο οττ οΜρ

οοο, ροτοετοο οιιττιιοι ρτοοοοεοοι Μττοτ οοοττο Μοτοτοοτοτοοι.

Ετ ττοττοοι εττ ροτοετοττ οιιττττιοτ ΜοτοΜοτοττ ρτοτοΒοτο τοτ

οιτοιιιο τΜοοτοιοοτοτιιιο οοο οττιττττο ιιοςοο οιά τοοιιοοοι

οοιιοι: οτ οΜροο τοτιοτοο ο.οετοοοτο οιοτοΜοτοττ, οτ οοιι

οοιιιροτιιοτττ οά οονοοάτιιιι, Μ άορτο οοιοοιτεοτ ιιιοτοτττττ

τιοιιοιιοι ττιοιιττοτ.

Πο και [Μαιου το.πωττοπι οοπττο οτιο·ιτοπι,

οτ ντο ποστ οοορίτταπάο οοττοττοοι.

Χ!. Ωοτοιιιοοιιο τοειιττιιοι τοοοτττ οοοττο οττοοοοι νοτ αττ

οιιοοι τοττο οοττοο , οροτο ονο8τοοτο , οοτ οιιττοττο , οτνο

τοτοοοττο, οοιι οιοοοοτοοεο, οοτ νττττο, νοτι·οτο, ιιιιιιο τοττοει,

νοτ τοττοτο, οοιι οοτο το οττ'οοεττττττ, οοοάοιοροοτιιτ ο ρο

τοιιτοτο το τττιτοει τι Μιιοο, οτ οοο ροτοιιοεοτττ. Ετ ετ ροτ

οιιοοοι·ττ, οοοάοοιροοτιιτ εοοιιοάοοι οοοά το οορττοττε άο

ροτοοοετοιιτττιιιο οοοττοοτοτ. Ετ οοτ οιτττοεοοι·ττ οιιττοττοοι
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νο! ειιο!οιιι, εοσ σ!ιο. οιοιο νο!!!σ ο! ο!!οσε!!ι!!!σ οσιι!ιο ο!!

οσοσι νο! σ!!οιισσι, ο! ιιοιι ροιοσεεοι!!. ε! ιιιπιο νο!!!ο

ο! σ!Τοσε!!ι!!!ει ίσοι!σ!, σοσσοσιιισο!σι ο ρο!οε!ει!ο ρισ οσο

!!!ιο! ν!οο !σ !!!ιισε ιι Μισο ρισ οκ!ιο.ο!!σιιο οιιιισισιιι. Ε!

οι!! εοοσιισσ οκ!ιοεεοι!! ρισ σοίοσσοιισσ ει», ε! σοσ ιιοι

οσεεοι!!, ρισρ!οιοσ ιισιι οσιισοισριιο!σι; ο! ε! Ροιοσεεοι!!,

οσσσοισρσο!σι εοοσιισσσι οσοι! !σ οορ!!σ!ἰο σο ροιοσεε!οσ

!!!ισε οοσ!!σο!σι. Ε! !ο! οσο! ίσοι!σ! !σεσ!!οσ!οε ο! οιοιο

οιι!ιο!ιοιι!οε οσ ιιισσσ σ! οο! ι!!ο!σσι εο!νο! οσ!!!!ιο! !!!!ιοε

ιι !οιισο. Ε! ριο ροι!ο!!σσο !ρεοισσι ιιιιιισισσι οοσσοιιι

ρσο!σι ο ρο!οε!ο!ο ε!οσ! !ιι οσρ!!σ!σ σο οιιιι!ε ιισιι οσι

!οιισ!ε οσιι!!σο!σι, ο! !ιι ροισ!!!οιιο !ρεοισσι σιιιισισισ. Ε!

!!!σσ !σοσι_!ιι!ο!!!οο!σι σο οσ!!ο!!σ, ειι!νσ οσοσ οσ!!ο!!σσι

ιιοιι οιιι!!!ει!, ε! σ!!σ ιιιπιο ιιοιι ροι!ο.νοι!!; ο! ε! !!!!!! στο!!!

ροι!ιινοι!!, σωσει! οσ!!ο!!σιιι ο! σιισιι.

Πο !ιο!ιοιι!!Με οι! ισιπσιοιπ.

Χ!!. Νο!!! !!οο!!! !ιο!ιοιο :ισ ισιιιοισσι !ιι Βοεειιιο σο

σ!ο νο! σο σσο!ο οσοι οισι!ε ε!ιιο !!οοσ!!!ι σσ!οε!ο!!ε νο!

ριοοορ!σ, σο! σοι εσιισιιι οεισηιοιιο οι! ε!σισισιιι' νο! !ιο!!

σσισ, εοσ !ισιιι!ι!ο!οιιι, νο! ιι!ε! ίσοι!! εισ ισιιισιοιιι !ιι!

ιιι!οσισιιι !οιιο, νο! σ.σ ισιιισιοισ !Βιι!ε. Ε! οσ! οοιι!ιο

ίοοοι!! οσσσοιιιριιο!σι ο ρο!οε!ο!ο οσιι!!!ιο! ν!οο !σ εο!σσε

κι Ιοιισο, ο! ροισο! οιισσ οσο ροι!ονοι!!.

ίδο ιισιι ίποίσειισο !ιίοίσε ρο!!!!σε ο! σιοοΜ!ο.

Χ!!!. Πσιιισ !!!ο οσ! σ!!οσ! ιιισ!!οι! !!!ιοιο νο! οσο!!!ο

!ιιο!σοι!!- οορ!!!σε νο! !ι!ο!οε, οσσσοσιριιο!σι ο ρο!οε!ο!ο, ε!

ίσοι!! !ισσιο, ρισ !!!ιοιο !ιι !!!ιι·οε κκ , ο! στο οσο!!!!ι !ιι

!!!ιισε ν. Ε! ε! ισσ!!οι ίσοι!! οσο !ιοο ίοοοι!!, οοσσοσιριιο!σι

ρισ !!!ιοιιι !ιι !!!ιισε ν, ο! ρισ οιιο!!!σ !ιι εσ!σσε κι.. Ε!

οσ! οοροι!! σ!!οσοπι ιιισ!!οιοσι, ο! οοσ! σ!εοοροισοι!!, ο!

ποιοι!! ροι!οιισσι, ο! !σο!σοι!! οοοιιοο οσ!ο νο! ιο!ιο,

οσσσοσιρσο!σι ο ρο!οε!ο!ο, ε! ίσοι!! !ισιιισ, ρισ !!!ιοιο !σ

!!!ιισε κ, ο! ε! ίσοι!! οσο!!!ο !ιι !!!›ισε ιιι. Ε! ε! ίσοι!!

ισσ!!οι θ), !ιι οσ!σοε κι., ο! ρισ οσο!!!ο !σ εσ!σσε κι!. Ε!

οσ! !σο!σοι!! !ιιοο!ιοι!σιιι οσοι οσ!!ο!!σ, σε! οσοσ σο !σο!

ε!οιιο ρισσο!σι σοι νι!οσοσε !οε!οε, οσσσοιιιριιο!σι ριο !!

!ιοισ !ιι !!!›ισε κ, ο! στο εοινο !σ !!!ιιοε ιιι. Ριοσ!ο!σ

οσ!οισ σοι ρο!οε!σ.!οσι ιισιι σ!ιεοινοσ!σι, σοσ !σοσιιι !ιο!ιοοσ!

οοιι!ιο ν!ισσι, ρο!ι·οσι νο! σοσι!σσιιι σο σκοιο ε!νο σο

ίιιιιι!!!!ι εσο.

Πο οιοοιι οο!!!!.ι.

Χ!!!Ι. Νσ!!σε οσσσο. νο! !οιισιιιοοσοσε!ε ε!νο ίσιοιιεΠε

σο σ!ο νο! σο σσο!ο, ριι!!ιισ νο! ρι!νο!!ιιι, ρσι!ο! σοι !οσ

ιισιι 8οεεσι! ο!!οσσ οιοιο ο!!'οσε!!ι!!!ιι νο! σοίοσε!!ι!!!ο, ριο!οι

οσ!!ο!!σισ !ιιιι!σσι, οι!! ε!! ρο!ισσισισ σσσισισ, νο! ισ!ιιοι.

Ε! οο! οσσσο. ίοοοι!!, οσσσοιιιρσο!σι ροι ρο!οε!ο!οιιι ριο

οσσ!!!ιο! οιισσισισ ο!ίοσε!!ι!!!σισ !ιι εσ!σσε κκ, ο! σοίοιιε!

!!!!!σισ !ιι εο!σσε κ, ο! !ιι οιιι!εε!σσο !ρεοισσι οιιιισισσι,

ε! σο σ!ο ροι!ονοι!!, νο! ρσι!!ιιο !σνοσ!σε ίσοι!!. Ε! ε!

σο σσο!ο ροι·!σνοι!!, νο! ροι!ο.ιο !σνοσ!σε ίσοι!!, οοιισοσι

ριιο!σι ιιισ οσο!!!ιο! ν!οο σο οσσ!!!ιο! οιιιιοισισ ο!!οσε!!!!

(ι) Ο!!! οοσ!! ε!ει!ο οοι!ιιιιιοιι!ο !ιο!σεο!ει!ο σο!!'ιιιιιιισσοσεο !ο ρσ

ισ!ο οπο· !!οο σ·οοι!!, ρι·ο !!!ιοιο, οσ!!ο οσοι!! ο οσιιη›!!σ !! εοιιεσ οι!

!! ροι!οσσ.

!!οο! ο! σοίοσε!!ι!!!σιιι ισ εσ!σσε κι. !οσσο, ο! !ιι οσι!εε!σιιο

!ρεσισισ ιιιιιισισιιι. Ε! !ιι!ο!!!εο!σι σσο ν!ιοσ ο! σσσε νοι

ισ!σε σεοσο !ιι ιιι! ρισ σσο οι·ιτιο. !οιι!σισ. 8ο!νσ οσοσ

. οοσοο, ο! ο!!σισ ροσοε οσσσο ο! νοσ!οσσο οκ!ιο !οιιιιιιι

Βοεεοι! ρσεε!σ! οιοιο ρσι!οιο οσοοσιιιοσο νο!σοι!ιι!. Μοσ!ο

!ο!οισ νοιο !ρεσισσι οιιιισιιισι !ιιν·οσ!σι·σισ οοι ίσιιι!!!οιιι

ρο!οε!ο!!ε, οσοσσο σ!!οσοσι νο! σ!!οσσε !σνοσοι!!!! σο σ!ο

νο! σο ιιοο!ο ροι!ειιο, Ποσο!!! !ρεο ίσσι!!!ο, ο! οι!!οισ σιο

ι!!ο!ο!οσι σοσοι!! σιοεοσι!σε οσιιισιι!ε ρισ οοσισσ!. Μο!οιοε

νοιο οσοι!οι!σισιιι , ο! εσριοε!οσ!οε οσσι·σ!οισσι, ο! οσε!ο

σοε !οιιο !ιι σισι!ε ο! ρσι!!ε, ο! !!!! ου! !οιιοιιι οσε!οσ!σσ!

σο ιιοο!ο ροεε!ιι! οιοιο ροι!σιο σεοσο οι! !οι!!σσι εοσσσι

οοιιιροιιο οσο ιισ!εσ!σι !ιι οσι!σ. Ε! ριοσ!ο!σ !σοσιιι σοσ

!ιο!ιοοιι! οσσσο ιιιιιιισο!οσι οσσισσ!ε, ο! !ιι ιιοοο!!!ε οσιιισσ!ε.

Μ: Μάο σίυ·οοποπ ο! υοιιο!σισοι.

Μ. Νσ!!σε !ιο!ιοσε σ!!ιο κι!!! σιιιισε !σσσ! νο! !σσοιο

σο!ιοει! :ισ νοιισ!σε ε!νο ν!ιοσε !ιι !οιισ Βιιεεοι!. Ε! ιισ!!σε

!ιι !οιισ Βειεεοι! ρισ!ι!ο!ιι! !σσοιισο ν!ιοι!σι νο! νοιισ!σιιι,

:ισ ροσσισ εσ!σ! ι ο οσοοσσιοσο οσιι!ιο ίο!!οιι!ο !ο!!οσσιισι;

σο οσο οσσσο ρο!οι ρισ ί!!!ο, σιοο!ε!οι ρι·ο σ!εο!ρσ!σ !ο

σοο!σι. Ε! οιοσιι!σι !σιο!σ σο !σε!!!!!ι ισσο εοοιοισοιι!ο,

ο! !ιο!ιοο!σι εοοιο!σε ;· ο! ιι!!!ε οσοι εσοιοσιοιι!ο. Ε! !!!! σ!ι

εοινο!σι σο ίισσσ!ε ο! !σι!!σ!!ε.

Με Με οι!! σοοιιι·δία!οιπ ροιεσιιο ρο!οι!!.

!!!!. Εσ!οσσιοσο ιιοιοο!! εοοσι!!σ!οισ ροιεοσο εσο σιο

ε!οιο ίο!!ο! ρσ!οε!οε οσο οε! ο! στο !οσιρσιο ίσοι!!, ε!

!σκ!ο. ο! ιιιοσ!ίοε!ο σσσε!! ρο!!!ο εοοσι!!ο!!ε ειρροισοι!! ιισ

!οε!ο!! ο! εισ!!σιι!ε; ο! οο! σιιι·ο ιιο!σοι!! νο! σοσ μο!οι!!,

!ιοιισ!ο!σι σο !οιιο δοεειιι! ο! σ!ε!ι!ο!σ. Ε! ε! οσε! !σοσι

ε!σιιοσι !ιοο!!! !σνοιι!σε ίσοι!! !ιι 8ιιεεοιο ο! σ!ε!ι!ο!ιι, ρο

σιι!σι !σ οοιοοι!!ισε οσσισσ!ε. Ε! ε! ίσι!ο σ!ο!σε !ιοσιι!!σε

οσιιιισ!!!οιο! σ!!οσσσ ιιισ!ο!!!!σσι οσσσο μοιεσσοσι οσο !!!:

οσ εοοσι!!σ!οισ ρο!!!, εοσ οσσ!ισ ο!!οσοσι σ!!σιιι, ν!σο!!οο!

νσ!σοιιισσσ εοσ !σεσ!!οιισο, ροεε!! οσοι οσ!!!!ιο! οίίοσσοιο'

!σ ροισσσο, ε!ιιο οσσσο οσι!ο.

Μ: σου!!ίστω σε οικω.

Χ!!!!. Νοσιο νοσει! οοι !οιισιιι 8οεειιι! οσε! !οι!!σσι εο

ιισσι οσσιριισο, οσο ρσ!εσ!σι σο εοιο, ε!σο !σιιι!σο νο!

ίσοο; ο! οσ!οσσιοσο !σνοσ!σε ίσοι!! ε!ιιο ίσκιο νο! !σσι!ιιο

σ! σ!ο!σσι οε!, οσσσοιιιριιο!σι ο ρσ!οε!ο!ο ρι·ο οσο!!!ιο! ν!οο

!ιι εο!σσε ν Μισο. Ε! !ιοο σο !ιοιιι!σ!!ισε, σοσ σο σισ!!ο

ι!!ισε !ιι!ο!!!Βιι!σι. Βο.!νσ οσ, οσοσ ρισ !σε!!ι ο! σοοοεειιι!ο

οσσεσ σιισεοσ!εοσο !ιο ρσεε!! ε!σο ο!!οσο οσσσο οσιιισσ!ε.

Ε! ν!ο!σ! οοσ!ι·σ!ο ροεε!σ! ν!ο!σσιο !ιι ε!σισ! !ιοο !ιισο ιιιοσο,

οσσσ ε! ίσιιι!!!σ ρσ!οε!ο!!ε οσε !σνοσοι!! σ!οο! ο!ο (οιιισσο

ιοε!!!σ!ιιι!σ! σ.σ σσιιισσι νοε!ιοιιι). Ε! ο! οσε! σ!ο!οιιι εισ

ισοσ!!!σσοσι οσε !σνοσοι!!, ο! σοσ ιοοοεεοι!σ!, οοσσοιιι

ρσοσ!σι ε! ρο!οε!ο!ο σ! οσοι!! σ!ο!σσι οε!.

ΙΜ ροιοοοείοιι!ίσοι ΜΜΜ! σε ποοίο.

!!!!!!!. Ροι!οιιι σ!!οσ!σε εοσ !ισε!!σσι σοσισ !ιι!σι!σεο ρο!·

οσει!ιι!, σοο σσσε!! οι! !ισε!!σιιι εοσ οσ ισσισε σ!!οσ!σε,

σου ρι·σ!ι!ο!σ! εισ σοσισιιι νο! ρσι!ιιισ σο! !οο!σισ εοσ οοι
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ιοπι, πο ποπιο νει πο πιο, οοιιιιπι νοι οιιοποπ ιιιποοοπε,

ιιπ οοπιιιιι ιιιιτιιι·πιιι ν Ιοππο οτο οπιιιιιιοι ιιοιι ο οποιιιιοι

οοιιιτπιοιιοπιο ιοιιοιιπο. ιιι πο. οτοπισιιιι ιπιοο ποιοι ποι

ιπτοιο πο ιιιιιιιιιο., ιπιποπ οτοειιιο οι οποτοιιιοπιο πο πονο,

οι πιο οιιιιι ιοειιιιπε ο οοιοοιιιιο τοοοοιιο. ιιι ιιι οτοπιοιιιι

πιιοιιιιιιιο ·πποτπιιι.ιππιιοτιιιπ ιιοπο ιιιιπο οπιπ ππο ιοοιο

οτοποιπτ; οι ιιιιιοτ ποπ. ιιι οι πιο ιπιιιοιποιοι· ποπ ιιο

ιιιιοτιι πππο εοινοτο οοοοιι πιοιιιιιι οοπποπιοποιιοιιοιπ, πο

ιιιιοοιπτ ιπ ιοτιιπιπ οοπιπιιιε πεοπο οποπ πιοιιιιπ οοπποιπ

οιιιιιιοποπι οποιοι.

Πο ιταιιιοιιπιιπτω πιατα”.

:πιο πο πιο νιιι πο ποπιο οοτ ιιιπτοε ιο $οεοπτι ιιοι

ιπε ιι·ιιποοιιι, πιει οοτ ιοπποε οοοτιοε ιιπ οοποπι ιιιιτιιτππι

ιιι Ιοιιπο, οι ιιιοτιι πο πιο, οι οι ιποτιι πο οποιο ιιιιιοτππι

ν Ιοππο, ιιιοπιοιειο οπιπε ιιιιππι επ οοιπππο οι οιιο :ιο

οποοιοτιο: οι οι·οποιπτ ποι πιτοιο πο οοιισιιιο οππι ιππι

πιοπιο πο πονο, οι πιο οππι πποιιπε ιοοιιιιπο. οι οι ποπ

ιιιιιιποτιι ιιππο εοινοτο οοεοιι οοπιτειιοιιοπο οοπιιιπτ πι οοτ

οοι·ο οοπιππιε; οι πιο ποπ οιιοοι οποπεοπο οοιιιιιι. ιιι οι

εοιοοπιοε οοιοειοιιο ιιιιοποιπ ιπνοιιοτιπι οοπιι·ιι πιιιοπιοιιι,

πο.ιιοιιιιι ιιιοπιοιοιοιπ ιιιιιιπι οποτπιιοι·ιοιι, οι οι·ιποτπιιι οιιο

οοτιονοτιι ο οπιιοιιο οποιο, οι οιιο. πιοπιοιιιιι επ οοιππιιιο.

ιιι ιιοσ οι εοτοοπιοε ιιιιοπι ιπο.ιοΕποιοιοιπ ππιιοτιπι ιιπ οιι

ι·πιπι οοιιιππιο. οι οτοπιοιο ροοο ιοοπιπ ιιοιιοπι ιπ οιιιιιιιιπε

ιιιιιιοπιιιιπε ο ιιιιιι ιιππο οποτιι ιτιιποοππιιιιιιο ιππτοει οι

πιοιπιιι οιιι οοτ οποοτοιιιιιι οι οι επιιιοτ οοτιιιε.

Ι)ο “ποπιο ιιιιιτοτπιπ.

ΧΧ. Νιιιιπει οποιοο πιπτοτπιιι ιοττο Βιιοειιτι πο πιο νοι

πο οποιο οιιιιιιιπτ οιιοποπι ιτοπειτο ειποοτ πιπτοε ιοττο Βοε

οπτι, ιιιιτοιιπο ποι: οιιοπππο, ιιπ οοποιπ ιιιιτοτππι ιτιππι

Ιοππο οτο οποιιιιοι ιιοπιιπο οποιο ιπιτιιτο ποι οιιιτο οοτ

ιιιιεοι·ιι, οι πιοτιι οοτ ιοειοε γποποοε ιοοιιιπιο οτοιιιιιιιιπ,

ποι οοτ οπιιπι οοπιοποιοποπι. ιιι οι ιιπ ιποιιποιο οοιοοιιιιιο

ποπ νοποτιι ιιιιππιιιιπτ πο Βιιειιιιι·ο οι πιοιτπ:ιπ. πι οπι

πιιτο ποσο ιιοιπιποο ιπιι·οτο οοι·πιιεοτιι, οοιιποπιοποιπτ ιπ

ιιιιτειε κιν Ιοππο. Ει οι ιιπ τπιιπποιο οοιοεπιιιο ποπ νο

ποτιι ιιιιππιιιιιιτ πο ιοττο Βοοοιιτι, οι ιιοπο οιπε οοπιππι

οποτοοτιοπιπτ.

Πο @Ναι

πιο. Ωπιοππιοπο ιπτιππι οιιοποπ ιοοοτιι ιπ 8ιιεεοτο νοι

πιοιτιοιπ, νοι απο Βοοεοτππι οι πιοιτιοιπιπ ιιοιπιπι πο

Βιιοεπιο οι πο πιοιτιοιπ, οι οτοιιιιιιιιπτ ιοΒιιιιπο οοτ ιοοιοιι,

νοι οοτ οοπιοετιιοποπι ιποιοιοοιοτιο, πεοπο ιο οποπιποιοιπ

ιιοιποτπιπ ιι ιι·ποιοιπτ οοτ ιοττιιιιι Βιιεεοτι; οι ο ειοιπιο. ιι

ποοπο ιιι οοιποο κι ιποιππιπτ οι οπτιοπιο ποιιιτο; οι ο

εοιπιο :οι ποοπο ιιπ ιιιιτοιε ιιι ιποιππιπτ οι οπτιοπιο οτο

πιοιιι, οι οοποιπι· οι ιιιιιτοπο οοπιππιο ιπ ιοιποιο; οι ο ιι

πιο. ιιι πεοπο ιο ιιιιτοε ιιι οοιιπιπτ οιιιι ιιιιιτοπο οι ιππι

ποιπτ οι οπτιοπιο, οι πιο οιιιιοιιιιιιιτ πππο οοπιπο πο

οοοιιο; οι ο ιιιιτιιι κ ποοιιο ιιπ κι: οιιιτοιιοπιπτ πιο οπιιιο

οοπιι πο οιιοιιο; οι ο ιιιιτιο ιιι οποιο εποοοοποιπτ ιιπ

~ ι”πτοιιε πο οποπ τποτιοιπτ. Ει οπι ιπνοπιπε ι”ποτιι ιοοιιοο

πιο ιπτιιι ιιοοοπποπιιο ποοπο ιπ οππιπιοπι ιιιιι·ιιτπιπ η οι

ι

(ι) Οπωτοιιιιιι. Υ.οπο 587. ποι. 10.

 

ιιπ ιππο οποιο. οποοοιιποιιιι ω ιιιτοπο πο οποπ πιοτιπιιιτ.

ιιι οι·οπιοιο ποπ ιπιοιιιοιιπιπι· πο ιτποιιιιπο.οοπ ιιι οιιο οοι

νοιιιτ οιιο πιο ιιιιοιιιιιιο οοπιιποιοτ ιοοποιιιιιιπει πο ιιοιι πιο.

- ιπιοιιιοοππο οποπ οπι ιποοοτιονοτιι ιιονοπι-· οιιοποπι, οί!

ιπτιππι οποιιιπιπ ιιοο νοιοιιοι οππι οι·οι νιπιιο. οι ιιι οπο

ιιιιοι οποπ εοινιιι ιπειιοιοοιοι· πειιιιοπιιπι οιιιιοο πο πππιοιιιο

οπο, νοι οιπε ποιοι. οι οτοπιοιιι ποπ οιιιοπποπι πο. ποιο

ιοοπιιι ιιιιιιοιιπι ιιι οποτιο ιιιιιιοπιιιιπο πιο οπιιοο οι πο πιπο

ιπιτιι.

Πο τοποοιοτπιιω οι ποπιιπι-ι.

πιο. ιιοιιιιιιτιοπι ιιιτοιο εοπ οοιιτοπιοπι ιιιιοποπι ιιι Βοο

οιιτο νοι πιοιτιοιπ οιιοπι οοι·οοπο, οοο ιο οιιο οιιτιο οιιοπι

ειιοοπτιοποι νοι πιοιτιοιπο οοιιι ιοοοτο ιιοοοι. ιιι οπι οοιιιι·ο

ιοοοτιι, οι τοιιιιιιτιο εοπ οοιιτειπιο ιποτιι ιιιιιοπο ο ειοιπιο ν

ποοπο ιπ ιι ιτποιοιπτ οιτοπιπ οιτοο οοτ ιοττοπι Βιιοοπτι,

οι ροι· οιιιιοοιπ οιπιιποιπ (π). πι. οι τοιιιιτιπ εοπ οοοτειιιιιι

ι”ποτιι ο οοιπιο ιι πεοπο ιπ κι οιιιτοιιοιπτ οι πιιπο οοπιπο

πο οποιιο. οι οι ιποτιι ο ιιοιπιο κι οποιο επιιοοιιππιιιιτ ιιπ

- ιπτοιιο πο. οποπ ιποτιπιπτ. οι οι πιο ιπο.ιοιποιοτ ιιιιιιοι:ι

ποπ οοιοτιι οοτοοιιιιιιιοτ οποιοιιππο οοπιιιπτ οοι·οοιπο ιπ

ιιιιιιιιο οοιπππιο, οοοοιιοππο ιπ ιοεο ιιοππο οποπ οι ιοιιι

. οοτο οιιοπο ιο ιοτιπιιπ οοιπππιο Βιιεεοτι πονοποτιι, οοπποπι-

' οποιοι οι πο οιιοοτνοιπτ πι οποιο πιοιππι οπι. οι οποιοι·

_ ιιιοπιιοιιπιε οι ιιινοοιιοοππιε. απο ιπτιιο οποιο τοιιιιιιιιιιι οι

' εοπτοπιιο οοιοοιιιε οοπιτο οπιποε ιππιο ιιιιπο οπι οοοπεοιι

νιιι ποιιππιιοιι ιιιοτιπι οοοειι οπιποο οι·οοοοεπο ιιιοοτο οοτ

: ιοτιποπιο οι οιπε πιοπιε οπιιιπο οι νιποιιιιπτ7 ποπ ιιιιοιιι

8οππο οτοπιοιοι οοπιτο οποτοο ποπ. ιιιιιιοιιιιιιπιι οι ιιιιι

ιιπποο. ιιοιι ιιιπιοιι οτονιοο οποπ ποπ ιπιοιιιοειιπτ οι οο

ιπιιιοιπτ τοιιιιιιτιπ οι οιιοοτοπιπτ οιιιι·ιι ιοοπιπ οποιο οπι

πιοιπι πιιππιο, νει νιιοιιο, νι οιιιιιιο οοπιοποππι οοτ ιιιιοποο

ιποππιιπιοο ιιοπο οπο , νοι οι οποοτοπιπτ νι ιτποιπε οπ

ιποτπιπ οπι πνιιτιιπι; εοπ οπι πιο ιοοοτιπι πιοπποπι πο

` πιιιιο τοι τοιιι οιιιιιιιιιιι, οι οοιιιιιιιι ιιιπιππι οτο οοιιο

οποιιιπιιι τοο ιιιιιοιο νοιποτιι. ιιοιπ ποπ ιπιοιιιοπιιιτ τοιιιιιιτιιι

οι οιιοπιε ιπνοποτιι ιιιιοιιιιιπ ι·οπι οποιο οοιιοο οιιοπο.ιιι

ο οοι·οοιιιιιιι οι οοιιι οποιοι οποιοτιιοιο οτοοτιο οοπιι·ο νοιππ

ιιιιοιπ οοεοιποπιιο; εοπ πιο οπι ιιιιοπι νιοιοπιπιπι ποπ οοι

νιιι οοιπππι οτο ροοο, οι νιοιοπιπι ιποτιι οιι.ιτο- ποπιπιπ,

ιιιιιιπιιι οπιιιιιππι νοιποτιι τοο οοοοοιει, οι τοειιιπιιι τοπι

ιιιι ο οπο ιιοοοοιιι ι“ποτιι, οι ποιππο πιοιιιτ ιπτο επο οι

νοιποτιι οοτιιπι οοιοοιοιο; οι οι ιιιιιιι νιοιοπιιο ιοοιιι ίποτιι

ιπ ποπιο εοινοι οοιπππι οοποπι ιπ πποιπιπ οιπε οιιοπ πι

οιππι οοτ εποοτιπε, οιιοοοιο οι τοο οπο οπιοττοιπτ οεοοι

οοποε ιιιιοποιπ οπι επ.οοοοιπιι οιιοοι πο τοοοποτοι οππι οιι,

οι ιιοοπτπο ποπ οοοειτοτοι; οποπ ιππο πι ιιοσ οποπ οι πιο

οπι τοπι οποιο ιιπιοττοι οππι οοιιιιιι οοιοειιιιο ππιιοτιι ιιπ

πιοπιοιο ιιπιοοπιιιιι ιιπ ειιιπιιι ιοοπιιι νιιποι, οι πιιοτιι

οοιοειιοιι πιοιππι , ποπ οο.ιιιιιπι οτοοιοτ ιιοο οοιιιιιιι ειιιοπιιιιι.

Βι οοτοπι ποιπιπο ιιοιοοιιιιο πο το οι:οπιοιιι ιιποοιιο· οο

οποοοοιιιτ.

Πο που οι [πιο ιιοιι ι·οοοριοιιιιο.

ΧΧΙιι. Ριιτοιιι ιιιιοποιτι εοπ τοιιιιοιοτοιιι, οπι ιιιτιιιιιι νιιι

τοιιιιοιοτπιιιι ιιπιιο οοιπππο τοοοιιιι.ιοι εοπ τοοιοιοι οπιιιιοο

(ο) πιω ποι εοοιιοπιο ι·ιιοποιο 29 , πονο ιιοοιιιιιο οι οιιτιιι οπο”

ποι πιο ποιιο ι”τιιιιιι.

(οι Ποπ οοτ ιιι νιιι ιιιιιοοιοι·ο, ιο οποιο ιιιιιοιιο οοιιι οι οιιιπιιιιι Ι.‹ι

Μαιο.

οι) ιιοι·τοιιιιο ππο |πιιιοπικι
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νε! πεεππ!!ε, πεε !!! !!!!ε ι!ε! εοπε!!!!!!π νε! !!πνεπεππ. Ε!

η!!! εοπ!!~π !εεε!·!! εππ!!εππρπε!π!· πι!! ππε!!!πε! ν!πε ε! !πο

!εε!!!!ε !π πω!! κ, ε! !π !·εε!!!π!!οπε !!!!!! νε! π·ο!!!!π!!ε.

Με /!!!·ιππ!!!!!!!ε Μουσε.

ΧΧ!!!!. Ε!! !ππ!ε νε! ε! πι!!! !”ι!!!!!πε Με!!! νε! !!ε.π!!επ!

!!!!!!πππ! εο!π!εε!!! !π !”ιι!·ε.π!!π ε!!!!πε!ππ εε!·ν!πππ νε! επε!!

!!!!!!, οο!!!!επππε!πτ π !πο!εε!!!!ε !π !!!!!·πε παν !!π!πε ρτο

πο!!!!ππ!, ε! ρτο εππ!!είε!!ο!!ε εεπ·ν! νε! ε!!ε!!!ε ππ!!π!π!!!

εε!·ν! νε! ππε!!!ε !π !!π!πε π!π!ν !!!ε!ε πποπε!ε, π!ε! !!πεππππ

εε!·ν·ππ! νε! !!!!ε!!!π!!! !!!!!·π !!!εε κ ρτο!!!π!πε !·εε!!!πε!!!. Ε!

ε!·!!!ε!πε !π!!!!ε!!!!!!!!!· νε! !ππ!ε!πιο!!·!π!! Μ!!! !!!εε π! !!τε!!!ε!πε

εετν!!!π νε! ππο!!!π!!! τεε!!!ι!ε!, εο!νπ! ππ!!ππ!!! !!π!πε ν

Ιει!!!ε, ε! !!!!!!!!!πο εε!·ν! νε!!!πε!!!ε εππρεπε!πε ππ!!ππ!!!! ε!

!!!!επεεεε. Ε! ε! πε!!!!!ετ!! εε!·νπε· νο! ππε!!!επ !!!!!πε!!!!!!!ο

π!!!!! ε!!! , επ!νε! οοιππι!! !!π!πε πως ε! !!οιπ!!!ο ω!!! νε!

ππ0!!!!! ππ!!π!π!! επρεπε” ε! !π!επεεεε.

Π!! παϋ6Μο !!ερο!!‹! Μποππ!!!!.

ΧΧ!!!·Τεπε!!!!!!· πο!π!!πε οοππιππ!ε εε!!!!ε!·ε !π !·ε8!ε!το

πι!! Με ερεο!π!!!ε!· ππ!!π!π!!! ο!!!πεε !!!!πε ρε!·εοπεε, ειπε

πι!!! π!!!!πο !!!!!ο π·ο!πε!!!.!, εει! ρ!!! ππ!!π!π!! !!!!ε!!π!ε !!πεπ·!π!

εππ!!εππρπ!!!ε εει! εοππε!πρπε!πππ!π!, πππ!!!πε!!!!ο πε!!! ε!νε

ωπεεππ !!πορ!ε!· ε!!!ι!!! !!!ε!!π! εοπε!ε!!πρππ!ε, νε! !!πππ!!ε.

Ε! π!!!!ο ππ!!π!π!!! !ε!εε πεπεο!!ε πε! π!!εε!π!!π!!ε!!π !!π!πε!!!

!!!!π! π!!ππ!!!επ!ιππ πει: ποεε!π! Με!!! ππ!!ππ!!!! ο!Ε!!!!!!! νε!

!!επε!!!!ιππ! οππ!ππ!ε, πε!! ππ!!π!π! εεεε !!ε εοπε!!!ο ποε !!!!

ππ!!π!π!!! ππ!!ππο!ππ! ω.

Πο ' ΜΜΜ!!! υ!!!ει!!!!π!.

ΧΧ!!! Νπ!!π ρε!εοπε !!!!π·πτε !!ε!πεπ! !!! ν!π!!!! νε! στ!!!

π!!ε!!ο !ππο νο!!!π!π!ε !!οππ!!!! ν!!!θΘ νε! ο!!!, !!εο Μ!!!

επρεπε!!! !!·ιπε!πε, π!!πποε ε!νε !!π!πε σ!εε!!!!!!π πι!! επ.!!!!πο!!

!!π!πε!!! νε! !!πρ!!!ε!!!. Ε! πι!! ε!!!ι!!!! Με!!! εο!νπ! οοιππι!!

πτο πππ!!!πε! ν!π!! εο!!!οε π! !επιπε, !!π!πε !!!!ππ! !!πε!!!ε!!!ε

ε!! εο!!!ππ!ε, ε! π!!π ποειπεπ!οπ·!ε, ε! ππ!!ππ!!!! εεο!·ε!πε, ε!

επ!επ!!ε! !!!!!!πρπ!!!!π. Ε! ε! !!π!πε!! ποπ ρο!ε!·!! !!εππ!π!π!

!π εο!!!οε κ!!. Ε! ε! ποε! !ποιπ!·ε!επεππ ππ!!ππ! πενεπε!!! !π

ω!!! εο!!!ι!!!!ε, !!ε!!πε!!!ιππ· !π οπτεετ!!!πε ρε! !!!εε π!!!!;

ε! ε! !!π!πε !!!ε!π!!! !ε!!!μπε εο!!!!εππρπε!!οπε!π ποπ εο!νε!·!!

ε! !!π!πρππ!π επ!επι!πνεπ·!!, !!πε!ε!!π! με! !επ·!·π!π!! Εεεε!!!

πι!!! πω!!! ε!! π! !πιπππο π!!εο!π!!πε Ε!!! Ε! απ! !π!!πνε!!! ε!

πω!!! ππ!επεε !ππ!!! σεφ!!! ε!! ππ!!π!π!!! ππεπεε!π ππ!!ππ!!!!

!π Μπι!!! ν!π!!!! ν!!! οπο, επ!ν!!! ππ!!π!π! εο!!!!πε πι! Ιπππε.

Ε! ε!!!!!!ε ππ!!ππ!!! εο!νε! η!!! !π!!πνε!·!! !π ε!!!ι!!!!! ν!πεπ

π!π!·π!!! !!!! !!!ιππ·ππ! !π!!!!εππ!, νε! ππ!!π!π, με! !π!!πππ !!!!

πππ!!; επ!νο !π στ!!! π!!! εεε!!! ο!!π!επιπε, ε! !π!!·ε!!!! ρε!

ππ!!π!π!!! ο!!!. Ε! !!!!!!!!!!πε ν!πεε, ο!!!, νε! επιππε!! ε!ε!!!!

!π!· επο !π!·π!ππε!!!ο !!ε πω!!! !!!!!!8π!!0; ε! !!ε εο!!!.!επ1η!!!8.·

!!π!πε !!!!!ε παο!πεε!ο!· ρ!!!·!επ! ποπ !!π!πε!!!, εε!! ε!! ω!!!

(π) Ε!! επρ!εππ ‹!! ς!πεε!επ ΜΒ!! ποπ πι!!! εεεετε !!!!!! ππ!!!!πε!!!!πιπ

επε!!!πε!!!!ε!!!; ππ!!π!π!! !!!. ν!!·!!!, ε Γεω!!! εππ·ε!!!ποπο ν!!!ρ‹πε! , εε ε!!!

!!! πω· !!!!π·οε!!!!, ο πο! !”π!ε!!ε ρπ!!!!ο ρο!εεεε!π!· πω! !!! Ε!!π!!!ι!ο, ε

εε!!επ·ε ειπε!! επε!!!!!! !π!εππετε!!! Ε!!! ρπ!!!!!!ε! !!π!ρ!ε!!!π!.

(9) Τπ!!ο !! εεπππεπ!ε ρετ!ο‹Ιο πω!!! μπε!!! - Ε! πι!! !ππ!πιυεπ·!! -

Μ!!! !!!!!! π!!!·ε -- π!!!!αππ! ππ!!ππ!!! πω!!! ε εο!!!!ο !!! απ!! !!!!!!!!π !!!!!!·

πω!!! στη!!! Με!!! ε!!πι!!!ε!! πετ!. επ:!!!!επε !!!!! ρ!!πο!!, !!ε! εοφ!!

!!ο!!'π!·!!εο!ο.

εο!!!πππ!ε. Ε! !!πο!!εε !!!!!!!!!ε εεεπεενε!!!!!!!επειπ !ε!!επ!π!

ε!!!!!!!!ε!· εεεπεπ!!! ρτο!πεπτε, ε! ε!!!π!!!!επ· !!ε εοππε!!!μπε!!οπο

ππ!!ππ! ρ!!!!ε!!! !ππ!πεπ!. Ε! πι!! !ι!!!!!!!! !π!!·ενε!!! !!! ν!πεπ,

ε!νε στ!!! ε!!!πεο, ε! !!ε!!ε!!! ε!πι!επτε!!π πι!! ππ!!ππ!, ε!νε

!πο!·!!!!π !ππο !π!!!!π!!ο !π επ ν!π!!!! νε! οπο, νε! μ!!! !!!!!

!επτ!ο !!!!!ππο!! ππ!!ππ!, νε! ρ!!! ε!εν!!π!!ο !ππ!!! π!!!μπ!!! ε!!!ι!!,

εο!!!!ε!πρπε!ιππ· πι!! !!ο!εε!!!!ε!π !!! εο!!!0ε ε Ιαππο, ιπε!!!ε!πε

!!π!πε ππ!!ππ! ε!! εοπιππ!ε, ε! ε!!!! πιο0πε!!!οτ!ε, ε! !!ε!πε!ι!!!!·

εεε!·ε!πε. Ε! ε! πι!!! ρεπεο!!!! !π !!πο!!!!πε ν!πεε επε !!π!πε

πιο!!! !!!!!!!πρππ!!! !πο!πιπ ε!!!ε!ε!!!ε !!!! ο!πε!0!!!!! πι!! !!!!πι!!!

πετεπ!!!!. !!!ε πι!! !!!!$!08 ν!πεε επ!! !επε!!!!πι· !!!οε!·ε ππ!!π!π!!

!!π!πε ω!!! πι!! @ππ!!π!π Μ!!! !!π!πε!!! !!π!πε !!!!!π!!!πε

ν!πεε !!π!πε!!! εο!π!!οπεπ! !π ποπ!!! επε!ο!!!ε !ρε!ε!! ππ!!π!π,

!!!εε!!!ο ε! ε!!ετε!!!!εππο !!ε ππ!!ππ!!!! π εο!!!!ε ν ευρω; ε!

π! ε!!!ι!!!!! ν !!π!πε Με!!! ε!πε επε!επ!επ!ο. Ε! ππ!!π!π!!! Με·

πω!!! νε! !!!!!0πε!!ο!· ε. ν!π!!!! !!! πι!!! !ππο!!! ει! Ιπ!πο!επ!!ε!π

ππο!! ρεεε!! πω! !!ε!!εε!! !!π!πε νε! ρετ!!επε ε!νε εεπππε!,

νε! !!!!!!ι!ο!! !!εππ!!! πρρο!!!!!·ε, πεε πο!π!π!πε νἰπεε ρεεε!!

ε! νεπΙπππ! εοπεε!!ε!ε! Ε! η!!! οο!!!τε Με!!! πετά!!! ,!!ε-

!!ι!!!!! ε!!π! π !!οπ!!π!ο πω!!! πποππ!εε!!!!!, ε! εο!νε! !!π!πε!!!

50!!!οε ν !!π!πε, ππε!!!ε!!!8 0!!!!πε !!!!π!π! ε!! εο!!!!!!!!ε, ε! !!!!!!

πεεπεπ!ο!!ε, ε! !!ε!πε!!!!!πτ εεε!·ε!πε. Ε! επ! ππ!!ππ!!!! !π!!!νε

νε! Μ!!! !ποπο ρε!οπεε !!!πν!πεπ !ι!!επ!!!ε, ν!πε!!οε! !!π!πε

!!! κ, 0οπ!!εππρπε!!!! π! ρο!εε!ε!ε !ππο πππα!!!πε! ν!π!! !!! εο!

!!οε π! ε! !!! ε!πεπε!!!!!οπε !!εππρπ!: ε!!!ι!!! πππ!!! ππε!!!!!!!πε

ε!! εοιππ!!!ε, ε! ε.!!!! ποεπε!!!ο!!ε, ε! !!!!!πε!!!ππ· εεε!·ε!ι!ε. Ε!

ε! που ππ!!ππ!!! !!π!πε επ!νε!!ε ρεεε!! 00!!!!εππρπε!!επε!π

ρ!·ε!!!ε!πω !π!!·π πω!! π! ε !!!ε οο!!!!εππρπ!!!!ε!!!ε ω!!! !!ε

πο, !!·ιπε!ε!ππ· ρετ !εττε!!! δεεεε!! επππ ρπ!οπ!!!πε πι!! εο!!π!!!!.

Ε! !!!ε !!!!πο!·π!οτ ε!νε πππεπιπε!!ε πι!! εερπ!πνε!·!! ει· π ε!ε!·

ν!!!ο !π πι!!! !ππο!!! !!!! !!!!!οπ·ππ!!!ππ! !π οππ!ε, ν!πε!ε, ο!!!ε,

νε! ο!!!!η!!ε επ!ε οοο!!επιπ ε0!!ε, νε! !ππ!!! εο!!!ρε!εππ!εππ !!!π

!!!π!, !!ε απο!! !!π!πε!! !π!!·π!·ε πι!! !!ππ!!!!ε !εττε 8εεεε.!!,

επ!ε πω!!! ο!ππ!!!!!π!ιπ!·, πετά!!! ρπε!!ι!!!! ε!!!ι!!!. ε! !!π!πε!

οοπ!ππ! ε!!!ι!!!!! π, ππε!!!ε!!πε επ!!πε Με!!! ε!! οοπιππππ!ε, ε!

!!!!!! ποεπε!!!οτ!ε, ε! !!!!!›επ!π!· εεεπε!πε. Ε! !!ε ππ!!π!π!!! 0!!!·

!!!!πιπε !!!!εε ε!!!!!!πεα!!!! !!!!επιε!π!ο ε!!!ι!!!!! ν!!πεε, στ!! πι!!

ε!!!ι!!, νε!. !π!·πιππεππ!π επ! πππ!!! ε!νε ε!!!ε!π!!ε! !ππππ!!π επε

!!πε! !π ιπε!πεε. $!πρεπ !!!!!!π!!ε ο!!!π!!πιπε !!!!!π!!ε!!!!!ε·ε! !π

νεε!!πε!!!!!!ε ποιπ!π!!!! πω· ρο!εε!!!!ε!π ε! ε!!!!!!ποε πεπε!π!!εε

ω! !ππο! ε!ε! ν!!!ε!!!!ι!!, πι!! !!!!ε!!! !ρεε!!! ο!!!!!ι!!!! !πε!πε ε!

!επε!!!ε!· ε!!επεε!·ε. Ε! ππ!!ππ!! !ρεο!·π!π ‹!εππ!π!!π!!οπ! επε

ι!π!!!!, ε! ετε!!!!!π! ππ!!ππ!! π!!ε!·! !!!!!!!!ο !!ε !πε!!!!!ι !!!!!! !!!!!

επε πω!! ει!ε!!! !ππο π!ἱεππ επ!! !π!ε!!ποπ!ο κ!!! επ Με!!!

!!! ο!ιπ!!!!!πε !π ρτεεεπ!! ε!!!!!!!!!ο πο!!!ρ!·ε!!ε!πε!ε: ε! επ!!!!!ε!

' ε!!!!!!! πε!·ε!!!!ε ππ!!ππ!!!! επ!! !!!!!!!!πε!π!π !!!! πω!!! Θ!! Θ!!!

!!!!!επ!!ο. Ε! ππ!!!!!ε! πι!! πεεπεπνε!·!! !!π!πε!!! !πε!!!ε!ε!ε!π

!πε!πππ! ρ!·ε!!!ε!!. Ε!. !!π!!!!πε! !!!!!!!!!ε !!ε !!!ε!!!!!! !ε!!επ!!!! επο

!!!!!!!!!επΙο πο!!!!ε!!!·ε ο0!!!!π!!!!!επ!εε. Ε! ε! ποιπ!π!!!! νε! επ

εωε ν!π!!!! α!!! απ, εε!! ππππ!!πε !!π!πε !!!!!!ι!εππ !πνεπε!!!

!!! ν!π!!!! νε! οτ!ο ππ!!π!π ποπ οοεπονε!!!, ρεεε!! επ!!! ε!

!!ι!!!! ε!!πε πω!!! ε! επ!!! !!!πεπ!·ε ππ!!π!π !›ο!εε!π!ε. Ρετ!!!

π!!!·!! νε!!! !!!!!! ρο!!!!!!!!!ππ! π!!ππε!π !!!!!πτε !!! !εττε σε!!!

!!!!!ο!πε ε!νε !!!!!! !!ε!!υ.!π!πε ρε!·!!!!επ!ε πι! ν!!εε_ Με! τε

εο!!πο!!!π! πεεε! !!ε! !!πππ!ππ!π π!πεε !ρεε!! !!π!πε νε! !!π!πε!

!!πεπ, ε! !!!ε! !!!!ε ππο!! ε!!!νε!·ἱ! Θ! επε!!!!!ετ!! !!ε ρεορπ·!!ε

ν!!πε!ε ε!! ροπ!π!ε. Ε! επρεπ !!!!ε !!ε!!!! ει!!!!!πε! ρο!!ο!!ε!·!!π

!!! !!!!π·ο!!π ει!! ο!!!!!! !!!ορ!·!πι!! !ππ·π!π!επ!πππ. Ε! ππ!!!!ε !!π

!!π!·!!!!!!·, νε! π!!‹μ!!ε !!!!!!ε ρεεε!! επ!ππεπ!ι!π! !!!088!!!!! !0!

π!!!!!!!!!!!!! !!!η!!!!!!!!ε !!ε ν!!!επ π!!επε, πω· !!οππ!π!πε !!π!πε

πω!



ποπ ιιιιιιοιιι ο (:κιιΤο:

ιιοιι .ο !πιιπο ππποοπιιιπιιο .οοιι!ι·ιι !ποιοπ!ο !ο!!οιπ!ιιιιι, ο!

οιποιιοιιιιοποπιι!οπιπιιι ι!οιιι!πο ν!ιιοο ,ιιιο‹!!ο!πο ποπιο ποπο!

πι οοπιπιι!ε, ο! π!!ο ιιοοπεπ!οι·!ο, ο! !ιει!ιοει!ιιι οοοι·ο!πε.

ποτποΜπιπ οοπτοτ!οπο ποεο!! πο εοι·ιιιοπιο πιοοεο, πιι!οπ!!ιπο,

ν!!! -οποπο, πω! πο κοι·πιοιι!πι πιιιιιι!!ε ο!ι:: Ε! !πιιι!!πιπο!ο

οπο! !πι!ιοει! πιοο!ο!ο!οπι !ιοιιιιοικιπιπο π!!ο ποσο !πνοιιοτ!!

οοιι!ι·ο!οο!εειο.· '

. Δ

! ο · · · Πο ποπ ιοι·ιποο!οπάο οοιποε.

_ θα οποοΝοπο ιιοιι οσιοπισιι!ίο · _ '

":Χ!Χ'!!!!.` !)πιπππιππο !ποπ1οιιι νο! οκιι·πκοι·π πω πεπο·-- . ΧΧΧ. Μ!!! ποπο! !!!ιοιοιιι ποιεοποπι !οππιοιι!ειι·ο νο!

!!ιιιο!!! -!!ο·πο!!ιποοιιπιππο !οι·ι·!ε νο! ν!πο!ε ιιι·οοτοε νο! !οιιιιοιιιοικ !ιιοοτο. Ε! πιο οοιι!το !οοοιι!! οοικ!οπιπποιπτ π

πιιπέοππιππο π!ππ!ο.ε ιιι!›οιπιιιέ οι !ποι·ιιι!ιπ πποιι!!!π!ο 6ο- πο!οο!ο!ο πιιπ!!!ιοι ν!οο ιο !!!ιι·πο κ ποπο. ο

οοιιΕοι!ιοι·πιιι, ο! πιο ὶιι‹!ο ιπ!ιο, οοιιι!οιπππο!πι· ο πο!ιιο!ιι!ο ι ` -

ποι :ππιι!!!ιο!!οι!!ιοτο πιο π!οπ!π ιιι εο!ε!οε πο!! !ιι οιοπ

πο!ιοποποιτιππ! ‹!οο!ππιι!'ιιιιπιποπ!ο !!!!ιιο πο! ποεοπε !π!! ΧΧΧ!. Ύ!σ!οιι!!πιιι ιι!!πιιοπι π!ιοπι πιπ!!οι·ι πο!!! ·πιοοι·ο

‹!πιιιππιιιπ.· !!!ο! ι!!ο!πο ιππ!ο!πο!οι· ποπ !ιιι!ιποι·!! ποπο !!0οο! Ε! ε! πιο ν!ο!οιι!οι· οοπιιονοι·ι!π!ιπποπι πιιι!ιοτοιιι

πινω· ποεο!! οοποοπιππο!.!οποπι ι!ο!!ποει!πι· ιο οιιιοοι·ι!ιπε 0οιππ!!!οικ ο! ιιιιι!!οι° !ποι!! νιι·πο ο! !!!ιοι·ιι ποιοοιιπ, οοπ

οοπιιιπιποοιιοο οο!νοι·!! οοιιοοιιιπιιπ!!οποπι. Ε! πω πο! ποιιιππο!ιιι· ο πο!οιι!οιο ο ιιιπο ι. οοπιιιο !π οοιι!πιιι, !π

π,π!πωππ πει ῆῇππωθπῆ!, πο! ποποι!ονοι·ἱ! ο!ιπποε οι·Ιιοι·οο 5ποο!π πιιιι!!!πιο ιιιιι!!οι·ἱε: ποιοο ποιοο! ιιιοπιο!πο έ!! οοιιιππιει

ι!οιιιοο!!οπο οοο· π!οπ!πο πο π!!πππ!ιπε !οι·ι!ε ο! ν!ιιοιε πΙι- ο! οπο ιιιιι!!οτιο κ!ο!!οι·ο!ο. Ε! ε! πιο!οίοο!οι· ποπ !ιο!ιποι·!ι.

οιιιιιε π! ποπιο ι!!ο!ππι πο! ο πιιιιιοι·ο κ ποπιο οοποοιιι- ποπο εο!νοι·ο ποοοπ οοποοιπππο!!οποπι !π!ι·π οποπ κ πι·ο

ππο!ιιι· ο πο!οο!π!ο ιο !ιοικιε :αν !ιιππο, ο! ιιι οιιιοιιοπ- κιιιιοε οοιιιιι!ο!οε οοπ!!ιι!! εοιι!οπ!ἱο πιιπιο!ιιι·. 8ει!νο ο!

ποπο οοπιιιο! π! ω! ι!ιο!πιπ. Ε! οι πιο ιπο!ο!πο!οι· ποπ οποο!!ο ππο‹! ε! ιιιιι!ιοτ οοιιιπο!οπει πο! οοπνοπ!οπε Μπι!!

!ιο!ιιιοι!! ποπο `εο!νοι·ο ποοοπ οοποοιιιππιι!ἰοποιιι ο! ι!ππιπππιιι, ν!ο!π!οι·ι, ο! οο.ιπ νο!ππ!ιι!ο ιιιιι!!οτιε ωρα!! ιο ιικοι·οιιι

οπιππ!ο!ιιι· ο! ιιιοπιιε !!οιι!ι·π , ι!ο πιο! ο !ιιοο!ι!ο εοπιιι·ο!ιιτ. !!ι!ι°ο !οιιιιιπππι πιοι!!ο!πιιι , ο!ι οιι οοποοιππππ!ιοπο Μιο

οοπποπ! πο πι·οοιο!!ο,ο! πιιο!!!ιο! πιιο!!ιο!οι·πιιι πο! ιοοιι, ιο!ιιι·, ο! !ιιιιο πο!οε!πο ππ!!πιιι πι·οοοεεπιπ Μπι! οοιιιι·π

ο! ιπιπιιιοιι!6° ΜΠΕ! πο! οπιιιππιιιιι !ι!ι!ιποι·ι!. Ε! ε! ο ποπ οπιιι. Ε! οι ιιιιι!!οι· οο!!οι·ιι!ο. πιω!! ππο!!!οπ'οοποοπιππο!οτ

ιιιο!ο!οο!οι !ιο!!οιιι ιιοππο!οι·ι! ποιοοπει!!!οι· πππιοιιοπο πο- !!ο!!0ιο!0ι π! !!!!!'θΒ κ πιο 001ιιιιιι!,ζ ο! !!!!!!!ιοο!οτ!!π οπι

πο!πι· ποτπο!πο- !ιι !ιοιιιιο οοιιιιιιι!ο. Ε! οι ο!ιππο !οιπποι·ο οοι·ι!ιπο πιιοπεπιιο εο!νο!. Ε! πο! οοπιιονοι·π οιιι·πει!!!οι· ποι·

πονοιιοι·ι! !ιι !οι·!ιοιιι οοιιιππιε $πεοπι·ι εππιποοιιπ!οπι ποποπι ν!ιιι ο!!πιιπιιι ιιιπ!!οι·οιιι πιιππιιιι , πρωι οοιιιοπ!!ο ποπιο

ποιοο», ο! ‹!ο ποπιο επιε πο! οιιιοποει ποιιιππιιιιι ποοοπ, !πι·. Ε! οι !ποι!! ειπο!!!ει ιο !!οι·ειε κ !ππιιοοοποοιιιιιπο!πι;

ο! τοο!οπιι!ιοπει οππτοπτιοο!ιιι οοιιιιιπ!. Ε! πιι!οππιππο οποιο π!ἰπποιιι πιιι!ιοι·οιιι ππο πω!) νο!

! πππ!π ποπ !ιιοι!! οοι·ιιπ!!!οτ οοππονοι!! ποοοπ νο!πο!ο!οιιι

οποπ. οοποοπιππο!πι· ο πο!οε!ει!ο ο !!!ιι·!ο κ ιιοππο ιιι κκν

ΧΧ!!!!!. Ωπἱοπιιιππο !ποιοοι·ι! νο! πο !πποο οκ!ι·οεοοι·!! Ιο.ππο εποε ποιοι!! ιποποο!π ποο!!!ιι!ο ποιοοιιο !ιι!πι·ιο!ο.

ιι!!πποε !πιιι!οο ν!ποο π!!οπἱ ποιεοπο, ε! πω! ιιιιΙο ποοπ- Ε! οι !ποι·!! :ιπο!!!π !ιι εο!!!οε ο !οπιιο. Ε! !ιι πιοι!!ο!ιο

εο!πο νο! ι!οπππ!!πιπο π ι!οπιιπο νιποο, ο! ίπποι οοοοιι! οιιιπ!!ιιιο ο! ειπππ!!ε ιιινοο!!ποποιε ο! ποιπιιιιοποιοϊι! πει

νο! ίποι·ιπτ ιιεππο ιιι ‹!οοοιιι, οοποοιιιππο!πι· πιο οοιπππ! !ιοο!πι· οοτ!!!π‹!ο π!οποι·ἱπ ποτ οιιιιιοπι ν!ιιιιι ο! ιιιοοπιιι πο!

.π!!ο ιπο!ιοΝοπο ποπ οιο!οπο!ίο.

· ο! ποπ όποίιΙσπάο Μπακ.

ιιι οο!ποει κκ7 ο! εο!νο! ε!ειιιιππιιιιι ποοοπ πιο ππο!!!ιο! πο!οε!π!! ν!ι!ο!ι!!ιιι· Μπακ! !πεο πο!οε!οε πιὶιἱ!ι·ἱιιιιι ποιιοτπ!ο.·

!ιιποο εο!!!οε ιι !οπιιο. Ε! ε! ο κ !οποιε ποππο !ιι ο οκ- - Μ) Ε! πι·οπ!ο!π !πνοο!ιππ!!ιι πο! ποι· πο!οο!ο!οιπ,ο! ποι·

!ιπκοιι! νο! ιπο!ι!οι!!, οοικ!οιιιππο!πι· ιιι !!!ιι·πε κ Ιοιιπο πιο πιπ!!οι·οιιι νιο!ο!ιιιιι !οο!ο Μπι! ποοιιοο νο! ι!οππιι!!ο!ιο οο

οοπιππι ο! !π οιιιοποο!ιοπο ι!ειπιππ! π! ι!!ο!ππι ω!. Ε! οι ποιο ‹!οιπ!πο ποιοο!!ι!ο νο! οιπε !οοπιιι !οποπ!ο: ι!ο που!!

!ο!!ο ιπο!ο!πο!οι· πνοι!!ο!ο οο!νοι·ο ποιι πο!οι!! ‹!ο!!ιι‹ιπ!ιιτ πι ιο ιπι·οο!!πο!!οπο ο! πι·οοοοοιι !πο!ο ποι· ποι.οε!π!οιιι .ποπ

οειι·οοι·ι!ιπο οοιιιπιιιο ιιοπιιο ππο πι·οοιο!ιι εο!νει!. Ε! οι ο ι. !π!οι·ινοππι! !οιπιοιι!πιιι ο!ιπποπ ποτοοιιιι!ο.

!πιιε!ιε πεπιιο ιιι σ: ιποιοοιι! νο! οκ!ιπκοι·ἱ!,·οοποοπιππο!πι

ιο !!!ιι·ειε κ !οπιιο, οι ποπο! οπιιιππππι. πιο εο!ι·οι·ο ποιι

ποιοι!! οοποοιιιππιι!ιοποιπ ο! ι!ειπιπιιπιπ, πιπππ!ο!πι· οι πιιι- - ΧΧΧ!!. Ωπιοππιπιιο ιιιοεοπ!πενο! !οιιιιπει !ι!οε!οιιιπνοι·!!

ιιοε ι!ο !ιι·πο!ιιο. Ε! ν!! ο !ππ‹!!ο ο εππι·ει ιπο!ποι·ι! νο! ι!οπιιι, πο! εππο!πιπ ιιιπι!οιιι, εοπ ο!!πποιιι οιππο!πιιι νο!

οκ!ι·πκοι·!!, οοποοπιππο!πτ !π !!!ιιιιε ο !οπιιο πιο οοπιιιο! επιιο!πιιι, οοποοιιιπιιο!ιιι· ιι πο!οε!ει!ο πιο πιιο!!!ιο! ν!πο ιο

ο! !π οπιοπε!π!ιοπο οπιιιππ! π! ι!!ο!πιιι ο!ι!. Θ! ιιιπ!οπιο!οι· εο!ι!‹›ε κκ Ιοππο, πιοτ!!ο!πο ποπιο ποπο! ο!! οοιιιιιιι!ο οι

πιοε!!ο!ει οο!νοι·ο ποπ πο!οι·!!, ειιοποποο!ιιι· ο!!!πι·οπο π! οπο ποοιιοο!οιιο, ο! !ιο!ιοο!πι· οοοιο!πε. Ε! πο! ποοποπνοι·ι!

πω!! ιιιοι·πι!οι·. Ε! οι !π!!ε ιιιπ!ο!πο!οτ ποιοοπο!!!οι· !ιο!ιοι·ι !οποιι!ιιι· οοοπεειιιι πι·ο!ιπιο ποι· ποσο !οο!οο πι! ιιιιιιιιο, οΙιο

ποπ ποιοι!! πιιιιιοπε!πε. ποιιπ!πι· ποιπο!πο ιο !ιοιιιιο οο- ι ποιο ιιι:οπεοι!πο ποπ οοποοιιιπιιο!ιιι·. Ε! !ι!πε!οιππιοι ι!ο!!

πιιιιι!ε δοεεπι·ι. Ε! οι ο!!ππο !οπιποι·ο !π !”οτ!πιιιι οοπιππιο ἱ ποει!πο ιιι οπτποι·ι!ιπο οοπιπιι!ε ποποο οο!νοι·!! οοπτ!οπιππο

!

Πο ο!οο[οοιίο οοιιο·π Βοποι.

ι!ονοιιοι·ι!, πιιιιιο!πι· ποτεοπιι!!!οι· ιι!οιο!ιιπι οο!, ο! ι!ο ποπιο !ἱοιιοιιι. Ε! πιοι!ιο!ιι ποπ ιπ!ο!!ππιπ!πι ι!ο πιιοι!ο ιιοπ πει

ειπε πο! οιποποπ πειιιιπππιπ ποοοπ, ο! τοειο!πππι ειππι·ο- · !ιοιι!ι!ιιιε ππο!οι·οοο!πι ειπποε. 1 >

πτιο!ιιι· οοπιιιιιι. Ε! ειιποι· 'ιιοιιιτιιο οπιπ!!ιιιε ιπππιπποπ ¦

ο! !πνοε!ππιπι!!ε ποιοο!ιιο ποοοπ! π!οιιππι πτ!ι!!ι·ιιιιιιποιιιιιιι

τ. . . .

Μπι ποπ-οι πιοι!ιιιπ που! οι ν!!!οο!!πο Ι' · ·_ ΧΧΧΠ!; οι!! πιω!! π!!οιιι ποιοοιιο πιοι!!!οι·οιιι οι πιο.

. . ° . - - ι ιιοιι!ιο πο!οο!ο!!ε νο! ο!!οι!ιιο !οιιοιι!!ε !οοιιπι οιιιο, ,οοπ

!)ο ποπ οποιο!οοπο οικον πιο ποο!ιιιοπιίο ι!ο οίποππ!ιο . . -

ΧΧ!Χ. Ε!!οο ο!ιπποε!πιι!!πο πο ο!ιοιπι νιιιοπ ιπο!ι!!! πιο

ποο!!!ιοιιι!!ι ειιιο πιιι·ει!ιο!ο ι!οιιιιιιι πω, ει!! ποποπισπ‹ι!ε!ο-

Πο ιιοποίο !π!ιο·ίο.ιίο.

· τι) Ι! εοπιπιπο!!ο ποι·ιο‹!ο οοιι!οπιι!ο "ο !ο - - ο επι·ι!!ο πο! Ωοι!!οο

!ιι ποπ ε!πιι!ιι ιιιιιι·πιιιιιΙο οι !π!ο ειιιιε!ι·ο, σοπ οπτει!!οτι 5οιιιπ;!!πι;ι!ι

π ππο!!! πο! οοι·πο πο!!'πτ!!οο!ο.
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Ε!οιιηιιιοΕΕιτ ο °ροΕοοΕοΕο ιιι οο!ι!οε κι. !ειιιιιο. ΕΕ σσΕ ι!ΕκοτΕΕ

Εσ ει!ΕΕι ρο.τΕο Ειι!οσι νΕ!!οιιΕοιιι οοσΕ!οιιιρσοΕστ Μ οο!ιΕοο κι.

ΕΕ σιιΕ Ε!ΕιΕοτΕΕ ιι!ΕοιιΕ Εσ οτοοοιιΕΕο ροΕοοΕΕιΕΕο νο! ο!Εοι·Εσο

ΕοσοσΕ! !οοιισι οΕιιο Εστοισ, Μεσοι, οοτιιιιΕσπι, οοι°νιιιιι ιι!Ε

οοἱ !Ε!ιοτο, ισοιιΕΕτΕο, νο! οΕσιΕ!Ειι, οοιιΕ!οιιιρσοΕιι·τ Μ 80ΕΕ!0Ει

:οι !οσσο, οι οΕΕΕΕΕΕΕΕ, Ε!ΕοΕο. νΕ!!ιιιιΕιι, ρτο οοιιΕοοεο Ειιι!ιοΕιΕστ.

Ε! ΕισΕ Ειι σ!ΕΕο ρσι·ΕΕ!ιιιε ΕοΕοο νΕ!!οιιΕοο ο!ΕοσΕ ΕΕΕιιοτΕΕ, ρτο

οσοΕΕΕιοΕ νΕοο οοοι!οιιιριιοΕστ Μ οο!Ε!οε τι !οσσο. ΕΕ οιιΕ

ΕΕΕποτΕΕ ΕιΕΕοιιΕ ισιι!ΕοτΕ,-ιιΕΕιισιιισ ΜΕστΕσιιι, νο! ο!Εηιιιι ισσ!Εοτ

ιι!ΕοιιΕ ιιισ!ΕοτΕ, οοσΕ!οιιιιισοΕΕιτ Μ οοΕΕ!οο ν !οσσο; οΕ ι!ο

ρτοΕ!ΕοΕΕιι ΕσΕσι·ΕΕο οι τιιοΕΕοΕΕοΕΕ!ισο οτοι!ειΕστ στι! ΕιοιιιΕσΕ

ΕοοΕΕ, οΕνο Ε!σιι!ισο ισσ!ΕοτΕ!ισο.

Ρο /οΙσιο ΜΜΜ.

ΧΧΧΙΙ!!. ΝιιΕΕΕ ΕΕοοΕιΕ Εο!οοιιι οΕΕοοΕοΕΕοιιοιιι τοΕΕΕΕοτο. σοο

τοι!ι!Ε Ειιοοτο Ειι_δοοοιιτι νο! ι!ΕοΕτιοΕσ. ΕΕ ΕισΕ οοΕιΕτΕι ΕοοοτΕΕ

οΕ Ε”σοι·ΕΕ Μάο οιοοσοο.Ειιο νο! ι!οιιιιιιΕΕοΕσε οοιιι!οισριιοΕστ Μ

οιιιριιΕοΕΕοιιοιιι ΕΕιιιισο, οι ιισιισσειιιι οι! ο!Εοσιιιιι οΕΕοεΕοΕΕο

ιιοιιι τοοΕρΕσΕιιι·. ΕΕ σιιΕ ΕΕ.ιΕοΕΕιιι οΕΕοοΕοιΕΕοιιοιιι τοΕ!Ε!Ε ΕειοΕοΕ

οοιιΕ!οισριιοΕστ Εσ !Ε!ιτΕιο :αν !οσσο. οι ιιιισοσιιιιι οι! ιιι

ΕοοΕοΕΕοσοιιι οΕΕΕΕΕιιιιι εοσ οοιιοΕ!ΕΕσισ ωστοσο ι·οοΕρΕοΕιιτ σοο

οΕΕΕιοΕστ. ΕΕ εἰ οοιιι!οσιρσοΕΕοιιοισ ιιοιι οοΕνοι·ΕΕ ΜΕτο ι!Εοιι

ι ο Ε!Εο οοσοοιιιιισοΕΕοιιΕο ιΕο οο ΕιιοΕο. οοσΕ!οτιηισοΕιιτ Μ

ΕιιιηισΕιιΕΕοσο !Επιιιιο. ΕΕ οι! ΕιτΕισΕτοιιι!σιτι οΕ ΕιινοοΕΕοοιιι!ιισι

ρτοΕΕΕοΕοι ροΕοοΕσο ροοεΕΕ ιιτοοοι!οτο ροτ οιιιιιοσι νΕιιισ οι

σιοι!σιτι ιιτοιιΕ οΕΕιΕ νΕΕ!ο!ιΕΕιιι· ιιοοσιιΕ!σισ σιο!οΕοοΕοτΕο Μποστ.

Πο |ο!ιαΕοι·ΕΙιιιο Μάο.

ΧΧΧΕΕ. ΩιιΕοσισοσο Ειι!οιινοτΕΕ ο!Εσσιιισ ιιι0ΕιοΕΕιιιι, νο!

ΕΕι!οοο οοιιΕοΕι ΕοοοτΕΕ, Εειιο οοιιι!ιιιτοΕστ σο. οσοι! σιοτΕιιΕσι·.

ΕΕ ΕισΕοσιτιοσο Εοιιι!οι·ΕΕ ο!ΕΕιιιοιιι ιτιοσοΕοιιιι οοσΕ!οισρσοΕΕιτ

οι ροΕοοΕΕιΕο Μ !ΕΙιτοε Ε: !οσσο. ΕΕ οΕ οοο ιιοιι εο!νοι·ΕΕ Μίκι

Ε!Εοε τι ει οΕο οοσΕ!οσιρσοΕΕοιιΕο Μάο ΕιιοΕο, ΕσοΕΕ!ιιΕστ οΕ

Μουσε ι!οιιΕτιι Ε!ο Ειτειο!ιΕο. ΕΕ οΕ ΕιοΕιοι·Ε ιιοιι ροΕοτΕΕ ροτ

εοιιιι!ΕΕοτ ρσσΕοιιι!σο, οιιΕπιιιιιΕοΕιιτ ι!ο Βοοιιο.το, οι οΕσΕι !ιοιιο

οοιιισιιΕ ιιρρτορΕοιιΕστ, οΕ ορροιιιιΕιιτ Μ Μαι Εισιιιιο , οσοι!

οΕ Μ ο!ΕΕισο Εοιιιροτο Μ Εοι·ΕΕιιιιι οοιιισιιΕο Ε!ονοιιοτΕΕ, εσ

ρτιΕΕ!ΕοΕΕΕΕΕι ροσιιιιι ροΕΕοΕιιι·.

Πο [Μ ιιιοιι.τω·ίο ο! ροοΕο.

ΧΙΟΝΙ. @σι ισοιιιισι·ιινοτΕΕ νο! ροοιινοτΕΕ οσοι ροοο νο!

ιτιοιιοιιι·Εο ιιοιι ι·οοΕΕο, οΕ τοοΕοο Μοιιοστειο ιιοιι Ε!οι!οι·ΕΕ,

οοσΕ!οσιριιοΕιιτ ο ροΕοεΕιιΕο Μ !ΕΙιτιιε ν !οσσο σοΕισο Μ κ

ΕιιοροοΕο Εισιι!ΕΕοΕο ιιοοοΕΕΕ οΕ ροι·οοιιο, οΕ ΕισιιιιΕΕΕοΕο τοι.

ΕΕ οΕιροτ ρτοΕ!ΕοΕΕο ροΕοοΕοο ΕοΕΕιιΕ ΕσοιιΕΕΕΕΕοιιοιιι Με Μ

Μισο οι! ΜΜΜ.

Ρο αστέ|ΕοίοιΕο. .

ΧΧΧν!!. Νιι!Ειιο οιιτΕΕοιι νο! Μπι ροτοοσει ΕειοΕοΕ οΕΕΕισοι!

ΜοοτοτΕσιιι ι!ο ιιτιιοιιΕο, ιιΕοΕ σο !οοιι ο.οσΕ!Εσοτιιιιι οτοοεοτσισ

οι! ιιιΕιισο (Ε). ΕΕ ΕισΕ ιιιο!Ειιο οι ΕΕσΕσο ορσο Μοτο νο!ιιοτΕΕ

οΕ !ΕοοοΕ. ΒΕ ιοΕιιισ :ιτοοσΕιιιιιι ο! οστσσι οσοι! !ιι!ιοτΕινοΓΕΕ

(Ε) ΝΕ.ιΕ ΕΙΕ· Μια ι.ιφιΕΕΕποι·ιωι στο.Ε.τοτσπι «το "Μισο, Ε:Εοο τω! ΕΕΕοΕο

‹!Ε οσΕ «ποσο Ειι φιο! Εοιιιρο ιι!Ε αιμιΕΕΕιιΕ ιμοι.τΕ ΕΙΕ ειι·οοιιΕο. Εισροτοοο!ιο

8ΕΕ αιμιΕΕιιιΕ οι·οοεΕ (ιιιοτιοΕο ·ΕπιιιοτΕο!ο) ιι ιΕΕΕ!Εοτοιιιιι οοἱ Μπακ, οτιιιιο

ΕΓιιτοοιιΕο ο ι!Ε ΜΜΜ Νεο. .ι

οριιειτοοοιιοΕ οι Μ οιι ΕισΕι!ΕΕοιΕο εοσ ΕιοιιΕΕ;ιΕο οσο Εμ”

τοοΕοΕοΕ οι! ΕοΕιοτοιιι!ιισι , Εροσιιι ΕΕΕιρΕΕΓ880ιιΕΕΕιιΕΕι οι πω!.

οιιΕιιισ ροτ οΕ'ΕΕοΕοΕοτιο 00σισΕιΕο θ!! τοοΕΕΕσΕιΕ. ι·ΕΕΕο!ΕοοΕ οιιιιο

990€! ισοτοοτΕ ροΕοτΕΕ. ΕΕ σσΕ οοιιΕτει Εοοοι·ΕΕ οοιιΕ!οιιιριιοΕστ

ο ιιοΕοοΕΕιΕο Μ !ΕΕιτιιο του· !οσσο, ιισΕιιτι οοιιι!οισριιιιΕΕοιιοσι

@Μοτο ΕοιιοΕιΕιιτ ΕσΕτιι Ε!Εοο στ. ΕΕ οΕ Ερο:ιιιι οοιιιΕοιιιιιΜ..

ΕΕοσοοι ΕσΕτο Εροσιτι Εοσηισο ιιοιι οο!νοτΕΕ ΜοΕοΕιΕστ οΕ πω”

Ε!οιΕτιι. ΒΕ οσροτ ρτοΕΕΕοΕΕο μοι· ιιοΕοοΕοΕοιτι σοι ΕιιιισΕοΕΕΕο

οΕοσΕ οΕ νΕΕ!οΕιΕΕσι·. ΕΕ ΕοιιοειΕστ ιισΕ!ΕΕιοΕ ροΕοιιΕΕΕ8 8ΕΕ888Ε°Ε

Μ ΜΕτοΕΕσ οσΕ τοοΕισΕιιΕο οοροι·ο οοοστΕΕοΕοιιι εσΕΕΕοΕοιιΕοιιι

ο ιισο!ΕΙιοΕ σστΕΠοο, σιιΕ ιιτΕοιιι Μοτο νο!σοι·ΕΕ Μ 8ειοεοτο

οι οΕοΕτΕοΕσ·, ι!ο !ΕΕιτΕο ο !οσσο, ΕισοΕ! ΕιτΕοιιι οσιιιιι !οΒο

ΙΕΕοτ ΕιιοΕοΕ, οΕ οσοι! τοοροιιι!ο!ιΕΕ οισσΕΕισο οΕ οΕοοσΕΕο οσι

ι!ΕΕ!ιΕΕΕΕΕ οι οιιοτοιιι οι! ΕοΕΕοιιι!σισ. ΒΕ οσι Μοτο εοοιιτΕΕο.Εοιτι

οοτο ιιο!σοτΕΕ νο! ιιοιι ιιοΕοι·ΕΕ, ιιοιι ροοοΕΕ ιιτιοσι Εροοιιι Μ

8ειειιοι·ο νο! Ε!ΕειιτΕοΕιι οιιοτοοτο. ΕΕ οιιτΕΕοιι οσι οτΕοιιι ο!Εο

ιιιοάο ΕοοοτΕΕ ιιο!νοΕ οσιιΕΕ!ιοΕ νΕοο ΕΕΕιτο.ο ιι !οσσο, ο! ιιΕΕιΕΕο..

ιιιΕιισο οοοστΕΕοΕοιιι ρτοιιΕοΕ.

Πο !αοσΜΜΕι

ΧΧΧΥ!!!. 8Ε ΕιΕΕΕισο !ονοσοοτΕΕι οοιισοτιιιιι οιιιιιιοιι ο!Εσσ08

ροτιιΕΕ!οτΕΕ οσι Ε!οιιΕΕΕΕ οι ρτο Εονιιιιι!ο, οοο οισοιιι!ειτο

ΕοσοοΕστ. Ε! οτοι!σΕστ Ε!ο Ε!ιιΕΕοιιο οι οιιιΕοοΕοιιο ριιιισοι·σισ

ΕστοιιιοιιΕο Ε!!Εσε Επι! ροσιιοο Ε!οΕ!οτΕΕ.

θα οοιιιΕοικροοιΕοπο ιιιοΕΜΕΕΕ ιιοιι οοιιηιτοΕοιιιιι οι ΜΜΜ

ΧΧΧΙΧ. ΒΕ ΕισΕο οοιιιιιιΕοοτΕΕ Ειι Βοοοειτο οι Ε!ΕεΕτΕοΕσ

ιι!ΕΕισοΕΕ ιιιοι!οΕΕΕΕσιιι οσοι! Μ ρτοοοιιΕΕ Ειι·ονΕ οΕνο οΕοΕσΕο

ιιοιι οοσΕΕιιοοΕστ, οοιιΕ!οιιιριιοΕστ ροτ ροΕοοΕοΕοιιι εοοσιιι!ιιισ

οοιιοΕ!Ειιισ οΕ Ε!ειΕσιιι οοοι·οΕο οι οΕ8Ε!!ιιΕΕισ ροτ Μο: οΕ ΜΕ

οοιιοί!ιατιο.τ ΜΜΕ οι οίιΕοοΕΕΕΕτ οΕοροάίι·ο θ),

Πο οοΜΜΕΜοΕΕ0Μ ΕοττοιοοοιιοσΕισιτι

Π.. Ι.Ει:ΕΕιιιιι εΕΕ οοΕοοΕοΕΕ οοιιι!οιοοιιοτο σιτοιο!Ε!ιοΕ ιοτ

τεισιοοιιοσοοιιι, οι Εοτοιιοοισ οσ! ιιοιι ΕσοτΕΕ !ιιιτοοιιοΕο Βοο

οΕιτΕ 0ο ιιιο!οΕΕΕΕο σιιοΕ! οοιιιιιιΕΕΕοΕ ιι!Ετιι Εοτιτιοιιι ΕιτονΕο.

Πο ΙοοοιΕΕΕ0 8οιιΕοιιΕόασ οι Μαι-οτί οοιι.οίΕιο,

οΕ ΕοττΕΕίσο Ειι|το @στη ιοΕυί άοξιοσιιΕ οοιιιΕοΕπρποΕΕοικο.

ΧΕ.!. Ποιιι!οισριιοΕΕοσοε Εισαι ροΕοοΕΕΕο ΒιιοοιιτΕ ΕοοοτΕΕ

ΕοιιοιιΕστ Εροοε Ειι ισιιΕοτΕ οοιιοΕ!Εο !οοΕ Μοτο ροτ ιιοΕιιτΕσιιι

οστΕο οοσιοΕ Μ σιιο!Ε!ιοΕ ΕιιΕΕ!οσοΕσ α! ΕΕιΕιισο, οι ισοο ιιο

εοΙνσΕ Ει!ιοο!ι·οιιΕ!οο οΕ οοιιΕ!οιιιριιοΕ οοιιΕ!οιιιρσοιισοο. ΕΕ

οισιιοο οΕ ιιΕσοιιΕΕ ηιιΕ οοιιι!οισοτιοΕΕ ΕσοτΕιιΕ ο ΕΕ0ΕοΕιΕΕΕΕο οι

ιιιΕοοιιιιιιιιΕο ΕΕοΕΕοιο εοσ Μουσε» οι: οσο ιιοιι οοΕ ιοπιιιΕιιισι

οτΕ!ΕιιοΕσο οι! οο!νοιιιΕιιιιι οοιιΕ!οιιιοιιοΕΕοοοισι ΕοιιοιιΕστ εο!

νοτο οοιιοοισριιοΕΕοσοο Μ οοο ΕοοΕοε Ε!Εοο τιν ο Φο ΕειοΕο

Ο) ΙΕοοΕΕΕιιοι. Ε)σοεΕιι ;ιστο!ιι ΜΜΜ ιιο!!'οτΕοΕιιιι!ο !ιιΕΕιιο; πιο ο

οισΕοεΕοιιο Ε!ο!!'ιιιιιιιιισοτιεο. Ει·ιΕ'ειΕΕΕ πο! Οοο. 8Ειι·Ε!ο ιιΕ !οι;Βο - Εοι·ι·οΕ -

(Ε) Ι.ο ροι·ο!ο οοΕΕο!ΕιιοοιΕο οἱ νοοοιιο !ΕιιοιιΕο οσ! σκοπο ιιοΕΕ'οι·Ε8Ε

εΕιιισο, ο μου οοιτιρ!οιιιοτιΕο ΜΜΕ !οι;Βο ο οσι-!!!ο Ε! ΕΜΕΚΕΠ0 Ε!8!!ΕΕΕ0

8Επωω Η ΒοΒιιωιω @ΕΜΕΑ - μου πο: οοιιοσ ΜΜΕποσ ΕΕο οοπτΕΕΕο

τι πιοΕοι·Ε οΙοι:Εο.τ ρου· ροΕο.ιΕιιΕοπι τα ρι·Εοι·επι απΕΕσποι·σπι ω! Μπάκο

ο "Επι, «Εκ Μαιο ρι·Εοι· .Μ οσοι @κι πο: οικω: οίιιιιιΙΜ @απο ω»

. ΜΒΜ ΜΜΜ ριιΕοιιι πιο» ιμω. ΕΕ Ρωσσια: ωσπου οΙικτνατι·

ιι ΕμΕΕ!ιμιΕά μου· ρινιΕΕΕ:Εο.τ .ταρίοπΕεε το! πιαίοτοιιι ρατΕοπι Ερωτιιιιι

η |ΕιοτΕΕ οοιιοσΙΕιιιτι, ρι·οοΕΕΕο Μι Με ιιιτιιιιισιιΕο άι: πονο οοπειιΕοπιΕΕ

ο οοτο Μ ΕΕ·ρα!ΕΕοι; Μ ι:οπεΕΕιιιιιι άιιΕιιιιι ΙΕιιΕιοιιΕπιτ εοοιν·ΕΕΕ79%

“κι
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οοΙπππΕε νοΙππ οπο ροι·Ιο οπο εἰοπΙ πΙοοιιοτπ ροΦοΜοΙἱ,

οι ππππποπο ·το!οπο!πο, ποπ ·ρτἱιιο- οο!νοτπ οοιπππἱ οπο?

ποπιρποΙΞοποιπ ρτοπἱοπιπι. Πποὶποποτοε νοτο πιπ πτοιπΞ

εοππο εοΙνοτο οοπποτπριιοποποε πιο οοοποοπε ροΙοοιοο

οοτπρο!Ιοι οπο. οπ οοΙνοπππιπ ο ποπἰε οοι·πιπ ἱπ πιπππε

νοΙποτπ ο οοπποπποποοπε ποπ εο!νοπο ΙΕποποιο οπππο
ποπ οπεΙοπΙο.- ν ι . π

ο σοοποπερπο2ιοπέϋπο :οοποοπππο. -

ΧΕΝ. Τοποο!πι· οοποποο0 πο1οο9.οο οοπποπιπποποποο οιπποε

πποο οοοπππιππ ίοι·άποπο πονο ίοιΕοτ ι·οοοΙΙΞποπο οππι οί

ίοο!ιι οοιιο οποοοε! επιππ οπο! €οϋιπἱππιπ ὶπ οοπποππρποπο

ιποπο οεοπ;ποϋπιπξ οο οποιο οοπποιπρποιἱοποε πιιο

επ: οπΙοοοοοοτο οπο Γποτἱπι οο!Ηποππο εππο @πιο ιοκοποπο

νο! ΐοπιἱοεΞοπο, οοι πἰιπἱπποὶοπο. Ε! ΐρεοο οοπποπππποΙἰοποο

οπ τποππο ιποοοοτῦἱ οοπιππἱο ροτποπἰι·ο ίπποι. Η πιπ οοππο

ίοοοι·π οοπ οοπΙππιοκ οιπποι·π, οι απ. πποπ πο οοπτπιπο

οποι· οπεοπΙονοτὶι οοοοοἱοπο οοπποιπρποποπὶε οοππο οπιπ

ΐοο1ο, ποπ τοπποππἱοιπτ οοο οἰπο οοπποπτρποπο ρτο1οκοιπτ

ιιοππο οπ πω. οπποε ρτοκἱιποε ο πἰο οοπποιπρποποπἰε οπο

οοιπρπ1οπποο. Η ππἰποπιοπἱ ρτοτοποτἱο πεππο οπ ιποπἰο

0οποπο οοπποππὶποποπἱε ποι ο ροκ ίποτπ πο πποΙοϋπο ρτο

ππο ποππππο Γποι·π, πιιο €οκοποπο εο!πιο τοποππἰοπιι·. Επ

οορπε Με ππὶ πι·οριοτ πτοπἱποποιπ ποπιἰοἰπἱπιπ ίπι·ιπιπ,

τοπποποιπ, οιπ ποτπΕποποιπ πιοπιπιπ οτππτ ποππΕπ, ππὶ

ποπ τοὺποππἱοπτπτ πἰοἰ εοππο ποππο οἱ ποτ ροΙοεΙ.οιοτπ

ῦτπροεπο.

Πο ρα·οπίοοΜίοπο .το ρίοποποί, :ο οποιο Με ποοπί π

οπο” ποοοοπ2.

ΧΙ.ΙΗ. Νπππἰ νοι·ο ππὶ πιο ποποπἰο οοππππἰο οπ οΙἰπποιπ

Ιοοππο οποπ ίποτἱπι πιο οοοἰρἱοππο οΙΕπποπ ρΕπππο, εἰ ο

οπο Ιοππο ἱΗἱπο οπ πποπι πιἱεεἰ ΜΜΜ οπ ρἱπποτοπππιπ

ὶπνοποτἱπτ, ποπ οοοἰρἱοπΙ οοο "ιποοπι ροπποε ποτεἱ νο!

Ιοοπ οοπ οποπ. Ετ ππἱΙἱποι ροπο1πτ 5ο ο πιιπιπε οοιπππΞε

ρτοποτἰ ο8 ρἰ8ποτοτἰ, Ι.οιπ πιο οοπποιππποτἱοπἰππο ονπποππἱε

πποπ1 οποοι πιο ππἰππεοππιππο εππο ποεοπΠο. Η ππἱοπππππο

πιο ρτοπἱοπο οι οοι·πτπ οοοοεἰοπο ποπ 80 ροττπἱοοπι ο

ππππἱε οοιπππΞε ρἰΒποτοτἰ, οι πο! ρππιπο νο! ρτοποπι

ππππο οοπ1τοποιοτπ, οι οοοἱροτο ποπ ρο1·ιπΕεοπμ οοπποτπ

ρποιπτ ο ποιοεΙοιο πποΙΞποι νἰοο ἰπ εο!ποο ν Ιοπιιο, οι

πο ποπ οι·οπο!πτ νοτοο ππππἱ.

·- . ' 'Με οορίοππο πιο!ο[πο!οποπ.

ΣΚΕΠΗ. Ι.ἱοπιιιπ επ ποοοειοιἰ Βοππποε οι ππο!οίοο1οι·οε

οοποτο, οι οορὶ ίοοοτο, οι οοπποιπρποποποο οι πι·οποε οο

οἰροτο οι οοοππ ίοοοτο ίπ ποιοο οι οπτἱο οππἱποτ ροι·οοπο

(ο 8οοεοι·ο ποπ οποιοπΙο ο!Επιιο !ἱποτ1ο1ο.

Πο πο!οπο .οοπποπ2ίοοι. "

ο

ΧΕΝ. ίδο ποππἱπε οοιππποε 8οοοοπ ποσο ιποοποιο ρο

1οο1οπε οοποτπ οι ἱπ οοτοοτἱπιιο ππποτπ, ο πποΙἰποΩ πο

Βοοι ο οοπτππΕ εο!ποε :οι ο8 ο ποπππΙο πιο ι·οοο!Ιο οι

οπ πποποιπ, πο πποΙῖποι ποποοι εοΙποε κι. Ιοππο. πι εἰ

πποπ οεΕ οοπεππππι οοιπτοι·ϋππι οορππΙο, επ οοοειιπι, ο! οο

ρππΙιιιπ οποοι·νοιπτ.

  

οοπποπηιποποπ1έ; οἱ ο¦ορ5ο .1οιππϋπο πιππ·οοοι·ππο πιο οοπ

ποΜπποοΙοποπι-οποάπ ποπ οοΊνοι·π ποπποο1πτ ιο οοτοοτιππο

!

ἱ

Πο [απο οο2ιι›·πο π οροπιπΙόπω /πΙοίΙαποπο

ΚΙΝ!. 85 ποπ νοτο ιιοΙοι·ἰοτπιπ Επνοπιπο ποτο·οποο·οπ.

οοπ ποππο πιοπο οετ Επνοπιπο, οοπ πώ ῖο!οποοοιπ οΙΕπποιπ

ἰπ οπο ποΙοτἰο οοπιιπἰοοτπ νοΙ οοπιπιπιο1 ἱπ πιοἰππἱπππι

οΙἰοπἰπο, οοπ ππἱ ίοΙοοτἱπε ἰπνοπτπο ίποτϋ πο οπππο πω·

ππ·ππιοπιο' οἱ Επ Τοι·ποτπ οοπιππἱε. 8οοεοπ πονοποτπ, οο

ρποΙΙ μοοο ρππΒοοπτ οπ πιοτιοπ1. Ε! ο πιο ππο!οίοο€οτοπ

ιποπποιο ροΙοποτπ: ποπ νοποπι ροποππ· ροηΜπο-ὶπ ποιοιο

οοιπππΞε 8οοεοι·ί, οι ποιοο οπο #οπι·ορτἰοπτπἑ·; οοΜο ιο

ποππ1πο πκοι·ἱο,- ρτοιπ ἰπ οοπἱιπΙο 'ιἱοΝι‹›πιἰοῖπΘΒε οοππιιοε

πο. Αρροποππο ἰπ που ποππο ποσο! ο· οπππο ποπιροι·ο

Επ ίοι·1ίοιπ οοππππἰε Βοεεοι·ἰ πονοποτπ ο1οιπ8οιπ ποιτοπι π;»

ποιοιο Η εἰ οΗπποπ ΕπειτππιοΜοπι πω· οπιπ ίοοΙππι Μοτο

ο πΕο οοπποτπρποποπἱε ἱπ οποοι ποπ νοΙοοι οι οπιπππιο

Βιιιοϋπο οοτοο0.. Ε! ἱΠοπι οοιππούπ· ροποπτ -ποπππι·ἶὶπο πο

‹ΙἰοΙοιπ ίοΙππο1οπι ποπ ΐοοοτο ὶιινοιππε ίπονΕ1.

Με !ππο Ιοο=ί!!οποσπ.

ΠΜ!. Βιοιπιπιπ οο! οτ οι·π8ποΙππι πποιΓοΙὐ·ππΙο ποπ

ποοοοι Ιπποτο οπ οππ!Ιοο οπ ποποιοοε ποπ 5π ποιο οπώ

ποπε, οοο ιοοοτο Ιππππι ἱπ ποιοο νο! ροι·ποο!Ε νο! οιππο

οπο πο πϋο νο! (ο ποοιο. ΕΙ ππἱ οοπ1ι·ο Γοοοι·π, Ιπποπο

ππἰΙἱποι οοπποιππιιοΙπι· οι οο!ποπ κ· Ιοππο, οι Ιοποιιε Ιπ

πππι ἰπ εο!ποε κ Ιοππο, εἰ Γποι·π πο πἱο. Η ο ΜΜΕ πο

οποιο, Ιπποιιε ίπ εοΙποε κ, οΕ 1οποπο Ιπππιπ ἱπ οο!ποπ να:

ΠπΞπε ποππὶ ιποπἰοιοε επ οοπιππΞε, οι οπο οοοποοιοι·6ε.

Εκ πω οοοπεονοι·π, Ιοποο8πι· οοοπεοιπ @ποιοο ρτοποτο

πω· πποε @πιο οπ ππππο, οΙΞοππϋπ οοοποοΕπε ποπ οοπ

ποπαρπο!πι·. Ε! ππΠο ποπο πο πο οΠππο πιιοιιπ1οΙο ρο

οππἰο πιπ1ποΙο οπ !ππιππ, οοο πο ποποτἱἰε πο! ι·οϋπο

ιι!ἱππἱππε νὶοπο οπ οτοιΙοπποιπ.

(Η οορίοΙοπ :οποίο ρου· δοοιοπο το οποπ ὐωιτιἰΙοπιπι'.

ΧΙλΠΠ. Βὶ ππἱο ποππππο ίποτΠ Επ οΗππο πιιοπΙἱιοΙο

ροοππΞο οπο ίοτοεοππο, ο! πο Βοπἰε Με Επνοιιἰοπ€πι· Μπι Βοο

εοπ ο! πἱεΙι·ἱοΙππι, Ιοποο1πι· ροΙοοΙοε ἱροο Ιοππο νοππἱ· ο1 οπο

ποι·ἰ Γ8.οοι·ο, πποιιοππο πο! εοπείοΙΞο οοπιππἰ πο Ιοππο πποπΙο

ίποι·π ΤοιοεΙοπιο.. ΒΕ ο ποπ επΠΞοοι·οιπ οοιιο οπ Ιοοἰπε Γο

ι·οοιοποιιἰε εοΙπποποπι πἱΙιποιπὶπιιε ΓοτοοΙοΕπε ο πἰοΙο ίο

ι·οο1οποπο οποπ ποπ ροποπ ποι οποιο εο!νοτπ οοπιρΙοπ1οπΙππι

πιιοπ ι·οοΙοοπ οπ Γοι·οεποποποτπ εοΙνοπποπι.

' Μ: @απο ρἰ›·ο!ἰοἰο, απο οοπποπο οι ποιοι.

ΧΙ.!Χ. πιο ππΙποιοπι ρππΙΕοοιπ ροι·πποι·ο ππΙππιπ ποπ

“πιο οι πποππο πονο ποΙἰπποπΙΕππι Βοποτο οοιπροι·οοπ1

πονο Ιοποπ οοπ οοποπτπποποο οποπΕπι·, πο 1τοπεπτοοεοτοο

ρτορ1οι· Ιοεπιπ Ιοοππτππο1οιπ Ξπ πιοΙΞε οποοοε νοΙοοπτ οπο

ΜΗ. !οτο εἰππἱποπι οπποΙο εοοΙοτο ποΕοοποπΕ ποποιπιιο,

οοπ ΗΙοιπ ιπο:πιτιο Γοτπο2οπι οποοτοι·Ε Ιοποιππι·, πιιο ΗΗΕ

ροτπΕΙΞοπἰο ο! ἱπἱππἱιοπἰε ρἰτοιοτπππ ποιπἰπο ππιιοπροΙἰ οοπιτο

οποποποο πιο ποοοποποπο οι πιο ποποοπο οοποἱο ιιονΕπίο

νοο1οο ἱιιππιποπποι· οκοτοοι1Ιοο ποπποἰπἱο πορι·οποποποο

ροι·οοππι οι ι·ιππποε. ΡππΙἱοο Επππι· ππΙποπο τοποπο οοτο

ζποπ οποιπρΙο οΜΙοπο Ιοππο ππο ποοπο ιπο$οπ οοι οτ

ιποείοπ·ο πιπποπ, εοππο ἱπππ ποιος! ο π1οπΕοο ·1οιπροι·ᾶε

εοππο οἰπ·ο πιιτοοπ Μοο Ιπ·ππππι ΞποΙονπ πποπΙπιπ ὺπ ποΕπε
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οεΙ εισοοιειιιιοε ροιιιιιιε ροιιστρειι·ο (Οι εισιοιιιιιιε οι ιιιιιιιιε

ιισειι·ο σιιισιιι ειιιιιοοιιιε σοιιιοορε ειιισοοι ιιι ιιοιιιε ριτειιιοιε.

ιιεινιοειι·ο σε! ιειιιοιισιιιιι ιιιιιιει επιιι€ειτοοισηιιοσσο οιιι·ειιιιι

ειιιιιιιοσ οοιιιι·ει σιισεοιιιιιιμιο ειοι οσιιιοιιιε ιειιιιιο οι ρσειιι

οοιιιιιιιιε δειεειιι·ι ιιοιι οκιειοιοιιι ιιιιιιιιοιο ειιιοεοιιιιι ιρειε

ριι·ειιιε οπσοπο οοιιεοι·ιιιιιιι νοι εσοιοιειιιοιιι οσιιιι·ειιιοτοι οοι

οιε ειικιιιιιιιιι ι·οειιο νο! ροτεοιιειιο ρι·οειειι·ο ριιιιιιοο νο! σο

οσοι ειοι ειιισιιοιιι ιιιοι·ιιιιι ιιι σοιιισ νο! ισοσ ειιιηιισ νο

οοριειτο;- ειιιε-σο ι·οοιιε ιιοο οσε οιιο ειιιιοειιιειιιι οιιιοιιοι,

νοι οιιοοιιιιισιιο οιιο ιιιοσσ ιοοιροι·ο νεοι ιιειιιοι·ο. ι|οι·ιιιιι

οσοι ιιοιι ρι·οσοει @σε οοιισοι·ο, ιιιει ειι ηιιι ιιιοειιιιτ οσε

σοιιι, νοιιιιιιιιε ιιι ρσιοεισε σοι ιιιιιιο σει οι ρτσ ιοιιιροι·ο

ιιιοι·ιι ιιειιιοειι ειιροτ ρι·οιιιιεειε οι σιισιιιιοι ρι·οιιιιεεονιιιιι

ριοιιιιιιι οι. εροιιειΙο ειι·ιιιιτιιιιιι, Πει οποσ ίειοι.ει ειοι σοιιιιτι

ιιοιιοιιο ροι· οοσιιιειιιι ρι·οιοοιειιιι ιιι οειρειει εισ ιιοο εροοιει

πιο σοριιιειιει ειοι σιισοιιιιιιιιιο οιιο ιιισσσ, ιοιισειισι· ρι·σρι·ιο

ιιιι·ειιιιοιιιο οιι·οει σοιιοιιιιιισσιιοιιι ιιιιιιιειιισσι οι οΠιιιο ιιοο

οι εσιιι-ισ ειιροι· ιιοο ειοι ιι·οσιισ ιΙιιιοοιιιοι· ιιιηιιιτοι·ο

σιιιιιιιιισσειιιι νοι·ιιειιοιιι. Ει ει ιιινοτιοι·ιι ροι· ρι·σιιειιισιιοε

ειιισιιοιιι ιιι @Με ριι·ειιιοιε ιιιινι8ειεεο εισ οιιι·ειιιιι ιοιιοιισιιιιι

οι ειιροι·ιοε σιοιιιιιι σει, οι σορι·οσειιισιιοε ι·οριρειε νο! ιιο

πιιοισιει ροι·ροιτειεεο, ροεειι. οι σοιιοειι ιιιι ροιιειιιι οοι·ροι·ει

ιοιιι νισοιιοοι ειιεροιιεισιιιε ιιισι8οι·ο, οι οοιιο. ειοι οιιιιιιει

οοιιιιεοειι·ο, ιιει ιειιιιοιι οιιοσ ει οι ιρεο σιιι·ειι ειιιοσοσσ

ειοοιιιειοι·ιι, σοι οι ιρειε ιισιιιε ριοιιοι·ιο εειιιείειιιο σειιιιριιο

ρω· οσοι ροεειε ιιιΓι·ει σιοε απο ροεισοειιιι ιρει ρισιιεινοτιιιι

ειιειπι ιιιιοιιιιοιιοιιι σοι·ειιιι ροιοειο.ιο Ιοειιιιοιε ‹ιοοιιιιιοιιιιε.

ει εισιε ειιιιοπι ιιινοιιιιιε ισοτιι ειοι· ρτοσειιισιιοε ιοΒιιιιιιοε

ιιι σιοιιιιιι οοι οιιιιι ιρειοριεει.ιιε οσιιεοιιιοιιι ιιειιιιιιεεο ειοι

εσοιοισιοιιι ειιισιιειιιι οσιιιτειιιεειο, οοι οιε ι·οο!ο νο! ροι·εο

ιιειιο ειιιιιιιιιιιιι ρι·οειιι.ιεεο, ροιιει ροοιιιιιειτιει ιιιιιΙοιοιιιι, νι

σοιιοοι ιιιιι·ειι·ιιιιι ο ιιειιειιιε ιιιοιιοιο. Βοσ ει οι ιιιιιιιειιιοσι

οοιιεοι·ιισ εσοιοιειι.ο νο! ειιιιιιιισ ειιιοιιιιισ σο Μισο ριι·ι·ειιιοιε

ειοι ιιιοι·ιι ειοοιιιειισιιι, ρω ρσιοεισιοιιι οσεειιιιτ ιιιιισ νο!

οιιιιιιειιισιιοιιι οιιιε. σειι·ο οι. ειεεισιιειτο ιιι οιειοιιιιιε ιιισεεαι·ιι

οσιιιιιιιιε οιιεισσιοιισιιιιι ροι· οσοι ιιι σειιιιοι·ει οσιιιιιιιιε σοιιοσ

ι·οειιισειιιιι· ιιι ιιιοιιιιι_ ιιι ρτοοοσοιιιι οειειι. οι σοιε ειιιτοιιι

ι·οοοριεινοι·ιι ειΙιοιιοιιι οι ιρειε ριττειιιε·σοοσοοιριιοιοι· ιι ρο

ιοειειιο ιιι ιιιιι·ειε.κιιν Ιειιιιιο, ιιιει ιειιιιοιι νοτιειιιιιιιιοτ ρο

ιιιοι·ιι ιδιιοι·ειι·ο ιρειιιιι οεεο ριτι·ειιειιιι. Ωιιι ειιιι.οιιι οιιιοι·ιι

νο! οιιο σιισοοιιιοιιο ποσο ιιειιιιιοι·ιι ι·οε Μουσε ειιιιειιειε ο

ηιιιιιοεοιιιιιοιιο ριι·ι·ειιιε, ιιιει νοι·ιειιιιιιιιοι· ρσιιιοι·ιι ιΒιιοι·ειτο

τοε ιρεειε ειο ειιιιειιειε ι'ιιιεεο Μεσοι ιιοο ρσιοειειιοιιι ιρεειε

ι·οε νοι οιιιιιιιοιισιιοιιι οειτιιπι ιι·εισοι·ο οι σεει,οιιστο ιιι ιιιει

ιιιιιιιε ιιιειεεειι·ιι οοιιιιιιιιε οιιειοσιοιισσε ροι· οσοι ιιι σειιιιοι·ει

οσιιιιιιιιε σσιιοο ι·οειιιιιοιιιιιτ εισιιι σιοιιιιι· ιιι @πιο οειειι.

οι ιιιιιιιοιιιιιιιιε οοιισοιιιριιοιιιτ ει ροιοεΙειιο ιιι εσισσε ν Ιειιιιιο

ρτο σιιειιιιιοι Με οιιιιιιιειιισιιο ιρεεινιιιιι τοι·ιιιιι ισοιει. οι πιο

ρσισοτιι ιιοι·ιειιιιιιιιοτ ιεσοι·ειτο ι·οε ιρεειε ειο ειιιιειιειε ιιιιεεοι

ιιοιι οοιισοοιριιοιιιι· νο! ριιιιιειιιιτ ιιιει ιιι ειιιιιεειοιιο οειτοιιι.

Η ει οοιιιιιισοτιι ειιισιιοιιι ισι·οειειι·ι εοιι ίοι·ιιειιιιιιι·ι οσω

εισιιιιιιιε ειιρι·εισιοιιε νο! ειιισιιει οειι·τιιιι ιιοιι ρσεειι ι·οειιιιιι

εοιι ι·οιιειιιιιιτι ιιιει σο νσιιιιιιειιο οι οοιιεοιιειι οσιιειιιι ιιιει

ιστιε δειεεειτι, ιιι οιιο οιιισοιιι οσιιειιιο νοιοιιιειιοε οσιιειιιει

ι·ιοι·ιιιιι σοεσοτιιειιιιοι· οι οσειιοεοειιιιιιι· ροι· ιει.ρισοε ειιιισε οι

ιιιοτοε, οι ιιιει ι“ειοιει ιιιοιιι ρι·ιιιε ρω· οσε ι·οειιτοιισ οι εο

(ι) @οικω εσιιι ιιιιι·σσιιιισιιο ιιισιιοει ποι σσσ. 8ειι·σο; σο! οιιο ει

νοσο, οιιο ειι 8ιειιιιιι ιειιιιιι σκοπο εονιιιι ρι·ιιιιει, ο ροι ειι Μινι ιιι

ιιιισιιει εειι·σει, ροτο!ιο οι ριισ οπο· ι·ειΒιοιιο σι σιιιοιιοι·ο ιιοιι ροι·σ σι

επισημα: ιιιι ρι·οιιιιιιιοιο ιιι οιιο ιι·εισιιιιοιιο σι ιοι;οι.

  

ι
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ι

ιιιιισ ιοιιι τοοιιιιι ιιειιιιιειι·σιιι οιιειιιιοσιισοιιιριισιισιιιιιιι ρι·σιιι

ειιροι·ιιιε οοιιιιιιοιιιι·. Ασσισιιιιιιε ιιιειιροι· ιιι οι σοιιιοορε

@οσοι ειιισιιοιΙ.ριι·ι·ειιστοιιι ηοειι·ιιιιιοιιιιισιιο τοσοι ιιειιισιιιιιιι
Δ ορριιοιιοτιι· ·ρειι·ιιιιιιε ιιιοι·ιιιιιιιε ιισειι·ο σιοιισιιι εισιιοσιιε

` οιιιτιοε σε οοι .ιιιοι·ιιιι σο ιρεσ εσοιοιειιο σειριιειιι ιιοιιοειιιιιιτ

Ε ειιι.οιιιιιιιιιιε ιειιιοιιειιιι ίοι·ιιειιιιιιιι σο ιοι·ι·ει εειιιειι·ιοιιει ειιι

ῖ οιιιιιιιιιιε οσ'οιισι ιιι ροι·εοοιε οι τοιιιιε. Πι ειιιιοιιι οιιιιιιει

ειιρι·εισιοιει ροτ ροτοειειιοιο οιιιοειιιιιε σΙιεοννοιιιιιι·, ει ιρεο ιο

ρι·οοιιεειε νο! ειιιιιιιο ρι·οιιιιεεοι·ιιιιι ιιιοτιι ιιοΒιιδοιιε νο! το

ιιιιεειιε ειοι Γιοιισοιιι οοιιιιεοι·ιι εινο σοιιιιιι, ειιισιοοιιιτ ροκ

ροιοεισιοιιι- Ισιιιιο οι ροι· οοισ εειριοιιιοε οιιιεσοιιι οινιιειιιε

οοιιειιιιιισε ευρω· σιιιιισ ι·οιιιιειι·ιο ειτοιιι·ισ οσι·ιιιισοιιι.

Π! Με ιιοιι ωομαι κοστισει, υίοοιιΙο σωστο,

ο! Με” πσπ Μαρία! οιι·ιιοι, οιοοπ2ο σου.

ο. Πι οιοιοιεισιοι·οε σοειειειιιι ειιι ιιιιι·ειεσιειρισ ιιιειιοιιιιο

ιιοπιιιιιι οι ιιιιιιιιο. 8ιειιιιισιιιε, ειιισσ ει ειιισσιε, νινοιιιο

ιιιιοι:ο ειιει ιοΒιι.ιιιιει, ιιιειιι·ιιοοιιιιιιιι οοιιιι·εικοιιι ροτ νοι·ιιει

σο ρι·οεοειι.ι οσοι ειιισιιει ιιιιιιιοτο, οειριιειιι ροοει ριιιιιιιιιιι·

:ισ πιστιοιιι. .Η ει ειιιοιιει ιιιιιιιοι· ειοοοροτιι νιι·ιιιιι νινοιιιο

νιι·ο, οριο οσιιιιιιιι·οιιιι· θ).

δοριεο!ιε πουο!ασισιιισ χω" ειιρι·ο σο Ματια σοι σσε στι:

σααι2οε ο! υσσαεΙιεε σε! όεισίοίιι οι οιοοπ! ίοιροι·ί, ο! οσων:

σεεεεεεε σει-ί ΜΜΜ ιο ισ.ι!ίσιο, [οε·Ιει ο άσοι νι σε αφί

εοοιιιι σε: Με. ιιι.ιιιιιιιι.

. . . . (δ) Πειιιεισοι·ειιισο σοι εισ ειιισιοιισει

ποειτο ριιιε ιισιιειε σει σοσιιοιιι οσι εσε ιιιιοειιιιιε οι νο

οεισσε εισ ιιισιοιιι ιιι εειε οσι·ιοε ιισειι·ειε ισιιιοι·επιειιιιοιιιο οι

ρι·οειιιιιριιιοεειιιιοοιο ιιοιι ·ι·οεΒιιστσειιισο ι·ονοι·οιιιιει σοεεει

οοι·ιο _ρι·οκιιιιιιιιι σο ιιοι·ι·οι· ιιι ιιισιοιιι σοο ποιοι σοεεοε

σίΠοιοιιε οι οοιιιιιιιεεοτιοε ιισειι·σε ιιιιιιι·ιει οι. ρειι·ειιιιειε οσο

ιιιιιιοιισεειε οι σιειισιιοειειε εισιο ε:σιπι·ο .πιανει (4) οι οιιειιιισοιι

οιο ειοι ροιιε οοι οσιιιιεει ειι οσιοιειιι ονοι· οοιιιιεεειι·ιιι ποειτο

οοι 1οιιοι εει ιοειιοιει, οι σωσει ειι ιισσοι·ιο σοεεει ι·οισιιο,

εει οιιειιο οοεει ιοττειι σπαει εισ ιιιιιιιιε ρι·οιιι σοεεει οσι·ιο

οσ εισ εσεείοιιοίσπο (δ) σο Ιιτι;;ει οπο: ιεεσε. Η ροι·σ ιιο

Ιοιισο οσε ονιειι°ι εισ ιεοιιιιεειε οο.ιιεειε, οι σειι·ι ι·οιιιοσιιι

σροι·ιιιιιιι ρτσ οοι ιιι ιιισιοιιι εειε ρειι·ιοε οι ροι·εοιιειε νο

οεισειε οεεο σιοιιι ιιισιοιιι σοιιοιιι ιειειι·ο ι·ονοι·οοιοιιιοιιιο οι

ιιεειι·ι εειε ι·οισιιοε ιεεοι·ο οσοι οοιιειε οι ιιστιοειειε ρεπειιιιειε,

οι ιιοιι· ιιιιιιισεειιιιοιιιο οι οσοι . . . . . . . . οι ιιιιιιιιε ριοκιιι

σοεεει οοι·ιο, οι·σισειιιισε οι εισιιιιιιιιιε ειοι ιιοεειιιιει ροτεσιιο

ιιιιοιιιιι σ νοοεισει εισ ιιισιοιιι σο οιιειιιιιιοιιει μεσο οι οσο

(ιι) @οι ιιιιιεοσιιο ι ι'ι·ειιιιιιιοιιιι σο! ε:σσιω Μισο; ο πο! ι“σειισ οιιο

ειοοιιο εσιισ εοι·ιιιι ιι "ο οιιριισιι , οιιο ι·ιρσι·ι.ο οοι ειρρι·οεεο, ι ειιιοιι

εσιισ ίειι.ιιιι·ει σι ιοιιιρι ροειοι·ιστι, σωρο, σιιι·ο οιιο σειιει σοι ρι·ιπισ

σι οεει, ειρρειι·ιεοο σειΠει εοειειιιτει σοοιι οι·σιιιειιιιοιιιι, σειιιει ιιιιΒιιει,

σειιισ ειιιο, ο σει!ιει ριιι ιιισσοι·ιιει σοειιιιο σοι οειι·ειιιοι·ι.

(3) φωσ ποσο σι Ποσο ο τειεοιιιειιο, ο οιιιιισι οειιιοοιιειιο, ροισ

νι ει εοοι·οοιισ ειιιοοι·ει ιο ιρΜοο σοΠει ιιιιιιιιιο Ρ. «πιο οοι οσιιιιιιοιειι·ει

ιι ωριωισ, ο οιιο Γοι·εο οπι ιει ιιιιιιειιο σο! ιισιιιο σο! νιωιο σι Βοτ

σοεισ, ο σοι 0ονοτιιειιστο σι 8ειεεειι·ι, ει σι οοι ιιοιιιο ιει ιο8ιιο Το

Ιιειιιισιιει.

(σ) Μπι: οοπιΕι·ει σει2οι·ιι, οισο Βσπσ σωστο “ω”, σεειει ι'ιιιισ

σωστο Γο!ει·σ.

(ό) ΝοιΙ'σι·ιοςιιιειιο ο εονιιι.σ σιιιεινειιιιοιιιο ειιεεισαεισπο; ιιιει ιο «ποσο

οιιο ειοι οποιο σο!ι'ειιιισιισοτιεο, ο οιιο σονοεεο εοι·ινοτει, ο σσΝιο

Ιοοοειι·ει ειι.ιοιωεισπα·. Μι ιι·ειερειειιιοιιο σι ιο1ιοτο στο πωσ» ποσο ίτοιεει

σοιισ εοτινοτο
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ειειεει ειει εεε εοιεε ιεεεειι εοε ροεειι εε ρτεεετεει

εεττετ εεεε εε εειιετε ιιι εε ειειε ιεειειε νιιιεειε ειεεεε

εε ιειετιε εεεε ε εειιετε εε εεειτε εεεεε εει τεετει εε

ιεειιιιε, εεε εοειτε εε εειετιε ο εετιεεε εεεεε εεεεε;

ει ει ειεεεε εεειτε ει ιεεεετ ειει εεεεεειρεεεε ρτο εε

ιειετιε εει εεετει ει εετετει εοειτε ειειιεεε ιιι ιεειειε

ιιι ιιιιτεε ιι ρτο ειεεειιεεε ιιοιιε, οι ρω εε ιειετιε εει

εεετει ο εετετει εοειτε ειιεεεε εει τειετει εε ιεειιειε ειει

εεεεεειρεεεε ιε ιιιιτεε εν, ει ρτο εε ιειετιε εει εετετει

εοειτε εε εοιετιε ιε ιιιιτεε κ. ει ιιι εε ειιειιε ρεεε Με

ειεεεεεε ειιετε ρετεεεε εει ιιι ιεειειε οτειεετιε . . . . . .

εετετει ειειιεεε νιιιεειε εε ελειιεεε ρετεεεε ο ιεειεεειι

ο εοιετιε. Τειεεε ιε εε ρτεεεειε οτειεεειοεε εοε ιειεε

ειιεεε εει ει ιειεεεεει εεε ερεειειοεεε εει εοε ιιιιεεειιε

ιε ιεειειε εει ιεεεετ ιε εετιριε εοειτε εεε ρετεοεεε ει

ειειοε εεεεοε ιεειιιεοεειοε, εεε εεεεεο εε ρετιε εεεε

εοειτε εειιετε ιε. εετιριε εετει εε εεεριειοεε ει εεειιεε

ειεεε εε ιοτε εοειτε εοε ιεειεεειεε ει εεεετιοε, τεε εερτε

ειε ειεει ειει ει ειιεετνει εεεεεεε ειερεειειοεε εε τειοεε,

εειιιιε εεεεοε εει ειεοεεειειεεειε εει . . . . . ..ει ιεειετι

εε ειειε ιεειειε, ιιοιετεεε εει ειεεεεεε εει ειο ει ε

εεετ ειει εοεεετερεειε ιε εοιεοε να: ειε.εεεεε ιιοιιε. ·

ιιεει εειιιιε οτειεεεεεε ει εετεεεεεειεε εει εεεεοε εει

εει ιε8εετ εοειτε εε ρτεεεειε οτειεεειοεε ει εει εεειτι

ιε εε ειειε ρεεε εερριεει εεεετ ιεειοε ρετεεεειιεεειε εε

ρι·εεεειι ρετ ιεεοε οιΙιειειεε ει εοειειιεεετιοε εεε εεειιε

εε εει ει εεεετ ιειεεε εε εεεεε ιειιει εε ιεειε εει ρεε

εεει ρερετε εε ειειε ρεεε ιιι εει εει εεεετ εεειεοε, ειιιιιε

ρεεε εε ρεεετε εεε εε εε ειειε οιΙιειειε ει εεεεειεεετιε

εει ιε ειο ει εεεετ εεειιεεειε εε ειειε ρεεε ιιι εε ρωρτιε

ει ιε εε ειτειιι ρεεε εεεει εε ειειε οιιιειειι ει ρετ ει

ειιεεε ιεειρεε εεεετει εεεεεεεε . . . . . . . εει ειοιιεεε

εεεεεε ειειεε ρεεεε ερετει ρτειετιειεεε εεεεε ι'ενετ ι'ειε

ρεεετι ει εερτε.

ιιεει εει ιιοτειεεεε ει εεεειιιειειι ρετ ιεεοτε εεεεε

ρτεεεειε εεριεειε, εε εεεειριε ει εειιιιετειιεεε εεεεε ρο

ιεειειε, εεεει8ετιε. ει ιιοεοε ιιοτειεεε εε 8εεεετι ιε εοτοεε

ειειετε, εεεεεεο ρτο ιτιιιεεεΙι ιε εε ιοΒε εεριιιειε ιιι

εει ει τεεει εε τε:ιεεε. Ιρεεε εοεειεετεεεο ιε εεε τεεειεε

ιεεεω, ουτε ετεεεε εοερεεειοεε, εοε ει” οι εειιιιοε, ει

ρετνετεεε ειειιρειιειεε, ει τεειινειοε ειιεεεεεε εει εριεεεε

εοιιεε εεει ι“ειοε ιε εε ρτεειειε ειιεει , ει εει είε εε (ε)

ει ι”ειχειει ρετ ιιοτειειε εεεεε ιεεριτιιε εεεεειωε· ιεειι

Βεεοε. Ει ιεεεεοε ιειεε εειιεεεεειεε εει εει ρτεεετεετ

ιεττετ εε εεε ειετε εεειιει ο ιεειιεε, εε ιεττε, ρεετε,

ιεειε ονετ εε ειεεεε ειετε εττεε οιι'εεειιιιιε, ει εεειιιεε

ιεεε εει ειιιε, εεεεε ιιοειιεε ονετ ιειειεε εει ιειε ειι

εεεεε εε ενετ εεειιεεε ειει ει εερριει εεεετ εεεεεεεεε,

εεεεεεε εει ιε εοε εεριεειοε, εεεεοε ειειειιειοε ει εοε

ιεεει, ει ριεε ει ρειεε , εε ειο εει ειεει εειεροειοε, ει

ειιειιεεε, ει εει εε ιεειοε εεοτειεε εεεεε Βιοτιετε εοε ε

ροιεει; ει εεειο εει εε ιεεεεε εειιεεεεειε ειει ιεττοτε,

ει εε εοε ειετοε ειιετεριε, οτειεειετ ει ιιοιειετ εει εεεεε

(τ) Νειιιετιειεειε ειε εετιιιο εοει επεσε ειοε Με", ε ετεεο ντιΒιιε

ειτε ιπιφιοι. @εεειο εεριιοιο ε εετιιιο ιιι εετειιετι ιεεει, ε ειιιετι,

ε εεεεωειε εει εεε ρτεεεεεειι, εεε εστω εετιιιι εοε εετειιετι εετ

τεειι ει, Με εοει πιει εοειεττεειι, ιειτειειειι,εε εεεωνειε , εεε εε

πιω εεεει ειιιιειιε ιε ιειιετε. ·

(ει Νειι'ετι8. ειε εετιιιο οι Με, ειοε 099€ ριωπο, τι! ει ε'ερει.
ι

εει εε ιεττετ, εεριει ρτιιεο ρεεετε εε ειεει8ε, ει ιεεει

8ειεεε, ει ιοιε εεε ειερεεεε εει εεει ι“εεειτι εεεειτε εει

εε ιειετε ειεεεεεεε ιε εε ιειιε εε ειειε ι”ετιε ει ιοιιε

εοε εεειρεοε . . . . . . . . εει εε ειιιε ιετιε ιεει εε τε·

εινετ, εειεεεεεεοιι εε ιετεειε εε εε ιετιε ρετ ειιιιεε

ιιοεε εε ιτεε ιιοεοε εοειιειε ιιειεειοε ρετ ιεε ρειεειειε

εει εοειο εει ει εει ρετ ιειερεε εε εεεετ ιε εε ρτεειειε

ειιεει, ει εεεεεεε εει ρετ ιεεεεεε ειιιτιιτεειεε εε εεεετ

εειεττειεεεε εε ειιε ειιιιιεειιοεε ιεεε ειει ειιεεε εε επιε

εειιοεε εεετειειεεειε ει ειειιιειιει ω).

Ριειε ι1ειεε εεριιειετετε ιιιιτι.

 

1ιεριεε (ΠΣΝΕΒΑΕΕ

‹Ιι·Ιἰε ειαιετιε ωιιιεπειε πο! δοείεε εφε $τετετι θεεειει:ει.

Ρτειεειοεε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Με. 5ε9

Ποενεεειοεε ε εοιιιεεετειιοεε ιτε ιι (Σοιεεεε

ει θεεονε, ε ιι Ποιεεεε σε 8εεεετι,

εεεεειε Με Π!!! . . . . . . ........» 5ιθ

Βοειεε εεΒιι 8ιειειι εει Ποειεεε ει $εεεετι » δε::

(ιιετετεεειο εει Ροεεειε . . . . . . . . . . . . ιι ιε.

(ιιετειεεειε εει δικιο εε Αεεεεεετε σε

Ροεεειε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5ε3

Βιετεειεειε σε Νοιειε εε Ποειεεε. . . . » ει.

Βειιε ρεεε ειειιιιιιε εοειω ιι εειιε Νειειο » 'Με.

Βειιε ιτεεετιιιοεε σε @εεε ιε εεε Βτωι

ο εεειεριεετι, εεο ιε ιιεεεε εετεε, ε

Γειιτο ιε ιιεεεε ιειιεε . . . . . . . . . ..» ιε.

(Με ιι Ροεεειε εοε εειιιιε ρετεοιιετε ι'εοτι

ει θεεεετι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ε Με.

Μεεεεεε, ι'ετειΒιι ε ιτεεο εει Ρεεεειε. . » ιε.

Ρτοιιιιιιοεε ει Ροεεειε, ε εεε τεεεετε, ει

ροτ ιεεεε εορτε ιιιιετι ειιιεειει εεεεετεει ε ιε.

(Με ιι Ροεεειε εεε τεεεει εοεειΒιιο εεειε

νοιοειε εεΒιι εειιεει . . . . . . . . . . .. » 5ε5

Βειι'οεεετνεειε σε ιιεεει οτειεειι εει Ρο

εεειε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι . ιι ω.

ει εοε ιετε εοεριτειιοει εοειτο θειιονε ε

δεεεετι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ιε.

Πι εοε ιετ τεοεορειιο Με εεεε νεεειιιιιι

ει ρεεειιω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ιι ιε.

Πει τεεειει ε εεειι ερειιειι . . . . . . . ..» Με.

Βρε εεεεεε εοτεο ει Ριεε ρεεεε εεεετε τι

εενειο ιε Βεεεετι . . . . . . . . . . . . . . . τι ιε.

Βιιετετεεειο εει ειιιεειει εεεεετεει . . . . . » ω.

ιιιετειεεειε εε'εοειιει εειι'εειτο εεεεετεεε » ιε.

Βιετειεειιιο εειΓΠιιιειειε ει Βοεπεπεπε . » Με.

Βρε ειεεεεε Ροεεειε εει ιειερο εειιε εεε

Ροεεειετιε ιεεειε ιειιιιτιεετε εε εεριεε

εετε εεεεειε ρειτει ει τεεεειεειο ειιε

:πειτε εειιε ειιιε οι θεεεετι . . . . . . . ιι ιε.

ει τιεοεοεεετε ιε ειεεειιε εεεο ω ιεετε ε

ιι ιοεεειο εειιε ειιιε ει θεεεετι. . . . . » ω.

ω) @ει ιιειεεε ι'ειιιτεε ιεεειεοιο εει ιτειιιιεεειι ειιιε.
  



ΠΕΙ.. ΒΕΠΟΙΙθ ΜΙ'. 639

Μ! Ε:ΕΕΙΕΕι·Εο ΕΙΕ·ΕΕΙΕ ΕΕ!ι·οιΕΕΕ·ΕιΕΕ Ε: Ε:ΕιιΜιιοΜΕΕΙΕ.

Ε τοιιΕριτι!οι·Ε ιι! ΜΜΜ), Ε:ι·Ει εοΙΙΕπΕΕ!ΕΕ ιιοΙΙΕΕ ΜΜΕ: ΕΕτοερ!ΕΕοιιΙο αΙΙα

Ε·ΕιιιΕΕ·ΕΕΕΙΕΕ ΕΕεεΕ ΕΙοιιοΕΕΕΕιΕΕιΕΕι ΕΣ'Ειτι·ΕΕ ρΕ::ΕιιιιΕι.

ΠΕ ιιοιι ΕοΕΕ!ΕΕ:ι·ο ΙΕΕΕιιΕΕΕ!οΙΙΕΙΕ ΕΕ! ΙΙοιΕιιιιιο ΗΜ. 5η Ε: ΕΙΕΕΕ ΕΙι·ΕΕΕΕ ΕΙοιΕΕιΕΕ ΕΙΕ ΜΜΕ ροτ Ισ ΕΕ

ΠΕΕιΕοιι ΕΙΕιι·Ε: ΕΕΙΕΕιιΙΕροεεΕΕεΕΕΕοιιΕ ο ΙΙΕΕιΕΕ ΕΙαΙ Ε:ΕΕι·Ε:ΕΕ. ΕΙΕ εοιΕΕΕ.ΕιτΕΕ ρΕΕΙΙΙΙΙΕΕ:ΙΙΕΙ .. . . . ΗΜ. 539

ΠοιτιιιιιΕΕ . . . .. μ. . . . .. ΕΕ Μ. ΠΕι!!'ΕΕεΕΕΙιιρΙΕιΕιιιΕι α!. ΕιΕιΕοιιΕΕΕ:ΕΕιΕοΕιο ΕΙΕΙΙΙΕΕ.

ΙΙΕΙΙΙΕΕ. νοιΕΕΙΕΕ.ΕΕ ΕΙιεΕ.ΕΙΕ·ΕιιΙΙΙΕΕΕ ΕΙΕ ψΙ'Ι80088Ι0Π0. σεΙΙο ΙΕοΙΙΕΕΙο . . . . . . . . . . . . . . . .. ΕΕ Μ.

ΕΙΕΕ!!ε ΕΕιιΕιΕΕΕΕΕ .οι ΕΕΔΕ!. ΕιιΕΙΕιΕΕΕΕ.Ε ερΕΕΕΕΕΕιΕΕΕ . . . · ΠΕ ιιοιι Ε:οιιιρι·ΕΕι· ΜΜΕ ειρρΕιι·ΕΕΙιιΕιιιΕΕ.Ει ι·ΕΙΕΕ:Ι!Ε ΕΕ Μ.

ΕΕ! (ΙοιΕιιιιιΕΕ. . .·ΕΕ-.· .Ε. .Ε. . . .ξ ..Ε . . ΕΕ 528.. ΙΝΕ ρΕΕΕι·οιιΕ ο ΕτΕΙρΕΙΙΙΕΕΕ ΕΙΕ Πανο. . ... . . . ΕΕ Μ.

ΠΕΙΕ;!Ε ΙΙΙΙΕΕΕΕιΕΕ ΕΙα! ΠοιιΕΕιΕι6. ο ΕΙοΙΙΕ; ρθω .ΠΕ ιιοιι ΕΕΕΕΕι·οΕΙιιι·ΕΕΕ Με Ειι .5ΕΕΕεεΕΕι·Ε, εοιιπ ..

Ε:ΕιιιΕΕο Ε ΕΕΕΕΕΕΙΕΙεΕ-ιΕΕΕ... . .Ε . . . . . . . . . . . ΕΕ Μ. ΙΕοοιΙ-ιΕΕΕ` ΕΙΕ»! Πο8ΕΕΕιΕοι°Ε: . . . . . . . . . . . . ›› 54ο

ΙΙΕΙΙΙΕΕ ΕΕΙΕΙΕΙ0ΕΕ0 ΕΙΕΙΙ.00ΕΕ8ΕΕ;ΙΙοτΕ .ΕΙΕΙΙ ΙΙΕΙιιιΕΕιιΕΕ ΕΕ Μ. . ΙΙΕΙΙΙΕΕι νΕΙιιΕΙΕΕΕΕ ΕΙΕΙΕ Ε:ιιΕΕΕ . . . . . . . . . . . .:. ΕΕ Μ.

ΠοΙΙΕι νΕΕΕ:ΕιιιΕΕι ΜΜΕ ΜΠΕΙ ΒΕΕιιΙΕιιιΕΕΙΕ. . . . ΕΕ Μ. ΠΕΕ!ΙΕΕ νΕΕιιΕΙΕΕΕι ΕΙΕΕ! Ιοι·ΕΕιΕΕ.%Εο, ο ΕΙΕΕ!!ΕΕ “πιο ιι Μ.

ΠοΙΙΕι ΕΕ!ΕΕ:ΕοιιΕΕ ΕΙΕΕΕ ; ΕΙΕ .ωΕΕΕΕπωΕΕι ΠΕΕΕ !ιΕοΕΕΙιΕ ΕΙΕΙεΕειΕΕιΕΕ μοι· ΙΙΙ νΕιιιΕΙΕΕΕΕ ΕΙΕΕΕ

μι· εοι·ιΕΕΕΒΙΕΕιτΕΕ .ΙΕΙι·.ΕΕΕΕΕΕι·ΕΙΜ ΕΙΕΙΙΙΕΙ ΕιιιιΕΕι Ε:ιιοΕ,' ΕΙΕΙΙ μπε, ο ΕΙΕΕ8ΙΕ ΕΕι·ΙΙΕΕ88Ε. . . . υ Μ.

ΕΙΕΙΙΙΕΕι (ΣΕΜΕΕ . ...Ε-Ε Ε;.:-Ε ._. Ε. . . . . . . . . . ΕΕ (Με Ε ιΕιΕΕι·Ε:ΕΕΜιΕΕΕ που νΕΕΕΙΕιιιο ει! ροι·Ιο ΕΙΕ

ΠΕΕ!!Ει ΕΕ!ΕΕιΕοιιο ΕΙΕΕΕΕιιιεΕΕΜΕ ΕΙΕΕ!!Ει ροι·Εε ΕΙΕΙΙΙΕι 'Ι'οι·ι·ΕΕε ροτ Ε:οΕιΕρι·ΕΕΕΕΕ Μοτο! ο ΒΕΕιΕΕΕιΕΕ ΕΙΕ

(ΣΕΜΕΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ΕΕ 529. ΕΕιιΕΕΙιΕιιΕΕιιΕΕ ΕΕΕΕΕΕΕ ΕΙΕΙΕ οορΕΕΕιιΕΕ ΕΙΕΙΙΙΕΙ ιΕΕινΕ, _ ·

ΠΕΕ!!ΕΕ οΙΕΕιΕοΕιο ΕΙΟΕΙΙΙΙΙΙΙ.888!'0,0.0Ε18!0ΕΙ0ΕΙΟΙΙ0 ΕιροΕ ι·ΕνΕιιιΕΙΕΙι·ΙΕ ΕιΕ $ΕιΕΕΕΕαι·Ε ΕΕ! ιιιΕιΕΕιΕο·ΕΕ Εδώ'

πιΕΕεεΕπΕιΕΕΕ ο ΕΙΕΕΕΕΕΕΕΙ.ΕΕΙΕ:! ΒοιΕΕιιιιο. . . . ΕΕ ΕΕ!. Πει ΒΕΕοοΕΕΕ, ο ΕΙΕΙΙΙΕι ·νΕΕιιΕΙΕΕΕι ΕΙΕΕΙΙΕΕ _οΕΕι·Ειο _

ΠΕΙΙΙΕι ΕΙΙΕπΙοΕιΕ: ΕΙΕΕΕ ΒΕΕΕΕΙΕιοΕ ΕΙα! ΟΕΕΕΕΕιιιιο, ΕΙΕΙΕ πο! ριιΙΙΙΙΙΕοο ιιιΕιοΕΕ!Ιο. . . . . . . . . . . ΕΕ Μ.

Ιοτο ΕΙονΕΕΕΕ, ΕΕ·ΕΕΙΕ:ΙΙΕΙ @πιο ΕΙοιΕΕτο Ε ΜΕ» . ΠΕ ιιοιι 6οιπρι·Ειι·ΕΕ, ο νεΕΕΕΙΕΙΕΕΕ ιιΕΙΕ 8Εοι·ιιΕ ;· ·

ΕΙοεΕιιΕΕ . . . . . . . . . . ως. . ; . . . . . ΕΕ 930.· - ΙΕΕΕιΕΕνΕ . . . . . Μ... . χ. Ε. . . . . . . . . . . . Ε. . Με

ΠΕΙΙΙΕΕ Ε:Ιο2ΙοΕιο ΕΙΕΕΕ '5ΕΕΕΕΕΕιΙΕ. ΕΕ σε! !οι·ο εΕι- . ' Πι που νοιιΕΙΕΕι·ΕΕ, ο οοιιηΕι·ΕΕι· 08010. ΜΙ ΕΙΠΕ . .

ΙΕιι·Εο . . . . . .Ε.·.-. . . . ; . .π . . .. . . 1 Η. ›Ε Ε: 53ΕΙ_.· . οοιΕιι1ιοεΕΕ!ΕΕ!Ε ΕιιΕΕΕ! “Με . . . . . . . . . . . ΕΕ Μ.

Πο!ΙΕι ΕΕΙΕΕιΕοιιΕΕ ΕΙΕΕ8ΙΙ.· ΙΙΙΓΕΕΙΕΕΕΙΕ° ιιτοροεΙΕ.-·ΕΕ! ·. Ε ΠΕΠ νΕΕιιΕΙΕΕοι·Ε ΕΙΕ ρΕΕΙΕ ο ΕΙΕ ΙΕΕ8ιιΕΕ. . . . ΕΕ Μ.

.ΕιοΕιο ριιΠ!Ε!Εοο. . .Ε ..:Ε .'Ε ΕΜΕΑ.. . ΙΕ. . Ε› Ε. Ε 532. ΠΕΕΕ ΕΕΕΕιΕΙΕΕοΕΕ ΕΙΕ ρΕπιΕΕΕΕΕ.--ΕΕ ΕΕΕεεΕΕ ΕΙε!ρτΕΕπο _

ιΕ.Ε «ΜΜΕ. ο ΕΕΕοΕΙΙΙΙΕΕιΕ-ΕΙΙΙΙΙΕΕ ΕΕΜΙΕΕΕι·ΕΕΕΕ.ριΙΙΙ- Ε; _ " ΕΙΕ ΕιιιΕΕεΕΕ: ιιΙΕΕΕΕιΕΕ . . . . . . . . . . . . . ... ΕΕ ;_ Μ... _

ΜΜΕ - - - · -ΕΕ·4- -.Ε-έ - .Ε. ΕΕ.:..ΕΕ... Ε. ..ΕΕ .. Μ... ' ΠΕΙ! νειΕΕΙΕΕοι·Ε ΕΙΕ @εοε ΙΙΙΙΒΙΕΕΕΕ0.°ΕΙ ΕΙΕΕ8!Ε-_ '·

ΜΠΕΙ ΕΕΙΕιιΕοΕΕΕΕ ΕΙΕΕΕ _(ΙΕΕΕκιιΕΕζ μοι: ΕΕΕΕ·_ΒΙΕ_ ΕΕ5_Ι.ΕΕΕΕΕ.Ε ω. Ε · ° ΕΕΙΙΕΙΙΙΕιΕοι·Ε ΕΙΕ:Ι!ΕΕ ΜΕΙΝΕΙ. . Ε . .Ε .. ›Ι Ε' Μ. .

ο Ε ρΕι8ΕιιιιΕιιΕΕΕ· . . . . . . . . ωΕ.;.-..,.Ε. .- .ΕΙΕ #5ΕΕδ. Ε· Πο! νειιΕΙΕΕοι·Ε ΕΙΕ Επεσε . , . . . . . ΕΕ Μ. 4

ΜΕ. οοιιΙΙιιΕ ΕΙοΙ _ ΕΕΕι:ι·ΕΕΕΙι·ΕοΕΙΕΕ! -(ΙΕΙι1ιιιιιο ΕΙΕ ΠΕΕΕ Ε·ΕπιΕΙΕΕοι·Ε ΕΙΕ οΕΕι·ιιο ροτοΕιιΕΕ. . . . . ..ΕΕ _ _ 543 _;._.

δωσω!. . . . ., . . . . . Ε........ . . ΕΕ - _ Μ. ΠΕ ιιοιι νΕπεειι·ΕΕ ΕΕΕ:ΕμιΕ.Ε ΕΙΕΕ!ΙΕΙ ΕΕΕΕεΕΕ ΕΕΕΕΙΙΕΕ Με Ε _ . Η

ΠΕΕΒΙΕ ΕΕΕΕι!ΜεοΕΕιΕοι·Ε ΕΜ! @και. . . . . ..ΕΕ -; ΕΕΕΙ.Ε ριιΙΙΙΙΙΕΕ:ΙΕΕΕ ρΕΕιΕπι ΕΙΕ! ΕΕΕΕ·ιο Μου. ΕΙΕΕ!ΙΕι

Πο! ΕΙι·ΕΕ!ο ΕΙΕ ΙΙΕΕτε!ιοΕΕΕΕΕ.ο Ε:ΕΕΕΕΕ.ΕΙΕΕιΕΕΕΕιΕι ΕιΕΕΕΕ-_ _Ε ._ · Ε:ΕιιιΕρΕιιιΕΕ ΕΙΕΕΙ·.ΠοιΕιιιΕΕΕΕ Ε . . . . . . . . . . ω;; ΕΕ!.

εΕιι·ΕΕεΕΕ . . . . .Ε Ε. η. . .ή ,-.;. ... . ΕΕ 5ζ.ΙΙ. , ; ΠΕΠ ΙΙΙιι€ΕιΕΕ.Ε. ο .ΕΙΕΙΙΙο .ΜΜΜ ΕΙΕΙΙΙΕΕ-ΙΕΙι·ΕιΕΕΕ ΕΕ :Ε ΕΙΕ!.

ΜΜΕ ΕΕΕΙΕΙΕιΕ ιιιιονΕ ΕΕ ρΕΕιρο ΕΙοΙΙο _ν_ΕΕΕ ριιΙ1- _ Ε - ; ΠΕΠ Βιιι·ΙΕΕΕΕι·Ε. . . ...Ε . .-,. . .. . . Ε Ε” Μ. Ε Ε

ΙΕΙΕΕ:!ΕΕΕ . . . . . . .· . . . . . . . . ..ΕΕ _535.; ΠΕιΕ Ροι·ιιΕιΕ . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ..Ε› _Ε ; Μ. Ε·

ΙΕΕ;,.Ειοιι ΕιηΕυιιιΙΙι·Ειι·ΕΕ Μ Με 4ριΕΙΙΙ›ΙΕ_Ε:!ιΕΕ. . .Ε _ΕΕΙ_.ῇ _ ' ΠΕΕΕ ΠΕιι·ι·Ε:ΕΕΕΕοι·Ε .Ε μ.. . . . . . . . . ΕΕ ..54 Ε.. __-|

ΠΕ ι·ΕΕιΕΕΕιι·Ει ΙΕΕ ΕΕοιΕΕΕ·ΕΕΕΙΕΕΕΙΕΕ!!Ει ΕΕΙΕΙι, ε Με ΕΜ _ . . Ε ' Πο!Ι'ΕιιΕΙωιιιΕΕΙι με' οΕΕνΕΕΙΙΕ ΕΙΕΕεΕΕΕΕΕιΕΕ ει! Μ. . . Π;)τιιιΕι!Ε . . . . . _.536. νΕιΕο ΕΙαΙ(ΙΕΙιτιιιιΕιΕΕ............_.....ΕΕ··,ΠΕΙ.Δ ·

ΠΕ;Ι_οΕΕιιΕοιιΕ ρω· ιιεο_ΕΙΕ ΙΕΙΙΙΙιι·ΕΕ:Ιιο._ΕΕΕΙΕεΙ!Εμ _ · ΙΙΕΙΙΙΕι ΕιΕ:Ε:ΕεΙοιιο ΕΙΕ ΙΕΕΕεΕΕΕΕ ΕΙΕ νΕΕΕιιο, Ειι εΕΕ-- _ _

Ιοι·ο ΕΙΕιιιΕΕΕιεΕοιΕΕ. Ε Ε η... ._ . . ΕΕ χΕΕΙ. ιιΙΙιιΕιΕ.Ε, ΕΜ ΕΙΙΙ.ΕΕ Ιιιοε!ιΕ Ε:οΙΕΕνΕιΕΕ. . . . . ΕΕ . η.Ι.3._

ΠΕ ιιοιι ΙΕΕΒΙΕΕιι· ΙΕΕΕ.ΕιΕη_ΕιρΕ.!ΕιΕΕΕ!ιΕ ΕΕεΕΕινΕΕΕΕ_» Μ· ΠΕ ιιοιι ΕιΕ:Ε:ΕΕΙΕΕι·Ει οοΙοιιΕΙ›Ε ΕΙοιΕΕΕΕεΕΕΕ:Ε._. ΕΕΤ Μ. , · .;

ΠΕ ιιοιι ΕιρρΕΕ:Ε:ΕΕιιη ΙιιΕΕΕΕΕΕ ΕΕΕΙΙΙΕΕ9ΕΜΜΒΒιΕΕΕ Ε. Ε· Μ· - ΠΕΙ! !ΕΕΕΕΕ!ΕΕιιιΕΕΕ, Ε:ΙΙο εΙΕΙΕΙιΕΕ: ·οοιιΕΙΕιι·ΕΕΕ ΕΜ ' ; μ;

ΠΕΙΙΙΕΕ Ε:οιιΕ:ΕΕΕ, ο ·οοιιΕ;ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΙΕ. ρΕΙΙΙΙ, ο ρΕΕΙΕι- , Ε 3. _ ΕΕεροι·ι·ΕΕιΕΕ:ΙΙΕΕΖο9ρΜΕΙΕΕΙ ΡΕΕΙΕιιιο(ΙΕΙιΕΕΕΕΕιΕΕΙΕΙΕΕ Δ . Μ.ΕΕΕΕιιιΕ. . . . . . . . . _. . . . . . _. . . . . . . . ΕΕ _ Ε Ε.ΕΕΙ.5. ΗΕ: . Πο! ΕΙΕιιιιιΕ Ε:οιιιιιιΕΕεεΕ ιΕοΙΙΕΕ @Με Ε!ΕΕΙΙΕ νΕΕΕΕΕΕΕ Εμ . .:.ΕΕΙ._Μ .ΕΕ

ΙΙΕΕΕ;!Ε ΕιΕΕιιΕ·ΕΕ.Ε. . ω.. , Πρ. .. : . . . ._ΕΕ , , @Εφ 5 Ε ΠοΙΙΕΕ σαι”, ο ε!ΕΕΕο ΕΙΕΙΙ Πο_ιηιιιι_ο_, ροτ ΕιΕΕ- ·_ :Ή .;Μ__

ΠΕΕΕ ΙΕ8!ΕιιοΙΕ ΕΙΕ8ΕΕΙΙΙΙΕΕΙΕΕΕ;!ΕρΕΕ;ΒΕιρΕΕρΕΕ. ΕΕ __ΕΕΕ;ΕΕΙ.- _ ειιι·ΕΕι·ΕΕ Ε! Βιο.ιιο,.οιΕΕ.ο ΕΕ ΙΕΕΕ;ιιιιιΕ, ο ΕΙΕ! Η - -' __ _- .·

!)ΕΕΒΙΕ Ει!!ΕΕΕΕΕιιΕοιΕΕΕΕ!οΙΙΕΙ Ε:ΕΕΕιΕφ. . χ... . .κ .ΜΜΜ Ε. Μ. . '' ΕΙΕΕ!Ιο εΕΕΕ!ΕΕΙΕΙΕΕ..ροι· ·ΙΕΕ ιΕΕΕειιιΕΕ:ΕοιιΕΕ (Ε) ΕΕ 546

ΜΙ; τοΕΕΕΕΕι·ΕιιΕοιΕΕΕ ΕΕ ρΕΕΙΙΙΙΙΕΕτηΕοιΕΕΕ·ΕΙοΕΕΕεμΕ_Ω..." ; . Ι)ΕΙΙΙΕι Ι'ΕιΕΕοΙΕΙΕΕ ΕΙΕ ΜΜΕ· Ιων! ΕΙΕΕΙΙΕΕ_ ριορι·ΕΕΕ μ; · Η

ΙΙΙΙ.ΙΙ(!(ΙΕΙΙΙ. . . ......".Ε.Ε. ή. Ε Ε Ε. Ε Ε Ε Ε ·- Ε) ΕΜ;; ..Ε ΙΙΙΒΙΙζΙΕ . . Ε . . . . Οι . ,Ι.Ε. .ΙΙΙ . . . . . κε· Ε ››Δ Ε Ε.. .

_ ΠΕ.ιΕοιι οοιιιρι·ΕΕι·Ε:ΙΩ_ΜεΕριιΕ_ΕΜ ΕΙΕΙΙΙΕΕΕ ιιΙΙΕΜΕ» 538' Ε _ Ε _ _ _ _ _ . Δ _ _ Ε.

ΠΙΝ ΙΙΙ. ΙΙΙοεΙΙΕΙ ΙΙΙΙΙΙ..Π0888-ΙΙΙΙ Ε30!ΙΙΙΕΕ!!Ι ΙΙΙ] _ _ .Ε Ε Ι (Ι) ΠΕΙΙΙΙΙο Εμ! ιιΕΙΙΕΕΕΕΕΕ.Ε:Ιις ΕΕΕΙοηΙΕΕ.Ε.·ρι·τα. ο φωσ. (ΕΙ.ΕΕιΕι.ιΙο

. ..ω _ _ ~ | “ ι .. Ε Ειτε Πωσ, Ε: ΕΙΕ ρΕοΕι·Ει, Ε:ΕπΕΕΕΙ ε! "απο ΕιΕΕι οΕιρΕΕοΙο ΟΣΕΠ! ΕΙΕΕ!ΙΕι

Ιω" Ε ΜΙΒ!! ΙΙΙΙΙ'ΙΙΙΙΙ"Ισ . ΙΙ @Ιω Ε· · ΙΙ Π· ! ΜΠΕΙ !. ΕΙα! ρι·ΕΕεοιΕΕο-ΟΜΕΕ:ε), ΕΙΕΙι·ΕνΕ'Ε ΙΕι ΕΙΕΙιτοιΕιΕιιΕιιΕοΕΜ ΕΙΕΙΕΕι ΕΙΙΙΕι

(Πιο ΙΕΕ..Ε.ΕΕο.Ε;ΙΕΕι ιιοιι _ρΕΕεεΕι ι·Ειιιι_ι1ιΕΕιι·ΕΕ Ει!Ιο ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ, ιιι ΕΕΕΕ ΕΕΕΕΕ,Ε.ΕΕΕΕΕΕΕΕιΕΕ, ΕΕ @Με ΕΙΕΕΕιιΕΕΕΕΕΕ ΕΕιΕΕ:Επ- ΜΕ 6ΕΕΕ·ι·Ει

. · · · . · ΕΕΕ·ΕΕΕΜε (ΟΕπτΕι ΜΜΜ). Η ροτ ΕΙΕιιιΕιιιι!Ενο ΕΙΕΙιιοιτιΕιΕοεεΕ οιΕΕιιιΕΙΕο ο
' 8"θ ΜΒΜ” 40.8" . Ι Ι. Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι) ω. ' ειρρΕΕΙΙΕΕΕΕΕ Ειιιο!ΙΕΙ ΕιΕΙοεεο 6'Ευ·ι·Ει ρΕΕ·οοΕΕτ(Ε)Ευπι ρΕΕ:Ιππιι) Ιω Ε:οΙιΙι·ΕιΙΙΕι,

“Μ ΙΙθ88ΙΙΙΙο ΜΒΜ· ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒ·Ιου ο ω! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ°° ' ' ροτ Ε:ιιΕ ΕΕΕ να ιι!ΙΕι ΕιιιΕΙΕΙΕΙΙΙΕι Μαιο', ο ΟΕΕι·τΕρ μαπα. Μι· Μ. ΜΜΕ'

. ΖΗΝ-θ ει! (ΜΡθεω (Η φω.”ηυθ ωΡΕΕοιο | _: ΕΠΕ ΕΕιροι·εΕ, Ε:ΙΙο ιιο!!'ΕιΕΕΕΕΕ:ο ΕΕΕΕ!ΕΕι:.ο ΕΙΕ»! ΕΕΕιιΙΕΙ ΕΙΕ Ε. ΕΞΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΗ (οΕΕΕΕΕ

! Ι. Ν!!! ι. . · ξ. . Ι › ΕΙΕ»! Ποσο ΕΙΕΙ!!'Α5ΕιιΕιιΕΕΕ) Ει!ΕΕΒιιο Ει!ΙΕΙ σειΕΕ·ΕΙι·Ε, Εει·ΕΕΕΕ Επι ιΕιιιρΕΕ› ροτ”

Ι0'8. " Ι ω'888Ιθω ° ' ' ° ° ° ' ° ° ° ' ' ΙΙ Η' - - σεΙΙο. ΕΙΕ Ε:ιΕΕ :Ι ΕΕΕΙΕΙΕΙιΙΙΙ ΙΕΙΗΕΜΕι ΕΠΙΜΕΝΕΙ ο Ε!!! Ειι·Ε:ΙιΕ , ο Ε:Ιιο ΙΕΙ απ”

Ι)Ε:ΙΙΕΙ εο!ιοΕΙΕΕ ΕΙοΕ ΜΜΕ, ο ΕΙΕΙΙΙ'ΕΕιοΙΕΕΕΕΕΕΕΕιΕΕιΕ!Ει . Ε ΕπΕυΕΕΙο, ΕΕ ΕΕΕΕΕΕ, ΕΕ ΕΕΕΕΜΕνΕΕ.ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕΕ·ΕΕΕρΕΕ!ωΕΕΕ ΕΕΙΙΕΙ 'ΕΠΙΠΛ

“ΟΕΜ @πιο Ποωωἱ ' · . . . . . · · - - β . ` ” "Μι .. ὶ Ε:ΙιΕΕιιιΕΕΕΙΕι ρΕ:ι·ΕτΕΕΕ 0ΕΕΙΤΕΕΕ ιΕΕΕΕιΕΕιιαΕ ο ΙΙΙ αιτΕ·Ει ρΕΕ·σοΙΕι ο εΕΕιΕιιο!Ε›, ροτ



(ΕΜ) Ε)ΕΓΕ.ΟΜΕ Ε. (ΕΝΕΤ ΕΕ

ΕΕοΕΕο εΕΕ·(Ε(Εο Μ ροτ(:(ΕΕ·τοτοΕ ΜΕ (ΕοττοΕΕΕοτΕ

οοΕΕ-'οπ(Εειτο Μ 8(ΕεεοτΕ ο 'Εοττοε, ο (ΕΕ-Ε

οονοτο(Ε. . . ω. . . . .. . . . . . . . . . . . .

ΕΕοΕΕο (ΕοιΕΜ τΕτοΕΕ(ΕυεΕΕοΕο. Με ποπο ΕΕ

Ε(ΕΕΕ(Εο ροτ Εο οοΕΕΕτο(Εο. .:. . . . . ... . . ››

ΒοΕΕ'(ΕΕΕ(ΕΜΕο (:οττοιΕοΜ ο Εοο(ΕΕΕΕοοΕΕοΜ (ΕοΕ(ΕΕ

5ωω(Ε . . . . . . . . . . . . . .. ζ . . Ε

ΕΙΕ που οοΕΕΕ(ιτο νοτιτο οΕΕΕ(Ε(ΕΕΕΕο Μ ΒοοοοτΕ »

ΕΙΕ Μο τοεΕΕΕοΕτο Ε (ΕοΜτΕ ρτ(>εΕ(ΕΕΕ :Ε (Εο-`
ποιππο (ΕΕ 5(Εεε(ιτΕ οΕ ΕοΕΜο ΜΕ ΡΕειιοΕ, Δ

ο ΜΕ ροτΕΕΕο- (ΕοοΕΕο. . . .. ( .Ε.... ... ο

ΕΕοΕΕ(ΕΕ εΕΕοι1(ΕΕΕΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ››

(ΕΕιο ιΕοεεΜ οΕΜ(ΕΕοο, Μ(ΕΜ ΒΕΕ οΕοΕΕοτΕ,

ρο(Εεει (Μοτο (ΜΜΜ, ο ρτω(Εοτ ροτΕ(:

(Με οΕοιΕοΜ Μ8ΕΕ ιΕΕΕιΕ(ΕΕΕ ΜΕ (Εο(ΜΜ »

ΕΕοΕΕ'οΕΕΕΕΕΕ8ο (ΕΕ ΕιΕΕΕΕ ΘΕΕ (ΕΕΕΕΕ(ΕΕ(ΕΕΕ ΜΕ (ΕοΕΜΜ

ροτ ΕΕ( τοΒΕεΕτο(Εοπο((ΕοΕΕο ΕΕΕ(ΕΕ(ο ΕΜοτεο

ΜΕ οοοΕτοννοτΕΕοτΕ οΒΕΕ $Ε(ΕΜΕ . . . . ..ΕΕ

ΕΜ ΕιΕο(ΕΕΕΕ (Ε(ΕεΕΒοοΕΕ, ΜΕ (ΕΜΕΕ εΕ ΜΜΜ

(Εοροτ·το Εο Ετο(ΕΕοο(Εοπο (ιιοτΕ ΜΕ ΜΜ

ΕΕΕΕ0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(ΕΜ Εο Μεε νοΕΕ(ΕΕΕΕ(: ο οτο(Ε(ΕΜο Μοτο

οοτιεΕ(Ε(ΕτοΕο οο(Μ ροοπο ροτ οΕοιΕτοπο ΜΕ

νοο(ΕΕΕοτο (ΕΜ (ΕτΕεοιιο(οτοε ΕΕ ποιπο. . . »

ΕΕοΕ νοτι(ΕΕΕοτΕ (ΕΕ Με. ο (ΕΕ (ΕΕΕΕοΒΕο (οτο(ισο)»

ΒοΕΕ'ΜοιιοΕο οΕοιΕοΕΕο ΜΕ ΝοΕ(ΕΕο ΜΕ(ΕοΕ(ΕΜο »

ΒΕ πω( ΕΕΕτ(ΕΕ (Με ρτονΕΒΕοοο (ΕΕ ΜΜΕ, οΕΕτο

ΕΕ ε(ΕΕ(ιτΕο οτ(ΕΕΜ(ο, οΒΕΕ οΕΕΕοΕοΕΕ ΜΕ (Εο

ΕΠΕΠΕθ. . . . . . . . . . Ε . . . . . . . . . . . . . . ο

(ΕΜ ΕΕ Ρο(ΕοεΕΕΕ που ροεε(Ε τΕοΕΕΕο(Εοτο ΜΕ

(ΕοΕΜπο τοο88Εοτ Μωοτο (ΕΕ εοτΒοοΕΕ,

οΕΕτο (ΕιιοΕΕΕ (ΕοΕΕο. (ΕΜ ι11(ι(ΕΕΕο(Εο ΘΕΕ( (Εο-·

εΕΕ;οοΕΕ τιοΕΕ(Ε (ΕοιινοτΕιΕοοο ΜΕ 429( . ››

(ΕΜ Εο (ΕοιΕΜ που ν(ΕΜΕΕο (Εορτοεεο (ΕΕΕο

Βετο, ο(Ε (ΕΕ πΕοτΕοτΕ . . . . . . . . . . . ..»

ΕΕοΕ ΒΕιΕτοπΕοοΕο (ΕοεΕΕ οΕοΕΕοτΕ (Ε(Ε8ΕΕ (ΙΕΕΕιΕ(ΕΕΕ

ΜΕ (ΕοΕΜΜ . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(ΕΜ ττοοειτο οΕΜ(ΕΕοο ροεεο οεεοτο 8Ε108808·

ε(ΕΕο (ΕΕ νοτιιτι ΕΕ(ΕΜ ΕΕιΕτοοΕ1ΕΕο, Μοτο ρτο

οο(ΕοτνΕ Με . . . . . . . . . . . . . . . . . . .οι

ΕΜΕΑ οΕοιΕοτι(ε (ΕΜΗ (ΕΜΕ(ΕτΕΕ . . . . . . . »

ΕΙΕ (του ΕΕΕιρο(ΕΕτο ΕΕ οοτω (ΕοΕΕ(Ε·οο(τιτο Μ

οοεεΕ(ιτΕο (ΕΕ τΕΕοΕΕΕιΕ Ε(Ετο(ΕΕΕοΕ . . . . . . ..»

ΒΕ που ΕιΕΕτο(Εοττο ΕΕΕ 8οεεοτΕ νΕτιο Εντονο

τΕΕο(Μ Μ οΕΕτο απτο . . . . . . . . . . .. »

ΒΕ οοο ορροττο ρτονο, ο οοοο:ΕοΕΕο Ε(Ε(ΕΕΕ

τοοιΕΕοΕ(Ε, ο (πονο, ο (ΕοιΜΕτΜ (Με οοο

εοτΕΕΕιιτο ρυΕΕΕΕΕΕοο . . . . . . . Ε . . . . . . . ››

ΕΝΕ ροΒο(οτΕ, ο ΕΕ(ΕοΕοοεοτΕ, ο (ΕοΕΕο ΕΕτΜοιο »

Β(ΕΕΕθ (Ε0ΕΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(ΕΜ (Μουσε οοοιιο. (ο ριΕΕι(ΕΕΕΕΕ, ο( ΕΜ

τΕΕ(ιΕο, ροοεΕι (ειτ ΕοεΕοΕο0ΕΕΕο, (Μπα ΕΕ

οΕΕΕο(Εοττιο. ο(Ε οοεοτο ρτοεοΕΜ ΕΕ (ΕΕ ΕοΕ

Μοτο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(ΕΜ που (Ε ΕΕΕεοΕ "Μοτο ο ρο(ΕοοΕο.το ΕΕο- -

ε(Εοτττο ΕτΕ νΕΕ;ΕΕο ο Ευ εοΕ11ΕΜΕΕ, εΕ (ΕΕ

(ΕΕοΕ·οο (πιο (ΕΕ ΕιοΕΕο, ο (ΕοεΕΒΕ181ΕοιΕ8 ΜΕ

οοΕΕΕΕΕΕΕ, φωτο Ε (ΕΜΗ Μο ροΕτΕΕ απο,

ο(πιΕΕΜοο (ΕΕ ποπο, οεεοτ(: ΕοΕΕοΕο ΕΕ Επο

εΕΕο(ΕΕο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ››
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(ΕΜ (Εοεε(ΕΕΕ οΕΕΕ:Ε(ΕΕΕΕο ε(Μοτοεο ΕοΕοττοτιμ

(ΕΕΕο νοέςΕΕο οΕα(ΕΕοη(;ίω (ΕοΕΕο (Μονο . Μ.

ΕΕοΕΕ' ου(ΕΜΕο οΕοιΕοΜ (ΕΕ (ΕΜ ΕΕΕΕΕ:ΕοΕΕ (Εο

ιΜΜΕΕ ροτ Ε(ι ΕονοεΕΕεειιΕοτιο ο (ΕοττιπΕ:Εο

ΜΕ Ε(ΕτΕΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .τι . . »

(ΕΜ ΕιΕΕΕο Εο οοο( νεο(ΕΕΕΕΕΕΕ ο ροε(› εΕ νοτι

ΜΜ Επι $ο.εεο.τΕ τι ροοο εοτ(Εοο(:ο .. . »

_ (ΕΜ Μεε(ΕιΕο ρο(Εεο (οτ ροτΕο ΜΕ οοιιοΕ8ΕΕο

ΜΕ (ΕοπιιΕΜ, 80 Μο εορροΕ·το Ε ροεΕ τ(ΕοΕΕ

ο ροΕ·εοΕΕοΕΕ (Ε(Ε8ΕΕ (ΕΕΕτΕ οΕΜ(ΕΕΕΕΕ (ΕΕ Βοο

ε.(ΕΕ·Ε: ο (ΕΜ Ε εοΕΕ οΕΜ(ΕΕΕΕΕ εοοεοτοεΕ οοο

ε(ιιΕο ΜΜΜ ΕΕΕ(ΕεεοτΕ (ΕΕ Βοπι(Εποπ(ι(. . »

ΕΕΕ·οννο(ΕΕοΕοΕΕΕΕ 'ροτ ΕΕ( εΕοιττοπο ο οοΜοτ

νο:Εοοο ΜΕ ΕΕοΕΕΕ ΜΕ ΕοτοεΕΕοτΕ (Με πιο

Ε·Εεεοτο Επι Βοο(-ιοτΕ . . . . . . . . . . . . . . . »

ΕΕ(ΕΕ Μ(Μτο ΜΕ ΜΜΕ ο ΕοιιιΕΕΕΕ ΜΕ (Εο

(ΜΜ, Ε (ΕΜΗ Μνοι:ο οοεοτο οπο, (ΕΜ

οΕοὲ ροτ οΕοεοοιΕ (μιοτ·(Ε(3το . . . . . . . . »

(ΕΜ ΕΕ ΗΟΜΜΕ (ΕΕ Βο.εο(ΕΕ·Ε Μο ροεΕο(ΕΕ οτ

(ΕΕΜτο (ι οοο νοοΕο8(ΕΕο ρΕΕι (ΕΕ (ΕΜΕΕτο

οΜοΕο (;τοεεο (εΕΕνειο) (ΕΕΕ'οτΕτιο ξ »

(ΕΜ (ΕΕΕ (ΕΕΕΕ(:ΕοΕΕ (Ε(ΕΕΕο νΕΕΕο (ΕΕ ΕΕοπΕ(ιποπο

ο (ΕΕ ΡΕιΕΕποπιιτοΕ(Ε που. ΕοοοΕ(ΕΕΕο ταου

ρτοεοΕΜ ο (Εοττο (ΕΕ Ρο(ΕοεΕΕΕ (ΕΕ 8(Εεε(ιτΕ Ε(

(ΕΜ ΕΕ Ρο(ΕοεΕΕΕ, ΕΕ (πιο 8οοΕο ο Αε(Εοοεοτο,

ο ΕΕ ΝοΕοΕο ΜΕ (.ΕοΕΜιΕο οεεετνΕΕΕο ΒΕΕ

δ((ιΕ((ΕΕ ΜεεειτοοΕ . . . . . . . . . . . . . . . . »

(ΕΜ τΕοεειΕοο (ΕΜΕΑ ΕοΕοΕΒΕΕο ΜΕ Ρο(Εο(Μ

ροεεο. οοοΜοτο Ευ €ΕΕΕ(ΕΕιΕο . . . Ε . . »

(ΕΜ Μοειιοο ροεεο οοπΕρτοτ (ποιιο, ΕυοτοΕΕ(Ε

ΕΕοΕΕο (ΜΜΕ (ΕοεΕ8ΜΕο. ροτ Ε(ΕΕ ιΜτοοΕοω »

(ΕΜ ΜεειιιΕο εΕοΜ ο (Εοεοο οοΕ Ρο(ΕοοΕΕΕ,

Ειιοτ(:ΕΕο ΜΕ ΒΕοτΕΕΕ (ΕοεΕΕΜΕΕ Μ οοτινΕΕΕ

ΕΕΕΕΕΖΕΕΕΕΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε Ε›

(ΕΜ τΕοοεοτιο οοτΕΕΕ·οννοοΒο ο(ΕΕΕ οτ(ΕΕΕΕΕ Μ!

Ε·'ο(ΕοεΕΕι, ο ΜΕ οοο Αεοοοεοτο . . . . ..»

(ΕΜ ΕΕεεειΕπο ΜΕ ΕτιοΕιΕτΕΕιτο, ο τΜΕΕτΜοτο

οοο ΕΜ (ΕΕ (οπο νοτοΕΕ ΕΕΕΕΕοΕ(ΕΕο ΜΕ (Εο

ΕΕΕΕΕΕΕθ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ››

(ΕΜ ΘΕΕ (ΕΕΕΕΕ(ιοΕΕ (ΕΕ Ε(ΕΕ(ΕΕποποτοΕα (Ε(ΕΕΕΕΕ:Εοο

ρτονοτο Ε ΕιιτΕΕ ο ΜοτΕΕ οοτΕΕτΜεεΕ ΜΕ

ΕοττΕΕοτΕο ΜΕ Εοτο νΕΕΕο88Εο, ο ΜΕ Εοτ

τΕΕοτΕΕ (ΕΕ Ετέ:ΕοΕα ο δ'αρωραΕπσω Ε. . . ››

ΕΕοΕ (ΕΕΕΜΕ.οτΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Ε)(ΕΕΕο (απο ο ΜιΕο Μ ΕΕεεοτεΕ οτιτΕΜΕτοοοΕο

ροτ Ε'οροτει (Ε(ΕΕΕο (Μπι (ΕΜΕΑ (ΕΕΕΕΕΕ (ΕΕ

$ο.εεοτΕ ο ο(ιτΕοο τΕοροΕΕΕνο ΜΕ Εοττοιι(ιιΕΕ

(ΕΕ ΒοΕπα(ιοπο, ο ΜΕ οΕΕΕ(Ε(ΕΕτΕΕ εοεεειτοεΕ »

(ΕΜ ΕΕ ΕΕοεε.(ιτο, ο Εο $οτΕνΜο (ΕΕ Είσαστε”

Μο (ΕοοοΕΕΕΕΕο νοτιιτΕ ρτοεοΕΜ . . . . . . ο

(ΕΜ ΕΕ οΕ·ο(ΕΕΕοτο ροοεο οΕΕ”τΕτο (ΕΕ (Ε(ΕΕΕΕΕοτο

ΕΕ ΒΕοτ(ΜοιΕΕο ειΕΕ (ΕοΕΕΕΕο, ΜΕ (ΕΜΗ: που

οεΕεΕο ο(ιτΕο. ρυΕΕΕΕΕΕοο . . . . . . . . . . . . »

(ΕΜ ΕΕεεειιτιο οοΕΕ·ΕρτΕ οοοΕο, ο Μου., (ΜΜΜ

ΜΕΕο ρΕοιιο ροτοΕο (ΕοεΕΕ;ΕΕ(ΕΕ(ι . . . . ..ΕΕ

(ΕΜ ΜεειΕΜ τΕοοΕΕΕ Ευ Μο (Με ΒΕΕ εΕΕ(ιιι(ΕΕΕΕ

(ΕΜ ο(Εεεοτιο ροεΕΕο ροεΕΕτΕ(ιτ (οπο ροτ (Μο

ΕειτνΕ νΕΒΜ τιιτον(Ε . . . . . . . . . . . . . . . »

. ΕΕοΕΕ(ι νοο(ΕΕΕΕι ΜΕ νΕΕΕο (ΕΕ ιοΕΜΕο, (:(Ε ο ΜΜΕ»

(Ε) νο(Ε(ΕεΕ ΕΕ( τΕοΕ(ι ρτοοο(ΕοΕΕ(ε.

·ΕΕ
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ΒΕ!! $!5ί!Ο!ζ!θ Χ". θ!!!

Πε! !!!ατοα!!!ε!!Ισ !!ε! επο!! ! . . . . . Με.

Ο!!! !!!!!! ε! Με!!! α!!! Πε!!ε!α!!α.!!ε! θε

!!!ι!!!ε ρτονν!ε!ο!!ε !τε!!!!!α.α! Ρο!!εεΙα,

!!!!!·αα!ε !! ε!!ο ι!!!!ι!ο, εοε!!! !! εα!α!·!ο

!!!!. _αεεεε!!α!ο!;!! με! σα!!νε!!ι!ο!!ε . . . »

Π! πο!! Ια! ταρρτεεα8!!α ευ' Μ!!! !!ε!ίο!·αε!!ετ!

εε!ε!ε!!!! !!! 8αεεα!!, ε ταεοο!!!α!!!!α!! !!!!!!

!εεε !!ε! ο!!!α!!!!!! εαεεατεε! . . . . . . . . !!

Πε!!' α!!!!ι!α!ε τ!αΙΙα!!!ε!!Ιο !!ε!!ε οο!!!!·α!!ε

ι!ε!!α ει!!! ε! ι!ε!!ε ν!!! Ντα!! ε ν!ε!!!α!!

!!! 8αεεα!·!. . . . . . . . . . ..α

ί!!ο!·!!! ;!εε!!ν! ε εο!!ε!!!!!, α!!! ααα!! ε !!!!!!

!!!ιο α! ΜΙ!!! π!! ,!·εΒα!·α α!!! ;!!!!!!!!!ο!,

εαΙνσ α!ε!!!!ε εεεει!ο!!! . . ., . . . . . . . !!

Η!!! !! !!!αεεα!ο, ο (!!!!·α!οτε Μ!!! !!!!!τ!·α,

πο!! ασοεε!!! α!ο!!!! μεεα!!!ε . . . ! . . . . »·

ΙΙΙ!!! !ε!!!!!!!ε !!ονι!!ε α! Εο!!!!!!!ε ι!α! ρ!!

να!! ε! ροεεα!!ο εοο!!!απε !!α!!ε εο!!!!!!α

ε!!ε !! Πο!!!!!!!ε ι!υνεεεε α! ·!!!!!!!α!! . . !!

Ο!!! !!εεε!!!! Ρο!!εεια, !!!!!·α!!!ε !! ει!!! !!!!!ι!ο,

ροεει!!εο!τ Με!! !!ε! !!!ε!!·ε!!ο !!! Βαεεα!·!

Πε! !α!!!!τ!οα!οτ! ι!ε!!ε !ε!!ο!ε, ε !!!εεα !!ε!

ρτειιο !!ε!!ε !!!ε!!εε!!!!ε . . . . . Ι. . . . τ!

Πε! Βατ!·ε!!!ε!·!, ε !!εΙΙα Ια!!! !!!ετοε!!ε . . »

Πε! ακα!!! !!! ροε!α !!εε!!!!α!! !!ε! εε!·ν!ι!ο

!!ε! Ω!!!!!ι!!!ε .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Πε!!ε μετά!!! !!ο!!!!ια!α, ο ό!!! εο!!!·αι!α!!!!

α!Ιε !!!ετ!εε!!!!ε._.7. ..· . . . . . . . . . . . !!

Π! πο!! (Με ρωνν!α!ο!!ε α!ο!!!!α α νεται!

!!!!!ο!α!ε !!ε! Πο!!!!!!!ε, ο!!τε !! εα!ατ!ο

αεεεε!!α!ο8Ι! . . ._ . . . . . . . . . . . . . . !!

Πε!!'α!!!!!!α!ε ε!ει!ο!!ε α!! !!!! ΝοΙα!ο ο 8ο!!

να!!ο,_ με! τε$!ε!!·α!·ε 8!'!!!!!·ο!Ι! ε !ε Με

ί!ο!!!!!!!α!! . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . ›!

Πε! !!!ο!!ο !!! ρτο!!ατε ! !!!!!! ε -! !!α!!!!! οο!!!

!!!ε.εε! !!ε! !θΠ!!!.!Γ!_ !!! Μία, ε !!!

θεση!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

ΠεΙΙ'αι!!!ι!α!ε ε!εα!ο!!ε !!ε! $!!!!!αο! ι!ε! Πο

ΙΙΙΙΙΠΒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!

(!!!ε ! ε!!!α!!!!!! εα!!εατεε!, ! φα!! πο!! ρα

,εα!!ο ·!αεεα, πο!! ροε!!α!!ο εεεετε Παρ-είε!!

ι!! Βοα!απαν!α.....,. Ι . . . . . . . . . . . ..!!

Ε!!ε !Ι Ρο!!εε!!!, !! ει!!! Βοο!ο, ει! !! Νο!α!ο

!!ε! Βο!!!!!!!ε πο!! ροεεα!!ο !!ε8οι!αι·ε, !!ε

!!!!·ε!!α!!!ε!!!ε, α!! ρε! πω!!! ‹!'α!!!·! . . »

Η!!! Η Ρο!!αεια !!! 8αεεα!·! πο!! ροεεα ι!εα!·ε

!!! νεται! α!·Ι!!!τ!ο !!ε!Ι' α!!!!!!!!!!ε!!ατε !!

ει!οι!!!!ι!ο . . . .

Ω!!ε !!! !!οοαε!ο!!ε !!! !!!!!! ο α!! Με!!! πο!!

ε! ροεεα, ε!!!Ια εε!!!ρ!!οε !!ε!!!!!!!!α, ρτο

οει!ετε ρε!·εο!!α!!!!ε!!!ε οο!!!!·ο α!! ι!ο!!!!!!!

!!! Βα!!!απα!!α ε !!! Πωπεπση;ία ε!!ε ίσε

εετο ι!ε!!!!!!ι!α!! . . . . . . . . . . . . . . . . . !!

Π! !!!!!! εοΙΙορο!·!·ε α !ο!!!!τα νεται! ο!ΙΙα!!!!!!!

ε!ιεεαι·εεε ρε! ο!!ε!ο!!ε !!! !!!α!ε!!!!ο. . . π

Πε! π!ο!!ο !!! ρ!·ονατε ! !!!!!! ο ! ααα!!!

εο!!!!!!εεε! !!ε!Ιε Μ!!! ε Ιε!·τ!!οτ!! !!! !!!!!

εωΙα, θ££αυα ε δ'ερ!αρα!!παε . . . . . .. !!

ΠεΙ!ε !ε!·!Ιε !!!οε!!ε. . . .. . . . . . . . . . . . . !!

!!!!!! !!! 0!!!80!!0!!!ΙΠ!!-›Ρ0Γ!8 ω!!! ω!!! !!!

558.

559.

56ο.

56

εΐεΐ

562.

267.·

564.

!!!.
·

!!!

8αεεατ! ν! ε!α!!ο !!!!!! Μ, ε !!!!!!

εε!ιπ!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η!!!

Πε!!ε !!ε!!!!!!ι!ε, ο τ!ο!αι!!α1!ο!!! :Ια Με!

ρε' !!!!!! ε !!α!!!!! ε!!!!ε!·Ι! α!!! Ια!:!!!οτ! !!!

Βοα!απα!!α ε .!!!!!!!!!!αση!·ώ . . . . . . . ..»

Πε! εα!ατ!ο !!ε! ο!!ετο!!ε !!ε!!ε ε!πε!!!! !!ε!

Πο!!!!!!!ε...., . . . . . . . . . . . . . . . . ..ε

Πε! Με!!! ρ!!!!!!!!‹:! ι!! 8αεεα!·! . . . . . . . . !α

!!!!!!οε !!ε! οαρ!!!!Ι! Δε! Ι.!!!!·ο Π α!!! ί!!!

ι!!οε Βα!·‹!ο . . . . . . . . . . . . . . η. . .!!!

Πε! !εε!α!ο!·!, ε !!ε! !εε!α!!!α!!!!, “ΜΙΑ !!!

ε!!!!!α!ο!!ε Με!! οπο!!! . . . . . . . . . . . . !!

Πε! !!ε!!,ο!!ε !!!!!!!!α!!ο !α!!!το!! α!! ΜΜΜ!!!

Π! πο!! νε!!!!ετε, !!ε !ρο!εοα!·ε ! !!ε!!! ΜΗ!!

ε _ρα!·α!ε!·!!α!! !!ε!!ε Με!! . . . . . . . . . ο

Πε!Ιε ε!!αι!ο!!! ε !!ε!!α ΜΜΜ!... . . . . . »

Πε!!ε ο!!αι!ο!!! ρετεο!!α!!_, ε α !!οι!!!ο!!!ο. . »

Πε! οο!!!!!!!!αο! . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . »

Πε!!α Ιε!!ι!τα Μ!!! .εε!!!ει!ια, ο α!!! !!!ο!!ν!

!!ε!!α .!!!ε!!εε!!!!ε . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Πε! !!ε!!!!ο οο!!!!τα!!α α!!! !!!ατ!το, εε!!ια Ια

!!!οε!!ε, !!ε! ι!!α!!!!!!ο!!! α!!α απόσα!! . !!

Πε! ραΒα!!!ε!!!ο !!ε! ε!ε!!!!!, ε ι!ε!!α ωτοσ

ται!ο!!ε !!ε! !!ε!!!!.οτ! !!!εο!!τε!!!!! . . . . . !!

Πε! !!ε!!!!ο!·! οο!!!εεε!, ε !!! εο!οτο !ε!!ε !!!!!!

€.;α!!ο !! ‹!ε!!!!ο . . . . . . . . . . . . . . . . . »

ΠεΙΙα τ!!!!ε!ο!!ε !!ε!!ε φοε!! ι!ε!!α Με. . . »

ΠεΙ!ε ο!!αι!ο!!! !!οΙοεε, ο τ!ε!!ε εφρα!·τε »

Πε! εαε!, !!ε! ααα!! !! Ρο!!εε!α μ!!! εε!!!ε!!

ι!α!·ε ε οο!!!!α!!!!ατε !!! ς!!αε!!ο!!! άν!!!,

εε!!ια τ!!!!!!τσο!·ο!!α εεε!!! εο!!ε!ε!!!! !!! εαν! »

Πε!!ε !οτ!!!ε α!! οεεε!·νατε! ‹!α! Ρο!!εε!α !!εΙΙε

οαι!εε ε!ν!!! ε ο!!!!!!!!α!! !!ε! ίο!·εε!!ε!·! ›!

Πε!!α !!ει!!!!!ι!α !!εΙΙα Με α! ει!!! α!!!ο!·ε. !!

Πε! !!ε!!! !!!ο!εοα!! ρε! Μ!!! . . . . . . . . . !›

ω!!! ε!πε!!!! (οο!!ε!8Ι!, σο!!! !!! Ε!!!ε!!ι!α)

!!!α€8!οτ! ε !!!!!!ο!!, ο!·ε!!!!ατ!ε ε ε!!·α!!!·

ι!!!!ατ!ε, ε !!ε! Ιοτο !!!!!!!α·ο ε εσωρο

ε!α!ο!!ε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Πε! !εε!!!!!ο!!!, ε !!ε!!α ρ!!!!!!Ι!ο!!α !!ε! Ιο!·ο

08811!!! . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . »

Πε!!α !ο!·!!!α !!ε! ραεα!!!α!!!! 8!!!!!!ι!α!! , ε

ω!! εεεε!!2!ο!!α !!ε!!ε εε!!!ε!!πε. . . . »

Με!! Εεεο!!!οτ! , ε !!ε! !!ε!!!!! !εεΙα!!!ε!!!ατ! !!

Πε!Ι'εε!!!!!ο !!ε! ααα!!! ία!!! !!ε!Ιε ρ!·ορ!·Ιε!α

αΙ!!·!!!, ε !!ε! Μ!!! ερεΙΙα!!Ιε α85 Με!!!

ο!!ε !! αννα!οται!ο . . . . . . . . . . . . . .. !!

Πε! Τι!!οτ!, ε !!ε! (!!!!·α!οτ! . . . . . . . . . . 2

Που!!! !! Ροι!εε!λ !!ε!!!!α !!ε!!!!!!·ε !ε α!!ει!!ο!!!

!!ε!!! ε!!·α!!!ετ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!

Πε! ‹!ε!!!!! α!!! εο!!!!!εία!!! . . . . . . . . . . . . !!

ΠεΙΙε !!!!αι!ιε !!!! !!ατε! !!α! !!ε!!!!ο!!, ε ω!!!

!!!!ε!ι!εε!ο!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Τετ!!!!!!ε ρε! !ε ο!!αι!ο!!!, !!ορο !ε εια!!!;!!!ε !!

Πε!!! εοοει!ο!!ε !!ε!!α εοε!! ε!!!!!!οαΙα . . . »

Πε!!! ρτεεετ!ι!ο!!! . . . . . . . . . . . . . . . . . »

Πε! !!α!!!!!, ο ω!!! μπα!!! . . . . . . . . . »

Π! οοΙο!·ο, ο!!ε !!!α!!ι!οεα!!!ε!!!ε !!α!!!!ο, ο

Μενου!! !!! ραεα!!!ε!!!ο !!ε!!! α!!! νε!!!!!!!!

ο!! ο!!!!!!Βα!! α!! !!!!!! . . . . . . . . . . . . . ›!

ἔΞἔ#

57!.

572.

!!-υ·-!

Ω-ο..

ο.

573.

5:

ΦΙ....,......,..

`1ο..:..Β.ο.

ἐκ'···

,..Ρ·

Ν!!
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ΙΜ ωειΙΙΙΙ ρτσΙΙΙΒΙΙΙΙ: νΙιΙΙΙΙΙΙ, εεε νεεΒοεο ' ΙΙΜε

ΙειρενετΙε .ξΓ'5Ι : .-.------- .- Ϊ.- . .-Ρε9. - 5·7ΙΙ.

ΙΜ ΒΙΙΙΙεΙΙιεΙΙΙΙΙ ΙΙε εεω-ε-·-ΙΙΙ 8ΙΙΙΙΙΙιΙσ ΙΙΙ Με εΙΜ
ροεεεεεοτε ΙΙΙΑΙΙΙΙΙΙ`ΙΙΙΙΡΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙεΙε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙσέν θ 57595

Ι1εΙΙε2ρτεεΙ:τΙιΙσπε- ΙΙΙεΙΙΙιεΙε -ΙΙΘΙ`”ΙΙεΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ ΙΙπω0ΙΙ

Ι:οπε!εΙεΙΙ ΙΙΙΙΙεεΙΙΙΙ:μεεεΙΙΙΙε.ΙΙ:-Ι2·:9. Με ΙΙΙ Με Μ!

ΙΜ ιιιΙεΙΙοτειεεΙΙΙΙ -Ι'εΙΙΙ ΙΜ ΙΙειΙΙ εΙΙΙΙΙΙ -ΙΙεΙ- - ·ωωθο

ροεεεεεοι·Ι σε· ΙΙΙΙΙπτε ΙεΙΙεΙ.=°1ΞΞἔ`.ΪΙΙ.Ι.3ΙΙΙΙΙΙΜ Με Μ

ΙΙεΙΙε :Με ΙΙΙ ΙΙΙ·οΙΙΒΙΙετεξ- ε ρεΙτοΙ:ΙεετεΙΙΙΙ·ϋ Ι ω? ωΙΙΙΙΙΙ

8ΙεΙΙΙιἰο, σου ΙΙιεΙΙΙΙεΙο,· ο εεεεε, Ιε ·τε- ω @ΙΙΙ

@Με εΙΙΙΙΙΙ, εΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ:Με'εΙΒΜΙοπΙ ΙΙΙΙΙ:ι-Ι ΙΙΙΙΙΙωΙΙΙΙΙΙίεΙΙ ε ΜΙ τΙΒΙιεΙΙΙο . Ι . . .· .ΙΙ-ΠΕ ΙΙΙΙΙΙ ' : 'ΙΙΙ.ΙΙ-Ι3

ΙΙΙ εοΙΙΙΙοειρει·εΙΙΙΙΙείεΏεΙΙΙεΙΙε εΙΙΙ:ΙΙεΙΙεεω ωΙΙΙΙΙΙΕΙ ΜΙ ·

ΙΜΙε ερρεΙΙειΙΙΙΙΙΙ'~ΞΙΞ .ΙΜ .=>.·επε:τΙΙ.'.==. ΙεΙΟΜΙ° Με ε!

ΙΜ @ΜΙ ΙΙεεΙΙΙΙεΙΙ·ρεΙ ρε8εεεεεϋ8ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ»ΙΙΙΙ(ΜΙφ ο

ΙΙεΙ:Ι·εΙδξ ρεΙΙΙοοΙετε ·εΙΙΙΙε ΙΙΙΙΒἱΙΙ"`ΙΙεΙΙΙΙ Με; “ΜΙ

ρεΙΙΙΙ:ΙοεΙ . ΙΙ·ε.-ΦΙΦ.Πεεε. ε. ε . ΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙεΙΙ ΙΗΜΙΙΙ Με"

ΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι:εΒΙσπεΙΙ·ΙΙεΙ ΙιεεΙΙειεε ·8Ιοεεο ε ΙθΙΙΙ"Μωθ ΜΙ

ΙΙΙΙΙιεΙο εεΙΙΙΙ ΙΙΒΙιεΙΙΙΙ ΙΙεΒΙΙ εΙΙΙ·Ι ει·

"ΜΒΜ . . . . 9.· .· .· .·.· ............ . .·.·.- ». 'ΜΙ57ΙΙΙΙΙΙΙ

ΙΙΙ Με εΙε88ΙΙΙΙξ μεεεεεεΙΙ ΙΙΙ ΙΙεΙΙΙΙο, Ι:ΙΙΙΙΙσ ω* ωΙΙΙΙΙ Μ!

ΙΙ'ιιοπΙο, ο ΙΙΙ σεΙΙΙΙΙ ΒΙε·ωοΙΙΙ·εεεεεεεε Μ· Με”

(Με εεεευε .εεεεεερωΙε- ενετεεΙΙΙΙ:Ιε·ΙΙΙ"ΙΙ:ΜΜΒΒ'Ι Η'

εοτΙε εεΙΙε εΙΙΙε ε ΙΙΙΙΙΙΙ·εΙΙ:ο ΙΙΙ·8εεεειΡΙ 5› Μ) ΙΙΙ.Μ

ΙΜΙ'εΙΙΙιΙο εεεε'εΙε ΙΙεΙΙε ΙΙΙΙεΙεΙΙΙετΙε .ΙΙΙΙΙΙΙ» Ο Ι δ”. Η”

ΙΙΙ εεεε88Ιετε εεΙιει·οετε·Ι·ΙενοΙΙ ΙΙ'ει·8εΙΙΙ.ο » 'ΙΙ ΙΙΙΙΙ.Με

ΟΙΙΙἱεειῖιεεΙο με» ·εεΙΙη›ει·ε Ι'εΙ›ιιεο ΙΙεΙΙε Μ" ε; ΜΙΟ(

εΙ:οεΙΙΙνε ιΙΙ:ΙΙΙεΙΙΙι1ε-›-ΙΙε8ΙΙεεεεΙΙΙ ερρεεε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ" ΙΜ

ω, ε ΙΙεΙΙΙΙ νεΙΙΙΙΙΙε ΙΙΙ· Με εεΙ·εε Μ" ·'

ΙιοΙ:Ινε εΙΙε @Με ρεΙΙΙΙΙΙΙ:ε.ΙΙί . . .·9ΙΙ» ε ΙΙΙ. Μ·

ΙΙεΙΙ' εεΙ3ΙεΙοεε ε· (ΙΜ^ΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ 'ΜΙΒ ε ΙΙΙ “Μ” ε· “Η

νεοΙ:Ι1ε . . . Με. .ε==:>εεω -· 57-9.·>Ι= ·ε

ΙΜ ΙΙΙΙΙΙ ε ΙΙεΙΙ"ιΙΙΙΙΙΙέΙοπε ΙΙε'εεΙΙεΙΙΙ ε Ι:ε- - · -.

Ι ·· Με: 46: :ΗΜνεΙΙε . . . . :Ι.-ΜεΙΙ.099. . . ε». Ι-Ι.Ι·.·»

Ι)εΙΙ'ΙΙΙ:Ι:ΙεΙοεε ε ΙΜ ·ΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ:ρεοοτειεΙΙΙ ΔΙΙΙ “Η”, Ι

Ι:ερι·ε. . . . .Ι.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙΙ. ΙΙ....Ι'Ι...6» ΙΙΙ-ΙΙΙ. ' '

Ι)εΙΙ'εΙ:Ι:ΙεΙοεε ε σε Ιω εηωΙΙΙ ε εεε .Ι Με.
ΙΜΙ'ΙιεΙ:ΙεΙοεε ε ΙΜ ΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ ·εεἰεΙ.ΙΙΙ?ἶΔ. ε? ΙΙΙ. Η

ΙΜ ΙΙεειΙΙ Ι:ε8ΙοεεΙΙ εΙ·ΙεεεΙΙεωε ΙΙοιπεεΙΙΙ:ο · -

σου εεεΙ ΙΙε Ι:εεεΙε. .Ψ . . . . ..ΦΠ . » ΙΙΙ.

ΙΙΙ Ι:οΙΙΙΙο, εεε ΙΙΙΙ:οΙΙο εΙΙΙΙΙΙ ΙΙ·ωΙΙΙ'Ιοτε.·. » ΙΙΙ.

ΙΙΙ Ι:οΙοτο, εΙιε ΙΙΙΙ:οεο εΙΙΙΙΙΙ εοΙ·ΙΙΙΙΙο ΙΙΙ: . » ΙΙΙ.

ΟτΙΙΙεειΙοεΙ ερεοΙεΙΙ · ρεΙ· ΙεεοΙετε Ι εοεΙΙ·εΙΙΙ

ΙΙΙ εεεΙΙΙε ΙΙ·ε ΙΡΙο15Ι·Ιε1ετί ΙΙΙ ΙεεεΙΙεΙΙιε

ω Ι ρεειοΙΙ.ΙΙΙΙΙΙΙ'ί'. π· ..... ..·ΙΙΙΙ·~; » 58ο.

ΙΙΙΙΙΙοε ΙΜ Ι:ερΙΙ.οΙΙ ΙΙεΙ Βετο ΙΙΙ ΙΜ ΒοΙΙΙεε

$ετΙΙο . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . » 582.

ΙΜΙ'οιεΙΙ:ΙΙΙΙο, ε ΙΙεΙΙΙΙ οιεΙεΙΙΙΙ . . . . . . ..» ΙΙΙ.

ΙΙΙ οοΙοΙο Ι:Ιιε ΙΙΙ:οΙΙΙοιΙο, ε ΙετΙεοοεο ΒΙΙ

ΒΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙ . . . . .;.......;..·;.....υ

ΙΜΙε ίεΙΙΙε, ε ΙΜ Ι“ει·ΙΙοι·Ι . . . . . . . . ..»

ΙΜΙε ΙετΙΙε ιιοΙΙΙΙΙΙιε . . . . . . . . . . . . . .. »

ΙΜΙε Ι'ετΙιε, εεε ·σε8ΙοεΙεο Ιε ρεΙΙΙΙΙε ΙΙΙ

ΙΙΙιεΙΙ:Ιιε ΙΙιεΙΙΙΒΙ·ο . . . . . . . . . . . . . . . »

ΙΜΙε άοεεε, εεε ίεΙ·ΙεΙ:οπο εΙΙΙ·ε άοεεε . . ››

ΙΙΙΙΙΙε άοεεε, εεε ΙΙεεεει·ο ΙΙεΙΙε· ρει·οοεεε

εΙΙ ιιοΙεΙΙΙΙ, ε ΙΜ ·ιεεΙεΙΙ:Ι εοΙΙΙιεεεεΙ ΙΙΙ

  

ρτεεεειε ΙΙεΙ ροΙΙεεΙε. . . . . . . . . . . . . »

ΙΜΙε τεεΙ.ΙεποεΙεειε ΙΙεΙΙε άοεεε ΙΙΙ εεεεε

οτΙΙΙΙΙΙιεΙε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

(ΙΜ. ΜΙΙΙΙΙΙΙ Με" ·

 

ΙΙΙιε Ιε άοεεε εεεεεεΙε ΙΙΙ ΙΙΙιεΙΙ:Ι1ε ΙεεΙεΙΙιΙο

που εΙεεο ΙεΙΙΙΙΙε ε οοιερεΙΙΙ·ε ρετεοεεΙ

πιεΙΙΙε; ε ΙΙεΙ Ιει·ιεΙΙιε, εΙΙΙΙ·ο ΙΙ ΙΙΙιεΙε

εεεε ΙΙενοεο εεεετε εΙ:οεεεΙε . . .'·.ἶΙΙ Ραμ ΙΙ 585.

ΙΜΙε Ι:ΙΙειΙοιιΙ ΙΜ τεεΙίεΙΙει·ἱ ε ΙΙεΙΙΙΙΙχεεΙΙΙΙ » Ψ[Μ ΙΙΙ. -

ΙΜΙε ΙεΙΙΙε ΙΙΙΙετΙε ΙΙΙ Ι·Ιεεε,οοπ ΜΙΙΙ, οεεειε »ΙΙΙΙΙΙΙΙ 586. Η

ΙΙΙ που πω· ΙΙΙεΙΙο εεε ει·ιΙΙΙ, ΙΙΙ οεεεεἱοπε ΙΙΙ -·"ΩΙΙΙΙ2^

ΙΙΙ °ροροΙο ΙενεΙοΙΙΙ ε τεπιστε. . . . » ΙΙΙΙΙΙ·εΙ

ΙΙΙ που Ιε8ΙΙει·ε ΙΙΙΒΙει·ΙοεεώεεΙε ΙτεΙ:ΙΙΙΙ εΙΙε ΜΜΜ Ι.

ΙΙοπιιε, ε Ι›τεεεΙὶε εΙΙΙΙ ΙΙοιΙΙΙΙΙΙ·.Ι ΞΙΙΙΕΞΙ » .έΙΙ ΙΙΙ.

ΙΜΙε επιιΙ ρι·οΙΙΙΙΙε . . . . . . . . » ΙΙΙΙΙΙΙ. ε)

ΙΜ @εσεε ΙΙεΙΙε <νεΙ8Ι1εξΙΙΙ ΙΙεΙ νεπεΙΙ·. το' ΙΙ' ΙΙΙ”

ΙΜΙε ΙΙοιεεεΙΙε σε επετεεΙΙβε. ΘΙΙΙΙΙΙΙΙΙιε ·ρεΙ·- .Ι# ΙΙ ΜΙ

Ιε εΙΙ:ιιτεπε ΙΙΙ:ΙΙε ρεορτΙε ρεΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ . . ›τηΙΙΙ'ΙΙΙ5 'Ιω

ΙΙΙ που εεΙΙετε ΙΙΙ-εοΜ]σετ Ιε'ΙΙΙΙΙΙΙρεεεπεΙΙΜΒ Ι Ο ' *

ΙΙιΙΙιε, ΙΙορο ΙΙ Φωτο Ιοεοο'ΙΙεΙΙε0εωεεεε ΉωΙΙ “Η

ΙΙεΙ Οοπιεπε. . Ν). ΡΙΙΙ.2-Ξ-έ .ΙΒ.ΙΙΙΙΙΙε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. '

ΙΙΙ Ι:εΙοι·ο, ω» τοπιροεΙ› ΙεεΙΙΙΙΙεεεωεΙΙΙε -

ΒΙΙ ιιεΙ:Ι, ο εεεεΙἰεεο ΙΙΙεΙΙ·ε, ο ··8ΜεΙΙο

ΙΙιπεοεΙΙεπε Ι:οΙΙΙΙο Ιε ροτΙε,Ι ΜΙΙΙ, ο

Ι Ι.εΙΙΙ ΙΙεΙΙε εεεε εΙΙΙΙΙΙ . . . .·.'.Ι.#. . . » ΙΙΙ. .

ΙΙΙ Με εΙΙΙΙ·ετε ΙΙΙ Ι:ΙΙΙΙΙ, μεεεεεΙΙο εει· Ιε ἶ- ·· ·

πειτε, πιε ρει· Ιε Ροι·Ιε εε εεΙ·εεεσ ερει·Ιε » ΙΙΙ. -

ΒεΙΙε εεει·ΙΙΙΙε ΙΙεΙΙε ωστε ΙΙεΙΙε Ι:ΙΙΙΙΙ. . . » ΙΙΙ.

Με τω, ε σε πω. ..ι.·.-ω. . . . ›. ω.

ΙΜ τιιΙεεΙοτΙ ΙΙΙ εΙτεΙΙε, ε ΙΙεΒΙΙ εοΙιει·εΙΙΙ . » 588.

ΙΜΙε ι·ΙΙ:εΙΙειΙοεε ΙΙεΙΙε εσεε Ι'Ιιι·ΙΙνε, ΙΜ

ι·ιιΙ:ετοι·Ι ΙΙΙ εΙΙ·εΙΙε, ε ΙΜ ΙεΙΙΙΙ. .·» ΙΙΙ.
ΙΙΙ Ι:οΙοτο Ι:Ιιε Ιεεειιο εετνΙ ΙΙΙΙ εΙΙΙ:εΙΙε Ι

εΙΙΙΙΙΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . .ζ.....» 'ΙΙΙ.

ΙΜΙε τεΒΙεΙΙ·ειΙεπε ΙΜ ΜΙΙΙ, ε ΙΜ ΙεΙΙΙ·Ι

ΙΙΙΙι οοεΙΙεεεεΙΙ, ε ΙΙεΙΙε` οοπεεΒεεεΙε ΙΜ

νειἱοι1ε σε Δω εειε . . . . . . . . . ..ΙΙ ·· ω.

ΙΜ εορι·εεΙειιΙΙ εΙΙε ευετΙΙΙε ΙΙεΙΙε νΙΙΙΙιε, -

ο ΙΙε8ΙΙ οΙΙΙ, ε ΙΜ ΙΙΙΙΙΙ εεε εἰ εσω

ΙΙιεΙΙ.οΙΙο ιιεΙ ρτεΙΙΙΙ ΙΙΙ σεΙερεεεε. . . . » . 589.
ΙΙΙ που ΙειςΙΙει·ε, ενεΙΙετε, ο εΙΙΙΙιεεεΙΙ τιι- Δ

Ι1ει·ε εΙΙ›ει·ἰ, ρΙεεΙοΙΙΙ, ω ΙΙιεεεΙΙ ΙΙεΙΙε

Ιει·Ιε εΙΙτιιΙ . . . . . . . . . .· . . . . . . π: 59ο.

ΙΙΙ που ΙεΒΙΙεΙ·ε, ενεΙΙει·ε, ο εΙΙΙΙΙεεεΙΙ Με·

Ι1ε88Ιετε Ιε νΙΙΙ ΙΙΙ ΙιΙΙΙΙΙΙ ρεΙΙΙΙιειπε. . . » ΙΙΙ.

ΙΙΙ ιιοιι ερΙοοετε εεΙ·ΙεεεΙΙ ΙΙΙΙΙΙε πάμε εΙ4

ΜΙΙ, εεΙΙιε ρετεπεεεο ΙΜ ρεΙΙι·οΙιε. . .-» ΙΙΙ.

ΙΙΙ ιιοιι Ιοι·ΙΙπετε Ιε ρεΙεοπε ΙΙΙ:ετε . . . . » · ΙΙΙ.

ΙΙΙ που είοι·ιετε άοεεε πεει·ΙΙετε, ο ριιΙιεΙΙε» ` ΙΙΙ.

ΙΙΙ Με ΒεεΙεΙΙΙΙΙΙΙετ Με, ΝοεΙΙε ΙΙοεεε, ο .

Ι ΒεΙΙΙΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . » 59ι.

ΙΙΙ που ΙΙΙι·ε ρει·οΙε ΙεεΙΙιτΙοεε εΙΙ εΙΙ:Ιιεο . » ΙΙΙ.

ΙΜ ΙεεΙΙΙεοεΙ Ι'εΙεΙ . . . . . . . . . . . .. ..» ΙΙΙ.

ΙΜ ΙεΙεΙ ΙΙΙοεεΙετΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . » ΙΙΙ.

ΙΜ ΙεΙεεΙοι·Ι ΙΙΙ ρεεΙ ε ε1Ιεετε . . . . . . . » ΙΙΙ.

ΙΙΙ:Ι,ΙΙΙ ΑΙεεεΙΙετΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ΙΙΙ.

ΙΜΙε ΙενειπΙεΙε . . . . . . . . . . . . . . » ΙΙΙ.

ΙΜ ΙΙιεΙεΙΜ ιιοιι οοεΙεΙερΙεΙΙ εερτεεεετεεεΙε

εεΙ Βτευε (ΠοΙΙΙΙ:ε), ε ΙΙεΙ πιοΙΙο ΙΙΙ ριιεἰτΙἱ » 592.

Ι)εΙΙε ρεεε ΙΙε. ερρΙΙΙ:ει·εΙ εἰ ΙΙιεΙΙεΙΙετΙ Ιο

τεεΙἱετἰ, εεε που εοΙΙεπο ΙΙεΙΙε ΙΙοΙΙΙΙΙεεΙε

σε $εεεετΙ . . . . . . . . .. . . . . . ...Ι ει'

ΙΙΙ ΙεΙΙΙΙΙετε εεεεεΙΙΙιεεΙε εΙΙε ρτεεεειε ΙΙεΙ

ΙΙΙε88Ιοτ ΠοεεΙΙΙΙΙο Ιε εεπωειε ΒΙε ΙεΙΙε,



ι›ει. ειι.οοι.ε ιιτ. _6ιΙιβ

ε ἀεΙ Ιετιιιὶιιε, ειιΙ.το ΙΙ @Μάο ει ἀενοιιο

μεσω Ιε ιιιιιΙιε ε ρειιεΙὶ ροι·ιιιιε ἀιιΙΙε

:ζω ωίξι:.ΐζ - ι6ΏΑΙΑΒΒ)3. ιιιμ Ρω-1 '

ΜΔ:Ι8Ι:ΜεΙΜεΙεΙΜΜΙδε εερειιιιΙΙ. . ι » [ ι ..ι Μ.

Πεὶ ιιὶΒιιοτειιιειιΙὶ, ε ἀὶ εοΙοτο εΙιε ιιοιι εἰ .ιιι.ιιμ.'ζ

Ιιιεοὶιιιιο ρὶ ιιοτπιτε . . . . . . . . . . . . . . » Μ.

ΙΙεΙΙε ρετιιἐὸὶιϊἔεΙιιε εἀ ιιι·τεεισ ἀεΒΙὶεΙιιιιιἀὶΙὶ, Ι ·ί··

ε ἀεὶ ἀεΙὶιιιιιιειιιτ. π. Μ.), β.. ... Ν. Μ.

ΠεΙ ιιιιΙιιτὶο ἀονιιιο ιιὶ εετεειιιὶ ἀεΙ (Σοιιιιιιιε

ρετ Ι'ιιττεεΙρ_ΑἀεεΙὶεΙιειιιἀὶΙὶ Μ. Μ. . . Η ω

Βεὶ ΜΙειΙ εΙιε .εὸιιιιιιεΙΙειὶοΙιιΙεὶΙΙι ιιεΙ Ιότο

--=··ιΙΙΒιί1$ω.α ιιιΣωφ. Μ. ΒΧλ τι εξιτΣιν.ε επι ιιισι·ιι Μ .ΙΙΙ

ΒεΙ 8ὶιιοεο ἀεὶ ἀειἀὶ . . . . . . . . ..ιέ-ιε·'.χύ. ιι·η;(δ 593.

Ι)εΙΙει νειιἀὶΙιι ἀεὶ Ιιειιὶ ἀε8Ιὶ εΙιιιιιἀὶΙὶΞιΙεΙξιΙ·›ΙΙ .ΙΐΞ

ριιΒιιιιιειιι.ο ἀεΙΙε ρειιε ρεωιι5ιιιτΙε. . .τη Μ Ν;

Βεὶ εοτειιΙὶ, ε ἀεὶ ΙειιιιΙ μιιιιΙΙὶ, εΙιε.Μιι0 Μ. .Ψ

Ιιι αστειο . . . . . . .ιιω'ι:νι ιιίι'ΙΙ.. ι .3·ι-:ι.ιι:ι'.διι . ή ω.

ΙΜ ιιιιτιιΙ'ΙΙ , οΙιο ΙοΙΒιιιιιιι··ιιΙΙιε ιΙι1ιιιιιι, ι·ΝειιΙε .ΙΙ Η

Ιιι Ιοτο ιιιο8Ιὶε; ε ἀεΙΙἀ ιι308ΙΙ, εΒε-·ιε.Ι μιν

εροειιιιο τω ιιΙιι·'ιιοιιιο, Η :Με Η ' Γι'

ΙΙΙΒ.ΓΙΙ0 . . . . . . . . .ιιιΜΜ .ΙΙ.'.'.. : 'ε .` . τ” π.Ρτειιιιιιειιιὶ Ιειὶιιὶ ἀεΙτΙΙιπΙὶεε`ιιἀΜ-·δωΙιιΙἰ=ΙΙΙΙ .Η

ἀεΙΙε. ι·εριιΙ1ΙιΙΙειι -ἀὶ 88ΗΜΙ·ι .ΕΞ-ι 2ι.··ΔιιιϊΙ θ. ω·

ΒὶρΙοιιιιι ἀεΙ ΙΙε Π. Βὶιιεοιιιο»ΙιΙῖ.ἀὶ«Αιιηοιιιω- με .5Ηχ

σοΙ @Με εοιιο εοιιεεἀΜὶ- ιιιιτΙ ω? _Ι.ειτ

ε ΙτειιεΙιὶΒὶε.ΙιιΙΙιι. εὶΔΙΙι ἀἰ8ιιιιειιτὶ·(Ι.$ΠΒ) ιι . διά.

Οτἀὶιιειὶοιιε ερεεὶειΙε ἀεΙ ·Βοιιιιιιιε· μετ'εΙε.·....-.°ι.· .ι . ζ'

οεεετνειιιει ἀεὶ ειιἀἀεΙιὶ ρι·ΙνΙΙε8Ι ε Μιτ- ϊ: 'Η

Ιι` ι:ΙΙΙ8ΙΒ (Ι 82” νει. .τ..'. . και.: . . . . . . ιι έ. 616.

ΒὶρΙοιιιιι ἀεΙΙ`ΙιιΙιιιιΙε Ι). ΑΙίοιιεο ἀὶ Ατιι€οιιιι.·

οεΙ ιιιιιιΙε ειστε ωιιίετιιιιιΙΙ ὶ ιιτὶιιὶΙε@ - ;;___ ιι

ιιεεοτἀειΙὶ τι θεεειιτὶ ἀεΙ ΠειΙΙ.·(ΙΙιισιιιιιε ΙΙ ` '

ε ιιε εοιιο οοιιοεἀιιΙὶ..μιιεεσΙιΙ ΜτΙ ιι

Ιεινοτε ἀεὶ δειεειιτεεὶ 0888). . . . . ... Φ η . ΙΙΙ. :

ΛΙΙτο ἀὶρΙοιιιει ἀεΙΙ'ΙιιΙιιιιΙε Β..ΑΙΙ'οιιιιοΔἀΙ·. ϊ. .. ·1·

ΑιιιΒοιιιι, σοΙ ιιιιεΙε.ε ΜΜΜ ιΙιι;ΙΙ επι-ι τΙιεεεὶεΙοι·ὶ ειιεειιτεεὶ, τὶνοεει Ιε ἀοιιειιὶοιιὶ °

ἀεΙΙε ι·ὶΙΙε_ἀὶ θειιίΙο, (Μενα, Ε·τιιι1οΙιι ε(]ιιεημιί ἀεὶ Ιιιὶ Ιε.Ιιε ε (ΙιιΒΙὶεΙιιιο ΠιιΙο- .

ιιιιιτὶο, ΜειεΙιοι.ΙΙιιο ΜιιτεΙιοιΙὶ, ε τι Μειι·- ..._','

8Ιιει·ὶΙει ΒερειΙΙΙιιο, ρει·εΙιε ιι Ιειιοι·ε ἀεΙΙε

‹: ρτεοεἀειιιὶ _οσιιεεεεὶοιιὶ ιιοιι εἰ ροΙειιιιο ..:ι __ .·

ἀοιιετε, ιιε ὶιιΙειιἀιιτε Μ ιιΙΙι·Ι, εεεειιἀο ι .

Ιε ἀετιε νὶΙΙε οοιιιρτεεε ιιεΙ ΙεττὶΙετὶιι, _ .Η

ε εοιιορειι1ε= :Με εἱιιτὶεἀὶιιοιιε ιΙὶ Βεεει.ιτΙμπι) . . . . . . . . . . . . . . . . . Με. .. θι8. Η

ΑΙιτο ἀὶρΙοιιιιι,.ο ρτΙνὶΙε8ὶε τι !ενοτε ἀὶ

88888ΓΙ (Ι328).ιι ε . . . τ: Η . . . . . . . »ι ΙΙΙ.

ΑΙιτο ιἀὶρΙὸιιιιι ἀεΙ ειιιΙιΙεΙ1ο_ ΙιιΙειιΙε Β. ΑΙ

Ιοιιιιο, εοπ επι .ρτοὶΙιὶεοε' ΑΙ ΡοἀεεΙΙι ἀὶ

ΒιιεεετΙ ἀὶ εΙιὶεἀετε, ο τὶοενετε ἀεΙ (Ιο

ιιιιιιιε ιιΙειιιι ἀοιιο, ο ρι·οννὶ8ὶοιιε, οΙιτε

ὶΙ ειι.ΙιιτΙο ειεεεειιειτοεΙΙ (Ι 826) . . . . . . » ὶἀ.

_ ΑΙιτο ἀὶρΙοιιιει ἀεΙΙο εϊεεεο ΙιιΙειιιΙε Ι). ΑΙ

Ι'οιιεο, σοΙ ιιιιιιΙε ε ΙιιεΙΙΙιιΙΙο ὶιι θεεεετὶ

Ι'ιιΙΙὶιὶο ερεεὶιιΙε ἀὶ ιιιι (ΙΙιιιΙΙοε, οΙιο ἀεΙιΙιιι ., .

εοιιοεεετευε εειιΙειιιὶιιτε Ιιι .διεἀιιἀτ ΗΡ τι τι. ῇ

ρεΙΙο ιιι εει·ιε εειιεε οὶνὶΙὶ (Ι 326) . . ιι (Με.

ΑΙιτι› ἀὶμΙοιιιε ἀεΙ ιιιεἀεεὶιιιο ΙιιΙΙιιιΙε Ι). ΑΙ- ¦ '

Ιοικο. εοΙ.ιιιιιιΙε εὶ οτἀὶιιε Ισ τεεΙὶΙιιιὶἀιιε_ _ ...η

ει Ι'ιινοτε ἀεΙ βειιιιιιιειιΙΙ βειεεειήΙιΙεΙΙ'ιιιιε .

ΙὶεΙιὶεεὶιιιο ἀτὶΙΙο_ ιΙὶ .τὶεοοεεὶειιε ιΙὶ ιιιι

ἀειιετο Ρετ Ιὶτιι,_ειιΙὶιο ιιεΙ “Με Η . .

ἀΙ 'Ι'οττεε ιιεΙ`Ιε·_ὶιιιιιοτΙιιιὶοιιε εἀ εεροτ
ιειὶοιιε ἀὶ .ε ηετοΙΞἀΙ.ρΒιιΙ ει» Η

εἱε,_;ΙΙ ιιιιιιΙ .ἀτὶΙΙο, ἀεειὶιιειρ ιειεεειὶτε;ωιιιειιιε ρει· Ιε·ιιιιι.ιιιμεειΙοιιε ἀὶ;ι;ιιεΙ.:ροτΙο. ...ὅ -- Η '

ρεΙ τὶεΙιειιιειιΙο εἀ ιιιιιιιΙὶιιιὶοιιε ἀεΙ ιιιεΙο. - -

0 τι" Η ωιιΜΜΒ.ϋ .ΦΙΦωιΙ.ι ΙΙε

ειιι.Ιο ιιτΒὶΙτιιτὶιιιιιειιΙε ιιρρΙΙοειε ιιΙ Ιεειιτο

ΙΙΙε ·. .-ινι -¦ἰ.

ιι°.. .ΙΙ

·. °ιι·:Ι τ · ι!

.ΠΙ ι Δ·'ι:ὶ: '.ιΙ

- ΙΙ.ι'.'Ι..

Με (Ι 326ΙΝ Με ι;εε-·ιι ···.$ετίε 'Η:Ρ"';τι ..Π6ΙΘεω-.ιι

ΑΙιτο ιΙΙιιΙοιιιει ἀεΙΙο ειειιεο ΙιιΙ'ιιιιιε Ι). ΑΙ- . Ή__Μ.

Ι'οιιεο, σοΙ ιιιιεΙεεριιεει;Ιε ε .μ_:_:.ί;ει_=..

Ι'ΙΙΒθωθ Ιιι ρειιιιἀὶ οοιιΙΙιιο ε ἀὶ ι·εΙε8ιι- ___'__·_ξ

ιὶοιιε, Ιιι ειιὶ. ετμιιεήὶιιεοτιιὶ ιιΙειιιιι ι:ΙΙΒΜ _';...ε;...2.;:...(›

ἀὶιιὶ_ 8ιιεεετεεὶ , _ ρει· αμεα ιΙΙ ιιιιιιιιΙιὶ .__ειιεεεἀιιιὶ ιιεΙΙε @αει εἀὶτ εερεεεὶ βιιιεεεὶ εοιιΙτα ΙΙ ΡοἀεειΙι, ε ὶ _Μὶιιὶειι·ὶ Έ.ιώ ,'Με (ι εεει..,_Μι. ..ή .., ...Υ .....ι.ε.. ιι 'ὶ _ΜεΞε.._Μ.

Βιι>Ιοιιιιι.<Μ Μ Β-θΙοιειιιιιΙ..4Ι:Αιικ98%σοΙ ιιιιειΙε θδΙΒΜθ;ΙΙΙνΙ.Μφώ ιη. .ΜΗΙΜ)

ιιιιιιειρ 0ονει·ιιιιιοτε ἀεΙ δικιο' ΙΕ @οριο- Ιω....ι ω.

άστο, ὶιι εεεειιιιιι ἀεΙ ίιΙΦΙΦωφ .: Ι,ιΙΙΙΪ'_ 35ι--.;ι

ἀΙ Αιτειιοεο (Ι38'1) ..Η η ... . ..ε.ι.. ›› Ι . Μ..

Ρτοννεἀὶιιιειιιο..ἀὶ ΒιιὶιιιειιςΙ0 ΙΙΙ .Βιιτἀιιιιιι :

θοιιετιιο.ιοτε θειιει·ιιΙε ἀὶ 8ετἀεΒιιιι, σου _ 2.,

ειιὶ εἰ ρτοὶΙιἱειἀε.Ι'εεετεὶιὶἀ|.εΙιιιεὶιιο ἀεΙ
-. ὲΙΙ'|€›

Μοτο άιιιρετο,εΙιε εΙοιιιιὶ.εὶηειΙτὶΙιιιὶνΔιιρ. τ -ιιεΙΙε νὶΙΙε ειιιιειε Ιιι ·ΙΙοιιιιιιιριια ε 1 · φ .Η

ιιιειιαι·ρίο (ΙΜ. ὶιιβειεεετὶ, ΗΒΟ) ·. . . » ὶἀ

ΒεΙὶιιιὶιειὶοιιε ἀεὶ 00ιιΙΙΙΙΙΙΙεΙ ΙεττΙΙοι:Ιο.ωΙιι_ -¦ Σ. ·

Με οι Αζωιιιτυ, ε οι ιιιιεΙΙΙ ιΙΙ διισειιτί. ' Π,

Νιιττα, ε ΓΙισιιιοποιη;ίο (Ι ΒΙΟ . . . . . » :· Ι.

ΠεΙὶιιιὶΙιιιὶοιιε ἀεὶ εοιιΙὶιιὶἀεΙΙιιιΒετοιιὶε . 32.

Π.σίιιί , ε ἀεΙΙιι-Μιττα, ·εεεΒιιΙΙιωμειιιτ'ει·ιι ; Μ'θονετιιεωτεεΒΠετιιιεΙοτε ἀεΙ -θιιΙιοἀῇΜε Ι). ΙΙ'τιιιιοεεεο ἀε 8ειια (Ι 623) » .η δε” ί

ΙϋὶρΙοιιιε ἀεΙ Βε ιε.·ι>ιω-εν οι ·Ατεθειιιι, '

εοΙ ιιιιιιΙε ε Ιειεεετε.ΙΙ ἀιιὶΙΙο,εΙιε ὶ!ΝοΙειτ - Ξἀονειιιιο τὶεειιοΙετεὶιι 8ιιεεετὶρετ ιιιιει- Η .

Ιιιιιιιιιε ιτιιεοτὶιὶοιιε εἀ ιιιιΙειιΙὶεμὶοιιε ΙΙΙ. .Μ

εΙτοι11ειιΙΙ, ε ἀὶ οιιτιε ιιιιΙιΙιΙΞοΙιε (Ι ΜΙΒ) » .· ζ=βειιε _.

ΒὶρΙοιιιε ἀεΙ ΙΙε Β. ΙΙΙΙοιιεο ἀὶ ιθ.τέιειιιιιιἩ `

εοΙ ιιιιειΙε Βετιιιιτι!ε ΙΕ Βοι|ιταεΙοε ε ιιο- - Μ... 2 Δ.

ιιιΕιιιιιο ΒΙ|οτειαΙοτε ἀὶ ΒετἀεΒιιυ., ε 8ΙΙ . ιιὶ ..Η :Η

οοιιιιιιειιε Ι'ὶιιοετὶεο ἀὶ ὶιιἀιιττε ε ιιοιι

εοτἀὶε ὶ Βοτὶα, ε Ιοτο εἀετειιιὶ, οΙιο

ιιιειιτειιενειιο Ι`ὶεοΙε (ε Βιιεειιτὶ ερεοὶεΙ

τιιειιΙε) ὶιι εοιιιὶιιιιε Βιιεττε, ἀὶεεειιεὶοιιὶ

ε ΙιιιιιιιΙιὶ, ἀὶεεοιιοεοειιἀο Ι'ειιΙοτὶΙΙι Βεεὶιι

π π;»

.ε Η

..Ι Ι |~

(ιεεε). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ιι πι.

Οιἀὶιιιιιὶοιιε εοιιιτο 8Ιὶ οιιιὶεὶἀὶ . . . . . ..» (ΜΒ.

ΑΙΙτιι ΟΙ'ΙζΙΙΙΙΙΙ.2ΙΟΠθ ειιΙΙει επεεεει ιιιιιΙετὶιι . » ὶἀ.

θτἀὶιιειιὶοιιε οοιιΙι·ο ὶ ιιιεΙΙεΙΙοτὶ νε8ειΙιοιιἀὶ

ο Γιι%ΙειεεΙιΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Μ.

Ι)ὶ εοΙοι·ο, εΙιε εοτι·οιιιρεεεετο Ιε Γε.ιιιεεεΙιε

ε εετνὶιςὶεΙὶ ιιΙΙτιιὶ . . . . . . . . . . . . . . . » 624

ΒεΙ ιιὶιιτειιιειιιο, ε ἀεΙΙιι Ιεἀε ἀονιιΙιι ιιὶ ιιιετ

ειΙειιΙὶ, ο τὶιειιἀὶιοτὶ ειΙ ιιιὶιιιιΙο, εἀ ιι

ΙὶΙιΙιι·ιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ὶἀ.
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!!!!ρ!!ο!ο ! !°ἱ8!!οτ!!ο!!!ο !! ο!!!!!!ε!!.ογ !!!!2!ο ο !!!. Μ!!! ΙΙΙ [στο !ποπο ΙΙΙοεΙίωοπέ. ο»! ν·

Ωορ!!ο!ο 2. ' · ' ο Π!. ΧΧ. Πικάσο!! αΙΙΙοαοΙεΙΙαοί. ω. ...ν-ο -

()ε!ρ!!ο!ο ο _ !!!. Ι .. κ!. ΧΧ!. ο! Μ.. ΙοοΙίο!·ο αι!α!·ίο. €·θ!·ι!!!!!!ι!ο!!ο οο!!!!·ο Η!! Π!!!ο!!!!! τ!! 8ο!- ` ΧΧ!! ΠοΙΙοοπι οΙοΙΙο οοΙιέο.!ο. ...κ ο! . ..
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ιΙοΙ ιιοι·1ο :ΙΙ Ι11ιΙΙιιτΙ 111 οοιι·ο11ο οι οιιιοιιιΙιι1ο ροτ ΙΙ ‹ΙΙ

εοι·ο11 111 οοιιΙΙιοοι1ιιι 8ο! (ΣοΙΙΙιιο. τΙειΙοοΙΙο 8111 ροΙΙιιιο 1111

Ιοε11ο Βου 1Τιο11Ιοιιο--1Ιο1οιιΙμο1 8111· ΙΒοοο1οιι1οο ιΙΙιιιιιΙ8Ιο

Ποι·ιοο1ο οΙΙοι·ο ΙΙ Διιιι1..ι1οιιιιιι1 ιιοοοιιιιιι. .ιΙοΙ ιιιοιιο οι

1οι·ι·ο1ο. _

8111· Ποιο ροι·οοΙΙΙιιο 1]ιιιιιιιι·ΙΙιι8Ιιο ιΙοΙ ιΙΙο1ο ριιι·1ο:

.: ΝιιΜο. 8111· 1ιΙο111Ιο ἐο·,1ο8Ι·ει.οο;11).

ι. Ι ο" ο ° . - - · -.:1

ο 1111Ε11Ε οοπιιιο κ.ιι.ιιιιι;·ι.Μ.".

Η Ι. !ιι @οποιο @Με ε! 111ίέ ε! ερίι·ί!πε ειιιιο11 11111611.

·1'1-11 ..τι · -: οι · 1

ΦΙο1 ·οοιιειιΙΙ 11111 ιιιιοι·οοιι11 11οΙ φοι1ο 1ΙΙ οιιΙΙ:ιι·Ι Ιιιτ1οιιιο

1ιΙΙα..ιιιι1ι1ο 11111 ιιιιο1ει οοηιοτ1ιΙο ιιιοιι1ο οοσοσι 1οοοΙιιιιι‹Ιο

ΙοΙΙΙιτο Ι οΜ··Ιοοοο11ιΙΙο11ΙΒΜ1ιιο··οοΙ ροι·ιο 111 οιιΙΙοι·ι ειΙιιιοιιιι

1ο ειιιιιοιι ·1τοιιιΙο εειΙιιοι·οιιιο. ‹ΙΙ1οιιι1οι·οιιιο οΒοοι·οοι·ειιιο Ι ‹Ιο

08111 ροι·οοιιιι οΙιιο8ο ο 1ιριιοτο ιΙ11ΙΙο-·οΙ11τ-111ριοο σοο

ιιιετοιιιι11 ‹Ι1ριεο Ι ο ιΙοΙ ιοτιι·1οπΙΙ-οιιΙΙοτιούι τοΙοιο οΙιο

11111111: ΙιοΙ111ιοιιιιο 1ιΙΙο 111101°0110ΙΙΒ ο11ο 11111188 1 ο-.1ιοιι εει

ι·οιιιο Ιιι οοιιεΙ,ςΙΙο. πιο 1ιι1ιιο1ο.ιιιο ιιι οοιιιιοιι1ιιιιοιι1ο ιι ποιο

οοεο11οιιιοιι1ο οΙιο .Ιειο11ιι @Με ιι ιιοτο ΙΙιιιοι·οο11ιιι1Ι ι11ρ1ιο

ΙΙ ιιιιειΙΙ οιιιιιο ΙιοΙι11ι·ιιιιιιο Ι οΙ1$οιιοι·ο 11111111 οΙιο 1ΙΙιιιεει Ι .ροτ

εΙοιιο Ιοε18ιιοιιιιι 11111 111ιι111? οο8111Ι1ο Ι οΙΙοοοι·ο οΙΙο1ιιι·οο. Ι

Ιιι οιιιιΙο ειιιιιο Ι ιι ιιοι·ο·οοΙοοιιο 1·ο.ιιιιιιιιιιο:| ο 1Ιοηιι1ιιοΙ

Ιιιιιοιι11 πιο! Ιιι οΙιο 1ΙΙο1οιι· Ιιι 88 ιιιιμι·οιιιο1 οΙοιιιιο ροτ

εοιιει Ι οΙιο ειΙοιιιιει οοειι ιιοΒΙιει Μοτο 11Ιο1ιοΙΙο οιιε1ιοΙΙο οοιι1ι·ο

Ιοοοι·ο ·ι1οΙΙο οΙΙο 1Ι1ρ1εο οειιΙοειιιιοιι1ο Ι Ιιιο1ο Ιοιιοεε.ο ρο

‹Ιοι·ο Ιοο11ε1οι·οιιιο 1Ιιε1οι·ιιοι·οοιο ο ιιο ιΙιε1οι·ιιοι·ο ιι‹ιΙρο1ι·οιιιο

ιιιιιιοΙΙο ροτοοιιο οΙιο Ιιι ιμιοΙΙο οιιο1οΙΙο ροι·Ιει οι1οοιιιΙεο

ιιι€,1ιοτοδοτο (11) ιο11ι 1οε1ο οΙιο ρο1ι·οιιιο μοι· ιιοι οιιοι·ο .ροτ

Η 1111818 οι οοιιιιοτι11ι ποι ΒοΒΙΙ Αι·οΙιΙν1 1ΙΙ'Ι'οι·Ιιιο, σοΙ ΙΙ1οΙο :: ΒΙΙΕΥΕ

Ρ10Β'1°Π8 Ι·1.1111.ΑΒΕΤΑΝΙ. Εκ Αι·ιοοιιιιιιιο ιιι Τιιιιτι.ιιιιο Εουιτιο

Ριιι11:ιο1:1 Βοιωτοι" Ρ1οιε Διιοιιινοτο :και Ροικοιοουε Βοιιιιιππο

ιιι Ριει.ιιι.ι Α1:ιοειιιι Αιιτιιοι:εοοιι. 11111111 ιιιοιΙοε1ιιιιι ιο1τειοε1ιιοΙ 1889

Ιιι οορΙει, οΙιο οτ ιιιειιιιΙο Ιιι Ιιιοο. - 0ιιοε1ο 818580 131112”, ιιοΙΙ'Ιιι

1οι·"1Ιο 1111· ‹Ιο11ο ποπιο 1830 ειΙ ρτοιιοιι1ο 18115, ο ο11ι1ο ροΙιοΙΙοει1ο

ΜΙ 1Νιι·ιΙοοιιιιε πο! 'Ποιο. ν. 11οΙΙο $Μ (.'ο11εο11οιι 11.1: ΙΜ.: ιιιιιτ111ιικο

ώι!όι·ίωι·ε.ι· οι! ΧΙ'ΙΙΙ οἱἐοΙο. Μο Ι'οοοιιιρΙοτο, 111 οοἱ οι,;ΙΙ 1'οοο Ιιι 11

οι·οο11ι1οιιο, οΙ1ι·ο ‹11 :Μοτο μισο τΙΙΙΙι;οιι1ο ο οοι·ι·ο11ο, ο ιιιιοΙιο ιιι

οοιιιρΙο1ο, οοιτιο εἰ ιιο1ιοι·1ι ει οοο -Ιιιοεο. ' ·

(1) @οοιι1ει ιιο11ι Ιε1οι·Ιοει , ο Ι'1ιιιΙΙοο ‹ΙοΙΙο ι·ιιΙπΙο1ιο οΙιο Ιιι ρι·οοοιΙο,

ιιιιιιιοειιιο πιοΙ ΕΜΗ: ρυΙιΙιΙΙο11Ιο 11111 Ροι·οοεειιο.

(9) 085111 ιιΙ Ο11"ιιι.ι.ιιιο, ΙΙ τμιιιΙο ιιο 11Υ0888 Ιει οιιο1ο1ΙΙει, ο ΙΙ

8ονοι·ιιο μοι· ΙΙ Οοπιιιιιο οι Νεο. Οι·‹ΙΙιιει·Ιιιιιιοιι1ο οι·ιιιιο οπο Ι (Σει

ο1οΙΙιιιι1 11οΙ Βιιε1οΙΙο ‹Ιἰ 0ιιετιιο 10ιιοΙΙιιτ1), ο οιιι·ιινιιιιο Ιιι οιιτιοα ιιο

οοΙο οποιο. Πιιο ι!ο! ιιιοιΙοεΙιιιι οονοει οεεοτο ποιοο τΙΙ Ιοι;ι:ο μι· 11ο

11ιι1ι·οΙο οιιοο11οιιΙ ο1νΙΙΙ; Ι'ιιΙ1ι·ο στο ρι·οροο1ο 111111 οιιο1οι1Ιο 11οΙΙ:ι

1'οι·1οιιιι, ο ‹ΙοΙΙο πιοΙ; ού οιι1τοιιιΙι1:ινοειιιο 81ιιι·ιετΙΙιΙοτιο οοΙΙο11Ινει

μου ριιιιΙι·ο Ιο ΙιιιςΙιιι·ιο, ο Ισ ο1Ι`οεο, οΙιο ει 11ιοοεεοι·ο ιιΙ ρΙειιιιΙ 110

ιιιΙοΙΙιιι1Ι, ο 11Ι11ιοικιιι1Ι Ιιι £ειεΙ1ιιτΙ.<ΝοΙ 1314 (1315 81.11. 1118.) ΡΙο1το

«ΙΙ Βιιοο1ο 11ο 1Ξοιῇ1οιιιι, οΙο11ο 011811 1ιιιιιΙιιιι1 111 Η" Β11”οι·ιιιο1οι:ο, ο

Ιιιοιι1ε11οι·ο 11οΙ ι·οοιιο :ΙΙ 8:ιι·ιΙοοιιιι, οΙ›Ι›ο Ιιιοειι·Ιοο, ο 1οοοΙ1ἐι ‹ΙΙ ειιι

1Ιιιοιιι·ο, Γιο ΒΙΙ ειΙ1τι, 11ωτι11ι.ωοο ε! Ιια11ωιι θα:!αΙ11, πιο θαο!ι·1,

Ρίι:οΝιιιιο, πι! Ι/1οατίοσ 109115 Κο!!οι·10ωι!. (νο11.οορι·. Οοο!. ιι.° ν!.

με. 5011.). 8ειρρ1ιιι1ιο, οΙιο Ιιι οιιοΙΙ'ειιιιιο Ι Οσει1οΙΙοιιΙ οι·ιιιιο 1ΙΙειιειε

οι Υιοο οίιπι.ιροι·ί!ο, ο Βο11πτυττο ΒυιοιιοΜ:, οἰ11:ι‹ΙΙιιΙ ριεειτι1, ο

οΙιο πιοΙ εοΒιιοιιτο ειιιιιο 1815 (1318 11111. 11111.) Ιιι οι·ει Νιοοι.ο Ι.ιευι.ο,

σα” οίι·, ε! οιιι·ίηια!!ιιο, οΙο ι·1οιινοιιιΙοει 1ΙειΙΙο αΙι.ιο 1.οοι·Ιτ.1οιιΙ Ιω

11ιιο, ΙιιοΙοο ευ Ιειρ1ιΙΙ ιιιιιι·ιιιοι·οο Ι'ιι11ο 1ιι1Ιεεοι·ο 11ειΙ Οοιιιιιιιο ‹Ι1Ρ1εο

πιοΙΙο 1'ιιοο1ο1ει ι1εΙΙο οΙι1εεει οει11οτΙτιιΙο 111 ΩειοΙΙ:ιι·Ι, οιιιΙο ροτιιο1ιιοι°ο

Ιιι ιιιοιιιοι·1ιι ι1οΙΙ'οερομο2Ιοιιο 111 Ι.ιιοοιι, ο τ1οΙΙει ν111οι·ιει οι 111οιι1ο

ΩειΙΙιι1 Ιιι νειΙ ‹ΙΙ ΝΙονοΙο ο11ο1111111 11:11 ρΙε:1ιιιΙ εο11ο Ιιι οοιικΙο11Δ ιΙοΙ Ιοτο

ο18ιιιιτο Πειιοο1οιιο ιΙοΙΙει Ροε8ΙοΙει. Βε11ο ΙεοιΙιΙοιιἰ οεΙε1ονιιιιο ει! 1οπιρο

ι1οΙΙ'Μο1·Ιοο Μια, ΙΙ οιιοΙο Ιο ι·ιροι·1ει ροτ 1ιι1οι·ο πιοΙ Ποιο “πιο Οι·

Ποιοι ΜΜΜ: (ιιοιι. 11:34 ο 956), ο εοιιο 11ο! 1οιιοι·ο εοΒιιοο1ο. - 1.'

- Αππο ε1οιιι€πί 1815, 1πάίο!ίοπε ι1ιιοιΙα:1ιιπι, «Πο 4 ιπειιοΙο 1ιιπϋ,

ΜΜΜ ρπινίάσπ1ία ρπιεσεάσπ!ο, Ρ1οαπα σ1νί!ια, υσι·.ιιω οΜ!ο!οπι Ι.ιι

αιιι‹ιιιι ρι·οο11οπάο, υ1ι·ί!!!οτ ε.ηιιι_οπου11, σ! €π[Μοστήι!ιιιιι !αρ1ι!ωι,

Με επιι1ρ!ιιιιι , οι· ριιΙα!ίο σ1νί!α!ίσ Ι.ιιαιιιασ |οσί! Ρίοαπα οίνί1α.ι ι·Ιοναι·1,

Ιροοιιπςιισ πιο Οιε!υ!!ιιπι ()ιισ!τί, οι! |ιιωι·ο.ιιι ιοί πιοπ1οι·ίαπι, άω!!παι·ί;

οι! !υιιροι·ε σ1οιιι1ιιοινιιι Μιιιιοιιι οι: Ώου 1ιιι·ί.ιρετ111, Βοκιιι·ιεττιι

-ιιΙ1ι·ιιι ΙωΙΙΙοιιιοιιι1οο1οι·οιιιο ο οροι·οι1ιο 1 ο ε1ιιιΙΙει·οιιιιο

οΙιοΙΙο ιΙΙο1ο οιιο1οΙ-Ιο οοιιιρι·ο ε1ιι οειοι·ο·οοιιει οιιοιι ε1ιοοιι1ιιιι

ο1οιιιιειεΙ ροτ Ιειο11ο ιΙΙριεει.

. ιι. πω! Μάι.- -

Ι1οιιι 1ιιι1ιιιιιο :Με ειιιιο1ο Μο ιιιιοΙει οΙιο 1ιιο1ο Ιο1οιιιιιο

ιΙοΙΙοοο1ι·ο οοιιοιιΙο111 ο Ιιοοιιο 1ο ειιιιιιο 1ι·ιιιιιΙο: Ιο11οΙο 11111

οοιιιιιιΙο1ο ρο1το11ιο ο 11'813101°01Ι10 Ι οΙιοιιο ο ειιι1ΙΙΙ1ο ΜΙΒ

111111 ιΙΙρΙε1ι Ι ο ιΙοΙ ιιοι·Ιο 111οιιΙΙοι·1 | ο 11ο 11ιοτοιιιι1Ι Με!

1611111011!! ιΙΙοι1οΙΙο ροι·1ο Ι11ιιιοΙΙ .ιιιοτοιι1οιι11 ο111ιιο 1οιιιι11

ροτ οιιτιιιιιοιι11ι. . - . _ ο , ε:

'.'.1 ι ' .:"'δυ'

ΙΙΙ. 100111 9101110811. · ο ·υ;;·

111.' 'ι1:1°5Ν Ϊι : 4 · -· 1Ϊ.!Ϊ

110111 @τω ·ιι.ΙΙο ειιο1ο»ΕΙΙο ·ο110Ι11· 1 11Ιιοε151ι.1·οο11ο.Μι

οΙιΙοπιο ροτοεο1οιιο!1 1οιιοι·ο 1111181181 11111101 | Ιιι οιιΙΙοιτι·1Ιει

οΙοιιιιο ο11ιιιΙΙιιο 1ΙΙιιιοιι | 01111 .ιιΙοιιιιο 11€11Ι1811'ΕΕ10.111ρ188·1

οΙιο ειει ιι1οτο11ιι1ο ο ιιοι·ο 1Ι1ιΙ ιιοιιΙο οι οοΙΙοι·1-1ιιοΙα.:ιιΜ

οιιοΙΙο ι€1ο1ι1οιιιο ·ι·Ιοοιιοτο Ι οιΙΙ1Μιο ιιοτοεοΙοοο1 Μιάο

ιιιοιιιο ιι οοο οιηιοι·Ιο.ιιιΙαιοοιι1ο·ιι οοο ιιι1εοι·ει:ροε1ο Ι 11οΙΙιι

ρειι1Ι 11ιε8Ι10 οΙιο οιι8οοεοοιο .Ι ο οιιιοριιιιι·ο οΙΙο ρ1ιι:1οιιΙο

οΙιο 110110 Ι ειιιι88.11811.618Ι εοοοιιιΙο Ι.ιιιοιιο οοο 1 0.·ιιι1ο11811

11οΙ ιΙΙο1ο ροι1ο Ι εΙοοι:οιιιοιι1ο οΙιο οιιοΙιιιιιιιιιι ροι·εοιιιι_,ιτι

ι·1οΙιιιιιιιοτο ιΙΙιιο.ιι11 11111101 ροοιιο 11Ιιιιο111111το εο 110141 β1111ι11ι

ροι·οιι1οιΙο Βοοε1Ι οΙιο τΙΙοιιοΙΙο 111 οΙιο οιιιοΙ11οιιιοι·ο ιιρρο1ιι

εοι·Ιρ1ιιι·ει μοι· Ιο ιιο1οΙο ἀεΙ ροι·1ο Ι ο οΙιο ει οοΙο1 ει οιιι

11ο ι1οιιιιιιιι1ιι1ο εΙο 1οιιιι1ο 111 ι·Ιεροιιοοι·ο Ιοοοιι1οιιο111ο. [ο

111 ιιοιι 11ΙοιιιιιιΙοι·ο οΙιοΙΙΙ ειει «Μο 1ιΙ1ι·ο ΙΙΙιοΙΙο Ι ιι μωρε

1οι·Ιο ο,οΙιο·1ιι11ο Ιο ρι·οοο οΙιο Ιοιιιιιιιιτ1ο Ι 1ι.ΙειΙ1το Ι1Ιοι·

ποπο εΙο_1οιιιι1ο 111 111110 1111111 111 κι!. ε11Ι11ο.οΙιο κι ροτ

οοο εοι·ειιιιοιι1ο ιΙΙοοειιο ιιΙοιιιιο 11οΙΙο ριιι·ΙΙ 81|β1'05; ρι·οοο

1ιιοι1 τΙοΙΙἱοιιΙο ιΙΙειιι·1118οο. Ι οΙιο οΙΙοιπι ΙΙ εΙειιιιο 1οιιο11 111

οπο Ιο ριιι Ιιι·οιιο Ιοι·ιιι1ιιο- οΙιο ιιο1τοιιιο οιιι·ο..Βοο11,Ιο

111ο1ο 1οιιιιιιιιοειιΙΙιοοιιοο1ο ο11ιιοεο μου 1ι·ιιιιιΙο Ι Ιιι οιιιιΙο

ειρροΙο οιοο οΙιο ιιοιι ρι·οιΙιιοοεεο Ιο οιιι·1ο ιι ρι·οιιο μουΙο

οιιοΙΙ ειιΙΙιτιοιι1Ιοεεο ΙοιΙΙΙο11οιιο Ι ιι ιιοιι ρι·οοειοεο ΙΙ1οε1Ι

ιιιοιιΙ ροτ 1111111111 ιιιιο;εο ι11ιιιοο11ο1ο,Ιο11οιιο1ιιο οΙιο ιιιιοΙΙο

οιι1ειΙο ιΙοΙιΙιΙο εεεοι·ο οοιιιΙειιιιιιι1ο ιιι εοΙ‹ΙΙ ιι 111 1Ιοιιιιι·Ι οΙ

ειιιιΙ Ι ρω· ΙΙιιι·ο. ο ‹Ι1οιιειιι1ο ΙΙοι·ο 1`ιιεεο Ιοριο1ο ο εοΙο-

Β1111:ιιιοπ1ο Ριἱεαποι·1ιπι οΜιιιπ οικ!ο1Ιαποταιπ ρπιο[α!ί Επι!!! ρτο σο:

"ιιοιι Ρί.πιπο, /ιι!! σου! Ωαια!ίο !ιίο11ι/1.τιιε, ιι!αορ1ο1ι·ιι!!οιισ ιιιειιιοι·1ι1

ρι·ο.οοεα!ιο·, οι: ο!ίαιτι π! ειιι1ιιιιω Μακ! ι:οιιιιιπίσ οοπιιιο! οι·ι·σσα!, ε!

αιιι1εισία 1πίικίσοτιιιιι @οίκο ροι·ρι·1ιιο οοιπρεπο!ιπ. -- 11.11 - Αιιπο

1316, άεσίιιιο σο!οπι αι1οιιε!1, άοιΜπο 14111110 ι!ο Ι·'αρίο!α Ρίσιπποε

σ1νί!α!! ρι·οω·ιιΙσιι!ι:, 0077111718 Ρίσιιιιοι·ιιιπ :πιο 088θί Μ ο!ιο!ι!!οπο οασ!ι·1

ΙΙΙοπ11:-Εα!οι·1 £τωοπέ άέα1τ1ο·2ιι:, απο .απο ε.α·ι·οί!α “Μπι πιί11ίιιπι

οοιιί!ιιιπ ει! !τίοιπ!ει ιιιί!!!ιιιιι ρα!!!ιιπι; ε! ρτίιιοερ.ι ‹Ιο ?'αταπ!ο, ε!

Ρε!τιω· ?'επιρσε!α [πι!παι @ο 11οΙιετ!!, ε! Οαι·οΙιι.ο οίικάΜι ρΝιιο!ρ18

|ΙΙΙιιο·, σοποιηα!ο οοι·ιιιιι σαοι·ο11ιι πιι!!!ιιιιι, ασ ρα!1!ιιπι Νον·αι!!ποτοπι ,

δοπωιείιιιπ, ΒοοπἰοιιΙοι·ιιιπ ο! ουιπ1ιιπι Ι!αΙοι·ιιιιι Οιιο!ρ!ιοι·ιιιι1,_φιί

οιια!ιιοτ· πιίΠε 1·ςιιί!ικτ ο! οιιἱιιςιιαρἰιιΙα ιπί!!ια μειΙ!!ιιπι οειιοε11απ!ιπ,

ιισπ1.<ι.οοιι! α! ι!!ο!αηιοι·1οι ρτο ιιιιικί!·1οπε οοο!τί; Μίκι Μπο Μάο Ιπαε!ίο,

εοσςιω εοπιπιοι1ο σ.ι:οπ·11ιιπι, μπω! ι·ΜΙ1!ει·1ιι οοπ111ο!οπι, 1πιι!οπί11ο

Βιιοπιπ1, .ισσιι.ι ΜΜΜ Πάω Μ:οιι!αε; !ιι οπο σουιβίο!ιι, :Ισ μπω

θιω!ρΙιοπιπι, βιοι·ιιπ! ΩΙαάιο ροπ·ιιιρ!! ιι!!ι·α ΜΜΜ! ιιιιζ!!!ει 2ια!!!ιιιπ,

οπο!! Μο [ΜΜΜ ιι!!ι·ιι Μα πι1111α. Οπα αιι!ειιι Ρέππα !ο!α αμπυί

[ΜΙ 1ιιοο!απιιζ.ι; ι·! !!!ο 11ίο σω!τιιπι Μοιι!1.α-Πα!οι·ί, ο! @πιο α1ίπ

σιι.11ι·‹ι ραι·11ιιπι 1πίπιίωι·ιιπι [απο !ιι @Μία Πωσ!! σ.·οιιιιιιιίο, 11ο μι!

ΜΙ:Μ·1α Μο σα:οοΙσο, ειπες” πια!ι·1 ΜΜΜ Ρ1η;ίπί οι·α!!οσ πι|οι·ί·ιιιιω.

ΙΙίο οιι1ε1οιιι 1ειρίε ρο.ι1!ιω ω! !οιηιοπ· 1141101111: πιο! Εισ.τοι.ιι Επι.:

1ιιι·ι3Ροι·1!! σα.ι1ο!!αιι1 αι.ι!ε·1!! 13.151” ρτο πριι1ι!ιαι Ρίπιτιο, 80110111

απου, ι!ο ΜΜΜ οο!οοι·ισ. - ΝοΙ 1311 (1319 8111-1318.) Ι (1ειο1ο11:ιιιι

ιΙοΙ 01181οΙΙο οι ΩειεΙΙειι·1 οι ιιι1ι11ιιιιιοιΙονιιιιο Βοι·ιιιιι·ιΙο ΟιιΙ1.1.ο, ο 1111

οΙιοΙο ΕιιοΙειν:ιτιο, οοιιιο οι ι·ΙΙονο ιΙειΙΙο 15οι·ιι1οιιο ι·ιροι·1ιι1ει ιιοΙ σωρο

ΧΧΙΙ εοιμιοιι1ο. ΙΒιιοιΙιιιιιο 1 ιιοιιιΙ ‹ΙοΒΙΙ ειΙ1ι·Ι 1)ιετιιιι.ιικι, ιιι:11·ι·Ιοτ1

ιιΙ 1311, ο ροε1οι·Ιοι·Ι ιιΙ 1315.
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'Ποιο ιιιιιοο άιιιιοτοοιοπιιιο ι οοοοτιάο·Μοοιιιιιο οιιο ιιοιιιιο

άι οιιοιιο πιιοτοοιοιιιιο ιοτο ιιΒιιτοτο οιοοιιιοτιιτιεο άοι ροτιο

άο τιιιοιιο ροτιο οιιο ιο ιιιάιιοΒιο άοιπιοιιάοοοο οροιιο άι

ιιιιτο ο οι άοπιοτι ριοοιιι οιιιιορο οι ροτιο. Βιοιιο τιοοιιιιιο

ιιιιιτιπιιο ιοτιοΒιιο άι άοιιοτι πιο τιιοοιιι ροτ ιιιιτο άο οιο

οοιιο άοιιο άοιιο ροτιι οιοιιο ιοοοιιιιιιο ιιοιι πιιοπιιι οιιτο ο

ιιιιτο τον άιριοοιιι. Εοοοιιιι οιιο άιτιοιιοι οιιιιοι ροτάοι ροτ

οοιιιοτιεο ιιιοιιάοιιιοιιιο ο ιιοοιιοο ιιιοιιοτοιιιο ροτάιτιιιιιτο

άοτιοτι ιιιι οι άοιιοτι τιιοοιιι ροτ ιιιιτο. ο ιιοιι ριιι οι ςοοιιο

οοο ροτάτο. Ε οτιοιιο ροτιτιο ιιοιι πιοιιάτοιιιο πιο ιιοτιάοτο

ιιιτοιιιο οοιιο τιιιιοτο ροτοοοοιοπιο άιτιοιιοτιο ιιιιάοι οποιο

οοεο ιο άιοιο ροιιοτο ιιοπι ειο ιοπιιιιο άιοιΒιιτοτο ο ιιιιοιιο

ιιιοάοιιιιιιο ιοτο άι ιιιοιι ιιιοτοιοτιι ο ι`οτοειιοτι ιι οιιοιι οοτ

τοιιιιο ιιοοτοπιπιο οιοτοοιι άιοιοτο ο ι·ειΒιοιιο άιπιοτιοι άοπιοι.

5οιιιο οι οοοοριο οιιο οάοιοιιπιο $οτάο ιιοιι ιοΒιοτο ροοιιο

ιιάιτιιιιιτο. οφιοιιο·οιιο ροτοοιιιοιιιιο ιι ιοιιάοιιιοιιιο ιι οοιι

ιιοπιιο άιοιο οτοτιιο πιιοοιιιο άιοιο οο οοειοοτιιοτο ο ιοτπτιο

ιοιιοτο οοιιοάιτο ιιιοιο ιο τιοειτο ροάοτο ι οοτιεο ιτοιιάο

ι'οτοττιο πιο ιιοιι τιιιιοττο ροτροι·οιιιο άιοιιιιιι οιιο οιτοιιιοιιιοι·ο

› οιοιιο οοιο οοιιοιο ειιιιιοτιάο οι πμιοειο οοριιιιιο | οοο
ο ο"

ο τιοοοιιτιο άοάιοιι $οτάι ιι ιοτοοιιοτι οιοιιιο ιοπιιιιι Μοτο

τοο8ιοιιο ι επιιιιο οιιο·ιοοροι·ιοτο οροπιιοιιοο ιιοιοιιιο οιιο

τοεΒιοτιο ιιοιι οπω οοπιοιιιι οοοιοροπιοτο οι ιιοιοιιοοιιο. Εοιιο

οιοιιο ιοιιιιιι οά οιιιιιοπιο οι άιειιπιιι·ο ιιιοιο ιο τμιοοιιοτιι

οιιο ροτιι οοοιοιιοιιι οοπτιπιιοεοο ι“οεοοιιο ιοτο. Ε οιιο οά

οιοιιιιο οοιιιοιιιιο οιιο άοιο'ιιιοιιο ι οοιιιτο οι! ειιοτιιιο ροτ

οοιιο'= ροτ ιι οοιιιιιιιι. Ειιοοιιιιιδιιοτι ι ιι οοτο ιο πιιοΒιοτο

ροι·ιοιάιιοτο ιιιιροιιοτο ιιοιι οι ροοο ιιιιο ιιι ιιιιι·ο άιι€οτιιο

άιτιιοιιιιι. Ε οοο ιιοι οοπιοιιιι οιοιιιο ιοιιιιιι ροτ οοι·οιιιοιιιο

οοιιοπιο άι ιιιιτο οι. άιριοοιιι οιιιιο άοι ροτιο άιοιιιιιτο οοιι

ιοιιοοτο. ο ιοττπιιιιοτο ιιιοιι ιιριοιι ιι τιοΙιιοιιιι οιιο άιτιοιιοι

οτιιιοι οι οάοιοιιιιο άι τιοι πιισιιι οιιιτιο ιιιιτο ιιπιο πιοεο ι

άοιάιοιιο ιιιοοιο οι ιιιοεο ωιω οοιιοιΒιιο | άοι ιιοοιτ‹ι οοιι

οιΒιιοτι ι ο άοι ιιιάιοι άοι άιοιο ροτιο Μάιο Ιοπιιοοιοτο

ριιτιο οι ιοτο. οοροττο οιιι οοιιοιιιι ι ο οοοπιειΒιιοτι άοοοτιιι

ιοάιοιο ιιιάιοο.

πμ 7 ιιιοάο

ΠΜ ιιιι9 "ΠΠ [Η [στο τοιτάοτο ΐο-άοϋτιο. ·

η "·ιιι·ποιο “ι ιι:πιιιιιιιιιιιι:ι τοπιο

·νιιιοτιι ιιιτιειππιο οιιο ιιιοιο ιο άοιιιιο ιοάιιοιο οιιιιι·ο ιιι

οοιιοτι ροτιι οορτοοοτιριι ιιιοτοοιοπιιι οιιιιιο ιο ι·οτιάοτοιιιο

ειο οιιο ορια! ιιιιιιιι εοτιο άοιιιιιο ροΒοτο.

ο ιιι·ι Ν. ο·

ν. Πιο)'ιιατιιατο δίσοποίοίίοτί.

Η .ιιι

ποσο -

ιιιιιοοΝ ω·

ιιι οσι-Π

· Ιιοιιι ιιιτιοπτιο οιιο ιιιιτο οοιο άι πιοι οιιο ιιιτοιο οτοιιιο

ιιιιιοιάάοι οοιιοιιιοιο ιπιπιιιιιτιοο ροι·ιοιιιοιιιο οιιιοπιιοι·οπιιο ιι

οιιιοτπιοτο ιιιτοιιιο κ" ιιοιιιιιιι άοιιι ιιιοτοειιοτιιι άοι ροτιο

άοιιι πιιι;;ιιοτι ο άο”ριιι ιιιιιι οοο οιιιιοι ροτι·ο ιι οιιτιιι

οιιιιιιιιιο οτιιιοο ο ιτοιιιτιο ιιιοοιιοτι. άοιιι οιιοιι πιιιιιο ειο

ιιάοιο. ιιο ιιοοοοιιο. άειιοπιπιο ειοπιοτο. ιι άοιιιιο οι $οτάιοππο.

ιι ιιιτοιο ιι ροτ ιοιιιρο ιιοπιοιιοιοιο. Ε ιιοιι οιιοιι πιο οοιι

οιΒιιοτι ιι φωτο ειοπιο άιοιιοιιι οιιο ιιοιι ιιιοάο οοπιοιΒιιοτι

ιιι πιοι ιοιιιρο άοιιι ιιοοιτι οιιιοοοεοοι·ι. οεοιοιιο ιοιιιιιι οιιο

πιοάτοιιιιο ο οοιιει8ιιο ιιιοοιιιοτιοπιιο οιιο ιιο ιιιοεοιιο τιοιιιοοιι

άοιοιππιο άοοοιιειιιι οροιιιι άιοοιάι τι άιριεοτιι οιιοιιιτιιο άο

οοιιειιιι :ιο ιιοιι ιιιοοο ιιιοιο οο;;ιοπιο οεεο ιι άιοιι οοιιει.ιιι

ο οιοιιιιο άιιοτο οοπιοιπέιιοτι εοιτο άιοοιιοτι οοιοτο οιιτο οάι

ιν οιιτι ιιοιιτο πιοιοτο οοοιιειιιο. ιι οοοιιειΒιιοτι οιιιοιιιοτο

ιιι ιοτο ιιποιιο τι ιιφιτιιι τοτιειΒιιοτι οσοι οιοιιι τοτιιοιιάο

ι

τοπιο μοι·οοι·οιιιοιιι‹ι ω» άι ιιιοιο ιιοοοεο άοιιο ιμιοιι ποι

άοιιιοτιάοτοιιιο ιιιοτοπιιο άιπιιοτιάοτο. οι άοιιιοιιο άοιι: οοιι

οιΒιιο ιοιιιιοιιοτο οιιο οορι·οιιπιο ιιοοοιιοεοοτοιιιιο. Ε τιιιοιιο

οοιιοιοιιο οεοτιιοτοιιιο ο ιιοιι τιιπιοιιοτοιτιο. Ε ειιιιιΒιιοιιιο?

ιιιοπιιο οιιιοιιιοτοιιιο ιιιι οοιιιοτιιιιΒο ιο οιιοΙο ιοτοτιιο ιιιτοτο

οιοοιιιο άιοοοιο οι οοιιιιοιιο. Ε οοιοοοιιιιο άοιιι οοτιειιιιιοτι

άιοιι ιοτοιιιο άοτο οοιιι ιιιιιιο ροτ οιιιοοοοι·ο άικιιοιοιιιο οι

εοιάι ιιιιιιι άοΒιιιιιιιι. Ε οιιο οιοοοιιπιο οι ιιοι οοιιοιιιι ροοεο

οάοιιιιιο οιιοτο ροτ ειιο οοιοτιο οΒιιι οιιιιουιιιιοτο Μάο!

ιοπιιρο άοι οοο οοπιειιιοιο. ιιιιτο ιιιιοιτο. άιἶἑιιιιιιιι. Εοοο ιο

οοιιοιιιο ιιοιιΜοιοοεο ιιιοιο ιο οιιτιο ιιι άοιπάιοιο οιιιοιο

άοιιιιιο οοοοτο ροοειιο ροτ οιιοιιο ιοιιιρο οιιο οιιο άιοιο

οιιιοιο ιιιοτοεοο ο ροτ ριιι ρτοιιάοτο ιιοιι ροοεο. Ε ροτ :ποο

εοοι·ο άιιιοιοιιιο άι εοΙάι ιιιιοτοπιιο άοι;ιιιιιιιι. 'Ε οιιιοιιιοτο

ιιιιο ιιιάιοο ροτ ιο άιοιο ροτιο ιοοιιοΙο οιιιιιο οοιιοτο άοιιιιιο

ροτ οοο οοιοι·ιο οοιάι πιιιοτοιιιο άοειιιιιιιι. οιιοιιιοοοοτο οοιιιο

άιοορτο. Ειιο πιοιοιο άοι άιοιο ροτιο ροτ οοο εοιοτιο ειοιάι

ηιιιιτοιιιο ιιοΒιιιιιιιι. οιιοιιιοοοοτο οοιιιο άιοορτο. Ειιο οο

πιιοτιιτιοΙιο άοι άιοιο ροτιο ροτ οοο οοιοτιο πιοιάι'ηιιοτοιιιο

οιιοπιιοεοοτο οοιπιο άιοορτο. Ε οιπιιοε.οο άοι ροτιο ροτ οοο

οοιοι·ιο εοιάι τμιοτοιιιο. οοιιοο οιιτο οιιιοοοοι·ο.πΕ οιιο ιο

πιοειτο ροεοιοτο άοιιοι;ιιιοιο οιο ιοιιιιιο ο άοιιιιιο άοτο ο8τιι

οιιιιο ροτ ιο ιοοιο οι Βοπιιο Μοτιο οιιιιιιειοιο άιάπιιοτοο

ιιιιτο άιοοο άοΒιιιιιιιι. οιιο οοιιιοτιιιιδο άοι ροτιο ροτ ιο

άιοιο ροτιο. Ε οιοτοτο οιΙοροτο άι οοιιιο ιιιοτιοι.άι ροτιο

ιιι άοιιο άιοιο Γοειο ιιιιτο άιοοο οι οοτο ιπι ιιπιο τποτοο

Ε ιιοιι άοιιιιιο ριΒιιοτο ροτιοοιοιοτο ιιιοΒιοτο οοΙοτιοτοιιο

ιιοοιο ειο - πιο οιιοτο άοιοροτιο ιιο εοιοτιο πο οιιιοεοοτο.

οι άιοιο ροοοιοτο - οι οιιιοιιιι ροτ ιι άιοιι οοιιοιιιι ο οοιι

οποιο ιιιιτο οι ιιν οσι οιιο ιιιιτοιι ιιπιο ιιιάοι άισιο οιιοιο

άοι οοιιοιιιοιο. ι.ιτιιιοιι οοιοτι ο οιιιοοοοι·ο ιο άιοιο οοιιιοττ

ιιιιοο ροοοο άοτο ο ροπ,ποι·ο άοιιιιιοιιι άοι. τιπέιιι Ε

τμιοιιι οοο ιιιοεο οιοοιο οοπιιιιΒιιοτι ιι οοιιιοτιιιιοο άοι άιοιο

ροτιο οοοοιιάο ιο Γοτιιιο άοι άιοιο ιιτοιιο τιιιοιιο οιιοιο τι

ιιιιιοτο ιιοιι ροοεο ιι άοιιιιιο οι: ιιοιι ροτ Βιιιοιο οοδιοιιο ο

οιιι τιιιιιιοεπιο άοιιιιιο ιιιοοιιιοιιοτιιο οοοοτο οοοιοιο άοιιι

ροτιι άιοοτάι8ιιο οιιιοιιιοιι οιιοι οοιιιροοιιι. ο τμιιιιο πιιοτο

πιοπι ροοεοιιο πιο ιπιάο οιιτιο οιιτιο. το» =ι·ι-ισοο

μ” οιιιέζιι ΕΑΜ Η)

η Η" ντιο·ιπιιιιιι

ι· οι νι. ΜΜΕ ροτάιοη” οπιιοιιταιοτέ. ιιι::Π γι:

ι .πιο ο τω”

ιιοιιι ιιιτιοπιιο οοο ιιιιι·ο ›ιν άι οιιιοπιιοτοιιιο ιιι οοοιοιΙο

άιοοειτο ροοοιοι·ι ο πιιιοιιτοιοτι. ιοιιιι ο ιμιοιιιι οιοοτοιιιιο

ιιιοοοιιο ροτ ιοττποτοοιοιιιιο. ιιφιιιι ιιοπι οιοτιο πιο οοοοτο'

ροοοτιο οοιιοοιι οιιιοιιοιι οιοτιο άι ιιιποιιο ι”οιιιο. Ε ιιι άοι

εοτοιιιοιιιο άο τμιοιι οι οοπιιοιι€ο οιιο ιο ιοτο οιιοιο ιοτοιιτιο

οιτοιιοι·οιιπιο ιιοτιο οιοοιοιιιοτιιο οοοιιιιιοπιιοιιιο άοιιο ροτιι

ιιοιι ιιτοπιάο οοοοιιάο οιιο άιοοοιο οιάιτο. Ε οιιο πιιιιιο

ιι·οιιάο ιπιοοιπιοιιοτιο. πιο εοοοιιάο οιιο οιιοτο ροττο ι1ιοΒιιο

ο οοιιιιοπιοιιιιο ειο ροτ ιιιιιιιιι άοιιο ιιιοτοοιοιιιιο οοιιιοπιάο

οιοτιοπιάο οιιοιιο οιιο άιοροι·ο άιοιο ο ειο τμιοειο ιιιιοεο οιιο

ιτο πιιιοιιι·οιοτι οιοπιο. ο οοοοτο άοιιιιιοιιο @οτ οοιιιιο οπιοπι

ριιι. Ε οιιο ιιοιι άοιιιιιοιιο ιιτοτο ιιιιιιιο ιιιοάο. πιο! ιιοιι

άιιοτο. ιιοι πιιιοιιι·οιοτο. ιιοΙ οοιιιροτοιοτο. Αροιιο οι οοιάι

οιιοτοιιιο οι άοιιοτι ριοοπιι ροτ οιιιοοιιιιο άοιιο οιιιιο άοι

ροτιο. Ε ιο οοιιοοιο ειο ιοιιιιιο ροτ εοτοιιιοιιιο ο ροοο οι

ιιιιτο κ. άιριοοιιι τπιιοιιο ροοο ιοτο ροτιοτο πμιοτιάο ιιιιιοοο

οοιιεοιο. οεεο ιτοιιοτο οιοιιτιο οιποιοοοιο οοιιιτο ιο άιοιο οοεο

ιιιι οοο οΕιιοιο οοοοτο ο άοτμιιιιάο ιιιιιοιιιι ιιοιι οοοιοτττι

τινι ειιτι οι άιοιο οποιο ιιιτιο ιοιοιιιρο άοι ποιο οοιιοοιοιο



!)!5Ε οοο!!οο !!!!. Μ?

ο!!ο π!ο!ο !!!ο!ο ο!!οτο !οοοι·ο!!ιτο ο !οτο οπιοπὶτο οπο ! !οπ!τπ!π πο! ποο!το ο!!!ο!ο. οο!ι!πο !οπ!!!! !! οποοι!!! π! οοτ

οπο! !οτο οοεο!:ποτο πο!!!ποπο ο οπο!!ο !ποποεπιο. πω!!

Α οποο!ο οορ!!π!ο ο!!ο !πο!! !!!π!επτο.!.οτ! ο!!ο !!πο ο!!!ο

!πο!! ροτ !οπ!οπο π!οορ!·π ποο!!!πο οοοοτο πιοοο! ο!οοο!!ο

ποπο ροτ ποπιο !π πο!! !οοο!!π. Ε ο!!οππο !ο οο!πρτο!οτο

οποππ!!.οτο πο!·το.ππο !π!επτοτο ο! ποο!!!ο. ο!!οτο. ρο!!!!οπο

!τοοοτο. οπο!!ο π οπο!!! ροτ πο!ποτο ο!!ο !!!εοοποτο. οο!!ο!!ο

!π!ε!!το. Ε ποεοππο ροοοο !!!!τοπιοο!ο !π!ο!!τοτο οο οπο!

οο!ο!!!ο ποπ !ποεο !π ρτοοοποο πο!!! οοπε!!!! ο πο!ο!!πο.

Εεεο !π!επ!·οοοο π!οππο ο!!ο ποπ !”!!εοο οοππ!ο οο!!ο εορτο

'οοτ!ρ!ο ιποπο !!οοπ!!!!!! ο!ο.!ιο Μπι!!! π! οοπποπποτο πο!

ο!!ιοο!!πο !!ο!!ο ο!!! οοπ!τπ!οοοοοο !π οο!π! π. π! ποποτ! ρ!

εοπ! οο!!ο πο! ροτ!ο. Ε ο!!π!!!ποπ!ο ο! ποο!!!!! οοοτποτο

πο!!! ροοο!οτ! πο!.!ο ε!ο!ο!ο.. Ε πο!!π!!ο!!το!οτ! πο! οτοπο.

ο στοπ. ο οπο!!ο !ποποο!!πο ο!πἱοπ ο !π!οππο ρτοο!ο!›. !ποπ!ο

πο!!! π!!οπτο!οτ! π..! !οο!!ο. ο!!ο π!ο!!! !οοο!!ο πο!!!!!ο εππο

!π ποΙ!ο π!ο!!! !ο,οο!ο.

!!!!. Π! πο!! Ιο.τοονο ίπ πιο!·οο!!!!!!ο αποτο ρο.το!οτο.

!!ο!π !ο!·!ο!πο ο!!ο ο!ο!!πο ποπ!οτοοπ!! π..! ροτ!ο ποπ

!ο.ποτο!πο οπο!!! ροοο!οτο. Ε ο!!ο ππ!!ο !ποτοο!ππ!ο ποπ

οορτορτ!! ππ!!ο ροοο!ο!·ο ιι !π!ε!!!·ο!οτο ο ο!!! οοπ!το. !!!

οοοοο ροτ ο!πεο!!οποπο !!ο!!ο ο!!! ρ!!π!!ο !ποο!π! πι.. ποποτ!

π!ρ!οοπ!.

ν!!! Π! [ατο Ιοοοτο ίπ ὐτοοο.

!!ο!π !!!τ!οπιο ο!!ο !ππο π! κι!!! πο!!οπ!το!ο πο! ποοοο

ο!!!ο!ο !!!.τοπ!ο !οοοτο ο! ποο!το πο!!!!ο οποο!ο !›τοπο !πι

ρ!·οοοποο ποο!το οπο! οοπο!ο!!ο ο π! οπο!!! πιοτοο.π!! ο!!ο

οποτο ρο!το!πο !!ο!!ο!! ε! ποο!!!οπο τ!ο!!!οποτο ροτ !ο !ποοοο

πο! ποο!το ροτ!ο.

!!!!! Π! !το!ιατο Ιο σοπ·σιο.

!!οτο !πτ!!!!πο ο!!ο ε!ππ!οτο!πο εοποο !το.ππο π! !τονοτο

ποτ !ο οπιποτ!!ποο πο! οο!!ο !!!ο!ο !οοπππο πο! οποιοι!!!

πο!! πιοτο!!!!!π!.! πο! οο!!ο. !οο!ιο!ο πο!!! το!ο! ππ!οοοοοοτ!

!ππο !ποππο!ο ο ροτ!ο.!ο !π οοο!ο!!ο οοπο!!ο ίοτο!πο εππο

ππ!!ο !οπ!ο!ο οπ!ποτ!!ποο. ροτ !οοοπιππ!!ο πο!!! !ποτοο!οπ!!

πο! π!ο!ο ροτ!ο οο!!ο ο!ο ποπ !ο.τοπιο ο ποπ ο!ποτποτοπιο.

οο!!ο οο!π! κ!! π!ρ!εοπ! ο ο! οο!ππτ!!ποο οο!π! π!οοο π!

ρ!οοο!. Ε ο!ο ο!οπιο !οπ!!!! π! οοτοο!·ο ο!οοοππ! πιιο τοοο!.

Ε ο!!ο ε!πο!!!ο.πο ποοοοπε!.το ο! οοωοτ!!ποο πο! ροτ!ο οοπ

οο!·!!!. Ε οοπ οπτ!!! !!! οοποπ! ο! ο!!ο οποοοοεοτο. ο οπο.

εοππο οοππο. ο!!ο ποπ ποοοοποοοο. κοπο!!! π!οπο!!ο εοππο

πο! οο!!ο !! ο!ο !ο!!ο οο!π! ποπ!! π!ρ!εππ! οποπ πο! ροτ!ο.

Ε. Π! οοτπαπποτο !!ο!!ο α!!!πο.

!!οτο ο!!ο !π πο! ρ!·!!πο ροτ!οπ!οπ!ο ο ποτο τοππππ!οπ!ο

ποπ!ο!! !ποτοοπ!! οοιππππο!·οτπο ροτ οπτππιοπ!ο ο!ο!!! πιοι·

οο!!!! πο! οο!!ο. !! οπο!! !οοποπο οοππο ο!!! οπο!! π!!

!!οππο πιπι!!! ροτ επτο!ποπτο. ο!!ο ο!οοοππο π!!οτο οο!!;!!οπο

ο ίοοο!οπο οοο!οτο !ο !οτο οο!ο!!!ο. ο!!οτο!ο !ππο ο!!οο!ο

π!οπ!ο ο!πο!π ο π!τ!!!π ο!οοπιο οπο!!ο ο!!ο εππο οο!!ο ο!!ο.

π!!ο!!το ποΙ!ο οοππο. !οο!ιο!! !!!π!επτο!οτ! ππρ!οο ροτ!οπο

!ππο. π! !πι!. ο!!ο οπο!!! οο!ο!! !ποτοο!!!π!! ποπ ποο!!!ο.πο

!π!οπτειτο. εοππο οο!!ο π!ο!ο οοππο. !οττο!ο ο οο!!ο. ο !πο!ο

_ο!!!πιο !ο!!!!!! πο! οοπε!!!! π!οοτοο!·ο !ππο !!πο !ποεο πο!

ο!!το !οοοππο ο!!ο !π!ο!!το !!!ο!ο πο! 8τοπο οο!!ο. ο ποοπ!

οπο!! ο!!! οοο! πο!!ο ο!.π!ο!ο. ο πο!!! Μοτο!!! ο !!!!ππο!ο π!

!πιπο!!! ο!!ποποο οο!!ο !.το !π πο! !οτο ο!!!ο!ο. Εοοο πο!!!

!οπ!ο!ο οο!πο.ππο!ποο!ο !τοποτο!πο ο!οππο πο!!ο π!ο!ο οο!!ο.

οοππο ποπ οοοοτο πτ!ο!ο ο !ππο οπο!!ο οοππο !!οο!!οτο!!!ο
ο οοο!π! π! πο!!! !ππ!ο!π ·οπππο. !! !ο!!οτοπ!ο πο! ρο!!!!

οο!π! κ!! π!ρ!οππ!. -

Χ!. Βοοο!!ο!ο!!οτ! πέσο.πο!!ο.

πο!!! !πτ!!!!πο ο!!ο οποππο ε! !οτο !!! ο!οο!οπο ποοοπο!

ο!!οτ! πο! π!ο!ο ροτ!ο. 8ο οπ!το !! οοπε!ο!!οτ! ο!!ο Μοτο.

ε!!τοππο. Με!! !οο!ο !!!ο!!πο ο!!ο ποπ ί!ιοοο !!!το!ο πο! !!!ο!ο

ροτ!ο ο ποπ οποοεο οππ!οπ !οοπο!ο !ποπποε!ιο οο!!!ο ο!!ο!!ο

ο!!!ο.!ο οοεοτο ποπ !οοποτοπιο οοπε!ο!!οτ!. οπο! πο οο!ο!!!ο

το!πο !!!!το !π ο!!ο !!ιο8ο.

πι!. π.. ο...! σο! πω!. ?ο

θ:

Ποπ! !πτ!οιπο ο!!ο πω!! ο ο!ο.οο!!οππ!!! ποπ! π!ο!οοο!!πο

ο!!ο !ποτ!οοο. οπο οποπ! ροτ οοτππιοπ!ο ο!!!!εοο !ο!!!!!ο.

π!!πππποτο!πο οττ!ο!ι!ο!ποτοπ!ο ο !π π!!!πο πο! ποο!το οο

!ποτ!!π8ο ροτποπ!το ίοτο!πο οοπ!οοτ!ρ!πτο οοο!!οο πο! πο

ε!το πο!ο!ο !!οι!ο!! ποπ! !οποτο ο οποτπειτο ο!πο!!!!!!!!!ο ροτ

!ο π!ο!ο οο!ποτΙ!!!οο ροτ πιπι!! ο!!ο τοοο!οπο οοο!!οο !ππο

!!π!ο!! ποπ! ο ο!ο ποπ ο!π!οππο οο ο!!! πτο !!!ο!ο !οο!ο

!ποπ!ο ο!!πεο!ο Ππο!! οο!ποοεο!! πο!!! οπο!! οπο ο!πιοπο πο

ε!ο ρτοοοπ!ο ο!νοτο!ποπ!ο ο!!ο ο!πιππο !οπ!ο!ο πιοτοο!οπ!ο

!οτο !οο!οπ1οπ!ο. ο!!ο !!π!ο!! οποοι!!! ιποπο π!!οτο ε!ο !ο

πι!!ο ποπποτο ο!!ο! οοεο π!!!ο!οπ!ο π! απ!!! .ο!!ο !!! !ο !ο

ε!οπ!οπ!ο ρτοοο!!το !ο οοπο!!!ο ε!ο !οπ!!!ο π!!οτο οοτ!ι!οτο

!!π!ο!! πο!!! ο! π!ο!ο πο!ο.!ο πο! ροτ!ο.

Χ!!!. Ι)! πο!! ροποτο πω!.

!!ο!π !!!τ!!!π!ο ο!!ο ποπ π!το!πο πο οοποοπ!!τοπιο Μο!

οι!πο οοπε!!;!!ο π!οοο!ο!!ο π!οο.ο!!ο ο!!ο ο!ο!!πο πο!!! !!!ε!

ροοπο. π!!! !ποτοο!ο!!!! πο! ροτ!ο !!ο!!ο!! ιποπο !.οππ!! ο.ππο!

ροτ εοτοπιοπ!ο. οοο!οπο ο!!!πο!! ορ!εο. οππε!! πο!οπ!ο π!

!π!ο! οοπο!ο!!οτ! !! !!οτο πο!!!! !ποο!οτο οο!!ο π! !οτο. Απο!

!οτο !!!ο!ο !ο ποο!το ροποτο π!!οπποτο!πο. Εοεο οοπ!το !ο

π!ο!ο οοοο !οτο!πο ροτπ!ο.!πο πο! ποο!το οο!οτ!ο !!οτο πο

π!ρ!οοπ! ροτ ο!οοοππο !!ο!!ο.

Χ!!!!. δ!!! πο!! οο!ο.εοο πατατα.

!!οτο !πτ!οπιο ο!!ο εππ!ο π!ο ιοιο!!! ο!!ο 8!! !!!ο!!πο !!ιοτ

οο!οπ!ο ποπ !!οττο. !οτο !οοπτοπ1οπ!ο πο! ροτ!ο !ππο! π! κ!.

ροεοο ο!!ο ροτ!οτποοοο ποο!το !!!οοο !·!ο!ι!οο!ο ρ!!! !οο!ο ο!!ο

ρο!το !ππο!!ο. ρ!·!!πο οο!!ο ο !οοπο ο!!ο οππποεο ορ!εο.

!ο!!!οππτο!πο π!οοππο ο!οοπεο!ο π!ρ!εο. !!ο!π!ποππο οο!!!!

οο!!!! ο!ιο!πο!ο πο!!οποοοο ο ποοπ!ο π! !ποπο !!!οο!ο!·ο!πο

ροη1οπο !!οτο πο! π!ρ!οοπ! ο ο!!ο ο!ο. π!π!ο!ο!ο πο! οο!!ο

ο πο!!! π!οτοο!οπ!!. ο!!ο ποοο!!πο ροο:οπ οο!!ο! !οτο !!!ο!ο!

!ο!!!!ο !!πο ε! πιο!ο οπο!!! ίοοοοοο !οοπτοπιοπ!ο ο οοοεο!

ροο!!ο !ο !!!!ππο. '

Χ!. Ι)! [!!το Μ” !! σιωπή ο !πίο!!τοΙοτ!.

Ε! !!!ο!ο !ο !!οο!το ροποτο !πτο!πο !!!το!·ο πω!! ο!!ο!ο!·!.

ο !!!ο!!ο!οτ!. π! οπο! οπ!οο!ιο π!!ο!·ο !!ο!!ο !οτο !›οπ!· ο



(ΜΒ Ι)ΙΡΕΟΜΙ Ε (ΙΑΒΤΕ

ΙοοΙειοεΜε εειιεο ἱτοπΙἱΙε οΙοποο οιιιπειει·ιι·Ι -εΙΙΙ ροτιπἱ Ιἱ

@ιιοιι ΙοοΙετοιιτιο ποπ τεποτοΙοπο εοτιεο Ιο ροτοπΙο οεΙΙἱ

τοετοοιοιιΙΙ ΙἱοιἱοΙΙ ΒΙἱοιιεεεετο πειιοιιιἱ. Εεεε οΙοπιιο οἱἱοτο

Ιτ:ι›ιιιτοι“ειεεεεε οΙο ε ροΒΙιἱ Ιο ρτεεἱο πισω οἱ οιιεΙΙο ροιιπο

οΙ πιετεοπΙο οἱεπἱ Τιιεεε ἱιιΙι·ο οἱ ιιι. Ε ΙοοοτοοτΙἱιι8ο οεΙ

ροτΙο ρετ ρειΙο εοΙοἱ ο οι ρἱεοπἱ. ρει·οἱοεοπιιο οοΙΙο. Εεεε

οΙοϋπο οεΙΙΙ οἱοΙΙ οπεΙοτἰ ο ΙοΒΙἱοΙοτἱ ι·ἱἱἱιιἱο οἱΙοτε Ιο οἱοΙο

εοτοπιειιΙο Ιποοπτεπεπιε οοπιοποι·επιο οΙΙΙ ιπετοοιιἱἱ πιοιἱ

οεΙ ροτΙο. οπο ιιοιι ΙΙ οεΙιΙιΙοιιο οοτε οΙοιιπο ροππο πε

εεἱοποἱο ειοτε ἱιιποιιΙἱΙεΙοτο ΙιοΙερΙιε. Ε απο ΙἱιποεεΙτἱ οε

ροιιιιἱ ιιοιι οεΙιΙιἱοιιο οποιο ρἱπ. οἱ εοΙοἱ. απο. οο8πἱΙἱπἱ

· οι εοΙειιιιο τοΙιΙαο. οοΙιοπιο ο ἱιιἱετιοοεἱ τοΙιΙιο. Με οοποἱ.

'Ε οεΙΙο 8οιιοΙΙο-εοΙο.εοΙοἱ πι. ε ΙοιιΙο οοΙΙο Βποτποεοἱο

ο οἱοΙΙο ο πιοπτεΙΙο. εοἱοἱ ιι. ο οι οἱοεοππο ΙΙοοπΙο εοΙοἱ ιι.

ε οοπ ρἱο εἱπετοιπειιΙε οπο ιιοιι εἱ ἱιιΙειιοο τοΙιΙιο τἱιιπετ

ΒοΙο. οΙΤεοΙοΙο. ποἱιιΙο8Ιἱ. εΙΙἱ εοΙεοἱποΙἱ ποπ οεΙ:Μοπο Ιο

ΒΙετε οεἱ ροἱο οοΙΙο εοΙεε οοοεοΙο ρἱἱι οἱ οεποτἱ τιι. ε

οεΙΙἱ εΙἱποΙεεΙἱ ρἱἱι οι οεποτἱ νι. ε ἱπΙεποοεἱ οεποἱ ερεποἱ

πε οἱριιπΙοΙἱ ροιιἱΙπτο ρἱο οι οεποτἱ ιιι. οο8πἱΙἱιιἱ. Ε οοΙ

οοιιΙτει Ι'οοεεεε εἱο οοιιοοποιο ἱιιοἱοεεπιιο οοΙΙο οο εοἱοἱ ιι.

ἱιιεοἱοἱ ε. οοἔιιἱΙἱιιἱ.

Ιω!. δορτο ο: Μαριε οοριιοποί.

ΕΕ ἱπτἱοιπο επο ἱιιἱτο οἱ τα. οοΙοπιτοΙο οεΙ ποειτο οί

ΙΙεΙο οΙιἱοπιετεπιο. Ιτε. πιετοοΙοιιΙἱ οεΙ οἱοΙο ροι·Ιο ΙἱοποΙἱ

οεΙιΙιἱοιιο εεεετο εορτο πεοετε εοἱἱἱιιἱτε Ιοιποοοοπε οεἱἱἱ

ροπιιἱ Ιοιιἱ ε οι Ιἱιιο εοεΙιοτοεοοπἱ. Ε οΙΙοτο εοπιοτιοετειπο

ρετ εοτοιπειιιο οΙιεΙΙε ιποοοεπε ιιιεΙε οεΒΙιἱπιιο πεοετε ε

εεπτετιεοτε οΙιΙιποτιο ίε εεπεο ἱτοποε. ΙοιπετοΙΙο οΙιε εο

ρτοιιπο οεοΙποπιειιΙο οοΙΙο ροτΙἱ. εεεετοπτιο εΙεοΙἱ οο οἱ

οππο ρετεοπο. ρετ εεΙἱιποτε εοττεοἱ οἱιποΙτἱιποπἱο ο οπεΙΙἱ

οοττεοἱ ειἱπιετοιιο._ οΙιΙιιιοπο Ι”ε εετιεο ίι·οιιοε. οεοΙποπιεπΙο

οοΙΙο ροτιἱ. ΙἱοποΙἱ οοΙιἱοπο εοπετε ροεεοπο ρετ Ιἱπτο οεἱἱἱ

οοττεοἱ ΙἱοποΙἱ ειἱπιοεεειιο οεποτἱ οπο. οο εἱοεοππο οοΙΙο

ροτιἱ εοεοιιοΙἱ οειιοτἱ εἱοιιο ΙειιπΙἱ οἱοοτε οιιιςπἱ οππο. οἱ

εοιποτΙἱπι;ο οεΙ ροτιο εοΙοἱ οἱιιιιπε οοΒπἱΙἱιιἱ.

οσοι. Η ε·|ιίοιποτε οιοοο!ο!οτί.

ΕΙ ἱπτἱοιπο οπο οΙιἱοπιετοιπο πε ιποοπΙοΙοτἱ οειπετοο

Ιοιιιἱ οεΙ ροι·Ιο. ΙἱοποΙἱ οεΙιΙιἱοιιο εετεοτε ε ἱππεειἱ8οτε

πιοΙο εἱο οπο Ιο οοιπετΙἱιιΒο οεΙ ροττο οτο οιπἱπἱειτοιο. Ε

οἱο οπο εἱ Ιτοπετο ορρο ΙοοἱοΙο οοπιει·Ιἱπεο πεοΙιἱο εἱο

ΙειιπΙο οἱοοτε εττἱιιππεοτε οΙοοπιετΙἱπ8ο πιιοπο ἱιιΙτο οι οοΙο.

ορειιο οι Ιἱπτε τι. οἱρἱεοιιἱ.

ΧΙΙΙΙΙ. Μ οοπ [απο οιοτ·οοΙοιπέο ο τι. ιπιοΙίο ρτεεο ο εοε8οΙΙο

οίοοε£το.

Ει ΙιιτΙοιπο εΙιεεε οΙοπτιο πιετοοΙοπΙε οεΙ ροτιο πιἱεετο

οοπεοΙο εΙεΒἱιΙἱπιοιπειιΙε Ιἱεετο ρτοποΙο οπο οΙοπιιο πιει

08.ΙοιιΙΙο. ρτεεεο ο ιι. πιἱ8Ιἱο οοο.ειεΙΙο οἱοοειτο. Ιοοεἱο ιι

$τοοΙΙ. Ε εορτο εΙο εειιεο οΙιε οεἱοιιο οεεπεοΙἱ. εἱοπο Ιεππιἱ

Ιἱ εοπεπΙἱ οι οἱιποιιοοτε ο εετοοτε. εεοΙειιπο Ιοοεεεε ιιιει·

οοΙοτιΙἱο ἱπἱτο Ιε οἱοἱε εοιιἱἱιιε. εοεριο ιιἱπο. ΙἱΙοΙΙετοιπο

ρετρεπο εοΙοἱ τ.. οι οειιοτἱ ρἱεοιιἱ. Εεεε εἱο ποΙ εοοειιΙΙ

ιιοιιίοτειπο ρετοἱοπιο οἱρεπο ἱπ εοἱοἱ κι. οἱρἱεοτιἱ. Ι

ΧΙΙΙΙΙΙ. Πέ [απο ίοι·ατο ΙίΙε.εΙ·ίοιοπί.

Ε! ἱπτἱοιπο οΙΙεεοπΙε οἱο ιιοεΙο. οΙιεΙἱ ρἱοΙΙ. οπο Ιπεεειιο

ἱιιοιιτπἱιιεἱοΙἱ οἱιιοιιιἱ οοποἱ ε οι ηιι0ΙΙο ρἱοΙο εΙο Ιιἱεοειιο

Ι οἱοοι·ε ιεειἱπιοπἱ οιιεΙΙἱ ιεεΙἱιποιιἱ. Ιοτειιιο. ιιιτοτο. εἱοΙιε

› Ιεροττἱ εἱοπο ρτεεειιΙἱ πτἱοΙιἱεεἱε. ο οπεΙΙἱ ΙεεΙἱπιοπἱ οἱ

ιποποτειιιο οοΙΙο ποειτο ιιοτοἱο. ΕΙΙο οἱοΙο οἱοπεΙΙἱΙεεΙἱιποπἱ

Ιοτοπιο εοτἱιιετε. οΙοἱετο. Νοἱοἱο. ΕοεεΙοἱοΙο ρἱοΙο οΙοιιπο

οοΙΙο ροτ1ἱ ιπἱοἱτο ιιοἱπιοιιοτο οοο ιιοἱ ποἱιἱοιπο οοπεἱεΙἱο

οἱεοπἱο. οΙιε ποἱ οπεΙΙο οοιιεἱΒΙΙο οτειιιο. ο.ερεεε οἱοοΙιιἱ

οΙιεΙΙο οἱπιοποτο εε ροττο οοοπεπΙἱ ε οοπεἱ8Ιἱο. ΕΙΙο οἱοἱο

εοπεἱ8Ιἱο οεΙ εοπἱο ίοτειπο οερεεε οἱοοΙιιἱ οΙιεΙΙο οἱιποποιτο

εε ροττο οοοιιεπΙἱ ε οοιιεἱ8Ιἱο. ΕΙΙο οἱοΙο οοπεἱΒΙἱο οεΙ

εοπἱο Ιοτειπο εοτἱπει·ε. οἱ ιιοΙοἱο ποεΙτο ε οἱο οπο εἱοοπ

ιετο ἱπ οεΙ οἱοΙο εοιιεἱοΙἱο Ιοτειιιο ο οεεετιιει·επιο. εΙ'οτε

εοεετποτε Ι'οτεπιο.

ΧΧ. Μωβ οοο δοετε!Ιοοά.

ΕΦ ἱπτἱοιπο Με εοποΙ.ο οἱο ποοΙο οπο πποπΙο οοΙΙο εο

τεπιο τἱεΙιἱεεΙἱ οο οΙοπιιο πιετοοΙοιιΙε οεΙ ροι$ο ρετ οιιοοτε

οοΙΙιιἱ οΙΙἱ οοειεΙΙοπἱ. π οοοΙοιιπο @οποτε π οΙΙἱεἱοΙε ρετ

οοοἱοιιε οοΙειιιιο ἱιιοἱιιτἱο. οΙιεΙἱ Ιπεεε Ιοο1ο οτι οΙοππο οιι

οτειπο οοΙΙπἱ. Ε οπεΙΙο οΙιεεἱ εοππεττο οἱοἱτε. εορτο οἱο.

ρετ πΙἱΙἱΙο. οἱοπεΙΙο ιπετοοιοιιιε, οἱτειπο ε ρτοροτειπο οἱ

τιοιιεἱ- οοΙΙπἱ οπεΙΙο οπο ρἱοοετο ο! πιἱο οοπεἱΒΙἱο. ΕΙΕ

οοπεπΙἱ εἱοιιο ΙειιπΙἱ οἱΙοτε οοιιεἱ8ΙΙο οοποοτε οΙΙἱ οοεΙεΙΙοπἱ.

ορειἱἱἱοτιο οἱηποΙΙο απο οἱοεεεε τεοετπετε ἱπἱιιτἱο. Ε εο

ρτοεἱο εἱοἱοο οπεΙΙο οΙιε ρετἱο εοπεἱ8Ιἱο. ΙἱοεΙἱΙιετοΙο. Ε εε

οοπττο ηπεεΙο Ιοτειιιο. οοοἱοπιο πι ρειιο. οι εοΙοἱ πο. οἱ

ρἱεοπἱ. ρετ εἱοεοπιιο οοΙΙο.. Ε οἱοεοπιιο ιπετοοΙοπΙε ΙοοιιοΙε

ποἱ ίοοεεεεπιο ιἱοΙιἱοτετο ρετπεπἱτε οοπποἱ ο.ΙΙοτο. ε ιιοιι

ιιοΙεεεε ιιεπἱτε. Ιἱ Ιοττειιιο ρετ ρεπο οι οἱοεοπιιο οοΙΙο

οπο οοιιιτο Ιοοεεεε εοΙοἱ πο. οἱρἱεοιιἱ.

ΧΧΙ. Η ιιοιι τοΙΙοτο οποιοι.

Ετ ἱιιτἱοπιο ποΙ εοπεπΙἱ οπο οοΙΙο οποτΙο ΙοΙΙετεπιο

ππετο ΙοΙΙετε Γοι·ειιιο ρετΙἱροΒοπιειιΙἱ στο ϊεἱεοεΙΙἱ οπιεεεετε.

οε·οοπεοΙἱ ε οοιιεἱΒΙἱετἱ. ε οοΙειιπο οΙΙτο οΠἱοἱοΙε. οεΙ οἱοΙο

ροτΙο οεοποΙἱ εοΙοτΙ ε οιιιεεοετε εἱεοοἱεΙοοοἱο Ιοτο.οεΙΙο

ἱιιΙτοΙο οεΙ ιιοπΙο. οεΙΙἱ ροιιοἱ οπο εἱτεοοεεεπο ἱποεΙΙἱΙεἔπἱ.

εἱεπτοιἱ ρει·Ιο ροτω εοπεο ιιοπΙο. Ε εε οΙοιιπο οεεο οιοο

οοεεε. εἱεἱἱοοεἱοιιο ρετ οττοΙο. Ε οἱοεεΙιεοππο απο Ιο οοο

επΙο οοιπε ΒΕ οΙΙτἱ οπο οποτε οεπο.

ΧΧΙΙ. Πάω ειναι: οοΙΙο εοοοίεεο ω.

ΑΙΙοποτε οοΙΙο ΙιεοΙο ιιετοἱιιε. ιποτἱο. Νοἱ οοιιεπΙἱ εἱοιιιο

περιτο οἱ Με οοτε οοΙ ροοτοιιε οι οοΙππο ΙοοποΙε

(η Ι.'ορετο οοΙΙο ΩΙιἱεεο, οἱ οπἱ οἱ ροτΙο πο! ρτεεειιΙε οοιρΗοΙο,

ίπ ἱπεοπιἱιιεἱοΙο πο! 1311 (ΙΒΝ οοΙ. ρἱε.). Νε Ι”ο ίοοο Ιο ἱεοτἱ:ἱοπο

οπο εἱ Ιοεεενο ἱπ οιιο Ιορἱοε οεἱε1οπἱε οοΙΙο ιιρἱτοτο οεΙ ροεεοΙο εοοοΙο

(ιιοιι εορρἱοπιο ιο νἱ εεἱεΙο οποοτο) Ιτο ΙΙ οοτο, ο Ιο επ8τοεΙἱο οοΙΙο

ΩΙιἱεεο ιπεοεεἱτπο, !ιι ςποΙο οἱεονο:

0ΔΒ'Ι'ΕΙ.Εθ Οποιοι οοιιτιπιτ

νιιιοιπι επτπι :πποπ

Με τιι-ιπιιι: τετοιο Μπι”

Ωινι·τΔε Ριεπιπ.

Απο οπιιιιιιιτ·τι: οιιι.ιιιιπο

Ριιο·ι·ιιεπε, Μ· ·το:ιιοιππ·ι·ιιιεο

Αοπιτοοπο οπσοπο

Ιιει:ιπιπι·ιοιπιο

Βιιοπιιιι>τοπιε που 0ιιιιετι.

Βοοιιππε Βιιιιππιιιιο 0ι:ιι:·ι·ι

ΜιοιιΔιιι. Εει:ι.Ανοιει πιο”

Εμ” ΟΛετιιι.ι.Διει.

πι.: οοι αιωνα· Μπιουτ

Κουτι” ιιιοι·τιειι ιοι:πιπιπιοι

(1οιιπιει Ριειπππ. Απο”.

Πο' ιιΙΙτο ἱεετἱιἱοιιε @ο οεἱεΙοπΙε οοΙΙο εΙ.εεεο ΟΙιἱεειι τἱοοτοονο Η
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ειιιεειεειεεεε ιιεριεε ε ιιι εειιει·ι ρει·ιο ρετισ. ιεειιειε εε

ι·ιεεεεε εε. ι. ροεει ιεΒιιιεο εοιει 'ν. εεεειιιιιι. ε εε. ι.

ροεει ιιι εεεο. εοιει κ. εεεειιιιιι ιειεειι ει εεειει·ιιιιΒε

ειιετο ορει·ειο. εει ειει.ε ροτιε ιεεειιετι. ιιεεειι ειεειιιιιειιο

εετε ιεεειιορτε εειιε εεειιιεεε ειεεειε ειετιε ει ροι·ιο.

εεοιοειε ε οτειιιεειεειο εει εοεεειι εειιι ιεεωειειιιι εει

εορτε εετιριο ροτιε ειεειιετι.

ΧΧιιι. Πειιε ειιιιιίεετε.

Ιιεει ιει·εειο Γεω ειεεετε ιιι εειιε ιεειε ει εεειε ιεετιε

εεειιειιιιε εει ιεεεε οι ειετεο. ερρε ιε εεειιιεεε ειεεειε

ιιιετιε ειροτιο. ιιιιιιιεετε ειιεειι Βιιειειει. ιετειι εειρετιε

εερτεεετιριο ει Κειιετι. ειεεειι ετιειιει εοιεε ειειετεειεειι.

:ιεεετε εειιεηεειε ιεειιεετε. ιεω εεειτε ειιε ειειιι ει εειει

. ειιε ριεεετε ει εεεειειιο. εει εερτεεετιιιε ροτιο ειοειιετι

ρετ_ ιεεορι·εεετιριε εεειεειε.

ΧΧιιιι. Πι [ατε ίεωι·ε Ιοεαιρει·Ιιεεε.

ιιεει ιει·ιεειο ειιε ιει·ειιιο ιετετε ειεεειιεεο εειιι εειιιει·

ιιιιΒιιι. ειιε εεειε ειο ιιεειε. ειιε ιεειο εεειιο ειιε ειιε

-ιοω ειεει ιιεττε. ε εειιτει ρετ ιιιι εεειοεε εειιε οιιιειο

εει εειεετιιερειιεο. ιιιΒιιετεει·ε εεειεετε. ε ιι·εεεε εεε εο

πιεειειε ειεεειιιι εοεεειι εει ρετιο ει ιίειιετι. εειιοω

εεειετιιεεε τιεεεεετε ε εετε ιεειο ειιε ειιε εειιι ειειιι

ιιεττε ρετ ιο ειειο ροι·ιε εειεο ιιιει ειιιειεεεεετι εειιι

ειεεεο εετε εεεοεεο ιε. ιοτιεε ει εεεειε ιιι·εεε. εεεριο

ειιειιο ειιεειερεεεεεεε. ρετρει·εειε εειιι εοεεειι. εεειιο

ειιε. ειιοτο. εοειρετεειε εει εεεειΒιιο εεειιε ειεΒιετε ρετιε

ειιοτο. ιεειιειε εειεει·ιιεΒο ιεεειιο ειιιειο σε εειεετιιεεε

ιιοιι. εειιιιιε ειιεειτε. ειιιεεεειιιι. Αρεεε οι εοιει κι.. ει

ριεεει ρετ ειεεεεεε εειιε. ι.εηιιειε ρεεε ιιεοεεειι ειειιο

ιειιειι ειιοριιει·ιι ρετεετειεεειο. Ε ειιε ιεειι ιιεεειιι ιιεεειι

ιεειειο εεειετιιεεο εεε εειεεεεεοτε εττε ιεειι. Ε ειιει ιεειε

ρι·ιειε τεεειεεε εοτεε ιεεειο ε τιιιεεεετε. Πει εοεεειι τερ

ιιετειετεειο εειιι εειιι εειειειο ροτιο. εειεο ειιε ιοεε

ιιιει·ιιεΒο ει εεε ρωρτιο ιεΠιιε ιε Με ει. εεειιιιιει.

ροεεε ε ιιειιι1ιε ρτεειετε εε ιιιεειιιιε ιεεεε ρετ ι·ειιεει·ε ειιι

εεεεεεεοτι. Ε ιιοιι ροεεε ειεειιο εεεετε ειιιεειειο. Νε

ειιιειιιειε ιετει·ε ιοιιιειο σε εεειει·ιιεεειιεε. εε εειιειιο

ιεεεεειε‹› ειιιειο ειε ειειο ρετ εεει εεε ιεεεεει.

εειιι. Με ετεεειιεε.

Ει ιιιι·ιειεε εει εοιιειιιι. ειιε ιεει·εεεεεε ιε.εεειι ιιιι

ροττο ειιε ιιιιει εειιειδιιει·ι. ιο ιιι ετεεειιεε ιεττε. εε ει·ειιιο

ρετειιιε εε ειεεεε εειιιιιοειτι εοιιειειιει·ι ειιιιεειιεειετε

ιμιειιε εε εετε Με ιειιεε ειιετειιιιε ροειε ιιιεεειιε ετεεεεεε.

Μινι. Πι|ει·ε @Με Με Μαιο ρει·εοπείειίο.

κι ιιιτιεειο ειιε ιιιειο ηεειιε ειιε εειο ειιεεεε ρετ εειι

ειιιιιε εειιι εοειτι εεεειειιετι ειιειιε ιεεειετε ρετιε ειιετε

ειιειιο ιετετιιο ε ευιεριει·ειεε. Βειιοιι τιιεεεεεεε ρετ ειιιε

ευεειειιο. ειιε εετειιιεειο ιεειο ιιειεεεε. Ε ειιε ιιοιι ειροεεε

πωπω εειι'ετιειιεε, ε ιι ιειιιρο . ε ιε ερεεε ιιεριερειε ρετ εεειι·ειτιε.

Επι εει ιειιοτε εεεεειιιε:

Πει: 0ειεεει.ιιεε εειιε ι>ειιιετιετιεε

εειιι ιιιοειιιιΝιε εειιτεειι ιισιωιιεει

ει>ιτιε ειιε εσιιιε ειιιι·τι:ιιι ιιεειπε

ει” ειιιε ευειιι·ε.

Χ ΧΧΧ. Ι)ευετε |ετιιισ ειο σε: β [πιο μα· ιι ειιιεεεεεεει.

ωειρετε ειειιιιο εεεειιιιιο. θεεεειιο ιιιεεεειειι εεεειΒιιε

ερετ ειιειιε εεε ειεεειιιι ειιιιιιι εοε ει τοιερεεεε.

ΧΧνιι. Ρε Μάι ο ειυίειδ.

ιιεεει εειειειι. δε ειειιεο εε Γεεεεεεειο ο ιιερειιεεεειτιο.

ρετ εεεειΒιιο Με εει ιιοειτο ιιιοεο. ιερεεε εειιιε ιιπ

ρεειε ε εειει ειιε εειιιτεΓεεεεεεε ιοιιετειεο ιιιιι·ε ει νιιι.

ρεεεε ειιε εεειιιο ει εετε. Ειιι εεε εεεει ε ειειειι ιεειι

Νοι εοεεειι οεετεετεειο ειεετεε ιιειειι τεετεειειιιι. ειιε

ρεεε ει ειειο εειιιετιιειςο ρειιιιετειιιε. Εεεε εοε ιετεειε

ρει;ετε ιε ρεεε ρετ ιο ειοεο ειιε ειειε ε ειιε ειιιιροττεεο

ιειτε ιοειειο ιεττειεε εε εειιι ιιεει εειιι εειιεεεειιιι ιεειο

ι.τοεετε ει ροιτε. εεειετεο, εει εοεεειι ρετ ειεεεεεε Με

ιε εειιε ρεεε εει εορριο ειιιεειιο ειιε ιεεειεεειεο ειτιεο

ειιετε.

ΧΧιιιιι. θεειί βοριά.

Νειιε ρεεε ε ιεεεε εεειτειιιο ιειριεε οιε εει·ειιιιιε. ιε

ιριειε ιιοιι εειιιιιε ροτιετε εειιιετε ιιι ρετ ροεεο. Ειιερειι

πι. ειιεεε ρετ ροεεο. Ε εειιιει·ε κι. εεεεε ιειιε εει·

εεεεε ε εει Θετιιε ιεεεεειιι ο ιιιιεροτιε ε ιιοιετοιιι ρετ

ειιε ροεεο. Ε ειειε πιει. ειετεεο. Ε εειιε να. εστω

ιε ειιο ροεεο. Ε ιεεεεεειετι ‹ιεειετεειειιιι ροι·ιετε ροτιετε

ρετιερεοιι ε ειεειιειειιε ε εεετριειι ε εεειιε ιεειε εειι

εετε ιε εεεεετεο. ε ειιε ιο εεειετιιεεο ειιε ειιιιιεο ιε

τιιιε εοιιιε ιεεειιοω ιιτεεε ει εεειιεεε. Ε ειιε εοε ετεειο

ρετεειε ειεεεε ειιι ιεετιεετι ε ειειιει ειεεειιε ιιοεε ειιε

εειιε ιεεειι ει ιετε. ιι

ΧΧνιιιι. οι ιιοιι εεεετε δοιτειιιο.

ιιι ιιιι·ιειεο ειιεεε ειεεεο εετε εοεειιιο. ο εεριιειιο εει

εειιε ροτιο ειεετειΒιιε. εεε ροεεε εεεειιιιιε εεεετε εεεειιιο

εεειετεειεειι εει εριεεετιριο ει Κειιει·ι ιιι εεειιε εειιε

ιιιειερε.

'ω

Ει εει εοεεειι ιετιεειε ειιε εεεειε ειο εεειε ειι'ετε .ο

οιιεετεετε ε ιετειο εεετε ιεειε ιε ιιοεε. ιε εεειι ιι :εεειτι

ειιιεεεεεοτι οιεεε οι ιοι·ο ετε ιεειο ρει·ιο ειειο ροτιε εοε

εοιοειε σε εεεειδιιο ο εειιε τεεε·ιοτε ρετιε ειιετε. Νοε

εειεειε ειεεεε εεριιειο ει ειιεειο ιιτεεε.

ΧΧΧι. ει εορεοεσετε ε εἰεοοι·ιἰιε.

ιιι εει εοεεειι ιετιειιιο ειιε εεεειε ειο εεειε ειιε εε

ειεεεε ειεεοτειε εει·ε ιτε ιεετεειεειι εεειιε ειεεοτειε.

Βιιιιιιω ε εοεεεεεεω εεεεε ιεεεεειο ειιεοτι εει·ειεερει·

ι·εεειεεε ε ιεεεεειεειο ε εεεεεειο εε ρει·ιεεεεειειιιιι

ιιεοιιεεειο ιεεει ρεειο εετε ειιεεεε ιε εειιεειτειιεε. τ

ι ι .τι

ΧΧΧιι. Πι ρεεεω ιιιιευιιι εειιι ειιιεεεεεετι. η

Ει ιετιει:ιε ειιειιι εεειιι ιιεεειι ιι εεεεειι ιιοειτι ειιε

ιεεεειετι ε ειεεεε ειιοτε ειτιεεεεετε ρειιιιετειεο ε ρεερει·ε

ιετεειο ειιιειιιετιιιιμο εει ροτιο ιιιιτε ειιε ιιιεεε ρωιιιιιιο

Ι εειιε ιειτειε σε εοειω οιιιειε εε εειιι εει ειειιι·ροτιο:

εεε
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ΧΧΧΙΙΙ.δε αισιιτιο τιίεεεεε οί!ιατιία οι οοπετιιί
ο αεοπείοΙιετί. Η

ΕΙ ιιιτιειιιιο εε εΙειιτιο οειιιετοιιιιιιιιι ιιεΙ ροτιο ειτε εΙ

ειιτιιι ιιιΙΙιιιιιει ιιρειτο.ιιΙει ιιιΒιιιΙιοεε επι εΙοιιιιο ‹Ιε οοιιειιΙι.

ιι ότι οοτιει8Ιιει·ι ρεττειεριοιιε τΙεΙΙοτο οιιιοιοζ ΑΙΙιιι εοιι

τιιιιιιιετοει ιο8Ιιετο. ρετρειιει Ιιιιτε ιι. ιιιριετιιιι εριιι επιο

Ιοιιιει τιεΙ οοιιει8Ιιο. ο ιιιτεΙι ιιειιιτε ιιιιιιιιιιο ιιεΙτιοειτο

ειιιιιετΙιιι€ο. ειιοιι ιιιιιιετιο Ιοιιιτειιιο ειοειιειιτε εΙΙι οοειεΙΙιιτιι.

ΧΧΧΙΙΙΙ. δε ο!εωιο αωε.εεε -τίοεοιιιο εοοο.

ιιιιι.°ι'

Ει ιιιι·ιιιιιιο ειιε εε ειΙειιιιο εειρτετιιο ιιιτοιιετειιιο τΙεΙΙι

τιοεΙτι τιιιιεοεεεοτι εοειιΙι ιιιιΙΙι·ι οιιειεΙι ιιεΙ ειοπι ροτιο

ειι ιιιι. ιιιιιιιρτοιιιιιιι ιιιιιιτιειτο ροεειιιι. ρει· ειιΒιοτιε ΜΙ

ειιιιο Ιειιιιο ιιιιιιιιε. ειΒιιτει:ι ροτ Ιο Μοτο ροτιο ιιΙοιιτιο

ιιοιιο. ρτεειο ο εετιιιιιιο τιιιετε τιεειιΙο ιι ο.ιιιιιο. ροτ εε

ιι ρετ εΙιτιιι. ο ειιε ειιιεεεε ιιιιΙο ειΙειιτιο τιιιιιο ο εοτιειΒΙιο

επι ειΙειιτιο ειιιιιιοιΙο ιιεΙ εορττιεοτιρΙο ροτιο. ιι ειιε ειιιεεεε

ιιιεΙο Μουσε ειπε οεεο οοιιιτει Ια ιοτιιιε τιεΙΙο·Ιιτειιε. ιι

οοτππι ΙιιιιΙιιτιεΙΙοτιοτε τιειιιετοιιιιιτιιι ε ιιεΙΙει ιιιετοοιιιιειτιιιιι

εει εορτοεετιρτο ροτιο. ·Ιοτεετο εΙοοιιειε;Ιιο τιεΙΙιτιοεΙτι εοιι

ειδΙιετι. ο οιε ειιε ιιΙΙοτο τι ιιΙΙιι ιιιιι€Βιοτε ρει·ιε ιιι Ιοτο

ιιεριτιοετει. ειιιε Ιοτειιιο ε οεεετιιετειιιο..

ω” -

τι· κι” Η εετειιι·ε ο ιπαετιίοατε δ Με άει ροτιο. ει"

.η .

ο ΕΙιιιτιιιιιιο.ειιε εετοΙιετειιιο ε ιιιιιεεΙιετειιιο. ωειι Ιι Ιιετιι

εΙΙε οοεε_όεΙροτιο. ΙετιιιιιΙι εοεε εετειιιο ιιειιιιΙε αΙΙε ιιιτιιιι

ιΙεΙΙι ιιοεΙτι ειιιιεεεεεοτι ιι ει ε.Ιιτε ρετεοτιε ε ορεττειιιο ε

ειιιτΙιετειιιο ειιε ιιεΒιιιιιιο ειΙΙε ιιιιιιιι ιιεΙ ιιοεΙτο οιιιιιιιτΙιτιρο.

ΧΧΧνι. ΖΙί μεσω “Με ιο ιπει·οαιιιιιιίε.

Ει οτιιιιιιιιιιιο ειιε ποειιι Ιειιιετεειοτιιιε οοει ειιι·τΙεεεΙιε

«Με -Ιειιιιτε ιιιεεειιο τεοτιιε ειιε ει οοτιιρετετιιιο ιι ιιετι

τιτειιιτιο ιιι ετιειεΙΙο ιιιετιειτο. οι» οιιεΙΙε ιιιετοιιΙειιιΙιε ειιε

εοιιο ιιετιιε τΙιρεειιτε ειειιιιΙ.:ιτι. ει ιιεΙιιιιιιιιο ρεειιτε ειοιιιιιιιτι.

ιιιιΙ εοιιιιιιιο ιιιοειειεΙΙο οι @εΙτο εειιιιι€Ιιτιιιτε ιιιοΙε Ιε ιτιετ

οοΙο.ιιΙιε ειιε ει οοιιιρετειιιτιο ιιιιετιιιτειιιιιο ιιι οιιεΙεΙΙο ιιι

οτιειτο εειιιιι8Ιιειιιε ιιιοΙε Ιε ιιιετοιιιιΙιε ειιε ει εοιιιρει·ειιιιιο

ιι°ιιειιιιτειιιιε ιιι ειιεΙεΙΙο τιιοειειτο. Αεειιιιιιειο ει ‹ΙεΙιΙιι:ιιιο

ρεεετεΪ ΑΙ εειιιιτιοιο 8τοεεο πιει ιιιεΙο οοιιιιιιιιε. ο ιιοιιε

ιιιιιειΙιτο ρεεε ε ιιιιειιιιειει ειιε ποι ειιιιιΙιιιιιιιο οτιο εΙειιεει.

Πτοεεε τι οιιιιιιιτε. ευρο οι εειιΙειιιιιο.ειοε οιιεΙΙε ιιεΙοιεΙο

οοιιιιιιιε.

ΧΧΧνιι. οι ε!ερετε |ιοιπίπί .εορτο ίε παπί ε @κι

· ι ότι οατίσατε. 4 ' Α

Η ειιε ιιοι οοιιειιΙι ειιιιιιο ιειιιιιι ιιιιτει ιιι ιι. ιιεΙΙιιιιι

τπιισ. τΙεΙ ιιοεΙτο οΙΙιειο Ειτε εΙεεετε τι οοιιειεΙιετι ‹ΙεΙ,ιιο

ειτε ροτιο ιι εΙΙει ιιιιιΒιοτε ριιι·ιε ιιιΙοτο. ιιι ιιοεΙτει [ιτε

εειιετι :ιιιο οιΙειι3Ιιτιι ιιιτειιι κιεΙιιοειτο ροτιο. ΙιοιιιιΙι οιιομιιοι

οοει εΙΙεοιι εοει ειοτιο ιοποπι ροτ ειιτοιιιειιιο ο ρετιιι οι

εοΙτιι τα. οιριεειιι. ΑιιτΙ:ιτε ειι ροτιο οι ΒιιΒιιιιιο τιιιετΙετε.

ε εεταιτε οιιιιΙιιιιοιιιι ιιιιιιε ο Ιεετιο ιιιεεε ιιιιιιΙεΒιοΙο ρετ

ιιΙοιιιιο ιιιετετιιιΙε εεΙι εοττετιι ιοεεειιο ειιΠιειειιιι ει Ιιιιιιιιε

Ιιετιε οοιιειιι ρετ τιιιιιι€οτε. Εεεε ΙτιιιιοΙτι ρεεε ο Ιεριιτι ιιοιι

ιοεεε Ιιειιε εοτιοιιι. ε ειρπιτεοΙιιιιΙει. τιιιιιιοιιι ε‹ιττετιι. ειιε

ιιιιεΙΙο ιιιετοειΙειιιΙε ειιε ιιιιιιΙεττιειΙο Ιειιιεεεε. εειτιεειι·ε ιιοιι

ροεειι ιιι ιιιιε εΙιειιοιιιιιεεε οοιιοιτι εειιΙιιιιιιιετιιο. ειιιιΙεΙΙει

εισαι πιιοε. ε Ιεειιο ροιιετε ΙειιιεΙΙο ειΙεειΙιιειιιιειιΙο τιεΙοετιεο.

ιιιοιιιι ειιε οοιιιιιιει ειοειτιοειτε. ειε ΙετιιιΙο :ιρειιιι ‹ιιΙιιιτε κ.

οιριεειιιι. ΑιιτΙιιτε ιιΙΙι εοιιειιΙι ιι ειΙειιτιο οιιοτο. ε ειτε ειιε

ιιεΙιΙιιιιιιο ιιιιιιιτιοτε ΙιιιιοΙι ιιιετοοιιιιιιι. εοει εΙεοΙι ειοετοετε.

ε ιιετΙετε ΙειιιιοΙει πειτε εΙε8τιο. ειιιεΙΙετε ΙτιιιεΙΙ:ι εοιιιε τΙιεΙο

'εε. Εεεε ροι Ιορειιιτοιιε ιιεΙΙτι ιιιΙΙει τιιιιιε ιιΙεΒιιο ειιι·ιεεεεε.

οΙΙτε Νιώστε τιιιεΙΙει ιιστωι εοτιειιΙι ει:ιτιο Ιειιιιιι. τιιιιιτε

οιιεΙΙο εορετοΙιιο εειιτιεοτε. ειιεειιτειιιειιο Ιο;;Ιιετε τιι ρε

ιιτοτιε ρει· ρειιτι Ιιιιτε κ: ιιιριετιιιι ΙιοιιεΙι ιιιετεειιιιιιι εοει

εΙεοΙι τιποτε ιιεΙιιιιτιιιο τΙεΙιειιι τιεΙροτιο. ρετ Ιοτο ειιΙειτιο

εοΙ‹ιι ει. τΙειδιιιΙιιιι οιιιιιτιο. ΙοΙΙΙειο ιιεςιιειΙι ιιιιτιιτε ‹ιειιΙιιτι

ιιιεει τι".

ΧΧΧΙΙΙΙΙ. ΜΜΜ: απο Ιοοία ο Μάρα ρα· ιο ροτιο.

τρεχει

ΕΙ ιιοι οοιιεοΙι ειιιιιιο ιετιιιιι ειιιιιετε ειιι ρι·οειιτετε ιιοιι

ΙιοιιεΒιι. ιτιιιεΙΙ:ι τιιΒιι ‹ιεΙΙιτιιετεοΙειιιΙι Ιιιιιιιε ριοεετε τιιιοι

εει ιιοεΙτο οοιιειιτΙιο. ε ρετ τμιεΙΙιι ριεδιοιιε ειιε ειΙΙοτο ριπ

εετει ιιισιεΙΙει οιιιιΙε ιιοΙιεΒει τΙειιιειιο απο Ιεειιιιτιε εΙΙε

ειιιΙετε. Ι.ειριΒιοιιε τΙεΙΙειοιιο.Ιε ειιιεΙιιιιει ρειΒιιτε ιιεΙιειιι ιιεΙ

τιιειο ροτιο. Ε ειιιετιιι ρειιιιιεει εεριε‹ιι ιιΙ:ιτιοε οιιειιιιε ρειττει

ο οοτιειιΙι οοοτιειεΙιο. ε ιιιΙειιιιιιει εΙιεΙΙ:ι τΙιεΙει ιιοΙιε8ει

ιιΙορειει ειιι ιτειιΙε ειιε ιτειιιετεε. Βιιιετιιιιιειιτε ειιε ιιι ηιιεΙΙει

ισοΙιεεει ιιοιι ει ροεεει Ειτε ιιΙειιιιο ριιιοεο. Ιιειοτιιι ειιε

ΙιειιοΙιι ο ιιοιΙεεΙιε ειιεΒιιιιιιοτ Νει.;Ιι εΙιτι Βιοτιιι ιιιειροεεει

Βιοειιτε τι Βιοεο ρετΙο Ιιτειιε ιιεΙΙι εεειεΙΙ:ιιιι ‹ΙιιιιεΙ:ιΙο.

Εεεε εΙειιιιο. ιιι ειοετιεεε οοιιιτε ΙοτΙιεΙει ιοτιιιιι. ρετ οιτιεοιιιιε

ποΙΙε Ιι εοτιειιΙι ειιιιιο Ιειιιιιι ‹ιιΙο8Ιιετε ροτ ρειιτι ειοπι

εοιιιιο ιιοΙΙ:ι ιιι εοΙιΙι ει.. τιι τιετι:ιτι ριεειιιι. Εεεε ιιΙειιιιο

οοει ειΙΙεάιιιο εοιιιε ιιοι·,8Ιιεεε εοτιΙειιόειιεεε Ιι οοιιειιΙι εΙο

Ιοτο οοτιειεΙιο ειιιιιο· ιειιιιιι ιιιιοιιετιτΙι ε.ΙΙι οειειεΙΙειιιι ρετ

εειτοπιειιιο ο ρεεε τιι Ιιιιτε. Με. οι τΙετι:ιτι ριεειιιι αρτιο

ιιεΙ ροτιο.

ΧΧΧνιιιι. δαριΜο άει εε:ιεα!ι.

ιιι ιιοιιιιιιε ρειιτιε ει ιιΙιι ει εριτιιιιε ειιιιοΙι Αιιιειι. ιο

εειιεειΙε ειιιιιτιι:ιΙο οτι οοιιειιΙι ριετιιιι σε ροτιο οι ΚειΙΙειι·ι

ο τιιιΙΙοτο οοιιειεΙιο. ν. ιιιιοειεΙεΙΙειιιι ιι τιειΙΙοτο οοιιειΒΙιο ιι

‹ιειιιιιςιε Ιοεεε εΙιιιιιιιιιιο. ρετ οτιιιιιε τιιοοιιιιιιιο. ιιιτο. ιιΙΙε

εειιιεΙε οιε ιιειεΙο. ειιε οιιεειο τιιιο οιΙιειο τΙεΙ εειιεειΙειιιοο

οΙοιιιιΙε ειιιιιιιιιιιο εοοο. Ειτε Θειτο ΙτιιοΙετο εροτιτο ιιοιιοτε.

ε ειιιιιΙιαι ε εετεεοιιιιειιιο τΙεΙ ροριιΙο τιιριεο. ο εει ποπιι

τιιιιο ετιειεΙΙο ιιιοιιεΙι·ο ε ειιε ροριιΙο. ε οι ειιΙιιιιιιιετιισ Πει

ιιετιειΙοτε ε οοιιιρτειιοι·ε. Βιιιιιιετετιιο τΙειετεεεει·ε ε ιιιε8Ιιο

ι·ιιτε ιιιειε ιιιετεε ΙεοιιειΙι ιιΙοιιιιιι ειΙοιιιιο ριειιιιο ειιιιιιιιιιο

ειΙεΙ ειιτΙιεΙτεοΙο ιιειιτΙεεεε ιι οοιιιρετεεεε ιιιιιε πιο ιιοιι ειι

ριειιιε ιιιοοιιιρετοι·ε ο ιιιιιειιιιετε ιιοΙΙεεεε. Α ιιιιΙιιει ερτο

Ποιο ειιοτεεειιτιειιΙο ‹Ιι ιιιειι Ιιριεοιιι ειιιωωι ε Βοι·;;Ιιεει

(ιεΙ τιιοΙο ετιειεΙΙο ε ιιιροεεετιιε τΙεΙ ριεειιιο τιιεΙτεοΙο. Π'

πιο ΙειιΙιιιειιιε εριιι·ειτιιετιΙε :ιτε ιιιιιιοιι. ιιιετοιιιι Ειτε ε

οοιιιριει·ε 'ιιεεεΙιι:ιιιιειιΙο ιιεΙΙεριιτΙι ρει·ΙοοιιειΙι ιιΙΙιιτε ειπε.

Ε ειιε ιιει·ιΙ.ιιτΙο Ιειοιιο.Ιε πιει οοιιιρετειΙοτε. τ· ιιειιτιιΙοτε

ο. ιιιε Μαι. π εορτιι Ιο Πισω οιιετο τμιιιιιιιιτι εει ρτεειο

σει τιιετοιιΙο ειΙΙοτο. ε εειτιεοΙιετιιιτιο Μοτο ειιτιετιιτειιιιιε Ειτε.

Ει ειιιιπι ‹Ιιο ιιοιι οιιιιιιΙε οτιοιιιιιιιιιιιιο. Εεεε εο,ετιιοεοετο

οΙιεΙΙε εοεε ιι ιιετο ιιιετοιιτιιιε :ιΙοιιιιε.ΙεφιοΙι ρετ ιιιιο

εειιεειΙειιιοο ιιειιιιιιιε. ειιιιιοιι ιιετιτΙετε ει ιιεΙιΙιιιιιιο ειιιιιο
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πιπποεπο!ο τι ο!ι!ι!ιιιιο !ποποο!ιο. Ωιιο!!π πιπποπιιο ο!ιο ο

ιπππ!!οο!οτο ει! οο!προτο!οτο. ο π! ποπτ!!!οτο οο!πππ!!! Μ!!

ι;π!πι!ο οι!!!ιιιιιπποιο. Εεεο ιι!οππο ο!!εωττ!!π ίπποι! πο! οοιπ

ροτο.!οι·οο! ποπτ!!!οτο τ!ει!οππο. πιοΒοοπο !ει ποιπο !ιιοεο

!πτ!ο!!ο !ποτοο. ιι οοοο !οππο!! ροτ !π!ο οοποπ!ο!!οο ποπτ!π!ο

!”πεοοπο. οοεο οο!!!! πιο.. πιοδοΒιιιι ίπποι! ι!!εοοτο!ο. ο !ππιο

οπο!!! !ποπο. οπο!!!!. !!π!το !οιποε!!ο ο!ιοπορτο. ποιπο!! !τοιιι!ο

οοοιποο οοτ!ρ!!. Ε οοι τ!!εοοτι!!ο ει!οππο !! !π!!ο! ι!οιιτ!!!.οτο

ο!!ο οοπιρ!·ο!οτο ι!ει!οππο ο ροτ :ποπππ ιποτοο!ο. ιι ροτ

οπο οοεο!ο!ιο. Ε ο!ιο ροτ π!!ο εοποο!ο!!οο τι!!! ΐοοιο οππ!ππο

οι!!!ποπτ!ο!ο !π!!ο ποο!οποτ! οο!ιεο!! ιι πο. οοοππο τ!! !οτο.

τι ο.τ!ι!!τ!. τι οι!!!!!το. οπ!πι!ο ο!!!ειιπο!ο ποιπο τπο!!! !οοπο!ο

οπ!πτ!ο οπο!!! ι!!το ο πιοι!!!οοιοτο. οππο!! ππ!!ο. Ε οοπο!!ο

ροτοοιιο προτοοιι!!. !ο!!πο!! οποιο ι!οτειπο. π οοι!! εορτο τ!

οοποτο Ιιι !π!τοπι πο! οοιπππο ι!!οποιο!!ο. Ε !ποιο !ο οοεο

ποπτ!οπιο πο!!οτοει!οτ! !ποιο!ο οπο!! ροτ !π!ο επποει!οι!οο

ιιοιιι!ιιιο οπτειππο π οππι !π!!ο ππο. π οποιο ο!ιο ιιοπτ!ι!!ο

ο!ιιπο. ι!ο!!ο οπο!! !!!τ!!!ο ο!!!ο!ι!ι!ει ι!ειτο. ι!!το ο !ποπ!ίοο!οτο.

Εεεε! οοπ!το οπο. !! οοποπ!! πο! οποιο ροτ!ο ο!οεοπιιο οο!!!!

πι!ροοεοπο ο πο!!!ι!!!πο ο πιο ιο!!ο!·ο ροτ ποπο τ!! εο!ι!!. ο.

!π!!πο !π !!!ιτο !. τ!!ρ!εοιπ! π!!οτο πο!ο!!ιο οποοιο !!!!!! οιιοι

!!ιο πο! ροοοο!ο ο!!ο!!π ροτεοπο.

Χ!.. Αποο !ι!το π!!ο !!!ο εοπο!ο ποιπο. ο!ιο!!ο ι!!ο!ο οι'

!!ο!ο οο!!!! Βοποπτ!ο. ποπ τ!οοποι·ο 88 !ο ποπ ποπο ο!!ιοι!!πο

τ!!ρ!πε!. ιι !ιοτπ!ιοεο τ!! οοε!ο!!ο τ!!οπειτο. π ππ!!ο !π!!ο! οοπ

ιοι!ο π ‹!!ο!τοο!ο τ!!ρ!επ. Ε !πο!οιιιι!ο οορτοποτ!ριο οποιο!!ο

ο!ο οποιο !ιοτπ!ιοπο ροτ οπο! ιι. οοπ!!ιιπ!. Νο _!ιιτοτο εο οπο

ποτποπτο ει!! !πορ!ει. ιι πιο ποποπι Ε! πι!!! !!ιοπ!!ο. ι! :ιτο

!!! π!οιιπο ρο!·ιο πιο!!! Βιι!!!επ π!π ιι!οππο !πι!!ο!ο ειιτο οοπ

ι!ο.ιιιιο!ο πο! ίο!ο!!ο. Ε οπο!! ει!! !π!οπτ!οι·ο ο!ιο οπο!!! Μοτο

πο!!!πο. ο!ιο πιοπι οο55ει!ο οο!!ει!ιτπ! τ!! !!!ιτο. ο. Με!! τ!!

ρ!οππ!. Εεεο οοπ!το·!`οτο. !π!!ο!! οοπειι!! πι! ροεοοπο οπο

!ι!ει!ιο ιο!!οτο ροτ ποπο !!!ιι·ο πι!. ι!!ρ!επιπ! ο πο!! ι!!ε!ποπο.

πο! ι!!ο!ο ο!!!ο!ο ιιιοοποο!πτο. !·Ιοοο !! !!!ο!! οοπεπ!! ο.!οππο

οοιιοει!ο _!πο!ο !ο !οτο ποιοιο οοιιιι·π Ε! ι!!οιοι !”οτ!πο Μοτο

οοποο!!ει πιπι ιιποπ τιππ!!·ο. !!οο!!!το !ιιο!ο!!!!. οο88!ει !προπιι

ροτ οοιπππι!!! ππ!!ο. ο πο! ο!τιεο!ιο!!ιιπο εοποπ!ο οοπιιο!!!

!!!ο!!! Μπιτ! !”ποοπτ!ο !ο!!!ο!ο οο!!!! εο!ιοο!!ο !!!!!ιιτο κ. τ!!

ρ!οοπ! οππο πο! ποπο τ!! οπ!!οτ!.

Χ!.!. Αποο!πτο ο.!!ο τ!! εππο!ο ποο!ο ο!ιο !π!!!ιο ποιοιο

ο!ιο ιι!οππο οοποι!!ο. οοπ ει!οππο !ποτοι!!οπ!ο οοπ! ροτ π!!ο

ε!!οππο !ποτοο!ο ποπ Μοτο ει! ι!!οιο !ποτοο!ππτο. Εε!πιιτ!!ο

οο!!ο !!ιοτοει!οπιο πο! οοπιρτο!·ο ει!οπιιο οπο!! Η οοπιιο οοι!

ι!π!οπιο πιο πο!!ιτ!οιτιπ!οιοοοεοτ0_ ο!ιο ποπ ρωοτ! οοεοτο

ποποπι πο! πο!ιτ!!!οι·ο. πο ότι! οο!προτοιοτο.ΕΕεεο οοπιιο

@το !π!!ο!! οοπιιο!! ο!οεοιιππ ππ!!ο!. π1!ροποππο οοο!ι!ι!οπο

!ος!!οτο ροτ οπο!! εο!ι!!. ο. !π!!πο !π !!πτο ι!. ι!!ρ!ετιπ!.

ο τ!! φωτο ει! τ!!ιι·ίοι!ο τι! ππ!!ο πο! πιοτοο!οιιιο. ο οι!!!ιπο

ππ!!ο ιιοποο.!!ιι οποιο ποοποππο. πο οο!πππ!.

ΧΙ.!!. Αποο !ιιτο ο!!ο !!!ο ιοιπο!!! πιιο!ει ο!ιο ιοππο τι ιοπιπ

ο!ιο !π πο! ι!!ο!ο ο!!!ο!οτ!ο!!ο εοποπτ!ει ιιοιο ποπ πιοτοο!ο.

πο !ποτοο!πππιτο ίσιο. π πιοτοπιππι!ο Μο. π πω! πιπι. ππο.

!π π!οιιιιο πιοι!ο οτιιιιο!οπο. ο!οππο·|· Εεεε! ο_οι!!το ππο !!

ο!ο!! οοτιοι!!! ο!ιιοοιι!ιο πο!!π ροο!ιοπο οι!ο!!!τιπο πιοο ιο!ο!·ο

ροτ ποπο. !!πτο. !. τ!!ρ!εο!!!. Ε πο οπ!ο τ!!!!ιο!ιο πο! ι!!ο!ο

ο!!!ο!ο οποο!τιτο. Εεεο ποιππο οορ!!ιι!ο-!! οο!ιοι!!! !!οπ οε

εο!·ιιοτοππο οοππ!οπο!!!ροπο πω!οιππ... ποτο!τιεο!!!ιτι

_οο!ιοιι!ο ο!ιο οοιιιτιι!ιιι!!οιπ !οτ!πο !οεοτιιππο !πτ!ο!ο ο!!!ο!ο

τ!ο!!ει οο!πππ!!!! ι!!!!ιιτο π. !!!ρ!οι!π! οππο πο! !!!οιο ποπο.

] Χ!.!!!. Αποο !ιιτο ο!!οοπποιο !!!ο οπο!!! ο!ιο !οτ!!οιο ο!

!!ο!ο πω!!! εοπεπ!!ο ποπ τ!οοιιοτο πτ!οοπο!·ο ποιπο ποο!!!ι!ο

πι! ει!οππο !ποι!ο τι τειο!οπο ιι!οι!πιι. 88 !ο ιιοιο ιιοοτ!οτ!

. π οοοιιο! ρτοο!! πιο!. πρτοεπιτο ιιι!πτο !ποο!ο. Επιιο οοπιιο

ἶ !'ειτο ποπππ οι!ο!ι!ι!π ι!ιιι!!ο!! οοιιοπ!! οει!οτο ρπ!!!!ο ο οοπ

τ!ει.ιιπιι!.ο !π !!πτο πι!. τ!!ρ!επιπ! ο ποοπ!ο τ!!ιιιοπο πο! τ!!ο!.ο

4 ο!!!ο!ο οοοο!ε!ιο.

Χ!.!!!!. Αποο ππο ο!!οι!!ο επποιο οπο!!! ο!ιο πο!! ππο

ποτ!οοποτο οοποπ πιοο! ν!. !τιπ!ο οποπ ο!ιο!. οε!!ει!!τ! πιο!!! πι.

οπο!!! ο ιιτιοιιτο ποπο! οιι!!τιτ!!οιο ιιοποο!!!!. Ετιεο οοπιιο Μο.

οοοιιο οι!ο!!!ι!τι ο!!ιοοιιπο ππ!!ο. οοεοτο τιππ!ιο ο οοιιτ!οιιο!ο.

οιιτ!!ο!! οοπιιο!! !π !!πτο πι!. ι!!‹!ο!ιοτ!ρ!οοπ! ο ιιοοπΙοπιοπο

οοεπιο !!ε!!τ!!οιο ο!πο!ο. ο! ιιοι·οπιοπιο οπο!!! ποιπο!!! ποπ

ροοετιιιο οοιιοτο ποοο!ι!πι!ο τι!!! τ!! κι!. Ε !!ο!!!ι!!!πο! ο!ι!ει

πιοτο πο!!! οοποπ!! οοοπιι!ε!!ο οποο!!!πο εοοτοιο. οιι!πο πο!

πο!ποτο πο!!! οοποπ!!. οι!ο!!ο ποοο8!οπ!. 8ο ροτ!! οποιο!!ππ!.

π ροτ!οτο οοπο!ε!!ο ι! ροτ!ο οοπε!8!!ο πο!!! οοποπ!! !ο!το

πο!!! ι!ο!!ο οοοιιο !ποοποοτ‹!!ο ι!!!το πτοποτ!τοπιιο ο!ιοππο!!ο

πιοι!ο πειποοεοπο τιτοποτ!ιιιο ιιο !ιοιι οιιοτπ!πο πποειο οπτ!!

!ιι!ο. Ε οιιο!ο πιοοοεο οοπεο!!ει ο!ιο ιιοπίοεπο τ!! οποοι! !!!!.

ν οπ!!το πο!!ιοτο ποι· !ο οοπε!ε!!ο πο!!! οιιο!ο!!τιπ! πωπω!!!

ο!ι!ει!πο!ο ποπ ποιο!!ει ιιο!ιοτιπτι οπο !ποτοει!ο. Ε οπι ποποπ

!ιοΙο πο!! ο!πεοιιπο πο!!ο !π !!πτο ι!. τ!!ρ!ει!π!. Ε τιποο!ο

ποπ ε!π!οπτ!ο. ροτ οο!οτο ο!ιο !π!!ο ροτ οοπο!ιτ!!ο πομπο.

Πλ'. Αποο !πτο !τ!!!θ !!!ο οποιο οπο!!! ο!ιο ποπ πιοο

εο!ιο!! ει!οππο !πιοπτ!!ιποπτο οππο ποιο. π ο!ιο!πειιιο! πι!ο!-'

ι!οοε.ο ιιι·οοεο ο ο!ιο !π!ιππ!! πιπι! ποιππο ιιτοε.ο ιι ο!ιο ο πιο

τ!οτοο!ρο!οοεο. ο!ιο ροτ ιπ!ο οοππο!ει!!οο τι ρο!· οπο. οο8!οπο

!ο οιιπ!ο !πτο ππ!!ο ποποπι πο!ι!ο!!οτο πρ!8!!οτο. ιιο ιοο!!οτο

ιιο ρ!π!!οτο Γοτο ιιο Μοτο ποπο. !ποτ!!ο ποτπ!ε!!ε!τι!οπο

:ι!οππο. ι!!!το !!!ο ο!ιο τ!!ιιο!ιο !π οποο!ο !ιτοπο ε!οοπ!!οιιο.

Εεοο οοεποεοοτο ι!!ποπιι! π! πιοτοο!ο ίειο!ο προ! οοεοτο ποιο

π τ!οοιιιι!ο οιιο!!ο π !ο οπο πιι!οτο. οπο!!! !πιροι!ο τ!!!

ιτοοιοπιο οππο πο! ποπο. ιπεο οοοππο. ππο !!ι!!ο!! οοπ

επ!! ροποππο οι!ο!ι!ι!οπο τπο ρππ!!·ο ο οοπποπιιιιτο !π

!!πτο ιιι!. ι!!ρ!οι!!!! ροτ ο!πεοππο ππ!!ο ! Ε τ!! ο!ο ο!ειπο

ιο!ιπ!! !!οοποπ!! πιο!!! !ποπ!ιι!ι!οπο οο!!!! !τοιποο!. Ε τιπ

π!το ο!ι!!!!τοιιοιο οο!ι!τιι !π!!ο!! ιιτ!!εοο!ο 8οτ!!!!! οττ!!-ποπιοπ!!

ιιροπο ι!!!!πτο ιι. τ!!τ!οιιιιι·! ρ!εοπ! οππο πο! πιο!. ππ!!ο.

ΧΙΛΗ. Α!!οο !πτο π!!ο οποιο !!!ο οπο!!! ο!ιο ροτ ποιππο

!π!ο ο!!!ο!ο τ!ο!!ιι οοποπ!!ο. ΜΙ!!! οο!!!! οοπιροπιι!π τι οο

ορ!το!!οιιο οοι! πωπω! ροτεοπο ιι!ποπο !'ο.το π πιο: !π!!ο

!π ιι!οππο πιο!!ο π τιιε!8!οιιο οοο οπο!!π ίο! οοπ ιι!οιιιιο τι

οπου!!! !!!π!οπ!ιο π!οτ!ο οποτιι!ποι!!ο οιιο!!ει οιιοεο!·ο. οι!πο!!ο

ποπ ιοττο._ πο!τειο!οτο !!! ππ!!ο !ποι!ο π!οιιπο ποιππο. Εεεο

οοιιιτο!ει!·ο ! ππ!!ο!! οι!ο!ι!ι!τι τ!!ιι!!ο!! οοπεπ!! οποο!·ο ριιι!!!ο

ο οοπτ!οιπποιο !!!!!πτο. !. ι!!ρ!εο!!!. ο !!οοι!!ο ι!!!!ιοιιο !!!!!

τ!!οιο ο!!!ο!ο οοεοτο οποο!ειιο.

ΧΙΛΗ!. ,οποσ !ιιτο ο!!ο ποιππο !!!ο ιιοιο!!! ο!ιο ποπ αποτο

πιιιιιιιτ!το. π-!ποποειτο ίοτο πο! πιο ο πο!! Μπι! οι! ιι!οιιπο

οπο!! ποεποπιο ο!μοι·ιο. τ!!!ιτιο!ιο!ο ιι!!οποιο!!ο ι!!οι!ειτο.·

πιιιιι·οο!ιιιπτι Μ!!! πιο.. ροι·ιο !!ιο!οιιιιο πιοι!ο ιιιιοτοι;!οπο

πο! τιιιο!!ο ποιπο !!!ιο!οεπτο. πιι!ειι·τοτο ιιο ιι!οι!!ιο !ποτοπιτι.

Ν!!
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ι. (Η πιο

πποποοιιιιιοο ιοι·οιιιοι·ο πιο πιιποιι ιιιοιοιοιιο πιοιιιιο οποπ.

ιι πιοιοιο ποιοππιι οοιοοπο ιιιιιοοο. οεοο οοπιιο πιιο. Πιο

ποπιιο ποιιο οοεοο οποιιιιιο οποιοι οοιιοπιι οοοοιο οππιιο

ο οοπποιιοιο. ιπ ιιπιο πι. πιοιοοπι. οποπ πιοιποιιο οοοοι·ο

οποοιοιο ποι πιοιο οιιιοιο.

ιιι.νιιι. ιιι οπο ππιιο οοοεο ιοιιιοιο ποιιοοοιιοοιιο ιοι·ο

πο οεοιοοιο. πο ιιοπ ιιιιοιιι οπο οιοοοιιπι. νι. πιοοι. οοοοππο

οπο ιιιο‹ιοιο οποιιο οπιοπιοιο οοτο οοποοιο ο οπι οοπιιο

ιοοοοεο οοοεο οποπιιιο ιιοιι πιοιι οοποπιι οοποιο οοπποπ

ιιοιο ιπιιπιο κιν. πιοιοοπι. οποπιο πιιποπο οοοοιοιο ποιπιοιο

οπιοι0.

|

ιιι.νιιιι. Αποο ιπιο οιιοοοιιοιο πιο οποιο οπο ποπ Αππιο

οπ οιοππο οπο. πποιιοοο οοπ οιοιιπο ιποι·οοιοπιο πιποιιιο

ιποπο οοι ιοιο οιοππο πιοιοοιο οοιο τιπιπο. οιοππο οοποοιο

ιιοπιο ιιπο οιοπιο. οπο ππιπο π οοο οοπιιο ιοιο οιοοοππο

ποιιο ιιπιοιι οοποπιι ιιποοεοοπο οοπποπποιο ιπ ιιπιο κ. πι

οιιιο πι ιοιιπο ιπ ιιπιο. ι. οοειο ιποπιο ιο πποιιιο ποι οοο

οοιο οποιιοοοιοοπο οπι πποειο οιοιοπο ο ιοπο ειπιο. οιιο

οιιποι·ιοο οοιοπιο. ποι πιοιοοιοπιο. (ιοπιοειιπιοπιο ππιιοιιιο

ιποιοοιοπιο ποοπο πι ι”οπο.

ι.. Λιιοο ιπιο οπο εοποιο πιο ποοιο. οπο εοπο οοοοιιο

ο ιοποποιο οιποποιο ιποπο οποιο οιοππο ιποιοοιο οπο οι

ιοιο. οπο οποιο οποιιο οοοοιιο οιιιπι οιιιο ιοποποιο πιο

ποπ ιιοοπιο. ποπιοιοοιο πιιο. πο οιοππο οοιποπο οποιο

πποιιο ιποιοοιο ιποποιο πο ιποιιπιο ιοοιιπιο οοοοιιο οπο

ποιο οπιιο εοιο ιοπππιο οοοιπι οποιιο οοοοιιο ο ιο οο

ιοπιο ο πιο ποοο πιποιο ιοποποιο οπιιο. Εοοο οοπιιοιοιο.

ιπιιοιι οοιιοπιι. ιπι οοοεοπο οποιιιιιοπο οοπποπποιο οιοοοιιιιο

οπιιο πο ιιπιο ιι. ιπιιπο ιπ ιιπιο ι.. πιοιοοπι. οοειο πιοπιο

οιιοπποιιιο ποι οοοοοιο ποιιο οοιοοιιο οποοπιοπιοπο ποι

πιοιο οιιιοιο οοεοιο οοοοιοιο. Ε! οιοοοιοοοιιοιο οοιοπιοιιιο. ο

ο οοπο πιο ιοιιπιο οιοεοππο οοποοιο. οπο οιοππο πιοιοοιο.

ιο οποιο οιοπιιο πιοιοοπιο ιιιιιοοιιοοπο οοιοπι. ιιοπ ποιιπιο

πο οοοεο οπ οιιιο ιποιοοιοπιο ιοοοιοποιο ιιποοιοιιιο οπο

πο οοιπι οπο οιιπιο ποοιιοιο ιπιοοοιο ποιο οοιο ιπιποιο

οοιιιιο ποπιιι. οιιιοππο ιοιποιοοιοπιο ιπιποιο ιιιιοιιο ιποι

οοιο ιοιιοιιι.

πι. Αποο ιπιο οπο πιο οποιο ποοιπ οπο πο οιοπιιο ιο

ιοοιιοιι ποι πιοιι·οοιο πιοιειο. ποππιο πιοοο οιοππο οποιο

ποιοππο οιοοπο οιιοπιιιο ο ιιοιιιποοο ποιπιοιο οοιιιοιιο. ιι

ποι πιοιιοοιο πιοιοο. οοι ιοπιοιο οποιο ποπ οοιιιο οοοοιι·ο

οοιιο πιο ι“οιοοιιοιι οοππο οοι ιποοοιο ι"οοιο. ο οοπιοιπιο.

οποπ οοιιποπποιιο. ο πο οοπιιο πιιο. ι.ιοοποπιι ιιιιοοεεοπο

οποιιιιιοπο οοπποπποιο ιπ ιιπιο κι. οι ποποιι_οιοοπι. Η

ποοπιο πιοιιιοπο οοοοιο οοοοιοιο ποιπιοιο οποιο.

ι.π. οι ιπιο οπο οοιιιο πιο ιιοοιο οπο ιποιι ιιοοπιοπ

ποιιιοπιι. πποιπποπο ιιιιιοιι οοιιοπιι ποιοπιιο πι ιοιο οιπο

ι“οιοπιιο. ιιοποιι πο ειοπο οοιιιιο πποειο ιιιιο οποιο π οπ

ποππο π οπιοιιιιιιοπιοπιο πιιοεοιοπο ποιοππο οοιεοπο. ()πο

οοιο οοιποπποπιοπιο ιοοιο πιιιι οοι οιοππο πο οοποπιι οοιι

ποιοπιο ποιιοιιιο ο ποπο πιοποιοιο οπιιο ποι οοποιοιιο

οποιιο οοπποπποποιοπο οοοποιο. ο ποι οποιο πο ιποι

ιιιιπιοοοοι·ο. πο οοποοππιο ιιοιπιπ οοι ιι οοποπιι ο οοποιοιιο.

ο οοι· ιοπιοδιοιο οπιιο πιιοιο ιοι·ο οοοοιποιο εοπεο ι“ιοππο.

οι πο οοιιιιο ιο πιιο ποιοιιιοιιιο ο πιο Γοιο ο ιιεοοι·οοοιιοιι

ι:οιπιοιι. οιπιιο πιιοι·ο ιιιπιιιο οοπιοιιποεοοπο οπο πιιιιιοοιο

οποιο απο οοποοιιο πιο πο ιπιιοπιοοιοιο. ιοοιο ο πιο ιο

οοιποπποπιοπιο. ιο οοποο πιιο. ιι ιππο πιιοιο οοιοπιο.

ιιπιιιο ποπιιιιοπιοοιοιο πο :ιποπο πιιο. 80 οοι·οοιο ιποιοππο

ιποπο π ιοΒιοπο. ποοο οοπιιο ιοιο οοοοο οποιιιιιο ποπιοιι

οοιιοοιι οοποιο οππιιο ο οοπποπποιο ιπ οπιπι. ο. οι ποποιι

οιοοπι οιοοοππο οπιιο. ο ποππιοπιοπο ποι πιοιο οποιο οο

εοιο οοοοιοιο.

ι.ιιι. ποοο _ιπιο οπο πιο οποιο ιιοοιο. οπο οοιιοπιο ιι

οποιο ιπ οιοππο ιποπο ο ιοοιοιιο οιοπιιο Γοιο ο οιιοιοοιο

ιοιιπο οιιιοιο ποιιοεοιιοοιιο οοποπ ποοπιοι·ο. °ιοπιο οπο

οιοεοποπππι πι. ιποει οπποιιο οποιο πιο οοποιοιιο οπο·

πιοιι ποοο οοοοππο οποπιοιο σο ιποοπιοποπιο οοποιιι οοπ

επιι ο οιοππο πιιοιο. πιιο ο ιποπιιοοιοιο οποιο πιο οοιο

οοοποποοιο οιοππο ποιιι ιιιιοι οοιποοοπι εοποοιι οοπιιο ιο

εοιοπιοπιο πιπποειο οιιο πιιο. ιιποιιο οι πιο εοοποιιιο οοι

οπο οπιπι οοπιιο ιο οοιοπιοπιο οοοποεοοιο οποιο ι'οοιο

οπι εοοιοοοιιοιι οοποπιι ιι οιιππο πιιοιο ιοιιποοοιο. ι.οοιο

ποπεο ιοπποιι ιπιιιοππο ιιποοειο ιιοιι οοποπιι π πο οιοππο

πιιοι·ο οοι ιο ι`οοιο ποιιο πιιο. εοποοιιο ιοπποιο ποπ ειοπο

πιοπιπιοπιοιιιο ποι οππο οοιοοιιο ποπο οπο πιοιπο π ποι

πιοιιοοιο ο πιοοοιοιιο πιοοειιο ιιι οι·οποπεο ιοιιο ο ο ποππο

ποιο οιοποποο οιιπιιο οοιοοπο ιοιιιοιιιιοοιοιο. οοεο οοπιιο

ι”οιο οοεοο οποιιιιιο ποπιοιι οοποπιι οιοεοππο οπιιο οοοοι·ο

οππιιο ο οοπποπποιο πο εοιπι ο. ιοιιπο ιιπιο π ιι. πιοιοοπι.

ι.ιιιι. οι πιο πιο εοπιο πιο ποοιο οπο π: ιιοιι π

οιοπιιοι ποιο ιι οιοπιοοιοιο ιοι π οοιπιο π οοι οιιιπι

οιιιοοοιοοοιιοιι οοιιοπιι ο οιιιοοοι·οοοιιοιι οοποιοιιοιι ιοιο

π ποιοππο πιιοιο. οιοππο οοεο. οοι πποειο ιιιιο οιιιοιο πιο

οοποοιιο οποιο. ποοο οποιο οιοππο πο οοειοιο οιοοπο. οιι

ιοπιπο πποι οπο πιειιοοιο πποιοποεο ποιπιοιο οοοιοιιο ιο

οποιο πιο εοποοιο. ν. ιο πιοιο οιιιοιο ιοοοιο. Αιιιοοοι·οοοιιοιι

οοπεπιι π οιιπππο οι ιοιο. ιο πιιο. οιποπιιοοιοιο ιππιοπι

ιοειοιο ιιιι”ιο οι πι. οοι οποιο οποιο. ο οπο ποπ πιιο

οιιιπι οοπ οποιο οιοοπιοιο οι ιοιο οιοππο πιοιοοιο.- Β 88

οοπιιοΓοι·ο ποιιιιιο οοεοιο οοπποπιιοιο. οοι οοιοπο οπιιο ιπ

οιιιπι. ο. πι ποποιι οιεοπι. π οπο οπο ιο πιοο οοοεοιο

οποιο οοι οοιοιιιο οιοοιο. π οοιοιο πποιο πιπο ποιο οοι·

οιιιοπιο οιοοιο ιο οοεο ο πιοιοο ειπιιοιιοπιοπιοιιιο ποιιο

οποπ οιοοπιο πιιοιο ιιιοι·οοιο. Εοοο οοπιιοπιοιο ποοο ιοι·ο

επι οοπποπποιο ιπ οοιπι. ο. οι ποποιι οιοοπι.

πι. Αποο ιπι·ο οπο πιο οποιο ποοιπ πιπο οιοιιποι·ο πο

οποιο π οιοπποι·ο ιι οποιο ιοιο οοι πιο ο οοι οιιιπι

ποι οπιιο οοιοοπο ο ιποοο. οοιιπιο οοποοιοιιοο ποπππ ιιο

οοππο ιοιπιιοοοιιοιο ιποπο. οιοο ποι ποιιπιιοιο ο οοιποιοιοιι

ποοιοοοπιιο οπιιο. οπο οιοεοππο οοι·ιο οιπιοιιπο ιο πποπιιιο

οπο πιοοοιο ο οοιιοιο. ο ποιιοιι οοπιιιπι ιοιοοιι ω.

οι οιοοοιιπο οοιιιοιο πιιοπο ο οι ποιπιοπι. Βοιποι·οοοιιι

οοι οοι·ιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πι· ιι.

Ε ποι οοπιοποο ποοποιιπο εοιποοοπο οπιιο. . Πι ι.

' Ε ποι οοπιοιιοο πο οοιιοπο οοι οοι·ιο .....πι- ιι.

Η οι οοιοπο οοπιοποιο ποοιιοιιπο πιοοιπο οοι οπιιο ι.

Ε ποι οοπιοποιο ποι οοιοπο ιιιοιο οοι οοιιο πι ιι.

Ε ποι οοπιοποιο ποιιο πιοπιοπιπο οοι οοιιο οι ιι.

(ι) ω ιοιιπο ποι πιιιιι, οπο ι ποπππ οιοπο οπιοιιππιι ο ιποπο

ιοι·ο. ιο οποιο Το οοεπιιο ο ιιποοιο ποοο πιο, ο πο οοιιιιιπιποο ιι :ιο

ιιιοπιιοιο οοιιιοιοπιοπιο, ιιιοποο ιιοι Με" οιιπιιιιοοιο ποι Ροιποεεπε.
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Β ρω οαρΙωιαιο ρΙΙιτροοΙα ΙΙΙ .ΙιαΙρΙροΙΙα - ρω

Β ρω ορρΙριιαΙο ΙΙΙ ρω·Ιιρρο ο Ιιρω:ρριο ρω.

ρατΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ· ιιιι.

Β ρω οωιΙαραΙο ρα οορΙΒΙΙ ρω· ρατΙο. . . . . Μ· ιι.

Β ρω ορρΙωιαΙο ρα ειιοατο ρω· ραι·ια .....Μ· ιιι.

Β ρω οωιΙαραΙο ραερρΙΙρο οΙΙΙαροεοΙιο ρω ραι·Ια Μ· ιι.

Β ρω οοριεραΙο ρΙΙαοΙια ρορρ ιρρεροα ο ιωαρο

_ ροτ ρατΙο . . . . . . . . . .ι . . . . . . . . . . . . . Μ· ιιι.

Β ρω οορΙοραΙο ρωΙα οαιιωΙα ρω· ραι·Ιο...Μ ιιι.

Β ρΙ ωατωΙα οορΙο ρΙρι·αρο ρω· ρατΙα . . . . .Μ ν.

Β ρω οορΙωιαΙο ραΙΙοι·οο ρω· ρατΙο . . . . . ..Μ ιιι.

Β ρω οωιΙοραιο ρωΙα ραιιαρα ΙΙΙαΙα ρω· ραι·Ιο

· ορρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ· ι.

Β ρω οαρΙωιαΙο ρΙΙατιωιΙο ρΙρο ρω· ρατΙα. . Μ· ιι.

Β ρω οορΙοραΙο ρωΙο οροΙα ρω ραι·Ιο . . Μ· ιι.

) ρω οιααρρρα ΙΙρι·α ρΙρι·ο8Ιο ρΙραερ οραεω Ιτα ο

ρω· ρατΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ· ι.

Β ρω ρορρο ρω οαοΙο ρω ραι·Ιρ . . . . . . . .Μ ιιιι.

Β ρΙ οαΙιιρα ΙΙιιι·α ρΙριαΙτΙιρορΙο ρω· ραι·Ιο .Μ ι.

Β ρω ΙοεαΙΙ πρ. ρΙ Ιαρα εατροεοα ρω· ραι·Ιο Μ· ιιιι.

Β ρω Ιαεροι·Ια ρωΙα ρω:α ρω· ραι·Ια . . . . ..Μ ι.

Β ρΙ οαΙρρα ΙΙΙιι·α ρΙεωα Ιοι·Ια ρω· ραι·Ια. . . Μ· ι.

Β ρω Ιαρορεα ροΙαι·Ι›αΒΙο ο ΙαοοΙιρο ρω· ραι·Ιο Μ ιι.

Β ρΙ οἱαρορρα ροαεα ρΙροι·ροτο ρω· ρα.τΙο. . . Μ ιι.

Β ρω Ια ροαοα ραραριιΙ ειραι·ΙαοΙΙ ο ΙταρροεορΙ ρι

' σωστο ρω ραι·Ιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ νι.

; Β οι οαΙριιια ροεεα ρΙοοιιραρο ρω· ραι·Ιο . . . Μ ι.

Β ρω Ιαρρεεα ρΙραρρο ρΙρτα ρωρατΙο. . . . . Μ· ιιι.

Β ρω οαρορο ρωΙοτο ΙΙΙοΙο ρω ρατΙο . . . . . Μ· ιιιι.

Β ρω Ιαροεεα ρω ραρρο ριρατΙ8Ι ρω· ρατΙο Μ ιιι.

Β ρω οορτωιαΙο ρω οαιρΙρο ρο ΙιΙεαρΙΙ ροτο ρω·

ραι·Ιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ ιι.

Β ρω Ια ροειια ρΙααΙα ρἱοαριο - ρατΙα . . . . . Μ· π.

Β ρω ορρΙεραΙο ρΙΙριαρρ ΙΙΙτιιΙΒΙΙατοοΙ ρω· .εαρι

Ιρο ρω· ρατΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ ιι.

Β ρω Ια ροερα ρΙραρρΙ ωαρίοι·ΙΙ ρω· ρατΙο. . Μ ιι.

Β ρω οωιΙωιαΙο ρἱρωιΙ ρω ραι·Ιο . . . . . . ..Μ ιιιι.

Β ρω Ια ροωπα ρἱραρρι ριεαροεοΙιι ρω· ραι·Ιρ ο '

ιρρεραΙαρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ· ιι.

Β ρω οαρΙοραΙο ροΙΙα ραΙΙα ρω· ρατΙρ. . . . . Μ ιι.

Β ρω οορΙοραΙο ρωΙα Ιρτρο. ρω· ρατΙο οιιεΙοΙΙ

ο ειιροατο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ· ιιιι.

Β ρω Ια ΙΙρτα ρωΙο ρω·Ιο ρΙωτο ρτοεΙοαο ε ρωριρο

ραι·Ιο _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ· ιιιι.

Β ρω οορΙαραΙο ρΙραΙριιο αΙΙι·ρ αΙριιιο ρω· ρατΙο Μ ι.

Β ρω οωιΙεραΙο ρωΙα ροτει ρω· ραι·Ιρ . . . . . Μ. ιι.

Β ρω οωιΙωιαΙο ρωΙα ρ·τα ρω· ρατΙρ .. . . . Μ·. νι.

Β ρω Ια ΙιαΙΙα ρο Ι)αι·αοαρι ρω· ραι·Ιο . . . . . Μ· ιι.

Β ρω οοριοραΙο ρΙΙιταοωα ρΙ ραρρο Προ ο ρα

. _ταοΙιαρ_Ι ρορΙτωροΙορΙ ορο ο ραΙΙι·Ι ραταοαιιΙ

'ορια ω ριΙερι·αρο - ρω· ρατΙα . . . . . . . . . Μ

ρατΙα.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Μ· ιι.

Β ρωΙα ΙΙιιι·α ρΙ ρι·ορΙο ΙΙΙ εαΙ”αταρο ρω· ρρτΙο Μ· 'Ι.

· Β ρΙ ωαεωιρα ΙΙρτα ρΙ ροω ιροαοαΙο ο ρΙρρΙα

ρω· ρατΙα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..·. . Μ· 2.

Β ΙΙΙ ρραΙΙα ρΙ ραι·οίοΙΙ - ρω· ραι·Ιο. . . . . ..Μ ?.

Β ρω οριιιοιιαΙο ρΙ ιαΙΙορατο ρω· ραι·Ιο. . . . Μ· ιι

Β ρω οορΙαραΙο ρριιρωριο - ρω ραι·Ια. . . . . Μ· ιι

Β ρω ριΙΒΙΙαΙο ΙΙΙ οαιΙΙιρο τωρα ροτ ρατιο . . Μ· πρι.

Β ρω οωιΙωιαΙο ρΙεΙαρρο ρω· ραι·Ιο . . . . . ..Μ ι.

Ι
Ι

Β ρω ι:ορΙοραιο ρΙΙΙρτα οΙια εαοαΙααρορο Ιιρρτο

ωαρεα - ρω· ρατΙρ . . . . . . . . . . . . . . . . Μ

Ε ρω οοριαραΙο ρΙΙιρτα ορο εαοοαΙαερορο ρω

ραΒατο αρΙεα ο αΙΙτο - ρω· ραι·Ια . . . . ..Μ

Β ρωΙα Βιοττα ρω οαΙτατρο - ρω ρατΙα. . . . Μ

Β ρω οωιΙοραΙο ρΙαΙορρα ραοαΙοατρ ρω· ρατΙο Μ

Β ρω ορρΙοραΙο ρΙωορρα ραωιΙωιι·ε ρω ραι·Ι.ο Μ·

Β ρΙ οαΙριια ΙΙρτα ρΙΙοειιαριο οΙαρΙο ρω· ρατΙο Μ

Β ρω ΙαΙΙιιτα ρΙοιαρορρο εαΙραΙΙοιιριο οορωο ο ρορ

οσρωο ριΒατΙιο ωωΙΙα οεατρΙΒρα ρω ραι·Ιο Μ

Β ρι οΙαρορρο ιρατοο ρατΙαρΙο - ρω· ρατΙο. Μ

Β ρΙ οΙαεριιρο ρι·οριο ρΙ ΙΙρτα ρΙΙρειιΙ ο ραρΙ -

ρω ρατΙρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ·

Β ρΙ οαΙιιρα Ιιοωρ ρΙ ρΙρο - ρω· ραι·ιο. . . Μ·

Β ρω οωιΙεραΙο ρω σωρο εαΙαΙα ρω· ραι·Ιο Μ·

Β ρω οορΙωιαΙο ρω ι:οταΙΙο ροτ ρατΙο ....Μ

Β ρω οαρΙ. ρωΙΙιιο ρω· ρατΙα . . . . . . . . . . . Μ·

Β ρι οαΙρρα ιιρωα ροτο αΙιιαρρωιεο αρωιο ροτ

ρατΙρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ·

Β ρΙ οαΙρρο οαιιΙατο. ο. ΙΙΙ· ρΙοριΙ›ο ρω· ρατΙα Μ

Β ΙΙΙ ραΙρρο οωιΙαραιο ρΙίωτο ρω· ρατΙο. . . Μ·

Β ρωΙα ΙΙιιτα ρωΙοεΙΙο ρω· ρατΙο . . . . . . . ..Μ·

Β ρω ραρΙαραριορΙο ρΙ οαΙρρα ιιαρο τ:ορ οοιιωΙο

- ρατΙρ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../

Β (ΙΙ ορωΙα ρΙ ρρο ορρω·Ια - ρω· ραι·Ιο |

Β ρΙ Ιιαι·οα οορωΙα ρω· ρατΙο . . . . . . . . . .Β ρΙ ραΙιιρα ραΙρα - ρω· ραι·Ιρ . . . . . . . . . .. [

Β ρΙ ρωΙα Ιιαι·οα εοορωΙα - ρω ρατΙο .|`

Β ρΙ οαρΙαι·α σωρο ραρρΙΙω:Ια - ρω· ρατΙο .. |'

Β ρΙ οαιρρο οαρΙαραΙο ρΙρτΙΙρο ρΙΙιαΒαρο ρω

ρατΙα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ·

Β ρωΙει οαεοΙα ραΙΙα οαι·Ιο ρΙΙιαΙιαωα - ραι·Ιρ Μ

Β ρω οορΙαραΙο ρΙ8οιρα ειταΙροα - ρω· ρατΙο Μ

Β ρω οαρΙεραΙρ ρΙροΙρω·ο ρΙεροαι·ο - ροτ ρατΙο Μ·

Β ρω οαρΙαραΙο ρι ρορΙ.ο ρΙ ΙοοίαρΙο ρω ρατΙο Μ

Β ρω οαρΙωιαΙο ραΙοαορραο ΙΙεΙιιΙιι ρω ρατΙο Μ·

Β ρω ορρΙοραΙο ραρραΙαΙΙ - ρω ραι·Ιο ....Μ·

Β ρω οορΙοραΙο ρΙ οοτρΙρο - ρω ραι·Ια . . . Μ·

Β ρω Ια ροεεα (ΙΙ ρΙαιρρωΙοωο ρω· ραι·Ια ..Μ

Β ρω· ρτωρο ρΙραιιαΙΙΙ - ρω· ρατΙο . . . . . . . Μ·

Β ρω ρτοριοΙο ρι ΙΙιιι·α ραΙΙτα ΙσοεΙΙα ρι ιιιι. ρΙορΙ

ραι·Ιρ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ

Β ρωΙα ΙΙιιτα ρΙρι·ω;Ιο ριεω·ρΙ ο ραιιοΙΙΙο. . . Μ

Β ΙΙΙ ωαεορρο ρι·ειρΙο ριΙΙρι·ο ρΙ ΙροΙο αΙΙτο τρια

Ιρρορο αρτιο ωρω·οο ρορ εραοω'ΙΙωιΙο περσ

ριΙΙα - ρατΙο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ

Β :ΙΙ οαΙρρο ΙιαταοΙο ορο ω Γατα ριοαΙιιρε οοεα

ιι οραΙιιρρρα ριω·ρο αΙιΙιΙα ρΙορωΙα οοαα

οαιρτρο ρΙΙι ρΙαοαι·α ρω:οιιρο ορο αιιω·ο ρωριο.

αερα οορροι:ΙιοΙΙο ριοΙρ ιρωοαΙαρρο ο οοεο

ροωρ ρορο ρἰεορτα.

Β ρΙ οαΙιιρα ροοεα ρΙραρρο ιιω·Ιιρρωο ορω· ιρ

ραρο - ρατΙο . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . Μ·

Β ρΙ ραΙιιιια ροεεα ρΙ ΙιαταοσαρΙ ροι·ραΙΙ ρω·ριΙΒΙΙ

ο ραΙΙοορ - ρω· ραι·ιο . . .°. . . . . . . . ..Μ.

Β ρΙ οαΙρρο ραιιΙω;αριωιΙο ρΙρορραΙα ορο Ιαοαερο

αΙορρο ορο ιιο ρρρΙεραερο Ιρωα Ιαιιαιιο ο

Ιω;ρο ροτ ροιιρο - ρατιο . . . . . . . . . ..Μ

ΙΙΙ οαΙ.ιιρρ Ιαι·ροοΙιι οοροι·Ιο Ιο ι·αι·ριΙο ιαιιρωι -

ρω· ραι·Ιο . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . Μ·

ΥΙ.

Ή.

Μ)*η*Μ":··:··

ΙΙΒ.

ΙΙΙΙ.

·:··Β·Ρ'Ρ

ΙΙΙΙ.

νι.



ιιοιι ΙΙΙΡΕθΙΙΙΙ Ε ι:.ιπΤι·:

πιο. Η Ιοτο οΙΙοοιιιιΙο οἱο ποοΙο οπο ΙπΙΙι Ιἱ ιποτοοΙοιιΙΙ

οπο οπιο οἱ Ιοτοππο οἱ πποΙπποποοοοο_ ο πιοτοἱο οοτ οπο

πἱσπο ‹Ιἱπιἱο σΙἱοἱσ οοΙΙοοοποοΙἱο. τσοποτσ ἱιιοοτἱπιἱ τι τοοοτο

Ιοτο οἱοπο οποποιιποπο οπιπιο οἱ οοιποποποοο οοΙοἱοἱιι

ιποτοοΙο ο οοΙ Ιοπιιιο Ιἱποτο ποπιο ιποοοοι·ο πσοοο. πιο

πἱο οπποΙΙο οοι·ἱρΙπτο οππο ιπο οοιππτο πιο οΙοι·το. Ιπ οοΙ

ιιισοιτοπιοιιΙο «πιο πποΙο οοτἱρἱιιτο ποιιιιοοοοο ρἱ8Ιἱοτο

ροοοο ποοοππἱο π ρἱ8Ιἱοτο οπο. Εοοο οσιιιτο Ιο οἱοΙο οοοο

Ιοτο. ΙἱοσποπΙἱ πιο οοποοποοποτο ροοοοπσ οοοπἱοπο οοτ

οοΙππο ποΙΙο ἱπ οσΙοἱ πιιοτοπΙο οι ρἱοοπἱ.

Ι.ΙΙΙΙ. Ετ _ιπτο οΙΙοοοποιο οἱσ ιιοοΙο πποοἱσ πιἱο πιοπο

οππο ιπο οοπιιιτο Ιοποτο οοποτο οοιιηιτο ποΙιιοιἱοοΙσ. ο

πιιοΙΙσ ιποοΙτοτο ο ιπσοΙτοτο Ιοτο ο οἱοοοπο οππο οἱιποπ

οοπἱο οπσΙοπΙο πποΙΙο ποοοτο. Ε πποΙΙο πιἱο Ιιτοπο Ιοιιοτσ

οΙο.%οι·ο Ιοτο. οοΙΙο ΒοπΙἱ Ιοοἱτο οΙιοΙοιποπΙο οροοοΙΙἱοο

πιοπΙο οἱοοοποοππἱ πι. πιοοἱ οἱΙποισ Ισιοιπρο οοΙιιιἱσ οΙΙἱοἱο.

ο οο οποοΙσ ιιοπίοι·ο οποπ οποοτποτσ ροοοο ο οοπΙιἱο οοΙΙἱ

οσποπΙἱ οοοοτο ριιπἱΙο ο οοποπιιοΙο ἱπ οοΙοἱ πι. οοποτἱ

πἱοοπἱ ο ποποἱοιποπσ οοοοτο οοΙοἱοἱσ σΙΙΙοΙο οοοοἱοἱσ.

οπο. Οτοἱπἱοιπο οπο οο οΙοππο ιποι·οοΙο οἱ Ιοοοοοο

ροι· οΙοππο οοιιοοΙο ο Ισοἱοιο πιοτοοιο ι·ἱιποποοοο ροι· οποιο

οοιιἱσπο. Ιο ηποΙο οοο,οΙσπο οἱ οἱ οοποτπο ροι· Ιἱ οσιιοπΙΙ

οιιοτ Ιοτο οοποἱιιΙἱσ π ροι· Ιο ιποι;Ιστο ποτΙο οι Ιοτο. οπο

Ισ οἱοΙσ οοποοΙο οι οποΙ πιοτοο1σ. οποιο πο ΙσΙΙοτο οοππἱο.

πο οπο. οσοο οο ππΙΙο. ροτιο. Εοοο οοπΙτο Ιοοοοοο. Ιἱ οἱοΙἱ

οοποπΙἱ ποοοπσ οοοππἱοπο πποΙΙσ οπΙοΙο οοποοΙο. οοΙππο

πσΙΙο ρππἱτο ο οσποοπποτο ἱπ οσΙοἱ κι. οἱρἱοοπἱ.

- ι.νιιιι. ΕΙ ἱπιτἱοπιο ιιοἱ οοποπΙΙ οΙΙο οοπΙο οἱο ποοΙο

οπο ἱππ·ο ππο ιποοο οΙΙο ἱπΙτοΙο οοΙ ιισοΙτο οΙΙἱοἱο οο

ιποποτοπιο ποοιιιοποοτο Ιἱοτοπισ ο Ιποπ ΙἱπιοτοοΙοπΙἱ οοΙ

ποτιο οι οοΙΙοτἱ οροπο οἱ ποιοι”. οἱρἱοοπἱ οππο οοΙ

ρστΙο οπο ΙποΙἱ ο οἱοοοποοππο Ιοοπἱ οο οἱπιιποπἱο πσποἱ

ἱποπ , οπο ιιοτΙστο προτ οΙοππσ οἱΙστο. π οοτ οΙιτο ροι·οσπο

ποι Ιοτο οἱ ποπΙο8ποτοπο ροτοποοτο ποπιο. Ισ σποΙο Ιοππο

οἱἱστοοΙἱοτἱ οπο ·ἱπ πποΙ ιποτοοΙσ οἱποΙοΒἱοιποπΙο. ΙΙΙοο1οπο

οΙοττπἱπο οπο Ισ _ροοτσπο οἱπποΙΙο Ιοππο οοΙιΙιἱο οποιο ο

πιοποτο ππο ιιοοσΙσ ρἱοοπο ποοΙ οἱοιτοο1σ οἱρἱοο ο πιο

τἱποἱο -πποπο οοπΙἱοἱοπΙο οοιιοποἱ ο οοΙοι·ἱο οοΙ οοιπππο.

Ε οΙΙτοπιοπἱο ιιοπΙοΒἱοτο ιιοπρσοοοπο ποοοππἱοπσ..οΙΙο ροπο

οορι·οοοτἱριο. .Ε ποπ οἱοπιοπσ. οἱπΙοιιοο οπο -ππΙΙο Ιοππο

οἱἱστοοἱἱοτι οἱποοοο οοΙι.ροτΙσ ροτΙἱτο. οοποο ιιοοσιο ροι·

οποοτο ορἱοο. ΕΙΙἱ οσποπΙἱ οπιπο Ιοππο ἱποιο Ιστοροοοτο

οἱΙοτΙσ σοοιιιοι·ο :πιοπο οι Ιἱπτο ιι. ροι· οἱοοοπο οππο. οἱ

οἱοοοποοππο Ιοππο οπο οοποο ροοἱΙο οἱροτΙἱοοο.· Ι.οπποΙο

ΙἱιΙἱοΙἱ οοποπΙΙ οἱοπο Ιοππο· οἱϊοτΙο ποοπτο ο οοιποτΙἱΒο οοΙ

ποτΙο. οπιιοπο ροι· οἱοοοποοππσοἱΙοτο.οἱ Ι.ἱπι·ο κι οἱρἱοοιιἱ.

Ε ιποιἱ Ιοππἱ οπο -οἱποπΙοεἱοπο οοτ οποπτο πιιἱοο.· οἱ οο

πἱοπσ ποπΙο8ἱοτο ροι· Ιἱ οἱοἱἱ πιοτοοΙοπΙἱ.-σπο οἱοπο Ιοππο

ΙἱοἱοΙἱ ποοτοπἱ. οἱ ι·οποοτο ο οοι·ο οΙΙο Ιοτο. οποοροοο Ιο

ιποτοοΙοπΙἱο ο οπο. οπο ἱπ οοΙΙοτἱ οοτἱοοι·οππσ ἱπιρἱοο

Ιτο.ΙΙΙ οπο οποπ; οοΙΙτοιιιοπΙο ιιοπΙοιιἱοτο οποπ ιισοοοιιο.

ποοοΙιΙιἱπιΙο οΙΙο. οορτοοοτἱριο ι ροοο.

. _ _ : . ο· @

Ι.Χ. Ει οἱπιἱ8ΙἱοπΙο οΙποΙἱ-.`ΙἱοἱΙοοἱπἱ οἱιιἱοο οπο Ιπιπο

ΙιιοοοΙοΙΙο. ἱππο πι. οποιο οοτἱΙΙοοΙοτιπἱπο οσιποποιήοπιο ποι·

οοτοιποπΙσ. (πιο ηποοο ιποοιι·ο οοι·πιο οοοοποΙΙσ σ οοριιἱο‹Ιἱ

Η Ιιι ιιι οποΙοΙΙ0. οΙιο ποπ οοΙιΙιιοπο οΙοιιπο Ιοτο ιιτιιιο ο

οοΙοπιιπ ιιοτοσπο ιιτοοΙοι·ο πο Ιοτο ιιτοοΙοι·ο ο οπι Ιιι ρτο

οΙοοοο σ Ιοοοοοο .ιιτοοπιι·ο. οἱο οοιιοοιιποΙο οτι οἱοΙἱ οσποπΙἱ

ἱπ. Ιἱιιτο ιι. οἱρἱοοπἱ ροι· οοιππο πσΙΙο οπο οοπιτο Ιοοοοοο.

Ε οἱὸ οἱ ἱοοοἱο. ο οἱ οσποοπΙο. ποτσ οποΙΙἱ ποτοποοἱ οππο

οπ Ιοτο οι·πιοΙἱ.

Ι.ΧΙ. Ετ οἱοπο ΙοιιπΙ.ἱ ΙἱοἱοΙἱ οοποπΙἱ. ροι· οπτοπιοιιιο ο

ροοο Ιἱπι·ο ταν. οἱρἱοοπἱ. οπο πποποσ οΙΙἱ ποοοοοοπο ο

οοπΙἱοοιιο. οπο ἱποοΙ οἱοΙσ οοοιοΙΙσ οἱοοοΙτο οἱποΙοοοο οοο

οπτο σ οσιπποποτο οπιοοοοοοΙιποο. ἱιιοοπΙοποπΙο οΙΙἱπσ οσο

οποΙΙἱ οἱΙΙοοἱπἱ οπο ροι·τιι Ιοτο. οιιοτοππο οΙΙἱοοοἱοΙΙοπἱ ο

σιιοτοτο οΙΙστο ροοοτο. οπο πποΙΙο οἱποοο πΙιοΙΙο8Ιἱο ποπ

οἱ ΙοοοΙο ἱπ οΙοππο ιποοο.

Ι.ΧΙΙ.- ΕΙ οἱοοοπο οππο πιοτοοιοπιο οπο ποπΙΙἱ ἱποοΙΙο

τπ8Ιἱο οο ιποι·οοπΙἱ. οσοἱ ποτοποοο οοιιιο οἱιοοἱπο. ποπ

οοππἱο Ιοποτο ποι οοΙΙο ΙοοΙο οΙοππσ 1οποτοΙΙο οΙιἱιιοΙο

οιιοἱ οἱο ΙοππΙο οἱΙοποτΙο. οἱ οπο οἱο Ιοποιο οποἱ οπο οπσπἱ

οΙΙο πιοοοο. οροπο οι οοΙοἱ ιι. οἱρἱοοπἱ. ΙοπποΙο ροπο :οππο

Ιοππο Ιἱ οσποπΙἱ οι Ιοι·Ιο ιππιπιο οΙ οοπιοτΙἱπ8σ οοτ ιιοτΙο

οοτ οοτοιποπω οροπο Ιοτο οἱοσΙοἱ κ. οἱρἱοοπἱ.

Ι.ΧΙΙΙ. Ει οπο οΙσππσ οΙΙἱοἱσ οοΙ πσοοο ποιοι. ποπ οἱ

ρσοοο πο οοππἱο οπἱοπιοτο οΙοππο ιιοι·οοπιι_οπο ποπ οπι

οἱΙΙοοἱπσ πἱπι·οΙσ οΙ ιιοι·Ισ ο ροπο οι οοΙοἱ ο.. οἱρἱοοπἱ

οοπἱ οπἱοιιιοοοο π τἱοοποοοο. Ε σποοιο ποπ οἱπΙοποο πο

οοΙ ποοοιστο. πο οοΙ ιποοοο οοΙ οορτοοοτἱρΙσ ρστΙσ. πο οο

πιἱοπτοΙστἱ. ποοοιιοοΙἱ.

Ι.ΧΙΙΙΙ._ ΕΙ ἱπτἱοιιισ ποἱ οσποπΙἱ οποΙΙο ρἱοοοο οοΙΙο

πιπτο ιοττοπισ ο πποι·οοι·οπιο. ροι· Ισ ροτΙσ ο πποΙΙο ροο

οοοοτοιπσ ο οΙσοποτοιπσ οοοἱ ροττο. οπποἱ ο οΙ ποοΙτο

οοοἱΒΙἱο οπποΙ πτοοἱσ. οἱποτοιποπΙο οπο ποπ οἱπΙοιιοο οἱ

ιισοοο οΙΙσοιοτο. οοππο ἱπ οπο 8οιπρο οοΙππο οοποπΙοΙσ. ο

οΙΙσ8πἱοἱ ιιοι·Ισ οοιιιοτΙίπιτσ. οσπ πσΙσπΙοοο οοποπΙἱ. ο οσπ

ιποΙΙο π ο ιποΒἱοτο ροι·Ιο οποιο. Ε οἱοοοππο. οπο· ποπιιπ

Ιοοοοοο, οἱο οοποοιιποΙσ ἱπ ποιο π. οἱρἱοοπἱ.

ΙΩΝ. ΕΙοπο ποἱ οοιιοπΙἱ ἱπτἱοπισ ο οἱοπισ ἱοππΙἱ ο

ροιιο οἱ Ιἱπτο π”. Ιοποιο8ο οπο στο Ιοεποιπο ροι· Ισ

οππο. ο οΙΙι·ο οπο ιιἱοοοοοο οπιισἱ σ οΙποοΙτσ οσποἱΒΙἱο.

οἱ οπο οΙ ιισοΙιιοιο ππο ΙισΙΙο8ο πΙιπΙο Ισροτ1ο.' οοτ Ιοποτπἱ

το8ἱοπο ο οτιποοιιτο. οΙΙιτοοσοο ΙιἱοοοποπἱΙἱ. ιιποΙΙο Ιοτ

τοιπσ οιιιοπιοττοιπο. ροι· οποτο οοΙΙο οΙΙο οἱπἱοο. οοἱ οο

οΕοΙΙο οἱοοοΙτο ο οοΙ ποοΙτο πωσ. ο οοΙ ·πσοπ·ο σΙῖἱοἱσ.

ο οοΙΙἱ ποοοἱ ιποτοοιοπΙΙ. ροΒοποο οοποπἱ οοΙ ποοοσ ποτΙο.

Ιο ρἱπἱσπο ο οπΙπἱ οἱ οπΙ ο Ιοοοοο. πίποοο ποέοΙποπΙΙ.

ΙποοΙΙοηποΙοοοππιιπο ιποπΙο οοπἱο οΙοτο Ιο ιιιισοποτο οοΙ

ποΙοἱσ οοΙιιστΙο οΙΙο ποἱοἱο οοπἱο οἱιπστοτο .οοοοοπο. ΕΙΙο

οἱοΙο πσπιἱο οὶο ο οοοοτο οοΙιΙιἱιι οἱΙοοἱπο π ποι·ο Ιιστοποοο

ἱποοοΙοΙΙο. ο οπι 8ΙιἱποΙΙἱιιο ο οιιιοοστο οἱρἱοο. ο οἱροτΙο

επἱποΙΙἱπο Ιιποποο οπΙἱοἱοιιΙο. ο οἱο οΙιἱοπιοΙο ποιιΙἱ οππ

οιιΙΙ οΙοι·σ οοποἱ8Ιἱο. :οἱποτοιποπΙσ· οπο οπι πσΙοἱσ.ἶπποΙΙἱ

οπο οπΙιΙο Ιο πο ποιποοΙΙο πποΙτο ροτΙἱ οοΙο ποοΙ οοΙΙἱ

οοποπΙἱ ο οοποἱἑιΙἱσ.. . '

.:· ΕΧΕΙ. ΕΙ οποοΙο πιοπο Ιἱ οσποπΙἱ οπο στο οππο: οιιιιοΙΙι

οπο ροτῖΙο ἱπποιιοἱ οππο Ιοππο οοοπἱιιπσ ἱπιιιοισ ἶσιιοοισ

πτοπο οοοτποιο.οποπ οΙοιιπο··πΙΙιπ πιοπο. οοΙπο οπο ἱσ

ιμιοΙΙο οοοο οπο ποπ οσπσ ΙππποοΙσ ορειοοΙποοιο. οἱπο οοτ
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ιισι·σπισ !σΙ1τεσσ σσΙ ΙΙΙετε σε!!ε σΙ11ε ι!ΙρΙεε. σ εε Ισφσ!Ισ

σοσ Ισ ιισσεεεσ σΙΙΙετσ φσ!!σ σΙισ σεσστε σσ!σεεσσισ εΙσε

εσ8σΙΙΙσσ Ισ σσεΙ8!Ιο σσ!!Ι Ιστσ εσΙιεΙΙ.;!Ισι·Ι ε! ροεΙσ0Ι0.

σεεε ρΙεσσ Ιστσ φσ!!σ σσ!ε σσσεΙσ σε! ρστ1σ. Ε φεΙσσ

φε ρστεσσε σΙτσειιστε σΙισ σσεΙΙε εεσΙο σ εσσσε1σ σΙισ

φεΙΙσ !ΙεΙε σε1σ. εερει·τε ε!!Ι σσσεσΙΙ σε! σσσεΙ8!Ισ σε

σετσε!σ ε!!τεστστι1ε σε ε σΙ σΙσ εΙ σερΙΙΙε Με ρετ1Ι1σ

!τε οσσεΙ8!ΙστΙ σ !εισε8Ισι·σ ρετΙσ σΙ!οτσ. Ι

ΕΧΕΙ!. Ε! σΙεεσσσο τσει·εε1εσΙσ ε!εσ1σ ΙΙισεε1ε!!σ Ισ

σεε1το. σεΙΙΙΙΙε εσστε σΙσσει·σ Ισσεεε εσε σε!σε!τσ 1“στσΙ!σ

σΙφεστε!!ε ε σΙτσσεσ!ιεσ!σ. ε 1ετσΙε σ !εσσΙε. εοτεεεε σ

εστεσ1σ. Ε σΙΙΙσΙτσ !Ισσσεσ!Ι σΙ σΙσ σ!Ιε σσσιεΙ1στεσσσ. σΙ

σετεισεσ1ε σΙισ σε σσεε στσΙσε1ε ρετ φεεΙσ !Ιτεσσ σσετσ

ρετ !Ι σσσεΙσ!ΙστΙ Ιστσ σ ρστ!ε στε8Ιστσ ρετΙε σΙ!στσ.

σε!!ε φε!ε ερεΙε εσΙ·Ιρ1στε. ρστ!σ σο1εΙσ σε! ρστ1σ. ερσσε

σΙ σσΙ σσσ!τε!'εσσεεσ. σΙ εο!σΙ. ν. σσσετΙ ρΙσεσΙ. Ισ Με

Ισ ΙΙστε σσσ1σ. εεσσσσσ σσερει·τε εΙΙΙσΙεΙΙ εσσεσ!Ι σ σοσ

σΙε!ΙετΙ. ε ΙεσοΙεεΙ φε!!ε σσσσεσεεΙσπσ. εεεσσ1Ισσ σεστε1σ.

Ισ φε!σ εσσ11Ισσ τΙσεσε Ισ σσ1εΙσ σε! ρστ1σ._εΙ!Ι εσΙσ

εεσεε ε!!τε σσσερε8σΙε. σ σ!!Ι Ι0ΙΙ:τ.;!!ε στεσσσεε ρστεεσι

πισισσ εεσρτεεστΙρ1ε ρσι1ε.

Ι.ΧΙΙΙΙΙ. Ε! στσΙσΙεισσ σΙισ ρετ !Ισσσεσ!Ι εἰ σε!Ι!σε σ!σε

τσετσ 1τε !ιστσΙπΙ ΙΙσσσΙ ε !σε!Ι. !ΙφεΙΙ σεΙΙΙ1ΙετΙσ σεσστσ

!σετεσσ ε !στεσ σΙισ εΙ σσσιρστε ρετ ΙΙ τσστσεσ1Ι. σ ε!1τσ

ρετεσσε σΙισ 1σσσ1ε εΙεσσ ε! σΙσ!σ ρστ1σ. 8ε!!σ στειισ

σΙΙστεσ σ σσσσσ ε εσ!!ΙσΙεσ1σ. ε σοσ τσεσε18πΙε1σ. σ σ·

ΙΙσσπσ ε εσΙΙσΙσσ1σ σοσ Ισσεσ. εσε φε!!σ μεσο σ στεσ

σοσ εΙσεΙσ1Ιε τΙσεσστσ. ρετ σσ!σΙ εσσΙ σσ!εεεσ σεεστσ. Ε

εσε ΙΙσσσεσ!Ι εΙεσσ 1σσσ1ΙσσεΙΙΙΙΙεσσ !'ετε ΙσφΙεΙεΙοσσ

σσιστε σσ!σΙ εσσΙ Ισσεσ 1τσιιεΙσ ε!σσσε ΙΙΙσσε τσεσ;ε8σε1σ.

Ιεσσ !τσσετστσσ σσΙ φσε!σ 1”εεεεεσ εΙε ρσσΙ1σ. σ σσσσεσ

σε1σ σε εσΙσΙ σ. σΙρΙεεσΙ Ισ!Ισσ Ισ ΙΙστσ τ.. ΙΙΙρΙεεΙΙΙ εσ

σσσσσ Ισ ρσσσε1σ. σΙ!σ εΙσΙΙ!ε εΙσ1ειισε. ΙΙΙ σσ!στσ σ!ισΙ!σ

σσΙσρτεσσ. ΕεΙεσσΙσ εΙεσσ 1σσσΙΙ ΙΙ σοιισιι!Ι ρει·εεσιισσι11σ.

ερσσε σΙ!Ιστε κ. σΙρΙεεσΙ σΙΓει·σ Ισιισε1Ισει·σ. σσΙ φεεΙσ

!εσσεεσ. εφε τσεεε ε!ισσσσ εσε σσ!1ε. σ ρΙσ ωστε ρεττε

ε!Ιστσ. Εεε ιιεσεεεεσσ σε!!στσ Ισσεσ εσσεεω. σΙισ ε!εσσσ

τΙσεΙΙσσ8!Ισ!σ σΙεσεσσεεεσ σ1τεσσε εΙσσιτε σσισσ1σεεσ. Ισ

εΙσσσε ΙΙΙεσε. Εσσ1τε σσ!σΙ εΙεσσ Ισπσ1Ι σ ΙΙσΙΙΙΙΙεσσ ρτο

σσσετσ ε σσιτσεσιιει·σ σ ΙσστΙ σσ!!ε !εττε σεσσΙετσ. εΙσσισε

ρεττε !στσ. σ ε!!στσ εσσεΙΒΙΙσ. Εεεε ρετ εΙσσσε ε!!τε ρετ

σσσε φωτο Ι'σεεσ σσιισσεεσ σρει·!σι·σ σοσ εΙρστεεεε ρτοσε

‹!ει·σ. εσε εΙεσσ 1σσσ!Ι σειισετε ε!!Ι σεε1σ!ΙεΙΙΙ. σ εσ εΙΙτΙ

σ!ΙΙεΙε!Ι. ε· φσ!Ισ σσ1ε!σ εσσεετσ. ε στσΙσετε εΙ Ισε1σ Ιστσ

ρσσστε. σΙισ φσ!!Ι εσε 1σεεσ 1τσσσισ Ισ φσεΙσ ρεσσε!σ

σε ρσσΙΙσ σ σσσσεσσε1σ. σε φσ!!Ι σσΙσΙε!Ι. Ε πσσ1σ σΙτσεσσ

σεσεΙε!σεΙ εΙσσσ1ε σΙεσρτε εΙσσσ!Ιεσσ. Ε εΙε σΙσΙε1ε1σ Ισ

1σσ1σ σε! ρστ1.ο. σ σσεσσσ σε! ρστ!σ ρσεεε σσΙ!σΙ Ιετε ε!

σσσε σσπΙρτε σ ιΙσσσΙ1ε σε σετ!Ι εΙσσσσ εΙσ!σ σε εσΙιεΙ

σ!Ισ. ε ρεπε ΙΙΙ !Ιστε ταν. σΙρΙεεσΙ. εσσσ σε! ρσττσ. ε

φωσ ρσπε σΙεσο 1σσσ1Ι ΙΙσσπεσ!Ι σΙ!'ετε σεετσετε ω.

ΕστΙ·σσ1σ ε ετσσπσσ1σ Ισσε!!ε σΙ11ε σΙρΙεε ρετ σετ !Ισσ

σΙτσεσσεσ. ε ρετ εει· σσσε1σ εεσσετπστεσσε ε ρετ σετ

ΕσΙσσ σε! ΙΙΒσσε0. Α σΙ τω. σερτΙ!ε σει:οκνΙΙΙΙ. Εεε σε

00σεσΙ0 ε! σΙσ!σ ρστ1σ. Ισ ρΙσε. σετ Βεσ1σ Αε!Ιε!ε.

(1) @ΙΙΙ ΙΙσΙσσε ΙΙ “Με σσΙ Επεσε ρσΙ1Ι1ΙΙσεΙσ σε! Ρετσεεεσε. Οτε

σσΙ τσεσσΙετσσ Ισ Ισσε 1σ!Ισ ΙΙ τεε1σ σσ!!σ ε1σεεσ ΒτΙενιι, σΙισ σε

Ι'σττσε ΙΙ σσστρΙσπισσ1ο, α! σ σΙ ποπ ρεεε ΙστρστΙσσιε.

 

Μ! ΙΙσισε1Ι σστσΙσΙ Ι1σιισσσ·1σσι στΙ!Ιο φσσ σ! ισιφε

Ισ εσσσ!σσΙ (σ). Δ

 

Ισ!στσσ!στε φσ σσι11ΙιισΙστ Ισ ΙΙτσσΙ ρστ1σε σε ΚεΙΙετΙ

νΙσε!Ισε! Ισ1.ετ σερΙ1σ!ε σΙσ1Ι ΙΙτεσΙε ρετ!Ισεσ1Ιε σσσεσ!Ι!›σε

σε Κε!!ετΙ νΙσσ!Ισσ! σερΙ1σ!σ φεστΙσσεΙτσοφΙσ1σ σΙσ1στΙΙΙσ

σερΙ1σ!στσισ ρστ1Ισσι1!Ισπι σσσεσΙΙΙ:σε σε Ιίε!!ετΙ σσσ!Ισσ

1στ εΙσ

Τεσσει· εσο εσσεσΙ σΙσΙΙ ρστ1σε Ισ ΙίεΙ!ετΙ Ιεσει·σ σ!

σΙσιστσετσ σ! εισφΙ Ι›σσεΙΙσσ εΙσε σΙ!εσ1Ισσε 1σ1στπ σ!

φΙσφΙσ ρτσ εσρτεεστ·ΙρΙσ ρστ!σ οσσεσ! σΙσ1Ι ρσι·1σε. σΙ

εεσΙ σσισ νσ!σσ1ε!σ σσΙ σσσεΙΙΙΙ σε! τσεΙστΙε ρστ1Ιε σΙΙΙΙΙ

ρετ !Ι11στεε εΙΒΙ!!ε!εσ εΙΒΙ!!σ ρ0τΙσ5_ σε! ρετ Ιπεστσσισσ1στπ

ρσρ!Ισσισ εστΙρεστΙΙ σε! εΙσιΙΙΙΙοεσετΙ1 σοσ οΙσε!ειι1ε ε!Ιφσ

σοσεΙ!Ισ σσΙ στσΙπσσιεπ1σ. Ε! εΙ εοσιτε !”σσει·σ φε!ΙΙσε1 σοσ

Ισεσττε! ρσι!εσι εσ!σοι·ιιτσ σεσ!στσ σεσετΙστστσ εφΙΙΙσοτσισ

σΙΙσσ1.στσσ1. Ε! φΙ!Ι!›σ! σσι1εΙ!Ιει·Ισε πιεσε φΙ Ισ εσττε1

ρεσεσι εσΙσστσσΙ φεστεεΙσ!ε σειιεΙ·Ισι·σισ εφΙ!Ισοτισσ τσΙ

σσ1στσπι φεε ρεσεε σοπεσ! εσρτεεστΙρΙΙ ρστ1σε ρΙσεσΙ

εΙΙΙσστε ρσεεΙΙ στ σεΙ1σε!. Ε! σσ!!σε εε εκσσεετε ρσεεΙ1

σΙεΙ ερρετεε! εστΙρΙΙΙΙ·ε ρσ!)!Ιοε φσσ ρετ εσπι σοσ ε!ε1Ι1
φσισΙσσε σιεΙΙΙΙε1σισ σοσ ΙΙσρ!σε!σι·. Α

12σσσ σερΙ1σΙσσι ισΙεεστσ Μ! σσσεσΙΙΙΙσε σε !(σ!!ει·Ι ε

(ΙΙιΙΙσοσε Γεσ!Ιε σσσεσΙε σ1ετσε!στσσι σΙσ!Ι ρστ1σε ε!εσ1σ

@σε ΜΙ!!σεΙιπσ Τι·σσεσ1εεΙσπσ νΙσσεΙισσ ΙσσΙεΙΙσπε εεσσσσε

σε εσΙι!ε εσρ1εισΙ1τΙε. Ε! ριΙΙΙΙΙσε1σιπ Ισ ρσσ!Ισσ σσπεΙ!Ισ

σΙσΙΙ ρστ1σε ρετ σεσσσπι ιισ1ετΙσισ σε 1εσΙεσσ εστΙ!1επι

ρσΙΙ!Ισσσι εσΙΙεσ!σισ ισετσε1στσσ1 ρσι·!σε. σε Κε!!ετΙ ε1εσ1Ιστσ

Ισ σεε1σ!!σ σεεσ·Ι Ο).

 

ΙσρστεΙσ σΙισ ρετ Ισ σεΙ1Ι!σ εστω σΙΙσ Ισει·σεσ1Ι σ! σε

ΙΙΙσστσε1εσΙΙ εσε Ισ σεε1σ!!σ σΙσεε!ι·σ σΙσε!!ετΙ εσσεσττεσσ. -

σΙ ρτσ!Ισσσ σ! σ!Ι!ε ε1.ε!σ σΙΙσστσσσσ σΙρΙεε. σ! σε! εσρτε

εστΙ11σ σεε1σ!!σ. ε! ε1ΙεΙΙσΙο ρστ!σισστσεΙΙΙΙσ σ! ρστΙΙ τεστ

σε1εσ1Ι σΙισ Ισ σε! σΙσ1σ σεε!σΙ!σ σΙσπστεσσ. σε σεσ1ετσσπτσ

ρτσσΙσσ1σ. 81ε1σΙεπτσ σ! στσΙΙΙΙεπισ. σΙισ - Ισσε!ε σ!σε1Ισσε

σΙΙΙοσσεσΙΙ σΙισ εΙ σσσσσσ σΙσρστε Ισσε! σΙσΙσ σεε!σ!!ο σΙ

σσ!!ετΙ. ΕσΙσΙΙ°ειε1:τΙρ!σ στ·σΙπεσσσι1ε ρετ εφε στσσσ εΙεσσ

σΙΙσσι·ΙΙε!σ Η!.

(ε) ΟσΙΙΙτσσ1εΙΙσσ «μεσω σσ1ε εσΙΙ'ε!!.τε ρτ·σσει!ειΙ1ε, σ!ιο εΙ !σσεσ

σσρσ Ι'ΙσσΙσσ σε!Ισ τσστΙσ!Ισ (Υσσ.εσρτ. ρε8.15Μ.σΙ6), εΙ νΙσπισ σ σε

ρστε εσε Ι! ρτσεεσ1σ Βτιενε Ισ 1'ε!1σ ε στσΙπετσ σε Μεεεετ Νετσ σΙ

0σσ1σ!Ισσ, σ Μεεεετ ΒΙσσσ ΡεσσΙιε , σσιτεο!Ι σσΙ ρστΙο ΙΙΙ βες!ΙετΙ; σΙισ

σε! ίε!ΙΙιτεΙσ σσΙ 1818 (51Ι!.ρΙε. οσττΙερσιισεσΙσ ε! 1317) Ισ εσττσΙ!σ,

εσ σσιεσσε1σ σε σετ £σ!!Ισο σε! Βο!!ε, σετ Ρε!!εΙο σσ!!σ 3Ι!ε, εει·

0σΙσσσε σε Ρεσ!εε, σ εστ ΒεοσΙεσΙσο σΙ Με!ε!σ; ε σΙισ ροΙ ίπ σσσ

νετσεσ1σ σστι·σ1!σ, εσ εισσσσε!σ σε! 15 ερτΙ!σ 1810ζε1Ι!. με. σσττΙερ..

ε! 1318) σε σα· Ι.Ισσ σΙ Μεεεσσ, σετ 0σσε1σ $σσσεπτετεσσε, ε σετ

ΠσΙσσ σε! ΤΙσσσεσ, σε»σσσσ ρτσεσσ1σ Ισ ΡΙεε σετ σε11σ Αε!Ιε!ε ωσ

εΙΙΙσ σε! ρστΙσ ΙΙΙ ()ε;;!ΙΙιτΙ.

(3) Πε φσε!σ σσιε, τσΙε1Ινε ε! σερΙΙσ!σ σσΙσσ σΙισ Ισ ρτεσσσε,

ΙΙΙ τΙ!σνε, σΙισ ΙΙ τσεσσεΙισσ Ισ σπ'ε88Ισσ1.ε Γε11ε ε! σερ. ΧΧΧν ΙΙΙ

σσεεΙσ Βσι:νε , (σοσ σΙΙΙ ε! των εσε ρετ εττστε ε σσ1ε1σ σε! ρτσετσΙσ,

ρσστ!ισ Ι! σερ. ΙΩΝ σοσ τΙσσετσε Ι εσσεσΙΙ, σσΙ Ι εεσεεΙΙ); σΙισ Με

εσεΙσιι!ε Ισ σ1ειισε1ε σΙ ::σσεο!Ι σε! ρστ1σ σΙ Οεε!ΙετΙ σε! 6 εσ11σσιστε

13Ώ (:1ΙΙ. Με. σσττΙερ. ε! 1819) σε 15σΙσσσσ Ρεσ!Ιε σοσεσΙε σσΙ ισστ

σεισΙ σΙ σσσσ ρστΙσ, σΙισ ε!!στε 1τσνενσεΙ Ισ ΡΙεε; ε σΙισ Ισ ρεσ

!ι!Ισε!ε σε θεσιΙσ σσ!εΙσ ΙΙΙ ΡεσεΙΙΙΙΙΙΙ, εσετε!ετΙσ σσΙ σστιεσ!Ι σε

πισττ·εσΙΙ ρστ1σσ σε σ'α!!στΙ, Ι φε!Ι ε!ΙΙ1ενεσσ σε! σεε1σΙ!σ σΙ Ωε51τσ.

(1) σε φσε2σ ρι·σσπΙΙσ σοσ εΙ ι·ΙΙ·ενε Ισ φε!ε επσσ :σεφ ε!ε!Ι

οΙ·‹ΙΙτΙεΙΙ, σ ρσΙΙΙΙΙΙσσ1Ι !Ι σε σερΙ1σ!Ι εσφεστΙ, σΙισ 1τσ11επσ σε! :ποσο
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'7 !ιιιιτ!ιιιο. !σε!ιε ισοοο ε! οε!ι!ιἱε ε!εεετε !!εοσειι!! !ιι- !

οε!ο!ε!ο σοε!ε!!σ.

Οτο!σἱιιιιιο ε!ιε οε!ιιιεεε ο!οεοεσι!ιτε !σ1`τσ ο!ε σεισ :ι!!ι

!σ!ι·σ!:ι ο! οιιεε!ο ιιιεοεεισο ιιιεεε. !οσοσειι!ε σ!ιε ρετ!ο

!επιρο εετιι ο. Με. ει!!! !ειιιι!σ ε! οε!ι!ι!ιι !στε εσσετεεστε

!σοε!ο εσο!ιἱεεἱτι ο!ειισ!σ σι!ο!ιε!ε οε!ιστεο. οε!!ιιιεε!!οτ! ε!

ρ!!! ειι!!!σ!εσ!! τσοτοο!ιισ1! σ!ιε εσεσσεεε οσε ε!ιιιιο !σρ!ειι.

ε! σ!ιε !σεσ.ε!ε!!ο ο!οσε!το ίοο!ει ισετσοσ!ἱο σιιετο σιιεεεε

εισαι ρω· σετ εε ιι σετ σοιιιροεσ! σιιετο σετ εσσ !!ιο!οτε.

:ιισισ!σο !ιισιισιετο οι ΧΧ. εειι!!!σἱεσ!!ο ο!ιιιετοε1σσ!ἱ. Α!!

οσιι!! !”εισο!ει !εεετε !!σοιιι! ε!!! εσρτεισοιιι! ο!οσε!!! σιω

ειισ!! ο!ιε εο!;σοεσε ε!ιε ε!ιισο ἱιιοε! ο!σ1ο σ:ιε!ε!!ο ο!εσε1το.

Ε! εεοσεσ1ειιιεσ!ε ρτοροσο. οσε εσσε!οετο!!ι !σοσει!!!ει!ε οι»!

οἱο!ο εσε!ε!!ο ε!!εσιετσιισ!!. ε!ο!!ιι!!τε σσεε οσε σε!!! εσσσ

ιιεεεεεστ!ε. ε! σο!!ιι !ιι εσ!!!σ!εσ!!ο οε!!!ισισ!σἱ ε!ιε σο!ει

εοσσ οοσεἱΒ!!σσ ε! σσσε!ε!!!ισοο ο!σεισο ε!οε!! σ!!τἱ !ιοσιἱιιἱ

σ!ιε εο!ε ίσεε!σο οιι!στο ιι!σοεεεἱσο ο!ι! ἱσ οιιε!!ο σ!!!ε!σ

ο!!σσοσειι!ο1ο τε1“οτσισσοο. σσετο ε!ροτ!ε ο!οσε!στο ε! ρετ!ε

ο! οσε!!! εοιισ οο!ιε εετεισσ ορ!εσ οιιετσ ε!!σ!σ!!ο ι!!οσε-_

!οτσ ο!ιε ἱσρἱεει εετοιιο. ε!ισσοσ ε !ει!οτσιει ρετ!οιμισ!ο ο

ρετ!εηιιο!! ει!!στσ ρἱσοε ε!ιε !οο!ο!ο εοσειι!ο ε! Με!!

(Με τιι!!!ο μπεστ!!! ρεεε!! σε οε!ιοίο ωστε σοσιεα!ο

ο!ε !ία!!ατί Με πο!! /οεεε ε!!!οοίπο οι)ιι!εο.

Ε! στο!σἱσιιιο σ!ιε σιι!!σ ρετεσσο ρσεεε εεεετε ε!ε!!ο σετ

οσσειι!σ οε Κσ!!ει·ἱ ο!ιε σοσ ε!ο. ε!!ει!!!σο οἱρ!εο ε! ε!ο

εσ1!οροε!σ σιιω·σ εἱσ ε!ει!ο ε!!! ε!σ εσο ροοι·ε ει!ε εοτιιἱΒ!ε

ι·εο!ἱ ερετεσσει!! ει!σεοτσιισσ ο!τι!εει. ε! οΙιο ιισσ οσο!!! σι!σο

ο!ιισ!ιι!ο ἱσ ειιοἱ !ιειι! οι !!!ιτε ιιο. ειοσι!σο οἱ οεσειτἱ τι!

εειιι!. ε! ει!!τσ Πισω ἱσ ωι1ἱσεο.

Με πιοΙΙο είε ε!εο1σ ίπ οσπειιίο α!! |Πι!Ιοτό

Με εοεεοε /αε!ο σαΠε!ο.

Ε! οσε σιι!!σ οσε ρω· Μουσε !εσηιο οιιεεεε !εισ1ο εε!

!ε!σ. σιιει·σ σεε:ι!ο οιιε!!ο οε!!τιιἱ. ιισοε ε! ροεεσ ο!σετε

σιιετο ιιεστ!ετ! ρ!ιιισ!ι!εο σιιοοιι!!σ. ορετοιιο!σσηιιε ιιισοσ

ιιεεισσ !!!!ε!!ε τσετεπσ!!ε. ε! σ!ιε σσιι ε!ε ο!!ισσο εοσο!ε!οσε

ε! Μισο. ειο!σεορι·σεει·!ρ!σ ο!!!ο!σ ροτ σἱιισο σισοσ εἱε ε!ε!!ο.

ο! ε! !`ιιεεε ε!εο!σ ε!σιισ οσοο!ει!ο.

Οιιεε!! εσσο !!στο!ιιοιιιειι!! Με!! στο!σει!! ε! εσσιροε!! οο

εετ Νετο ο!εσσ1σ!!σσ ε! εετ Πσἱοσσε ισοτ!ε!!σ ε! εει· !σ!ιιιιισ!

ετ!!!”ο εἱΙσοἱιιἱ ε! σιστοσ!οσ!! ιι!εο.σ! σ!ι!ειιιιιι!! ο!ι!!! οἱεσι·ε1ἱ

εεε!!! !ιοιιι!σἱ. Βεισ!ετε οιιειισσ1σ ωιεο!εισσ ε! Βοσσἱοιιιεο

ο!ιιιιι!ε!σ. οσιιειι!! οσ! ροτ!ο ο! Κο.!!στ! Εοττεσ!! πιο !!ειιισ!

οοσιἱσ! !!ἱ!!εεἱιιισ Ττεοεσ1εε!τιισ νἱεεεἱσισ !ιιι!!ε!!οιιε εεσοιιοσ

ιιο! οιισ!οτοἱοἱ ο! εερ1εσι!ιτσ ω.

οἱ ε!εεεετε ἱ £οτιεο!ἱ ι!ο! Ωσε1ε!!ο ο! Ωσε1τσ , οσ!!ε ιιιιιι!!!Ξι, ο σοσ

ο!ι!οσ! ρτ!σε!ρο!! Με!! ε!!!ςειιοἱ, ε ο! ει!σιιιι! ιτιο!!ν! οοιποε!! οἱ σε

ε!ιιεἱσιιε οι! πι!!! ιι!!!2ἱο. 8ειιι!ιτιι ρει·ο, οσε σοσ ε!εσο εσ!ει·ἱοι·ἱ τι!!

1318, σε ρσε!ετ!στ! σ! 1319, ε σ!!ο ρετοἱο ε! οε!ι!ιιιιιο τ!!ετἱτε ει ιΠισ

ο! ηιιεε!! οσε εστι!.

(1) @ιιεε!'οτο!πασιω!ο, ι·ε!ει!!νο σ!!ο τιιι!ι!ι!!ωιι!!σσε οοἱ ιιο!εΒἱ,

1ιι11ο σε! 14 εε1!ειιι!ιτε 1890 (ε1!!.ρ!ε.) τ!!! εει· Μισο ο! 0οσ!ιι!!μο,

εει· Βιιἱοοιιε Μστ!ε!!ο, ε εει· 0ἱονσσιιἱ 11τ!!!!ι, σιει·οιι!σιι!ἱ ε εἱ!.ἱσοἱιιἱ

ρἱειισ!, ροτ !σειιτ!εσ ιινσ!οσε οι! Βιισ!ετ! ο! ειιιι Πε1ιε!1ιτιο, ε Πισω!!!

σε!! οι Με!ς!ο,εσιιεο!! σε! μοι-ω οι ί)!ι8!ἱιιι·ἱ,εε!ιι!ο !ταιεροε!σ ι!ι!!σ

εστ!!!οτε !!ε! Βιιιινιι, μια!!! ροτ στο!σε ο! οιι!!ι οοντε!ι!ιε εεειοτε,

!σ ρτ!σιε σ!ιε!!σ ιιο!ε!σ οε!ι!ι!ιι Ειτε εοσιιιιιοετε ε1σε!!

ε! ε!!ιεε!ιεοσσο ρεοτοσ! οἱ !.εσ8!. ρ!ειισ! νεσειιειι!! σ!ροι·!ο

ο!!ιιισεσει!ο ο!εσε!ε!!ο ο!ειιε!το ! οσε ἱιιοοσ!εσεσ!ε οσε!!!

:Μισο σιισ!σε!ει!ο !!!στο !ωιεσ! ! ἱιι οιιει!σιιοσε ν!ιι88!ο ε!!!

σειι!ε8!ειεεειιο. !οι·!ο !ιοσο!ι·ε ρω· !ο ιιιεεεο οε! ροτ!σ οσσ

!τε!ι!ιε !ιι στι!! ! ει!! ρειισ ο!εσ!ο! ν!σ1! οειδιι!!!ιι!.

Ισ ρτ!σισ Μ!!! !σεε!σ οε! ρσι·!ο.

Α!!ο σεισ!οσε ι!! εετ Βιι!!σ.

Μ!!! εεσ!εε!ει οι εσσε!σ ιιιοτἱιι.

Ετι!!ει !ι·ιισει·εε. οε!!! !ισσεοσ!! ε !!ε!!! εεισ!ισεστ!ει.

Εοσεισοσ ν!εσε :ι!ιοσο!τε ει!ι!ι!ει !ιιιιεεεσο οε!σεοιιισιιε

ο!ρ!εο ερσεσει!σ ει!!ει !ο88ἱο σιιω·σ ιι!!το σώσε ν!οτο ρ!σ

ρ!!ιεε ! Α

Εο!ιε !σοσ!!ιι !!!ο!!! !σεε!ει ε!!εισο!ιι Με ιιοε σιοσο ο!

!εσ8σο ο!εσετε !ει ο!ε!ιι ιισεεσΒιισ.

Εο!ιε ε!ιι1εσοο. ο!!ει·ε Με !ιεισο!ι·ε οπο! !εΒιιο οι! (.!!!!%

οιιεισοει σοσο! ἱιιειιεο.

Εε!ιε!!ο !οσιεεεο ε!!! 1τοιιι!ιο!οτ! ει!ι!ι!ειιο εο!ο! !τε.

Εσ!ιε εε ει!σσιισ !εσιισσ !σοσσιἱιιε!σεεε οοοι·!οοτε !σειι!!

- σ!ιε!!σ ο!ο!σ Μισο!! σιε!!ετε !ιισεεεε ει!!! σοσοεσιιει1ο οσσοτ»

οι!! ρστ!ο εο!ο! ι!!ι!!! οιιοσἱ!!ιιἱ.

Εε!ιε οσοσοσ ει!οιισσ !εσεσο ο!ρ!εοιιἱ νειι!εεε οιι!οσιιο

ι·ΙσΒε!ο !ιιε!! !! !εσεσ! οε!ρστ!ο οε!ι!ι!σσο !εσιιτε Ασεεσθσει

σοοσο. ο! ω!!! ι!ο!! οἱρἱεσιιἱ.

 

Ωιισε!! εσσο !!στο!σσισεσ!! !ιιε!! ε! εσιιιροε!! οο Ν!ετ!

οο εσσε!σ εσεε!ειιιο. ε! Μοσε οι !ειιιι!ιετ1σ. ε! δεσ οε!ρει!

1!ετε ε! Υοσσ! σοσιισο ε! ρ!ετο ροτοε!!!σο. ε! Βιισε!οιιιεσ

οι !ι!σοσοοο ε! !!ιοο!ιο οε ιισ8σε!!ο. οοσε!ε!!ετ! οι!! ο!σ1ο

ροτ1ο πισω!! !σοε!!σ εοτ!ε !!ε! ροτ1σ ο!νο!ιισ!ειοο ε! σα.

ιιιιιιιοιιισσσ1ο οε!!! ο!εω·ε!! εειιιι! !ιοσιἱσἱ ισεεεετ θιι!οσσε

ισει·!ε!!ο ε! Αιιοι·ωι οστεε!!ο σσσειι!! !!ε! τιοι·1ο οι Κιι!!!ιτ!.

Εοττειι!ε !!εισιι! οσισ!σ! Μ!!!εεἱσιο Ττεεεσ!εεἱιιισ Υἱεεεἱιιισ

!σο!ε!!οιιε !ετ1!ο. ω! ο!εοετιεε!ε ο! Θεσσιι!ο (ε).

$ορι·σ!1`σε1ο ο!ι!!! σσι·ἱτιιιι!σι·! ο!εεε!ε!!ο οἱσειε!ι·ο ! οσε

οἱοεεσε‹!ιισσ σεο!ιιισ!στε ο!ο. ο!ιιοσε! οσο! !σι!ο!!σ ιισε!τιι

οοι·!ε !ιιιοσ! ε! !οσσε! ροΒιι1οτ! ι!!8σε!οιιτε εεει!ιιιιτε !ιιε!!

!!ριισσἱ σ!!ο ο!ι!! 1”σεεωισ !οτο οοο!σιιιτε οε!ι!ι!σσο οιιτε.

Ε ε!ιε ο!!σο!! σοσο! σσε!το!!. Ε !ιι!εσοιισσε!. Με ροιισ!

ιισεε!ι·ιι!! σοσο! ρ!εσσεεεε!ι!. !!στεσ1!ιι!. ισοσιιι!!σο μετρ!

Βιιιισ! σιιτσιιεοσἱ Νετ!ιοσεε!. ε! ε!σι!8!!ειιι!! ειιιιιεε!! σ!!ο σει!

ειιιισσ οσ εο!ο! οσοτειιι!ο οειΒιι!!!ιι! ἱσε!σεσ ρει·οοο!σιιι!ιιι·ιι

ι!!ο!εεο!ιεοσσε 08111!!! οειιετ! φωτο οεΒιιἱ!!σἱ. Ε εε!!εισο!

ισσεεσ οσε ιιο!!ε !σ!ἱσε ἱιιοεσοτ! εει! σετ σειισοσι.

Ε! σετ ε!ειεεειισσ οσιισει. ο!ροσιισ 1”τεισεεεεοο εοε.!!τ!

ριιιισ! ε!ισ ιιε!8!ιισο οι! Μ!! σιιστεισ!ει οο8ιι!!ἱσ! !ιιε!! !ιι

σιιιισο σετ εισε!ιιιο.!στο οι σἱοεειιιισ οοιιιιιι οοιιιιτ! σε!!!

!!ε!!!! εορι·ιιεστ!!!ει ισσσε!ιι.. Ε εε!!σεο!ισσεεε οσε ιιο!1ε οο

ιιστ! ο!εο! οε!!ιι ειηιτσεοτἱ!!ε ισοσε1ο ιιο ρειιιι. ι!!εο!ο!ε!1ι

οσοι 1!!!!01ιο1°! ρ!ειισ! ρω· ο!οεσιισε «ιιισι!σ ε! σετ οἱοεειισο

ιισ!!ει. _ γ. ;

ιιοιι ρτσεεοετε ἱ σειρ!!ο!! , οσε ε! νεοοιισ εστ!!!! σρρι·εεεσ, ἱ οσε!!

!'στσσο οι!!! ε ριι!ι!ι!!ωι!! σε! 17 Βεσιιιι!ο ο! οε11.ο ιισσο 1830 οτι 8ο!

οοιιε Μετ!ε!!ο, ο Λιιοτειι ο'0τεε!!σ, εοσεο!! ω!!! ε!εεεο ιιστ1.σ, σο!

σσιιε!ε!!ο οι Ποτ! οι! ει!!! 0εεεἱιισο, Μοσε οἱ Μισι!ιετ!ο, Οσο σε!

Ρε!!!ετε, νεοι!! Βσεο!ισ , Ρἱει·ο Ρστσε!!ἱιισ, Βιισε!στιιοσ ο! Β!ιιοειεοο,

ε Ω!σεορο οι ΑιιΒιισ!!ο, ο τ!ειιστοειιισ εροο!ει!ιιιειι!ε ! ρειιιιι!, ο Β!!

ιισσ!ιιιε!σι·!, !! σιοσο, !'οτιο, ε !ο ιιι!!”ετιισο, σ!!ο 1'οειιοι·ο οιιτ!σει!! σε!

ροτ!ο οι Βιιις!!στ!.

(ε) νεο. !ιι πο!!! ρτεοεοειι!ο.



σει. εεοσι.ο κιν. στη

Μου στσιροιιισ εσρι·ριισειιο σειιι ριιιιτσιιι σειιι ιειιιιιιι

ιΟιιοιιι σιιιι ρειιτοιιι εισιισ ιεριιιι εσειιιιιοιιισ εοοιιιιστε

ειιε ιστο ερεεε ισριε ειιοοιισ σιισριε ιστο ιιισσιηισσρο σοο

τιοστε ισετε.ρσ ειιστισ εριιι σιοιι ιστο ιερειιι.

οιιειιι σιοιι ιιιοτοσιεριι ειιιιισιτι ορο οετιοετε ιισιοιτιοσ

ισετερο ειιστιο σειιιιιιιρσ σετε ειιι εορτσεστιιιι ριιστορι

ρετ εειστισ Με σιιιε εεοοιιο ροτ οιιιεοιιρσ οεριερειισ

σ'ιεοειισειιε σιιι;ι·ε.ρσ εσ οπο σε Κσ.ιερσε Νορειιιιιτε ιριιρε

ο Κιιιειιιιε ερτιιε εσισο ορο οι σερετι ιτε σειριιιιιιι.

Ε σε Κριειισε ορτιιε ισ Προ ο Κειερσε Νσσειιιιιτε εσισσ

Με σειισ εορτσεστιιιε φορεσει,

δεισο ειοερισ οιιε εειιι_ σιοιι ιιιετοοιεριι ιισιΒιορσ σοτο

οιιι εορτοεστιιιι ροστορι ιο εσρτσεοτιιιε εεοοιιιι σοστιοετε

Μοτο μεσο εστω οιιειισ ροεεερο ιστο εεσειι σιιοιιτιο ρο

@ΜΒΜ . .ζ τ.: ι ·

σσοσ ο οτσιιιοισ οσε οι οιιιειρισσ σεριισιισ σοο ι›σσιιι

ιισιιιισι εσρτε ιιεσετε ισειιιισ.τερσ ι εε ιιιιορσ ει ειιιιιοιεριε

οι ρορ ιιισιισειισισ ειρσεεε ιιερσετει ισιιιοισ σειιισσειι

σιιτι οι σιιτοτε σει:ιιιιιι νρσ σσοσ. Μεσοι οιιιιιιισ σιιστο

σιρτειιειιιε σι εσισι ιιιιιιι σοεσιιιρι σωρο οσρειειιετε.

.- ' ί ' ει. ο ι ι .` ' ·

ι.ι ωριισιι σει ιιτειιε σειιι Εεειειιορι ρετιειιιτεριε σιιι

Βοσειιιι σει ρστισ σι Χορρι ιιι

Με! στοιιο εσ:οιπρισιο.

ιιι.ι. Πει: ιιτειιε ειιειρρισισ σ:ιτειιιισ οι σοτο ιστοε οιιι

οσιιεσιι σειρστισ σι @πιο ιριτει σε σιιιιισιοι σιιρρσσ

σιιοιισ ιιτσε ει ισοο ιισιοιι οσρεριι οιιετσ οιοσρσ σιιστσ

σιοισσσριερστερο ειιε ειιρεεε σει σισισ ρστισ.

σ.. ι.. Τ

.ι .. 'ι'

μ . · · Με δορειιιι σειιι πιστοσιοιιιι. ἰ

ιιοιι. Ε οιιε-ιιετιιιιιισ ισ Με ιστεε ειιι οορειιιι οοιιι

ιιιετοοριι σει ρστισ σι Κειιει·ι ει σοιεεεοιιεσιιιιο ειστε.

ισιιετε ειιτιοσιοιοτε ιροιι ιιιιιισι οι ροοο ιεσιισιε σιιεειι

εσσειιιι σσετσ οιι:ιτρο σιιστσ οσιισ Ποσειριισ ιιοιι οοιιει

@στιΔ ιστο ι σσετσ σειισ ισο88ιστε ροτιο σιιστσ ιρρσρεε

εετσ ροτ ισ ιιιοιο σειιι ιιιετοιιισριι σιιει·ο ρετ οοιιισιιε

σισσειιι ριετοιιιεριι. σιιετσ :ισ εισιιρο σι ιστο. ιισιισιι

σσοσ ιιεειι ει ισρστει εστειισ ιιιετοσιεριι σει σιοισ ρστιοι

ειιι σιισιιι ειιστσ ρετ εστειιιορισ ειιτειισ ιεριιιι. ι.σσιιειε

ιιειισσ οι ρερσ._ ρορ ιιισριε. εστιιιιιε σι εσισι (ιεριο. σοφι

ιιρι ροτ οιεεοιισσρρο προ. Εεε ε.ιοιιρσ ττιστοσιεριε ισοιισιο

ποιο εετιισιισι·ε ει ορετστε ·ιρετοοριιε. ισσει σειισ οε

ειειισ Βοορισριεοε οοτο. Ειστε σεροοιιετεε· ισοετοιρερισ

εορτοεοτιριο. σιιι οσρεσιι σει· σιοιο ρστισ.ιισ ρειιιισιιε σειιι

σειιι οσιιειιιι σιιετσσειιιιροσι ιστο οσειτιιιοετο ισσειιεΒοριε

ιστο ισ σειισ εετετρεριο ειιιοσιτειιιι εορτοεοτιιιι. Αιιτειρεριο

οοριτιι ισ εσονοιιιριεσε οιιιισ ιτισσσ εισρο οοιιειτειιι ισ

σιισιε ροοο ε οιιι οοριτειιιοεεεε ισιιετε ειοοσιρε ο τρε ρεττεε.

.· ι (ο'“.·ι°.- .ι

_( _ σσσο μου ο οιιοστο. ·

ιιοιι. ρ τω ειιιιιιι οορειιιι ιιοιι ωοτωριι σε ρσι·ιο

σι ιιειιετι οιιιεοιιεσσρσ ιτε ιρεει οσε ιισιιε ει ρισ ειιστο

ιισιιισιοσε οετοιιετε.οσ ιιιοιο ιιιεειιτε οι ρεεε ιε σσοιε ιειι

(ι) νι επι ιισιιιηιιε οι ιειρρσ, ιιι σε το ρροιιιισεισ, ο ριεεεσ ιιι

εισαστε ιι ρτεεεριε Βιιιινιι σει Ρστι.σ' ιιπ ειιτσ Βει:νο, σ οσσιω οι

οστσσι ρε' @ετοιμοι σι Βιισιιετι, σει σιιειε ει σιοορσ εειτιιιιι ιι

ειιριισιι, οιιε ει ιει;σσρσ οσι ιιρρτεεεσ.

ρεεεετο ιι ιιιετοειειιιι σισσειιο οιιειειισ μι. σε εισιιιισ σιιστσ

ιτσοετο ιιιιιιειιε Μοτο ιειιετε Ποιειι Μ. σιιετιι. Με..

σιιετσ ρεεε ισιιετσ οτισιιιεεισ σειιι σιοιι οσιιειιιι. Μεσοι.

ιρσιιιεειε_ ρεεεε οιιισ ισειιρετο σε εσισι (ιειιισ Μισο ιιι

ιιιιτε σιοε σειιιιιιιιιι ρετ οισεεοιιεσιιιιε Με. Εεε. ιιιοιιιισ.

: σει «Με ρστισ τεσσεεεεε ειισ ειιιιτρστιο σειιι σιοιι:οσσειιιι

ιρσειιε ρτεσιοιε εοεε. Οιιειιι οσειειιορι σειιε σιοιε· εοεε

εισιισ ιερσιι οι σειιιιισιισ. ιρσιιιειιισρε ιστο ει σορσερσιιτε

ειοοικιε σιεσρτε. εισιοε.· Βοιιε Με. ρεεε. οι ορο @Με ειι

τριειιι·ε οιιει ιτοιιιιτε τσρρετε ει ιστο ετσετε.

ιιοιι οσοτιιιι άειιί τιιοτοσιιιέ σο! μεσο σε ιτσιιστο__ _:

ι.ιιιιιιιι. εεωρεοιι σειροτισ οι ωστε το ιιοιι .ιιοιι-ι

ιρετοσιειιιι ιρσειιε ιστο τιιιτισρε ειιιιιιιρε σεσιιεε πιοιιιεττοε

ει Βρετσετσ ει εσ.ισετο ει οσ.ιιιτο. ιιοιι ιιει:ι·σε ιιι ιιισιιιιιι

ιροσσ σιτε στο σρερειιτε ειρσιεεεε ιιι. οσι· Πεειει.ιιιοι. Ε. `

Αρειε.ρι σει οικω οστιισρε ι ειιιιιισ ιειιιιιι ροτ ιερειοε ιιι

εστειρειιισ ει ερετιε σιιιιιτε Με @ποιοι ρισιιιιιιιριιτ

οιεεεοιιεσσιισ σι ρσι ισιιετει Βοιιιιιιιιετε. ιστο ιιεισρτεεο_τιιιι

Οσρεσιι σσετσ ι“ιιρο σιιστσ ο ιιοιι ιι οσιιειειι εεοτει.ιει

ριιιιιιιιοιιι ιισσειι σεισιιιιιοι ιρ ιιοιι. οσοι Με οιιειοιισ ει

ιεοεεεερσ. ι

Πειιι @πωσ Με ιιιστοστιιιζ

οι.νιιι. ιιιιετερισσε ειιιιισσοτι ιιοιι οσιιειιιι ιιοιι με;»

οε.ιεριι σει ροτισ σι ισιιιοτι ιιιοριεττοε ει σεεετσετσε σι

ιιιισρε Με εειισιι ιτειισε ειιιετε.ιρεσιο· οσε ρορ πιο σσιιιτε

ιο ιστριε. σειιιτοσε σειιι οσειειισρι. -

 

. ιρρσιιιιιιε σσιοιρι Αιρερ. @οεεο σσοσ ιι στσισεριοριι

οσο οι οοιρριιειι σειρ Δωσε οι πιο ιισιιιιρι εετ Μισο

σιρσοοιισ ει εετ @Μεσοι σειριιισ ει εετ στοιεσσο Με

οιιοοιισ οιιιεσιρι οι ριει·οοριι σιριεο οιιι_ειρειι σειιι σιεοτειι

ει οσοι ιισιιιιρι ριεεεετ ιτειροεεεσιιο ειιισε.ει.τοσειο τετοιο

οσιιειιιι σει ροτισ σι ι(ειιετι ο σειισ ιστο οιστιεισιιο. 5σρτο

ιστο ει στσιρετε οετιι στσιιισσιεριι·εορτο ισ ιοοισ σει μεσο

ε σειιστισ Ε εσρτε ισ ιιισστερσ ω. . ο

. ιιι ιιιιιιιιε σε οσιισισεεεοσεσ οσε ιτειιι ρσιιτσιιι. ιιοιι

ιεριισι ειιι προτοεισριι σιιστσ σοσιεει;ιοισεριο σσεειισρε

ερεεεε ιισιιε ρε εσιι;ριισσ ιισεοοτε ι ιι σοεεεετε οσε ιιιε

σε σιιεειισρε ιτε ιοτο ιιοιι Με.. . .

_· Οτσιριεπισ οσε ισοιι ιιρεστορι σειιι περι οσε ισοιε ο

ρορσοιε οιιειιι ρειιιεις8ετειισ ει ρτσιιιειιετιιιισ .σιρετιιιι·σ

ιιιιιιρετοοιιιιιιι οιιετ0 ιισ σπιτι οσεισοιειεσεοσεσο»ιε

σετε,οσ ροοο οι Μισο σι ιιοιι· ιιιοιι..σιριεσιιι σοτο. .οι

ρσ8ετε ειισ σιοισ σιετοσιοριε οιιε .ρεριεριειο ιερεεεε ειοι_οι

οιιισσσε σιριεορι ροτ σερι ρσρσο σιιιισρο 'σε ρστιο,

(ι) Μι σσεεισ ρτσειιιισ ει τιιενο, σιτε ι εεερεριι οοριισιι, τιιισει!:

σεριι ιι εσιιιττιετοισ, ε ιιι εεροτιειισρε σειι'ιεσιιι σει στερσ,σειι'στιο,

ε σειισ τ.ιιιιετερο, ιστορο ιιοιι , ε στσιρειι σε εετ Ωισνειρρι σι Νοεοιιο,

εετ ιιισνερρι σει Οριο, ε εετ Βισνερρι σι Βιοιιοοιιο, ιρετοιιιιιι ε

ειιισσιρι ριειιιιι, ροτ ιροετιοσ "πιεσε σε ι·'τεροεεοσ Αιιιτιισ, ε Ρροοισ

πρι» οορεσιι σει ρστιο σι Οιισιιιιτι. Ε ιιι ποιο ροειιι ιιι Βρε σσοσ

ειεεει οιιριιοιι οι οι ειιρετε, οιιε ι τιιεσεειιιιι ι'ιιτστισ ερρτονιιιι, ε

τειιιιιοιιιι σε! ι8 ιειιιιτοισ κι" (ειιι.ριε.) σε ιρεεεετ Ριετο Βιρησιρο,

οπω σι Βιοιισσιιο, Ώροι σει ω, €ιρισστιε Πιιτισιιο, Ροσοιο

σι Βιιοριετε, Βσιιεσεστεσ οι ιιιιοιιειε, ιΞεοοσ σειρ Ψεεειιιι, ε Βιιισσ

νεοοεττειισ οορειΒιιετι σο!ιο ειεεεσ ροτιο οι θεσιιστι. Πιιιιιτρο σειρι

ισιο, οι1ε ιτριισ σει ρτοννεσιιστι σειιο ιιιιι'ετιιτιο, ε σειιε ιστο σιιτειιι

ιρ ιιιιιοιο, εειριστε εεεετε ιιιιιιο σαι” Ρωισιτιστιιιοριε.

ισα

ο·ι
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· `Ε!!ο πιοτο ιπειοειτοιιτο ροτ οπο! ροππο οπο ποπ πεοοε

ο!οοοποοο πτποιο ο!πιοτο 'ροπιοπε τροπο οτ !ιοππο πτ οο!πι

πιπτ! πιριοοπι ποι!! οτ οποοι!! ο! πιοτο ροπιοπο ποι οπο!

ροππο.σ οπο πο!!! πεοοο Ε οο!π! οπ!ποπο π!ρἰοοπἱ. ποι οιι

8πι ροππο οππορο πο! ποιτο.Α Ε ιοοοτο !ε οοριοοοι!ττο

ιποπο οτ οποπ! !!ιποιοοτοπτι οτ ροπιοπι οιο !!!›οιο !ππο

πο!!οπτιο ο!!οπτιο πο!!ο.πτιο. -

Ε οποπ! οοριτπ!ι οτ οι·πιποπ1οιιτι επι τοπποπο πο!!!

!οποπι οπο οι ποπ!οοοἰοπο το :ιοοοτο ροττο μοι· οοιιοοιο

ποιο.

Απο!ιο πιο πιοπιιο πιοιοοτοπτο !ππο π!!οπτιο ο!οπτι·ο ο!

!οπτιο ποπ ροοοπ πο πο!ι!πο ποιο ιποπο π! οτοιο!!ο οοπτο

π!Βιοπο οποιο ποιοο ποι ιποποιοπο ! Ετιοππ!ο ο!οππο ιποι

οπτοπτο :οποιο ο!τιο. ποιοοιιο. ποπ ροεοο πο πο!ι!τιο ποιο

ππ ο!οππο ροπιοπο πιοπο π! οτοι·ο!!ο οοπτο π! οιιοπο οποιο

ποιοο ρει ιπειδοποπο τ $ο!πο οπο οο!!ο οποπτ!το τοοοτο πιι

ποιε πἱοτοιε!!ο οοπτο πιειοπο οποιο ποι:ο ! ποπ!οοο!οτο

οποιο ποπππτο τοπε!!ο ιποπο οιπτοππο ο!ιο!!ο ιποιοοτοπτο

μοοο. ·ιἰοοποιο| ο!!ο ροπιοπο !οποιο ! Ε εε ο!οππο οοπτιο.

:ιοοοτο οποιο ιποπο οπ!πἰ οοο!!οο ο ιιοοποιο !οροοοο Με

ι·οο!ιοιο Ειπε! εποιπποοποπο ο!!ο οροεο π! οιι!πι οπο ποιο

!οποποοοο ! Ε οο οπ!πὶ οπο πο ποιο !ο πιοτο Βιοπο οποιο

πιιο ποπ πο!οοοε ποιο !ο πἱοτε οροεο ετ ιιο!ιιοιπο πο τοοοτο

τ οπο!!! ροτ ποπο πο οο!πι πἰοοο ιπ!!πο ιποο!πι πιπτι πι

ριοειπ! οππορο πε! ροττο οπο!ππτοπε πο!!! οοποπ!! οτ ποπ

ποιο π!ιποπο οποπ! !ε πιοτο οποοι». Απο!ιο οοποιοοιοοοεο.

οπο!!! ιποιοοτοπτι ο!!!!ιοττοοοιι π! φωτο τοιιο ιιοοποπο

ποιοο ιπποππο. πο!!ο ιοπ'οιοπο οπο οιοιιοοπ π!οοτο!οποπο

οιπ!πιοιιιο οπο ππο ποιοιο! οιο!ι!οπιιπο ροι!!ειοποιτ οοποπ!!

ο!!οιο οοπο!ο!ιο ο!ιε τιιοτο !οποποιοπο οπο οιοιποππει·οο

οι πο!ι!πο ριοποποιο ροι!!πιοτι ππο ποιοιο! οιιπο!!ο οπο οι

τιοποιιοο !ιποπο οι ποππο ποι· !ιπσπο οτ οιο ίοιιπο !ιι ποπ

π!το. ο!τιπιποπτο πο. Ε ο!ιο ποπ ε.οπο ροοοο ροοοιο !οοοο!ιο.

ποοοπποβοοπτο ροιοπ!π πο!!! πἰοτἰ ριοπεπ!τοιὶ οροπο π!

οπο!! ππο πἱποποι·! ριοοιιι ροποιοοοππο !!!ιιο ροΒοι·ο ππ!!ο

ποππ!τοιο ο!!ο οοιπριοτοιο.

: Ε ιιπο!ο πιοιοοτοπτο τ“ιιοοο τιοππτο !οποποιοιιο ιπποποπειτο

οτ ποπ οοτποιοπτο οο!!ο οοοιοπι ποπποιο οροποπιοο!! ππο

π!ποποιἰ πππ!!!π! ριοο!π!ι ποι· οἰοοοππο !ππο οππορο πο!

ιιιιιτο-. ›

Έ" ο!ιο!!!!ιο.πο!ι! οπο οπο !ι!!οποιο οιοεοο!ιεπππο πτ!οιο

ποο!ποπο πεε.οιο !οποποιοπο ο !οι!επτο. οποπ! ππο πιοοι.

οποππιιποπο !οπτιἱ Ίτοιιο!ι! ροεοοπο ροεπιο !οπ!οτο ιππο

ιοπο οτ οι!οπτο. πιο εε οποοτιοπο πο!ποοο τιο!!ο ποππιτοιο

ο!!ο οοιπρειοτοιο ο!οποτο τοπο ο!!ο !›οποο πτρπτοτο οποιο

!!π!οτι-ππο ιποο!. -

Ε οπο!!! οοποπ!! οπο πιο οοπο οτ οπο!!! οπο ρει!!τοπιιπ

ππο οιο τοππττ οτπο!ι!ιιοπο οπποιο ππο πο!το ο!ιποπο

πο!!οι·ο ·οοιοιο ! τι!!! οἱοποιι οοετε!!οπι οτ οιπιποιο οι οο!

!οιο οπο οοοιοτοπιοπτο τοοοιοπο οοιοοι·ο οποσ πο!!! !οιο

ποτοι! τποτο !ο !ιοττοο!ιοεο!ιε ποτΤιιιοπο πιοιποππο οο!!ο

ιοποιοπο ο !ιποπο ο ποπ πιοδοι;ποτο. Ε πιιο !πιππιι·οροι

οοετο!!ο πιοπετιο ο!ιοππ!!ο ιο!Τοιοπο οι ροοοο πε ποπποι·ο

πο”οοιπροιοτοπο ροοοιιοεο ριιιπο ποπο ρι0ποππτο πο!!!

πἰοτι πιοποπιτοι!. ἶ - ι

οπιπτπο!! οτ ιοτιποοτι τοοτ! !! οορι·οοοιιττι οιπ!πππιοι!τι οτ

οιοοο!ιεπππο πι!οιο. πο. .πιοοοοι ρ!οιο οἱπιιπ!πο. Ωπο!ιππο

τ!!Γ!0000!10- Μπι!!! πε!επτο. Επιποπε ιποιτο!!ο. ρποοἰο πι

ιπ8ιποιο. Βοποοοιοο πιιιιιο!ιο!ο. Πεοοο πο!!οποοοο ετ Β!ππο

νοοοοιε!!ει οοπο!!!ιοιο πο! πιοτο. ροττο ιοπιιπτι ιπ πο!!ο

 

οοριοοοιιττο -οοιτο-ἶροι οοιπππποιποιιτοπο!!! ο!ἔιιοι·ιοοιιοπ!!

Μ!!!οο!ιπο '!`ιοοοπτοοἰπιοΎἱΒοοιπιο· ρι!ιπο ῇππιοτ!οποΪππΕπιτο

οπτ π!οο!οττο πττοιιιο!ο." ·· “τι ·`··°

!.ο!!!οιο πο!!! οοβιοοοι!ττι οιοπεπιτοιπ ποι! ππο οποπ οτ

οποιο οιοοοο!ιεποποπτ!οιο ππο `ριεοεπτο πο!!!!τοπι πο!ποιτο

ο!οοοιπο ποιοιο Με οοποιο!τοιι.· ' ' ο 3'ι ο ο

· - ο ι··,οι·ο ο' ο : οι. ·

!το οοπτιπετπι το οι·πιποιποπτιο "'ρ!οοπι οοιπππιο (π).

Ετ οι οοπτ!ποι!τ οποπ ποπε τοποιτοτ οποπ ο!ιοπτο" πιοπι

οτοιπιπ ο!'ποιο!·ιππι ποιοποετοι!τ π!!πιπ οΠ!οτο!οιπ πο πιο

πἰοτἰο πιοππ _ιιιιπι!οοο πποπ·-ῇπο!τιτοπο' ροιοπτοιο οοπποπ

ποτπι @!!οι!ο οοπτπιπ ποποιτοιππι ·ρ!οοιιοιπιιι -ιπιππωιπω.

Ετ οττοπι ροπποπτε οπο οτποιο ο τοορἱτοπεορἱοοπι ρορπ!τ

Ετ οι ποοπ!ο οο!-ο!!ο το ροιοποοειττ ιοοπποπποτποριοπτοτο

ιποπο ιπ !!οι!ο πποοπτιο ποποιτοιππι ρἰοοποιπιπ Ετ:π!!ειιο

ροιοποοειἱτ οποιοοοιιρτο ιποππ··οοπ!!οπποτπιο !ἱ!ιιἰο τιο

οοπτιο ποιιπο το !!οι!ο οπ!πΒοπτὶοι·πεποιἱοι·πιπ' ρ!εοποιππι

ιπιππτοι·ππι ¦ Ετ οι πο ριοπιοτιο ο πιοπιοτο ποιοιοο οοιιι

τοποο ποπ οοπποιιποιοτπι ροοο!τ·οτποποοτ !ππο πππ!ιο οτ

εοπποπποιτ οπιοππ!οτοιο ιποοπι οοιπππτο ποιο τποοιπιποοπι

πιο οοιπππι ρτοοιιο ! Ετ οοποπ!οο ποιτπο πε !ίο!!πιι ιπ

οοπτιποπτι οοι!!›οιο ποιπιπιο ροτοοτοτι Εορ!τοποο οτ Λπτ!ιιοπιο

ιποοπι ρσρο!! πιοτπιπ ρι!ιπο ποιοποοοιοπι οτ Γοοτππι πο

Βοτι! ποιἰτοτοπι ιιπ!!ιπο ποτπι· ·ϋποο Ετ οοιπειοι!! ι;οποιο!οε

οποτο!!ι οοοτιι τοποοπτπι ετ ποποοπτ οοιι!ποι·ο οποιοοοιιρτιο

οι οειοπο οιποιοοι!τ το ο!ιοπο οπιοιο!ιππα οοοτε!!ι οποτι!

ππ!!ιπο οτ!οπι πετπι τὶποο.

(Ε) Ιιπροιοτοι· Εοποιιτοπο οπιπ παποπο !ιοποιε οοι·οποπιτ

ποιοοοπειπ _ιππιοοπι Λ!!τοιοοπο τοτο. Επιπιποο ριοεοπτ!!ιπο

!ιοιιιοο πο!οοπε οτ Βοποπιοτο. οοποπ!ἰ!ιπο οτ !οποτιο ρτοοπτο.

Αππο Βοιπιπι ιιιοι.ιιν. !ππιοτ!οπο ιιιιι°. νι.° Κο!οπποε

πιοιτιι Ιπιροιοτοι ΕεποιἰΒπο ιπ Ά;!οιποπιο. Ετιπιοοιοπ! οοπ

οπ!ι ριοοπο ο!πιτοτιο. πιο ριοοπο ο!πιτοτο τοτοιπ ἰποπ!οιπ

8οιπιποο _ιπ τ”οπππιπ ποπ!τ ετ !ππο ποιπ!!πιπ ιπ ο!οε πιο

π!!1πο οοιπππειτ. ! τ '

Ετ οοποιπ οππο ρ!οοο! οοποπ!οο πο! ιπδοιπ!ποο οππι

οιιειο!τπ οιοπτ ππ!ιτεο ετ ποο;οτ!οτοιεο ο! ιποπο οεροιο οπτ

!!!ποιοοιιτιο ρἱεοποο ποποιππτ· !π οπιι!!!πιπ ιππιο!ο·Επιο

ιιοπιοι| οτ τοτπιπ 8οιπἰποοιπ οπο τιι!ιπτο οτ τ!πο!!τοτο πο
οποιππτ οιιρπ!οιο ιππιιοπε!!απο.· τ Α

8οιιποπτι νοιο οποπ ιποιιινι. Ροι·οιοπ ω” ·τπιιιτοππο

ετ ροτιπε ο!οε !!!!πο·]πποκ οο!!οιιτοππο οτ ιπποιππο*Βο!

!πι! !π ροι!οιποπτο τοοτο ρ!ιπο·ιπ!ιπιοοποποτι πιιο!ιο!!ο

_ιπιοποιππτ ππε!ιτοτοπι οοποπ!ιιπι πιοοποιοιπ οτ·τοιιοιπ πιο

οοοιοπι ριοοπο ιπ τοππιιπι τοποιο Ετ !!!ιι·οο οοιιπι!!!ο ποιο

οτ οοποππ1 !!!ιιοιπιπ οοπτππ: πο οπιπ τ(Ετ τ'ο!οοποο οοιιο

πποποο!ιπ οπιπ! οππο οοιπππι ριοοπο. ! ·°'"'

τ. Αππο ποπ1!πι ιιιοι.ιιιιν. ιππ!οτ!οπο νιι'.>(!οι!ππο @ποπτοτ

Αιπιο!πιο Ειοεοοιποο. οτ εοο!! οοποπ!οο ιποοπι πο' ιποποο

πιογ ιτι!οειιιπτ πποε πο!οπο το 8οι·πιποο. οππιππο!)!ιο οοιι

(1) !! οειριτιο!ο, ο!!ο εοππο, οετι·οιττο, ο εεοπιρ!τιτο πο! Ωοπἱοο ποε!!

8τιιτιιτέ ρτεοπτ, οοιπ!πο εεοοιε οτοτο ι!ροιτοτο.πο! ριοοεπτο ποπε,

ροιο!ιο πε τοοοτο !ιπροετοι !ιι οοοοινιπιο ππο!ιο πο!! οτπο!ο!! πο! οοι

οτο!!ο , ο πο! ρπιτο π! (Ιπ8!ἱοι·!. ;.- ο ,

(9) Ι ιτοοιπἱ ιοτοι!οι, εοτιοπο! ο! ριοοοιιτο Βιιιινο, οπο οι !ο880τιο

πο φωτο !ι.ιοπο !π ορριοοοπ, !”πι·οπο εειιττι, ο ππ!!ο οτοεοο εοοιπρ!π

τοιο πο! Βιιονιι, ο πο ππο!ο!ιοπππο πο! `ροοοοοοοι! πο! @πόσο οπτο

ει·πτ'ο. Βτεοοποι ροτ πττιο ποτοιο, ο ιοττι!!οοιιοπο πε!!ο ποτιιιο τοτο

ι!ο!ιο ι!οποιποπτ! !π 8οι·πεοπο, οπο Ρπιοεοπο πιππιοο π! Τ0ιιο8, ο

Ρἱοτι·ο οποιοι: π! Εοο!ιοι·ι ιποπο |ι·ατοΙΙί; ο πο!! οπτιοιπ!›! π! Ποπ

ππι·ιο !! το π! Τοιιοε. (νοπ.Τοω, Βτ.ττοιι. Βίοοι. ποτ 8οι·π. Π!. ω.

!. Με. !18 ο τ”, Υο!.!!.ρπε τ44.145.τ46.Μ'7.148,'ονο!. Π!. μη.

οι. πο. σο). › °' -
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ειιιιιιιιο. Ροιιοροττο νιιιοιιοοτ οτ Ποτοτιο οτ οοριοιιτιιιιιο ρτο

οτι τοοιιροτοιιιιο. Μια ιοιιιιοτιεοε ροττοιιι 8οτιιιιιοο ιιιιιιι

5οτιιιιτ οι απο τοοιτροτοιιοτιιιιτ ιιιοιοοε οιιιιιοο οτ “τοι τι

ιιοιιτιιτοιτι ριετιιιιο ιιιτοιιοτιιιιτ ι

Αυτο ΜιιιιΜ ιιιι.ιιιιιιτιιι. ιοοοι·ιιιιτ ριοοιιι οι ιοιιιιοτιεοο

ετοιιιιιιι ιιι οιι`τιοο οι οοροτιιιιτ ιιιιο.ο οιιιιτειτοο τιιιοιιοοτ

Αιοιιιοτιιιιιιιιι ι οτ Βιιιιιιοιιι ιιιιιιο οιιιιοτι 8ικτι Ετ οι: οιιιιιιιο

οιιιιτοτιιιιιο οιιτοοοιιιο ιοι·ο οτιιιιιιιιιο ιιιτοτιοοτιο τιιοιιιιτιοιιι

ρτοιιοτιι οιιτι οτ ειτι;οτιτι ροιιοτιιιτι οτ ιοττοιιιοτιτοτιιιιι οιιο

ττοιιοτιιιιτ Μ οιιο ρτοιιει τοοοιιτιιο τιιοιοτιο οοοΙοειο ριεοιιο.

ιιι οιιοι·ειε οτιιοιτιοιιτιε | ιιιιτιιιιιιιτοτ ιιιιιριιοοιιοτιιιιτ οτ οο

οιοοιιιιιι οιιιιοτι Βιιιτι ιιι οιιττο νοτοτι οιιιιιοοιιοτιιιιτ |

Αιιιιο Μιιιιιιι ιιτ.ιαιινιιιι. ροριιιιιο ριοοιιιιο ιιιοειι ΜιΜΜ

Υι·τ›οιιι μετρο εοοιιιιιτι οιιιτι ιιιιιιιιιιιο οοιιτιιιιι νιιιιιιτι οι! ιι

ιιοτοτιιιιιιιι ιοτιιεειιοιιι Μ ιιιιιιιιιιιιο ροττειιιοτιιιτι ρτοτ'οοτιιο οοτ

ιμιοτιιιιι τοττ.οτ οτ ιιιιοτοτ Αιιιτιιιιοττιιο ριοιιτιιιο ιιοιιοτιιιιιιιο

Ατοιιιοριεοοριιο οιιοτιτιτ ιιιιι ρτοτοτοο ιοτιιοοιοτιιιο ιειοτιιε ρο

ττιειτοιιιι ι·οτιιιιιιοιτ οτ οοριτ ιιιοοιιτοιιι οι Ποτοιοιιιοττι. Ετ

ΜΜΜ οτ ιοιιιιοοοιο | ο Βοοιιιιιιιιιο. Οιιιοιιιιιιι οιιιιι ιτειιιιιιιιΜ

οοιΜτο 8ιιιιοτι οιιιιιιι. Μάο ι8ιτιιι· ιιιιιτοοιτι ιιοιιοτιιιιτ ιοι·ο

ιιιιτοιιι οτ οοροτιιιιτ απο :ιπιιι τιο.

Αιιιιο ΜιΜΜ τω. ριοειιιι ιιιοτιιιιτ οι! οοριοικιιιιιι ιοι·ο

τιιοοιοιιι οιιιιτοτοπι οτ Ποοοι·οοτιι οτ ιιοιιττιιιιοι·ιιιιτ οιιιιτοτοιιι

οποιο. Ετ ροετοο ιοοοτιιιιτ οι! οοριοιιιιιιιτι οιιιιτιιτοττι μι.

Ετ ιιι τοιιοτοιοτιο :ιιοιι τοροτιιιιτ ιιιοειτοιτι οιοιτοιοιτι θτοοιο

ιιιιιιο ιιιιροτοτοτ Πειτοιιιιιι ΜΜι οτο τω» ΒοτιοιΙιοιιοιιο ¦ οτ

Μτιοτιοτιοιιι ιιι ιπιο οιιοοιιο οικω οοιιοτο Μοτιο ριεοτιο ιιι

οοτο ρτοιΜειτ οτΜο ιιτιιιοι·ιτ.

Αιιιιο ΜιΜΜ ποτοττ. ριοοιιιιο ρορΜιιε ιιι ιιιοοιι ΜιτιιΜ

ρορο Ροοοιιειιιο εοοιιτιιιι ρτοοοοοιτ ιιιοιοτιοοιιι απο οοο. ιιο

πω» οτ ιιιιιιο ΜΜι Βιιιοτι οιιιιιιτ ιιιιιοο ιπιιι οτ ρτιιιο

οτι @ΜΜΜ οιιιιιο.ιιι ορριιοοιιτοε οοροτιιιιτ απο απο ιιιιιιιοτιο

εοτοοοιιοτιιιιι ιιιτοτιοοτιοιιο. Ετ οτ ροετοιι ορριιοιιοτιιιιτ οιι

ιιιοιιιοττι ιιιιιιοτιοο ι ΜΜΜ μοι· οοι τιιοτιοοο οιιιτι ιιιοιιοοιιιε

οτ Βοοτιο οτ Ποειτοιτιο ιιιιΒιιοιο ι οιιειιιοιιτοο απο απο ττιιιιιιο

πιοιιΒιιο οιιιιιιοιτι οοροτιιιιτ οι τιιιιιτιτιιιιιιιοιο οιιτι οτ οτιιοιιτι

οτ νοοτιιιιιι οιιιιιιιτοι·ιιιιτ απο ιιιιιιτιο εοτιιοοιιιο.

Ατιιιο ΜτΜιιι ιιοιιιιιινιι. ρτιιιιο _ιιιιιο ειδιιοτι. θτοοι ιπι

-ροτιιτοτοο οοιιοτιιιιτιιιοριιιι ιιιιιιτιοε ριοετο ιιιιοοτιιιιτ Βιιοοιιτοε

ροΙιοο Μ ροιιιτιο οτ ντιιιιιι Μ πιο τοιιτιιιιι ιιιιι·ιιιιιιο οοι

ιιιτοτι Μιιιοειιιιτ. Πιιο Αιιτι οτ Αττ;οιιτι τιιττιιιιιιο ρι·οτιοοιε

οιιτιο. Αιιιιο ΜιΜΜ κοιιιιιινιιι. ριεειιιι ιοοοτιιιιτ οιιοτοιτιιιιι

οποιο Βο88οτιιιτιι ιτο8οπι οιοιιιο οτ ΒοιιΜοττι τιιιιιοτοιιι ιτι

ιιιιτοι·ιοιτι ιοοοτιιτιτ οιιΜιιτοτ Βοττοιιτι οοιιοιιι ιιιο ΒιιιοΠι

ιτιιιιτοτοτιι ιιι τιιοιιτο ροειτοιιι ιιιτιοοτιιτιτ οτ οιιτιι ιιοιιοετο

ιιοτιιιιτ ιιιΒιιο οι οιιοοιιιοτιιιιτ οοο οι οτι ιιιοι·ο ιιιιιιοτιιτιτ Ι

ιιι οιιο ττιιιιιε ιιιοιιιιο. Μο Φωτο. Πιιιιτιιτοο| δοιιοιο Βάιο

ιιοιιο οι τ'ι·ιιττο. Βοοοιιιι. οτ Ριι8οι·οιο. οτ ιοτιιιιι Μοοτιιιτι

ιιιιιιιοτοιιοτιιτιι οιιιιττιιιιιτο ροοιιοτιιιιτ οι ιιιιΙο ιιοιιιιοτιιιιτ

ριοοιιι ροιιιιοττοιιι οι τοιιιιοτιιιιτ Νοειροιιιιι ροτ ντι οτιιιοε.

πι. ` ,°

διατοπιο Η το άι Ατιιοοτιο, ιιι τιοαιτώιο Μι οποιοι, ο

ΜΜι «ιιοιι ρτοοιοτιο!ι τιο Προπο Π! οποιοι: ιιι Λτοοτοο

ρετ ιι οοιιοιιι.ττο (οιιο δοτιιοοιιο, ο (οιιο ρτο/ιπιιι ειοι “τι

/αιτοοιι ιιι ΜΜι ιιιτοτιοι·ι, ο ιιι τισοποοσοτιιο ιι .ιιτρτοπιο

οιοιπιπιο. με ρτοπιοττο οι οοπτοτ·ιιοτιο τιο!ια τιιωμιο,

ο οοΙΙο ιοοιιΙιιιιτι ρο.ττο.τοιο-ιιο «οι :ποι “Με , 'ιπιιι , κι

οποτι ιιοιι' τω", ο το οοσοτ·ώατοιί οεισπάιο ΜΜΜ

τροπο, ο [αυτιά , οοσιοπιο οι ιιι στο ΜΜι στ! αιιοοιι,

Μοτο Με ιι οιιιιιιοτιο οοττοττιστο οιιοττιι τι .πιο ρισιιο ο

ιτωωτοο τοτπροτιοπιο.

(ΠΩΣ, 29 ιιιοοιιιιιτο).

Μ! τιοΒιο Ατοττινιο οι ΒοτοοιΙοτιιι, ιτοΒιεττ. 8τιιιιιιινιιο,

οτι πιο. ιιοι:ονιιι. ιιι! Μι:4:1πιπ. το!. η.

Νοε Ιοοοιιιιο, Ποι ει·οτιο, Βοιι Ατοοοιιιιττι, νιιιοιιτιοο, Βοτ

ιιιιιιιιο, οι Βοτοιοοο, Ποιτιοειιιιο Βοτοιιιιιοιιοο, οι: Βιιιιτο Βο

τιιιιτιοο Βοοιοοιοο Υοιιιι-Ιιιτιιιο, Απιιτοιιιιιο, οτ Ποριτιιιιοιιο

θοιιοτοιιο. ΒιΒιιιιττι οεεο Μοοτιιιιιιιιε, οτ οοιιοοιιιιιιι τοτιοιιι,

ιιτ οοο ιτιιι :οτο ιιιιοιιιιιτιο, ρτο οιιιιΜΜε τιοεττι οιιοοιιιιιιο

οιιιιιτο ροτιοιιιο ιιοιι νοτοιιτοο, απο ρτοιιιριο, οποιο ιιονοτο

ιιοεττιο το οιι”οτιιιιτ οιιοοιιιιιιο, ιιοοττο Βοεο.ιιο Μιιιοετοο οστι

ιιιιιιιιο οιτοιιοτ τοττιιιιιτιοιιιιιιιο ετο.τιοτιιιιι. Πιιιο οοι: Μια!

οιιιτι ιιοο ιιιοιιτιιο ιιτ ιιοο Ιιιιιοτι Ατιιοτοοο, οτ νιοοοοιιιοο

Μ Βιιοεο, ρτοοιΙοοοοεοτιιττι νοεττοτιιιιι, ιιοιιιε, οτ τοΒιιιο

ΜΜΜ ιιοεττοο ιιτιοιιο ιιιιοιιιιιτι, οιιιιοοτοιιιιο νοετιιιιιο, ποτοττ

τιιιτιο ρτοοεοοιιοτιτο ιιοδοτιιιιιι οιιοιιιοιτιοιιιο ΜΒΜ ιιοεττι

$οτιιιτιιιιο, οι Ποτοιοιιο οιιτιιιοτιτιο τω, οτι Μοτο ιοΒοιι

τιιτο, οιιιτι τοτο τοττει ιιιιιιοοτιιο ι·οεττι ροτιτιιτιιιιι ιιοιιιο, οτ

τιοεττιιιτι ι·οοοΒιιιτιιτιιιτι ΜιΜΜιιιτι, οι: ιιοιιοτοιιι, οι οοο!

τοτιοιιοιιι οοτοιιτιο ιιοεττοο Βοιτιοο ρτο οπο” ρτοοιιτοτιιτιιιτι;

οτι ιιτορτοτ ρτοοοοιιτιο ροειιιοο τιοεττιιο εοτιο, "Με ρτο

ιοιττιιιιιιο οιιοιι ροοτ οιιιιιιιοιτιοτιοιτι Μ Μοτο τοΒιιο, ροτ

ιιοο ιοοτιιιιι, ιιοο ιιι ιιοιιοτο, οτ οτοτιι νοεττο οοιιοοτνοιιιιιιιιε

ιιιτοετο, οτ οοιιιριοτο, :το οτιοιιι Με οιιιριιοτιιιιιο Βιιιτιιο,

οτ ιονοτιιιιιο ρτοοοοιιοτιιιιτ, ιο Μοτο οοοιιο, οτ ιιιΜοιο νο

ετι·ιο ιιι Μοτο ιιΜιιτιιτο, οτ εοτνιτιιο τιοετι·ιο, νιοοι τοεττιιιιι

οοιιιιι νοιοτιτιιιιιο, ροιιιοοτιιοο. ιιι οιιιιιο τοι τοετιιποιιιιιιτι

ρτοοοοιιτοιτι Ποτι, οι ΜΜοετοτιο ιιοεττοιο οιΒιιιο ορροτιιιιτιο ο

ιιι.οοιιιιιιε οοπιιιιιιΜτι. Βοτ. Τοττοοοιιτιο ιιι; ΜΜΜ ιιι

τιιιιιτιι, αυτο Βοιιιιιιι ιι.οι:ο.ιιιιιι.

02 Ρτοιιοιεοιιε Μ Βοοιιιιο, τιιιιιιιιοτο Βοιιιιιιι ΒοΒιο, οτ

ιιιιι οι ιοοτει.

τι τι.

Οιτιοορο Η το το Ατοοοιιιι αυτοτιια ο @Με Π! οιιιιιιοιο

άι Ατουτοα ατομο χιτωιτο, ο ,Με ροτοτι ιιι οιιτττο,

ρτυιποιιοτο, ο τοτιοοάστο |οιτάι, [τατιώιοιο, οττι.:ιο, σουτ

ροιιοι ο ρτοπιι οιιο οοιιιιιιιιιά, ο ομτωεωτιιιι, οιιο |οστοι·ο

ιιι.τρο.ττι τι ι·ιοοιισοτοτο ιι άοττιιιιιο Απιθωιο.το ιιι διιτάοοπα,

οι! α .τοοιιιι·ο ιο ροττι ιιι οιοττο οιυιιιι:ιτ, ο οοοροι·ατο τοπ

ιοί ρετ ιιι |οιιτ·ο τιιι.τοιτισ άοιιιι οοπο·ιιι.ττο ιιοιι”ιτοια.

ς ι οοο, 2ο οιωτιιιτ-ο ).

Μ! ιιοΒιο Ατοιιιιτιο οι Βιιτοοιιοτιιι, Βοειεττ. Μπουτικ ,

τιο πιο. ιιιι:οονιιι. ειι ιιοι:οικιιι. Μ. τι.

Νοε Ιοοοιιιιο, Ποι ετιιτιο, Βοκ Ατοοοιιιιοι, Υοιοιιιιτιο,

Βιιτιιιιιιτιο, οι Ποτοιοτιο, Ποιτιοοοιιο Βιιτοτιιτιοιιοο, οι: Βοιιοτιιο

Βοιιιιιιιοο Βοοιοοιιιο νοτιιιΙοτιιιο, Αιιιιτοτιτιιο, οτ ι)οριτιιτιοιτε

Ποιιοτοιιο. Αιιιιιιοιινοττοιιτοο ΒοΒιο οοιιτροτοτο οιιιιιιιιιι, ιιτ

οοο ιιιιι ιοτνοτο ιιονοτιοιιιο, οι: ιιιιοΙιτοτιο ιιτοοιιοι, οποιο

ι·οτιιιιι ΒοΒιιιιιι οΒιιοοοοτιτοε Βοιιιιιιιιιιιι, ω, οτ οιιο τομι

ιιιιιιι ιιοιιιοοιιτ οιιοοοιιιιο, ιιιΒιιιιο τοττιιιιιτιοιιιε ιονοτιιιιιο.

Μ ιιιιιιιοτιιιιιο ρτοοοοιιιιτιιι·. Πο τιτορτοτ ιιοο Βοειο οτι το·

πιο
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Ιοαιοε αΙΙΙιΙο, ιΙο ιιαΙιΙΙΙιιιιο οααορΙοαα, πιο αΙοοι·οιΙααο ιιια

ιαια νοοιι·Ι ΙαοΙΙιΙ νΙι·Ι ΙΙαααΙο .ΙααΙοΙο Αι·Ιιαι·οαο, οι ι'Ιοο

οααιΙιΙο «ιο Βιιοοα, ρΙοαααι ΙΙααοΙιιαι αΙιιΙαοαιοο, οι: αααοΙ

ιΙοτιιαιοε εΙααοτΙιαιοια ααα, οι ΙοαιιΙΙιαιΙο, ιααια :ια ααα,

οι ΒοαΙααι ιΙααιαια ααοιι·ιιια ειαιΙΙα ιΙοναιΙααΙο ΙιαΙιοι·ο απια

ιοαιΙΙιΙο, ΙιαΙιιε οοι·ΙριΙ ααεια οοι·Ιο, νοΙιΙε ιιααιατΙιαιοια, οι

ρΙοααια ααεεα οααιοι·Ιιααο: αααα ροειοΙιΙε οααιαιααΙιαιΙΙιαο,

οΙνο ααΙνοτοΙιαιΙΙιαο, οι: αΙαααΙαι·ΙΙιαο, οι ρι·ΙνιιιΙο ροι·οαιιΙο,

ΙΙοεαΙ αααιια 8αταΙαΙαο, οι Παι·εΙααο, ΒαιαΙαΙααι ααοιι·ααι

αΒααοαοι·ο, οι νοοιι·Ιο νοοιΙΒΙΙο αιΙΙιαοι·οιο ναΙοαιΙΙιαο, αοο

ααα αΙΙΙο Ια αοεαιΙα ιιαααΙεΙιΙααΙο ΙΙΙαιΙ ΒοααΙ ΜαΙοοιειιΙ

αοοιιαο οοι·νΙοαιΙΙ ΙαοαΙιαιοαι ΙιαΙιοαιΙΙιαο, νΙοο, οι μια ααιιο

ιιοοιι·α αΙΤοια·ο, ραΙΙΙαοι·Ι, ιιιααο οααοοαοιο, ΙιοαοιΙοΙει, ΙΙΙιοι·

ιιιιοε, ει·ιιιΙειο, τοαιααοι·αιΙααοο, οι ρι·ειοιιιΙιι οοααΙιιαα, ιααια

νοοιι·οο ρι·αιΙοαιΙαο, α.οααο, οι αιιΙαιιαΙιΙΙΙιοι· νΙαοΙιΙιαι· ιιι

οΙοαααια. Νοε οαΙαι ρι·αοιΙΙοιΙο, ααΙΙιαο ιΙΙοιαιι τοαιααοι·α

ιΙααοο, οι αΙΙα, ιιααιΙιαι·Ιαιιο αααιια, οααοοεεοι·ΙιΙο οαιαρΙοα

ιΙΙιαι-ι ΙΙιΙοΙΙιοι· οιι ααιιο Ιαιοι· ναο ιΙΙοιααι ΙαοΙΙιαΙα ΙαιΙΙοοαι.

οι οοο αοαιΙΙιια ιαοι·Ιαι, αααιια, οι ρι·αιαΙεοο, αοι· ιιαε. οΙο,

ιαιια, οι ιααια ΙιαΙιοΙιΙιααο, οι οα ιιιοΙοιααο, Ιαοααοαοειο, οι

ΙανΙαΙαΙιΙΙΙιοι· αΙιοοι·νιιι·Ι. Ια οαΙαο τοΙ ιοοιΙιαααΙαια απια

εοαιοια Ποια , οι ΜοΙοοιιιιΙο ααειι·ιιο οΙΒΙΙΙα αΙιροαοΙΙιΙο Ιαο

εΙαιαο ααιαιαααΙι·Ι. Βια. Τοι·αιοΙιααοο ΙΙΙΙ (ΙειΙοαιΙαο. ΙοαααιΙΙ,

αααο ΠααιΙαΙ α.οοο.καιι. .

(Η ΡιααοΙοοαο 6ο ΒαειΙιΙα, ιααιιιΙαια ΠααιΙαΙ ΒοαΙο, οι

ιαΙι οΙ Ιοαιο.

ΧΙ 'ΙΙ.

Προπο Π! αιιαιιοιι οι Αι·ίιοι·οα ιαιιαα α θίαοορο Π το αι

Αι·ααοαα, αοίίοοιιαααοίο α αααιια ρτοιιιααιοαιο οι δαι

οίοοιια, ααιιο ααεια ρι·οαιο.ισο ,· αίί [α .ια!ααιαε οι ααα· ο»

[αααιια αι .εααι ΜΜΜ ια ιααια” είαι·αιι ο αι αοιαίαι

ία ιαιιαα ο ί ίιιοαίιί ιία απο οίι)ιοαάοιιιί ,· οι αααιια [οιιο

ιιοοίαοι·ο απ ααεια ιιααιοι·ο,· πια οίιο ιιοιι μαιεααα Ρία α

ίιιιιαα ι·οοίοίοι·ο ιία .αοΙ οοία, ο ίι·ουαιιιίο.ιἰ ο.ερα.ιιο α ιααια

ροι·ιοοίι μα· α·υοι·ο 00ο αραιιαιιιοαιο .ιο.ιίοιιαιο ία οι ίαί

οααοα , ίο αααιια α ιιιαιιαίαι·αίι ίαιααία ιι·οοοαιο οοίααιί ,

ο αιιίίο ααίοιιιι·ίοι·ι , οίι”οοίι ριναείοι·οίιίιο οι εααι οίι)τιοαιίί,

οικία ι·ίααι·ι·ο α .εαοαοαιοαο ία μια” ιίοίί' οποία αουοι.ιο

οί ιίοοιιαίο Δι·ααοαοαο.

(ΙΒ23, _, Ι8 αρτΙΙο).

ΜΙ Βο8Ια Λι·αΙιΙνΙα οι ΒατοοΙΙααα , Αααα νιιι. 8.ιαιιιαιια ,

Μαι. Μ. αααι. ια:οοινιιιι.

ΙΙΙαοιι·Ι. οι ΜιιααΙΙΙοα ΡτΙαοΙρΙ ΒοαιΙαο ΙειοαΙια, Ι)οΙ

ΒιιιιΙα, Λιιιι;αααια, ΙίοΙοαιΙειο, Βιιι·ιΙΙιιΙειο, οι ()αιοΙοιιο Μια,

ΠοιαΙιΙααο Βιιι·αΙιΙαοαιιο, αοι: ααα Βιιοι·ειο Ιιοαιααιιο Εο

οΙοεΙαο ΙίοιιΙΙΙαι·Ια, οι ι)αρΙιειαοα θοαοι·αΙΙ. @ο ΙίΙοοοααιοε

«Ια Βοοοα, Ι)ΙνΙαιι ροταιΙοεΙααο, ΙαιΙοιι ΑΙΙιατοιιο, οοαιροι·, οι

αΙιΙααο εο ιαιαια. @ααι οοι·Ιριααι οει: 8ροε ααιιο ιΙΙΙΙ'οι·

ιαι· αΙΙΙΒΙι ααΙαιααι αιαΙιααι, ιαιιαα ιιαΙαιαο οοι αΙΙΙΙοιαο,

ααΙα νοοιι·οο Μα_ΙοοιιιιΙο ραιοαιΙει, ααα ροι·νοαΙι Ια ΙαοαΙοια,

ιοπαραι·ο ααα οροταΙιαια; ειροταΙιαια οαΙαι, εΙοαι ατα ααιιο

ΙιαΙιαοτααι, αααιΙ μοι· ιαιαια αιοαοοαι ιαιιι·ιΙΙ νοιιοι·ΙΙΙο:

ιιι ΙιΙοα ΙιιοορΙ ααοα οι·οιΙΙιΙΙ ααανοαΙτο οιαιΙαιΙααΙ αοτσιιαο

Ιιοιι;Ιιιο, οι ΙριιΙ αατοααο ΒοαιΙΙιαε ΙαΙαιΙαΙε, ααιιο νοαΙοΙιιιαι

μια· αιιιιιιιΙααοαι ιοι·ι·ιιι·ααι, οι αι νοοιιαο Μα_ΙοοιιιΙΙ ίοοΙ

ειοιοαι, ΙοοΙ αΙιεια.ααΙαια ιιιιιορατιιιΙ, οι αεααο ΙΙαιΙΙο

ιτααιιΙτα ιιιιΙΙαιοιιαε ραιαοι·αιιι; οι ΙΙΙΙ ηαΙ ιι·ιιαεΙιο νοΙαο

ι·ααι, ι'αοι·αιιι ααιαοε Ιαιοι·ΙοοιΙ , οι ιααι·ιαΙ, οι ειο ΙΙΙΙο

αοαιΙΙιαο, ροπ· ιααια» αιοιιο εααι Ια ιαιιαα ιααΙιΙιαιΙΙαο Ια

ιοι·ιοοιΙ. οι ιοαΙ αιΙοα ιαιιαα ΒιιαΙΙαοιιιιι οοιααιανοι·Ι, ααα!

να Ια αΙΙααιι ααιιο 5ατιΙΙαΙαο, ιι·ειαοΙι·ο ροεοααι, οΙαο ρο

ι·ΙααΙα ροτεααειΙΙ: οι ααααΙααι ααιιο ΙΙοι·Ι Ιαοοι·ο ρι·αραοαο

πιω, οι αααιια ααα ΙαιΙιοΙιαια ‹Ιο ααΙΙιαο. οααΙΙιΙοι·ο ραιοτιιια,

ειαιοααιιια οιιο ΙαοορΙοοοΙα Μοτο αααιια οσο αΙΙααΙΙΙ, εο

αιοΙ, οι Ιιοι·αια, αοι· αιοαει εροαΙαΙοο αααιΙαο ΕκοοΙΙοαιΙαο

νοοιι·ιιο οοιΙροΙ: αι ιαΙΙιΙ οιιΙιοαι ιι·οοοαιαε ιιιΙΙΙιοα, οααι

ααα Ιιααα οαρΙιοαοα, οι αιΙΙΙο ΙιαΙοοιαιΙαο, ιια αιοααι ιια

ροαιΙΙαια ιαΙιιοι·οιΙο, ειο ρι·ιιοαΙοιΙο νοειιτΙο ανοιοιιι·ΙΙο Ο) αα

ΙιΙιειαο. αο αιο οΙ νοΙΙοαι αΙΤοααοτο, εΙαο 8οιιιο οααει·αιι

ΙανοαΙιοαι. Ει ααααΙααι Ιααι αΙοιααι αο8οιΙαια, αει οΙο

μου οιι, ααιιο ιααια εααι, οι ααιιο ΙΙααι αααιΙααο, μα· παο,

ρω οιαιΙιαιΙααο οαι·οαοιο νοοιιαο ραΙιΙΙοααι, οι οροι·ιααι,

ροοεοι ιαΙοΙιΙ ροτΙααΙααι ΙιαιαΙαοι·ο, εΙ ναο νοαΙιο Μιαο

ι·οιΙο, νοΙ αιΙΙιΙ ααα ιαΙιιοτοιΙο ιαΙΙΙΙΙιιαι ραοιιιΙιιιιιαι; φαει

ρι·ιιοιΙΙαιΙ αανοι·οαΙΙΙ νοοιι·Ι, πιο ραιοαιΙαι·οο οιΙΙοιααι, οι

αααιια πιο νοτιιαΙιοι· εααι ααιααιοιΙ, οι ροι·ΙοαΙααι αιοααι

ΙιαΙαοαιοιΙΙ, αΙεΙ παο ειο ι·οοΙοιοαιΙααι οΙο ΙαιοαΙι·οαι ιαααΙ

ααα, οι ιαΙΙΙιΙΙιαει ρταοραι·ειιαια, ιιοεε-ιεει Ια ρτιιοΙααΙοΙαια

οαι·ααιιο ΒοαΙιιο Ι·οιΙααιΙαι·ο, νοΙ ααΙα ιααΙιΙο ΒοαιΙΙιαο αααι

ιαααΙιΙ, αια8Ιε ναΙιΙε τοοΙοιοτοαι, νοΙ ααΙο ιαιιαα ιοι·ι·ιιια

ιΙοειιαοτοαι, αι ρι·αροαααι; οι ΙιαΙιοι·οιΙο ιοι·πιια τΙΙεεΙρει

και, ααα Ιαιοι;ι·ααι, εΙαιιι οαα ΕκοοΙΙοαιΙαο νοοιι·ιιο ααα

εοι·ναι·Ι ριααιιια. @απο ΒιιοοΙΙοαιΙαια νοοιι·ιιια, ιαιια οα

ι·ονοτοαιΙα, ααα οαανοαΙι τΙορτοοαι·, ααιιο εΙ ΙΙοιΙ ραιοει,

νοαΙιο αΙιοιΙαο ααα ιααΙοιΙο ; ααΙιι ροι·ΙοαΙαια οοι Ια αιοι·α:

Ει εΙ οκ ιιΙΙααα ι·αιΙαααΙιΙΙΙ αοαοει, ιιαε αΙιοι·ι·ο ορροτιοαι,

αιΙΙιΙ αααιια :ια αοοοαιαει ιαΙΙΙιοο, οααι Ιιααα οορΙιααοο, οι

αιΙΙΙο ΙαιΙοοιαι·Ιαο, αι ειΙροατΙΙααι αιοααι, αι ριοιΙΙιΙΙ, ιΙο

ΙΙΙΙο ααοε νοο μια αι·ιαααια ιΙαοοι·ο ιΙΙερααΙιΙε, οΙαο αΙΙιιιΙααο

αιΙιιαιΙο, αι ΙΙΙαιΙ, αααα ειο οιιαΙιαιΙααοια νοοιι·ιιο οαι·οααο

› ροιιΙαοαι, ναΙοιιαι εοοαι·Ιαο αροι·ιιι·Ι. Πα ι·οοιιααοΙαιιο αα

ιοαι ρι·ειοεοαιΙαια ΙΙιΙοιαι·αια Ι·οοΙρΙοαιΙα αΙιΙαο, οι νοειτα

ΜοΙοειαιοΙα Ιιιιατοια ριιιοεοαιΙαια αοι· ΙίαοΙιοιααι , ρι·Ιιααιιι

αΙΙα, ααια ρι·ειοεοαιΙΙιαο ΙΙιιοιΙο αιΙ νοοιι·αο Μα_ΙοοιιιιΙο

ρι·ιιοιοαιΙααι ιΙοοιΙαααααια; οο ρι·αριοτ τΙΙααοιαι· αΙιο ιΙΙοιααι

αιοαια αααιΙααι, ααΙ οΙ ρΙειοαοι·Ιι, ρΙοααια εαροι· ρι·αοιΙΙοιΙε

ραιοΙΙι ιαιια ΙΙαοαι, νοειι·α $οι·οαΙιαο οιτροαΙι·ο.

Μ. Αι·οοαιαΙ 'ΙαιΙΙοοιαο ΑΙΙιοι·οαοΙο ΙΙιοιιΙαο 8απΙΙαΙαο

ανΙΙΙ.ΐιαοαεΙο αρι·ΙΙΙΙο, νι. ΙαιΙΙιΙοαο.

ΧΙΙ ΙΙ.

Παιίοιαα αεί ιο Μια διασοαιο ΙΙ οι Αι·α_αοιια, σα! αααίο

:απο οααοοείαίι οαι·ι ρι·ιοίίοαι, ο [Ι·αασίιιζαιο αίία ααα άι.

Μεσα”, [τα ία ααεια ία ο.ιοααιοπο ααι ιι·ίίιαιί, ο .οποίοι

απο, ία ιίαααιοαο αοίί`αειο ο αοΙΙα οα.ναΙααιο α αιιαιιι·ο

Με .εοίίααιο , ο αααιια ί Μία , ί! ι·ίαοαα.ιοίαιοιιια αοι

ποιοί οι·οαίι αα! (αααιια, ο αοι ίοι·ο ααι, ο ία αοβαίαίοιιο

οι αιιαίαιιαιια Με: πο! ρι·αρι·ίο ααεια, οοπ ιίίυίαιο οι "απο

ο ί δ'αι·.ιαι·οοι [Με αι δαι·ιίοααα απο· ααιιο :Μία αισοίοείιιιο.

(Ι328, '7 αιαεΒΙα).

ΒιιεΙΙ Λι·οΙιΙνΙ αοΙΙα απο ΙΙΙ 5αεοαι·Ι.

Νοε ΙαοαΙιαε ΒοΙ αι·αιΙει ιιοιι Λι·ιιααιιαια, ΙίαΙοιιιιο, Βατ

ιΙΙαοο, οι Παι·οΙοο οι: Ποαιοε ΒιιτοΙιΙαααο, ρι·οεοαιΙο οοι·ΙριΙ

(ι) ΙΙΙΙ αννοι·ιιαι·Ι , ο Ι αοαιΙαΙ , αοΙ αααΙΙ εΙ ραι·Ια αοΙΙιι ρι·οεοαιο

Ιοιιοι·α, ιαιιαα Ι ΡΙειιαΙ, αΙΙα Παααο οοιοτιαΙΙιο αοΙ εααΙ ειαιΙ ‹ΙΙ ΑτΙ1αιοα

(ναι. 'Ποια, Μπέσσυ. Βιοατ. αν δικοί Π!. ΨαΙ ΙΙΙ. ααα. ΕΠΙ. 979 τ: εαα.).

  



πω. ειιι10ι.ο κιν. δει

ποειιι ιεποι·ε ποιππι ιιετι νοιπιππε οπιπιιιπε εποε επιε

ιπειεειειιε ποεινε πτεεεπιιειπ νεπιεπιε πονιιει· ειεει·ειο πιει

Βιειτο Μιειιεειε Ρει·ε ιιειεο ιιειιιιειοι·ε εινιιειιε Βιιεεενι ιπ

ιπεπιε ποειι·ε δει·ειπεε εοπειιιπιο πετ πι·πεεπιειπ νιι·πιπ

Βιιιιιιιιπππι Πειοππιπ εε εινιιειε ιπειι $εεεει·ι εππι ιιιετε.

ετεεειιιιε εεειιπιιιο, ιπιει· ειιε ποιιιε εκποεπιι, επειιιει·

πιοπι ιιοπιιπεε ει Με. ππινενειιιιε ειειε εινιιιιιιε Βιιεειιι·ι

ποειιππι εοπιιπιππι ειιεειεπιεε :ιεποεεετε, ει ποε ιπ εοι·ππι

ει ι·εειιι ποειιι .8ετειπεε ει ι)οτειεε εοπιιπππι εεεπιπει·ε,

πνοποπππι ει ιπιεπεππι ποειι·ιε ιπεπεειιε ει ιιεπεπιεειιιε

οιιεειι·ε, ει ιιιπειιειπ εενοιι ποειιι ειεπε Πεειεε ποειι·ο

εε επιιιπιιιειε εοπιιιιιο πτοπιπιιιπειπει·ιε πι ιεπεπιπν, ιιπ

πιιιιιει· επππιιεεπεο πι εε ιιεπιεπιιιιιε ι·ει;ιιι ειεπει·ετιιπτ

ειειιιιιι ππινει·ειιειεπι ιπ ειιιιεει·ιπιιε ποειιι ιιινοι·ιε ειιιιιιι

εεεοι·πι·ε, οιι”ει·επεο ππινενειιειεπι πτεειειειπ· πιιι·ειιιπι ιιο

ιπει;ιπιπ ει ιιιιειιειιιιε ιπι·ειιπεπιππι ρι·εειετε ποιιιε πι ι·επι

ει εοπιπο ειειι ι·εΒιιι Βιιτειιιεε ει ι]οτειεε, νει ιοεο ει νιεε

ιιοειτοπι ιπειιιο ιπιειπιι Αιίοπεο ειιτιεειτπο πι·ιιππεεπιιο ει

πεπεινιιι- πτοεπτειοι·ι ιιοειι·ο, ει: Ποιπιιι πιδειιι , επεπι πιο

ιειιει εεεπιειιιοπε τεεπι πτεειειι εε πειι·ιεε ιιιιιε εποε εο

ιπιπο ε νεειιιιιο εεειιπιιιπιιε. εει επππιιεειιιοπι ιιινοτε πε

πενοιο επιιπεπιεε, εοπειεει·ειε ιιοπε ει ιεπεε.ιιιιι ειιεειιοπε

εινιππι πνεειειοι·ππι ,εκ ειιε νειπιι πειιιε πιιιειεοε ει εε

εεπιοε τεειε ιιεπενοιεπιιιι εοε επιπιεειιπιπι·, ει ιιεπιεπιιιιιε

Μεινε. ειιιποε πτοεπιειπιπε ειιιιπεπεε, νοιεπιεε εοε ειε ει·

επιε ει·ειιοι·ε πτειιιιιε, ει ιιιιει·ιειιε εοι-ιειιοπιιιπε επιπιιει·ε,

πι επιι ποειι·ο ιειιει εοπιιπιο πε.ειε ει ιπιπιππιιιιιιε ιειιιιει

ιεπι εεπιιιιπι, ει ειειε εινιιιιε πιεπιε πε εοπιιππιε πιοιιειει

ιιιει·επιεπιιε, ειπεεπε εινεε ει ιιειιιιειοι·εε εε Μεινε πο

ειι·οι:ππιεπε εει·νιιιε. ει ιιεπεπιεειιε πιοιππιιπε ει επιπιοειπε

ιπειιεει.πιπι·. Ρτοπιετεε πτεεει·ιπιιε οινιιιπε, ει ππινειειιιιιι

εινιιιιιιε ιππι ιιιειε ειΤεοιπειιιει· εειπιπιεπιιιιπε, ει πιεειειι

ιιιιπε ιιιειποι·ειο ιπιεπιι Αιιοπεο εε επε πιο πει·ιε εεε εο

ι·ειπ εειειιιιειπιε ποειι·ε επιπιιπε ιππι πει· εει·ιιιειιι εππι

οιιιιιιο, πετ ποε ει ποειτοε οπιπ πι·εεεπιι ρι·ινιιεειο ποειτο

πει·πειπε νιιιιιπι·ο ει·ιιιιε, ει ειι εει·ιπ εειεπιιιι ειιιι·ειιειιιιππε,

ει: ινεπεοε ιιιιει·οε ει ιπιππεε Γεειιππε ιιπινει·εοε ει ειπειιιοε

εινεε ει ιιειιιιειοιεεε Με εινιιιιιιε 8εεειιι·ι, πεεεεπιεε με

·ι·ιιει· ει ιπιπι·οε, ειι οπιπι πεπιε, επεειιε, ει ειιε εποεπιιι

εεε εει·νιιιο εοειειο, ει ειι οπιπι ειιεπι ιενιεει, πεεεειο,

πεπεο ει πιεπεπτειιεο, πεεεεειιι, ·ποι·ιειιεο ιιιιεπε τιιιειιεο,

ιεπι ιιι ειειο ι·εε;πο ποειτο$ενειπεε ει εωειεε, ει ειπεπιιε

ει εειιιεεπιιιιπε, ειιιιιιι ιιι ειιιε τεεπιε ει ιει·τιε ποειι·ιε

.ιι·εεοππιπ, ιιιιιεπιιεε, ιζειιιιιιιιπιεε, ει ιιι ειπε ειιππι, επειε

εειιιε ιιοιιιιπο εεεπιειετιπιπε, εεε εεεπιι·ει·ε ποιει·ιιππε ποε

νει ιιοειτι. διο εποε ιπει νει ιιιιειιιε εοι·πιπ ποιιιε νει

ποειι·ιε, ποπ επιιεπι, ποε ειπε ιεπεεπιπι· πεπιεπι ειιεπεπι,

ιιιιεειιεπι`ιεπι εει·νιιιππι εοεειιιιπ εποεειιιπειιε, πεε ιπ ιπεο

ιιε.8ιιιι πεειι·ο. 8:ιτειπεε, νει ιιιιιε ι·εεπιε ει ιετι·ιε ποειι·ιε

πτεειειιε εοινιιπι επι εοινετε ιεπειιπιπι· πιο ιιιιεπιιιπε τε

ιιπε εεε πιενειιιπε επιε επιιε εεεπιπ εειπιει·ιπι εεπ ποι·ιει·ι

ιεεενιπι ιενιεεπι ειιεπεπι , πεεεειπιιι, πει·ιειιεπιιι, ειιεπε

ι·ιιιιιιιεπιιι, ιιπιπο ειπι π πιιεειειιε οπιπιιιπε ει ειπεπιιε ιι

Με πει·πειπο ει ιπππιιπεε. Ειιει·οιιπε νει·ο, ιιοειεε ει ειι

νειεειιιε ι·ειιπειππε ει ειιινειπιιε ποιιιε ει ιιοειι·ιε ιπ ειειε

επιν·ετειιπιε ει ιιε.ιιιιειοι·ιιιιιε ειπεεειπ, ει ιει·πιιποι·πιιι επο

ι·ιιιιι επιι ποε πιοεο, νιεειιεει ε εποε επεπεο ει εποιιεπε

ει ιιοιιιε νει ιιοειι·ιε επεεεεεοι·ιιιιιε εεπ ειιιειιιιιιιπε ιπει·ιι

ιιειιιειιιιειιιιιι. ιιιοιοε εκενειιπε ιιοειεε ει ειινιιιεπιειε ιιιιιιιπι

ει ιιιεεινι ιειιειιιιιιιι° Με ει‹·ιιιιιι ιιιειιιιιιιι διιτειιιιε ιιιπιιιιιι)

πει· ιεπιππε επιιιποι· πιεπειππι εποιιιιει εππο πει·ιιεπιει·ιιει·

εινε ειπιπι επιε επιππιιιιπε ει ειιπεπειε. ιιι εππι εεε πιιτει

ι"οτιπειπ πτεειειεπι εεει·ειιπε ιπεοε, ιιοειεε ει εενιιιεειεε

ιεεει·ε ιι:ιιπιπιε ιεπεεπιπι·. Ι.ιιπειιπιπε ειιειπ ει εοπιιι·ιππιππε

εινιιιπε εππι·εειειιε ει ειπειιιιε εοι·ππι ιιενεειιειεε ει ποε

εεεειοπεε εποε πιοπι πιειιπε ειιε ιιιιιιεπι ει ιεπεπι, ει ειε

πει·ιιιιειιι, ει: ποεεππι ιποεοεποιιιιει πετιιιιει·ε. Ιπιιιιιεπιεε

εκπι·εεεε πε επιε ιο ειειιε ιιετεειιιιιιιιπε ει ποεεεεειοπιιιιιε,

επι ιιοπιε ειιιιε εεε ι·ειιπε εοιππι πιοιιιιιιιπε νει ιπιπιοιιι

ιιιιπε επεεει νει πιεεππιει εοε ιιππεειι·ε επι πιοεο επο

ιιιιει πει·ιπι·ιιει·ε, νει ειι ιπειε ιπεε πει· νιοιεπιιιιιπι ιιιιεπιε

οεεππει·ε. Νοιετιιε εεπ ιιιιιειιιοπιιιπε ειειε εινιιιιιιε ιειπ

ει·ειιιιε ιεπεεπιιιε ει εοιιεε‹ιιπιιιε ιπειιπι οιιιιιππι ποιει·ιε

ει πεπιπ ειπε. ιιε ιιιπιεπ εποεεπιπιοεο ι·εΒιε ειιειοι·ιιιιιε

ιιιιειι·ει, ει ιιιιιιειιιιιπ ε ποιιιε επειοι·ιιειειπ ιιειιεπιεε, ει

ποπ ειιε επιιεπιιιεπε πιειιιπτ ιπεο οιιιιιο ποιει·ιε. Βιιινιι

ιεπιεπ ιιοιιιι·ιε, εεε εει·ιιιειιιε επιιε Με εινιιιιιιε, επεπι

ποιιιε. ει ποειιιε ειιειιιιιιιει· ι·ειιπειιιπε, ει εε επε ει ιπ εεε

πνονιεετε ποεειπιπε, πιοπι ποειιι ει ιιοειι·οι·πινι πιιιεπει·ιι

νοιιιπιειι. ι'ετπιπιεπιεπ ποιει·ιι ειιι, επι πιο ιεπιποι·ε ει·εεπει

ιιιετιπι ιπ ειειε εινιιειε, ειπι ει ποπιιπιπι· ιπιιιι πε εοπ

ειιιπεπιπι· επειοι·ιιειε Μεινε, ποεεπε ει ποειιι πε ιπεππι

ειιει·εεπεπιιι οιιιιιππι εοπειιιπειππε πειτεοιιεε νεοπεεε, ποπ

ιεπιεπ εππνοπτιιιιιεο ποιιιε ιπειιε ιιοιιιι·ιιιε, εεε εεε εοιιεε

εεπεο πει·εοπιε ιπειεεπε οιιιιιο ιπεο ιιιιει·ε ειι ποεειπι.

Ρι·εεεεε ιιιειιπει· ιιι ειειε εινιιειε ποπειπι· ει εοπειιιπειιιι

πετ ποε ει ιιοειτοε, νει εε ιπεπεειο ποειι·ο ει ποειι·οιπιπι,

πι·οπι ποειιι ει ποειτοι·ιιπι πιιι.επετιι νοιππιειι. επι Ρινιεεεε

οιιιιιπιπ ιπεππι εε ιιοποιεπι ει ιιεειιιειεπι ποειι·ειιιι, ει ιι·επ

επιιιιιειειπ, εε ιιοππιπ ειιιιπιπ ειειε εινιιιιιιε ει πεπιε

ιοτππι ειπε εκετεεπι πιεπειτιε ειεπε ιιεπε, ποεεοε ει ποειιι

ιπει πτεειει πιονιεεεπι-πε εε ειιιιιιτιο εοπιπειεπιι. Αππειιιμ

ιιοιιεε εποεπε ιι ρι·οεεεειιιπε ει εεπιεπιιιε ιπ ειειιι εινιιιιιε

εε ιιοε νει ποειι·οε εεε εει·επιε νιεεε ποειι·ειε ιπ ειειο

ι·ει;πο πιεπει·ιε εενοινειιιπι·, επειε ιπιτει ειειεπι ιπεπιειπ

Βενειπεε επειτι νοιππιπε, ει ειιεπι ιει·ιιιιπει·ι, πεε ποεειπι

ειειι εινεε εππι ειειεπι ιπεπιεπι πιο ιπεει·ππι εππειιιιιιο

ππιπ πνοεεεπιιοιιε νοειιι·ι ειιιεπειιεππε εινε ιπιοι. Ρι·ειει·ειι

ειιιιεεειπιπε εινιιιπε ιπεπιει·ειιε, εποε νιεο ιινενι εοι·πιιι

εππεπ επιε ειιιιιιιιε εεε εοιιειιειπειπιιιπε εειιο, ιπεοεπε ει

εεπεεο πιεπιπε ει ειιειιιο ειναι εει εοι·ι·ιεεπεε, επιιιπειι,

εεπ ιπ πιειιπε ειπεπεεπειι, εεεεπεο νει ειιιιιτειιεπεο πιο

νιεειιιιππε, ιιιιιιιιο εοπειιιο πτοιιοι·πιπ ιιοπιιπππι εινιιιιιιε

ιπειπε , πιοπι ιπι ιιοιιοι·ειπ ποειτπιπ , ει ειειοι·πιιι εινιππι

ιτιιιιεπιιιππι ει ιιοιιιιιιι ειιιιοιιι πι: επιιπιιι ιπειιιιε εεεει·ε

ειεποεεειπι·. ()οπεεειπιιιε ειιιιιιι ειεεεπι εποε εεειειειο ει

επι οιιιιιιιιεε πετ ποε ποπεπει ιιι ειοπι εινιιειε πιο ονει

πειιειε ει ι·εεοεπεεεεπειε πεπειε ιπειιεοι·ιε, ει εοιιι€επιιιε

εειιοιιιιε (η πεπιε εεε :ειιε ιπι·ιιιιιε, ποπιιιιιπι· ει εοπειι

ιπππιπτ ιιιι πει· ποε ει ποειτοε επιιιιιειιιεε ει νεοπει, επι

ιιιιπεπ ειπι εε ειειε εινιιιιιε ει ιιιιιιιιιιιοι·εε ειπεεεπι. Βιε

ιπιπιπε εεπιεπε ειειιε εοπεεειι1ιπε εποε εε εειει·ο ιπ ειοπι

εινιιειε νει ειπε ιει·πιιπιε ποπ ιιπιιιιιιιιιιιι· εεε ιπιπιιιιι ποε

ειιεπι νεπει νιπππι ιιιιεποε ειιιι·ιιιιεπιπ νει νειιεειιιπιιιι.

πιει ιιιιιιπιπ νιπππι ει νεπεειπιιιιε εοιιεειε ιπειπε εινιιιιιιε

ει ιει·πιιιιοι·πιπ ειιοι·πιιι. Αειιειιιιιιε εποεπε ειεπε οοποπ

ιιιπειε εποε ει ιιι πινιεεεπιιοπε εεεπιειιιοιιιε ειειι ι·ε;;ιιι

ποειιι Βιιι·ειιιεε ει ιιοι·ειεε ειιιιιιπδει·ιι ιιιι·ιιιιιι ιιπιι·ενειιιιιεπι

πι Γοτεε ιιιεισιιιίε.
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οοπττε πττεπειπ νοτ πτττιυπε οτνττετοε, οοετι·π,ντττοε του !εεε,

εετ παττττετοτεο οτιτπιπ Μοτο νετ εοπιτπο ιιοετι·ο τοποττοε

απο ετπτ τπττε. τι·τατπτε τιιτττεττε το οττοπττυ ετοτοο οτνττεττε

θεεεεττ οοπετττπτε, εκετοττπιπ νετ ρτοοεεευπτ οοπτ ετιπτε

τοοοτο ροτ εε πποο οπιπ ρι·πεοτεο ετοτε οτνττεττε, νετ οπιιι

τπιπττττε ποετττε ετιποτππ1, ετ τροπο οτνττετεε, οπεττε, ντττεε,

εοπ τοοε , οτ τιεττττετοτοε επτυπι τοττεττοε οποτε οτ ποεττο

εοιπτπτο ποι· ντπι ετ οπιπ ετιπτε ευπτυπειτο, τποο οτνττετοο,

οεεττε, ντττεε, οευ τοοε οτε εεεπτεττε νετ επτ1τυ8ετε, οτ τιπ

τιττετοι·οε επτπιπ, επττετπτ οτι τυπο ετοτε οτνττεττ $εεεοττ, οτ

τιιττοετοττοπτ εε εοιπτπεττοπτ ποεττο, ετ οτττττεττπιτι ποεττο

τυπι οτνττειττε οτπεεειπ, ετ τρετ οτττττοτοε ποετττ πτεπτπι· τπ

οτε, ετ πττ ροεετπτ, οτ εοττοεπτ ρτοπτ πτεπτπε οτ ιποττπε

πττ εοππετττιτ το ετοτε οτνττοτε θεεεεττ οτ ρετττπειιτἰτε εεττ

τοι·ιπτπτε οτπεεεπι, ετ εε πετττπεπτττε ετοτε οτνττεττε $εεεεττ

πτττττοτπτπιιο οοποοεπτπτ. Αττοπεοιπεπτε αυτου: εεε οπττπε

ττοποο ροτ εεε τετπ ποππο ιιππο τεοτε εεε τεοτεε εε τοε

εττττοπο εεπ τυτττοπε ετοτε οτνττεττε ρι·ο εοτυττοπο εετ1ττοτυπι

ετοτε υπτνετεττεττο εοπ οοπεττπεπετε ορεττττπε πιπτοτυτπ,

νετ πιο ποοεεεττε.ττττπε τρεοτυτπ, τειπεπιππε οτ οοπττττπε

ιππε, οτ εεε τοπιο εποε νοτπιππε ετοιτο τττιππε, πο ρτεοτ

ρτπιπε τττιπττοτ οπεετνοττ. Αε πττεττοτοπι τιιευρετ ει·εττειπ

οτ οεπτετεπι οτντπιπ ρτοετοτοτυπτ, οτ πτ οτειποπττο ποεττο

ει·πττειπ εε οοπποεοοπτ τπτοετοτττετ εεεεοπττοπο, οιπποε ετ

ετποπτεε οττοπεπε, οτ εποε αποεοπιιιαυε ετιοεεεπε ροττροοε,

που τπτετ τροπο τιπο ποππο οοπιπιτεεεε, πιο ετεεεπετοποε

ιτοττττοε, οοποτττιττοποε, νετ εττεε οοπτοπετοποε οττπττπετεε ετ

οτνττοε οτε ετ εοτπιπ ουτττττετ εε επεοτεττ 8τοττο τοιπτττεπ

εεε επτττιππε, ετ πεπττπε τοτεττεπεεε, ετοιμο εε οοτετο ροτ

Με νετ ποεττοει ποπ ροεετπτ ρτο ρτεετοττε νοτ εττοπο πτε

ετοτοι·πιπ οοπνοπτττ εοιπππεπττ :τπτ οοπο εττοπο οοπεειπ

ρππττ, πεο ππο εε τρετε τπττοιπτττετο εεττεοιππε. Αττεπιεπ

τιιοετοετοττε τοτε εοπ εκοτπετε επτ τετεττοττε π) τποο οτνττετε

ιπτοεττοοτεττετ οσε ετ νοτπεττπιπε ττεττοεπιπο, τροοεαπο πε

οτνττετοιπ τρεπιπ τοευοοτε, οτ ετ επεπεο ποεττο τεπε.ττ πτε

οπετττ νοτυπτοττ, οτ οοπο. οπο. οτε τεετττπτ τεοετε, το εε

ετετπ απο τυπο τυεττιιτ, εποερττο τουτου ττποττττπε τπεο ρετ+

οορττε, ετ ετιπιππτε ευττετοπττε, εποε ετ απο τροτ οτε τοεποττ

ποπ ροεοτπτ ροτετε νοτ τιεττετε. Βεπτοπο· οοποοετιππε οτ

ντττπε επρτοετοττε, εποε ποττυε οτιττεποπε επεετιτ νετ ρτο

επιπετ το ττοτεοτε, νετ οεττετττε επτ εοπιτττυο, ρτο τεπεπεο

τττπεο ντπο νετ ιπετοτττπε τρεοτυπι οτντυπι εερπτεττε, :του

τπ εοπττοπο εττετπ ντεπετπτπ εε ροπετε, νετ εττετπ ττοερτ

τει·τ, ποο τροτ οτνεε εετ εττοπτε οτι οτε τοποεπτπτ τροπο

εκτι·επεοο εε τιοερττεπεππι το ρτεετοττε πεπιτττοτο εεττ εττεπι

ι·οοερτετε. Μεπεεπτοε ροτ ρτεεειιε ρι·τνττοετπτπ ποεττυπι

ετοτο τποτττο τπτεπττ Αττοπεο, ποο που οπτττυοοπιπευε οπτ

οτετττ1πε ποετττε εεπ ρτοετεεπττουε τεπτ το ετοτο τοποσ Βετ

ετποε οτ ()οι·ετοο, επεπτ ετττττ το ουτε τετςπτε οτ τοι·ττε

ιιοετι·τε οοπετττιιττε ετ οοπετττπεπετε, πο τεντεειτττε, ροεε-#

τ;ττττττε, οοττοοτοττττπο, εεττ οπτττπεοπιπεπε ετττεοτττοτοττττπε

ποετττε ρτοεοπττττπε οτ τπτυττο, εποε ιιτειιιτεοειπ ττεποτιττε

τεπτ ττττεττοτεπι ετ 8τεττοπι ιιοετι·επι, ετ οιπιιτε οτ ετπτ;πτε

πετ πω: ευρεττυο οοποεεεε ττττπε τιε.ττεοπτ ετ οττεοτνοπτ,

πο τ`πττειιτ τπντοτεττττττετ οττοετνιιττ, ετ ποπ οοπτιπνεπτετιτ,

ποο εττεπεπι οοπττονοπττο ρετιπτττεπτ. το οπτπε τετ Μεττ

πιοπτυπι ρτεεεπε ρττνττε8τππι ποεττπιπ, ιπετεετεττε παπα·

ετοτττο ειρρεπετττττο οοιπιπππττπιπ εερεετοττε οτντττπε τττοττ

τπεετιππε πτηιιε ττεετ. Βου. Βετοτιτποπο, Νοπεε Μεεττ, ιππο

ττοπιτπτ πυττοετιπο ττοοεπτοετιπο ντοοετιπο τετττο.

$ταπππι . . . . τε.οοπτ Βετ ει·τιττε το8τε Ατεεοπτιιπ νει

τοπττο Βετετπτε πιο ()οτειτοο πο οοιπτττε Βετοτιτποπτο.

Τοετεε οοπτ: τπτεπε ττεττπε Βοιπτπτ ττοετε ττττπε πο οοιοιοο

εε τττρονοτοτε.

τπτεπο εοουπεπε Βετεπ8εττπε οτπεεεπι εο

πιτπτ τοετε ποτπε.

Ροπττπε Βετοτιτποπτε ορτοοορπε.

Ι)ετπιεοτυο ντοεοοιποε εε ττοοεττοτττπο.

(τπττττοττπε εε 8επτττττει οτε.

Ρυττ οτεπεπιπ ροτ (τ. Αυττπεττπτ εοττρτοτειπ εοιπτιιτ ι·οπτο.

Χτττ *.

Ραοττπο Βυτία τοττοε ετα Οτίεταπο α .πιο :το Ρίαοοπτίπο

Βυτία, εταπττοατί ποτί.ττα εετ :στα πίαερίο στα Βοιωτια α

Πετάτε-πατα, ο ττοττο .πατε ττεττε απο ριττεττοττε πεττ'ίποτα;

ττεττα οποπε επεσα ιτα @Με ΚτΠ) ετ Ατττοτεα αἱ Ρί

εατιτ; ττοττα ττατταετία εοπιτταττετα [τα τ τπατο.τττπί, πεττα

εκατο τίπιατιστο ποστοτ σα! οαπορο πιτττε ο με Ρίτατιτ .ο

εετ ποππο τ $ατιττ εοπεταττπεπτε ραττεπείαοοετο το! ιτοττο

ττεοπο ροτ το ετ Αταποτια , ο εεετάστα.τ.τοτο τα :τί τπτ

υοπατα σε τ! ετ τπτ εποπτεία; απο ταοστατα ετ τπττί έ

δασικοί ετ ραπ: οποττα ιτε Μπαντ ; ιτεττα οοποοτιτία

το Βταπσα Ποτά: σοτ οιππιοι: ετ Αττιοτοα,· ο ττεττα τοτ

τετα τπυταταρτί με· αετου ετ @απο επ Βετπαττε ττετία ,

στο ττοεαυα.ττ το Ατοττετα σοτ ετ τπτ ρατττε.

(4323, τ3 πτε88το).

Με τ!. Ατοτττντο ετ Βετοεττοπε, Αττπετ. νιιι. Μπιτ. Ντιπ. οι:οκοιιι.

ττονοι·επεο Ανυποπτο οπο, τπιπιο Ρετττ Ποπιτπο Ρτοοεπ

ττπο εε Απττε, Ρευττππε εε Απττε, ποροε νοετοτ επτπτοτπ.

8τοπτ ροτττ ποτττττοπιππε νοτττε, εποε ευπιπε το Ατεοτειπο,

οπιιι ππο ποεττε πο.τοπ, τοοοοετιππε εε 8εοπε ετο τινττ.

πρι·ττττο, ποντοι εε τεττε ροττττ:πε, νοτττο ροτ τετοιο ποετι·πιπ

οοτττττιππο; απτο ροτ εττπο εοι·τρετπιπε, ροετοποτπ εττεε τττ

τοτεε·νοτ›το εοι·τρετ ειττπε εε πονο τυττ. Νοε οτοετπτπε εεεο

τετενττοτ νεπτπτιιπι οτι ρει·ετοττε ρτο τοεεττο το Βιιοπο οπο

τοττο εε ετεπο, ετ εττηποε νυτττο πιο ττιοτπτπιπ το 8ποπε,

εοοο πιο το οπτιιτττπε ρπτετπιπ, ετ εοτεττε εεουπευπι τπ

τεπετιππο, εποε εοπιτππο Ιπεο›ι Ατττοτεεε, ετ ειιεε Βεπτεο

ευπτ εε ρτοεοερτπιπ τ)οπιτπτ ποετττ, Ατεεοπππτ ττοκ, ετ

οοπτ εεουιπ το εοοτετοτειπ, οποιο ιπε8πειπ απειιτττοτειπ Πε

ττιετοποτυτι1, οαυττεο, ετ πεεττοε, οτ τεοτυπτ ουοτι·πτπ Ρτ

εεπτο, ετ εοτεττε: εποε εε ιποποο επτττττε τιιττ πτε8ιιππι

πταεττππι τπτει· εοτπτποε Ιυετοτ, οτ Ρτεοπτε, το πτοεο, εποε

εε Ρτεοπτε τποττπτ τπετυπτ το πυπιετο ιππε εε πιτττε, πτ ετ

οττπτ, ετ εττετπ Βοιιτοε εε 8πτετπτε., ετ $πτετε, εεετεοτειιτ

ετο, οτ ποοτο, εποε Βοπιτππε Βετι εττ το ττττο πετττττπο-;

αποτο το ρτεοοεπττ οοιποεο Βοιπτπιιε Πεκ ετττ το ττττε μετ

τττ›πε, τεοτετ τειττοιιοιπ, εποε εετ Βοιπτππε εε οτπιιτε, ετπο

εττοπο οοπττεετο, εεττο ετταπειιττ οπετι·τ , εποε Ρτεοπτε το

πεπτ το ντττπτετπ εοπιροτ ττττε, πετ .οοπτ οπο εοπιτπεττοπο

Ρτετιποι·πιπ, [Με εεετεοτειιτ εοιπτιιτιπι ττεττοιπ, πιιππι ττττε.

Βε Βοιπτιιτο τπετοο, ττοετο Μουτ ππεπι ττττοτπιπ, οι τ)οιπτπο

Βετποττο. οοπττπεπεο, ετοπτ τποο εετ το Ατοτςει·το οοπτ οπο

ρπττο, οοπτ, ετ επτντ; ετ εττπιπ, εοοπιιεπιπ τπ οποπ ττττετα

οοπττπετπτ, εποε ττττε εε θετιεοττ ετοτει·ιιπτ τοπιο οιπποε τε

ιιιιεποεε, ρτοπτει· ριττιιετοτοτπ, ‹μιοτπ τιπτ1επτ τιι 8οοοεττ :
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φα!! εε! ε!! ρ!!!·!ε !!πε!!π !!π!ε!!ε.!!!,. !!;!!!!!Ι Μ!!! ρεφ!!!

!!!εε!·ε! ι!!!!!!!!!π! πον!!!!!ε!π , ε! Ιεπε!·ε!-:εε!!ο!!!ε !π !!!ο!!!

!οοο !π Αι·ε!!!ππο !!!ε!!!!π!ι!!· οπ!!!επ!!!ποι!° !ΙΙΙ·!·!Ιε 88888!!

ε!!!!!, Μ!! !!επε !π οοπεο!·ι!!π·, ε! !Βο!!!!πο!Β.επε!επαππ!π

Βο!π!πο !!!!!!ε!, ε!.οοπ!!οπ!!ππ Βπεπο!!ε.. ΑΙΜ!! απ!!! πω!

!·εεο!·!ρ!!ο; φ!!! !!!!π!!· πε: πονο ·πε!!ε!!!πε.φπ!! ε!! .εε!·!!»

!!επε!!!!π. , 7 ;. ,ι.. '

Πε!. α!!! κ!!! !π!!!!!!. . .. . = !· .!

” Π'' .· !! Η: Β( υ

!!!!·.
· ·-

;.·

ΝαραΙαοπε, σα!·ά!!!αΙε αία!·ο!!α α!! Με!!! α! 8. ΑιΙ!!α!!ο,

εστία!! α Π. θίααυπτο··ΙΙ !·ε α! Α!·αροπα άαΙΙα οίΙΙὰ α!

Αυίραοαα; ρΙΙ !πα!!!]ε.ε·Ια Ια ααα εαπΙα!!Ιεπα ρα` .!ουαο!.!!

ὁποία!! αΙΙρα!!ε ε!υπ!π!! α! Ατὐπτεα, ο μα· Ια ερε!Ιίαία!!ε

α!·!!!αΙα, ο·αρ!ΙαπαΙα ιίαΙΙ'Ι!![απΙο Π. Αφησα, α!!! ε! ρ!!!

ρα!·αυα μα· Ια ο·ααφίεΙα !ΙεΙΙα δα!αερπα; Ια Ιπ[οσα!α

αο!Ια παω, Ι!! σα! σα!!! αοα!! Ια.εαίαΙα Ιἶ!ζ!οΙα, α!!! φωσ!!!

αυ!!α ορεταΙο ΙΙ .εα!ΙααΙΙο Προπο αο!Ια!! ΙΡί!!απΙ, ιΙίεΙ!ία

ταρώ!!! μα· ΙΙ ρ!·ί!πο α /αυο!·ε !ΙεΙΙα εινα!!! πρ!!! ,· ασα

ρ!!!/!σα ρε!·αἰὸ Ι πω!!! ρ!·απαί.!!!!πί α!!! Β!!!!!!εε; ε Με!!

ΙΙΙ αυα!·ρΙΙ !κ·πίΙΙα ε|βο·αι·α!πε!!Ια, ο απο ω! .!α!·ίπε!·αΙ!Ι!ε σ!!

παρω, α||ἰπσΙιὲ τοπικ!!! α!! ε/ΙΙ:ΙΙο ραα!!Ιο ε! στα εσωστ

ΙαΙο αΙΙα ααα ρ!·ε.τε!!:.·α, ο ααΙΙ` απ·ίτε.!·οουα α! Α!·Ι!ο!·αα,

α!!! "Με α! νΙΙΙαπουα , ο θαρΙίεΙαιο ΟΙοαια!·ία α!!!Ι:α

σσίαΙα!ί α! σε!!! !·ε α! Αταρο!ια !Ια απ!! ρα!Ια, α !!!ο!!

Ια!!α!·ία ΙππίαΙυ α! Προ” ααΙΙ”αΙΙ!·α, !πε!!! Με Ι`Ιπ/α!!Ιε

α!·!·ἰυε!·εὐΙ!ε α δα!·αερπα.

Ι

( ω!! - ε! !!!!!ρε!ο ).

Ο!!! Ε!. Λ!·ο!!!ν!ο α! Β!!!·εε!!οπ!!, Λ!·ιππ!·. νιιι. 8!ππ.

Παπ!. επο!!!!πν!!!Ι.

$ε!·επ!εε!π!ο Ρ!!πο!ρ! Βο!π!πο !!!εο!!ο, Πε! α!·ε!!!!!, ΜΒ!

Ατπροππ!!!, ·Υπ!επ!!πε, $!!!!!!π!!!ε, ε! Πο!·ε!οπε, (ἱοπ!!!!φε

Βε!·ο!!!ποππε, α!! $!!πο!πε Βο!!!πππε Εοε!εε!πε !Ιε!!!!!!!!!ο,

!!!π!!!!!!!, ε! !!ερ!!!!πεπ ρεπε!!!!!, ππ!!επ ποπ!!·ο ε!!!!!!ε!!!!πο,

Νοερα!εο !!!!εε!α!!οπε 8!!πο!! !!!!!!!!!π! ' Β!ποοπ!!ε Ωπ!·ι!!π!!!!ε,

επ!π!επ!,- ε! ρ!!!!!!!!!!!!- ε!!! πεπερ!πε!!π νο!!!π!!!!ε!π. Ι.!!!ε!πε

ὅε!επἱ!π!!ε!!!ε8!!!ε !ε!!!.π!ε!· !·εοερ!!!!πε, ε! εππ!!ε!!!πε! φα!!!

ρ!π!!ωπ!!!,#!ππ! α!! εε!ε!·! επεφτε!! !!·ππεπ!!εεο , ρε! π!!!

8π!!!οεπ!!π!π Βεα!!!π!, α!! ρε!!!!οπεπ! πορ!!!ε ν!!! ‹!οπ!!π!

Προπ!ε, Υ!εεεοπ!!!!π ‹!ε Βπεεο, !π!!!ο!ε Α!!›ο!·επε, φ!!π!

ε!!ε!!! !!ε ρι·περπι·ε!π. ε!!ρε!!!!!επε ίπε!!ε!ε !!!ο!!! νεε!!!, πρ!!!

απο Ιπε!!!πε Ρ!!πεερε Ρ!!π!ορει!!!πε !!εε!ε!, !πίππ!! Ποπ!!

πι!ε Α!!›!!ο`πεπε, Παπ!!! Π!·ρε!!επε. !!εοε!ετε!·ε ίεε!!π!!!, ει!!

οο!!εεοπ!!οπεπ!, Με επε!ο!·ε, !πε!!!!!!·ι!!!! $π!!!!π!!!ε, ε! Πο!

ε!επε, ροεεεεε!οπ!π !·ε8π! νεε!!·Ι, φα!!! Βε! !!!!!!!!!ο ρ!·πε

εππ!ε, Ιπο!!ε!π απ!!! ρεφ!!! ε!!ρεο!ππ!πε, εεοππ!!ππ!περο!!!

φα!!!ο.!ε!!!. Ππε!!!!!!!!!! -πε!·τε-, απο!! ρ!·ον!!!!!ε, ε! !!!εο!·ε!!!ε

!!!!· Ππγ!!ε!·!πι!ε Οπ!ο!ππ!·!!, οοπε!!!!!!!πε !!!!εε!!!ε, ε!!!!!!!!

!!!!π!πε Βε!!!πε, τε!!!!!οπε νε!!!!!επ, επρ!επ!!πε Βεα!πε πο

!!!!·ππ!, απο!!! ν!!!!! !·εο!!!!ν!! πΠεο!ππ!. 8ο!!! !π νε!!!ε!ε,

επε!!!!!ε, ε! ε!πεε!·!!. επεο!!ο εο!!!!ε ποε!!!, α!! ο!ππεπ! !!ο

ππ!·ε!!! ,Ϊε! εκπ!!π!!οπε!π Καφ!!! εο!οππε νεε!!·πε, ε! !!ο-4

π!!!!! !πί!!π!!ε , ρ!πε !!πε!·ππ! !π εσπ!!! !!οε!!·ο, φαω ροπ

ε!!ππε ε!!!ε!·!πε ερε!·ε!!ε!ποπε!!·π!·ε. Ρ!·πε!!!ε!ο !!!!!απ! !!οπ!!!!ο

!πε!!!! Α!·!!ο!·!επε! _!ππ!'εΙ'ί!επε!!ετ εο!!ρε!!!!πε, ε! !!ε!!!!!!

εε!!νεπ!πε, απο!! ε!! φα!! !πε!·ππ! ε!!!!π!!!!!, !π ρ!!!ε!!επΙ!!!

ποε!!·ε!, πε νεπε!·π!!!!!ε !π Β!!!·!ε!ο Ρ!!!!!ε Λ!·ε!!!ερ!επορ! ΑΗ

πω!. πε πο!!!!!!!πε !!!!!!!!ε νεε!!!. ‹·!ε!!π!!π!!!!!π!·!ε, ε! οι!!

ε!!!!!!!!, !!απ!!π! Υ!!!!!!!! πε ν!!!!.ππ!·π ρ!·!π!ο, ε! ροε!π!ο!!!!π!

ρ!!πε!!!ε!! οοπε!!!!!!·!! πω!!! , ε! Με!!! θπγ!!ε!·!!!! Απ!π!ππ!!!,

α!! Με!!!!!π!!!!! , πω!!! ρ!!!ε!!!ε!! !π!!!ε!ε, ε!!!!!π!· απ!!!.!!π

π!!π!!!! ΙπΙ!!πε !π!!·πνε!·!! .8π!·‹!!π!π!!!, εοπιρ!ε!ε,, ρε!·Ιε!;!ε

!!!!!!!ε!!! οππι επεο!!!, ε! Βε!!!!!!π !πε8π!!!πεπ!!π!π ε! πρι!!!

!!!!π!! ο!!π!!!,! π! Με!!! !π!!!!!!, επ, φε !!πε!!!!!!μ πω,

ρ!επε,· ε! !!!·α!!πεε ·Ιππ!!!! ο!!πε!·ν!!!!. Μ!!! ΜΜΜ!!! παραε

ε!οπ!ε εο!·οππε !!ερ!!!ε, ε! !·εε!ε!επ!!πε, φαω ρ!!!!!ο Τα!!!

εοπ!!·π Ρ!ε!!ποε , !!!παππ!!! !οοππ! α!!!!!!!!! !πε!!!οτπ!!!, πει:

Με!! εο!!!!!π!πε, απ!π.!!ε.ρ!·πε!!!ο!!ε !π ι!!!φο !!π!!!!ε!π!!ε;

α!!! π! 8πρ!επ!!π.!·εΒεΙἰε ρε!!!ο!·!!! Πο!!!!!!!!π! Ιπ!ππ!επ!··!π

Ιπ!·!!!ε!, π! ευρω· !!!!ε, ε! επρε!· π!!!ε, φα!! ο!!επι·περ!

ε!!·εππε,ρε!!!!!!!!ε!,:ε!!ρ!επω!·, ε! !!!εο!·ε!ε ρ!·οοε!!!!!, ε!

απο!! .εε!!!ε! ε! ο!ε ;εππ ρ!·οοεεεε!·!!, ππ!π ε!!·εππε!ππ!!!ε

ρ!·ε!!!ο!!ε .ο!!πε!·ν!!!·ε π!!!!!!!!·. Πρ!!! ε!!! ε!ι!ε ε!·εεεε! !!οπο!·,

ε! Ιεπ!!!, ε! ποπ !!ο!πιπ-ε!!!! ε!!!!!εε!! ε! !!ε!!!!ο, πε!! ε!!ε!!!

ει!!! ει!!! !!π!!!!·π ε!πε !!!!πε!!!!!!ει· !·ε!!π!εεεεπ!. 8!εφε Ν!!!

οοοπττε!π! ρε! !!οπ.·ροε!!!!!!!!!! Πε!! ,ποπιιπι Μπα!!! ρ!!!εε!!!

!π!!π!!!!·ε. πρ!!! πεδο!!πιπ !·ε!!α!πε! ν!!! ί!·ε!!!ε!!ε!·ιππ!!!!!ε

Αρ!!!!!, Ιε!:!!π!πε απο!! ρο!!!!π!πε, ε! Μ. Ιπ!!!!·!!π! Μ!!! πε

.8!!8επ!!!! ίπε!ε!πι!ε:; απ!!! φ!!!φ!!!·$ε!·ε!!!!πε Βε!!!!!:πο!!!ε>

οππι !!!π!ο !·εοο!!!επαε!! α!!”ε!!!π ποπ ·ροεεεπ!πε πε8!!ρε!·ε;

-!!!!πεπ εο!!!π! πππ!!! νεε!!!, απο!! $!!!!ε!!!!ε!!π!!!! πω!!!

!π!ππεποε!ε! εε! !π !!!!!!!!!!!!!ε ε!ι·!ε!! !π!!ε; ερε!·ππ!πε

!!!π!επ ·φο!!!!!ε π!ε!!ο!·α,!!!!!!!!!πε ε! π!π!εε!·!π! ρυ!!ερε!·π·,

!π πεεπιπρ!!οπε- ρ!εε!!!ε!π , π! _!!!π! πω!!! πππ!!!! !!!!!!!!!ε

ε!!!π!. Ρο!!!απππ! !!!!απε !!!!ο ρ!!!εεε!!!εε !!!!ε!·πε--!!ε!! !εσε9

πωπω, !π!ε!!ε!!!π!!!ε, απο!! !!ι!π!!πε_, απ! ρο!!πρ:!! !!!!ε!!!ε

ποε!!!ιε ρ!πε!!!ε!πε !π!!!ε! Λ!·Ι!ο!επε, παπι!!! απ! Ν!!!!πε·-!π

!!!!πε!!π !!πρε!!!!!!!!, εε!! εο!!!ε!!! ε!!π!πε-ε!!!επε!!επεο!·!!!ε!ε

ρε! !!!!!!!π, ποπ πε!πε!, εε!! ρ!π!·!εε ε!ε!!! !πε!!!! πρωι!!!

πππ! , ε! πω!! ε!!ε!!! ε!!!επ! Ι)οπ;!!πο !π!!!!:! !!!!ε!·!!!! πρ!!

!!!!ππ!!,,οπ!πε !ποιπ!! !π !!!!ε!·!! Πε!!!ο!πε!!! εο!!!!πε!!!τ-.

Πρ!. Αν!π!οπ!ε α!!! !!!!!!!. π!επε!ε-=!ππι!!!. ε - Ι” ·

ή ί. ! $/!!Ι

Ι ααρΙΙα!!! α! ραα!!·α α! ν!!!!! -!!! ()!!!εεε! (ΙρΙε!Ιαε)-·!!! δώ·

ιΙερπα .!ε·ο·Ιυοαο αρα α!!πία!!!, αΙ αΙ[επσατε, σ: α! !!αρ!!απο

ρεπε!·αΙε ιΙεΙΙα !!ια!!!αιΙα, ο α!! οαυαΙΙΙ εΙ!!Ι 6'α!!!απε α! πω,

αΙιίααεπ!Ιο α!·αιΙ, ! α!απΙαία!!!-, α=υεΙΙουαρΙΙο ρα· Ια' ιΙἰ[ε!α

!Ι!!ΙΙα Ιει·Ια αυα!!!!ω·σα αΙΙα Ιοτο αω·Ιααία! ε ία/α"πα!!!Ια!!

α!!! Ια· ΙΙαΙΙα α!·αρο!!ε.τε, Με !!αερο!·ϊαεα Ι'α!·!παΙα ΙΙεε!!

- παω ' μα· Ια αοαραίεΙα ιΙεΙΙ Ι.!·οΙα?, α!!! Π!!! Ι!! α!!! πεΙ

πιατα !πε!!!! 0!·ίεΙααα, ο σΙΙε Προ” Υ!!!) !!!υπ!επ α!

Αν·Ι!αταα ε! Ι!·ο!›αυα ασαα!!!ραΙα ό!! υίαί!!α!πα α!! ΡαυίΙΙσπα

(Ρ!!!›!!!οπ!ε) σα!! απ!!! !!ε!·Ι›α ιΙΙ-|α!!Ιε!·ία, α!!! ε!!υαΙΙα!!α.

, τω!

:·- Ι Ι !πε!, !! ε!!ε!!! ). -- ·'Ν ' , . ' . . Δ 5! · -- !·ἰ

Β!!! Μη!!! Ατο!!!ν!!! ό! Β!!!·εε!!οπ!!, Ατ!π!!!!ο νιιι. 8!!!π!!!!!!:.

Παπ!. απο".

'Ι!!επο!· !!!!ε!·πε !π!!!επε ρε! οερ!!!!!!εοε !!!!!!!!!!!!!ε !!!!!!!ε

Εεε!ε!!!πε, οο!!!!π!!!!!ε Ρ!ε!!!!π!π!π,ε!- Γι!!! παρ!!! !π ν!!! πω!

ωΓ80Ν_ πι. ω ω! η· ..·:.! ·:·

Μπ!!!!ε !!!εε!ε!!οπ!ε, ε! παρ!ε!!!!!!ε ν!!!ε ΙΒοπ!!π!!! !!!!!!φ!ε

Ρ!ε!!πο!ππ! ρπρ!!!! , ε! !!!!!!!!!!εο.πε!π!!!6 Έσω!!! ΜΜΜ!!!

!!ε Ποπο!ππω ω, ·ε! έεκ!!!ε ρ!!!·Μ!!!!ερπ!·θπ!!!!!·ε!ππ!

!!_"!_ω '

.! !! !!.! .

,·! η! .!'ι,!!; .' σ!!!

(! Ι.!083. Ι)!!!!0ΝΙΙΙι·υ.

ω
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.ιιιιιιο, οιβαριιαιαο 8οιιοτιιιι ωιιοε ιιιοειιαιαε αρ αιιιοΡι

,Μποτσια ι:οιιιιιιιιιιιε, οοο ιιοιι Ριεαιιοτιιιιι ροριιιι ιιαι'αιιιιοτι

‹ιιιιιιιιε τονεταιιιιε, οι ιιοιια·ατιιιιε. νιαιε Παιιιιιι Μαα

Μαι, οι ιιιοοιιιιε πιο 8οριιιιιο, οαριιιιιιαι Βιιοτταο ιιι νιιια ι

Ειωιοειαο, ρτο οοιιιιιιιιιιι Ριεαιιοτιιιιι, αι ιρεοε απο τοσο

ιιιαιιιιαιιοιια, οι ιιαιιια τονοτατιιια, αι ιιοιιοτο. Νονατιιιε,

οι ναειτα ιιονοτιι Ποιιιιιιαιιο ιιιοτιοτο ρταοεατιιιιιιιι: φαι

«ιιο νοιιοτιε ιι ιιιιιιι ροτοοριιιιιιε, φοτι ατιιιαια τοειε Ατα

8ιαιιιιιι εται ιιι ιιιαι·ι ρτορο Αταιιαιιιιιτι,· απο ιοιοοιταταιιι,

οι ιειιιοιο επο, φαι οσε ιιοιι οταιιαιιαε, οοο ρτααιιοιιε

Περι απο ααα αιιιιιιιοιιιοε, ιιιο νοιιοτιε ειιιιεεαιοιιιι

ιιιιεειιιιιιε αιοειιαττι ευρα αιοιιιιιατιι ιιιοτιιαιι, ιιπιιε ααα

ατιραια νιιιοτι ροιοται, οι νασαι Με , φι τοιιιιατιιιιι,

φαι ιιοτιιπι οαιιιε ιιιοιαιιι ατιιιιιιαπι νιιιατιιιιι, οι φαι

ρα· ρα φαο οοιιιρτοιιαιιιοτιιοι, ασια ατιιιαια, απο «απο

αιετοιιιι, οι ιειοιιο ροιοται αρριιοατα ροτιιιι Δταειαιιι ιιαιιο

ρα· ιοιατιι ιιιοιιι; οι φαι οταιιι πιιιιια νοια,φαο αιιιιιιι

τοατιιτα ιιοιι ροιοταιιι, ιαιιιατι νιτιαιιαιιιτ Με, φαι αεεαιι

·ιιιιτα οοιιιιιτιι νοια, οι ιιι;τια. . . .. '

Ιιαιιι ιιονοτιι νοειτα Βοιιιιιιαιιο, φαι ιιιιιοιι Ατιιοι·οιια

οιιι.αριιιι Ρανιιιοιιατι αιιιι ιιιαΒιια Βιιιιια ·ραιιιιιιιι οιοαιιιιιιιι.

-αιινωι αιιιοιιι ναειτα Βοιιιιιιαιιο, φαι ιοττα νιιιαι ιιο

φαι οι οσε, ιιιιιιιιε αιιιαι ιοτιιιιιιατιιιε, οι ιαραταιιοιιιιιιιε

ιιιιιιι;οιιιιιε, οι οιιαιιιροιιιιιιιιια, οι αιιιιιιιιιιε, οταιο, οι εταιιο,

οι απ, οι φαι. αυτια «κια. ιιιαιο ιιο ιιοιιιιι, οι_ειιιιι+

οιιιιιιιιιιιε ι·αραταιιοιιιιια, οι ιοτιοιιιιιια ιιι απο ααα, οι

Μ” κραταω, αιοτιιαια, οι τιιιιιιιια αυτια, ιοτοιε. α»

οαιο,_ιιιττιιιιιε, νατιιοεοοια, οι αιιιε. ιια φαι ει ιιαικιιαιιιιε

ιιιατιι>ροιιιαιιι ραιιιιιιιι, οι οφιιιιιιι, νοιιιε αιιιιε, α ιιοιιιε

.εατιριαιιιαα ιοιο ωραιο, οι απο Βιιτιειιαιιιε ουσια 8αττα

ορια αιιοιιιιοτειιιιιε. ιιι φια ρτο ιιιιιιοι·ι ρατια φαι ρο

τιιιιιιιι ,. οι·οητιιιτιιιι. απο αει ιιι νεται Βοοιοειαο οει.‹ια

ιαιιιοτι ιιααιιιιιιααι ατα τιιαιστο νοιιιιιιαιο απο οροταιιιιι

οι ιαοιαιιιι αι ιιιιιιστατιι Ριεαιιοτιιιιι οοιιιιιιιιιιιε, ιαιιιαι ναι‹ιο

ιιιοειιαιια οοιιαιοτιιιιτ, φαι ιιαιατιοε ιιοιι ιιαιιατιι, οι αιτ

νιτο ιιοιι ροεειιιιι, ρτο ιιο φαι ιιοιι ιιαιιαιι αι φο νι

απο , οι οιιιτιια ατιιια ειιιιριΒιιοτατιιτιι. ιιι ιιι εοφ αρε

ιιαια απορια απο τω, αει ειιιι εοιιιαιιιι° ιαπωνια

ρτοιιιισεαι..ει. Μια; αιιιιαιο ισοιιαι·ιροιοει απ» ατπιιε.

@πατα Βοττιιαιιιοιιι ιτρειταοι ιιιιιιιιιιια·, οι ιιονοιο ειιρριιοα

πω; οραιοιιιιεριοιιιιε οσε, οι ιοτταιτι νιιιια Εα:ιαειαο (ια

ριιααιιε ιια_ιιαιιαιει ρτο. οοιιιιιιιιιιι Ριειιτιοτιιιιι τα:οιιιαιιιατο,

ιιι ιιιι0ιι_ εφ τοιιιαι.α ιιιι6ιιιι_, οι ρτονιιιι αι τορατα

ιιοιιοιιι , οι_ροτιεαιιταιιοιιοιιι Υιιιαα -Εα:ιοειαο, φαιιιαιιιιιοιιιιιιι

αι ιιιαρι βαειαιιι αιιιμ φι ιιιαιι σοφια, οι εοι·ιιιοι·ο θα,

ιιιιιιιιι_.ιιι @φορ Μια ορροτιιιιιο ιιοιι ιιοειειατιι, οι εω

ιιαπι ρισιιιιοιιιιιιοε ταιατειιαιια ιιο ιιιιιιιιε ιτιοοιινειιιαιιιιιιιε

:Με αρ θα, ιιοιιιε, ειιιιιιιαιιε τιοιιιε ρα:ιιιιιατιι ρτο εα

ναιιιο ειιραιιιιατιιε αιιοοιιο,ιιι ραιο, οι ιααι τιιαειιαιαο,

αρ αφο, οι ραια φο τιιοιιιι ιιιιιιιιε, οι εταιιοειιιε ιιαιιατο

ροεειιιιιιιε, οι ειπα ·οιια:ιαοιοττι ηοειτιιιιι"ιιοιιο εεεα”ιιοπ

ροεεαιι: οι ιιιοιιιιο ιατιιιιιιι ιιιιιιδαιιιιιε, φατιιιιιιι ρα:ιιιιια,

στα Μαι ιιιααιιι%:αι. ιασια αιιιιιορα-ιιιαοπι ιιπιιε τα

ιστοι αρ -τιιιιιιιε. βαθια αοα..ιωιιτι.- .αι ιιιαιια·α

τιιοτατιι Ριεαιιοτιιιιι οοτιιιιιιιιιιε ιιι νιιια Εοοιοειαο, να! αι

τιααιιααιιαιιιε ιια·ιιν<ι Βοιιαοοοιιιαα ραιειιιιι, αι φαι

εοιτιιιο ιιαι ιιι νιιιααι·ηιιοιι ιιοιι αιεει ιιαιιιιιι φιιιιιιιιι

Μι'9ιι "θ ·Βιιιιι> ιιιιιιιιιιαται ει: α ιιιιια, οι ιειο, φαι αιο

ειιιιιιιαε ιτιοιιιιιιιετοι, φια ιαττα ιιοιι απο ιιιατιοτοι ειπα

τα·ειιαιια. ιιι ιιιιιιαιιε οι αιτρταεεα ρταοαιριαιιιο ταριιααιιε

  

ματια ιιι Παειοιιρ, αιω‹ιιιιιιι, αιιιι ιιοιι οιιειαιιιο.

φαι ιιααιιιι ·`Βαιιοτιια παρα· ιιιιεαιε ιιι $ατιιιιιιαιιι, ρετ ιιοιι

ιιοιιαται ιιοτι εοιιιιιο ιιι νιιια,·αναωιιαε ιιι φα ιιαιιιιιοιό

εστιριι οεεαιι ναιιι·οι αι ιιοιι , οι ειιρτα αιτιριατιι ιιοιιιε

ιιιοα·οι ιρεατιι αροτιοτιιιιι, οι ιιοιιιε αροτιαιιι ιιιιεεατιιτιι, οι

θα εοινοτιιιιι. ιιι ιιιιιιαιιε ιιοιιιε ιιιιιια ροεεα ναειτιιιιι, ιι

ιαιιι ιιοτιιοιιι τιιιιιιιιιιι, οι ραιιιιιτιι, ιιο φο τοιιιε αΙιαε

εοτιρειιιιιιε. Ταιιιαιι αι οοτιεοιαιιοτιοιιι νοειταιιι, οιαι (ιαπ

απο νοιιιε Βααιιιιιο, οι οοεεαιιιιιιιιι οιιιιιοιιι ιιιοτοταιι, ιια

ιιιιιε νοιιιε αι ιιιιαιιιροιιιιιιιιι, Ποο Βοτιιιτιο ιιοειτο, οι

Βοαια Ματια ρτοιοοιιοιια τιοειτα ιανοτιια, φαι ρετ αι,

φαα εαιειιιιιιε- ιιο ποια, οι ααα ιιοειτα, οι ιοτιιιιιιιιιια ,

οι ταραταιιοτια ·ιατταα`, οι ιιαια νοιιιτιιαια ραιιιε ιιοειταα,

ιιιαατιι ιοτταιιι αι ιιοιιοτοτιι, οι ιιαιιιιιι ειαιιιιιι Ριεατιοτιιιιι

οοιιιιιιιιιιιε, οι ροριιιι, οι αιιιιοοτιιιιι Ριεατιοτιιιιι οοιιιιιιιιιιιε,

οι. αι ορ'ρτοιιτιιιιιι,ΐοι νιιιιρατιιιιιι, οι ιιααιτιιοιιοιιοιιι ιιι ιι

·ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιτιιοιε, οι οιιιιιαοαιι ΙιοΒιε Αταδοτιιιιιι, οι αιι

ιιιιιιιι ιιιιιιιιοοτιιιιι Ριεαιιι οοιιιιιιιιτιιε ιιοιαιιιιαιιιιε, ωτιεοτ

ναιιιιιιιιε, αιοιιειοιιιαιιιιε, ρα: εατιιρατ ιιιιαιιοοιο ιιι ραι

‹ιιοιιε, φοιι σωρο ρταιειιιιιιιιι 8οιιιιε ιιοιι ιοαιοιιιιο, φαι

ιιοιιια ιιιιιιατα ροιαειιε, φατιι οιιιιιε ροιατιιιε αι ιατταιιι

νιιιαο=Βοοιοειαα τιοειιιιαιε: φαιτινιε οιιιιιαιιι ιιτιιοταιι, οι

ιτιειιιιαιιι ιιαροειιοτιιιιιιε, οι ειαιιιιιιι ιιι Βαιιιιο, οι οαιεοια

ιιοιιαι οτοσιοιιιοε ιτιιιιιιοοε Ριεαιιι οοιιιιιιιιτιιε ιιι ιιιειιια

8αι·ιιιιιιαο ιιατοιιιοε, ροιιατα ιιι οοιιιιιοιιι, φαι Βαιιι, οι

ιιιε ιιοιιιεοιιιιι ω, οι ειιιιειτιιιιι, ιιαιιιο οι οοιιοαιαιιο Βοο,

αοινοιιιτο ιιοιι ροεεει. 5α·ιριιε ρτααιιοιιε, αοοοριτιιιιε ιιιιτιο,

οι οιτρΙοταιοταιι ‹ιιοοιιιαιι , φαι σπιτια αττιιαια ιιαιια . να!

οταε αρριιοαιιιι ροτιιιι Παειοιιι, να Ραιιιιαα ιιο 8ιιιιιο.

ι)αι. ιιι νιιια Εοοιοειαι, ιετιιο Ιτιιιε ιιιιιιι νι ιιιιιιιιοιια.

·· __ ιινι α.

ΙΙ ·οοι·ι·ιασ θιιισοιο αι ΡαΜαπο, Μωιαιο- ρου· ασ σαι Ια

. Μαη: α· σαρίιαπι ιἰἰ αιωνια ιιι νεα ιιι ί)ιιιοεα , α!

;"απασιο άιιιααιωκαιο αι Ρίο:Ιτο «τι .απο ωριιαΜ

ιισιι αααπασΙα ιιι Προπο αυριο:: αι ΑτΙσοται, αι αυριο

ιιι[οι·ααπισιιι Μαιο ααα ειι ιιι/ατα, οι· ααΙΙα αιΜίείοιιί ίπ

οπι @απο ει” ιτουαοαα› Ια απο φαω, ο_ σε οιιιισ!ΐο

ιιι Παειτο.

08% , Η Βιιηιτιο

οει ιι. Λτοιιινιο_ οι Βαταιιιοιια, Λι·ιιιατ. απ. Βιιιιιιιιιιιιι,

Νοτια απο”.

Ποροειιιο αιτεοτιε, φι αιριιιε πιο, αιιιι ιιιιετα ρτοιιιιιιο

εα·ιρια._ ' . 8 » ·.5:

ο Ειαπιιτιειιο ιαοια ρα· ιιοιιιιαιι πω» Βοιιιιιιιιιι Ροιτιιιιι

ιιο 5ατι·α, οαριιαιιαιιιι ιιιααιικιιια ιιιιαριιιιιοι ιιοιιιιιιι,αιιιιιιιι

Πεοτιιε ιιιιιιοια Αι·ιιοτεαο, αι ·αιιωιοαι ·Ραιιτιαιισ; Μια

οοιιιιιιιιιιιε Βαειαιιι Βιιειτι ευρα ιιονιιαιιιιιιε, οι οοαιιιιοιιιιιιιι

θαιιιιιιιι αειιι, οι φαι ΒοοΙοειαι, ιιιο ιιοιιιιιιιαα πι.

Πιιιιιεια ιιιιιιι, τιιιιιοειτα› ιατοοιιιοειιιιο και. ιιιιιιιιοαι τι.

(ιιιιοοιιιε ιιιοιιιε , ιιιιοττοραιιιε ιι ιιιοιο οαριιαιιαι; φα

ιιοιιιιιιαε αρ αφτι πιο ιιιαειιαια ειιιιι ιιι ιιιοιο οαειτο, στα:

@ιιοιι εει ιιιι Ειαιτιαιε Τιιαιιιιοτιιοιιε οοαοειαιιιιιε, αφ

αιαιιταφιια Τιιοοιιιοιιιοιιι αιιααιο, οι αιαιιιι ιιαιιαιιιιιιια:

Κα· φαι :και ιιι ιοιιιιτι αι ιιιαειιαια , φιιιφαΒιιιια, οι

ιιοιι ριιιτοε. ιιιιοττοραιιιε, φα Βιιτεοιιεεε ροεειιιιι ρεεε ιιι



ΠΕΒ 51200ι.ο κ”. 66ο

ιιιοτο οιιετι·ο, ιιΔιιιοιιτοο οοιιοε? οφ: ιι'ατο κι. οτ νιΒιιιτι

οινοε, ιιοιιοιιτοο ιΠιιιιιτι οφοει. ιιιτοι·ιοΒοτιιο, φοτ οφοε

ροοειιιιτ ιιιιιοοι·ο οιιιοι:ιιοε τιιοτι οιιιτττι ? τιικιτ: ιιοι·το ιιοε

·οιιιιτ ιιοι:τοιο νιΒιιιτι φιιιφο οφοιι. ιιιτοι·ι·οοοτιιο, φοτ οτι

ριτοιιιοι Βιιοι·ιοο σαιτ ιιι (Σοοττο? ‹ιιιιτ Μο: ι)οιιιιιιιιε

ιοοιιιιοε (ιιιιιιιιιο,`οτ Ροτι·ιιο Ρι·οιιοι·ιοι, οτ ειιιο αιετοιιοιιι.

ιιιτοιι·οοοτιιο, φοτ ιιοιιιιιιοο ο ροΜ ιιο ιιιοειιοιιο οιιιιτ ιιι

ριοοτιιοτο αιεττο? ιιιιιιτ: ιιοιιο τι·οοοιιτι ο ιιοιιιοτο, ιιοιιιιιιο

αιιΠτιιιιι ροτιιτιιιιι, στα, φαι ιιοι·ιοιτ. ιιιτοι·ι·οοιιτιιο, φοτ

ιιοιιιιιιοει Τοι·οοοοιιι, οτ Μ ορροιιιιιτιιο ροοοιιιιτ οοεο ιιι

τιοετι·ο ? ιιιιιτ: ι›οιιο ιιονιοοιιτι. ιιιτοι·ι·οεοτιιο , οι ιιι οοετοιιο

τοτιιιοιιτ ροι·το..ο οιοιιοτιο? ιιιιιιτ, φαι ιιοιι. ιιιτοι·ιοΒοτιιο,

φοτο οιιο:τοιιιει οιτ ιιι (ιοοτιο? τιιιιιτ, φαι Μ ποοτο; οτ

ιιο Πιο ι·οτιιιοιιτ ιιοιιιιιιοο ιιι τιιιιιιιιιιο, οτ Μο Βιιοι·ιιιειο,

ροτ τοι·ι·ο.ιτι. ιιιτοι·ι·οδοτιιο, οι ειιιφι ιιοιιιιιιοο πιοι·τι οιιιιτ

ιιι Ποετοιιο (ιοετι·ι ρι·ορτοι· ιοτειο ιιονιτοτοε? ιιιιιιτ: φαι

τω, φαι τοοοιιιιιτ Ποιοι αιριιτ οιιιιιοιιι Βιιτοοιιοι ιιιοτι

Μετά, φι ιοοοιιοτιιι· ιτιοΒιετοι Βοιιιτιττιιιιιιε Ριιγειοιιο;

φιτι τιιιιτ: ι)ιτιιιοιο ριοοοοτ , φαι ιοτι (ιιιτοιοιιι νοιιιοιιτ,

οτ ιιιοιτ, φαι το οαιοιιι Πιο, ροετ ιιιοι·τοιιι ιιιοτι ιιιο;;ιοτιιι

Βοι·ιιοιιιιιιι·, Τοι·ι·ειοοιιι οιοπτο τοι·ιιτιο τιοετι·ι ειιιιτ ιιιιιιτιιιιι

τιιιιιοτι, οτ ιιοιιοιιτ Ριοιιιιοε ιιιιιιτιιιιι αιιο. ιιιτοι·ι·οδοτιιο,

φοιιτοι· ιιοιιιιιιοο ιιοιι τιοετιι Μ νιοτιιοιιιιιιο οιιιιτ ροτοτι?

ιιιιιιτ: ι'οι·το οοο ιιιιιιοιο οοιιιιιιιιιιιτοι· μοι· οοιι ιιιοιιοοε. ιιι

τοι·τοΒοτιιο, Μ φο ιιιιιιιτοιιτ ιιιο8ιει ιιοιιιιιιοο οιοπτο τοι·ι·οο

(ιτιεττι? Μπιτ: ιιο ιιιιιιοιιιι, φι νοοοιιτιιι· ιιιοοιιιιιτιο, οτ Μ

τιοοοιιιο οοιιτιιιιιο. ιιιτοττοοιιτιιο, οι οιιφαι ιιοιιιιιιι οτοτ ΠΠ,

φαι ιιιιροι· ιιοιιιεοοτ Μ Ποιο? τιιιιτ: φαι ιιοιι, ιιοο

φαι οι ρτιιοτιιιιι αι ρι·οοεοιιο ιιο νοτοιιο πιο ροι·τοο.

ιιιτοι·ιοΒοτιιε , φοτ Μαι ειιιιτ ιιι ιιιοτο Μαιο ροι·ειτο. οτι

ριοτιιοιοαιιιιιι ? ειιιιιτ: φοτιιοι·. Ιιιτοι·το8οτιιο, φοτ Πιο τ`ιιιτ

ιιι Μαιο? ιιιιιιτ: Πιο ι·οιιοι·ιο ιι. ρι·οοοοιιτιο ιιιοιιειε ιιιιιΠ.

Ποιοι: οιιιιιιο. Μοτο., ιιιιιιτ εο εοιτο Μ οοιιιιιτιοιιιιιιιο τιοετοιιι

Μπι ρι·οιιιοτι.

Βιιροι· οοιιιιιτιοιιιιιιιο πιο τ'ιιιτιο Εοοιοοιτιο ιιιτοι·ι·οοοτιιο

ο. οτοο οο.ριτοιιοο, φο Πιο Για ιιι Πιο Εοοιοοιο? ιιιιιιτ:

Πιο οοιιιιοτι ιιι. ρι·οοε.οιιτιε ιιιοιιοιο ιιιιιιι. ιιιτοι·ι·οοοτιιο, φοτ

ιιοιιιιιιοο ιιο ιιιοειιτιιιο ιιο οφο ειιιιτ ιιι νΠιο? ‹ιιιιιτ: φαι

ειιιιτ Ποι ιιι ιΠιο φιιιφο ιιοιιΜιιοο οφιτιιιιι , οι: οφο,

ειιιιτ ιιι φοιιιιοτ ιιιιιιιιοι·ιο. κι. φιιιφο ιιοιιιιιιοε :το οφο,

οιιι.ιι νιοιιιτιιιιιιιιοιιο τοιιοιιιιο: ιιο φαι ειιιιτ ιιι τοτιιιιι ιιο

ιιΠιιοο το οφο, οοιιτιιιιι νι.8ιιιτιοιιιιιοοο, απο οοιιτιιιιι νι

Βιιιτιφιιιοιιο τοιιοιιιιο: οιιιιιτ , φαι ειιιιτ ΠΠ οοιιοετοιιιιο8

οιιιιιφο, φοι·ιιιιι ιιοιιιιιιτι οιιιιτ ατα:: νοτιιο ιιο (ιιτοιιο,

οτ οοτ ιιιιιιιιιιιο, τ)ιοοιιιιιο ιιο Αι·ιιιιιιιο, ιτιοτιιιιιιι ιιο Πινιτοτο

Μιοιιι , Ροττιιε ιτιιοτιοι Μ 8ειιιοτο ιιιιιιοτο, οτ (ΜΜΜ

Τιιοιιττιοιιιοιιο: ειιιιιτ, φαι ειιιιτ ΠΠ Μο οοριτοιιοι Βιιοιι·οο

Βοιιιιιιιιε για” ιιοιιοοιιιιιιιι, οτ ιοοοιιιιο ιιο 5ορτιιιιο, ιιο

ιιιιιιιιο Ριιιιιο 8ο.οοττο, οτ Ιιοιιιιιιιιο . . . . .. ιοττιιιιιιιο διοτι

ρο.ιιτο, οοιιοιιιοιιιι, ειιιο τοοτοι·οο, ιιοιιιιιιο φοι·ιιιιι ιΒιιοι·τιτ.

ιιιτοιι·οδοτιιε, φοτ οφοε ιοτιιιοιιτ τιιοτι οιιιοιοιοει.οιιιιιοο?

τιιιιιτ: ι›οιιο τιι;,ιιιιτο Βιιι·οοιιεοε ι·οτιιιοιιτ κ”. οφοε. ιιιτοι·

ι·οδοτιιο, φοτ ροειιτοο ιιο ιιιοειιοΜ ροοειιιιτ οεεο ιιι τω?

τιιιιιτ: φαι κι. ιιειιιΜτιτιο, οτ ρτο φοιιιιοτ ιΠιιιτιοτιο ιιοε

ειιιιτ οοεο νιοιιιιιφιιιοιιο, να κα. ιιοιιιιιιοε: Ιτο φαι ιιιτοι·

οιιιιιοο , ροοειιιιτ οοεο ιιιΠιο ιιοιιιιιιοο. Ιιιτοιι·οοοτιιο, φοτ

ιιοιιιιιιοε Τοποοοιιι ροοειιιιτ οοεο ιιι νΠιο ? ‹ιιιιιτ, φαι ιιοιιο

οοιιοοιιτι, νοι ιιι οιι·οο; τιιιιιτ φαι ΥΠιο οοτ τοοεοτο τοτο

οιιιοιιιιι οικω, οτ οετοοιιοτει τοτε οιι·οιιιο οιται, οτ ιιιιιτοτο

οποιο, οι ιιιιιιτ: φαι ειιιιτ ΠΠ νιΒιιιτι τιιι·ι·οε ιιιιιπιτοιο,

οτ ιιιιιιτ: φαι οοετι·ιιιιι Βιιιιοτι στα ιιιοτιιιο νιιιοο οοτ ωτο

οιιιιτιιιιι, οτ τοοεοτιιιιι οιιοτιιιτι οιτοο, οτ ειιιο Τιιιιιιο οοτ ΠΠ

ιιιιιτειτο, οτ ιιοιι οΙιο ιιιιιτιειτο. ιιιτοι·ιοειιτιιο, οιιιιιιτοι· οοτ

τοι·ιιιτο ιιο νιοτιιοιιιιοιι: ιιιιιιτ: φαι ιιοεοιτ; οοο οτοιοιιιιο

οι·ο.ιιι οοτ νοιοτιο ΠΠ. οοιιιιοι·ιιιιι. Βιιιιτ: φοτ! οιιιιτ ΠΠ

Μο τιιιιιοιο, οτ φοτιιοι· ειιιο, απτο ιιοιι οιιιιτ οοτο_. ιιι

τοι·ι·οοιιτιιο, φο Πιο πιο ιιι νΠιει ρπιοιιιοτιι? τιιιιιτ: ιιοιι

Πιο οοιιιιοτι ει. ρι·ειοοοιιτιε ιιιοιιοιο ιιιιιιι.

Χνιι τι.

Προπο Π! οι Αι·οοι·οο οοπιιιο οιΙ'Ιιι/οπτο Π. Αι/αιοο οι Ατα

ροαι ,· οτι ιιίοο ιἰί σου· Νοσοοτο ια .πιο Ιοττοι·ο ,· ο το

έτι/οποιο, οιι`οοἰἰ ο τι·οοαοο οοοοοτροτο ο ιιι-οοτ ?καιω οι

ιιιίστατιω Μ! οο.στο!!ο ιἰί δορτίοι·ί,· οοο ἴἰιιοιοοιοιτἰ τι ορίο

οοι·οοοο ρἱὰ ίπποπ:ί, οποιο ίαροάέτο ιο οοττοοοο!ίο οι

ιίι7”οποοι·ί Μ! σαοτοιιο ; ο οΙιο ίπτοιιτο απο τιιιραιττο το

Μυαοτοοἰοπἰ ο οΠιιοοπετί σου ί Ρίοιιοδ οοιιιοιοττοι·οτιο τυπο

ο!!”ιπτον·οο; το οοποιοτία οι! ορ,ικοάοι·ο ο! ροι·το οι Βοιοι,·

το μ·οοίοιιο, σου απο οτί οι ρι·οοοιιτοι·ιιιιτιο, ροτ· Μουσε

αἱ ωοοτε, ΑΜοοπιπάο Μ δοττο, ο (ΜΜΜ οι Δωσε,

ροτοιιτί 5οιοιτοιιι, ενα Μοοτι, ο /οοτονί ,· μι' αι ιιοιιιτιιο

ιιί ρατοοοοί «ιιτττ [ιιτττ ι·οιοτίοι οΙιο φωτο οοοτι·ο τ Ρίοοιιί,

α! Με: οροιτί:δοπο απαοοποιο μου· Ια οοποιτίοΙο άοιτα

δοι·Μφιο; ο αἱ 2ι·οοσποττο το τοττα·ο άοτ οορίτοπό το

ιιΠιττ οι (ιι1ιοοο. Μοτο ίπτοι·οο!!ατα, ο οι ιιορο.τί:ίοιτο Μ!

οοπιιιο:: θιιιαίο Μ ΓοοΝοσιο.

(τ3$3, ιο ειιι8ιιο ).

Πει τι. Αι·οιιιι·ιο οι Βιιι·οοιιοιιιι, Αιιιιιοιι·. νιιι. 5ιιιιιιιιιιο ,

Νιιιιι. οικου.

Ειιοοιιοιιτι, οτ Μοοιιιιιοο Πιο, ΙιοιιΠιιο ιιιτοιιτι Αιριιοοοο,

οι·ιιιιο8οιιιτο 5οτοιιιοοιιιιι ιιοιιιιιιι, Βοιιιιιιι ιοοοιΠ, Βοι Βι·οτιο,

Ατοοοιιιιιιι, ιιιιιοιιτιοο, $οπιιιιιτιο, οτ Ποτοιοτιο Βοοιε ιιιιιο

ττιο, τιοιιιιτιοφο Βοι·οιιιιιοιιτιο, οτ $οιιοτειο Βοιιιοιιοο Εο

οιοειειο ιιοιιιτιιο , νοιιιιιοι·ιι, οτ τιοριτοιιοι Βοιιοτοιιο, @ο

Υιοοοοιιιοε ιιο Βοοεο, οαιοιιι οι·ιιτιο, ΙιιΜιι Αιιιοτοοο, οιιιιι

ΜιΠτο τοοοιιιοιιΜτιοιιο 88 τοτιιιιι. Ι.ιττοι·ιιο ΜοΒιιιτιιιιιιιιε

νοετι·τιο ιιιιοιιι ιιοιιιτιιο μοι· Ροτιιιιιι Μ Ραιιο , Ποτ. ρτορο

αιριιτ Μ Νοειροιι ιιι ιτιιιε ιιιιιιι, ιιιοειιιιιιι ιιιιοιιι οοιιιιιιιιιι

οττιιιιοι·ιιιιτ, οο φαι ρτο ιρεοι·ιιιιι τοιιοι·ο ιιιΠιι οοιιοτιτιτ

ονιιιοιιτοτ, :ιιι ιιιοιιιοιιι Βοτιιιιιιοο, οτ αι ρτοοιιιοτιιιιι ιοοο-οι.

οιοιιτ ιοιιΒο τοιιιροι·ο ιιιοιιε τιιιιιιιιιο οιιροοτονιτ, ιιοειτι·οιιι Ειτ

οοιιοιιτιοιιι απο νοετι·ο Ιοοιιοι ετοιιο ιιιοοιιιιιιοιιι Μπιο

ιιιεεο, Μ φο Οιιιιιιροτοιιτι Βοο Βιοτιοι·ιιιιι οιιοοινο ιιο

τιοιιοε, οιιιιι ιιιιιιιιιιτοτ Μρι·οοοιιε: Ωιιιιτοιιιιο νοε οοι1ιροτ

ρι·οοροιο ιιιι·ιοειτ, οτ ροι·οοιιοιιι νοετι·οιιι ιιι Μοτο, οτ εο

ιιιτοτο οοιιοοι·νοτ. Ποιοτοι·ιιιιι ειοιιτ ροτ :Ποιο ιιιοτιο ιιττοι·οο,

Ιτιιοοιιοιιτιοο ποπιο εοι·ιρει οοο, απο ιιοιιιιιιιιιο ΠΜ, ιιο

ιιιιιιιο Ποιοιοτιο, τιιοοοοιιιιτο ιιο Βοοιιιιιιοι·τιιιο, οτ ΜΜΜ

πιο ιτοοιιοιιοι·τιιιο, οτ απο Πιο οοοιοτοτο, φοιιι ιιτιιιοιιιιιε

οτι νοοτιιιιιι οοι·νιτιιιιιι, οτ ιιοιιοι·οιιι ιιιττονι Ποιο (ιιιιιοι·ιιιι,

οτ ροι·νοιιι οιι·τιιιιτιιιι , οποιο ιιιοιτιιι· ιιο τιιιιιιιιιιι, φοτο οοτ

ριορο (ιιιετοιιιιιιι Ποετιι, αι τιοοοιιι ιιιιιιοτιο, οτ ιιι‹ιο οτοο,

ιιιοιιο ριοροιιο ιιιοοοΜι·ο, οτ αι ιιιοτιιιιι Ποετοιιιιιιι (ιοιεττι

οι! ιιο ιιιιιιοιιο ρτοριιιοιιοι·ο , οτ ΠΠ απο τιιοτο οοοιοτοτο

ροι·ιιιστοι·ο, οτ ιιιτιιιοι·ο, ιιο Ριοοιιι φι οιιιιτ ιιι ίιιιοτοιιο

τιιιεττι, απο πονο, οτ ο:Μο εο ι·ιιιοειιιτ οοιιιιοιιιιιι·ο, οτ

"οι
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ιιι-ιιοτιιοε νοειτοε πιο ι.οιιο, οικω ιιιιτιει οιιιιιοε ω· νοειτοιιι

. ιιιιοιιιοιιιιειιιι ,› οι ιιοιιοιιοτιοιιι τοιιιιιιι, ιι ι)ιεοιιοι·ιιιιι ιτιοοτιιιιο

ιιιιοτοτιι, ιιιιοιι οιιιιιοιιι ιιιοοιιιιιιιττι οιιιο οιινοιιιιιιτι τιιοιιιιι

.' ο - π · '

ιιι νιιιιιε οιιιιιιιιε ιιιοιι Ριειιιιι, οι εοδοιοε ιοτο ι'οοοτιιιιι,

οι ρτοοιιτοιιι ιιοτι οιιοιιιιιιιι ροεειιιιι, ιιι ιμιοιι ιρειτοιιιιοιο ῖ

ιιοιι ροεειιτιι,οιιι ιιοιοιιιιοι·ο, ιιιεειροτιι, οι ιιιοοιιιιοιιι, οι

ρτόριοτ·'ιιοο ιιι ρτοοιιιοιο ισοο ειοιιι ιιτοοιιιιιιιιιστιιτι·ιιι- :

ιοιιιιο, τιοιιοο Ειιοοιιοιιιιο νοειτιι ιιιιιιιι πιο ιιιεεοτιι ιειοοι·ο,

απο ρειτοιιιε -ειιιι εοιιιροτ ιιιοοιιιιιιιιιιιιε νοειτι10 ιιιεειοιιιιιιιε

οιιοιιιτο, οοο πιο ρτειοιιιοιο ισοο, οι πιο ρτοοεοτιιιοιιι νοε

ιτιιιιι ι·οιιιοιιι ρι·οροιιο τιιεοοιιοτο, ειιιο νοειτο οοιιεοιοιιιιιι

οι τιιιιιιιιιιιο; οι ιιιοο ιιιιοιιι ιιιοιιιιειτο ιιιΒιιοιιιιιιι, ιιιιιει το

ιιιοτιιιε πιο ιοοιιιτιιιιι. ιιι οιιιτιοτιι ροτιιι Βιιιοιιιιιιο οὐ νει

ιιιιιι Βοοιοειοο ιιοιιοιιε, οοιιοοιιοτιιο Αιιιεειιτιο, ειιιιιιιι·ιιοτ

ρτοετοιιι. ι)οιιιιοττινι τιοιιιιοε νιτοε Λιιιοιιτοτιιιιιιτι ιιο $οττω

οι Ποτιιιιιιιιι τιο Αεοτιο, οιιι ειιτιι (ιο τιιοιιοτιιιιιε, οι ρο

ιοτιιιοτιιιιιε Βιιιοιιοτιοτιιιτι ριιτιιιιιτι , οι :τοι ιιιιι επι νοειτοιτι

ιιονοιιοιιοτιι οοοοεεοτιιτιι, οι ιιιιι ιιοιιοτοε τοειτοε, ιιιιο ιιιο

οιιιιι ιιιιοιιετιιιο τιτοτιιονοτιιτιι ιιιιιιιοι·, οι ρι·οιιιονοτι οιιιιτιι

ιιτοοιιι·ονοτιιιιι, ρτονιιιιιιτι νιτιιιτι Μο8ιειτιιιιι ιιιοιιτιιιιτιι Πιτ

ειοιιιιι ιιιοτιιοιιιιι, ιιοιι ιιοιι ιιοιιιιοε ι·ιτοε ιιοι·τιειτιιιιιιι ιιι

‹ιοιιιιι , οι Νιιιιιιιιι, ιιοττιιοιιιιιιι ειιιιιιι ιιο τω ιρειε οιιι

ειιιιι ροτ Ριεοτιοε οιιριιιει ιιο ιίιιι:ι. Εοοιοειοο, οι ιιι ιιιιιιτιο,

οι ιιιιι ιιι ιιιιιιι Εοοιοειιιο, οι ιιι ριιτιιιιιιε Βιιιοιιοιιιε,ιοτιοο

ιοιιηιοτο ροτιιιιιιιεοτιιιιι, οι ροτ ευοε τιο οοτιιιιιιοτιιιιιιε ιιι

οιοο ιιιιιιιο ροιοι·ιι νοειτο Βιιοοιιοτιιιο τοτοοιιοτ ιιιιοτιιιιιτι,

:ιιι ρτοοεοιιιιοιιι νοειι·οιιι ιτειιιειιιιιιοτο. @οοτο ιιιοιοε Λιάσ

ιιτειιιιιιιιιι, οι δοτιιιιιιττι, ιτιιοε εροοιιιιιιοτ ιιιιιιο, ιιι ρτοοιι

τοιιι ρτο Ροτιοτιιιο τοε πιο ιιιιιτιιιι Βοοιοειειο, τοι επι ιοοιιιιι

οιι ιιιιοιτι τοε ρτοιιιοιιιε Βιιοοιιοιιιιιιτοειι·ει ροτι:ιιιιιιιε ρτο

νιιιοτιι, οιιττιιε, οι ο.ιιο. ορροτιιιιιο ιιιτιιιμιοπι τοειι·οε ιιο

νοιοε νοειι·οο Ειιοοιιοιιιιειο τοοοιιιοιιιιο, οιιιιιιιε ει ριοοιιοτιι

νοειτο τιοοοιιιι ιιι ριιι·ιιιιιιε Βιιιοιιιιιιιε ιτοοιιιιιιιο, Εκοοιιοιιιιιι

τοειτει οοιιιτιιιιιοτο ροιοτιι; ιτιιιιι ροτ οσε ιτειοιιιιιιιτιιιιτ π

ιιοιιιοτ, οι ει οεεοιιι ο.ιιιιιιι ιτιιιονοιι, :κι νοειι·ειιιι ιιονοιιο

τιοιιι ιιιιιιιοτ ρτοοιιτοιιιιιιι. Ροειιιιιιιιιι τοτο ροτ ιιιοιοε ιιιο

οιειτιιτιι ιιισοτιιιιιιι, Αιιιοιιτοιιιιιιττι (ιοιιιιι:ιτιι , οι Νοιιιιιιι (ιο

ΥιιιιιΕοοιοειειο ιιιοτιιιε ιιιιοτιιιιιιι, ιειοιοιιε οιι·οο οιιροιιι

ιιοιιοτιι ιρειιτε, ιιιιοτι ρτονιιιιιιιι, οι ιτιοιιιι·ιιτιι οοιιειιιιιιτι

ιιι·ονιιιοι·ιι ιειοιοιιιιιιιιι , οι τιιιιιι ιιιειιιιιιιιιιιιε ιμιο‹ι νοιιιοτιιιε

πιο ιιιοιιιτιιιιι. Ρτοριοτο:ι ιιιιιο ροειιιιιιιιιιι ροττοιιι επι ριιτιοε

νιιιιιο Εοοιοειιιο, οι ίζοειοιιι (ιοειτι, οιιοτιιιιιο, οιιοε ιιοτιι

ιοοοτοιιι ροτ οοιιιτοιοε, οοροτιιιιι ιιοτι ιιιιιιιιι οιιτεοι·οιτι, οι

ιιοτιιο ιιιιιιιιι, σπιτι ιιιιοτιε Ριεο.τιοτιιιιι, εειε ιιιεροειιιοιιι Ειτ

οοιιοιιιιιιο νοειτειο ιτειιιειιιιιιοτο, οι ιτειιιειιιιιιο, ιιι ροτ οοο

οιιιιιιι ιιο οοιιιιιιιοιιιιιιιε ιιιιιιιο Βοοιοειοο, οι θειειοιιι ρτειο

ιιιοιι, τοειτο Μοοιιιιιοοιιιιιι ιιιιοτιιιοιιιτ; ρτιιοιοιοε ιιιιιοιιι

οιιτεοτοε ‹ιο οοιιιιιιιοτιιιιιιε, οι ιιιιιιιιιιοιιιιιιιε Ποειοιιι Βιιειτι,

οι ιιιιιοο Βοοιοειιιο, οιιιιι ιιιιιοοιιιιο οιιιιιιιιιιιιτι τω, οι οο

τιιιιι οιιοιιιιιιοιιοιιοτιι πιο τοιιιδι ροτ εοτιριιιιιι, οι οιιιιι

νοιιιε ιιιιιιο ρτοοεοιιιιιιιιε ειιιιδοιοτιι, ιιι ροτ εοπι οιιοιιι ιιι

ι'οτιιιιιιι , ρτονιιιοτο ροεειιιε, ηιιο‹ι οιτοο ιιιοιο ισοο ιιιουτο

ιιιιιιοοιιε.

Μ. ιιι. ιιιτιιι.

Χιιιιι"'.

£ωωιω θ. Λ![οπεο οι Λι·ιτοτυπα εστία: ιι Προπο .ιτ

ιιστοιι, Με ποσο ιίι]|ι:τίΙο, ροτ ιπτιπαιιι:τι :Η σιι|βο·ιοπιι

υιτι·τία"ι, ιιι ουσ ΜΜΜ τω! μπω τι τω” ιιι .Μι-ε

οι ιιιιιο οι ί)ιιιοεει; τικ ρει·ὸ ιιιαπάοτειιιιο ιιιιιαΜί ιτο ο

ιμιαιιτυοοπιο .ΜΜΜ ι:οτ.ιο νιιιο ιιιειεεειτοιο; ο οι:: ιιιιατιιο

.τι ται:τοιπαπάουα τι Μ, ποιο οιί /0Μιεεο οι μι ρτο.ειο

ι σκοποί οι Ιταεροτιο, ο ιο υο!ιουαοιίο ιιοσεεεαι·ιο ρου·

Γοιοτοίιυ, οίαοοιιθ “πιο τι (τι !πι ο/βοαοε ο ροιοπιο Μαιο

ιιοιι ροιτοιιιιο ι-τωφιε [οιιοοπτειιιο Γίιπρτοεα, μου· αδ

. Με στα οοπιιιο ιιι δ'ατάοοιια. '

(ι32Β, ν: Βιιιιιιιο ·

Βειι ιιοΒιι Λτοιιινι ιιι Βιιτοοιιοτιο, Βοοιειτ. 5ιιιιιιιιικ

οιι οιιτιιτει:ι:οικι. :κι οτιιι.ιιι:α:ιιιιιι. Μ. οικιινιιι.

ιιιιιιιιε Αιριιοτιειιε, ιιιιιειτιεειιιιι ιιοιιιιιιι ιιο8ιε Αττι8οιιιιιιι

ρτιιιιοΒοιιιιιιε, οιιιειιιιο 8οιιοι·ιιιιε Ρτοοιιτοιοτ, :ιο (ιοτιιοε

ιιιΒιιιιι οοτοιςιο νιτο ιι;;οτιι νιοοοοιιιιιι ιιο Βιιεεο, οι: ιιι

ιιιοι Αι·ιιοτοοο, ειιιιιιοιιι, οι οτειιιοιιι. Με ιιοιιιο, φιο μειο

εοιιε εοτιιιιιιιι· ιιιιοτιι "ω, εοτιρεοτιιιιιιε: ιιιιοτι ιιιο @Ποιο

ρι·οιιιιτιο τοτιιοιιιι ιιιιοτιιιοιιοιτιιιε τοοοιιοτο τιο Ροι·ιιι Ροιιιιειο

ιιο $οιε, νοτειιε ιιιιιιιιιι Εοοιοειιιτιιιιι ρτοοι·οεειιτι; ιιιιιιι

ιουιοιτι·οοοΒιιιιιε οιιττιιιιιε, ηιιοε ιιι ριιτιιιιιιε ιειιε ροιιιι

ιτιιιε ιιτιιιοτο, οει ιοιειιιιοτ ιιιηιοεειιιιιο , τιοε οιιττι ιοιο Βοιιιο '

ιιοειτο ειτιιιιι ρτοετοιιι, ιιοιι οιιιιτιι ιιι τιιιτιο ειιιιιοιοιιιι

ιιοειτο ιιοιιοτο εοττειιο, ιιοιιιιοτονοτιιιιιιε [ιτο ιιιοιιοτι μειο

τιιιιιοτο ιτοοοιιιοε, τοι ηιιιιιιιοτοοιιιοε ιιιιιιιοε οιιιιι οιιττιιιιιε

οιιοε ιιοιιοιιιιιε, οριιιι ιοοιιιιι ιιο ιιιιιο ΜειεειιτΒιιι, οι ειιιιιιιι,

οιιτιι ιιιι ιιιοτιιιι τοτιιιιιιιιιι Ποιο οιιττιιε,-ιιι οιιτιι ιιιιε ιοι

νιοιιιοιιο ρτιιοτιιιιιιιιιιιιε ιιοτοιο, οι: ιιοτιιιιι, ιιιιοιιεηιιο ιιιο

τιιτι ροεειιιιιιε ιιοοοιιιοτ, :ιο ιιοιοοιιι νιοιιιιιιιιιιιι ιιοιιοι·οιτιιιε

ιιιεοοιιοτο ο ρτοροειιο ειιρτοιιιοιο. νοε οιιιοιιι, οιιιει Διοτι

οιιττιιε οιιειιιι ιιοιιιε ιιοιι ειιιιιοιιιιιι, ιιιιιιτιιιε ορού ιιιοιιιι1ι

ιοοιιιιι 6ο τιιιι ιιιοεεειτοιει ωι, οσοι ροιοτιιιε οιιττιιε ιιιιε

οτιιιειοε νιοιιιιιιιιιιιε, ιτιιιιιιιε ιιοειτιιιιι οιιοτοιιιιιιι ιτιτιιοοτο

μοιιειιιιε, ιιι νοειτο ειιιινοτιιιοιιο, ιιοειτοιμιο ειρροτοιιι, ιιιιοιιι

ιιιο οοιιιιιιιιο τιτοοιιιοιτιιιιε, οι ιιιιιιιιιιιιε, ρτοροειιιιιιι τιοειτιιιιι

εοτιιιιιιιτ οιιοοιιιτιι. ιιιι οιιιιοιτι τιιιιιιοε ιιιιοε ρτοιιιιιιιιιιιιε

ιοοοτο νιοτιιιιι εοοιιι·ιιτιι ιιοοοεειιιιι , οι ιιιιιιτιοοιιε ιιιιοιο

τιιιιιε . . . . . ιμιο‹ι οιιοιιιοιιι ιιιι, ηιιοπι ρτοοιοοιιιιιιε ιιιιιι

ιιιιιιε. ειιρι·ιιιιιοιιε ιιοο·ιτιιιιιιε ροτ νοειτειε ιιιιοτοε ιιιιιιιιι οιιο

ροιοτιιιε, ειιιο ιιιοι·ει ειοιιιιιοοιιε ιιοιιιε ιιιοττι τοοοεειιε οικ

τιιιιιτι νοειι·οι·ιιιτι, οι ιιιοιιι ειρριιοειιιοτιιε οοτιιιιι ορού ντι

ι:ιτιι ιιο ιιιοεεπιτειει. ιιι Ιιτειοτιιιεειε οιιιοιτι οιιτειτιι, οι ιιιιιοοιι

ιιειιιι εοιιιοιιιιιιι ρι·οοιιοοιιε οτιιιιιιιο, ειο ιιιιοιι νοειτο ιιιιιιιειτιει

οι οτιιιιιι εοιιοιιιιιιιιιο, ιιοειτο, νοειτοιιιιο ιιιιοιιιιο οιι ρτο

εροτιιιιι ιιιιοοιιιτ οιι"οοιιιιιι; φιο ειιιο νοειτειο ιιοιιιιιιιιιιε

οιιιιιιιο, ιιι ιιοιιιε Μουτ οιιρτοεεο, ιιι ιτιιοιι ιιιιοιιιιιιιιιιε

επι οριειιιιιιι ιιιιιιιιιοιιιιε ιιιιοοτοιιιτ οιι`οοιιιιιι. ιιιιιιιοε νοτο

ιιιιοε ρι·οοιιιιιιοιιιιιε οι·ιιιιι οτι ιιιτιιιιιε ιιι ισοο ρτοοιιιοιο ιιο

ιιιιεε:ιτειο ιιιο τιιιιτιιι ρτοιιιιιιο νοτιιοτιιι. ιιοιι. ιιι Ροτιιι τω·

ιιιιιο ιιο θοι: ιν. Ποιοτιιιιιε ιιιιιι ιιιιτιο ι)οιιιιιιι ιιι.οοι:ιιιιιιιι.

Χα

Ι.Ήι[αιιιο Π. Αι|οιιεο ιιιαι·Ιοι·ι)ια π Μο μιά” Ι). διασοπισ Η

το οι .ιπητοιια ε: .πιο αττίι·ο α! ρυτ£υ ιιι εοπι ίπ δω·

‹ιἔοοιια ι ω ιιι/οινιιιι α: υιοιιο ι·ίτσο.ειιιιι:ο τοιαιίυο α! .πιο

ιιιαιιιιτιο, Μια .και ιιιιρτο.εα, α! Μια ουοροι·α:ίοιιο ρτο

ειιιΙα Μια σωμα: ι·οοία, τοιιιτο ί Ρίεατιι, πιο 09091ο (ΠΠ

τιιοιι οι Λτιιοι·αι,· ιο ρινι·ισιιο Μο πιάσω ο πιοιιστεί ίπ
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οιιοιοιο οο!ίοεοι·οιΙο οικου Με οι ίΙΙιιοεο ; ο οι ιιίου,

Μο οοιι|οιίτοούο ιι ι·οοο οοπ άο!Ιο οιιιιιιι:ιι , ο απο Βοο

παιιιι, ο Βπιιιοο Βυτία, εουι·ο οιιοΜο οπτ :απο ιπι!!αΙο

ο ιίο·ιιατι!υ άοΙΙο |ιιοοοιιάο ιίο!!”ιεοια.

03%, ι8 Βιιιιιιιο).

Μ Ε. ιιωιιινι οι Βιιι·οοΙΙοιιο, Αι·ιιιιιι·. νιιι. 8ιιιιιιιιιιιιι, Νιιιιι.οοοοιιι.

Βιιοοιιοιιιιεειιιιο, οι: Μοοιιιιιοο Ριιιιοιρι, οι Βοιιιιιιο,

Ποιιιιιιο Ιιιοοιιο, ΙΜ ιιι·ιιιιο, Μι Αι·ιιοοιιιιιιι, νιιιοιιιιοο,

δοι·ιΙιιιιοο, οι Ποιειοιιο, Ποιιιιιιοιιο Βιιτοιιιιιοιιιιο , ειο δου

οιοο Ιιοιιιοιιοο ΕοοΙοειιιο νοιιιιιοι·ιο, Αιιιιι·ειιο, οι Ποριιιιιιοο

8·οιιοιο.Ιι, Ιιιιιιιιε ΑΙΙοιιευε, οιιιε ιιιιιιιιιιε ρι·ιιιιοΒοιιιιιιε, οι

Βοιιοι·ει.Ιιε Ρτοοιιτοιοι·, οι: Ποιιιοε ΠηιιοΙΙι, ειιιιιιοιιι, οιιιιι

ιιονοι·οιιιιιι ειιΒιοοιινο, οι: οιιοιιιοιιιιιι ΙΙΙιειΙι. Ρι·ιιιοορε δοτο

ιιιεειιιιο, Ριιιοι·, οι Βοιιιιιιο. Νιιροι οιιιειοιιιοε ιιι οοιιο

ΙΙΙιιιιοιιιε, ιιιειιιειο ΙΙιιιοιιοιιι·ιιιιι, ροτ οιιιιιιι ιιιιοι·ιιιιι ιιο

ειι·οιιι, @Με ειιο ιιοειι·ο οοιιιο εοοι·οιο, `ειιιιιιιιιιιοιι νοειιιιιο

ι;Ιοεοι·ιρειιιιιιε ιι·οιηιιιιιιιιιι ριιεειιΒιιιιιι, ιιιιο‹Ι Ιιιιιιιιοι·οιιιιιε

ιιεςιιο ειι ιΙιοιιιιιι ροιιιιιιι Μοιιοιιιε, οι ιιιιο, οοιιο ιιειιιιο ειι

ιιιοιιιο ιιιιοιιιιο ιιιιιιιιιι ιιοιιιε ειΒιιιιιοιιιιιιο οοοιιι·ιοι·οιιι: οοιιο

οοιιιο; εοτοιιιιιιιι νοειιιιο ιιοιιιιοοιιιιιε, οπού οιο Μοτοιιιιιι

0οιονο. ρι·ιιοεοιιιιε ιιιοιιειε ιιιιιιι ιιοοοεειιιιιιε 6ο ιιιοιο ροττο

Μειιιοιιιε, ιιοι·ειιε ιιιειιιιιιιι Βοι·ιιιιιιιιο, οοιιιο ιοοιιοι ειοΙιο

ιιοειι·ο, ιιοειιιιιιι ιιιι·ιοοιιιοε ιιοοοεειιιιι , οι. ιιοοι ιιεινιοοιιιοε

ιιι ιιιιιι·ι ιιιιιιεοοι·ειιιιιιε, ιιιιοιΙ ομοΒιιιε νιτ ιιιιιοκ Αι·ιιοτοειο

ιιι ιιιιιιιιι ροιοιιιι ροιεοοιιοΙιιιιιιι Ριεοιιοε ιιι Με ιιιειιΙο,

οοιιο ιιοοι! οεεο οι·οιιοΙιτιιιιι· οοιιο ΥιιΙειιιι ΕοοΙοειιιο, οοιι

Ιιοτεινιιιιιιε ιιινοτιοι·ο ροτ ροτιιιιιι_, ιιιιι οει ρι·σρο Αιιειο

ιιιιιιι'. ιιι ιι›ι ιιιιιιιιιι οοιιιιιιιιιιιο ειε ριοει·οεειι ιΙιοιι Ιιιιιιοιε,

οι ιιοοοιιοι·ιιιιι , οποιο οιι·ιιιιιιε, ορροιιοι·οιιιιιε, εινο :κι ιοοιιιιι

ε!ο! Αιοιιοι·, ρι·οιιι ιιιεροειιοιιιι νοειτο νοιιοι·ιιιιιιει ρειιοτιιιιοε,

ειι·οοιι ιιιιιιιιι ιοοιιιιι, ριοιιι ιιοεοιιιε οοιιιιιιιοι·ο νιιιοιοιιιι.

Ε! :πιπι ιιιιιιιιιε οοιιο Ιοοιιιιι, νοοιιιιιιιι οειριιι Νοοροιιε,

μοοο Ατιειιιιιιιιιι, ιιιο εοΙιιιιιιι φωτια ο οιο ΙΙΙοι·οιιι·ιι ρτοο

ιιιοιο, ιιινοιιιιιιιιε Πει ιιιιοιιιιιιιιι Ιοιιιιιιιιιι ιιοειιιιιιι, ιιιιοιιι

ριιιιοιιι ιιιιεεοιοιιιιιε οι! Ιιιιιιοοιιι ειιρι·οιιιοιιιιιι, οι ιιιιοτοιιι

ιρειιιε Ιιιιιιι:ιε, ροτ οιιιιιιι ει8ιιιιιοιιιιιιι ιιοιιιε , ιιοοι! ιιιεε

οοιιειιιοΙιοι οιιιιιιιιο, οιιο‹Ι ιιοε ιΙοιιοιοιιιιιε οι›ροιιοι·ο επι

ροτιιιιιι Ροιιιιιιο ιιο Ειιιιοιε ,. ρι·ορο νιιιιιιιι Εοοιοειοο, ροτ

νιιιιιιιι ηιιιιιοιιο ιιιιιιιιι·ιο, οο ιιιιοιι Ιοοιιε ι'ιΙΙιιο Εοοιοειοο

σε! ιιιιιιιιιιιε, οι ειιιιιιιιιιιε μοι Ριειιιιοε, οι ιιοοι! οιιιιι ιοιο

οοιιιο ΠΟΠΗ οδιιιιοιιοι·οιιιιιι· ροιοιιιοι ιιιοιιιιιι Ιοοιιιιι Υιιιιιο

Εοσιοιιιοο, οοιιιο ιποοπι ιιιιιιιιι ιιοΙιοιοιιιυε (Ι)οιιιιιιο οοιι

οι ιρεο_ιιοιιιιο Γοοιιιιιε ιιιιιιοτοιιιι· Ποειι·ιιιιι θειι

Ιιιτις, οιιιιι,ιιιιιι.:Ιοοει ιιι ιιιειιιιι Βιιι·ιιιιιιιιο οοο ειιιι ειοΒιιιιιι

ιιοι·.Βιεριιοε, ;ρτοοιοι·ιοοιιιιι νοοειιιιιιι Τοι·ι·ο Νονει, οι ιιιιιιιιι

ιπροειιιιιιι Ιογοεο,_-‹ιιιοιΙ οετ οοειι·ιιιιι ειιιιε οοιιιροιοιιιιε Ιοιιι

ιιι€ιιιιιε, :οι ειιιιιιι νοοιιιιιιιι Αι·Βιιιι ιι·οιιιι , ιιιοΒιιιιο ίοιιιιιι

ιιιιιιε. @πιο ι·οοοριιι Μοτο, οιιιΙοιιι οιο, νοιιιιιε Με νο

ιιιιιιιιε απο ιι‹ι ιιιειιιιιιιι Βιιιιοιι Ροιι·ι, οι ιιι οιιιειιιιιιιιι οιο

Ποιιιιιιιοο,·νοιιιιιιιιε οι! ροτιιιιιι Ροιιιιοο ‹ιο Βιιιοιε, οοι

ιιιιιιιιιε οιιιιι Βιιιοιε, οι ιιοινιιιιιε ιιοειι·ιε ειιιιιιι: εοοιιοιιιι

νοιτο «Με ΙΙιιιιοο ιοι·ιιιιιιοοιιιιιι ρτειοεοιιιιε ιιιοιιειε Ιιιιιιι, ω·

εοοιιτιιιιιιιε ιιι “πιο απο ιιοΒιιιιιιιε, οι ιιιιιιιιιιιιε , οοιιιο,

οι ειρροτειιιιιιιε ιιοειι·ιε, ιιοοιιιοε Τοιιιοι·ιιιι ρι·ορονιΙΙειιιι Ρο!

ιιιιι.ο ιιο ΒιιΙοιε, .ιιιιιιιιο ειοιιιιι νοιιοιιιιιιι ειι Νοε Βιιιιιι ιιει

νοι·ειιιιιιιιιι οοιιιιιιιιιιιι ιιιοιειο Μ”, οιιιιι ιιιειδιιο Βιιιιιιιο

Με ειιεοιριοιιιοε, :ιο Ιιοιιιιιοιιιιιι Γοοιοιιιοε, οι ιιιιοιιιοιιε ιο

ι·οιιιοοιιιιιι ριοοειιιιιιοε, οι οοιιιιιιιιο νοιιοτιιιιι Μ Με ποσοι

απο Ιιιιιιοιε, οιιιιι ιιιιοτιε ιρειιιε, οι Νοιιιιιιιιιι Βιιοπιιιιι

νιοοοοιιιιιιε, οι (Ιοι·ειιιι ιιο Βοοιιιιοι·ιιιιο, μου οοιιο «Με

ειιιιιιιιοετιιιιι, ιιοοι! ιρει απο εοι·ιιιιι οοιιιιιινο, οιιιιιι πο”

Πειειι·ιιιιι οοιιιο οοι· πιο ιιιιιιοι·ιιι, ιιιοιοιιιοε οοΙΙιει οοιιο

ειοε ιοιιιιε ιιιιιιε οοιιιι·ιιιιιο, οι οιιιιοι·ι·οιιιιιι· Ριειιιιιιι, οι

νιιιιιο, οοιιο οιο ιιοειτοιιι ι·οιιιοιιιιιι οιιοιιιοιιιιιιιιι, εο Με

ιιινοτοιιι; οι ιιιιοι·ιιιοτιιιιι ιιοε, ιοπι εοι·ιριιε, οοιιιο ιιιοιο

ιιιιιι ιιιιιιιιοι·ιιιιι ι·οιιιιιοιιο ιιο ειιιιιι νιΙΙειο ΕοοΙοειιιο, ιιο οοο

οοιιειειιιιιι οιε ροτ ιιιιοτιιε, τιιιιιε ιιιι 6ο ειιιΒιιιιιι νιιιιι Εο

οΙοειιιο ιιιιιιοΙιειιιι οοιιιιιιιιιιι Ριειιι·ιιιιι, ροτ οιιοιιιιιιιιι οοι·

εοιοιιι, οιιι οοοιοπι οιο οοι· οσε οοριιιε ι”ιιοτειι, οι ροτ

ιρειιιε ιοιιιιιοιιοιιι οιιι·εοι·ιε, οι οοιιειιιοΙΒΜ ιιοΙιιε οιιιιιιιιο,

ιιοοι! Νοε ει! ιιιοι:ιιιι νιιιιιω ιιοειτοιιι ιιιιιιιιιοι·οοιιιι ποιοο

ειιιιι. Νοε ειιιιοιιι ‹Ιιιοιι οοιιειιιο ρι·οοιιιοιοι·ιιιιι ,. ειι ιρειιιιι

Ιοοιιιιι νιΙΙ:ιο ΒοοΙοειειιιιιι οι·οοι·οιιι ιοειιιιοιιιιιε, εοο ιιοο

ιιιιιιι ροιιιιιιιιιε Ιιιιιο ι·οιΙοι·ο, ιποριοι· ροιιιιι·ιοιιι οιιιιιιι ιιο

Ι1οιιιιιε οιιι·ι·ιιιιιιι, οοι ροιιοιιι νιοιιιιιιιιι, οι ειι·ιιοειιι ιιοειι·ιι.

Πο οοιιιο απο, οοιιο οει ιιι ειειιιιιιιιι πιο ΕοοΙοειοιο , οι

ίΙοειιι (Ιοιιιιι·ι, ροιοι·ιι οοιειιιιιιο ΙΙοι,ιιο ιιιιοι·ιιιιιτι ρει· ιι·ιιιι

ειιιιιριιιιιι ιιιιιο ιιιοιιιειιι:ιι Ιιιιοι·οιιιιιι, οι οιιοιοιο εοι·ιριοιιιιιι

ιιοιιιε Με ιιιιεεοι·ιιιιι ροτ Ιιιιιιοοιιι , οι ιιοΒιιοε :ιοιο ιιιοιοε.

Νοε ειιιιοιιι, Ριιιιοορε $οι·οιιιεειιιιο, οι: ι·οιιοι·ιιιιιιο ροι.οτ,

εροιιι ιιοειι·ιιιιι ιιι ιιιο ιι€ιιιιιιε, οοι ιιοιιιι Με: ιιοΙιιε ιιιι

ιιιιιιι, οι οιιιιιε εοΙιιιε εει Με :ιοιο ειιιιιΙποιιι, οιιοιι .Νοε

ιιι Με ιιιοΙιοιιοι· ροι·οοοιιιιιε ειιι Βιιιιιιι ρι·οεροι·ειΙιιι. διεπει

ειιιιοιιι ιιοειτο ιιιοοιιιι Βιιιιιιιοιιε, οι εειιιο, ιιοο ιιιιιιοιο ιιισ

ι·ιιιιι, οοι ιιοΙ:ιε οιιιιι ειιιιι ιιινοιιιιιιιιε ιιιιοιιι ογοτοιιι, οιιο

Ιοιιι ρι·ιιοιιιιιιιιονοι·ειι. Μαιο, ιιιιιιιιεςιιο οιιιιιτι Ι:ιοιιιιιιι ιιοΙ1ιε

ιιι‹Ιο ρι·οιιιιιιιιοιιι ιιο ροι·ιιιιιιε νιιιοο ΒοοΙοειιιο, πιιο ιιι

ριιι·ιιοιο ιιοι·ιε, οποοι ιιι Ιοοι οιιιοοιιιιοιο, οι οιιιιιιι·ιιιιι οοιιιο,

οι νιοιιιιιιιιιιιι οιιιιιιιιειιιιιιι ιιι οιιοοεειι. Ποοιοιιιιιι ειιιιιιιιοο

ιιιιιε Ποιειιιιιιιιιι ΙΙοοιιιο, ιμιοιι ιιιιιιιιιιε ιιΙο ιιιιεειιε ρει·

Βιιιιιιιιιιιιιιι (ιιιιοιιιε ιιο Βιιοοι·ο, οιιιιιιιιο ιιοε ιιιιιιιιιε ιιι ροι·ιιι

Μοιιοιιιε ιιοιιιιιιιιι ιιιιιο τοοοεεοι·ει, οιιιιι ιιοιιιιεεοιιι ιρειιιιι

ιονοεεο, ιιι οεεοι·ιιιι, ιιιινοε ιιιιοε ιιιιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιε νιοοοοιιιοε

οι (Ιοι·ιιιιιιιε ιΙο ΙΙοοοιιοι·ιιιιο ρι·οοιιιοιι, ρι·οριοι· ρι·οεειιιιιιιι

ιιεινιοιιιιιιιιιιιι ιιιι; ρι·οριοτ ιιοοι! ιιοε ειιιιιιιι ίοοιιιιιιε ιρειιιιι

ιιοοι ιιι ιιιιοιιοιιι Ιοιιιιιο οιιοιοιο, οοι οπιπ ροειιιι ιιι ιιιειιιιι

Βιιι·ιΙιιιιιιο, οι ιιιιιιιιιιιιιιιιε οι, ιιοοι! οιιροιΙιιο ιιοιιοιιο ρτο

οοο ω, οιιιιι τΙιοιο (ιιιιιιιιιιιο, οι Με 0ο ιιιιινοιιειιιιιο

διιιιοτι οτι ιιοε ειιιιιιιι νοιιιιοι,,ιιιιιουιιιοιιο οεεοιιιιιε ιιι ιιι

ειιιιι ειιρι·ιιιιιοιο, οιιοιιι οιιοιιιιιο οιροοιιιιιιιιε.ι ΙΙιεειιιιιιε

οιιοιιι ω ιιιιιειι·οιιι Βοοοιιι ΙΙιοιΙοι·ιοιιιιι ιιιιιιε ιιιινοε ιιο

ιιιιιιοτιιιιιε ειοΙιι ιιοειιτι , οι οιιιιιιιοι· ιιιιοι·ιοε, ιιΙιι·ει πιο ιι·οε

ιιι ηιιιιιιιε ιιονιΒιιτιιιιι οιοιι νιοοοοιιιοε, οι θοι·ο.Ιιιιιε ιιο

Ιιοοιιιιιιοι·ιιιιο, οιο ροι·ιιιιιιΙιε νιοιιιιιιιιιιιε, ροτ ιιιοιιιιιι ΒοΒοιιι

ΙΙιοιιοι·ιοιιιιι ροι·ιιιιε. Βο πιοπιιο ιιιιιιιιιι Βιοιει ρει· Ριειιιιοε,

νει οιιοε ιιοιιιε ο.ιινοι·εοε, ιιοοι ιιιιι€οιιιοι· .οιιοιιιεινοτιιιιιιε,

οοιιο οι ιιιοιιιιο.·Νοεοιιο οι·ιιιιιι:ιιιι ιιοειιιιιιι Βοιοοι·ιιιτι·οο

οοιιοιιιοε, ιιι ρι·ιιοιιιοιιιιι·, ιιιΙ ΙΙιΙΙοιιι ΕοοΙοειιιο , ιιιιιιιιιιιιιιε

οιιιιι ιιιινιιιιιε, οι ειιο νιιειε ειοΙΙιι οοιιο ιιιειιιοιιι $οιιιιιι

Ροιτι, οοιιο οι·ιιιιιιιιοιιι :κι ΙιοΙΙιιιιι, ει ιιοοοεεο οεεοι, ιιοοι

οιιιιιιιιιιιιιιε νοει.το, οι Βοοιε Μειοιιοοιιιιιι, ειοειιιω ειιειι

οιο ιιο Ιοιιιιιιε ειι·ιιιιιιιε οιιιιι οιιοιοι·ιε οροι·ιιι·ιιιε. Βε ιι·ιιοιιιιιι

ιιο.ιιιιο ιιιιοι· 8οι·οιιιιειιοιιι ΒοΒιιιιιι, οι Ιιιιιιοοπι Αι·ιιοι·οειο,

ιιο οοο ιιι ι·οοεεειι ρ!οοο ιιιιοι·ιιιιιιι ειιιιιιιε, οοο ‹ιο ιιοοι

ιιιιιιε Βι·ιιιιοιιιι ιιο ΑΜΙ, οι Βιιι·ιιιιιπι ιιο Αιιιι·ιο, απο οιι

ιιιιο Ιιιιιιοοιτιι, κι” ιρεοε που νιιΙοι·ιιιιιιε, που, ροεειιιιιοε

οοιιιιιιιι εΙιιιιιιιι τοεοταιο. εειι ιιιοιιι Ιιιιιε·ιι ιιοΙιοι οεεο ιιο

πιο
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Νέου!!! ε!!!!!!!! ορο!! ν!!!!!!!! Εοο!οο!οο, !!!!!!!ιο οεο!!!!!ο !!! ! ο! ά!ο! , ο! ε!ο!!! !!! οοάο!!! !!!!·8!!!ε ο! ρ!ο!!!!!ε ε!!ο! !!!εο!!ο,

!!οοςο!!ο ρτο!!! οι!!!!!!ε ροτ Βο!ο!!!!ο!ο!!! Βοε!ο!!! !!!!ο!·!!!!!!!,

ο! άο Με, ο! ο!!!!!, ρ!ο!!! ά!!!!!! Λ!!!οε!!!!!!ο ε!Β!!!!!οο!!άο,

!!ο!ρ!ο!!!ο! ο!!!ο!!!!!!!!ε !!!!!!!!ο!ο. Ρ!·οοεο!·νο! ο!!!!!!ρο!ο!!ο !!!!!

8!!!!!!ά!!!ο!!! Βο!!!!!!!! !!!ο!!!!ε, ο! οο!ρο!ο οο!!!!ο.!ο !!!οο!ι!!!!ο!!,

ο! οά ε!!ο!!! εο!·ν!!!!!!!! ά!!!!!ο! ρ!ο!!!ε ο!!!!!ε. Μ!. !!! οε!ε!!!!ο

ορ!!ά ρο!!!!!!! Ρο!!!!!!ο ά!! 8ι!!ο!ε !!!!!! Π!!!ο!!ά!ε !!!!!!, ο!!!!ο

Βο!!!!!!! !!!!!!οο!!!!ο 000.”. !ο!!!ο. 8!ο!!!!!!!!.

!.οο!!ε ·!· !!!ε!!!!.

ΧΧ *.

Ι.`Ιπ|οπ!ο Π. .ά!/οσωο α!! Ατ!!ρο!ιο, Μ·οο!!!ο άπο! !!!υίο!!

!!ο! δο·τπωιο ι!! Εοσοο!·ί ί! ρίοπ!!!!οπΙο ά! [οο!ο!!ά, οοπ

|ἑ·!·πια ο! Μοάο!!!!!!ο @σωρο Ιο οο!!υο.!είοΜ |ο!!οο!! ρου!!

ίπποι!!! οι!! το Ποπ θίοσωπο, ο ο!! αοοο!·άιι που!!! ρ!!

υ!!ορί , ο·ίροι!τάο!!!! οροσίο!!πο!!!ο έ! ε!!ο οο!!ιπιου·οδο ΜΜΜ,

α! ο.!!!οΝιο, Ια !ιου!!!ιο ό!!! .πιο Ροάοο!!!, ο Ια ο·ο.!Ι!!ω:ίοπο

ό!!! οο!!!! βορρά!!!

(!323, ! !!!8!!ο

Μ!! Λ!·ο!!!ν! ο!!!!!!:!!! !!ο!!!! σ!!! !!! 8!!οεο!!.

Νονο!!!!! !!!!!νο!·ο! άυο!! !!ο!! !!!!ο!!ο Α!!ο!!ε!!ο !!!!!ο!!!οο!!!!!

!)ο!!!!!!! Με!!! Ατορο!!ι!!!! ρ!·!!!!οοο!!!!!!ε, ο!!!ε!!!!ο ρο!!ο!·ο!!ο

ρ!οο!!!!!!ο!, !!ο ()ο!!!οο !!!·ρο!!!, Α!!ο!!άο!!!οο ο!ο!!εο!!!!!!!!1

!)ο!!!!!!!!!!! Βορο!!! 8ο!!!!ο!ο!!! !!οο!!!!!!! ρ!οά!ο!!!!!!. Ρ!οερο

ο!!ε ρο!!ο !!άο!!!!!!!ε ο!!!!ε!!!!!!!!ι, ο! ο!Τοο!!! !ο!!ά!!!!!!!, οοο!!!

ο! οπο!!! ο!!!ε !!ο!!!!ο!ο!·οο , !!ο !!!!!νο!·ε!!οο ο!ν!!!!!!ε $οεο!!!!

!!!ε!!!ο 8ο!·ά!!!!ο !!!!!ο ο!! οι!!!! ο!!!!!ε άο!!!!!!!!!!!! ο!!”οο!ο!οο!!!

ε!8!!οοοο!ο, !ρε!!!ο !!!εε!!!!!ε ο! !!ο!!ορ!ειο!!!ε ρ!!!!!!!!!, !!! οο

!·ο!!! ΜΒ!!! ρ!οοεο!!!!!ι ο!!ροε!!!! ά!εο!ο!!!ε 3!!ο!!!!ο! Ρο!!·! !!

ε!οι!ε, !!!!!!!!ο!ο!· ο!!!!ο!!ο ρ!·οά!ο!ο, ει!! φορ!!! άο!!!!!!!!!!!

Πορτο!! οο!!! !!!!ο!!! ο!οάο!!!!ο άοο!!!!!!!!!ε !!!!ρο!, ο!!!οε ο!

!!!!!νο!·ο!!ο!ο!!! οο!!!άο!!! άο εροο!ο!! !!ο!!ονο!ο!!!!ο !!!!!!!!!ε οοε

άο!!! !!!!!ρ!οο!!!!!! ει!!! οροο!ο!! ρ!·!ν!!ο8!ο !!!!ο!·!ο!!ο ο! :Με

ο!!!!!ο.!·ι!!!! !!ι!ε!!!ο!!!!!!!ο !!οοο!·!ιεεο. !ρο!ο !!!!!!ο!! ο!άο!!! !!ο

!!!!!!ο !!οο! νο! ·ι!ο!!!ε !οοο !ρε!!!ε !!ο!!!!!ε!!!!!! ο! !!!!ο!!!!!!!ο

!!!!ο!!!ο!!!!!!!! ρ!οο!ο!!!!!!ι!ε, !!ο οά!!ορ!ο!!!!!!!!ε ο!! οι!!! ρο!

ά!ο!!!!!! !!ε!ο!!!!! οο!ο!!! Με!!! ρ!οεο!!!!ο !!!ο!!!!! ρ!·οροο!!ο

οο!! ο!!!ο!ο, !!! !!! !ροο ρ!!!!!!ορ!ο οο!!!οο!!μ ει!!! ά!!!!ο!!ο

Βο!ο!!ο!ο!!!ο !!ο!!!ιο Μ”, ο.!!!!ο ε!!!!εο!!ρτο, ο!ο.!!οο ρο!· !!!!!

!!!!!!! (!!!!!!ο!!!!! οι!ροο!!!!!άο!!!!!!! το!!!ε οο!·!ρ!ο!!ε !!οο ο!

!!!!ο. !!οοο!!!!!!!! !ο!Β!!!ε οο!!!!!!ο!! , ρ!οερ!ο!ο!!!οο ο!!!!!!! ο!νοε

ο! !!!!!νο!ε!!ο!ο!!! !ρεο!!! ροτ ρ!·!!άο!!!οε ν!!οε !!!!!!!!ο!!!!!

οοεο!!!!! , Πο!!!!!ο!!! άο ν!!! , Μ:!!!!!!ο!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!ο!!!!!!! , ο!

Πο!!!!!!!!!!! ρε!!!!!! !!!!!!ο!οε ο!!!ά!οοο ο! ρ!οο!!!ο!ο!οο !!!!!νο!

ο!!ο!!ο ο! οο!!!!!!!!!! 8οεο!!!·! !!ο!!!ε !!ο!!!!!!ο άο!!!!!!! Βορ!ο

!!ο!!!ο8!!!!!! ο! !!άο!!!!!!!!! !!!!·ο!!!ο!!!!!!!! !·ονο!ο!!!!ο άο!!!!ο ρ!!!

ο!!!!οεο, ο! Μ!!! !!!! οοο !ο!!ο!!ο!!!!!!· !!π!!!! ρ!οοο!·!ρ!!!!!!-ρ!!

ν!!ορ!ο!!! άονο!!! ρ!ο!!!ρ!!!!!ά!!!ο ο!Τοο!!ιο!!!ο!· !!!!ρ!ον!εοο. Ιά

ο!!οο οορ!ο!!!οο ο!νο!! ο! !!!!!νο!ε!!!!!ο!!! ο!ν!!ο!!ο $!!εε!!!!

ε!!ρ!οά!ο!ο!!!, ο! νοοεο!!οο !!άο!οε ο!!!!ο!!!!!!!ο!! ά!ο!! άο

!!!!!!! Βο!!!!ο!!ε Με!!! Β!·ε!εο!οο!ε [ε!ο!!οο!ο] !ονο!!!!!!ε ρ!·ο

οοο!!! . !!! ν!νο!!!οε ει!!! Βορ!ο άο!!!!!!!ο !!! οστά!!! Πάο!!!ο!ο

!ο!ο!!!!!!·, ρ!!ν!!οο!!!!!! ρ!·οά!ο!!!!!! ο! ο!!!!!!!! !!! ο!! οο!!!ο!!!ο

!ο!!άο!!!!!ε ο.ρρι·ορο!!!!!ε !·ο!!!!οο.!!!!!ε οο!!!!!!!!ο!!!!!ε, !!ο ο!!ο!!!

!!ο !!ο!!! ο!οάο!!! ο!ν!!!!!ε !!ο!!!!ο!ο!·!!!!!ε ο! !!!!!νο!ε!!!!!! ο!

ν!!ο!!ε ρτοά!ο!ο οο!!οοά!!!!!!μ μου! !!!ο!!!!ε !!!!ο!!!!!! ρο!οο!

!ο!οο!!! οο!!ά!ο!!ο!!ο !!! ά!ο!ο ρ!!ν!!οο!ο ορρο!!!!ο,- οο!!! ο!

οοο !!ο!!!ε ο! ρ!·οά!ο!!!!! ίοοο!·ι!!!! !!ο!!!!!!!!!!!!! ο! !!άο!!!ο!!ε

ρ!οε!!!ο!ι!!!! !!!!ο!!!ο!!!!!!!! 7 !!! !ρεο ρ!!!!!!οο!!! οο!!ά!ο!!ο, !ρ

ε!!!!!!!!!ο !!!!ν!!οο!!!!!! άο!!οο! !!!!!! ά!ο!!ε ο!ν!!ο!! ο! ο!ν!!!!!ε

Βοοο!!!! ρο!!ο ο! !!!ν!ο!!!!!!!!!ο! ο!!εο!νο!!. Πο!!ε!άο!ο!!!οο

ρ!ο!ο!·οο ά!ο!!!!!! άο!!!!!!!!!!! Βοοο!!! !!ο!!!ε !!ά !!!!το.οο!!ρ!ο

ρο!οο!!!!ο!!! ρ!ο!!ο!!!!!!!! !!!ρο!!ά!εοο οο!!! οο!!ο. ε!!ο. !ο!!ο!!ε

εοά!!ο!!!!ε. - Νονο!!!!! !!!!!νο!ε! ουοά !!οε !οοο!!!!ε !)ο!

ρω!!! !!ο! Ατορο!!!!!!! !!!!!ο!!!!ο $ε!!ά!!!!ο ο! Εο!·ο!οο, Πο!!!οε

Βο!·ο!!!!!ο!!ο, !!ο $ο!!!ο!ο Βο!!!!!!!ο οοο!οο!ο νο!!!!!ο!·!ι!ο, !!!!!!

!!!!!!ε ο! οορ!!ο!!ο!!ε εο!!ο!·ο!!ε. Πο!!ε!άο!ο!!!οο οπο!! ρτο

ε!ο!μ!!ο!!!ο!!ο Βο!ά!!!!ο ο! Πο!ο!οο πρ!!! Με!!! ίο!!ο!!ο!· οο!οτο

Βο!!!!!!ο ρο!οεο!!άο, νοε !!!ο!!!!!!!! ο! !!!οο!!!!!ο!!!!! !!!!ο!!!ο!!!

Α!!`ο!!ε!!!!! οο!!εε!!!!ι!!!! ρ!!!!!ορο!!!!ο!!! ο!εο!!οτο!ο!!! ρ!οο!1

!!!!οτο!!! !!οε!!!!!!! οι! ()ο!!!!!ο!!! Παμε!!! , Νορ!!!!!!!! ο! !!!!!!!!!!!ι

!!ο ροά!!!!!!! !!!!!!!ο!οεει οο!!!!!!νο οο!!ο!ι!ο οοο!ο!ι!!!! οοο

!!!!!!!!!ο οά ρ!·οεο!!ο, νο!!!οο!!ο ο!!ο!!! !οο!!!!!!!ο [!ο!!!!!!ο!!]

!ρο!!!ο- Βορά! ω!!! !!!!!! οο!!!! !!οο!!ο οο!!! !ο!!ο!·!ο ε!ε!!!ο

!!!ο!οο!!!!!ε πω!!! !!!!!!!!!ο ά!!!!!!!!!!ε οο!!!!!!!!!ο!!άι!!!!. !άο!!·οο

νο!ο!!!οε ουοά !!!!ο!!!!ε ο! ορ!!!!ε !ρε!!!ε Βορά! !ο8!!!!!!!ἰ'ορ-`

ρο!!!!!!ο !!!!!!ο. ο! !!οοοεεο!!!ι ›ο!!ροά!!ο ροεο!!!ε, !ο!!οι·ο ρτο

εο!!!!ε οο!!ο !!οο!!·ο ρο!·ρο!!!ο κο!!!ι!!ο νοο!οοο!!οοά!ωοοο!

ίοο!!!!ο!ο!!! ρ!ο!!!!!·!!!!!! !!!!ρο!·!!!!!!!ε οοο!! ροο!!!!!ε !!! ά!ο!ο

Βοο!!ο 8ο!·ά!!!!ο ο! !)ο!ε!οο άο!!!!!!ο!!οο !!!!οοο!!!!!!!!!ο !!ο

!!!!!!!!!εν!ε ρορ!!! ο!ο!!!!!!!!!ερ!!!·ο ο! !!·!·ονοοο!!!!!!ο! !!!οο!·ο,

οι!!! !'ο!!άο !ο!!!ο!! ο! !!άο!!!ο!ο !!οε!!·!ο !!!ο!ο !!ο!!οο , ν!!!

ο!! !!! ο!!!ρ!!!!οοε!!!! οο!!οοάο!ο. Β! ο!!!!!!!!ο! ο!! οικω ο!

ά!ο!!ο !!ο!!!ο!!!ό!!!!ο ειι!!! ε!νο !!ο!ο!!!ο άο!!ο!·ο νοοάο!ο ο!

οοε!!!!!ο!ο !!! ρο!ρο!ο!!!!! , οι!! πιά ν!ο!ο!·!!!!!! οο!! !!ά !ο!!!ρι!ο,

νο! ο!!!!!!! οιά !!ο!!ορ!οο!!!!!!! ρτο!!! νοο!ε !!!!!!!ο! ν!άο!!!!!!!·

ο!!ροά!!ο; Ρ!!!!!ορ!ο !!!!ο!!!!!οε οο!! !!!!!!ο!!!!ο!οε οι!! !π!!ο!!

!!!!!!!οε ο!!!!!!!εν!ο ρο!·οο!!!ε οο!!οοάο!·ο , ο! !ο!!οε οι!! !!ο

!οά!!ο!οο οι!! !!!!!! οι!!! ο!!!!!!! !!! ά!ο!ο !ορ!!ο !ο!!οο.!!! οο!!

!!!!!!ο!ο. Νοε οο!!!! ο!!!!εο!!!!!!!!!ο άο!!ο!!ο!!οε, ει!!! !!! Μάο!!!

εοΒεο!·!ρ!ο !!!οάο, ν!!! !!! ο!!!ρ!!!!οοε!!!! οο!!οοεο!ο!!οο, ρ!!

!>!!οο!ο, !!!!ο!!ο!οο ει!!! !!·!!!!ο!!!!!!!οο ροτ νοοίοο!ο!!ά!!ο !!!

ποδιά ρ!οά!ο!ο ν!!!!άοο!·ο!οο ο! !!!!!!ο!οο οεεο νο!!!!!!!!ο

Μάι!!! !!!!!!οε. !!! ο!!!!!ε !οἱ !οο!!!!!ο!!!ι!!!! ρ!οεο!!!ο!!! ο!!!!ο!!!

!!οε!!!!!!! Μάο !!ο!! !!!εο!!!!!!ο !!!!!!οο!!!!!ε !!οο!!ο ο!8!!!ο ορ

ρο!!ά!ο!ο· οο!!!!!!!!!!!!ο!!!! Μ!!! !!! οοο!!!ε ορο!! ρο!!!!!!! !!!!!

Βοο!!!!! άοοάοο!!!!ο Κ!! [Κο!ο!!ά!!ο] !!!π!! , οο!!!! !)ο!!!!!!!

!!!!!!οο!!!!ο !!οοο!!!οε!!!!ο !!!οοε!!!!ο !ο!!!ο.= - Ρ!ορ!ο!·οο οά

ο!νοε ο! !!!!!νο!·ε!!ο!ο!!! ο!ν!!!!!!ο ρ!·οά!ο!ο φοτο!!! οο!!!οά!!!!!

εο!!!ο!!!!!ο οΠοο!ο!!!!!ε άο!!!!!!!!! !ίο!!ο!!!οο. !·οοροο!!!!!! πο!!!

!!!ι!ο ο! ροτ ρ!οεο!!!!ε οά!!οι!οο!!!ο Ίο!ιο!·ο!!! -οο!!οοά!!!!!!ο

ο!εάο!!! ο!ν!!!!!ο ο! !!!!!!!!!!!ο!!!!!οο!!!!!!!!!! ·Βοοο!!!! !!!οο!οιο'

ο! !!!!ο!!ο!! !!!ο!!!!, ουοά !!ο!!ο!!ε!!!!!!ο !!!!!!!ά!ο!!ο·οο!! !!!!ι

!!!!ο !!!!!!!!ο Ιοο!ο!ο! !!!ο!ο!!άο ρω ο!!οεο!!!!!οοο Βο!!ο!!!!!!ο!·"

ν!!! εροο!ο!!!ο! !!! !οο!ε ο!!!!ι!!!!!!ο οο!!ο!!!!!!!ε !π!!ο ά!ο!ο!!!

!!!ο!!!ο!!! Βο!!ά!!!!!! ά!! !!ο!! ο!!!!·ο!!ο!!άο ει!! !!!άο πω!!! οο!!

ν!ο!!!ο!!!!!!ε ο!!!μ!!!!ι!ο, ά!ο!! ο!νοε !!ο!!!!ο!ο!οε οι!! !!!!!νο!·ο!!ε!ε

ο!ν!!ο!!ε $!!οεο!! ροεο!!!! άο !οο!ο!!! η!!!!!!!ε!!!!!!!ο!!!οά!

!!!!!!!ο!ο Γοο!!! Μο!!! ν!οιοο!!ο !ο!!!!έο!!ο!·ο !!!ιο!!!!ο !!!ο!!!·ο!!

ρο!!ο οι!!!!εο!!!!!!!!!ο οά ο!!!!!!!!ο!!! !ρεο!!! ρ!!Ροο!·ι!!!!!!ο!!!!!ο

ο! !!ο!! ο!!!!! !”ε!οο!ο ορρο!!!!!!.Ύο!οο!!! οποε!!! !!!·οά!ο!!ο!νοε

ο! !!ο!!!!ο!ο!οε ο!ν!!!!!!ο ο!οεάο!!! !!ο !!ο!!!!!!! ε!! ο!!!!!!!!!!: ο!

οο!·ι!!!! ε!!!ρο!!ε οο!!! οο!!!!!!' το!!!!ο ο! οοο!!! ο! !!!ο!ο!!!!!ο

!!!!ν!ρο!ο· ει!! ρο!!οε !!!!!!ε νο!!!ο!!!!!, !ο!!·!ο ·!!!!!!!!οο!·!!!!!

ο!!!!!!!!!!! !-!!!η!!!!, ω!! !ο!!!ο!! Μ! !!!!οο Μ!! !!!!!!!ο!ο
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Βειιετε!ιε ρετ εεωιιιυπι Βεεεω νει Με εει ευεεεεεοτεε

ιρειεε ιιι ειειε ιιιευιε 8ει·ειειε ιεοιεεεε. Ποεεεειπευε ειεειπ

εἰειἱε εινιΒεε, ιωπεεωεεε ει: ιιιιἰνετεἱιειἰ εΜιειΕε ρεε

εἰειε ιιι εεεεπι εἰνἱιεε εοειἱειιε εεεειριει Μετεωεπιιι, ει

ιειἰεἰΒιιε ευεεεεεἱΒιιε ρι·οερετειιιτ, ιμιοε εἰειιιε εοτιτἱειιε

Με νει Με εει ευεεεεεοτεε εει ιιεεει1επι εἱνἱιειειε ιρ

ειπε ειπε ερρεεεἰεἱἱε ει ρετιἰιιεειἱΞε εεἰε Πι ιοιιιπι νει ιιι

ρετιεω ρει·ιειιιοΒιιευε ἱείειιεεΒἰειιιε, εει Με ειἱεΜ ιἱιιιιο

εινε εεεεε ιτεεειΜε νει Με εερετεειωεε ε εοτεεε Ιιεειε

νει ρει·ωιιιειιιιιε εεεεε νει πιοεο ειιειιο εερειετι. νιω

πιιιε εεἱειπ ει Με Με ιιεινετειιειι $εεεετἱ εοπεεειιΜε

ειιοε ροιεειεε νιεετιιιε νει :ειπε ει·εεεε εει ρετ ειειιιιιι

εοτειιιιιιε Βεεειιι εεειιοτειε Μειι·ειε εει εεεεεεεοτεε ιρ

ειπε ρτειὶεἱ ΙιεεεΒιι ρτο ιεπιροι·ε ιιι εἰνΞιειε ιεεπ εἰειε

ει ειπε ιετιηἱεἱε Με ρτειὶεἰειιπ εε Με Με Μεε ιεπι

ρεπε εεειε [Με] ρι·εεεειἰε ρι·ἰνἰιεεἰ ιιοιι1ιειιιιιι νει Μεε

ειειιοΜι11 ΜΜΜ ιιι ΜΜΜ 8ει·ειειε, Με ειιειε ειιεειε

.εει ειι Με νει ι1εΒιιειοι· εινιιειιιε δεεεετι ευρι·εειειε.

ΠοεεεεΕπιιιε 3εευρει·ιιι ιενοτειε οινιεει ει ιιιιἰνετεἰιειἰε

εΞνἰιειΕε ιρειιιε, εποε εεεειεεειικτιευε εοιιιιεεει ειιιμιοε

εετνοε νει εετνειε οΜεπι ει ΜΜιειοτειιι ιεεετεω επεφτε

ει εε ιρεοτετε ροιεειειε εεεειιε !ἰεεειἱε ειεεεεετε, Με

νει εει·νε ιρει ει τερει·ιτι ροιετεπι ἱΜτει ἰιιεειειε $ετειιιιε

νει τεεεο Ατεεεευιε , νειεπιιε ει: εειτιἰιειιι ΒετειιιΜειε

ει: ιεπεε Με εἰειι εοειιιιι Βεειε ευΜεοιειε εοιειεὶο τε

ειιιιιεειιιτ ει ιτεεεειει· Με εΜι·ιιπτ ιιιετΞει νει ευεειιε

εοτιιεεεω εοπιτεεἰειἱοπε ει ειιειεειιιο ειιιεεεεπιιΒιιε εει

Βιιεεεπεεεε. Μεεεεειεε Με ρι·εεεειεπι οιτιεἰΒεε ει”εειειιι1εε

ει εεΒεἱιἰε εοιπιπι Πεειε εοιιεειοι·ιευε ει: ηειειιεειιιεεεε

ρτεεἱεειιιὶΒιιε ιεεπ Επι εΞειο Βεεεε 8ετειειε ει ι]οεειεε

εεεπι ΜΒΜ ιιι Με. Ιιεεειε ει ιεττἱε ειεεεειε εεωιει

Βεεἰε εοεειἱιιιιιε ει εοεειιιιιεεειε Μεε ρτειπἰεεειπ ετειιεπι

ει εεεεεεειοεεει ιειιεειἰεεετε ει εοεΠτυπιιιοεειπ ποειτεπι

ει οιπειε Με ει ειεεειε ρετ Με εεεεεεεε εερει·ιιιε επιπιι

ι1ιιΒεεπι ει οιιεετνει1ι ει: ιεειειιι ιενιοιεειιιιει· οϋεετνετι,

ει Με εοειτενεει:ιει Με ειισμιεπι εοειτεινεπιτερεεωιιιειιι

ειιφιετειιοπε. Ιιι ειιιυε τειιεειιιιιοπιιιπι ρι·εεεειειιι εετιεπι

Μειτεπι ρτεεἱειἰε εινἱευε ει εείνετειιειΕ εινιιειιε ρι·εειειε

ποειτο εεεεειιιι εἰειιιο ιι1εειπιυε εοειπιεεἱτἱ. Πει. Η: οι)

εἰεἰοπε νιΠε Ηεοιεειε, εεετιοεοΜε ΜΠΕ, εεΜ ΠειιιιιιΕ

πιιιιεειιΜ ιτεεεειεειιπο νιεεειπιο ιει·ιιο.

:Με

Ι.'Ισι|επισ Π. ειι/επσο, ίπ είπω ει ερεσία!ί ο ρώσοι μια!

εοπ[Μιίειί ει: .πιο ρεειε Π. θίαεοπιο Η π: ιιι Αι·αροπε,

εοπεεεεείπ [αιεε ποείιε α @Με ΠΙ, ε εἰ εκεί Με

ε'επώο ό εεεεί, Η ειεεπεκτο εἰ ΛΜεται, σοπ ιε Με,

είΙιε, αιειει!α, ο ιιιοι;|ιί ΜΗ ει: Μό ροεεεεπιί ίπ δει·

εεεπε; ε Προπο ρεειε .ΜΜΜ ο·επιφείο, ε ί! είιπαειεπΙο

εἰ |εωει ε! ειιεεειιο το εἰ ΑΜεοπε ο :πεί πω εεε·

εεεεωί. '

(ιδ2Β, Β ΜΒΜ).

Με ΙιεΒιι μ·«εεωι ει Βει·εεΙΙοπε:,ιιεειειι·. 8ειιοικμε ,

σε Με! ειεεειαιπ. εε εεεεευανιι. τω. ω”.

υ'Γ τ ·

Ιιι (ΜΜΜ εοπιιιιε. Νοιειιι ειι ειιπειἱε, Μεε Με ιΜιιεε

λιριιεεεεε, ιιιεειι·ιεειπιι ΜΜΜ Με Αι·εεοπεπι ρι·ιπιο

ι

ι
ι

εεειιεε, ειεεσμιε εεεει·ειΞε ρτοοετειιοι·, ει: Πεεεεε ειΘειιι,

ει: ρειεειειε ΜΜε, ιιι Με ρεειε ειιι·ιειιιε, ρετ ΕκεεΙ!επ

ιιεειιιιιιω Ποιειιιιιιε Βε8επι εεειιοι·επι ποειι·υιιι ρτεεειοιυπι,

ειιιπ εετιε ευε, ειεε ΜεΕεειειιε ειΒιιιο ερρεεειιιο ειΒιιιειε

ιειιοι·ιε εει εεεειιιιτ. - Νονει·ιπι ιιεἱνετει Ιιειιιε εεειριι

εετιεπι ἰιιερεειετΕ, Μεε Νοε Ιεεοευε, Πεἰ 8τειἰε, Πεκ

ιιτε;,εοειιωτ, νεΙεπιιεε, 8ει·ειεΕεε, ει Ποι·ειοεε, Ποιεεεηιιε

Βει·εΜιιοεεε, ει: 8εεειεε Βοπιεεεε ΕεεΙεειεε Ύεκὶ!ιει·ιιιε,

Αειειτειιιε, ει Περιιεεεεε εεεετειιε. Ποεειεει·ει1ιεε ιι·εειε

Με ΜΜΜ Με: ειιοεεεω ει: ρεπε εοειτε, ει ευοεεεπι

πιεσε ΜπιἱΜ ει με ρεειε ΜΜΜ Με Πεοειε, νἰεεεοιεἰιἰε

εε Βεεεο, ιιιεἰειε Ατι1ετεειε ει: ειιετε, ειιρετ εοεΓετειιεο,

εοΜεεεεεο, ειςιιε εεεεεεο ρετ Με ρει·ρειιιο, ει Μενο

εειιιιιιετ ιιι ιεειιειιιιι, ΜΒΜ ειεειπ Πεεει, ιιιειει Ατι:οτεεε,

ειιιεεεε ι1ετεειι1εε, ιιιτιιιεειιε εεεεε, εε επο εοτροι·ε Ιε

@Με εεεεεεεεειιι1εε, ειπε εἱωἰειιιἰοεε ειιιμιε, ιοωω

ιεειεειυω Ατεοτεεε, ει οιεεεε ιεττεε, Μεε ιεεει ειειεε

Ιεεεκ ε'ιτεοτεεε ρι·ειεεεειιεΙΞιετ ω εἱνἰιειἱΒεε, εεειτἰε , ει

Με, Ξει·ιιιυε, ει μετιιεεειιιε Με οιιπιιι1υε, απ:: Μπιο

τιειιε, εειιιι1ιιε, εεεἰε, εευετειιι εεειιτείεεε, ροτιιιιιυε, Η

Βει·ιειιευε, ει ιωπιιυπιιιιιιευε εει·ιπι1, ε. Μιιιε, ει ειιοεεε

εοι·ιειιε Μειτὶε ιεεεεειιιι1, ει ιειιεεεει11 ἱιεεεεεἰειε, ει Π:

εερἰιε Με εεειπο εετνιιιο, εεε εεεεε, ιτΞεπι εειΠεει Με

Ποι·ειιοι·ιιιτι :Με εε ΡΙοτεειιε, Με Με, ει ιεειι ροπ

εει·ιε εοινεπεοτεπε, επειε ειι1Βιιιιε, ιιι ιεειεΑροειοιοτυω

Ρειι·ι, ει ΡεεΙἰ, ΜΜε, ει Μεικιε, εε νιεεε Μειτεε, ει

ιρεοι·υπι εει·εειι ιιι θετειιιιε, ρι·εεεεειι, ει τεειριειιιι, ει

Μεε ιεεπιπ καιει Αι·ι›οτεεε, ει ιιετεεεε εεἰ ρτο ρτεεειειιε

ιιιειεειε, ει ιετι·ιε , ΜΜε, ει ικιετεειΒιιε, ει: εεεεεεεοτι

Βεειιοειτιε, ρετ εε, νει ρτοοετιιιοτειιι , εεε ρτοειιτειοτεε

εποε ιεοεεοε, ειστε ΒετοΜιε ΜΜιιιιιιι, ρι·εεειεεεει Με

ι1ιεειειιι , ει ιιεειιιιιιιε εεετεωειιιυπι , ει`ηυοε εε ρτεεειειΕε

επιπΕΒιιε, ει εϊει;ιιΙΞε Μπι Πιιετεε, ρ:ΜιεΒιε, ει Με

πιιιιιιιεεειε ιιεεεεεεειε , εε εειιιιε!εω ιιιτιεεεεε ρετιιε, οιππ

επιπιι ειπε εειειειιιιειε, ει εεευτιιειε, ει: Ηι·πιιιειε εε

Με, ει εοεεεειιε; Ιεεο νοιεειεε ρτεεωιεεε οωειε εε

ειΤεειΜι εεειιει, ει: νειιεετε οΒιιεετε τοΒοτιε Πτωιιειεπε,

Μειι·ιιιι1 ει ι·εειεπι επιιιιιιιιι ειτΕεεειεε, εε εΙΤεειιιι11 ιιιε

εεΒιιεπι , ει εενειιοι1ειιι ειεεετεω, ιμιεε ρτοεεειιοτεε Με

εετεειι ιεειειε, ει ιρεε ιεειε πω”, εε Με, ει ριεεεε

εεεεοτεε Μειτοε, ει εε εοτεεε.τε εεειτειιιΆτεεεεεω,

ρτοιεριιε νοιιιειειιι1εε εεΜειιετιιει, ει ερετετειιε με: ειπε,

ει εεεεεεεοτεε εΜε ιιιιετιιιε ειιι1ιιιετι, εΠεειεειεε ει·ι;ει

ειπε, εοιειιεειιε εποε .ρτοιΜιιοεεω, ει εοιιεειιοεεω, Νοε

ίενοτειιιιεε ρτοπειιιιοειε, ει ιευειΠεοε !ει·ειιοτεε, ει εεεεΙι

ειιιιιιΠεεπιιε. εεωοεειι·ετε , εοεειιιειιπι1ε, ει οτεἰεεειιιε Με

ιιιειγιιιει ει ειιετιεειωειπ ρΗ:Μεεειιιιω, ει εεεετε!ειτι

ρτοειιτειοι·εω Μειτιπ11 Ιιιιεειειε ΑΙριιοεευει, ι)οπιιιειιι Πτ

εειιι, ει·οευτειοι·εω ερειιιιιειε εοειτυπε, ει: νοΜε ριεεετιε

εοεπειιιιπιιιε νιεεε εεειτεε, εε εεεεεεεεεεω, εοείει·εεειιω,

ει εοΜιιεεπι Ρετρειιιο, ει ιττενεεε.Βιιιιετ με: Με, ει

ιιεετεεεε, ει: εεεεεεεοεεε εοειτοε ειιοεεειεςιιε ιιιιεεεεεω

εοΒιιειε ρι·εει`ειο ΜΒιιι Με ΙΙιιεοει, ιιιείει Αι·ιιοι·εεε,

ει ιιεετεειευε Με ειι·ιεεεεε εεκιιε, εε επο εοτροι·ε Ιε

ειιιιεε εεεεεεεεειιΒεε, ειπε ειπιιιιιιιιοεε εΙιεικι, ιειεπι

Εεειεειειε Ατιιοι·εεε ρπιεεΞειιιιε, ιιι ΜΒΜ Μειι·ο 8ει·εΞειεε

ειιιιιε, ει οιΜεε ιετι·ειε, Μεε ιει1ει εἱειυε ιιιεειι Αώο

τεεε ετιιεεεειιεΙιιει·, ειπε εινιωιεεεε, εεειι·ιε, ει Με, ιε

πω, ει: ρετιιεεπιιιε ειιιε οπιιιιεεε, ειπε ιιει1ιοι·ιεεε,εει

ιιιιιιε, π«μιιε, εφιετιιιπ εεειιτειιιιιε, ροτιιιι1εε, ιιεετιειιειιε,
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τιιει.οινιτ Ε ε.ιΜιι-:

ει ιισσισιιιιειιιισε εοτσισ ε σοιιιε, ει ιιοειτιε ιιεετεειιισε,

ει εσεεεεεοτιιισε ιεεεεεσει, ει ιεεεεεεει ισιισεειειε , ει

ισ εεριιε, εεε :πιεσε εετνιιιο, εεε εεεεσ ιτισισ εειιιεει

Με ιιοτειιοτσισ εστι εε Γιοτεσιιε, Μπι εστι, ει ισειι

ροεεει·ιε, εοινεπεοτσιτι εσσιε ειεεσιιε, ισ ιεειο Αροειοιοτσισ

Ρειτι ει Ρεσιι , σοιιιε, ει εσεεεεεοτιιισε ιιοειτιε, νει σοειτοε,

ει ιρεετσισ νιεεεετεσιι ιιι $ετεισιε ρτεεεετιιι, ει τω·

ριετιιι, εε ιιτιιιεσεσσι, ει·ιιετι ιεειεπεσσι ιρει "Με ισ

ειει Αι·ι›οτεεε, νει εισε ρτεεστειοτι, εστι σσεειο ισειτσ

ιι1ειιισσι, ει ιεειτστσεσιε, ρτινιιεειε, ει ειει πιοσιειεσιιι

εε ειισιειιισι σιτισεεσε ρετιιε, ουτε ειιπε ιστε, εοιειιι

τιιιειε, ει εεεστιιειε, εε ιιτισιιειε εειιιιιε ει εοσεσειιε,

εσρετ ειειε εεεεεεειοεε, εοιιε.ιιοσε, ει εοοειιοεε σει

ειστε , ει αιτιεσιοτστε ρτεεειειετσει εοσεισιιιιιισε ιεειτσ

ιιιειιιιε, ρτινιιεειιε, ει ισοιιισιεσιιε, ρετ νοε τεειριεσειε,

ει ρτο εεσιειε τιοειτιιε εστιε τεεετνεσειε, ει σε τεει

ριεεεσσι ε ειεω Ισειεε, εεε εισε ρτοεστειετε, νει ρτο

εστειοι·ιιισε, ει σστιειιε ρτο Με Ισειεε, ει ιιεετεειιισε,

ει: εσεεεεεοτιιισε εσιε, ρτο ρτεεισιεειε ισειεεισ, ει ιεττιε,

τιιοτε ιιετοιισισ σοιιιιιετε, ιιοτιιεεισπι , ει ιιεειιιειιε εεετε

σιοτιισιτι, ει εε ιιινεειιετιεσσι εε ετεεισιεειε οεισιιισε ει

ειτιεσιιε Με ειεισιιι Ισειεετε, νει εισε ρτοεστειοτεισ,

εεττ ρτεεστειοτεε, ει οτειιιε ειιε, ει ειιι€σιε ίεειεσεστε, ει

εοτεριετιεσει, ιιτειετιεσπι, ειιριιεεσεστε, εοσεεεεσεσσι,

ει εεεεσιιετιεστε ττοτσιτιε, ει ρτο ρετιε σοειτε, ισ επιε

ειειιε, ει ειτεε ρτεεειειε, ει εοι·στε εισ8σΙε ρτεεειειε

τιε8οιιο εεεεεεετιιι, εεσ ει ορροτισεε, εσεε νοιιιε νιεε

Με" εσοτιιοεοιιιιει ειτρεειι·ε, ει ει ττιεσεεισει ειιι€ετεσι

ερεειειε, ει εσεε εοε ροεεεεισε ρετεοιτειιιετ εοεειιισιι,

ει εσεε ροεεει εσιιιιιει ρτοεστειοτ, ιεειιιττιε εοεειιισισε:

ιιιιειεε, ει εοεεεεεειεε ρετ εοε, ει Ιιεετεεεε, ει εσεεεε

εοτοε εοειτοε, νειιιε ισ οσισιιισε ει ειιηισιιε εσετεειειιε,

ριεττετιετιι ροιεειειεπι, ει: 8ετιετειετιι εεισιειειι·ειιοτιετε εσσ:ι

Μετα, ι;τειστε, ει ιιι·σιεπι ρτοτειιιεεε ιιειιετε ρετρεισο ροτ

εοε, ειιιεετεεεε σοειτοε, εσιεεσιε νοε ισ ρτεεισιεειε, ει

ειτεε ριεειιιιεεε εεισει, εεεισει, ιιτσιειστε, ειιρεειισσι,

εεε ειιριιεεισει, εοσεεεεσιτι, εοιιειστε, εοσειστε, Πινε

ειιιιιττι , ει τ·εεερισσι εοιιιιεε σοειτο ι“σετιι, εεεσε τισιιο

ιεττηιοτε τενοοετε, εεε ιιοτιοτστε σοειι·οτσσι οειεισιττιιν

ροιιιεεε: εε ετεετειεειε ιισιεττι, εε τεεεεεισιτι εοειτισε,

ιεειστο εει Με ρτεεεεσε εετιρισισ, ισειοειειιε σοειτε ει

Βιιιο ερρειιειιιο τοιιοτειστε. Αειε ι“σετσσι ιιεεε ισ εεειτιε

ερσε ροτισσι Γεεεοεστε, εσεεεειπιο ιιιιιεσεεε ιστιιι, ειστε

ι)οτειιιι ιτ.εεειιιιτττ. Λε εενοιε, τεειε, ει ειετ·ε εετνιιιε, ιεισ

ειειο εοπιιι·ισ Βει;ι ε,ειιιιοτι τιοειτο, ει ιιοισιε ιτερεεεε ιι

εειιιετ, ρτεσιριε, ει σιιιιιετ Ρετ νοε εετεειστιι νιτσισ Πσ

Βοτιεει, Υιεεεεπιιιετε εε Βεεεο, Ισειεεπι Λτεοτεεε, εεε

ιιιιιιιιε εε ρστε.ιιι, ει ιιοιιεττι νοισιιιειιεστ, εσετε ι:στο8ε

τιιιοτεε νεειτι ειειι ΙΙιτεοσιε, ετεε ιιοτιοτειιι, ει ειιειιιιιιο

ειιπε εοτιιεε εοειτεε Λτεεεεσει, τιιιιιιιριιειιετ σειισετσσι,

ιιοειτσττι ειτιεεειεε ισισιιεει, νοιεσιεε νοε ειειστε Πιτ

εετιεπι, νιεεεοτειιετιι εε Βεεεο, ιιοσετετε , ει ερεεισιιιετ

ισειιέειτε, εε ισ ρετεοσε νεειτε, νεειτιε ιειιτροτιιισε, εο

ωστε νεειτιισι Ατιιοτεεε ιιτπτετε, ειειιιιιτε, τοιιοτετε, νιεε,

οι τιοτιιιεε ρτεεειειι εοτσιει ιιει;ιε, εςεσιιοι·ιε τιοειτι, ει:

σοειωε, ειπε ιεειιειοειο ρτεεεεειιε ρσιιιιει ιοειτσισειιιι,

ρετρεισο νειιιιιτι, εεεισε, εοττεεειεισε, εοειιτσιεσισε, ει

εοσεττισε ρει·ρεισο, ει ιτι·ενοεεΒιιιιετ ιιι ιεεσεσιε ιιειιιιειο,

εεεεεεεω ιιιοτεττι ιιειιεε , "Με ειειο ΙΙσεοει, νιεεεοσιιιι

εε ιι:ιεεε, ισειει Ατιιοτεεε, ει εεετεειιισε, οι εσεεεεεοι·ιι›ιιε

νεειτιε σιτισεοσε εειισε, εε νεειτο εοτροτε ιεΒιιισιε εε·

εεεσεετιιιιισε, εισε ειτσιτισιιοσε ειιεσε ιοισσι ισειεεισισ

Ατιιοτεεε, ει οισεεε ιεττεε, εσεενοε ειεισε ισεεε Λτ

ιιοτεεε ιειιειιε ρτεεεεσιιειιιετ, εστι: εινιιειιεσε, εεειτιε,

νιιιιε, ιστιιισε, ει ρετιισετιιιιε εσιε οεισιιισε, εστε Μπιο

ι·ιιισε, εειιιιισε, ιιεσιε, εσσετσπισσε εεεστειιισε, ιιοσιισιιισε,

ει ι'εεισιιιιε, ροτισιιιιε, ιιιιετιωιεεε, ει πωωιωιωιιισε ειι

τσσι, εετνιε, ει εσειιιιε, εσιτσειιιισε, εεειιε, ιτιιισιιιισε ει

εετνιιιιε τεειιιιιιε, ει ρετεεεειιιισε, ε ρτεεειειο εοτσιτιο

Ιιεεε εεσιιοτε σοειτο, ει ιιεετεειΙισε, εε εσεεεεεοτιιισε

εσιε, ιεσεεεσιτι, ει ιεσεσεε ιιστεεειειε, ει ιιι εεριιε ιιι

ιεεσεστε σειιιιετε, εεε επεσε εετνιιιο, εεσ εεεεσ ιτισσι

τειιιι-σει ιΙοτεεοι·σει εστι εε Ιιιοτειιιιε, ιιοσι αυτι , ει ισειι

ροσεετιε, εοινεσεοτστε εσσιε εισεσιιε, ιιι ιεειο Αροειοιο

τσιπ Ρειτι ει Ρεσιι, ιρεο εεισιοο Βεει 8εσιιοτι σοειτο,

ει εσιε, νει εοτσετ νιεεε ειετεειι, ιιι 8ετεισιε, ρτεεεεσιι,

ει τεειριετιιι ιιι 8ει·ειιιιε. νοιειιιεε, ει εοσεεεεειεε, @σε

νοε ειεισε ισεεκ Ατεοτεεε, ει ιιετεεεε νεειτι, σιτισεεσε

εειισε, εε νεειτο εοτροτε ιεΒιιιισε εεεεεσεεειεε, ειπε ει

τειτισιιοσε ειιιισε ιιεεεειιε, ιεσεειιε, ροεειεεειιε, ει ειι

μιειειιε ιιι Γεεσεστε τιοειιεσι, σι ρτεεειειιστ, ισειεεισσι ρτεε

ειεισιτι, εστι; εινιιιιιιιισε, ειιειτιε, νιιιιε, ει ιοειε, ιστιι1σε,

ει ρετιιιιεσιιιε εσιε οιιισιιισε, ει ειτε εσρτε ειειιε, ρτοσι

τεειισε ει ριεσισε ιρεε ιιοειε ιεσειιε, ει ροεειεειιε, εε

εσιιισε νοε ιενεειιεισε ρτεεεεειιειιιετ ει εοτροτειιιετ, οιιιπι

εσεε σεειτο, εσεσι νοιιιε ιττεσσειιιετ ιτεειττισε, ιιι ιεειι

τιιοιιισσι ρτεεειειοτσιε. Δε σεεε εοε ΙΙσεο, Υιεεεοειεε εε

Βεεεο, Ισεετι Ατιιοτεεε ρτεεειεισε, ειστε εσσιειε έτειιιιτσιιι

εειιοσε τεειριεειεε ε νοιιιε Με εοτειιιο Ιειεσιε Λιριιοεεο,

εοτσιτιο τιοειτο, εοσειιοσεσι ει εοσεεεειοσειτι ρτεεειειεττι,

ρτοπιιιιιιεσε, ει εοσνεσιτσσε ρετ τιοε,- ει σεετεεεε, ει εσε

εεεεοτεε εοειτοε ιιι ισειεε.ισ Ρτεεειειο, νοιιιε ιιισειτιεειπισ

εοσιισο Ισιετιιι ρι·εειιι›ειο, εοσιιειιισε εσρτεειειιε, φοε

ετιιεσε ειειο ειιεειιετιιιεειτεο εοτειτιο Ιιεει Αι·εεοεσιιι, εε

σιιετι νεειτο, εοτσιτιο ιιοειτο, ει ιιεετεειιισε, εε εσεεεεεο

τιιισε εσιε, στο ρτεεειειιε σοιιιε εεεειιε, ει ισ Εεεσεσει

εοεεεεειε, νεεεειιι Με, Μπι, ει ιεεειεε, ειεσι νετσε,

ει ιεθειιε νεεεειισε, ει εοιιεσε εειιει εεεε, ρτο ιεεσεο εεε,

εοπιισο σειστειι , ει νετο, ει ρτο ρτεεειειιε σοιιιε ισ Μεσ

εσιτι εοεειιε ει εοεεεεειε, ειιεεεεττισε εεειε εεισιτιο Με

εεειιοτι νεειτο, ει εσεεεεεοι·ιιισε εσιε ιιι τεεσο 8ετειιιιιιε

ει ()οτειεεε, ιετιεσετσ νετιε εειιιιτιιε , ιισιισσιεσε ειιστε

εοιιιιεστε εσρετ ειε ι·εεοετιοεεεττισε, εε ρτοειεειειιιτιισε,

σιιο ιιιησεσι ιετσροτε, ιτετεο ιρεσπι εοιειιισισ Βεεεει, εε

ειιετεπι νεειτσει, ει ιιεετεεεε , ει εσεεεεεοτεε εσοε ρτο

νετιε ει εοιιειε εοσιιτιιε ιιοειτιε ιιει1ειιιεισε, ει ιεεεειισσε

ρετρεισο, ει: εοινεισσε εοε, ει Ιιεετεεεε, εε' εσεεεεεοτεε

εεειτι ρετρεισο εεσεσσι ρτεεειειστε ιτισιτι ισιιιε Ποτε

ιιοτεισ εστι εε Ριστετιιιε, ιιοτιι ει τεειι ροεεετιε, ειισο

ειιοιιιιει, ιιι ιεττεισε εσει·εειειο , τεεισοτειο Ποιεισο Βεει,

νει εσεεεεεετιιισε εειε, νει εοτσεε νιεεε εετεσιι, ισεε ιιπ

ρτεεεεειι ει τεειριειιιι ισ Βετεισιε, σι εει ειεισσι, ει

τεειριετιιεε ε νοιιιε ειειο εοιπισε Ιειεσιε ισνεειιιστετε

ρτεεειειεισ εε ιεεσεο ιειε ειειο, ρτεεεειιιιειιιετ, ει εστ

ροτειιιει·, σι ρτεεειειιστ ε σειιιε Τεεισισ, ιεειττισε εε επιε

εεειι, στο ιιιειιεε ρτεεειειο, σοιιιε, σι ρτεετειιιιιστ, εοε

εεεεο, νοιιιε Με εοειισο ιιιιειιιι τεειμιεειι, νιεε ει εο

πιιτιε ιετιι ειειι ‹ιοτιιιει Βε8ιε, εετιιιοτιε νεειτι, ει νεειτο

ιιοτεισε, ιιοπιεειιιτιι ιι8ισει, οτε, ει τσεσιεσε·ιεοσιτεεε

εεισει, ει: ρτεεειειιισε ιιεειιιιιιιε εεετεισετιισττι, εεεσσεστσ



ΒΕ!. Η Η(ΞΟ!ιθ κιν. Μι

!”ιιι·ιιιιιιιι ιιιιε!ιιιιιιε, ιιιιει·ιιιε οοιιιρι·ε!ιειιειιιιι. Εεε !!ιιεο,

!Ιιεεεειιιεε ιιε Με, Πάει Αιιιοτειιε ρι·εει!ιειιιε, ιιιι·ο ιιιι

Βιιιιειε Βει Ενιιιιι;ε!ιε, Με ειε !ιιιε !ιοι·ιι ιιι ιιιιιειι, ιιε

!!ιε!ιο, ει ιειιε!ισ με ιιοιιιιιιο ιιιεο, ι!!ιιειιιεειιιιιιιιι ει ρο

-ιειιιιεειειιιιιιι ι!οιιιιιιιιιιι ι!οιιιιιιιιιι !ειεοιιιιιιι, ΑιιιΒοιιιιιιι, νε.

Ιειιιιιιε,·Βιιι·ιιιιιιεε ει ιιοι·ειεειε ιει;ι·ιιι ρι·εει!ιειιιιιι, ει ει

ιεει!ειιιειιι, ει: ιιιειγιιιιιι ιιοιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιειιι

Μριιοιιειιιιι, ειιιε ριιιιιοδειιιιιιιιι ει εειιει·ιι!ειιι ρι·οειιι·ειοι·ειιι,

ει: ειιιιιιιειιι Πι·Βε!!ι, ιιιιιι ιιιειιιιιι, ει οιιιιιεε !ιιιει·ειιεε, ει

ειιεεεεεετεε εοι·ιιιιι ιιι ιιιι:ιο ιιεειιε Βιιι·ιιιιιιεε οι Ποι·ειοεε,

ει ιιιιοιι ειε ειε, ει ειιιιιιιε εοι·ιιιιι ειιιιιιι, ιιοιι ειε ιιι

οοιιει!ιο, ιιιιι ιιιιειιιιιι, ιιιιοιι ιρει, νε! ιι!ιιιιιιε ειιι·ιιιιι εει

ριιιιιιιιι· ει!ιιιιιιι οιιριιοιιε, ει εποε ιρει, νε! ε!ιιιιιιε ειιτιιιιι

ρειιιιιιιι ρει·εοιιε.ιιι, ιιιιι ιιιειιιιιι·ιιιιι, ιει·ι·ιιιιι, ειιειε!ιιιιιι, νι!

!ειιιι, ιιιιι ιι!ιιιιιειιι !ιοιιοτειιι, νε! ιιιΒιιιιιιιειιι εοτιιιιι, ει ει

εεε εεινετο, ιμιι !ιοο ιι·ιιειει, νε! ιι·ειειιιι·ε νει!ει, ιιιιι ιιι

εειε, ιιιειιιτικι!ιο ιοιο ροεεε ιιιεο, ει ει εεε ιιοιι ροεεειιι

ιιιειιιι·!ιιιι·ε, ιιιιειιι οιιο ροιει·ο ειδιιιιιεει!ιο ειε, νε! εοι·ιιιιι

ει!ιειιι, ει ει ειε ειιιιιι!ιειιτε ιιοιι ροεεειιι, ειΒιιιιιοιι!ιο ι!!ι,

νε! ιι!ιε, ρετ ιμιειιι, νε! ιμιεε !ιοο νιι!εε.ι ει! ευι·ιιιιι ιιο

ιιιιιιιιι ρει·νειιιτε, ριεεεεριε εοι·ιιιιι !'ιιειιιιιι, οι ειε ο!ιει!ιειιε

ει·ο, εοιιει!ιιι, ιιεειιε ιιιι!ιι ει·ειιιιιιι·ι ειιιιι, ειε Πιιε!ιιει· ι!ει!ιο,

ιιιιιιι ιιιεει·ειιοιιειιι ιι !)εο ιιιι!ιι ιιιιιιιιιι, ει·ειιειιιιε.ε, ιιιιιιε

ιιιιιιι ιιιιροειιιιτι ειιιιι, ρτο ι:τει!ειιιιιε ιειιε!ιο, ιιεειιε ει!

εοι·ιιιιι !ιειιερ!ιιειιιιιιι, ιιιεειιιιιιιιιιι, ει 8ειιιειιι εοι·ιιιιι οιι

ειοι!ιιιιιι, ει εει·νιιιιο, ιιιιιιε ροεεε ιιιειιιιι, ει Βειιε πιε ιιι!

ιιινει, ει !ιιιεε ει! Βιιιιειε !)ει Ενιιιιεε!ιε., ιιιιιιιι!ιιιε ιιιειε

οοι·ροι·ιι!ιιει· ιιιειιι. Μ ρι·ιιειιιιεεοι·ιιιιι ειιιειιι οιιιιιιιιιιι :ιιε

ιιιοι·ιειιι εειιιριιετιιιιιιι, ιιιετιιιιι :Με ιιιιο ριιιι!ιεε. ιιιειι·ιι

ιιιειιιιι, εει· ε!ρ!ιε!ιειιιιιι ιιινιειι, ειει!!ο ρι·ιι.ει”ειιι ι!οιιιιιιι !ιι

ιιιιιιιε ιιιιρειιιιιιιο εοιιιιιιιιιιιιιι , ε!ιει·ιι_ιιι !ιε!ιειιι;!ιιιιι, ει

ιειιειιι!ιιιιι εει· ιιιειιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι Τιε8ειιι, εεε ι!ιειιιιιι !ιι

ιιιιιιειιι ριιιιει!ιειιιιιι, ει ιι!ιειιιιιι !ιιιιιειιιιιιιιι, ει ιειιειιιιιιιιι

εει· !ιιιιιοειιι ιιιειιιοι·ιιιιιιιι. @Με ιιιει·ιιιιι εειε ιιι οι›ειι!ιοιιε

νι!!ειε Ει:ε!εειεε, ιει·ιιο ιιοιιιιε !ιι!ιι, ιιιιιιο ιιοιιιιιιι ιιι:ιιειιιιιιι.

$ι,Βιιιιιιι ι· !ιιιιιιιιιε Α!ρ!ιοιιει, ι!!ιιειτιεειιιιι ι!οιιιιιιι Βε,ειε

Αι·ιι8οιιιιιιι ιιιιιιιοΒειιιιι, ειιιειιιιε 8ειιει·ε.!ιε ριοειιι·ιιιοιιε, ειε

ειιιιιιιιε Πι·Βε!!ι. Βιέςι·ιιιιιιι -Ηιιιιοιιιε, !Ιιεεεοιιιιιιε ιιε Βιιεεο,

!ιιιιιειε Αι·Ιιιιι·ειιε,.ιιιιι ιιιιεο ιιιειιιιιιε, ιιιιιι!ιιιιιιιε, ει ιιιπι

ιιιιιε, ει !ιοιτιιιΒιιιιιι ιιιιιιιιιιιε. Τεειεε ειιιιι ιιοιιι!εε Αι·ιιιι!ι!ιιε

ιιε Εεεε, Πιιιι!!ει·ιιιιιε εε Αιιιιο!ει·ιιι, !οιιιιιιεε Ειιιιιιιιι ιιε

Πτι·ειι, (ιιιιι!!ειιιιιιιε ιιε Πει·νι!ιοιιε, Ρειι·ιιε ιιε (ιιιει·ιι!ιο =

Βιει·ιιιιιιι ιιιει Ε!ειιιειιιιε ει: Βιι!ε. νιιιιιι, εειιριοτιε ι!!ιιε

ιι·ιεειιιιι ιιοιιιιιιι !ιιιιιιιιιε ρι·ιιει!ιειι, ιιιιι ιιε ιιιιιιιιιιιιο ιρειιιε

ιιιιιιιιιιι Ιιιιιιιιιιε_ ιπιει: ειιι·ι!ιι ιεει, οι ειιιιιει, οπιπι !ιιιει·ιε,

ι·ιιειε, ει ειιιειιι!ιιιιε ιιι ρι·ιιιιιι !ιιιειι, ιι!ιι ιιεεει·ι!ιιιιιι·: Βο

ιιιιιιιιιιι !ιεεειιι; οι ιιι !ιιιειι ιιιιοιιεειιιιιι, ιι!›ι !εΒιιιιι·:

Αι·ιιοι·ειιε, οπιιι ειιριειροειιιε ιιι !ιιιειι κιν. ιι!ιι ι!ιιιιιιιι·:

ει εειε, ει ιιι ιι·ιεεεειιιιιι ρι·ιιιιιι !ιιιειι, ιι!ιι εει·ιιιιιιιι·: ει:

ειιεεεεεοι·ιιιιι.

ΧΧ!!'°'.

ΕΙιι/ιιιιΙε Ι). ΑΙ[υιιιιο [α ειιρει·ι: ιι @Με ιΙΙ Αι·Ιιοι·ειι άι

ουσ ι·ίσευιιΙο ιιυει.ιο, Με ιιεί παπί ιΙι_διπι·ιιΙ1ιω ει ιισ

άσειιιιο ειιιιιιι·οι:επιε @Ιω , Ισ ειιιιΙι ει ιΙΜεεεαιιο

ιιεειιε Οι” δαι·Ιιοπαπι, ο .ει .ιοερειιιιυιι εεεειε Ιεροί ιιε

Με (είοὲ ρίειιιιι),· ο μισώ Ιο αυυαιίεα άι Ισπει·.ει ιιιπιο

σε! Με ριιιΙοιιί , ε· σαυιιΙΙι, ρω· ι:οι·ινι·ε ιιοιπε πε [εειε

ει &ισοειιο, ο ιιι τοΙΙοαιτε γιει·ιιΙιιιοι·ι "οι Ιιιο9Ιιί ορεστ

ι

ι

ι
ι

:από ρω· ω· Μι ιιιιειει σο" .ιερό ευιιυειιιιιί,· ε ιιιιιιιιιο

Ισ ρι·ευιυπε α: ιπιει· [Μάι αι·ιιιιιτε ιι ιΙι|εειι !ε!!σ Ιε @Με

ειΙ ι Ισριιι αι·ιι9οιισει, οι·ιΙίπαιιιΙο ιιΙ ειιο αιιιπιιι·αρΙίο ιΙί

Ιειιω·εί ρι·ιιιιιο ρω· Με ειισιιιο ιιι·ΙΙιι ιιεειιε άι διιιιΙιιιι·ί.

μεεε, Η οιιοιιι·ε )..

Μι Με. Δι·ε!ιινι ιιι Βιιι·εε!!οιιιι, ιιιιιιει. 8ιιιιιιιιιιπ σε ιιιιιι. ιιει:ειιιιιι

ει! ιαι:ι:ι:ιικιν. τω. "ν".

!ιιιιιιιε Α!ριιοιιειιε, !!!ιιειι·ιεειιιιι !)οιιιιιιι Βειιιε Αι·εδοιιιιιιι

Ρι·ιιιιο8ειιιιιιε, ειιιειιιιε θιειιει·ε!ιε Ριοειιι·ιιιοι·, ει: Ποιιιεε

Πι·8ε!!ι ιιο!ιι!ι, ει ει;ι·εΒιο νιτο Πι.ιοιιι νιεεεοιιιιιι ει: ιιεειιε,

ει: ιιιιιιοι Αιιιοι·ειιε ειι!ιιιειιι, ει ιιι!εειιοιιιε εΠεειιιιιι. 8ιδιιι-.

ιιειιιιιιιε νο!ιιε Ρειιιιιιι εε Ι.ι!ιιιιιιο, ιιι!εειιιιιι νιεει·ιιιιιι ιιι» Ο

ειι·ιιιιι ιιι ριιι·ιιιιιιε ι)ιι!!ιιι·ιε, εει· ειιιιιιι ιιο!ιιε !ιιιει·ιιιιι ιιι

ιιιιιιιεεε, ιιιιιιιι ιιι ιιιιιι·ι ι!ε Βιιι·ιι!ιοε νιεεε ειιιιι ιιιιιιιιτεΒιιιιε ·

ειι!ειιε, νετειιε Περιιι ιιε Πιιτ!ιοιιιιγι·ε ιιιινι8ιιιιιεε; ει εειε

Ρι·ιιεειιιιιιιιιιιιι ιιοειι·ιιι·ιιιιι εεεε ι·ε!ιε!!ιιιιιι, ιιι ειιιιιιιιειιιι

ι·ειιιιεειιιιιιε ιηιιιιι θει!!ειιι·ιιιιι ιιο!ιι!ειιι .ιιιιιι·ειιιιιιιι ιιοειι·ιιιιι,

εει ει! ιιοε ιιιιιε νειιετιιι, ιιι ι;ειειιε ιιοειτιιε, εε νιιειι ε!ιιι

ειε ιιιιιιιιτι Γεειιιι, ει ρει·ιιι·ι, ιιιιοιι ει ιιιειειε ιιιιιιιιεοι·ιιιιι

Βιι!εεε ει! ριιι·ιεε ι!!ιιε νειιιιιιιι, ιιοειι·:ιε ιιινειιιιιιιι ριιι·ειιιε

σε !ιεΠιιει, ιιιιιιειιιεε ρι·ο Με ι!ειιιει·ιι ιιο!ιιε εειειειιιε

ι!ινιιιε, ιιιιοιι ιιιιιιιιει ιιοειιι ει! ειιιει·ιιιιιιιιιιιι ι!ει!ιιεειιιιιι·;

Γεειιιιιιε ειιιιιιι ερεειι!ειοι·εε, εινε ειιειοιιιεε ιιι !ιιειι!ει Βιι!ει,

ει εει Με Με ροιιι, ιιι ει εειε νιιιει·ιιιι ειιιιιιι. ιιιειιιιιι ειε

ιιιιιιιιεισι, ει ιιιιιιιιι ειιιιιε ιιοε νει·ειιε ρει·ιεε ιιιιιιιιιε ιιιει·ιιιι

οοιιιιιιιιινιιιιι ιιιιιιιιιιιιιε τεειειειιιειιι ειειιειιι; ιιιεοιιιιε "Με

ιπιει: ει8ιιιιιειιι·ε ειιι·ιιιιιιιε, ιιι Με, ιιιιοι! ιιι ιιιιιι ειιιιιιεε,

ιιεειιε ρειιιιεε, ρι·οι1ιονειε, ει ειιειιιιι·ε ειιιειιε,_ οι ιιι!ιιει·

ιεεει·ε ριιιερει·ει·ι, ιιιιοιι εεε ιιι εοιιιιιιειιιι ειιιιιιρειιε ιιιιιι

ιιοε !ιιι!ιιιει·ιιιιιιε ροεειιιιιιε ρει·ιιιοε !ιιι!ιει·ε, εεε ιιοιι ε ει

ιιιι!ι ιιιι:ιιιιιε, ιειιει·ι ερεειι!ιιιοι·εε, εινε ιιι!ειγειε ροτ !εεε

οροτιιιιιιι, ι“ει:ιειιιεε ειιιιιιι εει· νικ οι·ιιιιιιιιιι!ει, ιιιιο ιιο!ιιε

ειι,ιιιιιιεειιε, ιιι ειΔ εεε νιιιει·ιιιι, Με ρι·οιιιιιε ροεειιιιιιε ει”

ιπι εειιιιοτεε: ει ιιιιιιειι εεε εεινει·ιιιε ιιι ιιιιει ιιιπιο ιρειιιι

Βιι!ειιε ιιριι!ει·ιιιι, ιιι εοιιιιιιειιιι ει! ιιοε ειιιιι _νεειιε. εφι

ιιιιιι, ει ιιειιιιιιιιι εοιιιιιινει νεειι·οε ιιιιιιιιι·ειιε εεεεεειιε. !ιι

ειιρει· ιιιιιιι ενιιιι ειιιιιιιε εε ειιιιιι ρει·εοιιιιε νεειι·ιιε, ιιιιιιιιι

οιιιιιιιιιιε ιιιεο!ιιιιιειιι ειοερει·οε ιιιιιιιι·ε ι·ιιιιιοι·εε; ι·οΒιιιιιιιε

νοε ιιιιιιιειιιιε ιιοιιιε ειιιιιιιιιειιι·ε ιιιιι·ειιε ρι·οερει·ιιιιι εοιιει

ειειιιιιιιιι ειιιιιιε νεειι·ι. Πει. ιιι ο!ιειι!ιοιιε !Ιι!!ιιε Εεε!εειιιε,

ιιιιιιι·ιο Με οειο!ιι·ιε ιιιιιιο Βοιιιιιιι ιιι.ι:ιιι:.ιιιιιιι.

0.' Βιιι!!ει·ιιιιιε Πορει·ιι ιιιιιιιι!ειο !ιοιιιιιιι Ιιεειε.

ΧΧ!!! **.

Ι`Ιιι[ιιιιΙε Ποπ .ιι/οποσ άι .-ιτιι9οιια ιιιιιιιιΙα Γ'ι·ιιιισε.τοο

Πα·ιιι·αι.ε .πιο ι·οιηιιΙσπισ ίπ ιιιισείοπε εεει·εια ιιεειιε @οπιιι

ιΙί Αι·Ιιοι·εα, μι· οοιιεει·ιαι·ει σο» ειιεει”ιιΙΙιιιιο .κι Με

επικό ι·ιειιαι·ιι!ιιιιιι Ια επειτα, Με ει· [ιιεειιε ιιι διπιίει;πα

ιιι ριεοπό. -

( ι:ι23, 26 ιιιεειιι!πε ).

ιιιπ Με. Αι·ε!ιιν. ιιι Βιιι·σε!!ιιιιιι, Ιιε8ιειι·. 8ιιιιιιιιιιιι,ει!ι οπιιι. ιιιι.ει:ιιιιιιι

ει! ιιι:ι:ι:ιιιιιιι. Το!. ι.ιιιιιι.

!ιιιιιιιι Νιιιιιιοε, Ριιιιιοι;ειιιι ιιε! !!!ιιειι·ιεειιιιο Ιιεγ Βε

Με, εοιι Ρι·οοιιιιιιιοι θειιειιιι!, γΠοιιιριε ιιε Πι·Βε!ι. Α!

ιιιο!ι Νιι!ι!ε, ε ιιιο!ι ιιιιιιιι Ηιιι;ο νειιοιιιιε ιιε Με, ιι Ιιιιθε
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ΒιιτΙισιοιι, ειιΙΙΙΙ , ο οιωωιο. 8οΙιι·ο σΙειιιιε οποτε, ΙτοιιισΙοιιι

Ιι=Ιο νσεΙι·ιι ρι·σεσιιοΙοο, Ισ ίσο! ιισεΙι·σ οιι ΙΙισ.ιισσεοΙι Που

ΡοΙε, ροι·Ιεισοι· (Ισ Ισ ρι·οεσιιΙ. Ε οιΙ ιισΙσιιι, οσε ριο8Ιιιιι:

οιιο Με σώσω ΙΙΙ ΙΙ Με ροι·ιιιιΙσε, ο οσο φισΙ (ΙΙΙ οιι

Ρι·ειιισοεοΙι νσε «ιιι, σου ροι·Ι ιισεΙτει; ο σει οοιιι Νοε σε

νοε ΙΙΙιιιι, νιιΙΙοΙε οσιιιρΙΙι· σε ΙσΙ, σο ΙοΙ οφιοΙΙοε οσεοε,

ροι·φιοΙοε οΙΙοι·ε ιιισΙΙ, ο ι·οοιιΙτοιι, εσ8στιε φιο νσεΙισει ΙΙΙε

σι·οοΙο ειιΙι σε οσιιοικοι·. ΙΜ. οιι Ισ εοΙΒο σε ΙΙΙΙοιΙοει5Ιογοε

οι. οοΙοιιΙΙοε Ιοιιιιιιι·ΙΙ, ειιιιιο ΙΙσιιιΙιιΙ ιι.οοε.ια, ΙοτΙΙσ.

ΧΧΙΙΙ*.

_ ..αφου .ΙΙΙ ΙΙΙ Δι·οοι·οο εστΙοο ο Ποπ ΙΙΙοσοσιο Π. το ΙΙΙ

Λι·οοοιιο, Με ΙΙΙΙΙ:ι ΙΙΙ Ι)ΙιΙσειι, ΙΙορσ εΙι·οΙΙσ οεισάΙο, ει'

οπο |ΙιιοΙιιιαιΙο ι·οεο ο ραΙΙΙ, ο Με Ι`Ιπ|οπΙο Ποιο ΑΙ|οσιεσ,

εοΙσοΙο οί ρίεοπί οΙιο Ισ ΙΙΙΙ6ΙΙΙΙου0ΙΙ0 Ισ ροι·εσπο ε: οΙί

ποσά , οί εισαι |οΙΙο ΙΙ .που εσΙσπικι Ιιιοι·οοεο, ο οί στο

.πωσ ΝσοσιιΙο σοι: μισώ: σιισι·ο, ο· εοπ οιοΙΙο Μ' Μ:

ΙιΙΙοιι.

(ΗΜ, 'Ι Ι`εΙιΙιτειΙσ).

ΙΜ Νοε. Αι·οΙιΙν. ΙΙΙ Βοι·οοΙΙσιιει, Λιιιιιιι·. νΙΙΙ. $ΑΙΙΙΞΙΙΝΙΔΕ

Νιιιιι. Ι:ι:οικιικνι.

ΒιισοΙΙσιιΙΙ, πεΙ ΜοΒιιΙΙΙοσ ΡτΙιισΙρΙ Ι)σιιιΙΙισ ειιο, Ι)σιιιΙιισ

ΙειοοΙισ, ΒσΙ ΟτοΙΙΙι Αι·οδσιιιιιιι, ΙΙΙΙΙοιιΙΙΙιο, 8οιΙΙΙιιΙοσ, σΙ

Πσι·εΙσιισ ΒοεΙ ΙΙΙιιεΙι·Ι, ΠοιιιΙΙΙφιο Βιιι·σΙιΙιισιιειο, σε 8οιιοΙοο

ΙΙσπισ.ιιιιο ΕοσΙοεΙΙιο ΥσιιΙΙΙιιι·Ισ, ΑΙΙιιιΙι·ειΙσ, οΙ ΠειρΙΙΙιιισο

ΙΞΙοιιστοΙΙ. @ο ΙΙΙσσοσιιισε σε Βιιεεο, ΒΙνΙιιο 0τει.ΙΙο, ΙιιιΙοιι

Αι·ΙΙσπισεισ, ΙΙοΙιΙΙοο ΙΙΙΙοΙΙΙοΙΙε σΙιεοφιΙιιιιι, σΙ εο Ιρειιιιι. ΙΙΙο8ιισ

ΙΙσεΙΙΙσι·Ιο ΙΙοεΙΙΙοτονΙ, ΜΙιΙοεΙοιΙΙ νοεΙτσο, σε ΙιιοΙἱσΙΙιιιε ρισ

σσεεΙΙιιιε ΙιισΙΙΙΙ ΒοιιιΙιιΙ ΙιιΙΙιιιΙΙε ΑΙΙσιιεΙ, ΡτΙιιισ8σιιΙΙΙ, οι:

θοιιοι·οΙΙε Ρι·σσιιτοΙσιΙε νοεΙΙΙ, θσιιιΙΙΙεσιιο Πι·οοΙΙΙ, πονο.

ΙοοΙΙσΙο ιιιιιιΙΙοι·ο; εοΙΙ ιιεοιισ ιιιιιισ ιιιιιΙΙΙε οιιΒιιεΙΙΙΙΙιιε οιι

ειιεΙΙΙε, ΙΙΙ Ιι·ΙΙιιιΙΙΙΙΙσιιΙΙιιιε οοιιφισεεο.Ιιιε, ιιοιι οοιιι οιιοοΙ

ΙσιιΙΙ ΙΙσιιιΙΙισ ΙιιΙοιιΙο ρτεισιΙΙσΙσ, σοΙ εσιιιροι· σεΙΙΙΙ, ΙΙΙ σεΙεΙσ,

ρτσρΙοι· ιιιιιΙΙο οιΙνστεο, σΙ οοιιΙΙοτΙσ. νσΙἰε ιιιοΙε, φωσ Ιιι

ΙΙΙοΙΙ ΒσιιιιιιΙ ΙΙιΙοιιΙΙε οιισι·οΙΙΙι οσιιΙΙδοτιιιιΙ, νσεΙι·οο Βο8Ιειο

ΜιιΙοεΙοΙΙ, ιιοοιιΙνΙ πονο ρΙσσΙΙο εστΙΙιστο. Νιιιιο ειιιΙοιιι οποιο

νΙε ΕκσοΙΙσιιΙΙοο νσεΙι·ειο ΙΙΙοιιι ΒοιιιΙιιιιε ΙιιΙιιιιε εοι·ΙΙιιιΙ;

$οι·οιιΙΙΙιΙΙ νοεΙι·οο ΙΙοοΙστοι·ο, ΙΙσσιονΙ; φισΙΙ, :Μισο Ιο.νσιιΙσ

σΙοιιισιιΙΙΙι, ω ρι·σΙΙΙσΙΙ ΙΙσιιιιιιΙ ΙιιΙσιιΙΙε οοοροτειιιΙο ρι·ιιτΙοιι

Με., Ντιπ ΙΙΙΙΙΙισ ΒοοΙσεΙΙιο, σΙΙ οιιΙΙιε σΙιεΙΙΙΙσπισιιι Ιρεσ

οοιιι σιιοιιοΙΙΙι ειιο ΜΙ, ‹ΙΙσ ιιιστΙΙε νΙΙ. ιιιοιιεΙε ΙοΙιτιιστΙΙ,

εε: απο ρσΙοιιΙΙοο ειιΙιΙιιφινΙΙ, οΙ Η ΙΙιιιιΙε σσιιεΙτΙσΙΙ ΡΙεσιιΙ,

εεε, οΙ ρτοοΙΙΙσΙοΙιι Ισι·τοιιι, εοΙνΙε ροι·εσιιΙε, οΙ τοΙιιιε, εΙΙΙσιιι

ο ΙΙοιιιΙιιΙ ΙΙιΙοιιΙΙε ΙΙσιιιΙιιΙσ ΙτοΙΙΙΙΙοι·ιιιιΙ, ΙΙΙ ειιρτο.ΙΙΙΙ:ΙΙ ΒοιιιΙιιΙ

ΙιιΙ“οιιΙΙε ΙιιεΙΒιιΙει, σΙΙ ΒιιοοΙΙοιιΙΙειο νοεΙτειο, σΙ ειιειο 8ΙστΙειιιι,

Ιιι ΙΙΙοΙο Ιοι·ι·ει, οοιιι εσιιΙΙΙσ ειιιιΙ τσσορΙει, σΙ ΙισιιστοΙΙΙΙΙΙστ

σιισΙΙιιΙο, σε φισ νοεΙτο εστοιιΙΙΙιε, οιιο. οοιιι Ι)οιιιΙσσ ΙιιΙοιιΙο

'ιιτσΙΙΙοΙο, οΙ οιιο, εΙ σ.ΙΙΙ ΙΙΙΙοΙοε νοεΙι·Ι, νσΙιἱεοιιιιι, ΙΙΙ οοιιι

σο ΙΙσΙισιιιιιε ιιοιι Ιιιιιιισι·ΙΙσ οσιιδοιιοοι·ο, σΙ £ΙΙνΙΙισιιι οοιι

ΙοιιΙΙστο ροΙοιιΙΙοιιι, συειο ροεΙ ιιιιΙιΙΙιιιιι, οοΙ εστοιιιιιιι, οΙ

φιιιο ΙΙσίοιιεειΙι·Ιε, σΙ εκΙΙιιΙι·Ιε ΙιιεΙΙΙΙ:ιο, ρτσεΙι·ονΙΙ, σΙειιΙι

ΙσσΙΙ ροΙοιιΙΙΙιο "Μισο ο‹Ιι·οι·εοι·Ιοε ειισε, εε νοΙιΙε, οοιιΙι·ο

ιιιεΙΙΙΙ:ιιι σρρσιιοιιΙοε; ΙΙΙ Ιιι σο εροι·στιισε ΙΙΙΙσΙΙΙοι·, φωσ

‹Ιο σεισΙοι·ο ,φοΙΙσεο, ρτΙισΙΙΙΙ:ΙΙ νοεΙι·Ι τομή $οι·ΙΙΙιιΙοο, εισφιΙ

εΙΙΙσιιΙε ιι080ΙΙΙιΙιι, ΙσΙΙοΙΙοτ ρισεοφιοΙοι·, ΙΙΙ Ιιι Μινι οΙΙ

νοτειι·Ιοε νσεΙι·σε, ρσΙσιιΙΙΙιο ι·σεΙτιιο ειιΙιΙΙοΙοΙ, οεΙ νοεΙτΙ

ιισΙΙΙΙΙΙΙε, ΙΙΙ @Με Ιιιοι·σιιισιιΙΙιιιι, σΙ ιιιοΙ ΙΙοεΙΙΙοι·ΙΙ σσιιι

ρΙοιιισιιΙιιιιι. Οποτε, οοιιι σι·σιιιοΙει :ΙΙεΙΙε Ισπο μοι Πο

ιιιΙΙιιιιιι ΙιιΙοιιΙσιιι ρι·οοΙΙΙΙ:Ιιιιιι, ΙιιΙσιιΙΙΙιιιι σΙΙ Ιοττο.ιιι ΑΜΙ».

ιιιιιιι οοιιι 8ι·ιιΙΙΙι, οΙ ΙιοιιορΙοσΙΙσ ρι·ειοΙΙΙΙΙ Ι)σιιιιιιΙ ΙΙιΙοιιΙΙε

τοΙΙΙΙΙτο, ΒστσιιΙΙοΙΙ νοεΙι·ειο ρΙΙισοοΙ ιιισιιΙΙστο ιιιἱσΙιΙ ΙΙΙ φωσ

νοΙιιστΙΙΙε πιο ΙοοΙιιι·ιιιιι, ροι·ειΙΙ εοιιιροι· νοεΙι·ιε, οΙ ρτοοοΙοΙΙ

ΙΙοιιιΙιιΙ ΙιιΙειιιΙΙε ιιιεεΙσιιΙΙιιιε, σΙ ΙιοιιορΙΙιοΙΙΙε σΙιοΙΙΙιο. Πεισ

Ισι·ιιιιι φιΙο ΙΙΙΒιιιιιιι οεΙ, ΙΙΙ ρι·σΙιΙ ΙΙΙι·Ι ρτσΙιΙΙο.ε μου εσιοιιΙΙε

εΙΙοιιΙΙιιιιι Ιειισι·ιιΙο ιιοιι ΙτοιιιεσειΙ,ΙΙΙΙειΙοεΙΙιΙΙ νοεΙι·εισ εειρΙοιιΙ.ιε,

ΙΙΙ ΙΙΙεστοΙΙ ΙΙΙι·Ι ΠσπιΙΙιΙ θιιΙΙΙΙιτιιιΙ θΙσιιισι·ΙΙ, ΙΙΙΙοοΙΙ Οσο·

εΙΙΙιιιΙΙ νοεΙΙΙ, εΙιιΙΙΙιιιιι, φιοΙΙ 8σεεΙΙ :ιοΙοιιιιε, ΙΙΙ οσιιΙΙιιιισ

εοφ, οοιιι εοΙΙΙοΙΙΙιΙΙΙΙιο οροι·σεο Ιιι ιιοεοΙΙΙε, σωσει ΙιειΙιοΙ

Ι)σιιιΙΙιιιε ΙιιΙ”ιιιιε ραιοΙΙιοΙιιε _ροι·οδοτο, οδο φιΙ ιιονΙ ΙΙΙΒιιιε

ΙοιιΙΙΙΙιιιε τοοοιιιοιιΙΙο, ιιΙΙΙο, σΙ Ιισιιοι·ειΙιΙΙο τοριιΙειοε, νοεΙτοσ

ΙΙσεΙοο ΙΙΙοΙσεΙοΙΙ, σΙ ρτοοΙΙΙοΙΙε ιιοεοΙΙΙε, φωσ ΒοιιιΙιπιε

ΙιιΙοιιε ρτσοΙΙΙοΙοε, ΙειΙΙΙιιιε, σΙ εΙΙιΙ εΙιιιΙΙΙΙιιιε εσοΙοΙιιι·.

ΙΜ. νΙΙ. Μιι·οοι·ΙΙ Ιιι ΙΙΙΙΙει ΕοσΙσεΙοσ.

ΧΧΙΙ

£!ιι[αιιΙο Π. ΑΙ[σιιεσ ΙΙΙ Αι·οοσπα εστἰι›ο ο @Με Π! εισ

ιιιοπ ΙΙΙ ΑΝιοι·οο, Με, ΙαοσίοΙο Ιιι ΙΙΙΙΙο. ΙΙΙ (ΙΙιΙσεει (ΙσΙοεισσ)

Ια ρι·ομ·ίο ιποοΙίο (Ι'Ιπ/απΙο Βσιυιο ?'οι·οεα), οοσοο:: ο

ροι°ι°σ Ι'ο.ιεσεΙισ ΙΙΙ οοεΙοΙΙσ ιΙί δοοΙΙΙΙι·ί,· ο είουσιιιο ΙΜ

οοοοεί πω: οοσοι·ο ροι· ροσοι·ο Ισ Ιπορρο, Ισ ρι·οοο ΙΙΙ

/οπιιίηΙΙσπο, ο ΙΙΙ υοΙΙουασΙΙσπι οκίαΙιΙΙΙο Ια εοιΙΙΙιε·ΙΙα ΙΙΙΙΙΙι

‹ΙΙ (ΙΙιΙοεει.

(Ι32ΙΙ, Ι3 ΙοΙιΙιτειΙο ).

ΜΙ ΙΙοΒΙσ Αι·σΙιΜο ΙΙΙ Βοι·οοΙΙοιιιι , Βο8ΙεΙι·. 8Διισικιιιι,

Μι οπο. ιπ:ι:ονιιι οι! ιιΙ:Ι:ι:ικιιι. Μ. σ.

ΙιιΙσιιε ΑΙρΙισιιειιε, ΙΙΙιιεΙτΙεεΙιιιΙ ΒσιιιΙιιΙ ΙΙσΒΙε Αι·ειεσιιιιιιι

ΡτΙιιιοεσιιΙΙιιε, οἰιιεφισ ΠοιιστοΙΙε ρτσοιιτοΙοι·, :ισ Πσιιιοε

Ι.ΙτεοΙΙΙ. Ε8ι·οΒΙο ΙΙΙι·σ, Π8οιιι ΙΙΙσσοσιιιΙΙΙ σο Βειεεο, ΙιιΙΙΙοΙ

ΑιΙιστοειο_, εσΙιιΙσιιι, οΙ ΙΙΙΙοοΙΙοιιοιιι. Εσοσ φωσ εΙειΙιΙΙΙΙΙι

ΙΙΙΙΙο. ΕσσΙοεΙοο ΙΙο Ιιοιιο ι;οιιΙο ιισεΙτο., ΙΙιΙφιο ΙΙΙιιιΙεεσ

ΙΙιοΙΙΙει ΙοίοιιΙΙεεο ΤΙιοι·σεΙΙι, οοιιΙιιδο ιισεΙι·ει, σΙΙ Ισι·ΙΙΙΙοοιι

όσοι σΙιεΙΙΙΙσιισιιι ιιοεΙτοπι ΠοεΙι·Ι ()ειΙΙΙιτΙ, ΙΙΙιοΙΒΙΙιιιιε φοεειιε

ιιοεΙτσε, ιιοσ οοιιι ιιιΙΙΙΙΙΙιιιε ιιοεΙτΙε σΙιΙΙτιστο ροΙιιΙιιιιιε, φιοΙΙ

οΙιεσΙνοτοιιΙ Νοε ο ρι·σιιιΙεεΙσιιο, φωσ οΙε Ισσοτειιιιιιε, ιιΙ

εσΙΙΙε, ιιοσ Πισω οΙΙο ροι· Νοε οιε ρτσιιιΙεεΙσιιο Μπι π.

ΙΙΙοε οι φιο ΙΙιοι·Ιιιιιιε ιιι σΙιεΙΙΙΙσιισ ριο.οΙΙΙΙ:ΙΙι, ΙεισΙιιιιιιιε είε

εοΙιιΙΙοιιοιιι ροΙΙΙοιιι ροι· οοε. ΙΙΙΙΙιιι· σσιιεΙοοι·ειτο ροΙοεΙΙε,

φιειιιΙΙιιτι ιισΙιΙε σοσιιιι·ΙΙιισσσεεοι·Ιιιιιι σΙΙ ρπισεειιε οοσοι·ο

ροοιιιιΙΙιιιι; σΙ ρτσρΙστοσ νσε ι·σΒο.τιιιιε οΙΙοιιΙο: φιειΙσιιιιε

στο ΙΙΙι·οοΙΙσιισ ιιοι;σΙΙσι·ιιιιι ιιοεΙΙοι·ιιιιι, ιιοσ ιιιΙιιιιε νοεΙτοτι.ιιιι,

σιιι·οΙΙε, φισιιι σΙΙΙιιε ροΙοτΙΙἰε, ιισΙιΙε σο ροσιιιιΙο ειιΙινοιιΙι·σ.

ΙΙΙ φιΙο ΙΙΙΙΙο ΕοσΙσεΙειο., εΙσιιΙ εοΙΙΙε, οεΙ νΙοΙοοΙΙΙιιιε σει

ΙστιιΙΙο; τσ8ειιιιιιε νσε, ιιΙ ΙιισσιιΙΙιιοιιΙΙ ΙΙισΙοΙΙε ροι·Ιοι·Ι νΙ- _

οΙιιοΙΙει πιο ‹ΙΙσΙοι1ι ΙΙΙΙΙειιιι σε ριιτΙΙΙιιιε Αι·Ιιοτοιιο. ΙΜ. Ισ

ΙΙσπιιιε πονο, ΙΙΙιιε ίοΙιτοΙιτΙΙ, ειιιιισ ΠοιιιΙιιΙ ιι.ι:οσ.ιιιιιιιι.

ΧΧΙΙΙ *.

Ι&αιο .ΙΙΙ ΙΙΙ .ΙΙΙΙΙισυνα εοι·ίυο ο Ποπ θιΙΙισσιτιο Π. το ΙΙΙ

Ατα_σοπα, Με Ιιι ΙΙοΙΙα ρόεοπα, οσπιροεΙοι ΙΙΙ ΙτοιιΙαεει`

σαΙσο, ο :ΙΙ ιιισΙΙΙ οΙΙι·Ι Ιερό, ουσα 0]ψ0°0ΙΙΙΙΙ0 σε οίοι·ιιί

ουοΜί πο! ροι·Ιο ΙΙΙ Ή·ιν·οιιιιουο (Ιιι δαπΙοφιο,Ι .· Με: ειιΙ&ι

πιοοοεΙ»ιο σο' "απο συιΙΙΙΙ·· όιφειιΙσ αιυπΙΙΙ, ο πάσηιιοπΙΙΙα
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/οπΙί, ο!πο «πο!!ο ο!πο πω!! άποπιο, οπο ί ρίεαπί

ποοοπο πο!!”ίοο!ιι; οπ'οο!ί π”ουοιι πιοπο απο οποίου α!

Ππ|οπ!ο Π. ΑΙ|οπεω ό! οποίο !ΓουιΕυι18ί πΙΙ`πεεοάἰο οι

διιοδοιπ ,· ο οπο ροποίο απο το Π. Οίαοοπτο ει' ο||το!£οοεο

ι!ί εροάίτο κοπο Μοτάο οποπί ο·οπ|οτού ά'οι·πιί, ο πο·

ου·πιοΙί.

(οπο, «ο ίοοπτπίο ).

ΜΕ Με. Μπεν. άϊ Βιι·οοΙΙοπο,

Απ”. νι". 8ΑΒΒΙΝΙΑΒ, Νιππ. οοι:ι.ιικν.

ΕιοοΗοπο, οτ Μππππὶοο Ρι·Ξποππ Ποτπἰπο Ιποοπο, Πω

οτποπ, Αι·ποοππω, Υπ!οπιἰπο, 8πτάἱπἰπο, οι (ὶοτεἱοπο Βοοπ,

(ῖοωἰποπο Βπτοπἰποππο, θπποοπο Βοωπππο ΕοοΙοεἰπο νο:ιΞ!

Ιοπο, οοο ποπ ()πρππποο ΠοποτπΙΕ; Ποπ νἰοοοοωοε άο

Βπεεο, οπάοω οτπ1ἱπ, Μάο:: Αι·οοτοπο, εοωροτ, οι ποἱοπο

εο πωπω. νοεττπο ιιονοοπ Μπἰοεπππε Βοοἰπο οοΙεππάο:

οποά άἱο Ιονἱε ρτοπἰωο ρτπο1οτππ ω. ρτοεοπΙἱε ωοπεἱε

ίοοτππτἰἰ, πωπω ρἰεπποτπω ροτνοιιπ, πρπά Ροι·ιππι Τοττπο

Νονπο ΙπεπΙπο 5πτάὶπὶπο, ο! οεΙ οποιο πωπω, ππ!οπτπω

1τἱ8ἰπΙπ εοκ, ο! πΠοτπω Π8ποτπω, οι πεοοτἱοτπω,ἰπ ιππ

κἱωπ οππιτπΙπιο, Επ πωπω επιπ ωἰ!ποε πω. νἰάο!ἱοοΙ π.

Τοοτοπἱοἰ οοπποε, οι πο. ΠΕνοε ρὶεπππο οὶνἰιππε, οηπἰΙοε)

οι οπἱποπο ωΞΙἰπ ποωἰππω ροάππω, οπ!οε1ι·πτἰοτοω, οι

ΒπΙάπποτΙοτπω, οππο πππ οορἱπ οοποπω, ποἱ εππΙ ω άᾶοιπ

ἱπεπΙπ 8πτάἰπἱπο, πά Ξρεοτπω ρἱεπποι·πω ωππάπΙπ, πιοπο

άονοποποιπ, οππω πονπω ειππιπ οπω ΜΜΕ άο Με

ρπι·ποπε, εἱπο ωοτπο άἱεροπάἱο οοτ Ερεπω οπτεοτοω,

ο1 πππππω εροοΕπΙοω ἰποΗΙο Ποωἰπο Ιπίπππ Α!ρποπεο

νοεττο ρτἰωοοοπἱτο, πω· ωοπε άοεΙΙππτο οπτπνἰ Ιπτοτπε

εροοΞπ!οε, πρπά οοεἰάἰοποω νοετι·πω Επε1οΙΙΕ ()πεπ·Ε, ἱπ πππ

οπἰάοω Ποωἱππε Ιπίππε, οπω ποππο νοεο·π ρτποεοπππΙἱτοτ

ωοτπω οποπ. Ποπι οπἱοπε πονἰε οοοπά ἱρεπω Ποιιπππω

Ιπίππτοω ροι·εοππ!ποτ άονοπἱεεοω, πΕεἰ οεεοτ οοι·ροτοπ πι

Πτπιππε, οππο ροετ οπρΙἰοποω, ο! πάοιιἱεπἱοποω νάΙπο Εο

οΙοεἰπο, οι ροετοιιππι Μάο ι·οοοεεἱ Ιιποπο άἱοιπ Ιοπο ιπο

1οιπ!Ηοτ οοοπρπνπ. Ππάο οπω άο Ερεοτπω ρἱεπποτυω πά

νοπιπ οεΕ ποπ ἰωωοτΗο άποπππάοω, ρΙ°0ρ!οτ πωπω οππο

ἱπάο οοοπττοτο ροεεοιπ> οεΩ ευρω Με ωοάΕεοωωοπε ρτο

νἰάοπάπω. Ωππτο νοεο·πο ΕκοοΙΙοποπο ρτποάἰοΙπω πονπω

άοἐοτἰοοπε τππο ωποπἱίὶοπω οοΙεππάΞποω πωπω, οπἰππε

νπΙοο οιῇποοἱοπε οιοτππάπω; οποά νοάπε ρΙοοοπι ευρω· Με

ποιο πτοΪἰάοτο, ο! Με πιο οοπεὶΙἰπω, σο ππκΗΙπω π·

Με Ίωποτπι·5, ποσά πά νοε1τποΒοοΕπο Μπἱοεππω :ποιιο
νοε1τοι·Ιππ_ετπτπω οοάπτ ρπι·ποτ οοωωοάπω, οι ΥΙιοποι·οιπο

οι ·ροπίεε0οοπ- ἰπἱωἰοοτπω οοπίπεἰοποω πππΙοπι, οτ μοι·

ροτππω άοπἰωοπτπω, ωΕποπάο ω ἱπεπΙπ ρτποίπτο Βοωἱπο

Ιπίπππ ποππο οορἰπω ποππο νοεο·πο, Ιπω οοπππω οππω

ροάΕΙπω, οι οππω επΙοπτπω πτωπιπι·πω οοπππιπΙοω ππ

οππω οοιπροιοπιοω, ρι·οπι πά οπνΞππάπω ρτποάΞοιοτπω

ΙωππΞΙππ πάοι·Επε επ!ππτἱΙοτ οοπνοππο. ΕΕ οπω επ οοιπππι

επ οοπεοππω πιάσω, ποσά ωοτπ οποπ πά εο ροι·ἱοπΙπω,

ωπεπφοπο ροποποπο νοεο·πο ρΙποοπτ ΒοπΙοε νοειι·πε ρυπο

άἰοτπε, απο οοιιππω, οππωροά11πω, 8πἱοπε ρι·ποάΞοιπε

ω ΕπεπΙπ Βοωἰπο Ιπίπππ, πιοπο νοεΙτἰε ποοοεεπι·Ξπε οι

ροποάΙω, οΙάοω π·πποωποοι·ο νΙτΠΙποτ, οι ροιοπ1οι·, ππο

τοωροιάε 5πιοι·νπΙΙο, πο ρτοριοτ @πωπω νοεΙππτπω εοπππω,

οι οπΙοπτπω ποεοπιἱπιιι, ροεεἱονοΒὶεκοΙ ρτποάἱοΙο Βοωἱπο

!πίπππ; εἱπἰεπππι οομο ροιήοιιΙπωπΙἱοποά Βοιιοι·πι·Ξ.

Ποπ Μπι ππῆ (η Λι·ι·οεΙππἱ πικοιποοεἱε ΐοϋπιπιπ.

(Π) ΜΗ, ‹·5οὲ· πιοι·πίο.

κΧνιυ·.

οποππο Οοο ΑΙ/οπεο ο .πομπο "ποσο ο οοποοεείοπί

απο πιο άί θοι·πο, οι· θππνπ, οι ΕτἱεΙοΙπ, ο σ"

Ω!ιοτοπὶ ῇιΙ£ο ο θπο!ίο!πιο δωΙοάπου·ίο, ο Μου·οοοΜπο

.ΡΙππιοοΙΙο, ο ο .πωωπιπ Βορρα!!ιπο, ροποπο οοοπτα"ο

«ί ρο·ι”οίΙοοί, οι! οί!ο β·οποπσωο ρα·οοοάσπΙο:σιοπΙο ι·οποοάοΙο

π! (οπιοππο ώ 5'οοεσιτό.

(43%, Η) πρτἰΙο).

»ποε πωπω ποππο πω! οπο σε 8πεεπτΕ. ' '

Νοε Ιπίππε Αποπεπε ἱ!!πεπ·ἰεεἱωἰ άοππιπ ι·οωε Αι·ποο

ππω ρτ5ωοποπππε οΕπεοπο 8οποτπ!Ξε ρτοοπτ1ποτ πο οοπιοε

Πι·8ο!!ϋ. ΑποιιάοπΙοε οποπ οοπεπιππ ποιο ποεπ·πω ρτοεοπ

ππω άἰεοτοπ Ποωϋπ άο πο οι ΜΞοΙπποε οποιο ρι·οοπτπ

ωι·οε εἰπάἰοἱ οι πωοπωπιοτοε ππἱνοτεπππε ποεπο οὶνππιἰε

ΜΜΜ ρτοροειτοτππΙ πππΙΝοτ ποππο οοι·πω ρτἱνἰΙοοἰπ οι

εππιπιιΕοτ οοπτι·π ππππάπω οΙππεπΙππι 1οποτἱε εοοποππε. -

Βοποοάἰωπε οππω άΕοπε οΜοοε οποππ1οτΕοπε πο ππΕνοι·

ποπ οΜΕπΙίε ρτοάἱοίο, οι οπάοω οπο” οοπτἱπππ επεοἰ

ροπ ΞποτοωοπΕπ ο1 ῖο!ἱοἱππε εποοοεεἰοπε ρι·οεροι·οπιτ, οποπ

άἱοιιιε άοωἰππε Νοε το! ποε πο! ειιοοοεεοτοε επὶ πποππω

ωνππ1οιιι ἰρεπω οπω πρροπάΞοπε οτ ροτπποποἱἰε ἱπ πωπω

νο! οι οππο ροτπιπιππΞωπε, ἰπΓοπάποἰωπε, ππι πΙΙἱ πΙἱοπο

ιππΙο οππο οππεπ Ιτπάοωπε, νο! πΝπε εορπτποἱωπε π οο

ι·οππ ποππο, νο! ροτωἱποωπε οππεπ νο! ωοάο πΙἰοπο

εορπι·πι·Ε. - Νοε πιιἱνοτεἰΙπΙοιιτ ρτοάἰοΙπω οτπνπνἱωπε οο

οπἰπ άοάἱωπε θιιἱΙΙοΙιπο οπΙοιι›πτἱἱ οοπεὶὶἱπι·ἱο ποεΙτο ΠΙ

Ιπω άο Ιοπο εππω ω ροτπποποἱἱε εοπ €οπἱ€οτϋε 5πεεπτΕ

οπιπ Με ΕπτΕππε οι οποππο, ο1οπΕπ οππω Γοοοτπωπε

άοππποποω ΜποποοΜπο ωποποοΙΕ άο 8πεεπι·ἱ ῇπι·ἱεάἱοπο

ποπι οἰνἱἰοω νὶΠο άο (Μονο οπ άο Ετἰειο!π επο ἰπ Βοτ

ωἱπο οι ποτπποποπε $πεεοιπ, οο οππω οποπ ίοοΕωπε άο

ππποποω Μπτ8πτἰΙο τπρπΙ!ἰπο άο $πεεπτο πο νά!π ΟποκοπΕ

επο ω Ιοττποτὶο ο! ροπἱποποὶἰε επρτπάΕοΕΞε. Ωππωοοτοω

ποΙπε ππωἱΙΞιοι· επρρΙἱοπτππ€ πι ρτοάἰοιπε άοππποποε οι

οοι·πω ρτοἰπάἱοἱιππ οι ετπνπωοπ, πε ρτοάὶοἱτπι·, οι·άἰοπ

ρτΕνΙ!οωΕ !οεΞοιιοιιι οποππο τονοοπτοωπε ππππΙ!πτοωπε. οπο»

επεοι πτππε άοοοι·ποτοιππε, οι ποσά άο αποτο πο!!οωπε

οοιππι $οποιοω οπο 'οτἱνἱΙοξπἰ άοππποποο ε3ωποε ίποοτο

€οποοι·πω ρτοΞπάΞοΕπω οι ετπνπωοπ ; οι οειοπάοτοπ0. οποπ

ρτἰνἰ!οἔἱ>ιιιπ ιιοεο·πω ρτοάὶοΙπω οοποποπε οΙππεπΙπω ποεπ·ᾶ

εΞΒΙΙΙΕ πιππἰωὶιιο τοπο:π!πω.. Νοε νοι·ο άἰο1ο ρεΜΙοωο ο0

εροοἱπΗ1οτ άϋοιπ - ο!οπεπΙπ άἱ!ἱἑ;οιιτοι· ἰπεροοπε, ·οππωνΕε

ποΙπεοπιπ ροι·ποτ·πιπ οι ππο ἰπ Με ρπι·Εοω ποπ Γποἱοπ

ππω ποπ πάοεεοε οορἱπ,- οπω ροοἰπε πτωοτπω οπποι Πέ

1ὶΒὶοι·πω ιιοποππ ρτοεεοοππωπι·, οπι οπο οππεπ άοΙΞοοι·πι·ο

επροτ ρτοωἰεεἰε ποοπΞνὶωπε επο!Η11οι·. ΜΕποποπ Η Με οι

:Με νοΙοπΙοε οοωρδποοτο ρτοΙπε ποωὶπὶοπε οἰνπππε ἰπιπ

άΞο1ο·ο1οοι·πω επρρΙἱοπΙἱοιιἰοιιε οοπἱοπο οοπάοεοοπάοτο

εππι! άοοο!, οοτπὲπ '›ι·ΞνΕΙοοἱπ ρΙοππτἰο οοπεοτνπτο οι οσε

άοω Επωοιιπω ΒοποωοτὶΙοε μτοεεοοιιἰ ετποἱἰε οι ΐπνοτο,

άἰο€πε άοππάοποε επ οπτπω οππω!ἰοοτ τονοοπιππε οππο!

Ιπωπε οποππο ο€- ἰτι·ὶοπε Μο ροτροπιο άοοοκπἰωπε. Η πο:

Ιπωπε οι οΞεάοω οποιο ρτοΜε ποωἰπἰοπε οιππἰνοτεἱωιο

οοιιοοάπππεζ οοο· άο^οοϊοι·ο ροι· ποε απο! πΝοε οποοπιποπο

εἱωῖΪοε-άο Με νο! Ιοι·τίε Ιοτπιἰποτπω ΜΜΕοιπ οι ρο»ιιι

πιοποποπιπ·θπεεπτϋ ΙοάοπΙοε ἰπ πΠοιιο οοιππι ··ρι·ἰνἰδο8ἰπ·Γοὐ

οὶοωιιεποι· ποθππΞποπιπε πιοπο π"τμιο πο ειπε €πτύποευοΕ·

ιπο



674 ΙΠΡΕΟΜΙ Ε (ΣΑΚΗΣ

ροτίίποπίίίε πίίοπίο εορπ.τοτί. οι ρί·οίιππίίππίπε οπο ρτίνί

ίοοίπ οί ρί·οεοπίοπι τονοοπίίοποπι οί οοποοεείοποπι εοτνοί·ο

ροί·ροίπο οί ίοοοτο ίπνίοίππίίίίοι· οίίεοί·νοτί. ίπ οπίπε τοί

ίοείίπιοπίπίπ πτοεοπίοιπ οπί·ίοπι ποείτοιπ ίίοι·ί ίπεείπίπε

ποείι·ί ποποοπίίε είοίίίί ιπππίπιίπο τοποτπίπιπ. Ιίπίο ίπ οπ

είοίοπο οοείτί Ποίίπτί ίοι·ίίο οοοίίπο Με [ίποίοποπε] Μποίί,

πππο Βοπίίπί πιίίίοείίπο ίί·οοοπίοείίπο νίοοείίπο οποτίο.

ΗΝ!!! *Η

!!οοπο !!! οί Λί·οοί·οο ροπίοοοίία ο Ποπ θίοοοπιο !! το οί

Αν·οοοπο, ο!ιο ί Ρίεοπί, ποπ ροίοπι!ο πεί ποοποίο πο!!ο

οί|οσα ι!ο! οποίο!!ο οί ()οείτο, τοπίου ί! οποπ: ποπο πε

“Με οο!!”οεοί·οίίο επτοο-οποποποεο , "απο ίίπο!ίποπίο

οίσοοεί ο παπί πο!! !π/οίιίο Ποπ Λ!/οποο , α! οποοπο

οοπποππίο σο! πτοε!ο.τίπιο α!! ποιοο" α! πο οί Απποοσιο

!ιι οπο: [οπίο.πο ποπ !π!ίο !ο α!ίί·ο οποίο!!π, οί!!ο, !οιο

ο!ίί, ίοι·ί·ί!οπίί , ε!αοπί, ο επ!ίπο, σ!ιο ροε.τοί!ουαπο ίπ

δ'απο!οοπα, ο οοποίοίοίίο ποπο οί ί·ί!οποπο ίπ [οποπ ί! ι!οίίο

οποίο!!ο !!ί ί)Λετπο, οσοι ο .πιο οί!!ο ο παμε, σο! ροπ!ο

ο σοπ !ο είοοπο; !ο οπο οπί εία!ο !οιο οοίίοοε!α!ο; οποίο

οί ο!ιο ί! ι!οί!ο !π[απίο οποπ /οίίο ί! πιο εο!οππο ίποί·οείο

ίπ δαο!ίαί·ί , ο οί οποπ ίπο!!:οπιίο ί! ποοε!!!ο ποο!ο.

(ί3%, Ν) @ποπο ).

πω Βοοίί Ανοίιίνί ‹π Βοί·οοΙίπππ, Λοιποί. νίπ. 8Αππιπίππ,

Νπίπ. ποπο”.

Εποοίίοπίί, οί Μπειίίίίοο Ρτίποίρί Ι)οπίίπο Ιοοοπο, Βοί

ετοίίο., Αί·πεοππίπ, Υπίοπίίπο, 8πτοίπίπο, οί Ποτείοοο

Βοί;ί ίίίπείτί, Ποπίίίίοπο Βοτοπίποποο, πο 8οποίοο Ιίοίππ

ποιο Εοοίοείοο Δίπίτπίο, νοίίίίίοι·ίο, οί Πορίίπποο Βοποτπίί.

Π8ο ί!ίοοοοιποε οο Βοεεο , Ποί ετοιίίο, Ιποοπ Αίποτοπο,

τονοί·οπίίππι οοπίίο.ιπ, οί εο ίρεπίπ. Ιίοίί ρποίίίοπε, οπί

οοιπροι· οοοίίπί οοοίίοίίοποε ρποίε, οί ποπ οίίίίοίίοπίε, ίπ

οίίίππί οί ππο;πίίίοπίπ νίί·πιπ οοπίίπππί Ιπίππίοπί Αίπποπ

επιπ, οίπιτίεείίππίπ ρτίτποποπίίππί, οί Βοποποίοιπ ρι·οοπτο

ίοι·οπί νοείτπιπ, Ποπιίίοπιοπο Πηίοίίί, ίπ ποοπίείίίοπο Βοοπί

νοείτί $πι·οίπίπο Ρο οίεροείίίοπο οίι·οπίί, οί πο ίίποίπ

ποποτοπίίοιπ ίππι ποτοππίί, πονοι·επι·ίοε εποε είί›ί οίοι·ίπεο

επίποίοπε, πο Μπίοείοίίε νοείτοο, οί Εποοίίοπίίοο εππο οο

οπε, οί ίποί οοείοοτίί οοπίρίοιποπίπίπ. Πί ππίοπι 8οτοπίίπε

νοείί·π επίπί, οποίίίοί οίοίο οοποπίείίίο οεί οοιπρίοίο, Μπίο

είπίί νοείτπο ποίίίίοο: @οοο μπεί ποπίίππι ίοι·τοπι ί!ίίίπο

Βοοίοείπο, οί νίοίοί·ίππί, οί ίτίππιρίίππι οίοοπι οοιπίπο Ιπ

ίππίί ίπ Ιοοο οίοίο Ι.πίο οο (ίίείοι·πο. οοποοεεπιπ οίνίπίίπε,

ίοοίπ οπίπίππε Ιπίππε οποπ Βοείτππί (ίοίίοι·ί επο. Ιίτπίπνίί

ίοπίοτίο, οί οπεοεεπίπ ίοππίί οίοίπτπ οπείι·πιπ; ίπ οπο οπί

οοιπ οί1είοίοπο, οίνίπο είπί πεείείοπίο·ρτοοείοίο, οονοί·επ

ι·ίοε εποε πίπίίίρίίοίίοί· οποοίΙονίί; οί ίπποοίπ Ρίεοπί οοπι

ρπίεί εππί πο οίοίπίπ οοίπίππιπ Ιπίππίοιπ ππιποπίπίοτοε

οίί·ίποίο, επροτ ίτο.οίοποπ οοποοίοίο, οί ίίτπιπποπ., οί μπεί .

οίνοί·εοε, οί νοί·ίοε ίίποίπίπε ποί1ίίοε ίπίοτ οοιποε οίοίπε,

ποπ οί οοποοι·οίο, οοιτίίε οπίπ ίπίοι·νοπίοπίίππε απ πίπτίίε

ποπο οοοίίπο ρί·ποεοπίίε πιοπείε Ιππίί, ίπίί εοίοπ1πίίοτ οο

ίοπτοίο., πο ίίοποί·οιπ Οίππίροίοπίίε Βοί, οί Βοπίίεείίππο

ί!ίι·8ίπίε Μπτίπο ιποίί·ίε οίπε, οποίίοίίοποπί νοείτοο οοτοποο

Βοοίπο, ρτοοοίοίί οοιπίπί Ιπίππίίε ποποίοιπ, οί Βίοτίπίπ,

οί οοπεοίοίίοποίπ ιποοπί, οί οίίοτπίπ νοείτοι·ππί ίίοοίίπίπ

οονοίοι·πιπ. Πο νίοοίίοοί, οποο οίοίοο ποτίοε ί·οοίίίπππί

Βοπιίπο Ιπίππίί ρί·οοοίοίο, οπίποε ίοι·τοε, οί οπίπίπ οπείτο,

οποίο ίρεί ίπ $οί·οίπίο. ίίποίοππε ίοπποι·ππί, οποοπίο (ίπείοίίο

Ποείτί οπίπ οτίοίίίίίε, οί πρροποίίίίε επίε, οοίίίοοί $ίοπίροοο,

νίΙίοπονο, Ροι·ίπ Αεοοπίο, οί οίοίππί Ποείτππί, οί οππι

ρίποοίοίίε ίποίππί ρίποοίοίο Ποιπίπο Ιπίππίί είιπίίίίοι· το

είίίπίπ, επίί οπ οοποίίίοπο, νίοοίίοοί, οποο οίοίπε Βοιπίππε

Ιπίππε οίοίπιπ Ποείτπιπ, νίίίπε, Ροτίππί, 8ίππίππί, Οι·

ίοίίίίοι, οί πποποίίίπ οοπππππί Ρίεοπο οοποοοπί ίπ ίοοοπιπ,

οί ίρεπίπ οοιπιπππο ρι·ποοίοίππι ()πείτπιπ, οππί επίε ί!ίίίίε,

Ροτίπ, 8ίοπίο, οί προποίίίίε ο. ποίίίε, οί Βοπιίπο Ιπίππίο

ιποπίοτπίο, επίί ππππο οοπεπ ιπίίίο ίίίποτππι Ιοππίποτππί

ποίνοί·πίπ ίπίοοποππί τοοοοποεοππί, ι·οιππποπίο νοίίίε ίοίο

οίίπ ίοι·το. ίίποτπ, οποπ επίίπίε, ίπ οπίππε ίοοπι Ι)οποίππε

Ιπίοπε, επρτο.οίοίο οοίπίπππί οοποοεείί ίπ ίοοποπίπ ίίίποί·πιπ

οπο ιπίίίίο πο: νοείτπίπ επίίποτίπίπ επρτποίοίο οοπίππί,

οππίε είποίπίίε εοΙνοποοι·ππι. Πίίε ππίοιπ ποοίίε, οί οοπ

νοπίίοπίππε πίποοίοίίε, Ποιπίππε Ιπίππε, οί εππίπ οοποίίίππι

οοπείοοίοίίε ροτίοπίίε, οπί ροίοι·οπί ονοπίι·ο, οί οοποίίίο

πίππε ρτοοοίοίί Βοπίίπί Ιπίππίίε, πίπίίίρίίοίίοτ ροποοί·οίίε,

·οποε ίρεο οτοοο νοΙ1ίε ποι· εποε ίίίίοτοε οπρίίοπίί, ίίποπίοι·

οοποοεεοτππί, οί ίοοπί Βοίπίππε Ιπίππε ρτοοοίοίο οποία οο

οοπεοπεπ ρι·οοοίοίί επί Ποποίίίί, ίπ οπο οοο Μ, οοποί·ίπονίί,

οί οποίο επρίποίοίο οίο νοκίίίπ νοείτπ ίπ οίοίππί ί]ο.είτπίπ

ίποί·ππί εοίοπίπίίοι· ίπίί·οιπίεεπ, οί τοοορίπ, πο οποίίο.ίίοποίπ,

οί οίοίίο.ίπ Μοίοείπίίε νοείτπο, οί οίοίί Ποπίίπί Ιπίππίίε

ποποτοιπ. Εί ροείοο, ποι οπείτί εοίοπιπίίοί· ροεεοεείοπο

ί·οοορίο, ίοοίπ Ι)οίπίππε Ιπίοπε, 8γποίοο οοίπιπππίε Ρίεπ

ποτπίπ ίπίποποονίί, οί οοποοεείί ίπ ίποποππ1, πί επροί·ίπε

οεί οκρι·οεεππί, οποιο οπιπίπ, ίοποπππί ίίοιπο, οπί οπίίίίπί

οο Ρίεππίε, ρτοπίοτοο, οποο οροί·πίπε εππ1 οοπίτο οπο,

ίίοοί νοίπίεεοίπ, οσε οο Ιπεπίπ. οπίοι·πιίππί·ο, οοπείοοτοίίε

ίπιποπ πτοοοίοίί Βοίπίπί Ιπίο.πίίε οοποίίίοπίππε, οί ποτί

οπίίε, οπί ποίοτοπί ονοπίτο οοπεοπεί πιο πίοίίοί·ί, οί τποίοι·ί

ίίοποί·ο Μπίοείοίίε νοείτπο, οί Ποπίίπί Ιπίππίίε ρι·ποοίοίί,

ποπείοοίοίίε οποο οποοπιποπο ιποοπ ίοίππι τοππππί Βοτ

οίπίπο οεί ποποίοίίίίίίοτ οοποπίείίππί, οί εοτοπίίοίί νοείτπο,

πο ίρείπε Βοιπίπί Ιπίππίίε Βποοίίοπίίοο οεί επίπίοοίπίπ, οποο

ίίοοί νοίίίε, οί ρίποοίοίο Βοπιίπο Ιπίππίί τοοπποοί πο Βίο

τίπίπ; οοο ίπίποπ ποπ ιποοίοππι είοι·ίοι·, οποο οοπιππο

Ρίεπποι·πίπ Βοτοπίίοίί νοείτοο είί επίαίοοίππί, οί εοίοίππίίοί·

οπίίποίππί, πιο ο.πίοπι εοιπροί· νοείτπο Βί·πίίπο τοοοπιοποοπε,

8οτοπίίοίί νοείτοο, οιππί οπο. ροεεπιπ ρτοοοππι ίπείππίίο.

επρρίίοο, οποο πιο εοπίποτ τοοοπίοποοίπίπ ίπιποίο ποίίίίο,

ρπτοίππί πο οιππίο. νοείτο ποποπίποίίπ, οί ιπο.ποπίπ.

Βοί. ίπ Οπείοίοπο Ποείοίίί Ποείτί, πιο πτποοίοίο οποπ

νοεροτπε. . .

ΧΧίΧ*.

Ε!π[οπίο Ποπ Α!|οπεο οί Απποοπο πιππο!ιι εποί πίποποοίο

Ιοί·ί, ο το”οί·ίίίο!οπί ίπ &ιποοοπο Βοί·παπ!ο οί Βοα:πάοε,

ο Ν!οοπο οί Βοο!, ο .κήπο ο @οπο Π!. οί Αποοποα

οί οποί!ί ίποοπίοπίί οπίοποίο οί οοίί|οπίτο σοπ !πί ο ποσο

,ποπ α!οππί π//οί·ί, υπο ποπ εοπο ίποίοο!ί πο!!α !ο!ίοί·‹ι.

(43:25, 9 πωπω ).

Βιιί Ποπ. Αι·οπίν. οί Βπι·οοίίοπο, Βοοίείί·. 8.ίππιπιππ -

πο πππ. πιοποππν. πο "παπί Ιοί. πι..

Ιπίππε ΑΙρίίοπεπε, ίίίπείι·ίεείιπί ί)οιπίπί Ιίοοίε Ατοποππιπ,

Ρί·ίπποεοπίίπε, οίπεοπο θοποί·πίίε Ρί·οοπτοίοί, πο ()πίποε
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ιππι!. @τοπιο ν!ι·ο/Πεοπι, ν!οοοο!πι!!! πο πω, ποιοι

Αι!ιοτο!ιο, οιι!ιι!οιπι ο! ι!!!οο!!οιι!ε ει!!οο!ιιπιι. !)!!οο!οο σο!ιο!

!!ιιι·!οε πιοε!τοε Βοτπιπιτιιιιπι πιο Βοποποο, ππιο!οτ!!οιπιππι πιο

οιτιπιιι, ο! Ρ!ι!!!πιιιπιι πιο Βογ!, ιιιπιππ!ε!τιιπι το!!οπιι!οπι οιιτ!ειο

πιοε!τιιο, ει!! πιπιτ!οε Βιιτι!!ιι!ειο το!οτππιο!οτοε, πιο πιιιι!!οε

ποο!τοε !!ο πιτπιοεοπι!! !!ιιιποτ!ιιιιιε ι!οο!!πειιιιιοε !!ο.!πι!οπ!!οιιο

ιιοε!ι·ει, ειιπιοτ ιπιι!!ιπει.ιιοπι ποε!ι·ο πιοπι!ιιο ιιο!ι!ε οτο!οπιιε

οππι!!οοπτ!!ε πι!οιιιιτ!ο !ιιιοτπιο!οιι ‹πιι!!ιιιο ε! πι!ειοο! οτοπιιι!!5

ιιι οποιο ε!ο!!! ιιο!ι!ο. Μ!. Βιιτο!ι!ιιοπιιιο ν!! !οπο ιπιιιτ!!!,

πιπιιιο Βοιπι!ιι! ποα:πιππν. )

·- !!.!! Β!οπιιοπιπι πιο Βιι!ιιν!τ!ιι! ππιιιιιιιο!ο Βοπιι!ιι! !πι!ειιι!!ει.

ΧΧΧ*.

Ι! @Μιτου οι δαο.παν·ί συιΜοτοια πο! τιτρο Βιπιισα ιί'Οτία,

!ο !ιαπιάίοι·ο πιστρσ·ΙιιοπιοπΙο α!!! !!το ιοττί!οτίο, ποοτε!!! Ια

οοιι|ίσω άοι' ά! !ιι! πω, ο !!!ο!!! ο πι!!! ί .$”‹ιεοαι·ο.ιἰ α!!

οοιι!ι·αττο οίκου!! ιιιο!τίιιιοπία!ί, ο ι!ί οιιτι·ο το!α:ίοιιο πι!!!

Ιπιππιιο οο”‹ἰί ω! #9”, οι·άίπωιάο οπο· .το πιο [οποία .τα

σταιιιοπΙο άεππ!ί απείαιιί, ο οπο!! πιο ο!!!ατι!!ιιί, πο! δυτι

.πιππ!ιο -ιιιοππἰοπο.

(!3%, ιι πωπω).

Με!! πιπ!!ο!ι! Ατοιι!ν! ιιοιι!! Ε!!!!ι οι $1ιοπιπιτ! πι).

Με! πιιιι!!πιο ε!ο!!!ιοτει!!οιιοε πιι·πιοεοιι!! οιιπι!!ιι!ο ι!ιιι!πιιιε

οτει!ιιιιιιιιοιπι, οπο!! ει!!ιππει πιοτεοπο πιο 8ειοειιτο, νο! πιο ιι!

ε!ι·!ο!τι !!!!πε, ποπ πιο!ιο:ι!, πο! πιτοοειιπιιιι! οιιπι Βιι.ιιπ:.ι

ιιοιι!! οι: Ναι!!! (ε), πιο! απο ει!!!πιιο, το! ιι!!!;πιιιι οκ !!!!!ε,

πι) !πι ιππι οπ!!οο Μοιιιοτια!ο, 5οτ!!!ο !π !!πιπιιιι επιπιππιπο!πι πιει! Η

Μπιρία!!0 8οττα π) ι!Ιαπω., ο!!!πιιι!πιο επεεειτοεο, ο ε!ιιιπιπιιι!ο πο! 1649,

ο! !πι ππιοπι!οπιο οι ιπποε!ο ιιικτο!ο πιο! 1Σοιπιππο πι! 5ει$οιιι·! οοπι!το

Βτπιποπι Ιι'0τ!πι, ο ν! ε! ιιπιο, (ποπ :πιπιπι!πιπιιο σοπ οπο! ιοπιιιπιπιοπι!ο),

ι·!ιο !! ι!οστο!ο πιο!ιοε!πιιο Γι! τ!πιπο_ν:ι!ο πο! 1347 !π ο‹ι!ο πιο! πποιιονοε!.

ςι)-πι Βτιιιιοπ 11'Οτ!ει, πι! οι!! ε! πιπιτ!ιι πιο! πιτοεοπιιο ι!οοιιτιιοπι!ο, 5ο

'ποπ ο !! πιοπιοτο, ο !'ποο!ειοτο οι Μ!ο!ιοιο 7.πιπιο!ιο, ιι!!!πιπο "οποιο πι!

Τοττοο, πιο ο!ιο ροτ ει!!το ποπ 5€ιτο!ι!ιο !πιπιτο!ιιιιι!!ο, οεεοπιπιο πανο

ιιιι!π πιο ποι:!ε!οπιο πιο! 1275), πιο !! .πιο πιι·οοιι!ιπαιιο, οπο· !! Μπι!!!

Μ” ιιισίοπιιτ ι:οπι !ιι! [απο οοπιιο !πιεο!ὸ εοτ!!!ο Βιιπι!ο πιο!!πι ΜΜΜ

Ποιπιππιπιπ.ι (ιπιιοτπι. Μπι!. πιο”. Η!) ο Με.), πιο!ο!ιο οπο! πιτοεο!ππιπιπο,

ι:οιπο πιο!ειπππιο ει!!τονο (εππιτ. ποιο. οι!. πιο!. θ.), !ιι πιτο!ιει!ι!!ππιοππ!ο

ππ Βιιτ!εοπιο Π'Οτ!πιπ πιο!το!ι!ιο !”οι·οο οοεοτο !! ΒιιιΝ1:.ι Β'Οιπππ ππιοπι

ιονει!ο !πιιιιιι οιιτ!ει πιο! 93 ‹ι!οοτπι!ιτο 1987. (πω. εοπιτ. Βππ>ποιπ. π!

ΩΔπιτπ: πιο! εοοο!ο ιππι. ποπ. 409 ο εεε.), !! ιππει!ο, ει! !π ιππο!!,πιπιπο

ποπ ειναι ειποοτει τιιετ,π!πιι!ο ! ςππει!!οτ!!!ο!, πιο! 1895, πιοτο οτε ροτ

!οοοπτο !'πιπιτιο ο!ιι‹πιπειιι!οε!πιιο οι :πιο ο!ἑι. ο πιο!οει επιπ!ιιιι! πιτετ !!ε!!,

ρ ο!εωπιπιοπιιι. @ποο!πι οοιι$!ι!ο!!ιιτιι πρωτο ππιο!ιο νοτ!ε!πι!!ο, πιο ε!

πιοπι ιπιοιι!ο πι!!! ο!τοοο!οπιιιι, οπο!! Βιιοποπ Ι1'Οππ.ι, οι!! ε! τ!!”οτ!εοο

!πι επιιι!ο!!πι οιιτ!ιι πιο! 1987, στο !!ππ!!ο πι! Μππιπο!!!πο , πι!πιο!ο οι (ιιι

ν!πο, πιτοπι!πιο!ο τ!! Μπιπιπο!ο, ο Ιιιιπι!ο!ο, ο πι!ιπιοπιο!ο οι Αιιιιτοπι Β'Οτ!π

Βοιιοτο οι Β!ιτ!εοπιο Η το πι! Τοττοε; απο πιο! οπο! ππιπιπε!οτ!, ! οπο!!

πιεε!οππιο ιιπ!! ιι!!τ! Πε!! πι! Απιιιτοει Β'Οτ!πι οι·ειιιο 1)οπιιιι! πο Μαιο,

οοπιο επ·τ!νο !! Μπι (Με ιιοιι. Μπι. 1.!!ι. Π. πιπιππ. 996.) εε!! ειναι

οτοιι!!πι!ο ιιοιι! ο πιοειιοεο!οιι! !πι ιππο!!ει πιο!!! τος!οπο πιο!!'πιπ!!οο οπο

π:ιπωτο Τιιτι·!!ειιιο (οτε ει! 8πιε5πιτ!); ο απο ιι πιτοεοπ!ο οππι!!ο!ο τ!

ππιι:ιτ!!πι :ιπιπιιιιι!ο πιι Βιι.ιπει Αππιπ.ι πι: Ντπιπιιι. @π!!ο πιο! επι ε!ει!ει !πι

πειππ!οπο 6ο! οπο!» πιοτπιο!ιπο, ο τ!ο!!π οοπιπιειππιπι οπιπι!!πι!ο οοπι1οιιιπ!ιπ

πιο! πιτοεοπι!ο Βοοτο!ο, πιοιι_ο !”πιο!!ο !πτιον!ιπιτ!ο !πι !ππι!ει ιι!ει!πιπιιι οι

!οπιπ›!, ο πιο!!ει πιο!!ο!οπιιιι ιι$50!π!π ‹ι! ππιοπιοτ!ο ε!ποτοπιο, !ο οπο!!

οε!ιι!ον:ιτιο , ο ι!οι·οπιπιο οι οοτ!ο οο!ε1ετο πιο! οοπ›!οε!εο!ππι! πιτο!ι!ν! πιο!

Ωοπιιπιιο οι Βιιεεεπτ!, πιο ε8τπιι!ο!ειπιιοπ!ο πιπιπιειτοιιο ιι!επιοτιιο !πι σαπι

ε!οπο πιο! !ιιππιπ!!ο πιοπιο!πιτο πιο! 1780. πω!. εοπιτ. πι". 618. πιο!. 4).

Ροτο, !π τπιππιοππιτ.πι !!! πω! πιοε!1!ν!, ο! πττ!εο!ι!ειππο ει οοπιπ!ι!ο!!ιιτιιτο,

οπο !! Βπιπο.ι Β'Οιιπι ιιπ Νπιιιιι οοτο ει!πι!ο 1'οτεο ππιο οι οπο! σπιτι

τι!πι! πιο!οπι!!, ! οπο!! οοε!οιιονοπο !πι 81ιοοιιτ! πι πιπιτ!!!ο πποπιονοεο,οιιο

οτε! ι;πιιο!Ιο ‹ιο!!π τοπιιιιι!ι!!ο:ι, οιιε!ει πιο! το8ππἱππιοπι!0 !!!ιοτο, !πι!ι!πι!οο!

πιοπιο !:ι οε!!πι!οπιο πιο! ιιππιιποπ Τιιττ!!πιπι!, ο οοτιεο!!ππ!οε! οο!!'ει!!οιππιπι

πιο! 1994 "τι !! Επιππιιιιιο ο! 5πιιιειιτ!, ο τππο!!ο ιι! Ποπιονο; ο ο!ι'οε!!

ίπ πιτο!ι.·ι!ι!!ιπιοιι!ο ιππι πιο!!ο ν!!!!πιιο οπω τι!!! πιπιτ!!!ο πιτοπιοπιιιοτπιπι!ο

ο!!πι!!οπιει!ο πιο! ο!!!πι‹ι!πιο 5ιι58ειτο$ο 13ιιιιιι!!πιο Οπι1οιι!, !! τπιιιι!ι> ε! πιο!!

πιο! !!!!πι!ιιιο εο!ε, !πιιοοιιππιπιπο πιοιιιιιιο οοπιιιοιιπι!ιιτ,. πιοι!ο

ει!!ιπιιο, νο! τιι!!οπο, !τοο!ειτο, πιο! οοπιιπι!οτο πιο!τ!πιιοιι!πιπιι,

απ! ιι!!!οτ οοπι!τειο!οτο; ο! πιοπιει!ιιτ !πι !ιειππιο πιοτπιο!πιι!! πιο

Βιιεεπιι·ο, ο! πιο ιι!ε!τ!ο!ιι, ο! !ιοπιιι επο οοπιιιιι! πιπιπι!!οοπι1πτ;

ο! ε! ει!!ιπιιο !επιπιοτο !ιονοιι!ει! ει!! !οτ!!ιιτιι οοπιιιιιιιο, οοο!

!ει!! :ιοιι!οιι!!ει πιππ!ιι!ιιτ'; ο! ει! οιι!!!!ιο! !!ο!!ιιππι !πιοιππι ο!

!`οιιτ!οτο !ιππιιιιιο !π πιοτειοπιιι, ο! κοπο. Β! ει!! !ιοο πι! πιπε

εοπιπι οιιπι!!ιι!ιιππ ροτ !ιοπι!πιοει $ειοειιτ! πιο!!!πιπ ιιο!ιοο.! ο!ιιιοιππτ!,

οτιιπιοε !!ο οοιιιι!!!ο πιει!οτ!, ο! ει!!! πιιτο.το !οπιοιιιι!ιιτ Μιο

εοιιιι οιιπι!!ιι!ιιππι. |

ΧΧΧ!.

θίασο” Η πο άι Αταποιιο, πιο» "τοπιο τ!! α!! σου Μποσ

α.·ίαιοτο , ο ρτοοπτο!0το προσία!ο, ρτοπο Ω!!!ΝΜ28!!!τι α!!

οπο!!! α! Ροιι!οβοο διουαιιιιι ΧΚΠ πιο! τοπιιο άι δοτ

άοπιια ο τ!! @Μπίστι συιισα!α!ορ!ί πι! [ω!!!ο ο!α!!α (7πίειο

!!'οιπιοιια. Ε” ί! Ροιι!ο|ἰσο πιι πιιο.π!ει ουσα.ειοπο πι!! σοιιάοιι‹ι

ροτ απ! άοοοιιιιίο ία πιο!!! τω!! αιιιιιιο ποσο τ!! άιιοοιι!!.ι

4ιιπτο!ιο άι πτπποιιιο, ο πο! .1ιστοί:ιο ιιιί!!!ατο, Με ιιι [απο

άο!!ο ίιιοοε!!!!!τα ο!οι:οο Ρομπ: ο ρι·οοιοτο αΙΙα .δοε!ο

Αρο.ι!ο!ίσα.

(!Β2!!, Σ! 8!οπιιο ).

Επι! Ι.πιι!8, £οιΙατ πω!!! Μπιιοπια!., 'Μπι. Η, ω!. Μ!!

ιιπιο· ο 1426.

!πι οπο!! πιοιιι!πιο, ειιπιοιι. λπιιιο ο!τιος!οπι πι τιιι!!ν!!ιι!ο

ιιποι:σιππν. !πι!!ο!!οπο ντιπ. πιοπι!!!!ειι!ιιε επιπιο!!εο!ππι! πιο.!π!ο, ο!

πιοπιιιι! πιοε!τ! !!οππι!πι! Ιοειππι!πι ιι!ι!τιιι πιτον!ι!οπι!!ει πιειπιο.ο ΧΧ!!

:ιιπιο ιιοιιο, !!!ο ιππι πιιοπε!ο !ιιιι!!, οοπιο!!!ιι!ιιε !ιι οοιιε!ει!οτ!ο

οοτειππι επιιιο!!εο!ππιο πιο!το ο! ι!οιιι!ιιο ιιοε!το πιτ:ιο!!!ο!ο, πιο

ειιοτο οο!!οο!ο τονοτοπιιιοτιιππ πιιι!τιιπι, πιοπιι!πιοτιιπιι δ. Β. Ε.

οιιτι!!ιιει!!ιππιι, πιι·ιιοεοιι!!!ιπε πιο!ι!!!!ιπιε, ο!οτ!ο!ιι οπιπιιοτειο,

ιιο!ιιι·!!ε οι !οε!!!ιπε !ιι!τοεοι·!πι!!ο, ιιο!ι!!!ε πιι!!οε ιιοιπι!ιιιιε

Βοτπιιιττιιιε πιο Βοιπιιιοε, ι!οπιι!πι! Ιειοο!ι!, Πο! πω!!! Αττιππο

πιιιππι ,, Υει!οπι!!ειο, Βιιτιι!πι!ιιο, Ποτε!οο.ο Βοπ;!ε !!!ιιει!τ!ει, Πο

πιι!!!ειπιιο Βιιτο!ι!ποποπιε!ε, πιο 5. Β. Β. νοιπ!!!!ιτ!!, πιπιπιι!τει!!,

ο! οπιπι!!:ιιιο! Βοποτει!!5, πιτοοιιτειιοτ ο! πιιιι!!ιιε ροτ !πιειιιιι

πιοιπι!πιιππι τοπποιπι ει!! ειιιππι!!!οποει, ιιοοοπιπιπιτιο, τοοοεποεοοιιιιιι,

ο! ίειο!οιι!!ει οικω !πΓοι·!ιιε ιιοεοτ!!ιοπι!ιιτ, οι! !πιειιιπ πιοππι!πιιιιι

ιιοε!τιιιπι Ροπιππι επιεο!ει!!!οτ ιιοε!!πιει!ιιο, οπωοοω !πιε!ιιε πιο

ιππι! ΜΒ!! πιιι!οιιιοε !!!οι·ιιο, επο πποΒιιο πιοπιιιοιι!! ε!ππ!!!ο

ε!π,;!!!ει!ειε, ιιιιπι!!!!ετ πιτειοεοπι!:ιν!! ο! οιπ!ι!!ιιι!! ιιπιο πιοπιι!πιο

ιιοειτο Ρειπιιιο, επιιειτπιτπι !οιιοτ !πι!οτ!ιιε !πιεοτο!ιιι·, πιω· ιπιιιιε

!!!οιπι ιιι!!οε πιο πιο ιι!οο!ιει! πιτοοιιτει!!οπο οοιιε!ειτο.

Οιι!!ιπο ππιι!!ιοπιι πιτοοιιτιι!!οπ!ο !!!οι·!ε οοτειπι πι, ο! ιι!ο!ο

οο!!οππ!ο, πιο!ι!ε ιιο!πτ!ο πιο ιι!ο!ο πιι!!!!ο πιτειοεοιι!!!ιιιε, πιτ!πιο

πιιι!ι!!οο !οο!!ο, !!!οππι !!οπι!πιιιε πιοο!οτ Ραπ!!! ππιιιιει!πιπι ο!!ε!!!

!!!οτειε οιππετιοππι πιοιπι!ιι! Βο8!ε ποιου. πιο ιιιι!!ει !ιιι!!ει!ειο,

!ιι επιι!!ιιιε !!ιοιπι πιο! !πι!ο!ιιτ ο! π·οοοππιιοεο!! οιππιτοοεο Βοτ

ι!!ιι!πιο ο! Ποτε!οειο τοπιιιιπι τι ‹ιοιιι!ιιο Βιιιιιιτιο Ροπι!!!!οο, ο!

!ιοιπιπιπιιι Βοο!οο!ει τοοοπιἱεεο !πι ιοιιιιιιπι πιο οοιι!!!!!οιι!!ιιιε,

!ιι οπο! !οιπιπιο τοοει!ει !πι πιοιιο !ιι εοππιππιοι άοιιο ι:οιιο πιιιιι!ι!!ο!ιο ιιοιι:

οπο πιο!τ!ει, οι! ειναι πιπιοτ!ο,. ο οοιιιιο!!ο τι !οτπι!πιο ιο πιτπι!!ο!ιο σοπ

0!ειοοπιο Π. το οι Αττιπποτιο, ει!ι!πο!ιο !πι οπο! οι 8τιεοπτ! !”οεοο τ!οο

πτπι!πι οοππιο άοι!!!!:ία, πιοτι!ιιπ!ο !πι οοποοοο!οπο ιι! πιιο!!ο !πιπιππι!!ο,

ο πιτ!ν!!ο8!, ο ποπ οοττοοεο πιο!!! !πι εστω ποπ!! ε!!τ! !ιιο8!ι!‹ιο!!°!εο!ει,

ει! οι οι!! οοπτππ!ε!ο, πιοπιο !πι οοπιοοεο!οπο ο !'!πινοε!!!ιπττι ο!!οππ!ιιτιο

πιο Ρεπιπι Βοπι!!'ιιι!ο ιππι, πινει! οπο! οοι·τπιπο Μπι!!! ιιπ ντι!!τιο οεοτ

οπο εο!!ο ει! οτιι!τι! ιιο!!'!ιι!πιιι1ο ιιοιι Α!!`οπιεο. Μπι ο!ιοτππ!οπιο ιπιιοο!ο

ιιοιι οοτιοιιιι, πιο ο! ποτε, απο επι πιο!!ο πιτο!ιιι!ι!!ο, ο οπο πιοεεει”

!τοπιστο πιπιπιοπιπ!ο ποΙΙο ε!οτ!πι 8πιι·πιει πιο! πιτ!πι! οι»! !ιι!!!τ! πο! εοοοιο ΕΚΠ'.

Π!! .
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οοονοι!!!οι!!!!οε, οιοι!!ε.ο! ίοι·ι!!ει, ο!οπο !οι!οιιο, οο! !π

ποπε!!! ι·οεοι·ἰπ!ο οοιι!!πο!οι·, πω!!! εππο! ι!οοο!!οιιο ο! οοο

οοεε!οπο !ρε!οε $ο.!ι!!ι!!πο ο! Ποι·ε!οπο ιιοοι!! πο! !ο!!ο!ε

ι·οοοιι!ει!!οπ!ε οοο!!οο!!! Βοο!!οο!ιιι!! Ροποι!! ν!!! εο!! οοιι!!ε

ιποπο ο! !'οι·ι!!!ε !π !πε!ε !!!οι·!ε ι·οο!!ε οοι!!πι·ο!!οπε!ε, οοο

τοο! εοοοπι!ο οπο!! !πο!π!ο!!ο!: - δ'οπο!!!ο!! οοο!!οο, !ο!ιο!·ο

πι·οοεοπ!ἰοιπ πιο!ο/!ο! ο!ο. πο!!ο!!!ιι!!ι !!π!ο!!ο!: !!οι!ο οπο!!!

οοο!ποΙοο!ίο, ο! οοπιπο!!!οι·α ο! !!!ο !ι!!ιοο!!! ο!ο; οοο πο!! ο!

οοπ!οιπ ο!!οι·!οε !!!οι·οο, ο!!ο!!! !πεο οοο!!οο!! ι!οε!ο! Ροπι!

ο!ι!οι!! Μο! ο!!ο! εο!! !!ο!!ο εοο !ι·οοει!!!εοι·ο!, ο! οεεο!ο!!,

πιο οο, οποι! !ρε!! οοι!!!ποο!!οο! ποοο!!ει, ι!!!οο!ιο !!!ο!ο!!

πτοοοι·ει!οι· ο! οποοοε οοε!!πο!πε ο!!!!!οι·ει! !ιποιοι!!ο!ο, !ο!!!!

!ο!!!! !οι;!, οο!οε Ιοππο εοοο!!οι· !!! οπο!! ιπο!!πιπ ο!ο. !!!ο,

Αν!ο!οπο ιιι!. πο!. ι!οοο!!ι!!!!ε, Ροο!!!!ο!!!οε ποε!!! :!ππο !!!.

Πο!!! !!!ο!ο πιι!!!!!!οπο !ο!!ο!!ειο, οπ!!!οε Ιοοο!!πε Μ!! Βοτ

!!οικ!ιιο! ο Βοκο!!οε, πι·‹!οο!·ιι!οι·ο!!!_ ι·οο!ο !πε!ι·π!ι!! πιοι!

ι!!!!ο, π! εο ο!!ε!!!ποοι·ο!, το!!!!εε!οποιο !!!ο!ο !ο!οι·οο! !!

!!!οιπ, ε! ι·ο!!οοοιι! οο!!εοοι Ροι!!!!!ο!ο !!εοο ποπ !οο!τ!!

οοο!!ποοι·ο!: πιο! οονοι·ο! οπο! τοι!! Ροπ!!!!ο!!ε !ο!!!!πε πω!!!

πο!! !οτο, οοο !οποε ο Βο!ι!Γοο!ο !!! οοπίοι·οποο !οτο !!ο

πο!!ο!ο!!ο 5οι·ι!!π!ο ο!!!·οοο!οο! !!!!!ο!οο!ο!οιποπο !!!. Βο!. νο

!οι!!!!!ο ν!!! !!!. οπο!!! ειππο !!οο!!!!! !ιοοο!!!ιν. 5ο!!ι!οι!!

πο!!!!οοο !ο!!ο!!!ο.

Ωο!!!πε !οο!!ε, ο!ο!!! ι!οι!!!ποε ποε!οι· εποιο!οε Ροι!!!!ο!ι

εοπ!οπ!!οιπ !!!ο!!ιτοιι! !!!οτοι·πιπ πτοο!ο!οι·οοι ι!οοι!ο! Βο!!!

πο! ν!!! ειιποι· !!οι!ο!!οπο $οι·ι!!π!ειο ο! (Ιοτε!οι!ο ι·οοο!

οοπ!οο!οτο!π, εο!!!!!ιο!!!!! ο!ι!οι!ι ι!!!!!!! ο!!ποειι!! !ο νπ!πο!!:

ο! !π!οι·ι·οπο.ν!!ροοοι!οιο, ε! !!ο!!ο! οι!!!!!!!οιο, οοοοπ!οι·ο,

Μοτο, ο! οι!!!!!π!οι·ο οο!π!!! ο! ε!ποο!!!, ω! οπο!! εο εποιο

πι·οοοι·ι!!οι·οο! οιι!οποο!!!!!, !!ο οπο!! πο! πιοοιι!!εεο, ποο!!ε,

οοπι!!!!οπ!!!οε ο! ο!!!!πο!!οο!!!οε πι·οοι!!ο!!ε !!!!οι· οοο!!οο!

Βοι!!οποο! Εοο!οε!οιπ ο! !πεοπι Βοοοι!! Α!!οποοοιπ !”:ιο!!ε

ο! ε!ο!!!!!!!ε ποπ ι!οι·οοοι·ο!πι· !π ιι!!οπο; οο!π πο!!οε !ιι εοο

τοοοτο ο! ο!!!οοο!!ι πο!!ι!οποι·οπ!. 0ο! οο!ο!!!ο ι!!!!οε το

εποι!ι!!!, οπο!! νο!ο!!ο!, !π οοοι!!οι!! οι! πο!! εο Ιοο!ο!π

εοο!!! πι·οοοτοιοτ!οπι ιπο.πε!ο!οπι ο!ι!οοι!ο!ιο!. Τοπο ι!οιο!ποε

ι!οε!οι· πτοο!ο!οε, !ο!!!! !οι·ι!!οι!! ο!!!ο!!οπ!ε οο!!ο!! οοο!!οο

!!ο!!ο !π!οο!! πο! !πεοι!! οοο!!οο!!! ιιοε!!οιπ ι!πτ!οι!!, ο!

ποε!ο!οι!οι!! πτποίο!ο !!!ο!ο! Αι·ι·οοοποιο ποι· εποε !!!οτοε !ο-Δ

ο!οε, μου! !π !οποι·ο !πει!τοπι !!!οτοι·οο! εππο!!οε !οο!ο

π!ο!!!οε οοο!!ποιοι·, εο!! ιιιοι!!ε, οοοι!!!!οο!!!πε ο! !οτο!!! ρ!οο

!!!ο!!ε, πιο !ι·ει!!οι!! ειιο!·οιπ οοπε!!!ο ο!οο!ο!ο!οιο οποιο!!!

!!!!!!!οιπ ιπο!·ο!!!!το!!! οποοι!!! ε!ο!!!ποοι·πιπ οοπεοε οι!ι!π!,

ο! !ι!!!!!οι·!ε εοι·ν!!!! πτοοι!!ο!οι·ο!π οεοπο οι! κ. οιπποε πιο

!!!!!!ο ι·ο!!!οι·οε, π!οο!ο!ο Με! Ατι·ποοιιοπι, εο!εοοο Μοτο

ι!!!!οε !π ι!!ο!οι·οι!! ο!ιποοεο!οο! εο!!!!!ο!οπι !!ο ιπο!!! !!!!ο

ι·ει!!!ο!ο ο! οο!!ο! εποο!!!!! ι·οο!!ε!!: οι!!οο!ο !ειι!!οπ πο! οο!!

ι!οι!! ι!οι!!!ποοι ποε!!πιπ, οπο!! ε! !πεο Μ!! Αι!!οποποιο, νο!

!ιοοι·οι!οε επ! !π εο!ο!!οπο τοε!‹!οπ!οιπ !!ο!!ο !πο!ο!!οτιιι!!

οοπεοε οοιιο! πτοοΓο!!, !!! !!!ο!ο !οι·ιπ!!!ο Γοε!! !!οο!ο!πιπ

Ρο!!! ο! Ροο!! Αποε!ο!οι·πο! !οο!οιιι!ο., οοοοπιποπο οποσ

ο!ο!! οοο!!οο!! !”ο!!ο οοεεοι·οο!, ι·οο!!εε!ο !!ο!πειι!οι!! !!ο !!!!ε

ι!!!!!ο !!!!!ι·ο!!!ε πιο οοπεο !πεο , οπο!!! ίοο!ο!!ο! πιο! πιο !!!ο

οποσ, οπο οοεεο!οοι οεεο! ο. εο!ο!!οπο πτοοι!!ο!ο, οπο!!!

πιο !οιο τοε!ι!οο !οιι!ποι·!ε ι!!ο!οτοπι !!οι!ο!!! οοποι·οιπ !!ο

!ιοι·ο!οι· ποο!!οε πιο ποπ !!!ο!ο; οοοι!οοο πο! πιοοι!!!εεει

ποο!!ε, οοπι!!!!οο!!!πε ο! ο!!!!πο!!οο!!!πε ποιοι!!ο!!ε !ππο· οοπ

οοο! !!οι!!οποο! Εοο!οε!ειο!, ο! !!π!ο τ!!ο!πιπ Βοοο!!! πο!!! Ι

ο! ε!ει!!!!!!!ε ποπ οοι·οοοι·ο!πι· !π ο!!οοο; οο!π πο!!οε !π οπο !
τοοοτο ο! ο!Ποειο!ο ποι·ιι!οι!οτοπ!. ' ή

!

Α!! οοπεοοποι!!οτ πιποίο!πε ο!!!οε, !!οο!!!!!οι· Βοπο!!οο!οιιε,

οοο!!οο ο!ο!! Βοο!ε Αι·ιποοοο!π οοιι!!π! εο! , !!!ο!ο!!! πιο!

!!!!ι!! ποι· !!!ο!ο!!! ι!οο!!ι!οοι ι!οε!ι·πιπ $πιι!ο!πιπ Ροπ!!!!οοι!!

ο! !!οι!!ο!!οπ! Εοο!οε!οιπ, πτοο!ο!ο οο!ο!!!ο εοο, ο! !!οτο!!!

!!οε ο!οε !!ιο!ειο!, ι!ι!πι!ε!!, ι·οοοπ!!, ο! ιιοοοπ!ιιν!!, ο! ο!

ι!οιιι ο!ιπι·οεεο οοπεοπε!! , ο! οοο!!οο οπο εππο!! ι·οοοοι!ον!!

π!οο!`ο!οιπ !!οοοι!! Αι·ι·οοοποιο οοο!!οο!!! εππο!, ο!οεοοο

!ιοι·οι!οε, ο!ι!οι!! οοο!!οο ποε!ιο, εο!εοοο εοοοοεεοι!!!οε Βο

ιποπ!ε Ροο!!!!ο!!!πε οοποπ!οο !π!ι·ι!.π!!!!οε, πιο Ι!οι!!!!πιιο Βο

ο!οε!!ιο οι! !ο!ο!!! οοπεπο! οποιοι!! !!!!!!!οιι! !!!οι·ο!!ειι·οιο

οι·οοο!! ε!οι!!ποοι·οιπ οπο!ε ε!οπο!!ε, ο! οι! ι!!!!!!!!ι·ο εοι·ν!

οπο! εππι·οτ!!ο!ο πιο 5οι·ι!!ο!!ιο ο! Ποι·ε!οοο ιποπο !οποι·!,

οποι! !!!οο! Μ!! !οπο!, ο! !!οι·οι!οε εο! ιοοοτο ι!ο!!οο! !π

!οοι!οι!! ι!!! ο!ε, επ!! !!!οι!!ε, !οι·!!!!ε, ο! οοοι!!!!οο!!!πε οοι!

!οπ!!ε !π !!!οι·!ε εοπι·οι!!ο!ει ι!οπο!!οπο οοπ!'οο!!ε. Ε! νο!ο!!,

ο! οοπεοπε!! οιιπι·οεεο πτοοπτο!οι· πτοο!ο!πε οοο!!οο, οπο

εππι·ει, οπο!! ε! Μ!! ι!οι!!!ποε εποε, πο! !!οο!·οι!οε επ! !π

εο!ο!!οπο ι·οε!ι!οοιοι!! ι!!!!!ο ιι!!ιι·ο!!οι·οιπ οοι!εοε οποπ! πιο!ο

Γο!!, !!! !!!ο!ο !οι·ι!!!πο Με!! !!οο!οι·ο!!! Ρο!!! ο! Ρειο!! Απο

ε!ο!οτοο! ίοο!οοι!!ι, οοοοοιποοο οο!!ο ο!ο!! !!οοοι!!!!! Μ!!!

οοεεοι·οο!, ι·οι!!!εε!ο !ιο!πει!!οι!! !!ο !!!!!!ο π!οι·ο!!!ε πιο οοπεπ

!πεο, Βοο! Αι·τοποοοο! , ο!οεοοο !!οι·οι!!!!πε !!!ο!ο, πιο! πιο

!!!ο !!οι!ο, οπο οοεεο!οι!! οεεο! ο εο!π!!οπο πι·ιιοι!!ο!ο, οπο!!!

πτο !ο!ο ι·οε!τ!οο !ο!πποι·!ε ι!!ο!οι·οοι ι!οοο!ι! ε!!!ποι·οι!! !!ο

!!οι·ο!οι· ποπ!!οε πιο ποπ !!!ο!ο: οοο!!οο!! πο! πιοοι!!!εεει

ποο!!ε, οοπι!!!!οπ!!!οε, ο! ο!!!!πο!!οο!!!πε !!ι·οοε!!ο!!ε !π!οι· ο!!ο

ι!οι!ι !!ο!!ιοο!!!π Εοο!οε!οι!! ο! οπ!οι!!ο!οιο Ι!οποο! !!ιο!!ε ο!

ε!ο!!!!!!!ε ποπ ι!οι·οοοι·ο!οι· !ο ο!!οοο; οο!π πο!!οε !π εοο

τοοοτο ο! ο!!!οοο!ο ποι·ι!!οι!οι·οιι!. Βο οο!!!οε οοιι!!!!πε, ο!

ε!ποο!!ε !!!!!! ποι· οοο!!οο!!! ποε!!·ι!οι ο! ο!ο!!! !!!!οι·ο!!!ο!ο

ο!!!οι!! !!!ο!ο! !!ο οπο! εποο!ο!! ι·οο!!εε!ε ο! οι!!οο!!ε, οπο!!!

πο! οοο!!ο!!! ι!!!!!!ο!!! οοο!!οο πιοοπτο!ο!!ο !!οο!ε !ρε!οε

ει!!ιπ!εε!ε, οοοοπ!ο!!ε, ι·οοοιοο!!!ε, οο!!!πε ο!!πτοεεο οοπεοπε!!,

ιποοι!ον!! πο!!!ε πο!ο!·!!ε !π!!·οεο!!π!!ε Με!!! ι!οι!!!ποε ποε!οι·

εοι!!ι!!οε Ροο!!!οπ, οπο!! !ππο ΐοοοι·οιοοε οποοι, πο! ι!οο

πο!!!!οο. !πε!ι·οο!οο!ο, οοιιο !!!ο!ο ι!!!!οε πο!! νο!ο!!, ο!

οοποοεε!!.

(]οιποπο - πι·ε!ο!`ο!οε π!!!οε πιο οιππ!!οι·! πιο!!ει, οο!!ο!!!

οο!ο!!!ο εοο Βοο! Λ!!·οποποιο Γοο!οποο, οο!ο!!!ο ιιοε!!·ο

!!πι!!!!!!ο!· ειιππ!!οο!ο! , !!!ο!ο ι!οιπ!ποε ποε!οι· εοπ!πιοε Ροπ

!!!οτι !!ο !!ο!!ο!!! εοοτοοι οοπε!!!ο οιιι!!ει!π πτοοι!!ο!οπι, ο!

ι!οι!! οο!ο!!!ο Ποπ! !!ιο!ποι, εο!! ιποπο οι!!π!!ον!!, ο! !οτο!!!

!π!οτ!πε οοι!!πι·ο!!οπεο: ι!!!ο!!οο!, οποι! ε! !πεο Πο!! Αι!!!

οοι!οιι!, πο! Ι!οοι·οε!οε εο! !!! εο!ιι!!οπο ι·οε!!!ποι·οιπ ι!!ο!οι·ο!!!

!π!!!ο ι!ιοι·ο!ιο!οι!! !!οι!ο! οοπεπε πι:ποΓο!! , !π !!!ο!ο Γοε!ο

!!οει!ο!π!ο Ρο!!! ο! Ροπ!! οποε!ο!οι·οιπ Τοο!οι!!!ο, οποοοο!οπο

ππ!!ο ο!ο!! ι!οοοπο!! ίο!!οοοεεοι·οο!, ι·οιι!!εε!ο !!ο!πει!!οι!!

!!ο !!!!!!ο !ποι·ο!!!ε πτο οοπεπ !πεο, ο! ιπο!!!ο!ει!ο εο!ν!!!!

ιπ!!!!οι·!ε πτειοι!!ο!! πιο !!!ο οοιιο εο!πιπο!οι!ο, οπο οεεεπ

!πι!! οεεο! ο εο!ο!!οπο ρι·οοι!!ο!ο, οιιοιοιο!!! ποπ!!οε πτο

ποπ πιο!ο. , οοο!οι·!ε οι!!ι!!!!πε εοπτοποε!!!ε !π επι! !!!!οι·ο!!!ο!ο

ο! €το!!ο, ο! οι!!οο!!οι!!!!οε οπ!οι!!ο!!ε, π! εππο!! π!οι!!οε

οοο!!οο!οι·, !!! οι!!!!!!!οε, ο! πο! οι!!π!ο !π ειιο τοοοτο !!ο

!·ο!οι·!ε: ο! !!ο πο!! ο!!ο!!! νο!ο!! ι!!ο!οε ι!οιο!οοε ποε!οι·,

οπο!! Γοοο!ο!ποε ππ!!!!οοο!, εοο ππ!!!!οο !πε!!οι!!οο!!!. @ποιο

οο!ι!οο! οι!!π!!ο!!οπο!π Βι·ο!!!ιο, ο! οο!π!ο. οοπ!οπ!ο !π !πεο.,

εο!! !”οι·ιπο εοπο!!οε οι!πι·οεεο, ι!!ο!οε ι!!!!οε οοο!!οο ο!ο!!

!!ο!!ο!!! τονοτοο!οι·, ο! !!πι!!!!!!οι· οοοοπ!ον!!, ο! οπο!!! ο!!

πι·οεεο οοπεοι!ε!!. Απ!!! ίοοι·οο! !ι!!ιοο Αν!π!οπο !!! οπ!εοοπο!!

πε!!ε!!!ο, ο!!! πτοοι!!ο!ιιε ι!ο!!!!!!οε οπο!!! Ροπο οπιπ εοο

!
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οιττ·το. τοοτιτοττοτ, οττττο, τττιττοττοττο, οτο οτ ροττττττοοτττ οπτο

ιττι:ττο, ρτοοοοττττττοο νοττοτοτττττττιτο το ()ττττοτο ροτττοιτο, οτ

ιτοΜτττο Βιιοττοττο οτοτττορτοοορο Ανοτοτοττοτ, ιτοτττοτοττο;

Αιτοτοοτ·το ορτοοορο Μοοοτττοττοτ, τττοοοιττοττο οτιτοιτοτττ ιτο

Μοτ ιτοοτττ Ροττοο, οτ ιτοττττοο Ροττο ττο Αττοοττο οοττοτττοο

νοτοττττττο, :το ρτοοττττοοο νοοοττο τοοττττιτο οτ τοοιιττο.

ΧΧΧΠ.

-Ττοττοτο ιἰί μια οοποτιιιι.το ττο Ποπ Ιοι:ορο Π. το ιἰί Α

τοι;οπο, ο Πο[οτιτο Βοπ ιτΙ[οποο οιιο @ττο ρι·ίιποοοπίτο,

οοΙΙο τ·φιι!το!τοα ρτοοπο, το ιτίι·τιτ οοΙ Μοτο οιιο.ττ'ιι!τοπιι

οοιτο ιτοβιιτττυοοιο-πτο οριο .οιιο άτίττο, ροοεοοείοπο, ο ι!ο- °

ιτιίιιίο .οτΜο διτι·ιτι·οπο ο! οιιι!ιίοΙτο δουιτοπο, ο οί ΜΜι”

.Με οιιι·οοοοοττ, πιοι!ιοπτέ ιττοιιιιέ οοοτροιπί, οιτο.τοπ:τοπί,

ο το οο-τιι·οοετοπο το [οτΜο οοΙΙο τ]τττοτοττο το Τττττοτττττι,

ο οτί (τοκοι.

(τ39θ [τ32'7, οτττ. Ρτο.] , 2τ3 ορτττο).

ττο ΜΑΜ. ΗΜ. Βοττοο, 8οοττ. 0τρτ. Ρτο. μη. 351 ο (ΗΜ.

το-ΝοΜιτο 8οτιοτο, οτ Ιττιττντιτιτο Τττττττοττο, Ροτττο, οτ

Γττττ, οτ Βρττττιτο Βιιττοττ. Μιτου.

Νοτιτττι οττ οιτττοττο ρτοοοττττττοο, οτ ττττοτ·το, φοιτ οιττττ

_ρττιτοττι θττοττοτττοτ ιττοοτττιιττττοοο οκοτττο ττττοτ ττττοοττοττ

ττοοτττιτττττ Ρττοοτροτιι ΠοΜττοτττ τοοοττοτο Βοτ Πτοττο ΒοΒοτττ

Ατοιτοττιττττ, οτ τττοττττττο ΒοΜττοτττ Ιττττττττοττι Αττ'οττοιττττ οτιτο

Ρτττττο8οτττττττο, οι: 8οοοτοτοτττ Ρτοοιττοτοτοτο, ΠοΜτοττι Πτ

8οττοττοτοοι οι ροττο οπο, οτ Ποτττοιτο Ρτοοτττττι οτι οττοτο,

οιτροτ·, οτ ρτο τττοτττο 8οτιττττοο. Οοο ττοτττοτο θττοττοτοττι

ιττοοττΜττο. οιττο οοι· Μουτ: τοτττροτο ι;τοντττττο ροτιτττοτο το

-ττοττττττο, ροτιτοτοοοοτττ, ροοτοοιμιοτττ Ροττοο τροο οιτροτ ρτο

Μοοτο ω ι:οττοοτ·ιττοτττ ροτνοοττ·οτττ, ρτοτττ το τττοττιττττοτττο

ρτττ1ττοο τττιτο οοτττοοτο ροτ οτο τττττοοοττρτοτο Βοττοττοττττττ

ιτο Ροττο. ιττοττ ΠοΜτττ ττττοοττο Νοτοττοτττ οιιιττττοττο $τῷττιττττ

τοττοτττοτττ , οτ ριτττττοοτττ οττοτττ Νοτοτττττττ οοι· τοτοτττ τοττοτττ,

οτ ιτοττττττοττοττοτο ιττοττ Βοτοττττ Βοι;το Ατο8οττιτοτ, οιτοτοττ

τοτο τροτιτο Βοτττττττ Μοτο, οτ ροτ 8ττττοττοτττ ()ονοτοο ττττοτττ

ιτοοοιτοτττ 8οτ Ιοοοτ›τ Πονοτι:ο Νοτοτττ ττο Υτοο Ρτοοττο Πτνοτττ

Ρτοοττιττττ ττττροττοττ οττοτοτττοτο Νοτοττοτττ, οοο Ποτττττττοο

τοοοτττοττοτττο, οττττο τιι:οοτικν. τοιττοττοττο οορτττττο, τοτττο

ιτοι:ττ1το Ιιοτοττιτοο τιττττ, οοοττττιτοτττ ι:ιττοιττττ, οτ οοττουοτιτ

ιττττοτττ Ρτοοττο οτνττο.ττο, το Μοτο τοοι·τιττοτ; οοοιτττιτοτττ οοτοτττ

τττοιτιττττ Οττττο_ ουρτοοι:ττρττ Ποττιττττ ττιτοττττο τοτ·ττοιτοοττττο

τιοτοττιτοο ττττττ, οττττο Βοτττττττ ττοι:ι:τω:τν, ρτοτττττο οοττττττοττττ. .

Ροοττττοιτοττι οπο, ρτοοιττοτττο τττττττοτττ Βοττοττο ττττΜοο,

ττοττττττ ττττοτ ροττοο οοοιτοτττ τιττοοοτ ιττοοοτιττο οιτοοττοτο, οτ

οττ'οττοτοττοο, οτ ιτοτττττο τττττο τττιτο ρτιττττττο οιτττοοιτιτιττο.

Τοττιτοτττ νοτττοοττοιτο τιο ρτ·οοοττττοτττ ιττοττ ΒοΜτττ Βοτττο,

οτ ΒοΜοτ Ιτττοττττο Βοτττττοοτο ντττο ττοττο Βιιοι:τοτττοο Πτωτ

ιττοττο, οτ τ”τοττο Ιοττοττττο ττο Βορτττοο Ποονοτττοο Ε'τοτττττττ

Μτττοττττττ Πτοττοττο Ρτοοττο, οτ Νοτττττ τοοοττο ιτο Ροτιιττο ιτο

ίτοοτοττιττο Μττττο, οτ ρτιτττοττττοοο Βοτττοττο Τοτττροττοττο, οτ

Βοττττοτοοτοο Μττοοο τιτττοροττττο στου” Ρτοιιτττο ρτο ροττο

ιττοττ Ποτττοτττο, ρτο ττοοτο.ττιτο οοοοοτιττο ττττοτ ιττοτοο Βο

Μοιτττ1 ΒοΒοτο, οτ ΠοΜοτττο Ιτττοτττοττι, οτ Ποτττιτοο ρτο

ιττοτοττι; :ιιτ τοτττοοτττ ρτοοοτττοτιτοτ οτοιτοτττ ΒοΜοο Βοοτ,

οτ ΠοΜττο ττττοττττ τττοτοτττ οτοιτοττττο ιττοττ ()οτττιττττο οοο

ττττοττττο οοιμτοττττο:

» 8οι·οοτοοττττο, τιο Ιττιτοτττοοτιοο Ρτ·τοοτρτ ΒοΜττο Ιοοοτ›ο

Ποτ ιςτοττο Βοι;τ Ατοεοτττττττ, νοτοττττο, Βοτ·ιττττοο, οτ Ποτ

οτοο, £οΜττοιτο ΒοτοττττΕττοτ, οι: Βοττοτο Βοτττοττο Βο

οτοοτο νοκτττοττο, ΑιΙΜτοτο, οτ Πορττοττοο Βοττοτοττ τττ

οτττοοττττο Βονοτοοιτο. Ντοοτοοο ττο Αττττοτττττο ττο Ροτιτοτο

Ρτοιτττοτιττττ ροτοοτοο, ·Αττοοτιτο ιτο Ποτοττο ιτο Νοττττ οο

» ρττοττοττο, οτ οττττττοτττ, οοττοττττττο, οτ οοΜτττο οτνττοττο

» Ρτοοτιιτττ ιτονοττ, οτ ίτιτοτοο οτοο απο τ·οοοττττοοιτιτοττοττο

» οτο τροοο οι! οτιτο οοοοιμττο τττοττιτοτοτττττ1. Ετττττττο νττ·τιτττο,

ττοττοοτοττο, οτ τ'οτττο νττοο Βοττττττοο ττοττοττι Βοιτοτοτττοιττο

οοοτιττοτττττο, οτ ττοττοτο Ιοττοττττοιττ ιτο 8ορτττττο (τοττττοτττττο

Ρτοτττττττ Μτττοττττττ ιτο Ρτοτο, τιο Νοττττοιο Μττττοτττ ΒοΜΜτιτ

τοοοοιττττ ττο Ροτ·οττο ττο θττοτοττιττο, οτ οορτοτττοο ΜΜ

τττττττ Β.οτττοτττττο Τοτττροττοττοτο, οτ Βοττττοτοτττοττω Μοοοιιτο

τιττ·τοροτττοο Ατττοιιοοτοτοτοο ττοοττ·οο, οτ ιττοοτοττττττ ντττττττ

» Βοττοιττοτττοτ ττο Ποτοτ Νοτιιτττττττ οιττττ οτο ττο ττοοττο τττ

» τοττττοττο ρτοττοτ·το ττττ“‹›τττιοτοο τπτ Βοτττο Μοτοοτοττο ρτο

» οοττττοτττ ιτοοττττττΜτο ιτονοττοοττττο οιτρρττοοτττοο, ιτττοιτ

» οοτιττττ τοτοττττττο, οτΜο ιττοττο ιτο ττοτττ-8ττττοτο ΒοΒοττο

» Πτοτττοττττο ιττεττοττττ ττοττοτο, απο οττοττιττττοτττο οποτε,

» ρτοττοτττ Μοτο. Βοττττττ Ρτοτο οι:τονο τιοτοττιτοο Μτττττ,

» ττοττο Ιτιιττοττοτττο. »

ΝτττττοΜττττο οττοτττ τττοτττοτιιττ τοοοοιτο ττο Ροτοττο, Ποτ

ττοττττο Τοτττρτιττοττιτο, οτ Βοτ·τττοτοτττοττο Μττοοττο Ατιτττο.οοτο

τοτοο, οτ 8τοιττοτ οροοτοτττοτ, οτ ττοΜοοτττττ ιτοοττττοττ :το

οοιτοτττ (ΜΜΜ οιτροτ· ττττοτοττιτο, οτ τττ·τττοττιτο οοτιοοτιττο

οτττττ ρτοιττοττο ΒοΜοο Μοτο, οτ ΒοΜττο Ιτττοτττο, οτΜο

τοτοτττ τττττ·οοοτ·τρτο τττο τττοτττττττοτττο Βοτττο οοττοοοοο οττ

ττττοτττο ροτ (ΜΜΜ: Ρτοοττιτοτ ιιοο οτοτττ οιιο τοττιτο, οιιο

οοιτιττττττ. το ττοΜττο ΒοΜτττ Μιτου. Ποττοτττοτττ Βοττοτιτο οτο.

5οοττττιττττττ νοτο τττοτττττττοτττοτττ ντιτοττοοτ τοττττοοττοτττο ιττοτο

Βιιτττο οτοτ οιιο τοτ·τττο οιιο οοιμτττοτ. το ττοΜττο ΒοΜτττ

Αττιοττ. ()οττοτττιττττ Μοιτο οτο. Τοτττιττττ νοτο τττοττ·ιτοτοτ:ττιττο

ντιτοττοοτ 8τττιτοοοτοο ιττοτοτττττι Ατττττοοοτοτοτοτο οτοτ οοΙ:

Μοτο οιιο οοιττττττττ·. το ττοΜττο Βοτιτττττ Ατττοττ. Νοε Βοο

ιτττοτιτο ττο Βοοτττο ρττοτ οτο. @οτΜο οτιττττττττο, Μο ιττοτττο

ιτοττττττιτο Βοτι, οτ ιτοΜττιτο ττττοττο, Μοτο οττοττι μτοιττοττ,

ο:: ροττο ιττοττ οοτττιττττο οιτ Βοοιιτττ ρτιοτο οιιιιτττ ττττοτττττο

ιττττοοτττοο, ρτοοροοτο οτττοτο ο.ττττιτττο, οιιο ντοιτττ ττττοτ ρτοο

ιτοοοοοοτοο ιττοτοττττο ιτοΜτιτ Μοτο, οτ ιτοττττοτ ττττοττττο, οι

τροοο οττοτττ, οι: ιττοτιττττ οοτττττττο; νοττοτο οι! τττττοοοττρτοτττ

ροοοτττ ροτροτιτοτττ ττοττοοοττοττοτττ, οτ ττοοτοτττ οοττοοτιττοτιτ

ιιτ οοιτοτττττ.

το ρτ·τττττο ττττοιτ ιττοτττο ιτοΜττιτο ΜΧ, οτ ιτοΜττιτο- το

τοττο, οτ ιτιττοιτττο τροοτιιτο ρτο οο τροτο, οτ οοτιττο- νοτττο

ττοττο, ττιτοτττ1ττο, οιττ1ιττττο, οτ νοοοοτττο 88. οτ νοτττοτοτττ

οττοτιττο, ττττοτ ιτιτοο νοτττοτοο οοΜοονοττοτττ, οτ ιτοοτοτοττττττ

τττττοττοτττ ρττττι:τροτττ τοοοττιττττ Μοτοτοοτιττο Βοοοτττ, οτ οιιο

ιτττοο οιτοο, ιτοττττττοιτο ιττοτιτο Ποτ: Μοτοττοοτιτ-τττ τττττει ττοο

τοοττοοο τΜττοιττοτο οοιτττοτιτοο απο τττοττιττττοτττο ρττττττοο

ιττοτο Ποτοτττττ,νοτ οτττο τττττττττο ττοιτοττιτο, ιτοοΙοτονοτττ ρτο.

οο, οτ Βοτττο οιιο ρτοοοτττοτττ ροοοτττ οττ1τ ρτο.οοτο, οτ οιττττ

οοτνοτο νοττο; ροτ οοο τοτοοττ οροττοτττ ττοττ ιτττΤοτοτιττ οιιο

οιτττο τοττοοοττρτοτοτττ το ρτοοοττττ ροοο οοτττοτττοττττττ οτι

ιιοο ροττο; οτ υτ·οιττοττ, ντιτοττοοτ Ιοοοττιτο ιτο Ροτοττο,

ττοτττοττοο Τοττητοττοττιτο, οτ Βοττττοτοτττοιτο Μιτοο·ιτο οτττιττοτ

ιττοττ Ποτττοτττο, ρτοοοττττοττο, οτ οοττοοττττοττττοττο τοττι ιττοττο

τοττοτοοτο ττοττο Βοοοτοττττοο 8ττοτιττοττο, οτ ττοττο Ιοττιιττττο

ττο Βορτττττο, ττοΜττο ιττοττ ιιοΜιτττο ρτο τροο οοτουτττ, οτ

ουτε νοτττοττοιτο, ττιτοττττιτο οιτττιττττο , οτ νοοοειτττο οτττο, οτ

-.το
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Μπιφι-πω ιιππωω, ο; ιιιιπι·ιι; ροι· ποπ ρτοποιιο ριιιιιιοοιιι

ιΜιι-πωθΒιμπι ιιιιπι·πιιι, ιοοπτιιιιι, οοπιιιιιοπτοοι, οι πι;

ιιιιιι·πι·οτιι ιιιιοτ πο ρποοπι, οι οοποπτπιοπι νοτιιπι, οι ριιτοω

ρπτροιπο πιιι·ιιιιιιτπω; οι ειιροι· ρτοποτιριιο, οι ιιιιτοποτιριιο '

ιιπ ιτοιιειιοιιοιιοω, οιοοπιροειιιοποιο ιιωιοπιιιιοιπ πονοιιο

ι·ιιπι, οι ι·οπιιππιππι ειιιι ιιπ ιπιιοπω πιοιπ ροιιοο ιιι0ιιι8ι

οι οιιιιιιπιιιιιπ πιιιιιιιπ οιιρτει, οωιιιο οππι, οι ι·ειιιοοτοπ ιιιπο

.πιπποτιοπ οοοποιοπιππο πορτοπιοιιο, οι πιιωπο, οιΤοποιοποπ.,

πι ιπιοι·ποπο ππο ιιπποπ ιιπιιπ, ιππιιι., ειιιιειοπιιι, οι ιιοιιιιο

Μ” οι ππο ιιι ροτποιιιο, οι τοιιοπ, οι ιιιιιπτ πποπιοπο

οπιππιιο, πιο ιοιιιιιι, πι ππο οιιο ποιο ιπιιοτπιπτ ιιιιοτι

πιιοπιιοωοπο, πεποπ ιιπ ιπωροπ ιιι·ποοπιιο [ιποπ. Ειιιιω

απο ποιιιιιιιιε ιιοιι, οι ποπιιππο ιπιππο, οι πιιιοππο ιρεο

τιιιπ ιοοοι·οιιι πιω πιοιιο Βιιιπιπιπ, τοοιριοπιιιιπε ποωιπο

πιπιι·θοωοοιπ, ριοιιοω ιιιιοτειιιοποω πο ποοπο ρι·οιπιππο

απ ιππ,οιιοι:ωτι , οιιο ιιιιιιιτι , οι οιιιο ροτιιποιιιιιο, οι

ρτο πιο ο πιοιο ποωιπο ιππιπιο πιει Ποιιιοπι οππι οοπ

,οοεπιπ πι ιπιιπιιιιι, οι πο οωπι οιιο, ιιι που οοοποιοιιο

απο οοποοεπιοιιιπ ιοοπι, οι οοοιιπιοιιο ιρειοε ιπιιπι, Οο

ιιιιιιιο Ριππτπω πιο οιιποοιππιιπ ιοιιοτοιιιτ νο! ιπποι·ι ροεποι,

ιιπ πιιοπ πιοιιιιπ ι)οπιιιπο πιο ποιι ιοιιοπιιιι· ιιπ ιιιιπιιοπ πι

ιιιιιιτιιω οιιπιιιιιιιε πιτ οιιιιειπ ρι·οπιοιιε νοι ρι·οοοιιιιιιιιο, νοι

οιιιιω οι ιιιιιιι·ιο, ο πιοιιι οοποποειοιιο οτιπιππω ιιοιιοπιιιιιιπ.

Ει πιωιιιιοι· ρτοοπιοιι Βιππιοι Ποωιιπιε Ριππιιι ποωιπο

ιρειιιπ Ποωππιπ ιοοοι·ιιιιι τοπιιοπιοππω, οι ριοιιειω ιιιιοτιι

ιιοιιοπι ιρειε ποωιπο Μπι, οι ποωιπο Ιιιιειπιι πο πο, ιπ

ππο ροεοοιιι ιοιιοτι ρτοιιιιιιιο ()οωιιιιι, ιιοι ιπ τιιιπιιο ιο

ποιιπιπτ οοοποιοπο οπο ι`οιιπι, οι οοπτοποπιπιτπω ιπ ριιοο

ρτιποιιι ιιτωειιιι ιιιιοι· οιιιιιππιπ ποωιπιιω Ιππιπιπιπ, ποωιπο

πιοιι ποωιιιι ποπιο οι_ρτορτιο, οι πιοιπω ()οωοτιο οοπ

πιοιπτοω, οιιο επροτ πιιοιιιιιοιο πιιπτοπι ιιπω ιιιιι·πτιιω

πποιιιιιοτοπι ροτνοι·πιπ ιρει ι)οωιιπι οεπιπποιοτιιω ειιροτ

ειιιιιιιο Ποιειοιιι (ιπιτι, οιιο ειιιοε ποοπιοποοιιωπιιπ, οι

πιιιιιιιποπιππιιο οιιοπιπ ρτοπιοιιο, νο! ρτοποιιιιιιιιε, νοι οιιιιω

οι πιιιιτιο, ιιιιιιππιιιιιιο οτιπιππω πιτ οοπιιοπιιοπιιιιιπ οιπιπ

πιοιιο.

Λο ρποιο οππι πιοιο ροτιπε ποιπιπιποοοιιρι·οπιοιιο, πιιοπ

ποι πιοπο, οι ιιιιοτο τοπιιιιιιιο, οι τπιιικοιιο οωπιοιπ πειρ

ιινοτοω, οι οπι·οοι·οιοι·ιιω, ποι ποιιιιοιιιοι·, νο! ππιιιιοιιιιιι

ιιπ· ιιππιιο ιιπ πιπιπ πιιοοοιιοπιε [ιποπ ροτ ρτοπιοιοπ ποιιιι

ιιιιπι ιιπποω, οι ποωιιιιιω Ιπιπιιιπω, νοΙ ροτ ποτοω οιπ

οιιιιιοπ, πιο ·ιιιιοπ ποτιιω ειιππιιοε, ποι ρπτ οοτιιιπ νοιιιοι·οε,

επο οιιιοιιιιοπ, νο! επιιιιιιοει ποτπωππω, ποι πιοι·ιιιι ππ

πωπω Ριπποει, νιιι πιπιτιοιιι πιοιι ι)οιιιιιιιιπ Ριπειιιι, το!

νοιιιοτιιιιι ειιοτιιιιι , ποι πο πωπω οιιο πιειι·ιοιιιιιιε πιοπο,

αοι, 8:ιοπο, ποι ειιιιιιι‹ιπ, ποι οιιριι ιιιοτο ροπι ρτιωιιιιι

ρποπω ρτοπιοιιιω, ιιιιιοοωποπ ποιιππππιοτ. Ει επιιιιιιοτ πο

οπιπιιιιιε οπριιιιιο, οι οπτοοτειιιπ, πιιοπ ροτ Ποπιιιιιπ Ριππιιοω

ποι πιω οιιιοιοιοπ, «ο πιπιτιοιποιππ, νο! ροτ πιοπ νοιιιοτοε,

.πιο ποιιπιιοπ ποτιιωππιιι ιοιιοιιιοτ, νο! ιποοιιοπιιιτ ιιπποπ

.ιιπ πιοπι οκοποοιιοπιιι ρι·οποιιιιε ριιοιπ, ποι ι“ιιοτιοι νιιοοοιιιι

νο! ποπιο πιοιοτπω ποωπιι ιιπω, πι ποιπιιιι Ιππιπιιε,

ποι νιιιιιοτπω ειιοτιιω ποοτιιιποιιωππο, ποι οιιριι !οοπο

ροει πιοιιιω ρτιιππω ριιοπω, ιιιιιοιιιππιιο ποιιποππιιιτ.

ιιπω οππι ιιι ρποπ ρτιιπο ριοπιοιπ, ρτοπιοιπω οπειτοω

Κιιιιιιιι οοω ιποπ, οιιο ειρροιιπιιιιπ ειιιε, νιποιιοπι πιω

πο Βιιιωροπο, οι πο νιιιιιιιονο, πι ιιοτιιπ, ρτοπι ιιι ιτοοιιιιο

πιοιπ ριιοιπ ιιωιιιιιι (ποιο, οι οππι ροτιιι ιρειιιπ ι]οπιι·ι, οι

οοω ειιιππο, ποοπ πει ο ιιοιτιο πο Βιιιιιιροοπ, οι οιιω οιπ

ιιιιιιιε ιιοωιιιιιιιιε οι ιοιιιιιιιο, ιιι πιοπο οιιιιιτο, οιιο, οι ι
ι
ι

ιιοι·ιιπ ρτοοι ιιιιιιιιιιι οππι ιιπιιιιιιιιιιππο, πιιιοπιιοιιιτιο, οι

οππι πιοτο, οι πιιΧιο ιιιιιιοι°ιο, οι :πιο πιιοοιιωπποιοτιο

πιοιιοπο οιιο, οι ποοπο., οι οππι ,ιοτιιιιιπ, ρι·ονοιιιιιιιιε, ειο

ροι·ιιποιιιιιο οοι·ιιοιππω,1 πιοτιπι ιιι ιοοπιιω ποοοιιπιιιπ ιπο

τοπι ιιοιιο οοποποεπ ποτ πιοιιιιπ ποπιιππω ιιιιιιιιιπω πιω

πιοιοιιοπιιιιιι, οι πιιιιιοωιιιιιπ πιιοπ ιιιιιιπτοι ιροοιιι (Σο

ωοπο ποροτ επιιιιιο, ππο οππι ρτορο πιοιιιω οππιτιιω Κοι

ιοτι, οποιο πιπ,πιιιιπ, ποοπιπ ωιιιιει ιιιιτιιτπω ππιιιιιποτιιω

ροι·νοτπω ιιι ροοοπιπ ποπ ιιοιι απο πιοπο οοπιρτοιιοπποπ

ιιιτ ρτοπι πι πιοιο. οοποοποιοπο πο ρτοπιοιιπ ποιο ιπ ιπι

ποπο πιοιο ρτιωο ρποιο οοιιιοπιπ ριοτιιοπ οοπιιιιπιοι·; πι:

ρι·οπιοιπ ειωιοπιιιιι ιτππειιοιιοπο πιιοτ ροτιοε ρτοπιοιπε οοπ

νοπιιι, ρι·ππιοιι $πιπιοι , οι ροιοειειιο ποτ ιρειιω_ @πιοπο

πιο ιιοπιιιι, τοιιιιοεινοτιιπι οωπι ιοτι πιτ πιοιιι οοποποοιοπο

ιοιιπι, νοι ποιο πωπω οοποοποιοποιπ, ποι ροειποι οι: ποτι

οιιωπιιο ποοπο ροτιιππιιιι ιρει ι)οιποπι ιπ, οι ποροτ οποιτο

ρτοπιοιο ποιοι-ι οοω οωπιιιιιπ εορτοπιοιιε πιει ι)οιποτιι πι

ιπιιππω οοιιοπε.ειο. Ει οοποοοποτοπι, πι νοιιιοτιιπι οι: ποοπο

πιοιο ιι·πιιειιοιιοπιο ποοπ ιρειιω ποοιι·ιιω Ιέπιπιτι οππι πιιπιπ,ποπ

πρροππιιιιπ ειιιιο, νιποιιοπι νιιιιπ πο διοωροοπ, οι πο νιιιιι

πονο, οι ιιοτιιπ ρτοπιοιιε, οι ποτιο ιρειιιπ οοειτι, πιο ειππιιο,

οι. οωιιιιιοε ιιοωπιιιιιιο, οι ιοωιπιπ πι πιοιιπ ποοπο, οι πιω

οι ιιοτιιπ ιιιιιιιιοιιιιιιοε, οι ιιππιιοιιιτιο, οι οοω ωοτο πι

πιιιτιο ιωροτιο, οι πιιοοιιιιιππο ιιιτιππιοιιοιιο οιιο, οι· ποοπο,

πι οοω ιιιτιιιιιπ, ρτονοπιιιιιιο, τοππιιιππιι, οι ροτιιιιοπιιιπ

οοι·οπιποω, πιπι ιρεοτιιιιι ποωιπι ποπιο, οι ποιπιπι ιπιιιπιιο,

οι ειιιποοεοοι·ιιω ποοτιιιπ ρτορτιο, οι ιπ οοτιιω ιοτο, οι

ρτορτιοιο.ιο πιο ποιππιιο ιιιιοτο ροτιιπιιιππι, ιιπ ιποιοτιπιιο

οοτιιω ρτορτπιο ιιιιπτο νοιιιπιπιοε ; ιρειιωπιιο οποιτιιτπ Κοι

ιπι·ι οοω ρι·οπιοιιο ρτοωπιοι·πιιι οιι”ποιοιιιιιοι· ιτοποτο πιω

πιοπο ποπιιπο Μπι, πι ποωιπο Ιππιπιι , ποι ποτοπι ιπι

ιιιιιτιο, ιιοιι πωιπιποιοιοτιιιοπ ιπ Βιιτπιποπιπ ρτοριοι·οο ποπο

ωιιιπππιπ, νιιι ειιιε οοτπω οιιιοιπιιιιιιε, ποι οππι ιιι Βοτ

πιοπο.

Ει ρτοπιοιι 8ιππιοι ποωιιιπ πιοιι ι)οωιιιιιο οοεποτο ιρπιπ

ποωιπο ιιπω, πι ποωιπο Ιπιιιιιιι, ρτο πο, πι εποοοπεοτιιιοπ

ποιο ρι·ορι·ιο οι οι ιτοποειοιιοπιπ ρτππιοιο ποοοιιωποπ πιω

πι ρτοπιοιιε οππιτο, οι οιιιο, πιω απο Ποιπιιιιι οοωροιοιιιπι

πιιοποοιποπο. ιιι ειιιποινιιιιι πιτ ποπο πιοιι Βιιιπιοι ιιοωιπο

πιοιι ι]οιιιιιιιιο, οι οιιποινοτιι, νοι οοτιιω οιιππιο οπεοινοι

ιιοπιιιιοπ πιοιι οιιοιτι ιιπω-ι, οι ιρειιιτιιω νιιιιιτοπι $ιειω

ροοιπ, οι Υιιιπποι·π, οι ιιοτιοι·πιπ :ιιι οωπι ιιποιιιοιο, οι

ιιιτοιππιιιο, οι πιο, ποιιιιιε ιοποτπιιιιιτ πιπιο Οοιποπι; οι

πιπππιιιιι οκ ποπο ρι·ο ροτιο πιοιι (Μπορω, πι ωοιπποπππι

νοι πιιπιιιπ ποτιιω πιιιππιιιιιι πιο, οποπ ποιιιοπρει οιιοπιππι

πιοιιπ ποωιπο πω, οι ποωιπο ιπιππιι, οι οποοοοεοτιιιιιιι

ειιιε ρι·ορτιο, οι οιΙιοιοιιιιοπ οοτιιιπ , ιπωπιιιιιιι ποτιιιπ πο

ωιπιπ, οιιοιε ιιοωιιΒιιιω ιποιοπι, πιο ιιποιιιιιιιπ ιιιτοπιοιιιοπι,

πο τοπροπποειιιι πο οωιιιιιππ οι ειιιιιιιιιε, πο πιιιιιιιπ πιοιο

ι)οιποπι τοεροιιποτο οοπποονοτιιπι.

Πιιπο πιοιι ι)οιπιπιιπ ιιοιι, οιΙ)οωιπιιο Ιππιππ νοιιιοτιιιιι

οι οοποοεποτιιιιι, πο ροτ ιιτωπω , πι ποιοωιιοπι οιιριιιοιιο

ιιπω ρτοωιοπτιιιιι διππιοιε επρτππιοιιπ, τοοιριοπιιιιιιο ιιο

ιππιο πιοιι Ποωιιπιε, οιι.οιιιιπο οιιιοποω ιτοιιποοιιοιιιο, πιιοπ

Ριππιιι, οι πιο πωπω, ποι πο ΒιιπιοιΙο Κιιιιιιτι ρτοπιοιο,

πο νιιιιπ 5ιππιρειοιπ, οι νιιιππονο ,- οι Ποτιιιι ρτοωιποιο

πιιιι·ο νοιιιοι·ιιιι, ροεπιπι ιππο πιιτο ιιιιοι·ο, οι ποοιιι·π

οοω οωπιιιοε ποτππι ποπιο ωοπιιιιιιιε, ποπ ιππο οιτ

νοι πιιτιιιιι, νιιι ποιοτι·ι πιοοτοιτοιιοι·ο, τοι ποιοι·το,

ιοιιιοι·ιιιι.
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Ετ ηπα( ()οιΜιιο ρι·α(τοτπιπ ροεοττ (το τττοτο ()τιεττο Κο(

(οττ οκτιο(ιτ, οτ τ(οτοτττ τοιοοι·ο οιππτει οπο. (ιοπο ιπο(ιτ(το,

οπο τ(ιτ (ιο(ιοτ, (τ(ιοτο, ο( οκροτ(ττο.

Ετ ηπα( (ροτ ()οπιτππο (τα, οτ Ποιπτππο Ιπτππο τοπο

τιπτπτ επροτ πονττιπο, οπτ οοοοτιτο, το( ποοοτττο οιπιιιοττ

πατε, νο( οττοπι το τ;ο(οτο οιτππιτΒ, :τπτ πιτττττιπ, ετ (τα:

ροττπο (το οο(οτο τιτπιπ(Β ο(οΒοττιιτ Αιιιττοτπο (τοετπε, ηπτ

οοτ (π $τιττ(τποο, οτ $τπτ(τοτ ετνο Ατπ(ιοττοτοτοο τ(τοττ (το

ιιιππΒ τ((πο ττπττ, ο(Βηπο ο(τηιιο οο(πττοπο τοοοτο τ(οτοτττ

οι( Ροττππι ΡΒπιιππι, Ρτοοποο, οτ οι(τοο ρτα(τοτοο, ηπτ το

τ(ττο, το( ττο Ρτοοο νο(ποττπτ οπιπ οοτππι (ιοπτο ρτοι(τοττε,

οτ οτττιπι πτοι(τοτο (και ((οπιππΒ, οτ οορττνοο το(οποπτ(οο

οτιποο, οτ οπ(νοο ει(ι οπιπτ(ιπο οοπττ(›πο τροοι·ιιπι ()οπιτποτπτπ,

οτ ((ο(ττοτιιτπ οποτπιπ, οτ π(ττε ηπτ(›ποοπτιιηιιο, ηποπτππι

(π οτο τποτττ, α( επιπππι, οτ (ιοπππι τπτο((οοτππι, οπτιιρττ(οπο

ττιεοτππι ()απτποτππι.

Ε( ηπα( (ιπτ8οποοο οτ (ιο(ιττπτοτοο πτοτ( (τποτττ Κο((οττ,

οτ ο.προπτ(τττοι·ππι απο, οτ ντ((οπονο, 8τοπιποιοτο, οτ Ποτ

τοτπιπ ρι·οτττοτοτππι, ηπτ τοιππποτο οτ οεεο νο(ποττπτ τπ

τ(τοττο (απο, ροοετιιτ τπ οτο τοπιπποτο οτ οεεο, οτ οοτππι

(ιοιιΒ οοπτ(οτο, οτ (τ·οοτοπτπτ το( (ιοπτεπο, τοττοποπτ(ττοτ,

οιτηπο (παο. (

Ετ ηπα( ροοοοοετοποο, οτ ποοο τιπιπο((τ(το τοπ( Νοτι

ποτπιιι, ηπππι (ιπι·οοποτπιπ ετνο (ιο(ιττοπττπιπ Εοο(ο((τ ρτο

τ(τοττ , ηποπι οττοπι ο(τοτπιπ, ηπτ οπ(ιοοοοπτ, το( οπ(τοεοο

οοποπονοτπιιτ ‹(τοτο (]οτπππτ ΡΒτιιιο, ροεττο (π τ(τοτο (τοοττο,

οτ τιι τ(τοτΒ ντ((Β Ετο.πιρποτε, ντ((οπονο, οτ Ποττοττιπι, οτ

τιι τ(τ((ο. Εα:(οετο,. οτ ο(τΒ (σοτο, οτ τοτττο Εοττ(ττιοο, οτι

οορττε οποτι·το, ντ((Β, τιο τπττοτ(τοττοπτππο, ι(τιπτττοπτπτ, οτ

τοετττιιππτπτ οτο (τ(›οτο, οτ οτα, οτ οεεο τ(ο(τοοπτ οοτιιπι

(τ((οτει, οτ οκροτ(ττο, οπ(νΒ τπττππο πιο ηπτ(τπο τοεροπτ(οτο

οοπεπονοτππτ τ(τοτο (τοπιππτ, πιο (ιοπΒ (ποτε, ‹(ο ηπτ((πο

τ(τοτΒ Βοπιτπο Βοοτ, οτ ((οιπτπο τιιτοπττ τοεροπτ(οπιιτ, ο(

οποοοοεοι·τ((πο τ((οτππι, οτ τπ ηποπτππι τοεροπτ(ο(τοπτ αστο

((οπιππτ, οτ οτο ροοεττπτ Βοπτ(οτο, οτιηπο τοποτο, οτ ποπ

τι·ιιοτοτο, οτ ο(τοπειτο οτοπτ οτο ρ(οοποτττ, τι(ιεηπο ει(τηπτι

οοπτι·πτ(τοττοπο, οτ οτοπτ ροτοτππτ τ1τι(οητττττιτ ι(τοτπο ()οπιτππο

(πτοπο ροτνοιιττοτ πο( ‹(τοττιπι (ποπ(οιπ.

Ετ ττ(οπι τπτο((τοπτπτ, οτ οοτνοτπτ στο οοο(οετο.εττοτο ροτ

οοπΒ, οτ (σοτο, οτ (τοποττοττο (ιο (ιοπΒ οοτππι, οτπο τιττηπο

οποορττοπο, οειεττοτπιπ, ντ((τιτπιπ, οτ τπτΒ((τοττοπιιιπ; οο(νο

ηπα( ο( ΡΒοπτ, ηπτ οοποπονοτππτ (ιπ(ιοτο οειετι·ο, νο( ντ((οο

(π τ(τοτο (ποπ(τι, (ιο(1οτοπτ π(τηπο ρτα(τπ νο( ροοοοεοτοποο,

ετπΒιι(οι·οο ροτεοππο τπ (ποτε οποτττο, το( ντ((Β, ποοετπτ οτο

οοπτ(οτο, οιτηπο τοττποτο, οτ ποιι(τποτοτο, οτοπτ ροτοτοπτ

ειπτο α(νοπτπιπ πτοτ( Βοιπτπτ (πτετπτΒ τπ Ιποπ(οιπ πτο((τοτοτπ,

οπο Βοποτει(τ ((οπιτπτο τοπιοπ τ(τοτοτππι ()οτπτπτ (Μοτο, οτ

()οτπτπτ (πττιπτΒ οτ οποτπιπ.

Ρτοτττοτττ τοτο (το οποτττο, ντ((το, οτ τπττα(τοττοπτππο ποπ

τοοτττιιοπ‹(Β (οοππι ποπ (ιοτιοοπτ (π ντ((το', οτ τοτττο οοπ

οοτιοτο το τοπι(πιπ οαπτττ(ιπο (τοτποττο, οτ Βοπττοιοτο (το

Ι(οποτοττοο ο τ;(τοτο Ι)οιπτπο (πτοπτο, οπροτ ηιιτ(τπο, στ(

τ.ττειττοιπ ι(τοττ ()οιπιιπΒ, τ(οπιτππο (τω, οτ τ(οπιτππο (πτοπο

τπτοπτ(ππτ (το οροοτο(τ οτοττοι οτποπ(οιτττοτ ρτονττ(οτο οοοππ

οππι ηπα( τπτοτ πτοτοε τ(οιπτποε , οτ τ(τοτοο οτπ(ιοιτττιτοτοο

πονττοτ οετ ττποτπτπιπ.

Ετ ηπα( ΡΒοπτ οτ ι(Βτττοτπο(οο ()οιππιιτο (ττοοπτ ροοετπτ

οτοτο, οτ οεεο τπ αστο (οπο, οποτο((Β, οτ τι(ττο τοττΒ, οτ

(ποτε τ(οπιτιιττ τροτπο ι(οπιτπτ (Μοτο τ(τοτο τιιοπ(ο, οτ ο(τΒ.

Ετ ηπα( ροοετπτ τπτ οοπττπ(ιοτο. ο( ιποι·οπττ, τ((ποηπο (το,

τ(ττηπο ετοι·ο, οτ (ππο τοτ(ττο οοοπτο, οτ ηπα( (τοπτ8πο, οτ

τονοτο(ιτ(ττοτ τττιοτοπτπτ τ(ιτποτπ. Ετ ετπιτ(ττοτ οπ(π(τττ, οτ

πτοτττοτπο(οο ‹(τοτοτιιπι τ(οτπτπτ Μοτο, ο( τ(οπιτπτ (πτοπττο,

οτ νο(ττοι·ιιιπ οποτππι, ροεοτπτ απτο, οτ οεεο (π οτνττοτο,

οτ τ(τοτι·τοτπ ΡΒοτιιιπ, οτ ντι(ττοτππι οποτππι οτ τπτ οοπ

ττο(ιοτο, οτ πιοι·οπττ, τττποηπο ττο, τ(ιτηπο απτο, οτ (ππο

τα(ττο οοοιιτο, οτ ηπα( (›οπτΒτιο, οτ τονοτο(ιτ(ττοτ ττοοτοπτπτ

ττιτοοιπ.

Λτ(τοοτο ηπα( οτ ((τοτπο τ(οπιτππο (τοκ, οτ τ(οιπτππε (π

(οπο πτοτ(τοττ, το( οοτππι ο(Ιτοτο(οο (ιο(ιοτοπτ π(τηποτπ, το(

τι(τηποει οι: ρτοτ(τοττο Ρτοοπτο νο( Βπι·οοποτ((πο οο.οτττ Κτι((τιττ

ρτοτ(τοττ οποτιοοτππι, το( οποροοτοο, ροοοτπτ οπιπ , νο( οοε

τοπιονοτο π ρτοτ(τοτο οοιοττο, (το ηπα( οττττο τροπιπ οοεττπτπ

ροοετπτ απο, οτ οεεο (π ηπτ(›ποοπιπηπο ντ((το, το( (απο

8πττ(τποο; ηπτιπι τοπιοττοποιπ (Μοτο ροοετπτ, (τοτο οτε

φωτο οοπιροτοπττ, (ππο ηπα( ροοετπτ τοπτ(οτο (και οπο;

τιι ηπο τοτπιτπο, ετ εοοππτ(ππι τ(τοτπιιι οοτππι πιοπι (ιοπτι

νοτιι(οτο ποπ νο(οτοπτ ρτοττο οοιπροτοπττ, τοποοπτπτ πο

ιιιτιιπε (τω, οτ τ(οιπτππο (πτοπο οτ οιιοοοοοοτοο οπτ ροτ

οο, νο( οοτππι οτττοττιτοο, αποτο, ανο οιιιτ τ`ποοτο τττο ποοο,

ηπο (ιο(ιοτοπτ (π ι(τοτο οποττο, οτ οττππι οιτττπ οποττππι , ο(

τττο (το απο( οποττπτπ νοιιτ(οτο νο(ποττπτ, οτ τιιι(ο οτο (τοτο,

το( απ( τοοοτο (π ροοππτο ρτοττπιπ τπετπιπ οτ οοπνοπτοπο

α( τπο(τιπι οιττττποττοποιιι (τοπι(οπι οτι οιτττπιτιτοττ(ιπο π τ(τοττο

ρπτ(ττιπο οοπιππττοτ ο(τοοπτ(τε, οτ ηπα( ποπ ροεοτπτ (ππο

οτττι·ο(ιτ ηποποηπο οοοοτ οτο. τ(ο τ(τοτο τιτοττο οτιττετοιοτπτιι, οτ

ηπα( τοτππι (ια: (ιοπο (τττο οτ απο ττοπτ(ο ρτοοοι(οτ, οτ

ε.οτνοτπτ, οτ οοτνπι·τ τ(ο(ιοπτ ποτ ι(τοτοε τ(οπιτποο, οτ οτί(

οτει(οο οοτππι.

Ετ ηιια( (τοοειτ ΡτοππΒ οτ οοτππι τ(Βτττοτπο(τ(ιπο οκ

ττο(ιοτο, οτ οιτττοι(ιτ τοοοτο (το τοοπο Βοττ(τποο οτ ()οτοτοο,

οτ απο τοτττο οτ (απο ι1ιοτοοττοιιοο, οτ τοο ηπποοπποηπο,

εο(τοπ‹(ο (ππο τ(τι·τοτππι οττ(τπειτππι, το( οττ(τποπτ(πτπ, ρτοτοτ

ηποιπ ττο (τποττοπο, οτ πιο τοπι(ττττιπο (ιτι(›οπτ(τε ροτ τττ

οτππι ((οπιππο οκ ντ((το οτ τοτττο τπττοεοττρτοτπιιι Μπιτο

ττπτππι ττο 'Γτειοοπτο, οτ (το (((ιτρρτ οτο οοποοεοΒ τπ τοπι(πτιι.

()ο ηπτ(ιπο. ττποττ(ιπο οτ τα(τ(ττττιπο τ(τοτιιιπ ((οιιιππο πιι((πιιι

‹(τττοτπιπ οο(τοτο τοποοιττιι·; οτ ηπα( τι(ττοτ ποπ Ποτ τπ οτο

ρτο(ιτ(ιτττο, πτοτ ετοπτ, οτ ηποπτ(ο Βοποτιι(ττοτ (τοτοτ οπτι

τ(τττε τ(τοτοτπιπ ι(οιπτποτπιπ.

Ετ ηπα( ρτοε(τοτπιπ ()οιπππο Ρτοοπππι, οτ Ρτοππτ (ιο(τοτο

ροεοτπτ οοποπ(οιπ οτ οοποπ(οο (π τοτττο οτ (απο ιιιοτττττιιτο

ι(τοττ τοοπτ 8τιτι(τποο οτ ((οτοτοο, ηποπι οτ ηποο τ(τοτππι

()οτπππο οττοτττ οτ νο(ποτττ, ηπτ οοοιιοοοοπτ ‹(ο οοπττ·οοτττιπο,

οτ ο(τΒ οοπττποοπττ(ιπο ατοοοτοπο τποτοτιττοπππι οτ ο(τοτπιιι

ποττοττοτππι (πτοτ ΡΒοποο οτ ατατ τ(Βτττοτπο ρΒοπτ ποντ

ττοπτοε, οτ ορπο((οιιτοο οτνο ο(τρ(τοοπτοο α( ροττπο, οτ πο(

(οοο τοτ;πτ οτπα(οιπ, ηπτ ποπ τοοοτοπτ τπτ ο(οπιτοτ(τπιιι ποπ

τοπιοπ (το (το, ηπο οεοοπτ οι: οττπιτπο τιππτοπτ(τι.

Ετ ηπα( 8τοπππι, οτ (ιοττ(οπιπ, οτ ο(το 8τοπο οοοττο

τππι οτ τοτι·οι·ππι Ιπτττοειτπο (το.((πτττ, ηπτ οοτ (π ()οπιοτο(ιο

νοτοπο ΡΒοο, ποιι ροτιοτπτ οιτττο(ιτ ττο τ(τοτο (πσ(τοτττπ ροτ

ο(τηποε. οπτποοπιπηπο ποττοπτο ετπτ, ετνο πο τ(οιπτπτο πτοτ(

τ(οπιτπτ Μοτο, το( τ(Βτττοτπ ΡΒειπο, το( ο(τππτ(ο, πτοτ οο

τοτοπι(ο. πι( οτνττοτοπι ΡΒοτππι (οοτππι ροτ ΡΒοποο, οτ

ηποεοππιηπο ο(τοο, ρτοοτττο. ε.οοπτττοτο ροτ οιτττο(ιοπτοο οπο

οοιπροτοπττ ιιοπτι, ηπα( οι( οτνττειτοπι Ρτοπποπι , οτ ποπ α(

ο(ττιο ροττοο τ(οτοτοπτπτ. @πο οοοπτττοο νο( ποοο ο Ρτοοπτο ι

ποπ οιτττττιττιτ, το( τπιροποτπτ οτα(οιπ.

Ετ τιιοττροι· οκ ‹·τιιιοτι οτιια(οπι (τιιοτοττοπτε τ(τοττ τ(οιιιτιιττ
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Με, ει ιιιι`ειιε εευεεεεει·υιιι, ει εεεει·υυι Βιιιειειε ευρι·ε

ειειιε ι·εειριευιιιιυε υουιιυε ιεεπ ειειι (ιευιυυιε ιυ Γευευιυ

ειιεφε ειιφε εει·νιιιε, ει εευευ εευεε νει εεινευεε εει

ιεειευεε, νιιιυε ει ιει·ι·ειε ειιεε ιυ ευι·ειειιιε εε Ττειιευιε

ει εε ευιερμ φε ευυι ιευεεεωιε Κειιει·ι, ειπε εοιπι

υιιιυε ει ιευιιυιε - ιιι ιρειε Με ει ιεειε ιιειιιιευιιιιυε, ει

εεειωιωε, ει ευυι εεεεεεειειιιιιυε, ει ιει·τιε ευιιιε, ει

ιιετεπειε ιυ ρι·εειειιε ευι·ειει·ιιε ειιυειιε, ει ουτε ιυνιεει

ειιευιιιυε, τεεειιιιιυε, ρι·ενευιιιιυε, ει ρετιιυευιιιε εει·υυ

ειπε, ει ειπε υιει·ο ει ιυιιιιε ιιυρετιε, ει ευιυι ιυι·ιεει

ειιευε ειιε ει ιιεεεε, φειυ εευιιυυε Με ει εευιιυυε

ιυι”ευε, εει ειιιειειεε ειειει·υυ1 εευιιυι ιιεειε ει Ι). ιειευιιε

εειιυυι ειιιειειιιιυε Πειυυυιε Ριεεει, υι εε εει·υυι εεφι

ειιιουευι, ειυυευι ιενετειιι εει· φευι ()ειυυεε Ριεευυυι,

ει ειυε ειιιειειεε ιιυ·ε ευε ιιιιει;ι·ε ιιειιει·ε ρεεειυι ειι ιιο

ιιιιυιιιυε ειειετυιυ νιιιει·υυι ει ιεττετυυι; ει ειιιειειεε εει

ιυτε ειειι Πειυυυιε ροεειυι εευεεφι, ει ειιιειε ιιι›ει·ε

εκει·εετε.

υιειυυι νει·ε θειιιυυε , νει ειιφιε, νει ειιφι ρτο εε

εεε ρεεειυι υιιο υιιφευι ιεπυρετε εευειιιυετε εεειι·ε, νει

ιει·ιιιιιιιιε ειιφεε ιιι ειειιε ευτυιετιιε, νει μει·ιε ιρεει·υυι.

Ρεεειυι ιειυειι ειειυει Πειυυυε, ει εφε ειιιειειεε ιιι ειειιε

ευιιειει·ιιε εευιεε ευιιυευιεε, ει ιει·ιεε ι”εεετε, ει›εφε ιεε

εειιε ει ειεεεειιε ει ιιει·ιεεειιιε ρτο ρειεευιε ευιε, ει ιτε

ειιιιυε ειειι (ιευιιιυιε, ει ιυ εετεει·ε.υειε ει·ιυιιιιεειε, ει ειιιε

ιυιιυε εευεετνευειε, ευιυιιιεεε υου ιιευι ιιι υιευιιιιυε,

εινε εεεειε, πιει ιρεε ευε ιιιιυ εεεευι ιυ υιευιιιιιιε εινε

τεεειε ειιυειε; ευε εεευ ρεεειυι ιιετι εει· υιεευτυ ευρι·ε

ειειυιυ. -

· Ει υπευιιεει·υυι, ει ειιειυ ρι·οιειιιυυι ειι εφε ειειι

εεΙυιιιιιε Με ει εειυιυυε Ιυιευε ρι·εειειιε ρτο ειειε (ιε

ιυυυι ειπε, νει ειιτι ιεεει·ε ευυι εΠεειυ, ευε, νει ιιιιε,

ειι ειειιε ειυειειε, φι ιιυι·ι ευυι εε ρει·ιεε $ετειυεε ρτο

εκεευιιουε ειειε ρεειε, ρτο ειειε Πειυυυι τεειριευιιε,

νει ειιι, εευ ιιιε, φευι, εευ φεε ιρεε ειυειειε, νει ειε

' εεε ρτο ειειε ()ευιυυι ειει;ει·ιυι, εινε εερυιενειιυι ιιι

εΠειειεε ιιι ειειιε νιιιιε, νει ευ ιεειιιιυε ρετεεεε ρτο ειειε

Πειυυυι, ρεεεεεεεεεε ειειε.ι·υυι νιιιευ·υυι φευι ειιιυε εσπε

υιεεε ίιει·ι ρειει·ιι, ει ιρευιε ειιιειειειυ, ει ειιιειει.ιεε, ει

ειιεε, φι ρτο ιειερει·ε ιιιι ιυει·ιει με ειειε εοιευιιι, ει

ιρευυι (ιευιυεε , ει ειυε ευεεεεεετεε ιυ ιρειε νιιιιε ει ιει·ι·ιε,

νει εει·υυι ροεεεεειευιιιυε, υιιο ιειερετε, ειιφε ι·ειιευε νει

εευεε υου ιυφιειετε, νει υιειεειετε. 8εε ιρεεε νιιιεε ει

ι ιεπεε ιρει θευιυυι, ει ειυε ειιιειειιιιυε εε ευιυιιιυε εει·

εευιε εειευεει·ε ει ειειι·ιεετε εε ιυτε ει εε ιεειο.

ιιι ειιεεινευι, ει ειι υυυε ειιεεινυυι ιιειιιιυεε ειειει·υυι

νιιιετυπι ειι ευιυι ιιεειιιειε ει ιυι·ειυευιοι ει ειιιε φιι›υε

ιευει·ευιυι· ειεεειε, νει ειιιε φιιιυεευυιευε ειι ειε εφευ

ιιιιυε εευεειυ ιιι ιιεεευι; ει υιευεειιυυι, ει ειι εφε ειεε

εευι ειε , φεε εειιιεερε ειιεειευι ειειο εευιιυε Με ει

εευιιυε ιυιευιι, ει ειιιειε.ιιιιυε ευιε ρει·ρειυε, ιειιφευι

εευιιυιε εει·υιυ, ει ειε ιιοιυει;ιυυι ιεειευι, εε εεειιιειιε

ιεπιιυευιυιυ, ει: ι·εερειιεεειιι εε ειυυιιιυε ει ειιιευιιε, εε

φιιιυε ειιιυ ειειε Πειυυυι ,- ει ρεειε εε ειοιιε εειειιιιε,

νει ειιιε ειι ειε εευεευι ιιειιευιιιιυε ι·εερευεει·ε εευευε

νετυυι.

Λε ιυιειιεειε ιυ ριεειειιε, ει ειι εευεε ειειε ιτευεεειιευιε

ρετ ειιρυιειιευευι ρτευιιεεε, φεε ει Πειυυυε Ριεευυιυ·υιε

ιυετιι ιιειειιει·ιιυι φειυει· υιιιιιε εε ευτο φειιιιει,ευυε

ειιιι εει·ι ει εεινι ρει·ρειυε ιι ειιρτεεει·ιριιε ειιυιιυιε, ει

φειιιιει εει·υυι, υι ευε εειυιιε ·ευιιιειει, εει·υυιφε ευε

εεεεετεε ευρι·εεει·ιριι εεωιιι, ει εει·υυι ευιιιιιει ιιι εε

ιιειιυι ιευεειιιυι, ει εκ υυυε ρι·ευιιιιυυι ειυειειε ευρτεειειιε

με ειειε Πειυυυι ιεειριευιιιιυε ευτε ει εεινει·ε, εευ εει·ι

ει εεινι ιεεετε ειειο Πειευυι, νει ιεειιιυιε ρετεευε με

ιρεε ()ευιυει τεειριειιιι, ειυευιο ευυε ιιι ρετρειυυυι ιυ

Πεειειιε θεειιι, ιιι ιεειε Ρυτιιιεειιειιιε Βεειε Μετιε υιευειε

ιειιτυειιι, ευιυειιιιει ευυι, ειειεε φειυετ ιυιιιιε ιιει·ευεε

ευε; φι ιιετευι ειειε ίιευιυυι, νει ευε ιεειιιιυε ρει·εευε

ειυε _υευιιυε εευιυτ ει εεινευιυι ρετ ιυευυε εεειιυιειτε

ιει·υυι εευετειιυυι τεεειιυυυι , ει ριενευιυυυι ειειε ιυευιε

$ετειιιεε ιιιεει·υυι, εει φι με ιευιρετε ιυετιυι, νει :ιιιε

τυυι ειιιειειιυιυ ειειοι·υυι ‹ιευιιυει·υιυ.

Ει ρι·εειειυτ εεει·ευιευιυυι εει· εευιιιιιειι·ειοτεε ιρεεε

ευεεεεεινε ιιι ιυετεεευ εει ειιιειι , φεε ειειετυ ιιοι·ευετιιυι

ειιευιιιειευι εεινευι ειειε Πειυυυι, νει ειιι ειυε υουιιυε

ευυιε ειυι;υιιε ιει·ιειυε ευρι·εειειε; ει ειιευι ιιι ιιειεειυ

ειειει·υιυ εεειιιιιειτειειυιυ, ει ειιιειειιυιυ , ριεειειι εετυιυυε

Πεκ ει εουιιυυε ιυιευε ει εει·υιυ ευιιιιιει εε εετιριευι

εειυιιειιετυ ίεειευεειε ει ε‹›υιριειιευιιι ιευιειιεευι ειιιιεειι

υι ευρει·ιυε εει εερτεεευτυ. ιιε ιιιιυευ φεε ρετ ειειετυ

ιιετευετιιιιι ριευιιεειειιευι, νει εειυιιευευι υιιι ειειυυι (ιε

ιυυυε ειι€ει τεειρετε ειειεε ιιει·ευοε φειυει· υιιιιιε ευ

ευειιιυ, (ιευιυυε ιρευιυ που ειι υεφε ιυιειιιΒειυι· υιιειιιειυυι

εε ειιφοε νιιιευιυυι ιιεειιιειιε, εεε ιιευι με νιι·ιυιε ιτευεει

ειιουιε ριεειειε. Ωυευι νειυειειειυ ειειυυι ι)ευιυεε εε

ειει·ιιτε ρεεειι ιιιυε εε ιτεε ευυεε ρι·ειιιυιε νευιυτεε; ει

ιιι εεε αιεε, ευε Εευιυυε ρτεειειυει εεεεριενειιι νειιε

ρι·εειειευι ιιετευοιυυι φευιιιιιιειε, υι ειειιυυ εει, ειειε

Με ει ιεττε ουτε ιυι·ιιιιιε, ει ρειιιιιειιιιιε ευιε ει! ιρεεε

εειυιυεε ιιιιει·ε τενει·ιευιυτ, ει ειυι εει·υυι, ιιι ετειιι ειπε

εεεεεεειευειυ ρι·εειειευι.

Με φοε ειυιιιιιιιε Ριεευιε, ει εοι·υιυ ειειι·ιειιιειιιιυε

Πει ριευυυι, ευιυυιετιιιει, ει ειιρεειιυει ιυε εε ιιε, φε

τεειρετε ιιει›ετευι, νει ρειενε ρεεεευι ε Βιιτειε, ει ειιιε

φιιιυεευιιιφε.

ιιεει φεε εειευε, υιυιειε, εευεευιυειιευεε, ει ρτο

εεεευε ειυευιι τω, ει ιεειε, εεε εειε Ριεειιιε, εεε ευτ

εειιειιιυε ειιυι νιιιε Εεειεειε, ει ειιιε φιιιυεειυεφε, εει

ιειυρετε ριεεευιιε ρεειε εεεευι εε εενοιιευευι, ει υιευιιιι

ιυιυ Ριεευι (ιευιυυιε, εινε εειιιτε εεε, νει εε Με, υεφε

ιιι ειευι ιεειε ρεειε, ε φεευυιφε ειιιειειι.ειειετιιιυ Βε

υιιυετυυι, νει ειιιε ειε ευιερεειιο, ειυι, ει εεεε ιυιειιιδευιυι·

ειι εφε ιρεο ιυι·ε εεεεε, ει ιιιιιε, ει υιιιιιυε νιιιοι·ιε, ει

εεεεετι, ει. ευυυιιει·ι εειιεευι νιι·ιυιε ριεεειιιιε ρεειε.

ιιευι, ειι τενειευιιευι Βεειε ιιιει·ιε νιιΒιιιιε, εεεεεεεει·ε

ρι·εειειι Βευιιυυε Με, ει Πειειυυε ιυιιιιιε, φαι ευιυιε

Με, ει ρεεεεεειουεε, ιιουετεε, ει εφε, φεε, ει εφε,

ει φε ερει·ε δεεειε Μετιε Ριεευε Μειει·ιε ιιεειεειε ιιιιιιει

ιυ Πεειειιε ιίειιει·ι ρι·εειειεευει ειιιε ιει·ι·ιε, ει ιεειε Βετ

ειυεε, ειυι ει υιευεευι ιρειυε ερειει ει ει ιιι›ει·ε,_ει ευυι

ειι”εοιυ ειιυιιιευιυι·, ει τεειιιυευιυι·, ει ειι: ρεεειι δειιιιει·ε

εεφε ιευετε, υευιτυειυεεε, ει ειιευει·ε, ειευι ριεευειιι

ερει·ετιε ειειε ορετε, ει ειευι ρειει·ει, ευιεευσι.υι ι)ειυιυυε

ιυιευε εε ειειευι ιυευιευι ρετνευιι·ει.

Ρτεειειε φιεευι ευιυιε, ει ειυευιε ειευι ιυειιυε, ει

ριευιυε ευρει·ιυε εευειιε, εουνεειε ει ρι·ευιιεεε·ευυι με

ειειι ι)ευιιυυε Με , ει ι)ουιιυυε ιυιευε, ει ρι·εειειι διυ

ειει θευιυυιε ιιιεειιι, υειυιυιιυιε φιιιυε ευρω, ριειυιεε

ι·υυι ευε ιυνιεευι εειευιυιιεν, ει υοι1ιε ειιρυιευιιιιυε ει
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τοοτρτοπττοπε -ρτο οιοπτοπε, οτ ετποπΗε πττιπειιπο πτοτοτποι

πειτττιιιο, οποτοοι τοτοτοετ, οτ τοτοτοεεο ροτοετ, εοπ ρο

ιοτττ, ο.ττοοποτο, οτ οπεοτνοτο ποοο Μο, εἱπο οοιοπο, τπ

τοιττο, οτ τοντοΙοτιττττοτ, οτ οοπττο ποπ τοοοτο νοτ νοοττο

οπο ποιοποιο τοοιοοτο οΙτοπο τοττοοο, Ξποοοτο, οοτο οττο,

πιτοοτο, πο! ροι· οΒΙιιιππιο.

Ρτο ιιππιιιε οοιορ!οοπτε, οτ οοεοτνοοπτε ετἰρπΙιιτο ειιπτ

οπ τοντοοπι ποοο ροττοε ιποπο, οτ οοοππἱΙιοε, οοιοπο

εορτο, ποποιο εἰ οοπττο ποτοτ, ντπο!ιοοτ ποοοιο οιπΙτοιο

οιιιτοτιοτοιο πτοοοπ ροτ ριιττοιο ὶπϊτἱοοοπτοοι ποοποοι ροτττ

οπεοτνο.οτι; οπο. ποοπ εο!πτο, το! οοπ, οττιιτοποοπε οοιπίο,

οτ εἱποπΙο εορτοπτοτο τοιποποοπτ ἰο επο ι·οοοτο οτ ιπττπτο;

ποιοπε, νοτ ιπιπιιιοπε οκ οτε οκ πτοτο ποοο ορροεἰτιοπο

ποπ ιπτοΙΙΞποτπτ πο! ροεεἱτ ιο οΙἰιιιιο ποτοΒοι·ι.

Ετ ρτο οιοπὶπιο ρτοπτοτοτπιο οοεοτνοττοπο ροι·τοε ρτο

πἰοτο οπττπονοτππτ πιο ο.π ὶιινΕοοπι, νἰποΙἱοοτ πἰοιτ Βο

ιοτποε Βοιι, οτ Ποιοτποε Ιπίοπε οο, οτ εποε ποτοπο5, οτ

ειιοοοεεοτοε, οτ ποοο ιρεοτπιο πιοτιε Βἱππἱοἰε πιο πιοτ0

Ποιοποι Ρτεοπο τοοιιιιοιιτιοπε; οτ πιοτι Βιππιοἰ εο ειππποει

τπε ποιοιπο πιο πιοτο Ποοιππι, οτ ιροποιί)οπιποο, οτ οιπε

ποοο ρτοπτοττε Βοιοτπο Μπι, οτ Ποποπο Ιπτοπττ ροτ εο,

οτ οοτπιο οποοοεεοτοε, οτ ποτοποε τοοὶρτοοτὶτιπε; οτ το

τοιιονοτοπτ πἰοτο οπττοε οιοπἰ ἱπτι, ι·οτἰοπἱ, οτ οοπεποτπ

πἱοἰ, ιιπἰτιπε ρτοπἱοτο το οιιιιπο ποτἱ . . . . . . . .

Ιιιεπροτ οι! ιποιοτοιο οοπτοτο.ιο, οτ Ιὶτιοὶτοτοιο οπιπιπιο

ρτοπιοτοτπιο, πιοτο ροττοε, ντποποοτ ρτοπιοττ Βοιπιππε Με,

οτ Ποιοιππε Ιπτοπε, οτ ρι·οπιοττ $τππιοτ Ποιοοπτε ΡΞεοπι πιο

πἰοτο Ποιοππτ ἱπτονοτππτ οπ επποτο ΙΜ ΕνοποιοΙτο, ρτο

ετττο οοτροτοτττοτ ἱπτοιοοπτο οοτοιο οποτε ποτοτττε οτ το

ετπιιιε ἱπττοεοτἱρτἱε, ρτοι!ιοτο οιοπιιι οτ ετποπτο οττοιιποτο,

οτ οπεοτιπτο, 'οτ ποοπ Μοοτο ροτροτπο ιιπ Ιιοππιο, οτ

εοππιο τοτοΙΙοοτιιοι, οτ ποοο οπο ε5πο ττοππο, οτ οοπττο

ποπ Μοοτο, ιιοΙ ιοιιπο πττοοτο, πο! ιιοι· οΒΙἰιιππιο, ροτ

εο νοτ οπτοε, οπο οπιιποοι τοοιιιοτο, οπιιιιο οιοπο, τοΙ

ἱπτο. Ετ πο ρτοπιοτἱε οπιππιπε ἱπεεοτο ροττοο ἱππι πἰοτο

ππο ρπτιτἰοο ἱπεττπιοοοτο. εἰιοἱΠο πο ιποπο ιιπ νοι·Ιιιιοι

οοιοπο ροτ εποε ιιοτοττοε. .

Αοτιιιο Ξπεττπιοοπτοιο οοο το ΡοΙοτἰο Ιοππο οΜτιιττε Βοτ

οτιτποποοειε, εορτἰιοο ΙιοΙοπποε ιποπο, οποσ Βοιιιτπτ ιοἱΠο

εἱιοο ττοοοπτοετοιο ντοοετοιο εοιιτο, εοοππππιο τποτοιο Βοτ

οΙοποποπετππι ; Βοοιτοτοο ποιο ἱποοτποτἱοοἰε οποσ τπἰΠοεἰιοο

τι·οοοπτοετιοο νιτιοειτοο εορττιοο, Ιππἰοτἰοπο ποοο, εοοποππιο

οιοτοοι ΒΜτοττε Ρτειιοο. Τοετοε τιπιπε τοϋ, οοἱ ρτοεοπτοε

ίποτο τοΙτοτοεπε το, ι”ι·ιιτοτ Ροπτιπε οΙιτιοε Μοπττε Ρορο

τοοι·πιο. Νοοπτε Οττιο πο Μοοτο Βπτοπο. Αι·ιποΙππε Βοο

ποττι πο ΡογΙοε, οτ νοποτοοἰΙἱε Βοι·ποτππε το ΓοΙΙοοπτιο,

οτ Βοτοοοοτἰπε πο Βοποτο Μοοτο ΜΠττοε. Βοτοοτππε το

Μοττιπποπο, οτ ΛτποΙππε Πποτοιἰ οοπεἱτἱοτἱτ οοο ποοο οἱ

νττοττε Βοτοτιιιἶἐπεὶε , οτ (ὶπἱΙΙἰοτιοοε το Ι.οτοτἰο οΜε οἰπεποιπ

οἱνἱτοτἰε. ποτοτππε Βοοτιἱπἱ, οτ Ποπττοπε Μοοτο Ποτοπ

τΕπἱ. Μοοοτιιιτοπο Ιοοοτιτ. Ρτοοοἰεοπε ΒοποΗὶε, οτ Ποτο!πε

πτΕπε τιποπποιο Ιπετἱ Ατοιοποπἰ Ρἰεοπὶ.

Πο ρτοπιοτιε Ιπετπε Βοποποτπε, οτ οπο Βοπο. !ιιιιιιιιε

τοποττ Ιπεττπιοοπτπιο οοπτιοοτο, οτ Ιιτιοοτο Μοτο τππο ππο

Ξπεττποιοπτο οοπετοιτττο; οποτπιο πππιο επιιτοπτοττε Ποιπἰπἱε,

οτ οποπ Οοιπππτ Ρτεοπο Μοτο οιιΙιτοιτο.

Εκ Ατοτι. ΒοΓοτπιιιτ. οοιι. Ποτ.

ΧΧΧΙΠ*.

ΙΣ!ιι/οιιτο Ποπ Α!/οιι.ιο π! Αι·οοοιια τοο·οοπιοιιππ οοιι .πιο

!ο!!οσ·ο ο @απο !!!. οιποιοο π! Ατ!ιοτοα ί! .πιο δοτιο!

ο!ίοι·ο Βαίοιοοπο π! Μοιιτοροοοπο, ο!ιο πουοο !τοο/οτίο.τ!

ο δοτποοπο ιιοι· ρτοιτποτο ί! οοπιοιιπο πο! οαετο!!ο π!

Οιο!ιοτέ ο/|ιπο!ο απο .οσο οιι.ιιτοπία, ο οιιο!!ο πο!!ο ρο

πο.ι·Ιοι·ίο πο!!α πιο π! δαοοπτ!, ο πο! οορίτοποτο πο! ι·οοσιο

π! βοοιιποι·ο, πορρο!ο!ιο !ιι πο!!α οπο! Μοτοοοο!ιοο οο!το

!”ο!ι!ιοπίοιικο, οι! απο [οπο οποιο.

(482θ, Τ! ιππο,·οιο).

τοπ Μο. Ατοτιἱν. πι Βοτοο!!οοει, ΒοΒιεττ. 8οποιοιΔιι,

πο! οπο. ιιιι:οοκινι. το!. τα".

Ιιιτ”οιιε Μοτιοπειιε, ΙΙΙπετττεεποτ Βοποπτ Βοοτε Ατιιοοιιποι,

ρττοιοποπττπε, οΕπιπιπο ΒοποτοΠε ρι·οοπτοτοτ, οι: οοιοοε

Πι·οοΙΙτ. Εοι·οοτο πιο Ποιοπι, ντοοοοπιττἱ το Βοεεο, ἱιιπἱοἱ

Αττιοτοοο, οπτιοτποτοτι 8οι·ποτπιπ Ιπεπτοο $οτπτοτοο, εο!π

τοιπ, οτ πποοττοοτε οποοτποι. Ποιο Νοε πο πιο ΙοδοΙττοτο,

οτ Επππετττο πἱΙοοτἱ οοπετττοτττ ποεττἱ Βογοιπππτ το Μοο

τοπονοπο ιποπο οοοποτ οοοιιοΕεεοι·ἱοιπε οτποιο Ποεττπιο

ΠοτΙοι·τ οπετοπτοπππιο πιο Μοτο ιιπ οοπεποτππτποιο Πἱε

ρππιπο, πποι οοεττοο ρ!ποποι·ιτ νοΙππτοτι, οοιοοιιεεοτιοιποποο,

οττοπι οτποιο οΙΠοιο ροτοετοττο.ο οΜτιι.ττε ιιοεττοο 8οοοττ, οι

οορττοπΙοο τοττοτ Ι.ποπποτϋ, οποι απο οἰνττοε τοπἱοτἱτ οπ

ιΞποτ ποεττοο οΙιεοπιιτπιο, οτ το επροτ επο ρΙοοοιιι οοο

τπΠοτιιππε ποτοετοτοοι, οποπ ιο ροττποπε οοιοιοιτοπε, οτ

το τπττπιπε Ιὶοπτ οοετι·ο ποποπο πονοο ρπρπΙοο, οτ οποιοι

πιο ἰετἱε, οποιο πιο πιο, οπο το ιιοετι·ο ιοποποτο το πππο

Ιοεπτο. Ιιοτιποτττ οιιροπἰτο, οοοοεεειττοιο ΙιοΙιοοτ νοεττπιιι οοο

ειΠποι, οτ ι”οινοτοιο; ιποο ποε τοΒοοιπο, οποτοππε Μοοτο

ποετι·ιε, οτ ειοιιτ πο8οτἱπ ποετι·ο. οτιτοτιε το!ιοιτοτ οιιροπἰτο,

ρτοοποιοτποτπιο Βιιγιοπππππι πο Μοοτορονοπο τοοοοιοπ

ποτποι εποοτοΙττοι· !ιοτιοοττε, επιιοπο ποροπποτο νοεττποι

οοπετΙΕπιπ, οτ τονοτοιο νοΙτττε, ηιιοοποοπιοιιπο νοεττοπι

ιιπτοτΕτ ρτοοεοπττοπι ρτο ρτοοιοτεετε, οκ οοο οτἰοιιι οι·οτπιο

ποτοε εοτνττΙππι Γοοἰοτἱε, οτ τοετοττοΜπιπτ ὶΙΙππ ποτε; Βιιτ.

Βοτοτιτποποο πι. οοΙοοποε Εποπ, ποοο Βοιοιοι ιιιποοιιιινι.

Ο' ΕοΕπΞπε Ροττἱ, πιοοποτο Βοιοἰοἰ Ιιιίοπτἱε Μοτο ροτ

ΠπτΙΙοτιοπιο (Μ.

ΧΧΧ”.

Βοο !απορο Η το π! .πτοοοπο, ποοο !ιι μια οοιιο!τίικα

οο!!ο τορπο!!!ίοο Ρίταιιο, οοποοπο οι /οιτπο ο!οιιιιο οί!!ο,

τοπια, ο !ιτοο!ι! πο!!α δ'αι·ποοπα α! οιιιπι: Βοοί[ποίο β

ο!ίιιο!ο οι οοιι!ο (!!ιοτιιοπο, ο ο !'οπιπιποο , π'οππο ο

Βατοαοα ριφί!!!, ο /Εο!ίπο!! πο! ο·οπτο Βοπίοι·ι πι' Βοπο

το!ίου.
π (!32θ, Η πιοοοιοτο).

, Πει Μπιτ. Π”. Βοποο, 8ιιοΙτ. Μο!. Ρἰε. οπο. 959 ο 965.

Ιπ Βοι ποοππο Απιοπ.

Ροτοπτ ιιοτνοτετε, οποπ Νοε Ιοοοτιπε ΙΜ οι·οπο Βοιι Αι·ο

ποοο, νοτοποἰο, Βιιτπτοτο, οτ Ποτεἱοο, οι: Ποιιιοε Βοτοτιτποιιο,

οοπεἰποι·ππτοε ιιιιοτττοι· Ξποπτπε Ιοίοπε ΜΓοπειιε, Ιο8ἱτἰιοπε

ρτἱιοοιιοπἱτιιε, οι: @οοιοπο Ρτοοοι·πτοπιιοετοτ, Ποιοοε Πτ

οι.
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ιοτττ, οοττοοτ τοποροι·ο ροοτο ρι·τοο τοττο τοτοι· Νοο οτ οτοτοτο

Ιοτοιιτοοι οτι οοπο οιιο, οτ Ποο1οοο οτνττοττο Ρτοοτοοι οκ

.οττοτο, οκ ροτοοτοτο τοοο οτοτ ροτ· οοο ρτοοοττο οττοτοοτο,

:τοοο το τοιτττοιο ροτροτοοιο οοοοοοοιο τοοτοτο Ιτοττο ο8ι·οοτο

ντι·ο Βογοοι·το οοοοττοιο, οο νοοτο οοοτττ Βοοττοοτο οτοο

οοροττ, οοτο οιιοοοοιο οοιοτττο θοι·οτοτ οοιοτττοοο 0ο Πο

οοτοττοο, :το οοοοοοοοττοοο τροτοο, οτ νοετι·τ, οοοττοτο 6ο

.τογοοο (τοοτ·οτο, οττοτο το νομο Κοττοττ το οοτοτοττο το

Βτεοτ·το, οτ οοτοοο ντττοο, τοοο, οοοοττο, οοττοο, οττνοο, οτ

οοοιοπο, οοο ιττοτοο ηοοοοοιο ττογοοττοο, οτ νοο εττοτοο

Βοοττοοτοο οοοοοοττο, οτ οτ! νοο ροι·ττοοοοοτ οοτο οττνοο

τοιο τροτοο Ιοτοοττο το τοοοτο Βοτοτοτο, οοοοοο οτοτοτο

Ποιοοοο Ρτοοοοτο οοτοτοοοοτοτ τοττΙοιο; οοοοτ οτοοτττοιο

οοοοττοοοιο νοοτο τοοο οοο οοοοο τοττΙο ττοι·οοοι·οιο οοττ

ττο Γτοτοοττο οοτνοοοοτοοι το τοοτο Νοττνττοττο Βοιοτοτ,

οοοτο οτοΒοττο, οοοτο, οτ οοοοοοοοττοοο οοοτι·το το τΙοτοο

οοττοοτοτο οοοττ·οτ·οοι, οοο οοοτ ροορο Κοττοι·οτο, οτ οοο

οτττο οοοτττττοοτοοο, οτ τοτοοττοοτοοο, το απτο ττοοοττοοτο

τροτοο οροοτοτττοι· οορτοοοοττο, οτ το οοι·το τοοο οοτο ρτορο

τ]οοττοιο Κοττοττ, το τοοο, οοτ οι:οτοττοο τττοττ Ιοτοοττο οοοο

οοοοοονοτοτ, ττοτοοτττο τοτττ, οοοο οοιοτοτ τοττΙοοττοο οο

οοοτοοτιοο ντοοοτιοο οιιοττο, ο!οοτοο οοοττοοτοτ.

Ωοοτττοτ· οττοτο, τοοττοοοτο οοοτο οοτοτο, τοτοι· Νοο, οτ

τττοτοοι τοτοοτοπο , οοο Βοοτοο οοοττ·οο, ρτοοτοτοοιοοο Πο

τοοοο, οοτοοτο οοοτο τοττοτο, οτ τοττοτοτο οτοοοπττο, οορττο,

οτ οι! οοοττοιο τΙοο1τοτοτο τοττοοττο οοοττο, νττττο, τοοτο, οο

οοττοοο, οτ οτττο οοι· οτοτοοι Ιιττοοτοοι ρι·οοτοτο οοοοττοτο

Βογοοττο, οτ νοοτο τττοτο Βοοττοοτο, οτ ρτοιοτττττοι·, οοο

οοοοτο το τοοττοοι ρτοτοτο Βογοοττο οο τποο τοοο οοοττ·οοτο,

το ττοοτοτο ροοτο τοτοι·Νοο, οτ τττοτοτο Ιοτοτττοιο, οο οοι

οοκτοτοτ·οο οτοο Ποιοοοτο Ρτοοι·οτο τοτοοο, οο οοοοοοοοοτοι·

τοττο ; οοο1 οοι·το οοοττο ττοτο Βοι·οοτοοοο οορττοιο τεοΙοοετοο

τοοττττ, οοοο τΤοιοτοτ ιοτττοοττοο ττοοοοτοοτοιο ντοοοτοτο οοκτο

οο τονοι·οιο οτ ,οτοττοιο τττοττ Ποιοοοτο οι·οοττοττοοο τ·οοττ

τοοτο, οτ οτι τοοο ι·οοτττοττοοο νοοτο Μοτο Βοοττοοτο ρι·ο

τοοτττοτοτο , οτ Τοοιοο, Ποετττο, οο Βοτοοοο τττττο οτοττ οοοιο

ττοιο οοο1τττο Βοτοοι·ττ ρτο οττο τοοτττοτοτο ντττοο, οτ τοοο,

οο τοποο το οτοτο ρι·τντΙοοτο οοοοττοοτο τοοτο οτοτο οοοο

οοπο Βοτοοττο, οτ νοοτο οτοτο Βοοττοοτο οοι· Ιοίοοτοοι τοοο

τττοτοοι οοοτοοτοο, οοο τοοτττο οτ τοι·τοτο το τοοο τοτντΙοοτο

οορτοοοοττο, οτιοορττο οοοτττο οο .τογοοο Πιτοι·τττο, οτ τττττο

Μοοοοτοτο, οο νττΙο Ποοοοτο, οοοο οοπο τοι·τοοο, τοττοτττοοο,

οτ τοτοττοτο οοι·οοιοοοι, οο ροι·ττοοοτττο οιιτνοτοτο οοοτο

ττοκττοοο τοττοοοετοο; ρτο οοοι·οτο οοοτροοοοττοοο οοτοττιοοο

νοοτο σοτο οοιοτττοοο τοοο ντττοο, οτ τοι·ι·οο το $οπττοτο,

νοτοοτοο τοοτοο1οοοο, το ι·οοεττττοοο, οοοοτοτο νοτοοτ οο

οττοτο, οτ ντττο οορτο τοτοοτο , νοτ, οτ τοο8το νοΙττττο,

ττοτοιοοο νοοτο ρι·ο οοοττο, οτ νττττο τροτο οοοτο τοτοοττο

ο1τττο Ποτοοοο οοττ το τοττοτττοοο οοοτο οτοττοττο, οοτροτοο,

το τοοτο Ροττττοοττοοτο Βοοτο Μοττο τοοοοτο τοοτοοι·ττ, οοο

οοοο οοττοοοοτοτ 6ο οοοοο ρτοοτοτο τοτττοττοι·οοοι·οτο ρτο

τοτο τοττοτοιο οορτο τοτοοτοι·ιτιο; οτ οοοο στο οοοοο, οοἱ

τοοιοοοτοτ, ττοτοτ οκοοοιμοτοττο οοοοο το οοιιοοι·ι·οιττοοτ

οοοοτττοτοιο άτοτοτοοι τοτττο Ποτοοοτοτο, τοτοοττο τοοποο ρτο

οοοοο οοοτοοι τ1οι·οοτο οοττ , οτ οοο, οτ οττο το τττοτο ρι·τ

νττοετο οοοτι·ο ο!οοτοο οοοττοοττ ιιοοοοοτοτ.

Ιοοττ·οο οοπο οοοο οοοττοιο ρτοοοοττοτο οττοοοτοο Βοο

τοοτοιοοοο Μοοοοο τοττοροτττοο, οτ Βοοοοτοοο οοτοττοο οτ

νττοττο Ρτοοοο, ρτοοοι·οτοτοο, οτ οοοοττ οροοτοτοο το οοττττοιο,

νοοττ·τ Βοοττοοττ οιιοτοτττοττ, οτ ρτοοοιο, οο οροοτοτο τοοο

ττοτοιο οοοοοτοο οὐ Μοτο τοττοοοιοτρτο, οτ οοοοτοτ ροτ

·τιιοττοοιοοτοο1 οι·οοοι·οτοι·τοτο οοοτο οιιοτοττοιο, τοοτοτοοοο

ροτ νοο το ρτοοοοττο, οοοοοοοο, οτ οοοτοτττοτο Ττοοοοττ ττο

Βοοοο (το ()ορροττο Βοοοττ Ι.οοτ·οοττ Κτοοτοο οοτοτοττο νο=

οτττ Βοοττοοττ οορτοοτοττ, τοτε νοοτο ροτ Ρι·οοιοττοιο ττττοιο

Ι.οοτοτττ, οτ Το,οι·τοοτο ττττοτο Ιοοοοοτο Τοεττοτ ρτοτττοοο

τοτττοοο οπττοοι·τοο οοττο οορτττοτοτο Ρτοοοο οτνττοττο, οτ ττο

Μοτο ρτ·οοοτοττοοο οοοοτοτ οοι· τοοττ·οτοοοτοοο τοοο οοοτο

οτιοτοττοοι οοοτοοτοτο οοοτοτττοτο τττττοοτ Ποτ οοοοοοο1

νοοτοτο τ)οτοοτοοτ ττο Ρτοποοτοο τοτροιττοττ οοοτοι·ττοτο οο

τοτττ, οοοο τοτττοοττοο ττοοοοτοοτοιο ντοοοττοο οορτττοο οο

οοοττοοι οοοοοοτικττοοιο Ρτοοοοτιιοτ, τοιττοττοοο οοοτοπο,

τοοο τττο Ιτοτοοοοι·οοι οονοτοοι·το, οοοτοτττοτο Ιοοοοοτο οοοο

ττοοο τοτε θτοι·οτ Ιοτττοτο ττο Ποτοοττοοο ττοροι·τοττ οοοτοτττοτο

οοτοι·ττ, οτ τοοο οτοτο οοι·το ρορτττοι·οιο ρτο οοιοοοτ Ρτ

οοοο οοττοο ροοττοτ; Ετ 0ο οοπο οοοτοτο τττοτο Ττοοοοτο

οοι·οτοττ νοοττο ρι·οοτοτο οοοοτοτ ροτ· ροοττοοτο τοετι·οοιοο

τοιο τοοο οοοτοοτοιο οοοο οτ τοοτοττοοο ρτοτττοττο, οτ ρττοτο

ΙοοτοοιΙοο οονοοιοτ·το.

Ποτοροτοττ οττοοτ οοι·οιο οοοτο τ'οοοοο ττττοο οοοοτΙοιο

Μοι·οορτοτ τΙο τοοο, οοτοτοι· οοτοο νοοτο οτοττο Τοοοτοοτο,

θοπτο , οτ Βοτ·οοοο ροτ οτοτοο τοοτοοο οι·οτοοττοο οοι·το

οορτττοτοτο οτνττοττο Ρτοοοο, οο οοοοοο οτ! τοττοοοττρτο

οοοιοπο οτ οροοτοΙο ιοοοοοτοιο, οτ οοοοτττττ ροτ· τοοττ·οοιοο

τοοι οοτοοοιοτττ οοτο οο οο οιτοτοττοοι, οοοτοοτοιο (Πο,

τοοτοττοοο, οτ οοοο ρτοοττοο οορτοοοτ·τρττο, οοοτοτττοτο

Ιοοοοοτο Βτοοοτ ‹το Ροτοτ·το οτντο Ρτοοοτ ττοροι·τοΙτ οοοτο

τ·ττοτο τιιοτοτο οι·οτοοι·ττ, οοτοτττ, οτ οοττοο τττοτο οοι·το

οορτττοι·οοι ρι·ο οοτοοοτ Ρτοοοο, οοοτο οοιοτΙττοτ οορρττοο

τοοτ, οτ τοκοι οτοτοτοοτοοοιο οτ οοοοοοοτοοοοι οοοττοιο ρτο

τΙτοτοιο, νοοτο τοιοτττοττο οοοιτττοοο ττο νττττο οτ τοιο·το ρτο

σοτο ροτ· οτοττοο τοτοοτοιο νοοτο οτοτο Βοοττΐοοτο, τττοτοοοο

οοοοττοιο Ποιοτττ Βογοοι·το ττοττοτο οοοοττο, οτοοο οοοοοοοτο,

οττοορττο οορτο τοτοοττο , ρτο οοτοοο οττοοοοοτ ρτο ροττο

νοοττο ι·οοτροτο τοτττο τΙοι·οοοο οοπτ οορτο τ·οοοτττοοο οτ

οοτττοοο οοοτττο 8οτοτοτο, το τοοτο Ροι·ττΠοοττοοτο ρτοτττοτο,

οοοοττοοοιο οτ οοοοοοοτοοοω τοοοτο οτοοοι·οοιοτ.

Νοο @του οττοοοοοτοο οονοττοοοιο οτοοοι·οοτ, οτ οοο

οττοοτο ροτο οοοοτοοττοτο, οοοο ρτοοοοοοοοι·οο νοοτττ οτ!

τοοτττοοι ττοτοοιο οοοττοτο, ττοοττοοοοο ρΓ08οοτττ1το8, οτ οσο

οοττοοττοο οοοοοτοοτ, οοοοοοο Με τττοττ (τοο1ττοο οι! οοο,

οτ τττοτοοτ τοτοοτοοο οοι·οτ·ο το νοοττο ττινοτττοττο τοττττο οτι

ρτοοοτοττο. Ιιτοοοοο οροι·οοτοο, οτ οοοοοοοττοοο οι·οοοοτττ

οοοροοοοτοο, οοοο οο το τοοτο οι·οο οσο οτ οοοοοοοοτοο

οοοττοο, το οτοτο ρτονοοττοι·τ, οοοτοοοοτ οτΤοοτοο οοτττττοτ·,

ττοοΙττοοοοο οτοοοτ·τοι·, οιιο ο Μοτο ιοοοτττοοοττο τοτοττοτο

ροττοττοοο οοοοττοττο νοο οοοοοττττο οοοοοττοτοο.

Εο ροορτοτ οοπτ ρτοοοοττ απτο οοοττο ροτροτοο νοτττοτο,

το τονοτοιο οτ οτοττοιο τττοττ οοιοοοτο, οτ νοοττοτοτο, τ;τοττο

οτ οτι οοττο οοτοοττο οοιοοο, τοοτττοττοοο, οτοοο οοοοοοτοποο

το τοοττοιο ροτροτοοτο οοοοοττοο1 τοοι·οτο τοοο, νοοτο οτοτο

Βοτιττοοτο ρι·ο οιοτττοτοτο, οτ νοοτο Τοοοιο , θοτοι·οο, οο

Βοτοοοο οοοιτττοιιο ττο Βοοοι·οττοο ρι·ο οττο τοοοτοτοτο οτ

οοι·οοτοοο, :το οοοοοοοοττοοο νοοττ·το, οττοοτοοοτοοο νοοττοτο,

οτ νοοτο τΙτοττο Βοττοοτοτοοο, οτοιιο Βοοοοιοτοτ ρτ·οοοι·οτο

ττοοο, οτοοο οοοοττο νοοτι·τ Βοοττοοττ οορτοοτοττ, οο τ'οοοτ

Ιοτο Μοτοορτοτ οτιτοτοττ νοοτττ Τοοοτο, θοτοτοτ, οο Βοτ

οοοο ρτοοτοτοτιιοι , τοοτρτοοττοοο οτ οοοτοοοοττοοο οοτοτοο

νοοττο, οτ οοτοοττοοτ νοοτι·οτο, οιοοοο ττττοο, τοοο, οποιο

‹:οοοττο, οοΙτοο, οττνοο, οοιοοτο, οτ «Μοτο οττο, οτ οτιτοτιτο
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ρτοιοτ εσρτο. τοιοσιο, σσο άιοισε φοράω οοισοε Βιιγ- `

σοτισε, οι νοε άιοισε Βοσιιιιιισε ιισσοι1οιιε, οι ροεειάοιωιιε

οριο οάνοσισισ άιοιι ισιο.σιιε ισ ισεσιο $οτάισιο εσρτοάιοιο,

σσοσάο θοισσσο Ριεοτσισ άοτσισοροιστ ιριάοισ, οοιιι ιιο

σιισισσε, ιοτσισιε, εοτνιε, οι σσοιιιιε ισ άιοιιε τιιιιε, ιοοιε,

:ποσο οοεοιιισσε ιιοιιιιοσιιιτσε, οισσο ιισιιιιοισι·ιε, οι οστσ

τοάάιιιιισε, ρτονοσιιιισε, ωσιιρσε, ιοτιτιε, ιστιιισε, οι ιστιε

άιοιιοσιοσε σά νοε, οι οά άιοιστσ οσοσάο.στ οοστιιοστ Βογ

σοτιστσ ροτιισοσιιισσε, οι σσο οοσοι·ο οοσεσοτιειιε ισ οιε,

οριο ο.άνοσισσ1 άιοιι Ισιοσιιε ισ ισεσιο. ισοτσοτοιο. Βοιοσιιε

σοσιε εροοιοιιιοτ οι οερτοεεο ιστο Ατροσιοτιοτσισ σοειτο

τσισ, σσο οιισι ωστοσο Ριεοσσισ ιοσοιιοι οι ροεειάοικιι,

οι ισ ησιιισε άιοισισ Ποτσιτσο ιιιτιεάιοιιοσοσι οτιοτοοροι,

οι οιΙιοιοιοε εισισοτο οοσεσονοτσι, οι οσισιοσε στο _ιστιιισε

οι: Ατσοσιοτιιε σοειτιε ρτοάιοιιε ρτονοσιοσιισσε, άο σσιοσε

ωε άιοισε Βοσιιοοισε, οι άιοισε οσοσάοτσ οοτσοε ιιογσοτισε

ροτιοσι οοτιοσι ροτοιριοΒοιιε οι: «ειε, οι ιστο ισάο ρωτο

σιοσιι; σσοο σσιάοισ οισσιο σώσε, οι σοειτιε εσοοοεεο

τιιιιτε, οοεσσο ροτιιοιροιιοσο σιισσο, ειισσι οι ισ εοιιάσισ

τοιισοτσσε. '

8οινοτσσε οιιοτσ, οι τοιισοτσσε σοριε, οι σοειτιε ροτ

ροισο οοειτσσι άο .ιογοεο. Πσοτάιο, νιιιοστ Μοεεοτειοισ ,

σο νιτσω Ποιτοειο οσσι ιιοτσισιιισε οι ιοτσισιε, ιιιτιοσε, ισ

τιεάιοιιοσιιισε, τ·οσοτιτρσε, ρτονοσιιοσε, ιοττσισιε οοτστσάοτσ,

σο ροτιισοσιιιε σσινοτειε, σσο ισ άιοιο άοσσιιοσο οι οοσ

οοεειοσο οεοιριισσε, οι οτιοισάιισσε εροοισιιιοτ·, οι οκρτοεεο.

Βοσο σσισ ρτοριοτ τοιοσιιοσοσι οοειτι, οι ιοοοτσισ Μισε

-ισοάι άοι)οι οειοσσοι·ι ρω ποιο οοσεσε σιιιιο ιιοι·οσοτ·σσι,

σσοε ιοσοι)οστισι σοσιε οσσσοιισι ρτοειστο ρτο οοειτο άο

.ιοι·οεο θσοτάιο, οι: στο Με οτσσιρσε, νιιιιε, οι ιοττιε,

σσο άιοισε ισιοσε νοοιε άιοιο Βοσιισοιο, οι άιοιο φωσ

άοτσ ωσσιι ιιογσοτιο ισ ρτιτσο οοσοοεειοσο ισ ιοσάιιτσ

οοσοοεεοτσι, σι οει άιοισσι, οι άοιιοι σοσ Ισσο ισάο άο

άσοιιο ρω σιιιε εσρτο οοσιοσιιε, ρτοσι ισιοτισε ιισσιάο

οοσιισοιστ. Ιάοιτοο οστσ ροι· οοισρσιο, οι ιιι1τοε τοιιοσσισ

ιοττοτσισ οτσσισσι ρτοάιοιοτστσ σσσο οοτοτσ σοειτο, οι ισ

ι'οσιιε ρτοάιοιι τοιιοσοιισσε οάιιο οοσειοι, σσοά άο οοσεσ

τσιιιο ιιοτοσοτστσ ρτοάιοιο άοροσι άοάιτοι ρτο άιοιιε οοειτο,

οι νιιιιε ο σοιτιε τοιοσιιε άσσοσιι εοεοεισιο. ιιοτοσι ρτο

τοιο τοάάιισστσ, οι ιστισισ οοι·στσάοτσ , σσιι1σε άοάσοιιε

άο οποιο σιιιιο ιιοτοσιε οοσεσοιισσε, τοειοσι οτι άσσάσσι,

οι εοινοσάστσ ροι· νοε οστιο σοειτο άο άιοιο οοσεσ εο

ριισι,τοσιι ησσάωρισιο Ποτοσι σστι. ιάοο άο ιτσισετσοάι

σσσσιιιοιο τοειοσιι ισειο ρτοστιεεο. ροι· σοε ισ ρι·ινιιοδιο

εσρτοάιοιο, οι ρτοριοτ οττοοσιρσιοιιοσοσ1 ισιοτισε ισοιοσάοστ

οοσισισ ιιοτοσοε οστι ιεισισσι ρω οσισιι1ιτε νιιιιε, ιοοιε, οι

ιοττιε νοοιε εσρτο ισ ιοσάσσι οοσοοεειε, ρτοιοτ ευρω το

ιοσιο, οι τσιιοσο οοσειιε οοτστσ εισσσσιισι άσοιισσε τοσ

σοσάοε, ιισ σσοά νοε άιοιι οοτσιιοε ρω οοσεσ, οι τορο

8σιιιοσο ρτοάιοιοτσσ1 νοσιε σσσο ισ ιοσάσσι, σι ρτοάιοιιστ,

οοσοοεεοτσισ, άοιιε, οι ιοσοστσισι άστο ροτροισο σοι1ιε, οι

εσοοοεεοτιοσε σοειτιε σο ιοιοιι οσοσιι·ιοιο οοσεσε ρτοάιοιι

ισ ιοειο Νοιινιιοιιε Ποτσισι ρτοτιιτττο σσσο νοσιιιω, οι άοισάο

οσσιε εισρσιιε ιρεο ιοειο, ‹ισσιισεσι οοσιστσ Ποτοσοε οστι

ιιο Γιοτοσιιο οιιι·ι ιισι, οι Πωσ ροσάοτιε; οσοτσ εισσιτιοτσ

εοιιιιιοσοσι ιειοισιιε ισ άοτσο εοιισστσσι σοειτοτσισ, οσο

εσσι ρωρο ιισιιοτιισι, οτσιτιιειτ·οιοτι , τοι οσιισιειτοιοτιοσε

τοάάιισστσ σοειι·οτσσι Βοτάισιο σσι ιιιι, το! ιιιιε, σσιι1σε

ωισιτσσε, οι ισοσάονισισε !οοο σοειτι.

ιιοτσστ οστσ οοε ρτο ίισειτο, οι ιοοιε ρτοοιιοιιε, σσο

σοιιιε ι·οιισσισισε, σι ρι·οιοτιστ·, ρι·οισιεοτισισε άστο νιώσε

οποιο. οοσιιιιοσε, νοεσσο οιοΒοτιιιε ο Μισο τοοιροτο ισιιιο

ιιοτοσοε σπιτι εισσιε εισεσιιε άιοιο ιοειο Ρστιιιοοιιοσιε Βοσιο

Μισο σ1οσειε ιορτσεττι ισ ροτροισσσι, οι σο ιρειε στιιιο

ιιοτοσιε, άοάσοιιε, οι άοισιοοιιε εοκοοσιιε σσσάτοεισιο στ»

τοσιε οτι άιοιιε εοριισροσιιε σσοάτορισιο ιιοτοσιε, άο οσιισσε

οοσισισ ιιοτοσοε ρω οοσεσ τοιισσιισσε, οι άοισιοονισισε,

σι οει άιοισισ; τοειοσι :ιιι άεισιισσι νοοιε ιτοοοσιι εοεοεισιο

ιιοτοσι εστι; ρτοριοτοο ρτοεοσιισισ ιοσοτο άοισσε, οι οοσ

οοάιισσε, οι εοιοτσριτι ειιρσιοιιοσο άο.το ρτοισιιιιισσε νοιτιε

άιοιο Βοσιιοοιο ρτο ισοάιοιοιο, οι νοι)ιε Τιιοσιο, ιιοτοτά0,

οι Βο.τσοι:ο ρω οιιο ισοάιοιοιο, οι οστοιοτι, οτο Ρτοοστο

ιοτιοσε νοειτιε ρτοεοτιριιε τοοιριοσιιιοσε ρω ωστε, οι σο

σιισο νοειτο ρτο ρτοτσιεειε ευρω ο σοιιιε τοιοσιιε, ιω

οοσιοε εοεσ8ισιο ιιοτοσοε οστι άο ιιιοτοσιισ ο.στι ιισι, οι

Με ροσάοτιε, ιοοιιε άοάσοιιοσιοσε εσρτοάιοιιε , ιιοιτοσάοε,

οι ροτοιριοστιοε ροτροισο οσσιε ειστ,τσιιε ισ άιοιο ιοειο Ρο

τιιιοοιιοσιε Βοοιο Μοτιο ισοτιειε ιορτσοτιι, εσροτ τ·ωσιιισσε,

οι οτιιιιιισε σοειτιε τοσοι $οτάισιο εσρτοιιιοιιε. Μοσάοσιοε

ροτ ρτοεοσιοε σσινοτειε, οι εισιτσιιε οσιισιειι·οιοτιιισε, οι οοι

ιοοιοτιιισε άιοιοτσσι τοάάιισστσ, οι οτιιισστσ, σι νοσιε, οι

νοειτιε εσοοοεεοτιοσε ροτροιιιο εισσιε εισρσιιε άοσι, εοινο.σι,

οι ιτιιοσοσι άιοιοε ιτοοοσιοε εοτιορισιο ιιοτοσοε ισ ιοττσισο

εσρτοάιοιο.

Βοιιτιοστσε οιισισ σοιιιε, οι σοειτιε ροτροισο οισσιο, οι

εισ<,;σιο. ιστο οιιο οοτσροιοσιιο Ιιοτσισιε ρτο Γοσάιε ισειο

τσοτοσι ιισιιο, νοιτιε οιιιιτσ οι: σρωοτι @Με οοσοοάοσιοε,

σσοά ιι·σοισε οοιιιροσάοε ροτ νοε οτι τοάάιιιιισε άιοι.οτσσι

ιοττοτσισ εσρτο ροτ οοε νοοιε οοσοοεεοτσισ ισ ιοσάσω,

ροεειιιε ροι· νοε, νοι σσοε νοισοτιιιε οειτοιτοτο άο Βοτ

άισιο, οιιεσσο εοισιιοσο οιιοσισε άιτιοιι οτάισοιι, το! οτ

άισοιτάι ροτ ιιοσ ιοστ ιτοιιιιοσιοε, ω! ιτοιιιιοιστι ισ νιιιιε,

οι Τοττιε ρτοάιοιιε σσιιοσ1 ιισσισσιιοιοτο ι1οι:οοσσι ο άιοιο

άιτιοισ, ει οειτοιιοτο νοισοτισι άο άιοιο τοεσο, νοι ισεσιο

Γωοισε, τοι οιιοε ισοτοοε εσοε; οι σι ρω οοσεσ ρτ_οιοτιιο

σσιιει ισησιοιοιιο νοι:ιε ιιοτι νσιοοι ισ ισιστσισ, οοε οι›

στοιιοισ άιοιι οοισσσιε σσιοσσιά, οι σιωσιιιισ εοινοτο ιοσοτο

τσισι ρτο οοσεσ ρτοιοτιιι ιοτσροτιε νοιιιε τοτσιιιισιιι8, ωεσσο

ρτοτεσε οι› ιιιο ιοσοτο ρτοεοσιιε οοτιο σοειτο ιιιτοτοσισε.

Αά οοο οοε Βοτιιιοιοισοσε Μσεεσε ιστιεροτιισε, οι Βοσ

σοσιισοσε σοιοτισε οινιιοιιε Ριεοσο ρτοοστοιοτοε, οι σσσοιι

ειισσι, οι ισ εοιιάσισ ιοισάιοιι Βοσιιοοιι, οι ορο νοσσοε

οστοιοτ Τιιοτσο, (ιοι·στάι, οι Βοτσσι›ο οοσιιιτιστ άο Βοσο

τοιιοο ρτοάιοιοτιιισ, σοοοριο.σιοε, σοσιισιοσε οσιοσε ευρω,

οσοι στοιιοτστσ οοιιοσο ο νοι›ιε Εεοοιιοσιιεεισιο, οι ,στο

ρσιιιοο Ρτισοιρο οι Βοτσισο, Βοσιισο Ιοοοιτο ι)οι Βτοιιο

Βορο Ατσ,ροσιο εσρτοάιοιο οοσοοεειοσοστ, τοειιισιιοσοτσ, οι

ρτοσιιεειοσοστ , άοσοιιοσοτσ, οι Βτοιιοστ εσρτοάιοιοισ ειιο

ιοτσιιε, οοσάιιιοσιι1σε, οι τοιοσιιοσιι1σε εσροτισε οερτοε

εοιιε, ρτοτσιιιιισσε ροι· ιιτστοσι ειιρσιοιιοσοτσ σοσιισιισσε,

σσιιισε ευρω, νοσιε άιοιο άοισισο Βορι τοοιριοσιι σοσιισο

νοειτο, οι εσοοοεεοι·σσι νοειτοτσσι, ισιοτνοσιοσι.ο ειιρσιο

Ποσο εοιοτσσι, οι σοιοι·ιο ισιι·οεοτιριο ειιρσιοσιι ρτο «σο,

οι ισοοοεεοτισσε νοειτιε ροτροισο, σσοά (ιιοιι Βοσιισοισε,

”ι”ιιοσισε, (ιοτοτάσε, οι Βοτιτοιιοε οοισιιοε εσρτοάιοιι, οι οο

τσσι ειιοοοεεοτοε ισ ροτροισσισ οτσσι ιιάοιοε, οι ιο8οιοε

ρτο ιοσάο ρτοάιοιο νοι:ιε άιοιο άοσιισο ιιορι, οι άιοιο ισ

οιιιο άοτσισο Ισισσιι Αιιοσεο, οι εσοοοεεοτιιισε νοειτιε,

ειοσι νοτι οι ιο·,.τοιοε, σο ιοΒιιισιι νοεεοιιι οεεο άοιιοσι άο

τσισο εσο, ρτο ιοττάο, σο οοσεσσι ρτοάιοισισ οοσιστσ ιιο

Με
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τοιιοτυυτ αυι·τ-ιτο ΡΙοι·οιτττα ουι·τ ττιττ, οτ τοοττ :το τυεττ

ροιιττοι·τε, εοτιτοιιτ Μοτε, Μ! αυτττιτετι·ατοττ, εου αΜυτετια

τοι·τουε ι·οττττττυυιιι νοεττοι·υιττ Μουτ $αι·τττυτο, αυτ ουτ νο

τυοι·τττε, οτ ιττουτΙανοττττε τοοο νοετι·τ, αυτττε ετυουττε, ροτ

ροτυο, τοοο οτ τοι·ιτιτιιο ρι·οττοαττε; Ετ φοιτ ταοτουτ νοοτε

ρτο τττοτο τουττο ουτυτα οτ ετυουτα αττ ουο ναεεατττ τοιιοιττυι·

εοουυττυιιτ ιιτοι·οιττ Ιταττο, ιπο ττυτουε οιυιττοιτε οουιρτουτττε

οτ αττοιιττοτιτττε οοτ· οοιττττοε ευριατττοτοε, οτ ευοοοεεοι·οε

ευοε ροι·ροτυο τττοτυιυε οοι·υιτι ιιοΜυο Μοτε τττοτο ττοιττττιο

Ιτοετ ι·οοτρτοτιττ ΜΜυο νοετι·ο, οτ ευοοοεεοι·ιιιτι νοεττοτυιττ

οουιαοτυιυ οτο οτ ιιταυτουε οοτιτουτται·υυι, οτ ττττοττταττε οτταιτι

τυι·αυτουτυυι, τττοου‹το « Λο 8τιιιοτα Βοτ Εναιιοοττα υιοιιτουε

υοετι·τε οοτροι·οτττοι· ταοτα, ιτοε Βοττοοτουιουε Μυεευε τυ

ττεροι·ττυε οτ ΒουυοΜιτοε Μταττυε οτντταττε Ρτεαυο οου

ετττυττ απ! οοο ρι·οουι·ατοι·οε ετιιιυτ , οτ τιι εοττττυιττ υοτ·

Μοττοιιτ νττυπι Βουτταοτυιτι οοΜτουι ευρι·ατττοτυιιτ, οτ οοο

τταιτιτοε ττττυε ουοιιτταιτι Μαι·ευρτιιτ ττο τττοο ουι·ατοι· οο

τιοι·υιιι, οτ ροι·εουοι·υιιτ Τοοιτιο, θοι·τιττττ, οτ Βατιιαοο

οοΜτυιτι τατιιτττοτοι·υυτ Μοτε ττοτυτυο Βοοτ ρτ·οτττοτο το

οτρτοττττ ιιουιτιιο νοεττο, οτ ευοοοεεοι·υιτι νοεττοι·υιτι , φοιτ

το οοο Μια το τιιιτοα τττοττ οοιττττοε ττττοτοε, οτ οοοτττουτοε

οι·υυτ Μοτε τττοτο ιτουιτιιο ττοτ,;τ, αο τττοτο ΜΜΜ Ιιι

ταιτττ, νοετι·τεττυο ευοοοεεοι·τουε: Νοιι οτυυτ τιι οοιιετττο,

αο οοιιεουευ, Μ! ταοτο, υτ ντταοι ροττταττε, αυτ ιτιουτ

οι·υιτι, αυτ υιοτα οαττταιιττιιτ οαρττοιιο, οοιιετττυττι, Ματ

οτε οι·οιττττ οι·τττε μι· Με, αυτ ιιυιιοτοε νοετι·οε, αυτ Ιτ

τοταε πιο ττοιτιουυιτι Μετι·τ, τρετε εοτουττουε, τιοιιιτιιτ Ρακι

ττουτ. Ετ ετ εοτοιιτ ττοττ, υοτ ρτοουτοττ, ετνο τι·αοττιι·τ

τιττουτττ, φοιτ εττ τιι νοετι·τ ιτατιτρυυιτι, τττυττ ρτο ροεεο

τιτιροτττοιιτ, οτ ετ τττιροττττο ιιοιι ροεεοιιτ, τττυττ Μοτε
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ετιττ εατνα αεττυτοι·οε οι·υιιτ το ΜΒΜ Βαιττττιττο οοτιτι·α

οιυιιοττι οουιτιιοιττ, τοι·τττατττ, οτ τοΜτουι οοιιοοεετοιιτε τουτττ

ρι·οτττοττ ρτουαι·το αιτττττρτοουιττ, οτ τιιντοταοττττοτ οοεοι·

ναουιττ υοο υττο υιτουαυτ τοιτιροτο Μυτοιιτ οουτι·α οα τι.

Ετ υτοοττοιτιτιιυε Με Βαι·τοοτουιουε, ΒουιιοΜυοε, οτ

Ύαιτιτοε ρι·οτττοττ , ΜΜιιτουε ηυτουε Μοτο , ρι·ουιττττιτιυε

μοι· ττι·ιτιαυτ εττρυτοττοτιουτ Μοτε τττοτο ‹τοΜυο Ιτοοτ Μ

Μοτουε αυτοτττοττε, οτ ιιοτοι·το τιιτι·οιεοττρτο ι·οοτρτοιιττ , οτ

εττρυΙαυττ ΜΜυο τττοι·υιττ, ουοι·υυι τιττοι·οετ, ΜΙ τιττοι·οτττ,

αυτ τιιτοτοεεο ροτοετ, αυτ Ιιοτοτττ τιι τυτυτυπι, Ματ οο

τττττοε ευρι·αιττοττ, οτ ουτεττυο οοτυπι ουυτ αιτ οτατοιττ ροτ

τοοταιττ ροτνοιτοττοτ, τοττττοαουιιτ, οτ αρρι·οοαουιιτ ροι·εο

-ιτατττοι·, υτετ οεεοιττ τοιροτττττιουτο τοοττττυτο τιιιροτττττ, οτ τυιτο

οο οαευροτ ρι·οουτατοι·οε το8ττττιττοε οτυιττα οτ ετυουτα ευ

ρι·οτττοτα, οτ οτταιτι τουοναουιττ τιι τιταιιυ, οτ ροεεο Μετι·τ

τττοττ Βουιτοτ Βοοτε, Μ! τττοττ Ιτοιτιττιτ Ιιιταιιττε, αυτ ευο

οοεεοι·υτττ νοετι·οτυιιτ , εου τττοι·υιιτ , ουοε αττ οοο ττυττοι·τττε

ττορυταιιττοε, :ιο νοεεατταοτυιτι, οτ οοιτιατττυπι τοοτττιιιυιττ ,

οτ ττττοττταττε τυι·αττιοιττυιιι ευο τοι·ιτια ρι·ουιτεεα τττοτουτ, υτ

οετ τττοτυιτι-ρι·ο ρτοιιττεετε ουτιιτουε, οτ εττιουττε τιτντοταοτ

τττοτ αττττιτρτοιιτττε; Μουτ ι·ουοναττουοιττ οουιττοττ οτ τυπι

ιιτουττ ττττοττταττε, οι: αττοι·υπτ οτταιτι ρι·οιυτεεοι·υιτι Μοτε

τττοτο Βοιτττιιο Βοοτ, :το ευοοοεεοτ·τουε Μετι·τε ευο τοι·ιτια

οτ οοιιιττοττοττο ρτοτττοττε ταοταυτ, οτ ταοοτο τοιιοαιττυτ ευο

οοεεοι·οε οοΜτυυτ ρτοτττοτοι·υιιτ ροι·εοιιατττοι·, ετ τιι :οοττο

Βαττττιττο νοε,νοτ ευοοοεεοι·οε νοετττ τυοι·τττε; Ετ ετ τιι ατττε

τοειττε, Μ! τοι·ι·τε τυοι·τττε, μοι· ρτ·οοιιι·τιτοτοε τοτέττττττοε, υτ

οετ τττοτυυτ.

[τπττο Νοε Ιετοοουε Με τιι·οτττοτυε, Με ιιτοτττοτοε Βοτ

ετουτττοαι·ο ουταουιττ; Ετ υτ Μια Μετι·α το τττοτο τοοΜ ,

ττιοΙοιττουιιι οτ Βουυοιιτττιουι, ΜΜΜ ρι·οουι·τιτοττο Μοτττε

Βουτταοττ ευριατττοττ, οτ Με γαιιιιουτ ουτατοι·οιτι Ήιουτο,

ττοτ·αι·τττ , οτ Βαι·υαοο οουτττυιτι ττο Βουιτοταττοο ρι·οοτοτοτυιττ,

οτ ιιουιτττο οοτυιττοοιιτ, οτ οοι·οουιιτ, οτο ευοοοεεοτυιτι ευσ

τυπιτ, [του τι·ατττττοιιοτιτ οτιετε υοετι·τ ‹το τττοτο τουττο, ντττο

ττοοτ οοιιιττοτυ Βουτταοτυπι ρτο τττοτττοτατο, οτ τττοτοε 'Πιο

τιταιτι, θτοται·ττυιττ, ειο Βατυαοατυ ρτο αττο. ιττοτττοττιτο μοι·

εουατττοι·, οτ εοΙοιττρυττοι· τυνοεττπιυε, υιαιιτταιττοε ουιιτ

ρι·οεοιτττ οοττο. υοετι·α ευοοι·ιιοτοι·τουε, οορτταττοτε, αυττιιτ

εττατοι·τουε, οτ οτττε υτιτνοι·ετε οτ εττιουττε οτττοταΙτουε Μετττε,

οτ Ιιτταιιττε ρι·οτττοττ ουοουτιτουο ιιοΜιτο οουεοαυτυτ ρτο

εοιτττουε, οτ οοτ ρτο τουιροι·ο τυοι·τιττ τιι ι·οοιιο ρι·οτττοτο,

ουο‹Ι ρι·οτττοταιτι ττοιιαττοιτοιτι, ρι·οΜεετοιιοιττ, οοιτοοεετουουτ,

οτ ι·οετττυττουοιιι ιιοετι·αιτι ττι·Μιιτι οαοοαυτ, οτ οοεοι·Μιιτ,

οτ ιττοτοε οοΜτοε, ΜΙ οοι·υιτι ρι·οουι·ατοι·οε, αυτ οΠτοτατοε

ροι·Μτταυτ τουοι·ο, οτ ροεετττοι·ο ττοι·ροτυο ραοτττοο, οτ ουτοτο

ρι·ουττεεα οιτιιιτα οτ εττιουτα οοτ· Με οτε οοιιοοεεα, οτ οοιιτι·ο

ρτοεοιτττε ττοιταττοιττε εοι·τοπι Με, νοτ τττοε ιιοιι τ:,ι·ανουτ,

ιτιοτοετοιιτ, αυτ αττηυατοιτυε τυουτοτουτ.

Ιυ ουοι·υττι τοεττοιουτυιττ τττοτυε Ι)οΜιτυε Με ιτιαττττανττ

τιιττο ττοι·τ ρι·οεοιιε ρι·τνττοετυυι ευα οιιττα τττυτττοοα Μυτ

υιυιτττυυτ. Ι)ατυιιτ Βοτοοτυοιτο ουτυτοττοοτιττο τοιτουτταε τα

ττυατττ, οουο Πουττιττ Μττοετοιο τι·οοοιττοετιττο ντοοετυιο

οοττο = ευοεοττρτυιττ.

5τουυυτ τ· Ιειοοοτ Ποτ οταττα Βοοτε Αι·αοοιττο, νοτοΜτο,

$ατοτυτο, οτ Ποι·ετοο, πιο Ποιτιτττε Βατοοτυοιττε.

8ττουυιτι Βοττοοτουτοτ Μυεετ.

8ττοιτυοτ Βουιτουττιιτε υοτοι·ττ ρι·οουτατοι·τε Βοιιτταοττ ευ

ρι·α‹ττοττ.

$τ·τ·οιιυττι τταιτιιτε ‹Ιο Μοτευρρτιτο ουτατοττε Τοοιτιο, Πιο

ι·αι·‹ττ, οτ Βατιταοο ρι·οοτοτοι·υιττ , ουτ ΜΜιιτουε ρτοττοαττε

ρι·οιτττεεο, οτ ετιιττιιτα αρρι·οοαιτιυε, ταυτταιττυε, οοιτοοτττυτυε,

οτ ττι·ιττοιιτυε, οτ ρι·οτττοτα ττττοττταττε τυταυτοιττα, οτ τιοιτταοτα

ρτοεταιτιυε.

Τοετοε ευιττ, ουτ ρι·οτττοττε ουιιττουε οτ ετιτουττε ρι·οεουτοε

τυοτυοτ, θτυτττοτυτυε ττο Ιαττ'οι·ο ντοοοαιτοοτται·τυε, Βοι·ιτοτττυε

ττο Αιττεουο Μταττυε, Ροττυε Ματοτ τοοεαυται·τιιε, Αιιτοατττυε

Μοοοιοττ οαιτιοι·αττυε, οτ Ει·οιιοτεουε ττο Βαεττττο. εοι·τρτοι·

σου Ποιττττιτ Βοοτε.

- θττ·ουυπι Πουττιττοτ ατο Βτεοαι·ι·α εοι·τρτοι·τε άτοττ τ)οιτττιττ

Βοοτε, αο οτυε αυοτοτττατο υοται·ττ ρυοττοτ μι· τοτατιι τοι·ι·αιτι

οτ ττοιτιτυοττουοιτι οτυεττουτ, οοτ ττο τρετυε υταιιττατο οοο

εοι·τοτ τοοττ ουιτι τττοι·τε ταετε οτ οτιτοιττταττε το του. ττιτοα,

υοτ τοεττυι· οτ ροεετάοοατίε; οτ οταυεττ τοοο, οτο, οτ οουο

ριτοτττττε.

Εκ Ατοτι. Ρτο Βουιυε Μτεοττοοι·ττ. τττνττ. Ρτε. -

“Με

Πτοττοπιιι ττοτΠο/ατττο ΕΜ ΛΙ/ωτοο οτί Ατ·οοοττα, σο! Μοτο·

ετ [ο οεροοεοο άτοτοτο α! Ρουτ:ετττ εττ διτεεοΗ οτί οτττοάου·ο

ο ττοοοοι·ο Μ! δοττιτττιο ατοττττ Μοτο, ο ρτ·ουτσίοπο, οτττο

το εττττοιτάτο αεεεοπατοοττ. `

(ΜΕΘ, 26 ‹ττοοιιτοι·ο ).

τ)αυττ Αι·οτττντ αυτ. ττοττα Οττττι εττ 8οιεεοι·τ.

Νοε Ιττταυε Αττοιτευε Ιττοετι·τεετΜ Βουιτοτ Ιτοοτε Ατα

τ.τοιιυιττ ρττυτοοοιιττιιε οτιιεττυο ττοιιοι·αττε τιτοοιττοτοι· αο οοιττοε
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!!!οσ!!ο!!ε!ε. Οοο! !!!!σ!!ο!!!!!!οε ρσ! ε!!!!!!ει!!!ε!!ο!·σε ο!ν!!ε!!!ε

!!οε!!ο 8ειεεει!! ει!! οοο !!σε!!οε!!οε ηοο!! οοο! !σ!ορο!!!!οε

ρ!·σ!σ!!!!ε ρο!οε!ε!!οε !οοο 8ειεεει!! ρ!οοο!ει!σο! οοο! ει!!ηο!

Με ι!ο οοοε!!!ο !!!ο!ο ο!ν!!ε!!!ε ηοο!! οο!νο!ε!!οε !ρε!ε !!ει!ο!,

νο! ρ!ον!!!σ!σ! ο!ε!!οο! ρο!σε!ε!!!!ιοε !!! ηο!!!οε!!ει!!! ροοοο!ο

ηοειο!!!ε!!!!!!!ε ε!!!ειο!οεο !!!ο!!οο!οοε !!!!σ! νο!ο!!!σε !!οο ο!

!!ο!οο!σε !!!ο!!σ !!!ν!ε!οοοε σ! !!!εεοοε!ο!!σε ο!!σ!!ε!!!!ο!; σ!!

σο ηοο!! σ!!ειο! !!!ο!! ει!!!!!ει!!ει!ο!σε ρ!ο ρει!!ο !!!ο!ο ο!!!νο!

ε!!ει!!ε !!ο!!!ε .εορρ!!οει!·ο!!! ο! εορσ! !!!!ε οι!!! !!!8!!ει!ο!!!ο!

ει!!!ι!!!σ!σ !σ!!!ο!!!οο!, ηοει!σ!!οε !ο ίο!ο!ο!!! !!!ο!ο!οο! εοει!!

!!ει!ο!!!ο! !!ο!οεο!ο!!! !!!ε!!ο!!ε! !ο!ε!!!!σ!· εο!!!!οοει!ο!. !!! ο!!·οο

σ! σο ο!!ει!!! !!οο! !ει!!ει ορο!! !!οοοε !ι!!!οοσε!ει οοεοοο!!!!,

οοο! ρ!σεσο!! οε!!!ει !!οε!!ει ε!ει!ο!!!!οε η!!ο!! ρο!σε!ειε !!!ο!ο

ο!ν!!ει!!ε ηο! οοοο-σε!, !!οο! !!σ !ρεο !!!ο!! ειο!!!ει!!ει!ο!·οε

!ειο!!ει!!!!ο ρσ!!!!!!σει!!! !σε!!!!!οο!οο!, ειο! ει!!! ρο!σε!ει!σε ηο!

ροε! οοο! !ο !!!ο!ο. !!!ν!!ει!σ !'οσ!!!!! ρ!ο !σ!!!ρο!σ οο!!ηοει!!!

ειο!!σει!!! ρο!ο!ο , !!ει!!!!!σ , ει!!! !σο!ρο!σ ει!! οο!νο!ε!!ο!σ !ρεει

ει!!ηοο!! !!οοο!!! ειο! ρ!ον!ε!οοσο! ηοε!!οοοοιηοσ, οσηοσ !!!ο!ο

ο!!!νσ!ε!!ει!! σει οο!!!σ!!σ !!οο!!! ο!!ο !!ιο!!ο. !!οο ηο!!!σ!!!

ε!ει!ο!ο!οε ει!!! ρσ!!ει οσ!!!ο!ο !!!!!ει!ο!ο ε!!!οοε!!!ο!·ο!ο !!!ο!ο

!ο!ο!ο !!οε!!ο ε!οη!!!!ο!!!!ει οει!!!ο!ο; σ! οι!!! ει !!!ιο!!!!οε ηοο!!!

ε! !οο!ρ!σο!!!!!!ε ε!!!σ ο!!ο !ο!οσ!!!ο ηοοο!ο!!ε οοο!!ει ρ!ο

εο!!ε ε!ει!ο!!!!!! !“οοο!!!!! σ!!!!εο!!!!ει, !!!!!! σ!!ο!!! εο!ο!!! !!ο

!!ο!!! !!!ο! εσ!ν!ο!!!!!!, ειο! ρ!ον!ε!οοο!!! ηοο !!ε!!!! !!!ο!!!!!

!!οε!!ο ο!ι!!!σ!ο ε!!!!!!!!ο! ε!οηο!!! ε!ε!!ο!!οοε ο! νο!ο!οοε, ρσ

ο!!οεηοσ ειρρ!!οε!!!. !ο ο!!!οε !!!! !σε!!!οο!!!ο!ο ρ!σεο!!!οο! σε!!

!ειο! οοε!!ει!!! !!!!!σ Πο!! !οεε!!!!οε !!οε!!ο ε!ο!!!ο ειρρσ!!!!!ο!ο·

οοο!ο!ο!!!!ε!!!!. !)ε!!οο! Το!ο!!! εσρ!!!οο !!ει!ο!!!!ειε !ει!!!!ει!!!,

ει!ιοο Βο!!ι!!!! !ο!!!σε!!!!ο !ο!οσ!!!οε!!!!ο ν!οοε!!!!ο εσ!!!ο, ε!

;!!!! . . . . ο!ο.

ΧΧΧ!!!*.

Ι)!μο!πα !ΙοΙ!'Ι!!|!ι!!!ο Πο!! !!!/ο!ι!!! !!! Λ!!!ρο!!!!, !!! Μ!!! ό!!!

η!!!!Ιο ο ίπε!ί!!!!Ιο !!ε!!!! Μ!!! !!! δ'αεε!!!·ί Μ/βοίο εροοί!!!ο

!!! α!! θί!!!!!ίσο, ί! ηοο!!! !Ιού!ιο οο!!οεοο!·ο, ο εοΜοοείο!ο

ί!! ρ!!!!!!ο ο! ορρο!!ο οι οο!!ο ο!!!!εο Με!!!

ς ιο!!! ] ο!! !!!οσ!!!!!!σ )ῖ

Με!! Λ!ο!!!ν! ε!!!!!ο!!! !!ο!!ε! ο!!!ο !!! 8ε!εεε!!!.

Νοε !!!!ειοε Α!!“ο!!εοε !!!!!ε!!!εε!ο!! !)οο!!!!! !!σο!ε .!!ε!

Βο!!οο! ρ!!!!!ο8σο!!οε ο!οεηοο οσοο!ει!!ε ρ!οοο!ει!ο!, οο

οο!!!οε !!!οσ!!!. !!οο! !!ε!!!! οσ!σ!ει οοο!ρ!ο!ιο!!εει !!! ρ!!ν!

!σε!ο ρσ!· !!!οε!!!εε!!!!ο!!! !!ο!!!!οο!ο !!!ο!ο!! !!ο!!!!!!!!ι!! σ! !!ο

!!!!ο!οο! οοε!!ο!!! ειο οοε !ο!!!!!!ο οο!νο!ε!!ει!! ο!ν!!ει!!ε οο

ε!!ο 8ειεεει!! οοο!!οσει!ο! ηοο!! ε! εσ!!!ο!!!!!ε ν!!! ρ!·οοσεε!!!οε

ρ!ο!οο!ρειο!!!ε νο! !`ε!ο!σο!!!ε !!! !!!ο!ο ο!ν!!ε!!ο ει!! !!!ο!οο! !!ο

!ο!!!ο!!! !οοσο!, νο! οοε ε!ο! Βο!ισ!!!ει!ο!ο!!! $ει!!!!!!!ο νε!!σε!!

ειρρσ!!ει!!. 0ο!!! !ειο!οο ρ!ο ρει!!ο ο!!!νο!ε!!ει!!ε ο!οε!!σ!!! ο!

ν!!!!!!ε !!οε!!ο 8ε!εεε!!! οο!!!ε εορρ!!οει!οο! ο!!!!!!! ρ!ο σο

ηοο!! ει!!ηο!!ιοε !!σ !!!ο!ο ο!ν!!ε!!σ ηο! ο!!ροοεε!ε ρ!οεοηοο!!!!!

!!!ο!ειε ε!ρρσ!!ει!!οοσε οο!ει!!! !!!ο!ο Ποο!!οο !!!ο!ο νο! οο!!!ε

πο! οοε!!ο 8ο!!σ!!ιει!ο!σ !!! δει!!!!!!!ε! εοε!!οο!σ οοηο!!σο!

ροεεο! !!!ο!!οο!σοε ε! ο!!!!ει !!!ο!ο!!! ο!ν!!ε!!οο! !!ει!!σ!σο! !!!ο!ειε

ειρρο!!ει!!ο!!σε ρ!οεσηο! ει!! !!ειο!ροο!!! !!ο!! !!!ο!!!οοο! !·ο!!οο

!!ει!ο, !!!εοει!σο!!!! σ!ε εορσ! !!οο !!σ ει!!ηοο !!οοο!!!! ο!

εει!!!!!!! !ο!!!σ!!!ο εο!!νσ!!!!ο. Ι!!σο !ρε!!!ε !!!!!νο!ε!!ει!!ε ρ!ο-`

ο!!!!ε!!! εορρ!!οε!!!ο!!!!!οε !!!-!!οο ρε!!!ο ε!!! ε!!ρο! σο ρ!ο!!

---__-

-

!!!!!!!!ε σ! !!ο!!!!!!ιοε οο!!οο!!οο!!ο!!! ηοο!! ροοει!ο! ο! ε!!!!οε!!οι·

ει!!ηο!ε !ο!!σ!! ρσ! ρο!!ο!οει!ο!οο! δει!!!!!!!σ ηο! !ο!!ει !!!ο!ειο!

ο!ν!!ει!ο!!! οοΒοοεοει! σ! οοοοοεοο!σ ειο !!οο!!!σ!σ νε!!σει! !!ο

!!!!!!ο !!!ο!! οο!!ο!·οει!ο!!ε!ο!!!ε! !!!ο!ο!! ρ!!ν!!ση!ει σ! ε!ει!ο!ει

!!!ο!ο ο!ν!!ει!!ε ο!!!!!σε οειοεειε ε!ρρο!!ε!ο!ο!!ο!!! !ο!!!!!ο!!!!ει!!!!!ι

ει!! !!!ο!ο!!! Βοο!!οο!!! !!σοο!!! ει!!! ιιοε ειο! ;;ο!ιο!·οε!!ο!σο!

8ει!!!!ο!σ ε! εσο!ο!!ο!!ε ν!!! ρ!οοσεε!!!οε !ει!!ε νο! !ειο!!ε !!!

8ειεεε!!ο ευρο! οειοε!ε ειο! !!σε;οο!!ε νει!ο!!ε ηοε!ο!!!ει!!ε ηο!!!

ο ηοε!ε!ο!ει !!!!!ε!!οοι ει!!οοε!!!ο!·ο!!! !ο!οο!ο!!!ο! ει!!! !!!!!ε!, ε!

οο! !!ο η!!ει!!!!!ε!!!!!οε, ε!νο !!!! !!!!!!!ο!!!!!!!!!ε ηοο!ο!!! ο!!!

ο!ει!!ο ηοει!!!!!ε!!σοι ρ!!!!!!ο!!!!!! ο!!οσ!!σ!ο ι!!!!!!!!!ο ν!!!σο!ο!.

Μ!!! νσ!ο ειρρο!!ειο!οοσε ηοο !!!! σ!!!!!ο!!!ο! εορσ! !!οοοο!!ε

η!!ο!ο!!! νε!!ο! σο! σ!!!!!!ε!!!ο εο!!!!!!ε!!!! η!!!!!ηοε!ε!ο!ει !!!!!·ο

!ο!!! !!!ο!ο !!ιο!!ο!ο σ!!οο!!ει!, ει!! σ!!ε!!οσο !ρε!οε οο!ιο!!!ει!ο!!ε

8ει!!!!!!!ο !!σνο!νει!!!ο!·. Με!!!!!ειο!οε !οοο!ο ρ!σεσο!!ε οει!!ο

οο!ισ!οει!ο!! 8σ!ιο!ει!! !!!ο!ο !οεο!ο ρ!σεσο!! σ! ει!!!ε ηο! ρ!ο

!ο!!!ρο!σ !!!ο!ο ρ!σσ!ο!!! ο!!!ο!ο, ηοει!σ!!!ιε ρ!ον!ε!ο!!ο!!! !!ο

ε!!ειο! ε!νσ οοοοσεε!ο!!σ!!! !!!!!οε!!!!!!!! σ!!σο!ο! !!!ε!οο!ρειο!!ο

σειο!!οο! ο!!εο!νοο! σ! οΒεο!·νει!·! !ον!ο!ει!!!!!!ο! !ε!ο!ειο! ο!

εορσ!!οε !!ο!ιο!ει!ο!. !!! οο!!!ε !ο! !σε!!ο!οο!!!ο! ρ!οεσο!σο!

οει!!ε!!!! !!!!!ο Πο!! !οεε!ο!οε ε!8!!!ο !!οε!!ο ε!ρρο!!!!!ο!ο !ιιε!

!!ο!!!!!ο. !!ε!!. Το!ο!!!,εσρ!!!!!ο !!ε!!ο!!!!ειε !ει!!!!ει!!!. Λ!!!!ο

Βοο!!!!! !!!!!!οε!!!!ο οοο. ν!οοε!!!!ο εσ!!!ο.

ΧΧΧ!!! *.

£`Ι!!|!!!!!ο Μ!!! !!!/ο!ι!!! !!! Λ!!!ροπο ο!!!!!!!ι !!! τοε!!!!!.είο!ιο ›

!! |ουο!!· ι!ο! δο!ποπο !!! δοε.!!!!·ί !!!!!! !!!!!ίοο !!!!!!ο !!!

!ί.!οο!!!οπο !!! ει!! !Ιοπο!·ο ει!!! !!!ο, εο!!!ο ραρα!!! πο!

ρο!!ο !!! !ρε!οε μ!!! !!! ίοφο!!!ιαίο!!ο οι! οερο!!οείο!!ο !!!

ρο!!ο!·ί, ο απο! εἰ! !!ε!!!! εροοίο; Η οπο! !!!ο!ο, !!ο.!!ί!!!!!ο

.!ροο!!!!!!!ο!!Ιο με! !!! !!!!ιοο!επείσπο !!! οπο! μπω, μ!

!ία!!α!οο!!!ο ο ία!!!ρ!ία::ίο!!ο άο! !!!ο!ο, ο με! ν!!! συσπει

.είοπο α? !!οο !ο!!ί, ω!! ε!!!Ιο !ι!οί!!!!!ίου!!Μο αρρδίοο!ο

ο! Μοτο Ποιοι!.

. (!826, 26 !!!οο!!!!!!ο).

!!ε!!!! Λ!ο!!!ν! ο!ι!. !!σ!!ε! ΟΝ!!! !!! $ε!εεει!!.

Νοε !!!!!!!!ε Α!!`ο!!ε!!ε !!!.π!! !)ο!!!!!!! Βοο!ε Α!ε!εοοοο! ρ!·!

!οοοσ!!!!οε, σ!!!εηοο Βοοσ!ε!!!ε ρ!οοο!ει!ο!, ειο οο!!!σε !!!Βο!!!.

!!!!ο!!σο!ο, !!ο!!!εηοσ ο!!ροε!!ο ρσ! ε!!!!!!ε!!!!ε!!ο!σε ει!! οοε

!!σε!!!!ει!οε ει!! οο!νο!ε!!ο!ο ο!ν!!ει!!ε !ιοε!!σ $οεεει!!, ηοο!!

ει !ο!!!;ο !ο!!!ρο!ο ο!!!ει ε!ε!!ο!ο!!! σ! οεο!!! !ο!! .ο!!!!.;!, !ο

νει!! σ! οο!!!,<ε! ε! Βοεεει!·!ο!!ε!!!οε σ! ηο!!!οε!!!ισ! ει!!!ε ρσ!

εοο!ε ει!! ρο!!οο! !!ο Το!!·!!!οε νοο!σο!!!!οε, ρ!ο !ο!!ο!!!!

ν!!!ο!!οο! ο! ο!!!!ο, !!σοει!!ο!!! ρ!ο·!!!!!ε!, ρ!ο !!!ο!!!!ει!!ο!!σ

σ!!ο!! ρο!!οε, σ! ειρ!ει!!ο!!ο ο!ο!!ο!! !ρε!οε σ! οο!!ε!!οο!!οοο

!ο!!!ο!!! !!! !!!ο!ο.ρο!!ο, σ! σ!οε !οο!!ο!ο !ει!!ο!!!!ε!!·οο!, ρ!ο

οοε!ο!!!ει !!οοο!ο!!! ο! νε!εο!οο! ει!! !!!ο!ο!ο ρο!!ο!!! νσο!σο

Ποιο, σ! !!!ο!ο!οο! ειο ει!!ο!ο!!! !`σ!σ!!!!ο!!!!!! ει!! !!!οο!.

!ο!ο!!σο!ο σ!!ο!!! ηο!ε! σ! οο ηοο!! !!!ο!οε !!σοει!!οε ειρ

ρ!!ο!!οε Μ!! ει. οιο!!!οο !ο!ορο!ο ο!!!ει το!!!!!!!!!οε οε!!!!σ!!>

οοε!!σ ρο!!οε οι!!! !!!ο!οε ρ!ο!·!!!!ο!!! !!σνε!ε!ε!!ο!. 0ο!!! ο!!οε!

!οο!σοιο!!!ο!!! ο! ο!!!ο!ο!!!ο!!!οο! ο!!!!ει!!ε οοε!!ο θειεεε!!!, σ!

!!!!οο!!ο!ιοο! σ! οοοεο!νει!!οοοο! !!!ο!! ρο!!!!ε !'ε!νο!·!ε ιιοε!!!

ε!!!!!!!!!!!!! !ο!σ!!!!!!!!οε σ!Ι!οειο!!ο!· !!!!ρε!.!!!!·!, !!!ο!!οο !ο!!ο!σ

ρ!·σεο!!!!ε οε!!!ο !!οε!!ο οο!!οο!!!!!!οε ο! ε!ει!ο!!!!!!ε ηοο!! ει!!

Με !!!!! !!! ε!!!!οει !!!ο!!!ε !!!·!!ο!!!!ε ον!!;ε!!!!! σ! !!!!!!με!!!!!·
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τι ρι·οΜοττε νοπτοπττπιτο οτ! Μοτοπι ροι·τιττπ Μπι Μ τπττοττο

οποιο απο μοι· οΙΜποι·π φωτο Μ οοο ροποι·ο οτ ετοτποτο,

οτ :το Μάο τοπιονοτο ροεεττππο οτ! ΙΜττπιπ, οτ ροτ· Μεπτπ

οοπνοττοτπτ Μ τποπττοοτοποπι Μοτὶ ροττπε, οτ ορτοοτοποπι

ττοτ τοροτοοτοποιο οτπεοπο ιποοπττ, οτ οοπεττποἱοποπτ Μ

οτοτππι τπι·τΕπιπ, οτ οιτοτοτττοπι οπιπΜπι ρτοτττοτοτπιπ. Βτ

ιτοΜοο Μοτπο ττοποι·ἱπο οοιποτο ποοττο ιπἱπἰιπο ορρτἱοοτπτ,

οπτ οι! οττο οττο. πιτετ Μ! ρι·οοτοτο ποττοτοππε οοιινοττοτυτ.

Μοπττοιιτοο οποοτ·ποτοι·τ Βοποτοττ, οτ οοιπΜτεττοτοττοπο Βο

ποτ·οΙΜπε τοττοττπππι οτ Μι·τοπο Μεἰπο Μεπτο, ειο ροτοετοττ

οτ οοπιοτττπ8ο $οεεοτἰ, ποο ποπ ΜΒΜ ιιπτνοι·ετε οτ ετοδοττε

οτΠοτοΙττΜο ποετττο Μειιτο ρτοΜοτο ρτοεοπττοοε οτ ΜΜΜ,

οποτοποε οοποοεεἱοποπι οτ ετο.τπτπιπ ποεττπω τιπἰπετποΜ

οττεοι·νοπτ οτ τοποοπτ, οτ οοεοτνοττ, οτ τοποττ τοοτοπτ, ποο

οοπττ·ο Μεοιπ νοπτοπτ Μ οττοιιο, ττοτ οττοτπρτοπτ. το οοΜε

ι·οτ τοετττποιιτπιπ ρτοεοπτοτπ οοττοιπ ποεττοιπ Μάο ττοττ τυο

εἱπιπο ποετι·ο ετ8Μο ροποοπττ ιπιτπττοτπ. Βο.το 'ΜΜΜ εο

ρτττπο ποτε Μπποτττ, οποσ Ποτ ιπτττοετιπο τι·οοοπτοεττπο

ντοοετιπο εοκτο. - Βτοτττοτ. -

ΧΧΧντττ

Είο[τιπτο Ποστ Λ||οτιοο το Ατ·οοοπα οοποοττο αστιτιί.στία, ο στ

οιοττο τα ροοο άτ οοττ/Μο ο το ο·οίοοατίοττο, το οοἱ οποιο

ίτιοοτ·.εί οτοττοί οτττοάιοί οαε.εατο.ετ , ροτ· αιιτοα Μ ΜΜΜ

εττοοοττοτί ποΙΙο οίττὰ το δα.ε.εατί , ο το οοτ·οοεί τ·οπιτποοεί

οοπττο Η ΡοποετΑ, ο ί οτίπί.εττί τ·οοίί.

ςτοοο, οο οιωωττο).

Βο8Π Ατοττἰντ ω. :τοττοτ οττο Μ 8ετεεεπτ.

'Νοε Ιπτοπε ΑΙτοπεπε Μ'Μ Πω Μοτο Ατοδοπιππ οττ

τποεοπττπε οτιτεοπο οοποτοΙτε ρτ·οοπτοτοι· :το οοιποε Πτ·οο!Ιτ.

Ι.τοοτ Μ οοιπροετοτοπο Μοτο πονττοτ Μτοι· Μτοοτοε ποεττοε

Βοτποι·Μιπτ ττο ΒοΜοοοε οπιτπἰτοτιιπι τοΒἰπτπ οτ ΡτιἱΙἱρρπτπ

ττο ΒογΙ ι·οοοπτοπι οΜοτοπι οποοτποτοττε Μ 5οτΜπτο οτ

Ποτετοο κοπο οι; οπο ροτ·το ρτο ποοτε, οτ ποεττο ποιπτιιο,

οτ ετπΜοοε οπἰνοτεἰτοτἱε οΜτοττε ποεττο δοεοοι·τ οετ :Μοτο

οοπττποοτιπ· φιοττ οοοοετοπο τπτοττοποττ οκοοοεπε πιιροι·

οοπττο - οπίπτεττο.ε ροτοστατίο οτ τιτίο.ο Μοτο οτνττοττε, οτ

οΜοε ποππιτΠοε ποεττοε εποΜτοε οοιππιτεετ, οοτο ποΜἱποε

οτνττοττε τρεΜε οοπτὶποττ οοο τοτοττοττ ττοποοπτ, οττοΜοιι

οτττοπτιι οτ οοπτοπτρΙοοτοπο Μοτο ιιπτνοτοττοττε οπο ροτ ευοε

οτπποΧΜτοτ·οε ποοτε ττο οοο εποπι τπετοπτοτπ επορ!τοοττοποΜ

τ1ττοκττ, νοτοπτοε Μοτο ππτνοτοττοττ εροοἰοτοπι τοοοι·ο ετο

ττοπι ευρω· τοτο. ΙΜ:τι·οο τοποι·ο ρι·οεοπττε απτο ποεττο

οοποοΜπιπε οπω Μοτὶ οοτο ποτπΜοε Μοτο ττο οοοεο τπτ

πττπο οοπτΜοπτπτ·, οοο οττο.ιπ τοτοοοπτπτ. Μοποοπτοε ροτο

τοττοτ Μοτο οΜτοττε , οτ Με ππἱνοτεἱο οτ ετποπττε οΜοτο

τΜπε ποετι·τε τοτο Μοτο οΙνττοττο ΜΜΜ Μεοτο επρι·οτττοτο

ρι·οεοπττοιιε οτ τ“πτιιττο οιιοτοππε οτ1 ρτοΜοτοτ·ππι οοτο ττο

πιἱποτπ οοπτὶποοἰοποπι ττοτ ι·οτοεοοἱοποπι ποττποττιτοπι .ρτο

οοττοπτ πππο :τπτ ττο οοτοτο, Μιτπο ρτοεοπτοτπ οοποοοεἰο

ποιο ποοττοτπ οποοτττοιττ, οοο οοπτττι τρεοιπ νοπτοπτ, οπτ

τοοΜπτ οττο ιιιοάο. Ιπ οπτιτο τοἱ τοεττπτοπτπιπ ρτοεοπτοτπ

οτιττοπτ ποεττοιπ Μάο ττοτ·τ τοοετπιπε ποεττο ροποοπττ εττττττο

Μοπττοτπ. Βοττι ΤπτοΗτ εορττπιο τοτε Μπιιοτττ. Αππο Πω

οττττ."το «ΜΜΜ. εοτττο.

ουσια τ. .

Ι! Πο Ποστ θταοορο Η το Λπτροπο οοπσατο τποΙτί ΡΝοίτοοί,

τττίττί οι! ο.τοκείοπτ οοττ αοίτοπτί ττοτ οαετο!!ο το δαοττατί,

τ!οτοτντιίτιο ί σοπ/οτί το οτιοετ`αΙτίττιο, ο ιτοΞ οτιοί οοοοοη;τιί,

Ζ`οοτοπεἰοττο ττο! .πιο του·τττοτ·ίο, το οίττο, ο ί τττοοττί ΜΗ

ττοτ Μοάο.ετττιο οοπτρτ·οεί,· ο μπω μαπα Μοορίοτοιοπτο,

ο Ρίο ρτ·οπταπτοπτο ροροίατ.τί, Μάτσα: στο οτί αοίτοπτἰ

ττοτ οοοπτοιο το ΒοποτΜ .ετ το·οο/οτέεσοπο ο τΙοττο οιι.ετοΙΙο,

ο οί βοείου τ! των άοτπίοί!ίο, ο ττο ότι οοετοπ:α οτί ορ

ρω·τττοτ Ρτοι·οοάίοιοτιτί ; οοποοάοΜο αΙττ·οοτ απτο [ποι

οτιτοτίο ροτ· αττίωτοτ οι! ττοττοτίο δ διιταΙοτιί, ο οτί Ατο

οοττο.εί.

(τ327, Με οΒοετο ).

Βο!!'Ατ·οτιΜο οππ. ττοττο ΩἰττΞι Μ ΟοεΙΜι·τ.

το ποτΜπο Βοποτοο, ττο ΙπΜντοποο Τττπττοττε. Ροτοοτ νοτ

ιτοτετε, οπω! Νοε Ιοοοοπε Ποτ οι·ειττο Με Ατοοοππιπ ,

τοτοπττοο, 8τιι·Μπτοο, οτ Ποτετοοο, στ: Ποτποε Βοι·οπτποποο,

οοπεττΙοτοπτοε φιοττ Βτοττοεο οπτιπἱπἰε τοΒοττε ροτοπττο, τοπτο

ιπτιοτε οκτοττττοτ, οποπτο οΜε εοΙΜιπ τποτοτ·τοπε, οτ ρ!πτΜπο

οτοττοτΜπε, οοετττε , οτ ΜΙΒ οτ;ι·οοττε οτ τιπποπτΙ:πε οοτ

πττπτ οττοπτπτυτττιπ1, οτ ετ τοοοΙτο εοττοττπΜπτε οοτο, ποιο

οοπεΜοι·οττοπο ΜΜΜ Μ! οἰπττοτοο, οοεττο; οτ ιιτττοε πιο:

ρορπτοτοε, ντ Μπι οπεπτοπτπιπ οποοτρΜπτ Μοοοτοποο οποιο

ιποπτΞε οττοπι ττττ·τοττ Μτπττππι, ποπτπτοπε οοΒοττπτοποοτο οττοο

οοπεοτνοττοποτπ, οτ Μοττοτοπιοπτπιπ Μοι·ιππ τοοοτπιπ, Μοτο

ροροτοττοπο οοτοπτ, απο οτι νοτιιτ τοοΕτΜπε οοοπττο ΜΜ

οΙΙἰπο εποοτρτοπτ τποτοπιοπτυπι : οπτπτοονοττοιττοε τοττοτ· οπο

Ιττοτ Ποεττπτπ ΠοΙοττε Μ τπεπτο $οιΜπτοο οοπετττπτπιπ,

φωτ οοοιιἱεἰτἱοπο τπεπτοο ποεττοο 5οτΜπΜο ροτ·οοτο το

Ποττοι· ροτ Βοτ Βιοττοπι Μ! ποεττπω ροτποπίτ οοτπἰπἱπτπ

ττο ποπο ρορπτοιτοπιπ οετ Βοπτἱοπε ποεττἱε ίζοτοτο.πτε , οτ

ΑτοοοποπεΜοε ρτο τπττοτο ετοτιι οΜετΙοιπ , οτ ροτ οοπεο

τ;τποπε τοτΜο ρτοοιττοτοο τπεπτο.ο, οπΜε ρι·οτοοτο οοεττπιπ

τποτοο τοποοτποπτπιπ τοτο Μοποεοττπτ, οτοπο οορπτ, οετ ρτο

ρτοτ :το οπ8τποπτπτπ νοεττππ1 , ετοτιιτποπο εοοιπππ1 οοετττ

οτιτεττοτπ νοτιοτποπττπε οερἱτοπτοε, τρεπτπ, οίπεοπο Μοοτο.ε

ειτοεοττρττε ρττπτΙοτ)Με, ετοτοττε, οοπεποτπΜπΜπε, οτοπο

οιοτττε ρτονἰΜπιοε οτι τοΒοΗ τπππΜοοπτΜ ττοοοτοποοπτ ,

τπτοι·οοπτοπτο Μ! Ιιοοο οπιπΙο ειιοεοτ·τρτο. οκρτοεεο οεοοπειτ

οοπετττοττοτπιπ, οτ ]πτοτοτππι , ττο τοτΜε υπτποτεττοττε οοετττ,

οτ ντττοο ττο Βοιιτιγτο, οπτιτε οεεοοεππι Με ποοοεεοττοπι

οεεο ρπτοιππε, οπω Μοτο οκ ἱτιττοεοτἱρτἰε οοποοεετε ροτ

Νοε πππο Ποεττ·ο ΠοΙοι·τε, οτ οΜε ρορπττε, ττο ορροποτοττε,

οτ ππτνοι·εττοττ Μεοτοπι τοτο οεεοπτ ποι· ποε οοποοεεο. οκ

ρι·τιΜοοτο ποετι·ο Μοτο οοεττο, οτ Μοτο ττο Βοπογτο , οτ

ππἰνοτεττοττ τρετοε, ττο οπο οΜοοιπ οεεοπεο οπτποτεττοττε

ττοπιτπιππ ττο Βοπογτο οοπετοτ ροτ· Μεττπιποπτο οοπτοοτο.

ευρω· ροοττο Μοτο Μτοτ· ΜΙοοτππι Βοι·ποτοπτπ Βοποποοοε

οτΙππι·οπτοπ1 ποεττππι, οτ οιιοοτιτοτοτοτπ 8οπττπΜο, οτ Ποτ»

ετοοο τοτοπἰ ποπτΜο ποεττο, οτ τποττττ Ιπτ”οπττε Ατίοπετ

ρττιποοοπτττ ποετττ τοοτττπιτ ω; ροττο πο, οτ οοπετττοττοε

τπι·οτοε, ιτο ππἰποτεττοτοΜ οοετι·τ, οτ νττΙοο ττο Βοπτιγι·ο οκ

οττοτο, Μ οτ ειιροι· ττοποτοττοπο, οπω ττοποτ, οποτποπο

νοτππιπε Ποττ ττο ποοττοτοτΜπο (το Βοπογτο :το Μοτππι

Ποεττπιπ Ποτοι·τε, οτ ροτ Πττοτοε ππτποτεττοττε ττο Βοπογι·ο

ροτ οΜε εροοτοτοε ποποτοε ρτοοεοπττττοε. το ρι·τπιτε ὶτοοπο

οτ ροοτο Μοτο οοΜτοπι εοττἰοπτπτ οττοοτππι, οτ Μοτπιπ

Ποεττοτο Ποτοι·τε οοπεοτοοτοτ τοττοττοτ·, οτ οοπτΜιτπτπ, :το
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οοπ!οεο!!ι εοεο!π!ο! !πο!οιποο!πι!!, ο! -ποο!οε νοι!!οπο οι!

!!!οι! !!!!οι!!!πε οο!!!!ποο! π!ο ποππ!οο!!ο, ο! !!ο!!!!ο!!!!ο

!!!ο!ο!!! πο!!! π!οοεοπ!! π!!π!!οο!ο νο!!ι!ο, ο! !!! οο!ο!πο!!!

ι·ο!!ο!!ε ο!!!οο!!ο!!! ο!!!οι!!ο!ο πο! ποε, ο! !ιοε!!οε ε!ο!π!!!!πε,

ο! ο!ι!!ποιοοε, ο!οπο οοποο!!!ο!οε νο!!!ε οο!νο!ε!ε, ο! ε!ι!

οο!!ε !ποο!!ε ο!ο!! ποε!!! π!οοεοο!!!!οε, ο! !”ο!ο!!ε; ο! οο!

!!!!!οε ο! οο! οι! ι!!ο!πο! οοε!!ο!!! νοι!ο!!π! ποπο!οο!!οι!!, ο!

ποε!ο!!!ο!! νοε!!οο, ο! !πεο!πο!, οπο!! ν!!ο _ν!!οπο!π !οο!πο!ο

οοο!!οο! π!οοι!!ο!πι!! !!οποπο!ο!ο! νο! ι!ο!”ο!ο!ο!, οοο ο!οε

ποππ!ο!!ο ι!!ο!ο!ο!, νο! ο!! !ππο!!! ο!!ο!!! !!ο!!ε!ο!ο!οι·, !π

εππο! !ο!ο!ποο!οο!ο, π! π!οο!!!ο!!ο! οεεοπεο οοι!ε!!!ο!!ο!ο!!!,

ο! οι!!πο!ε!!ο!!ε ποε!!! ,οι ν!!!οο !!ο Βοπογ!ο. Αεε!οι!οπ!πε,

ποιοοε , ο! !!!!!!ιοιποε πο!πο!πο π!ο !ο!οι!οο οοε!!ο πιο!

!!!ο!ο Πο!ο!!ε ν!!!ο!!οο! νο!επε ν!!!ο!!ι Βοο!ι!!!, νεοοο οτ!

ν!!!ο!π !πεο!!! !)οο!ι!!! οι!ο!!ιε!πο, !πο!πε!πο νο!!! ι!ο!!!πε !!!ο!ο

οοε!!ο π!ο !ο!!!!!!!ο, !οοο, νο! ν!!!οε οπο!! εοοοπο!ο!, ν!!!ο

!!οο! Βοπο!ο !!!!!ο Ρ!!!!, 8οοο!!οπο, Ροο!! Ρο!ι!!ο, $ο!ο!ο!ο,

@οοτο !ο!ο Ωποι·ιο !οεεο, @οο!!ο !)οι!!!ο, !!οπο!!ο, οπο!

οοπ!!ο !!ο 8. Ε!!ο, πο!! ποπ !ο!ι!!!!ιοε οο!ιιι!!!!οοι !οι:ο!οο!,

'ο ο!!ο!!! σοε!!ιοπ, ο! οο!π!!! !!ο Βο!ιοο!ο, ο! απο οο!!σο,

!ππο, ο! οο!ο!!!ο !!![!·ο π)! !!!!!ί!οε οοο!!ί!ιι!ο, ο! !π!οε πιο!ο

-οοι!!οιο !π!!!ο!!ο, εο!πο !ο!!!ο!!, ο! πο!!!ε, οι: !!οε!!!ε εο!!!ποι·,

ο! !π οι!!π!!!πε ιο!οο!ο !ιι!ο πο!!πε, ο! ο!!ο!οι!! !οπο!!ο!πο!

ιιοε!!ο!οιο, ι·ο!οο!ο ο!!ο!!!, οπο!! !!!ο !ππο οι! π!οο!!!ο!!ε οοο

οοεε!ε π!ο !ο!οι!οο ο!ο!! οοε!!·!, οποπ ο!!οπ!, εοο ο!!!

οο!!!πε ο!οπ! !!ο!!ο!!! !ο!!!πο!ο ο!!ο!! π!!ν!!οο!! πο! ποε !π

πο!!! οοε!!ο, ο! ν!!!οο !!ο Βοι!ον!ο, οπο!! !ο!! !!ο!πο! !!!ο

εοπο!!ο!ο!!!!οε οποπε!! οοιιο !!οι!!!!!! !!!!!!οε!ο!ο !ο!οοο!οε!!πο

ν!ποε!!!!ο οο!!!!ο !ο!!!οποο!ι! !οπο πο! εο !ο!ιο!ποιο εοππο

ι!οι!! ο!!!!οποε, οποε !!ο!!ποι·οο! !ο!!!!!ποε, εο!! εἰ!!! !ο!!!!

!ο!!π!ποπ! ποε!!! ο!οει!οι!! , !!οοπο ο!! !ο!ο οο!!ο !ο!ο !ο!·

ο!!ποιπ !!ο!!ο!!ο! ο! οοποοεε!οπο ποε!!ο π!οοι!!ο!ο, !!!ο!οπι

οοε!!πιπ, ο! ν!!!ο !!ο Βο!!ογ!ο, οο ο!οε οι!!πο!ε!!οε, !!ο

!!οο!!! !!!ο!ιι!!ι οοε!!οπι Πο!ο!!ε, ο! ο!οε οι!!πο!ε!!οε, ο! ποπ

ν!!!ο, οοο ο!!!ο!, !!!ε! π!ο ν! !!ο!ιο!!ο! !!!ο!ο πο!οο!ε!!οε !!ο

Βοπονι·ο, !π οπο οοο!!οο! !ο!!!!!!ιο !!!ο!ο οοε!!ο £ο!ο!·! !!ο

ε!οπο!ο !!ο!ιοει!!ε οι!ο!!!π!!ν!ο νοπο!!οπιι!ι!, ποεοοο!ιι!!!, πο

ιιιο!πι!ι οι·!ποο!ο!ιιι!ι, οοπο!πιπ, ο! ο!!ιι!!ο ε!οπ!ππ!πο!ε!!ο!!

!!ο Βοποπ!ο ο! !!!ο!ο πι·!ο!!οο!ο οο!!!πο!ο!!ο!!!, ο! οοπ ο!!!ο!·

ο!!οοπ!!ε ι!!ο!!ε !οο!ε !ο!!!!!!!ο!!ε !ππο !ο!!! ι!οπο!!ε, !ιο!!οο!!ε

ο!!ο!!! !ο !ο!ο !πεο!ο δο!!!!ο!οο οι!ο!!!π!!ν!ο, !!!ο οιιοο !!!!

!ιο!!οπ! ο!ποε, ο! !ιο!!!!ο!ο!οε ο!ν!!ο!οι!!, ο! ν!!!ο!ποι !πεο!οο

8ο!!!!ο!οο εππ!ο !!!ο!οο. ()οιιοο!!!!!!πε ο!!ο!!!, ο! οι·!!!πο!!!πε

πο!πο!οο, οπο!! !ο !!!ο!ο οοε!!ο ε!ο! ιποπο !!!ο!ο οο!!!οπο

οοπε!!!ο!!!, ο! οιι!ποποο!!!!ο, νο! οοο!ο!!! !π!ο!!, οο! !ι·οο!οο!,

π!οοπ!οι!!, ο! ο!ι!!ποο! !!οοο!!ο ο!ο!! οοε!!!, ο! ο!!!ο!ο!ο

ν!!!ο!ο!!!, ο! ποππ!ο!οι!!, οο!!ο !!ο!!ο επο!, νο! πιο !ο!!!

πο!ο !πο!!ο!, ο! ο!οο! !π ίο!!!!ε, ε!οο οπποοι!!ο!!ε πο!!! οοε!!!,

ο! ο!!ο !οο!οο!, οο!!ο οοι!ε!!!ο!!!, ο! !π!ο!! ο!ο!!ο!!ε !!ο!

ο!!!πο!ιο Γοοοι·ο ποεεοπ!, ο! ι!ο!!οπ! !π!!!ο π!!ο!!οο!ο ο!ι!οι!!

π!π!!ο!! !πι!π!!ο, πο! οοπεπο!πι!!ποε ο!ο!!ο!!ε ο!ιιε!!ο!!! !!ι

εο!!π!!ε !οι!οο!οε . ο! ο!!Βοπ!π! ο!ο!! οοι!ε!!!οι·!!, ο! !πι·ο!!Δ

!!!ο Βοο!! Αοι!!οοο πο! π!οοο!οε ο!ο!! οοε!!!, ο! ν!!!ο!π!!!,

πο ποπιι!ο!π!!! π!οοι!!ο!ο!οι!ι εο!! οπο, οπο !π !!!ο!ο ο!

ο!!ο!ο Βο!ο!!!ποπο ο!!ο! εοο! οοπεπο!!: οοο!ο!πιπ ν! ο!!!ο

!!οο! ο!Τοο!!οπο!!!, οποπ! οι! !!!ο!ο!!! οοε!!οπι Πο!!ο!!ε ,οο

ι·!!!!ιιε, πι·οι!οπο!πι!ε ι!!οο!!οε!!εε!ι!ιο !π οποι·!πο! π!οοεοιι!!ε

π!!π!!οο!! εο!!ο οοποο!!!!ποε, !!ο!!!ο!!!!!οε7 ο! ι!οι!ο!ποε πο!

πο!!ιο, οι! οο!!ο εο!οο!!ο, ο! οι! !!οο!!ιο !!!!οι·ο!!!ο!!ε !!οε!!οο

πιο!ο! νο!!!ε νι!!!ιο!ε!ε, ο! ε!ποιι!!ε !!ο!!!!ο!ο!!!!πε !!!ε!! ποε!!!

ο! ν!!!ο!π!π, οι: ποπο!οι·πο!, οο!!ο εοπ!, νο! !πο!!π!, ο!

ο!ο!!! !π Γο!!!!ε, ο! οπποπι!!ο!!ε ποε!!! ο!οοι!οιι!, ο! οι!!!!!!!πε'

!!ε οποο !π !!!ο!ο οοε!!ο, ο! !π ν!!!!ε, ο! ποπο!!ε οπο!!

επι!!, νο! ο!ππ!, ο! !ι! !ο!ι!!ε, ο! οπποπι!!ο!!ε ο!οε!!οο! πο

πο!οιο!!ο! !ο !ο!ο!πι!!, ο! εποοοεεο!!!!οε νοε!!!ε πο! εοο

οο!ο οοοιοπι, οιπποε, ο! ε!!ιοο!οε !!!!ο!!ο!οε, !!οποο!!ο!οε,

ο! !!!!ο!!!!ο!οε, ο! π!!π!!οο!ο, οιο ο!!ο!!! οο!ιεοο!π!!!!ιοε οπο!!!

ο!π!!ο!!ε ποε!!οο Βοιο!!!ιιοπο, οοιιο επ!!! !π εο!!π!!ε !ο!!!!

ο!οο, !πεοιπ οοε!!πι!ι , πο!! πο!! ν!!!οε ο ο! ποππ!οε ο!οε π!ο

ι!!ο!οε, οτ: νοε !!ο!!!!οπ!οε, ο! !ιο!!!!ο!ο!οε, !π ο!ε !πε!ε !!

!!ο!!ο!!!!ιιε, !!οποο!!ο!!!!πε, ο! !ιπι!!πι!!!ο!!!!οε, π!!ο!!οο!!ε,

ο! εο!!π!!ε οοπειιο!οι!!π!!!οε !πε!,οο!!οε, ο! !!!!ο!ο!!!οι· !!ο!!ο

!οο!οε, εο!! ο!!ο!!! !!ο οπο !ο !!!ο!!ε π!!ο!!οπ!!ε ο! οο!!π!!ε

οοι!ειιο!οι!!π!!!οε Βοιο!!!ποπο !!! !ποπ!!ο !!ο οο!πο!ε!!ο!ο ο!

ι!!!ο!!ε Βο!ο!!!ποπο , !ο!ο!!!πο!ο! !!ο οι!!πο!ε!!ο!ο ποε!!!

Πο!!οι·!ε, ο! ν!!!ο!ο!!!, !!ο ποππ!ο!πο! !ιι ίο!ι!!ε, ο! οπποπ

ι!!ο!!ε ο!οε !οο!οι·οοι, ο! !!οιιι!οι·οι!! , ο! ο!!! !!ο ν!οο!!ο,

ο! !!ο!ο!ο Βο!ο!!!!ιοπο, !!!!ο!!!πο!ο! !!ο ν!οο!!ο, ο! !!ο!ο!ο

(!ο!ο!·!ε, ο! ν!!!οι·πιπ, !!ο ποπο!ο!οιπ, οπποι!ι!!ο!ο!ιιι!! ο!οε

!!οοι. Οο!ιοο!!!!οιιε ο!!οπι !π!οε, ο! νοε!!!ε πο!!!ο!πο, οποι!

πο!! !οποο!!!!ι!! Γοοο!ο ο!!ο!ο!!!οι!!, ε!οο οοπο!οο!οιι!, ποοπο

Νοε, νο! οπο!!! οποι, νο! οο!π νοΙ!!ε, νο! νοε!!!ε ποεε!ιοπε

!ιι!!ποο!ο, οοο πιο ι·ο!!οι!!π!!οπο ο!ιο!ο!!οε, πο! οοοο!οο!ο

ο!!οο!!! οο!ο!!!ο, εοο !!ο!!ο!ο: οοι!οο!!!ιοπε ο!!οο! νο!!!ε ο!

νοε!!!ε πο!πο!πο, οπο!! οιιιο!ο !ιοεπ!!!ο, ο! π!ο!ο, οοοο

!!ο!!οο!οι·, νο! οεε!οι!ο!!ιι!!!οι· ποππ!ο!ο!!!!ιιε ο!!ο!! ποε!!!, ο!

ν!!!ο!οι!!, ε!οο ποππ!ο!ποι, οο!!ο επι!!, νο! !!ο ο!!!ο!ο!ο

ποπ! !ιι !ο!ι!!ε ο! οπποπο!ο!!ε οοε!ι·! π!οο!!!ο!! οοποο!!οο!πι·,

!!οο!πι·, ο! οεε!οποπ!π! !!οποο, ο! !!!!ο!·ο, ο! ε!οο ο!!οο!πε

οοπειιε π!οοε!ο!!οι!ο, ο! ο!!εοπο !οπτ!!ι!!!ο, ο! !”ο!!οο, ο!

οποο!ε ο!!ο εο!π!!π!ο, ο! οπο!! ο!!ο!!! ε! ο!!οπο !!οεπ!!!ο,

νο! π!ο!ο !π !!!ο!ο ποε!!ο, ν!!!!ε, νο! ποπο!!ε οποπ!!!ο!ο!οπ!

ο!οε πιο! ι!!ο!!ε, πιο! οο!π εοο! , νο! οοιιοοεεο !ιι οο!π!!!

!οοε!!!!, οι οι! οοπεπο!, πο! επ!! ο!!οπο εο!π!!ο!ο, !!!ο

οιππ!ο ο!! ποπο ε!ο! !!οποο> ο! !!!ο!ο, οοο !!ο!!οπ!οε οο

οι! οοπεο!!!, νο! εο!·ο!!ο!ο!!! ο!!οποιο π!ο !πε!ε π!οοε!ο!ιι!ο

ιποπο ο!!οοο !οιιοοο!ιιι· : οο!!οοι!!ο!οε ο!!ο!!! νο!!!ε, ο! νοε!!!ε

πο!πο!οο, οπο!! οιπποε !ο!!οε, ο! ποεοεε!οι!οε, οο!!ο π!ο

ππ!!ο οπ!!οο ποε!!οο τ!ο!!π!ι!π!, ο! οεε!οπο!!οι!!ιι!, νο! πιο!

ε!ο! ο!!!ο!ο!ο! οεε!οπο!οο ποππ!ο!ο!!!!οε επιε!!! (!ο!!ο!·!ε, οι

ν!!!ο!οπ!, οο! !!οπο!ο!ο!!!!οεο!οε οπποπ!!!ο!ο!ιιιπ, ι!οο!ιι!; ο!

!ο!!! οο!οο οο!ιεοοο!ο! !!οπο!ιοο οι! ποο!ο!οι!ι ππ!!ο!!! !!ο

ο!οποι !οι!!πιπ, ο!!εοπο !οπ!!!ι!!!ο, ο! Γο!!οο: οοποο!!!!ποε

ο!!ο!!! ιο!!!ε, ο! νοε!!!ε πο!πο!οο, οπο!! !ιο!!οο!!ε οοο!!!ο!ι!

οπο! οπο !!πι!ιοι!!ο!!!Ί ο!!!οπιπ , ο! οι!!!!!ο° !ι!!ιοο !π!οε ι!!

ο!πι!! οοε!!πιπ !!ο!ο!!ε, ο! ποπ ο!!ο! !ποοεο!οο!π!, ο! ε!!

οπο !οι!!πο!, ο!! Γοι·ιποιο, ε!οο !!!οπεο!οοι οοο!!!οο ο!ι!ο!

Βο!ο!!!ποπο, οο!!ο οπ!ι!ο!!! οιιο!!!ο ε!! ί!οποο οοο!!!οι!! οι!

!!ο!!!!ο!οι·οε ι!!ο!ο!ο!!! οοε!!!, ο! ν!!!ο!πι!! , ο! ποπιι!ο!π!!!

οππο!!‹!!!!οι·ο!π ο!πει!οιπ, π!οοεοι!!οε ποι·!!ο!·, ο! Γο!ο!οε, π!ο

ο! ι!ε! !!! Βο!ο!!!ποπο, οποοι! ο!οοε ο!οε!!οοι, ο! ο!!!

εο!ποο! !ιο!!!ε , ο! !!οε!!!ε !!!!ο!οι!! !πε -ο!οοεο!ο, !ι·!!!ο!,

π!ο ο! !ο !!!ο!ο ο!ι!!!ο!ο Βοι·ο!!!ποπο εο!ο!!ο!: οοι!οο!!!πιπε

ο!!ο!!! νο!!!ε, ο! ι·οε!!!ε πο!πο!πο, οπο!! !ιο!!οιι!!ε ιιππι!!ποε

ε!οο !'ο!!οε εοι1ιο!7 οο! !!!ε !ι! οοιιο !!!ε !οο!ποιο, εο!!

!οπιπο!!!!οε , οπ!!!οε νοε ι!π!ιο!!!!ε οι·ι!!ι!οπ!!ππ!, ο! !!οτο!.

οοιιο!!!!ο! οο!ιιιι! πο! οιι!πι!οο!ιο πιο, ο! νοο!οο!οε ο!! !πεοε

πιιιι!!!ιιοε ε!ο! εοπο!! !π νο!!!οο!!ο, ε!οιι!!ο, ο! !οι!οπο!!ο

!ο!!!! 'πι·!π!!οο!ιιι!! Βοιο!!!ι!οι!ο : οοποο!!!ι!!πε ο!!ο!!! νο!!!ε,

ο! νοε!!!ε πο!πο!πο, οπο!! ο!οε, πο! ο!!ο!!! ο!! νο!!!ε, οο!
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νοειτιε σιτιστιιιε ισι·ι·σε, εσυ ροεεσεειοιιοε οι Βυτσιε οοειτιε

ιισσιιιιυε ιιι υιισυιιιιισ οιυιιιιιιιιυε, «οιιο, ειοι Ιοοιε τιοειτιε

σιοισο ιτισυισο, σου ιοτισιιτιιιυι στο ιρειε ισττιε, εσυ οοεεοε

ειοιιιιιυε ειιιιιυπιτυ εστυιιυιστιι ιιοιιιε -·ρι·σειστο, ιιιει ιστιιοιιι

οσυευυι, ειυσ ιυε, ουστυ, νσΙ ουοσ ιρει 8οτσι τιοιιιε ρτο

ιρεισ «πιο, σου ροεσεειοιιιιιυε σιιεοΙυσιιιιυι, σο οιισ.ιιι σο

ιρεο οσιιευ, σου ιυτο ειιιε ιι·ειιισιιι οοι· εσυ ειιιιιοε ο στο,

ουσ ιρεσιιι οιυριιουσιιι ισοστιιιε ιιι οτιισο. οοιιιιιιυσ εισι

εσουσυισε: οοτιοσσιτυυε σιιευιι νοιιιε, οι νσειτιε υστροιυο,

οι σιιοιιι οτσιιισιτιυε, συοσ οιιουι ιισιιιισιοτοε σεφ οοειτι,

οι νιιιοτυιυ, ειυσ ρορυιοτυυι, σ.ρρουσιοιοτιιιτι ιρειυε,

σου οιιι ουιουυιουο οιιιιτιστιισε υυτιο, νσΙ ιιι ροειστυτιι

οιιιιτιοιιυιιι ιιιυιο σιιιριιουιε, νσΙ σοτιιιιιουιε ιιοεριιιο,

σιυσ ροιυο. ιιι σισιιε σειειτο, νιιιιε, οι ρορυιιε ιιοιι ρσε

ειιιι οοιιυσιιιτι ευρω ρτοοσισιιε ιιοεριιιιε , ειυσ ριιιυιε

ρτο σσιιιιιο, εσυ ουιιιυε ευιε οοιιιτειοιιιιυε, ειυο τιο

@ιιιο ιιιοτυιιι, συοτυυι σιοιο ιυστιιιι ιιοειιιιιο, σιυο μισο

ιιιει ιρεει ιιοεριιιο, ειυσ μισο σεεστιι ρτο ιρειε σσιιιιιε

ερσοιοιιιστ οιιιιΒιιιει, οι ιιι ιιοο οοευ ροεειι ιιοτι οιισφιιιο

σο σιεσοιιι ρτο συστιιιιοισ, συστιι μισο οπο, ειυσ ιιοο

οιιο ιοτυροτσ οιιιιΒιιιιοιιιε νειισιιιιιιι: οουσσσιιιιυε σιιειιυ,

εισιοιτιιυε, οι οτσιτιστιιυε ρστροιυο, συοσ σσιτισο ιιοιι οιι

εισιτιισ νου οοιιιτ:ιτιο οιιυιιο τιιστοιιιιουιο, σι τσε ουιισ ροτ

πιοι·σ ροτιοιιυτιιυτ εισ σιοιυπι Ποειτυτυ Πειιιοι·ιε, οι νιιιοε,

εσυ ροφιυιοε ιιοιι σιοιοε, οι ιιισσ σιτιτοιισυιυτ, οοττιοιιτι, οι

σιεοειττισοτι Ιισιισουι οσι· τιιστοσιοτσο, οι σοιιιιτιοε ιρεοτιιιιι

ιτιστοιιιιοιιιοτιιττι, οι ι·οτυιυι οι ιιοιι ροτ Ρ:ιιτουοε, ειυσ

συσιοτοε νοεσοιοι·ιιτυ; σσυιουσ οοτιοσσιιιιυε νοιιιε σι νοειτιε

ρστρσιυο, ουοσ σσιοοσρε τιυυουειιιι ροεειτυυε Νοε, νσΙ

$υσοσεεοτοε ιιοειτι σοτιοοσστσ οΠιοιο σιιουυ οουιτοτιο, νο!

τσρυΒιιιιτιιιο, σιτσοιο, νσΙ ιιισιτοοιο, ρι·ιυιισσιιε, ιτοιισυιιο

ιιιιυε, ιιιιστιοιιιιυε, ιιιιυιιιιιιιιιιυε, σο οουευσιυσιιιιιιυε εοτιριιε

ευρστιυσ νοοιε οουσσεειε, ιιοο ει Μικρα οΠιοιο οοιιοοεεο

ιυστιιιι σοτιιτσ ρτσισειισιο εισ νοιυιιιιιιστιι, σου :ισ ισιτηιυε,

ροει οιιιιυτιι ιιιοτυιτι,”φιιιιυε ιισ νιιιιιτι οοτιοσεεσ ευοι, οοι

ισρεο ιστιιροτο ιιιοτυιιι, σοι :ισ ιοττιφιυε ιιιει ιισιισιιι, ιρεσ

σσεεστιι σωστο, ιιοο ντισυστυ σοτιιτο ρτιυιισσιο, σοι σου

ευσιυσιιισε εοτιριειε ιστιι σιοι:ιε τουοοιιι·σ νοισοτιι, σου το

συοι: ιιιο συισττι συεισ οι! ιρευιτι σοτιοσεεει εσιιι, σου ιιι

ισιισιυιυε τουοοσ.το, οι ρτυσσιοισ οτιιτιιο, σι ειιισιιιο ιτιισι

Ιισιτιιυε ιοτσ οουοσεεει, ειιιυο ιυτσ οοιιευισιιυε, ουσσ ιιοι

υστειιοιι οιυιιιιιιε Βστοιιιιιουσ ιιι Βοτσιυιοιτι οοιιοσσειιιιυε,

ρτο νι ιιι ρι·ιυιισσιο ιιιισσιιι οοιιισοιο ρισιιιυε σοτιιιιιοιυτ,

σοι σου ιιιισιισιτυυε ρστ ρτοσυιιεεσ ιιι οιιφιο σστοσειτο:

οιι.σιστυιιι ουοσ :πιο θυιισι·τιειιοτσιιι Βουσι·οιοττι τσ8τιι οπισ

σιοιι ρτο ιιοιιιε, σι ρτο σιοιο Ιιιιιιυιο Αιιοτιεο ρι·ιιιιοεσιιιιο

τιοειτο ισιιιιιιιιο σι: ριιτισ πιο, οι οοιιειιιστιοε, σο νυινστ

ειισισιιι ωστε, οι νιιισο σο Βοτιειντσ στι οιιοτο ιιιι οοιιοοτ

σειιυττι, εισιυιιι, οι οοιισιιυτιι, σι οσι· σιοιοε οοιιειιισ.τιοε,

σι νιιινοτειισισιτι σο Βουοντσ οοιιοσεευιτι οιιιιιιι, νι οπισ

σιοιιυτ, ειιιιυιιιιυε, οι νοιιιιυυε, ουοσ ου ιιοο στο ιιι οιιισσ

ιιστρσιυο ιιιστοιιιιοιιιο νιιυιιιιυιτι, οι ουστυιυουτυουσ ειιιιιτυτιι
τοτυτιι, ιπιιι μι· φοτο, φωτο ρστ Τιοτι·οτιι σσιστσιισει,

σιεσοττιοσιιιυτ, ροτιστιιυτ, νσιισιυιιυτ, οι οιιρσσιοτιιιτ ιιι

οιιειτο Βοιωτοι, οι σου ιιι οοειτο, νσΙ πιο σο Βουιιντσ,

οοι ειιιιιι στο νι ιισιιοι ειιιισ σσυσυιυιιι σου ιιιισιιιιε εισ

ιιιευιευτι οτιισσιοιοττι, φιοσφισ σισιι σουειιιιιτιι, οι νιιινστ

ειιο.ε σο Βοτισ.ντο ιι·ουεισι·ειιιι, σι ιτοτιεισττο ισυσσιιιυτ οσοι

οι'ισοιυ οοτιιιιι σοτιιιοιιιιι τσε, οι υιστοοε ιιι οιιειτιιιτι ι)ειισιτιε

ευρτσσιοιιιιιι πιοι·σιιιι·ι, οι τ·σειιιουιιουι ιιισιιιι·ι ιιι σο, συσσ

ουσ οοτιειιισι·ιι, οι ιυι·ειιι (ΜΜι ρι·ειοεσιιισε, οι ιυιυτι νιου

ιυτ οιιιοιο οοιιειιιιιτισσ, οι νιοειτιοσ, ιο.υι ιιι οιιειτο Ποι

ιοτιε, σι νιιιιε, ειοι ρορυιιε ειρρσιισιοιοτυιιι ευοτυιιι, σωστο

ιιι οιιειτο σο Βοιιοντο συιιιι σιιΤστστιιιο ροειροειιο, ειουι

οοτιειιιοι·ιι οι ιυτειιι Βιιτοιιιιιοτισ οιιιιω ιρεο νο οουευσυστυιιι,

οι σσιισιιι: εισιυιιιιυσ σιιιιιιι, οι οτσιιιοτιιυε, συοσ :ισ ιιοο

οκ οοσσιιι ροσιο ισιισιιιυτ συοσ ουιουιιισυσ ()ειιιιιιιιιιε, οι

Ατοδοτιστιειιιυε ιισιισιιε ιιοεριιιο. ιιι οοειτο, οι νιΠει σο Βο

υιινι·σ ρτο τσυσιοιιοτιο σιιιιιιιι, συοσ-σιτ ιιτιιυετιιοσι Μπιε

ιιιιιοτισ ειιιι ιιιιιτιστιι ιισιισιιιιι ιιοεριιιυιυ ιιι οειειτο Ποιοτι

ρτο ρτοσιιο :ισ φιοσ σειιιιιιιιυιιι σει, ρστ σειιιιισιοτσε :ισ ιιοο

σσρυιοιοε, ιιτιουοσ νυυεουιεσυσ ειι ιιιιιιοσι ιιουυιιι ιιοερι

ιιυτιι, οι ισουσυιιι ιιι Βοτιειντσ σώσει ιιοοριιιυιιι ι›οιιυττι,

οιισοιισυτιι ιιι οιι.ειτο ωστε, ιιιο νοτο οοι ιιιιιισι ριιιτυ

ιιοεριιιο ιιι Βοτιοντο ιισιισιιι ιοιισσιτι ιιοεριιισ ειυιιιιε νο.Ιοτιε

ιιι ιοοο σο Βιιιιυριιιι, σοιυρυισιο, οι ιτιοιυεο ιιιο ιιοεριιιο,

φιοσ ρτο ρτιισιιο σιοισσ σιτιιιιιοιιοιιιε ιιιιιιυιι ιιι σοειτο Πει

ιειτι εορτο σιοιο, ουιιο συισσιιι ιτοιιοσ, οι ιιιιστο ιιοιισειιιι,

ειουι ιισιισιιι σισιο ιιοεριιιο σο Βοτιοντο, ιιιιιιοσυι σιιιιιιι, οι

ιιοιιστο ροεειιιι ρειιυει ιιι ρορυιο συιισ τιουιιστιιι ιιι Ι.ιιροιιι,

ειυσ ροτιυ σισιι οοειτι Ποιιοτι, νοιστιισε, οι οουοσσοτιισε

ιιοσι ο.ιιιοτ ιιιιστ ευιιστυοιοι·σιιι ρτοοσιοιυτυ, οι σιοιοε οι».

ιιιιοιοτοε σο Βοιιτιντσ οοεσι οουυοτιιυιιι, νισσιισσι σο οστιιε

οσιιευ, οι ιιιιι·σιισ ρτοσειιιυσιε ρτο σιοιιε ροοιιε, οι ιουσι

τιιιο, :ιο Μισο τσισιιιιε ιιι οιε, ιιιιιιστι οι: υιιστιοτιε σουο

ι,ττειιιιισ, υι ρορυιο ιρεσι νιιστιοε νιτιυεουσ τοοιριιιι ιιιοτο

ιτιστιιυτυ, ριιιυει ιρεει ιιοιισουι, ισιιι ιρει, ουιιτιι νοε οιιιιισε,

σι ειιιουιι ρορυισιοτσε ιρειυε ρορυισο ρτοσεσυισε,σι ι'υιυτι,

υσττιιτιο οιιοσριο, ιι·ιιτιοιι, ιιιιστο ειι οιτιιιι οστιευ ιτιιτοιο,

ιιιυσιτυιο, οι Μισο, οι ιι ουιιυιε :ιιιει εστυιιυιο. νοιυιιιυε

ιτιευρστ, οι ειιιιυιιιιυε, συοσ στο οοι ιιισοτιο, οι ιιοιιο

ιιοεριιιιι ιιι Βουειντο Ιιειιισιιι ιιιιιουει μισο ιιι σιοιει ρορυΙο

ιτιιιυειυιυτ, ιιιι νστὸ φιι ιιιοσιοει ιι:ιιιοιιι ιιοεριιιο ιιι Βο

ιιοντο, τιιοσιοσ ροιυσ ιιιιιισοτιι ιιι σιοιο ρορυιο ευρτοσιοιιι:

τυιτιυε νοτο ρειιυυυι, συοσ τοι σεειστιοιιιι, ειι ιτιυυι οιιτιτιστυιτι

εισ οοιιιισιτι Μουσε ιρει ιιι ιειιιιυσιτιο, οι συιτιουσ οιιτιιιιιτυιιι

ιιι ιοτισιιυσιτισ, οι σιοι:ισ συο.ιιιιισιιε, ιιοο τιιιιιοτο τω,

νοιυιτιυε ιιεειστιειτι: ρτοσσιοιστυ νστο ι”τουουιιιιισιιι, ροφο

τοτυ ρορυιοσ μου σιοιεισ σο Ι.ειροιει σου οσι οοιισιιιοιιο

ιτιτιυισοτυυε, οι οοιιοσσιιτιυε, συοσ νοε ουιτισε ιιειιιιισιοτσε

οοειτι ωστε, οι οτιιιιιυιιι νιιιοτυιιι, νσΙ ρορυιιιτυτιι φιοσ

ιιι ιιιισιε, νσΙ ειρρσιισιοιιε σιοιι οοειτι ευτιι, νσΙ σο οοσιστο

ιυστιιιι, ιστισειιιιιιιι :ισ ευιιιιιιιιε νσειτειε οοιιειτυιιστο, νσΙ

σουειτυιιι σωστο ττιιιτοε, οι πιο οορυιιισ ιιουεισ ρτιιοσιοισο,

νισοιιοσι σιοιοε τιιυτοε ιιι σει ισιιιυσιτισ , σι οιιιιυσιιισ, οι

οσοι ιιιιε ορστιιιυε, οι νο.ιιο Ιιτιισσιοισ ιιι ιιιο Ιο.ιιιυσιιισ,

σι ρτοΓυιισιιιιιο ιιι ουιιιυε, οι ουιυ ουιιιυε οοιιειιιειτιι, οι

ιυτοιι σισιι οοειτι ωστε τιουστιιιι οιιρσσιτσ, ιρεοεουσ τιιυτοε,

οι νοιισ ισιιοοιιιιιιι ρστρσιιιο οοιισιτσοιοε, οι οοιισιτοσιο

ισυστσ, ειιιιυστιιοε, οι οοιιοσσσιιιοε νοοιε ουοσ ρτο οστι

εσι·υειιισιε ιιιυτιε, οι νιιιιιε ρτιισσιοιιε, οι στο ορστιιιυε

ρυιιιιοιε τισοοεεοτι,ιε ρορυιιισ ευρτοσιοιεισ, ιιοο ιιοιι ρτο

ευροτιοιιοτισ σιτρστιεοτυιτι οοιιιυιιιυιυ νυιυστειιιιιιε, ωειτι

νιιΙειτουι, οι ρορυιιιτυυι ρτοσσισιιιτυιιι ροεειιιε οτσιιιιιτσ

σωστο, οι ισοστο, ιιι οσειτο, νιιιιε, οι ροριιιιε ιρειε, οι

ιιι ροτιο ()ιιιστι ιιιιροειιιουοιτι ευροτ τιιστοιιιυε νιοιυιιιιιιυε,

οι σιιιε τσιιυε, σο συιιιυε σιοιιε οουειΙιοτιιε, οι ιυτσιιε

νισοιιιιυτ, ιιι ιιιιε συστιιιιοιιιιιιε, οι ρστ ιΠυτιι τιιοσυιτι ιιι

συιιιυε, οι οοι· συστυ ρτυσσιοιι οουειιιιιι·ιι, οι ιυτοιι Πιιιοι·ι

ιιιοιιυε, οι νιιιιυε ιιιουστιτιι ισοιουσιιιιι σιιτιι νοιιιιιισιο ιευιιστι
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Βοττοτοοτοττε το8οτ 8οττττοτοο, οτ Ποτοτοο.ο οτοεοοο οεεοοεο,

οτ ετοτττοτττοτο, φτ οττττιτοττοοτ ττοροοτττοοτε τρο.τοο τοτοτοττ

οοτ οοω οοτοτο οο, ττο οεοοοεο, οτ νοτιτοτο.το τοετοο οτ

τττοτττο οτοτ, οτιτοτο οοτττοτττοττοοι ρτοττοοτ, οοτοφο τοοτοτ

οττοοτοοττ , φοο φτιτοοι ττοροετττο ττοτοτ τοοτοτο, φττοτοοτ

τττοττ οοοετττοτττ, οτ τοτοττ τροοτο τοτοοοτο, το! τοτττοοτ·ο,

οοτ οοπο τοττοτο, οτ τττ·ττοτο ροεοτοτ οι! ττττττοτο, οττεοοο

ττοοοττο, το! οοετοοοτο οοετττ, νοτ Βοττοτοοτοττε ρι·οοτττοττ,

οττο οττοττοε οοτοοοοιοοοο; τροοοι οττοοτ ροετφοοτ ττττ

τοοοττοτ, ροεετοτ ττοτοτο, οτ φοττοε νοτοοττοτ οττττοοτο, οτ

ροοοτο ττο οοοεοοεο τοτοοο, οτ νοτοοτοτο ττοττοι·οοτοττε Βοτ

τττοτοο, φτ οττττοο.ττοοτ οτοο εοοτροτ ττοττοοτ τοτοτοεεο οτοε

οοτττοτττοτο οτοτττττοτ τοτοτοοοτοοτο: Βοοετοτ οττοτο ιττοττ οοο

ετττοτττ, οτ τοτοττ :το οοτοοτοτο, οτ οττοττοτεττοττοοοτο οο

ροετττοοτο τοοι τττοτοο, φοε νοτοοττοτ οττττοοτο, τρεοεφο

τετοιο τ·οοτοοοτο φοττοε νοτοοττοτ, οτ ο.ττοο εοτττοδοτο, οοτ

ετ οσο τοτττοοττοτ το ροοεοεετοοοτο εττοοτ, νοτ τττοττοοτο

νοοττοτο το οττοο.οτο ροττττοο, οτ τπτ τττο. τοτοροτο, ετο φτοοε

οτε ντττοττττοτ, οτ οτο ττττο οτοτττο, φοτο οτοπο ροτοοτοοτ

τοροττι·ο, οοφο ττο οτε φοο ο:: ρτοοτττοτο ττοροετττοοο,

το! οτιτε οτοοτττε οκτοττοτ, νοτ ρτοοοοοττοτ, οοτ οι: οτε φοο

‹ττοττ οοοετττοτττ οττοοοττοττοτ το οροττττιιε, οτ οτττε ρτοτττοττε

τοοοοοτοτ τττοττ οοοετττοτττ οοτοροτοτο οοτο τττοτο ο,τοττοτοττ.

τοτο, νοτ ηοοοοιττφο οττο, 'στο οοτττο νοτ οοετττε, οοφο

Μοτο οοτοφοτο τοοοττοετοτο, οτετ τττιτοτοκοτ ρτττοο τοτοττε

εοοοοοεοττττοε ειττο το οτττοτο οοοετττοττοο οτοοιττοτοο, οοο

οτττοο τοτοττ οττοτο οτετ οτττε ροετ οτοε τττεοφοοττ ετοοο

τοτοττε οοοετττοτττο, οτ ετο ετο οοοο το :τποοτττ φττοττττιι

ττοτοιτοτττ ττοροοτττο εορτοτττοτο. , οοφο Νοε, τοτ τττοτοε οο

ττοτοοτοτ, οοτ οττοε ρτο οοτττε ροεεττοοε οοε το‹το τοττ·ο

τοτττοτο οττο τοοττο. τοεοροτ τπτ ττοιοττοτο εορττοοττοοοτο ρτο

ροττονοεττοτο ρτοοοτοτο, ττοοττοοτο , οτ νοτνοτεττοττο τττοττ

οετοτττ (Μοτο οοτττε τοοτοτο, οοοοοττττοοε φοτο νοτνοτετε,

οτ ετοοοττε ττοττττοτοτ·τοοε οοετττ τρετοε, οτ ντττοτοτο, ετο ρο

ροτοτοτο φοτο οιτοτ, νοτ τοοττοτ το οττο, οτ ορροοιττοττε

οτοε ρτοοοοοττττοο, οτ τοτοττε ροτροτοο, φωτ φτττττοτ νο

εττοτο ροεεττ οοοοττοοτο, ετοο οοοεττοτ τοοοτο το ττοτοτττοε,

το! ροεεοεετοοτοοε, φοτο ττοττοττε τοττττ, νοτ ττοττττιιττ οεττε

τοοτοοτττοο ττο νοτοττ, οτ ττο ρτοοεοοττ, φοτ, οτ φοοτο

νοτοοττττο, τοοοφο ττοττοοττο ττοοοο, οτ ττττοτο τω, οτ τοετττ

ροτροτοο το οτοοτ οοοεο, τττττοτο, τοοττττοτο, οτ τοττοο, οτ

οττο φοττοοτ εοτοττοτο: οοοοοττττοοε οτοπο νοτττο ειο τοττ

νοοττοο ροετοτττοττ ροτροτοο, φωτ ττο οοτο οοττοοτοτο οο

εττεττοοτ οοω, φωτ τι ετοοοτε οττοττοοτοοτ τοοτττ οορτοττε,

οτ οοροτο ροεοτττε οοοττοοο, οτ φοτττττο οι! ττττττοοτ νοεττοτο

τποοτττ, οτ ττττοτο, οττεφο οτττοε ρτοτττ εοτοττοοο τοοτοτο

φττοτοτο το τουτο φοτττττοοττιο νοεττοοτ, οτ ττοτοοτοοι το

εττοτοτο τοττο οοοοοεοττοτο ττοττοοττττο, οτ οοο ντττο, ττο

_ φωτ ετο τττοτο οοι!ο οοο οορτοττε οτοεφοιο :το τουτο ρτο

ρττοτο φοτττττοοοτο, το ρτοτττοττοτ φοιττοτο οροε φοιτο

ττττε, οοο ττο τριτο οττφτττ τ·οο‹τοττε, νοτ ττοττο, το! πιο οττοε

ροττοε οοτ τοττο.το, νοτ οοτ πιοπο τοττοττο, νοτ ττοττοτοττε,

οοτ ττοττοτττ οοοεοοττοττε,νοτ οττοε το οοτ: ττοοττοτο οττφο

τττοτ το.οτοττε, οτο.τοοοτοε , φοττ φτοιτοτφο νοεττοοτ τποο

εοοττοοι, οτ τοτοτοτοτο, το ρτοοτττοττε ττοοττοιο οοιοτεοτττ

ροοοο. εοκοτττοτο ττοττοοτιοο οττοοετοοτιιοτ τοτοοτοτοιο Ε

τοττο ορττοοοττοτοοτ τοοτο, φοττοο ττοιτττοτο το ττοο οοπο

εοτττ, οττεφο τττο τοτοοτττο οοτ ντοοττοτο Ποτοττε ρο

οτοτοτ. Ποττοοτττοτοε οττοοτ νοτττε , οτ νοεττοο ροοτοτττοττ

ροτροτοο, φωτ ττοτ ττοτοιτε οοτοροτοοο ρτο οοτοοτο, ετοο

ρτοοεοοτο ττοτοττ το Ιοοο τττοοοο, οτ τιιτο τπτοτ οττο οτττοτ

οοοτροτοοο, οτ φωτ οοτοοττοττττο, ετοο οοοτοε τροτοο

οοτοοττο, οττο ρτοοοοοτοο ττοοοοτ, οτ οοοτρτοτ τι οορττε,

οτιτο οοτοοτοττε τττοττ εοτοττοιο, φωτ ττοττοτ οοτοοτοττοε

οοτοοττο, ετοο ρτοοεοοτοο Βοτοτττοοοο, φωτ ρτο αποτετ

τοετο οοοεοοοττ, οτ ττοττοτ ετοοτροτο, οτ οοο οτττο. Βο

τοοιο οοοοοτττοτοε νοτττο, οτ τοοτττο, φοττ οοοφοτο τω,

νοτ οττφτε νοοττοοι οοτοροττοτο, νοΙ οοοτροτττ ροεετττε οὐ

ιτοτοτοοττοτο νοεττο οοερτττο, ετοο ττοιοοε ρτο ττοορττοοτττε

ττττ ττοτοοεττοτε, νοτ οτττοτοττττοε, οοτ τοτοτττοττττο·ο οοετττε,

το! οοεττοτοτο ειιοοοοεοτοτο, οτετ ττοο ‹το νοοττο οτοοοεοοτττ

νοτοττττιτο: οτιοτοτοτο φωτ το ροοττε ρτοοτττοττε τοτοτ Βο

ττοτοοτοτοιο ρτοοτοοτιτοτ, οτ τοτνοτεττοτοοτ ετο Βοοογτο τοτττττε,

οτ ρτοτοτοετο οοτ οκρτοεεο ροοτοτοτο, φωτ το οοεο ντο

Νοε οοττοτοοο οοοοοιτοτο, φωτ οοοετττοτττ, οτ νοτνοτεττοε

το Βοοογτο, οοτ τοκοι ροοτο τττο ετο ττοοετοττο ττοττοοτ,

νοτοτοοε οιτ τττοτοτο οοεττοιο Ποτοττ απο ττοτοτοττττε, οτ

τοτοτε ουτε τοοτοτοττ το οο ττοτοοοττοττοοο, ττττοττοττττοε,

ττοοφττοττττοο, οτ ρττοττοεττο οτε ρτοτοτεετε οοτ τττοτττοτ οτι

ττοτ·οοτοτοοτ Βοοττοτοοτ το οοεττοτ]οττοττο, οτ οτιτο εφραι

τττοττο, οτ οοοττοτττοο, ττοο το οτττοτ οοτ Με ετ οοοττοδοτοτ

οττττοοττ, οο οοεο τττοτο νοτνοτοττοε οοετι·τ, οτ ντττοο ττο

·Βοοογτο νοτοοτ, οτ νττ ροοεττ το τοτοτοοττοττττοε, ττττοττοττττοο,

ττοοοοττοττττοε, οτ ρι·τνττοοττε οοτ οοο νοτοοτεττοττ οοετττ οτ ντττοο

ατο Βοοογτ·ο οοοοοεετο, φοτοοττοιοττοοτ ντοττοοτοτ οοτο οοο

οοοττοοοτο, οτ ροοτο ρτοοτττοτο τοτοτ ιττοτοτο Βοοοτοοτοτοτο,

οτ οοε τοττο, τοεοοφο ττοοτοοττοτοε, ττττοττοτοε, ττοοοοττοτοε,

οτ ρττιιττο,ςτο. ιτο Βοοογτο τοιοοοοοοτ το οττο νοτοτο, οτ

τοττοτο, οοο οοετοοττττοε οοοοοοττοττο, οτ ροοττοοο τποο

τττοττο, οτ φοτο οοτ οσο, το το ρτοεοοττ ρι·τοττοετο οοοττ

οοτοτ, τοοτοοτ ρτοοτττοτοο νοτοοτοττοττ (το Βοοογτο, οτοοτο.

οοιοτο εττοτ ρτοτοτεεο οοτ ,οιτττοτοοτοτοοτ τρεοτο , οτ νττοτ·τοτο

οοοοοεεο. ττοτοοτοε, οτ ετοτοττοοο, φοιτ ρτοοτττοτο ττοοετοττο

Ποτ οοτοτοο, οτ φοιτ τττοτοε τοοιιο ττο Βοοογτο οοω ττττο,

φτ ροετ τττοτοοτ ττοοετοττοοοτο φοτο οιοοτοο ττοττ τοττοιοοε,

το! τττοτοτο τοοοιο ττο Βοοογτο νοοοττοτ ροριττοτοιο οοττοττ

εοτοροτ οοεττο Ποτοττε, οτ εττ ττο ροτττοοοτττε οττο: οτοοτ εοοτ

οττοο ττττοο, νο! ροροττ οροοτττττοτοο1 τρετοε, οτ το τρεο

οοεττο (τοτττττε, οτ τοοφοοτ ντοοε, οτ ροτ·ε οτοο Βοοττοοτ

τ τροο τοοοε, οτ τοτοττ ττοττττοτοτοε οοτ ροτροτοο οτοτττττοο

ττοιοοοττοττοιτε, οτ ττοοοοττοττοοο, οτ :οττο ττκτοτττο οοο

οοοετε οτιτοτο οοεττο Ποτοττο, οτ τοοοτοτ οοτ οτττοτοτοε (το

τοττε οτοοτ, οτ οο τοοττο φο τοοττοτ οοοττοτο Ποτοττο, νο

τοοτοο, οτ οτοτοοοτοε, φωτ φοτοοοε οτ·οοτττοττε εορτε το

ττοτττο, οτ οοοοοοετε οοεττο Πο.τοττε, οτ νοτοοτεττοττ οτοε, οτ

ορροοιττοτοτοτο οοοτοιο, οττοτοτ, το! οττοτοτο ροεοττ τπτοτ

τ τοετοτο ττο Βοοογτο, ντττττοε οοτοοτ, οτ οττ”οοτο: οοπο ετοιττ

ρι·οοτττοτοο Ιοοοε ετο Βοοογτ·ο εττ, οτ οοοο ιτοττοοτ, ττο ορ

ροοτττοττε, οτ ντοοο, πιο ροτο οοοτττ (τοτοττε, οτ οτοτοττο οοτ

εο ττοοοοττοττττοε το ρτοοοτοτο ρττοττοοτο οττο οοοοοεετε

8οοιτοτο οσο ττοττοοτ, εοττ οτεττοτο, οτ τοοτοττττοε ττοοφτ

τοττοοο οοοττο Ποτοττο οοοεοεετε, οκοορττε οτοτοοτοττοοτττοε

οοτ τοττοιο, οτ οοτ τοοτ·ο, οτ :οττο φοο το οοεττο (τοτοττε,

οτ οτοε οοπο τοοτοτο, οτ ιιοιι οτττ›τ τττοοοτττοοττ, ττοττοτττ,

ττοττ, οτ ο›;οτοοι·τ ευρω οοιτοοοοτοτοο, οτ οττττοοοττοοο οο

ττττοτττοε το Βοοογτ·ο τοοτοοοοι οτοοε βοτοττε 8οοττοττοοτ,

στο οτ ττοττττοτοοτ το τρεο οοεττο Ποτοττε, φοοτοτο οοτ ρτοο

οοοε ρι·τοττοετοτο, ετοτοττοιτο τροοτο τοοοοι ττο Βοοογτο

ιοοττο ρτοοιττοτο νοτττ τοτοτττοτ· οοεττο Ποτοττε εορτο τττοτο.

Ρτοοιτοοο τοτττττ· οοτ Νοε οοοοοεοο, ετοτοτο, οτ οττττοοτο,

ντο
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ροτ ρτοοεοπε ρτο Ιιοπο Μοτο, οτ οποιποιιτο Με οοετι·ὶ

ΠοΙοι·Ι Ιιοπο Μο εοτιιοτο ρι·οιπτττιτπιιο, οτ Ιοοοι·ο τποοποποοο,

οο ΙππτοΙοτιιτττοι· οΙιεοτιιοι·Ι, οτ οετ ιιιοιοι·οιπ οοιιτοΙοπι, οτ

οοοιιτὶτοτοιπ Μετά τιιοοΙοι·ιιιιι, οτ τιοΙιττοτοπιιιιι οοεττι, τττ

Ιοι·ιιιιι, οτ ροριιΙοι·πιιι ρι·οοτΙΙοτοι·ιιπι ρτοοεοπτἱιιπι, οτ Ιο

τιιι·οτιιιιι τιιτοτπιιο οτι 8οιιτο ΙΜ οιιοτιιοτ ΕιιοποοΙΙο ιποπτ

Με ποετι·ιο οοτροπο.Ιττοτ τοοτο, οοπτι·ο οοιπ ιιοπ νοιιἰτο,

ποο οιΙΙτιιιιο οτοπτοτο, ειιιτ οΙἰαιιοιιι οοπττοιιοπἰτο ροτιπττοτο

οΙἱαιιο ι·τιττοπο: πιοποτιπτοο Βιιτιοι·ιιοιτοι·Ι οοποι·οτι ποοπι ἰοιπ

τΙἱοτἱ, ττο νιοοτΙο, οτ ποππ!ο ΠοΙοττο, οτ τΙο Βοπογι·ο, οτ τιο

ιιιἱπἱοττοτοτἰΙιιιο 8οποιοΙΙΙιιιο οιιΞίπτο, οτ ροι·τιιΙοπτο, οοοτο

τἱοοιιο οΙΙΙοΙοΙΙΙιπο ποοττΙο ρτοοετοιιτΙΙιιιο, οτ τιιτιιι·Ιο το Ιπ

επτο $οι·τΙΙπΙοο, οτ τιτττιΙ οοποτττιιτΙο, οτ οοπετττιιοποτε, οιιοτΙ

ρι·οοΙΙΙιειτο. ρι·ιιιτΙοοΙο, οτ οοιιοιιοτιιοτποε οοπτρτοε οτιιττοττο

Βοι·οΙιτποπο, οτ οΙΙοο Ιι·οποπττοτοο, οτ ὶιππιιιπἰτοτοε, οτο ετο

τιιτο ροτ Νοε νοτιἰο ειιροττιιο οοποοεοο, οτ ιποιιΙτο, ποππο

οοιιιροι· ΙιοΒοοπτ, οτ οτιεοι·ιιοπτ, οτ οοπτι·ο. ποπ νοπιοιιτ

οτΙοιιο ι·οττοπο: οιιτοιιπιοιιο νοτο οποπ τοπιοτοτΙο τΙιιοτιιο,

οοπτι·ο ρι·οοεοτΙρτο, νοτ οΙὶιιιιο ‹ιο οΙοοοιιι νοπΙτο οποο

ειιιπροοι·Ιτ, ἱι·οτπ, οτ ιποιοποττοιιοιπ ποετι·οιπ, οτ ροοποπι

πιΙΙΙο ειιιτοοττιπι ιιοοτι·ο οι·οτἴο ορττοοπτΙοι·ιιπι ποΙιιοι·Ιτ Ιπ

οιιτιοεο, τΙοπιπο ιΙΙοτο ρτἰιιιἱτιιε, οτ ρΙοπο.τιο ι·οετΙτιιτο. ΜΙ

εοπιριτοι·ποπι οιιτοπι ιιιοιιιοι·Ιοιπ ρτοοτΙΙοτοι·ιιιιι, οτ τοπον

ροι·ροτιιοο τΙι·ιπττοττο ρι·οοεοπττ οιιρΙιοοτο ρτιιιτΙοοιο ποεττο

ΒιιΙΙοιιι ποειτι·οπι ρΙιιιιιΒοοπι ιιιοοΙππιιο ορροποποοιιι. Ποτ.

ΒοτοΙιἱποπο οοτοιιο ΙτοΙοπτΙοε εορτοπιτοττο οποσ οοπιιπΙ πιτ!

Ιοοἱπιο τοι·οοπτοειπιο ντοοετπιο εορττιιιο. να ποτ οοποοΙΙοττιιπι.

5βεπιιιπ ΙοοοΙιτ ΙΜ οι·τιττο Μοτο Αποοοπιιτπ, νοτοπτΙοο,

Βοι·τΙΙπΙοο, οτ Ποι·οιοοο, οτ Ποιιιιτιο Βοτοτιἰποπο. Τοετοο ειιπτ

ΙιιΙτιπο Ροττιιο Ι)οιιιιιιι ΒοΒἱο ΙΙΙΙιιο ΙΙΙεροπΕοττιπι οτ Ιπιριι

τΙοι·ιιπι Ποπιοε. θιοετοπ Οοοοπ. ορΙεο0ρ* Βοιπἰπἱ Ιτοοιο

οοποοΙΙοτιιιο. ΟιιιΙΙοτπιπε 6ο ΑποιιΙοπο. ΟτΙιο «το πιοπτο Πο

ττιοπο. Ροτἱοοπιιε θοΙοοποπτΙΙ ττο ΡΕποοετο.

8Ι·το·ιιιιιπ ΡτοποΙεοΙ ‹Ιο ΒοετττΙο ρι·οοοτοττ Ι)οιπιπΙ Βοοτε

οοι·Ιρτοτιο, οοτ ττο πιοποοτο τροττιε ποοο οοτΙΙιΙ Ιοοιτ. οτ

οΙοιιοττ, οπιπ τοοἰε, οτ οιποποοτιο ιπ Ηποο οοοιιποο ποτ

τΙΙοΙτιιι· (ιιοιι), οτ ἱιι ποοο π. νοτ εοτἰΙιἰτιιι· Βοπιιιο.

· ΙΙΙ. *.

Αἰ[οποο το ο Αν·αοοπα τόποοοα, ο οοπ[οι·ιιια, οοο Μάο αοι

ΡΙία.αίοπί, α /αοοι·ο ο @απο Π! οιι1οιοο ο ΑΝιο:·οα

τα οοποοοοἰοπο, ο Ια όποοοτίτιοα ο αοττο οιουιοΑτο, ο

άοτΙο οίττα, οίΙΙο, οιιπιτοι·Ιο> τοποσ, οι! απο Ιαοο!ιί οΙα Ιοί

ρο.<κοαατί οι δαπΙοαπα, Με οτί αυοα οοτ άατα στο! 4828,

α! οτα στατα σοπ[οποπα!α ατι! το Ποπ θίαοοπιο Π. 'Ε'

Ρίοττο, |το!ίο ροϋποοοπίτο αἱ Ιζοοπο, ο θαίαοπο αποίοοοοουο

.4α·οοκοποο, εαοί ίποίατί ο ρι·οοατατοπ·ί, αοσοτταπο α ο Ιοί

ποππο Ια παοοα οοποοοοίοπο, α! Μοοετίτατα , ο ροοεταιιο

μα· Ιοί α! αΙοττο αν: Ποπ ΔΙ|οποο τ”οπιαοοίο ΙΙΒΙο, ο τ!

Ωίαοασποσιτο το Μαιο.

(4328, 4 πιοδοτο).

Μ! Βετο. ΑτοΙιἱν. οι ΒειτοοΙΙοιιο, Ιτοαἰετι·. Ιτικοποια πιο".

ττο οπιπι. Μοτ:τ:ιαιπ ττο ποσοπνιιι. το!. η”.

Ιπ ΙΙΙιτἱοτἱ ιιοπιιπο. Νονοιττπτ ιιπινοτοΙ, ουοά ποο ΑΙ

ρτιοποιιο ΙΜ 8ιτοτιο τοπ Ατοδοπιιιπ , νοτοπτΙοο, 8οπΙΞπτοο ,

οτ Ποι·εΙοο.ο, Ποπιοο ΒοτοΙιτποποο. ΠοπεΙοοτοπτοο ποο ποτ

τΙοιπ οπτοοιιοπι ω! τοΒΙοο τΙἰ8πἰτοτἰε οριοοπι ΙιιΙεοοιιιιιο

οοετιπιρτι, οι: ροτοετοιτο, ροτ· οοτοπιεεΙιιιτιπι ρτΙποἰροιπ οο

ιιιιπιιπι ΙοοοΙιοπι, τοοττοιο ιποπιοττειο , ι·οοοιιι Ατοττοπιιπι,

οοπττοι·οπι ποετι·ιιιιι, ποΙπο τποο εροοΙοΙΙτοι· οτττΙΙιιιτο, οπιπ

οοι·το Ιρειιιο τΙοπιτπΙ ι·οοΕο, εοοο Μοιοετοττο ετοΙΙΙο ορροπαΙΙΙο

τοΙιοποτο, οοτ. τιι οοετι·ιε οριιο ροι·τιιιιι Ροποοοιιπι, οτιο

τΙοοΙιπο ΒοτοιιτΙοε πω, οππο τΙοιπἱπἱ ιιοοοιιιτιιι. ρι·οιιτ ιπ

οτι εοτΙοειι?ιο, οτ οΙοτΙοο οοπτΕποτιιτ, Ιοοτοεο Μοτο οει·οοΙο

πιο ΙΙυοοιιτ, νΙοοοοιιιιτι ττο Βοεοο, Ιιιοἱοἱ Αττιοτοοο, τοπ

οιιοπι Ιιοιιοπιοτιτο, όοποτΙοποπι, οτ οοποοεεἱοποε ειιΙιοοτΙρτοο,

οιιιπ ρτΙνΙΙο;;Ιο, οοο ιπετι·ιιτποπτο ριιοΙἱοο, ποετι·ο εΙ8ἱΙΙο

ροπτΙοιιτΙ ιπιιιιιτο, οιιιιιο οοτΕοο οΙο 88 ΙιοΙιοτ. Μ δ'|ιτ·ίοτί

ποπιίπο. Ζνοτιτοι οι? σωστο, οιτοά Νοε Ιο|απε ΑτμΙτοποαο,

ί!!τι.στοίο.οίοιί Βοσπίτιί Βοοιζο Μαοοπαοι ρτίοτοοοπίτοο, οτα.εααο

οοιιοι·α!ί.ι ρτοοσπατοι·, ασ Οσοι” Πη;ο!τί, οφ ροτοστατο ποοο:

Μ οπο· ραΜο ατο·ίοατα, ρου· ο:οοο!!οπτωίπτοπι Ποπιτπαοτ Βο

οοπτ ροπίΙοι·οοι ποετωπι ροαοάίο2ωπ, σουτ οαοΙα οπο, οία.ο

|Ιία]·οο!α!ιο .ετοί!ίο αρροπαίτίο οι:οί!ταΙα, τοποιοίο, αυτό κοιταω.

ΝοοοΝοτ απίοοπτί Μοτο οοι·ψτί .ι·οοίοοι ίπεροοτταί οτο. (τ).

Ωιιοπι τΙοποτΙοιιοπι, οτ οοποοοεΙοποπι ροετιιιοουπι τΙΙοτιιε

Βοιιιτπιιο τ;οπττοι· ποετοι· ΙοποονΙτ, ορρτοΙιονΙτ, τοτΙΒοονττ,

οτ οοιιΠτπιονττ, ρτοιιτ Ιπ πτΙνιΙοετο ιρετιιο Βοιιιἰπἱ Μοτο,

ΙιιιτΙο ρΙοιπτιοο ποποοπτἱ ιπιιπττο, οοτ. ΒοτοΙιἱποποο, οτιο

τΙοοΙπιο ΙτοΙοπτΙοε οοτοΙιι·ιε, οποσ ΒοιπιπΙ ιτοοοιττιι. οτ οΙοτιεο

ροτ ΒοτποττΙιιτιι (το Ανοι·οοπο, τ1τοττ Ποπιτπτ Ιτο8ὶο ποτοττπιιι,

Ιοτἰπο οτ εοτΙοοΙιιο οοιιτιποτιιι·. Ετ πιιπο ρτο ροττο νοεττΙ

ιοπι τΙΙοτΙ ΙιιτΙΙοΙο, τοοπττ ποΙιἰε_ΙιιιιπἱΙἰτοι· οορρτΙοοτοιπ, ιιτ

ρι·οοτ1τοτοο τΙοποτΙοιιοιιι, οοποοοετοποπι, οτ οοπτιτπιοτΙοποπι

οοπΠι·ιπειτο, οτ οἱνΙτοτοο, οοεττο, οτ Ιοοο το ρτοοοΙοτο οο

ποτἱοπο_οοιιιρτοΙιοπεοε, οποιο οποπι οροοιΙιοο.το, οοο τΙοοΙο

τοτο ποπ ειιιιτ, εροοΙΙΙοοτο, ποπιτποτιιιι τΙοοΙοτοτο, τΙο τιο

πἱΒπἰτοτο τοτςΙο τΙἱΒποτοπιιιι·. ΙΞο ρτορτοι· εοτνΙτιιε ροτ νοε

τΙτοτπιπ οοι·οοτιιιιι νιτιιιιι ΙΙιι;;οποιπ, ντοοοοιπττοιιι τΙο Βοοεο,

ΙιιτΠοοιπ Αιοτιοι·οοο, ποΙιΙε τιιιροποιο ιιοΙιττο ιποοττοτιοπο ροπ

εοτιο, εορρΙΙοοτιοπι νοετι·οο ΙονοτοΙιΙΙΙτοι· οιππιιοιιτοο, τοποι·ο

ρι·οοεοπτΙο οοι·τοο ποετι·οο, τΙοποτἰοποπι, οτ οοποοοετοιιοιπ,

:το τιινοετττιιι·ειιπ, οτ οοπΙὶττποτἰοποπι ρτοπιὶοετιε, οτ οπιπΙο,

οτ ετπΒιιΙο. ἱιι οοπτιο ρι·οοοΙοτΙε οοπτοπτο, ροτ ποο, οτ πο

ετι·οο, ΙοιιτΙοπιιιο, ειρρτοΙιοπιιιο , τοτιτιοοπιιιε, οτ οι οοττο

εοἰοπτἱο οοιιτΙι·ιποιιιιιο, ρι·οιιτ πιοΙιιιο, οτ ρΙοιιἰιιε, :ιο οΙοτΙιιο

οοιιτἰποτιιτ Επ οΙε, νοΙιτετιιιο οτἰοιπ ρτοοιιιιεεο 6ο πονο οοπ

οοτΙΙιιιιιο, οππι πιοτο, οτ ιιιἰιιτο Ιιπροτιο, @τοτε ροτοετοτο,

οτ :πιο οιιοοιιτποιιο ιιιι·ἱεοἰοτἱοπο εΙτο οτ Ιιοοετο.

ΠοοΙοιαιιιτοε, ουοά οινττοτοε, οοετιτο, οτ Ιοοο ειιοεοι·Ιρτο ,

το οοπτιτἰοπο, οτ οοποοεοἱοπο, τιο οοπτττιιιοττοπο ιποοιΙΙοττε,

οτ Επ ρτοοεοπτΙ οοιιΠτπιοττοπο, οτ πονο οοποοεοἰοπο ΙποΙιι

τΙιιπτιιι·, νΙοοΙιοοτ ιπΙτο Ιοοιοοτιιιιι ΑιοΙιοτοοο, οινιτοτοο ΜΙ

ετοππἰ, οτ τΙο ΤοττοΙνο, οτ τΙο 8οποτο Ιοετο, οτ ότι ΛΙοο,

ποο ποπ οοετι·ιιιιι Μοπττο ΒοοοΙΙο,οτ οοετι·ιιιιι ΜοτιιιΙΙΙοο,

ποο ιιιΞιιιιο νΙΙΙοε, οιιτοτοττοε, τοποε, τοπιπιοπτο, οτ ραττ

ποπττοε οΜτοτπιπ, οτ οοεττοτιιιιι ρι·οοιΙΙοτοτυπι, οτ τοττιιο

ἱιιοἰοοτιιο Μπι (πω. Ιτοπι: ΠΙτι·ο ιιιτΙΙοοτιιπι ρτοοοΙοτιιιιι

οοεττιιπι, οτ τοι·τοιιι Βοεο οππι οιιτοτοτιτο ΡΙοποποιοο; Ετ

ιτοιιι, οοετι·ιιιιι :ποππο Πο νοτι·ο. "Ποιο, οιιετι·ιιιιι θιοοιοιιΙ,

οτ οοετι·ιιιιι Μοποεττοο, οπιπ τττοτττοτττιιιο, οτ ροι·τΙποπτΙΙο

οιππἱΙιιιε οοτιιιπΙοπι. νοΙοπτοοτμιο, ετοιτιιοπτοο, οτ τΙο πονο

οοιιοοοοιιτοε, οποε! νοε τποπιοι·οτιιο ΙιιτΙοιτ, οτ νοεττΙ ποο

τοττοε, οτ ειιοοοεεοι·οο ἱπ ΙοοιιτΙο ιπιοι οτοτο, ΙιοΙιοοττο, το

ποτιτιο., ροεοΙοοοτΙο, οτ οκρΙοτοτἰο ροηιοτιιο, τοτιιπι ΒιιάΙοοτιιιιι

(τ) ΤτοΙοεοΙοεπο οτ πιροι·τοι·ο ΙΙ ιΙΙρΙοπιτι, οτιο οτο ο Ι-1ιοοΝ0, ροτοΙιο

Ιο ι·Ιροι·τειιιιιιιο ρἱίι εορτο τιεεΙοιιιο ιιΙΙ'ειΙττ·ο άοΙΙ'Ιπτ”οιπτο Π. ΛΙΙοπεο.

ΕπιττοιιιΜ ποππο το ‹Ιειτο τΙοΙΙ'ειιιιιο 1828. 0ιιοΙΙο οο! το τι. Οτοιοοιπο Η.

ο οο! 91 πιειΒατο, ο Ι'οΙττο οοτ ειιοιΙοττο ΙιιΙτιπτο οτιο @Πο (οτιο οπι

οοπτ'οι·πιο τοπιο το Ιο ειπτοι·Ιοι·Ι οοποοεεἱοπἰ) ο οτο! 6 ΜΒΜ.



Με εεεει.ε κιν. έχει

ρι·εεειειυυι Ατιιετεεε, ευυι ριεειιουιιιιειιε ειιιε εινιιιιιιιιυε,

ει εεειι·ιε, εε νιιιιε, ει ιεειε, εεε εεε εεειει·ε ευιυιε εε

ειι·ει εερειιυε υειυιυειε, ευιυ ευτειοειιε, ιετιιιετιιιι, ιευι

υιεειιε, ει: ρειιιυειιιιιε εοτυυεειυ, ευε τεεειε, ίει·υιε,

εευειιιευιιιυε, ει ι·ειευιιευιιιυε, ιιι εευειιουε ει εευιιι·ιυε

ιιευε ρι·εεειειιε ροειιιε, ει εειεειιε, ρι·ευι ιιι εεειιε ρι·εε

ειειιε εευειιιευεε, ει τειευιιουεε ρι·εεειειεε ειει·ιυε

εευιιυευιυτ, ει σειρ ιεει·ε, ει υιιιιιε ιυιρει·ιο, ει Βιεειι

ρειεειειε, ει ετυυιιυεεε ιυι·ιεειειιευε ειιε ει ιιεεεε. ιιι υι

ειιιιευιιιιυε ι·ενει·ευειιυι ιιι Πιιτιειε ρειτευι ιτειι·ευι ιιιυι

εευειυ 'ιιιιι·ευε. ει Αι·ιιει·ευε. ετειινεριεεερυιιι, ει υειιιιεει

νιι·ιιιυ ιιειι·υιιι , ρι·ιιυεεειιιιευι, νεειι·εε ρι·εευταιετεε εε

Με, ει ειιε ερεειειιιει· εευειιιυιεε, υι υειιιε ρετ ιιι

ειι·υυιευιυπι ρυιιιιευυι ιεΒιιιυιε εευειιιιι, εεεειυ υειιιε ρεεε

εεειεε, ει υευιιυε νεειτε, ει ιιεει·εευιιι, ει: ευεεεεεοι·υυι

νεειτοτυιυ τεειριευιεε, ιυνεειιυιυε ρτεεεευιιε.ιιιετ εε επιιιιιιυε

ευρτεειειιε, ε ρεειε, ει ιιεετεειιιυε, ει: ευεεεεεετιιιυε νε

ειι·ιε, ρει·ρειεε, ει ιτιενεεειιιιιιετ, υι ρι·εευιιιιιιυι·, ιευευειε

ιιι ι'εειιευυι, ιτεεευεε ειε ιυε.υυειιιει· ευεευι υεειι·υιυ, ιιι

ειδιιυπι ιυνεειιιυτεε ριεεειειεε. Λε Με: εεε Με (ιιιυιε,

πυιεενειιιευε εινιυε, 'ι`ιι·εε. ει Αιιιειευε. ιιτειινεριεεερυε, ει

Ρειπιιε-ειειι εευιιυι ιυειειε ρι·ιιυεεευιιυε, ρι·εευτειει·εε

ριεεειειι, σειιιιι·ιικιιιευευι, εεειετειιευευι, ει εκριεεειευευι

εε-εενειυ εευεεεειευειυ, ει εευειιευευι, εεε ιυνεειιιυ

Με; εε ιεευεε ιευε ειειο, υι ριεεειειιυτ ιεειεε, ευυι

ει·ειιει·υυι εειιευιιιυε, ει εειιιιε ι·ενει·ευιιε. εειειιευιεε,

ευε ι'ει·ιυε, εευειιιευιιιυε, ει τειευιιευιιιυε ευριεειειιε,

υειυιυε, ει νιεε ειειι εουιιυι ιυειειε, ει ειι ρειεειειε ιιι

εεεευι ρτεευτειει·ιε υειιιε εε Με ερεειειιιει· ειιιιιιυιε,

ιεειυιυε ρτο ειειε εφερε ιιιειεε, ει ιιεει·εειευε, ει: ευε

εεεεετιιιυε ευιε ρι·εειειιε νειιιε ειειε εευιιυε ιιεει ι·εει

ριευιι, ρτο νειιιε, ει ιιεει·εειιιυε, εε ευεεεεεετιιιυε νεειι·ιε

ι1ειεεειυιυ ιιειυυι, οτε ει υιευιιιιιε εοιειεειιεειυτε, ει: ρι·εε

ειευιυε ιιεειιιειιε εεετειυευιυυι, εεευυευυι ιειυιειυ ιιι

ευρω ιεεει·ιε εεεα ρεειιιιιυ, ει εευιευιε, εεει·εεευειιε

Πνευεειιιε, υι πεετιε εει, εειρετειιιει· ρευυοε ιεειιε.

Μευεειυυε φεε ρετ ρτεεεευιειυ εεε Με ρι·εεειειυε

ειιιιεευειετι ι·ειιυι θετιιιυιιιε, εεειει·ιεφε ειιιειειιιιυε υε

Με τει;υι ιρειυε, ρι·εεεευιιιιυε ει ιυιυιιε, φεε ιευεειιε

υεπι, ερρτειιειιευειε , νειιιιεειιευειιι, ει εευιιτυιειιευευι,

ει υενειε εευεεεειευεπι , ει εεειετειιευειυ υεεινεε ιιυιυε

ιυεει ιευεευι ιιιυιιιετ, ει εεεετνευι , ει Γεειευι ιυνιειε

ιιιιιιει· ειιεει·νετι, ει υου εευιτε.νευιευι, εεε ειιφειυ

εευιτενευιτε ιεειευι υιεεε ειιφε, νει ρει·ιειιιιιυι. Λε

ιυειει·ιε ευιευι ειυυιυυι ριεειυιεεειυπε ι·ειιετιε ιιι·υιιιειετε,

ει υιτιυεφε [Με ρει·ρειιιιιυι εεευτιιειειε ιιει·ι ιεεειυιυε

ευε εευειιυιιιε ριιυιιεειε, Με υεειτε ευι·εε εειιιυιυυιιε,

φενετε υυυπι νειεευεει ιιι ενειιινιε υεειι·ε, ει ειιετυυι

ειι ρευεε νεε Ιυειεευι ιυειυετειυυι. Πει. Πεεετευευειεε,

ιιειευειε ιυε.ειι, ιιιυιε ιιειυιυι ιιεεενενιιι. 8ιευυιυ ι· Αι

ριιευει, ι)ει ει·ειιε, ιιει;ιε Δεεεευυιυ, 8ιειιιεε, ειιτε,

ει υιιτε Ριιει·υυι, γειευιιιιει Μειει·ιειιι·υιυ , $ετειιιιεε, ει

Πει·ειεεε, Πειυιιιεφε Βενειιιυευεε, ιιυειε Αιιιεευετυπι, ει

Νεορειι·ιεε, εε ειιευι Πειυιιιε ιιεεειιιευιε, ει Πειετιιευιεε.

Τεειεε ευυι, φι ρι·εεεευιεε ίυει·υυι, τενει·ευευε ιεευυεε,

Τιιοιεεευε. Αιειιγεριεεερυε, ιι·ειει· Ρειιυε εε Τιιευε, ει

ειυιε ιιιιιιιιεε Πειειι·ενεε, ιεεειιυε Πειυιυυε εε Βιιει·ιεε,

Βιιιιιιιυυε (ιει·υειιι , Ιοευυεε Ειιιιυιυι εε Με. ιιυιι

ειευευυι ρετ Βευευειιιιυ εε Ρειι·ε, ι)ευιιυι ιιει;ιε ρτεε

ειειι υειει·ιυυι.

Χιλ ει.

ΛΙ[επεε τε α: Αι·ερειιε εεεεεεε ε @Με Π! _ειυειεε: ει

ΑΝιεεεε ια ρεειε ει εειι[εείεε οι Με @δ ιιιασειιι ε

!εριιιίειέ ω εεριιιιι, ε έ! εεε ιιι (ιοπιε, νιεςιοκτιε, ο

Μευευεεε, α εεε εεεόΜε ε ρίεείπιαπιε, ε ει· @Με ιιι

ει! μέσα Με” ε επιπιι”, είε εε!ε: Με ρεο·εεεε,

Με πει Ισι·σ ει·εε!ί ε είεεεεεεπιί, .νεεεπεε Με α!ιο Μεσσο

Πεοπε ρει·εεεε εεευεπιεπιε ει' ειεεέιε·ε εε οι·εέπετε.

ςιεεε, ι υιεεειο ).

Με εοφ ειεειπ ει Βιιεεειιουε, 8ιιιυικιωι, Αυυειν. νιιι. Με. (1.

Νυι1ι. ΒΕΧΧΧΙ.

Νενετιιιι υυινει·ει, φεε Νοε Αιριιευευε, ι)ει ει·ειιε Με

Αιεεεευιυ, νειευιιεε, Βενειυιεε, ει θετειεεε, εε (Σουιεε

Βετειιιυευεε, θεεειεενευιεε φεε Με ρεειε νεειι·ι εει·εειι

νιι·ι ιιυεευιε, νιεεεειυιιιε εε Βιιεεε, ιυειειε Ατιιετεεε

υει›ιε υενιιει· ευρριιεειιυπι ειιιιιιι, ει ευιε νεε ιυιεεεειιε

εε εεειι·ιε, νιιιιε, ει ιει·ι·ιε, φεε, ει φεε ιιι ιυευιε5ιιι·

ειυιεε ρτο ρεειε ιιι ιεευευιε ιευειιε, ευε: ρεειε ει υιινιε

υυρετιο, ει Βιεειι ρειεειειε, εε ειιε ιυτιεειειιευε :ιιιε ει

ιιεεεε, ει ειιιε ιυτιιιυε, ει ρετιιυειιιιιε ιρεει·υιυ, εει·ε, ει

εεειεεειε Με νεειι·ιε, ευυι ιευιευ ιρει ιιιιι νεειιι εε ιιι

ιεευευυι ιεεεευι ρτο υειιιε, εεε ιιεετεεε υεειι·ε υιιινετ

Μ, ευρετ εε ιιεειιιιευι υεειτευι νειιιε εευεεεετε ειευει-_

ι·ειευι·. Ιιι εεε ιε νειιιε, ευυι ε.ιιε εει·ιε υεειι·ε, ει ιε.ιιυε

εευιιυειυι· ιιι εε. ευ:ιει·ιιυυε εευεεεευευιε. @Με ιευεεε

εφε εε ευειειιιιευι υοειτει:υ εεευειο, νεειτεε ιυιεειιευιε

ειιιειετε ειειεε ιιιιοε νεειι·εε εε ειευιιειεε ειιειιει·ε, ειε

φε ιιιυιεε ιιευετειιιιεε ιιυρουετε ειευι εεεει, ευει ρετ

εεε ευρετ εε νειιιε ιιεευιιε., ει υεειιε ειιιιιιετιιεε ρεειε

ιιεευιυτ; εε. ρι·οριετ εε ευρριιεειιευειε ρτο ρεειε νεειι:ι

| ιευι ειειι Ιυειειε υειιιε ειιιιιιιιιειυ, νειειιιεε νεε, ει ρτο

εευιευι νεειι·ευι ιιειιει·ει·ε, εε ετε.ιιευι ερεειειευι νειιιε

ιεεετε ευρετ ιειε: Τευοτε ρι·εεεευιιε εει·ιεε υεειτεε 00ιι-.

εεειυιυε νοιιιε, πιο ριευευι ιιεευιιεπεει ροιεειειιειε οοπιιο

ι·ιιυυε, φεε ειειεε ιιιιοε νεειι·εε ιεΒιιιιυοε υιεεευισε, ει

εετυυε φειειιιιει ιυειευιι·ε, ει ιρειεφε, νει φεε ειι ευε

εει·ιριιε ιιιυιιε νειυει·ιιιε, ιιυρουετε ιιιιετε νιιιεειιε, Με

ιιεει εειυιιιε, νιεεεειειιιε, ευι ιεει·ειιιευιε. Με .ευιυι ειι

υυυε, ρτο ιυυε ιιιυιυτυ ει: ριεεεετιριιε, φειε ειειιε πιει

νεειι·ιε, εεε εει·υιε ευιιιιιει ιιυρεευετιιιε, ενειεπι ιιιιιιευιυει

ρει·ιιετ, ει εεεεριευι, ιρεεεευε, ει εοιπιπι φευιιιιιει ειειε

ιιιυιε, ρετ νεε ειε ιυερευευεε, εε ριεεεευιι ιυειειιιυιυε,

ει ιιυιυε υεειτι εει·ιριι εει·ιε εεεειευιυε: ιίοιευιεε ει ιιιε

εευεεεευιεε, φεε ιιιυιε εν ρεεεεειιριιε, φι ρετ νεε εει

ιιυροειιυε ιυετιι νεεεειυι·, ει υειυιυευιυι, ιειε ιρει, φευι

εειιυυ ιιε.ει·εεεε, ριευι νεε ευιιετιιιε οτειυιιυευυι. Μεε

εευευε ιΒιιυι· ρετ ρι·εεεευιευι εει·ιειυ υεειτευυ ευιιει·υειοτι

ιιεειι·ε τεευι $ετειυιεε, εεειει·ιεφε ειιειειιιιυε υεειι·ιε, ει

ευιιειιιε, υιιιιιιιει εευειιιυιιε, φι υυυε ευυι> ει ρτο ιευι

ροτε ιυειιυι, νει εειυιυ ιεεειευευιιιιυε,ευεε ριεειιιιειεε

ιιιιεε νεειι·εε, ιιιε ιιυυο, ευευι εν ιευι ειειιε ιιυρευετε

ειεεετιιιε , υευιιυεει, εινε νεεευι, ει υειυιυει·ι ι“εειευι,

ει νεεενι, ει: ρτεεεειιιειυ εευεεεειευειυ υεειτειε ειιεετνευι,

ει ιεειεει , υι εευιιυειυι· ευρει·ιυε ιυνιειειιιιιιει· ειιεει·νετι,

ει υου εεειιενευιευι, εεε ειιφευι εειιιιενευιτε ρει·ιυι

ιευι, ειιφε τειιευε. ιιι ευιυε τει ιεειιιυευιυιυ ρι·εεεευ

ιευι ειιι·ιειε ιυεε Με ιυεειυιυε ιιυιιεε υεειι·εε ριιιιυεεεε

ιυιιιιιυιιυε ιυειευιιειυ. Μ. Πεεετειιειιειυε ιιειευειε _ιυεειι,

Με
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ττοσο Βοιοτοτ οιττοοτιοο τοι·οοοτοοτοιο ντοοοτιοο οοτονο. Εκο

ττοΒοοο.

8το·τοσσι Ατροοοοτ Βοτ οτοττο οοοτο Αι·οοοοσιο, ττοτοο

ττοο, 8οι·οτοτοο, οτ Ποι·οτοοο, :το τ)οοιτττο Βοι·οοτοοοοο.

ο Τοοτοο οσοτ Βονοι·οοοσο Ιοοοοοο Τοτοτοοσο Αι·οογορτοοο

ρτιο, Βογοτιιοοσο Ρστοτιοοτο νττ:οοοιιιοο Ποιοοοοο, τοτ:οοσο

Ι)οιοτοσο οο Ειτοττοο, Εκτιοτοσο τ)οι·οοτττ, Ιοοοοοο Ειττοιτοτ

οο Πι·ι·οο.

8τε·τ·οσσι στοτ Βοοοοοττ οο Ροττο, οτοττ Βοοιτοτ Μοτο

οοτοι·ττ, οτσοφο οτοτττο τοοοοττο, φτ οο ιοοοοοτο τροτσο

οοοο οοττοτ τοτοτ, οτ οτοσοτ.

Χι.ιι.

τουοοτττιοα το [οοτο το Αο·οοι·οο, ο οοποοοοτοπο το Με

τιττοττίτιτί οοτττι οτοοοα ρι·οοίποτα ο ττισοιτ:ττο, |αττο ττοτ

Γίιοροτοτοτο Ι.οτἰουτοο Η Βονοι·ο, ο [οοοτο το _θτοοτιοιτοο

·υοοουα το δ'|ιτσιτο, ο θίουττοοί, το τιιοοιοιο οί φοο"

οτοτί, ο ιοοοττο το οοοο·τιττο ιτο:::ο ττοτ οοοτο Τοοίοο ττοΙτα

θ|ιοτοτττοοοο.

(τ320, 12 1οοοι·οτο

Ποτ Μοτ:τ:ιοιτι , Ιτττοο. οοτ 11οοιτιι. στο τΞοοττ οι Ποσοι·οττοο

'Ποιο. Η. οοο. 81. 89. 88.

Ι.σοοντοσο οοτ (τι·οττο Ιτοιοοοοι·σοτ Ιιοροι·οτοι· οοιοροι·

- Ασοσοτσο. Μοτο, οτ οοοοοτο τοιιττοττ Ιοτ:οιοτιιο σιτοττ Το

τττοττ οοοιτττο οο Βοοοι·οττοο οςι·οττοοι οοοτο, οτ οιοοο οοοσιο.

'Ι'σοο ι·οοτο οοοοοοο ιτοτοοοτ τιοροτττ ο οοο οοοτο οτοοτττ

οι·οοττοοο οσοοτοοτο, οσοι οοοοτοοι·τττο, νοτ οοι·σιο ροοτοι·το

τοστ τσο οκροοττοιο, φοοι ντττστιιοτ ρι·οιοτο τττοστιοσο, στ

ντοοττοοτ τοιο τροτ, φοτο οττοι·τ ττοοτοο οοοτο, οτ οοοτο

Βοτοοοτ Ιοιροι·ττ οο οοοοιοοι·οοοσιο οοοοτοοοτσο οοτοτοοτσι·,

οτ οοτ: οττοοι οοτοι·το τι·οοοοοτ το οττοιοτιτστο. Ποοοτοοτοοτοο

τοττσι· οοι·οοτο, οτ τ”ι·σοτσοοο οοοτο, φο τστ τοοτοτοο οκτ

οσοι·σοτ τοιοοοο τιοροι·το ιοοτοοι·οτο, οι: ττοοοτ οτοοοτοιο,

φοτο οο οοο, οτ τροσοτ τοιροι·τστο οοι·οι·ο οτοιιοοοοττο τιι

οοοοοοτοτ·, τστοροττοττοοτοσο ττοοοττ οοτοιο οστττοισο οο

οσοοοσοι. 8οοο οοοτο οττροοστοττ, φοο τ:οοοοιο οοοτττο νο

Ιοοοοοοο Ισττοττ Αι·οοτοοω οττοτ ιοοι·ττσο τοσο οοοοοοττ οοοφο

ττοοττο τοοοοσττο Ιοοτρττιοτο, ι·οττοτο οκ το τοστ: οοοτο οσο

οοο οσοιτοιιοτ ροοτσιτιο, οσο-Μοοτο οοτ τοοοοοο οτ οσο

το τοτ'οιιττττ οτοτο ροοτ οοττσιο οτοττ οοοτο οοτ οτοτο οτοσοττ

οτττι·οιοσοι, ττο φοο ττο τστο οο το τοοττοτο οοοτο τοιοφοοι

οο οι·οοτιοτοι·οιο οοτ τροτσο ρσρτττο οοι·οοττοο οονοτοτο, οτ

ροι· οοοοοφοοο ροι· ιοοτττοοτ ροι·οοοοιο οτοτο 1τττο τσο οοι

οτο οοοο οτοοτο οτοττ Ιοοοιιοτο οττ το οροτ:τοοτ; Ετ φοο

ττοσο. τοιιοοττο, φο τοσοοοτ τττοτσο Ιοοοοοοο τοιοροι·ο φο

οοοοοοττ, οο οοο, οτ ι·οοιοοσιο τοιοοι·τσοι οσοτ οονοτστο, οτ

οροι·το οτοοο τοττο, ρτο οο τοοτττοιο, φοο οτοτο Ιοοοοοτ οοο·

οτττττττ οττφτο οο ο8οοοτοοο οσο τοοτρτττοσο οιιοοοοοοι· το

οττ:ττο τοσοτο; Ετ ροοττο, φοο οτ οτοττσι·, Μοτιοοσο (τ) ττοσο

(τ) Ι.ο οτοοοο Βτονοοοτ, ο Οοτοοο, οοο οοΙ 1999 οοοοο το τι·οοσο

τω' ρτοοοτ, ο Βοοονοοτ, ο οοτ Οοιοσοο οτ 8οοοειι·τ (νοο. οορι·. οοο, 471

ο 474). Α φοοτο Μοοτο οτ ι·τίοι·τοοο το οοοσοστο τοοι·τιτοοο οσ οτοτι·ο

οιοτοιοι·οο οοτοτοοτο οοττο Ιτ.ττ Ποτνοι·οττο οοεττ οτοοτ το τΣ.οεττοιςτ:

················ --ι-το °Ρ€_τ το.. Ρει.ιττ8:ιΜι

ο· ΜεΜοττιττ. ιιιοιτιο. τοττο. ιΜτ.ι.ιττ

τττ-ΜΟΠΗ"τ”τ$-ΗΜΚΒ0ΒτΞ2τ. ποοο. Ι3ττο.τττι.

ιοοιοτιοιιο.κιιτι.σιοο> υιο.τ. ούτιιετ. ιτιτι

ΑΚ'.Β.ΒλΚΩλ.ΐ..τττ13-ΡΑ'Ετο.ΖπΟ.ΞΡΗτ5-Τ.ΚτΧ το

οο.νιτποι. οιιιτττσΤ. τπ.5τ1ΖΣ.€τ.ΜΕιλτιιιτ- ττοτ

›τ·ι€τ.ττοοιιτιτοττο ποιοί ιτοτ:.ι>οι.οτιιιινι-- - - -

πιπε-----------------ωΜο(Μεο----- Η-"

(θ) Οοι·ι·ο8. ττ1Αιτιιιιτυο; τοι·οο το φωτο οοοτο οοτ ι·οοιιο οι οτοοι·οο.

οοτστοττο οτοττ Ιοοοοοτο τροο οοιιο τοιοοτι·ονοτττ ο οοοο

οιοιοοττο Ποοι·τοο ι·οιοοοοι·σοτ τοιροτοτοι·ο οι·οοοοοοοοι·ο οο

οττο, οττιττοιοτοσο οτοτο οοοο τοσοοττο οσιιτ οοοτο, οτ τροτ

ττοτιοι·το οροι·το, οτ οονοτστο, ρτο οο, φοο οτοτσο Μοι·ιο

οσο οοοοοοτ οο οττφο τοοτρττιοο οσοοοοοοι·ο το τροτο οοοτο,

οτ ρτο οο, φοο οο τροτο οοοτο, οτ τοοσο1οιιοοττοσο οοιι

οοτ οοοτο, νοτ ρι·οοοοοοοοι·τοσο οοοτττο τοιοοοτο οι·τοοτρτοσο

τοτ:το 1τοοτττοο, στ οοοοοτ, οτ φτο οττοιο Ποοι·σο (το), φτ φοο

οτοττστ· οτοτο οοοο τοσοοττο οοττοοι·ο, οοτ τοοοτττο οοοτοι·,

οτ τ·οτοοοτ τιοροι·ττ ρι·οττοοττ, οτ οττοοτ φτο το τττοττο οοοτο

οοο οοτοοτ οο τσι·ο οστ:οοοοτο, φτο οοτ οοοτοτοσο, οτ οο

ρι·οτττοτο οοο τοτ,;τρτττοσο, οτ οττοιο οοτο τοοτοοτοσο, οτ οοσοτο.

Ωστοσο οιοοτοσο τοτοττοοττο, οτ οοοοοι·νοττο, νοτοτιτοο ττοτ

τοοοτοτοο τοστ το τσι·ο, φοτο το οι·οοττο τονοι·οοττττοι· οοιο

ρΙοοοι·ο, οοτοοτοο, οτ οοΒοοοοοοτοο οι·οοτοτο τοι·ο νοι·ο, οο

ρτοοττσοτοο οοοτι·ο τοιοοι·τοττο ιοοτοοτοττο οτι οοοτο οοτοοττο,

οτ οοσοο οοοοττο το τοοοεοτοοιο ρι·οτοτοιο το οτοττο οοοτο

οτοοττο, φο τσοι·σοτ οττ:ττ οοτσοτ:ττ Ιοοοοοτο οοο φο το

οοοοτ τοιοροτο, φο οοοοοοττ, οοτοττττοισο, οτ οοοο νοτσοτσο,_

οτ Το τοιο το ροοοοοοτοσο, φοιτ: το ρι·ορι·τοτοτο οτοτοι·σιο

οοιιοι·σιο οοοοι·οτοτσο, τ:οτοι·το οιοοτοσο ροττοτοοι, οτ φοο

τοοο το ρτο τιοοοοοοοι·ο, οοο ροοοοοοοτιοτοο το οιοιιτοσο οιο

οτοττο οοοτο οοοοι·τ, οτ οοοο νοτσοισο, τισοτοοοιοοοσιο οοο

οοοοτοοοιο τροοτσιο οοοοισοι τοοιφοιο οοι·οο τοτττρτττοο τοι

τοοοτοτο ροοτ οιοττοιο τ1τοτο ριιοττΙο Ιοοτρττοτο οορι·οοοο

οτοοοο, οτ τροο οοοο τοο;τρττοιο, οτ οοι·ροι·οτττοο ροοοτοοι·οο.

Ωστοσο οττοσι οι·οττοιο οοοτι·ο οοοτ8οττοττο οτΙοοοτοο, οτι

τ:οττο οοτοοττο, οτ στ οιιρι·ο ρι·οιοτττττστ . . . . . . . ττο οττ:ττο

οοοτο, οτ ι·οοσο τοσττοττοσο, φοο τοοοοοοτ οτοτιιο Ιοτιοοοοο

τοτοροι·ο φο οοοοοοττ, σοτφο, οτ φοο οοοτο οοιιοτοτ, οτ

ρι·οιοτττττστ, ίσιο οροι·τοο, οτ οονοτιιτοο, οτ οο οοο, οτ

ι·οοιοοσιο τοπροττστο ροι·ττοοι·ο ισοττττοο τοττοοτοσο οοτοοτοττο,

το Ιοτ:οοιτοοιο οορο οτοτοιο οο ρτοοττσοτοο οοετι·οο τιοοο

ι·τοττο ιοοτοοτοττο, ρτοοοοτοοι, οτ τοτ:τρτοοτοοι τονοοττοισο οο

οοτοτοσο οοοτο ρτοοτοττο τοσττοττοσο, οτ τροο οοοτο, οτ ι·οο

ιιοι το 1οσοσιο ροηιοτσσιο, οτ οοοοι·τττοσοτ ρτο το, τστοφο

τιοοι·οοτοσο οτ οσοοοοοοττοσο στιττσοφο οοιτοο οσοι οιοοτοσο,

Μοτο, οτ οοοτο τοιροι·το, οτ τσιτοοττ:ττοοο ρτοοοι·το, οτ ροι·

ττοοιιτττο οοι·σιοττοιο οιιτττοισο οοοοοοοοοσοτ ι·οοορτο σο

οιοτ1τοτο ο το 1τοοτττοττο οοοττο τστοιοοστο. Ρι·οοτοτο σωστο,

οτ οτοοστο νοτοι·ο, οτ οοοοι·νοι·τ νοτοιοσο οσοι ο1τοτ:τσ τα

οοι·το οοτοοττο, οτ οοσοο ι:ιτοοο οο8οττο, οοο οοοτοοττοσο,

φοο τσ τοοοοιτοο ρι·οοτοτο οοιι οοοοι·νοοοοο οο, φο τσι·ο

οτοιιιιτ, οτ νοτοοτ οττοο οτοτοιο 1ττΙτοοι τσοιο, νοτ οτσο οτ:

οοοτοοο, τοοι·τσο οττ:το Ιοοοοοο οοτο νττο τω; Ετ οοο οο

οτοοττοσο τσι·τοσο οτοοοττοσο ποσττοι·οο το ρι·οοτοττο οοο οσο

οοοοτο, οτ οοο οοοτοοττοσο οττφτοσο οι·τνττο8ττο οοοοοοοτο

ροι· οτοτστο ΙΙοοττοσιο τιοροτοτοτ·οιο, οοο ροι· οοο, νοτ οττοο

φοοοσοιφο ι·οοιοοοι·σιο τοιροτοτοι·οο, νοτ ι·οοοο, νοτ οττοσι

οοοοοοοοοτο τ:οτοοτσοτ οτοοοο, νοτ οττοστ οοττοετο, σοτνοι·

οττοττ, οτ οοοτττ, νοτ οτσοστοι·τ ροι·οοοο; Ετ οοο οοοτοο

ττοσο οττφτοοο τοοτοσο, νοτ τσι·τοσο τιτντττοσο, νοτ οοοο

οτοτο, οτοτσττο, νοτ οοοοσοτσοτοτοοο, οι·οοοοττοσο, νοτ τσ

τσι·το οοο οοοοοοοτοοτοσο τοτ:ττο ροτ οοτοιοσοο οτοοι·σιο , νοτ

οτσο οτττοτοτοο φοοοιιο1φο, φτοιιο οοιοτοσο, το φοοτσ·στ

ρι·οοτοττο ι:ιοετι·το οοοοοοοτοοτοσο οοοτοι·οοτ, οτι τ:οττο οοτοοττο

οοι·οδοτοιιο, οτ: οι·οτοττο οοοοι·τ νοτσιοσο οτ: οτ το οοο

οοοτι·ο οι·τσττοτττο οτ ι·οοοι·τρτο οτοτο Ιοτοοο, τσι·ο, οτοτστο,

οτ οοοοσοτσοτιιοο οι·τνττοτττο, οτ οοοοοοοτοοοο οοοοοτ οκ

(3) 1.οοο. Πττοττοο; τοι·οο οοτο οτ ττοτ οοοιο οοττοΒοο οτΑττ10τοο.
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!!τεεεε, ε! ε!!ρτεεε!!, ε! !!!εετ!ε, ε! !!!εετ!!! !!ε νετ!!ο !!!!

νετΙ!!!!!!. Πει!!εε !!!ε!!ρετ ο!!!!!!!!!!ε ν!οετ!!ε, ρο!εε!ο!!!!!!ε, ο!

!!ο!ει!!!!!!ε οο!!!!!εοι!!!!!!!!ε, ε! εε!ετ!ε !!!!!! οο!!εε!!ε, ε! !!!!!

νετε!!!!!!!!ι!ε, οιιο!!! ρετεο!!!ε ε!!!,ε!!!ετ!!:!ι!ε ρτεεε!!!!!!ι!ε, ε!

!!!!!!!·ἰε ο!!!!!!!!!ε, ε! !!!ε!τ!ε!!!ε Ρ!ειιτ!!!!!, ε! ο!!!!!!ι!!!! !εττο

τ!!!!!, ε! !οοοτι!!!! !!! !ο!ο Βο!!!!!!!ο !!!!ρετ!ο ρτεεε!!!!!!!!ε

!!!!ετ!ε !!! !!!!!!!!!!!!!ε, ο!!!!!ε!!!!ε !ε !!!οο!!!!!!!!!!! ε!!ρτε!!!ε!ο.!!!

ν!!! ε!!εεεεεοτεε !!!οε ρτε!!!ο!οε !!! ρτε!!!ε!!ε ο!!!!!!!!!!ε νε!

!!!!!!!!ο !ρεο!·ι!!!! !!!!!!ε!!!!!ε, ε! !ε!!ε!!!!!ε ρετ !ε σο!!! ε!!'εο!!!

!!!!ο!!!!!!!ετ !!ο!! !!!ο!εε!ε!!!, εε!! !!!!!!!!!!!!!! οι! εοε ερεο!ε!,

ν!!! ερεο!ετε . . . . . . . ..!!!!!!!!ο !!!ο!!ο ρο!εε!, το! ροεε!!!!

!τε!!!!!!!! !!!!!, !!!!ε!!!!ε ρτε!!!ο!!ε ειιοοεεεοτ!!!ι!ε εοτ!!!!!, ε!

ει!!!!ε!!!!ε! !ρεοτι!!!! !!!!κ!!!!!!!! , εο!!ε!!!ι!!!!, ε! !ε!!οτει!!.

Νο!!! ετ!.;ο ο!!!!!!!!ο !!ο!!!!!!!!!!! !!οο!!! Με !!οε!τ!!ε εο!!εεε

ε!ο!!εε !!!!”τ!!!Βετε, εε!! ει!ε!! !ε!!!ετετ!ο εο!!!τε!τε. 8! !!!!!ε

τοτε οο!!!το. ρτε!!!ε!ε , νε! ε!!!!!!υ!! !ρεοτ!!!!! !!!οετε ε!!ε!!!

ρ!ει!!ετ!!, ε! !”!!ετ!! ε!!!!!!!ε, οοτρι!ε, νε! εο!!εε!!!!!!, ροε!!!!!!!

!!!!!!!δε!!!!!το!!! !!!!τετι!!!! ε!!τ!, ε! !!!ετ!! ε!!!8ι!!!!τ!ε ρετεο!!!!,

ροε!!!!!!! οε!!!!!!!! !!!!τοτ!!!!! εετ! ροτ! !!!ο!!ττ!!! !μεο !!ιο!ο,

ρτο οι!!!!!!!ε! ν!οε οιιο !”ι!ετ!! οο!!!τείεε!!!!!!, ε!!!!!ε !!!ε!!!ε!!!ε

!!οε!τεε ί!!!!!!ετε!ε, ε! !!!!!! !!!ε!!!ε!ειε Π!!! Ιουο!!!!!!ε ρτε!!!!!!!ε

!ι!!ε!!!!ε !!ετε!!!!!ι!ε, ε! ε!!οοεεεο!!!!!!ε ορρ!!οε!!!τ, ε! !!!!!!!ο

!!!!!!!!ε !!!!!οι!!!!!!!!ε εο!!!τε!!εε!ε!!ε ρτ!νε!!ι!ε ε!! !ρεο ίεε!ο

οο!!!! ο!!!ο!ο, !!ε!!ε!!ε!ο, ε! !!!ε!!!!!!!ε. !!! ε!!!!!ε τε! !εεε!!

!!!ο!!!!!!!! ρτεεε!!ε ρτ!ν!!εε!!!!!! οο!!εετ!!!!, ε! Μο!εε!ε!!ε

!!οε!τε ε!!!!!!ο !!!εε!!!!!!ε οο!!!!!!!!!!!τ!. Πε!!!!!! Ρ!ε!ε !!!!!!ο Πο

τ!!!!!! !!!!!!εε!!!!ο !τεεε!!!εε!!!!ο ν!Βοε!!!!ο !!ο!!ο, !!!!!!ε!!ο!!ο

!!!!ο!!εο!!!!!!, ό!!! !!!!ο!!εο!!!!ο !!!ε!!ε!ε !”ε!!τι!!!τ!!, τε!;!!! Με!!!

:!ε!!σ ο!!!!!!ο!!εε!!!!ο, !!!!ρετ!! !!ετο εεο!!!!!!ο..

Ι.οοο !!!!ρ. 5!ε!!!!. -

Χ!!!!!.

ΙΙ το Πο!! .4Ι[υπεο τ!! Ατοο!υπο εστία: οΙΙ'ατεΙυεευουυ ιἰί

δ'ουΙίυτό, !ι|)!!!εΙ!ε! οΙεείεΙα ΙΙαΙΙα ΙΙυ!πο!!!Ια [αΙΙα αΙΙα δεσ!!!

ΑρυεΙυΙΙου ρω· Ια τίσουεείο!!ε !ΙεΙΙε εΙυεΙοιε !!εΙΙα σε!!!

ΙΙΙυεεεί, ο εἰ ευ!!Ιε!!!! !ΙεΙΙε οΙΙτε τε!!!!!ίΙε εΙεΙ σου ερί.του

μου, υοττιε οοοιιοο /ο!!υ ί οπο! ρτε!Ιεεεεεο!·ί, ρετοΙ!ε,

εευυπεΙυ Ιε υο!!εωεΙοιΙΙπί ιΙΙΙιιΙία, τω!! εἰ στο πι!!! ροτ Ιυ

ί!!πο!!εί ροο!!!Ια άυοΙ!!ια υε!·ι!!ια ο! ρτεΙυΙί εΙυΙ τεοπο τ!!

δυττΙεοπο.

(!832, ο! !εεε).

Μ!! Ωυεε!!, Νο!!ι. !!! Ω!!ε!!!!τ!, νο!. !!!!. με. ΙΜ' ο !!8.

! Λ!ρ!!ο!!ε!!ε ε!ε. Βενετε!!!!ο !!! Π!!τ!ε!ο με!!! (!!!!!!!!εε!νο

!!!ν!!!ε ρτον!!!ε!!!!!! !!το!!!ερ!εοορο (!!ι!!!τ!!!!!!ο εει!!!!ε!!! ε! !!!

!εο!!ο!!ε!!!.

Ρ!!!ε !!!8!!!! τε!!!!!ο οι!! !!οε!τι!!!! !!ον!!ετ ρτο!!!!κ!! οι!!!!!!!!!!,

!!οο!! !!οε! !!! !!το!!!ερ!εοορο!!! ρτοε!!!ο!ο, ε!ε!!! !!εο !!! !!!!!ε

ρτ!!ε!!!!!!τ!ε !!!ε!!!!!ε $!!ττ!!!!!!!ε, !!! !!!!!!!ι!ε ει!ρετ Με εο!!ει!ε

!ι!!!ο !!ει!!!!ε ο!!εετν!!!ι!τ, !!οο οο!!ει!εν!! !!εο!!!!!!ε !ρε!ε οτε!!!

!!!!!ε ρτοεε!!!τ!, νοε !!!!!!ε!!, !!ο!! οο!!!ε!!!!!ε !!!τ!!!!!ε, οι!!!!!!ε

!!!ετε οο!!!ε!!!! ο!!!!!εε !!!!, ό!!! !!! !!ι!!!!ει!!ο!!! !!!!!!!!!!!!ε νοε

!!!!ο!ε!!!!ε !!τε!εεεεεε!·ι!!!!, !!!!ε!!!!!!!ε ε!! !!ο!!!!!!!!!!!ε οτε!!!ε

ρ!εεορ!!!ι!ε !ρε!!ιε !!εο!!!!!!!!! ε!!!οτοι!ετε, ε! ει!ρετ !!οο εετ!ρ!υ.

!!εε!το εο!!ο!!εε!!!!ο !!ο!!!!!!ο ει!!!!!!!ο Ρο!!!!!!ο! !!!τε!!!ε!!ε, !!ε

!!!!!!!!!ε οο!! !!!ο!!!ο!!!!! εεει!!!!!!!ε !!!ο!εε!!ε !!!!!!!!ρ!!ε!!ετ ο!!

!!!!του!!!τ. $!!!!ε οο!!! !!ον!!!!ε ρετ!!!τ!!!!!!ο!!!!!!!ε τοτε υοτε!,

ε! ε!! !!!!!!!ε!!!οι!! !!ον!!ε!!ε ροεε!!!! ό!! ίου!!! !!! !!!ο!ο τομ!!!

εε!!!!!!!!!!!!!!, ε! ρετ!!!τ!!ο!!ο ει!!!οτ!τ!, εε !!!·ορ!ετ νου!!! !!!

ε!τ!ο!ε !!!ε!!!!!!!!!!!ε, !!!!!!!ε!!ιιε ε! ρε!!!!ο!!ε !!!!!!!ε!!!ο!!! !!ε

ε!ε!ε!!!!ο, ε! !ρε!!!!! !!εοο!!!!!!! !!!!!!!!!ε ρτοεεο!!! ο!!!!!!ε!!!!ο,

ε!!!ε οο!!!ε!!!!!ε !!!!ε !!!τ!!!!!ε, εσεε ρτοε!!εοεεεοτεε νεε!τ!

οο!!ε!!ενετ!!!!! ρετο!ρετε, ε! !!ει!!ετε, εο!!!!τ!!ε, οιιο!! ε!ε!!

!!οο εο!!!!!!ο!!!!!! !!! !!!ε!ο τεε!!ο !!!!!!ετ!!!ε ε!!εο!!ει!!!!!!!!!, !!οε

ρτον!!!ε!!!!!!!!ε, !!!ετ!!ο οπο!! !!! !!οο, !!! οιιο !!ε!!!!ε!·!!,

εο!!!ετ!ε!!!τ. Μ!. !Ι!!!ε!!!!!!ε ρτ!!!!ε !!!!!ε!!!!οε εε!!!ρ!ε!!!!!τ!ε

!!!!!!ο !!ο!!!!!!! !!εεε!!!!!!!!.

Π!!! !!!.

Που!υπάυ Μ!!! ιΙοοΙ! ο!!!!!!!!!!ζτΙταΙοτΙ υΙεΙ οοοιοπο !!!! Η!!!

ί!! Τ!!!ο!:!!τ! ο (!!!!>!>!, υ!!πι!υτίε ΙΙΙ δατΙΙου!ια, ο Καί

!πο!!!Ιυ ά! δυτιίυ!πι οουετπαΙοτυ υεπετοΙυ εΙυΙΙ”ίευΙυ, σο!!

Ισ οι!!!Ιί ρτοΙε.εΙα!!ο τ!!! πω! ουΙετε., υ τω!! ιΙυυετ μου”

Ισ οτυοεπε ίυιροεΙυοΙΙ ροτ Ια μεινει !ΙεΙ το ά! Ατυοοπο

σο!! ί Ισατυπί τΙΌτία, α!!εω Ια εσε!ι:Ιυου ο Ι!! ί!!!!πω!ίΙ!!

σο!! Ιε ο!!τιΙΙ στο σ!ο!!! υυποεά!!Ιο οί ΡΜ!!! Ια ἰποεεΙΙ

Ιοτο !Ιί ο!υΙΙΙ /ει!!ΙΙ. - ΒεευτίΙΙυ εΙυΙ εορτοιΙεΙΙο ρουστ

πα!οτε, Με .το!Ιοροπε ί Που!!! !!Ι ρουα!!ιε!!Ιυ τ!!! !ΙεΙΙο οτ!!

υυπευ, ο ωο!τω άυΙΙε αποιουΙίε, !ιεΙΙε οιιαΙί .τί Ιτουαοοπο

Ι!! το!!!ΙίΙε εΙυΙΙα δατοΙευπα,· ο υττΙί!ιέ τεΙυΙΙυί οι. ΜπιζτΙτί

τυο!ί !!! τίευ!!υΙετΙυ.

(!38Ε'›, !'7 ο 2! !!!!!ε!;!ο).

Β!!!!°Ι. Π!. Δτο!!!ν!ο (!ε!!σ Β!!”οττ!!!!!;!ο!!! τ!! Ρ!τε!!ιο, ε!!!εεε κ! ,

Απ! !>_υ!!!!!.τε!, Β!ε!!!!ι!υ!!ε 33, Το!.!!. 93, Ι1οε!!!!!. Ν!) 99 ε 93 ω.

Νονετ!!!! ι!!!!νε!·ε! ε!ε. [ο!!ο!!] ό!!! οι!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!·

ο!!!!!!ο!!εο!!!!ο !!ε!ε!!!!!!ε !!!!!!!, !!!!!!ο !)υ!!!!!!! !!!!!!εε!!!!ο!τε

εε!!!εε!!!!ο !τ!οεε!!!!ο !!!!!!!!ο; οο!!!ρειτοετ!!!!! ουτε!!! νε!!ετο

!!!!!!!!!ε ε! !!!εοτε!!ε Ατ!!!!!!!ο !!ε Το!·τε!!!!!!ι!ε !!!!!!οε !!ε!ε8!!!ο

τ!!! ι!!!!νετε!!!!!ε!!! ο!!!!εε!τ!!!!! Ρετ !!ο!!!!ε!!! ε! ρο!ε!!!ε!!! ν!τ!!!!!

!!ο!!!!!!!!!!! Βογ!!!!!!!!!!!!!! ό!! Πετάει!!! 8!!!!ετ!!!!!οτε!!! εετ!!!

τ!!!ε!!! Βοτ!!!!!!ε ε! Ποτε!οε Με!!! ρτο εετε!!!εε!!!!ο !!ο!!!!!!ο

τοοο Ατ!!εο!!!!ε ε! Ατ!!ε!!!!ο θι!ετε!!!! !!!!!!!!!!!ε!το!οτε Βε!!ετ!!!!

!!εε!ο !!! !!!ο!ο. !!!ει!!!!, νε!!ετο!!!!!ε Βε!!!!!!ε !!ο!!ο οο!!!!!!ε

ο!ν!ε Ρ!εε, ν!οοτ!!!εο!!ε_ρτο εο!!!!!!!!!!! Ρ!εο!!ο !!! οι!τε!!οτ!!ε

Τ!!!ο!!!!!!! ε! Πιετά!) !!! Βοτ!!!!!!ε, Αφ!!! (δ) Ρ!!οο!!!ε !!ε!!ε!

νεου!! εο!!!ετε!!!!ε !!!ο!οτ!!!!! οι!τε!!οτ!!!τι!!!! ρτο εο!!ε!!! οο!!!

!!!!!!!!, ε! ρτεεε!!!!!νετι!!!! ε!ε!!ε!!! !ιο ρε! !!!ε Ρε!!·!!!!! Μοτ

τ!!!!! !!ο!!!τ!!!!!! ε!!!!εετ!ρ!!!!!! !ε!;! ε! ρι!!!!!ο!!τ! - Γεοετι!!!!

οι!!!!!!!ε!!! !·εο!!!ε!!!ο!!ε!!! ε! !!το!εε!!!!!ο!!ει!! εοτ!!!!!!!!! !!! !!!!!!

οε!!!! εε!!!!!!! ρορ!τε!! νε!·!!!! εε!!!!ε!!!!!! οο!!!!!!ε!!!ε. Ποτε!!!

νυ!!!ε νε!!ετε!!!!!!!!!ε ε! !!!εοτε!!ε Ατ!!!!!!!ο !!ε Τοττε!!!!!!!!ε

!!!!!!οε !!ε!εΒο!υ τ!!! !!!!!νετε!!ο!ε!!! ε!!!!ε!ιτ!!!!! !!! οεεετ!!!ε

ροτ !!ο!!!!ε!!! ε! ρο!ε!!!ε!!! !!!τ!!!!! !!υ!!!!!!!!!!! Βογ!!!!!!!!!!!!!!

!!ε Ποτ!!ο!!ο ει!!!εττ!!!!οτε!!! €ε!!ετ!!!ε!!! Με!!! $!!τ!!!!!!ε ε!

Ποτε!οε ρτο εετε!!!εε!!!!ο !!ο!!!!!!ο Βεεε Ατ!!εοι!οε ε! Ατ!!!!!!!ο

(Η Ι! ρτεεε!!!υ !!οο!!!!!ε!!!ο, ο ρε!τεεε!!! ε!!τ!, εορ!ε!!! Με!! οτ!8!!!!!!!

οε!ε!ε!!!! !!ε!!'Ατε!!!ν!ο οο!!!! Ι!!!'οττ!!!!εἰο!!! !!! Ρ!τε!!πε, ε!!ε ρο!· !!!

ρτ!!!!!! νο!!ο νε!!ο!!ο !!! !!!οε πο! ρτεεε!!!ε Πο!!!εε, ί!!το!!ο !τ!!ετ!!εεε!

!ιο!!888 ό!!! Ρτο!`εεεο!·ε Πυρ!!! !!!!!! Η. Βερο!ε!ι!ο!!υ 8ε!τ!!!! εορτο ε!!

ε!ε!!! !!! 8!οτ!ε Ρ!!!τ!!!. 8. Ε. !! Οοο!!! 8ε!ορ!ε ο! $!!!ετε!!!ο, !!!!!ε!.τε

ρτεε!!!ε!!!ε !!! ω!!! Βερι!!!!:!ο!!ε, α! που εε! ρ!!! Με!!! οτ!!ο!!!ε!!!!

οο!!!! !!!!!ε!!!ε ε!!ρ!ετ!ι!! !!!!!!!!!!!!, ε! !!ετ!!!!εε οο!! τοτε! !:οτ!εε!ε !!! ρτο

νε!!ετου!!ε, ο τ!! ρι!!!!!!!ο!!τ!!, ρετ !!ττ!υε!!!τ!!ε !!! !!οε!τε εο!!ει!ο!!ε

!!!ρ!οττ!!!!!ε!!.

Ο) Ω!!!!!!!!!!!ο εο!!!!!!!ε!!!ε!!!ε !!ε!!'!εο!!! -` Ε!ιπι!υτ!ε τ!! Τ!·ε.τε!!Ιυ ,

ο Πιτ!!! ΙΜ.

(3) Ατο!!ε; οπο!!! !!!!!!!!!”εε!!!!!!ε!!!ε ο!!!!!!!!! ροτ οποτε !!!!!!!! ρο!!!!!!

!!!!! οορ!ε!!!. Βε!·ε !!!το αφου. .
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αααι·α!τττ α!!ιατατατι·ατατα Βατιατα!τ τα!!!ττιιω α! ρωνατι!ατιι

ατα!! ταατιτ ρτο αοτ!αττι αφτα!! τα!!! αφτι! Βαιιτ!αα τ!α

αυτια σαιιτα ατντα ρτααιιαα,τ ι·τααι·τααφα ρω αοτιιωατιτ ρτ

ααιιο τα αιιτα!ατττα Ττ·ταατιτα α! !!!ρρ! ττι 8ατατιιτα, α! Ραο

ατιια ττα!!α τ'αααα ααωατατταα ατα!ατατιι αατατοτταταω ρω

· αα!αω αοωωατιτ , φαω νοα αι! !!α!αραττοτια φαω !ια!ιαι·α

ααααττ!τα, ατ αι! ρο!αατατα !!α φα ιιατιτ!αω αα!!!! ταατα τττταα,

τιτττωττιτ τατα ροααα ντο!ατιτατ, ταω ρω ααρτταιια !!ταταταω

νταατττ α! ααωατατττ, φαω α!ταα τ!τατοα νταατταιτι α! ααωα

τατταω ττιτ!ααατα α! αοαατα α!! αο!νατιτ!αω τιοω!τια ατα!!

αοωιτιατιτα να! άτοτο τιτ!ωττιτατω.!ατ! τιοωτιια ατιτα!!τατο φα

τ!ι·αρττιτα !τ!ιταια α! τ!αααω αο!ττ!αα α!τοααττιοι·αιτι ωττια!ατατιι

τα τα!!αωρττοιιαω αατντττ! αφ! ατωα!τ, α! ντ8ττιττ !!!ιταα α!

φτιιφα αα!ττ!οα ρτο τα!ααιρττατια αφ! α!τατταττ, ααωρα!ατα

αφτι ατωατα ρω ααιι!αιιαττα !τ!ιται·τιω, α! αφτι α!τοττατο

ρω αατιτατιαττο ιιια!το !!!ιταταω, τ!α ατιια!!ιαα τα!!!!τττ!ιαα φοα

!!ταταιιι αοωωαιια !ια!ια! α! ρατατρττ τα τΙτα!!α αατα!ατττα,

φααφα τα!!!!τταα να! να!ατα αιτττωαα!τα α! !!τατται· αιιιιαα

τω! ωτ!!α τιοτιττατιταα αιιττιααααττιτα τταα !τ!ιταα ατα!α ωατια!α.

Ναα ιιοιι αοατττα α! αοαατα ταατττα !ιοωτιιαα ρα!!τ!αα τ!τατα

τιιττι αατατοτταταττι , ιιτ αα!νατιτ νοτιτα τιοωτιιτ!ιαα ατιτατττα!τα

ρω τα!αττιρ!τατια φα!!τ·ααττιτα ααρτατιι !ιαιιτιιααι ρα!τ!ααι,

ααιι!ατιι !!αααω α! ααρ!αω !τ!›ταα α! !!αααω αο!ττ!οα !!τα!α

τιιοιιατα, φαα α! αααατ!ττα ται!!α Ιτααταω οττ!!αα!τοτιαω αο8ατα

ρα!ατα!τα α!! αατντ!ταω αα!ιααττρ!αττι ρταα!ατιτ!αω. ()αττιφα

!ιοωτιιαα ρω αατιταιιαττο !ιαωτατιω ραττ!αττρια πιατα αι!!

ατ!τα α! !ια!ιατα ντο!ατι!ατ να!!τα α ααατττααττι!α !!!ιαττα !ιο

ω!τιτ!ιαα ατι αφτι ρωτττα!αταω αατα!οτταταω ττααααταα

!τ!ιταα αταατ!αττι ωατια!α, τιι ταααωρ!τατιαω αατν!!!τ α!! φα!

τρααα ρταα!ατιτ!αω ιιτ ααααττττα ταιττα αατιτταω οτατιια!τατιαω

αοαιρα!!ατα ρα!αα!τα, φα ααα!!! τα ρταταττταταω ατα!! ααα

ωατιτα α! α!Εατα!τααι ετα !ιοωτιιατιι αταατταττι ρωροατττα τα

ααα α! !ια!ιατα, α! αααατ·τττα, τα ατ!τατοτταω αααττα, φαω

τ!τα!αα !!οτιιττιαα Ιταιτ !ια!ια! ααω !ιατοιιτ!ιαα ττα Ααττα τ!)

ααατοττ!ατα ατιτττια!τατιτα αυτια· ρταατττα!τα ρα τ!οωττιαω

Βατιαω α! ααααττττα να!ιτα ωτααα; ρι·αα!αταα ττι τ!αταρτιαω

ατα!! αοωττιατιτα ιιοιι ωα!τααω α! αταναττιατι, α! ρτα!τα!α

ρα· να! αιτφταττα ααα αιταατα α!! α!Ταα!αω τ!ατ!ιιααα!ατ, α!

αρατα τωρ!ααα!ατ, ααα στα νταατττια α! αιωατατταα !αιττα

ροταα!ατατιι ατα αοωωταααω ρατ τ!!α!αττι αοωωαιια ρωτττατα ιιοιι

ροααατιτ τττωατα, ααα ρτα!!ταττα αατιαατιτττα' ταα!αττα τα!!!!τταα

ατιι·ατοττα ρτα!!τα!α Παρ!!! α! φαταοτ ντ!!αταττι αατ·ατοι·τα !!α

!`τααατιτα, ντι!α!!αατ α!!! μα!!! «τα ατΙα, ττα απ!!! απαίσια.

τ!α ρα!αρα, α! !!α φωτια!!! (θ), ρατ ααατα!!αω Πειατττ ρα!ι!!αα

α!! απατα αατιαω αα!ιαα!ατ!, α! ναι!!! ρ!αα αττατατιττ α!

απ!!! τα ατα!!ααι, ααα αυτι ωατιτ!αα!!α !!τα!τα ντααττο α! αα

ωαταττο αα!! ρατια ααττα, φα! τατατοα α! ωατοταα ντ!!ατατιι

τ!τα!α αατα!οττα τ!!! θτρρτ α! !!τα!ατατιι φα!αοτ ντ!!αταω α!!

ναα ναιιττα τααατατιτ , α! ττα ττ·αα!τ!ιαα α! τατττ!!!!!ιαα !!τατα

αατατοττα ετα Παρα α! ν!!!αταω ρι·ατταταταω τααραιττατατιτ

τραοε ατααιιττ να! αωατι!τ!ιαα , ττιτατιαατιτ!ο ρταία!τα ντααττα

α! ααωαταττο ατφα ωατιι!αιιτ!ο α!ταω τττα!!α τατα!ταατ πιατα

ι·ττιαα α! τ!α αταττα τατττ!!!!!!!ιαα ρατ!αταω τ!τατατιι αιιιιαπι

αωατι!! ααα αττιατιττ!ιτια αοα τααρατιτ!ατατιτ ταττοτια αα!ιαττ!ττ

α! ααααττττα ααρτατττα!!, α!! φα ρτα!!τατα ι!ταταω αιωτιιατια

(τ) Ωτοα 0ααατατιο, α !3α!αοττ.α τ1'Οττα ,_α τ Ιοτο ιιτροττ Βαι·αι!ια α

Μαι!!! τΙ'Οττα, α!ια ττατιιττιανατιο τα Ωαατα!-0ατιονααα, τα Λ!α!ιατο, τα

Ατια!οτιιι, α τα Ναταατα, α ροαααι!ανατιο ναττ Μετα!!! τι τοτ·ταπα, Για

τα φα!! φα!!α τ!! 0ττινια, α αι Ρατιιιιιαο.

τα) Ι ν!!!αΒατ ΑιιααΔαιτ.ιτ, τ1οι-!ττωοαια, 8ι-:ι.τεααα, α Βιιαατιιτ, τ!

τατ‹!α!τ α!!! Πιτ!! (Πα Ποτ!. Ηττα!. Πρ. !!!.ρτ18.998).

τωττιτωα ταιια!αι· αα!νο να! !ιαιοτα α! ταναταιι!τα τα!τατιτ!ιαα

τιιτταααι·τρ!τα. Ρττωο φα!! ‹!σωττιαα Και! τω!!! ταωατα ρατ

νοα ττατ!!!αω ατα!!αω ρτο!αατααττ!ιαα φ [τατιτιται] ατι!!

Βαντ! !ιαατα!τταταα τα 8ατατατα φ! ρω τιαατα!!ττα!!!ιαα αατα

ταατατι! αατιααω !!οταιιοι·αω α! τ!τα!αω αοωωααα !!ατ!αττι

α!! ττατιαααττοιιαω νατιατττ φαι ατα!!! !!οω!τιο Ιταρια ταιι!α

τοταιαω ραατα !τιττα ττιτατ τ!τα!ατα αοωττιαω ΒαΒαω α! αστα

τιιατια ρτα!ταταω τι! αταταα ααταται·ταα αι! αοιιαααατοτια ρταα

ατα!! φωτ!!! ι·αατα τια!ιατ·α! α!ιαφα α!!φο αατντττο α! αατιαα;

ατα!! τιιττιτωα α!! ρταα!τα!α ρατ ναα ττιτ!α!ιττα αιιαατα ι!ταταιτι

ααωωατια ταιια!ατ. δαοαα!!ο φα!! τιιιτ!α τοττιιαω τ!τατα ραατα

τ!τα!αα !!οωττιαα τα! α! ατιια ο!Ε!τα!αα ιιοιι -τ!α!ιαα! -α!!φα

τα!ταιια να! ααααα τιιφτατατα να! ωα!αατατα τα τττα!τα αα

τατοτττα α! ααταω ροααααατατιτ!ιαα ττταταω αοταιιιατια αα! αϊ

!!!τα!αα αταατ!αω ττατιια τρααω αιωωατια α! !!τα!αα αυτα.

τοτταα ααα ντ!!!α !!ιττ!ατιι ααα!τιιαττα α! !ατ·ωτιιοα ααταωττατιι

ατι οωτιτ!ιαα ραταοτιτα α: τατα α! ετα Μοτο τ!ατατιτ!ατα, α!

ραατΠαα !!ταταω αοττιττιατια ααα τατιατα να!αατ; φαω α!!

αταταιιι αιταττοτιατα ω!τιτωα τατιαττ ντττατατ·. Τατττα φα! !!ο

ωττιαα Βα!ιαττιατοτ αοα τρία!! Βααττατιι τ!τα!τα !!ατοτιτ!ιαα τ!α

Αααα, ατα! ρω τ!αωαττ!!α ταα!τα ρα· αοα!!αω α! ααιιαα αιτο

αα!τοιιτα ρω τααττ!τα αιταφατιτ!α αοτι!τα αοατ!ατιι, τια!!α αφτα

αιτ!τατιαα ιιαττοιιτα τα !!τα!α τιιαα!α αιττατατιτα; φα ατωα τα

!τοτι!!ιαα αιι!α!!ταττα α! α!ττα ρ!ιιττ!ιαα φα ρταροατ ροααατιτ

α! αντττατι!ατ αρρατατι!, αφτι! νταατταα α! ααωατατταα φα!

ιιοιι τατιατιτατ α!! ααραι·ταα αιιαττατα α! ρατ να: τατιατα!τα,

νωτιιο ταφτι·ατιτ ττι !ιττα ααττρττα να: α! ατι αιταα!τοιια ρω

ωτααοταττι ααααα!τα α! α!ιατττιαιττα: φα! α! τααατα αα!ααττ!τα,

φα! ιιοιι ατα!!ιιτιτ, αιω τα τια!!ο τατιαατι!ατ τιοωττια αυτα

τττα!ο α! ρατταα!αω αα!, α!! αατατιταατττιαττι τ!οωττιαω ταααω

ρτα!!αταω ρωνοαατι! α! αρρα!!αα! , ρα!ατι!αα αροα!α!οα ααρα

α! ααρταα ατα τω!!! α! αοααα!!, ταατατιττα φα ττα!ιατι! α!

ροααατι!, τιι!ιτ!ιατιταα νατιτα νττ!α!α !ιατααωα!! αρρα!!αττοτιτα,

τια αατι!τα τραοα ιιοωταα ατα!! ααωωατιτα αυτ !ιοιια ατιια!!ααι

' τα α!τφο ρτα:α!α!τα αα! ρτοαα!τ τ!α!ιααττα ρττττια ταττοιια,

ραιατιταα α! αατιταατιταα ατι α! τωρα ατα!! αοωαιατιτα αα!!

ρωτα!τοιια α! ααατα!τα φωτα! ταρτα ατι!α!!τα!τ, ρωταατατιταα

τιτ!ιτ!αωττιαα αοτι!τα νοα α! Μπα νααττα , α! τ!!ταα τιοω!αα

ααταα ρι·αωτααα τιιαατα αοτιατιιττιτ, τ!α οωιιτ!ιαα !!ατιιιιτα,

ααωρτ!!ιαα α! τα!αι·αααα, φα α! φα! !!τα!αω ααωωατια

οαααατοαα ατα!!! αιτειττοτιτα αα! ααατατιταταττι, α: α!ταττι ααα!!

ιιατ! ρω ρι·αωταατα, ααα ιιοιι α! !!α τταττατια ραατα ταττα

ττι!ατ τ!τα!αττι !!οωττιαττι ωραια α! ρτατα!αω αοττιωατια, α!

α!ταττι τ!α ρατια ττι αα!ατιι ρααα αατι!ατιτα; φαα οωτιτα αο

ωττια ατα!! αοωωατιτα ττιτατιτ!ατιτ !ια!ιατα ι!α !ιοτιτα ναατττα

α! α!τοτααι αοα!τα ατα!αω_ραααω νατιταιι!ταω, φαι ρι·αα

τ!τατα νττ!αατιτατ !!αττ ρτττιια ταατα αοτιτω. ωαα!αω φωτα!
τ ταατα ρτα!ταττ α! ω!τιτττια αι! ἱραταα ααα!οττ!ατα; α! α!! !ιο

α!αιιτ!ατιτ!ατιι φα! α!! ρτα!!τατα ιιοιι ταιιαατιτατ ιιοω!τια ατα!!

αοττιωατιτα ταατατι! Μαι! τ!α φα!!ατιι α!αααα!α_ ραατα τιτα

τττατα αατιια ταιιοτ ααφτται· ααα ααα τοτωα. 5: Ε! !τιααρατ

αι! ααααα αταα!!αιιι !ταιιααα!τατιτα στα φωτα! ται! α! ττιτατια

αοιιαααααταιιτ α! ττα!ατατιτ αττιτ!τατα ααρτααταττα ταατρτατι!!!ιαα

τιαωταα !αω ατα!! αιωωατιτα τα ταιιτ!αω α!ιαφα α!τφα

αατντττο α! αατιαα φωτο να! αα!ναιιτ!α ατι! ταα!ατιττα ν!!!αα

α! τατταα ατταα τα αατα!ατττα !!α ΤταΒατιτα α! ότι (ττρρτ φα

ααα! τα !ατ!ταα!α αα!!ατ! αυτα !ιαιιτα!!ιαα α! ταωττιτα τα

τρατα ντ!!τα α! !αατα !ια!ιτ!ατι!τ!ιαα α! !ια!ιττατιιι·τα, α! φαι

ροααααατατιτ!ιαα α! !ατττα αα!!τα α! !ιατααιτα τα ρται!ταττα αα

να!ατττα αττααττα α! ααω τιιττ!ιαα τα!τ!!!!!ιττα ρται·ατιττ!ιαα α!
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ροιιιιιοιιιιιο οαιιιιοιιοιιι οι απο ιιιοιο οι ιιιιιιιο ιιιιοοιιο οι

οιιιιιι ιιιιιοιιιοΠοιιο Μια οι οαοοα ιιιιαιιι ιιοιοιιιιιο ποι οι

ιιοιιιιιιιιο ιιιιαιιο αυτ οιιιΠΜοο οιιι ιοι οιοιοοι·ο ιιοιι ροοοιιιι

ιιΠο τοιιιροιο αιιιιιια ιαΠοιιο ναι οαιιοα; οι ιιιιοιι οΙΠιιαιοο

ιιιοιοιιιιιι ιιοιιιιιιι ιοαιο οι ιιοιιιιιιι ιιιιαιιιιο ιΙαοιιιιι οΙΠΠα

Ποιιο οοιιιιιιιιιιιο Ριοαιιιιο αιΙ οιιιαοιιι οοιιιιιι ιοιιιιιοιΠοιιοιιι

οιιιιιοιιι ιανοιοιιι μοι· ιιιιοιιι οοιιιιιιιιιιο ριοαιιιιιιι οι οιιιο οι

ΠΠαΙοο ιιιια οιια ιιιιοΒιο οαοοιο ροοοιιιι πιο οοιιιιιιιοιιο ιιι

οιαι·ιιιιι νιιιαιιιιιι οι ιοιιαιιιιιι οι οιΠοιΜοο οιιι ιιπα Με

οοιιιιιιιιιιιο ροοοιιιι οοιιοοιιιιι, οι οιΠΠα Ποοιο οιιοιοοιο,

ιιιοιιιιιι νοιο οοιιιιιιιιιιο νο! αιιιιιιιο οοο Μιιιιιι ιπο οο ιιοιι

ροοοιιιι ιιΠο ιιιιιιιιαιιι ιοιιιροιο οοιιοπιιοιο αποιω (Μ)

νοΙ ιοιΠιιιια αιιιιιια ιιι ιιιοΠο οιιιαιοιιιο νοι ραιιο ιροαιιιιο,

ροοοιιιι ιαιοοιι ιΙιοιιιιιι οοιιιιοιιιιο οι οιιιο οιΠΠαιοο ιιι ιροιο

οιιιαιοιιιο ιιοιιιοο οιιιιιιοιιιοο οι. Ι'οι·ιοο ι'αοοι·ο αοοιιιιο ισο

οαΠο οι οοιοοοαιιο, οι νοιιιοοοοιο ιπο ροιοοιιιο οιιιο οι

ιιιιοΠοιιο σου οοιιιιιιιιιιιο οι ιιιοαι·οοιαιιιιιο ΜΜΕ [οιιιοι

ιιοοιο ?] οι Μιιο ιιιιιο οοιιοοιιαιιιιιο ιιιιιιιιιιοιιο ιιοιι Παω ιιι

ιιιοιιΠοιιο οινο ροοειο, ιιιοι ιροο Πιο ιαιιι οοοοιιι ιιι ιιιοιι- `

Ποσο οινο ροοοιο οιιιιαιο, απο οαοιι ροοοιιιι ιιοι·ι ρω· οιο

ιιιιιιι ριοιιιοι.ιιιιι; οι ριοιιιιοοιιιοι οι οιιαιιι ρι·οιοιΠιιιιι οι

ιιιιιιο ιιιοΠ ιιοιιιιιιιιο ιιοιι οι ιιοιιιιιιιιο ιιιιαιιο ριοιΠοιιο οια

ιΙιοιο ρτο Μαιο οοιιιιιιιιοι απο νο! ιιοιι ιαοοιο οιιιιι οιΤοοιιι

ΠΠ ναι ιιΠο οι ιιιοΠο οιιιιιιοιο ιιιιι ιιοιι οιιιιι ιιο ραι·ιοο

8αιιιιιιιο ιπο οιιοοιιιιοαο οπο: ραοιο ιπο ιιιοιο οοιιιιιιιιιιι

ι·οοιριοιιιι, νο! Μιι οοιι αΠιο ιιιιοιιι οοιι ιιιιοο ιροο οιιιιιιοιιο

νο! οιιιιιιοι μια απο οοιιιιιιιιιιι οιοοοιιιιι οιιιο ιιοριιιαιιοιιιιι

ιιι οιΙιΠαιοο ιιι ιιιοΠο νιΙΠο να! αΠο ΙοειΠιιιο ροιοοιιο ιπο

ιΠοιο οοιιιιιιιιιιι, ροοοοοοιοιιοιιι ιΠοιαι·ιιιιι νιΙΙαιιιιιι ιιιιαιιι οι

Πιιο οοιιιιιιοιιιιιιι ιιοιι ροιοιιι, οι ιροιιιιι οιΠΠΜοιο οι ΜΠ

ΠΜοο οι Μισο ιιιιι μια ιοιιιροιο ιοι ιιιοιιιιι ιπο ιΠοιο

οοιιιιιιιιιιι οι ιροιιιιι οοιιιιτιιιιιο οι οιιιο οιιοοοοοοιοο ιιι ιροιο

νιΠιο «ο οαιιιιιι ροοοοοοιοιιο ιιΠο τοιιιροι·ο Μιιιιια ια

Ποιιο νο! οαιιοα ιιοιι ιιιιιιιιοιαιο νοι ιιιοΙοοιαι·ο, οοο ιροαο

νιΠαο οι ιοιι·αο ιροι οοιιιιιιιιοι οι οιιιο οιιιΠαΠοιιο ιιο οιο

ιιιοιιο ροιοοιιιο ιιοΓοιιιιοιο οι ιιιοοιι8αιο ιιο ιιπο οι ιιο

πω, οι αοοοινοιιι οι οι ιιιιιιι: αοοοινιιιιι οοιιιιιιοο ιιι

οιαιιιιιι νιΙΙαιιιιιι ιιο οιιιιιι Πιιοιιιαιο οι ιιιιαιοοιιιο, οι

Μιιο ιιιιιοιιο ιοιιοιοοιιιι οιοιιοιιι ιιο! αΠιο ιιιιιοιιοοιιιοιιιιο αο

οιο οαιιοαιιι οαοοιιιιοιιο ιιι οιοιιοιιι, οι ιιιααιΙαοιιιιι οι οι

ιιιιιιο ιιιαιιιιαοι Μο, ιιιιοιι ιιο-ιιιοορο οοοιιιαιιι ιΠοιο ασια

ιιιιιιιι οι οιΠιιαιιοιιο οιιιο ροιροιιιο, ιαιιιιιιιαιιι οοιιιιο ιιο

ιοιιιιο οι οιο οοιιιαδιιιιιι ιαοιαιιι οι: Πιιοιιιαιιο ιιιι·αιιιοιιιιιιιι,

αι: ιοοροιιιιοαιιι ιιο οιοιΠοιιο οι οιιιαιιΠο ιιο ιιιιιοιιο οΠιιι

Μαιο οοιιιιιιιιιιι οι ροοιοα ιιιοΠο ιιοιιιιιιιο ι·οι αΠιο ιιο οιο

οαιιοαιιι οαοοιιΠοιιο ιοοροιιιιοιο οοιιοιιονοιιιιιι; οοο ιιιιοΙ

ιοοιο ιιι ρι·οιιιοιιο οι οι οαιιοα Μαιο παιιοαοΠοιιιο ροι

οΠριιιαΠοιιοιιι ιποιοιοοο, ιιιιοιι οι οοιιιιιιιιιιο ριοαιιιιιι οια

ιιιοιιι Ποιοιιοο ιιιιαιιιοι οποια ιιο :απο ιιιιοΠοοι αιιιιο οπο

ιιαιι οι οοινι ροιροιιιο α οιιριαιιιοΠο ιιοιιιιιιιο οι οιιο!ιοοι

οοιιιιιι 5 Μο. ιαοιιιιιι οιιαιιι Πιιοιιι σου νιοαι·ιιιο οι οαιιιοιαιιιιο

ιιο οιιιιιιαΠοιιο ιιιιαιιι οιο ιι·ωιαιοιιο, ιιιιαιιιιιιιο οιο νοιιιιιι

ιιιοοιι, ιιι ιιο ριοιιιοΠο ροι νοο ιιιιιοοιιο οιιαοιιο, οαινα ιιοιι

ιονοιοιιΠα, ιιοιιιιιιο και ροοοιιιι οοο Ιοοο οι ιοιιιροι·ο Γα

οοιο ριοιιιριαιο Πιιοιο, οιιιιιο Ποιοι οιο οο ιιαοοι. 8 . . Π.

τ. ο. . . οο οοι·ι ιι`οι οοιιοι· ιιοιι Πα ιιονογιαιιιοιιι οιιιοιιιιαι

απο Με Με οοιοιαιο ιιο θαιιιοιιγα ιιιιι ιαιι οοιιο ιιο Ποιιιιο

οιι αγιιιια ιιο! οοοοιο ιιιιι ιπο ιιονογιαιιιοιιι οι παιιιοι Μ:

(η @Μια ΕιιιΙοιιιοιιιοιιιο Πανο ιΠιο πιοπο.

ιο ιιοοΙο οιι€ιιοι ιιο οοιιιογΙο (9) ο ροι· ιαοο ιιοια Βιιοιια

οοο Ιοο οαιοιιο ιιοιια πιο οοιιπα ιο οοιιοι Βογοιι Πο

ραιοιιο $αι·ιιοιιγα οομο ιδιο ιιο Ια Μια ΙΠα ιιο οαναιι

αιιιιαι οοτ οοιιιοιιαι ιιο Ιινι·οο. οι ιιο οαναΠ αΠοιται μοι

οιιιιιιιαιιια Ποτ ιιο ια ι·οιιιια ιιιιο οαιι οιι ια Μια ΙΠα, οο

ιιιιο ιιααςιιοιι ιιιιαιαιιια ιιοι- οι οοο οΠ μοι· Ποιιοο ιιο! σα

ιιΜ αι·ιιιαι, ο νιιιι Ποι οι οιιιιι οδ ροπ Βοιιοο ιιο! οαναι

αΙιοιιαι, οοιιιριαι αοιιιιιιιιοιιι ιιο ποοοοιο οδι ιιο οαι·.οοιιοοοο

ο οοο ιιο οοο ιιιοοοο, οαιιι αιιιιιο ιιο ιιΠο ιιιιι ροι·οοιιαιιιιοιιτ

ιιο οοο οιι ια ιΠα α ιιιιι οο οοιατ οοττο ιιο ιιιιοοια ιαοο

ο Μαιο α ιιιιι ιιο ο ο ιιΠο ιπι ροιοοοαΙιιιοιπ οοο οιι Ια

ιΠα ποιο οο οοιαι οοιιιι οοτ ιο οοιιοι α” ιιιαο οοιαιιιοιιι

οο οοιι·ιι Μ Πιονοι·ιιαιΙοι· ιιιιι Μο Γαι;α οοιιιβιοι οιι α οποιοι

ιιιαιια οοο οιι ιο οι ιοαιιαιιιοιιι οο οοιιιοιι€ιιιια. -- Βο ιιιιιοιιο

οιιιιιιοιιο οι οιιιΒιιΠο οιιριαιιιοΠο ιιιοΠ νιοαιιιιο οι οαιιιοια

ιαι·ιιιο ροιιοιιιιιι αει οιοιιιαιο ιοι ιιιοιιιοι·ιαιιι οιο πω ρο

οΠοιιιιι ιιιοιι·ιιιοοιιιιιιιι μοι ιιοιαιιιιιιι ιαΓιαοοι·ιριιιιο ριοοοιι

Ποιιο ιοοιιοιιο Βαι·ιιιοιοιιιοο 8οιο·αιια (?), Βοιιιαι·ιιο ΒΙαιιοο

Βοιιοιιαιο ΒοιΙδ οι Βοιιιαιιιο Αιιιι€ο. Ροοιοα νοι·ο Πιο απο

ιιιιιιιιιαοαιιιι ΙοιΠο ιιοοιιιιο ιιΜοιιιιαο ιιιιιιι αιιιιο ιιιιο οιιρια

ιΠοΠ Αιιιαιιιιιο Πιοιαιιιι οι Αιιιαιοιιο ιιο ΤοιιοιιΠοιιο Μιο

ιιιιιι ιιι οοι·ιρΠο ιοοροιιοιοιιοπι οοιιιιοιιιοιιι. 8 ΡιοροοιΠο ιο

ιιιιιοιΠο αρροΙΙαιιο οι ριοιοοιαΠο ροι· Βιιιιιιιιιιι ιιο οουο οοιιιριο

οο νιοαι·ιιιιιι οι Ριιοοιιιιο Ποια νασαι οο οαιιιοιαιιιιιο αο

οοιοιιιοο ιπο οοιοιιιιιιιι ριοαιιο, ιιι οιιι·αιοιιιο ιιοδοιιιο οι

αιρρι ιοοροιιιιοιιι ιιιοΠ Αιιιαιιιιιο θιοιαιιιι αιιιιιιιιιοπαιοι ιιιιι

οιιρι·α οι ΑιιιΜιιιιο Πο Τοιιοι1Ποιιο ιιοιιιιιιι θιιοοιιιαιοτιο

αοοοοοοι οοο ροι οιιιιι Μι οοο οι ιιιιοιιαιιι Μια ιιοΒοΠα

ιποοιιιαιοι· οροοιαιιιοι ιιοριιιαιιιο, ιΙιοοιιιοοιιιιοιι ριοριοι·

ιιιιοι·ι·αιιι ιιιιααι οαιοιιοο ιιο Αιιι·ια οοιππι ιιοιιιιιιαιιοιιοιο ιο

ιιιαιιι οιιοοιιαι·ιιαι ιιοιιιιιιιιο ιιοιι αι! ιιοιοιιοιοοοιιι ιιιοιιΙο οιο

νιοιοιιοιιι ιαοοιο οιιριοιιο ιιιιιιιιΠ οι οιιιιιιανιι οοιιιιιιι οπο

οιιιιιιιιι αο οιιιιιιοιιο Γοιιιιαιαιιιο οι ΙιοιοιΙιιαιιο ιιιοιιιο ωο

Βοιιιιιιιο; Ετ απο ιιιοιιιο Βιιοοιιιαιοι ριοριοι· οιιιοιιοιο @στο

ιιοδοΠα. οοοιιραιιιο ιιοιι ροοοιι οοο ιιοοοαι οιιοαιι ιιιιιιο ιο

οοιΙοιο α οινιιΜο Βαοοαιι ιιοι νιο;οιιι ιιιοοιιιιιιιια Πισω

ι;ιιοιιο (3) οι·ιιιιιανιι οι οοιιοΠιιιιι. ιΠοΠιιιι Αιιιαιιιιιιιι ιιο

ΤοιιοιιΠοιιο ριοοιιι·αιοι·οιιι οιιιιιιι, ιιι οιιιιιιι απο Μαιο αιι

ιιιιοιοιι·αιοι·ο ιροοο Γοιιιιαιαιιοο οι οοι·οιιιιαιοο αιι οοινοιιτιιιιιι

οιιοοιιιιιιιιι οοιιιροιΙοιοι, ριοιιι ιιι ιιιιοιιαιιι ριιοΠοο ιιιοιι·ιιιιιοιιιο

οιαιΠο οιιοοι·ιιαΠοιιιο ωιιιιι αρροιιιιιοιο ιοοοιαιο ιιο οοο Πω

ιιιιοιιιιο ρΙοαα Πιιοο οοο οι Μια ιαΠιιο οοιιΠιιοιιιιιι; οιιιιιο

Βιιοιιο ιιο οαιιοαιιι πιο οιιοοιιιαΕοι οοιιοιιιοιαιιο οοιοιι

Παιιι ι·οοοΙΠιιιιι ιιο Αιιιια ιιιιι, αιι ιιαιιιριιιιιοαιιιιιιιιι 1οιιαο

οι Βοιιιοο ιΠοΠ ιιοιιιιιιι ιοΒιο, ιιο τοι·ι·α Πιιιια Βοιιιοο αο

οουο οι ρο‹ιο αιι οαιιο ιιιοιιιαιιι αιιιιιικοι·ιιιιι, αι: οιιριοιιο

οοιιιιιι οοιιαιιοιιο ι·οοιοιοι·ο, ιιιιιικιι οιιοι·οιιιιο μοι Μαιο

ι·οιιιιιιιιι Παιιαι·ι, οιιιιι ιιι ιΜι οαοιι ιαΠα οοιιοια Μαι να

ιοαιιι μοι ρι·ιιιοιροιιι ιπο ιιοιοοοιοιιο ραιι·ιο οιιροι ναοοΜ!ιο

οι οοιιιιιιιοιιο ναοοαΙιοιιιιιι; ιιοιι νοι·ο οοιοιιιιαΠ- οοιι ιιοιι

ιιαιαι·ι, Μι ιοΙοναιιιιιιιιι οοιιιιιι οοιιιιιιοο ιιο οιιιιιοιοοιιι οο

ιιοιιοιιο , ιοοοιιιιιι οοιιηιοοιιιοιιοιιι οοπ ανιιιοοΠαιο οιιιιι ιπο

ιιοιιΠιιαΠο αιιιιιιιιιοπαιοι·ο οι Λι·ιιαιιιο ιιο Τοιιοιιιιοιιο. ιιι

ιπο οιιιοιιοιιι οιιοιοιιιιο ι·οι1οιιιριιοιιο οοιιιιιιι ιιιιιιι α Ποοιιο

(9) ΠΒοοιιο οι @οι·νοιιοιι.

(8) ΟΠ οι.ιιιι.ο ιο ι”οι·ιοπο τοιιιιιο ΠΜ Ποιοι οι·αιιο ιιιιω ιιο! οσοι:

οοιιο. ΩιιιιιιΙι οι οοιιιριοιιιιο ροιοοο ιι Βονοι·ιιαιοιο αι·αιιοιιοοο ανοοοο

ίοι·ιιιαιο οι οιια οιαιιια ποιοι Μπι οι 8αοοαι·ι, οοο ιΙορο ια ιιιοιι·ιιιιοιιο

ιιοΙΡαιιιιοα Τοι·ιοο οια ια οαριιαιο ιιο! πιοπο Τιιιι·ιιαιιο , ο ιιοιΠαραι·ιο

οι·ι1οιιιιιοιιαΙο ιιοιΙ'ιοοια. · . .
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οι πιιιο οοιιιιο ποιιιιιιιπε οοιππι οπιιο ι·οοιο πιοιιιοιοπι; ιιι

οπιπο οοπιποοιιιοπιο ιιοοιοιππι ιιιοιπε Βοπιιπο ιιο ιιππο οοπι

πιο οε.ιιιιι οι πιοεοπο ιπιι, οι ιπ οιιοπο ποπ οοπιιοιιιιιι.

Ει οππι ιιιοιι Βοπιιπο οι Ρποοιπο επι πιοοιοιιοποιιι επιιοιιιιι

οι ιοποπιπιιοιιοπι ιιιοιι οποιοιιπο οοπιπιππο πιοοιππι οι οιπο

ιιοπιιποο πιοοιοπι ποπ ιοποιι, οπποιιπιιιιιοιοε οιιπιιπιειιο

ιοιοπι οι Αιποιππιπ ιιο Τοιιοπιιιιπο ιοιοο οιιοοιιοποε ιοοοιο

οι οιιιποιο ποι ιοπιιιιπππι ιιιοιιοοιιοποιπ, οππι ιιππο πιο

ιιιιιο τιιοιι οοπιππιο ιιππο ιοιιο νοπιιι ποε.οοπι ιπ ιποπιο

ποπ ποιποιιπι ιοποιιιι; ποι: οποιοι πιιπιο ιοιιο ιπ οοππο

ιιππι οιιοοοιο, ποπι οοοππιιππι οιιιιποιιοποπι ιιοιπιπι ιοπιε

πιο ιιππο ιποπιοιπ ιπ οοιιπιιο_πιιοεοιπ, ποπ ιοπιπιιι ιοπτιο

ιοιιοε εοπ ιιοιοιιιιοιοε οοπεπιπ ιιοιοποιππι πιοειοπιοο :κι

ιιπιπο ειιιιοιιιιι πιοοιοιιοποπι οιιιιοοιο νοιπιι, οοο οιιοπι

οποοοπιιιοπο οιιοε οπι οιι οοπεππι νοι ποινιιιιιιπ οοιιππι

πιιπιπιο ιοποιοπιπι; οποπ ποιοι οπιο ιιιοιππι οοιππιππο οι

οιιοποο οιιοε οπι οιι οοπεππι νοι οοινιιιππι ποπ ιοποπιπι

ιπ οιπειιοιπ πιπποει πιοειοιιοποπι :κι οοιιοπι οποπιιιοιοπι

ιοιιονιι, οποπ ιιοπιι τιιοιο ποιπιπο ιοπι ιοοοιο, οπιο, εο

οππιιππι οποπ πιοοιιοποιπιπ οοι, ιιοιιππι οει ιιοιπιπο πιο

ποιοποιοπο ποιιιο οοιιοοιοπι ο νοεοοιιιο οι οοιππι ιιοπιιπι

ιιοε οιιιποιο οι ιιοιιοιο. Ιιοπι ποπ οποιοι εοοπιιιιο ιοιιο

οπιο ιιοοι ιπιιιο ιοιπιπιπ ποπιο ιιοιπιππο το:: οι οιπε οιιι

ιιοιοο ιιιοιππι οοιππιππο νοι οιιιιιοιοο οιπειιοπι ιπ ιιιοιιο

οπιοιοιιιε ποπ ιιοιιοοπι ιποπιοιπιο ποι ιποιοειοιο, πιοιιιοιο

ιοπιοπ οποοπο οπο οοεο οοποο επιιιοιοπιι ιιοιιο οι ποιοιιο

ιπιιιοιιπι, ποπ οοι ιποπιοιοιιο νοι πιοιοειιο, οππι ποπιιπι

πιο ιπιπιιοπι οπι πιιιπι ιοιο οπο. Νοπ οποιοι οιιοιπ ιοιιιο

ιοιιο ιπ οοπιιοιιπιπ οιιοποιο, ποπι εοινο ποπιο πιοποποπ

ιιπιπ οοπιιοιιπιπ, ιιοοι πιοοοοεπε οιι ππιπ› ιποοοιι ποι

οπιιοιποιοιοιπ οοπιιο ιιοιοποο ιιο Απιιο πιο οποοπιιοπο

ιπειιιιο ιιοιοπι πιοπιοι πιπιιοε ιποιιοο οι ιοπιποε οπο ιπ

οοιπιπ ιοιιιε ιιοιιοπι, οιιοιποπ πιοιι ιιοιοποε οι ιποιιιιοο

οιιοοπιιοπο οιιοιιοπιοο ιοιιοιιιοποιπ οοπιιο ιοΒιοπι ιιοποιιο

ιιοπι, πιοοοεοοιππι ιοιιοο οοπιιο ιοιιοο ιιοπιιπι ιοοιε οι

ποπιοο οιποιιοπι οποπ ιιονοπιπιπ οει οιι οιιοιιοιιι οι ποιιοο

ειπε επι ιπνιοοπι οποιιοιιι ιοοιππι, ιιοοι ιπιοπιιο ιιοιπιπι

τοπιο. οι οιπε οιιιιιοιιπιπ επι ππππι ιιποπι ιοπιππιπιοιιο ιοπιιοι,

πι ιιιοιοο ιοιιοιιοε οι ιοιιοο οοιππι επι οιιοπιοπιιοπι ιοοιο

πιοιιοπιε επιιιοιοπι οιεπιιποποιιι, οι πιοιοιιιπ οιιοιπ ιιιοιο

πποιι·ο πιοιι ιιοιοποε ιιο Απιιο οοιιοπιπιο οοπιιοο οι ιιποοπιοο

ποιιιιοο ιιοιιιοιιοιιοε ιιο ιοιιο ιιιπιο επι ιιππο ιποπιοπι ιιοπε

ιιοιοιππι ω, οιοπι ιιοο οει ποιοιιπιιι οπιοππιοιιο οιιειοπιι

ιιι ιποπιο οι: οιιοπι ιιιοπιιοοιππι; οι πιιι ποπο οιιιιοποο επι

ποπο ιποπιοπι ποπ νοπιεεοι ιπ ιποοιππι ιιοιοπππι οπιιιιο,

οππι ‹ιιοιι ιιοιοιιοο ιπ ιποπιο ειπι ποιοιιιοο πιοπιοι ιππιιο

ιοιιοιιιιο, οι ιππιιιιππιποπι ιιοιπιπππι, οπο οι οποπ ιιι οπο

ιποπιο ιοποπι οι ποοοιιιοπι, οιιιιπο ιπιι οι οοεοι ιιοιιππι

ιιιοιο ιιοπιιπο ιιοιι οι οιπο. οιιιοιοιιιιπο ιοιοε οιιοοιιοποο ιπ

πιοοιο οι ιιοιιοιο πιο ιιοιι'οποιοπο ποπιο πι οει πιοιπιπ;

ιιοπι ποπ οποιοι οποποιιι οιοπεπιο πιοιιποιο οι οιιοποιο

οι οιινοιοο οπο ιποιπιι Β οι ιποπποι οι οοποο οιποποιπ

ιιοπεοοιιοπιο οιο. - Νοπι ιιοοι ιοπιιο πιοιι οοπιιπππιο ποπ

ειπι οιιιιποιο οτι οοινιιιππι ειιιο οοποππι οοοππιιππι ιοποιοιπ

οιποιιοπι οιοποπιοο , ιιι ιοπιοπ ιπιοιιιοοπιιππι οοι ιιο οοποπ

(ι) Αιιοιιο ποιιο ιιπο ποι πι·οοοποιιιο οοοοιο :επι ΡιοΩινοιιο ο Νιοοιο

οι Μοπποιιο 1ιοιιο οποοιιιοιοπο ι”οπιι ο οονοιιι , ο οοπιο πο οοπιιιο

ιιοιιοιιι ο οοπνοποιοπι οοπ Μοπιιοπι ιο οι 8ιοιιιο, ο πο! οοπιππο οι

Ποιιονο, ποι ιιοπποιοιο ιο ιοιιο οΙιο ποοεοιιονοπο ποι πιιιιιιι:αιο Τπι

ιιιοιιο (Υοι.ι.εοπι.ιιιπι.ο Οοιι.ιιοι 8οο.Χιιι.Ωοιι. Νο (ΠΓ).

οι εοι·νιιιο οιιιιποιιο οι οππποιι ποπ οπιοπι πο ιοιιιιπο

οιοοιιοπιιιπο οποο ιιι πιοοιιιοιιπι οι ποοοπ νοι·ο οι ιιοιιο

ιπιιιοππιπι. Ωποπιππι επι οπποιιοιιοποπι οι οιινοιοο οιπιο

εοπι ιοοποπιιοπι ιιιοιι οιιιπιπιειιοιοι οι Αιππιτιπο ιιο Τοι

ιοπιιιιπο οποπ ποπ ποεεππι ποοπο ποιιοπι ποιοιιο οιιιοπι

οπιπ πιοπιιοειο οι οι οοπειε πιοπιιοειε ιιπειιοιοιιο ιι·ινοιο

οι ιποπιο, οι πιο ιοπιππι ειπι πιοιι οποοπιοιοο πω, οι

οιιοπι οι ο ιοιιιιπο οιιοοιιοπιιιπο οοεοοι·οιπι, ποιιοπιππι οι

οοοπιιοιπιπ ποεεοπι ιπ ιποπιο επιιοιιιι , οιιοο οπιπιο οι ειιι

ππιο εππιοιιιοιο ποιππι οι ιοοπιιππι πιοιιιοιι οιιιπιπιειιοιοι

οι Αιιιοιιιπο ιιο Τοιιοπιιιιπο οοπιιππειιι οι ιποοιι οιι ιιποπι

πιοποειιοιπ ποι οιιοιοιιι ποιιοπι, οι ιοπι ο πιοποοιιιε οι

οιινοιεο οποπι πο ιοεποπειε ποι οοο ιιοι·ι οι πιοειοιι απο

οοπιοιιι ιπ ιοιπιο ππιιιιοο, οι οποιιοπο οι οποπιπιιιοπιιιοπο

οιο νιτιοιιιιπι οπποιιπππιπ; οι πιιιιιοιπιππο :οι ι”οοιοπιιππι

ιιιιοιπ ιιο ποιοειοιο πιοιο Διποιτιο ιιο Τοιιοπιιιιπο επποι

ιιιιο οποοιοιιιοι οιιιιιιπιο ποι οπιιοιποιοιοιπ οππιοιιιοιπιιι

πιοτιποιι ιιιοπι Αιποιιιπε οποιιιιοιπ ππιιιιοπιπ ιποιιπιποπιπιπ

οιοιιιο οπιιοιποιιοπιε οιιιιιι οπποποιοιο ιοιιοιοιπιπ οπιπο

ιοποι εοοπιιπι ιπ ιιππο ιποτιππι 8 Νονοιιπι ππινοιει οποπ

ποε ιιογπιππιιπο. ιιο (]πιποπο ππιιοιποιοι Βοποιοιιο $οιιιιπιο

οι Ποιοιοο ιοεπι πιο ιιιπειιιοειιπο ιιοιπιπο ιοπο Αιοοοπο,

οιιοπιιοπιοε ιιοε πιοπιοι οποιιοιπιπ πιοοι·ιπιιπο οποπ ιπ

ιοοπο ιιποοιιοιιι ο πιπιιιιι ειιοιιπο οιιιο νιποι·ο ποεοππιπι

ιπιοι ιιιοιππι ιιοπιιπππι ιοποπι οι οπο. ποιιο οι ιιοιοποο

ιιο Απιιο οι οιιοιο οπι οοπιιο ποιπιποιιοποπι ιοΒιοιπ οι

οοπιιο ιιιιοιιιοιιο ιιοιιιιππι ιοιιοιιιοπιο οοιιοποπιπ οιοιιοι·πιιι,

ποπ ποοοπ οποοιι ποπο ιιππο ιοοπππι οι οοειιπιιι Ποιιοιι

ιιοοι οι οοποιο επιιοοιιπιιε πιπιιπιππι ποοοεοοιιπιπ οιιιειοιοι

πιοπιι.ειέ ω; οοποιοοιοπιοε οιιοπι οποιιιοι πιοπιοι ποοοπ

ιοπι ιποπιοπι οποιο οπιιο Βοοιο ιπ ιποπιο $οιιιιπιο ο τιπο

ιιοε ποπιο οιιιο ποοοπ ιπιι οι ποιιιπι, ιποοπο οει πιοιο

‹ιοιιιιοιππι οππιοοεο οππι ποοπιιοιιι ποοπο οποοι οοπιιπο‹ιο

ειιποποιοιιιο οοειοιιοπιο οι οιιιοιοιιιιπο ιοΒιιο ιπ οοιππι

οιιποιιιιιιο ιοιιποπιιιο οι ποιοιιιο πιονιιιοιο, ιιπο πιο ιιιοιοιι

ποιιο ποιιοπιπι οιειιοπι ο ποπ ιποπειιιπο οι οιιιο, οι οιιοπι

ιοποο πιιιο ειιποπιιιο ιοιιποπιιο οι ε.οιοιιοοπριοιιιοιο; οι

οπιο οοπιοπιι οι εππιιπο ποοοεοοιιππι οει πι ιπ ιοπι πι

Βοπιιιιπο οι ποοοεοοιιιο οοοιιιπο οπιποο ιιοε οιιοπιιοπιπε

οι ιποποο οπιιιπο νοιοοπιπο πιοιιιοιιο ποοοεειιοιιιιπε πιο

νιποιο, ιιιοιιοο οποιο οι οι οοιιο εοιοπιιο οι οοπεπιιο, οι

οποιοιιιοιο οιιιιιι οπο ιπποιπιπι οοπιιιιοπιοε ιιο ποιο οοι

ιιοιιπιιιπο οι ιπιιπειιιο νιιι ιιιοοιοιι Αιποιιιι ιιο Τοιιοπιιιιπο

οοεοοοοιιο ποοιιι οοπειιιπιπιπο οπιιοιιιπιπιιιο οιιιιποιππο οι

ιοοιιππε νοο οοιιπιπ οι ιπιιπιιιιοιππι πππιιπιπ οι πιοοπιιι

ιοιοπι ποοιιππι, πει ιιοποιοιοπιιππι ιιοε ποιπιπο ποοιιο οιι

ποιιοε πιοιοιππι ιοεπι οι οοοιι·ι Ποιιοιι, επι επι οιιοεοπιιι

οπο οιιοε ιπιιο ιποπιοιπ οοποιειοπιοε, ποι: ποπ επι οιιοπι

ιοπιιππι ποιοπιιπιιι οι ιπνοοιιοοπτιπιπ ιιιοιοοιοιοε οι οποιο

οππιοπο οιιπο ποιοοποε ο οπιιιπο οποπιιιοιοο ποοππιο πιπιπο

ποεοιπι ιιοιιοιι; οι οπ ιιοοιοπιιπιπ οι ιιοιιοπιιπιπ οππι οι

:ιιι οιο οποοοππιοπο οι οποπιοεοπιποπο οποπιιιπιοε ποοππιο

ιιππο πιπιπο ιιοποιο νοιποιιπι, οτι πιοοιοπιιππι ειιιο οοι

νοπιιππι οποοπο οοο πι·οοιοι·ι οπι οοινι ιοοιοπιιππι πιο ιπ

ιοιοοεο εοπ ιποιο οποπιιιοιπιπ πιπιποπιιοιπιπ οποοππιοπο

ιιοιιιιο ποι οπιιοιπ ι·οοιοιπ ιιιοιιε οιοτιιιοιιιιπε οοπιιιο, ιπ

ιοιο νοι ποπο, οπι οποιιοιιπιοπο οιιπ‹ι ιπιοιοοεο οοπ ιποιπιπ

οιοπι νοιιιο πιοιιπο οι ποπιο οιιποιιιοπο νιιιοιιιιπι ιοοιοπ

(ι) Μπιοιι. 1.οποοει ιπνοοο πιοσιπιοι.
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εππι; Λε ρι·οπιιιιεπεπιπ ει ρτο ποοιε ει ποπιιπε ιιοειι·ο

εοιπιιοπεε ιππιποτπιπ ρετ ιιιοε ιετιπιποε εε επιππε οπω

ετεειιοτιιιπε ροιετιιιε εοπνεπιτε; ει ρτο εεεπτιιειε ει πεπ

ιιοπε εοιπιιοππιπ οπιπιε ει ππινετεε ιπτε επεπε ει εειι

πετππι εεειτι ί.ιειιετι. ει ετπεπιετιετππι πιω Εεειεειε, Πο

πιπε πονε, θιοπεειε. ει νιιιε ιιιεεεετι;ιε (η ει: οτππιε ειιε

ιπτε τεεειιπε ει ετποιπιπεπιε ει ρτονεπιπε, ιμιειιιετεπιπιιπε

οπτιε ιιιοιι εοπιιπι τεειε ερεειεπιιε ει ερεειετε εειιεπιιε

ιιποιιποπιοιιο οιιιιπετε, ιιπριεποτετε, εεειεπει·ε, ει ιπεοιπιππι

ιτειιετε, ει ιρεοε ετειιιιοτεε ιιιπιο ριι;ποι·ιε ει εειιοπιε ιπ

εοιπιπιπ ιπ ροεεεεειοπεπι νει ιιιιεει τπιιιετε ιπτιπιπ τεεει

ιπππι ει ρτονεπιπππι ρτεειειοτπιπ; ει ποε εε οιιεετνεπ+

επιπ ιεπεπεπιπ ει εοπιριεπεππι ι;πεεεππιιτπε εοπνεπιιοπεε

ρτοιπιεειοπεε οιιιιπειιοπεε ει εεει8πειιοπεε ει: ειιετπ ιπεο

ιπιππι εειιοπεε ρετ νοε ιει:ιεπεεε οιιιιπει·ε επιπ ιπτειπεπιο

ει ιιοπιεΒιο ρετ νοε ποειτο ποιπιπε ει ιπ επιπιεπι σε

ποειτειπ ρτεειεπεο ει οπω οιιεετνειιοπε ιεπιιοπε ει ποπ

ιιππειιοπε ιιοειεΒιοτιιπι ιπ Με Ιοειε εε επιιιπε νοιιιε

νιεειιιιπτ, ει εππι ειιιε οιιιιπειιοπιιιπε ρεεππιετιιε ει ρεπε

πω, ειεπι νοιιιε νιεειιιιπτ, ει εεεππεπιπ εποε ιπεε ιπειιπε

ροιετιιιε οπω οτεειιοτιιιπε εοπνεπιτε, πεε ποπ ρτο επιπ

ριεπειε ιεπεπειε ει οιιεετνεπειε ι;πεεεπιπιιπε εοπνεπιιοπεε

ρτοπιιεειοπεε, ει οιιιιδειιοπεε ιεεετιιιε, οιππιε ειιε εοεε

εοτπιπι τει;ιε νροιπει:ετε ει οιιιι8ετε εε εκι8επεπτπ ιπεπρετ

ει ρειεπεππι ρτο ποιιιε ει ποιπιπε επτιε ε ιεπεειετιιε

ειπριιιιεοιιε νιεετιιε ει ρτοεπτειοι·ιιιιιε εοτπιπ , ιιιπε επε

ειειππι εποε ιιοτπιππε τει: ρτο πεεεεειιειιιιιιε ιπεπιε επι

πεπεπιπ εοπειιιπιι ει ιιειιεπεππι, ει ιρεοε ιεπιιειετιοε ει

επιρπιιεοιεε νιεετιοε ει ρι·οεπτειοτεε εοτππι εοπτρειιεπεππι

ει εοπετοεπεππι εε εοιπιιοπεπι επι1ειειι ρετ τοιεπιιοπειπ

ρει·εοπετππι, ρετ ιπειειιοπειπ πιπιειετπιπ, ρετ εεριιοπετπ

ριπποτππι ει ποιιοι·πτπ, ει ειπε επιππεεπιπιχπε πιοειε ρετ

πποε ιπτε ιιεεειιε εοπεπενετππι ρετειρι ει πειιετι, ρτοεπ

τειοτετπ νει ρτοεπτειοτεε επιιειιιιιεπεππι, ει εεειιιπεπεππι

ιιπππιπτπεπιπππε νοιιιε νιεειτιιιπτ; ει οιππιε ειιε ει ειπειιιε

ιει:ιεπεππι ππε επ ρτετπιεειε ει οιτεε ρτετπιεεε οεεπττετιπι

ιεειεπεε, ει πεεεεεετιε ιπετιπι ει: ειιετπ ορροτιππε ει

ειπε ιΙπιιιπε επεπεε ει ιτει:ιεπεε ρετ νοε ποπ ροεεεπι

εοπιοιιε ειιριιιιετι ει ππε πει;οιιοτππι ιιιιειιιεε ροειπιειιιι,

ει ποε ρι›εεεπιπε ιει:ει·ε ρετεοπειιιετ εοπειιιπιι, ειιετπ ει

ειπι ιειιε ππε ερειιειετπ τπεπεειππι ειιι€επι εινε ροεεεπι,

ει ειιπιπ ει ειπι πιειοτε επειπ ειιιιπε εε επρτε εοιπτπιεειε.

Νοε επιιπ- επρετ ρτειπιεειε οιππιππε ει ειπι;πιιε επειοτιιειε

ρτεειειε ππε ιππι;ιπιπι· επιριειπ ει ιιιιετειπ νοοιε εοπιιε

ε·ιιππε ροιεειειειπ ειι εεπππιειτειιοπεπι νιεεε ποειτεε επρετ

Με πιπιιοτπιππε νοιιιε ριεπετιε εοπιπιιιιεπιεε, ρτοτπιιιεπ

ιεε νοιιιε ει ιπιτεεετιριο ποιετιο ποιπιπε ποειτο ει ιιπετππι

επιπιιιιε ρει·εοπετππι ι;πετιιτπ ιπιετειι επι ιπιετεεεε ροιετιι

ιειέιιιππε ειιρπιεπιι, ποε πειιετε τειπιπ 8τειπιπ ει ιιτπιππι

ιιπιειιπιε ρετ ν‹›ε ιιι ρτειπιεειε ει εποε ρτεπιιεεε ει:ιπτπ

πεειππι ιπετιι νει ειιετπ ρτοεπτειπτπ, εεε οιιιι€ειιοπε οπι

πιπιπ ιιοποτπτπ ειι:ιι εοπιιπι ι·ειςιε. Βεινετππε ιετπεπ ει

τειιπεπιπε εποε οιππιε ρεοππιε επ επρτεεετιριιε εειιειε

ρτονεπιε νεπιει ιιι τπεππε ειπιπιπιειτειοτιε Βεπετειιε ειεπι

(ι) πε ι;πεειο ρεεεο ιιι τιιενε, απο πει 1385 ετεπο ιπ ειειο πι πεσε

νειιοπε ιο τπιπιετε ετι.;επιιιετε ιιι :Με ιιι ΟΜεσιι (οειετπε ΙεΙικιιιε),

ει Βοπεπε-πονιιε,ει Οι:πεειι (Οοπεεὶε πει ιιπιο), ε ει ?Με 2ι!πε.ειιηι;ιιι,

επ ροεεεεπιε ε εοιιινειε εει Ριεεπι. Β ιι Ρετε ιεεειιι ει:τιιιο (ΙΜ

τοϋ. πω. Με. πι. με. 303) «Με νεπιιι:ιπςπε εππι ιιορο , ειπε πει

1360, - ίπ @το Ι/ιΠεε Εεειεείατιιτπ ιππι ιππεπε ε||`οπἱο ιιτρεπιι,

ει ριιιιπϋί.

ι οιππεε ειιε ρεεππιε οπτιε τεειε ρετιιπεπιεε εοπεπενετππι

νεπιτε, πε τετππι οιιιιιε. ρετιπτιιεπιπτ; ει ποπ επ πιιππε

ρετ ρτεεεπιετπ οετιετπ νιεεπι πετεπιειπ εριειοιε ρτεοἱριπιιιε

ει πιεπεεπιπε ι”οτιιιετ ει εερτεεεε εκ ριιτιε ειειι εοιπιπι

τεειε ει επο ιιπροειιιοπε ρεπε ποειτο ετιιιιτιο ιιπρεπεπεε

οιππιιιπε ει ειπππιιε νιεετιιε επιινιεετιιε εεριιεπειε πειπιιε

ει επιππεεπτποπε ειιιε επιπιιπιπ ειειι εοιπιπι τε8ιε, ιιπεπ

ιππι ι;πεπεοεπιπι;πε ρετ νοε νετιιο πιιπιιο επι ιιιιετε τε

ιιπιειιι ι'πετιπι, νοιπε εεειειεπι ιιπρεπεεπιιο εοπειιιππι επ

ιιιιπιπ ει ι'ενοτειπ, ειεπι Με ρτοροεπετιιιε, νοιιιειιπε ρε

τεεπι ει ειιεπεεπι ιπ ρτειπιεειε ει ειτοε ρτετπιεεε, ειεπι

ποοιε ρετεοπειιιετ ρετετε ιεπετεπιπτ. Ιπ ιιπστπιπ ιεειιτπο

πιιππ ρτεεεπιειπ οετιειπ ρπιιιιοειπ νοιιιε ιιετι ιεειιππε,

ειι.ςιιιο ρεπεεπιι επιιετπειιοπιε οιιιιιι πιππιιειπ; πποε εει

εειπτπ επ εινιιειε- $εεεετι εεπιο εει:ιπιο ιιειεπεεε τπετιιι

εππο εοιπἰπι τπιιιεειιπο εεε“ιιιιιι° ιιπιπιο. $ιππππι ποειτι

Βενιπππει εε θετεοπε επιιετπειοτιε ρτεειειι ιιπι·ιιοε ιεπ

ιιειππε εοπεεειιππε ει ιιτπιειππε. Επι. π. ιεειεε επιπε τει

εππι ποιιιιιε Ροπιιπε εε 8επειε ρεεε ει νεπετειιιιιε Βετ

πετεπε εε Υειιε νιτιιιι, ιιτεπειεεππε εε $επι:ιο Οιετπεπιε οι

Βετεπεπτιπε εε ιιοεπεΓοτι. Βιετιιιπιπ :πει Βετεπεετιι ι1εωιιι

ποιετιι ρπωπι επειετιιειε τει;ιε ρετ ιοιπιπ θετειπιεε ει

ι)οτειι:ε τε8πππι ι·εεεπιιειιπε εοτιπεπιεπι επτιε ιιιι:ιι ιιοιπιπι

επιιετπειοτιε, επι ρτεειοιιε οπιπιιιιιε ιπιετιιιι, ει Με εετιιιι

πει ει οπω, ει εε ιπεπεειο ειπεεειπ ειΒιιιπτπ περετ

πειιοπιε ωπιιι επιιι ιπ ρτεεεπιι ρειςιπε ερρεπεεπεπτπ. Τεειεε

ι'πετππι εε Με Πειιετεπειιε Βειιοιι (ιπιιιειπιπε 5εττε Νο

ιετ·ιπε ει Νιεοιεπε Ζετι;τιι. 8 Βιειιπε ιπιιιπιειε εποεεοιπιο

ιιειεπεεε ιππιι εππο εοεειπ, ρτεειειι νιεετιπε ει εεπιετε

τιπε επειπ ιπ εετιριιε οιιιπιετππι τεριιεειιοπεπι ρτοπι επιε

εειιπιιπτ. 5 Ει ειειι νιεετιπε ει εετπετετιπε ρετειειππι ιιι

τειιπιειιιοπιππε ει ερρειιειιοπε ει: ρτοιειιοπε επρτεειειιε

ε ιιπιππε εειε ι:οπιτετιο τεεεεετε ποπ ιπιεπεππι ποπ τε

ρειεπεο πιο επρτε ππειιιπε ειιει;ειε, επιπ ιετπ επ ιοτιπε

ρεοιε ει ειιοτππι ρτεεἱοιοτππι εειιε ειπι ιιε εε ιπεπιιεειε;

πεεεπι ιιιιπεπ ει ειιιιιεπιπτ πποε επ ρτεπιιεειε εκιιι,εεπιιιε

επι ειιιετ εοινεπειε εεεεπεπιπ ρτειιπετιπι ειιιιπετπ εεπ ιπ

νειπεπ γιπιπο εεπιρετ ειεεεπιιετππι ει ειεεεπιιππι εε ρτε

εεπιι; Ει ιιεπο τεριιοειιοπεπι ρειππι ιπεετι ιπ ππε ρτε

ιπιεεοτπιπ, ρτεεεπιιιιπε ιεειιιιπε Βενιπππειι Βε ρτειιε ιιι

τιερετιιο ει Ιεοοιιο ιιοπο ποιετιο. 5 Ροειεε επιετπ ειε ππε

ι:οπιρπιεπειιιτ εεοιτπο ιιειεπεεε ιππιι εππο επο επρτε ειι:ιπε

Ατπειεπε εε 'Ι'οττεπιιιιπε ρτο εε ει ειειο εετπιπιειτειοτε

οιιιπιιι ιπεετιριιε ππε εειιιιπιπτ, ει ειειι εεπιιπιειτειοτ ει

Ατπειεπε- εε Τοττεπιιππε, ρετειειεπιεε ιιι επρτε τεεροπειε

ρετ εοεεειπ, πεεεπι ειιεπειε ει ρι·οροειιε επ εενετεο, ει

ειε ρεπιιπε εοπιτεειεππι. οι ιιεπε επετπ τεεροπειοπετπ ρε

ιππι ιπεετι ιπ ρτεειειιε. Τεειεε ιπετππι ι·οπειι ει νοοειι

πε ποι: ιιιιιιιειπιπε 8εττε ποιετιπε ει Βει·πετεπε Βεπειι.

5 Εεεεπιιιπε σε ειι:ιι νιι:ετιπε ει εετπετετιπε ιτιριιι:ετππι

πι εειιπιιπτ; ει ειειι νιοετιπε ει ι:επιετετιπε ρετειειππι ιπ

επρτε ρτιπροειιιε ρετ εοεεετπ; Ει πιεπιιοτπιππε ρειιετππι

εε οπιπιιιπε ει ειιι8πιιε ευρτεειειιε ειε επι ρπιιιιεπιπ ιπ

ειτππιεπιππι ρετ ποιετιππι εερεειοιπτπ. πω. ιπετππι Με

ιιι εεειτο ί)ειιετι εἱειιιιε ει εππο επιιιπε επρτε ρτεεεπιιιιπε

ιεειιιιπε επρτειιιι:ιιε. -

Βιιιππιπ επι-ι ιιιεττειιι ποιετιι ρπιιιιι:ι εποιοτιιειε εειε

πιειιιτπι εοιπιπι τε8ιε Αι·ειιοπιε ρετ ιοιεπι ιεττετπ ει εο

πιιπειιοπετπ ειιιεεεπι, επι ρτεειειιε ιιιιετιιιιι, ει Μπι: εετ

' ινε



698 !!!ο!ο!!! ο !!!ο!ο

πι!!! εο!!π!ο!π !π ποο!!!ιε ποιοοι!ιοο!ε οπο! πο!ποο!οπο οοπ

!οπο!!ε: ποπο!!!!πο !!ο!!ο π!!!!!! !πεο!οι!! _πο!οοπ!οπο!ππ!

!πο!π!! - Εοο!!οε - Ε! πο!! - !π !πεο!ο ε!οο!! ο!!!πιο

νο!ο !!ποο ο!πεποπι !ππο!!! - πο!οπ!!ε - ο! πο!! - π!οποο!ο: -

π!!ιπο οπ!ο!π !!ποο εοοοοπ! πο!οπι!!οπ!_!πο!π!! - Ε! ο!!οπο!ο

- ο! πο!! - οπο ο! - οο!!ο! Τοπ!! ο! ο!οοε!! οπιπ π!ο!!ο

π!!!πε εοπ!οποε!!!ε !π !!!!ο!ε !!ι! ο!!! οπο!!! = ο!! = ο!

!π πι!!! - πο! εο!!!!!!π! = ο! = ο! !π !!νιι -- ο!!! πο

!ο!ο! = γι!!ι!ιο !πεοιπ οοιπιποπο ο! π!ο!οε οπ!ο!οι·!οε οπο!

ν!!!!ε !!ο!!ο!!! οοπε!!πο!!ε ο! !ο!!!!!ποε οο!πιπποπι = ο! !π

ι.ι πο! !οο!!ο! = οοπ = ο! οπο! π!ο!!οπ!!!οε ο! !!!!ο!!ε

οο!!οο!!ε ο! οι!ιοππο!!ε, !π !!πο!ε !ιν - π!!! ν!πο!ο! = πιο!ο!!!

= ο! !π πιοι!. ο!!! = (άοε!ιο! ο!ίοοα) . . . . . . . . . . . ..

. . . . . εοοοοεεο!οε. . . .

 

Νονο!!π! οο!νο!ε! οποπ π!ο !π!!!ο!ο!ο οο!ονο !!ο!οπ‹!οε

!οπ!! οππο Βοο!!π! !!!!!!οε!ιπο οπο. !!!οοε!ιπο οο!π!!! ο!!

!!!ε!οπο!!!ι!! ο! !οοπ!ε!ο!οπο!!! νοπο!ο!!!!!οπι Βοππ! ο! !!σοο

οοιππ!ο ν!οο!!!, ο! !!ο!!ο!! πο!!! νοοοο οοιπο!ο!!! ν!!!ο!ο!π

ε!!ο!οι!! !π οο!ο!ο!!!ε πο (!!ππ! ο! ο Τι·οοοπ!ο π!ο οο

ιποπο π!εο!πο!, οπο Ρο!!οε !!ο!!ο!!! πο!ο!!πε !π!!οεο!!π!πε

!οε!! ο! ππ!!!!οον! νοπο!ο!!!!!!!οε Α!πο!πο πο Το!ι·οπ!!!›οε

οεεοεεο!! πο!!!!!ε ν!!! ποι!!!π! !!ον!!ιοππ! ο Εο!ποπο οπ

!!οι·πο!ο!!ε ποποιο!!ε $ο!π!π!ο ο! Πο!ε!οο !οπο! π!ο εο!οο!ε

ε!!πο ποο!!πο !οπο Λ!οποποο, ο! Α!πο!πο Πο!ο!π! πιο!ο!

ε!!ει!ο!ο οοπο!ο!! ιοππ!!οοο! ο! πιονοι!!οοι!! π!ο!! !οοπ!

Βο!ι!!ιι!ο ο! Εο!ε!οο π!ο οοποι!! ποιπ!πο τοοο οποοποπ! !ο

οο!ε!ο!οποιο εο!!π!οπ! !π οοοπο!π οο!!ο!!! ποπ!!·οο !!ο!!ο! εο

οποπο!ο οοπ!!ποπ!οιπ. 5 Βοπποε ο! !!οοοοοιππ!ο ν!οο!!πε>

ο! Ρποο!οε πο!ο νοοοο οο!πο!ο!!πε π!εο!οπ! οο!!!ππ!ε !π

ν!!!!ε πο οο!ο!ο!!!ε !!!!!ππ! ο! '!!οοοπ!ο πο 8ο!π!ιιοο οοπ

ε!!!ο!! !π π!οεοπο!ο νοε!!! νοπο!ο!!!!!ππ! Αι·πο!π! ο '!ο!

!οπ!!!!οε οεεοεεο!!ε πο!!!!!ε ν!!! ποι!!!ο! !!ονι!!π!!π! πο (!ο!

ποπο πο!!ο!πο!ο!!ε ποπο!ο!!ε $ο!·π!π!ο ο! Εο!·ε!οο τοοο! π!ο

!!!οε!ι·!εε!ιπο ποο!!πο !οπο Λ!οποποο ο! Αι·ι!ο!π! Πο!ο!π!

οοι!π!ε!!ο!ο!!ε εο!!!οο!!!! !οππ!!ποοι ο! π!ονοι!!οο!!ι π!ο!!

ποπ! Βο!π!ποο ο! Εο!ε!οο π!ο οοπο!π ποιπ!πο τοοο, π!οοπ!

ο! π!οποππι!! οποπ ο!ο π!ο πο!!ο νοε!!ο ποπο! !!!ο!ο!!! ίπ!!

π!οοοπ!π!!! ο!! ππ!!ο π!ο!! πο!!!!π! οο!!ο!πο!ο!!ε π! οεεο!!!!ε,

οποπ νο!!!ε ο!ιεο!νο!οο! οππο!οε ποοοπ!ο οποο!!!ο!οε οοπ

!οπ!οε ο! ο!ιπ!οεεο!οε !π οοοποι!! οο!!ο !οοο!ε!ο!οι!!ε π!ο

!οε!οο!οι!!ε ο! οππο!!οο!οι!!ε, πο! οοε !ππο !!!ο!ο, !π ποεεο

εο!!εο!!π!! πο!ο!!! , ν!πο!!οο! οο!π!οποο!!πο !!ο!οπποε !ππο,

Αππο εο!!εο!!π!ο, οοοοε!οπο ο!!π!οεεο!ο, !!! οοο!!οο! οο!!ο!!!

ποπ!!οο, ο!ε πο! νοε !!!!εεο, οπ!πε !οπο! !ο!!!! οε!. 8 Ποιο

ιεε πο!! ο!!ο!! εοπνο! !!ον !!ο πονο!οι!!οπ! ο!ποπο!, οπο

!ο!ε !οε !!ο!ο!ο!ε πο $ο!πΕπο οο! πι!! ποπε πο !!ο!!πε,

οι! ο!οπο πο! εοοο!ε ο!ο ι!ονο!οοιοο! !!! !!οιοο! ο!! !ο

πο!!!ο !!οποο! ο! Εο!νονο ο πιο! !ππο πο!!! οποιο ο!ε !!ο

!οι!ε !!ο!!ο πιο οσοι!!! !ο εοππο! !!!ο! οι! !οε πο!!ε ο

δο!πο!!ο, ποποπ !οπ!! οι! !ο πιο! !!!ο οι! πονο!! ο!!ο!!! πο!

οο!!!οπο! πο !!!!!ε, ο πο πονο! ο!!ο!!ο! πο! Ι.. !!!!!ε, πο!!!

Εοππο ο. πο!! ο!! !!ι π!!ο !!!ο, οοοο ποοπο !!!.. !!οι!ο ο π.

επ! πο! !οποο πο! πονο! ο!π!ο!, ο !!!ι. !!!ο ο ν. εο!, πο!

!οποο πο! πονο!! ο!!ο!!ο!, οοιππ!ο! οοοο!!!!πο! πο οπο.

δ! !!!Με, ο εοο δ!! π!οεοε. Εοπ! ο!ποπε πιΠπ!!ε οο!

πο!εοπο!ι!!οπ! πο εοο οι! !ο !!!ο, ο οο! οι! οε!!!! οεο!!!

ποε!ο !ο!!ο, ο ο!!!οπε οοο! πο, ο οοπο!!ε οο! πο!εοπο!!!ιοπ!

εοπ ο!! !!! !!!ο πο!ε ι!ε επτ!! πο! !ο εοπνο! !!ον, πιο οο!ο

!ποπ! . ποε εο!!! ο! !!ιοονο!ποπο! ο ο!! !!ο Με!! οοιππ!!!,

οπ @ο !πδιο οο! ο!! !ο ι!!! !!!ο!Β!!οπ! οε οοπ!οπΒοπο.

Ε! οπο!. !ρε! π!ο οποιο!!! π!εο!οι!! εοπ!!οπ! εο ο! !!!ο!ο!!!

οο!ποπο ο π!οπ!!!!!ε πιονο!οε οεεο , ο!! οι! οποπ π!ο!πι!ι

οοπιππο οπ πι·οπ!ο!ο πο !ο!ο ποπ !οπο!π!, οι! οο οπο!!

οοοιοπι! π!εοπιιοι !!ο!!ο!! ο! !!ο!!ο! π!ο!οε ν!!!οε ο π!ο!ο

πο!π!πο !οπο οι! ποπε!! !!οπεοο!οπ!ε !π Ιοππο!!! ε!οο ο!!οπο

οο!ν!ο!ο ε!νο οοπεο ποοπο εο!νοππο νο! Τοο!οππο, ο! οπο!

π!ο!ο ο! ππ!!ο !ιι!πο!!ο, ο! οιππἱ !π!!επ!ο!οπο ο!!ο ο !!οεεο.

Ε! π!οι!ι!ε!! π!ο!πε ποο!!ποε !ο!! ε!ππ!ο!ε π!εο!π!!ι οοο!ππ!ε

π!ο !πεο οο!ποπ!, !ο!!!πο!ο οοοοοεε!οι!!ε π!ο!οι·π!!! ν!!!ο!πο!,

ο! !π !πεο οοποοεε!οπο !π!ο! ο!!ο !πεποι !:0!11πι!ο νο! ο!οε

ο!!!ο!ο!οε ο! εποοοεεο!οε !π !πε!ε ν!!!!ε ο! !ο!!!ε νο! οο!π!!!

ποεεοεε!οπο ο!!ο !οο!πο!ο :ιποπο !οο!οπο νο! οππε!! ποι!

!ποο!οιο!ο νο! ιπο!οε!ο!ο, εοπ !πεοε ν!!!οε ο! !ο!!οε !πε!

οοιππο! ο! ο!οε ο!!!ο!ο!!!!πε ο!! οο!π!!!πε πο!εοπ!ε πο!!οππο!ο

ο! π!ε!!!!Βο!ο, πο !ο!ο ο! πο !!!ο!ο, π!οπ! οπο!! ο! ο!!ο οοπ

!!ποπ!ο! !π οο!!ο π!ο!ο οοποοεε!οπ!ε εο!!π!ο πο! πο!!!!οοε

πο!ο!!οε. Ε! ε!ο πο !π!ο οι! !οοο!ε!!ο ε!νο !π!ππο!ο ποπ

!οποπ!ο!. Ε! ε! !!οτο! οοπ!!ο!!π!!! !π ο!!οοο, νοπ!!ο! ο!

οεεο! οοο!!ο οοποοεε!οπο!π ο! οοπνοπο!οποε π!οπ!ο!οε, οοο

οο!οο! ο!π!ποο!ο, οπο εππο! π!οπ!ο!!ε !!!ο!ο ο!!!!!!! ο ποπ!!πο

απο, !ππο!! οο!ποπο π!εο!οο!, οπ!ο π!ο!! εο!ο!πι!!οπο πο

οοπεπο!!!!πε !οπποπ!!!!πε οοπεοιπ !π !!ο!οπ!ε , ο! οοο!οπο

π!εοπππ! ποπ οπο!! οοπεπιπ ο!!οποι!!. @ποιο π!ο!! ν!οο!!πο

ο! οοιπο!ο!!πε !οοοπ! ο! !οοπ!!ππ! ποι!!!πο ο! π!ο πο!!ο

π!ο!! π!εο!ο!π οοιπππ!ε νοε π!ο!οε οεεοεεο!οιπ ο! οο!!ο!

ε!!οιο!οι!!, οποπ ο π!οπ!ο!ο πον!!ο!ο ποε!ε!ο!!ε, ο! π!ο!οοι

οο!ποπο εοο π!ο!οε ο!!!ο!ο!οε ο!πεποο!, νο! !!ο!!!!ποε π!ο!ο

!πι!! ν!!!ο!οιπ ποπ ο!ονο!!ε πο π!οπ!ο!!ε, οπο! π!ο!οπ! οο

ι!!ποο ο! π!ο!! ο!οε ο!!!!!ο!οε, ο! !!οι!!!ποε.π!ο!ο!ποι ν!!!!!!οοι

οτ! π!οπ!ο!ο ποπ !οποοο!π! ο! εππ!ο π!ο!!ο!. Ε! πο π!ο

π!ο!!ε πο!οο! ο!ε πο!! ππ!!!!οοι!! !πε!!ο!!!οπ!ο!π οι! οοοεο!

νοο!οποιπ !ο!!ε !πεο!οπ! ο! π!ο!! οοπ!οπ!ε. Οοο οιππ!ο ο!

ε!ποο!ο εοπ!οπ!ο!ο οπο! !οο!ο !οο!ππ! π!ο ο! οοπο π!οπ!ο!!ε,

π!οεοπ!!!!οε Αι·πο!πο νοοο!!!, Βο!οποοι·!ο !ο!!οι·!! πο!ο!!ο,

Βο!οππο!!ο ίο!!ο!!! !πο!οο!ο!ο, ο! $!οπ!!οπο !!!!ο!!οο!!ε !ο

ε!!!!πε ο!! π!ο!π!εεο νοοο!!ε εποο!ο!!!ο! ο! !οπο!!ε. 5 Ροε!οο

οο!οιπ π!ο !π!!!ο!ο!ο εοπ!!ιπο !!ο!οπποε !οπ!! οο!!ο ρ!οο

π!ο!ο, π!ο!πε νοπο!ο!!!!!ε Αι·πο!ποε πο Το!!οπ!!!!πε οο!π!!!

!π εο!!π!!ε !·οεποπε!οποι!! εοοποπ!οιο. 5 Ριοποε!!!ε ο! το

οο!ε!!!ε πο! π!οπ!ο!οε εο!· Βοπποι!!, ο! Ροοο!ο!π πο!!! νοοοο,

!οεποι!ποπ! π!οποιπ!πο!! οεεοεεο!, ο! οπιο!!π!ε!!ο!ο!, ι!!οοπ!οο

οποπ ο!! ο!!!!ποο!οπο !οο!ο, !π οπο οο!ποπο π!εοποι!! π!ο

ν!!!!ε ο! !ο!!!ε οοοε ποεε!πο! ο! !!ο!!ο! !π !οοποπ! π!ο πο

ο!!πο ι·οοο, ο!!π!οεεο ο! εποεε!!!οο!ο !ο!! !ο!ιο!π!!! ο!! οο!!οπι

ποοππ!ο οποο!!!ο!οο! ε‹!!νοππο!!!, π!ο επ!!ε!π!ο Βιιο!!ο !π !π

επ!ο εο!!!οο! [ε!ο] οοο!!οπο, !ρε! ο! !!ιοππο!ο ποι!!!π! 8ο

!!ο!πο!ο!!ε οοιππο!ο!οπ! ο! οοο!πο!!πο! οο!ποε !οοπο!ο!!οε

ο! !!ο!οπ!!ο!οε π!ο!ο !πεπ!ο οι! εο!νοπππιπ εποε!π!ποι !!!ο

!!!ο!ο!οπ!-, ο! οοοπ!ν!ε !ππο!. οο!!οιπ !π!οοποο!οπ!ε π!ο!οιπ

οο!ποπο ποπ !οποο!ο! οπ ο!!οοοπ εο!ν!ο!οπ! ε!νο οοπεοιπ,

οι !ο!ποπ !π!ο!!!ποι!πο!π οε! πο ο!π!πο!!ο, εο!! οοπ! π!ο

πο!!'οπε!οπο πο!!!ο !!ο!!ο!!! ε!! ποι!!!πο οο!!οο!οε οι!!!!οοι·ο

ο εο!ε νοεεο!!ε ο! !!οπ!!π!!!οε νοεεο!!ο!πο!, οπο οποοο!ο

ιι!οποε οε! ο!ιο!π!ποι·!οο!, οι! οο!πε οοπ!!!!!οο!οποο! πο!!!

!οοπ!οο!ο ποεεοι!! οο! ποποπ! !π οι! ο!!εο, π!ο!!!!!!ο ο!!!

ποπ!οε ο!!!!οποο οι! !πνοποπποοι !πεο!οπ! ο! !!οπο!·οιπ !ο

π!οιπ νοπο!οπ!, εο ο!!οπο!οποε ο!!ο!ιεο!ο, π!οο! !ε!ο οοοεο

ο! !οο!οποε ο! ιπ!ι!!ο ο!!ο !π π!ο!οε!ο!!ε ο!! οπνο!εο, πο



ΒΕ!.: 8Βί!θ!.ιθ Χ!!'ζ οοο·

οιιο. ρι·οτοετοοιοιιο ειιρι·ο. 11τ ιιιοιιττο, Μοι·ιιιιτ ο!ιΜοτο οι›ρο-.

ε!το οτ ιοεροιιεο, τιιιοε οοιιεοε εοιι ιοο!οιιοε ι1οιιιιιιο.ιιτ οτ

Μο!ιιοιιιιτ ρι·ο οιιι·το ι·οο!ο άο11°οιιο1οιιο οτ οιιοιιεοοιοιιο, οτ

οοο Μο ρτο τοροττττε νο!ιιιιτ !ιο.!ιοι·!. Ετ Μοο οι! ιοτρι!ειτο

ροι· ι!!οτοε Βιιιιάιιιιι οτ ΡιιοοΜιιι ιιοιι ροεειιιιτ ιιιιτ ι!οτιοιιτ

οοοοοεοοιιι!οι·ο, ιιοο οτε ο!Μιιοτοιιιιε ο!ιοι!!ι·ο, οτ !ιτιιιο ι·ο

εροιιετοιιοιιι ροοιοι·ιιιιτ Μεοι·1 Μ οιιο ι!ιοτο ι·οοιιτειοτοιιτε

ρι·οεοιιτΜιιε τοε1Μιιε ειιριο. ιιοτοτἱε οτ Βοι·ιιοι·ι!ο τιοιιοτι. Ετ

τ!ιοτ1 Βοιιι!ιιε οτ Ριιοοτιιε ιιοιιιτιιΜτιε ιριΜιιε ευρω ροτἰο

ι·ιΜτ Μοτο οτε Ποτ! ριιτι!!οιιιιι Μετιιιιιιοιιτιιιιι ροι· ιιοτο.ι·ιιιιιι

εοροο!οτιιιιι. οιιο οοτο Μοτο οτ ριι!ι!!οοτοι Μοιιιιιτ Μ οτι

ετο!!οΠοετι·ι, ι!!ο!ιιιο οτ οιιιιο οιιΜιιε ειιρι·ο ριοεοιιτΜιιε

τοετ!!ιιιε ουρι·οο!οττε.

818ιιιιιιι Ροτι! Μοι·ι·ο!!! ιιοτοι!! ριι!ι!!ο1 οιιοτοιττοτο οοι·ο

ιι1εειιιιι ι!οιιιιιιτ ιοοτε Αι·οοοιιοο ροι· τοτοιιι τοιιιιιιιι οτ τιο

ιιιιιιοο!οιιοιιι οΜει!οιιι, τιο! ρι·οι!!οτ!ε Μτοι·Μττ, οτ οοο εοι!!ιτ

τ"οο1τ οτ ο!οιιεἱτ, οιιιιι ι!τοττοιιΜιιε ειιροι· ροεττιε Μ !τιιοτε ν.

πιο! ι!ιοττιιι· ρι·ο !!!ιιετιτεεΜιο τ!οιιιΜο τοιχο Αι·ιτοοιιτιο, οτ

Μ ροιιιι!τιιιιο στι! εοι·Μιτιιι· ρι·οεοιιτΜοε τοετι!ιιιε ειιρι·ο ιιο

τοτ!ε, οτ Βοι·ιιοι·ι!ο !ιοιιοτ!.

Πλ!.

ΜΜΜ σίτοπτο!αι·ί οτί Αἰ[οττ.;ο το άτ Αι·αροπο, ο ιἰί δαι·άοοιια

α! Ροτιτοβοο Βοποάο1το λ'Π.

-“ (1835, Δ οττο!ιι·ο).

Μι! ΜΜΜ. Ποτ!. ΙΜ!. 1)!ρ!οιιιιιτ. Τοιιι. Η'. σο!. 1391-99-53-04.

8οιιοτἱεεἱιιιο τιο !ιοοτιεεΜιο Μ 1)!ιιιοτο Ροτι·ἱ οτ Βοιιιιιιο,

Ποιιιιιιο Βοιιοι!ιοτο, ι!!νιιιο. ρι·ονιι!οιιττο ειιοιοεοιιοτοο ι·οιιιτιιιοο

τιο ιιιι!νοι·εο!!ε Εοο!οεΜο ειιιιιιιιο ΡοιιττΠο!, Α!ρ!ιοιιειιε Με

οι·οτιο. τοι: Αι·οοοιιοιιι, νοι!οιιτΜο, Βοι·ι!!ιιΜο, οτ Ποιε!οοο,

:το οοιιιοε Βιιι·ο!ι!ιιοιι. !ιιιιιιτ!!ε οΜε 1!!Με ροοιιιιι οεοιι!ο

Βοοτοιιιιιι.

8οιιοτττοτ! νοετι·οο τοιιοι·ο !!τοι·οι·ιιιιι ρι·οοεοιιτιιιιιι ιιοετιειι·ιιιιι

ροτο1τοτ Μισο ντεο, τιο ρ!οιιοι·το Μτο!!οοτο ρορο!! ι·οεοι·τρτο

ευρω· οοιιοοεε1οιιο, οο!!ειττοιιο οτ ι!οιιοττοιιο οοιιτοοτο, ΜΜΜ

?Μοτο ι·οοοιο!οτιοιιιε οοιιιΜιιε Βοιι!Τοοιιιο Ρορο. Μι. ρι·ειο

ο!οοοεεοι νοετοι 1οο1τ ι!!ιιοτι·! ι!οιιιτιιο Ιοοο!ιο τ`ο!1ο!ε ιιιο

ιιιοι·Μο ι·οοτε Αι·οοοιιιιιιι ροτιτ ιιοετι·ο, ειι!ειιιιο τιοοι·οοΜιιε

Μ ροι·ροτιΜιιι 1οιιιΜιιι τΙο ιοΒιιο 8τιιιιιιιιτο οτ Ποι·ειοοο απο

Μι·Μιιε οιιιιιΜιιε, οτ ροιτΜοιιτ!ἰε ουτε ειι`τ› οοιτο εοι·ντττο

ω!) οοιττειριο οοιιο!ιτιοιιΜιιε !οι·8Με οοιιεοι·ιρτ!ε Μ ρι·οοι!!οτο

ι·οεοι·ιρτο οοιιτΜοιιτΜο εοεμιοιιτ!ε: = Βοιιιτ”οοιιιε = οτο. (τ):

!ι!ο!ι·οο οττοιιι!οιιτοε ριοοι!!οτιιτιι οοιιιΜιιιιι ι·οοοιιι !οοο!ιιιιιι

το!ιοτε ι·οοοιι!οττοιιτε οιοιι!τοι·οιο ιιοετι·ιιιιι, τοιιιροι·ο Μικτ

τΜιιιε ριοοιιιτεεειοτ ιιιοιιιοι·οτο ι!οιιιτιιο Ρορτιο Βοιιττ'οοιο

ι·οοο!οιιι!οο ιιιοιιιοι·Μο ιιιιιτο οοιιτιιιοιιτΜιιι σιωι ι·οεοι!ρτι,

οι: οοιιειε Μ οο εοιτρττο, τιιι·οιιιοιιτιιιιι, τ!ι!ο!!τοτοιιι, νοε

εο!!οοιιιιιι, οτ !ιοιιιοο!ιιιιι ροι·εοιιο!!τοι ρι·οοε11ττεεο, οτ ροετ

ιιιο(Μιιι ροι· ριοοιιιοτοι·οε ειιοε οτ ιιιΜοτοε εροοΜ!οε Μ

τοιιιοιιτιιιιι τιι!ο!1το1τε, νοεεο!!οιριιιιι, οτ !ιοιιιτιοιιιιιι ρι·οοι!!οτο

ιοιιονοοεο, 1οοιεεο, οτ ρι·οοετ!τ!εοο ο!!ιε ι·οιιιοιιιε ροιιτ1ΠοΜιιε,

τιο! Μοτο ι!οιιιιιιο Ρο.ροο Βοιι!τοοιο Μ οροετο!ειτιιε ρι·οοιιιι

(1)(τιιι ν! ο Μεοι·το ροι· Μτοι·ο !ιι Βο!!ιι τΙο! ο ορι·τ!ο 1907, οοιι

Το τιιιο!ο Ροριι ΒοιιιΜι!ο τΊ!!. οοιιοοτ1οττο Μ τοποσ ο Ιοοορο 11. το

α!! Αι·οοοιιο !'ἱεο!ο ό! 8οι·ι!οειιοι, ο @οπο ε!!οι!ο το εο!οιιιιο Μνοετ!τοιο.

1ο οπο! !ιο!!ο ι·τροι·τοιιιιιτο ροι· οετοεο ττο ι ‹!ἱρ!οιιιἱ ο απτο Μ! εο

οο!ο ΧΙ!!. (Στοά. εσιιι. με. 456. Ν.° οιιιιιινιιι.ι.

ιιοιιτΜ οιιοοοεεοι·ιιιιτ, οτ μοι· οοει!οιιι ιΜοοιοε ι!οτ!!εεο !τττοιοετ

εποε οιιι·οοε οΜε οοΙΙο !ιο!!οτοε ι·οοοΒιιιττοιιιε, οτ οοοορτο·

ττοιι!ε οοιιτοιιτοι·ιιιο Μ ιοεοι·ιρτο ριοοι!!οτο Μιιτο οιιιεττοιο

τοιιοι·οιιι, οτ ιιοο οποιο, φιι ι!ιοτο ‹ΙοιιιΜο οι! 8οιι!τοι·τ

ιιοετι·ο Μ ρι·οοο!!οτο Βιιιιιιιιιιιτο οτ Ποιετοοο ιοΒιιο, οτ :τοτε

ι·οοιι1ε οτ τοιιτε ουτε ειιοοοεετιιιιιε, ρι·οοι!ιοτιιιιι 1ιιι·οιιιοιιτοπι,

Πι!ο1ττοτοιιι, ι·οεεο!!οοιιιιιι, οτ !ιοιιιιιοτιιιιι, εριο.ο ι1οιιιΜο

Ιοοιιιιι το!ιοτε ι·οοοι·οοττοιιτε Ρορει.ο. ΧΧ!! ρι·οοι!οοοεεοι!

νοετι·ο ροι·εοιιο!!τοι· εοοιιιιι!ιιιιι 1οιιιιοιιι ι!ιοτο οοιιοττοιιτε το

οοι·ο τοιιο!ιοιιιιιι·, τοοιιιιιιο, οτ ρι·οοετ!τιιιιιιε ροτεοιιο!!τοι· 11ο

ιιιΜο !οοιιιιι !ιοιιοο ιιιοιιιοι·Μο ρο1ι·ιοι·ο!ιοο Α!οιιοιιτ!ι·!ιιο 1ιοτι·!

110ε!ιο, ι·οοτρ1οιιττ ιιοιιιΜο οτ πιο ι!!οττ ΜΜΜ! Ροροο

Ν!οοιιιιιε, τιο! !ιοο Με! ι!οιιιΜο ρο1ι·Μιο!ιοο απο φωτο!!

οιιοι·οεοι·ιρτο οοιιιιιι!ειτ, οτ τ!οι!Μιιιε Μάο ε!ιιι!!οε !!τοι·οε

ιιοετι·οε ειιιι·οο οοΙΙο !ιιι!Ιοτοε ι·οοοοιι!ττοιιτε, οτ οοοορτοττοιιΜ

Μ ι·οεοι·τρτο ρι·οοι!ιοτο οοιι1οιιτοιιιιιι, οοιιε!ε!οι·οιιτοε οτΜο

ιιοε ιιιιιιο οι οιιιετ!οιιι ιοεοι!ρτι ειιρι·ο ἱιιεοιττ εοι·ιο τιιοιιοτοε

ιιοετι·ιιιιι ρι·οοιιιοτοι·οιιι οι! οοι!οιιι Μι·οιιιοιιττιιιι, 1Μο!!τοτοιιι,

νειοεο!!οετοιιι, οτ !ιοιιιο,οιιιιιι εοιιοτττοτ! νοετι·ειο ρι·οοετοιιτ!ει

οτ τοο1οιιιΜ οοιιετττιι!εεο οιιιιι ριι!ι!!οο εοι·τρτο ιιοεττο, ρισ

ιΜτιιιιιε ρι·ορτοι·οο, εοιιοτ!εετιιιο Ροτοι, !ιο.ε_1!οι·τ !!ττοτοε

οοΙΙο ιιοετι·ο οοι·οο τιιι!!οτοε, εοιιο11τοτ! νοετι·οο οοι ι!ιοτιιιιι

ρι·οοιιι·τιτοι·οιιι ιιοετι·ιιιιι τ1·οι!οιιι!οε, οτ ι!οιιι!οε, ρι·οιιτ 11οι·τ

ι!ο!ιοιο Μπι ι!!οτι ειιροιιιιε Μοοι·τ! ι·οεοιτρτ1 αροετο!!οτ τοιτοτ

Μι!ιιοιτ.

. Ροι· οιιοε εΜοΜοιιι !!τοι·ιιο ιιιιιιο οτ οι τοπιο ιιιοι!οε, οστι

νοιιττοιιοο, οοιιι!!ττοιιοε,τοιιοι·οιιι οτ Γοι·ιιιοιιι Μ τρεο ρορο!τ

ι·οεοι·!ρτο οοιιεοι!ρτοε ειοοορτοιιιιιε οιτριοεεο: οτ μοι· οσοι:

οτιοιιι 1τιτοιιιιιι·, οτ ι·οοοοιιοεο!ιιιιιε οιιριοεεο ρι·οο1οτιιιιι οο

ιιιιιιιιιιι ι·οοοιιι οοιι!τοι·οιιι ιιοετι·ιιιιι ι·οοοριεεο Μ τοιιτ!ιιιιι

ι!!οτιιιιι 81ιιιιιιιιιιι: οτ (Ζοι·ετοοο ι·οοιιιιιιι ο. ι!οιιιΜο Βιιιοιτιο

Ροιιττ1τοο οτΙτοιιιοιιο. Εοο!οετο, ιιοειριο !!!ιιι! ρι·ο οοι!οιιι

Βοιιιοιιο Εοο!οειο τοιιοιο Μ 1οιιι!ιιιιι ειι!ι οοιιι!!τ!οιιΜιιε,

οοιινοιιτιοιιΜιιε, ιιιοι!ο οτ 1οιιιιιι, οιτοιιο τοιιοιο, οικω Μ

ι!ιοτο ρορο!! ι·οεοι·1ρτο οοιιτΜοιιτιιι; ιιιιοε τοιιοι·οιο, ιιιοι!ιιιιι,

οοιιι!!τ!οιιοε, οοιινοιιτ!οιιοε, οτ ΐοι·ιιΜιιι ρι·οιιιιττ!ιιιιιε τω»

το!ι!!!τοι· εοι·ι·οτιιι·οε. Ριο ·τιιιοιιιιιι ο!ιεοι·ι·οιιτΜ ο!ι!!οοιιιιιε Με

οτ «ΜΜΜ ιοι,ιιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιι οτ Ποι·ειοοο, ιοι·ο οτ Μπιτ

ιιοοτε οοιιιροτοιιτιο. οτ οοιιιροτ!τιιι·ο Μ ω. Βιιιιιοιι! Βοιιοιιο

οοιιι!!τοι·, οτ ιοι!οιιιρτοι· ροι·εοιιοιιι νοεττοιιι οι! ειιο οοιιοτο

εοι·ντττο οοιιοοι·νοι·ο τ!τοιιοτιιι· ροι· τοιιιροι·ο !οιιο!οι·ο. Ποτ.

Βοι·οτιτιιοιιο ιν ιιοιιοε οοτο!πτε ειιιιιο ΒοιιιΜ! ιιοοοιαιιν.

ΜΝ!.

Π Μοτο/τυο Βοποάο1το ΣΗ εοι·έτο οι! .οί/οποσ το το Ανα

- οοοτα οτί ουοι·ο· Μυοετἰτο ί! ιἰἰ Μ ρι·οοοπιτοι·ο Με! περιτο

ιἰί .5'αι·οορπα, ο οι δοι·είσο, ο οτί οοοτα ι·ίοουτιτο Μ!

αποάοοΜτο έ! ο·ο-π8ιτοΙο οίιοπιτποπτο το οπιοορίο.

(183τ'ι, 20 ε!ιοοιιι!ιιιο).

11ο! 1.ιιιιιο. Ωω!. ττο!. 1τ!ρ!οιιι. Τοιιι. Π'. ω!. 1389. 1890:

Α!ρ!ιοιιεο Αι·οοοιιτιιο, $οιι!!ιιτοο οτ Ποιετοο.ο ι·οο1τ!!ιιε1ιι.

Νιιροι· τιιτι·ο ιιιιιιιιιιι, ροετοιιοιιι οινιιιο1οοιοιιτο ο!οιττοιιτΜ

Μ ιοιιιοιιιιιιι Μἱιιιιιε ο!οοτἱ ΡοιιτΜοοιιι, τοιχο! ο!οι·οο πιο

ιιιοιτειο Ιοοο!ιο Αιιηιοιιιοο, Βιιιιιιιοτι: οτ Βοι·ετοοο Με! Βο

ιι!τοι·ι τυο Μ τιιιιιιειιιοι!! ιοτιιιιε, ιιτροτο οιιιε !τοοι·οο !θ817·

ττιιιιιε ειιοοοεειετι ρι·ιιι!οιιτοι· οττοιιι!οιιε, Μισο! Μιιτο τοποοιιι

"ο
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ει. οοιιιιιιιοιιεε οοιιιειιιιιε ιιι ΙΙιει·ιε ίεΙιοιε τεοοι·ιιειιοιιιε Βο-'

»ιεει Ρερεε νιιι. ρτεεεεεεεεοτιε ιιοειτι οοιιι”εοιιε εε οοι

Ιειιοιιε, εοιιεεεειοιιε, ει ιιοεειιοιιε. Με τεΒιιι 8.ιιιιιιιιιιιι

ει Οοτειεεε, Με Ιεοοιιο.ι·ειιι, ειιιεςιιε Ιιεετειιιιιιιε ειι ειιο,

ει ιιεει·ετιιιιτι ειιοι·ιιιιι οοηιοι·ιιιιιε Ιειςιιιιιιε εεεεειιιιειιιιιιεε

ιεειἰε ρετ ρι·εεεεεεεεοτειιι ειιιιιιειιι, ΜεΙιιειειιι, νεεεεΙΙε

@επι ριειιιιιιι, ει ιιοιιιεειιιιιι Ιιειιιιιι, εε ιιιι·ειιιειιιιιιιι ίεοετε,

ει ριεεειει·ε ιιοΙιἰε, ει Βοιιιειιεε Εοοιεειεε ιειιεΙιει·ιε; ιιι

Ιεοιιιιιι ίιιιιιιιι ιιοιιιιειιι νιι·ιιιιι Ρεττετιιιιιι ε!ε ()ειιειο ιιιιιιιειιι

ρι·οοιιι·ειοι·ειιι, ιιιιιιιιιιιιι, ειιιΙιεεειειοι·ειιι, ει οοιιειΙιετιιιιιι

ιιιιιιιι,. ειι ιιοσ ε ιε ερεοἱειε ιιιειιάειιιιιι ΙιεΙιειιιειιι, μερια

Με ειι εειιειιι ΑροειοΙιοεπι ερεοιεΙιιει· εεειιιιεειι ιιοιιιε, ει

Ιιοιιιειιεε ΕεεΙεειεε ρετ ιιιοιιιιιι ρτοειιτειοι·ειιι ρτο εε, πιεσε

ιιιιειιιειειιι νεεεεΙιε8ιιιιιι, ει ιιιτειιιειιιιιιιι ιιιιιιιειιιοει ριεε

ιιιειιιοτἱεε Ιοειιιιι Ρερεε ΧΧΠ. ρι·εεεεεεεεοτι ιιοειτο ιιι

ιιετεοοε ιιοιιιιε ιιιειιιοι·ἱεε Ιοειιιιιε ρειι·ιετοιιεε ΛΙειιειιιιτιιιι

ιεπιε νἱνειιιἱε, ει: ερεοιειι οοιιιιιιἱεειοοε ρι·εεεεεεεεοι·ιε ειιιε

ιΙειιι ρετ ειιιε ερεειεΙεε ιιιει·εε εειιι .Με Με τεοιριειιιιε

ρετεοιιειιιει·, ιιτεεειιιειεε ιιιιιιιεπιοάιΒιιειιιειειιι; ΙιοιιιεΒιιιιιι

ι“εοιιιτοε, ει ιιιτειιιειιιιιιιι ιιιιιιιειιιοιιι εεοιιιιιιιιιτι ρι·εειΠειεπι

Γοι·ιιιειιι ιιι ιιιειιι ειιἱειειιι ρτεεειιιιιι·ιιε.

Ι.ιοει ιδιιιιι· ρι·οριει· ριεειιιιεεε ιε ε ρει·εοιιεΙι ρι·εεειε

ιιοεε ιιιιιιιετιιοιΙι ιιοιι οι·ειΙειιιιιε ιιιιιιιιιιιειιι, εειιι ρι·εειιιοιειιι

ΠιιεΙΙιειειιι, ει ιιοιιιεΒιιιιιι ιιι ρτεεεετιιιε ειιιειιειιι Ιοειιιιιε

Ρερεε ρι·εετιεοεεεοι·ιε ιιοειι·ι ρει·εοιιειιιει· ιιοιι ριεεειιιετιε,

ρι·οιιι ι“οιιιιιε ιΠοιετιιιιι ιιιει·ετιιιιι ειιιει!ειιι Βοιιιιοειι νι

ιιειιιτ ειιριεεειεε οοιιιιιιει·ι; ειιειιινιε Με ειιιειιι Ιοειιιιι

;ιειτιει·οιιε τετιιοιιιε, ει ειιεεοε ε ρι·εεεεειιε τοπιειιι Ροιι

ιιιιειε ρτεεειετιιιε, ει Γεειειιιιε ιιιικει·ιε, ιιι ρτεείετιετ;

εοε ιειιιειι, εειιιιει·ειιοιιε ευρω· Με εειιι ιι·ειιιιιιιε ιιοειι·ιε

ιιτεειιειιιιε, εε ιρεοι·επι οοιιειΙιο, εε ερεοἱειι ει·ειιε, ειιειιι

Με νἰοε ρει·εοιιεε ιιιεε ι”εοειιε ιιιιειιιιιιιιιιε, ιιι Με εειιε

ε ρι·εειιιοιο ειΠιιε, ρι·οοιιτειοτιο ιιοιιιιιιε ιιιο ιιιίτε ιΠειιιπι

ειιιιειιι, ειιε εΙεοιι ιιιιιιιιιε ιιι τοιιιειιιιιιι ΡοιιιιΠοειιι, νι

ιιειιοει ειιε ΙιεΙειιόεε ἰειιιιετιι ιιι οοιιειειοι·ιο ρειιιιοο, ρεεε

εειιιιιιιιε ειιιειιι ιτειι·ιιιιιε ιιοειι·ιε 5. Ε. Ε). εετάιιιειιιιιιε, ει

ιρεοπιιιι οοιιειιιο, ρι·εεεειιιε οιιοοιιε ρι·εειειοι·ιιιιι, ει ειιε

τιιιιι ΜεΠιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιε οοριοεε, ΜεΙἱιειειιι, νεεεειιεΒιιιιτι,

ιιοιιιεειιιιιι ΙιΒιιιιιι, ει ιιιι·επιειιιιιιιι ιιτεειΙιειε ιιιιιιε ίει·ιιιειιι

ιιι εἰειιειιι ιιιετιε ειιιειιειιι ρτεεεεεεεεοι·ιε ΒοιιιΓεειι οοο

ιειιιε, ρετ όιειιιιιι ιιιιΠιειιι ιιοιιιε ρτεεειἱιε, ει ίεοιε, ι·ε

εεριιιιεε: εε ιιιιιΠοιιιιιιιιε ροειιιιοιιιιιιι ιιιιτε ιιιειιεειιι, ρτοει

ιιιιιιε ιοι·ιιιειιι, ει οοιιιιιιιοιιεε εοιιιειιιεε ιιι Με Ιιιει·ιε

ιειιεΙιει·ιε (ρι·οιιι με ρειειιιεε Ιἰιετεε ιιιεε ειιτεε ιιιε ιιιιΙιε

ιιιιιιιιιεε, εειιε ιιοιιιε ειι οειιιειειιι ιιοειτειιι, ει ειιοεεεεοτιιιιι

ιιοειτοτιιοι ι·οιιιειιοτιιιιι ΡοιιιιΠοιιιιι, ει ειιιειιειιι ι·οιιιειιεε Βο

οιεειεε εεειιιιεειι, εοιιιεεειιε εε, ει τεεοΒιιονιειι εερτεεεε)

ει: €τειιε ει ιιιιετειιιειε ειιιειιειιι ρι·εειιεοεεεοι·ιε Βοιιιιεοιι

ει τοπιιειιεε Εεοιεειεε ιιιοιιιιιι ι·εειιιιιιι Βιιιιιιιιιιε ει Ποτ

ειεεε ειιιειιι Ιεεοιιο ιεει ι;ειιιιοι·ι ιιιο, ει: ιεει, ιιιιεςιιε

ιιεει·ειιιιιιιε ιιιιεεε οοιιοεεειιιιι ιιι ίειιτΙειιι: ει ειο ιιιοιιιτιι

;;ειιιιοτειιι ιιιιιιιι ειιιε τεοεριεεε, ιειιιιε ΠιιιιΙ ιειιει·ε ειιε

οοιιιιιιιοιιιιιιιε, οοιινειιιιοιιιιιιιε, ειιιε ρεοιιε, ιιιο‹ιο ει ιοπιιε,

:ιιοεε ιειιοτε, εει ιιι ειιιεεειιι ρι·εεεεεεεεοι·ιε ΒοιιΠεοιι

ιιιει·ιε οοιιιιιιειιιιιι·. @εοε ιειιοι·ειιι, ιιιοιιιιιιι, εοοιιιιιοοεε,

οοιινειιιιοιιεε, ει ιοι·ιιιειιι ρτοιιιἱεἰειι ιε ιιινιοΙειιιιιιει· εετ

νειιιι·ιιιιι; ρτο ειιοτιιιιι οΙιεει·νειιιιε οιιιιΒεειι ω, ει ειιιειιι

τεΒιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιε ει Οοτειοεε, ειιιοιιε Με εοιιιρειειιιιε,

ρι·οιιι ιιι ειειιειιι ΙΙιει·ιε Με ειιι·εε Με εειιε ιιιιιιιιιιε ριειιιιιε

οοιιιιιιειιιι·.

Νοε ευρω ιιι·εειιιιεειε οιιιιιιιιιιε ειιε ει !ιεει·ειιιιιιι ιιιοιτιιιιι

ρι·εεεενετε ιιιερειιιιιιε ει ιιιιιιιειιιιιιε οοιιειιΙει·ε ιιιιειιιιειιιεε,

ιειιοτε ρτεεεειιιιιιιιι ι·εεοΒιιοεοιιιιιιε ει ίειειιιιιι· ρι·εειιιοιε

ιιοιιιεΒιιιιιι ΙἱΒιιιιιι, εε ρΙειιιιιιι νεεεεΙιεειιιιιι, ει ΜεΙΙιειιε

ιιιτειιιειιιιιιιι ρτο οιοιο ι·εΒιιο Βιιιοιιιιιι: ει Ποι·ειεεε ρετ

‹Ιἱειιιπι Ρει·ι·ετιιιιιι ιιιιιιιειιι, ρι·οοιιτειοτειιι ει ιιιιιιιιιιιιι ιεπιε

ειι ιιοιι ερεοιειιιει· εοιιειιιιιιιιπι ει ερεοἰειε ιιιειιιιειιιιιι ειι

Ιιειιιειιι, Με ιειιιριιε ιιειιιιιιιιι ιιοιιιε, ει ειιιειιι ΕοεΙεειεε,

ρτοειιτειοι·ιο ιιοιιιιιιε ιιιο, ιιιιεεε ιΜεΙΙιει· ρτεεειιιε, ει ε

ιιοιιιε τεεεριε εε (εειιε ερεειειι; εεε ιιοιι ιιιιιιιεπιοιΠ εειι

Γεεειοιιειιι ει τεοοειιιιιοιιειιι , ρτοιιιιεειοεεπι ει οιιιιΙιΒειιοιι.εε

ρετ όιοιεε ρειειιιεε Ηιει·εε ιιιεε ειιτεε ιεει εειιε ιιιιιιιιιεε,

ιιιιτε ιειιιριιε ιΙειιιιιιιιι ιε ίεειεεε, εειιε ειιιάει1ι ΙΞιετεε ιιιεε,

ιιοιιἱε εκ εειιε ιιιε ρετ όιοιιιιιι ιιιἱΗιειιι εεειιςιιειεε, τεοε

ριιιιιιε, ει Γεοιειιιιιε ιιι ετοιιἰνἰο ειιιειιειιι Βοιιιειιεε Εοοιε

εἱεε οιιειοείτι. Ρετ ρι·εειιιιεεειιι νει·ο τεεεριιοιιειιι ιιοιιιεΒιι

ΗΒΗ, εε ρΙειιι νεεεει!ε8ιι, ει ιιοειιιειιε ιιιτειιιειιιι, ρεεε

ειιιοτιιιιι ει ι“εοιοτιιιιι ρει· ιιιοιιιιιι ιιιιιιιετιι ιιοιιιιιιε ιιιο

ιιοιιιε, ει ειιιειιι Βοκιιειιεε Βεοιεειεε, ειρτεείετιιιτ, ιιοιι

ιιιιειιιιιιιιιιε εειιε οοονειιιιοοιιιιιε, οοιιιιιιιοιιιιιιιε ειιιε ρεοιιε,

ιιιοάο, Γοι·ιιιεε, ει ιειιοτιιιι Πιετἱε ειιιεεειιι ρτεεεεεεεεοτιε

ΒοιιιΓεειι εοιιιρι·ειιειιειε εΙιοιιειειιιιε εετοιςετε. ΝιιΙΙι ειιιε

ειο. Βει. Ανω. κι". ω. ιειιιιει·ιι , ειι. ι..

ΣΕΥΠ.

Η Ροιιιε|ισε Βε·πα!ειιο Σ!! ι·ιοιρι·ουει·ε .ει/ειιιε π: ιἰί Απι

οοιια άι' αυει· υίοΙαιο ί! είιπαιπειιιο, ο !”οιιιαροίο ιἰα Ζει

επειιιιιιο ρε! περιιο άι δαι·σίεοπα, ο ιο αυτια α Ματια”

α με Με οοιιειωί.

( ιεει, ει ειοειιιιιι·ε ).

Μ! ιεπιε, Οοιι. Πει. Βὶριοπιαι. Τοιιι.Ιν.εο!.1389-90-9ι-99.

Βειιεειειιιε ειο. Αιριιοιιεο Βεει Αι·εεοιιιιιιι ιιιιιειι·ι.

ΡΙΠ οιιεειιεειιιιε. Νοε ειιιε ειιιιιιτειιοιιε οιεριιοιιιΠι ειι

ιιοειτειιι ιιοιιιιειιι Μι εειιιιοιιιιιι, ειιοιι ρι·Μειιι ει·ιιιειε

ειιετιεειιιιι ιιι Πιιι·ιειο ΜΗ ιιοειτι Βοιιετιἱ ι·ε8ἱε 8ἱοι!ἰεε Π

ιιιειιιε ιιι ΒιοιΙιεε ιιιειιιε ειιιειειιιε, Ιιειιιιιιιιοιιε εε Ρει·εΙιε.

οιιετιιιιιιειιι 8ειεει·ιιιιι ιεπιε ειιιιτειιιε εεε εερἰιειιειιε ειιιε

ειιειιιοι·ιιεοιιιι ιιιἰε εεε ειιιιιιιιοτοπι ιιιοι·ιιιιι, ει ιιιιειιιιε ει

οιιιοι·ιιιιι ειιιε ειε εεεοειειιε Βειειε ει! ιιιειιιειιι εεεεεειι

εειιοειιι, εε οοιιιτε ρτεειειιιιιι ι·ει;ειιι ΒιοιΙιεε ειι ρι·οιεειἱο

εειιι, ει εείετιειοοειιι ιεττετιιιιι, ιιοεε ιειιει ιιιεΒιιιιιοι.ιε

ρτιιιοερε Ρτεοει·ιοιιε, τα Τι·ιοεοι·ιεε, εε ΜεΙιιιιιι ει ιεττε

ι·ιιιιι εεερειειι τεειε διοιΠεε, εειιε ρετ ιρειιιιι ε ιιοΙιἰε ει

Εοοιεειε ειιρτεεἰοιε ιειιειιιιιι· ιιι ιειιιιιιιιι, οιΤειιειοοειιι , ει

ιιινεειοιιειιι Ιιοειιιιιετ, ειοιιι ι·ει;ειιι ειιιιιιειιι 8ιειΙιεε εει·ιρ

εἱεεε ιιιεε ιιιεΒιιιιιοειιιιεε εετιοειιιε ιιιιεΙιειιιιιιιιε, εε ειι

οιιι€ειιε. _ .

ιιει·ιιιιι εειιι ιιι ρεοιιε, ει οοιινειιιιοιιιιιιιε ιιιεει·ιιε ιιι

Ηιει·ιε οοιιοεεεἱοιιἱε ι·ειςιιι Βιιιιιιιιιιιε ει Οοι·ειοεε ιιιιει· εεε

ιει·ε εοιιιιεεειιιι· ειιρτεεεε, ευα! ιεει οιοιιιεεειιιιοι· ιιιιιε,

ειιετιι ειιιε Ιιεει·ειΙεε ιιι ι·εΒιιο ρι·εετιιοιο ρτο ειιιἰοἱε ει

όενοιιε επιιοοε ει ιιενοιοε Εοοιεειεε, εε ρτο ιιιιιιιιοιε ει

ιιιιιενοιιε ιιιιιιιιοοε ει ιιιιιενοιοε ειιιετΙειιι Ρετρειιιο ιειιε

τειιιιιι· ιιειιει·ε, εεε εειιιιιΠε εεε ιιιιιιιιοιε ιρειιιε Εοειεεἰεε

εετειιι ειικἰιἱιιιιι, οοιιεΠἱιιιιι, νει ίενοτοιιι: ιιιειιιιιιιε ειιιε



ιιι-η. εεεοι.ο κιν. · ?Οι

ιιιιιιιειιι ιιοιι ιιιιεει, ειιιιι ειι ιιιειιιιεειιιιιι ει. ιιειοι·ιιιιιι ιιιιιι

ρι·ορε ιιιιειιι ιοιι8ε ροειιιε, εποε ιιιειιιε Ει·ειιει·ιειιε ειιιιιι

ει·ιιιιιιιιι ει εοιιιιιιιιοιιειιι Εεειεειεε, εποε ιιοιειιιει· ει ιιι

εριιεειιιει· ι·ειει·ιιιιιιε, ρει·ειειειιιιι ιιιιιε ιειιιροι·ιε, ει ιιιιιιιιε ,

ιιιιιιιιο ρετιιιιιιει ρει·ειειει·ε ιιι ειιιιε εειιιιιε ει ιιιιιιεε ιιι

ερειιιιιιιιιι ιιοιι νει·ειιιι·; ει ιιιιει·ιιιε εποε ιιε εειιε.ιι ειιιιιιο,

ειι ειιειιι ειιιειιι ιειιειιιι· Βεειεειιιε, ιρεειιι ειιιιιιιιιιιι ιιι εε

εει ειιιιιιετειιειειιι ιιειιιιει εε ειιιιιιι εροιιειειιι : ειεςιιε, ει

Ρι·ειιει·ιειιε ιρω ιιιιιιιιειιε, ι·ειιειιιε, ει ειειιιιιιιιε Εεειεειεε

Βοιιιιιιιεε ρι·ειειιιειεε ι·εριιιιιι·ι ιιιει·ιιο ιιειιεει; ιιιειιιειμιε

τα .8ιειιιεε, ειιιι Εεειεειειιι ιρειιιιι, ειιιιιε νε.εεειιιιε ει ιι

ιιειιε ειιειιι, ι·ενειιειιιι· νειιιι ιιιιιιι·ειιι ει ιιειιιιιιιιιιι, ειιιειιι

ιιιιιι ιιειιιιε, ειιε.ιιι ιιενοιε ριεεειειιιιο ιιιΒιιει· οιιεειιιιιε τιε

νοιιιε ει ειιιιειιε ιρειιιε Εεειεειεε ειι εειιεειιιιιιε, ιιειιιιεει·ε

ροιεει ιιιο. ιειιιιιιε ειι·ειιιιιερεειιο ιιι ιιειιιιιιε εειιειιιετιιιιοιιιε

ειιιιιιιειι.

ιιιειιρει· εοιινειιιιοιιεε, ειρειειιι ιιιιει· ιιιιιιιι ει ειιιιεε

ιιιειιιοι·ιιιε Πει·οιιιιιι Βεεειιι 8ιειιιιιε ιιιειι Βοι›ει·ιι ιεειε

δειιιιοι·εε ευρω εει·ιιιιι ιιινιεειιι ρεεε ιιιιιιιιιι, ιιιιεε ρεεε

ιιιιιιιιι ιιοιιειιιιιιιι ι·ε8επι ιε.ιιι ειι·ειι Βιιει·ι·ειιι ιιιειιι Βιιιιιιιιιι.ιε,

ειιιιιιι ειιειιε ειι€ειιιεε ειιοε οιιεει·νεεεε ιιινιοιιιιιιιιιει· ιπι

ειειιιιε ε.ιιτιινιιιιιιε, ειι ιιιειιι ρι·ονιιιιιιιιιε ιιιειιιοι·ιειιι εει·ιε

ριεεεειιιιιιιιι ιειιιιεειιιιε, ιιι ειι Με, ει ειιιε, ειπε ιιιιι ειι·οε

ιιεεε ροεειιιιι οεειιιι·ει·ε, ιιιιι ρει·ρειιιιει ειει·ιιιε ρι·ιιιιειιιιιι,

ιιιιειιι ει·εινιε, ρι·εεειιιιιριιιοειιε, ει ιειιιει·ει·ιιιε ειι ρι·ειειιιιεειε

ει ειιιιε ιιινει·ειε εεριιιιιιε ιιιειιι ιιιειι Βεγιιιιιιιιιι, ειιιιιιιιε

ιιι Με ρε.ιιε ειιιιεει·ειιιιιιιιι ειιιιιιιιοι·ιιιιι ιιιοι·ιιιιι ειιεεεειιε,

ιιειιιιειιιιε.ιιι ιιε Με εοιιεειειιιιε ειειιι ει·ειιιιιιιιε ειιειιιειιιε:

ιιιιειιι ειι: νειιι ι·εΒιιιιε ειιιιιιιιιιιειε εει·ιιεειε , εε ριιιιιτε ,

εποε ιιιιιει νει ειιιιιιιιι ιιοιι ειιειιιειιιιιι· ιιι ροειειιιιιι , εεε

ιιιιι ειιειιιιιιε ιιιεριιειιιεεε ιιιιιιιειιιοιιι ρι·ειιιριιι ει ιιειιιιιι ειι

εεεειιει ειιιειιειιι εοι·ιιεειιε ειιιεειειιιι·: ιιιιιιιε ειι ειιιιιιιιιεειιιιε

ιιοειι·ιιιιι ει Αροειοιιειιε Με ιιειιειιιειιοιιειιι ει ει·ειιειιι ιιιιι

ειι ιιε ει ειιιε ιιιιιε ιιενειιοιιιε ιιιει·ιιιε νειιιιιεεε εεριοειιιε

ει ιιιιει·ιιιε ιιοιι ιιιιιιιιιιε. ι)ειιιιιι Ανιιι. ιι. ιιει. ιειιιιιιι·ιι, ειι. ι.

, ιιι.νιιι *.

Τεσιαιοοεπιο ι!ί δεσει: ΙΙΙ νίεεειιιε ιιι Βα.ι.ιε ,

ε ιιιιιιιιεε άι ΑΝιοι·εα.

(ιεεε, ι ερι·ιιε).

Βιιι ΒεΒιι Αιτιιινι ιιι ΒιιΒιιιιι·ι, νει. Β.Π.ΙΧ. ιοι. Η (ι).

ιιι ιιοιιιιιιε ι)οιιιιιιι ειιιειι: ειι ιιοιι ριιιιιιεο ιιιειι·ιιιιιειιιο

ειιιιιιιιιιε ριιιειιι ενιιιειιιετ ιιιιοιι ιιιιιε ιιιιιιιειιε νιιε εοιι

ιιιιιο ειιιιιιιιι ιιιιιιει ιιιειειιιιειιι ει ιειιιιιι ιιιιιιιι·ειιιει ειι ιιοιι

εεεε, ιιιεο ιιοιι Με ιιιεεεοιιιεε εε Βιιεεο Πει Βιιιιιιιι ιιιιιειι

Δι·ιιοι·ειιειε . . . . . .. ιιοιιε ιιιειιιοι·ιε ιιιιιιειε Μει·ιειιι ιιιιιιε

ιιιιιιι ιιιοι·ιιε ιιοειι·ε εειιιιιιι ιιιειιιιιιιιοιιε ρειιειιιιιεε ει νο

ιειιιεε ειιιιι οι·ιιιιιειιοιιε ιεειιιιιιειιιιιι·ιε ριενειιιι·ε ιιοιειιιεειιιιε

ιιεεειιει·ε ιιιιεειειι .ΜΜΜ ρα· ΙΜ εεσεε (ειε) ιιιειιιε εοι

- (η ιι εοειιιιιειιιο ιιοιι ε ι'οι·ιρέπειε, πιο ιιιι αρεμι·ιι|ο σει ιιιειιεειιιιο,

εοπιε ει ιιεεινει ειιιι'ιιιιεειειιιοιιε ειιε ιο ρι·εεειιε, ιε ςιιιιιε ε εει ιε

ιιοι·ε εεειιειιιε: Που εει ικαιωΙαιωπ ιππι: ει @Με ειιπιριιιπιιπ ε·ι

ωιιιω εωω σειιωι, ειιε ρεπιιιι·ιπιο σκακι.: Με , αποτο ιι πιιιΜιαιε

Ποιπίπι πιιιιεεόπιο ειιιιιιι·ιοιρειιιεεϋπο εεριιιαςειιιιιο ιποπο α ιμιοιιαπι

ιεειαιπεπιο, εεε ιιιιιικιι ι·οιιιιιιαιε πω” ιιεεοιιιε Με ιι!απιιιωιιζε

τι ΙιιιΖιείιι Λι·Ισει·εαε, ειιιιισο μι· άιζ.σετειιιπι Ιιιιιαπαιπ ειιε “Όιιεπ]ιιι

"επι αποιοι·ιιαιε ποιαι·ιιοπι ριώιέεαπι υιιιιιε απι€ειιιιι (επ) ,··πιπαιπ

ιαπιεπ ει ιπιειρ·ιιιιι, ποπ ειιπεειιιιιιιπι Με ιιι Με” Με ριιι·ιε .εκκρε

ειιιπι, "κι οπιπι ρι·οπιισ Με» ει ειιεριείοιιε ειπεπιειιι, ειι-ιιι; ιειιοτ ει·

μειω, οι ει! Με. - Μ ποπππε Βοπιόπι Με. -

ροτε νει·ο ιειιΒιιειιε ιιοειι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιιι οι·ιιιιιιιιιιιιε ει εοιι

ιιιιιιιιε ιεειειιιειιιιιιιι. ιιι ριιιιιιε ιιιιιιιειιι ιιιιιιεειιιιιε εοι·ριιε

ιιεειιιιιιι εριιιι Βοειεειειιι Βεειιε Μει·ιε οινιιειιε ιιοειι·ε Οτι

ειιιιιιιι εερειιιειιιιιιιιι ιιι εεριιιει·ο ιιι ει ιιιιι ειιιεεεεεοι·εε

ειιιιι εοιιιι εερειιιι·ι. ει εερειιιι ιιοειιι·ε $ειιειι Βιιι·ιοιοιιιει

ειιε ιιιοιιο ιιειιιιιειιιιιι ιιιιιε εοιιι·ριειε ιιοιι ιιιει·ιι εεε ιιι

εοιιιριειει ιιιει·ιι νοιιιιιιιιε εοι·ριιε ιιοειι·ιιιιι εερειιιι·ι ιιι ετε

ιιιειο εεριιιειο ειιιιεοι·ιιιιι ιιοειιοι·ιιιιι εποε νοιιιιιιιιε ει

ιιιιιιιιιιιιιιιιε ι·εροιιι ιιι ιιιειε ιιοειι·ε ειιρειιιι. Ει ει ειιιιιι ρεε

ιιιειειιι ιιοειι·ειιι ειιιιιειειιι ιιοε πισιι εοιιιι€ει·ιι ιιι ιιιειιιιι

Βιιιιιιιιιε νειιιιιιιιε ιιιιοει ειι ρι·ειιιιιιιιι ιιοειιι·ιιιιι εινιιειειιι ει

εεειεειειιι εει·ριιε ιιοειι·ιιιιι ιιοιιοι·ιιιεε ιιειει·ιιιιιι· ει εερει

ιιιιιιιι·. ιιειιι ιιιιιιειιιιιιιε ιιιε ποειιι οιιιιιιε ρτο ειιρειιιιειιιιο

ιιι εεριιιιιιι·ε ρειιρειιιιιιε ει ιιεεεεεει·ιιε ιιιιιει·ειιιε ιιιιι·ιιε

ιιιιιιιιιιιεΒιιιιιι ιιίειοιιιιιιι ει[επειιιοι·ιωπ πεεια·ετωπ με) (Η:

Ιιειιι ιιιιιιεετιιιιε ιιι ιιιε ιει·ιιε [πιει οιιιιιιιιι ιιεειι·ιιιιι ειιε

ιιιιεειε ρι·ο εειιιιε ιιιιιιιιε ιιοειιε ιιιιιιιε ιιεεειιι ειιρι·ειιιειε

ιιιειιειε: ιιειιι ρτο τιιε εεριιιιιε ροει οιιιιιιιιι ιιοειι·ιιιιι ρτο

ιιιιεειε ειιιιειιιιιε ει ριιιιρει·ιιιιιε ει ειιιε ιιεεεεεειιιε ι·ειιιι

ιιιιιιιιιιε ιιιιι·εε ειιιιιιιεειιιι ρι·ειιιειε ιιιοιιειε: Ιιειιι ιιιιιιειιιιιιιε

ρι·ο ειιε ιι·ιεεειιιιο ροει οιιιιιιιιι ιιοειι·ιιιιι με ιιιιεειε εειε

ιιι·ειιιιιε ρτο ειιιιιιε ειιιιιιε ιιεειι·ε ει ρειιρειιιιιιε ει ειιιιε

ιιεεεεεειιιε ιιιιι·ειε ιιιιιιιιιεειιιι ειιριε.ιιιειε ιιιοιιειε. ιιειιι ιιι

ιιιεειιιιιιε ρτο ειιιιινει·εει·ιο ιιοειι·ο ι”εειειιιιιι ειιιΒιιιιε ιιιιιιιε

ιιιο εειιιιε ε.ιιιιιιε ιιοειιε ιιι ιιιιεειε ειιιιειιιιιε ει ρειιρετιιιιιε

ει ειιιιε ιιεεεεεει·ιιε ιιιιι·ιιε ιιεεειιι ιιιειιειε ριειιιιε. ιιειιι

ι·ειιιιιιιιιιιιιιε ει ιεεειιιιιε ρτο εειιιιε ειιιιιιε ιιοειι·ε Εεειεειε

ιιοειιιε δειιειε Μειιε ιιε Αι·εειειιο ιιει·ιιεειιιιε ιιιιεειιιεε ει

εεσεε ειιιιιιιεειιιι ει ειιιιιιιιι ιιιιιιιιι ιιε ιιοειι·ιε ιιοιιιε: ιιειιι

νειιιιιιιιε ει ιιιειιιιειιιιιε ιιιιι·εεει·ιριο εει·εδιο ιιιο ρειι·ο

ιιοιιιιιεειιο Αι·ιιοι·εε ιιοειιο ιιει·ιεειιιιο ρι·ιιιιο8ειιιιο ει ιιειιειιι

ιιιιινει·εειι ιμιοιι εερειιε.ιιι ιιεειιιιιιι ιιιιιιιιι ιιιειε εεειεειειιι

ισειιιε ιιιιιι·ιε ιιιιΒιιιιε ιιοειι·ε εινιιειιε Αι·εειιιιιιιι ειι ιιοιιοι·ειιι

Πει ιιεειιε Μει·ιε εειιιρετ νιι-Βιιιιε ει ιιεειι Βιιι·ιιιοιοιιιει

εροειοιι ιιιειιοετι ει ιιειιιιιεει·ι ιεειιιιιιε ιιιιιιιιι ειιε εοιιιοιιε

ιιοιι ροιει·ιι ειιιε ει ιιιωι ιιοειιιι ιιιιιιειιιιιε ειιρειιειε ιιειιιιι

εειι ιεειιιι ει εοιιιριετι ει ριεεειιιει ρτο εει·νιειιιιο ιιιειε

εερειιε ροειιιιιιιιιι εοιιιιιι·ιιειε ιιιει·ιι νειιει·ιιιιιιι ιιι @ο ρειιι

ιιοιιιιιιο Βει ειιιιιιι Τιι·ειιει, ει Αι·ιιοτειιει ει·ειιιεριεεορο

γιιοιιειιιιι εερειιειιιιιιι ιιι εεεειιιιοιιο εοιιειιιιιιιιιιι ιιιιι ειιιειιι

ειιιρειιε ρτο ειιιιιιιι ιιοειι·ε ει ειιιεεεεεοι·ιιιιι ιιοειι·οι·ιιιιι ει

ειιεεεεεοι·ιιιιι εει·νιιε νιιιεει ιιι ιιινιιιιε: ιιι ιιιιοιι ιιιο ειι

ειειιιειιοιιε ιιιιιιιιιιι ρι·ειιιειι εερειιειιι ει ιιιιιιιε ειει·ιει ιιε

ρειιειοιιιιιιιιι ιιοιιιοι·ιιιιι ιιοειι·ειιιιιι ιιιιεε ιιειιειιιιιε ιιι εειειειιο

ειιειι·ι .. . . ζ . . ρειιειοιιεε ιιιειοι·ιε ροι·ιιιε ιιοειι·ε εινιιειιε

Αι·εειιιιιιιι ιιεριιιενιιιιιιε ρτο ειιρειιειε ιιεεεεεει·ιιε Γεειειιιιιε

ιιε ιρεει ιιιιιιοι·ιε. ιιιιι·εε εειιιιιιιι ιιιειοι·ιιιιι ειιοιιειιιοι·ιιιιι πιι

ιιιιιοι·ιιιιι ειιιιιε ειιιΒιιιιιι ιειειει ιιεειιιιιει·ι εποε ειι ιιιιιιε ει

ιιειιι ειιρειιειιιο ιιι ρι·ειιιιιιιιιιι· ι·ειιιιιιιιιιιιιιε ει ιεεειιιιιε.

ιιειιι ιειιιιιιιιιιιιιιε ει ιεεε.ιιιιιε εριεεερειιιι εειιειε ιιιειε

ιιιονιιιειε ιιιιιοι·ειιειε ιιει·ιιεειιεε εειιιιιιιι ει νεεεε ειιιιιιιιιε:

ιιειιι ι·ειιιιιιιιιιιιιιε ει ιειιιιιιιιιε εριεεορειιιι Βιιιιειι Ρειι·ι τιε

'ι'οιειιιιι ρι·ονιιιειε ειιιοι·ειιειε ιιει·ιιεειιεε εειιιιιιιι ει νεεεε

ιιιιιιιιιιιε: ιιειιι ιειιιιιιιιιιιιιιε·ει ιεεειιιιιε εριεεορειιιι Βιιιιειι

Ρειιι ειε ειιιιιε ρι·ονιιιειε ειιιοι·ειιειε ιιετιιεειιιιε ·εειιιιιιιι ει

νιιειιε ιιιιιιιιιιιε: Ιιειιι ι·ειιιιιιιιιιιιιιε ει ιεΒιιιιιιιε εεειεειε

Βιιιιειε ιιιιιιιε εε Με ειιρι·ε ιιει·ιιεειιιιε νιΒιιιιι ιιιιιιιιιιιε

ει ιιιΒιιιιι ιιιιιιιιι ιιοιιιιι. ιιειιι ιειιιιειιιιιιιιε ει ιει;ιιιιιιιε εε

(4) ιι ενιιιειιιε ι'ει·ι·οι·ε εει εοριειε πει ιιεειιι·ιιι·ε ιο ειιιιιι·ενιιιιιιτε;

ε ιιενε ιιιι·ε άεπαι·ιοινπι Λι|οπείπει·ιιικ πιιιιιιιοπιπι.
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εΙεειε 8ειιιειε Μοι·ιε πε Βοιιει·οιιπιο ιιειιιεοιιοιι νιΒιιιιι

οοιπππι: ει πωπω πιιππι Ιιοπιιι. Ιιεπι ιειιππωπιπε ει ιε

επιιιπε Μπι ι·εΙΙιιοπίιπιπ οι ιεποπιπο πωπω πε ιιοἑἶι πιο

ιιοεπιιοΙιε Βιιπειι Ιοιιιιππιε Ιειοεοιιιιιιιοιιι Ιιειιιεοιιοε νιΒιιιιι

οοιπππι: ει _ιππππι·ππππι ιιοππι. Ιιεπι ιεΙιποπιιιιπε ει ιε-_

εεπιπε πιο επιπιε ιιωπιε ποειιε ποπιω πιοιοιι Βιιιιοιι

!οιιοπιιιε ΥειοεοΙιιπιιοπι πε πιιιο. πιοιε επππιπ ππππι οππι

οεΙΙε ει ι“ιεπο ειιοοπειι. ει οποιο επιιοιεπιιιιπε πιο ππο

ιιιιΙιιε. Ιιεπι πιο ειιιπιε ποιοιο οοοιιο ιειιποπιπιπε ει ιε

ειιπιπε πεπτικό (πιο) Ο) ιιΙεπιππποιπιπ εππππι πιιππι οππι

οεΙΙε ποπο οιιοπειι. ει πιιωε επιιιειεπιιΙιπε πιο ππο πιιπιο.

Ιιεπι ιεΗποπιιιιπε ει ιεεπιππε πιο ποιοιο ιιωπιε ποειιε

«Με (9) Βιιιιοιι Ι.ιιιιιιι πε πιιιο ιοπιε εππππι ιιπππι οππι

πιο ει ιιειιο ειιοπειι. ει οιππ: επιιειεπιιιιπε πιο ππο

πιιιιιε. Ιιεπι πιεειπιπιπε ει πιοπποπιπε οποσ! πιονιειο ειπε

πει· οιιιεοεεεοιεε ιιοειιοε ·ειιιι οοιιιο Πει! ιι·πιι·ιιιπε ιοιπο

ι·ιιιπε ειιιειεπιιιιπε ιιι ιεεπ ιιειιιι ι”ιοποιεει πε Αιεειεπο ει

ηποπ πεππε ιιοπιε ειπι;πιιε :ιοπιε οιιεεινοιε εει πει ιπ

ιι·οοειιπιππι ιιοειεπεπι ππινειειιιειιι ποοιι€πιπ εππιοεοι·ιπιιο

ιιο.ιιιιιπε πιεποι·ἰε οιιεεινειπι· ει ειεπεπι ι”ιοιιιιιπε πιο εει

Ιπιε πωπιε ποειιε πιοιοιπ πιοιπειοπειιι :ιοπιε ειπππιιε ιε

ιιπππιπιπε ει Ιεπιιπιπο. Ιιεπι νοιππιπε ει πιιιπποπιπε ηποπ

πιονἱειο επιπιι ιειεειε εοπεπενιπιπε ιιιιιιιιιπε ιιιιιιοιιιιπε πε

οποιο (πο) @ποπο :ιοπιε πιο επιπιε πωπιε ποειι·ε πιοπι

ει πω" ιιι ιεπιειιιε ποειι·ε επιπειε ιεπειιιπι πιειιοιιε πει·

εοινοιπι·. Ιιεπι νοιπιιιιιε ει ιποιιπππιπε ηποπ ρι·οωειο οποιο

ι”οοειε εοιειιοπιιιο ιιιιιιιιιπε πιεπιεειοι·ιοπε πω νειιιειιοπι

επ οινιιοιειπ ποειιοπι Αιεειοππι πε ιειιο Ϊιιιπο ιεπιποιε

πποπιππεειπιε πιεπιοειιοπιε οοπεο. εἱεπειπ οππι νεπειιιιι

εππιεπἰοιο πε ποπππ επ πιεπιειοπι ποειιοιιι οινιιιιιεπι Διε

ειοπω ππωε ειπππιιε πειεοινοιπι. ιιοιο πιεωπιπιπε ει

ιιιιιπποπιπε ηποπ πιονιωο οποιο Γειεειε εοΙεπιπε ιιοεπιιιιιιιιπε

ποειιἱε $επειι Απιιιοπι ει Βιιιιοιι Ι.ιιιιιιιι πιοπε Λιεειιιπππιιι

οππιεειωόπιιε ειπε ππωπιιιιοπε εἱεπειιι Ιιοεπιιοιιιιιιεεοιιεει·νε

ιπι ει νοΙππιιιε ει ιπππποιππε ηποπ πομπο οποιο ιιι ηποιιιιει

πιοιοιππι ιιοεπιιωιππι πιοιπε ιιειεε ποειει ιεειειΠειιπποειοεοε

εοωπειεπιεε επ οππο ιππιπιοι·ππι πιοιοιππι ιιοεπιιοιιπιιι. Ιιεπι

ιειιππωιππε ει ιεποπιπε πιο επιπιε πωιιιε ποειιε ποπιιππιιπε

ιιιοπιιειειιι $επειι Μπιιιιιιι πιοπε Αι·εειπππιιι πιο επιππι επο

ειεπιπιιοπε ειπππιιε οπωε ειιιιειιοε πιοπι επιπιι πωποπε ει

ποιειιοε πποε πε πιοππε. Ιιεπι πιο επιπιε πωιιιε ποειιε ι·ειιπ

πωπιπε ει ιεποπιπε εεεΙεωε Βιιπειε Αππε πε $πειπιο Ιιειιιεειιοε

ιππιπιι πωποπε ει ιπεπιο πιιππι ιιοππι: Ιιεπι πιο ιειιιεπιο

ει επιπιε πωπιε ποειιε ιεΙιποπιιιιπε ει Ιεπειιιπε Εοοιεειε

επιπιι Μιεπειιιε πε 'Ι'ειιιιο Ιιει·Ιιεειιπε νιπιπιι πωποπε ει

ιπππιιι πιιππι ιιοπιιι. Ιιεπι πιο ποιοιο ιιωπιε ιιοειιε ιεΠιι

πωπιπε Εεοιεειε $οποιε Μπιιε Μειπποιεπε πιοπε Λιεειοπππι

ιιειιιεειιοε ππιππεειπι ει ιιονεπι ππππι. Ιιεπι πιο επιπιε

ιιωτιιε ποοιιε ιεΠποπιιιιπε ει Ιεποπιπο Εεειεειε Βιιπειι Νι

πω” πε ιπεο πε οππεππἱειἰε Αιεειιι.πι ι1ειιιεειιεε ωδιπιι

πωποπε ει ιππππι ποπππ ιιοππι: Ποιο Εεειεειε $επειι

ιοιιιιππιε πε νοπἱε ιιειιιεοιιιιε οπιππεειιιι ει ιιονειπ ποπππ:

ιιεπι Εεειεειε Βιιιιοιι $ιπιεοωε πε νεωε ιιειιιεειιιιε επιπ

πεωπι ει ποιοιο ππππι: ιιεπι πιο εοπιπιεππο Βοοιεειιιιιι

ιιεοιι Ρειιι πε νἱΙΙο ποειιιι πε 8οιιπ οποπι ι`εοἰιιιπε ιοπιπ

οοπ ει πιο εοπειιπειιπο οπο ιειιιοιιι οποπιιιο.ιειπ πεοπωο

πε ιπιι·οιιιιιπο ει πιονεπιιιιπε νιιιοιπιιι ποειιοιππι ει οιιο

(η ιεεπ. ποιπιπι.

(η με”. ποιοι".

 

ιππι ιιοι:ιοιππι ιιοειιοι·πιιι πεεπιιοιιπιπ εποε ει ππο ιιιιιιεπιπε

ιιι πιιιιιιιπε πε ιιοποεεπιι ππειιιιο επιι“εεειιι πιο πιειοιππι

ποιε ει εοοιεειε οοπιπΙεπιεπιο: Ιιεπι πιο ειπιπιπιεππο εο

. ειεεἰοπι νοποιοιιι ειιιιοιπε ποιωιιπε πε πιο ποειιιι πε πιο

ππειπι ι“ιιοιπιπε ιιιιιιιειιιι ει πιο οοπειιπεππο οιιιιιι ιειιπ

πωπιπε ιιιπιει.πι πεεπωε οπιιπιιιοιεπι πε ιιιιι·οιιπιπε ει πιο

νεπιιιιιιε ιπιιοιππι ιιοειιιιιπιπ ει ειιοιπιπ ιιοποιππι ιιοοιιο

ιππι πεεπιιιιι·ιπιπ εποε ει. ππε ιιιιιιεπιιιε ιπ πιιι·ιπιπε πε

ιιοιιοεοπιιι ππο.πιπιπ επιι”εεειιιιι πιο πιοιοιπιπ οιιοιιπ ει

ει:ειεειε εοπιπιειιιεπιο: Ιιεπι ιειιπππιιιιπο οι ιεποπιπε πιο

εοιπιε πωπιε ποειιε Εεειεειε 5οιιοιι Νιοοιογ πε Αιοιιιιοπο

πιπππο (πιο) Ιιειιιεειιιιε νιωπιι ει Ιιονεε πποε εειπιεπποε·

οι »Με @πιοπι (Ο ιπειπε νιιιε πε Αιοιιιιοπο πιει”οιο: Ιιεπι

νοιππιπε οι ιιιοπποπιπε εει·εΒιιε ΝιοοΙοο ει Ιξιοποιεεο ιιι

ιιιιεειιπιιε ιιοειιιε πιιιεειιε οπο. ηποπ Εοοιεειε 8οπειι Ιο

ιιιιιιιιιε πιο ιιοειιε πε θειιεε πειιεοπι πειιππιοιι ποιπιπι

ΐοιιιιοοι·ι ει οοπειιπι πιοει·ε ιιι πιο οοοιιο πε ()ιεειιο

εοιππι εππιπιπιπε ει ειιπεπειε ει πειιεεπι πιειοπι Εοοιεεἱεπι

ποειοιιοιιι εοπειιποιο ιπειιι οοπνεπιεπιει· ποιοιο ιιο οποπ

πε ποιε ιπωπε επεειποε ει οΙειιοπε πιιπε οπι είπεπι εο

ε!εειε εεινιειιιιι ποεε.Επι ωνειε εοιππειεπιει- ει πιοιε εε

εΙεειε πεεεινιιε. ι·ειιππωιιιπε πιο επιπιε επιπιι: ιιοειιε πι

ειιιιιπεπποε πει ιιιιιιιεειιπιοο ποειιοε Ππειεοπιιιιιεεπιιοε πεπι

πει·ιιιπε ει πιἱεειειωιιιιπε πειεοωε πε πιονιιιοιο Αιιιοιεπω

πω” εεπιππι εππιοπιειε πιοπειε: ιιοιο ιειιιιοπιιπιιο ει Ιε

ποιππο πιο ειιιπιε ιιωπιε ποειι·ε πιοικιιιπεπποε πει· ιιιιιο

εειΕπιοε ποοιιοε πιο εοιπιπιεεοιιοε ποππειιιιπε ει ιπιεειο

πωπω. πειεοωε πε πιονιπειιι Αιιιοιεποι Ιιιιιοε εεπιππι Με

ιιιοπειε: ιιεπι ιεΙιπππιπιπε ει Ιεπεπιπε πιο εεΙπιε πωπιε

ιιοειιε πιειιιιιπεπποε πει ιπΓιοεοτιπιοε ποειιοε ιιπει οοπι

ιωεοπιιοε ποππειιιιιιε ει πιιεει·οωιιιιπε πειεοωε πε πιονἰιιοἱε

ιπιιιιοπο ιιιε” οεπιππι πιεπιοιε πιοπειε: Ιιεπι ιειιππιιιπιπε

ει ιεποπιπε ειιι·επιε ποπιιπε Βεπεπιειε πιιεοιε πιοιι ποειιε

ιιιιωιοιιοπειιί ει πεππι επιπειε ποοιιε πιοπιιε οππι ιππο

εειιπιιε πιπι εωε πωιιπε πι Με εεπωιπι πιεπιειπιπ οιι

πιειοπι ιεΙἱππωπιπε ει ιεποπιπε πποπιπιπ ιπεο Ηιἰπεπι

πιοιιιιι ιοιιιοι·ιι ει πιοπποπιπε ιπιιοεειιπιο ιιειεπι οοοιιο

ηποπ ειποπι ιιοιιοιιΠεε εειωιι ιποιοπι πε οπιωιιπε ερρει

ιπωε νἰπειἱεει οιιπιεπιιε νεειιιιιιιε ει ειπε πεεεεεειιιε: Ιιεπι

νοΙπιιιπε ει ιποπποπιπε ηποπ ιπιι·ποοιιπιιιε ποειει Βιιπε ει

Ιιπειεε ππινειεπιιε ει ιιιιι·πεειιπιι ιιπει οοιιιπιιεεο.ιιι ποειιι

επ πειιιἱοπεπι πιειε πιοιιε ιιοειιε ιεπεππιπι ει πεπειιιιι

ποιε ει εοΙνειε πιω ιιιιι·ειε πιιιππειιιοε πιοιοιππι εΙΓοπεΞ

ποιοιο ιωππιοιππι εποε πιοπι ποιωπε πιοι οοοιιο πειιει

ιεοιπει·ε ιο ιιοωε ποειι·ιε πιο ποιπιπο οππι ιπεε ποιωπε

Βεπεπιειε πιοπι ει εἱεπι οοπιιιιειπι ιο εωε ποιοιιιιπε ιπ

ειιπιιιειιιἱε Πι ηποπ νεειἰπιεπιιι ει _ιοοοιιο επο. πει ιιιΓιο

εειἱπιπιπ ιιιιππι ει Ιιειεπεπι ποοιιππι .ππινειεει!επι ποπ

πεοεοπι οπιειι·ι ειι ειι πεο ιπεπιο ιιι πιιι οιιοποιεππε ιιιο

ιεειιιιι ει εε πιοιε πισω οοοιιο ιειιππωπιπε ει ιεθιοπιπε

Ει ιπεππει πιοιε πιιοιι ιιοειι·ε ι·ειιπππιπιπε ει Ιειιεπιπε ποπο

οπε ι”ιιειπιιι πειιιιιποπιιιιιο οπο ει ποειειι ι`ιιειπιιι ποιπο πιο

ποιε πεεππιιιι·ιο εοπιππιειιιο (πιο) επιπιι ποιει πει· Μειω

ιπειιιππι ιιιπε εοπιεοιππι ο. πποοιιπιππε ποιππο ιοΒιιιιιπι

επι) πιιοεπιιιοπε ιεπιποιε νει ποιοιι πποπ ποεωι πιο ιιι

πιο ει ιιι πιοιιε πιο εωε πιιιιιιειε ει ποποιε εεεπιιπππι

ηποπ πιω πι:ιεπει·ιι Ιιι πιειειεπ πἱειε πιιοιι ποειι·ε πεπ

ι”ι·ποιπιιι επιιε ει νιΙιε οοοιιο πε δωσειοειο πε ροι·ιε πο:

( ι) ?πιω ποπιιιιιοιι. ·

-. .Ί_..η
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Με θ) σε!!! οττ!!!!!!ιτε !το!!τ!ττ!!!ιτε ε! !”ει!!!ττ!ε !!!!ετ!ε ι!ε!!!ε

!τ!!!ιτ!!ε ετ!!!!!ε!!!!ιτε στ!!ε εσιτ!ε εσιτετω!τσιτε ι!εσιττε!!!ιτε

τττο!ε!τι!!!!!ε εε!!!!!!!ε σεεσιτ!ε εετ!!!!!ε ε! ττετττοτ!!!!τε ε! σε!!!

στ!!τ!!!!ιτε εετν!ε ε! ετ!ι:!!!!ε σει!!τ!!ε εετν!!ιτ!!!!!τε ε! !!στ!!ε

οι!!τ!!!!ιτε εοτιττ!! ε! οι!!σ!τε εοτιττττ ε! σε!!! οι!ττ!!!!!τε !ιττ!!!ιτε

εο!!οτ!!!!ιτε ε! τε!!στ!!!!ιτε ει! ι!!ο!ετ!! ν!!!ετττ ε! ι!ιττ!ει!! σετ

!!τ!ε!!!!!!ιτε ε! ετισεο!εττ!!!!ιτε σιτσσιτο!!!οι!ο ε! σε!!! τ!!ετσ ε!

τ!!!τ!!ο !ι!!σετ!ο ε! σ!ει!!! σο!εε!ε!ε ε! οτε!!! _!ιττ!ι!!ι!!!στ!ε ε!!ε

ε! !!εεεε τε!!!!σιτ!τ!!ιτε ε! !εσε!!!ιτε σσεε!ι!εττι!ει!! !ετ!ει!ι!εττ!

ε! ιτει!!τιτο!ιτει!ι!ε!!! σε!!! ν!τιετ!! σιτε !τε!τ!”τιτο!ιτ ί!!!!!ο !!!ιτ!ε

ε!ττ!ε ε! !!!!!! σιτε! οτωτ!!!!τε ε!τ!ε !ιττ!!!ιτε ε! σετ!!τ!ετ!!!!ε

ε! στι!!! τ!τετσ ε! τ!!!!!σ !ττ!σετ!ο ε! 8!ει!!! σο!εε!ε!ε ε! στο!!!

!ιττ!ι!!ο!!οτ!ε ε!!ε ε! !!εεεε ε! σε!!! σιω!!!!!!ε εετν!ε ε! ετ!

ο!!!!ε ετ!!!τ!ε!!!!!τε σει!!!!!ε ε! !!ο!τ!ε ο!!ττ!!!!ιτε στο!!! ειτστε

ι!εει!τ!!!!!ιττ ει! !ι!!τεεοτ!σ!ιτττ! σ!!!!!οσει!!!ιτττ! ε! !!σε!τωτι ω!!

νετεε.!ετ!! !τετει!ετ!! !!!!ετε τειιετ!ετ!!ιττ: !!ε!!! τ!ο!!!!! ι!οτ!!!τ!ε

ι!σω!ε Ρειτ!εεεε ι!ε 8εττε !!ετ!εε!ιτ!ε τττε!τ! τ!σε!τε ο!!!ο!ω!!

ε! σιτ!!ετ!τε!!σττεττ! !!!!!! τ!σε!τε ι!ε .Ιεο!τε ι!!ε!τ!ο!ιτε εστε

!οτ!ε τ!σε!τε ι!ε Μιτι!!ι!εττε ε! !τε!τ!`τιτο!!τττ! τ!τει!!ε!ε!!ε !!!!

ι!!!τω!! ε! σ!σνει!!ιτιτ!!! ε! εετν!ο!οτιτττ! στσνεττ!ετ!!!ω!! ι!ε ι!!ε!ε

!!!!!! εειτ ι!ε !ιττ!!!!τε ε! !!σιτ!!ττ!!!ιτε ε! ίει!!!ττ!ε ι!!ε!ε ν!!!ε

σ!τεττ!ι!!ιτ !!!!ετ!! στο ει!!ε τ!εεεεε!!ε!!!!!τε τε!!ιτσιτ!τττιτε ε!

!εσε!!!!τε ε! !!! στει!!ο!!ε σ!!!τ!!!!!τε ττο!!!ε εεττ! !ττε!!!ιτ!!!!ιτε

!!ετει!ετ!!. Ε! ι!!ι:!ο !τε!τ!”τιτι!!ιτ !!ι!!!σ ι!!ι!!ε !!!!!! ει! !ι!!τε

εετ!σ!ιττττ τ!σε!τω!! στ!τ!!σσετ!!!ιτι!! !!!!ετε τενετ!ε!ιττ: !!ε!!!

εστ!!!ττ!τε!!!ιτε εσστο!!ετ!!!τε ε! ε! σετ!!! ει!!ετ!!!ε τε!!!!ι:ε!!!ιτε

οτ!!ι!!ε στ!ν!!ε!!!ε Με!!! ε! οοτιοεεεε σετ !!σε εστε;!!σ Μετ!ειτο

ι!ε Ατ!!στεε ι!!!!εο!σ !!!!ο τ!σε!το ι!στι!!!!σσιτε Πεο!ετ!! ε!

ττ!ετ·ττ!!!!ε ι!ε ι!!ε!!ε οεε!τ!ε οι!τε!οτ!!ε εοτιτι!! ε! ν!!!!ε στι!

τ!!!!!τε ε! ι!ε σιττττ!!!ιτε ε!!!ε σιτε εἰ!!! σιτοοω!!σιτε !!!ιτ!σ οοτ!

εεεε!!!!ιτε στο!!! ε! ε!ε!τ! !!! ε!ιτει!ειτ! Μετ!ετ!! στ·!ν!!εε!!ε ε!

σετ εοε ε!οσιτοεεε!ε ε! σε!!! ο!τ!!!!!!ιτε !ιττ!!!ιτε ε! σετ!!

ττετ!!!!ε εστω!! σ!εττ!ιτε ε! !εο!ιτε εοττ!!ττε!!ττ: Πει!! οστ!!!τ

ιττει!!ιτε εσστο!!εισιτε ε! ετ! οετ!ε τ!σε!τε εο!ετ!!!ε τε!!!!σεττ!ιτε

οι!ττ!!ε στ!ν!!εσ!ε !εο!ε ε! οοι!εεεεε σετ· εοε εστεε!ο !σ!τετ!τ!!

ι!ε Ατ!!οτεε ι!!!!εο!ο !!!!σ τ!σε!το ι!στ!!!τ!οσιτε Μοτ!!!ε εοι!!!

ε! σοι!!! ι!ε !!ετ!τ!ττε!!ε ι!ε ι!!ο!!ε εεε!το σοι!!ο ε! οιττε!σ

τ!ε (Με) εστιττ!! ε! σιτ!!τεσιτε εοτιττ!! ε! ν!!!!ε στ!!τ!!!!ιτε ε!

ι!ε σττττ!!!!ιτε ε!!!ε σιτε ε!!!! σιτοοιτι!!σιτε !!!ιτ!σ οσιτοεεε!τ!!ιτε

στο!!! ε! ε!ιτιτ! !!! στ!ν!!ε!!!!ε ε!ιτει!ετ!! !ο!!εω!!ε ε! σε! ττοε

ε! ι:οτ!οεεε!ε σε!!! οτττι!!!!ιτε εοτιττττ !ιττ!!!!τε ε! σετ!!τ!ε!!!!!ε

ε!ετ!ιτε ε! εσετ!!!τε οο!!!!ττε!ιττ. !!ε!!! τε!!!!σιτ!τ!τιτε ε! !εεε

ττ!!!ε εει·ε8!!ε Μετ!ει!ο ε! !ο!!εω!! ι!ε Ατ!!οτεε ι!!!!εο!!ε

ττσε!τ!ε !!!!!ε ει!!! !τ!!τεεοτ!σ!ε σστ!ι!!!!οιτε !ει!οτε ε! τ!!σι!ο.

Ε! ε! !σε! !τ!!τεεοτ!σ!ε τ!σε!τε ι!!εσοε!!!οτ!! οσιτεετ!εετ!ττ! ε!

ι:οι!εετ!!!τε νο!ιτετ!ιτ! !!ετο!τ!ετ!! ι!ε £'εττι!σΙίι·εσιι (ε!ε) ε! ε!

!οι!!ωττ σιτε!!! ε! σιτε!! ετ!!! στο τ!σ!!!ε !!! Εε!ε!σ!!!ε !”εο!!!!ιτε

ε τ!ο!!!!! ι!!!σ ι!οτ!!!ιτσ Βιτσετ!σ ι:οιττ!!ε Ρε!!ετ!εττ. οιττ!! σε

ε!τ!ε ν!!!!ε ι·εεεε!!εις!!ε !!οτ!!!τ!!!!!τε τττεεσιτ!!ε ε! !”ετ!!!τ!!ε !!σ

τ!στ!!!ιτε ε!τσετ!οτ·!!ε!!!!ιτε !τοτττε!!!στιτι!! στεε!ε!!οτ!!!!ιτε ι!ε!!!ε

!τ!!!!τ!!ε !!·ιτο!!!!ιτε τει!ι!!!!!!ιτε ε! στ·ο!ετ!!!!!ιτε ει! ι!!ι:!ετ!! !!ε

το!!!ει!! ε! ε!!οι!!ιττ!! ε! ο!τ!ιτεσιτε εστω!! σετ!!!!ετ!!!!!!τε ε!

εεσεο!ετ!!!!!ιτε ε! σε!!! ττ!ετσ ε! τ!!!ττ!σ !!τ!σετ!ο ε! οττττ!! !!!

!·!ει!!ε!!οτ!ε !!!!!! ε! !!εεεε ε! σε!!! οττ!!!!!!ιτε !ιττ!!!ιτε ει!!!σε

τ!!!!ιτε τ·ε!!σττ!!!ι!ε ε! σετ!!ττετ!!!!ε εστω!! ε! οιτ!!τεσιτε εοτιττ!!

στο!!! ε! ε!οιτ! !!! !ττε!τιττ!!ετ!!!ε ετ!τσ!!οττω!! σ!εττ!ιτε οοτ!!!

ττε!ιττ σσεε!ι!εττι!ε ε! !ετ!ετ!ι!ε οσττ!ιττ!!!ει· σετ εοει!εττ!. Ωιτετ!!

!!ετστ!!ι!ττ! ε! ε!!σι!!ιτ!!! σε!!! σ!!!!!!!!ιτε ειτστει!!ι!!!ε ε!ε στο

(Η Ε'οι!!ετττο δι!!ινε!°0 ΑΙΜ!.

!ει!!!!!!!ε εστω!! τε!!ττσιτ!!!!!τε ε! !εσετ!τ!τε ε! !!! εε ττο!!!. . . . .

!τιε!!!ιτ!ττ!ιτε !!ετει!εε σε!!! ειτστεεοτ!σ!ε τ!!οι!ετε!!στ!ε οοτ!

ι!!!!στ!ε ε! τ!!οι!ο. !!ε ν!ι!ε!!οε! σιτσι! ι!ε !!οτ!!ε εστω!! στο

στ!!ε σιτε !!ε!!ετ!! !!! 8ετι!!!!!ε νετ!!τε εστ!εεττ!!ετ!! ει! !!!!τε

εοτ!σ!ιττ!! τ!οε!τιττ!! στ!ιτ!σ8ετ!!!ιτττ! ε! !τετει!ετ!τ ω!!νετεε!ετ!!

ι!ε εε!ετ!ε ι!!ε!! Μετ!εττ! ν!ο. ....(είο) .. @εεε σωσει!!

οιττε!οτ!εε ε! ν!!εε !!! σω!!!τε στ!ν!!εΒ!!ε ι!!ο!στω!! Μετ!ε!!!

ε! Ιο!τε!!τ!!ε ι!ε!τε!!!!!!ιτε ε! !σε! ι!!ε!ετττ !!ετσττ!εττ! ι!! στεε

ι!!ι:!!ιττ !!ε!!ετε ττ!ε!ιτετ!!!! ε! ει! !!σε εστ!εεττ!!τε νσ!!τετ!τ!!

σε!!! οι!!!!!!!ιτε !!οι!!!!!!!!ιτε ε! !'ει!!!!!!ε !!!!ετ!ε εετν!ε ε! ει!

ο!!!!ε σεοι!!!ο ι!στ!!!τ!!ο ε! εετν!!ιτ!ε ε! σε!!! σιω!!!!ιτε ι!σ

τττεε!!ο!ε !εττ!ε ο!τ!!!ε ε! !τ!οιτ!!!ε ν!τ!ε!ε στ!!ε τ!εττ!σι·!!!!τε

σεεσιτ!ε εετ!!!!!ε ε!τ!ττ!ε!!!!!τε εσιτ!ε σιτι!τιωισ!!ε (ε!ι!) θ) ι!ε

οιττε!!!ιτε τ!!ο!ετ!ι!!ιτ!ε !τ!!!ιτ!!ε ι!εο!ε ττετν!ε!!ε τεε!!!!!τε ε!

σετεοττε!!!!ιτε στ!ν!!ε!ς!!ε, !τ·ετ!ο!τ!ε!!ε !τοτ!τεσ!!ε, !τστ!στ!!!ιτε ε!

ειτσετ!οτ!!ε!!!!ιτε ει! ι!!ο!!!ε οιττε!στ!εε ε! ν!!!εε ε! σιτεεοω!!

σιτε εετιττ!τ ετισεο!ετ!!!!!!τε_ ε! σετ!ἱττεττ!!!!ιτε σιτσσιτοτ!!οι!ο ε!

σιτε! ττ!ετο ε! !!!!τ!!ο !ι!!σετ!ο ε! στ!!τ!! !ιττ!ει!!ο!!ο!!ε ε!!ε ε!

!!εεεε ι!!ε!σ ττσε!το στ!τ!!σσετ!!!σ ε! !!ετε!!! ιτττ!νετε!!!! τε!!τ!

σιτ!!!!!τε ε! !εσε!!τιτε: ε! ειπε!!! ι!!ι!!! Μετ!ει!ιτε ε! !σ!!ε!τττεε

ει! !!σο οοι!εετ!!!τε τ!σ!ιτετ!τ!! ι!!ο!ε εστω!! στ!νἰ!ε8ἱε σε! ττοε

ι!! στει!!ε!!ιττ οοι!!!ττ!!ε!ε !τ!!εστε !τ!!!!τιτ!!!ε!ε τε!!!ετ!εε!!! ε!

!!!εεεε ε! οιτ!!!!!ε! εστω!! στο εστω!! !εε!!!!!!ε τε!!!!σιτ!ττ!!τε

ε! !εσει!!ιτε !!στεττοε ει!!! !!ε!!! ε! !ιτε!! σστ!ι!ετ!ε ι!ε ΕΙο

τειτο!ε. Ε! οττ!!τ!ε ε!!ε σιτε ε!ε !!!ιτ!ο ι!οτ!ει!!οττ!ε ι!ει!!τ!τ!τε σιτ!!!ιτε

εοε νσ!ιττ!!ιτε τ!!ετ!ετε οστ!!ει!!οε ε! !σεσε !!! ε!ε ιτο!!!ε τ !τ!ε!!!ιτ!

τ!!ιτε !τετει!εε ε! ι!!ο!ε !!ετστ!!ε ε! ε!οι!!ω!! ι!!ε!σ τ!σε!το στ!ττ!ο

σει!!!ο ε! !!εετει!! ω!!!·ετεε!! στι!!! σ!!!τ!!!!ιτε ειτστειΙ!ο!!ε τε

τ!τειτεε! σετ ειτε! σσεε!ι!ετ!ι!ε ε! ι!!εσοτ!ετ!ι!ε στο!!! εἰ!!!

ν!ι!ε!!!!ιττ ε! σ!εοιτετ!!: !!ε!!! οο!!!!ττ!!ετ!!!τε εσστσ!τε!!!ιτε ε!

ε! οετ!ε εο!ετ!!!ε τε!!!!οει!!!τε οτ!!ττἰε στ!ν!!ε8!ε Με!!! ε! οοτ!

εεεεε σετ εοε εστεε!!ε Ν!εο!εο ε! Ετεττε!ει:ο ι!ε Ατ!!οτεε

ττοε!τ!ε ι!!!ει!!!ε !!!!!ε ι!ε σοεεεεε!οττ!!!ιτε !!!!!ε ε! !ειτι!!ε σι!εε

ε! σιτε ε!ει!ετ!! !ιττε ετ!!ει!ο!σε!!οι!ε ι!σιτεν!!!!!τε ε! εσττοεε

ε!ττ!ιτε ει!!! !!!!ε σει!!!ε ε! οσττι!!!!οτ!!!!!τε σιτε !!! !τ!ε!τιτττ!ετ!!!ε

οσττοεεε!σι!!ε Μ!!! οοττ!!!!ετ!!ιττ οιτιτ! οτ!!ττ!!!ι!ε _!!ττ!!!ιτε ε! σετ

!!τ!εττ!!!ε ειτ!ε νο!ει!!εε σιτε!! !!!ι!!ε στ!ν!!εσ!ε ττοτ! !!!!!! ε!

ι!στ!ε!!σιτε Με!!! ε!ε σετ ττσε !!!!ετ ν!νοε ε!τε!στ!!ε!ε στ!!!

!εσ!οτω!! ττο!!!ε ι:σττοεεεστω!! ε εετε!!!εε!τ!!σ ι!οττι!!!ο ττσε!το

ι!στ!τ!τ!ο Α!!”στ!εσ !!ε! 8τε!!ε Ατε8οτ!ιττ!! νε!ετ!!!ε $ετι!!τ!!ε

ε! Εστε!εε τεμ σοι!!!!εσιτε Βετο!!!τ!στ!ε σιτε!!! ε! στεεετ!!!ε

εοε!!! !εε!ει!!εττ!! ν!!!στε τ·σ!!ιττ !!τιτ!!!ε!!ε σ!!!!τ!εετ!! Ε! στε

ι!!ι!!ε οι!!!!!ε σετ τ!σε ε!ει!ε!!! !!! στ·!ν!!εε!!ε εστω!! ι!σττε!ε

ε! οσιτεεεεε ει! !τε!!!ττ!!!εττ!!οτει!! σε!τ!ε!!ετ!! τε!!ττσι!!!!!ιτε ε!

!εσει!τιτε ε! !!! ε!ε ττο!!!ε εοε !ττε!!!ιτ!!!!!!ε !!ετει!εε ε! στο

!σεοτιτ!!! !εε!!!!!!ε. !σεοε στει!!ο!!ε νσ!ω!!ιτε τ!!ει!ετε εσττ!εττ!οε

στο!!! !!! εστω!! στ!ν!!εσ!!ε εοι!!!!!ε!ιττ: !!ε!!! τε!!!!σιτ!ι!!ιτε

ε! στε!εεετ!!!τε εστεε!!ε Ρε!το Βσιτ!!ιτε!!σ Ατ!!στεε Μετ!ει!ο

Ιο!τετ!ι!! Ν!οσ!εσ ε! Ετει!ο!εοο ττσε!τ!ε Π!!!ε ι!!ιτ!!ε οιττ·!ετ!!

τ!οε!τεττ! στοστ!ετ!τ σοε!!ε!!! !!! ε!ν!!ε!ε ι!οε!τε Ατεε!ετττ!! σιτε

!!ιτσιτε εετι!!οε ε!ο εστ!!!ττε!ιττ. Ιπεσπιίτιείαεί ι!ιιεεεω σιτε!!!

ιίεεειτ ώστε σε!! [ΜΗ ι!ε ι·ι!!στιίσιτ τω!!! ε! βι!ιτ!ε!!!ι|τί ι!ε

τε!ι! ει! Μισο ι!ε ει! μια! ι!ε πω!! ε ω!! ει! ω!!! οι! Μ!!!

ιΙεεειι οοτο: ιιοι! ιἰεεειι Πεσιιιι ε! εο!!ι!! είπε!!! άι· τε!!! ει!

ει!! ι!ε ει! @στο σιτε β! ι!! ι!ε !ι!!!ι!!!ιτί Ρετ!!! ε! ε|ιίτιι!ί!

Ιοτ!!! άστε!!! ει! ει! !εεε!! ιτε Μ!! ει! @πιο σε!! [ιιιἰί ι!ε ία

τ·ειισιι ι!ε εεττ!! σε σει!! ει!! στιστπιτ ιἰἰτιΙτο ι!εεειτ εστω ε!

εο!!ιι! είιισ|ιί άστε!!! σε!!! Με!!! ιἰεεειτ ιίσττιο σιιε [Μέ ι!ε

(ε) Εεεε. ιτσιιιττωτισιιι.
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αα!0αίαττ |ατα!ια αυτ! . . . . . . . . |τττοατ πατατα: να οτ αυτ

τιτττ ευιιτ οτυτ αοτιτττιατ ττιαττοτοτ νοι·τοτοτ οτ αταττοτοτ αυτα

αττιιιτ τυτο αοττοτιο ταττοτια ρτοαιττατατο τιοτττιιουττττ ττιατοττττυο

οτ αατοτττιυτ αυτο ττα τατυοιι φοιτ τρττ αυτα οαι·οατα ατι

ττιτιιτι ττουυα Βοτιοατατα τιοτττα αοτιτοττα ττττταατα οοτυιτιφο

ττιαττα τταττοττττια αυτ τιατττταττοτιοτιτ τττατο οιιττο τοττιιφτττιυτ

υτ τυροττυιτ αοτ αιτρτοττυιτι οται·τυτ αοτιττιιοτυτ τα οατταττι

ττττιυτ ττατο νατοαυτ οτ ττιοταττ ττοτιοα αυττα τοατιτ φα ττι

αορτα αοτ τατιι·ταατα τυοτττ οτ αοιτηιτοτα οτ τρτα Πισω. ατ

ροτταοτα τττοτειιιι τιοαττατιι ρτορτταιτι ουτταττι Μουτ Ροττυττ

Βοτιτιταοττυτ τιατοτ υοττατ υιιτνοττατττ τττατα ττοττιτττο Βαιιο

τττατο οτ ρτοατοτττ Ματτατιο τοτιατιυτ Νταοταο οτ τττατιοτταο

τιοτττττ τττττττ οτ αοι·ιτιατιτει αυτο τρττυτ Ροτττ τττιοι·ο ροτιτιτ

τατα ττοττοατ οτ ττιια αττφα ιτιοτοτττα οτ τυττιαττοτιο τοττιι

φατ: ττοττι ατττυιιατιτιυτ ουττο υοτττα ρτατατο οτ φαω τττοττο

τττττττ τιοτττττ τοααντιττυτ υτ οαιιανα οτ τταττυτα τρττ ττταττατιυτ

τοτιατιιιοτ Νταοταυτ οτ τττατιατεαυτ τταττοτα νατοαυτ ατομα

ττταταττι αυι·τατιι ττιτταταττρτα ττοτρτατα ττττοττοατ τιοτρτατυττι

φωτ οττττι τυττ ττοττιττια Υτττατια φοιτ τιαττυττιιυτ τυ αουτ

τττυττι ατι τιατοττα Παυοττ τττττ φοτιτταττι ττοτιιτιιτ Ρατατοιιτ‹τα

φα ατιτυτττο αοτ τιιττο οοιιτοατυττι ρυτιτταυττι ττιτττυττιατιτιιυτ

φωτ φτιτοτττ τιοορτοτυττι ττιιαυα ταττττοα αυττι ττιττ·αταττρτττ

αυοτιυτ αττττ τιοορτοτττ αοτιτττιατυτ, τοατταατατί τατ αατηταατ

ατα τα ατααταττ ατα βαττ τα αταπιτα "Μπα τα απατα τααυτ!

ρτο αατατιία αααττα !ιατααα αα Παατ!α ααα αατ |αατ τα αοττιτα

Βατατααί α! ιτττοτ τοιαταατ τα τα ααττα αατ /αατ τα ταατταιτ

ττταταιιααα $ατίαατααα (τ) ατα τααταττ! ααα ααιτα τοττιι ταρώ

πατατα ααα βαττ αα τααατ τττατίαττα α! τττα αφτο ααα βαττ

τα διαιτα ατα αο!τ α ααττατ /τααίτ ααα τοιταιατατατ αα αττοτ

τααατταα αφτα: απο αατ!α τααατα ααα ττιατττατιἶτ αααιτιιαατί

αααττα στα ααττα πιατα ασ τα ατοι·!α τα απατα α! ααοττα τααατ

ααττα αφτο Ματ! τατ!α αστα αοταο ααα βαττ ατα ααιτιτα αττ

αταττατιτα [ααα α! [α!τα! Μα τα τααα τα απο α απατα αα

Ιστια ααττα αοταο ααα τί τ·απαταταατ ααα στα" ετα σαιτ α

αααττατ [τααιτ ατταττ αφτο ττοαία α! ατατι·ατ Μα τα τααα

ααα ααα! αααττα ααα ρατ!α ατα ταατί αατα!α αττα σαα!οιτα

ααττα Ατααταα ααα βαττ τα τττοτταττ ατακα α! αααοαπαα τί

ααιαίατία! τα !αττα τοττιι α! αταττατ ααττα !ατ!α τα απο αττα

αοταο ααα Ματ! [αστα ρτο ιατααα θ) ααα τατααατ! ααα [στοα

α ρατ τατααταα ατα [τα αα Ατατιαοτιί!ττ ατα ααταατα . . . . ..

α! αταττα! τα!ατ·α αιτία ααα ίααττα αοταο ααττα τοπία ααα

πατατα! ααα τα!τα α! τα! τα βατ αττα !ατ!α ααττα αοταο ααα

βαττ τα α . . . . . . . ?Μπα στα! ατααα αταττα τααα ααττα

ατα απανω τα σκατό α! Ματ (ετα) /!ττσα!: αοτ οτ φτ ατττ

τυτιτ οοτυττι οτ αυτυτουττιφο οοτυτιτ αοτιτττιατ τττοττοτοτ νο

ττοτοτ ο! αταττοτοτ αυττι οιιττιτ τυτο αοττοτιο ταττοιιο ρτο

ρττατατα ροττττιατιττττ τυαταττττιυτ οτ οατοττττιυτ οοτυττι οτ

ουτυοαυττιφο οοτιιτιι τοτττιφττυυτ οτ τοααττιιιτ. Ιτοττι ετα

τυτττιυτ οτ τταοαττιτιιιυο φοιτ Ματτα ττα Αττιοτοα ιιοττι·τι Ηττα

τττοατταοτα ττι αττφο ιτιοτιατταττο τιοτιοτατιτττ ττο αττατατοτιτα

τπτ τττιτττιιιττι τοτνττττιτττ αοτινοττατυτ οτ ττι οο ττοττοατ ιτιοττα

ατιττ οτ οτ υτ τττατο τιιοτιτιττοττο οΠατατ τυ τιτατοττυ τυο ρι·ο

ροττοτττουττιυτ αοττιροταιιιτττ τοτττιφτττιυτ οτ τοααττιυτ ττοτατιοτ

αυττ ττο ττοτοτιοττι τιοτιτ οτ τυτττ τιοιιττοτττ φατυοτ ττιτττο οτ

ρτο οτιταατοτιο ταατοτιττα αττειττ οαατοττα ιτιοιιαττοτττ αφτα

τττοττ ασ ατα φα τιιατοττα τυοτττ ττοτοτιοτ αυττ ιτιτττο ττο

ττοτοτιττα τσοτιτ οτ τυτττ ροτιττατττ. Ετ ρτο τοτιιτττιατττττ αυτο

(τ) 5οτίπαταπα ο 8αττααταπα , φοτο ταταστα!οτα, αατατττ·α.

(Θ) Ρτο αυτια, ατοο ροτ σωστα, ο αοτιατατυτα τττ ροτττ.

ταοτατιττττ ρι·ο τυο τιιατοττυ ττοι·οτιοτ ττο ττοτατιττα τιουτ αυττ

οτ τυτιττ ροτιττοτττ ττιτττο. @φα ττ τοττατι τιοτυαι·ττ τιτοτια

0τιαττ ατττοττι ττταττο ρτο τα τιιτιι·ττατιττα τυρι·τιταττρτατττ ευτυ

τιιαιττ τττοτοττοτοττι τοκ ττιτττυιτι τοττυαυττιτυτ οτ ττι οτε ααιττ

ιιοτιττ τιιττττυττιτυτ ττατοττοτττ οτ ττι φττιυτ ρτο τυο τοτ.;τττττια

τοτυττιυττ τιταιιοτα οοτττοτιτα: ττατιτ νοτιττατιι ρταατιαιττοττι τυ

ρτατατττιτα ττττοοτο υιτοτττ τιοαττο ετ ττιατουτυτ τυοτ·ττ οτ τω”

τα τυοαττι ροτνοτιαι·ττ ττι ‹τυοτιυτ ιτιτττττιυτ φτιιαοτιττο Ποτουττ

αυττ ττο ττοτοιιττα τιοτιτ οτ τιιτττ ροτιιτοτττ τιοτιττ ττιττττυτιτιυο

τιατατταιτι. Ετ τιταττττοιτιτυυτ ουτιτττατιτ νοιιττατιι ρτοατιατττοττι

τα υτ τιτοττιτττττυτ τττατουτυο τιιοτττ οτ :τα τττοαττι ραιτνοτιοτττ

αττταττι ιτοττι·ο ρττττιοαοτιττο οτ υιιττοτταττ τιοταεττ τοαοιτιοτι

τταιτιυτ οτ τοτυττιυτ φωτ ατιτοτιτ ρτοντιταατ ρτουτ τιτοτρατοτ·ττ

οτττο ιτταιιυιιτ. ετ νοτο τοτττττια τυοτττ οτ τπτ τιιαοττι υτ ρτο

ττττττττιυτ τοιιοτττ ααττιττοιιι τττατιτατοτο ιιοτττο ρττττιοαοττττο οτ

υτιτνατταττ ττοτοτττ τααοττιατιτταττιυτ οτ ατττοττι ρτο το τιτατττατιττα

ταττυφτττιυτ αοτ τιττττα ττυτουοτυιτι ττο ττοτοτιττα τ:τοτιτ αυττ

οτ ταου τιοιιττατττ φοτ ουτντ ιυαυτταιτιυτ ροτ τττατυιιτ ιιοτττυιττ

ρι·τιτιοαοιιττυτιτ οτ υτιτται·τατοιτι τιττοτοττοττι οτ ττι ατο τττατιιττι

νοιιττατιι .ρτοαυτιυτοττι ετ τοττιτιιτι τυοτττ υοττττ τιιτττττιτττιυτ

τιαοτ·οττατιτ: Ποια αουτττττιαττιτιο τιρρτοτταιτιυτ οτ οι: αοττα

τοτατιττα ττιττττοατιιυτ οττττιτα ρττιτττοατα ταοτα αοτιαοττα ροτ

υοτ ιιοτιτττ νττο τ.αυτοτιττο ατα Αττιοτοα τιοτττο ττττο ιιατιιταττ

ιτα ροτεατττοιττττυτ ιττττττ οτ τατιττττ αυτια οτ φα οτττοιιτ ιτα

ιιαντττιυτ οτ οοιιαοτττιττυτ αυτι τττττ ραοτττ οτ αοτιτττττοτιττιυτ

αυτια ττι τιιτττυττιατιτττ αοτιαοτττοτιττ τουτττ αοιιτττιοτυτ αυτο

οιτιτιτττυτ τυτττιυτ οτ ροττττιατιτττο ουτε νοτατιτοτ φωτ τττατα

ρττνττοατα τιου τατιτ οι: ττοτταττοτια Ματ οτ ροτ τιοτ ττιτοτ

ττνοτ αυοτοτττατο ρττνττοατοτυιιτ τισττττ τοιιαοττοι·υτιι τι τατο-'

τιττττιττο ττοττιτιιο ιιοτττο ττοτιιττιο Αττοτιτο Βατ αττιττα Ατα

αουυττι τ'ατατιττο Βαττττιιτο οτ (τοττττα ττοαο αοττιττοττυα Βατ

ατιττιοτιο φαω οτ ρτατουτττ τιοττττ τοτταττιατιττ ιτταοτο τοττυτ

τττττιτταττο οτιτττιοατιτ. Ετ αιτοιττατα οττιτιτα ροτ αοτ ατττοττι ταυ

τοττττο τιι ρττνττοατττ αυτο ττοτιατα οτ αουαοττα αττ τιαττυτι

ιτατιττοτοτιι ααιιτοτταττι τοτττιαυτιτιυτ οτ τοααιτιυτ. ττοιτι τοττι

τιτυτ οτ τιιοτιττατιιυτ ρι·οτττατο τιοτττο ρτττττοαατιττο οτ τιοτοτττ

υττττοτταττ φο‹τ τττατο τ.αυτοτιττο ρτο ααα ττατιτταατοτιο ιτα

υτιο τιοτρτατο οοιιιτιοτουττ ττι ατνττατα ιιοττττα Ατοττατιιττ αα

τιοατ ρτοντττοτο. τταττι οτττττιαιτιυτ οτ ττιττατοττρτο ιιοτττο

ττοτοτττ υτιτιτατταττ τιτοατρττττυο οτ τιιατιττατιιυτ υτ οιιττιτττυτ ττττιτ

τατιτττ τοατιτ τυτττατιττιτ τιοτττττ νοτ τιατττττ ρτορτττο φτ τιτ

νοτιττ τυοτττιτ τοττηιοτο τυοττττ τιοαττα στα ιιοτττυττι νοτ αυττο

υοτττο ττοι·ντττυιττ ττνο τυ οαττιατα ττνο ττι τατιανα αυτ ττι

ττατιυτττ ττνο ττι οοατιττια τττνο ττι οτιττιατα τοτττιατιτο ανο ττι

οαιιααττατ·τα ττττο ττι ιτιατοττα ιιοττττα ττο ροττυ ττι αφτα

ιιοτττα ττο τροτιτττο αυτ .τα τυττττια τιοττττι ττο ιττοττα αυτ τα

τυτι·ττια ττο ττττια τιτοτιαττι τττιαττατοττι αοτιαοττατ. ττουι στατ

ιιατιιυο οτ .τυτταταττρτο τιοεττο τιοτοτττ ρτοοτρττιιυτ οτ ττιατι

τττιιτιυτ φωτ οιιιιιτταυτ ττττο ατιατττττ τττοττ ιιοττττ τιττττοατυο

οτ ρτορττττ φα ετα τοτττατα οατοατο ιτοττιττιο ττοιττιο τιοιιο

‹ττατο τττταοτα υττοττε τιοτττο τουιτιοτα τιιοττττ ιιοτττο ττινοιττο

τιιοτττιτ οοιτιοταττ ρτοτιατιι ττττιιιατ τττιατττιτοιτι. ττοτττ οτττττιατιτυτ

οτ τιιττατοττρτο τιοτττο τιοτοτττ ρτοοτρττιιυτ οτ ττιατιτταττιυτ

φοιτ οττιτιττιυτ αιιοτττττ τττοττ ιιοττττ τυτττοατυτ αοτ ιτοτττττ

ρτορττττ φα τιτνοτιτο τυοττιιτ τοττιροτο τυοττττ ιιοτττο ττι αυττα

ιιοτττα ‹τα τροιιιττο τιτοιιαιτι ττττοττατοττι οοιιοοιτατ. Ιτατιτ οτατ

τιατιιυτ φωτ τιοτταοτ ρατιτιοτιιτττ αυττο τιοαττα φα τττνοτιτο

τυατττιτ αττ τττοτυιτι τοτντατιιττι τοιτηιοτο ττιοττττ ιιοτττο ρτο

τατυα τιοτατ τιοττοτ τταττατ ρατΙιοτυο τττιοτταττ. τταττι νοτυττιυτ

_ οτ τιιαιτττατιιιιτ φωτ οτςτοατυτ ντι· ττιτταταττρτυτ τιατατ ιιοττοτ
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υιιινει·ειι!ιε ιευειιιυι· ει εε!ιεει ιε.τυ!!ίε ευι·ιε ιιοειι·ε εινε

ιωωιιωι (ειε) εε Ποιο εινε ρυετιε εε εευιετιε εευεε!!ετιε

εινε εε ειειιυ!ιε εινε εε ειιυενε εινε εε Τυιιιιιιε εινε εε

ιιιιιιοτιε ροτιυε ιιοειτι εινιιε.ιιε Ατεειε.υιιι εε εοιιει!ιο ιιιιτε

εει·ιριοι·υυι Πεειοοιιιιεεει·ιοτυπι ρτονιεει·ε εεευιιευιυ ευοι!

ε! νιευιιι ι“υετιι ιυιιιιι ευιυεευε εει·νιι!ι υιειιιιιυι. !ιευι

εειυυειυιιιε ιευεο νι!!ε εε ρειω ευετιι τιο!ιιιιε νιιι Μει·ιευυε

εε εοωειιο ει!εειυε υεροε ιιοειει· ε ευτιε ιιοειι·ε ιυ ιευ

ευιιι ιειιετε ειΒιιοεειιιιι· ν!!!ιιυι υοειι·ειιι νοειιιειιι Βυιιιεε

ροειιε.ιιι ιιι ρετιε εε (!!υ!ε!ευι ει εε!ιυυι ιιοειι·υυι εε Πι·ιιε

ροειιυυι ιιι οοιιιιυιιιυε ε!ειε νι!!ε εεε εει ιιυυε ε!ειτυειε

ρωυι εει ρω ειιιιιιο ειιρ!ιει ει !ειιεω !ιιιιιιιιιυε ειιιιι οιιιιιι

Με !ιουιιιιιιιυε ειιεεριιε ιιιιετιε ειε ειιυο ει ουυι ουιιιιιιυε

εεειιε ιι·ιιιυιιε εετνιε!ιε ι·εει!ιιιυε ει ρει·εοιιιι!ιιιυε εετνιε

ευε!!!!ε ρεευ!ι!ε ιεττ!ει ευ!ιιε ει ιιιευ!ιιε ειιιιιιε!ιιιυε εοιιιε

ειιειε εε!ιιιιυε ρεεευιε εευιιιιε Με εευει·υιιιευε εεευτειιιυε

υιο!ευειιιιε ιιιοιιιιιιυε εο!!!!ιυε ει νει!ιιιιυε ιιιιιιιιιιε εειιουι

Με ει ι·ιιιιοιιιιιυε ει! ε!ειευι νι!!ιιιιι ει εε!ιυυι ερεειειιιιιιυε

ει ουυι ουυι! ιυτ!ει!ιειἰοιιε ιυι·ε εειιευιυ!ε ευιιιιιιιιει ειιεεριο

ει ρω ειειιε Με εετν!ει ευι·ιε ιιοειι·ε ρωυι ιιι ιιιειι·ιι

υιειιιο εουεεεειου!ε ιιοιι ιειιει ρ!ειιιυε εειιιιυειυτ ιειιειιεευι

ει εοΒιιοεειιεευι ιιι ιευευιιι ιιο!ι!!ε ιιιιιιιεειιιιε ει ιιι ειιρ!ιε

ερ ιιιι“ωεετιριιι ιιοειω ρι·ιιιιοδευιιο ει υιιινει·εει!ι !ιει·εεε

ει ιειιεειυι· ρω ιρεο ιευεο ιιει·εει ιιοιιω ρι·ειιιιο Πεε!ιιει

ιειιι ει !;ιοιιιεΒιιιιιι ιιιεει·ε ειευι ρω ιευεο ιιοιιι!ι ει Γευ

ειιιει·ιιε ιιι ιιοειι·ε ευι·ιε ευοε πω εουευειυιιι. Ιιευι ειε

ιυιιΒιιιιιιε ιειιεο ιι!!ε εε ιιοι·εειιε ρεειιε ιιι εοιιιι·ειε. ιιοειω

εε ρει·ιε ι'ει!ειιεει ειιιιιιι ιιο!ιι!!ε ει· !ι!ιιι·ιειιυε εε 5ει·τε

ειιιτιεειιιιυε ιιεροε ιιοειετ ε. ιιοειι·ε Με ιιι ιευεο ιειιει·ε

ε!ειιοεειιυτ ιι!!ιιιυ ιιοειρειιι εε οοιιι ροεἰιευι ιιι ευεειιι

εουιτειε εε ρει·ιε εε ι'ει!ειιεε ουυι ουιιιιιιυε ιιουιιυ!!ιυε

ειιεερι!ε !!!ιει·ιε ευ εφε ει ουυι οιιιιι!!ιυε εεε!ιε ιι·ιιιυι!ε

εει·νιε ευει!!ιε ρεευ!ιε ιει·τιε ευ!ιιε ει !ιιευ!ιιε ειιιιιιιι!!!ιυε

εειιιεειιειε εει!ι!!ιιιε ρεεευιε εευιιιιε ειιυιε εευετιιυιευε εε

ευτειιιυε υιο!ευειιιιε ιιιοιιιιιιυε εο!!ιιιιιε ει νιι!!ι!ιυε @Μινι

:ιει!ευιιιυε ει ωι!ειιιιιιιε ει! ειειιιιυ ι·ι!!ιιιιι ερεειειιιιιιυε ει

ουτυ οπιιιι ιιιιιει!ιειιοιιε ιυι·ε εευΒιιιιιιε ευυιιιιιιει ειιεεριο

ει ρω ειειιε Με εει·νιιιι ευι·ιε ιιοειι·ε ρωυι ιιι ιιιειτυ

ιιιευιο εοιιεεεειειιιε ι!ιειι ιευει ρ!ειιιυε εοιιιιιιειιιι· ιειιειιεε

ει τεεοευοεευεε ιιι ιευευυι ιιο!ιι!ε !υιυιεεἰειε ει ιιι ειιριιε

ερ ιιιιι·ιιεει·ιριο ιιοειω ρι·ιιυεεευιιο ει ιιεει·εεε υιι!νετειι!ι.

Ει ιειιεειυτ ρω ιρεο ιευεο !ιεωει ιιιιι·ειεετιριο ρτειε.ιο

ιιεε!ἱιειειιι ει !ιουιειειυιιι ιεεετε ειευι ρω ιευεο ιιο!ιι!ι ε

ιευειιιετιιε ιιι ιιοειι·ε ειιιιιι εει ιιει·ι εοιιευειιιιιι. !ιευι ιιο

Με νιω ιιίαι·ίιιιιο εε Αιιιιι·αι ί!) !ιει·ιεειιιιο ιιεροιι ιιοειω

οιιιιιιε Μπι εεε ιιε!ιει ειε νιΒοτε ιιιειι·υιιιειιιι ει!ιι ρει· Με

εοιιεεεει εε νι!!ε εε Αω!ιιιειιο ρει·νο ρωυι ει εἱευι ιυ

εἰειο ιιιειι·υυιειιιο εοιιιιυειυι· ερρτο!ιευιυε ει ι·ιιιιι!εευιυε

ει εκ εετιε ιιοειω εειειιιιιι εουι!τιιιιιυιυε ει ε!ειοι·υυι ιυ

ι·ιυυι εοιιεεεειοιιευι ε!εειυ Μιιι·ιε.ιιο τε!!ιιιιιιιιιιυε ει !εεε.ιιιυε.

Ιιειιι ιιοιιι!ιιιυε ν!ι·ιε Ιοιιιιιιιιι νι!!ειιο ευουι!ειιι εειιιιιιι

!ειεο!ιι ι'ι!!ειιι ει ΙΙειιτιεο ι'ι!!ειιο ευοιιεειιι ιιειιι !ιευτιει

νι!!ειιι !ιει·ιεειιιιιε ιιερειιιιυε »Με οιιιιιιε Με εεε ιιειιειιι

ει: νιεετε ιιιειι·υυιειιιοι·υιιι ειε εευεεεεοι·υιιι ρει· ιιοειι·οε

ευιεεεεεοι·εε ει ιιοε ιιι νι!!ιε εε ειε υιε!οτε διιιιεειιιε εε

δειιειο θιειιιιυιιιιιο ει ιιι εοιιιο εευεεεεε ευοιιειιυι εουιιιιο

Ιεεο!ι ρειτι ειειι !ο!ιειιιιιε ιιι ι·ι!!υ εε 8υπιυε!εο ρωυι ει

ειειιι ιιι ιυειτυυιειιιιε εοτυυι εουιιιιειιιι· ερρι·οιιειιιυε εευ

ω) Οεε!υ !ιιΔιιυιιιο εε !επιίπιιο ςνευ. Τομ, Μπίστι. Ιιιορι·. ω: δενει

ιιι. νο!.ι.ριι8.°73).

ι!τυιιιιιιυε ει τειιιιειιυιυε ει εισιοι··ιωι @Μπι (ειε) ειεεειιι

Ιο!ιευιιι ει Πευτιεο τε!ιιιευιιιιυε ει ιεεειιιιυε. Ιιευι υειιιιι

νιω εευιιιιο Βεγυετιε !ιευιιεειι εε ευε!ειυειε !ιει·ιεειιιιο

υεροιι ιιοειω ειιο ευουεευι εοιιιιιιε Βιιι·ειευε ο!ιιιι Μπιε

ειυιε εοιοτιε ιιοειι·ε αυριο. Με ευε ιιε!ιει ειε νιΒοιεε ιιι

ειι·υιιιευιι ρετ Με εοιιεεεει ε!εευι ιιι νι!!ε Οτ!ιευε ιυει

ειιιυε ιιοειι·ι ρι·ει”ειιι ρωυι ει ειευι ιυ ειειο ιυειι·υυιευιε

εειιιιυειυι· ερρωιιιιιιιυε εουιιιιυευιυε ει ειιευι ι·ειιιιοιιιυυε

ει ε!ειοι·υυι ιυιιυυι εουεεεειοιιειιι ειεειιι εουιιυο Βεγιιετιο

τε!ιιιιιιιιυιυε ει !εεειιιυε. !ιευι Μει·ιευο ει Ιοιιειιιιι ·Βιιιιο

!ιει·ιεειυιιε ιιεροιι!ιυε ιιοειι·!ε οι Με ο!ιιιι εοιιιιιιι Ρωυ

εεε Βιιιιι ει ευευεευι εοιιιιυε δετειιιιε !ιει·ιεειιιιε εεωτιε

ιιεειτε νι!!ευι ιιοειτειιιι εε Βιιυυε!εο ροειιιιιιι ιιι !υειειιιυ

ιιοειω Αι·!ιοι·εε νιεε!ιεει ιιι ευω.ιοι!ε εε ιιιευεω Οιιεεγ

ουυι οιιιιιιιιυε !ιοιιιιιιιιιυε εκεεριιε !!!›ει·ἱε ερ ειιιιο ει ουυι

οιιιιιιιιυε εεειε ιιιιιυιιε εει·ιτιε ει ειιει!!ιε ευιιιιε.!!!ιιιε Με·

εουιεειιειε εει!ιιιιυε ειιιυιε εευει·υυιευε εεευτειιιυε ιιιοιιιιιιυε

νε!!!!ιυε ιυι·ιιιυε ε.ει!ουιιιυε ει τειιουιιιυε ει ουυι οιιιιιιιιυε

εει·νιιιε ιεε!ιιιυε ει ρει·εοιιε!!!ιυε ει ουυι ευιιιι ιυι·ιε!ειιοιιε

ει! ειειειιιι νι!!ειιιι ερεειειιιιιιυε ει ιιετιιιιειιιιιιυε ιυι·ε επιι

Βιιιιιιε ευιιιιιικει ειιεεριο ει ουυι !ιουετε υιιιυε ειιιιι ιετ

ι·ιιιιιευεειιειε ει υυιυε εετεειιιιε ιεττειυεεευειε ευιιιειειιιει·'

ειι·ιιιειι ευι ρω ιειιεο ι!ιειε ν!!!ε ευοιιειιε ρει· ιιιιι·εεει·ι

ριυιιι ιιοειι·υιιι ρι·ιιιιο€ειιιιυυι ει Ιιει·εεευτ ιιυ!νετεει!ειιιιυε

Πει ι·ειιυ!ειιι ει ει εεε ευρω εετιι!τε ιευεειιιυι· τε!ιιιιιυι

ιεεε ει !εεευιυε: Ιιειιι ιιοιι!!! νιω Ι:ιεο!ιο Με ευουεειυ

εοιιιιιιι Πρ! εε ιεευ!ιε !ειι·ιεειυιο εευεειιιιιιιιιεο ιιοειτο οιιιιιιε.

@κι εεε !ιε!ιει εκ νΞεοι·ε !υειι·υυιευιἱ ιι0ι· Με 00υεεεει

ιιιιιιεειειιε νι!!ε εε 8ο!ειι·υεεε ρωυι ει ε!ειιι ιιι ε!ειο ιιι

ειιυιιιετιιο εοιιιιιιειυτ ειρρω!ιειιιυει·ειιΠεειιιυε ει ει εειιιι

εε!ειιιιε εουι!ωιειιιυε ει εἱειοτυυι ιυι·ιυτυ εουεεεειευευ1

ειι!ειιι Ιειεο!ιο ι·ε!ιιιιιυιιιιυε ει !ει;ειιυυε. Ιιευι Με ει ωειι

Με ευοιιεευι εουιιιιι Μιε!ιεε!!ιε εε Τειευ!ιε εουεευευιυειε

ιιοειι·ιε οιιιιιιε @ω υυε ιιει!ιευι ευ νι8οι·ε ιιιειιυιιιευιοτυιιι

ευοι·υιιι εοιιεεεεοι·υυι ειιιι ειειο εουιἱυο Μιε!ιεε!!ι ρει· ειι

ιεεεεεοι·εε υοειωε ει υοε ει ιιιεεἱειιιιειιι ιι!!!ε εε 8ο!ε.

ι·ιιεεει ει ειεευι εουιιιιο Μιε!ιεε!!ι ει !ιει·εειιιυε ειιιε πιει

εευ!ιιιἰ εεκυε ρωυι ει ε!ευι ιιι ευιε ιυειτυιιιευιιε ρ!ετιιυε

εοιιιιυειυι ερρι·ο!ιευιυε εοιιιιι·ιιιευιυε ει ειιιιιιι τειιιι!ειιιιιυε

ει ειειοι·ευι ιιιι·ιυυι εοιιεεεε!ουευι ε!εεειιι !ιει·εει!ιυε ι·ε!!υ

ευιυιυε ει !εεειιιιυε: !ιευι Αιιε!υ!εεε ει Ρι·εειοεε ιι!ιειιυε

ιιοειι·ιε ιιειυι·ειιιιυε εοιιι!ι·υιευιυε ροεεεεειοιιεε ει Με. @εε

ει ιιιιε ειει!ευι εοιιενιιιιυε ιιι ν!!!ει υοειι·ε εε Μοεοτο ρωυι

ει ε!ευι ιιι ιιιειιυιιιειιιιε ιεεε εοιιιεει!ε ριευιιιε εοιιιιιιειιιι·

ει νο!υυιυε ευοε ιυιωεει·ιριυειιοειει· ρι·ιυιοεευιιιιε ει ιιει·εε

ιιιι!νετεει!ιε ιρεεε Ρι·εειοεευι ει Αυειιι!εεε.ιιι ει εετιιιιι ε!!εε

ιιιεεευ!οε τεεουιειιευιεε ει τεεειιιειιεειοε !ιειιεει ει ευιιει·

πει εεευυευυι ιιυοι! νιεετιι εοιινειιιι·ε: ιι!ιειιυε νει·οειιτυπι

εΒι·εΒιι Μει·ιειιιυε εε Αι·!ιοι·εε εοιιιιιιυε θειιιειι! ει Ιο!ιειιιιεε

εε Ατιιοτεε εουιιιιυε Μοιιιιε εειιιι ει!εειι υοειιι επι Ερεσ

τυιιιιιιιε Βει·υιιιιιι ρων!εει·ε εειιεειιι εε ιιιετιιιε ρωυι ρω

ερειιετ!υι εεεε ειι;υυυι ει ρωυι !ιουοτι εοι·υιιι ει !ρεει·υυι

νιεει·ιιιι εουνειιιι·ε: !ιευι θυι!!ετιιιυυι 8ει·ιιιιιιιυιυ ιιοειι·υυι

ει ιιετεε Ποιιιιει·ιι ευευεειιιι ιι·ιιιτιε ιιοειτι ει ει!ειυι Με

Αεε!εειε εοι·οι·ιε ιιοειι·ε ει εοι·υιιι ει ευιυειιυε εοι·υιιι !πι

ι·εεεε ειιιεο!νιιυυε ει !ι!ιει·ειιιυε ειε ουιιιιιιυε ει εε ειιιιιιιιυε

ιιιειουι!ιυε ιιεΒιιι ει εει·νιειιε τεε.!ιιιυε ει ρει·εουε!ιιιυε ει

ειε ει ευιηυε εοι·ιιυι εε Με ιιιιυιυιιιιειειιι ει ιι·ειιευιιιευι

ι·ε!!ιιυυιιιιιιε ει !εεευιυε. Με επι (Μ) (η ιιιεεευ!οε ειοι!

(ι) ιεεε. αιιιεπι.

ιιι
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ιιιιιιιιοτπιι οι ιιοτοποε πιοο οιοτπιοπι οι ρι·οιοιο εοτοτιο πο

πτο πιοιπο ιιοτοε ποοιοτ ποινοτοοιιο ι·οοοπιοπποιοο Ι:ιοΙιοοι

οι επποτοοι: πιοπο οοτιιπι πιοπ Μοι·ιοοπο οι Ιοποοποο

ιιτονιποτο ποποοοι πο ιοοι·ιιιο ιιτοπι ποποτι οοιππι οι ιροοτιιπι

νιποτιοι οοπτοοιτο : Μπι πποει Ατοοοι πο $οττο οι θιοποοτι

πο 8οττο ιι·οιτιιιιι οπι οιοιιι οι πιοτοιιιπτ ιο πιο πο 'Ι'ιιι·τι

πιοιπο ιιοτοο ποινοτοοιιο ιιοοιοτ τοοοιποοποιοε ιιοποοι οι

οιιιιοτποι ρτοπι ποοοτι οπο νιποτιι οοπνοπιτο: πιιοππο οο

ιππι πιοιι Μοτιοοπο οι Ιοιιοπποε ιιτονιποτο ποιιοοπτ πο

ιποτιιιο ρτοπι ιιοποτι οοτππι οι ιροοτιιιιι νιποτιοι οοπνοοιτο:

Μπι οοιιιπ νιτο πιπιποοι πο οοπ πιοιοτι οοοιτο ίιοπιοτο

οπιπιο ιπτο οπο ποποι οι: νιοοτο ιποιτοιποοιι ειιιι οοτ οοο

οοποοοοι ο πιο Βιιποοιιιο ιοοο οπο πο 5οποιο_(ιοιοι·ιπο

οιππτ οι οιοπι ιο πιοιο ιποιτιποοοιο οοοπιιοιπτ ορρι·οποπιιιο

τοιιποοπιπο οι οτι οοτιο ποιοοπο οοοπτπιοιππο οι πιοιοτιιπι

ιιιτιοπι οοοοοοειοποιο οιποπι θιιιποοι τοποοιιιοιιιο: Μπι

πιοοτοιο πτο ιποοιειτο (ιιτοοιο Οτιοοπι ιιιοπιοιποπο “ο πιο

ρτοιοοεοτι πιιοοιο Μοπιοο ποοιτο οπιοιο ιππι οπο ιιοποι οτι

νιοοτο ιοειτοπιοοπ ειιιι οοτ ποε οοοοοοει πο πιο Οοιιοειτο

ιιτοιιι οι οοπ ιπ πιοιο ιοοιτππιοιιιο οοοποοιπτ ορρτοποπιπο

τοιιποοιποο οι οκ οοτιο οοιοοιιο οοοπτιποιοιιο οι. πιοιοτοπι

_ιιιτιιιπι οοοοοοειοποπι οιποιπ ιποοιοιτο Πτοοιο τοιιποιιιπιπο

οι ιοΒοπιιιε. Μπι οοπιπ τιτο ιοιιοοπι πιο οοιππι ιπτο οπο

ιιοποι οι: νιοοτο ιοειτιιπιοοπ οιιιι οοτ οοο οοποοοει πο πιο

.ο (Μ) $οποπ Νιοοιογ ρτοιιι οι οιοιιι ιιι πισω ιπειτοιοοοιο

οοοποοιιιτ ορρτοποιοιιο τοιιιιοοπιπο οι οτι οοτιο οποππο

οοοπτιποιππο οι πιοιοτιιπι ιπτιππι οοεοιοιιοπι οιποιπ Ιοιιοποι

τοιιοοπιπιιιο οι ιοΒοιοοο. Μπι οοριοοπ οι πιοοτοιο νιτοπο

πιιοο πιιιοΙιο πιοποοπι ποοτοιοτιιιο ποοιοτι οι οοποπιοο

Ατποτοποι Ιιοτιοοιπιο .ποσοι ποπτο π) ποποοιοποο οοποοεοιο

ποε 8τοιιοε π·οοοιιιιιοο ιιιιοτιοιοε ιιπιιιιιιοιοο ρτινιιοοιο οι

ιπειτοιιιοοιο Γοοιο οι οοοοοοοο ειπε οοιοοοοεοτιππο οι οι ο

ποοιτιο οοιοοοοεοτιππο νοι ο ιιοπιο πο πιο οπτιιο ποιοιππο

ποτνιο οποππο οοπιιιιιο ποπιοοιιοιο ιοττιο ποοιοτιππο οι οπι

οποοπιποπο πιο τοποο οι ιιοπιο οκ οοι·ιο οποππο οπο

οοπιπο οορτοποιοπο οι οιιοιπ οοοπτοιοτπιιο ρτοιιι οι οιοπι

ιο ειπε οτιιιιιοοιιο οοοοοοειοπιποο οι ιοοιτιιιοοπιιο ρΙοπιιιο

οοοιιποιιιτ οιιοπι τοιιιιοοποοοπι ορρτοιιοιιοοοιιι οι οοοπτ

ιποποοοπι οπιιιιιιπι ρτοπιοιοτιιιο οιποπι ποπιιπο πιοο οι

ποτοπιιιιιο ειπε τοιιοοιιιιιιιιο- οι ιοΒοπιιιο νοιοοιοο οι οιο

Βιιοπιοο οποπ πιοπι ρτινιιοοιο ιπειτιιπιοπιο οι οοποοοειοοοει

ειιοι πο οοιοτο ιιτπιο οι νοππο οι ροτροιιιιο ιοιοροτιιιιιο

οιιοοτνοοπο. Μπι οοιιιπ πιο Μοτιοπο πο 5οττο Ποοοιι

ποτιοειπιο ιιοιιοιι ιιοειτο οοιποο ποποοιοοοο οοποοεοιοτιοε

οι ετοιιοο ιοοιοο οι το! ροιτι επο ο ιιοοιτιο οπιοοοοεοτιππο

το! ο ιιοπιο τποιπ οι οιοιιι ιο ειπε ιποιτιιιποοιιο οοοποοιιιτ

οοοιιτπιοπιιιο τοιιποοιοπο οι οι οοτιο εοιοοπο ορρτοποοιπο

οποιο τοπιιοοοιοοοιο οορτοποποποοι οι οοοπτπιοποποπι οιπ

οιιιοι ρτοπιοιοτοιο οιποιο Μοτιοπο οι ειπε ποτοπιι;ιιιε το

ποοοιπιιιε οι ιοΒοιπιιο: Μιπ ιιοι·οπιπιιο ποπιπε νιτι πιο

πιοτοπι πο ιιτοιο οι οοιιιπ πιο Ιοιιοπιιι πιο οι οτονιπο

νιτο Βοοιοτοιιο τοποτιι ετοιιοο οι ιτοοοπιιιοο ιιιιοιποιοε οι

ιοιοοιιοι.οε ιιτινιιοοιο οι ιπειτοπιοοιο ιοοιο οι οοποοεοει οο

ιππι οοιοοοεοοι·ιππο οι οιο ο ποοιτιο οοιοοοοοοτιππο νοι οποιο

πο τππο οιιτιιο ποιοιπιιο οοτνιε οι οποππο οιιπιιιιιο οι οιιιιιπο

οιιιιιοπο πιο τοιιιιο οι ιιοοιο οι: οοτιο εοιοππο ορρτοποπιπο

οοοπτπιοπιιιο οιοπο οποιο τοιιποοπιιιο τποιπ οι οιοιιι ιο οοτοπι

(ι) δικιο ποπτο, οτιειο ποπτο ΜΜΜ ι:οποιο!ιοτο, ο οιιοει τοιιιριιι;ιιο

(ιιοιτιο).

οτινιιοοιιο οοοοοοειοπιππο οι ιοειτοιιιοοιιο ιιιοπιιιο οοοιιιιοιιιτ

οιιοπι τοπιιοοιιοποπι ορρτοποιιοποιο οι οοοπτιιιοποποπι οοι

οιιιοι ιιτοπιοιοτιιπι πιοπο ιιοτοπιιιοε πιοιι οπποι Ιοποποι

πιο οι Βοοιοτοιιο ρι·οιοιιε οι οοιππι ιιοτοπιιιοο τοιιποπιπιπε

οι ιοοοπιπε νοιοπιοε οι οιοιιιοιιιοε οποπ πιοιο ιιτινιιοΒιο

οοποοεοιοοοε οι ιοοιι·ποιοπιο ποι πο οοιοτο πτπιο τοιο οι

νοιιπο οι ροτροιιιιο ιοιπροτιπιιο οποοτνοιο: Μπι ποτοπιιιιιε

ιιτονιπι τιτι οιοοτοπ πο επ οπιο πιοιοι·ιο ποππο οοοιοτο,

ποποποοοο οοιιοοεοιοοοο οι·οιιοε π·οοοιιιιιοο ιιιιοτιοιοο ιιπιι

οιιοιοο ρτινιιοοιο οι ιπειτοπιοιιιο Μοτο οι οοποοοεο εππι

οοιοοοοεοτιιιιιο. οι οι ο ποοιτιο οπιοοοοεοτιοπο νοι ποπιο πο

οπτιιο ποπιιππο εοι·νιε οοοιιπο οοιιιιιιιο ποοιοοιιοιο ιιπιιε.

οοπιοτιπιιο οι οπιπποοιιπιοπο οπιο τοπιιο οι ποοιε οκ οοτιο

οοιοιιπο τοιιιιοοπιιιο ορρτοποιππο οι οοοπτιποιοιιο ρτοπι οι

οιοπι ιο επιο ρι·ινιιοοιιο οι ιιιειτιιοιοοιιο ριοοιιιο οοοποοπιτ

οποιο τοιιποοιιοοοιπ οορι·οποιιοποπι οι οοοπτιοοποποπι οιο

οιιιιπ ρτοπιοιοτπιπ πιοπο ποτοπιππο τοποοιιιιοπο οι Ιοοοπιιιο

νοιοπιοο οι οιοιποοιοο οποπ πιοιοι ρι·ινιιοοιο οοποοεοιοποο

οι ιπειτιιιοοπιο οιπι πο οοιοτο πτπιο οι »πιο οι: ιιοτροιιιιο

ιοπιροτιπιιο οπεοτνοοπο. Μπι πιοιιοιιο νοΙππιπο οι τποπιιπ

πιοο οποπ Πιιιπο πο οοτι ποιοι· ποπτο οοπιοτο Μοτιοοπο

πο ποτοοπο οτπιοπιοτιπε πο ιοοο ποοιτι ιιιπιοοιπο Λι·ποτοο

Μοτιοοιιο πο Μιτογ οποιο ποειοι· οι πιοιοτ οοποτππιπο

οιτοτοπι Ποοποπο πο Βοιιπο οιιτοιοτ ποειτο οινιιοΙιο Ατιειοπιιι

Μοτιοπιιο πο ιππι ΠοειοιΙοιιπο οοειτι ποειτι Μοοπο τοοοιιο

Ιοποποοο πιο (ιοοιοιιοπιιο οοειτι οοοιτι $οττονοιιιο Ροιτιιε

νοοιιο Ποοιοιπιπιιο ποειτι οοοιι·ι Μοοιιε πο νοττο Ιοποοποο

πο Αοοοο (ιοοιοιιοιιιιο οοοιτι θιοιεοπι (ιοπποτιπο πο 5οοιιι

(ιοοιοιΙοοπο οοοιτι Μοτοιιιιο, οι ιοπποτιπε πο Ιοπο πιοιοτ

ροτιιο πο- πιοτοιοο οι πο οοειο πο νοπιππε ρτο οοτοοι·ιο

Μοτιοπο πο Δτιιοτοο ιιοοιτο πιποοιο ππο ποιπιπο πιοιοτιιπι

οοειτοτοιο οι οοτιιπι πιοιτιοιιιοπι (ιοποοτιιιε οορτιοπο οο

οιοιιοοιιο Μοοπο οοοπ Νιοοιο πο ειι οτπιοοιοτιοε πιοιοι·

ροπιι το ποτιιοιοιιο οι οιιιο πιοιτιοιιιο οι διπιοπ πο οοτι

πιοιοτ ροτπο πο Μοοιοοπιο ρτο οοι·οοιο Ιοποποο πο Αι·

ιιοτοο Ι‹οτιοειπιο ποοιτο ππο ποιοιπο ρτοπιοιοτοπι οοοιτι

ιιοπιι οι οοτιιπι πιοιτιοιοιιπι οι ποτοποε 5οιιοι·ι ποτο οπιπ

οοειοιιοπι πιοπ οοειτι Μοιιπο οοιιπ οτο πιοιο ιοποποι ιιοειτο

ππο πιει οι οιιιπποι οοτοπι οι οοιππι οι οπιποοιιο οοτππι

ποτοποο οι ιιοπο ειοι ιιιιοτι οι οποοιπιι πο οοιιιι τοποπο

τοπποοπο οοπιε το! ιιοτοπιιιιιο ιιοοιι·ιε πο οπιπιπιιε οι ειπ

Βιιπο οποιο πιει πο! οπι οοτιιιιι τοι οπο οιιοοιιιποιιο οπο

οπιποπο ροτοοπο πιο οπι ιιο! ειποπο οοτιιιπ πο τοπιιο οι

οποιο ποειτιο πιοπιιιιιιιο οι ιπιοιοπιππιιο οι 80 ιπονοππιιιιε

οπιοιιτοοπο ροοιπε [με ίουοιιιτονιΙωτ ο! ιιι οιιπιοπω ιιοειτο

οι·ποτοο οι ιιιοοποτι οι Μ·τίο οποιοίο οποιο οιποιι οποο

οιοπο οιο «οι οιιοοι οοτιιοι οοτ οοο νοι οποιο οποπιοιιπι

οπο ροτοοοοπι ρτο ποππο οοιιιιοοι τοι οπο οοτοτο ποιιποτιιπι

πιο οτοιοτιοιοοτποι. Μ οποπ πο ρτοπιοιιο πο! οποιιο ρτο

πιοιοι·ιιιπ ιιιιποπι ιιοτοπιπιιο ποοιτιο τοποοοπι τοπποτοιοἔ

ποοιιιιιιτ οοπ οπιπιππε οι οπιοπιποιιο οοιππι πο Ιιτοπιοιιο

οιιιιιιππο οι οιππιιιιο ιιιιοτοιιοιιοιπ ιοΒιοιοιιο. ιο οπιοππο

οιιιοιπ οπιο ποοιτιο ιιοπιο ιιιοπιιιποο οι ιπιπιοπιιιππο οι εο

88 πιονοοπποε ιιπιοιιιοοοο οοειιιο οπο ιονοιιιτοπιπτ οι ιο·

ιππιοοιπ οοειτο Ατιιοι·οο οι. Εοοιιποτιι οι ιοττιο οοοιι·ιο τππο

εοτνιο οποιπιο ροοοοεοιοιιιπιιο οιιιπιππο πιοπιιοιιπιιε τοποε

ιιοοιο οιιιιιιιε εισιοι·ιοιιο (πιο) (Ο οι ι·οιιοπιπιιο οπ οοο νο!!

ιιπ ιιιπιοοιιιιο ιιοοιι·ποι Αι·ποτοο Βιιοοποτιι οιιοπιοποοπτοοιιο

(ι) Ι.οεο. ιιοιιοπιοια.
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οροοτοοττοοε οτοτοπο οοι·οοτοοι Ροττοοι οοοτι·οιο ΠΠοιο ρτο

τΠτοοτοιο το·τοιοΒοοττοιο οτ Βοοοι·οτοιο ρτοοοτοτοι·οοι οοεττοιο

οοΙΠο ἰοετἰτοτιοοο Ιιοτοοοιο οτ οοιο οοκο οοοι·ο τι·τοιο τοτ

Ποιο Ποτοοοτοιο ττο Ποιτοοτἱο Βοοτ οοο οτ τοεττ ροοτΙοττε

οοοο τοοοιοοε οο!νοτο μου οοοοοιο τττοττ _τοτΠοοτοο οτ οτοτ

τοιο τοι·ι·ο.ι·οιο φοτο οτ οοοο ο Ποιοτοο οοετι·ο Βοοτ Μοτο

νοτοιοοε οοοοοοοι·ο το ρτοοτοττο. ΠΙ οοτοπο οοοττο;;οτττ Πτ

οτοτο Ροττοιο οοοοοοοοοηοο Ποοοοοτο οτοο τττ1οτΙο ιοοοοιιΙἰε

Ιοετττττοτο οτι οοο οοτροι·ο Ιοοττττιοο οοοοοοοοοττοοο οοο νοΙ

ρΙοττοοε οιτροι·ετττο Ίττοττοοο ρι·οοτοτο οτττοοτο οοεττο ΠΠο

οιιοετττοτιοοο Μοτο Ροττο Νοττοοοοι Πττοω τοοετι·οοι ρτο

τοτοιο τιοτοοοιο οτ οοοοοετοοι·οιο το ρι·οοτοττο τοοτοοτο οτ

Μοτο. 81 νοι·ο τΠοτοτο Μοττοοοιο οοοοοοοοοτοοο οιοττ οοο

Ποοτττ οτοο ττοοττο οιοοοοττο το8ττττοοο ουκ οοο οοτροι·ο

τοιοττττοιο άοεοοοττοοττοοο ροοτ ιοοττοοι σποτ Ροτττ οοροι·οτΙτο

Ιοττοοοο ρτοοτοτο ΠΠο οοεττο οορτοεοττοτο Μοττοοο ρωτο

τοιο Ιοοοοοοοι οοοετττοττοοε Ποτοοοιο οτ το οοοοἰοοε οοο

οοεοοτοιο. 8τ νοι·ο τΠοτοιο Ροττοιο οιοττ οοοτο;οι·ττ οτοο

ττοοι·το οιοοοοΙτο Ιοοτττοοτε οπτ οοο οοτροι·ο το8ττττοιο οο

εοοοοοοττοοο ροοτ ιοοι·τοιο οτοο ΜοττοοΕ το Ιοοο οτοο

Μοττοιιτ οοιοοοιο Ιοοοιιοοοι οορτοεοτἰρτο ?οτοο το ρι·οοτοττο

τοοτοοτο οτ τοπτε οτ Μοτο οιοοτοοε οοοοτττοτιοοε Ποτοοοιο

οτ το οιοοτοοο οοοοοοεοτοοι. 5τ πιο ιΠοτοιο Ιοτιοοοοοι

οτοο οοοττοοτττ οἱοο Μοτο ιοοεοοττο ΙοΒἱτττοιἱε οι οοο οοτ·

ροι·ο Ιοοἱτττοιο οοεοοοτΙοοττοοο οιοττοτο εορτοοοττρττο Ροτι·ο

οτ Μοι·τοοο οοροτοτττο Ντοοτοο ρι·οτ:ττοτο ΠΠοοτο ΠΠο οοεττο

οορτοεοοτρτο Ιοτιοοοτ ιοοοιοτοτοιο ΝτοοΙοοοι εοοετττοττοοε

οοτ·οοοιο οτ ἰο οτοοἱοοο εοοοοοοοι·οπο οτοτ Μοτο το εοοτὶε

οτοτοτοοο οοοετττοτοο. ΒΕ νει·ο οτοτοιο Ροτκ·οτο οοοττοοτττ

οοεοοο Ποοττε ιοοοοοΙτο Ιοεττττοττο οκ οοο οοτροτο @τοπιο

ιτοοοοοοοοττοοο ροετ ιοοττοιο τΠοτοι·οιο Μοττοοτ οτ Ιοτιοοοτε

οοροοετἰτο Ντοοτειο ρτοΐοτο οι τοοο τΠοτοτ·οτο Μοι·ἰοοἱ οτ Ιοτ1οιιοτο

«Μοτο Ροτι·ο οτοτοπο ΝΙοο!οοτο το ρτοοτοτο ]οτΠοοτο οτ

τοπιο οοΒοτἰτοἱοιοο ττοτοττοιο οτ το οο1οἰΒοε εοοοοοεοι·οοι

οτοτ Πιοτίτ Μοτο ΝἰοοΙοοο οτ ρτοοΕοττοτ το εοοττο οπττοΙοοο

οοοοτττοτοο. 8τ "στο οτοτοιο Μοττοοοτο ποσο οοοττοΒοιοτ

οΒοοοο Ιἱοοτἰε ιοοοοοΠο ΙοΒὶττἱποἱο οκ οοο οοτροι·ο Ιοοτττττοο

οοοοοοοοοττοοο ροοτ τοοι·τοιο τΠοτοτοτο Ροτι·Ι οτ Ιοοοοιιἱε

«Μοτο Μοτ·τοοο οορο τΠοτοοι ΝτοοΙοοοι το ιΠοτο τοτΠοοτο

οτ Μοτο _εοΒοτττοτο1οο Ποτ·οοοιο οτ το οιοοἱοοε οοοοοεοοι·οοι

οἱοἱ οτοτ-τι οτ οτοτττοττοι· οι εοοττο οτοἰττἰοοε οοοετττοτοε. 5ἱ

νει·ο άτοτοτο Ντοοτοοο1 ποοτο οοοτἰοεοτἰτ οοοοοοοοο1οοο οἱοο

Μοττο τοοοοοΙτο Ιοοἱττἰιοἱο ο:: οοο οοτροτο Ιοοἰττἱιοο οο

οοοιτοοοττοοε οοροτοτἱτο Ρι·οοοτεοο ΠΠο οοετι·ο ρι·οοτοτο ετ

οοΙοοι·Ιτ οΙοι·τοοι·τ οτ οοο .τοοι·ττ το οοοττε οπττοτοοο οοο

ετττοτττο οομι·οοοττρτο ΝτοοΙοο ἱο οποιο οοεο οι·οοτοτοπο

Ρι·οοοτοοοιο οοοοτττοτοιοο οοτοοοιο οτ το οιοοΠοοε εοοοοε

εοτοοι. 8τ οοτοιο Ρτοοοίοοοοι οτοτΠοτοοπ οΕοο Ιτοοτ·το τοο

οοοΙτο οκ οοο οοτροτο το;;ττττιοο οοεοοοοοοττοιιο ιοοτἰ οοο

Ποοοτττ ροετ τοοττοιο οτοτὶ ΝτοοΙογ οτοοιο Γτοοοτεοο νοο

ττ·οπο ροοΒοοοτοτο οκοτἱο οοοττ·ο ετ το! Ιοοοιο ντνοο ροτ

νοοοΗτ οτ ιοοοοοτοει τοοι·Ιτ το οἱοτο τοοἱοοτο οτ Μοτο

οοεΠτοΙιττοοε Ιιοι·οοοιο οτ ἰο οιοοΙοοο οοοοοοοοι·οοι. ΒΕ νοτο

νοΙοοτἰτ οΙοττοοπτ οτ οτοττοοο Ποι·ἰ οΠοτοπο νοοττοιο ρι·οδοοο

·τοιο μ·οΠιτο Νἱοοτοο το οποιο απο εοοετττοΜιοοε οοτοοοιο

οτ το οιοοἰΒοε 8οοοοοεοτοτομ $ἰ οοτοιο άτοτοο Γτοοοτοοοο

οοΙοοτττ οτοττοοτἱ οτ οτοττοοο Μοτο οοεοοο ττοοττε ιοοεοοΙΙο

το8ττττοοε οι; οοο οοτροτο Ιοοἰττἰιοο οοεοοοοοοττοοε ευρο:

εΠτο «Μοτο νοοτι·ο ρτοΒοοοτο οτ ρι·οοτοττοι· οτιτοιο Ρτοοοτοοο

οοπιιιο νοοττοτο οι·οοοοοτοοτ ειιοετἱτοἱτοοε τιοι·οοοιο οτ το

οποιοοοο οοοοοοοοι·οο1. !!!ο τοποοο οοτ εοοοοοοοτττ οτοτο

Ροτι·ο ΠΠο οοοττο οτ οοι·οττί ιιοἰνοτοοΙἱ ΠΙἱοο οΙοοοοΙο ?οτοτ

οτ οοοε. των: οτιοτοοι·ττ οοο ιοοι·ττοτοο τοοοοτοι· οτ Ποττοοτ

οοοοτ·ΙΠοο τοοτττοτο οτ ο τοοτπ οοο τοοτοιο τοοοο.τοτ ο!

οοοοοτ Ποιο εΠΠ ρτο Με οοττοοε οτ οοοι·οοΙο Ποι·οοοοω

0ο Ποι·οοττο οοοἰ ειιιο οτ τοεττ ροοοοττο. 5τ νοτο ρ!οτοε

τοοττοτ τοοοοτοτ οτ ‹ΙοΙ›οοτ οτοο οοτΠοοτ αποφ ρτο οοττοοο

οτ οοποτΠε :Με Ποτ·οοοε «το Ποτοοτίο Ποιο οοτἱ οτ _τοεττ

ροιιοοι·το. ΒΕ νοτο ονοοοτττ ρτοτΠοτοο οοοττοο ΠΠοε οιοοω

:οτοτ οτοο Ιἰοοτἰο ιοοοοοΙτε τοοὶττἰτοἱε οκ οοι·οιο οοτροτἰΒοο

το8τττοοο οοοοοοοοοοοοε τοττοττο ΠΠοοοο Ιοετττοοτο νοΙοιοοο

Μ! ρτοοοιο ΠτΙοοι (Μο Ροτττ οοο· .οπο @βετο άο[οποό ο!

ορροοοπτέ οοη10τ°ἰε /οοι·ίτ (θ) ρτοτττοτοοι οοεττοιο οοτοοττοτοοι

οονοΜ οτ οτοο εοοοοοοτο νοΙοο1οο οτττιοο ΠΙἱοτοο1 οο

ετι·οι·οιο οτοο ττοοι·το ιοοεοοΙτο οτε οοι·οιο οοτροι·τοοο Ιοο1τ

ττιοο Ποοοοοοοοττοοο κοοτἰοοτἱοο1 οτ οτι ιοοττοο οτοο Μοτο

οιοοοοττο οι οοο οοτροι·ο Ιοεττττιοο οοεωοοοοττοοο ω! :οτοο

ΠΠοε ο5οττ Ροτττ ροτ οττΠοοιο οονοΙνοτοτ οτ ττο ροτ οτ

οτοοκο οοοοοοοτο οτ τοτοΠτοτ νοτοοιοο ττο Πττοοοο τΠοτοι·οιο

Μοττοοτ οτ Ιοτιοοοτε ΝτοοΙοτ Ρτοοοτεοτ οτ τ·οοτι·Ξε ρτοοοοοττε

ΠΠοι·οοι οοεττοι·οοι. 8ἱ οοτοπο οοοττεοι·Ετ ρτοεΠοτοε οοοττοο

ΠΠοε ττο οοο Μο ιοτοτοι·ο οοο τοΠοττε Με νοΙ ΠΙτοΒοο

τοοττττοοο οκ οοι·ιιο1 οοτροι·τοοο ΙοοτττΙιοο ττοεοοοοοοττοοε

οοο νο! ρτοττοοε νοΙοιοοο ρτοοτοτοιο τιοι·οοττοτοιο οονοΙντ

οι! οοτοετοοι Βοοονοοτοτοιο ττο Αφοοι·οο οττοοτοιο ΠΠοοι

οοεττοιο οτ οτοο εοοοοοοτο τοΙοτοοο οτ απο εοοετττοτοποοε

ΠΠ οοἱ οτ ρι·οΠἰοἰτοι· το οἱοτο οοεττο οοτοιΠτοτο οττττοο

τοοτΙοτοτ. ΩοοτΙ ετ τΠοτοο1 Βοοονοοτοτοτο οτοο ΙΙΒοτἰε τοο

οοοτἰε Ιοοἰττἰοτἱο οκ οοο οοτροτο Ιοοἱττἰτοο οοεοοοοοοττοοο

ροετ ιοοττοιο οτοτοτοιο ΠΠοτιτιο οοεττοτοοι οοοοιτοοοιοοοο

ιοοττ οοοττοοοι·ττ νοΙοιοοε οοοο τΠοτο οοεττο οοτοοὶτοο οπτ

ρτοοτοτοιο Μοττοτο Πττοτο ιιοεττοιο ετ οοΙοοτὶτ ιοοοοοοττ

ροοἰτοε οονοΙνοτοτ οτ οτοο εοοοοοοτο νοτοποιτε οτττο1ο Π

Ηοι·ιτιο οἰοτο Βοοονοοτοτο οἱ οοο οκοοοο ρι·οοτοτο Μοι·Ιο

ρτοιοοττ οοοτἱοἔοι·ἰτ οΙ1εοοο Ιοεττττοιτε ΙΞοοτἰο οτι οοο οοτ

ροτο Ιοετττοοο οοεοοοοοοτἱοοε. $τ πιο οἰοτοιο Βοοονοο

τοτοτοτΠοτο Μοι·ἱο ρι·οιοοτΙ οοοτἰοΒοτἱτ οτοο ΙΠ1οτίο οποεοοτἱο

Ιοοττττοιτο οΠοοο ΠΠοτοιο ιιοεττοτιιιο νοΙ οοροτοπο το Ιοοο

τΠοτο Βοοονοιιτοι·ο οτοτο.ιο Μοττοιο οτττιοο ρτοτειτοτοοι Πτώ

τοιο οοεττοτοιο το!! οοροτοοι τοοττοοΠ οτοο ΙΙΒοττο Ιοοττ

οποτε εοοετΙτοΙοτοοο Ποτοττοιο οτ το οοιοτοοο οοοοοοοοι·οοι.

$ὶ νοι·ο ρι·οίοτο Μοτἱο. οοοοοοι·οτ οοΙΠο τοττοττε ΠΙΠο

οτε οοο οοτροι·ο Ιο8ἰττἰιοο οοεοοοοοοτἱοιιο νοτοιοοο οτ οτ

εοοετττοττοοο ἰο ρτοοτοττο οοεττο ῇοοἰοοοτο οτ Ποοἱο νοοττοιο

ρτοοοοοτοοι Μοτο οοεττο οτ ρτοοτοτοο ΠΠοε οτ Πττοο οο

εττοε οοτ ΠΠοο οτ ΠΠοο οοι·οτο οτ ρτοοΠοιοοο εΠΠ τοντοοοι

οοοετττοτιττοοε οτ οοοοοοοτο νοΙοτοοο οι ρτοοἰοτἱο οοοττο

ῇοὐἱοοτο οτ Μοτο οιοοτοοο εορτ·οοἰοτἰο Η ρτοοἱοτἱε οοτοτο

ΝτοοΙοο οτ Ρτοοοίοοο οτ νοοττἰ ρτοεοοοτἰ ΠΙΠε οοετττε Βο

Ποτοο τοτοτοε οτ οοτοτοτοο τοτἰοοοἱτοοο οτ οεοο τοΙοοιοο

οοι·οοτοιιι οοιοτοοπι οοιτοοοι Βοοοοἱοτοο1 Ιεοι·ὶεεἱοιοιο ιικο

τ·οοι τιοεττοτο οτ οδι·οοτοπο νττοτο οἰοτοιο Ροττοτο οοεττοιο

ρι·τιοοΒοοττοιο οτ οοι·οτ:τοιο οιιτνοτοοΙοοι εοτοοιιιοτο οτοτοι·οοι

οοεττοτοοι ΠΠοτοτο οοτοοε οτ οοἰοιιο οοτοιο το εοΜοτο

οοιιοοοτοιοο οτ τοοοοοοιιιο ρΙοοοιο Ιπο.τττειοι οτ Ιτοοτοοι ρο

τοετοτοω ρτοοοοτ οτ ττοοι·οοι οτ οοοοτοΙο τοοοοοτοοι τοΒοοοτ

(τ) Μοοοο το τοοτοοιτοοο ττοτΙο φτοοτίτο. Ε οοεὶ ροι·ο το εοΒοττοτ

(9) Ε ττο οοτοι·εΠ €τοοετο οοοοτιτοοο, το τοι-το ετοΠο οοοΙο Π8οοο

το Ατοοτοο οοο!οτΙονο ττοΙΙο οοο οτοοττοι το οοοοο οτέ/`οττοσο οτί οοη1ο,

ο τΙ«=|οποέ ποττ'οφοττο.

τ”
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οτ εοτπτιι·ττοι· οπτιοτποπτττ ροτεοποιε τττοτοτπιπ ποετι·στππι ττ

ττοι·πιπ οτ τοι·ι·οε οτ τισπο οστπιπ ρι·οπτ τα! εοτπτοπι τρεοι·πιπ

ττττσι·πιπποεττστπιπ ρτοτττοτστππι οτ Ιτοπππι ετοτπιπ τοττο

ι·πιπ ρτοτττοτοι·πιπ ντττοι·τπτ οσπνοπττο οπσπεσπο οτ τοπιιττπ

τττοττ ττττττ πσετι·τ νοτ πππεοπτετιπο οοι·ππι πό οτοτοπι ττοοοπι

οτ οοτο οππστππι οσπιρτοτοπι ροι·νοποτ·τπτ, νοτ ροτνοιιοτττ:

οπο. οτοτο ποσοπι οτ οοτο οππστππι οσιπρτοτο τοποοπτπτ

τττοττ τπτσι·οε οτ οπτοτοι·οε τοετττποι·ο οτ τπτοοι·ο οσπετπποι·ο

τττοττε τττττε ποετι·τε πιτπσττττπε οτ οπτοπο οστπιπ οπιπτο

οστππι ποσο οι·σπτ οτ ετοπτ το ρι·τνττοοττε οστππι που ποε

οτε οοποοεετε ρτοπτπε οσπττποτπτ οτ το ρτοεοπττ ποετι·σ το

ετοπιοπτο οοποοεετπιπε οτ τοοππιπε Ετ πιοπιτπ·ο ρι·οεοπττε

ποετι·τ τοετοπιοπττ οποπ τω οσε νοτ πιτ σποπιππο οοι·ππι

ροι·ττπποτττ τττοττε τττττε πσετι·τε ιπτποττππε οτ οπττιπο οσι·πιπ

ετπο τττττοπττοτο ποιο οτ οοττ τοοοι·ο τιιοστι·πρτο: οτιεστντπιπε

ρι·οτοι·οο τποτοο τπτστοε οτ οπτοτσι·οε ο ι·οττοπο ι·οποοπττο

ττο τι·ποτττοπε τπτοττιπ ρι·οοορττε ττο ποοτε τττοτσι·πιπ ιπτποι·ππι

οτ τπτιττιοπιπε τττοττε τττττε πσετττε ιιιτποι·ττιπε πο ρι·οτοτοιπ

ττοπιτποιπ Βοποιττοτοπι πιισι·οιπ ποεττπω ποΙ ρι·οτττοτππι ττο

τοττοιπ ποεττπω πποε οτε οτ οπτοπο οοι·ππι ποτπτοε τπτσι·οε

οτ οπιπτστοε ι·οττποπτπιπε οπττοοπτ «το τι·ποτττιπε ροι·οορττε

πετιπο οιτ οτοτοπι ριοιττοτοπι ττοοοπι οτ οοτο οππστππι οσω

ρτοτοιπ τττοτο Μπιτ οτ τι·ποτπε σιπποε τπτ ριοτττοτσε πσεττοε

ττττσε οτ οσι·πιπ οποιοτττιοτ ετπο τττπιτππττσπο ροι·νοπτοπτ οπτ

ιπτπτετι·οπιτο. οτ οπτιοτποπττο ποι· γι;τοποοε ρτοοπτοτοι·οε πποε

τττοπι τττττ πσετιτ :τπτ ιιπ οτοτοιπ ρι·οτττοτοιπ ροιινοποττπτ σι·

τττππτο νστποι·τπτ ττο οσπετττσ οτ νστππτο.το άτοτστιιιπ πσετι·ο

πεσιτε οτ ποετττ ρι·τιποοοπτττ οτ τιοτοτττε ππτνοιεπττε: ττο

το.ιποπ ποσο τττοττ τττττ ποετι·τ τιπτ τοπι :το ρι·οστοτοιπ οτει.τοπι

ροτνοιιοιτπτ πτοτιτττ ττο ρι·οτττοττε ποοτε οοι·ππι οττοποι·ο ρτο

επιποπτ ετπο οοπετττσ οτ οσπεοπεπ ρι·οτττοτσι·πιπ πιτσττε οτ

τιοτοτττε οτ ρι·τιποποπτττ πσετι·σι·ππι ττοποο οττ οτοτοπι ντοτιτττ

οπτποπο οππστππι ροι·νοποτ·τιιτ ποΙ οττοπτε οστπιπ οοπο

ιιοι·ττ οποπ ετ τπτι·ο τττοτοπι οτοτοπι ντοτπττ οπτποπο οπποι·πιπ

ρι·οιττοττ τττττ ποετττ νοτ :ιτττιπτ οσι·πιπ πτετ πτ ρτοτττιττπιπε

οττοπονοι·τιιτ νοτ οττοπονοι·ττ ττσπονοι·τπτ νοτ πσπονοτττ στο

ποπ τιττοπο.το νοτ ττσποτσ ποπττπε !ιοτιοοτπι·: ττττοτοοιππιτεεοττοε

οτ οεοοπτσι·οε τττετι·ττιπτοτοε οτ οι·ι·οΒοτσι·οε ρτοεοπττε ποετι·τ

τοετοιποπττ οτ ρι·οπτοτοι·πιπ ποεττσι·πιπ τπιττοτσι·πιπ οτ τοπο

τστπιπ ι·οττποπτπιπε οεεο νοτπιππε οττιπο οττοιπ σττττποπιπε

νοποι·οτιττοιπ το ει] ριιτι·οιπ ττοπιτππιπ τι·ειτι·οιπ (τπτττοποιπ

Βοτ οι·οττο Τττοπεοιπ οτ Αι·ποι·οπεοιπ Αι·οτιτοπτεοορππι οπτο

οτειιπ ιτσιπτποιπ Βοποιττοτοπι ττοι·τεετιπππι οσπεσττοπι ποεττειιπ

οπτο,οτππι Ροττπιπ τττοτπιπ ποεττπω ρι·τιπσεοπττπιπ οτ ττο

τοττοπι ππτνοιεπτοπι οτ εορτοπτοπι οτ τττεοτοτππι ντι·πιπ ιτο

πιτππιπ Ρτττρππι Μοπποτττ τΙοοτοτσιππι ιτσοτοι·οπι οτ οοπο

πτοππι Αι·τισι·οπεοιπ οτ πποιπτττιοτ οοτπιπ το εσττττπιπ ππττ1πε

οτ οπττιπο οοι·πιπ τιιεσττττπιπ ιτοπιπε ρτοπππι Βιι.τττοιπ οτ ττ

ποτοπιρστοετοτοπι οτ ρτοππιπ οτ τττιοτππἰ οτ ΒοποττιΙο πιοπ

ττοτιιπι ρι·οτττοτο ποεττο τποτοο οτ τοποτει ττο ποοτε ποετττε

οτ τπιττοοτπε πσετττ Ατττσι·οο οτ τ.οοπττοττ εστνοπτττ οιτοοποπιττ

τττεττττ1ποπτττ οτ οτισεοπτττ ρτοπτ το ρι·οεοπττ πσετι·σ τοετο

ιποπτσ ρτοπτπε οετ οιιρι·οεεπιπ οτ ρι·σπτ ττο πσετι·ο 'νσΙππτοτο

ρι·οοοττττ ττειπτοε ρι·οτττοττε σιππττιπε ττττοτοοιπτεεοιττε πσετι·τε

οτ τττττποπτοε οτε οτ οπττττιοτ οσι·ππι τπεσττττπιπ ρτοποιπ ττο

σιππτιιιοποπι ποτοετοτοπι σπιτι τττιοτο οπιπτπτεττπττοπο οπτ

ποπτττ ροτοπτττ οτ ι·οοτρτοπιττ ο τττοτο πσετι·ο ρι·τπιοεοπττο οτ

τιοι·οττο ππτνοι·εοΙτ ποετι·σ πο! οττοπι ο επτε ττοσττοτττιπε ο

ππττιπε οοι·ιιπι νστποττπτ επττοτοπτοιπ οτ τπτοοι·οπι ροοππτο.ιπ

στο τττοττε σπιπττιπε οτ ετποπττε οιιοπποπτττε τποπττοιιτοε τπ

επροι· τττοτο ποετι·ο ρι·τπισεοπττο οτ τιοιοτττ ππτνοι·εοττ επο

ροοο πιοτοτττοττσπτε ροτοι·πο οποπ τρεο ποι· εο οιιοοπτοττ

τοοτοτ οτ ροι·εοΙνοτ οπω οτ'τ'οοτπ σιππτο ρι·οιττοτο τπτττοτττ οτ

τοΒοτο πτ ρι·οιττιττιππε οοοτοεττε ρττε τοοτε οτ ροι·εσπτε ρτο

τττοττε τπτι·ο πππιπ οπππιπ ο τοιπροι·ο ποετττ οτιττπε οσσι

σπτοπιτππι τττττε οπτοπι ποετι·τε οτ Βοτιποπτε επτε τοποτιτπι·

οτ τΙοτιοτιτ ιττοτπε ρι·τπιοποπττπε οτ τιοι·οε ποετοι· ππτνοι·εοττε

ρι·τνττοετπ σιππτο. οτ ετπεπτο. οπο οτε άτπιτετπιπε το8οντπιπε

τοττποπτιππε οτοοπττι·πιοντιππε το πτοεοπττ ποεττο τοετοπιοπτο

τπτοοι·ο ροι·εστνοι·ο οτ στιεοι·νοι·ο οτ ετπο τττπιτππττσπο οτττΙππ

οσπετοπειτο νοτ πποε πσετι·οε ττττοτοσπιτεεοττοε ροι·πιτττοιο ετπο

ιπστοεττο οτ τιπροτττπιοπτο οττοπσ :τπτ τττττοπττοτο τττοττε πο

ετι·τε τττττε πιο.εοπττε ροι·εστιτοτο οππι :το οτοτοπ1 ρι·οτττοτοπι

ττοοοπι οτ οοτο οπποι·πιπ ροι·νοποιττπτ Μπι·το ειπτοπι ττττο

ποετι·ο τοποοτπι· τττοιπ οποπτττοτοπι εοιτ πιτττππι ττσι·οπστππι

οπι·τ ιτο ττοι·οποτο τισπτ οπι·τ οτ τπεττ ροπττοττε πποε οτιτοπι

οπω τποι·οεεο τποι·ττ :τπτ τποι·οτττοτπι· ιπσποετοι·τπιπ νο! οπιπ

οτι ιποι·ττονοτττ ετ πισιιοετοιτππι τποι·οτττ ποτποι·ττ ρι·οπτ το

ρτοεοπττ ποεττσ τοετοιποπτο οι·τττποντιππε ετοττιπ εστνοτο οπω

οτΤοοτπ. Ετ τπττποοπτοε ροτοι·πσ οττοοτπ ιττοτππι Ροττππι πο

ετι·ππι ρι·τιπσοοπττπιπ οτ ππτνοτεοτοπι τιοτοττοπι οποπ τττοτσε

ττττοε π0εττο5 οτ τςοι·ιποπσε εποε ποπτ8πσ οτ τ"τοτοτπσ οττοοτπ

ροτττοοτοτ οτ ποεττπω το οτε οπο τρετε ι·οττποπτπιπε νστππ

τοτοιιι ετπο τττπιτππττοπο οσπεοτνοτ οτ το τιτττε ποτεοπτε οτ

τσοτε ετοπτ ττττπε ποποτττοττσπτε οτττπιρτοο·τ ποεττπω πτττπιοπι

νστππτοτοιπ. Ετ τττοτπιπε οτ νστπιππε οποπ ετ τισο οι·οεοπε

τοετοπιοπτπιπ ποεττπω ττο πσετι·τ τοετοιποπττ Με ποτοι·οτ

εοττοπι το οοιττοτττοι·πιπ οτ οπιπτ τιιιο ιποσ τιπττιπε πιοττπε

ποτοιο ροτοετ νστπιππε οποπ νοτοοτ οτ τττπ:τττοτοπι τιοττοτττ

οτ στιττποπτ σοτο ετοπτ ποοτε πτειοοτ οτ τοττε·οετ ποετιπ πτ

ττιπο. νοΙππτοε οοεεοιιπσ οτ τι·τττοπττο σιππο οττπττ τοετοπιοπτπιπ

εοπ πτττιποιπ νστιιπτειτοπι ετ σποπι νο! ετ σποτ! ι·οροι·τι·οτπι·

οεεο τοοτππι ·νοτ τοοτπιπ ροτ· ποε ι·οποτπιπ ετπο ι·οοειτοιπ

ροτ πποεοπιπππο ποτοι·τοε ρτοτοι· τετπττ οοτππι το νττττο. Με

(το) το πποποιπ οπιποτπ οπττο τττοττ ττσιπτπτ τπτττοτε ρτο

εοπτττιπε νοποιοτττττ οτ εορτοπττ ντι·σ ιτσιπτπσ Ιττττρο ΜοπποΙττ

οτιπσπτοσ οττιστοπετττοοτοτστπιπ ττσοτσι·ο πιοπτετι·σ βτοττο

Οττοπτττ οτ πιοτ;τεττσ Τοπιοετσ ττο Πτποιπο ττο Νοοροττ πιο

τττοτποττε εοτοπττοο ρποτοεεοι·ττιπε: Νστιττττιπε ντιτε ττοππσ

Μειι·τοπο ττο 8οι·ι·ο οποπττοιπ ττσπιτπτ θιιτττοι·ιιιτ ττο 8οι·ι·ο.

οτ τΙσππο Ι.οιιιοπττο Βοτιτπτο πποπττοπι τΙσπιτπτ Ντοστειγ Ντ

οστοο Βροττπο τττοτο ρτττοι·τ σποπττοιπ Ροτι·τ ιτο ντιττττιπε οτ

Ποιπττο ττοτιο. οποικτοπι Τσττιτπτ ττοτιο ιτο εειτο.πτε τοετττιπε

πο ττοσ νοοπττε οτ ι·οοοττε Βοιπτπτοο τποοι·ποττοπτε οποσ

πιτττοετιπσ ττοοοπτοετπιο τττοοετπισ εοιιτσ τπιττοττσπο τοττοτ

ρι·ττττο ποποε ορττττε: - | σοτ ποε . . . εοι·νττττε τ· Ροττ·πε

. . . . . . . Η πο ντττο . . . . . Ιπττοππε στο οτιοι·τιπτ ττττπε Μει

ττοπτ ττο οτιοι·τιπτ ττο Αι·οετοππ Μοτο. οποτσι·ττοτο . . . . . ..

ποτοττπε τιττε οιππττιπε τπτοττπτ οτ ι·οποτπε εοι·ττιοι·ο εσττρετ

οτ οππι οτττττττοπο νοττιτ οτ ποε το ππττοοτπιο. Ιτποπ οτ το

ντοοετπιο πποττο. ττποο πτ›τ τοοττπτ σου·οίτττο οτ οπω τττοττε

ρππτοττε ττο επτιτοι· το ττποοι ντοοετπιο σοτονο πτ›τ τττοττπι·

οτ ιτο οπιπτοπο οτ σπιτι οπτττττσπο το ττποο οπτποποοοετπιο

εοετο πτιτ τοπττπι· ροττ·πε οτ το ττποο ππτποποποετπιο εορ

ττιπο πτιτ τττοττπι· :το Μία ποπ ντττο εοττ οποιο εοπτρτπτο

ττι·ιποντ πιοπιπτιπο ετιιπππι οτ ποιποιι πρρσεπτ οσπεποτπιπ.
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Μοτο-ιπο στο! το Ποπ Ρἱοτι·ο ιν οι Αι·οοοιιο, ποτ φωτο

.οοιιο τα.ι.οοτί τ άι·τττό, οπο ί οοτο! άουοαπο ι·ι.ιοποτοιο το

δ'α.ιοαι·ί μι· οοατιτποπο τιο.ιοι·ιαίοπο, α! αοτοπττοοπίοιιο

οι .στι·οιποοτέ, ο οτ απτο ροοτιτίοτιο.

(τ33θ , τΟ ο!οοπο ).

.: Μο!! Δι·ο!ι!ν! οπτ..ι!ο!!ο στο οι 8ποιοιι·τ.

Νοε Ροτιοο Πο! ροττο τοπ ΑιοΒοοοπι. νο!οπτ!ο, $οι·ι!ιο!ο,

(!οοτοτο, Ποιποοοπο Βοιο!ι!οοποι. 8ορο!!οοττοο! το!ο!!ε ποοτιἱ

Μ!οποο!!ο Αιποιο!!ι ο!ν!ο 8οοοοι!, Μοτο ο!νο οιποοιι!οτοι!ο

οι! οοο πιο ροττο οοοοἱ!!οτιοι·οοι οτ ρι·οοοι·οοι τιοοποοοι

οἱν!τοτ!ο Βοοεοι! ‹!οετἱιιοτἰ πο!πο οοιπἰοο !ροοι·οοι οιιο!!ι!το,

οοπτιποοτ! ιιοοι! το ι!!οτο. οινιτοτο οιιτι!οοπτοι· οι ιοο!ο!οοτοι

ο οἱνἱοοο !πε!ε πιο οοοτοι·ιτο.τιοοε εοο οοοιοτ!ε οοο ροποπτοι·

το τιοπε!οτ!ο ρο!!!!οιε οοο τι·οοοοιπρτ!ο, νο! το !πετι·οοιοοτιο

οοιο, νο! τοτοΙο οπτ ο!οε οο!!ιοοοποιοοο τιοει!οο!ιο οο!π!!

. . . . . . . . ι!οποιτοιοιο ο!ίοοε!ποιοιπ ιπ!ποτοιοιπ, οποποπ

πιο Ιιοοἰοοο, τοοοτο ριοεοπτοι οοοοοι!!ιιιοο, ετοτο!ιοοο, πο

οοιιο! οιι!!ποιοοε ροι·ροτοο, οποι! άοτιοτο οιο οοτο οοοτο

ι·ττοτ!!ιοο οοο τ!οοιοττο ιο ιποπο τιοοο!οτιο :ιο ττοεοιπρττο ρο

οπο, νο! !οοτιοιποοτιο οοτο τοτοΙο, οπτ οιο οο!!ιοοοοιπ

οοοορροοοοι!!ο ποπ οπτιτοοοτοι οπτ ιοοἱποιπτοο πττιο ι!οοοιπ

οο!π!! ει!ροοοετο! πιτοοτι, οοιπ οιορτοι ποοοεο!τοτοοι.τ!!οτοιοοι

ο!ντοοι οοο ο!ο Βιοτιοοο ι!οιιτιοοε οοποοι!οοι!οιιι, ιποπτ!οπτοο

ροτ ριοεοπτοιπ ντοοι!ο, οι οοοντοοιιο τΙιοτο ο!ν!το.τ!ε οιο ο!οε

οεοοοοοι!,' οτ ποτοι·Ιο ο!νο οοι!οο οοι!ο !ρε!οε, νο! οοιοοι

!οοτι τοοοπτ!!ιοο7 οο! ποπο εοπτ νο! ρτο τοιοποιο τοοι!πτ

οποτοποο πιο οοτο .ι!οοιοττο το οοτο ιπετιοιποο!!ε οοο

τιπποποιοττο ορροοοπτ!!ο ο ι!!οτ!ο ο!ν!!ιοο ποπ οιιο!Βοοτ οοο

απο! τοοἰοοτ πιο οοο!!!ιοτ ο!τιο ι!οοοιο οο!ο!οο εοππο!

οτοο, οοο οοο Βοποιοοτοι! Βοποιο!ι $οιι!!οιο,τοτ Ποιο!οο

ι·οοιι!, οοτοιἱοοοο οίί!οτο!!!ιοο οοοτιὶο νο! οοιοιπ τοοοτο

ποπτ!!ιοε, ρι·οοοπτ!οπο οτ τπτοοο, ιιοοι! οοοοοοο!οποιο, ετο

τοτοοι, οτ οι·ι!!οοτιοποιο οοοτιοιπ Ιιο!οοιοοι!!' !!ιοιοιιι !ιο!ιοοοτ,

τοποοπτ, οτ ο!ιοοι·νοπτ ροι·οοτοο, οτ τοο!οπτ ποι· οοοεοοιποοο

!πνιο!οο!!ιτοι οποοινοι!, οτ οοο οοοτιονοπιοπτ , ποο ο!!οοοιπ

οοπτιονοο!ιο ροι·ιοτττοοτ ο!!οπο ι·οτ!οπο. !ο οο!οο το! τοοο

ιποο!οιπ ριοεοπτοιπ οοιτοιπ ιιοοτιοιπ ἱπι!ο ποι! τοοο!ιοοο

οιε!!!ο οοοτιοε ορροοι!!τ!ο ι·οοοι·οτοιπ. !!οτο. Ι!οι·ι!ο οποιτο

ο!οε πω, οποσ τ!σοο!ο! πιι!!οετιπο τιοοοοτοο!ιπο τι!οοο!ιπο

οοιιτο

$!οιιοπι ·Ι· Ροτι·Ι Πο! Βιοτιο. τοοο Ατοοοιιοιο, νο!οπτ!οο,

5οι·ι!!οτοο οτ Ποιοτοοο, Ποιποοοοο Βοιοπιποπ.

Τοετοε οοπτ

. . . . . . . . Ποοοιοοοοετο Αιοο!οριοοοροο.

Αι·οο!τ!οο . . . . Αιοπ!ορἱεοοροε.

. . . . . . . . . . τ!ο Βιοο!!ιο.

Οττ!ιο τ!ο Μοπτοοοτοοοο.

Αι·οο!τ!οο ι!ο τοτ!!ιοε.

8Η·οοοπι θιο!!!ο!ιπ! ι!ο ντο! οοι!ρτοιιο τοοτ! ι!οιπτοι ιοΒιο,

οο! ι!ο οιοοι!οτο ο_ῇοο‹!οιπ οοο εοο!!! Γοο!τ, οποι τοοο, οτ

οιποπτ!οτο ιο Ποοο ν!. πο! τ!!οἱτ - τοο!οτ πιο οοο!ιοοτ ο!οε!

οτ οοι! οι -.

τ.

Απο οί οοιιοοπτίο τω τ! Ρίοοοιιο οο!!ο οΜο.ιο οποοοίοιο το

5. !!ο-οοτο , οι! τ ροι·ι·οοτ ·ιο·οοπτ οι δο.ε.τοι·ί, πο! φωτο

οοτο) .οτοοίτίττ π' οοιιβοί οο!!ο ιν.ιροτττυο ροι·ι·οοοτιίο, το ροτ

.ιιττοιι:ο, τ ετι·ίττί οιιοι·ί/ιοί οι! πιο πιο ιποιτο.είιπο, ο το

ι·οΙοο·τοπί ι!”οπτίπο, ο οι οίοι·τ.ιάιαίοπο τινι το δτιίο.ια ιπο

τι·ίοο, ο το ί)τιίο.ιο ῇτἰοΙἰ, ο οοοοοι·οοτί , οι οοο[οι·πιίτο

οττοττο στο! !2'78 στο οί οοιι[οι·ιπο.

(τοοο, το οττο!πο )μ .

Ι.ιο!!'Αιο!ι!ντο Ωορ!το!οι·ο °ϊοι·ι·!τοπο οο!!ο οοο ι!! Μεσοι! (τ).

Ιο οποοι οστο!οο οτ ο!οε οιοτιο. Νοτοπι ο!τ οοοτιο

ριοεοπτοιο ροο!ποπι ιποοοοτοιοι, οπιπ! Με Αιτο!‹!οο πιο.

!!ο! Ρ!οποποε Εοο!οετοο 8οποτ! Ντοο!ο! ο!ο 88οΞ0 θ) οι.

οπο ροττο οτ Μοιτἱποο ι!οβοποτο Βοο!!το Βοοτοι Εοο!οετοο

$οποτ! !)οποτ!, Βο!οποοι!οε (δ) Τοιοοπ! Βοοτοι ΕοοΙοο!ο

Βοοοτο Ποτ!ιοιτπο , Απτοο!οε Αοτο!!π! Βοοτοι· Βοο!οετο 8οοοτι

πιοι αποτο ο!ν!τοτιο, οτ Βονιποοι!οο Αιοο!ι!!, ριοοοιοτοι

τ!!οοιοτ! Βοι·ιιοιι!! Βοοιοοοτ! Βοοτοι·Ιο Εοο!οο!ο $οιιοττ Δοσο

. ποιοι ο!οει!οοι ο!νιτοτιο οιτ ο!τοιο ,πο οοο οο!τ!οιπ ιποοπ

ιοτ!οπο ροτοτ οοο!!οο ιοοτιοιποοτο οοιἱρτο οιορο οποιοτο

οο!πτο ι!οο!ιπο !ιο!οοι!οο οπο!!! οποσ !οτιοοοι·Ερτο οοι νο!

ορ!ι!οοι Τονιποοἱ νιοο Ρι·οποιοοι νοο!ο!ο οοι!ρτοι!ε ρο!ι!ιο!

ποιοο οποιοτ! ροτ οππι!οοι εοι!ρτοιοπι οο!!οοι·!ρτο οτ ει

ἔπειτα Ατοπτ!οοτοε ιονοι·οοι!!εο!οιοιπ ἱο (!οττοτο ροττοιο

τ!οποοοοι Ποι·οοτοι!οιπ ιοοο!οοτ!ο ιποιποιἰο Αιο!ι!οιποοοροπι

Τοι·ι!τοοοοι ριοεοπτοιο ρ!ο!ιοιπ οοοοτ! Ν!οο!ο.! οι·οοι!!οτοε

ι!οοιον!οοο !ποτ!τοοπι!οο οτ τοο!οοι!ιιο το ι!!οτο. ο!ν!τοτο οοο

τοοι οορο!!οο ρι·οπτ !π οοοι!οιο οοο!!οο !ποτιοιποπτο το

οοο!!οο οοεποεο! οοτοοτ, οοἰοο τοοποι· εοοο!τοι το οοιιο

ιοοι!οοι (τ). Βοι·οοτοι·ιοο ιπΕοοιοττοπο τ!ινιοο Αιο!ιιορ!

οοοροε Τοι·ι!τοποο !π ροι·ροτοοοι. !ιι ροιτοιπ οο!!οιτοτ!!πτο

!!οποπο ι!!οροποπτο νοοοτ! ο!ιοο οιοι!!τοπι οο!πο οιτ!!

ποτΞοποπι οοο!οο!οι·οιο ποοτιο ι!!οοοοειο οο!οοι·ἱτοι· οοο

ο!ι!οιοιο ποε οιιροι!!τ οποοοε οοοοει.οι οτ !οοοιπ οοοοοι!οπι

οποι! πιο οοιοιοοπτἰοοο ποοοτοο !οτοιι!οιπ πονο εοοτ οοο

ε!!!ει. οορ!οοτ!ο οτ ριοοτ τοιπροιἰο ποοοοο!τοο οτ οοοεοο

τ!οροοο!τ οτιτττοε τ!ο ροιι·οοο!ο!!!ιοο οοο!οε!!ο ποοτιο ι!!οοοοο!ε

ποοο ρ!οιοε το οποιο τοτ!οιιτ!ο ποοο οποιο ι!!ν!τ!οοι!ο το

ρ!οιοε οι!οι!!ιοο οοο!τοτ!ο οιι!!ποιο. Βοπο οπιπ ρορο!οε οοο

ν!!!ο Βοοοοιιο το οοο ποπ πιο! οπο οτ ο!ποο!οιοι οτοποε

«πιο οοιιοοοιο!!ο οοο!οο!ο, οποιο ρ!οοο οο8οοιπἱποτοι, οο

π!!!ο οοτ'ι·οοοπτο τ!!ν!οο !π τοοτοοι οποιονοι!τ ιπο!τ!τοι!!οοιπ

οοο οοι· !ροοιπ οοο!οετοοι οι!οι!πτοττοτ!ο οοοιοιποοτοι·οπι οο

ο!οοιοο τοπτο ρορο!ο ρΙοοοι!ο ποπ ροτοιοτ οποιοοιι, ριοοτ

!οι!ο τιοςοοπτοι· ο!οιποι οοιιο!! !ποο!οον!τ οοοτοιιτο.τοπι πο

τ!) !Ξ. οορ!ιι ‹!ο!!'οι!οτιιοΙο ιποιπ!στοποοοο, οοοιο ο! ι!!ονο ι!ο!!'οπ

ποτοι!οπο οπο !ιι ρι·οοοι!ο, !ο φοτο ο το οοοοοπτο: Ποτ: σετ τοιιιο

τατιιιιι οοιιο οτ /ΜοΙίτοτ το οΜτατο 8οοοι·ίο ττοιοοπτοοττ .9ο·ιοτποο ποοιι!,

.ιιιοπρτοπι οι οιιοιταπι ρατιττοο τπ.<ιτι·τιπιοπτο το ροι·οοιιιοπο .οοι·ίρτο, οοιιο

οτ τπτοοο :το οιιι·πτ υτττο οτ .ιο.ι·πτοτοπο, οτ ριιιιιο |οοτο ορροι·οοοτ,

οαι·οπτί, τΙιοποιίο οοιμιοπττ.ο. !ιι ιιοιπίπο Βοιιιίιιτ «Μια. !!σο οετ οποιο

ρτοπι οο]ο.ιιτοπι ρι·τυττορίτ .πιο τπ.ι·τι·οιποπτέ ροΝτοτ οποι αόρατο Ιππο

ιτοιιτο .ιοι·τρττ ιποπο οττιιι οοιιο ιιιοπιοι·ίο τιι[πι.οοι·τρττ ποταιίτ Ρυτά

Μοτο ιιαοτοτττειτο οτο. οοιιιο “Ντιπ ρι·τι·ίΙορττ ροτ· οποιοι τοτο οστ. Ιιι

ΟΜί.ιτί ιιοιιιτιιο οτ ο!οε οποία οτο.

(θ) Αποιον!οτοιο ι!! 8.Δεοπιιο.

(3) Ι.οο8. Βοι·οποοι·τοσ.

(4) να!. εορι·. Ι1ιοι.οιιι ο Μοτο οοι Βιιο.ΧΙ!!. Ποιτ.Νοιπ. ΟΣΕΠ".

μη. 398.
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ειι·ιιιιι ιιοσοεειιιιο ρτ0ρ!σι° ιρειιιε ριιιοιιιιισο σιίιιειοιιοιιι οι

άιειιιιιιιιιιιι ιιοιι ιιιοσισοιιι ροι·ιοιιιιισιιοιιιιιι Ιιιιιιιειιιοι!ι ειιιο

ιιιιιιιιιιι ιιιιισσιωω ιιοιι @ιοιιπ ιιιε:ιι οσσΙοεἰσ. εσιιι ιιιιιιιιιιιο

1οιιιροτο Ιιιοιιιιι!ι. Πιιιιιειιισιιε τσι εοΙισιιιιιιιιιο εσιιι: σοιιιοιἱ γ

ιισ ιιι ρι·οιιιιεειε σιιιιιιισι>ο ειιιιιστο ι·οιιιοιιιιιιιι σιισιοιιιοε σο :

νοΙιιιιιιιιο οι εεεοιιειι ιισειι·ι σεριιιιΙι *Ι'ιιιιιιιιιιι ιιοο ιιοιι σο

σσιιειΙιο νοιιοι·σΒιιιιιιιι Μιτου: οι σοοριεσοιοοιιιιιι ιισειιισι·ιιιιι

:ισ -ει!ιιιι·ιιιιι ρι·ιιιιοιιιιιι·ιιι νιι·ο.ιιιιιι σιιιιιιιοι σέιροΙΙειε ρω

οιιιι‹Ιοιιι ρΙοΒοιιι $ειιισιι Νισσισι ιιι ι-ρεσ νιΙΙιι Βιιεεσιιιε ιιο

σιονιιιιιιε ΐοσιοιισειε σιισε ριορι·Πε οιιριιιιιιιιιιιε οι ιιοιιιιιιο

ιιιιιε νοσιιΒιιΙιε. Ρι·ιιιιιιιιι ιΜο!ισσι οι! Μιιοι·οιιι οι ιονοι·οιπιιιιιι

Βιιιισιιιο ΠειΙΙισι·ιιιιιο νιιΒιιιιε. 5οσιιιπΙοιιι ειι Ιιοιιοτοιιι οι

ι·ονοι·οιιιιο.ιιι 8ιιιισιι :ιιοιι ιιιει·ιιι·ιε. Τοιιισιιι «ο Ιιοιισιοιιι

οι τονοι·οιιιισιιι 8σιισιι Βοιιιιιι ιιισιιιιιιε. Ωιιοιισιιι οι! ιιο

ιιοι·οιε οι ιονοιοιιιιιιιιι 5σιισιι Αρσιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιε. Ωιιιιιιιε

ιιιιιᾶο`ιιι ριοΒι οι σειροΙΙιε ρωιιισιιο ροφιιιιιιιι ιιισιο νιΠο

ιιινιειιιιιιε άιειι·ιΒιιοιιιοε εἱιιἰἐιιΙἱε οιιτιιιιι ειιι,ΒιιΙειε ροι·ι·οτιιιιιιε

@σε @Μισο ιιιιιιιιιιιιε ιιιιιιισιιάσε μου! σε! ιΒιιιοιιι ΜΜ

τοικιΒιιε ιιισιιιίοειιιιιι εισιιιοιιιοε ιιι ιιι ιιιιο!Πιοι ιρειιι·ιιιιι

σε.ρσιιιιιιιιιι ρι·ορι·ιιιε ιιιειιιιισιιιι εσσοτάσε φιι ιιοριιιιιιιι ειιιι

σοιιιιιιιεειιιιι Ιἱ8σι·σ ιισΙοοι οι σΒεσινοτο οι οιιιοιιι ειισι·ιιιιιοιι1σ.

οσσισειιιο ιιιιιιιειι·σιο.'Ιιιι!Μιι ποειτο ρισΙισ ρισΜιιιιε φιι

ιιιο τοιιιιισιο ΐιιοιιιι ιΒιιιοιιι Με ειισοι·σοιοε οι ιιιιιιιιι ειι

σι°ιεωιιι οι ιιιιιιιιιοι· ·σιοι·ισσε σοιιιιιιιισ Ιοιιοει°ι ειι ιιιει ιρει

ιιΙοΙιῖ ιιιισιιι ρορπιο ειιιε σοιιιιιιιεεο εοι·νιιιιιι ιιι ιιινιιιιε. Νο

Ιιιιιιιιε 1οιιιοιι φιοσ ιι!ιιιιιιι ιρεσιιιιιι οσσιοειιιιιιιιι Μεσοι

σοιιιοτοι·ιιιιιι εο‹Ι 0111ιιοε .ρσιωιιιιισιιι οιιι·ιιιιιιιοιιι οσοισειιιιιιιιι

πορο!ιοιιτιιτ αμκ! ριοΒοιιι ρι·οιιισιιιιιι, σιιιιιιοΙο οιιο ιιορσιιιιιισ

ίιιοι·ιιιι σε! εορσΊιιιι·σ.ιιι ιιοΐιιιισιοιιιιιι ρατιιιιιιιιιοπστιιιιι σιιιιιε

ΙΗιοι ιρειιιιιιιι σεροΠιιι·ιιιιι σοΙσΒι·ιιιιε οιιοιιιιιιε ιιοιιιιισιιἱ

ι1Μιισιιωι· ειοι· ιι:ιιοιιιιιιιι, οι ΗΜ. μπε τοιιι€ι.ιιου.ι ιρει ιιΙοΕιι,

ειτοκιιιι πιο ιισΙιοιιι ειισοι·ιι·οε σιιιιιε ριιι·ωιιιιιοιιιιε οιιιιιιι

ιιοίιιιιστιιε. @σώσω ιιιιτοιιι ιρεσιιιιιι ιι!οΙιιε οι σειροΙΙει·ιιιιι

ΙισΒσειι ιιιιοσιιιιιιιιιο ιιιοιιιιτ σιιιοιιι μι· πιονοιιοιισιιι ΜοΠιιιιι

σσ!Ιοιιι, ιιοσ ιιοιι ιισσιιιισε, ρι·ιιιιισισε οι ειπε οΜιιιιοιιοε

με.ι·ι·οιιιιιο.ιιοτιιιιι ειιοπιιιι Μισο τοειεισ, ιοΒο.πο ει!ισσι ο ειιο

ικά σΙτοιιιιε οσσΙοεισο ριιτι·οσιιισ.ιισ ιιοεοι·νεπι σε.ιιιοιι σουσ

ιιισιι ριιιιιοιιο ΠΠ οσσιοειο σιιιιιε ρο;τι·σιιιιιειιιιε ωιιιιιι ιιο

σοάοιιιΙιιε. Περο!Ιιιιιι ιιιειιροι· ιιισιοι·ιιιιι σερο!Ιειιιιιι 1οιιοοιιιιιι·

οιιιιιΒοι·ο οι @πιο ιιισιο ρω ειιιε οιιιιιιιι οιιο σοιοτι σο.

ροΠαιιι φιι Μεσοι ιρει ρΙοΙιι οιιιιι!ιοι·ο σοιιειιονοτιιιιι σο

σιιιιιιιιο οι ιιοιι σιιιρΙιιιε. Ποιιι νοΙιιιιιιιε φιοσ τιιιιιιΙ1οι σει

ροΙ!ειιιιιε ροεειι ριιοι·σε ειισο ροι·ι·οφιιιιο ιιι 808 οσσιοεισ

Βιιιιιιιιιιο ροι· σωσει εσιιι σιτσιιΙιιιιι ρι·οιοι· ιιιισιιι ιιι εειΙιιιΙο

ειιιισιο οι Ροιποσοετοε, ριοιΙισιιε ιισιιιιιιιο 1οιιιροι·ιΒιιε νοια

ιιιιιε ιιτ ιιι άισιιι ιιιοΙιο Βιιριιιοιιιιιι οιιιιιοε, πιιι! "ιιιο ιιιο

ι·ιιιι σειριιιοιισι. Ποσοι·ιιιϊιιιιιε ιιιειιροι· ιιι ρισιιισιο σειρο!ιο

Ποιιισορε Με ιιιιοι·ιειιισιιε οι οκοιιιισιιιΙιιιε Βιιιιιισειιιι οι

ιιιοιιιιιι· ιιιιιιιιιε ριοάισιο οσσισειιι Βιιιισιι ΝισοΙσι ροι· οικο

σσεεοι·οε ιισειι·οε ρτινιΙοεισΙειιιι οεεο σοιιειιιοιιι ειι οιιιιιιιιιο.

Ρι·οιοιοει σιιιιι ρι·σιιισσι ριοΙιε ιιισΒιιιε οι ιιιιιΉιε εΒιιιισιιτοι

ι·οόιΗΒιιε, σο Βοιιιε οιιιεάοιιι ειιισ ιιιιιιςιισ Ιοειοιισ ίρειιιε

ριιούισιιιε ιιιιιιιιισι· σειροΙισε ιιοιιινιιιιιιε ιιι ιιιιιισ ιιισάιιιιι.

Ριιιιιο οσσΙοειο εσιισιο ΠειιΙισιὶιιο σοιιιιιιιιε οι σοιισοεειιιιιιε

οιιιιιοε τοι·ι·ιιε ειισε οι ροειιιιε ιιι ισιιιιοι·ιο Δω Αιιιιιιιὸ

οι Μ.ιεσιιιι, οι νιιισιιιιι άισιιιιιι τΙο θιιιιι ειισιιι οι ροειισιιι

ιιι ιοτιιιοτιο ιιισιο Βιιισιιιε Εειιιι·ιιιιιε, ρι·οιιι ιΙισιο οσσΙοεἰοι

Βιιιιστι ΝισοΙιιι ρι·οιΙισισε Ιοι·ισε οι νιιιοσιιι 1ιοιοιιιιε ΜΜι

οι ροεεσιιιι οι εισ σοιιιιιισιιιι· ιιι σοιιόιιιιιιο εοιι σπιτια Μι!

Ιιιιιι ιρειιιε. Εσσιοεισο θειικού Χιειι σοσιιιιιιε οι σοιισσεειιιιιιε

οιιιιιοε ιοι·ι·ιιε ειιιιε οι ροειωε ιιι 1οιιιιοι·ιο σιοιο Ειτε οι

Ήι.ιι: ιΙο νιιιοσ σιιιιι ιιοιιιο οι ροεεοεειοιιιΒιιε ροειιιε ιιι

νιΠιι σε Γιαιο; Μπι νιιισιιιιι άισισιιι άο Με ροει1οιιι_ιιι

$οι·ιιοισι·ιο Μο Ιειι.ι, Με ισ φιοσ νιιιιιισιιιιιιιι σει ειιιιιιι

κι φωσ σετ νεσιιιισι ισισειιι ριισιιι @σε οιισΙοειιι ειιιισιι

ΝισοΙιιι ρι·οιΠσισε ιοι·ι·σει, ιΙσιιιιιιιι ρσεεοσεισσσε οι. νιιισιιιιι

Ιισσισιιιιε Μεσοι οι ροεεοιιιτ οι εισ σοιιιιιιοιιιι ιιι σοιισειιιιιο

εοιι σειι·ισ ΒιιΙΙσπι ιρΜοο Εσσιοεισ.εσιισιι Ποιισιι σοιισοεεἰ

ειιιε οι σοσιιιιιιε οιιιιιοε ιοι·ι·ειε εποε οι ροειιιιε ιιι Βοιω

ιοτισ όισιο Μαιο, ιιιοω σειισειιιιισ @απο ώστε οσσΙοεἱσ

ΒιιιισΠ ΝισοΙοι ρι·οιιισισε ιοι·ι·ειε Ιιιιιοιιιιε ΒιιΒιιιι οι ροεεοσιι

οι ειι: σοιιιιιιοιιιι·. ιιι σοιιιιοιιιιο εοιι σεΝο. ΒιιΙΙ:ιιιι ιρειιιε.

Μ! ροι·ροιιιιιιιι σωσει οιιιιιιιιιιι ευρωισωωω ιιιοιιιοι·ιο.ιιι

ριιοεσιιε εσιιριιιιιι ειΒιιιι› ιισειι·σ ΐοσιισιιε ιοΒοιστι. Ασιιιιιι

Βιιεειιι·ι ἱιι οσσιοειιι εσ.ιισιι ΝισσιεΙ ρι·οεοιιιιΒιιε ιισιιιιιιο Αι·

·Ιοσο οριεσορο ΡσΈι!εσσιιει, Βιιιιιιισιιιο οριεοορσ Ειιιριιιισιιει,

Τσι·οοιοι·ιο Αι·σιιιοριεσυρσ Τετιιισιισ , Μια Προ' ΡιοΒιιιισ

8. Νισο!ειι, Ιοιιιιιιο ΠοιιτοΗ ριιΜισο εσιιΜιιιτι οποσ ιιιιιιιιιιι

ιιιιΙΙοειιιιο ι1ιισοιιιοειιιιο εοριιισΒοειιιισ ·οσιειιιο, ιιιθισιοιιοσιι

σιιιισ οσιιινο Ιιο.1οιιιισε οσιοΒιιε. °

@ο Ροιιιιιιιιε .σο ΠιιιιιΙισ ι·οΒιι!ι οιισιοι·ιιιιιο ιιοιισι·ιιιε

οιιιιιιιπιε ειιιιι·ιισισιιε ιιιιοι·ίιιι, οι ι·οΒιιιιιε εστΙΙιοισ εοι·ιρει,

οι. ιιι ριιΜισιιιιι ΐοι·ιιιιιιιι ι·οιιοει. 8ιιιιο σιιιιι ποε όισιιιε Ριο

Βιιιιιιε εσιισιοιιε Με οι ριοΙιοιιι ποειτοπι ρι·σιιιστοιιι Μ: ιιι

ετιιιιιιοιιιιιιιε ρι·οοάισιοιι·ιιπι σειροΙΙιιιιιιιι οι ο σοιιιοιιιιε ισ

ειιιιιιιοιιιο ρι·οιιισιιι ιιιιι!ΗρΙισιι.οι· ιι8τονπισε ίιιιεεο, φιοσ

@επι οι οιιιιιιιιισ ιιι ιιιστο ποειτο ρΙοιιιε ιιοειι·ιςιιο οι ειισσοεεο

ιπιιι ιιοεπισι·ιιιιι ιΙοιιιιιιοιιιιιιιι ρι·οιιιιιισιιιιιι οι _ιιισιιιι·σιιι οικι

ιιιιιεεοιιιιιε ίιπροσωσσεεοιπιιε (Μ) ο σπάει ι·οιιιιιιιιι οι σ0ωιω

Ι.ο€υ.ιο Μεσα ι·οεσι·ιρΙσ ρειρεΙισ. σε.ι·τιιε εοιι ρτινιΙοιΒιε ιιιιοι·ιιιιι

ιιιιοι·ρτοτειιο οι οιιιιιιισιιο ιιι ι·ονσσιιιιοιιοιιι οι ι·οΕπισιοϋοιιοιιι

ιιιειιιιιιιοιιιιιιι σειρο!!ει·ιιιιι ρι·οιιισιιιι·ιιιιι εοιι σοιιιοικοτιιιιι

ιιιειι·ιιιιιοιιω στοιιισισ ρι·οτοιιιιοι·ο ιιοιοιιοΒιιιιιι·, ιιιΒιιτοιιιιο

ιιιεστιιιιιοιιιι ειιριο. ιιιεοι·ιι νοε ρισιιισιιιε Αιιισιιιιιε ΑσιοΠιιι

τοσιοι· ρι·οιισιτεΙο οσσιοειο Βιιιιιι Χιειὶ ιιι·οιοιιιΜε ιιιιοιιιιιιιιιι

ΜΜΜ ρσειιιιιιι ιιι !οσο ιιισιο Ιειι..ι σιιιιι μινι) σο νιιισει

φιι ιιι ιΙἱσιο ιιιετι·ιιιιιοιισο ειιρισ. ιιιεοιΙο νιιισσ ιιισιο άι: ?Με

σοΒιιοιιιιιιιιιιιι·. ΙΒιιιιι·ιιιιο Βι·ιινιε άιεεοιπιοιιιε οι σοιιιοιισιοιιιε

ιιιιιιοι·ιει Με: ιιοο οι ιιοο ρειι·ισ ειδοιιτσε οι νοε ιιισιοε

ι·οσιοι·οε σε οιι.οι·ιι σοίοιισοιιιοε Γιιιεεοι οποιοι σο ηιιοειιο

ιιιιιιιιιε ειδιισειισ οι ιιιιινοι·ειισε εοιι ροριιιιιε ιιισιο σινιι.ο.Ιιε

Βιισσι·ιε ιιοιι ιιιοιΙισιιιιι- ιιιιιο σοιιιιιισιισιιιε οι ιιιιΙιστιοιιιε :ιε

ειιιιιρεἰεεοι ιιι οοιισιιιιιιιο σιιιιιιιο ιιιιιι·ιιιιιι ιιιιιιιοιιειιιιι σοπ

σιιιιι·στοι σε ρι·οάισιιε, σ.εεοι·οιισο ρι·οάισι€ιιιι ιιπροιισσιοιιοιιι

ιιι ι!οιιιιιιοιπιιιιι ιιιοιιιιιιιιιιι ρισσιισιο σινιισιιιε σοιΙοισ στο

νοσιισ ιΠεροιισιιιιιι οι ιιιοιιιίοειιιιιι ορριοΒιιιιιιι ι·οσιιιιιιστο,

οι ροιιιιε ει σσσο.ειοιιο «Μαιο ιιιιροιισιιοιιΞε ρι·οιιισιιι ρισΒε

εει εισιιιιιι ρτιετιιιιιιιι ι·σσιιιιιιι·ο”ιιιτ εοιι ιιιειιιιισιο ρι·οιιισιιι

ι·ιιιιι σειρσΙΙστιιιιι ισιι·σσιοιοιιιι· :ισ ιιιειιροι ιιιειιιιισιο σοιιιοιπει

τοεσιιισοτοιιιτ ριοΓοσιοιμιο σινιιειε ρι·οιιισισ. ιιιιιιιιε ιοι·ο: ιιι

ειι,ιιιιισ εοιι οιισιιι ιισσοισ1ο.. Ροιιειιισ ιιιιιιιιο εοιι ιιι·ονιιΙο

σοιειτοΙο μοι· ποε ΡΙοΙισιιιιιιι ειιροι·ιιιε ιιοιιιιιιιισιιιιι φιοσ! ει

ρι·σιιισιιι ιιιιροΕισιιι στ! οΙΤοσιιιιιι ιΙοιιιιιιιεεοιιιιιε ροΒιιιεεοι

ιιοΜε οι ιιισιο ποειτο ρ!οιιι τΙο ίεσιλι ροι·ισιιιιιιιι οι εισιιιιιοΙιιιιι

ιιοιι ιιισάισιιιιι ειιΒιιιΐοιι·ι, σιιιιιιιιισ σιιι!Ηιοι ρι·οεοτιιιιι ΑΙ

Ιἱεειιιιο ίοιιιιι!ιιιιιι σοιι8ιιιοι ροι·ισιιιιε οι εσειιιιΙειΙιε ειιιιειι·ιειιιισ

εισιιιιιιε οι ιιοσἰνἱε ιιισιιιο εοσιιΙοι οΙινισι·σ, ιρειιιιιιιιιο οι ειοι

σοιιιιιιιεετι ο ιιοιιιιε ρι·οεοι·νει·ο οσιιοιιιιιιιο σιιιιιιιο ωιισιω

σιιιιιοιιιοε.

Μσιισο ιιιο !ιοιιο ρεισιε ιιιιιισιιιΙΙιιιιιιε οι σοιισοτιιιο εοιι
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εοι·νοπτιο οτ μιιο ιιτιτιπε οπτι·οοτιιιπε εοοιιττοιιε οτ μοάοπτοειε

τιιεοάπιιπιππε τοτοΙιτοι· οπιμπτειιιΜε ειο οιιμοπεοι·ππι οτ το

τιοι·ππι σποι·ιοπε ειιιιΜιοοοΜε οι·οτιε οτ εμοπτοιιοο νοιππτοτο

ποπ νι οπτ πιοτπ ιιιπποτι οοτ ιπ οτιοπο οιι·οππινοπτι, ποε

Αι·ποιτιπε Αττιοτιπι Ριοτιοιιπε μτομιε μι·οΜοτο οι; ππο μοι·το

οτ Μοττιππε πο $οπτο Ποοιιιο, Βοποποοτιπε Ροιτοπο (στο)

Απτοιιιπε Απτοιιπι ι·οοτοι·οε μι·οΓοτι οτ τμιιιιιιοτ Μεττππι πο

πιιπο επο οοοΙοειο οτ μι·ο ιμεο οοοιοειο μοτ ποε οτ οιιιιιοε·

εποοοεεοι·οε Μετι·οε ιπ Μοτιε οοοτοειιε οτ Βογιιιππτιπε Ατ

ποιτιι μι·οοπι·οτοι· οτ μι·οοπτοτοι·ιο Μπιιπο Μοτι Βοτποι·τιι

8οοι·οιιοτι ι·οοτοάε οοοιοειο εοπτι Αμοτιποάε μι·οΜοτο μοτ

ιμεπιπ Αι·ποιπππι οτ οιπε εποοοεεοι·οειπ οοοτοειο οπτοΜοτο,

οκ μοι·το οιτοι·ο, οι·οτιε οτ οι: οοπο εοιοπτιο Μετι·ο οππι

ποο μπιιιιοο ιπετι·πιποπτο πο νοτπιιτοτο τοιιιοπ οτ οτιμτοεεο

οεεοπεπ Β.ιιιι ιπ Πιιάετο Ροτι·ιε ττοπιιπι Μετά ίι·οτάε Ροτι·ι

Ποι οτ Αμοετοιιοοο δοΜε 8ι·οτιο Λι·οτιιομιεοομι Τιιτι·ιτοιιι, οτ

νοτιοι·οιιιιιππι, οτ Μεοι·οτοι·πι1ι ΟιιιοιπιιΟΜ·ογ Αι·οιιιμι·οετιι

-τοά Τπι·άτοπι, θιποπτιπι Μοι·οποιο, τιι·οποιεοι Μοάοε οτ Νιοοτο

πο Ριιο οοποπιοοάιπι Τπι·άτπποι·ππι πιοτιονοιπ οτ εοπιοι·οπι

μοι·τοπι οομιτπιι τοοιοπτιπιπ οι! ποο πιοι·ο εοιιτο οοιινοοο

τοι·ππι οτι Μοτο οτοπο μοοτο επμοι· μι·οτιιοτιε τιονοπιιιιπε

ιιιτ”ι·οεοι·ιμτο; νιτιοιιοοτ πποτι ιπετι·ιιιποπτπιπ ειιμι·ο ιπεοι·τππι

ιπετιτποιοιιιε μι·οΜοτοτππι οομοιιοι·πιπ οτ οπιπιο ιπ οο οοπ

τοπτο ποε μοττοε μι·οΜοτο οτ τιιιιιιτιοτ ποετι·πιπ ιοπιιοπτοε

ειμι·οιιοπτοε τοτιτιοοπτοε οτ οοπτιι·ιιιοπτοε νοτιιιππε οτ οοποο

ειιπιπε οποπ ιπ επο ι·οιποποοπτ μονμοτπο μτοΜ ι·οιιοι·ο

οΜοοτιο οτ νοιοτο μι·οιιιιτοιιτοε ποε μοι·τοε μι·οΜοτο οιτιιι

νιοοιιι μοι· ετιμιιιοοιοιιοπι εοιοιπποπι οποπ μι·οΜοτππι ιπετι·π

πιοπτππι οτ οπιπιο ιπ οο οοπτοιιτο ι·οτο εοιτιμοι· ιιοτιοΙιιιππε

οτ τοποιιιπιπε οο ιιιιτιοτο εοι·νοτιιπιπε οτ οοπττο οο ιιπποποπι

νοπιοπιπε μοι· ποε ποι μοι· οιιοποπι ιπτοτμοειτοιιι μοι·εοποπι

νοτ μοι·εοποε οτιππο τοτιοπο ι·οιιπποιοιιτοε οκ μοοτο μοπιτπε

οτ οκμι·οεεο ποε μοττοε μι·οΜοτο οτ ηπιιιτιοτ ιιοετι·ππι μι·ο

Μοτοι·ππι οιππιτιπε μι·οοοεειτιιιε οτ οτιιε εοι·ιμτπάε μπιιιιοιε

οπτοπτιοιε οτ μι·ινοτιε ιιοτιιτιε οτ τοοτιε ιπτοι· Με τοτιοπο

οποτιμοτ μι·οτιιοτο το οποπ Με πο! οιτοι· ποετι·ιιπι εοπ επο

οοεεοι·οε Μετά ιιι Μοτιε οοοτοειιε ιμειε νο! οτιπιιο ιμεοι·ιιπι

ιπιπιπιο νοιοοπιπε Με νοτ Μετι·ππι οιτοι·πττ·ππι ιπ ιπτιιοιο

νοτ οοπο πιιοτοππε οπιπνοτι; ιιπο ιο οπιπιιιπε οτ μοι· οιππιο

ειπτ ιτι·ιτο οοεεο οτ ιιιοποε οτ νιάιιιιε οοι·οοπτ τοτοτιτοτ οο

πιοιποπτο. Ρτομτοι·οο οοπνοπιιππε οτ μι·οπιιτιπιπε Με Μοτπε

μιοτιοιιπε μοι· ιιοε οτ εποοοεεοι·οε ποετι·οε ιιι Μοτο μτοιιο

νοιιιε Μοτιε τοοτοι·ιτιπε οτ Βογιπτιιιτιο Αι·ιιοιΜ μι·οοπι·οτοι·ι

μι·οτ`οτο οτ οιιιτιποτ Μετι·ιιπι οτ εποοοεεοι·ιιιπε νοετι·ιε Μοτο

ι·πιπ ι·οοτοι·ιιιτι οτ Βοι·ποι·ττι 5οοι·οτιοτι μι·οΜοτι οιιεοπτιε οποπ

οοπτι·ο οοπτοιιτο ιιιετι·πιποιιτο επμι·ο ιιιεοι·το ποο οοπτι·ο οο

μοιτοε μι·οπιοτοε νοΙ οτιππο οοι·ιιπιποπι οοτ οοιιτι·ο μοεεοε

ειοποε οοι·πιπ Με νο! εποοοεεοι·οε ποετά υποποτπ ιπιμο

τι·οιιιπιπε νοΙ ιπιμοττ·οι·ι τοοιοπιπε μοι· Με πο! μοι· οιιπποπι

ιπτοι·μοειτοιιι μοι·εοποπι οπτ μοι·εοποε ο τιοπιιπο Ρομο ποο

ο τιοπιιΜ Ι.οΒοτο, Μι ιιππο εππτ νο! μτο τοπιμοι·ο τποι·ιπτ

νοι οτι :πιοπο οιιο μοι·εοιιο οτιππο οοπττο μι·οΜοτο νοτ οο

ι·ππι οιιοποτι ιιιιμοττ·οι·ο μοεεοιππε οτ ει τ”οι·το οΙιππο οοπτιοο

μι·οΜοτο μοι· ποε το μοι· οιιππι Μετι·ο Μπιιπο οετιτοι·ιιιτ

ιπ μοετοι·πιπ ιπιμοττ·οτο, οποπ ιμεο Μοιε νοτ εποοοεεοι·ιτιπε

ποετι·ιε ιιι Μοτο μτοιιο μτοποεεο πιιιιιιιιο ιοτοοπτ Μ νομιε

εοπ νοετι·ιε οοοτοειιε οπτοΜοτιε νοτ οτιοιιι οοι·ιιπι οτιοεεο

ποο πποετιο μοεειτ μοτ Με εποοοεεοι·οε Μετι·οε νοτιιε νο!

ειιοοοεεοι·ιιιπε νοετι·ιε ιιοιι οιιοιιι νοετι·ππι επμοι· μτοΜοτιε

πο τ·οτοι·ο ετιεοιτοι·ι ποο οοπττο Με το! οιιτμιοπι νοετι·πιπ

 

οπτ εποοοεεοι·ππι νοετι·οτππι επμοτ τιιιε οπο οοπτι·ο μι·οΜοτο

ιιπμοττοτο εππτ οοτ οπιιιοτιο τποι·ιπτ Με νο! ειιοοοεεοι·οε

Μετά οπτιιι·ι νοιπιπτιε μοι· Βοοτιεειιπππι Ρομοιιι το! Βο

πιιππιπ Εοττοτππι ποι ποπο οετ νοι μι·ο τοπιμοι·ο τποι·ιτ,

εοπ οποιτιοππιοπο οιιππι μάιιιοτοπι , ποι ιπ τπτπι·ιιιιι μοι·

Με ιιι τιιοτο μτοτιο οΜά μοεεππτ. ιπισ επμοτ τιιιε.ποΒιε

οτ εποοοεεοάτιπε ιιοετι·ιε οκ μοοτο ιπτοι· Με οτ πποπιτιιιοτ

νοεττπιπ μι·ο νομιε οτ εποοοεεοι·ιτιπε νοετι·ιε ετο Με μτο

Μιιιε οτ ιμειε εποοοεεοι·ιτιπε Μετάε ιιπω ιπιμοπιπιπε ειιοιι

τιπιπ εοπιμιτοτπππι ι·οπππτιοπτοε Με μοοτο νοιιιε ειιιιιιιτοι·

μοπιτπε οτ οι:μι·οεεο ππιιιπεοππιοπο ι·οεοάμτιε μι·ινιιοΒιιε

οοι·τιε ιιττοι·ιε ειο ειιιε εοι·ιμτιιι·ιε μπιιιιοιε οπτοπτιοιε εοπ μά

νοτιε μομοιιτιπε τιοιπιπι Ι.οΒοτι οτ ηποι·ιιιποπιποπο οιιοτπιπ

ηποιιτοι·οπιπππο ι·ομιιοποπτιιιπε ο μι·οΜοτο νοτ οιιππιτι οο

ι·πιπιιοπι ιπιμοττ·οτιε μοι· Με οτ μοι· μποτιοοοεεοτοε Μετι·οε

νοτ οιιπποπι οοι·ππι ποοοεεοι·ιο μοι· Με νο! εποοοεεοι·οε

ποετι·οε ιιι τ”πτπι·ππι οιιπποτοππε ιπιμοττοποιε.

Βοτιποιιιπε τοπιοπ Μιιιε οτ εποοοεεοι·ιοπε ιιοετι·ιε ιιι Μοτο

μιοιιο οτ ιμει μτοιιι οτ εμοοιοτιτοι· ι·οεοι·νοπιιιε ετο μτοΜοτο

οπιιιιο οτ ειποτιτο τοοιπιπε οοπνοπιπιπε οτ μτοπιιτιπιτιε.

επο τοτι μοοτο οτ οοπΜτιοπο οποπ Με μιοποπιιποτι το

οτοι·οε μι·οεοπτοε οτ Μοτπε Βοτποι·τιπε 8οοτοτιιιτι ιιππο οιι

εοπε οτ νοετά ειιοοοεεοι·οε οτ ιμειπε Βοι·ποττιι ιιι οοοιοειιε

οπτοΜοτιε οτ οπιιιτιοτ νοετι·ππι ρτο επο οοοιοειο, οτ ποπιιιιο

ιμειπε τοποοπιιιιι Μιιιε πο! Μοτο ποετι·ο μιοτιι οτ εποοοε

εοάιιπε ιιοετι·ιε ιπ οοτιοπι ποπο οτ εοιι·οι·ο οπιιιε ειποπτιε

ιπ τοετο $οπτι Νιοοιοι οτι οιπε τονοι·οπτιοπι οτιιοΜτοπι

πποτιοοιιιι ιιιιι·οε οοπο ποπο οτιιοπιε ι·οοομτιππε οτι μοπτιπε

εοπ ιιιιτοιπ πππο ιπ Μοτο οινιτοτο Βοοοι·ιε Μεοπι·ι·οπτοπι.

Τοποοπιιπι ιιιεπμοι· οτι μοοτο μι·οΜοτο Με οτ ηπιιιιιοτ νο

ετι·ππι :το νοετά εποοοεεοι·οε ιιι οοοιοειιε οπτοΜοτιε οποτιιιοτ

οοπο ιιι Μοτο τ”οετο Βοπτι Νιοοιοι οτι τιοοπε οτ τονοι·οιιτιοιπ

οιπετιοπι τοπιμοι·ιοπε νοεμοι·ιε οτ εοπτιεειιπο ιιιιεεο οπο οιιιε

ιιοτιοι·ι οτ τιονοτιοιιι οοιοιιι·οιιιτπι· Μο ποποιοπτιι τοετι ιμειπε

οτιεοπο ι·οοπιειτιοπο οιιιιτιο μι·οεοιιτιοιιτοι· ιιιτοι·οεεο. Τοποο

πιιιιι πιτιιτοιπιππε Με οιπποε μι·οΜοτι ι·οοτοι·οε μι·οεοπτοε

οτ Μοτπε Βοτποι·τιπε 8οοι·οτιοτι ι·οοτοι· μτοτοτο οοοτοειο επποτι

Αμοιιποι·ιε πππο οι1εοπε οτ εποοοεεοι·οε Μετά οτ ιμειπε στο

ππιτιιιοτ νοετι·πιπ οι ι·οοπιειτι τποτιτιε μτοεοιιτιοτιτοι· ιιιτοι·οεεο

οππποτιιπ μι·οοοεειοιιιτιπε ιιτοπιοι·ιιπι οτ οτι εοπτο Μοτάε

Εοοιοειο εοιοιππιτοτοιιι τοοιοιιτιοιπ ιπ οινιτοτο μι·οΜοτο. (ιο

τοι·πιπ ποτιιε οτ εποοοεεοι·ιιιιιε Μετι·ιε ειο Μοτο ποετι·ο μτοιιι

οιιμι·οεεο οτ οκ μοοτο ιπτοι· Με οτ Με Αιιτοπιππι Λιιτοιιπι

τοοτοτοιπ μι·οΜοτπιπ ιπιτο ι·οτιποπτοε οποπ ποπ οιοετοπτο

ομτοιιοτιοπο οοπτιι·ιποτιοπο οτ ι·οτιτιοοτιοιιο ιπετι·ππιοπτι ετιμι·ο

ιπεοττι μοι· Με τ`οοτο Μοτπε ΜΜΜ οποπ ιπ ιμεο ιπετι·ιι

πιοιιτο οίκω οδιοπιιποτπι· οππι οπιιιιιιπε ειιιε ιπάμπε οτ

μοττιποιιτιιε ειπτ οτ τοπιοιιοοπτ Μοτο ιιοετι·ο μτοιιι μοι·μοτπο.

Πο ηποτιοιιιοπο ιμεπιπ Μοτο Μεττο μτοιιε τοι ιιοε οτ ποετά

ειιοοοεεοι·οε τοποοιππε μι·ο ιιοεττο μι·ομάο εοπ ιμειπε μιοτιιε

μοεειποοιπτιε τιοιιοοπιπε οτ οιτμιοτοπιπε μοοιτιοο οο ππιοτο

οτιεοπο εοιτιοοτ οοπτιοΜτιοπο οτ ιΜιοετοτιοιιο οο ιππιιιοτοτιοιιο

νοετι·ι οτ εποοοεεοι·πιπ νοετι·οι·πιπ οτ οττοι·ιπε οπιπεοπιιιοπο,

ποο νοιοοτ μι·ο ιμεο Μοτο εοπ τοτιοπο οιπετιοιπ οποοττ

Με τοι εποΜεεοι·οε ποεττοε ιπ Μοτο μτοιιο ποο οποιοι

ιμεοπι μιοτιοι1ι μοι· νοε νο! μοι· εποοοεεοι·οε νοεττοεπποετιο

οτιππο οΜπονοά. Ιιιιο οκ μοοτο μι·οΜοτο ιπε το μι·οΜοτο

Ιιοι·το οτ ιμειπε μοι·τιιιοτιτιιε οτοπο ιπτιιιπε ειτ Μτιιε οτ Μοτο

ποετι·ο μιοιιι τοτοτιτοι· οοτμιιειτιιιιι. Ετ νοιιιε ει ποιό ιιι οο

νιοοτο Μάι ιπετι·ιιιποπτι ειιμτοιπεοι·τι τιοιιοοτιε νοι ιιοτιοτιε
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ιιυπεευπι ιοιιιιιιαι· πω! Με ιιιιαυοιι ευρω· ασ ναι αιυε ματια

ναιαιιιἰε (ια οαιαι·ο πιΕπιιπα αιιαιιαι·α. Πιιπιπιια ιπ ιυτα ειι

οαυιυιπ αυα! αυινιε ιυτι οι οοπιοτιο ρτινιιααιοτυπι αι ιπ

ειι·υιπαπιστυπι ευοι·υπι που νιιιααιυτ ταππποιειτα ρταιαι·υυαπι

ει αιιιιαιπ ι·αειιιυιιι; Μοιι·οο ιπ ειΘυυιπ ιαπυποιιιιιοπιε οπι

πιυπι ρατ ποε ναι ρταιιαοαεεοι·αε ποειι·οε αυι ρταιιιοιαε

οιιραιιιιε αυιιιιουπιαυα ιποπο ιιπραιταιοτπιπ ιιο μαι· ποε οι

ευοοαεεοταε ποειι·οε ιπιραιι·απαοι·υιπ ι·αειιιυπππε πω τιι

οιιε ιαοιοι·ιιιυε ρι·αεαπιιιιυε πιο νοιιιε αι ναειτἱε ευαοααεο

ι·ιιιυε ταεραοιινα αι νοιιιε ρι·αιιιοιο ρτοουτοιοτι ρταΓαιι

Βατπατιιι Βοαι·αιιοιι ποπιιπα ρτοουι·πιοτιο αιυεααιπ Βαι·πιππι

εαριαιπ ουι·ιιιε εαπ ἰπειτυπιαπια πιο πιοπι πααοιιο ιαοιαπιιπ

αυοουπιπυα νοιπαι·ιιιε ιιιοαι·υπιια: νιυαιιωι αυοιΜυιπ αιιαπι

ρΙπιπ ουἱυειιαιπ ιιαΠπιιινα εαπιαποια Ισια μαι· ιιοιπιπυιπ

Μαι·ιπυιπ ιια Ριπιπυεπιἰε ατοπιιιιαοοιιυιπ ιποιοι·υιπ αιιυεαι·ιιπι

αυτια παραιιε αυιιιιοταιπ αυοαιι οιιραιιαε ρι·αιιιοιαε αι τα

οιοταε αιιτυπι ιυπο ιαιπποι·ιε απιειαπιαε απ οοπιπιιεειοπα

ιρει ιιοιπιπο Μυτιπο Πισω ευρω· πααοιιο αυονιε, πποε! τιι

ιἰοπα ρι·αιιιοια ιππο άυοαπαιυι Μαι· ιιοποιαΙιιΙαπι νιτυιπ

αυοπιιαπι πΙαιιιιπυιπ ριαιιιε ρι·αιιιαιο αι; αυα ριιτια οι τα

ναι·απαιεειπιυιπ ιιι ()ιιι·ιειο ρυιι·αιπ ιιοιπιιιυιπ Τιιααιειυπι

πτοπιαριεοορυιπ Τυπιιαπυπι ιπαιποι·ια ιαοοιιαπιια αι ρταόι

οιοε ιυπο αποπιιαιπ ταοιοτοε απ υιιαι·ιι, απου αυιιιαπι

απαιπριυπι ἰποἱρἱι. Ια ποπιιπι: Ποιιιιιιι αιιιαιι. Πα· ω: αααιιι

ρίιιιιι οιιιιι.ιιιιαπι άαιιιιιιίυα εαιιιαιιιία α πιο ιιαιατίο ίιι/ι·α.ιοι·ι)αιο

Μα αι Με:: Μ” ι|ιαιιοι· σαααίιιιι· ιιι· ααΝιο αιἰ ύαι·ιιιιιιι

ιιι Μαιο αιαάιιιιι. Πι δ|ιιαίειι ιιοιιιιιια αιιιαιι, Βιιιιι οοτππι

ταυαι·αιιιιιο απατα αι ααιπίπο άοιιιιιια Νααραιοιια δαιιιί Αιιι·ίαιιί

ιιίαοοπο οαι·ιιιιια!ί Αρο.ιια!ιοα δααίο @μια ω. ιιι Ππιι': αι

μα! ευρω θα ειαιιαιαπι ιιι ιιιααιιιια εαριιιιια ιιιιαα εαπ Ρυπ

επιτειιπι ιιιαιι·α μαρια: .ασημί μια μια πισινα: οιιιίεί.

Ιιαπι ταειιιυππυε νοιιιε πυαπιιιιιπ οπτιαιπ ραι·παιιιαιιαααι (επι)

αυοιιαιπ ραπιιαπιι ειιςιιιο οατα τυιιι·α επαιιιυιαιπιπ εα οοπ

ιιπαπιαπι αιιιιπαπιπ εαπιαπιιιιιπ ιιιιαπι αοπιτει ααραιιαε ρτο

ιιιοιυε αι αιυε ιυπο ι·αοιοταε ιποιριαπιαιπ. Βαι·ιιαι·ιΙιιε

ιπί.ται·αιίοπα ιιίυίιια Ο.ειίαιιαίε αι ναι!αι·ι·απείε αρίαοοριι.ε Αρο

ε!οιίοα δ'αάιο Ζαραιαε ι·αιιαι·αύιιίαιω ιιι δ|ιτ·ί.ιιο ραιι·ιααε ΙΜ

αι·αιια ΒίεαΜ|ιαιι. Βα.ιιαιιαιι. αι Εαιριιι·ίαα. αρίοι:ορίε ιιαιιιιααι

ιιι Ι)αιιιιιιο αια. οι Ππιαπιαιπ: Βαιιιιιι Βοιιαπια αιιαι·ιο Ισα

Ιαιιιίαο ίιιιιιι ροιιιιιιααιιι.ι εαιιοιίειίιπι Ραιιιίε ποειιι @παπί

Ιοαιιιιιε Ραμ: αίααιιιιιι εαοαιιιιι αααυ αασιιιιο .εαριίιιια.

Ιιαιπ ηυοιιιιαπι ταεατιριιιιπ ραριιια εαιι οοιιιιτιπαιοι·ιππι

ρταιΙιοια εαπιαπιἰα Μια ρατ ιιοιπιπυπι Ματιπυπι Πα ΒΙΜ

πιία (θ), αι ἰπαἱρἱι: διαπιαιιε Ερίεοοριια .εαι·υιω εαι·υοτιιιιι ΙΜ

Μαιο βία Βαι·ι|ιαίοιιιαα ρία!ιαιια μπα δ'αιιιι Ζνίαο!αι ιἰα

δ'αεσαι·ο ?”απίιαιιο ιιαααειε .εαιιιιαιιι α! αροειοιίοαπι ιιαιιααι

αιίοιιαπι,· αι πω: Βαιιιιιι Ρίιαυιί εοιιιιιαιο Μ!. /'ιιϋι·ιιαι·ιΐ

Ροπιιιιααιαε· ιιαειι·ί αιιιιο ιαι·ιίο. Ιιαπ1 αυιιιπαπιπ οιιι·ιαπι απο

αιιπι ραπιιαπιι ειαιιιο ιπυπιιπιπ αυα ιποιριι: ααα» δια!

Ιαι·ιιιιιε ιιιιααι·αιιοπα ιίιυιιια αρίσοοριιε .ΐαιιια (Μπα ο» Ιππιιε

ζώο) ειιααα!αααιιιε ιιι ιιααοιιο ιιι/ι·αεαι·ιιιιια ω. αι ιππι: οι

ααα ??ιαιιιααιαε αααιιααπι θαιιι·ία!ίο ιἰα ναι·εαιιίε οιαι·ίοιισ

δι·αιποιιαπείε ιιαρατέαΙι αιιοιοιιιιαια ιιοιαι·ίασ ρι·ααιιιοιίε οπιπι

Με αυα ακα ρι·αιί·ίαιίε ιαειιιιιιε ιιιιαι·/ιιι οι ιια ιιιαιιααια ιι

οαιιιία ασ αοιιεαιιια ρι·α/αιι άοιιιιιιι αριεοορι ιωμι αι αιι

(ι) ι.ο ειαεεο οιιι·ιιιππΙα ΝπροΙαοιια, κια! αυυΙα τἰροτιυπιιπο υπ

αφτα (Νπιπ. ΧΙν π. μια. 663) υπα Ιαιιατυ ιιι Μια 93 πωπω 1893

ει! τα Β. 0ιποοπιο ΙΙ (ιι ΑΜαοππ απατα πιω ρυιιιιΠοι οι 8οι·ιιαεπιι.

(α) Ροοπ ανππιι α εοι·ιιιο Ι:ιαπιαιιιιιι.

(3) Μ”. Ιιιεια.

ΙίΙαι· ραιιιιααυι ιιιαααιια :Μια ιίαίΙΙα .ιίαιιααί τοααιαε. Παω

αποιιααιπ ιπειιυπιαπιυπι ρυΒιιουπι ιιυοιιυε ειαιΙΙιε αραιιαίιίε

(επι) ειαιιιαιυπι ιιιαἱρἱαπε: Βαι·ιιαι·αιισ ιιιι.ιαιαιιαιια ιἰἰυἰιια

Ερίαοαρυο Βίεαπ·|ιιαα. α! [καιει ίααααιω Με αι Αραειοιίασ

ααα φαιά: Ειιιιιο0ριια Ειπραι·ίαιι. αααααιοι·αι αι! ιιι/κα.ιοι·ιμα

ιιιο. οι οιιιυευπι ρατ Ι.υυι·απιιυπι πα Τυι·ι·ιιπ ποιειτιυπι ρυ

ΙιΠουπι πω· ιοιυιπ Βαταἱπια αι Ποι·ειαα ιιααπυπι οπἱυε οπιπ

ευι·ει οι ευιιεοιΙριια ΜΗ: Πα φαιά ΜΕ. Ιιαπι αυοιιιιιιιπ

απο ρυΝιουιπ ιπειιυιπαιιιυπι απου ιποιριι: Νουαι·ιιιι ιιπι

υαι·αι, φαιά ααα Μια απο ιιιιιιιιιαΙιαιιιι· αιιίαιιο ιιααιιιια ια

ιαιιιίαιι ιιιααιϊ αιιιιο Παιιιιιιι ιι·αααιιια.οιαια ιι·ιαα.ιίτιιο ματια,

αι αει οιιιυευπι ρατ αιοιυπι ποιατιυπι , ουιυε οιαυειιι·ιι υυυ:

ατα ριαιιιίοιίε ιιιιαιγ'ιιίι οι αα εοι·ιαι.ιιι οι οιαιισίι.

Ιιαιπ αυοιιιιαιπ ιιιιυτΙ ρυπΠουιπ ιπειτυιπαπιυιπ αυτια Ευ

ειι υπυπι οοπιἱπαι ρατδαπιαιιυιπ, αι υπυπι ιι·υειυπι οπιπ

ασ οοπευιυπι ηυωιαυα πιοιριι: Ναυαι·ιιιι αιιιααι·ει ααα! ιιιο

αιωια ιιιιιιιιιαια ιαιιιίο ιιαιιαε οοιοιιι·ί.<ι αααυ Μα αιιιια.ιιιιιο

ιι·οοειιια.ιιιιιο ιι·ιπαείαιο ιαι·ιίο, αι αει οιιιυευπι ρατ όιοιυιπ·

Ι.αυι·αιιιιυπι ιια Τυιιυπι ποιατιυιπ αυιυε ευιιεοι·ιριιο εαπ

οιαυευτα ιππι: α! ιιι ιιιιαα ιι!!ίαια Με περαι·ίιατ α! Ροιιιιαι·.

νοιαπιαε οι οοπεαπιιαπιαε απου ρι·αιιιοια οαι·ια εαπ ιπειτυ

ιπαπιαι αι ειπα αυαουπιαυα εοι·ιριυτα ιαπι ρυιιιιοα ι;υαπι

πτινιιια ιιπιπιπαπιαε να! ιπ ι“υιπτυπι ροιατυπι ιιπιπιπατα

αυα! πιο παι;οιιο ιΠοιο εαπ οοπιιιιι ιπειτυιπαπιυπι ευρω

ιπεατιυιπ πο εααυε οοπειιιυοιοπαιπ ουραιιατυιπ ρταιιιοιπτυπι

ιιιοια νιιιααπιυτ ειπι οιιεεα ἰιτἱια αι ιπα.παε αι πυιιιυε απι

οπιια εαπ πιοπιαπιι. Νοεαυα ιιιιιυι· Μαι·ιιπυε αει διιπιιι Πο

ιππι Βαιαιιααι·ιυε Ροι·ιιιιιι αι Απιοπιυε ΑπιοΠπι ταοιοταε

ΕοοΙαεἰειτυπι ρι·αιιιοιαι·υπι ρι·αεαπιαε παο που ααα αιοιυε

Βαγιπππαυε ΑτπαιιΙι ρι·οουι·υιοι· Ιπαιιιοιυε αι ιιοιπιπα ρτο

ουι·πιοτιο ριαιιιαιι Βατπαται Βουι·υποιι ταοιοτιε Εοοιαεια

Βιιπιι Αρροιιππτιε ρταιιιοια ιιισεαπιιε ιυπαιιιιιαε αι αρι·οιιυπ

ιαε οιππαε οοπιιιιιοιιαε οι ταιαποιοιιαε ευραι·ιυε πω· νοε

ιιιαιιιιπ Βοιπιπυιπ Ριαιιυππιπ ι·αιαπιπε αι υιιιαοιαε αι οπιπιιι

απο. αι ειπαυιιι ευριπιιιοια, αι αιιιαιπ ακρταεεα οοπεαπιἰοπιαε

ριοτπιιιιπυε νοιιιε ιΠοιο Βοπιἱπο Ριαιιιιιιο αι ευαοαεεοιιιιυε

ναειιἱε πποε! ποε ιιιοιι ταοιοι·αε ρταεαπιαε οι αυιιιιιαι πο

ειτυιπ αι ιιοειι·ι ευαοαεεοι·αε ιιι υιοιιε Εοοιαειιε αι αἰοιυε

Βατιιπτιιιιε Βουι·αιιοιι ιιιιεαπε αι επι ευοοαεεοταε οοιπριαΙιΞπιυε

αι οοπιριαιιυπι απιΙαπι οιπιιια ιποοπουεεα ρι·οιιι ευρατιυε

ευπι αιιπταεεει οοπτιιιιοπα Μπα ρταιιιοιι εαπ τοιαπιἱυπα πο

οιππιει ιρευ ιαπααπιια αι παραπααπιια ειι ααιιαιπ οποπι! ποε

ρι·αιιιοιυπι Ματιιπυιπ πα Βαπια Παοι!ια αι Βαταπαιιτιυπι Ρο!

ιαπι αι ποειτοε εποοαεεοταε, παο που φαιά πια όιοιυιπ

Πυγιπυπιιυιπ Αι·πιιΜι ιιοπιιιια ρι·οουτυιοτιο απο ευρω. αι

ι:Ποιυπι Βατιιιιι·απιπ 8οειι·ιιιιοιι οι αιυε ευοοαεεοι·αε ακοαρια

ραπιιυε αι ρι·ορυιευ αυιιιυε ιπιπιπια ιοπαυπιυτ ναι ειπιπε

αΙιαυαιοππε οιιιιααιι. Ει πιο ρταιΙἰαιἰε οπιπιιιυε αι ειιι8υΙιε

αιαπιιαπιιιε εἱο ιιι·ιπιιαι· αι ασπιριαιιιιιε υυυ ποε ρταιΙιοιυα

ΡΙαιιαπυε ηυππι ποε ρωυιαιι ι·αοιοταε πταεαπιαε αι όιοιυε

Πιιγπιυιιαπε Ατπαιιιι ρι·οουι·αιοι· ρταιΙἱαιο ιιοιπιπα αι απι

Πιιαι ποειι·υπι οΒιιααιππε νοιιιε πιω πειτε πιιαι·ι οπιπἰα

παπα Εοοιοειαι·υπι Ρι·αιιιαιατυπι εαιιἱοαι πυιιιΙιαι ποειι·υιπ

ριαιιυπι αι τοοιοτπιπ ΙπαιΙιοιοι·ιιιπ παπα ευα Εαοιαεια αι αεα

ιιιοιυε Ιιειγιπιιπυπε Αιιιυιαι ποιπιπα απο ευρω παπα Εο

οΙαειιια Βιιπιι Αρροιιιιπτιε ρταιιἰοια ιποιιὶιἰα αι ἱιπιποιιἰι·ἰα

πιιιαυα παιιιιιι αι ιιαΙιαπιια. Εαο ιπευρατ Απιοπιυε Απωιιπι

ι·ααιοι· ΕαοΙαειαα 5απιι Χιειι ρταιιιοια ιαυιιαπε πιιιιιοιπιιιυε

αι πρι·οιιυπε εραοιιιιιιαι· οι ακρι·αεεα ,αιειιιε αι εροπιιιπαιι

ιιοιιιπιιιια οοπιιιοιοπαε οι ιαιαποιοιιαε ρατ νοε ιιιοιυιπ Βο
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πιοπι Βιοιιιιιιπιιι ·ιπιπεπιπο ι·ειειιιιιο ιιιιπεπιεε Λαικα πιε- ι

·ιοιρισιιιιει ιιιιιιιειιι: ειιπιεεεε οοιιεειιιιειιιεε πιοπιιιιο ιοπιε

ειι πνειιιιιε· ιπ εεω·ιεπε οπεπ·ιιποππι ποποπι ;

πιο! επιιιιειιι ιπειπε 'ιιιιπιππιιιιι οπο: πποε·ιπει.σεπεεειποιεε: ο ;

οιοιιιιοπρειειοπιι ιππιππιειο νει ειιιιιιι ιππιειιιππ οπι οπο» ο

από!! ιιιιιιοποπιπππιειοπω νεε εειο.πιοιοιιιιΡιειιεπι πει: οοπιιο ι

πιώ οιιοιιπ ιππειι ιιιιιιειιιεε·:επεειιοπιιππε πεο ιιοιιιιιοπιιι `

ιεπιιεειιιιπιπιι·.ιειιποπεοϊνειΝποιιο ειπεπεπι. Με ιιοιο ειεειπ ;

ιεεποπιιι πιο ιπεο ιιιιιιι·ειιιιιε ιιιιιο @πιο πιοιοο··οποπ

:πιοπι Μιιιιιιιιοπωπομπιππο·ποιε ιιπιιιιιοι ει' πειι.ιπεπιιιε

ιππιιιοποΞ ιιιιιιοπιιε ιιιιιιεοιιο οι-ποειιιιπειιιιο πειπειπο .πιεί νιι

·ιιιιοι;·πι·όπιιο-.ει ιιοιιπποιιιϊπιειιιιιοπιι .ποοιπιππι.ει· «Με Ριειιι -

ιΒοπιι1ιιιοιιιιιιψιι.ειιιοε'ειωιπιειο. ιιοπιιοιιοι-ππιπ ιιιιιε επο

δω πεπειεπεο.ιο»πωιωπ πιειιφιοπιειο. ιιι εοπεπιι ι

ειιιιιιιιι ει·πιοιοιπιεσ-Ειιοιειιιε οιιιιιιιιιοπο οπιιεειιπι οι ιοπιε

ΜΜΜ ιιε5ιπε ιπιιιιι·ιει.νεειιιο επεεεεεπιππειειιςπιπιιππι: Ϊ

ιιιιιιιιπιιιπειιιιπιι ιιιιιπιιοπ ιπ· ειι! οιιοιιπ νει πιπι πειιιιιει ει

πιιηιιωιιεποεπειιερωιο :ποπο ῖιιιιιιιιο. 4 μ: - ·

ειιι·Βοο:ιππιειπι οιιιπιπ οι ειπιιπιπ οιιπιεωιππει;πιοιιιιιιιιιιιε '

εμπιειιοιιππι πο83ποιιιοιπποεπιοιε, εοιιιοει ποε·πιειιιιι Με ·

-ιιοππεπει·ιιοοιειτοποεοεοοιεε ποοιιοε;:ιει οπο· ιεοιοι·εε

ιμοποιει. “οππι εποειιπιπ π ει πωπω. ιιπεεεεεοιεε ιιοειιι

πιοιιιοεπωιπιιι.. οι επο πιοιπε πιοοπιοιοι· ιιπιιιιπε οπο

ιειιπιιιι ιοπιε πιοπι ΙΙοπιιιιο Βιειιιιιιο ει:επεεεειιοι·ππιιινεειιιι

ιιι.·πιειοε:Ριεπε :ιιι ποπο ιιιιιιιιιι ιιιιιιιεειιπιιειιππιππιιο ιε- '

·πιιιιιιε;ει·ιεοιπιεπιιε πιο ποι.ιιο·.ειιιππιιιιιει πιπιιππι ειι ·

επιπιιιπε'ιιιιο οποιπιιι ιιιιειεει .ιιιιειειιιι ειιποιειιι ' ιπιειεειιο.

@ποπ εει·ιιοιππιΒιιεεειι - ιοπιπ πω. οιιιοπιιο οππο Βιιιιιιιιι ]

ιιιιιιιειιιιιιο ιιιεεεπιειιιπο ·ιιιεεειιιιο εειιιιιαθιΒιι Διιιιιιπι Διι

ποιεπειιειιιι εποε· Βοπιι ·Νιοοιιιι πε πιπι-επιπιι ε

8ιπιιιοπι.1Μειιιω.ιιο $επιιιΏεοιιιιιΒεοιοιιε Εεειεειε Βιιιιιι ο

ιΒοιιιιιι.Επιειοιε ν; Βιι,·ι·πιιιιι :Βειεπειιιιιι Ροιειιιιι πωισιε

ι·100ιεειε; διιιιιι ιιιιοιπιεε-ζδιπιιιππι ·Ιιε.ιπιπππι Αιιιοιπι

πιιοεπιπιοιιο πιπι ιιεωποι 5ιιιιιοιιοιι° πωπω Βεειειιιε :

δοπιι·ιΑ;πποιιποιιε·.πιεπιειε. Ριοεπιοιοιππι επιπεπι ειιπιεεερ '

ειιεεειιιιιιΞει. ιοιπιιιιι.ιε 'πιοιι 'Βοιιιιιιι Αιοιιιεπιιιοοπι ιιι·εω 3

πιιοοιιιιιιπιεποπιιποιοιπιπ:Με εοποεπιιιιιιε ει .ιιιπιοιιιιιο -

Βιιή·ππιπ 1ιοιιιι ποπππ Ρειιτι .Πει ·Βιιιιιο Αι·ειιιεπιποοπιΕ Τιφ

.ιιιοιιιοπιιοπιππω- οι ·ιιοειι·πιιι πεειειιιπι ριεοιπε .Μεε

ποπεπιιιι ε: Βιει·ιιππι ΐιιπιιιειπιι·Ι·`ιογ “)1Διειιιπι·ειιιιγιιοι:ι .

ιιπιππιι_ ε·διπιππιπ Πιιοιιιιιιι πο· ποιπιπι .- επι-ιεεπ '

Βιιιιιοιοοι ;ιπιιιιιιιο·»- ·8ιπτι·ιιππι· πιππωπε Ει·ιι.Οπποιιιεοπιιιι .

ι'ι'ιιιιιιοιιιιιιιτι επιιεπισιοιππι, οπι πιει: ιιιιπιιπιπε, επι·οοπιππε

οοιιοεπιπιπε·ιει·πιπιππιππ. Μινι. ει;1οιι ·.ιι ·ιι.πι-.·ιι. :

ι ' :.Αιιιιιο ·ιι.πιιι.π πιοπι
. "κι Μη κι ;. ι .ι 2:.υιΨπ:

.ι ι .::..:·ιΣξιι .-.:.:ιε ω; ·.:·π:..ΕΙιιι Αλ.: ι.·Ξις. η Ξ·ι ποιε

ιι°:..ι°.·ιι.ιιι Επι: ε ι ι·· ο· ι οι Η

Π· το πι “απο επι;ι>ειωι ·ιοπιιιιιο·ι·ειιι ιιιοΙοίε ιιι

ι.ιωιπιι.ιο πί·ιδοπιε πι .θοοεοσιο (πο θποιπποῖ) ο ποιππο

πι Αι·ποιεα , ιιι ι·ιοοιιφειιιιο πε!ιο .Με Μπι, ο [ ποι Ξ

ε· πιοιιπι ιστοιπί πεί πι: Μ, ε πο! πιο πεπιε Προπο Π!.

.οιίο·οοποο ιιιοποπειε πο! οοιιπ·ιιιιιο ποπο. δοιπεπιιο. '

. Ο · 1 ι ι

.. οι · . . ( ιεεπ, ιι εειιειιιιιιε ι :ο ἐ··:::·:ι·:ι·ι

ω. με . › π';ι οι:: Α::

Πει! Εεε. Αιοιιιν. πι Βιιιεειιοπει, ιιι-πει». 8ιιιιιιιιιιιι,

η _ - οι: οπο. ιιοοειιανιι. επ πιεστικα. Μ. 884. .ιιι ι

Ροιεπι πιιινειειε, πιιιεεεπιιο οοπιιο ποοιι·οε.εειιοιπ ιιι- :

επεειπιιο: ηποπ ιιοε Ρειιπε, Βει ει·ιιιιο, το:: πιοποπιιπι,'

(ι) πι". Ριιι ιοπιε ε “πιο Μ”.

ιὶ:ιιι:ιι..·_..··π ..ινι·ιιιιιιπ·π.. . ι

ι "υππιιιιιπιπ εοπιεε Ϊπειιιπε_.ιιιῇοπεω γπιπιιππε

› μι». .. ι..

· ιιιιιιιε .ιιιιιι·ει. ε -·

 

νωθιιιιιιθι Βιιιπιιιιιι0 οι 00ιιιιιιιε, Ποπιεεππε Βιιιοιιιποποε.

Βειιιιε οοπειπειιιιιοπε πειιοεπιεε, οποπ πεπππι πιοο ιεπε

ιιιι ιθιιειιι ΜΜΜ. - επεειοιιοιοι . σοπσπσπ. ιονοιιιισο-.ε2

ιοιιειει πο· ιιοπιππωιεειιιιιε @Με πιιιιπ Νοε,3ει πιπε

-ιπεεεεεοιοι. »ιιπειιοε,ῇῇιιπειιιειιιι πιοιιιιιιι- οοπιιιιιπιιιι οποιε

ειιιειιιοε ειιιοιι,. οι ποιοιιοιιιιι ιειιιεπιιι οιποει·ιιοι, Μισο

1ιιποοιι.·οιποπιο- σιιιοποιε -1ιεπο·-ριοοιιιιιιι ιιοιιιιει επιιιεε

·ιιιειπποπι πιιιιπεποπ ιιιιιποπεοιιι·εριεεεπιαπι; εοιπιπι ειιοπι

·οιειπι.-ιιιιοπεπιεπι,· πιοπι ποοιειιιοιειιιι.ιοππωποη ,.ιιιιπιππι

ζ Ειοεπεειιι-πιοοεπιιι·ιοπιιε ιιιιππ.·-.οπεπε.ιωωωπ

πω· ·πιπειπιπ--ειιοιιιε πωπω «πιοπι πιπιιιιπιιιωιεινιιιο

ιεειοε ποιππι ιιοοιιο.ε πει επιειιιππι νιιιιπι Πποιιεπι, εποπ

ποπι νιοεοοιιιιιειπ.Χπιπποεεο.ε-πππιιιεπιι πιιιοιειιε, ιιππεπεο

ιιπειιιει, ει ποιοιο, ει οππο ειιιιπι νεε ποιιιιιε, ει πιιεοιπε

ποιιιει··· πιοιιοιιιιε πι: πιιποιεειιι›‹ι οιππ ιιιιπε·πιοιιιε πιιοπιπιο

πειιιιιοιιι·ιιιιιιειε επιιιιιιιιέ ειεειπ Με εεειιιιι ειι

@πιο πιιι ειιιιπιιοοιιιιιιειιιι: πιομια ιοπιπ πιο ιιοιιιιιο,

·ποιιιιιεκιιιιιιιιιω , ιοιοοιιιο·ειοιιιπιπεοιπιιιια.. οι επεεεεεοιππι

ιιεειιοιππι.ειπεππι·ποιοπιιι ·ειιιιοιιοιει ειιιοποι:ιιιοο πιο - :ιιι

ιοπιε; .ιιιειιοιιε " ·πιτπειισιιιειιοπιιιιει οιιοιιπ” οπο πιειροι,.

-ειιιιιο,.ειι ει.ιοειιιιι ιπεπιο.» οι: εοπεπιιε, .ποι ιιιοιι·, οι

ειιιεοεεεοιεε πωπω ιππιποιοπωπει·οοιιιοε 5ιιιοπιιιιπιοεπιπ

: ιεειιιιιε, ιιιε πιειιιοι ποοιιεπτΜπι·ιοιιιιιπι επ· ·ιιιιιιΔι0ιι·-ει

πιππιιιιεπι. . εοιιιιιοιεπι . ειιιοιιιιιιπε ,· ιπιιοππε ειωιιιιιιιπ οι

οιιι·ειιιπε. Υοιειιιεο,ιει εοιιοεπεπιεε ?νοιιιιι,»πιιοπ πιο-ιιιε

πιο ·νοε, ει: οιιιιιεει ιιιιει·επεε πιιιιτπιιιιιιεε επιπιι ι ·οιιιει,Ειοι

ζιπιιιιιιεπιιπι.Βοιιιιιεε πε ιιιιιοιοποπιει.οιιιιιιιιπο, ει·πιππιπιε

«ποπππ οι πιιππειιιιει, εποε επ ιιωιιιιι οοπ :·οιπιιειιιιιι

ιοοπιιιοιεπι- οοιιιπειειιε πιπποεεππιιιι. Πιιιιιπειιιιπέ· ιειιπι..πει

-πιοεεοιιειπιιιιιεειιιιιι` ποοιιιιιιιι θπιιειπιιιοι·ι ποιιιο Βοεπιιιιοε

Ξει -ι)οιειιιοε ιοπιπ επειει:ιεοπε ·οιιιοιοιιιιπε,·ι:ει επιπιι

!ποειι·ιε, πιπι ιιιξιπεο ιοππο, οποιο πιιι εοπειιιπιιε,·ιππο6:

>εεπιιιιπει οι (πιοπι, πο:ι.οοιιιειιειιιιιιιιπι εοιπιιπεπι,πποπ πιο

ιπιοιππι·ποιιιιειιιΜοιιιιππιπ, ει ιιεειεπεε.ππιιοιεειοε ποιπιπι

;ιπ εοιπιιιιιιι επιπιι πιο οιιω,.ρΓεωοιιιιω πεποοιιιπιι

Τιιιιιιεοιιι, ;ει;ιεπεοιιι,ε ιοεπιιει, οι πιοι ιπεο ιιιπισ.ποπποειιι,

5πιοεοειιιεπιππεζ..εοποοοειοπειιι -ι ποοιιιιιιι ποιπιπι .› πειποιοιι

:ιιιιποιοιιιιιιειι,ιιπι οιιοειιιειιι, :οι ιιοιιιιοοπιιιι.πεπιειιι; πιο

πιιοπεπι οοπιιονειιιιε πειιιιιιιοπι, οιιοπιι: ιοιιοπο.1π·οποπιιιιι

ιεπιιιιιοπιπιιι ;πιποοεπε. Ξπι·ινιιεπιππι ·ιιοοιιππι ιοπιε πιο Με

πιπι; οππι οοπιιο ποειιιοε πιιιοπιιεπε·ιππιιιπιιπε ιιιιιμιοπο.

-Βιιι. .Βειειιιιιοποε ιιι.)Ιππε εεπιεπιιιιιε,·οπιιο. Ποπιιιιιιιιιιι~

ιειιιπιο οοιπππι. '° ; ιο ' οοιιιιι.

- .ι πο· . ιιειι.·ι°ιιι ι· ιἶ =ι·‹ειι.ιι οι 'ι. ε)·ιιιίιι ιιιιο'ι

ω· 8ιε·ι·ιιιιπι πεπιποπ οππιπω! Αιεποπππι ,; Υπεπιιιιιιι,

Βοιπιπιιιε; ζ οι ι ι)οι·πιποαιιι Ποιιιιιιιιοποι ›Βοι·οιιιιιοιιοε.: ιιιιιιιποιι

ιΜε··πιι:·ιιιιι·ιε· ιεεπ( ιιιιιις_' ιιιιιιιιιιιι 2 ιιι
-··ι· ...ι ΜΜΕ!

ειειι πρι,
ι ., πι.. .. ιιι επιι>.ωι ι . . ι . :ιω·ιο τω.

1ποιιιιιιο _Μοιιιοπεπιπιπ. πε ι)ι:ειιιειι7 ιιιιιιει Ριο.ποιεπιπ πιιι;;

@ιιι ·'ι ι.,. ι .!.ιι”) .ι ·. . Μ.. ι3Νι ¦ι ι... : ι. . .ι

οιιιιιοπεπειε ιππιεοοππε, Αιιιοιπε ιιιπιιιεπιιιιιιιιιΙοδ ]ξειππιπππ
ι' Η . .ι ο Δ· . ι.ι .ιιι ° Η.ιο. Η τι .·

ιΗ.”ι:.·ιπ' .

ιο πππ: ι....ζι·πι ι.·ιπ·πι

Με ειιιιιπιπε οι πως π επιπιι ιιιιιιοΕ·ποιε πιεσε

ιπεπιο ιιιιιιωπικιππ, επιππνιιικι -ι·ιι·ι ιι

ι ο
πι. - Με

-#·ιιιιιι οιε.οεπιιι πειΪΒειιιοιπιιιιιζπε Με ευιιπιοιειιι. Τ;

. .ιι-ι Πω ή .› ' #· 'ιι 4. Με.. ο 'ΤΠ-ιι'

π', ΣΧ ι..· ··ιοι ω· .ι -ιι·.ι:...,.ι::... ι» ο ι τη ιιι.. Η 'Ε

. “πιο ΜΜΜ, .πωπω ιοππο ιπ·επιιοιοιιωοι·ιηιιο

Π. ποιεποοεΒιοπο ιιι πι ειι-επιπιι πιιιιιιι€επιια ΡιοιιοιΙι,ιιφιιιιο

Με πει 1346 :ιοπιπ πιεεεππεπιιι. ι(ιΝιιι.:3ιοι.Δι, Μ”. .%"ι ποι

8οιπι Μ. ω. Π. ποπ. 998. ιιπ. 934ι·ιιι“ ν=ι ^ μπει .ε.··.ιι:Η Ρ_

"θ



.'_'ὸ·α)ἶι.

_ι..-.-κ"ο".

-. ;- ...ο

Ή(ι _ /

Π! *

θίουαιιιιί Βιο·άοιιοις, σΜααίσιο, ο αικοα.ιοίαιοτο ιιοΙ (Ϊοιιιαιιο

οι !ιι-σα, ο!ιίοιίο α Ησαυ ΠΙ. οι.ιοοιιιο οι Βα.ιι.ιο, ο οια

ω: οι Αι·οοι·οα, ολο α [οποια αο!!α οιο(οοαοιοιιο α Ιοί

[ακα Μ! το ο Λι·αοοπα πο! 4388 Ιοοιιακοί, ο οποία

.πορτα ο οοοαραοίοιιί [απο αα Μονοί ιαπιιί ο οαιαΙααί οι

ραι·οοο!ιίο 'Ιονιο ο οα.ιιο!!α οιιο81αιιιί α! αοι!ο 6'οιπαπο οι

Ρί.ια. Βί.οιο.ιΙα οι ιιιοαιοοαιο Μισο οι Αι·οοι·οα, Με

Μαιο Ι'ίιιοαι·ιοο α/βάαιοο!ί , ο αίοΙιίαι·α αι ιιοιι οο!οτεί

όπιι·οιποΙ!οιο ία Μι οιιοειίοιιι , ο ρτοιιααο·ίαι·οί οιαιιια·ίο.

(ι δω , ιο ιιιοιιοιο ).

Βο!Η. ΙΙ. Διοιιιιιιο ιιοιΙο Βιιοιιιιοειοιιι οι Ριι·οιιιο, @και Μ.

Αι··ιι ι>ιιιιιιι.ιι:ι, Βιιιιιιιιιοιιο 33, 'Ποιο. 93, Βοοιιιιι. Ν.° 95. (1)

ιιι Βοι ιιοιιιιιιο οιιιιιοπο διοιιο Αιιιοιι. Ε:: ιιοι: ρπιιΙιοο

ιιιειι·πιιιοιιιο οιιιιιιιιπο ιιοΒοοι οιιοοιιιοι·, οπού ιιοΜιιπο

ιοιιοιιιιοε Βιιιιιοιιοιιειο ιπι·ιο ροι·ιιπο, οινιε ριοοιιπει, ειιιιιιοπο

οι ρι·οοπιοιοι ριεοι·πιιι οοιιιιιιπιιιο ιιι ιιοιοτ ροι· οοιιοιιι ιιιτιο

ι·οοοιοιιι οι ιιιιιιοιοιιι ο ΜιοιιοΙο Πιιο οιιοιιιιοιιι ιιιιιιιοιιι ιιο

Βοοεοπο ΒοΜιιιοο ιιιοοιιιοιιοιιιε ιιιιιιοοιπιο ιι·οοοιιιοειιπο ιιι

οοειιιιο ιιοιιο ιιιιιιιιοιιο οοριιιιιο ιιοοιιιιο Ιιοιοιιιιοε ιιονοιιι

Με, οοοιιιιιιπιιι οιιι·ειιιιι ιιιοοιιοιιιιιι, ο πιο Ιπιιοιιο ιιοιοιιο

ιιιιιοεοι·ιριο νιοοιιι οι Ιοοιοιιι, ειιιιιιοοιιιε οι ρι·οοπιο1οιιο ιιο

Μιιο ρτο ιιιοιο Ποιιιιιιπιιι, οιιιειοιιο ιιι ριοεοιιιιο πιοΒιιιιιοι

οι ρο1οιιιιε ιιοιιιιιιι ιιοιιιιιιι Ροιι·ι νιοαι·ιϊ θ) 6ο Βοεοο Ποι

οι·ιιιιο ιπιιιοιο Αι·ιιοι·οο, οπιπι ειπε ιονοιοιιιιο ιιιοιι οι ρτο

ροιιιι οποπ ιιιπει.ι·ιεειιιιπο Ριιιιοορε ιιοιιιιιιπο Ροιι·πε Ποι

οι·οιιο ιοι Διοοοιιο, Υοιοπιιο, 8οιιιιιιοο, οι Ποιειοο οο

ιιιοοοπο ΒοιοίΒιι, οιιιοιιι επρι·οιιιοιο ιιοΜιιο Ροιι·ο ιπιιιοι

Αι·ιιοτοο οπιιι ιοίοι·ιιιοιοιιιιπε ιιιοιιιο 8οι·ιιιιιιο ιιοριιιοι.ιε ιιοι

οιιοιιι ιιορπιοιιιιιει 1οιιιροι·ο ιιοιοιπιιι ιιιιιοοοιιριοιππι Μιο

ι·οιπιιι ιιοιοοοιιιι οιιιιιοε οποειιοιιοο οποιο οοιιιιιιπιιο ριοοιιιιιιι

ιιοιιοι οοιι ιιοιιοι·ο εροιοι οι εροιοιιοι τοπιροι·ο ιιοιοι·πιιι

ιιιιι·οοοι·ιριοι·ιιιιι Ιιοιοι·οι·πιιι οοιιιι·ο οοι· Βποιιιιιιι 8οιιιοιιι

Βιιι·οοιιοοιιι νιιιο ΕοοΙοο.ιο, ιιιοδιοιι·ιιιιι Αι·ιιοιιιπιιι Μοιιοοοιιοι

ιιοιιιιιιπιιι νιιιο Μπεογ, θιιιΙΙοιιιιπιιι Ποιοποει Οοιοιοιιπιιι

ιιοΒιιοιοι·οιιι8οοεοιι, οι Βοι·ιιοιιιιιιιι πο νοΠο Ποιοιοιιιιιιι

οιιιπι οριιοιοι ιιοι· ιιοιοι·οο ιιιιιοιι·ιεειιιιι ριιιιοιριο οπιιι·οιιιοιι

ιιοιιιιιιι Ροιι·ι ι·οοιιι ρτοιιιοιἱ, οιιοιπιιι ιοιιοι· ιιιίι·ο ιιοοοιιιιι€πι,

ιιιιο!ιοοι 5 Ροι.ι·πο Ποι οι·οιιο ιιοιι Αι·οοοιιο, νοΙοιιτιο, Βοι

ιιιιιοο, οι Ποιοιοο, Ποιιιοεοπο Βοιοιιιιιοιιο οοιοοιο νιι·ο

Ροιι·ο ι'ιοαι·ιο (3) πο Βοειιο ιπιιιοι οιιιοι·οο, ιιοι: ιιοπ ιιι

ιοοιιιι ποειι·ιε ιοιοι·ιιιοιοιιοιιο ιιιεπΙο 8οι·ιιιιιοο ροι ιιοε οπιιο

ιιοριιιοιιο ιιοι οιιοιιι ιιορπιοπιιιε ·οοιπιοιιι οι ιιιΙοοιιοιιοιπ:

ρτο ροι·ιο ιιοιιιο ιιονοιι οι ιιιιοιιε Ριεοτπιιι ()οιιιιιιιιιιιο πιο

ιιοιιιο ιιοιι;ιοιιειτοιπιιι οιονιιοι· οοιιοιιοιοιιιιο οποπ οιοιοιιιιιιο

ιιιιιοειοι·ιριο ι'ποι·πιιι ροι· οιιιιιοιοο ιιοοιιοει ιιι ιιιοιο ιιιοπΙο

ιιιοιο Ποιιιιιιπιιι οι οιπε οΠιιιοιιιιιιο ιιι οοιιοιιι ιΠοιο οοιιιτο

πιο οι οοιιιοιιιιοιιοε ροοιο ιιιιιο ιιιιοι ιιιπειιιεειιιιοε ποιιιιιιοει

ΒοΒοο Ιοοοιιπιιι ονπιιι οι Αιιιιιιειιιιι οοιιιιοι·οιιι ιιοειιοει

οιιιιιιιο ι·οοοι·ιιοιιοιιιε οι ιιιιο ροτιο, οι ιιιοιιιιιι Ποιιιιιιπιιο

οι οιιοιο, νιιιοιιοοι οποπ οιιιιιοιοε ιιοοιιι ιιοιιοι·ιιιιι Βιιοιιο

(ι) Τι·οοιιιοειιο ιιοι 1838 ιιοΓΡι·οιοοοοιο Οποιοι ιιιιο Βοοιο 0ορπιο

άουο 8οιιιο οοοτο οιι ιιιπιιι οι 8ιοι·ιο ροιι·ιο.

(9) Ι/ιοαι·ιι; οποιο ιιοιι'οιιιοιιποιι$ο. Μονο ιοΒοοτει Ι/ιοοοοιιιιιιο,

ροτοιιὸ οπι οι ροι·ιο ιιιιιιιιιιιοι.οιιιοιιι.ο οι Ριοιι·ο ΙΙΙ. Ι(ισοοιιιο οι Βασ.ιο,

ο αιιιιιιοσ οι Διοοιιοα. (ναι. Τομ , Βιπιοιι. Βάια:: @ο Ποια. ΙΙΙ.

σ” δαπΙσοπια, νο!. ΙΙΙ. με. 67. 88.).

(3) Ι(ίσαι·ιο. Μ”. ιοοικοοιια.

ιιιοι.οιιιι Ε) (ΣΔΕΤΕ

8οιιιοιιι ιιπι·οοιιοι πιο ΒοοΙοοιο ιιι οοιιιιιιιιι οοιιο ροοπιιιο

οποιιιιιοιιε οποιο ιιιοιιιε Βιιοιιιιε οοοοιιιιι ιιιιιι ιιοι1οιι ιιοι·

ιιιοιπιιι Ποιιιιιιιιιιο οποιιιιοπι νιιιοιιι νοοοιοιιι ΡαΙα.ι άι: @οποίοι

οποιο ιιι ιιιοιοἰ ιποπο ιιι οιιιοι.οιιοι ·ιΙο 7 ιι·οοοιιιιο οι πο

Βιιιι>ιιι(6) οι ιιι οιποιιοιιι «πιο» ιροιιιιι.Πποιιπιιι ιιι ροεοοε

οιοιιοιιι ριοιιοι·ιοιιι ιιιιιπιιοι·ιι; Ιιιοοροτ·=ιιιοΒιο$οι· Αιιιοιιιπε

Μοιιοεοοι οιιιπο οοι νιΠο οποιοιιιο1οΜοοιιι(6) οοιι οοιι

ιιοιιιρποι€ι οποοιιοιιι ιιοιιιιιιοε «πιο Βιιιριιι ι'α.ιο ιιιοιι

Ποιιιιιιπιιιε οοεο.ιιιοιιιιι· ιιι ·ιιποοπιιο πιο ΑΙΜ ιιπ , οο

οπιο ιρει ιιοιιιιιιοο .ιιι ιιιοιπο ιιι88ιει.οι· Αι·ιιοιιιιιε ο8οοιιι

οοοιιιοιοιιι οπο οοιιιιιιοο ιιιοιο οπο ιιιιο Μιιιιογ ιιονοε ιιι

οοι·ιο ιιπιιιοι·ο, οπιπε οοιιιιοιιιριιοτιοιιιο οοοοειοιιο Ππιιοιιιοιοι·

οπιιο οοιιοι·οιιιι οιοιο ιιιειιιο πιοιιιιονιι οι'ιιιιοΙι οπι ιιιιιο

·οι·οι ιιιοιι οοιιιιιιπιιιε ριεοιπιιι ιιι οιοιο ιιιοπιο πι οοιιιροι

Ποιοι ιιιοιοε=οοιιιιοιιιριιοιοε οιι εοινοιιιιιιιιι ιιιοιο ιποοιειιο

Αι·ιιοιπο οιιοιιιιιοιοιιι ροοιιιιιο ειιριοιιιοιοπι, οι οιιοιιιοιιι

ω” οιιιιιοιιο Ποιιιιιιπιιιο Ριεοι·πιιι ιιι ιιοιι ιοοιι οιιιπι ιιοιι

ροοεοι νο! ιιοΙιοι·οι ιιι ίοοοι·ο οο οπιο (ιιοιι οοιιτιοιιιιιιιοτι

οιιιι νοοοιιπιιιιι· ιιιοιιιι ιιοιιοιιιοε ιιι Ιιοιιιιι ρι·οοοριι ιιιοιπο

θπιιοι·ιιοιοι ιιοΜιιιιιιιε πιιινοιήειιοιιο ιιοιι Με θιιΜ

ία.ιο Π) ιιι ροοιιιιιο επιιιιιιοιιι ριοιιιο1οιιι οιιεοινοι·οιιι πιο

οιοιι·ο Αιιιοιιιο πιοιιιοιοιο, ρτο ιοιιπο οιιιιιοιιι οποιιιιιοοιο

ροοιιιιιο ρι·οιιιοιο οοιιιιοιιιρποιιοιιο ιιιοιιι θποοιιιοιοι οοιι

οι οοοποέιι·οι·ι ιιιοιιιιοιιιι ι·οιιιιιιπο νιιΙοι·πιιι οποο ιιιοιπι:ιι

Ποιιιιιιιιιιο ιιοιιοι. ιιιιιιοιο ιιιοπιο ποοπο ιιι ιιιοιοιιι οποιιιι

ιοιοιιι ιιποοιιιοιπιιι ιιιιιοι·πιπ; επιιεοοποιιιοι· οοιιοποτιιιιι·

ιιιοιιιιιι Ποιιιιιιιιιιο οιιοιι (ιιιιιιοιιιιιιε Βοιοιιοε οοιοΙοιιπε ιιο

ιιιιοιοι· Βοοεοιι.ροιιι οιι οοιιοιιι οοιιιιιιπιιι ιιιοοιιοο ροοπιιιο

οιιοιιιιιοιοο οι τετοιο οιιοε. ιιιοιιιε θπιιιοιιιιιιο οοεοτιι ειιιι

ιοιοοιι ιΙιει·οπιιοιοο 6ο οιιοιιοιιι οοοΙιο ιπιιο οιιιιιι.οιιιο ιιι

ιιοι·ιιι ριεοιιιιιι οιιιπε ιιιειοπιιοιιοιιιε οοοοειοιιο ιιιοΕπιι (ιοιι

ιοιιιιπο εοιιιοιιιιοιιι ιιι οοεοι·ιι οιιιιιιπι€, ιιιιοπιιοιιο ρι·οιοοιιι

οοο οοπιοποιο ιιο Ιιοιιιει ιιιοιι οοιιιιιιιιιιιο πεοπο οιι οοιι

οιιιιοιιιοιιι οιιοιιιιτοιοιιι οιιιι οι ιιιοιιιιι· ιιοιιιιοπι οοοοοιοιιο

ριοιιιοτο ιιοιιοιο ιιοοιιιιοιιι ιιιοιιοιοιιιιι, οοριοιιιιι, οι οο ιο

ιοΙιιοι· ιιιοιι·οιιοιιιιι οιιοπεοπο οιιιοιιι Επιιιοιπιο Γποιιι ιιιιοοι·ο

οοιιοιοοιπιιι. Ρι·οιοι·οο ιιιιοιΙοιιιιιιπο ρτο ροι·ιο ιιιοτι οοιιιιιιπιιιε

οποπ οΙιοιιο ροοεοοοιοποε οιιιιπιιι ριοοιιιιιι ειιποιο ιιι οιιιπι

ιιιοιιιο οπο! οοοιιροτο ροι· Αι·οοοιιοιιεοε οι Ποιοιοιιοο οποο

οιι ιιο οεειοιπιιι ροιιιιιοιο, οπο οιιοιιι επροτιπο ιιιοιο ιιι

οπιιιιιι· ιιοιι ιιιιιοιιιιο οι ιιιιιιειο οι ιιι ιιιοιιιιιιπιιι οιονοιιιοιι

ιιιοιι οοιιιιιιπιιιε οι ριοιιιιιιιιπιιι ιιιοιιιιοειπιιι τοιοιιιοι ιοιιπο

ιιοιο; οι οποιο ιοιιι επιιριιοοιπιιι ιιοιιιε ιπιι πι οποιο ιιιιο

ιιιοιιοιοιιιπι· ιιο ιιιειιιιο ιοιιιοιιιο ιιι·ονιιιοι·ο, οπο επριιιιοο

ιιοιιο ιιοιιιοιιο οιιιιιιοεο οιιοιιιιοιιο οποιι ιπειιιιο οοι οοιι

οιοιιε οι ροι·ροιπο νοιιιιιιοο πιιιοπιοπο ιιιε οποιο οιιιιιιποιιε,

οι οιιιπειιιιοι ρι·ιιιοιριε ιιιιοιοει οοιιι ππιοπιοπο οιιιιοι·νοιο

οι ιοοοιο οιιοοι·νοι·ι, νοΙπιιιπε νοιιιεοπο ιιιοιπιπο οι πιοιι

ιιοιιιπο, οποιοιιπε νοοοιιε ονοοοιιιιιε ιοιιι οιιιπι οιοι·οιιιιιιο

οπιιιοιιο, οι οποιο Με τοπιο οι ιιοοοι·ιιοιιο οπιπι ιιο ιιιι·ο

οι ιοιιοιιο ιιιοιιι ίοοοιο, ειο οποπ ιιιιιιι οι·ονοιο ιοιοοιι

ιιοιιιιο ιιι ριοιιιοιιε οιιιιιιιοοιιε ιιοιιιιπιιι οο οιροιιιιιιιιι ιπ

οπιιο οοιιιριοπιοπιπιιι; Ριοοοιιοιιιιο ιιι ριοιιιοιιε ιιιονιιοι,

επιιιιιιοι·ιο οιιιο ριοιιο εοιο οοιι νοι·ιιοιο οιιοιιιο, ιιιιιιιιο

Με ειιοριιιι οι @πιο ροιιιι.πο οπιοεοοιιιιιιπο, οο ιιιοΙιιιιε

(Ι) Ι.'ορριααπι Ρονι-ιιιι-νιιιιιο ι·ιοοι·ποιο ιιοι Μπι ( 17ο Μο. Μπι.

Πι1.ΙΙΙ.ρο8. 998).

(5) 0ιιιι>ι>ι , οεοιο ιο ι·οοιοιιο οι ΡΔιιιιι-Βιι>ι>ιε.

(θ) ΝοιΙο οιοοεο ειιιιιιοιιο ι·οοιοιιο οι Ροιιτι:-Βιι>ι>ιε.

(7) (Ποιο ιι νιιιοοειο στο τιιειι·πιι.ο ιιι Ιι>ι>ιε ιιιιιιιιιοιιιε, ιιι οπι ιι

οοτο, Οοιοοι·αρΙι. Μπι. ω. Π. μη. 83. .

ο
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οι ο!!Τοε!!ε οοΕοικ!Ε!ιοι τεεοοειΕο; Νοε εοΕιρ Ωοιιιι11ιοι!Μοε

ιιο!!!5·σειρετ ρτετ!!οι!ε οριο!ορε ει -ε!ρεο!!ε οι!!! ίοτιρο ρεε

ιΕΕειο- ρ!εριιτΕε νΕοεε ροειι·εε. Ι!εισιπρ βοοοριρερειε ρορΕε

ιιεειιε!! ευρο ΒοιρΕρΕ πιἰ!!εεἰοι0 ιτεοεριεε!προ !τ!0οο!Ερο

οο!ΕΕΙιι0, Εκ οοοιοτΕιοιο Βεε!ο. Ει ΡΘΕΜε θ) Δε! ει·οιΕο Πρ;

Ατοι;ορε, νε!εριΕε, 8οτοΕρΕο, ΠοτεΕοο, Ποριεεερε Βιιτο!ιΕρ

ερχι·ερΕο νΕΕ·ο Ρειι·ο ?Μαιο (ε) εε Βιιοεο ΕοοΕοἱ Ατοοτεε,

ρεο ρορ ο!!!εοι!ε Π0$!!"!$ ι°ε!οτιρο!οι·ἰοοε Ειιευ!ε $ετ4!!ροε

ρερ ρω ρι!ρο ι!εροιειΕε νε! οιΕορι ι!εριιιορο!ε εει!ιιιερι ει

ο!!εειΕορειρ. !ροΕρροι!ορε οοει·ιι!ο ρι·ο ρειειε ροο!ε ι!ενοιΕ

ειιΕΕι!ε!Εε οοπιιουρΕε ΡΕεετοιρ ροο!ε ειι!!ι!ιο ρετεερΕιροε

οσοι! Βετιιιοιιι!ιιιι ε!ε Υο!!ε εεεετερε εεε.ε ευρω ει οι! οπο!

ρετιΕρετε ορερι!ειω εο.!ιοιρ ροεΕιιιπρ οι ι!!ο!ρε Βοτιτοοι!οε

·ι!ΕοΕι Εριεο εορΕΕοεε νΕ!!ε ει!ε ι1εο!εριοριι θ!! Με ιο ουτο

ιοτἱο εε ροτειρ!ρ! οι!! εο!ιρε εεεε ι!!ο!ιοι· ΕρΓι·ιι οορροοε

νΕΕ!οτορτ ιιιπιο ι!!οιιιιιΕ θεωρω: !ιοοει Ερ ι!!ορι Ερρο!ει ει

οποπ! ρτε!”οιοτρ εοπικρορε ροο!!Εοε ροεεει!Εεεε οΕοΕιοτ ο

ιειρροτε ρεο!ε !οΕιε Ειρετ εποε!!ερ!!εοΕιροε ι!οτριοοε Βε

ρεε !εοο!ιορι οπιιι οι Α!!”ορεοιρ τεοοι·οοι!ορ!ε Ερο!Ειε

-ΘεοΕιοτειι ροειτοο εκ ιπιει ροτιε, ει ι!!ειοτρ ΠοΕριορρε οι

ε!ιετο επ, Πιερ Μοτο Υ!εοτΕρπρ Με ΠοπριριιρΕε οποιο Ε!!!

ιειιειει !!οιρ!ρεε οΕοιοτοπι ν!!!ετοιρ εει! !ρεοτορι ρι·οου

ποιοτειο, οι οοριεε!ειο Με ροτ εεε ευρο: ρι·εριΕωΕε ιΕΕοιρε

Βει·ιΕ·ερι!ρε οοι!ρο!! όποιο τ!!ΠΕρΕιΕνεε εειιιεριΕο.ε οιιοι·οτρ ρι·Ειρο

·ίο!ι !οιο. ρερ· Ατρο!οριρ εε ιοττεριε ΕοΕΕε ρει·Ειιιρι οριο

εοτεριροοει·ροιοτιο ρεπει·ο!Εε τεερΕ ροο!ι·! θετε!!ρεε, ει

ε!ιετο. ροτ Βετροτοοιρ εε 5οροιο Μετι!ρο ΕρτΕερετΕιοΕρ Ορειι·Ε

Πο!!ετ!, ο οιιο οο!ι!επι ιι!!!προ εεριερι!ει Μι ιιι Γεριοτ

ρετ ηι!εροορι οιιΕ ι!Εοερει εε ρτοοιιι·οιοι·ειρ ‹!ΕειΕ ΨΕεοτΕΕ ει!

ροειτοοι εκοε!!εριἰοιο ορρε!!ειοπρ, οοΕρε ορρε!!οιΕοιιΕε ρτο

ιεειο οι! ρτοεεοοεροοπι εει!! οροοτΕιρεειι·ε ιειρριιε ροτ!!

ω! ίζορρρορ!ε εριΕι!! εεεΕΒρειοπρ, νε! οροορκρουε :Με

προι!ο ίοοιιιιρ εε !ιο!ιεει: ορτρορε ρι·εροιρΕιριιιιτο Ποιοτρορε

ρι·οριει· ρΕτοιετιιιιι ΕειροερεΕρρι εκιτΕρεεοοτρρι επιρειορι οιιο

ιιιπιο Π! ιροι·Ε εορνο!ε!ιοι ουειιρν!8 οεεετει Ερεεε εεριεο!!οε

εεεε ρο!!ειε ιιοιι ροιρΕι εοτορι ροειτο ρτεεειιιΕο οΕιΕρε οοσ!

ροτετε, ιιοιι Ει!εο οιιο!! ι!Εοιιρρ ()οιριριιρε τριΕΕΕεει νο! το

ι!ροετε.Εριεροοι Με εΕνε εεειο απο ε!Εειο ο!ΙΕιΕοΕΕ νε!

ρτοεοτειοι·ε εει! ροιΕοε Ειρριιο!Ντε. ερρρ!ΕοονΕι ρο!›Εε Εοεπι

Ποιρριοιιε ιιι ευρω· !ι!!ε οΕοροι·ειριιι· ε!ε τετρει!!ο ἱοειΕιΕε

ρι·ον!ι!ετε; ροε ΕΕ;!ιοτ ερρρΠοει!ορε Ερετι εάτρΕεεο !›ερ!8ιιε,

νορΕε εοροιιιΕοιΕιρικ ει ριορπ!ριροε ορειεριιε νοοειιΕε ενο

οοικ!Εε οι! ρι·ει!!ειΕε ρο!!ΕιοιΕ!ριε ι!Εοιρι·ριρ εεριεριΕοι·ρπρ ε!

ο!ΕΕε ι!ερερτ!ερι!!ιοε εεε ειρετρερι!!ιοε οι ε!ει!ειρ εοι;ροεοοιΕε

ει: ευρω· ῖε!εοειτι ΕοοΕο!!ο !ιο ειΕοιρ ι!οοετροι!ε οσοι! ‹!ε Ειπε

οι τοι!ορο ιιιετΕιΤοοετε, ρτοοει!εροο ευρω· Με !πενΕιετ

ερωτροι·Εε. ε! «Με ρ!ορο-..ε!ρε ε!τερ!ιο ει @πιο Εοι!ΕιΕΕ,

ιρο!!!!!ε, ε! ι!!θ'ορ!!ε· οιι!!ιοε!!!ιοι ρτειετι11Εεε!ε; ρο!-ι ερἰιρ

οοπριρΕοι!ιρρε ιο!ρο ευρω· ρι·ει!!οι!ε ρ!ερετΕε Με!! ροειι·οε.

·Ποιοπρ Πεερτεοιιερειε ρορῖε ουροει! ορρο ΒορρρΕ πρΕ!!ε·

οιοιο ιι·εεεριεεΕριο ιι·ΕΕ;εεΕριο οοιεινο. Ειι ορειοτ!ιοιε ΒερΕει.

βρειτε εορτοοΕο!ιρι ι!οριὶροε !ο!ιοριιεε ρορρΕρε οιιο ευρω.

οοι·οιρ προ" Ιι!!Εορο ροι.ερΕο ει ιεειΕ!ιρε ΕρίτοοετΕριΕε Ερειπ

εΕνΕι οι τεοοἱεΕνΕι εορτοοΕοιοιρ ριοερ!Πορτιι ι!οιρΕροιρ Επι

πρωι!! !ικ!!οειρ Αεροτεε, οροιεροε ειροτε ορρι·ε.οΕοιΕ Ε!!ρ

ειτΕεεΕπιΕ ρι·ιρο!ρει ι!οιρΕο! Ρειτ! τειρε ρι·ει!!οιΕ οι ΕριοΕιιι

(Ι) 13. Ρ!ειτο Π! το ό! Αι·ιιΒορρ, ι!ειιο Η Οοι·ίρισρίο.σο.

(9) Ι/ίσ.·ατίο. ΜΒ. Ι/ιοεοοτρΜ.

(8) Ι.7εο!εριοριά. Ρι·οΜοΕ!ριοριε !ιι !ειΕορε ο ει·ι·οιο. ο «Με οπο

·ΡαπωρορΜ, ο Ρεπωριοπω, ιτΕ!!ερειο στο ο!ειτρι!ο ρε!!ε 0οιπορω

οι Μιτατρίρώ.

Ρ!εο.τι1111 !!οποιοοιιΕε φα! εε Με !ρειΕΕ.Εε ιρο!ιορι οΕ!Ε!!!ι!!ι__

ε! οι! Ποιο ΕρεΕιιε Με!!! Ειρ!ΕΕ:Εε τευετεριΕοτρ εε μετρ!

παπι!! ερριοι!!ειαε οοτρπρΕεεΕορεε εε οριο” Ερ ευρτο.ι!!ο!!ε

!!οιετΕε ει οιιε.!!!ιοι εοτυ.ιρ (Η ριειιιΕο, οι ΕΜ” ιΕο!εροιρε

ο τει;!ε προΕεε!ειε οοοεριετε οΕΒρειοι·, ε! !ρ ειε ει ευρω

ε!ε ευρω !ρε!οε ι!οιρΕρΕ Ειρ!ΕοΕε οορεερεοπι οι!!ιΕ!ιει·ε ρο

!›!Εοο Ερ‹!ε εοι·Εριοτο ΕριετνερΕειιιε, ει οριρεορτοοΕοιΕ τε

Εοπροιοι·εε οι Ειιι!Εεεε ι!ε!ε88.ϋ- ι1εορΕ!ιοο Ειι @οι !ΕοιεΕ·Εε

Ε!! ιρεριΕο οι! ερεοοι!οιιερι εορτοοΕοιο.τοπρ οοιριρΕεε!οριιρι

Ειιιερι!ετε νιι!εο!, οι ε! τεριιριἱερι!ῖ ε!ει!εω·ροιονετΕι, ει

εε ε!ε οΕοι!ει οοεειΕορΕορε Εριτοιρ!ιιετε ρο!Ει, ευρω ΕρεΕοε

ι!εο!ετει νο!οιιι-οιειρ. Αοιοιρ ΑπεεΕΠ(!! Ε!! οοριετο ρε!οιΕΕ

εορτοι!!οι! οοιρἰρΕ Εοι!!ο!ε ρι·εεεριε εετεε!ο ρω ι!οιρἰρο

ΜοτΕορο ε!ε Ατοοκοιι Η) οοιρΕρο θερινό _8οοΕορἐ ε! Μοι

ιρά!!ο ω, εορ!εριε νΕτο ι!ορρρο Ρ!ιρ!Ερρο Μοτρε!Ε Μοτε

Εοτοπι ι!οο!οτο ε! οο.ρορ!οο ετ!ποτερεΕ, ρερ!!! νΕτο Βετρετ

οοοιιοο Αρο!οτιο Οοιε!ερο ει Ρτερο!εοο Πιο Με οοτρΕρΕ

!ο!ιορρίο Πιο οι: Λτεειδ, ιεει!!ιιιε ει! Με νοορι!ε ει π»

εοιΕε. Αρρο ι!οιρΕρΕοε ΙροοτρειΕορΕε ιρΕ!!εεΕιρο ιρεοεριεεΕιρο

ορο.οι·οροε!ριο-!ροΕιΕορε εεριΕιρο ι!Εε ι!εοΕιρο ιρεΕΕ: εοοορ

€!ι!!ρ οοι·ειιτρ ο!ν!ιο!ιε Αι·εειδ ρτει!!ειε.

!ιι !)εΕ ρορ!!ρε εΕιιεοοε μεεε Αφοι!. Ειι !ιοο ριι!!!!οο

Ερειι·οτρεριο οιριιΕ!ιρε ροιεει εν!ι!εριοι·; εποε ιο οοοιΕρεοιΕ

ρεεε!!! σο», ορρο, Ερι!ΕειΕορε, ει !οεο, ει πιο Ιρ!Εορο ρο

ιοι·Εο, οι ιεειΕοοε ερρτοοΕοιΕεχεορτοεοτΕριοε πιο8ρΕΕΕοι18 ο!

ροιερε τ!οιρΕρρε οοτρΕοιρι Ρειτοε ·!οι!εκ Ατοοροε ιιεειιε ει

Εριε!!εοιε εορτρι!Εοιο. τεοο!εΕιΕορε ίεοιο ροτ εορτοοδειο·ιρ

οοριΕριιπρ Ιορορρετρ Βοι·οορερεερι ροιρΕρε ορο ειι·ρτο, οπο!

Με!!! ι!οπρΕιιοε Ιιιοεκ Με ρ!ρτΕιρΕο οι νοτρε ροι;οιΕΕε Ειρ

ρει!!ιοε ω! εορτοι!!ειοε εοπρτρΕοεΕορεε Εριερι!ετο ρερ ροεοΕι

εε!νο !ιοροτε τεε!ο Ερ Με ροι·ιε, οορι·οο!οιε άε!εεει!ορΕ

εἰ!!! ρω· ειιρτο.ι!!οιιιτρ ι!οιρ!ροιρ τερειρ ίρειε τερρρι!εν!ι,

ι!Εεερε ει οεεετερε φορ ι!ε ρτει!!οι!ε οιιεειΕορ!!ιοε ιιιπιο

ευρω Με ι!ε!εροιρε ορο ειρρ ευρτει!!ειΕε τε!”οι·ιροιοτ!!›ι!ε

νε! :Με οιιοοριροιιε οιοοιι εε ΕριτοτρΕιιερε ρερ ΕριεροΕι

ροκ: νι!!ι, ρεο ι!ε εορτο.ο!οι!ε ιιιιεο!!ορ!!οοε !ιι ευρτειι!!οιΕρ

!!ειει·Εε οοτρρτε!ιερεΕε οΙΕοιιο ριοι!ο εορροεοετε, ιιρι!ε εο

ρι·οι!!ειρε οοριἱριιε !ο!!ερρεε ροιρ!ρε οιιο εορτο τρωει

πιο ροιετΕιρρ Ειι Εεεε ρο!!!!ειιιρ οορίΕοοι·ε !ρειειιριερωκρ.

Μισο: οι οιιρι·α. ' -

5!εριπρ προ! !ρ!Εορ! ορορροιρ Ρειτ! Περο!οιε ι!ε Ατε:ιεἶ

ΗΗΕ, τεε!ο ορειοι·Ε!οιεροιοτΕΕ, οι!! ρτει!!οι!ε οιρρΕ!ιρε Ερ

ιει·ΓοΕ, οι ρι·ει!Εοιοε `οοιι·ιοε ο πιο ι·οδειοε ι·οροιρε εοτ!!ιετο

εοτΕρεΕ ει Ερ ίοι·ριοιρ ρρο!Εοοπρ οοπο τεοει;Ε, ω!!! ε!Εορο!Ε

τωρα ρερ νΕιΕο εει! ετι·οι·ε !ειειο Εορ!ιΕιρο !!ρεο. ρι·Ειρε

Με» π!!! ι!ΕοΕι οι !ερΕιρι· οροι!τεεεε!ιρο. '

' Ε' .

Π!! **.

Ζε περιιοο!ι2:|ιε οι!! θεροοο, ο ο!! Πιο, ρερ σκοπο ιἰοί Ιοτο

ρτοοιιτο!οι·ί δου·ι·οοο οι δι·οοεπεο, ο .ΜΜΜ βαρια άί

πω, ρ›·οι·οροιιο !ιι ιι·εριιο οι οπιιι υερ!ίοίροιιο Μοοί!ίιο

ο οορο!ιίιιεο πο! θ! @βιο !999 ( ΗΒΟ!) Μ!. ρίο.);

(Ι) .ά#%ωἱ; οορι·εν!ειυτε κ!! ΑπριιαπΕ; άσε Ι'οι!!οτρο οΕιιΞι Ε!! 0

ριετ›.Νο.. Β ρΙΕ·οσωπι ο ριιτο!ο οοττ·οιιιι, ι!ετΕνοιε :ΜΗ !ει!ρε @ιισιι

οιιιρριιριζ . . `

(θ) Επ·οιε!!ο ο! Ρ!ειτο Π!. ε!! Ατ!ιστερ, ορο ρο! ς!! προοεάειιε πιο!

ΒΕιιοΕεειο. να!. Έσω, Βό:Εορ. ρεφ. ἀεὶ 8ω·ι:!ι Π!. , νο!. Η, με.

Ή8 Πρ. ε! ρερ. 934, ο νο!. Π!. ρερ. 88.

(8) Οσο, 5ίρροτε @Με εασισΠοϋθοσωπο ιοί Μαπρίδια. Ετ! ο ερε

Ε.;!!ριει !ιι !ειΕορε 5οσίαρί ε! ΜαριΕΙΙε; !ιι οιιιι!ο ι!ενε @Με ΠοοΕορι ε!

Μοτπι!!!ε. '

' πιο



Ή 6 οιοι.οιοι ο οοιπππο

αι.τεοπο τ οορίτοίί το άοττα περιτο, ί φωτό ιιοοοπο οοτ

αυτου τα Ιοτο οεοοοείοοο; εττ·ίσιοοοο @ο ο#οοεἰοο ο

άτ]οιτείοο ροι· αίτιο αστοί. οΙορο ερίπιτο τ! τοτ·τοίοο άο!Ιο

τυ·οοοο τοοάο.οτυπο ; ο άουοπροπο ο οοουοοοίοπί οροοίατί

"Ματέο ο! οιοιἰο οτί τ·ο7”οτ·ο ί ιταποί, οιιοοοΙτιπο τ Μπάτ,

ί ρτοοο.τοί, ί ΜΕ. ο το σ·ορροοεορτίο, ο τταττατο τ κτ

Με , ο το τ·τοοτοτπο τ ιίοοίτί ρι·ιοατί, οοο εοάάίο[οιιίοοο

· ο·οοτρο·οοο, ο με! Μεεοάαπτοπτο ‹ΙοΙΙιι ροοο.

(ΙΒΜ , [4342, εοτ. ρτε.], Μ. οτοεοο).

οτο Βοεττ Αι·οτιτντ οι Τοι·τιιο, Βοοοπτ. (τοπον. 8οι·το 3.·

Μοτο. 5. Τοιιιι.Διι, Νοιο. ΣτΠ.

το ιτοιοτιτο Ιτοτ. Αιιιοιι. Μ! Ιιοοοιοιο οτ ΒΙοττοιο οιοοτ

ροτοοττε Ποτ οΙοι·τοοο Υτι·8τοτε Μοτο οοιοτοιοοοο Βοοοτοι·οιο

οτ Βοοοτοτ·οιιι Ποτ, οτ το! Ιοοττοιο οτ ι·ονοι·οοττοοι Βοοι·ο

8οοοτο Ιτοιοοοο ΕοοΙοετο, οτ πιο ιονοι·οοττοιο οτ οτοΙτοττο

.οοιο Βοοι·τ Ιτοιοοοτ Ιοιροιττ, οτ :το οιιοττοττοοοοι Ιτοοοιο οτ

ττοοοοτττοοι ετοτοοι τοτιοεοιτρτοιοιο οοιιιοιοοτοιο Ιοοοο οτ

Ρτεοτοιο οτ οοτνοι·εττοτοοι οτ οτοοοΙοττοιο ροτοοοοιοιο οιο

οτοιο οοιιιιιοττοοι. Ι)τεοι·οτιιε ντι Εοιιτοττοε (το Ειοιτοοττο

οτντε Ιοοοο, οοτοι·τοε οτ οοοοοΙΙοιτοε, εγοτττοοε οοτοι οτ

ρι·οοοιοτοι· οοτ οοο οτ :οτο ιοοοοτττοτ ντο ττοιοτιιτ $γιοοοτε

Βοοοοιιτοιο Ποτ Βιοοτο Βοοτε Ιοοοοοετε οτ ροροΙτ τττΙοο

εοι·το οτ τρετοε οοοιιοοοτε Ιοοοο, οτ ιτο τρεο εγοιττοοτο οτ

ρι·οοοι·οττοοο οοοετοτ ροι· ροττττοοιο τοετι·οιοοοτοιο ι·οοειτοιο

οτ εοι·τρτοιο ροι· Ετοιιοτεοοοοι Ροοοοοεοιο ττο Εοτνοττο. ιιο

τοιτοιο οτ οοοοοΙΙοττοιο τττοττ (τοιοοιιτε Ιοοοο, οιιοο ιτοοπτ

οτοο ροττνττοττε οττΙΙοετιοο τοιοοοτοοτιοο οοοτΙιοοοετιοο

ρττοιο, τοτττοτοοο οοτονο εοοοοττοοι τττοιο οτ οεοιο οτντ

τοττε Ιοοοο οτο ντττιοο. ιοοττ οτιοο ττοεροιοε , εγοτττοοιτο

ο.οτοι·το οτ ρι·οοοιοτοι·το οοοιτοο ρι·ο τρεο ττοιοτοο Ποοο οτ

Εοοιιοοοτ Ιοοοο οι οιιο ροι·το. Α

Ετ τττοοιοτοε ντι· ΜτοτιοοΙ Ι.οοττε ‹το Ι'τοο οτντε ρτεοοοε

οοτοιτοε οοοοοΙΙοιτοε ττοοιτοοιοιο οιιττο.οοι·οοι ρτεοοτ ρο

ροΙτ εγοτττοοε οτ ρτοοοτοτοι οοτ οοο οτ οττο οοιοοιοοτε

ρτεοοτ, οτ ατο τρεο ετοτττοοτο οτ ριοοοι·οττοιιο οοιιοτοτ ροι

ροΒΙτοοιο τοοτιοιοοοτοιο ι·οοοτοοι οτ εοιτρτοιο ροι· ΝτοοΙοοιο

Βο.Ιοοιιοιιεοοι ττο Ρτετε ιιοτοττοιο εοιτττοιο ροττΙτοοιο οοο

οοΙΙοιτο ρτεοοτ οοιοιοοοτε, οοοο Βοοιτοτοο τοοοι·οοττοοτε

ιοττΙοετιοο τοι·οοοτοετοιο οοοττ·οοοετιοο εοοοιοτο τοτττοττοιιο

οοοο εοοοικτοιο ιττοιο οτ νεοιο οτνττοττε ρτοοιιο ροοο Ικο

Ιοοττοε τοΙττ εγοιττοοι·το οτ ρι·οοοι·οτοιτο οοιοτοο ρι·ο άτοτο

οοοτιοοιιτ ρτεοοο οι ροοο οττοιο.

ἐΑττοοετοοτοε τιοοτοτοιο ιΙοττοιο Ιιοττττοοι τοτοι τρεοιο

ττοιοτοοιο Βοοοιο οτ οτοε οοοετΙτοοι ρι·ο τρεο οοιοιοοοτ

Ιοοοο οτι νοο ροιτο, οτ τττεοιοτοιο νττοοι τοοοοοιο 0ο

Α8οοΙΙο οτνοιο Ρτεοτοιο οοοττοιο οτ οιτττοικτοτοιοοι οοιιι

τοοιιτε ρτεοοτ το οτνττοτο Ιοοοο ριο τρεο οοιοιοοοτ ρτοοιιο

οτι οΙτοι·ο. Ετ ροετοο εοοοοεετνο τοτοι· τρεοιο οοιοιοοοο

ρτεοοοιο ετνο ττοιοτοοε οοττοιιοε ρτεοοτ ροροΙτ, οτ εορτοοτοο

εοροι Με ττοροτοτοε ρι·ο τρεο οοιοοτοοτ οτ εοριοεοι·τρτοιο

Εοοιοιτοιο οοοοτοιο οτ οοοοοΙΙοι·τοοι οτ εγοτττοοιο άτοττ

ττοιοτοτ Βοοτε οτ οοιοιιιοοτε Ιοοοο το οτνττοτο ρτεοιιο ριο

τρεο ιΙοιοτοο Βοοο οτ οοιοιοοοτ οτνττοττε Ιοοοο. Ετ νο

Ιοοτοε τττοτοε ττοοτοτοε ο.τττοτρτοιο οτ εοτ οΙΙοοτοιο ττοττοοοι·ο

τοιοοοοιο οττΙοε οοτ ετοτοιο οτ Ιιοιιοτοοι άτοττ ττοιοτοτ Βοοτε

οτ τρεοιοοι οοιοτοοοτοιο Ιοοοο οτ Ρτεοι·οιο, οτ οοτ οοττοοτ

οτ ττοιιτο ττοτοτοο οοττοι·ο ντττοοτοι· οτ εροι·οοτοι στο οοοοιιι

οτ ροοτττοοιο ετοτοιο τττοτοι·οιο οοοιοτοιιτοιο οτ οοιοιο οτ

τ

ντοιο οτ ιοοιοοτοι·οοι, οτ εροοτοΙττοι τΙΙοτοιο οτντοτο οτ

οτοιοιο οοιοιοοοτοιο οοτ εο οεεοι·οοτ, οτ οεεοιοτιοοτ οοο

οτττοοτοε Ιοτεεο τιτοο τιιάο ροι· οοιοιοοοτο οοι·το.ε εττροο

τττοττοε οτΙτοτοΙοε οτ ετοοοΙοι·οο ροτεοοοε τρεοι·οοι οτνττοτοιο

Ιοοοο οτ Ρτεοι·οιο οτ τττετττοτοε οτιιοοττοιο. Ετ ροοεο.ττε το

ρι·οιττοττε οτ τοτιοεοιτρττε ντττττοττοοε τονοι·τττοε οοιοιοοτττε

οτ Ιιοιιοι·τοοε οοτ οτ οοο οτι ροοτττοο οτ εοοοιο οοονοι·.εο

ττοοο οτιτοεςοο τΙτοτοι·οιο οοιοο1οιιτοιο οοοοιιοι·ο ροεεοοτ,

οτ ροεεο ντττοιιτοτ οτ νοιτετιοττττοι· εροι·οοτοιι τρετε οοοιιοο

οττοττττοε οτ οποιο οοτττΙιοτ οι: οοοετε ριοτττοττε, οτοιοοτ

τοι·ο ιοοιτο οτ ντο οοτττοε ιοοΙτοε ροεεοοτ, οοο ροττΙτοο

τοετι·οοιοοτο ττονοοοι·οοτ εοτ τοτ'ιοεοιτρτοε ττοοοοοιο, Ιτοοοι,

νοτοοοιο, τιοτοτοττοτοοι οτ οοιιτοττοιοττοοοοι, ροοτο, οοιινοιι

ττοοοε, ιοιοτεετοοοε, Ιτοοι·οττοοοε , οτ οοο ττο οοτττοε οτ

ρι·οοτ τρίτο τττοοτοι.

Ι. ΙΙτττοΙτοοτ φοιτ άτοττ 5γοτττοτ ιττοττε οοιοτιιτττοε ρι·ο- .

ιοΒιονοτοοτ οτ ριοιοοοοτ τιοοροοιιι ιτοττοιο τοττοιο οτ το.

οτοιο τοτοι· άτοτο. οοιοιοοοτο Ιοοοο οτ Ρτεοι·οιο, οτ ττο οοο.

ορροι·οτ ρΙοιιτοε ροι· ροτοΙτοοιο τοεττοιοοοτοιο 6ο τρεετ οτ

εοροι· τρεο τι·οορτοο Ιοοτοιο ι·οοοτιιιο οτ εοι·τρτοπο ροι·

Ιοτιοοοοιο ττΙτοιο οοοοττοιο Μοττοοιιτε οοτοιτοιο 6ο Αεττοιιο,

οτ Βοι·τοοΙοοιοοιο ροοοΙ›ο ιιοτοττοιο το οοιιο ττοιοτιιτ ιοττ

Ιοετιοο τι·οοοοτοετοιο τιιτττοττοιιο ττοοιτοοτιιιο ρι·ττττο ΙιοΙΙοοετοε

οοεοεττ εοοοοιτοιο οοι·εοιο οτ οοοεοοτοτττοοιο Ρτεοιοιιι ω.

Ιιτοο οι! οιιοοε ντοτοττ οοτοοοο ριοιιτιοο νοιττοιοε οτ ροι·

τοτοοι άτοτοιο τοιοροε. Ετ, οτ το τμιοιιτοιιι τττοτο τιοοοοο

ττοι·οτ. Ετ ετ οοο ττοι·οι·οτ, Ιοοοι·οοτ οτ τοτοι·οιιτοτ Ιοοτιιιιτ

οτ τοτοοτ 6ο οονο τι·οοοοοιο οτ τοττοοτοε οεοοο ω ιττοτοιο

τοιοροε νττ;τοττ οοτιιοοο οοιιοι·οιο ρι·οιττοιο τοτοι·οι·οοι οτ

ροτ τοτοιο άτοτοιο τοοιροε οοιιι οτττοοττοοο ττοοι·οιο οπου

τοιο ροετ Ιτιιττοιο τοιοροε άτοτο ρι·οι·οοοττοοτε εοο Ιο.οττοοτε

0ο πονο άτοτο τι·οοεοο ττο οοιιτιοττοοττο ετοο οοοτιοοιοοετο

οοοιτ τοιιιροε οοιιτιοττοοτττ ετοο οοιιτιοιοοοτττ οοοοιοιιι ετοο

ι·οιο εοιιιροι ττοιοτ οτ ττοιοι·ο τοτοΙΙτεοτοι·, οοοοεοοο ροι·

οττοιοοτ οτοτοιοιο 00ιοιοοοτοοι οττοιτ ττοιιοιιοτοτοιο Ιοοι·ττ

τοιοροε τττοττ οοοττοττοοτττ ετοο οοιιτιοιοοοτττ. ο

Π. Ετ οοο τι·οο8οο. Ιττ οτο οονο ετοο ριοι·οδοτοι ροι·

τττοτοε 8γοεττοοε ριο ιττοττε οοιοιοοοτοοε ιοοιτο οτ Μοτο,

οοτΙοοο εοριοτττοτο ρι·τιιιο τιοοοιοο Ιοοτο. Ιοττ, οκοορττε Με

οοο ττο εοτ οοτοι·ο., νοΙ εοοοοττοιο ιιοτοι·οιο εοο οιιοΙττοτοιο

οοριοοττ οοο ροεεοοτ το !ιοοο τιοοΒοοιο ριοι·οοειτοιο εοο

«το οονο τοοτοιο νοοτιο. Ετ οτιοορττε οττοιο τοτε οοο οι

τρεο τι·οο8οο. _τοιιι οιττιορΙοτο οτ τοοτο τ'οοι·οιιτ τοτοτ οοο

οτιοορτοτο εοιιτ τοττοοοιτρτο οορττοΙο άτοτο τιοο8οο.

« τίτιτοττοοτ οορττοΙοιο οτο οοοοοιτο οοιοοιοιιτ Ιοιιοο τοι·ο

» οοιοροτοοττο οοοιιοοοτ ρτεοοο το ντ·ΙΙο ιΙο Βιιεετιιι οτ οτοε

» ροι·ττιιοοτττε οτο.: @οοο τοοτρττ. Βετο ρτοάίοτί δ'οιάίοτ άτοττ

» οοοιιοοπίο ρίοαιτί οοοιίοο οτ Ρτο ροοο: άτοττ οοπιτοοοί.ο ρίοοπί

» οι:: οοιιστε ρτ·οιτίοτίε οοάοοτ οτ τοοοάοοτ ρτοάιοτο δροάτοο

» οοοτοτοοί.τ Ιοττττο σ·οοτροτο οοοίίπο οτ Ρτο ροΝο οοοποποίο

» !ιοοο: οτ οι απο άτοτο οοσπίπο τοιοο[ι·ι·ττοτ οποιο: αοττοποε

» οτο. Ετ Ιτοττ. Ε! πτοτο οπροοπτ τοιοροι·ο οοο!πι|οοίοτ οοτ

» οοοίοτ στο οπο πο! :το /ιιοτο ρω· οι: οοτ οττοοπτεοαοτ ροι·

» .τοποιοι στ).

« Ετ οΙτοι;τ οειρττοτοιο ιΙο ττοοιιτοιιττο οτ τοι·οετοιιτΙο τοτττοοιο

» ‹Ιο Ετοοιοτιο οτ οτοε νιιοτοιιι Ιτττοε οτ ττττοε οτ νιτοι·οε Ιτ

» Ιτοι·οιο οτο. @οοο τοοτρττ. Μπι ρτοετίοτέ δοκττοί οοτιτοιοοίο

(τ)ονοο.οορι·.Βιι>ι.. ο ΕΑΜ. οπο. 8ιτο. ΧΙΙΙ.Νιιιο. ΩΧΙ..τ °°. με. 469.

(9) νοο.οορι·. Βιι>ι..ο Βιιιιτ.ιτιτο 8οο. ΧτΠ.Νοιο. ΕΧΕΙ τ. ροο.463.
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ποι. οΒοοι.ο των. 'Η υπ·

ι

ιι ρόσαιιό. ποπιτπο στ ρτο οοττο ρόσατιό σοοιοιιοιόσ, ρι·οιοίτ

» στα στ σσ οτιτόοατιτ πιστα σιριιτόσο σοοπαιτοόσ τοποσ οο

πιόασ στ ρτο ραττσ οισόιισ σοοταιοοόσ τοποσ στι: ραστο σο

τσοτιότστ Μπότα ότι ρτσπιστίσ τπττο· οποσ σοοπτσοσ πόστόσ

ποοιόπότπιτσ, οποπ σστπιπιτπσ Ρόσατιται παππίστ στ τσαοαότό

[ασίστ τοτ·σστατιότ στ |οτσστατό [ασίστ ίαπόσστπ το δότιστσττα

οτο. οτ ποπ οιο. ποπτοο |οστόιττ τιιοπσπόσπισσ σοιποιαστόσ

τοποσ. ιι

τι Ετ οποπ οοριτπιιιιιι πο πονοτο τοσιοοπο τοττιο οτ σοπττο

τοττοο απο οποιο (ιιποι·οπιο. @ποπ ιποιοιτ. ττσοτ ρτσάόστό

δοοπίσό σοπιαιαπίσ ρόσαττί οστοιιιιττιαιτ στ σσ οτιτόοαιιτ πόστο

σοτιπόσο τοπισιττιιισ τοποσ ποπιτπο στ ρτο Ραττσ ττίστό σοσι

ττιότιτίσ τοποσ στο ραστο σοτσιισιό τιαττότο ότι οοτσιτόστόσ όατστ

οποσ οποιοι-σοσ πόστο ποσιόπίτπισ , οποπ πτοτοο σοστατισ

τόσαπαοι [ασόστ οσοστατσ πσοστιται οτο. Ετ ποιτ οισ οπο

ασοπσ στστστίπτ ότι πιστα τσοσττόοπσ σσα σαατιτοιατόα. ιι

τι Ετ οπιιπ οοριτπιπιο·πο Ιιπτιο σοοτπιπ οοσιοοιοτο ιπι

πππο ποποτιοτπιπ ιοοποποιππι ποππιο οτ οοινοοπιο οοιπ

πιππι Ιοππο οοτ σοιππιπποιο ριοοοππι οιιοπ ιποιοιτ οιο.

Παπ ρτσιτιστό σοαπόστ Με σοπιπιτταόσ ρόσαπό ποπιτπο στ

ρτο οοττο πιστό σοπιπιαιιόσ ρόσαπό ρτοπτότττοιτ στ σο οτιτιοαοτ

σοτσοτιότστ ρτσπόστο σοτιπίσο σοπιοιππόσ τοποσ τιοαιόιισ στ

ρτο ραττσ πιστό σσπιστοπόσ τοποσ, στο ραστο σοτσιιπό πα

Μο ότι ρτσιτόστόσ όιττστ τρσοσ στριπίσοσ τω· ιιοπιότι·ιτιοσ

άστο στ σοτυστσ πόστο στοιπτιισ, στ οποπ πόστιτπι σοιπιπιτπσ

ρτσαπαιτι ττατιότ στ σοτοστ σοσ τταττ στ σοτυό [ασίστ σοσι

»Με τοποσ στο. Ετ ποπ οιο. μοι· τοποσ στ σιιπισισπτσσ

τι σοσόστατσσ στσόστσιιτσσ το στσότατσ τοποσ (τ). ο

τι Ετ οποπ οοιιιτπιππι πο οοιι ιιοτιοοοπο οοτ Ριοοποο

ιι πιττο οοττο τοσο ποοπο ιιπ τοοτοπι οοιπτιοιιοπι ιποπτο

» στοιπ. @ποπ ιιισιριτ. Μπι Ριτσπιστό σόαπόσό πιο σοοτσαοπόσ

Ρόσαττί ποπιτπο στ ρτο οοττο πόστό σοοιτοππόσ Ρόσαοό ρτο

πιόττατιτ στ σο οπτόοατιτ σοτσιιιιότστ ρτσιτόστο σοπττόσο τοπι

οιιαιτσ τοποσ τιοατττισ στ ρτο οοττο όρσόιισ σοοιοιωπισ ττ1ττττσ

στι: ραστο σοΙστιπό ποπτο ποστ όρσοσ σοοπίσοσ πόστίσ ιιο

οτίοιτιιισ /ασστσ στ σιττατσ πέστο ποπιιπο στ οποπ πόσττττπ

. σοαττοττοσ ?πιοπο |αστστ· σατ·οπίτ οποπ ατόοιτισ τ)όσαπιισ στο.

Ετ πππ τω, σο! σο οποπ τσστατστ το! σοτοσοποπτ το τοτο

πόστο οιταιιτττατσ ρσσπιτόσ (τ).

ιιιΕτ οπιιπ οοριτπιπιπ στ οοτοοτοτιο ο οοπιπιιιοι ριοοπο

τοιοιιοππιο, οποπ ιποιοιτ οισ. Ποια ρτσιτόοτι τετοιο πιστό

σοοιπτιταόσ ρόσαιιί ποικίασ στ ρτο ,ισστσ πίστό - σοοιοτιτοτσ

ρι·οοιότταπτ στ .το οπττοαπτ σοτσοιτότστ ρτσπόστο σόπστόσο σο

"τοπίο τοποσ ττοττττττσ στ ρτο ραττσ πιστό σοπι-πτιτπόσ τοποσ

σα: ραστο σοτσπτιό ποππο ότι ρτσπιστόσ,· ότιτστ οποσ σοποτόσοσ

πόστόσ ιιοτπιπιτιιτσ, οποπ σοιποιοιισ Ρόσατιτοι τ·στοισαοότ οτο.

Ετ ποιτ στο. Ροστ όιτταταπτ ρι·σσσπτσοι ττσιτοιταπτ πσοιτσ απ
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οισιισσοι· οποια Ιστοσόιπποτ (δ).

τι Ετ οποπ οοριτπιππι πο τοοιριοοπο οοτ οοιοιπιιπο ρι

» οοπιιιιι οτι οπο τποιιποτο , οπιποο Ριοοοοο οιιοποο οτο.

» @ποπ ιποιριτ οιο. ττσιπ ρτ·σπίσττ σοοπόσό πιστό τοοπτιιτπόσ

ο οπτικό ποπιιιισ στ ρτο ποπτο ττόστό σοοιοταιιίσ ρόσαπό ρτο

ατόττιτατ στ σσ οοτιοατιτ σοτσιτπιτστ πιστο στοιτόσο σοιαιτοόσ

τοποσ ποπιτπο στ ρτο οοττο πιστό σοπιαπόσ τοποσ σο ροστο

σοτσιττιό ποπτο ότι ρτσπόστό.σ ότιτστ οοσοσ σοαπόσοσ πτοτοο

ποσιτπίπιτσ, στ τοτταποί βίο οτιοαπατο ττοτόσοοισ α'σ Ασσόαιιο

-ανν
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τι) τω. στοπ. Μπι.. ιι τ).ιπο·. οοι..Βοοοι.ο ΜΗ. Μπι. ΕΧΕΙ. [πιο. πο.

σο!. 9. ο οοο. 466. οοτ. τ.

(τ) τω. σποτ. πιο. πιτ. ποιο. οσο. το!. τ.

το) ναι. οορο πιο. πι. [πιο. πιο. το!. ο

ιι στ Βαττττοτοοισο τω... ποτατιισ στοιττταιιτότιασ στ ι·σσόρτσιι

» τόποι: ωστόσο στ πόσο οοιιτόιαιι οιτοτιτοι πιτστσστ σο! ότι

τστσσσσ ποτσι·ότ, οποπ όρσιτοι τοπιπιιιιισ ρόσαιιο τσστπιέστ

απ οιαπιτατα σπα οπιπσσ Ρίσαιιοσ οαστ/οσ στο. Ετ ιιοιι οισ.

Νοκ όοτσττι:οατατ· θιιστιτστίασ ο·ιτοιιπαπι Επτ·όσό.ιτσ ποπο

σπιτιου. ο

π Ετ οποπ οοριτπιπτο ο οοττο ροσποιο οποοτιτοτο

οοινοππο οοτ οοπιπιππο ιιιοοοποι ρτο οπιοππο οτ οοτιο

τοστιοπο οοττοτππι ποοποτοπι οπιπποποιο Ιοοποποιτιπο

ιποτοτππι, οποπ ιποιριτ οιο. ττσπι ρι·σπόστό οποτε πιστό

σοιποιοοόσ οτι-σποτ , ποπιτπτ: στ ρτο ραττσ πιστό σοσιοιππόσ

ρόσαπό Ιιτοοιότταστ στ .σο οτιτόοατιτ σοτσττττότστ πόστο σοτιπίσο

σοοπααπόσ τοποσ. ποπιτπο στ ρτο οοττο πιστό σοιποιαπόσ

ταιιιτσ στ οιίστιό τιστατίο όππ·ασστίρτο , στ Βοτττιοτοιιισο

ποτατ·όο σιοστασστοιτο ταποιταοι ρστσοπόσ ριώτόσόσ στόπιιττατι

τίτιιισ ποπιτπο οποτττοτ τοτστσστ σσΙ ότιτστσσσσ ροτστιτ στο

Μοτο σοτστιτττ ποιο .Μισο τω, πατσ στ σοτοστσ πόστο

σοΜπτιαιό τοποσ στο ρτο σοοιΜιτπί τοποσ ρτο οπιοππο. στ

ιι σατόστασττοπσ ττατιοοτιται πατοι·ποτ οπο· Ρόσαποσ στο. Ε! ιιοιι

» οιο. ιισοιτσ ότι σα οιταπτότατσ οποια σοτοστότ @στι-οι σοσι

ιι τοποσ ρισατιιτοι ποσό σοοο-πιστοί τοποσ, .ιισιι σοπιτόσο στο

τοπιπιιιττόσ ταπιισ σοιιστότατο απ τισσ. ››

ο Ετ οποπ οοριτπιππι πο στοοπο ιππι οτ ιππιοοτππι οοι

ι·οι·ο οι τοοιιοιιποτο ιοοποποιτιπο ιιοποπτιππο τοπποι:π στο.

οποπ ιποιριτ οιο. Μπι ρτσπόστό σοτιπόσό πιστό σοαιοιππισ

ρίσατιό ποπιιπο στ ρτο οοττο πιστί σοπιπιππόσ Ιιτοιπόττατιτ

στ σε οτιτόοαιιτ σοτσαιιότστ πόστο σΞριττόσο σοοιοιππίσ τοποσ

σοτ Μοτο σοτσιιιιό τιατιίτο οι ρτσπτόσσόσ, όπτστ οιισοσσοο

πίσοσ πω· ποιτιιτιότιιισ στ πιότιό αοτατόο στττισστόρτο στ Βοτ

ττιστοπισο ιιοται·όο στττισστοιιτο στοιιττοατόπιισ ποπιιπο στ ρτο

οοττο οπτπόιτοτ οιιοτιτοι ότιτστσστ στ όπτστσσσσ ροτσι·ίτ οποπ

σοσιοιππσ Ρόσατιται σταύττ στι” στ όιτστόσιοοι [ασίστ στο. Ετ

πππ πο. στ τιατιστσ πστσατ πόστιτσ όιτιτσ.ιτ: .οσο όττττόσσσ σα

τατόα οσα σατατόιιοτ σοιιατότστ στο οοττο ιτττόιισοτισ οοπιοιππόσ. ο

τι Ετ οποπ οοιιιτπιπιο πο οοτοοτοτιο ο οοπιπιππι Ιοππο

τοιοκοππιο οποπ ιποιριτ σιο. Ποιο ρι·σστίστασ σοοπόσιτσ

τοπιαιιωόσ τοποσ ποπιιπο στ ρτο οοττο· Με σοττιπτοπίσ

ταιιιτσ ρτοοιόττττ στ .το οπτιζοατ σοτσππότστ ρτσιτόττόσ Μπίστι:

:ποτό σοοιιοποόσ ρόσατιό στο οοττο σοτσοπό τιατιότο ότι πιτσ

στόσσόσ τπττι· οοσοσ σοιιττόσοσ οτπο ποοιόαότιασ οποπ σουτι

πιιιτισ ταπιισ τσταπ:ατιότ στ τστα:οατό [ασίστ. οτο. Ετ ιιοιι

οιο. Επσσρτόσ οατσστοτόσ όττόσ οτι-ό τστόοστό πστιστιττοτ ρτο

σοσιιτότατσ πόστο Ιοσοτιπόσ σοτοσότπσ ρου· οοπτιπιτόισ ρίσαιιααι

οοπιοιιιοί ταοιισ οτ στοοτα (τ). ο | ο

πι. πιοπροι· πιοπ ογοπιοι οοπιιπιτιιιο οπιιιιισ οιιρτο το

οοτππτ ιπιστππτ οτ οοπττοκοτποτ οποπ! π8οοι οοσιοτοτοπι

οοπτοποτοτιοποιο ππιοποπι οτ ττοτοτοιτοτοοι οιποοτοτο οπ

ποιοποιοποπι οτ τπτοιοπι οπρτο πιοτι ποιοι οποιο οτοοπι

τπππιο Ιοππο οτ οι! ποιοποιοποπι οτ τπτοιοιπ οποιοι πο

ιπιπι ποπιιπο Βογιιοι·ιι, ιποοποπο οτ οποτοπιο ριοοπο οι

νιτοτιο οοριτοποι οτ οοπιπιιιοιο ριοοπι, τοπι ιο ιποτι οιιοπι

ιιι τοττο, σοοττο οποοοιιπιοιιο ροτοοποο, οοτροτο, οιιιισΒιο,

οοπιπιιιοιτοτοο οτ ιιοινοτοιτοτοο οτ οιιιοιιιοτοο ροι·οοοοο ιρ

οππι ποπιιπιιιπ πποοπι οτ οοπιιπππο Ιοππο, το! ιροπιπ

Εοπιιτοπι Βοποοτιππι τι οστοιιιιιπο οιοοοιιτο οποτιποοτοσ
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τι) οι Ιοοπο τι τποτειοο ποιτ'οιτο: πωπω τ.στα σιο›ττιιΙα σα.σσατα, στι

οιππτ Μπιτ οοοιρτοστα-α. οποιο τι·σαοιτα σιττ·ο; το οπο οι τιτοι·ιοι:ο ο

τπττι ι ποτοετοτιποι ρτοοοπτο οπο. Π, οι! οσοοιιοπο πο! οοοτο, ο πιο!

ποσιπιο τοπ πιτ.ιιιιο, ι οποιι ροι·τιο ιιοιι οι νοποτιο ‹·οιιττο<οοπιιοτι ποιιο

νιτποιοττο ιιιπισιιπτι το σοοοοιπτο ποοπ πιο.



'ΤτΕ
ΒτΡΕΟΜτ Η ΕΑΒ'Ι'Ε

νετ οττ'επεετε νοτεπτεε, επτ εοτπιπ νετ πττεπτπε εοτπτπ ετε

τππι τιιτττππτεε νετ τπτ·τ›ει·ε νοτεπτεε, επτετπτεπι τιτπε εε

ιιππο:: εποε πτωτττπε νεπτιττοε, ετ. πετ τπεπτπ τεπιππε ετ

πτττι πετ τππτπιπ τετπππε επεπτππτ πτοεεεεετττ εε πετττιιπι

νοτππτετε. Ωω. Με ετ εοετετετε επτεπτε πτεετετε οοπι

πιππτε τεπεππτπτ εε τπντεεπτ εε τππετε εετεπεετε πιπππ

τεπετε εοπττε οτππεε ετ ετπειττοε, πτεετετοε εοιπτππιπ

ττποεπι ετ Εοτπττειπ νετ τπεπ εοπππππτε νετ εοτππι εττεπεπι

Με εττεποε οττ'επεεπτεε νετ οττεπεετε νοτεπτεε επτεοτππι

νετ εττεπτπε εοτπιπ ετετπιπ τπττσεπτεε νετ τπττ1ετε νοτεπτεε,

πτ εἱετπτπ εεττ, ετ το επετππε οπποττππτε, πππιπ εε τε

επτετττοπεπι εττεττπε τπἱττετε ετ εετε οτοτ πε τπντεετπ εο

τππτ ππνττττππι πετ τεττετπ ετ πετ τπετε ειπε εετετε, τπτττ

ποπο ετ πεετττττπε εττπεττε εεοππεπιπ εποε εποε τπετττ ,

ντεεττεετ τττπε επτττττπιπ εε πτεετεττε, εποε εοτπτπππε τε

επτεττπιπ εοτπτποεε ετ επιπ οπο. επτπττπτε ποτετττ. Πε εποε

τιι ετπε ετεετεττοπε εττ εε τπεο επιπττο, εοπετεετεττε οοπ

ετττοπττιπε τππε ετ οεοπττεπττππε ετ τοεο ετ τειπποτε οπ

ποττππττεττε εττεττπε εοπττππιττε επτετττπτπ πετεπττε, ετ τπεε

οπποττππττετε ετπε τπετεεπττε εοπττπππτε τεεπττεπττε. Ιπ

εππετ ετοττ ετπτττετ εε πποεο ετ. ετετπτπ εεττ εττειπ ττπεπ1

ετ εοετετετετπ εοπττε. πττπτεε τπτετ τπεπ εοτπιπππτε επεπιπ

τποτππι επτετε νοτπετππτ ετ εετπ εε πονο τ'εεετππτ επτε

τπτε.πι επτειπτε ττπε ετ εοετετετε πτεεεπττ, οπτπ πεπτε, οοπ

ετττοπττ1πε ετ πω. το εε τπεετττε.

ΠΠ. τπεππετ εττειπ εππτεετεττ ενπετετ ποτπτπτοπε επτ

ττπε εππτε πτο ετοττε εοπιτπππτττπε τεοετππτ τπτετ εε ετ

επ ε.ετπντοετπ ττπετπ τετπτεετοπεπι ειττετεοτοπεπι ετττττε

τεττοπεπτ πειιετπτετπ εε οτππττεπε ετ ετπεπττε τπτπτττε επειτ

ετοπτττπε εεππτε επεεττε τπεεπεττε τοττετττε εεπτεεεττοπτττπε

ττττττε ττιπτπτε ττοιπτετεττε ετ ιιτττε εεππτε ετ οττ'επετοπτεπε

επττεπεειτπιεπε τεεττε πω· τττεττε ετ τεοεπττε, ε τεπιποτε

.ετετε πτττπε ττεπεπε τεοτε το τπτττεεττπο ττεεεπτεεττπο επτα

πεεπε τιοετε τοτε το τετπτ επεπι τε τεττε τπτετ ετοτε οοπι

τπππτε νετ ττοπιτπεε νετ πετεοπειε εε Με εοιππτιιπττ1ιτε

εποεπτπεπε ιποεο επ ππο εοτπτπππτ, ετπε ποπιτπτττπε ππτπε

εοιπιπππτε το εττπε εοτπτπππε εεττ ττοπιτπεε πετ πετεοπεε

ποτ ποπο. ττοτπτππιπ ετ πετεοπετππι εττεττπε εοιπτπππτε,

πτ1τεπτπεπε, ειιεπεοεππεπε, ετ επετττετεππεπε, ε ετετο

τετπποτε πττπτε ττεπεπε ετττε, πεεπε τιοετε πτ ετοτπω εετ.

Λεω, οτ ετ επτ εππτ πτοπτετεπ οετοετεττ ττττετε ι·ετεπεπ

τπτ. Ρτοτπτττεπτεε ποτ πε τπντοετπ ετοττ ετπετετ ετεττε πο

τπτπτττπε, εε πτεετεττε νετ πτο πτεετεττε ποτ εττεπο εοτπιπ,

εεε εοτππι νετ εττεπτπε εοττττΙτ οοεπετοπε νετ εεπεε, εεε

πειτε εττετετπ, νετ εττετε εττετεπι ποπ τπεπτετετε νετ πιο

τεετετε τπ τπετοτο νετ εκττε πττο ππεπεπι τεπιποτε εττεπο

πιοεο νετ τοτε ετνττττετ νετ οττπιτπετττετ. Ετ εποε πττππεπε

εοιππιππε τεπεπτπτ· πιοετε ετ επι·ετε εποε πετ τππετεττετπε

τπεοτππι .τιπποπετπτ εττεπττππ1 πττνεττε πετεοπτε εοπεπετεπ

εποε νετ εοπεπεττ νοτειιττοπε εε πτεετεττε νετ εττεπο πτε

ετετοτπιπ ποτ εοτπτπ οοεεετοπε νετ εεπεπ ετνττττετ νετ

εττπππετττετ. Πε Με ππττε πττνετε πετεοπε οοτετπ εττεπο

τπεπτεττετπ τπεε πττετεππε επετετπτ.

ν. ττεπι νοτπετππτ οτετπενετππτ πτεπεενετππτ πορτε

εεττπττ ενπετοτ ετεττε ποιπτπτττπε εετπντεετπ ετ πετ πεετπτπ

πετ εεε εοτεππττετ εττππτετπτπ εποε οτππτε ετ ετπεπτε τσετιπε,

εοπεεππεττοπεε επεοπτπεπε επτε ετ τεετε επεεπτπεπε οο

εεετοπε επεττε_ νετ πτετεττεττ εεττ επεετ τπ ετνττετε πτεεπε

νετ ετπε ετετττετπ πετ εποεειιτπεπε οτττετπτεε πτεεπτ οοπι

πιππτε εοπττε ετετπιπ εοπιπιππε τειπιτε, νετ ετπε ετετττετπιπ

ποτ οτττετετεε :τπτ οοπττε ετπεπτετεε πετεοπεε εε οτπττετε

νετ ετετττετπ Ιεππε ετετο τετπποτε επτ8πτε ετετε πτττπε

ττεπεπε ετττε, ετ οιππτε εεεππτε εκ οτε. Ετ ε εοπνετεο

οπτπτε ετ εττιεπτε πεππε ετ εοπεεππεττοπεο επεεππτεπε

των ετ τεετε επεεπιπεπε οεοεετοπε επεττε νετ ιπετεττετ_τ

εεπ επεετ τπ οτνττετε ττιππε νετ ετπε ετετττετπ πετ εποε

εππεπε οτττετετεε εοπτιπππτε τεππε , οοπττο ετοτππι οοιπ

πιππε πτεεππιπ νετ ετπε ετετττετπιπ επτ ετπεπτετεε-πετεοπεε

εε τπεπ ετνττετε πτεεπε εεττ ετετττετπ ο τεπιποτε ετετε πττπιε

ττεπ,επε τετπτ, ετ οπιπ·τε εεεπτε επ ετε, εεεεεπτπτ ετ πττ

τεπτπτ το τοτπιπ, ετ επ ποπο 085561 ετ τττττε τ9ττττ τετ εεεε

τπτετττεεπτπτ. `

Ετ. Ετ εττπττττετ οπιπεε τεπτεεετττε ετ ετπειιτε, ετ εε

ετετε, τππεεε, ετνε τεπεπε ετ τεπτεεεττετπιπ τοπεπιπ ετπε

τεπειιτπ ετ εεετετοτπτπ ττοεπττε ετ εοπεεεετοπεε εοπεεεεε

ετ εοπεεεεε ετ επτε το ετετε ετνττπτε τεππε νετ ετπε ετ

ετττοτπ επτππεοππεπε ετντοπε νετ ετετττοτπεττττπε ετεττ οοπι

τπππτε εοπττε ετετπιπ εππιτπππε πτεπππιπνετ ετπε ετετττ

ετπιπ οπτ εοπττε ετππ;πτετεε πετεοπεε τπετπε οοτπτπππτε νετ

ετετττετπε πτεεπτ επε.επιπεπε οοοεετοπε πετ εεπετι επεπεο

εππεπε νεεπε τ1οετε; Ετ οιππεε ετ ετπεπτε τεπτεεεττε εε

ετετε τεπεπε ετπε τεπεεε, ετ τεπτεεεττετππι -τεπεππι νετ

τεπεππι εεε εεετετοτπιπ ττοεπτἱε ετ εοποεεετοπεε ·εετε νετ

εοπεεεεε ετπε εοπεεεεε το ετνττετε πτεεπε πετετπε ετεττ·τετπ,

εοπττε εοτπιπππε τεππε πετ ετπε ετετττοτπτπ επτ ετπεπτετεε

πετεοπεε εοτπιπππτε εεπ ετετττετπε Ιεππε, επτττπεεππεπε

ετνττπιε νετ ετετττετπεττττπε _πτεεπτε , επεοππειιε οεεεετοττε

νετ οεπεπ επεπεοεππεπε πεεπε ττοετε τοττεπτπτ τετεπτεπτπτ

εεεεειιτπτ ετ τττττεπτπτ ετ επ πππο εππτετε εεεεε ετ τττττε

ετπτ ετ εεεε τπτετττπεπτπτ.

Ιτοο εποε επτνο ετ τπτετεετο το πτεετεττε οτππττεπε ετ

εποττττετ εοτπιπ εππι·εεεε, εποε ππττε τεπιτεετο πετ ττττετεττε

τετετε εττ νετ εεεε τπτετττεετπτ πετ Με τπεττπτπεπτππι, τι

εοιπππιπτ νετ πτο εοπππππτ πτεεπο, εττεπτττπε τεπ_πεπετττπε

εε ετνττετε τττπει·τε εεπ ετετττετπ τεππε επτ ττοετε ποπ

εππτ πε οτ;τεετεπττετπ εοπτιπππτε τεππε.

Ψετπιπ ετ τπ τπτπτπτπ εττεπτε επτ ιποεο ποπ εεεετ εε

οττεετεπττειπ ετοττ εοιππιππτε νεπτετ εεπ τεεττπτ εε επεκ

ετεπττπιπ ετοττ εοπιτπιτπτε, εκ εποε τπτετττπεεπτ· τπετ τεττ

ετο νεπτεπττ ετ τεεεππττ εεεε τεετε τπεε. τετπτεετο ετ ττ

ττετεττο τεπεππιπ ττττε επτ πππε εππτ εε οττεετεπττετπ ετεττ

οοπ1τπππτε. Βετνο εποε ετ ττττεπτε εε τπετε τπππεπετππε

ποπ επτετεπττππε ποπο τω· οτεεετεπττειπ ετεττ εοιππιππτε

τεππε νεπτετ ετ τεεττπτ σε οττεετειιττεπτ, ετ ποετεε ετττοε

τετπτ τποτεεετεπε ετετο εοιππιππτ τεππε, εποε τρενο τετπτ

εττεετπε τποτ›εετεπε εεττ ετ εεεε τπτετττπετπι· πττνετπε πε

πεττετο ετετε τεππεετοπτε ετ ττττετεττοπτε τεπεπεπι ετ ιιπ

επεπ1 ποπ τπτεεετ τενετεπε εε οτεεετεπττεπ1 ετοττ εοτπιπππτε.

Ετ ττοε ντεεττοετ εε ττττε επτ εεεεπτ νετ νεπττεπτ σε οπε

ετεπττετπ ετεττ εοιπιπππτε νετ τπεε ετεεεεετεπτ, ετ τπεε

εττεπε. επεεττο εεεετ νετ επτετετεε οτττετπτ, ετετπτ ετ ετεττ

εεττεετ ετετο ετ εεετετεττοπτ ετεττ εοτπτπππτε Ιεππε; ετ

οοπττε τρωει, επτ ποπ τετπτ νετ εεεεπτ τω οπεετεπττειπ ετοττ

εοπττ11ππτε, πι·οεεετ ποεεττ πετ οοπππππειπ Ρτοετππ1 ετ Ρτ

επποε το ενετε ετ πετεοπτε πτοπτ πιεττπε ποτετ·ττ ποπ σε

ετεπτττ1πε εππτεετεττε. ο '

ττΠ. Ετ νετεε. ντεε ππττε τετπτεετο νετ τττ1ετεττο τεετε

εττ νετ εεεε τπτετττεετπι· πετ πτεεεπτετπ εοπττ·πετπτπ τι οοιπ

ιπππτ νετ πτο εοπππππτ Ιεππε εττεπτοπε Ρτεοπτε εε ετντ

τετε νετ ετετττετπ Ρτεετιιτπ επτ ττοετε ποπ εππτ πε οπε



πιοι. οποιο κιν. 7! ο

ι!!οπ!!ιιιιι ά!ο!! οοιππισσ!ο ρ!οεισ!. νοτσπι ο! !ιι !ιι!στιιιιι

ο!!οσ!ο οσ! ιιιοάο ποπ οοοο! ιιά ο!ιοά!οιι!!ιιιιι !!!.0!!ο οοιιι

πισπ!ο νοιι!ο! νο! τοά!!ι!! ιιά ο!ιοά!οπ!!ιιιιι ά!ιπ! οοιππισπ!ο

·!π!ο!!!8ιι!ιιτ οι! σσοσ !ρο! !ιι!! νοιι!οπ!! ο! ο!ο τοάοσπ!! οοοο

!”ιιο!ιι !ροει τοιπ!οο!ο ο! !!!ιοτιι!!ο !:ιποσο.ιιι !!!!ο οσ! σσσο

οπο! ιιά ο!ιοά!οπ!!οσι Μι!! ι·οιππισπ!ο. Βιι!νο·οιιοά ο! ιι!!οσ!ο

άο !ρο!ο Ρ!οιισ!ο σοσ οιι!ο!οσ!!!ισο σσσο οι! ο!ιοά!οπ!!πιιι

ι!!ιπ! ι:οπιιιισπ!ο νοπ!ο! νο! τοά!!ι!! οι! ο!ιοά!οιι!!ιιισ, ο! ιιο

ο!οο. ο!Βοοτο!στ !πο!ιοά!οπο ά!ο!ο οοτπιπσπ! Ρ!οιιτσιπ, οσοά

!ροο !ιι!!ο ο!!οιπσο !πο!ιοά!οπο ο!! ο! !π!ο!!!Βιι!στ ρτ!νο!σο

!ιοιιο!Ιο!ο ά!ιπο τοιιι!οο!οιι!ο ο! !!!ιοτο!!οπἱο !ιιποσπισ ο! σπ

οσιιτπ ποπ ίπποι!! τονοτοσο ιιά ο!ιοι!!οσ!!ο.πι ά!ιπ! οοιιιιιισπ!ο.

Ε! άο ποι: ν!άο!!οο! ι!ο Μο οσ! οοοοιι! νο! νοπ!τοπ! ιιά

οποά!οπ!!ιιιιι ά!ο!! οοιιιιιιιιπ!ο νο! !πάο ά!οοοάοτοιι!. Ε! !πάο

ει!!οσει οσοο!!ο οεεο! νο! άσ!ι!ο!ιιο οτ!το!στ, ο!ο!ιιτ ο! οπο!

άο!ιοιι! ι!!ο!ο ο! άοο!ιιτιιο!οπ! Μι!! οοιπιπιιπ!ο Ρ!οεισοτσιπ.

Ε! οοπ!τιι !ροοο οσ! ποπ οπο! νο! οοοοπ! ιιά ο!ιοι!!οπ!!ο.ιιι

ά!ιπ! οοιπιπιιπ!ο, ιιτοοοά! ροοο!! ροτ οοιππισπο !οσσο ο!

!ιιπσοποοο !π ονοτο ο! ιιοτοοπ!ο πωσ! ισο!!σο ρο!οτ!! ποπ

ο!ιο!οπ!!!ισο οσπτειά!ο!!ο.

Ε!!! Ποο οποιο οιι!νο ο! !π!ο!!οο!ο !π ρτοά!ιπ!ο, οσοά

!π ποι: τοπι!οοἱοπο νο! !!!ιοτο!!οπο ποπ νοπ!ιιπ! πουν!!

π!το !ιι!ο!!!οοιι!στ ο!ι!!οο!!οποο νο! !στει ο!ποσ!πτ!στπ ροτ

οοπτιτσιπ οοπιπισπ!σιπ ρτοά!ιποτσπι άο Με ο! ρτο π!!ο οπο

σσσο άο σπο οοιππισπ! !ιιι!ιοτο! !ιιοοι·ο οσπι ιι!!ο !!ο ει!!ο

οοιππισπ! άο οσ!!ισο οοοοπ! πιο!!! οοιι οοτ!ρ!στο !ιιιππ νο!

!”ιιο!ο άο ριιτ!!σσι νο!σιι!ιι!ο , Βοά τοιιιιισοτιπ! πιο ο! !!

!οοιι, ο! άο ο!ο !οπο:ιπ!ιιτ ά!ο!ιι. οοιππισπ!π οοποσοτοιι!!!ισο

τοάάοτο ο! !ιιοοτο !σο ο! !σο!!ο!ο οοιπρ!οιποπ!σιιι.

ΕΠΙ!. !Ιοο ο!!οιπ εο!!!ο _!π ρτοά!ο!!ο ο! !πιο!!οο!ο, οπο!!

ρτοι!!ο!!ο το! ιι!!οσο ρτοά!ο!υτσιπ ποπ ο!ιο!οπ!!!ισο ρτο οο

!!οίιιο!!οπο ο! τοο!ο.σι·ιι!!οσο ο!ν!σισ ο! ά!ο!τ!ιπσει!!σιιι !ιι

πσοπο!σπι άπππ!!!οο!οτσιιι, οοσ οι!! άιιππιι, ιιτοά!οιοο,

τιισ!ιιιτ!ιιο ν!ο!οπ!!οιο νο! τορρ!ιιπο οιι!ιο!!πσ!οοοσ!, νο! !π

οσττ!οοοπ!, οοσ !ποσττ!οοο νο! οιι!ιο!!πσ!οοο ά!οοτοπ!σι· ροτ

οοιιιιιισσο !ιοιπ!ιιοο οοιι ι!!ο!ι·!ο!ιιιι!οο Ρ!οοτσιπ, οοο ροτ

ει!!οσοο πιο.ο!ο!το!σο ο!!ροπι!!ιιτ!οο ο!!!ο!ιι!οο νο! ο!ποσ!ειτοο

ροτοοπιιο ρ!οιιπ! οοιιιιιισπ!ο, σ!άο!!οο! !!!οι·σιπ ο! ρτο !!!!ο

ροοσπ!ιιτσπι οιιοπ!!!π!!!ισο !ιιπ!σιπ, οσοο ο! οσοι! ά!ι:!σο

άοιπ!ιισο Βσιι άοο!ιιτιι!ι!! ο! !ιιιιιι!ι!! !ι!πο ιιά ειππσιπ σπσπι

ρτοιι!ιιιο νοπ!στιιπι, οοι·!π!στιι πσ!ι!!οιι !πάο !π!οτι·οπ!οσ!ο,

ιπ!!οπάο. οι οιι!ι!!ιοπάο. οοιπιπσιι! ρ!οιιπο ο!σο ιιπ!!εισ!ο ρο

ρσ!! ρ!οιιπ! ρτο !ροο οοιιιπισπ!, ιιτοι!!ο!! άιιππ!!!οιι!! ο ά!ο

άοο!ιιτο!!οπ!ο ρτοά!ιπο ο! !οιιιιο!!οσ!ο !ιι οπ!οιι, πο. οσοά

ιιιι!οο. οο!σο!ο ποπ !πο!ρ!ιι!, !ιο!ιοιιπ! ο! !ιο!ιοτο άο!ιοο.ιι! ο

ά!ιπο οοιππισπ! ρ!οοιιο. Ε! !ροσπι οοπιιιισπο ο!ο σο! !οο!

!!ιιιο ροτοοπο ρτο ο!ο τοο!ρ!οιι!!!ισο !ιι ο!ν!!ιι!ο ρ!οειτσπι

άπτο ο! οο!νοι·ο οοο άειτ! ο! οο!ν! Μοτο !οσοιι!στ ο! άο

!ιοιι! άοπιιτ!οο !τοο άο οσιππιει απο άοποτ!οτσιπ ροτ !!!ιτιιπι

ρ!οιιπο πιοπο!ο οσο τοοο!!!Βιιπ!στ !ιι ο!ν!!ει!ο ρ!οπιιιι π ά!ο!ο

ο! ρτο ι:οιππισπ! ο !ιισσοπο!!ισο ρτο οιι!ιο!!ο άο το!ισο ο!

ιποτο!!ιιιο ο! ρτο το!ισο ο! ιποτοοπ!!!ο οοτσισ οσιιο !ππι!

!σπ! νο! !ιππι!!!! ίιιο!σπ! !π ο!ν!!ο!οιπ ρ!οπποπι.

Ωσιιιιι οο!σ!!οιιοπι ά!ιποτσιπ !τ!σιπ άοποτ!οτσιπ ά!ο!σσι

οοιππισιιο ρ!οιιπσπι ά!ιπ!ο άοππ!!!οο!!ο άοο!ειτοπά!ο σ! ρτο

ά!ο!!στ νο! !οο!!!ιπο ροτοοπο ρτο ο!ο !ο.οοτο !οποιι!στ ο!
άο!ιοιι! άστοπ!ο !οιπροτο Ερτοοοπ!!ο !τοσεσο. Ε! ο! !ροο !!

π!!ιι, ποπ οοοο! πιο!!! !π!οοτιι !ροιι οο!σο!ο ρι·οά!οιοτσιπ,

σ!!τιι !τιοιιπι !οσιιιιιο, οο !οιπροτ!ο οποο!ιι, οσοά ι!!ο!ιιο

άοιιι!πιιο !ιι!!! άιιιιοι·!! άοο!ιιι·οιιι!ιιπι. ο! ροτ !ροσπι !οιπρσο

ο! ποπ σ!!το. Οσοι!! άοο!ιιτιι!!οποτσ Γιι.ο!ιι! ο! Μοτο ροοο!! !άοπι ο

άοιπ!πσο Μπι !ιι!'τει πιοποοο άσσο ρτοιι!ιιιοο ποε! ρτοά!ιπο.ιιι

άοο!ιιτιι!!οποιιι.ο! ιιιιιπο!!οσοσι ιιπ !ροο άοιπ!πο Βιιοο άοιι

άειιιι νο! οπ!ο_ιι ιιτυοσο !!!ι!!ο νο!σπ!ιι!!ο.

Ποο οιι!νο ο! !ιι!ο!!οο!ο οσοά ο! ειπ!οιι !!π!!ιιιπ ά!ο!σπι

!οιπρσο !ρο!πο.·=ρτοοοπ!!ο !ι·οσοσο ο! άοο!οτο.!!οπ!ο !!οσάο

ροτ !ιιοσιιι άοιιι!ιιιιιπ !)σοοπι, οοοο! οοιιιρ!οο!ει !ροιι οιι!!ο

!ιιο!ο ο! τοο!οστο!!ο, οσοά οι! !ιιο!ο ο! οοιπρ!οο!ιι, ά!ο!σσι

οοιππισπο ρ!οιιπσπι ιιά ρτοι!!ο!ιιιιι οο!σ!!οσοπι !!οπάιισι ιι!

!οτ!σο πι!π!ιπο !οποιι!στ. Ε! !π!ο!!!οιι!στ !οο!!!ιιιιι ροτοοπιι

ά!ιποτσπι άπιιπ!!!οο!οτσιπ !!!! νο! !!!ο οσοο φιο! οσοι: ά!ιπσο

άοιπ!πιιο !)σιι ο!νο ά!ιπσιιι οοιιιιιισπο !οσσο άοο!ειτο!ι!! οοοο

!οο!!!ιιιιιιπ ροτοοιιοιιι νο! !οο!!!!ιιιιιο ροτοοποο ρτο !ρο!ο άιιπ

ιι!!!οο!!ο, !!ο οσοι! οπο!! ο!ο οο!σ!!οπο !ο.ο!ιι σοισ!σο!!!

ρ!οιισιι !!!ιοτιι!!ο !πάο οοιι!!ποο!.

Χ. Α! νοτοιι ισοο οσοά ρτο τοο!ιισι·ιι!!οπο ο! οο!!οίιιο!!οπο

ο!ν!σπι ο! ά!ο!τ!ο!ιιο!!σπι Ρ!οιιιιοτσιπ άειππ!!!οει!οτσσι, οοιι

οι!! άιιππιι ρτοάιιο νο! ι·!ο!οπ!!ιιο νο! τιιρρ!πιιο οσ!ιο!!πσ!ο

εοσ! νο! !ιιοιιττ!οοοπ! οοο οιι!ιο!!πιι!οοο νο! !ποσττ!οοο ά!

οοτοπ!ιιτ ροτ ά!ιπιιιιι οοπιιιιιιπο, !ιοιπ!ποο οοσ ά!ο!τ!ο!σο!οο

!οσσο, νο! ο!!!ο!ει!οο πιοο!ο!το!σο ο!!ροπά!οτ!οο νο! ο!ποσ

!ιιτοο ιιοτοοπιιο !ρο!ιιο οοιππισπ!ο !ιιπσο, ν!άο!!οο! !!!οτσσι

ο! ρτο Μο ροοσπ!οτσσι οιιιιπ!!!ει!!!ισο !ιιπ!σιπ, οσοο ο!

οιι!1.8 ιισ!!ι!ιιπ! ρ!οειπ! ρορσ!! άοο!οτιι!ισπ! ο! !οιιιι!ισπ! -!ι!ιιο

ιιά ειιιπσιπ σιισιπ ρτοιι!ιπο νοπ!στιιιιι οοτ!ρ!στο ρσ!ι!!οιι !πάο

!π!οτνοπ!οπ!ο ιπ!!οπάο ο! οιι!ι!!ιοπάιι ά!ο!ο άοπι!πο !)σο!,

ρτο !ροο οοιιιπισπ! ρ!οιιπο, ρι·οά!ο!! άεισιι!!!οο!! !ιιι!ιοππ! ο!

ροι·ο!ρ!ιιπ! ο! !ιει!ιοτο ο! ροτο!ροτο ροοο!ιι! !π ο!ν!!ει!ο !οσσο

ροτ οο νο! !οο!!!!ιπιιπι ποτοοποπι ρτο ο!ο, ο Ρ!οιιπ!ο !π

ά!ο!τιπι ο!ν!!ει!οιπ Ιππιιο τποτοιιπ!!πο νο! τοο !πιπ!!οπ!!!ιιιο

νο! !πιπ!!!! !πο!οιι!!!ισο, !!!ο!!! οιι!ιο!!οπι ο!σο άτ!ο!σιιι σοοσο

!π άοσιιτ!οο !τοο ροτ !!!ιι·ιιτπ οσο νο! οι!! ο οοπιιιισπ! το!

[ιτο οοιιισισπ! ρ!ο.οπο οι·ά!πο!ι!!στ οο!ν! άο!ιοτο !!ι! ο Ρ!

οιιπ!ο άο !ρο!ο. οοτσισ το!ισο ο! ιποτοοπ!!_ῇο ρτο οιι!!ο!”ιιο!!οπο

ρτοά!ο!οτσιπ, ν!!το. οιι!ιο!!ειο ο!νο άτ!ο!σο οσο ο! οι!! Η!!

σσσο οο!νσπ!στ ιιπ !ρο!ο Ρ!οιιπ!ο. Οποιοι ποι·ιιπι οιι!ιο!!οιιι

ο!νο άτ!ο!σιιι !ιο!ιοτο ο! ροτο!ροτο ροοο!ιι! άιιτειπ!ο !οπι

ροτο ρτοοοπ!!ο !τοσοσο, ο! ο! !ροο !!π!!ο ποπ οοοο! πιο!!!

-οο!σ!!ο !π!οοτει ιιτοά!ο!οτιισι, σ!!τιι !ροιιιιι !οπιιισο οο·!οπι

ροτ!ο οριιο!ο, οσοά ά!ιπ.ιιο άοιπ!πσο Βιιιι ρτο άειππ!!!οιι!!ο

!οπσοπο!!ιιιο άοο!οτο!ι!! ο! ροτ !ροσπι !οιπρσο ο! σοπ σ!!τιι,

εο!!!ο ο! οπο! !!ιι!!σιπ ά!ο!σπι !οιπρσο !ιιο!ιιο ρτοοοπ!!ο

!τοσοσο ο! άοο!οτιι.!!οπ!ο !!οπάο ροτ !ροσπι άοιπ!πσπι άσσο!!!

οοοο! οοτπρ!οο!ιι !ροει οιι!!ο!ειο!!ο ο! τοο!ειστιι!!ο, οσοά οι!

ίιιο!ιι ο! οοιπρ!οο!ει ιιτοά!ιπει πονο οιι!ιο!!ει ε!σο άτ!ο!σο ιι!

!οτ!σο ποπ τοοο!!!Βιι!στ. Ε! οιι!νο οσοά ο! οοισπισπο ιι!

οιιιισπι νο!ο! ο!!ιιτπ, οπω !ροιισι οο.!ιο!!εισι πονο.ιπ ο!νο

άτ!ο!σσι οσοροπάοτο ο! ο!ονιιτο !ιι !ο!σπι νο! !π ριιτ!οιπ

ροοο!! ο! ο!!ι! !!οοιι! !ά !ειοοτο οσοπάοοσποσο. Ε! !π!ο!!!

ι.ιιι!ιιτ !οο!!!πιει ποτοοπο ά!ιποτσπι άειππ!!!οο!οτσπι Ρ!οιιπο

τσιπ, !!!ο το! !!!! οποιο νο! οσοο ιιπ!!ειπ! ρ!οοπ! ιιοριι!!

ρτο !ροο οοιιιτπιιπ! π!οιιπο. ο!νο !ροσιπ οοπιιιιιιποπι ιι!οιι

ιισιιι άοο!ειτο!ισπ! οοοο οοτιιτπ !οο!!!ιιιππι ροτοοπεισι ο!νο

!οο!!!ιπειο ροτοοπιιο, !!!! οιιοά ο! νο! ο!ο οο!σ!!οπο !ιιο!:ι,

ι!!ο!ο οοπιπισπ! !οσσο !!!ιοτο!!ο !πάο οοπ!!πειι!. Ε! οσοά

οοιιιιιιιιπο !οσσο ο! !σάοκ οιι!οοιιτσιπ ο! οο!οτ! ιποο!ο!τιι!σο

ο! ο!!!ο!ο!οο ά!ιπ! οοπιιπσιι!ο !οσσο !οιιοοπιστ ο! άο!ιοιιιι!

ά!ι:!!ο άιιππ!!!οει!!ο ιι!οιιπ!ο οοσ !οο!!!ιποροι·οοπο πιο ο!ο

!π ο!ν!!ιι!ο !οσσο οοιπιποι·ιιιι!! πι! οιιιιιοιπ ο!σε πο!!ο!οποιπ

‹!ιιτο ο! πτοο!πι·ο ιιιιι!!!ιιπι ο! !ιιιοι·οιιι !ιι ά!ο!π ποιοι οο
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0ιε1.οιει ιι ΟΑΠΤΕ

Πειιεει ιιι·ιειε εονο ι·εεειιιεεεεο ει ιιειιεειιο, ει εεινει·ε

ιιειιειιιεε. πιο εσιιιιιεεεπι εοειρειιει·ε εειειεει·ιε ει ειεε ·

ειιεριιε ει εεει·ειιεειειι ει ιιιεε ιοει·ιιιιιιι ιιιιειιι1εισιιιιει

ιετεει ει ιιι·ιειεειε εεειιιιιιειε ιεειιε. ιιι @ειναι ειιιειιιιεε

εεεεειεεειιεεειειιερειειι ευρω ιιιειε. εειιεΙιε·ι·εεοιιιεεεεε. ·

εσεειει·ει ιιειιεεει ειι ρειιεισιιειε Πισω εει·εοεε ιεΒιιιιεε

ειειστειε -εεεειιισειοτειιι ιεεεεεειεεισσερειιειιε ειι Βδι·

ειιιιιιεειεει ριεειεεεεει ιχεοεεεεεεε ιιιειιεεισι·εε; Μετωπι

ιιιιε νει Με ειιεε ιε εινιιιιιεει ριεειιεει ιειειιεειεεεειιι

ιιιιιειιεειεεεειε, ει ιεειιιει·εει ειιιιιιιιι σε ιιειιιε νειιιιιει·ε :

«Με ειιεεειε ιεεεεεειε,.ριο εειιιεε εεε σε εειιιεε ει» ι

ι›ειιε εεινι ιιειιει·ει. ει ιιιεε ιεεει·ε εεεειει ει ιιειιεειιι

ιιιεε σιιιειειεε εσειειεειε ιιιιιιιε ιε ιιιεε εινιιειε ιεεεειι1, 4

ιιι ιιιει·ειιιιιιιιιιεε ει εε ιεεεεειοι·ιιιεε ιεει·οιιειισε ιε-ιιιειιιιιι

οινιιιιιεει ειιιιεειιιιιιε ει! ρειιειοεεει ρειεεεε5ιεειιιειε ιιιιεε

ειιιεειοι·εει ριεεεοι·εει. ιιι φαι ιιιεε ρει·εοιιιιεεεει·ιι ιε

εινιιειε Ριεει·ιιιε, ρτο ιιιεε ιιιιεειιιεειιε ιεεεεεειιιεε εεεειι

ει εειιεει ρει·ειρει·ε ει νιιιειε ι·εεειεεε ρτο τω. ωειιε

εειιιεε ει·ειιιοιοτειε ιιιιιει ιιεεει·ιιοι·εει εε εερι·ιιιιιοιιε οειε

εεεειιιι, ει ρει·ιεει ιιι Με ιιιιεειΠειιιιε εοειιεεεειειιι

ρειετε εεειρει·ε ει ιι_ει:ει·ε. Ϊ .

@σε οιιιειε.-ει ειεεειε ειιρι·ιιιιιειε, ειιειι @ειιειι Με

ιιοειιειιιιιε ρι·οιειεει·εει ει εοιινεεει·εει ειιιιιι‹ι ιενιεειε ει

ιειεν εε ει: ειιεει ιει·ενει·ιιει ιε ιιειειειε εοι·ιιιε ιχεοτειε

:εει ειιιιιιιει :κι εεεειε εει ενεεεειιιι ιεεεεειιο εοι·ροι·ειιιει·

εεειριετεε, ειιεειιει·ε οοιεριειιε ει οιιεει·νει·ε ει ειιεειιι

εοιεριει·ι ει οιιεεινει·ι ιεεει·ε ει εοππο ει εεε ιε ειιειιο

εσιιιιιειεεετεινει πειτε, ει ειιειι ειεε οοιιιειειιιιι, οειειε

ει ειει;ειε ειιεειιεει εοιιιριειιεειει οιιεεννειιιιει ει ιιιιεετιι

εοειριει·ι ει οιιεειινιιτι ιεειεει ει εει·ιιιιεει. ει. εοε ιε

ιιιιιιιιο οοιιιτειειειεει νει νεειεει εειι ρεεε ειει·ειιει·ειε

εειεεεε.διειε πιιιιιιει ιιοει ει·Βεειι εοιεεειιει ειιρειειιι ει

·ρεοιιιιεεε. ιε ειιιιιιι.ρεεειε ιεειιιιιι ρεεε εεε οιιεει·νιιεε

ειιειι ειιε.ει·νεειι. Ει εεε ρεεε ειπε ειιεειε .ιιειι-ει ειιειι

ρσεειι ρει Ιιει·ιειε οιιεει·νεειειιι' ει' ριιι·ιε εοε οιιεετνεειε

εεεειεεε ιιιει·ιι εοειι·ειεειιιει νει ει ευρω. εοε «Με»

ιιειι. Βιιιιε ειεεειιιιιιιιε οειειιιεε ει ειει;ειιε ειιρι·ειιιειιε.

ε: ρτο ρι·ειιιειιε οιεειιιεε ει ειεεειιε ειιεετιεειιιει ει ιε

ειιιει· οιιεετνεειιιι ιιι εερι·ε, ει ρτο ιιιειε. ρεεε οιιιιΒιιε

νετιιει ιιιεε εγειιιει ειειιε εοειιιιιιιιιε ειε εει ιενιεεει ει

ιειει· εε , εειειε ειιειι ιρεεεεει εοιειεεειεει ιιιιιιιιε ει ιιει

ιιεειιε.. Ει τεεεεειεεει·ειιι οιειιι ιετι.ιιειιιιιο ειιοεριιοειει

εεεεειωει ιρειε εεειιεεειιιειιι·εεειι·ε ·ρι·ειιιειιιιε οοιερε

ιεειιιιιιε ει οοειρειιιιιι·ιε. · ι '

Αειεει ιε εινιιειε Ριεειιε ιιι ιιοιεο Ριειιει εοειιεεειε

@ειε ιειιιιιιιιεει ιιειιεει ρορειι ριεεει., ρτεεεειιιιεε ειε

ιειεο ιιι·ειιετιεε ιιειειει Βοεε ιιιεειε ιιε εινιιιιιε εεεειιι

ιιιιιιιε ει ιεεειε ιιοοιοτε ροιεειιιιε εοιεειιιειε ριεεει, ιιο

ιειε0 Αεειοιιειιο εε ιιεειιεεειε οιι.ριιεεεε ριεεει-ρορειι,

ιιειειεο εεωσε Βιιιιιειιιιι·ιεο ιιεθιειεοιιιιιε, ιιοιιιιεσ Νεε

ειεειιο ιιε Ποιειε, ει ιιοιειεο Βε.ιιεει·ιε ειε Πεειιιεειιιε ειι-ι

ιιιιιιεε, ιιοιειιιο ιοιιιιεεε Βεεεεει, ιιειειεο Βει_ιεει·ιο Βε

ειιεει, ει ιιοειιεο Βιιιιεειιε Τιιερεεειιι Με ρετιιιε, Αειιεεε

Πειειιεεει·ιε, Πειιιεο ειε_θοιιε, Νει·ιο ι!ε 8ε.εειε θεεειιιεο

ειει·εειονιιιεε εινιιιεε ριεεειε. ιιι Ιοιιιιεειεο ιιιιεεειιιι εειι

εετιιιε εεεεειιιιι·ιε ιιοιειει Ιιιιειε ιιιεεε, ει ειιειι ριετιιιιιε

ιεειιιιιιε ειι εεε ιοΒιιιιε. Πειειειεε εειινιιιιιιε εεεε ειιιιε

ειιιιο ιι·εεεειεειειο εεεεεεεεειειο ριιειο ιειιιειοεε οοιεινε

εεεεειιιιει εει·ειιει Ιε.ειιε ειε νιεεειειε εεει·ιε ιιιεε ιε

νεερετιε. ει ιιιιεο ιιοιιιιειοε ιεεει·ειιιιεειε ιειιιεειιεο ιτε

 

εεειεειειε εειιιιι·εεεειειο εεεεεειο, ιειιιειιεεε ειιειι εεεειι

ιιιιει εεεεειε Ριεεεοειιιε οοιεινο ιιειεειιεε ιιιεε. ›

οι .Ιε ιι·ειιεεε.· ιεοιιι. Με: εειιιειιιειιι Ιειειιε ει Ριεετιιιιι

εεε εει ιιι τεθιειτο ι. ει. ιιιεε ειι ειιτιειιιι_ εειιιιιν. εοε·

·ιιεειει· ιειειι;ειιε.·ειε. : :--:·ι;Ε ε ε -. ι.'·ι·

ιιειι ειιειι _εεειει εειι εειειειιειε ιιιιεετειιι- ιιιιιιιιιιιι;ιει

μια επιε Με εεειειεειε Ριεετειιι ενεειιειεει ει εεεειε

Βιιειι·εοιεειρειιετ ενειιιειο ειιιιιιοε εοιιι:ιειιειε ιεεεε εοιιιιιιε

ει. ρτο ρειιιεειειι εοειειιιειε ιεεεε ει Ριεει·ιιει εοιεειρει

ειιιιιω ; ιειει· ειιειι ειειιιεοε ιιιεε ιιοειιειιιεε ιιιοενε ει

οεεεπ ιιιιειρ· εεοιειεε; ει· ειιειι εοιεειεεεμΡΜΜε ειιι·ειιιι

ειιιιιι.ιιει ειιειι πειιειιεε ει·ι'ει·εειειι οοιεειιιειε ιιιειιε νει

ειιειι εει .ιιιεεεεει νει ιζεεει·ε ιιειιεει; οιΤεεειεεεε ειιιιιι88

εοιειεεει ιιι.ειιε »νει ιιιιιειειιιεε ε εεε ιειιι·ιε. .ιρειιιε· σοιιιιιιιιιιιε

ιεεεε εειι· ιιειιιισιιιιει εεε: ιιεεεριειιεειικ ιιι«ειιιωεΞεε

ειιι·εει εεε εεειωι ριεεειι, εεε ει: ιιιιεεε ιεπει.εειι ιιιεε

εεε εειι ειιιιιιειι·ιεεειιιτ ρει· εοιεειιιεε Ριεει€ιιει .ιιειι

εεεεεε ειι ν εεε -ειιμιιιειιε ιιοοιεηεεειιεεειε ·ιιιεατιιιιιιι-νει

ειιεεε·εοτετε.·ριειιιοιι εειιειιεε νει ιστεειειι εεε εει ειιειι

ιιενεει νει οιι”εειιετε νειιεει ιιιειειε εεειειειιε Ιεεεε.νει

ιιοιιιιεεε ιρειιιε εοιειιιειιιειιειιειιεει εεε τεεερειιιιιιιει

ιιιιεεοιι·. . . . @οποιοι εεε ειιιιιιιιι ειιε Με . . . (σεεεεεφι.

Ρι·οι·οΒιιιιο. ριιειε Τι·ειιεεε . ι . ιιι Περιιιιιο ριιιιιοι

Βιιεεειιο εεριιειοι·εει ρι·ιειε Ττεεεεε εεε :-. ι ε,

ι -. ..Η ι
εοειριεειε ιιιεεειει· . . -. . . . ιιι ; __ .

Πε ιιειι ει εειοεε ειι ιιιιοε εεεοε ι ιιι ι . Πε

Β.εειιεεισ ιιεεεοτειε ιιιτι.εεεεε ρετιιε ιιι ν Με

Πεεεειιο.ρι·οεεεεεειε ει ιιιιεεοτεει ..ιιι _ , ν»

Εεεεειιο ιειιιιιιει ει ι·ερεεεειιιιτεει . ειι ε · . ιιι.

ιιεεει·νειιο ι·ειιειιιιιειειι·ιεεεεεεοειειεειεεε , Η _

Α- εεοειο‹ιο ιτεοιετισ.ιειιεει . ιιι _ : ε ει.

ι)ε ειε ει:εοεεει εοειιιιιοειιιιιε . . . ιιι ι _ με

Πε ιιιοιιενειειι νιεε με Ριεε.ειε . . ιε ιεε

·Πε ιιειιιιιιι ρι·ινειετειε.ρετεοεε.ι·ειε εοε 1 _ ¦ _ -,

ι·εειιεειε εειι ι·εεει·νειἰε. . . , _. ιιι Με

13ο εεειεεειιοεε ιιιειε ιεεεεεειιιιιε ιιιιε ε ι' _

ειιιεειιε ει ειειιιιιετ Ριεεειε_‹ιεεεἱιὶ- ε _ -

ειιιιε οει·ιο ειοιιο οι·ιιιεειε. ειι οοι- . . ε. ·.ι .η

ιιεεειιεει . . . . _. .. ,. ..ισ.ι_ . εαει.,

Υει·εε νιεε ρτο Ριεεειε . . . .Α..ι.ιιιι,ι ·ιε 'Σ'

)8επεεειΒιιιο. . . . Μ· ε: κι .ρει

5 . ' Πεμ :

Παιισεεεο αι ε. σειιιειιιε νιεεεεω εαπειια ει ωει·ιει

μι· ί! σε ιιι Αι·ειεοπα οπίίπε ιι Βίειωοο Βιειω·σει νιειιιιιο

εεεει·αιε άεί Με Με (Πιει·επιε.νσει να ι·επάεικ οοιιιο

οι ιιιειιεείειί ι!ε! φυσικο ι!ε Μ ιιι·ιιιοέ, ε· Με. αιωνια

Μάιο ειιοι·ε, Με ροεεεεεἰοπί ειι άειιί σοιιιι ιιι δει·άσειια.

ν. . (ΗΜ, ιό ειιιι·ιο).

εει ΜΔεειοει , ειεε. εει ι·ιειειε.εει (εειι οι Βοεοι·ειιεο ,
γ › ''Με ΙΙ. Μ; Μ!. ' '

.ι ι

Ι·ιι·εεειεεεε εε 8εεειο Οιειεεειε ιιιοιιι·ιιιε Πειειιιι αεειι

ρτο ιιιεειτιειειιιιο ιιοειιεο Ιιεεε Αι·εεοειιιιι, εεε εοε!»

(ι) Ωεεειε εοιει, ε ιει ειιιειιι, ε ι'ιεόιεε,.ειιε ειεΒιιοεο ειρρεεεεο,

ειιειι ροειει·ιοι·ι οι εεω ειιι'ειιιο εει 94 @με ι:44ι 0349 ειι. ριε.)

ειιο ρι·εεειιε.
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οστστοσοσο €σ!!οτσοτοττο !ιι τοοσο Οο!!οτ!τοιιο, !Ρ80 οσα!!

!!στοι·ο !!!!οοστο τι! σ!οτο τοοι!ο, νοσοτο!!!!! Β!ο!!σο!!ο σο

Β!οσοο!!!!! ν!οοτ!ο οοσοτιι!! !!ο!!!!!σσι οοι!!!τσισ σο Ποσα!!

τ!οο !!! τοοσο $οτσ!ι!!οο ε!!!στοισ, οτ σ!!οοτ!οσοισ. Νο!!!!!ο

Βοτσο!!ο σο Ποσοτοτ!οο οοισοε τ!) σώσε μοι· οσοισσοι!!

οσοι!! οοσσ!οι!! !ι!!!ι!!ον!τ, οσοσ να!. ροτ τοι!!ροτο τοσο!!

τοι!!ετ!ο,-οτ οτ!ι!ιι! 8σ!!οτσε!οτ!ο !!σο σεοσο ν!!!ο.ο, οτ Ισα!

οσο, ροτο!ρ!οσσο, ροτ!τοτ, οτ !!ει!!οσσο οι!!σ!ο ἱστο., ρτο

νοι!τσο, ο! τοστ!!τσο οοτσσ!σοι!! τοτ!οι!ο νοοττ! ν!οοτ!οτσο,

0!!!ο!! εσρτοσ!οτ!, σ!! οσ!!!σε σσ!!οσ! τοτ!οσοισ, οοσ οοι!!

ροτσισ τοσσ!σ!οτ!ο, οτ οσοσ σοτοτ!σο απ, !!!!!! τοσσοτο το

οσει!τ!οο_ ρ!στ!οο ο!!!ιισο οσισ !σειτοι!τ!ει τοοσ!ε!τ!, τσ !ρε!σε

ρτσο!σσ!ο!σι!!, οτοσο σε!ισσσισ. Ρτορτοτ οσοσ σα! !!οτοστο

ι·οο!!νττ, στ α!!! οσροι· σοο οροι·τσσο τα!!! τοισοσ!ο ρτο

ν!σοτο ο! σο!!!το Ματ! οτσο!! σο!!οτοσισε. Πσ!σε τοοοιι!!

σ!!!σο οσσσοι!τοο, οσ!σ οσοι!! οσνοττοι!τοο !ροσσι οοι!!!τοι!!

Μετα!! ροτοτο, ο! !!οσοετσιι!, ιιοο!!! οι: σα!!! σ!οτ! σοσ!!σ!

ι·οο!ο,- οτ εισοτοτ!τοτο οτσο!οτσιι! οσ!!!σο τσι!ο!ι!!στ !ι! !!!!ο

ροττο, σ!ο!ι!!σε, οτ οιτρτοεοο σ!οσσοι!!σει οσ!! ροσο !!!›το

τσι!! !!!!!!ο ι!!!οσο!ι!οτσσ! ιι!!ι!στοτιιιι!, !ιι οσοι!! νοο !σοστ

τοι·ο νο!σι!!ιτο !ρεο Μοτο, !!!ε! !οοοτ!τ!ο, οσοσ !σ!!οισσο,

οσο.τοιισο ο!σοσ! οοι!!!τ! σ!! ρι·ονοι!τ!!!σο, οτ !στ!!!σε σι!!

νοτο!ο ροτ να! !!!!!!!τ!ε!, οτ ροτοορτ!ο τοτ!οσο ρτοοσ!!οοο, τιο

σο οι!!ιι!!!σε, οτ ε!ι!οσ!!ο ροτ να! μεσο, οτ οσισ!ι!!εττοτ!ε

τοσσοτ!ο !!σο!ο οοσ!ροτσι!!, οτ !οοο!ο, ε!!!!οσο ι·οοτ!τσ!!τ!ο>

ρτοστ τοσοι!!!σ!, το!!οσο τστ!οσσιιι !στοετο.!!τοτ ο!ι!ο ττοσσο,

ασ!!! οοοοο!οσο τοι!!οτει!, οτ οοσοο οι!!οσο σο!! ο!!οτιιστο,

οσι!! σσσοοσ!οοσο τε!τ!οι!οισ ν!!!!οοτ!οι!!ο οσοο τοσσοτο το

σοοτστ, οο!οι!τοο οσοσ ο! !!οο !οοοτο σο!σοι·!τ!ει, οσοσ ιιοιι

οτοσ!ιι!σο, τ!!!!τοι· οοσττο νοε, οτ !!οι!ο νοοττο σ!ττο σ!οτε!ι!!

ροοσοσ!, ισοσ!οστο !σοτ!τ!ο ρι·οοοσοσισο , οσοσ σ!οτσε οοιι!οε

οτ!τ σ!οσο εστ!οτοτ!οσο οοστοστσο, οσοσ! ιιο!σι!!σο εσ!ε !σ

τ!!!σο σο!τε!σσι!ι·!. Ρι·οοοστοιι! οστοιι! !!ττοτειισ σοεττοι!! Ποτ!

ισοσσον!ισσο ροι· Ροττσισ Παρ. ιιοτοτἱσσ! ρσ!!!!!!οσιι!, τιο

τοοοι!τοι!! εοτ!!!οι!!οσ! σ!οτ! σοε.ττ! !!!ο!!τ!ε!τσο ο!!!ο!!, σο

οσ!σο ρτοοοοστστ!οι!ο ροττοτοτ! !ρο!σο ι!οεττο !σι·οτο σσσο!ο

!ι! σοο ρο!ττο σο!!!ιτισε ρ!οσσιι! !!σοι!!. !)οτσισ !σ ()ι!εττο

τ.!ε!!!ο!τ! σ!ο ει!!!!!οτ! !στ!τσ!ειτο !σσι! στα!!! οσα! σοι!!!σ!

ι!!!!!οο!σιο !τοοοιιτοο!ι!!ο οσοστοοοο!ι!!ο οοτε!νο.

@ο Μοτοσε σο γ!το οσοτοτ!τοτο !!!σετι·!οο!ι!!! σοι!!!σ!

ι·οο!ο Λτοοοσσισ'σοτοι·!σο ρσ!!!!οσο σοτ τοτ!σο 8οτσ!σ!οο,

οτ Ποτο!ο!ιο τοοι:σσι, σοο ι!οσ τοοοιιο οοι·τ!!!!ι!!ο.ισ Υ!οοι·!στσο

ο!!!ο!! εσρτοσ!οτ! ρτοεοστοσι !!τοτειι!! !οοο, οτ σο!! σ!οτ!

(τ) τ! οο!!το Βοτιιι!!!ο σ! Βοιιοτστ!οο οτ!! ε!οι!οτο ρτο τιτστυ!.ιο α!!

οσο !”τοτο!!ο οοιττο τ!!!οτο!τι!ο σετ!!! .οοοτα μπα: σο!!':-!ι!τ!οο τομ!!! οσ

ε!!στ!τε!ι!ο, οοιι!ο ε! τ!!ονσ σε!! 50ο τοετσΙΙ1οΙ!!0, τ”οιττο !!! Ι/!!!α Οτο!!!

ρατ!ίε . . . . .. (Χιοτττ δο!!ατ·τ ρω!!! Μτοπάασ |ο!!ι·τιω·ίτ πω!! Βοπιίπτ

τ850, πιο! οσε!!ο ε'!ι!τ!το!σ Βοτπατοου @Με σο· Βοποπιττοο, Ποιττ!ιιιι.ο

οοοτα!! ρουτί.: πο!!! ΕατΙοτέταιι!, απο ετ ρτο όπιτΜοο, ω!!! ποστ!! οτ

ροτο!ιτ! απ! Βοπτ!πο Οοπιίτο Ω!ιοπιτσο χω” πο.τττο Ιοο!τ!ιπο. Ι! το

8το!!1τοτ!το τσ τ!οονστο τι! ρι·οοοπτ!α Οιιο!τοτπιτ $οι·τιι Νοτατίτ ρσ!!Ντο!;

ο σο! ισοσοο!ι!!ο ο !ι!ετ!τσ!το οτοσο σι!!νοτο!!!ο !! σο!το οοι!το Ω!!οτε!τσο.

Αι!!!!! Βετο!!! οτοσο σο!! σο! οοι!το ττοιι!!οτ!, ο οοετσ! σο! οοστο Βο

ι!!τ'οι!ο πουοΙΙο σ! Βοιιοτ:ιτ!οο , οσο!!ο ετοοεο , οσ! σο! 1896 τ!. Μεσα!!!

Π. το σ! Ατομα! οοιιοοσοττο !!! τοσσο ο!!οσσο τοττο, ν!!!ο, ο Νοε!!!

σ! 8ι!τσοεσε! (Υοσ. εορτ. Ι!!ρ!. Ν.° ΧΧΧιν. ροε.-08τ ). Ε οσοετο

οοι!!ο Βοι!!τ'οι!ο πουο!το, οιιο σο! ι:οτιτο Βοτσστ!ο σ!οσ:!οι!!!το ι!ο!!σ

ρτοεοστο Εστω, σο! οσο τοοτ:!ι!!οι!το σο! τ!! !σε!!ο 1838 (οτ!!. ρ!!!.

ι:οι·τ!ερ. τ!! !33'Ι), !οεσ Ι!οτα!! οιιαάτύποοπτα.τ άοπαττοττιπτ ρίοαποτπιπ

σι!πιιτοτωπ ει! μονα! , ο :στο ρονοτο ι!το!!ο , ο!!ο ο! 'ττονοεοοτο α!!

τοτσρο σ! οσι! ισοττο έ!! τοπίο στοιιΜ.! σε Κα!!ατ! . . . . .. το Ηττα σ!!

Οοπο.το, οτ Ηττα 2!Ιαοτιιτο!τι, οσ ει!ττο !!το ο!ιιοσο σοι!!! οτοοε!!. ισο

σο!!! Μοτο!!! πτ!ποττΙππ ο. Γταποὶοο! του! σο 5απ!!ποα. Πω. ΜΔ!!

τ!!οΜ, !!!/!!ε. σο! ΜΜΜ. σο! Οοο!! τ!! Βοποτατ. τω!. τ!. μη. 84.

το. α!. οι!. ιιο.ιο!!, οι! σο!).

Ρο!!! Ποιο!. σοτοτ!! ματ ισοι!σοτσιιι σ!οτ! σοσ!!σ! Υ!οσιτττ

ρτορτ!ο ι!!οσσ εοτ!ρο!, ρι·οστ τι! Αα!!! Πστ!ο.ο οτ!ο!σο!!τοτ

ι·οροτ!τσι·π !σ οσ!σε τοετ!ισοι!!σσι σ!ο εισ!!ε!οτ!!!ο οτο.

τν··.

Η το σε Ατοοοπο Π. Ρίοττο Π!. τουοατ τοττο το τοττοτο σ!

απατα, ριοιιοτοείο!!ί, ο τορρι·οεαο!ίο οοτιοα!ατο σα !ι!!,

ο στο! οπο! Ι.ποσοοοετοτί, ο! ραπ! στοά!!! οοοτα! ! πωσ·

οοτατιτί ριζταπ!, ο ρτο!οί.τοο, απ: .πάτο το!!! ποσοστιαία

ρτουοπίοστί ο!οττο !οτο τοττο, ο σα! !οτο από, ο! σ·ία:ιτοτο

άι·ίττο ο φωτ!!! σ! .τοττα, ο [οτΜο σο! ττοττατο σ! μια!

οο!ιο!'τίαιτο, ο οοο!ίαιιτο τ!!! που Ιτο , ο !! δωσω!!! σε Ρίσα.

(τ3τ9, 22 εοσσε!!ο).

Πε!!!'Ι. τ!. Ατο!ι!ν!ο σο!!ο Ι!!τ'οτσισε!οι!! σ! Ρ!τοσιο, Ποιοι!!! Κ!!

Απ! καποιοι, Β!οτ!ι!ι!οι!ο 33, ττο!. 93. Βοοσι!!. Μ' 97. (σ).

Νοε Ροττσο !)ο! τω!!! Μ!! Ατοοοσο, Υο!!οιιτ!ο, Μοτο

τ!οο, Βοτσ!!!!ο οτ (!οτο!οο οοσ!οοοσο Βε!το!!!σ. Βοοο!!!οσ!ο

οτ Ποτ!τοσ!ο. Αττοσσοστοο ειστο σοεττο ισοοοετοτ!ε ρι·οοοι!

σο!!! οοι!!ροτσ!οοο σο!!!!οσ! !ο!!οσσοσ! σο Ποτ·οοίο(3) σο

οτοτοτσισ ρτοτοοεοτοισ οοσε!!!οτ!σσ! σοεττσσι σ!!οοτσι!!, οτ

!!τοιιο!οοσιι! Μοτο!!ο ο!νοο οτ οι!!!!οι!!οτοτοο, τισ σοο σοετ!

ι!!!τοο, ροτ Ποι!!ι!!σσο ρ!ει!τσιι!, οοεοτοστοο οσα! τσι!! ισοτ

οι!τοτοο οτ ι!οΒοτ!οτοτοο οοι!!ι!!σσ!ε ρτοσ!οτ! σσ!!!τε!τοστ ἰσ

ττοτο ο!ν!τοτοο οτ Ισα! σοοττο ο!!!!εο. ισοτοο!στ!!!, οτ σοφ

ττοττοστο, ρτοτοιττσ ο!!οσοτσι!! ι!ιοτο!ιο.τσισ, οσο ροτ σοο ο!

ρτοσοοοεο.οτοο σοεττοο οοι!οοεοο σ!οο!!ε!στσι· εστσ!τ!ο σοεττ!ο,

οοιιττο Ποσισισσο Ρ!εοτσισ οτ ε!ι!οσ!!!τοο τιο σ!οτι·!οτσο!οο

ο!σεσοι!!, σ!στσι!!οσο Ποισιιισσο ροτοτσιι! ο!ι!οτοτοτ εστ1σ!τ!ο

ιιοεττ!ο οοσσ!οι!οισ οοτ!οτοοτἰοσοσ! τοοοτο ο! τοροττ.σι!! οοοοτ,

ο!ο σο !σε!!τ!ο τοσοτ! !ιι ε!!!οσο. Ρτορτοτοο σσιτοτσι!τ σο!!!ο

!!σιι!!!!τοτ οσρρ!!οοσσσιι!, στ οι!!ιιοο !!!οο ο! οσ! οτε!στ οτι

εσ!!σ!τ!ε σοεττ!ο, οσ! νο!!οστ οοιιοιιοτ! σ!! οοισιτισσ! ρτο

ο!!οτο, οτ σο !!!τ!οο. (ω) !στ!ο !σ οο ι·οροττσ οτοοοτ! τοοοτο

στοι!!!τοσιστ οοτειισ ι!ο!!!ο :τσ οετοσσοσσσιι! !!!σσ, οσι!! !!!ε!

οπο!! οι!!ετοτοστ ο!!! τοοοτο σ!οι!οι!! οοτ!ο!οοτ!οιιοι!!, οτ σο

οσο. !σι!οοοσττο οο _ρσι·οοτο. Ετ οσα! στο οοσεοτνοσσ!ο

οοστοσοτοτ!οσ!!!σο, :ιο ροοτ!οι!!!!σο !οσοτ!ο, οτ οτσο οοι!

νοστ!οσ!!›!!ο ἱστο! !!!σεττοο Βοοοε Ατοοοι!ο, οτ σ!οτσι!! σοι!!

ισσι!ο τισ σττ!σοοσο οσ!!σ!τοτσσ!'στ!!!τοτοο τοοττο οτ !!!!τ!ο,

!ι!!!!! οτσο τ!οτοτ, οτ !ιι !στστσσ! ιιιοσσο σο!!!τσο οσισοτοτσι·,

οοι· οσοι!! ρτοσ!οτο. !ι!ν!ο!!!!!!!!τοτ ο!!εοτνοι!τστ, οτ ρτο

σ!οτ! εστω!!! οι!!! σ!οτο ροο!ε οι!!οσ!τοτο !!!σο !σσο τστο οτ

εοοστο νο!οοστ σοΒοτ!οτ!, οτ ται!!! σττ!σοσο στ!!!τοτοε οτ

οοιιιι!!οσο ρτοοστοτο. Ωσοτσισ οσσ!το εσρρ!!οοτ!οσο !!οοτ

ροτ ο!ν!τοτοο !!ε!!οι!!!ο οτ Βοτο!!!σ. ο!τοτ!οσοο σοτ! Γοοοτ!σ!σο

σοοττ!ο οστοσττ!ο οστοσ!οτ!ο; οσοσ τοττ!!! σ!ο οοτε!ισ σο!!!ε

οοισροτοτοστ ε!σ οετοιισοσσσσ! τοτ!οι!οο ο! οσοο !ιο!!ο!!!!στ,

οσο ρτοσ!οτ!ο ροεοοστ νο! σο!!οτοστ σ! !!!!οσο ο!!ε!ετοτο ,

σσ!!σοιτοι!!οσ !σ τοτσ!!σο, σοοσο ματ, στ! μα!!! οροοτε!τ!,

οοιιιροτσ!τ εοσ ττο οι! ρτοσ!οτοισ ορρ0οσοτ!τ, οσ! οο!σα!ιι

. νο! τοτ!οσοε !σετε!ο οοτοσσοτοτ, ρτορτοτ οσοο α! 8σ!!οοι!ρτο

σο!!!το ρι·οοοσοτο σοοσ!ι·οι!!σο. !σοο σοο ν!σοστοο Μαι!!!

ο!!'οο!!οσοι!! οτ νο!σι!τοτοιι!; οσοι!! σ!οτσισ Ποισισσσο οι!

(9) Ττοοιι!οεοο σο! !838 σε!! Ρτο!οοεοι·ο Οορο! :!!!ε! Στη!!! Βοιωτο

ι!οι!ο οπο!! εορτο ο!! ετσσ! σ! 5τοτ!ο Ρσττ!!!.

(3) Ποι·οο!.τ. Ι.οι!οσο οττειτο. Βονο σ!το Ηοττο!!ι, ο Ποττο!!ι·,οοισο

ο! τ!οι!νι!.σι! ιιιο!!! σ!ρ!οιι!! σο! τ363, στο τ!ροι·τ!!!ι!ιο ρ!!! "στα

· σ!!
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ποο οτ ιτοπτπιπ ποοτιοπι ΑιοΒοποποοιπ 8οιἱτ,οτ νοτοπτοο οτ

οοπνοπἱτ ρο.οτο τπτοτ ποο οτ ἱροπιπ Ποιππιππο ἱοἱτο ίοετοι··ο

οττοοτνοτο, οτ φωτ πο ποπο ἱπ πιοτἱπο οπτοιἱο νἱποπτππι

ἱπτοι· ποοτιοο οτ οοιππι πἱοτιἱοτποΙοο ρι·οοροι·οτπι· οτ οττοφο

νἱοτοπτἱο οἱἱφο οοποοινοτπι, οππι ριοοοπτἱ οοι·το. ποοπο

οπιποο οτ οἱπεπἱοο ιποιοτιοο ρἱΒποιοτἱοποο οτ ι·ορι·οοοττοιο

ροι· ποο οτ ρι·οιτοοοοοοι·οο ποοτιοο οοποοοοοο, ποοπο ιτἱοτπιπ

(τοπτιπππο, οτ οποο ιτἱοτιἱοτποτοο, ι·ονοοοιππο οτ ἱπ τοτπιπ

τοττἱιππο, ππππττοιππο, πιο οποιο οπτιτοκιοπιπο ο:: ιοτἱοπἱο

ιτοττἱτο, οτ ατο ειοτἱο οροτἱοτἱ. ττοτοπτοο οτ οτἱοιπ οοποοιτοπτοο,

φωτ ππἱνοιοἱ οτ οτποπτἱ ιποι·οοτοι·οο, οτ οτἱἱ ιτἱοτιἱοτποΙοο

Βοιπιπππἱο ριοττἱοτἱ, οππι οιππἱοπο ι·οοπο, ιποιοοτπιἱο, οτ

Βοπἱο οοιπιπ νοπἱιο νοτοοπτ ροι· ππἱνοιοο οτ οτπο,·πτο οἱ

νἱτοτοο οτ Ιοοο ποοπο., τοιιι οἱτιο, φοιπ πΙτιο ιποιο οἱ

οτοπτἱο, οοτνο ροιἱτοι· οτ οοοπι·ο, οτ ποπ ροοοἱπτ ροι ποο,

το! οἱτττἱοτοο οπτ οποιτἱτοο ποοτιοο οι: πἱοτο. οοποο. ρἱ8πο

ιοιἱ, πιοιοτιοι·τ, οοτ ριορτοι·οο. ιποτοοτοιἱ. Μοπιτοπτοο ππἱ

νοιοἱο οτ οἱοΒπτἱο οτῖἱτἱπἱἱοπο οτ οπττττἱτἱο ποοτιἱοριοοοπτἱοπο

οτ ῖπτπιἱο, φωτ ποπο ποοτιοπι ριονἱοἱοποιπ οτ οοποοο

οἱοποπτ, Ιἱι·πιοπτ τιο.οοοπτ τοποοπτ οτ οττοοι·νοπτ, οτ οοπτι·ο

οοω νοπἱιο ἱπ οΙἱφο ποπ οττοπιρτοπτ. Ωπἱπἱπιο οἱ ο τοπι

ροι·ο τιπἱποπιωτἱ οοποοοοἱοπἱο οτ ιονοοοτἱοπἱο οοτ ἱπ οοπ

τιοι·τπιπ οτἱφἱττ ττοι·ἱ οττοιπρτοτπιπ, ἱΠωτ ι·ονοοοπτ οτ τοοἱοπτ

ριοτἱππο ι·ονοοοιτ, οἱ ἱιοιπ οτ ἱπιτἱεποτἱοποπι ποοτιοιπ οπ

ρἱππτ ονἱτοιο. Ιπ οπἱπο τοἱ τοοτἱπιοπἱπιπ ριοοοπτοπι οοιτο.πι

ποοτι·οιπ τἱοι·ἱ ἱποοἱπιπο, οἱ8ἱΙτο ποοτιο ροπιτοπτἱ πιππἱτοπι.

Βοτπιπ Ύοτοπτἱο ττοοἱπιο ττοτοπιτοο ἱοττιποιἱἱ. Αππο ττοιπἱπἱ

πιἱττοοἱιπο τι·οοοπτοοτπιο οποιτιοεοοἱιπο ποπο τι. οοπ: -

Μ.

Το·αιιοα.τίοπο [ο Ρίετι·ο Ι ν. το οτί Αι·αροοο σο! Ροπτοβοο

δἰοιποΜο τα τω! οοτι.οο ποοπο οτο Μ άουατ'ο, ο πω:

ραρατο, ο!!ο .Φωτο Λροοτο!ίο·α ρο! :οοπο ιἰἰ δατάοοπο

ο ιτί θοι·.ο·ίσα οοποοάοΙοο!ί το [οποσ ‹ἰο Ραρο Βοιιι]α:ίο ΠΠ.

( 43τττ , Βάι οοττοιποι·οοοτ Μισο., Οοο. τω!. Βἱρτοπτπτ. 'τσιπ. Ν. οοτ. 1393-94-95-96.

8ἱτ οπποτἱο ποτππι, φωτ το πτοἱ ποτοιἱἱ οτ τοοτἱππτ οπττ-_

οοιἱρτοιπιπ ριοοοοπτἱο οοιοπἱοοἱπτπο ω: πτοεπἱτἱοπο Ριἱποορο

οτ Βοιπἱππο Βοπιἱππο Ροτιπο Βοἱ ειοτἱο. Βοτι ΑιοΒοπιιπτ,

νοτοπτἱοο, Μοἱοιἱοοιππι, 8οιττἱπἱοο οτ ττοιοἱοοο, Ποπτοοφο

Βοιοττἱποπἱοο, ΒοοοἱΙἱοπἱο, οτ Ποιττο.πτο.ο οττοπιτοπο, οτ ιτἱιιἱτ,

φωτ οπροι· οοπτιονοιοἱιι οποιοι τπτοτ Βοπτἱπππι Ροροπι

οι ππο ροι·το, οτ τροποι Βοπιἱππιπ ΒοΒοιπ οκ οττοι·ο, ροι·

ποπππΙΙοο ι·ονοιοιπτοο Ποιπἱοοο Ποιιτἱποτοο, οτ φοοττοιπ (το

οοποἱτἱο Βοιπἱπἱ Βοοἱο ριοοιτἱοτἱ ‹το νοτππτοτο πἱοτἱ Βοιπἱπἱ

Ροροο οτ ἱροἱπο Βοπππτ ΒοΒἱο τπἱοοο τιοοτοτο οτ οοποοπτοτο.

οπρἱτπτο φο οοφππτπι·. Τοιιοττπι· ιοτοπτο ιτοτἱττοιοτἱοπο Βο

πτἱπἱ ποοτιἱ, φωτ Ιτοπτἱππο Ιτοιι Αι·οοοπππι, οοπ οιπττοκο

τοι· οππο οἰπο ποιπἱπο, οτ οππι οιιτΙἱοἱοπτἱ ιποπιτπτο ριο

ιπἱττοτ φωτ ποπ ἱπτρωτἱοτ ποο ἱπιροιτἱι·ο ίοοἱοτ, οοπ ροτ

ιπἱττοτ ἱπ ιοοπο οτ τοιιἱο οἱττἱ οπττιτἱτἱο ἱπιἱοττἱοτἱοποπτ

-οοοτοοἱοοτἱοοιπ, ωτ οοοΙοοἱοπι ιτο @το νοΙ οοποποτπιτἱπο

ροιτἱποπτοπι, φωπἱπιιο τἱττοι·ο οποιοοοτπι· ἱοἱιτοπι ροι· τπ

ιτἱοοο οοοτοοἱοοτἱοοο οοπιροτοπτοο, ποο οποιο οοττοοτοι·οο οτ

οτττοἱοτοο Βοιπἱιπ Ροροο. Ιτοπι φωτ ιτἱοτιιο Με, οοοοιοπο

φωτ Με, φοτο οοω οππτ οοπτι·ο οοττοοτοιοπι ἱπ Ροιρἱ

οτοπο, ποπ τποιππτ τοοτο το ιτἱοτἱ Ιτοπιἱπἱ ποοτι·ἱ νἱτπρο

τἱππι οοπ οοπτοπτρτπιπ, τιπιπἱτἱτοι· ροτοτ οττοοΙπτἱοπἱο οοπο

τἱοἱππι, ροι·οτπο ιοοἱροι·ο οπιποπι ροοπἱτοπτἱοπι τπιροποπττοιιι

οπτοιπ. Βο οτιοοτπτἱοπο νοιο οτ ροοπἱτοπτἱο οποιπιπ οπτ

οἱοτἱπιπ οτ τοιπἱτἱοιἱππι ποτ. φωτ Βοπιἱππο Ρορο ιτπιοι·ττ

οιιτἱποπττππι. Ιτοιπ φωτ Ποιπἱππο ποοτοι· τπτ ποοοοοἱτοτοο

ιοΒπἱ οτ τοι·ιοιππτ οἱποιτοιπ Ρτοθἱο, ριοοοοι·τἱπτ Κοιτώ Βιω

πιπιοι: οτ Ποιοἱοοο, φωτ ειο Εοοτοοἱο Βοιπειιιο. τοποτ ἱπ

τοωτππτ, Βιοτἱοοο οοποοετοτ, φωτ ρι·οοτοτἱ ροι· οο, οτ οπο

ττἱτἱο οπἱο, οι: οποιο οτἱἱ νἱι·ἱ οοοΙοοἱοοτἱοἱ ιτἱοτοιπιπ ι·οΒπἱ

οτ τοι·ι·οιππι ροοοἱπτ οἱτΙοπι Βοἔἱ ατο οτἱφο τοπτροι·οτἱ οπο

οἱιτἱο οπττνοπἱιο, οτ ι·τιτππι τιοτιοοπτ οποοἱιτἱππι, οἱ φωτ

οἱττἱ ροι· ἱροοο :το οοιτππι τοιπρπο ἱοπι τοοτππι οοτ νοτ

οοποοοοπιπ. Ιτοιπ φωτ οπροι· οοποπ ρι·ο ριοοτοιἱτο τοπτροι·ο

ιτοττἱτο ιοτἱοπο ιτἱοτἱ ι·οΒπἱ Βιιιιοιπιτο οτ Ποιοἱοοο οοποοι

πωπω οοοοιἱτπι· ο. ιονοι·οπττο ροτιο ττοπτἱπο Τποοπτοιιο;

οποιοι οοποοιιτἱοπι ροιοτπο οιἱτ Βετο ρτοιτἱοτπο, Μοτο οπροι·

πω: οπττἱοἱοπτἱ ρι·οοπιοτοι·Ιο, ἱπνἱοτοττἱτἱτοι· οττοοι·νοι·ο. Ροι·

ριοοττἱοτο οπτοπι ποπ ἱπτοπιτἱτ Βοπτἱππο ποοτοι, φωτ ιτο

τι·οτιοτπι· τπιιἱ οπο, οτ Βοοτοοἱειο Βοπιοποο, οοπ Βοἔἱο ρι·οο

‹τἱοτἱἶ 8πρρτἱοοτπι οπτοπτ ρι·ο ροιτο ιΙἱοτἱ ΒοΒἱο, φωτ ρι·ο

πτἱτἱτοτο Βοοτοοἱοιπιπ, οτ οοποοτοτἱοπο οποιπιπ ἱτιτοτἱπιπ,

φἱ ρι·ορτοι· ιτοτοοτππι ρι·οοτοτοιππι οττοοπτἱιιπτ πι ορἱιἱτπο

ποπο ἱποοπιιποιτο. ἱπππιποιοοἱτἱο οτ οπἱιποιπιπ ροι·π:πτο.

ροτἱππτπι·, ρι·οοτοτοο το (τπιἱο οιιἱοτοπτοο ιτἱεποτιιι οοποτἱτοο

Βοπτἱπἱ ,ποοτι·ἱ τπτ Βοοτοοἱοο 8088 ιοπιἱττοιο, οτ οοο οο8οι·ο

οοτ Γοοἱοπιτοιπ ἱπ ιτἱοτἱο οπἱο Εοοτοοἱἱο ι·οοτιτοπττππι ροι·οο

. πειτοιιι; φοιτφο ετο ριοοἱοτπιἱο οοποτἱοἱἱο Εοοτοοἱοοτἱοἱο ι·οοπτ

οτ τοιι·οι·πιπ οποιπιπ ττἱἔποτπι· ροιοοπἱο ἱττοποἱο ἱττοιπιπ

ροιτ·ἱπιπ, φωτ οπιπιπο οοοοτ Βιοτπιπ ιο8πἱοοτἱο, ριοννἱιτοι·ο.

Ιιτοἱιοο ττἱοτιιο Ποπιἱππο ετο Μο, ἱπιτποτιἱο, οτ τοροἱἱτοτο

νοποιοοἱΙἱο οτ ιοΙἱΒἱοοἱ Γιοτιτο Ππ8οπἱο, οττοοτἱο ιποποοτοιἱἱ

Βππτρπτττ οι·‹τἱπἱο ο. Βοποττἱοτἱ, ποττἱτἱο νἱιἱ Β. (το (τοριοι·πι,

οτ Ι.ιιρἱ ‹το ττοι·ι·οο οοπιοι·οι·ἱἱ πιἱποιἱο ιπἱτἱτπιπ, Βοι·πο.ιιττ

ετο ΠτιἱιπἱτΙἱο Ιοοππι ποοτοι·το τττοοοπιοι·ἱἱ οοποἱ!ἱοι·ἱοι·πιπ

οποιπιπ ρτοπο οοιιττττοπο, τοποιο τιπἱπο ρποἱἱοἱ τποτιπιποπτἱ

οροπτο οτ ‹το οοι·το. οοποοἱοπτἱο τ`οοἱτ , οοποτἱτιιἱτ, οτ οππ

πονἱτ οοι·τοο οτ ἱπιτιιοἱτοτοο ριοοιιι·οτοι·οο οποο ω: πποτἱοο

οροοἱοτοο ιτἱοτοο νοποιοττἱτοπτ οττττοτοπι, οτ ποοἱἱοπι Β. ιτο

(τοριοιἱο, Ι.πρππι ετο θιοι·ι·οο, οτ Βοι·ποι·ιτπιπ ‹το ΙΠιἱ

ιπἱΠἱο, οτ φοπττἱτιοτ ἱροοιιιιπ ἱπ οοτἱιΙππι, ποι φωτ οο

οπροπτἱο οοιπτἱτἱο ροτἱοι· ποπ οιιἱοτειτ, ωτ ρτοιπἱττοπιτππι ρτο

ἱροο Ιτοπιτπο Βο8ο ‹τἱοτο Βοιπἱπο οππιιπο Ροπτἱτἱοἱ, οοπ

οπἱ ἱροο νοτποιἱτ, φωτ ἱττοπτ Ποιπἱππο Βοττ ποπ ἱιπροιτἱοτ,

οοπ ἱπτροττἱι·ἱ τιιοἱοτ οοπ ροι·ππττοτ ἱπ ποοπο οτ τοιιἱο οἱττἱ

οπο ιτἱοτἱο ἱπιἱοιτἱοτἱοποιπ οοοΙοοἱοοτἱοοπτ, τπτ ΕοοΙοοἱοπι πο

_τπιο οοπ οοποποτπττἱπο ροιτἱποπτοπι, φοιπἱππο (οτ ρι·οο

τοποἱτπι) ΙἱΙτοι·ο οιτοι·οοοτπι· ἱττἱιτοιπ ροι· ἱιπτἱοοο οοοἱοοἱο

οτἱοοο οοιπροτοπτοο, ποο οποιο οοΙΙοοτοι·οο οτ οτττοἱοτοο Βο

ιπἱπἱ οππτιπἱ Ροπτἱτἱοἱο πιοιποιοτἱ: οτ οτἱοπτ :το οοτἱποπιτπιπ

ο ‹τἱοτο Βοπιἱπο οπιπιπο Ροπτἱτἱοο, νοτοτἱο φοοππιφο ο

οο ροτοοτπτοιπ τπιοοπτο, στο οτ οπροι οοπτοπτἱο οιιοοιπππἱ

οοτἱοπἱο, οἱ οποιο ττἱοτπο Βοιπἱππο Ποπ οοτ οττἱοἱοτοο, νο!

Βοπτοο οποιο ιοτἱοπο οοι·ππι, φοτο τοοτο. τποι·ππτ ορωτ Ροτ

ρἱπἱοππιπ, οοπτι·ο Βοι·τι·οποππι ιτο Ατογοπο οοττοοτοι·οπτ ττἱοτἱ

Βοπιἱπἱ Ροροο, ἱποπτιοιππτ, οτιοοἱπτἱοπἱο Βοποτἱοἱυιπ ωτ

οοπτοτοιπ: οτ οΙἱοο, οτ οτἱοπι τπτ οτττἱποιπτπιπ οοοοΙπτἱοπἱο

ττοποτὶοἱπιπ πιο ἱροο Ποιπἱπο Ρορο, νο! οΙἱο ο οο ροτο

οτοτοιπ τπιοοπτο, ιτο οτ οιιροι οοπτοπτἱο οιιοοπτππἱοοτἱοπἱο,

φοιτ: ιτἱοτπο Βοιπἱππο ττοιι ρι·οοτοιιτπ οοοοοτοι·ππι οοτπτἱο



πω. επιιυι.π κα. '7Ω?›

πιιιιιιιοπεικ ·ιιιιιι ΜΒΜ', ιπιοι!. 8αιιιιιιιοι Μοιιιπιειο, πω.

ιιιπειιιιιι.πειι·ο ιοπιιιιιτ ππο πισω Βιιιπιπιιιπ οι θιιιιιιααι πιππω,

ιιιοιιιτι·ιι.: ποο ποπ :ιιι ιιιιππιπιιπππω οι.οπιισιοπάιιιιΜι ιΙιπιπ

ΠοιιιΕπιι [Μπι οι Μοτο 0ιιιθ,ιιοι Φιπάιπειιιιιπι. ιοπιιεειοπεπι

ει; @πιάσω ειπε, ιιιισιι ρω ιριιιιιιι Βοπιιιιιιπιι Βιιιιοπι απ

ιιιιιιιι· ει: ιι·ιιιιιιο ιππι πισιι», που ειι πιιπιο ειιιειιοιπ , ιιι

οιιιιιιιι ω· ιιιι:ιοπιιιιπι επιπιιοποπι οι εοιιιιιιοποε πισιι ωιιωι.,

οι πιο εοΙνεπιιο πο, παπά πι! ποινωιι1πιπ ι·ιιπιιιι, οι ποπιιπι

ιι·ιιιιιιο, ιιιοιιιιιι Ποιπιπιιιιι Βοδοπι οι ειπε Μπα πιΙὶοιιοιιοτ

οπιιπππιιιιιπ, οι πρ” πο ρπι·ιπ, πιοπιιιιπιπποε, οιιιιΒιιιιοπιπε

ίποιεπώπιιι, οι τεπιπιππιιιιιιι :ιιι οοποππι Βοιιιιιιπ Μπι” οι

ιμιΕπιιεινιε πω, οι ω» ιρω ποιειειοιπιιι ιιπποπ,ιιππε,ρπρπι·

οοιιιοπιιε ἰπ @πιω πιοπιοτειιιε=, οι πιιιιιοιπιπιιε πι! πρ·

πιιπππιιιιπι (Μια Ι)οιπιπο Ρομπ, πι. οοιιιππιιιι ιπ ἀἱαιὶε ομ

ιιιιιιιιε οππι οιιιοποἱπ ειιππιιειπιιιι·, ποππο οι οοιιοπιιπππο

οιειιοπι1 ριοιιιιι·ειιοπιππε Με, οι οιιιιιιιιοι ιπποτυπι ιιι ει»

Πιιιιιιι πιππειι·ιιιπι ποιοειιιιιιιιι ευρω πτ:ιειιιι:ιιε. οιππΒιιω οι

ειιιιιιιΙιε, οοι·ιιπιπειιι ρτοπιιεειοποε, π:ιοιιι, οοπνιευι.ιοποε οι

οιιιιΒιιιιοπωι ίειοἰεπι:ιι οι ποπιριεπὸἰ,_ οι Μάιο Πιιιιιιιπιιι οι

ποοιριοπιιι ριιιιιιι:ει ιπειι·πιιιοπιπ, οι Με' τοεπιιριιι. Ρειριιϋιι,

οι πιιοε εοι·ιριιιι·πε ρι·επιιιοιειο πεποεειιιιιιιε, εππι ειιιιιιι ορ

ροιιιιιιιιιε: οι πικοιιιιιοπιιπι ιιιπιιειιπιπ οπιιποιιπι., οι ππο

ποιπιιοιιο σιωιωιιωι που [ΜΕΘ ιιιιιι8ιΙειπ ιιιο·ιιιιπ Ποπιιιιιιιπ

Βιεεεπι οι ειπε Μπα οπιιπαιιιιι: πω ιιοιι @πιοπι ιπ ει.ιιι

ιιιιιιιι ιρειιιε Βοπιιπι ΜΒΜ επι μιι·οποιο ιιιππάειιιε επποιειο

ιπειιι·ιε Βοοιοειο.ο, πι: ιρειιιε Βοπιιπι Ρειρειιι νει ιιοιιιιιιιππι

πι: σο, οι ειιιιοππιιι ευρω: ρι·ειοπιοιιε. ιιι οοι·ιιιπ ειιιΒιιιιε

οιιιιιεΙιπει ει!ιοιιιιε επιιετιε 1ιιιαΜιιιιιπι: πιιιιιοιιι.ιππε ρτο

ιιιιιιοπιιι οι ]πι·ππιιι ιιι ειιιιιιιππι ιρειιιε ΜΒ, ιπιοι! Μοπι

Ποπιιππε ιιοιι επιιείειοιιοποιπ οι ροοπιιοπιιιιπι ιπιοι οι

οοιπριοιιιι, ηιιπε ιιιοπι Βοιιιιιιιιε Ρειρπ να! ιΙοριιι:ιπάπε ειι

ω ιρω Βοπιιπο Με ιιιιιιετιι ιιιιροιιπιιιιειε: οι οπιπι εππι

8οτειιιιι, Γει.οιεπιιι οι οιρΙ-ιαιππι Επ οι ωρα· ριιιοιΙιοιιε,

πιιοε πιο οιιιοπιιι ρι·εισάισιοιιιιιει οι ειπππΙοι·πιιι ποτιιιιιιοιπ

ιιποοεεπτιο. ίπετιπι εαπ ειιιιιιι ορροτιιιππ, οιιιιπιπι ιειιιιι επ

ποπι, φωσ ιιιειππειιιιιιι οιιποιοπι προοιιιιιι. Ει ρτοπιιπιι πιοπι

Ποιπιππε Με εει Βι·ειιιιιιι οι ΜΜΜ ριιι·ροιιιο πειιιιιιιτιιιιι,

ιμιπεοιιπιιμιο ιπ ριιιιιιΠοιιε οι επ.ροι ρτσιππιοιιι πω· ιπιοι

ρτοοπτειιοτοε εποε, νει ποπιιπι φιιιιιιιιιιιοι πω, πω» Μι

ι·ιπι, επιι.οιιιιιπ ρι·οοπτειιπ, πιιΠο ιοπιμοτο ι·ενοο0.ιιο. Ει.

ιποιιι Ποιπιιιιιε πω. πιο ιπειι·ιιαιοπιο ριιΜοο ειιιιο Μπιο

ειιιιιιιι ειΒιιιιιιιι ιιι ροιιιιοπιι @Μι ειρροιπι ιιι ιοΒιιπιππιππι

ριειειιιιεεοι·ιιιιι. Δοιπιιι οι πωπω θἰπιιπο, νηιοειπισι πωπω

πιο ιιιοπειε εεριοιιιιιιιι, :ππο ει παιινιισιιι Βοπιιπι ποπιιπι.

διεπιιιιι πιω ΙΜ παπα ΒιοΒιε Ατομιιιιιιπ, νωωιιιω,

Μπιοιτιοσιο, Βιιι·πιπιπο ει. Ποιειοειε, οοιιιιιιεπιιο !ιππιτπιποπιειο,

Βοεει!ιοπιε ει ()ει·ιιππιειο, πιιι πω: οοποπεειι οι ιιτιππνιι.

Ι.Υ!!*.

Με ποπιιπι ώ! Σ'οιιιωιε άέ Α!9|ιστο (Λιιιιιςοιιι), ο ε!π! Μ

αιω·ωιο, ι·ίιιιιίΙί ιιι μπανιο σοιισιπιίο, ο ΡίοΙι·ο π·οι-ω,

υιοατίο ιιιο!ίο δισκο δοπιιιιιο, σοειιιιιί.κοιιο Ιοτο ρι·οοιοι·αιοω

αἱ ασπιταεσίαισιο ιι :Μάιου ΑΜοπίο «Η Ρίιψρο, ο με :Μι

|ω·ίεσοπο ισ μι αιπρίο |αοο!ιιι, εισαι), ιπισ|οΜΜοεί ο

θαιουα, πω, οοπσ|ιέωεΙα, ο ιωωιπω σο! Βορε πιό πιισιια

ι·φαιιιιιισα, ο σο! απο οοπ.πίπιίο, Με μπώ ιια·οπΙί ,

ραιιί, ο ωιιωιιιι Με ειίιιιοπὶ πεποσ.εατί ρε! ίσιο ιιιισι·σεω,

ε άί|οιπι, συιιιι·ο ει το άι Αι·αποιιπ, σ ι αιιΜπιιί Ιοτο

ΜΜΜ.

(ι.δι”ιδ, ι επππειιο ).

Μι ΒοΒιι πωιιι_νι ιιι 0οι·ιο οι 'Γοι·ιιιο, Βοοιιι:ι. πω.

8ει·ιο 19, Μπι. 8, Μπι. Θ.

ΜΙ ιιοτιιι.ιιο 00ι11ιιιι: Αιποπ. = ω ιιπππι;πιπ πι, ειιιιιιιι_.

ιιοποιππιει8πιΠοι ποπιιπι ποπιιπι Ιοιιιιππιει ι;ιιιιι/ιιιοπιπ ΙΜ

Βι·πιιιι Βιπππ_πειιπιπι Μακ οι ροριιΠ άειΤππωι·ιε ππιπιππι(ΙΜ

Ιειπποπειιιιιι, οι πι!. 0πειι·ποιοπεπι οοπιιιιπεεπιιοπ0πι οι ω.

ιτιιπππιιιω., Βιμ Αι:ο.<έοπιιπι οιιιπιιιιππιι,ιι ΒιιιιιΜποτιιιιι ιιι

ιπιπιιοοιιιιιιι Ποιπιιιιἱπ Ιαπω- πιιιιιιι. Ιιι @απο οι 8ππωωι

οππειλιο ιιοιιιιπιιιιι. οι. ππινοτι5ιιειιἰε..4!!ι:ροιιι'ι' θ) ιιι πιειιιοιυρμ

εοιιπ. σπιπρειπο οι ιπιοι: ιιππιιοι·ι.ιιπ πι. ιιιππἱε ω!. 00πει:ιιδιιιοΉ

ιιι !ουο ιπίτιιεοι·ιριο οι ιπ @ο πιιιιιοπι οοιιεἰΙιπ ιπιεπιιι_απππι

(πιο [1Μ'ιθθι οι πιω ιιοιιιιιιπιπ Αιιο$ω·ιι ει ιιιιιιιι_ω,ι, @πω

οοπειιιιιιιι εοπιιτπιιι υπειπιιπιιοι, οι ιιοπιιοτι1ιιιιι: οπιπι Επι.

πιιιωιιιια,, οππωπειι οι :ιιιοιοι:ιιιιιοι ΜΜΜ ιπι ποπιιπι Μπι.

πιο· Αιιιιιι νιο:ιτιι ΑΙΙπ8ετιι οι ιιιιιτιοιιιε πιο πιιοε οοιιιιιπι

Ιππιιο οι @πιο ιιοιιιΕπιιιι νιοειιιιιε νοιππιπ.ιιι 90πειιιο ε! παω.

ειιπ6π ιρειιιο «Μπι οι ιπιιοι·ιιιιι οοπειιιιιτιοι·πιιιι οιιιπιππι

ιιιι€Μοπιβε πιιππιιω ιπιπι·εεεο ιρειιιπ Ιοοι ΑΙΙπποτϋ οι ω

ιιιιιιι:ι.ιοπι ειπε οι ιιοιιιιπιιπι,¦ οι ιιιιιιιιιιιι Με ερεοιπτο

ιπιιιωιμπ ιιοιι, πιο επ Με οι ποπππε οι πω Με

()οπιππιε οι ιιιιιιιε ιΠοιπ ιιπιιιιιι·ειιπιιε, Ιοοπτω.ιι,,00πεΠιιιω

ιππι οι οτιΙιπιινπι·ιιπι ιιοτιιιπ οι απο ()οιιιιιπιε οι ππιιιετ

ε.ιιιιιιε ριιοι!ιοιο, $ι·πιιιοιιιπ ει.πιοι·οιιι ρι·οοιιι·πιοιιοπι οι πιω-Δ

ιιιιπι επιιοιιιιοιιι οι ιιιιιαΙππιιι ιπι μια: ιπειιιιε 8888 ποιοειι

Απιιιοπιιιιιι Μει!ιοιιιιι ιιιιοπόπιιι Ρπιιιρρι- ρι·οεοπιοιιι οι πισιι

‹ιειιπιιι εροιιιπ επεοιριοπιοιιι, ω οοιπροι·επιιππι οι ει: ρτο-ι

επιιιππόιιιιι πιο οιε οι ειπε ποπππε οοτππι ιιιιιειτο ιΙοιπ.ιπο

οι τΙοιιιἱπο Ποσο Ιειπιιεπειιιιιι πιο πιοπι οι οιπε πωπω

εοιι οοιιειιιιε, οι οοτππι Με οιιροιιοπτΙιιιιι πιιιιιιιιιιιι πω· ιρειιιιι

όοιιιιπιιιιι νισειιιιιιιι ΑΙΙειιοι·ιι οι ειπε οοπεΠιιιπι ιιιοτιι οο

πιιεεπιπ, οι ειι! οπιι8πιι0ιιιιι ιιιοιιιιιι ιιπιι·ει·ειιιιιειπ, οι ιιο

ιιιιιιοε πισω υπιι·πωιιιιιιε πιειτιοιιιε, ιππι ιιι ιιπινοτειι φιιιι1ι

ειιι€ιιιοε πωπω, πι παπα ιρεοτυπι οι πιο οιεηιιαπιιιιοπΔιιιιι,

ιΙειιιιΙιιιιι ει οοπωπειιππιιι, ειιφιο ω” οι _‹ιωωιπ Μινω

πωπω οιιΙιεπιπιιιιπι νοι·ειι8 ιρειιιιι ιιοπιιππιιι Βιιι:ειιι~οι

ΕπιππιιΕπιΕ πωπω θοιιιιιιιιιε Ιππποι. ιπι πιιιιιιιεοπιιιιμιο οπ

ιιιζωιοπιπιι, ρι>οιπιεειιιιιιππε οι ρειιιιιε πει πιω» ειιιιιιιι

5γπιιιοο πιοπι” ιιιΜιιιιιι, πο ιιιιιιιιι ιι·ππεϊιπΘπιιπιιι ιιπἱἀιιιιἱπ

ιιι οιε ιππι οπι ιιι πιοπι Μο, οιιιοιπιπιιιπε, οι πωπω

Βαγιιαιπ οι ροισειπιοπι «πιω ιιοιιιιιιιο Μπι, οι οπιι8ϊΗ0

ιΙειπιιιιπι, οι ιτειιιιιι0ι0πιιιιιπ ιιι ιὶειτἰ_ ιιι ιι·πιπείοι·τι που ιπποε

ι:πιιιιιιιει οοπεοπιιοπιιιιιιι, πο ιιιιιιιιιε οΜιιιιι $γπι!ιοο ιππο

ι ιπιοι, ιιι πιοπι Ιοιιο. ιιιιιιι·ιοιιι, οι !ιοιιιιπιιιιιε οι @Μάι

οιιοπιιιιιε ειπε, ιππι οι οππιποιπ ιιοπιιιιοπιε ιμι:ιπι ειι

` πιιοοιιιιιιμιο απο οππιποιπ, οι «πισω πιιοποπιιιηιιο πεπε

ιετεπιιιιιιι οι ποποοιΙοπιιιιιιι, πο ιμιιιιιιε τοπιιιι·οτειιιι· ω]

ιιιοπιιο ερει:ίο.Πε ιιιοιιιιιο, πο οι ιιι ιιι·οποπιι ιπειιιιιιιοπιο

ποειιι οι:ρι·οπεο οι ερεοιιιιιιοι· ιιοποιειιπιπ οι πτειιιοιπ πιιιιπιιιι

οπιπ ρι~οιιιιιιειοπιιιιιε ρθω οιιιιιιιιι8 ιπτιιιιιοπιιε ιιι Με ω·

- Ιοπιιιπιιιιιιππε οποτιιιιιιε. οι πιο πιοπιιεειε φιιιιιιιιι ιπειιιι

ιιιοπιιιιιι ιιοιι ιποιωιππιιι πιοπι πιάσω 8γιισιο‹ι ιιιιιιιιι8 ιιι

ιΜιιιιιι~ ιιι πι! πιοιεειππιιιιιιι οι ιιοπιιιιοι:ιιιιιυπι ιρει ιιοπιιπο

' Βιιώοι πιω ωπειιιο, Με πιοιιιεισιιι0ποι. οι 6ιοιιπποιειιοποο

ι

πω» «ιππι $γιιιιιοιιει οι πι·οοιιιπιοι· ΜΜΜ 0ιθιιιιΜπ ιιοιι·

νιιιιιω, ιιι πρι” Μπι, οι επιιπιπιιιιιτ απ ιιιιιιεπιιππι, ιιι

ω Χ"φπήί, Μι ιἱί πωπω, ιιιιιιιιο @και (πω.) ιιωιπωιιι
πιω 8:ιι·ει88ιιπ. . ι . 2 . ι. ' ' ` μἱ"Η



?Στ οττ>τ.οτττ το οζτο·το

οοοττιττττ, οροτ·οττττοτττ οτ οοττττοττοττττοτττ ρτο τττοττο οοτιεττ

τιτοττττοιτο ντοο οτ ττοττττττο τττοτο οτττνοτοττοττο το οτοτττττιτο

ρτοτττοττοοτ οτττο ρωοτ τροτ οοτιοτττιτοτττοο τττοτ το οτοτττττοε, ·

οτ ροτ οτοτττο τττοττιτο τοοοτο ροοοοοτ οτ ρτοοοτιτοο οοοοτιτ,

ττοτττοο, οτ οοττοοττοτττοο τττοτο 5γοτττοο, οτ ρτ·οοοτοτοττ,

ρτοττοτττ, ττττοτοττι Ιοτ·οοτττ οτ Βοτιοτ·οτοτττ ροτοοτοτοτο οτ Βογ

ττοτττ απο ρτοττο Μοτο τοτοο οτ Βοτιοτοττ οτττοττττοττοττοττο,

οο ρτοττο ττττοτο, τοτ·οο οτ οοτιοτοττ τοοττττοτο ρτοττττττοτττοε

ττττοτττ ττοτοττο τττττοοοττρτο οτττοτο ροττττοο οττροτοτττο οτ

τοοτρτοτττο ττοτοτττο οτ ντοο τττοττ ττοτττττττ Βοοτο οτ οοτ οστι

οττττ οτ Ποτττοτττο τοττττο ττο οττοοτ ττοττττττο οτ ντοο οτοτττιττο

οτ ετοΒοτοτοτττ οιτοτοτττ ττττοτοοτ ττιτοτοτττ νοτ το τιιτιττ·ιττο

ττττοτοοεο ροτοτττ ροτροτιτο ττοττοτ·ο τοοττττττ, Βτοττττττ, οτ

τττττττοτττ τμττττοιττττ οτ οιτοτττοτο ροτ· τττοτοτττ 5γοτττοιττττ οτ ρτο

οτττοτοτοτττ, οοττιτο, τοοτιττττ, Βοοτοτττ, ρτοοτττοτοτττ, ρτοττττοοτττττ,

νοτ οττοτττ οτττττττττοττοτιττο τιτοτττ ττοττττοο οτ ντοο ιττττνοτοττοττε

τττοτττοτο, οοο γροτττοοο οτ οττττΒοττοττο οτττττττττο ττοττοτοτττ

τττοτοτοτοοοτιοτττοοττττοτο οτ οτττνοτοττοττο ρτ·οτττοτο, οτ ρτο

τττττο οτ ιτο οτο οττοοτνοττττοτττ οτιττττο ττοττο οοπιιο οτ ττιττιτετ

ττττοτ οοτ·τττο ττοτοτττο οτ ντοο τττοτο ιττττνοτοττοττο ρτοττοττ οτ

γροτττοοο οττττοτονοτοτττ. Αοτιττττ Αττοοοτττ το οοοτοοτο Βοοτο

Μοττο οποσ Βοτττττττοο ττοττνττοττο τοτττοεττοο ττοοοτττοοττττο

οτττττοοοοοεττττο τοτοτο ττκττοττοττο οοττττο οοοοτπτιτττι οιττ·οοττι

τοττττο, τττο ρτττττο τοοοοτττ οτττο τοτοτοτττ ρτοοοτιττττττο τοοττ

Με Γοτττοττοτο ττο Αττττο, τοττοττττο ττο Ιτογττοττο τττττττο

ττοιοττττ ντοοτττ ρτοτττοττ, οτ Ιοττοτττττττο Ροτοττο ττο Βοοοο οττ

οοο νοοοττο οροοτοτττοτ οτ τοδοττο. τ.. Τ. τ· Βοο ττοττοτοο

Οττττοτττε 5το8ττο οττοτοτττοτο ττοροττοττ ττοτοττιτο τ·οΒοτιτο

οοττροτ,

8οττιο ετ8τττο.

ι.ντττο.

Ντοοτο οτί 6'αοττοπο ΠΌττο, ροτ· οετ, ο ρε' .τοστ [τοτοτττ Εστ

σ·τοττο, Απτοπίο, θττοττοττττο, τ'οττατοτο, ο Οττοοπτο, τω:

ιτί τττατίαττο ποπο, ο Αττ[τοοπο τττ Ατοοττο πατα, οοπ

|οττοοοττο οτττρίο πιοττττατο οτ 8τιτττοττοτττο Λταοπο τ)`θττο

ροτ· οτττοοοτο ο τοτο Μοτο σοτ 6'οπτττττο τττ (τοποοο τοτττ

οτί αοοοπτί, οοπτπιτττ, ο @το Με .ποσοστο ττοοεοοατίο

ροτ· τα τττ/οοο ττοττο τα”, υτττο, αιοτοττο, τττοοτιτ, ο τττ·ττττ,

τ:ττοοοί ροοοοττοπο το· δ'απτοοπο, ο οτοττο ρωοτ των: οριστ

τοτττο ττοττα των, τττοοο, ο αιοτοττο το Ατοττοτο (Αττοεοτττ),

οοττττο ττ το τττ Αταοοττο, ο τ δοτοτοπτ.

(4358, 2 Βοοττοτο ).

Ποτ Βοεττ Ατοτ:ττντ τττ Ωοττο οτ 'Ι'οτ·τττο, Βοοτττττ. οπτ.

8οττο Π· , οποιο. 8, Νιττο. 7.

το ττοτοτττο 8οττοτο οτ τοτττντττοο Τττοττοττο Ροττ·το τττττ οτ

Βρττττοε 8οττοττ οτττοο. .το ττοιτοτοτττ οτ οττοττοττοττοτττ Ποττο

οοτοοττο, τττιτοτττε ντττ ττοτττττττ ττοτττττττ Βοοτο Ιοττιτοττοτε οτ

οοτοτττιττττο Ιοττιτο, οτοττττττοττοο Ιοττοοττοττττττ, οτ οτ! οοο

ςοοεοοττοττοτο οτ ττοττ·ττοοτττιττττ Μοτο Ατ·οοοττιττο, οτ Ποτο

τοττοτ·ιτιο οττττττοτο.- Νοττττοο ντττ ττοτοττττ Ντοοτοττο ττο Αιιττο

ττττττο ττοοικτοτττ ττοτοττττ (τοεοτιτ ττο Αιτττο ττττττττε οοο ρτορττο

ττοτττττιο, οτ ττοττττττο οτ ντοο Ποττττοτττ, Ατττττοττττ, .τιτττοτττ,

Τοττοττττ,οτθττττοοττττ τ`τοττιττττ οιτοττττττ, ρτο οιττττττε οτ! οοιττο

τοτο ττο τοοτο ττοττοττττο ρτοτττττοτοοτ ττττοτττ ττοτοτ·το τττττοοοττρτο

τοοτρτοττττ ντοο, οτ ττοτοτττο οτοτττιττττ οιτοτιττττ ττττοτοετ, τοτ

τοτοτοτττ, οοο γροτττοοο, οτ οττττεοττ0ττο οτττοτιτοτ ττοττοτιτττι

οιτοτττοτ, οοο οοο οτ Ι.ττοοο ττο Αιτττο ττττττο οτ ττοτοο οοοπ

ττοτττ ττοτοτοτ Μοττοτττ · ττο Αιτττο οοο ρτ·ορττο ττοττττττο, οτ

Αττττοοττττο ττο Αιτττο ττττττο οιτοττττοτο -ττοτοττττ Ατοοτττο ττο

Αιττ·το οοο ρτοοττο ττοττττττο, οτττιτοο οττοιττ ουτε τττορτττο

ττοτττττττττιτο, οτ ττοττττοτοοο οιττττιτο οτι-ρτο τοοοτοτττ, οοττοττ

τιτοτοτττ, οτ οτοτττονοτιτοτ οοοιιο οοττοτττοοτοτοτο, ρτοου

τοτοτοτττ,· οτ ττττττττοτο οροοτοτοτττ, ρτοτττ τ1τοττττο ττοττ, οτ οοεο

ροτοετ, ττοιοττττττττ Ατοοττοτο ττο Αττττο τττττο ροττττττττ ρτο

εοτττοτο, οτ τττοττττοττττο εροτττο οοοοτρτοτττοτττ :το οοτιτροτοττ

οιππ, οτ οο ρτ·οοοτττοττττιττο οοπιιο τοοετττττοο ττοττττττο οτ

ττοττττττο τ)ιτοο τοττιτοττοτ οτ οοο οοττετττο, οτ οοτοττι οττο

οττοουτοοοο ττοττττττο ρττοοτρο, νο! ττοτοττο, οτ οττ ροοτεοοττ

άστο, οοτοροοοτιττοτττ, οτ ττοττοτοοιτττοτττ απο ρτοτττοτο ττο

τοτττο τ)ιτοο οτ οοο οοττοτττοτ οοΙ οοοο οττο τμτοοιττοουο

ροτ·οοττο, οοτροτο, νοτ οοττοοτο, οτ οιτοτττοιττοοιτο οοτιτρο

οτττοττοτο, ττ·οοεοοττοττοτο; ροοττοττοιτι, το! Μοτο τοοτοοιττττττ

ττο τοτττο, οοοτττο, τοοτο, νττττο, τιτττττιτο, ττοτοοεττο, οτ τιτ

ττοτττοττοτττττοο, οοο οτ οοοο τροτ ττοττοτττ, οτ οοτ ρτοττοοοο

εοτοο εοττττ οιτοτ ττοττοτο το τττοιττο 8οτ·τττοτο, οτ οιτ οττττ

,οοττττοττι οοο το ροτοοτττο, οτ το Μοτο, οοο ττοττοτττ τοτττ

το τττοοτο Βοτ·ττττττο, φοτο το τοτ·τττοττο οτνττοττο, το! τττοτττοττι

τοττττο, το οοοτττιττττ ντττοτττττττ, οτ ρτοοοοτττ τττοτο ρτο

οοτοτοττ οοο, οτ οτ! νοοττοττττιττττ, ρτεοοτ·οοττοτττ, οττττεοττττιττττ,

οτ οροοτοτττοτ οιτ ττοττοττττιτοτ; οτ οτ οιτοττττο ντττοττττιττ ιττοτο

ρτοοτττοτοττ οοο, οτιτττοε τοττοο, ντττοο, οοοττο, ττοτττοοτο,

τιττ·ει, οτ τοττοτττττοττοο, οοο οτ οττοο τροτ τττοττ οοοοτττττοτττοο

οτ οοτ ρτοττοοοοοοτοο οοττττ εοτιτ ττοττοτο το τττοιττο $οτττττττο,

οτ οροοτοτττοτ :το ονοοττοττττιττο, οττττεοοτττττττ, οτ οτ τττοτο

ρτοοιττοτοττ ντιτοτ·οτοτ, οετ ττοττοττττιττο ροττοτττ οτο οοτττοοτ

οοττοτττιτοττττττττο οοττττττοοτττοτο τοττο, τοστ, οοοτττ Αττοεοτττ

ροετττ το τττοτττο Βοτττττττο, απο οτττοτττιτο τττττττιτο, οτ τιτ

τ·τοτττττοτττττιτο οοο τροτ, οτ οιττ ρτοττοοοοεοτοε ττο.ττοτττ, οτ

οοττττ οιιτττ ττοττοτ·ο το τττοτο Ιοοο; οοεοτ·οοτοο, οτ τοοττττοοτο

τοοοο,τοοοοοτττοο, οτ ιττοοτττοο το ροτοοτιτο τττοτ οοτοτττ, οτ

τοεττιττττ τττττοοοττρτοτοτττ οτττοοτο ττοττοττοττοτο, νοτττττττοττοτττ,

οοΙ οτ›ττἔοττοτιοτττ, οοτττροοτττοττοτο, οτ ττΒοττι τοοτοτο, το!

ττοττιτοτττ το τιττιττοιο ροτ τττοτιττο ρτ·οοοτοτοτοτττ ειιιττττ ρτο

οοττοτο, οτ ττοττ ττο οροοτοττ ειτο τοοοττοτο, οτ οτε οοο ορο

οτοτττοτ· τοοτιττοττττττοο οτττοτττ ρτοοιττοτοττ οοο, τιττ·οτττοο οττοτττ

το τττοτττττιτο ττιοτ οτττοτττοττ οοτοτττ, οτ το ροτοοτττο τοοττοτο

τττττοοοττρτοτοτο οο ττοττττοτοο τοοτοτττ, 8τ·οτοτττ οτ ττττττοτο

οτττοοτο ττοττοττοττοτττ, νοτττττττοττοττι οοτττροετττοττοτο, οτ ττοοτττ

τοοτοτττ, οτ ττοτττΙοτο ροτ ρτοτοτοτο ρτοοιιτοτοτοτο οιτιττο, οτ

οοττττο ττοττοτο, νοττττττο, οτ ττοττοοοτο ροτ ρτοτττοττττο ρτο

οιττοτοτοτττ οιττττττ ττιτττττιτοττι νοττττττοο; οτ Βοττοτοτττοτ οττ το

οτοτττΙοιττ το οτοτττττττο, οτ ροτ· οτοτττο το ρτ·οτττοττε οτοτττττιτο

ρτ·οιττ οτ οτοιττ τροτ οοττοτττοοτιτοο τοοτ τοοοτο ροοοοτττ οτ

ρτοοοτττοο οοοοτττ, οτ οτ! οοοοτττιτοοττιττττ Μοτο ρι·οοιττοτοτοτττ,

οτ ρτιττοο τοοο εοτ απο οττοτττ, νοτ οττο τττοττττοτο, οτ οοπ

ετττοτοτττ τονοοοτττττττττ. Ποτττοο οτ οοοοοττοτιτοο οτττοτττ ρτο

οιιτοτοττ οπο, οοΙ οιτττοτττττοοττο ρτοττοτο, ττττοτοτο, τοτ·δοτο,

οτ Βοττοι·οτοττι οττοτττττοττοοτοττοτττ, απο ρτοοο, ττοοτο,τοτεο,

οτ €οττοτοττ τττοττττοτο, ιιο ρτοοο ροτοοτοτο, οτ ττογττο. Ριο

τοτττοτττοε τοτοτττ ττοτοτ·το τττττοεοττρτο οτττοτο ροττττοο τοττοττοτττ

ροττττοο ροτοοτιο εττρτττοττττ, οτ τοοτρτοττττ ττοττττττο οτ ντοο

οττττττιτττ1 ττιτοτιττο ττττοτ·οοτ, ττττοτοτττ, νοτ το τοτττττττο ττι

τοτοοοο ροτοτττ, ττοττοτο, οτ τοττοτο τοοτιττο, τττοτττττι, οτ

ττττττττττι τμττττοιττο, οτ οιτοοτιττττ ροτ τττοτοτττ ρτ·οοιττοτοτοτο

οοτιττο, νοτ οιτττοτττοοοττοτττ, νο! οιτττοτττιτοττττοο :το οο οοττττττ,

τοοτιττο, Βοετοτττ, ρτοοιττοτοττι, το! οττοττι οτττττττττοττοττττο
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Μ'ΙΙΙΙΒΜ ρτοιΙΙοΙΙο , οΙοοοΙΙΙιοΙ ρτοΙΙΙαοτιιιο ,οοο γροΙοοΙιο,

οΒοοΙΙΒοτΙοοο οποοΙοιιι οιιοι·οο1., οι οοΙιιοΙΙοοΙ οποιο. ΑοΙοπι

.ΙΙΙοοοι·ΙΙ ΙΙΙ οοοιοτο ιΙοποιιο οοοοοπι ΜΜΜ ΙΙο.ΙΙΙοοΙ 0ο

Αιιι·Ιο οικω ΠοποΙοὶοο ι1οΙΜΙειΙΙο ιπΙΙΙοοΙοιο ΙτοοοοΙοεἰωο

οοΙπουο8οεἰιοο. ΙοτΙΙο, Ιο‹ΙἱοΙἱοοο οιιοτΙει εοοιιοΙΙιιπι οιποοπι

Ιοοιιο ιΙΙο εοοιιι›‹Ιο Ιοοιιοι·ΙΙ ροοΙ οοοοκο, ρτοοοοΙΙΙουο Ιο

οΙΙΙουο τΙοκοΙοο ΡοΙτο 6ο ΑοτΙ:ι.νΙοοι·Ιο ΑΙΙοοοι·ΙΙ, ΡοοἰοιιοΙο

1Ιο Αυτοι, ΒοοΙοΙΙοο ιΙο .ΝονΙιο,-οΙ ΑοΙΙΙοοΙο ΜοοΙοο ο‹Ι

οοο νοοοΙΙο, οι τοοοΙΙο; . · -

σ.. Τ.) @ο ΙΙοοοΙοο θτΙσ.ΙοοΙο $ίοΙΙο οιιοΙοι·ΙτοΙο Ιιορο- ν

τΙοΙΙ οοΙοτΙοο τοΒο.Ιιιοϊ οοι·ΙροΙ.

8οοιο εΙΒΙΙΙοο

ΙΜ. °

Η Για Π. ΡίοΙτο ΙΙΙ. ο; Απι9οπο οο!οτιο.ποοοπ οπο ΙοΙΙοσ·ο

ροΙοοΙί ί ποοο, ο εα·ίοοπί οο! δοοιοπο οί Π” ολο οί

Ιτοοικοοτο, ο ωιιΙοσκοτο οι δοπἰοοπο ροτ οσοο·οίΙοτοί Ιο

ο [οποίοπί Ιοτο ο/|ΙάοΙο άοΙ·Όοοιοτιο, οΙΙοοποίοίο οπτοπάιο

οο! πο£οι·ίοΙο ροοο!ίσο, άοπιπΙο έ! Ιοπιρο ι!ε! Ιοτο ιι/ῇ:ἰο'

οοοοΜοοάο αἱ οιοιἰοοἰοιέ /οοοΙΙο (ο Μοοτο ο£το»ιοοιι°ἰ [τα

ί ρί.οοπί, ο ροι· οοπ· ορροποποο!έ ο! ιΙοΙΙο δ'οοιωπο., ού

οοοιίοί (ο Ρίσο, ρω·οοο μη) το οιΖιοοιω παο .ερίοοοίπο,

Με θεο ο.τοοοΙ.τοοπο, οοπιο οοοί.οΙο·ο πο£οἰο μοο!ίοο, οι

άνω άοΙΙο προοίοΙο οο!οτί:ιοπίοσιο.κοοίο· εΙοΙο Ιοτο οο

οοπίοΙο.

( «οοο, Ι Ι ΙοοΙστοΕο ).

ΠοΙΙ'ΑτοΙΙΙνΙο Ι. Η. οΙοΙΙο ΒΙΙοι·ωοεΞοπΙ σε Πτοπιο, ΩΙοεοο Μ.

Αττ1 τοποοιοι, ΠΙεΙΙοιΙοοο 3.' , Έσω. 93, Βοουπι. ΧΡ 31.

ΙΙ: οΙοτοΙ Ι)οΙ ιιοωΙοο ειποοο. ΙΙοο οοΙ οκοιιιρΙοιο οοο

τιιοοοτιιω ΙΕοΙοτοτυπι ποοωΙοεοτιιω πο ΙΙΙιιοΜ οι οοι·οοΙο

οΙπιο ρτΙοοΙρο ΙΙοτοΙοο ΡοΙι·ο ΙΜ 8ι·ειΙΙο τομ Ατο8οοο νο

ΙοιπΙο ΜοἰοτΙοοτιιιιι $οι·ΙΙΙοοο οι ΠοτοΙοο οοωΙΙοοιιο Βοι·οΙ1Ιο.

ΙΙοοεΙΙΙοοΙο οΙ ΙΙοτΙΙοοοο ΙΙοδΙΙιοο (ΙΙ οι οΙΙΜοΙΙΒιιο Με

γοο-υΙο ΒοτοΙοοο, Μ ροΙΙΙΙοοοπι οτ ΙοεΙοιπΙοοι ρΙοοοΙ (Ιο

οπιοΙο; οοοτυπι ΙΙοΙοτοποοι Ιοοοι· ΙοΙΙο οοΙ.

Νοε ΡοΙτιιε ΠοΙ ετοΙΙο τοι Ατο8οοο ΙΙοΙοοΙΙο, ΜοΙοτΙ

οοτοιο· Βοτ·όΙοοο οΙ ΙΙοτοΙοο οοιτιοεομο ΒοτοΙιΙο. ΙΙοοοΙΙΙοιιΞε

οτ ΠοτΙΙο.οοο οοΙοοιΙοοΙοο οοο οιιιΙοπι ω ουρΙΙοοΙΙοοοτο ιιο

ΒΙΙΙο οι οΙ_ΙοοΙΙΙοοοοοΙο ‹Ιο ΙΙοτΙοΙΙε οοοτοΙοι·οοι οοοΙοτΙο

οοοοΙΙΙοτΙΙ οοοιι·Ι, ω ΡτοιιοΙοοΙ ΜοτοΙΙο οωΙκικΙοιοτυπι Ιιπιο

μοι· νοοοοοοΙΙο Ωοποιοιπιο ρΙοοτιιιο οὐ ιιοοΙτοπο ιοο8οοΙοΙοπι

το8Ιοκι1 ΙΙοοΝιιοΙοτυο:ι ρτονΙοΙοοοτο ΙοΙτοοοι·Ιρ1οιπ ΙοοΙοεο; απο

οοι·Ιο οοο1το. οοοΙΙοοοΙΙο εοοεοοιιοπΙΙο. Νοε ΡοΙτιιε ΙΜ ἔτο

ΙΙει του: ΑτοΒοοο. @Με ροι· οοΜΙοπι ΙοΙιοιπιοκο ‹Ιο ΙΙοι·ΙεΙΙο

οοοτοΙοτυπι εΙοοΙοτοπι οοοοΙΙΙοι·Ιοπο οοοΙτυπο τΙΙΙοοτυπι οΙ

ΙΙτοοοΙεοΙ1οιο ΙΙΙοτοΙΙο οΙνοε οΙ οωΙκικΙο1οτοε νοοοτοΙ)ΙΙΙο

ΠοιιιοιιΙο ρΙοοτιιοι, ω οοεΙτο ΙοοΒοεΙοΙΙο ρτοοοοΙΙοο1 τΙοοΙΙ

ιιοΙοο, οοπ ιιοΒΙο Ιιιιο1ΙΙΙΙοτ οιιρρΙΙοοΙοω, οι οοοοοσΙοτο ΙΙΙ

Βιιοτοωοτ οοΙοτΙΙο οιιἱ οι $οτοΙοοο οποπ ρτο τοπιροτο Επι

οΙΙΙοΙο ρΙοοι·οπι ΠοιουιιΙο, ιιΙ οΙο ΙΙοοι·οΙ Μοοτο οΙ οοοΙΙοοτο

ω τοΒοτο.Ιιιο1τυωοοΙο οιιοοιποοιιο ἱπι ΙοοΙΙο ο! ρτο ΙοοΙΙο

ρΙοοτιιτο (ΙοτουοΙο οΙ οΙΙοπι οοοτιιιπΙΙΒοΙ ρΙοοοοτοπι ροτΙΙ

οοοΙΙΙ)ιιο ουοιιιΙοοοιποοο οεΙ Ποιοοιιο ρΞεοτυπι εΙνο οὐ οΙ

εοοοο; οπο ΙοοΙτοιοοοΙο ΙιοΒοτοοΙ τοΙΙοι·Ιο ΙΙτιοΙΙο.Ιοοι πο εἰ

οοοοοΙ οοοΙοοΙο ροτ ποΙοι·Ιοο οΙ οοτοΙοο ιιοΙοπΙοτοπι οοεΙι·ο

Η) ΜοοιιΙΙΒιιο (η.

το8Ιο ο,υοΙοι·ΙΙοΙο οτοο_Ιοτιμω. Με οΙΙΙοιιι(ΙοοιοοΙ οοιιη›Ιοοοτο

νοΙοιΙΙοε, ωρα· Ι›ι·οιΙΙοΙΙο οἰο ιΙοοΙιιιοε ρτονΙΙΙοοιΙοιο, φοο

ΙΙΙο1οιιι Ποιοοιιο νο! ρτο ροι·Ιο ΙροΙοε, (Μο (ΜΗ οΙΙΙΙΙοΙοε

οιιοΙο εΙο8οΙἰο ω ρτοοΙοιο. οι·οοιιΙοι·, οοι1ιΙοοιπιπ οι τΙοε.Ι

Βοοο1ιπ ΠοΙ1οτοοΙοτΙ ιιοεΙι·ο άΙο1Ι $οι·ΙΙΙιιοο τοΒοΙ, οοΙ οοΙ

νοΙ ΙοοτΙΙ ρτο 1οωροτονοΙ οἱιιο Ιοοιιιιι 1οιιοοΙΙ, οοιιιΙοιι

‹ΙΙοΙοτιιιτι οΙοο1οι·οιιι,οΙΙΙΙοοι ΠιιΙΙοτικιτοι· νο! οἱιιο Ιοοικο

Ιοοοιιο Με οιιτοοΙΙΒιιο ΙΙΙ οΙΙΙοΙο ροΙοοιοΙοιο ΙΙΙΒιιοΙ οΙουο

οοο ΙΙΙ οοΙοι·Ιοο ρυΒΙ1ΙΙοοο οτοοΙ "Μπι τοΒΙο οιιοΙοτΙΙοΙο;

Πο Μαιου φωσ ΙοΙοτ ρτοιΙΙοΙοε ρΙοοποο οΙ ΙΙΙ Ιο.οΙΙο οΙνο

ιιο8οιΙΙο ιΙΙοΙΙ ΠοιοιιιιΙο οι. οΙΙειπι ρΙοοοοτοιο οιιτοιπο το8Ι

τιιΙπο ‹ΙΙοΙοτοο1 οΙΙΙοίοι·οοι Με οοιιποΙοεοτυοτ ροεοΙιπ οοιι

ΙΙοοι·ο οοοιτοοΙοο οι ΙοοΙι·οοιοοΙο οιιἱ οΙ οοο ΙΙΙ ΙιιτΙΙοΙΙο οι

οκΙτει Ιπποι· ρτο(ΙΙοτοο Ποιοοοο οΙ ρΙεοοοο ω: οοτυπι οΙοΙτΙ

οΙοειΙοο ΙιοΙ1οοοΙ ι·οΙ›οτΙο ΙΙτποΙΙ.ο1οιιι οι; εἰ ΙοοΙἱ νοΙ ΙοοΙο

οεοοπτ ροτ οοΙοι·Ιοο οιιοΙοι·ΙΙοτο ΜοΒοετοΙΙο τοΒΙο ρτοοι·οοΙοο,

ΙροΙο ωσπου ιιοΙοτΙΙο Πι οιιοοοτἱρΙΙοοΙΒιιο οιιΙο οΠΙτωοοΙΙΙ1ιιο

οιιοτοΙΙΙοιο οοο1το ι·οοΙο εο Μ ρτοεΙΙοιοο οοοττοοΙοε ΙοΙοπςΙοο

οοοποκοι Ιοτο οτοοΙοε. ()οΙο οοι·οπι οΙΙΙοΙΙο ουτοοΙΙΙ:υο

ΙΙΙοε ΙιοΙ1οι·Ι νοΙοιοοε Ιο ρι·ο‹ΙΙοΙΙο οο οἱ ροτ οοο νοΙ οοοΙτο

ΜοοοιιΙ ουοΙοτΙΙοΙο οι·οοΙΙ. ΙΙΙειοιΙειοΙοε οορτοοοο ΠοΙ1οτοοΙοτΙ

ΒοοιΙΙιιοο ρι·οοοοΙΙ οΙ οοΙ ρτο Ιοαιροτο ΙοοτἱΙ ηιιοΙοοιιο οοο

οοεοΙοοοιο ιιοο1τοιιι ΙΙοοο οιιοιιΙιπο ιιοϋΙο ρΙοοιιοτΙΙ οιΙι·οτο

νοΙιιιιιοο ΙΙι·ιιιειιιι ΙιοΒοοιΙΙ οι οΙ›οοτνοοΙ οΙ οοο1το οοιιι νο

ιιΙι·ο ΙΙΙ οΙΙουο που οΙΙοκορΙοοΙ. ΩιιΙιιΙοπο ρτοΙΙΙο1Ιο οΙΙ:Ι οιιοΙε

εΙο,Β>οΙΙο ιιοτοΙοοικΙΙε ποιοΙοο οΙνΙοο οοοΙτΙ οιιοΙοτἰΙοΙοπι

Μοοοπτ Ιο ρι·οεΙἰοΙΙο, ουοοΙοιο οΙεΙοιο ΒοοοτικιΙοι·Ι ρτοοοοΙΙ

οι οοΙ ρτο Ιοποροι·ο ΓιιοτΙΙ πιοΙ οΙοο Ιοοοιιι ΙοοοιιΙΙ νΙοοε

ιιοο1τοο ρΙοπιο οοπΙωΙ‹:ΙΙωοο, ΙΙΙ Με: ροτΙο. ΙΙΙ οιιΙοο τοΙ

ΙοοΙὶωοοἰυιο ρτοοοοΙοο1 οοτΙοτο ιιοεΙτο.ιο ΙΙοι·Ι ΙοοεΙιοοο οΙ

ΒΙΙΙο ιποοΙτο ροικΙοοΙΙ ιουοΙΙοιο. Ι)οιοπι ΙίοΙοοΙΙο ΙΙοοΙο1ο

Ι‹οΙοο‹Ιειο ΓοΙπιιοτΙΙ οποσ Ι)οπΙΙιιΙ ιοΙΙΙοοΙπιο ΙτοοοιποοΙπιο

ουοοτοοοεΙιπο ποοο. ΕΕ ποοο Ιοοι·ΙΙ ποΒΙο ροτ ΙοΙ1οοιιοιιι

ΙΙιιιιοοοτἰιιΙ ΙΙο 8ΙειτιοικΙΙο ωΙΙΙΙοφ Μ ΙοΙ1οιιποπο τΙο ΙΙοτΙΙΙΙο

‹ΙοοτοΙοτυοι ΙΙοοΙοτοπι οοοοἰΙἰειτΙιιτΙΙ ιιοοποπιι ρτοἀἰοΙιιποοιιο

Με ροτ ιΙΙοΙιιω Βοοιιιοο ω οοεΙτοιο ρτοεοοΙΙο.ω ι1ονΙΙοι··

εΙοοΙΙοειΕοο ΙμιωΙΙΙΙοτ εορρΙΙοοτυπι ω ρτονΙεΙοιιοπο ρι·οιΙΙοΙοοι

› ω: οοιιτοΙΙΙο Ιο ΙΙΙοΙο οοι·Ιο οοιιΙΙι·ιιιοτο σΙο ποοπἰ οΙοιοοοΙΙο

ο58οοτοιουτ. ΙοοΙτοο Ιροοι·υιο οιιοΙΙοτοπι ευρρΙΙοοΙΙοι1ο οΙΙ

τοΙοεο Ι›οοΙἔοο ιιοΙονΙιιιυο νοΙοοΙοο οι·Βο τΙΙοΕιιπο Βοιιιιιοο.

ίο.νοτοΜΙΙΙοτ οοο Μοοτο ρτονΙοἱοοοιο μτοοΙοΙοιο οΙοιτιοΙο

οΙ οΙοοιιΙο οι ‹ΙΙοΙο. οο.τΙο οοοΙοοΙο ‹Ιο οροΙΙοΙΙ 8τοΙΙο οοτΙο

ρτοοοοΙΙιπο οοοΙΙι·πιοιουο ρτουΙ Επι οοιΙοοι ΙοΙΙοο οι: ρΙοι1Ιιιο

οοοΙΙιιοΙιπ. ΜοοεΙοοΙοο οιιιπι ρτοοοηΙΙ θυοοτοοΙοτΙ $οι·ΙΙΙοοο

οιιἱ ποοο οοΙ νοΙ ρτο Ιοποροτο ΙιιοτΙΙ πιο! οΙοο Ιοουπι ο

> ΜΙΝΙ οιιοΙοοιιο ρτονἰοΙοιιοοι ρτοιΙἰοΙοπι οοΙ: ιΙΙοΙο Ιοτιιιο

οι οοπίΙτοιοοτΙοπιο ΙιιιΙοε Ιοοοοι ΙΙτοιΙΙοι· οΙ οοεοτνοΙοτ οιιοπι

ΙΙΙιι οοΙ1Ιο ρΙο.οοοτΙΙ ω ρτοΙοτιιιτ οι ιιοιι οοο1τονοοΙοι οοο

ειΙΙηιΙοιιι οοοΙτονοιιΙτο ροτποἰοΙοΙ οΙΙοοο το.οΙΙοπο. ΙΙΙ οιιΙοε

τοΙ ΙοοΙΙιοοοΙοπι ρτοεοοΙοπι οοτιοπι ιιοοΙτοπι ΙιιιΙο Ποπ οΙ

οΕ8ΙΙΙο ποο1το ροοεΙοοΙΙ ΙοοοΙοιυο οοκοπιιιοΜ. ΒειΙοπι ΥοΙοιιΙΙο

οοοΙσιο οιιοτΙο εΙΙο ΙοΙποοτΙΙ οπου ο οοοΙΙνΙΙειΙ.ο ΙΙοωΙοΙ

οιΙΙΙοοΙωο ΙτοοοιιΙοοΙτιιο οιιΙοουοοοοΙιοο Ιοι·ΙΙο. Εκ οιιοΙοτΙΙοΙο

κοπο..

Ιλ ΙΙ.

Π. ΙΙΙοΙτο Π'. το (ο .Ιτοοοιιο ο |οοο!Ιο οί νίοοπέ (οι

(οοιοπο άΙ Ηπα, ι·οοϊόοπΙΙ οι δου·άομο μου· _ Ι'οποπίπί

ω·τΙ:τοπο 'Ιοί ΜΙΝΙ «ο Η Ι'‹›οιτιπο Η ρο.πο‹!οι·ο, ο



ΙΜ
υιοι.οικτ ο οτιτο·ε:

/
ροΝαοο· οοπτ ο||ο-ΙιοΙυο, ο άΙ[οποίυο, ο :ΙΙ @πεί σωστο

ρηοποο·ο ο:: στου ΜΜΜ οο·νποτί ροκ τοττιι. Μοτο.

( ττ888>, ττ- τοΙΙττυοΙοτ).

ΜουτΙ:Ιοττο τ. Π- ΛτοΙΙΙνΙο·(ΙοτΙο·ΒΙΙστωοεΙοπΙ ΙΙΙ ΙΙΙΙ·τοπο,

ΟΙοοετο, ο ΒΙετΙΙΙ:Ιουο οιΙΜοττο,.Τοω. 93, ΜΜΜ. 99.

' Νοε Μουσε Ι1οΙ οι·οτΙο του: Αττ1Βοττο ΙΙοιΙοιττΙο, τΙ'οΙουτοο·,

8οι·ιΙΙΙΙοο οτ ΠοιοΙοο οοιτιοοτμΙο ΜΜΜ. ΒοοοΙΙΙοοΙο οτ Πο

Ιττοοοο. ΑττοοΙΙουτοο Με @οσοι οτ› τονοτοΙο τΙοιιστοΙΙΙΙΙο

ΠοιοτιοΙε ρΙοοι·οοι ΙοτυοοοτΙρτοιο ΙΙοοοτΙοιο ΙΙΙοοι·Ιο· ειοτι ΥΙ

οοτΙΙο· νΙΙΙοτ·οοι οτ Ιοοοι·ιτΙο οιιο φωτο τ3οπΙοτιο ΙΙοΙΙοτ, οτ

ρτο Μοτο τοΙΙοτ ΙΙΙ τοιΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ @οπο ΒοττΙΙοοο οοπτιιΙΙοεο

απο οουτο ΜΜΜ οοπτΙΙιοιιτΙο οιΙΙιεοοιιοπτΙο. Πω ΜΜΜ ΒοΙ

ΒΙ·οτΙο τοκ Ατοδοττο. Οτι ττινοτοιο ΙΙοοοι·οοΙΙΙο ΒοκοπωΙΙΙο

ρΙοοτιτπΙ, φοιτ οΙι·οετ οοεττο οοιννΙττΙο Με' οΙΙΙΙΙΙΙοτ τονστει

Ι›ΙΙο οτ ‹Ιονοτιπο, Μονο ρτοοοι1ττο· ΙΙΙοοτΙο τμΙΙ ποιο απ;

οτ οΙΙΙε ΥΙοοτΙἰε,4‹μιΙ- ρτο τοΙοροι·ο ττωοΙ·Ιιιτ, νΙΙΙοτυω, οτ

ΙοοοΙ·ιΙΙΙΙ οιιο Ιρουτο @ποππο ΙΙιττ1οτ οτ! τοττοτ ρι·ο ΙΙοΙτΙο ΙΙΙ

τοικΙοπι, ΙΙΙ ΙοοιιΙο 5:τπΙΙοοο, ΙΙοοιιτΙοτιτ ροττοιΙΙΙΙ πω.

ρτοΙΙ·ΙΙΙΙτο μου οοικΙοπτι ΙΙιοιΙΙΙιοι εο ταου ΙωροττΙωιιτ. τω.

οσοι! ότι· οοτοτο άΙοτιτο νΙοοτΙοε εοσ. ΙΙΙοοι·ΙΙ μου υττΙποτεο

οτ εΙοοιΙΙει Με ‹ΙΙοτο ΙΙΙουΙο απο το8Ιο», οιιοιτηοο ΙΙΙ ΙουτΙιιπτ

τοοοπτιιτ ΙΙΙΙ(Ιοπι ροττοτο οι·ττΙο τμΙοοιιιοοιΙο ρτοΙΙΙΙ;Ιτο Μο

ποοοεεοτΙο ΙΙΒοτο οτ Ιιοριιτιο, ΙΙΙΙΙΙΙτΙοΙΙο τμΙοουιοιμιο, νο!

οττΙΙοεττΙοπο αΙΙα ΙΙΙ οοπττοτΙοιιι Μοτο. ΙΙΙ οΙΙοιιο που οοετοιΙτο.

Μο.οτΙοοτοο ροτ ρι·οεοοτοο τοΒουτΙ οΙΙΙΙΙυιο θιιΒοτποτΙοοΙο

ΒιιττΙΙοοο, οορΙτοοοΙε, ροτοετοτΙουο, νΙοοτΙΙε, ΒιιΙΙΙΙΙο, οετρΙΙΙΙΙιΙε

Βιιτιγτο, οοτοι·Ιοουο οΙΙΙτΙοΙΙΙΙιΙε ττοεττΙο οΙοετΙοιτι ΙοεΙΙΙο, ρτο

εοπτΙουε οτ ΙΙΙΙ1ιτΙο, νοΙ οοι·ιιτυ Ιοοιιιτι τοοοοτΙουο, οιΙοτοπιιο

ΙΙοοΙττΙοπι οοετι·ετπι ΙΙιΙΙιτεΙΙΙοτΙΙ τετοιο οτ ΜΜΜ ΙΙοΙΙοοτοο,

στ: ΙΙΙνΙοΙοΒΙΙΙτοΙ· οτΙοοΝοοτοο, ρτοεΙΙοτΙο ΙΙΙοετΙΙε ευρο: ροτ

τοοτΙΙο ιΙΙΙοτΙε ειτοΙΙο ροτ ευρτοΙΙΙοτοπι ΙοεττΙοττ1 οοπο τΙιτοΙ1ιτε

οουτΙτ'οΙ·Ιο, οοιι ροτεοΙΙΙο απο οοοοοτοΙτουτΙΙΙΙιε ΙΙΙ: οποτε

‹ΙοοΙοτοτοπΙ οκΙετΙτ, οοοτ·Ι·οττΙοτοτοπι οιΙΙιμτοΙο, ΙωροτΙΙΙοοιιτιτιο

νοΙ οοετοοοΙΙΙΙΙΙ που ορροοοοτ , οοσ ορροιΙΙ ροτ· οιιοπιφιοπι

ΙωΙοτττ νοΙ μοι·ΙΙΙΙττοοτ οΙΙοιΙο Ι·οτΙοοο. το οιΙΙιιο τοΙ τοετΙ

ιιτοττΙτττω ρτοεοοτοοι τΙοι·Ι ΙοοοΙωτιο οΙ€ΙΙΙο ποεττο ροτττΙουτΙ

τοιιττΙτοπτ ΙΙΙιτιτοι νοΙοοτΙο ΙτοΙοοοΙο τΙοοοπτΙΙΙ·Ιο. Ατυπο Βο

πΙΙι1Ι ΙΙΙΙΙΙοοΙπτο ττοοοπτοοΙοπο οποτΙτηοοΙΙοο οοπο. Ετ οοπο

τττοι·Ιτ οοΙΙΙε οοι· ΙτοΙΙΙΙοε οτ ιΙΙΙοοτοε ΙοΙΙοοοοΙ1ι ΒοἱοοοοτΙοΙ

ότι 8ΙοτοποτΙΙο πΙΙΙΙτοΙΙΙ, Ιοττοιτποπι τΙο ΗοτΙοΙΙε τΙοοι·οτοτυιο

τΙοοτοτοτυ οοοοΙΙΙοτΙΙΙΙΙι πωπω: ρτοιΙΙοτυπι οιιτττΙοε μου ιΙΙ

αυτο ΠοιΙΙΙ1τυπο α! οοοΙτο.οττ ρτοοοΙΙΙΙοιπ πιονΙτοτ τΙοετΙικττοε,

ΙΙπωΙΙΙΙτοτ οιηορΙΙοοτυιο, οτ οποιοι ρτοτΙΙοτοΙο οοπτΙτπκπο

οτ τοποτΙ :το εοπνοι·Ιτ Μοτο, ‹Ιο οοετι·Ι εοΙΙτο οΙοτοοιττΙο οτ

οοοκοπιντ.ΙοοΙΙ·οο ΙρεοτιιΙΙι ιιιιοτΙοι·ιιαΙ ειιρρΙΙοοτΙοπο οτΙωΙοοο

ΙΙοΙΙΙΒοο, τποο πωπω τΙΙΙοτΙ ΠοιοοιΙΙε οοοτοΙορτοτΙοοο, φωτ

πονΙΙτουο τπτ ποππο ΙοοοορΙοοΙΙο τονοτοΙΙΙΙο :ποιιο ρτοοτυιιι,

οοοτοιιτο ΙΙΙ «αυτοι ριτοΙΙιοοττο, ‹Ιο οροτΙοΙΙ 8το.τΙο ρτοεοοτΙσπι

οοιτΙο οστΙΒΜειτουε, ρτοπτ ΙΙΙ αν ΙΙΙοΙΙΙΙο· οτ ΙΙΙοΙΙΙΙΙο οοπτΙ

ΙΙοττπ. ΜοοιΙοοτοο οοπτ μοοοπτΙ 6οϋοτοοτοτΙ.$οτοΙΙΙΙο,οο- '

ρΙτοτιοΙο, ροτοετοτΙΙΙιιε, νΙοουΙΙο, ττοΙΙΙΙΙο, οετρΙΙΙΒιιο οιΙογτο,

οοτοτΙοοιΙο οΙΙΙτΙοΙΙΙΙΙΙο οοεττΙο, ΙρεΙιΙο ΙοειιΙο ρτοεοπτΙΙΙιτο οτ

τοτιιι·Ιο, νοΙ οοι·ιιοΙ τοοο. τοΙΙοοΙΙΙΙιιο, οιΙοτοοιιο οοοτοοτει ΙΙΙ

ρι·οΙοεοττο οοττο, ρτοιιτ ΙΙΙ οτι πιοΙΙιιο :το οΙοτΙυε οοπτΙοοτιιΙ·,

οτ οοοΙΙι·πιοτΙοοοπι ΙΙοεττοιιι ΙΙΙΙΙιιετιιοτΙΙ τοιιοοοτ ΙΙΙ·ωΙτοτ οτ

οττετοιονοοτ, οτ που οοιτττονοΙΙΙοοτ, που οΙΙοιτοιΙΙ οοοττονοοΙΙ·ο

ροΙ·ωΙττετοτ, οΙΙοιιο το.τΙοττο. ΙΙΙ οτι-Νε τοΙ τοετΙπιοοΙττω ρτο

εοοτοΙΙΙ οοττοκο οοετΙ·οπτ ΙΙΙΙΙο ΙΙοι·Ι, οτ οΙεΙΙΙο ποοτΙ·ο ροπ

τΙοοτΙ ΙοοεΙοΙοε οοπιιΙΙΙΙΙ·Ι. ΜΜΜ νοΙοΙΙτΙο ιΙοοΙΙιΙοοιιοττο

ττΙο τοΙΙΙ·υοΙ·ΙΙ. τοπιο ει. ΙΙοτΙνΙτατο ΠοΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙοεΙωο τΙ·οοοο

τοοΙΙιτο οιιΙΙΙοτιοΒοοΙποΣτοττΙο. οι οιτοτοιοΙτοτο το8Ιο.

" Πτι”. οι ΜΙ

η

Ξ τ)! Ατυπο Π'. το :Η ΑταοοΙιιι Μουτ: ·.Ιυτ·Ιοττοτο τι: πω”

ο το σ·ορροοειτο!τοτ, οἰι`οι·αου.·οτοτο οι·ιτέκατο·,άπ _Ιοτέ,.ο τω:

το οποί ρτοάοοοεοοΝ οοπτα·ο ί Ρίεοπί. ·στεΙΝοοΙα ιίέ δασο

άσοπα, ο; Μ:·τιιΙΙί. Ωίτ «τω Με ΜΙΙΙ, ο ροτΙποττο Ιοτο

οτί ποοοπίαουί ο .στοτοτ Ιίοσηιοτοπτα,. .ποππο ραοαοποπτα

οοΙ·ωπο ‹ἰἰ το.4.σο .αφτο Ιο τοοο, ο .πορτα το· μπω,

(ΙΒΒ3, ΙΙΙ τοΙΙΒτοΙο).

ΙΜ! ειιτττΙοττο τ.. Β. ΛΙ·οττΙνΙο ττοΙΙο. ΒΙτοττοοετοΙΙΙ ΙΙΙβΙι·οττιο,

ΙΙΙετΙιπΙοιιο, ο ΟΙ:ιεεο οΙτ. ΤοπΙ. 93, ΒοοιΙΙΙΙ. :το 30.

Λ'Ι-- !

Νοε ΡοτοιΙο ΙΜ τττττοτΙο οοπτ ΑΙ·οοοπο·, νοΙοοτΙο, ΠοΙοι·Ιοο,

8οοιΙΙοοο οτ ΒοοεΙσο, οοιιιοεοιΙο Βοι·οΙΙΙΙΙτ ΒοοοΙΙΙοοΙο οτ (Ιο

ΙΙτοιΙοο. ΑττοοτΙοοτοο- 00ο ΜΜΜ οοΙΙοοεοΙοοοπτ εοιτ ριτσ

νΙοΙοοοττι ΙΙιττοεοτΙρτοτο, πο· ΙΙΙΙιτ1ιΙΙΙο οιτρρΙΙοοτΙοοΙο Βιοτοπι

τΙεται, ΙοττουΙΙΙο (το ΙΙοΙΙΙοΙΙο τΙοοι·οτοτυπι τΙοοτοτΙε.οοτιοΙΙΙοτΙΙ

ττοεττΙ, οτ ΓτοΙΙοἱοοΙ Μοτο ιι·ττοοΙοτιιτιι ΠοιοτΙΙΙΙ. μΙοοτοο1 ,

οοἱ οὐ ποοττοττι ΙποεοετοτοΙιτ τοΒΙοπι ίιιοπιοτ· τΙοοτΙιτοτΙ το

οΙεοο ΙΙΙ !ιοο τοΙ·ΙΙΙο. Νοε Ροττιιο ΙΜ 81·οτΙο Ποτε Μποστ:

οτο. ΑττοτπΙοπτοε απτο ιιοεττο ΙοετοοετοτΙο ρτοεοι1τΙοιο.ωπι

ροι·ιΙΙοεο, οοοΙΙοπι ΙοΙΙοοιΙοπι ‹Ιο Ηοτἰοἱἰε τΙοοτοτοτυω ρτο

τοεεοτοτο οουεΙΙΙειΙ·Ιιτιο ποοττυπι τΙΙΙοοτυττΙ, οτ ΡΙ·οοοΙοουπι

ΜοτοΙει οΙνοε οτ οπιΒοτΙειτοτοο :τά οσο τΙοετΙοοτοο ροτ· Πο

ΙΙΙιΙΙΙο ρΙοοτιιω, οοοοτοτττοε, οποτΙ απο ιιιοτοοτοΙ·οο- οτ οο

ΒοοΙοτοτοο (ΙοιΙΙιτοΙο ρι·οτΙΙοτΙ ΙΙιΙΙΙΙτοι·οοτΙοτΙ·οτο οΙνΙτοτοο,

οτ Ιοοτι οοεττο οτιοεο ωοτοειτττΙΙΙ οτ ιιοΒοοΙοτ.ΙοπΙο,.ρτοτοΧτυ

οΙΙουοι·υπι ιΙΙοτοοτιιοΙ, οιιο· ροτ Με οτ μτοτΙοοοεοοτοο οο

ετΙ·οο οοοοοοεο ΙΙΙοοΙκτο·τοτ οιΙΙΙΙΙΙΙΙΙο ιΙοοτι·Ιε οοπτιτο Βοπιιτττο

ρΙεοτιιω, οτ εΙοδοΙοτοε :το άΙε.ττΙοττΙο.Ιοε οΙιΙετΙοιιι, ΙΙΙοτυτοοιΙο

(ΜΜΜ ροτειτυπτ οττΙετοι·οτ οτιΙπΙΙτΙο τΙοεττΙο οοοιΙΙΒοοοι

εοτΙεττιοτΙοποιο Ιοοοτο, εΙ ι·οροττοιιι οεοοτ οΙο ‹Ιο ΙΙιετΙτΙτι το

ιιοΙ·Ι ΙΙΙ ειΙΙοιιο, οτ ρτορτΙοι·οο ΙΙιΙΙιοτΙοτ ποΙΙΙε ΙτιιωΙΙΙτοΙ··οτιμ

ρΙΙοοΙΙΙΙυπ1, οτ οπΙοοο ΙΙΙοο, ΙΙΙ. οοἱ αουτ, οι εΙΙΙΙΙΙΙΙτΙο οο

εττΙο, οιΙΙ νοΙοοοτ οοιηττοι·Ι στο ΠοιουΙΙΙ ρι·οττΙοτο, ·οτ στο

ΙοτΙοττο Ιοτο. ΙΙΙ ου τοροττο,. ονοοοτ·Ι τοοοΙο τΙΙ8ΙΙ:ιτοπΙιΙΙ,

οοτοτο Μοτο σο τΙοτοιτάοιπΙυω ΙΙΙΙΙ‹Ι, οπιιι @στο ροτοτΙ οσο

οτοτοιΙτ οΙο Ιειοοι·ο ΙΙΙ8Ιιειιιτ εοτΙοτοοτΙοιτοτττ, οτ τΙο απο τοπο

τοιιτΙο 8θ ριΙι·8οινο. Ετ οποσ! ρτο οοπεοι·νοΙΙ‹ΙΙε οοοΙοτΙοτο

τΙοιΙΙΙΙΙιο,. ατο ροτΙοιΙΙ-ΙΙιτε το«Ιοο·Ιο, οτ οΙΙΙο οοιινοπτΙοιΙΙΙου.ο,

ΙΙιτοΙ· ΙΙΙιτοττοο τοοο; Ανοδοπο οτ ιΙΙοτττω Ποιοιιοο, οι: οττ·Ιοοιμω

εοΜΙτοτυοι. ιιτΙΙΙτοτοο τουτο οτ ΙΙΙΙτΙε, ττιΙΙε τποο. ΠοΙ·οτ, οτ

το Ιοτιιτυο1 Μ” τΙοϋΙτοο εοωοτοτυτ, ροτ· οιιο ρι·οοΙΙοτο

ΙονΙοτοΙΙΙΙΙτοι· οΙΙοοτνοκτοτ·, οτ ρι·οΙΙ·ΙοτΙ ειΙΒεΙΙτΙ, οιιο τΙ:Ιοτο

ροοΙο οπιοΙΙΙτοτο, ΙΙΙΙΙο Μάο τοτο οτ εοουτο νοΙοοοτ ποεεο.

τΙοτ·Ι, οτ τοττΙο ιΙτι·ΙτιοτμΙο ιιτΙΙΙτοτοο, οτ οοοΙΙιτοτΙο ρτοουτ:ττο.

@Μοτο οιιιΙΙτετ ευρρΙΙοοτΙοτιο, ΙΙοοτ ροτ οΙνΙτοτοε νοΙοοτΙο

οτ ΒεποΙΙΙΙΙ. οΙΙ:ιτΙοοοε ΜτΙ ΙοοοτΙΙΙιιιο ΙΙοετι·Ιε ευτΙιΙΙτΙε :ΙΙΙ

τοτΙΙοτΙο, φοιτ οοπο Φο οοτοπι ΙιοττΙο οοι1ιρ:ποτοτττ, τω

οετοοιΙοοουιο τοτΙοοοε, οἱ οιιο:: ΙτοιΙΙοετΙΙτ οιιο ρι·οιΙΙοτΙε

ροεοουτ, νο! τΙοτΙοτοΙΙτ Ιτι οΙΙητΙο οτιοΙετοι·ο, οιιΙΙιΙο τοτττοπ

ΙΙΙ τοττοΙοο, ποτμΙο ροετ στο ΜτΙ: οτρωτοτΙ οοτυμοτιιΙτ, εοτι

εο οστ ρι·οιΙΙοτο ορροοΙΙΙτ, οοἱ οο.ιιοοο, νοΙ τοτΙοτιοε ΙΙΙοτοο

τΙοετοιπΙοι·οτ, ρτορτοΙ· φωτο τα! οιΙρτοεοτΙρτο ττοΙΙΙτο ματσο

τΙοι·ο ποοιιΙτοΙουο. ΙΙΙοο Με νΙτΙοοτοο ΜΜΜ οτΤοοτΙοοοιΙΙ,
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ει νεΙττειειετε, φετττ ετειιττττ ()εττττττττττε εε Με ει εοτειιτττ

ιΑτε8οτιε Βετιι; Ει νειεττιεε ει εειτνεττἱι ρεετε ιττιετ Με,

ει ιρεττιττ ΠοτΜεε ιτττιε ιεεετε. εεεετττετε; Ετ φοε εε ρεεε

ιιτ τεεΙἰιτε ετΜτιε νιΜεΙεττι τρια· ττοειτεε ει εετεττι ειειττ

ειττειεε ρτοερετειετ , ει εεεφε ντοιεττιΞε εΙἱφε εοττεετνεττιετ,

εεεπ ρτεεεττιτ ειιτιε ττοειτε, οτττττεε ει ειττεττΙεε τττετεεεε,

ρἰ8ττετειἰοτιεε, ει τερτεεεΙιεε ρετ Με ει ρτεεεεεεεει·εε

Μειτοε εεεεεεεεε εεττιτε εὶειιττττ Ποτττττεε, ει εττοε εἰειτΞ

ειιτειεε, τετεεετττεε, ει το ιειετττ ιεΠττΜε εττττεΙιετττεε, α:

ειἰετττ εεΝενετρεε εκ τειτοτττε εεεεω ει εε @Με ερειἰεΙἰ,

νεΙεττιεε ει ειιτττε εοΜεεεειεε, φοε εττἰνετεἰ ει ειττεεΙτ

τεετεειοτεε, ειΤειτι ειειττειιτειεε Πετττετττε ρτεεἰειἱ, ουτε

οτιτττιιιιτε τ·εριτε τττετεειιττιε, ει εεττιε εετιττττ νεττττε τεΙεεττι

ρετ ιτεινετεεεει ειττετε!ετε ετνιιειεε, ει ιεεε εοειτε, ιετττ

ειιτε, φετττ ιιιιτε. τττετε εΞειετιιτε, εεινε ρετιιετ·, ει εεεετε;

Η Με ρεεετττι ρετ Με νεΙ ειΒιτεΙεε, ατι εεεετιοε Μειτεε,

εκ εἰειετ εεεεε. ριεττετε.ττ, τττετατετι, νεΙ ρτεριετεε ετο

Ιεειεττ; Μεεεεττιεε εετνετετε ει ειττΒειιε οιτττεττεεε ει ειτε

ειιιε Μειτ·ιε ρτεεειτιἰΜε ει ιιιιιτττε, φοε ρεεε Μειτετττ

ρτ·οντειοττετττ, ει εεεεεεετοττετττ, ιιττττετττ εεεεεττι, ιεττεεει,

ει εεεετνειτι, ειεοιτιτ·ε ειπε νεττιτε το ειιφε εεττ ειιετττ

ριεττι. Ωετττττττε εἰ ιεττιρετε ιτιττιιετΜετ εοττεεεεἰεττἰε ει τε

να:ειιετττε εει Ξε εεειτετἱιττττ ειἱειτἱε εεττ ειιετεριειιττττ,

Με! τενεεεει ει ι'εετεει ρτειἰειτε τ·ενοοετι, εἰ ττετε ει

ιττειΒΜιτεεετε Μειτειττ ευρτεττι ενιιετε. Ιε ειτἰιτε τει ιε

ειιτττοττιιττττ ρτεεεττιεττι εετιετττ ττοειτ·ετττ Με τεεειτΜε, Μ

ειτο εἱ8ἱΠε ρεεεεττιτ τΜετιετττ. Βειετττ νειεττιτε εεειττιο

ιτεΙεττεεε ιερτττετιτ. ΑττΜ Βοτττιττι τττὶΗεεἰτΜ ιτεεεττιεειτττε

εεεετεεεεττττο ΜΜ. Ει Μα: ιιτετιι ΜΜε ρετ ττερεεε ει

εεεειεε Ιοιτεττττετττ Βεπεεετττττ εε Βιετττιτττετε τττετιετε, ει

Ιοιτεττττετττ εε Πετιεττε εεετειετττττι εοειετετττ εοττεἱιἱεττετττ

Μειττττττ ρτεεἰειιττττ, Μεεἱοε ρετ εἰειιττε (ΜΜΜ ειε Μ

ειτετττ ρτεεεττιἰετε Μντιετ εεειιττειεε, ΙτιτττττΠιετ ειτρριιατιιττιτ

ιιι ρτονἰεἰεττετττ ει εοΜεεειεττετττ ρτεειειετττ εεττιιττττετε ει

ιεττετἰ α: εετνεττ ι'α:ετε εε Μειτἰ Βετττεττιιειε εεΙἰιε ει

8ττετετττετ. Μεττεο ἰρεεττττττ ττεττεἰεττιτε εερΠεειτοττε εεττττεεε

Ιιετττεττε, Με ττιἰττεε ειειἰ Πετττιτττἱε εεειετττριειιοττε, ει ει

ετττεττε ει ετΙεειτοττΞε τεεεττΙετε τττιετ εττεειιοε Μειτοε, ει

εἰειτ Οετττττττἱε ετειττειττεΙεε φοε εττιιφτιττε @τα ρετεε

νετει, εοττεεεειεεετε ει ρτονἱεἰοττετττ ρτεεἰειετττ, εε ερειιεΠ

8τειἰε, εετ·ιε ρτεεεττιἰιττε εεεετ·τττετειτε, ρτατι τττειιιτε ειι

ρετἱιτε εεττιιττειιιτ. Μεττεεττιεε εττινετετε ει εἱττ8ιτιἰε ΜΜ

Ιειεε Μειτιε ρτεεεττιειεε ει ιττιττττε να ιεεε. ιεττεττιιιιττε

εεττττττεεττι φειεττεε ρτοντειεττετε ει εοτιεττττειτεεετττ ττεειτετε

ρτεειειε.τττ ΙτετεετΜετ, ιεττεεττι ετττττιετ ει οιιεετνεττι, ει

Με εεττιτε.τεττιεττι, Με εΙιφεττι εοττιτεινετιιτε ρετττειιεττι,

εΙιφε τιιιἱεττε. Ιιι εετττε τετ ιεειιτΜετετε ρτεεεειετττ ιεεε

Με ει ειετΠο ττεειτο ρεττεετιιτ ιεεεττΜε εοτττττττττττττ. Βειιτττι

Ψεεεττιτε εεεττττε φετιε ειε ιερτεετττ :ιεεε ε ττειτνιτειε

Βοττετε τττιΙΙεεττττε ιτεεεειεεττΜ φτττεεεεεεττττε ιετιτε. Εκ

ειτειοττιειε τεεἰε.

Ι.ΧΙΓ"'.

Η εεεεειιε Βε εἰ Αεεεεεε Π. Πειτε π. είεερρεεεε Ζε

είεΙεπ.·τε εοπιτττεεεε εεί .πιεί ΜΜΜ εοπιτε ί είιιιιείεί ε

πεεεείαιιί ρίσετιί, ίπ εεειταευεπ:ίοιτε ε!!ε ρεεε, ε|ι”εε!ί

εεεπ σε! δεοπεπε εἰ Ριζεα, ε ρεεεεεεε ε/βεειιε πεἰἴεευε

είτε Με ει εεπιτπειιαπε Με εοειίε!όεπιί, ε ρεεεεεεί

ριεεστί, εεεπ: ε-ειάει, ιίεεεε-ειεττΙε πεεεείετε ο :ειτε ε»

ΜΗ ιι Με Με.

(ιεεε, Η ιερετετο ).

Βε!!'Ι. Β. ΑτειιΜε εει|ε Βτιεττηττετεττι οι Ι-Ίτειι:ε ,

Ω!εεεε, ε Πτειιιτιτοττε ειτεεειιττ, Τοτε. 93, Βοοετττ. ττ.° ει.

Ρειτττε Πει έττειιε τει Ατεεεττε, νειεττιιε Μετοττεετττττι

$ετειττεε ει ()οτετεε εοτεεεφε Βετειττττ. Βεεεειοτττε ει (Σε

τιιεεεε ετΙεειε εεεεἰΙἰετΙε Μειτε ΒετττοεΙεο εε ΠετΙιετἱε

εττεετεειετι τεετττ $ετεἱττεε εεΙττιετττ ει εεεειτοεεει. Οεεε

ετοττε φοε εἰειτιἱ ρετ εεεειιττττ εεεεἱΙἰετἰιτττι ττεειττττε Ιο

Ιτεττττετιτ εε Πετἰεὶἱε εεετειοττττττ εεειετετττ ει Ιειτεττττετττ

Βεεεεεεεττττἱ τττὶΙἱιετε ττεττιτεε ετνε ετΜετττειετεε εε Με

ρετ Ποτειτττε ριεετετττ Μντιετ εεειἱττειοε ἱττιεΗετἱετττε Με

3 ΜΠτε ρἰεεττἰε ει ετειττειιτεΙτειτε Εοτττετττε ριεεττττττ Μπι

ιεττετττ ει εετετττεειτοττετττ Μειτιιτττ ειπε τττετεττεεττττε εοτετττ ,

ει εΠεε εε εεττιτειιε ει ρετ ἱττεε ιτεττεεεειιρεε ρετ εεεειιεε

. Μειτεε νιοΙεττετε ει ττττετιε τΠειε ιιιεττττι ει εερἰιτε ιττε

εεειετ εεττιτε ιεΜτετττ ρεειε ει εοΜετ·ετε Εττιετ Με ει

ετοιιττττ (ΜΜΜ ιεεε ει ετιιιφιιιτε εεεετνειε νειετττττε ατα

Με ρεεετττ ει εοιτεετειετττ εερτεεἱειετττ εΞειτι Μειτἱ τττιετεει

ιεττετε ει ἱιττροειετετε ορεεττ7ετε νειἰτττττε τεειτεο «Μ. ετ

εΕτΜε ει εττρτεεεε τττεττεετττιτε φειεττεε ρτεεεειιε.ειιεττετττ

ριτεΙιεετε τε ιεειε τττετιιιττττε ἰττεἱ8εὶιιιτε Με νεΙιτε τεεεετιετ

Με ιεετειιε, εε εΠφιε εετεεεετεεεε εεττεἰειἰετιἰε εττἰειει

εεεεει νεΙ ρτεετττττει εεε τττειιτειτ ιτε ει ιεετεεεειιεττιε

Μειτε :το ρεεε εετρεττε ει ιιοΜττττττ ειἱειττ ριεεΜ νει

ειειτιειιτειτ εἰειἱ Πετττετεε το ρετ·εεττε νεΙ ιιτ Βοττιε ιττιεττετττ

Γεεετε νιοιεειιετττ νεΙ ειΪεττεετττ φεττ τττεεο ιρεεε ρωτα

ειεττι ιιτ ιετττε ει εεεεεεειιεττε ττεειττε εεεε ειετε εφε

ιἱεττ ει τττετεετι ττεετε ει φειε ει ιΠεε α: εετετττ τεε ει

ρεεε ιετττεττετιτ ετττΕεεε ει εενοιεε Μειτοε ιτεεεετιι ει ρετ

ιτεειετιι Γενετεετ!τιετ ει εειτιεεε. Βειτττττ νειεττιἰε εεεττττε

εττετιε ειε Γεετεετιι εφε ει ττεειἰνἱιειε Πεττετε τττΠΙεεττττο

ιτεεεειεεττΜ ειτιττφεεεειτττε ιετιιο. Ετ. εττειετιιειε τε8ἱε.

τιτττττ.

Η τε εἰ ετεροτια Π. Πειτε Π'. Μιεεεε ε! θεεεεπειοτε,

εἰ θερίιεπί, εἰ Ρεεεειε, α! Με Με ί//βείε!ί Με ίπ

δετεεεπε ε!ί ετάειί, Με ευεε Με εεε πει ιεεε, ε

«ειε , ε/|ὶπεἰιὲ ιεεείεεεετο ε.ιρετιετε ιίεετεπιεπιε, ε :εκατ

εετεπ εε:ίε , εεἰἴἰεοἰε :Με ἰε επιπεειίε ρτεεεείετιιί εεί

ἔπειτα, Με έ! δειαιπε ει δε:: οι ιεπεε ίπ [επεο, ε Με

ειρεπεεεετιε εε! επεεεείειο.

(4863, Η ιεεετειε ).

ι ΜΙΡΙ. ιι. Ατ·ειττντε εεΠε Βἱιεττττεεἱεττι ει Ριτεειε ,

ΟΙετεεε, ε ΜΜΜ. εεεεειιε, Τοτε. 93, Βεετττττ. ττ.° Μ.

Ρειτττε Βετ 8τειιε τετ Ατεεεττε νεΙεττιτε, Μειετιεετετε

$ετειττεε ει ()ετετεε εειττεεφε Βετειτἰττ. Βεεετ!τεττιε ει θε

τἱιεττεε ειιεειιε ει ιὶεεΙΞΙιεε θερετεειετι τεεετ θετετττεε

Με Με ()ερτιεττετε ρειεειειιεττε ΥτεεττΞε εετττττττειτειετ3εεε

ει :Με οιῖὶεὶεΙἰεεε Μειττε ετιτεεετε γττεττΙε ρτεεετιιἰειτε ει

ιειεττε νεΙ ιεεε. ιετιεττιιεττε εεττττττεετττ εε φοε ρτεεεττιεε

ρετ·νεττετττιι εειιτιετττ ει εεεειιοττετττ.

ΜεττττεττΜε και: εττετττττ εετιρειεεε ρα· Μπιτ ττοειτττε

ιτειετ·εε ιιτ εφε τττεετττε. Ρειτττε ειε. εεεειτε ει εεε!τεττε



νου
υιιοι.οιιιι Ε (Μισο

τοΒουιιιιυυ οιιιοιιιυι θυιιοι·ιιυιι·ουιε Βιιι·ιιιυοο υοο υου (ιιι

υιιιιυοιυ Ροιουιοιιιιυυ νεοουιυ οι οιιυιιυιυιτοιοτιιιυυ οι οιιιυ

οιιιιιοιιιιυυ υουιτιυ οιυυιιουι γυυυιο ριουουιιιιυυ οι υιωυυ

νοι οοτυυι ιοοο ιουουιιουυ.οο φου ρι·ουουιου ροι·νουοι·ιυι

υιιιυιουι. Νυροι «πιο υοι·ιρυιυυο υου υυιιυοτιριοι υιουιιοιο

ουουυυο ι·οοοιιιιυυυ ιυ Με νοι·ιοιυ. Ροιι·υυ ιιοι ει·οιιοι του

Λιουουο οιο. ιιιιοοιιυ οι ιιτιοιιιιυυ ιοΒουιιιιυυ οιιιοιυπι ου

ιιοτυοοιιουιοΒοι·ιιιυοο υοο υου οειριιυιιοιυ ροιουιυιιιιυυ νιο:ι.ιιιιυ

οιιιυιυιυιτοιοτιουυ οι ιιιιιυ υουιιιυ οιιιιιοιιιιυυ οιυυιιοιπι γυυυιο

ρι·ουουιιιιυυ οι ιυιυι·ιυ νοι οοι·ιιυι ιοοει ιουουι.ιιιιιυ :κι φου

ρτουουιου ροινουοι·ιυι υιιιυιουι. Ρι·ουουυιι οοι·ουι υοιιιε υο

ιιιιιυ ιοοοιιυυ ‹ιο ιιοτιοιιυ υυιιιειυιοιοι Πουιυυιυ υιυιιιυιιι φαι

φειιυνιυ υοουυτιυυι οουνουιιουου οι Μοτο ροοιυ οιιυι ιυιιο

Μου .οουουυω ιοΒοιυ Ιοοοιιυιυ ονυυι οι ιιοιυιυυυι ι·οΒοιυ

Αιιουυυιυ υιιιι·οιυ υουιι·υιυ τοοοπιυοιιουιυ τουοιυ ιιιοιυιυ

Εοιυυυο ρουυοι οκιτειιιοι·ο υου οιιι·ιιιιι ι:ιοοιο ο. νιιιιυ οι

ιοοιυ φο ιιιιιιουι ιιι ιιιοιει γυυυιο φοουυιουο ιιιοάο οιιυφο

υοιυοιιουο ιιιιουιιιυ ιοτο ριοιοιιιυ ιρυιυυ οιιιτοοιιουιυ ιιιιοτο

ιιιφο ιι·ουοιιο οιιιοιυιου ιιιιυου τοΒιι ρτοιιοοουυοι·ου νουιι·ι

ρι·οιιιιιυοτυιιι νουφο οιιουι οι ροι·οοριυιυυ ιυιιιιιοιιυ οουιι·ει

οουνουιιοιιου οι ροοιιοιιου ριοιυιυυιιυ υοο ιρυυυι Οουιυιιο

νοι οιυυ οιιιι.ιοιου ρουυουι Βιιιυιιιυ οιιιφοτι οιιυιτυιιοτο υου

υουιιιιυι ιοοοι·ο ο νιιιιυ οι ιοοιυ ρι·οιιιοιιυ, υιο φαι ο

ιοιυροτο φο (Ποιο οουιι·οοιιι ροκ οιιιιιιι ιιιοιιυιυ ιιιιφοει

οιιτοιιοτο υιιυιυιο νιιιιιοτιιιι φοιι ιυ οοι·υιυ ιιιιιυρυυιυ

υιοιιιιυυιυ ιιιυιιυυοιιουουι οι ρι·οιυιιιοιυιυ οποιοι τοιιυιιιιοι·οι

Ουιιυιοιιτουι υιιρριιοιιυιο υοιιιυ ρτουουιιυοιο ο.υιιιοκιιιιοι·ο

μου υου ιυ ρι·οιιιοιιυ ιιο υιυιιυο ι·οιυοιιιο ρι·ονιιιοι·ι νοιιιυ

οι ουιιιιιοι νουιτυυι ιιιοιιυυυ οι ιυειυιιοιυυυ οιιιιιουυυ ο

ιιτουιιυυο ιυοιο »οι ειοιουιιιιιι οιιιυι.οιιι οουιι·ει ιοτυιιιυι ουυ

νουιιουυυι οι υιιοιοτυιυ ρτοιιιοιοτυυι ου ιρειε ρουιιυυ οο

ιιυιοιιυ.ιιιοιιυοιιο Βουιυυι τωοιιυ τουιιιυοιιουοιυ ιιοιυρυι

φαει υυουιιυοιυυυ ιιιοιιυι· υπο ιιο οοιιυο. ιιιιιυυι Βοτοιιιυ.

φιιτιο ιιιυυ ιιοοοιυιιι·ιυ ιιυυο ι)οιυιυι υιιιιουιιυο ιι·οοουιουιυιο

ουιιιιιο.8ουιυιο υουιιυιο. Νιιυο ουοιουι φιο υουιιιο Μυθο

υιιιιιυ ρι·ουουιιουι οουυιιιυιι υοοιιιυ οι ιιιιοοιυυ οουυιιιοιιυυ

ιιουιοι· ιοιιουυου ου Ποτιιιιυ ιιοοιοιοι·υιιι ιιοοιοτ οι Ριου

οιυοιιυυ Μοτοιιο ουιιιιιυιοιοτου ιιουοιοιιιιιυ Πουιυυιυ ριυυτυιιι

ου υου οι υυιιυοι·ιριιυ οιιυυιυ οι οιιιυ ιιουιιυοιι ιιυυιιιι

ευρριιοειιιουο υιουιιοι·υυι φαι ιιοοι νοιιιυ, νοι οιιφιιιου

οι νοιιιυ, ιιτοιυυοιιιι ιυειυιιυιο υουιτο ιυοτιυι ριουουιοιο

ιυοι·ιιιυυυο οοτο ιυυιουιιιι ι·οφιυιιι ιιι ου οιιοφοιοιυιυι ουυι

οιιοοιιι, νου ιιιιυου ιιυι ειιιφι νουιτυυι ιιοο ιιιοοι·ο υου

ιοιυριιιιιιιιοι· ιιιυιυιιυιιυ ριιιιιοι οι οιοοιιιυ 6ο φο υι ιιο

υιι που υιοιιιουυι οιιιυιτιιυιου νοιιιυ οι νουιτυιυ υιυΒιιιιυ

υου ιυουι·υιι ιτο οι ευυιευοιιουιυ υουιτο ριοοιριιυυυ οι Φου

ιιοιυυυ φο.ιουυυ ουιυιο. οι υιυευιο ιυ ρτοιυυοτιο ιιοιοτο.

υουιτο οουιουιο ιυιιιιι υιιο οτιοιυοιιυ εοι·ιουι ριουιοι·οιυ

οιιοουοιυιυι οι οιι”οοιυειιιιοι ιιυριοοιιυ οι οουιτο ουυι νουιι·ο

ιυ ιιιιφο υου ιοπυριοιιυ νοι ροτ υιιου ροτυιιοιοιιυ φο

υιοτιοιιιιοι οιιουιριοτι ιιοιιου‹ιο νου ιιιιιιοι· υιιροι· οιυ φαι

ιιιοιυυι Πουιιιυο ουι-ιιιυιι·ιοιυοιου ιριιιυυ οι ιιπιο οοιιυο 6ο

νοιιιυ ιιπιο οουφοτουιιι ιυοιοι·ιιιιυ υου ουυυιυο.υι οιιοφιυ

ρτο ουιρο ο φο.υι οοιυυιιοιοτοιιυ ιο ρι·οιυιυυιυ νου ιιι

ροι·υουιυ οι ιιουιυ οοι·ιιοι· ρυυιτουιυυ. ι)οιυυι ιιοιουιιο ιιο

ιουιιου υουιοιιιιιι·ιυ ουυο υουιωι υιιιιουιιυο ιι·οοουιουιιυο

ουειιιτουουιιυο υουο. 5ιιυο ουυι υυυο ροτ υοιιιιου οι ιιι

Ιοοιου ιοιιουυουι ιιο Ποι·ιυιιυ οουυιιιιιιιιιιυ υουιι·υυι ιιιο

ιιιοιυυι οι ιοιιιιιιυουι Βυιοοοιιτιυι υιιιιιουι ιιυυιιου υινο

οιυιιιιιιοιοι·ου ροτ ιιιοιυιυ Εοιυυιιο ρτο ιιιιυ οι ειιιιυ οιοιιυ

οι υο8οιιιυ :ιιι ιιουιι·ουι ρι·ουουιιοιυ υονιιοι ιιουιιυειιου οοιιιυι

υοιιιυ ουρουιιυιυ ιυοι·ιι οουφοι·ουιιο φαι νου νοι νουιιυιυ

ιιιιφι ιυυυιιοιο. υουιτο υυροι·ιυυοτιο ιυιριονιιιο υιιοτυουιιο

φουιουιιιυ ιιιοιιιιυ ριυι·ιουοι ιυυιουιιυυιιυο ι·οουιυιιι οι ιρυο

οιιοουοι·ουιιυι οι ου οιιοοιιιυι ιιοιιιιυιιι ‹ιυοοι·οιιυ, ιιι ιυ υο

ου ιιοιιοουυ οι οουριουιυιυ ιουιφειιυ ιυ ιοριοιιυιτι υουυιιτυ

ιιοιι ιοοοι·ο υιιυιυιο ουτονιυιιυ οι φιιιυυ ειιιυιιτειοιιουιυ

οιιυυυιυ υ ουι ιιο. οιυυυυιρυιυιιιε νοιιοιυουιουι. Οοο οικου

ου ιιιυοι·υυι υυυιιοι·υιυ υυρριιοοιιουοιυ ρι·οριοτοει ωοιυ

ιοοιειιυ νοιιιυ οι νουιι·υυι ουιιιιιοι ιιοιοιο ιιιοιυιυυ οι οι

υιτιοιο ρτοοιριου‹ιο ιυιιυιιοιυυυ υου ροοο υουιι·ο ι;τοιιο οι

ιυοι·οοιιιυ φοιουυυ οι ιι·ειυι οι ιυιιιουοοιιουουι υουιτειιυ ου·

μου ονιιυτο ιυιιυιιιιιιι υουιτυ ρι·οιυυοι·ιο ροτ οιυυιο. οοιιι

ριοειιιυ οι οιιοοιιιι ροι·ιιυοιιιιυ, οιυυιιιυυ ιιιιοοιιουιιιυυ οι

οιιοοριιουιιιυο ιι·ινοιιυ ρουιρουιιιυ οι υοιυοιιυ ρι·ουι ιυ υιοιιυ

ιιοιοι·ιυ ουι που ιτειιιιιυυι ιυ ιυιιυιιοιιυ; Νοο οουιτο.ιυ

οιυκιοιυ ουρι·ουυοιυι νουιι·ο οι" οιιφι‹ι ιιιοοιο ριουυυιοιιυ

νο! ροι·ιυιοιοιιυ ο φοοιιιυφο ιιιιφιιι ριοιυιυυιυ οουιι·οτιυιυ

ειιιουιριειιι. Ωυουιοιυ υοιιιυ ριυι·ιυιιιυι ιιιυριιοοιοι υιο ιυ ιιιιυ

νου ιιοιιοτο ουι·ειυιιο, φαι ο.-ιυοιιο ρτο ρυι·ιο ‹ιιοιι (ιο

ιυιιυιυ νο! ‹ιιυιι·ιοιυοιιυυι υυοι·υυι υου νιτιοουιιιυ ειιιφοιυ

ι·οοιιουο ρι·ουιιυυοι·υυι ιυ υουιτι ρι·ουοιιιιυυι οουιι·οι ιυυιιιιιιιυ

οουφοιουιουι υοο ριοριοτοει ιιοιιιυ υου οροτιουι υοτιιιοτο

ιιοτοιο; οιιιιιιι υοιτο νου νοιυπιυυ ρτο οουιουιι φαι οουιτο

νου οι ιιου:ι νουιτο οι ουιυυιιιιοι νουιτυυι υιο ιοι·ιιιοτ οι

οιοτιιοτ ιουιουοιυ ιιιιιυιιοιοτιιιυ υουιτοτυυι ιιουυΒιουυοιου

ρι·οοοιιουιυυ, φαι νοιιιυ οοιιοι επι ρουο.ιυ, οι οοιοι·ιυ οτι .

οιιουιιιιυιυ νουφο ιυοι·ιιο ρουιιοιιιι; Ωυιο. οιι·οο ρτοιιιοιοι

οιιοουουιιο. ουυι ω. φα ιιοοοι ιιιιιΒουιιει υου νοοιιυιιυ.

ιιιιιυιυ ιιιιιουιιο ιιοοιυιο φυι·ιο. ‹ιιο ιοιιτυοτιι ουυο ουυ

ιινιιιιιο Ι)ουιιυι υιιιιουιυιο ιτοοουιουιυιο ουιυφοΒουιιυο ιοιιιο.

οι υυοιοτιιιιιο ι·οΒιο.

ι.Χιν *.

Η υιιάάοιΙο οι άι Αι·οοοιιο Μάιου οι δουοι·ποιοτο, οά ιιοιι

Με φ.ειοιε !!ο-οί άι δαπάοοιια, Μο Ιποσοάαιιο @ιστιο

υουιουΙο οοπιι·ο υπ αιιιοι·ί άοι σπίυ|οιιο οωποιουυο Μάιο

ροι·υοπο άί Πο!!ιπο Βουα·οία, διιίατοπιο, ο Ρα.ιοποιίπο άει

Ρίουάιίπο ιιιυιτοιιυειιι άι Ρίου, ί οιιοιί, οορίιουιιπάο Μ:

οοτσισ οατίουο άι Μπι, οι·αιιο υια!ί αυ.οοιιιί πο! ΗΜ

άα απο 9οιοοιιιι ιπυιαιο ποι απατά άι Ήιτι·οσιαοοο, Μαιου

σκοπιιιοιο άθειιυοιο, .υροοιιαιό άί Με αυοι·ο, ο Μπουτο

πιουιο ιισοίυί σου ιιπιο ἰ`οοιιἰραοοιο.

μυειο, ιι τοοωυιο ι.

Βιιιι'Αι·οιιινιο Ι. Β.ιιοιιο Βιιοι·ιυοειουι οι Ριτουιο, οιιιυυο ο ιιιυιιιι

ιιουο υυοουιω, Βοουυι. υυυι. 31.

Ροιι·υυ άοι ει·ιιιιιι ιιοιι Αι·ουουο, Υειιουιιο, Μοιοιιοοιιιυι

8οπιιυοο οι Οοτειοο Ποτυουουο Βιιιοοιιιυ. Ιιουυιιιουιυ οι ιιο

τιιουοο ιιιιοοιο υουιι·ο Βιιιιοι·υοιοιι $οι·ιιιυοο τουυι φι

υυυο ουι «ο φι ρτο ιουιροτο ιυοιιι νει οιου ιοοιιιυ ιο

υουιι οοιοιιυουο οιιιοιυιιιιυυ υουιιιυ νει οοι·υυι Ιοοει ιο

υουιιιιου επι φου ρτουοιιιου ροινοιιοιιυι υειιυιοιυ οι ιιιιο

οιιουοιυ. ιιι υουιι·ο υιιιιιουιοιιυ ρτουουιιο οουυιιιυιι υοιιιιου

οι ιιιιοοιι ιοιιιιυιιου ιιο ιιοι·ιυιιυ ιιοοτοιοτυιυ ιιοοιοι· οι σου

υιιιιιιιυυ υουιοι· οι ιοιιουυου Βυπιοοιιοι·ιυι υιιιου υυυιιι υινο

οιυιιιιυιοιοιου επι υου ρτο ιιιιυ οι οιιιυ υοοοιιιυ ροτ Μυο

τειιιιιο οουιυυο ιιιυιιι·υιυ υονιιοτ υουιιυιιιι οιιρουυοτυυι Βιο
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ν!!ε! !:ο!!ε!!ε!·ε!!εο !!!!οε ε!ε!!ε εο!!!!!!! !!!!!!εε!!!!ο !!·εεε!!!ε

ε!ο!!! ε!!!!!ς!!!!8εε!!!!ο ρτ!!!!ο !)οε!!!!!!ε Μπεν!!! εε Ρ!!!!!!!!!!!ο

!)!!!!!!ε!!!!!ε εε Ρ!!!!!!!!!!!ο, Ρεεε!!!!!!!!!!ε εε Ρ!!!!!!!!!!!ο ρ!ε!!!!!

εε!! ε!ε!!!ε!!!!!!εε ()ο!!!!!!!!ε ρ!εε!·!!!!! ειι!!! ε!ι!ε !!!!!·ε!!!ε ε!

νετε!ε τε!!!!ε ε! ι!!ετε!!!!!ε ο!!ε!!!!!ε ε!ε!!ε!! νε!!ε!!ε! εεεεε!!!

ερ!!ε ε!ε!!ε, !!! !!!ε!! ε!ε!!ε !οει!!!! εε !ε!·!!ι!!ονε ν!!ε!!!ε

ε!!ρτεε!ε!ε !ι!ε!ε!!! ρει· ει!ε!!εε!!! !ε!!!!!!!!!! ε!!!!!ε!!!!!!ε εε!!

Βε!!!!!!ι!ε !!οε!!!ε !!!!!!!!!!!!!! ρε! ε!!!!ε!!!!!!ο!ε!!! !!!!!ε ε!ε!ε

. ν!!ε!!!ε !!!! ε!!!εεε!!! 8!!ετε!!!!!! ε! εεεε!!!!!! εερ!!!!!!!!!!! οε!!!!

ε! ειι!!! ο!!!!!!!!!!ε !!!ε!!!!ε!!!ε εε!! ε!!ε!ο!!!!!!ε !ρεε.!ι!!!! !!!!!

ε!!!!!!!!!! ετ!!εε!!!ε!· !!!ε !!!!!!!!!!!!!ε!· !!!!ε!·ίε!!! εε Με!!! ε!ε

!!!!!!!!!!! εο!!!!·!! ρεεε!!! Με! εοε ε! ε!ο!!!!!! εο!!!!!!!ε !!!!!!!!!!

ε! εο!!εο!·ε!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!ε ο!!εε!νε!ε!!! ρ!ορ!ε!· ει!σε !!!!!

!!ο!!!ε ρει· ε!ε!οε ε!!!!!!!!!!ε!ο!εε ε!!!ε !!!!!!!!οε !!!!!!!!!!!ε!· εερ

ρ!!εε!!!!!! !!! εε· ρτεε!ε!!ε ε!ε ε!!ο!!!!!!ε!· ε!ε!!ε εε !!!ορ!ε!ε!!

ρετρε!!·ε!!ε !εε!!!!!ε!!ο!!ε!!! !!!!εε!·ε!!!! ε! !!!ε!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!ε

εε!!!!ε!!! !!!·εν!!ετ εε!! ίεεε!·ε !!!!!!!εετε!!!!!ε. Ω!!!!!!!!!! !!!εσ

τ!!!!! !!!!!!!!ο!!!!!! ε!!ρρ!!εε!!ο!!!!!!! με!!! εο!!νε!!!! ε!!!!!!ε!!!εε

ε!ε!!!!!!!!!!ε ρεεε!!! ε! εο!!!:0τε!!!!!! εε!νετε νο!ε!!!εε νο!›!ε ε!

νεε!!!!!!! ει!!!!!!ε! ε!ε!!!!!!ε ε! ε!ε!!·!ε!ε ρ!·εε!ρ!ε!!εο !ι!ε!ε!!!!

!!!!!ε, ει!ε!ε!!!!ε εο!!ε!!!ο νο!!!ε εε ρ!εε!ε!!ε, ε!!!!!!!ε! νεε!!!!!!!

Μ!!! !!!!!εε!ε!!ο!!ε!!! !!!!!! εο!!!!!!!εε!!!!! ε! ε!ε!οε !!!!!!είεε!ο!εε

!·ερε!!!ε ρο!ε!!!!ε εερ!!!!!ε ε! εο!!!!·ε !ρε!οε ε! εο!ε!!! !!σο!!

ε!ε !”ο!!!!ε!· εε @Με !!!:!Ε!ε !!!ε!!!!ε ρ!οεεε!!!!ε ει!σε !!!ε

!!!!εεο!!!!!! ρ!!!!!!!ο ε!ε εεε!!! εε ρεεε!!! ε! εε!ε!!ε εε !ε!

τοτε!!! !!!!!!!!!ε εο!ε!!! ε!!ε!!!ρ!ο ρε!!ε!!!!! Μ!!! νε! ε!!!!!!!ε

!!!εε!·ε με!!!!!!εεεε!!!. Ε! !!!ε!!!!ο!!!!!!!!ε εε !!ο!!!ε !ρεο!!!!!!

!!! !·ε!!!!ε !!!ε!·ε!!!!!ε ε! !!!!!ε ε!ε!!ε ρ!ε!ι!!!ε εε!! ε!ε!!!ε!!!ε

!!!!ι!ε ε!ε!! εο!!!!!!!!ε ρει· ρ!εε!ε!οε ε!!!!!!!ε εε!! ε!ε!!!!!!!ε!!ε

νε! εο!ε!!! !!!ε!ο ρ!ε!!ο ε!!! νε!οτε εε!!ε!”εε!!ο!!ε!!! εο!!ε!

με!!! ε! !!!!ε!!!!!!!! Πε!! Γεε!!!!!ε !!!!!!ε!!εο νοε !!!!!!ε!· !!!

ρ!ε!!!!εε!ε ει!σε !!!ο!ο!!! εο!!!!!!!ε εε !!ο!!!ε πο!! !!!!!!εε! Με

εε εποε!! !ι!ε!ε!!!! !!!!!!ε!!!!!!! εο!!!!!!ετε!!ε! !!εε ρ!ορ!ε!· εε

!”ε!!!!!!! !!!ε!!!!ε !!! νο!!!ε !!!νε!!!!!!!! Νοε νο!!ἱε ορο!!ε!!! !!!!!

ρ!εε!ε!!ε εε!!!!ε!·ε !!ετε!ο. Ω!!ο!!!!!!!! !!ο!!!ε ρ!!!!!!!!!!!!! ε!

ε!!!!εετε! νοε!!!!ε ρε!!!!εε ε!!!ν!!ετ ρι!ι!!!ε!!!!!ε. !)!!!!!!!! ν!!!

!ε!!!!ε !!εε!!!!!! ειιειι!!! ε!ε ίε!!!!!!!!!! ε!ε!!ε ε !!!!ε!!ν!!ε!ε

εο!!!!!!! !!!!!!εε!!!!ο !!·εεε!!!εε!!!!ο ε!!!!!εοε!!εε!!!!ο !ε!·!!ο. Ε!!

ει!ε!ο!!!ε!ε τε!!!!!.

Η!!! *.

Μ .!!ε.νεο Π:: ε! Απιεο!!ε Π. Ρίε!!·ο Ι? σε!!!ιοι!ε ε!! Με!!!

είε !!!!!! Μ! !!!!!! ε !!!ε!) α! θουε!πα!ο#ε, ει! ιιε!ί

Μ!!! !!||!εἰεΙἰ Με! ε! δεεεεο!ια, ο/[!!!ε!!ε ί Πω!!! πο!!

.ε!ε!!ε !!!!ετίο·Μιε!!!ε πιο!ε.!!ε!!! ει! δ!ε|α!!!πο θἰἰεο!· εποε!!

ι!ε!!!! Μ!!! εἰ ω!! Μι:εείο (οε!ε!!!ο $!!!!!!!!!!!!), !! με!!!

ρ!·ε!επάευα εείεε!·ε !!!!!!!ε ε ρεεε!! ει! ω!! Ρίεεπέ, ρει·

ω!! !! εεε!ία!!!ε εε! Με!! χω!!! αν! ειεε!!! ε ραεεοΙα!ε

π! ω!! ε!!!!ο αρριπ!επε!!!ε ε! !ετ!·ί!οτίο ε! ε!ε!!ε Με,

!!!εσεεε με! !πε!ε!! εο!!.!!!!!!εάέπε !πο!!!ίεε!!ο ό! ραε!·ο!ο ε!

εεε!ίε!!!ί Με! οεεεπ! ό!!! !·ίερε!!ίυί !ε!!·ί!οτ! (Με Μ!!!

ροεεεε!!!ε ίπ [Μάο πε!!'ίεο!α Μ! εο!πεπε ε! Ρίειι, ε !!!!

ε!!!·ί ε!ε!!ε!! , ο ΜΜΜ

(!8!33' Η ίε!!!!!!!!ο ).

ω!!! ε. Ατε!!!ν!ο ω!!! Βἱ!”ο!·!!!εεἰο!!! ε! Ε!τε!!ιε,

ε!!!εεε ε ε!ε!!!!ι!ο!!ε ε!!εεε!!!!, Βοε!!!!!. ει!ε!. δ!.

Ρε!!!!ε εε! ε!ε!!ε !!!!!! Ατεεο!!ε !!!!!ε!!!!ε, Με!ο!!εε!·!!!!!

$!!!ε!!!εε ε! Πο!·ε!εε Πο!!!εε!!!!ε Βετε!!!!!. !!εεε!!!ο!!!ε ε! !)ε

!!!!!!!εε ε!!εε!!ε ε! !!εε!!!!!!ε θ!!!!ε!!!!!!ο!! $!!!ε!!!εε ε! !!!!!ε

ο!!!ε!!!!!!!!!ε !!οε!!!ε ε!!!εεε!!! ν!!ε!!!ε ρτεεε!!!!!!!!ε ε! η!!! !!!ο

!ε!!!ρο!·ε !!!ετ!!!! νε! εο!ε!!! !οε!! !ε!!ε!!!!!!!!ε εε ει!σε !!!ε

εε!!!εε ρε!·νε!!ε!!!!! εε!!!!!ε!!! ε! ε!!εε!!ο!!ε!!!. Με!!!!!!!!!!!!ε

νο!!!ε ε!!ε!!!!! εε!!ρε!εεε ρε! !!!!!!!ε !!οε!!!!ε !!ε!ε!·!!ε !!! !!!!!!ε

!!!οει!!!!. Ρε!!!!ε εε! ε!ε!!ε Βε!! Α!·!!Βο!!!!ε ε!!εε!!ε ε! εεε

!!!!!!ε !ι!ε!ε!!!! ο!!!ε!!!!!! Βο!!ε!!!ε!!ο!!!ε 8!!!·ε!!!εε ε! !!!!!ε ο!

εε!ε!!!!!!ε !!οε!!!ε ε!!!εεε!!! γ!!ε!!!ε ρ!·εεε!!!!!!!!ε ε! η!!! !!!ο

!ε!!!ρο!·ε ε!ε!!ε! νε! εο!ε!!! !οε!! !ε!!ε!!!!!!!!ε εε ει!σε ρ!ε

εε!!!εε ρε!·νε!!ε!!!!! ε!!!!!!ε!!!. Πυρ!!! Με!!! εε!!ρε!εεε εε!!

ε!!!!εε!!ρ!ε !!!ε!!ε!!!ε !!οε!!!! ε!!ε!!!εεε τεεο!!!!!!!ε !!! !!!!ε νε!

!!!ε. Ρε!!!!ε εε! ε!ε!!ε Μ!! Ατ!!!!!ο!!ε ε!!εε!!ε ε! εεε!!!!!!ε

Βεεε!!!! ο!!!ε!!!!!! ε!!!!ε!!!!!!!ο!!!ε 5!!!ε!!!εε ε! !!!!!ε ο!!!ε!!!!!

Με !!οε!!!ε ε!!!εεε!!! ν!!ε!!!ε ρ!εεε!!!!!!!!ε ε! η!!! ρτο !!!!!!

ροτε τω!!! νε! εο!ε!!! !οε!! !ε!!ε!!!!!!!!ε ε!ε !!!!οε ρ!εεε!!!εε

!!ετνε!!ε!!!!! ε!!!!!!ε!!! ε! ε!!εε!!ο!!ε!!!. Δε !!οε!!ε!!! !·εε!!!·τε!!ε

ρ!εεε!!!!ε!!! !!ο!!!!!ε Ιο!!ο!!!!εε εε Ηε!·!ε!!ε ε!!εε!!!ε !!οε!ε!·

!!!!!!!!!!!!!!!ο! εο!!!!!!!!ε ρ!ε!!!!!!!!, ρ!·οροε!!!! ε!!ε!ε!οεε ει!σε

ε!!ει!!!!!!ε!!! εε !ι!τε εε!!!!!!!ε ε! !ο!!!! ίο!!!!!!!!! ρεε!ο!·!!!!!

ε! εο!!νε!!!!ο!!ι!!!! ο!!!!! !!!!ε!· !!!!!ε!!·εε ρ!οεε!!!!ο!·εε !!οε!!!!!!

!εεεε Α!·εΒο!!ε ε!ε!!!!!!!!!!ε εο!!!!!!!ε !!!!!ε!!!!!! !!ο!!!!!!εε ν!!

!!!!!!!!! !!!!ε.ε !ρει!!!! εο!!!!!!!ε !!!!!!ε! !!! ε!ε!!! ν!!ε!!!!! !!! !!!ε-

Μ!!! ε! ροεε!εε! ροεε!!!! !!ε!!ε εο!ε!!! !!εε!!!!!!!!. !!!!!!!!ε!ε!ε

ε!ε ρεεεε!!ε!!!!! !!! !ε!·!!!!!!!ε ε!!ε!·!!!!! ν!!!ετ!!!!! ε!!·ε!!!!!ε!!!!!

!!!!!!! ε!!ε!!!!!ε!!!οε!!!!! !!ο!!!!!!εε !ρεε!·!!!!! ν!!!!!!!!!!! ροεε!!!!!

ει!!! !!εε!!!!!!ε !ε!!!!!ε!ε!ε !!! !ε!·!!!!!!!ε ν!!!!!!!!!!!εο!!!!!!!!ε ρ!ε

!!!!! ; νε!!!!!!!!!!!ε!! ε!!!ε!!!!! ρ!·οε!!!ε!ο! 8!Ε!!!!!! Ο!!ν!!!·!! (ε ?)

ε!ε!!ε εε! νε!!! $!!!!ε!! ε!ε!!ε!!! !!!!ε πο!! ρε!·ερεε!!ε εεε !!!ο

εεεε!!εο ι!! ίε!!!!!· !!ο!!!!!!εε οε!ο ν!!!!!!·!!!!! ε!!!εεε!!! εο

!!!!!!!!ε !!!!!οεεε !!! ε!!οε!!!!! ε!!!!!! !ρε!!!ε ν!!!ε !!!! ρ!!ε!!!τε!!

ευ!!! !!!ε!!!·!·!εεε ρεεε!!! Με!!! ρε! ευ!!! ρ!·ορ!!:! ε!!ο!ο!!!!!!ε

!!!!ροε!!! !!!!εε!!! ε!ε ρεε!!!!!!!!ε!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!ε εο!!εερ!!!!ν!!

!ρεο!!!!!! ε!!ε!!!!!!!ε! !!!·ε!!!!!!!!!εε!!!!!! !!!!!!ε Λ!!ο!!ε!!!οτ!!!!!,

ει!ε!!! !!!!!εε!!! εο!!εε!!!ρ!!!!!!ο!!ε!!! ε!ε!!!ε ρ!οε!!!ε!ο! !!!!!!!!!·

!!! ει!ε!!! εεε!!! ()ε!!!!!! ι!!!! ε!!ρε! !!οε !!!!εε!!ο νε!!!!!!τ

ρε!ε!ε ε!! !!ο!!!!!!!!!!!ε !!!!!εε!ε!!ε !!ο!! !!ενεε!ε!!εο ο!!ο!! !!ο

!!!!!!εε ε!ε!ε ν!!!ε $!!!!ε!! !!!!!!!!-!! η!!! !!εει!ε!!!ε!· !!!!τε!!!

!!!! ρεεεε!!ε!!!!! !!! !ε!!!!!!!!ε ν!!!!!!·ι!!!! ρ!·ε!!!!!!!! εο!!!!!!!!ε

!ε!!ε!!!!!!· ε! ε!ε!!ε!!! ε!!εο!νετε ε!νε!·εεε εο!!εε!!!ρ!!εε!!ο!!εε

εε ε!ε ρει· !·εε!ο!·εε ε!νε ν!ε!!!!οε ε!ο!! εο!!!!!!!!ε !!!!!!

!!!ε ε!ε!!ε !!!!!!ο!·εε ει!ε!!! !!!ε!! εο!!εε!!!ρεεε!!ο ε!!!!!!!!εε

ρεε!!!!!ε ε!!!!!!!ε!!!εε Η ευ!!! εεεε!!!!!!!· ε!!ρτεε!ε!ε!!! εο!!

εε!!!ρ!!εε!!ο!!ε!!! !”!!!εεε !πε!ε!!! με! ε!!!ε!!!ε!!!!!! ρ!οει!!!!!οτε!!!

ευρω· ε!ε!ο εε!!!! !!!ε ρε!!εε!!!ε !ρε!!!!! εο!!!!!!!ε ει!ρε!· !!!!ε

ε! !!!!!ε !!!!!!!!ρ!!ε!!ε! ε!!!ενε!·! ε! !!!!ε!!!!ο!!!ε !!οε!!·ε ε!!!ε!ε!

ρεε!!ο!!εε ε! εο!!νε!!!!ε!!εε ε!ε!!ε: ε!ι!ε!!! εο!!!!!!!! ε!!!ε!!!!ε

ε!ε!!·ἰε!!!ε!!!!!!ε !ε!!ε!!!!!!!! ο!!εε!ν!!!! εε!. !!!·ορ!ε!· εε ε!ι!ε

ε!!!!!!!!!!!!!ο!!ε ε!!ρε!!ε!!!!ο!!ε!!! !!!!!!!!!ει!! Με!!! ρ!ορ!ετε!! εκ!!!

!!!!!!!!! !ενε!·ε!!!ε!· νε!!!ε ε! εο!!!οο!! νεε!!!!!!! ε!ε!!!!!!ε ε!

ε!ε!!!ε!ε !!!!!!!ε!!!!!!!ε ε!!ε.!ε!!!!ε ρι·ε!!!!εεο!!!!!! οεε!!ε!ε!!ε !!!!!!

ε!ε!!!!!! εο!!!!!!!ε εο!!!!·!! εο!!νε!!!!ο!!εε ε! ροε!!ο!!εε !!!ε!!!

ε!!!ε νε! !!!!!!ε !!!εε!!!!ε !!!!!!!!!!ε εε!!!!!νε!!ε εεε εεετε.νε!!

!!!!!!!ε!!!!ε ρε!!!!!ε!!!!!ε. Ε! ε! !ρει!!!! !!! !!!!!!!!ο εεε!!!νεε!!ε

!!!! ε!ε!!ε!!! εε!!!!!!!!! !!!!!ε ρετε!!ε!!!!ε ροε!ροε!!!! οε!!!! ε!στ!!.

!)!!!!!!!! ΜΗ!!! φωτ!!! !ε!!ε εεεε!!!!!τ!ε ε!!!!!ο εο!!!!!!! !!!!!

!εε!!!!ο !!εεε!!!εε!!!!ο !!!!εε!εεεε!!!!ο εερ!!!!!ο. Με!! ε!ι!ε!!!

ε!ε!!ε !!οε!!·ε Μεεεε!!!!!ε ρ!εεε!!!!!!!!! εο!!ε!!!!!!! !!ε!!!!!ε ε!

ε!!εε!!!ε εο!!ε!!!!!!!!!ε !!σε!ετ !ο!!!!!!!!εε εε Πε!!!!!ε εεε!ε

!ο!!!!!! εοε!ο!· ε! Ρ!·ε!!!ε!εε!!!!ε Μετο!!!! ε!!!!!!!!!!!!!οτεε !!ο!!ο

!·ε!!!!!ε εο!!!!!!!!ε ρ!ε!!!!!!!! εε εοε ε!! ε!!!!!!!εε!!ρ!!ε επιε!!!

ω!!
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οτ :Με ττοετττποττ τιπιπτττ οπρρττοοττοπο ιποοτι·ονοτππτ πποπ

ττοοτ προ: νοτ οττοπτοπο οκ Μοτο ρτοτποοττο πτοποοτο πο

οττο τποττπτ ρτοοοπτοτο τποττττοοπο οπτπ τποτοπττο. τοοπτετττ

πτ οτι οκοοποτοτπτπτ οπτπ οτῖτοοτπ νοε τειιποπ οπτ οττοπτ

νοοττππτ οοο τοοοτο οοπτοπτρττΙπτττοτ οτοτπττοττο ροτἰτοτ οτ

άττοτττε ττο οπο οτ ττο εττ ποπ τποοἱοπτπ οοιπττοπτοο νοπτε ›

οτ νοοττπιπ οτποπττο οπο τποπτειι ττο οτ τποτ8ποττοπτο ποοττο

ρτοοτρττππο οτ πιοποοποπο οποτοππο οιππτο οτ οτποπτο τπ

ρτοἰποοττο Μοτο ποοττο. οοπτοπτο τπκτο. οπτ οττοτποττο εο

ττοιπ ρτοπτοτοτπ οκοοποτπτπἰ οτ οττοοτποτττοτ ττπρτοοττο οτ

οοπττ:τ οτι νοπττο το οττοπο ποπ τοιπρτοττο το! ροτ ο.ττοο

ροττπτοτοττο οιιοτποποττροτ οττοιπρτοττ τπιττοτπτο νοε τοτττοτ

οπροτ οτο πποπ οτοτπιπ οοτπππο οπτ οτοτττοτποτοο τροτπο

οκ ποιο οοιιοτι ττο Μοτο Μοτο οοποποτοποτ τποτοττοτπ ποπ

τιοοππιοπτ οττοοπτπ ρτο οπτρο οτ οποιο: οοιπτπτοτοττο το

ρτοπττοετο, νοε ἰπ ροτεοπτο οτ Μοτο οοτττοτ ρππἰτοιππο.

Ποτππι νοτοπττο ττοτοποτο οοοοτποττο οππο τΙοιπτπτ ιπτττοοππο

ττοοοπτοεττπο οποοι·οοοετπιο ποπο. $οπο οπτπ πππο ροτ·

ποτπΙοο οτ ττττοοτοο ποοττοο Ιοττοπποτπ ττο Ποττοττο οοποτ

ττοττπιπ ποοττπιπ ρτοοτοτπιπ οτ Ιοποπποτπ Βπτοοοττοττπἰ ιπτ

Πτοπι πππτἰοο οπο ο.τπποκτοτοτοε ροτ οτοτππι οοπιππο ρτο

Με οτ :Με τοοττο οτ ποοοτττο οεΙ ποοττοπι ρτοεοπττοτπ πο

νττοτ οοοτἱποτοο οοτοιπ πορτο ρτοροεττππι τποτττ οοποποτοποο

φοιτ νοο πποποειτο ποεττο οπροτ τποοττο τπτρτοντοο οροτ

ποπττο, οποτποποπτ νοε το! νοοττπτπ οττοπτ ίποττττο ρτπττοο

τοοπτοτττ ιιτ τροο. οκοοποτοιπτπτ οτ πιο οττ`οοτπτπ τποττττο οπ

οοι·οττο, το τοοοτο πππττπο οπτοντοττε οκ οπτοπο οοπτττοο

ττοπτε οοποοτπ πτοτττο οοεπιπροττππο νοτιοτποπτοιπ; οπο

οττοο τα! τροοτπτπ πππτΞοτοπι οπρρττοοττοποτπ ππππτοιπ ρτο

ρτοτοο. πορτο τοοτοτπ νοτπο ττοτοτο άτοτιππο οτ τττοτττοτο

ρτοοτρτοποο πιοποοπιπο οπο ροπο ποοττο οι·τιττο οτ πτοτοοοτο,

οποτοππο πιοποοτο ποοτι·ο ρτοτποοττο οκοοποτπτπτ οτ οοοτ

ρτοοττο, οππτοπτοε οἰτοοτἱοπἱππο οτ οκοορτἰοπἱρπο τττνοτίο ροο

ροετττο οτοοπιοττο ρτοπτ το ττο Ιτοτοττο οοτ νοΙπο ττοοττπτπ.

Ιπ τποπτΙοττο τοτττοτ νοε Μπορώ οποτΙ οιποοο ρτο ροττο

τποτ οοιπππτο ποπ ντοοοπτπο οττοποτπ τ·οοττοιιο ρτοπποοο

ἱπ ποοτι·ο ρτοοοπττο οοπττο τποττττοτπ οοποποτοπτοτπ πο ρτο

ρτοτοο ποε οροττοοτ νοπτο οοττττοτο ττοτοτο. Μοτο οοττο νοε

νοτπιππο ηπα! ρτο οπτρο ετ οποπι οοιπτπἰοοτἰτἰο το ρτο

τπτοετο νοο οι·ο.νττοτ ρππἰτοτππο. Βοτπιπ νοτοπττο άοοττπο

οποττο οτο τοπτποτττ οππο ο ποοττνττοτο οοπππτ ππττοετπτο

ττ·οοοπτοοτπτο οπτποποοοοτπτο τοτττο. Εκ οποτοτττοτο Μοτο.

ΙΩΝ! *ί

Η ττο :Η Ατοοοπο Ο. Ρίοττο τν “Νοε ο! (τοποτποτοτο,

οτί οοπ οττττ τι/|τ.τίο!έ Μοτό ιτί δοττι'ορπο, τττοπιπροπάο οί

Μοάοσίτπί, στο, ο τοποτο τω ροΙτί οοτιυοποτί ττο ί .το

οτατιἰ .τποτ ρτοττοοο.τοοτί ο τ! οοοπτιττο το Ρίτα, ποπ [τορ

ροποοπο Μτροάίτποπτί α! Μοτο ο.τοτο·ίτίο ττο!!τι πιοττ·οτιττο

ρετ· ροττο οπο Ρίοοπτ ποἰἰο υίττο, ο !πορτιί, ο|ι`οε.τί Ρο.:

εοάοι·οπο πο!!”ίοο!α, τίπποοαπάο το το! σ·ί.τροττο οτί οττ!ίττί

πιο άοτί .πάτο οτο.το”ορροττο ποτ τδττ'7 ο τοτο.

(τ3ϋ3, το τοτττττοτο ).

Βοττ'Ι.Ιτ. Ατοτττντο οοΙΙο Ιτττοτπτοετοπἱ οτ Ιτττοπιο ,

οτοοεο ο οτοττπιτοπο οπτΙοοττο , Βοοπτ11. ποιο. 31.

Ροττπο οοτ ετοττο Βοκ Ατοττοπο, νοτοπττο, Μοτοττοοτππτ,

Βοτοτποο οτ Ποτοτοο οοιποοοπο Βοτοτττποπο Βοοετττοπτε οτ

Ποτττοποο. Ι)ττοοττο οτ ττοοττοπο ουτε θπποτποτοττ 5οτοτποο

οοτοττοοπο οτττοτοττοπο ποοτττο ρτοοοπττοπο οτ οπτ ρτο τοπι

ροτο τποττπτ ποτ οοτπιπ τοοιτ τοποπττοπο τιο πποε ρτοοοπτοο

ροτνοποττπτ οοτπτοιπ οτ οττοοττοποιπ. Μοιπτπτιππο «ττο οιι

οπτπ οοττροτοοο ροτ Μποτε ποοττοο ττοτοτοο το τιππο ιποοπιπ.

Ροττπο ττοτ έττοττο Βοκ ΑτοΒοπο οττοοττο οτ ττοοττττπο το

ποπττ οτττοτπιπ θτπροτποοττοπτο $οτοτποο οοτοττεοπο οπτοοιττ

οπο ποοτττο ρτοοοπττοπο οτ :τπτ ρτο τοτπροτο τοοττπτ νο!

οοτπιπ τοσο. τοποπτἰππο :το οποο ρτοοοπτοο ροτνοποττπτ εεττ

τπτοπι οτο. Εατροττοπτο_ποὐἰτ ποοί!ί Ιαοοοο τΙο Ποτ·ίοίτο. Ηπ

ροι· Μοτο οοττροτεο.ο εοπ οπττεοττρτο πιοπττοτο οττοκτοοο

τοοοΙτιππο το Με νοτρτο. Ροττπο ποτ οτειττο Βοκ Αι·οοοπο

οτο. οἰτοοτἰο Πιτοτττοπο τοοοπττττπο οΠτοτπτπ θπποτποοττοπτο

8οτοτποο οοτοττοοπο οΠτοτο.ττοπο ρτοοοπττοπο οτ ποτ ρτο

τοτπροι·ο τποττπτ νο! οοτπτπ τοοο τοποπττοπο τιο πποε ρτο

οοπτοο ροτνοποτἰπτ οοτπτοιπ οτο. Εκροποπτο ποτττο πορττἱ

Ιοοοπο πο Ηοι·τοττο οτπροκτοτοτο οοτπππτο Ρτοο.τππι ροτοο

ρττππο πποπ οποτποποπτ ἱπκτο. ροοτει οτ οοπνοπτἱοποο οττπι

τπττοο ἱπτοι· τττποττοο ρτοιοοπττοτοο ποεττοο Βοοοο Ατοοοπο

ποπο πιοιποττο οκ ροι·το οπο. οτοτοτππι οοτπππο οκ οττοτο,

ρτοοπτ οτ οπτοπτποπο οτττ ροεοτπτ το νττττο οτ Μοτο οπο

τρεπτπ οοιπππο _τπιτ›οτ το γπεπτο ρτοτοτο οοτ·πτπ τοε οτ τποτ

οοε αποτο, νοποοτο οτ τποτοοττ, νοε τοπιοπ πτ τοττπτ

ρτοτιτοτττο οτοοοτπ οοπττο ροοττοποο οτ οοιτνοπττοποο ρτο

ότοττιο, πο τπ οτοττο ντΙττο οοπ Μοτο οποτοοιιτ τοποοτο τποτ

οοττ οτ ττοτποτο τιο οροτττοοοο τοτπιπ οτ τποτοτπτπ τοττποτο,

οτοτπιπ οοτπππο επροτ τω ρτπτττππιπ οοοτονοποο. Ποπ:

οπτοπι ποοττο Επτοπττοπτε ποπ οττ ροοτο εοπ οοπνοπττοποο

τροπο οπτοτπ οοτπππτ το οττοπο τπτττπροτο οοο οοο ροπττπο

οποοτνοτο οτι ρτορτοτ ττο ἰρεἰπο τττποττκτοτοττο ππτπτΙτο επρ

ρΙτοοττοπτο τπετοπττοτπ, «το οτ ππτοπτοπο νοοττπιπ οτοτπτπο

οτ οτοτττοτο τποποοτππο οποτοππο ρτοτπτοεοτππτ οοοοετοπο

πιο οτοτπιπ οοπτππο, οοπττο οοπνοπττοποο οτ ροοττοποο

ρτοτπτοεοο νο! οττοο τικτοτπτο πππτπτο οοτονοττο ποο :τετο

νοττ πΠοτοππο ροττπτοτοττο; οτ οτ τροπτπ το οττοπο οπτο

νοεττο Μπιτ ττο οτοτπιπ οοπττπιπ τοττποοττο, οποοιιο πττοπο

τοτ·οττοτο. Ποτπιπ ΒοΗ;τιπ το” οοοοτπτ1ττο. Αππο οοπττπτ

τπτΙΙοοίπτο τι·οοοπτοεττπο οποτττοοοεττπο εορττπτο. Νππο οπτοτπ

οπτο ποεττο πιοΒοετοττο -ρτοεοπττοιπ οοποτἰτπττ ποτττττο οτ

ττττοοτπε οοποτττοττπο ποετοτ τοποπποε ττο Ποττοϋο ττοοτοτο

τιππ οοοτοτ οτ Ρτοποτοοππο Μοτοττο, οπτροκτοτοτοο ποπο

τοτττττο .οοπτππτο ρτοοτπω , :το ποε οκ οπροοτἱρτἰο οτιπετο οτ

οτττο οοοττποττ ππιπτττ οπρρττοοττοπο τποεττονοτππτ, πποπ

ΙΙοοτ νορτο νοΙ οττοπτοπο οκ νοτττο ρτοτποοττο πιοποοτο πο

οττο ίποττπτ ρτοεοπτοτο τ`ποτττἱοοπο οππι τποτοπττο ι·οοπτετττ

πτ οτι οκοοποτοπππτ οπτπ οτΤοοτιι νοε τοιποπ οπτ οττοπίο

τ·οοττππτ ππο τοοοι·ο οοπτοτπρττΜΙττοτ οτοτπττοττο ροτττοτ οτ

οττΤοτττο ττο οπο εἰ ττο οττ ποπ τποτττοπιπ οοπτττοπτοο νοττἰο

οτ νοεττπιπ πομπο οπο τποπτοπ ττο οτ τποτ8ποττοπτο ποεττο

ρτοοτρτπ1πο οτ πιοποπτππο οποτοππο οπτπτο οτ ετπεπτο το

ρτοτποοττο. ποοττο ττοτοτττ οοπτοπτο Ιπκτο. οπο οττοΞποττο οο

ττοτπ ρτοπἱοτοιπ οκοοποπιτπτ οτ οτΤοοτποτττοτ τιπρτοοττο οτ

οοπττο νοπττο το οττοπο ποπ τοπιρτοττο νοΙ ροτ οττοο. ροτ

ιπτοτοττο οποτποετοττποτ οττοιπρτοττ, ποροποο νοε. τοτττοτ

επροτ οτο οποο οτοτπιπ οοτπππο ποτ οτοτττοτποτοο τροτπο ,

οκ οοο οοπεο ττο νορτο τπετο οοποποτοποτ τποτοττοπτ ποπ

οοοπτπο.πτ, οτΙοτμτἱπ ρτο οπτρο ετ οποιο οοιππποτοττο ἰπ

ρτοπποετο νοε το ροτεοπτε οτ Βοπτε ο.οτττοτ ρππἰτοπ1πε.

Βοτπτπ νοτοπττο ττοτοπτΙοο οοοοτποττο οποσ οοιπτπτ τοτττο

οττπο ττοοοπτοοτπιο οποιττοΒοοττπο ποπο. 5οπο οπτπ πππο
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μι· ιιεε!!εε ε! !!!!εε!οε !ο!ιειιιιιειιι ι!ε Πει!ε!!ε εοιιε!!·!ε

Με! ιιοε!τιιιιι ρι·ει!!ε!!!πι ε! !ο!ιειιιιειιι Βιιιεεεει!!ιι! ιιι!!!

!ειιι ιιιιι!!!οε ε!ινε ειιιΒιικ!ε!οιεε εει· τ!!ε!ι!ιιι εοιιιιιι!ε μι!!

Με ε! ει!!!ε !εε!!ε ε! ιιεεο!!!ε ει!! ιιοε!ι·ειιιι ρι·εεειι!!ειιι ιιο

!!!ει· ι!εε!!ιιε!οε εειιι!!! ιιο!!!ε ει!ροε!!ιιιιι ίσα!! εοετιιιειειιι!ε

εμε!! εοε νε! νεε!ι·ιιιιι ε!!ειι! ιιιειιιι!!!!ε ιιοεε!!! ειιρετ!ιιεει!ε

!ειρεον!!!ε ερεπιειιι!ο ειιειιιιιιιειιι !ιιετ!!!ε ε!ιιι!εε ε! !εε!ειιι

!!εε!ιιιε ι·ε‹ιιι!ε!!! ιι! !εεα ειιεειιειειιι!ιι! ε! ει! ε!Τεε!ιιιιι

ε!ε!ι!!ιιιιι ι!ιιεει·ε!!ε ε! !ιι ιιοε!υ! ι!ει!εειιε ε! εει!!ειιιρ!ιιιιι

!!!Ω!!!0 ιιι!ιι!ειε ειιι·ω!ε!!ε, ει! ειι!!ιιιε εε!ιιι!τεο!!οιι!ε εεεεεει

ε! εε! Με εεειιιι!ρε!μιιιε νε!ιειιιειι!ειε. Οι!!! ο!!ο!! ετ! ἱρερε

πι!!! ιιιιιι!!ειιιιιι ειιρρ!!εε!!οεειιι ρι·ορ!ει·εει ιιο!!!ε ίεε!εει

«Με ε! νεε!ι·ιιιιι ειι!!!!σε! !!ετε!ο ι!!ε!ιιιιιε ε! ι!!ε!!!ε!ε με!»

ε!ρ!ειιι!0 πιετκ!ειιιιιε ει!!! εειιε ιιοε!ιε ειιι!!ε ε! ιτιεισε!!!ε

εμε!ειιιιε ε! Μ!!! ε! !ιι!!!ειιε!!ειιειε ιιοε!τειιι ειιρ!!!ε εν!

!ει·ε ιιιειιι!ε!ε ιιεε!ι·ει ριε!ιιεει·!ε. με! εειιι!!! εοιιιρ!εε!!ε ε!

ε!'Γεε!!!! ρετκ!ιιεε!!ε οιιιιι!ειιε ς!!!εε!!οε!!ιιιε ε! εεεερ!!0ιι!!ιηε

!ι·!!!ο!!ε ροεροε!!!ε ε! εειιιο!!ε μου! !ιι ς!!ε!!ε !!ε!ει·!ε εε!

@Με !ιεει!!!ιιιιι !!ι ιιιειιι!ε!!ε εεε εεε!!ιι !ιι ε!ει!ειιι εκρι·εε

ει!!! νειι!ιε ει!! Μια!!! Γεω!!! ετεεειιιε!!ε ει! ιιετει!ε!ε!!ε

ε! ειιοειιιιιιιιιε ε!!ειι!!! ιπειιι!εε!ε εειι!ιεει!ιιιε ε!!ειιιιι!ειε!,

εειιι εο!!!ε ρ!ιιτ!ιι!ιιιιι !!!ερ!!εετε!, ε!ε !ιι !ι!!ε νεε !ιε!ιει·ε

εει·ειες!ο ειιε!! !!!!!Ο!!!! Π!) ρε!!ε ε!ε!! εοπιιιιι!ε νε! ε!ε!!!

ε!με!!ιιιιι ειιοιιιιιι ιιοιι ν!ι!εειιιιιιε ε!!ιιιιειιι ιει!!ειιε ρι·ειιι!ε

ειπε!!! !ιι πω!!! ριεεειι!!ε εειιε!! !ιιε!!!!ειιι εεεειιετεε!εω

εεε ριορ!ειεε ιιο!!!ε εοε εροι!εε! εετ!!ιετε !!ετε!ε; ε!!ειε

εε!τε Με .γο!ιιιτιιιε ρτο εοιιε!ειι!!, ειιε!! εοιι!τε νοε ε!

εειιε νεε!ι·ε ε! ειι!ιιε!!!ιε! νεε!ιιιιιι ε!ε Γοι!!!ει· ε! εε!!!ετ

!ειιηιιειιι κιιεει!ε!οι·ιιει ιιοε!τοι·ιιι1ι !τειιεετεεεειεε ριοεει!ε

ειιιε, ειιε!! «Με ιιοεε! ει! εειιε!!! ε! εε!ει·!ε ει!! ειιειιι

ρ!ιιιιι νοειιιιε ιιιει!!ο ρειι!!ε!!!! ειι!!! οπο!! ριετ!!ε!ε ειιε

ειιειιι!ε σε!!! ει! ει!!! ι!εεε! ι!!!!εειι!!ε ιιοιι νεεεε!!ε. Βε!ιιιιι

νε!ειι!!ε !!εε!ιιιε ιιιιετ!ε. !!!ε !ε!ιιιιιιι!!. Αιιιιο ε! ιιεε!!ν!ιε!ε

ι!οιιι!ιι! ιιι!!!εε!ιιιο !ι·εεεε!εε!ιιιο ειι!ιιειιεεεε!ιτιο !ει·!!ο. Εκ

ειιε!οι!!ε!ε Με!!!

Π!!! **·

Η Μ ά! Αται;επε κάπου!! α! Πουεηια!οτε ει! εε!! ιι|βείαΗ

Με!! ό! δαπ!εεπει ω! οκτώ!! ω!! άα!ί πο! Π!!! ε !δεθ

με· Ια τεε!ί!αείοπε ιἰε!ἰ‹ι εοΜπια σε” στα Με!!! Μάε!!!!α

σκοπια: εεε!!ει ι!α α!ειιιιί εοπιαπί ε!ε!!ιι ΒιιΝιεεία όψειιά6%!ί

!!ε!!!! τεριιε!!!ίεα ά! Ρία: α Μάο ιι!ἰ Ν[ιισἰπιεπ!ο ά! εαπ!!!

εεε!!! α!ε·ιιιιί πιστεα!απ!! , σε' επιπ0 Με!! ι!ερηεάε!ί ω!

Ισπ!!οτίί ά! !!ε!!! οοπιισπί.

(! ΜΒ, !! !ε!!!ιτε!ε).

Βιι!!' !. Ε!. Λι·ε!ι!ν!ε !!ε!!ε Β!!'ει·ιιιε8!οιι! ς!! Ε!ι·ει!ιε ,

ε!εεεε ο ‹!!ε!!ιιι!οιιε εειι!!ι!ε!!ε2 Ποειιιιι. Νιιιιι.3!.

Ρε!ι·ιιε !!ε! ει·ει!!ε το! Αι·εεοιιε νε!ειι!!ε Με!οι·!εει·ιιιιι

δετι!!ιιεε ε! ()υι·ε!εε Ποι1ιεεειιε ΒεϊΕ!ιιι Βοεε!!!οιι!ε ε! Πει!!

!ειιεε !!!!εε!ο ιιοε!ι·ο Βιι!!ει·ιιε!ετ! δετε!ιιεε ρι·εεεε!! ε! ει!!

με !ειιιροι·ε Με!!! νε! ε!ιιε !οειιιιι !ειιειι!! εει!ιι!ειε ε! ι!!

!εε!!οιιειιι. Μειιι!ιι!ιιιιιε νοε!ε ι!ιιι!ιιιιι εετ!ρε!εεε με! !!!ιιεε

ιιοε!τεε !!ε!ει·εε !ιι.!ιιιιιε ιιιοι!ιιιιι, Ρε!τιιε !!ε! ειιε!!! Με

Αιεε00ε ε!ε, ι!!!εο!ε ιιοε!!ο τεεειι!! ο!!!ε!ιιιιι ειι!!ει·ιιεε!!ει!!ε '

δει·ι!!ιιεε ρι·εεεε!! ε! η!!! ει!! !ειηροι·ε !ιιε!!! ιπε! ε!με !υ- :

ειιιε !ειιειι!! εε!ιι!ειιι ε! ι!!!0ε!!ε!ιειιι. Με" "Με ει!!! '

!

ρε!εεε εει! ειι!!εετ!ρ!ε ιιιιιιι!!ει!ε τ!!ι·εκ!εεε πω!!ιιιιιε !ιι !ι!!ε

νει·!ι!ε; Ρε!ι·ιιε !!ε! ετε!,!ε !!ε!! Αεε8οιιε ε!ε. ι!!!εε!ο ιιοε!ι·ε

τεΒειι!! ο!!!ε!ιιιτι Βιι!ιετιιεε!!οιι!ε $ειιι!!ιιεε ριεεεε!! ε! ει!!

με !ειεροι·ε Με!!! νε! ε!ιιε !οε!!ιιι !ειιειι!! εε!ιι!ειιι ω!!!

Β!! με!!!!οιιε ιιο!!!ε ε!!!ε!ε ρετ ηε!ι!!ε!ε ε! ι!!!εε!ειε Με

ε!ι·ιιιτι Ιεεε!ιιιιιι εε [!ει·!ε!!ε ειιι!!ειι!ε!ετειε οοιιιιιιι!ε με!»

ι·ιιιιι ι!!ς!!ε!ιει!ε ειιε!! !!εε! ε!!!ιι μεεεε!!!5ει·ι!! ιιε8ο!!ε!οτεε

!ιι!ειιι!ειι!εε ει! ρε!!εε Βει!ιεε!ε ε! ν!!!εε ειιεε !ρειιιιι ει»

πιοπο Με!!! !ιι ε!ε!!! γιιευ!ε !υ!εεειι! εει ε!!ευεε εεΝοεεε

!ιιοιιοτεε (?) ί!) νε!!ιει~ε!! ε! Με!!! ι!ερι·ε!!ε!! ε! !ιι !ιιι!ιιε

πιο!!! ιιιε.!ε!!ε!ε ειιε!!εοιιιιιεεε εε ν!!!!ε ρι·ει!!ε!!ε ειι!μειιι

ε!!ιμιεει-ιιοιι !!ε!!ειε! !ι!ειιι !εεεεε δεις!! ριορ!ειεε ιεει!!

τεμιεε·ει! Βετεεετ!ιιιιι !0!!!!!! Με @Με !!ιειι!ε μεμε!!

ιοτειιι @. Με εειιι!!! ει! ε!ε !ιοε!ε!!>εε Μεινε! !εεειυπι

νε!!ι!! ριοιι!ιιει!οι!ει!ε !εοε ιι!!! !ιε!εειιιο!!! ιιιε!ε!!ε!ιιιιι εειιι

ιιι!εει!ιη ειιε!! ειιει·!ιιιοιιἱειιι Ρ!70ε!ειεετιι·ιι! ρε!ειι!εε ει!! ε!ε

εεε!ιιιιι !!!πεε-ε!!ουε!εοτειε ει! Με ε!σε!ιευ! εεεεεεειε

ι!!ε!ειιι ρι·ει;!ει!ι, ε! ε!!ειιι με νετεει!!!ιιε ε! ν!ε!ειι!!ε

ε!!ειιι ηιιειι!!!ε!επι μι!! ειι!!!ιιε !!!ε ρειιι!ειι!ε ορροι!ιι!! !!ε

ιιιιιιιι !ιοιιι!εεε ι!!ε!ει·ιιιιι ιι!!!ετιιιιι εε τει!!ιεει·ε ε! εε!!ο

!!ε!οι!!!ιιε ρτε!!ι!!ε ειιεε!νειε εειιεε!ιι!ε !!!ιτειε ιιιοιιε!ε ιπε

ι!!ε!ε, ειιε!! φπα!! Προ!!! ε! εοιινειι!!οιιεε ρεε!ε !ιι!ει·

ρι·οδειι!!οτεε ιιοε!τεε εειιε ιιιειιιει!ε Αιεεοιιε Βεεεε !!!ε!ιιιιι

ειιε οοιιιιιιιε !ιι!!ε !!!ε!!ιιι· ι·ε!!ιιιι!!ει·ε. @εειιι σ!! ιεει ει!

!ρε!ιιε ειιι!!ει!!ε!οι!ε !ιιιιιι!!!ε ειιρε!!εε!!οιι!ε !ιιε!ειι!!ειιι, «Με

ι!!ε!τιιιιε ε! ιιιεηι!εωιιε ειιε!ειιιιε ε! δηιετ!!!ε μτει!!ειε;ιι

μεειιιι!ειιι εοιι!πι ίοι·ιιιιιιιι ρεε!οι·ιιπι ε! εοιινειι!!οιιιιιιι ρεε

ιιι!εειιιιιιιι, κ! ε!!εε !ιι!!ε!!!!ε !ιι!εεε ειιεε!ειιι, εειιιι!ειιι εε

!ιοιι!ε ε!ε!! !οπο Βιι!ιετιιε!οι!ε ειι!ε!ειο!ο οοιιιιιιι! ίεε!ε!!ε

τεε!!!ιι! ε! !ειιιετ! νε! ε! εειιι !!ινειι!ι·ε!!ε Μ! !!80!ιιιιιι ιε

ε!ιιιιι ρετνειι!εεε, !ρεειιιι ε!ε ι·ει!!!!!!!!ιιε ιιοε!ι!ε ευρι·ει!!ε!ε

γιιειι!ε ε!ι!ειιι εοιιιιιιι! ειιεο!ν! !ιι!ε,ει·ε Γεε!ει!!ε. Πει!ιιιιι

!!εϊξ!ι!ιι φωτ!!! !!!ιιε !!εεειιι!π!ε εειιε Ποιιι!ιι! ιιι!!!εε!ιιιο

!ι·εεειι!εε!ιιιο ειιετ!τεεεε!ιιιο εερ!!ιιιο. Νιιιιε ΜΜΜ!! ειπε

ιιοε!ιε Μεεεε!ιι!!ε μιεεειι!!εφ εειιε!!!ιι!! ιιο!!!!!ε ε! ι!!!εε!ιιε

οοιιε!!!ει!ιιε ιισε!ει· !ε!ιειιιιιεε ε!ε !!ει·!ε!!ε ε!εετε!οι·ιιιιι·ι!οε!οτ

ε! Ρτειιε!εε!ιι15 Μετο!!ε ειι!εειι!ειοιεε !ιοευτε!ι!!!ε οοιιιιιιι!ε

Με! ει! εεε ε! ειι!ιεει!ε!!ε εειιε!!! ε! Μ!!! !!%!!ιιε!!!ιιιιιι!!!

ειιρε!ιοε!!ειιε ιιισειιενετειι! ; απο!! Με! Με ν!!! ε!!ευ!!!!!ε

ει! νε!ι!ε μεε!ηεε!!!! ιιιιιιιεε!ε ειιε!ιε !υει!ιι! ·.ιιτεεειι!ειε

!ιιει·!!!ε‹μιε ειιιε !ιιε!εε!!ε εεειι!ε!!! ιι! εε ειιεειιετε!ε!ε! ειι!!!

εΠεε!ιι, να! !ειιιειι ει!! ε!αι!!! πειτε!!! Με !εεεεε εεε!ειιι

ρ!ε!›!!ἱ!ει !!!ε!ιι!!ε!!ε, ρει!!ει· ε! !!!!Τει!!ε, ε!ε ειιε ε! !!ε! ε!!

ιιοιι ιιιο!!!ειιιιι ετ!ιιι!ιειε!εε, νοΙ!!ε ε! νεε!ιιιιιι ε!ιιειι!!ε ει!!!

!ιιειιιειι !ι·ε ε! !ιιι!!ειιεε!!εη!ε ιιοε!ιιε ρΓεο!ρ!ιιιιιε ε! πιει!

!!ειιιιιιε, ειιε!ειιιιε ειιιε!!! ε! ε!ιιειι!ε. !ιι ριε!ιιεει·!ε !!ε!ει·ε

ιιοε!τε εοιι!ειι!ε, Με!!! ει!! οτ!ε!ιιε!!ε εει!ειιι ρ!ειι!οι·ειιι, ειιε

ειιειιι!ε! ε! εΠ'εε!ιιε!!!ει !ιερ!εε!!ε ε! εοιι!τε εειιι νειι!!ε

!ιι ε!!ιιιιε ω!! !ειιιρ!ε!!ε νε! ει! ε!!05 ιιθιιιι!ε!ε!!ε ειιιε

ιιιοι!ο!!!ιε! ε!!εεηι!ει·! !ιε!ιειιι!ε νοε !.ει!!!ετ εειιε! ε!ε ειιε!!

ι!!ε!ιιιιι εοιιιιιιιε ει!! !!!ε!ι·!ε!εε!εε !ρε!ιιε ε; Με εειιε!! ε!ε

νοΙ!!ε !ιιε!ε εοεεεει·ει!!!! ιιιε!ει!ειιι με!! εεειιιιιειι! ε!!εειι!ιι

με ει!!ριι ε! ειιε!!! 0οιιιιιι!ε!ε!!ε δ!! ΡΡει!!!εε!ε γοε !ιι ρευ

εειι!ε ε! Με 8οιή!ει· ριιιι!!ε!!!!!ε. Βε!ιιιη !!ε!ειι!!ε !!ε!ειιι!!ε

ι!εαιιιι!!ι!ε εειιε !!ειιι!ιι! ιιι!!!εε!ιιιο !ιεεειι!εε!!!ι0 Φ!!!!!!!!8θ·

ε!ιιιο ιιοιι!! $ειιε ειι!!! εειιε με! ιιε!!!!εε ε! ι!!!εε!οε !ο!ιειι

εει!! ε!ε !!ετ!ε!!ε εοιιε!!!ε!·!ι;ιιι ιιοε!ιιιιιι μ·ει!!ε!ιιιιι ε!

!ε!ιει!!ηε!!! Βιιεεεεει·!ιι! ιη!!!!ειιι ιιιιιι!!οε ε!νε ειιι!!ειι!ε!ειοε

(Ι) !! !εε!ε Μ! !πιδεε.

ει!
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εει· ε!ε!ιιιε εοιειιπε ρτο Με ε! ε!!!ε !εε!!ε ε! πεδο!!!ε εε

ποε!ι·ειε ρι·εεεε!!ειε εεε!!πε!οε πον!!ει· εοι·ειε πο!!!ε εκρο

ε!!ιιει ω!! εοπειιειεπεο ιιιιοενοε ιεεεεε!ε ποε!ιε ευρετ

!εεει!ε !ιερι·ον!εε ερει·πεπεο εεειεεεειιι !ιιει·!!!ε ρ!ιιι·!εε

ε! !πε!εε!!εε!ιεε ι·εεε!ε!!! ε! !ρεε ειιεειιετειε!π! ε! εε ε!

!εο!ιιιε εε!!!!ιιε! εεεειε!!ε, !ε !π ποε!!! εοπ!ειερ!ιιιε Γε

εει·ε ιε!π!ιεε ειιι·εν!ε!!ε ει! ειι!!!ιιε εειε!ι·εε!!οε!ε εεεεειε

ιπει!!ο εεειιιεπε!ιειιε νε!ιεειειι!ειε. Ωιιοε!ι·εε εε !ρεοι·ιιιε

ειιε!!οι·ιιιε εερε!!εε!!οπειε ρι·ορ!ει·εε ποε!!! !εε!ειιι νοε!ε

!!ει·ειε ε!ε!ειιιε ε! ε!ε!ι·!ε!ε ριεε!ρ!εεεο ιεεπεειεεε, ει!!!

ρεεε ποε!ι·ε ει·ε!!ε ε! ειει·εεε!ε, ειιε!επεε ε! !ι·ειε ε! ἱιι

ε!επεε!!οπεπι ποε!ι·ειε ειιρ!!!ε εν!!ει·ε ιεεεεε!ε ποε!ι·ε ρεε

!πεειι!ε πει· οιεπ!ε εοιερ!εε!!ε ε! ε!!εε!ιι! ρει·εεεε!!ε οιε

π!!!ιιε ε!!εε!!οε!!›ιιε ε! ειιεερ!!οπ!!!εε !ι·!νο!!ε ροε!ροε!!!ε ε!

εειεο!!ε ρεεε! !ε ε!ε!!ε !!ε!ει·!ε εε! νο!!!ε !ι·εε!!ιιει !π ιεεε

εε!!ε εεε εοιι!ι·ε !ε ε!εεειε ειιριεεεε!ε νεε!ιε εε! ε!!ειι!ε

!εεε!ε ρι·εεειεε!!ε νε! ρειιε!ε!ε!!ε ε ιιεοειιιεεεε ε!!ειι!ε

ρι·εει!εε!ε εοπ!ι·ει·!ιιιιι ε!!ειπρ!ει·!, εεε! πε!!ε! ρ!ει·!ιπιιει

ε!ερ!!εει·ε!, ε!ε !π Με νοε !ιε!!ει·ε ειιι·επεο, ιιιιοε ειεοεο

ρι·ο ρει!ε ε!ε!! εοιεεπ!ε νε! ε!ε!ι!ε!ιιε!!ειε ειιοι·ιιιε ποπ

ν!εεειειιε ε!!ιιεειε ι·ε!!οπε ριειε!εεοι·ειε εοπ!ι·ε !ιιε!!!!επι

εοπιιιιετεπ!επι εεε ει·ορ!ει·εε νοε!!! εοε ορροι!εε! εετ!!!ειε

!!ει·ε!ο, ε!!εε εε!ι·ε νοε νο!ειεεε πιο εοπε!επ!! εποε εοε!ιε

νοε ε! Με!! νεε!ιε ειιεειιιεεεε ε!ε !οι·!!!ει· ε! εει!!ει·

!ειεεεειπ ιεεπεε!οι·ιιιε ιΠθ$!!'θ!'!!!Π !ι·εεεειεεεοι·εε ει·οεεεε

ιειιε ειιε!! νο!!!ε εεεε! εε ρεεε!!! ε! εε!ει!ε εε ει!ειερ!ειε

νοειιιιε ιπει·!!ο ρειι!!ε!!!! εε!ε Με!! ρι·εε!ε!ε ειιειιεεεεε

ειπε εε ειιε εεεε! ε!!!εεπ!!ε εοπ νεεεε!!ε. Πε!ιιιε νε

!επ!!ε εεε!ειε εεει!ε σε !ε!›ι·ιιει·!! εεπο ε πεε!!ν!!ε!ε εο

ιε!ε! ιε!!!εε!ιπο !ι·εεεε!εε!ιεο εε!πιιιιεεεε!ιεο !ει·!!ο. Ε!

εεε!οι·!!ε!ε ι·εε!ε.

ΠΠ!!! ε".

Π. Ρίε!το ]? εε ε! Μοοοπε ο·ίε!ιουο ί! εοειιι!ιεο είε εο!ο

ει!! Π!!! ο ! δ!!!) ο! θουετεα!οτε ε οο!! ω/βείο!ί Με!!

ε! δ'ατεεοεο, ε|[!πε!!ε ί Ρίεοπί Με!! εερα!εί ει!! αιε!ε!!ο

ε!δαε!!οι·ί είοπο ίεεεπείεεο!! ο οίπε!ο εε!ἰιπο εε! εα

Ιο!·ε ε!ε!!ε οοε:: ε εε!!ε ροεεεεείοε! , Με οπο!! /ιο·οοιο

εροο!ίο!ί; ε είε με· εεεειρίεεε ο!!ε εοπείείοεί ω!!! ρεεε

ε!ίρω!α!ο !!·α τ!! τε Ι). (Ποοοειο ε!!ο ουο ε !! σε 1!. Α!

|οεεο ε!!ο ρεεε!! ει! απο με!!! , ε !! ε·οοι!!πε ε! Ρίειι

εο!ίο!!ι·ο.

(εδω, !! !“ε!!!›ι·ε!ο ).

Πε!!'Ι. Β. Αι·ε!!!ν!ο εε!!ε Β!!'οι·ιεε8!οε! ε! Ρ!τεπιε,

ε!εεεε ε ε!ε!!πι!οεε ειιεεε!!ε, Νεει. 3!.

Ρε!ι·εε εε! ει·ε!!ε Με Αι·εεοεε !!ε!εε!!ε Με!οι·!εει·ιιιε

8ειε!πεε ε! (!οι·ε!εε εοιεεεειιε ΒεΕππ Βοεε!!!οε!ε ε! Πει!

!επεε ε!!εε!ο ποε!ιο Βιι!!ει·πε!οι! ι·ε8π! 5ει·ε!εεε ει!! πιιπε

εε! νε! ρτο !επιροι·ε !ειιιε!ε!ο Με!!! ο!!!ε!ο νε! ε!εε !οειιιε

!εεεε!! εε!ε!ειε ε! ε!!εε!!οιιειε. Μειε!π!ιπιιε νοε!ε ειιειιιε

εει!ρε!εεε εει· !!!πεε ποε!τεε !!ε!ει·εε !ε εεεο ιεοειιε!;

Ρε!ι·εε εε! ει·ε!!ε Με Αιεεοπε ε!!εε!ε εοε!ιο Βιι!!ειπε!οι!

εεε ι·εΒεπ!! ο!!!ε!ιιιπ ειιπει·πε!!οπ!ε 8ει·ε!εεε ρι·εεεε!! ε!

ει!! ρτο !ειεροι·ε Με!!! νε! ε!ιιε !οειιιε !εεεπ!! εε!ε!ειε

ε! ε!!εε!!οπεπι. Νιιρει· νε!!!ε εει!ρε!εεε εεε ειι!εεει!ρ!ε

ιεεεεε!ε ε!ι·ειι!εεε ι·εεο!!ιειιε !π Με νει!!!ε; Ρε!ιεε εε!

ετε!!ε Με Αιεεοπε ε!ε. ε!!εε!ο ποε!ιτι ιεεεπ!! ο!!!ε!ιιιε

ειι!!ειπεε!!οιι!ε 8ει·ε!πεε ρι·εεεε!! νε! ει!! με !εειροι·ε

Με!!! νε! ε!εε !οεειε !εεεε!! εε!ιι!ειε ε! ε!!εε!!οεειε.

Ποιερει·εεε !π ποε!ι·ε ει·εεειι!!ε πο!!!!!ε ε! ε!!εε!εε ποε!ετ

!εεο!!εε εε Πει!ε!!ε ειπ!!ει!!ε!οι· εοιεππ!ε Ρ!εει·ειε, ειιε!!

!!!ει· εεερ!!εεν!!, ειιοε εε!ε ει! εοπνεε!!οπε ρεε!ε ο!!ε1

!ιι!!ε !π!ει εοιε!πεπ! !!εεειπ !εεο!!ιιιε ενιιε!, ε! εοιε!πειε

Βεειειιι Α!!“οπειιιε εεπ!!οι·επι ποε!ι·ιιιε ιεειποι!ε ι·εεο!εεεε,

οιεπεε !!!! ρ!εεπ! ε! ε!!! ει!! εε!ε !ιε!!ε!ιεε! εοιεοε εεε

ποεεεεε!οπεε !π εεε!ι·ο Πε!!ει·! ε! ε!! ε!ε !ιιει·!π! ι·εριι!ε!

εε!!ει·εε! !ιε!!ειε !π ρει!!πεπ!!!ε εοι·ιιιεεειε !ιει!ε ειι!!ιεε

!!οιιειε !πεε οιε!ιιε!εει εει! εε!!ε!εε!!οπειε εοπε!εεειε ε!!

!!!!ε ρει·εοε!ε ειι!!!εε εοιειιε ε! ροεεεεε!οεεε `ειι!ιιειεοε!

εοε!ετεε!ιιι·, ε! ποππιι!!! ειι !ρε!ε ειιριι!ε!ε πιο εοι·ιιιε εο

ιπ!!!ιιε ε! ροεεεεε!οπ!!!ιιε πιι!!ετε εε!!ε!εε!!οπειε !ιε!!ιιει·ει!!

νε! ειπεεεειε ε!επει·ειεει· ε!ε εε!!ε!!ει·! !ε ρι·ειπ!εε!ε. Νοε

νειο ειιρρ!!εε!!οπ! ρι·εε!ε!ε !ενεπ!εε εεπ!επε νο!›!ε ε!ε!

ιπιιε ε! ιεεπεεειεε εεε!επιιε Γεε!ε!!ε εει! ειι!!ιεε!!οπειε

!εε!ρ!!ιιιειπ εει· ειιεε ρει·εοεεε εεε ε!εεεε ε! !εεπεεε π!ε!

!ειε Με!!! Με!!! εε εοιε!!!ιιε ε! ροεεεεε!οε!!ειε επ!εε!ε!!ε,

ειιε !εε!ε ειι!!ιεε!!οπε ίεε!ε!!ε !!!!ε ειιρε!ε!ε ειι!!!ιιε εοιπιιε

!ρεε ε! ποεεεεε!οπεε ε!!!ε!ε !ιιει·!π! εε!!ε!!ει! εει· εε!εε!οιεε

!ρεει·ιιιπ !ε εει·ιιιε ρετ!!ιιεπ!!!ε εε!!ειε!!ε !ειι!ε εοπνεπ!!οπ!ε

ρι·εε!ε!ε εει!ειε ε! !εεοι·ειε. !)ε!ιιιε ΜΕ!! εεε!ιεο εε!ε!!!

!ιε!επεεε !επιιει·!! εεεο εοιε!ε! ιε!!!εε!ειο !τεεεε!εε!ιπο

εεεει·εεεε!ιεο εερ!!ιπο. Νιιεε ειι!ειε εε!ε ποε!ιε ιεεεεε!ε!!ε

ρι·εεεε!!ειπ εοπε!!!ε!! εο!!!!!ε ε! ε!!εε!εε εοεε!!!ετ!ιιε ποέ

ε!ει !ο!ιεπεεε εε Πει!ε!!ε εεειε!οι·ιιιιι εοε!οι·, ε! Ρι·επε!ε

ε!ιιιε Μει·ο!!ε ειεεεε!ε!οι·εε !ιοποιε!!!!!ε εοπιιιπ!ε ρ!εετεε!

εε ποε ειι ειι!!εετ!ρ!!ε εειιε!ε ε! ε!!!ε εεε!!ιιε!! εππι!!! ειιε

ρ!!εε!!οπε ιεοε!ιενει·ιιιι! ειιοε !!εε! νο!!!ε νε! ε!!ειι!!ιιιε εκ

νο!!!ε ρι·ε!πεει!ε ιεεπεε!ε ποε!τε Γεει!ε! ρι·εεεε!ε!ε Πιε

ι·!!!ειιιιε ειπε !πε!επ!!ε τεειι!ε!!! ιι! εε ειιεεεει·ειιι!ε! ειιιπ

εεεο!!! νοε !ειεεπ ειι! ε!!ειι! νεε!ιιιεε Με Γεεει·ε εοπ!επι

π!!!!!!!!ει· ε!ε!ιι!!ε!!ε ρει!!ετ ε! ε!!!ει!!ε; εε ειιε ε! !!ε ε!!

ποε ιποε!ειιιε εειε!ι·επ!εε, νε!!!ε ε! νεε!ι·ιιιε ε!πει!!!ε ει!!!

!πειιιεε !ι·ε ε! !πε!ειιεε!!οε!ε ποε!ιε ριεε!ρ!ιεεε ε! ιεεε

εειειιε ειιε!επιιε οιπε!ε ε! ε!ιιΒιι!ε !ε ρι·ε!πεει!ε !!ε!ει·ε

ποε!ιε εοπ!εε!ε !ιιιι!ε ειιε οι!ε!πε!!ε εει!ειπ ρ!επει·!ε ειιε

ιιιιειε!π! ε! ε!!εε!ιιε!!!ει· !ιερ!εε!!ε ε! εοε!ι·ε εε νεε!ι·ε !π

ε!!ιιιιο ποπ !ειερ!ε!!ε νε! πει· ε!!οε εει·ιε!ε!ε!!ε ιιεοειοεο

!!!›ε! ε!!εειρ!ει·! !ιε!!επεο νοε !ε!!!ει· εερει· Με ειιοε σε

ε!ιιιε εοιπεπε ει!! ε!ε!ι·!ε!ιιε!εε !ρε!ιιε ει! Με εειιεε εε

νε!!!ε !εε!ε εοπειιει·επε! ιιιε!ει!ειε ποπ εεειιιεεε! ε!!οειι!ε

ρτο ειι!ρε ε! ειιεει εοπ!ιε!ε!ε!!ε !π ρι·ετε!εε!ε νοε !π εει·

εοπ!ε ε! !!οε!ε εει!!ει· πιιπ!τειειιε. !)ε!ειε Ύε!επ!!ε !!ε!επ

εεε εεεειεει!ε εεεο εοιπ!π! ιε!!!εε!πιο !ιεεεε!εε!πιο ειιε

ει·εεεε!ιεο εεεο. $ειιε ειιε! πιιπε εει· εο!!!!ειιι ε! ε!!εε!εε!

Ιε!ιεεπειε εε Πει!ε!!ε εοπε!!!ει·!ιιιε ποε!ιειε ρι·εε!ε!ιιπι ε!

Ιο!ιεεπειε Βιιιεεεει!ε! ε!!!!!ειιι πιιπ!!οε ε!νε ειεεειι!ε!οιιεε

με! ε!ε!ιιιε εοιπιιπε ρτο Με ε! ε!!!ε !ει:!!ε ε! πεεο!!!ε εε

εοε!ι·ειιι ρι·εεεπΙ!ειε πον!!ει· εεε!!πε!οε, εοιειε πο!!!ε ειι

ροε!!ειε Τε!! εοεεεετεπεο εποε νοε νε! νεε!ιιιιε ε!!ειι!

ιεεεεε!ε εοε!ι·ε εερει!πεει·!ε !ιπρτον!εε ερει·εεεεο ειπε!!

ιιεειε !εει·!!!ε Ρ!ει!εε ε! !πε!επ!!εε!ιεε τειιιι!ε!!! ιι! !ρεε

ειιεεεει·ειπ!π! ε! εε ε!Τεε!ιιει εε!!!!ιιιε εεεει·ε!!ε, !ε !π

ποε!!! εεεεεεε ε! εοπ!ειερ!ιιπι !επιεεειιι !π ι·ερι·οΒιιει

εεεειιιε εε!! ίεεειε ιε!ε!ιεε 0!!!εν!ε!!ε 'ειι ιιε!!!ιιε εειε!ι·ε

ε!!οε!ε εειιεειε ε! εε! !!!! εεεεειρε!ιπιιε νε!!εε!επ!εε!; ειιε

] ε!ι·εε εε !ρεοιιιιε ιιιιπ!!οι·ιιιε ειιρρ!!εεε!!οεειιι ριορ!ει·εε

Ξ εο!!!ε !εε!ειιι νοε!ε !!ει·ε!ο ε!ε!ιειιε ε! ε!ε!ιι!ε!ε πιεε!ρ!εεεο
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ιεειιι!ειιιιιε ειι!! ρεεε ιιοειιε Βιιειιε ει ιιιει·εει!ιε ιμιειειιιιε

ει ιι·ειε ει ιιιι!ιΒιιει:ιιοιιειιι ιιοειι·ειιι ειιριιιε ενιιει·ε ιεεπ

ιιειε ιιιιειιε ριειιιεειιε ρετ οιιιιιιε ι:οιιιρΙεειιε ει ειΤει:ιιιι

ρει·ι!ιιεειιε οιιιιιιιιιιε ι!!!εαιοιιιιιιιε ει εκι:εριιοιιι!ιιιε ι'ι·ινοιιε

ροειροειιιε ει εειι1οιιε ρι·οιιι ιιι ι!ιαιε !ιειει·ιε εει "Με

ιιει!ιιιιιιι ιιι ιεειιι!ειιε εεε εοιιιι·ε ιιι ειει!ειιι ειιριεεεειε

νειιιι·ε ειιι ειιιιιιιι! ιει:ει·ε ρι·εειιιιιειιε να ρει·ιιιιειειιε ε

ιιιιοειιιιιιιιιε ειιιιιιιι! ρι·ειιιιεειε ι:οιιιι·ειιιιιιι ειιειιιριετι ειπε

ιιοιιιε ρ!ιιι·ιιιιιιτε ι!ιερ!ιεει·ει, ειι: ιιι Με νοε ιιε!ιει·ε ειι

ι·ειιι!ο ιιιιοι! ειιιοι!ο ρτο ρειιε ι!ιαι ι:οιιιιιιιιε νε! ι!ιειι·ι

αιιε!ιιιιιι ειιοιιιιε ιιου νιι!εειιιιιε ειιιιιιειιι τει:ιιοιιε ρι·ειειε

εοιιιιιι ιιι ιιοειι·ι ρι·εεειιιιειιι εοιιιι·ε ιιιειιιιειιι εοιιιιιιειειι

ιειιι εει: ρι·οριειεε Με ιιοιι οροι·ιεει ειιι·ιιιει·ε ιιει·ειο;

αιεε εαι·ε νεε νο!ιιιιιιιε ρτο ι:οιιειειιιι ιιιιοι! εοιιιι·ε νεε

ει !ιοιιε νεειι·ε ιιιιεειιιιιιιιιε ειε ιοι·ιιιει· ει εει·ιιει· ιειιιιιιιειιι

ιεειιι!ειοι·ιιιιι ιιοειιοιιιιιι ιι·εεε8ιεεεοτεε ρι·οοει!ειιιιιε ιιιιοι!

Με εεεα ει! ρειιειιι ει εειει·ιε ει! ειιειερ!ιιιιι νοειιιιε

ιιιει·ιιο ρειιιιειιιι ιιιιΞε αιεε ρι·ει!ιαε εκειιιιειιι!ε ειιιιι εε

ιιιιε ιιεεει ι!ιιι8ειιιιε ιιοιι νεοεειιε. Πειιιιιι νε!ειιιιε ι!εεἱιιιε

ιιιιει·ιε ιιιε ι”ειιιιιειιι ειιιιο ε ιιεειινιιειε εοιπιπι ιιιιιιεειιιιο

ιι·εεειιιεειιιιο ιιιιιιιιιιιεεεειιεο ιοπιε. Εκ ειιειοιιιιειε ΒεΒιε.

ΕΧ!Χ '".

Ι.ο .ειεεευ Πε α Λτεροιια ιιι·ιιιιιιιι ε! θο·υεπιιαιοι·ε, ε οι Με αἱ

ιι|βείαιί Βεείί ίπ δαπιεειιιι ει· οεεεευιιτε ριιπιιιαιιπεπιε ί

ριιιιί, ρε` φαι ερειιιιι·α ιιι εοπιιιπε ι!ί Ρίεα ιιι είιπίει!ό:ίοπε

ε!ιε ο !ιεεεε εεΠε Με ε !ιιοεεί Με απεοπι ροεεει!ευσ

πο” ίσοιιι ιι ΗιοΙο ει [εισαι , ε ιἰί και ιιιι·ϋιιι·ε, πι! ίιιιρειιίτε

ιιι υετιιιι εισαι ιι ιιιια·ο εεει·εισίο ιιι Με είιιτίειΙιείοπε.

(ιεεπ, Μ! ίε!ι!ιτειο ).

ΜΙΡΙ. Β. Λι·αιινιο ι!ε!!ε Μι'οι·ιιιεειοιι! ι!! Ι·'ιι·ειιιε, !ιιο8ο «π.

Ρειι·ιιε ι!ει ει·ειιε Πεκ Αι·εεοιιε νε!ειιιιε Μειοι·ιοειιιιιι

$ει·ι!ιιιεε ει (!οι·ειοε ειιιιιεειιιιε Βεἶειιιι Βοεει!ιοιιιε ει (!ε

ι·ιιειιεε ι!ι!ει:ιιε ει ιιι!ειιιιιιε ειι!ιει·ιιειοι·ι $ει·ι!ιιιεε εειει·ιε

ιιιιε οιΠειειιιιιιε ιιοειι·ιε ι!ιαε γιιειι!ε ριεεειιιιιιιιε οι ιιιιιιιιε

ει! ιιιιοε ρι·εεειιιεε ρεινειιει·ιιιι εειιιιειιι ει ι!ι!ει:ιιοιιειιι.

Μειιιιιιιιιιιιε τοιιιε ι!ιιι!ιιιιι εει·ιρειεεε ρετ !ιιιιεε ιιοειιεε !ι

αει·εε ιιι !ιιιιιι: ιιιοι!ιιιιι, Ρειιιιε ιιιε! Βι·ειιε τεκ ·Αιε;;οιιε

ειι:. ι!ι!εειιε ει ιιι!ειι!ιιιε τει;ειιιι οι!ιαιιιιι Βιι!ιετιιειιοιιιε

8ειι!ιιιεε εειει·ιειιιιε οιιιιιειιιιιιε ιιοειι·ιε ειιιει!ειιι γιιειι!ε

ριεεειιιιιιιιε ει ιιιυιε ει! ιιιιοε ριεεειιιεε ρει·νειιειιιιι εε

!ιιιειιι ει ι!ι!εειιοιιειιι; Νερα "Με εει·ιρειεεε εειι ευε

ει:ι·ιριε ιιιειιι!ειε τ!ιιεκιεεε ι·ει:οιιιιιιιε ιιι ιιιιε νει·Βιε; Ρειι·ιιε

ι!ει Βι·ειιε Βειι Αιεεοιιε ιιιε. ι!!!εειιε ει ιιι!ειιιιιιε τεεειιιι

οι!!ειιιιιι ειι!ιει·ιιειιοιιιε $ει·ι!ιιιεε εειει·ιειιιιε οι!!ειειι!ιιιε ιιο

ειιιε ι!ιαε γιιειιΙε ριεεειιιιιιιιε ει ιιιιιιι·ιε ει! ιιιιοε ρι·εεειιιεε

ρει·νειιει·ιιιι εειιιιειιι ειε. Αι!ι!ιειιε ρι·εεειιιιειε ιιοειι·ειιι ιιο

Βιιιε Ιει:οιιιιε ι!ε Πει·ιειιε ειιιιιεκιειοι· !ιοιιοιε!ιιιιε εοιειιιιιε

ριεει·ιιιιι ειιροειιιι απο ιιιιει·ε!ε ιιιιοι! ιιιιειιινιε ι!ιαιιιιι ι:ο

ιιιιιιιε ιιιιιιε ρεαε ει οοιινειιειιοιιεε ιιιιει· ριοθειιιιοι·εε ιιο-`

ειι·οε Βειςεε Αιεεοιιε ιιιιιειιεε ιιιειιιοιιε ι·ει:ο!ειιι!ε ει ιρειιιιι

εοιιιιιιιε ιιιιιεε ει Πι·ιιιειεε Ιιε!ιεει ει ροεειι!εει οιιιεεε νιΠεε

ει !οεε ιιιιε ιιι ρι·ει!ιειε γεειι!ε ιιιο ιιοΒιε ιειιει ιιι ι”ειιι!ιιιιι

οιιιιι απο! ιιιιιειιιειιοιιε ε!ιε ει ιιιυιε εειειιιειι ειιι!ιειιιειοι·εε

ει ιιιε οιιιιιειεε @ιι ηιιι ρω ιειιιρειε ιιιει·ιιιιι ειιιει!ειιι

γιιειιιε ειιει·ι:ιιει·ιιιιι νοειιιιε ειιειιι ειιει·ι:ειιε ιιι ι!ιαιε «ιιιε

ει !οειε ιιιιιει!ιειιοιιειιι ιιιιειιιι:ιιιιιιιιιε ριΒιιοι·ειιι!ο ωφε

ειι·ειιι!ο ει εεριειιι!ο οι'ιιιιειεε ει !ιοιιιιιιεε ι!ιοιει·ιιιιι νι!!ε

ιιιιιι ἰιι ρει·εοιιιε ι·ε!ιιιε ει ιιοιιιε ιρεοτιιιιι ειιιειιιιε ιιιε

ι:εριε ιιιεειοιιεε εεε ιιιειιι!ειε ρετ νιειιι ιιιιιει!ιειιοιιιε

οΠιειοι·ιιιιι νεειιοι·ιιιιι ιιιι!ιιΤετειιιει ει: ι!ινειειιιιοι!ε ιεε!ειιι!ο

ιρεοειιιιε ε!ιεε ιιιιιιιιρΙιειιει ιιιο!εειειιι!ο ι:οιιιι·ε εοιινειιιἱοιιεε

ει ρεειἱοιιεε ρι·ειιιιεεεε ει: οοπιιο. ιιιειιιιειιι ιιι εεεει·ιιιιι·

εεδιενειιι!ο, ειπε ειιιειε ιιοε νεειιΒιε ι!ιειοι·ιιιιι ρι·οεειιιιο

ι·ιιιιι ιιοειι·οι·ιιιιι εεεα νο!ειιιεε νε!ιιιιιιε ιιι ι!ει:ει ρεειε ει

ι:οιινειιιιοιιεε ριει!ιι:ιε ιειιει·ε ει ιιινιο!εΒιιιιει· ο!ιεει·ι·ει·ε.

Εεριοριει· ει! ιρειιιε ειιιιιειιιειοι·ιε ιιιειειιιιειτι ει ειιρρ!ιεε

ιιοιιειιι ιιιιιιιι!ειιι Με ει ιιιιιειιιιιιιε νεειι·ιιιιι ι!ιοιιιιιιε ει

ιιιειιι!εωιιε ιιιιιιιιει· ει ειιριεεεε, ειι!ι ιτε ει ιιιι!ιειιειιοιιιε

ιιοειι·ε ιιιαιι·ειι ιιιιειειιιιε ρεειε ει ι:οιινειιιιοιιεε _ιειιι ι!ια.εε

ι!ιαο οοιπππι ειιιειιιιε οι!!ιιεΙι!ιιιε !ιοιιιιιιιιιιιε εεε ειεει

ειιιε!ιιιιιε ρι·ει!ιι:ιειιιιιι νι!!ει·ιιιιι ει ιοεοι·ιιιτι ειιοι·ιιιιι οπι

ιιιιιιοι!ε οιιεει·νετιι!ο ειι οιιιιιι ιιιιιει!ιειιοιιιε ειιει·ειιιο ιμιοι!

ιει!ιιιιι!ει να εεεε ροεειι οοιιιι·ε εοιινειιιιοιιεε ει ρεαιοιιεε

ρι·ειιιιεεεε ρειιιιιιε ι!εειειειιε, ει ε! ιιιιιι! εοιιιιε εειιιιιι ιε

ιιοι·εε ειιειεριειιιιιι Με ι·ερει·ιιιε ιιιιιι! ει! ειειιιιιι ι!ε!1ιιιιιιι

ι·ει!ιιι:ειιε, αιεε ιι1ιριιιεΒιιιιι· ι:ιι!ρε νεειι·ε; ιιοειιιιε ρει·ιιιι!ε

ει!νει·ειιε νεε ιε!!ιει· ρι·οοει!ειιιιιε ιιιιοι! νοιιιε εεεα ει!

ρειιειιι ει εειειιε ειιιιιιιε ειιειιιριει·ε νοιειιιιιιιιε ει! Μιτο

ι·ειιι. Βιιιιιιιι Βεϊξιιιιι εεριιιιιο ιι!ιιε ι!ει:ειιιιιιιε ειιιιο ι!ο

ιιιιιιι ιιιι!!εειιιιο ιι·εεεειεειιιιο ιιιιει!τειιεειιιιο εεριιιιιο. Μπιτ

ειιιειιι ειιιε ιιοειι·ε ιιιειιεειειιε ρι·εεειιιιειιι ειπιειιιιιιι ιιο!ιιιιε

ει ιιι!εειιιε ειιιιει!ιειιιιε ιιοειει Ιοιιειιιιεε ιιο Πειἰειιε ι!ε

ι:ιαοιιιιιι ι!οαοι· ει Ρτειιειεειιιιε Μει·ο!!ε ειιι!ιεκιειοι·εε

ιιοιιοι·ε!ιιιιε οοιιιιιιιιε Ριεει·ιιιιι ει! ιιοε ειι!ιεει·ιριιε εειιειε

ει ε!ιιε ι!εειιιιειι !ιιιιει!ι ειιρριιεεειιοιιε ιιιοειι·ενει·ιιιιι. Οσοι!

Παει «Με να ειιιμιιιιιιε εε νοι)ιε ρι·ειιιεετιε ιιιειιι!ειε

ιιοειι·ε ιιιει·ιιιι ριεεειιιειε ιιιει·ιιιειιιιε ειιιιι ιιιειειιιιε ι·ειιιιι

ειι ιιι εε ειιειιιιει·ειιιιιιι ειιιιι ειΤεειιι, νεε ιειιιειι ειιι ε!ιιιιιι

νεειι·ιιιιι Με ίεεειε οοιιιειιιριειιι!ιιει· ι!ιειιι!ιειιε ρει·ιιει· ει

ι!ιιΤειιιε, ι!ε ιιιιο εἰ ιιε ειι ιιοιι ιιιοι!ιειιιιι ει!ιιιιι·ειιιεε «Με

ει νεειι·ιιιε ειιιΒιι!ιε ειιιι ιιιειιτειι ιι·ε ει ιιιι!ιειιειιοιιιε ιιο

ειιε ριεειριιιιιιε ει ιιιειιι!ειιιιιε, ιιιιειειιιιε οιιιιιιε ει ειιι€ιιιε

ιιι ρι·ειιιεει·ιε Ιιαειε εοιιιειιιε ιιιιιιε εει οι·ιΒιιιειιε εει·ιειιι

ρ!ειιιοτειιι εκειιιιειιιιιιι ει ειΤει:ιιιε!ιιει· ιιιιρ!εειιε ει εοιιιι·ε

εε νειιιιε ιιι ειιιιιιο που ιειιιριειιε, να ρετ ε!ιοε ρειιιιι

αειιε ιμιοιιιοι!οιιιιει ειιειιιριει·ι, ιιεΙιειιι!ο νεε ιε!ἰιει· ευρετ

είε ιιιιοι! ι!ιαιιιιι οοιιιιιιιε ειιι ι!ιειιιειιιε!εε ιρειιιε εε εει:

εειιεε ι!ε «Με ιιιειε εειιιιιιετειιι!ι ιιιειει·ιειιι που εεειι

ιιιειιι, ε!ιοιιιιιιι ρι·ο οιι!ρε ει ιιιιειιι ι:οιειιιιειειιε ιιι ιπε

ιιιιεειε νεε ιιι ρειεοιιἰε ει ι·ειιιιε ει:ι·ιιει· ριιιιιτειιιιιε. Βειιιιιι

νε!ειιιιε !ιε!ειιι!εε ι!ει:ειιιΒι·ιε ειιιιο εοιπιπι ιιιιι!εειιιιο ιτε-ι

εειιιεειιιιο ιιιιει!ιεεεειιιιο ιιοιιο. $ειιε ειπε ιιιιιιε ρετ ιιο

Μεε ει ι!!!εαοε !ο!ιειιιιειιι ι!ε Πει·ιειιε εοιιει!ιει·ιιιιιι ιιοειι·ιιιιι

ριει!ιειιιιιι ει !οιιειιιιειιι Βιιπει:ι:!ιειιιιι ιιιι!ιιειε ιιιιιιιιοε ειι·ε

ειιιιιειιιειοι·εε ρετ ι!!ειιιιιι οοιιιιιιιε ιιιο ιιιε ει ε!!!ε Με

ει ιιε8οιιιε ει! ιιοειι·ειιι ρι·εεειιιιειιι ιιονιιει ι!εειιιιειοε ειι

ιειιι ιιοιιιε ειιροειιιιιιι ιιιιι εοιιιμιειειιι!ο ιιιιοι! ιιιε ιιιειιι!ειε

ιιοειι·ε ειιρει·ιιιεειιε ιιιιρι·ονιι!ε ερει·ιιειιι!ο ιμιειεςιιειιι ιιιε

Για ρ!ιιι·ιεε ει ιιιειειιιιεειιιιε τειιιιιειιι ιιι ιρεε ειιειιιιειε

Με! ει ει! ει!'εειιιιιι ι!ειιιιιιιιι ιιιιεει·ειιε ιι! ιιι ιιοειι·ι απι

ιειιιριιιιιι ίεεει·ε ιιιιιιιιιιε ειιι·ενιειιε εκ ιιιιιιιιιε ει!ιιιιιεειιοιιιε

ιτειιεειιι ει εει Πε εεειιιιιρειιιιιιε νειιειιιειιιειιι. ()ιιει:ιι·ιτε ει!

ι ιρεοι·ιιιιι ιιιιιιιιοι·ιιιιι ειιρριιι:ειιοιιειιι ριοριει·εε ιιοΜε ιτειιιειιι

ι
ι

"αιεε ιιει·ειο ιιιαιιιιιε ει ιιιειι·ιειε ρι·ι·ειριειιι!ιι ιιιειιιιιιιιιιιε
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Π!Ρ!.!θ!!!! Η (!Α!!'Ι'Ε

ω!) ρω!! Μει!·ο 8το!!ο οι !!!ο!·οο!!!ε οοο!ο!!!!ε ε! πο!!! ο!

!"Φ8Πεο!!οοοω ηοε!!εο!!! οι!ρ!!!ε εν!!!!!·ο !!!ο!!ς!οιο !!οε!!·ε!

ρμή!!εο!!8 με! ο!!!!!!ο οο!ηρΙοο!!ε, ο! ε!πε!!!!!! ρο!·!!!!οο!ὶε,

ο!!!!!!!!!!ε !!!!εοήοο!!!ι!ε ο! ο!!οορ!ἰοο!!!!!ε !”τ!νο!!ε ροε!ροε!!!ε

ο! ερωο!!ε, ρτο!!! !!! !!!ο!!ε !!οιετ!ε !!ε: νο!!ἰε !!·οι!!!ιη!! !!!

που!!ο!!ε οι!!! οο!!!!!! ο! ε!ει!ε!!! ε!!!!98εο!ο νεο!!ε ο!!! ο!!

!!!!!!! !εεε!!! ο!·εευ!!!!!!!ε που ο εοοοο!!Μ!!!ο ε!!ε!!!!! Νο·

ο!!εε!ε οο!!!τοο!!!!!! ο!!ε!!!ρ!οτ!, οο!!! !!ο!!!ε ρ!ο!·μοο!ο !!!

εο!!οεφο!,, ος: !!! Με νο!! !!ο!!οτο ο!!!·οο!!ο οπο!! ο!!!ο!!ο

ρτο με!!! απο! οο!!!οο!ε ν!!! ς!!ε!!·!ο!!!ο!!!!!ι! _ο!!ο!!!!ο1 Μ!!

νΜοο!!!!!,ε ο!!ομο!!! η!!ο!!ο!!ε ρεο!!!!εεο!οφ !!! Με!!! ΡΓθ5ΘΠε

Μ!!! οο!!!η! !ι!ε!!!!ο!!! οο!!ουοτο!!!ο!!! οοο !!!ορ!οτοο. νο!!!ε

πο!! ορροτιεο! εο!!!!ετο !!οτο1ο, ο!!!!ε νοε εο!το νο!!!!!!!!ε

οι!! οοοε!ο!!!! οοο!! οο!!!!·ο νοε ο! !!ο!!ο νοε!!·ο ο!!οο!!!!!ο!!ο

εἰο ο!!!!ιοτ ο! οο!!ιο! @οεεοι !!!ο!!(Μ0ΓΠΙΠ ο0ε!το!νο!

!το!!εετοεεοτεε ρι·οοοι!ο!!!!!ε οοο!! νο!!!ε οο!Ιοι οι! ρο!!!!!1!

ο! ρο!οτ!ε οι! ο!εμ!ρ!!!!!!, νοε!μιο !!!ε!ή!!ο ροι!!!ο!!!! οο!!!

ο!!ῇοο οςρς!Μο οκοο!!οο!!ο σο!!! ο!! !!!!!! οοο!!! !!!!!δο!!!!ο

οι!!! νοοο.ε!!ε.- ΙΒΑΝ!!! Υ!!!θ!!!!ο !!οο!!!!ο. φωτ!!! σ!!! !!!!!!ι!ο!·ἰ!

οο!!!! ο οοο!!ν!Ιο!ο !!0!!!!!!! Π!!!!!98!!Μ ΜΜι!!οε!!!!0 (Μο

οποοεε!!!!ο !ετ!!!!! Ε!! ονοτο!Μο εεε!!!

!.ΧΧ 9!.

Π. Μο!! Ιν το κ!! Απιοοοο άοοου!! ο! θοοο!·οο!οπ·, ο!!

οο!! Μ!!! ο/!!.:ίο!ί Μο!! ό!! δαπΙοοοα ο!! οποίο! Με

ο_οοο οί!! ιἰα!ο πο! !!!!!! ο 4869, ο/βοο!ιο εἰ οοεεο.εεο

ιίοΙΙ'οοικο ο!! οοιοπο άοί Ρίεοπί Ποιο με! οοπΙο ει!

Μ!!! Ισ ο!ο!·σί ο!!'οε1τοοοο!!ο, ο Με ἰοφοΜουοοο πο! σο

ε!οΙ!ο ο!ί δαο!ίατί, ο ε! οεεο!·οοοεσ ι!ιοοοο !”ο!!!ίσο οοο

εποΙοάίοο, οπο! οι!! ο!! εΙοεεί ΗΜ!!! οπτοο οεοπ£ἰ έ:: οο!!!

άοοέο οο!!'ίτι!Μά!πτο ο πο!Γοερο!·Ια!·ο ἰο !ου·ο οιο!·οοποίο,

ο!! Μ!!! οπο!! έξ οοο!ιο!οοο .εΙοοοίο άι: άο!!ο οοε£οΙΙο.

ν( «οοο, ! ! ίο!!!!!·ε!!ο ).

ΜΙΡΙ. Β. Λ!·ο!!!ν!ο οο!!!! ΒΠοτ!!!οε!ο!!! α!! Ε!!·ο!!ιο,

Β!ε!!!!ι. !!! , Έσω. κι!!! Ν!!!!!. 8!.

Ρο!τι!ε !!ε! 8το!!ο Μ!! Ατοεο!!οο νο!ο!!!!ο, Μο!ο!!ο!!τι!!!!

Βο!·ι!!οοο ο! (!ο!·εἱοο Πο!!!οεοι!ο ΒοΠΞ!!!! Βοεε!!!ο!!!ε ο! (!ο

!!ιο!!οο ι!!!οο!ο ο! !!!!ε!!!!!!ε Πι!!!οτ!!ο!οτ! τομ!! Βοτ!!!!!οο ο!

:Με ι!!!!νε!·ε!ε ε! ε!!!!;ι!!!ε ο!!!ο!ο!!!!ι!ε ι!οε!!·Ιε Με!!! !ρε!ι!ε

ει!! οι!οε ρ!!οεοη!οε ρο!·νοοο!!οτ ν!!! οοτο!!! Με!! τε!!ο!!!!!!ι!ε

φ5!!!!!!! Θ! !!!!οο!!ο!!οο!. Με!!!!!!!!!!!!ε νοο!ε Μου!!! εαπ»

ε!εεο μη· !!οε!τοε Ιἰοιοτοε !τ! !!!!!!ο !!!ος!!!!!!. Ρο!!·!!ε !!ε!!

έτο.!!ο Μ!! ΑτοΒοοοο Με, !!!Ιοο!ο ε! !!!!ο!!!!οε βοοε!·οοε

το!! τομ!! 8οι·ι!!!!εο ο; ο!!!ε !!!!!νετε!ε ο! $!!1Β!!!!ε ο!!!!!ο

!!!!!!ε ποε!!·ἰε τη!!! Βο!·ι!!οεο ο!! οπο!! ρτοεο!!!οε ρεκο

ι!ο!!!!! π! οοτο!!! Με το!!οι!!!!!ι!ε εο.!!!!ο!!! ω. Νο!!!ε ο!!

!!ι!!!!!!! ει!ρο!!οο!!οηο εε! το!!!οε!το!ι!!!! ροτ !!ο!!!!ο!!! ε! ι!!

Ιοο!!!!!! οο!!ε!!!ετ!ο!!! ροεττι!!!! !ο!!!!!!!!ο!!! !!!! Πο!!ο!!ε !!ε

ο!·οΙοτ!!!!! ι!οο!οτο!!! ο! Ρτοοοἱεοι!!!! Μο!·οΙΙο ο!νοε ε! απο

Βο:Μοτοε ο!! ποσο!!! !!!ο.8εε!ε!!!ε μτοεο!!!!ο!!! !!οε!!!!οτοε ροτ

νοοο!·ο!!!!ο οο!!!ι!!!ο !!!εο!·ι!!!!; οοο!! !!!ετοο!οτοε ρ!ε:!!!! (Ιο

80!!!οε ο!. οο!!!!!!οτ!!ο. οοονο!·εο!!οοοε !!ο!!εοΕοε π!ο!·οοο!!ο!!οε

εχοτοοο!οε !!! οι!ετο!Ιο !!οεττο οο!!ο!·! οοει!!!ω!· ο! οοοο!!

ίπποι!! ο μου τ!!οι!!οο ιο!!!!!0το σο!!! οο!· ει!!!οτοο!ο!·οε ε!

ο!!!ο!;!!οε !ζο;;!οε οοε!ι·οε !!!!!!ο!!! ο!!!ε!ε!!ωε εο!νοτο ε! εο!

πι!!! ῆρε!ε ο!Βο!!!!!!!οε ΜΒΜ οΙΙε!! !!!ο!!!!!ο ι!ο!!!!!!!!! ο!

οοοει!ο!οπο ο! οο!!ει!οιο!!!οο!!! !!!!!!!οε ο!!εοποτο!!! ρτο εε!

!!ο!!ο ε!νο !!!τ!ο!!! ο!!!!!!!!!!! !!!ο!·οο!!!!ο!!ι!!!! ο! τετοιο φοε

!!!!!!!!εο!!!!!!! ο! !!!!!!!!ο!!!!!! !!! Μο!! Πε!!!οτ! γι!! Μ!!! ΒΧΊ

ποοο!!! ν!!! ο!!!!·οκοτο!!! !οι!!ροο!!!ι!ε ;·ο!εο!ορε!ε ο!!! οο!!!!

!!ο!!! ν!!!ο!!οο! ι!οίι!ε ρτο οοοΒοοο!!ο νο!ο!!!!ο ο!ο!ο!·ι!!!! !!!!!!

οε!!!!!ε!!!!!!! ο! νεου!!! οοο!! οο!!ε!·ο !!!;!!οεο!!ο!· !!! 8τε!νο

οοο!οοι!!!! ΩΡο!!!ο!0ΠΜ ποοοοοιοτο!!! υ!εοοοεοο!. οπο!! σο!!!

ρεα!!ο!ει Ποτ! !!!οο!!!!!ι· ο! Με!!! @Εεεε οο!!!!=ο ο!!!!!ο !!ε!!!

!ι!!!! !!!!!ο!!!ε ε! οο!!ει!ε!!!!!!ηο!!! !!!οο!!οε ο!!εοτνοΙε!ι!! ο!.

ο1οιι!!!! 00!!!!!!!ε !!!εο!=ο!!! ο! οπο!!! !τοο!ονοι·!!!! !!·οο!ει!!ε!

!!·οο!οτο !!!!ο!!!!ε!!!! ε!!!!!!Νοε !!οε!!!οε !!!!ο!οε ι!!!!εμιο !!οι!!ε!!ο

ε! ο!ε ει!οε ο!!!!οι!οε οο!!ει!οτο!!!!!οε !!! ε!!!!!!!!!ι!ε ο!!εο!·κ·οτε.

Ιι!οο !!ο!!!ε ροτ ρτε!!!ο!οε ο!!!!!ο!!!8!οοοε Η!!! !!!!!!!!!!!ο!· εορ

ρ!!οο!!!!η οοο!! !!! ροο!!!ο!!ε !!!Βοοεο!!!!!ι! ΜΜΜ; ο! εοοο!!!ε

τω!!! !ι!ε!!Πο!!! ρτον!!!οτο. Ω!!ο!!!!!!! ο!!!!!!ο ε!ιορ!!οο0Ποοο

Μ!!! Μ!!! 0οο!!εεοο!!!!οοιοε Με!!! νο!!!ε ο! !:!!!!!!!ε! νο

ε!!!!!!! Φο!!!!!!ε ε! !!!εο!!!!!!!!ιε εκοτεεεο οοο!ε!!!!ε ο!ο!οε

!!!οοοο!οποε φοε ε; οο!!!! οοτο!!! πο!! !!!ο!εεω!!ε_ οο!!!το.

!!ε!!!!! ο!!!!οι!!!!!!, :!!!οοο Μ!! ε!·ονο!!ε, οοο !!! ρτε!!!ο!!ε!

!!ον!!ο!εε ο!!οι!οε ίοο!ο!!ε οι!! !!ε!! ροοο!!ο!ο!!ε·οο!!! Μ!!!)

ε! :!!!οι!ο !!!!ι!ειο ο! οο!!!!·ο ο!!!!οοο!!! οο!!εοε!ι!!!!!!ε!!! οοο!!!

νο! τοοορ!ο Μ!!! !!!!!ο!!!το Η!!! !·εε!!!!!! βιο!!! !!!ε!!!ἰο

ο!!!Β!! ίειο!ο!!ε ε! σο!!! εποε!!! ευρο! ρτο!!!ο!!ε ο!!!!!!!οο!!ε

ο!ε οκρο!!!!υ!!! !οε!!Πο οο!!!ρ!ε!!!ε!!!!!!!!, !ο!!!ετ οοο!! ι!ε

νο!!!ε οο!!οι!οτε!!!!! ι!!ο!ετ!!!!!! πο!! οεεο!!!ε!!!!, Βο!!!!!! νο!ο!!!!ο

!!ο.!ο!!!!!ε !!οοε!!!!!τ!ε οπο!! !!ο!!!!!!! !!!!!!οε!!!!ο !τοοοοΙοε!!!!ο

οι!οτ!!ν!Βοε!!!!ο οσοι!. Ν!!!!ο οι!!ε!!! !!! πω!!! !οε!Βοε!ε!!!ε

ρτοεο!!!!ο οο!!ε!!!ι!!! !!ο!!!!οε ο! Μα!!! !ο!!ε!!!!!οε σ!!! Ποτ!

ο!!ε οεεοι!! ‹!οο!οτ οομε!!!ο!·!!!ε οοε1οτ ροο!!!ο!υε ο! Ιο!!ο!!

Με Βοιοοο!!ο!·ἰ!!! !!!!Ιοε η!!!!!!! ο!!! !!ο!!οτο!!!!ο οο!!!!!!!ο

ρ!εο!·ι!!!! ρτο Με ο! ο!!!ε ο!! !!οεττε!!!! !!!ει€οε!οτε!!! ΜΒΜ!!!

!!εε!!!!ο!! οκροει!οτ!!!!! ετε!ν!ιο!· οοοοιιοτο!!!!ο οοο!! Με!

νοο!ε ν!!! νοε!!·ι!!!! :!!!οι!!!!οε Με!!! ρι·ο!ι!εο!·Ιο ί!!ετ!! ρτο

εο!!!!!!ο, !οο!·!!!εοι!ο ω!!! !!!ε!!!!!!!ε! τοοι!!ε!!!, ο! οο!!!ο!!!ο

!!! ρτο!!!εοτ!ο Μπεν!! ο!!εο!νοτο!!ε ει!! ε!!ε!!!! οο!!!ρ!ο!·ο!!ε

νο!! !;!!!!ο!! ν!!! νοε!!·ο!!! Μο!!! Ε!! Με!!! !!!!!!!!!ο!! οοοτο!!!

ρ!!!!!! !ι! Με!!! ς!!ε!!!Πε!!ε ο! Με!!! που!! ι!!!!'ετ!!ε, !!ο οι!!!

ε! ο!!! !!ο πιο!! !!!ο!!δοι!!!! οοε!ο!!!τ ο!!!!!!τοτ!. @οοτο ο!!

!ρεο!·ι!!!! ο!!!!!ο!!!ο!οτ!!!!! ει!ρο!!ο!!!!οοο!!! !!!!!!!!!οο! !!ο!!!ε

Ϊ80!οΠ! "Με ο! !τοεΙΝ!!!! ε!οδο!!ε ει!!! ροι!!! πω!!! Βτο!!ο

ο! !!!ο!οοε!!!ε τ!!ο!!!!!!ε ο! !!!ο!!!!ο!!!ι!ε ο!!!!το!!ι!ε οο!!!ε!!!ο. !!!

ρ!·εἱοεε!·!ο !!οιοτο οκοοι!ο!!!!ι!! ο! οο!!!ρ!οο!!ε !ι!!!!ο ει!! οτ!

!!!!!ο.!!ε εοτἰο!!! ρ!ο!!!οτει!! οοο !!!ο!οε !!!οτοο!οτο!!! Με ο!!!

οο!!!! οο!π!!οι!οι!! !!!ο!οε!ε!!ε οο!!!το οει!!!! ε!!!!!οι!ι!!!! ο! !!!!

ο!ε!!ι!ε ιιε!!ε!!ι!!!! !!! ροο!!!!εε!ε οι!ν!ιο!οε οΙ!οι!οε !!!!!!!!!!ο

Γοο!οο!!ο οι!! Ποτ! ρο!!!!!ο!ο!!!!ο ο!εο!ιο ε! οοο οοο!!! !!!

!!!ειο ν!!! !οοορ!ο Ιοο!!!!! τοε!!!ι!! Ιοο!οι!!!ο ρτο!!! !ι!!·!ε

το!!ο ε!!ο!!ο!!!! ο! ε!!!ε!ε ευρο!! ρτο!!!ο!!ε !ειο!οι!!!ο ο!ει!ο!!!

!ι!ει!Ι!ο!!! !!!·εν!!οι· ο!! ο!!!!!!! ο!ιρο!!!!!!!!! ε!ο οοο!! !!ε νοΙ!!ε

πο!! !!ο!!οο!!! !ι!ε!ο!!! !!!ο!οτ!ο!!! οο!!οι!ο!!ο!!!!!, ο!!!!ε νοε

εο!το νο!ι!!!!ι!ε ρτο οοε!!!!!!! οοο!! ρτο οι!!ρο. ε! οοο!!! Μ

!!ι!οτ!!!ε !!! ρτο!!!!εε!ε εποε Π! ρο!·εο!!!ε ο! !!ο!!!ε !;!·ον!!ο!·

!!!!!!!!·ο!!!!!ε. !!!!,!ι!!!! Υο!ο!!!!ο !!εο!!!!ο οοοτο!. ο!!! ίε!!!·ι!οτ!!,

"απο ο. !!!!ο!Μ!ο!ο άοοου! !!!!!Ιοε!!!!ο, !!·οοο!!!εε!!!!ο οο!!!

οι!οεοε!!!!ο οποσ. - Ε!! οιιο!οτ!!ο!ο Βοε!!!.
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ΒΧ!!! "'.

Οιι!ιααείααε Βεα!α α! Π. Ρία” Η, α! Αιααααα, σα!! !ιι αιιαίε

ε! εαιαααιι!α α! 6'αυετιια!αιε, ει! ααα α!!α! ιι/!!εια!ί ω!!

α! δαι·ι!εαιια ι!! [απ ι·εε!!!ααε α! εαιιιααε α! Η!!! Ζε εαιαιιια,

σαι: Αἰ/ααεα ι!! Εεαπει·α ακα εε!αι·!α ααα!! α!!ί!αα!ί α! ααα

Μία , Με Ια ε!εεεα εαιιιιιιιε ραεεειι!ευα αε!!”ίεα!α α !ί!αία

ιι!! |ειιιία, αεεει·αιιιι!αεεαε στειι!!!αι·ε, εεαι.·α ιι!αι·αε α!εαιια

μεσω

( !3!!8, !! ίε!ιαι·ε!α ).

Βιι!!' Ι. Κ. Λι·ε!ι!ν!α !!ε!!ε Β!!αι·ιιιεα!αα! ι!! !!!ι·εαιε ,

Ω!!ιεεε ε !!!ε!!αι. εα!!ι!.

Ρε!ιαε ι!ε! ατε!!ε Μ!! Αιεαααε !!ε!εα!!ε, Μα!αι·!αει·ααι

8ειι!!αεε ε! Ποι·ε!εε (!αιαεεαιιε Βει·Έ!ια Βοεε!!!αα!ε ε! Πε

ι·!!εαεε ι!!!εα!!ε ε! !!ι!ε!!!ιαε αααεταε!αι·! 8αι·ι!!αεε ε! ε!!!ε

α!!!!!ε!!!ιαε ααε!ι·!ε !!ιαι ε!αει!εαι γαεα!ε ααεαιε!!αιαια ιε

αααι·αια ε! !ει·τει·ααι ααε!ι·ει·αια ατεεεα!!!ιαε ε! Γα!αι·!ε να!

εαιαια !εεε !εαεα!!!ιαε ει! αααε ριιεεεα!εε ρεινεαει·!α!

εε!α!εια ε! ι!!!ει:!!ααεαι. !!!εια!α!αιαε να!ι!ε ι!ιι!!αια εει!ρε!εεε

με! !ι!αεε ιιαε!ι·εε !!ε!ειεε !α !ιααε ιααι!ααι. Ρε!ι·αε ι!ε!

αι·ε!!ε Βια! Αιεεααεε ε!ε. ι!!!εα!!ε ε! !!ι!ε!!!ιαε αιμα!! α!

!!α!αια εα!ιει·αα!!αα!ε $ει·ι!!αεε ε! ε!!!ε α!!!ε!ε!!!;ιαε ιιαε!ι·!ε

!ιι!!! ε!αει!εαι γαεα!ε ααεαι ε!!οι·ααι τεαααιιααι ε! !ει·ι·ει·ααι

ααε!τεταια ρι·εεεα!!ααε ε! Γιι!αι!ε νε! εοι·ααι Με!! !ααεα

!!!ιαε ει! αααε αι·εεεα!εε ρει·νειιετ!α! εε!α!ειιι ε!ε. Ναρει·

ναα!ε εει!ρε!εεε εεα εα!ιεει!ρ!ε ιιιααι!ε!ε !!!ι·εα!εεε !εεε

!!ιααε !α !ι!!ε νει!!!ε. Ρε!ιαε !!ε! !.ιι·ε!!ε Μ!! Αι·εαααα ε!ε.

!!!!εα!!ε ε! !!ι!ε!!!ιιιε ι·εαειι!! α!!!α!αια αα!ιει·αε!!οα!ε δει!!!

αεε ε! ε!!!ε α!!!!!ε!!!ιιιε ααε!ι·!ε !εια ε!αει!εια γαεα!ε ααα!!!

ε!!αι·αια ιααααι·ααι ε! !ειι·ει·ααι αοε!ι·ειααι ρι·εεεα!!!ιαε ε!

!α!αι·!ε να! εαι·ααι !εεε !εαεα!!!ιαε ει! αααε ρι·εεεα!εε αει·

νεαει·!α! εε!α!εαι ε!ε. Ρε!!α!!αα!ε αα!ι!ε ι·ενειειι!ει· ει!!ι!!!!!ε

αει· αα!ι!!εια ε! ι!!!εε!ααι ααε!ι·αια !εεα!ιαια !!ε !!ει·!ε!!ε

εαι!ιει!!ε!αι·εαι ιιααιαα!ε ρ!εει·ααι εει!εε εαα!!αε!ιε! ααα!!

α!!αι Αιαα!ι!αε ι!ε !.ε!!!ει·ε αιι! !α !!!α!ε !αεα!ε αιαι·ε!ια!αι·

εεεει·εαε !ιαια!αεε ιι!!!ε ι!ε !ει:!α ααε εε! !ρε!αε αααιαα!ε

!εαει! ε!!ι! !!ει·ε ε! εα!νειε ααεαι!!ιαι ρεααα!ε ααε.α!!!ε!εαι

!εε!! εαει!εια !ιαια!αεε ε! ι·ει!!ια! !α εεκεα!α!ε !!!ιτεε ε!Γαα

ε!ααι·αια ια!αιι!αι·ααι !!ι:ε! α! !ει·!αι· αα!!ααι !αε!ι·αιαεα!αα!

ι!ε!ι!!αι·!ααι ι!ε ρι·ει!!ε!!ε α!ιε!ειιι!ει·ε! νε! !ιε!εει·ε! ε!!ααεια

!αε!εια εααεεια, ααεια αα!!!εαι αιιεα!!!ε!εια !ο!ιαιιαεε ι!ε

”!'αι·α!ι!α !ααι: ν!ι:ει!αε ε!νε ι·εα!αι· ν!!!αι·αια ε! !αι:αι·ααι

ααα ρι·ε!'ε!ααι εααιιιαε !ια!ιε! !α ι!!α!ε γαεα!ε ει! Με α!

ι!!α!αε Αι·αε!!!αε ααιι ι!ερι·ει!ει·ε! ν!!!εια ριει!!α!εια αι·αα!

εαιααι!αε!αε !αει·ε!!εα!! !α!εαι·ε ε!!ι! ω!!! ε! α!ε!ι!!αια!ααε

ι!!ιι!αε Αιαε!ι!αε νεα!εαε ει! ι!ιιεε ν!!!!ιε εααιαα!ε ρι·ει!!ε!!

ι!ε αατε!!ει!ε θι!αρ!, ααε εα!ε Μετα!!! εαερ εειαια !ιοαι!

α!!ιαε !αιραεα!! ι!ε!!αια , ε!νε ρεγ!εια ρεααιι!ε, ααεαι ααα!ι·α

νο!αα!ε!εια !ρεαιαιιι ε! ν!!:ει!! αι·ει!!α!! ααα αααι εκαεαε!ε

ρ!αι·!αι!ε ε!! ε!ε !ιε!ια!! α! ι!!ε!!ατ ε! ι·εεερ!!; νει·αια αααι

ρι·ε!!!!ε!αε εαι!ιει!!ε!αι· εεεετε! ριεια!εεε !α ι!!ε!! εαιαιια!ε

!!εαιραιιαι ρι·ε!α!!!ε!ιιια ε! ι!!ερεα!!!αια ειι!ε!ει·ε ε!!ειαρ!ε!α

!ι!ε!ι·ι:α ει! !ρε!αε !αε!εα!!εια ε! εαρρ!!αεε!!ααεαι !ιααι!!εια

ναα!ε ι!!ε!ιαιιε ε! ριεα!ρ!εαι!α !!!ε!ι·!α!ε ιαεαι!ειααε, ααα

!ειιαε ε! εε! !!ε αα!!!!ια! νεε!ι·αια !α ι!!ε!ι·!ε!α εαα εε!!ε

Γεε!ε!!ε ε! εε!!ε!!ει! !εα!ε!!ε !!!ι:!α εααιαα! νε! ε!ιιε [παω

τε!αι! ι!ε !ιαα!ε ααε !αει·ιια! Αιιια!!!! ριει!!ε!! !α αιαα! ει!

αααι! ι·ερειει·!!!ε εαιιι!εια !α ι!!α!!ε ν!!!!ε αερ!εεε ε! !αι!ε!ι!!ε

ααεαρεεεε ριααει!εαι!α εαρει· !ι!!ε !ιι·εν!!ει· ε! εααιιαετ!ε ει'

ι!ε ιι!εαα ε! ε!αε !!!ε ε! ε! ρι·αα! !αε!!!!ε ειιε!!ε!ι!!. Βε!ααι

ΒειΈ!ι!α ααει!α !ι!αε ι!εεεια!ιι!ε εααα ι!αιιι!α! ια!!!εε!αια

!ιεαεα!εε!αιο ααει!ι·εεεε!ιαα εερ!!αια. Νααα εα!εαι εα!ε αα

ε!ι·ε ιαεεεε!α!!ε ρι·εεειι!!εαι αααε!!!α!! ιια!ι!!!ε ε! ι!!!εε!αε

αααε!!!ει!αε ααε!ει !α!ιεααεε ι!ε !!ει!ε!!ε ι!εει·ε!αι·αιιι !!ο

ε!αι· ε! Ρι·εαα!εα!ιαε Μει·α!!ε εαι!ιει!!ε!αιεε !ιαααι·ε!ι!!!ε εα

ιααα!ε ρ!εειιιαι ει! ααε εκ εα!ιεαι·!ρ!!ε αεαε!ε ε! ε!!!ε

ι!εε!!αε!! Μαι!!! εαρρ!!αεε!!οιιε ιααε!τενει·αα! ααα!! !!εε!

να!ι!ε νε! ε!!αα!!ιαε ει! ναΙι!ε ρι·ε!αεει!ε απεαι!ε!ε ααε!τε

!αει·!α! ριεεεα!ε!ε !αει!!!εαιιε σα!!! !ιιε!εα!!ε!ι·εαα!ε!!! α! εε

ειιεααει·εια!α! εαια ε!Τεα!α, να!! !εαιεα εα! ε!!αα! νεε!ι·ααι

!ιοο !ει:ει·ε εαα!ειαρ!ε!ι!!!!ει· ι!!ε!α!!ε!!ε ρει!!ει· ε! ι!!!!”ει·!!ε,`

ι!ε ααα ε! !!ε εε! ααα αιαι!!εααι ει!ιιι!ι·εα!εε ναα!ε ε! νεἔ

ε!ι·ααι ε!ιιαα!!ε εα!! !αι:αι·εα !ιιε ε! !αι!!ααεα!!αα!ε ααε!ιε

ρι·εο!ρ!αιαε ε! ιαεα!!ειααε ααε!εααε ο!αα!!! ε! ε!αΒα!ε !α

ρι·ε!αεει!ε !!α!ειε αοε!ι·ε εαα!εα!ε !αιι!ε εα! αι!α!αε!!ε εε

ι!εαι ρ!εα!αι·εια ειιεααεαι!α! ε! ε!!'εα!αε!!!ει· !ιαρ!εε!!ε ε!

εαα!τε εει!! !α ε!!ααα νεα!ι·ε ααα !ειαρ!ε!!ε, νε! με! ε!!αε

ρει·ια!α!!ι!!ε αιιαιααι!α!!!ιε! ε!!εαιρ!ει! !ιε!ιεαι!α ναε εαρει

!ι!!ε !ε!!!ει· ααα!! ι!!ε!ααι εααιααε εα! ι!!ε!!!α!αε!εε !ρε!αε

ει! Με εε.αεε ι!ε αο!ι!ε !ιιε!ε αοαααει·ειιι!! αιε!ει·!εαι ααα

εεεαιαεα! ε!!ααα!α ρι·ο ειι!ρε ε! ααεια εαιααι!ε!ε!!ε !ιι

ριεια!εε!ε ναε !ιι ρει·εαα!ε ε! !›αα!ε εει!!ει ραα!ι·ειααε.

Πε!αια νε!εα!!ε !ιε!εαι!αε ι!εαεια!ιι·!ε αααα ι!ααι!α! αι!!!ε

ε!ιαα !ιεεεα!εε!ιαα ααει!τεαεε!ιαα ιιαιια. $εαε ααια αααε

μια αι!!ι!!εε ε! ι!!!αα!αε ααε!ιαε Ια!ιεααεαι ι!α Πει!ε!!ε ααα

ε!!!αι!ααι ααε!ι·ιιαι ριει!!ε!ααι ε! !α!ιεααεια Βαπει:ε!ιει!α!

αι!!!!εια ααα!!αε ε!νε αια!ιειι!ε!αι·εε αει· ι!!α!ααι αααιιιαε

ρι·ο !ι!!ε ε! ε!!!ε Γεα!!ε ε! αεαα!!!ε ει! ιιαε!ι·εια ρι·εεεα!!ειιι

ααν!!ει· !!εε!!αε!αε ειπε!!! αα!ι!ε ρι·αροε!!ααι ω!! αααααε

ι·εα!!α ααα!! ναε !αεαι!α!ε ααε!ι·ε εαρει!αεει!ε !!αριαν!ι!ε

ερει·αεαι!α αιιααια!ιεαι ναε να! νεε!ιααι ε!!αα! Γαει!!!ε ρ!α

ι!εε ιιεαα!ε!!! α! !ρεα ειιεααειεαι!α! ε! ει! ε!Τεα!αια !α

ε!!!!ε !!αι:ει·ε!!ε !ι! Γει:ετε ια!α!αιε εαι·εν!ε!!ε ει! αα!!ιαε

ε!!ια!τεα!!αα!ε αεαεεια ιαει·!!ο εεεα!αρε!αιαε νε!ιεαιεα!εαι.

Ωααα!ι·ι:α ει! !ρεαι·αια ααα!!αι·αια εαρρ!!εεα!!ααεια !ιααι!!εια

αα!ι!ε !ει:!εια ριαρ!ει·εε ναΙι!ε !!ετε!α ι!!ε!ιααε ε! ι!!ε!ι·!α!ε

ρι·εο!α!εαι!α ιαεαι!εαιαε ει!!! ρεαε ααε!ι·ε ατε!!ε ε! ιαει·

εει!!ε ααε!ειιιιε ιαεαι!ε!ε ααε!τε ριε!αεει·!ε εκεααεια!α! ε!

εαιαρ!εε!!ε ααια!!ιαε !!!!εα!!αα!!ιαε ε! αιιαερ!!!ια!!›αε !”ι!!ια!!ε

ααε!ραε!!!ε ε! εεαια!!ε μου! !α !ι!ρε!ε !!α!ει·!ε εε! νο!ι!ε

!ι·ιιι!!!ααι !α αιαα!!ε!!ε !ε!!!ει· ναε !α !ι!!ε !ιε!ιεαι!α ααα!!

ειααι!α μια ματια α!!α! εαιααα!ε ααα ν!ι!εειιιαε ε!!ααεαι

ι·εα!!ααε ρι·εια!εεε !α ααα!!! ριεεεα!!ε ααα!τε !αε!!!!ειιι ααα

ααει·εα!εαι αει: ρι·αιι!ετεε ασε αρροι!εε! ναα!ε εει!!ιει·ε

!!ει·ε!α. Λ!!εε εα!ι·ε ναε να!αιααε ααα!! ατα αιι!ρε ε! ααεαι

εαιαια!εει·!!!ε !α ρι·εια!εε!ε ναε αι·εν!!ει· ραα!ι·εαιαε. !)ε!αια

νε!εα!!ε ι!εα!ιαε ααει!ε ι!!ε !ε!ιι·ιιει·!! εαιιο ε αεα!!ν!!ε!ε

ι!ααι!ιι! ια!!!εε!ιαα !ι·εεεα!εε!ιαα ιια!αααεΒεε!ιαα !ει·!!α. -

Ε!! εαε!αι!!α!α !!ει!!α.

!.ΧΧ!! !!!.

Η σε α! Αι·αααιια αι·ι!ίααα! θαυετιια!ατε α!! δαι·ιίεαιια ιι!! εω

αι!ιιαι·ε !ιι οι!!! ειιει!ί!α ε εαιιιαιατία !ιι αι!εε!!ααε Μεσα!!! Μ!

ό! ι·αιιιιιιιε α! Πω, ε εει· Πααιία ααι·α!!εεε ε ιια!αία α! Με

α! ί?|ιίεεα Μεσαία !α!ιαιαε), ό! αιια!ε ρει· εαι·2α εοππ!!!! αι
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ιισιιιιιο, οι οπί ιισιοι·ίοιι ο.ισοι·ε οι·οιίΠοιο .ο στα Μοτο ίπ

ροοεσε.ιο ι!ο!!ιι Μία ο Μιιιιιι οι Ριιιιιο οι οοιιοοιΙιιιιι ότι [οποιο

οΙιο .ποιοο οοιιιιιιιο ότι! ιο Π. δίιιοοιιιο Π, ο ·άο!Ι'ίπ/απιο

Π. Αἰ/οιιοο; ο ΙοιΙιίουο θα ι·ίειιιιιι.ισο πο” οιι.ε.τέ.ιιιοι·ο Η υιο

ιίίΙο, [Μαιο ι·ο.ιιίιιιίιο ιιι Μία ο !ο ιοπιιιιι πιοάοοίπιιι ο!

/οιιάαιιιι·ίο.

ΜΒΒ3, Η ίοοοι·οιο).

ΒιιιΙ'Αι·οιιΜο ιιοιΙο Βιίοι·ιιιιιο·ιοιιι οι Ι·'ιι·οιιιο,

οιιιοοο ο ὸἱοιἰιιιἱοιιο ειιιιιι.

Ροιι·ιιε ιιοιαοι·ιιιιο Βοιι Αι·οοοιιο νιιιοιιιιο Μοιοτιοοι·ιιιιι

5ιιι·ιιιιιοο οι Ποι·ειοο οοιιιοειιιιο ΒειΒιιο Βοοοιιιοιιιε οι (Σο

ι·ιιιιιιοο.ιιιιοοιο ιιοοιιο Βιιιιοι·ιιοιοτι γιιοιιιο Βιιιιιιιιοο ριοοοιιιι

οι Μοτο ειιιιιιοιιι οι ιιιιοι:ιιοιιοιιι. Μοιιιιιιιιιιιιο ποιο ου

ιιιιιιι οοι·ιρειοοο ροι· οιιιιιο ιιοειιιιο ιιοιοι·ειο ιιι ιιιιιιο ιιιοιιιιιιι.

Ροιι·ιιο οοἱ Βιιιιιιι Βοιι Αι·ιιιιοιιιιο οιι:. ιιιΙοι:ιο ιιοοιιο ιο

οοιιιι οιιιοιιιιιι Βιιοοι·ιιοοιιοιιιο γιιειιιο 8οιιιιιιοο ρι·οοοιιιι οι

ιιιιιιιο οιιιιιιοιιι οι οιΙοι:ιιοιιοιο. Νιιροι νοοιο οοι·ιροιοεο ιιοιι

οιιοεοι·ἰριει ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιοιιιοεο ι·οοοιιιιιιιε ιιι Με νοτοιο.

Ροιι·ιιο οοἱ οι·ιιιιο Μ:: Διοοοιιο οιι3. ιιιΙοοιο ιιοοιι·ο ιοΒοιιιι

οιιιοιιιιιι ειιιιοι·ιιοοιιοιιιε γιιο.ιιιο Βιιιιιιιιοο ρι·οοοιιιι οι Μοτο

ειιιιιιιοιιι οι οιΙοοιιοιιοιιι. Ιιι ιιοοιι·ιι οοιιοιιιιιιιιο ρι·οοοιιιιο

ιιοιιιΠο Ιοι:οοιιο ιιο Ποι·ιειιε ιιιιιοοιιιοιοι· οοιιιιιιιἰε Ριοιιιιιιιι

ρτοροοιιιι ιιιιοτοΙοεο ιιιιοιι ιιιιιιιιιιιοοιιι ιιιιιιιι ροι:ιο οι οοπι

νοιιιιοιιοο ροι:ιο ροοι οι:ιιιιιοιιιοιιοιιι οιιιοιιοιιι ιιιοιιιο ιιιιιο

ιιιιοι· ι1οιιιιιιιιιιι ιοιιοιιι Ιοοοοιιιιι ιινιιιιι οι ΑΙΓοιιοιιιιι οοπιι

ιοι·οιιι ιιοοιιι ιιιιιο ιιιιοιιιοιιι ιιιοιιιοιιο ι·οοοιοιιιιο οι οοο.

μοτιο οι ιρειιιιι οοιιιιιιιο οι: :Μοτο Μια νοοιιιο ριιιιιο ιιο

νιιιοιι ι“ιιιεοοι οιιΙοιιι οοιιιιιιιἰ ιιιιο οιιιιι :Με ιιινοτοιο ιοιο

ροτ ιιιοιοε ιιοιιιιιιοο ι·οοοε ρι·οοοιιιιοιοο ιιοοιιοο ιιι Γοιιιιιιιιι

οοιιι:οοοιι, ιιιιιιοιι ιιι ροι·οοριιιιιιε οιΙιοιιιιοο ιιοοιιι ριοΐοιο

γιιιιιιιο ιιιιι ρτο ιοιιιροι·ο ΐοοι·ιιιι ιιιοιιο ροι:ιιοιιιιιιιο ιιοιι

ιιιιοιιιιιι ιιοΠοιιιιο ιιιτιο οι·ιιιιιο οιιοοι·νοιο οι ἱρεο ι:οιιιιιιιι

ιιοιι ι:ιιοιο ιιοιιοι·ιιιιι οοτ Βιιοιιο ιιοιιιιιο Βιιι·ιιοιιοι νιιιο Εο

ι:Ιοοιο ροεεοοοιοιιοιιι οι ιοιιιιιιιιιι νιΠο ριοιιιοιο ρτο οοι·ιο

ροοιιιιιο ιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιιιιιι ιροο οοεοι·οοιιι εο ο ιιιοιο οο

ιιιιιιιι ιΙοΙιοτο ιοοἰροτο οι ιιοοοι·ο; ιιοιι ι·ιιοιιοιιο ιρεο οοτ

Βιιοιιιιο ιιιιοιιιι οι ιοιιιιιι οι ιιοιιιι·ιιοιονιι ο Ιοοιιο ιοιιιροι·ο

οιιιιι οι ιιο ριοοοιιιι ιοιιοι οι οοιιίι·οοιιιι ιιιοιιιιιι νιιιιιιιι

ι:οιιιι·ο Γοι·ιιιιιιιι οοιινοτιιιοιιιιιιι ροοιιοιιιιιιι οι οοιιοοεειοιιιο

ριοιιιιοεοι·ιιιο οι: ιιι ρι·οιιιιιιιι οοιιιοιιἱε ρι·οιιιιιιοιιιιιι ονιιιοιιο

οι ιοοιιιι·ιιιιι: οιιιιο οιιιιι ιιιιοιιιιοιιιο ιιοοιι·ο οιιιοιιιι οοιινοιι

ιιοιιοει οι οιιι:ιιοιιοο ιοιο ιιιοιιιε ιιιοοιιοιιοεο οοι·νιιι·ι; ιιιοο

οι! ιρειιιε ιιιιιοοιιιοιοι·ιο οιιρριιοοι:ιιοιιιο ιιιειοιιιιιιιιι νοοιο

ιΙιοιιιιιιο οι ιιιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιοιοιιιιο νοοιιιιο πιο ιιιιοι·ιιιιι ιιι

ιοι·οοι οι ι·οροι·οι·ιιιε ιιιοιιιιιι νιιιιιιιι οινο ιοιιιιιιιιιι ιιιιιοΐιιοιο

οοιιιιιιιι ιιιιοεο οοιιοοοειιιιι οι ιιο οιιιο οοιιοοιιειι ιιιοιο οοτ

Βοοιιο ιιοιι ι“ιιιοεο ιιοιιιιιοιιι, ι“οοιιιιιιι οιιιοιιι οοιιιιιιιι ιιοιι

ι·οοιιιοοιιοοοιιι ιιοοιιιιιιι πιο ειιιο ιοιιιιιο ρτοιοοιο οιιιιι Γιο

οιιιιιιο ιιιιιο ροι·οοριιο ρι·οοοιιοιιιιο οποιοι Με οι·οιιιιοι·

οιιιιιιιιιιτιο οι ιιο ιιιιιιιο ειιιο οιι·οριιιι ιιιιιιοιι οι @στο οι:

οιιιιιιι ριοιιι ιιο ιιιι·ο οι ι·ειοιιοιιο οιιἱοιἱι Γιιι:ιοιιιιιιιιι. Πιιιιιιιι

Βιιδιιιι ιιιιιο ιΙοοοιιιοτιο οιιιιο ιιοιιιιιιι ιιιἱΠοοιιιιο ιι·οι:οιιιο

οιιιιο ιιιιοιΙι·ιι€οοιιιιο οοριιιιιο. Νιιιιι: οιιιοιιι ειιιο ιιοοιι·ο

ιιιιιδοειιιιιο ριοεοιιιιοιιι οοιιοιιιιιιι ιιοιιιΙιε οι ιιιιοοιιιο ιιοιι

οιιιιιιιιιο ιιοοιοι Ιοιιιιιιιιοο ιιο Ποιιοιιο ιιοοι·οιοι·ιιιιι ιιοι:ιοι·

οι Ρι·ιιιιι:ιεοιιιιο ΜοτοΙΙιι ειιιιοοιιιοιοιοο ΙιοιιοιοοιΙιε οοιιιιιιιιο

ριοειτοιιι :ιιι ιιοε οι οιιοει:ιιριιε οιιιιειο οι ιοιο ιιοιιιιιιοιι

ιιιιιιιιΠ ιιορριιοοιιοιιο ιιιοειτονοι·ιιιιι ιιοοιι Ποιοι ιιοοιε ρτο

ιιιοοι·ιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιοοιι·ιιιιι ωοι·ιι ρι·οοοιιιιιιιιιιι ιιιοι·ιιιο

ιιοιι οιιιιι ιιιειιιιιιιιι ι·οιιιιιειιι ιιι Ποιο οιιοιιιιοιοιιιιιιἰ απο

οιΤοοιιι, νοο ιιιιιιοιι ιιοιι ιιιοοιο οοιιιοιιιριιοιιιιοι· ιιιιιιιιιιιιιιο

ριιιιιοι· οι ιιιιΐοι·ιιο ιιο ιιοιι οι ιιο ειι ιιοιι ιιιοιιιοιιιιι ιιι!

ιιιιι·ιιιιιοε νοιιιο ειιιο ιιιοιιιοιι ιιο· οι ιιιιιιΒιιιιιιιιοιιιο ιιο

οιι·ο οι·ιιιιιιιιιιιιιο οι ιιιοιιιιοιιιιιο ιιιιο.ιοιιιιε οι οει ιιο οι

οι ιιοιιιιιιοιιο ρι·οιιιοοιιο Ιιιιιοι·ο οοιιιιοοιιιτ τοοιιιιιοιιοιιοπι

ιΠιιιο πιο ιιι οπου ρι·οιιιοοι·ιο πιο ιιιοιιιιιο ι:οιιιιιιιι ιοιο

ιιιοιο οι ιιο οοιιιρΙοοιιο οοο ιιι ρι·οιιιοοι·ιιι Μοτο οοιιιιιιοιιιτ

ιιιιιιο ιρειιιε οοι·ιοιιι ριοιιιοιοιιι ιιοοοιιιιο ιιοε ιο.Πιοτ ιιι οιο

ιιιιοειε ιιιιοιι ειιρριἱοιιιιιοο ιιιιιιιΠοιι ρι·οοιοιοο ιιο νοοιο ιιοι

ιοτιοιιι ι:οιιιιιιοι·οιιιιι ιιοιι οοειιιιιιιοι. Βοιιιιιι νοΙοιιιιο ιιο

Ιοιιιιοε ιιοοοιιιοι·ιο οιιιιο Βοιιιιιιι ιιιΠΙοοιιιιο ιι·οοοιιιοειιιιο

ιιιιιιιιι·ειδοοιιιιο ποπιο. δικιο ι:ιιιιι ιιιιιιο ροτ ιιοιιιιοο οι ο»

Ιοοιοε ιιοοιιοο Ιοιιιιιιιιοιιι ιιο Ποιιοἰἰο οοιιοι!ιοιιιιιιι ιιοιιιτιιο:

ρι·οιιιι:ιοιο οι Ιοιιιιιιιιοιιι Βιιιιιοο!ιοι·ιιιι ιιιιΠιοιιι ιιιιιιιιοε ειιιο

οιιιιιοιιιοιοι·οο ροτ ιΠοιοιιι οοιιιιιιιο ρτο Με ίειοιιο οι ιιιιἰο

ιιο8οιιιε οιΙ ιιοοιι·ιιιιι ρι·οοοιιιιιιιιι ιιονιιοι· ιιοειιιιοιοε οοι·ιιιιι

ιιοοιει οιιροοιιιιιιι ιιιιι οοιιιμιοιοιιιιο οιιοιι Ιιι:οι ποιο ιιιιιιι

ιιιιιιι ρι·οιιιοοι·ιο Γιιοιιιιι ρτοοοιιιοιιι Πιο. ιιιιοι·ονιιιο οροι·

ιιοιιιιο ιιοιιιιιιιιιοιιι ιιιοιιιιο ριιιιιοο ιοοιοιιιιοειιιιο τοιιιιιοιιι

ιιι ιρειι οιοιιιιοιοιιιιιιι ιιι ιιιοοι·ο ιιιιιιιιιιο οιιι·ονιοιιο; οκ ιιοι

ιιιιε οιιιιιιιοοιιοιιιε ι:οιιοιιιιι ιιιοι·ιιο ιι.οειιιιιρειιιιιιο νοιιοιιιοιιιοιιι.

Οιιοοιιιιιι οι! ιροοιοιιι ιιιιιιιιοι·ιιοι ειιρριιι:οοιιοιιοιιι ιιοι:ιιιιοιιι

ιιοοιε Γιιοιοιιι, νοΙιιε ιιοιιιιο ιιιοιιιιιιο οι ιιιοιιιοιο ρι·οοιιιιοιιιΙο

ιιιιιιιιιιιιιιιιο οοο ροιιο ιιοοιιο Βι·ιιιιο οι ιιιοιοοιιιο ιι-ιιοιοοοει

ιιιιιιιιιιιιιι ιιοοιι·ιι ιιιοιιιοοι·ιιι οοιιιριοιιιιο οι οιοιιοοιιιιιιι οπι

ιιιιιιιο ιιιιιιοιιοιιιιιιιο οι οιιοοριιοιιἱοιιε ίι·ινοΙιε ροοιροοιιιο οι

οοιιιοιιο ρτοοι ιιι ἰροἱο Ιιοιοι·ιο οει πω, ιτοιιιιιιιιι ιιι ιιιιιιι

ιιιιιιε οοο οοιιιι·ει ιιι οιο οοιιιοιιιο νοιιιιιιιιι νο! νοιιιι·ο ειιι

ιιιιιιιιιοι· ροιιιιιοιιιιιο απο ιιοιιιο ριιιτιιιιιιιιι ιιιοριιοοιοι ειι:

ιιι Με ιιοε ιιιιοοιο οιιιιιιιιιο ιιιιιιιι οιιιοιιο ρτο ιιιιιιο ιιοιι

οοιιιιιιιιο ιιοιι νιιιοο.ιιιιιο οιιιιιιοιιι τοοιιοιιο ρτοιιιιοοοιιιιιι

οοπιιιο ιιιοιιιιιιιιι οοιιιιιιοι·οιιιοιιι οοο ρι·οριοι·οιι ιιοε νοοιο

οριιοι·ιοοι εοι·ιοοιο ιιοι·ιιιο ιιιιοο εοιι·ο ιιοε νοιιιιιιιιο οσοι!

οοπιιιο ιιοε ρτο ιιιοιιοιΙιοιιιιιι. οιιιιιο ι:ιιιρο οι ιιι οιι ιιιοι·ιιιο

ιιΒιιιο ρι·οοοιιοι·οιιιιιο. Βιιιιιιιι νιιΙοιιιιο ιιοοιιιιιι ιιιιιιτιο οι»

ίοιιι·ιιιιι·ιι, Αιιιιο ιι ιιοι:ιινιιοιο ιιοιιιιιιι ιιιιΙΙοοιιιιο ιι·οοοιιιοειιιιιιι

ιιιιιιιιιιιοΒοοιιιιο ιοτιιο; - Εκ ειιιοιοι·ιιοιο ι·οοιιι. -

ΠΟΠΗ *.

Ζοιιοι·ο άο! ιο Π. Ρίοιι·ο οι Απαοοσιο ο! θουοινιο!οι·ο οί

δαι·ιΙοοιια, σο” Ισ οιια!ί ι·ίπιιοτο ο!ί οιάίπί οι άιι2ί πο?

Μ: ο ΠΠ!) @οι [απο τοοιίιιιιιιι ει! οοιιιιιιιο ιἰἰ ΗΜ

Ια .ιοιιιιιιιι, ο|ι`οιο .ποιο υίο!οπιοιποιιιο Μαιο ο ιιισι!σ ι!ί

ειιοειιΠο άιιι;!ί ιι||ἰοίαΙἰ Βοοἰί αΙΙ'οπιοιίπίειτοιοι·ο άοτ' /οιιι!ί,

Με ιο Μαιου ι·οιιιιιπο ροσ.εοιίουο πο!!'ίοοίο, οι οσοοείοιιο

ι!ο! Μαιτίιποοιίο ιίοΙΙιι @Μ άο! το Μπι ΑΖ[οιι.ιο σο! το

ιιιί Μοίοι·οιι, ὐοιιο|ιὸ Μό /οιιιἰἰ, .ιοοοπιιιο έ ραΙΙι @παω

[οιοοι·ο σ.οοιιιί ιιιιι ορού σοοσο, ο σει·οί:ίο.

(4353, Η Εοοιιιιιιο).

.ΒοΙΙ'Ι. Π. Αιιιιιίνιο ιιοΙΙο Βιιοι·ιιποιοιιι οι Ηι·οιιιο,

ι:Ιιιιιοο κι , .ΜΗ ι>οιιιιι.ιοι , ιιιοιιιιι. ιιι, ιοιο. πιο. Ι1οοιιιιι. ιιιιιιι. Μ.

Ροιιιιο οοἱ οι·ιιιιιι ιιοιι Αι·ιιοοιιο νιιΙοιιιιο, Μιιιοι·ιοοι·ιιιιι

8ιιι·ιιιιιοο, οι Ποι·οιοο, Ποιιιοειιιιο Βιιἴοιιἱιι Βοοοιιιοιιιο οι Πο

ι·ιιιιοοο, τιι|οι:ιο ιιοοιιο (ΐιιιοοιιιιιιοτι ι·οιιιιι 8ιιι·ιιιιιοο ιιιιι
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Μισο σει νσΙ σιιΙσιιΜσιισ ιιΙΙΙ σόι στο Μιιρσι·σ Μ όισΕσ

ΙιισιΙΙ σΙΙΙσΙο νεό σιιιε ΙσσιιΜ ΙσιΜιΙΙ ειιΙιιΜΜ Μ όιΙσιΜο

Μιιιι. ΙΙιΙσΜΜΙιιιιιε ΜΒΜ όιιόιιΜ εστΙρείεεσ σει· ΒΙΜι.ε ιιο

εΙι·ιιε ΙΙσισι·ειε Μ Μισο ισοόιιιιι. - Ρσιι·ιιε Μ. όΙΙσσΙσ ιισειι·σ

ι·ειισιιΙΙ σΙΙΙσΙιιΜ ΒιιΒσιιιισΙΙσιιΙε $στόιιισσ σει Μισο σεΙ ικό

στο Μιισσι·σ Ιιισι·ΙΙ εσιι ειπε ΙοσιιΜ ΙσιισιιΙΙ ειιΙιιΜιι Μ

όιΙσσιισιισιιι. Νόσοι· ΜΒΜ εσιΙρεΙεεσ εσιι ειιΒεσιιρΙσ Μεσ

όειΙσ όΙισιιΙεεσ ισσοΙἱΜιιε Μ ΙΜε νστΒιε; ΡσΙτιιε όσΙ ΜΜΜ

Με ΑΜεσιισ στο. όΙΙσσΙσ ιισειι·σ ισ8σιιΙΙ οΙΙΙεΙτιΜ ΜΒΜ·

ΜΜσιιΙε $ειιόΙιισσ σεΙ Μισο σεΙ νεΙ ρτο Μιιροι·σ ΙιισιΙΙ

εοσ σΜε ΙσσιιΜ ΜισιιΙΙ εσΙιιΙσΜ Με. Πσιιιριιισιιε Μ ιισεΙτει

στοεσιιΙΙιι ιισΒΙΙΙε σι όΙΙεσΜε ιισεΜ ΙεισοΒιιε όσ Πσι·Ιειιε

ιιΜΒσ.ιιΜΙοι· σοιΜιιιιε ΡΙειιι·ιιιιι Βι·ενΙΜ· σεΙ ι:σιισιισεΙιιε,

Μισό ΙΜεΙ ΜΜΜ σοΜΜιιιισ Ιιιιιιιι ρεσΙε σι σσιινσιιΙΙσιισε

ριισιε σΙΙΜ ΜΙΙσ ΜΜ· όσιιιΜιιΜ Βεεειιι ΑΙΙοιιειιΜ Μεσι

ΜΜΜ ιισε1ι·ιιΜ Ιιιιισ ΙιιΓειιιΙσιτι ΜοΜοι·Ισ ι·σσσΙσιιόσ Μ όι

σΜΜ σοΜιιιισ στο Με οι Ισσιε Με ΙΜΒσιιΙ Μ ρι·ιεόΙσπι

ΥΙΙ811Ι8. ιιοιι ΜΜι1ιιι ρισεΙ:ιτσ εστνΜιιΜ σΙΜιισό εΙνσ οοιι

ειιΜ σΙΜΜοτι Ρσιιιιε όσ Ι.ΙΒΜσσ Ιιιιισ σόΜιιιΙεΙΜισι· ΜΙΜ

Ιιιιιιιι σΙ ΙιιιιιιΜ ΙΜ;Ισι·ιιΜ ιΜΜΙισΙσ γιιειιΙσ, Ιισσ ιιοιι :ΙΙΙ

ΜιΙσ ρσΙΙΙΙ ει σεΜει·ειι·Ισ ρισόΙσπιι·ιιΜ νΙΙΙειι·ιιΜ στο όΙσΙο

σοιιιιιιιι, σΙΜΜ ριιιΙσΜ σΜιιΜΜ ι·σόόΙΙιιιιΜ ΙΙΙΜε ΜΜΙ εσ

τιιΜόσιιι νΙΙΙστιιΜ οι ΙσσσιιιΜ εΙΙιι όιιι·Ι στο ειιΒεΙόΙσ Μει

ΙΓΙΠ10ιιΙΙ Μισό ΙΙΙιιεΙι·Ιε όΙσΙΙ όοΜΜΙ ριιιι·ἰε ιισειι·Ι Με

εστσισιισ ΜΜΜ σιιιΙεεΙΜε Βσιισ ΜσΜσι·ισ σσιιΙισιόΙ σιΜι

ΜσΙΙΙσ ΙσσσΒσ όσ ΙΙΙοιιΙξ)Ισ Μισο Μεεε ΜεΙσι·Ισσ, σΙ ιιπιο.

σιιισϊσοτιιε σιιΜστειΙιιε ειιΒειόιιιιιι ΙιιιισεΜοόΙ όσιιοεσνιι ρισ

εΜ·σ Ματσε ειόΜισιεΙΜΙοι· ΙσοΙΙ σειρΙ σεΙ σσσιιρστΙ σιιιιιιόειΜ

σιιιεόσΜ σιιΜσιειιΙΙ σειιιἰιιΜ Μ Με σσιιεστνσΒιΜιι ειιΜΙΜΙ

σσΜιΜΙε ρσσιιιιΜ , σσ.Μιιιισ :ιό ισι·ι·ιιιιι Εσειι·Ι ΠεΙΙσι·ι ΜΗ

όιισΙ, οι όσ Μια εσρΙΙιι€ειιΙσε ΙΙΒΜε σΙίσιιειιισι·ιιΜ νεΙ

σιισιι1ιιΜ σσιιιιιιιΙε ειιιεόσΜ σε ιΙΜΜ σ:ικΙσ όισΙΙιιι ΜΜΜ

ιιιεεσ. $ειΜε σιιΜ ΜΜιΙΙσιιΙε ιισειισ σιιΙεΙστ ειιρισ όΜΙιιΜ

σσΜιιιισ ιιΙΙιιΙ όσΒιιΙεεσ σοιιΜΒιισισ Μ ρι·σΜιεειε Μ ρισ

ρΙσι·σει νσΙΙΜιιε ευρω· ΙΜε όσΒΙΙσ ριονἱόσι·σ; Ιόσο νσΙσιιΙσε

σε σε ρισεΜισιισ εσυ σκεισΙΙσιισ ΜιΜΜΜ ειιΒειόΙΙ όΙσισ

σσΜιιιιΙ ρι·σιιιόΜιιΜ σΙΜιισό ιΜροεΜ·ιιΜ σσιισιεΙιιτ νσΒιε

όΙσΜιιιε Μ ιΜΜόιιΜιιε σιιστσιιιιε όσ σιιειιιιΙΜσ φιο σΙι

σιιΜ”ιιΙσ σεΜεισ.ιΙο σεεισΙσ. όΙσιιιιι·, ποε σσιΜΙΙσσι·σ σιιι·εΜε

ιιι Μόσ ισεΙΙΙιιΙΙσιισΜ όσΒΙΙειΜ σιόειιι σσΜιιιιΙ Ιεισει·σ νει

_Ισειιιιιιε. ΜΜΜ ΒσΜΒΜ σιιιιι·Ισ ιόιιε όσσσΜΒι·ιε Μισο όσ

ΜΜΙ ΜΙΙΙσειΜσ ΙισσσιιισεΙΜσ σιισότεσσεΙιιισ εοιΜΜο. Νιιιισ

ιιιιΙσΜ ειπε ιισειι·σ ΜιιιέσειεΙιε ρισεσιιΙἰεΜ σσιιεΙΙΙιΜ ιιο

ΒΙΙιε οι όΙΙσσΙιιε σσιιεΙΙΜι·Με ιισεΜ· ΙοΙιειιιισε όσ ΠστΙσΙΙε

όσσιεΙστιιΜ όσοιστ οι ΙΙιειισΙεσΒιιε ΜετοΙΙσ σ.ΜΜικΜΙσι·σε

ΙισιισιειΒιΙΙε σσιιιιιιιΙε ΡιεετιιΜ :ιό ποε σε ειιΒεοι·ΙΙΜε σσιιεΙε

Μ 21ΙΙΙ8 όσεΙΙΜιΙΙ ΙιιιΜΙΙΙ ειιρρΙΙστιοιισιιε ΜσεΙισνσιιιιιΙ, Μισό

ΙΙσσι νσΒΙε ΜΙ σΙΜιιιΒιιε σε νσΒΙε ρισΙιιεσιιιι ΜιιιιόειΙσ.

ιισετι·ει Γιισι·ΜΙ ρι·σεσιιΜΜ ΙιιειΙΙΙειιιισ σιιιιι ἱιιειιιΜΜ ισιιιιΙ

εΙΙΙ ιιι σε σιισιιιιστοιιιΙιιι σιιΜ σίΙ”εσιιι Με ΜΜΜ σιιΙ. σΙισιιι

νσειιιιΜ Ιισσ Μσετε σσιιΙσΜρΙΙΒΙΙΙΙσι· όἱεΙιιΙἰεΙἰε ριιι·ΙΜ σΙ

όΙΙϊσι·ΙΙε, όε φιο εἰ Μι εΙΙ ιιοιι ιιισόΙσιιΜ σόιιιιιιιιιΙσε,

ΜΒΜ σΙ τσεΙιιιιιι εΜΒιιΙΙε ειιΒ ΙΜειιτειι ΙΜ σι ιιιόιειιιισιισιιιε

ιισειι·σ ρι·εσΙριιιιιιε ει ιΜιιιόιιΜιιε σιισΜιιιε σιιΜΜ στ ειιιΒιιΙσ.

Μ ρι·σΙιιεσι·Ιε ΙΙσΙσΜ ιισειι·ει σιιιιΜιΙει ΜιιΙσ ειιι οι·ΜιιιιιΙιε

εειΙσΜ ρΙσιιισιοΜ σιΜιιισιιιΙιιΙ στ σΠεοΙιιιιΙΙΙσι· ΙιιιρΙσειΙιε Μ

σσιιΙιει σε νειιιισ Μ σΙΜιισ ιιοιι ΙσΜρΜιε νοΙ ροτ ειΙΙοε

ιΜΜισιιιΙΙε ιιιισιιιοόοΙΙΒσΙ ειΙΙσΜιιΙσι·ι ΙισΒσσόσ Με ΙειΙΙΜ·

ειιρει· Με Μισό όΜΙιιΜ σσιιιιιΜε ιιιιι όΙεΙι·ισιιισΙσε ΙρεΙιιε

σκ ΙΜ: σιιιιεσ Με ΜΒΜ ΜεΙσ σσιισιισιτειιόΙ ιιισΜΜιι ιιοιι

Ι σεειιιΜιιιΙ ιιΙΙσσιιιιι στο σιιΙρει ει ΜΜΜ σσΜΜισΜιε Μ

ρι·σιΜεειε Με Μ ρσιεσιιιε σι Βοιιιε εισι·ΙΜ· ριισιτεΜιιε.

ΜΜΜ ΨσΙσιιιισ ΙισΙσιιόΙε όσοσιιιΒι·Ιε σσσο Ι)σιιιΜΙ ΜΙΙΙσειΜσ

ιισσσιιΙσεΙΜσ σιισόισ8σειιτισ ιισιισ. Θεσσ σσσι Μισο ρετ τισ

ΒΙΙσε οι όιΙσσΙσε ΙσΙιειιιισΜ όσ ΠστιειΙε σσιιεΙΙισι·ιιιΜ ιιο

ειι·ιιΜ· ρισόΙσιιιΜ , στ ΙοΙισιιιιεσι ΒιιιιισσΙισιιιιἱ ΜΙΙΙΜιι

ιιιιιιΙΙσε Με ειιιιΒιιΜεΙσισε με· όΙσΙιιιιι σοιιιιιιισ στο Με

οι σΙΙΙε ΜΜε οι ιισ€σΙΙΙε :ιό ιιοεΙι·ιιΜ ρισεσιιΙ.ΜΜ ιισνΙΜ·

όσεΙΙιι:ιΙσε οοτσισ ιισΒιε σιιρσεΙιιιΜ Γιισι·ΙΙ σοιισιιοισσόσ Μισό

Με νοΙ νσειιιιΜ εΙΙσιιΙ ΜιιιιόειΙσ .ιισει:ι·σ ειιρσιιιιεεΜι Μι

ρτονΙόε ερειιισιιόσ σιιιιιιισιισ.Μ ΙιισιΜε ρΙιιΞΜε οι ΜεΜι

ιιεειΜσ ιστιιιἱειΙΙ ιιι Ιρεσ σιισσιισισιιιΙιιΙ οι ειό σΙΙ`εσιιιιιι όσ

ΒΙΙιιΜ όεσει·σιιε Ιό Μ ιισειι·Ι όσόσσιιε οι σσιιΜιιΜιιιιι ΜΜ

ιιιισ.ιιι Μ ισρι·σΒιιΜ εσιιειιιιι Μπι ΜΜΙιιισ Μοσιε σιιΜνΙειΙε

σκ σιιιΒιιε σόιιιιιιισΙ.Ισιιιε σΜιετιιιι εΙ σεΙ Μι σεειιιιιρεΙΜιιε

νσΙιεΜσιιΙσιιι; σιισσιτσε :ιό ΙρεσιιιΜ ΜιιΜοιιιιιι ειιρρΙΙσιι

σΙισιισΜ ρισρΜσσ ιισΒΙε ΜσΜιι νσΒιε σι νεεΙτιιιιι σιιΙΙΙΒΜ

ΙΜσισ όισΙΜιιε οι όιειιιισισ ρι·σσΜΜιόσ -ιιισιιόειιιιιιε ειιΒ

ρσιισ. ιισεΙισ @Με σΙ ΜετσσόΙε, σιισΜιιιε εἰ Μπι σι Μ

όΙειιιισΙΜιισιιι ιιοεΙΜΜ σιιρΙΙΙε σνΙΜι·σ, ιΜιιιόεΙιι ιισεΙι·σ.

ρισΙιιεσιΙσ σει· σΜιιΜ σσΜρΙσεΙΙε οι οΙΙ"εσΙιιι ρσιόιισιιΙΙε ,

οιιιιιΙΒιιε όιΙιΜσιιιΒιιε σΙ σιισορΙΙσιιΙΒιιε ΜΜΜ ρσειρσεΜε

σΙ εσιιισΙΙε ρτσιιΙ Μ όΙσΙιε ΙἱσΜΙε εετ νσΒιε ιισόΙΙιιΜ Μ
Ι ΜιιιιόεΙΙε, υσσ σοιιΙιε Μ σΙε‹ΙσΜ σιιρτσεεεΙσ νοιιιι·ε ειιιΙ εΙΙ

σιιιιΙ Ισσσισ ρι·σειιΜσιΙε, νεό ρσιΜισιιιΙΙε ιι σιισσιιΜσιισ

σΙΙηιιΙό ρι·σΜιεειε σσιΜσι·ιιισι σΙΙσΜρΙσιΙ, σιιιιι ιισΒιε ρΙιι

ιΜιιιΜ όΙερΙΙσσισμ εισ Μ Με Με Ιισ.Βοι·σ σιιΜιιόο, Μισό

ιιΜσόσ ρτο ρειι·Ισ όΜΙΙ ι:σιιιιιιιιε νεό όΙεΙι·ΙσΙιιεΙΙιιΜ ειιστιιΜ

ιιοιι νΙόσειιιιιε σΙΜιισιιι ιΜΜοιισ ριοΜΙεεοι·ιιΜ Μ ιισεΜ

ρι·σεσιιΙΜ σσιι€ισ ΙιιεΙΙΙΙσΜ σσιισιισισιιΙστιι, εΙ ρτσρισισε. νο

Βιε ιιοιι ορρσιΜιι εσι·ΙΒσισ ΙΙΒΜΙσ, σΙΜε εσἱισ Με νσΙιιιιιιιε

στο σσιιεΜιΙΙ Μισό σοιιΙι·ει Με στ Βοιιιι νσεΙιε σΙ σιιιιιε

ΙΙΒσΙ νσεΙιιιΜ εΙσ ΓοιΙΙΙσι· στ ΜΜΜ· ΜΜιιιιιΜ Μιιιιόετσι·ιιΜ

ιισεΙιοι·ιιιιι ΙΜιιεεισεεσισε ρι·σοσόσιιιιιε, Μισό νσΒἱε σσόσι

ειό ρσιιιιΜ στ σεΙσιΙε ειό εκσΜρΙιιΜ, νσειιιισ Μσι·ΙΙσ Μετό

ΙσΒΙΙ ειιιΜ σἱτσε ριεόισΜ σιιετιιισιιόε σιιΜ σε Με όσσσΙ

όΙΙΙΒσιιιΜ ιιοιι ΜΜΜ. ΜΜΜ νειΙσιιιΙσ όσσιιιιεισιισιισ Με

ΙσΒτιιιιι·ΙΙ Μισο ει ΜισΙΜΙσισ ΒσιιιΜι ΜΙΙΙσεΙΜσ Ιι·εσσΒΙσειιιισ

σιιιιισιιεεσεΙΜο ΜΙΙσ, - Εκ σιισ1σιΙΜε εφε. -

Ι.ΧΧΙΙΙ °Ι*.

ΙΙ το ΙΙΙ Λισσοπα .ται-σο σΙ θσσσιεισΙσι·σ `ΙΙΙ δσπΙσσπσ, Με

σει:σαΙισσ ίσπιπσόίσΕσιπσπΙσ σΙΙ σι·ιΙΙσί Μό όσΙΙ σεΙ ΒΙΕΤ,

σ ι·ι)τισΙιΙΙΙ σεΙ ΙΜΟ, ρετ Ισ τσεΙΙΙιι:ίσιισ ΙΙΙ σΙσιιιισ σσσο

σείεΙσιΜ Ρι·σεεσ ΙΙ ρσι·Ισ ιΙἰ δασΙΙσι·Ι, Με ΙΙ σσσιιισσ ΙΙΙ

ΡΙεσ συσσ ιΙσΙσ σοπ σΙΙι·σ Μ” σ ρσεεεεείοιιΙ σέ σιιεΙσόί

ΙΜ Μπα: Μαιου ΙΙΙ Ειι-ρΜο μι· Ισ σοσεσιισσεΙσπσ ιΙσΙ

Μεόσείωσ, Ισ σιισΙΙ σι·σσο εΙσΙσ, ΜΙ σωσει σιισΙισ σΙΙσι·α

ΙπόσΙιΙΙσιπεπΙσ σσσιιιισΙσ ΙΙασΙΙ ιι/|ΙσίαΙΙ ΙΙσσίί; ο ρσι·σΙιΙΙ αΙ

Ισιπρο Ι.εΙσ.εεσ ΙΙ όσΙΙΙ σιιεΙσόΙ [σωστο ι·ί[σΙΙΙ ιΙσί ιΙσπιιΙ,

σΙι`εεεΙ σειισι·έσσιισ σσσι· εσ/[σι·Ισ με· σσιωσ σΙΙ Με Μόσ

ΙΙΙΙσ σσσιιρσ:Ισπσ , σ ι·ίσΙσιπσ·υσιισ σ τασΙσπε ΙΙΙ σιιισιιαπΙσ

ΜΜΜ ιΙ`σι·σ σΙΙ`αιΜσ.

( 4858, ΙΙΙ ΙεΒΒιεΙσ ).

ΒιιΙΙ'Αι·σΙιΙνΙσ όσΙΙσ ΡΜ'σι·ιιιιιΒιοιιι όΙ ΙΙΙι·σιιισ,

Ι σΙειεεο, όιεΙΜι., 1οιιι.ο ιιιιΜ. ειιόό.

Ι Ρσιιιιε όσΙ ΜΜΜ Με ΑΜεσιισ νιιΜιτΙσ ΙΙΙειΙσι·Ισιιι·ιιιιι

Ι Ξει·ιΙΙιΜη εΙ Ποι·εισο (Ισιιισειιιισ ΙΙει·σΙιΙτι ΙΙσεεΙΙΙσιιιε οι

Ι Με
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()οτιιοιιοο. Μοοιο ιιοειι·ο ΒιιΙιοι·ιιοιοι·ι Βιιικ!ιιιοο ρι·οεοιιιι

οι οοι ρτο Ιοιιιροι·ο Γιιοι·ιι εοΙιιιοιιι οι οιΙοοιιοιιοιιι. Μοιιιἱ

ιιιιιιιιε νοΙιἱε οιιοιιιιι εοτιρειεεο ροτ Μιοε ιιοειτοε !ιοποιοε

ιιι οοιιο ιιιοοιιιιι. Ροιι·ιιε οοι @ο Βοκ Αι·οοοιιο οιο. οι·

Ιοοιο ιιοειι·ο τοοοιιιι οΠιοιιιιιι Βιιιιοτιιοοιιοιιιε @τοιιιοο ρτο

εοιιιἱ οοι οοι ρτο ιοιιιροτο ίιιοτιι, εοΙιιιοιιι οιο. Νιιροι·

νοοιε εοτιρειεεο εοο ειιοεοιιριο ιιιοιιοοιο οἰιοκἱεεο τοοοΗ

ιιιιιε ιιι Με νοι·Βιε. Ροιι·ιιε οοι ετοιιο Βοκ Αι·οοοιιο οιο.

Βιιοοιο ιιοειι·ο τοοοιιιι οιΙιοιιιιιι Βιιιιοτιιοοιιοιιιε $οι·οιιιοο

ρι·οεοιιιι οοι οοι ρτο ιοιιιροι·ο ιιιοιιι εοΙιιιοιιι οιο. Ιιι ιιοειτο

οοιιιροτοιιε ρι·οεοιιιιο ιιοΜιε οι Μοοιιιε ιιοετοι· ΙοοοΒιιε οο

Ποτιοιιε οιιιοοικιοιοι οοιιιιιιιιε Ριεειιιιιιι ιιιιιΜΗοτ ιιιιιι1ιονιι,

ιιοοι! ιιοοι ροιιιοι·ιι τοιιιροι·ιιιιι ρι·οιοι·ιιοι·ιιιιι ροτιιιε τιονἱ οο

οκ ριιιο, οκ οοιιοοιιοιιο ιιι οοιοιιι οιιιΙοιιι ροιιιἱ ιιιτΙο Μπι

μοι· ιρειιιιι οοιιιιιιιο ‹Ιο ιΙινοι·ειε ροεεοεειοιιιΒιιε οοιιιο Ιοι·ι·ιε

ιοιιιιοιιιιι οι ροοιιιοο ροεειοοι·ιιιι οιιιιιοε οοιιιοε οιιοε οι

οιιιιιι οοιιιιιιιο ΙιοΒοοοι μωρο ροι·ιοι1ι οοειτι ί]ειΙΙοτι, ειο

ιιι·ο οιε ιιοιιειοιιοε ι·οοοροι·ιιιι ειιο μπι , ιιοιιιιιιΠι 1οιιιοιι

ειιΜιιι ιιοειιι οοοιιροιιιιιι οι οεεοι·ιιιιι οοιιιοε ρι·οοιοΙοε οι

οοοιιρειιοε τοιιοιιι ιιι ἱρεοιιιιιι ροιιιοι·ιοιιιι1ι οοι ρι·οριοι·οο

ιιι οιιιιιοοοοιιιιο Ποιοιιοε οιιι·ι οι ιιΠιιο ρτο οιιοΜοτ οοιιο

οοιιιριιἱἱιοοιἰ οιοιιιιιιιι· ρι·οιιιοιοιιιιιι οι ιιοιι ιιιοτΠοιιιιι ιιο

οιιιιοοιιιιιιιι. @οοτο οοιιιο ρι·οιίοοιιιε οιιιιιοκιοιοι· οιιιιι ιιι

ε1οιι€ιο ροεΜονιι ιιι εοροτ Με ρτονιοοι·ο οι;ιτιοι·οπιιιτ οο

ι·οιιιοοιο οοιιοοοοιιιι; Νοε ιοιο ειιρριιοοοιιοιιοιιι ιιιιιιιειιιοοι

ειιιιιιιοιιιοε Ι1οιιιΒιιο, νοΙοἱε οιοιιιιτιε οι οιειτιοΙο ρτοοιριοιιοο

ιιιοιιοοιιιιιε, οιιοιοιιιιε νοοοιιε Με οιιοιοιο ιιιιοτοει, νοοἰε

οοιιειιιο ε!ο ρτοὰὶοιἱε Γοοιοιιε Ποι·ι οοΒιιιιιιι οιοιιιτιιιιι οο

ιιιοι·ιιιιι ιοειιιιιοιιοιιοιιι, απο τοειιιιιοιιοιιο οοοιοπι ΜΗ

ροιιιοιιιε εορτοοιοιιε οι Με Γιιοιιι οι οιιοιιι ι·οοιιοιιιε,

Ιιτοοοοοιιοο οι Με οι·ονιιοι· ειιιιιιιιοτιο οι οοΜο ειιιο εττο

ριιιι ιιιοιοιι οι Μοτο. Ποιιιιιι ΒοιοΜι. οιιοιοιο ιιιιιε οοοοιιι

Ιπιε οοιιο οιιιιιιιιι ιιιἱΠοεἱιιιο 1τοοοιιιοειιιιο οιιοοι·οιοοειιιιο

εοριιιιιο. Νιιιιο ειιιιοιιι οιιιο ιιοειτο ιιιοἔοειοΙἰε ρτοεοιιιιοιιι

οοιιειιιιιιι ιιοΜιε οι Μοοιιιε οοιιει!ιοτἰιιε ιιοειοι· Ιοιιοιιιιοε

οο Ποτιοιιε οοοτοΙοιοιιι οοο1οι· οι ΡιοιιοΞεοΙιιιε ΜοτοΙΙοι οπι

Βοκιοιοι·οε ΙιοιιοτοΙιιιιε οοιιιιιιιιε ρἱεοιιιιιι οι! ιιοε οκ ειιο

εοι·ιριιε· οοιιειε οι ειΠιε οοειιιιοιἱ ΙιιιιιιιΠ ειιρΜοοοιιοιιο

ιιιοιιειι·ονοι·ιιιιι φοο ιιοοι κοιιιε νοΙ οιιοιιιιιιιε οκ νοοιε

ρτοἱιιεοιιο ιιιοιιοοιει ίιιοι·ιιιτ ριοεοιιιοΙο, ίιιοτιιιεοιιο οιιιιι

ιιιειοιιιιο τοοιιιειιι οι οο οκοοιιοι·οιιιιιιι οιιιιι οιΤοοιιι) εοε

Ιοιιιοιι οοι οΠοιιι νοεΙτιιιιι Μο ιοοοτο οοιποιιιριιιιιΙιτοι οι

ειιιΙιειιε ροτιιοι· οι οιιιοιιιο, 0ο οοο ει Πει οι ιιοιι ιιιοοι

οιιιιι οοιιιιιοιιιοε «πιο οι νοειι·ιιιιι ειιιοιιΠε ειιο ιιιοιιι·ειι

ἱτο οι ιιιοιΒιιοοΗοιιιε τιοειι·ο ρι·οοιριιιιιιε οι ιιιοιιοοιιιιιε,

οιιο1οιιιιε οιιιιιἰο οι ειιιοιιΙο ιιι ρι·οιιιεοι·ιο Ιιοιοι·ο οοιιιοιιιει

@και ειιο οιιΒιιιοΙιε οοοιοπι ρΙοιιιοι·οιιι οκοοιιοιιιιιιι, οι οι

ΓοοιιιοΙιιοι· ιιιιρΙοοιιε οι οοιιιτο ω. νοιιιτο ιιι οιιοιιο οοο

1οιιιριοοιε νο! ροτ οΠοε ροιιιιιο1οιιε οιιοιιιοοοΙιιιοι οιιοιιι

ριοι·ι Ιιτιιιοιιοο νοε 1οιιιοι· εοροτ ειε οιιοο οιοιιιιιι οοιιιιιιιο

οοι οιειι·ιοιιιοΙοε ιρειιιε οκ Ιιοο οοιιεει ο!ο κοιιιε ιιιεΙο οοιι

οιιοι·οιιοι ιιιο.ιοτιοιιι που οιεειιιιιοιιι, οΠοοιιιιι ρτο οοιιιο. εἰ

οοιιιο οοιιιιιιιεοι·ιιιε ιιι ρτοιιιιεειε νοε ιιι ροι·εοιιιε οι Ιιοιιιε

οοιιιοι· ριιιιιοοιιιοε. Πειιιιιιι νοΙοιιΙἱο κοιιοιιοοε οοοοιιιΙιι·ιε

οοιιο οοιιιιιιι ιιιιΠοειιιιο ΙτοοοιιΙοειιιιο οιιοοΓοΒοεἱιιιο οοιιο.

Βιιιιο οιιιιι οοιιο ροτ ιιοΜοε οιΙοοιοε ΙοΙιειιιιιοιιι οο Πο

ι·ιοιιε οοιιειΙιοι·ιιιιιι ιιοειι·ιιιιι ριοοἰοιιιιιι οι Ιοὶιοιιιιοιιι Βοιω

οιιειιιιιι ιιιιιιιοιιι ιιιιιιιιοε εινο οιιιιΙιοκιοιοτοε ροτ οιοιιιιιι

οοιιιιιιιο ρτο Με οι Με ίοοιιε οι ιιο8οιιιε ω! ιιοειι·οιιι

ρι·οεοιιιιοιιι ιιονιιοι· οοειιιιοιοε οοι·ειιιι ιιοΒιε οιιροειιιιιιι Γιιοτἰι

οοιιοιιοι·οιιοο οιιο‹Ι νοε νο! νοειι·ιιιιι οιιοιιι ιιιοιιοοιο ιιοειιοο

ειιροιιιιεοτιο ιιιιρι·ονιοο εροι·ιιοιιοο, οιιοιιιοιιοιιι ίιιοι·ιιιε ρ!ο

ι·ιοε οι ιιιεΙοιιΙιεειιιιο ι·οοιιιειΠ ιιι ιρεο οκοοιιοι·οιιιιιιι οι πιο

οιΤοοιιιιιι οοΜιιιιι οιιοοι·οιιε; ιο ιιι ιιοετι·ι οοοοοιιε οι οοιι

1οιιιριιιιιι 1οιιιοιιοιιιι ιιι ιοοριοΒιιιτι εοιιειιιιι οοιι ιοοοτο ιοι

Μαιο οιιι·οινιειιε, οκ οιιἱΙιιιε οοιιιἱι·οοιἰοιιιε οοιιεοπι εἰ οετ Νο

οεειιιιιρειιιιιιε νοΙιοιιιοιιιοιιι; οοο οιι·οο οι! ιρεοι·ιιπι ιιιιιιιἱο

ιοπι ειιρρΙἰοοοιιοιιοιιι ριοριοι·οο ιιοΙιιε Γοο1οιιι, νοοιε οι να

ειι·ιιιιι οιιΠΠιοτ Ποι·ειΙο οιοιιιιιιε οι οιειι·ιοιο ρι·οοιριοιιοο

πιοιιοοιιιιιε ειιο μοοο ιιοειι·ο Βι·ιιιιο οι πιοι·οοοιε, οιιο1οιιιιε

οι ιι·ιιιιι οι ιιιοιέςιιοιοιιοιιοιιι ιιοειτοιιι οιιρἰιἱε ονιιοτο, ιιιοιι

οοιοι ιιοειτο ρι·οιιιεοτιο ροτ οιιιιιιο οοιιιρΙοοιιε οι οΙΐοοιιιι

ροι·οιιοοιιε, οιιιιιἰΜε οιΙοοιιοιιιιιιιε οι οκοοριιοιιιοιιε ΜνοΙιε

ροειροειιΞε οι εοιιιοιιε, ρι·οιιι ιιι οιοιιε ΙΙοιοι·ιε οε! ποιοιο

1ι·οοιιιιιιι ιιι ιιιοιιοοΙιε ιιοο οοιιιτο ιιι οἱεοοιιι οκριοεεοιο

νοιιιι·ο οοι οΙιοιιιο ιοοοτο ρι·οειιιιιοΠε κοι ροιιιιἱοιοιιε οι.

οιιοοιιιιιοιιο ο!ιοιιιο ρι·οιιιιεειε οοιιιι·οιιιιιιι οιιοιιιριοτι, οιιιιι

ιιοΒιε ρΙιιιιιιιιιιιι οιερΙιοοι·οι; εἰο ιιι Με νοε !ιοΙιοι·ο οιι

ι·ιιιιοο, ιιοοι! οοιιιοοο ρτο οοιιιο Με οοιιιιιιιιε, νο! οοιιι

οιιιο!ιιιιιι εοοτοοι ιιοιι νιοοειιιιιιε οιιοιιοι1ι τοοιιοιιο ρι·οιιιιε

εοι·ιιιιι ιιι ιιοειτι ρι·οεοιιΠοιιι οοιιιι·ο ἱιιεΙἰΙἱοιιι οοιιοιιοι·οιιιοιιι,

οοο ρι·οριοι·οο νοοιε τιοε ορροιιοοι εοι·ιΙιοτο ιιοτοιο; οΠοε

οοιιο νοε νοιιιιιιιιε ρτο οοιιειοιιτι ιιοοι! οοιιιι·ο νοε οι οοιιο

νοειι·ο. οι οιιιιιεΠΙιοΕ νοεΙτιιιιι ειο ίοι·Ιιτοι· οι οοι·Ποτ ιοπι

οιιοιιι ιιιοιιοιιιοι·ιιιιι ιιοειτοιιιιιι ιι·οιιεΒιοεεοτοε ρι·οοοοοιιιιιε,

οιιοο νοοιε οοοοι οι! ροιιοιιι οι οοιοι·ιε επι οκοιιιρΙιιιιι,
νοεοιιο ιιιοι·ιιο γροιιιιοΙιιι οιιἱο οιι·οο. ρτοιΠοιο οκοοιιοιιοο

οπο? οο οοο οοοοι οἱΙἱἔοιιιἰει ιιοιι νοοοειιε. Βοιιιιιι νοιοιιιιο

οοοιοπι οιιοιοιο οιο Γοιιιιιοι·ιι οοιιο ο. ιιοοΗνιΕοιο οοιιιιιιἰ

ιιιιΠοειιιιο τι·οοοιιιοειιιιο οιιιιιειιιοοοειιιιο Ιοτιιο; - Εκ οιι

οιοτιιιιιο ι·οοιιι. -

ικκν *.

Η :ο Π. Ρίο!ι·ο ιν ο Λι·οοοιια οι·άίπα Ια ροοιιπι ι·οο!ί!ισ

:ίοιιο @Με εοιπιπο, οοο ί! οοιιιιιιιο οι Νεα στο εΖοΙο

οο!ι·ο!!ο ο εΙ'ιοι·οοι·ο ίπ δοπἰοοπο οπο” |οια!ί ολο οί ροεεσ

ιίουο, οι οοοοείοιιο άοἰΙα μπαι εοο!οιιιιΙο ίπ Ζοοιιε!οπο

οο!!σ αι·οιί ποιοι-ο οοιι!ι·ο ί ι·ίοο!!ί ποοί!ί ά`Οι·ἰα, οοπ οίο

Ιοείοπο ιἰοί ροΜί οίιποιί Μι ί! ι·ο Β. (;ιοοοοιο Η ο

Ππ[αιιΕο Π. .οί/οποιο άο απο μπαι, ο !ο ο2οεοο οοοιοπι:

άα!!'α!Ιτα, το οἰι·£ἰι ιἰεί οιιο!ί οιιοε£`ιιΙ£ἰιιιο ποπ οτο !ο

πιι!ο ο Ρι·οο!ιιι· ειιεειοιο, Μ άί απιἰιιτο ο οε£ο οο`ι·ο_οι'ἰ,

εοΙοο Μο οί 2οιι2οοεο, ο .οί £οιιιοε.οο ίουοείοπο άο!Γίεοίο,

ο οί ραι·Ιο οι· αοα, μι· ιποπο οι” οποια” ο!ιοιιίοι·ο.

ΜΒΜ, Η ΓοΜτοιο).

ΜΙΓ Ι. Π. Αι·οιιινιο οο!!ο Βἱῖοτιιιοεἱοιιι οι Ριι·οιιιο,

οι:ιεεο κι, Α·ιτι ι>οι:ιιι.ιοι, οιεΠιιι. ιιι. Τοι1ι. ιικιιι. Νιιιιι. 31.

Ροιιιιε οοι οποιοι Βοιι Αιειοοιιο, νοιοιιιιο, Μοιοτιοοι·ιιιιι,

Βοτοἰιιοο, οι Ποτειοο, οοιιιοεοιιο ΒοῆΜι ΒοεειΙιοιιιε οι

Ποιιιοιιοο; Μοοιο ιιοειτο θιιοοι·ιιοιοτι 8οι·οιιιοο ρι·οεοιιιι,

οι οοι ρτο 1οιιιροι·ο Γιιοι·ιι νο! οιιιε Ιοοιιιιι ιοιιοιιιι εειιιιιοιτι

οι οιΙοοιιοιιοιιι. Μοιιιιιιιιιιιιε κοιιιε οιιοιοιο εοι·ιρειεεο ροτ

Μιοε ιιοειι·οε ΙΙοιοτοε ιιι οοιιο ιιιοοιιιιι; Ροιι·ιιε οοι Βιοιιο

Ιἱοκ Ατοοοιιο οιο. Μοοιο ιιοειτο ι·οδοιιιι οιΙὶοιιιιιι οποοι·

ιιοιιοιιιε 8οπιιιιοο ρτοεοιιιι οι οοι ρτο τοιιιροι·ο ίιιοτιι νοΙ

οιιιε Ιοοιιιιι 1οιιοιιιι ειιΙιιιοιιι οι οιΙοοιιοιιοιιι. Νιιροι· νοοιε

εοτιρειεεο εοο ειιιιεοιἱριο πιοιιοοιιο οιι·οκιεεο τοοοΠιιιιιε ιιι

Φο

έ.
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Με νοι·Βτε Ροττιτε, άοἱ @Μο Βοτι Ατοεοττο οτο. άΠοοτο οο

εττο τοΒοοττ οΜοΜΜ ΒοΒοτττοττοτττε 8οτ·άΜοο ρι·οεοοττ οτ

οοΙ ρτο τοΜροτο Μοτττ νοΙ οΜε ΙοοιιΜ τοοοοττ εο.τιττοτο

οτο: Επροοοοτο ΜΒΜ ΜΒΜ οτ άΠοοτο οοεττο ΙοοοΒο τΙο

Ποττοϋε οΜΒοττΜτοτο οοΜυοτε ΡΞεοτ·οΜ ροτοορἰΜτιε, φοιτ

οΙΜτ οοΜτε ΒογΜιτττάιτε άο Ποτάοτιο οΜεάοΜ γττειιτο ειι

Βοτττειτοτ εοιι οΜε ετεεοεεοτ άοάττ Μ Μοοάοττε ντοοττο οιιἱ

τοπιο οτοτ νττΙοτοΜ οτ ΙοοοτιιΜ οιιο ΜΜΜ οοΜιΜο Μ

τρεο γοειιΙο ΒοΒοτ τμτοά Μπι οοττιπο τοΜροε άοροττοτοοτ

Μ τοΒιιτο οοΜοτοττο Ροττἰ (ὶἰνοάἰτ Βοτ8οοεἰε Ποετττ Ποττοττ

εοΧΜΜ ροττοΜ οΜΜιΜ τοάάττιΜΜ οοΜε ιΜοτ νττΙοτοΜ οτ

ΙοοοτιιΜ ΜεοτιιΜ, ρτο ειτΒεἰάἰο Βιιοττο ΜΜΜ άοττιΜιτε·

Με ΑΠοοεοε Βοτιο Μοτοοττο 8οοττοτ οοετοτ άτοοΒοτοτ ττο.

Βοτο απο τιοΒΜΜε άο ΑιιτΜ, τοπιο ετΒτ τοΒοΙΙἱΒοε, οτ

ουτε άτοτιιε ντοοττοε εο οεεοτοΒοτ Μ! τά ιιοο τοττοττ ρτο

Μτιιε δι1Βοτοοτοτ τοοἱτ άοτΜοτἱ οιιΜάοΜ, οτ Μάο ρτοΜἰ

οτοτο άο εοΙνοιτάο οάΜἱοὶεττοτοτἱ τυπο τοάάττιιοΜ οτ τοι·τιιΜ

το8ἰοτοΜ τρεΜε γοεοΙο ΜΜι οοι·ΜΜ τοιοριτε φττοοοιττοε

ΗΒτοε οΠοοετοοτιτΜ άο ΜΜΜ άτοτοε νΕοοτἱυε οοοοτιτε οτι

ε‹›Ινἰτ ΠΒτοε ττοοοτττοε οτ τοεἱάιιο ΗΒτο άιτοοτττο ροτ Βοο

άοΜ Βουδόττε οΜε ειιοοοεεοτοΜ Μ Μεο οΠΜΜ Μοτιιοτ

τοτοετο οττεο!ιιτο; οτ ΜΜοΜτοοε οτ τοττιιτ ΙΜοττ άτοτοτοΜ

τάττοτυπι οοΜιΜἱε οΒ οτΜο τοοοροτιτοτ Μ Μοοάοτἱε ο οιι

Βοτττοτοτο ρτοάτοτο οτ τρετ ττο οοτοτἰ ΒοΜἰοοε Μεοι·ι1Μ

ττΠοτιΜτ Ξτοτττ οοΜ οο ο.ά ροττοε Ι.οεοάοτττ οοοοετοττο Βιιοττο

Μτιτάἰοτο οοτ ροετ ρΜτοε ρτοτοετοοτἱοοοε Μάο το.οτοε Μο

Πτοτ Μ οοτ·τἱε ροοἱε ροουτττο εο ρτοΜάο τοάἱΜοτο ΒοΒιιο

τποτ; ἰοειτροτ ιιτ οεεοτἱτοτ ΡοοοΒτάε ττο νοοοΒο οοΜοτοττοε

τΗΜτιιΜ ΜεοτιτΜ ρτο εορτοάτοτο οοΜυοτ τ›οτ οοΜροτεοΜ

ρτοΗΒοττ ΠοΒοτττοτοττε οτ ΑτττοΙάτ άο τοττοοτο τοττεροττττ

οΜε ιτεεοεεοτἰε ΒοΒιτἰτ ρτοτοτττο τ;ιτοττο ρι·οίοοτο οττεοΙτοτο

ρτο οοάοΜ οοΜιτοἰ εορτἱοἔοοτοε οοοοετΒτο ΗΒτοε Μοοοτο

τοιττάτοτο τα! τοοττοττοτο ουοάτοοττττο ΗΒτοτοΜ ρτο οιιοΗΒοτ

οοτιτοοοττο οΜΜιτο τοάάττοοΜ τοττ·οτοΜ οτ ντΠειτοΜ οο

Μιτοἰε ρτοάτοττ, τοοι·ιΜτ οτΜΜ οοι· οοεάοΜ 8οΒοτοοτοτ·οΜ

οτ-οεεοεεοτοΜ οοπτριτΙετ οκ οοιτεο ρτοτοτεεο οοἱοουοΒἱοτο

ΙΜτοε οΒ οττιτο τρεοτοΜ ττΙΜτιιΜ τα! εοΙτοοάοΜ άτοτο οττ

Μἰττἰεττοτοττ ι·οδτο , οιττττοιτο ΗΒτοε ρτο άοοΙἱΒοτ τρεοτι1Μ,

ο! οοτοττ ροροτοτοε οά εοΙνοττάιιΜ ουτοάιτο8τοτο εοΠάοε

ρτο τμιοΗΒοτ οοτιτΜάοΜ, Μάο απο ΜοΜοτοτοε οΜΒοκτο

τοτ οεεοτοτ ρτοΜτεεο Μτεεο Μοτο οτ οττοοτοτο οοτιττο τοπο

τοπι ροοττοοοΜ οτ οοτινοτιττοοιιΜ_ ροοτε Μτοτ άοιΜιοΜ το

ττοτττ ΜοοΒιιΜ τοττοτε τοοοι·άοττοτττε ο.νοΜ οοεττιτΜ οτ άτ

οΜΜ άοΜτττιιΜ ροτι·οΜ οοετι·ιτΜ Μττο, :το Μ άτοττ οοπτιτοτε

μτοτιτάτοτιιττι οτΜο άοΜροιτττι, οτ Μτοττττοοτε ποεττο οοπ

Μοτἱτ οοο οκτετοτ οοτοτοτοΜ οοΜιΜο τοττοτὶ οά οοττττΜοοτι

Μπιτ Μ ευΒετάτο οΠοιττοε @στο εοιι οττοιιτὶοτιὶε Μεττττο,

οιιο Μοτο Μοτἱτ οιιτ άοἰτιοορε Ποτ οάτοτεοε ουοΜουοΜ

εοΒάἰτιΜτ οοεττττΜ άοεοτττοΜ Μ άΙοτο γοεττΙο, τττετ άο

οοτοτ τοτ τ.τοτττοε οττττοιτοοε εοοιιττι οιιοά τονοετοττο τομή

νοτ ροτττε οΜεάοΜ νἰεἱΜἰτοτ τἱΜοτοτοτ. Μου :τά ἱρεἰοε

οΜΒοκἱοτοτ·ἱε ΒιιτΜοΜ εορρττοοοττοοοΜ ρτ·ορτοτ·οο ττοΒἱε

Μοτοιο ΜΒΜ άτοΙΜιτε οτ ρτοοτρτοττάο ΜοττάτιΜοε, ττοοτοουε

τττετ άτοτο @στο Μοτἰτ ρτο άοτ"οοετοοο τοττοτ ρτοάτοττ,

τοοΜττε-οττεοΜ οτάοΜ οοΜιτοἰ νοτ οΜε ρτοοοτοτοττ ΜΜΜ

τά ηιτοά Μάο οκοοτιιΜ Μεεο τοροτ·οττττε τοοοεο ρτοάτοτο.

ΜΜΜ ΒοτΜΜ εορτΜιο τάιτε άοοοΜΒτἰε οτΜο άοΜΜἱ πιά

ΙοεΜΜ ττοοοτιτοετΜο οοοάτοδοετΜο εορττιτιο. Νιτοο οιττοιο

ο.οτο ττοετι·ο Μο;τοετοττε ρτοεοοττοΜ οοοετἰτοττ ΜΜΜ οτάτ

ΙοοΜε οοοετΜιττιιε·οοετοτ τοΒοττττοε άο Βοττοττε άοοτοτοτοΜ

«

!

άοοτοτ οτ ΓτοττοΞεοοε ΜοτοΙΜ οΜΒοτιτοτοτοε Βοοοτ·οΜτε

οοΜιτοτε Ρτετιτιτττι, :τά ποε οκ ευΒεοττρττε οοιτετε οτ τττττε

άοετΜοτἰ, ΜΜΜ ευρρττοοοττοτιο Μοεττονοτοτττ, τμτοά Ποοτ

νοΒΞε το! οΙΜοΜιτε οκ τοΒτε ρτοἱοεοττο Μοτιάτττο ττοεττο

Μοτίοτ ρτοεοοτοτο Μοττττετμιο απο τοετοοτΜ τοοιττετττ ιιτ

οτι οττοοοοτοΜττττ απο οττοοτο, νοε τοΜοτι οιιτ Μουτ νο

εττοπι Βοο τ”οιοοτο οοοτοΜΜΒττττοτ άτετοττεττε ροτττοτ οτ

άὶΠοττἰε άο οιιο ετ ττο εττ που ΜοάτοιτΜ οάΜἱτοιττοε, το

ΒΞε οτ νοεττ·ιΜι ετοττοΙτε ευΒ Μοοτειτ ττο οτ τοάΜττοοττοοτε

οοεττο ρτοοἱρἰτοιτε οτ ΜοοάοΜυε, οιιοτοοοε οι1ΜΜ οτ ετο

ΒοΙο Μ ρτοτοεοττο άτοτοτο οοεττο οοοτοοτο. τοκοι εττἱ οττ

ΒτοοΙτε εοι·τοΜ ρτοτττοτοΜ οτοοιτοΜΜἱ οτ οττ'οοτοοΙττοτάΜ

ρ!οτιττε, οτ οοττττο οτι νοοἰτο Μ ο.ττοιιο που τοτορτοττε νοτ

ροτ οΙΜε ροτπιτοτοττε οιιοΜοάοΗΒοτ οττοΜρτοττ, ΒοΒοοάο

νοε τοΙττοτ ειιροτ Με φοιτ άτοτοΜ οοΜιΜο οιιτ άτεττ·το

οτιτοΙοε τρεΜε οι: Βετο οοοεο άο νοΒἰε Μετο ΜοτοτΜΜ

οοιτηιτοτοττάτ οοο οεεοΜοτττ, οΙτοιμιττι ρτο οιττρο ετ ΜΜΜ

οοΜΜτοτοι·οττε Μ ρτοΜτεετε νοε Μ ροτεοοτε οτ Βοτττε εισή

τοτ ριτττττοΜιτε. ΒοτοΜ νοτοοττο ΙΜΙοοάοε άοοοΜΒττε οτΜο

ΒοτοΜΕ ΜάΙοεἰΜο ττοοοοτοετΜο οτιοάτοΒοεἰΜο ποπο. 8:Μο

ΜΜι "οπο ροτ οοΒἰτοε οι άΠοοτοε ττοεττοε ΙοΒοιτττοτττ σε

Ηοττοττε οοοετΙΜττιτΜ ττοεττοΜ ρτοάτοτιιΜ οτ ΙοΒοοιτοτττ

ΒυιοοοΒοτἱοἰ ΜΜοΜ ττοττττοε ετνο οΜΒοτττοτοτοε μοι· άτ

οτιιΜ οοττΜοο ρτο Με οτ ιΜε Γοοττε οτ οοεοτττε ·τιά τιο

εττοΜ ρτοεοτττΜΜ ττοτττοι· άοεττοοτοε οοτοΜ ΜΒΜ οτΜο

εττιΜτ ΜΗ οοττοιτοτοιτάο, οιιοά Βοοτ τοΒτε Μοοάοτο ρτοτο

εοττο ΜοτΜτ ρτοεοτιτο.το ΗΜ τΜρτοντάο εροτττοττάο οιΜΜοοοΜ

τυοττττε ρτιτττοε τοετοοττοετΜοτοουτετττ οτ οτι οτιοφιοτοΜτοτ

ἰά Μοοτο ΜΜἰΜο οοτονἱετἱε οι οιττΒιτε οάΜἰτοοτἱοττἰε οοο

εοΜ Μοτττο οεεοΜρεττοιτε τοΒοΜοοτοττι; οοο οἱτοο ττά τρἐ

εοτιιΜ τιιΜττοτιιΜ εορρΙἰοοοτἰοιτοπι ΒοΜὶΙοπι ΜΒΜ ΜΜΜ

ΜΒΜ ττοτ·τιτο άτοΕΜιτε οτ τ!τεττΙοτο ρτοοΜΜτιάο ΜοοάοΜοε

εάΒ ροοο ττοεττο τττοττο οι Μοτοοάἰε, οιτοτοουε Μοοάοτο

ττοεττο ρτοτοεοττο οοΜρτοοττε, οτ οκοοιιοτοἰοτ οΜοἰΒοε άτέ

ΙοοττοτττΒοε οτ οττοορτἰοοὶΒοε τττνοττε ροετοοετττε οτ εοΜοτῖε

ρτοιιτ Μ Μετε Ποτοττε οεΙ νοΒἰε ττοάττοπτ Μ Μοοάοτἰε, οοο

οοοττο Μ οτε οοοτοτττο νοοΜττε τοΙ νοττττο οΠοιιοΜ ροτ

Μτοτοττε, απο τιοΒτε ρΒιτΜιοΜ άἰερτἱοοτοτ,` εὶο Μ Με νοε

ττοΒοτο οτιτοτιάο οιιοά οΜοάο ρτο ροττο άτοττ οοιιΜοτε οοο

ττάοοι1Με οΙΜιτοπι τοοτὶοτιο ρτοΜτεεοτυΜ Μ τιοεττϊ ρτοεοτι

ΜΜι οοττττο ΜετττΜΜ οοττοιιοτοτττοΜ, ττοορτορτοτοο Με

ΜΒΜ ορροττοοτ εοττΒοτ·ο ττοτοτο; οΙΜε Με εοἰτο νοΙιτΜοε

φοιτ οοοττο Με ρτο τοοΒοάτοτττΜ οτΜο στο;» ετ Μ οτι

Μοττττε τττττάο ρτοοοάοΜοε. Βοτοτττνοτοττττο άοοἰΜο οποττο

άἰο τοΒτοοτττ οτΜο ο ιΜοτττττοτο άοτΜτί ΜἱΙΙοεἱΜο ττοοοο

τοεττοο ουτοοιτοεοεττττο τοττΜ; - Εκ οιιοτοτττοτο Βοεἱο. -

τ.ΧΧντ °*.

Η το Μ' Ατ·οοοπτι τίππουά ο! οοοετοιοτοτο οοποτ·ο!ο, ο αφτί

:ΗΜ ιιβο·ία!ί τοοτί ιὶί δατάοοπτι τ'οτάτπο Μ) άστο πο!

ΜΗ ο 4369 μου· το τοετίτοττοπο άοΙΙα εοπτυπα Με ί!

ρτοοοάοσιτο οουοτπατοτο άο!ΓτεοΙα πω: /αττο ρο_οατο ορο

ττοτπίπί άο!το υίΠα άί (ΜΜι, ίπ/οαάατα α! οοπτωτο Μ'

Ρίεά , μου· αυτοι: τ!ί απο |οτἰτα Μ|οττιι άιι "τι οί!τοάίπο

εαεεατοεο ο το” ούίτατιτο άοΙτα υἰἰΙο -ττιοάοείΜα, οίοΙοττάο

τοστ Ια οίωττ”.τάί:τοπο τΙο! εισάάοττο οοσπιτττο Ρίεοπο, Η

οιτάΙο μι· τοο:.:ο άο! του ντωτιτο, ο άοί!α οοτοττο άοτρτ·οοί ο

ΜΜΜ ουοα Μ! οΜάίοιττο, ο ρωιίΙο τ! άο!όποισοτιτο·."-”

ΜΒ
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ΜΒΜ, ιι ιεΒΒι·ειο ).

Πειι'Ι.Β. Αισιιινισ όειιε Βιισιιπε8ισσι όι Ριισσιε, ισε.σιι.

Ρειισε όει Βιειιε Πει Αιειισσε, νειεπιιε Μειοιιεεισπι

8ειόΜεε ει Ποιειεε Ποιιιεεσσε ΒειοιΠιι. ιισεειιισσιε ει (ιε

ιιιεσεε όιιεειο σσειιο (ισΒειιιεισιι $ειόΜεε σιεεεσιι ει

σσι σιο ιειιισσιε ισειιι εεισιειιι ει όιιεειιοσεσι. ΜειιιισΜισε

ΜΒΜ όσόσιπ εειισειεεε σει ΒΜεε ιισειιεε ιιειειεε Μ ιισσε

πισόσιιι; Ρειισε σε σιειιε Βειι Αιεσσπε ειο. όιιεεισ σσ

ειισ ιεσειιιι οιιισισιιι εσΒεισεειισσιε 8ειόΜιε σιεεεσιι ει

επι σιο ιειιισοιε ισειιι εεισιεπι ει όιιεειισιιεπι; Νιισει

νσΒιε εσιισειεεε εεσ εσΒεειισιε ιιιεσόειε όιτειιιεεε ιεοοιι

πισε Μ Με νειΒιε; Ρειισε ειο. Πιιεεισ σσειισ ιεσειιιι σι

ιισΜπι εσΒειιιεοιισσιε $ει·όΜεε σιεεεσιι ει σει σισ ιειιισοιε

ιιιειιι εεισιειιι ειο. Εκ ιειεειισσε ιισΒιιιε ει όιιεειι ιισειιι

ιεσσΒι όε Πειιοιιε εισΒειιιεισιιε σσιιισιιιε Ριεεισιιι Μιειιε

.ιιΜισε σσσό εσεπινιε σιΜι ιιοει·ισε ιισσε νισειισε ειιιε

ιεεισι νιιιεισσι ει ισσσισπι Με ισεσιιι εσιιισσε ιιεΒει Μ

όιειε γιιεσιε εό όεσσσειειισσεπι ιιιεισιειιε ει _ισιειοισπι

νιιιε όε σιρρι εισεόεισ εοιπσσιε εσσόεσσεεεει σσεσόεπι

ιιοπιΜεπι εινιιειιε θεεεειι ιιι εοιοσια ειστε δαπΙίεο(ι), ει

Μιιιε σειιειιι όιειε νιιιε σιειειιισ νσιπειἰε σσσό σει εειιι

ιιιεισισ ι'σειει Μ σειεσσε Ρειιι όε ιισιιιεσο , εσιιισει Μ

ειπε εΜιειιο Βιεειιισ, (ισΒειιιειοι Πεπιειε ισσε 8ειόΜεε

σοσ ειιεπισ ιισσό ιισισειιισόι πιειειιιιι σσιιιειισ ιιισόσ εό

όιεισπι νισειισιιι σειιισεΒει ει ισεε σι ιειισι σσιι όειιεΒει

εε Μιιοιιιἰειειε όε σιεόιειιε ιιιεσόενιι νειΒσ ει ιΞοιειιε

ειόεπι νισειιο Μισό οσσεειοσε όεΒιιιιεσιισιιιε ισεισε ιιιεπιΒιἰ

σιεσοπιισεισ Ρειισ εειιεΒιιιιε ιιΒιεε ειισσεΜσισιιι ειιεοινι

ι'εεειει εισσε όειι, ει σσιε ιόεπι νισειισε όιεισπι πιεσ

όιιισιιι όιεισιιι εόΜισιειε (ισΒεισειοι ιεπιόΜισε σσοεόεπι

ΒοπιΜεε νιιιε σιεόισιε σει ειι Πεειισιιι ιΞειιειι ινειειιι εό

εσινεσόσιιι ι)ειισ σιεόιειο σσεσιιιειειιι σιεόισιεπι οσπισσιιι

ισόεΒιιε σι εεεειιισι ει Μισειε ει: Μ σιειιΒειι οοιιισιιιε

όιεσεπόισιιι ει ιεεισιειιι; σσεσιοσιει ειό εσσσιισεειΜιιεπι

ιισπιιιεπι εσιειεειι ειιιΒειιιεισιιε Μόε ιισΒιε ιεειεπι, νσΒιε

όιειιιισε ει πιειιόειιισε σσειειιιιε ει ισνειιειιιιε όιειεε εειιε

Βιιιιε ιιΒιεε Μισειε εσσιιε σοσιειιιιοσεε σεειε Μιει σισ

σειιιιοιεε ιιοειισε ισεσπισσε εσιιισσε Μἰιε ισιεεε ειιεειεε

ιιΒ ιιοιιιιιιιΒσε εσιεόιοιιε ισεεε όε ιισσιε Με ίσεισιιι όιειι

θσΒειπεισιιε ειόειιι ιεειιισι ίεσιειιε, νει ει ιεσειειιιιε εεε

εόιιεσιισισ ιιεεισπι σεινεσἰεεε όε ιεόόιιιΒσε ιειιιιε Μπι

όιειε γσεσιε ισει σοπισσι νει ειπε σιοσσιειοιι, ειιεοινι

ιιιιειιιε ιεειειιε. Πεισπι ΒεΕιιΜ. ιισειισ ιόσε όεεειιιΒιιε

εσσο ΠοιιιΜι ιιιιιιεειισσ ιιεεειιιεεΜιο σσεόιεσεειιιιο εεσιΜισ.

Νσσε εσιεπι ειιιε σσειιε ισεεεειειιε σιεεεσιιεπι εσιιειιισιι

ιιοΒιιιε ει όιιεεισε σοσειιιειισε σσειει ισιιεσσεε όε ΙΙειι

ειιε όεειειοισπι όοειοι ει Ριεπειεειισε Μειοιιε, ειιιΒειιιε

ιοιεε ιιοσσιεΒιιἱε εσιιισσιε ι)ιεεισιιι εό ιισε εσΒεσιισιιε

σειιειε ει ειιιε όεειΜειι, ιισπιιιι εσσσιισεειισσε ιιιοειιειειιιιιι

όσσό ιισει νσΒιε νει ειισσιιισε εκ νσΒιε σιεισεειιε πιεσ

όειε σοειιε ισειισι σιεεειιιειε ισειιιιεσσε εσπι Μειειιιιε

ιεσσιειιἰ σι εε ειιεσσειεσιισι οππι ειιεεισ Με ιειιιεσ νει

ειισσι νεειισιιι ιιοσ ιεεειε εοσιεπισιιΒιιιιει όιεισιιειιε σε

(ι) Βε σσεεισ ισσεσ ει όεόσσε σιι'ειιιε σισνσ, ιιι ιισειε εσιιι'ειιιιε,

ειιε πει εεσσισ ΣΕΙΣ' ειε σειιειεισ ιιι 8ειόεσσε ιε εσιιεσεισόισε ιιι

εσιισσσι·ιε ιο εεσεε ειιιιιισειι ει εισόιιισ όει σιιιεόιιιι, ε όι σισΒἰ

σσιιιἱιιι , σ, εσιπε σσει ει όισε, σε σΜι·αιι. ΑΒΒιειιισ σοι ιισιεισ ει

ιισνε ιιι ιισειιισ ειεεεσ Ωοιιισιι ι'σι·ισιπε ειιιισε, ε ιι εισιιιιισεισ όειιε

σεισιε έσωσε.

ιιισι ει εισειιιε, όε Με ει σε ειι σοσ ιιισόισσιιι εόιιιι

ιειιιεε, νσΒιε ει νεειισιπ εΜεσιιε εσΒ Μεσιεσ σε ει Μ

όισιιιιοιισσιε σοειιε σιεεισΜισε ει ιιιειιόειιισε σσειειισε

οιιισιε ει εΜεσιε Μ σιειιιεειιε ιισιειε σοειι·ε εσσιειιιε

Μιιιε επι οιισισειιε εειιειπ σιειιισιεπι επεσσεπιισι ει ειιε

σισειιιει Μισιεειἱε ει εσσιιε εε νειιιιε Μ ειισσο πσιι ιειιι

σιειιε νει σει ειιοε σειιιιισιειιε σσσπισόοιιΒει ειιειιισιει·ι,

ιιεΒεσόο Με ιειιιει εσσει Με, ιισσό όισισσι εσιιισσε ιει

όιειιισισειεε ισεΜε ει: Με εεσεε όε νσΒιε Μειε εσπιισε

ιειιόι πιειειιεπι σοσ εεεσπιεσι, ειιοσσΜ σισ εσισε ει σσειιι

εοπιισιειειιε Μ σιεπιιεειε Με Μ σειεσσιε ει Βσιιιε εειιιει

σσπιτειιισε. Βεισσι νειεσιιε ιιειεσόεε όεεειιιΒιιε εειιε Βο

ιιιΜι ιιιιιιεεΜιο ιι·εσειιιεειιιιο σσεόιεσεειιιιο σοιιο. 8εσε

οππι πσιισ σει ιισΒιιεε ει όιιεεισε ισιιεσιιειιι όε Πειισιιε

σοσειιιειισπι σσειισπι σιεόιεισπι ει Ισιιεσσειιι Βσιεσειιειισι

ιιιιιιιεπι σσσιιοε ειιιε εισΒειιιεισιεε σει όιεισπι οσπισπε

σισ Με ει ειιιε Με ει ιιεσσιιιε εό σσειιειιι σιεεειιιιειιι

ιισνιιει όεειΜεισε σσιειιι σοιιιε ειισσειισιιι ισειιι εσσόσε

ιεπόο, σσσό Με ιιιιιιιόειε πσειιε εσσει Μεειιε Μισισνιόε

εσεισεπόο, σσειιισσεπι ισειιιιε σισιιεε ει ιιιειεπιιεειιιιε ιε

σσιειιι σι ισεε ειιεσσειεπιιιιι ει εό ειΤεσισπι όεΒιισισ όσ

σειειιε, ιό Μ σσειιι σοσιειιισισπι ιεεειε πιΜΜιε οσιενιειιε,

ειι σσἰΒσε εόιιιιιεσιισιιιε σειιεειιι ιιιειιισ εεεσιιισεΜισε

νειιειιιειιιεπι; σσσειισε εό ισεοισπι ιισιιιιοισπι εσσσιιεε

ειιοσειιι σισσιειεε ιισΒιε ι`εειειιι, νσΒιε ιιειεισ όισῖπισε, ει

όιειιισιε σιεεισιειιόσ Μεσόειιισε εσΒ σειιε ιισειιε Βιειιε ει

ιπειεεόιε σσειειισε ει ιιειιι ει Μόισσεειισσεπι σσειιειιι

εσσιιιε ενιιειε, ιιιεσόειε ιισειιε σιειιιεειιε σει οιιισιε εειιι

σισειιε ει ειι“εσισι σειόσσειιε σπιιιιΒσε όιιεειισπιΒσε ει ειι

εεσιισσιιισε ιιινσιιε σσεισοειιιε ει εειιισιιε σιοσι Μ όιειιε

ιιειειιε εει νσΒιε ιιεόιισιιι Μ Μεσόειιε, σει: σσιιιιε Μ ειε

όειιι ειισιεεεειε νειιιιε εσι ειισσιό ιεεειε σιεεσιιιειιε νει

σεισιιειειιε ε σσοσσιισσε ειισσιό σιεπιιεειε εσσιιειΜπι ει

ιεπισιειι, εειιι ιισΒιε σισιΜισπι όιεσιισειει, ειο Μ Με

Με Βειιειε σσιεπόσ σσοσ ειιιοόσ σιο σειιε όισιι εσιιισιιιε,

νει όιειι·ισισειισιιι εσσισπι σοσ νιόεεσισε ειισσειπ ιεειισσε

σιεπιιεεσισιιι Μ ιισειιι σιεεειιιιε εσιιιιε ισειιιιιιιιι εσιισσε

ιειιιεπι, σει: σισσιειεε νσΒιε Με οσσσιιεει εειιΒειε ιιε

ιεισ, ειιεε Με εειιε νσισιιισε σισ εοιιειεσιι ιισσό σσιιιιε

Με ει Βσπε νεειιε σσεσσιιισσε ειο ισιιιιει ει εειιιει ιειπ

σσειιι Μεπόεισισιιι σσειισισιπ ιιειιεειεεεσιεε, σισεεόεισσε,

σσσό ιισΒιε οεόει εό σεσειιι ει εειειιε εό ειιειιισισιιι νοε

σσε ιιιειιισ σεσιιεΒιι σσιε ειισε σιεόιειε ειιεσσειιόε εειιι

εε Με όεεει όιιι8ειιιιε ποπ νεσεειιε. ι)εισιιι νειειιιιε όε

ειπιερσσειιε όιε ιεΒισειιι εσιισ ε. σεειιιιιειε ΒοπιΜι ιιιιι

ιεεΜισ ιιεσεσιεεΜισ σσισεσεεεειπισ ιειιισ; - Εκ εσεισιιιειε

ιιε8ιε. -

ιιιιινιι ιιι.

Η σε ει Αιασοιισ Ποπ Πειτε ιν, ποσοσιίεσόσ ισ όοπιιιιιιια

ΜΜΜ ιισ θίουσιιιιί ε!ε Πειίειίε, ε ιισ θίσεωιιιί Βιωσ

ειιι·ίεσ ιιιιιοαεείαιοι·ί ε!ε! εσπιιιιιε ιιι Ρίεα, ι·Μπσυσ σ! (ἴσ

σει·πιιισι·ο, ειι σσιί (Με ιι|βείσιί :εσύ σε δαιόεσιια ίσι

ιιίπε σε ποιο ιιεσἰί σπιτι ιειι ε 4ειε, "σωσει ιιι Με

εοιπιπαιία, ε εοπ:‹ι ειιεριισ ιιι Με , /αι·ειιιιιο ι·εειιισιτε

"με σιιιιαπιί ιι'ί Με ειιιε Μ[επάσισ σ άειΙσ ισοιιιπε ί

σοιιο., ε σιί ο/[ειιί, Με εειιε (ιιισιίεΙσπο άι [απο εισιίιιο

ιιι Εσιαιοσπιι ιιοεε ιισ εεεί εειοιιο εοπ ια /οι·εα, ριειεπ

όεοπισ Με Ια ειιόειειισ Με /οεεε σε .πιο ρι·ίσαισ όσιτιιιιίο.



οοι. οποιο των.. 74,4

  

(·τ353, Η τοοοι·οτο).

Ποττ'Ι. Π. Λι·οοτντο ττοττο Βττοτωοετοοτ οτ Ρττοοιο ,

οτιτοεο κι , Αν" τ>οοοι.ιοι, οτοττοι. πι, τοτο. πιο , Ποιο. Μ.

Ροττοε οοτ ετοττο Μι: ΑωΒοοο, νοτοοττο, Μοτοττοοτοω

8οττττοοο οτ Ποωτοο οοωοεοοο ΒοτοΒο. ττοοετττοοτε οτ (το

ι·ττοοοο. τ)ττοοττο οτ ττττοττοιιο ίτοοοι·ιτοτοττ ι·οοοτ 5οττττοοο

οοτοτ·τοοοο οτττοτοττοοο οοετττο τοτο οτοεττοω γοοοτο οοοω

οττοτοω τοΒοοι·οω οοεττοτοω ρτοοοοττοοο οτ τοτοι·το νοτ

οοτοω τοσο. τοοοοττοοε :το οοοο ρτοοοοτοο ροι·νοοοι·τοτ εο

τοτοω οτ ττττοοττοοοω. Μοωτοτωοο νοοτε ττοττοω οοττροτεοο

ροτ οτοοε οοετι·οο ττοτοι·οο το οοοο ωοττοω; Ροττ·οο οοτ

€τοττο Βοτι Ατοοοοο οτο. Βττοοττο οτ ττττοττοοο τοΒοοττ οτ”

ττοτοω Βοοοτ·ιτοοττοοτο 5οι·τττοοο οοτοττοοοο οτττοτοττοοο οο

οτττε το.ω οτοεττοω γοεοτο, οοοω οττοτοω τοττοοι·οτο οο-.

οττ·οτοω ρτοοοοττοοε οτ τοτοττο νοτ οοτ·οω τοοο τοοοοττοοο

ττο οοοε ρι·οοοοτοο ροτ·νοοοι·τοτ οοτοτοω οτ ττττοοττοοοω.

Νοροι· νοοτο οοττροτοοο οοο εοοοοττρτο ωοοιτοτο οττοκτοε.ο

τ·οοοττωοο το οττε νοτοτε. Ροττοε οοτ 8τοττο Βου: Αι·ο8οοο

οτο. ττττοοττο οτ ττττοττοοο τ·οοοοττ οτττοτοω 8οοοτ·οοττοοτο

8οτ·τττοοο οοτοττοοοο οτττοτοττοοο οοετττο τοτο οτοεττοω γο

εοτο, φοτο οττοτοω τοΒοοτοω οοεττοτοω ρτ·οοοοττοοο οτ

τοτωτο νοτ οοτοω τοοο. τοοοοττοοο το! οοοο ρι·οοοοτοο ροτ

νοοοττοτ οτιτοτοω οτ ττττοοττοοοω. Ροττοττοοοω οοωττοω ροτ

οοοττοω οτ ττττοοτοω οοεττοω τοοοοοω ττο Ποττοττο οωοο

οιτοτοτοτο οοωοοτο Ρτοοι·οω οοοτο οοτοτοω οοεοορτωοο

οοοττοοοτοω, οοοιτ ττοττοω (τοτττοτωοο ττο Μοτο τ]οτοο

τοοοε οκτοτοοο το τροο. γοεοτο οοεοτοοττο τμτοοττοω ντττοω

οτιο οετ τττοττ οοωοοτο τοτο εοοο: , ρτοοοι·ονττ οτ εοοοω

ττοκττ ττο οοοττοω εοοο τρετοε ντττο οοττειο οοεττοο οοωτοοω

τττοττ οοωοοτε τοτοτ ροετοτοοτοο, οοοο οοτττοοι οοεττοε οο

ωτοοο τροτ το οο τοοοροτονοτοοτ οοτοοε ι·οοιιροτοττο τττοτοο

Ποτττοτωοο τοοοτετνττ τοοοοοοω ‹το Τοτ·οοτο τοοο ντοοττοω

ετνο τ·οοτοτοω ντττοτοω οοοο ρτοτοτοω οοωοοο οοοοτ το

εορτοτττοτο γοεοτο, οοο‹τ οοεττοο τρεοο ετοτ τοετττοτ τοοοτοτ

οτοοο τω, οτ οοτο τττοτοο ντοοττοε οοο οοτοττ οτττωρτοτο,

οοω το το ττο τοτο οτ ι·οοττοοο ωτοτωο οτ οτοττοι· τοοο

τοτοτ·, οοτοτο.οτοε ττοτττοτωοε τοττ·ονττ οοω οοωτττνο. οττοοο

τττοτοω ντττοω οοωοοο ττορτοττονττ οοεττοτττο οτ οτττο τοοοε

οτ Μοτο ιοοΒοττω οτττοΒοοττοοο οοοοτττοτοω, οοο τοοττοοο

τοω τττοτοε ντοοττοο το! τ.τοοοτοοτοτοω τοοο Βοτοτττοο οο

οοοε τοοοι·οοω ρτορτοι·οτι οοττοω τω: τοττο ροτοττ οοττοοτο.

Ωοορτορτοι· Μοτο ρτοττοοτο οωοοκτοτοτο οοωτττ εττρρττοοοτο

ροτ οοο το ρτ·οτττοττο ττο τοοττττο τοωοτττο ρτοντττοττ, νοοτο

τττοτωοε οτ ωοοττοωοε τττ·ωττοτ τοτοο8οοτοο οοοτοοοο ετ ττο

οοτ οοτττοοτ νοεττιιω οτ ττο οοτ το τττετι·τοτο οοο οοττετο

οτοττο οτ οοττεττοι·τ τοοτο.ττο τττοτο οοωοοτ , νοτ ρι·οοοτοτοττ

ττο οοοτο οοο τοοι·οοτ Ποτττοττοτ μτοιΙτοττ το οωοτ οο οοοττ

τοροι·οττττε οτιτοω το τττοττο νττττο τοοοοττο οοοοροεοο ρτο

οοττοοττο εοροτ οττε οι·ονττοτ· οτ εοωωοττο οτ στο ρτοοο οτ

ετοο τττο ρι·οοτ τοετττττι ειτοττοοττ. τ)οτοω ΒοΠ:οτο. οοοτ·το

τττοο ττοοοωοττο οοοο ττοωτοτ τοτττοετωο ττοοοοτοοττοο οοο

τττοεοετωο εορττωο. Νοοο ετοτοω :τοτο οοεττο ωοοοετοττε

ρι·οοοοττοω οοοετττοττ οοοτττο οτ ττττοοτοε οοοετττοττοε οοετοτ·

Ιοοοοοοε. ττο Ηοτ·τοττο ττοοτοτοττιω ττοοτοτ·, οτ Ρτοοοτεοοοο

Μοτοττο οωοο.τττοτοτ·οο ττοοοι·οοτττο οοοιιιοτο ρτεοι·οω, το οοο

οκ οοοεοττρττο οοοετο οτ :τοτε ττοεττοοττ, οοωτττ εορρττοο

οττοοο ωοεττονοτοοτ, οοοττ ττοοτ νοοτο νοτ οττοοτοοο. οκ

νοοτε ρτοτττοοι·το ωοοττοτο οοεττ·ο τοοι·τοτ ρτοεοοτοτο, τοοττ

ττοοοο οοω τοετοοττο τοοιττετττ οτ οτι οκοοοοτοωτοτ στου .

οττοοτο νοε τοωοο οοτ οττοοτ νοοττ·οω οοο τοοοτ·ο οοοτοω

ρτοοττττοι· οτοτοττοττο ροτττοτ· οτ τττττοι·ττο, ττο οοο ετ ττο οττ

οοο οιοτττοτιο1 οττωττ·οοτοο Μοτο οτ νοοττοω οτοδοττε οοο

τοοοι·οο ττο οτ τοτττΒοοοττοοτο οοεττο ρι·οοτρτωοε οτ ωοο

ττοωοο, οοοτοοοε οωοτο οτ οτοεοτο το ρτ·οτοεοττο ττοτοτο

οοεττο οοοτοοτο τοκοι οοτ οι·τοτοοττε οοι·τοω ρτοοτοι·οω

οκοοοοωτοτ οτ οτΤοοτοοτττοτ· οοωρτοοττο, οτ οοοττο οτι νοοττ·ο

το οττοοο οοο τοωρτοττο, νοτ ροτ ποοο ροτωτοτοττο οοο

ωοττοττοοτ οττοωρτοτ·τ, οοοοοττο νοε τοτττοι· οοροτ οτο οοοττ

τττοτοω οοωοοο οοτ τττοτττοτοοτοε τροτοε οι: οτιο οοοεο ττο

νοοτο Μοτο οοοοοοι·οοοτ ωοτοτττιω οοο οοεοωοοτ, οττοοοτο

ρτο οοτρο ετ οοοω οοωωτοτοτοττο το ρτοωτοετο νοε το ροτ·

εοοτο οτ Μοτο οοτ·ττοι· ροοττοωιιο. Βοτοω νοτοοττο τττιτοο

Με ττοοοωοττο οποιο ττοιοτοτ ωτττοοτωο ττοοοοτοετωο οοο

τττοεοετωο οοοο. Βοοο οοω οοοο ροτ· οοοττοο οτ ττττοοτοε

Ιοοοοοοω ττο Βοττοττο οοοετττοττοω οοεττοω ρι·οτττοτοω οτ

τοοοοοοω Βοιοοοοοττοτ ωττττοω οοοοτοο ετνο οωοοιτοτοτοο

ροτ· τττοτοω οοωοοο ρτο τοτο οτ τττττο τοοττο οτ οοεοτττο το!

οοεττοτο ρτοοοοττοω οονττοτ· ττοοττοοτοε οοτοω οοοτο ωρο

εττοω τ'οττ οοοοοοι·οοοο φοιτ νοε νοτ νοεττ·οιο οττοοτ ωοο

ττοτο οοεττο ευρω τοεοττο τωρτοντττο οροτοοοττο, φοτο

οοττω τοοττττο ρτοττοε οτ τοετοττττοετωο τ·οοοτοτττ οτ τροπο

οκοοοοτοωτοτ οτ :το οίτοοτοω οοοττοω ττοοοτοττο, το το

οοεττ·τ τΙοττοοοο οτ οοοτοωρτοοι τοοοτο ωτοτ·ωο οοτοντοττο,

ο:: οοτοοο οττοτττοοττοοτε οοοεοω ετ οοτ ττο οεοοωρετωοε

νοοοωοοτοω. Οοο οττοο :το τρεοτοω οοοττοτοω εορρττοο

οττοοοω ροορτοι·οο οοοτο τοοτοω, νοοτε οτ νοεττοω οοτττοοτ

ττοι·οτο τττοτωοο οτ τττοτττοτο ρτοοτρτοοττο ωοοττοωοο, οοο

ροοο οοεττο οι·οττο οτ ωοτοοιττο, οοοτοοοε ετ ττοω οτ το

οτΒοοοττοιτοω οοεττοω οορτττο ονττοτο, ωοοττοτο. οοεττ·ο

ρτοτοεοι·το ροτ· οωοτο οοωρτοοττο οτ οττοοτοτ ροτττοοοττο,

οωοτοοε ττττοοττοοτοοε οτ οΧοορττοοτοοε τττνοττο ροοτροοτττο

οτ οοωοττο, ρτοοτ το τττοττο ττοτοττο οοτ νοοτε ττοττττοω το

ωοοττοττο, οοο οοοτι·ο το οτοττοω οκρτοοοοτο νοοττο οοτ

οττοοτττ τοοοτο οτοεοωοττο, νοτ ροι·ωτοτοττο ο οοοοοωοοο

οττοοτττ ρτοωτοετο οοοττοττοω οττοωρτοτ·τ, οοω οοοτε ρτο

τ·τωοω οτορττοοτοτ , οτο το τοτο νοε οοοοι·ο οοωοττο οοοττ

οωοττο οτο ροτ·το οτοττ οοωιιοτο νοτ οτοτττοτοοττοω οοοτ·οω

οοο ντττοοωοο οττοοοω τοοττοοο ρι·οωτοοοι·οωτο οοεττττ

ρτοεοοττοω οοοττο τοεττττοω οοοοοοι·οοτοω, οοο ρτορτοτ·οο

τουτο οοε ορροττοοτ εοττοοτο ττοτοτο, Μοτο εοοο νοε νο

τοωοο ρτο οοοετοιτττ ουοά οοοττ·ο νοε οτ οοοο νοεττο οτ

οοτοεττοοτ νοοττ·οω οτο τοττττοι· οτ οοτττοτ τοωοοοω ποοο

ττοτοτοω οοεττοτοω ττοοεοτοεοοτοε ρι·οοοοοωοο, ουοά Μοτο

οοιτοτ το ροοοω οοτοττο το! οτιοωρτοω, τ·οοοοο ωοτττο ρο

οττοοττ οοτο οττ·οο ρτοτττοτο οκοοοοτιττο οοω οτι τττττοοοτττι

οοο ττοοοτ οοο νοοοεττε. Ποτοω τ'οτοοττο οοοτωο. οοοττο

τττο τοοι·οοι·ττ οοοο ο οοοττνττοτο Βοωτοτ ωτττοετωο ττοοοο

τοετωο οοτοοοοεοετωο τοι·ιτο ο Εκ οοοτοτττοτο Βοετο. -

ΠΟΠΗ! *.

Η το το Ατ·οοοπο οοο Ρτοττ·ο Ν. οοσπατιττο ει! θουοωτιτοτ·ο

σο! τω!! αίο·ί ττ/|ταία!ί τη! οι δαπάοοπο, στο· το αποσο

:ίοπο άοο!ί οσ·ττίστί οοτ άσο στο! τ8·ττ'7, ο τ·τωοτιτ!ί πο!

ΗΜ), /αοσίοπο σ·ο.ττττττττο ο! @οποιο το Πτοι>ι τοτοττοτο

στο/οιτάατο οί ρί.εαπί το οοποπο, οτί ο/[οττί, οιἰ ί θεοί οτα

ττοτί οοοττοεοατί ιίο ΖτΙαοοττ·ο:Ατ·πατάο Ματο|ιατ .ειοπον·ο τοττο

πτοτ: το Μιτοττ (/οτ·οο Μοοοτ) ροτ· ρτιοαυτοττΙο το τον: τττο·
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, οοιιτο οι οι|οιιείπί, στο οο!ί ποσο οοιιάαιοποιο οίοοιιί ιιο

ιπίπί οι οοΙΙα Μο: ο οοπτοιιο οι Ποιοι, ·ί φωτ ποσο

οοιιιιττιοα οοπ οιιοι·οί άοιιιίοί!ίο, οι! οπο” ,οφοοοποίί ο!

τοιπρο άο!Ιο οοιιιίιιππο.

ΜΒΜ, το ίοοοι·πιο

ΒοΗ'Ι. Β. Δι·οοινιο οοΙΙε Βιίοι·ιιιιιι;ιοπι οι Ριι·οπιιο,

Απο ποιπιπι, οιππ. Βιοτιπι. Τοιπ. ο Νοιπ. οπο.

Ροττοε ποι φοτο τοπ Αι·οποπο, νοτοπττο, Μοιοι·ιοοι·οιπ,

8οι·οιοοο οτ Ποιοιοο οοιποεοπο Βπτοΐπ. ΒοοοιΙιοποι οτ βο

ι·ιτοποο οιτοοτο ποιππο Οοοοτποτοτι $οι·τοποο ρι·οοοπτι οτ οοι

πιο τοιπροτο Μοτο νοΙ οιοο Ιοοιιπι τοποπτι οο.τοτοπι οτ οι

Ιοοττοποιο. Μοπιιποοπο νοοιο οοιιοιπ εοιπρειοειο ροτ οιππ

ποετι·οο τιοτοι·οε το οοπο ποποπι. Ροττοε οοι οτειτοι τοπ

Ατο.8οπο οπο, Βττοοτο οοποιτιοι·ιο ποετι·ο Ποοοι·ποτοττ δειτ

τοποο ρι·οοοπτι οτ πο! πιο τοπιροι·ο τοοι·ιτ νο! οιοο Ιοοοιπ

τοοοπττ οπτοτοπι οτ όιΙοοτιοποπι. Νοροι· οποιο εοτιοοιοοο οοο

εοοοοι·ιρτει ιποποοτο οιι·οκιοοο ποοποππο το οπο νοτοτε. Ροττοο

πιο ιιι·οτιο τοι: Ατειι;οπο οτο. Πιτοοτο τοποπτι οΙοοιοιπ οπ

οοιπποτιοπιο $οι·οιποο οι·οοοπτι οι οπτ ρτο τοιπροτο Μοτο

πιο! οιοο Ιοοοιο τοοοπτι οοΙοτοπι οοι. Μ ποεττοπι τοοοι·ι·οπο

οι·οοοπτιοιπ ποοΞΗο οτ τοΙοοτοο Ιειοοοιιο ττο Ηοτἰοἰἱε οιποο

:κοιτα Ποπιοπιο ιιτεειτοπι οποιοτοοπ οιοτποπτιοπο ιποοτι·πνιτ,

ποσο στοπ θοοοτποτοι· οιοεοοιιι οποοΙο ιποποονιτ Νοττο

ποπο νιοοι·ιο νιτοιι·οιπ οτ Ιοοοι·οπι οοο ποποπι Ποπιοιιο

οοοοτ το τροο γπεοοι, οτ οοπιροτΙοι·οτ οοοοιιοιπ οοιπιποο

πιο ιιο Ποιοι ιπτοιίοι·ιο πιοι Εοπιοπἱο, οο τοοιροι·ο νο

οποοποοο πο οοΙνοποοιπ ιποοἱοτι·ο ΛτιιοΙοο Μοοοοπτ οτοο

ιο πιο πο Μοοιι (τ) ποοποππο οοποοπαριιοτιοποπι ροτ ιπεπιο

οοπτι·ο οοο Τποτπιπ το οοοοιιτιο Μοτο Μτοποιποποιπ ρτο

τοιιτο οιιοτιιοποιο οοοιιι οοι οοοἰεἱ οτ οορι·οοοτἱ τοοτοπτ

οι οοποπιοοο Μοτο ντΠο; οτ ποιο ιοοπι νιοοι·ιοο ιπο.ιιιοιτοπι

τροποι οιοοιιτ οοιπιπτοιο, οοπ :το το ιπΕπιπιο οτ οοοοι·ιτοι·

τοποιοτοτ, [οοοππο θιοοοιιπειτοι· οινο οπο” ιπποιοτοτ Αι·

ποΙοιιε οιιιο. ο.οοτοπιτειτο τοοιτ οτ τουτου οο.ιιτ οτ οι·τοετοτι

οοιι·οο οονοο οτ νοΒοτοο ντπι οοιπἱποιπ Ποιποπιο οιΙΙοιοιπ

ριήοοιοτοτοιπ ()οπιοποι οτ οτιππι τοσο οοοοοετοι·τ τοιπροτο

θοτοι Βοοἰοιππτ τοπο τοοτοτιο τρεπτοιο νιΙΙοι·οπι ωοοιιτο

πιοι Ποτποπιε πιο οοοπτιτοτο ροοοοιο οπτοοιοτο, οοο οοπτι·ο

τοτπιοπι πιο πιο ροτιοποιο οτ οοονοπτιοππιπ οοπιιο ιπτοι·

οι·οποπιτοτοο οοοππο οτοτοιποιιο Ποιποπο πιοο οιοοπτοι·

οοοππο ι·οοοιιοοι·ο. Ωιιορτορτοτ πο! οορρΙιοοοτιοποιο οοιπιτοπι

οοιοοκιοτοτιο ,Μπιτ ιιτοπτοι·οπ Μοτο οιοτο.ιιι, νοοιο οι

οιπιοο οτ πιοποο.ιποει οιετι·ιοτο, ποπτοποε ετ τοποιοτιτιο οπ

τοιτιοτοο οοιπιποο τ”οιοεο νοοοοοποοο τοιπροι·ο οορι·ποιοτο,

οτ ιοτοτ Μοτο πιοι Ποιποιιιε οοποοιΙιο ποπ τονοπτοο, ίο

οππο ι·οοποι πτοιοιοοο. το οτοτοιπ οοοιτοιιι οτ ρι·ιιποτοπι,

τοΙΞτοι· πο ιπεπιο Ποιποπο σο ιιοοτι·ι οο8Ιιοοπτιοπι οι! ποο

ρτο ρι·οοιοτιο τοοιιι·ιοι·ο οοοοπτ ιτοιοτο. Ποτοιπ Βοτοοίπ.

ιιοπιτο πιοο οοοοοιοτιο οππο Ποπιιπἱ ιοιΙΙοοιιπο τι·οοοπτοειτπο

οποότοποοιπιο οορτιιπο. Νοπο οιοτοιπ οοτο ποοτι·ο οιπποετοτιο

ρι·οοοπτιοπι οοπετιτοτι ποοιτιο οτ τΙΠοοτοο οοιιοιτιοτιιιο ποετοι·

Ιοοοπποε το: Ποιοοτιο οοοτοτοιοιπ τΙοοτοι· οτ Ρτοποιοοοιιο

ΜοιοτΙο οοιοοιοοτοτοε οοποιοοιτοι Ποοιοπιο πιοπιιοπι πο ππο

οι οοοοοι·ιοττο οειοοιε οτ :Με ποεττιιοτι οοιπιο οορρτιοοοτιοπο

ιποεττονοτοπτ, οππο τιοοτ νοοιο νο! οτιοοιοοο οκ νοοιε

ρι·οιποοι·το ιποοιτοτο ποετι·ει τοοιππτ πτοεοπτοτο, τοοι·ιτιεσμιο

Π

(1) Μοετι. πιοο τ°οοιοτπο νιττοποιο οι Μοεοι οοΙΙε ρι·ονιποιο οι

ιετοιιΕπιι.

οοιπ ιιιετοπτιο τοοοιοτττ, οτ επ οιιοοοοι·οιπιπΞ οππι οττοοτο,

οοο τοιποπ οπτ :Μουτ νοε.ττοιπ οοο τ”οοοτο οοπτοπιρτιοἰοτοτ

οιοτοτιοτιο ρειι·ιτοι· οτ οτο"οι·τιο, ιιο οπο οι ιο εττ ποπ ιιιο

οιοοιπ οπιπιτοπτοο, νοοιε οπτ Ιοοοπι τοποπτι πιο οποιο ,

οοο ιποοτεο ιτο οτ ιποιοοπτιοπιο ποεττο ρι·οοιριιποε οτ πιοπ

οποιοο, ηοοτοιιοε οιιοιιπ οτ οιποοΙο ιπ ρτοιοεοττο οοτοι·ο

ποοττο οοπτοπτο, ιοιπο οοι οι·τοτοπτιο οοι·τοιιι ι›Ιοπἱοι·οιπ

οιιοοιοιιοιοι, οτ οτΐοοτοοοτοι· ιοιρτοοτιο, οτ οοπτι·ει οο νοπἱτο

το ποιπο ποπ τοιππτοτιο νοτ ποι· οτιοο ιιοτοιιοτοτιο ποοπιο

οοοοοτ πττοιπρτοι·ι οοοοποο νοο πιω επιπιι· οοο. ποσο

τοοτοιο θοιποπο οπτ οιοττιοτοοΙοε ποιπο οκ οοο οποεο ττο

οποιο Μοτο οοπτιοοι·οποι ιποτοι·ιοπι ποπ οοοποιο.πτ, πτἰοοοἱιι

πιο οποιο οι οποιο οοοιοιτοτοι·οττο οι ρι·οπιιοοιο, οοο ρτο

ιποο ιποοιοπτο ιοοτιτιο ιιοπιι·οιποε. _Ποτοιπ Υπτοπτιο οοΙοπ

οπο ποοοιποι·ιο ποπο οοιπππι ιπιτΙοοιιπο τι·οοοπτοοιιιιο οοοι

οι·οοοοιπιο ποπο. $οπο οππι ποιιο ποι· ποοιΙοο οτ τοΙοοτοο

Ιοοοπποπι ττο Ηοποτιο οοπειτιοι·τοπι ποετι·οιπ ρτοοιοτοπι οτ

Ιοοτιπποιπ Βοιποοοπτιπτ ποποπι οοοππο οπο οιποοιιοιτοι·οο

ποι· οιοτοπι Ποιποπο ρτο οοο οτ πιο ΐποτιο οτ οοοππο ω!

ποοτιππιπ πτοοοιιτιοπι οοετιπο.τοο πονἱτοι·, οοι·ο.ιο ποοιο οιι

ροειτοπι Γοοπτ οοποοοτοποο ποπο οπο: ιποιιοοτο. ποετι·ο εο

ροτιποοττο τιπρτονΜο οποιποποο οοοπιοοοπι τοοι·ιτιο ρ!οτιοο

οτ ἰποτοπτἱοοιπιο ι·οοοτειττ οτ ιπεο. οποοοοι·οιπιοι οτ πιτ οτ

τοοτοπι ποοιτοπι ποοοτοτιο οτ το ποετιι οοπτοιπρτοπι τοοοι·ο

οποιοι:: οποινιεττει, οι: οοἰοοε οππιτι·ποτιοπιο οοοεοπι ιπο

τιτο οεε.οιπροιιποο νοοοιοοιιτοιπ. Οοο οιι·οο οι! ιροοι·οπι

ποπτιοι·οιπ οορρτιοοοτιοοοπι ρι·ορτοτοο οποτε οιοτοιπ, νοοιο

ιτοι·οτο οιοτπιοε. οτ οιετι·ιοτο πιοοτριοποο ιποποοπιοο, οοο

ποπο ιιοεττο οοοιιο οτ πιοι·οοοιε, τιοειτοποε οι Μπι οτ ιιι

οιοποοτἰοποπι ποοτιοιιι οορἰτἱο ονττειτο ιποοιιοτο ποετι·ο ρτο

ιποοι·το ποι· οιππιο οοιπρτοοτιο οτ οποοτοι ποιοιοοοτιο, οπι

οιοοο τοΙοοτιοπιοοε οτ οιιοορτιοπιοοο οινοτιο ροετοοοιτιο οτ

οοπιοττο, ρωοτ οι οποιο τιοτοι·ιο οετ νοοιε ττποιτοιπ ιο

ιποοιΙοττο, οοο οοπτι·π οι οιοοοιπ οκρι·οοοπτο νοιιιτο οπτ

πΙοιοιο τοοοτο οι·οοποιοτιο, νο! ροι·ιπιοτοτιο ο οοοοοιποοο

οο!πππ! πιοιπιοοιε οοπττοι·ιοιπ οττοπιρτοι·ι, οππι Μοτο ιιοι

ποποπι οιορτιοοι·οτ, ετο το οπο νοο οποοι·ο οοι·οπτΙο ποσο

οιποτΙο πιο ροι·το πιοι Ποιοοπτε οοΙ οτετι·ιοτοοΙτοπι οποτποι

ποπ νΜοοπιπο πΙοιοοιπ τοοτιοπο ρτοπιιοοοι·οοι οοπτι·π ιο

οτιτοιιπ οοποοοι·οπτοοι οοο ρι·ορτοι·οο νοοὶο οοο ορροττοοτ

οοτιοοιο ιτοιοτο, ποπο οοιι·ο οοο νοτοπιοε πιο οοπετοπττ

ηποπ οοπττο νοο οτ οππο οοοππο οοοοοιποοο ειι: τ”οιτιτοι·

οτ οοι·ιτοι· τοπιοοπτπ οιοοετοτοι·οοι ποεττοτοιιι τιοιποοι·οοεοτοε

ιιτοοοοοιποο, ηποπ νοοιο οοτιοτ οετ οοοππο οτ οοτοτιο οπτ

οιιοπιρΙοιπ νοοτιοο ιποι·ιτο οοιιιτοοττ, ποιο οιππ ρι·οοιοτο

οικοοοοποο σπιτι οπ οοπ οοοοτ οιττοοπττο ποπ νοοπετιο.

Βοτοιπ νοτοπτἰο τΙοοιιοπ οποττο Οτο τοοι·οοτιι οππο ο ιιο.

οτινιτοτο Βοιπτπι πιιττοοιιπο ττοοοπτοοιπιο ποιποοειδοετοιο

τοττιο; -- οι: οοοτοι·ιτοτο τοπιο.

Ι.ΧΧΙΧ *.

Π. Ρἰοτι·ο ιν. η: οι Αι·οοοιια ι·ίπιιοοα οτί οι·ιἰίιιἰ οπι ἐστί

|οι οι ΠΠΣ), τι! θοοοι·πατοπο οοποποίο, ο οοο ιι/|ιοία!ί

"ο οι $ατάοοπο, α||ιποοο οποτυίπο ο.<ιοττοπιοπιο ι ιἰπϊ!ἰ

ο ριοοίΙοοί οοποιοτοπτί α! @ποπο οι Ποπ ιιο!Ιο Μο, ο

ποί Ιοοο!ιι οτ ΤτοΒοποπ (?'ι·οποπτο), ο οι θιρρι @πιοο

τοιιίο!ί το [οοι!ο σο! ιιιοι·ο, ο Μοτο διπροι·ο, οοικ”οοτιίιοο·

το οοιιοο ο ιἰί οοποί:ίο, οι οοποοοιιοικο (πιο μια, οοο,
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!!ορο !εεε!! "Με ει!! Μ!!! εο!!ε!!ί!ιεε Μ! !!ε!!ο δο

π!!!!!ε, ε ! Με!! Με! ρνοεεεί!ει·ί.

( !358, ·! ! !'ε!!!!!ε!ε

· ΜΙΡΙ. Η. Α!ε!!!ν!ο !!ε!!ε Β!!`ο!!!!εε!ο!!! κ!! Ρ!!ε!!ιο,

Α!!! εε!ιπ!!! Ω!εεεε Χ!. Π!ε!!!!ι. ΙΙΙ. Τοτε. ΧΧΙΙΙ. Νεα!. 8!.

Ρε!!!!ε !!ε! ε!·ε!!ε τε!! Ατεεο!!ε, νε!ε!!!!ε Με!ο!!εε!ι!!!!

$ε!!!!!!εε, ε! Οο!ε!εε εο!!!εεει!ε Βε!εΠ!!. !!οεε!!!ο!!!ε ε!

Πε!!!ε!!εε, !!!!εε!ο ε! !!!!ε!!!!!!ε θι!!!!ει·ι!ε!ε!! Με!!! 5!!!

!!!!!εε ν!εε!!!ε ε!!!!!!!!!ε!!ε!ο!!!!!!ε ε! ε!!!ε ι!!!!νε!ε!ε ε! ε!!!

ει!!!ε ε!!!ε!ε!!!!!!ε !!οε!!!ε νε! εο!!!!ι! !εεε !ε!!ε!!!!!!!!ε ει!!

!!!!!!ε εε!!! νε! ρτο !ε!!!ρο!ε !ι!ε!!!!! ει! ε!!οε ρ!εεε!!!εε

ρε!νε!!ε!!!!! εε!!!!ε!!! ε! !!!!εε!!ο!!ειι!. !)ι!!!!!!!! νο!›!ε εε!!ρε!εεε

!!!ε!!!!!!!!!!!!ε ρε! !!εε!!ε!!! !!ε!ε!ε!!! !!! Με!! !!ιο!!!!!!!; !!ε!!!!ε

Βε! ε!ε!!ε Μ!! Λ!εεο!!ε ε!ε. Ρ!!!ε!!!!!!ε θι!!!ε!!!ε!ε!! !!εε!!!

!εεε! $ε!!!!ι!εε ν!ει!!!!ε εεε!!!!!ε!!·ε!ο!·!!›ι!ε εε ε!!!ε ι!!!!νε!·ε!ε

ε! ε!!!ει!!!ε ο!!!ε!ε!!!!!!ε !!οε!!·!ε ε!ι!ε!!ε!!! νε! εο!!!!!! !εεε

!ε!ιε!!!!!!ι!ε ει!! εε!!! νε! !!!ε!!!!! ρ!ο !ε!!!ρο!ε ει! ε!!οε ρ!!!

εει!!εε ρε!νε!!ε!!!!! εε!!!!ει!!, ε! !!!!εε!!ο!!ε!!!: !!! !!οε!!ε !εε!ε

ι!!εεεε!ε!!ε ρ!εεε!!!!ε εε!ιε!!!!!!! !!!!εε!! !!εε!!! ιιο!!!!!ε Ιο!!ε!!

Δε!! ι!ε Πε!!ε!!ε !!εε!ε!ο!ι!!!ι !!εε!!!! ρ!ο!`εεεο! εε!!ε!!!ε!!!!ε

!!οε!ει· !!!!εε!!!ε ε! !!!ε!!ε!εε!!!!ε Με!ο!!ε ε!!!!!ε:!!ε!ο!·εε Πο

!!!!!!!!ε ρ!εε!ι!!!!, !!ο!!!ε !!!!!!!!!! εερρ!!εεε!!ο!ιε !!!οε!!ενε!ι!!!!,

εεε!! ει!ε!!!ει!ε!!! ει!ρε! ει!ε!!ε, ε! ι!!εε!·!!!!!ι!!!›ι!ε ρι·οε!εε!!!ε

ε!!!!ει!ε !!οε!ε !!!!!!!ε!!! εε!!ε!!ε ι!ι!!!ι!!!ι ε!!ο!!!ε !!!!ε!· !!!!ι

ε!!εε !εεεε Α!εεο!!ε ίε!!ε!ε !εεο!·!!ε!!ο!!!ε Με!!! ε! Ρε!!ε!!!

!ιοε!!οε ε! !!!!ε ρε!!ε ε! !!!ε!!!!!! ()ο!!!ι!!!ε ρ!εε!ι!!!! ε! ε!

!ε!ε ἰ (ει!ρε!?) 8ει·ι!!!!εε !εεε!! !!!!!! !!!ε!ο ει!!!εεει!ε!!!ε!

!!!ν!!ιε ε!ε!!ε εεε!ε!ε!!!ε ρτο !!!ε!!ε ε!!!!!!!!!!!!!ε !ο!!ε!!!!!ε ε!

ει!!!ιονε!!!!!ε !!! !!!!ε! !!!ε!οε !!!!!ε!!·εε !εεεε εο!ι!!!!ει!ε εεε

εεεεο.!εε ε! ει!!!!!!!οε ε! !ρει!!!! ()ο!!!!!!!ε ε! ι!!ε!!!ε!!!ε!εε ε!ι!ε

!ι!!!ε !!εε!!! (!!!ο!!!!ιιίειιιιι?) !εε!ε!!!ε!!!!!!ι! ρε!! !!!εε!ε! ει!!!

!ε!!ε !εεε ε!!!!!ι!εει!!!!ει!ε ίο!!!!!!!!ι!ε ο!!!ο!·ι!!!! !!!!!!ε!ε ει!!!

!ε!!ι!ε εοε ρε!ρε!ι!!ε !ε!!!ρο!·!!!ι!ε εε!νε!ε!ι!! ίι!!εεει!! ε! εεεε!!!

εε!ε!ε ρεε!ε ε! !ε!!ε!εε!!ε!!εε !!ει!εεε!!ο!!εε ε! ε!!ε εο!ει!!!!εε

ρ!ο!!!!ε!!ο!!εε εο!!νει!!!οι!εε ε! ο!!!!!!εε!!οι!εε !ι!!ει!!ε!!!!ε ε!

ε!!!ε εο!ε!!!!!!!ε!!!!!!ε ε! εει!!ε!!ε νε!!ε!ε !!!ε!ε ε! !!!ε!ε εε

ίεε!ε ε! πιο!!! !!! ει!!!!ι!ε !!!!ε! εε!ε!ε ε! εε!!!!!! ν!εο!ε

ρ!·οεε!!!!ο!·εε !!εε!!! ρ!ε!ε!! εο!!εεεεε!·!!!!! !!! !”ει!!!ι!!!! Πε!!!!!!!!

ρ!εε!!!ι!! ρ!ε!!!ε!ο οι!!!!εε ν!!!εε ε! !ε!!εε ι!ε Πι!!ε!!ε!!!ε

Τ!!.!εε!ν!!ε (Ο ε! Π!ρρ! γ!!ε!!!ε $ε!·ι!!!!εε εε!!! εο!·ι!!!ι !!ε

!!!!!!!!!ι!ε ε! !!!!!!!ι!ε ο!!!!!!!!!!ε ε!!εειιε ε!!ε!!ο εει!ει! ε! εε!

ν!!!ο ι!ει!!!ο νε! εο!νε!!!!ο ε! εε!!! !!!ε!ο ε! ι!!!!!!ο !!!!ρε!!ο,

ε! επι!!! !!!!·!ε!!!ε!!ο!!ε ε!!ε ε! ρεεε, εεε!!! !ρε! !!ο!!!!!!!

ρ!οεε!!!!ο!εε !!εε!!! ει!! ο!!!ε!ε!εε ει!! ω!!! ε!!ε!εε!ε !!ε!!

ροεεει!! ι!!!σ ι!!!ει!ε!!! !ε!!ιρο!ε ε!!ει!ε !εε!!ο!!ε νε! εει!εε,

!!!!!!!ο ο!!!ε!ε!εε !εεε!!! !!ε!ε!!! ο!!!ε!ε!!!!ι!ε θο!!!ι!!!!ε ρ!εε!!!!!!

ε!! ε!πε!!! !εει!!ε!!!ο!!ε!!! εππιε!!! Γενο!ε!!!, ρε! εεε!!! Εο

!!!!!ι!ε !ρει!ι!! ε! ε!ι!ε ο!!!ε!ε!εε !!!!ε !!!ε!! Ποιιιι!!!!ε ρεεεε!!!

εο!!εεει!! ε! οΠ!ε!ε !!!!ε!ε ε!!ει·εε!ε, ρ!οι!! ρ!ε!!!ε!ε ε! ε!!ε

!!! ρ!!!!!!ε!ε !!!ε!!ι!!!!ει!!!ε !εεε Τεε!!ε, !!ε ε!!!!!!!ε !!ε!!ει!!!

ε!!!!!! !ι! !!εε!!!! εο!!ε!!!ο !!!ε!! !!εε!!! ε!!!!!!!ε!ι!!!! εεεε!·ι!!!!!!!

!εε!!ι!ε ε! !!!!Τι!ε!!!ε ε!!ε!!ε!·!, νοε !ε!!!ει! θι!!!ε!·!ιε!ο! ε! ε!!!

ο!!!ε!ε!εε !!οε!!!, ει!! εε!!ε ε! !ι!ε!ι!!!! !ε!!!ρο!!!!!!ε !ε!!ο!ε

ρε!ε εο!!!!ε ι!!ε!!!ε!!! ε! ε!!ρ!εεε!!ι!! !ε!!ο!ε!!! ρεε!ε ρ!ε!!!ε!ε

!!ε!! ι!ε!!!!!!!ε ε!!ε!εε!·ε ε! ε!!ε!ε!!!ε!!ε ρε! !ε!!!ρο!ε ο!!!ε!!!!!!

ε! !ι!!!ε!!!ε!!ο!!ε!!! εο!!!!ε !ιο!!!!!!εε ε! ρε!εο!!εεε!ε!ε!ι!!!!

(η Τ!!!εεκι!!:. Ι.'ο!!!ε!!ιε Τ!!!!!!!!!!!!.

ει!!ε!!ε!!ε!!!!!! ε! ν!!!ε!!!!!! !ρεε!!!!!! ε! εο!!!!ε ο!!!ε!ε!εε ει!!

!!! ι!!ε!!ε ει!!ε!!ε!!!ε ε! ν!!!!ε εε!!! ε! !!!επ!!!! ρ!ο !ει!!ροτε

ρ!!! !!!ε!ο Πο!!!ι!!!! Γεε!ε!!!!ο ε!ε ει!εει!ι!!ε!!ε ρ!·εεερ!ε, ρ!

ε!ιο!ε!!!!ο, εεε!!εε!!ει!!!ο ε! εερ!ε!!!!ο εοε ε! ε!πε!!! ρε!

εο!!εε !εε ε! εοι!!! !!!νε!ε!!!!οι!ε ει!ε!ενει!!!ο ρε! ν!ει!! !!!

!!ει!!ε!!οι!!ε ε! ο!'!!ε!!, εο!!!!ε ι!!ε!ει!! ρεεε!!! ε! ε!!!ε εοι!

νει!!!ε!!εε !!! εεεε!!!!!! νε!!!ε!!!!ο: ε!!ε!ε !!εε!!! ιιοιι!!! ε!νε

ε!!!!!ε!!!ε!ο!εε !!ο!!!ε ε!!ρρ!!εενε!ι!!!! !!! ει!ρε! !!!!ε !!!ει!ε

!ε!!!ι!! ρτο!!! ε!! !!οε!!!!!!! !εεε!!! ε!!!!!!ε!! ρε!·!!!!ε!ε !!οεε!!ι!!

εε!!! !ι!ε!!!!ε ρ!·ο!·!!!ε!ε. ΙΒΝ!!! !!οε νο!ε!!!εε επο!! εε ο!!!!!!ε

εεε ρε! ρ!ε!”ε!οε ρ!οεε!!!!ο!·εε !!οε!!·οε ρτο !!ο!!ο ρεε!ε ε!

!!!ε!!!!ε, Με! ι!οι!εε!!οι!ε νε! !ι!!ε!!!ει!!! ριεε!εε!!ο!!ε !!!

!!ιε!ε !”ι!ε!!!!!! ε! εο!ιεεεεε ρε! ι!οε ε! ο!!!ε!ε!εε ι!εε!!οε

!!!ν!ε!ε!!!!!!ε! ο!!εε!νει!!!!! ρ!εε!ε!νε εε!!! ρε!! ε! !!!ε!!!!ε

εἰ!!! εο!!ε!ι!!!! !εεε!!! ε! ρ!!!!ε!ρι!!!! ρ!εε!ρι!ε !!!!!!!ε!!!ει!!ε,

νο!!!ε ε! ε!!!ει!!!ε νεε!!!!!!! ι!!ε!!!!!!ε ε! ε!!ρ!εεεε ι!!ει!!!ε!!!!!ε,

ε!!ε!ε!!ι!ε !!! !!!ε!!ε !!!!!ε!!!ε!!ε!!ε ε! ε!!!ε εο!!!ε!!!!ε !!! !!!ε

ι!!ε!ε ει!ρρΙ!εε!!ο!!ε, εε!!!!ε !!!ε!ε!!! ρεεε!!! ε! !ε!ιο!ε!!! !ρε!ι!ε

!!! !!!ε!ε ρ!!ν!!εε!ε !!!ε!ι!!!! Πο!!!!!!!ε εε!! ε!ι!ε ρ!οε!!!ε!ο!εε

νε! ε!!!ε!ε!εε !!ε!! εεε!ενε!!ε νε! !!!!!!ε!!ε, !!!!!!!ο ε ει·ενε

!!!!!!!!!ι!ε !!!!”ε!ε!!!!!ε εο!!!!·ε· !ε!ιο!ει!! !!!ε!ε ρεε!ε ο!ι!!!!!ιο !!ε

ε!ε!ε!!ε εε!νε!!!!ο εει!!!!ει!! ρεεε!!! !!!!!ε !ρε!ι!ε εο!!!!!!ε!!!!ει!!

ρ!ε!!!ο!ε!!!, εεε!! ε! εεε!!ε !!ε!ε! εεε!! !!ε!! ε!·ε!!!!!!ι!ε !!!

!!ο!!!ε ρ!ι!ι·!!!!!!!!! ι!!ερ!!εε!ε!. Πε!ιι!!! νε!ε!!!!ε !!ε!ε!!!!!ε !!ε

εε!!!!!!!ε εεε!! !)οι!!!!!! !!!!!!εε!!!!ε !!εεε!!!εε!!!!ο ε!!ε!!!εεε

ε!!!ιο ιιο!ιο. Ν!!!!ε ει!!ε!!! ε!!!ε !!οε!!ε !!!εεεε!ε!!ε !·εε!ε ρ!ε

εε!!!!ε!!! εο!!ε!!!!!!! !!ο!!!!εε ε! !!!!εε!! !ο!!ε!!!!εε !!ε Πε!!!ε!!ε

‹!εε!·ε!ο!!!!!! !!οε!ο!· ε! εο!!ε!!!ε!!ι!ε !!εε!!!! ε! !ο!!ει!!!εε Β!!

ιεεε!!ε!!!!! ιι!!!εε !!ι!!!!!! ει! !ιοε!!ε!!! ρ!εεε!!!!ε!ι! ρ!!! !!!!ε

ε! ε!!!ε !ιον!!ε! !!εε!!!!ε!!, ε!!ροε!!ε!!!!!! !!!!!!!!!!!ε! Μαιου

ε!!ει!!!ο, εεε!! !!εε! νο!!!ε ρ!ε!!!ε!ε !!ε!ε!ε Με!!! ρ!!ιεε!!!!!!ει,Δ

ε! ε!!ε!!! ευ!!! !!!ε!ε!!!!ε !!!ε!!!!ε !εε!!!ε!!! εεε!! εο!!!ει!!ε !!!

ει! ε!!εε!νει·ε!!ε !!!ε!ι!!!!ε!!ε (]ο!!!!!!!ε ε! ε!ιιε ρ!οε!!!ε!ο!εε

νε! ο!!!ε!ε!εε εο!ι!!ε !ε!!!!!εε ρεε!ε ρ!·ε!!!ε!ε πι!!!!ι!!ε ε!ε

νε!ε!!ε, !!! !ε!!!ε!! Γεεε!ε, ει!! !!!ε!ι!!!! ι!!ει!!!ε!ι!!!! εε!νε!ε

εε!!!ε!!!ρ!!!!!!!!ε! !!ο!ι!!ε!!ε, !!ε ε!!ο ε! εε! !!ε πο!! ιιιο!!!ε!!!!ι

ε!!ιι!!!ε!!!εε, νο!!!ε ε! νεε!!ι!!ι! ε!πε!!!!!! !!!ε!!!!!!ε ε! !!!ε!!·!ε!ε

ρ!εε!ρ!ει!!!ε !!!ε!!!!ε!!!!!ε, ει!!! !!!ε!!!ει! !!ε ε! !!!!!!ε!!εε!!ο!!!ε

!!εε!!ε, ε!!ε!ε!!ι!ε εο!!!ε!!!ε !!! !!ε!ε!ε ρ!ε!!!εε!!ε !!!!!!ε ει!!

ο!!ε!!!ε!!ε εε!!ε!!! ρ!ει!!ε!ε!!! εε!νε!!ε, ε! ε!Τεε!ι!ε!!!ε!· εοι!!

ρ!εε!!ε, ε! εο!!!!ε εε νε!!!!ε !!! ε!!ει!ε ει!!! !ει!!ρ!ε!!ε, νε!

ρε! ε!!ει!οε ρε!!!!!ε!ε!!ε !!!ο!!ο ε!!ει!ο ε!!ει!!ρ!ε!!, !!ε!!ε!!!!ε

νοε !ε!!!ε! ει!ρε! !!!!ε εεε!! ι!!ε!!!!!! Πο!!!!!!!ε ει!! !!!ε!!!ε!!!ε!εε

!ρε!ι!ε ε! Με !!ε εει!εε !!ε νο!!!ε εει!!!ε !ι!ε!!!!ει!! εοι!

ει!ε!ε!!!!! !!!ε!ε!!ε!!! !!ε!! εεε!!!ι!ε!!!, ε!!οει!!!! ρ!!! ει!!ρε ε!

εεε!!! εο!!!!ι!!εε!!!!ε !!! ρ!ε!!!!εε!ε νοε εε!!!ε! ρι!!!!!ει!!!!ε.

!)ε!!!!!! νε!ειι!!ε !!εε!!!!εει!ε!!ε !!!ε !ε!!!!!ε!!! ει!!!ο ε !!εε!!

ν!!ε!ε !)οι!!!!!! !!!!!!εε!!!ιο !!εεει!!εε!!!!ο ει!!!!ει!εεεε!ι!!ο !ε!!!ο;

- Ε!! ει!ε!ο!!!ε!ε !εεε!.

ΠΠ!!! *.

Ζε!!ει·α ει!! σε !!! Μαρκ!! α! θουα!!α!οτε ρεπε!α!ε, ε !!!!!!

!!!!!! α|[!εία!! Με! ε! διιΜεεπε, α!)!πε!!ε , ί!! εεεεε:ίοπε

!!εε!! ο!ά!!!ί Ματια!! ἀεὶ!!! Και! δει!!! π!!! Μ” ε !3!!!,

/αεεεεει·ε ι·ε.!!!!·ι!!!ε ε! νίσε!ίο πιο! /εισάί, Με ί! δο!!!!!πε

ε! ΗΜ ροεεεάουα πε!!”ί.εο!α, ί !!εε!', υπο!!!!ί, ε ι!ειι!!!!,

!!εε!!!! πι!!! υίο!ειι!επιει!!ε απο!!! πρι!! ε!!ί!!ι!!!ί ε! αν!!!

!ίε!!ε εί!!ε έ! !!ε!!! [εκεί σ!!! Ωίε||τε!!ο θί!ε!!!!!ε!!ί, ί! με!!!
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αιιιετιετικειιιε α' ρι.εαπι ααα ιιεειιε έ! ροε.ιεε.ιο ααα Μια

επειιε.ιιιιια.

( ιε.ε:ι, ιι ιειιιιταιο ).

αιιι. ΙΙ. Λτειιινιο ιιειιε Βιιοτιιιααιοιιι ιιι Ριι·ειι:ιε,

Μπι απαιτει, Ωιαεε. Βιειιιιι. ε Τοτε. ειιιιιι. Μια. ΧΧΧΙ.

Ρειτιιε Πει εταιια τει Αται;οιιε ι'αιειιιιε Μαιοι·ιεατιιιιι

8ατιιιιιεε, ει Ποι·ειεε εοιιιεεφε ΒατειἩιι. Βοεειιιοιιιε ει ιιε

τιιαιιεε. Πιιεειιε ει ιιιιειιιιιιε Πιιιιιετιιαιοτι 5ατιιιιιεε εειε

τιεφε οιιιειαιιιιιιε ιιοειτιε, ιατιι ειιιετιειιι γιιειιιε φαιιι αιιο

ι·ιιιτι τεειιοτιιιιι ει ιετι·ατιιιιι ιιοειτατιιιιι ιιτεεειιιιιιιιε ει φι

ρι·ο'ιειιιροτε ιιιει·ιιιι νει εοτιιιιι ιοεα ιειιειιιιιιιιε ατι φοε

ρτεεετιιεε ρει·νειιετιιιι ειιιιιιειιι ει ιιιιεειιοιιειιι. ιιιειιιιιιιιιιιιε

τειιιε ιιιιιιιιιιι εετιρειεεε ρει· ιιιιιαε ιιοειταε ιιειεταε ιιι ιιιιιιε

ιιιοιιιιιιι. Ρειτιιε Πει ι;ι·αιια ι·ειι Ατααοιιε ειε. ι)ιιεειιε ει

Πιιειιιιιιε τεεειιιι οιιιειιιιιι Βιιιιει·ιιαιιοιιιε Βαι·ιιιιιεε εειετιεφε

οιιιειαιιιιιιε ιιοειτιε ιαιιι ειιιειιειιι γιιειιιε φαει αιιοτιιιιι

ι·εειιοτιιιιι ει ιεττατιιιιι ιιοειτατιιιιι ρτεεειιιιιιιιε ει φι ρτο

ιειιιροτε ιιιετιιιι τει εοτιιιιι ιοεα ιειιειιιιιιιιε αι φοε ετε

εειιιεε ρει·νειιετιιιι εαιιιιειιι, ει ιιιιεειιαιειιι. Νιιρετ νειιιε

εετιρειεεε εειι ειιιιεετιρια πιαιιιιαια ιιιτειιιεεε τεεοιιιιιιιε ιιι

ιιιιε νετιιιε. Ρειτιιε ι)ει εταιια τει: Ατααοιιε ειε. ι)ιιεειιε

οιιιειαιιιιιιε τει;ειιιι οιΙιειιιιιι Βιιιαετιιαιιοιιιε $αι·ιιιιιεε εειε

τιεφε οιιιειιιιιιιιιε ιιοειτιε, ιαιτι ειιιειιετιι γιιειιιε φαει α

ιιοτιιιιι τεειιοτιιιιι ει ιεττατιιιιι ιιοειτατιιιιι, ρτεεειιιιιιιιε ει

αιιι-ρτο ιειιιιιιιτε ιιιετιιιι νει εοτιιιιι ιοεα ιειιειιιιιιιιε ατι

φοε ρτεεειιιεε ρετνειιει·ιιιι εαιιιιειιι ει ειιιεειιοιιειιι; ιιι

ρειιειιοιιε ιιοιιιε φετειοεε οιιιαια Ρετ ιιοιιιιειιι ει ιιιιεειιιιιι

ιιοειτιιιιι ιαεοιιιιιτι ειε Πετιειιε αιιιιιειιιαιοτειιι Ποιιιιιιιιε ρι

εατιιιιι νιιιιιιιιιε εοιιιιιιετι φαι ιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιε Ζιιιιτειιιιε

Πιιαιτιιιετιι εε Πτιιιιειιε ειι° ειιιιιε ιιιεται αιιιεα φειιαιιι για

ιιιειε γιιειιιε φε ιιιιιιε εει ι)οιιιιιιιιε ειιιειιετιι τεφιεινιι

ιοιιαιιιιειιι πιε Τιιτειιιο ιιιιιε νιεατιιιιιι εειι ιιεειοτειιι ιιι

ιατιιιιι φαε ιρειιιιι (ιοιιιιιιιε ιιι εαιιειιι γιιειιια ιιαιιει φοιι

ρτο εετιιε ιιεφιιιιε εινε ιιιαιειιειιε φε ιιι ιιιεια νιιια ιειιι

ροτε απο ει·αι ρτειαιι ιαιιιι”ι·ειιι θιιιιιιιιιιετιι εοιιιιιιιεεα εκ

ιιιεταιιι ιαεετει εοιιιιειιιριιαιιοιιεε εοιιιτα ιιοιιιιιιεε ιρειιιε

νιιιε εαεφε αιι ιρειε ειιιδι ει ιενατι ιαεετει ειιιιιιιιε ειιαιιι

εοαειειιατι, τεφιεινιι ιιιειιρετ ειιιιιιιειιι νιεατιιιιιι ιιι ιαεετει

ειε εοινι ρετ φοειιααι ιιοιιιιιιεε ειιιιιειιαιιι αιιετιιιε νιιιε

αιιιετιιειι Ποιιιιιιιιε φε αιιιεα ιιιεται ιρειιιε ιαιιιιτιιιι α

ιαιιιιιετιι, φαειιαιιι ιιεειιιιιε φαιιιιιαιεε, φαε αιι ειε ρε

ιετε ει ιιαι1ετε ιιιιειιαιιιτ, φια ιιοιι ριαιιιαιιεταιιι ιιεειιε

ρτοιιι ειιιι ρτοιιιιεεταιιι ιιι ιει·τιιοτιο Με νιιιε. ιιι φαι

ρτειιιιεεα αιιιειαειιιε ιιιεατιιιε ιιιειιιιιεεει αιιιιιιιιιετε, ρτειι

ιιαιιιε ιαιιιτιιιιιε (ιιιιιιετιι ιιοιι ακινετιειιε ιιι αεεετιιιιτ φαι

‹ιιειιιε νιοατιιιε ειε ιιιτε ει ταειιοιιε ατι ρταιιεια ιιιιιιιιιιε

ιειιειιαιιιτ αα:ειιειιε ειιιιι ιιιαΒιια εοιιιιειινα αι ειιρταιιιειαε

νιιιαε εαειιειιι ιιερτειιανιι ιιεειιατιιε ταιιιιιε ει αιιιε ιιινετειε

τειιιιε ει ιιοιπε ιιιαιιιιιιιιιιι ναιοτειιι αειιιιεειιιιιιιιε, φε εεειιιιι

ρετρεταιιι ει ιιιιιιειε α: ιιι ‹ιιειι Ποιιιιιιιιε ενιιιειιε ρτειιι

‹ιιειιιιιι ιιι ιιιειιιιτ αεροι·ιανιι; αι ειιαιιινιε _ιαιιι ιιιειιιε ιιι

εατιιιε αει (ιιιιιιετιιαιοτειιι ιιιιιε Βατιιιιιεε ρτο ρι·ειιιειιε ιια

ιιιιιεεει τεειιι·ειιιιι, ιιοιι ιαιιιειι ιιιιιε ριειιιιτιι ιιιε ρειιιιι

οιιιιιιετε; φα:ιτεα ειιρριιοαειιοιιε ιιοιιιε ιιιειιιοταιο επιβα

ιιιαιοτε εετ εεε ιιι ρτειιιιεειε ειε εαιιιιιτι τειιιαιιο ειοτι

αει-ι, νοιιιε ιιιειιιιιιε ει ιιιαιιιιαιιιιιε ιιτιιιιιετ ει ιιιειτιειε,

φαιειιιιε ει εει ιια φιιιιιει νεειιιιιιιι ιιι ιιιειτιειιι ειιο εα

ιιειαειαιιε ει εαιιειιει·ι ιαειαιιε Με Ποιιιιιιιι νει ειιιε ρτο

ειιταιοτι ιιε ιιοιιιε φε ιιιετιιιιι ιαιιιιτιιιι (ιιιιιιιιιετιι ρτειιιειι,

ιιι οιιιιιι εε φαι ι·ερετετιιιε ειιιιιιιειιι ιιι ι:ιιειιε νιιιιε

ιιι‹ιει›ιιε οεαιραεεε, ρτοεαιειιιιο ειιρετ Με ιιτενιιετ εφι

ιιιατιε ει ‹ιε ριαιιο, εε ειιιε ιιιε ρι·οιιι ιιιειιιια ειιαιειιιι.

ι)αιιιιιι ΒατεΒιιι. φαι·ιο ιιιιιε ιιεεειιιιιτιε ιιιπιο ι)οιιιιιιι αιιι

ιεειιιιο ιτεεειιιεειιιιε ειιαιιταεεειιιιο εεριιιιιο. Νεα: αιιιειιι

αιιιε ιιοειτε ιιιαεεειαιιε ρτεεειιιιαιιι εοιιειιιιιιι ιιοιιιιιε ει ιιι

ιεειιιε εοιιειιιατιιιε ιιοειει· ιοιιαιιιιεε ειε Πετιειιε ιιεετειοι·ιιιιι

ιια:ιοτ ει Ρταιιειεειιιιε Μετοιια αιιιιιαιιιαιοτεε ιιοιιοταιιιιιε

ιιοιιιιιιιιε ριεατιιιιι ω ιιοε ειι ειιιιεει·ιριιε εαιιειε ει αιιιε ιιεειιιιαιι

ιιιιιιιιιι ειιρριιεαειιοιιε ιιιοειτανετιιιιι, φαι ιιεει «Με νει

αιιφιιιιιε ειε νοιιιε ρτειιιεετια ιιιαιιιιαια ιιοειτα ιιιει·ιιιι [ιτε

εειιιαια ιιιετιιιεφε ειιιιι ιιιειαιιιια τεφιειιι ιιι εε ειιεφε

ι·ειιιιιιι ειιιιι ειιεειιι νοε ιαιιιειι αιιι αιιφι νεειτιιιιι ιιοε

ιαεετε εαιιειιιριιιιιιιιετ ιιιειιιιιειιε, ρατιιετ ει ιιιιι`ετιιε, ιιε

φο ει ιια ειι ιιοιι ιιιοιιιειιιιι ατιιιιιταιιιεε, νοιιιε ει νεειτιιιιι

ειιιειιιιε αιιι ιιιειιτειι ιτε αι ιιιιιιειιαειιοιιιε ιιεειιε ρι·εει

ριιιιιιε ει ιιιαιιτιαιιιιιε, φαιειιιιε ει εει ιια φιιιιιει νεειτιιιτι

ιιι ιιιειτιοιιι ειιιι αιιιιιιιιεεο, ιιε ιιοιιιε φε τειιιειιεετιιιιι ει

τειιιαιιειιι ρειιεε ιιετειιεε ιιιειι ιαιιιτιιιι ιιε ρτειιιειιε αιιι

ιιιΒιιαιιι εαιιειαειιοιιειιι ιιετι Γαειαιιε ιιιειο Ποιιιιιιιι νει αιιιε

φιιιιιε ιαειειιιια ειιιιιετιι ιιιιιια ρτειιιεετιε ιιειετε εετιετιι

ριετιιοτειιι, ιιαιιειιιιο πιε ιαιιιετ ιιι ρτειιιιεειε φοτι ιιιειιιιιι

ι)οιιιιιιιε αιιι ιιιειτιειιιαιεε ιρειιιε ει: ρταιιεια εαιιεα ιιε νοιιιε

ιιιειε οοιιφει·εαιι ιιιαιετιειιιι ιιοιι αεειιιιιαιιι. ι)αιιιιιι ιιαιειιιιε

ιιαιειιιιαε ιιεεειιιιιτιε εφε ι)οιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο ιτεεειιιεειιιιο

φαιιταεεειιιιο ιιοιιο. $αιιε ειπα ιιιιιιε εετ ιιοιιιιεε ει ιιιιεειοε

ιιοειτοε ιοιιαιιιιειιι ειε Πει·ιειιε εοιιειιιατιιιιιι ιιοειτιιιιι ρτιι

ιιιειιιι1ι ει ιοιιαιιιιειιι Βιι2αεειιατιιιι ιιιιιιιειιι ιιιιιιιιοε ειτε

αιιιιιαιιιαιοτεε ρετ ιιιειιιιιι ι)οιιιιιιιε ρτο ιιιιε ει αιιιε ιαειιε

ει ιιεεοιιιε αι ιιοειταιιι ρτεεειιιιαιιι ιιονιιετ ιιεειιιιαιοε, εοτατιι

ιιοιιιε ρτορεειιιιιιι ιιιετιι εοιιφετειιιιο, φαι εεε ιιιαιιιιαια

ιιεειιε ειιρετ ιιιεετια ιιιιρτονιιιε ερετιιειιιιο, ειιαιιιηιιαιιι πιε

νει νεειτιιιιι αιιφι ιιιετιιιε ιιιιιτιεε τεφιειιι, ιιι ιρεα ειτε

αιει·ειιιιιιι ει αι ειιεειιιιιι ιιιειιιιε ιιιιεετειιε, ιιι ιαεετε ται

ιιιιιιε ειιι·αιιειιε ει: φιιιιιε αιιιιιιταειιοιιιε εαιιεαιιι ει ιια

εει αεειιιιιρειιιιιιε νειιειιιειιιειιι. Ωιιοειτεα αι ιρεοτιιιιι αιιι

ιιοτιιιιι ειιρριιεαειιοιιειιι ιιιιιιιιιειιι Ιιτοριετεα ιιοιιιε ι'αειαπι

νοιιιε ιιεταιο ιιιειιιιιιε ει ιιιειτιειε ρι·εειριεαιο ιιιαιιιιαιτιιιε,

ειιιι ρειια ιιεειιε εταιιε ει ιιιετεειιιε, ηιιαιειιιιε ιιιαιιιιαια

ιιοειτα ρτειιιεετια εεεφαιιιιιιι ει εοιιιριεαιιε, οιιιιιιιιιιε εικ

εεριιοιιιιιιιε ει ιιιιαειιοιιιιιιιε ιτινοιιε ροειιιοειιιε ει εειιιοιιε,

ρι·οιιι ιιι ιρειε ιιειει·ιε εει τοιιιε ιταιιιιιιιιι ιιι ιιιαιιιιαιιε, ειε

ιιι ιιιιε νοε ιιαιιειιιιο φαι αιιιαιο ρτο ρατιε αιειι ι)οιιιιιιιιε

ιιοιι τιιιεαιιιιιε ειιφειτι ταειιοιιε ρτειιιιεεα εαιιτα ιιιειιιιαιιι

εοιιφετειιιετιι, εεε ρτοριετεα ασε ορροι·ιεαι νοιιιε εετιι:ιετε

ιιεταιο, αιιαε εειι·ε ναι τοιιιιιιιιε φαι ρτο ειιιρα ει φαει

εοιιιιιιιεετιιιε ιιι ρι·ειιιιεειε νοε ετανιιει· ριιιιιτειιιιιε. ι)αιιιιιι

ναιειιιιε ιιεειιιια φατια ειε ι`ειιτιιατιι αιιιιο α ιιαειινιιαιε

Βοιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο, ιτεεειιιεειιιιο φιιιφαεεειιιιο ιετιιο; =

Ειι αιιειοτιιαιε τειιια.

ΠΟΠΗ ιι'.

Η το ειί Αι·ιιεεπα ι·ίιπρτουετα έ! θουετιια!οτε εεπεταιε, ε·

επ Με: ε/|ιείαιί Με ιιι δετάσειιε με· ε εε.ι.εα:ίοιιί ει!ε

φαι εοιΙεροπειιαιιο ί ρίεαιιι άιιποτειιιι ιιειιε Πιιταιοτιε

ιιι Ττειιειιια ε ιιι θιρρι, ε· πει ειιιιιιεαιο α' θαιιιιτε,

ειιιι!ίεειιιιο!ι α .ιετιιί:ί ρετεοιιιιιί, ο ο ρεαιιιιειιιί ιιι αιιι·

τεεεείοπε, ρα· ω ειιαι·τιία ειε! σαειεΠο άι Γαεἰιἶαι·ι, ε ιιιειιε
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Μιά ιιι 5'αεσαι·ί, ε ιιι οπ.ιωω, ερεειαιπιειιιε ιιι εεεεειοιιι

άι ειιει·ι·α σο' Βοι·ία, ε ρει·Μέ ι ριωιε οιιιιιιαπί εροειι`α

οεεο ιπιριιιισιιιειιιε ι οιει·εειιιιιιί ιιι Ρίεα Με ιι·ε||ισευαπο

ιιειι'ίεοια, υίε!επιίο εοει Ια ρεεε ειε ιποΙΙο ιιιιιειιιί .ειε

ιιιιω :το έ .πιεί τεα!ί ρι·εάεσεεεοι·ί, ε ιι δοοιιιιιε ρι.ιαιιο;

ε οι·ιιιιια @πιο αι ιιιεάε.ιίοιι ιιι αειετιεπι πειίαυυεπίτε

ει: επι ιιοιι-ει ε ιιιιοιί ειε-ι, Με .τυπο ιιεἰιε ρι·ε.τεοιί Ιειιει·ε

με αειρίειπεπιε ι·ι]ει·ίιί.

(ιεεε , Η ιειιιιι·ειο ).

Πειι'ι. Ε. Αι·ιιιιιν. ι!ειιε Βιιοι·ιιιιιΒιοιιι οι ιιιι·ειιιε,

Αι·ι·ιιιιιιιιιι.ιει, (Σιεεεε Μ. ιιιιιιιιιι. Π!. 'Μπι. ΧΧιιι. Νεο!. Μαι

Ρειι·ιιε Βει ιιι·ειιε τει: Αι·εδοιιε ιίειειιιιε Μειοι·ιεει·ιιιιι,

$επιιιιεε, ει Ποι·ειοε εοιιιεεοιιε Βει·ειιιιι. ιιοεειιιοιιιε ει

θει·ιιειιεε. Βιιεειο, ει ιιι!ειιιιιιε θιιιιει·ιιειοι·ι ι·εΒιιι $ει·ιιιιιεε

ει: ειιιε ιιιιινει·ειε ει ειιι8ιιιιε οι!ιοιειιιιιιε ιιοειιιε ι·ειιιιι εισε

ι!ειιι ρι·εεειιιεε ιιοιει·ειε ιιιερεοιιιι·ιε εειιιιειιι ει ιιιιεειιοιιειιι;

Βιιι!ιιιιι ιιιιιιιιιιι ιιιειιι!ειιιιιι ιιιι”τεεει·ιριιιιιι ι“εειεεε ι·εεοιιιιιιιε

ειιιιι ιιοιει·ε ιιοειι·:ι οοιιιιιιειιιιε ειιιιεειμιειιιιε. Ρειτιιε Βει

8ι·ειιε τει Αι·ε8οιιε ειε. ιιιιεοιο ει ιιι!ειιιιιιε θιιιιει·ιιειοιι

ιεΒιιι $ειι!ιιιεε, ει: ειιιε ιιιιινειειε ει ειιιιιιιιιε οιιιοιειιιιιιε

ιιοειιιε ι·ειιιιιι ειιιει!ειιι ει! ιιιιοει ρι·εεειιιεε ρει·νειιει·ιιιι εε

ιιιιειιι ει ι!ιιεοιιοιιειιι. ιιι ιιοειι·ε ρι·εεειιιιε οοιιειιιιιιι ιιοιιιιιε

ει ι!ιιεοιιιε οοιιειιιετιιιε ιιοειει· Ιοιιειιιιεε ι!ε Πειιοιιε οε

οι·ειοι·ιιιιι ι!οειοι· ει Ρι·ειιειεοιιιιε Μει·οιιε ιιιιιιιιι εινε επι

Ιιειιιειοιεε ει! ιιοε ι!εειιιιειι ρει· νειιειειιιιε Ποιιιιιιιε ριεει·ιιιιι

ειιροειιετιιιιι ιιιιιιιιιιιει οοιειιι ιιοιιιε, οσοι! νοε ειιι ειιιιιιι

νεειιιιιιι ιιι ειιι·ιιιοιιιε Τι·ε8ειιι!ε ει θιριιι , εε νιιιιε ει Με

!ιιι!ιοειιιε θειιιιι·ε, ιιιιιιιε ει·ενειιιιιιο, ει ιιιιιιι·ιεει νιοιειιιιεε

ει οιΤειιεεε ι·εειεε ει ρει·εοιιιιιεε οοιιιιιιιιε ιιιοιιιε ει ειιειιι

ιιιιιιιιιι'ειιιε ει ιιεειειιιιε ι”εειειιε ει ιιιιιιιιειιε ιιιετεειοι·ιιιιιε

πιο Με, ει εοιιιιιι εοειιε. Ει ιιιειιιιιιε ιιιιειιι!ο νιιιει ιιιιει·ιε,

νει ρει Με ιιιετιιιι ειιεειιιιοιιεε οοιιιι·ειιιοε ι!ε ι!οιιιο ι!ε Αιιι·ιε

ει Ιειιιιειιεεε, ει ειιειιι ειιιε ειιει·ιε, οο8ειιιιο εοοιοε οτε

ι!ιειοι·ιιιιι ιιιειεειοι·ιιιιι ιιιεειιοιιιιιι ιι·ε-ιιι οοιιιιειινειιι ιιοειτι

θιιιιει·ιιειοι·ιε ει ειιοι·ιιιιι οι!ιειειιιιιιι ιιοειι·οι·ιιιιι, νει ιιιιοιει·ε

εοι·ιιιιι ι!ιεεειιιιιιοε οιιειιι!ειιιιιι!ειιι ιιι εεειειιιιιιι θεειιι θει

Με ιιιιειιιιοιιιιε ιιι Οιιειειιιιιιι ιιιιειιι!οιιιιε $εεεειι, ει ιιιιοι!

θειειειιι ιιιι·ειε ειιιιι εοι·ιιιιι ιιειιιε, ιιιιε ει·ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι

ιιι εεειειιο Πεειι·ι ι]ιιιιει·ι, ριιιι·ιεε ει ιιιιιι·ιεε ιιιιτειιεε ει

ειοι·ιιιιι ιιιει·οειοι·ιιιιι ιιε Ριειε ι!ιει·ιιιιιιει·ιιιιι ει ι!ιειειιιιιιιειιι

ει ιιιειοειειιιιεε ει τει: εε ιιοιιε εοι·ιιιιι ειιιειειιιιε ιιι ιιετειιιε

ρι·ει!ιοιιε ιιιιε ε!ειει·ιιιιι ιιι θειιιιι·ειιι ει ιιιι!ε ι·ει!ιιειιιιιιιι·,

ει ιιιιειιινιε ιιιει·οειοι·εε εεε εοιιεοειι ρι·ει!ιοιι ιιιιοι·ιιιιι ιιοιιε

ρι·ειιιειε ειιειιιιιι νει εοι·ιιιιι Με ει! Πιιιιει·ιιειοι·ειιι ει

ιιιιοε οι'ιιειειεε ι·ειιιοε τεειιτειιιιι ιιειιει·ειιι ρτο ιιειιειιι;!ο ει

οοιιεεειιειιιιο ι!ε ιιιειιε ιιιιειιε ιιιε ει _ιιιειιιιειιι , ιιι ιιεοει

ει ι·εει.ιιιιοιιοιιειιι τετοιο ειιιειειιιιιιι ει ιιιει·εειειιιιετιιιιι, εε

ρι·ει!ιειιε ιιιει ει ιιιειιιιειιι ιιιιιιιιιιειιι ιιιιιιει·ε ροιιιειιιιιι, οοιιι

ιιιιο ιιιιιιιε ειιε ει ι!ινειιεε Βιενειιιιιιε ιιιιιιι ει ιιιιει·ιιιιιιιι

εοιιιιιιιιε οοιιιιε εεε, οι ι!ιοιιιιι·, ιιι ι!ιοιο .ιιιι!ιοειιιι θειιιιι·ε,

τμιε ιιι ιιεειιοιιε ρεειε ιιιιιε οι εοιιιιιιιε ιιιιετ ρι·ει!εεεεεοι·εε

ιιοειι·οε ει ι!ιειιιιιι ()οιιιιιιιε ει ι!ειιιριιιιιιι νειιειιιειιει εε πιε

ιιιιεειιιιιι ρι·ειιιι!ιοιιιιιι ιιιειι Ποιιιιιιιιε ει ειιιειιιετιιιιιι εισε

ι!ειιι, ιιοεειιιιιιιι ενιι!ειιιιεειιιιε ι·ει!ιιιιι!ει·ε; Οιιιιι·ε ε Με

ι·ειιιει!ιο ιιιειιιιε ιιιιριοτειο οοιιι ιιοε οιιιιιιιιο νειιιιιιιε, ιιιιοι!

ι!ιοιε ρεοιε ιει!ειε ιιιιιιειε εει·νειιιιιι·, ιιι ει οοιιιιε ιρειιιιι

ειιιιιιε ιιιιειιιιιιειιιιιι· Ρετ ιιοειι·οε οιΙιειειεε εε ιιιοιεειε Βε

τιιιιιιιιι; ιι!ειι·οο νοιιιε ει ειιιιιειιει νεειιιιιιι, πι: ιτε ει ιιι

ι!ιειιεειιοιιιε ιιοειι·ε ιιιοιιι·ειι ρι·εειριιιιιιε ει ειιειι·ιειε εκει

ριειιι!ο ιιιειιι!ειιιιιε, ιμιειειιιιε ι!ιοιοε ιιιειοειοι·εε ει ειιοε

ριεειιοε τειι ει ιιοιιε εοι·ιιιιι εοιιιι·ιι ι!ιοιιιιιι ρεοιε νιιιοιιιιιιιι

ιιοιι ιιιοιεειειιε, ειιι ιιιοι!ο ειιιιιιο εει·ενειιε. Ωιιιιιιιιιο ειιιιει·

ι·ειιιιε ει ιιοιιιε οοε εεεει·ιιιιιιιι· οοειιρειε νει ειιιειιι, ιειιι

νοε. ιιιειιιε (ιιιιιιετιιειοι· εειιει·ειιιει·, ιμιειιι οιιιιιιιει νεειι·ιιιιι

ι!ιοιοι·ιιιιι οΠιοιειιιιιιι ιιι ι!ιειι·ιοιιι νοιιιε εοιιιιιιιεεο, ιι·ιιιιιειιε

ει ι“εοιειιει ιιι·ενε ει ειρει!ιιιιιιι ιιιειιιιε εοιιιριειιιειιιιιιιι, ιε

ειιιιιιιοιιειιι ρι·ει!ιοιοι·ιιιιι ειιο ιιιιιιειε ειιιιιιε ιιινειιει·ιιιε

οοιιι ειΤεοιιι πει ιιιοιειιιιο, ιιι·οιιι ιιιειιιιιι ειιιιι!ειιιι ιιι·ενιιει·

ει ι!ε ριειιο εειιιοιιε ι!ιιΙ`ιιιιιιε ιιιιιιιιιεοιιιιιιιιιε ι!ιοιειιι ρεεειιι

ιειιεειιει· οιιεεινειιι!ο ει ιιιιιιιι ιιιιιιιιιιε ιιιιιιο8ειιιιο. Πειιιιιι

νειειιιιε ιιειειιι!εε ι!εοειιιιιιιε ειιιιο Ποιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο ιτε

εειιιεειιιιο ιιιιιιι!ιεεεειιιιο ιιοιιο. Νιιιιο ειιιειιι ιιι ιιοειιε πιε

8ειιιειιε ιιιεεειιιιειιι οοιιειιιιιιι ιιοιιιιεε ει ι!ιιεειι ιοιιειιιιεε

ι!ε !!ειιιοιιε εοιιειιιει·ιιιε ιιοειει· ει ι!εοι·ειοι·ιιιιι ι!οοιοι· ει ιε

ιιειιιιεε Βιιιιιοοιιιιιιιιι ιιιιιεε ιιιιιιιιι ιιει· νειιει·ειιιιε Ποιιιιιιιε

ριεει·ιιιιι ρτο Με ει ειιιε ει! ιιοειι·ειιι ιιιεεεειειειιι ι·ε;;ιειιι

ιιεειιιιειι ειιροειιει·ιιιιι ιιιενιιει· οοιιιιιιετειιιιο, ιιιιοιι ιιοει

νοιιιε νει νεειι·ιιιιι ειιιιιιιιιιιε ιιοιειε ρι·ειιιεει·ιε ιιιει·ιι ιπε

εειιιειε ιιιει·ιιιειιιιε οοιιι ιιιεΒιιε ιιιειειιιιε ι·ειιιιιειιι ιιι ιιιειι

ι!ιιιιιιιι ιιοειι·ιιιιι ρι·ει!ιοιιιιιι οιιιιεινει·ειιε ει ιιεινει·ι ρει· ειιοιι

ι“εεει·ειιε, ει ειε οοιιιειιιε ιιι ιρειι ιιοιει·ε οοιιιριει·ειιε,

ιιι·οιιι ρει· ιιοε νοιιιε ιιι εει!ειιι ειιι ιι·ειιιιιιιιι ιιι ιιιιιιιι!ειιε,

νοε ιειιιειι νει νεειιιιιιι ειιιιιιι, ιιι ιιοειι·ι οοιιιειιιριιιιιι, ιι!

Γεεειε ι!ιειιιιιειιε, ει ειιειιι ιιιιιιο τ!ιιΤειιιε, ει οιιο ει εει

ιιει ιιοιι ιιιοι!ιοιιιιι οοΒιιιιιιι· ειιιιιιι·ετι. @πιο ει! ιρεοι·ιιιιι

ειιιιιειιιειοι·ιιιιι ειιρριιεειιοιιειιι ριοριει·εε ιιοιιιε ιεοιειιι «Με

ει νεειι·ιιιιι ιιιιιιΒιιιιιι ειιο ρειιιι ιιοειτε ει·ειιε ει ιιιετεει!ιε,

ει ιτε εε ιιιι!ιδιιεοιιοιιιε ιιοειι·ε ιιιοιιι·ιιιι ιιιοιιιιιιε ει ι!ιειιιοιε

ριεοιιιιειιι!ο ιιιειιι!ειιιιιε ιιιιειειιιιε οοιιιειιιε ιιι ιιοιει·ε ιιιο

ιιιεειιε ειιειιιιειιι!ο ει ει!”εειιιειιιει· ει!ιιιιριειιι!ο ιιιιιιε. ειιι

εει·ιειιι ριειιιοι·ειιι ι!ιειοε ιιιει·οειοι·εε ει ειιοε Ριεειιοε εοιιιι·ε

ιρειιιε ρεοιε ι”ει!ει·ε ιιοιι Βιενειιε, ιιεο ρει· ειιιιιιειιι εφετε

νει·ι ρειιιιιοιιιιιε, ιιιιιιι ροιιιιε ιειιιει· ιεοιειιε, ιιιιοι! ειε

ρι·ειιιιεειε ιιιενιιετ ιιιε.ιιιιειιι ι!ειιιιειιι εοιιεειμιειιιιιι·, ει ειιιιε

ιειιιει· ειιρετ ριει!ιοιιε νοε ιιειιει·ε οιιι·ειιει ιιιιοι! ι!ιοιιιιιι

Ποιιιιιιιε ιιιιι ιιιειιιοιιιειεε ειιι ει ιιεο εειιεε ι!ε νοιιιε ιιι

ειειιι ιιοιι ιιειιεειιι ιιιειει·ιειιι οοιιιιιιει·ειιι!ι, ειιοιιιιιιι ρτο

οιιιρε ει ιιιιειιι ιιειιιιειιιιε ιιι ρι·ειιιιεειε νοε ιιι ρει·εοιιιε ει

ιιοιιιε ιιιιιιει· ριιιιιτειιιιιε, ιιιιοιι νοιιιε εει!ει ει! ρειιιιιιι ει

ειιιε ιιιειιιιειε ιιοειι·ε εοιιιειιιριιειε ρτεειιιιιειιιιιιιιε ει! ιετ

ι·οι·ειιι. Βιιιιιιιι ιι'ειειιιιε ι!εοιιιιε. ιιιιει·ιε ι!ιε ι”ειιι·ιιει·ιι ειιιιο

ε. ιιεοιινιιειε ι)οιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο ιιεοειιιεειιιιο ιιιιιιιιιιιεεεειιιιο

ιει·ιιο. ·..= Εκ ειιοιοτιιιιιε τε8ιε.

ι.ιιιιιιιε.

Π, Ρἱειι·ο Π'. σε ιιι Απιοοιια εοι·ίεε α ιιιωεεω Ιν.ι·εεοίο

ιιι Αι·Ιιοι·εα, ε/|ιιιΜε ιιι είπε ιἰεί ροιει·ί Με Μ αοα:

εοιι|ει·ιιο πει ι:ιι·ι ε ιεεε, ε Με άι Μαιου με οοιι

[ειίυα , άεσίιιιεεεε άε|ιπιιίυαιπεπιε ιιι οιιεειίοιιε ΜΜΜ: Μ:

Βει·ιι·αιιιιο Βε Με ιιι Βαι·σειιοιια ιιι: ιιοιι ραι·ιε, ε Με

ιιωιιιιε, ε θιιειο ιιι Βιιιπίαπο αειιωιω, Με ειιαιιιιι

οιισειι ιιιιίιπί ιιι νίσει·ί ε Ρωεωωω ιίει δοπιιιιιε ιιι ΗΜ

αιε!ια Ειιι·ειοιιε άι Πιρρι ιιι δαπιεεπε, μι· ε!ειιιιε ειπε

εει.σιειιιι ιιι άειιε Πιιτειοι·ιε, Με ειιαιί ε ιιιφειευοιιο

ιιι ρι·ορι·ίειιι, ε μι· Ιιι ειιοιί ει θουετπιιιοι·ε άειιίεεια

ιε·ι



746 ΠΙΡΙ.ΟΜΙ Ε ΟΑΠΤΕ

(ιυεα εεπ(επτ.ία(ε εοπ((·ο ί( ιἰε((ο ('ε·ιπ(Με, (Με εε Μετα

τίο((ίευ(εΙο ε (((ί ρε(· ((ιεεεε (Η αρρε((ο ω.

ι ΜΜΜ, (( (εΒΒτεΠ5)..

Β(ι(('((ιιρ. (Με. _.ΑτεΒ(ν. (!ο!!ο Β((οτ(ιι(ιδίο(ι( (Η Ε(τειιιε,

Απ( (>(((ιιιι(ε(, (ΣΙ:ιεε. Βἰε(((ιι. ε Τοτε. ε(((Ι((. Νιι(1ι. ΧΧΧΙ.

Ρε(τιιε ΙΜ ε(τε(Μ τει( Ατεεο(ιε νει(ε(ι((ε -Με(οτἱεετιιΜ

Βει·((((ιεε ε( (]οτεἱεε εοΜεε(μιε Βετε!ι((ι. Βοεε(Ι(οΜε ε( ()(ε

τ((ε(ιεε εετεε(ο (Με Μετ(ε(ισ ΜΜΜ ΑτΒοτεε ε(ι(ιι(ε(ιι ε(

((((εο((ο(ι(ε ε(ϊε(:((ιιιι. Βιι((ιι(ιι ν(ιΒ(ε εο(ιι(Μεε(ο(ιεΜ (εε(εεε

(ιιεΜ(ΜΜ(ιε ((ι(τεεετ(ρ(((Μ. Ρε(τι(ε (Μ (;τε(Μ τει(Ατεεο(ιε

ε(ε. Εετεε((ι ν(το Μετ(ε(ιο (ΜΒΜ ΑτΒοτεε εε((((ειιι ε( (τι

((Με Μ(εε((οΜε ε(ΐεε((ιΜ. Ι(ιε(ιρετ νοΒ(ε ειιΒεετἱρ(εΜ (ΜΜ

Μ(εε(ο(ιεΜ ('ε(:(εεε τε(:ο(((ιιιιε (τι (Με νετΒἱε. Ρε(τιιε (Μ

Βτε((ειτειι Ατεεο(ιε ε(ε. Γ.8τερ(ο ν(το Μει·(ε.(ιο ΜΜΜ Ατ

Βοτεε εε(ιι(ε(ιι ε(ε. ()ειιεεΜ ειρρε((εε((ο(ι(ε (Μ (ιοε ε(Μεεε ρετ

ρετ(ε(ιι (ΣοΜι(Με ρ(εετιι(ιι (ι (ιιι(ι(((ιΜ εε(ι(ε(ι(ἰε εο(ι((·ε. (ρει(Μ

(Με. ρετ (ι((ιΒετ(ιε((ιτεΜ ο((((ι $ε(·(((ιιεε ε( ()οτε(εε τεΒΜ

(ιι (ι(ιιιεει, (Με ειιΒ ε(((ε νετ(εΒ(ι(ιιτ ε(ΜΜ((ιε, Με( Βετ

(τ(ι(ι(Ι(ιΜ (Με ΥειΙ(ε Μετεε(οτειιι ε(νε(ιι Β(ιτεΒ((ι. ει( ρ(ιι·(ε

(Με, ε( Νετ(ιι(ιι (Ιε Ρεν(ι(((ει (απο ν(οειτ((ιΜ ε(νε τεε(οτε((ι

ν((((1τ(((Ιι ((ιι(ιε (ΜΜΜ (]οΜιι(ιε (ιεΒε( (τι Μ(:(ε γ(ιε(((ε, ε(

(Ξιιε(ιι(ιι ΒειΜΜΜ ειιοεεεεοτεΜ ε((ιε((εΜ ΜτΙ( (ιι ειιο ο(

(Μο, ε(νε (ρε((ιε ()οΜι(Με ρτοειιτε(οτεΜ ει( (Μετα, ρτε(ει(((ι

(:Μι(ε((((Μ εει(((ιε (εττετιιΜ ν(Ι(ετιι(ιι ε(ι(ε(εε(( ()οΜιι(ι(ε εε

(]ιιτει(οτ(ε (ἱΜρρἰ,. (Με (Πε((ιε Βετ(τε(ι((((ε εεεετεΒε( ερε

ε(ετε Μ( ειιΜ, (Με Νετ(ο ρτο εο((εΜ ()οΜιιΜ εο(ι(τει(((ιΜ

(ιεεετε(ι(ε, νοΒ(ε ρτον((((Μιιε (ιον((ετ ε(ιΜΜ(ε(ε(ι(((ιιιι Με(ι

(Μι-Με (ΜΒΜ ((ιιε(ε(ιιιε νοεε((ε (ιιιοτιιΜ ((ι(ε(:εε( ε(ι(Βεε(ὶε

ρτεΜο(ο ()οΜ(ιΜ εειι ε(ιιε ρ(·οειιτει(οτ( ε((ιε Ι((ε·ει(ρετ ειρ

ρε((εο((ο(ιε (ιι(((ιεΜο((( ε( (Με ρτεΜ(εε(ε ει(ρε((((ι(Μ (ιιε(Με

εοΜρ(εΜειι(ιιΜ (ιιεΙ((((ε ε(Μ(ϊ((Μ(ε ροε(ροε((ἱε ((ΜΒιιεευΜ

(Με (ερειι (ΜΜΜ (ε(ιιροτ(ε (ιι εΙ((ιιιο (ιοιι (ιΒε(τι(ι(ε. Νοε

εΜΜ ειιρετ (Με εοΜΜ(ε(((ιιιιε ν(εεε ιιοε(τεε ρ(ειι(ιτ(ε ρετ

ρτεεε(ι(εε. Βε(ιιιιι Βιιτε(ι((ι. ((ιι(ιτ(ο (άσε ((εεεΜΒ(·(ε ε(ι(ιο

(ΜΜΜ Μ(Ι(εε(Μο (τεεειι(εε((ιι(ι (ιιιε(Ιτεεεε(Μο εερ((ιιιο. Νιι(ιε

(ιιι(εΜ (ι(ι(ε (ιοε(τε Μεεεε(ε((ε ρτεεε(ι((ειΜ (:(ι(ιε(((ιι(( (ιοΒ(Ι(ε

ε( (Ι(Ιεε((ιε εο(ιε(((ετ((ιε (ιοε(ετ Ιο(ιε(ι(ιεε (Ιε Ηετ(Μ(ε (ιε

(ιτε(οτιι(ιι ((οε(οτ ε( Ρτει(ιε(εε(ιιιε ΜετοΙ(ιι ε(ιιΒ(ιι((ε(οτεε Πο

Μι(Με ρ(εετι(Μ Μ( (Με (ιον((ετ (Ιεε(((ιει(( ρτο ρετ(ε (((ε((

()ο(ιι((Με ΒιιΜ(Ι((ετ ειιρρ((εενετιι(ι(; (μισά (Μπι ρτε(ει((ιι

(Ι(ε(ε εοΜ(ιι(εε(ο(ι(ε (Με ιιο(ι(((ιιιι (ετΜ((ιεινετ((Ιε (ΜΜΜ

(ΜΜΜ, εε((ι ειι(((ε(ι((( ε( (Με ((εΒ((ο (ετ((ι((ι(Μ((( ν(ιΒ(ε

(ιονειΜ εο(ιιΜ(ε((ο(ιεΜ (εεετε ((εΒετεΜιιε; ((ιιετε νοΒ(ε (Β

(:(Μιιε ε( Μετι((εΜ(ιε (ιι(ε(ε(ιι(ε (((ε(ε(ιι εειιεεΜ ε(Μ(ε((ε ε(

(ρεεΜ (Με ((εΒ((ο ((εε(((ε((ε (ιιι((ε. ρτε((ιεετ(ε ((ε(ετε εετ(εΜ

ρ(εΜο(εΜ, (ερειι (ε(ε((ι(Μ (τι ε(((ιιιο (ιο(ι οΒε(ε(ι(ε, (μιο

Μ(ιιιι ((ι ρτε(Πε((ε (ΜΒΜ (Μπι ρτεεειι(( (ιον((ετ εοΜΜἱε((Μ((ε

ν(εεε (ιοε(τεε. (ΜΜΜ νει(ε(ι((ε Ι(ε(ε(ι((εε ((εεε(ιιΒτ(ε (ι(ι(ιο

Ποιιι(Μ Μ(Ι(εε(Με (τεεε(ι(εε((ιιο ((ιιε(Ι(·εεεε(Μο (ιο(ιο. (ΜΜΜ

(:((Μ (ιι(ιιε ρετ (ιοΒἰΙεε ε( ((((ε(:(ιιΜ Ιο(ιιι(ι(ιε(ιι εε Πετ(ε((ε

(εει(Μ ((οε((ιτεΜ ε( εο(ιε(Ι(ετ((ι(ιι (ιοε(τιιΜ ε( Ιο(ιειι(ιεΜ

Βιιιιιο(:Β(ιι·((ι( ΜΗ((ε((ι (ιιι(ι((οε Μ( (ιοε(τεΜ ρτεεε(ι(ΜΜ ρετ

Βο(ιιιτεΒ((ε ()ο(ιι(ι(ιε ρ(ε(ιτι(Μ (ιον((ετ ((εε(ἱ(ιε.(οε ((ι(εΙ(ειι(Μι(ε

Μια( Με ν(8οτε εοΜΜ(εε(οΜε ρτε((ιεετ(ε ιιο(ι((((Μ (εΜε(ι

ΒΜ(ιε(ιιο(Ι( (:ειιεε((ι (ετΜ((ιεε((ε. Ι(1εο Μ( (ρεοτιι(ιι (ιιι(ι((οτι(Μ

(1) (ΞοΜΜἰεεἱο(ιε εο(ΜεΙ(ε(ι(ε ρετ (ι((το ε(Τετε ((((Μ(ιεο (Μ (1ο((ιιιιιε

(Η ΡΜ( (Ι το (Η Ατ(ι(((ι(ι(ι ενω (Μαι ροεΒἱ εππι( (ιν(ιιι(( ε( Ρ(ε(το (Π.

τεεε(ε (Η ΑτΒετεε. (νε((. εορτ. (Ξετ(. Ποτε. ΜΙ'. (Με. 714).

ειιρρ((εεε((ο(ιεΜ ρτορ(ετεει (ιόΒ(ε (εε(ε(ιι νοΒὶε ((ετε(ο (((ε((ιι(ιε

ε( εοΜ(τι(ε((Μυε, ε( Μειι((Μ(ιιιε.(μ(ε(ε(ιιιε (Ι(ε(ε.Μ ο(ιιιεε(ιι (ιιι

((((ι((ε (ρεε(ιι(((ιε (Με (ΜΜΜ ((ε(:(((ε((ε @Με ((ε(ετε·ε(ιρτε

(((ε(ε εετ(ετ(ι ρ(εΜο(·εΜ ιιοιι οΒε(ε(ι(ε (μισά (ε(ιιριιε (ει((ι(ε

(ερει((ιι (ιιετ(( ιι( ρτε(ετ(ιιτ. Νοε εΜ(ιι νοΒ(ε (τι ρτεΜ(εε(ε

ρετ ρτεεε(ι(εε εο((ιΜ(ε((Μ(ιε ρ(ετιετ(ε ((ιο(ιιιι (ιοε(τιιΜ. Βει((ι(ιι

νε(ε(ι((ε ((εε(Μει(ιιιετ(ε Με (εΒτ(ιετ(( (ι(ι(ι(ι ε( (ιε(:((ν(((ι(ε

(ΜΜΜ Μ(((εε(Μο (τεεε(ι(εε(Με ((ιι((ιιιιι(ιεεε(Μο (ετ((ο. =

Ε( (ιιι(:(οτ((ε(ε (Με.

(.ΧΧΧΠΙ '".

Η τε ε( Αι·εροιια οτι(Μ(( α! θευε(·πε(οτε, ει( (ΜΕ α!(τί

((#'(σία(ί Με( ό( διιτείερπα, Με ρτοοεάεπε εοπ (Μοτο,

ει( αττεε(ίπε Ρίε(Μ Βοεσε (Η δαε(ίετί, Η. ΜΜΜ εσω

εία(οεί α( α!(τί ρετυε(·εί (Με (Η (πατε ευει( ΜΜΜ:

(( (Μάο ά( ΜΜΜ τω! (( (ΜΒ Με( σποτ( ((ε(Πεο(α (Με (ιευε

ά( (?ίουα(ιπί ά( θίαεοσπο, εορταπ(ιο(πε(ο ΡειΒΒ(·(ε(ι((ιο, ό(

Ι.ίυοτ(ιο, (:ετίσα ά( (πο!!ο (πετσί, τ: (Με (τουαπάο(ο, πε

(·(ειφετεπάο (ε: Μετεί ρτε(ία(ε, Μ( (ο!ραπο (επ(ο (Μ επο(

(Με , ε(ιαπ(ε !πι.ε(ί ε Μάετιι(Μετε (εφε(πεπ(ε ί! ((επ(Μ(ο;

ο Με απ( ρτο(ι(ε:.πι, ε .εευετἰ(ὰ ά( ρί((((ίείο, ρετ είανι(

ω( εε!ε(ιπε εεε(πρίο ά( ρι((ιί:ίοπε, εε( ίπει(!ετε (εττοτε

α( Μα!υαρί.

((3(ι3, (( ίεΒ(Βτει(ο ).

(ΜΙΡΙ. Β. Ατ(:Β(ν(ο ((ε((ε Β((οτΜ((Μειι( (Η Ι·'(τε(ιι(ε,

Απ( (>((ιι(ιι(ε(,(1((ιεεε Χ!. Β(ε((ιιι. (Η. Το((ι. ΧΧΙΙΙ. Νι(Μ. ΧΧΧ!.

Ρε(τι(ε (Μ ΜΜΜ (επι Ατερο(ιε ('ε(ε(ι((ε ΜΜοτ(εετιι((ι

$ει(·((((ιεε ε( (Ξοτεἰεε εο(ιιεε(μιε Βετο(ι((ι. Ι(οεε(ΠοΜε ε( (Σε

τ((ε(ιεε, ((((εε((ε (ιοε(τ(ε (ΞιιΒετ(ιε(ο(·(Βιιε τε(((ιοτιι(ιι (Μο

τ(ειιτιι((ι, ε( $ει(Μ(ιεε ειι( ιιιι(ιε εστι( νε( ρτο (εΜροτε

(ιιετ((ι( (ι(((ε(ιιιε ο(Β(:Μ(Βιιε (ιοε(τ(ε νε( εοτ(ι(ιι (εεε (ε(ιε(ι

((Βιιε (κι εποε ρτεεειι(εε ρετνε(ιετ((ι( ε(ι(ιι(εΜ ε( ((Πεε((ο

(ιε((ι. (τι (ιοε(τε ιιι(ιεεε(ει((ε ρτεεε(ι(ΜΜ εο(ιε(((ιι(( (ιοΒΠεε

ε( ((((εε(( Ιο(ιειι(ιεε ((ε Πε(·((Με ((εετε(οτ((Μ _((ο(:(οτ (ΜΜ

Ι((ιι·(ιιε (ιοε(ετ ε( Ιο(ιε(ι(ιεε Β(ι(ειοε(ιετ((ι( (Μ(εε (ιιι(ι((( ε(νε

εΜΒει(Μ(οτεε ει( (ιοε ρτα(ι((ε ε( ε(ϋε (ιεεο(((ε ρετ Βορε

τεΒ((ε ()οΜιι(ιε ρ(εετιι(ιι ιιο(((ετ ((εε(((ιει(( ει(ροειιετιι(ι(ετ(ι

ν((ει· οοιι((ιιε(ε(ι(Ιο, (μισά ε(ι(ιορτε(ετ((ο ΙοΒειιιιεε (ΜΒΜ

ε( Α(ι(ΒοΜ(ιε ((ε Βοε((ιε (Ιε γ(ιειι(ε Εν((ε, ε( Ρε(τιιε ((ε

Βοεε(ιο εο(ει(ιιιε ((ε εεε(εΙΙ(ι ()(ιε(τ( ((ιιο(οτεε ε(νε ρ(ι(τοΜ

ειι((ιε((εΜ Ιε(ιιΒ( ΜΜΜ( Ιο(ιε.(ι(ιεΜ (ΜΜΜ (((ε(ιι(ιι Ιο(ιε(ι(ιε((ι

ΡεΒτ(((Β((ι( (Ιε Ι.(Β((τ(ιε, Μο(ιε(ιι (ΜΜΕ, Ι.ο(:((ιι(ι Ηε(ιτ((:( (ιιοτε

ρτε((ο(ι(ι(ιι ρ((·ε((εε(ιι ει(ετεε(ι(εε εερετ(ι(ι( ε( εΜετεΒ(ιε (ιο

(ιιετ(:(Βιιε Μ( που Μο(Π(:(ιΜ (ιιιε(ι(((ε(εΜ ιι( ΜΜΜ( ε(Ιεεε(ι

((ε(ι((Βιιε, (((ι(ιε εεει(Μ ((ιι(ιεΒειι( (τι (ιιετ( ρτορε Ττερειι(ι(ιι

γ(ιεΜε 8(ιτ((Ι(ιεε, ρετρετεΜ (Ι(ετει(Βε.τιι(ι( (κ: τεε ε( (ιιετεεε

ρτε(1(ε(εεεεειιιιι ρετ Μο(ε(ι((ε(ιι εεροτ(εινετιι(ι(, ρτορ(ετ

(μισό Μ( (ιοΒ(ε ρετ (((ε(οε(ιιι(ι((οε ε(νε (ιΜΒει(Μ(οτεε (ιιι

Μ(Ι((ετ ε(ιρρΙ(εε((ιΜ ιι( ((ε ρτεΜε(ἰε εοιι(τε ρ(ιε((ο(ιιιιιι ε(

οο(ιΓε((ετεε((οΜιΜ ((ι(ετ (Με ε( (((ο(((Μ ()ο((ιιι(ιε (Μ(ει(·ιιΜ

(ε(ιοτεε (εε((ε, εε ρετρει·(ι(ιι ε((ε(ιιρ(ε((ε, ((εΒ(((ι(ιι (ιιε((((ει(ιι

ε( ε(ι((ε(εε((ο(ιειιι ((ι(ε8τεΜ Β(εν((ετ ((ετ( (ειεετε Με(ι(ΙετεΜ(ιε.

()ιιετε (ρεοτιι(ιι (ιιι(ι((οτι(Μ ε(ιρρ((εε((ο(ιε (ι(ΙΜ(εεε (οΙε(ι(εε

ιι( ειιΒ(ε((ε (μι(Βιιεειιιιι(μιε νε(ι((ε((Β(ιε ε( ((ι(ιι(((Βιιε ο(((ο

τιιΜ (ιι(ετ (Με ε( (((ε(ιι(ιι (]οΜι((ιε ει(ιι(ιτ(ε ε( (((Ιε(:((οΜε

((ι((ε(ιιρΜ((ιε ρετεενετε( («Με ε( νεε(τιι((ι (ιΜ(ἰΒε( (ΙΜΜι(ε

ε( (Ι(ε(τ(ε(ε ρτε(:(ρ(ειι((ε (ιιε(ι((ειΜ(ιε, (μιε(ε(ιιιε εο(ιε(((ο νοΒἱε
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σε ρτοφσ€Β ·φπιεσθι νσεΜΜ· ἱσίεσ ῇσι·ἰεὐἱσϋσιιοφ εΕΜ

σσιιιωάεεφτι, εΙ·'ὸἰσ8σφ Ρσ1ι·πιπι σε ΒσεσΙ1σ τσρσι·ίτσ ρωσ

πω, ἱσεμἰ:1ἰε σΓ σσιπι·σ ὶρεσιτι··ο€·ξσΙιισ. Ιισσά Μ: Γσι·ΔΝσι·

σε; @Μ φστωσΕσ ῇσεΙἰ!ἰσ.°ρ:σσσιὶσΙἱε, φωτ! ρτσωϊ8σσι·σπι

ρυσϋ.Ξσ οἱ «›σφω στ! σώσω 08 σσΕστΠε ω! ισττσΙ·σιτι, σΙἰἰφισ

ΜΜΜ σάσι1ιρΙσρστωττίϋ,··ε1σΙὶιμ π! εἱπσἱΙἰει ΐσσετε ρωθ

τπσσοσιιΜΕτ ιιἱσΙιἰΙσπιἱσσε άσ Βσιιἰε ἱρεἰσσ ἱσ!ι·σΙ1ι1ε·ισστ

σώσε σιω1εω ά51:Ισ Ποιπιιιή ρἰειισσ εσυ· ἀὶειτἰσΕιισἰἱ· σεφ

@ΜΜΜ- ρστ?ρι·σσἱσωισ Μαι» ἔσσΙσΙἰε:,-›εσσ›·ἀ5ετσσσσΕἱε,

νσΙι σσί·εω·Ξσετσρτεσσ Μ: σωστο εφΜειστὶσπσπι ·σσσάΙ8σεισι

σΜιιΙσετεισ ΜΗ ἰπσἰστἰσ;·Βσσστιὰσ #σεΛ:ιΙἰωτ Πι μσεΜΗες

φως! ιΙ€σπστπ θσισιισσ 6σ·η·οσΕσ σφι Ιισσοστ :σσο σο9ωσσεσ

@επεσα σιιιιστΕεισι σσυφωσσσσ3, σοσ ρτσρτσυ Πσϊσσ1οιιησ

σΜϊσ Πι νσΙσἰε ΊσνσιιΙσπτ Με νοΜε σρρσΉσω-σύσ ρι·σεΒσΠε

εστἱσσι·σ ΜΒΜ, «Μπι ΜΜΜ ρ!ιιτϊωσσ1-άΞερΙάσσωτ, νσιάφισ

ρι·σΞσάσ 8τσνἱΩστ ριιιιἱτσπιυε. Πσωισ ΥσΙσιιτΙσ ἀϊ50ἰΙΙ18φ18Π8

σκ ῖσσι·ιισι·ἱἱ φωσ σ. σεισΗνΒσΙσ Βσπσἰσἱ ιιιἰΙΙσεἰισσ τι·σσσσ

1οεΕπισ σιιἱιιηυσ8σεἱπσσ ΙστΙἰσ);?= Ει συοΙσι·ΜΙσ τσ8ἰσ.

σ) τι ι..` ·ισεκκιν-ω ·- κ σ σ · ·

· :εΐ› θ.:
·σ με· σκ Φ :

£ωεω ΗΜ «υ πίίϊ'Αα·σσσω σ!κθσυσπαίυτη · ωσ-πϊσκ5 σΙΙ:·έ

-·ί·ποβο·ία!έ 'πρ, έκ σ'ατάσσπώ;ϊ-σβπσσέ όπω.4εσι€πέσπα είπω!

: ·σπίπϊ ἔσω άαΙί πο! 43δ·'Τ·, 'ο 4·3Βθ',3ασσοἄὶἰίπσΪ ρ›·σ!ε

φαω .`α!··()'σσιππσ ιἰἰ`Ρίσπ ρω· -!α σπασω Νά β1Πάε!!ε

· τα”, ·ευάε!!ε ρωσεωϊσπί, · 2.·λί ἰ`σροτα Δ :Η σ.: Μέο·ία· ι!!

@Με ΜΒ ε· Ποπιισπεέ ρσεωάουσ πω!ΓίωΙα, ο .φθι-ωεωφω

ίπ-δάσωσ·ί, φσσΜέ ί °ἰσσαἐσήμεσΙ£σ Ρτάο.έίσ ιἰί ασφα

πι:.ίσπί, ο άί σπίσίίσταπισπ2ί, @Η ο·ίωσσυσπσ Μό βΙΙί,·.·-φε,·

Ισ Με οσπ:απάα, άπο άι: ιι!!ουσα ίπ ρσί Η άε22ί ίσοιιΙατί

ποπ .τί ρυ·επάαπσ ιΜσιϊ:ϊσ επ [σύ -.ερωε ιἰί εστω ίπ ιἰεΜ

Μιί, .Μπα Η οσπ.σεσ.σο, ο ροτιπε.πο άε!ΠιπιτπίπσΜ·α!στο ε!ί

σεΙΙα·]τθετ θρστα. σ “Μ 1 -

:.. ' (48Β8, Μ- ΪσΒϋτ8ἱσ).' Ξ 'ζ τ:ῖ·°.

μ; Π: :. Μη. σ. φωσ. _σωω ΒίβΜειώσώ σε Πτσσισ, -

Η ' Μη·τιτυσσσιισι, ΩΙσσε. Ι1ἱειἱπιι. ε 'Μπι. εοφ!. Πωσ. ΧΧΧ!.

25 ?σπιτι ΙΜ φωσ ΗΜ Ατμ;σιασ ΉΙοσιἰσ Μειἱστἰσστιππ

$σ1·σΙϊσω οι Ώστεϊσσοσιιισεησσ ΒστοΜιι; ΒσεὲἰΙἰσπΙε σ: Πο

τἱωιισσ=σἰ!σοιὶε στ «καψω θσσετσσ1στϋ τσέ;ιιϋ 8σιτὐἱσσσ·ιισσ

σου νὶσστϋσ στ..ειΙἰἱσ· σ5ϊσίειΙ!σσε·σσεΜε @Μα γιιὲπιΙσ απο

Μ σΜ€σΩσ ΒέιεεσΗ φωπι τιὶἱσἩσοσεΙἱ1ιιΜ νεΙ ποσα .Ιαπω

πω σσι·σισάσισ ω: φωσ ρτσεἱσσισε ρστνσυσιάστ εσΙΜεω

στ ἀϋισσιἰσιὶστιι. Νσσιἰσἱπιιιε·νοσἱε σιοσσ εσι·ἱρεἱεεσ·ρσυ Μιισε

πσεπσε ΙὶσΙστειε Μ Μισό Ισσόπισ.1Ρε·1ι·σε Βσῖ σωσει τα

Ατσεσσε ·ε1σ.·'ιὶΞΙσσ1ἰε οι Π6σΙΞσσε Βιισσι·σστστἱ 5σωίσσσ

κι; ινσσοσιἱ σΠὶσἱφπ 8σ·σσι·σσσ1ἰσσἰε ἱρεἱσε πω: σφι νἰσστΒἰε

ΜΜΜ σΙἱἰ6ἱσὶϊΒιισ'ιισεΙτἰσ ρτσεσσἱἰΒιιε σ€ φιἰ ρι·σ€σφρσι·σ

ίσσὑἰπτ Μπι σίι1εσσισ γσεσΙσ φωσ σΞνΕισΠε 8σσστἱε νοΙ

σστσιέΜσσσ ιωθηαω·ε, στ! φωσ στοσεσ€σε ρστνσσκἱιιτ

εσϊσίεσίσ0 ‹ὶὶ!σσΠσσσπσ. ΙΊσρστ νσΜε εστἱρεἱσεσ σοσ ευσ

εαἰρ1ει Ϊσὐσσσπισ φτσΧΞεεσ τσσσΙἰπισε ἱπι Με νετϋἰε; ΡσΙτιπε

ΠΜ ει·σΙἱσ ΜΧ Ατσ8συσσ σΙσ. σΞΙσσΙἱε οι ἱὶιΜἱσιιε Ποσοτ

σστσΗ σπασω: εει: τσΒσσΙἱ Βρεϊσε Βιισστσεισ1ἱσσἱεσΙΙὶσἰσφ

και σοσ νὶσειτἰἱε ΜΜΜ σΙΙὶσὶσΙἱσσε πισεΜε ρτοεσσύσσε ω:

φιἰ στο €εισρστσ ίσσι·ἰστ Μπι οΕιιειΙσπι ωωθ φισισ σἱ

ν$αιιΙ5 Βσσστἰ ΝΠ εστιιισ Ισσει ωσσστἱσσε σε! φωσ στοεσστσε

ρσάσσει·Επι σει!ιιΙσπι επ ὰἰΙσστἰσσειτι:'Βσϊσὐσστσ .ΜΒΜ .εισ

ΜΗ ει άΞΕσωσ πισειι;σ Ισσσσσ σε Ηστἱοἱἰε σπισσπἰστστσ σἱ

νΠειΙΙει ρἰεσι·ιιπι σΜοΜπο φωσ Βεβ1σΙσσό Μ φαι γσειιΙσ

στ οϋΒιισσιστ ὶσ φωσ σἰνἱΜσ 8εἰι·ε ίστοσεσο, φιἱ-σσσὐσοιιστ

σε σσισἰσιιε φ ρσ88σεεΞσώσσε σρστἱσσσσΙσεἰο ηισύστ1ε σσειΕσ

Μστἰσ σε: ΡΙεἰσ Π: ἱρεΙε·σἱνἰισΙσ οι γσεσἱσ σιιΙεισιιιΞσσε,

ρι·οσοσοσσο σο σπρσιισοτσ π] τερστ80Φε ω σρισσάκ (ΜΙΒ

σσισἱσιιε οι ροεεσεεΙσσῖΒιισ πισἱστσε σιισιιισσισε φμισι Με”

ΙσεστΕσ σου ρσσσᾶσιισε, @σε ἰρεἰ σρσυσ Λοσσιπιπ εσΙνστσ,

ροσσε σε σσεάσπι ρσσεἱσσω ι·σΙΕΙ18ΜΜΗ Μ: 00σεσησσσε

@ιιοε άσ11ισε σιρσεεεεεϋσπσε σου νἱω-ρσεσὶσσσι Μι Κωσ

σσπι Ειιι·Ιιπσ ρτσσἰοϋ σρσΝε, σϋσΝηιισ Οσσιιισἱε ρυφσ«ΜΙσπι

ωσσΠσεΕυω, σαπσφισ σσΜε οσσετιισι σΒ-1·οεσπσσ1Ξσω σ!

σσσσι·σπι ΒοσΕΕεεΕισσ ·ν5τ8ίσΕ8.8!στΞσεσ Μπι- ρυσΙΒΜΙ σρστἱε,

(φυσά ω σἰιιε Ισιισσισ σσιιειι·Ξάτ ·ϋ!!σει :ροπέισε·φιωσυνοι·σ,

Μαιο νσΜε οι σιιὶΙΗΜ νΙσεω:σσι ὸὶσἱωιιετ σΕ·σιαστΙσπισε σει

ρτσεσσ, σιισισιιιιε·-ἰστσ·σἰιιεὐσω σρστση σσσα·ειςσσροφσςσσ

ρσι·εσσεισ €ρι·σωσσ.€Βα σσ.σι5σσ1= σσίωσσΠε ό. πω· μστωΙσισικ

ωσσσωστσε- σσιιιστιισι σου ρσεεεεάσσυφ. στσΡσΜορσΜ;

ω! φισενΕε σΔἰσε ἱσ.:τσρστσΕἱ0σσ σοιισστιιισ‹ @ΜΜΜ φΜ>

φωισ σπρσσσετσ ιιἱεἰ αππ νσΙσσισισ σρστσυἱἐ :ιικού-ΕΜ φωσ

νε! ειιἰ ρι·σοστστσΝε ΙσΒήρτΕπιΞ φ:ἰ σε! Με: τσσπάσ1ιιω σσ

σεφ εροοΞσ!Ειστ. ΜΜΜ Βστσσἱσ. φ1ειΝσ Πωσ σθωωσ»σ

σοσο ΜΜΜ ιτιΞΙΙσεὶιιισ ΙτσσσσΙσεἱισο ησειἀτιιἔσεὶωσ εσρϋφο.

Ποσο σστεα1 Μ» .ιισαι·σ πιιι8σε1σιἰε'.·ρι:σεσσ1ῆσισᾶ σσσειΜΜ

πσσΗϊε σι σπασω: οσιισφστΙσε σσε$σι·Ισσσπσσσ ·ὸσ'·ΠσΗσἱἰε

' σσσι·σωτιιισ σσ68οι· α ΡΜσσΞεσϋιιε2` ΒΙστσΙΙσσσπΦσκἱα8στσε

Εισιισ1·σσΕΙίε Οσισιιιιὶσ ρὶεστσω σα! Με οι εσ·σεστφΕίε σεισεΞε

οι ΕΑΜ σσε15σειι€Ιι'σισὶΙΙσ-ειισρΙὶσσσιἐι›σσ σισετυο.να·υσ€,·ησσά

Ποστ @Με νσΙ σΙἱφιῖΙσσε σε. νσΒϊσ ρισσξσ8στω-φσπάσΜ κισ

ε$ι·σΣίσσι€σι ρτσεσσΕσΕσ ϊσσι·Μισσσ"σιω ώσε1ΔΜΜ ΜΜεἱΙἰ

Μ' σο. σισηιιστσΜσί· οσα σσεσω, ΜΒ ΜΜΜ Μ! 'σὶἱφιΕ
γ νσετι·ιιπι σσο Γσσετσ σσστσπσρΙἱσἰΙἱτστ ὐἱεωΙἰεΗε ρ€ιτΗΕ1° Μ'

ἀΙΠστΙἱε; σε φισ εἰ Πει Μ σου ισσώσιισι σιὶισἱτσσ!σε νσΒἱε

σ! νοσιτσιιι εἰσ8σ!ἱε Μ!! ἱσσιίτὲσ πισω ἱσιὶἱ8σσσ$ἱσσἱε σσ

σιτσ ρτσσἱρἰκσιιε φ ιιισσάσισσε, ηιισ1οσιιε σισσΕει·σΕ εΞσειιΙσ

ω ρησϊησβεττάἱἰσ$στεισσσὶσσΙσ ἱιιπ1ἐι εφ =ιω,ςεσεπω εσμ·Ισπη

ρΙσσἰσὶ·σισ -σκσσιἱσφἰι›ἱ απ σΙΤσσΙιισΙἰΕἔτ ἱσπσῖσσὶἱε,-σι σοσιτσ

σσπ1··νδσΜΠσ σἱἰφισ πωσ Ι.σσηπσϋ5, σΒΓρα· -σἰἰσσ”σσι·

τσϊστσΠε τφισσπ›‹ΙσΙΗ›σι σιισπιρεστΞ , ·σω›ωι‹ω να: ΜΗσι· @σοσ

σἱε φωσ σΙΙσπιιέσ Πσιιισσσ στ” ὸἰετιἐσΒσσ!εε·ὶσεἱιιε, σκΦω

@ιιι-πα σε νοΜε ]1ιέΕσ σωσσσωσε ιικιωσσω πωσ σεεσπωση

εΙἱσσ'σϊσ στο σιιΙρσ οἱ φωσ οσωωκωϋεισ Μ ·ρι·σσι5:ιΜε

σε: ἱσ=ρσϊεσσἱε 'οι Βσπίσ σσι·ίΙστ ρυσϊτσισσε. σωσω··νω

πωσ- ΙαιΙστιάσε σωσωσεω σιισσ Βσιτιἱσἱ τσϊ!ΙσπΙισστωσσσ

τσεσπισ συσστσ8σεϊισο σοσο. 88ΙΙΒ .σοτσ ·σιισσ ροτ ΜΜΜ

οι σΕΙσστσσ Ισ!τσσιισφ σε ΠστΙσἰὶε οσσεΜιτΕυισ ἰσσσιτπισ

ρτσσἰστιιφ σε Ισσειιισσιέι Βιιισσοσσι·ΞσΞ π1ΗΞιεπι ΜΜΜ @σε

σπισΜἰστστσε μου @Μπι Πο:συσσ ρι·σ Με οι :Με ἰεσιἰε

οι ·σσεστίΙε ω: πσ=ιΕκσπισ ρι·σωπικιπι πσΜετ σεσάσειισε σσ

Μισ πσΒ€ε σκρσεΞισσέι Τιφ- σοσηιιστοπσσησσάνσε νέεΙ·νσ

επιιισ :φησὶ σκωσσω πισσιι·ο. εσρω·Ισεωσ3σηιτονΙσσ έρω

σσΜο, φωσττμκιφ €σσι·Με ρΙιιτΙσε α ὐπσισπιὶεεἱπισ τσφιἱεῦίί

σ! ἰρἑσ σιΚοσσει·στσίιψ οί ω! εΠσοΙσπτ ὸσσἰΙἱιιὶι1 σιισστσΠε;

Μ Μ ιισε!τὶ σσσσωσ ε: σσωσωρωισ ωισησσω σι `ωρι·σ

ω» εσπευιιι ω, σωστό σιΜπισ σιιΜΠσίίφ σε φπσσε

σστπὶι·ιισ1ἰοσᾶσ σειιιετιισ Μ σε Πει εεέιισπρσΐωσε νοσοισοστ6ισ.

0υσσὶτοσ σε! Ερεστιισι σιιστΕσι·σω σιηη5ΙΜισίΙσπσισ ρι·σρισι·σσ

σσΒἰε ΐσστσσι, νσΜσ Μ νσειι·στσ οσειει›ω ΜΜΜ φσΜι5ε

οι ὸΜτὶσΙσ ρι·σσὶρἰσπ‹Ισ ισσυφισισε, Μ: σοσο. πισειι·σ @Με

σε πιστοσὐἱε, σιισωσυσ εἰ πω» σ: Εσφειισσ1Ξσσσω. πωπω

συρΜε σωστο πισπισεΙσ ΜΜΜ ρτσἱσεστω σει· σσισἱσ σοσι

πιο
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Β!ΡΙ.Ο!Υ!! Ε (!Λ!!'Ι'Ε

ρ!οαττο οτ οιΐοοτιι! ροττ!ιιοαττο οιιιιι!!ιτιο τ!!!αοτιοιιιοιιε οτ οτι

οορτ!οιι!!ιιιο τττνο!τε ροοτροεἱτ!ο οτ οοιιιοτἰε, ρτοιιτ !ιι στοκ.

!ιοτοττο οετ νοΜε τταοιτιιτιι ιιι τιιαιιτ!ατιο, οοο οοιιττα !ιι

ο!ει!οιιι οιτρτοοεατα νοιιιτο αυτ α!ιοιι!τ! ίαοοτο ρτοοιιτιιοττο,

νο! ροττιιἰοτατἱο τι οιιοοιιιιιοιιο α!ιοτιιτ! ρτοιιιἱεοἰε οοιιττατιτιιιι

αττοιιιρτατ!, απο "στο ρ!ιιτ!ιιιιιιιι ά!ερ!!οοτοτ, ειο το Με

νοο τια!ιοτο οιιταιιτ!ο φωτ! αιιιο‹!ο ρτο ραττο Με Ποιιιιιιιτε

νο! ά!ετττοτιια!!ιιιιι οιιοτιιιιι ιιοιι ν!τ!οαιιιοε α!!οιιοτιι ταοτιοτιο

ρτοιιι!εοοτιιιιι ιιι τιοεττί ρτοοοιιτ!ειιιι οοιιττα τωιιιιττω οστι

φιοτοιιτοιιι, ιιοο τιτορτοτοα Μοτο τιοε οροττοατ οοτἱοοτο

ἱτοτατο, α!!αο οο!το τω νο!ιιιιιιιο ρτο οοιιεταιιτ!, οσοι! οοιιτι·α

νοε οτ !ιοτια νοοττα οτ οιιτιιο!!!ιοτ νοεττιιιιι, ω ι“οττιτοτ οτ

αοι!τοτ τατιιοιιαιιι ιιιαιιτ!ατοτιιιιι ιιοεττοτιιτιι τταιιετττοεοοτοο

ρτοοοι!οιιιιιο, οπού ποτε οοι!οτ αι! ροιιαιιι οτ οοτοτΞε αι!

οιτοττιρ!ιιιιι, νοοοιιο τιιοτττο ροιι!τοΙιἱτ φπα οιτοα ρτοτ!!οτα

οιιοοιιοτιτ!α οπο: οα «μια οοοοτ τ!!!Ξεοτιτ!α ιιοιι ναοαοττο. Βατιιιιι

Υα!οιιτιο ι!οο!ιιιαφιαττα ι!!ο ίο!ιτιιατιτ ατιτιο α ιιαοτΜτατο

όοτιι!τι! ιιιι!!οο!ιιιο ττοοοτιτοετιιιο ηιι!τιοιιαδοο!τιιο τοττἱο; =

Βιι αιιοτοτττατο τοτττα.

ΠΟΠΟ! ".

Η το άί .-!ταροπα οτάίτια α! θουοττιατοτο, οι! στι!! αίττί

ο/βοία!ί του” ιἰί .δ'ατάοοπα, στο ρτοοπτίττο ο! μ!! ρτοετο

Ι'ατοτοετο ροτσοστοΙο ι!ί οοττο ΡίοΙτο ‹ἰἰ Βο.:οο, ό! φωτο

οοττ απο παω αι·τιτατα ειναι ρτοτΙατο ττοτ Μοτό άοΙΓΑεί

πατα ατι @στο οαρίταιιατο (τ. θίστρίο Οίκο!! οΜαιίίπο

ρί.εαιιο, τπὐιιπάοοἰἰ, οι! αρρι·ορτίαπάοοί οοττ οττο άί οοτο

ρίτα!οτίο το πιοτοί, είί στο οτα οατίοο, ο ολο ίπτατιτο

ι!αί Με «!ε! ι!ο Βοοσο οί[αοο.τοοτο έ! όποιο ρατίτο ότι!

θίτιστί.

(4853, Η ίο!ι!ιταΞο).

Βα!!'Ι. Β. Ατο!ι!νίο τ!ο!Ιο Βἰϊοτιιιαεἰοτι! τ!! Πτοιιιο,

Απ! ιιυιιιιι.ιοι, απο. Βἰετἱιιι. ο Τοπ!. Μα. Ποια. ΧΧΧ!.

Ροττιιο Πο! ετατἰα τοι! Αταοοτιο Υα!οιιττο ΜαΞοτ!οατιιιιι

8ατι!!ιιοο οτ (!οτεἰοο οοιιιοοοιιο Βατο!ιιτι. Βοοει!!οιιτο οτ Πο

τἱτατιοο τ!!Ιοοτο τιοεττο Πιι!ιοτιιειτοτ! τοοιιἱ 8αττ!!τιοο οι!!

ιιιιιιο οετ το! ρτο τοιιιροτο τιιοι·Ιτ το! ο!σε !οοιιιιι τοιιοιιτἰ

οοτοτίεςιιο ο!!ιο!α!!!ιιιο ιιοοτι·ἰε νο! οοτιιτιι !οοα τοτιοιιτ!!ιιιε

οτ! οιιοε ιιτοοοιιτοε ροττοιιοτιιιτ εα!ιιτοπι οτ ‹!ἱΙοοτἰοιιοτιι: !ιι

ιιοαττο ιιια8οοτατιο ρτοοοιιτἰα οοτιοτττιιτἰ τιο!)!!οε οι ‹!!Ιοοτἱ

!ο!ιαιιιιοε τ!ο Ποτ!οϋε τ!οοτοτοτιιιιι ‹!οοτοτ οοιιε!!!ατιιιε ιιο

οτοτ οτ Ιο!ιαιιιιοο Βιιιαοο!ιατιιι! ιιι!!οει, ιιιιιιτ!! οττο ατιι!ια

ιι!ατοι·οο οι! Με ρτο Με οτ α!!!α ταοτἱο τιοΒοτ!!ε ροτ !ιο

ιιοτα!ι!!ο Ποιτιοτιο ρἱοατιιιιι ιιον!τοτ ι!οετττιατΕ, οιιροοιιοτιιιιτ

8ταν!τοτ οοιιοιιοτοιιτ!ο, οσοι! αιιιιο ρτοττ!ιιιο ρτοτοτ!το Ποστ

εἰιιε .Ιιιοτἱ οΜε ρ!εατιιιιι ίο!τ εο!ε το!ιιιο οτ ιτιοτο!!ιιιο ιιοιι

τιιοτΙἱοοτιι ροοιιτιἰο οιιαιιτιτατοττι να!οιιτ!!ιιιε, ροτ Ροττιιιτι τ!ο

Βοοο!ιο οιι!ιτ!!τιιιιι ιιοεττιιιιι ραττοιιιιιιι οΕνο τ!ιιοτοτοιιι ιιτι!ιιο

Ιοιιι!ι! αττιιατἱ !ιι ιιιατι ρτορο γιιοιι!ατιι Αι!ιιαττατιι που! Βατ

ι!!ιιοο !τι!φιο οτ ροτροτατιι ι!!εταιι!ιατιια οοιιττα ραοΙο ίοι!οτα

!ιιτοτ οοο οτ τ!!οτιιτιι Ποιιιιιιιο !τι!ι!το οτ ατιττοιιιτιιο ο!ιοοτ

νατο. @απο ειιρο!!οαιιτ!!ιιιε ποοτε τ!!οτ!ε τιιιιιτἰἱο οιιροτ ρτο

τ!ιοττε ροτ οοο τ!οτ! ‹!ο!ιἰτιιιιι _τιιετ!τ!ο οοιιιρ!οιιιοτιτιιιιι, νοΙι!ε

οτ τοεττιιτιι οιι!!!!ιοτ τ!ιο!ιιιιιο οτ ι!!εττ!οτο ρτοοιρἰοιιτ!ο ιιιαιι

τ!αιιιιιο, οιιατοιιιιε οοτιοτἱτο τοῦτο τ!ο ρτοτ!!οττε, τμι!!!!ιοτ νο

εττιιιιι !ιιίτα ιιιττοι!τοτ!οιιοτιι ο!!ιτ_οοιιιιιι!εοατιι, ε! ι!!οτιιιιι

Ροττιιιτι ότι Βοοο!ιο τοροτἰτο τιοτοτἰτἱε οαρἰατἱε ο! οοτιττα

τρωω οτ ο!σε !1οιια εκ Γοι·τ!·τοι· οτ τΞειι!ο ροι·οιιιιτο τιιοτιττα

ρτοοα!ατ!ε, φωτ! ρι·οιιιἱεεοτιιιιι ριιιι!τ!ο οοι!ατ οτ! ροιιαιιι οτ

οοτοττο οι! τοττοτοτιι, α!!!οιιο ο!σε οικοιτιρ!ο ροττοττἰτ! τα!!α

το! ο!τιι!!ια ταοοι·ο ροττ!ιιιοοοατιτ. Ετ τιτο!ι!!οιιιΕιιιια τ!ο Μοτο

ἱρεἱοε !ιι το!ιιιε οτ ιιιοτο!!ιιιε οτ α!!!ο τ!!οτο ρἱοαιιο οοο τ!!

οττἰοτιια!! Με Ποτιιιιτι!ε ροτ ρτοτ!!οτιιτιι Ροττιιιιι α!ι!ατιο αοα

ὸἰοταιιΙιατἰε το! οοτιιτιι ιιιετο ρτοτ!ο αιιτ να!οτο εατἱείαοτἰο

ιιοιιι οοτιτ!!ειιαιιι οτ ἱιιτοεταιιι Ποτ! Γαο!ατἰο, !ια!ιοιια!ο νοο

τειΙΙτοτ το ρτοτ!τοττο, φωτ! ι!τοτιιιιι Βοιιιιιιιο 6ο «ω. ιιοιι

!ια!ιοατ !ιαο ότι οαιιοα τιιεταιιι ιιιατοτ!αιτι οοιιοιιοτοιιτ!!, οοο

ρι·ορτοτ ‹!οίοοτιιιιι _ιιιετ!ττο ιιι νοΙιΙο !ιινοτιτιιιιι, οοο Μοτο

ορροττοατ εοτΞ!ιοτο !τοτατο ρτο ρτοι!!οτιο, απο ιιο!ιιο ρΙιι

ττιιιιιιτι τ!!ορ!!οοτοτ, νοοοιιο ρτοἰτιτ!ο ετατιτοτ ριιιιἱτοιιιιιο..

!)ατιιιιι να!οιιτἱο τ!οο!τιιαοιιαττα (!!ο το!ιτιιατιτ αιιιιο α ιια

οτΕνιτειτο Ποιιιιιι! ιιι!!!οο!τιιο ττοοοτιτοετιιιο ηιι!ιιφιαδοο!ιιιο

τοι·τἰο; - Εκ αιιοτοτἰτατο τοοτει.

ΠΟΠΗ!! !!.

@Μπι ατο! το τα Ατοοοιια Ποπ Ρίο!το !!|. ο! θουοτπατοτο,

α! @Η α!!τί π/|τοία!ί το!!! ι!ί δτιτάο9τια, στ)!πολέ /αοοίαττο

οτίτπίτιαΙο έτηιτί.τί:ίοπο ροτ αοορτ·ίτο τω αατοτί ότι! [οττο

οοποατιιατο τι ρτομίατ!ί:ίο άοἱ |τατο!!ί θπαίοποίο, ο Βίο

οιια·|ιίο Πίοοιιοο!ιί ττιοτοατιιτιτί ρίοαπί, απο ποιο άοί ΜΗ

οατίοα ά "ποιοί οτα πατα ρτοι!ατα ρίτατίοαπτοτττο ρτο.τοο

δατΙιοπιιτιι οοἱ ποσά άο!ΓίοοΙα άι! απ'α!ττα ποσο αττποΙα,

ο οορίτατιαΙα, Μπιτ ιἰἰοουαεί, ττο τωοτιτ αταροποεί, ο

τἰουοιιιπἰΙἰ Η αττο.πίτιο, ο /αοοίαιτο τίοατοίτο σο' !οτο Ιιοπί

ί!· ι!αιιτιο οαρίοπατο.

(πω, το 'ίο!ι!ιτα!ο ).

Βα!Ι'!. τι. Ατο!ι!ιτιο τ!ο!!ο Ι1!!”οτιιιαε!οιι! τ!! !·ΐτοιι.πο,

Μ” ι>οιιιιιιοι , Παοκ, Β!οτ!ιιι. ο Τα». οιιΜ. Νιιιιι. ΧΧΧ!.

Ροττιιο Πο! 8τατἱα τα Ατα8οιιο Ύα!οιιτιο Μαἱοτἰοατιιτιι

δαττ!!ιιοο οτ Ποτεἱοο οοιιιοοοιιο Βατο!ι!ιι. Ιτοεο!!!οιι!ο οτ Πο

τΞταιιοο, τ!!!οοτο ιιοεττο θτιι!ιοττιατοτ! 8αττ!ἰιιοο τω! τιιιιιο οετ

νο! οτι! ρτο τοτιιροτο τιιοτττ αυτ ο!σε !οοιιιιι τοιιοιιτἱ οα!ιιτοιτι

οτ τ!!!οοτιοιιοι1ι. !ιι ιιοεττο ιτια8οοτατ!ε ρτοοοιιτία οοιιοτττιιτι

τιο!ι!!οο οτ τ!!!οοττ Ιο!ιαιιιιοε τ!ο Ποτἱο!ἱο τ!οοτοτοτιιτιι τ!οοτοτ

οοιιο!!ται·τιιε τιοετοτ οτ !ο!ιαιιιιοο Βιιιαοο!ιατιιιι ιιι!!οο αουτ!!

οττο οιιι!ιαιι!ατοτοε ατ! οοο ρτο Με οτ :Με ιιοΒοτ!ιο ροτ

!ιοτιοτα!ι!!ο Ποιιιιιιιο ρ!εατιιιιι ιιον!τοτ ‹!οοτἱιιατἰ οιτροοιιοτιιιιτ

ετανἱτοτ οοτιοιιοτοιιτ!ο οσοι! τιιιιιο ρτοιιτιιιο ρτοτοτ!το Πια

!αιιι!ιιο Βτοιιοο!! Βτοο!ικ!ιιε Βἰοιιοιιοο!ιἱ Ιταττοε οἱνοε τιιοτ

οατοτοο ρτεατιιιιι ίιιοτιιιιτ οοτττε το!!ο μου! Πτι] οτ ιιονοιιι

οαττατο!!!ο τω! ι!ο Βατοτα, φιο οτιοτανοταιιτ οοο ροειιο

ταιιτ ιιι τμιοι!αιιι !!;,ττιο !ατιοο εαιιεταίοττι τ!ο Βατοτα ροτ

οιιοτιτ!αιιι Ιοττι!ιιιιιι 8οιιτ!!ιιιε ε!νο οιι!ιτ!!ττο ιιοεττ!ο οτ τοττοτ

ατιτιατί ρι·ορο θατοοιιαγτατιι ροτροτειιιι οτ ιστοιιο τ!!εταιι!ιατι

οοιιττα ραοιε ίοτΙοτα !τιτοτ ιιοε οτ τ!!οτιιιιι Ποιιιιιιιο !ιιιτο οτ

ατιτἱφιἰτιιε ο!ιοοτνατο. Ωιιατο οιιρρ!!οαιιτἰ!ιιια τιο!ιιο τ!!οτΞε

ιιιιιιτΠε ειιροτ ρτοτ!τοττε ροτ Με Ποτ! ‹!ο!ιἰτιιιιι _ιιιετ!τ!ο οοιιι

ρ!οιιιοιιτιιιιι το!ι!ε τ!!ο!ιιιιιε οτ ι!ἱεττἱοτο ροτο!ρἰοιιι!ο τιιαιι

τ!ατιιιιο, οιιατοιιιιο νοΙιιο οοτιετ!το 0ο ρτοτ!!οτιο, ε! ι!ιοτοε

τιια!οίαοτοτοο τοττοτ. _τιιτ!οι!!οτ!οιιοιιι νο!ι!ε οοτιιιιιἰοοαττι τομο

τὶτο ροτοτ!τ!ε, οαρ!ατ!ο οτ οοιιττα ὶροοε οτ !ιοιια οοτιιιιι εἰο

τ'οττττοτ αο ι·ἰ8ἰ‹!ο ροτοιιιιτο _τιιετττ!τι ρτοτ:οτ!αττο οσοι! Μοτο!»

ριιιι!οτ!ο ο!ε οοι!ειτ αι! ροιιαιτι οτ οοτοι·ιο ω! τοτίοι·οιιι α!!!

τμιο οοι·ιιτιι οιιοτιηι!ο τιοττοι·τΞτι Μια το! ειιιι!!ιο Μοτο ροτ
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οιι·οεο!ιοιιι; οι ΜσιιΠοιιιιιιιιε 6ο ΙιοΜε ιρεοιιιιιι ιιι ρι·οΜσιιε

Μσιιε ΜεοΜε μοι· ιιιιιιι!ισιοε οι·ιιιιιιοι·οε οΜΜιε, νο! οοι·ιιιιι

ιιιειο ρι·οιιο χιο νο.Ιοι·ο ειιιιεΐοσιιοιιοιιι σοιιιΙιετιιιιιι οι ιοιο

Βιειιιι ίιοι·ι ίεισιοϋε ΙιοΒοιιιιο νοε ιιιΠιοι· ιιι ρι·οιΙισιιε φοο

Μσιιιιιι ()οιιιιιιιο ιΙο νοΙιἱε ιιοιι ιιιιιιοειι Ιιεισ οι: σιιιιειι ιιιειιιιιι

ιιιΜοι·ιοιιι σοιισιιοι·οιιΜ ιιοσ ρι·οριοι· ιιοι'οσιιιιιι ιιιειιιιο ιιι

«Με ιιινοΜιιιιι τιοε νοΙιιε ορροι·ιοειι ρτο ρι·οΜσιιε εοι·Πιοι·ο

ποιοιο, σιιιιι οοιιιο ριιιι·ιιιιιιιιι Μεριισοι·οι νοειιιιο ρι·οιιισΙο

οι·ονιιοι· ριιιιιι·οιιιιιε. Βιιιιιιιι νοΙοιιιιο ιιοσιιιιοιιιιιιι·ιο Μο

ίοΙιτιιιιι·ιι οοιιο οι ιιιισιινιιιιιο ΒοιΜΜ ιΜΗοειιιιο, ιι·οσοιιιοειιιιο

ηιιοιιιτοΒοειιιιο ιοι·ιιο: .: Εκ οιισιοι·ιιοιο τοσοι.

 

(Ο @ο Ι.ιιιιιιε ΠΠιιε οιιοιιιιοιιι θιιιιιιοιιιε Μιιιιιιι σο Βιιιισιο

Μισιιοοιι Μεσιιισιιιιοι·ιιιιι σινιε Μειιιιιιε ιιιιροι·ιο!ι οιισιοι·Ποιο

ιιιιιοιι οιΜιιειι·ιιιε ιιιιιιιο ιιοι:ιι·ιιιε οι ιιιιιιο εοι·ι!ιο ριιιιΙισιιε

οοιιο σιιιισοΙΙοτιο Μεσοι Ποιιιιιιιιε ρτο. ΠοιιιιιΜ ριεειιιο ειι

ρι·ειεσιιριιιε Ιισιοι·οε οι ρι·ινιΙσΒιιι οιιοιιιρΙειιιιε οι οιιοιιιρΙιιιιι

σο οι·ιιιιιιοιιιιιιε ιιιιιοιιιισιε Ιισιοι·ιε οι ρι·ινιιοΒιιε ειδιιΙοιιε

οι !ιοΙΙΜιε ειειΙΙο ιΙΙιιειι·ιε ρι·ιιισιριε οι «ΜΜΜ ιιοπιιΜ

Ροιι·ι Ποι ει·οιιο. ι·οοιε Διοοοιιο ΥΜοιιιιο Μιιιοι·ισοι·ιιιιι Βοι

Μιιοο οι Ποι·εισο σοιΜτιειιιιο ΒοισΙιἱιι. ΒοεειιιοΜε οι Οστι

ιιισσο που σιιιισοΙΙιΜε σοι·ι·οσιιε ΜΜΜ ιιοσ ιιι ΜΜΜ οιι

ι·ιιιιι νο! Μισιιιιιε οιιοιοιο ριιι·ιο νιιιιιιιε, εο! ρι·οι·ειιε οιιιΜ

ειιεροσιιοιιο σειι·οιιιοε εοι·ιρει οι ΜοΠιοι· οιιοιιιιιιιινι ευρισ

εοι·ιριειε Ιιστοιοε οι ρι·ινιιοΒιο οιιοιιιιιιοιοιε οι οιιοιιιριιιιιι σιιιιι

Μσιιε οι·ιΒιιιοΙιΙιιιε οι οιισιοΜισιε Πσιοι·ιε οι ρι·ινιΙοοιιε ιιιιιι

σιιιιι ρι·ονιιιο οι Μεοι·οιο νἱι·ο ιιοιΜιιο θοι·οιιιο σο ιοιιιιε

6ο Ροιιιιι Ιοοιιιιι οιιοιοιο νισο 8οι·οΜο ιιιιιισο οι οοΙΙιιιοι·ειιι °

ιιοΙιιΙιε οι ρο1οιιιιε Μι ιιοιΜΜ ιιοοι θοι·οοι·ιο ε!ο ΜοιιΙο

ιιιοΙοιιο ρἰειιιιοτιιιιι ροιοειιιιιε οι οοι· Ποιοι·οο!$οιιο ιιοιιιτιο

ιιιιοιιιιιιιιι ΙΜιοιιΜε σιιιισοΙΙιιι·ιο πιο ιισιοι·ειε ἱιι σειιισοΠοι·ιο

ρἱεοτιιιιι Ποιιιιιιιιε οι! !ισιοι·ειε ειιΙιειιιιιιο Ιοσο εοι· θριοΙιιιιι

οιιοιιιιιιιιι ΒοιιιιιιΜ ιιοιιιιιι οι εοι· Πειιισσιοιιο ιιοιιιιιο οι

εοι·ιΙιει ριιΜισο σοιισοΙΙιιι·ιο ριεοιιιιιι ρτο ΠοιιιιιΜ ριεοιιο

ιιιιοιιιιιιιιι εοσ ΙοΙιοιιΜε ιιοιιιιιι σο ΡοΜοιιοι·ο ιιιιι-εο ειιο

εσιιιιιιιιι νἱΜ Μι οι ΜοΙιιοτ :ιΙιεσΜιονι. Ε! (μια εορτο

εοτιριιιε ιιοιιιιιιιιε Ποι·ειι·τιιιε υπο ι1ιοσιιιιι οι εοι (ιιοιιιι·τιο

οι ΠΒΜσσιοιιο ιιοιιιιιιε ιιιιι·οεοι·ιριιε ιιινοΜι οι ιιοε ιιοιιιιιι

ιιινοιιιιιιιιε ειιρι·οεοι·ιριοε Ιισιοι·ειε οι ρι·ινιΙοοιιι οιιοιιιρ!ειιιιε

οι οιιοιιιριιιιο σιιιιι Μσιιε οι·ιΒιιιιιιιιιιιε οι ιιιισιοιιιισιε ιισιοιιε

οι ρι·ινιιοΜιε ιιι οιιιΜιιιιε οι ροτ οιιιΜει σοιισοτιιιιι·ο ΜσιιιΙο

οιιιιιιο νο! ΜιΜιιιιιο, Μισο πισω!. εοιιειιιιι νο! νοιιοι ιιι

ιοΙΙοσιιιιιι οι ειιριοεσιἰριο οιιιοιιιισιι οι οι·ιΒιιιοΙιιι οεεο ειιιο

:ιιισσο πιιο νο! άοίοοιιι, οι! Ιιοσ ιιι Μαιο Πσιοι·ιε οι [ιτι

νιιο8ϋε ιιιιιιιιιιιιιιι οι·ιειιιιιιιιιιιε οι οιισιοιιιισιε ιιι οιιιΜΙιιιε

οι ρτο οιιιΜο ιΙοιιιι· σο σωστο ρ!οοο Πιιοε οιιοιοιο οιιοιο

πω» οι ιιιιιιιιιοιο ειιρι·ειεοι·ιριι ιιοιΜΜ νισο8οι·οιιιιε ρτο

ιιΜιιιιιο!ι εοιΙοιιιιε επι Βιιιισιιιιιιι Με σιιιισο!!ιιι·ιο ρἱειιΜ (Σο

ιιιιιΜε ιιι Με οιιιιιιιιιιε ιιιιοι·ροειιιε ειιριοεοι·ιριιιε ιισιοι·ιιε

οι ρι·ινιΙοδιο οιιοιιιριιιιιιε οι οιιοιιιριιιιιι ριιιΜσονι οι οποιοσ

ιισο.νι. Ει ἱρεο ιιοιιιιιιιιε θοιιιι·ιιιιε νισοοοι·οιιε ειιρι·ιιΜσιι

ιιοιΜΜ Βοιιι ριειιιιοι·ιιιιι ροιοετοιιε ριιΜισοινιι οι ο.ιισιοιιιι

σιινιι οι ιιι Μιε οιιιΜΙιιιε οι ειιιδιιΠε ειιειιιι οιισιοι·ιιοιοιιι

ροειιἱι οι τιοσι·οιιιιιι ρι·οεοιιιο οι ρο1οιιιο Μεστοιο νιτο εοι·

Ηισο!ιο ιιιιοιιιιιιιιι Νισοιιιι οι: ΡοσσιοΙι οοιισοΙΙοι·ιο ιιιοἱοιο

ριειιιιι ΠοιιιιιΜε ειιιΜοο_ οι ριοσιιι·οΙσιο ριειιΜ Ποιιιιιιιιε-εισ

(η Μι ρι·οεοιιι.ο ειιιιοΜισιιιιοιιο σο! ποιοιο Ι.ιιιρο, ο !ο οπο εοΒιιοιιϋ

σοι ποιοι ΠΒιιοσιοιιο , ο Οοινιι·ιιο ει Μίοι·ιεσοιιο οι νοιιιοιιο ιιοσιιιιιοιιιι

σιιο ρι·οοοιιοιιο, σο! Νιιιιι. ΜΧ °'. ει! Νιιιιι. Ι.ΧΧΧνι-.

Ιιοσ εροσὶΜιιοι· Γιισιοιιι|ιι σοιιειιιιιΙο ροι·σιιτιειιιι Μισο ιοειιιιιιιι

ροτ Ριοι·ιιιιι ιιιιοιιιιιιιιι ΒιιιιΜ οιο Εοι·ιιἱοιιο ιιοιιιι·ιιιιιι οι εστι

Ιιοιιι ρΜΜσιιιιι σειιισοιΙοι·ιο ριεειΜ Βοιιιιιιιιε ρτο ΠοιιιιιΜ

Μειιι·ιιιιι; ιιοιΜΜσο ιιισιιι·ιιοσιιοΜε οοιιο ιΜ!Ιοειιιιο ιι·οσοιι

ιοειιιιο ιιιιιιιιιιιο8οειιιιο ειιιιιι·ιο ιιιΜσιιοιιο εοριἱιιιο . ..

Μσιο ιιοιΜιιο οι νισο οι ιιοιΜιιο ριεο.ιιι ()οιιιιιΜε. ΕΕ τιιιιει

ο8ο Ι.ιιριιε ιιοιιιι·ιιιε ειιριοεοι·ιριιιε ρι·οΜσιιε !οσιιιι·ο Μι

εσιιΙιιΜοιιι ριιιιιισοσιιοιιἰ ιιιιοιοιιιισιισιιοιιι ιιοσι·οιο οι οιισιοιιιισι

ιιιΕοιροεισιιοιιι οι οιιιΜιιιιε οι ειιι8ιιΙιε ιιιιοτΓιιι ιιιιιι σιιιιι

εοι· Ποι·ιιττΙο οι ΠΒιιισσιοιιο ιιο1οιι·ιιε ιιιΓιοεοι·ιριιε, Μου ιιι

Μοιιε οιιοιιιιιιο εοο Ιισιοι·ιε οι ρτινιΙοοιιε οιιοιιιρΙοιιε ιοπι

ιιιιιιιιι ειιισιοιιιισιε οι οι·ιδιιιο!ιΙιιιε ιισιοιἰε οι ιιι·ινιιοοιιε ιιοιιιι·

ιιο σοιοι·ο ιιι οιιιιιιιιιιε οι ροτ οιιιΜο ρΙοιιο Μοε πιο ειιο

εστἰρει οι ιιιοιιιιι ιιοιιιοιι οι ει,οιιιιιιι ορροειιι σοιιειιοΙο. Πισω

οει Ιιοσ ιιιειιιιιοιιο ΜιεσιιΙιιιιιο οι σοσι·οιι οι οιισιοι·ιιοιιε

ιιιιοι·ροεισιιο οι ροιισιιο οι Ιοσιιιι·ει οι ειιο ειιριοΜοιιι ιιι

ριιιιιιιο τοειοοιιιιο ειιρι·οΜσιι ιιοιΜΜ Ποι·οι·Μ νισοΒοι·οιιιιε

ειιρι·οιΙισιι ιιοιΜΜ ριεοι·ιιιιι ροιοειιιιιε οι ΞΙιειιιε «ΜΜΜ ιιι

ειιιιοι·ιιιιι ροιοεπιιιε Μισό ιιιιιιιιιιιιιι οοι ΜΜΜ ΒοιιιιιΜε οι

οοι ροεἱιιιιιι ριειε ιιι σειρ. Θεσσ" ΑιΜιι·οειι, ρι·οεοιιιο οι

ροιοιιτο ειιρι·οιιισιο εοι· Ιοοο!ιο Μοτο ιιοιιιιιιο οι ριοεοΜο

εοι· Ποιο $ιιιιειιιιιοι εοι· Ριοι·ο·ΒιιιιΜ «ιο Ι.ιινΜειιιο, οι Ιο

Ιιειιιιιο ιιιιοιιιιιιιιι εοτ Ποι·ιιι·άι Μοιο!!ι ιιοιιιι·ιιε ριεειιιιε σι

νιΙιιιε ιοειιιιιιε οιο ιιοσ νοσεΜε οι ι·οοοιιε; ιιοιΜΜσο ιοοοτ

ιιιιοιιοιιιε οοιιο ιΜΗοεἰιιιο ιι·οσοιιιοειιιιο σιιιιιιιιιοΒοειιιιο φωτο

ιιιΜσιιοιιο εοριιιιιο ιιοσιιιιο ΙιειΙοιιιιειε ιοιιιιιιι·ιι.

@ο ΙΙΒΜοσιοιιο Μιιιε ιιιιοιιιιοιιι εοι ΙοΙιειιιιιἰε ιιοιοι·ιι ιιο

Ροιιιο!ιοι·ο ρἱειιιιιιε σινιε ιιιιροι·ιιιιι ειιισιοι·Ποιο ιιοιιιτιιιε οι

ιιιιιοιι οι·Μιιιιι·ιιιε οι ιιιιιιο ιιο1ειι·ιιιε οι Μισο ριιιιιισιιε οοιιο

σοιισοΙΙοι·ἱο ριεοΜ (1οιιιιιΜε ρι·οΜσιιε νιειοΜ ειιιεσιιιιιιιιοιιι

ριιΙιΙισοιιοΜ οιιοιοιο οι οιιοιοι·ιιοιιε ιιιιοι·ροεΜοιιι ιιιιτοιιιι

ΜΜΜ οι :Με ιιι ειιρτο Βοετιε οι Με ΜΜΜ ιιιιιι σιιιιι

ειιριοεσι·ἰριο εοι· Ι.ιιρο οι ·ἱιιΐι·ιιεσι·ἱριο οοι· θιοι·οι·ιιο ιιοιοΜε

οι εοι·ιΜε ριι!ιΙισιε ειιρι·ειάισιο σιιι·ιο σοιισοΙ!οι·ἰο. Η ιιΜει

ειιρι·τιεοι·ιριιιε άοιιιιιιιιε θιοι·οιάιιε νἱσο8οτοιιε ιιιιο ιιιοσιιιιι

οι Μοιιε εοι· Ι.ιιρο οι οοι· Ποι·ιιι·ιιο ιιινοΜι οι οοο οι Μσιι

ιιοΙοι·ιι ιιιιιι σιιιιι Μσιο ‹Ιοιιιιιιο Ποινιιιιο νισοδοι·οιιιο ιΙοιΜΜ

ριειιι·ιιιιι ροιοειιιιιε ιιινοΜιιιιιε ειιρι·ειεστιριιιε !ιοι.οιοε οι ρή

νιιοΜει οιιοιιηιιιιιιιε οι οιιοιιιρΙοιο σοιισοτιιοι·ο ιιι οιιιιιιιιιιε

οι ροτ οιιιιιιο σιιιιι ειιιιτειιιισιιε οι·ιοιιιοΙιΙιιιε οι οιιιοΜισιε

Ιισιοι·ιε οι ρτινιΙοοιιε οεεο ειιιο νιιιο οι άοίοσιιι; ιτΙοο πιο

ειιΙιεοι·ιρει οι πιοιιιιι ειΒιιιιιιι οι ιιοιιιοτι ειρροεΜ σοιιειιο!ει

_ ιιι ιοειιιιιοιιιιιιιι οιιιΜιιιιι ριοΜσιοι·ιιιιι οιισιοιιιιιιο οι οιιοιοιο

ειιιιιιιεοι·ιριι ιιοιιιιΜ Ποι·ιιιιιι νισο8οι·οιιιιε όοιΜΜ Βοιιι ρο

ιοειιιιιε ειιρι·ιιΜισι. Ασιιιιιι Ριειε ιιι ειιρι·ιιιιισιο ισσσ μιο

εοιιιιιιιιε ειιριιιεστιιΜε ιοειιιιιιε επι Ιιοσ ι·οιιιιιιε, ειιριειεσιΕριΞε

οοιιο ιιιΜσιιοιιο οι Μο.

@ο θοι·οι·ιιιιε Με ιιιιοιιιιιιιιι εοι· Ιοιιιιιιιιιε Βιιεει ιιοιιιιιι

ιιο νιω σινιε Μειιιιιιε ιιιιροι·ιιιιι οιισιοι·ιιιιιο ιιοιιιι·ιιιε οι

ιιιιιιο σιιιισοΙΙιιι·ιιιε ρΜιΙἰσιιε επι Ιισιοι·ιιε σειιισοΙΙιιιιο ΜΜΜ

ί)οιιιιιΜε ρτο Ποιιιιιιιο ριεοιιο, ρι·οΜσιιε νιειοΜ οιΙιεσιιΜ

ιιωιι, ριιΝισειιιοιιι, οιι1οιιιισοιιοιιι άοοι·οιο οι οιιιιοι·ιιοΠε ιιι

ιοιροειιιοΜ, ο.ιιιοιιιισοιιοιιι οι Μἰἱε ιιι ειιιιι·ιι @Με οι ίεισιιε

ιιιιοι·Γιιι οπο. σιιιιι ειιριιιεοι·ιριιε Πέιιιισσιοιιο οι Ι.ιιρο ιιοπιιιιε

οι εσιιιιιε ιιιιιΜοιε ειιρι·οΜσιο σιιτιο σιιιισοΙΙιιι·ιο; Ει ιιοοι

ειιρι·ιιεσι·ἰριιιε ιιοιιιιιιιιε ίὶοτιιιὐιιε νισο8οι·οιιε ειιιιι·ιιιιισιι ω



750
Ι)ΙΙΙΙΙΟΜΙ Η ΙΙΑΙΙΙ'Ε

Με Βοτττ ΡΙειιπτ ροτοοτοττο ππο. ιποοπιπ οτ τΙΙοττε Πεπτο

οτοπο οτ Ι.προ Ιπνοιιττ οτ οοο οτ ιΙΙοττ ποτοι·ΙΙ ππο °οπιπ

ιΙΙοτο ιΙοιιιτιιο θοι·οι·ιΙο ντοοΒοι·οπτο πτ οποιο τπνοπτιππο

ειιρι·οοοι·Ιρτοο ΙΙοτοποο ἰποτι·πιποπτο οτ ρι·ΜΙοετο οκοτιτρΙοτοε

οτ οτιοιιτρΙιιτο οοιιοοπτιττο το οιιιιιΙΙτιιο οτ μοι· οιιιιιΙο οιιιιι

επριοιΙΙοττο οι·Ιοτποττοπο οτ οπτοπττοΙο ΙΙοτοι·Ιο, Ιιιετι·πιποπττο,

οτ ρττπτΙοτιττο οτ οεεο οΙιιο νΙτΙο οτ τΙοΙοοτπ ττΙοο πιο οπτι

οοι·Ιροι, οτ το τοοττιποιιτπιιι οιιιιιτπιπ ριοιΙΙοτοιπιπ ιποπιιι

οτ8πιιιιι οτ ποπιοπ ορροοπτ οοποποτο οπτοτττοτο οτ ιΙοοτοτο

επιπιοιΙΙοττ ιΙοιπὶπΙ (Ιοι·οι·τΙΙ ντοοοοτοιιττο ρι·οιΙΙοτΙ, Αοτπιπ

Ποτε το επριοιττοτο Ιοοο ρι·οοοπττΙτπο οποιοτΙΙοτΙο τοεττΙτπο ειπ

ποιο ι·οοειττο οτ νοοιιττο οποιοιΙτοτΙο οποσ Ιππτοττοπο οτ οτο.

. ι . Ι.ΧΧΧΙΙΙΙ *.

Απιοπο υ·οι-ο Βιπι·τεροι·Ιτο ο ποτοττ: ]πορι·ίο, ο το :στο [πι

· τοΙΙο Απ|ιοοπο, ο οποιο ρι·οοπτατοι·ο ‹Ιἰ Μοοἰὸ, Αιιτοιιίο,

θίπτίπιιο, ΤοοαΜο, ο ΟιΙοο›·‹Ιο ττο! [ο δα.τοαιιο ΠΟπίπ,

ο οι Μισο Ι)Όιτία οτί ΙΙΙαπτοπο,· ΕοπίοΙτοΙΙο στο! οιιιτιτοττο

θιιοεπιτο οπο” θπΙοποπο τΙί πΙτι·ο 6'ατοππο το Δι·αοπο

Ι)`ΟΙ·ία; ΙΙππιιοπο ιΙΙ @του Παιιιίαπο ιἰἰ δα!ιιιτίπο Β`Οτ·ἰ‹ι,·

ο Μιττοο ιποτΙἱοο τποτ·- ΡίοΙι·ο θ`(Μπ, ο μι· πἰτ τιοιιπίπτ

πο! Οσιπποιο ιΙί ΑΙοΙτοιο (Αι.ι.ι:οοπιι), ίπ οίι·ΙΙι τΙοί ροτοι·ί

Ιοι·ο οσοι/ΜτΙ οοπ ΜΗ «ΜΙ Ι ο τΙο! 2 οοιιππίο Ι3τ33,

οοοΙοπο ο Μιο[Μοοοιιο α οποιο ω· δοιπππο οτί (Μτουπ

τ! 9ουοι·τιο, ο ΙΙ Ρίο·στο ιΙοιππτίο ιΙί ιΙοττο δοιππιτο το ΑΙ

οποτο, οοπ ΜτΙ ί .τποτ ιτι·ίττί, ι·ποίοιιί, ροεοοοείοπί , ο

οίποίοάίπίοπτ, ο το πιοττοπο .οοΙΙο τα ιτί Ιοί ρι·οτο:ίοπο,

σο! ροττο τΙΙ @ο οῇ”οποἰοα ο άΙ|οποίυα οπιιττ·ο τ! το οτί

Δι·αποστα, ο τ £`πτοΙαιιἰ; πι! οι·οοείοπο ποι προτοοάτιποπτί

Ρπι·τίοοΙατί, ο ιτέ οοι·τέ πιτι·οίΙέ, ο ιίτιττί ά! παὐοΙΙπ, απο

ί οιτάστοττί Ι)Ότίπ .τί ι·ί.τοιουιιιιο οοΙΙο οιτα!ίτιτ (Η απτίοΙτί

@ποιοί ιΙοΙΙο .πω δοπιππο :Η ΑΜιοτο.

- ( Ι3ΒΒ, Η τοποιοΙο ).

Ποτ .Βο;Ι ΑιτοΙιΙντ οι £οι·το οι Τοι·ιπο, θιτιττοιτο, Βοι:πιτι.·Ι.·ι.τιοτιι,

@στο 1.8, Με”. 8. Νπιπ. 8.

Ιιι ποιοτπο τΙοιπἱπΙ οιιιοπ. .το Ιιοιιοιοπι οτ οΙοι·Ιοιιι οπι

ποτοιιτΙο Βοτ Ιτοοτσι·πιπ οπιιοτοιπιιι Ιοτιοπιιτο ΒορτΙοτο οτ ΙΙ

νοπ8οΙΙοτο Ιτοοτοιτπιπ οροετοΙοι·πιπ ΡοττΙ οτ ΡοπΙΙ $Ιιτιοπἱο

οτ 'Ι'ΙιιιτΙογ Βοοττ Ι;ιτπι·οπτΙτ πιοτΙιοιποι·τττΙο οτ ροτιοπτ οο

οΙοετο τοπποποτο οτ 8τοι·τοοΙοετπιτ (Ιοοιογ· νοττΙΙΙΙοι·Ι ΠοιτιππΙ5

Ιοππο οτ τοττπο απτο οοΙοετΙο.

.ΜΙ Ιιοποιοιιι οτ ο.ποιποπτπιπ πιιτοπΙΙΙοτ τΙοπιτπΙ ιΙοιππιτ

Ιοτιοπιιτο τΙο νοΙοπτο ΙΜ οι·ειττιι οποτε Ιοπποποτπιτι οτ ρο

ρπΙΙ ποτοποοι·Ιο οτ ειπ οοιιοΙΙΙΙ οτ πποτπιποπιπππο οΙΙοι·πιπ

οπτ πιο τοιτητοιο τιιοττπτ οτ οιππἱπιπ οτ οτιιοπΙοι·πιπ οΙνΙππι

οτ ιΙΙοτιτοτποΙΙππι οΙνττοττο οτ οοιιιππΙο Ιτιππο πωπω οιο

οτοπττπιπ οτ οτο οιιτοι·πιτπτιιιιι τΙοετι·ποττοποιπ οτ οτιοτιοπι

το8Ιο Αι·ποοπιιιιι οτ ΠοτοΙοιιοιπιπ εππιττοτοι·πιιι οτ νοεεοΙΙο

ι·πιιι τροτπο οτ οιιιιιτιιπι ΙπτιιιΙοοι·πιιι οοπιππΙο Ιοππο.

ΝοΒΙΙοο ντι·Ι ποιπΙιιπο Αι·οοππο (τ) πο“Απι·οο πποπποπο

τΙοπιτιιτ Ατοοπτ ]πτΙοροι·Ιτιιο οπο ριοριἱο ιιοιπἰπο οτ τοιο

ππιιιιι ρι·οοπτοτοι· οτ ρι·οοπτοτοιτο ποιιιΙιιο ΝΙοοΙοτ τΙο Απι·οο

Μ] πποπτΙοιπ τΙοιιιΙπι Ποοοπτ τΙο Αιιι·οο ιιιΙΙΙττο :το οποιο

ιιοπιτπο οτ ντοο ΑπττιοπΙΙ .ΙπΙΙοι1Ι 'ΙΙιοΙτοΙιΙΙ οτ ΟάιΙοοι·τΙΙ

(τ) ΝοΙ εοοποπτο ιΙοοπιιιοπτο Νπιιι. ΙΙΧΧΧΥΙΙΙ τ' ο οοι·Ιττο @τοπικ

Ιπνοοο οι .4ταοπο; στο οΙιο ετ πωπω, οΙιο ΙΙ ιιοιιιο ο Ιο ετοοεο, πιο

ρι·οππιιιιονοοΙ τιι ιιιι ιιιοτΙο, ο πιοΙΙ'οΙτι·ο.

ττΙΙοι·πιπ πποπτΙοπι ιΙΙοτΙ ττοιιιτιιτ Ποοοπτ ρτο ππΙΙιπο τω οοπ

τοΙοιπ ‹ΙΙοτπο τΙοιπΙππο ΝΙοοΙοπο τΙο ππο ρι·οπιτοΙτ.·

Α:: οτἰοιπ τοιποποιπ ρι·οοπτοτοτ οτ ρι·οοιιι·οτοι·Ιο ποιπτιιο

Ιποο τΙο Απιοιι ΜΗ οτ Ιιοι·οπΙο πποπτΙοιπ ιΙοιιιτπτ ΙΙιιιποπτ

τΙο Απι·οο. Λο οττειιπ ριοοπι·ιιτοι· οτ ριιοοπιοτοιΙο ποπιτπο

Αιιττοοπτ πο Απτοο τι·οττΙο τΙιοττ ιΙοιπιπΙ Αι·οοπτ. Ετ τΙο ιιιο

οπτοττοπο οοπ ιποιιπιιτο οτ ριοιπτοοἱοπο ριοτΙΙοτοι·πιπ οοιιοτιιτ

ρπΙΙΙΙοο Ιποτιπιποπτο οοι·Ιρτο πιοππ Ροι·αιτιτοτί (ΓαιΙοτι ) 8τοΙΙΙο

ποτοι·ΙΙ τοπποποιε οποσ ιΙοπιτιιτ ιιιΙΙΙοετπιο τοι·οοιιτοοτιπο ιΙΙο

εοοπιιιΙο _τοιιποιή . [_ τ · ·

Λο οποιο Επιτοοτπο ΙΙΙΙπο φτοπτΙοιιι τΙΙοττ τΙοιιιἱιιι ΠοοετοΙ

ιιιΙΙτττει οπο ριορι·Ιο ιιοιπτιιο οτ ΠιοΙοιΙπο τΙο Απι·οο οποπτΙτιπτ

ΠιοΙοοιΙΙ ΜΗ ιτποπτΙοιπ τΙοπιἰπἰ Αι·οοιιΙ.

Αι: οττειιιι ριοτττοττ ιΙοιιιΙππο Αιοοιιπο _τιιι·Ιεροι·ιτπο οπο οτ

ιΙΙοτΙο ποιπτιιτοπο οτ τΙΙοτπο θιοΙοπιτπο οπο ριορι·Ιο ποιπτιιο

οτ πιτποοπτοππο οοι·πιιι το οοΙττΙπιπ ποιπΙπο οτ ντοο Ι)οιππτπΙ

πποπτΙοιπ ΠοιπΙοιιτ ΙΙΙΙΙ πιιοιττΙοιιι ιΙοιιιΙπτ $οΙοιΙΙ οτ ρτο οιιο

ΙΙοιιιιοιιο ριοιΙΙοτι ιΙΙοτΙο ποιπΙοίοτιο οτ ππποππΙεππο οοι·πιτι

ρι·οιπτοοι·ππτ τΙο @το -ιπΙοΙιΙ ΠοπτοιΙο τΙο ΠιοιΙοιιοΙο ποτοι·Ιο

οτ οιιιιοοΙΙπι·Ιο οοιππιιτο Ιοοπο οπο γροτποοο οτ οΙΙΙΙοεττΙοπο

οιιιπτιιιπ Ι›οποι·ππι οποτ·ιιιιι οτ οπο -.ροιιιι ιΙππΙΙ οιπο τΙο

πιιτιιιτο Μπιτ οοπτιοΙοοτπω. ο

Ετ Αιιτποπτπο .ιποπτοπο πποπτΙοιπ ΡτιτΙΙρτ τΙο Βιιιτιο Ατο

ο;οι·γ ΙποπΙο 8οπΙΙιιοο οπιιιΙΙοπο οοτοι· οτ τριοοπιτττοι;οτ Βοο

ιΙΙοοι·Ιο ιιοπιτιιο πιιττοι·εττοττο οτ ΙιοιιιΙππιπ -Βιιτοτ··-οτ τοπιο

ΛΙοοοι·γ :το τιιτι·οοοι·Ιρτο οοποτττπτπ8 πτ-ποτοττΙο ιΙΙοτο$γιτ-`

Φωτο τιιετι·ππιοοτο ριιοΙΙοσ οοιτοτο πιοππ Με ΙΙοι·απάοΙδ

(ΡοιΙοττ)8τοΙΙΙο ποτοι·ττ επρι·οιττοττ. ιΙΙοτο ιπιτΙοοΙπιο Ιοιοοπ

·τοετιιιο οτιτποποοοοτιπο τοι·τΙο οτο ριΙιιιο.τοπιιοιΙο

Οιιτιιοο οΙπιπΙ οοπΙπποτΙ οπτπ τΙιοτο τΙοιιιΙιτιο Ατοοιιο'_τπ

Ποροι·ιτο ΙΞοιτοοτο οτ ΙΙοΙοοιΙο- τΙΙοτΙο ποιοΙπτΙτιιομ '

Ετ Ιρετ τΙοιιιιιιπο Αιο.οπιιο ΙΙπι·τοοτπο οτ θττΙοοιΙποτΙΙοτΙο

ποιπτπιττπο σπιτι ριοιΙΙοτο ΑιιτττοιτΙοτ ιιτοτΙΙοο 8γπτΙΙοο τΙΙοτο

ποιπτιιο εΙΙ›Ι οεΙ ΙπνΙοοιιι οτ νΙοΙοοΙπι νοΙππτοτοπι οοοοποπιιι

οτ οοποοιιοπιιι ρι·οΙτοπτοο το οιππἰο οτ οτιιοπΙο. τιιττοεοττοτει.

Οοποτττπτι το ρι·οοοποΙο εΙΙοτι ιΙοιπτιιτ οποτε οτ οπτ οοιιοΙΙΙΙ

οτ πποτιιιπ οοιιετττοι·τοι·πιιι ποιπτττο οπι τοτοιτποιιιπτ τποτ

πω: · ο ·

·Ι.οιιτι·οποπο· τΙο · ΒοποοΙΙο

' ΒοττΙοπποωτΙο ποτοττ

·ΑποοττΙπο Μπτοποττιιο °

ΙΙορτπιοΙ τΙο ΝΙοι·οι

Αποπτο τΙο $οι·τιιιιοπτε

· ΠοοτοΙπο τΙο Μοι·οΙιτοΙο

Χβοτοιπο ΡοΙονἱοΙπιιο

ΑιιτΙιοπτπε τΙο ΡοιΙΙο

ΑπτπιοτΙνοιτοπτοε οτ ρΙοιιοι·Ιο τιοοτοτποοπτοττο 'οτΜο- οτ

ΙποττΙο οοιιοτιΙοιοοτοε οποοοπτπ· οποοϊιΙΙο. ο.τοπο ρι·οεττΙτο οο

Ιοτιι οτ ριοοτιτο οοι· Ιρεοο· Ποιπτιιπιπ τΙποοιιι οοποΙΙΙπιπ οτ

οοπαππο Ιοππο πιιτνοι·οττοττ τοοιπιιπττοτΙ οτ Ιιοιπτιιτοπο ιΙΙοτο

τοι·ι·ο οτ τοστ ΑΙοοοι·γ ποι: ιιοιι ιΙΙοτΙο τΙοιπΙπτο πο Αιιτοιι

οτ οΙπεπΙοι·ΙΙιπο ροι·οοπτοΙτοπιτππιπ ιΙΙοτο τοιιο °οοιπππἰτοι·

τΙΙντετιπ ρι·οοοττΙπτ πιο ιΙοΙοποΙοιιο οτ το τΙοτοποἱοιιοιιι οοοτα:

τροποι ι·οδοιπ Λι·ο8οπιο οτ ΠοτοΙοποο Ιιι·τιπΙοοο εποε ποτοι·Ιοο

οτ Ιιοετοο οοπιππτο Ιοιιποιιοτο. .

ΑιΙτ·οι·τοπ·τοο οττοιπ ρτοπτ οιτροι·τοπτΙο τΙοοοτ πποπ: οΙτ

επονο τ“οΙΙοο οτ οι·οοΙοοπιιι τοοτιποπ οτ ποιιιτιιἰπιπ τΙτοττ·οο

πιππτο Ιοπιιο οτ πποτΙ :ππο ι·οοτιπΙπο οτ τΙοιιιτπιο οοικιπιιτο

Ιοπιιο ποπ ροοοΙτιτ, οπτπ ροι·νοποιτπτ ειπ ιιιοππο ιΙΙοτοι·πιιι

οποτ·πιπ Ιιοοτἱπιιι, οοιτοοινοττ. ΠοιΙοι·ππτ οοποοεοοι·ππτ οτ

τπιποτπΙοι·ππτΙρει τΙοπιτπο ιΙιιοἱ οτ οοιιοΙΙΙο οτ τιι τω; ρτο

εοπττΙιπο τοοτρτοιιττΙιπο- εοΙοιππττοι οοοορτοπτΙΙιπο 'ρι·οοοπτοο
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'στ

ι·οοιπιοπιοπ οι ποιοιοοιιοι οοοοπιοοιοπ ποιοιπο οι νιοο οο

ιπιιιιιπ Ιοοιιο ιιι ποτποιοπιπ οι πιπο ιοιπποτιπ ρι·οοπιιιοπο

πποπο ιο ποοιιιο ποοοιοιππι οιοπο ποιοιιιιπιο οιπποπι πιοοοιιι

οι οπιοιιιιοποιο πιορι·ιοιοιοοι ιποι·πιπ οι ιπιιιιοπι ιπιποιιοπι

οπιπ οιοοιιιιοπο οι πιοπο ῇπτἱππἰοιοπο οι πιο ποιοπιοιο

πιοιι Ιοοι ποπ ιοι·ι·ο Αιιοποιγ οι πιπιιιοιππ οι ποινοι·πιιοιοοι

οοπιπιιιιοι:οιο οι οιοποπ οι πιπεςοιοπ ιοοι·οπ οι Γοιοιποπ πιοιο

ιοι·ι·ο ποπ Ιοοι οι πιπιι·ιοιιιπ ποι ποπο οππι ποπ πποπιπιπ

οιιιπποο ιο ποι·ποιιιοπι ιποιιοι.

Τιοππιοι·οπιοπ οιοπιιοοπο πιοιιιι ιο οιπ οοιιιοοιιοι· νοΙ

πινιπιιιι ιοιοοιο ιοι·ιιιοι·ιι πιοιι Ιοοι ποπ ιοι·ιο· Αιιοποιγ οι

πιπιιιοιππ ποιο οιοοιοοπ ι·οπο!ιοοπ ιοΒιιπιπιιιππ ποιπιποιιο

πιοππ ιπιιππιοιιοοιοοπ ποπιο πιοιοιιπ προοιοπιιοππ οι ποι·

ιιιιοοιιοππ ποπ οπο πποοιοι·ο οι ποιιιποι·ο οοπποονοι·ππι ποο

ιο Επιιιιπιπ πποοιοοποι ποπ ποτιιοοιιιιπι πποοποοπιποπο ιο

ποιποιππιπ πιοιιπ ποιοιπιπ πο Απι·οο ποο πιοιο ππινοι·πιιοιι

ποιι·πιοποιἰπ·πο οποιο ππινοι·πιιοιο οοπιιιπιιοι ποι πινιπιιο.

·Ειο·ιιπιποπι οποπ ιππο ποιπιποπ ποπ οι οοοπιιιιιιο οι

ποτ ιπποπ·πιοιπιπ οοπιππο Ιοποο ποιοποι· οι πποπποοπιπππο

ποππιπι ιο πιοιο !οπο ·ιοι·ι·ο οι ·ιοι·ι·ιιοι·ιο Αιιοδοιπι οι πιπιι·ι

πιο ιιιιιιοι·ο·οοιιοι·ο οι ιοποιο οπ οιιποπποπ ποιοι·ιο πο ποιοιιπ

οποιοοιιιοο οι οοππιιιο οι οοιοοπι Ιοππο νιποιοιπι· ποοπ

ι'οιιοποιοπι-ποπ οοοπιιιοοοοιιιιο πιοπιοιοιππι οι οοιοιππι ιιο

οιιοιοτιιιιι ποππιποοιιιιπι ποπ οοπο ποπ ποπποππιοποπ ΙιοΒοπ

ιιιιιοονοΙ ποι ιο ι”πιπιποι Ιιοοοιοπι ιο πιοιο ιποπ ΑιιοποιΙ]

οι πιπιτιοιππ ιπποι·πιο ποπιιπι ποοιπ οοοπιιιι οι οοιοοοιπ

Ιοποο·ι·οοιοιοπ ποπ ποιοπιοιοπ ιππιοοπ ποιιιιοπ ποο οιποιοΙοπ

ποπιο νοι πιιιι·οπ οππι ποινιοπιιοππ ΐοιοιιιιπ οι οοπιιιινο πο

ππιοοπ οιποιο ποιοιπο πποι οοππιΙιο ποπ οοιοποι Ιοοπο νι

ποΙιιιιιι· οι πιοοοοι·ιι. Βι ποπιιοπ ιοο;ιονοιο οπ ιπποι·ποι ιιο

ποπιοοιιοπι οι οποπ οιι;ιοι·ο οι πποιοποιο ιοοιοοπ οι πποππο

νοΙποι·ιπι. `

@οι νιοοιιππ ποιοπιοπ ποπ οιποιοιοπ ποππιοι ιο πιοιο

ιοι·ιο οι ιοι·ι·ιιοι·ιο ποιι-ιοοο οι ιο ποιοιποπ πιιιπποπο ποιιιιπ

οιιοιοοιο οπιποπι ιπιιππιοιιοποιο οι οιοι·πιπ οι ιοιιιιοπι ιιο

ποιἱπιπ οι πιοπο ποιοπιοιοιο ποοποποιο οοπιιιιιο οι·πιποπιοοιο

ιο ι”οιοι·πιο οι ιο ποι·ποιπππι οιπιποοπο οι ποιοοιιιιοππο

ποι· οοιποπο !οοπο ιο πιοιο !οπο νο! ποποιοοποπ ειο οο

οοιοιιπι ιιπ ιππο οι·πιοοππο ΐοοιοοπο οι οοιιιποοπο ιο οοι

πιοππ οι ποτ οιοπιο ρι·οπι οι ποιοι ιππι ποιπιποπ ιιοιι οοο

πιιιππι ποπ οοιοππο Ιοποο ποοιονοι·ιπι οιπιοονοιιοι ποι

οι οποιοοιι.

Επι: ιοιοοπ πιοιο οποπ πιοπιοιι νιοοι·ιιιπ ι·οοιοι·οπ ιππιοοπ

οι ποοπο πιοπιοιππι οοι·πιπ ποιοιιοπι οποοιοιοοοπιππο (ποιο

οοοπιιιπιπιο πιοπο ποοοοπι ποιοιποιο οκ οοοποποοιιοπιοοπ

πινο ιοοοιιιοιιπ ιο πιοιο !οπο ιιοππιπ οι ιο πποπιπιππι τιποοπο

ποπ πιιιιιοοιοπι οπ οοιππιοιποοιοιπ πιοιι ποιοι·γ ποππιπι πιοιι

ποιοιπι πο Απι·οο ιο πποπιπιποι οοπνοοιιι οι ποιοιιιοπιιο

ιοίιοποιιπιι ι·οππιιιιπ ποι ιοπι ῇπιιιιπι οποοι ποπποππιοποπι

οππι ιιπ οοιππιοοιοπιπιιι πιοιι ποιοι·ῆ ποιο ιοιποπ πι·οπἰοιι

ποιπιπι πο Απι·οο ποι οιοπι ποιοιπι Αιοι;οι·γ ποο πιοπιοιι

οοι·πιο ι·οππιιιιπ ποπ ιοποοπιοι· ποο οοπι ποππιπι οιιοιπ ιο

πιιοπιπιππι πππιοπιοιποι ιιπ ποιποιοποοι πιοπιοιι ποιοι·ιι πιπι

πποπο ιο ποοιιιιιοιοιπ ιιιιιιοι·οιο ποπιιο8οοιοι·πιο ιοπποππιπιο

οι ποπ ιιιιι·ο. Ποο-οπι οποπ πι ποποιοι πιοιιιοι ποΙοιιοιο

πιιοπιπιποοιοοπο ιιιποπι·ο οι! οοιππιοιποπιππι οιιιπ ποπ ποππιι

οοπι πο πιοπιοιιπ ιπιιιιιιπ οι τοππιιιοιιπ πιπι οποιοι ιο οποο

ιιιοιοπι πιοπιοιοιο ιιιιιοι·ππι ποπιιοποπιοι·ποι ῇοπποοπἰπιπ. Βι

ποο οποπ πιο πιοιιπι· πο πιοιιπ ιιιιι·ιπ ποπιιοποοιιπ @οποπ

πιοοπ ιοοιπιπ οι ποπιο Ιοοπιπ οοιιοοι ππι·οπιο ρι·οποοιο

ποοπο ιπιοι· οοιοιιπο Ιοοπο οι. οιιο ποτιο οι ι·οποιο Αιο

ποοιο οιι οιιοι·ο. Ροοιο·νοι·ο ποπο νο! ιι·οποπο ιπιοι· οοπ

ποππιπι οππι ποι πιοιοπ ποιοιππιο πποοιο οοοπιιιπιπ οι οο

ιοποο !οοπο πποπο ιο ιιιιιο ιοιιιο ιοοποππιοοπ ιποπο πιο

πιοιο ποπ οι ποπιο ποο οπι οι ιο οο οοπο ποπιο νοι ιι·οπέςπο

οποπ πιοιππι ποι ιο ιιιιι·ιπ ποπιιοποπιιοππ ιιοιιοοπι Ιοοιιοι

οι ιπιοιιιι;οιπι· πο ιιοιιπ ιοιΙΙο ποοποππιιιππ.

Ροππιπι οποιο πιοιι ποιπιπιιπ ποπ οι οοοπιιιοιπ ποπ οο

ιοποο !οοπο οι ποπ επο νο! οιιππ πονοιο ιοοοιο ιο απο

!οπο οι πιπιι·ιοιιι. οι ιιοποιο ιιοποποιο οοιιοΙιοπ ιοΙιοπ οι

οοιιοοιοπ οπποπἱοπ οι ποιοοεοι·ιοπονοι·ιοπιοοιοπ οι ποπιο

ποιοπ οι οιιιιιοπ οι·πιιιοι·ιοπ οι οιιιι·οοι·πιποι·ιοπ οιιοι·οιιππι οι

οονοΙοοιοιο ιο ιοοιι οι ιο ιοι·ι·ο ιο ιπππιο $οι·πιποο νο! οιιο

οοππι πιοιιιποιοπι οι πιο ιοι·ι·ιπ οπο ποοι οι πιοπο ποιο

πποοιοπι ιππιοοιοποι !οοπο ποο οπ ιπππιο.

Ροππιπι οοιοιο ιππι ποιοιπππ ποπ οι οοππιιιππι ποπ πιοιπιπ

οοιοππο !οοπο οπιπροι·ο ποπ οοιιπιι·ποι·ο οοπιι·πιπ ποπ οοπιι·ο

ποπ Γοι·ιοιιοιο ιππι·οπ ιονοοπ ιο πιοιο !οπο οι ιππο οπιιιοοιο

ιοιιοι·ο οι πιοπιι·ο οι οιιο οιποιο ιοποιο «πιο ποιοπι ιο πιο

ποιο πι·οπι·ιιπ ιοοιπ.

ιιοπι ιοποοοιοι· ιππι ποιοιπίπο Απι·οο οι πιο οι οιιο

ποιοιπιπ οι οιπποπ ποοοοπποιοπ ποποοοποπιοπ οι ιιοι·οποπ

οποιοι ποπ πιοι·ο νο! ιιοοιιοι·ο ιο ιπππιο 5οι·πιποο νο! οιιππο

ποι·ιο οιοπ οποιοι ποι ιοιππι ιοιπποπ πτοποοιιπ οποιο ποο

ππο ποιοοιι πιοποππ Βοοι·ι·οιιοο νιποι ιπιοι· οοπιοπο !οοπο

οι: ποο ποιιο οι τοποιο Αι·οιιοοιποι οι οιιοι·ο πιπο οιιπιοππο

ιιοοπιιο οοπποπππ οι ιοοοποιο πιοιι ποοιιπι πιιοιπ οι οοο

πιο που οοιπιιπιπ !οοπο. '

οι ποποιοιιιοι· ποππιοι ιο πιοιο !οπο τοιι·ιιοιιο οι πιπιι·ιοιπ

ΑΙοι;οιπ πιοιι ποπιιπιιπ ππο οοοπιιιπιπ ποπ οοπιππο Ιοιιπο

ποι ποπο πποι οι πιο ιοπιποιο οποιοι ιο ροι·ποιοιιιπ οπι

πιο οι πιπππΙο ποιοιιιο ιοοοι·ο οποιοοι·ο πιοιιιοοι·ο ιιιιποιοτο

πιοοποιο οι ποοπο οπο πιο ποιοιπι πο Απι·οο οι πιοιο

ιιπινοιπιιοπ οοπ]οοοιιιπ πο! ποποιοιιπι ποιοι·οπι ποπ οποιο

οποιοποπι ιπποιο οοιοποο πιοπιππ ποιοπι ιο οινιιοιο Ιοοιιο

ποπ ιο ππο ποιο οι πιοπιιο πιπιι·ιοιπ οι ιοτιιιοτιο. Ειιοιππι

πο οιπ πο! ποοπο οοι·ιιπι οπποτιοι·οι πποοιοιοπι οι οιιπι·οπποπι

ιιοιι ιοοοιιοποπι οποιο πιο οιιπι·οππο οι πποοιοιιιοπ ιοποιιο

ποιοι οι οοπο ιοιοιιιοι· νοιποιοπι οι οοπποοποιιιοι.

ιπποποι· οιιοοι ιο ιπποπ ποιοιπιιιο πιιοοιο οοιιπιιιοιο οι

οοιοοπο Ιοοπο ποπποππιοοοιιι ποπ οποπι οι οοι·ποιοιοιπ ιο

ποιοιπ πιοιι ιοιιιιοι·ιι οι πιοιο ιοι·ι·ο ποπ πιο οι πιπιτιοιππ

οοιο οιοπιιιοπ οι πιππιιιιπ ππποι·ιππ πο νοι·οο οπ νοιιιιιιο

οιιπι·οπποιιπ οι οοιοπι ππο ποποιοιι οΙοοπιιιο οοπιπι·οιιοππιπ

οι ιο πιιιπποι νοι·ο ιι·οπιιιοιιιπ οιοπιπιπ πιοπιοιοι·πιο ποπο

ι·ιιπι οι οοοοοπποι·πιιι οι ιτοππιποι·ππι ιππι ποπιιοο πποι οι

οοοπιιιο ποιοιιιο οοπιιιιιιπ !οοπο ιιι ποπιο ποοιιιιιππι ιο

ιοοπιιιππ ιππιππ ποιοιιιι πποιπ ι·οοιπιοπιιπ ποιοιοο πιοιι οο

ιοππιπ !οοπο.

Οοππιιιποοιοπ πο πο πιοιιπ ποοιιιιιιιππ οιοπιο οι πιοποιο

πιιπι·οπιοιο ιπ πιοιοπ ποιοιοποι πποοιο οοοπιιιπιποι οοπιππο

Ιοπιιο ιιοππιοιο πιοοοι·ιο ποιοιπο ποππιποιιο ποποο ποπποπ

πιοποιπ ποπ πιιοπι οι ιοποιοιο ποι οιποιοιοπ οποπ οοοοροι·ιπι

οοιποι·οιοιο. -

Ιπππποι· οποιο ιο ποιοιιοι ιοι·ο οι ποι· οιιοοιιιιο ποοπ

ιοιιοπιπ ιοοιο οοιποιοιιιοι·πι·οπιιιοι·ποι οπο. ποιιιιπιοιιπ ιο

οπιιοοπι ιπποι·πιπ οοππιιιποιιιιπιο Ιιποιιιοιιπ πΙοππιπ οι πιο

οιιιιπι ιπι·οιοοπιππι ιο πιοπιιιοπ πιοιι ποιπιπι ποοιπ ποπι

πιοπιιπ ποιοιπο οι νιοο πιοιι οοπιιιοιπ Ιοοπο. Πιοοπιοπ = ποπ

πτοοιιιοιοι·οπ οι πγιιπιοι πιιπιοπιοιι ποοιιπιοιιπ ηιιιοππ ποπιο
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τπωωπο ππ 8οποτο Βοτ ονοπποττο. τπ οπτπωω ρι·οπτοτοτπω

οοποτττποποτπω ηποπ το τ1οπτο το ππτοπ ποηπο οπ πτττωπω

πτοω νττο ποεττ·ο πτοττο ποιπτπτττπο οττωπο τπ οωπτοπο οτ

ροτ· πωπω ττποτοο οποτε ποωτπο πποτ οτ οοποτΙτο οτ οο

πιππτ Ιοππο ππωτπτο ποετττο ποππο οωποω τιοωτποω. =

Ιτοω ρι·οωτετοι·ππτ οτ οοικοιιοτππτ ρτοπτοττ ποωτπτ πο

Απι·οπ ηπτ τποτππτ ποωτπτ πο Αττοποττο ποπ οπροτο επτ

ηποω ττποω πο! οοποοτπτπω οοοπετοπο τττο.ι·πω ντττοτπιπ

νοτ οττοτππι τοοοι·πω ηπο τποτ·ππτ οοοπρπτο ποι· πτοτπω

τ·οοοω Ατοποιτπω νοτ Βοπτοω τρετπο νοτ οοοο.οτοπο οττοπτπο

οττοττπο ηποεττοπτε πο! οττοπι οοοοετοπο π1τοτπω ντττοτπω

οποττοτπω οτ τοοοι·πω ηπο οτ ηππο τρετ πτοττ ποωτπτ πο

Απι·οο. πππο ροοετποπτ. νοτ οττηποπ οοποοτπτπω νοτ οοπ

νοπττοποω τοοοτο οππι οττηπο πο! οττηπτοπο ηπτ εττ νοτ τποτττ

τπ τπτπτπω τπτωτοπο οοωππτο τοππο πτοτ πο οπρτοεοο ττοοπττο

οοποοποπ οτ νοτππτοτο οοωππτο Ιπππο.

ττοω οοτοππττοι· ρτοωτεοι·ππτ πτοττ3_ποπττπτ πο Αω·οπ

πτοτο ποωτπο ποστ οτ οοποτττο εττρπτοπττοπο ποωτπο ηπο

οποιο. ηποπ ηποπποοπωηπο Βοο ποπτο οοιτττπποτ ηποπ πω·

οοωππο Ιπππο νοτ ντοπττπω πτοττ οοωππτε τπ πτοτο. τπεπτο.

οοπετττπτπω οοο οοποτττποπππω ρτοροποτ οοοοπτ οι! επτ

ηποω τοοπω τπ τπεπτο. 8οτπτποο οοποτττπτπω πιο οοωππτ Ιοππο

τοοπροτοπππω εοπ τωττοπππω πο! ποηπττοπππω νοτ πττηπο.ω

ποτΤοποτοποω νοτ οττοποτοποω ποι· οοωππο Ιοπποτποτοπποω

ηποντο τω) ηποπ ρτοπτοττ ποωτπτ πο Απτοπ οτ οπτ ποτοποο

τπ τπττπττπω οππι τιοωτπτοπο οοι·πω ηπτ οτο τοετοπτ τπ :Με

νττττο οτ οοετττο τπ τπεπτο 8οι·πτποο τττππτοτοτοΙπππτ οππι οποτ

οττπ πτοττ οοωππτο οπ τοοπροτοττοποω οι ποηπτοτττοποω πτοττ

τοοτ οτ ττοετοω οτ οπνοτοποτοω οοπετποω τποτοπτ το ρτοπτοττο

ρτο τοπτο ροι·το ρτο ηπο οοπητππω ντποττττπτ τρεοο ππ τοοπ

ροτοττοποω οτ ποηπτοτττοποιπ πτοπτοτοω ροοεο ρι·οοοποτο.

Κάποιο ντοο :το οοοπτττπτοω ωοπτοτοτπω ποωτποτπω πο

Απι·οο. ρτοπτοτπο ποωτππο ππιτ οτ οοπετΙτπω ποωτπο ηπο

οποιο ρτοωτεοτππτ πτοττε ποωτπτο πο Αττοεοττο οτ ωτοτττ

Ποπτ·ππο πο Πτοποποτο ποτοτ·το οτ οοποοττοττο οοιπππτο Ιοππο

οτττοτο ρπττττοο εττρπτοπττ οτ τοοτρτοπττ ποωτπο οτ ντοο ρτο

πτοτοτ·πω ηποπ οτι οο ηπτο οττηπο ντττο οτ τοσο οοοπροτο

οτ ντοτοπτοτ ποοορτοτπ τποτππτ ροτ· εοπτοω πτοττ τοετο Α

ι·ποοππω ο ρι·οπτοττο ποωτπτο πο Απι·οπ. Ετ οι: οο οττοω

ηπτο πτοττ ποωτπτ πο Λπτοο. τπ ο!πο επτε οποτττο νττττο οτ

Μοτο πω· ο·οπτοω ρτοτοττ Μοτο Λτοποππω οοπττππο οτ ειο

ροτο τοπππτω οτ ωοτοετοπτιιτ.

@ποπ ηπτ ποιπτπτ πω οτ οοποτττπω εοπ οοωππο Ιο.ππο

ποπ τοοτοτ ροοοω οπω πτοτο ποωτπο ποοο Ατο,τ;οππω ηπτπ

πτοττ ποωτπτ πο Απτοπ τπτοτττηππτπι· οτ ετπτ τποτπετ τπ πτοτπ

ποοο ω: οττοω ηποπ οπω τποτοπτ τοπ ωοπο οτ ποπ πτττοι·

οτι ηπο τοεροοτπ πτοτο.ι·πω ντττοτπω οτ τοοοτπω πππο 0ο- -

οπροτοτπω ροτ πτοτοω εοπτοπι πτοττ το8τε Δωοοππω το

οτε πτ ευρω τρετ ποωτπτ πο Απτοπ ωοτττο ποτ1οττππτ οτ

ροτοττπτ οοπτοπτπττ.

Ετ νοτοπτοο τροτ ποωτππο πω: οτ οοπετττπω ποπτοπο π

Βοτο οπω τιοωτπτττπο Αττοποτ·ττ επρωπτοττο ηπτ εοωροτ

τ”ποτππτ ττποτοε οτ ττοπτ οποττο οποπ οοωππο Ιοππο οτ ωο

κτωο ρτοεοπττοπο τοωροτττ1πο τπ ρι·οοοπττ ηιιοττο οτ οροοτπτττοτ

το ρτοεοπττ ποδοττο. Απ οττπω ο.ττοπποπτοο ποπ οεεο τπ

ττπτοπω πτ πΙτπο πτο οπο τπποτ1ττο ωοτοοτοτπι·. Ρτοωτεοτππτ

οτ οοπνοποτππτ ρτοπτοττ ποωτπτ πω: οτ οοποτττπω ογππτοο

επρτοπτοτο οττριττοιτττ οτ ι·οοτρτοπττ ποιπτπο οτ ντοο τ1οωτππω

πτοττ τοοτ Αττοποτγ οτ ωτοτιτ Ποπτοπο πο Πτοποποτο ποτοττο

τπττοεοττρτο τπωηππω ριττττἰ0ο ροτεοπο οτττοτο ρπτ1ττοο οττ

ρπτοπττ οτ τοοτρτοπττ ποιπτπο οτ ντοο πτοτοτπω τιοωτπππτ

οτ τ›πτηοπετιτω Αττοοοι·γ. οποπ ρι·οπτοττ ττοωτποο Αττοεοτγ

οτ πτοτττοτπο ποο πττηπτο οοι·πω πττο τπτο ωοπο νοτ οπ

ρττπτο οροοτοττ πο! ΒοποτοΙτ ποπ ροεετπτ ωοτοετοι·τ οοπνοπττ·τ

τπηπτοτοττ τωροπτι·τ νοτ πτεινοττ τοπτττοι· νοτ ροωοποτττοτ

οτνττττοτ νοτ οι·τωτποτττοι· οτ› πττηποπ ποτπτπω οοπ οοοοετοπο

τροτπο ηποωοποοπωηπο οοπττποτπω ποηπο τπ ρτοεοπτοω

πτοω ροτ πτοτοε ποωτποο οποπ νοτ πττηποω νοτ οττηποο

οοι·πω νοτοπο πΙτηππω πττοω ροτοοποω ο πτοττε ττοωτπτοπο

ΑττοΒοη. ΒΧ οοττττοοτπ νοτ ηππετ οτι ωοτοττοτο νοτ ηποετ.

Μο οττοω οι τοππτοπο πο! οοοοετοπο Ιοππππι νοτ το

ρτοοο.ττοτπω οοποοεοπτπω οοπτω τροπο τιοωτποο ρτορτοτ·

τ”ποτπω οοπ ποττοτπω τρεοτπω ποωτποι·πω νοτ πττοπτπο

τροοι·πω γωο το Με πεοπο ρτοεοπττο οοπττοοτπε νοτ οπω

ροετοτοπτε ποοτονοι·ππτ τροτ ποωτππε πππ οτ οοπετττπω τροπο

τιοωτποε οτ ηποωττττοτ οοτπω οεεο ρτοπτεοτωο ττττοτπτοε οτ:

ττοπττοπτοπο οτ οοπττοοττττπο τπ ηπτοπο τροτ ττοωτποε εππτ

οττττποττ οτ το.οτο οπο το,ητττωο τοωοποπττοπο το οπο τοπρττο

πτωττπτο τπ τπττ ηποπ εππτ πο οττοω οτ1ττδο.ττοπτοπο τρεοτπω

ποωτποι·πω ηποπτπω οοπτω οοο ποωτποο οτ ρτο οτο πο

πωπω Ιτι·ωτο ροπττπο τοωπποπττοπο που πτοεοπτοω οοπττποτπω

νοτ οοπνοπττοποω ποπ τπ ο.ττηπο πτωτππττο ηποπτπω ποππο

τροπο ποωτποο νοτ ρτο οτο. Εττοορτο ηποπ τοτππ ττοποττοτπω

ττπτπο πο.ρττπΙτ ποπ ττο.ποτπι· πττο ωοπο οπ τοτο Ντοοτοτ οτ

Κοετι·ονοτγ (τ) πο Απτοο. ποο ροτ ποο ττττο τπττττπε τπτοτττηπτπι·

οττηποτττοτ ποτ·οπο.τπω ηπο τωτποπτ οοπτω. τροπο ποωτποο οτ

τιοωτποο Αττοποτγ οοοο.ετοπο ητοπτ ποτοττ τπ τροπω τοοπω.

Ρτοωτττοπτοε πτοττ ποιπτπτ Αιιτοο. οτ τωωτποε επρωπτοττ

πτοττο ποωτπτττπο οοτπω ποωτπτοπο επρωπτοττο ποοο. ππο

οτ οτποττοππο ποιο οτ ρτοττοτο εοωροτ οτ ηποπποοπωηπο

πιοπι οτ οροτο.ω οτττοποοω τοπ ποτΤοπετοποω οτ ποππο:

νοοτοποω οωπτπω οτ οτπηπτοτπω ρτοπτοτοι·πω τρετο ποωτπο

πποτ οτ οοποτττο οτ οτττοτοττππο οοτππι οοο οοωππτο Ιοππο.

Ετ τροπ τοτο ττοποτπτο. ρτοπτοτο ποπ τωροπτι·ο νοτ οποττοττοτο

πο! τωροπτοπττ ποπ οπττττοποπττ οοπεοπτττο πττ·οοτο νοτ ροτ

οττττηππω εοπ ποππο οωπτο τπτο τωποτπτο πτ οποπι, ηπππτπω

οοτ ρτο τποτο τρεπτπιπ οτ οπτποττττοτ τροοτπω ποτοπποτο οτ

πποτοι·τιοτο ο ηπποπωηπο ροτεοπο ποωτπο τοπο πο! ρττπ

οτρο οοοτοοτποττοο νοτ εοοπτοττ οοτροτο οοτΙοετο νοτ ποτ

νοτοττπτο. ττο ηποπ ρτο :ιποπο τ”ποτο ποπ τοποο.πτπτ επτνο

ποππο. ποωτππω τοΒοω Αι·οποππω ρτο τπττττπ.ο ηπο ππποπτ

τπ πτοτο Ιοοο ποτοπποι·ο ποπ τοποοπτπτ.

@πο οωπτο οτ ετπηπτο. οπρτοπτοτο. ρτοωτεοτππτ οτ τοτο

νοτππτ οοτροι·πτττοι· επ εοποτο. Βοτ ονοπποττο. τοοττο οοι·τρτπττε

το οπτωοω τρεοτπω οτ οοποτττποπττπω πτοπτοτοτπω τροτε

ποωτπο πποτ οοποτττο οτ οοωππτ Ιπππο πττοπποι·ο οοωρτοτο

οτ οποοτνοτο οτ τπ ππττο οοπτω.τποοτο πο! ποππο πο _τπτο

νοτ πο Μοτο πττοοτο νοτ που οττττηππω.

8ποροπο ττοτοποτπω οπττ ηπτπηποπτπτο ιπττττπω οπιπ

οττρπτποτοπο εοτοππτ ρτοωτοοπ; οτ ηπο ποπο ποοεττ οπτ8τ

οπω οτ`τ`οοτπ ηποττοπο τ”ποτττ οοπττο.τοοτπω.

Βοττο ωοποπττττπο πτοττττοωτππε οωπτττπο οτ ετποπττο οπ

ρτοπτοττο. Αοτο οπρι·οοεο οτ οοτοωπττοτ ηποπ ρτο πτοτπ ροπο.

ρτοπτοττ πο Απτοπ οτ πτοτο ππτνοτοττπο Αττοεοτγ οτ ετποπττ

πτοτο ππἱνοτοττοττο ροοετπτ ι·οπτττοτ οτ ροωοποτττοτ οτ ηποττττοτ

πτοτοτπω ροι·ττπω τιι οοττππω οοπνοπτι·τ τπ οτνττπτο Ιειππο οτ

πωπω ηποοπωηπο ωοετοτωτπ Ιπππο οτ πτετττοτπο οτ οοποππι

ηποοπωηπο πω οτ ωο,ητετι·πτπ οοοτοετοοττοο νοτ οοοπτοττ ροτ

τππο ττο οτ ρτοεοπε οοπττ·οοτπο τπ πτοττο τοοτο οοεοτ οοπτοοτπε.

( τ) ?οπο Κτ·τστο[οι·τ.
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Βοσσποτσστοε σττττττοστο τοττ σοσ ειττ τσάτοτε οτ οπτστ

τοοσστ σπιττττε.

Ετ στο τπάο οττττττσ οτ ετπσστσ εσστσάτοτσ στ! ετο οττεοτ

νσπάσπτ στ στοάτοττστ οττττοσνοτιτπτ σωστο ττοσσ τσεοτστττ

οτ οοττετττσοποττττττ στοάτοτοτπστ άτοττε ποτπττττττσε οτ ωστε

ττττοτ οοτσπτ ττσττττσ οτ ττσττοπάσ οττοοσττε Με ττοπτε άοσττ

ποτσστ στοάτοτοτσστ στο Μποστ οσο εσστ τσ τοττσ ττττπσ οττττσ

άτετττοτσστ Ισπσο οτ ττσοττσε σ ττοτττο σεσπο Μοσσοττπστ οτ

σ τσσο τπστο τποτσετνο.

Αοτο τσ στοεοπττ οοπττσοτσ σττποτστο στοάτο οτ ττπο σσοά

οτπποε σοεεοεετοποε στοσττοτστοε οτ άοσττπτο. τσεστσστ εσο

_ οτσσττσ οτ σοτττποσττο σά άτοτοε άοπττσοε νο! ττοσττσοε τσ

εοτσστ οτ οστσεττττοτ οοτσισ ττοτ σττσσοστ τσεοτσστ άοσιτσοτσστ

οτ οπτσοε οτ›νοσττοποε οτ τοάάττσε οτι τσετε σοεεοεετοπτττσε

άσσο ττστ›οστ νοτ στ! οσε σοτττποστ τπ τσεο τοοο Αττοττοτγ

νο! άτετττοτσε στοπο ττττο τοστσσοσπτ σά τσεοε οσοστσάισοάσπτ

, σοτττποστ οτντττττε οτ ττστ1ττστοττττσε οστσεττττοτ σττοττσε τοττο

οτ τοστ.

ττο οττστπ οτπσοε τπττσεοττσττ τττττογτσε ετνο οσττοττο οσο

το σσττσσο τσοτσπτ εοτττσοτ τσεοτττστ άοσττποτσστ ττο Αστοσ

οτεάοστ άοπττπτε τοπτσποοστ οτ σοτττποσπτ στοπο τστο στι

οτε πσττστοπσε τονοοσττ οτ οοτττττοπάτ εοοσπάσπτ τοτστσσι

οσσττστοτσστ οτ οτσσεττΙστσιπ :τά στοεοσε το άτοτο τοσο

οττετοπττστπ οττοττσ άτοτοε τσττ·ογτσε.

Ισττοττσε σστοτττ οτ οσττοττο εσστ στο

Ρττστο οσττοττσ εσττε.

Ποστ άο οστπτ το το! στοτοσσττσ οσο σσοττστστ νοτ οττ

ττσττττστ σοτ τοτοσεοε ττο άτοτσ τοττσ άοσσττοε σσστποτ στο

τττττσ.

Ιτοστ άο οστπτ στσπο οτάοο το! οστσεττττοτ εσοοτο ττΙσσάτ

νοτ τοεστπτπτε άοπσττοε ετσι στο τσττοττο.

Ποστ άο στοπεστσττοπο οστσεττττοτ τσττοτττ στσστ νοτ οτάοτ

νοτ σττοτσστ εσστσάτοτοτππτ άοπσττσπτ σπσπτ στο τσττοττο.

Ιτοστ στο οσοττττοτ οοστοσσττο οσεοτ σοοτσπτ ποσοι οσεοτ

στο οοπσστστσ.

Ιτοστ στο σοπάοτστστσ οσεοτ άοπσττοε άποε στο σσοττττοτ

οοστοσσττο.

Ποστ στο τσισττττοτ σοοτσ σσπτττ οστσεοσστοπο οοσάτοτοπτε

οτττετοτστο οσπστστσ άοσσττοε άσοε.

ττοσοστο σσοττττοτ οοστοσσττο οετπστσστ τοττο στο σοπσ

τοτττ ττοσοττοε άοοοπτ.

ττοσττ ττο οπτστ σττσ στοτοο οσο σοπάοτοτστ άοσσττοε άσοε

στο οτττττττστσ ντάοττοοτ σττσστ σττ οστστοτο οτ σττσά σ νοπάττοτο.

ττοτπ άο σσσττττοτ τττττσ οΙοτ οσο τττοσεστσττττστ τποάσττττστ

ΗΠΒ!Βτ

Ιτοισ άο οσσττττοτ νοσοτο ντπτ στοοτ εοτάοε άοοοτσ οτ

άοσσττοε σπστποτ. -

Ποστ στο συσττττοτ νοσοτο νττττ σττοττσε οπο σσοτ·τοτστ

ο τοττσ οττττσσοσ εοτάοε οπτπσσο οτ άοποττοε οσστσοτ.

Ποστ οστσοε τοε οσο εττσσσσπτστ εσστ ττο τσοτοπο Ροττττε

Αττοττοτγ.

Ποστ στο άποττττοτ ττονο σοτ τστοτττοτστσ·τ τσ τοττετ Ατ

τοδοτγ εοτάσστ σπστττ. τ

Ιτοπτ στο σοσττττοτ ποπο άοπσττοε· εεττ.

ττοτττ στο σσοττττοτ σοτοο άοσσττοε σιτστσοτ.τ

. .Ποστ στο σσοττττοτ οσεττστο άοπσττοε άποε.

ττοτττ στο σποττττοτ οοπτσσσττο σ8ποττοτσστ νοτττττττπτ εοτάοε

άττοε.

 

Ιτοπτ στο σττοττττοτ οοττο ττοντττο το! νσοττο σποστ άο

πσττσστ στο ωστοσο.

Ποστ στο σιτσΙτττοτ εοττο οττοτστττ οσο τοπάστστ τσιπο

τσστ σσσπτ.

@Με σστάοστ τττττογτττε οτ στονοστσε στοσο σοεεοεετοποε

άτοττ άοσττπσε άοτ οτ οοπετττσστ άτοττε ποστττττττττε στοσττ

εοτσπτ άτοττε άοσττστε άο Αστοσ. ποσττστττσε σστττσε επστσ

φοιτ τσεσστ ωστοσο σοτ ντσστ άοττττο τσεττοτο τπστ.τστοποττττ

οτ άοτοσάοτ σο ττοσττστττσε οτ ττσττττστοττττσε άτοττ τοοτ Ατ

τοσοτγ σο ττττε το! σττοπο οοπιιο στο οτε σΙΙσ τπτσττσ νοτ

ντοτοττττο οσοστοάοττττοτ τστοτ·στπτ οτ τονοτοτττ σπτττττσστ οτ

οοπετττσστ στοπο @αίτιο άσττττ τσ σστττττσε ττττε στο σοτ

οτστοσάτε πσποττε οτ οτΙτοτσΙτττσε τσεοτσστ άοσττποτπστ οτ

οστσεττττοτ σωστο.

Ετ εσστσάτοτσε Πτστοσιτσε οοπτττοτπτ οτ τστστ σά εσποτσ

Ποτ ονσττσοττσ οοτσοτστττοτ τττοττε εοττστστ·τε εο οεεο ισοτο

τοπτ σπττοτσστ εοττάοοττσ. Ετ οστστσ οτ ετοσστσ εσστοάτοτσ

τ·στσ στοτσ οτ ττττπσ ττετττοτο οτ τσ πιάτο οοσττστσοοτο νοτ

νοσττο τσοτοσο σττσοττε οτσττε νετ σττσ τσοτοπο.

Ετ στοάτοτσ σωστο οτ ετσσστσ τσοτσ εσστ σοτ τσεσστ

- θστοσττστττ άο οοπετττο οτ οοσεοπεσ άοσττπτ Ατσοστ στο

Ασττσ σιτοπάστττ άοπττπτ Ατσοστ οτ Επτ·τοοττ τττττ άοσττστ

ίτσεσπτ σττττττε οτ Εσττοτ άο Δστοσ οσοσάσπτ ΠσετοΙτσστ σοτ

εσστ άο στοσττστοττττσε στοστσοστε άτοττ (τστοστττ. @στ οστττοε

τστσνοτσπτ στο οτοάοτο σιτοά στοάτοτσ οσττττσ οτ ετπσπτσ

τ τσοτσ εσστ οτ Γσοτσστ ετά στττττστοστ άτοττ τΙστοσιττ οτ ποπ

:τά σττσσσπτ τοετοποστ οτσεάοστ.

Ωστττσε οστπτττσε οτ ετπσσττε εσ.στοσε νττ άοτστοσε τΠτοτ

ττσσε (το νστσοτττπτε άο Βοστο τσττεσοτττσε οτ ντοσττσε άο

' σττπτ . . . . . . . . . . Μσπτοοσοττ οτντε Μοάτοτσπτ σοτοετσττε

οτνττσττε Ισπιτο (τ).

Αοτσστ Ισπσο το σστσοτο άοσττστ άσοτε το σοσττττ πονο

τσοτο οππο άοσττπτ ποετττ σττττοετπτο τοτοοστοετιπο σστποπσ

σοετισο τοτττο τπάτοττοσο σωστο εοοιστάστττ οστεσστ τσιτσο

άτο σστπτσάοοτισσ τοτττσστττ ττοτσ οοστστοοτοτττ.

Τοετοε άοσττπσε Μσττοσε άο τττοτοποτσ τσττεσοτττσε οτ

ντοσττσε άοσττπτ άποτε άοπιτπσε θοτοετοττσε άο Ντστο τσ

ττεσοτττσε ττσγισοπάτπσε ττο Αστοσ. Εσττοσε άο Αστοσ οοοπ

' άστο Πσετοττσπτ οτ Ρσάοοτσε $τοττο ποτσττσε οτττοε τσσσο.

8οττισ ετστττο.

σ

Ι.ΧΧΧτττΙτ "Η

ττττοοτο στό Ωστοσο τ)`0τίο, σου· το, ο ροτ .στο βοτοττο

Εττττοττοττο, ο οοστο στοοστοτοτο ‹ττ Ατσοττο τ)”θτίσ έσπ

ττεσοτττο άοτ /στ Λταοπο, ο οτί θατοοπο άοτ /ιτ θατοτυπο

Β'Οττο,· τοσοι τΤΟτίο άτ τττατ·ίσττο; ο ττττοοττττο :τί ΡΙ

σττοττο σοτ· το πστνοτετττι τττ ΟΑτσττοτο, εισρ›·ουοτιο, »ττιττ

αιττο, ο οοττ/οττποπο το οοεττοττο στο! σουοτ·τιο, τττ·ττττ,

τ·οστοτττ ο στιττττοτίστοστ εροττοπτί ο ττοττα ιτττττοτ·ετττι, ο στ

στο άτ.τττοττο, σοττττττο τι |ο·υοτο άοτ (σωστο «τί (τονισω

οοπ οττιτ άοτ το /οττττατο τ358, ο ττο [οππο το τοοτο

οοσεοσσο ο τοττοτο Β[οστία τίπιτσοο, ο στοοστατοτο τττ

‹τοττο δοσττισο, ττ σωστο, @στο αυσταττο το οίοιττοτίσο ττο

ιτίστοττο, [ο τποτττοττιτο οττττο ροτ·το ττοττ‹ι τουτο ττ οοεετττο

σοττοοο.εο. το” ροτ τποσσίοτο στοστοπο ττοττο σοστττττι ουσ

ττοπο, ο άοτ ταψί οοττοοττττττ. στό οττττοστί, ο σττ "ασίστ

(τ) Νοττ'οττοτττστο στττιστσ ν'οετετο ττττσ τσοσττσ τσ τττσσοο οσο σοσ

ττοττο το εσσιτο άτ νοσττ Ποσο οττοσ.

στο
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οι ΑΙριιοι·ο ριο.σιοπο ιιιιιιυιιιοοιιιιοπιο έ! ριιιι·αιιιοπιο οι [ο

ιἰο!Ιἰι οι 6”οιιιιιιιο οι θαιουα.

(ι353, ι ιποπο).

ιιοι Μαι Λι·οιιινι ιιι απο οι Τοι·ιιιο, (ποοπ, Ποουοι. ιιιτιοοι,

επο 1.8, ιιοιι. 8, Νιιιιι. 8.

· ιιι ιιοιιιιιιο ι)οιιιιιιι οιιιοιι. Νοιιιιιε ιιι Νιοοιοιιε (ιο Αιιι·ιο

οιιιπι οι ιιοι·οο ριο εοκιο ροτιο ιιιιοιιιιοιιι «ΜΜΜ ()οεοιιι

ιιο Αιιι·ιο ιιιιιιιιιιι ρι·οοιιι·οιοι οι ρι·οοιιι·οιοι·ιο ιιοιιιιιιο ιιο

ιΜΜ Αιοοιιι ‹ιο Αιιιιο ιιιι·ιοροιιιι οιιοιιιιοιιι Αιοοιιι οι ιιοιι

ι·ιοοιι οιιοιιιιοιιι ρι·οιιιοιι ιιοιιιιιιι (ιοιιοιιι ιιιιιιιιιει οι (ιοιιοοοιι

οιιοιιιιοιιι ιιοιιιιιιι (ιοιιοοοιι οι ιιο ριοοιιιο ιροοι·ιιιιι οοιιαοι.

ριιιιιιοο ιιιαι·ιιιιιοιιιο εοιιριο ιιιοιιιι ()οιιι·οοι ιιο (ιι·οιιοιιιιο

ιιοιοιιι ιιιιιιοειιτιο ιοι·οοιιιοειιιιο οιιιιιιιιιοεοειιιιο οπιιο Μο

τιοοιιιιο εοιιιο ιαιι·ιιοι·ιι οι Αιιιιι·οοιιιιε ιιιιιιιο οι ιιοιοε ιιιιοιι

ιιοιιι ιιοιιιιιιι ΑιοοΜ ιιο Αιιτιο ρι·οιιιοιι οι ι.ιιοιιοε ιιιιιιιο

οι ιιοι·οο οιιοιιιιοιιι ιιοιΜιιι Μοι·ιοιιι 6ο Αιιι·ιο οι Νιοοιιιιιιε (ιο

ΡιΒιιοιιο ιιο-Αιιοδοι·ιο αιιιιιοιιο οι ειιιιιιοοιιο ιιοιιιιιιο οιι ιιι

ιι·οοοι·ιριο ιιοιιιιιιιιιιι οι ιιιιινοιειιοιιο Αιιοδοι·ιι οι ιιιαι·ιοιιιο

οι ιιο ειιιιιιοοιιι οοιιαοι ριιιιιιοο ιιιαι·ιιιιιοιιιο οοιιριο ιιιοιιιι

πια Βιοριιοιιι ()οιροιιαι ιιοιοιιι ιιιιι·οεοιιριι ιιιιιοοοιιριιο

ιιιιιιοειιιιο οι ιιιο ιιοιιοιιιοε ριοιιιοιι Μαιο ιιοιιιιιιιιιιιο ριοιιοιιι

ιιοοιιοιοιιι ιιο ιι·οιιειοοιοιιο Μαι ιοοι ΑιιοΒοι·ιι οι ειιο.ιιιοιιιο

οι οιιιιιιιιιιι ιιιιιειιιοιοιιιιιιι οιιοι·οιιι ριοιιο ποιο ροι· ιιοιιιιιιοε

ιιο Αιιι·ιο οι ειιιιιιοιιιιι ιιιιινοι·οοιιοιιε ΑιιοΒοι·γ οι ιιο ιροο

ιιοιιαοοιοιιο ριοιιο οοιιοιοι ριιιιιιοο ιιιειιιιιιιοιιιο οοιιριο ιιιοιιιι

(ιιοιι ()οιιι·οιιι ιιο ()ιοιιοιιοιο ιιοιοι·ιι ιιιιιιοειιιιο ιι·ιοοιιιοοιιιιο

ιιιιιιιοιιοεοειιιιο (οπιιο ιιιο ιιοοιιιιο ιιιιιιιιο ιαιι·οοιιι. (ιοιιπο

εοοιιιοει οιιιιιιο οι οιιιοιιιο ειιριοιιιοιο οοο ιιι ιιιοιο Μαιο

ιιιοιιιο ριοιιιιιο οοιιιιιιοιιιιιι οοεο ιοαο οι ιι·οιιειοιο ιιι ιρειιιιι

ιιοιιιιιιιιιιι ιιιιοοιιι οι οοιιοοιιιιιιιι οοιι οοιιιιιιιο Ιοιιιιο (ιο

ιροοι·ιιιιι οιιιιιιιιιιι ριοιιιοιοιιιιιι ιιιοικιοιο οι νοιιιιιιοιο οι

νοιοιιιοει (οοοτο οο ο‹ι οοο ιοιιοιιιιιι (ιο ιιιιο οι οι οιιιπι

οιιιιιιοιο νοι·ειοοε πιο ιιοιοιιιιιιι ιιιιι·οοοιιριιιιιι αιριιιοιιιοιιι

οι ιοοιριοιιιοιιι ιιοιιιιιιο οι νιοο ιιιοοιιιιιιιοι ιιοιιιιιιι ιιοιιιιιιι

ιοιιοιιΜε (ιο ιιοιοιιιο Βα ιέι·οοιο ιοιιοοιιοιε ιιιιοιο οι ροριιιι

ιιοιι'οιιοοιιιι οι οοιι οοιιειιιιι οι οοιιιιιιιιο ιοιιπο ιιι ρι·οεοιιοιο

ιοειιιιιιι ιιιιιοοοιιριοιιιιιι οο οιιοιιι νοιο.ιιιιει το οιιιιιιοιιιιι οο

ιιιιιιιιο Ιοιιιιο ιιιιιοεοι·ιριιιιιι αιριιιοιιιοιιι οι ι·οοιριοιιιοιιι ιιο

ιιιιιιο Μαι οοιιιιιιιιο ιοιιιιιοονοι·ιιιιι ορριοιιονοιιιιιι οι οιιιοι

ιοΒονοιιιιιι ιιιαοιιι ιιιαι·ιιιιιοιιιιιιιι οοιιιροειιιιιιι ιιιοιιιι ()οιιιοιιι

(ιο (ιι·οοοιιοιο ιιοιοιιι οι οοιιοοιιοιιι οοιιιιιΜε ιοιιιιο ιιιιιιο

οιιιιο ιι·ιοοιιιοειιιιο ιιιιιιιιιιιοΒοοιιιιο ιοαιο Με ιιοοιιιιοοιιιιιιο

ιοιιιιιοι·γ οι οιιιιιιο οι οιιιΒιιιο ιιι ιρεο οοιιιοιιιο Βοιιοι·οιιιοι·

οι οροοιοιιιοι· ιιο οιιιιιιιε οιιιιιιιιιιε ιιο νοιιιο οτι νοι·ιιιιιιι

ριοιιοι·ιο οοεοι·οοι ιιοαιοιοιιι ιιοιιιιοιιιιιι οι νοιοιιιοο οοοιιιιι

ιιι ιιαιοιιι ειιιε οι οιιιιιιιιιιε ιιοιιιιιιιιιιιιι οιιριοιιιοιιο ιιι ρι·οοοιιο

οιιαοι·ιιοιο ιιοιιιιιιι Ροιι·ι ‹ιο Αιιιιο νιοοιιι οι ι·οοιοι·ιε ιιιαο

ιοι·ι·ο ΑιιοΒοι·γ οι ιιιειι·ιοιιιο ιιι οιιιιιιιιιιε ειι.ρι·οε.οι·ιριιο οι

ιιιιιοεοι·ιριιο οοοιοιιιοιοιιι ειιοιιι οι ιιοοιοιιιιιι ιιιιοιροιιοιιιιο

ιιοιιοιιιιιι οι ιιοιιειιιιοιιιιιι ιιι Ροιιοιιιιιι διοιιοιιι ιιο1οιιιιιιι

ειιιιιιοιιιιι οοιιιιιιιιε Ιοιιιιο οι ειιιιιιοοιιο ιιοιιιιιιο ιοοιριοιιιοιιι

ιιιοιιιιοιιιοι· οοιροι·οιιιοι· ροεεοεαοιιοιιι οι ιοιιιιιοιιι (ιιαο τοιι·ο

οι ιοοι ιιιιιοιιιοιιοιιιο οι οιιιιιιιιιιι _ιιιι·ιιιιιι οιιιιιο ιοΒοιιιιιιιι

Αιιο8οιγ οι ιιιοιι·ιοιιιο ιι·οιιοιιιιο οιονοε ροιιοι·ιιιιι Μαι ιοοι

οι ιιοιιιιο ιιι ιιιοιιιι Μαι ιιοιιοιι ειιιιιιοι οι ιιι ιροιιιιι ριο

ιιοτιο ιιοιιοιοιοιιιοο οο οοιοιιι ροιιοικιο ιιι Μαιο (ιιοιι οιιι

ιιιοι ιιιοιο ιιοιιιιιιο ροι·ιιιε οι ιοι·ι·οδιοι·ιο ιροοιιιιιι ροι·ιοιιιιιι

(ιιοιι ιοοι οι ιρειιιιι οιιιιιιοιιιιι ιιιιοοιιιοε ροι-ιρειιιιι ιοοιιιιι

οιιιιιο ιιιαιιοιιιιιι ιτοιιαοιοιιιοε οι οιιρι·ο οο αιοιιι ιιοοιιιιιιιι

ιιι ιιιοιιιι ιιιαι ειιιιιιοι ειιαο ιιοιιιιιιο τιοιιιοε ιιοιιειοι·οιιιοε ιιι

ειιΒιιιιιιι οι οιιοοιιιιιι οιιιιιιιιιιι ρι·οιιιοιοιιιιιι οο οιιοιιι ειιρι·ο

ροιιιιε ιρειιιο ιοοι ιιιαο ειιιιιιοο ιιιιροιιοιιιο νοιιιιιιιιι οι

ιιοιιιιοιιοιιι οοιιιιιΜο ιοιιπο ιιι ριοεοιιοιο οοιιοοιιοιι οι νο

ιιιιιιοιο οιιιιιιιιιιι ρι·οιιιαοι·ιιιιι οιι ιιιαιιιιι οιΤοοιιιιιιτοοιρο

ι·οιιο ροοεοεειοιιιο οι ειιρι·ο ιι·οιιιιοιιιιο οο οοιοιιι οιι ρι·ο

ιιιοιιιιιι αΐοοιιιιιι οοιροι·οιιο ιιοιιιιιοιοιιιιι οι ιιαιιιο ιιιιοιιιοιιο

ιιοιιιιιιοε ιιιιιοοοιιριι ΑιιοΒοιγ ιιι ιιιοιιιιιιιο οοιι ειιιιιιοι ιιιοιο

ειιιιιιοοτιο ιιοιιιιιιο ι·οοιριοιιιιε ρι·οοιιιοιιιιιι ιιιιαιιοιιο ιιοιιιιιιιιι

εοοιοιιιοιιιιιιιι τιιοοιιιοο οοο . . . . . Ιιιι·ο ιιι ιιιοιιιιιιιε (ιιοιι

ιι'οιιαι οιιιιιιοι οοιιιιιιιιο Ιοιιιιο ιοοιριοιιιιο ρι·ο ιρεοοοιιιιιιιι

(μισο οοο ρτο πιο οι ιιοιοιιιιιιιε ιιιοιε οιι ιειο Μο ιιι οιιιοο

ιιιιροι·ροιιιιιιιι οιο Μαιο οι οιιοιιιοιιο ιιοιιιιιιο ΙοιιοιιΜ ιιο

ιίοιοιιιο οιι ρι·οοοιιο ιιοι Βι·οιιο ιοιιιιοιιοιο ειιιοι οι ροριιιι

ιιοιιοιιεεοτι οι οοο οοιιοοιιιο οι οιιιιιιιοοιιιιιιιιιο οιιιιε ιιοι ρτο

ιοιτιροιο ιιιοι·ιιιι ιιιιροιροιιιιιιιι ιρει οοιιιιιιιι οι ιοοιοι·ιιιιιε

οι οιιιοιοιιιιιιε ιρειιιο οοιιιιιιιιο οι ιιιιαιιοιοιιι ιιαιιιοιιι ιιοι

νοιιο ιρει οοιιιιιιιι οι εοινοι·ο ριοιιιιιο οοιιιι·ο οιιιιιοιιι ιιο

ιιιιιιοιιι οοιι γροιοοιιο οι οιιιι8οιιοιιο οιιιΜιιιιι ιιοιιοι·ιιιιι

ιιιοοιιιιιι ιιιιοιιι ιιιιιιιαιιοιιοιιι οι οιιιιιιο οι ειιιΒιιιο εορτο

ιιιαο οιιιιιοο οριο οι Μαιο ιιοιιιιιιιιιιιο ρι·οιιιιιοιιιιιι ιιιαο

οιιιιιιοο οι οτι οοιιιοιοιιι ιιιιοιιι ιιοιοτιο ιιιιιοοοιιριο ειιριι

ιοιιιι οι ι·οοιριοιιιι οιιιοιο ριιιιιιοο ιιοιιιιιιο οι νιοο οοιιιιιιιιο

Ιοιιιιο ι·οιο Μο οι ιοιιπο Μοοτο οι ιοιιοιο ιιι ροι·ραιιιιιιι

οι ιιοιι οοιιιιοιοοοι·ο να νοιιιιο ιιο ιιιι·ο να ιιο Γοαο το

ιιιιιιοιοιιιοε οιιοοριιοιιι ιοι ειο ιιι οιιρι·ο ιιοιι 8οειο οι ιιοιι

ιιιιιιιειοεο ιιοιι _ιιιιοιο οιοιιο ιιοιι ρι·οιιιιοεο οι ειιριο ιιοιιι

ιιιοιι ιιιοιιιε ιιι ιοοιιιιιι οοιιιιιοιοιιι ειιιο οοιιεο οιι οοοιιοιιι

οι οιιιΜ ιιιιι ιιοιι ροιιο ιιιιριι απο ιιο οιιοιιιο οοιιιιοιιοιοι

εοιοιιιιιιιιιοι· αιριιιοιο. ()ιιο ιοοιοιιο οοιιιιιιιιοιιιι· ιιιιοοιοιιε

ιοοιιι οοιιιιοιοοιιιιιι τοοιιο ιιιοιιοιιιιιιιιε οιιιιιιιιιιε οι οιιιΒιιιιε

οιιρι·οιιιοιιο. Ριο οοιοπο οιιιιιιιιιιε οι οιιιΒιιιιε οιοιιιιοιιιιιο οι

οιιοοι·νοιιιιιε ρι·οιιιοιι ειιι:ι οι Μαιο ιιοιιιιιιιιιιιο οιιιιΒονοι·ιιιιι

οιιιιιιο ιιοιιο ειιο ιιοιιιιο οι ιιοιιοιιιιο ιιοιεειιε ιιιοιιιιιι οιιι

Μοοτο οι ιιοιοι·ιιιιιι οιιριοιιιοιιιιιι (Ποιο ιιοιιιιιιο ι·οοιριοιιιοιιι

ιιι ευρω. Ποιιιιιιοο Μπαρ ιιοι ιιιι·ονοι·ιιιιι οοιι( ιιιι Νιοοιο

$ρι‹ιοιιιιε Αιιιιιοοιιιο ιιιοιιιοιιιιο Ιοιιοιιιιοο (ιο Βοοιιοιιοιο

Ιοιιοιιιιοε Μοιιιιε Νιοοιοιιε ιιιοειιιιιιε 5ροοιοιιιιο Τοιιοιιε (ιο

(ιοιιιρο Βιιιιοιιιιιιιο ιιιοιιιοιιο Γοιιιοιιιιο Ριοοιιοιο Αιιιιιοιιιιιε

ιιο ()οιιιρο Ιοιιοιιιιοε (ιο 8ονιιιοιιο Βοιιοιιιοιιιο Πορτο Μοτ

ιιιιιιο (ιιιιιιιο ι)οοιιοιιιο (ιο 8οοιιιο Βοι·ιοιιιο Μοιιοιιοοειιο ,

Νιοοιο ιιο Αιοοιοιιο Βοιιιιιιιιιε (]οιιιο. (ιιοι·ιιιιιε ιιο 5ογ Λο

ιιιοιιιιιο ιοιοοιι Αι·οιιιιιοιιιο Ριιιο Ροιιιιο Ριεοιιοιο Αιιιιιοιιιιιο

ιιοιιοιοιιιιο Ροιιιιε Πιιιιο ιιι·οιιοι·ιοιιε Ροιοο Βοοιιοι·ιιιει ιιοι·ιιιο

Μιοιι ιιο Ριοοιο Ιοιιοιιιιοε οιιιε ιι·οιοι Ροιι·ιιε (ιο Νιιιιο

Μοοαιιιο $ροοιιιιε Ιοιιοιιιιοε (ιοεροιιιιιιο ιιιιοιιιιιιο (ιι·οοειιε

Βοιιοιιιοιιιο Ιοιιο Χροι`οιιιο Ριιιιο $οι·οιιιιιιιο ιιο Ιιοιοοιιο

(ιιοοιιιιιιε Με (ιιιοι·οιιι Ιοιιοιιιιοο ΒοιιοιιιιοΡαιοε Ι.ιιοιιιε οι

Βοτιο Μοιιιιιιε ιιοιιιιΤο Νιοοιο Οοιιιιι (ιιιοιιιιιιιιε ιιο ιιιοιοιιιιιο

ιιοιιιιιιιε Ραιιιο ιιο νιοε Νιοοιο ‹ιο Μοι·οιιιιιο Ιοιιοιιιιοε ιοιιο

Βιιιιοιιιιιιιο ()ιοοοιιο ιιιιιιοιιιιο ιιο Αιι·ιιο ιοιιοιιιιοε Βοιιιιιεοοιιο

Βιοριιοιιιιε ιιο Βιιιιιο (ιοιιειοιιιιιιιιει (ιοοιιιρρο ιιιιιιοιιιιε (Μάο

Βοιιιιοιιιιε Μοιιιιε ιοοοιιιιιιιε Ριοοιο (ιιιιοιιιιιιιιε νιιιοιιιο Βοο

ιιοιιιιιει Αιοοιιιοιιιιο Ραι·ιιε Ριοοιιοιο ιοοοιιιιε τιο οποιοιο

(ιοεοιιιε Ριιιο (ιιιιιιοιιιιιιε ιιο Μαιο Βοι·οιοιιιε ιιο ιιοιο ιιι

οοιοιιε Μαιο Ιοιιοιιιιιιιιιε θιοιοιο ιοοοιιιιε Ι.οιιοι·ιιιιι ιιοι·

Βοιοιιιιο (ιο 5οιτο Μοιιιιιιιε (ιοιιιοιοιιιιε ιοιιοιιιιοε Ιιοι·τοιιιιο

Βοι·ιιοι·ιιιιε (ιιονοιιοι·ιιιο Ροιιιιε ιιο νοιιο Αιιιιιοιιιιιε ιιο Μοε.εο

5οιιοιιιιιιιιιε ι.οιιιιε διοιοιιιιε ()ιονοιιοι·ιοε ιιιοιιοιοοιιε (ιο
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Ιω(Ειιιιιιε Ριεειιιιιιιι. Βιιιιιιοιιιιι `ΜΜιειιο(ιιιι Ι.ιιιιιιιιιιιε

Δε ΒιιοΕιιιι·Ιι(Μιιιιοε ὐοΒιιτιειζΑιι(Ιιοιιἰιιε (Η: Μειι·ι·ο,Βιο Βο

!ειιιιι!Ειιιιε εωωιωοοωιω ·.ι!ειιΜοΙιιι*_Ρειι·ιιε ΟοΙιεοιιιε Ιο

Ιιειιιιιεε θιιιιιοιιει·ιιιε ΑΙΙιιιοΙιις.(ζει(Ιιοιιιιε Ιοιιιιιιιιιιιιιε Ροτ

ιιιιι·ιιιε ()ιιοιοιιιιε Ρἰροι ΙοΙιιιιιιι‹ε5 Ροιοιιιιι·Βιιιε (ὶιιιιιι!ἰιιιιε (ιο

ι.ιΒιο Ιο(ιιιιιιιεε ΡΑΙ(ιιει·Ρο(ι·ιι-ε (Η ΜΒΜ ΜειιιιιοΙ Ριιιιι διο(

Πιιιιε Ί16ΙΙιιιρειιιιιε 'Αιι(Ιιοιιἰιιε”‹ὶο 8όειο Ρειιιιιιιέ' (Η ω

μπω Διιι!ιοειε Παιδια ΜοΠαιιιιε,·ιιο (Χιοι·οΜΡοιιιιε (ΜΒ

δικα» (ιι Πω .ΜΜΒΒΘ:ΗΜΟβ0Π8 (Με Χ(ιιι·ι·ο Ι.οι(ιιιιιιε 8;»

οιιιιιιιιιιι (ὶιιὶΜ(ιιι4 ι(3(1ινο2ιιοιιιιιε - ΈιιΜιιιοε Μοιηιιι·άιιιο Ρο(τιιιι

Ριο!ιοΙ(τΒοοιιοπιὶι18μ$οΙιο..Ροιιιισ·ῖὸο: (Με 1ιιι!!ιιιιιιιο (Με

Μ(οΙισεΙ-:ΜειισΙ(ιι.ΔιιιιτΙιιοιιιια (κι (ὶιιιιιοΙιι. Βειιιειι·ιιιιε Οοιιιιι

ΡοιιειιιιειιιΣι Βιιιιισιιιιιιιιέ 'Ιοιιιιιιιιεει.ιΙο Νιιιιι2ει ΠιιοΙιιιιιε (Ειπε

(ϊιιιιιιιιιιιιιιι ι.ιΒιιιι· :00πή·διάθ Βι·ιιιΙΙιι (ὶιιΠἰοιιιιιιειιο Ι.οιτογ

(ϊιιιΙΙιοιιιιιιιιι :Μ -ΡΩΝικοι:50ιιο(ιιι>Με Με ι Βιιιιιρο Α.ιιιιιοιιιιιε

Βιι·ει·.ΐΙΜΒιιε::.ιΙο, ΠοΗοΜΡειιιιιε Μ; Βιιιιιειο βοιιιιιιιιιιιιιι

Μο(€ιειιι·ΒΜΜΜ4.ιει·Ριεπι2:Ι.ιιτ(ιιιιιιε..Μι!ιιε .ΝιοοΙα Φο Βιιιιι

ΙιιΙΙΕΛιιιιιιΦιιΜεο Ιυ!!ιαιιιιωιΜ Πειιο. Μιο(ιιιιο·: ‹ιο ()ειιιιιιι

θίειιιε; Τι1(·ιιι. Μ(!!Χ3(ΙΠΒιιΏθ·ιιΥΗΓΟ'0 (αΙι:ιι(ιιοε Με ω( ου88ι·9

ιιοπε· Ρ1ιιιηθιιιιπιιιιυιη Ριπι:ιΒιιιιοι·ι (Σιιρεατιιιε ;Ροιι·ιιε ΡειΙΙια

Βιιιιιε Δε: ΜΒ85ΒΞΒ(ΙΠ0(Β8:ΜιωΙΩς Αιι(ιι·ειιε ειε Αιιι·ιιι (ΗΜ

Βιιτιιι0ιιι ΪΙοΜπιιΒ8 (Ισ ΙΙοιοιι8ι0κΒ6τι1Μάιιε Βριιιει Νιοοιιιιιε

Ειιιτι·ο.Ιοι!;Μιιο5·θειαιιε·θιιιιιιιιιιιιωΙο Βετι·ιι Βοιιοινοιιε (]οιεειιιι

ΙοιιιιιιιιοαΡωσιιυε·(ο!ωριιο5 Βιιιιιιιιε Ο1ιειιιιιιιε σο ΜιοΙιει

Μο Διι(Ιιοο!ιιειω(6 (ΠιθιοΜ ()0ιιιι.(ε ()ειιΒοιιο Ρο(ιιιε Πω

Βοιιιιιιιιιιιε 8οι·ι·(ο(ιιε .Βοιιιιιοιι(ιε πιο· Πιιι·νιει Αιιι1ιοιιιιιει Η»

@ιιι Βιιι:ιιιιι·ιιιε ω Ριιιι&ιιω Γιιι°ι·ο (1οιιιι(ει Μιιφει:Ιιιιιι

Βιιιι(Π2ρίω Μυκρι·οι! Βριπι1Μιε1.'Βιιιι. Μ8οοιιιι ι 6ο :ΗΜ Ρειι·ιιε

(1οριιαιΡιιιιιοΜηε κι; Βοιιωι.ιοα·-ΙΜΜιιιιε ; Βιιι·ιει :!ώιειι1Μια

Μοϋιιιιιιι.Διι(ΜυιιιεεΦ. β(ιιιιιε-.Βαιιιοιιικτ·. Βιιιιιια.1%Μωιιιιι

εφ ιΔιιιιιιιιΒιιιιφαειιιθι Αιιιιιιι. ΜΦΘ(Ε8·άφ ΡΩ85αΒΒιιοω

ΜιιιιΞΩΩι3508 Β0ιιπρ(48:όθ Μι!60εΝειιαουε.Μαιισειι· Ι(1ΜΒιιοε

ιιοε-ι(3ιιιισιωβθοιιιιιι5·.ιΜΜοΠα Ρισ(ΜΒι;ΟΦΒ(ΒΙΙΒ8 Ρο(ιτιιε οι»

Μοε.4ιιιιιιιιιιιο εδι'ι180.β(ΜΩΒΝ8ξξδθώθιζΝΟΜι1% ·ιιιιιιιιι

Ι)ιιιιιιιιιιιιιβι .Ρ18εσιιιιΜοιιιιιιοει·. (ἔ0ι58ιι8Β·ιιο.·=ἱοἱιι1ιιιιοε. Μ(

»ΜΜΜ Εισιιιιιισιωιιμιι(ιιιιΝιαοιιουε οι» Μι Διροτοιιιρ

ιικΒιιι 1ιιιισιιιισεΜιιιιιιιιιι-ιΒιιιιο(ιιιι Ριεοιωτιι ·Μςιιιιιιιιιι Με

ΕιιιιισιισυειιιιιιΜοι.Μφιοιιεα:: ιιιιιιιιιεΝιοοΜ ΜΜΟθα»

ιιιιιιιΜΣιιιιιε ι(0Β(Μιι08 Ραιοιισιο-ιΙιοιιοπιιοε Βιιιιιε Νιοοιιιι15

Μιιε,ιιριά (0(ΜΜ3 ΙΑΙΝιιι(Μ8 @Επιασε -Βφιιιιιιιε,1οιιιιιιιιιοε 4ο

Πισω Βιιιιιιιιιαιε.Ριρικ Βατιιο!ιιε α; δειτε 1ιοι5(10τ με· Μπι

ΔιιιιιηιιιιιεΙΒιιιιιε θλιιιι:(ιιε ΜΜΜΜειω ΕιΤ2ιιιιιεςΙο ναι»Εο0·

οιιιι$υιιιιαβωιιιι(ΜειιοΜυε5ΜΜΜιαΠο Μοιι(ε.ε (0Πιιιιιιο5

ΜΜΒιιαιχειιο:Ει·(Μ_ ΜΒΒιι0βι.ΗΜ(Μ ιιεῖ Μ; Μαι: (πιω

(Μια Ιοιισιιιιιιοιιιε Ιΐοιιιιιιιιιει ΑισιιιιιιετΙο Βοιιιινοιιἰ Ισιιιιιιιι08

ε!ε $οτιιι Ιοιιιιιιιιοε Ριε.ειειιιιιε ΜειιιιιοΙ ΒοΗιιιι (]οιιιι(ει (Μαιο

Ιοιιιιιιιιοε Μιιιιοιιι ΜεΙιιιιιιιε πωπω Οιιοι(ιιιιιε ΡειειιιιιιιΙο

Βοι·ιοΙιιε Ποιιοιειιοι· (ὶιιιιιιιἰιιιιε (Πω Ιοιιιιιιιιεε ()οι·ειειιε (Με

Μωωιωωιι_ωιωι Μι» 1ΐιωΙανάοΜοπιο Ροιιιιε

ὸριωσωμΙο_,ΡΒΜΜΙΡἰΑΦΒΘΙαι·Μζιιε -Ριιι·ιμΑ3ιάτάοιιιε (.Ἀρι·π

Διι(ιιαιιιιις ·(Μιιιιια·:Βιιι·άισιιωΙΒοιιΜΜ Βοι·αιω Μο (1ιιοωιιι

(Μιιιε .!ιισοΜιι(ιιο ·Αιιι(ιισιιιιια Βϊπαιιηι5·ι- (οιιαιιιιοο Ροιοιιο

Αοιιιοιιιιε Ριροι· Αιι(ιιοιιιιιε ΤιιιιιΙιιιιοΙιιε Αιιι(ιοιιιιιε ιιι: Μει

_ τοιιΒιο Ι.ιιιιι·οιιοιιιε (Με 8οιιιι ΙσΒιιιιιιοεπιο Α]ειοἱο .ΙιιΙΙιειιιιιε

ΜΜΕ: Ει(αρΒΜιιιιε. Βιιιτ8οι·.-Αιιειιιιιιιιιιε Μ» ΝιιΒιι Αιι(Ιιοιιιιιε

Πιιαιει8ιιοι·ι·ιι Ιοιιιιιιιιο€ΙοΠεί Ρ(ι(ι·ιιέ `Ριι·(1 Ιοιιιιιιιιοε (Με Ι.οειιι

Βιι1ιιε ΒιεοΙιιιιιο Ριπι·ιιε Μειεεεεεωο (Σιιιιιιιιιιιιε Τειιιοιιιε

Μιιιιοιισιιιιι·μιο Βιιιιιιιο( .ΜΜΜ @ο Μει·(ιε -Ρι:Ιι·ιιε Υειιιιο

Ιοιιιιιιιιοε ()ιιι(οΙρι·ιιιε Αιι(ιιοιιιιιε ΡΜ Βιιιιιιιιιιιιε ΑΙΐοι·ιιιε

ΝιοοΙει Βὐξ:Ιιὸ (ιοιΒόιιοιι ΜειιιιιιπΡέιιιι€ Μιιοιιοο!ι€ ()εοΙιιιιιιιι8

Δοιιικιιοι· (Ξοιιιιιιι Πω ΠιιιιιιΒιιιιε ΡΞεο!ιοιιι Βοτιο(ιιιι Ϊε

ριιιιιιιι_ΜεΙΗΜιι8 (ῖοοιι_ιιιοιιο (Μισο Μ ΝιιΙΙιι Αιιιιι·ιιιοιιιιι

Αοιιιιιι(οι· Αιι(Μποιιιε Ποτειιιιε Πω” Βιιιρειιιιε Μει(ειιιι

Βοιοιιιι Ιο(ιιιιιιιοει (Ισ _ΥιΙἑα Μι·ιιο(ιιε ΜιιιεΙει Αοιιιιιιιιιει (Με

Βιι€ιιοει Ραι·ιιε _Ριεο(ιιι!π δωριιιιιιιιε Ποαοιιοιιιιιιια Ι0(ιιιιιιιορ

Μι"οι·ιιι$5γειιιι ΡΜ Αιιι!ι€68 ΜΜΜ @ΜΙΒ Ριιιιι Οροοιιιιιε

(ιο ΠιιΙοοιι(οιιιι Βιιιιο(οιπιοιιιι_ Βιιι·ι.οι· Βοοιιι(ιιιιε _Ριοιιικιιιιε

Γιιιιιιοιεοιιε Υεριιιιιιιι Ιοιιιιιιιι(18 Βιιο!ιοιιιιε (?μι((ΜιΔιιε @ο (Ιο

ε(ιιΙΙο (ΞιιΙΙιοΙιιιιιε Ιοιιοιιι(ιιιιιιε (:οιπΙιοι·εειιιε βιιΙΙ(ιεεει·ιιιε Ρωμιο

Μσι·ιο ιιο (Σιιοτοιιι Ιοιιιιιιιιιοε Με ΔΝιιιφΙο Με Αιιιιιοιι(ιιε

(1ηιι·ειιι (Ξσιιιιιιι (!ιο (ἱαιιιρο Ι.οοιιιιιιιιιιιιι0 Ντιιτει ΡΘ$ι208

(Ιοτεειιε Βοιιοάιοιιιε ι(ο Βι·ιιιιο Αιιιιιέιιιεόο-8ειτα ΝιωΙιιιιιρ

σ!ο 8οι·ι·ειθοιιιιιι 8ρικΙα Βοι·ιιιοιιιιο (Μ ΙΜ00ΒΜ ΑΦΜ(

ιιι .ΑΙιο8οι·ιο ιιι ΒοοΙοειιει Βιιιιοι.ο Μει·ιολ((τ8ιιιιιι ιιιωι_ιιωι

απο ιιοωιωω ιιιιιιιι1Με ιιιιΙΙοειιιιο (ιεοοιιιεεήιιιο ιιιιιιιιιιιιι

εεειι1ιο («πιο ιιιιΠοιοιιο ιιιιιιι(ει εοοιιιιιιιιιμ ιιιιι·εωιιιιι @με

αΙιιιιχεεριιιιιιιι ιιιιιι·οιι οιιο(ιιι (οιοισιιι, ΜΒΜ Ιοιιιιιιιιικ ,ΝΑΘ

ΜΒΜ Μ Μισο Οιιοιιιιε σ!ο (Ξι1εισιοιιο Βιιιυσιιτο1οιηιιιιμο

(Το ξ-Βηιιοιιιι ΝιοοΙειιιε @ο Μινι ‹Ιο ΒοιιΜΜιο ει( Αιτι1ιι(ο(ιιιι

_ ΜΜΜ θε ·Βοιιι(εκιω, οι Βοι·ιο(οιιιειιιι _ΒιιιιιοΒιιιικάιωΒο·

ΜΜΜ: επι (Μ: ιιοοιι.(( ο( ιιο8:ιι5. @ο 8ιοριιιιιιιιιι (Μιρμ

ιιιιι.ιιιιι8ποιι Ιιιιρει·ιι ;ιιο(πι·ιιιε Με οιιιιιιΙιιιε (ιι(ει(ιιι =ΘϊΞιιτ0#

88.((18ε80Γ(β5(.. · ι.ι ἐ; . . .. - 2 · :(οι..ἔ. ειι·;Ρε«Ί

ν. ΠΠ ειιιι( ιιιιιιιιιιεε Αιι%ωι μπι ἱιιιΜἰΙιιιειΑΒΒΓΦἀΜἰ

8ὶιιιΙΙοἰ ι·οοιριοιιιιο ιισιι1(ιιο.1:Βιι(00ϊ 00ι11ι1Με Μ(ΜΗΜτ

(οιοιο -ιιιι·ειιιιιιι(Μ 5 :Π- .νικ ' . ι ..Εμ :Μελ

ι ΙοΜιιιιοιι (ΣιιροΙΙιιε 200Μ(ΙΙΒ (Ιο.()ι:ΗΜ Νι(20Ια ἔσω

Ριιι.ιιιε (κι -ΜΕιιειΒιι ΜοοΒιιιι Πε =ΜοΒιι(το ΑΠΗ(0Π(Η8ε2Μ

ω” Μιωκομε _Ριιισιοιιιιιε Ηιο!ιοΙαμΕοτοΗιιομΙο(ΜΜΒ

Μετι1ο θΙιειωοο!ιιΒ ΤιιΒοιιιιιιιιι8 Πιιιο(α ΠΗ58Β.ΜΒΒΘΠΒ ΜΠΕ

Λιιειιο(ιιιιιιι ()ιιιιι!αιιιιε !ιιΙΙιΔι1ι18:Ριτο(Μ·ΙΜΕπι168 Μιι(ΙΜιιιΕθ

Μ” (Ισ Βσμ(Μ,Ρο(ιι(ιε Πεπε ΒιιΗΜΙιιι8ιΝ Ν00Μ·ᾶἰωϋ

Μ' 1(ΙιιιιιιιΒιο ΙιιΙΙΒιιιιιιι- ΡιιΙΙια.θειιιο(αιι% 5ιιιια·_ @ΜΜΜ

Μειωωιιε Ιοιιιιιιιιώιιε Δε: νωιιιωι‹ι ΜΙιαυιιαιτΜΜεΙα-.ΤΖοκ

οιιιιιιιε.· ιΙο 8οοιιιιι ΜΜΕ ((6 8οιιι·ει; Ν30οΜί (¦οιαιιιεΗΜΜΜε

Ιιιιτιιιε Ισιιιιιιιιιιο1 . ΙΜιιτΙιιιΜικε ( ΙσΙιεσιιιιο8.·βιιϋΒοι. εΒιιιι80ιιιι€

Ρεθοε ·Ροιιττιε Υιι·νιισειι. Ε'ει.οιιιιιε Υ8Ρ8.ΠΠ8] (Σιιιιι1(ει11άσωδ0ιι(8

Μι(ΙΕ4ιιιιε.ΞΒΜ;(Β·οοΒιιι·ιιε 'Παω. Βιιι·ικοιιιιε ΡιειιαιΔιιεϊΒ0ιι

ιοΙιιε. ω 5οιιοι (Ιοοι·,Βιιιε ε!ε ΡειΙιιιιιε (ὶιιΙΙιεΙιιιιιε Δω (αν

Μι·8ιο. (ΜΜΜ Φο Ι.ειιιοει (ζοεφει·ιι1ι1ε:Β0ι000Μ8 (0Μπι10ε

(Μ' Βιιοιιο· Ρογισιιι (ὶσιΒιἰει Χρσ(0ιιι.<ι (ιο ()Ι1ετο(ιιε Ι0ε(ΙΜ

ιιθ`Ι.ιιειιιι 1οιισιιιιοε (Η: .Με Ρο(τιιε Ειιιιδιι8 ΒοιιιΠΒιιολιιΜΜ

ιο Βιιιιιο!ιο Ρο(ιτιιιιιε ΜιιιιοΒιιεωε Ρώσο 8οιιι1ιι Μο-ιιαιιι.άσ

Με. Βιιι·ιαοιι(ιε (Μιιοιιοπιιι5Σ Βιιι!νειΒιιιαι:Η(οΒιεξίΙ0(ι(ΙΒΜι

Μειι·ιιε ΙοιιιοΒιιε ()ιι(ϊειιια (Βιιιιιιιε.Βο0ΠΒ Β(ΜΜΒο ΜαιιαιΒιο

Βοι€8(ι|ιιε σε·νιιιιοε Μακ σο· ΜΒΜ ιΜΜιιιιιιιιιιι Ξ(Μ(ιι

5ω;5(ιιαΜιε Πεεεωιε: (ΣαΙιοειιι(ιιεΞΡΘΒιιιιι_.66 γιιιιο0.Ωι(0!αΙΜ

8ιιιιοιοι·ιωιεζ σε $ιειιμραΞΝὶοΦΒ-1ἰ0. (0::Πισιιιιι(Β @ΙΜ-Ωω

(ο!ιιιιιιε ΙοΙιειιιιιοε Μιιι·ιο Νιοοιιι άιε Νονιιιμ(ξιριιιιΙειμιιιδια

νινει!όιιε (ῖοιιοἱιιιοι· Μει.οιιιιΒιιοΙο ιΙο ΑΙΙε8ει·ιο Βαι·ιιιοιιιιε 6ο

θιοιιιιΙο ()οιιιι(ει ΑιοΠε ΟΒιἔτ(ἰιιιι€ βοοιιιιιιε Ιοιιιιιιιιοει (Με

; Ροιιιιε (Σιι(Τιιιιιι ΙιιΙΙιιιιιιιε (Με 8ογ Ριιιιιοιεοιιε (Με (3ιιιιιρο

. (1οιιιΜ»Μοπο -Ρειι(εΙοιο ιιιο·8ατιιιΒ0τωορΜιιιψ ΜΗ

(Νικ ιδιωδ(ιιιε (Μοιιιιιάιις .ΜΗ Ν”ιοο!ιιι (ΣιιιιωΙς( ΤΜΜιιιιε

οι» θειιιιι(Βο(ιιιε' ιΙο Μ0Ι1ιμ!ι(Ηιο.ηιιο.·ΜΜε Βοιιιιιε @ιιι

(πωσ' (ΜΜΜ ;ἀτι'·_Ιιιι1ιοο'_ἰ(Ιιιι8ι1ιι(ιι5. Επιιι(Βοι:Βιιι·ιιε Ρι(ιιιιε

ΗΜ. Μειιιιει ΒιιΙωι·ιιε Ποπ ι.Μ:ιειειει· ΑιιιΙι·ωιι ιιωικιω8

8οειιιιιιιιιει (Με νοιιιιιι·ει δωσε 8ροοιιιι(ιιε·Ιοιιαιιιιοε Μιιι·οΙιο

Ρειι·ιιιωιε Ι(ιιιι·ειει ()οιιιιιιει Τιιιιιιιιιιι : (Μπι (Ισ . Μειτοιιειο

ΜΜΒιιοιιιε (Σιιι(οειιτισε Ιοιιιιιι·ικε ΜιΙΙοιιο (ὶιιιιιιιιιιιιε Μιιιιιιο(ιιε

πιο
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Αιι((ιοα(ιιε Μ (.(οαπ( Ι3οιιι(ιι(ο(ιιιε Βαι(›αι·(ιιε Μ Βο(οιι(α

(Ί(αο(αιιε Ρο(οιια (.αοιιαι·((ιιε (Ια 5αι·ια ((ιιι(((α(ιιιιιε $ρααι·(ιιε

Βι·αιιο(ια (Ια Ραιι(α(αο Βοι·ιο(ιιε ((αΙο(ια Ρα(ιιιε Ρ(ια Μαι(

((ι(ιιε Μαιιο(ια (ο(ιαιιιι(ιιιιε Μ Νιιιιια Ι(8ο((ιιιιε Μ Ι((ο Ρα(ιιιε

Μ (ΙΙαι·οιια(ο Ν(αο(α Μ ()(ιαι·α(ι( Ρα(ιιιε Ρ(ιι(ο Μ(α(α Μ

Μαι·οιι(((ο Ιο(ιαιιιιαε Ραιιιιιιιιιι Βαι·(ιιοιιιιε Παι·(›οιιιιε Μαααιιε

Ο(:(ιιε Αιιεαι(((ιιιιε ()οι·εειιε ((αγι(ιιιιι(Ι((ιιιε Μ (.αναι·((ατα (ο

(ιαιιιιαε ((α 8απα (.αοιιαι·((ιιο(ιιε Πα(αΒαι(ιιε ΜαΙ(αιιι(ε Μ

Μαι·οιια(ο ()(ι(((αιιε Μιιιο(ιιιε (ο(ιαιιιιαε ()(:(ιιε ((οε(οιι(ο(ιιε

((οιεειιε ((οιιι((α Βαιι·((αι·(ιιε Βιιαιι((ιιιιε Μ Ζοι( (Ια ((εε(ιια

Βαι·(ι(οιιιιε Μ ()αιιιρο Βοι·ιο(ιιε Μ 8απα ιιιιο(οι· Ι(ιαιια(ιιιο(ιιε

!((αιια(ιοεειιε (.αοιιαι·(Ιυε Ραιι(:(α Ρα(ι·ιιε Ο(Μιιε Ν(αο(αιιε

((ιι(›αιιε Οι(αιι(((ιιιιε θι·(ο(αιιιιε Βαι·(ιιοιιιιε Μ Ναν(ια ((αν(ιιι(ε

(Ια(.ιιο(ια Βαι·(ι(οιιιιε Μ Μαι·οο8(ο Ο(›αι·((ιιιιε ()(ανοιιαι(ιιε

()οι(ι((αιο ((οιεειιε Μα((οια(ιιε (]οιεειιε Ν(αο(αιιε Ζαοιιοι·(ιε

()αιι((ιιιιε Μ Τ((οι·( Ριαιια(εαιιε Μ(ΙΙοιια (ο(ιαιιιιαε ν(Μια

(.αοιιαι·(((ιε Βα(·(1αι(οε Ν(αο(α Μ Μαι·οαιιο θαιι(:(οι(ιιιιε ()αρι·α

((οι(ι((α ((α(Ταιια (](ι((ἱα(ιε (Σοιεειιε ()οιιι((α Μαι·((ιιιιε (Ι(ι(((αιιε

Βαο((α ()οιιι((α 8αα(ια (.αοιιαι·((α(ιιε (.αιιοι(ιιε Ν(αο(α Μ Με(

(((α(ιιιε Μα((α(ια Βαι·(ο(οιιιαιιε ΓΙοι·αιι((ιιιιε (ααο(ιιιε ((α(ιαι·

()(ραι·( Μαιι(:Ιιοεειιε ΒαΙ(((ιι(ιε Μ ναι·ιι Μα(((αιιιιε Ρ(ια Οι

(αιι((ιιε Μ Ρι·αα(ιι(ο Ν(αο(αιιε ΜαΙ(οι·α(ιιε .(ιι((αιιιιε 8(ι·ααιιε

Ρα(ι·ιιε (ΙΙαιια(ια Ρα(ι·(ιε Ρ(ο(ιατο(ιιε ((ιιαιι((ιιιιε ναο(ι(α (Πι

ια((ιιε (]αι·(1οιια (ο(ιαιιιιαε Βαιια ((ιι(((α(ιιιιιε Μ Ναν((α Διι

((1οιι(ιιε ((αιιια((αεο(ια ΙΙ((α(γ Υ(((αιι Μαι·α(ιιια(ιιε (Ια (]αιι(Ιιαια

.(ιι((αιιιιε (((αιιιιε (ο(ιαιιιιαε ((α (]ιιιιι((α(ιι Αιι((ιοιι(ιιε Μ 8απα

(Μαριε (ατα Βαι(›ιια(ιιε (Ια Βαι·((ο ((οπι((α Μ Μπα Ρα(ι·ιιε

Μαεεα(α Μ Βι·αα Ιο(ιαιιιιαε ((Ιαιια(ιοεειιε Ιο(ιαιιιιαε 8αι·(Ι(ιιαα

Μαι·(ιιιιε Μ (ι'αι·α(((ιια Βαι(ια(ιιιε ((ιιιιιαι·(ιιε ((αν(ιιιιε ()αι((ιιε

((Ι(α(α Μ Ι((οιι(αΒιιαιιο Ν(αο(α ((αιοιιιιε Ιο(ιαιιιι(ιιιιε 8οα(α

(((ιαιι((ιιιιε Μ ()(ιαι·ο(ι( Βοιι(Παα(ιιε ((Ιααα(α (((αι·((ιιιιε Μ Να((ι

((αν(ιιοε Μ Ζοι( Ραιι(ιιε 'Ι'αι·αε Βαι(ιιοιιιιε Μ (((ιαια(ι(

((ιιαιι((ιιιιε Μαιιιιε Ρα(ιιια .(ο((α Ν(αο(α Μ ()αιιιρο ((αοι·8(ιιε

Μ (.αιιιαε ()οιιι((α Μ (.αιιιαε ((ι·αιια(εαιιε Ρ(ιια Βαι(κοιιιιε

ααα( Ν(αο(α Μ Ναν(ια Ρα(ι·(ιε ((ιαΙ(οιια Βαι·(ιιοιιιιε Μ 5ο(;(ο

Ρα(ι·ιιε Ρ(ιια ((αααι·8(ιιε (ααο(›(ιε Μ (3ιιΙ((α(ιιιο Μ 8αιι·α

()Ιαι·(ιιι(ε ((αΙ(ογ Αιι((ιοιι(ιιε (((αεεα((α Ρα(ι·ιιε 5α(ι(τα((ιιε Ν(

(:ο(α Μ Μαι·οΒιιο .(ιι(((αιι(ιε (Σοι·ι·(8(αι(ιιε Βαια(((ιιιιε (.ιιιι(ιαι·((ιιε

(ααοΒιιε Μ Βοεεα Βιιεοι·Β(ιιε Μ Ρ(8οε Ρα(ιιιε Μ 8αι·ια

Βαι·(ιιοιιιιε Μ (πασα Ρα(ι·ιιε (.ιιρρ(ιιιιε (.αοιιαι·(((ιιιιε (Σαμα

ναι(ιιιιε Ν(αο(α ()αι(οοιια Ν(αο(α (((αιιαΙα ((ο(((ιιιιε Τιιι((ιιε

(ο(ιαιιιιαε Μ Μαι·((ε Βι·αιια(ια Μαιια(ιοεειιε Ροιια(ιιε (((ι(›αι·

((αιια(ιια(ιιε Ποι·εειιε (Ξιαν(ιιιια Ραεα(ια((α ((αν(ιι(ιε Μ (.αιιιαα

(Ξαν(ιιιιε Ρ(ιι(ο ((ιιαιι((ιι(ιε Μ Μαι·οιια(ο Βοιαο(ιιε (Ια ()((αι·α(ι(ε

((αι·α((((ιιιιε ((αι((αα(οιιε ()οι·εειιε (οιι(αι·ιια(ιιε Βατ(›οια (Πα

ιι(αιιε Μ ()((ατα(ι(ε Βα((αι·ιιε Μ (απο Μαιια(οι· ((α(((αιιιιε

(.ο((ιιε (·Σιιι(αιιε Ρ(εο(ιαι·( Ριαιιο(εαιιε 8(οιιια((ιιε Μαι·((ιιιιε

()ο(ιαιαι·(ιια ((ιιαιι((ιιιιε ((αιιαα((ιιε Βοι·ιο(ιιε Μ (·'(8οε.

5αιιια ε(Β(((ο.

- πω( α.

Η τα α( .ΜΜΜ Ποπ Ρ(”α((·ο ( Ι( εστία( α Βα(αὐα((ίο ά(

άπασα αουαπια(οτα (Η δ'απ(ααπα, α||(πα(ιθ /αααία αεα

(μόνα α( οεεα(·υα(·α [α((α(α(απ(α ω· ίεο(α Ι`ο(·(ἰἰαα Ι(ααΙα

φα αιιιααα(α ι·(Ζαι(ατ(ἰο α( ρί(·α(ί, ααα [Μεσα αα((((((ί(ί ((α((α

.ααα αοτοπα , ί α((α(ί, ρι·ίαια (Ιί αι·(πανα α α( Ρ(17°((7'0 Μ(

(Μο α( απ( αυααααι·ο απαα(ο, (ι(ου(:απο αίαι·α(·α α @απατα

(((οααα σαααίοαα α( πω( ο/|αα((α(·α, να( αα((α απεοαα, πο(

ιιαα(ί ανα( ί παυ(αα(οι·( α (α πω( Μ( σου(απα α( ΡΜ,

(ιι οειιατυαα(α (ία((α μια αοαα(ιά((εα Μ( ((α((ο αου((ιιια

α ( .(υπα((ί Αι·ααοααεί, (α ααα(α α ((1( (·ιαααπ(ο Μία

υα((αί ί Ρίαααί ααα [απο ε(α(α φαω( αίο(α(α α (στο ((απαο.

((358, 20 αρι·((α).

(ΜΙΡΙ. Πι. Αι·α(ι(ν(ο (Ια(Ια (((('ο(·ιιια8(οιι( (ιι Ρ(ι·αιιια ,

.Πτι αυι(ιιι.ι(:ι, α(αεεα ιι , (((ε((ιιι. ιιι. (οπι. και". ιιιιιιι. (πι.

Ρα(ι·ιιε Πα( 8ι·α((α ((αιι Αι·α8οιια, (ία(αιι((α, Μα_(οι(ααιιιιιι,

8αι·(((ιιαα α( ((οι·ε(αα, (:οιιιαε((ιια ΒαιαΙιἴἱε Ι(οεε(((οιι(ε α( (Σα

ι·((αιιαα, ΙΙ((α(:(ο ιιοε(το ((αιιι(ια(((ο (Ια ((οι(ιαι·(α ιιι((((( (ἱσ

(›ατιια(οι·( $αι(((ιιαα α( ((οι·ε(οα ((ααιι( εαΙιι(αιιι α( (Ι((αα((ο

Μια. - (Σιιιιι ιιοε α(Ι (ιιε(αο((αιιι (Ι((αα(οι·ιιιιι.Ιο(ιαιιιι(ε (!ιι

ιααα(ιαι·(ιι( ιιι(((((ε, α( (ο(ιαιιιι(ε Μ Παι·((:((ε Μαι·α(οι·(ιι(ι

(Ιοα(οι·(ε, (ιιιιι((οι·ιιιιι α(( Με ρτο (Με, α( α(((ε μαι· (οιιο

ι·α(›((α οοιιιιιιια Ρ(εαιι(ιιιι ιιον((αι· (ιαιιειιι(εεοι·ιιιο αεεαιαιι((ιιιιι

ιιοιιιιιι((οε ρ(εαιιοε ααα (((ε(ι(ο(ιια(αε ((((:(( αοιιιιιιι(ε μι· α((

(Νοε ρ(ι·α(αε (αι·ι·α ιιοε(ι·α (Ιαιιιριι(((αα(οε ε(να (((ει·αιι(›α(οε

(ιι(εεα οοιι(ι·α ραα(ε (αΜια (ιι(αι· ρι·α(Ιαοαεεοι·αε ιιοε(ι·οε ((

((ιε(ι·αε, α( ιιοε (ια (((α(ιιια αοι(ιιιιια (ιι((α α( αιι(((ιιι((ιιε οΙι

εαινα(α οι·(((ιιαναι·(ιιιιιε α( να((ι(ιιιε ρι·ο ρααα ρια(Ι(α(α (ιι

ροε(αιιιιιι ο(αεαι·ναιι((α (μισο οιιιιιαε α( ε(ιιΒιι(( αι·ιιια(οιαε

ε(να ρ(ια(α ρα( α( ((οιιι(ιια((οιι(ε ιιοε(ια ο((ια α( (ι((τα πατα,

Μ( Μ αα(αι·ο αιιιιαια νοΙιιαι·(ιι(, (αιιααιι(ιιι· αιι(α((ιιαιιι ια

αα((αιι( Μ ροι·(ιι ε(να=ρ(αα(α (ιι (ιιι(Ι1ιιε αιιιιαναι(ιι( ααα(

αιιι·αια γ((οιιαα αιιιιι εαοι·αιιιαιι(ο α( (ιοιιιαα(ο (ιι ροεεα

Βα(ιι(( να( α((αι(ιιε ο(((α(α((ε((((ιιε (οα( (ιι οιιο (Ι(οε αι·ιιιαι·α

αοιι((ιιααι·(( ρι·αε(αιι(((ε, α( οοιιι γ(Ιοιια(ε α( ειι(((α(αιι((((ιιε

((((α(ιιεεοι((ιιιε ρα( (((α(οε ο(((α(α(αε α( (ρε(ε ι·αα(ρ(αιι(((ε

(μιο(( ιιοιι ο((“α(ι((αιι( α((((ιιαιιι να( α(((ιιιοε ρ(εαιιιιιιι να( ρ(

εαιιοε, αιι( (((ε(ι·(ο(ιια(αε αοιιιιιιι(ε ρι·α(((α(( (ιι ραιεοιια να(

(›οιι(ε αιι( α((ο ((ιιον(ε ιιιο((ο, (ιιιιιιο (Νοε ραι·(ιι(α(αιι( (((›αι·α

ιιαν(8αι·α; (Μ(ιαο νο(((ε (((α(ιιιιιε α( αι(ρι·αεεα ιιιαιι((αιιιιιε

(μια(αιιιιε Μ (((α((ε ρ(ι·α((ε ε(να απτια(οι·((ιιιε απ( (ιι α(ν(

(α(((ιιιε ε(να (οα(ε (ιιι·(ε(Ι(α((οιι(ε ραι· ιιοε νο(:(ε (:οιιιιιι(εεα

ειι(›(αα((ε αιιιιαι·α νο(ιιαι·(ιι( εααιιι·((α(αιιι (απ (Ι(ο(αιιι, α(ι(α

(μιαιιι Μ ((((:((ε Ιο(:(ε ροτ(ιι να( ρ(αα(α ταααεεαι·(ιι(, τω(

ρ(α((ε να( μαι· (((α(οε ο(((α(α(αε ιαα(ρ( ('αα(α((ε, (α(((αι· (μιο((

ε( (((α((ε ρ(εαιι(ε αιι( (((ε(ι·(α(ιια(((1ιιε (με(ιιε οοιιιιιιι(ε ((αιιιριια

(ο ραι·εοιι(ε να( (Ιοιι(ε (ιι(ιι((αι(ιι( α(( (ρεοε α( ((Μ(ιιεεοι·αε

ρι·α(Ιια(οε, α( (›οιια αοιιιιιΜιιι ταοιιτειιε (ια()αι( να(αα(, α(

ραι(ιι(Ια ριιιι(ι( ροεε(ιι( (ιιε((((α ιιια(((αιι(α, α( ιι((ι((οιιι(ιιιιε

ιι( οιιιιι((1ιιε ρα(α((α( Μ ρια(((ο((ε ρτααοιι(ιαα((οιιαιιι ριι(›((

ααα( Παπ (αα(α((ε. Πα(ιιιιι να(αιι((α ν(8αε(ιιια (((α αρι(((ε αιιιιο

α ιια((ν((α(α (Ιοιιι(ιι( ιιι(((αε(ιιιο (ι·αααο(αε(ιιιο (ιιι(ιι(μιαεαε(ιιιο

(αι((ο. Ε( αιια(οι·((α(α Βαα(α.

ΧΩ (Ι'.

Ρι·οαα((ο α( αιρί(α(ί α( αααοπ((ο (Μ Ια (·αρααΝίαα α( θααοαα'

α (! (·α (Η Ανααοαα (·ία((αι((ο α((α ροεεαεαίοαί Μ( (Μία

αα((ίεο(α α( δαι·(ίααπα; α ία(ιιααίοα( (Μια: (ία((α ρι·ίαια α(

ειιο( απ(ααεαία(οπ μ( Ι(·α((απα (α ρααα σο( .ιααον(Μ,

( . . . . . . . . _ ....‹(›).`

Επι( ((αε(( .Δι·α(ι(ν( ο( (1οι·(α (Ι( Τοι·(ιιο, ('(ιιι(ονι , Βοαιιιιτι. αιι((α(ι(,

“αιμα ((α(α, Ποιο. 8.

(ιι αρ( ιιοι1ι(ιια αιιιαιι.

Βιιραι· ρι(ιιιο αι·((αιι(ο, οιιο ι·α(μι(ι·((ιιι· Μ ιιααοα((ε Βατ

(1) Μ(ιιι(:α (α Μία: ιιια εαι1ι(ιι·α οΙιο (α ριαιαιι(α(Σ.(ι(π αρραι·(αιηα

(ι((α εα(:οιι((α ιιια((ι Μ( απο(ο Μ”
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!!!!!εε, ν!!!ε!!εε! !!!ε!! οπο!! νι!!! !ε!·!εε, ε! ε!ε!!!! !!υπ!!!!ο!·π!!!

!!ε Απ!!!!, !!!!!!!!ο ε!ε !ρεε !!ο!!!!!!πε . . . !!ε!! !!! ρεεεπ!!!ε.

!!!!!!π!!! οπε!!!π!!! εεεε! εο!!νε!!!επε.

Βεερο!!!!ε!!!πε: Ωπο!! !!οπ!!!!πε. . Πε!! !!!!! ()ο!!!!!!π!!ε ποπ

!!!!!!ε!!! !!ο!!!!!!!π!!! !!ε ρ!ε!!!ε!!ε, !!εε !!ε Με ροεεε!!! !ρευε

!!ο!!!!!!υε . . . !!ε ΑΜ!!! !!!! νε!!!!ε!!!!π!!!, νε! !!!!!!!!!ε!!!!π!!!

!!!ε!!!ε ευ!!!!!! !ε!!!!ε εε!!!!!οε!ε. 'Ι'ε!!!επ εο!!!ε!!!πε εε! οοο!!

επε , . Βπ!! ε! Πο!!!!!!π!!ε ε!ε νπ!!, οπο!! !!!ε!! !!ο!!!!!!! !!ε

ΑΜ!!! !!!!!οπ!!π! εποε!!! ε! νεεε!!!!! !!!ε!! !!οπ!!!!! Με!!! ο!!εε!

νε!!!, ε! !!!ε!ε.!!! !ρε! !!ο!!!!!!ο Βεο! ε!!εοπε εο!!!!!!!!!ε!!ο!!ε

!!!!οπ!! νε! !!είεε!π ο!πε!!! εε, οπε !'εεε!ε !!ε !π!·ε !ε!!ε!!!π!:

Ε! ε! !!!ε!! !!ο!!!!!!! . .-!!ε Απ!!!! ε!! !!!!!ε !!! ο!πε!! εο!!

!!!!!!!ε!ε!!! !!!ε!!!ε!ο !!ο!!!!!!ο·. . . πο! εο!!!επ!πε εε! !!!ε!πε

!!υ!!!!!!πε . . Βπ!! ε! Πο!!!!!!π!!ε, οπο!! ρε! !ρεπ!!! !!υ!!!!ππ!!!

. !εοε!!! ρ!οεε!!ε!π! ευ!!!!ε !ρεοε !!!! !ρε!πε !!!!ε!ε!!! νο

!π!!!!!!επ!.

Ρ!ο!!!!!!ε!!!!ο !ρεε !!ο!!!!!!πε . . Β!!! ε! Ου!!!!!!π!!ε, οπο!!

ππ!!ππ! ε!ε!!ε!!! !!ε Α!!!!!! ω!! !!π!!!!!π!!!, νε! !ενο!ε!!!, γ!!!ο

!ρεοε οοο!!! !!!! ο!πε!!! επρ!ε!!!ε!ε !!!ε!ε!!!!!!, ρ!οπ! !!!ε!!!!ε !!ε

!π!ε ρο!ε!!! !ο!ο ροεεε.

Ε! εε! εε εεε!! ευ!!νε!!!ε!!ε, οπο!! ε!!!ι!!!! !ε!ε Με!!! εοπ

!π!!!!!ε!!! ρ!οεεεεπε ε! εοποε, ε! εε!ε!!! οπε!!!!ε! !!!!!!ε!!!ε!ε

με! !!!εοε !!ο!!!!!!οε . . . !!ε Απ!!ε εοπ!!!! !!!!!!εε!ε!ε!π ε!ε!!

!!ο!!!!!!! Βεο!ε, ε!πε ο!!!ε!!!!εε, νε! !!!!οε οποε!!!!ε! Πε!!!!!!!!!!οε

!!! ρε!!!!!πε 8ε!!!!!!εε ρτο !ε!!!ρο!ε ε!!!ρεο !ε!!!!!ε!!!π!·, ε!

οπ!ε!ε!·! !!ε!!ε!!!!!, ε! !εε!!!π! ρε! !ρεε!!! !!υ!!!!!!π!!! Βεοε!!!.

Με!!! ε! ορο!!ε! οπο!! !!!επ! !!υ!!!!!!ι!ε . . . τε!! !!! ε!!επ

ρ!ε!!!ε!ο !!!ε!οε !!ο!!!!ποε !!ε . . . Μι!!! !εε!ρ!ε! !!! ο!!!!!ε!!!

επ!!!!!.

8πρε! εεεπ!!!!ο ε!!!!ε!!!ο, οπο !·εοπ!!!! !!ε !!!επ!!! Εο!ε!εε ,

οπο!! νι!!! οπο!! !!ο!!!!ππε . . . . !!!!!! ε! Πο!!!!!!π!!ε !!ε ε!! εε

εο!!!ρ!ο!!!!!!!!! !!! !!ο!!!!!!!!!!! . . . 5π!!!!!!π!!! ρο!!!!!!εε!!!, ε! οπο!!

!!ε εε εεεο!!!!π!!! !π!!!ε!π!!! εππι!! ε!ε!π! ε! !!ε!. !

Βεερο!!!!ε!!!πε: οπο!! οπ!ο. !!!!!! εε! !!!π ·ε! !!!!!!π!!! οπο!!

εο!!!!ε!!π!!! ο!πε !!ε!! ε!!!ε!!! !!! !!!ε!!!ο!!!!!!!, !!ε ε!!!ι!!! ε!!!ι!!!!!

οππ!!ο ρ!εεε!!ρ!!ο εε! !!επε!!!!!!, οπο!! !!ε !ρεε !!!επ!ε Πο!!!

!!!π!!ε !!π!πε με! ε!ε!!!! ρ!!ν!!εο!!!. ε! !!!π!!!ε $π!!!!!!!ε Ρο!!!!!!

ε!!!πε !εε!ο!!ε!!!!!!ε! εε! !!υ!!!!π!!!.

Νυ!!ν!!!ε!π! !ρε! !!ο!!!!!!ο . . .- Βπε! οι!! Ποπ!!!!π!!! ευ!!

νε!!!ε!!ε, εε!! !!εεε!!ε, οπο!! !ρεε !!ο!!!!!!πε . . . !!ε! !!ε ε!ε!!!

!!!επ!!! ·!εεε!ε !!ε!!ε!!! οπεε!!ο!!ε!!!.

Ε! !!!!!!ε!! ρ!ορ!ε!ε!! που !!!!επ!!π!!! !!!ε!πε !!ο!!!!ππε . . .

Μ!! ε! (¦ο!!!!!!π!!ε !ε!!ε!ε !ρεε!!! !!!επ!ε!!! !!!ε! !!!! !!οπο!ε!!!

!!!ε!!!ε !!ο!!!!!!! ι . . . !!εο!ε,·ε! !!!!!! νε!!!!! ε!!ε!! !!εε οπε ε!!!!

ε!! !!!εε!!!!!!!!! εοποε!!! ν!!!ε!!!!!!!π!.

δερ!!! !ε!·ε!ο ε!!!επ!ο, οπο !!!ε!!, οπο!! !!ε !!!!!!!!!!!!ε !!!!!!ε

ρε! οπο!!! ρ!!!!ε!!! !!!!ε!!, ε!ε!!!! _!π!!!ε!ο !!ο!!!!!!! $π!!!!!!! ροπ

` !!!!ε!ε.

!!εερο!!!!ε!!!πε: οπο!! !!!ε!!!ε !!ο!!!!ππε . . . Πο!! ε! Πο!!!

!!!π!!ε !ρε! !!ε!!!!!!ο !εο! !!! !!οε επρ!ε!!ε εο!!!ρ!εεε!ε εο!!!ε!!!!

επ!!!, ε! !!!!!εε! ε!ε, οπο!! ε!!εε!νε!π! !!!!εο!ε !ο!!!!!! !!!, οπο!!

εποε! ρ!ε!!!ε!!ε !πε!·!! ρε! !ρεπ!!! !!ο!!!!!!π!!! . . . . 8π!!!!!!π!!!

Ρο!!!!!!εε!!! !π!!!ε!!!π!!!, ε! !ρε!πε !π!!!ε!ο ε!!!!ε ρε! ε!!!ι!!!! !!ε ,

ρ!ε!!!ε!!ε,··π! ρ!ε!!!!!!!!π!, ευ!!!ε!!!!!!!!π!.

8πρε! !π!ο!!!! !!!!!επ!ο, οπο !!!επ!!!, οπο!! !!ε εε!ν!!!υ Τ!!!!ε

ε!!!!·ε!!ε!!ε!!!!!πε !π!!!ε!ο ρ!ε!!!!!!!! !!ο!!!!!!! 8π!!!!!!! Ρο!!!!!!ε!ε;

ε!!!!!!!ε!!!ε εε!ν!ε!ο !!επε!ο!π!!! υεεεε!υπε !!!ε!ε οπεε!!οπ!ε.

Βεερο!!!!ε!!!πε: Βου!! π! εε!!π!, ε! ρπ!!!!επ!!! ε! !!ο!ο!!π!!!

εε! με !!!!!!ε!!ε!!ε νε!!ε!ο!π!!! !!!ππε!!εεε, ε! ο!!!!!εε ξ)!εο!ε,

οι!! !!! !!!ο !οεο Τε!!ε !ππο !ε!!!ρο!!ε εε !!!νε!!ε!π!!!, !”πε!!!!!!

.-1.~.______...-....

!!!ο!!!!! ε! ερο!!!!!!, επ_!πε οεο!!ε!υ!!ε !!πρε!!!!ο! !ε!!!!!εο!! ε!

ν!!!!!! (!ο!!ο !!!!!!!!!!!!!!!! οππ!ε!!! !εε!!, !!! οπο οπε!!!! !!!!!ο!!ε.

!!!π!!!!π!!ο Ι!!!!πε!!ε!π!!! ο!!!!!, ε! !!!!!ο!!!! ρ!υ!!!!!ε ρεεππ!ε!π!!!

οπε!!!!!!!!ε ίπ!! ε!!ρεπε!!, !!οε! Πο!!!!!!π!!ε !!π!πε !!ε!!πε!!! ε!!!!!!!ε

Βε! !!!!εε!!εο!!!!!! ν!ε!υ!!!!!!!, ε! !!ο!!υ!ε!!!; οπο!! εε! νε!ε

ο!!!!!!π!!! !!β!ε!!ο!π!!! !!! !!!!ε ρε!!!!!πε ε!!!ε!ε!!!!π!!! πιει!!! εε

επ!!!!!ε ε!οπε !ενο!; !!εε !!ε!! ε! !!ο!!ο! !!!ε!!!!!!πε Εεε!εε!ε

$!!!!ε!ε Βε!; οπο !!ε ε!!πε!! !!ο!!!ε εο!!νε!!!ε!!ε πο!! ν!!!ε!π!

οπο!! !!!ε!! !ο!!ο!! !!ε νε!!!!!, νε! !!ε!!ε!!!!! !!!! !!!ε!π!!! !υεπ!!!

'Ι'ε!!ε, οπο!! εεεε! ππ!!ππ! !!!!!!!ρ!!π!!!, !ποπο ρε!!ει!!π!!! υ!!!

!!!π!!! %!!!!!ο!π!!!.

Β! !π!ο!! !!οε !!!!!! ρπ!ε!ε νε!!!!!, οπε !!!! !εεπε!!!!!!!!!!! ε!ε

!!!ε!ε π! επε!!! εο!!ο!πε ν!!!εε!!!π!.

Βε!!!ρε! !!!ε!!!!οι!!!!!πε, οι!!!!!!!ο !!ε !!!!!ε ε!!ρ!!π!!ε εοποε!

!!!π!!! !!!!!!ε!ε!!ε επ!!! ρπ!!!!!ε, ε! !!ε!!ε!!!!!!πε νε!!!!ε, !!ε !ε!ο

ε!!ρ!!π!υ, ν!!!ε!!εε! !!ε ρο!!ε!!!!ο !!! 8π!!!!!!ππ! Ρο!!!!!!εε!!! !!ε

8οο!π!!! !ο!!ο οε!ε!!!!!!!!ε π! !!ε!!!!!! εε!, οπο!! !!ε !!!! 'Ι'ε!!!!!!!

ποε ε! νε!!ε!οε εε! υπ!!!!!!ο εο!!!!!! !!ο!!π!!! η!!!!!!ο!!!!!! ερε

ε!!!!!!ε! ε!!!ε!ε!!!!π!!! !!! ρε!!!!!πε !!!!ε !π ε! !!!!!!!!π!!! ρε!!

επ!π!!!: Ε! οπο!! ε!!!ε ερεε!!!!! !!!ε ε! !!!εεε!!ε!υ!!ε εει! Με!!

!!!!ε! !!οε ε! !!ε!!ε!οε !!οε !!ε!! ποπ ρυεεε!.

Ε! οπε!!!!ο ππ!!π!π εποε! !!οε !!!!!!!πε !ε!!!!!!!ε!ε!, !π!!ε

ρο!ε!!!!ε !εερο!!!!ε!ε, οπο!! !!ε!!ε!! !!!! που επ!!!, εεε οι!! ρτο

!ρε!ε ρεεε!! ρ!ο!!!!!!ε!ε ε!!!ι!!! !!εε νοε εποε! !!οε !!!!!!ε!!ε !!!!!

!!!!!!! ερεε!!!!!!ε!; !!!!!!ε!! οπο!! εποε! !!οε εε!!!!ε!!ε !!υ!!!!!!ο

. ; . Βου! ε! Πυ!!!!!!ππ! ε! !!! !!οε ορε!ε!›!!!!!!!! ε!!!ι!!!! οπε

ρυ!ε!!!!ε !ο!ο εο!!!ε, !!!!!οπ!!!!! ρε!εο!!!! !!!εροε!!ε ε!! !!!!εε!ι!,

ε! Με!!! !!ο!!!!!!!, ε! οπο!! !ρεε ορε!ε!π!, ε! !!!ε!!!! ρ!!!!ε επε!

!!! οπο!! εκρε!!!!, ε! ι!! εε! !!ε!!!!π!!! ε! εο!!νε!!!ε!!ε.

Ε! ε! π! !!!ε!π!!! εε! !!! εο!!εο!!!!ο ε!!!!ε !!ε !!!!!ε εερ!!π!!ε

επρ!ε!!!ε!!ε, !ππο εε!!!!ε!ε ρο!ε!!!!ε !!ε ρ!εεε!!!! !!!ε!ο !!οπ!!!!ο

. . . Βπε! με! !!π!!ε!π!!! !!ο!!π!!!, ε! νυ!!!ε !εερο!!!!ε!!!!!!! !!!

οπο!! ε!!! ρτο !!!ε!!ο!!, οε!ε!!!!ε!!!!ο !!!ε!!!!ο!!!!!!πε εε!!!ρε! οπο!!

!!!ε!!!!!! !!εοοε!π!!! Τ!!!!ε !!υ!! ρε!!!!!ε! ε!! !ρεε!!! !!υ!!!!ππ!!!

!εοε!!!, εε!! !!!! νε!!ε!οε; ε! !!!!!!ε!! !!οε πο!! ο!!ε!!!!!!ε !”εε!!!!!ε

π! !!!ε!π!!! εε!.

Χ!!! *.

Ρ!υρυε!ε [Με !!ε! υυπιποιε !!! Ρ!ευ α! ευυιι!πε !!! δωσε!! ρω·

Ια !!!”υείυπε α!! ω!!! Με!!! υ!!·ευ!!!ί, ε ά! με!!! [Με ο!πο!!

υν·υ!!!!υ!·ί οε!!υυυ.!! ο μ·οο!!!!!!είυ !!! Με!!! υιε!ευ!υΜί, ο

εί!!υ!!!υ! ρίευ!!ί , υπελε οι!!! πιο!! !!! δυ!!!εοπυ ; ε· περυεΙε

!!!!!ε !!!!! !!ε!!υ ευυ!!!πε !!! θεου!!! ρε! σπα!!! !!ε! ει!ε! υ!!!

υ!!ευί!!!υ!ί θίυυ!!!!πί πω!!! ο!π!!ερο!!!ο, ο Μου!!! υ!!

(Μενου.

(!ί!ΒΒ, Η! !π!ο!!!!)

Μ! Εεε!! Α!·ε!!!ν! !!! απ!!! !!! Το!!!!ο, Οπου", Βοε!!!!!.!!!!!!ε!!! ,

ε!ε!!!! 3.", Μπι. 8, Ν!!!!!. 18.

!!! Ϊ!!! !!ο!!!!!!ε !!!!!ε!!. ·°

Τ!εε!ε!πε !!οε!!! ρο!!!!!ε !!ε!!ε!!!!!ο!!!!!!! !ο!!ε!!!!εε !!ε Απο!!

!ε8π!!! !!οε!!!!, ε! !!!εο!!!πε !!ε θ!!!ε!!ο Αο!!!!!!!!ε!ο!εε Μ!! ε!!

εο!!!π!!ε Ρ!εε!!ο!π!!!. ·

Ι!! ρ!!!!!!ε !!!!!!!οπε επ!!! !πε!·!!!! ουτε!!! !!!!!!!!!!!ε Λ!!!!!!!!!ε

εο!!!!!!!!ε Ρ!εε!!!!!! !!!εε!!! ε! ε!!ρο!!ε!!!·οπε!!!ε! !!ο!!!!!!!!ε· Μ!!

ε! εο!!!π!!ε !!π!πε !ρεοε !!ε!!επ!!εε!π!!! ε!!!!›ε!!!ε!ο!εε !!!! !ρεε

!π!!! ρ!εεε!!!!!!!!! ο!!!!!!ιε εο!!!!!!!εε!ππ! οπο!! ρ!·ε!'!ι!·!υε !!!!
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ττττττιτ)Μτ Η (τΑΠΤτ·)

πιτιιοε οιιττοτιοε οτ οουππο οιιιτοοττττττοτ. οτ τιτιτοι·ιιο ττοττοο.ιιτ :

ιτοτπτιιι·ο τοπιφοιιτ τττοε φωτ οτοτ τοοπτοπτττοττοε ττοι·τοετπιοε

οτ οιιττοοε. - τ . .

5πτ›εοφοιιτοιττττοοπτ οτ οιτροποπτ φοτττοι· ττο ρι·οοοοττοιο

ριοτττοττ ττοιιιτιιτ Μοτο οτ οοιπποτε τοττττο·ρτ0' ττοττο 00ττττττττ5

Ρτετιι·ποι οοοοεοοτππτ . ριττ1το ' ,

Αιπττοιιτο.τοτοε τροτπο οοπτποτε, οτ τοοτπ φοι·οτοεο τοοιοο

τοττοιιο τττιτοιπιιτ οτ οι·οροετποι·πτιτ φωτ τοιιποοεοε οιιτιοτοτ·οο

ιιιοτο ιιιοιτο τι·οοτονοι·ιιιιτ οτ τιοοτοιιτ Μοτο οτ τττετι·τοτποτοο

οοπιπιιτο Ρτοοι·πιπ οορτοικτο οτ τττιτοττοοττο·οοεττομι τοπιππιοτπ

οετοο οτ τιιτιπτοοε οτ φωτ ιτοτοττπε οοτ ετνο πορττο.ττττππι το

ιιοι·οοιιοε οοτπιιι τιττπι·τοε οοτροι·οτττοτ τιτίοτ°οοττο τρι·ορτοι· φο

ι·οπιιτι·οτ›οιιτ :το τρεο ιτοιοτπο Ποσο φοιτ ττοττοτοτ ττοττττπτο

ι·οιιιο‹ττιιιιι ιιτττιτττοι·ο ριιιιτοοττο τοιτττοι ττοττοφοτττοε οτ ττττοτοπο

ροετοτε ποπο οτιιοοατιωοετττοτ τοοτοττττ0 φοιτ το οποοπο

οτι τιοτπειιιοτττ οτ· οττοτττττπο οττοττοοι·οοτ. '

Ωπττττιο ροι·.ττοπιτππιπ Ποοοπι οτ οοιιοτττποι ι·οοροοεπιιι

τοττ φοιτ τοτοπττοποο τρετπε ττοιτιτοτ Μοτο οτ·οοπιπ1ττε_Ιοοπο

πιο οτοτ οτ οποιο ιιππο οοτ φοιτ οτνοο Ρτοοι·πιιι τι·οοτοοτπι

οιιιτοοτιττττοι· οτ Μιτοιτιιο ροιττττετττοτοοτοο οοιοπιιτο Ιοιιιιο οτ

φοεττττοτ οι·ιιιοτοι·οε τροτπο- Μοτο-ποιοι οτνοο ρτοττι·ττ το.οποποοο

οτ οτι: οτπτττπε οτ ουτιαοτοιτοπο-φτοοιιοοι οπο οιπποτπιιτ ττο

τττοπο πωπω τιτοτοτ το τοοιιοοττε› Ετ .οτ οοοτι·οι·τοιο τοοοτοοτ

φτπιι ρτπττπιππι οοιιιτοτοττο.τ. Ετ ττο τροτο μοι·ο-τπε οι·οτοοιιι-=

ρτοιιιοτττπιτι τπιτττττο φοτ το.οοιτο ρτοπτ τοστ φοτττοο οποττοττοτ

οτ οποτοοετιποιτποτ ετ τιιτρι·οριτοο Ιοοοοιιοοο τοτοιιτ τετο οοο»

π1τοεττ τω: φοτ φτττοιτι τ·οοροοετοοοι.:τωοτο .ττττττττ τττττττττττττ··

τ01°οε οοοτοιιττ ιττττοτττοτ·οπτοποοοποτ _ ο ' ο . τ

Ετ τπττο οποτο.ττοττττπ Μοτο ΐποτπΙττ οι οποοπο Ρτεοτοτο

αιτττιτοοοπιττοιττοτοι·οο ντττοττοοτ ιτοτοτοτ ι “ο - τ τ ο · ἔ

@το ;οΧροττττοττττττ Με _ ιτοπιτοο Βοοτ .οτ Βοοετττο ππωττοττ·

τοοττπιο @Μπι -οπτττοκτοτι1ττττπο. οοπτττοτττ τ2ττοιοτο ποοτο

οποτιο. ιιο8οοτο ·τττττορΜττφ οπο τοτ”οι·ιτ τττοποτπι· μι· οτιοοο

τοτοοιοτιτττοτ.το το.τιπο ροιι6τροπιπττοιοτοπτο οποοπι οτ οοιτοτο

ττπιο ττοτο›τποι·οτ ιοπττπιιι οπτττοτοιιο τοεροιιετο οτ το φοτο νο:

τττο ρπτοι·ο. οτ φο _τπετο οτ τοττοιιτιτττττο οτ ρτοοτττοντεο Ποτ

οοιτιποτ οιιττοιιτε οτ οτττττπο οτπττοττο ρτεοι·πιιτ εεττ νοτπιπ

οτοτ φωτ μοι· πιεσε οι·τιτοτοι·οο τοπποποοε ττο τοοτο ροιιττπε

ττοττοτ οοιιττοι·τπιπ το ιτοιοριιτεῖττιτπτἱτο οτ οττ“οιιοτο οιττιιττο ττ

τοττε μοι· τροοο οι·ιτιοτοι·οο τοιιποποοε οοιιτιο τρωει οτποε οτ

ιττετιτοτοοτοο οοοιπτιτοιΡτεοι·οτττ το» οτ οοπτοτο τοεοτποτ οοο

φοτοπτοετοτοτ οπο ττοτοττ·οοοττοττω °τ · Φ - φ δ

·. τ.ττοντοττο ποιοφο οοιιφοεττ τποι·ποτ φοττ- οοτττοπι__οτντο

οτεοιχπτιι οπτ.τ;οσοτιπ Βοοπε π1ττοττοττπιττπετττπτε λοτ_11τοτοτττοι·

οτσοι·οοι τ.οιιοιοοττ το τω. μ φωτο Βοοιτττττττ πττοτττοτττοτ (το

ιιτοιοτττο τ;οι·τοε ιπιτοι·οοε οτ τιιτου οοτοι·οε ποπο οοροτοπτ-οπι

Μπι ( ΜΜΜ? ) φο οειροετο. ροτ ροτοετοτοιο ροι·τπο ποποττε

τποι·ττ οι·ι·οετοτο. οπτπο ι·οετττπττοιιοιιι ττοττ ι·οοπττοττοιιτ.

$οοιιιιττο τττοοττοιιτ φοιτ το ροττπ1Βοιιττοοττ τοοτπ ο.τοετοττι

φοιτοιο Βοι·οττο τ.οιιτττ ττο ρτιιπιπ φο οι·οιιτ οοιτο πιοτοοε

Βοοτοπιοτ ττο ττιοοιιοοοιτπτο ρτοοι·ππι-ποτοιττοο=Ποι·οοοο οπιιοοε

ι;ποττι·οοτιιτο οοτ οτ εοττοοε ια οτ οποι·πιτι τοοι·οτππι ι·οοτττπ

ττοιιοιιι Ποπ ι·οοπττοττττττττ·: ιι·-·· ·_ἰ οἱ ο

πωσ οικοι·τοιτ οτοο :ιΒιιιιττοτοοιονοφτοοτοε- ·τοοτοτ οτ

ιτττιιοτοο ιιοτι·τ ττοιττοεττοττο ττο φωτο οττοττι·το μοιττπιο ρτο-ο

τοι·τττ οιιοιο.πττ τιι φοετοιιι ροπρτιττο Βογιοοιττττ $οτ·επτοι·ττ ττο

Νοτττοπο φωτ οιοτττοττοττττο Βοτοοεοτοπτο τοοτοε ττο Νοι

ττοττο οοοττοο:ντοτοττ τ10ποπτ ποιο φτ οι·οπτ,τιιροοποιο οοο

το-τοι·πιιι οοπτπιπ οπο. οτ ττττοοι·πιιτ· οιττοοπττοτιττο φττιππο

οοιιιπιιτ οιτττοιοττοιτιο -ντιτοπτοο ττοιοιιοε εορττοτςοοτοε οιιι·οοιι

φωτ ροορτιττποτ απο τττοττε ιιιοι·οτττπο ροτ :τοσο οι·πτοτοι·οο

τοιιποποοε ντττοττοοτ Λοττιοοτπιιι ττο 8ττπρρο, οτ Ατττοττπτο ττο

ντιιττιιιτττο οοτττττ τττι·ι·οττοτπιτι οτ οπτπο ττοπιροτ τοετττπττοιτοοι

οτοτ ττοι·τ τοοπττοττοοτ.

Ωποιι·το τττιιιοι·πιιτ οτ ιποροοοοι·ποτ φωτ Ιοτττιπποε «το 8ο

ρττπιο οτπτο οτ πιοιοοτοι· ρτεοιπιιι τοοττ οποτειιτ τιι Τπι·ρτοπι

το φοττοιτι ποπο Βιιι·ττιοτοιιιοτ οτπτε ρτεοι·πιιι οπτπε οτοτ ρο

ττοιιπο (τοττπε ττπφτετ οτπτο ρτεοιπιιι νοεοτοε ττποοπτπιιι ττοε

ντπτ οτ οοττοτοττοε τιτετιιτο φτοφο, οτ εοοτιοο ντετιιττ ττποο

ττοτ,·οτ τοττπτοε οοπτοτ1τοπττιπποφιτο ποοτο Αττοττιτ οπτπο

οποιτε πιοιττοττιε οτοτ βττοοοτε οτ Αοττττοττ ττο 8ορττιιτο οτπτπιιι

ρτεοτπιο Ετ οττο·οιοτττοτοε ττ·οτ·τττοτττ ττο Βοοτιποτιο οτπτε οτοο

τπιπ,οτ;πτοτπ τοι·ιοοπτοιπιτι Ντοοτοπο ττο τττοο οτ Αιιτοπἰπο πιτ

8ποι·ττπο οτιιτοτοτοο πιιτπο @τω οοπτριττοι·ποτ τττοο τττοττ @οπτ

τπτ οοιιτττοοττππι· φωτ τττοτο ιποι·οοετοι·τιιιτ Πιπττττοτιπτ Βιο

πιοιιτττ ττο ιποτοι·τοτε ρι·ορτοι· φωτ ο.οοοροι·πιιτ ο. ρτοοτοττο ρτο

τοττοιπρττοπο ττοτοποε οοιιτππιφτοπποετιιτο αππ φοι·πιπ το

οτττπττοοοιπ οτοτ ττοιτ ι·οοπτιοττοπτ.·

Οπτιττο τττιτοι·πιιτ οτ ρτοροοποτπτιτ φωτ ιττοτπιο ττΒοποι τιι

τοεπτοδοττττιιοο οορτπιπ οτ ιττει·οττοτπιιι τποποτ ροτ Οττττοοτττπιπ

οτ Ιοττοοιιοπι ττο Απι·το το οπο οορτπιτο πιοιοοτοι·οο ρτεοι·πιιι

ττοιορποπι φωτ τποι·πιιτττοττοι·οιιτο ξ·οοοε:. οπττ φοι·ποι το

ετττοττοποιοοεττττ_ττοττ ιοφτι·οττοιιτ. _

-. 8οκτο τττιτοι·ππτ οτ ρι·οροοποτποτ φοιτ τοπιο Βοτττιοτοιιιοπο

στο Γοι·οττοπο οτπτο ρτοοι·ποι ροτι·οιιπο ποτπε οοοτιο Ντοοτοτ ττο

νοετττο ιιππο ρτοοι·πιπ οοοτειτο οοτο οεοοτ το ροιττττπε ρτο

τιτοοτο Ροττποττο θι·τιοαττττο πιτ τοτιιιοπτοι·πιπ οοπτρπτττ εκπτ

ττο.ιπ τττοτοοοοτιο τπτ οοιττττοιιττπιο φο‹τ ιιιιοτττοτοε ιττοττ οποι:τε

οτοτ τιιττιιτοοι·πιο οοιιιποτε το.οπο ρι·ορτοι· φωτ οικτοι·εττ οοπ

τιττοιτοιιι οτττρεο ροττοιιο το πτει.τετττοοποιτ τρεο ττοττοτο,τ ρτο

ττοτο _τπίτοποοτιτοι· ιιτοιιοοε φτιτττοιή πιοτττοτοο τττοττ φοβο

ιιοιι οτοτ τιιτιιττοοτπιο οοοιππτο τοοτιο Ετ ρτοτττοτ·οο ροτοττο.τιτ

φοιτ τττοτπιπ τοετι·ππιοτιτππι τοτιιοπο.οτ··ροτ νται οτ ιιοοτπιτι

οιττοι·τπιιμοοοεπτ οτ οιιοπττοι·τ ττοττοιιοτ τττοοιιτοο οποιο φωτ

@Με Εοττ·πο ττο ιττοτο οοοτιο οοετοτοι·οτμΡτπτοοο.ι·ιοοτπι·οο

οπο νοτοτττπιτ τ1οιοιιοε :ιιτττ οοιοτττοτο· οτ πποέπιποιοοτοπτ

τοετττοττοοοιιι οτοτ ττοι·τι·οοπττοτιο.ι;ιτ. _ γ. ] τω] φ .

Βορττπιο ιττιιοτπιιτ οτ ρι·οροοποτποτ φοιτ οποττττοτττ ττειιπιπ

ετπο οοοττο τ.ο.οτοποττ Βτοττοοτιτ οτι.ιτ.ο ρτοοτπι1προτρπττοιτοιο

@τοοτπ Ροοφοττοτ ιιιοττοτιτ οτ·τττοττοιττοτ ττο=ιιοφοιτττιρτιτττττ

τττειοττοτπιο οτ φωτ τρετ οιιττφοιτπιττ τοτοτ· οοτοτο.τοττομτττοο

τοιιι οοτο οπο ροωτοπιτοπτο ετοοοκοοτττττττ ττιτοι·ςττοτο, ρωτο

οποεττοτει οπτιιο τοετττπττοποπτ οτοτ ττοι·τ ι·οοπττοττο,ιιτ. ; ' Μ;

Οοτοπο οτ πτττιιιο ιττττοτποτ οτ ι·οοπτοτποι·πιττ φωτ οπτττττι

τιτοι·τ Ποτ·ετοο οετοοιιτ εορτοπτ ττοτοττο τἶτεειοοξπιιτ τοωθτ8ΞΞ00μ

ειτε ιττετι·τοτοοττε τοιτπο οτ ποπιο ττοιιιιτο Βοοττοοτττττοτοττοπττ

οφττοοτ το τττοτοτροο Βοιιττττοττ Ροτ·τιιιιιι τοττοττποτ ττο:

ετττπττοιιοιπ οτοτ ττοι·τ τοφτι·οττοοτ. ι φ λε

. _ Οιιττττιο τοππτοτττοπτοπο οτοτ μτοροοτττο ροτ «Μοτο · ττομττοοε

οοιτοκτοτοιο τω $οι>ττω-οποιο ττττοτττοιοοε ττοτττττοττο

ιμτοπιιιιοποοπτ .οτ.οοιιοτττποτ- τοοροττοτο τττιτο τοϋ ,οττοτττέτοττττοο

τοοπττττοτο «το οτ οτοο οοοντοτττοτ οτττοιτοοΒοοφο0%φ

[ττττ·ιττμττταχ ·~ '. ο [ Ύ ζ ίτ το .:ειτιτ.:··τλι·τ τι; ΠΠ ,

Ρι·τιιιο τπτ ριιτιοειιτι τοοπτετττοποοιππρττνοτπιτιτοι·οφοφοοτ.

Ροτοετοττοτιοοτ ττοοτοττττπο.τττοτττοτπο,τοποοιττοττοτο.τ το .ΜτΙ-τ

ττοιττο φωτ οοιποε; Βοοποτττπιοτοτοτπω οτ οοττιιιι οτοποιο· οποο

τττοτοπο τοι·τ·τ οπο ροοποοττοτ τιι ντττπτοπι.οοιππι οτοο; ροτ·

ντοπι ττοποττποποτοττο τι:ιοττο γΝοετοτο ττοττοι·οοτ. Ετ οοο τττοο

φτο. ροτ τοοττοιτροι·τοτιττοτ1τ τροοττοιοτοπο Ποτε οοΒοοπττ

φοτ! πιιιττο οτ ιππττο οπτιοτπι·ο- τιιοι·πτιτ ετοτοτο «το ρτετε τιι
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ρτονιιιοιοιιι-ιμιο ιιι νιι·τιιτο ΕοτΠοιοιιοι·ιιιιι ιιιιιιιιοοι·ιιιιι οο

ιιιιιιιιε ιιιιιιιο ροετοο ροινοιιοι·ιιιιτ. Ετ ιοτο οοοοειοιιο Ροτοετιιε

Ροι·τιιε ιιοιιοι·ιε οι·οετοιι ιοοιτ, ιιιοτιιιοιιιιιιιιειιοιοιιε ιιι ιιιιιιιι

τιιιιι ροτοετ οιιιιιιοιο τοιιιιιειτιοιιιιιιιο ιρεοι·ιιιιι ιρειιε οι·ιιιοτιιι·οο

ι·οετιτιιι τοοιτ ιΠιε ιιιιοι·ιιιιι οι·ιιιιτ.

8οοιιιιιιο ι·οιιιιιειτιοιιι τοεροιιιιιτ ριοιοοτιιε ιιοιιιιιιιιε . . Βιικ

ιιιιοιι ιιο ιιιοτο ιιοιιιριιο ιιιιιιοιιι ιιιιοι·ιιιοτιοιιοιιι ιιοιιοιιοιιτ

Ποοτ ιρεο ιιοιιιιιιιιε . . Βιικ ιιιιοιιιριιιι·ιιιιιιιιι οιιιιιιι·οτιιι· φοιτ

Ροτοετοε Βοιιιιιιοιι ροτιιιιττοτ τοιιο ιοοοι·ο, ιιιοιιιιοιιιιιιιιε ιρεο

ιιοιιιιιιιιε . . Βιικ ιιιιειτ Βοιιιιοοιιιιιι ρι·ο εο ιιιιοι·ιιιιιιιιιο ιτο

ρι·οιιιοτο ι·οΒιιι·ιιι. Ετ ιρειι ιιιιιιιτο. οτ ι·οοορτο. ιιικτο νοτιτοτοιιι

ιιοΒοοιι ειο-ρι·οοοιιοτ.

Τοι·τιο οοτο ι·οιιιιιειτιοιιι τοεροιιιιιτ φοιτ Πιιιιιτο ιιιιοιιιιιι

τιοιιο ιιοιιιριιι ρι·οιιιι:τι ιιιιιοιιιτ ιιιιοιι ιιοιιιριιιτιοοτι ιιιιιιιριιι

ρι·οιιιοτι ιτο _ιιιι·ο ι·οοιιι·ειιιιι τιοιιιιοι·ιιιιτ :ιιι ιιοιιιιιιιιιιι οοτο

ετοτοιιι Ιοιιιιο :ιιι οποιο οοιιεοι·ιιιιι οιιιιΠιιιιι οτ οι·ιιιιιιιοιιιιιιι

εροοτιιτ οοΒιιιτιο οοι·οιιι ιιοιι Πε ροιιιιοτ. Ετ ρι·ορτοι·οο ι·οεροιι

ιΠτ οιειιοιιι ιιιιοιι οιιιιι Πε ιιοτιοοτ ιιιιοιιι οοοιροι·ο ιιιιι ιιιιιι

ροιιιιοτ ιιιεττιιιι οτ ι·οτιοιιοιιιιο ιιιιιοτιιι· οιιιοιιι οτ νιειιιιι πιο

_ ιιιιοιι οοιιιιιι ρι·οιοτο Ροτοετοτο ρι·οεοικιιι ιιοΒοοιιτ οοιιεοιιι

οιιοιιι. Ετ ιρεο οκ ειιι ροι·το ρειτοτιιε οετ ιοοοι·ο οιειιοιιι Ποι·ι

ειιιιιιιιοι·ιιιιιι οτ οκροιιιτιιιιι ιιιετιτιο οοιιιριοιιιοιιτιιιιι οι ρο

τοετοε ρι·οιιιοτιιε οοεοτ ιιοοιιοοιιε ιιοι ιοιιιιεειιε.

Βιιοι·το ιοιιιιιειτιοιιι ι·οεροιιιιιτ ιιοιιιιιιιιε . . Βιικ ρι·οιοοτιιε

ιιιιοιι :ιιι ειιι ρι·οεοιιοιοιιι οοιιιιοοοιι ιοοιτ ιΠοτιιιι:ι Λιιτιιοιιιιιιιι

ιιιιοιιοι·ιιιιιιι οτ Βοιιιι·οιιοιιιο Ριτιοιιιοιιιιιιιι ιιιιι οιιιιιτ ριιτι·οιιι

ιιιοτο οοιοο ιιοιι ι·οοιιιειτο ιΠοτο Νιοοιιιο τοι·τιο ριιτι·οιιο ιιιιιιι

ιιιοι·τιιιιε οετ οτ οι·ιιτ ιιτ :ιιι ιρειε ροοεοτ ιιινοετιτςοι·ο νοτι

τιιτοιιι, ιιιιι οιιιτιο οι! Βιιιιοτο ιιοι οιιιιιιοοιιο ιιιιιοιιοιιιιιτ εο

ιιιιιιιιιιο ρι·οιιιοτοιιι ροοιιιιιοιιι ο τιοιιιιιεεο. Ετ ρι·ορτοι·οο ιιοιι

ροτιιιτ ιΠοτο ροοιιιιιο ι·οετιτιιτιοιιοιιι ιιοιι τοοοιο εοιι νοτι

τιιτο οοοιιιτει τοσο τιιιο ιτο ρι·οιιιοτιε ιιιοιιιιοιιιτ τοετιτιιτιοιιιε

Πιο τιοι·ι τοοοι·ο ριοιιτ ιιοιιοτιιι~ ο ιιιοι·οτιοτοι·ιΒιιε ρι·οιΠοτιε.

Ωιιιιιτο τοιιιιιειτιοιιι ι·οεροιιιιιτ ιιιιοιι ρι·οίοι:τιιε θιιιιοοιιιιιε

οτ Ιοιιοιιιιοε ιιοιι οι·οιιτ ιιι Ιοιιιιιι ρι·ορτοι· ιιιιοιι οιοι·οιιι ιο

εροιιειοιιοιιι ιοοοι·ο ιιοιι -ιιοιοιιοτ εοιι ροετοο ιιοιιιτ Ιοιιιιιιιιοε

ιιιιιιε οκ ιιιοτιε ροττοιιιε ο ιιοιι ιιιιοι·ιιιιιτιοιιοιιι ι·οοοριτ ιιιιι

τοεροιιιιιτ ιιιιοιι νοτιιιιι οετ ιιιιοιι ιιιοτο.ιιι οοοιιοιιι ιιιιιοιιιτ

ιιι ΒιιΠο Ποιοτι οτ ιιιιοιι ιΠοτιιε ροτιοιιιιε ειιιι οροιιτοιιοο

νοινιιτιιτο ειιιο οιιιιιιο ιιιοτιι ιιοι τοι·ι·οι·ο πιο οοιιιοεειιε οιιοιι

ιΠοτιιιιι οιιιιε οιιιτ Εοττιο.τοιιοι·ιιιιι ιιιιιιιιοοιιιιιι οοιιιιιιιιε Ιοιιιιο

Ετ ιιι·ορτοι·οο οιιοτιιιιι οιιιιε οοοοροτιιιιτ Ετ ιιιοτο ριιτι·οιιο

ιιο ιιοιιτο ιιιτοι;το εοτιετοοοι·ιιιιτ ιιιοοιιε ιιιιοιι ιιο ρι·οιιιοτιε

Ποιιοιιοτ ριιοιιω ιιιοτι·ιιιιιοιιτο ιιττοι·οε οτ εοιιρτιιιοε ιιιοιιι

ιοιιιιιιιιε οιοιιιιιιιιε Βιικ ιιιοιιιιιιτ οιιιοιιι οοιιιιιιιιτοτι Ριειιι·ιιιιι

οιιοιι εοιιιροι· οτ ιιιιοιιιιοοιιιιιιιιιο ιοιιιιιιιιι νοιιιοιιτ οοιιιιιιο

ι·οιιτοο οιειιοιιι ιιιοιοτ οτ ιιοιι τοοιοτ ιτο ειιιιιιιιο.τιοιιι οτ οκ

ροιιιτοιιι ιιιετιτιοιιι ειοιιτ ιιι ριειε ιιοιιοτοιιτ οτ ιιο φιο ρο

τοι·ιιιιτ οτ ιιοι1οιιιιιιτ ιιιοι·ιτο οοιιτοιιτοι·ι. Ετ το νοι·ιιιιι οεεο

ιιι οιιιιιιιιιιο οτ ροτ οιιιιιιο ιιτ οιιρι·ο. ιιιιροι· ειιΒ οιιιε ιιι

τοιιιοιιτο ι·οεριιιιιιιτ Οιιιιοοι·ιιιιε ιτο »Με οιιιιε οκ ιιιοτιε

ριιτι·οιιιο.

Βοκτο ι·οιιιιιειτιοιιι ι·οεροιιιιιτ ιιοιιιιιιιιε Βιικ ρι·οτ'οι:τιιε φοιτ

Ροιι·ιιε ιιο Ειι·ιιιιοιιιιε ιιοιι οι·οτ οι Ιοιιιιο, οτ ιιιιιιιιι οιτο

νοιιιι·οτ ιιιιοτιοοτιοιιοιιι ιιοοιροτοτ ιιο ιιιοτο ιιοεοοιο ιιιιι Ροτι·ιιε

ροετ ι·οοοεειιιιι· ιιιοτοι·ιιιιι οιιιιιοκιοτοι·ιιιιι νοιιιτ Ιειιιιιοιιι ο

ιιοιι ιιιοιιι ιιοιιιιιιιιε Βιικ ιιοιιιιτ ιιιιιιοτο ιιιιοιιιιοτιοιιοιιι νο

ι·ιτοτιε ιιιιι ιιι ειιι ιιοτοιιειοιιοιιι οετοιιιιιτ ιιιιοιιιιοιιι ροιιιιοιιιιι

ιιιετι·ιιιιιοιιτιιιιι ροτ ιμιοιι ορροι·οτ ιιιιοιι ιιιοιιιοτοο οιιοι·ιε ειι

ρι·ειιιιοτι οιοτ Εοιοιιοοι·ιι Πιιιιοιιιιοιιι ιτο Μοιοιιοιε φιοττ ιιι

ετι·ιιιιιοιιτιιιιι .τοστοττ ροι·τοιιτ οι οσοι! ιιιοιιιοτοε ιιιοτι οιιοιιε

οι ιΠοτι Βοιοιιιιιιι·ιι ιιιιτ οοιιιροειτιιιιι ριιιιιιοιιιιι ιιιετι·ιιιιιοιι

τιιιιι ιιι Ριειε ιιιιιιιιι Ι.ιοοιιιε ιιο Με ιιοτοι·ιι. Ετ ρι·ορτοι·οο

ιιιοοιιιτ οτ οκροιιιιιιτ ιιιιοιι οιειιοιιι ιιοιιιιιιιε Ριεο.ιιιε ριοοοιιτ

ιιιιιιιιι·ι τοοοι·ο ιιοτιτοτοιιι. ιτο οιιοιι ειιΒ οοιοιο οτ τιτιιιο

Ριεοιιοι·ιιιιι ιιοιιο ιιιιιιιιοοι·ιιιιι μου ιετιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιοιι'οι

τιιεοοιιτιιι· οοο ιιιιιιιιιιιιοιιτιιι. ΑΠιιε οοτο ιιι·ιιιοτιιι·οε ιιιιοε

“ιιιοτιιε Ροτιιιε ιιιιιιιιιτ ιιο οοοιιιι ρι·οιιιοτο ιιιοτιιε ιιιιιιιιιιιιε

Βιικ ι·οετιτιιι ι”οοιτ ο ιΠοτο Ροτι·ο οτ ιρειιε ι·οετιτιιι ιιιοιοτ

εοιιιροι· :ιιι ι·οιιιιιειτιοιιοιιι οοιιιιιιιιε Ριεοιιιιιι οιιι ιΠοοτ ιρ

ειιιιι οοιιιιιιιιιιο Ριεοι·ιιιιι ιοτο ι·οοτιτιιοιιιιο. Ετ ι1οιιιιιιιι ροετ

ιιοι·τιο οτ ιιιιιιιιειτιοιιοιιι ρι·οιιιοτοιιι ει οκ ροι·το ριετιιιοι·ιιιιι

ιιοΒοτιιι· οοιιτοιιτο. ιιι ιρεο ιιιετι·ιιιοοιιτο πιο οεεο οτ οκ πιο

ιιοιι οεεο ιιιιιοιιτιιιιι οιιιιιιιιι νοι·ιτοτιε ιιιιοτιιιιτιιτ ιοιιιιοιιι

οιιιιιιι ρτο ιΠιε οιιιιΒοτιε ιιιιιιιιιο ιιοιιιιιιιιε Βιικ οτ οοιιει

Πιιιιι ιιοιι τ”οοιοιιτ οιιιιιιιιιιι·ιιιιιι ιιιε . . . . . . . . . . . .

8ορτιιιιο ι·οιιιιιειτιοιιι ι·οεροιιιιιτ ιιιιιιιιιιιιε Βιικ ρι·οιοι:τιιε

ιιιιοιι ιρεο τ”οοιτ οοιιιιοοοι·ι ιιιοτοο οι·ιιιοτοι·οο οιιι·οιιι οο οτ

οτιιοιοιιιιιιο Βιιοι·ι·ο ιιιιι οετοιιιιοι·ιιιιτ ριιιιιιοο. ιιιετι·ιιιιιοιιτο

ροι· φιο ορροι·οιιοτ ιιιιοιιτοι· ιιιοτιιο Ι.οιιι·οιιτιιιο Βιιιιιοοτι

ιιιοι·οτ οοιιΓοεοιιε @θα ιιιοτει οοτο ροιτιιιοιιοτ οι! ιιιιιιιιοοε

οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο οτ οτιειιιι εοιιιιιι ιιιοτο οοοιιο Ετ ιιιιοιιι οοιι

Γοεειοιιοιιι Γοοοι·οιιτ ιιι Βοιιιιοτιο οκιετοιιτοε ιιι ειιι ροτοετοτο

οτ νιιτιιτο. Ετ Ποοτ οιιιιιοκιοτοι·οε Ριοοιιιιιιι ιιιοοι·οιιτ ιιιιιιιι

οοο οοιιιοεειο τιιοι·οτ ροτ ιιιοτιιιιι οκτοι·το, ιΠι τιιιιιοιι οοιι

τι·οιιιιιιι οεεοι·οοιιιιτ. Ετ ρι·ομτοιοο ιιοιιιιιιιιε Βιικ νιιιοιιε

ιιιιοιι ιιο νοτο ιιοιι ροτοι·οτ οεεο οιειιιιε ιιικιτ οιειιοιιι ιιιιοιΙ

ι·οοιιι·ειιιιι ιιιιιιοτοιιτ ιιοιιιριιιιιοιιτι ρι·οιιιοτι :ιιι ιιοιιιιιιιιιιι Ρο

τοετοτοιιι Ιοιιιιο οι! ιιιιοιιι εροοτιιιιοτ οοιιειιιιιιιι οιιιιιιιιιιι

οοοιιιτιο οιιι οιΤοι·οιιοτ εο ιιιοιιιιιιτιιι·ιιιιι οιιοιι οιιιιιιιιιιε ιιι!

ιοτιοιιιισιιε οτ ειιτιτοι·ιιιΒιιε ροετροειτιε οι: οτιοιιι οιιιιιιιιιιε

ι·οιοι:τιε ι·οοορτιο οκ ιρειε οιειιοιιι ιιιιιοριιιιιοιιτιε ιιιοοιοτ οοιιι

ιιιοι·ιιιιιι οτ οκροιιιτιιιιι ιοετιτιο οοιιιριοιιιοιιτιιιιι, ιιιιοιιι ιο

εροιιειοιιοιιι ιιοιι οοοορτοιιοι·ιιιιτ οιιιιιοκιοτοι·οο ρι·οιιιοτι ιιι

ι:οιιτοο ιιιιοιι ροτοετοιε Βοιωτοι· ιοεροοτιιιιι οι! ιιιετι·οιιιοιιτο

οτ ιιοιι οι! οοιιεοιοιιτιοιιι Ριορτοι· ιιιιοιι ιιιιοιιι οιιιιιοκιοτ:οι·οε

ιοιιιιιοιιιοι·ιιιιτ οοιιειιιιιιιι ιιοιιοι·ιιιιι Ποιιιιιιιιιιι οιιιιτοτιε Πιιιιιο

οοιιιιιι ιιιιιιιιιε οκροιιοιο ροεεοιιτ οιιιτιοκιοτοιιι ειιιιιιι οιι·οιιο

ρι·οιιιοτο. Ετ ιιοιιιιιιιιε Βιικ ρι·οιοοτιιε ιιι ιιιιιιιιτιιιτι ριιτοι·οτ

οτ ροτοετ ιιοιοιιο οοιιιριοοοι·ο οοιιιιιιιι Ριεοι·ιιιιι τοιιιιιιιοιιι

ιΠιε ιιιιοε ι·οριιτοτ ιι·ιιτι·οε οοτιεειιιιοε οτ οιιιιιιιιιοτοε ιιοοτ

επι ιιοιι ιιοιι τοιιοιιτιιι· πιει ιτο ιιοιιοιιοιοιιτιο οιοτιο εροοιοιι

:ιιι οοιιτοιιτοοιοιιοιιι ρι·οιιιοτοι·ιιιιι οοιιοιοδοτι ιοι:ιτ οοιιειιιιιιιι

ριιιι·ιιιιιι οτ ριιιι·ιιιιιι ιιοιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι οιιιιτοτιε ιοιιιιο

ιιιιοιι ροτ ιρεοε οιιιτιοκιοτοι·οο ιιιοι·οτ τοιιιιιειτιιιιι οτ οοιιιιο

ιρειε ρι·οροειιοι·ιιιιτ οιιιιιοκιοτιιιιι ειιοι1ι ιιιιοιιι οιιιισοκιοτοτοε

ιιιιοιι οιιιιειιιιιιιι ιιοιιιιοι·οιιιτ οτ ι·οεροιιιιιτ οιειιοιιι ιιιοτοιιι

οιιιιεειιιι οτ ιιιιοετιοιιοιιι οοοιιοεοοιιιιοιιι οοιιιιιιιττοι·οιιτ ιιιιοτιιοι·

ιογοιε οιιιιιιιιε οτ ιιιοιιοιιιιιιε οτ ιιιοιιιοι·ιιιιιε οιιιιτοτιε ιιιιι

οκ οοι·ιιιιι οοιιεοιοιιτιιο ιιοοιιιοι·οιιτ ιιιι:τοιιι οοιιεοιιι ιιι ιιιιιιιι

τιιιιι οιειιοιιι οιιιιιοκιοτοι·ιιιιιε ριοοιιιοεοτ. ει ιιιιτοιιι ιιοιι

οιιιιιοκιοτοιοειιοιιιιεοοιιτ ιΠοε ιιιοοιο ιιιιι νιιιοι·οιιτιιι· οιο

ιιοιιι, τιιιιο ιρει οιιιιιιικιοτοτοε τιιιιιοι·οιιτ ιτοοιιι·ειιιιι οι! οο

ι·ιιιιιι Ροτοετοτιο ιιι ιιοιι ετοτ ροτοετοε ιιιι~ιειιιοτιοιιιε οιιιιτοτιε

Ιοιιιιο, ιμιοιιι ι·οεροιιειοιιοιιι ιιοιι οι:ορτοιιοι·ιιιιτ ιιοιιιιο το- ι

ριιιιιοιιοι·ιιιιτ οιιιιιιικιιιτοι·οε ρι·οιιιοτι. 8οιι ιιιοοιιοιιτ ιιιιοιι ιιοιι

ΙιοτιοΠιιιιτ ιιιι ιιοι: ροτοετιιτοιιι. Οτι ιιιιιιιτι οοιιοοιιι ιιιοιιιιτ

ρι·ιιιοιροιιτοι· οτ οκροιιιιιιτ ριοιοτι ιιοετι·ι οιιιιιιικιοτοι·οο ιιιιοιι

ιρει τιοιιειιιιεοι ιιιοι·ιιιιτ επι ιιιοτιιιιι οοιιιιιιιο Ριεοι·ιιιιι 0008

ειοιιο ρι·οιιιοτοι·ιιιιι ιιτ ιρει οιιιι·ο οοιιιιοεοοι·ο ι·οιοιιιιτ οτ νι
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σατα φοσ ισιασιιοσιε σοΜσι Βσοιε αι ίιοασσιε Ιαιισα

σσσ αει φοσ Ριεασι εασ εσιισιιι αισισσιε Ριεατσσι α!ιιατ

ιταοιασιστ ματ εσιισιιοε αι ατισαιοταε οοιιισιιιε !ασσα φασι

ρτορτιοε !ασσασεαε ισ σσσ σα!ιααιιι ασΜται·ι ει σοσιισσε

Πα σσσ αεεσαρειι οοιισιιιοσαα σιοια οασεα φια ιισισε

σιοσι οαιιεατσα οοασιιιο εασ σιεοσεειο αει αισασι σοσιισο

!!σο! σα· οτσισααασια αι ταεσιαα οοσισσιε !ασσα ρασιισε

ισιατσιοια φασι α!ιφα αοσο ροειροσατα σσσ να!αται Ει'

φοσ αιεσασι σσιι αι ισιασσιι σαι σαιιατα ααδιε εσαισα

τισα ισε φαα σαι !ασσασει ισ οασειε εισιιιι!ισε. (ισα

!ασσασεαε οοσφατασιαε σα α!ιφα σααριιο φοσ ασσιασιστ

σα!ιαασι σαροσατα εο!ισσε σσοε στο φα!ιιιαι ιιιιτα εστιιε

φα τιαιιιστ αι σασατισα σσσα αι αιεσαα Ριεασιε ισιι

ισσσιισισ αι ασ!ισο !ιοσια αει φοσ σιοισσι σαροειισα ια

οατα σοιι ιασοασιστ εασ ιασσασεαε ουσια φοε. ισ εσρατ

!ιοο σιοασι αι στοιιοσασι ιτατιιιε ρτσσασιιιισε αι σιεοταιιε

ισα οοσισσιε Ιασσα οειασσοσσο φοσ σοσιισσε Βσιι αι (ιο

σισσα ταεροσεισσασι ιαοισσι ιστισιοαα αι αιιασι οοιιατσασ

ιαα φα ισιατ ααιοοε ιταιταε αι οοσισσοιοε σα!ιαι εσιιοατα

σιοασιαε αιιαα φοσ ισ ισιστιε σαιισσι σσα αασσαισσι ατ

σιαιοτιιισε φοσ ισαα οοασσα Ριεατσσι αι εσι οιιιαε ρο

ιατσσι οοσιασιατι σσαισοσο ισ αιε Βασιια ισιαιοοτσσι

σσ!!αιασσε ιαιιαιστ.

Ει αιιροειια σιοια ααΙιασιαια ασσιασι ταεροσειοσασι ασ

ιιασοτσα αι ιρεαα σοιιιιοασι σοσιισο !)σοι αι ιρεισε τα

εροσειοσασι αιηιαοιασι - ισ φα ει αεεασιιασι εσρτασιοιιε

!ιασα φισαα οι ιιιαοαι ιρει σοσιισο Πσοι αι Ποσει!ιο αι.

Μιιασι φασσα σοισσι οι φοε σο!σσι αι σαι στοα εσ

ρατισε σιοισα αει. ει σατο σσσ αεεασιιασι ισ ταεροσειοσα

στααιεεα αιε φα εσρτασιοια εσσι ισσο σα ασιιιασιαιοταε

αισεισατασι ει νισαιστ αιε στο σια!ιοτι ιρεασι εσασι ταεροσ

εισσασι ταισιιιατα ασ ιρεσα σοαισσα σσοαα αι οοσειιισα

ιρειε τασιασασιιιισε Ριεια σα! σαι εαι τασσιτα οσα ιρεια

ταεροσειοσα, οι ισ φασισσι αιε Γαοιασσσα σισαιιιιστ αιια

φαιστ.

Οοιασα ταφιειιιοσι ταεροσσαασι φοσ ισοοσιισασιι σο

Ματια Βσιι εοτιιιειι Ροιαειαιι Βοσιιααιι φα! ασια ιιοσα

ταειιισι ιαοαται σααρσσα ιιαεειε φι Ροιαειαε στο σαι”οσ

ειοσα εσι εοτισαιι !ιιιαταε σοσιισο Πσοι φαε ιιιιαταε εα

ασσι ροτια!ισσι αι ιρεατσα ιασοταισ Ισια ι“αοατα ροιατσσι

ισ στοεασοια ασιιασοτσα ρτασιοιοτσα. Ει οιια ισειασιια

τοΒασι ασε ιααφασι !ιατιεειαοε ιταιταε οι αΜοοε φα!

αιε ιι!αοααι αιιειισατα α ιταιιιοασσο ρατ αστα Εισαι εασ

σιατοασοιαε ισιαιοοτσα αισισσιε ιασσα ασια σσα αεεαι

σιισισα ρταισσιοισσι οοασσιιαιι ρτασιοια οσα ατααιοι·αε

φι ατααα ασ οιασειοσαισ ισιαιοοτσα οοσισσιε αι φι

εσιιαιισασι 8σαττατσ σοειταα αι αστα ιασασι εαοστσσι Ια

σσααιιιισε αι ασιιοιε α!ιιατ ατααα σαι ροεεασι σα: φατ

ταισ ιαοατα. Ει ρατ αισεαφασε Ιασσασεοε σασιαατα σσσ

ροεεασι φοσ αεεαι σ!ιιασα σααρσσα αι ρταισσιοισσι

αοτσσσαα. 4

Ωσιιισε αηιοειιιε αι ασσιια ταεροσειοιια ιρεοτσσι Ριεα

σοτσα ει ιρειε ααιιαισαιοι·ιιισε νισα!ιιιστ οι σσσ ασια·

Βιιροσασι ισιτααοτιρια.

νισαιιααι φια στο ρατια σοσιισι Ι!σοιε αι οοιισσι αιι

ροσαιιε ()οσισσι αι ασιιασιε Ριεατσισ φα! οσα νασαι ασ

φα! σασισσε Νιαι!ασε σα $ρισσ!ιε αιια; ταοιροτα σα!ιοι

οατιαα ραοσσια φασιιιαιαα Τ. στοιιι ισ αοι·σισ ισι·ιιισε

ασια σοιατιιιε ισ σα φα Ιιαοσσια ιρεα ισιατ. αι θσσοατ

σσε ιιιισε ασε σιοσατσσι φοειιοσασι ισ οστια Ρσιαειαιιε

Ριεατσσι εασ ασια ιιιιαα α_ισεσασι· αισιτα Βασα αι ισειι

ισσσ αι οοσιτα οασαισ !ιοσοταισ ιρεισε Ποσισσιε Ριαατσα

φισαισ σασισα. . . . . . . . . . . αεταεασε ι”σιι οσα ατισιε

οσασσιιιιιιιισε αι σαιασσιιιι!ιιισα στοσιιοτιο αοσο ασισιο οο

ασιασι σιοισα θσσοατσσα αι σαασσι ρατοσεεατσσι ασα

φαισ ασ ισιστοσιεοα αι;ταεει Γσατσσι ρ!στιιισε σσισοτιιισε

στοα εαιιε αει ιισιι!ιοσα αυτια νοειτα σα φιφα αα!αία

οιοτιιισε ισιι ιαοια ισειιοια ιιαοσσιατια ασσιοα. αι αιιιατ

φαισ σα· ιοτσιαα ιαιε οοασσιε ισ ια!ι!ισε οαειιισε ισ

σασιαιστ αεεα ιιτοσιεσα ασ φα φισαα ισιστια ισαισ Οσ

σοατσσε σιΜειι ρτοεασσι σιοιαισ οασεασι αι αι; σα: ταφι

τιιστ στο σπιτια σιοιι σοΜσι !)σοιε αι (!οσει!ιι φαιαιισε

ι·ιεα αι ρασεαια σιοια ισισι·ια σαι ταειιισιιο εσααατια σιοια

ραοσσια Οσσοατσο ρτασιοιο.

Ιιαα ειαι!ιιατ ταφιταιιε στο ματια σιοιι σοσιισι Βσοιε

αι Ποσει!ιι φοσ οσα νατσισ ειι φοσ σα οατια σαασσια

φασιιιαια φαα σαιιαι ιιαιιατα Μασσα! σα Πσοστσο α φι

ιισεσασι Ριεασιε αι α οοασσιιαια Ρ!ασιιιισι ισ φα σα·

ισιισιια !ιιιι;ια ιταοισε σα σι αρρατοι ρατ φααρισταε εστι

ρισταε, αι σσαφασι σα” ροισιι α!ιφα!α ισειιιια αισι

ρ!ασιασισα α σιοιιε ασιιασιε φαιαισα σα!ιιιι ααα Μασσαιι

ααιιειιατι εσασιατια αι ταειιισιιοσασι ιιατι σα ραοσσια εσ

σταεοτιρια ιιι·οσι σια!ισε ιρει αισιιαιιιαιοταε νισατα ροιατσσι

σα· εοτιρισι·αε ιρεισε Μασσα!ιε οιτοιια σα: ακροσοσσο ατσ

σασοια νατ!ια ρτοσι ιρειε νισαιισσιστ αιερασιτα.

Ιιασι νιεο ρατ ιρεοε αισιιαισαιοταε φοσαα οαριισιο φα!

ιιοσια νιααι ισ αιιιιφα ιτασειια Εαοια ισιατ οοσισσα Ιασσα

ασ σσα ρατια αι οοσισσα Ριεατσσι ασ α!ιατα ει φασσο

σασιασι ασ α!ιφα νατιια ασ φα ισιταεοι·ιρια νισαασι αισ

σασιτα, σιοασι φααασσιοσσισ ιρεσα οοασσα Ριεατσα αι

σταεεα οοσιταίααιι σοιιιε οοσιτα ρτασιοισα ραοισισ σιοια

ιτασΒιια ισ αο φοσ τοιισασι θαιιια!ασοε σα! ιίασαιοε αι

ταοαριαοσ!σα σασι αι ταιταεοασιασισα σασιαιιε αοτσσι

φοσ αιηιταεεσα αει οοσιτα σιοισα σαοισα, οσα ο!ατσσι

ειι φα! αει Οαιιια!αιιι αι ιίασαιι οιιασσατα σα!!ασι Ιασσασεαε

φασσο ροεεσσι αι ισ Με ισ φιιισε ιιοαεσιιι.

ΧΩ!! ιι'.

Ι.ιιτιιαίοτιί απο σα! Ποσα σε θαιιουσ τιιι'ατιιαίτσαίο

Ασπασία Πτίααισυ, ασ απαίσια σε αα.εασίαι·α ια θα σε

δσα!ίστί.

( ι353, ισ ααοειο ).

Βαι σφι Ατο!ιινι σι @τα σι Τοτισο, σπασω' Βοοσισασιι ασιιοιιι,

8ατια 3.8, Μακ. 8, 1ισσι. 19.

ισ σοσιιισα Βοσιισι ασιασ ιισοοι.ιιι. σια και ασι;σειι ω.

Ιισιι ιασσασειε οιο.

Τι·σοιαισε σαισε, αι αισσαιεειο σαια νοιιιε σοιιι!ι Ασι!ιοσιο

σα ιιτιαα!σιε Ασιιταιο ρταεασιιε ια!ιοιε, σαι ρτοριοιο, ειαι

σοειι·ι ευρα· ασ!ιατσαοιοσα οι στοοαεειιισ.ε ασε, σι ισιτα:

(ι) ι.αφαει σα!!'αιιο ια εασσασια σοι.α σιατεισα!α : 0τσιπσισ.ι αει

Ρταααπα ιπωισαι σι ισ|ι·‹ι ροτ ασφάβασσι σοσιισσα . . . . . ..σιιι·αιιι,

οι Ι.ιιιιοιισι

Μα!Ισπσσι

Ραρωισα

Ματια α!

ΟιιοΙισσα

Ριασίσοιιιιιι

ειιρατ ροπιιιι απο.
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οιοοπ. οπἱοοιο .ἱο-Βοἱι οοποπο ι·οοοοοοε ο ποιοι νο: ὶ

ποιο ,οι.οοιιιο ιποοοπ οοπιποι .ρἱεοποοο, Μο οἱἱἱοοοιοτ

ΙοοἱοΒἱε· ἱποπἱοἱιἱοοοιο οοΙοοι·οοι5 οι οποιοι; @πιο νοι:ο

- ἱποοἱοἱοἱοπο 'ιιι. πορνο ἱο οποιοι: οοιοἱοἱ τοοοοοιἱο οπἰποο
οι νοοἱιο··ἱἱ›ἱοιι οο ΒοπἱΓοοἱοπι.Δ .

Πι οπο· Ιοοο Βοοἱἱοοἱἱ οιοοοοΜε οἱΙἱΒοπιοτ οποο . . .(0

οοοιοἱἱοοιῖ·ιοο'ἱοἱιπἱοἱο οποο εοἱι·ο ροἱοιἱιἱε οι πο.

Η οπτπ πιο «πιο ιοἱἱωιἱε οιοοοο οοΙοοοπ οἱἱοιιοιπ νο!

@απο οπο! οἱἱοοο.ιοἱοοτοἱοζ ροι·οοπο, οοο Ιιοἱοοπιοοἰ πεπε

ορνοπποπο ΑΙἱοοοτἱοπιμ,·ποἱ ειποοοοει, ο: ρΙοπο ;εποοοοι

8ΉΓ0ΑΠΟΥΒ οο ἱοἱοιἱοἱο οι πορνο-τ Η οιἱοοι·οἱΙοοοοιοιτ ονο

οποἱ ἱο2 οΞοΕοοοοοΑΙΙοοοτο .ροι·οοπο πιο οπο· ιοἱιιοτοἱπι·

οἱ οποιο εοἱι·ο ο ἱοἱοπιἱοοο οινοΙοο1οιο Ιποἱοοι ΑΙοοιτοο (8),

οι εοοποοπιο πονο ἱπἱιοἱοονοοι, οτ 1πιοποοποπι οπο Ιο

οπο νοοοἱ οποι ΞΒονἱἱο οπο οπο ροι·εοπο οο ἱοοο Ιοοἱοἱο

οο οοοἱἱοποποη οι εοἱοοοοιο , ο οοπι οο οποιοι· ίοοοε Βοτ

οἱοοο; οιποροεοοι οοοοιοοἱοἱο οΙἱοοο οιΙΙἱε, οι ἱιοοοτοΒἱἱἱε

οοΝο: ΕΕ ἱοπο;.εἱ νοἱΙοΙ οἱοΙοε ·Ιοοοιι οο οΙἱοοοιο ποιο

ροεἱοοποιο ἱοΙοποοι·ο οοπνοοτἱ οποοιοοο, οι οἱ εο νοΙΙοι

οποο ποο!εοοιο,.ο8 ἱπἱιπἱοοι·ἱ ποειτο ἱοἱιοἱοἱο, .Ποιο οοπ

οο Ιοοοο Βοτοἱποο οοιπἱε Ιιοποι· οποιο νοΙἱοι, οι οποο

οτἱοο· οοποποἱ .οοοιἱοἱπιο 8πτοΕοοο,·οοοοι .οΙἱοοοι οΙἱπο.

` Εν ρτοοἱονο τΙο οοποποο . οοΙοοοι νεο· οοΙοοεΪοι ·οορι·ο

οἱοἱοιοε οι· νοΙοποπο οποποο ἱιοΒοοιἱε πονο οποο .ἱοἱοιἱοἱ

ποπ εἱπ€:ἱο 8οι·οἱοοο; ἱοΞ οοεο νοτο, οοο ΙιοΒοι·οοο πονο

οοοο.ἱροἱ ἱοἱιοἱοἱ πεεοπο ἱο 'οποο ἱοοοἱο, οποο οοΠοιοοοο

οοΙΙπιππο, οποο οοΙοοιο .οΙἱοοοπι οἱιοἱοεοἱἱει, νοΙ ι·οιοονοο1οι

ονοἱιἱε ;ωο Ιοπο νοΙοιοπο, οποο οορἱοιἱο οἱἱοποο Ποπονο

.οο ιΒοιιἱΓοοἱο' οι οποο οπο: οοο ροι·οοοο, νοΙ ροιοοοἱε,

οτ·νἱοοι·οιοι·' νοἱιἱε ιοἱο8οτἱο, οοῖ οοἱοοοοο1 νοΙοοποιοπι Ιο

ΠἱοΕ8; ο!ζοοονοοἱοοοοιο ποιο πο ον πορνο, Γοοἱοοοο ἱο

·Βοοἱἱοοἱο οιἱοἱοτοιο τοοι·οιο οποιο ροΙοεοο, οποο οοο οιοἱ

.ιοοοἱιιοιοροο. . 2 - ο ·

θοἱοο νοτο, νο! ἱἱοοποἱ. οποο Ποτ οι! ἱοοἱοοιο', οι οεΙ

.οἱοΙοοι , εοΒοπο 6ο· ο€οοοο1.οιο›οοἱι·ο , οτ οοιοΞΙιἱἱε οποο

ἱθΟθΓἱἱἙΘφΙἱΈἱσἱἱΙω ποοοοοοΙο οτοἱοοοι , οοἱ οοπ ρ!οπο

ο οποο οοπιτ; οι ποιοροι·τεϊ Ιιοἱοειοοοἱ ΒοΙοο νο! Ποιιοπι

οοΙοοποιο οοτνοοἱοοοἱ πιο Ιοοἱοοιο, νο! οιιοιοοοοοοιποπο

εοπΙιτοΕ.οοοο οπ ,ἱοἱιοἱοἱοί εΙοΙἱιο οΙιεοοο ιπονο τονοι·ιοιοι·

οοοοοτοἱΙοοι οο εἱοπἱἱἱοοοοοοι οπο πονο.

“ΒΙΙονοΙο _ οοοο ἱοΒοπἱίοοἱο, οοοοι οἱ1ἱοπ ἱἱοι·ἱ ροιοετ

ΔοοΒοιἱε.νἱοοι Ποἱοι·ἱ , οοπ οοοοοοο πονο οο ἱπἱοιἱοἱε, οἱ

.νοι·ο πονο ἱιοοοτο1ἱε οο ἱπἱοιἱοἱο, ιοπο νο;οτοπο Ιοποοιἱε

οο οπο. . _. _ `

Επ.· . ο ;- .ἶοἱεοτοΙἱοοο, ρι·οοἱἱοἱο, οι οοοιιοοοο οοἱοοε

·ρο1οοιἱοιοοοι πο ἱπ οοιοἱοο οοοιἱοἱ νοοἱοιἱε οο πο,οποιο,

οἱ νἱτἱΙἱΙοτ.ἱπΙ .. . . . οο οοο πομπο ειιιοοοπε νἱοἱονἱοιο

οἱοτἱοοοπι. ο · '

(η Οοντοεο - άπλα ?

(ο) ΡτοΙιἱοοποο ρεαιοοε οποο οποίου Πιό οωοοποοι Μ ποπιοπ απο

ρι·ορ$οι· παοοοἱοποπι ο.ι·στοϋπο ιπιο ρτομοτ [οοοιπ ?ιοπιίιιοπι ; Η ΗΜ

ο£ ·οοίοιιο ΜΗ "πιο ε2ἱοπι οποίο αιοισ οανοοὶ2ἱο Με πονο πιο σ:ΜοΠοο!

.πιο οπσοπο». Αποπο οποοΙο ο οοο οοἱο οιοτοἱοοἱο οοοἱοοπο οΙἱο

Μι·οι€οπέ.

(ο) Μοι·ἱοιιο Ν, Πο οἱ οοἱ ροΙοοιο, ο Ι'οοἱο οοπΕνο 8ο Ατοοοποεἱ

ονοπο @ο οἱ ονοποἱ , οοο Πο τοροοοἱἱοο οἱ Βοοονο, που οἱἱοοοι·ο Ιο

οι Μ οιοἱοἱοἱο , οἱ ρτοΕονἱνο οι οἱοΙονΙο οοοἱο οοοποοοἱεοο Η οοοιἱοἱο

οἱ οποο Ιο $οι·οοοπο, οοπιο οἱ Ιοεο,ο ρἱο ποπο. Ροι·ο ἱ οἱεοοοἱ οοἱ

Βοοονοεἱ οποοτοπο οοοεΙο νοΠο ΓοΙΙἱἱἱ, ροτοπο ἱο οοΙΙο οορἱτοοοιο

οπ Αοἱοοιἱο (ΜΜΜ ίπ οοιοοΜοιοοπω ΜΜΜ οοΙΙο οικω οποο οἱ

οι·οοοοο ο οἱνοοοιἱο οοπποποο1ο οο Βοι·οοι·οο οι 0ο!ποι·ο οτο οιοι·ἱ

οι Αἱοοοι·ο (Α.ι.ι.ποποιί) ἱπ ἱοοοἱο ο Ροποοοπω (νεο. Τοιο, Βί:ίοο.

Μπάσο απο Π!. πο!. Η. ποε. 930).

Η ἱοοἱτοο . . . . . οο Ποἱοτἱ 'οἱοἱοιοει οοἱο οτοοἱιοοε,

οποο οἱ ἱοἱοιἱοἱ ἱοοἱ οιοοπ ρτἱοο οποιο νοε οο ἱοποΙοοι,

οεεο οοοοο1 ἱο· οπο Ιοοο. . ο .

Ιο οποο νοτο,.οοοοοιο_ οτΜο ἱο Βοἱοτἱ, ἱοἱοιἱοἱ οοπ

οοιο νοοἱοοοοἱ οι! ἱπεοΙοοἱ, ιοπο νοΠοιοπο οποο οι νοε

ιοοοοιι·οπο ποτ οἱοιἱοἱοοι οιοοπ πιο, νο! ποι· ἱΠοο προ

οἱοιο, οο οπο νοπἱο νἱοοοἱἱοι·, οι ροο1οιοοπιο νοοοοοΙἱε

οκἱοοο, οι κοι·οοιποοποο ἱοοοΙοιο οοοο οεοποοο ἱοεοΙοοι
ΒοποΙἱ ΡοΙτἱ, νο! πο οΙἱοοι Ιοοοοι.οο οοο νἱοοΙιἰΙοι· νο- ή

Με: Ετ οι ποἱ οιοἱἱοο νοοἱο νἱοοοἱἱοι·, οΙοοοοΙἱο οοοΒοοπε

ροποοπο εοἱι·ο πονο οπ ἱοἱοτἱοἱο , ΙιοποοιΙο οοιπροι· Μ, οι

ιιοἱοοιοοοο @οτΜο Ιιοποιο οοε.8οο”ιοοι ο! ποπιοπ.

Βοπι οοΒοπι Γοοι·Με ἱιι οποο ἱοεοΙο 8οποιἱ Ροοἱ, νο!

ἱο οοο Ιοοο, οο οποιο ΜΜι ο0 οποιο) οἱ οι οοοοι·οιιο

πονο οο ἱοἱοιἱοἱε, κοπο εοοοποοιο πονο ἱΗο οοοο νοι·οοο

οοο, οι ΐοοἱοοο οι οορτο οποο οο οπο, οι προι·οοιοε ἱπ

οοοοοο, νἱοΕοτἱοοι οορἱοιἱο.

$ἱ νοι·ο ἱπ ἱοοο ρτοοἱοΙο , :ιο οποιο ἱἱιἱιἱε ο! οποιο,

πονο ποπ ἱιοοοοἱιἱο οο ἱπἱοιἱοἱο ἱρεἱο, οποο οοΙοι·οοτ το

οοοοΙἱο οιοοοο ο! νοοοοοπ οο Μοοοι·οοοκο, Μ οι πιο·

8οοιοι· ονοοοοοο οο Με εοἱτο πονο, «ο ποοποοοιο πονο

οπο οο οοπ ΙιοΒοοἱΙἱε ρτοεοοοοιοἱοἱ οποο, οι νἱτἱΙἱΙοτ

οτ ρι·οο1ΜΕοι· οοροοποἱἱε.

Νοιο ποειτο ἱπΙοοιἱοοἱε, νοΙοοΒοοε, οο εΙιιοἱἱ οοι, οποο

ἱρεοο Μο ροεεο ἱπνοοἱοοε οοιπἱοο, οσε ποοιροτ ρτοεο

οποποο οΒἱοοοοιιοεἱοϊ, νο! νοοοπΕ.

οι ποιο οοο τρι·οοἱ‹:ο ἱοἰιοἱοἱ οποοο1 ἱο ΠοΙοτἱ, ποιο

οοοιο νοε ιοπο.νἱοοι·οεο οοο:: οο οποο, οι οοο ἱἱιἱ ἱπνἱ

πιο οο οοΠποι , μοι· οποποοποπο νἱοπι, οι οιοοοιπ οιο

Ιἱοο, οἱ; ἱιοοοτοοἱἱἱοε ροωτἱἱἱο, οτ νἱοοοἱἱπι· νοοἱε, οι νἱ

ι·ἱΙἱιοι· :ιο οορἱοοοοιο νἱοιοτἱοιο ἱπ1οποοΕἱε οι οποιο.

Ετ ἱο οοεο οπο οι! ιποΙἱοτο νοοἱτο ποπ νοΙΙοο1, Ιππο

οοἱο οοιἱο ποοἱο οποο τοποποιοοε οοιπιοοοοιο οι Γονοι·οιο

οπο Ιοοοι·ο ἱοοΙοεοο, οι ρτοἱιἱοοι·ο πο οΙἱοοοΙἱ1οτ ποε οί

ίοοοοπι, οοιποπο ποιοπο οποο οι οποίο οοοπτπιο ρἱοε

ροιοειἱε οο οοΙνοιοοοΕοοι οοΙοοτοιο, ο! @Με ιιοοιι·ο πιο

οοποποτ νἱοΙοοΙἱο νοοο·ο; οοποποο οοιπροτ Βοποοι οοε1οοἱοοι

οποοοοποοο; ο! ι·οεοι·νοοοο νοοἱει ιοοιοιο .Μπομπ οπο οοο!

οποιο τοοοεοοτἱτἱο ἱοοο Γοοετο ροοεἱἱἱο ἱοἱτοοοτἱρΙοοι νἱοοι.

νιοοιωι, οποο ροειοοοιο οο οϋεἱοἱοποπι ρτοοἱοτοτοιο ἱοἱ

ιοἱοοιοιο οἱοἱοτἱιἱε οι εορτο οοοπτοιο οοοιιποοο Ιἱοι·ἱ .ρο

€οι·π νἱοοτοεο οι ίον·ονοΜΙοοι· τοοεοοιἱο οοοι·οοποι, ο! οο

Μο: €οοοοοει ἱο 8ἱοἱΙἱοοι, ίοοἱοποο νἱοιο οονοτοοπ 'Έτο

ροποιο , οι οοοιποι νοι·οοε Μοεεοιιοιπ,ἱοἱ:ἱ νοε ίονοιοοἱΙἱἱοτ

οιοοοοοΙἱει; ο! ροειοο ι·οοιο νοοἱοἱἱε που Ποἱοοι·ἱοοι νοι·εοε

οοοιποι, ρι·οοπτοποο ποοοι·ο ο ι·οοο Νοοροἱἱιοπο, ο! Μο

οοποπο ροΙοι·Με οοοι·οπο, οι .νἱοἱοοἱἱοοπ οοο οιιο πο

οοεεοτἱο νοΙοο οοοἱει: Οτοἱοοοἱοιιιε οοΙοιο οοοοι·ο οι

ιοοποιοιο, οϊοιἱἱἱοτο οοιοοεεἱοιοοι πο οοποποοοι οι ιι·οοΙοιο

τΙο νἱοΙοοἱἱοοο οπο ορροποἱἱο οοιο νοοἱοΙἱε οι οποιο.

8οοιροι· οοιοιο ποπ οοετοιιΙἱοοο οἱἱοπἱοοο ποιο οποιο,

οοοτοπο ποπιοπ, οι οοιπἱπο νοΠοιοοε οποο εοΙἱοἱΙο ετο

οοοοπ οἱ Υοποο οοποοιο (Μ) ποιο Ποοἱοἱοοἱε ἱοποπ οεεοοι,

οοπ ιοοοἱοτο, ο! νἱτἱἱἱἰοΓ ποροι·ο οο ἱρΞιἱει οποποιο οοΠτο

ιοιο, νἱοιοτἱοιο, οποιοι οοτοειἱε. _

Ιπποροι· οτορΙοι· νἱοΙοοΙἱο, οπἱποει οι οοἱοε πἱιοἱοιο ἱποἱ

8οιοοει νοΙοοιοε, οι νοΜε οκρι·οεοο οοπιοιἱοἱιοοε, οποιοππε

ἱπ οοποο οι ι·οοοποοο οΒἱοοοοοο ἱονοοἱοιἱε Ποοο, νο!

πονἱοἱο οΙἱοοο οοοι·οιοοοποπο οπι πο οοιπἱπο ·οοιορο!Ιοπο

οο Ιοποοοι νοπἱοοοοιο.

πο
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ΠΙΝΩ!!! Ε! 0ΛΒΤΕ

Ε! ε!!!εεεεεε !εε!!!!ε !ε!εε εε!!!ε εε εεν!ε ε! εεεε!

!!εε!!!εε νεε!!!ε εο!!!!εε!ε ροεε!!!ε, !!!εε με! ο!εεε!ε ν!εε!,

ε! εε!εεε! εε!εεε ε!ε!!εε ρε!ε!!!!ε εε!!ε!!ε !εε!ε!!ε.

εε!εεε! εε!ε!ε, !!εε! ε! εεε!!! εο!ε!ε!!!ε!εεε νε!!!ε, ε!

εεεει!!εε!εε εεε !ε!εε εεεεεεε!ε!εε ε!!ρεε!!ε, !ειεεε εε!!!

εεεει!εεε! εονε, ε! εεεε!ε!εεεε εεε!!ε!! !!ε!! !εε!ε, ερε

!εε!εε ε! ε!ε εε!!ο !εεεε!εε εεεε εε!εεε! εεεεε!ε!ε εε

!!ε!!ε ε! !εεε!ε !!εεε!εε! ε! εεεε!ε εε!ε!εεε!ε.

Νοε ε!!ε!εε!!!!εε ε!!εε!!!εε εερ!εε!ε!!ε, εοε!εε!! εε!εεε,

ε! νο!εε!εε, εεεε ε! εεε!!! εεεεεεεε! εεεε!!!εεεε ε! εενε

!ε ρ!εε!ε!!ε ε! ε!!!ε ε!εε!εεε ρ!εεεε!ε!, ε! εε!εε!!!ε! Γε

ε!ε!!ε εεεεεεεεε ν!!!ε!!!!!ε ε!ε!ε, ε! εεεε!ε!!!!!ε εε!!!ε.

Με!! *.

ε!!!!ίε!!ε ε! ε!!!ε!ε!! Ο) ε!ε!ε!! !‹ι ε!εείο!!ε, ε εεε!!ι!είεεε ε!

ω! εεε!!ε !ε!εε ρ!εεεε !! εεε!ε!!ε ε! θεεεεεε, εεε!!ε!!!

εε!!!ίείπε!!ε /α!!!!είίε εε Μ! ε!ρεπεε!!!ί ρε! εετείεεία!ε σε

εεί!ετ!ε, ε Μουσεία ει!!! ρ!!εί!εεί εε εεεπείεεί α εείο!ε

Με εεεε!επεε ε ε!αε!!!!ετεί , ρ!ε!εε!!εεεε ε! εεε!εεε!!!

εειιε!!! .σε/βείεε!ε με! εεε!!!!!εί ἰε !ε!εε αε!!ε:ίε!!!, ε !εε!ε

ρε! !”εεετείείε εε!!'αε!ίεε!!ε!α.

(!Βἔ'›3, Ν! εε·εε!ε ω).

Π!!! !εεε!! Α!ε!!!!!! !ε Οεε!!ε!!, νε!. Ι.. Η' Νει!εΐ 10. - Πε!!ει!εε.

Ιε εεε!!εε Βε!ε!ε! ε!εεε. Πεεε ρ!!εε!ρ! εε ρεεε! ε!ε

εε εε!εε!!ε εε!εεε εεε!! εεε! εεε ε!!!εεεεε εεε!εεεεε ε!

!εε!!!ρ!!εεεεε ε! ε!ε !εεε ε!!!ε!ε ε! !ερ!εεεε!ε εεε εεεεε

ρ!!εε!ρεε ε! ρε!εε!εε εεεεε!εε εεεεε ε!ε!ε!ε @ε!!ε ε! εε

ε!ε!εεε εε! εεε !εεε!!! εεε!!ε ε!!!εεεεε ε! !εεεε ε!ε! ε!

' !εεεε σ!!! εεε! Γεεεεεεε εε!ρ!!εεε!ε ε! ε!εεεε!ε. Ε! !ε!

ρε!ε εεε Με!·!εεεε εε Α!!›ε!εε εεεεε!ε εε εεε!εε! ε! εε

!εε!ε!ε!ε ε!ε !ε!εεε!εε!!εεε εεε!!ε. !εεεε !ε!ερεε ε! ε!!ε!!!

ε!ε !εεεε!!!εε ε! ρ!εεεε!εε εε εεε ρε!!εε!εε !εεε !!ε!!εε

ρε! !εε!!εε εεε!!ε!! εε!!ε!!εε ε! !!εε!εε ρ!εεεεεε εεε εε!

ε· ρ!εΙ›ε εε!εεε εε!εε εεεεε ε!ε!ε εεε!ε!!ε εεε!!ε εε εε

ε!εε! εε εενε εεε !!ε!εε !εεε!!! ε! !εεε!!! Γεεεε!ε εε

!!ε!εε!εε !'εεεεεεε ε !ε!εε εεε εε!ε!εεε ε! ρε!εεεεε ε!!!

!!εεεε!εε! εεεε σε!!! !!!!!!!ε ε! εε! Με!! εεε!ε!ε!!ε! !!!!ε!

!εε! ε! !!εεεε!ε!ε !ε εε!ρε!εε εε!ε!ε!εε εε!ε ει!! !ε εε

ε!!ε !!ε!εε εεε ε!ε!εε εεε!!ε εεε!!εε εε!!!ε!εε !εεεε! εε!ε

εε! εεε ε!ε!εε !!ε!ε!εεε ε! ρε!εεεεε εεεεεε ε!ε!εε εεεε!ο!εε

εεεεε !εεε!ε ε εε ε!!ε !!ε!θε ε! !εε!ε ρειεε! !!εεεε εεε!

εοε !!εεεε !εεε!ε εεεε!εεεεεε !εεε εε !εεεεεε εε!εεε εε!

!!εεεε ε!ε !εεε!!! εε!εεε ε! !ε!!εε ε!ε ε!ε!! ε! εε!!εε ε!ε

!ε!εεεε ε! !εεε!εεεε εε εεε!!ε!ε!ε! !εεε!ε. Ε! !σε!εεεε !ε

(η Ε!! ε!εεεε Μ!!!!!!!ε (εεε!!ε ε! !ε! εο!!!ε)' ε!!ε !εεε!! !ε Α!

εο!εε. Β!!! !!ε!!ε ε! Πεεεε ΙΙΙ, ε εεεεεεε!!ε εε! 1846 ε εεε !!ε!εΙ!ο

ρ!!!εεεεε!!ε Ρ!ε!!ο ΙΙΙ (νεε. Το!! , Πάοκ. ε!!!ε!ε. εε! 8α!ε! Μ. ,

νε!. Π, ρε8.998 ε εεε).

(ε) @εεε!!ε ε !ε εε!ε !!ε!!ε εεε!ε!!εε εε! ρ!!ν!!εε!, εεεει!εε!, ε

εεεεεεε!οε! εοε!εεε!ε εεΙ ρ!εεεε!ε εεεε!εεε!ο, !“ε!!ε εε 1!!.!!!!!!!ο

εερεο!ε!!ε !εεεενε ε!ε εε εε!!ε εεε! !!! Λ!!!οτεε ; εε ε ρε!!ε !ε εε!ε

ε!ε!ε εεε!!! !ε!!ε!ε εε! ε!!!ε!ε 1!!ε!εο εε νει!!! εε!!°ε!!ε!εεΙε εεΙ !!ο!ε!ο

1!!!ε!!ε!ε !εεε!ε , εεε!!ε ε! !εεε!!! εε!Ιε ε!!εε!ει!εε! , ε!!ε ε! !εεεεεε

ε! ε!!ε εε!Ρε!!ο. Με Ιε εε!ε νε!!! εε!!ε εεεεεεε!εεε !ε!!!! εε Μ!!!!!!!ο,

ε εε! ρ!εννεε!!!!εε!! εε !ε! εε!! ρε! !ε ε!ει!εεε εε! εεε!!ε !!ε!Βο ,

ε! ε!!! ε! ρε!!ε !!ε!!ε ρ!εεεε!ε 0!!!!!!, ε εε!ε!!ε!ε ε! 1846 , εε!εεε

!! εε !!ε!!ε , ρε!!εεεε εε!!ε Με!!! ε!!ε!εε!ε εε!!!!ε εε! 1εεε!·ο, ε!εε

!!ε!!'ε!!εε!ει!ε!!ε ε!!ε ρ!εεεεε ε!Ρε!!ε, ε!!ε !ε εεεεεεε!εεε Γ!! Μ!!! εε

Μ!!!!!!!!ε , ε!εε!!ε εεε ε!ε εεεε!ε ρε!νει!!!!ο ε! !·εεεε ε! Α!Ιιο!εε,

εε ε!ε εε!!ε!!!ο ε!εεε!ε ε! Βεεεεεε, ε ε! Με!!!!!!!ε; ει!! :απο !ε!!!

ρο!!ε ίε!!!!!Ια!!ε!!!! σε!!!!!!!εεεε Βεπ!!!!!ιε δεσει!!! ε! Μα!!!!!!Ιε.

εε ει!! !ε!εε εενε !εεε!!! ε! εε !εεεεεε εε!!!εε εεε!

!!εεεε !ε !ε!εε εεε !ε!!εε εεε!εεε!εεε!ε εε!!ε!εε!! εε!ε

εε!εεεε ερ!εε εεε!!!εε! ε! εενεε!εεε ε!εε! ε!!Ι!ε!εεεε ε! εε!ε

εε! εεεε ε!ε!εε !!εε!!εεε ε! ρε!εεεεε εεε! εεε!εε!ε!! νε

ε!!ε εεεε εεΒ!!ε!·!ε εεε!!ε εεε !!ε!εε! ε!ε !εεε εεεε!ε!εεε!ε

εε!ε εε ρι·ε!εε!!εεε εεε!!ε ε! εε!ε!ε!εε! εε !!εεο!ε εε!εεε

εεε!ρε!εε!ε !)εεε ε! εεε!!ε !!ε!!ε!! ν!!ε!ε! !εεε!! Μεεεεεε

5εεε!ε Με!!ε ε! εε !ε!εε εεε εεεε!εε εεεε ε! εε εεε!!ε ε!

εεε!!ε ω!!! εεε!!ε εεε!!ε ε! !!εεε!ε ε!!!ε!ε!! ρ!!ε!εε!εε!ε

εε εεε!!ε ε! εεεεε εε!εεε εεε!!οε !εε!ε!ε εε!!!!!ε!ε!!εεε

εε !εεε!!! εε σε!! !ε!εε εεε εε!εε!εε ε! ε!ε!εεε!εε

εε!εεε ε!ε!ε !!ε!εε εεε ε! !εεε! !ε εε ρ!εε!ε!ε !εεε !ε

εεεεεε!!!ε ρΙεεε ,ε!!!ε!ε ε !ε!εε εεε !!εε!!εεε ε! ρε!εεεεε

εεεεεε ε!ε!εε ν!!!εε εεεεεε ε!ε!εε εεεεο!εε εεεεε !εε!ε

εεε! εεε!!ε εεεε ε!ε!ε !ε!εε εεε εε!ε!!νεε !ε ρε!ρε!εεε!

εεε εεε!ε εε!ν!ε!ε ε! Γεε!!εεε ε! ε!εν!ε!εε !εε!!ε ε! ρε!

εεεε!εε ε! ε!!!!!εε. Ε! εερε!ε!ε!!ε !!!!ε εε !!ε!!ε εεε!!ε εε

εε!!ε εενε εεεεεεε εε! εεεεεε εε εεε!ε!!εεε εεε!!ε εε

εεε!εε! εεε! ε!ε!ε εε!ε!ε!ε εεε!!ε εε! εεε !!ε! εεεεεε!!

εεε! !ε!εεεοε ρεεεε!!εεε!εε !ε!εε ε! εε!εεε εεε!!ε ε! εεε!

!ε!ε εεε !εε!εεεε ε! εε!!!εεε!!εε εεε!!ε!ε !ε!!εε!εε!εε ε!

ε!!!ε!εε!εε εε εεε ε!ε εεε!εεε!! !εεεε ερεε!εε!εε ε!!εερ!ο

εε εεε!!ε ρε!!ε εε εεεεε εεΙ!!! εε εεε!!ε με! ε!ε!εε εε!!

ε!!εε εεε!!εε ε! εε!ν!!ε!εε !εεε!νεε!εε. Ε! εερε!εε!εε !!!!ε

εε!!!!ε ε!ε !ε!εεεε εε ε!!ε εεε!!εε!!ε! !εεο!ε ε! !ε!!εε ε!ε

ν!εε!εε ε! ο!!εε !ε!εε!!! ε! ρ!εε!ε!·! εε «!εε!ε εε!!ε ε! εε

ε!ε! ρε!!!!ε ε!ε !εεε ε!!ε εεε!ε!!εεε εεε! εί!!ε!ε!ε εεε!!ε

εε !εεεεεε !ε!!εε εερε!εεεε !ε!ε! !εεεε !!εε!!εεε εεεεε ει!!!

!ε!εε εεεεεεε εε εεε!!!εε! ε! !!!εο,εεεε εεεεεε ρε!εεεεε

εεε εεε!εε !ε!!εε εερε!εεεε εε !ε!εε εεε ε!ε!εε !!εε!!ε!ε

νει!!εε!!ε εεεεεε ε!ε!εε ν!!!εε εεε εεε!!εε εεεε ε!!ε !ε!εε

εε !εεεε ε! εε ε!εεεεεε εεεεεε ε!ε ν!εο!ε εεεεε ρ!εεεε!ε

εε!!ρ!ε!ε εεεεε!εε εε ε!ε!ε !εεε!ε ε! εεεε!εε!ε ε! εεε

εε!·ε ε! !εεε!!!! !εεε!ε !εεε!!! εεε εεε!εε !!ε ε!ε! !!ε!!ε

εε! εεε!!ε! νεεεε!ε ε! ε!!εεε!ε εεεεε εο!ε!εεε !!ε!!!!εε!εε

!ε εε ε!ε!ε !!ε!8ε ε!!ε! εε!εεε εεεεε!ε! ε!! !!ε!!!!ε!! εε

!εεε!ε εε !εεεε !!ε! ε!ε!ε!!! !!εεε!ε!εε!εε !ε !εεεε ε! ε!

ε!εεεε!εε εεεεεε ε! !!ε!εεεε !εεο!ε !ε!εε εεε !εε!ε!!εε εε

!εεε !ε εεε ε!!εε !ε!!εε εε!εεε εεεοε ε!ε!εε Ι!ε!ε!εεε εεε

ρε!εεεε με! !εεεε εε!εεε !ε ρ!ε!!!ε εε!εεε !εεο!ε εεε!!ε!

εεε ε!ε!εε !ε!!εε εείεεεε!ε ε! ε!!ε!! !εεε!!! εε!!εεε ε!!!!

ε! ε!!εε!ε. Β! ε!!! εε ε!εεεεεε εε! !!εεεε ε εε ε!ε!ε

!!ε!!!ε εενε !! ε!ε! !!ε!!ε εε εε!!!εε!ε ε! !εεοε εε!!!ε!εε

ε! εε!εεε εε !εεεε ε! εε!εεε!! !εεε!ε !ε !ερε!ρε!εεε! !ε

ε!εεε! ρε! !εεεεε ε!εεε ε! Με!!! εε! εεε εεε!!! ε!

εεε!εεε! εεεεεε !ε!!·εε ε!ε!ε!ε!εε ε εεεεεε !ε!!·εε εε εεεεε

ε !εεε!!! ε! εε ε!!εε ε! εεε! εεεεεε !!εεεε!ε!ε ε! !!!!ε!

!εε! εεεεεεε ε!!! εε εερ!ε εε! εε!εεε ε!!εερ!!! ε! !εεε!

νεεε εε!εεεε ε!ε!οε !!ε!ε!εεε ε!ε!ε! !εε!εε εε . . . . .

εενε!εεεεε ε! εεεοε ε!!!!!οε, ο εεεε!!εε εεε εεε!εε ε!!!!ε

!ε!εεεε!εε! ρε! εεε ε ρε! !!ε!εεεε εεε!!οε ε!ε εε! ε!!!

εεε εεεεε εε εεεεε εεε!!ε ε!ε!!!ε!εε ε!!! εεε εεε!! εεε

εε! εε!εεε ε!!ε !ε!!!! ε! εεε!!! !!ε!!!!εεε ε! ε!εεεεε εε!

εεεεε εεε!! σε!!! !ε!εε εεε ε!ε! !εε!ε εε εεεε!!!ε!ε εε

ρεεε!!! Βε!!ε!!εε ενει· ε!!!ε!ε εε εεεεε εεεε!ε!εεε !ε!!!!

ερεε!ε εε εεε!!ε ε!!!ε!ε ε!_εεε εε ε!ε εε! εε ε!ε!ε Ι›ε!Βε

ε! !εει!!εεεε!ε!! εε εεε!!ε!! ε!ε εεε εεεεεε εεεε!ε ε!ε!ε!

!εεε εε! !ε!ε εε ε!ε!ε !ε!ερεε ε!!ετε!εε ε! ρεεεεεεε εεε

ε!ε!εε εεεεε εεε!!ε ε!εεεεεε ε!ε! !εε!ε εε ρεεε!! εεε ε!

!·!ε!!!ε ε!!ε! εεεε!!εε !εεεε!!!!ε!!!! !!!!!εεεε εεε ε!ε!εε εεεεε
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ιιε.ιιιτ(ι. Ει (με ειεεειιιιιι ειι εετνιιτε ει: :απο εοιιπ: ει· ω”

εε ράφι (η ειπε εοε εεριειιΙοε εε ιειιεεε εειιιιιειοε ονετ

(με ειιιοε εειιιιιΒιιιτιιιι Ρετ ιιοε ιιο ρετ ιιει·εεεε ιιοειτοε

εοε (ιιιειεε πισιι εεεετειιι εοιιιτε εε ιιιιετιιιει ει ιτιιιι(ιιιιειε

ι"ε(:ιε ιιεεεε ειειοε ιι(ιιιιιιιεε ει εοιιεεεεε ει τετειιιειιιε (με

ιιοιι ειιιιιι ιετιιοε εε ειιτι εε _ιιιτιιεοε ρτο ιιειιιιιι ιειιιριιε

εεεοε ιιιετοε ιιοπιιιιεε ει ρετεοιιιιε εεεειιε ιιιετεε ειιε

ιιοειτεε οιιετ ειιιετοε εεειιοτεε (ιεεεε ιειιιιι ρτο ιιειιιιιι. εε

Βιοτιε ονετ ειιιιεε πιο ι(ιιιεε(ιε ιιοιιιιιιεε εεεεε.ε ει(:ιιιε νιιιεε

ειειιι ιειιιοε ιιε εεριιιιιι ειιτι εε ιιιι·ιι(ιοε εεεοε ρτεει(:ιοε

ιιοιιιιιιεε εεεειι ειειιι ιιιιτιιιι ρτο ιιειιιιιι ιετιιριιε ιιε (:ειιεε

ονετ ειι.Βιοιιε πιει ειιιι ιιιιε ιιειιιι εεειιιιειιεετε εεε εοε

ειετοε ιι(ιιιιιιιεε εεεεεε ειιιιε νιΙΙ:ιε ει ιεεοε ει(:ιοε ιιοιιιιιιεε

εεε ειιεεεε εεεειι ιιιιτειι εοε ιιιτιοε ει ειιιιιιιοε ριιιιιιεε

ιιιειιιε (:οτιιιιιιεεοε ει εοιινιιιειοε ρτο ιεειιιιιοιιΒιοε (πετ ρτο

εεετειιιειιιο ει ρτο ειιεειι ιειιε ιιιτιιι ειε ιι(ιε ρεΒιιτι ειιε

ιιιιι(ιιιι(:ιεε εεειιιιειι (ιιιι ει εοιιιειιει ιιι ειι ειιε αιτια ει:

@με ιιειιι ει ιιιιιιιιιιι εεεοε ιιοιιιιιιεε (ιεεεεε νιιιε.ε εεεεοε

εειιτιοτεε ιτεεεε ιιοειτοε εενειιιιετειιι ·(ιιιι ιιειιιτειιι ιιεειι

ειειιι ιιιιτΒιι ει ιοΒιι εε ιιιιιιιιιιτι ειιεειι ιιιιι ειιε ιειιιιι εε

ιειιεεε ειιε ιιιιεε .εεεετει ρετιιειι εε ρεΒιιι·ι ειιεειι εεεο

ε ιτιιιιιειι ειι (ιιιιιιι ιιιει ιειιιιι ε (με εοιιει ιιι ειι ιειιηιιιε

(ιιιιιιοε ιεΒιιιει τεειεειιειιι ει ιιι ειι ειιε ιιιιτειι ροεεεεει

εε ιιιιει·ιεει ει ιτιιιι(ιιιι(:ιε ειιρτιιειειε εεειιιιειι (τει ιεεοε

ιιοτιιιιιεε εεεειι ειειιι ιιιιτειι. Ει ιιοιειιιιιε (με ρτο ιιοιιιι

ρτιιιειριιι εεεειι ει(:ιιι ιιιιτειι ιιοτιιιιιεε νιιιιι (ιιιιιιιιιι εε ειι

ειειιι ειειτιειιι ιιοειτιι ειεειοε ιιετ Με ει ρτο ειιετοε ιιι

ιοΒιι τιοειτιι ειιιιι ιιιιιιι8ιεε ει ιιειιεε ιεεοτο εεεο ει(:ιιι ιιιιτειι

ιιετι8ειιι ροεειεειιεο εεε ειειεε ιτειι(ιιιιιιιιε ει ιιιιετιιιεεε

εεειιιιειι (με εε ευρω ειιιιι ε(ιτιριοε. ιιι ει ρετιινειιιιιτε

εεεεοε ειιετοε ιιοιιιιιιεε εεεειι ειειιι ειειτιειιι ιιοειτιι εοε

ιιιιιιιεε ιεειι ιιτεεειιιε ιιειιιιειιι ει (ιιιιιοτειιι ιιι ειιε ειιε

ει ιεττιιε εεεεοε ειετοε ειΒιιοτεε εεεεε Με ει ειιιιι ρετ

ιπιοι ειιε ειι ειειιι ειειτι(ιιιι ιιοειτιι εεειιειιιι εεεειι ιετιιριιε

εεεειι πιεεε εε ε(ιιιιιι @με (ει) εε ιιιιιιεειιιιο ιτεΒιιειιιοε

ιτιιιιε εεριειιι ρτο (ιιιιιιιιιι(ιε τεΒιοιιε (ινετ (ιειιεε ροεειιι

ει εεριιιιιι εεεο ει(:ιιι ιιιιτειι ιοι·τιιτε ειιιιι εοε ιιειιεε ει

εοεεε ειιιιε ιοιιιε ει ροεεεεειιι εεε ει(:ιεε ετιι(ιιιιε ει ιτειι

ειιιειιιε ειιεεριο ειιεεοε ιιοιιιιιιιε (με ειιιιι ειιε ειι ειειιι ει

ειτι(:ιιι ιιι ι›ιιιιειι ρτο ιιιοτιε εε ιιοιιιιιιε ει ρτο ιτιιιιιιειιιιι

εοε (ιιιειεε ιιοιι Με ροειιιιι ιιειιιιιιτε εειι(ιε ιιοειι·ε. Ιιεειιιιιι

ει εοιιιιιιιεειιιιειιιιι ειιε (ιιιιιιεε εοειιε ι(ιιιιε ρτο ιεεε ρτε

εειιιε εει·ιριιιτε ιιοειτε. ριιιιιιοε ιιειιιιιτε. ιιι ρετρειιιιιιιι εε.

ιιιιιε ιεΒιιειιιιιε ει ιιι·ιιιιιιιιιιε ρι·(ιιιιιιιειιεο Ρετ ιιοε ει ιτε

τεεεε ιι(ιειτ(ιε ιιι ρετρειιιιιιιι ιι ιιι ιιοεε.τιιι ιιιιτεεει·ιριιι ει

(:οτιιειιιε ιι ρετεοιιιι ριιιιιιεε ρτεεειιιι ρτο ειιρτεειειοε ιιο

ιιιιιιεε ιοιιιε εεε ρτεειειιιε εοειιε ιιιινιτι ιιτιιιεε ει τειειε

ει εοε ει ιιετεεεε ιιοειτοε ρτο ιιειιιιιι ιειιιιιιιε Ιιειιιιε εοιιιτε

ειπε οιιιιΒιι(ιιοιιε εε ιοιοε εοε ιιειιεε (είε) ει ιιειτεειε ιιο

ειτοε ει εε οετιιιε τεειοιιε εεειεειεειιεε (πετ (:ινιιε ι·ειιιιιι

(ι) Εειειενιι ιι(ιιιτι(ιιιε εει εεειειιο ε ιιοτΒο ει ιιοεειιιιο ιππι (Με

ιο(ιειε (θετω τα Μ;" ε: Μπι), οεειιι ιιιι εοτρο (ιι ιεεει , ειιε τε

εοιεινε ιι τεεειιιιειιιο ιιιιεττιο ει (ιιιει ιιιοι;ιιι ειρειιεετιιι (ιιι 1ιΙ.ιιιιιιιο.

Ε (ιιιεειε Ο(ιτι(ι (Ισ ιοσ" ιιι μι· εοιιεεειιειιιε ιιιιιετιοτε (ιι ιιιοιιι ιπιοι

ειι'ειιι·ιι ωιιιιιιο εειειιτειε (Με ιιιιιιοεε Ει.ιιοιιοιιι ει ΑΝιοτεε , εε

Με ειεεεο Ποείσε Μι·(ιιε, ειιε ιι ιιιεεεειιι:ιο 1ιΙΔιιιΔιιο οτειιιὸ πιει ειιοι

ειιιιι Λτι›οτειιει , ιιρρετιιι ιιε εινειιιὸ ρωειω, ο εοντιιιιο.

(Θ) Μαιο εε δωσω Ο(ιεπιι οεειιι τιιεεε ει (ιιιοιιτε , οιιιιιιιιιιιο· ειι

ειιε ε! ρτεεειιιε ιιειΙ' ιεειιι ιι· πιεσε (Η 8. Ο(ινέπο , ρ(ιιειιε ιιει Βιοτιιο

96 εει τιιεεεειιτιο τι(ιοττε ιιι ττιειιιοτιιι εει ι:εετιιτιο (ιι 8. (ιιπιπο,

ρτιιιειριιιε ρτοιειιοτε·εει Μριιευτο, ε (ιι ιιιιιο ιι σεισε εειιειιιτιοτιιιιε

(ιι 8:ιτεεετιιι.

ιιιιιιιιιε ει ιιιειιειιιιιιιε (με εε ειε ιιιε ιιοεεγιι ιιιιτεεετιριιι

εεριιιε ίεΒιιιτι ριιιιιιεει εετιιι ι· Εεε Μετειιιιε εε Με ειι

ειοτιιειε τεΒιε ιιοιιιτιιιε ριιιιιιειιε ιοιιιιε τεΒιιι Βιιτειιιιε ει

(Σοτειεε ρτεειειετιι ειιτιειιιι εε τε(ιιιιειιιοιιειιι ει ιιιειειιιιιιιιι

ειειοτιιιιι ιιιτειοτιιιιι εε ιι(:ειιιιε ει ιιιιιιιειιιο ρτείεειι εο

ιιιιιιι ιιιειειε Ατιιοτεε ε(:τιρει ιιι τιτεεειιιεπι ιοτιιιειιι ειι

ιιιιεειιιι ε.ι(ιιιε ειιιιιει ιιι ειιρετιιιε ει(ρτιιιιιιιιτ ει ιιοιειιιτ

ειε (ιιιιιιιε εεειτιιε ιιιιΒιιειι ειιιιο (ιοιιιιιιι ιιιιιιεειιιιο ιτεεειι

ιεειιιιο (ιιιιιιειιεεεειιιιο ιετιιο ρτεεειιιιιιιιε εοιιιιο ιιειιεειειο

ειιιιιο εεειειιειιο εε.ειι·ι Βοεεειιι ιιιιιειιεειο ριιιιιε ει ιιιειιοιιιο

εριιιιο ιεειιιιιιε εε ιιεε νο(:ειιε ερεειειιιετ ει τοιτειιε (8).

Νοε Μει·ιειιιιε Πει ιιττειιει ιιιεει( ετιιοτεε εοιιιεε ιιο(:ιειιι ει

νιεεεοιιιεε εε ιιεεεο εοιιεγεετιιιιιεε εοε ιειιιροτε ρτειετιιο

εοιιεεεειεεε ιιιιτεειιειιιιιε ιιιιι·ιει (ιιοιι ειιειτι εοειειιι ρτο ιπι

ιιιιειιοιιε ει (:οιιειτιιειιοιιε ειειι ιιιιτει (ιιιεεεειιι ιιιιετιιιιεε

ει ετιιειεε ιιιιιιε οοιιιιιιειιιιιιιιι ει ιειιοτειιι ειειε ειιτιε. Ιεεε

εε ειιρριι(:ειιοιιειιι (ιιοιοτιιιιι ιιιιτι;ειιειιιιιι ιιοιιιιετ ιιοιιιε ιιι

ειιιιτι ρι·εει(ιιιιε ιιιιετιιιιεε ει ι;τεειεε εε Ιιειιιειιιιιιιε Με

εοιιιιτιιιειιιιιε ρτοιιι ει ειειιι ιιι ειοπι (:ετιε ειιρτιιιιιιιιτ ει

ιιοιιιιιιτ. ιιι ειιιιιε τει ιεειιπιοιιιιιιιι ρτεεειιιειιι εετιριιιτειιι

ιιετι ιιιειιεεινιιιιιιε ρετ ιιοιει·ιιιιιι ευρω ει Με ε(:ι·ιριιιιτι

εειτιο εεειιιιο ειε ειειι ιιιετιειε ειιειιειι ειιιιο ει ιοεο [ιτε

ιιιιεειε. ει ιεεο εεε ιιιιιι·(ιιιιιε εε Με ιιοιετιιιε (με ειιρτε

ιιεε εε ιιιετιεειο ειειι εοιιιιιιι ρι·ορτιε ιιιειιιι εετιρει ει

ειιιιιει (ε).

8ιδι·ιιιιιιι πιει ιτιιιιειεει εε τιεονετο ιιιιι (ιιι(ιιιεειιι ιετ

τιιιτειιειιι εε τιεονετο ιιειιιιιιιοτιε εινιιιιιιε ετεειειιιιι επεισ

τιιειε Ιιιιιειτιεειιιιι Βοτιιιιιι ιι.εει.ε Ατε8(ιιιιιιιι ρετ ι(ιιιιιιι

εεριιι ειιιετιι(ιιιιιιιι ει ιιιιιΒιιιιιει ει ροιειιιιεειιιιι εοιιιιιιι

ιιιειειε ετιιοτεε ρετ ιοιιιιιι ιεττειιι ει εοιιιιιιιιιιοιιειιι ειιιε

εειιι ιιοιιιτιι ριιιιιιει (με ιιιιιε ιτειιειιιιο ε ειιο-οτιι;ιιιειι

ιιιειτιιιιιειιιο ιιειιε ει ιιεειιιετ ειιιιιριο ει ειιιιι εοεειιι ιε

ειριιιιιε ε(ιιιιρτοιιιιιο ει εεειιιιειο ιεειιε ειιιιι.

ι· Εεε ιεεοιιιιε ειι ι(›ιιιιιιιιιε εενιετι εε νιτεε (ειιε

εοιιιιιιιιε.ιοτ Ατεειειιιιι ιαιρετιιιιι τεεειι . ιιτιιιε

τοτιιιιιιε ειιειοτιιειε ιιοιετιιιε ριιιιιιειιε ιιιιιε ιτιιιιειειο ει ειιε

οι·ιειιιιιιι ιιιειτιιιιιειιιο ιιειιε ει ιιεειιιετ ειιιιιριο ει (πιει

εοεειιι ιεειριιιιιε (:οιιιρτοιιιιιο ει εεειιιιειο ιεειιε ειιιιι.

ιιι ιιοιιιιιιε Βοιιιιιιι (ιιιιειι ιιπιπο Βοιιιιιιι(ιε ιιιεετιιιιιιοιιιε

ιιιιιιεειιιιο ιτεεειιιεειιιιο εειιεεεειιιιο (ιιιιιιιο ειε νιεεειιιιε

ρτιιιιε εεριειιιιιτιε ιιοε ει(ειιιιιιιιιιι εει· ιιιε Ποιιιιιιιιιι ιιιειιιιε

ιιοιιιτιιιιιι ιιειιε ει ιιεειιιετ ειιιτειειιιιιι ει ειιιιιριιιιιι ε ει(ιιο

ειιε οτιιςιιιιιιι ιιιειτιιιιιειιιο εετιριο ει ειιιιειΒιιειο ρετ ειειιιιιι

εει· ιιιιιτειιιιιιι εε τιιε ιιοιετιιιιιι ει(:ιο Μεειιιιιεο εοιιιιιιο

ιιιειει ιιιειιιιιειιιιιι ιιιιι ει Ρετ ιιιε εοιιιιιιιτιι ρτεειειιιιιι ει

ειιοε ειιρτεειειοε ιιοιιι.τιοε ειιι8ειιιετ ειιιιι (Ποιο ειιε οτι

ειιιειι ιιοιι νιιιειο ιιεε ειιοιιιο ιιεε ιιι ειι(ιιιε ειιι ρεεε

ειιερεειο ιιεειιιιενι ει εοιιιρτοιιενι. Ει ειιιιι εοιιιιιιιιε ιρεε

εοΒιιονει·ιι ει τιεετιι ειιιιι ει(:ιιε ιιοιιιι·ιιε ιιιιιε ειιιιι ειιε

οτιειιιιιιι ρετ οτειιιετιι εοιιεοτειιτε ιιι ιιιιΙιειιιιιτ ει(ιειιι

ειιειιιριο εε εειετο ριειιιι ιιεεε ιιι ιιιειειο ει ειιιτε ειιιιιιι

ειιειοτιιιιιειιι ιιιιετροειιιι ρετιιετ ει εεει·ειιιιιι. @εοε εει

(3) ιι ιισιιιιο Ματσε εε νιιιιιι τιρι·οειιεεε ιιι (ειπε οτιςιιιιιιε, ειιε

ιιι(:ιιιιι ε.ιιιιι ρτιιιιιι εει 1353 επι Με· τε(ιιιιιε ειι! ιιοιιιιο Μιειιειε

ιιιΒιιι·ο ρετ (ιτειιιε ει Μιιιιιιι0 , ιι (ιιιιιιε :ειστε επι ειΒιιοτε (ιι Πο

εειιιιο ε (ιι Μετιιιιιιει εοΙιειιιο, πιει ειιιε(ιτε ειιιιιιειι οι Αι·ιιοτειι, εοιιιε

ει τιιενεειιιι'ειιεειιιιιοιιε εειιο ειεεεε εε πειτε, ειιε ρτεεεεε ει ρτε

εειιιε ειιε , ε ειιε ειιιιιιιιιιο ειιιιιειο ιιιιιιιιε τιρτοειιττε Ρετ εειεεο.

(ε) Μειιιιιιο , εινειιιιιο (ιιιιιιι(ιιι (ιι Ατιιστειι, εοιιιετιιιὸ ιιι ρτεεε4

εετιιε ειιτιιι οι ίτειιειιιΒιε ε ει ρτινιιεει ειι ιιιι εοιιεεειιιι ροτ ιιι (ιο

ειτιιιιοιιε εει ιιπιπο ιι(ιτεο (ιι θεεειιιιο , τιιειιιτ'ετε ε(ιιιιιιιιο ειΒιιοτε

(ιι (ιιιεειο εοτιιιιεο, ε (ιειι'ειιτο (ιι 1ιιιιττιιιιιε (Μ(ιτικεΙιε).

ΠΠ
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ειοιπΜ οι·οπιοπι ιπ οειπιοτο τιιο1ι ΜΜΜ μτοποπιιιιππ ιοπιι1ιιιπ

ΜΙ οοο νοοπ1ιπ πμοοιοιιιοτ ο1τοοπιπι1ιπ πιοοΙοπο 1οιτπομ1οτιο

οι Ιππτοπιιο πιο πιοτιιπ οοΜοτοτιο οπο τΙοπιιπι (1).

@ο ιΙοπιι1ππ ΜΜΜ οποπιιοΜ (ΜΜΜ ιιο οπΙΙοτο οι πππο

Ιπιπιι.οιοτ οινιπι1ιπ πτοπιο.πι οποιοτιιοιο 8οτοπιππιπιι ποιπιπι

ποιπιπι τοπιο ΑτοποππΜ μοτ ΜΜΜ $ειτοιπιο οι Ποτπιοο το

πιπππι ποιοιτιιιπ μπιιΙιοππ πο μτοιοι1ι Μπιτπι1ιοι ιιοπιιπι ιιι

οιππ ποτιΙπι πω οιιοπιμΙπτπ ο ππο οτιπιποΙι ιππιτππιοπιο

ποπ νιοιιιιο ποο οιιοπι ιο οιιοιιπ ποι μειτιο πππμοοιο οι

μτοπιιιιιιπτ 1ιοοΙιιοτ ππΜπι οποΜμιπνι οι ποτιμπι οι οππι

πιοιιπ Μοιπ οοπποπιτιιπ οποπΙπινι οι ποιοι πιτιιΜοπο οοπ

οοττΙειτο ιπνοπι πο ιμπιππ ΜΜΜ ιποιοιπ Μοπιιοιιο επι το

ηπιπιιιοποτπ 1ιοπιιππΜ οι ππινοτπιιιιιιπ «ποπ Ιπιτει πιο οιππ

οοΜ 1τειππΙιιιι οι οιτοπιμΙι μιοποπι Μοτο οι ιοπιιπιοπιπΜ

Μο ππΙιποτιμπι. Ετ πιοπι ιιοΜπππ Ιπιιοιτ οποιο οποιοτιπποΜ

οι τΙοοτοιπΜ οιιιοτπ ιπιοτμοππιι.

ΡτοΙπι1πΜ οιππ ππο οτιπιποιιι μοτ πιο μο1τπΜ 8θ.Ι)ΒΙθΙ'

ποιοτιοΜ οι ποτιιπιΜ μτοιοιπΜ οπι ιπ οοιΙοπι οτιπιποΙι

ιπεπιο ιπνοπι ΜΜΜ ππμτο ΜΜιπππΜ οιΙιοιιοπο πιο πποπο

οι! νοτΙιππι οπνοιοπτΙοπ οι ΜΜΜ ο νοτΙιο τοΒοΙιπ πποπο

πο νοτΙιπτπ ιιτΙιιπ ΜΜΜ ποιο οοπιοιιιο ιπ πιο Ιοπι ποπ

μοιπι.

πω.

Ριο1το τν Ιιο το Αι·ομοπο [ο απο οι οοππο!!ομμιο, ο ρθω

ΜΜΜ Ιιπιο ο Μπσ·οοιοπΙο πε οοπιιο ρο! πομπο οι διο·

άοοπο ο! ΡοπΙοβοο Ιπποοοππο νι.

(1853, 5 ο11οιιτο).

ΜΙ ιοπιπ, οπι.τω1.Μρωιπ. ΤοΜ.117.οο1.1395-1398.

5οποιιππιΜο πιο ΙιοιιιιππιΜο ιπ (11ιτιπιο Ρο1τι οι ΙΙοΜιπο,

ΙΙοΜιπο Ιπποοοπτιο τΙινιποι μτονιιιοπιιο 5οιοτοποποιοιο Βο

Μοποο οι ππινοτπειιιπ ΕοοΙοπιο.ο πιιΜΜο Ροπ1ι1ιοι, Ρο1τππ

Ι)οι οτο1ιει τοπ Ατοποποπι, 1'οιΙοπιιιιο, ΜοιοτιοοτπΜ, Βοτ

ποιπο οι Ποτπιοοιο, οοΜοποπο Βειτοπιποποο, ΒοππιΙιοπιπ οι

Ποτι1ο.πιοο, οιππ Ιιπτπιιιπ οιππ οι ιιονοιππ, μοιΙππι οποπΙει

ποοιοτιιΜ.

$οποιιιοιι νοπιτπο Ιι1οτειτπΜ ποπ1τιιτιιΜ ποτιο μοιο1ιειτ

ηποπ ποπ ποΙιοιιο οοπιιοπ1οπ, πποΙιιοτ 1οΙιοιπ τοοοπ1οιιοπιπ

ΙΙοΜπππ Βοπιιοοιππ Ρομπ ΙΙΙΙΙ μτοοοοοοπποτ ιτοπιοτ οοπ

οοππιι οι παπι ιΙΙΙππιτιππιΜο ΒοΜιπο Ιοοοιιο οΙειτοο Μοτοπ

τιπο Βοοι Ατοποπιππ πνο ποπιτο, ππιποπο ποοτοοιπππ ιπ

ιοπιιιιΜ μοτμοιππΜ τοππππι 81ιππιππιπ οι (Ιοτπιοιιο οπΜ

ιπτιιιππ οι μοτιιποπιιιπ πππ οοτιο ποτνιιιο, οοτιιπππο οοπ

ιΙιιιοπιΙιππ οοπποτιμιιπ μιοπιππ ιπ Ρομο1ι ι·οποτιμιο πιιμοτ

ιιπιππΜοοι οοποοεπιοπο οι οοποιιοπο οοπ1”οοιο Ιοποτοπι οπι

(1) 11 ποιοιο 11οτιιιιο ΜΜΜ: Ιιι ποπ οι Μπιτ Ιονπιο ιο οομιο οι

οοιπππι οππι οι οοποοππιοπο ιΙο11'πΙ1το μιπ οιπιιοο πο! ποιοιο Μοτ·οο

πο ιοιπο, ο!ιο ιτπμτομτιοΜοπιο ο ιιο Ιπι οππΙι1Ιοπιπ ροτ Ι'οτιπιππΙο,

πιποο1ιο οποπιο ίπ τοιιο1ιο πο! ποιοιο Μιοποιο 1ποπτο, οοπιο πι ο οπ

ποτνοιο ποιιο μτοοοποπιο ποιο (ο), μη. 782. Επι πιοππο π1ιοπιπιιοπο ο

ρπτο πιω ποΙ 111ιιπππ ποΙΙ:1 ιπ1τοοπιιοπο μτομοπιο πΙΙπ (ΣΗΜΑ πιο

τΙοπιπιπ; 1ο οποιο π11οπ1οιιοπο, οοπιιο π μτοποπιο, ο ποΙ 91 ποιιοΜΙιτο

1365. - 1.ο πομτπι1οιιο οομιο μοι πο! ιιο Ι/ι1Ιιο, ο πο! ΜΜΜ , 1`π1ιο

οπ11'οτιπιποΙο ποΙ ποιοιο Μιο1ιοΙο 1πΒιιτο, 1'πτοπο οι Μονο τ·ιμτο‹Ιοιω

απο οπιοπιιοπιο πο! 911 τοπιο 1646 οιππιοΜο τω πο ιιιπμποοιο, ο ιοι

ιοτο "Με ποΙ 13 ΙοΙιΙιτοιο 1501 τι1Ιο11οπιι π Βοο·οο οι Οοοοοπο πο

Ριοιτο 8οι1ιοιοτ ποιοιο ο ποετοιπτιο ποιιο Ρτ·οοπτοπιοπο Μαιο οι Βοτ

κΙοετιο1, ο ιππ1οπιπ ι1ο81ι ο1ιιιοπιι πο! ποιιο ΒοηΙο , ο οι μειτοοοιιιο

νι11ο σ1οΙΙο πωπω οο11Ι11€Ι0 οι Βοοοοπο. 1.'οποπιμΙοτο οοΙ 8πΙπιιοτ

οπιπ1ο οτιπιππΙπιοτιιο ποεΙι Ατοιιινι Ι1οπιι οι 0οπΙιοτι, ο ποΙ ιοππο

πιτπο ίπ Ιονπιπ Ιιι οομιο, οπο μιι1ι1ιΙιοΙιιπττιο πο! μτοποπιο 1.1οπιοτι

Βιι>ποιητιοο.

ποοπιιπτ οοπιιιιοπιοΜ: - Βοπιπ.ιοτυπ Ετιποοτυπ Μο. (9)

οι οποπτΙοπιοπ ηποπ ποπ, οπι οι ππινοτποΙιπ οι Ιοει1ιΜππ

Ιιοιοτοπ ΒοτοπιππιΜι Ι)οΜιπι Βο;τιπ ΑΙμιιοππι πιο οι πποοοπ

ποτιπ οιοιι ΙΙοπιπ Ιοοοιιι 1οιιοιπ τοοοτοειιιοπιπ ιποΙγ1ι πιιι

ποπιτι, ιπ πιοιο Βιιππιπι1π οι (Ιοτπιοοιο τοποσ οικιοΜ ΙΙο

Μπο Βοπιιοτι ποπππ πποοοππιΜππ ιοπιπ ίοτΜοΜ οι οοποι

1ιοποπ ιπ τοποτιμιο πιοιοο ιιοποιιοπιπ οοπτοππιπ 8οιπο1ιππιπιο

ιπ ΙΙΙιτιπιο Ρο1τι πο ΙΙοτπιπο, ΙΙοπιιπο ΒοποΜοιο ΜΜΜ μτο

νιτΙοπιιο οιππποπι $οποπιο ΒοΜοποο ΕοοΙοπιπο ππΜπο Ροπ

ποπ μτοοιιοοοπποτι νοπ1το ΙιοΜππιππι ΙιπιπΜ, νοπποΙΙοπιππι

μΙοπιππ, οι 1ιτΙοιιπιιιπ ιιιτοΜοπιππι πι 1οποιπιΜπτ μοι·ποπει

πιοι· μτοοπ1ιιιΜππ, οι πιπι Ιοοιπιππ οι οοΜμΙονιΜππ, οππο

ιοιπο 1οποτοΜ τοποτιμ1ι μτοοιπποτιι Μοτο ο1οοπιμΙοτο Ιο

ποΙπιΜπτ; μτοπμιοιοπ1οπ ιππιιμοτ, ηποπ ιοιπο ΙοτΜειΜ

μτποιπποτιι τοποτιμιι ΡομπΙιπ οι: οπο ποΜοΙ μοτποποιιιοτ

μτοοιΙιοιο ιιοπιππιππι Ιιπιππι, νοπποΙΙοπιπΜ μΙοππΜ οι ποο

Ιιιπ1ιπιπτοΜοιι1πΜ μτοοπιιιιΜππ, οπο οιτ πιοο μτομ1οτ πο

ιπιπι πποοοππιοποτπ νοειτοτπ οι Μιοτιππ πιπππιι Ροπιιιιοιπ ιπ

πιο ποπππ οοιιοιιττοπιιπ μοπεππιππ μοτ μτοοπτΜοτοΜ ποπ

μτοοπτοιοτοπ ποπιτοπ :ιο μτοοοιο1οΙοπιιιΜο οοππ1ιιπιοπ πιιπ

οιιπιιι νοπιτπο ίοοοτο οι μτοοπ1οτο, Μι οποο ιοιπο ΐοτΜιιπι

μτειοιπποτ1ι τοποτιμιι πο.ιιοιιππιΜο ιπ (ΙΙιτιπιο Ροιτι πο Ι)ο

πιιπο, Ι)οπιιπο ΒΙοπιοπιι, Μνιπο μτονιιιοπιιο ποοτοποποιοιο

Ι1οΜοποιο, πιο ππινοτπιιΙιπ ΕοοΙοπιπο πιιΜΜο Ροπιιιιοι, μτειο

τΙοοοπποτι νοπιτο ιΜΜοιιιο1ο, ποτπειΒιιιΜ Ιι,πιππι, οι ποποπι

Ιοπιππι μΙοπιιπι, πο ποοΙιιο1ιπ ιπτιιτποπιππι ροτ ποπιτοπ

πμοοιοΙοπ μτοοπτο1οι·οπ ιπ πονο ππο οτοοιιιοπο ποπ τοοοΙιΜππ

μτειοπ1ιιιππο ; ιτΙοιτοο ιιι ποιπο. οτοο1ιοπο νοειτο νοΙοπιοπ ιΜ

μΙοτο οοπτιιιιοποπ ιοτπ Μο1οπ, νιπο, Ιοοιο, οι μΙοποτιο ιπ

ιοΙΙοοιο οιο1ο ΡομοΙι τοποτιμιο τΙοπιιιιοΜπ απο τοεπι 8η

πιπωπ οι (Ιοτπιοπο ππμτο ιπποτιο, Ι.πμπιπ πο Ππττοει, οι

ΙΙοτπο.ττΙπΜ ιιο 'Ι'Ιιοππ Μιιιιοπ οι οοππι1ιιιτιοπ ποπ1τοπ, οιιο

οιοπ πππιιοπ, οι μτοοπτοιοτοπ ποπ1τοπ «το μτοοπιππιιπΜ νιοο

οι ποπιιπο ποπιτο νοΙιιπ οιο1ο ΙΙοΜιπο ππΜπιο Ροπιι1ιοι οι

ΒοΜοποο ΒοοΙοπιειο ΙιοΜοοιππι ΙιπιπΜ, μΙοπιιΜ νοππιιΙΙο

πιοπι , οι ιιι1οιιιιιιιπ ιιιτιιΜοπιπΜ μτο Μοτο τοππο 81πιπιπιππ

οι Ποτπιοπο ΙοπιιιΜο οοππιιιπ1οπ, οτι μοιΙοπ 8οιπο1ι1οιιιπ νο

πιτπο μτονιοιιΜππ οοπ1ιπππτΙοπ.

Ρτομιοτοο, $πποιιππιτπο Ρο1οτ, ποπ 1ιοτι ιιιοτππ μοιοπιοπ

πππ ιιοπιτπ οπτοο. Ιιπ1Ιππιπ, οιοΜοπιιπο νοπιτπο μοτ ιιιΜ

πιο1οπ μτοοπτειιοτοπ ιιοπιτοπ 1τοποποππ τΙοοτονιΜππ μτοπι

μτοοιπποτ1ι τοποτιμ1ι ΑμοπιοΙιοι 1οποτ ιποποιι: μοτ ηποπ

οιιιποΜ ποπο πι. οτι 1ππο πιοιιοπ, οοπνοπιιοποπ, οοιιΜ1ιοποπ,

1οποτοτπ οι ΓοτΜοιΜ ιπ Μοτο Ροιμο1ι τοποτιμιο οοπποτιμιοπ

ποοομιοΜππ οπμι·οππο: (ποιπιπι τοπππΜ 8.ιππιπι.ιπ οι Ποτ

πιοπο ο Μοτο ΙΙοτπιπο Ρομπ Βοπιι“ποιο οι ΙΙοτποπο ΙΙοο1οπιει

μτο.ο1οιπΜ ΙΙοπιιπιππ ΙΙοποΜ ΙοοοΙιπΜ μτο πο οι πποοοππο

πο” ππιπ Ιπιοτοπιπππ ι·οοομιππο ιπ ΓοποπΜ ππο οοποιιιο

πιΙιππ, οοπνοπ1ιοπιιιππ, Μαιο οι Έστω., πιοπο 1οποτο , οποιο

ιπ οιο1ο οιπποοΜ ΙΙοιπιπι Ρειμειο Βοπιίειοιι μτοοιιοοοπποτιπ

νοπιτι τοποτιμιο οοπ1ιποπιπτ. @ποπ 1οποτοΜ, ΜοτΙππι, οοπ

νοπιιοποπ, οοπιιιιιοποπ, οι ιοττποΜ μτοπιιιιιΜππ ποπ ιπνιο

Ιππιιιιοτ ποτνο.1πτοπ. Ρτο οποτπΜ οι:ποτπιπ1ιει ποπ οι οιοιπΜ

τοεπιππ 81ππιππιπ οι (Ιοτπιοπο @το οι ποπο. ποΙιιπ ιπ οο

οοΜμοιοπιιο οι οοπιμο1ι1πι·π ομΙιποΜππ. ΜΜΜ 1ίοΙοπ1ιιιο

ποιοιο πιο οοιοΙιτιπ, οππο ει πιιιινι1πιο ΙΙοπιιΜ ποποτ.τττ.

' ‹

(9) 8ιοΒιιο μοτιπιιοτο 1ο 1ιο11π οι οοποοππιοπο οοΙΙε 8οττΙοεπο πιπι;

πο Ρομπ Βοπι1“ποιο 17111 ο Ποπ 0ιποοτπο 11 το οι Ατομοποι , ο!ιο ειπ

1ιιιιΜο τιμοτιιιιο μιιτ πομτο ιτο 1ο (Μπιτ ι: Βιι>τ.οιιτ οπι 8ποοιο Χ111.

Ι111πι.(ΙΧΧΧνΙ11. μππ.456.
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Χεν.

ΙΙ Ροπίε|ιοο Ιοιιοοοοπο νι .ιοτίοο ο Μοτο ιν το οι Ατο

οογίο, οίοοι)ίοοιιοοοίί οοο ί οι Ιοί ρτοοοί·οίοτί οο οποιο

εοίοίοι·ί οοοοιιο ρι·ο.είοίο οίίο δυοίο Αροοίοίίοο ίοοιοοοίο

Ποιο, ο ί! οίοι·οοίοοΙο οι [οοοίίο μι! ποοο οι δοι·οοοιιο

ο οί Οοποίοο.

( πω, 22 οοιιιιειιο ).

Μ! Ι.ιιι€ιο , Οοο. ΙίοΙ.Βίρίοοιι. 'Μπι. Ν. σο!. 1396-ι896.

Ιιιιιοοοιιιιιιε οιο. Ροιι·ο, Βοοι Αι·οοοιιιιιιι ιιιιιετιι.

8ιΒιιιιιοοιιιιιε ιιοι, οιιοο οιιοοιι ιιιιι ιιοιιιιοε νιι·ι Ι.ιιριιε

ιιο θιιιι·οο, οι Βοι·ιιοι·οιιε 6ο Τιιοιιε ιιιιιιιοε Οεοοιιειε οι

νιοοιιοιε οιοοοοειιιιι, ρι·οοιιι·ο.ιοι·οο οι ιιιιιιιιι ιοι, ιιοιιοιιιοε

ο το οι! ιιιιι·οοοι·ιριο οιιιιιιο ριοιιιιιιι, ειιιιιοιοιιε οι εροοιιιιο

ιιιοιιοοιιιιιι ροτ ροιοιιιοε ιιιοι·ειε. “πιο ειδιιιο ιιιο ι·οοιο ιιι

ροιιοοιιιι ειΒιιιοιοο, οι ριιιιιιοο ιοιιπο εοι·ιριοε, οι ρι·ιιιιο

ιοοιο ορροτοιιοι, ιιι ιιοειτο οι ιι·οιι·ιιιιι ιιοειι·οιιιιιι ριοο

εοιιιιο ροιεοιιοιιιοτ οοιιε.ιιιιιιι οιιιιιιοι·ιιιιι ει: ροι·οιοε ιιοιιιιιιο

ιιιο ιιοιιιιι ρτο ποοο Βιιιιιιιιιιιι οι Ποιειοοο, οιιο‹ι ο ιιοιιιε

οι Εοοιοοιο Βοιιιοιιο ιοιιοε ιιι ιοιιιιιιιιι, οι ρτο οοο ιιοείοι·

οι ιρειιιε Εοοιοειοο ιιΒιιιε νοεοοιιιιε οιιιειιο ιιιοοι·ο ιιιιιιιιιι

ιιοιιιοΒιοιιι, οι. ριοοετοιο ιιοοιιιοιιε οοοιιοο ιιιτοιιιοιιιιιιο,

ιιιιιιο ιοιιιιοιιι οοιινοοιιοιιιιιιι ιιοιιιι.οτιιιιι ιιιιοι οοιιοοιιι Εο

οιοειοι:ιι, οι οιοι·οο ιιιοιιιοι·ιοο Ιοοοιιιιιιι ι·οοοιιι Αιοοοιιιιιιι

οιιιπι οιιιπι ιιι οοιιοοοειοιιο 0ο ιρεο κοπο ιιιοιιιοτοιο Ιο

οοιιο Βοοι ροι· οοιιοοιιι Βοοιοοιοιιι οιιιιιιιιι ιοοιο; οι οιιοο

οοο ιιιιιιιειιιοοι οιιιοιιοιιο ιρεοι·ιιιιι ριοοιιι·οιοιιιιο ιιιοτιιιιι

οιιιιιιο ιιοιιιοιιο, οο ειιιιεοοιιοιιιοι· πιο ιιιοιιιιοιο ιιοοιι·ο Ιο

οιιο οοιινοιιιιοιιιιιιιε ιρειε οοιοπο οιοιιε ρι·οοιιι·οιοιιιιιιε εο

ι·ιοεο, ιρειοοιιο ιιιοε οοο οοοτο ιιοιιιιιιο εε οιι”οιοιιιιιιιιε

εοινοιιιιοε; ιιοε οι) οιο ιιιιιιιειιιοοι ι1οιιιοΒιιιιιι οιιιιιοιιιοιι

ιιιιιι ιοιιπο. ιιιιιιιειιιοιιι ιοι·ιιιιιιιι οοιινοιιιιοιιιιιιι ι·οοοριιιιιιε

ρι·οοοιοιοι·ιιιιι,ιιι ιοειιιιιοιιιιιιιι ι·οοοριιοιιιε ιιιιιιιειιιοιιι οιο

Βιιιιιιοιιιι "πιο ρι·οοεοιιιοε ιιωιω οοιιοοοοιιιοε. Μ!. Ανιιι.

ιι. ιιοι. οοι., οπιιο ιι.

ΠΝ! 'Κ

Η ιο Ποίο Ρίοίί·ο ιν οι Αι·οοοοο οοποοοο οίίο Μαι”

Ρίοίι·ο Εοίίοίπο οί Ι.ιιιιιιιοι·ιιε ο δοοοοι·ί ί! ρτίοι'ίοοίο

ε.κ·ίοείοο οί ίουοτο οι ίσιο οιίοί ί |οίοοπί ίιοίί`ίοοίο οοΙ

ί'Αοίποτο, ο πο! δορο οί £οοοοοί·ο ίπ δοτοεοοο, οί

οοιι·ίί·ίί, οιίοίοοίι·ίί, ο οίίουοιοί ροι· που οοο οικείο Βοοίί,

ο οι $ίο.ειοειίοι·ίί ροι οοο οοο οοι·ιο.

ςιοοο, 29 8οιιοοιο)

οοι Βοιιιι ιιοιι" οι ΒιιΒιιιιι·ι, νοΙ. Β. ο. Μ. 1537 "πιο, Ποιο. Ι.

Νοε Ροιιιιιε 2 Οοιιοιοοι·οιιιοε ίμια! ιιι ιιιοιιιο νοοιιιο 0ο ιιι

Ι.ιιιιιιιιιω οι ιιι ροιιιο (Μ) θ) οι: οιιιε ιιιιιιιιιι οι οινοι·ειε ιοοιε

ιρειιιο ιιιιιιιιο οι οιιιιι ιιι Οποιοι ι.ιι8οοοι·ιι ειιιιι ιιιιιιιι οι

ιιινωι ιοΙοοιιοε οιιι ιιιιιιι ιιιιιι·ιιιιιιιιι· οιιοι·ιιιιι πιο οτι οοο

(η Ι.ιιωιιιιι; οιοι: ΑειιιΔιιΔ,Δ ιιιοιιι ειοΒιιιοοιιιο οιι'ιοοιιι ιιιιιιιι·ο οι

8οι·οοοιιο.

(9) Ι·'οι·εο ρουπία, ο ρωινιιπίε, ροι· οοιιιιιιιιιι, ιιιοΒιιι οιονιιιι, ι·‹·‹·.

ροι·ιιιιοιιι οι ροι· ιιοιιιιιοιοε ο ιιοιιιο ο ειιιε ιιιοιε οινο οιιιιε οιι

ιιοιιιιιιιοι·, ιοιιιιιιιοοιιο οιιοο ροι· οιιοιιοιιι ιοοιιοοιιι ροι·εοιιοιιι

σου ιοιοοιιοε ιοιιιροι·ο οοιιΒιιιο ο οοιι. οινο εδώ οιιιπι

ιιοιιιιιι· οι ροι· ιροοιιι οιιιτιοιιιιιι· εινο οιιειοοιοιιιιιι·. ιοοιιοο

οοιιιιοοιιιοε «ιο ιοΒοιιτοιο νοειι·ι οίκω ιιοειιι Ροιι·ι Βιο

ιιιιιιιι οο Ι.ιιιιιιιοι·ιιο εοιιιιιοι·ι ιιοιιιιοιοτιο οινιιιιιιε 8:ιεεοι·ι

νοοιε οοιιιιιιιιιιιιιιιο οι οοιιιιοοιιοοιιιιιο οιιοο ροι· νοε οι ιιοιι

οιιιιιιι οιιοιιιιοι οπιιο οοιι Γοιοοιιοε ιοιιιροτο οοιιΒιιιο ο ειιιε

ιιιοιε οικω οριο οιιι·οιιοιιιιιι·, ιιιιιι·ιοιιιιιι·, οι: οποιοι οιιειο

·οιοιιιιιι· ιιοιιο οι οοιινοιιιι, οιιοεοιιο, οιιιιι ιρεοε επι εοι·νι

ιιιιιιι ιιοειιιιιιι Μοοτο νοιιιιιιιε, νοε οο ειιιιιριιιε ιιοειι·οε

ιι·οιιιιιιιιιιοτο οοιιοοιιο. Μοιιοοιιιοε οιιιιι ρι·οοοιιιι Αοιιιιιιιιιιι·ο

ιοι·ι ιιιι·ιιιιιι οι τοοοιιιιοιιι ιιοειτοι·ιιιιι Ποριιιε Ι.οοιιοοι·ιι

οιιοιοιιοε νοιιιε οιοιο Ροιι·ο Ειιιιιιιιιι νο! οοι νοιιιοτιιιο

οιιιοοιιιο οιιοιι οιιιι·οοιιοιιοιιι οιοιοι·ιιιιι Τοιοοιιιιιιι οο οοι·ιιιιι

οιιειοοιοιιι οι ιιιιιιιιιοιιοιιι :ιο ιιι ιιιιιιοιιοο ιρεοει επι Με

οιιροιιοοιιε νοιιιε οο ιιιιιιιιιο ιιοειι·ιε οιιεοινοι οι ο νοιιιε

ι·οοιιροι·οι οροοιιοιιι ιιι οοο οι: ριοοοιιιι ιιοι ιιιοιιιιο ερε

οιοιιε. ιιιιιιιιΒιιιιιιο οιιοιιι Μοοιειτο Βοιιοιιοιι οιιι·ιο ποοιπ:

Δ οιιοο οιιιιιοιιιο οιοιιιο Αοιιιιιιιειτοιοι· οοο ι·οιιοιιο οιεοινοι·ιι

ιιι ιιοειι·ο οοιιιριιιο οοιιιιιιοι·ο ιιοιι ροειροιιοι, ιιοι: ειιροι οοο

ιιιιοιιι ιοοιοι οιιοειιοιιοιιι. Μι. ιιι Φωτο @ιιοιι τοπικ. οιο

ιοιιιιοι·ιι, οπιιο ο ιιο.ιινιιοιε ι)οιιιιοι ιιιοοοι.ν. ειιιιεοτιρει β.

Χονιι "'.

Η ι·ο Ποπ Ποιο Ν. ρι·οίποίΙο οοπ οίοι·οιοοπίο οί ιοιιπο

.Μπρνο οοίίο οοο οοι·οπο ο ποοο οι Αποοοπο, νοΙοοπο

ο οΙοίοιοο ίο οπο οί Λίοίιοι·ο, ο οί οοπ οίοοοοίποίο

"ιοί, μι· οοποίίο, ροι· ίο[οοοο:ίοπο, ροι·οποίο, ο οι οίον

οιοοο οοοίοιίοοο.

( ιΒΒο , σε ιοιιιιι·ο.ιο ).

ΒοΒιι Αι·οιιινι ειιιιιι:ιιι οοιιο απο οι Αιειιοι·ο.

ιιι ιιοιιιιιιο 8οοοιιεειιιιοο οι ιιιοινιοιιοο Τι·ιιιιιοιιε Βοο

οιιεειιιιοο Ποιροτοο νιι·;ιιιιιε Μοιριοο, οο Βοοιοι·ιιιιι Μιοιιοοιιε

Αι·οοιιοοιι, οι Ιοοιιιιιε οιιιο Ροι·ιο.ιιι Εοιιιιοιιι οοιι οιιοιιιιιι

Ρο.ιι·οοιιιιο, οιιιιιο οποιο οινιιοε ιιοοο Αιοιιοι·ιιοιιο ροιιεο.ι

οιιιπι νιοο1.

Νονοι·ιιιι ιιιιινοι·ει, οιιοιι .Νοε Ριιιιιοε Πει ει·ιιιιο Μ:

Αι·οοοιιοιο, Υοιοιιοιοο, Μοιοτιοο.ι·ιιιιι, 8οι·οιιιιοο, οι Ποι·οιοο.ο,

Ποιιιοεοιιο Βοι·οιιιοοιιοο, Βοοειιιοιιιο, οι Ποιιιοιιιοο. Ποιο επι

ιοοιοο οοιιειοοι·οιιοιιιε οιιοιιιοιι ρτονιοο ιιιοοιιοιιοιιο άοοο

οιιιιιιε ι·οοιιοιιιιιιιιι οοιιο ιιιιιο οοιιιοιι ρι·οοοιιιιιιοιιιιο ιοιοο

ιιοιοι·ι νιτιιιιο ειιιιει5ιοι·ο οιιιπι ιοοοι·ιιιιι ιιιοιοιιιιιιιι ιοιοοιι:

οιτοιιιιιιιιιιο ιιιοιιιιιι ροίοιιιιο ι·οιιιοιιοι ιιιοινιεο, οπιιο ιι

ιιοιιιιιιε πιο οοιιεοι·νοιιοιιιιι ιιι ιιιιιιιιι ιιοοιι·ιιιιι :οριο οοο

ριι·ιιιιι, ιιι Με ρι·οεοι·ιιιιι ιιιι.οιιοιιιιιιε, οιιιιιιιο ρι·ιιοοιιιιιιε

ιιοειι·ιιιιι οιιιιιιιο ιοΒοι·οιιιιιε ιιοιιιιιιιιιιιι οι οινιειοιιιιιιι οιι

οιιιιιε ιιιιιιι·ιε ιοιιιροιιιιιιε ρι·οοονοιιιιιο. Βιοιιο @του ιπιοπ

οοιιιοε, ιοοιιιιι οοιι νιιιοιιι ιιοειι·οιιι 6ο ΑιΒιιοι·ιο, ειο οι

οοι οοιιοιιιοιιο ιοι·ο ιιοιοιιιιοιιι, οι ιιιειιιιιοιιι, οιιοιι ιιοιιιο,

οι ειιοοοεοοιιΒιιε ιιοειιιο οι: 1οιι οιιοιιι ι·οιροιιιιοοο ριιιι·ιιιιιιιιι

οιιροοιι, ιιι ιοοιιε ιρι-ιο οοι ο ρτοοοοοοεοι·ιοιιε ιιοειιιο, οι

ιιοιιιε ιιιοι·ιιιι οι) οιιιιοιιο νιοοι·ιοο οιιιοιο ιιι οοριιο ρθω,

εοιιιροι· ιοΒιοο οιοιιοιιιιιιι ιιοειι·οο ιιιιιιιιε ιοιιιο.ιιοοι, οι

οιιιιιιιοι.° ριοριονοο ιιοιι ιοιιιιιιιι ιιι Με ιιοειι·οι·ιιιιι οοιο



766 ειπε!!! ε εεε!!!

!πεε!! εε!!ε!!ο!ε!!!, εεεπ! επε!!ε!!οεεπ! εο!!εεε! ποε!!εε

!ε!;!εε ε!επ!!ε!!ε εο!!!ε!!ε !!!οεε!επ!εε, δε!!! ρ!εεεεπ!! !!!!

ν!!εε!ο ποε!!ο ρε!ρε!πο νε!!!ε!ο ρε! ποε ε! οπ!πε!! !!εε

!εεεε, ε! εεεεεεεο!εε εοε!!οε εεπεεε!!!!πε, ε!ε!ε!π!πε ε!επε

ρ!οπ!!!!!π!εενο!!!ε ρ!·ο!!!ε !!οπ!!π!!!εε, εε !ο!! επ!νε!ε!!ε!!

ε!ε!!!ε ν!!!εε εε Λ!!;εε!!!! ρ!εεεεε!!!!ε!!, ε! ίε!π!!ε, @εεε

πεπε!!ε!!! εε εεε!ε!ο !!!εεε!ε!ε!!! !οεε!π εεε ν!!!ε!!! εε

Α!!!εε!!ο, νε! !εεε ε!!ε εεεεεε!!!εεε, επεε πππε εε!!!, νε!

ε!ε!!! ρ!!! !νε!προ!ε Μ!!! !!!ε!ε ν!!!εε !ε!!!!!ποε εο!!ε!!!ε!ε,

εε!! !!ο!!!!πεε !ρε!ε!! ν!!!εε, ε!εεε !οεο!ε!!!, εε!!!!!!ε!!, νε!!

εε!!!εε, !π!εεεε!!!!!!πε, εε!!!ε!ε!!!!πεε., εε! ε!!!!ε εε!!π!οεο

!!!!ε! ε!!εεε!!!!!!πε εε! !!!οεο ε!!εεο εεεε!ε!!!!!!πε ε εο!!!πε

!εε!!ο!επ! ποε!!ο!ε!!! Α!ε!;οπε!!!, !!ε!επε!εε, !!!!!!!!!!εε!ι!!π

ε! Ώο!π!!ε!εε Βε!ε!!!ποπεε; !!ε εποε ε!ε!! ν!!!ε νε! ε!!ε

!εεε !!!!!!! !ρε!εε ν!!!εε !ε!!π!ε!!ε ε!!ε νε! !π ροε!ε!ε!π ε!ε

!εεεεε, νε! !!ο!!!!πεε εο!επεε!π εε! !ε!!!!ε!ε!!ο !!!!ε!!ε,

εεε!!! !!ε!!ε!!!πε!π ε!ε π!εε!ε!ε νε! !ε!ε!!!!!!ε, !!·ε!!ε!ε!επ!ε!

!π ε!!πε! !π ρε!ρε!πεπ! εε ν!ο!!!!!ε!!!, νε! ε!ε !ε!πρεε, εεε

ε!ε!ε !εεε νε! ε!!ε, Μ!!! !ε!π!!ποε ε!ε!εε ν!!!εε ε!ε!επ!!!!,

νε! !ε ροε!ε!ε!π εο!!ε!!!εε!!εε, !επ!ονε!ε!π!εε, εε!εερε!ε

!!!!!!πε ε εοπ!επ!!!εε εοε!!!!!π!ο!!!!εε, νε! ν!ε!πε!!εο ποεεο:

Ι!!!ο ρ!ο!!!!!!!!!!εε ν!!!ε!π εε!!!εε!!! ε! !εεε ρ!εε!!!ε!ε εε!!!

!ε!!π!π!εεο!ε!!!, ε! εε!!! !ο!!! !ε!!!!ε!ε!!οπε ε!!π!!πε!!, ε!εεε

ε!ν!!!, ε! ε!!ε επεεε!!!εεε, εεε!!! !!ε!!ε!!!εε ε! !!ε!!ε!ε εε

!!ε!πεε! !π ε!ε, ρ!!!ε!”εε!εε εο!ο!!εε ποε!!εε !εεε!!; ε! !!ε

ε!!ο ν!ε!πε!!εο , ε! πεπε εεε! !!ε!ρε!ε!! εππε!!ε ε! εοπ

!!πεε εε !!!!!!!εε!!!!ε εοπ_!επε!ε, !ε!!ε!ε, ε! !πε!ν!επε ρει·!!ε!,

ε! πε!!ε. Ε! ε! ρ!εεεεεε !!!!ν!!εε!ε!π !!οε!!επ! π!ε!ο!! μεεε!!!

!!!!!!!!!!!ε, !ε!ε!πεε ρε! Βοπ!!πεπ! Πεε!!!, ε! ε!ε!! εεπε!ε

εεε!!εο! ενεπεε!!ε, !!!εε!!!πε !!!!ε!!!ε εο!ρ!!!ε!!!ε! !εε!ε,

ρ!·εε!!!!εεε ο!ππ!ε ε! ε!πεε!ε !!!π!!!ε! ε!!επεε!ε, ε! !ιο!!!

!!!ε!ε, ε! !ε πε!!ο εο!!!!ενεπ!!ε. !!!επε!!π!πε !!εεεε, εποε

!!!εεεεπε ρ!!ν!!εε!π!!! ποε!!ε!!!, !πε!!!ο εε !!!εεε!!!εο Ιπίεπ!!

!εεε!!! εεε! (!ε!επεεε, ε! εο!!!!!! Πε!νε!!εε, εε!!εε!!!!ε

!!!!π!οεεε!!ο ποε!!ο εε ε!!!ε εε!!!εεεπ!!!εεε, εε! !!εε!εεεε

πω!!! Γεε!!π!, ε! ε!!!!!!! επεεεεεο!εε, εποε εοπεεεε!οπεπ!,

ε!ε!ε!π!ε, ε! ρ!ον!ε!οπε!!! πεε!!ε!!! !!ε!εε!!!εε! νο!!!ε ε!ε!!ε

!!!!!!!!ε !!οε!!!!!!!πε εε ε!!!νε!ε!!ε!! ν!!!εε Α!επε!·!!, ε! ε!!ο!ε!π

!!!εο!επ! ρ!εεε!ε!ο!·π!!!, ρ!εεεεε!!!!πε ε! !“ε!ε!!ε ρε!ρε!εο,

ε! !εν!ο!ε!!!!!!ε! !επεεε!, ε! ο!!εε!νεπ!, ε! ποπ εοπ!!ενεπ!επ!,

πεε ε!!επεπ! εοε!!!!νε!!!!ε ρε!!!!!!!επ! ε!!επε !ε!!οπε. Ιε εε!!!!!

!ε! !εε!!!ποε!ε!!! ρ!εεεεπε ρ!!ν!!ε!ε!π!!! !!οε!!επ!, νο!!!ε ε!ε!!!!

!!!!!!!!ε !!οπ!!π!!!εε, ε! επ!νε!ε!!ε!!, ρ!εεεεπ!!!!εε, ε! ίε!ε!!ε.,

!πεε !!ε!!, ε! !!!!ε!!ο !!ε!!εε ποε!!εε !!!π!!!!!εεε !πεε!π!εε εο!π

!εεε!!!

Με. !!! Πεε!!·ο Πε!!ε!! εε!π!εεεε!!!!ε ε!ε !ε!!!πε!!!, εεε!!

ε πε!!ν!!ε!ε !)!!!ε!π! ε!!!!εε!!!!ο, !!εεε!!!εε!π!ο, εε!πεπεεεε!!!!ο

εε!ε!ο. 8!!!!!ε!. ω!!

$!επεπ! !· Ρε!!! !)ε! ε!·ε!!ε !εεε Λ!εεο!!, νε!ε!!!!!εε,

!!!!!!ο!!εε!επ!, 8ε!ε!π!εε, ε! Πο!ε!!:ε!ε' εο!!!!!!εε. Βε!ε!!!ποπεε,

!!!!εε!!!ο!!!ε ε! Πε!!!εε!!!ε.

Τεε!εε εεε!. Βε!πε!ει!ε εε Περ!ε!ε. Ρε!!πε Μεεε.

Ρε!!εε Ι)ο!εεε εε Ε!!δε, θ!!ε!!ε!!! εε Ε!π!!!!!!!

Ο!!'ιΕ εε !)!ο!!!εε.

8!ε!!ε!!! ! !!!ε! !οεππ!ε Εε!ε!! εε Πεε!ε!!ο, ε!ε!! εο!!!!ε!

Με εε!!!!!ε!!ε, εε! ε! !!!εεεε!ο !ρε!!!ε !!εεε εεε!!! Με!

εε!π !εεε !π Χ. !!εεε, !!!!! !εε!!ε!·, οε!!εε!π!οε!!·!π!ο8επ!!ε,

ε! !π ρεεε!!!!πε !!πεε, π!!! ε!ε!!ε!, ε! !!ρε!!ο, ε! !π !!πεε

!εε!!ε!!! π!!! εε!πο!!ε!!ε!ε! εεπ!, ε! ε!ει!ε!. ε!

!οεεπεε ω!!! ει! εερ!!!!ε με!.

με! ΠΠ!!! !!ε8επ! !π εο!!ε!!.

ν!!!ε εεε! εοπ Τ!!

Με!!! !!!ο.

Βεί!ε.

Χεν!!! !!!.

Η π: ε! ε!!!εο!ι!ι Πο!! Ρίε!!ο Π!. ασεπ!!! α! σ!!!!!εί!!!, εε

!ε!!!ε!!!ί ε!ε!!! σε!!! εἰ Αξεεε!ο !!! εεεπείο!!ε ε!ε ρεεε

ε!ε!!Ιο εε! επ!!! ε! ευε!!!!α, ε εἰ _ε!!!!ε!!ε με! Ζε !!!!!!

ωσεί, σε !!!!!! !!ε!!!, ε! ε!!! @απο ροσεεεεο!!.

(!855, !5 ίε!!!!!ε!ο).

Βε!;!! Α!!:!!!ν! επ!!ε!!! εε!!ε ΟΠ!!! ε! Α!ε!!ε!ο.

Νοε Ρε!!πε Πε! ε!ε!!ε !ε!! Λ!!!εοπεε!, Υε!επε!εε Με

!ο!!εε!εε! $!!!ε!π!εε ε! Πε!ε!εεε, εοπ!εεεεε Βε!ε!!!ποπεε ,

!!οεε!!!οπ!ε, ε! Πε!!!επ!εε. νο!εε!εε ε!ε!! επ!νε!ε!!ε!ε!π ν!!!εε

ποε!!εε εε Α!8εε!!ο, ε! !!ε!!!!ε!ο!εε !π!!!! εεεεπ!εε εε !!!οε

εε! εε εε!π!εεε! !!! !ε!π!επ! εεε! ρορε!ε!ε!·! ίεεε!ε ε!ε!!ε!!!

ερεε!ε!επ!: Ιεε!!εο επ!!! μεε!εε!! εε!!ε ποε.!!!!, ρε!ρε!ε!ε

!επ!ρο!!!!πε νε!!!ε!ε ε!ε!!ε, ε! ε!! εε!!ε εε!ε!!!!ε, ε! ε!ε!!!

!!!!ε!ε!!!ε!ε ε!!!!ε!!! επ!νε!ε!!ε!ε!π ε!ε!εε ν!!!εε εε Α!εεε!!ο,

ε! !!ε!!!!ε!ο!ε!! !ε!!!! εο!π!πο!!!π!εε !!!εεεεε!εε, ε! ίε!ε!·ο!!,

ε! επεεεεεο!εε εο!ε!π ε!!επεε!!πεε, ε! Γ!επεοε, !!!!ε!οε ,

ε! !!πεπεε !εε!π!εε! ε!! ειπε! εο!ε!!οπε !ε!!ε επεπεε ,- ε!νε

ρο!·!π!εεῇ! εε!!!!!οεο!!!!ε!, ρι·ο !ε!!!!!!, ε! !!!ε!ε!!!ε!!, νε! ε!!!ε

!!!!π!ε νεε!!·!ε πο!!!ε !π ε!ε!ε ν!!!ε ρε!!!πεπ!!ε, ε! ρε!!!!!ε!ε

εε!!επ!!ε; ε!ε εποε ε!! πππε ε!ε!! !!!!!!!!!!!ο!εε ε!ε!εε ν!!!εε

ρ!εεεεε!ε!!, ε! !`ε!π!!, ε! επεεεεεο!εε εο!ππ! εππ! ο!!!π!!!πε

!!οε!ε ε! !ε!!πε εο!ε!!! !!!εεε!ε!!ε εεεε εεπε !!ε!!επ! ε!

!!ε!!ε!!ππ! !π ίε!ε!ε!!! ε! σε!!! !ε!ε εεεπεε, ε! ρο!!ε!εε!!

ε!ε!!!ε ν!!!!!ε ποε!!εε εε Α!εεε!!ο ε!ε! ε!!ε!!!ρ!!, !!επε!!!,

!!!!ε!·!, ρε!!!ε!εο εε!!!!, ε! !!π!!!επεε ε!εε! !πε!!ε!! ε!ε!, ε!

!!!!ε!!!ε! ρο!εε! εε εε!επ!, ε! επο!ε!π εε!νε!πεπ!ε!!!, εε

!!οπεπ!, εεπεπ!, ε! ε!!!εε!επ! !π!ε!!εε!ε!π. !

Μεπεεπ!εε εεε! !!!εεεπ!! 8ε!!ε!πε!ο!!, ε! εεπ!!π!ε!!ε!ο!!

!εε!εε!πε Ι.εεεε!!!!!, εεε ποπ ει!επε!!ο, ε! ρο!!ε!επε!!!!

ε!ε!εε ν!!!εε, εεε!ε!!εεεε ο!!!ε!ε!!!!πε πο!!!!!ε ρ!εεεε!!!!!!πε

ε! Γε!ε!!ε νε! !εεε!ε!!επ!!!!εε εο!ε!!! εεοε !!επεε!!ε!ε!!!,

!!!!ε!·!ε!ε!π, ε! !π!!!!ππ!!ε!ε!!! ποε!!επ! !!ε!εε!!!οε! !!!!!!ε!!!

!!!!!!εεπ!, !επεεε!, ε! ρε!!!ε!πο ο!!εε!·νε!!!, εε !επε!!, ε!

ο!!εε!νε!! !εν!ο!ε!!!!!!ε! ίεε!!!π! ρε! εεοεεππ!επε ε! ποπ

εοε!!ενεπ!ε!!!, πεε ε!!επε!!! εοπ!!ενεε!!ε ρε!!π!!!επ! επεν!ε

εεεεε. !π εε!πε !ε! !εε!!!ποπ!επ!, ρ!εεεε!!!ε!!! Πε!! !πεε!

!!!πε !!οε!!εε !!!ε!εε!ε!!!! ε!ε!!!ο π!ππ!!ε!π.

Βε!. !π Πεε!!ο Πε!!ε!! εε!!!!εεεε!!πε σε! !ε!!!π!!!!! εππο

ε πε!!ν!!!!!ε εο!π!π! !!!!!!εε!!!!ο !!εεεπ!εε!!πο εε!πεεεεεε!!πο

εε!ε!ο. !!!εδρ. θ: ):

$!εππ!!! ε· Ρε!!! Βε! ε!ε!!ε !εεε Α!!!εοππ!!!, Υε!επε!εε,

!!!ε!ο!!εε!ε!!!, $!!!ε!π!εε, ε! Πο!ε!εεε, εοπ!!!!εεεε Βε!ε!!!

π!!πεε !!!!εε!!!οπ!ε, ε! Πε!!!εε!εε.

Τεε!εε εεε!. Βε!πε!εεε εε Περ!ε!!ε. Ο!!'πε εε Ρ!!!!!!εε.

Ρε!!εε !!!Πε εε Ε!!!εε. Π!!ε!!ε!!” εε ί)!π!!!!!ε. Ρε!!πε Με!;ε.
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5ιειιιιιιι ι πιει ιοιιαιιιιιε ΕΒιιιιι σε Οαειειιο ιιισιι ιισιιιιιιι

ι·ει;ιε εει·ιριοιιιε, σοι ασ ιιιαιιιιαιιιιιι ιρειιιε τιοιιιιιιι ιιαεσ

εοι·ιΝ και σιιιιι ιιιιει·ιε ι·αειε, Μ οιιαι·ια ιιιιεα ιιιιι ιεΒιιιιι·

εοι·ιιιιι, εοι·ιιιιι, ει ιιι εειιια ιιΝ ιεε,ιιιιι· ιιιιιισαιιιε, ει ιιι

μειιιιιιιιιια, ιιΝ ιερει·ιιιιτ ιιιαιεειαιιε ει οιαοει.

δε.

ισιιιιιιιιεε ΕΒιιιιι, εκ εαρι. Ρ.

ι)Νιιιι Η). σει. ιιι σοιιειι.

ιιιαιι εαιιι Ποπ ιι. ' '

Μαιο ιιιιιο. '

ιι. ιιι $αι·ιιιδ., ιιι.°

Μια

Χειιιι.

ΡΝυιιεο·ίο ο!ε! Πε Π. Ριειι·ο αι Ἀπιοοπο, αεοίο ιιοιι .τι μαπα

οεπάει·ε ε εοαιρι·αι·ε ο ιπίπειο ιιι Αισιιει·ο, [οοι·ειιε αεί

6'οιοιαιιί α! Ααοσοιιεει, θα Με ρι·οίιιίειοπι εο-ΜΜΙιοιιιι.

(ιεεε, ια ιειιιιι·αιο).

ι)αΒιι Αι·ειιινι “ιιοιι Μια σπα ιιι .ιιΒιιει·ο.

Νοε Ρειι·ιιε ι)ει ειασια τει Αται;οιιιιιιι, ιίαιειιειαε, Μα

ιοτισαι·ιιιιι, $αι·ιιιιιιαε, ει ιιοτεισαε, εοιιιεειιιιε Βαι·σιιιιιοιιαε,

ιιοεειιισιιιε, ει Πει·ιιαιιιαε. Ειπα ι·ειιαταιιοιιειιι ει ροριιια

ιιοιιειιι νιιιαε ιιοειταε εε Αιειιει·ιο, οιιαπι ιιιιιισ ιιοειι·ο

ροιειιιι ιιι·ασιιιο αιιοιιιεινιιιιιιε, ει ιιοειτο ειιΝιιδανιιιιιιε ιιο

ιιιιιιιο, οι σοιινειιιι ιιιιειιιιειιιεε; νοιειιιεεοιιε ιιι ιιισια νιιια

ει ιιισοιαε ΜιΝ ιιεεειιιεε, ει επι :ιιι ιιοριιιαιιιιιιιιι ασ εαιιτιειιι

νειιιειιιεε, σε ιιοιιο ιιι ιιιειιιιε'ρι·οερειειιιιιι·. Ιιισιτσο ιιιιιιιε

ιισειι·αε σαι·ιαε ιειιοτε, ρι·ονιειοιιεε, ειιιεια, ει οι·ιιιιιαιιοιιεε

ι'ασιιιιιιε εειιιιειιιεε. Ρι·ιιιιο ειαιιιιιιιοε ει οι·ιιιιιαιιιιιε, οιιοιι

ιιειιιο σιιιιιεσιιιιιοιιε ειι ειαιιιε, σοιιιιιιιοιιιε, αει ιιαιιοιιιε

αιιιιεαι εεε ρι·αεειιιιιαι αιιοιιαιιι ιιεεοειαιιοιιειιι εειι ιιιει·σα

ιιειιαιιι Με ιιισιαιιι νιιιαιιι ιιε ΑιΒιιει·ιο ιαεετε, ιιειιιιε ροεειι

ΜιΝ ιειιει·ε ιιοιιΒιαιιι, στο νειιιιειιιιο ιιιιΝ Με, αει ιιιει·σεε

αιιιιιιαε ιιιιιιιιιιιιι, ιιεσ ροεειι ειιιειε ιιι ριαιεα, νει αιιιιι

αιισιιαιιι ιιιετσαιιιταιιι ραιιιαιιιιι, ιιιει ιαιιιιιιιι Παιιιαιαιιιιε,

νει ΛταΒοα. Ταιιιειι νοιιιιιιιιε οιιοιι ειι ιισιιιιιιι οιιιιιιιιιιε

ιισιιιιιιιιιιιε ειι·αιιεαε ιιαιισιιιε, ιιι ει·οεεο ειιιει·ε, ει νειιιιει·ε

ιιι ιιισια Μια ιιιετσαιιιι·αε ειιαε, ει εαε αιι ιιιιιε ειιιι·αιιειε.

ιιειτι εαιισιιιιιιε ει στιιιιιαιιιιιε, ηιιοιι ιιιιιιιιε ειιιι·αιιεαε πια

ιιοιιιε ροεειι ιιιι, ει ειιει·σει·ε αιιιιιιο οιιισιο ιιιιιιιιοσ ιιι ιιιεια

ι·ιιια, ιιιει ειι Παιαιαιιιιε, νει ιιια8οιιειιειε. Ιιειιι ειιιειιιιιιε,

ει ειαιιιιιιιιιε, Μισο ιιιι εοιιιαιι, σοι Μ ‹ιισια νιιια ιιαΝιαιιι,

νει ιιι ροειει·ιιιιι ιιαιιιιαιιιιιιι, ει ειιρειιιιιιιιιι α ιιοΝε τε

σιιιιιιιιι, νει ι·εσιιιιειιι, ιειιεαιιιιιι· ιιιιιισ ει ιιι ιιιιιιι·ιιιιι ια

σει·ε εαι·ιιιαιιι, ει οιιειοτιιαιιι ιιιιιιιιιιι οιιιιιιιιιιι ιιισιαε νιιιαε.

ιιειιι οι·ιιιιιαιιιιιε, ει ειαιιιιιιιιιιε, οιιοιι ιι·αιι·εε αιιοιιι ειε οι·

ιιιιιε ιιιιιιοι·ιιιιι, ιιεσ αιιετιιιε ειιιιιεσιιιιιοιιε οι·τιιιιιε, ιιιει ειιιι

θαιιιαιαιιι, νει Αι·α8οιιειιεεε, ιιοιι αιιιιεαιιι, εειι ρι·αεειιιιιαιιι

Μ ιιισια νιιια ιιαιιιιαιιοιιειιι, ιιεσ Μσοιαιιιιιι οιιοειιιιοιιε ιιιοιιο

ιασει·ε, ιιεσ σει· ιιαΝιαιοτεε, ασ νισιιιοε ιιισιαε νιιιαε, ΜιΝ

εεε ραιαιιι νει σσειιιιε αιιιιιιιιετε , εεε τεειρει·ε. Μαιιιιαιιιεε

σιιιιι ρι·αεεειιιι Βιιιιει·ιιαιοι·ι, ει αιιιιιιιιιειι·αιοτι σαριιιε ιιι

Βιιιιοι·ιι, ιιεσ ιιοιι νισαι·ιο, σοιιειιιαι·ιιε, ει αιιιε ειιιπιιιιε,

ει ιιαιιιιαιοι·ιιιιιε ιιισιι ιοσι, σαειει·ιεςιιε οιιισιαιιιιιιε ιισειι·ιε

ρι·αεεειιιιιιιιε ει ι'ιιιιιτιε, οιιοιι εαιισιιοιιεε, ειιισια, ει οι·

ιιιιιαιιοιιεε ιιοειι·αε ιιιιιιιειιιοειι ιιι·ιιιαε ιιαιιεαιιι, ιειιεαιιι, ει

οιιεετνειιι, ει οιιεει·νατι ιιισσιισιιεεε ιασιαιιι, ει ιιοιι σσιι

ιι·ανειιιαιιι, εεε αιισιιειιι σοιιιτανειιιτε ρει·ιιιιιιαιιι σιιανιε

σαιιεα. ιιι ειιιιιε τει ιεειιιιιοιιιιιιιι, ρι·αεεειιιειιι ιιει·ι ιιιεειιιιιιε,

ιισειι·ο ρειιιιειιιι ειΒιιισ ιιιιιιιιιαιιι. Βαι. ιιι (ιαειτο Παιιει·ι,

οιιιιιιαιιεσιιιια ιιιε ιειιι·ιιαι·ιι, αιιιιο α ιιαιινιιαιε Ποιιιιιιι,

ιιιιιιεειιιιο, ιι·εσειιιεειιιιο, οιιιιιοιιααεειιιιο ιιιιιιιισ θ).

8ιιεερ. 5: 'Τ.

Ιοαιιιιεε εειαιι, εκ σαρι: μ.

ι)ΐιιιιιι ιι. μια ιιι σοιιειι.

ιιισι. εαιιι ιιοιι α.

ιιαιιι. ριιιο.

Π. ιιι $αιιιιιι. πι·

ιιεια.

ει.

Ρτιοίιεοιο αει |ιε Π. Ρίειι·ο αι Αι·οροπο μι· ια ιι·οιισιιισίο

ααα ιοοεεεεείοιιι «Η Αισιιει·ο οι:: οοιιι μεσο, ε ροεαοιεπιο,

εσεειιιιοια ια άεοἰιιιο, μια ιο ερα:ίο ιιι είιισιιε οππι.

(ιεεε , ια ιειιιιταισ ).

ιααειι Λι·σιιινι ειιιιισιιι «Μια εκει οι ΑιΒιιστο.

Νοε Ρειι·ιιε Βει ει·αιια τει Αι·αι;οιιιιιιι, ι'αιειιειαε, Μα

ιοτισαι·ιιιιι, 8αι·ιιιιιιαε, ει Οοι·εισαε, σοιιιεεσιιε Βαι·ειιιιιοιιαε,

Βοεειιιοιιιε, ει (ιει·ιιαιιιαε. Ρειιεαιιιεε οιιοιι ει οοε Νεα

ροριιιαιοτεε ει ιιαιιιιαιοι·εε νιιιαε ιισειι·αε σε Αιειιει·ιο ιισιειιι

ιιιειιιιε ιιοειι·αε ει·ιΒιιιιιιε, ει ιρεοε εταιιιε ει ιανοι·ιιιιιε ρισ

εεηιιαιιιιιι·, ειε ιρει ιιιααιε ριασιιιε, ει ιιιειιοι·ι αιι”εσιιι νιι·εε

εποε ειιιιιιειιι, ει νοιιιιιιαιεε ειιαε αιι οιιιιιε ιιοιιιιιιι, ει

:κι ειισσιειιιιιιιιι, ιαιιοι·αιιιιιιιιι, ει ι·εραι·αιιιιιιιιι, ασ ιιιειιο

ι·αιιιιιιιιι ροεεεεειοιιεε, ιιαει·ετιιιαιεε, ιιοιιιοε, ει αιια ιισιια

ει τεε οιιαε ΜιΝ ιιαιιειιι, νει ιιαιιειιιιιιι ιιι ιιιιιιι·ιιιιι, ιιιιιιιο

ιιιειιιιε ιιιιιιισειιιιιι·; ιιιοιι·σο οοιιι ρι·αεεειιιι σαι·ια ιιοειτα ιιι

ρει·ρειιιιιιιι ναιιιιιι·α, νοΝε οιιιιιιιιιιε ει ειιιειιιιε ιιαιιιιαιοι·ιιιιιε

ει ροριιιαισι·ιιιιιε ιιιειαε ιιοειταε νιιιαε σε Διειιετιο ρι·αε

εειιιιιιιιε σι ιιιιιιι·ιε σοιισειιιιιιιιε, τμισιι οιιιιιεε ιιιαε ιισιιιιιε,

εατιιρι, νιιιεαε, ει ιιαετειιιιαιεε ασ ιιοιια αιια οιιαεσιιιιιμιε

οιιαε ιιοε νοΝε ιιειιιιιιιιε ει σοιισεεειιιιιιε ιιι ιιισια ι·ιιια, ει

ειιιε ιει·ιιιιιιιε, ειιιι ιι·αιισιιε ει ιιιιει·ε αιι οιιιιιι ιι·ιιιιιιο,

σειιειι, ιαιιιιιιιιιο, ει ιαιισα, ασ αιιο οιιειε ει εετνιιιιιε τε

εαιι, ειισεριο ιεεε ιιεειιιιαε-οιιαιιι ιισιιιε ει ιιοειι·ιε τειι

ιιειιιιιε, ασ ειιαιιι ι·εεει·ναιιιιιε. ιιι ει: ιιιιιισ ιρειιε ιι·αιισιιαε,

ιιιιει·αε, ει ειιειιιριαε αιι ιιιιε οιιιιιιιιιιε, ειισεριο ιιισιο ιιιιε

ιιεσιιιιαε, ι'ασιιιιιιε ασ ειιαιιι εοιιειιιιιιιιιιιε, ει ρτο ιταιισιιιε,

ιιιιετιε, ει ειιειιιριιε, σει· ιισε, ει ιισειι·οε, ασ αιιοε ευσε

ειιιιιιιιε ιιι ρειρειιιιιιιι ιιαιιει·ι νοιιιιιιιιε ει ιιιιιειιιιιε. Ράιο

ιει·εα νοιειιιεε Με τιισιοε ιιαιιιιαιοι·εε, ει ροριιιαιοι·εε τιιειαε

νιιιαε αιιιιιιιοτι εταιια ρι·σεεοιιι, ει ιανοι·ε, σοιισειιιιιιιιε

νοΝε, ασ ειιαιιι ριειιαι·ιαιιι ιασιιιιαιειιι, ει ιισειιιιαιιι ειαι·

ειιιιιιι·, εισαι οοιιι ειι ιιιιιιιιιιι ιειιιιιιιε ιμιιιιοιιε αιιιιοι·ιιιιι

σει· οοε οτιιιιιαιιιιιι, σε Με ιιοιιιοε, σαιιιροε, νιιιεαε, ει

αιιαε ιιαετειιιιαιεε ιμιαεσιιιισιιε σει· ιισε νσΝε εοιισεεεαε,

ει ιιοιιαιαε, ροεειιιε νειιιιει·ε, σαιιιΝατε, ιιοιιαι·ε, αιιειιατε,

νει ιιι αιιαε ρει·εοιιαε οιιοσιιιιιμιε ιιιοιιο αιιο ιι·αιιει”ει·ι·ε,

(ι) ιι ρι·σεειιιε ρτινιισεισ ιιι ασσοπιαιο ειιιιιιο ιιορο ια μια: αει

ι355, ιιι νιι·ιίι ααα ςιιιιιε Μαι·ιαπισ Ν., οι Αι·ιιστεα, ε Μαιιεο Ιι'0ι·ια

σειιειιει·ο ιιι τε ιι. Ριειι·σ αι Αι·α8οιια ια σιιιὲι οι Αιειιει·ο. (Υειι.'ι'οια,

οικω. Βιορι·. εξι εκει Π!. νει. Η. Με. σαι). ςιιιιιισιι ει σοιιιρι·ειπισ

ιι ιιισιινο, μα· σει ιι το Β. Ριειι·ο, ιιιιιιιιαιιτισ αει Μαι, ε σεισε

ιιονεει, νοιεα σιιε ΑιΒιιετσ ι'οεεσ μοροιαια (ια ιιοιι Οαιαιιαιιι, ω Δια

Βοιιεει, ο ειιο εεει εοιιαιιιο ιιε ιοεεετο σοιιειοειαιι εοιιισ ισειιιιιιιι

ειιιιιιιιιιι.



768 ΠΙΡΒΟΙΙΙΙ Ε. ΟΑΚΤΙ·Ι

Ι

πιο οι οιιΙΙΙΙ:οι νοοιι·ιιιο ιΙΙοΙο Ιοιοροι·ο ίὶοΙΙο, οι ρι·οοίοι·Ιιιι,

ιΙΙοιοει ιΙοιοοο, οιοοροο, νΙοοοο, οΙοΙΙοο Ιιοοι·οιΙΙΙοιοο οποο

οιιιοοιιο ροοεΙΙΙο Μοτο, οι οΙοο οΙΙοιοι εοι·ιΙΙΙιιι.ο οι οιιοι·ο

ρι·οοιΙΙοιοτιιοι οιοοΙιιιο, οιιοορΙο @το (ΙΙοΙοο ιΙοοΙιοειο, νοο

ιΙοι·ο, οοοιΙιΙοτο, ιΙοοοι·ο, οΙΙοοοι·ο, οΙ οι οιΙΙοο ροι·οοοοε

οικω οιιοΙ οοεΙι·οο οοΙΙοοΙο, νΙιΙοΙΙοοΙ ΠοΙΙιοΙοοοο, νοΙ Α

ι·οΒοοοοεοο, οι οικω ΙοΙιιο ιΙΙοτοιο νΙΙΙοοι ιοοοεΙοοοοι, το

εΙιΙοοιΙοοι, οΙ ΙοοοΙοιιιιο ΙοοΙοοΙ ροτοοοοΙοοι, ΙοιιιοιιιιοιΙοοιιιιο

ειιοιο ΙΒοοιο ιιιιοΙΙοοι ιΙΙο, οι οοοΙο ΙοοοοεΙοιοι, ΙιιΙΙΙΙιιιιο

οοοιΙοιιο οοΙιοΙοΙοοΙ οιιοιοοτΙοΙἰοοι νοΙοοΙΙο Ιι·οοεΙ”οττο; μοι·

εοοΙο Ιοιοοιι οΙοτΙοΙε, οι τοΙΙΒιοοΙο, οι οΙΙΙο οιοοΙΒιιο οιιΙι·ο.

οοοο οοιιοοΙο οΙ› Με ροοΙΙιιο οιιοΙιιοΙο. Ιοοοροι· νοΙοε ιΙΙοΙΙο

ροριιΙοιοι·ΙΙιιιο, οι ΙιοΙ)ΙΙο.ιοι·ΙΙοιο ιΙΙοΙοο νΙΙΙειο ιΙο ΑΙΒιιοι·Ιο

ο. οοΙοο Ιοίτοοοι·Ιριο ροοιιιΙοοιΙοοε, ρΙοοοιο ροΙοοΙοιοοι, οι

ΙΙοοοιἱοιο οοοίοιιΙιοιιο, οιιοιΙ εἰ Με, οιιΙ οΙΙοιιοιο οκ «ω.

Ιονιο οο8τοΙοι·Ι οοοΙΙοδοι·οι, νοΙ Ι.οΙΙ οοοι·ΙΙιιιΙΙοο τΙοιΙοοι·Ι,

ιιιιοιΙ οΙ› ΙιιιΙοο οποππο οι:: ιοΙοΙιοο ονοοοι·ο οτοτΙοτοιιιι·,

ΙοεΙο.οιοοιο οι: οοιΙΙοΙΙΙοο ΙΙοι·Ι Ιοοοι·ο νοΙοοιΙο, οι ιΙο ιΙΙοιΙο

ΒοοΙο οοτ οοο νοοΙο ιΙοοιιΙΙο, Ιοπο Ιοπο. Ιοιοριιο ιΙΙοιοι·ιιιο

οιιΙοοιιο οοοοι·ιιιο, οιιοπι οι:Ιι·ο, οι ροτοοοοε ΠοΙΙιοΙοοοιο,

οι Αι·οΒοοοοοοε, ιΙιιιοΙοιιοι, οι ειιροιιιιο οοοιιτοΙιιτο οεΙ, οι

ειιΙΙ οΙοιΙοιο οιοιΙΙο, οι ίοι·οιΙο, οκοορΙΙο οΙοτΙοΙο, οι ι·οΙΙΒ·ΙοεΙο

ρτοοιΙΙοΙΙο, οΙ οοο ιο οιΙΙοο ροι·οοοοε, ο.ιΙ ΙΙΙοτιιιο νοοιι·ιιοι

ιΙΙεροοοι·ο, ιιο οιΙοιο οι·ιΙΙιιοι·ο ροοοΙΙΙο. ΜοοιΙοοιοο απο

ρτοοεοοΙΙ ΒοΒοι·οοιοτΙ, οι οιΙιοΙοΙοΙιοιοτΙ ΙιιιΙΙοοιιιο Ι.ιιΒιι

οοΙο, νΙοοι·Ιο, ιιο οΙΙΙο οΙΒοΙοΙΙΙοιε ιΙἱοΙοο νΙΙΙοο, οοοΙοτΙοιιιιο

οΙΙΞοΙειΙΙΙοιιο οοειι·Ιο ιΙΙοΙΙ ΙιιιΙΙοοιιιο ρτοοεοοΙΙΒιιο οι ΓιιιιιιΙο,

νοΙ ΙοοοιοοοοΙΙΒιιο οοιι·ιιοιΙοιο, οιιοΙοοιιε οοοοοεοΙοοοοι οι

ιέτοιΙοοι, οι: ΙΙοοοιΙοιο οοοΙιοο ρι·οοιΙΙοιοο ΙΙι·ιοο.ο ΙιοΙ:οοοι,

ιοοοιιιιι; οι οΙιεοινοοι, οι οΙοοοι·νο:Ι ΙονΙοΙοΙοΙΙΙοτ ΙοοΙοοι

μοι· οιιοοοιιοιιιιο, οι οοο οοοιτονοοΙοοι, νοΙ οΙΙοοοιο οοο

ιι·οινοοΙι·ο ροτιοΙΙΙοοι οιιονΙο οοιιοο. Ιο οιιΙιιο τοἱ ΙοεΙΙοιο

οἰιιιο, ρτοοοοοιοοι ΙΙοι·Ι ΙοεοΙοιιιο οοοιι·οο_ιοοΙοειοΙΙο εΙΒΙΙΙο

ιοιιοἰΙοιο. ΙΜ. ιο (ΙοοΙι·ο ΠοΙΙοι·Ι, οιιΙοΙοιΙοοἱοιο ιΙΙο ίοΙστιιοιΙΙ,

οοοο ο οιιΙΜιοΙο ΒοιοΙοΙ, ιοΙΙΙοοΙοιο, ιι·οοοιιιοεΙιοο, οοΙο
οιιοΒοοΙοιοοιιΙοιο. 8Ι:οορ. 5: 'Ι. Ι _ _

8ΙΒοιιιο ·Ι· Ροιι·Ι Πιο σαΙΙα ι·οοΙο Ατοι,ιοοιιοι, νοΙοοοΙοο,

ΜοΙοτΙοοι·οοι, 8οι·ιΙιοΙοο,οτ Ποι·οΙοειο, οοοιΙΙΙειιιιο Βοι·οΙ1Ι

οοοοιο, ΒοοεΙΙΙοοΙο, οι Ποι·ΙΒοοΙοο. -

'Ι'οοιοο ειιοΙ Βοι·οοιιιΙιιο ιΙο Πορτοι·Ιο. ΟΙΙιιο ‹Ιο Ρι·οιιΙιΙο.

ΡοΙτιιε Ι)Πο ιΙο Βκἶοο. (ΙΙΙειΙ1οι·Ιιιο ιΙο (ΠοΙΙΙΙΙο. Ροιι·ιιο ΙΙΙΙοοο.

8ΙΒοιιιο Ι ιοοΙ ΙοοοοΙο Ε8ΙιΙΙΙ ιΙο (ΙοετοΙΙο, ιΙΙοιΙ οο

ιοΙοΙ ι·οοΙο εοτΙριοτΙο, οιιι ού ιοοοιΙοιιιιο Ιρειιιο ιΙοιοΙοΙ

Ιιοοο οοι·ΙΙο τω, οιοο πιοο, οι οιοοοιΙοιο οι νΙΙΙ.° ΙΙοοιι,

ιιΙο ΙοΒἱΙιιι·, οοΙοο, οι οι ιιι.° ιιΙ›Ι ΙοεΙΙιο, ιοΙοἰοιο, οι οι

ιι.' ιιΙο ΙοεΙΙιιι· ρτοοιΙΙοΙΙε ΙιιιΙΙοοιιιιο, οΙΙΙοΙοΙΙΒιιο ΙιιιΙΙοοΙιιο,

οι οι ροοιιΙΙΙοιο ιιΙ›Ι ΙοεΙιιιι· ιοοΙοετοΙΙο, οι οΙοιιοΙ.

Ιοοοοοε @πιο οι οορΙ. Ρ. Βιἶιῖοι.

Π. Ρι·οιο. ἱιι οοοοΙΙ.

ΠΙΝ. Βοο ΙΙ.

Μο.ΙΙΙ. ΡιοΙΙιο.

ΙΙ. οι ΒοτιΙΙδ. ΙΙΙ.°

ΙΙοοΙο.

(ΙΙ ο.

Μπίοπο Π' θιιιοιοο οι ΑΝιου·οο, £'οπΙο οι θοοοοιιο, ο Υι

σσοπΙο άί Βοοοο, οσπαοοψο άα!!α οπο ρο!ι·ία ροι!ο.%ά

Προπο .πιο /Ιοἰἰο ρι·ι”οιοοοπί2ο.

(Ι855,, Η ιοοι·ιο).

ΜΙ ΒοΒἱΙ Αι·οΙ:Μ ιο Βοι·οοΙΙοοο, .ποπο. 87111. 8Λοοικιιιο, ΙΝιιοι. Χονιι.

ΙΙΙοιΙοοιιοΙΙοϋ οι·οιΙο ΙιιιΙοιι Αι·οοι·οοο, Ποιοοε θοοΙο.οΙ,

οι ΥΙοοοοιοοε ιΙο Βοοεο. ΙΙΙΙ τΙΙ8οο ιοοι·οοιιιι· οιιἱιοΙ ο ροΙ.τΙο

μοιοοιοΙο, οιιΙΙοιιο οοο ιοοι·ιιοι ΒιιινΙΙο.ο, οικω οοιοιΙΙο οἱ

εοι·οιΙο οιιΠτο.οοοιιιι·. Βοοο οΙΙοοιΙοοΙοε Ιοιοο Ιο ροι·οοοο

νοοιι·Ι οοΙοΙΙο, οι τΙΙΙοοΙΙ ρι·Ιοιο8οοΙΙΙ οοοιι·Ι ΙΙιιΒοοΙο ιΙο

Ατοοι·οο(Ι) ΙοιιιΙοΙοΙἰΙοι· ιιο ωραιο Ποσο, οροτοοΙο οΙο

ιοοοΙΙοι 5οΙνοιοιΙο; οοΙο οΙΙοιιι οιΙνοι·ΙοοΙοο νοε οοΙοε οιιιο

ιΙοΙοιο τονοι·οοΙΙο ιοοΙΙΙρΙἱοἰΙοι· οιιρρΙΙοοεοο, οι νοο οοΙ

ιοοτο ιΙΙ8οοι·οιοιιι· ο νΙοοιιΙο οοειτοο ροιτΙοο ροΙοεΙοΙΙο;

Μοο Νοε Ι›οοΙΒοΙΙοτ οοοιιοοΙοο νοοΙι·Ιε ειιρρΙΙοο.ΙΙοοΙοοο οι

οοο ροτιο, ιιΙο ρι·οΙοιοΙΙΙΙοι· οιιροι·Ιιοιιτ νοειτοοι ροτεοοοΙοιο

ΙοιΙοεΙι·Ιοοι, οι νΙτιιιιοο, οιΙοο πιο ι·οιΙιΙιιοι ιο Ιιιι]ιιοιοοιΙΙ

οιιοοιρΙΙοοίο οΙοοοιιι οιΙΙΙο ιΙΙΒιιιιιο, ειιιΙειιοο ΙιοΒΙΙοοι, οι

οοροοοοι, νοο οι ΒοΙ οοοοοο, οι ΒοοοιΙΙΙοιΙοοο ροΙοι·οο,

οκ οοι·Ιο οοεΙι·ο. εοΙοοιΙο, οΙ1εοι·νοΙΙο ιοοιΙΙο, οι εοΙοιοοΙ

ιοΙΙΙιιιε οοοοιιοΙΙο, οιοοοοΙριιιοιιε, οιιΙοιΙιοιιο, οι ροοΙΙιιο το

Ιοποιοιιο ο ιιιι,;ο οοοιι·οο ροΙτΙοο ροΙοεΙοιΙΙο, οποιο εοΙΙΙοοι

ιοοιΙο, οπο, ι·οιΙοοο, οοιιοο, οι ίοι·ιοει, οιιΙΙ)ιιο ιοοΙΙιιε οι

οΙΙΙοειοΙιιο ροοειιιοιιο, οι ιΙοΙσοιοιιο. ΠοοεΙΙΙιιοοΙοο ΙΙιοοοι·ο

ρτοοεοοιΙο οοττοο, ιιι οοΙο , οΙοειοο ιΙοΒοοΙΙο οιοοιΙο οοΙο

νοοιιΙ, οι ιιιιοιΙ οιοοΙο, οι οΙοΒιιΙο, οοοιοοΙΙοι·, οι ιΙΜεΙοι

Μοτο ο8οτο, οιΙοιἰοἱειτοιο, Γοοοι·ο, Βοτοτο, οιιοιιιιΙ , οι

οιιοι·οοι·ο ροοεΙΙΙο οι _ιιιιΙΙοιΙο , οιιΙο οπο., εΙοο οοοΙτοιΙΙ

οιΙοοο οοειι·ει, οι οΙιοι·Ιιιε οιιΙοοοιιο1οιιο, ιιικιο οιιΙΙΙΙ:οι

Ιιοιοο οοΙο οοο, οι οοιιεςι:Ιοοιιο ροΙ.οι·ίοιοΙΙΙοο οι οο1οιιο

οιιιοοιιο ιιοιΙΙ1ιιο ριιΙ1ΙΙοιο,ΙοεΙΙΙοιΙο, οι ρτΙνοιΙο Ιοοοι·ο ρο

ΙοεΙ, οι ιΙοΙΙοΙ. Ιο σοΙοε οοἱ ΙοοΙΙιοοοἱιιιο, οι νοοΙτι οοιιΙοΙοιο

ΙΙοι·Ι οιοοιΙονΙιοιι.ο · ρτοεοοο ριιΙΙΙΙοιιιο _Ιοειι·ιιιοοοΙοιο μοι·

οοΙοτΙιιιο· ΙοΙτοεοτΙρΙιιιο. ΟιιοιΙ ίιιΙΙ·οιοιιιοι Αι·οοιιιοΙ, ιιιιοι·Ιο

ιΙοοΙιοο ιΙΙο ιοοοοΙο ιοοι·ΙΙΙ, οοοο ΒοιοΙοΙοειο Ιοοοι·οοιΙοοΙο

οιΙΙΙοεΙιοο Ιοι·οοοΙοοΙο1ο οοΙο_οιιο8οοΙιοο ιιιιΙοιο, ι›ι·οοεοοΙΙΙ›ιιο

οοΙιΙΙΙ νΙτο Βο , . . .ο . . . ο ιΙο Βοιοι·ιΙο ιΙο ΜοτοΙΙΙο,

ΙΙΙειεΙειτο ΙοοοΙπο ΡΙιγεΙοο', θοι·ιιΙιΙο ιΙο ΙΙΙοεοοοο, Ροιτο ιΙο

Αοοοο, Βοι·εοΙο ΠοΙΙιοοο, οι Ροιι·ιιοΙο ιΙο ΙΙΙο8ιιτο, ΙοοΙΙΙ1ι1ε

οεΙ Ιιοοο ιιοοιιιΙο οροοΙοΙἱΙοι·, οι το,οοΙΙο.

, θιηΙΙοτοιιιο ΜοτοΙιοο ιΙο ΙΙΙΙο, οιιοΙοτΙΙοιο ΒοοΙο ΙοΙΙιιο

ι·οοιιΙ ΒοτιΙΙοΙοο οι ΠοιοΙοοο οοΙοτιιιο, ρι·οοοιΙοεΙο οοιιιΙΙοιιε,

:Ιοπο ειι: οι;οιοοιιιι·, Ιοιοι·ΙιιΙ, οοοιιο τοοορΙ, οοτΙρει, οι

ι·οΒοιοο οΙοιιεΙ.

(ΙΙΙ.

Παπ: Η Κο οί Ατοοοπα .σοο·έυο ο Μπἰαπο Ι? οιιοιιοο

άί ΔΝ:οι·οο μου· ίοιίω·Ιο οΙΙα το.πίΙααίοπο :!ο!!ο οιιοΙοί!α ο

Ριτοοιιο, Βοιινοι, Τι:οοοΝοιο, ΑΙΙΙΙΑΙΙΑ, ο @οοΙο οοἱ

Ιου·ι·ί2οτί , ο σο' άτίΙΙΙ αΙΙο πιοάοσίοπο ορραΝοποο!ί, Μπασ

οίαπάο , οι απο οοοιι·οι·ίο, :Η υοΙοο· @ιπο οοπ @οοπ

με! ι·ίωμαοοποοΙο οι οιιο!!ο [οποππο.

(ΙΒΒ5, 8 ΒΙιιΒοο).

ΜΙ ΓΔΜ , Με Βοο.8ιιι·ά. ω. ΙΙΙ. μη. 994. ΕΜΗ. Τα.

ΡοΙτιιο τοκ οιο. ιΙΙΙοοΙο οοοΙτο ΙιιιΙΙοἰ Ατοοτοειο, οοοιΙΙΙ

θοοΙοοΙ , νΙοοοοιοΙΙΙ 6ο Βοοεο, οοΙιιΙοιο οι τΙΙΙοοΙΙοοοιο.

(1) 8ιιοοοι!οΙΙ.ο ροΙ ο οοο μάπα ΜοιοΙοοο οοΙ το8οο :Η ΑτΙ:οι·οο

εοΙΙο οοιοο οι ΙΙ'8οοο Ν. (ΥοιΙ. Έσω, Βί:ίοπ.Βίοοπ :Ιοἱ 8απΙΙ Η!.

Ι'οΙ. ΙΙ.ροε.998, ο Ι'οΙ. ΙΙΙ. με. 977 ο πω.
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θιο!οιτππππι οιι!ετιπιοτπι·, οι: οτιοπι οοπεοπππι ιοτιοπι, ετο!!ο ι!ο Ροι!ιοε οτ ο!!!ε οοετο!!!ε ν!!!!ε ορριι!!ε οτ !οο!ε

πτοπιοπιποπο ι·οετττποτπι·, οποπ ιιο ο!!!ε !πι!ο!πτο ι·οτ!ποτπι,

οι! οποι! Αποπετιππε οτ οοποπ ο!ππτ: οοο άιιπίττέτπι· ροσ

σοτιτοτ, "το αετίτοοτιιι· οοΙοτιοπ. !!!πο οετ οποι! οπιπ νοε

!οιπι!!π οοτ τοπποι·ιττε οτ τοποτἱε οορτο οτ οοοπροτο ποετι·ο

εοοποπτ!ο οοεττο, ντι!ο!!οοτ οοετι·ππι νοοοτπιπ Πιε·ιι:ι.ι.ιιιι

Ροοιιι:ε, οτ οοετι·πιπ ποιπ!ποτιιιπ Βοιιιιιιιιι, οοετιππι ι!ο 'Γεωτε

Νονι, οοετι·πιπ ι!ο Αιιπ.ιιιι, οτ οοετι·πιπ ι!ο Ιιι Οποτε

οπο! οοπιιιο οπτπεοππιοπο οοιπιπ τοι·ιπ!πτε, τοι·ι!τοι·ιτε,

!πι·!!›πε οτ επτε ροι·τ!ποπτ!τε ππτνοιετε: οποιο οπ!ι!οιπ οοετι·ο

οπο! ι!!οτιε οοι·πιπ τοι·ιπ!π!ο ποετιο τποιππτ, οτ οεεο ι!ο!›οπτ,

ροττ!πποι·ππτ, οτ ροι·τ!ποι·ο ι!ο!›οπτ, πο!πεοπο τοετ!τποιο

!ιοοτοππε τοοπεοεττε !πι!ο!›!το οτ !π!πετο, το ι!οιπππιπ οτ

ι!οτι·!πιοπτππι ιπεπιτιπππι νοετι·οο οπτιποο_ οτ οοπεο!οπτ!οο, οτ

ποεττ! ν!!!ροπι!ιπιπ οτ οοπτοιπρτπιπ, ροι·οτριοποο !πι!ο τιπ

οτπε, ιοι!ι!ιτπε, οιι!τπε οι.. ρι·ονοπτπε, οτ οΙιο !οιο οι οτε

ρι·ονοπτο; οτ !πι!ο·τ`οο!οπι!ο οιππ!ιποι!οε νοετιοε νο!ππτοτοο.

Επιπ'τοπτοπιι!ο !οιο, οοοπ!τοτο, οτ ορτ!πιο ι·οτ!οπο, ποο

ποπ οποτοι·ιτοτ!!ιπε οπτοι!τοττε, ιιοε ι!οοοοτ, οτ τοποοιπ!πι

ι!ιοτο οοετι·ο οτ οοιιιιπ οποι!!ι!›οτ οπιπ τιποτιοπε !πι!ο ποι

οορτ!ε οτ οπτ ποιοο!! ροτποιιιπτ οποοοπροττοπτε οτ πεπο

ροτ!οπ!ε τοιπροι·ο, οπτοε ιοετττποι·ο οτ ιοι!ι!οι·ο ιιο!πε, οπτ

οτι! νο!ποι!ιππε !οοο ποοτο, ποο π!τοι·!πε ι·οτ!ποιο, οπο

τοππε ποοοοτο τιιοιοτττπι!!πτε, οτ οι!ιποπ !οεοο πιο!οετοττε

οππ!οτ!ε οι!τοι·ο. Ιι!ο!ι·οο νοε ι!ιοτπιπ τπι!!οοιπ οπο! ιπετοιι

το, οποπτο ι!οοοτ, ιοοπ!ι!ιπιιε οτ ιποποιππε, νοπτεοιιο

ιποπτ!οιππε οιιριοεεο οποτοππε εοορο ι!!οτο οοετιο οππι οο

ι·πιπ τοι·ιπ!πτε οτ ροιτιποπτ!!ε, πτ ριοοτ"οιτπι·, πο!πε ποιοτι

τποττε, εοπ ι·οετιτποιο τοοιοττε οπιπ !ιποτ!οπε !πτ!ο ροι·οοπτ!ε,

οτ οπτ ροτιιοι·ππτ ροι·ο!ρ! !ποπποτοπτοι·, οτ πιοι·οειε ι!!!οτ!ο

οπτοε, οτ τιπετιοτοι!!ε οιιοορτιοπτοπε, οτ οκοπεοτἱοπ!!ιπε οοο

εοπτ!!!πε οπ!!›πεοπιποπο. Α!!οοπ!π, ε! ο!ι·οο πιοοι!ιοτο οι!

ιιπρ!οπι!ο ποο!!οοπε τ'ποι·ττ!ε, νο! τοπι!εεπε,. ρι·οοοι!οπιπε

οοπττο νοε οτ ποπο νοεττο ι·το!ι!ο οτ ποτοπτοι οι! ν!ιιι!ιοτοιπ

οοιππιι!οιπ, ειο οποι! !οε ποετι·πιπ ι·οιπιιπο!πτ ροπττπε !!

!ι!›οτπιπ, νοεοπο εοπτ!οτ!ε οοιππιτεεοιιιιπ ροοποπι, οποο

ιπεοπο οτ !ιπρι·οντι!ο ροι·οο!εττε. 5ο!τπι·πε οποι! ι!ο ιππο

εοπτοτ!οπο, οτ ιο!οτ!οιτο ριοοεοπτιπιιι θπ!!!ο!ιπο ι!ο Αρτο

ι·!ο οπιεοι·! οπι·τοο ποετιιιο οτ !πιοτο ππποιο, οι! !!οο ποι·

ποε εροοιο!!τοι ι!ορπτοτο, ι!οιπιιε, οτ ι!οιο ὶπτοπι!!πιπε

ρ!οποπι !!ι!οιπ. Βοτπιιι το !!οο οοετι·ο Ποι·ο!!ε οοτονο ι!ιο

Με, οππο !)οιιι!πτ ποοοι.ν.

Π!!! ο.

(οιτοοιτιιδοπο οοοιι!το στο! τιιοοο οι 8.ιιιι.πιτι το δοΜοοοο "ο

ό! Κο Ποπ Ρίοιι·ο Ι? το Αποοοιιο, ο !!ίοι·ίοσιο |!'Πιιι

πιοι: οί οποοπο ; οι! οπτιιιο ιτο!το οτοεοο Πο Ποπ Ρίο!ι·ο !!!,

ο/βιιο!ιο Με οοοοοιπιοτιο, ο Με ό οορίτο!ί οο!Ιο οποιο:

οιιιτο οοιττοοτιτί .Μοτο ριιοτιτο!ιιιοΜο οοσοτιοοτί.

(!ΒόΒ, τ! ο το !πο!!ο).

Μ! Με!! Αι·ο!ι!ν! Ροτι!ιποπ. τ!! Οοο!!οι·!.

!πετιπιποπτπιπ οοριτπ!οιπιπ !!τιποτοι·ππι ποι· ι!οιπ!ππιπ

Βοι.ιοπι Ροτι·ιιπι ειιροι· ι!!εο!ι!!πιπ εοοπτπιπ !πτοι !ρεπιπ ι!ο

ιπιππιπ Βοοοπι οτ πο!ι!!οιπ Μοι!οππιπ !πι!!οοιπ Αι!ιοτοο

πο! τοτοτ· οπο τ!τ ιποπτ!ο ι!ο ιοετ!τπτ!οπο τοο!οπι!ο ι!ο οο

ι!ο!ο θο!!πιο.

Νοε Ροτιπε ρ @πτο εοπο οοπτιπο!τ τοιπ μοι· !οποι·οπο!οιπ

εοιι !πιροι·!ο!οιπ ρ!πι!ιποιπιπ οποπ! ο!!οε ιιππο: οο οποι!

ποετι·ο νιι!οτπι· ιπι!!οιο οεεο ι·οτ!οπο!π!ο οτοπο !πετπιπ ι!!

ερπτοι·ο οτ επροι· οο ο!τοι·οοιι νοι!πε ιπ ι!π!ππιπ !!!πι! το

ι!ποοιο οποιποποπι ι!ο οο οροι·οοτ εοτἱε ο!οιο. !ι!οο ρτο

νιι!οιο νο!οπτοε πο ειιροι· οπ!!›πει!οπι οορ!τπ!!ε πον!τοι !πτοι

ποε οτ οέ,ιι·οοιιιιπ ι!!!οοτπιπ ποοτιππι Μοι·ιοππιιι Ιπι!!οοπι

Αι·οοιοο πιο ποπο οτ τιοποιι!!!ο ετοτπ ἱπεπ!ο 8οιι!!π!ο

τοοτιε οτ !!ι·πιοττε οποιπιπ τοποιοε !π!οι·ἰπε εππτ !πεοι·τ!

ο!!οπο ι!π!πο εοπ !πτοι·ρι·οτοτ!ο ο!!οπο!!ε ει!!ττ!!!ε οοριτο!οεο

εοπ οιτιοιιοο ποοποοπτ ονοιιιι·ο. Ετ ε! ίοττο ονοπ!ιοπτ !οοπιπ

ποπ !ιοποοπτ το ο!ει!οπι. Τοποιο ριοεοπτ!ε ε!ο οπο! πιο

εοπτ! ι!πο!ιππε ρτον!ι!οπι!πιιι εο!!!οοτ οποι! ειιοοι· πιοι!!οτ!ε

οορ!τπ!!ε εοπ οοπτοπτιε το ο!ε ππ!!ο Ποτ !πτοι·ριοτοτ!ο οτ

οπο ρπποτο οιιτι·οποο εοπ εποτ!!!ο εοπ οττοιπ οορι!οἱοεο οπο

εποοοι!ρτοι·ππι οοριτπ!οιππι ιοτ!οτ οπτ ι·οι·ιοιο ροεε!τ οπο

πιοι!ο!!!ιοτ ἰπτο!!οοτπιπ οπτ ορροεττπιπ εοπεπιπ ἰιιι!οτοπτ οο

ιπιπ οπο οτ ρι·οπτ οοπτ!ποτπι· το οορ!τπ!!ε !πτοι!πε ι!οποτοτ!ε

ιποποοπτοε οπο! ποι: οοι!οιπ Βιιοοι·ποτοι!!!πε !πεπ!οο Βοι

ι!!πίοο νιοοι!!ε οι!πι!πιετι·οτοι!!τπε οοιιι!εεοι!!ε !πι!το!!1πε

ο!!!εοπο ππ!νοι·ειε οτ ε!ποπ!!ε ο!Ποιο!!!πιε οτ εποι!!τ!ε πο

ετι·!ε οτ ι!!οτοιπιπ ο!!!οτο!!πιπ' !οοοτοποπτ!!›πε οποι! πι· οτ

επροι· οορττπ!!ε επο!πεοι·τιε οτ οοπτοπτιε ἰπ ο!ε ππ!!οιπ το

οιιιπτ !ιιτοι·ρι·οτοτιοποιιι` ποοπο επροι· οτε οποετ!οποιπ οπο·

ιπι·τοιο ροεειτ εποεοι!ρτοι·πιιι τιιτο!!οοτππι ιπονοοιιτο!!οπο

!οιπ Με! οτ ρι·οπτ !ιι οτε ο!οι·!πε οετ ν!ι!οπτ!ππι. Τοποιοε

ι·οι·ο οοριτπ!οιππι εοοπππτπι· ποι· ποπο ιππι!πιπ. Επ ποιο

ι!ο ποετι·ο Βοπγοι· τ!οπε οπιοπ κι. ι!!ο το!!! οππο ο ποτ!

π!τοτο ι!οιπιπτ ιιοοο. οπἰποποοοε!ιπο οπἱπτο τι! !οοο ι!ο

$οπτ!ιιι·ι τοι·ι·ο Πο!!οι·ιτοπο. Πορττο!ε οποποπτε ο οοποοι·ι!οτε

οπτι·ο !ο ιπο!τ· ο!τ ο ιπο!τ οιιοο!!οπτ ρι!ποορ ο 8οπγοι· οπ

Ροιο ποι !ο οποιο ι!ο ι!οπ !τογ ι!οι·οοο ι!ο νο!οπο!ο ρ

ι!ππο ποπ, ο !ο πο!ι!ο οπ Μοτ!οπ !ποο ι!οιποιοο ι!ο !ο!τι·ο

οποιο το ι!!εεοπο!ο οπο οε οπτιο !ο 5οπγοι· Βογ, ο !ο ι!!τ

Ιπτοςο ι!οι·ποι·οο. Ρι!ιποι·οιποπτ οε ονοποπτ ο οοποοι·ι!οτ οπτι·ο

!οε ι!!τε 8οπγοι· !τογ ο !ο ι!!τ @οοο οπο! ι!!τ ιπτοο ι·οετ!

τποεοο ο! Βοποοι· !!ογ ι!ο οι·οεοπτ !οε οοετο!!ε ι!ο ροι!ι·οι·ε

ο !ο !οο!ι ι!ο θι·τεο, ο !οε ο!τι·οε ι!ο!ο οο!!πι·ο. Β οποοπο

!ο οοετο!! ι!ο οοπιιιο!!! ει!) τοτει!!ιιιε ποιτ!ποποἰοε, ο ι!ι·οτε

ππ!νοιεοε. Επιποιο οε οπτοε οπο ε! !ο !πτοοεεο οπο οοπτρι·ο

!ο ι!ιτ οοετο!! ο !οο!ι ι!ο Οι!εο οε ι!οι;πι!ο ο!οιιπο οοεο

εο!!ιο οοπο!!ε οπο τ! ε!ο ροοοι!ο ποι· το 8οπγοι· !τογ.

Ιτοιπ οε ονοποπτ ο οοποοι·οοτ οπτι·ο !οε ι!!τεεοπγοι· Βογ,

ο !ο ι!!τ ]πτοο οπο! ι!!τ !πτοο ιποτ ο ποε οπ εοοποετιο ι!ο!

8οπγοι· Ρορο ο ποι· ποιπ ι!ο οοπο!! οι! ροι!οι· ι!ο! Αι·οο!πε!ιο

ι!οι!ετοπγ ο ι!ο! Με!!ο ι!ο!οε !οε οοετο!!ε ο!!οο!ιε ι!οι·ι!οιο,

ο ι!ο !ο Πορο!ο ο!! τοτε !!πι·ε ροι·τ!ποποτοε ο οποτε ππινοι·εοε

!οε οπο!ε ιιο τοποπ ποι· !ο εοπγοπ !τογ οπ τοπ ροτ· ν!οοι·

ι!ο! οπο! τοπ !ο ι!!τ Βοπγοι· πο τ“οι!!οο ι!ο οοι·τ τοιπρε οποε

ποτ ι·οτοπιι· οοπο!!ε ειε ιιο!ιο οοο! ποι ο!οπ ποε !οτπ νοπτ!ο,

ο ο!!οποο!ο ι·οετττπ!ιοπτ ο ποοοπτ !ο οποπ ο! οοιπρι·οι!οι·

ι!οοπο!!ε οι! οπο! ι!!τ Αιοοοἰε!›ο ο !!!ε!ιο τοποποπ τοπτ ο

τοπ !οποποιποπτ ποι· !ο ι!!τ 8οπτ Ροιο !οε ι!!τε οοετο!!ε, ο

!οο!ιε ποι· το!ιο ι!ο! ι!ι·οτ οπο! 8οπγοι· Ιτογ, ο !ο ι!!τ ιπτοο

ποι· ε! ο ποι· ιπ!οοι· ι!οιιιο ι!οι!ο εο ι!οποπ οπ οοπο!εε ττο

οπο ποι· το ι!!τ Βοπτ Ροι·ο εοι·ο οοποοπτ ι!ο! οτοτ ι!ο οοεοπ

ριοπππο!οπτ ο εοπτοποιοπτ. Β οπο εο!οιο οοο ε!ο !οιιποτ

οοιπρι·οππε πω· !οε ι!!τοε ροι·τε οπ ροι!οι· ι!ο! ι!!! Βοπτ Ροιο.

ιοο
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Ε ιοε όιιοε ιιοτιε ρι·οιιιοτοιι· ιιιτοιι ο ιοτιτιοιι οιι οοτιο, ο

εο οιιιιιτιιοτι οιι ροοο όο κ ιιιιι ιιοτιιιε όοτ ο όο οκι:οιτιιι

τιιοετοιιι οιιοιιιοιιοι·ε ο το Εοττιιιτο όοτ Ρορο όο ετοτ εοιιτο

οοο οιο οοιιοκοιιοο εοιιτοιιοιο ο ρι·οτιιιτιοιιιοιο όοτ οιι 8οιιτ

Ροι·ο. Ε ει ροτ νοιιτιιτο το οιι $οιιτ Ροτο ρτοιιιιτιοιοτο ιοε

όιτε οοειοιτε ο τοοτιε ροι·τοιιτοτ, ο ιιοτιτο ροττοιιγοτ οι Εο

ιιγοτ το” οποτε στο Ατοοιιιειιο ο τιιετιο οιι οιιιιοιτ ειτε

τοεεοτι τοιιοιιτε τιιιτοι· οιιιιοτεε οι ότι $οιιγοτ ιιογ ο οιιτιι

οτι νοτιτιιοε. Εττ οττιροτο τιοοοιιτ ο τοειιτιιοιιι οι οιι. ιιιτοο

το ρτοιι οττο οιιιιοτεε οοετοι τι ονιοιι όο ιιτιοοι· όοτιιο ι:ιοτιο

όοτ ιμιοι οιιιιοιεε ιιονιο οοιιιιιτοιε εοΒιιιιε ιιιιοιι ιοε οοτιοε

όο το όιτο νοτιόο οε ι:ιτοοττιοτιτ οοιιτοιιΒιιτ ο οκτιτοεεοτ.

Ε όο οοο όοτ”οιιιιτο (Ε' ορο οΙοιοτι @ή ιοε όιτε Ατοοιιιειιο

ο ιιιειιο ειιιε ιοτο όιτιοιιιτοτ. ιτοιιι οε ονοτιοτιι ο οτιττο οιιε

οοιιοοι·όιιτ ιιιιοι οι·οοιιιειιο όοτιετοιιγ, ο ιιιειιο όοιοε ο το

ιιο όοιιιιοιεε οοἱ τοιιότο ιοε στο ι:οετοιεε ο ιοοιιε όοι·όοι·ο

ο όο το Εοροιο ττοτ το $οτιτ Ροτο εοιτοτιε οττο οιι οε οοιι

τοεεοιιι οιιε τοιιιτ ιοε όιτε οοετοιιε, ο ιοοτιε ροόοτοετιιιιοτιι

ροτ το 8οτιτ Ροτο ρτοιιιοττοιι, ο ιιιτοτοιι οιι οοτιο τιιιιιτιοο

ιιτιο τοιτοιι , ο ιιιιτοτοτι ιοε όιτε οοετοιεε, ο ιοοιιε οι Εο

ιιγοι· το? , .ο οι ότι ιιιτοο εοιτοιιε το ρτοιιιιιιοιοοιο, ο εοιι

ιοτιοιο όοτ όιι $οιιγοτ 8οτιτ Ροτο, ο οοο εοιιε τοτο όιτι

οιιιιοτ, ο οιττο ιιιιοιεοκοι οκοορτιο, ο οιιοτιοοιιιοτιι. Ε ιιο

τοετιιοιιγε τοτιότοιι οιιιιοιτε τιοόοτοεοιιιοιιι ττο ιιτιο ροτ το οιι

$οιιτ Ροτο εοιοτο οιιιιοιτε ειο ρτοιιιιιιοιοι, ο εοιιιοιιοιοτ εο

ττοιιε ιιτιο όοιιιιιιιτ οε όιι. - Ποιο ειο τοτο ιιιιο οοτιο

ροτ τοε όιτε 8οιιγοτ ιιοιι, ο ροτ το όιτ ιιιτοο οττο οοτο το

$οιιγοτ Ιτογ οιιτοτιιιιιοε ιιιιοι ιιιιιτο ροτ ιιοΒιιοοιιοιο, ο ιιο

ροόοτ ιιο ιιοοιιοε οοιιιτιιιτε ιοε οοιιιιοιε τοτε οι ιοοιι όοτ

Αιτιιιοτω οιιιτο το Βοτιγοτ Εοι ο ιο ότι τετοιο ροτ το ιιιιοι

τοιιο το 5οιιγοτ ιιοιι οιιιοιιιο οιι ιιο οεεοτ ιοιιΒιιτ οι όιι

ιιιτοο όοιιιιοτιε οοριτοιε ο ροτ οιιιιοετο τοιιο το 8οιιγοτ Βογ

τιιοιιοε ο εοε οοιιιε οττο τοεεοιι οιιοττο οι όιτ ιιιιοο ο ο ιοε

οοιιτε ευοε. Ε το ότι ιιιι8ο οιιτοε φιοττ τιοιτιο οοτιιιιιιτε οι

$οιιγοι· ιιοιι τοτε ιοε στο οοτιιιοιε όο τοι εοτι ροόοτ ο ροτ

οιιιιοετο τοιιο εο τοε το όιτιιιιοο ορτιοιιοι οι ροοο οττο ιιο

οοτιττοετοιιιε ιοε οοεοε όο ιιιιιιιι Με το 5οιιγοτ ιιοιι, ο το

οιι ιιιιοο εε οτιεοινοτι το ιιο οιοιιι·ο ιιτιο ότι ιιιιι ονοιιι τιο

ειοτι ιοτιοιιτε ροτ νιτιιιι όο ιιιιοιτε οοιιιτοιε οιτε ιιο οιιιιοιιε

οιιε ιιιιοτε το οιι $οτιγοι· ιιογ οι ιιιιΒο τιιοιιοτοτι τοτιιιοτ

ιιιιιιοιτε οιι οιοιιτιο οοεο. Ποιο οεονοιιΒιιι ο οτιττο οιιε οοιι

οιιτόοι οττο εοτιτο ιοε οοριιοτε ιιιιο οιιιιτιοιιτι τοτοιι ιοτε

οτιιι·ο το $οτιγοτ ιιοιι, ο το οιι ιιιτοο οιι ιο ιοοιι όοτ Αι

οτιοτ εο τοτο ογτοι τιτοιιιειο ο Ιοττο Μουτ: όοτ 8οιιγοτ ιιοιι,

ο ιιοτο όο ιτιτοιιιιο όοιο ροι·τ όοτ όιι ιιιτοο, οο οε εοιιοι·

ιιιιοι $οτιγοτ Βογ οιιεοινο ο όοτοιιοεοο ο οιιοοι·ο τοιιιοιο

όο οοτιο εοιοιιτιο οι όιτ ιιιτοο τοτε οοιοε ο οτοε ιιιιοτε το

όιι ιιιιοο ο ιοε εοιιε ροτ ιιιοοι· όοτε όιτε οοριιοιε τοεεοιι

τοιιιιιιτε τοτ ο οοτιιριιτ οι $οιιγοτ Βογ οτε. ο όοιιιιιονοτιτ

εοινοτιι όοιιιιοειοε ρτοεοιιιε οοριιοιε ττοτ οτο τιονοιτοττιοιιτ

(τ) οιιοειι οοριιοτι οτιιτιο ετοτι οι:οοτόοτι ιιιιιιτοτττιοτιτο τιοι οιιττιρο

οι Αιοιιοτο τιοι 8οιιτιοιο όοτ 1355. Μι ιτιοιιοειιιιι τι το Β. Ριοτι·ο

ονοο τιοοιιοεοιιιτο οερτοεεοττιοτιιο το ιτιόιροτιόοιιιο εοντοτιο ιιι ιιιο

τιιιιιο Ν, ο ροτ οοτιιροτιεο όοιιο οοεειοιιο ιιι Αιιιιιοτο ειι ονοο τοιιο

ιιιοιιο οοιιοοεειιιιιι ο ρτοιιιοεεο , ο ει οι·ο οιιιιιιοοιο όι ρτοροττο οι

οιινοτιιο ι·οιτιο ιιι 8οτόοιττιο ροτεοτιο οιτι;τοιιιτο οττο ειοεεο Μιιτιοτιο

(ιι'οό. 'Ειπε, Μπίστι. Μοοι·. άοι διιι·ιτι Η!. Υοι. Π. Με. 980981). Μο

το οοεειοτιο οι Αιτιιιοτο όινοτιτο ιιιιιτιιο , ροτι:τιο τι τιι·οιοεοτο οτιι:οτο

ροτ τιιοιτο τοιιιρο ι Β'0ι·ιιι, ιιιιιτοτι όοτιο τοριιιιιιιιοο όι 0οιιοντι, ι:οιτιο

ορροτο ιιο ιιοιι ροοιιι ιιοοιιιιιοτιτι οττο ρτοόιιοιοτιιο ιιιιι ορρτοεεο , ο

εροοιοιτιιοτιτο ιιο τιτι τοιιο ρι·οτιιιιιιιοτο ο τοι τιι;ιιοτιιο όοτ ιτιοτι:ιιοεο

ι1ιονοτιτιι όι Μοτιτ'οττοτο, οι·ιιιττο οιοιτο όοτ το τι. Ριοττο οι Αι·οοοτιο,

ο στο 0οιιονοει.

εοτι ονοιιΒιιτε. Ε ιο όιι ιιιτττο οιιεοινο ττοτ εοιιιιιιοτιτ ιιιο

ιιοτο οιόιτ $οτιγοτ Βογ οκι οττο ιοε στο οοριτοιε όοιιιιιο

τιοιιι ειοιι οιιεεοιε ο οιιτιιιιιοτε ο εοιιε τοτο οιιιοοοιο ο πιω..

Εε οεερτοε οιιιιιοτο ο οιιιτο ιοε όιτε ιιοι·τε οοιιοοτόοτ ιιιιοι

ότι $οιιγοτ ττοτ τοιιο οοτιο ο ιιοιι οι ότι ιιιτοο οττο οτι οοε

ιιιιο οιι πιο Π εοτνοε ο οοιτιιιιιε ιοε οοεοε οοιιτοοιιόοε οτι

ιοε τιτοεοτιτε οοριτοιε εοι;οτιε οοο όοιιιιιιιι οε όοοιοι·οτ ιιιιοιε

στο οοριτοτε τοτε οιι το ιοοτι όοτ Αιοιιοτ οιι οιιιιοει οοτε

τοτιιοιιοιιοιι ο ειοιι οτι εο τοτοει ο νοιοτ ο ειοτι τοττιοτε οι

ειοτιιοτιτ οττο ιιιιγ εοτι. Ωιιοιιτ οιι οιι οοο οιι οιιιιοτεε ισοο

το όιι ιιιιιτο οοτο οοο νιιιιο το ότι ιιιιοο οιιτι·ο ιοε οιιτοε

οοεοε ροτ ιιιοιοτ εοοιιτοιοτ ειιο. Ιιοτιι οε οοιιοοτόοι ο οπτι

οιιτ οιιττο ιοε όοιιιιιιιι όιτε 8οιιγοι· ιιοιι ο το ότι ιιιιεο

ιιιιοι όιτ $οιιτοτ ιιοιι ι·οετιιτιοεοο οι όιι _ιιιτ8ο ο ο ιιιιι οιι

νοττιι οιι ιοοιι εοτι ιοε οοετοιιε ο τοοιιε όο τιιοιοτο ο όο

(ιοΠόο ειιιιοτε οιι ιοε ροτιε ιιο Εοττιοτιιιιοο οιι ιοε τοιιόοε

ιιιιοιιε οιΠοιοιε όοτ 5οιιγοτ ιιογ ο οιιι·ο ιιιιοι εονοι ροτεοτιο

ιιο τιοΒο τοοιιτιόοε ο οιι τοτε ιιιιτε οτιιιοε ιοτιιιιιιοιιτε ο οτι

ροτοιιοιιιοιιτε οττο οτι οιιιιοιτε ιοτοιι οιττοιιιιτε. Ποιο οε

ονοτιιτιιι ο οιιιτο οιτε οοτιοοτόοτ ιιιιοι όιι $οτιγοτ Εογ οιι

ιιιιιτο ο οτιοιοεοο όο εοτι ροόοι· Βοοοι τοτε τιτοοοεεοε ο

ονοτιιοιιιοιιτε τοτε ο οοιιιοιιεοιε οοιιιι·ο το ροτεοτιο όοτ οτι

ιιιτιτο ο ι;ο όοι εοιι ττο οτι το τιτοεοιιτ όιο ροτ ιιιιοιεονοι

οοιιεο ο τοιιο εοοοιιε οοο ιο ιοτιτο όιο οιι οοετοιι όο

Ποιτοτ ιιο το όιοτοόο ο οτόοιιοόο οοττο όοιο ιιιιοι το ότι

ιιιτιτο ιιο ττοιιειοτ. Ε ιιο ι·οεττιοτιιε ιοτο οι ότι _ιτιτοο οιιεο

ιιιοιο τοτιιιεειο όιτιιτιιοιιι ο τοιοικοοιο ο τιοτόο όο τοτο

ιιιιοειιο ο όοιτιοιιιιο ιιιιο το όιι $οιιγοτ Ιτογ ροι;ιιοε τοι· οι

ότι ιιιτοο ο οτε εοιιε ροτ οτιιιιε ο ροτ οκοοεεοε οοιτιοεοε

ροτ οιιιιοιι ο ροτ ιιιιοιεονοι τοιιο εοοοιιε ιιι τοττοτ· όοιο όιιο

οοτιο. Ποιο οε ονοιιοιιι ο οοιιοοτόοτ οιιιι·ο ιοε όοτιιιιιιτ όιτε

οττο το όιτ 8οτιγοτ ττογ τοιιο τοπιιεειο ο ροτόο οοιιοτοι ο

ιοιε ιοε εοτιε όοιο ιοττο όοτ όιτ _ιιιιοο ιιοιοιι εοτνιτ οτι

οιιιιοειο οιιοττο, ο οιι οιττο ιιιιοιεονοι ττο οι ιοτο όο ιιιιγ.

ιιοτιι οε οιοτιοιιι ο οοιιοοτόοτ οιιττο ιοε όιτε Εοιιγοι· ιιοιι

ο το όιτ ιιιιοο οιιοι όιι $οιιγοι· Βογ ροτ εοττιιτοτοι όοι ότι

ιιιτοο τοοο τοι· εοετοιιιοιιτ, ο ιιοιτιοτιοτιτο οιι οοετοιιοτιε ο

ιιοτιιοτιε όοιο τιοιιιιτο ο όο ιιοιινοιιγ ο ιιιιτ τιτιοτιοιο ιιιιο

οιι ι:οε ιιιιοι $οιιγοτ Βογ ιιο εοτνοε οι ιιιιιιιιοο ιοε οοεοε

οοιιιοιιΒιιόοε οιι ιοε ρτοεοιιτ οοριτοιε ιιτιοιτε στο οοετοιτοιιε

ο ιιοιιιοτιε εο τοιιΒιιοεεοιι ροτ το ότι ιιιτοο οτι οττο οιιτιοιι

τοοοιιοοιιοεεοιι, ο οι;ιιοεεοτι ροτ 8οιιγοτ οιι οιιιιοτι οοτε.

Ε εοιτιιιτοιιτ εοοιιτοτοτ τοοοιι οι ότι 8οτιγοτ ιιοιι, ο οιι τοτε

οιιιιοιτ το οοετοιτο ο ιιοιτιοτιε όο οοετοτι όο Μιιιιτινοττι οιι

τοτε ιοε τιτοε ο ροι·τιιιοιιοιοε όοιοε νιτοε όο ριοιιιιιτι ο όο

εοοοιιιο οι όο διτιιιττο ροτ τοι φιο οοιιοτιοτ ειο εοτιτοιιο

οιιιτο οιτε οκι φιο οιι οοτε ιιιιοι όιι ιιιτοο ιιο εοτνοε ο

οιιτιιριιε ιοε οοεοε εοιιτοόιιοε ο ιιονοτι εοτιτοε οι 5οτιγοτ

ιιοιι ιιιιοιτε όιτε οοετοτιοιιε ο ιιοιιιοτιε όοτε στο οοετοιτ, ο

ιοοιιιιοτιτε ιοιιοιιοεεοιι το οιι 5οιιγοτ ιιοιι ροτ 5οιιγοτ οιι

το τοττιιο ιιιιοτιε όιτε οοετοιτοιιε ο ιιοτιιοτιε όο το (ιοτιιιτο

ο ότι ιιοιιιοιιι εο εοτοτιτ οτι τοτε το ότι ιιιτιτο οιιτιοοτε.

ιτοττι οε ονοτι.Βιιτ ο οιιττο ιοε όοιιιιιιιτ όιτε οοτιοοτόοτ ιιιιοι

ότι ιιιιο;ο τιοττιιοτο οε οιιτιοιι οιι εοοτοιιιοιιι ο ιιοττιοιιοτοο

όο εοι·νιτ οι 8οιιγοτ Ιτογ ιιο ο τοοιιιιοιιτ οκι εοτι ιιο ο

@οι τοεεοι όοιι εοτνιτ ο εοτι ιιοιι $οιιτοτ ο όο οεεοτ ο

οιιιιοτι τ”οοι ο τοττοτ οκι φιο ροτ οτι ιιο ττοτ εο τοττοτ ιιο

ροτ εοε ττοιιτε ιιο ροτ εοιι τι·ιιοιοιιιοτιτ ιιο ροτ εοτι οοιιεοιτ

ιιο νοιιιτο ιιιοι όοττιρτιοτττο ιιο όοεοιιοι· οι οιι 5οιιγοτ ττοτ·

ιιο ο οιι τοι·ι·ιι ιιο ο εοε οοιιιε. Εε οτιτοε οιιιιιοι·ο φιο ροτ
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οοοπε!ι πι!οπιι!οε!ο οο!!οπο!ο πο ε!ο !ο! πο οιιοοπ!ο! ρ!ο

]πι!!οπ ποιο ο! π!! ππ!ππο; Οπππ! πιο οιι εοε !!πποποεοε !!

οο!!π!ο,ιο·!πιιπιππ!!πι!ε πιπε οοπο!!οπι !οπιπιπιπποπ οιι επι Ιοππο,

ο οπο! οιι!οοπι ποοπιπε ο οπο πιπεοποπ !ο! !οε π!!οε πιο!!ε

πιο! πιι:οοπππιπο!ε. !!οπι οε οποιοι!! ο οοποο!πο! οο!!ο !οε

ποιππιι! π!!ε οπο! π!! Βοππιο! Β.ογ ίπποι! εοοπ!ο!ο! πιο οο!!ο

ποιοιο! πι! ποιοο ππ!ποεεπι πιο ο !ο!οε !!π!·πο οοπ ιποοπι!

ο!!ε ο !!π!ε !ο!!ο, ο !!π!ε οποιο πι!! οπο πιο! !ο π!! Βοπγοι·

πο πιο! πιο ο!Πο!πι!ε πο πποπ!ε πο! οο!π !ο! πιπι! ο!οπππο πο

ποιπιπιπο!πο ο!οπ πιπε εοππο !ονο!πιο!οιποπ! ο οοπ !!πιο!πι!ε

πι!! οο!π πι πι!οπι!!ε πο! π!! $οπγοι· οπο. !!.οπι οε οοιιοοι·

πιι! ο οο!!ο !οε· ποιοιοο! π!!ε οιιοποπ! οπο !ο π!! Ηοπγοι·

Βογ !ππο !ο! οπιι·!ο πο ιιιοποιποπ! εο!ε !ποππ·!!πιοπ! πο οι.

εοο ο!πιο!πι οιπποποο πι !ο!ε εοε ο!Ιπο!πι!ε οπο !ι·πιοποπ οοπ!

εποπιο!ι! ο οποο!οεπι οι π!! ππ!ππο ο ο!ε εποε ο!!!ο!ο!ο, ο

οοιιο ·ο οπο !ππονοο!ο πι!οοππι. πο!ε ε!πι οπο. Ι!οιπ οε

πινοπππο!.ο οπ!!ο !οε ποιπππ! π!!ε οοποο!πο! οπο! π!! Βο

πγοι· !!ογ !ππο οο!!ο ππ!πιπο πι! π!! ππ!πο οπο πιοι· οοπιε!ο

ο τοοο ·πι!πππππι πιο! !πι οπο! !ο π!! ππ!πο πιοοποε οεεο!

ποπιιπι! !ο π!! Βοπγο! Ποπ οοπνοποπ! πιο! ο!οπιι ο!!ιιι, ο

οιπποε οποε πππποε πιο! εοππο!! οεεο! οοπποε !!ο ο! ποι·ιι

ππγ!ο π!! Βοποιο! πο πιππο οοπνοιι!! !ο π!! ποιοο πο οοπ!!πι

οοπο!!. πιι·οοοππ8 οι! ο!οπππ ιποοπι πο !ο! ο οπο!! οιι πιο!εοπο

ο οι! ίοοπο:!πποιιιοο!ο ο!οππο. Ε οοο ποιοιοο !ο!ε !οε οοπ

εο!!ο!π πο! π!! Βοπγο! Ποπ οπο οογ οοπ οι! !πι ο!!ο !!!ο.

Μ!!! πιο ;!ιπποιιππ! ο ππ!!ο !οε ποιπππ! π!!ε οοποο!πο! οπο!!

π!! Βοππο! Βογ !ππο ππ!!ο οπιι·!πιι πο!οπο ο! π!! πο!οο οπο!!

πο ιο οποοοε! πιο πο π!!οε πιο πο ποιοο οπο! !ο!επι!ε

πο !οπ!! ποποπ! οι πι!οεοιιο!ο. οπο ποιο !!ιι! πι!οπι!!ο ιιο

!ππ!!!! ε! ποποοε οιποοεεοε πονο!!ε ποο!πιππιπ! πο οπο ποπε

πο ππ!!ο. πο οοπιιο!!οπ πιο!οπο !ο Βοπγο! Βογ !οε πιοποε

πι ο!!ο!. !!οππ οε οιι!!ο !οε ποππππ!. π!!ε οιιοποπ! οοποο!πο!

εο!ι!ο !ο !ο! πο οποοι Ιοππο ππ!!ιο!οπι πιο!ο πο! π!! ππ!πιο

!πι οππι!·!ο π!! ππ!ππο !ο πι!οε οπο !ο π!! ππ!πο (!οινιιο!ο)

οιιοιοιο οιι οο!!ο! οοπ πιι·οοπ!ππο! πι! $οπγοι· Βογ πιο !οε

ι·οοοπε εποε πιο! !οε οιπποε οπ!οπ ο !πππο! οπο πι!! πιο!

οοιιοιποι· πο!ο πιο!εοπο πο ιπ!οο! Ιοππο !οε οποοι !πιοοπε !ο

π!! Βοπγο! !!ογ ποππο !οοο!ο ε! εο!πιπ ππε!οε. Β ε! πι! 8ο

πγο! !!ογ πο πιπι!!οπ !πε!οε, ο πιοπο!!οε πο !!ο!!ο !οο!ο οιι

ιποπο!πι οπο! π!! !ππο οοπ !.οππποε πιο! οο!ον!π! οπο οιι

οοιιο!! οππε !ο π!! _!π!ππο οποοοε !οοο!!ο!, ο πιιο! πο εοπ

π!ο! πιο! ι!!ππ πο ιππιπιο!!οο!ο πι! Ρπιπιο πι!! οπο πιο! !ο 8οιιγο!

οοπ πιππ!ε πο πο!!!ο!ε πποε πινω!. πι! π!! ππ!πο πιο πιο

ππποεεοπ οεεο! οποο!!πιποε οοπ!!ο !ο π!! οπιπι!!ο!, ο εοο!ο

πιοποε! οπιπι!!ο! !ο π!! !π!πο εο πιπ!ιιπι εοππο! πο πιπιπιο!!οο!ο

πιο ο! Ρπιπιπι οποιο οοο !!ο ο! π!ο πο οοπ ο ππι!!!πι οοεπι

εοο!ο !ο π!! οοπι!!ο!.π!!οπι οε πνοιιπππ! ο οο!!ο !οε ποιπππ!

π!!ε οοποο!πο! οπο!!ε πι!οεοπο!ε οπο εοο οοπ οιι οο!!ο! πο

οοεοππο πο!οε π!!οε οο!!ο ε!οο πιοεο!!ε ο !!οο!π!ε οιιοοπι!ο!

ιπ!οο! !οπιπ θ). Ι!οιπ οε οιιοποπ! ο οο!!ο !οε π!!ε 8οπγο! !!ογ

ο !ο π!! ππ!πο οοποο!πο! οπο πο!ε ν! πι!! !!ο!!πε οπο! π!!

!π!οε! ποπο πι! 8οππο! οοπ πιο! !ο!ιο πο! !!πιοο! οπο! !πι

ιπογ!πι! !ο π!! Βοπγο!, ο !πι!!!πι !ο π!! ππ!ππο. Ι!οπι οε οποπ

οπ! ο οπ!!ο !οε ποπιππ! π!!ε οοποο!πο! πιο! εοππο!ο!π! πο!

(π) Ποπ ε! οοιιοεοο οοιιο !'οι·!ππ!πο ποΙ!ο π!εοο!π!ο !!ο Μπ!!ππο Π,

ο !! ο !π! !!πι!ο!!ο 0!ονπιππι! π! Α!!ιο!οο. Ποε!π! ο!ο πιοεεοεεο!ο πο!!πι

ο!!!ο ο ππιε!ο!!ο π! Βοεπι , ο πο! οπε!ο!!ο ο !οι·ι·ο π! Μοπ!οοοπ!ο ο π!

Τοι·ι·πιππονο; ίπ ππ!!ο πι!!οε!πι!ο πο! 1353 πιεε!οππιο πι Ρ!ο!!ο ειιο !!ο!!ο

πι!!πποποπ!!ο ππι!!'!ποεο!πιο!!ο Μπ!!πιπιο Ν, ο πιιο!! !π οπ!οο!ο πο! ππ!!ο

ειιο !!ο!!ο ο!!οπι !! 13'76 πω!. Τομ, 1Ηποπ.Ιιποο!.πο! Μπι!! Η!. νο!. π.

οπο. 89, ο νο!. Π. οπο. 930).

π!! ππ!οο οπο! π!! Βοπγο! Βογ !πιοπι πι! π!! ποιοο οι πι!οεοπ!

εοοπι·ο!πι! εοπποπο οποπ! εοππο!ιπ. @ο πε ο οποοι· οπο! π!!

Βοπγο! οοπ! !ππο εοπποποπο! πιο οο!!ο ο οπ!!οε εοοο!!οποε

πιο εοπ εοππο!! οοο!!οο! ο! π!! πο!ππο ο οποπι!ο. επ οο!!ππο!πι

ο !ο Ππιπιο!ο πο! Ρπιπιπι πιο επιο!οπιοπ! εο!ε πιοπο πο οι:

πι!! !!ο!!πε πο! οπο!! πιο!ποπο!ε πιο! νοοπιππι, ο πιγ!οπ!!ε

οποι πιοι ο νοιιπποε οοπ!!ο !ο !ππο! πο!ε πι!οεοπ!ε πιπι!

!ο!ε ο !οε οοεοε οοιι!οιιοπποε οι! οποοοε πποπιπ!οπο!ε !πι

πιογ!πι! ο!ο Οπιπιο!π πο! Ροπιο ο !πι!!!πι ιιιογ!ο! π! π!! ποιοο

ο οοο εο!ε οοιιο πο οιιοοιποπ!οπο!ο πιο! !πι οπο! πιο πιοι·

!!ονο!ε, ο !!πιιιο!ε πιο! ο!ο πο επι ρ!οοο νο!οπ!πι! !οοο !ο

π!! Βοπγο! οιι ε! εοπ!ο!ιο!π πο νο! πο !οπ!! ο οοιιιο!!!

!ο!οε !οε π!!οε οοεοε οπ !οε πι!οεοπι!ε οοπι!!ο!ε οοπ!οππππποε.

Ε πι πιο!ο! !ο!ππιο!πι! !ππο !ο π!! οιιοποπ οοπ !ο!οε !οε π!!οε

οοεοε ο οπιεοποπ ππιοπο!!οε οποοοε οποπ !οε π!!ε οππι!!ο!ε

εοο οοπ!οππππποε !ππο! ο !ο!ε !οε ποο!οε πονο!!ο!ε ο πι!!!οε

πο οοπ οοπεο!! οο! πιο! οοπ οοο οιιοποπ ο!ο πο!οε Ιπ!οπ!ε

οιι Ρο!ο ο οιι πι. οξ!, ο ο! ο!εοο πο Υπι!οπο!πι οπιποο!!ο!,

ο ο εοπ ν!πο οπποο!!ο! Μοοε!!ο !πιο!οπο!, ο Τ!οεο!ο! εποε

πο!!πι ιπο! πο !οπ!! ποιοο!!! ο οοεο!!πι! !ο!οε !οε π!!οε οοεοε

ο οπιεοππο ποοπο!!οε οοο οποπι!ο πι. ιποπο! !ο!ιπο!πι! !ππο !ο

π!! 8οπγο! οοπ οπο!ε οοο!!οο ο οονο!!ο!ε ο πο!!!οπι πιο!

εοποε οο!οπ!!πιποε ι!!ππ !πι !ε!πι πο θο!ποπγο. Πο οε ο επιοο!

οι! επι !ππο ππ!πιι·οιι ο !”ο!πιιι οοπιοπο!πο εο!ε οοιιο πο πι!

πι!! εο!ε πι! π!! ππ!ππο πποπιπγοποι·ε, ο πιο! ο!!ο ο οπιεοπ πο!!ε

πιο!ποπο!ε πο εο!νο! !ο!οε !οε π!!οε οοεοε ο πο οοπ!!ονοπ!ι·

ο πιοπο!!οε πιο! ο!οππιπι !οοο ο πιοπιιο. ο !οε πο πιιοπ!ε

οοπεοπ!!!πιπ !οε πιο! !ιο!ο!ο!ε πιι!!ο!επι!πιοο! πιο! πιοο!ο ο

εο!οππο ε!.!πιπ!οο!ο οπο οιι ποε οπο! π!! 8οπγο! οοπ ο εοε

ο!!!ο!ο!ο πιο! ε! ο πιο! !π!ο!πιοε!!πι πιο!εοπο νοποποε οοπ!!πι

!οε εοο!οπ!!οε ο πονο!! εο!!!οε οοεοε οπο !πιεο !οο!ο ε!ο

!οοπ!, ο πιπεοο. !ο οι! _!π!ππο ο !οε ποπε εοπεο οποο!!!πιοπ!

πο πι!οπππ πιοπο πι!οοογ!, ο !ονο!, ο οποππιπι! πιο! επι πι!ο

πι!!πι οπο!ο!!!ο! ο εοπε !ο!πι ο!!ι·ο πο!ο!ιπ!ποο!ο ποο!πι!πιο!οπ

ο ι·οοπ!ε!ο!ο !ο!οε !οε ν!!οε !οο!ιε ο οοπε ιποο!οε, ο πο

πιοο!οε πο! π!!ε οο!ο!ο!ε πιο! !ο!πι ποπο!!ο !!!ο ο ιππιποπο

οπο !ο π!! ππ!πο ο !οε εοπε ππο!!οι· επιπι!πιπι ο πιο!πιπ. Ε

ποιο πο!οε !οε οοεοε ποιπππ! π!!οε πιιοι !ο! !ο Βοπγο! οπο

!οε Ππ!νο!ε!!ο!ε πο!οε ο!ο!ο!ε ο !π!οε εποε πο οπιε!ο!! πο

!)πι!!ο! ο πο ππ!!ο Ιο!ογοε πο $πιοο! ο πο! Α!οπο! πιο! πιπι

ιιο!πι πο ε!ππ!οο! ποιοιοο ο πι!οι1ιο!!πιπ πο !οπ!! ο εο!ιποι··

!οε π!!οε οοεοε οοεοππο ποοπο!!οε ο πο οοπ!!ο!οπ!! ο πιοπ

!ο!πιπ, ο πιι·οε!πι!πιπ οοιιιοππι!ππο πο ιποπο ο πο οποπ ο οο

ε!ππι πο $πιππ!ο. Ποιο οε οιιοποπ! ο οπ!!ο !οε ποπιππι!

ι!!!ε οοιιοο!πο! οπο! π!! ππ!ππο !ππο εοιπο!!ιιι! εοπππ!ο!ο! ο!

Βοπγο! Βογ πιο !ο!οε πιοπο!!οο πιοποε οπιπ!ο!οε ο εοπππ!ο!π!ε

οπο οι π!! Βοπγο! Βογ Το. οπνο!ε !ο π!! πιι!πο. Ε πο!οε

πποπγε οπο πιο! εοπιο!πιπ! ιπιππο!πι οπιπ !ο π!! ποιοο !ππο!

ο πι!οε!πι! !ιοπποπο.!πο πο !οπ!! ο εο!νο! !οε π!!οε οοεοε

πιο! !οε ππ!νο!ε!!ο!ε πο!οε ο!π!πι!ε πο!!εοπ ο πο οοεπι ο πο!πι

!!ποπο!πι πο ίι!πο!οπο ο πο Μοπ!πιοπ! οοο οποπι!πι !ιο οποπ

ίο!ιππι! ο !ππο! !ο π!! πποπο πιο οοιιιοπει!ππο ο πι!εοπποε

ο!οποποε πιο!εοποε πο επι οποι ο πο επ Ποπεο!! ο πο!οε

π!!οε ο!π!πι!ε ο!οο!πο!ε πιο! !πι πιο!! πο! Βοπγο! οοπ πιοι·

!πι! οπο οοππι!!πι! ε!ο οο!!ο !οε π!!οε πιπι!!οε οοεο!νοπο.

Ποιο οε οπιιπι!οε οοπνοπππ!, ο οοο!πο! οπ!!ο !οε π!!ε 8ο

ππο! οοπ ο !ο π!! .!π!πο οπο πο !ο!οε !οε π!!οε οοεοε,

ο οπιεοππο ππιοπο!!οε ε!οο !ο!οε οο!!οε πιοο!!οποε πι πιοπιι

ιιοποπι πο εοε οο!!ο . ! .ο!οιπ!πο! πιο! οπεοππο πο!οε π!!οε

πιοι·!ε ο πο! πο!πι!π πο! ρ!οοο!!! οοπ!!οο!ο πιιι!οοπιι ππ!!ε π!

ιπο
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ε!ε! ε εΠ·εεεετ εε ροΠ·ε ε ρτο!!! !!ε!εε Μεε ρε!!ε εε

Πεεεε! !!! εε!!ε!εεεΠε εε! Μ!. !!ε!ε εε ενεεεε! ε εε!Π·ε !οε

!!εΠεεε! Με εοεεοτεε! εεε !ο!εε Με εε!!εε ε !ε!Π·εε !·εγε!ε

!ε!!ε!ΜΠ·εε ρετ εεεο !!ε!!εεε!ε ενΠεεεεε ρετ Μ Μ @Με

ε!ε!! !Π·ε!!εεεε !Πει·εεεε ε! ε!! !ε!!!ε !!ε Μ! εΠε! εε εεεε!!.

!!ε!!! εε ενε!Πεε!ε ε εε!τε !εε Μεε ρετ!ε εει!εετεε! εεε

!!ε!! ρεε!ο 8εεγετ !!ε Ε!!ει·Πεε !εεεε !ε!εε Με εετ!εε εεε

Με!! ρετ Μ ε!! Πε!εε ρετ τε!!εε εε!ε Με ε!ΤεΠ·ε,`ε εν!

εεεεε ε εεε! Μ εεε ρεεΠ·ε Πεεε εεετεΠεεε!, ε !!ο!εεεε!!!ε

εε !Πε!·ετ εεεε!!εε ε! σε !ε!εε εεε! ε!! εε!ε !Πε!·ε!ε !εε

εεε!ε!!ε ε Με!!ε εε Με εερΠ!ε!ε εοε!εεεε!ε ε! 8εεγοΠ· Βεγ.

!!ε!!! εε ενεεεε! ε εε!!·ε ε!!ε εεεεο!·εε! εεε εο!!!·ε εεεεε!εε

εερΠ!ο!ε ρετ Μ θεεγοΠ· Βεγ ε! ρετ Μ ε!! Πε!8ε εε ρε!·

Με !!ετε ο!!!ε!ε!ε εΠε ο εεεεΠεενεε! εε ρε!!εε εεεει· Με

ε!το!!ε!ε εε!ε!ε ε Πεεεε!ε ε!εεεεε ρεε!ε εε εε!!!Π!Π!ε!ε εε

εε!εεεεεε, ο εεεε!Πε!!ε ε!εεεεεε !εοεεεεε. Ρτε!εΠ!!εε!εε εε!!

Με εεε!τε Με!!! Μ!!! Πεε!εΠ ε! εε!ε ε!! εετ!ε εεΠεε!!ε

ε! ε!! εεε!τε !εε!·ε !!!!ετε!Π!ε!ε εε εροε!εεεε νο!εε!ε!ε εε!ε

!!οε ρτεεεε!Π ρε!!!Πεο ΠΠΠε!!·εε!εε!ο ρε!·ρε!εε νε!!!ετε ρετ

!!τ!εεΠε ε! εο!εεεεε! ε!Πρε!ε!!εεε!ε Πε εε!ε!! ε! ρεεεε εε!!

ρ!ει·Πε ε! εε!ε!!! !ε!τεεε!!ρ!Π !!εε ε εο!!Πε ρτο εΠε!ο !εεΠεε

ε! ο!εε!!!εε ε!!Πε ρε!·εεεΠε εεετε!!! Πε!ετεε! ε! Πε!εΠ·ετΠ! ε!

Πε!ετεεεε ρο!εε! εε ρε!εΠ·Π! Πε !”ι!!ετε!ε !εεΠ!!Πε!ε ε!Πρε!εε!Πε

ρεεΠεεεε!Πε ε! Π·εε!ρΠεε!Πε εε!! ρεεε εεεεε!ετε!ε !ε!!!Πειε

!!οτεεετεε! εε!! !!ε! τεε!!εεε ρεεεε!·Πε ε! εε !!οτεεεΠε ει!!!

εε!εετε εο!εΠεΠ εε!ειεΠ ροε!Π!!ε!ε εεεε!!·εεεε!·εε! εεεε ε!

ενεε!ε Πε!'ετΠεε εεεο!ε!!ε Με!!! εΠε!ο ΠεεΠεΠ ε! εε!ε εεεΠε

ρετ!!!!εε εεε!!εεεοτε!ε ε! ερ!!εεεεο!·ε!ε εεε!! ει!!!!εεε!ε

εοε!τε ρΠ·εΠεεετ!ε εερΠ!ε!ε εεε ε!!εεε !!ε εεε!εε!Πε Πε εΠε

εεΠεε!ετ νε! ρε!ε!ε νε! εεεε!!ε ρετ εεε νε! Πε!ε!·ροεΠ!εΠε

ρεΠ·εοεετε νεεΠε!εεε εεε ε!ΠΜ!!! ΓεεΠεΠεεε εεεεεεεΠεΠεεε

νε! Με!!! !!ε!! εεεεεε!!!·Π ρεπε!!!ε!εεε ρΠορ!εΠ· !!εοε ρεεε!!

εΠε! εοε!!ετΠ νε! ρτεεε!εΠ εεεε εε ε!ε! !”εε!ε Πε !ο!ο εε!

!!εε! νε! Πε ρετ!ε νε! ε!Πεε εοε!τενεε!ε!ε. Ωε!εΠΠεο εε!!

ρεεε ρΠεεΠε!ε ε! Πε!`τεεε!·Πρ!ε ρτο!ε!!!Π!εεε εε ε! Πε ε!ε

εεε!εε!ε !εεεΠ·ε εε!ερ!ετε ε! !ε!εεΠ·Π!ε!· ε!!εετνε!·ε Πεεοεεεεεε

Με!!! Πρεοτεε! εε!Πεε ρ!εε!οτεε. @εεε ε! Γεεε!Πε!εε Με!!

Με!! νο!ε!εεε ε! εεεεεε!Π!!!εε ε!! ρεε!ο ε! ε!! εεε!!! εεΠεε!Πε

ε! εοεεε!!ε εεε!! Με!! Με!!! !εεΠεεε εεοε!εεε εοε!τε ρτε

εΠε!ε εε! ε!ΠΜ!! ε!! εΠεεε!ε τε!!εΠΠΠεεε εε! Πεεε!·Πε!εε !ε

εΠεεΠεεε Πε ρεεεε! εΠε!οι·ειε εεεεε!εΠ·εε! Πε!!!Πειε Πετε

εετε!ε. Ωεο!·ι!ε! ΠεεεΠε!εε εεε!ε!ε ε!ε!! !Μ!ε!ε! εεε!ε!Π

ροε!!!!ε!ε ε! ε!!ει·ε ΠεεεΠε!εε ε!ε!!! Πε!!!ε! νε! εε!ε Με!

!εε!!!Πε!ε εεεε!εΠ!ε !ο!ε!!!ετ ε!!!!ε!τεε!ει· ε! ε!Πε!ε ερ!!εεε!ετ

ρΠ·ο εεΠεεε !!ε!!εεεΠε ε! ε !!οεΠε εεε!ι·!ε ε!!!!!εεεεΠε ε! τε

εερετεει!Πε ρεεε!! ε! νε!ε!!! !!ε!!! ε!!εεε!Πο Πε !!εε!ε εεε!τΠε

εεΠ!!εενΠε ε!!!!!εε !!ε!!!!Πε ε! !Πε!!εεεΠε ΠειρεΜ!!εε!ε εε! ε!!

ε!εεεΜ εκεερ!!οεε εο!!!Π·ε!!!ε!εεε ορροεΠεΠοεε εεε!!!ε ε!

εεε!τοι·ε!ε εε!!!εεν!ε ο!!ε!ε!εε!!!!εε εε!!ε!εεεο. ()εεεΠε!ε εεε

εε ρΠεεΠε!ε εεεεεεεεε!!!ε!ο εεεε εεεο ρω Με!! ρτεε!!!

!Πε!εε ε! εει!!! εεΠεεε!ε ε! εειΠε!!!!ε εε!!!ε!!!!ε!εε εεε Πρ

εεε εε Με!! ε! Μ!!! εεε!τε εεεεεε!ε!εε. Ε! εΠ!!Π!ο!ε!εεε

εε ε!!εΠ·!εΠ·εε! εεε!!!!!ε!εε! εε ρΠ·εΠεΠεεΠε εΠε!ο Πε!!!ε! ε! εε!ε

!Πε!!ε!!εε Π·εε!ρΠε!εε Πε εεε εΠε!ο εεεε ε!!εο!εεε!εεεΠοε!ε

ε! Π!!!ετεΠεΠε!!!ε εεε!εε!ΠεΠε εεε!ε ρε!!!εεε ε! τεεεΠΠ·ΠΠεεε

εεΠεε!εΠ· εερει· εεε !!ε!! ε!ε!Πε εεεε ε! ενεε!!! ηε!!!εε

ε0!!!τε ρι·εε!ε!ε νε! ε!ΠΜ!! εε ρτεεΠε!Πε νεε!ειεεε εεε Μ

εΠεΠεεε εε! νεεΠτε εεε !”εεεΠ·ε ρΠεεε!εεε!εε εεε εοεεεε

εΠειεεε ει!εν!ε ε!ε!Μ εε!εε ρΠε!ε!!!ε νο!!!!εεε ε! ε! εεε!!!

εε!εεε!ε εοεεεε!!Πεεε ρετ εεΠνετε!!!ε εεεο!!! ρτο ε!!εοε!ε

!

!

εΠεε!ε ρε!!!Πεε εεεο!ετΠ. Ε! ε!! εερετε!!εεεεε!! εεε!ε!ε ε!

ε! ρ!·εεΠε!ε εΠε!ο !εεΠεΠ ε! εε!ε εΠ!!εεεεΠεε εεε!ε ε!ε!

ερεε!ε ε! ε!! εετ!ε εεΠεεε!ε !ετε!εεε !ε εεΠε!ετε εεε!τεΠε

ρετ !!οε!ΠεεΠε εεε!ε ε! εΠεε εεεο!!! εεε!εοι· Ενεεεε!!ε

!εεε!!!εε εεε!τΠε εο!ρετε!!!ε!· !ετεεεε !εε!ε ρτεΠεεε!!ε εε

ρ!!ε!ε ε! οε!ε!ε ε! ε!εεε!ε Πε εΠε εεε!εε!ε ε! ε!!ρτεεεε

ε! εερετ!εε εεε! εεεε!!ρ!ε εεε εεε οε!ε!ε ε!!ε ε! ε!εεε!ε

ρετ εεε ρ!·οε!!εεε ε! εοενεε!ε ε! ρετ ε!ε!εΠε εο!ε!·Πε!ε

ε!!ρε!ε!ε !εεετε ε!!εεεετε εο!ερ!ε!·ε ε! ε!!εετνετε ε! !εεε!·Π

εο!!!ρ!εΠ·! ε! ο!!εε!·νε!·Π Με!!! ΠεεΠ!ε!ε ε! εοε!!·ε εε εεε

ε!Πεεε ε!! εΠεεε!!! εεεεεε!ε εεε!τε!εεετε νε! νεε!!·ε ρτο

ρ!·Πο !εε!ε εεε εε Πεε!εεεΠειε νε! ΠΠεροι·!εε!!ε!εε! ε!ΠεεΠεε

ε!!!!εο Πει·ε εεεεε νε! εεΠεε! Π·εεΠεεε. ΡΠ·ορ!ε!·εε νο!ε!εεε

ε! εε ρεε!ο εεεεεε!!!εεε ε!! εεε!!! εεΠεε!Πε ε! εοεεε!!ε εεε!!

εεεε ε! ενεε!ε εεΠ!!εε εεε!τε ρ!εεΠε!ε νε! ε!Πεεε εε ρτε

!!Πε!Πε εεΠεε!ετ εε! ε!Πεε εεονΠε πεσει! !!εοε εεεε ενετ!ε!

εεοε εε!!ε!εεεε ορρΠεε!εε!· νεεε!·ΠΠεεε ε! ρτερ!ετεε ερ

ρο!·!εε! ρετ εΠε!ετε εε!εΠεε!ε εεεεεειε ροε!Πεεε!ε !εεε!·ε

εεεεεεΜεεει ρτο εο!νεεεε ρεεε ρι·εεΠε!ε Πε !!οεΠε εοε!!·!ε

ε! ρτε!εεε!!ετ εΠε!!ΠΜ!εΠεεε εερ!!ε!ε ρτεΠεεετ!ε εε!ε!!! ε!

εΠεεε!ε Π!! εΠε εεε!εε!ε εο!ε!ε ρεεε νε! εεε εο!ε!ε εοφ!

εΠ!ε νε! εοε τεΠεεεεεε! ε! ε!ε! !!! εε!ε το!!ετε ε! νε!ετε

εΠεε! εε!ε !”τεε!Πεεε!ε ΠεΠε ε!ε!ε!ε εΠ·εε! ε! ρετε!εεε!!εε!

ρ!·ο!Πεεε Π!Π!!ε!ε. Ποεεεεεε!εε ερεε!ε ε! ε!! εετ!ε εεΠεεεΠε

ε! ε!! ρεε!ο !ε!ε!· εεε ε! εΠε!ε!ε Πεε!εε!ε !εε!ο εειερΠ·ε!!εεεε

ε! ΠεΠ!ο εεε!! Πε ε! εερει· ρι·εεΠε!Πε ροεεΠε! ω!!! ε! ε!!

ΠεεεΠ εεΠεεεΠε εε εοπε!!ο!εεΠοεεε! ε! ο!!εετνεεΠοεε!ε ε!ε

εΠε!ε ρΠεε!Πεεοτε!ε εε!!ε!εεεΠε νε! εοΜ!εεΠ!ε!Πε Με!! εε

ρ!·εεεεε εεεεεΠε!ε ε!!εεεεεεεε! ρεεε!!! εεεε ε!Π!ε νε! εε

εεεεε!!ε!ε ρετ ΠεεετεεεΠε!ε εεε ε!Πεε εΠ! οιεΠεΠεεε!ε ε! ε!ε

ε!! !!!ε εεΠεε!ε ε!εεεε!ε ε! εΠ!!”εε!ε Πρε!εε εε ε! !”ε!εεεε! εεε

εεε! ε!ΠΠε Πε ρΠ·εεεε!Π ρε!!!Πεο !!!ε!!·ε!εεε!ε ερροεΠ!ε εε

ε!!ειε ε!!ρτεεεε!ε. Ε! ρτο ρ!·εεΠε!!ε οε!εΠ!!εε ε! εΠεεε!!ε

εο!ερ!εεε!ε ε!!εεεεεεΠε !εεεεε!ε ε! ο!!εει·νεεεΠε ε! ρτο εε!

νεεεε εΠε!ε ρεεε ε! εεεεε ε!Τεε!·Π! εεε!! Με!! ο!!!Πεεε!εε

εΠε!ο ΠεεΠεΠ ε! εε!ε ε!! εετ!ε εεΠεεεΠε ε! ε! ρεε!ο !ε!ετ

εεε ε! !ρεε!ε Πε!!ο ε! εε!ερτε!!εεεο ο!εεΠε !!εεε ε! Πει·ε

εεε!τε!εο!!!!Πε ε! Π!εε!ο!!!!Πε !!ε!!Π!ε ε! !!ε!!εεεε εε!!Πε ε!!

εερ!Πε. Βεεεεε!εε!εε εεεε!ε!ε εε εεε Με εΠνε Πε!! εΠεεε!Π

εεεε εε! !!!ε!ειε ρ!·οιεΠ!!Π! εο!νεεεο Πε!ετεεεε ε!! Πρεε

ρτοε!ΠεεΠοεε !!!!εΠε!ετ ε! εε!ε! ε!!! Με! τεεΠοεΠ εοε!τε ρτε

σε!!! νε! ε!!εεε εε ρ!·εε!ε!!ε νεεΠεε!!!!εε εεε ηεο!·Πε εΠοεο

τερεεεεε!Π!!εε. !!εε !ε!!ε!· εεε!Πε ε! εΠεεε!ε εερτεεΠε!ε ε!

εερετΠεε εεε! ε!!ρτεεεε ε! εεε!ετε!ε !εεΠιεεε ρεεΠεεΠε!ει·

ε! ρ!·οε!Π!!!!!!εε Πε !εεεε ε! ροεεε εε!ε!!! εε!!εετΠρ!Π !εε

εεε!!! ρε!!!Πεε ρετεεεε !!εε ε εο!!Πε ρτεεΠε!Πε εεε!!εο

Βε!ε!εο ροε!Π!!εε ε! ε!εε εε!εει·ε εε εΠε!ο Πεε!εε ε! ε!ε

εΠεεε ε!!Πε ρε!·εοεΠε εεεεειε Πε!ει·εε! ε! Πε!ετετΠ! εε ἱε

!εΠεεεε ρε!εε! εε ρο!ετΠ! Πε Πε!ετε!!! !ε!!Π!!!!εε ε!Πρε!εε!!ε

ρεεΠεεεε!Πε ε! τεεΠρ!εε!Πε. Ιε εε!εε τε! !εε!Πε!οεΠειε ρ!·ε

εεεε ρε!!!!εε!ε Πεε!τεε!εε!ε!ε !!ε!! ε! εΠε!!!ο εεε!Π·ο ρεε

εεε!Π !εεε!!εεε εο!!!ε!εεΠΠ·Π. Βεε!ε!!! ε! εε!ειε Πε εεε!!·ε

!)ε!!ει·Π εε!ε!ε εεε!!εε ε!ε Πε!!! εεεο ε εε!!ν!!ε!ε εε!εΠε!

ε" εεε° εεΠειριεεεεΠΠεε εε!ε!ο εε!!εει·Πρ. Π: Ο).

8Πεεειε ρε!!! εε! εΠεε!ε !!εεΠε Αι·εεεεεΠε ·!· ΩεΠ !!εε

εοεεεεΠ!εεε !!!·Πεε!εεε ε! Πετε!εεε.

(Π) Ε!! ρ!·εεεε!ε ΩεενεειΠεεε ε! εεε!”ετε!ε!ε εεε ε!εεεε !εοε!!!εε

ε!ε!!! εε! εεε Α!!! ε! ρεεε εεεε!!!!!εΠ !!ε! 1886 ε 1388 εε Ε!εοεοτε

ε! Ατ!!ο!·εε, !Πε!Πε ε! Με!·Πεεε Ν, ει!! τε Β. ΡΠε!!·ο, ε εε! Πε Ι1.0Πο

νεεε! ε! Λ!·εεεεε Με!! !ι!!!. Μ". Νεε!. (ΣΕΠ).



ΒΕΕ ΒΕτ.30Ι.0 Χ”. 773

>· Τοετοε τοοτοοτ ρτοεοοτοε ω ρτοιττοτο ροττ·ιτε οοοττττοε (το

Βιοττοει Βοτ·οοι·ιτιιε τΙο Πορτ·οι·το Πορττοοοοε θττοΒοι·τιτο ‹το

εοτοτττττε ττοοοτιτοτοτ· ΒοΒοτ Μοτοττοοωοτ Ιοοιτοοε Ετιτοττοτ

ττιτττοο νοτττττοττοε θττο στο ρτοκτττο πιττττοε οοοετττοτ·ττ τττοττ

ττοιοτοτ Βοοτε.

Μο τοπιο το οτο οονοοιτπ·τε το ίζοεττο ροτρτοτο.οτ τοοττττ ετο

τοτοτ Ιοτοοτοε Ροττ·ιτε οτ Βογωοοετοε . . . . ττοττοε 6ο οιττττοε

ευρι·ο το οορττοττε τοοιτοτο ττοττοτιιι· ττττοοτιτοτ οτ τοτοτοοτ το

τιοτο οοιορτοτο οτ οοεοτνοτο οο1οτο οτ ετττΒοτο οορττοτο εορτο

ιττοτο οοτ· οιοττιτοι ρω· οικω τρετ ρτοποτεεει τοοοοοοτοτ τιιτοτο.

Βτοτττττοτ τττπτονττ Βοττοττουε τττττττοτ ντοοοετοοοττοττοε εττοτττ

τοοιτο. Τοετοε ειτοτ Αι·οοτττοε εοι·τ·ο οτ τοοιτοοε ατο Ρτεοι·οτο.

Ροττ οτειοειτοι μοι· οοι·ττοοττοιο ατο ρτοοε εοττρτοτοοι

ττοπιτοτ Βοοτε οτ οοτοι·τιττο ριττ1ττοοπτ Βοοτο οιτοτοτττοτο. .

αντ! Πο Π. Ρίοττο ΙΝ είί Α:·ιιοοτιο εοοἰυο ι!α! αι.πο!!ο ‹Ιἰ

δοο!ίατ·ί ο Μπτοπο ΙΝ θιουτοο ιἰί Ατοοκοα, μ·οοαπάοτο

άτοτυίοτο!ί πιο:·οιαί ρω· το άστο οοίοο ολο |οοουα αυτο”

το Λτο|ιοκο, σκετο οοετττούτεί ότι @κώμα οι δατοΙοοπα.

( τ35Β, 23 τιιεττο ).

[πιτ Βοεττ Ατοτττντ (Η Βοι·οοττοιτο, Βοετεττ. 8οποι:ετΑιτ ,

οπο. ιιοοι:ι.ν. το!. πι".

το Βογ Βοτο<έο.

Ποιο Νοε οτι το τοσο ‹Ιο ΑτΒοοτ οτιιτοτ· τοςτιιιι ιτιτοε 8ο:

τοοε, οοτ οοοοε οοοοτροογοιι οτι τοε ροττε ετο Ποτοττιογο,

οσο, Ποιτε νοτοοτ, οοτοττοιιι (το Μου ροεεοι·; οπτροι·

οικω· Μοτο ρτοοοοινοε, οιιο ετ οτειιιτε τοοττοοτε, ο οτττοε

ροτεοοοε ττο το. νοεττει τοττο. οοοπτοτ· οτι οοιτοττοε εο νοτοο,

οιιο τοε το Μοτο οιτοτ, ο οοοττΙοι·, οοτ Νοε τω· τοτ·οτιι

τοεροοιτι·οτ·,ο εοττετοι· (το τω· εοπ ρτοοοττοιοοοτ , ο οοπο

ρττττοοτοοτζ Ποτ. οτι Ποετοττ ιτο Ποττοι· τι :σου ‹το .τιτττοτ,

οτι το” ιτο το οοττνττοτ ‹το οοεττ·ο 8οογοτ τποοτττ

8οοεοτ·τρεττ (τοτττοποοε.

τοττοοιτοε 8οιιι·τιιτ, τοοοττοτο Μοτο τοοτο ροτ

Νοτοττοτο Βοτοοπτιτοι (το Πορτοττο Ποοετττοττοιο.

Α! οτοττ οι›τττο Βοτο, Μοττοοο .τοτοο Βοτττοτοο, (Μοτο 0ο

Ποοτο.οο, οτ νοεοοπττο ττο Βοε.

ον ετ.

Ρτ·ίοίτοοίο ιίοΙ Πο θ. Ρτοττο το Ατοοοπτι ρου· !”τιπίοστο τω

οοετοίτο ετί ΒοΝνοττι, ο .πιο ·υίττο, ο!!ο οίττετ ο υίοιιτίαΙο

ι!ί ΛΙοτιοπο.

ΜΒΒε'5 , Ν) @απο ).

Βοεττ Ατ·οτιτντ οπττοτιτ ‹Ιοττο οττττι σε Λτεττοτο.

Νοε Ροττοε, Βοτ Μοτο Ποτε Ατο8οοιττο, νοτοοοτοο,

Μοτοττοοτοοι, Βοτότοτειο, οτ ()οτετοοο , Ποιοοεοιτο Βοτοτττ

πωπω , Βοεετττοοτε, οτ Ποτττοοτοο. Αττοικτοοτοε οοτ ρτοττοε

ττοιοτοοε ντττοο τιοεττοο Ατοιιοτττ τοτεεο Μοτο ττοτοττττοτ εορ

ρττοοτοτο, φοιτ οκ οττο τρεο ντττο οπτοο εοΙο οετ ετοο οτττε

τοοτε εοιι νττττε οτ οιτττοοτοοττουε οτ οοοοτιτε οτοοτο, οτ

ντοοττοτοτ οτοεττοιο οττοιτο Ιοοο, εοπ ντττοε ορττοοτο, εοιτ

ιιοττ·ο , οτ. ττοεττο εοτττο οτοιοοιιττο τττΒοοτοτοοτ. Ιττοττοο ιττοττε

εορττοοττοοτττοε τοοττοοττ Βοοτοτττοε , νοτοοτοε τττοτοοτ ντττοπι

ρι·οοτ πιοτοτοτ τοετοοττο, οτ τοτττττοττοοοιο :το οοπτοττοιο οτ

ιιτττττοτοπι τρετοε, οτ ττοττττοιιττοοι το οοοοπτι οκτοττιτοτο,

ετνο οττ:τω οιτηρττοτο Ποιο ρτοοεοοτο οοι·το. ποοπο, ροτροτιττε

τοποροττοιιε νοτττοτο, οοεττοιο οοεττοπι στο Βοονοτττ, απο

οτοοττ1ιτε νττττε οτ τοοτε τρετ οοεττο οιττοοοοττοοε, οτ απο

ττοιοτοτοοε οτ τοιοτοτε τπτοτ Μοττοοττοιτε, οτ τ18τ1τττ1τυ1°τε ,ε

ποο οοπ απο πιοιτττοοε, νοτττττιτε, ροεοιττε ιτοτοεττε, εοΙττοιτε,

πιοτοοιττοτε, οοιιτε, οουοοοιιοττοοε, οτ απο οωιττοοε τοι·

τοτοτε, οτ τιποτε, :το :Με τοι·ττ›ιτε οτ ροι·ττοοοτττε :το τττοτοε

οοεττιιιιι, οτ οττο τοσο. ρτοοοτοτο ροτττοοοττοοε, οτ ροτττ

οοπο οοοοιιοι1τοττο ιτοΒοοττοοε, τττοτοο ντττοο οοεττο.ο ‹το Ατ

Βοοι·το, οι ντοοι·τοτιττ οτοειτοτο, ιτοτοτοε, ορρττοοοιοε, εοπ

οττοπι ο88ι·οΒοιοοε; τω φοιτ οτι οοπο τττοτιιτο οοετι·οπτ,

οτ ντττοο, πιο τοοο οτ οιττοοοοτοε, οτ οοτοοοοττο, οτ τπτοτ

τοοτοε το οτι-Μοτο, οοπο οτιιοτοοε τοττοιιε ρτοοιττοττε, τττοτοο

ντττοο, οτ ντοοι·τοτοτ οτοεττοιιι ετοτ ιιοττο, ορρττοοτο, εοο

οττοιι1 ο88τοΒοτο, οτ ατο ντοοι·τοτο τρετιιε ντττοο ΑτΒοοτττ

εο ποοοοροοτ, οτ ορροττοοτι ντοοττοοοο τρετιιε ντττοο, οοτ

οοπο οοτ , νο! το τιιτιιτοτο τοοτττ, το οποοτττιιε οοττοιτε, οτ

ρτοοοεοτοοε, εοιτ οκοοτοοτοοττε, τοπι οτντττοιτε, φαω οτττοτ

τιοττοιτε , οτ οτττε οοτττοεοιτωοοο οοοοτοοτ, τρειιτοςοο ρτο

οοτ·ιτοι ντοοττο τοερτοτοοτ, οτ οοεοοοοοιιτ. Ετ οτι οποιο ροπ·

τρωω οτεττοοτ τοτυοοτο τοοτ·τοτ οποοτοο οροι·ο οοιορτοοοτ οτ

εοοοοοτιιι·. Μοτπτοοτοε απο ρι·οοεοοττ Βοοοπιοτοττ, οοω

τττεττοτοττ, ντοοι·ττε, Βοτυττε, οτιοοοτοτττε, οοετοττοιιτε, σπιτο

ττττοε, οοοτοττεοιτο :Με οτττοτοτττ1ιτε, ετο ειτοτττττε οοεττ·τε

Ι.ιτεοοοι·ττ, οτ ιττοττ οοεττ·τ ιτο Βοοιτοτττ :το οττοτ·οοι τοοοτοοτ

οτττοτο οόττοτοοττοιο ρτοοεοοττοιτε οτ τιιτιιττε, οοω! οοοοοε

ετοοοτο, ο88το8οττοοοκο, οτ ορρττοοττοποοι οοεττ·ειτο ττοτοε

οτοεττ τττιοοπτ ττοττοοοτ, τοοοοπτ, οτ ροτροτιτο οοεοττοιττ,

οτ οοοττ·ει που νοοτοοτ, οοο οττοιιοοι οοοττονοοττο ροτοτττ

τοτττ φτοντε οοιιεο, οτ ετ ετο ποετττ οοοττττιτοτ 8τοοτο νο!

Μοτο. το οιττοε ποτ τοετττοοοτοτο, ρτοοεοοτοπο ττοττ τυο

ετοιοε ιιοεττοο πιοτοετοττε ετ8τττο ο.ρροοτττοτο οοκοτοττοττοιο.

Βοτ. το Ποεττο Ποττοττ, οιίοιτοοττοο οτο ουδοεττ, οοπο ο

οο.ττνττο.το Ποιοτοτ ιιιτττοεττοο, ττοοοοτοετοτο, οοτοοιτο.8οετοπο

εμιτοτο. - ΒΒεοΕ. Θ: 7.

8τ8οιττο τ· Ροτι·τ Ι)οτ ετοττο Βοοτε Ατοοοοοπτ, νοτοποτοο, _

Μοτοττοοτιτοτ, 8οττττοτοο, οτ Ποτετοοο, Ποοττττεοιτο Βοτοτττ

οοοειο, Βοεετττοοτο, οτ Ποτττοοτοο.

Τοετοε ειτοτ. Βοτοοι·οοεττο Πορτοττο. (τττοττοττ. ιτο Πτοτττττε.

Ροττοε τ)Π ττο Εκτοο. Ιοττοιτοοε οτττοττ ττ'Πτ·τοο. Ροττοε Μοοο.

Βτεοιπο τ· τπτοτ Ιοειοοτε Βετττττ ατο Ποετοττο, τττοττ Ποοιττττ

Βοετε εοτ·τρτοτ·τε, οοτ τα! ιοοοιτοτυοτ τρετοε Ποτοτοτ ττοοο

εοτ·τρετ οτ οτοοετ.

τοο.οτιοε Εο;τιτττ οκ οορτ. ρτοοτ. Ε.

Βο ττ'τ)εῆ›. οοτ [του Πο. ε) τοττ οοιοοιτεεοιπ.

ντοττ οοπο Ποπ π) ο οοπο οπτεττ ετ8τττο οοτ οοοοττ ετ8τττοτοοι.

το το ωστε. ττττ.°

Βετἶ

ΠΥΡ .

Μισο-οπο Ι? (τιοοιι:ο ώ Ατύου·οο εοο·τοο ι!α Οτι-οτοπο ο Ι)οπ

ΡίοΣτο Η το :Η Ατ·ιιουσια, ροπ· οοίοάοη;τέ Ια οοετττα:ίοτιο

το απο απο σο! οατίσο, Με Μοο!ο Μοτο άτ Παροπέ

οωπι Ροοιτατο ο Βαπἰοτἰο ε!”Αιτιίο το καποιο |τοποοεο, τ!

οποίο παυίοιιτο ρω· οοπτο :Η Πτίρρο Βαίτιατάοττο ποϋίτο

οττταετίπο το Βο.εει, ο οοπ το τοετίτοπίοπο τ! πεαοοίτοοπτο

ιἰοἰἰ`ιττιοἰιισ·ἰο.

(τ355, 24 οττοτττο

Ματ Βοεττ Ατοτττντ οτ Βοι·οοτΙοτιο, Αποοι·. νιιι. 8οποικιΔιι, Μπιτ. απο”.

8οτοοτεετιιτο Ρι·τοοορε.

Εοοο οοω οκτετοοτο ηυοετοιιτ ροπτρτητο Ρτιτττρρτ Βοη

οοτττοτττ οτντε οοετττ Βοεο, το ροττιι ποοπο οτνττοττε Ατοετοοττ,
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οουοι·υ!ο οιυιΕο, ουεοο, ο! οοιοΕΕο, που!! ρυ!ιουΕιυου! υυΕιΕυυι

ποιοΕπο Βοι!ΕιοΙοιυουο Βοι·οοιΕΕ σο Α.ΒοΕο, υουιΕπΕΕ εοΕΙΕοο!

ΒοιιΕε Ριουοοιπυι, υπουουι ΕΕ8υπιπ υιιυο!υιυ ιιοΕΕΕΕΕε ΝΕ

οοΕοΕ ΑΜΕυ!Εε !!ο 'Γιορουο, υοο!Εε !οιυροιο, οορΕ! ιΕΕο!υυι

ρουΕυΕιγΕπιυ, Ερευυιυυο ο!Εοιπ εοουυι ιΕυκΕ! οιιιιυο οι! ιΕΕο!πυι

!οιιοιυ ΤιουυυΕ, !!ο που Ειυουευυο ποι ιΕΕο!υιο υουΕΙοιυ,

ΕΕοο! ευροι· υπο Μου! υΕυιΕοε ι·οουΕεΕ!υε, πυΕΕυ ιοε!Ε!υ!Εο

υυΕΕυυπο ευ!ΕιιΕυο!Εο ίιο!υ νΕυου!υι.ιθΙι οπου, το και,

οε! !π!!ο ιυΕιυυιΕυιυ, υυου!ο Ευ!οι· Βοπ!οε νοε!ιοο ΜυΕοε!υ!Εε

ο! υπε!ιοε οεεο οποιοι υΕΕυπο που νΕιΕο!υι·. @ποιο κιοε!ιουΕ

·ΠοΕεΕ!υ(ΕΕυουι υ!Τοο!υοεο τοουιυιιε,ουυ!ουπο !ο.υι οκ εοΕΕ!υ

ΕιουΕουΕ!:ι!ο, οποιο οου!οιυρΕυ!Εουο Ευε!Ε!Ευο, ουουι ο!Ευιυ

ιιου!ιο Ειι!υΕ!υ , ιΕΕουοιιιΕυΕ ουυευ ροοΕε ιΕΕο!υιπ ρυιυρΕιγ

Επυι ουυι ουο οποιο ιοε!Ε!υΕ υιουιΕυι·ο, εΕ ρΕο.οο!. Νοε

ουΕυι Ευ ουευ εΕιυΕΕΕ ροτ νοε!ιο!Ευυε ευυιυε υΕεροεΕ!Ε , ο!

ρυι·υ!Ε υιοΕυ νΕοΕεεΕ!ουΕπο νοε!ιο ΟυΕιυΕυΕ ιοεροποοι·ο.

Πο!υιπ Αυιοε!ουΕ υΕο κιιι οο!οΙΕι·Εε.

Πονο!υ, ο! Μιτου ιοι:ουιουου!Εουο ριοοιυΕεου

ΜΑυικιιιυε Ιουυκ ΑιιυουυΔυ.

Οι!! ΕΕ'.

£ουοοεποπο ο υποποοάίιποιι!ί οι Βοτυοπίο πο ()ιυυΕΕΕΕε μ!

ποοο οι ρομο!αιο Ευ σου ιἰί .4!οποιο, σου πυ!οπ):ιιυυἱοσιο

ο ρι·ίυί!ουίο σ·οίυ!του :Μ ιο άδ Λι·υυουυ.

( ΜΜΕ, θ οΕυυπο ).

ΜΜΕ Αι·ουΕνΕ υυ!ΕουΕ ιΕο!Ευ οΕ!!ο ‹ΕΕ ΑΕοΕιοι·ο.

Ν.

Ο

Ρυ!ου! υυΕνοιεΕε, οπου Νοε ΒοιυυιιΕυε !!ο ΠιυιΙΕΕΕΕε υου

εΕΕΕοιΕυε ΕΕΕυε!ιΕεεΕπιΕ υουιΕυΕ Βο;;Εε Διυυουυυι, ο! ιιιο οο

ιΙουι υουιΕυο Βοοο, θυοοιυει!οι ΠουΕ!Εε Ι.υουιΕοι·ΕΕ ΕυευΕοιο

$υι·‹ΕΕυΕυο. Α!!ουυου!οε ριοο!”ο!υυι ιΕοιυΕυυυι ΒοΒουι υοΙΕΕε

εοιΕρεΕεεο οπιπ ουι!υ ευο, οποοπο εΕΒΕΠο εΕ8ΕΕΕυ!ο. Ευ οΕυε

υοιεο, οου!Εοου!Εο ευοεουοου!Εε. -- Ρο!ι·πε ΠοΕ οιο!Ευ

Νοκ Διοοουουι, ΥυΙοιιοΕυο, ΜοΕοιΕοοιου1,ΒοιοΕυΕυο, ο!

ΠοιοΕοοο, !ΐουιοευυο ΒυιοΕιΕυουυο, ΒοεεΕΕΕοιιΕε, ο! ΕοιΕ!ουΕυο.

ΝουΕΕΕ , ο! υΕΕοο!ο οοιιεΕΕΕοι·Εο ποε!ι·ο Βοιυοιυο ιΕο ΒιουΕΕΕΕε,

ΠυΙΕοιιιυ!οι·Ε ουρΕ!Εε Ε.υουιΙοιΕΕ ΕυευΕυο $υιοΕυΕυο, νοΙ οΕοε

Εοουιιι!ουου!Ε, ειιΕυιοιυ ο! ιΕΕΕοο!Εουουι. Ευ υοε!ιο οουεΕΕ

!υ!υε ριοοεου!Ευ, πουοΕυε υυΕνοιειΕ!υ!Εε νΕΕΕοο ΑΕέυοιΕΕ οκ

ροεοΕ! ιοκοτου!οι, οπου εΕΕο!υ ΠυΕνοιεΕ!υε ιορυ!υ! εο Ε'οι·ο

ουοι·υ!οιυ πο εοΕιουυο ουο υοοΕιυυ Γιυο!που1 ο! ΕοκρΕο!ο

ι·υιυ ευοιυιυ, οποπι κΕυοΕΕοο! υουΕε, ο! υΕΕοιυιυ οοοΕοεΕυο

νΕΕΕυο ΜουοιΕΕ. Ωυορι·ορ!οι υοΙΕΕε ΕιυυιΕΕΕ!οι· ευρρΕΕουνΕ!,

π! ευρω· Με ριοιΕεΕουΕε ιοιυουΕυιυ Ευιρυι!ΕιΕ ‹ΕΕΒυυι·οιπυι.

Νοε Ε!ουοο κοΕοΕι!οε Ευ Με, ποππο ΠυΕνοιεΕ!υ!Ε οουιπΕυοοιο,

ιοΕΕ!οι ευρω· οι·υοοΕο!Εε υπκΕυιπε ρι·ονΕυουυπιυ, οπο!! σου

ΠυΕκοι·εΕ!ο8, ο! 0Ευε εΕπουΕυιιοε οΕΕοου! οποιο ιΕο ιΕοοουε,

νΕποΕΕοο! ε! ΕποΕ νοΕυο! οεεο πορυΕυ!οε, ριου! Ευοι·πυ! υο

ρυΕυ!Ε ΕΕΕΕ (Εο οΕιιΕ!υ!ο $οιεεοιΕ, οποιοι!» ρουυΕυ!ΕοιιΕο 588·

εοι·Ε, υοΕ εΕ ΕρεΕ οΕΕουυ! Ευοοιο ουου!οε !υιιΕυιυ οΕο!υο νΕΕΕοο,

οΕΕΕΕουιι!οε ο! υπε!ιΕιιοου!οε εο οι! ΕιυΕυευιοιΕΕ Βουκ!υε Γει

οΕοιιυπε, οπου Ευ υ!ιοσμιο Ευεοι·υυι ουευυυι, ποοΕιυυιυ

ιιο!ΕΕε εοΕνοι·ο ιι0π !οιιοοιι!οι. Μου πιονΕεΕοπουΕ ποε!ι·ουι

ΕιυΕυευιοιΕΕ, νοΙιΕε εΕουΕΕΕοοιι!οε, κοΕΕΕε ιΕΕοΕυΕυε, οοιυυιΕ!

ΕΕυιυε, ο! ιυυιιιΕοιυυε , ουυ!ουυε ιυ·ονΕεΕοιΕοιπ ιιοε!ιοιυ ρι·οο

Ευεοι!υοι ιΕΕοΕυο ΠιιΕνοιεΕ!υ!Ε, ο! οΕυε εΕυοοΕυι·Ευυε, οκ ρυι!ο

ποειιι! οκρουο!Εε, ο!Τοιοποο οΕεοοιιι ο!!οιουι οκ ρτονΕεΕουΕΕιυε

ριοοΕΕου!Εε. Ε! ο ο.Ε!οι·ιιιυ οκ υΕοΕΕε οιονΕεΕουΕυοε ποοο

ρ!υνοι·Ευ!, ΕΕΕυοι, ουο!οιΕ!οιο ο! οκ ρυι!ο υοευ·υ οΕε ουυι

Ευε!ιποιου!ο ποΕΕΕΕοο οουοουο!Εε , ροιρο!πΕε !οιπροιΕυυε νο.

ΕΕ!υιυιυ, ο! ιΕυιιι!πιοιυ, ΕρεΕε !οιυου ευ ουΕΕ8υυ!ΕΙ:›υε οι!

!ουουιΕυυι ο! οΕΕεοινουυοιυ οΕΤοο!υοΕΕ!οι υιιΕουυΕυ Ευοοιο

!οπου!υι· νΕοοι·ο ΕΕΕΕυε οιονΕεΕουΕε, οποιο οκ ριοουΕο!Εε ου

κοιΕυ! υοοορ!οιιυυιυ. ΩυουΕυυι οπο, ο! !ουο ρτο ποοο, οι.

οκ υυυο πιο !υπο οοιιιΕουι ρτονΕεΕουουι ροτ Ερεοε ειι υπο

οΕοΕΕε ιΕυυουε υοοου!ουουυι ι·ει!ουι, ειυ!οιπ, ο! ΙΕιυΕυτυ

υοι·ρο!υο Ειουουιυε, ο! πουουΕιυυε, υυΕΙο υποποιυ !ουιροιο

ιονοου!υιοιυ. Ευ ου.ευ ου!οιυ, οπου ο.Ε!οιουι οκ ιΕΕο!Εε υιο

νΕεΕουΕΙΕπε Φου». ΠυΕνοιεΕ!εε ο! οΕυε εΕυουΙυτοε υοοοευνοιΕυ!

οοοορ!υιο, κοΕυιυπε ουοά ιΕΕο!υιυ υοοΕιυυυι υοΕΕΕε εοΕνοιο

!οπουυ!υι·, !ι·υπευο!Εε !ι·ΕΕιυε ουυΕε ριοκΕυιο νου!υιΕε, ΕιιΓι·υ

υυοε !ιοε ουυοε οΕο!υιυ ποοΕιυπιυ υοΙΕΕε εοΕνοι·ο που εΕυ!

ο.εΕιΕο!Ε. Νοε ουΕιυ νουΕε ευρω· ρι·οοιΕΕο!Εε ουιυΕΕοπε οουι

ιυΕ!!Ευιυε ρΙουοιΕο νΕοοε υιιο!ι·ιε ουιυ υιοοεου!Ε. Μ!. Ροτ

ρΕπΕυυΕ, υυΕυ!ουοοΕυιο Φο ΕουυοιΕΕ, ο.υυο υ υυ!ΕνΕ!υ!ο

υοιυΕυΕ υιΕΙΕοεΕυιο,- !ι·οοου!ουΕιυο, ουΕυουυοοεΕιπο εοκ!ο.

Εκει. η.

Ρουεου!οε ο!Εειιυ ιιουΕΕ!οι· ποε υυροι· νουΕε (ΣουεΕΕΕυιΕΕε

ο! ΠυΕνοιεΕ!υ!Ε νΕΕΕοο .Μουοι·ΕΕ, ο! εΕυουΕοιΕυυε οΕυειΕοιυ Ευ

οουεΕΕΕο οουοιοΕΕ Ευ οοοΕοεΕυ Βοο!υο ΜοιΕυο ιΕΕο!ειο νΕΕΕοο,

ιΕΕο ο! υυυο ευυεοιΕρ!Εε οοΕοοιυ!ο Ιοο!ο Ευ οοιΕοιυ οουεΕΙΕο

ο! οκροεΕ!υ υΕο!υ ΕΕ!!οιο οκ ροι!ο ΒοοΕυ, ρι·ονΕεΕουουι

ριοοιιιΕεευιυ ιΕυκΕυιυε οκρουουυοιιι; οΕΙ'οιου!οε νοΙΕΕε, ο!

υΕο!ειο ΠυΕνοιεΕ!υ!Ε, ο! εΕυουΕοιΕυυε ΕρεΕυε οΙ!οι·ουι οκ υιο

νΕεΕουΕυυε ριοοΕΕΙΕυ!Εε. νοιυοΕ!οι ο!Επυι οουΕΕο.υ!οε νοε ιΕΕο!οε

θουεΕΙΕυι·Εοε , οΕο!ουιυυο ΠιιΕνοιεΕ!υ!οιυ, ο! οΕυε εΕυουΕυιοε

οΕοεΕεεο νοε , ο! Ερευιιι ΠυΕνοιεΕ!ο!οιιι , ειο Ερεοε εΕυιουΕυιοε

νοΕΕο οεεο ρορυΕυ!οε, μου! Ε”ποι·υιι! ρορυΕυ!Ε ΕΠΕ ιΕο οΕνΕ

υπο δυεεοιΕ !οιυ. ρορυΕυ!ΕουΕε ΕρεΕυε οΕνΕ!υ!. Ευ ιΕΕο!ο οοο

εΕΕΕο, ο! ο!Ευιιι οοοου!οεεο, ο! Ιιοπο ρορυΕυ!Εουοιυ οιο!υΕ!ο

ο! οκ οοι!υ εοΕου!Ευ ρο!Εεεο, υουΕεουο ΕιυυιΕΕΕ!οι ευρρΕΕ

οοεεο , π! υιονΕεΕουουΕ ΕιυΕυευιοιΕΕ ροι Ευυι ιΕΕο!υυι οΓουιΕυυιυ

Βοοουι ΕυοΕυυι, ο! ποι· νοε, ο! πΕο!ουι ΠυΕνοιεΕ!υ!ουι, ο!

ριοοιΕΕοΕ!υι· ειοοορ!υ!υυι, οππι Ευε!ιουιου!ο ρυΒΕΕοο, ο.υο!ο

ιΕ!υ!ο ΒοοΕο. οουοουοιο ιΕΕουυιοιπυι·, Ευκ!υ !ιοιΕΕ!υιυ υοΕΕΕε

ίοι·ιπουι. ΑΕΕοο!ου!οε ΕοΕ!υι· ου!οιυροιυιο τΕΕο!ο ιπυιΕυο!ο

ΒοοΕο, οπιπ ιονοιου!Ευ , π! !ουουιυι·, ριοοεου!Ε οοι!υ υοε!ιο

μοιρο!υΕε !ουιροιΕυυε νυΕΕ!πιυ, ο! ο!Ευιπ υιιιυ!οιυ, υοο!ο

ιΕ!υ!ο ΒοοΕυ, ο! κυριο ιΕΕο!υο οουιιυΕεεΕοπΕε Ευ‹Εο υοΕΕΕε

Ευο!υο , ριοουΕο!υιυ ριονΕεΕουοιυ ΒοοΕυιυ ροτ Με, ο! οΕο!ο.υι

ΠυΕνοιεΕ!υ!οιπ υοοου!υ!υιυ, ο! ριοοιυΕ!!Ε!υι·, ο! οΕοο!υυι

νοΕΕΕε (ΣουεΕΕΕοιΕΕε οΕο!υο νΕΕΕειο, ο! υυΕνοι·εΕε, ο! εΕυουΕΕε

ΙΕυΕΕΕ!υ!οιΕΕΕυε υΕο!ειο νΕΕΕοο , ο! οιπιιΕΕΕυε Με, υοΕ Ευ ουιΙουι

νΕΕΙει ρορυΕυνοιΕυ! Ευ Ευ!υι·υυι, ο! εποοοεεοιΕΕιυε νοε!ιΕε

ροτ ευοουΕυ οιιυο!υ, οουοουΕυιυε, οουΕοιΕπιυε, ο! ιΕουο.ιπυο,

νοΕΕΕε !υυιου ΕοοΕου!Εουε, !ουοπ!Ευυε, οουιυΙου!Εουε, ο! ου

εοινυιι!Ευυε ιιιυοΕυ!ο άουιΕυο Β.οοΕ, ο! ευοοοεεοι·Ευυε ευΕε,

Ευ 8οι·ιΕΕπΕο Βο,ουο, ουΕοουΕυ οΕκοε ο! ΕιυΙΕΕ!ο.!οιοε $υεεοιΕ,

οι: ρουυΕυ!Ε Ευ ου., οΕυουι υουιΕυο ΒουΕ, κυριο οοιυυι

ΙιοιουΕ!υ!υυοι , !οιυροιο ροροΕο!ΕουΕε οΕνΕ!υ!Εε ΕρεΕυε Ευοοιο,

οοιυρΕοι·ο, ο! οπεοικυιο ιυουο υυοΕΕοο! !ουοΒο.υ!υι. Νοε ουΕυι

ουο!οιΕ!υ!ο ΒοοΕυ, ο! ιΕΕο!ο.ο οοε!ιοο οοιυυιΕεεΕοιιΕε, πτοο

Γυ!ο ιΙοιυΕιιο ΒοοΕ, ο! οΕυε ιΙΕο!Εε ευοοοεεοι·Ευυε ιο!Ευουιυε

οκ οοι!υ. εοΕου!Ευ , ο! οκ ρυο!ο , Ευ υοοιουΕ!υ!Ευυε, ο! ΕΕουΕε

εοοου!Ευοε, ου ροεεοεεΕουΕΕΕοε νοε!ιΕε, ο! υυοιυιυουιπιιυο

ρουυΕυ!οιυυπ ιΕΕοΕυο νΕΕΕυο, ρι·υοεοπ!Ευιυ ο! Ευ!υι·οι·ιιυι., οιπυΕυ
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ραα!α, ααατ!!!!οααε, α! τα!αα!!αααε, αα α!!ατα !ατα, ααα ροτ

!!!αε!τ!εε!!ααια !!αιι!!ααι!! Α!!'οαεαιι! 8ατοα!εε!αιαα τοαοττ!α

!!οα!ε ΒαΒαα! Αταδοαα!α, ααα α!αε το!οταια!ατοε !αα!ρατα

ρορα!α!!ο!ι!ε !!!α!ο α!ν!!α!!ε 5αεεατ! , !!! !αε!ταα!οα!!ε !!αι!α

!!ααααι !!ατοτ!!!α!ααα! ααα !!οτ!αταια οατατα τα!αα!αο !'ααταα!,

ασ α!!ατα ραε!!αο α! αε!!αα!αα. Ε! ει!!! !ρε!ε αοτ!!!!!!αα!!!αε,

ραα!!ε, το!αα!!αα!!ιαε, α! !ατ!!!αε ρτααεαα!ατα αοααοεε!ααοα!,

ο! ι!ααα!!ααααι νο!!!ε, α! ααα α!!!ατ τ!αα!!ααε αοιιαοτ!αατ!αι!!,

αα ο!!αια αοα!ατοα!!ααι. Μαι!!!αα!αε ααα! ρταοεοα!! αατ!α

ι!αε!τα αα!ατ!ο αα! !!ε !!οααα!οα!!ιαε !ιατατ!!!α!ααα!, ααα

!ιοαοται!! αα!!οα!!ατα !!!α!αα ν!!!!ιο, να!ι!ε ‹!!α!!ε τ!αρα!α!α

τ!!!αε, να! α!!αα! νοε!τααι , !ι!ε!τααιοα!αα! , να! !!ιε!ταιαοα!α

Γαα!αταε οε!, ααα!οααε !α !ρε!ε !αε!ταιιιαα!!ε τ!ααα!!αααα!

νοε!τατα!α , οα!ααε το!αα!!ααοε, ραα!α, αοα!!!!!οααε, α! !ατα

!!οα!α, ρτοα! !!! !αα!ταα!οα!!ε, ε!να αατ!!ε τ!οαα!!οααα!

ραρα!α!α!·ατα α!ν!!α!!ε Βαεεοτ!, !α!αρατο ραρα!α!!αα!ε !ρε!αε

!'ι!αταα! ροε!!αα ο! αι!!αα!αα, α!!!!α!α! α!!μια ρατια!, α! εα!!

!!!!ε ααα!!!!!οα!!!αε, α! τα!αα!!αα!!›αε νο!!!ε α! !ρε!ε !!αατο

τ!!!α!!!!αε, α! εααααεεατ!!ιαε νοε!τ!ε, ο! αατατα ρταοεοα!!!!αε

α! !'α!ατ!ε , !ρεα !αε!ταιαοα!α τΙααα!!οαααι, !ιαατα!!!!α!ααα!

ναε!ι·ατααι, α! !ρεοι·αα!, αοα!!α!α! α!ααα !τα!!α!. Μαι!!!α!ααε

!αεαρατ !οααα!!οααα!! αοε!τα, αατα!α!ε!τα!οι·!, ααα α!!α!!!!!

ε!τα!ατ!!ιαε, ν!αατ!!ε, !ια!α!!ε, ααα!ατ!εααα α!Ι!α!α!!!ιαε !!οα!!ε

!!! !!!ο!!! ααρ!!ο Ι.ααατ!οτ!! αα!!ε!!!α!!ε, αα! αααα εαα!, να!

ρτο !ααιρατα !`αοτ!α! , ααα!ααι!ε τιταοεο!!!αα! αατ!ατα αοε!ταα!

!αα!α εα! αατ!ατα, να!ι!ε αα!νατε!ε, α! ε!!!,αα!!ε ραρα!α!α

τ!!!αε τ!!α!αα ν!!!αο, ρταοεαα!!!!αε α! ία!ατ!ε , !!τιααα! !!α

Ιιοαα! α! !ααααι!!, α!ααο τα!αα! , ο! ααατ!ατα να!!!ε α! ο!ε

ι!αι!! α!ιεατνοα!, ο! εοτναι·! !αα!αα! ροτ αααεααα!ααα, α!

ααα ααα!τανοα!αι!!, αοα α!!ααοτα αα!!!ταναι!!ι·ο ρατι!!!!!αι!!

α!!ααα τα!!οαα. Ια αα!αε τα! !αε!!α!αα!αα!, αταοεοα!αα! αατ

!ατα αοε!ταα!, ε!α!!!α !!!ο!! ααα!!! α!!!α!! αρρααι!!!!α τα!ιο

τα!αα!, να!!!ε Ποτ! !αεε!τααε ε!!ααο !ται!!. Μ!. !α ν!!!α Α!

Βαο!·!! , ι!οαα ε!!α ιαααε!ε !αα!! , αα!!α α αα!!ν!!α!ο Βοτα!α!

α!!!!οε!!αο, !τααοα!οε!ιαα αι!!ααιιααοε!α!α εο!!!ο. να!!! ο!ο.

Ταε!οε !!α!αε το! εαα! , νααοτα!!!!αε Ρα!!·αε νοααατ!!, α!!

τα!α!ε!τα!ατ το!!!!!!αααι , α! !ατ!αια Ι.αεα!!οτ!! ι·αα!αταα!,

Βατ!!!ο!οα!ααε τ!α Ρο!!!ο , α! Βοτααι·τ!αε Ρ!‹ιααι·!!, !!α!!!!α!οι·αε

ν!!!αο Α!Βαοτ!!.

8!Βαα!α ·!· πιο! Πα!!α!ια! ‹!α να!!! ‹Ιο !ιααα, ααα!ατ!!α!α

!!οε!!! αα!αι·!! ρι!!!!!α! Ματ!! Βατ!!!α!αα, α! (]ατε!ααα , τα

αοα!!εαιια εαι·!!!αι!!α!α αα!ιατιια!!αα!ε ρταοα!!εεαα, κια! !!α

τ!!αα‹!α!ο !!!ο!! α!ατα!α! Πα!!αταα!ατ!ε ρι·αοτ!!α!!ε !α!α!·Γα! , α!

!!αοα εατ!!!! τω! , α! α!ααε!, αατα !!!!ατ!ε ταε!ε, α! ααιαα

τ!α!!ε !α εαααα!!α !!αοα , α!!! εατ!!!!!ατ. Ια ο!αε !!ατεα.

' ανα!.

Ραπ Ησαυ Ι ν. να ε!! Λααραπα εα!·ι“υα ι!!! $ατααα::α α

Μπίααο Π!. (Ιιααιαα α! Δώστε!! ία δαπΙααπα, αὐίαΙσπ

ααα!! .εαεεΜία ε!! |ι·α!παα!α , α ά`απο ρο!· Ια !ι·αρρα Μια

εἰ ααπασηααααο έ!! να!απ.!α μα· Μ @στα ααα!τα ί! τα

σ!! δαα!ία!ία.

(!3!3'7, '7 Ια!!!ιτα!α).

Μ!! !!ε!!! Ατα!!!ν! τ!! Βαταα!!οαα, Βαε!ε!τ. 8Λααιιν!!!! ,

α!! ααα. !ια!:α!.ν. α!! ααα. ιιαααι.ν!!. Μ. απ". α! !!οε.

Ρα!ταε, θα! ,αι·α!!α, το!! Αι·αααααα!, να!αα!!αα, !!!α!ατ!

ΧΧααι·αια, 8αττ!!!!!αα, α! θατε!ααα, ααα!αεαιια Βατα!ι!ιιαααα,

Βαεε!!!αα!ε, α! Πατ!!αα!αα, αατοα!ο, α! !!!!αα!α ν!τα !!!α!!ααα

!ιι!!ι!!! Ατ!!ατοαα, ααα!!! Παα!ατ!!, ν!αααοτα!!!ααο !!α Βαεεα,

εα!α!ατα ο! ι!!!οα!!αιιαα!.

Να!!!!!!α!οια ναε!ι·αα! ατα!!!αιαε ααα !α!ατα, ααα!!!ατ, !!!!

αι!αο !!οα!!!!!ε εα!αΒαα!α, !α!ατ !!οε, ο! τομ!!! (Ιαε!α!!αα ,

!ρε!!!ε ι·αα!ε αα!ρα, α! ιιαν!! !)ααε, ααατταταια τ!!εατ!τα!αα

ααι!! οιται·!α. 5ααο αυτ!! αταα!αα αιτρα!!!α!, ααα!! !!! α!ν!!α!ο

να!αα!!αα, !!! ααα ‹!!α!αα ααοτταα τα!!οαο, !αα! ααα!!ααι,

ααααι ρα!!!!ατα ρ!ιιι·!αε αοααταΒα!ατ !!ιαι!!ιαα αατα!!!να, τα

ροτ!α!ατ ν!α!αα!!!!!!! α!α!!!!α!!α; !!!α!ταα αο!!!!!!α!αα! νοε!τααι ,

αυτια! α!! !!αε!ταια, !!αε!ταταα!ααο !!!!α!!ατα α!!!!!α!αια ααα

αια!!!α,τ!ιααε ααο!ατα, τοεα!ααε α!!αα!ο, ααα!αααε !α !ια!αε

πιο!!! ααοτταο !!οααεε!!α!!ε ατ!!αα!α νο!!!!ε, α! α!ααοα! α!!!

νατε!ε, α! ε!!!8α!!ε α!ν!!ιαε, α! !!α!!!!α!ατ!!ιαε ε!!α!αο α!ν!!α!!ε,

να!!!ε !ατα!αταα! α!ν!!α!!ε !ρε!αε εαρατ !ι!!ε !!!!αταα! !!οε!!

ιααα!α!αα! ι!ο!αταα!!!!αε, αι!!τα!ιαα!!! α !αττα νοε!τα ΐταα!αα!ατα,

α! ατι!οαια, τΙα!”οτααι!α α!! α!ν!!α!αα! ααα!τ!οτα, !!!!οτα!αα!

!!αοι!!!αι!! α!ατα!τ!. 8α!!αταε, ααα!! !!αα να!!!α ατα!ατα αο

ε!τ!ε ααααττατα! ο!!'οα!!!ιαε, α! ααα!!! α!ατ!!!!αια κεραία

Ισίαια!· (ε!α) !!!α!! να!!!ε. θα!. Παεαι·ααΒιιε!αο εαρ!!ιιια !!!ο

Γα!ιταατ!!, αααο α ι!α!!ν!!α!α Παα!!α! α!!!!οε!!αα, !αταοα!αε!ιαο,

τμ!!ιιαααααε!ιαα εαρ!!ιαα. - ν!εα, Ιὶατ!!α!ιε.

Μ. Ρα!!! Ροτα8!·!!!!, ο! αα [ποναει πα!!! !τα‹!!!!ε ματ

Μα!!!αααιιι Λ!!!·!αι!!, αοαε!!!ατ!αα!, α! ρτα!!!οαα!ατ!ατα.

Ε!Χ*.

Η τα Ποπ Ρία!!·ο α! Μαρια!!! σήκωσα μα· απααοαι!π!α α!!

αΙι!!αιι!! ά'ΑΙα!!α!·α ιἰα! οιιαπα αι·οπω ό! ααα.εα, αλα ρα

ατιυαπο α! !α.νοι·ο ααα!!! μα· σα!!! σαα!ίατιία α” Με.

ς!αα·ι, !! !αε!!α ).

Με!! Ατα!!!ν! αα!!α!!! !!ο!!α !3!!!!! τ!! Α!8!!ατο.

Νοε Ρα!ταε !!!!! ατα!!α τα!! Ατα,8αααα!, να!ααα!αο Μα

!ατ!ααταα!, 8ατι!!α!αα, α! Πατε!ααα, αοιααεααο Βα!·α!!!αοααα,

!!αεε!!!οα!ε α! Ποτ!!α!!!αο. Α!! εαρρ!!αα!!ααοα! ατα!ιαταια !!ο

τα!αατα Ιαα! 6ο Λ!ααατ!ο ρτοα!οτοα αα!!!ε !αα!αα!, α! α!

!!!α!αε !αααε ιαα!!αε να!αα! ααρα!ατ!, !αι!ατο ρτααεαα!!ε ααα

αοτΙ!ιααε !ρε!ε τιτα!!!ε !!ατα!!!!!ιαε ααα!! !ι!αα α !!οααα! ααααε

α ότι!. ρτααεοα!!α !α αα!αα αοι!!!ααο ααιααταα!!αε, ααα !ο

αααα!ατ αο!!!ε ι!ατο, να! εα!νατο !!!αα! α!α!!!ααι !!ατααααι

α”ε μια ε!!ια!ε !!αατο!!!!α!αα! αααα!!!α!ατα ααα!αια!!!!τατααι

!!α!!!ε εα!νοι·α ααα! αε!τ!α!!. Μαατ!αα!αε 8α!!αταα!ατ! ααε!τα

ααα!!!ε !ιααα!!ατ!! ααα!ατ!εααο α!Βα!α!!!!αε ααε!τ!ε ρταοεαα

!!!!αε α! !`α!αι·!ε, ααα!αααε αταα!!!α!απι ααε!ταιιι αοααοεε!ο

ααα! α!!εατναα!, α! !αα!αα! α!! αιαι!!!!αε α!!εατνατ!, α! !!!

αιιαα!!ααο ρταο!!!α!! φαι!!! !!αταα! α ραρα!α!ατ!!!αε, να!

!ιαοτοε!!!α!!ε !!!ο!! !οα!, !!! α!!ααο ααα ρταααι!αα!, ροτ !α!αραε

εαρατ!αε οιτρταεεα!ααι. Ια αα!αε τα! !αε!!ιααα!αα! αταοεοα!οαι

-!!οτ! !αεε!ιααα αοε!τα ε!!;!!!α ραα!!αα!! ιααα!!ατα. Πα!. Βαα

εατααΒαε!. !!αα!ιααηαατ!α !!!ο !α!!!, αααα α ι!α!!ν!!α!ο Πο

α!!α! ια!!!αα!ταα, !τααα!!!οε!αια, αα!αηαααοε!ιαο εορ!!α!α,

ααε!ταμια τα;;!!α ν!Βαε!α!α εααα!!!!ο- - να!! Ε!.
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οοο.

διτιοατίσο άοτ το βατ Παω :Π Λι·οοοπο ροι· οο!οτο οοο

«κάποιου ο ροροται·ο το οοτο ο ΔΙοοοι·ο.

( 1857, 17 ιιονοιιιτιτο ).

Βοο11 Αι·οτιτνι ειιιτιοτιτ ι1οττο απο οι Α18τιοι·ο.

Ρο1ι·ιιο Βοτ οι·οτιο. τοι: Αι·οοοιιιιιιι , νο1οιιοτοο, Μοτο

ττοοι·ιιιιι, 8ειτοιιιτοο οτ Ποιοιοτιο, οοιιιοοοιιο Βοι·οτιτιιοιιοο,

Βοοο111οιιιο οτ Ποι·ιτοιιιο.ο. Νοτιι11τιιιο, οιτοοτιο, οτ Ποο11τιιιο

οοτο τιτοτ:ιιι·οτοτ1τιιιο1 Βιιτιοτιιοτοτ1τιιιο, τιιοτ1τιτο, ντοειι·1ιο,

τιοτιιΙιο, οοοτοι·ιοοιιο ο1ττοιοτι1ιιιο ιιοοτι·το, νοτ οοιοπο το

οιιτοιιοιιτττιιιο, οι! οιιοο ρι·ιιοοοιιτοε ροι·νοιιοι·ιιιτ, οιιτιιτοιιι

οτ ο11οοτιοιιοιιι. 81οιι11ιοοιιιιιο νοτιιο, οτ οιιττττιοτ νοετιιιιιι,

οιιοο οοο στο τονοι·οιιι οινιτοτιο Βοοοοι·1, οτν111οο Ατοιιοι·11,

ιιιοιιτοο 8ειτοιιιιοο, ιιι οιιιτιιιο ιιοιι οτιιιιιοοτ, ιιιιο οο11ο1τ,

πιτ σ1οοοτ, οοιιτιιιιιι ιιιιιττττιιτιο, τοιιοι·ο ρι·ειοοοιιτιο, οιιιοοιιιιιο,

οτ οεοοοιιι·οιιιιιο, οιιιιιοο οτ οτιιοιιτοο οιιἱ οο τι·τιιιετι·οτονοι·ιιιτ

ω Μοοτο οΜτοτοιιι οτ νιττο.ιιι ΑΙοιιοιιι], οοιιοο1ονοιιοι οο

τιιιιι τ1οιιιτοιΠιιιιι ιιι οιοοοιιι, οτι οιιιιι1οιιο οτ ειιιοιι11ο οτι

ιιιιιιττιιιο οτ οιιοοοοιΙιιιο, ροι· ιρεοο , οτ ηιιοιιι1ιτιοτ τροοιιιιιιι

οοιιιιιι1εοιο ιιτι1οιιιιιοιιο. Νοο ιιοιι ο1οιιοοιιιιιο οοετ1οιιι, οτ

1ιοοιιιοτιοι·οο ρτο, οτ οιιιιι ω. οΙιτιεοτοο, οτ Ιιοιιο. οοιιιιιοοιιι,

οοοτο οτ ιιοιιτιο οοειοοιιτ11οιιο οιιἱτιιιοοιιο ο. οοτιιτ1οιιο οοο

τιιιιιοιιο τ1οΙιττοι·ιιιιι οιιιιο ι1οτιοοιιτ οτιι·ιοττοιιιο οτ ιιιι1οοιο,

οοιιοιιο11τιιιο) νιο1οι·11ο, οτ νοι·ιο οοῖδοιιοιο οιιιτιτειιτοτ οιτοορτιο.

Εικοιριιιιιιο τοπιοιι :το τιιιιιιοιιιοι11 οιιιοοτιοο, ρτοο1τοι·οο,

Ιιοιιοειτοτοο, 1”ιιΙιτιοειτοι·οο 1ο1οιιο ιιιοιιο1τιο, νιοΙειτοτοε 1τιιιοι·ιιιιι,

οοιιοιιιιτοο, Ιοιτι·οιιοο, οτ οτιιιιοιι Ιοεο.ο ιιιοιοετοτιο οοιιιιιιιτ

τοιιτοο. Ωιιοοοιιτοοιιι οιιιοο.τ1οιιιιι, οτ ο1οιιοοιιιοιιτιιιιι ιιοειτι·ο.

οιιι·ιι1·ο νοτιιιιιιιο ροι· οιιοο τ11οο ροετοιιοιιι ρτο τι·ιιιιο1τοτοιιτΙο

οεΙ ιιιοιι1οιιι οιιρτοο1οτοιιι, οιν1τοτοο, ν1ΙΙοο, νοτ ο11ο τοοο

ι·ιοεττο ιιιοι·οοετ 1“ιιοτιιιτ, οτ 11ο 1οοτο ιιοετι·ιο ο1Ποιο11οιιο

οοοιιτ1τοτοιιι ρι·οοετονοιιιιτ, ιιιτιο 1Μιιιιιτι ότι ττοιιο1τοτοιιοο

5ο ιιι ο11οιιιτιιιο ιιοντιιιιο, 1οιιιτιιο, οοτ οιΙ1ιο οοοτο ιιιειι·ιιιιο

οι! τιιο.ιιτειιιι ιιιοιιιοι·οτοιιι, οτ οκ τιιιιο ροι· οιιιιιφιο ειιιιιοο

ιιι οιιτοο οοιιτ1ιιιιο τιιιιιιοτοιιοοε, τΙιιιιι τοιιιοιι ιιι τΠοτιο οι

νἱτοτο οτ ντ11ει, οι: οοο 15ο τοοο11οιιοι·ιιιτ, οτ οτι τ1ιοτιιιιι ιιι

οιιτοιιι οριιιιτοι·ιιιτ ι·οοιοοιιτ1οιιι οοιιττιιιιοιιι 1οοοι·ιιιτ ροι·οοιιο

τοιιι. @οοτο οοοτο οτ ιιιι1οιι1οιιο νοετιιιιιι οιοιιιιιιο, οτ πιοιι

ι1οιιιιιο, οιιοτοιιιιο Βιιιτ1τιττοοιιι, οτ οοεοοιιι·οιιιοιιτιιιιι, οτ ο1οιι

θτιιτιοτιττιττ1 ιιοεττο τιιιιιιοιιιοοτ 11ι·ιιιο τιοτιοοτιο οτ οτιοοι·νοττο,

οτ Μοτο οτι οτιτο ιιινιοΙοτι111τοι· οτιεοινοτι, οτ ιιοιι οοιι

ττονοιιιοτιο, ιιοο ο11τμιοιιι οοιιττονοιιιτο Ιιοτιιιιττοτιο, ειΠοιιο

ι·οτιοιιο, οι «το ιιοετιι οοιι1το1ττο οι·οτιο νοτ οιιιοτο. Ρι·οοοο

νοιιτοο οττοιιτιιιο ιιο οοοοο1οιιοοιιιιιοοιιιιιοιιο οι·1ιιιιιιιο, οιιοοοοιιο,

νοτ οοΙιοτ1, οιιρι·οοιοτοο οοτ τ11οτοπι ττοιιοΐι·ο1οτι οο νο1οιιτοε,

οτ οοεοοιιιοιιτοο, οοιι οττοιιοιιι 1ροοι·ιιιιι ιιιιττοτοδ. ιιιιροοιοττο

οοιι ιιιοτοετοτοττο, ιιοο ρτο οοοτο οοιι ο111ο οτι11δοτιοιιττιιιο

οιιιτιιιεντο οιιροι·ιιιε οοο1οι·οττο οιιιιιτοιτοτ οιιοορτιο οοοοοιιι

ιιττοτοιιιιο ιιιιροοιοτιο οοιι ιιιο1οοτοτιο, οοο ιιοΙ οορτιοιιοιιι

ροτοοιιοι·ιιιιι, οοιι 1ρεοι·ιιιιι οοιιοτιιιιι οοοιιροτ1οιιοιιι, οοτ

ιοιροο1ττοιιοιιι ο11οιιο1οιιιιο ριοοοιιοτιο; οιιιιιιιιιο ἱροοο ρι·οο

οοτο ιιοιι οτιοτειιιτι1ιιιο, ροι·ιιιιττοττο οτι οιοτοιιι ιιιοιι1οιιι

ροι·ττοιιοτιο. Ποιο ιιοιι ιιι 1εινοι·οιιι ιροειτιιιιι οἱνἱ1οτἱο οτ ν111οο,

οι! τιοο, πιτ οτι ιιιιιιιιοιο ιιοετοιο ιιιοΗτιο, οτ ιιτΠιιιο οο1οιιτΙοι·ο

5ο ντιτοειιιτ, οτ τιιοτι, ειο οιιιιιιιιιιο ρι·ονιοοιιοιιιιι. Βοτιιιιι

Τιιι·ο111 , εορτιιιιο @οιιιπι 61ο ιιονοιιιτιτιο, οπιιο ο ιιοτινιτοτο

Βοιιιιιιι ιιιιτΙοοιιιιο, ττοοοιιτοετιιιο, οιιιιιοιιοΒοοιιιιο εορτιιιιο.

τ). Εειοο. Ιτάιο.

ΟΧ1*.

ΕνοιιοΙτίοτο οοοοι·οΙοτα οοο Λ!ο!ιοι·ο.ιτ αοοπτι οοτοεττο,

ο οοοτο (οπι.

(1358, 10 ιιιοοΒιο ).

Ιιοιοτι Αι·οτιτν] οιιττοτιι οο11ει στο οι Α1οτιοι·ο.

Νοε Ροτιιιο Βοι οι·οτιτι οοιι Αι·οοοιιιιιιι, ντι1οιιοιειο, Μο

ιοι·ιοοι·ιιιιι, Βοι·οιιιτειο, οτ Ποτοτοοο, οοιιιοοοιιο Βιιι·οτιιιιοιιοο,

Βοοο111οιιτο οτ Ποι·1τοιιιοο. Υο1οιιτοο οοτο ιιιοτοι·1οιιι, οτ οοιιοοιιι

ιιιοστιο ντ11οο Α1οιιοι·11, τοιιοιιτΗ τιο1τοτοο, οτ ιιτοιιοι οτι οτι

οιτο.ιιοι, απο οιοο1οιιι, τοιιοι·ο ρι·οοοοιιτιο 11οοιιτιοιιι, οτ ρτο

ιιοτιοιιι 1οοιιττειτοιιι οιτττοτιοιιοι ο οιοτο ν111τι, οοιι οτι οΙιο

οοοτο ιιιοιιτοο 8οι·οτιι1ειο ν1οιιιτι οιιιιιοιιο τοοοι·ιο 1τιιιιιοιιτι ού

ιιιοιιοιιι·οιιι οιοτοο νι11τιο οτ ττοτ”οι·οιιτ11 οοτ1οιιι οι1 οιιοοοιιιιιοτιο

ροι·τοο νοτιιοτιιιτ, ιιιιιιιτοοι·ιιιιι τοιιιοιι ροττ1τιτιο 1ιιιιο οιιοορττο

οιιιιιιτιιιο οτ ειιιΒιιτιο οιοτιιο τιο1τοτοο, οτ οοιιτιιιιι νιι·ειτοιιοο

τοιιοιιτιοιιο, οτ οι: ω οοο1ττ.·ιιιτ1τιιιο, οτ οιιιιιΙΠιοτ οοι·ιιιιοοιτι

οτιοτμιο τοι· ττοτοο, οτ ο1τοι·ιιιο οιιιιιοοιιιιιοιιο ροοιιΒ οικι

οττοτιο, οιιιιι τοιιιοιι οοιι @απο οιιιιτιο τ1τοτιιιο. οοιιιτιιιοτο

οιιιιτ οοιιτιιιιιο 1οοιειιιτ απο οιοι1οιιι , οκ οοοτο εο1οιιτιο οοοτο

στο οοοτο ιιτειοιιοι·1τ οτοι·81ιιιιιι·. Μιιιιοοιιτοο ροι· 1ιοιιο οοιο

τ1οιιι οιιτιοτιιοτοτ1, οτ οοιιιιιιιοττοτοι·τ Ι.ιιοιιοοιιτ ντοοι·ιο, οτ

οιιτιιιοι·ιο τ1τοτειο «οικω, ο.Ι11οεμιο ο1τιο1τι11τιιιο ιιοε.ττιο νοτ οοι·ιιιιι

1οοοτοτιοιιτ1τιιιο, ρτοοοοιιτἰτιιιο οτ 1ιιτιιι·ιε, οιιοτοιιιιο 1ιοοιιτιοιιι

οτ οι·οτιειιιι ιισεττοιο τιιιιιιοιιιοοι 1ιτιιιοο τιοτιοειιιτ, οτ τοιιοιιτιοιιο

οιοτειο οο1ιετο.ο οτιοοινοιιτ, οτ 1ειο1οιιτ οτι ο11το ιιινιοτειτι1τιτοι·

οτιοοι·νοι·1, οτ ιιοιι οοιιτιιονοιιιοιιτ, οοιι ει11οιιοιιι οοιιττονοιιἱ1·ο

ροι·ιιι1ττειιιτ ο11οιιο ι·οττοιιο. !ιι οιιιιιο ιοι τοετιιιιοιιιιιιιι οπτο

οοιιτοιιι 1ιοι·ι, οτ ετοιττο ιιοοττο ιιιοοιιιιιιο οοιιιιιιιιιιιι·1.

Πιτ. Οοι·ιιιιτΙοο οοοιιιιο 01ο ιιιοτ11τ οιιιπι ο. ιιοτινιτοτο

Ι)οιιιτιιτ ιιι11τοοιιιιο τι·οοοιιτοε1ιιιο οιιιιιοιιοοοοιιιιο οοτονο:,τ

τΠοο Μ. ·

ΕΠΙ *

ΡίοΙι·ο το ο Λι·οοοπο οοιι/Μεσοι οοιρ!ί ρο1οι·ί ο Ποποοοοο

ατο Ροι·111οιιιτιιιο (οτί Ρίοι·Ιοοιιί), ο το οοοτίταίοσο σου

οποοιπατοι·ο, φωτο ιἰ`ιιοοοπἰο σο! ρτοοιιπιτοι·ο, α! ίιιοίατο

ιίοΙΙα ιορτιοο!ίσα ιἰέ (Βοιωτια [ουσία ουιορι·οιποοοο ιιοΙΙο

ροι·.ιοπα, ο ροι·οοπο, ο|τ`οιιτταπτοἰ οοιιοοιι1ίπιιιιιο το .εοοοτίοτο

μου· το άοοίοίοιιο ι!ο!!ο οιτοοτίοιιί , ο ροι· το οοοοοοίοιιο άο!!ο

οιιοι·ι·ο οοίοτοιιτο Μ: το Μοτο οοοι·οπο, ο ία .ιιτετιτο1το

ωφωοτεθο.

(18$8 (τ), Στό τ1τοοιιιτιι·ο).

ΙΜ Ποιοι Αι·οτι1νι οι οοοτο οι Τοι·ιιιο, Ιτοοοποιοτι 0ιιιιονοοι ,

5οι·ιο 1.3, Ποιο. ΙΧ.

Ιιι 1ιοπιιιιο 8τιιιοτο οτ ιιιοιν1οιιο Ττιιιιτοτ1ο ιιτιτι·ιο, πιο, οτ

Βιιτι·ττιιο 8οιιοτ1. Αιιιοιι.

Ποο οοτ οιιοιιιρ1ιιιιι ιιιοττιιιιιοιιτι ρι·οοιιι·ο 1οοτο ροι· Βο

ιιιιιιιιιιι τοοοιιι Ατοοοιιιιιιι νο1οιιτιο Μοιοτιοοτιιιιι οτο. ι1οιιιιιιο

(τ) ΑΙιτι1οιιιο ιιο1τιτο Γειιιιιο 1868, τι νεται ττοτ 1359, οτιο οι Ιο88ο

ιιΙΙ:ι 11ιιο ττοτ ρι·οοοιιτο οοοιιιιιοιιτο, ροι·οτιο ονιτ1οιιτοιιιοιιτο Η ιιιοάο

οιιιπι ειρροι·τιοιιο ο! 'ιοιιπο οι ετοττ1 ‹1ιιο οιιιι1. Ιιιτ”:ιττι ιιο1Ιο Φωτο ττοτ

Ε! ορι·ιτο 1359. Μπι. ΟΣΕΠ", ο ιιο!!'ο11ι·ο οο! 3 :ιοιιπο 1359. Νοτη.

οιινιιι·, οτιο ι·ιτιοι·τιιιιιιο ρΗι εστω, οι το οορι·οοοει ιιιοιιιιοιιο οι

οιιοοτ'οτ1ο οι ρι·οοιιι·ο οοι 95 ι1ιοοιιοτιι·ο 1350 ιιι Φορο ο Ρτειιιοοεοο
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Ρτσοο!οοο τ!!! ρ!!!σο!!!!!ε ο!!!!!! ο!! !!ιο!οο!!ι!!ο οο!ορτο!!!!ε!!!!!!ι

σσοεο!σοο Βοοτο!·ο!!! ν!8οο!!ι!!!! !!!!οτ !ρε!!!!! !!σο!!!!!!!ι! τοοο!!!

ο!! οοπο !!οο, ο! !!οο!!οι!!!! !!!!οο!!! ο! οο!ο!!οο Ιοο!!ο ο!!

ο!!ο!·ο.

Νσνοτ!ο! !!ο!τοτε! !!οο!! οσε Ρο!τι!ο Π!!! €το!!!ι το!! Α

τοΒοοο!ο Υο!οοο!ο Μο!στ!οοτοο! $ο!·!!!ο!ο ο! Εοτε!σο σσ

ιτιοε!!!!ο Βοτο!!!!οο!ο Βσοε!!!ο!!!ε ο! Ποτ!!!!!!!ο εσ!οο!οτ ο!

σσοεο!!ο οο!!ο!!!!!!.οο! ο! σ!·!!!ο!ι!οο! ρτσο!!το!στο!!ι οοε!τι!ο!

σοτ!!!!!! ο! εροο!ο!ο!!! νοε !!!!οο!οο! σοοε!!!οτ!!!!ο ο! οοοιοτ

ΙοοΒοο! !!σε!τι!!!! Ρτοοο!οοι!!!! τ!!! Ρ!!ίσοίοοε Κ!) !!!!!!!ο!ο

ρτο!!οο!ο!ο τι!! !!!·!!!:ιοτ!ο!!! ρτο !!σ!!!ο ο! οσ!!!!οο οοε!το !το!!!;ι!οο

!!! το! οορο!· Βοοτο!!ι (οσττσεο . . . . . . . . . .) οιιτ!ο

σο!! ο! τ!!!οο!!! !ιο οο!!!οοο !!ιο!!οοεο ο!! !!!!οτο τ!!! !!!ι!‹!

-ιο!!!ροε ο! οι!!! ο!ε εοο!!!!!ο!!!!!!ο ο! οοι!!ο!!ο τ!!! οι!!!!ι!ρ το!

ο! ρι·σσοτο!ο!·οο σο!! !!!!!!!!!!!ο!ο!·οο τ!!ο!στι!!!! !!!!ο!!-! ο! οσ

!!!!!ο!!! ρο!οτ!!!ε οσοτοο!το, !!οο οσο !!!! ρσοοο!!!!!!ι οι! (οοτ

τσοο_. . . . . . . . . . . . . . . . ο!οοτοο σοο!τοε!!!ο σο!οοεοοο

σιτοε!!σοοε ε!!!ο οο!!!τσοοτε!οε οι!! νο! οι!!! οιιο! οι!! οοεο

ρσοεοο! το! !!ο!!οο! !ο!!!! ι!!ο!τιο 8οο!οει οσε!τοο ο! !!!ο!ο!!

!!!!οοτο (οσττοτσ . . . . .) ε!οοι!!!!το (σουτ.) οτ!!ο!!!οε (οστ

τ·οοσ . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ροτεο!!!ιτι!ο!, τ!!! οι!!!!!!ε τσοκ

ο! σ!ο!!! ροτ!! !!οο οο!!ιο!!!ο!στοο !ιτο!!!ο!! οοονοοοτ!!!ε οιιο

τ!οσ!!!ο!!σ οι!!! !!!!ε ροο!!ε ο! ρτσοι!εο!σο!!!οο (σοττο.το ..

!!οειο νο!! ο! !!!!ο !!!ο!ο σο!!! !ιο!! ο!!!

!!!ι!!ο!στοε (σοπ. . . . . ) !!ο!!οτ!!!ε ο!!8οο!!οο. !!!! !οιο!οο οιιο!!

!!!ο!ο ροτοσοτι ε!!!ο ροτοσοο ἰο οο!!!! !ιο! φοτο!!! ο!!ιοο

οοο σσσε!!! !!το!!!ο!ει !!σεοοσ!!!!ε ε!νο !!!!εεοτ!!!ο (οσττο.οο . . .

. . . . . . . . ) !!!!!!!!!!!ι (οστι·οοο . . . . . . . ) !!οο!!!ο!!! ει!ο!!ο

!!ο!οτο!!οοο! στο!!! οοοοτ!ο! !”!ιο!οο!!ο!!!, τ!ι!!!!!!ο στη!!! οι!!!

!!! ρο!!εο οοε!τσ ο! !!!!ο!ε οι: οσ!ο!!!!!ε !!ιοι!οοο!ε ρτο!!!ο!οτοο!

ε! οορ!στ!!!!!ο ε!νο οοτοοτ!!ιο!! οι!!!ιοο τ!ο!!οοο!οτ ρτοεοο!οοι

ο! !!!!!ο σιοο!!! !ο!ει!!!οτ (οσι;το.!ο . . . . . ) σοο!!!οο!οο !ο!!!!

!!ο (οοττσεσ . . . . . . . . ) οσε!το ε!!ροτ ρτο!!!!ε!!!ε ο! :!!οο

ο!το!!ο τ!!! οοοοοεστ!!ο το! ορστ!!!ο!ε !!!ιοτοο! ο! Βοοοτο!οοιε!τσ!στοο! σο!!! ρ!οο!εο!!!!ο Γσοο!!ει!ο - Ε! ρτσο!!!!!!!!!ε το!!!ε

(οοι·το.τσ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) οι!!!!οστ ονοοεο!!!ι

οστρστο!!!οτ ροτ σο! Μ!!! !ο ροεοο οοτ!ρ!στ!ο !ιοο!!! ο!

οσοι!!! ει!!!εστ!ρ!! !ο!!ιοι!!!!!! ρ!!!!!!οο ροτεοσο !ιο!!!!!ι οσο!!!

ο! νσ!!!ε ο! σο!ο!!!οο !!!!!! (οοι·το.το . . . . . . . . .. .) το!

!ο!οτοοεο ρο!ο!·!!, !ο!!!ρ!. . . (οοττο.το . . . . . . . )

!ο!!!οο!ι!!!! οο!!!! οιιο! ε!!!ε ο!!ιι!εο!!ε ι!ο!!!οτε!ο, Ε! !!οο εο!!!ροτ

!!!!!ιοτο μου!!! ο! !!τ!!!!!!ο τ!!!!!!!!!!!!! ροτ !!οο !ο το! ει!ροτ

(σοπ. . . .) !ιο!!!!!! !”σο!ι!!!! !ιο!! !!!·τ!!!ι!!!οι, ο! ο!!!!ο !ο!!!ροτο

(οοττ....)εο!!(οσι·τ. . . . . ...........)γρσ!!!οοο!ο

φωτο!!! !οο!!οιοο!!!!!! ρτοεοοε ρο!!!!σι!!ο !οο!τι!!!!οο!!!!!ι ε!

ι;!!!σ ο!!ι!οο!!ι!!ο !!σο!το !!! ροο!!οο!! !!!!ιο!!!!!!! !!οο!!! !!ο!·!

!οεο!!!!!!ο, ει!!!!!ο !ο!!!! οιιο!! Π!!! !ιο!οο! !ο !οοσ !!!! Α!ο!οο!!!

!!!!ν.· ι!!ο !!οοοο!!!τ!ο !ιοοσ οι οο!!ν!!ο!σ !)σ!!!!!!! !!!!!!ο!ι!οισ

!τοοοο!οε!!οο οι!!οο!!!ιοοε!ιοσ οσοο.

8οοοι!!!! Ρο!!! Π!!! 8τ!ι!!ο πιο!!! Ατοοσοι!!ο νει!οοο!ο

Μο!στ!σειτο!!! Βοττ!!ο!ο ο! ί)στε!σο οοο!!!!εο!!ο Βειτο!!!!σο!ο

σωστο·

ι!ο Ροτ!!!στι!σω, οο!!!ο τ!! οσε!! !!!!! !ιοοο !!!!!οτ!ι! !”!!!!ο, ο ει!οοο!!!!!!!.

Οτο, ο!οοσ!!!ο σο! 9 ορτ!!ο, ο σο! 3 οοοιιοο 1369 !! 95 τ!!οοιι!!ιτο τ!!

οι!!! οο!!!! οσο οτ!! ο!!οστο νο!!ι!!σ, !!!!! άστο!! νοο!το, !ιο 00ΙΙ508!!Β

τ!οοο!τεο!!οτοο!!!ο, σο!! !!! σο!!! τ!! (!ε!!σ !!!!!! τ!! ρτσοοττ! ο ρτοο!ε!!

!!ιο!!!ο !! 25 !!!οο!!!!!το 1358. - 0ι!!οτ!!, σ ε! σον!! τ!!!·ο , σ!ιο !'τιο!!σ

1359 !!! οο!!!!σ ροτ οττοτο οο!!!! οσο!!! οο! !!οοο!!ιο!!!σ, σ!!νοτσ σ!ιο

!!οο ε!ε!!! οποιο, οι!! ν! ε!!! ε!ο!σ σωστο , ροτο!!ο !ο !!οο! !ο!!!ρσ !ο

!!!ο!!!!! Μισο!!! το!!! τοΒοσ τ!! Ατ!!Βο!!!! ο! Με οσττ!ρο!οτο ε!! !ιοο!

ό!!! Ν!!!!!!ο, οο!!!! το!! 95 τ!!οσοι!!!·σ.

(1) Ρ!!!στιίο!ω, σ!!!!τσν!!!!!!το τ!! Ροτ!!!στι!!ιω , οσοιο ε! !εεε!! !ο !!!!!!

! τ!σσ!!!!!σ!!!! σ!ιο !ιο!;!!σ!!σ ορρ!·οεοσ.

Β08ε!!!οο!ε οι θοι·!οιο!ο οι!! ρτο!!!ο!ο οσοοο!!!!!!!!ε ο! !!τ!!!!!.

!!!!!ε Μου!!

!ι!το!!!ι!ε. !!!!!! Ρ.ε.

Τοο!οο !ο!!ο οιιο! οο!!!!!ε Βοτοοτ!!!!ο τ!!! θορτοι·!ο, ο!

Μο!!!ο!!ε Μοτοοτ!! ο!!!!!οτ!οο8οο οο!!ο!!!ιιτ!οε σο!!! !!σο!!!!!

τοοο.

δ!!! .. . . !!οο!!! το!!! Βοτοοττ!! τ!!! Βοο!ιε!το σ!ο!! !!ο!!!!ο!

Μ!! εοτ!ρ!στ!ε εοοτο!οτ!!, ο!!!εο!!ο ει!!!οιο οο!!ιτ!! ρο!!!!ο!

ροτ !ο!!!!ο !οττο!ο ο! !!σοι!οο!!οοο!!! ε!!!!!!!, οι!! ρι·ο!ο!εε!ε

!ο!οτ!”ο! ο! !!οο εοτ!!!! Με! οιιο! τοοο ο! ο!!ιοο!!ο!σ !ο !!οο!!

πιο!. τ!!! οστ!8!!!!τ οιο!οο!ο!!ο !!σε!το !ο ροο!!οο!! !!!οο!!ο!!!

τ!!! ο! ο!!ιι!ε!.

ΟΧΙ!! *

δίσιοοο Βοοο!!!ιορτο Βοοο ο! (ἴοπουσ σοο!!!!!ίτοο .πιο .ρτο

ο!!τοΙστο Βίιια!τΙσ τ!! Μοο!ο!άσ ο!!'σοοο!!ο έ! οοιπρτστοο!

Ιοτο .πι!!!ο οιιοπίσπί άο!ίσ τορωοο!ίοσ δοοοσο.το σο! το ιἰί

Λτοοο!ια, ο τ!! οστοροτότο σοσοι!!! Μ!!! ρι·οοοοπσ α! δίσ

σοιτοἰ ιιιστο|ιο.το ιἰί !!Ισπ/οττο!ο, ροτ οστιοοτΙστεί οσο!!

σοιύστοίο2οτί το! σουτσιισ στσοστιο.το οο!!!! το.τ!ί!!αίοτιο τι!!!

ρι·ιΜοοίοτί, ο οο!!!! !!!/σποτ!!! άοί !!οο!!! [Μό ο σοοίοιιο!ι

ίπ οοοοείσιιο, ο ροτ οοπο!! ιἰί ο·τωττο, σο!! [σοο!!ὰ οτἰσιιτἰιο

ιίί τΙοοοιιίτο στ! ΜΗ τ!ί !τοοπτι, ο το μια!.

(ΗΜ , Η !ο!!τιο ).

Μ!! Με! Ατο!!!ν_! τ!! Εστω τ!! Τστ!οσ, Βσοσιο!!!στ!. Ω!!!!σν.

8οτ!ο Μ, Π!!!!!. Χ.

!!οο 08! ο!!ο!!!ρ!!!ο! !οε!τι!!οοο!! ε!ο!!!ο!ι!!!ε τ!σο!!ο! !!οο

ο!ιττ!! τ!!! Μοο!!!!!!ο !ι!τ!εροτ!!! εἰ!!! οο!!οοεο! ο! Μ!! ροτ

!!οο!!οοο! !!ι!οοο! σοο!!!οσο ο! σ!!!ο!ο!οε !!οο!!! ο!ν!!ει!!ε Ιοο!!ο

ρτο !!!ο!σ οστορτο!!!!εεο Ι!οο!!σ.

!ο οοο!!οο Βστο!ο! ειο!οο. Μειεο!!!!ο!!ε ο! ο!!σο!ει!ε !!ο!!!!οοε·

!!στο!οσε 8γο!σο Βοοσειο!8το !!!!! Βτο!!ει οι!!! _!!ιο!!οοε!ι!οι

ο! ρο!ιο!! !!οίοοεστ !ο ρτοεοο!!!ι οοοοοοει! σ! νσ!οο!ο!ο !ο

Γτοοσ!·!ρ!στο!!! ει!ιο!οοστι!οι οοι! οσοοο!!!! ο! σ!!!ο!ο!!!!ο! (οστ

τοοο. . . . ) οι!οττο οο!: οσο !ρε! ειοο!!ιο! ο! σ!!!ο!ο!οε 8!!οττο

ο!!!στ!!ο!ο ο! !!οοτο!ο ι!!ο!! !!οο!!ο! τ!οο!ε ο! σοσοι!!! !!ο

ο!!ιοστο!!!, οι!! ρτοοοο!!!ιοο !ο!οτ!`οοτ!!ο! οοο!!οει οιιο! !!οο

Μοοοο! !!ο Ποε!!ιο ρτ!στ. !οοσ!!!!ε Πο!·ροοο!!!ε !!ο!!!!ο!!ε

Ρο!τι!ε τ!!! (οσττο!·σ . . . . . . . . . . ) !!ιοο!ιι!ο τ!!! !!τοιοο!εο!!!ε

!!ιοο!!!!ε ‹!ο Ποιο, Ν!ο!!ο!ο.!!ο $ο!!οο!!!ο, Ι.ει!!!”τοοο!!ι!ο !!!!

ισοστο!, Ν!οσ!!ιοει Οοι!σο!ε Αο!!!οο!ι!ε τ!ο Ποοιροε!!οοσ. Βο

ρ!!οο! Τοσο!!! - θ!!!ο!ο!!ι!!ο νοτο οι!οττο !!οο: (!!οστε!ι!ε

ί)!ιρο!!!!!! ρτ!στ @στο . . . . .) Νοτει!ο!σε σο Ποε!τσ, Βοτ

!!ιο!σοιοοε Βτ!!ιοι!ο Αο!!!σο!ι!ει !!ο 8!τορρο. βοο!!!!οο!οο σο

!οο!!!!!!!!ο ο! ρτ!!!!οοο!ο τ!!εστο!! ο! εορ!οο!!ε τ!!! !!σο!!ο!

!.οοοοτ!!! ι!ο Μοο!!!!!!σ !ι!τ!οροτ!!! (οοι·ι·. . . . . .) ρτοεοο!!ε

ο! ρτοεοο.ο !οοοι!ο!ι!!!! !ο 86 ερσο!ο οοεο!ρ!οο!!ο. Νσο!!οο

ο! ν!οο οσιοι!ο!ο Ιοοοο, ο! !!ο!νοτοστοο! !οοι!οοε!ο!!! ο! σο!

ρτο !οοι!οοε!!ιοο !!! οι!!ιοο!!!!!ι!ο τοσο!!! οοπο σο !τοο!σο!

σ! τορο!!!!!!, οοο οσο οο!!!!οο ο! !!οο οοοτοο!οοο!οοο ο!

!!!!ει!ο!!! !οττειτο!ο ο! !σοστο!!ι !ρε! οο!!!!!!!! !!!ο!!ο !ο οι!!!

οι!ο!ο!!ο τοοο!!! ροτ!!! ει!ροσε!!στο!!! !!οο ο!!οτο σοοοοοο!ο

οο!στοο! οιιο! !ρεσ οσοιοοο οοσ οσο ο!!!ι!!! ο!!στ!!!οο!!!οοι!ο

οστο!!!!ο! !οοτο!!!οο!!!!ι !ιοτσο!!!!! (σοπ. . . . .) !!ο!!!!οστο!!!

ίο!!!!ο!!ιτ!στοο! ν!ιοεο!!στ!!!!! εοσ οοσ!!! σοονοο!!σοο!στ!!!ο

!ρο!!!ο σοο!!!ο!ε οο!! σοσ! !ροσ οσο!!!ο! !ιο οι!στο!!!οοο!!!!!ο

το!!
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νοιιιοι·σσι οοοοισιοι·σιιι οοιιοι·οιιιισιιι οι εοοσιιοισσι ιρεισο

οοιιισιιιο - Ειιιιιοοσι οοιιιισσισ Ι.οοιισπισιιι ίοοοι·σιιι οοιι

οιιισοι·σιιι οι (οοι·ι·οοο . . . . . . οτοιιιιινοτσιιι ειιιοιοσιιι

ειοιοι·οιιι ρι·οοσιιιιοι·οσι οιιιιιοιιἱσιοτοιιι οι ιισιιοισιιι εροοιειιοσι

οι ρωυι ιιιοΠσο οι οιιιιισε σοσ ροιοι·ιι οσιιιοοιιι !οοο ιροισο

οοιιιιιιιιο οι οιιιιιἰσιιι εσροι·ισο οκρι·οοεοτοσι ροεοσοτσιιι οι

οεεο νοιιιοι·σιιι οι! 5ο οοιιιοτοιιοσιιι οι ρι·οοοιιιιιιιοσιιι οοι·ιιιιι

ιΙΙιισιτι ρτισοιρο οι ιιισειιιιΠοο οοιιιιιιο οοιιιιιιο Ιοιιιιιισο Ποι

στειισι ιιιιιι·οιιιοσο Μοιιιιείοι·πιιι ειιο ιιιιροτἱοιι νιοειιιο πιο

οσιιισεοσιιισσο οοιιισιοοιι·ιιο, οι οιιοιιοτιιισε οισεοοιιι, οι οοιιι

οἰοιο οοιιιιιιο ιιιστοιιιοιιο οι οοιοιιι οο, οοιιι οιιιικισσοοι·ο

εοο οσιιιο.ιισιοτιιισε ιιισειισε οοιιιιιιι ι·οοιε Αι·ιιοοιισιιι σοσ

οιιο οσιιισεοσιιιοσο ροι·οοιιιο :ιιι οο ροιοειο.ιοιιι ιισΙιοιιιιιισο

ιισοιοιιοσιιι, οοιισοιιιοιιοσιιι σο Πτσισιισσσι οι ἰιιιιἰοιιοσσι

οιιιιιΙιισ σο οιιιιιιιισε οι ειιιοσιιε ιιιιισοιιειιισε ιιοο ιιοιι σο

ιοι·ιοιο. ιοοιο οι οοιιιἱιιἰὶο εσροτισε οιιρτοεεσιἱο, οι οιιο οσὶ

Ιισειοσιιιοσο οοοσοοιιισο οοιιοι·οιιιιιισο οι νιιιιιοτιιισε οοιιισιιιε

Μισο οοιοιιιιιιιο εοο οοι·οοι·ειισι ιιι οιιιιισοοσιιιοσο ιιιοιιοι

ρσι·ιΠισε ιιι νιτισιο οοο ροιοοιιιιο ιιι·οίοιι οοιιιιιιἰ Μέσο Α

ι·ει8οιισσι, εοο οιιιιιιι οσοτσιιιοσιιισσο οιιιιισισιιι οοιιισσιιει

ισιιι οοο σιιισοτειισιιιιιι Ιιοι·οιιιιιιι ιιοσ οοιιιισοτσιιι εοο οιισιιι

οιισι·σιιιοοιιιοσοοιιιΕ.;σιοτισισ ροτεοσσισιιι ειιι τοσοι, εισο

οιάοσι οσοσιοοοοσσιοσοσιοοιοιο σοΙ ισιιιιοάισιο εσρροοιιο

σο! οσμροοιιοτσιιι οοο οιοοιιι οσοσιοοοοσιιιοσο ίο.σοιιιισιιι

σοΙ οιιεισι οοιιοι·οιιιισιιι στο οιιιιιΠιιιο οι Μουσε οειιο.ιοιιιο

σοσ οσιιοἱιἱει σο! οιειι·ιοισοΙιιισο ρι·οίοιι οοιιιιιιι @ο εοσ

οιἱοιιι οο οσιιισεοσιιιοσο ιοιτιο Ιοοιο οοο οοιιιιιιιιο σοι οο

ιιιιιιο ι·ο8ι εσρροειιιε σοσ οιιιιιιι οιιιοιιι οοσιρΙιοιιισε νειΙΙ

ιοτιιισε εισιιοιοιιιιιισε οι εοοσοοιιισο ιιι @στο νιοοιιιι ιιιιοτ

ιρειιισ οοιιιιιισιιι τοοοιιι οι οοιιιοε ιρεισε οι οοιιισιιο Ιειιισο

ειιο ιΠιε ροοιιο ιιιοσιο Γοι·ιιιιει οι ιοιισοι·Ποσε σΙο οσιιισε πιο

ειιισιοο οι ιιι·οοσι·σιοι·ι νιοοιιιισι· οιιροιΙιτο. Λο οιιοιιι σο

ιτἑιοιειιιοιιιιι` ιιιιιιοσοσιιι οοιιιροιιοιιοσιιι οι Βιιιισιιοσιιι ιιοσ

ειιιιιιι ρειοοιιι οι ίοοοιιι οσοοσιιιοσο οοιιι οσιιισοοσιτιοσο

ι·οοιιισε, ρτισοιριιισε Ιιοι·οιιιιισε οισιιοιΙΙισε οοιιισιιιιιιιΗισο

σου ιιιιισοτοιισιιιιιιο σοσ οοιιιιιιιιο οσιιισεοσιιιοσο οσοοιιιιιοσο

ιιοιιιιιιο οοιιοοσισι· οι οσισεοσιιιοιιο Βοιιοιιει οοιιοιιιοιιιο οι

ρι·οιιοιιιιιιοσιιο ειιιι, οοιιι οσιιιιιο οοιιισιιο Ιειιισο πιο ρι·οοοιιε

ιισιιοι νο! ιιι Γσιστοιιι Ιισιιοτοι οσοιιι·οσι οιοοιιειοιιοιιι οιιισσι

τοιιοοι·οιιι οοο ιιιιιιιιιιι νοισιιιοιοσι οσειιιιοσσιοσο -- Νοο

ιιοιι σο σο οοιισοιιιοιιοσιιι ιτοιιοιοοιισσιιι οοιιιροιιοιιοσσι οι

ροοἰεοοιισσιιι 6ο οι ειιροτ οσιιισεοσσιοσο οειριιιε οοοιιισο

νσιιιοι·ιιισε τοΙιοτἰἱο ιιιοοιιοιιο ριοοἱοιἱο νἰοιοιιοιιο οι :Με

ἰσἱστιἱε οσιιισεοσιιιοσο οι οσιιισοσιιιοσο οοσοι·ο. ἱΙισιιο Ισσο

Μισο οοο ιιοσ »ο !οοο οοριισ οοσοο νσιιιοτο ρι·οοσε ισριιιοει

οι οιιο οιιοοοιιιοσο οειριισ ιιιιιιτιοσ οι νιοΙοιιοιοο σι ευρω.

ι·οιιιιιοιιοσιιι οι οσιοισσοσιιι ειο οσιοισιιοιιοιιι οι ι·οιιιιοειοιιοσι

ιιοιιιιιιο ἰρεἱσει οοσισιιιει Μισο οι οιιιιιισιιι οι ειιιΒσΙοτιιιιι

ρι·οοίοιοι·ιιιιι ι·οοιριοιιοοιιιι οσο οτιιιιιιισε οι οιιι€σΙιε ιιιοοἱε

ειιριιιιιιιοιιιιισε οοιιιοΙἰο οι ι'οι·ιιιιο σο οσιιισο οΜοιιι εισοιοο

οι οιιιιισισιιοτι νιοοιιιιιιι· οι ρΙοοσοτιι. Λο οιισσι 0ο ιρειο,

οι ειιροι· ιρειε οιιιιιιιισε @Με οσοειιοιιιιισο σειρσιο οοοιιισο

ρι·οοιειιο, τοιιοτἰἱε ισισι·ιιε οοιιο ι·ειιιοοτιιισε οι οιιο ιιιιστιιο

οσιιισοοσιιιοσο ιιιιοι· ιροιιιιι οοιιισσο Ισιισο οι οιιιιιοο οι

εισεσΙοε εσρι·οοιοιοε ρτο ριιι·ιο τιιοιι οοπισιιιο Μισο εσροτισο

οιὶιιι·οεεοιοο Ει οσοιιιοιισιοσο ι·ο,οςοιιι Ιιειτοιιοσι οοιιιιιιοε. οο

ιιισιιιισιοε σιιισοι·ειισιοο οισιισιοε εοο ιοοει σιοοιιιιιισο εοο

σοτιοιιιιιισο ο.ο :Με οιιιιιΠισε οι ειιι€σιιο σσρτοοἰοιοε οοιιι

ιιι·οιιιιιοιιοσπι οι οοιιιρτοιιιισειιιιι Βοιιοτσιο Γοοιοιιοσσι ισ οοιι

οσιιιηιιο ροτοοιιει ιρει ιιιιιιοιο οι οιιιιιιιισιιοι·ι ρΙοοιιοι·ιι εοο

νιοοιιιιιιτ οιιροοιιιο οοιιι οιιιιιι ιιοιοε.ιοιο οι Ιιειγιιιι, οι οσο

οσΠισεοσιιιοσο σιοοιο οι ι'οι·ιιιιε ιοριιοι·ιιιιιε ροιιιο ρι·οσιιο

ειοιιιιισο οιιιισιιιιιοιιιιισο οι οιισιοιιο οσο ιρει ιιιιιιοἰο οοο

ιιιιιιιο.ιισιοι·ι ριοοσοτιιιι εοο οιιροοιι·ο νιοοιισιιισι·, οι ριοισοο

οι οοσεἰοιιο εσρι·οοιοιοε. ιρεσιιι οοιιιιιιιο Μισο οι Ιιοσιι ιρεἱ

οιιιισειιιοσιιι ειο οιιεισι ιρεο. οιιιιιιο οι οποιοι οοι·ροτειιιιισο

ιιιισιιιοιιιιο ιιοισιιιο ιρεισο οοιιισιιιο Πτιιιοιιοσιιι οι νιιιιιιιιιισσι

οιιιιιοε οι οοιιοοοοιιιοε οιοοιιι οιιιοιοο οοιοι·ι οιιιιιιιιιοιοτι

ριοοοσιοιοτι οι ιισιιοἰο εροοιιιιι ισ ρι·οοιοιιο οιιιιιιιισε οι

ειιισσιιε σο ιιοσ οσιιισεοιιιιιοσο οοροιιοοιιιιιισο οιιοοιοιιιιιισε

οιιιοι·οοιιιιιισο οοο οοιιιιοισε ρτοοιοιιο εοο ρι·οοιοιοι·σιιι σιιοσἱ

ρΙοιιοσι Ισι·Βιιιιι οι ιιιιοτειιιι ροιοοιοιοσι οοιιι ριοιιο ιΠιοτο

οι Βοσοτειιι ιιιιιιιοσιο οι οοιιιιιιιοιι·ειιιοιιο Ιιοιιοι·ιιιιι οοιιισιιιε

Μισο ρτοιιιιιιοιιιοε οι ιστοσιοο οοηιοτο.Ιιιοτ ιοοιιο εοι·ιριστιο

στ! εειτιοιο Ι)οι ονιιιισοΙισ ιιιιιιι ιιοιο.ι·ιο οι οσιιιοΙΙ"° Μπι

εοι·ιριο ισιιιοσειιιι ιιοι·οοιιο ριιιιιιοο οι'ίιοιο ρσΒιιοο ειιριιισσιι

οι τοοιριοιιιι ιιοιιιιιιο οι νιοο οιιιιιισιιι οιεισοσιοτσιιι ροι·

εοιιιιτιιιιι οσοτσιιι ιιιιοι·οοι ιιιιοι·οιιι οι ιιι ι”ιιιστσιιι Ροιωι

ισιοι·οοεο εο ροηιοισο Ιισιιιισι·οο τειιιισι οι·ιιισιιι οι. Πι·ιιισιιι

οιιισο ισ οι οσιοοσιο ροι· ιρεσιιι εισοιοστιι ιισιιοισιιι εοο

ρι·οοστοιοτοιιι ειοισσι ι;οειιιισ ιτιιοισισιιι Πι·ιιιειισιιι εοο ιιιο

οστοισιιι ισοι·ιι ιιι ρτοοιοιιο οι οιιοιιιιοι ρτοοιοιοι·σιιι οι

οοιιιι·ο φοε ιιοο ιροοισσι οιιοσοσ εο ροτροισο ιιοσ ίοοισι·οο

σο! σοιιισι·οο οιιοσο. οοοιιοιοιιο σο! οεισεο.οσο οιοι σο! οιι

οοΒιιιιι·ι ροοοιι, οι οσο γροιιιοοο οι οιιιιι,ιιιιιοιιο οιιιιιισιιι

Ιιοσοτιιιιι ιρεισε οοιιισιιιε ιιιιιιιιοι·ιιιιι οι Ιιειοοιιοοι·σιιι - Ιιι

οστοι ρι·οοοιιε εισοιοο.ισο οι οοιιι @οιιο οι! ιιιοιιοοει άσσο

ρι·οιιιιιιο νοιιιστοε. Αοιιιιιι Ιειιισο ιιι ιοι·ι·ειιιει ρσιειοιι οσοειΠο

νιιι οοιιοοιΠο οοιοΙιτεισισι· ιισιιο οοιιιισιοο σσιΜιειιιε σιιΙΙοεισιο

ιοι·οοιιιοεισιο οσιιιοσοοοεισιο ποσο ιιιοιοιιοιιο νιιοοοιιιιο. εο

οιιιιιισσι οστειισι Ισσσο σκι νιοοειιιισ εοοιιιιιιο ιιιειτοἱι ιιιιοι·

ιοτοἱιιιιι οι ιιοιισσι ρι·οοοιιιΠισε ιοειιιισε οι! ιιοσ: νοοοιἰε οι

ι·οΒο.ιιε Ι.οι·ιιιο ΜοτιιιοΙο, ΡιισΙο ΙΙοειιοτοοτιο Ιοιιιιιιιιο Πδισΐο

ω. Βοιιιισιοο σο ΒιιιιιιΙΙο ιιοισι·ιο. ()οιιισοο 6ο Ποι·σσι·ἱο

οι Ποιιτει.οο οι: Μοιστιο ιιοιοτιο οι οεισοοιισι·ιο οιοιι οοιιιιιιι .

οσοιε οι οοιιισιιἱο Ιιιιισο. . .

@ο θοοι·,οισε οσοοιιοι σο Πιιισσι·ο ισιροιισΙι ειιιοιοτιιοιο

σοιο.ι·ισε οι οιιιιοοΙΙοτισε ιιιιιΒιιιιΠοι οοιιιιιιι οσοιε οι οοιιισιιιο

Ιοτισο εορτοοοι·ιριιο οιιισιιισο οι ειιιοσιιο ιιιιοτισι τοΒιιισο

εοτιρει οι ιιιοσιιι ειδιισσι ορροοσι οοιιέσοισιιι.

ΕΧΙν *.

Η .ισσάοιιέ ρι·οοιποιοι·ι σο! το σε Απασοπο, ο άοΙ Βοοο ιἰί

(Ϊοιιουιι [οποιο οοιπρτοιιιοεοο ροι· ἰο ιΙο/ϊπίαίοιιο άο!Ιο !οοο

φω.ειίοπί, οιιοΙΙο οοιπρτο:ο Με ποσοτιίοπο Ια δοι·ιίοοπο ,

αἱ ο!οοοοιιο αι·Ιιιιι·ο ό! πιστο|ιοοο θίουοπιιί οι Μπι|οποιο.

( ιοεο,ο ειρι·ιΙο ).

Μι Βοει ΑτοΙιἱν_ι οι Ποι·ιο οι Τοι·ιιιο, Βοοισιιιιστι ι3ιιιιονιιιιι,

8οτἱο 1.., Ποιο. Π.

Ιιι ιιοιιιιιιο Βοιιιιιιι ιιιιιοιι. Αιιιιο ιισιΜισιιο οισεοοιιι ιιιιι

Ιοεισιο ιοι·οοιιιοοιιιιο οσιιιοσει,οοεισιο τιοιιο ἱιιοιοιἰοιιο οσο

σοοιιιισ οὶο ιιοιιο ιιιοιιοιε :ιριἰΙἰε ειοισιιι ιιι οινιιιιιο Αοιοσειι

ιιι ριιιιιοιο ειιο ιιοι1ιο Ιιειιιιιιιιιοιιιε ιΠσειτιο ΡιἱιιοἱΙιἰε οι

ιιιοιΒιιιΠιοι οοιιιιιιι, οοιιιιιιι Ιοιιιιιιιιιο ιιισι·οιιιοιιιο Μοιιιιοίοι·τοιι

ισιροι·ιιιιιο νἰοοιἱἰ οιο. - Ρι·οοοιιιο ΙΙΙσειι·ιοοιιιιιι οοιιιιιιιι,

οοιιιιιι:ι ΕΙιειιιιοιιι ιιιΓοιιιιεεει Μο.ιοτιοοισιιι, οι οοιιοοτιο ρτο
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ΙΜ ΜΜιιι ιιιοι·οΙιιοιιιο, οο ρι·οοοιιιιΙιπε ΙοοιιΙιπο οεΙ Ιιοο

νοοοΙιο. οι ι·οοοΙιο ι·ονοιοιιτΙο ιιι Πιιι·ιοΙο ροΙιο, Μιιιιιιο ιι·οιι·ο

Μάιο Βοι οι ΛροοΙοΙιοο οοιιιο δι·ιιιιο οριεοορο νιοοιιιιιιο

οι οοΜΙο, ΜΜπο Ρι·οιιοιοοο Μ $ππιιΜ Ιοοππι ΜοΙοι·ο,

νιοοι·ιο Μαι Μιιιιιιι ιιιοι·οιιιοιιιο, ΡοΙιο Μ Οοτιοοο Μ ΙΙιΙΙο

Αοι·ιιιιοιιΙιο, πιοοοοιο πι·οοΙΙοιιοιε ιοΒΜ Αιοι;οιιοο, οι Ποοι·οιο

Οιιιιοοπιι Μ ()Ιοποιο οιπο ιοιιποιιοο ιιοΙοιιο οι οοιιοοΙΙοι·ιο

ΜΜιιι οποιο οι οοιιιπΜο Ιοιιπο. Ωποι·πιιι ρι·οοοιιιιο ιιοιιιΙιο

ΜΜιιΜ Ιιι··πποιοοιιπε ιιο Ροι·ιΙιοιιιιιπο ιιιιΙοε οοιιοιΙιοιιπο οι

οοιιιοιΙοιιοιιε, οο ρι·οοπιοΙοι· οοιιπο οι οροοιοΙιο, οι οιο

οπιοΙοιιο ιιοιιιιπο οοι·οιιιοοιιιιι ρι·ιιιοιριο οι Μιιιιιιι, Μιιιιιιι

ΡοΙι·ι Ι)οι οι·οιιο ι·οοιιι Αι·οοοιιπιιι, νοΙοιιοιο, Μοιοιιοοιπιιι

οΙο. ρι·οπΙ Μ οιπε ριοοπτοΙιοιιο, οοιππι, οι οποιοι·ιΙοιο οιιιι

επροι,ιιιποοοιιρΙιε ο ριοΙοΙο Μιιιιιιο ποιο οοιιοοεοιε οι ιππι

οροοιοΙιΙοι·οποπι οοιιοι·οΙιΙοι· οΙΙι·ιΙιπΙιε οοιιοΙοι ρπΙιΙιοο ιιι

οιι·ιιιιιοΜο οοιιιιιΙο οι οοιιίοοΙο, οο τοιιοιοΙο ΜΒΜ οι. ιπ

ιοπιοΜο ΜΜιιι ι·οοιο ριοιιιοΙι οπο ΜΒΜ οΙ.Μιιιιιιο Βοι

ιιοι·ιΙι Μ Βοιιοοιι·ο ρι·οιοΙι ΜΜΜ ι·οοιο οοιιριοτιο οοοι·οιοιιι

οιποοιιο οπΙοτιΙοΙο ιιοΙοι·ιι ιιπιιΙιΙιοι επο οππο ΜΜΜ ΜΙ

Ιοοιιιιοιοι·οοιιΙοοιιιιο οιιιιιοιιοοοοιπιο ποιιο ιιιιν.° πιο Μ

οοιιιιιιιο οι νιιο οι ρτο νιιο ροι·Ιο, οι οποπ οπιιΙοιιι ιιι

οΙι·ππιοιιΙππι ριοοπιο ιιιοΙι Μπιιιιι Ριοιιοιοοι Μ' Ροι·ιΙιοιιιιιπο

ιιιπιιιΙππι οι ι·οΙιοιοΙπιιι οοΙοιιιιο ΙιπΙΙο οιπο ειΒιιΙο ροιιΜιιΙι

ιιιοΙοιι ΜΜΜ τοοιε, οπο οπιποιιι ιιιιΙΙο, οιπο ειοιΙΙππι

οοπΙριΙο οι·οιιΙ οι εππι ιιι απο ι·πιιοο, οι ιιι ππο ροιΙο

Ι'οι·πιο Μοτο ΙιιιΙΙο οιπο ειδιιιι οοι·ο ιπΙιοο οοιιΙριΙπει σποτ οι

οεΙ οοππο οπιιι ροι·οοιιο ι·οοοΙι ευρω· οο Ιοιιοιιο οιιιιοι·ιπιιι

ιιι οοριιο, οιιεοιιι ιπ ιιιοιιπ ΜΜΜ, οι οΙιροπιπ ιιι ειιιιοιιο,

οι οιι·οΙιο ι“οι·ιιιοιιι Μοτο ΙιπΙΙο Ιιοο νοι·Ιιο, Μονο ΙΜ οι·ιιιιο

Και: Αποροποικιο, ΥοΙοιιοίο Ποίοι·ίοαΜΜ δαπΙίοίο οι δω·

είοο, οοοιο.ιοπο Βοι·οοίΙοοίο, ΠοοιΙίοΜε οι ()οιόιοΜο. ιιι Μο

πιο ιιοι·Ιο ιιιοΙο ΙιπΙΙο εοπΙριΙο οτοΙοιπο Ιοι·ιιιοΙο γιιιοοο

ι·οοοΙιο, Ιοιιοιιο ιιι οοριΙο οοιοιιοιιι ι·οοοΙοιιι ιιι πιοπο ιΙοιιΙοι·ο

οοορτιππι, οιπο νιτοοιιι ιοΒοΙοιιι, ιιι ειιιιοιιο ροπιπιιι οππι

οι·ποο ΜρΙιοι, ΜΜΜ οπροι· ιοοοΙι εοΙιο, οι ιοιιοιιο οπο

οποΙιιιοι ροΜ ίοι·ιιιοιιι Μοι·ιιιιι Ιοοιιππι. ιιι οιι·οπιιπ νοι·ο

ειιοΙο ΙιπΙΙο, οΙ ιιι Μο ποιοι οοιιριο οι·οιιΙ Ιιοο νοιιιο: οι

ΙίοίΙο |ο:Μίαπι οπι ]οάίοοιιο ποπτοο, οι οοιιΙί ΜΜΜ οΜοοιι2

οοιιιιαΙοπι. ΕΙ οιι·οπιιιοροοιπο νιι· ΜΜιιιιο Ι.οοιιοιιιιιο Μ

ΜοιιΙοΙιιο ιπιιοροιιΙιιο οιπιο ιοιιποιιειε ειιιιιιοπο, ποιοι, ρτο

οοιοιοι·, οιιιιιοιιοΙοι·, οι ιιπιιοιπο εροοιοΙιε πιοοιιιΙΙιοι οι οιι

οοΙει ΜΜιιι, ΜΜιιι $γιιιοιιιο Βποοιιιοιο Ι)οι οι·οιιο οποιο

ιοιιποιιοιο οι ρορπΙι ποιοιιοοι·ιε εροοιοΙιΙοι· οι οοΙοριιιιοι· οοιι

οιιΙπιπο οιΙ ιιιιιοεοι·ιρΙο οιιιιιιο οι ειιιοπΙο ροι·οοοιιιιο ποι·

ιρεπιιι ΜΜιιπιιι Μοοπι ιιι ρι·οοοποιο οοιιοοιιειι οι νοΙπιιΙοΙο

ιιιΙ'ι·οοοι·ιρΙοιππι οιιοιοιιοι·πιιι εοπ οοιιοιΙιι οι οιΙιοιοΙιπιιι οι

ιιοιι 8ποι·ιο, Μο ιιοιι μοι· ιροοε οιιοιοιιοο,οΙ οιιιοιοΙοο οποια»

οιιιοιιιοΙο οι ΜΜΜ πιοο ΜΜΜ οποιο, οι οποιιιιιι οπ

οιοιιοιπιπ οπι οιι Ιιοο ιιιιοι·ιποιο, ποπιιπο εππι οοο: Μο

ιιποΙ Μ Βοοιιιο Μισο, Ιοοοιιπε Ποι·ροιιοι.πει, ΜΜιιπο Ροιι·πο

Μ ΠοειοΙιοιιο ιιιι·ιοροιιΙπο, ΙοοοΙιιιο Μ ΡιοιιοιοοΙιιο, Ιοοοιιπο

Μ ΠΙιΜ, ΝιοοΙοιιε ΒοΙιοοΙπο, Ι.οπιι·οιιοΙιπε Βιιιοοοι·ιιο, Νι

οοΙοπο ΟιιΜιιιο, Αιιιοιιιπε ιιο Ποιιιροοιιοιιο ΙιοριιοοΙ Τιιοιιιο,

οΙΙιοιοΙιππι νοι·ο οποι·ι·ο ΜΜπο ιιοο εππι: ίιοοι·οιπο θο

ροΙΙπο Μισο, Ι.οιιοοΙοΙΜ Μ ΠοοΙι·ο, Βοι·ΙΙιοΙοιιιοπο Βπιιοπο,

ΑιιΙΙιοιιιπο ιιο 5Ιι·πρρο. ΒιιιΜ.οοιιο, ρι·οοπτοιοτιο, οοΙοι·ιο,

οι οιιιιιοιιοΙοτιο ΜΜΜ ρι·οίοΙοιππι ΜΜιιοι·ππι οποιο οπ

οιοποιπιπ οι οΙΙιοιοΙιππι οποιοι οι ποπιιπο οι νιοο οοπιιιιιιο

Ιοππο, οι [ιιο ιροο οοιιιπΜ πιο πιιιιιιιιιιι οι. ειιιιοπΙοι·πιιι ιο

ιιιιοποιπιιι, οι οπι πιο ιοιιποιιοιΙιιιε ιιι οποοπιιιοπο ιιιπιιιιι

!
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ι
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- ρΙιπιΙοΙοο, οοιιοε, ιιιοοιιιιιο, οΜΙΙοι·ιο, Ιοπο, ι·οριιιο

ροι·Ιο εο ΙιοοΙοπΙ οι ι·ορπιοπΙ, ιιοο Μιι ΜΜιιο οι νιοο

οποιππιοπιιιοπο οιπιιοΙππι Ιοι·ι·οιππι οι Ιοοοι·ππι ιροι οοιιιπΜ

Ιοππο ιιι οποοππιοπο ιιιοιιτΙι ιιοι·Ιο οπρροοιΙοιπιιι οοιι

οοιινοιιιιοιιοΙοι·πιιι οππι ιρεο οοπιπΜ ιιοο ποπ οποιο οπο

ιπιιιοπιιιοπο οοΜΙπιιι ιιιοιοΙιιοιιππι ιιοι·οιιπιιι οοπ οΙιοιιι

Μιιιιιιοιπιιι ΐοποιοΙοιιοι·ππι νοοεοΙΙοι·πιιι οοιι οΙιοιιι οοπποιι

οιοιιοΙοι·ππι ιροιπο οοιιιπιιιο οοπ οπιιι ιρεο οοιιιπιιι, ιιο οπο

ι·πιιιοπιιιοπο νοΙιΙοιππι οοοιιιπΙοι·ππι οιΙΙιοτοιιΙιπιιι οι εοοπο

οιιιιιι ιροιπο οοιιιπιιιο. [ιο οπιπο ΜΜΜ Ι.οοιιοπιι οιπιιιοοιιι

ιιι·οοιιτοΙοτιο, ροΙοοιοΙο οι ΙιογΙιο μοι· ρι·οιοΙππι ΜΜιιππι

Μοοπι ιιι ρι·οοοιιΙιο οοιιοοιιοπ οι νοΙππΙοΙο ΙΙιοΙοι·πιιι Μ

Μιιοι·πιιι οιιοιοΜιππι επι οοποοιΙιι, οι οΙΙιοιοΙιππι οΙΙιοιι

οποτιο, ιιοο ποπ ροι· ριοιοΙοε οποιοποιι οι οιΙιοιοΙοο οποιοι:

οπιοι·ιιοι.ο οι ΜοιοΙο ιιιοΙι ΜΜΜ οποιο ιοοΙιε οοιιοοοειο

ιΙοΙιο οι ιοιιι οροοιοΙιιοι· οποιο οοιιοι·οΙιΙοι· οΙοπο πιιινοι·οο

ΙιΙοι·, οιιΙοιιι Μιιιιιιο Ι.οοιιοι·ιιο οιιιιΙιοο οι ρι·οοπτοΙοι·ι ρτο

ΜοΙο, οοποιοι ρπΙιΙιοο ιιιοιι·πιιιοιιΙο ι·οοορΙο οΙιι·οπιοΙο οι ιιι

ρπιιΙιοοιιι ι“οιιιιοπι ι·οιΙοοΙο οοτ (ιιοοιοιπι.ιι θΜοοιιιι ιιο

()Ιοποιο ιιιιροι·ιοιι οπΙοιιΙοΙο ιιοιοι·ιιιιιι οι οοιιοοΙΙοι·ιπιπ οιο

πιο ιιιοοπιΙΙιοι ΜΜιιι οποιο οι οοιιιπιιιο Ιοππο οπο Μο

οοΜιιι οππο ιιιιιιοΙιοιιο νιιιιοοιπιο εοοπιιΜπι οπτοπιιι Ιοππο

πιο ιιιοοεειιιιο εοοπιιιΙο ιιιιιιοιι ιιιΙοι· Ιοιοιοπι οι Μιιοπι οι

ροι·Ιο οΙΙοιο. Ποιιοιιιοι·οιιΙοο ριοοπτοΙοι·ιιο οοΙοιιιο οι Μπάι

οοι·ιιε ιιοπιιιιιΙιπο οιιΙοιιιοΙιο, 8ποι·οι·ππι νιοοιιοιιιιιι, οι οπο

Ιοπι πιο ιιιΙοι· ιιιοΙοε ροτΙοε νιοποιπιιΙ ΜΙοεΙοιιιΙο ροι·ιοπΙο,

οι οιιιιοι·ι·οιιιιοο ιροοιππι οποιτοιππι οροιοΙιοιιοο οι οοΙπο,

οποιπιιι οι οποτπιιι οοοοειοπο πΙΙοι·ιπο εοοπι ροεοοιιι οο

οι

οΙιο ιιιοριιιοΙο ροι·ιοπΙο, οι εοοπιιοΙο ιιιιιιιιΙο οπο οι πιο

οοΜιοιιι ιπιροοοιιιιΙιο ι”οι·οιιΙ οΙιοποιιι Ιιπιιιοιιοι·πιιι ομοιο

ιιοιιοπι ποιοι, οπριοιιΙοεοπο εοοπΙο οοοιιιιοΙο, τΙορπο οι

οΙηιι·οιιιιο @Με οοιιιροιιοοΙιοιιιιιπο, οροιιιιπο, οι ΜΜΜ

οιιοΙοιο, ιπΙπιοοπο ΒιιιιοΙο ρι·ιΐπο οπιπιτο, Με ΜΜιιπε

Ιιι·οιιοιοοπει ιιο Ροι·ιΙιοπιιιπο οι ΜΜιιπο Ι.οοιιοι·Με Μ Μπο

τοΙΜ ριοΜοΙι Ι ειιιοιοοι·ιιο, οοιοι·ιιο, ριοοπιοΙοιιιο, οι οπι

ιιοιιοΙοι·ιιε ΜΜιιιιιπο οπιιιπο οποιο Ι οι οοιΙο οοι·ππι οι

οπιπεΙιΙιοΙ οοιππι οοιοιιιιο ιιπΙΙοοπο οιι·οι·ο ΜΙο ποππο ο

ποΙ πιοιπ ΜοΙι οοιι οροιιΙο οι οοιιεπΙΙο, οι ιποπτο οι

οποιοι·ιΙοιο ιιογΙοι·ππι οποιοι·ιιοΙπιπ οι ροΙοεΙοΙπιιι οιετΙοιιι οι

οπιΙιιιοΙ ιροοιπιιι πι οιοΙπιιι οεΙ επροι·ιπε οοιιοοοεοιππι, οι

οπιπι ιπιο, ιΜΜ, οι πιοπο οπιιιπε πιοΙιπο ροΙποιιιιι. Ποιο

ρι·οιιιιοοοιπιιΙ οι οοπιρι·οιιιιοοππι ιοοοι·πιιΙ ιπ ιΙΙποΙ.ι·οπι οι

ιιιοοιιιιιιοππι ριιιιοιροιιι ΜΜιιπιιι ΙοΙιοιιιιοπι ιιιοι·οΙιιοιιοιιι

ΙΙΙοιιΙιεΙοι·ι·οΙι ιπιροι·ιοΙοιιι νιοοι·ιππι οπριοιιιοΙπιιι ιιιιιιοπι

ρι·οεοπΙοπι οι ιροπιιι οοιιιρι·οιιιιοεπιπ οροιιΙο οποοιριοιιΙοιιι

Ιοιιιοποπι ιιι ιροοι·πιιι, οι οπιΙιΙιοΙ οοιππι ροι·οιππι οι·ΙιιΙι·ππι

οι·ιιιιιοΙοι·οιιι, οι·Ιιιιι·οπιοιιΙοιοι·οπι οπιιοοιιιΙοιιι οοποιοοιΙοι·οπι

οι οοιιιιιιιοιιι οΜοπιιι οοτ πιοπο ιοπι ‹ΙιοΙοο οιιιιιιοοο οι ρτο

οπιοΙοιοε οΙο. οΙοοΙππι οι οοοπιιιρΙππι ιιο οιιιΜΙιπο οι οιπ

οιιΙιε ο;ποι·ι·ιο οΙιοοοι·ιιιιο ι·οποπιιο ιιιποοιοιιιιιπο οοοπροΙιοιιιΙιπο

οοριιοιιιιιιιο ιιιοοιιιιιιο τΙοιιιιιο ιιιοοιιιο οιπο ιιιιιιιιΜο οοποιο

ειπο οποοιιοιιιιιπο οπιιιποοππιοπο οπιποοππιοπο οοιιιιιΙιοιιιο

οιιεΙοιιΙ οι οποοπιποπο ποπιιπο οοιιοοοιιΙπι· ιπΙοι· ιροοο ροι·Ιοο

πιοΙιο ποΙ Μο εοπ νοι·ΙοιιΙιιιπο, οι οπο πιοιιι οι·ιιι οοπ

ποιΙι ιιοοοοιιι οΜπιο πιοΜ ιιο ιπι·ο ποΙ Μ ΙοοΙο οι Μ

οιιιΜ οι ΙοΙο οο ιιο οπιιιιιιπο οι οιιιοπΙιε οπο νιιο [Με οιι

οΙΙοιο οπι οΙΙοι·ο οΙι οΙΙοι·ο ροΙοι·ο οιιΙοοιο ποΙ τοοπιι·οιο

ροεοοΙ νοι·Ιιο ποΙ ΙοοΙο ιιο ιπι·ο ποΙ ιιο ΙοοΙο εοπ οΙιο οποπιε

ιιιοΜ. ΤοΙι ιιιοΜ οι Ιοππο ΙοοΙππι οοΙ. ΜοΙπιιι οοιιιριο

ιΜεοππι ιιι ιιι·οΙ“οιιιιιι ιΙΙπειι·οιιι ιιι·ιιιοιροιιι ΜΜιιπιιι ΙοΙιοιι

πιο
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παπι ωατοπ!οπαω πταπ!α!πω ααοπ !παα ποαα!! α! να!αα!

π!αατα ααπ!αα!!ατα πταπαπα!ατα ατπ!!τατ! ατ!!!!τατααπ!ατ!

πταα!πατα π!!!!π!τα απ!απ!αατα απαα!αατα οαππαππατα α!

αα!!αα!!!!!!αι· !αω ααπατ παπα !ππ!οαππα α! !!τωαππα α!

!ταπα!α !ππ!οαππ!α α! !!τωαππ!α αααπι α!!αω ααπατ αα!!1αα

ααωααα ααπα!α αααα!!›αα α! ατ!!αα!!α !αω αι!πταπαω!πα!!α

αααω ποπ παω!πα!!α ααπιπαπατα, ααα! απιπ!!!αα α!!!!πα!!α

π!!›αα·!αω ταα!!!ταα αααω παταοπα!!!›αα α! ω!τι!!α παππ!α

πατ π!α!αα πατ!αα πτο απαατααα!απα παο!α πτοπαπα!αππα

πατ πτα!”α!αω παω!παω α!·!›!!ταω ααα ο!!!!πα!!αιιαα πτα

α!απ!ατ·!αω !π πταααπ!!α παω!π! παπα αααω α!!αω !πωα

π!!ααα πτα!α!! παω!π! ωατα!!!απ!α α!αα! !πααα α!!!!αα!!οπαα

!αω ααπ!απα!!ω αααω π!α!α!ω πταία!αα παω!παα ωαταπ!α

πατ!α!!! οτπ!παππαα, απ πα αα!!›ααααωαπα α!!!!!α!!!!αα !αττ!α

!οα!α !›απ!α α! ι·απαα αα!!!ααααιπααα ααπποα!!!α να! απ!α!απ

!!!!αα αππ παω!π!ο ααα απ ο!›απ!απ!!αω πω!! παω!π! ταα!α

ααα π!α!α α!α!!α!!α Ιαπαα ααα α!α!πω ναααα!!οτπω πα! αα!α

π!!οταω !πααταω παω!πατπω ταα!α, παα!α, α! αοπ!απ!α

!απαα, !αω !π 8.!ααπα.τ α! Ποτα!αα απατα !π απαααωααα

α!!α ωοππ! πατ!α, πατα !ταπατα παπατα !τ!!ααατα απ!απ!οατα

!πα!α πατ!!!απα α! α!!!!!!ια! ααα απατ! ααταω, α! αα!!!ααααωαπα,

ααα αα!απωααα αα!α!!!ο πα! απππ!!!α !πααταιπ πατο!πω α!

αα!αα!!πα! ααα α!!ατ!αα ααταω πτοα! α! α!αα! !πα! παω!πο

ωαταπ!οπ! ατπ!!το, α! αι·Β!!τα!ατ! α!α. π!αααατ!! α! να!αατ!!

απ α!πα !!!!αταω νο!απ!α!αιπ, πα @τα !απ!αω, πα αα!ιοατπ!α

!απα α! πα @τα α! πα αοπαοτπ!α α!!α α! !›αααα πταα! α!

π!αοα!1!! οπω!!!αα _π!α!!αα !”ατ!α!!α α! ποπ !ατ!α!!α πα!!!!απα

α!πα !!!›α!!α α!!!α!α α! ποπ α!!!α!α, !!!α οοπ!αα!α!α α! ποπ

αοπ!αα!α!α, @τ!!›αα πατα!αιπ ν!αα!α, α! ποπ ν!αα!α, α!!α!!α

πατ!!!ααα α! ποπ α!!α!!α, νπα α!!α!α α! α!!ατα ποπ α!!α!α,

πταααπ!!!›αα πατ!!!›αα α! απααπ!!παα, νπα| πατ!α α! α!!ατα

απααπ!α, ααπαππα α! α!αππο, !π αατ!π!!α α! α!πα αατ!π!!α,

@τ!α ατπ!πα ααταα!α α! ποπ αατπα!α, απ !πα!αα παω!π!

ωαταπ!απ!α ωαταω απαα!α!αω α! !!!!αταω να!απ!α!αω. !)αα!αα

α! ααπααπαπ!αα π!α!! α!ππ!α! α! πτοαατα!οταα α! αα!!!!›α!

ααταω α!ππ!αατ!!α α! πτααατα!ατ!!α παω!π!!!πα απ!!ααα ααπτα

π!α!ο παω!πα ωαταπ!οπ! ατ!!!!τα α! α!·!›!!ι·α!οτ! α!α. π!απαω

!!!:αταω α! ααπατα!απτ παγ!!αω, α! π!απαω !!!ιαταω α! πα

πατα!α ατ!!!!τ!αω, απ απαα!α!α α! α! απ! απαα!α!α τααα!τατα!ατ

αα! απαα αααα! !π πταπ!α!!α α! α!τα!!α πταπ!α!α α! ααοπ!!!!α!

πταπ!α!αταω, α! απ α!α α! απο!!!!α! αοτατπ παπαι!παπ!!!!πα

αωατεαπ!!!ταα α! οοππακ!α πταω!!απ!αα π!ο!αα παω!παα

!!ταποπα πα Ρατ!!!απ!!›αα πτααατα!ατ!α παω!πα ααα ααπτα

πτο νπα πατ!α α! π!α!αα παω!παα !.αοπατπαα α!ππ!οατ!α α!

πτοαατα!οτ!α παω!πα αααταω ααπτα παο α!!α πατ!α απ!! απ'

!πα!ααω°α!!!αα! ααα πατα α!!ατ! α! απατα· απατ!, Ε! απ!!!

8!!!!!α!α $!!!1!α πα!ατ!ο !α!τααατ!π!ο !αωαπαω·πα!!!!αα πατ

αοπα α!!πα!απ!! α! ταα!π!απ!! παω!πα α! απο!! οωπ!αω α!

α!παα!αταω αποταω !π!αταα! .!π!ατατ!!, ααα !π!αταααα πα!ατ!!

α! παααα! ααον!α ωαπα, πατπα!αο !ια!!ατα !απατα ατα!!! τα!α

α! !!τωα, απ α!αππατα α! απααταατα α! απαα!αα!!!ατ αα!α!

απααα ακαααα!!απα α! ακααπ!!απα !απι @τ!α απαπι Μ!!

ταωο!α παπ!!αα απ!ωπ!ατα οωπ!α α! α!παα!α ααα π!ααπ!ατ

ααπ!απα!α!1απ!!!τ πτοπτιπα!απαπ!ατ απ!ι!π!αα!›απ!ατ ατ!!!!τα

παπ!ατΔ πταα!π!απ!ατ π!!!!π!αι!!ατ απαο!ααπ!πτ οαππαωππα

!›απ!ατ πα!!απ!αι· !ταπαπ!ατ παπα!!απ!ατ πα! αω!αα!!!!!!ατ

ααωπαπαπ!ατ !π!ατ π!α!αα πατ!αα πα! α!!αααα α!!αα πατααπαα

αααα πι·απ!α!α πα! α!!απαπ πταπ!α!οτ!!ω ποαααπ! !απαατα

ααοα!α ωοπο, α! πα!!α !ατππα!·α αοπ!τα!ααατα να! ναπ!τα

α!!ααα τα!!απα να! ααπαα πα @τα να! πα !!!ο!ο α! α!!αω τα

@τα ααπααπ!τα ποαααπ! να! παααα!. Ηπα αα!α απαα!α!!!ατ α!

ακπταααα !π!ατ π!α!αα πατ!αα α!!!αα! !π!ατ π!α!πω παω!ππω

Ρταπο!αααω πταοατα!αταω α! πτααατα!ατ!α παπ!!πα π!α!!

παω!π! ταας!α ατι νπα α! πτα νπα πατ!α α! π!α!αω παω!ππω

!.ααπατππω πτααατα!οταω α! πτααατα!ατ!α πα α!ππ!ααω α!

α!απ!οατ!α παω!π!ππα ααπταπ!α!!α ατι α!!ατα α! πτα α!!ατα

πατ!α, ααοπ πταπ!α!! παω!παα τα!! πα! π!α!πα παω!παα πατ,

ααα ααπιαπα Ιαππα αα! !πα! α!ππ!α! α! πτααπτα!αταα ααα

α!!ατ ααταπι ααα α!!ααα α!!α πατααπα πα ωοππο ποπ πα!απ!

ααα πααα!π! πα!ατα ταππαα! απ α!·!›!!τ!αω ποπ! ν!τ! !π !ο!ο

να! π! πα!·!α αα να! α!!αααπ ααταω ααα π!ααπ!ατ ααπ!απ

!!α!ταπ!ατ πταπαπα!α!!απ!ατ ατ!!!!ταπ!απ!απαπ!ατ πταα!π!απ!ατ

π!!!!π!απ!ατ απ!απ!οα!!απ!ατ α!!αα!ααπ!ατ ααππαππα!ταπ!πτ απ!!

οα!!!!!!ατ ααωπαπαπ!ατ πα!›απ!ατ !ταπαπ!ατ α! ποπα!;α!!!ατ

πατ π!α!πωππω!ππω ατ!!!!τπω ατπ!!ταωαπ!α!αταω α!α. !π!ατ

π!α!αα πατ!αα ααα α!!αααα παταοπαα, απατα πταπ!α!α αα! α!!απα

πταπ!ο!αταω !απαατα ποαααπ! αα! απ ααα ωοπα α!!ααο πατ

!!πατα, α! ααοπ ααπ!ααα!ατα αα! ααπ!απ!!αα τω!! !”ατααπαω

πα! !“αταππαα, α!αα π!!Ι!π!!!αα α!αα !π!ατ!οοα!οτ!α πα! απατα

ααωααα αοππ!!!απ!α α!! ποπ π!ααπ! πα!!αω αα! αα!!αα αααα,

παο απ αα πα! απ α!α αππα!!α!ταπ! αα! αααπ!!!οπαω παα!α

!α!!απ!, αποα!α ωοπα, παο π!αατα πα! παα!α!ατα πααα!π!.

Ε! α! πα !!!ο!ο πατ π!α!αα πατ!αα πα! ααταω α!!αταω τα

ααττα!ατ, ααα ταααττ! αοπ!!παα!, απ ατ!!!!τ!αω ποπ! ν!τ!

αα!παα!π απατα !πα!αα τααατααα αα! αα!!απ!α απ !!οο απ!!

αοωπα!απ!!α αοπαααα! ποαααπ! αα! !!α!!ατα, πα! α!!αω απ!

πατα !!!απ !α!αω α! οπιπαω αα!!οπαω α!παιπ αοωπα!απ!αω

α! αοωπα!!!αταπ! απ πταω!ααα α! απαω α!!αω ία!ατα αο!!απ!α

πα πταααπ!! , πατα απατα πα !”αα!α ταοαττατα ααπ!!αατ!! πατ!!

α!!απ!απ!! α! απ!αωπαταπ!!, ταω!αα!!, αααα!!, α! α!!αω π!π!

α!α!! αα!α!αα!! α! απαα!α!!. Ε! παπα!!οπα πατα α! α!ωπ!!α!

!π!ατ ν!ααα αππ απ!πα!ααω π!α!α πατ!αα ααωπτοω!!απ!αα

παω!π!!!πα αα!!!πα ααπτα αα οαααα παπατππ! αααααταπ!, α!

ταω!αααταπ! α! α!!αω αα!α!αταπ!; απ!! παπα !!αταπαταω

ααπ!πω ω!!!πω ποπ! πατ! α! @α!! ποππατ!α ααα παπα !αα!απα

αοω!!!α!ατ α! αα!α! πααα!! παω απ'αα!α αααα!απα !π πτα

π!α!!α πα! α!!ααο πταπ!α!αταω ααα !π παπαππαπ!!!ιαα πα!

αωατααπ!!!!αα α!! α!απαω Ματ!! ωαπα α!!ααο αα!!!ταίαα!πω,

α! παπα αα!π!α πα! ποπ α!απ!!ατα!!!αα τα!α α! πω!!! ωα

ιιααπ! α! α!!αππ! α! απααταατ! πα!!αω!! αωπ!α α! α!παα!α

τ!!α!α ααπ!απ!!α!α πτοπαπα!α!α α!·!›!!ταωαπ!α!α πταααπ!α απ

α!!α απ!απ!αα!α απαα!α!α αοππαππα!α απ!! !ταπ!!α α! ποπα!α

πατ π!α!πω παπ!!παπι ατ!!!!τατα ατ!!!!τα!αταω ατ!!!!ταωαπ

!α!αταω α!α. ααα παπα αα!αα!ατ α! αα!α! πα!›αα! !πααα!!

ααα!! !παο !!!ο!ο α!πα α!!ααα αττααπ!!οπα οπποα!!!απα αα!

ατταααα!!απα πατ πατ!αω ποπ απαατααπ!αω, α! απααταατα

πο!απ!αω, αα!αα παπα τααπ!α!αα α!! πατ!!α α!ααατπαπ!!α α!

απααταατα αο!απ!!α, α! α!!α ωαπ!α!αα α!! απ!! παω!π! πιατ

α!!!απ!α ατ!!!!τ! α! ατ!!!!τα!ατ!α πταπ!ο!!; Ε! πατα! πταααπα

αοιππτοω!ααπω !παατπαπα πατατα να!ααταπ! π!ο!α πατ!αα

α!!!αα! π!α!αα παω!ππα Ρι·απα!αααα πα Ρατ!!!οπ!!1αα πτααα

τα!ατ!ο παπ!!πα π!α!! παω!π! ταα!α πτο τα!! πατ!α α! π!α!αα

παω!παα !.ααπατπαα α!ππ!ααα α! πτααατα!ατ α!ππ!αατ!α α!

πτααατα!ατ!ο παω!πα π!α!αταω παω!ποτπω παα!α, απα!α

παταω α! α!!!α!α!!πω απατα α! αοωαπ!α !απαα πτο α!!α

πατ!α νααπα απ πααα αππαα πτατι!ωα ναπ!αταα; παπ!αα α!

ααπααπαπ!αα α!παπ! παω!πα α!αταπ!απ! αι·!›!!τα ααπταπ!ο!α

!!!!παω πτααα!!!! α! ταα!π!απ!! π!απαω α! !!!τα!·αω πα!αα!α!αω

ατ!›!!τ!αω α! ·!1αγ!!αω !παπω ααωπταω!αααω πται·α8αππ!

ααωα! !απ!πω απ !!!αω !ατω!παω απ! α! ν!πα!!!!ατ α! π!!!



οει. εεεοι.ο εαν. '78ι

ειιει·ιι ει φεω νοιεετιι, ασ ειιαω εεειαιαεει εοι·ι·ιδεοει

ει ιοιειριειαεει εεωει ει ριιιι·ιεε ρτοιιι ει νιεειιιιει· ει

φεωειιωφε νοιεει·ιι, σκοπια ει ειοΒιιια, ει οωαε ιε φοε

ει φε ιιιετιιιι ρετ εειε ειεια εεειειιιιαια ριοοιιιιειαια αι·

ιιιιταωεοιαια ρι·εεερια ειιιιιιιια αειιιειεαια αΙιεοιεια εοιι

εεροαια εαια ιι·αειια εοιιαια εεε αωιε.αιιιιιιετ εοωροειια,

ει ιαω εοινειεαιιιει· φαω ειιαω ειοειιιατιιετ εει ειιιιειω,

ει ιεω ρι·εεειιιιιιιιε ρατιιιιι1ε φαω αιιεειιιιιιιιε, ειιαιιε φαω

που ειιαιιε αε ιαω εε ι'αειο φαω εε Με. Ρι·ο φιιιυε

οωιιιιιοε ει ειιιεειιε ειε ιιτωιιει· αιειιεειιειε ει οιιεει·ιιαοειε

ειοιιιε εεωιωιε ιιταιιειεειιε ρτοευταιοι· ει ριοευταιοι·ιο ιιο

ωιιιε εεε εοωιοι ι·εΒιε ρτο φα ραιιε, ει ειειιιε εοωιωιε

ι.εοεατεοε ειιιειειιε ει ειιιειεαι·ιο οοωιοε φοιεω ειιρια

ρτο αιια ραι·ιε εει αειωιιεεω ειιιεει φα ραιε αιιει·ι, ει

αιιεια αιιει·ι, ει ωιιιι ρι·εειειο οοιατιο οι ευρω ειιρειαιιιι

ει τεειριεοιι ριΒιιοτι οιιιιι;αιιετιιοι οωοια ει ειοΒιιια Μπα

ιαω ωοιιιιια φαω ιωωοιιιιια ει ιαω ιιαιιιια φαω ιιαιιειιεα

ειειοιιιω εοωιοι τεειε Δια8οοιιω ειε. ει ειοιοτοω εοωι

ιιοι·ιιω εεειε αιιειαιιοι·εω οιιιειαιιεω ειιετι·ε ει εοωιωιε

Μεεε; Οωοιο8ειιιεε ιαιιεαιιιεε ταιιιιιεαοιεε ει αρι·οοαοιεε ο

ει: φοε ρι·οιιι εκ ιιπιο εα οωιιια ει ειοδεια φε ειεειιιιπ

εεειειιιιαιπωιω· ρι·οοοοειαιιιιοιοτ ατοιιι·αωειιιαουειιιτ οτε

ειριεοιιιι· ειιιιοιειιιιιι· αειοειοαιιιιοιοτ αι1εοιιιεοιει· εοιιεε

ροαιιιιαιει· εαικιιιιιιι· ιταεεειιιι· εοοαιιιιοιιιτ εεε αωιεαιιιιιιετ

εοωροοειιιετ Με ειειαε ρατιεε ρετ ειειιιω εοωιωιω

ιιιατειιιοοεω ατιιιιιιιιιι ειιριαειειοω ; ασ τεοιιιιειαειεε εοιι

ευιιο ει ει: εετια εοιειιιια ειιιειεατιο ει ριοειιταιοτιο ιιο

ωιοε φοι·ιιω ευρω εεεεριιοοι ιιοιι ωαιι ιιι ι'αειιιω εοιι

ειιιοτιι, ειπε εαιιεα ει εκ ιιιιεεια εαεεα ειιιιιιιει ειι·οτι ιεειοιιι

εεεεριιοιιι ει ιταιιει οωιιιφε εκεεριιοοι εειειιειοιιι ει ιιιι·ι

εε οωιιιιιιιε ει ειοειιιιε ρι·ιειιεειιε τεεειιριιε ει εταιιιε ιαω

μαραιιιιιιε φαω ιωρει·ιαιιουε ει ιαω ιαειιε φαω ιαειειιειε,

φιιιιιε οωιιιι1εε ει ειιιΒιιιιε ριιιιιιε8ιιε Βι·ειειιε ει τεεειιριιε,

ει αιιιε ηιιιιιιιεεεωειιε Μεεε ει ιεΒιιιυε ει εεειειαιιιιιιε

φιισεε ωεειαιιιιιιιιε οοιιιτα ρι·εειεια νει αιιφοε ριεειειοτιιω

ιιιοάο αιιφο ιιετι ροεεει ιιο! νειιιι·ε; διο ειιρι·εεεε ει εο

ιεριιιιετ ιιιιειιιεαιω· ι·εωωειαιιιω Με φεωαεωοειιω ει ιιι

ιεια ιειιοιιειαιιοοε εε ειε ει εοι·ιιω φοιιι1ει ερεειαιιε ωειιειο

ιαεια ιοτει; Ει ιιιειιρει· ειειι εοωιωιε ιιταιιειεεεε εε Ρε

τιιιοοιιιιιε ει εοωιωιε ι.εοεαιεοε ειιιειοιιε ει ριοευταιοι

ρι·εειειι ιιι αιιιωαε οωιιιιιω εοτιιω ει ειιι,εοιοιιιω φοιιιιιι

ρι·οειιιαιοι·εε ει ειιιειοι φαι ιεταιιετιιοι εοι·ρειαιιιει· αε

εαοεια Πει ειιαοε;ειια ιαειιε εειιριιιιιε οωοια ει ειιιειιια

εερτεεει·ιρια ρετρειεοιιιαι:ει·ε ει ιειιετε ι·αια εταια ει ιιι·ωα

ει: αιεοεειε ει ιιιιιιοιαιιιιιιετ οοεειιιατε ει οιιιιο ιεωροτε

εοοιτα ι'αεειε εει ιιειιιι·ε αιιφα `ταιιοιιε εει εαιιεα εε ιετε

εει- εε ιαειο, ειιαω ει εε ιιιτε εοοιιαιιειιιιε ροεεεει,

νοιεειιιιοι ειιαω ειειε ραι·ιεε, φοε ει αωοε εει αιιφα

εαιιιω εε εοετοιιοι·αιιοπεω ρι·εεειιιιε εοωριοωιεει ει οοο

ιεοιοτιιω ιιι εοεεω νοιοετιιιι ρτοεεεειι ιεωροτιε ειφαοεο

ει φοειειιε ειε ριαεεει·ιι αεεει·ε φοε ειι ειε ιιειιιιω εεωει

εει ριω·ιεε ειιαω ει ρετ ωε ειιοεει·ιριεω οοιαιιιιιιι "πιω

εει ειπα ροιιιιεα ιεειτειιιεοια εεεειιι ιαεια αε ιο ωοοειιω

ι·εεεαειε, ιιαι ιααιεπι εεωρει· ειιιιειαειια που πωιαια. Ει

εε ριεειειιε ειειιιε εοωιφε ωαι·ειιιο αιιιιιει· ει ατοιιι·αιοι·

ρτεειειιιε, ειειιφε εοωιωιε Γι·αιιειεειιε ει εοωιφε ι.εο

ιιαι·εοε ει εειιιιαει εοι·εω, εοωιιιιιιιιε φιιιιιε εερια οτε

εερετιιιιι εει· ωε ειιεεωεω ειιοιωιι ιιοιατιιιω ιοιι·αεει·ιριεω

ιιει·ι ριιιια μιιιιιιεα ιιιειτει1ιεοια, ρι·οοι ·ωειιιιε πω, ει

ειειω·ι ροιει·ιιοι ει! ειειαιιιω ιιιιιιιε ει ριιιι·ιιιω εαριειιιιωι.

Ει εεε Βιιιιιοιεε Βιιιιιιιε ριιιιιιεοε ιωρει·ιαιι αιιιοτιιαιε

οοιατιεε ει εαιιιειιαι·ιεε οτειαιι εοωιοι ωαι·οιιιοιιιε οωιιιιιιιε

ει ειο8ειιε ευριαεετιριιε νοεαιεε ει τοΒαιι1ε ιιιιει·ιιιι , ει

ειειεω ιοειι·ιιωειιιιιω εοωρι·οωιεει τεεερι ει ιο ωεο ρτο

ιοεοιιο εοι·ιρει ει αιιι·εειαει ει ιιι ρι·εεεοιεω ριιιιιιεαω

ιοιωαω ι·εεεεει, ει ιεεο ωε ειιιιεει·ιρει ει ει€ωιω ωειιω

αροεειιι εοιιειιειιιω ιο ιεειιωοοιιιω οωιιιιιω ρι·επιιεεοιιιω.

εειε.

Ζειιετα εε! οιιαι·εει·.ιε θίουαιιπί ει Μοιι/επ·οιο ιι Β. Πειτε

τε ε: Απι9οπε, ‹· α! Βοοε εἰ (ι'ειιουα, Με Με εε

αιεισπί Ρτε!ιοιίοειί ρι·ουυεείιιιεπιί, πάει σπα επειίιε ει

ετὐι`ιτο_ @μεσαίο ιιι ρι·ιείοπίετί ιιι επειτα, εει ει. εοι·.εατι

ει! αι·ιπειου·ί, .Η εειαιοοι, Με εεοοοε.εί.

ςιαεε, ιι αριιιε).

Μαι Με] Αι·ειιινι οι @Με οι Τοι·ιοο, ι1οεοειιωτι θιιιιονπει,.

8ει·ιε Μ, Νιιω. Μι.

!!εε εει ι”οι·ωε ιιιει·ατοω φε ωιεεε ειωι εοωιιιο ι·εει

ει εοωιοο ειιει ει εοωιιοι ιαωιε.

θετειιιεειωο ρι·ιοειρι ει εοωιιιο, εοωιιιο Ρειιο ι)ει έπαψε

κει Αια8οοιιω ειε. Νοε Ιοιιαοοεε ωατειιιο Μοοιιείετιαιι

ιωρει·ιαιιε νιεατιιιε ειο. Αιιιιιετ, αι·ιιιιταιοι·, ει αωιεαιιιιιε

εοωροειιοι· ειεειιιε ει αεεεωριιιε ιιιιει· εαωεεω τεειαω

ωαιεειαιεω εκ νεα ρατιε ει εοωιιιιε ιαφε εκ αιιεια,

ιιοιιιω ιαοιωιιε οσε νιι·ιιιιε ειιιεεεω εοωριοωιεει ροιεειαιιε

ει ιιαγιιε οοοιε εοιιεεεεε αι·ιιιιταιοε ει αι·οιιταωεοιαιοε Μεεε,

ασ νειιε ωαοεαιε ειαιεειε ει οι·ειεατε, φοε οωιιεε ει

ειοειιιιι ιαιιιιειιεεε ει φι ρτο ιαουεοειιιιιε εε ιταειαοι ει

τερειαοι εεε ειιαω εε ειιιιιιιεειιωειιε ειιιιιαιιιιιιε ιετι·ιε εεε

ιοειε ιρει εοωιωι Ιαιιιιε φοφοωοεο ευρροειιιε εεε εοιι

ιεεει·αιιε, εαι·εεταιι εεε εειεωριι ρετ εαωεεω τεειαω

ωαιεειαιεω εεε ιιι ειιιε νιτιιιιε εεε ειιαω ρετ φοεεεωφε

οαι·οιιεε εοωιιιοε ειιιιιαιεε εοωιιιιιιαιεε ι·ιιινετειιαιεε εεε

ειιιευιατεε οετεοιιαε τεΒοοι·εω ειιοι·ιιω εεε ειεεω εοωιιιο

Με φοωοεοευωφε ειιρροειιοτιιω εεε οοιιιεεεταιοτιιω ει

ε εοοιιει·εο φοε οωοεε ει ειιιδιιιι εαιαιαει ει φι με

εαιαιαιιιε εε ιι·αειαιιι με ιεριιιαιιι εεε ειιαω εε φιιιιιε

εεωφε ειιιιιαιιιιιιε ιει·ι·ιε εεε ιοειε ιρει εοωιοο τεει φο

φο ωοεο ειιρροειιιε εεε εοιιιεεει·αιιε εαιεεταιι εεε εε

ιεωριι ρετ εοωιιοε Ιαιιιιε εεε ιιι ειιιε νιι·ιιιιε, εεε ειιαω

ρετ φοεεεωφε ιιιαι·ειιιοοεε εοωιιεε εεε εοιοιιιοε ειιιιιαιεε

οοωωιιιαιεε ιιοιιιετειιαιεε εεε ιοεα εει ειοειιιατεε ρειεοιιαε

ειιρροειιαε εεε εοοιεεει·αιαε ιρειιιε εοωιιαιε εεε οπω ιρεο

εοωοοι, ιιι1ετε ει αι1εφε ιιιιο ρι·ειεκιε ιωρεειωειιιο ι·εαιι

εει ρετεοεαιι αι1 ιρειε εαι·εει·ιιιιιε εεε εειεωριοι·ιοιιε εειιεεωι

ι·ειιακατι ει ρετ ιιιιοειοε ιρειεε εοωιιιι τεΒιε, ει εοωωιιε

ιαωιε ιιοι1ιε Με ωατειιιοοι ιιι ιεειο Βεαιι ιοιιαιωιε Βα

ριιειε ρτοιιιωε νεαιειο ιιι ειιιιιαιε Αειε ριεεειιιατι; Ροει

φαω ριεεεοιαιιοπεω ειαιιω εοεε τειιακαιιοοιιιι·, ει αε

ρι·ορτια ρτο ιιοιιο τεεειι·ε ρειωιιειιιιιτ φε ι·ειιαεαιιο ει_

' ριεεεειαιιο ρετ ιρεαε ραι·ιεε ει ιρεαι·ιιω φαωιιοει ιιετι

εειιεαι που οιιειαιιιι-ιιιιε αιιφιοιιε τεεεωριιοοιουε ρει·ιρεοε

εαιεει·αιοε ιαειιε εεε ρτοωιεειε εεε ειπε φιιωεεεωφε

ριοωιεειοειιιοε εεε οιιιιι;αιιοιιιιιιιε ρετ ιρεοε εατεεταιοε εει

αιιφεω ιρεοι·εω Με εεε εε εειει·ο ιιειιειε ηιιαεεωειιε

οοεαειοοε εει εαεεε ει εει: ηιιοειιωφε εοιοι·ε ρι·ειειιιιι

εεε ιοτωα, φαε οπιιιεε ι·ειιεοηιιιοιιεε ρι·οωιεειοιιεε ει οιι
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!!πο!!οποε ποτ !ρεοε οοτοοτο!οε εοπ ο!!οποπι !πεοτππι !οο!οε

πο! !!οπποε π! οποιο οοεοοε ππ!!οε ποοποε ο! !ττ!!οε οεεο

ππ!πιππο ο! !ποποε, ο! π!!τπ ρτοπ!ο!ο οποπ ε!οο! οο!ο!οι!!

πο! !οπποπεοε !ιοο!οππε το!!οπο!! πο! το οο!οτο το!!οποππ!

πο! ο!!οπο ποτεοπο πιο ο!ε, ο!!οποε ρτοτπ!εε!οποε πο! ο!!

!!Βο!!οποο οοπ ο!!οιπ οοπ!οεε!οποε !οο!εεοιι!, πο! ο!!ο!!! οοπ

οποοππιοπο οοο!τοο!πε ποποτο εο πο! !!σοο οπο οποπιοπο

!!!ιο! ο!!!!Βοεεοιι! !πε!ε ροι·!!!›πε πο! ο!!οπ! εοπ ο!!οπ!!ιπο

ε!ποπ!οι·! πο! εἰποπ!οι·!ππε ροτεοπ!ε !πεοτπιπ ροτ!!ππι εοο

ο!!!ε οπ!!›πεοπιποπο πιο ο!ε πο! !ρεοτπιπ οοοε!οπο οποπ

!ο!οε ρτοιπ!εο!πποε ο!!!!οο!!οιιοε ο! οοπ!τοο!πε ππ!!! !ττ!!! ο!

!ιιοποε ε!π!, ο! !ρεοι·πιπ πο! ο!!οπ!πε οοτππι ρτο!οιι!π ππ!!ο

πο οο!οτο !!ο ιπο!οε!!ο οποε!!ο !πε!ε οοτοοτο!!ε εοο οιι!

οοτοοτο!! ίπ!εεοπ! οπο!!! Ποτ! πο! !π!”οττ! οοπ !οποο!πτ ο!

ποποο! π!ο!πε ποιπ!ππε τω! !ροοε οο!ο!οποε οοπ!οπ!οε !οοοτο

ο! οπ!ο!οε, ο! π!ο!πε ποπι!ππε πω! ο! οοιπππο Ιοππο εποε

!οπποπεοε. @ποιο οοπιποιπ ι·οο!οπι ιπο!οε!ο!οιπ τοοπ!τ!ιππε

ο! τοοοιππε ο! π!τ!π!ο ρτο!ο!! οοιπρτοπι!εε!, ο! ρο!οε!ο!!ε

πο!πε ο!!τ!!ιπ!ο πιοιιοιιιπε οπο!οππε ρι·οπ!ο!ο οιππ!ο ο! ε!ο

ππ!ο ροτ ποε πτ!!!!τοιο οτο!!ι·οιποιι!ο!ο ποο!οτο!ο ο! ρτο

πππο!ο!ο ο!ιοοτιιο!!ε οο οποοπ!!οπ! ο! ο!Τοο!π πο!!!!ο πιοπ

πο!!ε πο ο!ιεοι·ποι·! ο! οιιοοιι! οοο!!οο !”οο!ο!!ο. !π οποτπιπ

!οε!!ιποπ!ππι ρτοεοπ!οε ποτ! !πεε!ιππε, ο! ποε!τ! ε!ο!!!! !πι

ρτοεε!οπο ιπππ!τ!. Πο!. Δε! π!ο πι πιοπε!ε ορτ!!!ε οππο

ποιπ!π! ιιιοποι.πιιιι. ιιιι.° !ππ!ο!!οιιο.

!!!οοιι!!!!οο ποιπ!πο 8πιποπ! Βποοπ!οτο !!ο! πιο!ο! ππο!

_!οιιποπε! ο! ποιοι!!! πο!οποοτ!, ποε !ο!ιοπποε πιοτο!ι!ο Μπο

!!ο!'οττο!! !πιποτ!ο!!ε π!οοτ!πε ο! οι!)!!οτ, οι!ι!!το!οτ ο! οοι!

οο!ι!!!ε οοιπροε!!οτ ο!οο!πε ο! οεεπιππ!πε !π!οτ ποε ποιπ!ππιπ

πποοπι ο! οοπιππο Ιοππο οι; ππο ροτ!ο ο! εοτοπ!εε!ιππιιι

ρτ!πο!ποπιποιπ!πππι Ρο!τπιπ Βο! μο!!!! ι·οοοιιι Ατοοοπο ο!ο.

οιι ο!!οτο πο!πιπ !'οο!ιππε, ποε π!τ!π!ο ο!πεποπι οοιπρτο

ιπ!εε! ο!ο. π! οπο.

@οοτο ποε ποιπ!πππι πποοιπ οοπε!!!πιπ ο! οοπιππο Ιοππο

τοοπ!τ!ιππε ο! τοποοπιπε πο π!τ!π!ο πιο!ο!! οοιππτοπι!εε! ο!

πο!οε!ο!!ε πο!ι!ε ο!!τ!!!π!ο πιοποιππε οπο!οππε πτοπ!ο!ο οιππ!ο

ο! ο!πεπ!ο ο!ο. π! οπο. '

8προτ πιο!ο οΐοιιε!οππιπ !ο!!οπποτππι !π!οτ ποιπ!ππιπ

τοοοτο Ατοποπππι ο! οοπ!οο ο! επ!›π!!οε !ρε!οε !π!τοεοτ!ρ!ο

π!ποπ!πτ ροεεο ποτ! , πο !π!οι· ποπι!πππι πποοιπ ο! οοιπππο

Ιοππο ο! οοτπιπ επππ!!οε. Ρτ!ιπο οποπ οοοτο!!εο!πιο οποο

πο!πτ, ο! ιποππο!πτ ποτ ποιπ!ππιπ τοοοτο ρτοπ!ο!πιπ οο!

!ιπεοπιποπο οτιπο!οτ!!ιπο, οορ!!οπο!ε ποιπ!π!ε οοπ ρο!τοπ!ε

οποτπιποππιοπο πο!οοτπιιι ποπ!πιπ εοπ !!οποτππι, οοπ ο!!ο

τπιπ ιιοπ!ο!οτππι οππι·ιιιποπιποπο οιιοπιι!!πιπ οοπ οιι!το πο

!οπ!!ππι πο! ποποπ!!πιπ ο πιοπ!ο ιποπ!ο ρτοοι!ιπο ποπ!πι·ο

π!!ι·ο πο !ο!ο Πο!ο!οπ!ο ο! τοποσ Ατποοπππι ο! τοοοτο Μο

!οτ!οοτπιπ ο! ο!τοπιπε!οπ!!!ιπε !πεπ!!ε εοπἱ!οο!ε, οποπ !ο

πποιιε!!!πε πο! !π !ρεοτπω ποπ!ο!!ε εοπ !οοπ!ε ο!!”οπε!οποπι

ποπ !π!οτοιι!, πο! !οο!πτοιπ, Ε! ο οοπποι·εο ροτ π!ο!πιπ

ποιιι!πππι πποοπι ο! οοπιππο Ιοππο οπ- π!ε!τ!ο!πο!!!ιπε επ!ε,

ο! οπ!!›πεοιιιποπο π!!το π!ο!πιπ !οιπρπε οιι!το πο!οπ!!!›πε οοπ

ποποπ!!!ιπε πο ο!π!!ο!ο Ιοππο ο! τ!ροτ!!ε ο! ο!π!!ο!!!!πε ο!

!οττ!ε οοπποπο!οπο!!ε !ππο π!ε!ι·!ο!ππι Ιοππο ε!!πο!!ε. !!!ο!ο

ποιο οιι!ε!οπ!!!!πε !π !πεπ!!ε Βιιιιπιπιπ ο! (Σοτε!οο ιιιοππο!πτ.

οιιοπ ποπ οιιοοπ! ποοπο οτιποπ! π!!το !πο!οπποε !πο!!.ρτο

πω! ε!οπο ποτο οο!οο ποποε πο! !!οπο !ρεοτπ!π ροτο!πιπ

!π!οτ !πεπ!οιπ $!ο!!!ο ο! ε!τ!ο!.πιπ Υεροπ!ο οοπ οποπ! Βοπο!!

ν!ποοπ!!! !οτοπ!, οποπ οτπ!πο!πτ εοοτο!!εε!ιιιο ·οποπ ποπ

π!!”οπποπ! ιι!!το π!ο!οε !πι!οπποε !ππ!!, Ε! ππο ο!ε ποπιι

' ο!ο!πτ !ππο π!ο!οε !ιο!οιιποε; !!!!ε ποτο ποπ!8!!ε ο! ποτεοπ!ε

!ρεοι·ππι ποτο!ππι οπο οεεοπ! π!!το π!ο!ο οοπί!π!ο, ιποπ

πο!πτ ο! !ιπροπο!πτ πεοπο οι! ιποπ!πιπ πιοπεοπι οποοοε!!

ρτοιι!πι!, ο! ε! οοεπο!!!οτ π!!το π!ο!ο !οιπροτο ι·ο!οτοππο

ε!ποπ!ο ο!ποπ!!ε !!οτο! ο.!!οποπ πορππιπ πο! ο!!”οιιε!ο ποτ

ο!!οποιιι οι! !πε!ε ροτ!ἰ!τπε, πο! ε!ποπ!οτοε ροτεοποε !ρεοτπιιι

ροτο!πιιι, οποπ επ!! εροο!ο τοοο!! οοπ τοποπιρ!!οπ!ε ποτ!

οο!:οο! τοε!!!π!!ο, πορπο ροεε!ε !π !ιοο !οτιιιο, π!πο!!οο!

οποπ ποπι!ππο πω! ο! οοπιππο Ιοππο τοππ!ιποπ! πο! τοπ

π!ιιιοτο ε!ιππ!οπ! οιπποε Με ο! !›οπο οοπ!ο εοπ ο!!!ο!ο ποτ

ο!!οποπτ!οπποπεοιπ ο!! ο!!οπο οο!ο!οπο πο! ππ!ιπ!!ο πο!

π!ε!τ!ο!πο!! π!ο!! ποιπ!π! τοοο, ο! !ρε! οο!ο!οπο επΙιπ!!ο πο!

π!ε!τ!ο!πο!! ρτοπ!ο!ο πο! !!!ιοτο τοε!!!π!!ο πο! εο!!ε!”οο!!ο πο

οπο ποιοιοο. Ε!ο οοπποτεο πο! ποτ π!ο!πιπ ποιπ!πππι τοοο!!!

_!οπποπε!!ιπε εο!ιπ!!!ε ο! π!ε!τ!ο!ιιο!!!›πε οοιπππ!ε Ιοππο -

Α ρτοπ!ο!!ε οπ!οιπ οπιπ!!›πε οποοι!!! !π!ο!!!8οπ!πτ οποοππιοπο

πο!οε @ο!οε ο! οοποπι! !!οτο εοο !!πτο !π οπιι!!!πιπ το!ο!!!

Ποε!!!!ο, εοοππππιιι οπιπροε!!!οποιπ ο! ροο!ο οποοι· !ππο

!π!οτ οπτ!οοιιο!οι·οιπ ο! πτοοπτο!οτοιπ π!ο!! ποιιι!π! τοο!ε

Ποε!!!!ο ο! οοιπππο Ιοπιιο πο οπ!!!πε εοππο! πιι!ι!!οππι !π

ε!τπιποπ!πιπ εοι·!ρ!ππι ιποπο Βοπτοπ! Μοιπττ! πο!οτ!! ο!

οοποο!!οτ!! οοιππιι!ε Ιοππο, !ιοο οποπ πο ιποπεο Μοτο!! ,

οπο ο!!'οπποτο ροεε!π! ο! οποοι!! , ρτοπ!ο!!ε ποπ ο!ιε!οο!!!!πε,

ποο πο πορπ!ε ποι· οποπ πο! ο!ε !π!οτοππ!ο, πο! ο!!οποπι,

εοο ο!!ο!!! !ρεοτπιπ ππ!!ο οιποπποο!ο πο! τοε!!!π!!ο ποτ!

ποποο!.

ΠΧ!!! '*.

Οτάίπί πο! πο! πιοτοπο.πο θίουοππί ο!έ π|οπ/οτι·π£ο ππ!!ο

οποοι! οι·οί!τοιποπ2οίο "ο ί! το το Λτοοοπο, ο ίπ το

ρππο!ίοο π! (!οπουιι.

μοοο, ο !πε!!ο).

Μ! Ρως! Ατο!ι!π! π! Εστω π! Τοτ!πο, Βοοιιιιιιιπτι !1ιοιποπιιει,

8οι·!ο 1.!! , Νπιπ. ΧΠ!.

Οτπ!πο!πιπ οε! π! !ππο π!ο εοιπο !ο!!! ποοοι.πιιιι.

Ρτ!πιο οποπ ποτ π!τοιιιοπο π!ο!οτππι ροτο!ππι ο! οιπποε

ο! ο!ποπ!οε τεπ!!π!!οε !πεοτππι ποτο!ιιιπ οοεεο!πτ ο!! οιππ!!ιπε

ο!!`οπε!ε !οπι ποτ ιποτο οποιπ ροτ !οττοι1ι ε!οπ! οτπ!πο!ππι οε!.

Ποιο οποπ οιπ!!οκο!οτοε ποιπ!ιι! τοο!ε Ατοο;οπππι πτο

οπτο!ιπιι! ο! ·οποο!π ο!!!οτ Γοο!οπ! οπιπ οοποπι ποιπ!πο τοοο,

οποπ οπιποε ο! ε!πο·π!! !οπποπεοε οοτοοι·ο!! !ιι !οττ!ε ρο

!οπ!!ο ο! π!τ!π!ο π!ο!! ποπι!π! "πιο, !!!ιοτο ο οοτοοι!!!πε

το!!οποπ!πτ, ο!!!!ιοτο οοιιε!οποπ!πτ ο! !τοποπ!πτ !!!! ροτεοπο

πο! ποτοοπ!ε οποιο πο! οποιο πιο !ρο!ε οοι·οοτο!!ε !οπποπ

ε!!›πε τοο!ρ!οιιπ!ε .πι!!!ο! ποιπ!ππο πω: Ιοππο, ο! οποππο

!!!ο ροι·εοπο πο! !!!ο ποτεοπο οποιο πο! οππε !ππο ποιιι!ιιπε

' ποι ιιι!!!ο! πι! π!ο!οιπ οοπε!οπο!!οποπι τοο!ρ!οπποιπ επιπρ

: οοι!! π!ο!ο ποιπ!πο ππο! οοπεο!οπο!!οποιπ !ρεοιπ ο! !”οο!οιπ

!”π!εεο, !ρεο ·ποππιιπο ποπ !ιο!ι!!ο πο!!!!ο ποτ !!!!οτοε πο

!ροοτππι οοτοοτο!οτππι το!!οιιο!!οπο !οποο!πτ !ποοτο το!!οκοτ!

οοπίοε!!ιπ οιπποε οοτοοτο!οο οο!ο!οποε ο!ο!!οε οιι! ρτο οοι·

π!ο!ο π!ο!! πω!!! τοοο! πιο! !π Ιοππο οποπ! ο!!ο! επ!! ο!πε

π!ε!τ!ο!π οπτοοι·ο!! οοο!!οο!.

!!οιπ οποπ οιπποε π!ο!! οοτοοι·ο!! ιοπι !οπποπεοε οποιο
ν οο!ο.!οο!οοπε!οποο!πτ !ιι Δε! οοι·οπι ποιπ!πο ιποιοο!ι!οπο,

ο! οποπ οπ!!!!ιο! !ρεοτππι οοτοοτο!οτπιπ πο!πτ !πτοπιοπ!πιιι

πο εο .πσοοοπ!πππο !π Λε! οπτοιπ !ροο ποιπ!ιιοπιοτο!ι!οπο ο!
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Μιιι!ιιε ιιιει·ε!ι!οιι!εεε ειιεερι!ε !!ιιιιιιειιε! !ιιι!ι·ιιι!ε ειι! νειι!ι·ε

ιιοιι ροεεαιι.

!!αιι Μια! Με!! ειιι!ιειιειοι·εε Με!! Μιιι!ιι! ι·εε!ε Με!

!!ι!ει·εε Ι!‹!ειιε!ε ρειεαι!ε !ιιιι·!ε ει! ρειι!ε !!!ε!!. ΜΜΜ ι!ιιε!ε

!ιι ()ε!ε!οιι!ειιι ρτο οοιιε!ειιε!!οιιε !!!ειοιιιιιι εειεει·ε!οι·ιιιιι

ι·εε!ρ!αιι!ε ιιε ε!ε οιΤειιι!ε!ιιι· !ιι ρα·εοιιε ιιε! ι·ε!ιιιε ειιιε.

!!αιι Μια! οιιιιιεε ο!ι!!εε!!οιιεε ε! !ιιεει·ιειιιειι!ε Με!!!

ρα· εει·εει·ειοε !ειιιιαιεεε ειι!!ιιιε!!!ιει εε!ε!ειι!ε ιιε! ειια!!!!ε

Με!! Μιιι!ιι! ι·ερε!ε ειιιιιι!!ειιιιιι· ε! ι·ειιοεειι!ιιι· ρι·οιιι ε!!εε

αι!!!!! οι·ι!!ιιε!ιιιιι, ε! Μια! αιιιιιιιι!!ε!εε ι·εειιοι·ιιιιι ε! ια·

ι·ειιιιιι Με!! Μιιι!ιι! ι·ε8!ε, ν!ι!ε!!εει Αι·εεοιιε, Υε!ειιε!ε,

Με!οι·!εει·ιιιιι ε! Πε!ε!οιι!αει ε!!οι·ιιιιι !οεοι·ιιιιι ε! !ει·ιει·ιιιιι

Με!! Μιιι!ιι! ι·ε!;!ε, !ε!ιιι! εοιιιρ!ει·ε !ειιεειι!ιιι· ει ι“εεει·ε

εοιιιειι!ειιτ!ο !!!εε ιιιι!!ιιιε !εε!ε ειιιιι ι!!ειε ο!ι!!8ει!οιιεε ε!

!ιιεει·!ειιιειι!ε, σε! ε!!!ει· !εε!ειι!!ο ρι·οιιι νο!ιια·!ιιι αιιιιιιια!ο

ειιιιιι!!ε!!ο !!ε! !!ε !ρε!ε !ιιαιι·ιειιιειιι!ε, ει Με!! !ειιιιαιεεε

!!!ιειειιιιιι· ε ι!!ε!!ε ο!ι!!8ει!οιι!!ιιιε ει !ιιεει·ιειιιαιι!ε, ε! !ε!ιιι!

!ιιεοιιι!ιιειιι! !εεει·ε Μαιο! !ειιεειιιι· ΜΜιιιιε τα! ρι·α!!ειιιε,

ε! !!!ε!!! !!!ε!!!! Μιιι!ιιιιε Μ!! ε! εοιιιιιιιε Ιειιιιε !!ε !ιιαιι·

!!ιιιιειιι!ε ίεει!ε ρα· εει·εει·ε!οε εε!ε!ειιοε, ε! Με !!ε !εειο

οιιιιι!ιιο ε! !ιιεοιι!!ιιειι!! ειιαιιιε!ιιι· ιιε ι·ε!!ειιε!!ο εει·εειε

ιοι·ιιιιι σ!! ιι! ε! ο!ιιΜ!!ειιιι· ε!!ιιιιε!!!ει· !ιιιρει!!ε!ιιι·, ε! ει!

!ια: ίεε!ειιι!ε ι!!ε!ιιε Μιιι!ιιιιε τα! !ιιιε!!!εειιιι· ε! ε!! Μι!!

!;ειιιε θιιειιιειιιιιειιε ει! ειιιιιι!!ε!!οιιειιι ο!ι!!δει!οιιιιιιι ε! Με

Γεειε ι`ιια·!ιιι !ιι τεΒιιιο !!ι·ειιε!ε σε! !ει·ι·!ε ε!!οι·ιιιιι ιεειι!!!

ιιοιι ν!ι!ειιιι· !!ε!! ροεεε !ιιοοιι!!ιιειι!! εει! Πει ιιιι!!ει!ο ρα

ει·α!!ιοιεε ιιι εε!εριι!!ει· !!ει! ροια!ι ει! ιιι!!!ιε!ειιι ο!ι!!Βε

!!οιιιιιιι.

!ιαιι τρια! οιιιιι!ε ι!εριιε Με εε!ε σε! !!!ειε ιιιει·!ιι!

ροει ιειιιροι·ε οι·ι!!ιιε!ε ει ροε!ειιειιι ο!Τειιε!οιιεε εεεεει·ε

ι!ε!ιιιει·!ιιι, ειιιειιι!αιιιιι· ι·εεερι!ε ρι·ο!ιει!οιι!!ιιιε, ρει· !!!ιιιιι

ειι! εοιΜ!ιε! ΜΜιιιιε ιιιει·ε!ι!ο !ιι !ειιιιε ε! Βει·ε!ι!!οιι!ε ει

εει!ει”εει!ο !!ε! !ιι !ειιιιε !ειιιιειιε!!ιιιε ε! ειι!ιι!!!!ε Μιιι!ιι!

ι·εε!ε ρι·ετ!!ε!! !ιι Βει·ε!ι!!οιι!ε.

!ιειιι Μια! ι!!ειιιε ι!οιιι!ιιιιε τα! ε!ε ιιαιο !!!ια·εε εει!!ι!

ε! ιιιειιὰει·! !εε!ει Μια! εεεεε!ιιι· ε!ι οιιιιι!!ιιιε ο!!”ειιε!ε !ιι

ιιιιειιε!!ιιιε, ε! Με!! Μ! ειαιιι!!!ιιιε ε!ε ιει·ι·ιε ειι!ε ι·εε!ρ!ειιιιιι·

εεαιι!!ειεε , ε! Με ρι·εε!ρ!ειιιι Με!! ει!!! ραιε !ιοΜιι!ε ε!

ρει·εοιιει·ιιιιι εεεεειι! ε ι!!ει!ε ο!ΐειιε!ε, ει !!!ειιι ι“εε!ε! Μ

ιιι!ιιιιε Με !ειιιιε Μ ι!!ειι!ειιιε!!!ιιιε ειι!ε.

Ι!αιι Μια! ειι!ι εει!αιι ρεεε εει!!ιε!ιιι ειι!ια·ιιειοι!!ιιιε

Πε!!α·! ε! !.ειΒ!ια!! Μια! ιιοιι ι!εεριειιι ε!!ιιιιοε οιΤειιι!ειιιέε

ε! Μια! ε! εοιιι!ιιεει·ει ε!!ιιιιοε νειι!αι!εε Μ $!ε!!!ε Μ!

ε!!ε ιεειι!!! ρει·ιε εερ!εεε Μ! εερει·ε, ε! !!ι! ι·ει!!!ιιοει·ε

ε!!!ιιιοε !ειιιιαιεεε !!ε! !!Βιιε Μ! ι·εε ειιεε, Μια! ρα·εοιιε

!ρεοι·ιιιιι !ειιιιαιε!ιιιιι ρα· εοε !!!ιει·!ει! !ι·ει!ειιιιιι·, ε! εοι·ιιιιι

ι·εε ι·ε!!ιιεειι!ιιι· ε! !ρε!ε !ειιιιειιε!!ιιιε !!!ιει·ε ιεει!ιιιειιιιιι·, ε!

ιι!!ει·!ιιε ε!! ε!ε ει!! !”εε!εεειι! ι!!ε!ειιι εερι!οιιαιι εεε!ρ!ειιιιιι·

ειι!αιιιειιι Μ!!! ρειΜε!ειιιιιι· εεειιι!ιειεε !!ε ιιοιι ιι!!ει·!ιιε

οιΤειι!!ειιΜ; Ε! ε εοιιιιει·εο !!ε! ρει· ΜΜιιιιιιι Μεειιι ε!

εοιιιιιιιε !ειιιιε !!ε ιιιι!!ιιιεειιιιιιιιιε ειι! !ιι!ιι!ει!ιιι Μριιιιιιι

ειι!ιι!!ι!ε ε! ι!!ε!ι·!ειιιε!!!ιιιε Με!! Μιιι!ιι! ι·εε!ε' ει ιερα!!

!ιια·!ιι! ει!!! ι!!ε!ι·!ειιι ε!ιιε!!ειιι Μιιι!ιι! Με!ε, ει. !ιε!ιεει

!οειιιιι ρι·εεαιε ε!ειιειι!ε ε!ιιε εερ!!ιι!ιιιιι !ιι ειι!!ιιιεειιιιιαιε

ρ!ι·ει!ε ει !ιιοιιι·εειι!!!ιιιε ιιιει!ε εειιεε ρι·α!ε, ει ιιοιι !ιι !!!!ε

ει!! Βιια·ι·ειιι ρε!ειιι !ιε!ιει·ειιι ειιιε ε!!‹ιιιε ρειε!ιιιιι ριε

ι!!ειει·ιιιιι.

!ιειιι Μια! ι·ει!!!!εει!οιιεε !!ι·ιιι!εε!ιιιε !!ειιι ευρα· εσιιι

ρι·οΜεεο ρει· Μιιι!ιιιιιιι ιεεειιι ε! Μιιι!ιιιιιιι Μεαιι ρι·ε

‹!!ειοε, ει Με!! ρα· εοει!αιι ιιι!!!ειιιιιι· ι!!ειο ΜΜΜ ιιιει·ε!ι!οιι!.

Ιιαιι Μια! !εο!ιιιιι εεειιι·!!ειιιιιι ρεο!ε !!αι!!ειιιιιι εοι·ειιι

Μιιι!ιιο ρερε ν!ι!ε!!εει ειιιε οιι!!ιιε ε! :ιιιο !αιιροι·ε Πει!

ι!ε!ιεειι!, ιι! εεει·ειε ιαιεειιιιιι· οιιιιι!ε ειιρι·ει!!ειε, ι·ε!!!ιι

ιιιιειιιι· ι!!εροε!ι!οιι! Με!! Μιιι!ιι! Με!ε Ιειιιιε ει Με!ι!!ο

Μιιιιε !!ε! ρι·!ιιε τε!!!!!εειο Με!! Μιιι!ιι! ι·εις!ε, ε! Μιιι!ιι!

Με!ε, ει ι·ε!!ειιε!!ο εει·εει·ε!οι·ιιιιι ιι! ειιριε ι!!ειιιιιι εει.

Και! Μια! ριια!!ε!ε Μ! ε!!ιιιιοι! ρι·α!!ειοι·ιιιιι ιιοιι !ιι

ιε!!!εειιιιιι· Με ε!ιι! !ιι ε!!ιιιιο !ιιιιοιιειε ιιιιι!ειε νει·!ε!ε Μ!

!ιι ε!!ειιο ι!!ιιι!ιιιι!ε ε!!ιιιιε Με !ιι!ει !ρεοε ειιι!ιειιε!οι·εε

!ιεε!ειιιιε !εο!ε ε!ιιι Μ! ε!ε !ιι ε!!ιμιο ι!ει·οεε!ιιιιι, εει! !ιι

ρι·εεειι!!!ιιιε ε!ειιειι!!ε !ιιιε!!!8ειι!ιιι· ειιεερ!ειε αιιιι!ε Με !ιι

ε!!!ε οι·ι!!ιιε!!οιι!!ιιιε ειιεερ!ε!ε ι`ιιειιιιιι, ει !ιιιε!!!εειιιιιι·

ρι·εεειι!!ε!!!ει· οιι!!ιιειε εε ι·ει'α·ι·ε ει! !!!ε ε! ει! εοι·ι·ο!ιο

ι·ει!οιιειιι ε! !οι·!!ι!εει!οιιειιι !!!οι·ιιιιι Με !ιεε!ειιιιε οι·κ!!ιιειε

εεε!

ειινιι !!!.

Βάια!! Μ! υιαπ·|ιεεε δέουσα!! α!! Μειι[ει·ι·αιο ε! π! α!!

Αι·εροιιιι, σα! Ια ρεε!ο α! ιιοιι]!αι α! οι·άίιιί, σα” τ!!!

ΜΜΜ!! α!! ιπ!ιίιι·ο εεε!! απο ει! ΜΜΜ ιμιεειίοπί όψει:

ΜιιΙ! Μ! σεαρι·οιιιεεεο [Με κα!!! ει!!! ρα·ευπε ε!ε !ιι! ,

ο ιἰαί ραιουεεί.

(ιεειι, θ ιιιει-ιο).

!!ε! !!ε!! Αιε!ι!ν! !!! Βοι·ιε ‹!! Τοτ!ιιο; Βοει:ιιιιιε·ι·ι 0ιιιεονιιει,

5α·!ε ι.-, Ναι!. !ι!!!.

8ει·εΜεε!ιιιο ρι!ιιε!ρ! ε! ΜΜΜ, ΜΜιιο Ρειι·ο !!ε! 8ι·ει!ε

ι·εε! ιιι·εειοιιιιιιι, Με!οι!εετιιιιι νε!αιε!ε ε!ε. !ειιιαιειιι Μ

ιιι!ιιο ρειι! ε! ειιιιιιοιι!ο ιιοειι·ο εει!εε!ιιιο. Νοε !ο!ιειιιιεε

ιιιει·ε!ι!ο Μοιι!!είει·ι·ει! !ιιιρει·!ε!!ε ν!εει·!ιιε Με. ει·!1!!α· ει

!ι!!ι·ειοι· ε! ειιι!εε!ι!!!ε εοιιιρεε!!οι· ε!εε!ιιε ε! εεειιιιιριιιε !ιι!ει

νεειι·ειιι ι·εε!ιιιιι ιιιε!εειειειιι ειι ειιιε ρει!ε ε! Μιιι!ιιιιιιι

ι!ιιεειιι ει: αιιιιιιιιε !ειιιιε εκ ε!ιει·ε εε!ιι!ειιι ε! ει! ε!ιιε

ιιιειιι!ειε ριοιιιρι!εε!ιιιειιι νο!ιιιιιειειιι. Α!!!ε !!ι!ει·!ε ιιοειι!ε

ι·εαι!!ιιιιιε νεειι·ε ιιιεΒιι!!!!εειι!!ε !ιι!!ιιιεεεε Με ιι!ιιιι!ε εσιιι

ρι·οιιι!εε! !ιι ιιοε Με!! ει ρειεε!ει!ε ει: !ιεγ!!ε ιιο!ι!ε !ιι αι

εο!!ε!ε ει!ι!ιι·ε!οε ει. ει·Β!!ι·ειιιειιιε!οε Γιι!εεε Με!! αιιιιεε

ε! ε!ιιΒιι!! !ειιιιειιεεε εειοαει! ε!ιιε ι!ειειιιρ!! ρα· ιιιεειι!!!!

εειιι!ειιι ειι!α!!ε!ειιι εει! ρα· ειιοε!!!ιει ε!ιιειι!ει·εε ειι!ιι!!!οε

εειιε, ε! οιιιιιεε ε! ε!ιι8ιι!! εειεΙειι! ε! ει!! ειι!ιι!!!! νεε!ι!

εει·εειει! ειιιε ι!ειειιιρι! ρα· ι!!ειιιιιι Μιιι!ιιιιιιι ι!ιιεειιι εαι

εοιιιιιιιε ε! ε!ιιΒιι!ει·εε ε!ιιει!ειιι ε!ιεειιε !ιιιρα!!ιιιειιιο ειιε

ειιιιιιιιιε ιεε!! εει! ρει·εαιε!! ι!ε!ιεειι! εοιιίεε!!ιιι ερ !ρε!ε

‹!ειειιιρι!οιι!!ιιιε εαι εει·εει·ι!ιιιε !!!ιει·! ιε!!ειιει·!, ε! εοι·ειιι

ιιο!ι!ε Με Με!! Ιο!ιειιιι!ε ιιιαιε!ε !ιιιι!! ιιιιιιε ε!ερε! !ιι ε!

ιι!!ε!ε Αε!ειιε! εε ι!ε!ιει·ε εοιι!ει·ι·ε ο!ι!!8ει!οιι!!ιιιε εει! ρι·ο

ιιι!εε!οιι!!ιιιε ιιιι!!ιιιειι!ε ρα· εει·εαειοε εοει!αιι εει! ε!!ιιιιειιι

ει!! ε!!ιιιιοε !ρεοιιιιιι ιιε! ε!!οε ν!εε εει! οεεεε!οιιε εοτιιιιι

Γεε!!ε ι·ει!οιιε ι·εεεει! ο!ιεε!ειειιι!!ιιιε ιιιι!!ο ιιιοΜ, ειιοι!ιιιιε

ι·εε!ε νεε!ιε ιιιε!εειεε !ειιεειιιι· εοιι!ειιιοε Γεεει·ε ειι!ιι!!ιοε

ειιοε !!ε οιιιιι!!ιιιε ε! ε!ιιιιιι!!ε ο!ι!!θει!οιι!!ιιιε ειιιιιε ρι·οιιι!ε

ε!αι!!ιιιε ρα· !!!ειοε !ειιιιειιεεε εει·εειειοε εει! εοι·ιιιιι ε!!ιιιιοε

ι·ε!!οιιε ι·εεεει! !ιι ι”εε!!ε, εει! ε!!!ε ρα·εοιι!ε αι!!ιιιεειιιιιιιιιε

ρτο ε!ει!ειιι. Ε! ε οοιιιιει·εο !ρεε Μιιι!ιιιιε Μ!! ε! εοιιιιιιιε

ρι·ει!!ειιιιιι ιειιεειιιι· εοιι!ειι!οε ι!ιοει·ε ειι!ιι!!!οε ειιοε Μ Μι

!!εει!οιι!!ιιιε ε! ρι·οιιι!εε!οιι!!ιιιε ρει· ρι·α!!ειοε εει·εει·ε!οε ειι!ι

ι!!!οε νεε!ι·οε !εε!!ε ε!ει!ειιι ρι·οιιι !ιι !!ια·!ε !ρε!ε Με !ιιει·ιιιι!

Μ!!! !ιι Λε! κι!! Με ερι!!!ε ειιιι! ειι!ιεοι·!ρ!! !ιεε ει ε!!ε

!εε!ιιε ει!ιιι εοιιιειι!ε. $ειιε πρι!!! ε!!ιιιι!!ιιιε εειιε!ε εοιειιι
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ιιειιιε ρτοροειιιε τειιεκειιοιιεε ιιτεειειε ιιετιιιεειιιετιιιιι ειο

ειιιιει·ιιιε οτειιιειε, εεΙιεειιιιιιιε ειιειιιιι ει εοιιιριετι ίεειιιιε

ρτοιιι εει· εοε ιιιιι εεειεειιιιι ει ιιιιετ ιιιιιιιειιειοτεε ιιιτιιιεειιε

ρειι·ιιε ε:ηιτεεεε εοιιειειιιιιι ειιιιιιε ρτοιιιιεειιιιι ιεειτεο ειο.

ιεειειειιι τειιιιιιιι ειιιεειειειιι ειετιιε τοιμιιιιιιε ει ι·ιεοτε εειιι

ρτοτιιιεει ιιτεειειι ιιιειειιιει· τεειιιτιιιιιιε ει ιιιοιιετιιιιε ειιε

ιειιιιε νιεειε ριεεειιιιιιιιε ιιιειειιε ιετιιιειιεεε τιι·εειειοε ιιι

τιοιεειιιιε νεειι·ε ειιιε νεειι·οτιιιιι ιιειετιιριοε @εειιε ιιιιετιιιιιιο

ειιιιιιιο ιιιιετε τειιεκεει ιειειε.ιιε εεε τιιιιιιιε οιιιιιεε ει ειιι

Βιιιεε ιεει ιιοτειιοτιιιιι ειιειιι ειιετιιιε ιιιετιειε ειιιιιειιιιει

ειιιιιιιιεε ιιι ειιιιιιιε ιετιιιετιεεε εει·εετειι ιιτεειειι εεε ειιι

ρτο ειε εει οεεειειοιιε ιρεοτιιιιι ειιΙιειιιε τεειτιε εεε ειι

ιμιιιιιιε ειι ειε ιειιεετιιιιτ τιιιιοιιε τεεεειι ρετ εοιιιιιτιιιειεε

ι·εΒιιιιτιιιιι ει ιεττετιιιιι νεειτε.τιιιιι ιεει ι·εειιρετειιοιιε ειιοτιιιτι

δειιεειιιιιιι ρετεειιιι ιτιιεετε ει εοιιιτιΙειε. Με ειιιτιι νιτιιιιε

εειιηιτοιιιιεει ρτεειειι ιειιοτε ρτεεετιιιιιιιι εεεετιιιιιιιιε ει ειιιιιιι

ετιιιιτειιιιιτ εοτιιιιιιιιιιιεε ρτεειειεε ει ειιιειιιετεε εετιιιιι εε

εοιιιειοτιετιι ειειι ι·εεεειι ιειιετι ιιτοιιι εεειιτιειιιιι ιιιιιΒιε ει

ιιιιτιιιε νεειτε. τιιειεειιιε τειιιε οτειιιιιιιιι. Εειιιεειιιειιε πιε

ιεειειετιι εε ιρειιτιι εειιιοιοτιειιι ιιειιειιιιι ιετιετι νει ιεει

εειιε εειιιιιιιιιειεε ει ειιιιιιιΙετεε ιρεετιιτιι Γεεετε ιιτειιιιετ

ειειτιειε ει ειιιε ειστε εοιιιρειιι ρετ εοτιιιεεετιιιιιι ειιιε εο

ιιιιεεειι·ιοε ειιοε ερεειειεε, εει·εετιιιι ιιιιιιετι τιτεειειι επεσε

ιιοιιε τιτοιιιιεεοτειιι ιιοιι ειιρεειειε ρτοιιιιιιε ιιιιετειιιιιτ. Με.

Αει ειε ι·ι.° με; ιιιεεεενιιιι. ειιοεεειπιε. ιιιειειιοτιε.

ει εεε Βιιιιιοιιιε Βιιιιιιιε τιιιιιιιειιε ιιιιρετιιιιι ειιιειοτιιειε

ιιοιετιιιε ει ειιιιεειΙετιιιε ειειι εοτιιιιιι ιιιιιτειιιοιιι.ε ιιτεειειε

ειιιτιιιι εε τιιεο Ιιιιτο εειοτιιιιι ιτεεεετιρει , ει πιω τιιε εειι

εετιρει, ει ειιιιιιιιιι τιιειιιιι εοτιειιειιιιιι εροεειιι.

ειινιιι ει.

Πειτε τε ει Λι·αρεπε τειι]ιεα οι εοιιιρτοιιιεεεο [απο ειι! .πιο

ρτοειιτα!ετε εταιιεεεεε εε Ρει·ί!ιοτιίευσ.

(ι859, 3 ιιεοειο).

Μι Βθ8$ Ατειιινι ει 0οτιε ιιι Τοτιιιο. ιιοετικι:ιπτ Οιιιεονι:ει,

5ει·ιε 1.' , τω». ιιν.

Ειιειιιριιιιιι ιιιει:ιιιιιετιιι τειιιιιεειιιοιιιε εοιιιιιτοιιιιεει ρτεειειι

Με ρετ ειειιιι1ι εοιιιιιιιιιιι τειι;ειιι.

ιιι θιιτιειι ιιοιιιιιιε ιιοιιετιιιι νιιιιιει·ει εειιε εοε Ρειτιιε

Πει ιιτειιε τειι Ατει;οτιιιιιι ιιιιιειιειε Μειοτιεετιιιιι $ετειιιιε

ει Ποτειι:ε, οοιιιεεειιε Βει·ειιιιοιιιε, Βοειιιοιιιε ει θετιιιιιιιε.

Διιειιε ει ειιι€ειιιετ ιιιιειιεειε τειειιοιιε ειιεειι ει ιιεειιιιιιι

Ιιτειιειεει εε Ρετιιιοιιιιιιιε ιιιιιιιιε Βιιιιιετιετιειιι Ιεερετιι εε

ΤτεΒιιτειιο ρτοιιιοιοτιε εειιε ιιοειτε ει Ιιοιιιει Ι.ιιιιι «Με

ιιετιοτιιιιι ιιοειτοτιιιιι επεσε ειιιιιειιιιιοτυπι ρετ Με εειιε

Ε0ιιιιιιιτείειιι ρτιεεπι - ιιιιεεοτιιτιι εει ιιοιιιε ιιτιετιιιιιιιετ τε

ιιιιετιιιιι ειιιεετιιειειιι ειιιοτιε ει ιιεει ειιιιιτι εε εοε ιιο

ειτιιιιιφιε ιιοιιοτειιι ει ειιιιιιιιι τεειιοτιιιιι ει ιεττετιιει ιιο

ειτετιιιιι Ιιειιει ει ειιιιειιε 8ετιι Ε8τεΒιιιε πιτ Ιοιιιιιιιιεε

ιιιετειιιο Μοιιιιειεττειι ειο. ιιιιιιιιε ιιοειετ εετιεειιιιιιε, ει

ιτιιιιιιιιιε ιιι ει ειιρετ ιιεεοειιε εεε ει ειιεειιι εε εοιιιιιιιε

Ιειιιιε ιειιεετιιιιιιιε οειιειοιιε ειιετιιτιιιιι ειιιιιε ειεεοι·ειετιιιιι

ειιιειειιιιιιιιι ιιιιετ "σε ει ειιιιειιοε τιοειι·οε ειι ριιτιε ειιε

ει ρτείειιιιιι ειιεειιι ει εειιιιιιιε ει: ιιιιετε εε ειιιιιιιε ι”ειειιιτιι

εει ιειιιιτι ριετιιιιιι ει 8ειιετειε εοιιιρτοιιιιεειιιιι ιιοιιιιιιε ιιο

ειτο ιιι ρει·εοιιε ρτείειι ιιιιιτειιιοτιιε ιιιιιιιε τιεειτι ρετ Πετι

ειεειιιιι εε Ρει·ιιιοιιιιιιιε ειιιιεειειιιιιι ειιρετ ιιοσ ε Με

μιιεειειετη ιιιιιιειιιειτι εειιι ριιιιιιεο ιιιειτιιτιιετιιο τιιειεειειιε

ιιοειτε ειδιιιι ιιιιιιιιιιιιιιε τοιιοτειο εειιι ει ειιιε ιιι Με εε

Ι.ιιιιιιιιιιιε ιιιιν.° ειε εεεετιιιιτιε εειιι ειιιιεετιιιιι, εε ειιιε

ειιιεειιι εοειρτοιιιιεεο τεεεριιιιιι εει ιιιειτιιιιιειιιιιιιιι εετιριιιιιι

ει ειιτειιιιιιιιιιι ρετ Βιιιιιοιιιιιι Βιιιιιιιιιι ιιοιετιιιιιι ει εειιιει

Ιετιιιιιι πιιιτειιιοιιιε ρτειιιιι ειιε ιιοιι εοεετιι εειιε ει ιεει

ειιοιιε ειε εειιε πιειιειε ερτιιιε ρτσιιιιιιε ιερει. Εεεε εποε

ιρειιιιι εοιιιιιτοιιιιεευτιι νιεειιιιι ει ειιιι;ειιιετ ετειιιιιιειιιιιι ει

ερι·οι›ειιιιιι ιιοτιιιιιε ιιοειτο ρετ ειιιιιειιειοτεε ιιοειτοε ρτο

ειειοε εοιιειιιιο ει ειι εετιει εειειιιιε οιιιιιιε ει ειιιΒιιιε ιιι

ιιιεο εοιιιρτοιιιιεεε εοιιιειιιε εειιι οιτιιιιιιιιε οιιιι8ειιοιιιιιιιε

τειιιιιιιιε ει ρετεοιιειιιιιιε ιιι εοτιιρτοπιιεεο ιρεο εοιιιιιτειιειιειε

ειιιε εειιιειιιιε ειιειιι εειιιειιιιιιιιι-ει εειιιετιιιειε οιιιιιιεειιε

εειιι. ει ειιε εεειιιε ει εεειιιε εειιι εε εεειιι εειιειιι ειι

ιρεο εοπιρτειιιιεεο εει: νιιιοτε ιρειιιε ιιι οιιιιιιιιιιε ει ειιιειιιιε _

εεριιιιιιε εετιιιιιεειιι ρετ εοε ει ιιετεεεε ιιοειτοε τειιιΙιεετιιιιε

ει ειιειιι ειρτοιιειιιιιε, ει ιιιιιιιοιιιιιιιιε ρτο οιιεετιιιιιιοιιε ειι

τιετιιιε εοιιιειιιοτιιιιι ιιοιι ει ιιοεε ιιοειτε, τιοειτοεειιε ειιιιειιοε

ι;ειιετειιιετ ει ερεειειιιετ οιιιιΒιιιιιιιε ρτειειειιιετειιιοιιι ειιιιιι

ιιοειι·ο ει ιιοιιιτιο ιιιιι·εεετιριο ιειιιφιε.ιιι ιιιιιιιιεε ρετεοιιε

ειιριιιειιιι ει τεειριετιιι ιιοπιιιιε ει νιεε οιιιιιιιιιιι ειιετιιιτι

ιιιιετεει ει ροιετιι ιιιιετεεεε, ιιι πιει τιοιετιι ιιιιιιιιιιιιε ειιιιιιιι

ρι·εειειε,εοτροτειιιετ ιιιειιε εετιριιιτιε ιιιι·ειιιιιιιιε ει ιιιτειιιιιε

εε εετιειε Βει ειιειιεεΙιε ρετ Με ει ιιοειτοε ιιετεεεε ιιι

ιιιοιειιιιιιετ οιιεεττετε. Ρτεαιιιιειιιεε ειιιιιε _ιιιτειιιεε Με

ρετ τιοειτοε ρτοειιτειοτεε εεΙ ρτοειιτειοτειιι ιεειιιττιε εειι

ειιιιιιοε εε.ιιιιιιιιε ει ιιετι ίεειειιιιιε εεειιτιιιιιεε ειιιιιε ειιιιιειιιε

ρτο οιιεετιιειιοιιε ρεειε ρτοιιιιτιειειιεε ρετ ρτείειιιιιι πειτ

ειιιοτιειιι, ει ρτο οιιιτιιιιιιε ει ειιιΒιιιιε ειιε ιιι ειιιεεειιι

ρτοιιιιιιειετιιειιιο εοιιιιιιειιιιιιιιιτ , εοτειιι ειιιιειιεειιιιο εοιιιιιιο

ειιιιιιιιο ΡοιιιιΙΙιεε εοτειιι ειιε ρετεοτιειιιετ ει τεειιιετ ιιοε

ει ιιτιειτοε ειιιιειιοε ρτοιιιιιιιιιιιιε ειΤεειιιιιιιιετ οιιιιΒετι εειιι

οιιιιιιιιιιε οιειιειιιιε ει τειιιιιιειειιοιιιιιιιε οροτιιιιιιε ει ρτοιιιιι

ιιιιιιιε ρτεΓειε ιιιετειιιοιιι ειιιιιι ει ετιιιιτο ιιοειι·ο ιεεετε

οιιιι€ειιοιιεε ρετεοτιειεε ει τεειεε ρτο οιιεετιιιιιιοιιε ειειε

ρεειε ιιι οιιιιιιιιιιε ει ρετ οιιιιιιε ειειιι ιεειιι τιιετειιισ ειι

ιιετιι οτειιιειιειιτιι. Αειιιιτι εει ιιοιι ιιι ειιιιιειε Μειοτιεε.τιιιιι

ιετιιε ειε ειιΒιιειι εειιε ε ιιιιιιιιιιειε εοιιιιτιι πιιιιεειιιιο εεε.°

ειιιιιιμιεεεειιτιο ιιοεε, τιοειτιιιιιε τεΒιιι νιεεεειιιιο ειιετιε. Μ::

Ρειτιιε.

8ιειιιιιιι Ρειτι Βει ετειιιε τεΒιε ΑτεΒοιιιιιιι νειειιειε

Μειιοτιοετιιιιι $ετειιιιε ει ι)οτειεε, εοιιιιιιεειιε Βιιτειιιιοιιιε

Πεεειιιοιιιε ει Πετιιε.ιιιε, εει ρτεειειε ιιιτιιιιιιιε εοιιεεειιιιιιε

οι ίιι·τιιιιιιιιιε.

Τεειεε εειιι ρτειιιιεεοτιιιιι Ρειτιιε Ιοτεετιι Βιιι·τιεε τιιιιιετ

εετιιιιε Βετιιετειιε εε Τιιδ ειιιιετιι:ιιοι· Μειοτιεετιιιιι ει Βτειι

Με εε Ρειεειο ιιιιιιιιε εοιιειιιιιτιι ειειι εοιιιιιιι τεειε.

δε; τιιιτιι Ρειτι εε Εετι·εεε εετιιιιοτιε ειειι εοιιιιτιι

τεειε, ει ειιιε ιιιιειοι·ιιιιιε ιιειετιι ριιιιιιει ρετ ιοιειτι ιεττειιι

ει ειειοιιετιι ειιειιι εει ρτεειειιε ιιιιετιιιιι εεειιε εετ:ιρειι.

 

 

()ΧΙΧ ει.

Η Περι· ει (ΜΜΜ πιιιιισε ε! εοειρι·ετιιεεεο [Με εει ειιε

ρι·οειιτειοι·ε εεοιιαι·εο ει εΙοπιαΙεο. `

( 4850, 9 εειιειιιιιτε ).

Με Βθω Ατειιινι ει ιΣοτιε οι Τοτιιιο, Βοι:σιιιιΜι Οιιτιονεει,

8ετιε 1.', Νοτη. Με.

Εκειτιριετιι ιιιειτιιιιιειιιι τειιιιιοειιειιιε ειειι εοιιιιιι·οιιιιεει

ιεειε ρετ ειειιιιιι εοιιιιιιιιιιι ειιεειιι ειο.



ΠΕΒ ΒΕΟθίιθ ΧτΕΚ στο

το τιοσιττιο τ)οτιιττιτ ο.ιτιοιι. Νοε 8γιιιοτι Βσοο.τιτοι·ο Βοτ

οι·οττο οσττ τοτισοτιετο οτ τιορσττ οοτοσεοτ οτ ττιηιοττοττο ντ

οοι·τσο, οτο οττειιιι ο.σιττοτσο 8οτιοτοττο, Ι.οσιοτοτσοοο Πειοττ·ο,

Ροιστιο'ττσο οο (τοοοοττ, ττοτιι·τοτ Αοστιισο οτ Ιτοττσο θι·τττοτσο

σσοτσοι· οτττοτειτοο οτοοττ οοτιοττττιττ οτ οτοττιοττ ροτ· ρτοτοτσιιι

οοιιιτιισσι οσοοσι, οσιιιιι οοιιοτττιιιιι οιιοτοτιοτσπι οτ οτ1τοτσιιι

@στο εσροτ τσττοεοττρττε οτο. Ποτιοιιτοε οττοπι τι οτοτο

οοσιτσο οσοο οοτιετττο οτ οτττοτο ειιοττο σπιτι οσοι οοοοιιι

οοπιτιιο οσοο ρτοιιοτιι τειτοεισι οτ τττιοι·οιιτ ροτοετο.τοττι οτ

τιιιγττοττι τττοτιι εοτττοοτ τοτοιιι φωτο οοτιιιιτιο Μισο τιτιτιοτ

οι: τοτιιιο οοοτοττ τρεοι·οοι οοιιιττιτ οιιοτε οοτιοττττ οτ οτΙτοττ

@στο εοττρττ οτ τοετοττ τη Ποτιτοοιιιιι οο Ποτ·σοττο πιο

τοττσιιι οτ οεισιοττοττστιι οτοττ οοπιττιτ Μοτο οτ οοιιιστιτο Ιοτισο

τιοσ οποσ οτο οοτππι τιιτττ - Ασοττο οτ οτττοοιιτοτ· ττιτοττοοτο

τοττειοτοιιο ττοοττο οπιτιοκειτοττε σοετττ οτ οτοττ οοιιισιιτε Ι.οο

ιιοτοτ ττο τττοτιτοτοο τσττεροττττ οοτιοτττοτττ τιοοτι·τ εοοι·οττ οτ

τοοττ, οοτ ιιοτιτο ρτσοοτιτοτ· ι·οτστττ εττιοοι·ττο.τοτιι οιιιοττο οτ

ττοοτ φοτο ττο οοε τιοτιοτοιιι οτ οτειτσιιι τιοεττστιι οοιιιστιτο

οτ ρορσττ τοιισοτιετο οττιιιτστιιοτιο τοτισοτιετστιι τιοτιοτ οτ ετο

ττοττο οοτττ τττσοτι·το ρττιιοορο οοτιιτιισο Ιοτιοιισοο τιιοτοτιτο

τττοτιττετοτ·τοττ οοττοοττιιτ τι·ειττ·το ιιοετττ οτ σιοιτττιιο εσροτ ιιο

Βοοττο τττσοτττοοττιισιτι οοιιιττισιιι ι·οοοιιι Λτ·οδοτισιιι οτ οστι

οττοο τροτσο οτ ποε οτ οοιιιιιτιο Ιοιισο τοιιεοτιτττισο οοοοοτοτιο

τμιοπο οτ οτεοοτοτοττιιτι οιτοτοτιττσοι τ:ιτοτ ρι·οτοτσιιι οοτιιτοστιι

. τ·οΒοτιι οτσεοσο εστιοττοο οτ οοο οτ οοιιιστιο τοιιισο οοοτιττισο

τοοτσττι οοτ τοτσπι ρτοτισττι οτ Βοσοτο.το οοτιιρτοπιτεοστσ·τιο

οτιο οτ οτοττ οοιιισιιτο Ιοτισο ποτιιττιο το ροτοοτιο. ρτοτοττ

οοττιτοτ τιιοτοτιτοτιτο, ροτ ρι·οτοτσιιι οοιιιττισιτι Ι.οοτιο.τοσιιι.

οτιιοτοσσι τισσοττιιιι οτ οιιιτιεπειτοτοπι ιιοοττ·στιι οτ οτοττ οο

τιιστιτο ευρο: τιοο ο σοτιτο ροτοετο.τοσι τιοτιοιιτοιιι· ρτοιιτοεττιιοιιι

ροττιστιττοσττι τσεττσσιοτιτοιιι- οοττρτσιιι οτ τοετοτσσι ροτ· θεοι·

τ,οιιτιι θοοοοτοτ οο Πτοιιοτο ιιοτοτ·τιιτιι οτ οοτιττοττοττιιτιι τιο

οττ·σιιι οτ οοιιισστο τοσσο οοο Μισο οτο τιιτιι.° σιοτοττο το

οτιο οιιτοοιιι οοιτιρτοττιτεοο τοοορτσιιι οετ τσεττ·σιιιοιιτστιι οοι·τ

ρτσοι οτ οτιτοτττοτσιτι ροτ 5τττοτοτσιιι 8τττιτσιιι ιιοτοττστιι οτ

οοοοοττοττσπι- ρτ:οτοττ οοτιιττιτ πιοτοτιτοτιτο τιοο ωττω- οτοτιοιιο

ιτιοιιοτο τιοιιτττο. - Βοοο οσοο τρωω οοτιιρτοτοτεοστιι ντεουσι

οτ οτττοοιιτοι· οκοτιιττιοτστιι οτ ορρτοτιοτσιτιιιοοττο οτ οοιιιστιτο

Μισο ιιοττιτιιο ροτ· τιτοτοτσττι οοιιιττιστιι τ.οο-τιοτοσιιι τισιιοτσιιι

οτοοτοστιι οτ τιτοτιοττοτοτ·οτιι σοεττστιι οτ οτοττ οοτιισιιτο ιιο

σιτιιο σ0οττο οτ τροτσο οοττιστιτο τοοτσπι οοτιοσττο οτ οι: οοττο

οοτοιιττο οιιιτττο οτ οτιιοστο τιι τροο οοιιιρτοιιιτοοο οοιιτοιιτο

απο 0ιιοτιττοσο οτιττοοττοιιττισο τοειτττισε οτ ροτοοτιοτττισε τιι

τροο οοιιιρτοσιτοεο οοιιιρι·οτιοιιοτο, οτττισι οοιιτοτιττοιιι οτ εοιι

τοιιτττοο οπιτιτοοιιο :τοτο οτ οοοστο, οτ οτιο εοοστει εστιτ οτ

εοτ;τστ οοτιοτιτ οι τροο οοοιρτοσιτοοο τιοσ ντεοτο τροτσο το

οιιιτιττοιιο οτ οττιΒιιττο οορττσττο οοι·ιιιιιοοτιι· τοτττττοοιιισο οτ

ορτοτιοττισο ροτ· οοε ,οτ οιιοοοεοστοε ιιοτιιττιο 1ιοοττο οτ οτοττ

οοτιιτιιιτο Ιοτισο οτ ρτο οτιοοτιιοττοτιο ρτοοτοτοτσιιι ποο οτ

τιστιο·ιιοοττο οτοττοτιο οοπιστιτο Ιοιισο πιο τρωω οοιτιστιο

ειιτιοττοεοσο οτ οτοτττοττιοτοο τροτσοδοτιοι·οτττοι· οτ οροοττιτττοι·

οτιττοοτιισο ρι·οίοτο οοπιτιιο ιιτειτοτιτοιιτ οτ τιοτειι·το οτ οοο

ιοττττττο τιιττοεοι·τρτο τοσιοσοτιι ρστιττοο ροτεοτιο εττρστοσττ ο

οτ ι·οοτρτοτιττ ιιοτιιτσο οτ ντοο οσιοτσιιι οσοτστιι ττιτοι·οοτ οτ

;ιοτοτττ ττιτοτοοεο , το οστσο ιιοτοτττ τιιοοττισο οτιιτιτο ρι·οοτοτο

οοτροτειτττοτ· τοοττεοοττρτσττο τσπισττιισο οτ @Ματσε οτο οοιιοτο

Ποτ οσοτιττοττει ροτ οοο οτ οσοοοεοοτοε τιοεττ·οο οτ οτοτιιτιι

οοιιιστιο. τσστοτοτιττττοτ οτιεοτσοι·ο. Ρτοσιτττοιιτοο Μισο τσ

τοτιτοο οιιοο ροτ· ιιοεττοο ρι·οοστο.τοι·οο σοΙ ρτοοσπιτοι·οτσ

τοοτρττπιο οοτιοτττστοο οοτιττιισο οτ ττοι·τ τοοτοσιτιο εοοστττοτοοτ

 

τοτοσο οτιτιτοτοε ρτο οτιοοι·οοττοτιο· ροοτε= ρτοιισσοτεισοο ροτ

ρι·οτοτττιττι οοσιτιι·σιτι ισοτοτιτοτιοττιοτ ρτο οιιιιιττιιιοοτ οτιιοσττο

οσο ττιοτσοοοτιι ρτοπιστιοτοσιοιιτο οοιιτττιοτιστιτστ οοτοσι οοο

οττοετιιιο οοπιττιο ιιοεττο Ρορο. οοτ·οτιι οτιο ροτοοιιοτττοι· οτ,

τ·οοτττοτ ποε οτ τιοετι·οο εστιοττοο οτ οοτιισσο τοτισο ρτοτιιττ-.

Μισο οτΤοοτσοτττοτ οτιττετιττ οτιιιι οιιισττισο οτοσοσττο οτ το

τιστιοτοττρσττισο οροττσιιτο - Εττοττι ρτοπιιτττττιισε ρι·οτο.το οο

τιιττιο σιοι·οτιτοτιτ επτιτττο ιιοεττο τοοοτο οτιττΒοττοτιοε μοτοσ

τιειτοο οτ τοειτοο ρτο οτιεοτνοττοτιο οτοτο ρειοτο το οιιιτιττισε

οτ ροτ· οσιτιτο ετοστ οτοτσο οοιιιτιισο τιιοι·οτιτο οσιτοτττ οι·

οττιοτιοσιιι. Αοτστιι Μισο το ιιοετι·ο οσοτιττ ροτοοτο,_ντοοττοοτ

το οοτιιοτ·ο οστιτοστοι·τ τιοεττο οποιο ττοιιιττιτοο τιοττσττοττο τιιττ

τοοτιιιο τοι·οοτιτοοταιο οστοησοΒοετοιο ποσο τιιοτοττοτιο οποο

οττιιο εοοσιιοστιι οστοστιι Ιοιισο οτο ποσο οορτοσιτιττο το

νοοροι·το ρι·οοοιιτττισο τοετττισε νοοειττο οτ ι·οδοττο οετοετο

οοιιιττιο τισοοστοο Βσοοτιτοτο οορττοσοοοτσττοττο $οιοτιο Ιο

ττοοο Βιιοοτιτ8το οτ Ντοοτοο οο (τοιιτιοτο ττο Ποτιτοοο τττο

ιστι·ο τιοτοττο. οτ οο.σιοττοι·το οτοττοοιιιτστ οσοτο οτ οοτιισιιτε

Μισο. Ισ οστιιο οιιτοοπτι τοτ τοοττιιιοτιτσι1ι ρτοοοιιο τιστιττοσιιι

ττιοττ·στιιοιιτιιτιι _τσοετιιισο οτοττττ ιιοοτττ οττωιο· τσιρι·οοοτοτιο

σιστιτι·τ.

Εμ Ποοτετσε θοοοοι·οτ οο Πτεισοτο ττιιροι·τοττ οσοτοτττοτο

ιιοτοττσο οτ οοτι2οττοττσο τιιοΒιιττττοτ οοιιιτιιτ οσοτο ροοτοττ οτ

οοιιισιιτο Ιοιισο οιιτιτ·οοοττρττο οιιιτιττισο οτ οτιιοσττο ττιτοττστ

το8τιτσε οοττροτ,·ιτιοστιιοσο οτειισσι ειροεοστ οοτιοσοτσιιιοο

οιτστοτοτιι οτ· το τοεττιιιοτιτσιιι ρτοιιιτοοοτσιιι.

οτα ο. · τ. _

Ρίοτο·ο Βο οι Απιροπο οοετίτσίτοο σποτ ρι·οοΜατοοτ Ιατροπο.

ο το Ττ·οοιιΜπο,- ο Ιτ'οπτοο τω» οί Βατοοττοττο, οοοίο @το

τ: “απο ο Γοοποοοοο το Ροοτττυπώσο, ο ;οΙιτο. οι ·το·ο το

οποοπο το απο το οοοί, οοτι/οτίοοακο οοο θτοοαποΜτίοο-.

·ο|ιο.οο το Μυπ|ου·τατο @αστείο αΙΙε .πιο οοσιττουοτείοφοο

ετ.θοπουσεί. η ο · ·.·τ τ. · - ;_ χιτ-τή

: ' ' Μ ο π ῖ*· ·'.π:::το .ζ

το (;τ3ττ9, τι σονοιιττιτο).. · ; Η -.

'ο

»τ .τ ο'

ο οτο Ιτοο,ττ Ατοτιτντ οτ απο οτ Τοι·τιιο, Βοουιιιτττττ Βοιωτια" ,, .Δ

5οι·το το, Νστιι. ιτνττ.

το ιιοττιττιο οτιιιιττι.τ· οιιιοτι. Νοσοτττιτ στιτσοτοτ σσοο οοο

Ροττήσο Ποτ ' Βτοττο τοκ .Ατοδοτιιιιτι ττο.τοιιοτο σΜοτοττοοεσιιτ

Βοι·οττιτο. οτ Βοτοτοο Ποτιιοοοοο Βοτοτιττοτιτο Βοοοτττοιιτο οτ

(τοτ·ττοιιτο- ττο τοττοτττοτο οτ τιιοτιοτττο. νττοτσιτι οττοοττ οτο

οοττσπι οοιιοτττοττοτσιτι ιιοοττ·οοστιι τ”το.ιιοτοοτ ττο ροι·οττοτιττισε

οτιιτιοττοτιδιττ ρτοοοιιττο, τοεροι·ττο.ο τι·οοστοτιο ρτοτσοτουτο

οσττο ιιοοτιο, οτ Βοσιοτ Ι.στττ ώστε Βοι·οτιττοιιτο οτιεοιτττσιτι

ρτοτιοτ·το οοτιττοοιιτοο, οτττο τοσοοοττοτιοιτι οττοι·στιι [Μοτο

τοτοτσπι τιοεττοτστιι τοιιοι·ο ρι·οοοτιττο Μοτο ιιοεττο οοο ρσ

τιττοτ τιιοττιιιιιοτιττ ·τοοτιιισε, οοτιοτττστιιισο, οτοοοισο οτ οττοιιι

οι·οτιιοτιισο ρι·οοστειτοτοε ειοτοτοο ο.τιιτιοοετοτοτοο οοο ιισσοτοο

ιιοεττ·οο οροοτοτ·οο πιο οτοτοετ Ρτοττοτεοστιι, τοεροττσιιι, Νασο

_Βοσιοστιι, οτ. οσοο οι νοτττο τοτ·οτο νοετι·στιι οτιεοτιτο οοσ

ττιτττιιιοτιτο νοτ τιιτοτοεεο ιιοιι ντιτοιιτο ττο οοσίοτοιιοσσι οτ

ρτοεοιιτοσοστ1ι νοε ντοο οτ ιιοσιττιο τιοεττο οοι·οπι οτττοτττο

νττ·ο Ιοτιοιιτιο Μοι·οτιτοτιο Μοτιττοτοττοττ τιιηιοττοττ ντοοττο οτ

οττττιτ τιοεττο οοττεοττιιο :το οσττισεοσιτιοσο οοσιτοοοτττο οοο

οσοττοτττιιιο οτσοοοιιι. Ετ οσοι οτοτο οετοετο ιιιοτοτιτοτιο,

:ιο οοτοιο οο οοο εττττοι· οσοι οιιιτιοοεοτοτ·ττισε οετοεττ τττο

τον
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διατααια Βυααττιατα ιιααια αι ιταασταιτιιια ααατααια ιααυα ναι

αιιια αυιιτυααατααυα ματαααια αιτ αιαιιατττ μαιααιαιατα ιταιταα

ιιιτυα αατττμαυααιιυατ ιτααιααιιυατ ααανααιααιιατττ ιιτταααιιυτα

ααα ιαιτιααιιυτττ μααατττ.ιταυαατα αααυααιιαααα αι ι`α‹ιατα ααα

αυταιτυα ιια αι αυμτα αττταιιτυα αι αιτταυιια ιαιυττια μταιιἱα,

ταυιτατιια, ιιαμαια ναιαατ·ιιτυα, ααιιιιτυα ιααααειιια ατυαττα αιιια

ταααατα ααα τααια ναιυαιαια , αιΤαααιοαιιτιταυυα τ·ααιιι›υα αι

ματασααιιιτυα αααιτατυτττ αι ιααατυτα ιαυααιααιιτυα αι αυιυα

αυατυυα αιιατιυα Βααατια νιαιατταιια ταμιαια αα αυααιιααιιτυα

αυιιαααυια αυα ιτααιααυα ιυατα αιυα ιαιατυααατα αιταιιιται

τττατισ αιττται αἰυα τιιαιαιτα ια αυααυατααα ταυατιι ματια ιαιατ

ααα ναι αυιτιιιιαα αααιτοα αααααυαταυα ματια ναα, αι μτα

ι'αιαα αιττααιυτα ιιααατττ αι ιταασταιτιια ααταυαα ιααυα αι

τιιαιτιαιυαιαα ασαααααἱαααισα αυιαιιιαα ααταμιιααα ναιιιαταα

αι ιαυιιαιατταα ετα αυστττατιοαυττταυα αι αυαιιιαταυττταυα ααα

ιιτυιαταα ιμαατυτα ατι αιιατα, ααυ αιυα, αι σα ιμαια ωτττττατα

αι αιτταυιια αυααιιααιιτυα ιιαμτττα ιαιατιια νιαιααατια μταιιια

ταυιτατιια ταμιαια αατιιιτυα αι νυιαατιιτυα στα σιιαααιααιιτυα

αυιιτυααυττταυα ιιαατττ τατττιααιαττατττ αυιιαααιατα ιιιτατααιαααατ

αι μασια αυαιιιται ι'ααιααιιυατ μταιτι ναιτια αι αυσιτυα ατι

ναιτἱα αι αυμτα ααατατιιυα νιειαιτιιυτ αα μαααιιτιιιυα ιααιαατιυτα.

αι αι! αα ατααια αι αιττταττττ αααιιτττταατιατττ ααι: ατα μααιἱα

τααιιια αττττττα αιἱμυιαιἱααἱιτυα μααἰα ιυτατττααιια σιτιιααιιααιιτυα

ασιατααιιαιιιτυα αι ααυιαιια, αυιιιυα νσιαα ααα αταιταααια

-ιατιιτυααι μτααυταιατιιτυα αοαιτια ααι ιιιταιτυα αττ ναιτια

αττμαιιιααα νιιιααιατ ια αιἰαυα αααυυτα μταιιιαιατυτα, αι αιι

αυτιιααιιυτα σταααα αααιαττιιαα ιαιτ‹ια ατιτιιτια ααι ατιτιιταταααια

ιιιαια αιαυα μταααμια αι αυαιιιται αιια αυαα ναι ααα μτα

τιιαιυα ααταδιυα ατατ·αιτια ια ιυιυτυτα ι'ααατα μται`αττα νο

ιαατιι νιαατα αυιυαιιατα ααατμταταιααι ια αυτα ιααιι αττασ

μτσττιταα ιαμαα ματ ασα ααα αααιτυατ αμααιαιαατ αταιταααια

ιατατα αινα μτσαυτιτιστατα ατι ναα ματια, αι ιιιαιατττ ατ;τα

8ιυτα ιιααατα, αι ιυαα αοαααιιιαατ ατταίααατατττ, αι αιται

ευαττα μτα ἰμαα αατατταἱ έ ααα αταιταααιαιατατα ααιατατττ αιυα

μτ·ααυταιαταατ ιιιαιἱ ιταααταιαιια ασταυαια αττ αιιατα τισ ααα

αιαυιιιαατ ααταμταατἱαασ ααααιαι μαιτιἱαυτα ιααιτυταααιυτττ

ταααμιυτα αιυα αατἰμιυτα ματ Βιιιιιαιυτα αιτττττ τταιατιυτα τιια

αααα αμτιιια αααο α ααιιντιαια ιιαατται ττααα° αυιτταυαααααιτττσ

ασαα. τα ατι ιμαα ατααια μταιαια ααα μταιατααιια ταιιιιι

ααατιυτα αι ααταιαεααιιυατ αι ατααια8ατι νιιιααιιυτα αιααι αι

μταυι ναιτια υιι αυμ. υἰτιαιτιιυτ αττματιιτα. Ναα ααα ια ατα

αι ααια ιιια αστυτα αααααιααα αατατα ιατα αυτια αατααια

τααταιτιααα τα αυμτα μταααιιααιιιττα, μταμααααιιυτττ αι μτο

αααυαατιυτα ταιιααα ααττιααιστυτα ιττ ιιιαια ααταμταταιααα αα

αααααιααα αατυτα , αι ατι ατααια αιἱα αι αιααυια ιααιααιιυτττ

ια μταταιααια αι αιταα αα ιια αιτιιτυα ναιτια νιτιαιτιιυτ ααυ

ιιυαιτυα ακ ναιτια, αι ατι ιταιιααιιυτα αιιιατα αατα,αια ταατ
αιτιααι, αι ια νιτιυιατα αυατα ατααια αι αιααυιαι ιααα ιατταα

αι αααιτα ττααιτα, ναι ια αυιιτυα ιυα ιταιταταυα, αιαυι αἱ

τιατα αετα8ια τααταιτιαττι ναιαιτιιυτ, αι ματ ιμαυτα τυα·τι οτ

τιιτταιυτα, μααααιια αι αατταιιιυατττια αααα ια νιτιυια αιυαιιατα

μτα αααατιιαια αι αττααυιιαττα μτααυασιαατιατυτα ματ αυτα

νιαατα αατττμτοατιααι μταιααιι ναι αιιιατ αιτιιαααιιαατ ααα αι

ματια αααιτα ιατα τααιιιατ· αυαατ ματααααιιιατ. ιττιια μταυι

ιιο ναιυαιαια στοα αιττααιι τααταιτιααια μτσααιιαι, ααα μταυι

ιμαα τιττττατιι ατιιιαααιιυτττ ααι αιιιατ ια ααταιιτυα αι μαι·

αταττια μταυι ιμαι αταταιτιαττι νιιιαιτιιυτ, ααα μταυι μτααυττ

αιαιυτα ιιιαιυτα μταααμιυατ αιυα ιαυιιαιυτα ιαατιι ια αυττττττττ

ματ ααταιτιυτα ατιτιιτυτα ααιαιιιαιτττττ. τα· ιιαατατα ατι ασπι

μταταιιιααιιυτα αι ασατμτ·σατιαααατ εαααταια ιααιααιιυτα τια

ααυα αι ναιτια αυι _ιιααιιυα ατι ναιιἱα ατατττ νιαυτα ιια ατα

αιιτυα αι αιααυιια ασμταιιιαιια, :τα αιιαατ αααιαττιια ια αστα

μταταιααα μταιιιαια αι αια ααιτατααιιιτυα αι ασαααττια ααι

ιιαμααιιααιιιτυα ατι αιαιιατα νιιιαιιααι ια μταιαιυτα αετααιυατ

τααταιτιααατα αυτα αταατ μαιααιαια αιαυα ιτανιια αι αυιτ ααι

ιτυααυταιτυα τααιιια μααιια ιατατια ιαμαατιιτυα μααἱα μτατατα

αιααιιτυα αι ιυταταααιια αιιμυιαιιααιιτυα αι ααυιαιια ααα ταιτια

τιιαιια ατττιτατταιατιιτυα αι μτααυταιστιιτυα αααιτ·ια νι νιιιιυα

ναιαιαιτττ αττματιιτα αι αιιατα ιιιαιυτα μτιταυτα ααταμταταιαααατ

μταταΒαατιυτα αι αι αυαιαααα ναιτια αταττι νιααυτα, ααα ατα

ααιιιααι τααιιια μααιἰα αι ιατατια αααιαιια ιαταατααιια αιτιιαα

ιισαιιτυα αι ααιααταιιαιιιταα τια αυιιτυα ναιαιτιιυτ· ναιτια. -

Ει ααααταιιιατ ατι ιααιαατιυτττ ια μτατττιααια ατααιιτυα αι αιμ

αυιια αι αιταα αα αι ιιαμααιιααιιιτυα ατι αιαιιαατ ααα αια

ααααττια αα ιμαατυτα αααααιααα αυιιιαυιτι νιαυτττ ιυατιι να

Ιτια, αι αυιααυιιι ααα ιααατα μοααατααα αἱ μταααααιαιιιατ

αιιαααατττυα, αι αυιααυιιι ταατιια μτατιιαιατατα ιαατ ια ιααι

αἰαιιιτυα αυαατ ατιταμτατατατιταα αττιαυαι αι ταυυιτυαι, αι

μτσιατια, αα οααααίααα αυμταιιἰαιἰα ααα αι μαμα αααιτα

αμααιαιἰιατ αι Βαααταιιιατ σιτιιαααιιυτα, αι αιιατα αα ατααια

αι αια8υια αατματαιιιτυα ιυταταααιια ααατιττα ασαιτα Βααια

αιυα ι;ατααιια ααταματταατια μααιαααατια ιτααιααιια ατιιιααττιια

αι ιιτταατττια ματ ναα ναι ιιυαα ατι νοιτια ναιιααιιυτττ αι αιιατα

ταιταταατιυτττ. Πααιαα αι αααααιιααιαα ναιτια Διαιτα αταμαα

ααιατιιτυα αααιτια μτσαυταιατιιαυα αιυα αυυαιια αι ιιυσιτυα ατι

ναιαια αι ααμτα ια μτατιιαιια αττταιιτυα αιαιαευιια, αι αιιια

αυιιταααυαταυα αια ααιτατααιιιτυα ααα αααααττια αι ιιαμμαα

τιααιιιτυα ααα αταατεααιιιτυα αττ αιαιιαατ ναι αιιαυα μτατιι

αιατυτα μιααατα ιατεαατ αι ιιιτατατα μαιααιαιαατ αυτα μιααα

ιιιιατα αι ααααταιι ατααιιαια αι ατιατιαιαιταιιαττα ιτααστυτα

αααιτατυτα ετα αιιατα αμααιαιι αααυ ααα αμααιαιιιατ ααααι

αυστττσιισιιιται αμματιυαυυτ. Ρταατιιααιαα αιαυα ιυταττιαα ατι

ιιαταιαυατ ιιαατα αι αυτα ααααια αυαιυατ αυαττααιια αατμα

ταιιιατ ματ ααα ιααια ια ταααυ αατιμιστια ασαιτ·ι αι ααιατιι

ιαι'τααατιμιι ιαττταυατττ μυιτιιαα ματαααα αιιμυιααιια αι τααι

μιααιια ααταιαα αι νιαα ααταἰυτα αυατυτα ιαιατααι ιαιατατιι

ααα ιαιαταααα μαιατιι ααα ματμαιυα ιταιτιιυταα ταιυτα ατα

ιυατ ιιτατυατ ατααα τα αι αυιαααιιι ματ ναα ιιιαιαα αυτιταα

ααισταα αἰυα μτααυταιαταα ασαιταα ααα ιιυσα ατι ναιτια ααιυτα

αααιυτα ιτααιαιυτα ααταμααιιυατ ιιταταιυτττ ααα μτααυταιιττα

αταττι ια μτ·αιιιαιια αι αυσιιιται μταιιιαιατυτα αι αααιτα ἰμαα

ναι ιμαατατα αιιαυατι ααα νααιυτοα αιαα ιααιαταα αιιιτυα

σααααιαττα ναι ααυαα ααα στα τα αττααδιιατι μαααιι αυιτ

αιτιιααιιααα ααταιυατ αι αιαααιατυτα ιτααατυτα αααιτατυτα

ιταιτιιατυτττ αι αιιατα ιταιταατιστυατ. @ααα ααι ααιατττ αι αα

ιυτα Πατ·νατια ττττττ αια ααυαταιττια αττττα α ααιιυιιαια ιιο

ταιττι ταιιιααιατα ααα.° αυιαυυαεααατατα αααα, ταααιαυα ασαιτι

νιαααιτττα αυατια - στα μ.ο .

8ιααυατ Ραιτ·ι Βαι αταιια τααια Ατααααυτα ιιαιαααια

Μαιατιααττττττ 8ατιιιαια αι Παταιαα, ασταιιιααυα Βαταιτιιααια

ιιαααιιιααια αι Πατιιααια ααι μταιιιαια ιυταταυα αααααιιιατυα

αι ιιτ·τττατττττα.

Τααιαα αυαι μταατιααατυτα Βατττατιιττα ιια Πιιιτταιιια ιαααυ

τ·ατιυα ιαατυτα τιααιστ αι Βταααυα τια Ραιααια τττιιιιαα ααααἱ

τω] αα Βατιταατιυα σα Ριασα αατιμιστ τττωτ τιαταιαι ταιτια.

Β_ιιτ αυτα Ραιτι τα ίιαττααα αατιμιατια ιιιαιι τιατττιττι

τααια αι αιυα αυαιατιιαια ασιατιι μαααττατ ματ -ιαιαατ ιαττατα

αι ιιιαιαααατ αυαατ ααι μταιιιαιια ιαιατ·ι'υιι, ααυυα αοτιμαιι

αυατ τααα αι ααττααια ια μτιατα ιιααα υιτι ιιιαιιυτ· αατται

ιιατιατυτα ια ττττττ.° υιτι μσαιιυτ ναιαιτιιυτ ια ττντττ ααι ια
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(ΠΟΠ *.

Ι

ΔΗΜ ο·ιι!ίβαι π» πιεπεείσπο εοπφτοιπεεεο [Με ε! Ρίε2:·ο

- Με α! Α:·αποπα.

; Υ (4889, 8 πἰεειππτε ).

,. Πε! ΒεςΙΙ ΑτεΙιΙνἰ π! Εστω ε! Τοι·Επο, 11οειπιππτι πεπονπει,

' 8ει·Ιε 1.', Νπιπ. ›ενιιι.

Ιπ Πε! ποιπΙπε. Πππε!ἱε ρε!εε! επἰπεπ!ετ ρι·εεεπ!επι εε

τἱεπι Ιπεπεε!πι·Ιε εεεπ ποε ρε!ι·πε Ι)εἰ 8ι·ε!Ιε πω! Μπεσ

ππιπ νεΙεπεΙε ΜεΙοτΙεπτπιπ 8ει·πΕπΙε ε! Εοπποε εοπιεεεπε

Βε.τεΙΙΙΙοπΙε ΒοεΙΙΙοπΙε ε! (Ιετ!!επΙε. (ῖοπεἰπετεπ!εε πΙΙεε!πππ

εοπεΙΙΙετΙππ1 ε! εεπιετΙεπεπτπ ποε!ι·πιπ· !`τεποἰεεπιπ πε πε

ι·ΙΙΙοπΙππε ππΙ!!επι !πιπεπεπι ρτοεπτε!οτειπ ποε!επιπ επ

επεεετ!ρ!ε ερεεὶεΙΙ!ετ περπ!ε!πιπ !ι·εε!επ!ε ε! Ιπποτεπ!ε ἰπ

Με εετε!;Ιο Ιοπεππε πιετεπἰοπε Μππ!!είεττπ!! νεΙπ! ποε!ι·ἰ

ποποι·Ιε !”ει·πΙπο ιεΙε!οτε, Ιε!πιπ- ρΙεππιπ ε! 8επετεΙε εοπ1

ρτοιπἰεεππι ποε!το ποιπΕπε ἱπ επππειπ ιπετεπἰοπειπ ειιπε:

επεπτει·πτπ πἱεετππἱπἰππε ε! πΙεεοτπΙΙε Ιπ!ει· πεεποε!τοε

πιπε πΙε!ι·Ιε!πεΙεε ε! επΙππ!!οε, ε! εοπιππε Ιεππε ε! εἱπε

πΙε!ι·Ιε!πεΙεε , Ιππε επΒοτ!Ιε ε! εππεεεπ!ἱε !Ιτπιεεεε ε! Επ

Ιρεπιπ εοπεεπεἱεεε. Με ποπ ππΙΙΙε ε! πἱπετεὶε ρεπἱε εππ

8ε!!επΙππε εεεπιπ!ε!Ιππε τεεΙΙΙππε ε! ρετεεπεΙΙππε ε! εΙἱἱε

εειι!εΙΙε π! εοπεπι προε!!Ιε ε! επἱεε!ἱε. Ιπεο νοΙεπ!εε πω!

ποε!τε εοπετιι!! πΙεπΙ!ε!! πτιπε!ε. πτειπ!εεε εΒΙΙΒε!ε πω·

π1ε!πιπ ποε!ι·πιπ ρι·οοπτε!οι·επι !επιππεπι ε ΜΜΜ!! Με

ρο!εε!ε!ετπε!ρΙεπετΙειπ ίεεπΙ!ε!επι οπ!ὶπεπ!επι Ιπ οπιπππιε

ππΙπππΙετε. Τεποτε ρτεεεπ!Ξε πε εεπεἰΙΙε εεεεπεπ, ε! αρτο

Ι1ε!Ιοπε ΙΙΙπε!ι·Ιε ΑΙΙοποτε Βε!ππε Ατε8οπππ1·εοπεοτ!Ιε πο

ε!πε εετΕεε!ιπε πε νεπετεπΙΙΙε ε! πεΙΙΙΒΙοεΙ Γτε!τΙε Ιοπεππἱε

Γει·πΙππππΙ πε ΙΙει·επΞε επε!εΙΙεπΙ Επιροε!ε ε! ρι·ΙοτΙε 5επε!ἰ

Με!» Πεε!ΙΙΙε ε! Ιε8ΙοπΙε εεεπ Βετπει·πΙ πε ΠερτετΕπ

ΒὶΙειππει·!! πε. ε!π!ΗΠε ιπεΙοι·ποππ, Με!πε! ·Μετεετ!! επιπετ

Ιεπε1 1π!Ι!!πιπ ει: ΙτεπεἱεεΙ ΙΙεκπε. Ιεε;πιπ ποε!οτὶε νΙεεεεπ

ιεΙΙει·ΙΙ εοπεΙΙΙετΙοτππι πεε!τοεπιπ. Ιεπι πἱο!ππι εοπηποππεεπιπ

ε!·οιππἰε ε! ε!πεπΙε Ιπ εε εοπ!επ!ε ειπε οπιπἱππε ε! εἰπ

επΙ!εεπΙΙππ!ΙεπΙππε τεεΙΙΙ:πε ε! πει·εοπεΙΙΙππε Ιπ εοπεπι ερ

ροε!!Ιε ε! εοπιρτεπεπε!ε, εεε ποπ επιπιπειπ ε! εππππεε

0ιππΙπππε εε!ε. εεε!ε ε! επε Με!!! εεπ! , ε! εεεπΙ πεπεπ!

επ Ιρεο εειπρτεπιΙεεε εεπ ν!ποτε 'Ιρεϊπε π! οπιπΙππε ε!

εΙπππ!Ξε εερΙ!πΙΞε εοεπιππειπ τε!ΙΙΙΙεπςππε ε! ερτεπειππε

πει· ποε ε! επεεεεεοτεε ιιοε!ι·οε, ε! ρτο οπεετπε!ἰεπερτε

πΙε!οι·πιπ ποε ε! ποπε. ποε!τε, πΙε!τΙε!πεΙεε ε! επΙ1πΙ!σε

ποε!τοε 8επετε.Ι!!ετ ε! ερεεΙεΙΙ!ετ Ιιπἰιιε εετΙε εΙ1ΙΙΒεπιπε

πτείε!ο ιπετεπἱοπὶ, ε! ωπρωπ εε πο!ετΙο ποε!ι·ε Μπε

εετΞρ!ο !πιπππεπι ρπΒΙἰεε ρεπεοπε ε!ΙππΙππ!! ρεεὶπεεπ!ἰ ε!

τεεὶρἱεπ!! ποπιἰπε ε! νἱεε ποε!τΞε ε! οιππΙπω εποτππι Ιπ

!ετεε! ε! ρο!ετ!! ἰπ!ει·εεεε Ιπ ω!" πο!ει·π τπεπἱππε οιππΕπ

επρτεπἰε!ε εοτροτεΙ!!ετ !πε!!ε εει·Ξπ!πι·Ξε _!πτπιππε ω $επε!π

ΙΜ επεπεεΙὶε πει· ποε ε! επεεεεεοτεε ποε!τοε !ο!ε!!!ει·

επεετπετε; ΡτοιπΙ!!επ!εε Ιπ Με ποε!τε ΜΒΜ ε! εεπ νἰτ

Με· ῇπτεπιεπ!! ε ποπὶε`επρετὶπε ρτεε!!!Ι εεεπ πει· πεε!τοε

ρτοεπτε!οτεε νεΙ ρτοεπτε.!οτεπι Ιεεἰρ!ἰπιε εοπε!ἰ!π!πιπ πε

Ιππιπε ε! πω! ίεεΙειππε εεεπή!ε!εε εππιε· εεπ!εΙεε ρτο

επεετπε!Ιππε ρεεΙε ρτοπππεἱεππε πει· πτείε.!ππι πεπτεπΙο-;

πειπ ει·Μ!ι·ππι, ε! ρτο οιππΙΙσπε ε! εΙπππΙΙε εεε ἰπ ε!επετπ

-

ρτο . . . . . . Ι . εοπ!!πεΙ›ππ!πτ εοτεπι εππε!ἰεεἱιπε· ποτπ!πε

εππιπ1ο Ροπ!ΙΙΙεε εοτππι· επο πετεοπεΙΕ!ετ ε! πεεΙ!!ει· ποε

ε! ποε!ι·οε ειιππποε πτσπιΕ!!!τππε εΠεε!πεΙΙ!ετ οπΙἰπει·ἰ οπιπι

επιπππιε εΙεπεπΙΞε ε! τεπππε!ε!ΙοπΙππε ορροπ!ππἱε - Ιπεπρετ

ρτοιπ!!!πιπε ρι·είε!ο πιετε!ποιιΙ !επιππεπι ετπ!!το ίεεετε·επΙΙ

Βε!Ιοπεε. ρει·εοπε.Ιεε ε! ι·επΙεε ρτο οπεετπε!Ιοπε ρεε!ε πτε

πΙε!ε Ιπ οπιπἰππε ε! πει· οπιπἱε επ ε! μου! Ξπεπι ιπετεπΙο

ει·Μ!ει· πικαπ. οτπΙππιιππιπ. Μ!. ε! εε!ιππ Ξπ Μπι !Ιετπειπε

επΕπ!ε Με πεεειπΙπΙε πππο ε πεππΙ!ε!ε ποπππ! ππΙΙεεππο

!ει·εεπ!εεἱιπο επΙπππεεεεΙππο πππο, πεπ!ι·Ιεπε "εδώ εποε

εππο επει·!ο.

$!εππιπ · Ρε!ι·Ι ΙΜ 8τε!Ιε τεε!ε Ατεποπιιπι ΥπΙεπεὶε

ΜεΙοτ!εετπιπ 8ετπἱπἰε ε! (ΙοπεΙεε,εοιπΙ!Εεεπε ΒετεπἰΙοπΙε

Βοεε!Ιἱοπἱε ε! Πειπ!επΙε επ! Με ΙΙτιπειππε εοπεεπΙππιε ε!

_Ιπτειππε.

8!επιιπι ΑΙἰοποτε, ΙΜ 8τε!!ε τε,ε!πε Ατεποππιπ,

ΙίεΙεπεἰε, ΜεΙοι·Ιεει·ππι, Βετπὶπἱε ε! (Ιοι·εΙεε, εοιπΙ!!εεεεπε

ΒετεπΙΙοπΙε, ΙΙεεεΙΙΙοπίε ε! (Ιετ!!επΙε, εεε Με εεεπ!ἰιππε,

επεπε Ιπππειππε ε! Ξπτειππε. 4

8·Ι· Με! Π·ε!τΙε Ιοπεππἱε ΙΙει·πΙπεππΙ πε Πετεπἱε°Πεε!εΙ

Ιππἱ Βιπροβ!ε ε! ρποι·Ιε πππο!! πω! Οεε!ΙΙΙε ·ε! ΙεεΙοπΙε.

83Ι· ιπεἱ Βει·πετπϊ πε (Ιερι·ετΙε. Μ· ·ιπεΙ ·θΙΙειπΙ;!ετ!! πε

$ε!π!ΙΙΙΞε πτεΙοτπεπ1Ι Η· ιπεἱ Με!πεΙ ΜετεετΙΙ εεπιετΙεπ8ΙΙΙ

πιΙΙΙ!πιπ - ΒΙ· ιπεΙ·ΙΙτε.πε!εεΙ ΙΙοπιε Ιεεπιπ ποε!οι·Ιε νἱεε

εεπεεΙΙε.τΙΙ εοπεΙΙΙετΙοτπιπ ρτε!“ε!ἰ ποπππ! τε8ἰε ρτεπἱε!οτππι,

πωπω εοπεεπ!ἰπιπε, εεεπε·πτιππιππε-εοπεεπίπιπε, ε! επ

εεπε!ε. επε!ποι· επεπεεΙΞε Ιπ ιπεπΙΙσπε πσε!ι·Ιε ]πτειππε.

Τεε!εε ίπει·ε ρτεεεπ!εε επ ρι·επΙε!ε. νεπει·εΙ›ΙΙἰε Βετπετππε

πε νΙι!πεΙΙΙε !πεεεπτετΙπε Ιεεπιπ ποε!οι·, Βεπειιππε πε Ρε

Ιεεἰο πΙΙΙΙ!εε, εοπεΙΙΙει·ΙΙ, θιιἰΙΙεΙπιπε πω! ε! Ρε!ι·πε (ΜΙ

ΙεΙιπἰ Πε!εΙεπΙ ΉετΙΐ ει·πιοι·πιπ ρι·είε!Ι ποιπἱπἰ τεπἰε.

Θε πω!! Βετ!τεππΕ πε ΡΙποε εετἰρ!οτἱε πτείε!ί πο

Με! τεεΙε ει: επιε επε!οτΙ!ε!ε πο!ετΙΙ Με! πετ !0!ετπ

!επτειπ ε! ποσπ!πε.!Ιοπεππ εεεπ! επΙ ρι·επἱε!ὶε ειππΙππε ε!

εΙπππΙΙε ρτεεειιε επιεππ!! ε! Με νοεε!πε ι·οπε!πε ε! τεππἱ

ε!!πε εετΙΙ›Ι Με!! ε! εΙππε!!. ' -

ΙΙΒο $!ΙΙπο!πε $!ΙΙππε ρπΙπἱεπε Ιπιρει·ΙεΙΙ ειιε!οτ!!ε!ε πο

!ει·ὶπε ε! εππιεΙΙετΙπε ρι·ε!”π!Ι ποιπἰπἰ ιπετεπΙοπΙε οπιπἰπ ε!

ε!πεπΙε επρτεεετΙρ!ε;, εετἱρ!ε ιπειππ πιεε, πε ιπεο Με

εε!οι·πιπ !τεπεετΙρεΙ ε! εὶε εεπΙρεΙ ε! ιπειιτπ ε!επιππ επεεειιΙ

π! !εε!ἰπιοπἰππι ·νετΙ!επε. .. η ·

 

 

 

`θΧΧΙΙ*.`

ΙΙ Βορε π! δωσω ·πωωεω εκεί μ·οεαΜ!επί Επσ·ίσο

- ΒΙπτΙερετΙ!ο, Ρεπιπε!!ο πΙί δαπα!ε, ο απωθε- Λίστα

πω· !ι·α!!ιιυ·ε σου! (ἰἰοεαππί σπατεπεεε π! ΙΙΙοπ[εαΜΙο ω·

Με εοο!!τουεπείε πο! σε πό Απιποπα. '

π Ι..

( απο, ε: εεπωω!η.

Μ! Με! Αι·εΙ1Μ πι·εωω π! ΤοτΙπο, Ποεππιππτι πεπονπει,

8ετ·Ιε Μ, Νππι. Χ!Χ.

'ε πππο ΒοπιἰπΙ ππΙΙεεΞιπο !πἱεεπ!εεἰπιο πεπεεεεεΙππο· πΙε

πω!!! πΙετεΙἱ ποπιἱππε ΙΙτεπεἰεεπε πε ΙΙεπι·Ιεο πιτΙερεΗ!πε

ε! (ΙεΙπΙε·Ι Απιπππε πω! ε! εΙππ!επτΙο ποιπἰπε πσ!π!πΙ

ππεἱε ε! εοιπππἰεΙπππε ρτοππετεπππ! εοπεπι ποπππεπιετ

- εΙποπε ετΙππ·ο ε!ε._ ἰπε!ι·ππιεπ!πιπ ' εστπτπ εΙππ!εε!πε· ε!

Ι›εγΙΙε επἰπε !επστ Μ!!! εεπ ' " °°°

Ιπ ποπιΙπε .ΙΙσπππ! επΙεπ. ·Μεππ!!πεπε!·ε! επεεΙεππ*πο

ιεε
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σιισ.σισι Η ειστε

σ:συσε σσσιισσε 8γισσιι Βιισσιιιτιι·τι ΙΜ οςι·οτἰσ σου τοποσ

ετσσι οτ ρσρσΠ σοτουεστ τσισοτσιττε ντοοιτισε οτο. οτ ουσ

τιιτσε οι·οσοτστιε τσ στοεουστο. οσσεσιο οσυεοσεσ οτ νστσυτστο

οστ σσσειτἰι οσοισυστσιυ εοσ σσσσοσἰισ εορτοσττστυ τσ οτ

το8ἱρτἰισσ σσισοτσ οσστιτοοστοτσισ στ υισττε οετ, σο τρεισε

οσυοοττττ οσοσιυστσισ οσοτστιτστο οτ σοοτοτσ οτσεσοισ σσισἱστ

σσοιε οτο. Ετ σσστσσι συσσισστιισι οστ τσίτσεοττρτιε τστοι·

τ”σοτσστ, οτ οστ σισιιοε οσσεουεοι·σστ υσιστυο οτ οστισσιυτιιο

εσστ”τιοο: Βοτυσσσε σο Ρτἰσιοστστἱσ ρτισι·, Αυτσστσε σο

νιτοτουσ, 'Ι'τιστυσε Μοτοτιτσο, Ντοτιστοσε σσιυτστ τ.οσοσττστ,

Ρτουοτεοσε σο Βιισσοστσο, -Αυττισυτσε υιοστοσο, Ιστιοσυοο

Ποσττοτ, Πσοσττυσε σο 8οιιτσ, οτ Ιστιουιιοε σο Οττυο. Ετ

σιυσἱ ρστοετοτο οτ τιογτἰσ ρτοτ“ιιτσ σσιστσσ σσοτ οτο. οτ οσιι

εοστσ σσουισσσοσισσίιο οτ σσοστοτοσισσσο στττττιστο εισιστ

οτ σίστεετισ σσο σιυστυσ οετ τστσ στο, σιισιτι τρεσισ οσισσυο

Ιουσο τιτιτιοτ, οτ συισἱ ισσσσ @το οτ τσττυσ τισττισε υιοτἰιιε

ρστσοι·σστ οτ ρσεεσστ σο τοτ,ιστττοτο εστττοτοστιο οτ τισυττστο

νοσοτστιτττσισ οτ σἱεστοτστσσι νττστσισ σσιστσι Ρτοσοτεοτ σο

Ποσττοσ ]σττεροττττ, ΡστιιτιοτΠ σο Ποεσττ, οτ (Μιττοττε Α

σστστ οἰσισισ ιιισσοσεισσι ρτοεοστιιισι οτ ρι·οεοσε υισσσοτσσι

τσ εο ερσστο εσεοτρτοσττσσι στουο οσυτ'οεετ σσιστιιο οτ ισσο

στοττ οσυισστε Ιοιισο οτ νστσοτεοι·σσι ισσσοσετσσι οτ στ

ετι·τοτσοττσισ Ιεισσο, οτ σοτ στο τιισσουεττισε τσ σιισοστυσσο

ισσσσἰ μισο εο ττοοτοστ οτ τορστιιστ σοο σου οτσιισ υσ

ιστσο οτ σσο σσοτσισοσυισσο σσἰσοτεἰτοτσισ οσττοεἱστσισ

οτσϊτστιιυι τοττοτσσι οτ Ισοστσσι στο οσισιιστΙσσσο τσ ιισιι

σιιισσσο σισυστ τισττο ευροεττοτσσι οοσ οττσιιι οσσσοιιοτσ

συτστιιιυ οσυι ἰρεσ οσισσυἰ σο οττουι συστσσισσυισσο οσσιττσισ

ισοτοστοσσσι Ισιτσυσσι εοιι οτιοσι σσιυἰσστσισ ίοσσοτοτιστιιισ

νοεεο.Ιτστσσι εοσ οσσσοσοτσυστστιιιυ σσσι σιοο οοισσστ. Ετ

σοισυσι σσστσισοσσισσο νστΙττστιισι οσοστσστστσισ οσσηιττοτσισ

τιισοτστσισ οτ εοσσοοτσυι σο οστιοτοστἰιιισ ἰρεἱσε σοσισσιε.

Βσεσοσι- σσιστσσε Πουττοστσ Ρεισιτιοττσσι οτ θισστἰοτοσι οτ

σσσε οκ οτε τστσ τοτοτσ ειτιεουτο σο! Ξσσττυοστο σο! ιστοτοεεο

σου τστοστο, σε οσοι! οσσσο σστοσιιτσ ιρετ τι·οε τυοοροττυτ

τοΠοστ σσο σἰοτἰε οσεἱτισε εοσ οττοσσ οι: οτι: ρσεεἱστ στσ

εοσστ οτ σσττο σου στσρτοτοσ τοσσσοστοε σσσε ρτσοστοτστοε

εοσ εισσιοσε στο οσυεἱτἰο τιειοτουσε σσσετττυτσε τοοοτσυτ οσσ

οστσοτσστ στοεισοτσστ, οτ στσισεισοτσστ οστσσι οτ στοττ οσ

ισσυἱε οτ ρτοστοτστσυι στ ευρω ετσστοσε σοτστοε ρτσοστο

τστοε οσιτισ.ιτοτστοε οτ υσσοτσε εροοισ.τοεοτ ρτσστ σιοΗσε οτ

τιστιτττσε σοσ ρστοτττ. Εοεσουι οτ σσσε οιτ οτε στ ειιρτο τοοο

ιρετσε οσισσστε, οτ σισυτιιυι ευροτισε οιιστοεοστιιυι ρσσοστοε

οτ οεεο νστοστοε εισ εο οσυτοτοσσσισ οτ στοεοστοσσσισ οστοισ

τΠσετττ στισοτρο οτ ισο8σἰσὶοσ σσυσυσ, σσσιτσσ Ιστιουσο

ισοτοτιτσσο Πσσττετοττοττ, ιισροττοττ ντσοιττσ οτο. οι: σστσιιε

οσιιισσο οσσιυιἰεεστἱἱε, οτ οισσιτστττισε οτσεσοιυ, οτ οιιισ στοτσ

σσιστσσ ισιιτοτιτσσο οτ οστοισ οσ σοτ στττοτ οσισ οσιτιοκειτστττισε

στσεττιε σσισιστ τοΒιε Ατοοσυσσι ΜοΕσττοστσισ οτο. εοσ ειστε

σσττισεοσιτισσο ροτεσστε·στι οσ ρστοετοτουι τιστιουτσισε σο.

οτοσσσσι οσσσοστουσστσ στιυσυσσσι οτ σιιιοσσσυι :το οοτσ

ρσσοσσσισ ροοοιτι ττοσοσιιιυ οσσσουοτοσοο· οτ τοσοτο οιιο

οσσιησο σο οτ εσσοτ οισυττισο οτ ετσοσττε @οπο σσισ

ποσοστο ισοτιιστσστστο _τστιιτσε ρτοστε τστιιιι·ιιε σιιρσἱε πιστ

σοι·σισε οοσττισε τσσοσσσε στΤουισσυττισει τοειτττισε οτ οστεο

σοιΙισσε, οσεττοτσισ οτ τσοστιιυι τυνοιττσσττισε, οτοστσεοσισ

σσο ιστοτισε σουοττε ισστοσοτιε οτ τορἰσὶε στο σσοεττσσττιιιε

οσο τισοτοσσο ίσοτσστ οτ τστοτυοσοτσστ σσσσσσισσσσ εἱσισΙ οτ

στστεετισ τσ σσοιοσυισσο σισυσἰ ριιττο ισ,τοτ ιρεσισ σσυσσσσι

το8οιιι στοεσσσισ στο. εοσ ειιτισττσε σοτ ι·οουτοστσε οτ εο

σσοοοε τρετιιε οι σσο ροι·το, οτ ρι·οττιτσε σσσιἰιισισ σσοουι

οσσοστιιιιι οτ οσσισυο Ιιισσο στοτττοτσισοε οσσσοσττσυστσε

ειιτισττσε οσσισττοοε νοτιτστοε οτ τοσσοτειτισε, πιο σσσισσσσ

οιιυισσο, οτ σσοτττοτοιιισοσο οσοστστστοιι ιρετσε ου στοτοτ

ρυττο σο! ο οσυσοτεσ, οτ σο ιρετε σσισἱσσο οτ ετυεσττο

σσοεττσυισσε σειρστο ἰσἰστἰἰε νιστοσοτιε ρτοσιε τοΙιστιιε τσ

ρισιε ωστοσο οτ νστιιοι·ττισε οτ οσ'ουεισσισσε σσσισεοσυισσο

ττσοτυ τουιτοετσσοισ σσἱτοσοἱσισ τττιοτοττσσουι οτ ροοτσ σσο

τττιοτ τοοτουσσιυ σο σσττισε οτ ρτσστ στοττε ιιισσοιιστστιτισε

σσσοτιε οτ στσοστοτστσισε σο! συστισε οι: οτε στ ευρω ντ

σοσιτστ οτ ρτσοσοτἱτ στιτισε οτ οσισσισσισε σο ροεεσσττσε

τοοιοσσσσι. Ετ :ισ ρι·οστοτο σωστο. οτ ετσεσΙσ τ'ο.οτουσσισ

εστι στο ρσοσε σωστο οτ τοτσιτε εττρστσττσστσσε ροστε τσ

τοιισοσττε στιττεσττσστσσε εοτορσττοτΞσσε οτ οσ.στοττε οοτσιιι-ι

σιοττ σιστισυστστοε στσοστοτστοε οτ σσσοἱἱ σο! σσο οι οτε

στ ευρω σιοττιιε τ'οσοτο ρστοττστ εοσ σο σσττισε ισοτἱσε ντ

σοτστστ οτ ρτοοιιοτιτ ρτοσἰοτἰε ττισσε σο! συστισε οι οτε

ἱσ στἱσιισ ο:ιεσσισ ρτοστοτστσσι, οτ εισ σσσἰουσσισ σσιυοε

εοστοσττοε Ιοιισσ σττιττττο οτ σττιτττοισοστο στοτο ρτοοορτο

σο! ρτσσσυοἰοτἰσυοε, οτ σσοΗτιοτ οσο σσσε σο! σσο στο

στοτσε τττσετττε οτ τσσεσισὶοσε σσσιτσσε Ιστιεισσοε τσ τ“στστσυι

σωστο σο! ρτστοττο νστσοτττ σωστο οτσεσοσι σσισρτσσιτεοἱ

τσ οσῖυ τοστἱ οσσσ ρτσυτσιο τιι·οτοτττσ ροτ στοτσσι στσεττοτυ

σσισἱσσισ σσσιτυσισ τοΒοσι Ατιιτισσσισ Μοιστιοστσσι οτο.

εοσ σισττσιτστστοε οτ σι·σοστοτστοε οἰιιε οι: νυσ ροττο οτ

στοτσσι σσισισσισ σσοουι οτ τιισσ οσσετττσσι οσοσισστσισ οτ

στττοτιισι @στο στο ιρεσ οσισσστ εοσ στυσσιτστστο οτ ρτο

οστοτστο εοσ σωστο στοτι οσυισυἱε Ιοσσο ου σττοτο σο σσο

οσσιστσιστεεσ οσσετστ ριιτσιοσυι τσεττσσιουτσισ εοττρτσιυ

τσσυσ $τἰσἱστἱ ειισσ σστοι·σ :ισσο σο ιιισσοι.νιιι στο νιιιι.°

ορτιττε, οτ :ισ σιοο. οττσσι ρτοτστο εοσ ρτστοτοσσετ ιιτ εσρτσ

τσττστοεισσιιυι οτ οισστσΒιισσσιυ οτ ουισΙσοσττ ισσουσσσι

συστοσσε οτεσοισ ντσοτιττστ οτ εστι ΗΜ ροοττε σωστο οτ τσττσιε

σο σσσισε οτεσουι νισοΙστστ, οτ τσ σσο οτ σοτο στο οτ οοτσιιι

σοοσεἰσσο οοτσιιι στοτσ σσιστσσ Ιστιοσσο ισοτοτιἱσυο στ ευρω

στσοοσοσσστυ ρτσρσσοσσιιυι οτ ρτσεοσσουσσσι σοοσεἱσσο οσσ

τουτστσισ ισ στοτσ οσιυστσιστεεσ οτ τσ οτε, οτ σουισσι σωστο

οτ εισοστο τοοιοσσσισ τσ στοιστεετε οτ οτιοα οτι, οτ οοτσιιι

σοοοεἱσσο σο σιισισε οτεσοσι το! σσστισε οι οἱε ρτοστοτιε οοοι

τισε νοΙ οσσσο οι: οτε ντσοτστστ οτ νστσοττστ οτ εισ τι·σσοσσστσ

σσσιἱσσ Ιστιοσστ οτ τσ ντττστοσι εστιισ σωστο τοοο τοττειε

οτ οοεττει οσισσσἱε Ισσσο σο! τσ σσττισε με εοιι ρσεεοεεὶσ

σοισ τιοσοστ σο σσἱσσε οτσοιυ σσιστσσ Ιστιοσυτ ντσοτστστ

οτ ρτσσσσοτοτο νστσοτττ σσσοσσο οτ οσσετττσοσσυ οεεο τσ

ττττστοσι οιιιεσοισ στο εοοστττστο οτ οιιοσσττσυο ρτσσσυ

στοσσστσισ σο! σ.τττοτ στιττΒοσσιισι στοτσισ σσιυτσσσι σσοοισ

οτ οσισσιιο Ιιισσο τοοτιτοτ οτ ροτεσσο.τττοτ ρτσστ στεισοτιττ

στοτσ σσυιἰσσ υιστοΙιτσστ εοσ στσστ τρεο σουιτσσε υιιιτοΙιτσ

σσιιοτιτ στστσεισσσισ σο! στττοτ οτ τσ σισσιτισε οτ ροτ οσι

σσι ρτσστ οτσοσι ντσοτιιτστ, εοσ ρτσστ ρτσσσσοιοτσιυ σιοτσσι

στοοορτσσι οτ τοσσοτσισ το τ'στστιιισ ίσοτττ ροτ τρεσσι σσ

σιτυσσι οτσἱττσυι οτ σ.τΙσττοτστοσι στ ευρτσοετ στοτσιτι τισ

στο σιοτσ υσιυισο οτισσι σο υσσσ, οι οτε νισοτιἱτστ, σοσι

στσισττοσσσσι οτ οσισρι·σσιτεεσσι 8οσοτισο τσοιουσσισ σο

συισιτισε οτ Μουσε ευρτσστοττε οτ οττειισ οσστουτιε τσ οοτσ

ρτσσιτεεσ στοστοτσ οτ οστιοτουτσισε οτ οσυσοιιτε σο! σοροσ

σοστττισε. .οτι οτε τσ ρτοσιτσσι σουιισσσι Ιστιεισσοτσ ουσι

σσιστ ρστοετστο οτ στιγττο, οτ εστι σστοσεσσισσσο σωστο

σσ.οττε τσι·ιστε τορυστττισε σοστε ρτσσιτεετσυτσσο οτ ]στοσιουττε

εττρστοττσσττιιιε οτ ωστοσο σσο στοττε ετσστοιε σσσοσε οτ
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ειιιιιιιιιιιει·ιιιιιε ιιι ειιρι·ε ριεειιει·ιι ει ειιρεειι·ε ιιιιιιιετ ιιι

εειιιιιιιιιι· ει ειιειιι ειε ειειιιιιι ρι·ιιιιιιιιι οοιιιρι·οιιιιεειιιιι ρτο

ι·ο8ιιιιειιιιι ει ει ειιιιιειιιιε ειε νιεειιιιιιι·, ει ειιιι ιιιιε ιιιοειε

ρεειιε ει ι“ει·ιιιιε, ειιιιιεΙιε ιιιι·ειιιειιιιε οιιιι€ειιοιιιιιιιε ει εο

ιεριιιιειιιιιιε, εε ειιιιιιιε ειεεειιι νιεειιιιιιι· ει ριιιοιιειιι. Πι

8ειιει·ιιΙιιει· εεριεειειιειιιιι ιιι ρι·ειιιιεειε οιιιιιιιιιιε ει ειιιΒιιιιε

ει ειι·ε:ι εε ει εερειιεειιιιιιιιε ει εειιιιειιιε εε ειε ει ιρεοιιιιιι

εεεειειοιιε ειιιειιιιιε ειεεειιι νιεειιιιιιι· ει ριιιειιει·ιι, ει ειιιε

ειιιε ιρειιιιι εοιιιιιιιε ιιιεει·ε ροεεει ει ριεεειιειειιιει· ιιιιετεεεει

ει ιιιιιεειιιε ιιιει·ιιε ρι·εειειοι·ιιιιι ιιιιιι ιιι ιιιειειειιιιιιε ειιιιιιι

ειιιιε ιιιειειειιιιιιε ειιιιιιιιιι ει ιεειιιι·ιιιιι, ει ρι·οιιιεε εε εε

εεειοιιε ειιρι·εειειιε ιρειιιιι οοιιιιιιιε ιιιιιιιε ει Ιιοιιιι ιρειιιε

οιιιιι;ειιειιιιι ειε ειιιιιιι οιιιιιιε ει ειιι8ιιιιι εοι·ρει·ειιιιιιε ιεεε.

ιιιετιιιε ιιειιιιιιε ιρειιιε εοιιιιιιιιε ιιι ειιρι·ε εεειιι ει εςει·ειιεε

εειιιρειιειιειι ρειειεεειιεε ιι·ιιειειιεε οι·ειιιειιεε ει ιιι·ιιιειιεε.

ρει· εεε ιιει ειιοε ειε ειε νειιεειιειιιιι ει ι·οιιοι·ειιειιιιι. Πειιιιεε

ει εοιιεεεειιιεε ειειιε ιιοιιιιιιιιιιιε ειειιε ειιιειειε ιιιιιιειιε ει

ειιιιιιικειει·ιιιιιε ει ειιοιιιιε εκ ειε ιιι ειιρι·ε ιιι ρι·εειειιε

οιιιιιιιιιιε ει ειιιειιιιε; ειε ιεεε ειιιιιιιεειιιιιειιε εερειιεειιιιιιιιε

εειιειειιιιιιιιε ειιιει·εεειιιιιιε, εεε εειιιιειιιε ρι·εειειιε νει

ειιειιι ρι·εειειοιιιιιι ριειιιιιιι ιει·8ειιι ει ιιιιει·ειιι ροιεειειειιι

ειιιιι ριειιο ιιιιει·ε ει εειιει·ειι ιιιιιιιεειο ει ιιειιιιιιιειιειιοιιε

Ποιιοι·ιιιιι εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε, ει: ειιειιι ερεειιιιι ιιι ειιειι ειιο

ερεειιιιε εεεει ειιοιιιοεειιιιει ορροι·ιειιιιιιι, ρι·οιιιιιειιιεε ει ιιι

ι·ιιιιιεε εοι·ροι·ειιιει· ιεειιε εει·ιριιιι·ιε ειε ειιιιειε Πει ειιιιιιεειιε

ιιιιιιι ιιοιειιο ει εειιιει!ειιο ιιιιι·εεει·ιριο ιειιιειιιιιιι ριιιιιιεε

ρειεοιιε οιιιειο ριιιιιιεο ειιριιιιιιιιι ει ιεειριειιιι ιιοιιιιιιε ει ιεεε

οιιιιιιιιιιι ειιοι·ιιιιι ιιιιει·εει ιιιιειειιι εεε ιιιιει·εεεε ροιει·ιι εε

ειιο ει ειοιιε ιιοιιιιιιιιιιιε ρειρειιιο ιιιιιιιιιιιοε ι·ιιιιιιιι ειιιιιιιιι

ει ιιι·ιιιιιιιι οιιιιιε ισ ει ειιιεειιιε ρει ιρεοε ειιιειεοειειιι

ιιιιιιειειιεε ει ιιιιιιειοε ιιειιιιιι εεειιιιιι ιιεειειιιιιι οοιιιροεειιιιιιι

ιιι·ιιιιιιιιιιι εειι ρι·οειιι·ιιιιιιιι ιιιει·ιι ιιι ρι·εειειιε ει ειιοιιιιει

ριεειειοιιιιιιι ει εοιιιι·ε ιρειι ιιει ιρεοι·ιιιιι ειιειιεε εε ειειιε

ιιοιιιιιιιιιιιε νεο ιειιιροι·ε ιιοιι ιειειιιι·οε νει νειιιιιι·οε ειιειιιι

εεεεειοιιε-.ιιει ειιιιειι ειιε ειει σει ειιεοΒιιει·ι ροεειι εεε

ιιρειιιεεε ει οιιιιιιιιιιειιε ιιοιιοι·ιιιιι ιρειιιε εοιιιιιιιιε Ιειιιιε

Ιιειιιιοι·ιιιιι ει ιιιιιιειιεειιιιιι. Αειιιιιι Ιειιιιε ιιι ιειιιεειιι ρε

Με ειιεειιε ιιιιιιο εοιιιιιιιεε ιιε.ιιιιιιειιε ιιιιιιεειιιιο εεε.° εε

ιιιιςεειιιιο, ιιιειειιοιιε ειιοεεειιιιε εεειιιιειιιιι ειιι·ειιιιι Ιειιιιιε

ειε 1ιιιιιι.' Γειιι·ιιιιι·ιι ιιιιει· ιει·ειειιι ει ποπιιπι ριεεειιιιιιιιε

ιεειιιιιιε ειε Ιιεε ι·οεειιεει ι·εΒιιιιε Ρειι·ο εε Με. Περιιεειιε

εε ειιιιιεεε ει Ποιιι·ιιεο Μειιιι·ιιο ιιοιιιι·ιοει ειιιι:ειιιιι·ιο ειειι

εοιιιιιιι ειιειε ει εοιιιιιιιιε Ιειιιιε.

Ε8ο (ιιεοι·Βιιιε θεεεει·ει εε Πιιιιιει·ο ιιιιρει·ιιιιι ειιειοι·ιιειε

ιιοιιιιιιιε ει ειιιιιειιιιιιιιε ρι·ειειι ιιιιιΒιιιιιιει εοιιιιιιι ειιειε ει

εοιιιιιιιιε Ιειιιιε ειιρι·εεει·ιριιε οιιιιιιιιιιε ει ειιιΒιιιιε ιιιιει·ιιιι

ι·ε8:ιιιιε εει·ιρει ιιιειιιιιιιιιε ειειιιιιιι ειρροεειιι εοιιειιειιιιιι ιιι

ιεειιιιιοιιιιιιιι ριειιιιεεοιιιιιι.

ειιιιιιιιι.·

Η Περι: εἰ θειιουε εοειίιείεεε Ποειεπίσο Γεειιιαπιί α ΡΜ”

Ιιε!ιο εἰ δαεαιε, ε Ιοεεειίιαιζεεε” ειιο ρτοαιτειοι·ε μοι

Ι'εεεειιο, ιερά πειρΜεεεεειε εεειωιειιιο Πισω. ΟΧ.ΉΙ*.

' ει." (ιεεε, 28 τροπο).

Πει Βεει ιιι-εεε; ει Οει·ιε ει ε'οι·ιιιο, Ποειιιιιιιε·ι·ι 0ιιιιονιιει ,

8ει·ιε.ι.ε, Πιιιιι. ΧΧ, '

·ιιι()ιιιιιειι Πει ιιειιιιιιε ειιιιειι. ,.Μεειιιιιιειιε οι ειιεειειιε

εοιιιιιιιιε- εειιιιιιιιε 8ιιιιοιι 'Βιιεειιιιει·ε Πει ειιιιιιι ιιιιιιιειιειε

εεε ει ροριιιι εειειιεοι ιιιιρει·ιιιιιε ι·ιοιιι·ιιιε ει: ειιειιι ειιιι

ι·ειιιε 8ειιει·ειιε ιιι ρι·εεειιιιε εοιιεειιειι ει νοιιιιιιειε Επιτε

εει·ιριει·ιιιιι εειιειιιει·ιοι·ιιιιι ειιοι·ιιιιι ειιειειιιει·ιιιιι εοιιιιιιιιε Ιε

ιιιιε ει ιρει ιιιιειειιι ιιι ρι·εεειιειε. ιιιιειοι·ιιειε ει εεει·ειε

ρι·ειειι ιιιεΒιιιιΙιει εοιιιιιιι ειιειε ιιι ειιιιιειειιιι ει ιεειριιιιιο

ιιιιιιιει·ο εοιιει·εΒιιιι εεειιιιειιιιι ειιιιιιιε οιειιιειιοιιεε ει οοιι

ειιειιιειιιεε ειιιιιιιιιε ιειιιιε, ει ειιει·ιιιιι ειιειειιοι·ιιιιι·ιιοιιιιιιε

ειιι ιιιιει·ιιιει·ιιιιι ειιιιι Με νιεειιεει 'Πιειιιεε Μει·ειιιιιε ρι·ιοι·,

Αιιιιιειιιιιε εε νιειειιο, Ρι·ειιειεειιε εε Βειιεεοι·ειι, Βει·ιιειιοε

εε Ρι·ιιιιειιιοι·ιο, Νιειιοιε.ιιε εε ι.ειιιιιιιε ειιοιιεειιι εοιιιιιιι

Ι.ειιιιιιιιιιι , Αιιιιιοιιιιιε Μεειειιε, ιιοιει·ιιιε Ιιιιιιιγιιιιε εε Πει

ιοι·ιε, Πι·ερει·ιιιε ει Πιιι;οιιιιιιε εε 8ειιιο εε ρι·εειειιε ειε.

ειιι εοιιιιιιιιε ειι›: ει εειιειιιιιιιι ροεειιιιι ει ιιιιγιιιιιιι ιιιιιιειιι

ει ειιειοι·ιιειειιι ριειιιεειιιιιιιιι ιιι ειιιιιιιεειιιιιειιε ιιεεεειιε

εοιιιιιιιιε Ιε.ιιιιε ειιειιιιιιιιειιιιιιιιιε ιιι·ειιιε ειιιιιιεκιιιοι·εε ρι·οειι

ι·ειοιεε ει εγιιιιιεεε εοιιειιιιιει·ε ει οτειιιειε ει ιρεε ιιε800ιε

ει ειιειιιιει ιρεοι·ιιιιι ι·ει`οι·ιιιιιι·ε ει ειιρει· Με ειιιιιιει·ε εε

εει·ιιει·ε ει οι·ειιιει·ε ρι·οιιι ει ειειιι ειεεειιι νιεειιιιι ιιιει·ιι

ειρεειι·ε ιιιιιιειιιεε ριειιιιιιι ιιοιιιιιιιιι ει εειιιιιιι εειειιιιειιι

εε ειιοεειιι ιιιειι·ιιιιιειιιο ειιιειειιιιιε ει ρι·οειιιε εεε ει ιεεε

ιιι ρει·εοιιεε ρι·ιιεειιιιιιιι νιι·οι·ιιιιι εοιιιιιιι Ρι·ειιειεει εε Πει».

ι·ιεο ιιιι·ιερει·ιιι, θειιι·ιειιιε Αειιι·ιιι ει Ρειιιιιειιι εε Πεεειι

ειιιιιιιιι ιιιιιιιειιειιιιιι εει·ιριιιιιι ιιιιιιιιι θιεει·Βιι Οεεοει·ει εε

()ιειιει·ο ιιοιειιι ει ειιιιιειιιιι·ιι εοιιιιιιιιε Ιειιιιε Με ειιιιο ειε

ιιιιιιιιιι ιειιι·ιιιιι·ιι,' ει εε οιιιιιιιιιιε ει ειιιΒιιιιε ιιι ειειο ιιι

ειιιιιιιειιιο εοιιιειιιιε ειιειιεειιιεε ειειιιιιι Ρειιιιιειιιιιιι ιιιιει·εεεε

ιιοιι ροεεε ω ειιειιιιειιειιιιι εε εεε εεε· ι“ιιει·ιιιιι εοιιιιιιιεεε

ειιιε εε ρι·οιιιιιιο εει ι·εεεεειιι·ιιεεε ιιιιιιιιι ρτο ιιιει·ειιιιοιιιιε

ειιιε Πειιειε ιιι εει ιιιοι·ιε ιιιει·ειιιοι·ιιιιι, εειιιιεειιιεε εε ιε

' 8ειιιιιιε ρι·οιιιει νιιι εοιιιιιιι Γεειιιιιιιιι ειιιιε ιιιιιιι_ειιειε σιιιιιι

ιιιοεο νιιι ιεεε ει ιοιιιιε ιιιιιιιιιε ιιιειιιιε ροιιιει·ιι με εε

ιρειε ει ειιεεεεεοτιιιιιε ειιιε ει ιιειιιιιιε ει ιεεε ειειι εοιιιιιιιιε

Ιειιιιε ει οιιιιιιιιιιι ει ειιι8ιιιοι·ιιιιι ιιει·οιιιιιιι ιιιειι·ειιιοιιιιιιι εο

ιιιιιιιιιι ειιειειιειιοι·ιιιιι ει εειιιιιιοτιιιιι νεεεειΙοι·ιιιιι ι'ειιεειιι

ι·ιει·ιιιιι ειιιιειιοι·ιιιιι ει ειιει·ιιιιιοιιιιιειιε ιιιιει·ιιιιι ρειεεεει·ιιιιι

ει ιιιιιιιει·ειιιιιιιιιι εεειιεειιιιιι_εειι εοιιιριιειιιιιι ει νιιιιοι·ιιιιι

εειι ιιιιιιει·ιιιιιοιιιιι ρι·ειειο εοιιιιιιο ειιοε ει εοιιιιιιιι Ιειιιιε

ιεεειιιιιι εοιιειιιιιει·ιιιιι ει·ειιιιει·ιιιιι, ει ει·ειιιειιειιι·ιιι ιεεε

ειειι Ρειιιι:ιειιι ειιριεειειιιιιι Πειιιιιιιειιιιι Β'ιιιιιιει.ιιιι ιιεει ειι

εειιιειιι ειιιιιιιιιιιιιοι·ειιι ειιιειειιιιι ρι·οοιιι·ειει·ειιι ειειοι·ειιι ει

ιιιιιιειιιιιι ερεειιιιειιι ειε ,οιιιιιιιι ει ειιιΒιιιε ιιι;ειιεει ιι·ειειειιειι

ιεειειιεε ειειιιειιεει ει ιιιιιιιειιειι ω ειιε ειιρι·ιιεει·ιριιιε Πιπε

ιιειιιιε ειΒόι·ε ειιριεεει·ιριι ιιιειι·ιιιιιειιιι ειιιειεειιιιε ει ρτο-ε

ειστε εει·ιριι ιιιειιιι ειιρι·εεει·ιριι θεει·ειι ιιοιιιι·ιι ιιοιι' ειιιιι

ειιρι·ειεει·ιριιε εοιιιιιιο Ει·ιιιιειεεο ει θειιι·ιειε Αεειιι·ιιο ιιιειτει

ιιιιιιιιιιιε.ιοι· ρι·οειιι·ειει· ει ειιιειειιε εοιιειιιιιιιιε ει οι·ειιιιιιιιε,

ει ειιι ιρεε Ρειιιιιειιιιεει ρι·εεειιε εεεεεεινιιε ειιιιι ειι

ριεεει·ιριιε εοιιιιιιο Ε'ι·ιιιιειεεο ει θειιιιιιειε Αειιι·ιιο εειι ειιιιι

ειιει·ο ιρεοι·ιιιιι ιιιεει·ε ροιιιιεεει εειι ροεεει ι·ιεοιε ευρω

εει·ιριι ιιιειι·ιιιιιειιιι ειιιειειιιιιε εει·ιριι ιιιειιιι ειειι θεοι·Βιι -

Πειιιεε ει εειιοεεειιιεε ιιοιιιιιιιιιιιε ειιρι·εεει·ιριιε ειιρι·ε.ειειε

Πειιιιιιιεε ιιιρι·εειειιε ειειι·ειι ριε‹ιιειε ει ηιιοειιιιει ιρεοι·ιιιιι

ει εοιιιιειιιε εειιει·ειιιιιιιιε ει εερειιεειιιιιιιιε :ιιι ιιεεειιι ριε

ιιιιιιι ιιιιετιιιιι`ει εειιει·ειε ιιιιιιιεειιιιιι οοιιι ριειιιι ιιιιει·ε ει

εειιει·ιιιι εειιιιιιιειι·ειιοιιε ειιιερεειειι Με ειιιιιειιιι· ερεειειε

ριοιιιιιιειιιεε ει ιιιι·ιιιιιεε εε ·εειιειιι Πει ειιιιιιεειιε σειρε

ι·ειιιει ιεειιε εειιιριιιι·ιε <ιιιιιιι ιιοιιιι·ιο ει· ειιιιιειιιιι·ιο ιιιιι·ε

εει·ιριο ιιιιιιειιειιι ριιιιιιεε ρειεοιιε οεεο ριιιιιιεο ειιριιιειιιιι

ει ιεειριειιιι ιιοιιιιιιε ει ιεεε ειιιιιιιιιιι ει ειιιΒιιιοι·ιιιιι ειιοτιιιιι

ιιιιει·εει ιιιιει·ει·ιι εειι ιιιιει·εεεε ρειει·ιι εε εε ειειιε ιιοιιιιιιιιιιιε
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ροηιοισο ιιι·σισσι ι·οισιιι οι δι·οισσι ιιοιιιισι·οο οιιιιιο ισ οι οιιιιιιιισε οι. οιιι€σιιο 8σοι·ι·ιο ειιεοοι·ιιιιει ι·οσοσσιοισσοειοιιιιισε

ιοισιιι οσιοσσιιι σοι· εισιιι·οοοι€ιρισιιι ι)οσιιιιιοσισ οιιιιιιιιιοιοι·οσι

οι οιιιιιιοσσι οιιιιι·οοοι·ιρισιιι πιο οσοι ρι·ο‹ιιοιιε ιιοσιιιιο

Ρ'τοσοιοοο οι θειιιι·ιοιο εισιιι:ικοιοτιιισε οι ειιισιοιο εσρι·ειιιιοιιο

οοο οσοι οιιοι·ο ιιιοοι·σιιι ίοοισσι Βοοισσι Μπι εοσ ιιι·οοσ

ι·ειισισ οσο γροιιιοοο. οι: οιιιιοοιιοσο ιιοιιοι·σσι οοιιισιιιο Μισο

νοιοιιιοε οσοιι σου ρι·οοοιιο ισοσιιιιισσι ιιοιι ιιοι·οοοισι· οοο

ιιι οιισσο ιιοι·οι;ειισιιι οοεο ιιιιοιιιοοι.σι· ιιιιισιιιιιο οσρτειοοι·ι

ιιιοτσιιι ιιοιιιιιιι ιιτοσοσιοι οι θοιιτιοιιο, οσοι·σιιι ιιισσιιιιισσι

νοισοι·σιιι οι ισιιιιιιοσοι·σσι σοι· ιιι·οε.οσει ισειι·σιιιοιιισσιοοεο

ροιισιι οοιιιιτιιιοισιιι. Λοισιιι Μισο ιιι δεσει εσροτιοι·ι ιιοιοοιι

ιισοειιιε οοιιισιιιο Μισο οιιισο Βοιιιιιιιοο σειιισιιοιιε ιιιιιιοοιιιιο

ιτοοοιιιοοειιιιο εοικοοοειεισιο ισειιοιιοσο εισοιιοοιιιιο. οοοσιιιισσι

οιιι·ιισιιι Μισο τιιο νιΒοοειιιιο «ω» ιιιοιιειιι ιιιιιτοιι οικοιιιι

ονοσιοι·ιοε οσο ιισιοοιιισι· ιιι ιιοι·ο ιιτοεοσιιιισο ιοοιιιισε Νι

, οιιοιοο πιο (Μιοιο, Ποσο ιιο οωισσιο εροοιιιτιο, Βοτιιιοιοιιιοο

Μσοοιιο ιιο Ι.οσειιιιο, οι Ροιι·ο ιιο Βου., οι Βιιριιιιοιο σο

(ισο.οοιιο σοιιιι·ιο οι οοσιοιιιιτιο οοιιισσιο Μισο ιιο ιιοο

οροοιιιιιιοτ νοοιιιιο. .

ΒΒο Ποιιτοοσε Μο:σι·τσο ειιοι·ι ιιιιροι·ιι ιιοιιιτισε οι οοιι

ιοιΜ·ιιιο ρωοσι Μοεσιιιιοι ιιοσιιιιι ‹ιοσιισι «ιιπιιε εισι οοσοιιιι

οι οοσισιιιο Μισο ριωιοισ οσιιιιιιιιε ιιιιοτισι οι τοΒιιισιι

οοι·ιροι. ”

οἱ «Μι οΧΧινι·-.

θιοοοπιιι ιιιοτο|ιοεο οι ιιίοο[οι·ποιο, οι »πιο ιιο!ιο οοιιιο,

ο ροιοι·ι οοιι/οι·ίιιοιί ιιο! Ιιο οι Αι·οοοπιι, ο :ιοί Ποιιουο.εί,

ρι·οι·οοο μι· οιιιοπο οποιοι, ο άοιοι·ο άοι!α ρι·οοείπια [ο

οιίοιιοοιί Ροπίοσοσιο, ό! δοοιρι·οπποεοο [απο ιιοἰιο οοιι

ο ροι·οοπο, ροπ ρι·οοπο:ίοτο ί! ιοάο .πο!!ο ίσιο οιιοοιίοπί.

Μπιε

Μ: ω. ,. (ΗΒΟ, ΒΤ :πιοπο

Μι Βοο_ι Αι·οιιιγ_ι οι απο» οι Τοι·ιιιο, Βοοσιιιιιιπ ι3οιποικοει,

. 8οι·ιο Π, Ποιο. ΧΧΙ.
4 ,

Μισο ι)οιιιιιιι ιιιιιιοεισιο ιοι·οοιιιιοεισιο εοικοοοεεισιο ιιι

κιιοιιοιιο τοι·ιισιιοοισιο οπι νιΒοοοιιιιο ιιοριιιιιοσιοσειο ιιιοι·οιι

ιιιρι·οοοσοιο ιοοιισιιι ιιιιι·οοοι·ιριοτσιιι ιιισι-ιιτιει ιιι·ιιιοοριι οι

ιιιοεσιιιιοσο ιιοιιιισσε, τιοσιισσο ιοιιιιιιιιοε ιιιιιι:οιιιο Μπικ

τοι·ιοιι .ιοιρωσιισ νιοει.τισο οπι. Αιιιιιω·ωσιιτοιοι οι οοιι

οιιιιιιιο οοιιιοοειι.οι· οι οοιιισιιιιι ειιιιιοσε οιοοισο οι οεοσιιιρισε

σοτ ιιοιιιιοιιισιιιιιιοισ.ειοιιιισσιιι Ριἐοιιοιεοσιιι ιιο Ροι·οιιοιιιιισει

οοσιοτιοιιεσιιι ιιο Ιιτοοστοιοτοσιοι ρι·οοσιοιοτιο ιιοσιιιιο εο

ι·οσιοοιισι ριιιιοιριο* οι ιιοσιισι, ιιοιιιιιιι Ροιτι Βοι8τειιιο

Μισο ΑτοΒοσσιιι νοιοιιοιο Μο.ιοιιοοισπι «πο. οι ιισιι, οι στο

νσο ιιιιτιο, οι οιιιοσιιιοροοισιιι νιτιιιιι αισιιιιιισιιι Ι.οοιιοτοσσι

ιιο ιιιοιισιοο ισι·ιηιοιιιιιιιι οισοσι Μισοιιοοιιι ιιισιιιοσσι :ιο

οιιοι·οιιι ρι·οοιιτοιοι·οισ οισιιοικοιοι·οισ οι ιισιιοισσι εροοιοιοιιι

οιιιιιιοιιι·ιο σοιοι·ιο ιιι·οοσι:σιοτιο οι ειιιιιιοκιιιοτιο ιιοπιιιιο πιο

διιιιιιοι οι οποιοι ιιοσιιιιι, ιιοσιισι $γισοιιιοΒσοοιιι€το Βοι

ει·ιιιιο ιισοιο ιοιισοιιοισιιιιοι ροιισιι άοίοιιοοι· οιο. οιοοιιισιιιο

Μισο, ιιο οιιιιιισιτι οι εισοσιοι·ιιιιι ιοιισοσεισιιι, οι.ιισι στο

ιιισσοιιειιισε ιιι σσοοσιιισσο ιιιοιιιιι ροι·ιο εο ιι·οοιοσιοι το

ρσιο.ιιι. οι: οσιιτσισοσιιισιιο οισιιοισιιι ιοι·τιιι·σσι οι ισοοι·σιιι,

ιισιι οοιιισιιι Μισο ιιι οσοοσιιιιισο πιοιιιιι ριιι·ιο ωρρωσ

ιοι·σσι οοιι οιιιισι· οοσσοσοιοσειιοτσσι «πιο `ιιιειο οοπιιιιιι πιοο

ιιοιι οιιιιισ οσοι·σιιιοσιιισσο οοσιιισιιι ιιιοτοιιιιοσσσι εοσ οιιοιιι

ιιοιιιισοι·σισ ισσιιο.ιοι·σισ νιιεεει.ιιοτσιιι εοσ οοοτιισιοι·σιιι εισιιο

ι·οιιιισσι οι ειοοσοοισσι ιροισε οοιιισιιιε οκ ρειι·ιο ιιιιοι·ο ιιο

οοοσιιιιιιοσιιιιιο οοριιοσιιισο ιιιοοιισιιο οιιιριιιο σιιιοιιιιιι εισαι

ιιιιιιιιιιιο οοσειο εισο οσοοιιοσιιισο σσιιισεοσιιισσο οσισεοσιιι

οσο οοσιιιτιοσιο οιιιοΜιι, οι σσοοσιιισσο σοσιιιιο οοσοοοσιστ

σποτ ιροοο ροτιοε πιοιιο σο! ιιπιιε οοσ νοτιοσιιιισο οι οσο

οι·ιι·ι σιοσι οοο νοτιοτο ιιοοοοιιι οσοσιε σιο‹ιο ιιο ιστο σοι

‹ιο ιιιοιο οιο. ιειιι ιιιο‹ιο οιο. σοοο ιιιιιο ροοοιι οι νιιιοειι

‹ιιοοι·ο εοσιοσιιοτο ρι·οιισσοιιιι·ο οπι. ρτοσι ιιο οοιιιρι·οσιιεοο

ισοιο ιιι ιροσιιι ειοιιιισσιιι ιιιοι·οιιιοσοσι οοσεισι Ροιιιιω ισ

ειι·σσιοιιιο ι·οοοριο ιιιιτοσιειτο οι ιιι ιισιιιιοοιιι ιιιι·ισεισι ται

ιιοοιο μι· πιο Βιιιιιοισιιι Βιιιιισιιι σοιο.ι·ισσι ισιι·ιιεοι·ιρισιιι

οσο ειιιιιο ιιοσιισι ιιιιιιοεισιο ιοι·οοιιιοειιιιο σσιιισσειδοεισιο

ποσο ισ‹ιιοιιοσο ‹ισο‹ιοοιιιιο. ‹ιιο ιιοιιο ιιιοιιειο ιιιιτιιιο - @σε

οσοιοι·ιιιιιο οι ιισιι ιιο νιΒοτο εισοιοτιιοιιο πιο ιιογιιο οιιιοιιι

ιιοιιιιιιο πιοτοιιιοιιι οι·ιιιιτο εσρι·ιιιιιοιο ιιοιο οι οοιιοοοεο ιιι

οοιιοιιι οοισιιτοιιιιιιοο ιρεσιιι οοισρι·οισιεοσιιι ρι·οι·οοιισσι ιιοιιιοι

ΜΜΜ ω Πισω ιοτσιισσσι σοι οι νιιιοιιιισι· οι ριειοσοτιι,

οι φιοσι νοισοτιι ρτοεοσιιιισε οιιεισι νοιοιιιιιισε οι οοσεοτι

ιιοσιιιισο ιιιοιο ιιοσιιιιο Ρτοιιοιεοο ιιο Ροι·ιιιοσιιιιιο, ‹ιοιιιισο

.ιο.οροσιο ιιο Τι·οοστοσο οι Βοιιιοο Ι.σιιι ρι·οοστοιοτιιισε οι

ρτοοσπιιοι·ιο σοσιιιιο ‹ιιοιι ιιοιιιιιιι τοΒιοσι οοιιο1οιιισιιιιοο

ιιιειιισσιοιιιο ειιιτοσιοιο οι οιοι·ιριο μου Ροιι·σιιι ‹ιο Ποι·ι·οοει

ιιοι.οτισιιι οοιι ειιιιιο ι)οσιισι ιιιιιιοειιιιο οοοι.νιιιι" ασ ιιιιιι.°

ιιοσοιιιιιτιο. Η οιι·οσιιιοροοιιε στο ‹ιοιιιισιο Ρι·οιιοιιιοο ιιο

Ποιιι·ιοο ιστιειροι·ιι.ο Ποιιι·ιοιιι Ακιστιιο οι Βοσιισιοο ιιοιισοτιιι

ειστιιοιο ειοιοι·ιιισε ρι·οοστοιοτιιισ.ο οι ιισσοιιο ιιιοιοπιιιι ιιο

σιιιιοι·σσι εισοιεξ οι οοιιισιιιο. Μισο σι οοσοιοι ρσιιιιοιε ιιι

οιι·σιιιοσιιο οοι·ιισι «ιο ρι·οοσοιιο οιο..ιιο οσιιιι ισι·ο νιο ιιιο‹ιο

οι Μισο οσιιισο ιιιοιισι-ι ροισιι οι ροι.οοι ρι·οοιιοισιιι οσοι

ιιτοιιιιεοσιιι οι: οιιιιιοσι οιοιιιεσιιισι ιιογιιοσι οσοιοι·ισιιοσι

ιιοιοοιιιιοιιι οτιιιιι·ισσι οι ροεεο οσοτιοσσιοσο οοιι οιιοσιοτιο

οσιιιοσο οι οσειιιιοτοσσιοσο οοσοοεεσιιι οσοειισσι σωσω

οιιι·ιιισισσι οι Μαιο ‹ιιοιι οοσιρι·οιιιιοοι οι οοιιιοσιοι·σισ ισ

οο οι: τοιιιιιοοιιοσιισι ιιιοΜισιιι μοι· ιιιοισσι ιιοσιισιισι ι·οδοσι

οι ιιοισισσσι ιισοοιιι οι οοιιισιιο Μισο, οι ισειι·σσιοιιιοι·σιιι

ιιτοοσιοιιοιισιιι οι οιιιιιιοοισσιιι οοιιοοιιοοι·σιιι οι οοιιοοεοοι·σιιι

οι ιιοιοτσσι ιιο ιιιιιοι·σσι μοι· ‹ιιοισσι ιιοιιιισσσι ι·οοοιιι ιιιοιιο

‹ιοσιισο .ιιιτοσοιοοο ιιο Ροι·οιιοιιιιισε ειοπιιιιο .Ιοοιιοι·ιο ιιο

Τι·οοστοσο οι Βοσιοο ιισιιι, σοι· ιιιοιοο ‹ιοιιιισοε εισοοο

οιιοιοσοο· οι οιιιοιοιοο εσοι·ιο οοιιισιιιε Μισο ιιιοιιε ‹ιοσιισιο

ιιοοιιοηιο ιιτεισοιεοο θσιιι·ιοιιοΒοσιισιοο οι οσιΙιιιοι οοι·σσι

Μο οοιιιιισιιοι· οσεισι ‹ιισιεειισ πο οιιοισ.εισιιεοοσοσιοτ σιωο

ιιοπιιτιο ιιιοι·οιιιοσι εοσ οιιοπι ιιιιο οσονιε ιιιοιιο, οσι ω

ρι·οοοιιο ιιοιι ιιι ισιστσιιι ‹ιιοι ·ροεειι εοσ σιοιιο ειιισσο ισο

οιιισιιτι -# Ριτοτο,οιισιι οι· ρτοι·οδειι ειιιιιοσο ι·οοουσιισιτ οι

τοεοτσοι σοσσοζιιει οιιιιοο· οσιιιοσο ρι·οιιισιο νοσισι·οε ιιι

οιιοοιιτιοο ισοιοιοοιι·ροσιοοοιιιοει .ρτοιιισιο σοιιισι·ι ιιο. οι;

Μι πιοιιο σσο‹ι ιιοιι οιιοιοιιιιιισο οιιοιιιιισωιοιιιο:ι.οιιιι ρτο·

ιισιιοιοιιοιιιιισε ιιοοιοι·οιιοιιιιισε ρι·οοοριιο οι·ιιιιιοιιιοιιιιο εοσ

οκοοσιιοσιιισε ιιιοιιο σοι οιιιιιιι ιιιοιοιιιιιο ιιιοιιει ιιοοιοι·ει.ιιο

ρτοοορτιο οι·ιιισειιιο σοι οιιοοσιιιι_ οοιι ‹ιιοοιι‹ιιε ιιοοιοτοστιιο

ρι·οοιριοιισιο οι·ιιισειιισιέσοι οιιοσσοιιοιο, _εισο"εσροι· σοοο

ρι·οιισσοιοστιο Μου όιοι.οε ροτιοε, εισο'έσροι· οποιο εισο

ειιοσιιισο οι ιιιιιισε νοι·ιοιιιιιισο οσο ι·οιιι εροι·οσιστ σοι

ροεοοιιι ισιοι· ‹ιιοιειει ιιιιτιο,ο σο! οιιοσιιισο ειιιιο οοσειο σοι

οτιιοσιιει εοσ οτιιισειιιοιιιιισε οσιιισοοσσισσο ρι·οοιιιιοσσιε σο!

οπιιιιιιιιτιιε ρω· ιρεσιιι οοσιισσιοιιιιιι·οσιοσοιιι οοιι ρτοοοιιιο

σο! ιιιιισιιιιιο σοι οι·ιιιιιιιιιοιιο Μισο οσοιιιοιιοοσιιισσο σοι

οσοιιιοτοσιιιοσο εισι. ιοοιο ιιιοιοιιιοοιοτειιο ρι·οοοριο οπιιιισιο

ιικοοσιοι εοσ Ποσό: σιωιιιιιι οιοοιοτοιιιιο ιποοιριοιιοαοτιιι
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πεππε πε! εκειμιεππε ο π!ε!ο π!ε ποπο ερτ!!!ε ποπ! ιιιεεει.νιιιι

πεππε επ πιιεπι πίε!ετππι ειιἱπειιε εππετιιιπ Ξπεπεεππετιιιπ

το πἱε!ε ίεε!ε ρεπ!εεοε!εε π! επρτε - τρεε πειπιπιιε πιετε!ιιο

Μπα!! ε! εεπιρετ !ιεπετε τπ!ε!!!πε!πτ επιπ!ιποπεπι ρε!εε!ε!ειπ

Ιιεγ!!ειπ ΓεειιΙ!ε!επι ετοι!τιιιιπ ε! ρεεεε ρ!επἰεεἱιππιπ Ποετιιπι

επεε!ιι!ιιιπ εειπρετ εεπιεΙ ε! ρ!ιιτ!εε πτεεππ! εεπ!επ!ὶο.ππἱ

ρτοπιιπε!εππΕ ετ!π!τεππι ετ!π!τεπιειι!εππ! ρτεειρἱεππ! πτΠι

π!εππ!, επιιιπ!εεππι επεε!ιιεππι εεππερπεππι, ε! επιἰεεοἱ

!!!ετ ειιρετ ειππιοιιε !επι ρτοπιιιιετε!ιε οποτε ποπ ρτεπιιπ

ετε!ιε ε! ειιετ ε!ιΙΕπε!ιεο!!ιιιε τεε!ιοιιε ρετεεπε!!οιιε ε! ιπίτι!!ε

πε ειιι!ιιιε ἱπ πιε!ε εειπρτειπτεεο ε! !ιι τε!!!Πεε!ιεπτοιιε Π!

πιεπ!ἱε,εε ειιρετ πιιἰοιιεεπιπειιε επιιεειε εεεει!ιπε ε! ετ!ιειιΙιε

πο! πε! ειτε πιει!! ιτε! οπτ! ροεειεπ! Ξπ!ετ πιε!εε ρπτ!εε,

ε! !επι ευρω πετπιπε!τε πιιεπι ποπ πεπιτπε!!ε εειπρεπεππι

εε ε!!ειπ πε ειιτοιιεεπιπειιε !εττἰε ειιιι!ε!!!ιιιε Ιοεἰε Ιιοπιε

ε! τεΒιιε επιππεειιπιπιιε ειιρρεε!!ιε ιτε! ειπε!εο!πιπε ειτε

πεπππτο ιτε! επ εοεπιεπ!ἰειπ πτο!! πεπππι τε,ε!ε πι!! π!ε!ε

ειπ!!ε!ιει Ιεππε εεε ειιιιιιιπ τε.εεεΙΙετιιπι ιτε! επΙιπι!ετπιπ

ἱρεετιιπι πεπιτπετιιιπ τεετε ππε!ε ε! εεπιππ!ε !επιιε !επι ιιι

$ειτοιιιιπ ε! Πετεἱεε επειπ ιο επεειιτπεπε Με ιπεππἰ ρει·!ε

επειπεπιπεπιιπι εποε! ε! Ιιε!ιετε πεεεε! ε! !ιοπτε ε! Με.

ποτε ππε.!!!ετ πἰεετε! ε! ρτοπιιπειετε! ευρω· ειπππιπε ε!

ειπ8ιιΙιε επεττ!ε πΞεεετπΕπι τεπειιπιε ιπιιπειεπτοπε εοεεοε

!!επτειιε ιπεεππιτε περπἰε ιπε,επιε εποε πιἰπἰιπἱε εε.ιιετε εἱπε

πεεε!ιοπτ!ιιιε ποιοιιεεπιπππε ειι!πεεπιπεπε εεππἱ!ἱεπ!ε ειιι

ε!επ! ε! ειιοεππιπιιε πεπιτπε εεπεεεπ!ιιτ ειτε ιπ!ετ τρεεε

ρετ!εε ειιιο! πε! εεεε πεεεειι! εοεεοε πιεπε πε _ιιιτε πε!

πε ίεε!ε εεε σ!!ο πιιεεποπιεπε ε! τ!!! ε! πι! πιεπε ειιεπ

πω!!! εεπιρτοπιΕεεππι ε!! ε! εεεε !π!εΙ!!Βε!ιιτ πεεπε επ

ππεπι πιε!ετιιπι επιπειιε επιιετιιιπ το εε ε!ε!π τι! ε! το!ιετε

ειιιΙιιιε ιπεπε εε! νε! πι!! ποπ εοε!επ!ε εΠειιε ιιιτε εεε

ε!πιπε εκεερ!ιοπε πε πιεππε, ε!ιεπι εεπιρε!επ!ἰ ε! !πτ!πτεο,

ε! ειιιο Με εΙειιεπΙἰε ε!ιΙ!Βε!!επτειιε εεετειπεπ!ἰε ε! ρεπτε

!επι τεε!ιοιιε επειπ ρετεεπεΙιεπε, ειι!πγπιο επ εειι!εΙεπι

τι!! ε! εεεε τπ!ε!Πεε!ιιτ πετ ν!τειπεπε πτε!ετιιπι ρετ!ιππι

επιιιιπ ε! επΕεπιπειιε εεπ!τε. επιπ ε!ιππιπ επρεπε! πε ]πτε

νε! πε !!!ο!ο πε. ποπο ίπε!ππι ε! τεπεπε!ιιιπ οτοο! ε! εἱειι!

ἰεεππι εοιπρτειπ!εειιπι ιπεπεεεττο!ιιπι εε! ε! ε!ιο.ιπ ετπ!

ιιε!ιιιπ το ειιο.ΙΞεε! επ! ρετ!ε. Αε!ιιπι ιιι ε!ιι!!ε!ε Αε!επει

το ρεΙεειο πε!ιι!ε!ιοο!ε ρι·ε!ε!ι πεπιιπἰ ιπετε!ιιοπιε ρι·εεεπ!ιππε

!εε!!!ιιιε !!!πε!τι ν!τε πεπτ!πε Ο!!οπε πιιεε οτιιπειιιοεπεε,

τεπετεππε πεππτιο ίι·ε!τε Ρτεπειεεε Πε! ε! ερεε!ε!ιεε εεπτε

@Με ερ!εεερο νπωι, ποιπ!πε Ιε!ιεππε πε Ποε!ιεπει!ε

εειπι!ε ε! πιιΙι!ε, ποιπΕπε Ιεεε!ιε πε εεπε!ο Μετρο ει:

εειπ!!ι!ιιιε πε ΒΙεππτε!ε ιπ!!!!ε, ποπιιπε ΟΠιιετιε Τιιτε!ιε

πε ()εε!ε!!ε τπ!Ι!!ε, ποπι!πο Βεπιίεε!ε πε Πεε!ιεπε!ε εοιπι!ε

ε! ιππι!ε ε! ιιιει;ιε!το !ιεερτειι πιο!! ποπιιπι ιπετε!ιιεπΞε,

πεπιιπε Απ!!ιοπἰο Εεεε επ πιετε!ιιεπιππε πε θετεΠιο. εε

ρ!!επεε ίετεε!ετἱε πΙε!! ποιπ!π! ιπετε!ιιεπτε !π Αε!, ποτπ!πο

Ντε!ιο!εε πε £ερτετἰε Ιε!ι;πιπ ποε!ετε ρε!εε!ε!ε Αε!, πεπιἱπε

Βεγπιιιππε πε 8οΙετιο ιπι!!!ε ε! ΙεΒιιπι πεε!οτε, πεπιπιε

Ρτεπειεεε πε 8ιιπιπιο ΙεΒιιπι ποε!ετε πεπιιπο ΑΙΙιετ!!πο πε

θιιεε!ειι!!ιπε ΙεΒιιπι ποε!ετε, πεπιιπε Ο!!ο!ιπε πε (ΠιιεεΙ

Ιιετ!ιιε Ιεέςπιπ ποε!οτε ε! εοπιι!ε ρε!ε!!πε νιωτιιε ρτε!`ο!ἱ

ποιπιπι ιπετε!πεπιε, πετπιπο ΒεππΙΓο πε θεττε!ο πεετε!ετιιπι

πεε!ετε νιεετἰο πεπιἱπΞ Αε!επειε ερΕεεορ!, πεπιιπε Ρε!το

πε Ζεπιετε!ε εερ!!επεε ρεεε!! Αε!επε!ε, πεπππε Γτεπετιεο

θιιΐί!ε!ε Ιεεπιπ πεε!ετε, πεπιτπο Ρτεπειεεε Ζερε Ιιεεπε!ε!ο

το ιιιτε πιω Βε.ιιπιιιπε πε Βεε!ιε!ε, πιω! πε Ιπειειε,

θιιι!!ε!πιε το Ιπεἰεἰε, Ιε!ιεππε πε Βοεπε!ε επ ιπετεπιεπἰοιιε

Ιπεἱειε, Ιεπεππε πε ()ετειιε!ο Πε!ε!επε πε Μεπεπιε εκ

εειπι!!!›!ιε πε νε!ρετε!ε, ΝιεΙιεΙεΙΙε πε Τ!Ι!ο, θππΙεΙιπο τι!!

Πεο!επε θιπε!ε πε Πεοε8ποΙιε (Σεπτοπο Αεἰπετἰε, Ρε!τε

πε εεπε!ε θεοτε!ε, Απ!!ιεπιε εκ εεπιι!ιοοε πε νεΙρετεἱε,

Απ!!ιεπιε πε Μοπ!ε!ιεπε, Ο!!επε ε! Οππεπιπε πε ΠΠ! πε

Πεε!ε!Ιο, 8επιπο πε 5επε!ε θεοτειο πε επιιεεε!!ε, θε!!

ΠεΙιπε πε Ρτειιιπε!!ε επ εεπττ!ιοπε ΠεοπΙίε!ε Ποπιτπιεε πε

Μεππ!ιο, $ε8!ιπο πε Ρτεε!πε!!ε ε! ρΙιιτπιιιε πω. Βε ειι!!ιιιε

επιπι!1ιιε ε! είπειι!ιε πίε!ιιε πετπιπιιε ιπετε!ιιο ετοι!ετ ε!

ετο!!τε!ετ ρι·επἱε!ιιε ρτεεεπ!ἱππε εππιεπ!ἱοιιε ε! Ξπ!εΙΠΒεπ

!!!ιιιε πιε!!ε ρτοειιτο!εττοιιε ε! ειππιειε πἱε!ετπιπ ποιπιποτιιπι

τεειεπιιειε ε! εεπιιιπιε Ιεππε ε! πιιεΠοε! εετιιιπ οτεεερι!

πετ πιε $!ι!πο!ιιπ1 $!ιοιππι πε!ετ!ιιπι ε! εεπιεΙΙετιιιτπ !π

!τεεετιρ!πιπ πετ! ρ!ιιτε ριι!ι!ιεε ἰπε!τιιπιεπ!ε μου! ιπε!ιιιε

ε! εο!εριππε πετ! ρε!ετι! ε! πιε!ετ!.

Ε! εεε 5!ι!πε!ιιε $!ιοιιιε ριιο!!ειιε ιπιρετἰε!ι ειιε!ετι!ε!ε

ιιε!ετ!ιιε ε! εεπτε!!ετιιιε ρτείε!τ πεπιιπί τπετε!ιιεπτε επιππιπε

ε! ειπΒιιΠε ειιρτε.εετιρ!τε νεεε.!εε ε! το!τε!πε ιπ!ετ!”ιιι ε! ειε

εετ!ρει, επιπππιππε πιειιπι εοπεπε!πιο ερροεειι! το !εε!τιπο

ιποιιιιιπι ειππἰιιπι ρτειπιεεετιιιπ ε! πιε επεεετ!ρετ.

εΧΧν !!.

Μάο οι!! θίουοοπί υπετε!ιεεε ε! πΙοπ/ετ·τε!ε, σε! επείε ποπο

πσ/!πί!ε αΙεππε άε!ίε επε.τ!ίεπί Μι ἰΙ τε π! Ατπεεπε, ε

ί θεπευεεί, σε!! τί.οετοε ε! ιἰεῇπἰτ με! Ιε ε!!τε, ε ίτι!απ!ε

ο εοπτετιππ εἰ εεπ!εππεπ!ἰ το εεπεεεπετε, ε οιε!!ετε τι

πίερεεί:ίοπε πε! πιεπεείπιο πιοπ·|ιεεε π: Μ!!! π! Αίε|ιετε,

ει! α!!τί ίπεο|ιέ πι' δετπεοπε, σε” πω!!! άφεπάεο!ί, ποιο

ε Με εἰρε!εεεε ρι·οιιωπείετε πεβπί!ίοεπισπ!ε ε ω! τιζει!ετπε.

μεσο, ε! πιπτιο ).

Μ! Με! Ατε!ιτή π! Ωετ!ε π! 'τοποσ, Βοεπιιιιιττι 0ιπσοτι:ει,

8ετἱε 1.' , Νπιπ. ΧΧΙΙ.

Ιπ πεπιτπε εεπε!ε ε! ιππ!ιι!πιιε Ττιπι!ε!!ε Ρο!τ!ε πι!! ε!

θρἱτι!ιιε δε.πε!ι , ε! !ε!ιιιε εε!εε!ιε ειιτιε επτεπ. Νοε Ιε!ιεππεε

ιπετε!πε Μεο!τε!εττε!ι ιιπρει·ιεΙΞε νιειιτιοε ε!ε. Ατο!!ετ ετ

Μ!τε!ετ ετο!!τειπεο!ε!οτ επτ!εε!ι!!!ε εοιπροε!!ετ ε! εεπιιιπτε

πιπΕεπε ε!εε!ιιε ε! εεεπιπρ!ιιε πετ πε!πΙειπ νἱτιιπι πεπιτιιππι

Ρτεπε!εεπιπ πε ΡεττΠεπτοιιε ιπι!!!επι εοπεἰΙἱπτἱππι ε! ειι

πιετΙεπΒιιπι πε ρτοεπτε!ετειπ εετ!ιιπι πε ερεειο.Ιεπι ε! ρτο

ειιτε!ετ!ε πεπιιπε εετεπιεε!πι! ρτιπε!ριε πεπι!πι, πεπιιπ!

τω! Βεἱ Βτε!!ε. τω!! Ατεεοπιιπι νε!επ!ἰε Μειετ!εετπιπ

Βετπ!π!ε ε! Ποτετεε, εοιπ!!ιεεπε Βετε!ι!Ιεπτε Βοε!Ηεπιε ε!

Πει·ι!ειιιε ειιιιπειιΙι πεε!τι εοττεειιπι, οτοο! πε ειπε ρτεειιτε

ΜΜΜ ε! ειιε!ετ!!ε!ε πιο ειιρετ !π!τεεετιρ!ιε ο ρτε!`ε!ε ποπιἱπε

τεπε εεπεεεεε., ε! !επι ερεειεΗ!ετ ειιετ!! πεπετε!ι!ετ ε!τ!!ιιι!ε

εεπε!ε! ριιο!ιεε ἱπε!τιιπιεπ!ε !τεπ!!ε ε! εεπ!”εε!ο εε τε!ιετε!ε

ειππο ε! ῇπτειπεπ!ε πειπιπτ τε!;!ε ρτεπτε!! εεε ειππο ε!πεπιιπε

Βετπετπι πε Βεπεε!τε ρτείε!! πεπιἱπι τε8ιε εετιρ!οτιε εε

ετε!ετ!!, ειιιεπιιε επε!ετ!!ε!ε ιιο!εττι ριιοΙιεΕ ειιιο ποπο πε

πιιπ! ιπι!Ιεειπιε !ετεεπ!εεἰπιε πιιτπειιεεεειιπε ποπο τω πἰε

πεεεπιπτιε ει! νεο ε! ρτο ιιοε. ρετ!ε, ε! εἱτειιιπερεε!ιιπι

τττππι πεπιιπιιπι Ι.εοπετππιπ πε Μεπ!ε!πε]ιιτἱερετ!!ιιιπ ε!

ιιεπι πιππεπεειπ, εΕππ!εππι εε!οτεπι ρτεειιτε!ετειπ ειπε!!

ιτε!ετεπι ε! πππε!πιπ ερεετε!επι ιπε8πι!Ι!ει πεπιἰπἰ, πειπτοι.

8ι·πιοπιε Βιιεεπη;τε Ι)ει πω!!! πιιε!ε ιεπιιεπειιιιπ ε! ρεεε!!

πείειιεοτἱε !”τε!τ!ε ε! εεπιρε!τιε ποε!τι εετιεεΕτπ!, ε! εοπιιιπιε



792
ΒΕΡΙΜΟΜΙ Β (]ΑΠΤΕ

ΜΜΜ ΜροοΕΜΕΕΕοι· ΜΕ ΜοΕοΜΜΕΕοΕ· οοΜΜΕΕΕΜΕΜΜΕ Μο Μο ροτ

ΕρΜΜΜΕ ΕΕοΜΜιΜΜ ΜΜΜ ΕΜ ΜΕ·οΜοΜοΕο οοΜΜοΜΜΜ ΜΕ νοΕΜΕΕΕοΕο

ΕΜΕτΜΜΜΕΕΜΕοΕ·ΜΕΜ ΜΜΜΕειΜοι·ΜΕΜ ΜΜΕ ΜοΜΜοΕΕΕΕ οΕο(ΕΕΜΜΕΕΜιΜ ο(

(ΕΜΕΕ 8Μοι·το ΜΜοΕοτΕΜΕο ΜΕ οοοΕ·οΕο ΕΙΕοΕΕ ΜΜΜ ΜΜΜ, ΜΕ

ΕμιοΕΜΕΜ ΜΜοΕΜΜοΕ·ΜιΜ ΜΜΕ Μο Μο ΕΜΕοτΕΜοτΜΜΕ ΜοΜΜ ΜΜΕ

Μο: ΙΕΜΜΜΕ Μ (ΜΜΕιιο ΜΜΕ, ΜοοΜΜΜ (ΜτροΜοΕΜΜ, οο

ΜΜΜΜ ΡοΕΕ·ΜΜ Μ ()οΜΕοΕΕοιΕο ΕΜΕ·ΕΜΜοτΕΕΜΜ, ΜοοΜΜΜ Μο ΜΜΜ-

οΕΜΜΕΕΕΜ, ΜοοΜΜΜ Μο ΜΜΜ, ΝΕοοΜΜΜ ΒοΕΕοοΕΜΜ, Μι(ΜΜΜΜΜΜ

ΒΕ·ΕιΜοοΕ·Μο, ΝΕΜΕιοΜΜΜ ΟΜΜΜΕΜ, ΑΜΕΜΜΕΜΜ Μ (]οιΜρειΜΜΜο,

ΒορΜΜΕ 'Ι'ΜοιΜο, ο(ΠοΕΜΕΕΜΜΕ Μοτο ΜΜΕ·ι·ο ΜΜΜ ΜΜΕ Μο:

(ΕΕοοτεΕΜΜ (ΜΜΜΕΕΜΜ ΜΜΕ, ΜΜΜΕοΕΜΜ Μο ΜΜΜ, ΒοτΕΜΕοΕΜΜΜΜ

ΙΕΜΜοΜΜ, ΑΜΕΜΜΕΜΜ Μ 5ΕΕΜρρο ΜΕΜΜΕοοι·Εο ρι·οοΜΜΕοΕΕο Μ

οΕοι·Εο ΜΕ οΕΜΜΜΕΜΕ·Εο ΜοΜΜ ρτοΕΜΕοτΜΜι ΜΜΜοτΜΕΜ ΜΜΜ

ΜΜοΕΜΜοΕ·ΜΕΜ ΜΕ οΕΜΜΕΜΕΕΜΕΜ ΜΜΜ Μο ΜοΜΜο ΜΕ νΕοο οο

ιΜΜΜΕΜ ΜΜΜ οΕ ρτο ΕρΜο οοΕΜΜΜΕ Μο οΕΜΜΕΜιΜ ο( ΜΕΜΜΜΕοΕ·ΜΕΜ

ΕοΜΜΜΜΕΜΜι ΜΕ ΜΜΕ ρτο ΕΜΜΜοΜΜΕΜΜΜ ΕΜ ΜΜοΜΜΕΜΜ ΕΜΜΕ

ΜΜΕ·Εο Μο ΕτΜοΕΜΜΕ ΜΕ ι·οΜΜΕΜΜΕ Μοο ΜΜΜ ΜοΜΜ ΜΕ νΕοο

ΜΜοτΜΜΕΜΜΕΜΜΜο οΕΜΕΕοΕΜΕΜ ΕοττοτΜΕΜ ΜΕ ΙοοοΜΜ ΕρΜΕ ΜΜΜ

ΜΜΜ ΕΜ ΜΜοΜΜΕΜΜ ιΜοΜΜΕ ΜΜΜ ΜορροΜΕΕοΕ·ΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ

ιιοΜοΕοΜΜΕοΕ·ΜΜι ΜΜΕ ΕρΜο οοΕΜΜΜΕ, Μο ΜΜΜ οΕΕοΕΜ ΜΜοΕ·ΜΕΜ

οΜΜιοΜο οΜΜΕΜΜΕ, ιΜΜΕ·ΜΜΕοΜιΜΜ ΜΕ·οΜΜΕΜ ΜΜΜ οΕΕοΕΜ Μ

ΜΜοτΜΜ1 νοΜΜΜΕΕοΜΜΕΜ (οΜ(ΜΕοτΜΜΕ ΜΜΜ οΕΕοΕΜ οοΜΜοΜοΕο

ΜΜΕοτΜΕΜ ΕΜΜΕΜο οοΕΜΜΜΕΜ ΜΜΜο ΜΜΜ ΜΜΜ ΕρΜο ΜοΕΜΜΜΕ, Μ

ΜΜοτΜΕΜοΜΕΜΜΜ νοΕΕΕοι·ΜΜι ΜοοΕΕΕΜΕοτΜιΜ οΕΕΕ1οΕ·οΜΕΕΜιΜ ΜΕ Μο

ΜΜΜΕΜΜΕ ΕρΜΕΜΜ ΜοιΜΜΜΕΜ - Πο οΜΕΜΜ ΜΜΜΕ ΜοΜοΕΜΕ ΜΕΜ

:ΜΜΜ ρτοοΜτο ΜοΕΜΜΕοΕο οΕ ΜΜγΕΕΜ ροτ ρτΜΜΕΜΜι ΜΜΜΜΕΜ

(ΜΜΜ ΕΜ ΜΕ·οΜοΜοΕΜ ΜοΜΜΜΜΜΜ ΜΕ νοΕΜΜΜΕο ‹ΕΕοΕοτιΜ Μο

ΜΜτΜΜΕ οΜοΕΜΜοτΜΕΜ ΜΜΕ ΜοΜΜΜΕΕΕΕ ΜΕ οΕΕΕΜΜΕΕΜιΜ οΕΙΕΜΕΕ ΜΜΜι·Ε·ο

Μο ΜΜΜ ροτ ρτοΕΜΕοΜ ΜοΕΜΜΜ οΕ ο(ΜοΕοΕοΜ Ε;Μπο οΜοΕο

ΜΜΜ οΕ ΜοοτοΕο ΕΕΕοΕΕ ΜΜΜΕ ΜΜΜ ΜΜΕΕΜ οοΜοοΜΜΕΜ ΜΜΜ

ΜΕ ΜΜΕ ΜροοΕοΕΕΕοΕ· ΜΜΜ ΜοΜοτοΕΕΕοΕ· ΜΕΕ·ΕΜΜΕΕΜ οΕΜΜΕ ΜοΜΜΕΜΕ

ρΜΜΕΕοο ΕΜΜΕΜΜΕΜΜΕο τοοορΕο ΜΜΕ·οΜΜΕο ΜΕ ΕΜ ρΜΜΕΕΜΜΕΜ

(ΜΜΜ τοΜΜοΕο ροτ (ΕΕοοτ8ΕΜΕΜ ΟοοοΜΜ Μ (ΜΜΜ ΕΕΜ

ροΕΜΙΕ ΜΜΜΕοτΕΜΕο ΜοΕΜΕ·ΕΜΜΕ ΜΕ ΜοΜιοΕΜΕ·ΕΜΕΜ ρι·ΜΜΕΕ ΕΜΜ

ΜΜΕ(ΕΕΜΕ ΜΜΜ ΜΜΜ οΕ οοΕΜΜΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜΕ

ΜΕΕοοΕΕΜο ΕτοοοΜΕοΜΕιΜο οΜΕΜΜΜεοΜΕΜιο ΜοΜο ΕΜΕοΕΕοΜο ΜΜ

ΜοοΕΕΜο. ΜοοΜΜΜΜι οΜτΜΜΕΜ ΜΜΜ Με νΕοοΜΜΕΜΜ ΜοοΜΜΕΜ

ΜΜΜ οκ ΜΜΜ οΕΕοτο, Μ οΕΜΜΕΜΜΜ ΜΕ ΜΕΜΜΜΕΕΜ ΜΜΜ

οΕΜοΜΜΕΜ ΜοΜοΜΜΕΜ ΕΜΜΜΕοΜΕΜΜΜ οΜοΜΜΜΕΕοΜΕΜΜΜ ΜορΕΕοΜΕΜΜΜ

ΕΜΜοΜΕΕΜ (ΜΜΜΕΜ ιΜοΜΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΕΕΜΕΜ οΜΜΜΕο οΕΜ ΜΜΜΕΕο

ΜΜΜ ΜΜΕΜΜΜοΜιΜοΜο οΜΕιΕΜοΜιΜΜΜ οοΜΜΕΕΕοΜΕΜ οΕΕΕΜΕΜΜΕ οΕ

ΜΜοοΜΕΜΜΜ ΜοΜΜο οοΜΜοοΜΕοι· ΕΜΕοι· ΕΜΜΜΜ ΜΜΕ·ΕοΜ :ΜΜΜ

Μ! ΜΜΜ ΜΜΜ νοτΕοΜΕΕΜΜΜ, ΜΕ ΜΜΜ ΕΜΜΕ ΜΜΕ ΜΜΜ νοτΕΕ

ΜΜΜοΜΕ ΜΜΜΕΜ ΜΜΜ Μο ΕΜτο ΜΕ Μο ΜΜΜ, ΜΕ Μ ΜΜΜ

ΜΕ ΕοΕο Μο Μο οΜΜΜΜΜ ΜΕ ΜΕΜΜΜΕΕΜ οοο ΜΜΜ. Μοτο Μ Μοτο.

ΜΜΕ Μοτο ΜΒ οΕΕοΕΜ. ροΕοΕ·ο οΜΕΜοτο Μ( τοΜΜΕτοι·ο ροεΜοΕ

ΜΜΜ νο! ΜΜΜ Μο ΕΜΕ·ο νο! Μ ΜΜΜ ΜΜΜ Μο οΜΜΕΜ ΜΜΜ

οΕο. ΜΜΜ Μ ΜοΕΜρτΜΜΜΜο ΜΕο ΜΜΜ ΜΕ ΜοΜοτΜΙΕ ΕΜ Μο

ΜΜΜ οοΜΜΜΕ ρΜΜΕΕοο ΕΜΜΕΕ·ιΜΜΜΕο τοοορΕο ΜΕ οΕΜοιΕΕοΕο

ροτ 8ΕΕΜΕοΕΜΕΜ 5ΕΕΜΕΜιΜ ΜοΕΜΜΕΜΜι ΜΕ οΜΜιοΕΜΕ·ΕΜΜΕ ΜΜΜΕΕ·ΜιΜ

(ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜΕ ΜΜΜΜονΕΕΕΕ. ΕΜΜΕοΕΕοΜο ΜοΕΜΕ ΜοοΜΜο

(Μο ΜοΜο ΕΜΜΜΕΜ ΜρτΕΕΕΜ οΕΜΜΕΕοΜ1 ΜΜΕ. ΥΕΜΜο ΕΜΜΕΕ·ΜΜιοΜΕο

ΜΕ·οοΜΜΕοΜΕΜ ΜΕ ΜΜΕΕΕΕο ΜΜΕ ΜΜΜ Ρι·ο.ΜΜΕΜΜΕ, ΜΕ ΕΜΜΕτΜ

ιΜοΜΕο ΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜ ΜΕ ΜΕ·οοΜτοΕΕοΜΕο ΜΕ ΜΜγΕΕο ΕΕΕΜΕΕ ΜΜΜ

ΒοοΜοτοΕ, Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ΕΜΜΕτΜΕΜοΜΕΕΜ ρτοοΜτο οΕ ΜΜ

οΕΜΜΕΜΜ ΜΜροι·ΕΜΜ τΜοΜΕΕο ΜΜΜ ΜΜΕ, οΕ ΜΜΜ ΙΕΕΕοτΕΜ ροτ

ΜΜΜ ΜΜΜΜοοΜοΜΕοΕ· ΜΜΜΕΜ οΕοΕο ΜΜΜ ΜΜΕ, Μο ΕΕΕΜΕΕΜ Μ

ΜΜο ΜΜΕ ΜΕ οοΕΜΜΜΕ ΜΜΜ ρτο οΜΕ·ΜοτοΕΕΜ ΜΜΜ ΕΜΜ το!

ΜΕΜΜΕΜ ΜΕ ΕΜΜο.ι·ΜοτοΕΜοΜΕΕΜ ΜΜΕΕΜ ροτ ΜΜΜ ΜοτοοΕ·οΕοΜ ΜΜΜ

ΕρΜΜΕ·ΜΕΜ οοοΜΜΕοΜΜ τοΜοοοΜοΕο, ΜΕ ΜΜΜΜΕΜΜΕΜ οΕο. ΜΕ οι·

(ΗΜ ΜΜΕ· - Με ΜΜΜ ΕΕΕΕΜΜΕΕΕοΕοΜ ροΕ·ΕοΜ ΜΕ ΕρΜΕΜ ροΕ·ΕΕΜΜΜ Επι:

οοΜΜΜΕΕοΜο οΕΕοιιΜΜΕ·ΜΜι ΜΜΜ Μάο ΜΜΜ οΕΜΜΕΜ ροτ ΜΜΜ ΕΜ·

Ι›ΕΕΕ·ΜΕΜ ΜΜΕοοΕοΕΜΕΜ ΜΜΜ Με ιΜοΜοοΕΜ ΜΕ οτοΕΜΜΕο ΕΜ ΜΜΕ

ΜΕΜΜΜ ροτΕΕΜΜΜ ΜΕ οορΕΕΜΕΕΜ Μο νοΙΜΕΕΜΜ ο:ΕοοΜΕΕοΜΕ ΜΜΜ

ΜΜΜ ΜΜΕ οΕ Μο οοο Ε·οΜΜΜΕ οΜΜΜΕ ()ΜτΕΜΕΕ ΜΜΜ. Με! ΜΜΕΕ·Ε

νοΕΜΜΕΜΕοΜι ΜΕ ρΜΜΕΕΜΕΜ ροτ ροτΕοΜ ΜΜΜ ΕοΕοΕΕΕοτ οκοοΜοΜ

Μ· νΕΜΜοοΜο ΕΜΜΕΕΜΕΜοΜΕ0 ΜΕΕΙΕΜΜΕΕοΜΕΜ ΜΜΕο ροτ (ΜΜΜ

ΜΜΜΜΜι το8οιΜ ΜΜΜ οοιΜρτοΕΜΕΜΜο ρτοοΕοΕο ΜΜΕ! ΜΜΜ

ΜοοΜΕΜΜΕ τοοορΕΜΜι ΜΕ ΜοτΕρΕΜΜΕ ΜΜΕ ροτ ΡοΕΕ·ΜΕΜ Μ @ΜΜΜ

ΜοΕΜΕ·ΕΜΜΕ ΜΕ ΜΜΕ·ΕΜΜΕΜ ΕΕΕοΕΕ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΕ Ε·οΜΜΕΜΜ ΜΕ

ΒΕΕΕο ΜοΜΜΜΕΕ, πιο ΜΕΜΜΕΜ οΕοΕΕ ΜΜΜ ΜΜΜ οΕ ΜΜΕ (ΜΜΕ

ΜΜΜ άΕοΕο ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΕΕοΜΕΕΜο ΕοΕ·οοΜΕοΜΕΕΜ -ΜΜΕΜΜΜ

ΜοΜΕΜΕο ΜΜΜ :Πο ΕΜΕ·ΜΕο ΜΜΕ;ΜΜΕΕ Μο νΕΜΜο ΕΜΜΕτΜΕΜΜΕο πι·

ΕΕΓΕΕΜΜΕΕοΜΕΜ ΜοΕο ΜιΕροτ οΕΜΕο οοιΜρτΜΜΜΜο ροτ ΕΕΕοΕΜΕΜ 0ο

ΜΜΜΕΜ ΕΕΜοοΕΜ ΜΕ ΜΜΜ οΠὶοΜΕοΜ ΜΜΒοΜΕΜΜ ΜΜΜ ΜΜΕ

ΕΕΕοΕο ΜΜΜ ΜΜΜ (ΜΜΜ ΕΕΜΜι ΜογΕΕΜΜι ΜΜΜ οοΕΜΜ

ΜΜΜ ΕΕΜΜοΕ, ΜΜΜ ΕΜΜΕΕ·ΜΕΜοΜΕιΜΜ οΕΜ·οοΕο.ΕΜΕΜ ΜΜΕ ΜΕ ΕΜ

ρΜΜΕΕοοΕΜ ΜΜΜ Ε·οο(ΜοΕΜΜΕ μοι· οΕΜΕΜΜι (ΜοΕ·ΜΕΜΕΜ ΟΕΕ

ΜΜΕ·ΜΕ Μο (ΜΜΜ ΕΕΜροι·ΕΜΕΕ ΜΜοΕοΕΕΜΕο ΜοΕΜΕΕΜιΜ ΜΕ ΜΜΜ

ιοΕΜΜΕΜΕΜ ιΙΕΜΕΕ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΕ οοΕΜΜΜΕΜ ΜΜΜ ΕΙΕοΕΕΜ ΜΜΜ

ΒοΜΜΕ ΜΜΜΕ.νΕΕΕΕ.° ΕΜΜΕοΕΕοΜο ΜΜΕΕοοΕΕΜ ΜοοΜΜΕΕΜΕΜ ΜΜΕ·ΜοΜ1

ΜΜΜ, ΕΙΕο ΜΜΜ ΜορΕοΜΕΕΕο. ΕΕ οΕΕο ΕΜΜΕτΜΕΜοΜΕο ΜΕΒ

ΜΜΕΕοΜΕΜ (ΜΜΜ ευρο: (ΕΕοΕο ΜοιΜρτοΜΜΜο ΜΕ οοΜΕοΜΕΕΜ ΕΜ Μο

ροτ οΕοΕΜΕΜ ΜΜΜΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ οοΜΜΕΕΕο οΜΜοΜΜΜ οΕορ

ρτΜΜΕΕοΜο ΕΕΕΜΜΕΜΕΜ ΜΜΜ ΑΕΕοΜοτο ΜΜΜ ΑΜιεοΜΜΜΕ

οοΜΜοτΕΕΜ οΕΜΜΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ, Μο νοΜοΕ·ΜΜΕΕΕΜ ΜΕ τοΕΕΕ,ΜΕοΜΕ

(το.ΕΕ·ΕΜ ΙοΕΜΕΜΜΕΜ ΡοτοΕΜΜΕΕοΕ Μ Πο.Ε·οοΕΜ ΜΜΜΕοΕΜΜΕ οΕΜΜΜΕο

Μο ρτΕοΕ·ΕΜ ΜοΜΜΕΕ ΜΜΕ (ΙΜ.ΜΕΜΕΕο ΜΕ ΜΜΕοΜΕΜ, ΜοΜΕΕΕο ΒοτΜοτοΕ

Μο (ΜρτοΕΕΜ, (ΞΕΜΜΕΜοτΕΕ Μ $ΕΜΕΕΕΕΕΜ, 1ΕΜΕΜΜΕ ΜοτοοΕ·ΕΕ Μ

ΕΕΕΜΕΜ, ΕτΜΜΜΕΜΜΕ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΕοτΕΜ οοΜΜΕΕΕοτΕοτΜΜΕ Με

ΜΜΜΕ Ε·οΜΕΜοΜοτΙ ΕΕιΜΕτΜΕΜοΜΕΜΜΕ τοοορΕΜΕΜ ΜΜΕ ΜΕ ΜΜΜ

ΜΜΕΜΕΜ ΜΜΕ· ΒοτΜοτοιιΜΕ Μ ΜΜΜ ΜοΕοιΕΕΜιΜ ΜΕ ΜοτΕρΕοτοΕΜ

οΕΜΜΕΙοΕΜ ΜΜΜΕ ΜΜΜ, οΕτοΜοπιΕΜιΜ ΜΜΜ ροΜΜΜΕΕ ΕΜΜΕΜΜ

ΜΜΜΕ ΜΜΜ, Μο ΜΕΕ;ΜΕΜ ΜΕοΕοΕ·ΜιΜ ΜΜΜοτΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ

,ΜΕΜο, ΕΕΕοΕοτΜΜΕΜΜ ΜοΜΜΕΕΕοτΕοΕ·ΜΕΜ, ΜΕ ΜΜΕ ΒοΕ·ΜΜΕ·οΕ Μ ΡΕΜΜ

ΜΜΜ ΜΜΜ ΒοΕΜΕΜΕ ΜΜΜΜΕ.νΜΕΕ.° (ΜΜΜ οΕο.ΕΙοοοΜΕΜΕΕΜ, ΜΕ

νΕ880 Μο ΕΜΜΕτοΕΜΜΜΕο ΜτοοΜΕ·ο οΕοΕΕ ΜΜΜΕ ΡτοΜΜΕΜοΕ Μ

ΡοτΕΕΕοιΕΕΜΜΜ ΜΕΕΕΕΜ οΜΜΕΕΜΕΜΜΜΕ, ΜΜΜ .ΙοΜροτΕΕ Μ 'Γιο,

ΜΜΕ·ΜΜ _ΕΜΜΕ.ΜροΜΕΕΕ ρτοΜΕοΕοι·ΕΜ ΜΜΜ (ΜΜΜ Μο:ΜΕΜΕ το8ΕΜ ΜΕ

ΒοΕΜοΕ ΜΜΕ ΜΕ·οοΜΜοτΕΜ ΜΕ οοΜΜΕΕΕοτΕοτΜΕΜ ΕρΜΕΜΜ ΜΜΜ

Ε·ο,Ε;ΕΜ ΜΜΜ ΕΜΜΕΕ·(ΜοΕΕΕΜΕΜ τοΜορΕιιΜΕ ΜΕ ΜΜΕ·ΜΜΕοΕΜΜι οΕ ΕΜ

ρΜΒΙΕΜΜΜ1 (οΕΜΜιιΜ ΜοοΕΕοοΕΜΕΜοΜΕ ροτ (ΜΜΜ Μ ()ειττοεπ

ΜοτΕρΕοΕ·οΕΜ οΕοΕΕ (ΜΜΜ το8ΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΒοΕΜΕΜΕ ΜΜΜΜΕ.νΕΕΕΕ.°

(Πο ΜΜΜ ΜοΜοΜΜΕΜ τοΜοτοΕΜΕΜ ΜΕΜΕΙΙο ρΜΜοοΜΕΕ ΕΕΕοΕΕ Μο

ΜΜΕ ΜΜΜ ΜΕ ΜΕ8ΜΕΜ ΕρΜΕΜΜ ΜοΜΜΕ ΜΜΜ ΜΕ οΕοΕΕ ΡοΕΕ·Ε Μ

(ΜΜοΜΜ πιο νΕΜΜο ΕΕΕΜΕτΜΜΕοΜΕο ΜΕΜΜΕΜΜΕΜΜ ΜΜΜΕ ΡΕ·ΜΜοΕΜοΕ

Μ ΙΙΜΜΕ·Εοο ΕΜΕ·ΕοροτΕΕΕ ΜΕ (ΜΜΕΕοΕΙΕΜ ΑΕΙΜΕ·ΜΕ ΜΕΜΜοποΕοΕ·ΜΕΜ

ΜΕΜΜΕΜοΕ·ΜΕΜ ΜΕ ρτοοΜΜΕοΕ·ΜΜΕ ΜΜΕ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΕ οοΕΜΜΜΕΜ

ΜΜΜ, Μο οοο ΜΕΜΕΕΕοοΕΜ ΜοΜΜΕοΕ ρΜΜΕΕοο ΕΜΜΕΕ·ιΜΜοΕΕΕο το

οορΕο ΜΕ ΕΜ ροϋΕΕΜΜΜΕ (οΕ·ΜΜΜΜ Ε·οοΕΜοΕο ροτ ΕΙΕΜΕιΜΜ (Μοτ

ΒΕΜΜΕ ΟΕΕοοοΜΕΕΕ Μο ()ΜΜΜΕ·ο ΜΕΜΕ·ΕΜΜι ΜΕ οΜΜιοΕΜΕ·ΕΜΜΕ οΕοΕΕ

ΜΜΜΕ (ΙΜοΕΜ οΕ ΜοΕΜΜΜΕΜ ΜΜΜο, ΜΜΜ Μο ΜΜΜ ΜΜΜΕ

ΜΜΜΜΕ.ΕΕ. ΕΜΜΕοΕΕΜΜ οΜοοοοΕΜΜι ΜοοοΜΜΕΜ ΜΜΕ·ΜΜΕΜ ΜΜΜ

Με :ΜΜΜ (οΕΜ·ΜΜΕ·ΕΕ ΕΜΕ;οι· ΕοΕ·οΕο.ΕΜ οΕ ΜΜΜ, ΜΕ νΕΜΜο ΕΜ

ΜΕΕ·ΜΕΜΜΕο ΜΕΜΕΕΕοοΕΜΜ ΜΕ ΜογΕΕο ΒοΜΜΕΜΕ ΡοΕΕΜΜΜΕΕ ΜΜΜ

ΜΜΜ ΜΕΜοΕΜΕ οΕοΕΕ ΜΜΜΕ ΜΜΜ ΜΕ ΜοΕΜΜΜΕΜ ΜΜΜ ΜΜΜ

ΜΜΜ ΕΕΕοΕΕΜ ΜΜΜ Γι·ΜΜοΕΜοο ΜΕ (ΜΕΜΕ·ΕοΙΕο ΑΕΕΜΕ·Μο ΜΜΜ

ΜΕΕΕΜΕΕ ΜΕΜ οοΜΜΕΕΕΜΕΕ Εοοο ΡΜΜΕΕιοΕΕΕ Μο (]οΜοΕΕ οΕσΜοΜΕΕΜ,

ΜΜΕ οοΜΜΕΕΕΜΕΜΜ (ΜΜΜ Μο Μο Μο ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜ_Μ

ΙΕΕ·ειΜΜΕΜοο ΜΕ (ΜΜΕΕοΕΕο ΜΜΜ ΕΜΜΕτΜΕΜοΜΕΜΕΜ ΜΜτοΜΕοΕΜΕΜ ΜΕ



ποπ οποοι.ο πιο 793

τοοοπ!π!!! οε! ποτ Ποπτοππιπ Μοοπττπι!! πο!οτ!ππ! ο! οοπ

ιο!!οτ!πι!! ποπ!!π! ππο!ε πτοπ!ο!! ο! οοιπππ!ε Ιοππο επ!!

!!σο οποπ π!ο ιικ!!ι.° ι:!!οπε!ε πτοεοπ!!ε πιο!ο!! !ππ!ο!!οπο

οιι." εοοπππππ! οπτεπιπ ·Ιοππο; Πο!!!!!ε ο!!ο!!! εο!οππ! !το

ο!ο!π ο! πιο!πτο πο!!!!οτο!!οπο εππο! οι!!π!!!πε ο! ε!πππ!!ε

πτο!!!!εε!ε ο! !!!!!ε πο!!!ε ιιοττο!!ε ποτ ππ!!ο!! πτοπ!ο!οε, !π

!ο!!οο!!ε ο!!οπ! !πτ!!!πε, το!!οπ!!›πε ο!οπο οοπεε!ε ποτ!!π!π

πτοπ!ο!οτππ!, !!ο!!!!ο οποπ! οοπε!!!ο !!!!!!!π!!! ποο!οτππι ο!

ο!!οτππ! οπο!ι!π!πτ!ι!!π εοπ!οπ!πιπ οπππ ποε οι!!ε!ο!!!!ππ!,

ο! οοπ!!ε !!!οπ!!ε ποε!το οπ π!π!πο !!!ο!οε!ο!!ε πτοεοπ!!οι!!

οττοο!!ε, (ο οο!π!! ππ!!ο !ιοε!τππ! πτοοοπο! !ππ!ο!ππι, ο!

(!!!τ!ε!! 8το!!ο ποτπο!πο οοπί!τιπο!πτ εοποπ!οε !!! !!!!ε εοτ!π!!ε

!)!ιτ!ε!! ο! πω!!! Μοτ!ο π!τΒ!π!ε ο!οτ!οεο, !!οο!!οπο Βοοτε!!

ι!!!!!!!ε οο!οε!!ε επίτοο!ο ο! πο!!!!π!!!πε !πποοο!!ε π!σ!!ππε

πτοο!π!!!!πε ο! !”οτπ!ο!!!οτ οτ!!!!το!ππτ π!!!!π!πιπε οτ!!!!το!ποι!

!!!ιππτ !!ο!!ο!!! ποιοι!! ο! οο!·π!ο!ο!π ππ!!ο!!! !)οο πτοπ!ο!ο

ποτπο!πο ππτο!πτοπ! !π!οτ ποτ!οε πτοπ!ο!οε οιπποεοπο ππ!!ο

τοπ!οε εοοποοοε οοοπ!π!οτοε πο!!!οτοε οο!!!πο!οε ο! ει!!!π!!οο

ποτο!πι!! πτοπ!ο!οτπ!!! ο! εποο!ο!!!οτ ιποππ!!!!ο! οτποπ! !οτο!!!

ι!!ππ!!! οο!!!πο!! π!ο!! ποιπ!ι!! ππο!ε ο! οοιπππ!ε Ιοππο, οι!!

ποεοπο τοποοτοε οιππ!οοπο οπ!ο ο!!! ο! οπο οοοοε!οπο π!ο!ο

8ποττο !π!οτ π!ο!οε ποτ!οε ο!!ο οτοπ!, ο! οτ!ο!!οπ!πτ το

!!!!!!!π!πε ο! !ο!ο!!!οτ οπο!οιππε`, ο! πιο ο!!ο!!!!ε ο! το!π!εε!ε

πο οο!οτο !ιο!!ο!·! πο!πιππε ο! ιποπποπιπε. !!οτο οποπ οπιπ!!!

!!ο!!ο!!! !!!!πτ!ο οοποε ο! οποπε!ο!ιοε πο!!! πω!!! ο! !!!ο!ο ο!

πο!ο !!!ο!ο ο! !!!ο!ο οπο!!!οτοι!π!οπο ο! !π οπ!!!πεοππ!οπο

το!οπε !ο!!!ποτο π!8οπ!!ε οποττο !π!οτ ποι·!οε πτοπ!ο!οε ε!π!

ο! ·οοεο !π!ο!!!οοπ!!!τ !ππο !ππο τοιπ!εεο ο! το!!!!εεο ο! οποπ

ο! ο!ε ο!!οπο !πεοτπιπ ποτ!!ππ! ποπ !οποο!πτ οι! ο!!οποπ!

οιπο!!πο!!οπο!!! πο! τοε!!!π!!οποπι ο!!οτ! ποτ!!, πο ποππ!ε

ποτο ποπε ποτ ποτ!οεν!ι!πο !ππο ο!!!ο !!!ο!ο!!! οποιοι!!! πο!

ο !οιπποπο ο!!το οποπ οπ'οπε!οποε οοεεοτο πο!!ποτππ! οπο!!!

πω!!! οι!!π!!!!οπο!ι! τοεοτποιππε. πω!! πίσί!!!πε !!ο!!ο!!!

ο! |οτ!!!π!ί£σ!· π!·ὐί!!·π!!!π!· σ! πτπίππ!!!ο!!!π!!!πτ οπο!! !!!ο!ο

ππτ!σε !!!ο!ο!! εοπο!!ίοοί!!!πε πο!!!ίππε τα!! Αοππο!!!!!!! .εορτο

πίσ!πε ο! !!!πο!!ίπσ!!.π ιίο!!!ί!!!!.π πι!!! ο! σο!!!π!!σ Ιοππο !!οπίε

ο! ί!! πο.<!!!·ί /ο!·σίππ! .που σο!!!ίεοπ!·ίοτπ!!! !!σε!!·ο!·ι!!!! πτο οποίο

ο! !!ο!!!!πο ποε!το ππ!!ο!!! άο!!οπο!' πο !τππο!·ο τοπ!ί!ο!· σο!!!

ο||`οσ!π !οσπ ί!!β·πεο!·ο!!π, οίπσ!ίσο! πο!!!ί!!πο Με: πτο!!ίο!πο

οί!!π!!! σ! !ππο!!! Α!ο!ιοπ!ι ί!!.ε!!!ο $!!!ι!ιοι!: σο!!! ο!!!ο!ο!ο!

_ί!!!!!!πο ο! Ροτ!ίπο!!οίίο οπο! Μαστοί!! ο! !ιο!!!ί!!ί!!πο !!!ο!ο !!!ί.τίο

ί!!!πο!·ίο σ! ο!!!πίππο!!π 1.π!·ίει!ίο!!”ο!!ο , ο! π!ίίο άπτί!!πο [ο!!π!ίοίίε

οπίο!!εσπ!!!ο!!οσ! πτο!ο!πε ποιπ!ππε πι!!! ο! οοπ!!!πο Ιοππο

ο!!!!!!!!οτ !π οπο!!! !οτο!ο!π, εοο Δ!:ο!!!·!!!!εεε!!·!ο!·πιπ ποε!τοτπ!!!

πιο πο!!!ε ππ!!ο!!! ποποοπ! πο οοποπι τοο!!!οτ οπιπ ο!!'οο!π

!ππο!!! ο!!ο!!·ο!π Βοι!!!οο!! !!!επ!ο (!οτε!οο οπιπ οο!ο!!!ο!!

]π!!!!!!ο !!οιπ!π!!!πο.ποο!·ο !ι!!ιοο !!!!ποτ!ο ο!'οιππ!!!!οπο !π

τ!επ!ο!!οπο, ο! ο!!!ε !ρε!οε !ο!!! ο! !οττο Βοπ!!οο!ἱ !πτ!!!πε

ποτ!!!!οπο!!ε, ο! !οτ!!!!ο!!ε ·οπ!!!ι!εοππ!οπο, οπο !οσο!·ι!!π !στ

!·π!·π!!! ΜΜΜ!!! |οτ!ί!ίσίπτπ!π ο! _ίπ!·ίπ!!! πτοπίσ!ο!·!!!!! !τπάί!ίο

οπο!! π!οπ! !!ο!!ο!!! .ποπ πιο πο.!!!·ΐο σο!!!!!!ίεοπτίίο πτο οποίο

π !!!ο |σε!ί πο!!!οσοοΙοο πω!!! ·πο!!!!!!·ί !!!!·!!!ο π!! ο!!ο!!!

ππ!!ο!!! !ππο π!·ο!οί!!!ο οο!!!!!!!!!!!!; οο!!!οπο!!!ί!!πε !!!!!!!!π.!!π! ίπ

οπο! !!!ο!ο ί!!ίο ποτεο!!ίε, οπο! Με `!!!π!°σ!!ίο π!!!ί!σ! ο! πτ

!!ί!!·ο!οτπ! .πορτα οο!!!ί!!!πεο! οπο!!! οτπίππ!!ππ!!!. Οι!!! !οσπ

!!!ο!ο ο! !ιο!!!ί!!σε σο!!! πω!!! ο! ποτίίποπσίίε εππ!·ππίσ!ί! ππ!!ο

πο! σ! ί!! πω!!! /οτσίπ!!! !!ο!!οπ!!! πωπω!!! οποίο! οιπποε!!!

!οι!π!!!!ίπτο!·ππο!ίοπίε ά!ο!! σο!!!π!·ο!πίπεί πο!!! πω!!! πι!!! σε!

οοο!!οο!!! οπίποπο π !!!ο Μ!! ρο!!!οσοο!οο ρτοπίπιο οο!!!!!!·ί

σκοπο π!! οπίποπο πππο.! σ! !πίππο οί σ! πω!!! οπο!!! οπίσ

πω!. Ρ!!! εοοπ!ί!πΙο ο! !!!!οπτπ ο!!οο!·πο!ίο!!ο ο! σ:τοσπ!ίο!!ο

!!!ο!ο ποσο, ο! οποία!!! π!ίο!·!!!π πίσοππο!πο! πτο!!ποσίοπ!!ο!·ο!π

π!·!!!!τπ!!!οπ!‹!π!!οτπ!π π!οσο!ἰοπποτπ!!! ο! πψ"πίο!!!!οτπ!!! πιο·

πο! .εοππο ο!!!ο!ο!ο ο! Μπι!!! σπ!!είε ο! ποσε!ίοπί!!πε πι!!!

οσ!·!!!π!ι!!· ο! ω!!! επστπ!!!πτ π!!! οποο!!ο!!!οπο οπο! πο! απο

ποεεοπ! ί!!!στ !!!ο!ο!! ππ!ποπ ο! οποσίο!ί!ο!· οσσπ.πίππο ί!!ο!!!ο

π'ο!οίσο σ! ο!!!!!ί!!!π !οσοτπ!!! ίπε!!!ο $!!ποι!πιι!, σ! επσσία!ί!ο!·

Αι.οιιοπιι ο! π!ίο!·!!!!! ίσσοτπ!π ί!! ο!!ί!!πο !!!ο!ο ρπτ!οπ !!!ο

Ισππσ!·ο!!! πιο πο!!οτσ, ο! !οσο!!!!!! ο!!!ο!ο!ο ο! οποΙ!·οτ!!!!!

σεο!ζπο!!!ί!!-!!! ί!! Μάο!!! ί!ιοι!!ί.! σ! οσσποίο!!ο ππΙ!!!ο!!!!!! ο!!!!!ί!!!!!

ί!!!ο!· ραπ!!! π!·σ‹!ίσ!πε οποπ!! !!ιο!!ο !!π!οτο!!! πο! ί!!πΙο!!!!!!

ί!! !ο!·τπ πο! !!!ο!ο, με!!! ο!!ο!! οίππείε πο! απ!!! !!σ !!!·!!ο

!!!ο!ο Αι.ι:οπε!!!ι ο! Βο!!!!”ποίί ποτ! σ! απο !!ο!!οπ! πω!!! !!ο

απο πο! !!σο πίσω!!! !!!πτσ!!ίο!!ο!!! π!·ὐί!!·π!!! !!!ο. [!!ο!·ί! !!!ο!ο!!!

πο! ο!·πίππ!!!!!! !!!/το !!!ο!ο!!! !ο!!!ππο. Ποπ! π!ο!ιππε εοπ!οπ·

!!!!!ππε πτοι!ππο!οπ!πε ο!·!!!!τοπ!πτ ο! πτ!!!!το!ποι!!οπιπτ οπο!!

ε! ο!!οπο π!ο!οτππ! ποτ!!ππ! τοοπεοτο! !ππο π!ο!ππ! !οιπποε

εππο! !ππο!!! ποο!οτο!πιπ π! εππτο ποποτο !π ποε!!! !οτο!οιπ

εοπ οοπ!!εεοτ!οτι!!π ποε!τοτπιπ, πο! !ποπι!! !ππο!!! ποπ πο

ποιο! !π !οτο!οιπ ι!οε!!πιπ ο!Τοο!πο!!!οτ π! εππτο !ππο ο!

ου οποπ ο! οοε!!!πε οο!!ο! !π ποποπ! Ποτο!!οτππι οο!!!ππ!

ππ!!ο!!! !π οοιππτο!!!!εεο οοπ!οπ!οπ!, ο! ποτε οπο επιιπ!

!οοππ! !!! ιι!οπ!!!πε ο! !οτο!!! ποε!το ποεεποτἰ! ο! ο!!οπ!ποτ!!

πτοπ! εππτο ποε-!ο!! ο! ο! !!ο!!ο!!! ε!! οπο. πτοπτ!ο οπο!οτ!!ο!ο

!οοπι!! ποτ!!ε ποπ -ο!!εοτπο!!!!ε π! οτ!!!οτπ!ι! ο! οποοππ!οπο

ο!!ο ιποπο π! ο! !ποοπ!ο !πποπο!·ο ο! οππτο!ιοπποτο ο! οπιπ!!!

ο!!ο !οοοτο οπο πτ!!!ο!πο!!!οτ ποτ!!ποπ! οπ οππτο!!οπε!οπο!!!

π!ο!! !οο!, ο! !π ιπο!!!!!πε ο! π!τ!π!ο ποε!το ποποτο, οποπ

ο!Τοο!πο!!!οτ ο! πτοο!εεο !”οοοτο!!οποο!πτ π! πο !πεο !οοο

ποεε!π!πε π!εποποτο ο! οτπ!ποτο π!ποτο !!οε!τ! οτ!!!!τ!! οοπ

πο!οε!ο!!ε ε!οο! ποε!το π!οοποτ!! πο!ππ!ο!! ο! πο! !!σο ποτε ο!!ο

!πποποτο! ο! οππτο!!οπποτο! εοο οππτο!!οππ! !”οοοτο!, ο!

!π ποε!τ!ε !πο!!!!!πε ο! !οτο!!! ποπ! Γοοοτο! !ππο!!! !!!πιπ

ε!ο !πποεπ!1! ο! οππτο!!οπεπιι! π! εππτο ποπ !!!!ο!!!πο!πι·

π!σ!οπι ππ!!ο!!! !”τοο!εοο !πτ!!οεεο πο! π!ο!οεεο οο!!ο ποποε

ο!!οποε !πο!π!εεο οοπ !!οο ποπ οοο!!οο!!! ποτ π!το!!!οπο μπω!!!

πο! πτοπ!ο!ο !!το!!! ο! ε!ο!!!!!ε ποτεοποτο! ο! !ππ!ο!ο!!!!!!ο!·

ο!!εο!·πο!πτ ο! !πποεοτ !!π!πεπ!οπ! πο! οππτο!ιοπεοτ, ε!οο

ποτε !πποποπε ο! οππτο!!οπποπε, ο! !!!ο!ο !!! !!!οπ!!!πε πο!

επ!!! ποποπε, πο! !πποπ! οππτο!!οππ! ο! ποπ! ίοο!οπε ππ!!ο!!!

πο! !!σο ποποπ! !ποπι·το! οοπ π!ο!ο πο! π! εππτο !!το!!! ο!

ε!!!!!!!!ε ποτεοποτο! πιο π!!·οοπο ποτ!ο επ!! πω!!! πτοπ!ο!!ε

- !!οπ! οοπεπ!!ο ο! οι! οο!!ο εο!ο!!!!ο πο π!ποτο ο! οπου»

!!!ο!ο !›οπ!!ο ο! πο!οε!ο!!ε πο!!!ε οι! !οτπ!οπ!ο!! οο!!!πτοο!!εο!

οοποοεεο ο! απ!!! !οτο ιποπο ο! !οτ!!!ο οπ!!!πε πιο!!πο ποε

επιππε τοεο!!ποπιπε πο!!!εοπο το!!πο·ιππε !!!!οπτ!!!!!οτ οι!!ποπι

!!οπ!!ο!π ο! ππ!οε!ο!ο!!!πο!!!ε ποτ π!ο!οε ποτ!οε οοπσοεεοπ!

!π οοπ!πτοπ!!εεο πτοπ!ο!ο ο! ο!!!οτ οπο!!!οτοπιποπο ο! !π

οπ!!›πεοππ!οπο ο!!!ε ο!!!!πο!!σπ!!!πε !οτο!!!οπ!!ε ο! ποποτπιπ

οπ!οο!!οπ!!!πε ποτ π!ο!οε ποτ!οε ο! οποιπ!!!!ο! οοτο!!! !!!ο!ο!

ο! ο!!π!πο!!ε!!οτ!!!π οοιιιο! ο! π!πτ!οε π!οοππ! εοπ!οπ!!οι!π!

πτο!!ππο!οππ! οτ!!!!τοιποπ!οππ! πτοο!π!οππ! οπ!ππ!οο!!π! πο

ποππ! !!·οποππ!ο! τοπ!!!!οι!π! οοι·τ!ποππ! εππ!οππ! πω!!!

τοπ!!! ο! !!!!οτπτο!ο!!π! οπποππ! ο! π!!!!!πποππ! πτοπ!· ο!

οππιποπιποπο οπο!!! π!πο!!!!πτ ο! π!οοι!οτ!!, ο! πτοπ! -ποο

!πο!·!!ι!πε ο! !!ο!!!ε π!οοο!!!! π! ποε!τοιπ πιοτοπι ο!!εο!π!ο!!!

ο!!!!!οι·ο!!! πο!πι!!ο!ο!!! !π!οι· ποτ!οε πτοπ!ο!οε !π εππο! ο!

πιο οπιπ!!!πε ο! ε!πππ!!ε οποε!!οι!!!!πε οοπε!ε ο!οπο οοπ

!τοποτε!!ε, οπο !!!!οτ ππ!!ο!! ποτ!οε οπο!ποποοπ!ποπο ποτ

τω!!! πο! ποτ!! ποοεοπ! οποοπ!ποπο τω!!! πο! οοπεοτο

οπο!
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ποτ·οο ποτ τοοτο το τοττο ποτ ιποττ ποτ πτττο ιποπτττ ροτττττπο

οπτοπεοππτοπο οτ τοπ: ρτοππποτοττο οποτπ ποπ ρτοππποτοττο

- Ετ ρτοτττοτο οιππτο. οτ ετποπτο. οπτπ οπιπτττπο οτ οτπεπττο

οοπποτττε οπτοι·οοπττοπο οτ ποροποοπττοπο οτι οτοττοπι τττοτπτπο

εοπτοπττο.ιππο ττττΐττπτπιπο ο.τοτττοτππτ· οτ οττττττοτποπτοπιπτ

ττοττοτο ποτ ρτοτττοτπο ροι·τοο οτ πποπτττοοτ οοτπιπ τπντο

τοττττττοτ οττεοτποτ·τ, πο οττοιπ ττο ρι·οοοπττ οπτοτοττοττ ποττοτο

οοι· τττοτοο ετπτττοοε οτ ρτ·οοπτοτοτοε τττοτοτππι ποτοτππι ρτο

οπτειτοττο οτ ετπιττοοττο ποτπτπο τρεπτπτπ οπο ροπο τΙοτο

ποτπιπ οοπτπιπ ιπττττππι οπττ τπ τττοτο οοτπρτοπιτοοο οοπτοπτο

οοιπττοπττο οτ ορρττοπππο ρι·οπτ τπ τττοτο οοιπρτοπιτεοο ρτο

πτπο οοπττποτπτ, οτ! οπτπο ροπο οποοττοποτπ οτ τοτοττοπ

οοιπττοτπι·, πποπ οποττ, ποτε οποοι·ποπο οτ πτοπιτοπο οπτττττιππ

οι·ιποτππτ οοπττπιπ ποπτετοτ·ππι οτ οκροπεοι·πιπ ορροι·τπππιπ

οοπττο ροττοιπ ποπ οποοι·ποπτοπι οτ το ροποτπ τποτττοπτοιπ

Μοτο ττπροπττοτο οτ (!οτο τοποοτπτ·, οτ ω! ππο τοοτοπππιπ

οι πππο μποτ οτι τππο τττοτοε ροι·τοο οτ οποτπττποτ οοι·ππι

ντ8οτο τττοτο ποεττ·ο ροτοετοττο οοπτοπττοτττοι· οοπττορποπτπο.

Ι.πτο ρποττοοτο ρτοππποτοτο οτ @το τ'πττ επρτοοοι·τρτο εοπ

τοπττπ οοι· ρτοτοτπτπ ττοτπτππιπ πιοτοτττοποτπ οττ1τττπιπ οτ

πτοτττπτοτοτπ ρτοιττοτπιπ τπ οτπττοτο Αετοπετ τπ ροτοοτο πει-

τ:ττοττοπτε οτπεττοιπ ττοεπτπτ πιοτοπτοπτο οττ1ττττ οτ οι·οτττ·ο

τοττο ρτοτττοττ, οτ τοοτο ροι··ιπο 5ττοτοτππι $τττ›τπτπ ποτοττπτπ

οτ οοπιοττοττππτ τρετπο ττοπιτπτ πιοτοτττοπτε ρτοοοπττττπε τττοττο

ιτοπττπο Ε'τοποτοοο οτο Ροτ·τττοπτοπο τπττττο,οοιπτπο Ιοεροττο

ττο Ττοοπτ·οπο τπττοροτττο οτ Βοπτοο Ι.πτττ οτπο ΒοτοΙιττοπτο

ρι·οοπτοτοττοπο οτ οτπποποτοττππο, οτ ρτοοπτοτοττο ποπττπο

τττοττ ττοιπτπτ τ·οοτο Ατοεοππτπ οτ τττοττο ττοπ1τπο Ρτ·οποτεοο

:το Ποπττοο τπι·τεροτττο (τοττττοτο Μπτπο οτ Βοπιτπτοο ττο

ττποπττ ετπτττοτο οι·οοπτοτοττοπο οτ οπττποποτοττοπο ετπτττοπττο

οτ ρτ·οοπτ·οτοττο ποτπτπο τττοτοι·ππι ττοπιτπτ οποτε οτ οοιπππτο

Ιοππο οιποτοεοπττοπο τοπττοπττοπο τοτττττοοπττοπε,οτ ορΙπο

ποπττοπο τττοτοτπ οοπτοπττοπι οτ οπιπτο οτ ετπεπτο οποιο

εοττρτο οτοτο οτ πποττττοτ οοι·πιπ τπτοπττοπο οοτροτο.τττοτ·

πιο εοποτπ Βοτ οποπεοττο τοοττο οοττρτπττο το οπτιποο οπτπτππτ

οοτπιπ, οτ ετποπτοτπιπ οποτ·πιπ ρτοοπτοτοτοο οτ οτπτττοτ εππτ

πτ οποιο ποτ· τττοτοπι οοπτοπττοπι, οτ οτποτοττοττοποτπ οτ

οιππτο οτ ετποπτο επρτ·οοοτ·τρτο ροτροτπο τοτο οτ Ιττ·πτο πο

ποιο οτ τοποτο, οτ ππττο τοτπροτο οοπττοτο.οοτο ποτ νοπττ·ο

πττοπο τοττοπο ποτ οοποο ττο @το ποτ (το τοοτο οττοπτετ ττο

@το οοπττ·οποπττ·ο ροεοοπτ οπο ροπτο ρτοτττοττε. Ετ ρτοεοπτο

τττπετττοεττπο ττοπιτπο ιτοτπτπο Εττοποοττι τπτοπττοεπ Μοτοτ·τ

οοι·πτπ, πιοι·οπτοπτεοπ Μοπττοτοττ·οττ οτο. οοπεοττο ρτ·οτοττ

ποτπττττ πιοι·οτττοπτε οτ ρτοεοπττοπο τοετττυπο τττπετι·τ νττο ττο

ιπτπο Οττοπο οποο Βι·ππεντοοπετ τοποτοποο ττοπιτπο ττοττο

Ρτοποτοοο Βοτ οτ προοτοττοο οοπτε ει·πττο ορτοοορο νοτοποτ,

ττοπιτπο Ιοποππο (το Ποοποποτο οοιπττο οτ ιπττττο, ττοιπτπο

Απτποπτο Ι.προ οκ παπποπτοπτοπο ττο 8οτ·οπτο. οορττοποο

τοι·οετοττο τττοττ ιτοπιτπτ πιοτοτττοπτο το Αοτ ποτπτπο Ιοοοπο

«το οπποτο (τοοτ·οτο οτι οοτπτττοπο ττο Βτοπτττοτο πιττττο ττο

ιπτπο Οττποττο 'Ι'πτ·οπο ττο Ποοτοττο ιπττττο ποπττπο Βοπττ“ποτο

ττο Βοοποποτο οοτπττο πιοτττεττο ποορτοττ τττοττ ττοιπτπτ πππ·

οπτοπτο οτ πιττττο ιτοπιτπο Ντοτιοτοο ττο Πορτοπτο τοεπιπ ιτοοτοτο

ροτοετοττο Λοτ ττοπιτπο Βογτποπττο ττο 5οτοττο τπττττο οτ τοοππτ

ττοοτοι·ο, ττοπιτπο τττπποτεοο ττο 5πιπτπο @πιο ποοτοτο, ττο

τπτπο Ατοοτττπο ττο θποετοπτττπο τοοππτ ποοτοτ·ο, ποιπτπο

Οττοττπο ττο θτττεοτττοτττο τοοπτπ ττοοτοι·ο οτ οοπ1ττο οπτπττπο

ντοπτττο ρι·οτοττ ποπττπτ τποτοτιτοπτε ττοτπτπο ττοττπττο ττο

(ὶοττοττο ποοτοτοι·πιπ ττοοτοι·ο ντοτττ·το ποτπτπτ Αοτοποτε ορτ

εοορτ, ττοπττπο Ροττ·ο ττο Ζοπτοτ·οτε οορττοποο ρορπττ Αετοποτε

ττοπιτπο τττοττοττοο (τποτ·Ιοτο τοττππτ ποοτοτο, οοπττπο Ποπ

οτοοο Ζορο ττοοπττοτο το τπι·ο οτπτττ , Βοπιτπγπο στο Βοοττοτο,

Οττιτοπο ττο τποτοτο θπττττοτπιο ττο Ιποτοτο, Ιοποππο πο Βο

οποτο οι: τποτοπτοπτοπο τποτοτο Ιοτιοππο ττο Ποτοκοτο, Πο

τοτοπο ττο Μοιοτττο οκ οοπιτττοπο (το νοτροτ·οτο, Ντοποτοττο

ττο Ττττο θπττττοττπο ττο θτοτττοπο, (Μοτο ττο Ποποτ;ποτο,

Ποπτοττο Αοτποτ·το, Ροττ·ο ττο $οποτο θοοτ·8το, Απτττοπτο οτι

οοπττττοπο ττο νοτροτ·οτο, Απτττοπτο «το Μοπτοττοπο, Οττοπο

οτ Οττοοπτπο ττο (τπτ . .. στο Ποετοττο 5ο.οτπο ττο 8οποτο

Ποοτ·ετο (το οοποοοττε ττπτττοττπο ττο Ρι·οτττποτο οκ οοπιτττοπο

(τοποττοτο, Ποπιτπτοο ττο Μοπττ8ττο, 5οοττπο ττο Ρτοπτποττο,

οτ ρτπττοπο οτττε - Αππο Βοπιτπτ πιτττοετπιο τττοοπτοεττπο

οοικοοοεττπο τπτττοττοπο τοτττοποοττπο οτο ντεοοεττπο εορττπιο

ιποποτε πιειτοττ, ττο οπο οπτοοπτ οοπτοπττο οτ οιππτοπο οτ

οτποπττο οπρτοεοττοττο οτ οοπτοπττο τπ οτι ρτοτοτπο οοπττππο

τποτοτττο οποττοτ· οττττττοτοτ· οτ οττττττοτποπτοτοτ ρτοπτοτπο ρτο

οοπττττπο τττοττο ττοπττπο Ιττοποτεοο ττο Ροτ·οττοπτττπε ττοτπτπο

.τοεροπτο ττο Ττ·οοπτοπο οτ Βοιποο Ι.πτττ ρτ·οοπτοτοττοπο οτ

ρτοοπτοτοττο ποτπτπο ρτοτοττ ποτπτπτ τοοτε Ατοττοππιπ οτο.

οτ ρτοοοπττττπο ετπιττττοτ ιττοττο ττοπιτπο Ιττ·οποτεοο ττο Ποπ

ττοο, θοττττοττο Μπτ·πο, οτ Βοπιτπτοο Ροττποπττ οτπτττοτο οτ

οπτττοκοτοττοπο οτ ετπτττοοττο ποτπτπο ππτοτττοττ ττοπττπτ οποτε

οτ οοπτππτο Ιοππο, ποο ποπ ρι·οοοπττοπο τττοττο τοεττοπο οτ

τποτ ρτοοπτ·οτοι·οο οτ οτπτττοτ ‹ττοττ ττοτπτπτ Μοτο, οτ τττοττ

ττοτπτπτ οποτε οτ οοιπτιπτο. Ιοππο, ρτοοοπτο τοτπ τττοτο ττο

ιπτπο τποτοπτοπο οτ ρτ·οοοπττοπο τοοτττ1πο επρτοτττοττο, οτ

οπτττοοτ οοτππι ρτοοοροτππτ ποτ· πιο 8τττ›τοτπτπ 8ττοτππι

ρποπτοτππι ποτοτ·τππι οτ οοπιοττοτ·τππι τπτ'τοοοττρτππι ττοτ·τ

ρτπτο ρποττοο τπεττπιποπτει.

Ετ οοο 5τττττοτπο 8τττττπο ριιοττοπο τιπροττοττ οποτοτ·ττοτο

ποτοττττε οτ οοπιοττοττπο ρι·οτοττ ττοτπτπτ τποτοτττοπτε πτοτττοττο

οιππτοπο οτ οτποπττο νοοπτπο οτ τοΒοτπο τπτοι·τπτ , οτ τττοτειιπ

οοπτοπττοτπ οτ οιππτο οτ οτποπτο οπρτοοοτ·τρτο ρι·ορττο πιοππ

οοπτροτ οτ πιο οποεοπτροτ, ετεππτποπο πτοπτπ οοποποτππι

ορροοοπτ το τοοττιποπτππτ οιππτπιπρι·οτπτεοοτπτπ.

ΟΠΠ! *.

ΑΙΜ τυπο το θίουοπαιτ Μποτιο.το οτί Ποπ/αποτο οοοτα το

οοπττοττοτ·.είο :Μ θοπουο.εί σο! ττο οἰί Ατ·οποπο, πο! οποτε:

τ! οτΜο Ματο|ιοοο .οί άκουα άτ οποίττοτο, ο εοπτοπ:ίπω

τ·τοπατάο οί ἰιτοοἰιτ , οί!το, Ματ, ροσ.το.τ.σίοπτ , οίιπίοάί

τω, ο ΜΜΜ , στο ί ΠΟο·ία ποοαπο το δαπάοοπα ,

ιἰορο στο οτί πιποοοοτο Ρτοοοπτπτο το τπ[οητιπ:τοπί οου·τττο,

ο οίωοτο ο το! ποιτοπίο ττο Π·αποο.τοο άτ Ροτί!τοπίτττω, ο

στο @οπσοπο ττί Μοπτο!ετο ρτ·οοπτατοτ·ί το οοπτοπάοπτί.

(τ360, 30 τποτιο).

ποτ Βοεττ Ατοτττντ οτ τΞοι·το σε 'Ι'οι·τπο, Βοοππιοπττ 0οποποοτ ,

8οι·το Μ, Νππι. ιπιιι.

Ιπ ποιπτπο ττοιπτπτ Ατποπ. Νοε Ιοττοπποε Μοτοτττο Μπο

ττοτοττοττ Ιππροττοττο ντοοι·τπο οτ οτττττοι· πττττττο.τοτ οττοτττο

τποπτο.τοτ οτ οοτπππτο οπττοιιο οτοοτπο οτ οοεπιπρτπο ποτ

ποπττοπι ιπττττοπι ποπττππιπ ττοποτεοππι ττο ροττττοπττοπο οοπ

οτττοττππι οτ οοτποττοιητππτ πο ρτοοπτο.τοτ·οπι οτ ρτοοπτο.τοττο

ποτπτπο 8οι·οπτοοτπττ Ρττποτρτε οτ ιτοπττπτ Ροτι·τ Ποτ δι·πττο

Βοετο Ατπ8οπππι νοτοποτο Μοτοττοοτππτ 8οττττπτο οτ Ποτοτοο

οοτπτττοοπο Βοτοττττοπτο Βοοοτττοπτε οτ Ποτττοτττο οι ππο οτ
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στο πιο Μαιο, ει οιιιιιοιιιοΜ νιτιιΜ ΜΜιιιιιΜ Ι.οσιισι·όιιΜ

όο ΜσιιιΜΜ ιιιτιορετιιιιΜ οΜόιοιιΜ οι οιιιόιοιιτισ ΜΜΜ

ΜιιοιιΜοι ιτει.ιτιο οι οσΜριιιτιο ιισοιτι οιιτιοοιΜι ΜΜΜ οι

ΜοΜο Βιιοοιιιοτε Μι οτειιιιι όιιοΜ ΙσιιιιοιιοιιιΜ ιΜρει·ιιιιιο

.νιοιιτιι, ει ροριιΙι όοίοτιοστιο, ει ειιιιΜ ιιΜιτιιιι ΒοσοτειΙΜ

οι οσΜιιΜο Ιιιιιιιο ειι ροτιο ιιΙιει·σ, ρτσιιι όε οοΜρι·σΜΜοσ

ιιι Μο ι”ειοισ οσιιοισι ριιΒΙιοσ ισοιτιιΜειιισ τοοερισ ει ειΒτο

ιιισ.ισ ρετ ΒιιΒισιιιΜ οιιΒιιιΜ ιισιστιιιΜ εισειιιιειιστιιιΜ ιισ

οιτιιΜ Μισο ΜΜΜ ιιοοοτ.νιιιι. ιιιόιοιισιιο πι. Με σοιιο

ΜοιιοΜ ιιιιτιιιο, νΜοσ όιοισ οσΜρτσΜΜοσ οι ι·ειιιιΠοειιισιιιΒιιο

ίοοιΜ οιιρετ ιροσ οσΜρτσΜοοσ, ει ιιιοιτιιΜειιιΜ ρι·οοιιτιι

ιισιιιιΜ οι ΒιιγιιιιτιιΜ όιοιστιιΜ ΜιιιιΜ ι”τειιιοιοοι όο ροή

ΙισιιιΒιιο, οι ΜΜΜ Ι.εσιιστόι , Μ τιιιιΒιιο ιιι ιιιοο οσΜρτο

ΜΜοσ σι Μοιιιισ, νιοοσιιιιο οιιο ιιιοιτιιΜοτιισ ρι·οοιιτο οστι

οοοοο 'ρετ όισιιιΜ ΜΜιιιιΜ Β.εθοΜ όιοισ ΜΜΜ ιτειιιοιοοσ

Μ ΡοτιιισιιιΒιιο, ΜΜΜ Ιοορει·ισ Μ ιι·οι;ιιτσ.ιισ ιιιτιορετιισ

ρτσΜσιστι οιιτιο Μισο ΜΜΜ τοι;Μ οι ΒσΜεσ ιιοιι οΜ

ΒστοΒιισιιιο, όε οιιο ιιιοιτιιΜοιιισ ρτσοιιτο οι Βιιιόιο ειο

ιιει όιισΒιιο οτι ιροιο ειιιι·ιΒιιιο οι οσιισεοοε οστιοιιιι ριιΒιιοσ

ιιιοιτιιΜοιιισ οστιρισ Μιιιιιι ιιειτι Μ Πιιττοεσ οοτιριστιο όισιι

ΜΜΜ Βοοιο, οι τσΒστοισ οιΒιιισ ρειιόοιιιι, ει ιιιι·ειΜοσισ

ειιιοόεΜ όσΜΜ Βοει.ο, σε οιιιιιιο Μισο ΜΜΜ ΜΒΜ ει

Μι ρειτι οιιΒ σιιπο ΜΜιιιι ΜΜοοιΜο οοοι.νιιιι. Μο όε

ΜΜει φωτια ιισιιεΜΒι·ιο. ειο ιιιοοσ ΜοιτιιΜοιιισ οιτιόιοιιιιιο οι

ΒιιγΙιο ΜΜΜ ιι·ιιιιοιοοι όο ιιοιιι·ιοσ ιιιτιορετιιι ει θιι.ΒτιεΙΙιο

ΛόιιτΜ ιιΜΒιιτιιιστιιΜ οιιιόιοστιιΜ ει ρτοοιιι·σιστιιΜ όιοιι

ΜΜΜ όιιοιο οι ΜΜιιΜο Μισο οιιΒ ιισο Μισο όσιΜΜ

ΜιιιεοιΜσ ιετοειιιοοιιιισ οοιιιι8οοοιΜσ ιιιόιοιισιιο όεοιΜει οο

οιιτιόιι. οεσιιιιΜΜ σιιτοιιιιι ιιιιιιιο Με νιεεοΜσ οεριιΜο ιε

Βτιιιιτιι ιιιιοτ ιετοιιιΜ οι ΜΜΜ οι νΜοσ ΜοιτιιΜετιισ οιτι

όιοειιιιο ει Βιιγιιο ΜΜΜοι ιιιιιιιιιιιιι οΜο Ιιιιιιιοιιοιο οιτι

όιοι όιοιι ΜΜΜ Μοτο οι οσΜιιΜο Μισο ιιι οστιοιιιι ειιιε

ιιιιΒΒοσ ιιιοιτιιΜειιισ ειΒτειιΜσ οι ιιι ριιΒΙἱοιιΜ ι“στΜιιΜ τοό

όειοισ ρετ οστιτειόιιΜ ΜειιιιττιιΜ ιισιιιτιιιΜ οι οιιιιιειΙστιιιΜ

όιοιι ΜΜΜ όιιοΜ οι οσΜιιΜο Μισο οιιΒ ιιοσ σοιιο Με

ιπιτι Μοιιοιο ρτοοετιιιο Μιιτοιι ιιιόισιιστιο ιιιι.” οοοιιιιΜΜ

οιιτοιιΜ Ισ.ιιιιε - νιοοιισιιε οοιιιοιιιιο. οι ρτσιιιΜιιιιιισιιο ρτιοιο

ρετ οσο ισοΜ ει Με ιισ ιιτοΜιιιΒιιιο ιιιιοι· ιιοι·ιοο ρτεόι

οιιιο όε οιιο οοιιοιιιι ΜοιτιιΜειιιο τεοορισ οι ειΒτοιιισισ σοι·

ΒιιΒισιιιΜ ΒιιΒιιιΜ ιισιιιτιιιΜ οι οοιιιοΙΙοτιιιΜ τισοιτιιΜ οιιΒ

ιιοσ σοιιο οι Μόιοιισιιο Με τιιινιι ΜοτιοΜ ρτοοοιιιἱο ΜΜΜ. -

Αιετιιιο Βιιγιιιο ΜΒΜ Μισο ρετ σιιοΜΙιΒει ιροιιτιιΜ ριιτιιιιιιι

Μισο οοΜροι· ΜΒΜ τεοοτιισΜΜιιο, οι ιιιιιιο ειιοΜ τεοετ

ιιοΜιιο, οιιΜειιιοοιμιο σιιοοιιΜιμιο ΜΒΜ. ει οιιιιοειο ισιιοτε

ιιτσιιιοτ Μισο νει οιιο οοοιιότιιιιΜ ειιισιισό ιτιιετ «Μισο ριιτιοο

πιο! ΜΜιετιι οοιι Μουσε οιιΒόιισο σε! οιιΒόιιιιΜ ΕροστιιΜ

ιιοτοιιιΜ ρσοοει νοτιοιΜιιιιοτ.ρτσιιοΜτο οι όοοΙστοιισιιεο

·ιιιιετ ΜΜΜ ροτιοο ισοοτε ει ειρσιιοτε ιιτσριοτ Μισο ιμεο

ιιοιι οι σΜΜιι ιιι οειιιοιιιισ οι ρτστιιιτιοιιιιισιιε ιιοοιτει σοιι

ιοτιιιι ροτ σιιιιιιιιιΒοι ιιιοιιτιιΜ τιιιτιιιιΜ οι σΜιιεο ει οιτι

οιιισο οιιΒόιισο ειιττιΜόοΜ ιιιιιισιιιΒιιιιετ :ιο οστόΜιιει·

σΒοετιιετιιστ. δεόειιιοο ιιι Μο οοτἱριἰο ί]ΒτΜιι οι Βοειιε

Μιιι·ιο νιτοιιιιο ιιοΜΜΒιιο ιτιιισοσιιο όΜΜιιο οετιιοτιιισΜιιο

ρτσιιιιιιοιειΜιιο όΜιιιΜιιο στΒιιτιιΜιιτ οι στΒιιτεΜειιισΜιιτ,

Πετι οιιοτιόι οι ιιιιιισιοΒιιιιοτ σΒοοτιιιιτι ρτοοιριιιιιιο ρετ

ιροειο ρστιοο, οι ΜΜΜ οιιιιΜιιΒει πιο σΜιιοο οι οιιιΒιιΙοο

οιιΒόιισο ειιτιιΜόοΜ, ιιτσιιι ιιό σιιειιιιιΒοι ιιι ιιιιιιτιιΜ Μ

οιισοοοιιιτ τείετειιΜ οιιιιιιιιιι. οΜΒιιιιο ρετιιτιοι·ο ιιτσιιι ιιι

ιετιιιο οσιιιιιιειιιτ. - Πι ΜΜΜ Μισό σΜΜει όειρτισ όιιιει

ιιιιοτ-όιοισο τιιιτιοο σοι ιιιιιιιιιιο ιροιιτιιΜ ιιστοιιιΜ ιιιιιε ιιι

οΒσιιιισιιεΜ πόροι· ιιτοιοτιιο διιοττε ειιιε ιοιιιρστε ΜΜΜ

οιιιο ιτε,οιιο, οι οιιιε Μ ειο οοιιοι ΜΜΜ σοοιΒιιιιιισ !ειαι

οιιιο ιιοιι, οιιιι οι εοοο ιιιιοιιιΒιιιιιιιτ τεΜΜοο οποσ ει ιιιιΠο,

ει σΜιιεο ιιοοιΒιιιιιισιιεο στο ειο ιιιοιο, ιττιιο ει ετιιιιιιιιιιο,

οι ρετ ιιοοοριιΙσιιστιεο οσΙεριιιιετ ιιιιετιεοιιιο οιιιιοιιιοιο εοοο

ιιιιοιιιεσιιιιιτ. ιισ νιόοιισει Μισό όιοιιιο όσΜιτιιιο τοκ οιιΜ

όσρτισ ροοοΜ οειιιοισσιισιιεΜ Πει·ι ι“ιιοιιιι ρετ Μπι ιΜρσοι

ιιοσιιι οιιιιιιιστ όοιιει·ιοτιιΜ στο ΗΒτο. οιιρετ Μετοιιιστιιιιιο

ιιρρσιιοιιόο ει οσιιι€οτιόο ιιι ιοττιιιοτισ οιιο ιιΒ Μο σοι

ιιιιισιιΜ, σει Με Ιοσσ οσΜιιΜο Μισο σει οιιιιόιιιι ιιιοι

οσΜιιΜ ιιιοτιιιι, οι Με όσΜιιιιιο όΜι οι οσΜιιιιε Μισο

οιιιο Μρτιιιιοειιο οιιιιοιοοιιιιιι νοτοει νιοο Ρετ ΜσόιιΜ οιιΜ

όοΜ. Ιιετιι Μισό Μι Βιιιο ιιι ιιιιιειι οιιιοιιιιισιιο ρειιτσιιιιο

σο! ΜΜιιιιιο ΜοΒιοιει· σε! ρτερσοιιιιο ΜΜΜ @Με @Μ σε!

οιιιιιοοιιΜιιιιο ιισ.ιιΜι εστι νειοιο Μειι·ιιιΜι ιιι οιιο ιιιιιιι€ειιι

ιιΙιτο όεεεΜ ροτοοιιο τεοοόοτιόσ Μι ΜΜΜ ιιστιιι οειι Μ

οιτιοιιΒιιο, τιρειτιιο σο! ΜΜΜ ιοττειι·ιιΜ όιοισ όσιιιιτισ Βει;ι

οοιι ειιιο εσΜιιιιιισιιΒιιο. Ει οιΜΜιετ όιοισ ΜΜιτισ όσοι ει

οσΜιιΜ Μισο, τιριιτιο ει όΜιι·ιοιιιι ειιιοόειιι ιιΒιιιιιο οιιΒ

ιοοιιιι·ιιΜ, ειιιιο ιιοσιιι τεοεόσι ιειιοοιιιτ :ιό οιιιιοιει ΙΜ

οιιιιιι€οΙΜ ιιιτο.τε οι οιιΒ σΒιιΒιιιισιιο ΒσιιστιιΜ οιιστιιΜ ρτο

Μιιετε όο ιιοιι σιΤοτιόειιόσ Μσιεοιοιιόσ ιιισιιιεισιιόσ σε!

όσιιιιιιιοιιιιόσ ιιι ρετοοΜο ΒσΜο Μι ι·εΒιιο ιιι σπιτι ιιοσ ιιι

ιεττε ειιιιιιισ.Μ ροτιοΜ, ιιοΙ οιιΒιοοιιιΜ ιιιιι όιοιτιοιιισιοΜ

ιιιιτιιο οιιοιιιιιο ιιι ιιειιοτιιιι ντιιιιοτοιιιι οοιι οιιιιΜ ροτιιοιιιοτι

σιισσιισΜσόσ, Μισό οι οοιιιτοι όιοιιιΜ ιιιτιιΜετιιιιΜ ει όι

οιιιΜ ρτσΜιοοιστιεΜ ΜοιιιΜ τιιοιιι, όιοιιιο ΜΜΜιιο τοιτ

στο τοοεόετιιιΒιιο ιι ιιστιιιΒιιο ιεττιο ει όιοιτιοιιΒιιο οιιιο,

οι όἰοιιιο όστΜιιιιο όσο ει οσΜιιτιο Μισο στο τοοεόειιιἰ

Βιιο ο τιστιιιΒιιο ιεττΜ οι όιοιτιοιιΒιιο εστιιΜόοΜ οιιιιοι:ι

οιιιιιι ισιιιετ ΜριιΜοσιιο οι οιιιιοΜοοτε ιειιοιιιιιιιτ όε ΒσΜο

όιοιστιιΜ ΜριιιΠοιιιιιιιιΜ ιιοοιιο ειό σιισιιιιιιιιοΜ ιιι οιιο

όειριιιιιοειισο ιιιιοοο ρτσΒοιιιτ οι ΜοιιιισΜιιιιιο όιοισο Ιοόοιιιοο

ροτοοσιιιιιιιιιτ οι ριιιιιιιιιι ρτσιιι ιιιτιο ω, οι ειο νΜοιιΜ

ίσει·ιι οΚρεόιτε. @Μό οι όιοιι ραιτσιιι σει ΜΜΜ Μο8Μιτι

οοιι ιιτειισοιιι ιροστιιΜ ιιιιΜιιΜ , ΒιιιοιιτιιΜ , ΠειιστιιΜ ποι

ΜιστιιΜ νοοοστιιΜ ΜοτιιιΜστιιΜ οοιι ιισιιιΒιι οιιιιιοοιιΜοιιο

ιιοιι ρτεοιιιιι ρτεόιοισ οοιιιισιιο τοοεοοετιιιι ει ιιιιιιιΒιιιιόσ

Βιιιο Μόε ιιιισιιιι όειριιε ιιιιιιιοτιτιι οοπ οιιΒόιισο οι όΜιτι

οιιιιιιοο ιροστιιΜ ΜΜιτιστιιΜ ΜΒΜ, όποιο, οι οσΜιιΜο Μισο,

οοπ ειιιοιιιιιο ιροστιιιιι οιι'ειιόετιιιι Μοιοοισιιοτιιιι ιιισιιιοιει

ιιοτιιιι σε! ΜιριιΜοσιιοτιιιι ιιι ροτοσΜο ΒσΜοσιιι τοΒιιο ιιι

σπιτι ιιεΙ ιιι ιεττιι όιοιιιο όσΜἱτιιιο τοι: οι όιοιιιο ΜΜιιιιιο

ιιοιι οι οοΜιιιιε Ιιιιιιιε ρτσιιι ιιό σιιοΜΙιΒει οι εστιιΜ όι

οιι·ιοιιιΜ ροτιιιιιιοτιι σΜΜιιισότιΜ οιιιιοΜοιιοιιοΜ Μιριιιι. ιιιιοοιο

Μ ΒσΜο όεριιιιιοιιιιιιιιΜ ίειοετε ιοτιειιιιιιιτ, ει ιροιο εΜειι

όιιΜ οι.οιιιιοΜοιιστιοΜ ΒιιιιιοΜσόι ιιι ιιτεόιοιιιιτ ΓσοιειιιίΒιιο

ιιοιι ισοιόετιι ιιι ΜΜΜ οσΜρτσΜΜοι οιιιιΜιιιο οιιιιιιι σεισ

ιιιιοτιοΜ ιιοιι τοσειιοτιιιι οιιρτειόιοιοΜ. οι ιιετσ οιιΒιοοιι Μπι

όιοιι ΜΜΜ το8ιο, ΜΜΜ όιοιἱ ΜΜΜ ΜοΜ οι οσΜιιΜο

@Με ειστε ιιιτΜόιοιιστιοΜ εστιιΜ στΜοιιοτιιιι, οοιι ιιιιιιιιόο

τεοεόειιιεο ειιιιιιιο όορτισ ιιιιιιΙοτιιιι οιιΒιοοιιο σο! όιοιι·ιοιιιο

ιιΒιιο ριιτιιιιΜ ΜΜόιοιστιιιιι ιιι ρετοσιιΜ ΒσΜο σοι τοΒιιο

ιιι Μιιι·ι σε! ιιι ιοττει τιιισφισΜσόσ όιοιιιο όσΜἰιιιιο ιεει οι'

όοΜΜιο όιικ οι οσΜιιιιε Μισο οσο ιιοτοειιιιι νιτιιιιετ ιε

ιιειιιιιιιτ οι ΜΜΜ ιροσο ιιι οιιτιτσ όιοιιιΜ εοι ρτσοεόιιιιι

νιόεΙιοοι Μισό στοπ ΜΜιιιιιο το:: όοΜιτιιιο όιιιι οι οσΜιιτιο

Μισο ιιι ιιό ιμιοΜΙιΒει ιροστιιΜ ροτιιιιιιοτιι οιιιιοΓοοιοιιι

οι οιιιιοισοει·ε ιιο.Βοσιιι όειριιιι ιιιιοοιο όο ΒσΜο ιροστιιΜ όσ

ριιΜοοιιιιιιΜ Με ι·οτιοτιτι ιισιιιοτιιιι οιιροτ ιιιτιοόιοιισιιο οι

ασσ
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οιειι·ιοιο «Με, οοι ειιιιιοοιι ιΜτιιιι ιρει οοιιιιοοοοιοε, οι

ιιισιιιισοιιοοε Μεοε Μοοιιιαιοισε ροι·εσοοοοιοτ, οι ροοιιιοι

οι οπο ποιο εοειοοιιιι. ΙιοΜ οοσο στΜοιιιοε ιο Μοτο οι

οιειτιοιο ι:ιοι οισιι οοιιιιΜ :Με οοιιΜ οιοιι οσΜιοι οοσιε

οιοσΜοοιε ιειοοο Μιοσε οιιιοοε ιοιιιιιοε οι "Με οοοσοΜ

οοο Μειι·ιιιΜο οιιιιιοειιιιιιει Μι ιρειε ιοι·τιε οι οιειτιοιο ισ

ΜΜΜ ισοοοοιοι· οοεοοοι·ειτο ΜΜΜσ οιιοι ιιοοιοιιεστιιιοε

οοοεοοιιιΜιο Μεσοι ιο ΜΜΜσ σιιοιοιιι·ιι ισοι οσο ισοσι·οοι

Μιι οι·οιοοοτιοι, νιοσιισσι οοιιοιιι Μο οσΜιοι ΜΒΜ Μ οσο

Μιστοοοο Μοιοοι οωΜ ιοοοσοειιιοε οσο ΜΜΜ ΜΜΜ οι

ο οοοοοι·εσ Ιοοιιοιιοσε ρι·οοιοιι Μ οσο ιοΙστοοοσ ΜΜΜ

οοιιοιιιε οιοιι οσΜιοι τσοιει οσο οιιοοι οστιιΜΜΜ. Ιιοοι Μισο

οι οι·οιοιει οισιι οσοιιοι ι·οοιε νει Μο ΜΜΜι οοοιε οι

οσΜοοιει ΜΜΜ οοειιισσοοιοοο Γοσι·ιι Μροοοι ιοισιτσι οι

ισι·ι ρ:ιτιι εεεο εοιιοιιιε οιοοΜ, ιιιοο ιρω ΜΜΜιιε τω: Μο

εοε οι·οιοιο. οι οοο οσοιιοσ ιοοιο ειο ίεισιοοοοΜ ι·σειιιο

ΜΜΜ ΜΜΜι ΜΜΜ οι οΜοοοειΜ Μ οειροιε Με ιιιειιιε

ιο εσιιοιιΜ ιοοσειιοι·. οι ο οοοοστεο ΜΜιοοε οοο οι σο

Μοοσ ΜΜΜ :ιο Μοιοοοοιο ισειιιιοιισοοΜ ΜΜΜι ρειεειε οι

σΜοοοοΜ Μ οοροιε_ Με ιιοιιο ιο εσιιοοΜ ισοσειιοι·. ΙισΜ

Μιιο ΟσιιιΜιιιιε ι.σοιοιιιοοε οιοιι οι: οοροιιιοειιοΜ ΜΜΜ ροτ

ειιιοοσε Ποιειι:ιοσε Μ Βοι·ιιοτιο Μ οιοοεσ ιιοιι [ΜΜΜσ

ρτοιοι·ιισ Μ οοιιιε Μοτοιιιοε νοιστιιιοε Μ Μοτιισιιοιε εισ

οιοειδιοιο ιοιιιιιοε, ιΜσ οσε ειιιιιιιστ οι :ιτιιιιτοΜοοιοισι·

ρι·οοιοιοε ιοι·ιιιιοοΜ οιεειΒιιιιοιοε ΜΜΜ οσιοοιιιο νοιοιι οοΜ

πιο ρτσιιοοοοΜ ιο Ιειοοει ΜΜΜ οσΜιοσ ΑοιιισΜο Μ εισ

ριιιιοιε ιοτιε οιτιοεοοο ροι·ιισ νισειι·ισ οι οοοειιιιιτισ οοοιι·σ

Μ οοριισ ρτοοιοιο, Μο ειοοοε ιοοιροι·ο ιοισιιιΜιιοι· οιε

οοο. ιοιοε ()οιοΜιιιιε Μι οιιο ροτεοοο ρτο σο ιοΒιριιΜο

ωΜιιοιο τοοοιειοοι·ιι ΜΜΜ οιοισ οσωοω ΜΜΜσ οιοε

ρι·σιιιιιισοοε ΜΜΜι, οοοι·ιιΜ ΜοιιοιιοοοΜ ι·οοοριιοοσΜ οι

ΜΜ οσΜιοσ Αοιιισοισ Με οοοο οοοιΜιιε οσοιιιιοοΜΜ.

ιιοΜ Μιιο ισιιοοοεο οι·Μσο8ειοοι Μ ρσηιιοιειιισ οι ροιτοε

ιιΒιιοπι Μ Βστοιιιοσοιο οι οιοιιι σο εοιιοιιιε οι οιειι·ισιιιιι

ιιιιοε οιοιι ΜΜΜι ΜΒΜ ιιεε.στιιοι οοροιιισοισε Γοιεεο ροτ

εοιιοιισσ οιοιι ΜΜΜι οοοιει οι οσιοοοιε ΜΜΜ ο Μο οι

ισΜρστο οιιΜ οοσο οσοι ΜΜΜ οοΜρι·οιοιεεοοι ρι·οοισιοοι

ιο οοε οι·οιοειοιιιιοει ΜιοεοοΜοοο οιΤοοειοοοε Μισι ΜΜΜ

ριιτισε οι ΜιοΜιιιιοι οειτοΜΜΜ σσεεοιο οοιιστο, οι ο οοο

οοι·εο «Ποιο Με εοιιοιιιο οι οιειι·ιοιοειιιιιιιε οιοιι ΜΜΜι

οοσιε οι οσοιοοιε ΜΜΜι οοεστοοι οοροι!ιοειιοει οικω μοι·

' οοιιοιισε οιοιι ΜΜΜι ι·οοιε, οι οΜοοοο οσοοιοοο Μειε

οοροιιιοοιιο ιιοιι χισεειοι σκ οιιοο οσΜιιιΜοο οσΜιοσ Βοτ

Μιι·οο Μ Ροιοοιοισ ιισσοιιοιο ιο ιοιοε οινιιι οοσο ιο Μοι

ιιιιο Βιιτσιιιοσοιο ι·οοιριειι οι ειοοιιιιοι οΜΜε οι ειοΒιιιοε

ρι·σιιιιιισοοε μα· ιοειοε νει :ιιιο ΜΜΜ οιοοο ΜΜΜ :οι

οΜοιιιοει οι ειοεοιιο οοιειιοοιε Μιι εοιιοιιιε οοοιιοι οφ

ιιι·οοιοιι οοοει Μοοι·σ νσιιιστιοι 11ο Μοσοοιιοι Μ ιοιοε

Μριιιιι ιιιοιιε οιεοσιιι οεοοσ :ιο ρι·οεσοιοΜ οιοΜ οι Μο

ΜΜΜ νοτεειοιοσ οσοιιιιΜιιε οιοισ οσΜιοσ Αοιιισοιο Μ

διοριιοοιε ιιιτιοεοοο μοι ροι·ιισ νισοι·ισ οι οσοειιιοτιο οσ

ιιιι·σ, οοσο ιο σιοιιοιο ΜΜΜ τσοιριοι οι ειοΜιιιειι σΜοοε

οι ειοεοιοε Ιιτσιιοιισιισε ροτ ΜΜΜ Μ! :ιιιο Μιιιισ Μσοσ

Ιιοοοειε Μι σοιοιιιοε οι ειοΒοιιε ιιιοοσοειιιοε οι οιοοιιιοε

Μι οοιιοιιιε Μιι οιειι·ιοι.οοιιιιοε οιοιι ΜΜΜι οοοιε οι σο

Μοοιε ΜΜΜ οοειε Μοστο νοιιιοι·ιοι οο οσοσιιοοΜ Μ Μο

οειροιε ιιοοο οιεοοΜ ΜΜΜ ω ρτοεοοιοΜ οιοΜ Μισο Μ

Μιοσε Βοι·οοτοιιΜ οι ΛοιιισΜοΜ οι οοοιιιιιιιοι οστοιο Μι

Μαιο ρι·σιιοιιοοοε ι·οοιριοοοοε, οι ΜΜΜ οοιιιε ΜιιιοοΜε

ιιοιι οστοΜ 8οοιιο νοι ροτ ριιιιιισο ιοειιιιιΜοοιιι ιισειι·σε

εροσιοισο οοοιιοεοι·ισε οιοι;ιΜοε οι οιι8ιοιοε, οι Με οι οσ

ι·οιο οοιιιιισι νισεε Μι οσο σοστιοιιοε οοιιιΜοε οοΜιιιοοοοε,

Με ρισιιοιισοοε Μο ιιιιιιιι νοοΜ ειοοοιο ιοοΜισοοοοι οιε

οοο νσιοοισο ρτσιιοιισοοε ΜΜΜ Μοοιο τοοοιειοοι·ιοιιρεοε

ρι·οιιιιιισοοε ωοοιο. 5οοο ΜΜΜ ιοιοιιοοισ Μισο Μ ΜΜΜ

οειιιε ροτ οοειιιισο @Με Με Μοιοιοι οοοο ρτσιιιΜο ιιιο

ιοτιισ Μ οοιιιιοοι ιισδιε Ποειιιιο οοο σιιειειοιιιιοει ρι·οοιοιιε

εοι·οοιοι· Μ σΜοιισοε οι ροτ σΜοιο εοοιιοοιιΜ ι”οι·ΜοΜ

Μιοιιιιοε Με ευρω· σσεσοιιοοο σιι'οοεισοοΜ οσο Μαι ειοιο

ΜΜΜ ρι·οοοοσιοι:ιΜ. ιισΜ οοοο ιιεοοσ :ιο οιοοι εσοοοοοοι

Μοιιειε ισιιτιιοι·ιι ρι·σιιιΜο νοοιοτι οοοι ιιιοσοι.ιο ιοοιοιοοσ

ιοοοοοεοε οσο νιοοιοι· Μ ι·σοοιιι οι ιοτι·ιε οιοιι ΜΜΜι

ΜΒΜ ιοιοιοοιιοιιιιοε σσοεοοιιο, οι Οειιοιιιοι, οι εοιιοιιι οοο

οσοιιοι ΜΒΜ ιο ΜΜΜι οι οιειτιοιο οι ιοσιε οσΜοοιε ΜΜΜ

ιΜΜιιοιιοιο οσο ιιιιιοιοι·, οοο ισΜρσι·ο οιειρεσ οιιιοοσ ιο

σοοι ΜΜΜι ιιιοσ ιοΜ ΜιΜοοιιοε οσοεοσιο.. Ποιο οοσο

ΜΜΜ οι; οιιΜισ οσοιτοσιο Μι ΜΜΜ Μι οιε οιιοοιιιοε Μι

οιιοΒιιε οσο,σσοοεισοσ οποιοι ρι·σοσοοοιιο οοιισιιοιοι· ο

οιοιιε ροτιιιιιιε ιιιοσ ιοΜ νει ειι ΜΜΜι Μι οιισοιιιοε ιιιο

8οιοτιιιοε ροι·εσοιε οι οποιο ροι·ιιιιοε Μι οιιο ρ:ιτισ, Μι

ειοεοΜι·ιιιοε ροι·εσοιε οιοεΜΜ, ιοι Μπι ιιτοιο τσοιοοοοοι

οι ιιισειι οοσιοειοΜσοοοι στοοι οοιο ιοοιιοοιιιΜ οοροι· ρτο

ιοτιισ.Μ €οστΜΜ, οι Μιιιο Μσοσ ιΜοιοιοιο ροτ ρι·σεσοισΜ

ΙιειοσΜ οι Μισο ιιιιιιιιτ οιε ρι·ιιιιισειιε ρι·σιιι οιοιιειιοτ Μι

νιι ροισΜι ισΜρστο οοο οιοοι·Μ ιοοοριι οσο ειοιο. ιιοοι

Μισο σΜοοε χισεεσεο.ιοοοε Με σεεοοι ΜΜιοι ΜΒΜ Μι

εοιιοιιοι·οΜ εοστοΜ ιο ΜΜΜι οι οιειι·ιοιο νει νοι·οοοιοσ

Με οεεισοι οσΜιοι οοοιε Μ! σσΜοοιε ΜΜΜ Μι εοσι·οοι

οιειτισιοιιιιοΜ ΜΜΜ ιιιιι·εσοειοτο οιοιι οωοοο τοειε ιο

Μοιοτιοιε Μι οΜεσοιο Μ! σειιοισοιει ιιιιοι·ο ι·σειιιοειοιοι·

σιεοσοι οι ιρειε Βοοοσιιοι οι ρσοσιοοοοι ιιιιοω , εισοι Μ

οιοιιειοι ποιο @οτιο ιοσιισιιιισοοΜ, οι εροσιοιιιστ ιοίκι

εοι·Μιιε νιοοιιοοι ιιιίοοσ (ιιοοοοιοισ) Μ ισοοιιιο σιιοι Βου

ΜΜΜ Μοισι·ισιιτοΜ ισιιοοοι Μ ιισοεσ8οοιιε οι ειιιιε ιο

έιΜιιι οεεο οιιιειοοιιιιοε. ιιοΜ οοιο ειοισο οιιισ οιιΜ σοι·

σοι·ειιοο Μ οοι·οοι·ιιιοε Ποιοιιιοσι·οοι σεεστιι εοιοιεεσ Μ Μοοεσ

ιιιοισ ρι·σιιιΜο ρτσιοι·ιιο Ποτοοσε οιιοσοιοΜ οοιοοοειδιοισ.

ρτο τσοειισ οοο ιοΜιιιισ οι σοοιιιι στοιοοιισοοΜ ροτ οσε

ΜΜΜ εοροι ι·οιοιιειιισοσ οοι·οοΜισι·οΜ, οι ευρω ιρεστοιο

σοι·οοΜιστοΜ σιιιιΒοιισοιιιοε οι ιοοοι·οοι·οΜοοιιε οοοοιι:ιοοιε

Μο. ΛτιιιιΜΜοοιιιΜοι· οι στοιοοΜοει ιιιο. Μισο Μαι $γοισο

εοοο ρτσιιειιισοοε ιιιοιοι ΜΜΜ οοΜιοσ Αιιιιιοοισ Μ Βιο

ΜΜΜ εορτοοιοισ οι οι εσιοιι Μισει σι·οιοοιισοσιο οοριιοιι

ΜΜΜι· ιισο στοιοιιιι, οοοο οιοιι ιισιοοι οι ι·σειιιοιιοιοι·.ιιι

ιΜΜ Μ σΜοιιιοε οι ροτ οΜΜει Με ρτο Αοοι·ιιιοσ οστο

Βιιοσ Μι οιοιι ειιοιιι Μ οσοεο ειι ι·οοιιιοι·σ οσιιστο οσ

τοοοε οοειοι·ιιι€οοισε, οοσε οοσοεισιιο »Μιι Μιι οι οιοιι

οοεισιοε εοιοοι·ο οσοιι·ει οιοιειτο οοειι·ειιιι στοιοειιιοοοΜ ρτο

τοοοισ οοο, ιοι Μισο σο σιιοο οιοιι ιισι·οοι ειιιι τοειιιιιοοιοτ

οι τοειιιοιι οσο εοοι. Ποιο Μισο Μ ιοι·ι·ίο οί!Ιιε ρσεοοεεισ

οίιιιι.<ι ]ιιτίεοίοιίοιιίοπο, ι·οοοί!ίοοι οι !σοίο ί!!σι·ιιοι ου Αιο·ία

οι ΜΜΜ Βιιοοιιιιο ΜΜΜ οιιωεω Μισο Με οί.: ροτ· πο.:

«ΜΜΜ αοΜοίοιιιΜ οοσωι οοοἰοιισι·ἰ , οσΜΜιω βοοοί.ιοπο

Με Ροι·ί!ίσοίοοο ρι·οοίοιιω οοιιοαι ιισιιίο οίοιίιιστο .ποιο ίιι|σι·

οιαιίσοοο οι .τοι·Μ2ί.<ι, οι οπιπ οσοιίοιιο λοσοστοιιο οι: οίοοιο!είσ

οειτοι·ιι οεοσΜοο οι” ίιι[οποιοι'ίσοοο Μ) οίιιο ]ιιι·οΜοοισ το

σΜοτο , οι .πιο Μοσι·οοι οασι·ιιΜ ίο/σιοιιο!ίσιιο οί.<ι.ιο οι σεΙσιι.ιο

ίο[στοιαιίσιιο ΜΜΜ ΜΜΜ [τοποί.πί Μ ροι·ί!ιοοίοοε οίο:ισ

οσοοοσ Ζοσπαι·οσ 2οοοαΜοο ρι·οιιοοοίοι·ο οι οοο!ιιι·οι·ο .το

σιοιιΜΜ ίο[σΜιποιίοΜΜ οσοι.: απο οιοισ ΜΜοΜοοισ @σωσει
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ε! ε!!!!!!!!!ε ει!ρ!·εεε!!ρ!!ε νεεε!!!ε ε! ι·ε!!!!!!!ε !!!!ε!!!!! ε! ε!!!

εε!!ρε! ε! !!!ε ει!!!εε!!ρε!, ε!ε!!!!!!!ε!!ε !!!ε!!!!! εο!!ει!ε!!!!!!

!ιρρεεει!! Ε!! !εε!!!!!εΜι!!!! ε!!!Μι!!!! ρ!ε!Μεεε!·ι!!ι!.

ε!!!!νιι *.

!!”!!!!!εεεεε !!! Ε!!!·!εε ε!!!!!ερε!·Ι!ε, Βε!!!ε!!!εε !!”ε!!!!!!!!!!, ε

δι!!!!!ε!ε Λ!!ε!!!ε, ε!!!!!!ιεε!!!!ε!·ί !!ε!!!! !·ερ!!!!!!!!ε!ι ε!! δε

!!εεε, !!ε!!!!!!!!!ε!!ε !!!! (!!εεε!!!!! Με!·ε!!εεε !!! .!!!ο!!/ε!·!·!!!ε,

ε!!ε ή!!! !!!! !ε!!!!!!!ε !!ε!!!!·ε !! ε!!ε!ε !ε μι!!! !!ε!!!!ε!!ο

ρ!εεε!!!!!!ε !!!!!ε !ε εε!!!!!!!ε, ε !!!ε!! ε!! Με!! [ε!!!!!!!!!!

!ε !!ερε!!!εε !!!!!! ρ!·ε!εεε, !!!ε!!!!! ε! ρεεεε!!ε !!εε!!!ε!·ε

!!ε!!!!!!!υε!!!ε!!!ε !!!!!ε !ε !!!!!·ε Μ!!! ε!!εε!!!!-!!! σε! !!ε !!!

Ατερε!!!!,· ε !! !!!ε!!!! !!!!!!·ε!!εεε !!εε!! ρε! Με εεεε!!ε !!

!ε!!!!!!!ε !!! ε!!ε!!!·ε !!!ε!!.

( Η!!!) , 2 ερτΠε

Π!!! !!εε!! Δ!·ε!!!ν! Μ απ!!! Μ Τε!·ἱι!ε, Βεεε!!!!!ντι 0!!!!εν!!ε! ,

8ε!·ἱε 1.8, ΠΜ!. απ.

Α!!!!ε ΜΜΜ πεσει!. Με εεει!!!εο"ερι·ΞΙ!ε εε!ε!!! νε!!!ε

!!!ε!!!!! ΜΜΜ ΜΜΜ! !ε!!!!!!!!ε Με!·εΜο!!ε Με!!!!ε!εττε!!

!!!!!!!!ε ε! !!!·!!!!!ε!ε!ε ε!εε!ε ε! εεει!!!!ρ!ε Με! 8ε!·ε!!!ε

ΜΜΜ!! ρ!!!!ε!ρε!!! ΜΜΜ!!! Μεε!!! Αι·εεε!!!!!!! ΜΜε!!εετ!!!!!

Με. εει! !ε8!ρ!!!!!!!!!! ρε!·εο!!ε!!! ρ!ε εε ε!! ει!!! ρε!·!ε ε!

!!!!!ε!!ειε Μ!Μ!!ι!!!! 8!!!!ε!!ε!!! !!!!ε!!!!!!!!·ε!!! Μ! !;!·ε!!!! Ι!!

!!!!ε!!ε!!!!!! Μεε!!! ε! ρερε!! Μίε!!εετε!!! , ε! εε!!!!!!!ε !!!!!ι!ε

εε!! !εε!ρ!!!!!!!!!! ρει·εο!!ε!!! ρ!ε εε ε!! ε!!ετε. δ!! Μ εε!!!

ρτε!!!!εεε εε!!ε!!!! ρι!!!!!εε !!!ε!!·ι!!!!ε!!!ε εε!!ρ!ε !!!ε!!!! 8!!

Ι!!ε!! $!!!!!! εε!ε!!! ε! ε!!!!ιε!Ι!!!!! Με!!! - Επρεπε!!! Μ

Μ!!! !!!!!!!ε!εε!!ε Μ Πε!!!!εο!!!!·Ξερε!!!εε, Με!!!!!ε!!ε !ε!!!!!!!!!!

ε! θε!!!ἰε! Μι!!!!ι!ε ε!!!!!εκε!ετεε ε! ΜΜΜ! Με!! ΜΜΕ!!!

ΜΜε ε! εε!!!!Με !!!!!!!ε, ν! Μ εε!ε!!! ε!!!!!!εε!!!!!!ε εε!!ε!!!!

ρΜ!!!ε!ε !!!ε!!·ι!Με!!!!ε εε!·ἰρ!ὶε !!!!!Μ!!!!ε εεο!·ε!! 0!!Μ!!!Μ

Μ !)!ει!!!!ε, ε! εε!!!!!Μ !!!ε!!!!! εε!ε!!! ε! εε!!ιεΙ!!!!Η Με!!

ΜΜΜ Μεἰε ε! εο!!!ι!!!!ε !!!ε!!!! εε!ε!!! νε!!!ε ρ!·οΜε!!ε.

@Με ευ!!! Με! ΜΜΜ ρ!!!!εε Με!!ε !!ε!ΜΜΙ!ι!ε !!!ε!!!!!

Μει!ε εο!!!!·ει!ε!ε!ε εει! !ρ!εε!!ο!!εε Μ !ρ!!!!!!εΜΜ Με!!! !!!

Μεε!είε !εεἱε ε! ρε!!!!!!!ε εο!!ε!!!ι!!!ε, ε! !!ε!! ρεεε!! ρε!!

ρ!·ε!!!!!!ε!!!!ε εε!·Με!!!ε!· ε!!εετ!!ε!! Με! Π!!! ΜεΙε!!!!!ε εει!

!!εεἱεἱε ρε! νεε ε!!!!ε!!! ε!·Μ!!·ε!!!ε!!!ε!!!ε!· ευρετ Με Μ

ε!!!!!ι!ε ει!ε!!!!ο νε!!ε!!!!!!!!. ΙΜε !!!ε!!!!!! Με!!ε !!ε!Μ!!!!!ι!ε

!!!!!!!ε!!!!ε ρετ νεε!!·ι!!!! ε!·Ι!!!!!!!!!ε!!!!!!!! ε!!!!!!ε!ι!!· Με!!ε ρ!!!

!!!!!!ε εε!!!!ε !!!ε!!!!! !ε!·!Μ!!ι!ε Μ!!! Με!!! Με!ε ρ!!!!εε Μ

!!εε!!! ρτο!!!!Μεεε εε!ε!!! νε!!!ε ε!!!!!!!! Με!. !!·εε!!!!!!ε ε! εε!!

ρ!!!!!!ε Με ΜΜΜ !ρεε!ι!!!! !ο!ε!ε!!! ν! ε!!ἱ!!Μ ρεεε!! ρ!ε

εε!!ε!·ε !!εε!!!! ρ!ε!!ι!!!ε!ε!!ε ευρετ Με ευρετ ε!!!!!!!ε ν!Μ!!!!!!!·

ρε! νεε ε!·Μ!!·ε!!!ε!!!!!!!ΜΜ εει-πε. Βε!!!ε !ι!!ε ρε!!!!!ι!ε !!!

!!!!ε ευρετ ΜΜΜ εε!! Μ ΜΜΜ !!ε!! !!!ε!!! !!!ε!!! !!εε!!!

!!!!!ε.

Οι!! ΜΜ!!!ιιε !!!!!!·ε!!!ο ΜΜΜ! !ε!·!!!ἱ!!ι!!!! Με!!ε ρ!!!·!ὶ!!ι!ε

ε!!! ρτε!!!ε!ε ε!! ε!!!!!!ιε!· ιεε!!εεε ρ!·ε!!!!!!ε νε!!!ι!!·εε, ε!!!εε!

Με!ε ΜΜ!!ε !!·!!!!εΞεεε ρ!ε ρεπε Μ!Μ!!! Βεε!ε Ατε!!ει!!!!!!,

ε! Με!!ε ΜΜΜε !!·ε!!!Μεεε Πε!!!!ε!!! ε! ΜΜἰΜεε ε!!!Με!ε

Με!! ΜΜ!!! Με!ε ε! εε!!!!!Με ΜΜΜ. Ε! ε!!!!Μ ι!!!!!!!!ε

ρε!!! ε!! εε!!!ρετε!!!!!!!!! ε! ε!! ει!Με!!Μι!! ει!!! ἰρεε ΜΜ

!!ι!ε ΜΜΜ Μεε!!! νε!ι!ε!!!.

Ε! εεε $!!!!!ο!!!ε $!!!!!!!ε ρ!!!!!ἰε!!ε !!!!ρε!!ε!! ει!ε!ε!!!!!!ε

!!ε!!!!!!!ε ε! ε!!!!!ε!!!!!!!!ε Με!! ΜΜΜ !!!ετε!!!ε!!!ε ρ!·εΜε!!!

!!·ε!!εε!!ρε! Μ Με!! !!!!!ε εε!ε!·ι!!!!, ε! Μεε Με ει!!!εετ!ρε!,

ε! ΜΒΜ!!! !!!ε!!!!! ερρεεει!! εε!!ει!ε!ι!!!!.

ε!!!!ν!!! *.

!! !!ε Πε!! !!!ε!!!! Π! ε!! Α!·εεε!!ε ε !!! $!!!!!ερ!!!! εεεο!!!ε!

!!!!!! !!!!!! ε!! Α!ε!!ε!·ε !ε [!!!!!ε!!!ε!ε !!ε!!!! !!!!!! !!! δ'εε!!!!!·ί.

(!360, !0 ε!!!ε!!ε).

Παρ!! !!!ε!!!!! ΜΜΜ!! !!!ε!!!! ΟΠ!!! ό! Λ!ε!!ε!·ο.

Ρε!!·ι!ε Πε! ετ!!!!!! !!ε!! Ατε!!ε!!ι!!!!, !!ε!ε!!ε!εε,'Με!ετ!

ε!!!!!!!!, 8ετ!!!!!!!!ε ε! Πε!·ε!ε!!ε, Πε!!!εεει!ε Βετε!!!!!ε!!!!ε,

Βοεε!!!ε!!!ε, ε! Πε!!!ει!!εε. Π!!εε!!ε, ε! !!Μ!!!!!!ε !!!!ἱνε!·ε!ε,

ε! ε!!!!ει!!!ε οΜε!ε!!!!ι!ε ι!εε!!!ε !!!εΜεε 8ε!Μ!!!!!ε ει!! !!!!!!ε

ε!!!!!, ε! Με!!! Με !ε!!!ρε!ε ε!! Με!! ρ!·εεεε!!!εε ρε!!!ε

!!ε!!!!!, ε!!!!!!ε!!!, ε! Μ!εε!ἰε!!ε!!!. Πρ!!! Π!!!νετε!!!!!! ρ!ε

!!ε!·ι!!!! !!εΜ!!!!!ιι ν!!!!!ε Μ ΛΙει!ε!·Εο, ε! ε!!!ει!!ε!!!!!!ε Μ

ει! ρ!εεεε!!!!!!ι!ε, ε! !!!!ι!!!ε ρε! ερεε!!!!ε ρ!!ν!!ε!!!!!!!! Μ!. !!!

ΠΜ!!! Πε!!ε!! !!εε!!!!!!!ρι!!!!ε Με ίε!!!·ι!!!!!_! !!!!!!ε ε !!!!!!ν!!!!!ε

!)οΜΜ !!!!!Ιεε!!!!ο, !τεεε!!!εε!!!!ε, !ρ!!!!ει!εεεε!!!!ε !!ι!!!!!0,
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Μοτο ποετι·ιτ ρΙπιπΙτοο οοπτιπππττπιπ, ροτροτπο εττ οοπ

οοεοππτ , ιιτ 8οπττοοπτ οπιπτ τοπτροτο οπτπτΙτπο, οτ οτποπΙτε

Ιτττοττο.ττΙτπε, ττπποπττοττοπο, οτ τιπιπππττοττππο, οο ρττντΙο

τοττο, οτ οττοπτ οοποποτπεΙτπτΙτπο οτνττοττο $οεοοι·τ, οποιο ετπτ

το οοι·τρττο τοτΙοοτο, οτ ι·οτΙοοτο.ο. τττοτο.οπο οτνττοε 8οοεοττ

ττοΙτοι·ο τττοοτπτ ρττντΙοοτππι ττο ποπ τπιπττττοπττ0 νττττττΠ πι”

ντπτΙοπιτοπτ το τρεοιπ οτνττοτοιπ πτετ οττ οτντππτ νοΙ οοοτ

τοτοτππι οτνττοττο οτιιοττοιπ. Ετ οΙ› ττοτ: οοοτο τιτοτττ επρ

ρΙτοοτπτπ ρτο τοττο οοποτΙτοι·τοι·πιπ, οτ ρτοΙτοι·πιπ Ιιοτπτππιπ

τττοτοο ντΙΙττο το ΑΙοποττο, οτ Μοτο ρττντΙοοτππι οτοττοπι

πιοπττοτοπιπο οοτνοττ. Ρτορτοτοο Μοτο οπρπΙτοοττοπο Ιτοπτοπο

οποοορτο Μοτο, οτ ππτοπτοπο νοεττπιπ τττοττππο, οτ τπο.π

ττοτππο οττπτοοοο, :το στο οοττο οοτοπττο οποτοιιπο ρττντΙοτττο

οποιο Ιτοποτ τττοτο οτνττοο 8οοεοττ, οτ τπτοτ· οΙτο. τττοτπιπ

ροτνττοοτπιπ πο ποπ τττττπτττοττττΙο ντποπ1, οοτ ντπττοτπτοτπ

οπο «το τοπτττο οπο τΙΙικτ ττοΙτοπτ ππτνοι·οττπο, οτ ρι·οτττ πο

ιπτποο Βετοεοττ οτ οτε οοι·νοτιιτ, τοοτττττο οοονοττ ρτοΙττο πο

πιτιιτττπο τττοτοο ντΙΙοιο ττο Ατοποι·το, πιιττΙτττοτ οοπττοτττοττοπο

- οοοοοπτο, οπιπι ροτ·πιπ ρτοετοοοοτ οτοττοιπ οοποοπτ πττντΙοτττο,

ΙτΙτοττοτοε, οτ ττπιππιτττοτοε ετ που νοε τπτττοοτοπτπτ, νοτ ποπ

οποοι·νοτοπτπτ τπτιτο οοι·ιτπι οοιτττποπττοο, οτ τοποτοο. Β.

ττοτ. Ποοοοτοποποτοο οΙοοττπο τττο τππττ τιππο ο ποττνττοτο

Βοπ1τπτ πττΙΙοοτπτο, ττοοοιιτοοτιπο εοποΒοοττπο:

. ΕΠ." οοποττ :

ΠΧΧΙΧ *.

τ! Πο Ποπ Ρτοττ·ο τν στά Ατ·οοπτια , ο το δαπτοοττα .τοττο

ροττο απο οίιττττάτα”οπο άοττο οτττὰ :Η Ατοτιοπο το οί!το

οτ Μοπτιοαάοσ (οάτοπτο ΜτππτοτΙοο), ο το ΛΙσποτΙο (οάτου·τιο

ΟΙτττοττο). ' `

(ΜΗΝ), Ντ @ποπο ).

ΒοεΙτ Ατοτ1τντ οπττοΙ1τ ττοΙΙο Φωτ τΙτ ΑΙΒΙ1οτο.

«-;Νοε Ροτιτπο ττοτ ετοττο ττοτ: Ατοττοππιπ, ΙτοΙοποτοο,

Μοτοττοετοτπ, 8τιττττπτοο οτ Ποτοτοοο, θππτοοοπο ΒοτοΙττποπο.ο,

ΙτοοοτΙτοπτο οτ Ποιοττοπτοο. Οττοει τποι·οιποπτπιπ ντΙΙοο ΑΙ8ποι·ττ,

οοΙτοττο τπτοπτΙοπτοο, τοποτο ρτοοεοπττο, τττπιττοτ οτ ροτροττιο

νοΙττπτο, ροπτπιπο, οοπετττπττπιιο, οτ οοετοποτππο, το, οτ πο

ντοοττο, τα: τττοτττοτπ Ιττοοτττ τττοτοο ντΙΙοο Ατοποτ·ττ, οτ οτ

οτττοτπτ, :το τπτττΙτοττοπτ οτπειτοπι Ιττοοτττ, :τπτ οοτ οτ οτττ

πιο τοιπροτο, τιιποτπιπο οτ ππτπιπο, ντΙΙπο ττο Μοπποετττοο,

οτ ττοτ ΑΙπτοττο, οπιιο το ρι·οοοοπο εοπ τττοτττοτπ οΙτοπτπο

ντοοτττ ποπ οκτοτππτ: νοΙοπτοο οτ οοποοτΙοπτοο οποπ ντ

οοττπο τττοτοο ντΙΙοο ΑΙοποτττ πτοτπτ οτ πττ ροοεττ οπτπτ

τοτπροτο τπ ττοτπτπτΙ1πο τΙτοτοι·πιπ ντΙΙοτπιπ ατο Μοττποεττττοο

οτ ττοτ ΑΙπποττο, οτ Ιτοπττοπττππο το οτοτΙοιπ , οο.τπτττττοττοπο

οπο. πτττπτ Ιττοοττπο Βοοοοι·τ το ντΙΙτο οτ ττοιπτπτΙτιιο ντΙΙο

τππιπποο εππτ πο τπτττττοττοπο οτ τττοτττοτπ οτποττοιπ. Ντιπ»

τΙοπτοο ροι· ποπο οοποοπτ επΙτοι·ποτοττππο οτ οτττπτπτοττο.

τοττττπο, οΙττεοπο οτττοτοΙτττπο, οτ οπτττττττο ιιοετττο, ρτοοεοπττΙτπο

οτ τ`πτπττο, οιτο.τοπιτο Ιτιττποιποιττ οοποοοετοποτπ ποοττοπτ Πι·

τποπτ Ιτοποοπτ ποτροτπο οτ οΙτοοτνοιττ, οτ οοπττο ποπ νοπτοπτ,

οποντο οππεο. το οπτπο ι·οτ τοεττιποπτιππ ποπο ττοττ τοττο

πιπο, ποεττοο Μοτοετοττο οτοτΙΙο πρροποτττο οοιπππττοπι. Ματ.

Ποοεοποποποτοο , ππτπτοποοτιπο. τττο τοπττ , οππο ο ποττνττοτο

Ποιπτπτ τπτΙΙοετπιο, ττοοοπτοοτπτο, εοττοοοετπτο, τοοπτοπο ποοττ·τ

ντοοετιποοπτπτο. ΜΒ. σου . . ,

$τοππιπ τ· Ροττ·τ Ποτ Βι·ετττο Βοτι Αι·οοοππιπ, τοΙοποτοο,

Μοτοττοοτππι, 8οττττπτοο, οτ Ποτοτοοο, Ποπιτττοοπο ΒοτοΙττ

ποποο, ΒοεοτΙτοπτο οτ θοι·ττοιττειο.

Τοετοο εππτ : Μετα Ιοοπποε Αι·οτιτορπο ΠοΙΙοι·ττοππο. -

ττπῇ›. Λτοτττορ. Ποοοοτουοποτ. - Ιοοπποε οκττπτπτ ιΙ`Ιτττοο,

πττΙοο. - Ροττ·πο στο Ι.πππ. - Βτττττττπο ‹Ι`Ιτττοο ττοπιτοοΙΙτ.

8τ,οποπτ τ· πτοτ Ιοοοπτ οοποοο, οοοτοτοτττ τττοττ ττοπιτπτ

Μοτο, οοτ ιτο τροτπο πιοπιτοτο ποοο οοττΙ›τ τοοτ, οτ οΙοποτ,

οτ οοττ·το,ττπτ το Ιτποο οορττπτο.,. Μοτοετοττε ετοτΙΙο εφραι

τττοτο, οτ οοτονο οοιπππττοιπ.

το το $οπΙτπ. .

Βτῖ1ο οδο νωτι οοπτ Βο. π)

τπτ το. οοποοο ΜΒ.

ΒοτΞ.

ΟΧΧΧ*.

δίοι·οπτιτ Ποτ·οτιο.το οί ΖΙΙοπ[οτ·τατο, ποττο .πιο οοοτο-τετ στό

ατ·οίττ·ο , άοβτιτοοο, ο οοπταστάσ, στο τ! Πο οί .4τ·οοοπα

ο·οοτίττττοοο οί πούττί ττΌτίο το α1.ττοττα, τ τττυοτττ , ο το

των τοττο, οττ”οσοί ροσοοάουοπο το δοτιτοοπα.

(Ι360, 2Ι 8τιιοπο ).

ττοτ Βοοττ Αποπτντ οι Εστω «Η Τοι·τπο, Βοοπιιιτττττ Οππονο.οι,
8οι·το Μ, Νοτη. το”. ι

το ποπιτπο ποτπτπτ οτποπ. ποε τοΙτοπποο πιοι·οΙττο ιποπ

ττετοιοτ·ειττ τππροττοΙτο πτοοττιιο οτο. οτΙτττοτ οτ·Ι1τττοτοτ οτ

οπττοοΙττττο οοιπροοττοτ οτ οοτπππτο οπττοπο οΙΙοοτπο οτ οε

εππτρτπο ροτ ποΙττΙοτ11 πιτΙττοπι ιτοπιτππιπ ττοποτεοπιπ ατο

ροι·τΙΙτοπτΙ1πο οοπετΙτοττοιπ οτ οοιποττοποιτπτ οι: ρτοοπτοτοτοπι

οτ ρι·οοπτοτοττο ποτπτπο εοι·οπτεοτπιτ ρττποτρτο οτ ιτοπιτπτ

οοπττπτ ροττ·τ ττοτ ετ·πττο τοοτε οιτοΒοποπι ποΙοποτο πιοτοττ

οοι·ππι οτικττπτο οτ οοι·οτοο οοπττττεοπο ποτοΙττποπτο οοοτ

Ιτοπτο οτ οοι·ττοπτο οτι οπο οτ πιο υπο οοοτο. οτ οορτοπτοτπ

ιιτι·οω ιτοιπτππιπ Ιοοποπτππτ :το ιποπτοΙττο τιιττοροτ·ττπτπ εἰπ

τττοιτιπ οτ ετπιττοοττο ποιπτπο πιοεπτττοτ πττ·τ ττοπιτπτ οτιποπτε

Ι›ποοπτοτο ττοτ οτποτο_‹τποτο τοπποποτπιπ τπιροττοΙτο ιττοο.τττ

οτ οπιπττοττ $οποτ·οΙτο οτο. οτ οοιπππτο τοππο οκ ποπο οΙ

τοτ·ετ ρτοιιτ πο οοιπρι·οιπτοοο τπ ποε τοοτο οοποτο.τ ρπΙ1ττοο

τπεττ·πιποπτο τοοορτο οτ οπτοπτοτο που εττοτοτππτ ετττττππτ

ποτοττππτ οτ οοπιοΙΙοι·τππτ ποοττπιπ :πιπο ττοτπτπτ ποοοινιιτι.

τπτττοτοπο τω. ‹Ιτο ποπο ιποπετο ορττΙτο.. πτοοο τττοτο οοπ]

ρι·οιπτοεο οτ τοτττττοοττοπτΙτπο ροτ· ποε τοοττο ευρω· τρεο

οοιπρτ·οπττοεο οτ τποττ·πτποπττο ρτοοπτοττοππιπ οτ Ι›πτΙτοτ·πιπ

τ1τοττ ττοιπτπτ τττιποτοοτ :το ιτοπττπτ τοοροτττ 6ο ττοοπτοπο

τιπτεροττττ ρτοτποτοττο οοοτο τττοττ ττοπιτπτ τοτττε οτ τοπποτ

ΙπΙΙτ ρτοοπτ·πτοτππι τττοττ ττοπιτπτ οοοτο οτ τποττ·ππτοπττο ρτο

οπτο ττοπττπτ τδτ πο ποπττοο τπττεροττττ 8οΙ1ττοΙτο εκτιττιιτ οτ

ττοιπτπτοτ τοττποιτττ οιππτππι ρι·οοπτ·οτοτπιπ οτ οτπιττοοτιιπι

τττοττ τποοπτττοτ ττοπττπτ όποτε οτ οοιπππτο τοπιτο αποτο

οοοτο ρι·οοποττο ροι· τροοε οπτποο ετππτοοο οτ ρτοοπτοτοτοε

ρτοτττοτοο. οτ πτοοο οποιτοπ1 οοπτοπττο οτ πτοππποτοττοπο ροι·

ποε τοτοτ τπτοτ· ροττοο ρτοτττοτοο ρτοοοπττΙ1πο τττοττο ττοτπτπτο

ττοποτοοΙιο. τοοροττο. τοπτοο. ίδο. 8οΙττ·τοΙο οτ ιτοπττπτοο

ετπιττοτο οτ ρτοοπτοτοτ·τοπο οπτοτττοττο οτ 6ο τροοι·πιπ ροή

οοποοι·‹ττο οτ οοεοποπ οπο πω: οππο οτ τπιττοτοπο. :Πο ρο

ππΙτττπο τποποτο πιο.τοττ ρτωτττπο ρι·οτοτ·τττ. το οπο οπτιτοπι

οοπτοπττο οτ ρτοππποτο.οτοπο οοπττποτπτ οορττπΙπιπ τοποττο
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!!ιιιιιεριοει. ί!ωπ ααα!! είε !ει·ι·ίε ιιί!!ίε ροεεεεείο!!ίο·αε αιτίε

ε!ί!ίοαίοαε εεείαί!ίοαε ε! !εείε ί!!εεαπι ε!ε ααι·ία ία ίιιεα!α

εαι·αίαίε εί!αα!ίζε αίαε!ίεε! Με ε!ε είε ρω· αοε αποί!ί·απι απ

!εε!ίε!απι ε!εοεα! ε!εε!αταεί αοεπίαιιε βαπείεεαε είε ρει·ί!!ίο

ιιίοαε ρι·εάίε!αε άοεεε! αο!ιίε αίσπίε!εεε εααία ίπ[επίπα!ίοπείπ

ίπ εω·ερ!ίε. ε! ειπα είο!αίι!αε !εοααπ!!!ε ε!ε ιπεπ!α!ίἰο αεπει·ί!

ε!ε!ίωαι!ε είπε ία/οωπαείοαείπ εεε είαε ίαί·απιεπΙο εεείρετε.

ε! ε!ε ίρεοι·ιιιιι άπειρα! ιιιίοιιιιει!ιειιε ιιίεεε ε! οε!ειιεει ιιι

!'οι·ιιιίιειοιιε !ρείιιε ι!οιιιιιιι Γιαιιειεει ε!ε ρει·ι!!ιοιιίαιιε ι!ίε!ο

οοιιιίιιο Ιεοιιει·ί!ο !ειιεειιιιιιι· ρι·οιιιιιιειει·ε ε! αεε!εται·ε εεειιιι

ορια ιιιίοι·ιιια!!οιιειιι ιιο!ιιε ειιιιι !!!ε!ο ιιιι·ειιιειι!ο Πειιόειιι

ρω· οιε!ιιιιι εοιιι!ιιιιιιι !εοιαιτειιιιι. ειιιιιοιιε τ!ιε!ιιε εοιιιιιιιιε

!εοιιει·!!ιιε ιιειιετι! ε! ιιιεεε ίιιίοι·ιρε!ιοιιε ιιοΜε είιιιιεεε ροτ

!Πε!ιιιιι οοιιιιιιιιιιι !ι·ε.ιιεἰεειιιιι εε ρετι!!ιοιιἰ!ιιιε ειιιιιε !ειιοι·

!αΠε εε!. ία[οι·πίαείο ααα!!! βιεί! αείπίπο επαί·επίεαί [εαπ

‹·ίεεπαε είε ρεπί!!ίοαίοαε εαρω· είε ει!ε ο!αα ε!ίε!α βίωνα!

ία!ει· ίρεαω β·απείεεαπι ε! αοππίπαπι !εοααι·ε!αία είε εποα!α!είο

είπω ί!!είρω·εα! !ιαε!αι·ε ε!ε ρεεε ρω· αεί ρίαείαπι [αε!α

παπε. ε! !ιοο ρι·ο !οείε εεε οαι·οπεε ε!ε αι!εία εοπε!!εαεααπ!

!ιαοωε ία εαπἰίπίε ίπειιία ρτίσπο αίείε!ιεε! ααα!! εἰ ι!ίε!ί εα

:εποε ρω· εε αεί ρεοεατα!οι·εε !ερίρ!ίίπεε αειιεεία! αεί εεε

‹!ίεπείαπ! άοιαίιιί Με αεαροααια ε! εεεεπ! είε! !ερα!εε ω·

αω·ί ιιαεεα!ί. ί!!επί άοίπίααε εεε: αειπίε!εί·ε! είε ε!ε απαεία

οιπαεε ίαίια·ίαε ρω· εεε |αε!αε εοπ!ί·α ο/βεία!εε ε! εα!π!ίε!οε

ε!ίε!ί σ!οίπίπί ί·ερίε ε! ωπαία ε!ίαπι ε! αιεεεαπιοαε ει!ε εειπ

επίεεείαπ! εοα!ι·α εαπάεπι ε! /αεω·ε! ρί·οεεεεαε εει:ίπάε .πεί

ρ!εε !ο!α!ί!ω· ίεεί!αι·ί. ί!επι οιιο!! ί·εε!ί!αετε! είεάωπ Βαρο

αίοαε οίππία ε! είπρα!α !εεε ρ!απα εαε ίρεί εεα α!ίοιείε

εοπιαπ εεπεαεαεταιι! !ιαεω·ε ία εαι·ί!ίαίε ίπεα!α αα!ε!!ίε!α

απορία ρω· ίρείείπ αοπιίααπι πρεπε εει! ε|βεία!εε εαοε εεεεα!

ρι·ο ραεπεα παωποάο!ίοε! οοεαρα!α. ε! Με εαπ! !ιοπιίπίοίίε

ε! [επιίπίε εει!αί!ίοαε ίαείεάί!ίοιιίοαε ε! ίιαίοαε εαίοιιεείιπιεί!ε.

είιιε ιιιίοι·ιιιε!!οιιειιι ειι!ι ειιιε ιιιι·αιιιειι!ο ιιοριε οικία!! !ιι

Με ίοι·ιιια ε! ρει· ριι!ιΠειιιιι ιιιε!ι·ιιιιιειι!ιιιιι !ειιοι·ιε !ιιιιιιε

ιτιοιιι. αααο άοεπίπί Μαρια. ίια!ίείοπε ιιιιι. είε ιιιινι. σπα!!ίί

ία ρεεεεα!ία !εε!ίαπι ίπ[εαεεείρ!οεαιπ εεε !εοααεε!αε ε!ε εποπ

!α!ε!ο !ιαοεπε αοε!ίείαπ! απο!! ία ίπε!ι·απιεπ!ο ρι·οπαπείαείοπίε

ραείε ρεοααπεία!ε ρω· ί!!αε!εεπί α!επιίπαπι πιαι·ε!ιίεπεπι εποπ

!ίε|εω·α!ί ίιπρει·ία!επι αίεαί·ίαπι ε!ε. ίιι!ω· εωειιίεείπιίεπι ε!ε

επίπαπί πορεία αεαροααπι ε! εποε επ απο ρατ!ε. ε! απομί

βεαπ! άοπιίπαιι! άαεεπι ε! εοίπαπε ίαπαε εεε α!!ω·α εει·ίρ!α

:παπα ε!ίείο!ί ε!ίοίί αο!αείί ίπβαεεπιρ!ί εαπ Με ααπο ε! ία

!!ίείοπε. ‹!ίε ρεπα!!ίπιο ιπεπείε :παρεα ρι·οε:ίίπε ραε!εί·ί!ί εοπ

!ίαε!ια· εαρί!α!αια !επεί·ίε ίπβαεεί·ιρ!ί. ί!επι απο!! ε!ε !εί·πίε

Με ροεεεεείοπίοαε ίαι·ίεάί!ίοπίοί!ε τει!ε!ί!ίοαε ε! !εείε ί!!επαιπ

ε!ε αιοπία ία ίαεα!α εα!·ά!αίε εί!αα!ίε αίαε!ίεε! επι-ε! είε ειε

α! αοε ατεί!παπι απ!εε!ίε!απι ο!εοεα! ι!εε!αταεί αοεπίπαε βαπ

είεειιε εε ρεεί!!ίοπίοι!ε ρπειίίε!!!ε α!εοεα! αοοίε άίπιί!!ει·ε εααπι

αι/οωποείοαεπι ίπ εεωρ!ίε. ε! εαπ! ε!ειπίπαε !εοααπ!ίιε ‹!ε

αιοπ!α!α!ο αεαει·ί! ι!εεωπαε είαε ίπ/ερίπαείοαειπ ει!ε είπε ία

ι·αίαεπ!ο εεωρει·ε. ε! είε ιρεοεισιιι απορία! ίπ[εί·απαείοπε αίεεα

ε! οε!επεα ία/οι·πιαείοπε ιρείαε ιι!οπιίπί β·απείεεί ε!ε ρω·ί!

!ίεαίοι!ε ε!ίε!ο α!οπιίαο !εοαοπίο !επεαπίαι· ρπειιαπείαι·ε ε!

ιίεε!απαεε εεεαπάαπί ίπ[οί·πιαείοπεπι πο!ιίε εαπ! ί!ίε!ο ίαεαπίεα!ε

βεπιίαια ρω· ε!ίε!αιπ άοίπίαιαπ ίεοπατείαπι επεπιοι· ε! εει·!ί/β

εα!αε απο!! ίπ !εαε!α!α ιἰίε!ε ραείε ίππί!ε ρω· ρι·ο/ο!αα! άο

επίπαιπ ίπατε!!ίοπεαι !αιπεααιπ ιπει!ίαπί αι·εί!πί!ιπ αι·οί!παε!ο

και ο! αιπίεαοί!εια εοπτροεί!οί·ωπ ία!ω· άίε!αε ραα!εε ε! πιο

!εοι!οι·ι!αίπ !απε είαι!ίετιίπ ε! ρεοεαρα!οεεπι ε!ίε!ί αοιπίπί ε!αειε

ε! εεαιαπίε ίαααε. αε!αια β!!! ε! οι·ι!ίπα!αιπ οπο!! είε !εω·ίε

!οείε ρεεεεεείοπίοαε ίαι·ίεάίείοιιίοαε εοε!είε ε! α!ίίε οαίοαε

εα!ποαε εεε ε!ίε!ί αοεί!εε ε!ε ααπία ίπ α!ίε!α ίαεα!α εατε!ίπίε

!επετε εο!εοαπ! ία!ω ε!ίε!αε ρατ!εε /ίει·ί οοεεπααι·ί εε εεεεεαί

άεεεεεπ! εα εειε ρω· εεε!οε εαπ!ίιια!εε ίπ!εε απιοα.εα!οτεε

ι!ίε!ί ε!οπιίαί περί-ε ε! εοπιαπίε ίαπαε !εαε!α!α ε! οι·ε!ίπα!α

βίωαπ! ία ααίαίοπε α!!ίπια αίεε. ε! παοεπε αοο!ίείαίπ απο!!

ία ι!ίε!ίε !ι·αε!α!ίοαε ρεεε! ρω· !ί!επαε απίαε εε: άίε!ίε εαπ·

ιἰίπε!ί!πιε αίιἰί βεί! εαρ·ί!α!αια !α!ε. ραπε!α αα!επι ει!ε ρεεε

ρίιιιαε α άίε!ίε α!ποαρα!οείοαε αερίίε εαπ! πω. παπι ρι·ίιιιο

εεε!ί!αείε εο!απ! αοεί!ίοαε ε!ε ενιαία οπιαία ει!ε Μπα ροε

εεεείοπεε εαε!ί·α εί!!αε ε! !εεε ει!ε εεε οαοε ίρεε α!επιίπαε

ρεεε αεί α!ίεαίε εαία!ί!!!ε είαε αεί παοεαε οιία!επίεαιιιααε εααεαπί

α!ι εε !ιο‹!ίε ία ίαεα!α εαπ!ίπίε ροεείι!ει·ε! ί!!αε ε! ί!!α αί

ε!ε!ίεε! απο εει! ρεεε τρεί αοοί!εε ε!ε ασιτία αεί αα!εεεεεοπεε

εεί·πιπ πε! α!ίεαίε εε: είε ρεεεω!ίεεεα! εε!! ροεεί!!ω·εα! απαο

ασοεε”. αεί α!ίοίίο !επιροτε αοίπάε εί!ι·α ρί·ε!ω· α!!εραετία!π

εα!!αταπι εαεεαί·απ! ε! αί!!απί εεείεείε εί!ίεε! ιρεα εαε!εα ε!

!εεε !απ!πιπ ααα αα!επε εεεείρί!!!ι· ε!ε αί!!ίε ροεεεεείοιιίο·αε

!εί·ρίε ε! !εείε εοππ!! εείε!επ!ίοαε ίπβ·α !εω·ί!οεία ι!ίε!εραπι

!οεοι·αιπ απο ί!!ί ε!ε ααί·ία ροεεείἰίεεεα! α! εαρεα. ε! ρροεεεεαε

[αε!εε εοπ!ί·α εεε ία ε||εε!α αεί!οεαί·ε ε! εεε οπιαεε αοοί!εε

εεε!ί!αει·ε ία ία!εοι·απι αααα!αία ει! Μπα ριεεί!ίε!α, ε! ει!

οπιαειπ αρεσε-απ! φραπε ίρεοεεαε ε!είαεερε !!επε !ί·αε!αι·ε ίρεί

α!οίπίπο περί αεπιαπεα!ίεαε εε!πρεί· οίπαίοαε εαίε ίαρίοαε εαε

!ια!ιε!ια! ίπ ί!ίε!ίε !εείε εεε!ί!αεαι!ιε α! εαρεα αα!ε τρεοπαπ!

ίαοοεαίειιείαπι ε! ρί·οεεεεαε ρι·ει!ίε!οε. ίαεαίπεπ!ο εοι·ρω·α!ί!ει·

ρι·εε!ί!ο ία ααα!! ί!ίε!ί αο!αι·ίί ίίιβαεεωρ!ί. ε!ίεο ρεο!εε!οί·

ίίι|οί·πιο ε! α!εε!αί·ο ία οπιαίοαε ε! ρω· οπιαία ρεεε! ε! είε!!!

ία ρπε.είπιο ρεεεεάεπ!ί εαρί!αίο ρω· εταιρεία εε! αεεω·αο!αιιι.

ε! είε ρω· ίρεαπ! άεπιίααιπ πιαεε!ιίοπεπι ρεοπααείαα!!απι αε

ε!αι·απε!απι ε! εεεεεα!ίοπί πιαπείαπείαίπ εεεε ία!ει· ι!ίε!αε ραε!εε.

εα!αο α!ίε!!ί ι!ίε!ε !εοπαπίε οποία ρο!εε!α!ε ε! Με ί!ω·απί

ί!εε!αί·αιιαί αε ίπ[οτπιαπε!ί ε!ε ρεεαίε!ίε ία εααπ!απι πιίεπί ε!ε

πατε εοπιρε!α! αίροι·ε ιἰίε!ε εεα!επ!ίε ρί·εειρίεαε ε!ε ρί·ει!ίε!ίε

/ίω·ί παπα! ε! ρ!ια·α ρα!ι!ίεα ίιιε!ι·αιπεα!α ρω !ε ε!ίοίο!αιπ

ε!ίοίαπι αο!ατίαίπ ίαβ·αεεται!αίπ αε!αίπ ία είαί!α!ε αε!επεί ία

αοταο εοπροαί ε!ε εεαε!!ο αοερί!ιζε ρπεεε!!!ίοαε !εε!ίοαε ε!επιίπο

βαιιείεεο εε εαπίπιο Ιεραιπε!οε!οπε ί!ίεαι·ίο ί!ίε!ί ε!επιίαί πιεί·

επίοπίε εοπί|αείο ρα!!ιιααίο ε!ε εαε!ε!!ο ε! πίεο!ίαο ε!ε ρα!

ααρπίε ι!ε ρτα.τεαο αε!αί·ίο. οοριιοεεειι!εε απο!! ιιιρετε εειε

εειι!ειι!ιε ρερ ιιοε Με άιε!!! Με ρειιιι!!!ιιιει πιείτε!! ε! άιε!!

είιρι!ιι!ι !ιι εε εοιι!ειι!ι !ειιεαιιιιιι· ριοιιιιιιειει·ε ε! ι!εο!ει·ετε

εεειιιιαιιια !οι·ιιιο.ιιι οιε!ε !ιι!οτιιιειειοιιιε Με ι!α!ε ρω· ι!!

ε!ιιιιι ε!ειιιιιιιιιιι !εοιιε.τειιιιι Με! ει! εοιι!τει·ια ἱιι!`‹ιι·ιιιοεἱοιιἰ

ρι·ει!ίε!ε ιιοριε 0ιιιιιεεε ρει· ὸἰε!ιιιιι οοιιιιιιιιιιι !ι·ειιείεειιιιι

εε ρει·ιΠιοιιιΒιιε. ιιοΙειι!εε ίαεει·ε εεε !ειιειιιιιτ ε!ιτιε!ι ιιο

ιιι!ιιε Ειιιιοεα!ο εεαειι!εε ιιι Με εετ!ρ!ιε ι!!ειιιιιιε εειι!ειι!ια

ιιιιιε ρι·οιιιιιιεἱειιιιιε ετ!!!!ιαιιιειι!ειιιιιι· ει·οι!ι·ειιιιιι· ε! !!!!!!

ιιιιιιιιε απο!! ρτε!`ε!ιιε !!οιιι!ιιιιε τειι ει·εροιιιιιιι Με!!! ε!

ειιειιιιει!ιιι· :ιε!ειι!!ε! ε! οΙιεει·ιιε! ιιι οιιιιιι!ιιιε ε! ρει· οιιιιιια

ρι·οιι! ε! εἱειι! ιιι (Πωσ ιιιε!ι·ιιιιιειι!ο ίιιίοι·ιιιεειοιιιε αερα:

εειε ε! !εε!ε ρει· όἱε!ιιιιι ί!ειιι!ιιιιιιι !εοιιαι·ιΙιιιιι εειι!ιιιε!ιιι·

ε! εεειιιιάιιιιι !”οι·ιιαιιιι ε!ε!! είιρι!ιιΙι Μισεί!! Παει· !Πε!οε

!!οιιιιιιοε εει·οιιια!εε ε! ρερ εεε. !ιοο!! εερι!ιιΙιιιιι ιιιειρι!

ριιιιε!ε ειι!ειιι εεε ι·εεεριιιιιιε ο ί!ιε!!ε ειιιρειιε!οτ!ριιε ι·εες!!ε

ειιιι! !ιεε. ιπιει ρι·ιιιιο ι·εε!!!ιιει·ε ιιο!ιιιι! ιιοοι!!ριιε εε εστία

οιιιιιια ειια οοπο. ροεεεεειοιιεε εεε!ι·ε ιιιΠεε ε! !εεε εεε εεε

ειπε ε!ε. Με εερι!ιιΠ. ε! ρι·εί!!ε!ει !Ηειιιιιιε εειι!ειι!αιιιιιιε

-ρι·οιιιιιιειαιιιιιε ει·ρι!τοιιιειι!ειοιιτ ε! εε!ειιι!! ε! ορεετιιετι

ιιιιιιο!ερι!ι!ει· ι!!Πιιιιιιιιιε ιιί8οι·ε ιιοε!ι·ε ρο!εε!ε!ίε ε! αε!Ιίε
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οοΜε ο ΜοΕΕε ραιιΕοοε οιι·ΕΕιοιο οι οιοοΕ οιιο Μα ιοοΜ

οι Εοιιοα ΜΜΜ ιιιοΕΕοο ροεοοιοοο ο! ιιοιι .ροοο ιο ιΕΕοιο

οοιορι·οιοΕοεο οοοΕοιιια. ι·οοοιοαο9.οε ιιοΒιο οιιιοοιο οοΜιαιιι

ΕιαΕΕΕαιο οι·ΕιΕΕιΕοοι οι ροΕοικαιοοι οοοΕο οοο οΕοΕ.αο ραιτοο

οι οαιΕοοι ιιιιαιιιΕΕΙιοι οιιοιοοιΕοΕΕΙιοΕ οΕιΕΒοιαιιι Ειοτοιο εοιοοΙ

οι ρΙιιι·Εοε ΜοοοοΕ οοοιοοΕΕαοοΕ ρι·οοοοοΕαιιοΕ αι·οΕΕιοοιΕΕ

αιΜΕιαιοοιιΙαοοΕ ΜΜοΕοοιΕΕ ρι·οοΕρΕοοιΕΕ αοΕοιΕΕοαοοΕ Μο.

ρι·οοι οι οιιαοιΕοοοιιιοοο οι οοοοΕοοοοοιοοιιο οοοΕο ρΙαοιιοιΕι

οι οοΕοοιΕιοοει Μ οι ευρω· οιοοΕΕιιιο οοΕΕιιιο οοΕοοι·Ειοιιο

απο οι·οιιοοοΕαιΕο Μαιο οοο ριοοιιοοΕαιΕο αι! οοοιιαιο ΙΕ

Ειοιαιο οοΙοοΕαΕοιοι Μπα ασια ροοΕΕοαΕα οι ρι·οοοιιοΕατα Μι

Μ:: ριοοοιιοΕαοΕο οι εοοΕοιιΕΕα ροι· ιΕΕοι.οιο ΜιΜοοιο Μαι

οΕιΕοοοιο αιΕιΕΕι·οοι οορι·αιΕΕοΕοιο Εο οαεΕι·ο οιοοιΕοοαΕοΕ αοοο

ΜΜΜ ιιιοοοιιι. ΕιιΜοΕοοο ιιιιι. Μο ιιιιι ιοοιιεΕε ΕοοΕΕ. ρτο

οοοΕΕΒιιε ΕοοΕΕοοε ΜΜΜ Εαοοιιο ρι·οοαοα. ΜΜοο αοιοιιΕο

Εορρο οιΕΕΕΙΕΕιιιο. Εοοαιιοο Μ οοι·οιιοΕο. οΜΕιιο 8οιΕοαιΕο Μ

οαειοΕΕο οι ειιΕΙΕΕοΕιοο οΕοοΕοΕΕο Μ οΕιοΕοοεο οαοιοΕΕαιΕο

ΜΜΕ ΜΜΜ ιιιαι·οΕ1ΕοοΕο. Μ ΜΜΜ οιοοΕΕιοε οι εΕιιΒοΕΕε

οι·οΕαιοει ΜΜοοει ιοαι·οοΕο ριοοορΕΕ μοι Με ειΕοΕοιοιο ΜΜΕ

ιιοΕ.αιΕοοι οι οαοιοΕΕαιΕοοι Εοίιαοοι·Ερ1οιιι ίΕοι·Ε οοιιιο οι ρΕιιι·αι

Εοοτιοιοοοια ροοΕΕοα αι! ροοΜαοΕοοοιιι οιοΜοιο οι Μομ

Ιοι·οοι οιιοιιιιο ΕοΕοιοει οι οοιοι·ΕΕ ΕοΕοι·οοεο.

Ετ οοο οιΕοΕοιοε ΜΜΜ ροοΕΕοοε ΕοιροιΕαΕΕ αιιοΕοιΕΕαιο

οο1αιΕοο οι οαοιοΕΕαι·Εοε ΜΜΜ ΜΜΜ ιοαι·οΕιΕοοΕο οιοοΕοοει

οι οΕοεοΕΕο οορι·οοοιΕριΕο οοοαΕοο οι ιοΒαιοε ΕοΕοιΕοΕ οι Μο

οοι·ΕοοΕ οΕ8οοοιοοο ιοοοιο οοοεοοιιιιο αρροεοΕ Ειι ιοειΕοιοοΕοοι

οιοΜοιο ρι·οιοΕεεοιοο1.

ΠΧΧΧΕ".

δι·ίοΕο/οι·ο Μ Ροο!ο, ΕιιοίοΙο .εροοίοΙο ΜΠο ι·οριιοο!ίσο Μ

δοοουο, @οικω αοἰοιιοοοιοιι£ο ο! οοοροι!ο οι Ρίο!ι·ο κι

Μ Δι·οοοοο με' Μποί, οοο δα ΜΠΕ: ι·οριώοίίοει Ναοο!ίοο,

ροι· οοο ουσια οοΙΕ οΕΕοοιροι·οΙο, ο οοο οοΙοι· οιΕοιοροποιο

οἰἰο .τοπΕοοπο, Μ' οο!ί οι·είΕπί ΜΗ Μ θίοοοοιιί ιποι·οοοσο

Μ Ποιι|οποιο πο!!ο Μοτο Μ οι·οίοι·ο οΙο2Ιο οι οοιπππο

οοοοπίο ροι· άοβοίι·ο Ισ Ιοτο οοοΜοιεί.

(4861), 8 οιιοΒιο ).

ΜΕ ΜΜΕ ΜΜΜ Μ 0οι·ω Μ τωιαο, Βοι:οιτιιιστι 0ιιιιονιιοι,

8οι·Εο Μ, Νοοι. ΣΕΧΥ!.

Ιιι οοιοΕοο ΜΜΜ οοιοο. Η ρι·οοοοΕΕα ιιιοΕ οοΙαι·ΕΕ ιιι-

ΕιαοοιΕριΕ οι ΕοοΕΕιιιο ΕιιίιαοοιΕριοτιιιιι Μ οοο εροοΕαΕΕΕοι· οικια

Εοι·οιο οι το8αιοιοιο ρτο τοοΕΕοοε οοοεΕΕ1οιοο ιιι ρι·οοοιιιΕο

εοι·οοΕοοΕιοΕ οι·ΕοοΕρΕο οι ΜΜΜ ΜΜΜ ριπή ΜΕ 8ι·αοΕα ατα

8οοοιο Μο. ιοΒΕει ριοιιΕΜε Μι οοιΕοΕοροοιοε Μ ραΜο οο

ιαι·Εοε οι οαοιοΕΕαιΕοε οοιιιιιοΕο Εαιιοο εΕοιΕΕοοε οι αεοοι·οοαι

πιο αιοΕιαιιαΕοι· οιιοοΕοε οι ρι·οοοιαΙοτ ιοαιιοΕίΕοΕ οι οιιοΜεΕ

ΜΜΜ ΜΜοΕ εΕιοοοΕο ΒοοαοΕ8ιο ΜΕ 8ιήαοΕα Εαοοοοεἱοιο

ΜοΕο οι ροροΕΕ οοΙΤοοεοιΕο οι: οΕΕαιο Ειοροι·ΕαΕΕο ιιΕοαι·ΕΕ οι

αιοΕι·αιΕ 8οοοιαΕΕο οι: οοιοοοΕο Εαοιιο· εορρΕΕοαιιΕτ ΜΜΕ ιο

ιιοΕοΕοΕ3 οι ρι·οΕοειαιοο ΕΜ Μοτο ΜΜΜ ι·οοΕριοοοοΕΕ

αοΜοΜΕ οι ΕοΕοΕΕ8·οοιΕ οοιοΕιιο οι ρτο ματια ΜΜΕ ΜΜοΕ

ΜοΕο οι οοιοοοΕε Εαιιιιο. ΜΜΕ οοιιι ροι· ΕΕΕοοτιοιιι ριΕοοΕροιιι

οι ΜΜοοιο ΜΜοοιο ΕοΕιαοοοιο ΜΕ ει·αοΕα ιοαιοΕιΕοιιοιο.

οιοΜΕείοι·ι·αιΕ οι οΕοαι·Ειιιιι ΕοιροιΕαΙοιο οτο. ιαιοοοαοι ΜΜ

1ι·οιο αι·ΕΜιαοιοι·οοι οι αιοΕοαΕιΕΕοοι οοιιιροοΕΕοι·οιο οι οο

οιιιοοιο αΜοοοι οΕΕοοΕοιο οι οοειιιιηποιο. ΕιιΕοι· ιΕΕοΕοιο

ΜΜιιοιο ιοΒοιο εοο οΕιιει αιοΒαιιατοιοε οι. ιιοοοΕοε οιι οιιο

οοιιι» οι ΜοΕοιο ΜΜοοιο ιΕοοοιιι οι οοιοιιοο Εαιιιιο οοο·

οΕοιΕΕοοε οι οιοΕιαιαΕοιοο ΜοΙοι·ιιιιι οι αΕιοια. ΕοΕοι· Εροοιιι

ΜΜοοιο ιοΒοιο οι ΜοΕοιο ΜΜοοιο Μοοιο οι οοιοιιιιο

Εαιιοο Μο ΐοοιιιοΕ αΕΕοοο οοοΕοιοΕο οοιΕρΙο ιοαο11 ιοοΕ οο

ιαιΕΕ ΕοΕι·αοοιΕρΕΕ οιιαι·ιιιιι ριΕιιια Ειπα ΓοΕΕ οοο αοοο Μο ιιιινιι

ιοαι·οΕΕ οοοιιοΜ Ιαοι.ο Μ: Μο ροοιιΕιΕιοο ΜΜΕ οιοοοΕο ιοαιοΕΕ

οι ι·οΕΕοοα Ειπα Μι Μο κει ιιιοοεΕε ΕιιΜΕ ρι·οιιΕιοο ριοΕοιΕΕΕ.

οιιαΕοιιιιε Ερεο ΜιοΕιιιιε τοι Εροαο οοοιοΜΕαο οι οοαιοΕΕοοι

οαι·οιοιΕοοι οι οοιιιΕα οι οΕοοιιΙα Εο ΕρεΕο οοιιιοΜα Μπα

ρι·οοοοοιαια ιΕοοΕαι·αια οι εοιποοΕΕαια ροι· Μοτιιιο ΜΜοοιο

ιοαι·οοΕοοοιο οι Μαιο ρτο ραι·το ΕρεΕοε ΜΜΜ ιοαιοΜοοΕο

ροι· πιο εΕΕοΕοοι ειΕοΕοιιιιιι ιιο1αιΕοοι ΕοΕι·αε.οιΕρτοιο Εαιιιοοαιο

αιιιοακαιοτοιιιοΕοΕΕ ΜΜΜ ιιιαι·οΕιΕοοΕο τοιιοΕοΕια α Μοιο

ΜΜιιο ι·οεο ρτο οΕοΕΕ ραι·ι.ο ΜΜοΕ ιοαιοΕιΕοοΕο ΕΕοιΕ οι

οοεοι·οαιΕ οοτ ΜΜΜ ΜΜοοιο ι·οΒοιο ρτο Ιιοιιο οι Μ

ε.οιοαοΕοοο ραοΕο ρι·οοιιοοΕΜο ροι· ιΕΕοΕοιιι ΜΜοιιιιι Μαι·

οΕιΕοιιοοι Ειπα ιΕΕοιαε ραι·ιοε ιΕΕΒοοιιιι· οι οοΕΕΕι αοιοοτΕοιο

οΕιοοιιιαι·ο οι οιιοοιιοΕοοΕ ιιιαοιΕαιο ρι·οοι οΕοΕοοι εοιι€οοΕΕοΕοιιι

οι ρι·οοιιοοΕοιοοι οοι οι ΕοΕΕ ροι· Μοιιιιο ΜΜοοιιι Μαι·

οιιΕοιιοοι οι: ροι· πιο ιΕΕοΕοιο οΕΕΕιΕοΕοοι οΕΕαιιι ι·οοοΕοΕΕοιιι.

οοιιι ροι· ιΕΕοΕοιο ΜΜοοιο Μοοιο οι οοιοιιοο Εαοοο οι

ρτο ραι1ο ΕρεΕοε ραια1οιο Μι οι οοΙ ΕΕοι·Ε οιοοοοι οιιοοιι

οΕοοοιο ιοαοιΕαιΕο ροι· ΜΜΜ ΜΜοιιιο ιοαι·οΕιΕοοοιο. οι Μ:

Μ οοιιιΕοιοοι οι οΕΤοιοοι οι ΜοΕι ΜΜΜ οιιιΕοιοΕοιιοε οι Εροο

οΕιιΕΜοίοιιιε ιΕΕο8ο ιιοοιΕιιο ρτο ροιιο Εροοι·ιιοι. αΕΕιοι· Εροο

οοι·ΕοΕοΕοιοε ιΕΕοΕο οοΜοο ριοριοεΕοιοι· οοοΙτα Εροοιο ΜΜοοιο

το8οιο Μ οιοοΕ ιΕαιιπροοοι ΕοΕοιοοεο ΜΜΕ ΜΜοΕ ΜοΕε οι

οοιοιιΜο Εαοιιο. οι Μ ριοιΕΕοΕΕο ι·οοαιιΕι οΕοΕοο οοι·ΕΜορΕιοιοο

Μοω οοΜοο ιοο οοιοι·Εοιιι ΕοΕιαοοιΕρ$οιο οι αιΕ Εροοιοιο

ιοοιοοιΕαιο οι οοο ΜΜΜ ΜοΕο οι οοιοιιοΕο Εαοιιο οοιι

ιοΕΕαιο ΜΜΕ ριΜιουιο οοιιΕΕοΕαιιι ΕιιεΕι·οιοοΜοιιι. αοΕοιο

Ιιαι·οοΕοοοΕο ιιι οαιοοια οοοεΕΕΕΕ ΜΜΕ ΜΜΜ ι·οιιΕο αοοο

ΜΜΜ ιιοοοι.ιι ΕιιοΕοΕοοο ιιιιι Μο νιιι ιιιοοεΕει οοιοοιΕο

ριοεοΜΕΕιοε νοοιΕοοε αιιοι·ΕοΕο ροΕοι;ιΕοο. Εοοαοοο Μ Βο

οΕοο8οοι οΕιιΕΕιοο Εαοιιο. ι.ιοοιοΕο οοοοΕαοοΕο Μ ΕΕοαιΕο οι

ΕαοοΕιο ιαΜοΕΕο οΕοο αειοοεΕ.

ΕΕ οοο εΕΕοΕοΕοο ειΕΕιΕοο ριιοΕΕοοο ΕιοροιΕαΙΕ αοοΕοι·ΕΕαιο

ιιο1αιΕοε οι οαοιοΕΕοι·Ειιο ρι·οίαΕΕ ιοαεοΕΕΕοΕ ΜΜοΕ ιιιαιοΕιΕοοΕο

οιοοΕοιιο οι οΕοΒοΕΕει οορι·αεοι·ΕρΕΕο ιοΒαΕοο ΕΜοι·ίοΕ οι· Μο

εοιἱρεΕ.

ΟΧΧΧΙΙ °*.

Ζο!!οι·ο οοοιοοίοο!οπο Μ θιοοοιιιιΕ Εποι·ο!ιο.<ιο οι Μοιι|οι·ι·οιο,

οοο ο οοοΙἰ, πο!!ο :πιο οιιοΖίΕο οι οιοίΙτο οΙοΙΙο μα·

οοιπρι·οοιοοοο, ίοοίιιιιοο ιιαουοοιοοΙο ο ΡίοΙι·ο οι: ο!ί Αιο

οοπο, ο Μ δοπἰοοιιο, οοΙΙο ροιιο οι οοιιΙοιοί!ο /Εοι·ίιιί, οί

ιιιοΙ£οι·ο ο οοοεοοιιοι·ο ότι οιιο ροΙοι·ο Ιιι οιιο, ο οίί ιιο·ιοίοί

άί Λ!οΕιοι·ο, οοο !ο .πιο ροΝίποοεο , μι· τι”£οιιοι·!ο ήπιο ο

.οοιιΕοιι.το άοβοέΕίυο .πο!!ο οιιοο!ίοοί οοΝοιπί ροι· ω! οοιιοο

Μι Ε! ιἰο££ο οουι·οοο, ο ί θοιιουοοί,· ο Μ οι απ Ιοι·ιπίπο

ρτηΕοίΕο , Ιι·οοοοι·οο Ε! οιιο!ο , οοο:ο οσοοοίι·ο ω! οοιιεοοοο,

Μοο.σ.ιο Ιο .πωσ ι·ο οἰιιιοΕ£οιο Ε δοοοοοοί οιο!!ο ροσ.ιο.Μοιιο

οιοΕοΝοίο Μ! οιοιποοοιο Ιιιοκοο Μ' ΔΙοοοι·ο, ΜΠο οποιο

οοίί ἰί ουσια ΙουιιΙδ οοο ἰο οι·ιιιί, ο οοο ία οίοδοιπο.

(ΕΒΕΝ, ΣΤ οΕοοοιιιι·ο

- ΒαΕ ΙΕοέΕΕ ΑιτοΕιΕνΕ Μ 0οι·ιο Μ Τοι·Ειιο, Μονο", .

Οο£εο. ΒοοιιιιιοΜ. οιι0ίοΜ_, 8οιΕο 1.8, Μαιο. ΙΧ. Νοιο. ΠΟΠΗ.

·Ιο οοΜοο ΜΜΜ οιιιοιι. Νοο ΙοΕιαιιοοε Μαι·οοΕο Μοο-ή

ΕΕοΕοι·ιοΕΕ ΙιιιροιΕαΕΕο νΕοοι·Ειιο Μο. αιΕΜοι· αιοΕΕι·αιοι· οτ οποιοι
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οιιιιι!ιο οοιιιροοιιοτ οι οοτιιιιιιιε οιιιιοιιο οοιιιιιιιιιοτ οΙοοιιιο

οι οοοιιι;ι;ιριι18 ιιιιοτ-8οτοιιιοοιιιιοπι Ρτιιιοιροιιι οοιιιιιιιιιιι Ρο

ιτοιιι Βοι @πιο τοοοιιι Ατοι;οοιιιο ιπο. οοιι οοιιιι00οο Ποιο·

οιοοιιιι1 ιιο ΡοτιιιοιιιΒιιο-ιιιιΙιτοιιι οοιιιοτΙοιιοιιιιι, οι: ρτοοιι

τοιοτοιο , οι ιιτοοιιτοιοτιο ποπιιπο ω” οοιιιιιιι τοΒιο οκ

οπο. ροι·ιο, οι ιιιοΒιιιιιοιιιιι ίτοιτοιιι, οι οοιιιροιτοιιι ιιοοι.τοιιι

οοιιιἱοιιιιι Βγιοοιιοιιι Βιιοοιιἱετοιιι Βοι οποιο οιιοοιιι Ιοιιιιοιι

απο, οι Ποι.ιιιιιιιιιο Ιοππο, οοιι οοιιιιιιιιιιι Ι.οοιιοτοιιιιι ι!ο

Μοι.ιΜοο οιιιιοιοιιιιι οι ρι·οοιιτοιοτοιιι, οιιιιιιοοτιο οι ρτο

οιιτοιοτιο ιιοιιιιιιο ιΠοιοτιιιτι οοιιιιιιι οιιοιο, οι οοιιιιιιιιιιιο

Ιοιιιιο οι: οοττο οΝοτιι, ρτοιιι ι!ο οοιιηιτοιιιιοοο ιιι οοο τοοιο

οοιιοιοι ριιι1Ποο ιιιεττιιιιιοιιΙο εοτιριο οϋτοιιιοτο, οι ιιι ρο

ΒΙἱοοιιι ι”οτιιιοιιι ι·οοοοοιο οοτ ειιοιοιιιιιι οιιΜιιιιι ιιοτοι·ιιιιιι

οι οοιιιοΙΙοτιιιιιι ιιοειτιιιιι ειι!) οιιιιο οοιιιιιιι ιιιιΙΙοοιιιιο Μετ

οοιιιοοιιιιο οιιιιιιιιιοΒοοιιιιο οουο, ΕιιοιοΝοιιο οιιοοοοιιιιο, ιιο

ιιοιιο ιιιοιιοιο ορτι!ἱο.

Β.οοοΙοιιιοο, οιιοο οιιιιο ιΙοιιιιιιι ιιιιΙΙοιιιιτιο ιτιοοιιιοοιιιιο

οοιιοΒοοιιιιο ιιιοιοιιοιιο 1οτιιο οοοιιτιο,οιο νιΒοοιιτιο οοριιιιιο

ιιιοτοιι ρτοιιιιιιο ρτοιοι·ιιιο Ο) νιοιοτο οοιιηιτοιιιιεοι ρτοοιοτι

οι Βογ!ιοιιοΙιΞε οι: ίοι·ιιιο. ιροιιιο οιτιοιιιο ιιι€οι· οιοΙοε ροττοε

οιιροτ Βιιοττἱο οι ιΙΞεοοτιιιιο ιιιιιο νιοοιιιιοιιο ιιτοιιιιιτοιονι

πιοο ροοοιιι ροι·ροιιιο οιιι·ιιιιιτοιο, οι! οιιιιιο ροοιο οοιιοοτ

πιοιἰοοοιιι ιιοοιοτ οιιιιιιιιο ιιιιΙιοΙοοοι οιιιιιο οοιιοο Μοτο

Αι.ιιοιιοιιιι το ίοοιιΙο Βιιιιιιιιιιι: Μοοϋ μοι· ιιιοιιιιιι οοιιιιιιιιιιι

τοιτοιιι ιιι ιιοοιι·ι ίοτιιοι ρτοιιιιοοιοιήιιιιιο ροιιι ιΙοΒοτο οοιι

ροιιιι οοιιιιιιιι ιιιΠιιιιιι Ποτοιιοτιιιιι. ΑΚΤοο1οιιιοο Πιιιιιιιοτ Ιο

οιιιιι ιιιοιιιιι ιιι Βτοιιιιιιιιι οοιιιιοιιιιιο Ιοιιιιο τονοτιι, ιιο οιιο

Μι μοτ ντιπ οι νιοΙοιιιιιιιιι οιιιιτροτιιο; ιιιιοοοιιο Μοτο ρτο

ιιιιιιοιοιιοιιο ρτοοιοΙο ο!οροο ιιιοιΠοο ιιιιοτνοΠο οιοιιιοιΙο

ιιιιιιιιο Γτοιιοιοοιιο ιιο Ροτι!ιοιιἱΒιιε οι! οοο νοιιιι οιιιιι νοι·Βιο

ιιιοιιιιιιο ΙοιιιοιιιοΙο οοτιιιιι ιιοΜε οοεοτοιιο, οι ρτοροιιοιιο,

ιιιιοιΙ Ιιοιιοτ ρι·οίοιι οοιιιιιιι ι·οοιο ροτ οοο ιιι ιοιιιιιιιι Ιο

οοΙιοιιιι· οτ ιιιιροοιιιοιιο ροτιο ρτοοιοΙο οοιππι ιιιιΠιιιιι Πο

τοιιοι·ιιιιι, φωτ! ιιιιιιιοιιιοι!ί οοιιοο Με ιιοιι οιοοΙνοτοιιιτ

ιιτοροοι· ιιιοιΒιιοΠοιιοιιι τοΒιοιιι Μάο ρτοΠιιιιο οοοιιιιιτοιιι

πιο Ποιοι τονοοοιιο οιοτο οουο οοιιιιιιιι ιιιιΙιιιιιι Ποτοπο

τιιιιι, οι ροιιοοιιιιο τοιιοιιο, οιιοο 1οι οιιιΙοτιοιιο τοΒιιο,

1οιιιιιο οοιιιιιιιο Ιιοτοιιοιιι, οι ιιοΒιιιιιιιι οιιιοοοοοιε, ΓιιοτοΙ

οοοιιιοιιιιο Ιοοιιο ιρεο, οιιοιΙ τοΙι·ιοτιιιο ροιιοΙι ιιι ιιοοιτι

ροτοιιιιοιιι οιιΙΙοιοιιιιο ροιιοτοιιιτ; οι οιιοιΙ ιιοιιιιιιιιο ι·οιτ

ρτοοἱοιιιο Ιοοοπι ρτοάισιιιιπ Αι.ιιοιιοιιιι, οιιιοιο. ιιιο€οροιιο,

οι! οιιιιιοιιι ιιοο1τοιιι τοοιιιοιιιοιιοιο ιιι ιιιοιιιοιιε ιιοοιτιο ρο

ιιοτοι, οι οοιιιοιιιοτοιιιτ, ιιιιοο ιιο ιρεο Ποιοι ιιο ιιοειτο

Ιιιιιιιιιιι νοΙιιιιωτιο, οιιιο ιιι οοο οι! ιιοιιοτοιιι τοοιιιιιι, οι

ιιοιι οι! οοιιιοοιιιιι τοιιοοιιοιιιτ, οι ιιο οοο οοιι Ιο8οΙἱ, οι

ιιιιΠιοΙι Μο οοο οοτιιοοιιιιιιιιι ιιοιι ι·οοοοιιοι. Έιιιιο νοτο

οιιιοτιιιιιιε οοιιιιιιο ίτοιιοιοοο ρτοοιοιο, οιιοΙιιοτ ροεοιιιιιιιο

οεοο @Με , ιιιιοιΙ, τονοοοιο οιοιοι ροιιο, ιΙοιιιιιιιιο τοκ ρτο

οιοιιιο ιἰἰο!ιοτι Μοτο Αι.ιιοιιιιιιιι ιιοΒιο ιτειοιι1, ιρεο οιιιοιιι

ιιοοιο τοεροιιοοτιι,οιιοο ιιοιι οοιιιιο!οσωπι Αι.ι:οιιι:ιιιι, οοιι

οιιοιιι ιιιοοιοιοΕοιο τοοιιοτιιιιι οιιοτιιιιι ιροο οοιιιιιιιιε τοκ ιιι

τοπιο ιιοειτο ροιιοτοι οτι οιιιιιο ιιοειτο ρΙοοιιιιιιι νοΙιιιιτοιιο,

οι οιιοιΙ ιιιοιοτ ροτιο οτειι ιιιτοιοοιιιιιιιι τοΒιιιιιι, οιιοιιι ροιιο

οοιππι ιιιΠιιιιιι Ποιοιιοτιιιιι, οι ΙιοιιοτἰΙὶοο οιιιο οιοοι ροτιο

ιιοΒιο μοτ οιοιιιιιι οοιιιιιιιιιιι τοΒοιιι οοιι ροΙοι·οι ττοιιιιιο

ιΠοΗ Ιοοι, οι οιιοιι ιιοιι οτοιΙοτοιιιιιο ιιΠο ιιιοοο ιΠοιοιιι

οοιιιιιιιιιιι τοοοιιι νοΙΙο οοεο ροτιιιτιιιιι, οοιι οιιοο ρτο οο

τοτο ιιοιι οΙιοιοιιιο οουο Ιιοτοι τονοοοιιο οιοιο οοττο ιΙἰοιιιο

(1) νοο.εορτ.Βοτι.Νιιιιι.ΟΧΧν °. μη. 791.

οοιοιιιιιο τα ροοοιιι , οι οοοΙοιιιο ιιι Μ5ιτιιιοοιιιο οποιο Ιι

ΒοτοΙιτοτ ορρτοΙιοτοι , οι Εροιιιτι Ιοοιιιιι ·οο.τοι ιιοΒιο ιιι.

ευρω οοοοιοιιοοιιιοοιιο οοεοι οτο ροτιο ιιοειτο μοι· οΙιοιιοιιι

ιιοοιτιιιιι οιιιοοιιιοιοτοιιι, πιο! ιιιιιιοιιιιιι_ ι·οοιιιοιιιιο, οι ο!πο

οι οοιιιιιιδοτοι, οιιοιΙ ιιιιΠο ιιιοιΣο οΓοβοοοι, οουο οο

ιιιιιιιιιιι το,οοιιι ηιοοιιι ιτοοιιἱοιιοιιι Διοτι Ιοοι ιιοιιιο ίοοοτο

πο!!ο, τοιιιιοΙιοιτιοε ιιοΙιιε οιιιιιιοιιι Βογιιοτιι, φωτο ροιιοιιι

οι ίοτιιοτοε ιιοτιιιιι ιιιιροιιοιιοι, ιιο· οιιοο ιιιιΠο ιιιοιιο, νοΙ

οοΙοι·ο ιοιιιιιιιι !ιοιιοτοιο ι·οοιιιιιι ρτοιοτιιιΜοτο νοΙοοοιιιιιο,

οι οι οτο μοτ οοο ιιοτοτ τω” οοιιιιιιιιο τοπ ιιο ιιοΜο,

νο! ιροο οοιιοοιιι οιιοτιιιιοιιιο ιιοιι Βοιωτοι, οοο τι οοιππ

τιιιιιι Ποιοι οοτ οιιιιι ροεοοιιιιιο τιοιιιιιιι ιιιοιοοι·ο , οι ρτο

ιιιιιιοιοτο οιοιιι οιτροοίτο Ιοπο ιιοειτο ιιιοιοιο, οι οι·ιιιιτιο

νιοοτοιιιτ; οι Ιιοο ιιοιι οοιιιοΙ τοιιιιιιιι, οοο ρΙιιτιοο, οι οιο

Με ιιοΙιιο οοτ οιοιιιιιιοοιιιιιιιιιιι Ρι·οιιοιοοιιιιι Γιιοτιιιτ ιο

ρ!ιοοΙο οινοτοιο ιιίοιιιιο_ οι Ιιοτιο. ΠιιιιιΚοιιιοε ροοοιιι ιροειιιι

108 ΙοιΙιοτιιιιιο, οι οιιοοτιΒιιο, ειιιιιιιιιοιμιο νιΒιιιιο οοιμιιοϋ.οιιι

Μάο ροεοο ιο1οΙΝοτ ροτιιιτοοτι, οι ἱιι ρτοιιιιοειο οιοιιο οι

ρτοιιιιοοιοιιιιιιιο οιιιοοοιιι ιΙοιιιιιιι Ρτοιιοιοοι ΜιιοΙο.ιιι οοττο

ρ1οιιιτοο, ιιιοιι Γιιιιιιιιο ιιο ιροο.ιιι ροιιοιιι τονοοοιιοοιιι ροτ

ριιοΙιοιιιιι ιιιο1τιιτιιοιιιιιιο, οιιιο ροιιιο οοιιιοιιΠε ιιι οιοΙο

εοιι1οιιτιο τοοοτνιιιιο, οι: ίτοιιο οι Ιιοοοιιιε ιιι ιιοεττο ιιιοιιιι

τοΙοοτιο, οιΙιοοι- ΜΜΜ οοιιιτο οιιροτ ιροο οουο ιιιοιοοιιοο

οι ιιιοιοτι, οι :Με ρτοιιιιιιοιοιιοιο, μου! νιοοτοιιιτ οοιι

οοιιιιιιι πιοπο ιιοειτο. Πιιιιιιιιιο Βιιοιοιιιιιι ρι·οοιοιιιτιιι οοιι

ιοΠοτιιιιιι οι εοοτοιοτιιιιο ιιοο1τιιιο ιιι οιιιιιε ιιιοιιτο ρτοοιοΙο

οιιιιιιο οι. ιμιοοιιιιιμιο οΠο οιι·οοοι ροοοιιι ιροοιιι 1τοοιιιιο

_οοτοιιι ιιοΜο,·οΙττμιο εοοτοιο, οι οΙιοιιο ριιοΙιοο @ιττο οιο

οιιι!οτιιιιι οροτιιιιιιτοιοιιι ΠοοΙιτοτ τοοοιοοιιοοι, οι! ρτοΐο.ιιιιιι

ι1οιιιιιιιιτο τοιτοιο οιιιιοτιιιιιιο ττοιιοιοιιοοοιιιιι ιιοιι εο!ιιιιι τι!

μοτ ρτοίοιιιιιι οοιιιιιιιιιιι ι·οοοιιι οοεοι·τοτοιιιιιτ ρτοιιιιιιοιοΙο

μοτ οοο Μάιο το.ΜΜίοποιο οοεΙι·οτοοι ποοί!ίποι άο Λιιιιιο,

οοο οροοιοΙΝοτ οι! τοοιιιτοιιοιιιιι ιρειιιιι οοιιιιιιιιιιι το8οιιι

ροο1ιοο, ειτοοιιΠιιο οι-οοοτοιο, οσοι! ιιοΒιο @και οιοτοο

ιιτοιιιιοοιουοο· ιιοΒιε [οοΕοε άοτοιοτ Ρώπα ρο.ττοείο Ιοοί Απο,

οποιοι .εορτοοίοιι , ιροοοιιο οοιιιιιιιιο τοτ τοοροιιι.ιοτιι οτο

1οιιιιο οι μοτ Μοτοε οιιοιι ιιο οοο οοο ίοοοτο1 οιιιιιιιιο

οοιιιοιιι.ιιιιι, Ιιοοι οοιιιιιι ιιοοιτι οοιιιοο1οιιιοιιΗ ιιοιι επιο

Βοτιοιιοοιιο ιιιοοο, οι οιΠιιιο οκροοιοιιιιιε οιιιτιο.ιιιο1οτοιιι

ειιιιιιι, οποιο ιιι :Με Πιοτιο ιιοΙιἰο οοτιρειι, οτι Με ιιο

ιιιοοιοΙο ιτο.ιιοτιιιιιι ιιοιιιο οιιροτ Ιιοο τοοιιοιιοιιτιιιιι, τω. οιιοο

ιιοιοτιιιιιιο οοιιιοιιιοτι. Ετ οι; οονοτοο ροιιοοιιιοο οιιιοοιιιο

απο ιιοΙιἱο οηιοοιιοιιι οκ ροτιο Με οοιιιιιιι οιιοιο οοτ

οιιιοοιιιοιοι·οο οιιοο, νιοοΠοοι οοιιιιιιιιιιι ΒοττΙιο!οιιιοιιιιι Βο

οοιιι€τοιιι ίτο1τοιιι οι οοριαιιιοιιιιι ειιιιιιι, ΝιοιιοΙοιιιιι οοιιιιτιἰ

ΕονοιιΠιιι, οι Ιοιιιιοιιιιιι θοιιτροιιοτιιιιιι ιιιιοτ οο1οτο οιππτ

ιιοιιτοιιι, οι ρτιιιιο οι οροοιο!Ποτ, @ιιοιι ιιοοΙοτοιιιιιο οπο!

οι: Ιοοο Αι.ι:οιιι:ιιιι Ποτι ιιοΙιοτοι οι οεοοι ροοιιιιο ἱιι νιτ

Ειιιο ιιοειτο. Ποιο οιιοο ρτοιιιιιιοιοιτιιιο οιιροτ Γοοιο Ποτοιοο.

Ιιοιιι οιιοιΙ ρτοιιιιιιοιοιιιιιο οιοιιιιιι οοιιιιιιιιιιι το,οοιιι ἰιιοἱοιεεο

ιιι μου” οοιιιρι·οιιιιοι οτο. Ε!. οοιιιιιιιι τοιιιιιοινοτιιιι οοο

' οιιιΙιοιιιοιοτοο ρτοοιοιι, ιιι τοιιιιιιοἰοιιιιιο οιιιιιιοιιε ΒιιγΙιιτι

ιιοΙιιο ιιοτιο, οι τοεοινοτιο οι: Μαιο οοιιιρτοιιιιοει ρτοιΙἰοιι;

οι.ιιο οιο ρτοοοιιιοιιι ιιοιιιοοιοι.ο οοιιιιοοιι, οιοιιο -ΒογΙιιο

τοιιιιιιοιοτο εροτοιιιυε. ΙιΙοο οιιριοιιτοο ιππι, οι ·ιιοιιοτοο

οοιι οοιιιιιιι οιιοιε οι οοτιιιιιιιιιιο Ιοιιιιο νοΙΙιιιι ρτοοτιο ιιι

οιιο.ιιιιιιιι εει. ιιοΙιιο ιιιοΒιο ροεειΙιιΙο οοιι.εοινοτο, οοοιμιο

οοιιιιιιιιιιι οιιοοιιι, οι οοιοιιιιιιιο απο ρτονοιιιτο οοιιεοι1ιιε,

ιιι. οι, ιμιοο ιιοιι οτοοιιιιιιο, οτοίιιιιιο ιΙοιιιιιιιιο τοκ οιοιιιιιι

Ιοοιιιιι το ιιοοιτι ίοτιιοιιι ροτιοτο οοιιοοιοτοι, οι ιιοειτο ρτο

Ή)!

ιιομ
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σοοσο ϊσ!!οι·οσιστ, .σοσ σστσ!ιισε σο:: οι οσσιισσσο Ιοσσο

σισσο πω!! !στ!ε, σσσσ ο!εσοτσ σσεεσσισε τοεοτνοτο, !ιι

νοσ!σσ! εσ!ε !σοσ, ο! Εοσισοτο ο!ε ο!στσισ, ο! σ! σσσσ

εοτοσ!!ο!ο οσσ!ισσε τοΓσ!σοτο, ν! σ!!οσ!σε σοσσ!!!ο ε! εο

σσοτο!στ σσσσ οσε!! , σοσ νσ!ο!!! οστσ !στ!!!σο οσττσεοειτο,·

εοσ σσε!τσσι στσσσε!!σισ Ισσσει!!!!ο !!σο!!!οτ σεεοσσσισστ;

ο! ο!!σισ σσ!σ ν!!ο, ο! ωστε σσε!το, ε!οσ! οσ_!σεοσσσσο

!σ σιοσσ Πο! εσσ!, ο! σο ε! ισστ!ο στονοσ!ι·οσιστ σ!! !σ

σ!ο!! οοτσισσσ!ε Ιοσσο !στο τοτσοσοσσ! εσσοτ σσο στ!!οσ!σ

σσεοστ!!σ!ο οσσ!σεσ, εοσ σσ1!σε !σο!σσ. ο! σσοτ!σ, οσο!σ

ι·!σι!ο ο! ν!8στο !!σγ!!στσσι σσσ!ε οσσοοεεο.τσισ οτι Μισο

σ!ο!! οστσστσισ!ε! , ο! στστσΒο!!οσ!ε ο!σεσοπι , σο οσοι!! ο!ι

τοεοτνσ!!σσ!!›σε !!σγ!!στστσ, σσ!!ο σώσε σσε!σισε οσσ!!σσο

τοεοτνοσσσε, ο! σσισ! @το σιοσσ, ο! Γστσιο, σσ!!›σε ισο!!σε

σσεεσσ1σε, !οσστο στοεοσ!!σισ Ι!!οτσ.τσσι, σσσε, σ! Μ· !οτ!!οσι

σοσ νσ!ο!!! σονοσ!το, εοοτοσιε ο! εοοτοσεε!ισσε ποσοι! νο

!στσσε σεσσοσσσ σσσ!οτσ σ!ο!! σσσσσ! το8!ε σ!εσσε!σσσοτσ

ν!σοτ!ισσε εσσοτ σ!ο!σ !!!ο!ο !σο! Α!ο8σοτ!! εσστοσ!ο!!. Νο

ε! σσ!σετσσσ! σσε!τσ σ!εσσε!!!σ ο! νσ!σστοε σσ οστοε τοΒ!σε

σοτνοσ!το!, !”στΙο !σισοσ!το!στ !τσσ!!!σ σ!ο!! Ισο!, οσοι!!

σσσσο σώσε σοτ! οσἔ!!σσ!σε, οσσ!ο ο!!οσι σστ!!ο!σο!σ οσσ

ε!!!σ !οεσσι σσο!στσισ, ο! !στ!σσι σοτ!!στσισ, οσσεο!!!ο

σσστσισ οσεσσν!σισε, σσσσ σσ!σ. σ!οσστσ, ο! σ!!εσΙστοσ1 σο

8οσ!!οισ !ισσοσισε σώσε ο σστ!!!!σε ο!τ!!!σ!σισ, !!!οτ!ε ε!

Β!!!σ σσεσ·σ ε!σ!!!σ!!ε, σο οσοι!! νοτ!1σ ε!σο εοτ!σ!!ε στο

σσσο!στο σσεεσσισε, ο! σο !στο το!!!! σοτ σοττοε !σν!σΙο

!!!!!!οτ σσεοτνσσσσσα σσ!σσσ!σ, ο! στσσ2 ισοσ!!, ο! νσ!σσ!σσ

σσε!το !!!!ο!, ο! σσε!το !σ!Βο!. !!! ωοππο. Β!ο!ισσε, στσσσσ

ο!σσισε, στ!!!!τοτσστ, στ!!!!τσσιοσ!σισστ, στοο!σ!ισσε, στσ!σσ

τσσε, ο! σοο!οτοσιιιε σσσσ σ!ο!σε σστσ!σσε το!! εσ!! σοσο

εσοτοτσοσ!! σοτ οστσ, ο! ο_!σε στσοστο!στ!σ σστσ!σο στοε!!!!,

σο ο!!σσι ω!! σοσο οοσ!σσι ισ!!!στσ !!στοσστσισ, σου σσ

ε!οσΙο σ!ο!σ τονσοσ!!σσο σοσο στοσ!ο!ο σ!ο!σσι !σοσσι .!!!ο

σ!!οτ!!, οσσι σστσ!σ!σσε, _!στ!!›σε, ο! σοτ!!σοσ!!!ε εσ!ε σσ!

νοτε!ε σοσο! !σ ισοσ!!›σε, ο! !στ!!σ σσε!τσ !σ!`το τοισσσε

οσσ!οσ!στσ !σ στ!ισονσ. σοοσο σειο!ε εοιποσ1!ο εσσι·σσ!ο!σ.

ο! σσ!σ σσ1οτ!ο ο! στσ!!οσ!!!!οτ σώσε οσσεισ! Μια!! ρτο

σίο!ωπι , ο! Μποστ Αι.σοστ:σιι οστσ σσ!!1ιιε, σσσοτ!σ, σοτσ!

σ!!1σε, οι σσ!νοι·ε!ε σοτ!!σοσ!!!ε εφε !στο σσεεοεστ!ο σ!ο!!ε

σοτσ!σσ σσο!, ο! οσιστσσσ! Ιοσσο σ!οσ!εε!ισο σοτ!!σοτο, ο!

σσισ!σστσ τοσοι!! στοσ!ο!σσ! ν!, ο! σιοσσ οττσσ!σ στ!νσεεο

σ!ο!σσι οσσπσσσο Ισσσο σσεεοεε!σσο, ο! !οσσ1οίρ.σσε Ιου!

Ατ.σοστ:ισι, ο! σοτ!!σοσ!!σ.τιισι ο!σε; ο! σσ!ο εοοσσσστσ

_!στο οσσπσσσ!σ οτσο!!ο!σε σσ!ο σσισ!σ τοε!!!σοσσσε οε!,

οσ οσεσ σσο !σ!`τσ σ!ο!σισ !οισσσε σ!οτσε !σοσε οστσ σ!ο!!ε

σοτ!!σοσ!!!ε, ο! !στ!!!σε εσ!ε !σ σ!οσ!!!σε, ο! ίστι!σ σσε1τσ

σοσ σσσοτο!στ σ! εσστο, σ!ο!ισσε, στσσσσο!σσισε, σοο!ο

τσισσε, σο στ!!!!τοσιοσσιισστ, ο! στσ!σσισσε, σσοσ σ!ο!σε

σσσα!σσε το:: σοΙ., ο! Μισο! σ!ο!σ σστσ!σο σσο!, ο! σοσι

ισσσἰ Ισσσο σο τοε!!σισ! !σε!ε σσισ!σσ σσο!, ο! οστστσσσ!

σσεεοεε!σσοτσ, ο! !οσιι!σσι οστσστο!οσι, ο! σσσε! σ!!ο!! Μ!

ο! !οττο Λι.οσσειστ σ! ίπε!!!α 8.ισσιτσο ε!!σα!!, οσα! οσε!!!

Ισσε ο! ε!σσσ!!ε !στ!!!σε, ο! σοτ!!σοσ!!!ε εσοο!οσ!!σσε !σε!

Ισοσ, ο! σσσοτ!σ ο!σε, ο! σο! σ!οτσισ σσεεοεε!σσοτσ, ο! ιο

σσισσι σ!ο!!ε σστσ!σσ σσο!, ο! οσισσισσ! τοε!!!σοσσεισι

!σίτσ στοσεοε εφ! σ. σ!ο σσ!ἱἰ!οσ!!σσ!ε Ιισ!σεσ!σσ! σσε!το

στσσσσο!σ!!σιι!ε ο! !`σο!ο στοιοσσε, νο! σοτ !!!οτσε Μισο

τσσσσε ω!! σ!ο!!ε σοσ!ε σ!ο!σισ σσισ!σσσ! τοσο!!! ο!ι οοι·!σ

εο!οσσο οσσσοσσοσισε; σ! ε! στο!σ!σε σσσ!!σσε το!! οκ

σσσοε!εσο στσστ!σ, ο! στσ!!σε!ο!στσσι· εσστσισ στστσ!εε!οσ!!!σε

ο_!σε σοσο ίοο!!ε ι·οε!!!σ!!σσοισ σ!οσοι·!σσι σ!ο!! !σο! !!!ο

ἔσω!! ίσοοτο τοοσεοτο!, ν!!;στο ο! ισοτσ σοσστστσ εσστσ

σ!ο!οτσσι τοε!!!σ!!σσοσι !σεσσ1 Μοτο οσσισο!!σ!στ. Εεε

ειστοσι !!!οτσε σοε1τσε οσ ο!οτσσισ στοτσ!εεστσσι σσισ!σισ

ισοτσστ!εισπ οσσεοτ!σ! !οο!ισσε, ο! σσεττ! ε!8!!!! !σσσ!σι!σο

τσσστστ!.

Ι)σισε !σ οσε!τσ σσε!τ! Μσσ!!εοσ!τ! !σ οσ!σοσ!στ! οοπποπ!

σσε!ι·σ εισσσ Βσισ!σ! σι!Ι!οε!ισσ ττ!οοιιτοε!σισ εοεσεοε!σισ

στ!ισσ σ!ο ν!Βοε!τσσ εοσ!!ισσ ισοσε!ε σοοοτσ!!τ!ε, σοο!!σο

φοιτ!!! !σσ!ο!!σσο.

Εμ 8!!!!!σισε 8!!!!!σε οσσιο!!στ!σε σ!οσ σσισ!σ! ισοτ

οσ!οσ!ε στοοοσ!σ ο!σεσοισ σσισ!σ! σ!οτο!ι!σσἱε στοσ!ο!ο εοτ!σε!.

(!ΧΧΧ!!! !!!.

!! Ματ·ο!ιο.εο σ! σίσπ|οττσΙσ, στοε.εα!σ σσ!!ο ίσε!σπ.πο ἀοσ!!

σπισσεοίο!στί σοπσυο.εί, ! φαι!! ε! :!υ!οσασσ , σ!!ο !! Πο

τ!! Ατσσσσιο πο!! αυι>εεο ε·.σοστιί!σ, ο πο!! σο!οσεο οεοσσίτο

·υοτασα σο!!ο ω!!! στοπσσ:ία!ο σο” Ισ!!! ω!! Μοτυοοισ!!

πε!!ο !στσ οσπ!ο.εο, ο εροοἰσ!σιοπ!ο !ιι το.ε!!!σείσπο σ!ο!!ο

οσ.ε!ο!!α, !σσσ!ι!, ο !οττο, ε!ο!!ο μα!! σσο! .ωστοσο απο

ερσρ!ίαΙσ ίπ δοτσοσπα ί πού!!! Β`Οτία ,· ο οσυτσεοοπσ!σεί

σπρσ!οττ!ο ο /στ!σ ο.οσφιίτο ω!! !‹ι [σπα. τίσιοπ:ίο α!!α

σα!!!α, α! σ! ρο!οτ!, οσο ε! σοσο τίσετσα!σ, ο στοΙοεΙα

σ! πο!! σσ!οτο μ!! σ!·!›!!τ‹ιτο , ο στσπιιπ:ίστο ει! άο!!ο

οσιι!ο.εο. Β έ!!! ασπ!!σεσία!στί σοπσοοεί στσ!οεΙσπσ α!!α Μ!!

οσ!!σ, αοοιι.εασ!!σ σ! Ι!ο σ! Ατασσπα !σ!!ο !ο ροσα!ί!σ σε!

!!!! ίσοστεο.

(!36!, 28 σ!οοτσΙστο ).

Μ! Βο!;!! Ατο!!!ν! σ! @ττο σ! '1°στ!σσ, Θεσσ", Βοοιιυπ. απ!. ,

8οτ!ο Η. Μπι. π. Πωσ. ειναι!.

Ασσσ σοσιἰσ! τσ!!!οε!!σσ ιοτοοσ!οε!ισσ εοσσσοε!σισ στ!σισ.

Ισσ!ο!σσο σσ!σ!ει σοο!τσο σ!ο ν!εοε!σισ σωστο !!ιο!!ο!ο σο

οοτσστ!ε. ΑοΙσπι !σ ω!!! σο!σο!! οσε!τ! ΜσσΙ!εοο!ν! στο

εοσ!!!›σε τοε!!!!σε !!!σε!τ! σσιτσ!σσ Ο!!σσο !)σοο Βτσσεν!

οοσε! σσσι!σσ !σ!ισσσοτσ σο Πσοσσσο!σ Εστσ!!ο, ο! ισ!

!!!ο Ρτσσο!εοσσ σο $σισσιο, σσσι!σσ Ο!!σ!!σσ σο θ!!!

εο!σοτ!!ε Ιοσστσ σσο!στ!!›σε ν!οστΞ!ε σ!ο!! σστσ!σ! ισοτ

οσ!σσ!ε ο! Πσ!!!ο!τσσ σο ()οτοκο!σ σστσ!!!σε οσσε!!!στ!!ε σ!ο!!

σοσι!σ! ισοτο!!!σσ!ε. Ωσστσσι στοεοσ!!σ, σσσ!!!ε ο! οστοε!σε

ν!τ σστσ!σσε Βστ!!ισ!στσοσε Βσοοσ!στιι, Ν!οσσΙοσε σστσ!σ!

Ι.ονοσ!!σ!, ο! !σσσσσ!σε (!σισσοσστ!σε στσσοε ποε σ! ε!σ1σ!

στσσοκο!στοε ο! σσσο!! εσοο!ει!οε τσσεσἰσο! σοτσ!σ! σσσι!σ!

8γτσσσ!ε Βσοσσ!8το !)ο! στο!!σ. Ισσσοσε!ε σσο!ε ο!.ο. ο! οσ

τσσσ!ε Ισσσο οσσε!!!σ!! !σ στοεοσ!!ει !!!σε!τ!ε στ!σο!σ!ε ο!

ισο8σ!!!ο! σσσ!!σ! σστσ!σ! !σ!1σσσ!ε τσστοσ!σσ!ε Μσσ1!ε!οττσ.!!

Ιωσοι·!ο!!ε ν!οστ!! Μο. ωστε οτσ!!το!στ!ε ο! Ποισσσ!ε στσ!ο!

οΙοο!! ο! σεεσσισ!! στο σστ!ο 8οτοσ!εε!τσ! στἱσο!σ!ε ο! σο

τω!!! σστσ!σ! Ροττ! Πο! ετσι!!! Βοφ;!ε Ατο8σσ!ο οτο. οι! σσο

ο! στο σσο σστ!ο ο! στο σστ!ο σσισ!σἱ σσο!ε στοσ!ο!! ο!

οσισσσ!ε Ιοσσο οι! σ!!οτο στο εοσσσσ!ε σσοττ!ε ο! σ!εοστ

σ!!ε !σ!οτ !σεσε σστ!οε σοτσ εσ!οσ!ἰσσε ο! σσοε!ἰσσ!!1σε σσο

σσ!!σο !σΙοτ !σεσε σστΙοε τοτ!σσ!στ ο! νοτ!! σσεεοσ! ο!ι

σσεεσοτσσ! στ!ισσ !σε! σστσ!σσ τσστο!!!σσ! ε!οσ! στο!ο!σε

σσισ!σσε το!! σ!!εοτνστο ο! σσοσσοτο σσ!σ!! σοσ νσΙ! στο

σσσο!σΙσ σοτ !σεσω σσισ!σστσ σιστο!!!σσοτσ !στοτ !σεσε

σστ!οε, ο! σσσσ !σεο σστσ!σσε το!! σε!!! !σοσττοτο! τσσ!!σε
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ροοοε φιο ιιοτοττ οοεοινοι·ο, οτ οοιοιρΙοι·ο ιΙτοτο ΜΜΜ

οοτο οτ οοιιιοοἰ Ιοοοο οτι φο το ὶιιετιοιοοιιτἰε ροοτε ρτο

οοοοτοτο ροτ οτοτοιο οοΜοοιο οιοι·οτιτοοοιιι οτ ρτο φτοοε

οοεοινοοοτε τοττ ι·οφτεττοε ροτ· οιοτοιο ‹ΙοΜιιοιιι ιιιοιοτιιο

οοτο νοΙ εοτ ροοο, οτ οτεοοιιι οοοειε οιι οοΜεετοοο οτε

Μοτο, ιοφτετνοι·οοτ οτ ροετοΙονοι·οοτ ο Μοτο ΜΜΜ ιιοιι·

οτιτοοο οιοτιοιτοττοι·το ΜΜιιο φο εορι·ο φοτοιιοε τρετ

ΜΜΜ ιΜιοτιτοιιτ ρτοοοι·οτ τΙοοΙοιοι·ο οτ ριοοοιιοτοιο οι

οτοιο ττοιοτοοιο ι·οοοιο ιιιοοι·ι·τεεο ροοοε ροιτοιο οτ οεεο

ροτιοι·ιοοι οτ ιοοοιιτεεο ιιιοΙτοοιοοε το ροοοε οοιορι·οΜεετ

οτ φωτ νοττοτ ι·οοοοοτοι·ο οιιιοι οογτιο οττο οττιτοοτο ντ

ττοι·ο οοιιιρι·οιοτεετ ρι·οιττοττ το οοτο τοσο ροτ τ1τοτοε ροι·τοε

οτ οοΜοοε ι·οεοι·νοττοοιοοε οτηττοι·οιο φοε τ:τοοοτ οοοο

ετοοο ιτιοττ οοοτρι·οοιτεει οτ οοροοοοοττοοι οτι οο τποτο

ετοιττοε (οοτο οιοοοιιτοτοιτο ΜΜοο φοιτ ροτ οτοτοιιι οο

ιοιοοιιι φωτο οτ οοιτιοοο Ιττ.ττοο οοιιιφοιο οοοτιονοοτοοι

τοιτ οΙιφτοοε ρι·οοοιιοτοττε ροτ· οιοτοοι οοιιιτοοιιι Μιτ

οΙοοοοιο οι·Ιοτιοιο οτο. ρι·οοτριοοτοε ττο ριοιιιιεειε οοττ

οοοιο οτ ρτοιο. οοΝτοο τοετιοιοοιιτο μοι· πιο ιιοτοι·τοιο

τιιτιοεοι·τρτοοι. @ο οοτοιο 8ττοιοτοε δτιοτοε ροοττοοε ιιο

ροι·τοΙτ ο.οοτοι·ττοτο οοτοιιοε οτ οοοι:οΙτοι·ιοε οοο οοΜοι

ιιιοιοοιοοτε οοιοτοοε οτ εἰοοοτἱειεοριοεοιιρτἱε νοοοτοε οτ

ι·οδο.τοε ιοτοιτοι οτ ετο εοιιρετ.

Ιιι ΜΜοο Ποιοτοι οοπο. Νοε Ιοτιοιιοοε Μοι·οτιτο ΜΜ

ττετοιιοττ , τοιμοι·τοΙιε τ·ιοοι·ιοε οτο. ιιιοιιιοιἱο οοοοοτοε νοι

τ.τοιιι ιΠνιοο ροτιιιιο φο τοετοτοι· Βοοττ ροτΙοε ροιτοοτοε

ροοοοι, οοο Μο οτΠοιτοτοοι οτ Μιτοιοττοτοιο $οι·οοτεεΕΜ

ΜΜΜ Μοτο Διοοοιιοοι οτ ΜοοιιτΠοι οοΜιιτ Βοοιε οτ

Ποιοοοιε Ιοοοο, φτοοε οοροτοιιιοι, ιιιειιττονιιιιοε φοιιτοιιι

ιιοοτε ροεειτοττο τ“οιτ ιοτοι τρεοε ροι·τοε τιιτοι φοε ντοοοοιιτ

ροιιιιοτοεο οοοι·ι·οιοιιι ιΠεοιιιοτιιο. ροοοιιι, οτ οοιιοοι·οιοοι

τοι·οο5ι·ο οτ νιοοι·ο οοιιτρι·οοιτεετ το Με τοοτι νοτοιιτοτιο

μου οοτο οἱοτοε ροι·τοε ροοοιιι ρι·οοοοοιονΠοιοε ροι·ροτοο

οοιοτοιοιο οτ τοττοτ οοτοι·ο. οοριτοτο οὶοτο ροοιε ρι·οοοο

οτοντοιοε ττο οοιοοοι οοοοοι·ιτιο. οτ οεεοιιεο οιοιιτοιο ιιιο

οοι·οτοι·οοι οτ οιοοοιιτοτοιοιιι οτοτοι·οιιι ροτττοιο οποιοι· ιο·ττοοΙο

φα! ταοοοτιατ 'τοττοτ στο Μοτο στυο: Ιοποο οοσαείοοο

οικτυ·οινοτ οττο τοττοτ:: .ιοτοοοπτ το ίπεοίο 8.τοοιοιοο φοιτ

ττοιοιοοε Ρι·οιιοιεοοε 0ο Ροι·ιτιοιιιοοε ποοτε οιιιιιτοιοτ εοοιο

τοίοι·ιοοττοοοοι εοροι· Με ττο φτοοε τοοιοτ το οοοοοι·οτο

εοροι· οτοτο οι·ττοοΙο οοτο οοΜοο Ι.οοοοιοο ττο Μοιιτοτοο

φοοετο ριτιοο τοττ ττοοτοτοοι «το ροοο οτ φοοιτο οοΜοοε

Ι.οοιιοι·οοε νοοιεεοτ τοιιο .. . . οτ Μοτο ὶοίοιιοοτἱο

οτοοΕοοο ετοι·οτοι τοίοι·ιοοτιοοτ ιρετοε ττοιοτοτ Ι.οοοοι·ιτἰ

οοοττο φιο τοι·οοιοοτο οτ εοοοοττοιιι ιρετιιιι ιοίοι·ιοοττοοοοι

ρι·οοοιιοτοι·οτοι οτ εοοεοοοοοτοι· ιοετοοοτοε ι·οφτειττ ρτο

Μοτο Με οοιιιιιιτ οοοιε φοιτ εἱοοτ τοιιοττοιοοε ττο Ποιο

ριοοοοοιοι·οοιοε Μοτο. ιοτοι·οιοτιοοοοι τττοττ οοιιιτοτ Ι.οοοοιοτ

πιο οοο οετι·τοττ ιτο τοτο ρι·οοοοττονοιτοιοε φοιτ ιρεο ιτο

Μοοε Βοιο οτ Ιοοο οοετι·ο ντττοε οι: ιοε οτ ροεεοεετοοοε

ι·οετττοοι·οτ ρι·οοτοττε ττο Αυτοι οιντοοε Ιοιιοο οτο. οτ· το

οι·οοοοοτοιοοοτο οοττ οι·ττοοΙτ οΙοι·τοε οτ Ιοοτοε οοεοιτοι·

οοοττιιιιοιτ οτ ρτο ροιτο Μετιο οτ Μο οοΜοτ οοοἱο οτ

οοιοοοἱε Ιοιιοο ντοοΙτοοτ ροτ 8ττοιοτοιιι 8τττοοιιι οο.οιοττο

ιτοιο οτ οοιοοιιοτοι·οοι οοετι·οοι οτ'ιτβιτοΙοοι ττο Μοτο οιο

οοιιοτοι·οοι, οτ ετοτΠοοοι Με ΜΜΜ φοτο οτ οοιοοοτε

Ιοοοο οτ ρι·οοοι·οτοιοιο άιοτοι·οιιι ιτο Αυτο οοΜοοε Βοιι

ρι·οίοτοε τιιοιιτ εοΙοριιττοι· ιοφτεττοε οτ ιιιτοι·ροττοτοε οτ

τττοτο οοετι·ο Ιοοο. οτ τοε ιοετττοοιο νοΙτοτ οτοττε ττο· Αυτοι

οτ· ρτο ροιτο ιρεοι·οιο ττο Αοι·ιο. Μοτο οτιτοτοιο τρεοε τοτο

ροι·οτοε ρτο εοι ροιτο ρι·οοοοοτοτο ιιιτοοι·οΙιτοι οτιεοι·νοι·ο

οοο ιιοιι ροτ· ιρεοοι ΜΜοοιο ττοοοιο οτ οοιοοοο ούτω

ρΙοιτ ρτο ροι·το οοο εἱ φιο ιοετοιοτ. @οτ οοΜοοε Βοιι

τοοιοοε τοοοτεττοε οτ εοτοροττοτιοοε οοεοινοττε Μοτο. τοτοι·

ροΙΙοτιοοοιιι τρειοε οοο ι·οφτιοοτοτ ο ἱοιο οτ ιτο οι·οοοιι

οτοττε ροτ· Με οτ ι·οοοτετττε οτ ρι·οτοετοττε οοι·οιο οοΜοο

Βοτιο οι·οοτοτο τοττοτ ροοττοτε τοετι·οιοοιιττε ι·οοορτιε ροτ· ιτι

οτοιο $ττοτοτοιο οοιιιοΙΙοι·ιοιο οοετι·οοι φτ ιτε ρι·οεοοε ττοτ,

οτ φοιο ττο οοοτοΙοιο το οοΜοοιο Βοοοιιι ρι·οοιοτοοι οιἱε+

εοι·οοιοε οτ οτΠοοοτοε οιΙιιορτοτοοτοι μι· ροι·τοε φο Μιτο

ρτοι·ι ιΙοτιοΒοοτ οτ φοιτ ποοτε ροεεοτ οιιριιιοοι·ο οοι;οτιοι·οιο

ριοριτοιο νοτιτοτοιο. Ιοοιο ττοιοτοοε Βοιι ιττο οιτροοτοτοε

ι·οετττοοι·ο εορι·οοιοτο ιΠτε ττο Αοιτο Μο οοι·τινττ οοφο

οοετι·οιο ριοοοοοιοτοιο οτ οοοοΙιοτ οοεοι·νοιο. Ποτ: Μο

φοιτοοιο τοιοοιο οτ φοεττοιο ιοε εροττοτοε τἱοοιεἱο Βοο

ετοοοτο «το Ρτοοι·το οτ Μοτο ροτ οιιοοιι·οι·τοοι ττο Βοτοτιτοοιιο

οτ εοοιοι·οιο ριιτι·οοοε, οοιοεττοοι ττοτοοτο εορο ροτ· Με οτ

οτοτοοι οοιιιιοοιο ττοοοιο οτ οοιοοιοο τοοοο ροτ· οοιιοτοε

οτ οιοοοιιοτοτοε οοετι·οιο οτ εοοιο ρι·οοιοτοε. Ιιτοοι ΜΜοοε

Ιτοκ ι·οφτειτοε οτ ττοΙοτο ιιιοάο τοτοι·ροΙΙοτιιε ι·οετττοοιο ιιο!

ιοετττοι τοοοι·ο ριοτοι·ιιιιεττ ττο φιτιοε στοπ ιοοι·οοτοι·οε ττο

Ποοιιο οιιοι·Μο ττοροτι εοτιεττοοτεεο οοεοοοτοι· οτ ττο Με

ροτοιιτ ροτιΙἱοο οοοοιοοιιτο., οτ ττο ριοοτοττε οοο οοΜοοε

άοιι οτ οοιοοοο Ιοοοο φοιοτοε ιοοτττρΠοοε οιιροεεοοι·οοτ,

οοοειοοι·οιιτοε τοττοτ ροι·οοι ριοττοεεο ρι·οοοιιοτοιο, εοιιτοο

Ποιο οτ οι·τοττοι·ι οτ ιιοιι οιιοφι οτ ροτοοτοε οοο τοοι·τιοοε

οοο ετιοοε ιρεοε ροι·τοε οι! οοεοινοτιοιιοιιι ριοιιοοοιοτοι·οιο

οοιιιροΙΙοιο , ιοεοινοτιοοι οτ ροτοετοττ ιο Μοτο Μετι·ο ιιιο

οοιιοτοτο εοο οτοτττοοιοοτο ι·οεοι·νοτο οτιτοττο οεφο :το

οιοιιοε φιιιφο οοοοε, εοΙντε οτ ιοετοι·νοττε ιοτιοεοιιρτιε

οοετοοε ιοοοοοτοιοοε οτ ρι·οτοετοιοοι· φοιτ οοιοττο τρεο

ροτοετοτο οττ Μο νοτοιοοε οοο το ροετοι|οιιι ο.Ιιφιο ρτο

οοοοἰοι·ο οοοτοι·οι·ο οοοοι·ο ρι·οοτροιο νο! οιοιτιοιοοοτοι·τ.

$οτνο φοιτ ει $οιιοτο Βριι·ιτο ιοετιΒοοτο στο οτιιοεφο ροιτΞε

ρι·οοοοοι·οτ Μοτο νοΙοιιτοτο οοτο. τοοο οτ οο οεεο ροεεἰ

ιοοε οττ Μοτο ροτοετοτο οτ οογτὶο Μο οοετοοτο ι·οοοιιοτο

τιοιιο ρι·οοτοτο οτ φοιτ οοετι·ο τιοιιοι·ι οοο οοιτοτ ροτ· τρ

εοιο οοΜοοιιι ι·οοοιο το οιοτιε οι·ττοοτιε ρι·οιιοοοιοτο ιιοιι

τοτεεο εοι·νοτο, Μπι οοτο οοι·οο οττ`οοτοντοιιιε οτ οττ'οοτο

ιιιοε ιοτο οΜοο ιοο]οετοττε , οτ οτ'οοτιοοιε ειοοοιο φωτ

οι! ροι·τοε εοι·τοιοε τιιτοι τρεοε ιιοιτοε ντεοι·ο οοτοτοιο οτ

ροοοιιι, ι·οεοινοτο οττοιο Μοτε φοιτ ροτ ριοΜεεετ Μο ειτ

. τοι·τ Μετι·ο άοι·οδοτοιιι ΜΜε οοιοροτοοτι ντοοιο οοττ ιιιο

` οοοοἰοοιοοττ οι! οιιοοττοιιοιο ροοοιοιο οτ Με φο «οοτο

ροιτοε οοοἰε τοοοιιτοι· ντεοι·ο οοττ οοετι·ι ρτοοοοοἱοιοοοτι

; οτ οι·οττι·οοιοοττ φτοοε ιιοτοιοοε οοο νοΙοιοοε οοο οττοιο·

ιοτοοοτιοοε το οττφο ττοι·οοοτο ροτ· οτἱφο οοο εοροι·τοε

' ετιιτ οιιρι·οεεο νοτ οττο. Αοτοιο το οοτο ροτοοττ οοετι·τ Μιτο

· ττεοο!ντ. Αιιοο οοΜοἱ ΜΙΙοιιτοιο ττἱοοιιτοεἱοιο εοιιοεοετοιο

' ρι·τιοο τοτττοτοοο φοιτο οοοτοιο οτο ντοοετοιο οοτονοοιοοετε

οοοοιοοι·τε, ρι·οεοοτιοοε ΜΜΜ Βοι·τοοΙοοιοο οοοοοιΒιο

ΝιοτιοΙοο ΜΜΜ Ιιονοοτιοτ οτ Ιοοοτιοτο οοιοροοοοτο οιιιτιο

:ιοτοι·τοοε τ1τοττ ΜΜΜ όοιοε οτ οοιοοιιἰε Ιοιτοο οτ ρτο

εοιιττοοε τοεττοοε τττοετι·Ι ΜΜΜ Οττοιιο, οιιοο Βιοιιεντοοοεο,

ΜΜΜ Ιοτιοιιιιο ττο ()οοτιοοοτο οοιοιτο οτ ΜΗτο ΜΜΜ

τ'ι·οοοιεοο ττο 8οιοιοο οτ ττοιοτοο ΟττοΗιιο ττο θτιιεοΙΙιοιττε

τοΒοοιοοοτοιτοοε ντοοι·ττε Με οοΜιιτ ιοοι·οοτοοτε οτ Ποτ!

Μοτο ττο οοιοιτοτο οιοιιτοοε οοοετττοιΠε τΙτοττ ΜΜΜ ιοτο·

οΙοοιιτε ττο φτοοε οιοοιττοε οτ ετοτιοτιει οιοτοε ττοιοτοοε

Μιι·οτοο οτ οτοττ οιοτιοικοτοιοε ΜΜΜ όοιοε οτ οοιοοοιε
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Ιοπιιο ρι·οοοροι·πιιι ποι· ιπο Βιιιιιοιπιπ ιιι·οπιοιπιιι ιιοιο.ι·ιπιπ

ιιιιι·οοοιιιιιππι ιιοιι πιιππι οι Μοτο. ιιπιιιιοπ ιπειιιιιποιιι.ο.

ι ΕΕ οιιο Βιιιιιοιπε Βιιιιιπο ρπιιιιοιιο ιιπροι·ιοιι ειποιοιιιοιο

ποιοι·ιπο οι οιιπιοΙΙιιιιπο πιοιι ποΜπι πιοι·οιιιοιιιο οιιιιιιιιιιο οι

οιπΒιιΙιο οπιιι·ιιοοι·ιριιο νοοιιιπο οι ι·οοοιπο ιπιοιιπι οι ειο οοι·ιροι.

Ροοιοοι νοι·ο οιοποιιι οοπο ιππιοιοπο οι Ιοοο οι ιιιοεοπ

ποπο ιοιιιιιιπο οποιοπιοιιο ΜΜΜ οι ιπ οοπτιιιοιιιι πιοιι

Μπιιππο Βοι·πιοιοιιιοπο Βποοπιοι·ο, Νιοιιοιοιιο ποιιιιιιι Ι.ο

ιπιπιιπι οι ΙοιιΜιοιπο Πιιπιροποιιιιιε οπιιιο.ιιοι.οιοο πιοιι πο

πιο πποιο οι οοιιιιιιιιο Ιοππο πι οποιο ιπ ριοοοιιιιο ρι·οιοιι

ιιιπειιιο ποΜπι ιποιοιιιοπιο Μοιιιιοιοιι·οιι ιιιιροιιοιιο νιοοι·ιι

οιο. πιιιοι·ππι οι ιιι·οιοοιοιι ι'ποι·ππι οπιιιοποιοι·ιο ιιοπιιπο

ιροιπο ποπιιπι πποιο οι οοπιπΜε Ιοπιιο, οι πιο Με πο

ιπιπο πποοοι οοιιιππι .οποπ ιιι·οιοιπο Μπιιιιιιο ι·οιι ΑιοΒοππιιι

ιιι ιιιιιιιιο οοειιιπε οοπιοιπροιι οι ποιιιιι οιιεοινοιοοιιοι οι

ιοπποιο εοπ ιιπιπιιιιοι·ο οιοιιπιιοιπιο εοπιοιιιιιιιο οι ποοιοι·οιιο
ροι πιοιιιπι ποιπιπππι ιιιπιοιιιοποιπ οιιιιιιπιιι οιο.ιιιιιοι· ιρ

επιπ ποιπιππιπ ι·οοοιποιι οιιο ποτιο οι ποπιιππιιι πποοπι

οι οοιπππο Ιοππο οκ οποιο οπιιιιιο εοπ οποιππι οοποιε

ιππΝιριιοιιοι· ιιιοιπιι ροπιιιιι ροι·ιπι·ιι ιιιοοι·ιιι ιιοποιπ οι ποοπο

οοπιρι·οιιιιοοι οι πιω πο ιρειο ροπιει οι πο οπιιιι ιοι·ο πιοιο

ΜΜΜ απο οι οοπιπιιι !οοπο οοιιιιιοιοπιι οοπιι·ο ριοΓοιππι

Μπιιππιιι ι·οοοπι Αι·οοοπππι Μο. οι οιπο επιιπιιοο πιοπο

οπποιε οι οιιι·πιπ οιιοιιιιοι ιροι ιιιιιιιοιιΜοιοο ιποι·ππι οπιπι

ιποπο οι οοιοιιιιιιοι· ριοιοοιοιι. Ριοιοοιοιι ιποιππι ιπεπροι·

οποπ μοι· πιοιππι ΜιΜππιιι πποοπι, οι οοιιιππο !οοπο

οιππιο πιοιο οι ριοιιπποιιιιο ποι· πιοιπιπ ΜΜπιιπι ιποιοιιιο

ιιοπι οιιιιιιιιπι Μο. οιιο τοποοιιιιπι νοΙ ιοιιοιιιιι οπο οι ιο

οπιειοι·πιιι νο! ι·οοπιιοΙιοπι οιιοοι·νοιιοιιοιπ πιο ιιοιτιο ιρ

εοιπιιι ΜΜπι πποιε οι οοιπππιο ιπιοοιιιιιιοι οι ρΙοποιιο

οιιοοινιινοιπιιι, ρι·οιοοιιιπιοει οποπ οι πιο ροιιο ιρεοι·πιιι

ΜΜΜ πποιε οι οοιιιπιιιο Μιοπιπ ιοιιο ιοοιοιοι οιιιπιριοιι

νο! ιιοιι ποιιοι·ο οποπ ποπ οιοπππι ιιοιοιοε 88 οιιοι·ιιπι

πιοιο ΜΜΜ ιο οπιιπιιιοιο νο! ίοοοιο ιπιιιιοπιιιιο οι ιπ

ι.οοιοιιιοι· οπιιιιιιιοιι ιιιοοιριοιιιοε πο ρι·οπιοιιο ποι· ιπο οιι

Ιιιοιπιπ Βιιιιιπιπ ιιοιο.ι·ιππι ιιιιι·οοοι·ιιιιιιιιι ιιοιι ιιιιππι οι οιπιιι

ρπιιιιοο ιιιοιι·πιποιιοι.

ο ΕΕ οοπ Βιιιιιοιπο Βιιιιιπε ρπιιιιοπο ιιπροι·ιιιιι οποιοιιιο.ιο

ιιοΙοι·ιπο οι οιιιιιοΙΙιιιιπο πιοιι ποπιιΜ ιιιιιιοιιιοπιο οιιιΜιιπο

οι ειπΒιιιιο ειιρι·οοοιιιιιιο νοοιιιιιε οι ιοΒοιπο ιιιιοι·ιπι οι πιο

οοι·ιιιοι οιοιιππιοπο ιποπιπ οοιιοποιιιιιι οιιιιοοιιι ιπ ιοοιιπιο

πιππι οιππιππι ρι·οιπιοοοιπιιι.

8οιιππ οιοιΠο.

οιιιιιιιν ι'.

5'οιιιοιι2ο οι θίοιιοιιιιι Μοτοποιο οι Μοο[οι·ι·οιο, οοπ Ια Μαιο

οι πιοπίοιο που” .ιιοτ [οιοιο, ο πιο! οιιο ρίοπο οίοοι·ο ,

ΓοΙΙι·ο οοιιιοιι:ιο ρι·οποποίοιο πο πο£Ιο Μποποοο πο! 2'7

ιιίοοιιιοι·ο ι3θι ι·οιοΙίοοιιιοπιο αΙΙα ιο.ιιιιποιοπο πο!!ο οιιο

οι πίο!ιοι·ο, ο .πιο ποιοοποποο,· οποιο ί! Πο πί Αι·οοοπο

ιποοιο.ιο ιο ροποίιιπ οοικοιίποιοοιι, μι· ιιοιι οποο!ο οοο

οπίΙο πο! £οιιιιιο ρι·οβιιιιο; οι! π οοιιποιιιιοιο ιο .ι!οοοο

οοοιιιιιο ο /Ζιι·ο πιο ι·οοιιιιιοιοπο οι (ιοιιουοοί οιιιι·ο οπο2!ι·ο

Με πο! οίοι·πο πο!!ο ποιί/ιοοείοπο πο! ρτοοοιιιο !οπο.

( οπο, 2ο Γοιιιιιοιο ι.

Βιιι Βοοιι πωπω πι Οοι·ιο οι Τοι·ιιιο, (3ιιιιονο , Βοοιιιιιοπιι ω;

5οιιο 1.2, Μπι. ιιι. Νπιπ. ιιιιιιι.

ιιι ιιοιιιιπο Βοπιιιιι οπιοπ. Απιιο ιιιιιινιιιιιιε οιπεποπι

ιιιιιιοοοιιιιο ιοιοοιιιοοοιιιιο οοιιοοοεοιπιο εοοπιιπο. ιιιπιοιιοιιο

οιιιιιιο ποοιιιιο , πιο νιιιπιο πιοποιο ιοιιιπιιιιι. Νοε Ιοιιοπποε

Μπι·οιιιο Μοπιιοιοιι·οιι ιιιιροι·ιιιιιε νιοοι·ιπο Μο. ποιοι οι·

ιιιιτοιοι· οι ο.ιπιοοιιιιιε οοπιροειιοι· οι οοιιιππιο ιιιιιιοιιε οο

ιιιπιιιιοι· οιοοι.πο οι πεπιιιριπε ιιιιοι· ΒοιοπιοοιπιιιιιιΡιιιιοιροπι

ποπιιππιπ Ροιιπιιι Ποι οι·οιιο Βοοοιιι Αιοοοπιιιπ Μο. εοπ

Μιιιιιιπιιι Ριο.ποιοοιιπιπ πο Ροιιιιοιιιιιπο Βιιιιιοι·ιοποπιιι οι

ρι·οοπι·οιοιοιιι οποιο πο οπιπο ρι·οοπιο οοποιοτ ρπιιιιοο ιπ

Μι·πιποιιιο οιιο ΜΒΜ οι ιιοΜπο Βοιποιπι πο Βοιιοοιιο

εοι·ιμιοι·ιο πιοιι ΜΜΜ ποιο, οπο οοπο ΜΜΜ ιιιιιιοοιιιιιιο

ιοι·οοπιοοοιιιιο οπιιιοποΒοοοιπιο ποπο, νιοοειιποι οιιιιιτο πιο

ποοοιπιιι·ιο οι πιο ιιιιιιο; οι πιοοιιιιΙιοπιιι ποιιιιπιιπι $γιπο

Μπι Βποιιιιιιιοι·οιπ, Ποι Βιιιιιο Ιοπιιοιιοοπι Πποοπι οι ()οιπ

ιπππο !οοπο, οοπ ποπιιιιιιιιι Ι.οοποιπιιιιι πο ΜοπιΜΜ ιιι

οοιππι ΜΜΜ πποιο οι οοπιπιπΜο οποιοι οιππιοιιιιο πο

ιιιιπο ιροοιπιπ, οι ο‹ιποιοι ιιιοιιπιιιοιιιο ρπιιιιοο οοιιιιιο οιιο

ΜΒΜ οι ποιπιπο θοοι·οιι Οπποειι·πι πο ο!οποι·ο ιιοιοι·ιι επιι

οοπο ΜΜΜ ιιιιΠοεοιπιο ιοι·οοπιοοοιιιιο ‹ιπιποποοοειιιιο ποπο,

ιππιοιοπο ποοιπιο ρι·ιιιιο οοοιιιιππιιι οιιιοπιιι Ιοιιιιο, πιο

νιοοοιπιο οοοπιιπο ιιιοιι·οιι , οι ιιοιτιο πω, επιιοι οιιιιιιιιπο

οοποιο οποοιιοπιιιπο οιιοι·ιιο οι πιοοοιπιιο ιπτοι· ιροπο ιιοι·ιοε

νοιιοιιιιΙιπε οιο. πισω πο οοιιηιιοιπιοοο ιιι Με Μοτο οοπ

επιι ρπιιιιοο ιπειι·πιποπιο οοι·ιριο οι οιιιοιιιιιιο ποι· Βιιιιιο

ιπιιι Βιιιιιπιπ ιιοπιι·ιπιιι οι οοιιιοιιοι·ιπιιι ποοιι·ιιιιι, οπο οοπο

ΜΜΜ ιιιιιιοοοιιιιο ιοιοοιιιοοοιιπο οιιιιιοιιιιοοοιιπο ποπο, ιιι

πιοιοπο ποοιιιιοεοοπιιπο πιο ποπο ιιιοποιε ειριιιιο. νιεεο ιμεο

οοιιιιιιοπιιοεο οι ι·οιιΠιοπιιοιιιιιπο πιοπο ποι· νιι·οιιιοπο ιποπ

ι·πιπ ροι·οιπιπ ειιιιοι ιμεο οοιιιρι·οιπιοεο, οι ποπιο ποπιο

οιιιοπιιο ειιοοιοιιιοι· οποιοι ροιοοιοιο ρι·οιοοιιππι 1οιιιιιπππι

οοπιρι·οιιιιοει ριοπιοιι. Ει νιοε.ο ιιιοιι·πιποπιο ριοι·οοειιιοπιο

ιοι·ιπιπι πιοιι οοιπρι·οιιιιοει , ρι·οιήοοοιι ιιπ ιοι·ιιιιπιιπι οπιιιοπο

οπποι·πιιι, ιιι οπο. οι οι οιιο ρι·οι·οοοιιοιιο ποπιο ριοιιιο

οιπιοπι Ιιογιιοιπ πιιιιιιππο ι·οοοιποπποιιι, πο οπο. ιιιοι·οοει

ποπο οι τοοοι·ι·ιιιιοπο ιιιιγιιο.ι·πιιι οοιιοΙοι ρπΙιΙιοο ιιιοιι·π

ιιιοιιιο οοιιριο ποι· πιοιπιιι Βιιιιιοιπιιι οπο οιιιιιοΜιιιιπι

ιιιιιιοοειιιιο ιοι·οοιιιοοοιιπο οοιιιιοοεοιπιο, πιο νιοοοιιιιο οοιιιιπιο

ιιιοιοιι, ιιιπιοιοπο ποοιπιο ιοιοιιι. Η νιεοει οοιιιοιιοιο οποιο

ποι· ποο ριοιιιιποιοιο ιιιιοι· πιοιιιε ριιιιοο ροοι ρι·οι·οοοιιο

ιιοιιι ριοπιοιοιιι πιοπο ειιιιιο ΜΜΜ ιπιιιοεοιπιο ιοτοοιιιοε

ειιιιο εοιιοΒοοοιιπο πιο νιοοεοιιιιο εοριιπιο ιποιοιι, ιπ οπο

οΜποιιι οοπ1οιιιιο ροοιο ριοιιπποιοπιιιιπο !οοοιιι Αιποιιιιιιιι

οππι οιιιπιιιπο επιε ροι·ιιιιοιιοιιο, ποι πιοιπιπ ΜΜππιπ ιο

Βοπι ιο ΜΜΜ Γοιοιπ ροιιι ποΙιοι·ο ιιιιιπ οοι·ιππι Ιοπιρπο ιπ

οοιιιοιιιιο ιροπ οοιιιοΜπιιι επο ποπο οοπιιιπι πιιιιπιιι ιιο

ιοιιοιπιιι, οι οιιο οοι·ιιε :Με ποπιο ρι·οιιιιοοιο οι ιιιιιιιιο

ποι· Μιιιιπιιιιι ιοΒοπι ριοπιοιπιιι, οποιο ιιοιιιιιπ οοπιππι

ιιιιιιιιιιιι Ποιοποιπιιι ιιιιποπ ροοιοο μοι· ειιιοπι ρι·οιιιιποιοι

ιιοιιοπι οιιιοοιοιπο πιο ποπιο ιπ πιοτοπι οοιιιοποιοιπ οοπ

1οιιτιο ιιι·ιιιιο ιιι·οιπιοοιο, οι ποο πιο ιιιιιιοι·ι ιιοιιοι·ο ποπιιιιι

ι·οοιο ριοπιοιι 1οιιιπιιι, οι ποιι οιιο οοπεο, οππι ΜΜππε

Ρι·ιιιιοιοοπε πο ιιοιιιιοπιιιιιο οοιπιοιιοιιοπο οι ιιιοοπιο1οι· πο

πιιΜ ι·οοιο ρι·οπιοιι, ιιοιι ιιιοοπιο ιπιοπιοπιιο ποπιο ιιι·οιιιιιιιι

ιιιιιο οποπ ποπ οιιοιιιιιιο ειπιοιιοιιο ιμειπε ροιιο πω” !οοπο

Αι.ιιοιιι:ιιιι Μι· πιοιπιιι ΜΜιιπιιι ι·οοοιιι ιπ ΜΜΜ ίοι·οιοιπ

ιιπ ιιοοιι·ι Ιιιιιιιιιιι ροποιοιπι·, οποιο ειιποιιοποπι οοπο ιο

οιιιιιιο ιοοοιιιοιο ποπιο ιπιοΒιο, οιπιιι ποοπο Βιιγιιιι οι ιιο

τοεπιιο, πιοπιοιοε οοοιιιιπ ριοιιπποιοιιοιιιε Μοτο ποι· Με ιιι

Γοποιοιιι ιιοιιιιιπιπ πο Αυτοι οιπιιιιιι !οοπο πιο ι·οοιιιΜιοιιο

οιοποιιι ιιοππι ποι ιιιοπιιι ΜΜιιππι ι·οοοιιι, πο οποιτιο

1οιιιε ροοεοοειοπιιιπε οι Ιοοιο οοι·πιιι ιιι ιιιεπιιι 8οιπιιιιο

οιιπιιιιε, οι οποπ πιο ρι·οπιιοοιε οπιΜιιπε ιιπιιιιιιιοππ·ιε Μο
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ετιπιιε πι! τττο-τοτο ιτπιπτπππι ι·οποπι $ττοτοτππι πιοιττοτππι,

πι! ι·οιπιτι·οιιιτιιιιι ιττοτππι ιτοιιιτιιππι ιοποπι οποπ οιππτει

οτ ετποποι πιοππιιοτοτπ ποι· ποε οτ οι·πτιιοτπ ετπιττττοι· πιοπι

πΙοι·οτ, οι πτπι·τοε ποι· τπεππι $ττοτοτιιπι, πο ιτττεποΓοτιιπι

πο ποπτο ππιοπιιπτοι·οε ποετι·πε οτ τττοττ πππιτπτ οποτε οτ

οππιπιππτε τοππο, τιτοπι-οοιιιτππε τοκ ι·οοπτεττπε τποι·ττ ττο

οοεοιπιιττοιιο πιππτπιπ πι·οπτοτπιππι οτ εποοτοτττοι· τοοί Λιπ

οιιιιιιιι εππο·οιττοττ ηπτ πτο οιιποοτοττε πι·οπτοτο οοιππτοι·ο το

ποππο ποπ οπι·πιιττ, ιιοο οοπιπτοι·ο νοτπττ ποο πιοιΙο τπτι·π

τοιπππε τπ ότου. εοιιτοιιττπ οοπτοπτππι ετττοοτ τοετππι ποπ

τοοοετοε τυπο πι·οιτπιο νοπτπι·πιπ ττοοτ ττο πι·οιττοτοι·ππι
πιπππποτοτοι·πιιι ποεοιι·οττοιιο,τ ι·οοπτιιττπε πτ εππι·ιτ τποι·ττ

οτ οοιιτι·π οπιπ ποι· πιιοττοππι τπετι·ιιιποιιτππι επτοιπππττοι·

πι·οτοετπτπιπ ποι· οτοτπιιι κι·τεππίπτιιπι πο ποπτο πτ ιιπππι·οτ

πτοτο τπετι·ιιιποπτο εοττπτο ποι· 8ττοτοτππι πιοιττοτπιιι, ηπτ

πποτεοποτπιπ ι·οτπτττ πιο πτοπττο, πππτττοοοπιιιτο πιοοοε

εοι·πιιτ. το οοττποι οοοτειιιι ποετι·τ οοι·ιττε, πτοπτπε τοττποπτοε

τοποιοιιι ιιοετι·πιπιπ τττοι·πιιιπι εοοι·οτοιιιιπ πιιοε εοοι·οττεετ

πιιιε τοιιοι·τ ινοτπτιππε, ιιεπιιο ππο ντ‹τοι·οπιπε Πιιιτοπι πτ

εποετττοποιιι ιτοπιτπτ τοπτε πιοιττοττ, οτ ετ :οοτππι ἰποιιιπ

Αιποιιοπιι.τπ οποπι ππετι·π ιιτ ιτοοοοπτ ποποιο τττοποιοτπι

πο! ποπ εοι·τπττε πι·οοοπτο ιιοετι·ο ποι· 8ττοτοτιιιιι πιοτττοτππι

επο οπτο το οπετιο ποετι·π Μππττεοπτπτ οποπ ιτπιπτπτ ιππ

τοεετιπο τοι·οοπτοεετπιπ εοιιπποεετιπο πιτπιο, πτο ντποετιπο

εοπττπιπ ιποπετε ποοοπιοι·τε ιΙοοτπιπ οποιοι τιιιττοττοιιο ιππ

πττοε ετιιτττο ποετι·ο ποποοπττ. @οοτππι τοποι· τοττε οετ. Ιπ

ιιοπιτπο ποιπτπτ πιποπ. Νοε Ιοτιππποε Μπι·οοτο Μππττετοι·ιοττ

Ιπιποι·ττιττε τ'τοοι·τπε οτο. ειι·οττοι πιοττι·οτπι· ππιτοποτττε οπιπ

ποεττοι· οτ οοπιπιπιιτε ππιτοιιε οοιππιππττοτ οτοοτπε οτ πεπιπ

πτιιε τιιτοι· Βοιοοτεετπιππι πιτποτποπι ιτοιπτπιιπι Ροτιπιπ Ποτ

ιζι·πττο Βοποιιι Αι·οποππιπ οτο. εοπ ιτπιπτππιτι οιπποτεοτιπιπ

ττο `Ροι·τττοπτοιιε ιπττττοιπ οειπιοττοποπιπ πο πι·ποιιι·πτπι·οιπ οτ

πτοοπι·πτοι·το ποιπτπο τπετιιε ιτοπιτπτ Βοπτε οι ππο πιιι·το

οτ ιππ8πτττοπιιι τι·πτι·οπι οτ οοπιππτι·οιιι ποετι·ιιπι ποιπτπππι

$γιιιοποπι Βποοπτει·πιπ πτοτ πιοττπ οποοιπ Ιτιππο οτ (τοπι

πιπιιο οιππο εοπ ιΙππιτππιπ οοοποπτιιπι πο ΜπιιτοΙιτο επι

ιοποπι οτ πτοοοι·πτοι·οπι ετπιττοειι·το οτ πτοοιιιπτοττο ιιοιπτπο

τττοτπι·πιπ ττοιπτπτ οποτε, οτ οοιπιπππτε τοππο οτι ππι·το πτ

τοι·π πιο ιιτ (το οπιππι·οπιτεεο τιι ππε τποτο οπιιετπτ πποττοο

τπετιιιιποπτο εοι·τπτο ποιοπτοτο οτ τιι πποττοπιπ τοι·ιποιιι

ι·οιτοοτο ποι· 8ττοτοτπιπ 8ττοτπιπ ποτπιτπιπ οτ οππποττοι·τππι

ιιπεττπιιι επο οιιππ οοιπτπτ ιπτΠοεετιπο τοι·οοπτοεετιπο οπτο

πποποεετπιπ ποοο, τπιττοττοπο πποποοτιππ, τττο ππππ πιοιιετε

ππι·τττε. Βοοπτοπτοε οποπ οποπ ιτοπιτπτ ιπτττοεετιπο τοιοοιι

τοεετιπο εο:ιπποεετιιιο, τπιττοττοπο ποοτιπο τοι·οτει τττο ντιπ

ετιιιο εοπττιππ ιππική πιοιιτπιο πι·οεοπττε, νομο οοπιπι·ο

πιτεετ πιοιττοττ οτ οιιγττο πποτε οι τπι·πιπ τπετπε πτιτοπτο

τπτοι· οτοττιε ποιτοε επποτ πποι·ι·τε οτ οτεοοι·ιτττε τππο ι·τποπ

ττοπε πτοππιιοτοντπιπε ποοοπι ποιποτπο ττπι·ιιτπιοιπ πιτ οπτπε

τιποτε οπιιεοι·νπττοποιπ ιιοετοι· ιιπτπιπε πποοτοοπτ οποτε οοπεπ

οποιο .ττποποπιι οι ίπ.πιτιι $Αποιπιπ είτποτέ ποι· ιττοτπιπ

ιτοιπτιιππι ιοποπι το ποετι·τ τοιοτπ ιιι·οππποτειντπιπε ποπτ

ιτοοοι·ο επο ποοο οοπτπιπ ιπτΙτππι Ποιοποιπιπ. ΛτΤοοτειιιτοε

ττπειτττοι· τοοππι τπεππι το οι·οπιτππι οπιπιπππτε Ιειππο το

ποι·ττ, ττο οπο τπττ ποι· ντιπ οτ ιππτοπττοιπι οτιττι·ποτπε οποπ

‹ιπο ποπ πιοππποτοττοπο πιοιττοτπ οτοπεο πιοτττοο τπτοι·πειττο

πτοτπε ποιπτπιιε Ιο·πιιοτεοτιπε πο Ροι·τττοπτοπε πιτ ππε νοπττ

οπιπ τιποτε πιοιιτπιο τοπιοπτοΙο, οοτππι ποοτε πεεοι·οπε οτ

πι·οποποπε, οποπ οοιιοι· πιοτοττ ιτοπιτπτ οποτε ποι· ππε το

τιπιτππι τοιτι·οοτπι οι τιπποετττοπο ποοο πιοιττοτο οοπτπιπ

ιπτττιιιπ Ποι·οποι·πιπ οποπ οπτπειποπτ οππεπ τοτο ποτ οτε

επτποποτπι· πι·οπτοι· τπιττοποοττοποιπ ι·οετοιπ τπιτο πιοττππε

εοοπτπτοπι, πτετ Ιτοιοτ ι·οιιοοιιττο ιττοτο ποπο οοπτπιπ ιπτ

ττπιπ Ποι·οποτιιιπ, οετ ποττεετιππ ι·ιιττοπο, οποπ τπτ επιτοι·τοπε

ι·οπττε τπτ οοπτοπε οτιι·οιιπιιι οτ ποοτττππι οπτοοοεετείποιοτ

ποοπτεττπε τποπε τπεο, οποπ τοττ Μοτο ποππο το ποετι·τ

ποτοποτπιπ ιιπττοτοππε ποποιοτπι·, Ετ οποπ ιτπιπτππε τοπ

πιοτττοτπε τοοπιπ .πι·οοτοτπιπ Ατοδτιοτττ, οιποτπ απο ποοο,

οι! οιπποιπ ποετι·πιπ ι·οοπτετττοποπι, το πιοπτοιιε ποετι·τε ππ

ιιοι·οτπι·, οτ οοιιτοπτειι·οτπτ οποπ ττο τπιισ ττοι·οτ πιτ ποετι·ο

ττοττπιπ ποτπιιτιιττε, οπο. το οπο οι! τιπποι·οπι τοπτπιπ οτ

ποπ οτι οοπιπιτπιπ τοπιτοοιιτπι·, οτ ττο οποοπο τοοπττ οτ

ιιιττττπττ ποο επο οοι·ττεετπιππι ποε ι·οποοοπτ, τππο ιιοιοιττ

ιιοι·τιππε ετοπιτπο Ρι·πποτεοο πιοπτοτοι οποτττοι· ποεεπιππε

οεεο εοοπι·τ , ηποπ ι·οποοπτπ ιττοτο ποιιο ιτοιπτππε τοκ πιο

ιττοτπε οοτππι τοοπιπ Λτεοποπιι οποτε ττοιτοτ, τπεο ιιπτοπι

οποτε ι·οεποποττ οποπ ποπ εοτπιπ τυπικο Αιιιοιιι:πι.ι , εοιτ

οοοτειιιι ιιιοιττοτειτοπι ειιοι·ππι ι·ο8ποιππι τπεο ιτοπιτππε τοτε

τιι Μοτο ποετι·π ποποιοτ πι! οιπποπι ππετιο ποιοττππι πο

τππτειττε οτ ηποπ ιππτοι· ποιιο . οι·ιιτ τπιππιοπτπιπ τοπτππι

ιιποιιι ποοο οοπτπιπ ιπτττπιπ Ποι·οππι·ππι οτ οοποιττοοο ετπο

ιττοτο ποοο ποοτε ποι· ιττοτπιπ ιτπιιιτππιπ ιοποπι ττοι·τ ππ

τοι·πτ ττοιΙτττο τττοττ _τοοτ, οτ οποπ ποπ οιοττοι·οπιπε τττο

ιποπο πτοτπιπ ιΙοιπτπππι ι·οδοιπ εοοο οεεο ποιτπι·τππι, απ!

οποπ πιο οοι·το ποπ οοετοπτο οποπ ττοι·οτ ι·οποοπττο ιττοτο

ποοο οττοτπε ποιπτππε τοτε ποοοπι οτ οοιιτοπτει το τπετι·π

πιοπτο τιποτε ττοοιπτττοι· πππι·οοοι·οτ οτ τπεππι τοοππι ττοι·οτ

τιποτε πτεππτο οποοτοπεοπιποπο οεεοτ οι πειι·το ποετιπ ποι·

οοποππι ποετι·πιπ ππιοπιιπτοιοιπ ποτ ππποτοπι τοοπτεττπε

οτ ποιο ετ οοιιττιιποι·οτ οποπ ποοο ιποπο οι·οιτοοπτ ιττοτιιιιι

ιτπιπτπιιιπ ιοποπι τπειιιιι ττ·ποτττοποιπ ιττοττ Ιοοτ τιποτε τποοι·ο

ποοο, ι·οττποοοπιπε τιποτε οιπποπι οτιγττοιπ, τπεπιπ ποπειιπ

οτ τοι·οτοι·οε ττοι·ππι τιπππιιοιιιΙτ, ττο οποπ οποπ πιπιτο πο!

οπτοι·ο τπιιτππι οπππι·οπι ι·οπτππι πι·οτοι·ιιιτττοιο νοτοοιιιππε

οτ ετ-ετο ποτ ποε Ιτοι·οτ ιττοτοε ιΙππιτιιπε τοι: ττο Με ποτ

τπεπ οοποππι οποι·τιποπτο ποπ τιποοιοτ εοιτ ετ οοπτιεπτππι

ττοιοτ ποι· οπιπ ποεεοιππε ποιιππι τπιττοοι·ο οτ πτοππποτπιο

ετοπτ οιιποιτττο τππο ποετι·ο τπιττοτο οτ πι·οττι·το ντιτοιοτπι·,

οτ οπο ποπ εοιποτ τοπτπιπ εοιΙ πΙπι·τοε οτ πτπι·τοε ποοτε

ποι πτοτππι ππιπτπππι οι·οποτεοππι τποι·ππτ ι·οπττοπτει, τττ

ποι·ετε ιττοοπε οτ οποτε. Βποτττιπτοε πιιοοιπ τπεπιπ τπτ οι

οοι·τοπε οτ επποι·τοπε εππιιπτεππο ντοττττε π.οοπτεττοπι τιιιτο

ποεεο τοτοτττοι· ποι·τιιι·οπι·τ , οτ το πι·οιιιτεετε τττοττε οτ πτο

πιτεετοπτοπε οτπειτοπι ιτπιπτπτ Ρι·οποτεοτ Πιτποτοπι ποοοπτειιι

τοε, πιοττ τπτπιπε πο! τπεοιπι ποιιοπι τοι·οοπποππι ποι· ππ

οττοιιιιι τιιετι·πιποιιτπιπ, ποτε ποιιτε οοιιτοπττε το Μοτο εοπ

τοιιττπ ι·οεοι·ποττε, :το τι·οπο οτ ποοιιτε τιι ππετι·τι ιποπο

ι·οτοιιττε ετΙτοοτ οππΙτο ππετιπ ειιποι τπειι ποοο τπιττοοποπ

οτ πιοτπι·τ οτ ποτε πτοππιιοτοπιττ πτοπτντοοι·οτπι· οοπεοππιπ

τοοπττ ποετι·ο. ()ππιππο 5ττοτοτππι πι·οοτοτπιπ οοπιοττπιτππ

οτ εοοι·οτοι·τππι ππετιππι το οπτπε πιοπτο πιοιττοτο ππιπτπ ,

οτ οποοππιππο ποο οποπ ποοοιπ τπεπιπ τιειοτπ.τει οοτππι

πποτε οττοπιι εοοι·οτο οτ ποππο πιιοττοο τπιιτπ ετπιτπτοι·πιπ

οπππιτππττπτοπι ττιτοτττοι· ι·οεοτιτοοππτ πι! πι·οτ”ποτππι ιτοπιτπππι

ιοποπι ππιιοττιππε τιππειιιτττοπιτππι ποιι εοΙπιπ πτ ποι· τπ

εππι ποιπτπππι ι·οποιπ ποεοιποι·οπτπι· πιοππιιοτοτο ποι· ποε

οτιοτιο τοετττπττοποπι οπεττοιππι ποοτττιιπι πο Αυτοι, εοιΙ

εποοτιιτττοι πι! ι·οοιιτι·οποππι τπεππι ποιπτιιπιπ ιοποπι ππ

οττοο ειι·οοιιοτπε οτ εοοιοτο, οποπ τιποτε τοπιο ιττοτειε πιο

ιιιτεετπιιοε ποοτε τποτειε ιοιι·οτπ-ι πτοιιοποεεοεετο τοστ Αιι:οιιιιπι.ι
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.ττφι·ατττοττ, τροοτμιο τ1οιιιτοιιο :οι τοετιοιιττοτττ οιτοτοιιτιε οτ

ροτ τττοτοε, τμτοττ ττο οοο. οσε τοοοι·οτ ουτιοτοο οοτιτοτιτοτο,

Ιτοοτ οοτιιιιι ιιοεττ·τ οοτττοιιτοτοοιιττ οοο οττττιοοτττ οοοιιο

Φωτο. Ετ οοοιιο οιτροοτοπιιιε οιιιτιοικοτοτοπιι εττττττι, τιιιοπι

τιτ ετττε Ιττοι·τε Μοτο εοττοεττ ττο οοο τιιιιιιοτττοτο ττοιιειιιτττττ

ιιοΙιτε ειτροτ τιοο τοεροιιευτιιτο ττο οιιοττ ροτοττι1ιοε οοο

τοιιτοττ. Ετ οι: οτΙοοτεο ροτιεοιιτοε οιιιτιοτττοτοιιι οοοτε οιι

Ιιοεττοιιι οτι ροι·το τττοττ ττοιιιτοτ οποτε ροτ· οττιτιοιτοτοτοε

ειιοε, ντττοττοοτ ττοττττοοω Βοττττοτοτοοιιιιι Βοοτιοοτοτοοτ ττ°ττ~

ποπο οτ οοτιττοιιοιιοι_ ειιοτιο, Ντοτιοτοινοτι ττοοιττιτ τοιιοοττιιτ

οτ Ιοιιοτιιτιι οοτιιροττττττττοι τιιτοτ οοτοι·ο οοιιττοοιιτοπτ οτ ρττιιιο

οτ εροοτοτττοτ οιιοιτ ττοοΙοποπτοε οιιτττ ττο τοσο Αι.οοιιτου

ττοι·τ ττοΒοοοτ ετ οοεοτ ροεττττε το ντιττοτο ποετττ» Μο ποσο

ρι·οοοιιοτοιιιιιε ειιροτ τττοτο τΞοι:ετοο. ττοιιι οιιοττ ρι·οοοιι

οτοπιιιε τττοτττττι ττοιιιτοτιοι τοττοιιι τιιοττττεεο το ροτιοε.οοιτι

ρτοιιιτεετ οτο. οτ, ττοοιιοι ι·οοιιτετοοττιιτ οοο οιοτιοιτοτοτοε

ρι·οτττοττ, οτ τοοιιοοτοττιιιο οιιιιιττιιιε τιογτττε ιιοτιτε ττοττε οτ

τοεοι·νοττε οι τοτιιιο οοκορτοπιτεετ ρτοτττοττ, οιιτο τττο ρτο

εοτιτοπι τοιττιοτττοτο εοφιοτιττ τΙτοττε τιτιγτττε τοοοιιοτοττο· εμο

τοιιιιιε. τττοο οιτρτοοτοε Μπι οτ τιοτιοτοε τττοττ ττοπιτιιτ ττιιοτε

οτ οοιιιιιιιιιιτε Ιοιιιιο νοτττοττ ρτορι·το το ττοοοτιιιιι οετ Μοτο

ιοοετε ροεεττιττο οοοεοτοοι:ο, οοετμιο·ττοπιτιιιιτιι ττιιοοιιι οτ

οοιιιιιιιιιιοιιι, τιιττε ρτοιιοοτι·ο οοτιεοτΙττε τιτ ετ τμιοττ πιοπι

οτοτττιιιιιε ρι·οτοοτιιε ττοιιιτουε τα τττοτιιιιι Ιοοιιοι το ποετττ

τοοοτοτιι ροιιοτο τΙοιιοοςοτοτ οτ ιιοετοο τιι·οροεττο τοττοι·οτιτοε

τττοττ οοιιιτοιιε τοκ οτ οοιιιιιιιιτιο τοιιτιο οποιο ττττττΙ ττι.ττε

τιιιοττ οτετΙοττι ροεειιιιιιιε τοεοτιιονο τοιιοιιτοτιτ ειιτε τοοο οτ

τοιηροι·ο οτε οτοι·τιτ1ι τιτ :τοσο εοτ·οοττοτο οορτοιτιε τοτιιτοοτο

οτ οττοτιτοε ιιοττιιτοτο ετ εοφιοτοττιτ· φοιτ οτιεττ πιοπι νο.τοοτ

απο τιιοτιτοο οοττοεοοι·ο οοι!. οοεττιιιτι ρτοροεττιιπι ττιττιτετ

τιττο ττοοτττοτ οεεοττιιοιιιτιι·.. Ετ οοοτοιιι @το νττο οτ πιοτετ

ιιοεττο ετοιιτ οιιτοεοιι·οιοιιο το ιπεπιο άοτ ετιιιτ οτ πιο ετ

πιοι·το ριιοτιοιιτοοπιτιι· οτι το τττοττ οοιιιιιιιιιιτε Ιοιιτιο τοτε

τοιιιτιτιοτοοτ ευρω τω οτττοιιΙο οτιοοιιι·τττττο οοιιτιιεεο εοττ

ροοτιιε τιιοτττο οτ :τροπο οιιτοτττοτο οτεντοοι·ο Βογττοτυπι

ιιοτιτε οοιιοοεεοι·ιιιιι οι τοττιιο τττοττ οοιιιρτοιιιτεετ οτ μοτο

Βοοτοτιο οττοετΙοπι, τιτ: οοοτοπι οκ τοεοιοιιοττοιιτοιιε Ιιογττο

ι·ιιιιι φοτο ιιοτιτε ττοτττιιιοε οοιιτττιιιο τοεοτυοιιττοε, οτ οιιιιιτ

τιιι·ο τιιοττο οτ.τοι>ιιιο. τμιττπιε ιιιοττοε ροεειιττιοε τοιιοτ·ο

ρι·οεοτιττιιιιι· τττοι·οιπιπι. φωτο τιτ οι! τοτοτοπι ΗΠΒ!ΠΠΠ: που

νοτοοιιτ ττοιιοτιτι·ο εοοι·οτοε οτ εοοτοττεετοιοε τοτιοτο νοτιιιοιιε

οοοιιο οοο. τττιο.τοιιι τττοττ ττοιιιτιιτ Μοτο τττοροετττοοοιιι ντ

ττοττοιιιο ειιροο τ1τοτο ττιοτο τοστ Ατοοοοιιυ οτομοάίοτέ ιιο ετ

τιιιτοεπιοτττ ιιοετοο τττεροετττο οτ νοτιιοττιο :ιο τιιιι·οο τοετοε

ροτιιοιιττοτ τουτο τωροττττοτιιτ ττοτττττο τττοττ τοστ οιιοπι οττ

τιτιο ιιοτιτε· ττοι·τ οοοττοιοιιε οοιιτο οοοτοιιι ροι·ττοτροτο οοπι

εοτττο τοΒιιιιιι ττοοτοοιιιιι οτ τιιι·τιιιιι ροιτττοτυπι οοοεοτττο

τμιοι·τιπι οοεπιοντιτιιιε, φωτ! τμιτο. ρτοποτιι οτ οτιεοττιτοιιι

ροτοιιοτοπτ τιοτιοιιιιιε οοτττε ο ροττττιιιο οττττιιιτοιιι τττοττε

ετοτττο ιιοοττο ετοτττοττειΔ ττο οοοτοτο νοττιο ετιιο οοι·τρττε ρτο

ιιοτιοτο.το ροεειιτιιιιε, οτ ττο τιιτο νοιιττ ροτ· οοπιιο τιιντοτο

τιττττοτ οτιεοι·ιιοτιττιιιιι τιιιτοοιιτο οτ ρωοτ ιιιοτιττ οτνοτιιιιτοττ

οοειττο τττιοτ, οτ οοεττο τοΙΒοτ τιι τιιοιιτο τττοτττιιιε ωσπου

οτοιιιιιε οτοτττοτιιοτ οττιτττοιιιοιιτοιιιιιτ ρι·οοτρττιιοε, οι·τττοοτιιττε

οτ ττοοττιτοτοιιε οιιοτΙ τττοτιιε ττοιιιτιιιιο τοτε οοο ροτιο Μοτο-

ιιιοτιττ ροτ απο οτ οτιιε οτοοιιτοτοττο οοιιιτιιο ρι·οοττττ, ττο

οοοτοτιι εστι ροτιο οοιιτιιιιι ιιιτττιιιιι Ποτοιιοττιπι ιιοιι οοετοοτο

τττοτο τοιιοοοττοιιο ροτιο ρτοτττοτο, τττοτωπ Μουτ Ατοοοοοι.τ,

απο τιοτιιτιιττιιιε τιιι·τοιιε οτ ροιτττοοιιτττο ειιτο νιιτιιοι·ετε ροτιοτ

το ιιιοτιττιιιε οτ τοι·οτο. ιιοεττο., τοττο τοιοριιο οοιιτοτιτιιιιι το

ρττιιιοιιο ιιοετι·ο ροοτο εοιιτοιιττο εορτοτττοτο. Ετ τμιτο πιοτοι·το

οτ ρτοοοτιττττοι· ιιοτιτε οοιιετοτ τσουπ: ροοάτοτοοο οτ Μπακ

Δι.οοοοιιτ.ι οιιιιι τττιττιιιε ροττοι·το οτ τιοιιιτιιττιοε οτ ιιιιτιιοι·ετε

ροιτττιιοτιοττε ειιτε τιιτο ροοεοεεοττο τττοτο ττοιιιτιιο ττιτοτ οτ

οοτοπιιιοτ Ιοοτιο ρτοοτεετοιο ροτττοοτο , οτ ττοοοτοιιιιι ι·οοοτιι

ρτοτττοτοιιι ντ οτ πιοτιο οτιετιο.το. τιι·τνοεεο τΙτοτιιιτι οοιιιιιιιιιιοιιι

Ιοιιιιο ροεεοεετοιιο οτ τοοοτο.τοετοε Ιοοτ Ατοοτιοι·ττ οτ ροτ

ττοοιιοτοτιιιιι οττιτ. Ετ αυτο εοοοιιτττιιιι τοττο-οοιιιιιιιιιιτο οιι

ροττοτοε ο.ιιτο οιιιοτο τοεττωοτιοοε οετ, οο οοειι οοο Μπι

τττοτοοι τοιιιρτιο τττοτιιο τοοοε απο τττοττε ροτττοοιιοττε οτ

τιιοτττοε ειιτε το ττιοιιττιιιε οτ Μοτο τιοεττο που ροτιοι·οτιιτ

ιιτ ουρι·ο. Βτοτιιιιιε ρι·οοοιιοτοιιιιιο ττοοΙοτοιτιιιε :το οττιτττο

ιτιοτττοιιτοτ οτ οττττοοτο-οε οιιοττ τττοτιιε ττοιιιτιιοε τα ττοτ οτ

ττοττοτ, τττοτο ττοπιττιο ττττοτ οτ οοιιιιιιιιιιτ Ιοτιιιο ττο ι·οετττιιοτ

τρετε ττοιοττιο τττιοτ οτ οοττττ1τττοτ ροεεοεετοοοιιι οτ τοπιιιτοπι

οοηιοτοτοιιι οτοτιττετ εδώ τικό οτ τοι·ι·ο Αι.ιιοιιι:οι.ι το έκαστο

8ττιτοιΜι: εττττοττ, οιππ οπτιιιτοτιε οτ ετιιοτιττε ττιι·ττιιιο οτ ροτ

ττοο1τοττε εροοτοοττοοε. τρετ τοοο οτ ροττοττο οτιιε οτ οτ!

τττοττιιιι ροοσοεετοιιοτιι οτ τοιιιιτοιιι· τττοττε ττοιιιτιιο ττιιοτ οτ

οοιιιπιιιιιτ τοετττιιοιιττοιιι τοτττο ιιιοιιεοε εοιτ ο τττο ιιοττττοο

ττοιιτε Ιιοτιτεοιοτττ οοεττο ρτοοιιιιοτοττοιιτε οτ τοοτο οτοτοπιιιε

οτ ροτ· τττοτοε οιιιιτοτ·οοττοε ειιτι τ1τοττε ροτιτε τττοτιιιιι ττοιιιτ

ιιοιο ττοοοιιι οιτοοττετ οοτοιιττο. οοοττοιιιριιοιιιιιε, τιτ ετ ρτο

τττοτττε ττοττιτοοε τα οκ ττοοοετοτο ρτορι·το οτ οιιιτιοιτοτοτιιτο

ειιοι·οοι ρτοπττεετοοττιοε οτιιο ροι·το τοοττε, ι·οετττιιττοιιοπι

τττοττ τοοτ ρτοοοι·τοπο Ατοοτιοτττ τοοοι·ο τοοιιεεοιοτ ντοοτο

οτ τιτοτιι ροιιοιπιτιι εορτοτττοτοι·ιιιιι τοετττιιττοοοιιι τρεοτιι το

οοτο οοιιιροττοτιιτ,. Με τιιιτοοι τττοι·οε ιιοεττοε οτ! οτοπιοτιι

ρτοπιτεεοοιιοι οιιιιιτιιτιι ιιιοιιιοττοπι οοιιεοι·ττιτ τοοτιιιιιε οτ ιιο

οτττ ετ8ττΙτ τιιιιιιτοιττιο τοΙιοτοττ. Βο.τιιπι το οοεττο οοετι·ο

Μοτιττεοο1τιτ το οιιΜουτοττοοπιοτο ιιοοτι·ο ποπο ττοιιιτιιτ ττιττ

Ιοεετοιο τοτοοιιτοεετιιιο εοιτοοοεετοιο ρττιιιο στο ντοοετιιιο

εορττπιο ιιιοτιετε ττοοοττιτιττε, ττοοτττιο οιιοκτο. τοτττοττοιιο. Εοο

8τττιτοττιο 5τττιττιε οοιιιοτΙοττοε τττοττ οοιιιτιιτ πιοτοτιτοιιτε,

ροοοορτο οτιιεττοπιι ττοπιτπιτ πιοτοτιτοιιτε, ρι·οοτοτο εοι·τροετ..

Ετ ντεεο. οττο ριιΙιττοο τιιετττιιιιοιιτο ρτοπιιτιοτοττοοτε ροτ· οοο

τοοτο ι·οοορτο οτ εοττρτο ροτ $τττιτοττιιιι ;ιτοτττοτιιιτι ειιτι οιιτιο

ττοοιτιιτ ιιιτττοοετοιο τοι·οοιιτοεετιιιο εοιτοοοεετοιο τοτττοττοιιο

τΙοοτιιιο τοτττο., τττο εοοιιιιττο ιιιοτιετε ορι·τττε, το οοο οοο

οτιιοτττοτ οοτιττιιοτιιι· ετοιιτ ρι·οοοιιοτοττοιοε οτ ττοοτοτοιιτιιιιιε

τιιιοττ οοετοιιιιι τοι·ι·ο οτ τοοιιε Βοιιττοοτ_τ, τιιειιτο τ)οι·ετοο

ρτοιιο τοιτο εροοτο.τ οτ ροοττοοτ τττοτο οοιιιιιιιιιιτ Ιτιτιιιο πιοο

ττοοοτ το οτιττΒοοτοοοοι οτιττοτο τττοτο ττοιιιτιιο ι·ο8τ Ατομ

τιιιοι το! Μοτο οττιττττο εορτοτττοτο ιιτετ εοτιιπι το τιοο τμιοττ

ροτ: οτττμιοιιι ροτοετοτοπι νο! ι·οοτοτοττι οοετττιπι απο οοι·

ιιτοιιττοιιε ντοτοττ τμιτοτμιο , ιιο! τιετιιιο το οιιοττοετοτο, οτ

οοο ρτοι·ττιιιε οοο ροιιοτοτττιιιε ετ ιιοτιτε ντττοι·οτιπ, ττοτιο

τοπιιιε τιοτιοι·ο ττοτοιορτοττοιιοπι οτ ειιτιοι·τιοττοιιοιιι τττοττ Ιοοτ,

μου οιοτιεοε τμιο.τιιοι· οτ πιοπι ντττ·ο. τμιττιιιε οοοτοττι οιιτιττιιοτ

τιιοιιεττιοε οτορετε τοιιοτοιιιιιι· τττοττιιιι Ιοοιιιιι τττιοτο τττιιιττ

τοι·ο τιι νττ:τιιτο τττοττοοπιπιιιοτε Ιοιιιιο. Τοτττοι· οοοτοπι

ττιιοττ οοοοκτοτιο τττοτο ττοτοπορτοττοιιτε οτ ΒιιΙιοπτοττοιιτε οοΙ

τιιττι τττοτο οοτοπιιιοτ ρτοτυτττοτιιιιι το ειιτε τιιτττιιιε οοτιοτο

ι·οτιιι·, οτ τοπιο ρι·οιιιιιιοτοοτοιιοιο, οτ ττοοτοτοττοοοιιι τοοο

ττιιιιιε οτι ροττεοτιιιοτ τοττοιιο τιιιτο ιιιιτοττιιοιιι ττο τττοτο οοεττο

οοι·οτιιτ ιιοτιτο τιιττ τιιιοεττο οοο τοοιιτετττο οτττμιο. ροτ· τττοτιιτιι

ττοιιιτιιιιιιι ι·οοοιιι τοοτο. νοτ τιττιιιιι ρτο οο πιοο ιιιιτμιοτιι τιιττ

ττο τιιτοοττοοο οοεττο οοο οοοτοιιι οττοιιτιιε τττοτοττιιιι ροτ·

οτιιιιι οοο Μοτο οοοτοιο ντεειιτιι τιιττ ετο ττοι·τ ττοτιοτο, ετ

Ιτοοτ τττοτιιιιι· τοοιιιιι το ιιιοιιττττιε οττοι·οτο ιιοεττο ροτιτ @το
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ιιι ιρεο ιοοο τιιοτο ΜΜΜ ι·οοι Αι·οοοιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ιιιε

οοιιιροτιτ, ιιοο τιιιτ ριοροειτοιιι ιιοο οιιοοοτιιιιι οοιιιροτοι·ο,

εοτι ρτο Μοοτο ι;ιειτιε ΜΜΜ ιοΒιε τοιιτιιιιι ιιι Μοτο ριιΜτ

εοιιτοιιτιο. ροοιε ριοιιιιιιοιονιιιιιιε ιρετιιιι ιοοιιιιι ιιι ιοι·οιτι

Μετι·ο τιοιιι Μοοτο, Μ ιρει ΜΜιιο ι·οοι οτι τιοτιοοιιε

ιιιιτιιιττιι·ι ιιοιι ροεεοτ τιιιοτι ιιοιιιε ττοτιοι·οτ Ιοοττοιι Αιιτοιιιιιιιι

ι·οετιτοοιιτιοιιι τιιοτο οοιιιιιιιιιιι Ιειιιιιο, τιιιοτι τοοοι·ο ιιοιιιιτ

ειοιιτ οοοτο τιιοτιιιιι οετ. Ετ Με ΜΜιιιιε τιοκ οτ οοιιιΜιιιο

Ιοιιιιο τιιοτιιιτ οοτο τοιιιιιιιιιιιι οτ ιιι τοι·ιιιιιιο Μοτο ιιοετιιο

τιι·ιιιιο εοιιτοιιτιο εοιιιροι· ροι·οτι Μιιιε τιοτο οτ ιιιτιιιιιιιιε οτ

τοι·οιο. Μετι·ο Μοοτο Μοτιιιιι ιοοιιιιι Βοιιιιτιοιι εοοιιιιτιιιιιι

ΜΜΜ οτ τοιιοι·οιιι ιρειιιε ρι·ιιιιο εοιιτοιιτιο τιιιοιιτοι·οοιιιτμιο

ιοτο, οτ ιιοο Μιιιε οιιτιιιοι·ιιιτ ιιοοτ ιρειιιιι ιοοοιιι ι·οοιροτο

ιιοιτιοι·ιιιιτιε, εοτι ροτ ιιοε τοιιττιιιι ετοτιτ τιιιιο Μο οιτροτιιοιιοτ

ιιοο ι·ο οοτο τι·τιτιι τιοιιοιιοτ, οτ τμιιο ρι·οτοοττιε ΜΜιιιιε

τοκ ιιιτοι·ροιιοτιιε εοιιτοιιτιο ιιιιιιοιιε οι ιιτοι·ιε Μετι·ιε ττο

τιιτιοιιοιιι Ματ τοστ Αιι:οιιιειι.ι ιιοιιιε ιιι οιιιιιι οοειι Μοοτο

ι·οοιιεεοιιοτιτ. $οιοιιτοε οοοιοι1ι τιιιοτι τι ρι·ιιιοιριο τι·οοττιτιιε

ροοιε τιι·οτιιτ:το ιιοετι·ο ιιιιοιιε ιιιτοΜιοιιιε οιττιτιτ οτ οοοιτιιιι

νοιτιοτοτιε τιιιοτι οιτοτμιοι·οτιιτ οτ τιοιοτ Μουτ ιιι οοτο ιιοετι·ο

τιτοιιιιιιοιοιιιοιιτο ιιτοι·τιιι τιο Μοτο ι·οετιττιτιοιιιε Αι.ιιοιπ:ιιιι

τοιιτιιιιι τιιοτο ΜΜΜ τιιιοι οτ οοιιιιιιιιιιι Ιτιιιιιο τιοιιτιο ριτσ

ιιιιιε οοιιτιιιοτιιι·, εοτι ιτι ορτοοοιιιιιιιιε Με οιιιιι ιιιοιοτι ιιο

ιιοτο ΜΜΜ τοΒιε ρωτιιοιι τιτιο οεεο οτ Με ροτιιιεεοτ

οοιοτοτο ιιι Μοτο εοιιτοιιτιο ιιιεοι·οιιτιο τιο τι·τιτιιτιοιιο Βοιιι

τω] τοοιοιιτιο τιο τμιο ιιιιιιο τιιιοετιο ιιιοοοιιοτιιι· οτ ιιοο οιιιε

ι·οοοιιε ιιιτοιιτιο ιιοιι τιτιτιοτττιτ γιιιο ιιοιιοε οτ ιοτοιιιοιιττι

οοιιτοιιιρεοι·ιτ οτ οοιιτοιιιιιιιοτ ιιι εοι ιιοιιοι·ιε οτ τιιιιιιιο τιο

τιιιιιοιιτιιιιι. Βοιοιιτοε οοοιοιιι τιιιοτι ιιοιι ιρετι ιιιιιιο τιιιεεοτ

ροτ Με τοιιιροι·ο ρι·οιιιιιιτςειτο, ει ιιοιι τοιεεοτ οιτοοειτοτο

τιιιοιιε ιιιτοιιτιο τοετιτιιτιοιιιε ιοοι 6ιοΒιιοιιι ειιρι·οτιιοτι, τιο

ιιιτο ευρω· ιιοο οοιιεοιιειι οτ τιοιιιιοτοτιοιιο εοιοιιιριιι ροτοιιιιιι

ρι·οτιιοτοττιιιι τιιιι ιοοιιε ρτο Μοοτο τοττιο ιιι ιιιτιιιιιιτιε ιιο

ετι·ιε οσοι τιοιιοιιοτ οτ τιοιιιτιο ιρειιιιι τιιοτο ΜΜΜ τιιιοι οτ

οοιιιιιιιιιιι ιτιιιιιο τοετιττιοι·ο τιοιιοτιοιιιιιε. 8οτιοιιτοε ιιι Με

εοτιρτιε ιιιιερι ΜΜιιο ιιιιιοοειτο Μοοτο ροτοετοτιε οοοτο οτ

οτιιιτιιι Μεττι οτ οιιιιιι ιιιι·ο τιιοτιο οτ τ”οιιιιτι τμιιιιοε ιιιοιιιιε

ροεοιιιιιιιε, τιιοιιιιοε, εοΜοιιτιοιιιοε, ρι·οιιιιοοιοιιιιιε, οιιιιτι·τι

ιιιιιι·, οτιιιτιοιιιοιιτοοιιιι·, ιοιιτιοιιιιιε, οι·τιιιιοιιιιιε, οτ τιοοιοι·τι

ιιιιιε, οτ ιιοιι οττοιιτιι οτ οιιεοτιιοι·ι ρι·οοιριιιιιιε ρι·οιιτ οτ

ειοιιτ ιιιιοτιιιε οοιιτιιιοττιι·. Ετ ρι·ιιιιο τιιοιιιιιιε εοιιτοιιτιοιιιτιε

οτ τιοοιοτοιιιιιε Μτιιιιι ιοοιιιιιιε οτ τοετοιιιιιτ τιιοτοιιι ιιοεττοιιι

ρι·οιιιιιιοιοτιοιιοιιι, οτ εοιιτοιιτιοιιι ιιτοποιοιιι εοοτοτοιιι τιο οοο.

ειιροτιιιε οι ιιιοιιτιο νοιοτο οτ τοιιοτιο οτ νοιιιιεεο οτ το

ιιιιιεεο οτ ροι· Με ιοτοιιι οεεο οτ ιιιιεεο ρι·οιιτ ιοοοτ οτι

ιιτοτοιιι οτ οιιοοι·ιιτιιιτιοπι οτ οτιιιιιιιιοιιτιοιιι ιιιιοεο. Ιιιιιιιιοιιτοε

οοτο ΜΜΜ :οοι οιιιετιιιο οοιιιιιιιιιιιτοτιιιιιε ιιοεετιιιιε οτ

ειιιιτιιτιε τμιιιιιιεοιιιιιτιιιο οοιιτιιτιοιιιε ιιοι τιιΒιιιτοτιε οιιιετοιιτ,

ιιο οοιιττει ιρεοε ιιτοι·οε οτ ρι·οιιιιιιοιοιιιοιιτο εοιι ιρεοιιιιιι

οιιτιιιοτι οιιτιιιιτι ορροιιοιιτ νοι ορροιιι ιοοιοιιτ τιο ιιιι·ο ιιοι

τιο Μοτο ιιοιι οιιετοιιτο οιιτμιτι εοιοιιιριιιτοτο τοττο οιιιιιιεεο

οιτ οοιιετι Μ ιι·ιιοτοιιι εοιιτιι·ο ιιοιι νοιοτιιιτ ει ρτο τοετιιι

ιιοιιοι·ο οιιτμιο ιοοτο ειιιιτ ιιοι οΜεετι, οοο εοιοπιτιιιιτοτ οκο

τιιιι τιοιιιιιεεοιιτ , οτ ροτ οοιιεοτιιιοιιε ιιο τιιοτιε ΜΜΜ τιιιοι

οτοοιιιιιιιιιιι Ιτιιιιιο ροτ τιτιοε ιιοιι ετοτιτ ιιοο τιτιιιτιο ετοτ

τιιιιιιιι οπιιιιο ροι· Με τιι·οιιιιιιοιοτο ιιι Μοτο εοιιτοιιοιο ροοιε

εοτιιοιιτιιι· τιι·οιιιτιιοιιιιιι νοιοοτ οοιιοτοι·ι. Ιτοιιι τιιοιιιιιιε εοιι

τοιιτιτιιιιιιε οτ ρι·οιιιιιιοιτιιιιιιε οτο. τιιιοτι τιιοττιε ΜΜιιιιε τοκ

ειιιι ροιιτι ετιοι·οιιιοτιτι ροτ οιιι1ι οτ οιτιε ρι·οοιιι·οτοι·ιο ΜΜιιο

τιι·οετιτι , τιο οοοιοιιι εστι ;ιοιιο οοιιτιιιιι Μιιιιιιιι ιιοιοιιοι·ιιιιι

ιιοιι οιιετοιιτο ι·οιιοοοτιοιιο Μοτο ιιοιιο τμιοιιι ιοοιιιιιιε ρι·ο

ειιο ιιοΜι·ο, ειιροι· ιοοτο ττοτιιτιοιιιε ττίστ'ί Ιοτεί Αι.ιιοιιιιιιιι,

Μ ειιρι·οτιιοτιιιιι οετ τιοτ οτ ττοτιοτ τιο τοετιτιιοτ Μο τιο

ιιιιιιο τιιιοι οτ οοιιιιιιιιιιι Ιτιιιιιο ροεεοεειοιιοιιι οτ τοιιιιτειιιι

οοι·ροι·οιοιιι, οι τιιιτιει τοοί τι! των Αι.ιι:οιιιτιιιι μ·οτιίοτιτπ

Μοοτο 8.τιιιιιττιιτ είττττιτί , οοτο ιιιιιιιιιε ροτιοι·ιο ιιοιιιιιιιιιιιε

ροττιιιοιιοιιε οτ Γοι·τειιιοιιε ειιιε νιιιιιοι·ειε οτ οτι τιιοτοπι Με

εοειειοτιοιιι οτ τοιιιιτοιιι Μοτο ΜΜΜ τιιιοι οτ οοιιιιιιιιιιι

Ιοιιιιο τιτιιιτιτιιιι ττ·οτιοιιτιοιιι οτ τοετιτιιοιιτιοιιι ιιιιι·τι ιιιοτιεοε

τιιιοτιιοτ τι Μο ιιοτιιιιοοτιοιιιε ιιιιιιιειιιοτιι Μετι·ο εοιιτοιιοιο

οτ ρι·οιιιιιιοιοτιοιιιε οι ιιοιιτιο οιοτοιιιιε ιιοι ροι· ιιτοι·τιε οιι

ιιιοιτιιιΜε οοιι τιιωιε ροιιιε ιρειιιιι ΜΜιιιιιιι ι·οοοιιι οκ

οοττο. εοιοιιτιο οοιιτιοιιιριιοιιιιιε. Ιτοιιι τιιοιιιιιιε οτ τιοοιοι·τι

ιιιιιε τιιιοτι τιιοτι τιοιιιιιιιιε τιιιιτ οτ οοιιιιιιιιιιο ιτιιιιιο εοιιιροι·

νοιοοι·ιιιιτ οτ ροτοτι ιιιοι·ιιιιτ οοτο τοι·Μιιιιιιι οτ ιιι τοι·ιιιιιιο

Μοτο εοιιτοιιτιο ροοιε ροι· ιιοε ιοτο ιιι ιιιοιιιιιιιε οτ Μοτο

ιιοετι·ο Μοοτο Μοτιιιιι ιοοιιιιι Βοιιιιοοιι , ιιιτττι ιοι·ιιιοιιι οτ

τοιιοτοιιι ρι·οιιιιιιοιοτιοιιιε Μεττο ριοτιιοτο Μοτο ιιι Μοτο

ρι·ιιιιο εοιιτοιιτιο ρτιοιε, οτ τιιιοτι ροτ Με ττιιιτιιιιι ετοτιτ

τιιιιιιιι ιρειιιιι ιοοιιι1ι Βοοιιτιοιι, οιιιπι Μοτο Μιττο ιιιιροι·ιο

ιοττοιιοιιε ιιοιιιιιιιιιιιε οτ ροι·τιιιοιιοιιε ειιιε νιιιτιοι·ειε ιιι πιο

ιιιιιτιε οτ τοποιο Μεττο ιιοιιιιοτιιιιοε. Ετ τοττο οιιεοιιιιιιιιιε

οτ ριοιιοι·ιο ιιιιοι·οιιιιιε Μοτοιιι ΜΜιιιιιιι τιιιοοιιι οτ οοιιι

ιιιιιιιο Ιοιιιιο οτι οιιιπι τττιτιιτιοιιο οοιιειΒοοτιτιιιο οτ τιτιτιοιιο

τιιοτι Ιοοι Βοιιιιοοιι ιιοιιιε ιιοιιτιο. εοιι οοο ιιοιι τιοιιιιιεεοτ

εοοιιιιτιιιιιι ιοι·ιιιτιιιι Μοτο Μετα: εοιιτοιιτιο νοι οιιτοι·, οτ οτι

οιιιιιι ροιιο οτ ροιιιε, τιιιοιιι νο! τιιιοε τοϋ οοοοιτιοιιο οιι

τιιιοιιτοι· ιιιοιιτι·οι·ο ροτιιιεεοιιτ οιιιιι το οοτο ιιοο ιιοιι ιιοιι

τιοιιοι·οτ Μ ειιροτιιιε οετ οιηιι·οεειιιιι. Μτιιιτιοιιιτοε οτ οιτρι·οε

ειιιε ιιιιιιιιοιιτοε Μοτο ΜΜΜ ι·οοι, οτ οιιιε ειιιιτιιτιε οιιι

ιιιιεοιιιιιτμιο, ιιο οτι ορι·οιιοοειοιιοιιι τιιοτι ιοοι νι τιιιιιοι·ιιιιι

ιιοι οιιτοι· ρτοοοτιοιιτ ιιοι ρι·οοοτιι τοοιτιιιτ νοι·οιιτιοιτι ιιονι

ιιοιι ροι·ιιιιττοιιτ οιιτιοοιιτοι· ιιι ιτιτιιτιιιιι , ιιοο οτι ροτιτιοιιοοι

ιιιιοιιιιιε ροιιο ρτοοοτιοιιτ οοοοιτιοιιο οιιτμιοι·ιιιιι ιιοοτοιιιιε

ρι·οιιιιιιοιοτοιιιιιιι ροι· Με ειιιι ροιιιε ρτοτιιοτιε, τοοιοιιε οο

Μττοιιτιιε τμιοοιοιιε ιιιοτιτ οοιιτι·οιοοττιιιι τιιιιιιιοο ιιοι οοοιιιτο.

ιτοπι τιο ιιοτιο οτι οοιιτοιοιιι τιιοιιιιιιε εοιιτοιιτιοιιιτιε, οτ τιο

οιειτοιιιιιε τιτιοτι τιιοτιιε ιοοιιε Βοιιιιοοιι οιιιιι οιιιιιιιιιιε ιοι·

τιιιοιιε ροτιοι·ιο οτ ροττιιιοιιοιιε ειιιε νιιιτιοι·ειε ριοΜ ιιιτο

εροοττιτ οτ ροττιιιοτ Μοτο οοιιιιιιιιιιι Ιοιιιιο, ιιοο τιοιιοτ ιιοι

τιοιιιιιτ ιιι οιιτιιιοιιι οιιιιοτιτιοιιοιιι οοτιοτο ΜΜΜ ι·ο8ι ρτο

τιιοτο ιιοι ιιοιιιε οιιιιτι·ο ειιρι·οτιιοτο. 8οτι τιιιοτι τιο Μοτο

ιοοο ιιι Μοτο ιιοετι·ο εοιιτοιιτιο πιο ιιιεοιοτιιιιι τοοτιιιιι τ”ιιιτ

ι·οτιοιιιιιιιε τιιιτοτιιοτιε. Ποιο τιιοιιιιιιε εοιιτοιιτιοιιιτιε οτ τιο

οιτιι·οιιιιιε τιιοτιιιιι Μιιιιιιιιιιι ι·οοοιιι ριορτοι· ιιιοιιεοι·οοιιοιοιιι

ρτοιιιιιιοιοτοτιιιιι ροι· Με ιιι ι·οετιτιιτιοιιοιιι ειιιο τι·οτιιτιοοοιιι

(Με Ιοοί Αι.ιιοιιιιιιιι ιιιοιτιιεεο ιιι ροιιοε οοΜοτιτοε ιιι οοπι

ρτοΜεεο ρι·οΜοτο. Ετ ριοτιιοτο οιιιιιιο οτ ειιιΒιιιο τιιοιιιιιιε

εοιιτοιιτιοιιιιιε ριοιιιιιιοιοιιιιιε ιιοιι οττοιιτιι , οτ οιιεοι·τιο.ι·ι

Μοοτο ειιιι ;ιοιιιο ιιι οοιιιρι·οιιιιεεο οοιιτοιιτιε οτ οιιιιιι ιιιι·ο

ιιιοτιο οτ ιοτιιιτι τιιιιιιιιε ιιιοιιιιε ροεειιιιιιιε. Εοεοτιιοιιτοε

ιιοιιιε οιιιιιοιιι ιιογιιο.ιιι ιιετιιιο οτι τοι·ιιιιιιιιιιι οιιτοΜοτιιιιι ιιι

Μοτο ιιοετι·τι τοεοτιιοτιοτιο οοιιτοοτιιιιι. Μπι τι” ιοοτο οτ

ρι·οιιιιιιοιοτο ιιιιτ ειιιιι·οεοτιρττι εοιιτοιιτιο οι·ιιιττοιιε ιιι Αετ.

ιιι ρειιοοιο ιιιοι·ιιιιι τιο τι·ογει ιιιιιιιτοτιοιιιε ειηιι·τιεοτιρτι ιι

ιιιετι·ιε ΜΜΜ τιιοτοιιιοιιιε ρτοεοιιτιιιιιε τοετιιιτιε τιοιιιιιιο

νιιοι·το τιιοτειιιικιο, οΜιοιτοτοι·ο Μιιιιιιι ιιιιροτοτοτιε ει·οοο

Νικο, ΜΜιιιε Ετοιοοιεοτιο τιο Βιιιιιιιιο Λιιοττιιιο τιο (ιιιτιεοο

ιιιιιιιε ιοΒιιιιι τιοοτοιιιιιιιε νιοτιι·ιιε ρι·οιοτι ΜΜΜ ιιιοι·οιιιοιιιε,

ιιοο ιιοιι τιοιιιιιιιε Βοιιιιοοιο τιο τοιιοτιο οοιιιιτο, τιιοκιο τιο
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$οι·τοιοιιΙε οιὶΙΜΒοε, οι ΑΙοοτιὶοο Με οτιοι·οΙιΞοοΠ›οε ΙοοΙεεο,

Μ! !ιοο νοοοοε εροοΕοΙοοτ οτ τοἔο1ἱε, οο φιἰΒοε οο1οΗ1οε

οι εΞοεοΠε εορτοεοι·ἰρ1ἰε οΠοιοε οοοοοοε Μοτοοἰο ρι·οοορο

ροτ ιοο οοιοτΙοοι ὶοΐτοεοι·Ξρτοιο Βοτἱ ροοΙἰοοοι Ιοε1το

ΙοοοΙοοι.

ή· ΒΕ οοσ ΙοοοΙοοοε 0ο ΠαροΙΙο 6ο Ι.οοοτοο ροοΙἰοοε

ΙιοροτἱοΙἱ ο.οοιοτοο1ο οοιοι·Βοε ω: ρτοίοΙ.ί οοιοἰοἰ ΜοτοΙοοο1ε

εοτἰοο, ρι·οοΙοιΙε οοιοΕΙιοε ὶοῶοτίοἰ νοοοΙοε εοτἰρεεἰ; τοο

οοο εοοεοι·5ρεε3, οι Εο ρι·οιοΙεεοι·οοι 1οεοιοοοΕοοι ορροεοἱ

εοΙοοο1 εο;οοιο ποππο

8οοιο εἱΒὶΙΙο.

ΟΧΧΧν*.

Η Ρ09Μεβσε Πτοοπο ν οιοοάα .πιο Ι.οοο:ο αΙΙα ο·οριώο!ίσα

«Η θεοουιι Ι”ιο·οίοοεοουο ιἰί Του·ν·οε οι δαπ!ι·οπο, ρω· άο

σίιιΝο αΙΙα μια, ο αΙΙα σοοσοτάίει σο! οοοιοπο ο!ί Ρώσο

ο·ίοιιιιτάο ορΙ·ί α/|ατί ιἰί (ΜοοΙο, ο άο!Γέι:ιροπο δυε2αΜί

πορο!ί!απο.

(4363, Η ιοοεφο ).

Βοἱ Βοφἱ ΑτοΙονἰ οι Οοι·Ιο σε Τοτἱοο, Ποκονο, Ι7οοπτο. οο!.,

8οτἱο 52.', Νοιο. Π.

Υι·Βοοοε ΒρΕεοοροε εοτνοε εοι·νοι·οοι Ποἰ. ΝοοἰΙἰοιιε

νΜε .. . . ΡοωεΙο1ἱ Ποροοοοο Αοτἱοοἰε θοοεὶΙἰο οπ Ποιο

τοοοἱ Ιοοοοοεὶ ερΜΙοοι οοοεἰ!ϋ εοοἱοτἰε οοοοτο ροτοι·οο

οιιο ΠΠοε οοἰεεο οσο ροεεοοοε Μοτο οΙΤοοοοοΙοε οο·οο

οσε ο! 3οιοροι·οοε οι οοοεοΝοε οοΙοτοε νοεοοε φιἱοοε ἱο

ρτορτἱοιο οιιΜοιο οι Ιοιροτἱἰ Ποοειοο€ἰοοροΙἰτοο1 οοιιιοι

ροι·ΙοοΙοπο απο 'ΡΞεοοΕε ὸἰεεἰοοιἰε εοΙοοτἱο. ροοὶε οοοεἰΙἱο.

οιοοἰιοοιοε ὐἱ!οοοιιο ΠΠοοι Γτοοοπι Μοοεοοιοοι 6ο οτοἱοο

Π·οΕι·οοι τοΙοοτοοι ροοἰ1οοοοτἱοιο οι οορο!!οοοιο οοεττοιο

ω! νοε οι ΗΙοε ρτο οοοοοι·ιΙοι οι μισο τοΓοτιοοοάο. ἱοιοτ

νοε οι ΗΙοε οοτονἰοιοε οοεοοοτο. 8οο φιἰο ιοΙοε οοετοι·

εοοιο φιο οοε εοοιοΙοι οΕι·οο οοοεοιοοοοοοτο οορο οο

οοΜ οοΙοοτ ΙιοΒο1 νοοοτοοἱΙοοι Γτοττοιο οοεττοιο ΑτοΙοο

ρἱεοοροιο Τοτιο1οοοιοω νἰτοιο οϋφιο σεων» (εἱο) νοε1το

εοΙοιἰε οοοοοτοιο οοο οσο οοοεἱΠο οτ εοἰοοοο οο8οιἰἰε

ορτοοι !οιο ἰο οο8οοο ροοὶε φωτο ἰο οιοοΕοοε οιιο Η!ἱοε

οοοοεἱοοο Ξρεἰ ίι·οΜ οοκοοοεοοοε ρι·ονΜοιοοε οο]οοΒοοοοιο.

Ωοοοἱτοο. οοἰνοτεἰοοοοι νοεττοιο τοΒοιοοε, ιοοοοιοοε, οι

οοι·1οποοι· οοοο1ο νοοἱε ὶο τοιοἱεεὶοοοιο ροοοοιοἰοοιο Πο

ΙοοΒοιιΙοε φ1οΙοοοε οοοιοοεττοοΙοε Με οσο !οιο ποοποπ1

φιοπο εοΙο1οιοοο”οο1οτο οοποιοοοοιο -ἱρεοοι οτοοἱορἰεοοροι:ο

1οιοοοοοι ροοἱε οοεοΙοιο ο! οΒιιε ιοοοΝο οι Με φιο οι!

@ποιο οο8οοοιο ροτοοοοι ΒοοἱΒοο εοεοἰρΗο οῇοε Μωϋ

οιο οοοεὶΙἱο «ο ιοοοοοοε εοΙοΙοτἱοοε οι·οοΙΙο. Μ. φιοι!

ρι·ορΙοι· οσο ρι·οιοτ Ι1οοιοο φιοτΙ νοΙοε ἰοοο ρτονοοὶο1

Βοποοοοιο ΕοοΙοεἰοιο ιοο1τοιο νοε1τοιο νοοὶε οοοεΜοοοε

ρτοοΜοοι οτ ΒοοἱΒοοο1. Ποιοιο νἱτοτοἱἰ εοοοο‹Ιο Ποιο

οοοἰ ροοοΒοοΙοε οοειι·ἱ οοοο ρι·οοο.

8οοιο εἰΒἱΙΙο.

(η ΟΜοοιονοεΕ ΒιιοΜοοο , εοοοοοο Η ΨοιΙϊοΒο (.4ππειί. 0πϋπ.

Λ!άποτ.), ο Η Μοἱ!0ἱ ( δαπΙίπ. Μ". ); ΑοοΔιοο, εοοοο‹Ιο Η Μωϋ

οἱοοἱ (Διπα!. Ιοππο.), ο Η νὶοο (ΗΜ. ροπα·.οΜ Μο ε!ε βου·άοΐια).

ΟΧΧΧΉ.

Βο!!ο άιε! Ροοιο/2οο Πο·οοπο ν σοοοεο Πωσ Π' οι: ι!ί

Απι9οοιι, ί! φωσ ο·ίοπειιυο ‹Ιἰ ραοατο Ιοποπο αποτο

οοοοοοιιΙο πο!!α οι|οοάα.τίοοο με! πωσ ιἰί δ'αΜοοσιο ο ?Ιί

δοτείσα, τιοοἰὸ σοοιρικ·ίεοα !ορί82ύοιαπιοοΙο οι Βοπιο αυιιο2'ί

α! δοοοίεΙοι·ο Ροο£ιῇοίο, μ” οι εοο!ίο·ο Μ: ρποσποίοοπίοπο

ιΙοΖΙο εονι2οοεα , Με .ΜΜΜ ρτοποοσίοΙο σοο1ο·ο ιἰί Ιοί ,

αοοοοπροοσιαΙα ιΙα εσοποποίσο, ο ‹ἰιι ίοΜάο!2ο.

(ΗΜ, 43 οιοιο).

11ο! οοιοιοο, θα!. Πα!.1ΗρΙοπο. 'Έσω. Π. σο!. Μ85-96-9Ί-98.

Πτοοοιιε ω. οτ! ίιποι·οοι οποο1οτΕοιο. ΟΗο1, οοπο ἰο

οοιιοοεεΕοοο ροτ ΐοΙἰοἰε τοοοτοοιἱοοἰε Βοοἰΐοοἰοιο Ροροοι νιο.

οι·οοοοοοεεοτοιο οοεο·οιο , οΙοι·οο τοοιοοτΙοο ΙοοοΒο Βοφ

$οτοἱοὶοο οι Ποτεἰοοο οο τοΒοο Βοτὸἱοἰοο ο: Οοτεἱοοο ,

φωτ! Βοοιοοοο ΕοοΙοεἱο.ο οπο, οι ρτορτἰοιο1ἰε οοειει,

οοιο οιοοΠ1οε ]οι·Ποοε, οι ροτΠοοο1οε εοἱε οοπο Βοφο, οι

εοἱε οοοτοοΕοοε, οκ εσο οι ἱρεοτοοι οοι·ροτΕοοε Ιοφοιοο

οοεοοοεΙοοοοοε ο1τΙοεφιο εοκοε, οοοε ποιο, ο£ο1ἰοοι οο

εοὶτοτἰε, οι ροτροτοοοι ίοοόοιο ω 111060, Γοτιοο, οι ποοοι·ο,

οοοοΝΕοοΙοοε, ο£ οοονοο1ἱοοἰοοε ἱο οῇοεἀοοι ρτοοοοοοε

εοτἰε 1ειω·ο άοοΙοι·οοε, Μ: ὶρεο ρτοοοοοοεεοτο, ειοεφιο

εοοοοεεοοΒοε οσιοοοἰοο ἰοοοοοοοε, ο! Με Βοιοοοο Βο

οΙοεἱο Ιοοοοοοιο , Βτοοοεο Ιοππο, Μια· οΙΞο οοοοοοτοιοτ,

' φιο‹Ι !οιο ἱρεο Μο, φωτο φιὶ!ἱοοτ εοοι·οοι Ιοιοτοοοιο οι

οοπο κοπο ρτο ἱρεο τοΒοο ‹οοο› ρτοοοοοοεεοτὶ, οι οΜοπο

Βοοιο.οοο Βοο!οεο1ο ΡΓοοετοτοι, εοιι ρι·οοεΒοτο 8οοοτοιοτ,

[ποιο Μοω !!οο, οτ οοοοοΙΙἱ εοἱ Ξο οοάοιο το€οο εοσ:

οοεεοι·οε ρι·οοε1Ποιοοι ΠΒἰοιο Ιιοιοοφοο1, νοεεοΙΙοφιιοι

οοιοιοο, οι ΠοοΙΝοοε ]οτοιοοοιοοι ευ!) 0οτΙο ίοι·ιοο οι

ο_ῇοεοοιο ρτοοἀοοοεεοτἰε Ιοοι·Ξε οοοοιοΙο : οι φιοο ἰρεο τοκ

εὶιοἰΙἰο ΙὶοοΙἰτο€οιο, νοεεοΙΙο8ἱοοι ρΠοοοοι, ο! οοιοοφοιο

ΙἱΒἰοιο, οι ]οτοιοοοΒοτο ι·οοονοτοΕ, ίοοοτοΕ, οτ ρτοοε8οτο1

οοἰοοὶφιο Βοοιοοο ΡοοοΠοἰ, οι ιΠοιοο ΕοοΙοεἰοο, Μπι

οοιοιοο, ο ‹Πο, οιιο οΙοοΙοε οεεο8 ὶο Βοιοοοοοι Ροοο

Ποοιο, οοοιροΙοοοοιο; ο! εἰιοἰΗο ρι·οοε1οι·ο2, οι οποοπο,

οι εἱιοΝΗοι· τοοονοτοτ, ο! Μοτο , ρτειοε€οι·ο οτ ι·οοονοτο

Ιοοοτο1οι· ιιοοεφιἰεοιιο οοτοοοιο εοοι·οπο οι φωσ το,εοο

οοἰοοἰφιο Βοιοοοο ΡοοϋΙὶοἱ , οοἱ οεεο8 ρι·ο Ιοο1ροτο, οι

ἰρεΞ Βοιοοοοο ΕοοΙοεἱοο, εοοοοοοοι Γοτιοοοι οοοϋοπο, οο

ιοοο Ιὶοιοοοἰ Ροο1ἰΠοἱε, οοἱ οπο: οεεοι, :ο εοιιιο ρι·ο

ρι·Ξοπο οορτἰοιοοὸο: εο‹Ι ροεκοοοοι ἰρεο Β,οκ, οι οοοι·οοοε

εοἰ ἰο τοΒοο $οτὸἰοἰοο οι Ποι·εἰοοο εορτοάΠοιο ρι·οοεοϋε

εοφ, οι ίοοἰεεοοι ροτεοοοΜοτ 3οτοοποιοοιο, ΠοοΙΜποιο ,

οι νοεεοΙΙοφοιο, εοοοοτΙοπο ρτοοἀἱοΔοοι ίοτοοιοι, οοἱ Βο

ιοοοο ΡοοΙἱίἰοἰ, οσο οεττἰο8οτοοτοι· ρο:εοοοΙοοι· ρτειοεΙο.το

οι Μοτο, οοκοο1οοο Νο ρτοοεΙοτοο€_ οι ίειοοτοοτ Μαι οο

οοιο μου Μοοοοιο, νο! Μοοοοε εοοεοιο1οε, οὐ !ιοο ο!ο

οοιο ιοο.οοοΙοοι οοοοοτοε: οτ εἰ ρΙοε οΙοοοτοι Βοιοοοο

ΡοοΙἱἱἱοἱ, νο! Βοιοοοοο ΕοοΙοεἱοο εορτοοΕοτΙε, ]οτοο:ιοοΙοτο,

ΠοοΙΜΙοιο, νοεεοΙΙοφοοι, οτ οοοιο.8Ιοπο ρτοοοΕοΕο ρτοοεΙο

τοοι οι ΐοοοι·οοτ Προ: Βοο, ο8 Μοτοοοε εοἱ, οοοιἰοο

Βοοποἰ Ροοοἱἱοἰε οι Βοο1οοοο ΕοοΙοεἰοο, ΠΠ, νοΙ Με,

οιοιο νοΙ φιοε οι! Μο εροοἱοΠΕοι· Ιρεο Βοιοοοοε Ροοοίοιι,

νοΙ 8οοοε ΔροεΕοΙΕοο οοροτοτο1: οι ρι·ο οοοοιο ι·οοοο, ιοιο

ο1οΙοε τοκ, οιοοιι οιι1Ποοτ εοοτοιο οοοτοοοιο ἰο τοεοο

ΒοτοἰοΙοο, οι (ΜΜΜ, ρι·ο ὶρεο το€οο οοοεοιο οοοι·οοι
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ιπιπιπιπ ιποιοποιππι οιι·οοπιι ποποιππι οι ιοποιιππι οιοι·ιιιι

ποι·ππι, ππιοπιποπο Βοπιοπο Ροπιιποι, οπι οοοοι πιο ιοπι

ποιο, νο! οιποιπ Εοοιοοιοο, οπι ιποπ οππι, 8οπο ιιιιοιιπιο,

τοοιπιοιιιι πιο ιπιπι·ο $πιπιπο Ροπιιιιοο, οι πιο ποιιιοπο

οοιιο,οιπιπ ιπειιιο Βοοιοοιιιο οιιτπιπειιιπιπ οοπιιπποπιο, ιπ

ι”οειο Βοπιοτππι Ροιι·ι, οι Ρειιιιι οποιο οιποπιιο ιπιοπιιοιιιοι·

πιο πιοιο ι·οοιιο διιι·πιπιπο, οι Ποι·ειοπο ποιοοινοτοπι; ιιπ

οποιο οοποπιιι, ιιι πιοοιπιιιιιοι·, ποιοοινοπππιιι πιω ιποπι

ιιοιι, οποιο οπιιιποι πποιοπππι οποιιιπι ιπ πιοιο ι·οοιιο

ιοποι·οιιιπι·, οι οοοοπι οποιτιοιι: οι οποπ οι Βοκ ιποπι, πιο!

οπιοπιποπο οποιππι ιπ πιοιο πιοπο πποιοπιιπι ιπ πιποπιιο

οιιιιπιο ιοι·πιιπο ποποοινιοεοπι ιπιοπιο (πι πιοοιπιιιιιπι·)

πιοιππι οοποππι, οκποοιπιι ποι· οποιποι πιοποοο ιοι·ιπιπππι

ιπεππι ιπιπιοπιιιιο οοοποπιοο, πο πιο ιιπ πιοπππι ποπ εο

ιιοιποοι·οπι , πο ιποο οοοοιιι οκοοπιππιοπιιοπιο νιποπιο ιπ

ποπειιι: οποπ οι οοοπππο ιοτιπιπο ιιιιι·π οπποοοποιιιοε

οιιιιιποι· οιιοε πιοπεοο οππποπι οοποππι οιπο πιπιιππιιοπο

οιιιιιιποι ποπ ροι·οοινοι·οπι , ιοιππι ποοππιπ Βιιι·πιπιειο, οι

Ποι·ειοο.ο οποιοι οοοιοοιο.ειιοο οππποοιιππι ιπιοι·πιοιο; οι νοτο

ποο ιπ ιοι·ιιο ιοι·πιιπο, ποο ιπΓι·ο οππο οπιιιιιοι πιοποοε

πιοκιπιοε ποι· πιοποιπ οοιιοιποιιοποιπ οιιιοποπι οοποπο ιποιπ

ιιοιι, οι οπι ποοι·οποο πιο ποπ πποοι·οπι οοποιιιοππππι,

ιιπ οποπ ιιοπε.οοιιο οοποπι ιοι·ιιο ιοιπιιπο, οι οπιιιποι· πιο

κιπιο ποοποπιιππο πιοποιππο ποπ οοοοι πο ππιποιποπι οοποπ

πτιιπι ιοι·ιιιιιιι ιπει Εοοιοοιιιο ιπιοει·ο οοιιοπιοιππι , ιιπ οο

ποπι ι·οοπο $οι·πιπιοο οι Ποι·οιοπο ιποο ιπτο οπποι·οπι οκ

ιοιο, οι ι·οοππιπ ιποππι ιιπ πιοιιιιπ Βοπιπποπι Εοοιοοιπιπ,

οιποοπο πιοποοιιιοποπι πποιο οι οκποπιιο ι·ονοι·ιοτοιπιι:

πιιιιιοπιιππο πιο οιπππιιο πποππο πιιιιιππο πιοι·οποτππι ειπ

Βιιιοι·πιιι ιοι·πιιιιοιπιπ, οι οιιπιιι ιποπο ιπ οοι·ππι οοιπιιοπο

οοεοπι·οπι, νοΙ πιο ποπ εοινοι·οπι, ιποπι Ιιοκ, οπι οπινιο

εποιπιο πποιοππιιι ιπ πιοιο ι·οοπο $πιπιιιιπο, οι Ποι·οιοπο

ποοπο.ο οιιπιιοε ιποπι·ι·οι·οιιι, οπο πιο ποοπιο, πιοοοεοιππο,

οι οοπιοιιιιιο, οππο ποι οπι πο ιπι·ο ιπιοι·ιι, νο! ποποι·ι,

εοπ πι·οιοιι·ι ποοεοπι ποι· ποπιπππιπ Ροπιιιιοοιπ, νο! Βο

ποπι οπιιποπι οποοιοιιιοι· ιπ ποι: οποπ.

Ωπιιπι οπιποπι οοποοοοιοποιιι, εοπ ιιιιοπππιιοποιιι εοπ

πιιιποιποπι ιοι·πιπ, ιοποτο, οοπιιιιιοπιππο, οι οοπνοπιιοπιππο,

ιποι πιοοππο πω, οι οπι ιιι πιοιο τοοπο εποοοεοοι·οο πο

οοπιοιππι, οι τοπιο οι ποοοππιο οιιπιπ πιιπποι·ππι, πτοπι

πποο οι οιιο ιπ πιοιο πιοοποοοεοοιιο οιπε πππο, οι οιιππι

ιιι πιοοπιιι πιοοπι οι ποπππιιοτπιπ οποιπιπ οποοοεοοι·ππι

Βοοππι Βπιπιπιπο οι Ποιοιοπο, οι οποοιοιιιοτ πιοεπιποι

πτιποιπιο Ροιι·ι, ποπιο Αι·ποοπππι ιιιπειι·ιο, οπι οιποιιι Βοοι

Ιειοοπο ιπ πιοιο τοποσ 5πικιιιιιπο οι ()οποιοπο ποοιι·οπιο

οποοοοοιι, ιποοι·ππι ειπι·οιε ποπιο πιππιιιο πιοπο πιοιιιπο

οοπιιποιπι·. Ετ οππι ιποπι Ροιι·πε ιιοιι ιπ εοιπιιοπο ππιπο

πιοπι οοποπο οποιο οποπιπιπι·ιπιιο οοοε.εινιοοοι, ιοΙιοιο ι·οοοι·

πιιιιοπιο Ιιιποοοπιιπο Ροπο νι πιοοποοοοοοι ποοιοι·, οιπε

ποπι Εοοιοοιιιο πιοποππιιο οοοπι·ιοιο, πιο πιοοπιιι ποπιο οπ

πιο οι οιοιπι πιονιποι·ο ποιοι·πο. οοιιοιπιπιπο οππιοπο , επποι·

ποο π·ειιι·πιπ οποι·ππι $.·ΙΙ. Ε. οοι·πιππιιππι π·οοποπιι οπο

ι·οπι πιιιοπιπο, ποι· πινοι·οοε οοιοιιποο ποιοοππο, :ιο ποι· Απο

οιοιιοπο ιιιοιπο Βοοοιπ ιποππι επιππιτιππο ιποπιιιο·οκοιπινιι,

οι ποιπιιιιο ιπιι ποπονοιο πιοπο ποιι·ιο, οιιοπιο οοιπππο οππ

ποιπ, ιιι ιποο οοποιποι·οπε ποιιοππι οποιοι, οπιππο ρι·οπιοι·

ποπ οοιπιπιιι οοποππι ππιποιιιοπι οππιποοποι, οι ειιιοπποπο

πιοννιπο, οποιπ ποπιππο ιποο πιποποοοοεοι· εοοππι οπιοεοι,

οππι πο πιιιιιοι·ι οοι·νιιιο ιπ οπο οιιοιιι οιποπι Εοοιοοιοο

πιο πιοιο ι·οοπο Ιοποπιιιιιι·, πιοπο ιοπιποι·ο οκποοπιιιπο,

οιοποπι ποι·ιοπιιο ποι ποπιιοπι οοιπιιοποπι οοοπι·ι·οι·οι, πο

οοιιιπιιοεοιπ ιπ ιποο οοιπιιοπο πιοιι οοποπο πιοι·πιπ οοιιο

πιοιιοπο οοιοι·ι οοιπποποοιοι; πο οποπ ιποπιπποπιι οιι·οο

ποο ειπι ποπιιο ιοιιιι οκπιπιιιοπο οοιπιο, ιποπι πιποποοοοοοι·

(επειποπιο ιπειιιιο) οποπ οοπιι·ο Βοοοιπ οππποπι ποπ οππι

ποιιοι·οιπι· ιιι ππο ποπιο τοπιοπιπιπ ειππιποι·ο. 8οπ ιποπι

ιιοιι οκποιπιιιοποο οι πιοοοε πιποιειιι Ιπποοοπιιι πιιιοπο

οοεοοιιο οπιιππιοιιο, ποοι πιιιπππι ειπιιπιπ ποπιιιιοπιπε πιοιι

Ιπποοοπιιι πιοοποοοοοοιιο πο οοποπ πιποιιιιο οπιποιιοιιι

οοινοτο ποπ οπτεινιι. Ροοιι·οιπο νοτο, πτιιοπιιο Ιπποοοπιιο

πι·οοποοοοεοι·ο, ειοπι ποπιιπο ππιοπιι, ποιο ππινοι·οοιο οπι

πιο ιποι·οοεο, οππι Νοε, πινιπιι πινοπιο οιοιποπιιο-, ιιπ

οπιοοπι εππιπιι οιποοιοιπιπο ποεπιππιι, ιιιοιιιοιπιππι Ροιπππι

ποοοπι πο εοΙπιιοπο πιοιι οοποπο οκποοιονιοοοιππο πο πο·

πιοπιπιιο ποιοι·πο, ιποοοπο ππιιοπιιοιπ οι ποπιππιπιιοιπ

πιοπιο 8οπιο ιπ ιιπππιοπιπιπ οποο οοπνοιιοπο ππι·ιιιοο,

οποιοι ποπποιοι οιποιιιιο, πιπιΙ πο πιοιο οοποπ οοινιοεοι-,

ποο οιιοπι Νοπιο Μπι πιιπιππι οπππιπ ποοιι·ι ποπιιιιοπιπο,

ποο οιιο.πι ποοιοπ πποιιιπιιε ιπι·πιποπιππι ποι· πο, νο! επιππι

πιποοιιιιοεοι, ππο ιοοιοοοι ποιποοιπιπ πιοοιιπειιοι (πι·οπιοι

οποπ, οποπ πιο ιΙπκιοοοπι ποοοπι οππι ο ιοιππιιι·ο οπι

πιο οοιπιιοπιο πιοιι οοποπε, ποπιο Ιπποοοπιιο πιοοποοοε

οοι·ι πιοοίοιο οοοπιιππιπ πιιιοπιιποο, ιποο Ροιι·πο ιιοιι πιοιο.ιιι

οοπιοπιιοπι οκοοπιππιοπιιοπιο, ππππιπ ποι· οππι Βοπιιοοιππι

πιποποοοοοοι·οπι ιπ οοποοοοιοπο πιοιι ι·οοπι ιπ Βοποπι Βοι

πιπιπο οι Οοτειοπο, οπι οιιοοι πιο ιοιπποι·ο, οι ιπ ιοι·πιιιιιο

ιιπ ποο οιπιπιιιιο πιοιππι οοποπιπ ποπ εοινοπι, οι Ιππο

ιπιπιιιιι·, ιιι·οιππιππιπιπ ιποπιι·οιο.ι, οι ιοιππι ι·οοππιπ ποιο

πιοιπιιι οππι οοοιοειπειιοο οιιπποοιιπιπ ιπιοι·πιοιο: οι ιποιπ

ιιοιι ει πιοιο ι·οοπο οκ ιοιο οοοιποι·ο.ι, ιιιπποπο ιιπ πιοπιιιι

Βοιποποιπ Εοοιοοιοιιι, οι οιπε πιοποοιιιοποιπ ιπιοοι·ο οι Ιι

ποιο ι·ονοι·οππι οι·πι), Νοε οιιοπποπιοο, οποπ, οπιιπιο Απο

οιοποπ $οποε πιποιειιο Ροιι·ο Βοοι επ ιοππιπιι πιοπιοι·οπι

ιιπ ιππιπιο ιειπιο οππι (οποπ πιοπιιοοπιοι· ι·οιοι·ιιππο) ιο

ποι·ιπιπο ιιπ οοιπιιοιιοιπ πιοιι οπι ποπιιι πιιιιιοι·οιπ , οππι

πο οπιπο απο Ροιι·ι ποπιο οοπιπιιοοπ· ιπ ππιποιιιοπι ποπιι

Βοπιιει ποπ πιοιιιο οοΙπιιοπιο πιοιι οοιπππο ππποι·οοι πιοπι

ιοοιο; ππο πιοοπιιοι·πιπ οι οιιοι·πιπ ιιποιιπιπ ιπ πιιπΙιοο

οοποιοιοι·ιο, πιοοεοπιο πιππιιππιπο οοπιοοο, ρι·ποιοιπιπ Ιιοποπι

πιιοιοτιπιιο ειποοιοιιοπ πι·ποοοπιιπιπ ιοποι·ο ποιοπιοι·ιο οιιο

ιππο ποι· ποο πππιιοπο οιιοιιοπιο οπιοιπιπ, οπιπειιιοπι οι

ιο.ππι πιοππιπ οκ οοι·ιιο ι·πιιοπιιιιππο οοποιο οιιοιιππο, ιιι

ιοι·ιιπ ποοιιιιο πιο πιοποιο πιπιι πιοκιιιιο ιπιπι·ι , οι οοπει

οιοι·ιππι οι·ιι , οιιιοοπιπ πιιιπει πιο οοποιειοιιοιι, οκ !ππο

πποκιιπο οοοποπιι, ποιο. οοποιειοιιι, οποπι οπι πιο πο

ποιππιοι·ιο ιοι·ιπιπο ιιοοιοιιιιιππο, οοπιποι·οοι ιοοιιιπιο οοιοπι

Νοπιο, οππιιπιπο ποοπιι·ειιιοποιπ ποοιι·πιπ οπποι· ιποπτοιοπο

πιοιπι·πιπ οοπιοπιιοι·ππι οκοοιπππιοειιιοπιο ιπ οιπο ποιοοιιοπι

οι ιπιοιπιοιι ιπ πτοοπιιπιπ τοοπππι $πιπιπιειο, οι Ποι·οιοιιο;

πο επποι· οπιιοοιοπο πιοιι ποπιιπι, οι ι·ονοι·οιοπο ιποιπο

ιιπ Βοιιιοπιιιπ Εοοιοε.ιοπι πιοοιιποιοιπ, οι ιιπ ιιποιοιπ οι

οκποπιπιπι πιοποοιιιοποιπ ιποιπο , ποι Νοε (οποιοι·ο Βοπιιιιο),

πι·οπι πο ππο πω, πιοιοπππιπ; ειποι·ιο πιποπιοοπιοο οι

ποπι, οποπ οιιο οοπιποιοιιι, ειιο ποπ οοιπποιοειι ιιι ιοτ

ιπιπο πιοιποι·ειιο, Νοε οοιιιι·ο. ιποπιπ ειπ ποοιοτοιιοποπι

ππιποπιοπι Τοοιοππειπι, πο! ειιιπο, πιοπι ιπειππι ιποι·ιι, οι

Νοπιο νιποπιιπι· οκποπιοπει, πιοοοποιιιιιο, ιποιπε Ροιι·ι ποπιο

οποοπιιο εοπ οοπιπιποοιιι ποπ οπεπιπιο Μο. ποι. οι ποιπιπ

Απο. ιπ Ρειπιιιο Αποοιοιιοο ιιι. π. ιιιιιιιιι οππο ιι.

οοο
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οΧΧΧντυτ.

Ροίοίίοοίο ιἰοτ το Β. Ποσο οτί Απιοοπο οοοίο το οοοτ·το

οοττο οοτ ρυ·οοοπτί οοττο Βοοοπο το Δτο!ιοτο .στο ορρτίσοτο

ο ΝΡοτον·ο το σκοπο οοττο οίττὰ.

(ΗΜ, 20 τοοι·ιο ).

ΒοοΙΙ ΑτοΙιτν_τ οτιτἰοΙιἱ οοττο οτττο οτ ΑΙοτιοι·ο.

Νοε Ροττοε ΙΜ οι·οτΙο τω; Ατοοοοιιοι, ττοΙοοοτοο, Μο

ΙοτΙοοι·ιπο, 8οπΙΙοτοο οτ Ποι·εΙοοο, οοιοοεοοο ΒοτοΙιἰοοοοο,

ΙτοεεΙΙΙοοτε οτ ΠοτττοοΙοο. 5Ι εοΙΙοττο ιιιο(Ιττοττοιιο ροοεοοιι1ε

οιιοοτἱε οκροοετε οτ εοοιρτΙΙ:ιτε, οτ: ΙοΙ›οτΙΙ›οε οοετττε, οτ

οοεττοτιται ττοοΙΙι:ιιι ειιΙπΙΙτοτιιιιι Ιοοιιε ι!ο ΑΙοιιοττο εττοοτοε

το ΙοειιΙο 8οττΙΙοτοο οοι·οοοο τοοΙοο οιιτττΙτ οοοοτεττοε, οτ ρτο

οοοεοι·νοττοοο τοτΙοο οορττΙο Ι.οοιιτΙοτο οετ ΙρεΙ οοετι·οο οο

ι·οοοο τοοΙοο οοοεοτοοοτΙοε, τοιττοε οτ οττοπι ρΙοτοε οιιι·οε

οτ εοΙΙΙοττοοΙοοε οσε ΙιοΙτοτο οοονοοττ, οτ τρειιοι Ιοοοιο οεΙ

οοο, οτ ι1οεττοε ειιοοοεεοτοε ροτροτοο οοοεοτνοιοοε, οτ ρτο

Ιρετιιε τοττΙοοο, οτ ιΙοτοοετοι1ο ρι·ονΙετοοοε οοοοεεοττοε το

οτοποιτε. Ιοττοτ, απο οεΙ οικΙΙττικο οοεττοοι ρτοτΙοκοτττ το

ΙοτΙο ΙΙεΙοιΙΙοι1ο, οιιο‹Ι πιοπτ νΙΙΙοο Ιρετιιο, οοιι πτοτΙΙοο το

ροτοττοοο ΙοοΙΙοοοτ, οτ οοοτΙ Ι1οΙτἱτοτοτοε τρεΙοε οοο ΙτοΙτοοτ

τοΙοε τοοιιΙτοτοε, οτι οιιτΙοοε οροττοιιε τρεΙοε Ιοοτ νοΙοοοτ

ρτονΙοοι·ο. Ετ ρι·ορτοτοο οροττοτ οσε, οτ οεΙ οροτο ιοοτοτοιο

τρεοτιτιο οτι τοότΙἰτἰΙτιτε οοεττἰε το τοϋ, οτ τοοτο οιιοι1τττοτο

τΙοροτοοιοε, οιππτ ουοοτττοε ἰρεο ειιΙΙτοΙοτ οεΙ οροι·ο εορτο

τΙΙοτο, οτ ού οο οοπττοιιο το οοικΙΙτοοτο τοοοοοιιιο. ΙτΙοο

τοοοι·ο ρι·οοεοοτἱο οοττοο οοεττοο τττπιττοι· νοΙττοι·ο, οροτΙΙτιιο

τοοτοτοοι τρεοτοτο, οτ οοοτΙΙτοοτΙοοΙ οοι·οπι, οοοι·τοπι ροτ

τοπι οπτοτυπο, οτ ετοοοΙοτοιο τιιτΙιτιο, ρτονοοτουιο, οτ οποο

Ιιποοοτοτοπι οοοοοο οοετι·οο ιττοττ ΙοοΙ, οτ τι·οτοο οππο

ΙρεΙοε οοοἱποοε οεεΙοοοοτΙοτο. ΜοοτΙοιιτοε οοτ οουο οοοιτοπι

οιιοπο οοτ ιΙοοοιο οοοοε ο τω. ρτοοεο11τ. το οοτοο οοΙο

ρυτοοιΙοε τΙοτοτο νοΙοοιιιε, ΜτοτοΙεττοτοτΙ οορἰττ εορτοιΙΙοτΙ

οτ τΙοοοοτΙο ιΙΙοτΙ ΙοοΙ ιΙο ΑΙοιιοττο, οιιοτοοιιε τΙο ιΙΙοτο

ουοττο οοττο Ιτιττοιο, ρτονοοτουιο οτ οποοΙιιοτοοτοτυπι ττοοοοο,

οτ ττ·οτοο ρτοοτΙΙοτοτιιοι τοεροοτΙοοοτ οροτοτΙο οοἱ πιοπο οετ,

οτ ρτο τοποροτο τιιοτττ, πιοτοτυπι ‹ΙἰοτΙ ΙοοΙ, οοονοττοοτΙοοι

ροπ· Ιρειιιο οι οροττΙ1ιιε οτ οοπόττοοττοοο ρτοοιΙΙοτΙε, οτ οοοΙΙ

το ού οοττο εοΙοοτΙο οτ οοοεοΙτο, οτ ρτο τιιττΙοοο, οτ οο

τοοετοοο τΙΙοτΙ τοστ, οτ ΙτοΙ1ττοοτΙιιτο το οοιτοπι τοοἰποοε,

Μοτο οιιοοοττοε, οτ οτΙωτοτεττοτοτ οοκορΙοοοτ οτ οΙ)εοτνοιιτ,

οπτΙοοττοοο οτοτΙοοκο τοοτο μοι· ποε ευρω· οτεττΙΙτοττοοο

τοοοοτοο τΙΙοτοο οτΙιοτοΙεττοττοοτε το οΙἱοιιο οοο οοετοοτο,

οπού οἰετ τοοΙοοτ, οιιο‹Ι πιτιιτοιο ;ορτοοιοοε, τοοικΙοοτοε

μοτ οοικτοπι ,ουΙτοι·οοτοτΙ οορτττο Ιρετιιε, οιιο‹Ι ττΙοτοε οοο

οοττιπο, οτ οττωΙοτεττοτοτοπο ρτοοεοοτοε οτ τιιτοτοε, :το το

τοπι ροτεοοοΙττοι·, οποιο ροουοΙοτΙο οοιοροΙΙοοτ βΙτ οτ εττ

ετι·Ιοοοοτ. Ιο οιιἱοε τοτ τοεττιοοοΙοιο, οοττο τΙοτΙ Ιοεεἰπιιιε,

ιιοεττο εὶοὶΙΙο ροοοοοτΙ πουοττοιο. Βοτ. Βοι·οΙ1Ιοοοοο. ΙΙΙοοετιπο

οτο ποπτο, οποιο ο οοτΙνττοτο ΠοιοτοΙ, τοΙΙΙοεττοο, ττοοοιττο

ετοιο, εο1τοοοετοιο ουοι·το, τοοοΙοοο οοετττ ντοοεττοο οοττο.

ΙΙΙοο Ρ. ΤΙιο.” (το οοοττ πιο Β. 8. Ρ. οοοεΙΙ. τοετοοοε

το Βοι·οεο.

ΟΧΧΧΥΙΙΙττ.

£'ου·το ΒοοΙο το τ). Ρίοττο οτι' Αυ·οοοπο, οοτι το οιτοΙο, οί

οτιίου·οτο οτί ]πορποτά οποία, ο οοίοι!ί οιο!ίοοοοί!ί οι ροτ

ροτοο το οοττο:: οοττο 81·οοΝο, ο οοττο Μπιτ, ο το οί!Ιο

εττ ΒοΝνοοι, ΜΑΝιτεετοοε, ο ΜοΜοοιιτ, ο ‹ἰοοοο οΙοιοτἰ

Ιπουοοετίοιοπτί οπο· το οοτιάίτο τοτ οοΙο ίπ Ατοττοτο, ο απ

ο|ιο το δο.σ.το:·ί, οττοτ·οτιο οττοοτο οοττο του·οοι·ίτ .οοττο τ!

ιτοοιίτιίο :!ο!!ο (οοττο.

(ΙΜΟ, το οονοιοΙτι·ο).

ΒοοΙΙ ΑτοΙιτν_τ οοττοΙιτ ττοΙΙο «πιο :ΙΙ ΑΙοΙιοτο.

Νοε Ι,οττοε Ποτ οι·οτΙο τα Ατοοοοιιιο, ΙίοΙοοοτοο, Μο

τοττοοι·ιιιο , 5οι·εΙΙοτοο, οτ Ποτεἱοοο, οοοποεουο ΒοτοΙ1Ιοοοοο,

ΙτοεεΙΙΙοοτε οτ ΠοτττοοΙοο. ΟοοοΙοι11 ττοΙΙΙτοτοτΙοοο ρΙοοο Ιιο

Ι›ἱτο οοιιτροτΙιοιιε, οιιοτΙ ω: εοΙτεοι·Ιρτο τιιτο ποεττο ΠορττΙε

Ι.οουοοι·ο ιοοκτωιτιο ιοοΙτοτοποοοτιιω εοεοΙρτοοτ, απο οτ

οιτοΙ:Ιτιιτ οοιοτοοε ετοτοπο ΙοειιΙοο 8οπΙτοΙοο το πιοΙΙιιε οστο

οιοτοτο, τοοο Ιρεοιο πιοΙΙοι·οιοοοτοιο οττ'οοτοοτοε, τοιποπ:

ρι·οοεοοττε οοττοο οοεττοο οοοοττε τοποροττΙτοε νοΙΙτοτοο,

ρι·οντοΙοιοοε, εοιτοττοιιε, οτ οπτΙοοοτιιε οοοιΙ ετοΒοο εοΙΙ

ποπιιπο ντΙΙοτοπι τΙο Μοτο οοττο νΙΙΙοο οουο νοοοοτ ροτ

τοοττοπι Ροττ·Ι ΑΙΙσοττΙ οοοοτΙοιο πιτΙτττε οοΙτοι·οοτοττε Εο

ΒοτΙοτο, οτ Ιιιι·ο τοτΙεΙττοε, οτ οιοοΙιιωοοτο Ιρεοτοιο ετο

Βοοτοπο οτ εοΙΙιτοτυοι, ετοτ οοεττο, οτ εοοοοεεοττιτο οοεττοτυπι

ροτροτιιο, οτ τοοοἰττττοε οτ ἱοττΙπιιε οοεττΙε τΙΙοτΙ (ΙορττΙε Ι.ιι

ουτΙοτο ἱτο οοοοκο, οιιοτΙ οιιΙΙο ι1οοοοοι τοτοροι·ο οιιοντε

τοτἰοοο εοιι οοοεο εοιι οι1οντε :οοττο εοο τΙτιιΙο ΙοιΙο νοΙοοοτ

οοροτοττ, οοο οοΙττε νοΙ ειτοοοεεοτΙΙ1οε οοετι·Ιε ΙΙοοοτ ιιο

οιιοπι τΙο οοοτοτο στο οἱοτἱε ετοο;οτε νοΙ εοΙΙοτε, νοΙ οοττο

οοτοπο , οοοοτΙοοοε οΙτουοε, οοιιοοεετοοοε, νοΙ οεεΙοοοττοοοε

τ”οοοτο ροτροτοοε νοΙ τοποροτοΙοε, οτ ετ τΙοι·οοτ τΙο οοοτοτο,

νοΙ ετ ίοττο Ιοπο τοοτοο ετοτ, οοε τοοοοοο1 ΙοτΙΙτοε οοετττε

νοΙτΙο ιΙοοιοοεοε οοεεοτοοε οτ ἰττἰτοοτοε, οτ ΟοΙ°Θτ°Θ νοΙιποιτε

οο1οΙοιοτΙο τ·οΙ›οτἰε Πττοττοτο, τππο οιΙποἱοἱεττοτοι· ι·οοττοιπο,

οτ Ιιπτοπι οοεττοτοιτι (ΜτΙ ()ορτττε Ι.οοιιτΙοι·ο, οοτ πιοπο οετ

οτ οι·Ιτ ρτο τοιοροτο, ‹ΙΙοτο ετοοοο τοοουοιο τοτΙιΙΙτοε ιιο

εττοε ΙπορτΙοε οοΙοτΙοτεττοτ ο‹Ι ιιτΙΙΙτοτοοι οιιττοο οοετι·οο

ρτοοτ ετοοπο το οοΙΙτιιε ΙΙτ εοΙ οάιοΙοτετι·οτΙ οοοειτονεοτυοτ

οτ τΙοττοοτ, εοΙο” Ιο‹Ιο ρτονοοΙοοε, το νΙΙΙο ΛΙοοοι·ΙΙ οποιο

εοΙτοοο οοο ΙιοΙσοτ νοο‹ΙΙ ΙοοΙοτ, νοΙ εἰ οτ νἱττοΙτἰτιιτ το οἱ

νἰτοτο ΒοεεοτΙ οιιοοιΙο τοοοροτονοτἱοιοε οοτο. ΡτονΙοοιοοε

Ιοεοροι·, οτ εοοοΙπτυε, οο οι·ιΙΙιτοπιιιε ροτροτιιο, οιππτ οοο

το οΙΙουο οοττο τοττοἱοτ ρτοοτττοτοο νΙΙΙοο ΑΙουοι·ο, οοο το

ΙΙοεττο εοιι νΙΙΙΙε ‹Ιο ΒοοοΙιοτ, οοο το νΙΙΙΙε, εοιι ΙοοΙε (το

ΜοοοεεοτΙοε, οτ ‹Ιο Μιτοτοοι·τ, οοο τοτοιτοτε τρετιιε νοΙ τρεο

τοστ, εττ οΙΙουτ Ιἱοἱτοιο εοΙ νοτιτΙοτο, οτεΙ τοοτυπο το τΙΙοτο

νΙΙΙο ΑΙουοι·ο, το οοο τρειπο εοΙ ρτοοτ νοοιΙΙ οοοειιονΙτ

νοικΙοτοι· ροπ· οοΙτοΙΙοτυπι οοεττιιιο τΙτοτΙ εοΙτε, οτ που οοτ

οΙΙοπο ιιΙΙοπιοτΙο, οοο οΙτεουο νοΙοοτοτο Ιρετιιο οοΒοΙΙοτἱ,

ΙοπιτΙτιιιο οΙἰοοοτΙ νοΙ νοεεοΙΙυιο εοΙ οΙἱοοἱυε οοτυτοο Φωτοτ

τΙοοτ υιιουοιο οο οοοτοτο το ιΙΙοτο νΙΙΙο ΑΙουοτο, το! Ποεττο,

οτ νΙΙΙΙε ρι·οοιΙτοττε εοο τοποτοτε οοτοοεΙοπτ. Ποοτοι·οοι ρτο

νττΙοο1τιε, οτ οτττΙοοκοοε ροτροτοο, οοΙ)τεο' Ιοοοπι τωροοτοποε

οουο τΙΙΙοε ρτοοοΙοτοε ιΙο ΜοοοεοοτΙοε, οτ ιΙο Μοιττοοι·τ.

οιιοε τΙΙοτο Ροττο ΑΙΙ1οτττ τΙοτΙοι·οιουε, εου οεετοιιοτ·οι·οποιιε

Ιοοο ρΙουοττε οιτουεο' τοοτεεοπιοε εΙΙ1Ι οοοτρΙοποοοτοπο, ο‹Ι

εοκοοοτοε Μ. οΙΙοοεΙοοτοπτ το τοιττΙΙττττοε οοοε το ώστε.

Βοι·‹ΙἰοΙοο ΙοεοΙο ευρω· νΙΙΙΙε νοοοιιτΙΙ1οε οοιΙοι·οποοε, οοοο

οιιττΙοιο νΙΙΙοο ροπ· οΙτττιπο Με Ροττ·τ ού οοεττοτο ροττΙ

ιοοοἱιιτο τοιΙΙοτυοτ, οοοοοοιο τΙο οοοτοι·ο οοποιουε, νοΙ

οΙΙοοοο1οε, οοιι οεετοοοπτοε οοονἰε τοτἰοοο, οοο οοοντε

τττοΙο εἰνο οοοεο, οιιἰοἱιοο τΙΙοτοε οοιοἱοἱεττοτοτ ρτοοοοοε

οτ τοτοι·υε, οοε τοοοιιοτο ροτττοιοιτΙιικο οοεττ·ιτοι οτΙιοτοΞεττοτ,

οτ οποιο ι·οτΙοττιιε, οκττοε, οτ τιιτο, το εοΙιιττοοο εοΙοτο
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Μοτο .

.ντοοττοο_οτοτοο νττΙοο ΑΙοοοττ_τ οοονοττοτ, οοτ εοΙοττο τρεοε

τοττοττοο, οττττοο, οτ τοτο οοτροτοο οοετοποο1οε. Ετ ετ τοτεοο

ροτ οοττντοττοτο, .νοΙ οττοοι ττο οοττο. εοτοπττο οΙτοοοοι οο

οοττοποιο νοτ ττοποΙοττοποοι, οοτ οττοποττοποοι, ττο τρετε

ντΙΙτο, νοτ οοτοτπ τοττοτττποο,_ οτ τοττττοε, .οοτ ροττο τρεοτοτο,

ποε νοτ εοοοοοεοτοε ποεττοο τοοοτο οοπττποοτοτ, νο! ετ ροτ

οκροοτοττοποτο, οοτ τοπιο οπο τοοτοο οτοτ οοο οπτοε εοττο

τονοοοοιοε,_·ποο οΙτοοοιπ ΙιοΒοοπτ Γττοιττοτοτπ. Μοποοοτοε

Μο' οπτοε ττοττο οοΙτοτποτοττ Ι.οοπτΙοτττ, πιο τττοτο οοπο

πτεττοτοτ·τ οοοτοττοο' οΙοοτοττττοε, οτ εοΙπΙτττε ποετττε τττοτοο

8οττττοτοο τοεοΙοο, οτ οτοο μ·οοοοο-ττττοε οτ τοτοι·τε, οτ ποε

ποοττοε ρτοντετοποτπ οτ οττττοοττοποιο οοτροτοοο τττοιοε ττο

Ι›οοπτ ροτροτοο οτ οΙτεοτνοπτ, οτ οοπττο οοο νοπτοπτ, ποτ:

οττοοοτο οοπττονοοττο ροττοτττοπτ οΙτοοο. τοττοπο. το οοΙοο

τοτ τοοτττποπτοτπ., ρτοοοοοτοοι οτιττο.τπ ποεττοτπ ττοττ τοοετοτοε,

ποεττο ετ8ττΙο τποροποοπττ πιοπττοτπ. Βοτ. το ΜοπτοοΙοο οοτοτο

τΙοοτοτο τττο οονοτοΙτττε, οποσ ο ποττνττοτο Βοπιτπτ, τοτΙΙο

οττοο, ττοοοοτοεττοο, οορτοοΒοοττπο, ποεττ·τοοο τοεπτ οτοο

εττποποτπτο. Μο. Ε. Ιπ. 8.” τ). ττο θοοτοιπρο. το ΙΙ. Σ.

τ). Ϊ. δ: πτο.ττΞ οοπτῇ οτ οτοο Ρ.

Μο.

ΠΧΧΧΙΧ τ' .

ΡτίοίΙσοίο άοτ το ΙΙ. Ρίοττο το Ατοοοπο ραΜΙ'οπτοπο το!

Ατ.οπτ:οο οοο υίττο οτ 8οντινε, Τοποοτι.ο, ο Πτ:ετττ.τ.Α.

(ΙΒ'70, το πονοοοπτ·ο ).

Πο8Ιτ ΑτοΙιτντ οπττοπτ οοΙΙο οτττο οτ ΑΙεΙιοτο.

Με Ροττοο, Ποτ 8τοττο τοτε ΑτοΒοποτπ, ττοΙοποτοο, Μο

τοττοοι·οπ1, δοτοτοτοο, οτ Ποτετοοο, οοτοοεο' Βοτοτιτποποο,

ΒοεετΙτοπτε οτ Ποτττοπτοο. Πττοο πτοΙτοτοτποπτοτπ ντΙΙοο ποεττοο

Α.Ιοοοτττ τπτοποοπτοο Ιττ1οπτοτ, τοποτο ρτο.οεοοττε οοττοο πο

εττοο ροτροτοο νοΙττοτο τροτ τ·τΙΙοο οποτε οοοετιτοτοτο νοτοτο

οοο οτοτοτο ποοοτ τοττττοττοοτ, οτ οτοο ιιπτνοτοττοττ οπτοε

εοττο το ρττντΙο8τοτο οοποοοτοτοε εροοτοΙο, οοοιΙ ντΙΙο ττο

Βονο-ττο, Ι)οτοοτΙο, οτ Ι)ο ΒοΙΙο εττοο.το το τοτ·το. Νοττο°

τΙτοτοοοιιο ντΙΙοο ΑΙοοοτττ οο.ττε οοπττοοο, οπτοε οοττΙοτο ντΙΙοε

τΙοττοτοτποε Ροττ·ο ΑΙΙτοτττ οοοπτΙοιο τοτΙτττ 8οοοτοο.τοττ Ι.ο

οτοτΙοτττ, ροτ οπτοε οΙ›ττοοι τροοο ντΙΙοο οοπτ οοτ οοεττοιπ

ροττττοοοτοτπ ττονοΙοτειο, οο.τοτοτΙοοιοοο ντΙΙοτοπι τοτοττοτ

οτοτ ττο οοοτοτο στο τοττττοττο ττο ντοοττο ρτοοοτοτοο ντΙΙοο

ΑΙοοοι·ττ, τοτΙοττοεοοο οτ ρτονοπτοε τρεοτοτο ντΙΙο.τοπτ, οτοτ

ντοοττοο οτοετΙοπι ντΙΙοο ΑΙοοοι·ττ ττο οοοτοτο ροτ·ροτοο οοο

8ττοττ, οοο οττοιο ιτοποττοποοτ, οοποοεοτοποτπ, νοΙ οοετοπο

ττοποτπ ττο τΙτοττε ντΙΙτε, νοΙ οοτοπι οττοοο, οοτ ττο τοτΙοτ

ποπο, νοΙ τοττΙτοο οποιο Ιτοοοτ ποοτο νο! οποοοεοοττΙτοε

ποετττε ττο οοοτοτο τοοοτο οποοοποοο τποτΙο , νοΙ οοοοοποοο

τοττοπο οοο οοοεο. ΜοπτΙοοτοο ττοοοο οπτοε εοττο 8οΙ1οτ

ποτοττ Πορτττε Ι.οεοτΙοτττ, οτ οιΙπιτπτεττοτοττ τοοτΙττοοπτ, οτ

τοττοττι ποεττοτοτπ οτοετΙοπτ Πορτττο, οοοτοττοοοο οτττοτοΙτοοε

οτ οοΙκττττο ποετττε $ο.ττττοτοο τποοΙοο ρτοοεοπττοοε οτ τοτοττε,

οτ οοποοοετοποοτ ποεττοτπ ΙτοτοετττοτΙτ πττοοπο Ιιοττοοπτ, ροτ

ροτοο τοποοπτ, οτ οποοτνοπτ, οτ οοπττο ποπ νοοτοπτ, οοο

οΙτοοοτο οοπο·ονοοττο ροτοττττοπτ οΙτοπο τοττοπο. το οπτοε

τοτ τοεττοιοτιτοτο, ποπο οοττοιπ ποοττ·οοτ ττοττ τοεεττοοε, οτ

τττΙΙο τποτοετοττε ποοττοο τοτροποοπττ τποττττοτο. Βοτ. το Μοπ

τοοΙΙτο, οοκτοοοοττοο οτο οονοτττΙ:τττε, οποο ο ποττνττοτο Βο

τπτπτ, τοΙΙΙοετπτ0, ττοοοπτοετοιο, οορτοοεοετοτο, ποετττοοο

τοοπτ τττοοετοιοοιιτπτο. Με τ).

Ι

$τοτοοο τ Ροτττ ττο ετοττο τοτε Ατοεοο. νοτοποοο.

Μοτοττοοτιιτο, 8οτιττοτοο, οτ (Ιοτετοοο, οοοιτττεοοο Μοτο

ποποο, Βοεετττοοτε, οτ Ποτττοπτοο.

Τοετοε εοπτ: Βοτποοε ΙΙοττΙοο Ερτεοοποο. Ροττοε Ατοτττοβοο

_Τοττοοοοοο. Ιοαπποε. Ιιπροττοτοπι τΙοτοοε. ΙΙοοο Υτοοοοτπο.ε

βοττΙοποο. ΒοΙοιοττοε ττο ΩοοτοΙτο οττΙττοο.

| Βτοποιο ·Ι· .Ροτττ ττο τΙοετοτορο εοττρτοττε τττοττ τΙοτοτπτ

ποτε, οοτ ττο τοοπτΙοτο οπτοε ττοοο εσττΙ:τ τοοττ οτ 0Ιττοττττ

το 8οτο. Ρ. ττο τΙοετοοτρο δ ΙΙ. Ε ο. ο. δ. οοπεττ οτ

εοττοτ. Ρ.

Βίοι.

ΟΧΙ. *.

Με” στο! το Π. Ρἰοττο το Λταοοτιο, σο! οποτε .τ'ιτιοίτσττοο

το δοτάτ οοττοοτί το Ατ.ο.οοοο το ιστοίτπο ο Μπόουν το τοσο

ροτεοεοίοοτ ιτοπττο τοι τοττποιο ττο χτεεοτ·οί άοτ θουστοατοτο οτ

Ι.οοοοοτιο,· οοο άτοτοτο ροφοτοο οοο "οτοτ .5'οτάτ το οοτ

τω: το άστο: Μάτ, ο ρο.τοοάστοτ άοτ ὐοπί δωστε.

(ΠΠΣ, Ώ8 οοττοιοοτο).

Ποεττ Ατοτττντ οπττοΙττ οτοο οτττο οι ΑΙεττοτο.

Νοε Ροττοε Ποτ οπτοε τω: Ατοοοποιο, ττοτοποτοο, Μο

τοττοοτποτ, $οττττοτο.ο, οτ Ποτοτοοο, οοτποεοπο Βοτοτττοοποο,

ΒοοετΙτοοτο οτ Βοτττοπτοο. Ι)οπτ εοττοΙο τποττττοττοπο οοποτο

οτοε οοοπτοοι τοΙ1οττοεο ροτεοποο ποεττοο ροττοοΙ. ποπ

νττοττε, ποπ οτοο πιοοπο οτΤοετοπο οοποοτπτε οτ τοττοτττε

οττροπετε ποεττοτοπι ττοοΙτοπι εποττττοτοπι, τΙοοοπτ ντΙΙοτο

ττο Ατ8ποττο το τοεοΙο Βοτοτπτοο οοπετττοτοπι ο τοοπτΙ:οε

οττροττοοε τντο.πποτοτο οτ φωτο πο ιτοπι ντΙΙο ρτοοτττοτο,

οτ ΙτιτοΙοο ποεττο τποοΙο τροτοο, οπο τοτοτοο ροττΙτοο το

οποτοπτ, οτ τοττοτιτο1 οοοττοτοοι, οτι ποττττο.ττοπο οοπττποο

8οι·ιτοτοτο το οο ρορπΙοτοτιτοτ, ποοτο. οτ τΙτεροποτο. ροεετ

οτττττοτοπτ τοτπροττττοε τοττ·ο Ιορετο τΙτεποπτ ιτοΙτττοπτ οποο

τΙτοπε τοροτοτοοε το: ποοοοεοττοτο, οποπ εοροτ οπο., οτ

οιοπτο εοοπττοΙτ οοεεοτ τποτοττο, οτ ντο. οποτε τοΙτοΙΙοποτ

ρτοοοΙοτΙοτοτ τοΙττοτ ρτονττΙοοιοοε, φωτ ντΙΙ.ο οτοο, οοΙ;το

οτ οοτοποο ποεττοο το8τοο οοπεοτνοτοτ. 0οορτορτοτ τοποτο

ρτ·οοεοπττε οοττοο ποεττοο, οτ ρττντΙο8ττ ροτροτοο νττΙττοττ

ροτ ποε οτ οοεττοε εοοοοεεοτοο, οτοτποτοοο οτ ετοτοττποο,

ποσο οοο νο! Βοποτποτοτ οοετοτ ΒοποτττΙ., οοτ :ττο οτοοτοΙοε

ποοτο, οοτ εοοοο.οεοτοοι ποοττοτοτττ, οο00οτποπο ποιοτοο

ποποοροτοτ, ποπ ροοεττοοο, ποοοο ο0εετοτ οΙτοοτ Μάο,

οτοο, νοπιτοτο, ετοΙτττττο οοτ οοποοτΙοτο οποντε τοοτΙο οοο

οοοεο, τπτοε ντΙΙοτπ ρτοτττοτοτπ, οοτ τοττπτοοε οτοοτΙοοι,

τΙοτοοε, οοερτττο, ροτοο, οοο :οτοο ροεοοεοτοποε οποεοοτοττοοι

οπο Ξοτ‹Ιτ τρετ, του τποοΙοτο νττΙοο οτοετΙοοι ο.Ιτοπτ οτοτ οπτ

το ροτροτοοπτ, πιο ρττοοττ. Ετ οοτ $ο.τοτ ποπο πττοοπο”

οτ ροοετοοπτοε το οοοοπτ ντΙΙο, νοΙ οτοο τοττοτπτε, τΙοπιοε,

ττοερτττο, οοτ οττοε οοοεντο ροοοοοετοποε τπττο τοτπιτποτπ,

ροτ τττΙοοτοπι οοποτΙτοττοοι ποεττοπτ Ι)οΙοτοοτοτο ττο ΙοττΙτπο

τοτΙττοτπ, 8οττοτποτοτοτο οτ τοτοτπτοτοι·οπτ Πορτττο Ι.οεοττοτττ

οτε ρτοοττοοποοτπ, οοετΙοτο, οτ οοτΙοτο νοιττΙοτο, οοτ οπτοε

οΙτοποτο οτοο Ιιοοττοτοι·τΙτοε τττοτοο ντΙΙοο ποοοοπτ, οτ το

ποοπτοτ, οΙτοε Ιοροο τροο τοττοτπο, τΙοοοτοτοτοε οτ νοΙοοτοε,

τρεοε οτ τρεο Ποσο ποεττο ρτοττποε ορρΙτοοττ. Μοποοπτοε

ροτ οοπετοιο οτοτο 8οοοτπο.τοττ, οοοτοττεοοο οΙΙτοτοττΙ:οε

οοετττε, οτ οοοοοεοοτοτο ποεττοτοτπ, ρτοοοοπττπο.ο οτ τοτοττε,

οοο.τοποο οτοτποττοποτπ, οτοτοτοτπ, οτ ρττντΙοετοοι ποοττο

οοτ.
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ττοτοεοτοτττ, οοοε ττοτ Ιοοτε νοτοιοοε οττττοοτο Ιὶτοτο τοι

Βοοοτ, τοοοοοτ, οτ οοεοτνοοτ,-τοοοττοοο οτ οοεοτ·νοι·τ το

οΕοοτ, οτ οοο οοοττονοοτοοτ, εοο οΠοοοοτ οοοττονοοἰτο

”ροτιοτττοοτ οττοοο. τοττοοο. Ωοτοοοοοο οοτοτο τΙοοττ τοιοοτο

ττο οοεο, οοοττο ρτοοτοτο, το! οοτοτο οΙτοοο νοοττο ττοτ

οοτοοοοοι τοοτρτοτο οι·οοεοοτρεοτ·ττ, ἰτοιο οτ τοοτοοοττοοοτο

οοεττοοι, οτ ροοοοοι τοτττο τοοτοοοττοοτοοι οοττ, οοεττο

οοοοἰτοοοοτοιο οοτοττο, εο ττονοττοτ τοοοτεοτοε. το οοτοε

τοἱ τοετἰοιοοἱοοτ, ρτοοοοοτοτο οοττ, οτ εττοττο τοοἰοετοτἱε

οοεττοο ὶιοροοοοοττ τοεεττοοε οοτοοτοοτττ. Ι)οτ. Βοτοτττοοοειο

ντεοεττοο οοτονο οτο εορτοτοοττε ο.οοο ο οοττνττοτο Ποοοοτ,

τοτττοεττοο, ττοοοοτοεἰτοο, εορτοοεοετοιο εοοοοοο, τοοοἱοοο

οοεττ·τ τττεοεττοο εορτοοο. τω. Μ.

8τοοοτο τ· Ροτττ Βοτ Βτοττο τοοτε ΑτοΒοτῖ. νοτοοοἱοο,

Μοτοττοοτοτο, 8ο.τοττττοο, οτ Ποτ·ετοοο, οοτοὶτἱεοοο Βοτοττἰ

οοοετο, ΒοεεΗτοτττε, οτ Ποτ·ττοοτοο. ττοτ.

Ρ. Τοετοε εοοτ. Ροττ·οε Τοτ·ι·οοοοοο Ατοτ1τοροε. Ροττοε

ί)οοτοε Πτ·οοΙτοἶτ ΒοοοοοΙΙοε. Ιοοοοοε Ιοτροττοτοω θοτοοε.

Ποεο νται οοοτοε Ποτ·οοτιο, Βογτοοοοοε Ατοτοοοοἱ ττο

Μτττοοο οττΠτοο.

8τοοοτο τ· τοοτ ΒοτοοττΙτ τοτδοΙτε τττοττ οοιοτοτ το8τε εο

οτοτοτττ, οοἱ ττο τρετοε τοοοοοτο οοτο: εοττοτ τω, οοτο τοεο

το Ποοο ή' οιοοε, οτ οΙοοεο. Κ. το $οτο. Βτΐ οοΕιο, οτε

οοτο ρ. Μοτο Π. το οοοεττ ρτοοἰε. Ρ.

Βῇο.

()ΧΙ.Ι *.

Α.τοο!ο:ίοοο [οττο ττο! το Π. Ρτοττο οτί Ατοοοοα ττοτ άοοίτί

άοο!ί οπιοτίοί.τττ·τιτοτί τω Με ιἰί Ατ.οοοοο, ί οποιο αυοαττο

.τοιοττ·ίτο το απο: άο!!ιι τοτο οσποιίοί.τττακτοπο, άειτοοτο

το φτανει σο! θτοοτοο το Ατοοτοο.

(4873, 27 οοιεοτο ).

Βοεττ Ατοοτή οοττοοτ (τοττοτ στο (Η ΔΙε!ιοτο.

- Νοε Ροττοε Βοἱ τ;τοττο τω: Ατοτ.;οοοτο, νοτοοοἱοο, Μετ

τοττοοτοτο, Βοτοτοτοο οτ ()οτετοοο, οοτοοεττοο Βοτοτοοοοοο

Βοεεἰτἰοοἱε, οτ Ποτττοοτοο. οοτο ρτο ροττο νοεττἰ Βοοττοτο

οοεττοτοτο οοοετττοττοτοτο, οτ ρτοοοτοτο ττοοοοοοι ντττοο

Μοοοτἱῇ, τοττ οοτοε Ι1οτοττττοι· εορρΙἰοοτοο1 οτ οοτο οοτνοτ

εττοε, εοο οτὶοοτ ετοδοτοτοε οτοτοο νττΙο.ο οιτροοοοττοτ το

τοτοττοοοττε, οτ οττο οοοοεεττοττοοε ντττοο ἰρετοε οττοτεοε

ροοοοοιο οοοοτττοτοε, οοοο οτι ττοροετττοοτοοε ντΠοο οτοε

οοτο ροι·νοοοτοοτ. Ετ οοτο ρΙοτοε οτι οοτοἱοἰεττοτοτἱοοε

τρεοτοτο ἱτοροεἰτἱοοοοι ρτορτοτ οιοκτοτοε ροτρτοκττοτοε οτ

οοΒοετοιε οοτοοο νττΙο τρεο οτοΙττοτοττο οκτττττ ο8ττοτο,

οοοοετοοο 8οοττοο φοτο Μο οοοοοοι ρτοττττοτ τοττοτ Ατ

Βοτοοο, νοεεοττοε οοετοτ οοοττ·ο οοε Γοοοτο οοο οττρονττ,

οτοτεοττοτ ρτοτττοο οκ οοτοροτὶε τρεοτοο1 οοιοροετττοοοτο,

οτ› φοιτ ΠΙο τοιτττοτο οοηοἱτοοτ οοοοοοετο οτ οοοοτοτ, το

Βοοτοτοοτ νοτοε ειτροτ τοτε ττοτοτο οτοτττΙοτο. Νεο οσε

τοεττοο εορρΙτοοττοοτ οοοοοεοοοοοοτοε οοοο;οο, τοοοτο

ρτο.οεοοττε οοοοοοττοοε νοοτε οτοττε οοοετττοτττε, οτ ρτοτοε

οοοοοτοοε, στο τω! οτονοτεττοττ οτοτοο νοτεο Ατεοοτττ, οτ

οτοε ετοθοτοττοοε, οοοο τοε ττοτ οἰοτο οοἱνοτεττοε, οοτ

οτοε ετο8οτοτοε, εοο ττοτ οοτοιτοοοο οοο ροεετττε το! ροεετοτ

οοτοροτΙτ ροτ οοο, ττοτ οοτοτοτεττοτοτοοτ οοεττ·οοτ Πορτττε

Ιτοδοττοτττ οοἱ οοοο οετ το! ρτο τοτοροτο ίοοτττ, εοο_ροτ

οττοε οοοεντε οτττοτοτοε οοεττοε ττοτ τοοοοοοιτοτ οοτοροτοοτ

το! τοττοοοτο οτι οοοοτττοττοοε ροοοοτοο τοεοτ·ιτοτ τοτροετ

ττοοοτο οοοο οκροοεοο τοοττοτ οεοοο το οοτο: ρτοοεοοτοοι

οτοτο, νοΙοε -τοτοοο τοοοεττοοττοοε οοττοτο το! ττττοτοοτ Βο

Βοτοοτοττε οτοττΠορτττε, οοτοοο ορροτοοτ τρεοε οοοοτττοτοε,

ττο οοοετττο, οεεοοεο οτ οοιοοοτοτρετοε τοτεεο οκροοεο.ε,

οοτοττοο ετττε ο.τττοοο τοε, οτ οοο οοἰνοτεἰτοε; ττο οοιοοο

ετοοοΙοτοε τρετοε, εοΙο οετοοετοοο οποιο, το! Ηττοτοο εο

ρτοτττοτοο, οοττο, τοττοοοοε, οτι ροτ·ροτοο οοεοΙοτἰ. Μοοττοοτοε

ροτ οοοοοοι οτοτο οοοοοτεττοτοτ·τ οοεττο Πορτττε εορτοοτοττ,

ρτοοεοοττ οτ τοτοτο, οτ οοἰνοτεϊε οτ ετοΒοΠε οΠτοτοτΠοτε

οοετττε, οτ τρεοτοτο τοοοτοοοοττοοε, ο.τττεοοο το! οοοτοοοοοτ

τρεο οοτοροτο, οοροτοττε εοο οοροτοοοτε, οοειτοοοε οοοοοε

ετοοοτο οτ οοεοΙοττοοοοι οοεττοε οοτοετοοοτ, Πτιοοε τοιοοοοτ,

τοοοοτιτ οτ οοεοτνοοτ, οτ οοο οοοττονοοίοοτ οοο.ντε εποε.

το οοἱοε τοἱ τοετττοοοτοτο ρτοοεοοτοτο οοττ, οτ ετ,Βο!Ιο οο

εττο ορροοοτοτο ἱοεεἰτοοε οοτοτοοοττ·τ. Βοτ. Βοτ·οοτοοοοο,

ντοοεττοο εορτἰοιο τΠο Μοτο, οοοο ο οοτἰνΕτοτο Βοοοοτ,

τοτΠοεττοο ττ·οοοοτοεττοο, εορτοοοοεττοο τοτττο, τοττοτοοο οο

ετττ τττττοετοτο οοτονο. Υτεο. ττοτ. Ρ. το $οτοτ. τω. νττοτ.

Πο. Β. τ. ο. θ. τ!. ΡοΙοο. Π. Ϊ. τ. οοοετΙ.- οτ ρτ·οιοοτ. Ρ.

Βετο.

(:ΧΠΙ**.

κ.

Η το Π. Ρτ'οττο τΙἰ Αττιροοα ο·οοιτοπο του· οτι οιτοτο·ίεττοίο

ί! τοοπο τὶοτἱοο, Με ραοουα αποιτα!οποπτο οοπτεο.<το οτί

Ατ.οττοοο.

(·τ377, το οποιο ).

Βο8Ιἰ Ατοοτή οοττοΙο οοΙτο στο οτ ΑΙΒοοτο.

Νοε Ροττοε [Μ 8τοττο τοκ ΑτοΒοοοτο, Υοτοοοἱοο, Μο

τοττοοτιττο, δοτοτοτοο οτ Ποτετοοο, οοτοοεοοο Βοτοτττοοοοο,

Ρτοεετττοοτο οτ τ]οτττοοτοο. Ποτοτο τοεροοτο το! ετοτοοτ, το

οοο τοτο Ατ8οοττῇ οτ νοε ττοτοτοτοτοε οτοε ροετττ οετἱε ρτο

ρτοτ τοτοοτοο1 Βοοττοτο το οοεοοο οοτοτοττο οοεττο ντνοτο

οοο ροεεοττε, τοοοτο ρτοοεοοττε, Μοτο οοοεοτο τοοοἱτ Πο

τοοτ οοοοτ ρτο οοοττοοτ :Μοτο άτοτοο ντττοο :τοττοτ οοοοοττοι

τοοοτο, οτ ρτοοετοτο τοοοτοἰοἱ, τοῦτο Βτοττοεο οοοἱοιοε το

τοτττοοοοοι ροτ οοοτοοτ νοτοΠοοτ οοοοε οοοττοοοε οοττο

οτρτοοτ ροετ τοτοροε οτττοιοο τοτοτεετοοτε νοτοε τοοτοο ττο

οοοεο ρτοοοἱοτο. νοτοοιοε τοτοοο, φιοττ το οττοοοοι οιο

τοοττοοτ οοο οοοεοε, οοττε οτ ρτοοετοττε οοοο οοοττοοτ

ροτ τττοτοτο τοτοροε οοτοτοἱεττοτοττ τοοοττοοοι, οτ τοττοοι

οοεττοτοτο τττοττ Ποτοττε, οοιοτοο οοεττο οποιο οοοοττοτο

Ατίοοετοοτοτο τοτττοτοτοτο, ρτο Μοτο οοοττοοτ οτοτοο ντττοο.

Μοοοοτοοε ττοοοο ττοἱοε εοτἰο Βοοοτοοτοτἱ οτ οτοτο ΜΜ

οἱεττοτοτἰ τοττοττοοτο οτ τοττοτο οοεττοτοτο Πορτττε τ.οεοττοτττ,

οοοτοττεοοο οΠτοτοττοοε, οτ εο!πττττε οοετττε, οοοτοττοε το

οοεετοοοτο οοεττοτο οοτοετοοοτ τὶτοοιω οοοοοοτ, οτ οοεοττοοτ,

οτ οοοττο οοο τοοἱοοτ, οοο οττοοοτο οοοττονοοττο ροττοτττοοτ

οττοοο τοττοοο. Ψοττιοτοτοοοετ τοτο τττοτοε οοοτοοτ οοοοε,

ρτ·οοοτοτοιο τοιιοι·τοοι ττοττο οοοττοδοτ, νοε ρτο ΠΜ, εοο

Με οοοτε οοτορτοττε ττοτ τοοο τοετοττοοτ τοοοοοτττττοοϋτε

εο!νοτο τΠοτοοι οοοεοτο φοτο] Ποτοτο. το οιττοε τοτ τοεττ

τοοοτοτο, ρτοοεοτττοο1 τοΙοε οοττ ἱοεεἰοτοε, οοεττο εΕ8τττο

οιοοττοοι. Βοτ. Βοτοοτοοοοο, ττοοττοο οπο. τττο τοοτττ1, τοπιο

ο οοττνττοτο Ποιοτοτ, οοττοεττοο, ττοοοοτοεττοο, εοτττττοεοετο10

εορτττοο. ττοτ. Ρ.
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ειιειι”.

!! ι·ε Π. Ρίειι·ε ιιί Αι·εεεεε εειι/ειπα Ζε εειιεεπιία “μια

!πι ί ('ειιεο!ί :Η Μαι·είειία, ε ί! νεε;ιιιει·ε, ε· ί δοκεί

Με «Η Διειιιιιιο ρει· ·σίειιατάο ει!ε Με” εἰ ιιιαι·εα.

( ι380, ει εειιειιιιιι·ε ).

Βιιιιιι Μεινε ιιιιιιειιι ιιειιε ειαι οι Αιειιει·ο.

Ρειιιιε εει επιε ι·ειι Αι·εεειιιιιιι, ιιιιιειιειειε, Μειοι·ιεεε

πιει, 8ειι·ιιιιιιιιε, ει Ποιειεεε,εοιιιεεειιε Βει·ειιιιιοιι:ιε, Με

ειιιειιιε ει (ιετιιειιιιιε. Βιιεειιε ει ιιιιιι·ει·ειε Πιιειιιιιιε, ει

ειιι8ιιιιε οιιιειειιιιιιε Με ειιονιε ιιοιιιιιιε εειιεειιιιιιιι·, εο

τιιιιιιιιιε ιοειιιειιειιιιιιιιε ειι ιιιιοε ρινιεεειιιεε ρει·νειιει·ιιιι,

ρι·εεειιιιιιιιε ει ιιιιιιι·ιε, εειιιιειιι ει ιιιιεειιοιιειιι. (Σπιτι ρει

εερει·ιιιιιιε, ειιειι ειι εενιιιεειει Με ιιιιει· νιειιι·ιιιιιι οοιι

ειιιεε ει ιιιιινει·ειιειειιι εινιιε.ιιε Μεεειιιεε ει: ρειι·ιε ιιειι, ει

νιειιι·ιιιιιι, εοιιειιιιιι·ιοε, ει ιιιιινει·ειιειειιι νιιιιιε ιιοειι·ειε εε

Αιιιιιει·ιο ιιιειιιειε 8ειι·(ιιιιιιιε ειι ειιιετε, εειιιιιι ει εοιιιιιιιιιιι

ειιιιιι. @ιιειι εινεε, ιιιεοιεε νει ιιιιιιιιιιιοιεε ιιιειιιε εινιιιιιιε

Μεεειιιειε, ει ειεε νιεει·ιιιε, ιιειι ριειιοι·ειιιιιτ νει ιιιιιι·ειιειιιιιι·

ρει νιειιι·ιιιιιι, εοιιειιιεε., νει ιιιιιιιιειοι·εε νιιιιιε ΑιΒιιει·ιι,

ρτο ιιιιιι·ειιιε νει· ι·ερι·εεειιιε εειιεεεειε νει εοιιεεειειιιιιε ρει·

πω, εοιιιτει ιιιιιειι·ειιι ιοιιιιιιειιιι, ιΙιει·ιιειιιειιι ει διειιιιιε ι·ε

Βιιιιιιιι, εοιιεε.ιιειιιιιεειιιι ιιοειινιιιι, εοπιιτε ειιιιιιιιοε ει νεεειιιιοε

εποε, ει εειινει·εο, ειιιινιε ι·ιιιιοιιε νει ειιιιεει, ει ιιιιιιι

μωρε ειι ιιιιιι,ιιε ιιετιιιιιιιι, ειιιιιιι μεσω ιιιιει· ρει·ιεε ι”ειειιι

εει·νετε. Ρι·οριει·ειι «ω. ιιιειιιιιιε ει ιιιιιιιιιιιιιιιιε εε ιιει·ιιι

εειειιιιε, ει εκρι·εεεε, ειιειειιιιε ειιιιιιιιιινιε ιιιει·ειιιιιιιιιι,

εειι ι·εριεεειιειι·ιιιιι ι·ειιοιιε, ρει· εοε νει ιιοειι·ειιι ειιι·ιιιιιι

εειιεεεειιι·ιιιιι, εοιιιι·ει ειιιιτιιιοε ει νεεεειιεε ειιειειε τεΒιιιιιε,

νει ειΠοε ειιοενιε νεεεειιιοε νει ειιιιιιιιεε ιΠειειε ι·εειιιιιε,

νειιιειιιεε ιιι ιιιειιιιιι νιιιιιιιι ΑιΒιιειιι, νει ειεε νιειιι·ιιιιιι,

ιιειι πιει·ειιειιε, νει ειιιιιιιει. ριειιοι·ειιε ιιιοιιο ειιιιιιο, εινε

ειιιιεε, ειιεινιε εειιεεεειοιιε ιιιετειιιιε, νει ι·ερι·εεειιιιε ρει·

ειιι·ιετιι ιιοειι·ειιιι, εοιιιι·ε ειιιιιιιιοε ει νεεεειιοε ιιιειιιε ι·ε

Βιιιιιε, ειι ειιοι·ιιιιινιε ιιιειιιιιιιιιπι εοιιεεεεειε, νει εοιιεειιειιιιεε,

ιιιιιιιιιειιιιε οιιειειειιιε. Πει. ιιει·ιιιιε νιεεειιιιιιι εεριιιιιει ιΠε

εεριειιιιιιιε, ειιιιιο ε ιιιιιινιιιιιε ι)οιιιιιιι, ιιιιιιεειιιιο ιι·εεειι

ιεειιιιο, οειιιιι€εειιιιο.

Υειι·ειε ρι·οιιιο.

ειιειι”.

Νίεειε ιιι (Πιείτε Πεμ εο!!σ ι·ερειιιιιίεα άί θειιουα, Με

ειιειίιιι είί ιιειι” ε είστειοι·ε ίεείιιίιιιο ει· εεε βρω: βίσω

είιίιια, εο.ειίιεί.εεε .πιεί ρι·οειιι·αιοι·ί ερεεία!ί δίοεαππί εἰ

θι”οι·είε :Η Μοπιεει·αιιατο , ιιιοιιοι·ε ίπ ίεεεε, ε ειιο υίεατίο,

ε ί! ιιοεί!ε θίεεερο ΠΌι·ία εει [ω Ρωσίυει!ε, αι!'οεεειιο

ίἰί Ιοε!ίετε ε ΜΜΜ είιαιιι·οιιιί!ιι ρθω ά`ει·ο, ε (εω

ρίεεετε απο: ρει·ιε ιἰεί ιιιεεεείπιί Με εειιιρτα εἰ ιαιιιί

ιιιοΒιιι Π·ιιιιί/ει·ί ίἰεί σειιιιιιιί ιιι θειιουε, ε: Ρίεα, ο ‹Ιί

Πιι·ειιω, ιι /αι·οι·ε ει άειια Με /ιε!ία Βίαιιειιίπε ω.

(ι) Βιροι·ιιιιιιιε ιι ρι·ειιειιιε ειιο ειι ρι·οειιι·ει ρει· ιιι ειι·ειιει ι·ειιιιιοιιε

ειιο ιιιι ειιιι'ιιιιο εεειιειιιε ιιιιιιι. ΟΣΠΑ". ιιιιετνειιιιιο ιτε ιο ιιιεεεο

ιιοδε αεειι ειε ι3ιιιιι·εε, ειι ι·Ξιεοιιοι·ιι ιιι Αι·ιιοι·εει.

(ι382, 20 εεεειο).

ιιιιΒιι Αι·ειιινι ιιοιιιι·ιιι ιιι 0ειιοι·ει, ι~'ει.ιιι·ιι Νοτιιιιιοιιειιι,

ιιι με ειε! Χειιιι·ο Αιιιοιιιο £ι·ειιειιιιι, νει. ιιι. Ο. 59. με. 9ι9ι

ιιι ιιοιιιιιιε ιιοιιιιιιι ειιιιειι. ιιιιιειι·ιε ει ιιιιιιιιιιΠειιε ιιοιιιιιιιιε

ιιοιιιιτιιιε Νιεοιειιειιε θιιετειιο Πει @Με ιιιιιιιειιειε ιιειι

ιειιιιιιιιιιιι μπει· ει ιεειριιιιιιιε ειιιιιιιιιιειι·ειοι· Βιιιιιειιιιιειε ειιιε

ιιιεε. Οιιιιιι ιιιοιιε ιιιεε ει ιοι·ιιιιι ιμιιιιιιε ιιιεΠιιε ιιειι ρειιιιι

Μι εοιιειιιιιιι ει επιιιιει-ιι ειιοε νει·οε ιεΒιιιιιιιιοε ει ιιι

ιιιιιιιιιιιοε εειοι·εε ρι·οειιι·ειει·εε ει ιιιιιιειοε ερεειιιιεε ει με

ιιι Πε ιιιεε ιιιειιιιε ειεε ροεειιιιι εεριειιιεπι ει ειι·ειιιιιερεειιιιιι

νιι·ιιιιι όοιιιιιιιιιιι ιοιιιιιιιιειιι θεοι·Βιι ‹ιε ιιιοιιιεετειιιοι·ιιιιι ιε

Βιιιιι ιιοειοι·ειιι νιεει·ιιιιιι ιΠειι ιιιεΒιιιιιει ιιιιειε ει ιιοιιιιειιι

νιι·ιιιιι ιιιεοιιιιιιι εε Αιιι·ιιι ειιοιιιιειιι Ρει·εινειιε εινειιι ιειιιιιιε

ιιεει ειιεειιιεε ιιιιιιιιιιιιιιι ρι·εεειιιεε, ει ειιειιιιιιιει εοι·ιιιιι ιιι

εοιιιιιιιιι Με. ειιειι ιιειι ειι ιιιειιοι· οοιιιιιειο οεειιρειιιιε

εειιιεει ειιειι ιιιιιιε ιιιεερει·ιι ειιετ ιιιειιιιιι·ε ροεειι ρι·οεειμιι

ει Πειτε, ω ειιιειιιιιιιιι εε ιμιιιιιιιιειε ιιοι·ειιοτιιιιι ηιιιιιιιοι·

ιιιιιιιιιιιι εστι ιιοοι, ει μια ροιιιιει·ιε, ει εε εει ρει·ιε ιρειιιε

ηιιιιιιιιιειιε ειε ιιειι Με εειιειιιιιιιιιιιε ει ειιειι εοι·ιιιιι

ριειειιετιι ιοεει εινε ιιιιιιιιιι εινε εεειειι:ιειοιιεε ρι·ο-ιιιιιιιιιε

ιειειειε νει ει ειιο ειιο ιιοιιιιιιε ιιιιιιειιρειιιιιτ, εειιιιιιιιε εινε

ιιι εοιιιιιιιι ιειιιιεε, Ριειιι·ιιιιι νει ιιιοι·ειιει:ιε. Ει ιιιεε ιοειι

εινε ιιιιιιιιε. εει·ιιιι Πιειειιιιιιιιι, ευρω· ιιιειιιιιι Βιε.ιιειιιιιιιιιι

ει ειπε ιιοιιιιιιε, ειιιιι ιιΠε ει εειι ιιΠε οιιιιεειειειιιιιιιε ιοι·ιιιιε

ιιιοιΠε ειιιιιιιειιιιιιε οι εοιιιιιειοιιιιιιιε Πε ιμιιιιιιε ιιιειιε ρτο

ειιτειιοι·ιιιιιε ει ειιειι εοι·ιιιιι, νει ειιιιειιιιιειιιιο ειι ειε νει

ειιιει·ο εοι·ιιιιι νι‹ιειιιιιιι· ει ριεειιετιι. κι ιιΠ εειι ιιΠε ρετ

εοιιει νει ρει·εοτιιε ειιι νει ειιιιιιιε αεειι ρι·οειιτειιοι·εε ει

:ιιιεε εοι·ιιιιι ειιιιειιιιιειιιιιιε νει ειιιιειιιιιειιιιι ειι ειε νει

ιιιιει·ο εοι·ιιιιι νοιιιει·ιιιι. ει ειι ειιιιειιιιιειιιιιιιιι ιιι ρπιεειειιε

ει ειιοιιιιει ιιι·εειιιειοι·ιιιιι ιιιιιιιιι ει ιιιιιτεε ρι·εειιι·ειοι·ειιι ει

ριοειιι·ιιιοτεε, ει ειιιιειιιιιιιιιιι νει ειιιιειιιοε ι·ενοειιιιιιιιιιι,

ρι·εεειιιι ιιιιιιιιιιιιο εειιιρετ ιιι ειιο ι·οιιοι·ε ρει·ιιιιιιιειιιε. Βιιιιε

ει εοιιεειιειιε ιιιειο ιιειιιιιιε ιιιειιε ρι·οειιινιιοι·ιιιιιε ει ειιειι

εοι·ιιιιι ιιι εοιιιιιιιιι πιο ειιιιειιιιιειιιιο ειι ιιειι: νει ειιιει·ο

εοι·ιιιιι ιιι ρι·ειειιιειιε ει ειι·ειιει ρι·ειειιιειιι ει ειιοιιιιει ιιιεε

ιιιειοτιιιιι ει ιιι ιιερειιιιειιιιιιιιε ιιιειιιειιιιιιιιε ειιιει·δειιιιιιιιε

εεεεεεοι·ιιε ειιιειιιε ει εοιιειΠε, ριειιιιιιι, ιιιιετιιιιι ει δεικ

ι·ειε ιιιιιιιιιιιιιιιιι ειιιιι ριειιε. ιιιιει·ει ει ι;ειιει·ιιιι ειιιιιιιιιι

ειι·ιιειιιιιε. Ρι·οιιιιιιειιε ιιιειο ιιοιιιιιιε ιιιιιιι ιιοιιιτιο ει εειι

εειιιιι·ιο ιιιιτεεετιριε ιιιιιιειιιιιιι ιιιιιιιιεε ιιετεοιιε οιιιειο [ιιι

ιιιιεο ειιριιιιιιιιι ει τεειριειιιι ιιοπιιιιε ει νιεε οιιιιιιιιιιι ει

ειιιδιιιοτιιιιι ιιιιοι·ιιιιι ιιιιει·εει ιιιιει·ει·ιι νει ιιιιει·εεεε ροιει·ιι

ειιοιιιοιιοιιιιει ιιι ι”ιιιιιι·ιιιιι ρι·ορτιο ιιειιιετε ει ιειιει·ε ι·ειειιιιιι

ει·ειειιιιιι ει ιιι·ιιιιιιιι ιμιιειιιιιιι ει ειιιιιιιιιιιι ρει· (Πειοε ρτο

ειιτειοι·εε ει ειιειιιιιιιει εοι·ιιιιι, ει ειιιιειιιιιειιιιιιιιι νει εειι

ειιιιιειιιιοε ειι ιρειε νει ειιει·ο εοι·ιιιιι ιιι ρι·ειειιιειιε ει

ειι·ειιει ριεειιιειιι ει ειιοιιιιει ρτειειιιειοιιιιιι, ει ιιι ιιερειι-ι

ιιειιιιιιιιε ιιιειιιειιιιιιιιε ειιιετΒειιιιιιιιε ιιεεεεεοι·ιιε ει εοιιειιιε

:ιειιιιιι ιιιειιιιιι ει εεειιιιιι ιιιειιιι εειι ειιοτιιοιιοιιιιει ιποοπ

ι·ιιιιιιιι εειι γροιιιεε:ι ει οιιιιεεειοιιε ιιοιιοι·ιιιιι ειιοιιιιιι ιΠειυ

ιιοιιιιιιε ρι·εεειιιιιιιιι ει ιιιιιιι·οτιιιιι.

Αειιιιιι ιιιιιιιειε ιιι ειιιιε ειιρειιοι·ι ιιονε ιιιιειιιιε ριιιιιειι

εοιιιιιιιιιιιε ιε.ιιιιιιε Παει ειιιιιει·ιιιιι ειιιιιειιιει·ειιι ιιιεε ιιο

ιιιιιιι ιιιιειε. Αιιιιο ιιοιιιιιιιεεε ιιιιιινιιιιιιε ιιιιιεειιιιο ιι·ιεειι

ιεειιιιο οειιιεεεειιιιο εεειιιιιιο ιιιιΠειοιιε ειιιιιιιι εεειιιιιιιιιιι

ειιτειιιιι ιιιιιιιιιε ιΠε ιιιει·ειιι·ιι ι·ιεεειιιιει ιιιειιειε σ.ιιιι,ιιιιειι ιιι

ν·εερειιε, ρι·εεειιιιιιιιε ιεε:ιιιιιιε νοειιιιε ερεειειιιει· οι ι·οιιιιιιε
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Ιοιιιιααε εε εοαιιαιε εε ιια8ιιειο οινε Ιιιαιιιιε Ι.εαιι·ειαειιο

Βοαιειιο εε Ριιιειιιετα εειριιιιαεο ιιιιιιιειτατισταια ειε εαειο

ειιιαι ειειι ειιειιιιε ραιιιειι οοαειιιαιοτααι ει ιιτιιαειεεο εε

ΟΙιινα εε Βιρρετοιιο εοιιεειαιιιιε ια ειειο ειιειιιι ρειιιειο.

ει” ι".

Ειεοιιοτα εἰ Ατιιοτεα, ιιιααΙ·ίε ιιι Βταιιοαιεοαε ΠΌτια, [α

οοικεαιιατε Μ! .ιιιο ιιιυίαιο Ρταιισεεεο Βε!!ιατιιο ει. @Με

θειιουειε (ιιι δαπἰεοιια) |ιοτίιιί αααιιι·οιιιί!α απ”, α ιι

ιοΙο' ει ιιιαιιιο εταιαίια, α ΝἰσοΙὸ εἰ θααι·οο Βοοε εειιε

ι·εραούΙιεα αν θεαουα, ί! αιιαιε ει οιιιιιιαα αι /ατιιε τε

ιιιιιαπιοιιε πο! ιεταιίαα ει ο'ίεοί ειιιε, .Μια ραπ: εε! εαρριο;

ε εοιι ια εοιιαιαίοπε ε.φτει.να , Με ἰα‹ἰαουε αει [ται!ειιιρο,

ρει·υειιαιο Μία ραιιετια εεεει·ίεο, Με ει Με ΕΖεοαοι·α

ε Βταιιοα!εοαε, Βιαιιειιιιια |ιαιία ει εεεο Βοοε ιιιιιιιια

“πιο οοιιιι·αεεεε αιαιτιιιιοπίο ρετ νετιιιι εε ρταεεειιιι σο!

Μααιο Γεεετιεο, ε ειι ια! αιτιιτιιποιιίο ιιοιι ροιε.ι.<ιε με

εε”ειιααι·σί μα· επεσα τα Ματια ο με· αιια!αιιααε ειιιε

ειι80 [οτιιαιο, ἰἰ ρτε.ιεαιε Με ει ιιιιιιιω ειυειιιαε.ιε "Με,

ε ε: ιεειι ιιαΙοτε.

Με”, ιιι εειιεαιιιτε).

Ματια Ατειιιν_ι ιιοιατιιι ει ι3εαονιι, Ροι.ι.ι·τιΑ Νο·ταιιιοαιιιι,

ια Αιιι εει Νοιοτο Ααιοαιο 0τεεεαιιι, να!. ΙΙΙ. (1. Οι. μια. 919.

ια (ιιιτιειι αοαιιαε ειαιειι.

Μεια·αιιιοαε εοαιιαιιιι εοιαιαιιε Νιοοιιιιιε εε ιιααι·ειιο αει

αι·αιια ιιιααεαειε εει; ειιο τιτοιιτιο ει ρτινειο αοταιαε. Βροαιε

ει ειι εει·ια εειεαιιιι. ει αοα ρετ εττοτετα εοαιεεειιιε ιαιι

ει ια νετιιειε τεοοεαονιι Γτααειεειιιιιο ι)ειιιε.τιιο, εε ιιιιειτο

Ιιιααεαεε θ) αιιιιειο αοιιιιιει ει ει;τεΒιιιε εοταιαειε ΕΙιιοαοτιε

Βε Αιιιοτειι αιιοτιε αοιιιιιε ναι εοαιιαι Βτααειιιιε ι)ε Αατιιι

ει ειε εεαιειιιιτα αιιιιι αοι:ιτιο ιαιτε.εοτιριο ιεαιααατα ααα

ιιιιοε ρετεοαε οιιιειο ραιιιιεο ειιραιααιιιιαε ει τεοιριεαιιιιαε

αοταιιιε ει νιοε ειειειε εοτιιιααε Ειιιοαοτιε, εε ειι εει νει

ειιο ειιαιε ρτο ιρεα ιιιιιιαιεεε ει ι·εεεριεεε ιααιαο ι;τιιιιε

ει ειιαοτε, ιιοτεαοε ε.ι.ιτι οιιειαοτ αιιιιε Εισαι ει ιεειι αοα

εετιε. Βεαααοιειαε ειιεεριιοαι ειοιαε αιιααιιιαιιε ρεεααιιιε

αοα ιιιιιιιιιιε αοα τεεεριιιε ει αοα αααιετειιιε, τει ειε ιιι

:αφτα ει ιαιτε. αοα εειιε νει αοα ιαιεεε ειιιιι αιιιιιι αιειιιε

ιαιαειιιτα ιιειιοαι εοαειοιοαι ειιιε εειαια νει ειι ιαιαεια ειιαεει

ει οαιιιι :ειι μια. να νοιεαε ειι ειοιιι εοαιεεειοαε αιοειε

ει εοαειειοαιιιαε ιαιτεεοτιριιε , ει αοα ειιιιετ, οιιιιιιιιτι, ρτο

αιιιιιι ει εοανεαιι ααα ρτορτιο ει τιτινιιιο τιοαιιαε ειοιο

ιιτειιειεοιιιαο ρτε.εεειιιι ει αιιιιι ειοιο αοι:ιτιο ιιιιτειεετιριο

ειιααιιιαιιιιιιε ει τεειριεαιιιιαε αοταιαε ει νιεε ειειαε εο

ιαιαεε Ειιιοιιοι·ιε εετε ει εοινετε νει ειιτι ει εοινι ιιισετε

ειοιοει ιιοτοτιοε οιιαιαοτ ιαιιιε νει ιοιιεεαι ρτο ιρειε αααι

ριιιαιιε, ειεετα εοαιιαειε Βιιιοαοτι νει ειιιε οετιο αιιαειο

εειι ρτοοιιτειιοτε ιαιτει ιιααοε εεεεια ρτοιιιιαε νεαιατοιι εοιι

ρειιε. ειιριι ειειειε οαααιιιιιιιε ρεειιαιαε ει ειιιε εε ααα ιιιετιι

εοαιι·αιαειατα νει αι ευρω ει ιαιετιαε αοα οιιεετνιιιιιια,

αααι τεειιιαειοαε εο.ιααοτααι ιαιετεεεε ει ειρεαεετααι εειιε

ρτοριετεα ιιετεαι ιιιιιε ει ειιιτιι ειιραιιιιιι εοιειαραιιετ ει

ρτοιαιεεει ι ιιιιιιε αιειαεαιιιιαει ειιρτε.ειοιιε ει ιαιτεεετιιιιιε ι.

(ι) Ωιιιιιιαιιιο αει εαιαιω αι·ααοπωε εειιε ιιι εοαιιαειιιοαε «οι το

ει 8ιιιιι.;αα, ο ει Ατεαοαα, ε ει! ατεεεαιε 0ιια·ι·αι.-8Λααο.

Βιιινο ει ερεειιιιιιει· ι·εεετνο.ιο αααι ει Βιιιαειιιαα ιιιια ειειι

ταιιααιιιει εοαιιαι Νιεοιαι ιαειιι·ιταοαιααι οοαιτιιιιετιι ρετ

νετιιιι εε ρτειεεεαιι αααι Ρτεεετιεο ιιιιο ειειοτιιαι εοαιιιιο

ι·ιιαι Βτιιαοιιε ει Ειιιοαοτιε ιρεο ειιιιετνεαιο ειε ειιιιιεαι

αιιιιιιεια ει ιεειριιαιιι.ια ειε αιειι·ιιαοαιιιαι εοαιτιιιιεαεααι ι.

ει ια ιρειιια ιιιαιαιιααι ειιιε νιτααι ιει;ιριιαιαια ρετ νετιια

εε ρτιιεεεαιι εοαεεαεετιι, νει ιρεειαι ει ρτειειααι αιιιααι

ιιοιιια εοαιιιιααι Νιεοιειιια ρειτεαι ιρειαε Βιιιαειιιααε αοα

τεταααεετιι ειπα ειι`εειιι ειιοιαιιιαε ειπα ειοιο Ρτεεετιεο

ειειαια ταιιιτιαιοαιιιια εοαιριενετιι, νει ρετ αιοτιετα ιρεοι·ιιτα

Ρι·εεει·ιοι ει Βιειαειιιααε νει ειιιετιαε ιρεοι·ιιια εοαιιααεα

ιεαι (Ο ιαιτιι ειοιαια ιειαραε εειιε ιιιιιιιιιε ειειι Ρτεεετιει

νει εειιε ιιιιααο ιοτιαιιο ι ειιρετνεαιεαιε ειειααι αιιιιτιιαο

αιιιαι εοιιιιιιετι αοα ροιετιι ι ιιιαε ια ειειιε ειιειιιαε ει

τιιιοιιιιει ιρεοταια ι ρτεεεαε ιαειτιιαιεαιατα, ειπα οιααιιιαα

ει εια8αιιε ια ιεειι εοαιρτειιεαειε, ειι οιιεεαια ιττιιααι

ααιιιιτα ει ιαειιιοαιτ, ει ααιιιαε νιιιιοτιε ειιιεεειε νει αιο

αιεαιι | ει ιιιιιιεειιιτ ρεαιιαε ρετ αοα ιιιειο ι εεεο αιιοε

νιιιοτε ατεεεεαιιε ιαειταιαεαιι νει αιιααοτατα εοαιεαιοτατα

ια ιεειι ειειαε ιαιιιιαιιιοιιε εοαιιαιιε Νιοοιεαε αοα ειι ια

ειιιααο οιιιιααιαε ι. ια ιιιει Με εοαειειοαε εοαιεεεαε ιιιιι

ει ρτοαιιιιι ιιι ειιρτα ειιιιετ αοα εοαιτεοιαταει @Με σαι

αια ει ειιιΒιιιιι ειοιιιιι ιαα8αιιιοαε εοιαιααε Νιεοιαιιε Πε

θαιιι·οιιο Βει ετιιιιιι εοιι ιιιααεαειε ει ειιιε ρτορι·ιο ει ατι

νιιιο αοαιιαε ιιιιεαεετε ει_οιιεετνετε ετοιαιειι ειειο Νεα

ειεειιιαο ρτεεεεαιι ει αααι ειειο αοιειτιο ειιριιιααιιιιαε ει

τεειριεαιιιιαε αοαιιαε οιιο ιιιιρτιιι ιιι οοαιτε ιιι ειιααο αοα

ιαεετε νει νεαιτε ειιιαιια τιιειοαε εειιοιιε νει οιιιιεα αιιιιαι

ειοι νει ειτοοειιαι·ι ροεειι εε _ιατε νει εε ιαοιο ι. ιιι ρτο

εε εε ρτεεειειιε οαιαιιιιιε ει ειαδιιιιο ειιειιεεαειε ει οιι

εετναιιειε ειε ρτεοεε ει ιαιιιιεαια ιρειαε, εοιειααιιετ ιαιετ

εεεεεταιιι ει ιιεειαεεετααι, ει: εε εε ρτορτιοε ει ατιαοι

ρειεε εειιιιοτεε ρααιιιοτεε ει οιιεετνειοτεε εοαειιιαετιιαι

αενεαιεαιε ειοιο εεεο τεειιιιιιιοαιε ιιεαεε ιαιταεετιριι ατο

αιιααιιιειιιιαε ιαιτεεετιριιε, νιεειιοει εετε;ιιαει αιιιεε εο

ιαιααε Βαριιεια Βαοαιιι€τε εαοαεεια τεοοιιεαεε αιεαιοτιε

εοταιαι 8ιαιοαια Βαειιαιετε, ατο ιιοτεαιε ιιατι αιιιιε θ).

Ρτιιαοιιιιε Ι.ετειιτιαε ααοιιειιαι αεΒοια ρτο ιιοτειιιιι αυτι

ειιοιιιαι αιιιιιιιαε ειε.

Ρτααειεειιε Μει·αιι'αε ααοαεααι Ααεειτο ρτο ιιοτεαιε αυτι

αιιιιε Ο), ααα νροιιιεεα ει οιιιιααειοαε ιιοαοτατα ιρεοτιιαι

ει εαιαειιιιει εοταια ατεεειιιιαια ει ιιιιατοτιιαι ι. Βεααα

ειιιαιεε ιιιτι.εε ρτιιιειρειι ρτιαιο εοανεαιεαεο, ει σπαει

ιιιιι μια. Αειααι Ιιιααειε ια εειιε αονα ειιρετιοτι ρειαειι

ειιεαιιε εοαιααιε ιιιααε ιαιιια ειιαιετιιαι οαιιιοαιετεαι ειειι

εοαιιαι εαοιε. Αααα εοαιιαιειιε αε.ιινιιιιιιε ιαιιιεειαιο ιτι

οεαιεειιιιο οειαεεεειταο εεειιαεο ιαειειοαε ααετιιι. εεειιαειιτα

ειιτεααι ιιιαιιειε ειε εεειαιιιεειιιιι εεριεαιιιτιε ια νεερετιε,

ρτεεεαιιιιαε ιεειιιιιιε νοοιιιιε ερεειιιιιιετ ει τομεα, ειιαιεα

(ι) Ι·"εεετιεο, εειιε ει ιιιοοαοτιι, ο ει Βτααεαιεοαε, ιαοτι οιιιααε

αααι εειιε, ειοε αει ι387, ρτιιαα οιιο ι;ιααεεεεε εΠε ριιιιετιιι (Με.

'Γεω, Μπίστι. Βιοαι·. εει 8αι·ει ΙΙΙ. ναι. Π. μια. 58. 54.); ιαοαεε

αοα ροιε ενετ ιιιοαο ιι ει ιαι αιαιτιαιοαιο αοα Βιιιαειιιαιι, εειιε εει

ιιοδε Νιεοιε οι ιιαατεο; ε ρετοιε ειιεει'αιιιταο τιταεεε ειιιοιιιιιιααιο

εειιε τεειιιιιιιοαε εει ειιαιιτοιαιια ιιοτιαι ε'οτο.

(9) Βιιιιιεια εει ιιι 5ιαιοαε Βοοεααειιτα ενω εροειιιο Βεαοεοιιιι ,

ιιιιτα εειιε αει Ιιοαε αιωιο ει θαιιτεο, τιοενεαεο ρετ ει ιει εοιε

εει ειιοοετο ιιι εοταταιι οι ιαιιιε ιιοτιαι ε'οτο, εοαιε εει ειιιε εει 97

εειιειαιιτε ι379. (Γοειιαιι. εειιε 6ιεε80 Νοιατο Ααιοαιο Οτεεεαιε).

(δ) Ρτεαεεεεο Ματιιιιο ετσι ιταιειιο ει Λαετειι, ειιιτο αετιετο εει

Με Βιιεοιο ει ι1αιιτεο, οιιο ειναι ιιιιοειιιο αα'ειιιτε ει ιιιι εειιε ρετ

αοταε ιειιιειια, τ·ιεενεαεα ια εοιο αιιιιε ιιοτιαι ε'οτο απ: απο 98

ιειιιιτιιιο 1376 (Ροαιιιιιι. εειιο πεπε Νοιειτο Ααιοαιο Ωτεεεαιιι).
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ιΙΙιιιε νΙτΙει ΜΜΜ ΙοΙιαιιΜ ίιΙαοτ8ΙΙ Μ Ματιιααταιιατιιαι ΙσΒιιιιι

Μσιατα νΙοατΙο Μαι ΜΜΜ ααεια: ΜΜΜ ΜαιιααΙα θτΙΙΙα

Ισαιιιιι Μαιατα ΙααοΙια Ι)σ ΑιιτΙα ιριαιιααιιι ΡστοΙναΙΙε Ιο

ΙιαιιΜ Μ ΜΜΜ Μ Ι.ααιιαιο οι ιιια;;Ιειτο ΑιιιΙιαΜο Ι)α

νατοΙο Μαιοτα εταιιιαιΙσσ Π).

(ΙΧΙ.ΙΙΙ ΙΙΙ.

ΕΙσοποτα θιιιιιιαι:εω ΙΙΙ ΑτΙιατσα εστίυσ αΙΙα τσρίαα αἱ Α

τααοπα, ρτσρατιαΙυΙα ΙΙΙ αοΙστ εισαστε: αισάίαΙτίσσ ρτσ.9.ιο ΙΙ

ΙΙί Ισί ΒσαΙσ αιατίΙα, απΙΙσ τΙΙΙσαατσ αΙΙίιιοΙα ΙΙΙ δαι·ΙΙσραα

Ι”απΙΙσα ρασσ σ ΙτααραΙΙΙΙΙα, Ια ρααΙσ στα ῇστααισιιισ

ιατΙιαια ΙΙαΙΙσ σααιΙαασ ρασττσ,· σ Ια ρτσαίσασ αΙ ισιτιρα

ίεΙσεσα, σΙισ αυσα αΙα .ιστίΙια α! τσ, Ιπ[αταιααάοΙα σε

ιαΙσ εαι!α ΙΙΙ αστε), σ ασΙΙα αιατΙσ ΜΙ .απο |ταισΙΙα ΙΙααται.

ΜΒΜ., Μαρια).

ΠΜ ΒεεΙ ΜΜΜ ΙΙΙ ΒατοαΙΙαιια, Ατιιιατ. ΙΙΙ. 8ιιιιιιιιιΔιι,

~ Μαι. ΠΟΠΕΧΧνΙΙ.

Ειιοιιι.Ι.ιια·τιαειια Ριιιιιαιι>ιεω, ει· ΜΜΜ.

Ναεααι νσειιτα ειιΙιΙΙιΜε ΒιιααΙΙσιιιΙα, αιιαΙΙ ααα ιααια ΙΙΙ

ιατΙε ΙατρΙΙΙιισ ΜαΙατα εσταιιΙεεΙιιια ΜΜΜ πιει, ειαιαιιι,

ει Ιαοια ΙιΜιιε ΙιιειιΙασ 8ατιΙΙιιΙασ, αιιαΙΙιστ ρτοασειεστιιιιι

ροει ιιιατισιιι ΙαΙσΙΙαΙε €στιιιαιιΙ Μαι, ΜΜιιΙ ΠιιααΜε Μ

ΑτΙιοταα, αΙΙαι ΙιιιΙΙσΙε ΑτΙιατσαα (α). Ωιιαρι·αριστ ΒΙοτΙαααα

ροισιιιΙαα ναειτασ ΙιαΜΙΙιατ ειιρρΙΙσα, αιιαισιιαε ιΙΙαιισιιιτ

ρτα πιο, ασ ρτο αιιιΜΙιιιε ΒαταΙει, ασ ρτο Ιιαιια ειαιιι ΙιαΙιιιι

ΙιιειιΙασ αριιιΙ ΙΙΙαιιιαι ΜΜιιιιιιι τα·,;στιι ΙιιιιΜΙΙισι· ΙιιιστοαΜτα,

οι ναειταε ρατισε Ιιιιστρατιατα, αιΙ Ιιαα ιιι Με:: τιιΙεαταΙιΙΙΙε

ΙιιααΙα , ααιιο ιαιιαα ειισι·ταταιιι ιιιτΙιΙιιΙΙιαει σει αοιιαιιααεαια,

ιααια ρασΙΙΙαα, οι ιταιιααΙΙΙα εαιιατΙ ναΙσαι, οι ι·σΙΙιισΙ.

Ει.ιιιιιααιι Ιααισιεε.ι Αιιιιααι:.ιιι θα. Μαι ΙΙανοια, οι Ιιιι

ΜΙΙ ταοαιιισιιααιΙοιια.

ΒατΙρι. Ια αΙνΙιαισ ΑτσειαιιΙ Μα ..

ιιιΙΙΙαεΙιιια σααι.ιιιιιιιιι.

(3) ιιιαιιαΙιι ΙιιΜΙ

ΟΧΙ.ΥΙΙ'.

ΙΙ τσ Βοα ΡΙσΙτα ΙΙΙ Ατααστια ασσοπΙα αρΙΙ ΑΙαΙισι·σ.ιΙ ΙΙ

ρτίσίΙσρία, σΙισ ΙωΙΙσ Ισ ΙατσΙισ, σα:: Ισ ρααΙΙ τί @τα Ια

(ι) 8α8Μιαιια ραΙ ιιαΙΙα ΜΜΜ ΡαρΙΙαπα ΜΙ ΝαιαΙ, α τααΙια ΜΙ

Νοιιιτα 0Ιιστια ΙΙααΙΙαιια, αΙιτΙ αιιΙ τεΙαιΙνΙ α ΒΙατιαΙιΙιια, ΙΙΒΙΙα ΜΙ

Παει: ΝΙααΙα ΙΙΙ Βρακα, Ι αιιαΙΙ εαιια αιΤαιια αειταιιαΙ αΙΙα ααιιο ‹ΙΙ

5ατι;Ισρτια.

(9) Ε αιισειια ΙΙ Ματια τΙΙ ιαΙ αστρα, οιιο Ματια Ια ΑτΙιοταα. Ι.α

(Σταιιιιαα ΟΙ Βα88Ιο Μια ατταιιααιιισιιιο Ια Μ ΙΜ Ματια νΙαΙαιιια ΜΙ

3 Ματια 1389 , ο ιια88Ιιιιιαα: σι |ΙΙΙΙια σει ρταασπΙσσ Μ”, φωσ απαι

ασπιια ακτή: σι ρΙαι·ΙΙ)ιω τΙατανατα!. Ιαιιααα ωραια ΜΙ ΜοιιτιιααιΙ

ααιιαιιΙιαιΙ ΜΙ Γατα, οιιο Προπο Ν. τα ΜΜΜ Μ! 1383. 8οτΙνα ΙΙ

ΙΙΙΙΙΒατιια ατιιιαΙΙεια αιΙΙ'αιιιια ειιαααιια: Παα .4ταοτσασ Μάσα, απιπΙΙια.τ

€τινέειισ οὐ αΙταίαττι ιαταππίιΙσπι αΙΙα ΜταίααΙιαιατ, α αΙΙα ιπιστβσιιαι·,

σι ΙΙΙιστιατ Μ) απιτιίΙπω αοσΙααπαιιιτ, τσαπατααιισ Μια! Ια τσπιραΙιαΙΙ

αυτι αστιστσ 8ατάί σκαρπυρστσ σιιρΙσΙιατιΙ. Μα Ι'αερΙταιΙαιια ΜΙ 8ατιΙΙ

αΙΙα ιιωτια Μα Μια ανατ αΙΤαιιο, ραταΙια, Μαιο εατΙνα Ια αισεεα

Ι-'ατα, Ει.παιτοιι)ι Βταπολασ-Ι.σαπα καστ, Ηαραπέταασ ασ[αποιό ΜΜΜ.:

Μπιτ, αρι€ττια σααιραταια σωστσίια, 5ατεΙαταπι Ιαιρειαττι σαΙιΙΙιιιιι, σι

αταπσττι ρααΙσαΙππι Λταατσασ , Ιταιτισρασ ΜαιΙπαιατα Ια αΙ)σαΙσπΙΙα

σααιΙπα·ΙΙ, αιαασ ΡιιιαιιιιιααΜ , :ήπια σα: ΒταπσΙια-Ι.σαπσ |ΙΙΙιαπ , αιΙΙιασ

Ιτιι“απΙσπι , ΙαιΙΙσσττι /1ι·Ιιατσπασπι "Με, ΙατατΙαιισ [τοϋ ιΙτσστιααΙι Ισπ

πιαπιιαισ ατιιπΙΙιασ σαποστια. (Ναι , Με ΙΙσα. 8ατα. Ι.ΙΙι. ΙΙΙ. μια. 308).

ΙΙ αιιαεια Ια ΜΜΜ Βι.ιιοααιι.ι, Ια (ιααια αασιιρα Μι ραεια αοεΙ ΙιιιιιΙ

Μεα ΜΙΙα τιιατΙα ΙΙΙ 8ατεΙααιια, ο αααιια, ιιαΙΙα εαοατιιΙα ιιισι3ι ΜΙ

εσααΙα κιν. - (ναι. Τομ, ΜΜΜ. Βίοι”. ΜΙ 8ατιΙΙ ΙΙΙ. ΨαΙ. Π.

μια. 53. ΙΙιι. 57, ο ΥαΙ. ΙΙΙ. μια. 977. Πα. 980).

Οι) ΜαΜα Ι'αιιιιαιαιΙαιια ΜΙ διαιτα.

Μεσα ιΙσΙ σοταΙΙα ΜΙ Παρα ΙΙΙ ΝαραΙΙ απο αΙΙ'Ι.ιοΙα

‹ΙσΙΙ'ΑειΝ.ιιιι, ιἰσΙιΙιααο |ατ ροτΙο αι ΛΙρασι·ο, σ ραρατσ

σαΙα Ι ατι-ΙΙΙ σαα.ιασΙΙ ρστ Ια ρσ.ισα αισΙΙσαΙιαα.

ςΙααι, 28 ΙιιαΙΙα ι.

Βιιι;ΙΙ Αι·αΙιΙν_Ι αιιιΙαΙιΙ ΜΙΙα οιπιιι ‹ΙΙ ΑΙεΙιστα

Νοε Ραιτιιε ΙΜ ΒταιΙα τω: Ατααοιιιιι:α, ΙΙαΙαιιαΙαα, ιιια

ΙατΙαατιιιιι, θαταΙιιΙασ, οι ()οτειοασ, οοιιισειαιισ ΒαταΙιΙιιοιιαα,

ΙΙοεεΙΙΙαιιΙε, οι (ΙστΙΙαιιΙαα. Πι Με ΙΙιισΙσε ΜειιτΙ ΙιαΙιΙιαιοτσε

νΙΙΙαα ΑΙΒιιατΙΙ αιιΙ ρτοριστ Βιιστι·ατιιιιι ειταρΙιιιε ΜΙ Μα

Ια $αι·‹ΙΙιιΙαα ΙαειιΙα νΙΒιιστιιιιι, οι αδ ιιΙΜει Μια: ορρτσεεΙ

ειιεοἱρἱαΙΙ8 αΙΙιιιιαα τσΙσναιιισιι, Ιατααιισ ιιοειτα ναΙααιιι

αιιΒιιιαιιιατΙ ισιιατα ρι·ασεσιιιΙε ρτονΙασιιιιιε, ειαιαΙιιιιιε, οι

ατΙΙΙιιατιιιιε, Μισό Μ οααιστα οιιιιιαει ΙααταΙιαα ρεταιιΙταιιιαα,

ααα ιταΙιαιιισε ααταΙΙιιαι α ιιιατΙΙιιιε ΜΙ Παρ Μ ΝαραΙε,

αααιια α Ια Ι.ιιιιιτιιιι (4) ΙιαΙισαιιι, οι ισιιααιιιιιτ ΙΙσαστα, οι

ιαοστα ρατιιιιιι ειιιιιιι ιιι νΙΙΙα ΑΙσιιατΙΙ, οι Μα αΙΙΙ›Ι τῇ

εαΙναιιι, οι εαΙνστα ιστιααιιιιιι· ΙΙΙιιΙΙ Μαριε Με, Μισό ρτο

Μαιο αοταΙΙα σει ειοΙνΙ αεειισιιιαι ιααι ρετ ΙιαΙιΙιαιοτσε ιΙΙαιασ

νΙΙΙασ, αιιαιιι ρετ αιιιταιιααε οι ιιοσ εαΙι ρααιια αιιιιιιΙεεΙαιιΙε

ειιατιιιιι Ιιαι·αΙιατιιαι, ασ τστιιιιι, αι αισταΙιιιιι ειιατιιιιι ΜΙ

ΙιιιειιΙε ΙΙιιατΙε ααι ααιιασεεΙοιιΙΙιιιε ρετ Με ίααιΙει, ααα

ΙΙστιαΙε αΙΙαιιΙ, εσυ αΙΙαιιΙΙιιιε ιιι σοιιιι·ατΙιιιιι αιιαε ρτααεσιιιΙε

εστΙα ταναοαιιιιιε οΙιειαιιιΙΙιιια αΙΙα ιιιοΜ. ΜαιιΙΙαιιιαε σιι

ρταεεσ ααταιιιΙνΙσαε αιιΙιατιιαιατΙε Ι.ιιααΜτΙΙ, ΙΙιιαιιστΙΙε, αιι

αΙΙα αΙΙΙσΙαΙΙΙιιιε Μσιασ νΙΙΙασ, αιια‹ι ει ρετ ΙιιιρατιιιιιΙιαιατιι

ααι ειι88αειΙοιισιιι αΙΙαιιατιιιιι ΙαταΙιαιι α ιιαειτα αυτια ΙΙιιαταα

αΙΙαιιαα Ια σαιιιι·ατΙαιιι αιιιαιιαταιιι, ΙΙΙαε Μα αΙιεστνσιιι,

Μο Με αΙιαιΙΙαιιι αΙΙα τιιοΜ. ΜαιιιΙαιιιαε ΙΒΙιιιτ ΙρεΙε ΜΜΜ-ι

αΙΙΙαΙαΙΙΙιαε, ααεια Ιιαιια ιιαειι·αιιι οταΙιιαιΙοΜιιι, οι ρτονΙ

ε.Ιοιισαι ισιιααιιι ΙΙι·Μισι·, οι οΙιεστναιιι, οι αααιια ιιοιι ία

αΙαιιι αιωνα αααιια. ιιι αΜαε τσΙ ιαειΙιιιαιιΙιιιιι ρτααεσιιισιιι

ΙΙσι·Ι ΙαεεΙαιαε, ιιαειτο εΙΒΙΙΙα ιιιιιΜιαιιι. _

Ι)αι Ια ΙΙΙαιιαειαι·Ιο ΡαριιΙαιΙ νΙΒαεΙιιια ασιανα Με ΙαΙΙΙ

ααιιο α ιιαιΙνΙιαισ ΠοΜιιΙ ιιιΙΙΙσεΙιιιο ιταοαιιιαεΙαιο Μιρα

8σιιΙαιο Ματια. Μα ΙΙαιτιιε, Ια 8ατα.

ΒΜα.

ΠΧ ΙλΙΙΙΙ °)".

ΡτίυίΙσρία ΜΙ τσ Ι). ΡΙσιι·ο αι Αταραιαι, ααα) αααιια @ιισ

ττιστσααιΙΙσ [ασσία ρατιο, ΜΙ (Ιαρα Μ Ματι·Ιιε απο α διεπι

θιιιιιανι-:ετ, [ΜΜΜ τα ΛΙρΙιστο.

( Ι38Ι, 2)! εσιισιιιΙιτα ).

ΙιααΙΙ .ΑτοΙιΙν_Ι αιιιΙαΙιΙ ΜΙΙα ειιιε ΙΙΙ ΑΙΒΙιατα._

Νοε Ραιτιιε ΠΜ εταιια τα Αταααιιιιιιι, ναΙαιιαΙαα, Μα

Ιοι·Ισατιιιιι, 5ατιΙΙιιΙαα, οι ()ατεΙσαα, οατιιαεαιισ Βαι·αΙιΙαοιιαα,

ΙΙοεεΙΙΙοιιΙε, σι ΠατΙιαιιΙαα.' Ιτι ι”ανοι·ατιι, αιιΒιιισιιιιιιιι , αι

Ιιαιιιιιιι ειαιιιιιι νΙΙΙασ ιιαειταα ΑΙριιστΙΙ, αιιασ ιιαιαΙιΙΙσ

ιιιαιιιΙιτιιιιι, οι ιιιαριιιιιιι Μακ, ρταριστ Βιιαττατιιιιι ειταρΙιιιε,

ααεια Μα ιιι ΜΒΜ $αι·ΙΙΙιιΙαα νΙΒιιστιιιιι ΙΜι αει ΜΜιιαι

ω) ι.ιιι.ιιτιιιι; ιααια ατΙΙατιια ασΙΙ'Αειταιια, αραΙαοαιιια αΙΙ'ΙεαΙα ιιια

στο Μ 8ατασειια.



8ο 6
ΒΙΡΙ..ΟΜΙ Ε ΠΛΗΓΗ

οροι·ο.τεο, οτ ο ττοοοοοοι·το 8οοτἱοοτ οοοοἱ οοοτἱτοτο το οοο

νοοἱτ οιιοοοπι οιιοοο ἱοτοοοοοτοο, τοοοτο ρτοοοοοτἱο, ρτο

ντοοιοιιο, ετοτυἱιοιτο, οτ οτοἱοοτοτιο, ττοοο οο οοοτοτο οΙἱοιιο

νοοο. ΙΙΙΒΙ'ΙΙΙΙΙΙΒ οοο 'οονἱΒἱο, τοτο ειιοοἱτοτιἱω οοεττοτιιτο

φωτο οἱἱοτιιιιι οοοτοωνἱε ιτοτἱοοιιιο ττοοεττοτο.τοοι ω ἱο

οιιτοπι 8οτοἱοἱοο οιιρτοοἱοτοἱο, οοο οοοοο.οτ οειτἱοοτο οοο

οοποππι το.οοι·ο ἱι1 οτἱοοο Ιοοοτοιο οἱοτοτιτἱοτο ο (Ιορἱτο νο

οοτο οοτ Μοι·τοο, οοοοο οτο (ΜΜΜ Ιωτονοε (η Ιοετττοο

οορι·οοτοτοο, οἱοἱ οοΙοτοτττοοο το ποοο Ατοοοτἱἱ ρτοοοἱοτοο,

οτ ο ροτ οοἱοοοπι οοο οΙἱοοοο τιιοτἱτ οοοττοτἱοιο οττοοτοτοπι

οιιοο οποιοτττοοτ ἱροο τοοτο νοοο οτ ιτονἱοἱο. οτιο απο πτοτ

οἱττ10ττἱἱο, τοττττε οτ :Με ἱ10ττἱε το οετ ἱονοοτἱο Μοττοοτττο8

ροτ ρτοοεοοτοπι φωτο νἱοοτο ΕοἱετοΙοο @τοτο νοΙοτττοε ἱττ

οοο ροι·το 8οτοιιτἱ ντοοο ·οοοοι·οοτοι·το ΟοΡἱτΙο ΙΙοΒιιοοτἱἱ,

οτ ΠοΙΙοτἱ, οοοτοτἱοοιιο οτἱἱοἱοΙἱοοε οοεττἱ, τοτο οἱττο, οοοιιτ

οΙτι·ο ιποπο οοοετἱτοτἱε, οτ οοτοτο ΙοοοτοοοοτἱΒιἱο, ρτοοοοο

τἱἱττιο οτ τοτοτἱο, οοοο Ιτοιιο ιτοοττοιο ρτονἱεἱοοοιο τοοοοοτ

τἱἱἱοἱτοτ οτ οοοοτνοοτ, οτ οοτππι που νοοἱοοτ οΙἱοοο τοτἱοοο.

Ετ το Ι1οἱιτειτιοοἱ ρτονἱοἱοτἱἱ, οτ οἱοἱοοτἱοοἱ οἱοοἱοιιε μοτο

Ποτ, οτ ΙΒΙΙ0Ι'ΒΙΙΙΙΒ ροτ· οιιοτοοοοπι οοο νοτοοτ οΙΙοΒοτἱ,

πιοοοοτττοε οτττοΙοτιο οἱοτἱε ἱἱοοτἱἱε οΙΙΙοἱοΙἱΒοε, οιιοο οπιπι

ροτ· τοσο οοοιιοτο τοοἱοοτ ροοΙἱοο τιοοτἱοτἱ. ΙΜ. το Ιοτο

ττοιτοο ροτἱἱοοο. νἱοοεἱιτἱο οοοι·το οτο οορτοπἱοτἱο, οποσ ο

ττοττνττοτο Βοιοἱοἱ πἱἱΙΙοοἱτοο, τἱ·οοοἱἱτοοἱιοο, οοτιιοοοοἱτττο

οιτοττο. ΜΧ Ροττ·οο.

()ΧΙ.ΙΧ *Τ

Η Ροτιτοβοο Πτοα·πο Ή.. αοοοο!τοποο /ουοτουοίπποπτο Ζε

.τορρτίσοοίοοί |οττοοΙί οτι Με ί ποοίΙΙ οο!τα .σωρο ο οοΙτα

[ιιοτίοΙία Ι)`θι·ία, οωτοτίοοα Μοτο το ε. Γττοττοοεο σε

()ορο οἱ Μοοτο οο!Ιο οωο το θοποοα, οί Μυοποίσου·ο,

ο παοοορτίστο ·ίποίοοπο το ροσ.το.τοίοπί, ο έ ,οποτε φρατ

το·ποπτί ο! ρι·ίο7·οτο οί δ. Μωτω οο!!”οπίίπο οί ε. Βατο

οοττο, οοο οτί απτοποτί οοο!ί .ατοοοί Ι)`Ου·ίο αυοαπο [οπ

οιιτο ·πο!!α απο οἱ Αι.οτικοο οτ δαπίοοπα, ό! οιτοΙο απο

Ια @το απο στο :απο οίοΙοπτοπποπτο οοοορατο οοί δα

τατοπί, εφτασί ο /ειιττοτί οο!Ιοτττψορα οΜποπτο Π!. ο

οι” [το οοί|τοατο σο! οποοπο .ο τοτε «ωτττ°τε απο οοίο.τα

πο! Ιοοοο οί (Μινι οι Ροτοεντ:τω .τυπο Ι`ἰποοοοπίοπο το

ε. Τοττωιο. .τοττοροποποο!α ο! ραττ·οοατο ροηοοτιτο οι

Ρι·Ιου·ο (ροί Μοτο) οί ε. Μιττοο οί θοσιουο.

( 4886, τ ο οτοοι1ιοτο).·

ττοΙἱ°ΑτοΙιἱνἱο οοΙΙο £Ι1ἱοεο οτιοοἱοἱο οἱ ο. Μοττοο οἱ τΞοιτονο (τ).

Ποτοοιιο ορἱοοοροο οοι·νοο οοι·νοι·οτο Ποτ οἱΙοοτο τἱΙἱο

οΙοτειττ ἱτΙοοοοτοτἱἱ εοιτοτἱ Ιἱτοοτοοεἱ ττο (ἱορἱτοἱοοτἱτἱο οτοἱοἱο

(τ) Ο.Δοτουτι ΙΑΝοντεο, ο Ιωτοι:ιτει:; ἱ'οοἱοἱ·οο Οττοτει-8ωτοο.

(9) 13ο ιπι οοτἱοἱτἱοεἱιπο Μοτο Με., ἱι1 στο εοοο ττοεοτἱττο οἱνοτοο

οοτοἱιτἱοἱιο ΒοΙΙο οἱ οοπιπἱἱ Ροοτοοοἱ, ο νοἱ·ἱ οτο ο πιοτοοτΙο οοιιοοι·

ιιοοτἱ Ιο οΙἱἱοοοι οΙκιιἱοΙο ο ΒοιιτἱΙἱιἱο οἱ ε. Μοττοο. Ιιι οοττο ι.τοω

ΙοεΒοοἱ ο απτο 108 κοπο οτιο ο απτο 110 τοττ·ο το ρι·οοοοτο ΒοΙΙο οτ

Ρορο Πτοοιιο Ή, το φωτο το ίοοοΙττιοτιτο ττοεοτἱττο οοτ οτιο 0τ°ἱεἱττ8Ιο

οετ Αοτοἱιἱο ΡοΙἱοτο οι Ε'τοικοοοο, Νοτοἱο ο 8οτἱνοἱιο οοΙΙο @τοι

οτοἱνοεοονἱΙο οι τ3οπονο, ο'οἱ·οἱἱιο οοτ τονοτοιιοο Ιτοττιιοτἱ οτ Λτοοτἱο,

οωιοτἱἱοο οοιιονοεο, ο νἱοοτἱο Βοοοι·οΙο οοτ τονοτοποο τΙἱοοοιιιο οτ·

οἱνοοοονο οἱ Βοιωτοι, ο ροτἱιἱοηο οἱ Ν. Ποεροτο οττοτο οτ ε. Μοτ

τυοε‹τ ττο Βιιρτω οΙοπττζο οοΙΙ'οΙ·οἱτἱο οἱ ε. Βοποοοττο, οτιο ειναι ροτοἱο

ρι·οοοιιτοτο Ιο ΒοΙΙο οτἱεἱοοΙο. Μ: ΜΜΜ ορρτοΒοτοτἱο οοο: οορἱο

Ιονοτο οο! ΡοΙἱοτο εοοο οιιτοτο ἱιι οοιιονο ίπ αιιοἱοπτἱα Οποτε τισ·

οοοοτἱ Βοοοοἱοτἱ ἱειοοοοεἱο οἱοοοοεἱο (δ) εοΙιιτοτο οτ ορο

οτοΙἱοοοι οοοοοἱοτἱοοοοἱ. .Λο ω. φοτο οἱνἱοἱ οοΙτιιο ποιοτι

τοοοτοιο οοιιορἱοἱοοτ ΙἱΙΙοοτοτ ἱοτοοοἱτιιοε, οτ οτο. τονοττουο

ρτοεοοοἱτοιιι· ορροττιιοἱο. Εἱτοἱοἱτο οἱοοἱοοιτι ιτοοἱε ττοροτ

ρτο ροι·το οἱἱοοτοτιιω τἱΙἱοτοο1 οοἱνοτοοτοτο ποττἱΙἱτἱἱτι οο

οτἱτρο οο Αιιτἱο οἱνἱτοτἱε ἱοοοοοεἱιιιτι ροτἱτἱο οοιἱτἱοοττοτ.

φωσ ρτο8οοἱτοτοε οοι·οοι ρτορτἱἱε τοοοἱτοτἱἱτιιο ἱιι ΙΝοοι.Α

δωτοτΝτ.η:, τετ ΤοοπτΜΜ:Νοτο οτοτ:οττετο οποοπο” Αι.τοτ:τιιι

τοΝο.τνκτωττ (η οτ το το οοοπτωτι Ροτοτωοτι αυτι οοοτ.28το

οοο νοο.τοοι.ο Β. ΜΜΜι: οιιοτττιο ε. Βιιτο:οιοτι οο Μοτο

οΙοο ο Μο οοιωτιο οωτοκιοι: οοιτοποοι ιτιοοιτοοιο, οτ οο

ι.τ:ττΝτοοιωτ οοτονοτιοκτ, ο: τοτοοο φοιτ Μοτο ρι·ἱοτοτοο

ρτἱοτοτοἱ εττττοτἱ Μοτττοοἱ οροοτοΙἱ Ιο.οοοιιοτο οἱοτἱ οἱ·οἱοἱο

ροτ· τττοο ττο οἱοτο οτἱτρο οοοοοἱοο τοοοοτο ροτροτοο οτιο

οεοοτ, οτ ρι·τοι· ἱροἱοε ρτἱοτοτοο οοοοτἱ Μοτττοοἱ οτο τοιο

ροτο οκἱοτοοε, οο νοΙουτο.το ἱρεοτιἱἱο οοΒἱΙἱιἱἱο. οτ οοοοἱΙἱο

οοοοτἱο τοἱ ιἱιοἱἱοοτοτἱἱ, οτο οεο.οτ ρτο τοιοροτο, οτο οἱοτοἱιι

ρτἱοι·ο.τοπι Βοοτοο ΙΙΙοτἱοο απο νοοοτοτ ροτεοοοπι ἱοοἱιοοπι

οἱἱοοτοτ οτ οοοτἱοοἱ·οτ, οτ ἱτο ροτ οοτοοΒἱοτο οοοοο οτ υτττο

οκτἱτἱτ οΙ1εοι·νοτιιω; οτ οοοο ἱ·οο‹Ιἱτοο οτ οτονοιττοο οἱοτἱ

ρτἱοἱ·οτοο Βοοτο.ο Μοτἱειο οοοο τττονἱ τοιοροτο οιτοτ·ονοτοοτ,

οοοο ρτἱοτ ἱρεἱοε ρτἱοτοτοο ρτο τοοτροτο οττἱοτοοο_ οο Πιτ

ἱοοιοοοἱ τοοοἱτἱοοο οτ ρι·ονοοτΙοοο οποιο το οἱνἱτοτο Βοοιτο,

οτ οοοο :τοσο ρο88οοεἱοττο8 το τοττο ΙΙ.οροττ ἱοοοοοεἱε οἱοο

οοοἱο εἱτοο, οτιο τετοιου ιοοοἱοἱ νοΙοτἱε οκτοτοοτ, οοο οοο

ευρω· τοοτττοτοτο τοτοτοτι1 οοτ: οτ τοτττοτο τοἱττο, οτ ευρω·

οοΙἱο ἱοτἱοἱτἱοιιε οοοοιιιοονοτο Με, οτ οτἱοτο τοτττοπτ οΙἱττο

Ιοοοτοτο, ροττἱο οοἱοοἱο οοοτοττι Ιοοοτυτο; οτ ροττἱοτο

ττοοτυο, τοοοἱτοο, οτ ρτονοοτοε :το οουτοπο οοἱοοοοἱπτ Ιἱ

οποε οιοττοτοο ἱοιιιιοοοἱο οεοοοοοοτἱοιο οοοοοττοι οτοτο ροο

ι·οτοἱ Β. Μοι·τοο οιορτἱοἱἱἱο οτ οΙἱἱο @Με τἱτυ|ἱ8 οοοιιἱοἱνἱτ.

Ετ οιτοιἰ στοπ οπίοοοπ δατο!απί Μοτο: Ατ.τοοοιτ ρι·οοίοταπτ

το: οτωιέύο.τ ρτοοίοτοπωττ οιοοοίτοπ οοτππι Βοοπτ οτ οοετίτίατιτ

οίο!επτοτ οτοποοπτσττ, οαπτοπο οοτίποοπτ οο ρο·οοοπτό (6), πιο

ἱἱἱἱοοἱτοτἱο τἱΙἱο Ιτοοοι·το οΙἱω ΒοοἱΙἱοοο οοοοοοἱἱο οροετο

Ιοι·οοι ρτοοἱητοτο οοἱ·οἱιἱοΙἱ, οοτ εο (Στοοιοοτοοι οορτἱιοοἱο

οΙι€ορτ.%·οροτέο ττο οοποππι "το ο” ωοοοπω ρω· στα” οοπτύποπτ

ποσοτίτιπι, απου α. πατΜτατο Ι)οπτΕπί πιίΙΙοοΕπτο ττοοοπτοεἱπτο οοτπαρο

.τοπιο οορτίπτο, ύποίοτίοπο κοπο .τωωατωτ οοποππι Ιαπωειο, οίο (πωπω

.τ·ορτϋπο αποαο€€, Μπι Μπα. Ε ΒεπτοΙοττ:τοο ΡοΙἱοτο, ΙἱΒΙἱο οο! οοττο

Νοτοτο Λιιτοοἱο @ο οοΙοοτο, πιο οττοετο εοττο Ιο οειτο οο! ο ΙοΙτἱποἱο

1408 Ι'οοειττοιιο ο Ι'ουτοἱιτἱοἱτο.

(8) ΒιιΙΙ'οΙ›οτο οοτ πιοιἱἱοτοτο οτ ε. Ρτιιττυοεο σε Οορο οί ΜΜΜ

οἱροοοοντι οποοοιποοτο το οΙιἱοοο ο ρτἱοτοτο οτ ε. Μοττοο σε 0οοονο,

ἱΙ φωτο οι οοεπο οοΙΙο οτιο οἱροιιοοἱἱιο ρι·οοοοτονο οιιοιιοΙωοοτο πο!

οτ οοΙΙο τοοπττ το ο. Ετιιττοοοο Ιἱτπο οἱοἱοττο σε απο οτ ουοοοττο οποοπο.

ΙΙ ΡουτοΙΙοο Οἱονοἱτιιἱ ΧΧΙΙ. σου ουο ΙτοΙΙο οοτ θ!! Βοιιιιειἱο ΜΙΒ ο

οοιιτο το οΙἱἱοοο ο ρτἱοτιἱτο οἱ ο. Μοττοο οτι τοτο οο88οιΙοπο. ο πιο

οοοοτοο ἱΙ ροττ·οοοτο αΙΙα ΕιοτἱΕΙἱο οοἱ Βοτἱἱι, οοἱ φωτο (ο οοιιτ'οι·

Μοτο οετ Ρομπ ΕΙΙΒΘΠΙΠ Ν. σο" :οτιο ΒοΙΙο οο! 9ο οττοΙπο τ437. Β

Η ΡουτοΠοο ε. Ρἱο ν, οοο ΒοΙΙο οειτο ἱιι Βοπο:ι πιοΙΙ'8 οττοτπο 1568,

οορρτοοεο ΙΙ τἱτοἱο οι μπου·ατο, οτοεοο Ιο τττοοτονοτο οΙιἱοοο οἱ ο.

Μοττοο .Με οἱεοἱτο οτ οΙΙἱοοει οϋοιἱοΙο.

(ο) 'Μπομπ Αττοιοτι τοποπτιπωττ οοο. Μ! οτιο οἱ οοοοοο , οτιο

ἱ Βοτἱο (ιποπο ἱ Γοττοετοτἱ οοΙΙο οτιο οἱ Διακοπτο (Λι.οιιτιοιτ , Απ.:

οιιιιι). το οπο! (οττοοιἱοιιο, οτοποο ο οἱὸ οτιο οἱ Ι08Βο ἱιι ορρτοοεο,

εοοο οτιο @ο οτι οττοιιτο ο ρἱο οιιιιἱ οποιο" Η ρτἱοτο οοΙΙο οΙιἱοειι οοΙΙο

Β. ν. Μοτἱο οτο ετοτο οοπτρι·ο οΙοττο οοτ ρτἱοτο οοΙΙο οΙιἱοττο σε ε.

Μοττοο οτ Βοοονο, Ι'ΙΜΟΠ(Η ο! ρι·οοοοοιιτο οοοοΙο κι”.

(5) Ι Βοτἱο τοτ·οπο οροοοετοτἱ οοττο οἱττο οι Ατοοπτιο οοτ ΟτττοΙοιττ

οοιπἱοἱ Ιοτο, ο οοἱ Βοιἱονοοἱ; ειι οοτ οτιο το νοοοιιο ἱ οοουιοοπτἱ το

ροττοτἱ ρἱο οορι·ο ἱιι φωτο υτοεοο 5οοοΙο ΧΙν. το Νυπτοτἱ ΕΥΠ τ°.

τ.νιτι '. τ.κΧΧνττ·. Ι.Χ:ανττι “. ΧΟ'. Χοντι·. Χοντιτ '. Χ()ΙΧ"'.

Π'. Ον!! '. (ΠΧ'. (ΙΧ '. ΟΧΙ '. (ΠΟΠ' "'. ()ΧΧνΙ ". @οοτππι '. (ΙΧΧΙΧ'.

(ΙΧΧΧ 'Η (ΙΧΧΧΙΙ". ()ΧΧΧΙΙΙ 'Η οΧΧΧιν '. οΧΧΧντι·. οΧΧΧντιτ 'τ.

(ἱΧΧΧΙΧ'. (ΠΠ. ". (ΠΕΠ 'Η ()ΧΕΙΙ ". (ΠΠ.ΠΙ'. οιττ.ντι '. οΧτ.ντιτ·.

οοο. 793. 794. 750. 753. 758. 766. 766. 787. 774. 776. 778. 79τ, 794.

Ή”. 798. 800. 80!. οοτ. ΒΙΟ. οτι. οτο. ΒΙ3. οτε.
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ιιιιειι ειιοι·ιιοδο ιιοπιιιιιιι·ο ιιτιιοειιιιιρειι, ιιοιιιτιο επιιιιιοτειιιιι,

ιιιιιι:οιιιε ω” ιοεινινιιε οι: Τιιιιοιιιε ιιο Απ, (με .το μετά)

ρτο ρι·ιοτο @Με ρι·ιοτατιι.ι Μπιτ: Μ.ιιιιιιι, ιιι θα ποπ το

ει?ἰ‹·£, οοοιιο οοεοοιιίιιιιι ο!ιοιιοά ρταοειο!, οι ιιι|ιίιοπιιιιιιε

τωατω Ζοσοτιιιιι, ροεεοεσιοιιατιι, οι ρατιίιιιιι |ιιιιιιετιιοάί εί!ιί

πειιτροι , !ιοο1οιιιάαιιι οιιιιε άίο!ιτπι ρτίοταΙιιιιι ο Με ιπτ

ροιταε.ιο τΙιοαιιιτ Ο). Φωτο οι ριιτιο ιιιοΙοτιιιιι ιιοιιιιιιιιιι

τιοιιιε πιιι ιιιιιιιιιιιοτ ειιρριιοιιιιιιιι, ιιι πιο ιιιιιιιειιιοιιι πιιι

ιιιιιιε ιιο ι:οιοτο ιιιιιιιιιιιο ιιιε1.ι·ιιιιιιιιιιιι·. οσε τεοοιιι€ι, οι

ροειιμιοιιιιιιι ειι1ιιιοιιιιιιοιιι ειιιιιιιιιιιιι τωοιιωιι ιιιιιτιιιι, ιιο

ιιιε -ιιι Νεο οι: ().ιιιιιι Ρο1οε1ιιτιιιο Ριιι.ι:ιιτιιιιιι θ) Διοτι ιιι

ιιιιειιειε ιιιοοι:οειε, ιιιιι τω» ο ρτοτιτιιι οοοιιιειιι ιιιιιιιιιιιι

ιιιειει., ιιιιιιιτι οοοιοειιιιιι ειιιι νοοιιιιιιιο Βι:.ιτι Τιιιιιιιιιιι, στο

ντόπιοι .πισπι ,σωρο άιοιιιιιι ιοττοιιι ιιινωιε ιιιιτι:ιε.ιο οικω (δ),

μτο υιιο νει τιιιιτιιιιιε ρτοειινιοτο εοιι ρτοειινιοτιε ριιτρειιιο

ιιι ειι εοι·νιιιιτο νει ειιτνιιιιτιε οοιιε1τιιι ιειοετο, οι ιιιιιιιο

ιιιιιιιιε τιιιιιιιιιιε ιρεοε ιιιιιιιειιιοιιι τοιιιιιοτ ιιο ιιονο οστι

ειτιιιιιιιιτιο οι:ειοειιιιι ρτο ιιοιο ιιο οοιοι·ο ιιι μετρειιιιιιιι ειρ

τιιιοειτο ιιο ιιοιιιιιιιιιοι.ε ειιιοε1οιιαι ιιιιτιιιιτειιιιιτ. Νοε ιδιιιιτ

ιιιιι·ιΙινιιιιιιιιι οιιιιιιιιι ιιοε1τιε 1οιιιροτιιιιιε ιι.ιιΒιιτι ιιι1οιιειε

ιιοειτιετιιε ιι1Τιιο1ιιιιιιιε, ιιο ρι·ιιειιιιεειε οοτιιιιιι ιιοιιιιιιιτι ιιοιι

ιιιιιιιιιιι1ιιε ιιιιιιιειιιοιιι ειιρριιοιιιιοτιιιιιιε ιιιοιιιιιιιι ιΙιεττιοιιοιιι

1ιιιιο,· @ο ιιιιιι ιιι ιιιε οι ιιι ειτε ιιι Βοιιιιιιο ιιτιιιοιιιιιι οιι

ιιιιιιιιιιιεε ροτ ειροε1οιιι:ιι εοτιριιι εοιιιιιιιιιιιιιιε οι ιιιιιιιιιιιιιιιιε,

οιιιιι.ιιιιιιε.Βιιιιιειιιοιιι ροεειιεειοιιιιιιι, ιοοοτιιιιι οι ραιτιιιιιιι

ττιττιτετττ ιιιιι:ιοτιιιιιο ιιοειτει τιιοιριιιε, οι ροειιιιιιιιιι οσε ιιειιιιο

ειι ειι11ιοιειιιιιιιι ειιιιιιιιιιιιι ιιοιιεειο ιιιιιιιιιιτιε οι οοιι€.τε8ιι

νοτιε, ιιο ιιιειε ιιιιιιιιι εοοιεειιιιιι ειιιι νοοιιιιιιιο ιιιοτι ε.ιιιοτι

Τιιιιιι.ιιιι .ιιι ιοιιο ρτειιιοιο ιιο ιιιιιιιιιιιιο νοιιετιιιιιιιε 1'τιιιτιε

ιιοειτι ιιι·οιιιοριεοορι ιιιιιιιιιιιειε, οι ιιο οοιιειιιο ιιιιοτιιιιι ρι·ο

ιιοτιιιιι ιιο ειιτρο ρτοιιιοιιι ιιιιιιιιιτι οι οτιιτι ιιιοιιιε, ιιο ειι1οιιι

οοεΙοειιιο (ιτο ιιοιο ιιο ρτο ιιιιο ειιοετιιοιο ιιι εει ιιοιιιιιιιι,

ιιο τοιΙειιιιιε ιιεει.<ιιιιιε ειιιοιοτιιο.ιο ρτιιιιιιιιιι, οοιιιτειιιο1οτεε

ροτ οοιιειιτειιιι εοοιεεισειιοειιιι, ειρροιιοιιοιιε ροειροειιτι, οοπι

ροεοειιιιο. Νοιι οιιειιιιιιιι ει ειιιιιιιιιιιιε οοιιιιιιιιιιιτ νει ιιινιειιι:ι

ιι.ιι ειιτιιιιιι εειιο ιιροε1οιιοει ειι ιιιιιιιιιιιιιι, ιιιιοιι ιιι1ει·ιιιοι,

ειιερειιιιι, νει οι;οοιιιιιιιιοιιι·ι ιιιιιι ροεειι ρετ ιιιιετιιε ορο

ε1οιιοειε, ιιοιι ιιιοιειιιεε ριειιιιιιι οι οιτρτοεεειιιι, οι ιιο νοτιιο

:κι νοτιιιιιτι ιιο ιιιιιιιιιο ιιιιιιιετιιοιιι ιιιοιιιιοιιοιιι. )'οιιιιιιιιε

ιιιιιιιιιι ιιιιοιι τιτιοτ των ρι·ιοτο.ιιιε ειιιιοιι Μιιιιιτιοι, τιιιι ετιι

ρτο 1οιιιροτε, ιρειιιε ιιοοιιιειειο ε.ινοτι Τιιιιιι.ιιιι ιιι ροφο

1ιιιιιιι ριιιτοιιιιε οΧιειειι, οι ιιιιιιιειιιο‹ιι ε:ιοετιιοε ρετ ιιιοιιιιιι

Ρτιοτειιι, οι ειιιιιοτειιι ιιο ιρεε ειιτρο, ιιιιι οτι1 1οιιιροτο

νιιοιιιιοιιιε ιρειιιε, ειτοιιιοιιιεοορο ρτιιοιιιιο ροτ ιιιιιιι ιιι ιιο

ιιοιιι οοοιεειιι ιιιειιιιιειιιιιιε ρτειεεειιιιιτ, ειι: 1ιιιιιοιι ιιιιοιι

ιιιιιιιι ιιτοιιιοριεοοιιιιε ιιιιοιοτικιιο-ειροειοιιοιι. Με νιοο οτι

ιιοιιιιιιιιιιοιιοιιι ιιιιιιιειιιοιιι εειιιοτιε ιιο ιΙιοιιι εοοιεειιι. ιιιοιιοο

ρτονιιιιιιιι ειισοτιιοιι. Βιιιιιιιι ιιιιιιιειε ειι. ιιιοιιειε ιιοοειιιιιτιε,

ροιιιιιιοιιιιιε ιιοε1τι ιιιιιιο κιιιι. Μ).

(ι) ΙΒιιΙ1ιιιιο ρι·ιοτο οοΙΙα οιιιοειι οι ε. ιιι:ιτιιι ιιι Α18ιιοτο (ο οιιοιι

ιιιιο 0ιονιινινι οι ΤιιτοΜε οι: Απ.

(9) Ριιι.οιιιιιιιιι, τω» τιι Ροι.ι:ιενιιιιι.

(3) Ττιιιιιιιοιιει τιιιιΒιοειι σει 8:ιτιιι. Ι Βοι·ιιι, 1οιιιιιι1οτιιιι ΑιΒιιετο,

ιιι ιιινιεετο σο' ιιιιιινι ιιοιΓιεοΙο , ο οιιισειιτο ροτιιιι) ει! Ροτιιο1ιοο, ο!ιο

ιιι ιιιιιινιι οιιιοειι οτι οτιεοτει ιιι @Με ιιι Ροιι:ονοτιι ι·ιι:ενοεεο ιι ιι

1.οιο, ο ιιι ιιινοι:ιιιιοιιει οι ε. Τιιιιιιιο. ιι οποιο οι·ιιι1ενιιει εινοτ ιιιο

ιιιιιο ειιιι νι1ει ρτοεεο Με ειιιιοιιιι οι11ιι, οεειιι πιιι ιιιοΒιιι :ιιιο ιτιοιιο

ειιιιιι ειτοοειιιτι1ι.

(4) Η Ροιι1οιιι:ο Βιι8ειιιιι Π!. εστι ειιιι οοΙΙε ότι! 15 ο11οιιτο 1440,

ιι88ιιιιιεο ει! ρτιοτιι1.ο ιιι ε. Τιιιιικο οι @περι ιιι απο ιι'ιιιιιιιιο οοι

ριι1ι·οιιι Βοτιιι, ο Ισι·σ ι:ιιιιΒιιιιι1ι ιι ιιιιιιιιιιιτι. Β ιι Ριιρει Ι..ιιιιιιο ΧΙΙ.

πο! 1897 ιτιιει”ιιτι ιι ιιο11οιιοιιο1ιιιο αστειο σου ειι ε1ιιεει οιιοτι ο (ιτι

νιιο(τ_ι ιιιιιι ι:ιιιοειι οιιιιιιιιΙο ιιι ε. 1ι1ιι11ιιο ιιι 0ιιιιοντι.

οι* Χ

.ιιιο :οοοππο άι. μια ιτο ό! το Ποπ θίουοιιιιί ιιι Ατοοοιιο,

οι! Ειοοιιοτο διιιάίοοεειι .τι Ατιιοτοιι, σο! οοποοτεο (τω)

Μ), Με), ο ο·οιιιιιιιι άι)ιοπάοιι!ί ιιιο οιιοεΓιιιιίπια, ο ἀεὶ

διιτιιιέ άι. δεί /οιιιοτι ο αάοτοιιιί, ιιο! οποιο ο τἰοοιι|οινπα£α

οοπ Μινι: ιποάι)ιοατίοιιι οτι αοοιιιιπΙο ιο μια: ρι·οοοάοιι1ο

οοιιο(ιιιιεα ιιι Βατοοιίοιιο πο! 81 αοοείο ι38θ Μ: θα

οιιιιια.τοιαιοτί άο!ια ειο.τεο Βιοοιιοτο, ο Ι)οτι Ρίο1το Ν.

το άι Απιοοπα.

(ι888, ΒΕ 8ιιιιιιιιιο).

Βιιι Βοει Ατοιιινι οι ΒιιΒιιιιι·ι, νο!. Ε. Μ. 48 (5).

ιιι ιιοιιιιιιιε τιιι;ιε οι.ετιιι οι Βιοτιοειεειιιιο νιτειιιιε Μειτιο

ιιιιιιτιε ιιιιιειιιιιιι ρώσοι ιιιιιιιιιιε ιιιιινοτειε ιιιιοιι απο ιιιιιιιιιιι

ροτ ιιιιιειτιεειιιιιιιιι ιιτιιιοιροιιι οι ιιοιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι Ριιιιιιιιιι

οιισειιειι1ιεειιτιο ιιιοιιιοτιο τι.ιε,τοιιι Ατιι€οιιιιιιι γιιιοιιοιο Μει

ιοτιοιιτιιιιι Βιιτιιιιιιο οι ()οτειοε οοιιιεειιιιο Βιιτοιιιιιοιιιι Βοε

ειιιοιιιε οι (ιοτιιιιιιιο ιιιιεεειιι τον.1ιο ιιι Χβἶι τω Ι.ι:οινιιιι.ιιο

ιιιιιο εριεοορο βιιινοτι: .ιιιετι: ιιο Ποιιιιτιι Ρ.ιινοιι: ιιο1ο.τιο σιντι

Ατοειειιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιοτιιιιιε ιιιιιιοιιε οι ρι·οοιιτοιοτιιιιιε ερω

οιιι.ιιι;ιιιε ιιιιιιιιιε οι εΒι·ιιιτιο ιιοιιιιιιο Ειιιιιιοιιιε οι: Αιιιιοιιιιι

οι Βιιιιιιε οοιιιιιι ιιιειιιε ρτοιιιιιιιο οοιιοιιεειι εστιάσει οιιιιιιιιια

ι:ιιιιι οιιτιιι ειΒιιιο τιιοιι ι1οιιιιιιι ιιιιρειιιιοιιιι ιιιιιιιιιιι ιειιοτιε

τιιιι εειιιιιιιιτ ιιι Με: νοτιιιι (θ). Ιιι ιιοιιιιιιιι Μι ιιιε

Με οιιιιιιιιιιε ριιιοιιι ονιιιοιιιιιτ ιιιιοιι ιιοε Ριιτιιιιε Βιιι ετιιιιιιι._

ΜΧ Ατιιιιοιιιιιιι Υειιιιιιοιο Μειιοτισοτιιιιι Βιιτιιιιιιιι οι ()οτειοιι

οοιιιοειιιιε Βιιι·οιιιτιοιιο Βοεειιιοιιιε οι ()ετιιιιιιιο ρτονιιιιι ιιι

ιοιιιιιιιιιιιε ιιιιοιΙ ει ιιοιιιιιιιιο ειιιι οιιιρε ηιιιιιιιε οεΙ σειρα

τειιιιιιιι·ιι νιιιιιιο1τιιιι ιιιιιιε τιιιιιειι ω» ιιιιιιιοτιιι νιοιι.τιι οστι

ειιιιιιι ιιι ιοπιε ιιοιιιε ειιιιιοοιιε ιιιιι ιιιιτοειιιιο ιιιιιιιιιιιιι οι:

ττιιεετοιιιιο ειιιιιιι οιιιιιιρο1οιιοιιιιιι ιιιοιιιΓεει.ιιι ιιιιιιιιιιιτ ιιι

οιιιιο1ιε ιιοειτιε ειοιιιιιιε ιιιιεοτιοοτιιιιιιιι οιιιρΙειιιιιιιιιτ ιιιε οοι

οιιιρειε ειιιιε ιιιιιιιιιιιοτ τιιοοΒιιοεοιιιιι ιιιιειιτιοοτιιιωτ ιΒιιο

εοειιιιο ιιι ιιιιειιτιοοτιιεε τι ιιιιιιιιιιο ιιιιεοτιοοτιιιιιιιι οστεο

ιιιιιιιιιιιτ οι ιιιιι ιιιιεοτιοοι·ιιιιιιιι οοιιειιιιιιιι εοιιιιι1 ειι οι! πιιι

εοτισοτιιιιιιιι ειιιιε ιιοιιιιοτοε. Οιιιιιιιε ιιοιιιε ιδιιιιτ τονοτειιιοτ

μοι· νοε νοιιοτιιιιιιειιι ριι.ιτιιιιι ιιι Χβο ι.ιτοκι.ιιιιυιι οριει:οριιιιι

Βιινοτιι .ιιιετιι οι Ποιιιτιιι Ριτιοιιιι ιιοι.ειτιιιιτι οινοιιι οινιιιιιιε

Αι·οειιιιιιιι Βιιτιιιιιιο Ιιιειιιο ιιι ρι·οοιιτιιιοτιιε ιι.οιοτοε ιιιιιιιιι

ιιιιιιοτοε οι ιιιιιιοιοε ειιοοιιιιοε ιιοιιιιιε Ει.ιοινοιιιε ιιιιιιοιεεο

Αι·Ιιοι·οο οιιιιι ριιιιιιοο ιιιειτιιιιιοιιιο ιιιειιτιο ιιιιοτιιιε οιιοι

ιιιιιε ιιιιιι εοτιιιιιιιιιιτ: Ειι ιιοιιι ιιο ιιοειι·ιι ειιιιοτ ι)οιιε

ειιι ο ιιο Μιιιιοιιιι Βιιιιοιιι Μοτιο πω. Μιιιιοιιιι Ει.ιι:ινοιι

ιιΑι·ιιοτοει ο Ιοε 5.ιιιιιε ιιΑτιιοτοιι ότι! τοΒιιο ιιο Βιιιιιεινιτι

ιιοειιιιιιι εοιιιτιιιιιιιιιοιιι ιο 1τιιιιιιιιιιιο ο ιιοιι ειιιιιιιιιιι ιιιιτ ο

ιιο 1οι ιο ειι τοΒιιο ιιιιι ρετ ιιι ιιιεειιιιοιο οοι οε ειιιιιιε

οτιιτο ιο ειιιιοτ τον ε. ιο ριιτο ο (τοτε οιιοιιιιιιιιι ιιο ιιι Με

ιιιιιιιοιιιι Ετιιιινοιι ω) σε ειιιι ιοιιειιιιιοιιι ο εε οιιοιιτιι οτι

 

 

(ε) (Συρια ιιιι1ειιιιαι ι1ειι'οι·ιειιιιιιο, ο!ιο ει οοιιεει·νιι ιιοι ΜΒιι Λτ

οιιιι·ι οι Βιιτοιιιιοτιιι. να!. Ιιι ιιοιο ιιιιιιιιιι ιιι ρτοεοιι1ο ι1οοιιιιιοιι1ο.

(θ) Βιιιιιιιιι ροτ ιιιεοι·ιιοιιο Γιιιιιιι·ο :πιο οοΙΙε ρεειε οοΙ 31 ιιι;οειο

1886 εοετιιιιΔ ιιι Βιιτι:ειιοιιιι ιτε 11. Ριο1το το οι Ατιιι;οιιιι, ο Βιι ιιοι

ιι:ιειιιιι1ιοτι τιι ΕΙιιοιιοτιι οι Ατιιοτιιιι.

(7) ει ιιιιιιιιο ο!ιο Βιιοττο εοειιιιιιιιο νιιιοτιοειιιιιοτι1ο ιιοΙΡιεοιιι οοπιιο

ιιι ιιτιιιι «οι ειιντιιιιι ιιτο$οιιιιει ιιο 111ιιτιιιιιιι Π). (πιάτο οι Βιιιοιιοτει ,

ο ιιο! ιιι ιιιι 1'τιι1οιιο Πεοιιο Ν. Βιιιιιιοι ιιι Ατιιοτειι, ιο ιιιισιι οικει

τοπιο ιτετι1.ιιιιιιο ιιιιιιι, σιοιι οεΙ 1853 ει! 1389; ει: σει οιιιι νεο. Έσω,

Μπίστι. Βιοοι·. Μ 8ατάι τιιωτι, νιι!. Π. 'ιιιε. 998. Πτι. 934, ο νο!.

Π!. τι”. 277. Πτι. 980.
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:Με α1ια.οιιιι Η ειιπε

ιτιιισΜεια ε σρρτοεεισ αισιι μια ασ ασεε εστι εεασιιε

ισιισιιε αετσαειαεε ε νοιεσιε ρετ εσσεεασεσι νεσιτ ε οσε

αιεσειε ε αειισαε εσιιιοειισ σε εειιστ τει σιι"ετεσ ει σε

εεσστ ο ιισαιιιαιεαι εαριιεεαιε αειιιεσεα ε. Με εεεετ εισ

τ,αειε Με εεριισιε εεασεαιε. - Ι. Ρτιαιιετειιιεαι εσριι

ασεα ε εσριιεεαιε αεαιεαεα αιεασαε ιιι.τειισιι ο ισε δωσε

ασε ειε αιετεε αει εετιστ τει ρετασσετ ε ισιε Με διετα

αει ιιεαεσ ε τιο ιιειεσ σιι”εεε Μ εσε τεγει αιειεειει ε σκι

ειε εεσε διατε (η εσαι ε ισιε ισε ειιτεε αε Μ ιειε. α

δοαστ αοα οσπείαοτααΙ ασε Παει” δοαστ Παει στα οοΙ Ια

αιατΙ αο ροαοααατ :Με ασοε οαααοτιοεοα, ο αΙιοαατιι απο οε

ρταρτία οαεα αΙε Βοίε οεεοι· ΜεοτιοαταΙσεοε ο ροταακατ τοοα

Ια ααα ααΙιΙο Ενοειται· ο Ιαε δαταε α Ι:οαοβεί αο ταοσαοιΙίαοίσ

ο αισταα α αασεΙΙε Ια ρτοεοαι εαριιαΙ (θ). Π. Ιιεαι ασε

ριεειε ει δ. α. ασε εασειιε εσσεοιιιιιι ε εσανισεσεε ασε

ισ ι“ετισεαε εαιτε Μ εεαστ τη εσαι ρεεεε επι Πει·αεασε

ε Μ ισιδε Μιιιιιασ εεασιιε ερρετ ρετ εει·ιε ρσιιιιεε σε

ειε εετνεαε. (Παω αΙ δ. Π. (3).) ιιι. ιιοαι ασε ριεειε

ει εειιστ τη ατε αε σσσ τειετιιιετ εασειιε ασκεσιισιι ο

εσατισεσεε ασε εε ειιπε Μ εειιστ τη, ε ιιια:ειι Βιιισσι,

εεασσε ερετ ρετ εει·ιε ρσιιιιεε (ε). (Πωσ αι δοιιστ κα).

ιιιι. Ιιεαι ασε ειε Μετα: αει εεαστ τεγ εσσιετιαετ

εασειιε ι”τεσασεεε ασε Μισσαι Ετ.ασασιι ισε σε Μια ε ιι

εσγε αειε ασειε εστι Μ ρεεεειε ιταε εαγε ρετ ασε ε ασεειε

ατεειε σε εετιε εισσ ε να ειιγε (ει). Η ατι εεε ειοα ετι

ιεεεε ιοε ιιειιιιεαιε εσ Με τιιεε. (Παει α! δείίστ ιιοι) ααα

οαιρετα ααα αριαΙ β·απασίιαΙ αστα Ματσε Ιαε δαταε αοΙ

παρα Παταατοα ροτ Ια ααα εαποοεεία Ιιααοπ Με αασοΙΙε

ασί εαταπ ιατααΙε α! αει δοαατ.). τ. ιιεσι ασε Με

1`τεαασεεεε ε ιιιιετιειε αειε αιιε δεταε ειοα εετνεαεε εε

ασσε αε (στ οι αε τειισ εε Μιιεαστ, ε ειιε αε εασειιεε

Με ρτινιιεαιε ε ριεειε ε Μ αιετεε σε εειιστ τεγ ασε

 

 

 

δισατι.σσι εκιεσσι εε ειε ειι εασειιε 1”ι·εισασεεε ασε σε ιΙιιε

Παεσι.τ-:ιτσε (σ). (Πωσ αΙ δ. Β. οαοορΙαι οοι Ια [οι α. δασ

οιΙατί αστα στα α Ιια)α ΙαΙ ταΙια σου: ασ "Ια Ι)οεαΙααοε.).

νι. ιιεαι εσριιασεα Μ Με σιεασσε Βι.ιασσιιξε Με

δ.ισαε ασε ειε αιετεε σε δ. Β. αειιστετ Ματια Βιιιαει ε

ισιε Με διιισε ρτεεσσετε ασε εσσ ερ εσιι τεασε ειιι αεεε

 

(1) @Με (ειιιιιι.), εισε διετα, αειινι αειι'ιεοιε σι 8ιιταεΒασ. .ιι

ιτσνε ια ασεεισ ειεεεσ αοεσταετιισ ειε εετιιιο δωσε.

(9) ι: αε ιιαιετε ιι εεαιιαιεαισ τειιαισεσ αει τε Π. Ριειτο σε Ατα

ασαε, ιι ασειε εεεσαεεαιε ει ρειισ αειι'εαιαιειιε αετιετειε ε Μνστε

αει διιται, οιιε ιινεεασ εσεττεααιεια εααι.τσ αι ισι, αισεεσ αιιιιιι εσα

ειαετειιοαε, ειιε Ποια ποπ υαΙι πιστιοαι ρωοαιατίε, “τα αι οσπαοτιαιατ.

(δ) Ι.ε Οαποσταια, αι εσι ει ρι·σαιειιε ι°σεεετνεαιε αει το ιι.Ριειτο

αει ρτεεεαιε εεριισισ, ε Μια σι ρεεε εεααεισ αει 1355 ιτε Μ ειεεεσ

το Π. Ριειτα, ε Μετιιιαα Ν. εισαιεε σε Ατιιστειι, ρεατε ει Βιασ

αστε. νεα. εορτ. (Σπιτι. Νσαι. ΟΠΠ'. μια. 760.

(4) ι.ε £απεαταια ιτε Βτεαεειεστιε αστα, αιιιτιισ σε Βιεσαστε, ε

ιι το Β. Ρισιτσ σε Ατειασαε ισ 'εεααειε αει αισΒασ αει 1888. Με ροι,

ιιοιι εεεεαασ ειειε Μ αιεαεειαιε σεεετνειε σε εσντεασ ετεασσεεε,

Βιεσαστε τινεααιεα εσιιε εταιι ρταρτιε ι εισαι Μαι σε εσντεαιιε εσι

ιιισιιισι·τε σε Αι·ι›στεε (νεα. πω, Ι1ιεισα.Βιαατ. αει 8αταιΙΙΙιαΙτι,

να!. Π. μια 53. 54 ε εεα.).

(ε) Βιεσαστε ειναι εσσεεασισ ιε ιτετιειιιαιε αει ιτιιισιι ρετ αιεει

ταιρι ε ισιιι ι 8εται, ειιε ενεεασ εεασιισ ιο εεε ρετιι, ε ασειιε σε

εσσ ρεατε Μετιετισ , ε σε εσσ ι“τειειισ Παοαε εσαιτσ ι το σε Ατιιασσε.

ει εσ1ινεααε ια ασεεισ εεριιοισ ΠΠ., ειιε ιειε ίτετιειιιαισ "Μεσα

εσσεετνειε ε ισιιι ασει δεται, ι ασειι, ισ νιτιιι σει ρτεεεσιε ειισ ιιι

ρεεε σε 1380 , ασνεεεετε αινειιιιιτε εσααιιι αει εσντεασ ετεαοαεεε.

'ιτε ειιαι αειι'σιιεασιε ιτσαειιιαιε ετιιασ Βια ιτεεεοτει; ε σε τιιιιιιαε

νεασ εισαστε ειιτι εειιε.

(ε) Βιιεσι.ιιτιιε (εειει.), εισε σ'Ιει.εειιε (Υιι.ι.ι-Εεει.ιιειιιιι ). Νεα

ει τιιενε αει ρτεεεαιε ααεσαιετιισ ιι αισιινσ , ρετ σαι ιι τε Β. Ριειτα

ιιοιι εεεσεεεαι.ι αι εοσεετνετε ειιε νιιΜ σι 8ιαι.σει ιο ειεεεε Πεισ

ειιιαιο, ε ιιιιετια, αειιε ασειι ασαενε ι(ιι.ι.ι οι Ειιισει, ο ισιι:ειιε

( ΠαερΙοαεε ).

εασι αειΜαιετ εσεε ασε εεα ρσεασεσ ιοτσετ ε αεερεει.·ε

αει δ. ιι. ιτεσεειαεσι ε ασιιιε ε ιιστε εεεεε εσ (ιεταεσγε

ει: ισιε ιιστε ιιεσε ετα εεεσιε εσαι αιοιιιεε ει. (Παω αΙ

δώσε Και) ροτα ασια αιΙ δοιίστ :Με Ιααα α μεσω· Ιαε

ταοεείαιιε είπα ιααεαΙααιοτιι αοΙε_ ααυίΙίε αΙι ααα εοπ ααα,

ο απο αεείαιαΙοια ειοα αοΙΙαταΙε ο εοπ ραασεοα Ισταατ αα

Με αστε αοα.: α ει" εαεοε /τααοααιοπι ο ααίΙία Με Ιαε

ρτοεαποτε αοΙ δοαατ αοα ο αο εα ρατΙ.). ν11.ιωτε

ασε ειε αιετεε σε εεαστ τη ρετ ιτεσασιιιε ε ιιοιι ειε

αιοσι αε Μ ιειε ασε Με σιιιειειε Με Ι.ισειιε τεγειε ετιιεοτσ

ΑττσεαΜιτεε νεασετε εσιενεασετε εσσεειιετε ε ειιτεε οιιι

Με εκεεριειε 8σνετσεαστ ε εααιισιειτεαστ ειεα οταεσειε

αειε ιισειιε αιειειιι ε αε ιε σεειο εεταεεεε (8). (.!.α δοΪιοτ

τω ει: ι> τι: στ: αυτ: σε (9) εοααπε Ια |αταια αοΙ αιι εα

ρίιαΙ, "Με πα εἰ ειτορποπα ασια στα ααΙΙα Ιααα εαπ ρααοτ

ασί αοα οεεοι· [Μεσα. ναι. Εταροτα εΙα οπΙοε αιιοΙ

δ. α. μεσα [επτα ο εΙααΙίτ Ιαε ()'αειοΙΙε αεί [στοπ αΙιαπε

αοΙ δ. Π. αο αασοΙΙα μια ασε αΙΙ ααΙτα ο.οοοριαΙ μετα Ια

δ‹ιεΙοΙΙ αο δαεεοτ οτι Ια ασαΙ ροτ Ιαε αταπε α/[οπείαπε ασε

εαπ εΙααοε οαιτο Ια δ. Β. ο οΙΙε στα αιοτεο ατα α: δοἶιατ

ιποπο τα σε ί)αειοΙΙα αο αααοΙΙα ρτααοσια με οΙΙ ασΙτα

ασε ααα Ιαε εοτυοαΙε είσαι δωσε αο διεειιιι σαι· :κι αΙιτο

αιαποτα Ιαε αο δαεεοτ ααα |ιατοα εαπείαοταπΙε αιιο ια ρου·

Ια αἰΙα ταα εε ααπατοπ α αοασσοεοε α αοερααε σα μια

ο αΙι εααταιαεαΙ αει πα ΙσταατΙαε αυτια.: οοι ρααοτ· αοΙ α:

δ. Π. εε τοΙτοα. α οπσατε (μια οτι Ια αίΙα αιαποτα Ια αν

δ. α. στα ααΙΙα οααεοαΙιτ ρΙαοίαΙι ααοΙ αι! ί.'αειοΙΙ .το ααα

ΙαΙ αοε/οτ ο επειτα απ Ιατα Ισ δοΪιατ Ιια) εΙαΙιΙίτα δαεεοτ

ο ΙοεαΙΙτοε δαεΙοΙΙε α.τίοααι Η ρΙαατα.). ιιι. ιισαι

ασε ρετ σιειστ ιεταιειει ε σιιιιστ ειεαιεσι αε Μ στα ιεΜ

ριεειε ει αιι δ. α. εσσεεσιιτ ασε Μεσα σιαιετιτ (ω) σε

 

 

 

(7) 8ειιιιεαε ιι τε αι Ατιιασα:ι αει ρτεεεαιε ωρα νι. ει σιιιιιιεεεεε

σι τετιαετε α ιιιιοτιιι ε Βτεαεειεσσε Β°0τιε, αιετιισ σι Ειεοαστε,

εα εαιι ιιιιτι δεται ειι'ετεασ εσσι ρτιαισαιετι, Μαιο αειι'ιεσιε σε δει·

αεασε, ειιε ι”σστι, ε σε τεειιισιτε ει αιεαεειαιι πωσ ι Ιατα ιιεαι αισ

ιιιιι σα ιαιαισιιιιι, ισιιενιε ιι Β'0τιε ααα ισ ιιιιετεισ εαειιινεαιεαιε

ααα ιιι 1390, εσαιε σε αι ρτονε ιι ασασαιεσισ οσε ρτσασειεαισ με

εοιια ει Παω. σαι Η

(8) @σεεισ εεριισιο να. ιι απο σε ριιι ιιαρατιεαιι αει ρτεεεαιε

ειισ σε ρεεε (1386). Οιιιεαενε ιιιεσαστε, ειιε ισεεετσ ιιειινι σι δει·

αεααε ισιιι Βιι ιαιριεεειι ε σιιιειειι ρσιιιιιιει, ειιε ιι τε σι Δτεασαιι

αεειιαετειιιιε αειιε ειπε ε ισσαιιι αειι'ιεσιε αε ισι αιρεααετιιι, :ια

εεεειισαε σε εσνετατιιοτε, ε αειι'εαιαιιαιειτειατε αειιε τεσαιιε τεαιε,

ε εστι ι'ειιτε εεεεεισαε εσανεασιε αει εεασεαιε σειρ. νιιι; ε εια ει

Με οι αεειεστετει εσαιτο ααεισαασε ιεαιειινα αει εσντεασ ετεαοαεεε

ρετ ερσαιιετιε ρεεε ρετ· ι·σιιε σει εσσι ειειι. Με ιι το Β. Ριειτσ, ρτο

ιεειειιασ αι ιιοιι νοιετ ιε8ετε ιιιιαιιιειεαιεαιε, εα ια Μι ιααιεε, ιε

ρταρτιε εσιστιιιι, ρτατιιιεε εοιιεαισ ειιε ει σαιΜταιετειιιιε, ιιι αιιαπια

.τι ραιοσεο, ειιε ιειιετε αει ρειισ ρταρσεισαιι αει εεριισιο , τιεει·νεα

ασει ρετ ειιτα Μ Μεσιιὶι αι ρτεειαιετε εστι αετιιε ετταειε σε εσε

εεειιε ιε εεειειιε ειιε ροτ ισ ενεαιι αιι ερρετιετιενεασ. Με τιασετασ

ει Οιετιιι.ι.ο αι 8Δεειιιι ισ εοανεασισ ερεειειταεαιε, ειιε ιι το ρε

ιεεεε ιιεαει εεεαιιετε ε εσο ετιιιιτισ ιι εεειειιειασ ειιε ριιι αιι ριεεεεεε,

Με ειιε ι εσιασιι ισεεετα ισιιι δαται, ο αι δαεεατι, ρετειισ ια σρρεειε

ι εεεεετεει ιιοιι ει ιιαετειιιιετσ ειιε ρτοττιεεεε τεαιε, εεεεαασει εεει

αειι ιιιιετεκαεαιε ισ ρσιετε αει δεαονεει εοι ρειιια εεριιειισ σε ιιοιι

εεεετε πιει μια τεειιισιιι ειιε εσααειισαε αει τε αι Λτε8σαε. Ε αισ

αενε ιι τε Π. Ριειτσ ιιοιι νειεεεε εεεοαεεαιιτε ε ιει εσααιιισαε, ει

εσανεααε ειιε ιιι ασεεισ εεεσ ιι ταετιισνεισ εεειειιο σι 8εεεετι εετειιιιε

αιειτσιισ. Παει ει εσανεααε; αιε ιι ειιειειισ εστιιιιισα εα εειειετε, ε

ιι το Β. Ριειτο, ε ι εασι τεειι εσεεεεεστι ασυετπαταπα, ε ε_ασυετοια

:απο ια δεεεετι ε ιστσ εεεσισισ ριεειαιετιισ.

(ε) δι: α τα απ· ατα: σε -. . Ρετσιε ειιιιτενιειε (ιιι 9.' ε ι'σιιιαιε),

ε ιτσερσειε (Μ Μ, ε ιε 3.ιι), ειιε ισ ιεαεσ :ο ιο μα· αιι ααα παπα;

ασε οι πω”, οι αΙιαια ρω· ααα, ο ροτ ααα» , ειιε εερτε αι εεε

ιι το [ατα (αεατα) . εεεοαασ Μ ιστττιε αι αειιο εεριισιο , εεαιε ειιε

ρετεια εαιι ιαιετιαε τοειτια8ετε, σ ιεεετε ιι ρτσρτιο ροιετε.

(τα) απατη· (εειει.); εισιι σιιισιειι, ο ιαιριεαειι Με οσα αιστιε

αιιιοσε αει εσνετασ αειιε εσεε ιαεσιετι.

  



ΠΕΒ ΒΕΟθΙ.ιθ Ιαν. αι α

Μαι ατι Ια α!!α ΙαΙα αΙιια ιιιι θονιιιιιιιααιι μα· Οια Π) α

ιια οΙΙΙαΙαΙ ροτ ΙααΙι ιΙα αααΙααα ρτοααιιΙα·αΙΙ·ι·οΙτα αααοιια

ααα τΙααιαα! ·αα · αιτρι·αααα!,··α ιιιι αιΙιιιΙαΙα!τα‹Ιοτ ροτ ι·ααοΙΙΙτ

Ισια αα!ι·αιΙαα «κι ΙΙΙ! Μαιας α ααα Ισα αΙιταα οΙΙΙαΙαΙα αΙαα

ααττΙα ααααΙΙα ααα α! ·νοΙτα α αΙααΙ·τα αιι Ισα α!!α οΙΙΙαΙα.

Βιιααρ!α! ααα αιι Βιετ·ιιιι.ι.-άα θαι.ι.ιιιι·'α ατι Ι.ιιααιιιι θ)

αια!α Ια ω” κα αΙΒαΙαΙα Πα· ααααΙΙα ααα! ααα· α αΙΙ

αΙαατα. ΙΙΙ αααααα ααα ιΙααιιαα αε οι! ααι·ι!αιια ααΙα θαα!αΙΙα.

θα· αιαα!α Ιιατα!α!α αα Ια ΙιιΙα ΙαιιιααΙιοαα ραα··ιιο ΙιΙ ροι·Ια

Ιιαναι· ω) Δ! δαδίοα ΙΜ; ραπ! αιιαα· Ια·‹!!!α αΙΙα πο αιμα

!ιατα!αΙα ααα Μέσα )αι·ιζτι!!α!Ιο τ .τούτα ' Ισα αΙ!τω 00.968 ααα

ΙαπααιΙαα απ _ Ια ό!! ααρ!!αΙ απο: Ια Ια ασ τατραα! ι!αατατ.

Εαιρατο Μάσκα ο σο! Ισια!! δαπατ ρω· αιί!!ατ .τΙαιπαα! Ια

Ια Μα ο ιΙαΙα Ιια!ιίΙααΙτ ααααΙΙα ααα Με Ισα α/|Ιοία!α

τααα!τ !αιιαααπ ο .ο!αιι !απααΙιτ °ταιιιιιι τιιιι.ιι (α) ιΙα Με ει!

Με αιιαα ωραια αααα Ια απ δ'α!!ιαΙαιιαα. Ε απο· ααιια!!.ι

απ! μα· ααιιΙαιιοΙα αστεια αιαι!αιπιια!α, α !τα!›α!.ι πιστα· πα

μια!! α !!ατ.τ ο/ΙΙαία Ιατιιατ πα σποτ τατΙΙΙιτίΙτ α Ιατιια!.ι

ααιιαΙΙα ααί τα: Ια αΙΙα ΙααΙα ροτ ααιι!απαία εαταπ α!ι.το!!α

α Ιτο!ιαΙ.τ !ιοιια. Ε” ταια!ιΙαα!ιπαπ! τα: ααΙα.τ α!!α αοααταααΙοτα

μια ε!ε και! ν. ααα). Χ. Ι!αια ααααααατα ααα

Παα νοΙαιι! Ια αΙΙα αοααοττΙΙα ναα8:ι α ααα αοαιρΙΙιααα!

ρΙααΙα α! 8.”ΙΙ. ααα αιιαααιια ιιαταοαα -!ααΒα α ροεαααεαα

αααα !ο!α αοα!ταιΙΙαΙο !ο! ασααα Ιιαγ !α α ροεααΙιαΙα. Ε

ααα !ο!αει ααααΙΙαα ιιαταοιιαα ααα τοΙι·αα ρατ!Ιτ αει Ιαα !ατι·αα

αει Ια ιΙΙ!α Μιιιοιαι Ει.ι:οαοιι ροτ αιιατ α!αι· ατι !αι·τα «κι

8. Ι!. Ια ραααααα τω, α πασα ραααααιι !ατ ιΙα ΙΙατα τοααε

!ο! ασ ααα ναΙταα εαιια !ο! αοα!ταα!. Ε ααα απΙαια!αΙιτ !ο!αα

ααααΙΙαα ραταοιιαα (Ια Ια !αττα θα! 8. Β. ααΙ νοΙταιι α!ατ

ο ναιιΙτ εκατ αιι !αττα τα: Ια ααα ΜΑαοαα Ει.ιιαιαιι ααα!!

ροεαιιαα Ιατ α εαιαΙιΙαιι!ιιιαα! ραααααιι Ιατ έα ΙΙατα Ιιααα

σο ααα νοΙι·αα αιιΙαοια ιΙατααα! αα- ΙΙΙ!. (. Ρ!αιι α! δααοι·

 

(ι) Ρετ Οια; ο!αα ρα'ιΙαα Οι”, ο ΡτανΙααΙα τΙΙ ΩααΙΙαι·Ι, α ‹ΙΙ

8α.εαιιτΙ. - -

(9) απου”, οααΙα Ια αΙ!!ἑι ιΙΙ Λι.αιιτ.ιιο, (Αι.ι.ι:αιιιιιι).

(3) ΒαΙΙα αιτο!αα!ει α!ια εἰ Ια :ΙαΙ ρταεατι!α ααρΙ!αΙαρατ ρατ!α ΟΙ

ΕΙαοιιοτα, ααα αΙαα ιιοιι νΙ αιιταΙιΙια πια! ααΙΙ'ΙααΙιι ααα ρααα !ιιιοιιιι,

α τΙατα!ατα, ΙΙααΙια ια εαταΙιΙιατο αΙ!τΙ ε!τιιιιΙατΙ α αεαταΙ!ατνΙ @ατα

ιΙΙιΙοιια, οΙ!τα αααΙ ρααΙιΙ αοαα!!αιι!Ι ιιαΙ ααρΙ!οΙο ιιιαιΙααΙιιιο, αἱ ραὸ

αταοιιιαα!ειτα Ια ιιιαΙιι- εΙαιιατΙα ιΙααΙΙ Ατα8οιιααΙ Ιιι 8αττΙααιια, α αααιι!ο

ραταΙὸ ακα Γααται·ο ανναταιι!Ι τΙαΙ 8αττΙΙ.

(α) 'Σπιτι-ιιι παω ιΙΙαανιιαΙ Ια Πα!ιιΙοαιια Ια τ!παααα!ατα, αΙια αΙ

Ι'αι:ανα ρατΙοαΙααιιιατι!α α !α!!Ι ααΙοτα αΙι'αεατοΙ!αναιιο ιιιι α!ΙΙιΙο μια

Μαιο, ροτ αΙΒιιΙΙΙαατα. ααα πια! 1αιιιρο α αΙα τΙαα!Ιαει!ο Ι α!ιιαααα!οι·Ι

!αιιαναιιο !ανοΙα αρω·Ια, α‹Ι ααααααΙΙιΙΙα α αΙιΙαιιαιια νοΙαιιαα ρταεαιι

!ατα Ια ααα αααααα; ο ‹ΙαεΙΙαιιια. ΝαΙ ρταααα!α ααρΙ!οΙο ΙΧ. ΙΙ τα Β.

ΡΙα!τα ιΙΙΑτααοαιι ρτοιαα!!α«ΙΙαα!αιιαατα αααα!ει αααιιια αΙΙα 5ατ

ααααα, αο!!αραααιι‹Ια .α αΙιιιΙαοα!ο οαιιΙ ·!τα 'ειπα !α!!Ι αΙ'ΙιιιρΙααα!Ι, ο

αΙΙΙαΙαΙΙ τααΙ αΙια νΙ τιιααιΙαταΙιΙια, α‹Ι οατιΙ αΙααιια αιιαΙ ΙΙ ααα αο

νατιια!ατΙ τ!! 0ααΙΙατΙ, ο (ΙΙ 8αααατΙ. Βατα αααα!ιι αειιιιιια ιιαΙΙ'ΙαοΙα·

ματ !α!ιο ΙΙ !αιαμο ααΙ -αοαιΙαΙα ιιτιιααιιαααι α αραετιαοΙο: Μι ιιοι!ο

αααα!'αΙ!Ιαια εανατιιο αΙ αιαατΙαναιια αερτααααιιιαα!α αει @ειμαι αο!!ο

τιοαια ‹ΙΙ Ήαττατοιιι αΙΙ αοταΙιιΙ ΙΙαα!Ιιια!Ι α αΙ ατιινα, α ΒαααταΙα αΙ

ΙΙ:Ιο ααιιαοτΙο. Μα Ι ΙΙια!!α!υτί , ο Ια-αία!!α:ίαιι! ιιοιι !αταατοτιο α οστι

νατΙ.ΙτεΙ Ιιι ναιια ιατααα αι αρρατατιια, Ια αααΙΙ ετααανιιιιο Ιαα

!ΙΙιιιαα!α Ι'ατατΙα 5αττΙο. (ναό. Έσω , ΒΙ.:Ιοπ. ΒΙοατ. α! δια!!! !!!ιαι!τΙ,

να!. τ., Βί.ταστε. °Ρτα!Ιτα. ρα8.40 α Μ). Ι 8ονταιιΙ (ΙΙ 8ανοΙα , 5ιιααα

ω! α ααα! ιΙΙερααιαι, αιαα!αιιαααι.ι !αΙα Ιιτα!Ι!αιΙοαα, ταα!τΙιιααααοΙα

μια! α! αοΙΙ 8Ια‹ΙΙαΙ, αιΙ ααΙΙ αΠΙαΙαΙΙ, αΙ αιιαΙΙ ατα αοαΙΙιΙα!α Ι'ατιιιαΙ

αΙα!ταιΙοαα τΙαΙΙαι αΙαα!ΙιΙα. Ρα αΙιοΙΙ!α, ‹Ιορο Ι'ειοαα!!αιΙοτια τΙαΙΙο

@πατα ααΙ ααα; ο Ραοα_,_ ιιαιΙ ιιαααααα ία ΙΙ ιΙαααο, ραΙα!ια Ια να

αΙ!α ιΙαΙΙα αΙιιααοατιιτα ‹ΙαΙ_ αΙαιΙΙαΙ ατα αΙααιιιι!α αιτονατΙιΙαΙα τιαΙΙ'ΙαοΙα,

ιια αοΙρΙι·α αιιαειΙ _αιαΙ ιιαααιιαα, αααα!!αα!Ι αΙαιιαΙ αιιαΙ τατΙααΙαιΙ, ιιαΙ

αααΙΙ Ια αΙ!!Ιιαιι ατα α” Ισ) ρΙα α)ιιαΙα!ια πιααα!ιΙαο Βιιιααατα, ο

αοταο ααα! ‹ΙΙι·αΙ›Ι›ααΙ Ειιααιι:α ΙΙΙ Μικαιιατακτο , ααα ιιοιι τΙααιιαα ιΙαΙ

Πονατιιο α!ΙμααιΙΙο αιιΠΙαΙαα!α ρατραταρατα_, ιιοιι αΙΙα ααα Φωτο,

00ΠΙΠιθ00 ΦΙ8θΓθΙΠΒαΙθ ΙΙΙ ΥΙΙΙα Β αοαΙ ααα Ια!Ι!αιΙοαα αοααΙΙαιι!α

ΠΘΙΙα_8ιια 0τΙα!αθ ΙΙΙΙΙα!!ω Μα ;ιατ·ναΙ!α Ια ρΙΙι ααιιαιΙαΙοαα Ιι·οιιΙα

αΙια !ατ αΙ ρο!αεαα αΙΙα αΙαα!Ι:Ια.

Μ”. ~- ΙΙΙ. Ι!ααι ααα Πα !ο!αα Ιω ιΙΙ!αα αοεαε εε

!”ααεαα αατ!αα ραΙιΙΙαααα αΙι ατοαααα ιιαααα αΙι Ια Ιατιιια αα

8αιΙα α ιΙα _ταο αααοαα ααα Ιαα ιΙΙ!ααγρατ!αΔαα αααναιιάταιι.

(. ΡΙαα α! δ'. Κ). '-- Π!. Ι!ααι αααΪαταια!α α ααα

αοττΙα!α Με Ισα :ΙΜ αααΙιοΙα α· ιΙαΙΙιιτα! Μιααιι Βιιιιταιι α

Ισα διαιτα· ρτααοαατα αΙαιι ταε!Ι!αΙιΙαα α !ατιιαααα α! ααδατ

τη αΙι Ισα αοιιιΙΙαΙαιια ιΙαιιιαα! αιαιταεααιΙαα!α!αα:Ιαα!ατταε

ααα!αΙΙει α τΙΙαα ααα ατατι ιΙαΙ ΙΙΙ! ααδοτ αΙιααιι ΙΙα Ια Βααι·τα

(. Ρ!αα α! δ. Π. ααα α Ια αΙΙα Μιιαοαα Βι.ιακοιι τοαιαιι

ααα !ο! ασ ααα στα :ΙαΙ .!αται: ΙΙΙΑιιιυιο ααα ααα Ιια_αιιαα Ια

ο!ίτταασία α! Ια α: δαίατ ο ααα! .τούτα μια δω ιατΙΙΙα!! α!

κ!!! δαιἶατ @ο ααα! [!ε! :Ια Ια τατΙί!ασία ι!αατιω αΙΙα α ε!ε!

α!α!!ιιτααιαπΙ ασ Μιαιιιι' Βιιιιααι α ΙΙα!τ α!!ι·αα .κατώι .σαι Με

και Μπα ρτα!ίσα ο .εΙαπωιιΙ (ω). Ι!οΙαιααει ταααΙΙ αΙαιιιαααΙα

αι·αιΙΙα!Ια αιΙαατατΙ ροτΙαα ααιιτι·ι αΙαΙααΙ ααα ααα αιιι· τΙααι

ααιιαοτιΙΙα Ιοααιτι ιΙατα ααα!! Βατ‹ΙΙ αοα!ι·α τααοααΙΙΙαιι!ατ

ατααΙα α! ααιοι·Ι α2 ααα Ιααονααα αΙιΙααΙαιαα αρΙτΙΙαΙιι τα

τΙ!α!Ια Ια νΙααατΙΙιαα αοι·αιιιαααι ιΙαι:ΙΙΙ αΙα ταα!α ααραι·α α!

ααΙταιι! ααα! Ιαριιιιιιι ταααταατα αι: τααΙΙΙαα!αα α. ιΙανΙο ΙαΙ

·!ι·αιαΙ!αιτι ταα!αιιι α! ναταια ταιΙΙτα !ααατα ρταααα!Ια·ααΙ›ΙΙαΙ

Ιαα!ταιιιαα!Ι ααιια!Ια !αταροι·ΙΙιαα ΙΙταιΙ!ατ ναΙΙ!ατΙ αι ααρατ

αοα!αιι!Ια ΙαιΙαα!Ι α! α! ΙαααΙα ρταΙΙΙια!α Ια ααα ιΙΙα ΙιαΙ

ΙΙααα !ιιτοι· ΙανιιΙαΙ! ααααιια Ιιιααιιιατα ραταοαατιιιιι ται·αια

ααα εαΙιΙνΙ! ιΙΙαραατΙΙα ταματα!ατ ρααΙΙερατ α! ακ!Ιαα!Ια

ιΙΙαααα!Ιοααια !ατΙιΙαΙΙ›αα α! !τααααΙΙΙΙΙα!Ια ααιααΙ!α!α. τα

ααιαρ!α οοα!Ιααα αταα!αιι!α οιιιιιΙαια αοαιΙΙ!οτα ααααΙρΙα!

Ιαοταιιιαιι!α αι·α!Ια α! αιι αατ!α ααΙαιιαΙα ταοοαιιΙ!Ια ‹ΙΙΙΙΒαα!αι·

α! Ιιι!αΙΙαα!Ια α!! ρΙααααι οαρΙ!αΙΙα οιααΙΙιιια ρταΙαααι·!Ια α!

αιιοΙΙΙια! αοτααιιΙααι ασ ααΙΙΙ)ατααΙοιια ρι·αΙιαΙιΙΙα αΙΙΙααα!Ι

ΙειαιΙααιαε α! ΙΙι·ιαααιιια ααα αοαιΙΙαΙοαα !αιιιαα ααα τα!αα

αΙοαα ααΙιαατΙρ!α α! ααα αΙΙαα Ιραα ααρΙ!αΙα α! αιιααιααοιΙ

ααα Ιρεοταια Ιαιι!α ταεροααΙοααα ίαα!αα α! ροαΙ!αα Ια απο

αα)ααΙΙΙια! αοταιιιιΙααι ααα!αιιαα ααρΙ!αΙα α!ταεροααΙαααα

ακα ααα οΙΙΙΙΒαα! α! αα!τΙιιαιια!. Ε! Ια αοα!τα τααΙα Ματια

Με: ρτοιαΙ!!Ιιιιαα α! Ιαι·αιααα αιιι· ΙΙαταΙαααι Πααια α!α)αα

εααα!.α ααα!αοτ ανααααΙΙα αοτροι·αΙΙΙατ ιιιααΙΙΙαα αοα!τΙα !αα!α

ραααιαααα· ααααα!οταιιι ιαΙΙΙαιιι ΙΙοι·ααοταια αατΙ ιΙα Ατα

αοιιΙα αο!ιΙα αροα!α ΙαιροαΙιααα αΙ α! ααο!Ιααα αοα!τα!αα!αιτι

ίαατΙ! οοιιιΙ!!αατΙαια ιΙα ααα αιΙααΙτει!ατ αιαιΙΙα!αα αροε!αΙΙαα

Παιιιατα α! αΙΙα αιατΙΙα!!ια .Ιαιιιαιααα αι·αιΙΙα!α_α! -ααΙατιι ααα

ρααα αΧαοαιααΙαααΙοιιΙα αα_Ιαα εατι!αιι!Ιαια αιιιια ατο !αιια

α! ιααα ατο αυτια Ια ασε εααοΙρΙιααα αραα!αιιαα νοΙαα!α!α

ααα οιιιιιΙα εαρταιΙΙα!α αειρΙ!αΙα Ιιιιι!α τααροιιαΙοιιαα Ιαα!ιια

αΙαςΙααι ααα!αιιαα ααρΙ!αΙα α! ταεροααΙοααα ΙαιιιιΙΙα!ει ααα

Ιαααιια! αΙιΙΙα,αιιι! α! αα!ι·Ιααιια_! αααιρατ !αιιααΙιααε ιιατνα

ΙΙΙαιαα αι: αοιιιρΙαΙιΙιααα ιαααι·Ιααα εατνατΙ ααΙαια α! ααα!

(5) ΒΙααιιατα ρτοροαανα, σ!ιο ρτΙιιια Ι0550τ0 ταειΙ τι ΙΙΙιατΙα ΙΙ ΙΙΙ

ΙαΙ ιιιατΙΙο ΒτατιααΙααιια Β,0τΙα, α αΙΙ ιιΙ!τΙ ρτΙαΙαιιΙατΙ εαι·‹ΙΙ , α αΙια

μια αααα ταα!Ι!αΙτααΙια α! τα Ια !αττα, ααα!αΙΙΙ , α νΙΙΙ.α, αΙι'αταιιο α

ΙαΙ αοααα!!α ρι·Ιιιιιι ιΙαΙΙιι αααττα. ΙΙ τα 1!. ΡΙα!ι·ο Ιιινααα, αΙααααιΙα

Ια ρτααΙαΙοιια ι!αΙΙα ρταροα!α, τΙαρααιΙανα, ααα ΕΙαοιιατα τΙ!αααιαια

αααιι!ο ατα αρρατΙ.ατια!α ει! ιΙΙ ΙαΙ ρατΙτα ΜιιτΙαιιο Π'. ρι:Ιιιια τΙαΙΙα

Βιιαττει αιαααα αει αααα!.'αΙ!Ιιιιο (ιιαΙ 1353), α ααα μια αΙανιιΙαι·αΙι!ιατο

Ια ρτα!Ια!ια:ρατ Ια ΙΙΙιατα:Ιααα α! Βι·αιιααΙαοιια Β'0τΙα, α ιΙααΙΙ αΙ!ι·Ι

- ρτΙεΙατιΙατΙ. Μα ΕΙαοαοτα, ΙΙαιιιια αιιααΙ αααοτ!α, α οι Ματια ααα,

ααα ταα!Ι!αΙ ιιαΙΙα ει! εανταιια ατιιααιιαιια ρτΙιιιιι ΙΙΙ αααατα α!α!α ταα!Ι

!ιιΙ!α α ΙΙΙιατ!α ΙΙ ΙΙΙ ΙαΙ ιαατΙ!ο (ιιαΙ 1390), α !α!!Ι αΙΙ αΙ!τΙ ααταΙα!ια

αεεα τΙαΙααιανα, αοταο αἱ τΙαανα τΙειΙ ιΙ`οααιιιαιι!Ι, σ!ιο τΙρατΙ.Ιαπια ααΙ

αρρταεεο. - . - ι Ι Ι Ι Ι

(α) @τα ΙΙιιΙααοιιο ΙΙ όαΙΙΙι:Ι αιιρΙ!οΙΙ ααΙΙα μια: ιΙαΙ 1880;..ιι ΙΙ πιο
Π. ΡΙα!το, άσμα ανατΙΙ αααιιιΙαα!Ι, ΙΙ αρρτονα , α ΙΙ εο!!οααι:Ινα.,ν μια

α!αιιιΙο α! ιααιρα Ια!αιιαα ΙΙ αΙαταιιιαα!α αοΙαιιιια ΙΙΙ οα:αιτνατΙΙἑΜααιαΙ

ιιαΙΙα απο, αοταο ια ΙααΒα ρΙΙι αο!!α, ειιιροαα τιποτα ααιιαΙιΙαιιΙ α!!α

αεεαα:Ιοιια τΙαΙ πιακΙααΙιαΙ. . >· Ι

ααα
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αιτι.οιιιι ια ειπα::

μια-ι ιεειεπιπε ιιι·ιιιιιει· ει ειι ιιπειιειιι ει εαιιιι·ε εε :ει

ειιαπε εε ειετιειιι ππιιιιιεπιιε ιιεπιειπιιε πεε εοπιτενειιιτε

ειπειππε απειιιαιιετπ ιιιτε ειιαιια τεειοπε νει εεπεε. ει ρτο

ρτειιιειιε οπιπιιιπε ειιεπιιεπιιιε εοιπριεπιιιε εειειπ ει εετ

νεπιιιε ει ρτο απιπιιιπ: εππιριιιιιιε ιπιει·εεεε ει αεπιπιε ει

αιιε ρι·ο (ιιοιι: εαπ αειιεειιι οεεειιοπε :ινε ρτειειιιιι εατιιιιι

ρτεαιειεπι ποιιιιεπι .ιιιιιιει::ιιιι νει απο: ιεεετε νει :πειτε

εοπιιαετιι οιιιιαειιιιιε .ιπιιιειεεε ειιιειπ ει επι: εε νεει: πο

τπιπε ειπε ει ειιειιι ρτο ιπετιιειειε ρεπε ιειιιιιιειε εραεια

πω: εετπειε :πρτεαιειε επιιιε ιιιτιετιιειιοιιι ει τω: ποε ει

πο:ιτο: αιιοειι ιρεε επρροπιιππε οιππιε Μπα. ποειτε ιιιιιαπε

ρτεεεπιιε ει ιπιιιτε. ιΙοιιιτιιιιε ιειιιεπ ει τειιπεπιιι: ποια:

εκρι·εεεε αερα εαπεεεεε ρταιπι:επ ειαπε ιιτιπειε ρετ πο:

ιιιιρετιιιε εεπεεεπιπτ εαπεεεεε ρτοπιιεεε ειαπε ιιτπιειε ει

νειεειιι :ιιιιπιηπε ορετεπιπτ ειι”εειππι ει ει οππι ιτπριειε

ιιιει·ιιιι εππι ειιεειπ ει ποπ ειιεε πεαπε επιε εοπιεπιε ιπ

εεριιιιιιε αιιε εεαιιιιπιπτ ω. ι. Ε” εαΙ Ια δ'. Β. ααα

ραπ Ια αιΙα Νοπι.ε ιιι.ιοποπ α :ια ραααΙ ιαι Ια ιι·ααι α

αΙΙ ΙΙαααι αα Μια:: ρα::αΙ Ιαι α Ια |αι·ιιια (ει: αιιια:αιιι:

εαριιαΙ.:, α αααΖαπαα:αταα ι·αιιιαιιαα α! δαιιαι· ααα οοιιι α

ααα ααι·αρι·ι ω. --- Π. Παει ιιαΙ Ια αι δαααι· ααα Μοεει:Ν

Βιιιι:ε.ι Με ι)επι.ι ιιιαι·ι1 αα Ια αιΙα ιιαΙιΙα Ει.εοκοπ [ατα

α Ιια)α [αι·ιιιαι· Ια: ρι·α:αιιι:, α Ια: αα.::α: ια.:αι·ι: εαριιαΙ:

αΙι Ια: ι·α.:ρα:ια: α ααααΙΙ: |αια:, α [αρα αι δ. Π. ρι·α:ιααΙι

:ιιααίαιιι α [ειπα Ια: αα:ιαΙΙ: ααΙ αν δει-επ αει ααααΙι

ρι·α:ΙαεΙι τα:ιίιαίααι· α ραααααι· αίιι.: Μαρ: ααιιαίιιαιιι Η α.:

:ιααι·α :ειπα Μια.: Ια: ι·αιιαα: α αιιιαΙιαιιααι: ααα Ιια απ Πιι.ι.ι:ιι

α α:: ι.ει.ειιιιιι, ααιιι ιιιιΙΙ: α μα: |αι·ιιιαιιιαιιι [ετ :α ριιιαα

α :αααι·αιαι ααΙ :Ιιι ΜοεεεΝ ιιπικει ω). ιιι. Ε α:

ειπα: α ρΙαα α! δ. Π. ααα ραι Ια: ρι·α:αιιι: α αα::α: ίιι:αι·ι:

ααρίιαΙ.: α ρω· Ια: ι·α:αια:ια: α ααααΙΙ: /αια: α ραι· αΙαιιιια:

αα:α: ρα:ααα: απ ααααΙΙ.: ιια :ία πα ριιαα α::αι· /αια ααι·α

ααεία, α ρι·α_ιααίαί αΙααιι α αιιαΙ:αυαΙ μπειτε.: Ιιαααιιι: α

ρι·αιαιιαιιι: Ιιαυατ απ! α αααία αΙααιια απ Τειιιι.ιι:οι.ι :ιιαααα

απ Ια αίια ·ί.:Ια α:: δαιιααιιαα (ε). ΠΠ. Παει ααΙ Ια

αι θειιοπ ααα Ια αιια ιιαΙιΙα Βι.ιεοποπ απ ρι·αρι·ια ραι·:αιια

ααα/πει α απ· Ια: ρι·α:αιιι.: εαριιαΙ.: μα· Ια: αει: :αιι: ρισ

 

 

(1) 8ιει;ιιοπο α: απειιτο εοπιιιιιοπι ερρεειε αει τα Η. Πειτε ειιε

εεεειιιιοπε αει ρι·εεετιεπιι εωιει εεριιοιι σε ιιπ ιιτιπειι, ε Βιιιτειι.

(9) ιι ιιειιιια εττειι·ειο, ειιε ιι τε ΙΙ. Ριειι·ο ειιιειιενε εε Ειεαποτε

πει ρτεεεπιε εεριιαιο, ρταεειιενε αει εεπεα εππιιο ιιι ιτειπιιε ιιαι·ιιιι

πω: οι ιιιτεπιε , ειιο Παοπε ιιι. ειναι ρτοιι'ετιιο ιιι ρεεετε ειτε ιιι

Ατειςοπε ιπ τιεοεπιιιοπε αει ιοτα απ: ιιοπιιπιο επι θιεριεπτο ιιι Ατ

ιιατεε, ε ειιιιε ειιιιι, ιιιιιε, ε ιιιοιςιιι π ιιιι εοπεειιιιιι αει τε Παπ

0ιεεοιπο Π. ρετ :παπα αειι'Ιπιεπιε Π. Αιιαπεο εοπ ιιιριαπιι αει 91

τπε88ια ε 5 ιιιαιιο 1893 Νεα. εορτ. Ωετι. Νιιιιι. ΧΧι '. ρεα. 669). ιιπ

ιιπ εεπιιο, εαιιι'ε πε ει·ειιετει , ε ιο ιιιιιιααιτε ιε ρτεεεπιε εοπνεπιιοπε,

ποπ ετε ειειο πιει ρεαειο ‹ιε Μετιεπο Π'. ειιεεεεεοτε οι Πε;αιιε ιιι.,

ε ρειιτε ιιι Ειεοποτε, ιι απειε αει 1863 ιποεεε @ειτε ει τε Ι1.Ριειτο

επιιαειιο, πε αει οι ια: παει: ι1εοπε Ν., πε ειε εκει ιιιεαε:ιπιε,

ειιε ενεεπο εαπιιπιιειο ε απει·τεΒιιιιιτε νιτιιτπεπιε εοπιτα ια αιε:εο

εαντεπα. - ιπ αιιετιια ροὶ ε Ι.οι:εοι:ειιππο, ειιε ιι ι·ε Β. Ριειτο ρτε

ιεπιιενε πι ερρει·ι.επεταιι, ει νειιτιι αει εεριιειι εεειιεπιι ιιειιε ρεεε

εαπειιιπ:ε εοι τα 13. 0ιονιιππι πει ει: αεππειο 1888, ειι'Βιεο.ιιοτε νι

νειιιενε ιιπ εαπει ιιτιιιο , ε ειιε ιε αιιιειιαπε ι·ιιπε:ε ιπιιεει:ε.

(3) οιπε ι'εαεαιοπε, ε ιε εαιιααετιιιοπε οι Βτεπεειεοπε Β'Οτιε,

ιιιετιι.ο ιιι Βιεοπαι·ε, ειιο ιι τα 11. Ριειτα νοιεε πω: :ιειε ει! ερροειε

ει ρτεεεπιε ιτειιιιια ιιι ρεεε, ειιιεαενε ριιτε ιιειιο ειεεεο Βτεπεειεοπε

ε ρτεαιεπειι ιιπε εοιπιπε ει ιιεπετα ειιιιιειεπιε ρετ ιε :ρεεε πεεεεεετιε

ε ιατιιιτε ε: νειιανεειιε ιε εε:ιειιε, ειιε ιι τε πιειιεειιπο ροε:ε‹ιενε

ιιι 8ετιιεαπε.

(4) ιι ιπορο, ο ιιοι·Βα ιιι Τεππιιιιυον.ι (ειπε ειε ειιτεε ι'επιιεε

0ι.πιε αει τειιιεπι, ε ια ΡωεΔιιιΔ αει ιειπρι ει·ιειιεπι) ει ρτειεπιιενε

εεεετε ει ρτερτιε Ιοτο εε εεειιιεινε ρταρτιειιι, εοει αει ι3ιππιι:ι ει

ιιιι·ι:οοτεε, εετιιε αει ιιονι·ειπι ‹ιι Ατεαεπε. Ρετειὸ ει εοπνετιιιε ιπ απεεια

εεριιαιο ιιι, ειιε ι ιιτιιιι ειπε: ρετιι εοπιτεεπιι τιπιεπεεεει·ο "κι ε

Με τιαιιεττι‹ι, πε ια::ιει·α ρτερειιιιιια:ιιι αει ρτεεεπιε :πιο ει ρεεε.

εαι·αααι: α|ατΙ:, α Ια.: ι·α:ρα:ια.: α ααααΙΙ: [εια: απ Ια |αι·ιιιιι

α .:αααιι: ααα ρω· Ια αι! Ξεδοιι :σαιτ αα ρι·α:αιιι Ιααι: [αα

ιιια1: α ααι·αι:. Ε” ωραια εαπ/ατα: α απ· ει: Ια [ειπα αα:.:α:

ααα Ια: εαριιαΙ: ααιπαιιι μι· Ια αει $ι:ιιοπ ι·αιαιιααι:, α απ::

[ααα Ια ααα Νοιιι.ια Ει.ιιιι:ειι [αι·ιιιαι· ρω· :αιιιιιΙαπι ιιιαπαι·α

:οι Ια: α:: ααριιαΙ: α ι·α:ρα:ια: μι· Ια: αιιιαατ.:ιιαι: αα Ια:

είιιιαι: αα Οιιιει·.ιι:ιτ α αα Βοει, α ααΙ: αΙιι·α: ΙααΙι: :εεε

ιιαιαΙιΙα: ραι· ειε αα :ιιιαίεαι αΙι :ααταιιιαπι α Ιιαιιιαιιαιαα

ρι·α:ιαααι· α αααΙ:αειιΙΙα αει: ααυαι·ιιαααι·: αα (ι.ει.ι.ι:ιι α αει

Οι: αα ι.επειιοπ αιι ποια αει δ'. α. α α αΙιι·α ραι·:αιια αα

αιιααααι·α α αρα μι· Ια αι $αιιαι· (δ). Δε ιιεε πο:

ια:οπιιιιπιιε Βει ατεειε εριεεοριιε 8.ιι:ετε .ιιιε.·ιπ ει Ποια”

Ριι:ειι ιιοιετιπε :Με εινιιειιε Ατε:ιεππι $ει·ιιιπιε ιπειιιε

ρτοειιτειοτεε. εειοι·εε ειπιιειιιειατε: ει πιιπειι επρτειιιειε

ποιιιιιε ααιιιιπε Ει.ιει:οιιι: ιπιιιειεεε Ατιιοτεε εε εεε ρτο

ειιτεειαπε ιεειιιιιιε ρτοπιριετπ ιιιιεπι ρετ ριιιιιιεπιιι ιπειι·ιι

πιεπιιιιιι ιεποτι: εεαπεπιιε (θ). ιπ ειετπι Πει πεπιιπε ετπειι.

Νονει·ιπι ππινετει φαει τπειαιιιιιεε ει ειιεειεε ιιοιπιπε ιιοπιιε

Ει.ιακοιιι ι)ει ετεειε ιιιαιειεεε Ατιιοτεε εαιπιιιεεε θαεεεπι

εε νιεεεοιπιιιεεε ειε Βε::α ιιειιιιε ιιιετιιιεειοπε εοπειαετεπε

ει·πιιειειπ ει ρεειιιει·ειιι απεττειπ ιπιετ εει·επιεειιπππι ρτιπ

ειρεπι ει αοπιιππιπ ιιοππππι Ρι:τιιτπι Βει αι·εειε τεεεπι

Ατεααππιπ εποεαπε επιιιιιιο: εοπιριιεε: ει εαΙιιαι·α: ει ρτε

ιιεεεε:οτεε ιιιειε ιιοπιιπε ιιιιιιειεεε ιιιιειιεει αοιιιιπαε ιιιιιιεεε

Ατιιατεε ειιοεαπε ειιιιιιιιαε ει ι·αΙιιαι·α: ειε :μια ιαπει·τε

ιιιτιαιιε ρει·ιι ιιιιιιιε ειεπιιιε ει ιιειτιιιιεπιε ιιιει·ππι επιι

εεαιιιε ιιιιιιε ιιιειε ιπειαιιιιιεε ιιοιιιιπε νοιεπε ιπ ιιιειε εεπεε

τειιιειιιο ορατιιιπο ρι·ονιιιετε ιιι ιειιε αεπιπε αιεεεπειοιιεε

ει αειτιιπεπιε εεεεεπι ει ιπ ποπιιπι :ιειπιπ ρεειιιαππι ει

ιτεπαιιιιιιιπι ιιιται·ιιπι‹μιε ρει·ιιιιπι ιρ:ε ιπ:ιιιε τειαι·πιειιιτ

ιεπαι·ε ρτεε.επιιε ρπιιιιει ιπ:ιι·ιιιπειιιι ιεειι εοπειιιιιιι ει εα

ιεπιπιιει· οταιπενιι εποε ρτοεπταιοτεε εειοι·ε: ιιιειοτεε ει

εετια: πππειοε ερεειειεε ει ειπιιειιιιιιοτεε τενετειιτιππι ιπ

Χρο Ρε.ιι·ειπ ει ιιαιπιπιιπι ιιοτπιιιιπι ι.ι:οπιιιπιιιι Πει ει ερε

ειαιιεε εειιιε ατεειε εριεεορππι $.ιισετε .Μετα ει ιιοποτειιιιεπι

:ιτιιιιι ιζοιιιτ.ιιι Ρ.ιΝειιιιι ποιετιιιιιι εινεπι ειι·ιιειι: Ατεειεπιιι

ρτεεεπιεε ει ιιιιιπεπιοαι ιιιεπαειιιιιι ιπ εε εραπιε επεειριεπιεε

ατεειοεε ει ιιεπιαπε νιιιειιεει αιιειπιιιιει εοτιιιπ ιπ εαιιιιιιιτι

ιιε ιμιοι οεοιιρειιιιε εοπιιιειο ροιιατ ποπ ειιι:ιει εειι απαιι

παπα εοτιιπι ιπεερετιι ειιετ πιιιιιοπιιπιιε πιειιιετε νειεει ει

ιιιιιτε ειι εοπιρετειιαπιιι ευτειιι εετειιιεειιιιι ιιοπιιιιι και:

ρτε:επειε εαπ:ρεειιι ει εε ρει·εοπειιιετ ρι·εεεπιεπειιιιπ ει

:κι ρεεειπ ει ιτεπαιιιιιιιπι :ιειιιιπ ποτπιπε ει ρτο ρετιε

ιιιειε αειπιπε ιιιιετ ιιιειπιπ ιιοπιιπππι ι·ε8επι εποεαπε επιι

τιιιοε ειιιιετεπιεε ει νειιιπτοε ει ιιιειειιι ιπεαπιιιεεπι τιιιετπ

ιπαιειε:ετιι ειιοεαπε επιιιιιιοε νεεεειιαε ει νειιιιιι·οε εοπ

ιτειιεπιιππι ιιιειεπαππι ιπιιιειιιιιιπι εε εειεπι εοπιρει·επιιππι

εοτειπ απιιιιι:επιπαπε εοπιπιι::ειιιε ιιειεαειι: νει ιιειεαεπ

ει: ιρειπε ιιοπιιπι ι·εαιε νει επι: ρτοεπτειοτιιιιια ριεππιιι

ιπεπιιειιιπι :ιιι ιιεε ιεειεπ‹ιε ιιειιεπιιιιπε εε ειιιεπι :ετε

πιεειιπο ιιοιιιιπο και πει·ιεπιιπιπ ειιροπεπιιιιπι ει ιιεειε

τεπιιιιιιι ρεειε ει εαπνεπειαπεε οππι αιιιιιιιε ιιιειε ιιοπιιπε

 

(α) Ι.ε ιιιοτιε αει τε Β. ·Ριειτα Ν. εεεετιπιε πει 5 αεππεια 1387,

ιτπρειιι ιε ι·ειιιιεεειοπε, ε‹ι εεεειιιιαπε αει ρτεεεπιε ειιο οι ρεεε.

Με ιε 1τειιειινε εοπιιπιιεταπο εαι τε ι). 0ιονεππι, ιιαιια ε επεεεε

:οτε αει ι·ε ι). Πειτε; ε ια ειιιε ιιιιιε , ιιιιιε , ε εαπιππι ιιιρετιιιεπιι

‹ιε Ειεοποτε εοπεοταετο ειιε ρεεε αει 94 αεππειο 1388, ε ιε Μπιε

τοπο ρετ τπειια αει Ιοτο ειπιιεει, ε ρτοειιι·ειατι.

(θ) 8ιειιιιε ιι ιιααιιαιαια αει ροιετι εσιιι'ει·ιιι ε.: Βιεοπατε ε ι.εοπετ‹ιο

νεεεανο ιιι εεπ1ε ι3ιιιειε (ιιι Λι·ιιοτειι), ε ε 0αιπιιε Ρεπειε, ρετ

ιι·πιιετε, ε εοιιειιιπ‹ιει·ε π: ρεεε σοι τα Π. Ριειτο ιιι Ατει;επε.

*Η Μ'
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ποιιι οι ι·οοπιι·ιι ο άιοιο άπο ιοΒο άιοιοπι ποοοπι ιιοιι

πιοπι ιπ οπιπποάοπι οοπιιπιιο ποι άιοιοιπ ιποοιιιιιοοπι άποπι

οιοάοπι οιιιο πιοοπιοιοιιππο οι οπιποιιιοιοιι·ππο οιιπιπιιιο οι

άοιιο οιοιιπο οιιπιοοοοπιιιι πο!!ο ιποάο οιιοοάοπάο ποοποπ

οι άιοιπο άππο ιοιι ποοοιπ πιοιιποιοιπ ιιοιι νοιποιιι εο

οππάπιπ Ιοποιοιιι άιοιοιπιπ οοπιιπιοιπιπ ποοοιπ πιοάιοιοιπ

οπιπ άιοιο άπο ιοΒο ιππιοπάππι ιιιιποπάπιπ οι οοιιιιοποπ

άππι ω. οι ιποιιπιποπιο πππιιοο οιππι πιο οοιοπιπποιο

οποιο πιοπι ιπ ιοιιππο ιοοπιιιιπι ιοοιοπάππι οι ιιοιι ιο

οιοπάπιπ. Ει οπιπεοπιποπο οοιιοιιο ιιιιοιποπιο πιο άιοιο

ποοο οοινοπάο ιπ οπιιποπι οι οπποι· οιιιιποιπ άιοιο άπο

ιπάιοιοοο οοποιιιποπιιο πιοοιοπάππι. ΕΕ ιποοιπ άποιπ ιπάι

οιοοοπι οι εποε ποιοάοε οι ποπο πιο ιπάο οπιιοοπάππι οππι

ποπιο οι οοιοπιπιιοιιπιιο οπποι·ιιιπιε οι νοιοο νιοο ιπεπιπ

άοιπιππιπ ιοεοιπ οι πιοο ποιοάοο οι ποπο. οοπ άιοιιο ποπιο

οπιιοοιι ι”ποιοπάππι. οι ποποιοιιιοι οά οιππιο πιο οι ειπ

;;πιο Γοοιοπάπιπ οιιοιοοπάιιπι οι Ιιποιο οιιοοποπάπιπ οπο

ιππι. άπο οοιιειιιποπο ιπ πι·οιπιεειε οι οποιιποι πιοιπιεεοιππι

ιοοοιο ποοοοι οι οάοοοοι. Ει οοιοπι οι πιο ι'οιοπι οπο

ιποπάοιπιπ ιοοπιιοιοπι οποοιοιοιπ άοπο οι οοποοάοπο άιοιιο

ποιο πιοοπιοιοιιππο οι οπιποκιοιοιιππο πιοποπιοι ιιποιοιιι

οι οοποιοιοιπ οάιπιπιοιι·οοιοποπι οιιιπ ιιποιο οι ποποιοιι

ιιιιιιιιιοιο οιππιπιπ άοποπάοποιιιιπ οι οιποιοοποιπιπ οι οιο

που οιιοπο οοιππιάοιπ πιοπιιιιοπο οι οοπνοπιοπο οιεάοπι

εππι πιοοπιοιοιιππε οι ιπιπι ποιοιιο ιπιιοοοιιπιο ιπιποιιοπι

ποιοοπο πππιιοο ειιππιοπιι πιο οιπιιιπιιο οποιππι ιπιοιοει

οοπ ποιοιιι ιπιοιοοεο επ ποιποιιιο ποποιο ιπιπιπ οιοιππι

οι ιιιιππιπ οι ιπνιοιοπιιιιοι οποοι·νοιο ιοιππι οι οιιιιοπιά

άιοιι πιοοπιοιοιοο ιοοοιιπι άο πιοπιιοοιο οι οιιοιιποι πιο

ιπιοεοιπιπ οοοιιπάππι ιοποιοιπ οι οοιιιιποποιοπι άιοιοιιιιπ

οοπιιπιοιπιπ οι ποπ πιιι·ο οι πο!!ο ιοιπποιο ιονοοοιο εοπ

ποποιπιπ οιιοιπιπ οιππιππι πι·οοοποιιιπι οι ιιιιιιιοιπιιι ππο

ιποοο οι οπιιποοιοπο. Πι ιοπιιποιονιι ιπ πιοάιοιιο οπιπι ιπιιο

οκοοπιιοιιι άοΠ'οποιοπι οιιιιιιιο οι οοπειιιο Ιοιπ οοποπιοι

οποπι οινιιιο οιιιππο ο πιοάιοιιο πιοιιπο ιιοιοπάι ποοειι οι

ιπποιι. Αοιππι ιιι ποππο Αι·οειοππι ιιι οοπιοι·ο ποιοοιι άιοιο

άπο ιπάιοιοοο πιοοοπιιππο ιονοιοπάιοοιιπο ιπ Χπο Ρεπιο οι

οι άπο άοιππο θοποιιο ποι οι οποοιοιιοο εοάιο ,οιοοιο ιι

ιοπο..οι Λιποιοπο. οιοπιοπιοοοπο οι ποποιοπιιιππο πιο άπο

'ι'Ιιοιποοιο άο Βοοπιο ποιοι· οοιποιο άιοιο άπο ιπάιοιοοο οι

ποππο Μιοποοιο Πο Βοιοο οι·ιιιοπιοιιο ιοοι οιπεάοιπ ιοειιππο

πά ποο νοοοιιο οι ιοοοιιο άιο Μινι ιποποιο ιππιι οππο

άοιπιπιοο ιποοιποοιοπιο ιι.”οοο”ι.ιιιιιι εοπιιιπο (ει) ιπάιοιοπο

ποπο. Β ιιο Βοοιπο οποπάοπι Βιιποπιο (πιοπο ιιπποι·ιοιι

οποιοιιιοιο ιιοιπιιπε πππιιοπο οπι πιοάιοιιο οιππιππο οι ειπ

οππο ιπιοιιπι οοοιιο οιππιο ι·οποιπο οοιιποιο οοιιποι ιιιιπονι

οι οιοιιοι. -- Βοοοοπιιιε άιιιποποιπο πιοιποοιιιο οοπιιπιιο

ποι· ποε οπιοιιο οι ιοοποποιοπιππο ποπιο ποιο ποι νοο

οιοοιιοπιιοοιπιππι οι ιποοπιιιοπιπ πιιποιποιπ οι άοπιιππιπ

άοιπππιπ ιο8οπι πιοάιοιπιπ [ποιιο οι οοιιο οποππο άο _ιπιο

πιοάιοιο άπο ιπάιοιοοο πιοποιιο ἱπιοιιποιι οποιοι·ιιοιο ποοιιο

πιοοπιποιοπιο ιοιπάιοΙο οοοοπιοιππο πππιιιιιοιο οι ιονοιοποιο

(1) Ανω άιιιιοπο Βιοοποιο άοιο ιοιιιιιιοπι οι οποι οιιιποοοιοιοι·ι ,

οπο πο! ι.ιοιιοιο ιο ποοο οπι ιο Π. ι>ιοιω οι οιιοποεοοιο οοοιιοιποπιο

οπο οοπάιιιοπι, οι! οι ποιο άο Ιοι οιοοοιι ΐοιιπιιιοιι ποι άοάιοι πιιιπι

οοπιιοιι άοι πιοοοπιο πω, ο οπο ποπ ιιο πο άιππιιιοεοιο ιποποιπο

ιποπιο , πο πιοοιιοοιο , ο πιοιποιιοοοοιο πιο οι οιιοιιο, οπο ποι οοι

πιιοιι ιποάοοιιπι οι οοπι.οιιονο.

(9) Η ιι!ωιάαιο οι Βιοοποιο οι εππι οπιποοοιοιοιι, ονοπάο πιοιιο

άικο ιο ποοο, οπο ιιι ιιιιποιο ιιι Βοιοοιιοπο πο! 81 οποππο 1886, ο

άοιοιο, εοοοπάο ιο οιιιο πιοοπο, οοιι'οππο 1387.
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οπιππε άοοοι οι ποοοιιιππο ι·οοποποιοποε ποι ιπο άοιπιππιπ

άοπιππιπ ιοΒοπι ιοοιοο πιοιποοι·ιιο οοπιιπιιο ποι ποε οπιοιιο

οι ιπάο ι·οοιιο οκοοιιοποιο ιοοιο πιοιοο ιοιοιιπιπο οιιοο

νοιοιπιιο οοπιιπιοοπο ιποο οπιοΙο ποι ποε οι ι·οοποποιοποει

ίοοπιο οιοάοπι οοπ οιιοοπτιοπο τοιποπ οοιι ιο1οιιοιοπο εππ

εοιιπΙο ιοπάοιιιπε ο.ιοπο ιιι·ιποπιπε οποιοιιπο άιοιοιπ ποπι

ιοπι ιπάιοιοεοιπ πιιποιποιοπι ποοιιοιιι οπιιοιιπι οι οοιιιποππι

οι πι·οπιιπιιππο οι ιιιιοπιιιο ιπ οπιιποιπ άιοιο άπο ιπάιοιοοο

ποι άπιπ Ποππι οι οιπο οοιιοΙο οπο.Ιποι ονοιιοοιιο οοιοιπ

πιο άιοιο οπιεοοπο ποειτο οι ιποπιππο πιοπο άιοιι Οποιοι

Ρ.ιιιοιο ιοοιο ποππιποιιο άποοπιοιπιπ ιπιΙιπιπ Ποιοποιππι

οιιιι άο Αιοοοπιπ ποπιο ποπιιποάιοΙο ποπιιιε ιπάιοιοοο οο

οιάοπι εποιιιοιιοο νοιππιοιο ιιπποπιιππο οι οι οποοιοπο οοπ

1ιοι'οοιπιπ ιιιοιιι οοιπιποπάο άο οπο πιοάιοιο.ε οοπιιοΕπι

οποοιοιιοο οππιοιο οι :πιο ιποάιοιοο πιο. άιοιο άπο ιοοι

οι οοιοιπ οοπ ποπο οικοοιπππιοοοιοπιε οπιποοοπιοποιοπι

ππποπ πιο ιπποπ οι ιπποπ ποι ππποπ ιπ άιοιοιπ πιιποι

ποιοπι ιιοοιιοπι οι π ποε ποιπιπο οπο οποοιπιπιπο οπο

οιππιο οππιοάιοιο οοπιιπΙο ποι ποε πι πιοιοιιπι οπιοιο οι

πππιποποάοιιο ιποοιπιπ οι ιοεποποιοποο ιποιοο οιοάοιπ ιπ

οποπιπιπ οοπάοιπ άποιπ ιπάιοιοεοπι ιοποππι οπιιοοπι οι

οοιιιποππτ εοπιποι ιοποπιπιπο εοινοπιπιπο πιοπο οοιππιο

πιιππο οι άιοιο ποπιιιο. _ιπάιοιοοο ιοποπιι οοινοπιι οοιππι οι

οοπιπιοπιι ιοιιοιιοπο οοινοιι οι οοιππιοιι Τοοιοι ιιιιπιιοι οι

πά πποποπι οι οοπιιο πιο νο! οιιοπο άο οιεάοπι ποπιτ

πιοι ποο οοπιιονοιιιιο οποποπιιπι ποιιπιποι ιπιο οιιοπο

ιοοιοπο ιοι οπιιοο. Ει πιο πιοάιοιιο οιππιππο οποπάοπάιο

οοιιιπιοπάιο οοιοπι οι εοινπιιάιο οι πιο οιππιππο επιππιιππο

ιιιιοι·οοοο οι άοιππιο οι οπο πιο πιοάιο1ιο οοπ άοΓοοιπ οοο

οιοπο οινο πιοιοιιιιι οοιππι ιπο άιοιπιπ άπππι ιοδοιπ οοπ

νοειιοο Γοοοιο οι οππιιο οοπιιοοι·ιι οπιιοοπιπο πιοοπιοιοιιο

ποιπιπο πιοιιποιο νοπιο άιοιο -άπο ι·οοι οι οοιοιπ πιο πιο

ιιιοιοιο ποπο ιππιιιιοιο πποειοιιοο οπιποιο οππιοάιοιο οπιπο

ιιιιιοάιοιιοπι οι ίσιο άιοιοπι ποπιιοιιι ιπάιοιοοοπι οι οππο

οποοά Μο εππποπιπιπο οιππιπ ποπο ιπειπο άπο _ιπάιοιοοο

ππιοπο πιοοοποιο οι ι'πιιιιο. Εκοιπιπιιιο ιοιποπ ο πιοάιοιιο

πιπάπιιο ιιιιιιοπο πιοπιιοοιεοπο ποι ποε ιοε.ποποιοπι οπιπιι

οοπιιιιιι ποι νοο άοιο οιιο.ιοππο άοποοο.ιπι ποι οοιπ Τιπο

οπιιποοπο Ιοοο πο Βιιιιοιιππι ποιοποιπι οοιιοοάι, οι πιο-ο

ποποιοιιοιπ ποπ πιιππο οοπιιπιο εοπιιιιιο ιοοι.οπι ιποποπιπιπ

οππιιοοιο ιπ οπ ιππι ιοεποποιο ποπ οοποοάιι ιοεοινοπιοο

πιοπιιοοπ ποι ππο οιιοοπιο οι πιο οοιππι οπο ποι νοε άιοιπιπ

άπιιιπ ιοποιπ ποι νιοιπ ιοιοιιοιοπιο οοιι οοπάιοιοπιο εππι

ποοιιο ιπ οποιποι οοπιιιιιιο πιιιιπο εππιπιποοιιιο άιεποοιοιοπι

οι νοιππιοιι άιοιο ποπιιιο άπο ιιιάιοιοοο (8) οι οοποοιάιο

οπποι· οιε Βοο άποο ιιοιιάο ιιιιοι οοιπ οι οπιποιιοιοιοο

ππποπ νοι άο πιοκιπιο ποι ιπο άιοιππι άππιπ ιοδοιπ οπποι

πο;;οοιο ππιποπιοάι πιά πιοάιοΙοιπ ιποπιιιιπ ιιοποιπιιιοπάοο.

Η οιπιιιο ειιπιοάιοΙο πι άοεπποι· οοπιιποπιπι ποοιεοιπιπι,

οι ιποιιππο ποε άιοιπε ι·οιι οι ποε πιοοπιπιοι·οο ππποιι οι

οιιιποποιοιοε πιοάιοιι ιιι ποοε.ο οοοιοιοι·ιι οι ποιοιιι ιππο

(3) οιιππιιιι άι Ειοοποιο, πο! οοοποιο, ο πιπιοι·ο ιι πιοοοιιιο οιιο

οι ποοο, ι'οοοιο οοπιοοεο ιιεοινο επι οοπιιοιι ν. ο ΥΙΙ. ιοιοιινι πιο

ι”ιοποπιοιο άοι πιοπο άι 8Λιιι.οπι, οά :πιο οοοιποιοπο άοοιι ειι·οπιοιι

άοει'ιιππιοεπι , ο απο πιιιιι ππππιιοι άοιι'ιοοιο, οπο ιι ιο Π. Ριοιιο

ποπ ονοο ιιοπιιο οοοοιιοιο πο! ιποάο οπο ειι οιοπο οοπ πιοποοιι;

ο οσοι ποιο πιω οιιοιιιο οοπάιιιοπι , ο οιιιοοιι επππιοι.ινι, οι οποιι

ιο οιοοοο οονιοπο ονοπ οπποιάιιιοιο ι'οεοοιιιιοπο άοι ιιιιιιοιο. - Νοπ

οιοάοιιάοοι ποιοιο ιππιιιιι άι επιποιοπιι ποιοιι οοοι άιοπιοιοιοπο οπο

πο ιιιοιιιοπποιο οοπ ιο ιιοοιπιοοιοπο άοοιι οπι άοιιο ιοιο ιι·οιιοιιιιο

οπο Βιππιοιεοει, οπο ονοο ιοι·ο οοπιοιιιο ιο οποιοι άι εππι οιιιππ

οοιοιοιι.
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ιιιιιι.οισι Β ωστε:

ι'τοοοι·ισιι ιιισιιισειισ σσιιιιοο σοτεοσο οσ οιισσιοσιιο οι το

οισιοσιιιι οι Μισο Μιιιισο οσιιιισισ σσοτσσι ισιοι·ειι νοι

σοιοτιι ισιοτοοεο νοιοσιοο οι Με οοιιιιιι σιοισο τοκ σιοσ

σιισιοο ιιοτι σο στοιιιιοειο σσο οοσειιιιιιιο σοσιισο Μεσσ

σιοιισι οιΒιιιο σιιιιοοισιιο σοοσο σιοιι τοσοι οσοσσιοιο απο:

(οοσισσιιιι) οσοτσσι σιιοτσισ Μισο σιοιο τοει οι τοιισσσι

Μισο ειισιισιιιιιιοτιιισο στοιιιιοιιο σοσ σιοιο στιιιοισοιι νοοιι·ο

ιτιισιιιστ σοτ οοοτοιοτισισ οι σοιιιτισισ ιιιιτοοοτισισισ οσοσ

οει οοισιιι ισ ιιιισοτι σοσ σοσο σειιοοιο τοειο Βστοιιισοσο

σιο ιιιιιιι ισοτιοιο οσιισειι σοσο τι ιιοιινιιοιο σοι ιι.°οοο.° στ”

ιιοπιο ιοΒιιισσο σοοιτι σοσ τοσο οιιισσσεισοοιιιιο στιισο.

ιι.οοιιιοοιιστισε. $ισιισιιι ·ι· Ροιτι ι)οι στειοισ τοσοι Μοσο

ιισσι ιιιιιοσοιο Μοιοτιοοτσισ Βιιτσιιιιο οι Ωστοσο οοιιιισοσσο

Βστοιιιιιοιιο Βοοειιιοσιε οι Ποτιιοιιιο σοι στοσιοιιι στοσι

ιισσοτισε οοιιιισοσιστ ιιισσοσισε οοσοοσιιιισο οι Ιιτιιιιισισε

σιιτιιοτοσο ιστοισσο τοκ Ροιτσει Βἔ-ιἑιἐ σο. ι.οοσιιτσι ορι

εοοσι $σιιοιο .ισοιο οι οοπιιιο Ροσοισ στοοστοιοτσιιι :ιιο

ιιιιιιιιιιοτσιιι οι σσιιοιοτσσι σιοιο σοιιιιιο ισσιοιε.εο σσι στο

ιιιιεοει ιιοιιιισο σσο εσστιι ιοσσιισισο ιιι·ισσσισε σοι·ιιοτοσο

ιιιτσιιισε. Τοειοε οσοι σσι ισοτσιιι οσ στοισιοοει στοεοσιοο

Βοτιιιιτσσε οτοιιιοσιοοοσσο οιιιιστιισσσο ιισιιιισιισσο Εινοσο

οσιεοοσσο οιισοοιισι·ισο σοι›ιιιο @ο σο Ασειιιο.τιει Ποσοτ

ιοσιισε ιδοτοσσοτισο σο Ασιιιο οι Βοτοιισοτισε Βιιτσιοιιι

σιοιοτσοιιιι σιιιιιοει Νοτοιοιιε σο 8εισοιο ι)ιοσιειο ιοΒσισ σο

οιοτ οι Αιιιιιοσισε σο Νεισοιε στοιιιοιοτοο οοιιοιιιστιι σιοιι

σσι ι·οσιο. $ισ·ι·σσιτι ισοι Βστιιιοιοισοι Βιτνοσι οοοτοιοτιι σδι

το8ιο στοιιιοιι οι εισοιοτιισιο ισειισο ιιοιιιτιι σσιιιιοι σοτ ιοιοσι

ιοτι·σιιι οι σοιιιιιιιιοιοσοσι εσιιισ σοι στοιιιιοειο ισιοτισι οο

σσο σο ιιισιισσιο οισεσοιιι οοτιιιι ι“οοι οι οιιισει. Ποι·τιιιιιστ

ιιιιιοισ ισ ιιιιοει σοσο Σώοι· Μ;; οι ιιι σσσοοιισσ σκίσω

ιοτιιιιι· «ο Με ιιοιι: ιιοιι.: ο Μ” οι ιιι σιιοστοσοοιισσ σι·ιισιι

σο οροιιΙο οιιοοό. οι Τιιιισοιιι οι Με! σσο οι σιο

ησισιο ισιισοτιι οιιιιιο ει ιιοιινιιοιο σει ιι° οοο° ι.ιιιιιινιι° οσο

ιοιο σο ισοσιο σιοιο οκοοιιοιιιιοοιιιιο στιιιοισο οι σσο σσο

τοσο Ρι:·τιιο ειιοσι σιιιοσιι οιιιιιοιισο ι]τοιιιοι·ι εοτοσιοεισισε

σσσο σσσο ιοιιιιιιισιι οιιιο ιιιισο στιιιιοσοσιισο ιιισισσειιιι οισο

σιιινοτοσιιο ιιοτοο ιο8ιιιιιιισο οι οιιοοοεοοτ οισοιιι σσο τοει

Ροιι·ο ισ τοΒιιιο οι ιοττιο οισε στοσιοιιο οιιιιιιι οσιιειιισισο

σοι οσσιοσο ιιιιοιιι ιιιισοιιοτο οοιιοοτσιο οσστεισιοιο Με

Βιιιιιιιισιι Ριιιιισιιι σε Αιιιιιιοειο ιιιιιιιοιιι σσοισ @ιιοιιιτιιο

τοισ εισσσι οοιιοτειιοσι σοοσοτοι ιιι ιιοο τοοσο στοοστοιοτοσι

οσοοισιοισ :ισ στοσιοισ οοιιοιιισοσε εισ σοσο ισοσιιιισ Βισ

ιιιιιιιι σοοιισσ.νιι οιισι σοιοεισιο σοτ οσοι Μισο σιοσιιτιο

οιιτιιισιο οιτοο εσιιεοτισιο ιιιοιοιισσ σοσιισο ιιτισιισσει στοσι

σοτ οοπιιιο εσοσι οσο τοιισιι οισιιιο εισοιισιοιο οοιιισσιιιιιιι

οσσιιτοτο σισοεοιιστ οσο εοτιο οι οοιιιιτι Μισο ιιοσσοιιιι (θ).

ιιι Ποι σοσιισο σιιιοιιι σιιινοτειο σσοσ Με .ιοιιιιιι:ο Βοι

οποιο το: Ατιισοσσισ, νιιιοσοιο, Μοιοτιοοιτσσι 8ειι·σιιιιο οι

Ποτοιοο οοιιιοοσσο Βιιτοιιισοσο ιιοεειιιοιιιε οι Ποτιιιισιο.

Ωσοσιοσι ιτοοιιιισει σσι σισοισε οιιιιι σσοιι ιιιοτσιιι ισιοτ

σιιοοισισ σοοιτστιι Βιιτιιισιισσιιι Ειοιινιιιισ σοοτοιοτσιιι σοοιο

τοιιι στοοστοιοτοισ οι! ισ σσο οσιιι ιιοιιιιι Βι:ιιισιιιιιο σο·

Βισιι:ετειιιιι ισιιιιο οοιιοιιισισιιι σοτ οοτοιιιοοισισιιι σιισιιι

ι·οοοιιι σειιτοσι Μειτσσι σιοισοτιο τοοοιοιισο οι: σοσο σσο

οι οοτιοει στοοστοιοτοο οι οιιιιιοιιιιιιοτοε ιιοιιιιιο Ει.ιοιιοιιι:

.ισσιοιε.εο Αιιιιοιιι:ι: ειιιο οοιιιισ ισοειιιι .ισσιοιοο.ιισ οι σοσο

 

(1) οσε τισιΒιισ, ο στοοοεσο ιι 2οοιο σοιι'ιιιιο σι σοσο σο! 94 Βοσ

ιιιιιο 1388 ττο Ειοοσοτιι, ο Β. Εδιονιιιιιιι το σι Λι·ιισοτιο.

(9) 8ιοσσο ιι ·ιιιιιιισσιο σοι μπω ιιοοοτιισιι σο! το ΙΙ. 0ιονσιιιιι ο

Εοιιιιιτιο Ριοιτο οι Ατοιιοεο σσο Βονοι·ιισιοτο ;.ιοιιοτιιιο ιιι 8ειτσοεσει.

ιι.ιιοτο οσσοτ σιιιιισεσσισοιιι ιτειοσιιιιισε οοτιιι ισιοτ οοο σο·

σιισιιι οοιιοοτσειιιι οι οοτιο :ισ σοιιιιοτοοιοιιοισ ισεισο .Ισω

οιοοιι τοιοιιισ Μοτο σοσσσιιι ισοτσσι σοσιιο ιιιιο οοσοισει ω).

Ει στονισσοιιιιοτσοιοσο ιιιοιστο σιοοοι σοιιιο οιεσοισ ποσοι

ιιιισο ιιοιι οοτιιο νοι·ο οοττοοιιοιιιιισε οι ιισσιοιοιιιιισο τσ

οιοσοιιιιιιισε οι οοιιισι ιιοοοοοιιι·ιιε σο σσιιισε νοε ιιοιιιιοιτι

οι σιιοοισσι· οοιιοιιιοι·ισισ οι οσιτιοι·ιοιισσισ σοειτσιιι Εισ

ιιιιισιι Ρι:τιιι σε Αιιεισοειο ιιιιιιιοσι 8σιιοτσιιιοτοιιι ισοσιο

Βιιτσισιο ιιιιοι·ιιιιινιιιισε σιιτο ιοοσιιι. ΙΒιιστ σιιοσσοσιοο σσοσ

ιοιο στο σιιτιο Μεσοι Μι εσιιισε Μνιιοι· Βοι οποιοι εισ

τοΒιιιιιι σισσιιιιιοσι ονοοιι Μοτο στο σοσο σιοιο ισοιοιιιειι

ησιισι οοιιιισ οο.τσοτσισ σιοιο ισοσιο σοτοοσιιιισε σοσο σσοιι

οοσειιιο ιισ οιιοσιοιιοισισ οι οσιιιοοιιοσοσι σοειτσιιι οι σσο

σιιισιιοοιοοττοτιο οιισσοιι οιιιι;;ισο ιοσεο ιοσισοτο σονιστσιιι

ειιΤοοιιιιιι οσιιι ισιοετιισιο τονοτιι οι οοιιιισ σοι· Μιιιιοισ

Βιιιιισιιιι ι.ι:οιιιιιι σο Ασιιι.ι σιιιιιοιιι οοιιιιιοισ σο σιοσσ

ιοοσο ισεισο .ισσιοιοοιι ιιιιιτιισισ οι σοτ ιιιιοο οσοι Μοτο

σιστει ιτοοιιιιισοι ιιτιιισσσει οι σοοσο ιιι ιιιεσιιι ιιιοισοτειισ

σο οι οσσοτ σο στο στοισιοειο οι σοσοτισοσιιιισο ιιο οιιιοτ

8οιιιιιισο οι οιεσοιιι οοτσιιισσο οιισοσιοιοιιο οιιοησοιοιιο

οι οοιιοισειοσο ι”οιιοι σσοσ οσιιι ισ οιε σοτοοιισιιιοτ σο

σιιοιιιιισε ισιοσσοτο σοιιιιοτονισισο εει τοσοι οοιιιιιιοτο οισ

σσειιιι σοτ Με ισσο νοτιιο οι Μισο σο ιστο ισιοιιοιοσιε

ιιοσοσιοοιιο οι οοιιιισ νοισσιοιο σιοιιοτιο σι στοιοτιστ ισ

οιτσοιο. Τοσοτο στοιιοσιιο σσιιιιοι ισοιτσιιιοιιιι ιιτιιιιιοτ τιι

ιιιστι σο ιοσειιιισιο ισσσοιτιο οι. στσσοιιοιιι οιτοσισεσοοσι

νοοιτι σοσ ιιοιιιιιο Βιιιιιιιιιι Ριιτιιι σε Αιισιιοοιο οοσιιιιοιιιοο

οι! σιοιισισ σο οοτιο οοιοσοιο οι οοιιεσιιο ι'ειοιιιισε οι οοσ

ειιισιισσο Με σοειτσισ στοοστειιοτοσι οι εισιιιιιιιοιοτοιτι ισ

ισοσιει στοσιοι:ι. ιιο σσοσ Με σοι στοσιοτοο οοο ιιοιι οι

στο οκοτοιοισ σιοσο τοΒιισιτιο ωστε οιιιοιι σσιιοτιιιιιοτιο

στοσιοιι οοιιο ισοσιστιιο εισ οιιισσοτιι ισοσιοισ σο στοοοιιιι

σοοειιιιο εισοιοτισιιο στοοστοοιοιιιε ιισισειιιιοσι οι οκ σιοσσ

σσο.ιιι σσο νοιιιο οοιιιοτιισσε σοιοειιιιο ιιτισιω σιοιοτσιιι

ιιοιιιιισισ οοσιιισσισ οι ΒιιιΜιισιι σιισσο στοσιοιοτσιτι οι

οιιοτσισ σσοτσισιτιο σοοσο: σο οι οσσοτ οοσιοσιιο ισ σιοιιο

οιισιισιιο οι τοοσοσοιοιιιιισε σοτ σιισσιοισσι σοιιιισσισ εο

ιιιιοτοσι Μοιτσιιι :ισ οσοι σιοσο οσο ιιιισοτι οιοσσι Μιτο

οιιοιιιιισο ειιιο σσσιοιοιιιιιιιε σοτ Με σιοσο σι στοιιιιιιιιστ

ισ οιεσοιιι σοι σιιιε στοσι νοειτο σιεοτοοιοιιι νισοιιιιστ ιιοσσισ

οοεο οιισσιστι ιιοειτο σοσιισο οι στο Μισο οι οιιισισ ιιο

ειιισσισ ιτοοισιιι οι οοσιτσοιειισ σιιιιο σοοσο στοιοιιισ οσ

σιισιοτσισ οι σιιοτσιιι στοσιοιοτιιισ σστιιιοειτο ισσσειτο σσ

στοιιιιτο ιιτσιειτο σιιτιιοτ οι ιστιιτο σιοσο οσιιιιιιο σοι·ιιοοτο

οιοοιιισιοι·ο ιοιο ιιιιοτσιισο οι τοιιιιιιιιισο σιοισιιι Βιιισοιιι

ιιοιι” οι οι στοσι οι σιιοσσο Μισο νιεσσι οσοι (ο) οσσοτ

οοσοσι οιιισιο ιιιοιοοσο οι οοιιισιοιισο οι μισο ιιοειτο οι

(σ) οι ιιοοοσιισ ιιι οιισιιοιι ν. ο ΠΙ, οσ οι οσιιιιτο ιιτιιοοιι ιισσι

τ.ιοιιιιιι σοιισ σοσο σο! οι ο8οοιιο 1886, οσο Βιι ισιιιο.ι:ι σι Βιοοιιοι·ιι

ιιοιι ιινοσιιο νοισιο σοοοιιιιτο, σοι·οιισ οοσιτοι·ι ιιιιο·ιοτο ισιτστ.ιοσι,

ιιιοοσσοιιο σοτοιὸ οεστοεοοι τοοτπ. (ν. ιιι στοοοσοσιο ιιοιτι (3) σοσ. 891).

Βοι τιιοοοΒιιο σει σσοοιο ισοεο οιιο,σειιιιι σιιιιι σι ιτσοιισ σοσο ιιιιο σοι

σιιιιι σοι στοοοιιιο ισσιισσιο οοιιιοτιιο σοι το σ. Βιονιιιιιιι ο Εειισιιιο

σι Ριοιτο σι Ατοσοιιο, Βιι οιοοοι ιτινιιιιι σι Ειοοιιοτιι, ιιοιι οινοιιιιο

σοισιο σοοοτσστοι ωστε σοισ οοσοσι, ω ιιιιιωιι σο' στοοστοιοτι σο!

το σι Ατιισοιιιι, οιιο σοι· εισοειο ο88οιιο ισοοιιιιο ι`στοιιο οοοιιισιιι

σοσο σοτοοιιο σι Βιιιισοιισο σι Οοτνοτιιι, ο σι Βοτιπιτσο σι 8οιιο

οιοι·τιι.

(4) Ετ: σσιισσο ιιιοοιιιισ ειιι'ιιτιιιιτιο σοι σονοτιιειιοτο οι Ατοιιοεο,

ιι τοιισοτο, ο σο, ισ ιιιιοιοι ο Βτ:ιιιοσιοοιιο Β'0ι·ιιι, ο σοι στιιιιο απο

ιι σοσιισο, οσ ιι ιΜσο σι τοσσοτσιιοι:ι. Με Ειοοιιοτο σοσ ιιτιιισ νο

ι·σιι ι.ιοοοεσο , στιιιισ οσο σοτ σοσο οσοοιιιιο σοσ ιοοεο οοιιι·οιισιιι ιιι

ιιιιοτσιιοτιο σοι ιιιστιιο.
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ρειειιεε εε ειιιιτιειιεο ρετ· ειιεε ιιτιιιετι ιιιι·ει·ι Με ει οοιιι

ριετι ειτε ειτεε εοτιιιιι ιιιιειετιι ει'ιεειιιιιι ιεειειιεε ειιιι

ειιοιιιεεοιιιιει εε εειιιριεεεε. Ροειιιιιιε εειειιι οετροτειειιι

ροεεεεειειιειιι νει ειιεει εινιιειιιιιι νιιιετιιιιι ιεεετιιιιι εε

ειτοτιιιιι ει ιεττετετιι ειτε ιιιιτιε εοιινετιιε ει ειιεε ιιοιιιε

εειιετιιιιτ.ιιι ιιιεειε ειιρτεειειε τεειιιιιι ιιεειτο ιιοιιιιτιε ει

ρτο τιοιιιε τεειρετε τεειιιετ ει τεεεριιιιιι τειιιιετε ειιεειιιε

Με ει ρειειιιετ ιρεεεεε εεειτε ει ιοεε ιιιτιιιτε νιειιιειιιιιιε

ετιιιιε ει ειιιε εε ειιιιιιιε ει ιιτοιιι νοιιιε ιιεεεεεει·ιιιττι ει

ειιρεειειιε νιεεειιιτ ει ειιιειειεε εεειειιετιεε ει ειιοε εε

εετειιι τεΒιιιιετι ιιιιειοιιειιι ει ειιειοειειιι ερροτιιιιιεε ιιι ειε

ει εετειιι ειιοιιιιει ροτιετε ει ιετιετε ει ε ειειε ιιοιιιιι

.ιεειει8ε.ι ειρειετε τεειρετε ει ιιειιετε ιτιιιιιιιιιιι τιειιιε

ιιεειειιιιε εειιιιιιιιι ευοε ιιειιιε ρετ εειε ιιι ειιεεεεεειειιι

ιιι ιιιειεειιι Ατιιοτεε εειιει ετιιιιε ειιιΒιιιιε ιι·ιιιιιι ει ειι

ιιεινι (ι) εεε ιιοιι ε ειειο ιιοιιιιι Βιιιινει Μεινε εει·ιειιι

ρεειιιιιε ειιιιιειιι ιιιιιιιιο τιειιιε ιτεεειιεειιι ρετ εειε εε οριιε

ιιιτιιιιιιετιιι ειειοτειιι εεειι·ετιιιιι ιρεετιιηιιε ρεειιιιιε ειιιιιετιι

ειιιι εετιε ιεττιιιτιο ειιιι εεινετε ιιτειιιιιιετε εειε ειιρειιειε

ιιιιετεεεε ει εειιιιιιε ει εεε ιρειιιιι ρτεριετ εε Γεεει·ε ει

ειιιιιτε ειιοιιιεεειιιιει ερρρτιειιιι. ει ρι·οιιιεε ι·εεειιιιε ει

ετιιειιιιιιειιιε οιιεειιιιιοιιε Π05 ι·εειριτιιιιε ει ιιειιετιιιιε ιιι

θ.ιετιιο Π.ιι.ι..ιιιι ει νιιιε Δι.οιιειιιι ειιειειιετε ειεειιι ει εε εε

οιιιιιιε ειιε εοιιε ιιοειτε ερεειειιιετ ει εειιετειιιετ οιιιι€ετε ω).

Ει εε εε ειιρετ εοιιιετιιιε ιιι ειειιε εεριιιιιιε ει ειιρετ ιτε

ειειιι ει εειε εετιεοτειε τείετιιιειιεε ει ιι·ειιοειιιι ειειιιε

ιιιειιιε τιτειιιιειε ει ειιεε ειιρετ ιιτεειειιε ει εειειιι ιιιιτε

εετιριιε ει ειιειιιιει εοτιιιιιεετιι ει ειιιε εε ειιιιιιιε νειιιε

νιεειιιιιιτ ρεειε ει εεριιιιιε εε εοτινειιειειιεε ειιεεεετιιοιιε

ιεεετε ει ιιιιτε ει ιιιε ρετ ιιοε ιιι·τιιετι ιειιετι ει εετνετι

ιιτοιιιιιιετε οιιιιιεεε εετε ει ει: ειιετε ρετιε ρειετε τεει

ρετε ει ιιειιετε. Ει ιιιιιιιειιι ρεεειιιε ειτρειετε τεειρετε ει

ιιιιιιετε ε. ειειε ιιειιιιι .ιειιιειεει ει ειι ειιιε ιιιιο (ε) εεε

ρτεεετειοτε ιιιειειεεε ιρειοε εε ιιεε ιιιειιε ρειεειειε εει

ι'ιιιιε ει ε ιιιιοτε νει εετιιιιιιειτειοτε ιιιιι εει ειιρτεειειι τε

εοετιιειειιειιι ι'ειιει ευοε ιιι Βιιιιιιινιιι ιτιειιιε ιειιει ρτο τιοιιιε

ει ιτιιιιιιι ευοε Με ιιιεε ιιτεειετε ιειιειιιιιτ τιτοιιιειιεειιιι

ιειιιρετιιιιιε ρετ .ιειιιεεε Αιιιιειιι:ι: ιιετι εετιειιενιι ει Γεειε

τεεοειιιειοιιε ιιιιιιιειιιοει εεε εε ιειιεε ρτεειειο ιιοειτο ιιο

ιιιιιιε ιτινεειιτε ιιι ιετιι ειιεε ρετ ειειιιιιι εεειιιιι τιειτειιι

ιιοειτιιτιι εει ιιινεειιιιιτε ιρεε ρτειετιιιε Αιιιιοιιι:ε .ιεειειιιυε

ιιετι εοτιειιειε (ε). Ει ειιρετ ειιιιιιιιιιε ει ειιιιιιιιιε ειιρτε

ειειιε ει ειιιιειετιριιε ει εοτιιιιι ρτειειιιε ροεειιιε ιιτιιιει·ε

εεειτο ιιεττιιιιε ει ρτο ιιειιιε ιτιειι·ιιτιιετιιε ειιεειιιιιετιε εειε

ρεειιε ρεειειιιιιιιε ρι·ονιειειιιιιιιε ρειιιε εριτιιιιειιιιιιε ει ιετιι- .

ροτειιιιιιε τετιιιιιειεειοιιιιιιιε ειιιιιιιιεειειιιιιιιε ιοτι οιιιιεεειο

ιιιιιιιε ιιιι·ειιιεειιε ειειιιιιιιιε ει εειιιειιε τιεεεεεετιιε ει εειετιι

(ι) Ωιεει'ειιτιιιο εειιεε ει ιτετιιιιιι ιιοτιιιι ε'ετε. νεο. εορτ. μι!. 820,

πει. (θ). -

(9) Ρετ Βιι:ιτετιιιτε ιι ρτεειιιιο, ειιε ιι τε οι Ατεεετιε ειιιεεενε ε

Βτετιεειεοτιε Ιι'Οτιε, εεε ετιΒιετιιετε, εεεεετιενειιει ερεοιειιτιειιιε ιε

τετιειιε τεειι ει ΠεΒιιετι, ε ει ΑιΒιιει·ε.

(8) Μιιιιικε ν. Β ειεεεπιε ετε τιιιτιει·ειιιιε, ει ειιιεεενε ιι εοιι

εετεε εει εεε ιιιιετε, ιι ειιειε ε οι ιιιι ιιετιιε τιεετιεεεεεεε ιιι ι”ειιεε

Βιι ει.ειι οι Ατιιετεε σε τε οι Ατεεετιε, ε ιτι εεετιε ει τιεεειιιιιοτιε

ρεεεεεε ει ιτιεεεεἰτιιι ι'ετιιιιιε εετιεε, ε ιτιιιιιιε, ειιε ενεειιε ρεεειε

ι Βιετιιετ ειιει ρτεεεεεεεετι.

(4) Ι εειι 0ιετιιετ ι18ετιε Π!. τιει ι323, ε Ριειτε Π!. ιιει ιε3ε τιεενειιετε

ι'ιτινεειιιιιτε εεΒιι εει οι Ατιιετεε εει τε ει Λτεεειιε. Με ι ιοτο ειιεεεε

εοτι Μετιετιο Ν., Πεετιε Π., εε Βιεοιιετε, ιιειιιιιτιειειεεεο88ειιετει

ε ειιεει'ειιε , ιεεετε εειιιιιιιιε Βιιεττε ει εειιιιιιιε ετε8ετιεεε ιιειι'ιεειε.

(Με. Τομ, Μπίστι. Βιεει·. εει 8αι·ει ΙΙΙ. νει. Π. εεε. 53 ε εεε. 998

ε εεε. , ε νει. ιιι. ειιΒ. 67 ε εεε. 97! ε εεε. 277 ο εεε.)

οροτιιιιιιει εε εε ειιιιιιιε ει Ιιτοιιι νοιιιε νιειιιιι ι'ιιετιι εκ

ρεειτε. ιιι εετιιιιιιι ροειειιιε ειιε οιιιιιιε ιεεετε ει ιιιιετειιιετ

ειτετεετε εεε ιιι ει ειιρετ ρτειιιιεειε ειιιτιιιιιιε ει ειιοιιιιει

εοτειιιεειιι ει ειιρετ εερειιεειιιιιιιιε ει ειιιετ8ετιιιιιεε επ

ειεεειιι ει ιρειε εειιετειιιιιιεε ει εειιιιειιιε εε εεεειοιιε ει

ρτειειιιιι εοι·ιιιιι ιιεεεεεετιε ιιιιιιιεετιι ειιιιιε ειιιιε ει νειιι<.ι

ειιετιιιιιε ει ειιρεειειιειε νιεεετιιιιτ εειειιι ει ειιιι Με εεε

ιιιετιεειιιιιι ειτιιι8ειιι ερεειειε ει ιιι ειιιι ιιιειοτε ρεεε νει

ιιιιιιοτε ειιρετιιιε ειιρτεεεειιε ει ειτε εεε ιιοεεειιιεε ρετεε

ιιειιιετ εοιιειιιιιιι ιιιιιιε ειιειετιιε εει”εειε ει εειε ιετεειι ιιι

ρτοειιι·εειοιιε ιιιιιιιειιιεει ιιιιετνειιιι. Νοε ειιιιιι εειεειιιτιι

ιρειιιιι ειιριειιιεε εε ριειιιιιιειιιε ιιοειτε τεειε ρειεειειιε εε

τιιιιιιιιιιιε Με ειιρετ ιιτεειειιε οιιιιιιιιιιε ει ειιιΒιιιιε ει

ειιιιετ εερειιεετιιιιιιιε ει ειιιετ8ειιιιιιιιε εκ ειιιεειιι ιριιιεεεε

εειιετειιιιιιιιε ει εειιιιειιιε ριετιετιε νιεεε ιιοειτεε εε τιιειιεττι

ει ιιιιετεττι εειιιιιιιειτεειοιιειιι εειε ειειιιεειιιιε Τεειιιιειε.

Ρτετιιιιιειιιεε ιιι τιοειι·ε ιι.=ι εοιιε Με ει ιιιτειιιετιιο ρετ

ι)δειιι ι)ειιιιι ει ειιιε εετιειε ειιειιιοι· ενειι€ειιε εοι·ροτειιιετ

τιιειιιιιιιε ιιοειι·ιε ιεειε ευοε εεε τειιιιιι ει ιιτιιιετιι εετιιρετ

ιιειιειιιιιιεε ιειιειιιτιιιιε ειιιιιε εετνειιιιιιιιει ιετιετιειιε ει εετ

νετι ιιτιιιιιετ ι`εειειιιιιε ειιίεειιιιἰ ει ειιετιιιιιιι ρετ νοε ειειιιιιι

ρτοειιτειοτειιι τιοειτιιιιι ιιι ιιιειιιε ρτειιιιειε ρτοειιτειιιιιι εε

ειιιιιι ει εειιιιιι ιοετιι ιιι ιιτειιιιεειιε ει ειιοιιιιει εοτειιιεεπι

ιεεεε τιιιιιο τενεεειιιτιιιιε ιετιιροτε ειιΒ ιιοτιετιιιιι ιιοειτοτιιιιι

οιιιιιιιιιιι νροιιιεοε ει ειιιι οιιιτιι Με τειιιιιιειεειειιε ρε

ι·ιιετ ει εειιιειε. @εεε εει εειιιιιι Βετειιιιιοιιε' νι ειε τιιεειι

εποε ε ιιειινιιειε επι ιι° εεο° ι.ιτιτιτ εετιιιτιιε τειιιιιειιε ιιοειτι

ρτιιτιο. Ρτετιειεεεε (εε εοεε. Βιετιιιιιι ι· .ιοετιιιιε Πει ετεειε

τεειε Ατει,ιειιιιιιι νειειιειε ιιιειετιεετιιιιι 8ετειιιιε ει (Σοτειεε

εειιιεεειιε Βετειιιτιοιιε ιιοεειιιοιιιε ει θετιιειιιε εει ιιεε ιειι

εειιιιιε ιιτιιιειιιιιε εειετιι ει ιιιτειιιιιε ιιιιιιιιιε ιιιιιιτιιιιιειιιο

ειΒιιιιιιιι ιιοειτιιιιι εριιειιειειιιιιι ιιιιιετιιεε ειιρειιι ιιι ιειιιι

τιιετιιιιιιι ρτειιιιεεετιιιιι, Τεειεε εειε εει ιιιετιιιιι εε Με

ιιτεεειιιεε ιτιειιιιιε ιιιι'ειιε ιιιετιιιιιιε εει: ιιιοιιιιεειιιι ει εοπιεε

εε ι.ιιτιε εει ι·ει;ιε ρτείειι Θετιιιειιιιε ιιοιιιιιε Βετειι8ετιιιε

Λτιιειει εε (ιετνιιιοτιε ι)ειιιιιεειιιιε Βετιιετειιε Μετιέετιιι

τιιιιεε ετιιιετιιιιι ιιιτετιιιε ει Ρετειιε ι.ε θεειε εειιιει·ετιιιε

ειειι εει τεειε. 8ιε·ι·ιιιιιιι ιιιει Ρειτι εε Βειιιιιτε εεετειετιι

‹ιιειι εει τεειε ει ειιειετιιειε τεειε τιειετιι ριιιιιιει ρετ ιοιετιι

ιεττειιι ει εοτιιιιιεειειιειιι ειιιιιιι εει εε ιρειιιε εεει τεειε

ιιιειιιιειο ρτειιιιεειε ιιιιετΓει εεειιε εετιιιι ιεει ει ειειιει.

ΠεττιΒιιιιτ ειιιετιι ιιι ιιιιεε ιιτιτιιε οιιοπίεει ε·εειειιιε ει ιιι

ιιιι βιετίιιι ει ιιι κι" ρειετε τεει)ιιετε.

Αενειιιειιιιιιιιε ιδιιιιι· εε ρτεε.ειιειετιι ιιο8ιτειιι ιιι ()εειτο

Πειιει·ι ει ιιι ιεεε ρετεετιειιιετ εειιειιιιιιιε τιιιιιειιε ει επι

ι›ειιειετιιιιιε ειειε εοιιιιιιε ιιι.ιεΝοειε εειειιι ει Βιιιιιετιειτ

ιιιιιε νειιιιιιειετιι ει ρτεεεριιιτιι ειειι εει τεειε τιιιιιειι τε

Βιιετιιιε ιιιετιιιιι ειιιιιιε ιιι εεριιιιιιε ειιτιετιιιε εετιιετιιιε ει

ειιειιεειιι εοτιεεεειε ρετ ειειιιτιι εειιτιι τεεειιι Ρετιιετι πιε

ιειε εινε εειτεειε εε εειειιι εεειιε ιιι εεειιτιεο εειιιιιιιο

εποε εεειιιιιιτ ειε. Με με ριεείε οι δόσε Με

με εεεειιε εεεεεεείε ο εεπείεεπείε εεε [ο |ετειεεε επιτε

!ε 5'. Β. εειε ροι.ιε σε Πιιιιεειιν.ι ε ιο |ιιιοε Μ.ιιιιιιιε

εεεειιε ερρατ ρετ εει·ιε )ειιιιιιεε ιοε .είε εετεειΙε (. Ριεε

ε! δ'. Ε.) εειιιεει εοεε εε εειε ιιι ειειε εειιεετειε εει

εεριιιιιιιιιιιοειιετιε ειιρετ ειιοιιιιε εεειτιε εεε νεεετιιιιτ ιιιιιιιιι

Αιιε.ιιιι ει ειιιιε Μ Οποτε ιιι ειιιιιιιει ειειιιε εευε τει:

εκει εε ιιιιι ιιειιετε ει ειειιιιιι εεριιιιιιιιιι ιιοιι ι'ιιετιι ειτε

ειιειοιιι ιιιειιεειιιιιι ιιιιι εεεεετεειιιιιι εεριιιιιιιιιι εεειιειιε.

Ε: πετάει με Μεεε” ιο εεεεεειι·ε εε εειιειι.ι εειειε
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απ ρσσΙστ σα ΑτσασΙσσα σειιιαπισ , σ σα ΒΙεΙ›σ Ματσε Ιο"Αι.σε)

εσσσσια Ια [στσια ααΙ σαρΙΙσΙ. Ε” αστρα αστα Ισ Ραρα στα

@Ισα σα Ια σααεΙίσ, α Ισ σἰεπια σε απ Ια εσΙσσα σα ΙΙσα

σε σσπσστααΙ σσα άσε @σε .Ια Ισα-σα Ια σαασΙίσ α εαστσεσατσ

σσα ερστασσα .ΙΙΙ α Ραπ ρΙαατα σασΙ αίστπα εία σσεεαΙ α

ΙΙασστε σασΙ ΙΙσρα σΙσ Ια εαπΙσπσία εασσπ [στοπα ααΙ (ΙΙΙ σα

ρΙΙσΙ. Ε ει' Ισ σΙ.σπα πα ατα ραεεαΙ σπΙταΙαπΙ Ισα ρατΙσ τα

ασίπσσσσι ΙΙσ στο μισο .τί αυσπίτ εαπ ρσσΙσπ είπα ασ Π. σσα

σαεσαπ με Ια σσα. Ε σΙσ Ιστσστ απ αστε σα: σΙΙεσστΙΙΙα «Ισ

ασασΙΙσ Ισα σσαΙε ρασεαΙσ Ισα άσε ασσε [ασεπ ΙαπΙσεΙ Ια

σασατα1α1 ‹Ισ σσα σαασ σσπΙσπσααΙα απ Ισ ‹ΙἰΙ σαρί1σΙ, σ Ισα

ρασΙα [ασσπ ασΙΙσααίσ πασα εσσσσε Ισ σΙΙΙ σαρἰΙσΙ σ σταρ Ια

ΙΙ ‹ΙσΙε Με άσε σσσ.: .σσσ ΙσπσαΙσ σα αΙσσΙτ Ισε Με σωστα,

α 1σταατ(Ι). .._.... Ισ σσσα Ιατο ασρΙΙσΙο σσοσ ΙσσΙσΙ1

Παω σσσ ραπ· σπασΙστ [σττπσΙαΙ α1α. ΙσΙ1 ταεροσεΙο αΙ στονΙεΙο

σΙσ1Ι σσΙ σσσσσστσ ι·ασΙε Ρσ1τΙ ΙσσσσσΙσισ ΙσσσΙ1οΙΙΙσΙσΙσε

εσοε αΙ Ισ σα: σε1 Ισσ1σ σα σι·ααασ1ο σΙα1Ι σσΙ τασΙε σσσαΙι

τσεσσσ1Ιε ισσ1σσΙο 1σΙΙε ( . στα Ισα Ισα σσσίαΙσ τσσαΙε Ισπ

σιΙσσ α είσπ ΙσπσαΙε πωσ πισω ασ σσσ στι σσσ σΙτίπε δαεΙσΙΙ ασ

θαΙΙστ, σ σσα αἱ Ια ραπ Ια τσσσαττ·α ΙΙ στα σΙσπαΙ σσΙ ααΙΙα

Ια·ί1ι|σο·Ιπαιτίσ σα Ισ ΙΙσσΙι απ αστα εΙαΙ Ισ σ/7ΙσίαΙ, σ σπα

σΙσσα, α σσσσΙΙαιΙα στα τσσισεει α σισεεασ Ισ σασσττιαΙΙστ ρατσα

σσσ σ |ασα σα. σσε1Ισια εασσπα σασε ρατ·Ια›ισστα ρατσ πα

Ιισσσπ α πιστα παω Ισα σσσστσασστε αστα Ισ 5'απστ ΙΙσσ

σαρτσεσασπασΙ σ :Ια σστΙα εσΙσπσία ασ Ιω ααΙΙα (θ) ). Πα1στστσ

σσΙσ σΙαΙσε σσσε τσκ ΡαΙτσε σαΙαΙστΙε σιασιοι·Ια τα1ΙσσΙ1 εΙΙΙΙ

Ισ ΙΙτσΙσ σΙσΙοτστσ ασσΙ1σΙστστσ σσοσ ΙΙσσαι·α1στ 1τΙσσ1στσ

σαΙΙΙΙσσ1 σα στα1αι·Ι1ο 1ατσροτα α1 σσοσ ΙΙσσατα1στ ασε1τσισ

εΙνσ Ιοασε ιΙα Ι.οσσοεισσο 1σσσσσισ στοστΙΙιε ΙρεΙσε σσΙ

τασΙε α1 σστΙσα σαασσΙα ασσσ1Ι1σε 1ι·σσαιισσ σΙσΙσο στο

σοσΙΙσ Βιισσα.Ι Ι.σοσιε σσΙ εσσα1· 1τΙΙΙσΙο στ σιι11σο σατΙσε

σΙσσσε Ισ1ατ σοε αοσσασ1σε στ ααΙσσΙ οοσαοτσσ1σε. ΙΙΙ εσρατ

Ι.οσασεΙσσο σσοσ 1τσσσ.Ιστ α1. ταε1Ι1σσ1στ Μετα σΙσ1ο σσσ

τασΙ Ισσασσσι τσε σσσ ρι·οστΙσ εΙασΙ σα1ατα Ιαι·τα αΙ ασεΙτα.

ΙσεΙ.σε σει τσαΙε 1τσσσσΙστ α1. ταεΙΙΙσσι11στ σσα οΙΙστ ροτ

 

(1),ΝαΙ ασρΙ1οΙο ΙΙ. σαΙΙ'σ11ο 31 σσοε1ο 1380 ΙΙ τα Π. ΡΙα1το σνασ

ρτοΙσσεεα αερΙΙαΙ1στσατ1Ισ, ο εασισ ταε1τΙιΙοσΙ, (ΙΙ σεεατνστα Ισ σσα:

σσ ΙσΙ ε1αεεο ρτοαασασ1ασιασ1α οοσαΙΙΙσεσ (σσΙ 1355) σσΙ 0ισσιασ

ΜΙσωπο ΙΙΙ. ρσστα σΙΕΙαοσοτσ. ΙΙΙσ σσα! σσσΙΙοΙο σσσ ατσ εΙσ1ο

αεαεσΙ1ο Ισ ςσσσ1ο τΙεσστσσνσ Ισ τσε1Ι1σιΙοσσ σσΙ σσα ασεΙαΙΙΙ σΙ

ΑσσΑτσι, σσα (Σωστα, σσα ΙΙ το σΙ Ατσ;;οσσ ρτσ1οσσανσ ερα1ΙστδΙΙ

σΙ σΙτΙΙΙο, ο οσα σαταΙο τΙισσσανσσο εαΙσρι·α εασσαε1τσ1Ι εο11οΙσ ασ

ε1οσΙσ σαΙΙ'σταΙνσεαονο σε 0τΙε1σσα, α σσΙ ναεσσνο σΙ ΛΙαε. Ρατ ροττο

σσ σσα σΙΙσ σΙεαοτσΙσ εΙ αοσναστια σσΙ ρταεασΙα σΙΙο σσΙ 94 ΒασσσΙο

1888, οσο Ισ εσσσα11α σσεΙα1Ισ αοσ1Ισσσεεατο σ τΙτσσσατ οσεΙοσΙ1α

σσΙ ναεαονΙ Ατσοτασ. ασ ΑΙασ. ροτ σΙΙτΙ σσα πιστή; σσα σΙΙα ερΙτστα

σΙ σσαεΙο ΙατσιΙσα, εσ Ιοεεα οαεειιΙο, αοτσα εΙ ερατσνσ, Ισ εαΙετσσ σΙ

εσσ1σ ΟΙΙΙαεσ, ΙΙ Ρσρσ σααΙσσεεα Ισ σσαε1Ιοσα, εσσοσσο Ισ Ιοττσσ

σαΙΙο ε1αεεο σσσΙΙοΙο; ο σε: Ισ ααΙεισσ σοσ1Ισσσεεα σσαοτσ οΙ1ταΙΙ σα11Ι

σσσ σσσΙ, ΕΙαοσοτσ, ο ΙΙ τα ΙΙ. ΟΙονσσσΙ αΙαΒαεεατο σΙ αοτσσσα σα

αοτσο σσ εΙσ‹ΙΙαα ροτ ιΙααΙσστα Ισ σοσΙτονατεΙσ; ο σσσ σσαοτ

‹ΙσσσοεΙ, σα αΙασσεεετο σσα, σσα ισσσ ματ αΙσεασσσ ρστ1α, α Ισ αααο

ΙΙΙ σΙεεσσεο σσΙ σσα αΙα11Ι, σα εαασΙΙσεεατο σσ1στιο;ισσ σσα Ισ ο8σΙ

σ1οσο, σορο ΙΙ αασαοτιΙσΙο ΙατσΙΙσα σΙ σσα σσσΙ, Ισ σσαε1Ιοσα σανα85α

σαΙΙσΙ1ΙνσισασΙα αεεατα σααΙεσ.

(σ) ΜΙ σσρΙ1οΙοΙΧ. σα!Ισ σσσα σσΙ 1880 ατσεΙ αοσνασσω, σσα

1σ11Ι ΒΙ'ΙτσρΙασσ1Ι α σΙΙΙσΙσΙΙ ρσΙΙΙΙΙΙσΙ τσσσσσ1Ι, α σα ισσσσστεΙ σσΙ το

‹ΙΙ Λτσαοσσ Ισ 8στσαασσ σονσεεατο αεεατα εΙσσσοσ1Ι (τεσπα ·τΙσι.Α)

σΙ 1τα Ισ 1τα σσσΙ, ο Ι Βοτατσσ1οτΙ σσΙ (Ζωη σΙ ΟσΒΙΙστΙ, α σΙ 8σε

εστΙ σΙ αΙσσσα Ισ αΙσσσα σσσΙ. 8Ι αοσνασσα Ισ σσαε1ο Ισοεο, Ισ.

1σοσΙ1ΙσσιΙοσα σΙ σαΙΙο ασρΙΙοΙο, σσα ΙΙ εσσσαΙΙΙ σσα εοννατσσ1οτΙ

σσσ Ιοεεατο εο1Ιοροε1Ι σ εΙΙΙσσασ1ο νατσσο; ο οσα Ισ σΙσσσασΙστσ σΙ

1σ11Ι ;;ΙΙ σΙ1τΙ σΙΙΙσΙσΙΙ τααΙΙ εΙ Ισααεεα σσσσσΙιτιασ1σ σσΙ ασε1αΙΙα σΙ.

ΩσΒΙΙστΙ , ασ σσαΙισ σσΙ ΙσοΒο σπασσεΙσιο, Ισ σσΙ σαΙ1Ι σΙΙΙαΙσΙΙ σναε-_

εατο αεαταΙ1σ1ο ΙΙ Ιατο σΙΙΙιΙο; Ισα σσα Ισ ασσε1ο αααο Ι στοααεεΙ (Ια

Ιπ[σωπα:ΙσπΙ) εΙ τσσσσσεεατο εσ8σαΙΙσ1Ι σΙ ασνατσσ1οτα σΙ ΩσΒΙΙστΙ

ροτ στοννασατα εααοσσο αΙσε1ΙιΙσ.

 

ΙσσΙσσ1σ ΑτΙΙο1·σα οασσρσΙσ ΙσατσσΙ α1ρτοσΙ Ισ σΙσ1Ιε ασ

ρΙ1σΙΙσ αοσσαεεΙσ ροτ σΙσΙσισ σσσισ ταΒασι σΙα1αΙσσΙαΙεεα

αι εστσΙε ερσσΙσΙΙ1ατ αε1 τα1ασΙσσα σΙ σ1 Ισ ταεροσεΙσσα ισ

σσρΙΙσΙΙ αοσΙΙσαΙστ ( . ΙΙα1ασΙο Ισισασ σετ σΙσ1οε σσσαΙοε

α1 αΙε ματ οσε αοσααεεο σσσσ Ιασασ1α σ1 ΙΙσσασ1α σΙσ1ο

σσα σσε1το ταΒα σΙαΙσισ Ι.οσασσ $Ισοσσ α1ρσεεαεεΙοσσισ

αΙσεσασΙ εΙσσΙ σα σΙΙΙε 1αττΙε στ ασε1τΙε ρτασΙσ1Ιε σΙο1σ

σοΒΙΙΙε ΙσσΙσΙεεσ ροεεσ εσρρΙΙσστα σΙσσσι σσσ τασΙ σσα!

στο ΙΙοσο 451 1τσσσσΙΙΙο ε1.σΙσ ΙρεΙσε ΙσεσΙα ΙσαΙσ1 Ισεστσ

Ι.σσαο δωσω σΙτσΙ α1 Ισ Ιαττσ ροσΙ σσοσ εἰ σΙσ1σε σΐισε

τσκ σσσαασνατΙΙ σσοσ ασ σσεσ ρσσΙσ1στ ασισ σεΙασσατα

αοτσισ Ιρεο σα _Ιστα ΙρεΙσε ΙσσΙσΙεεα α1εΙ σαι· ΙσεττστσασΙσ

τα! σσα ΙασΙ1Ιτσσ σσοστσασΙσ σρρστσστΙΙ Ισε ΙσεΙσε σσοσ

Ιε1σ σΙΙΙσσΙσσα α1 1τσσΙαΙοσα σσσ οσε1σσ1.α σΙο1σε σοτσΙσσε

ται ΙσσασΙστ σΙαΙα ΙσσΙαΙεεα Ισε1ΙαΙα σαΙΙΙ1σσπ τσΙσΙε1τστα (δ) .)

Ε1σσισ σα οισσΙσσε σιασΙσσ1α σΙνΙσσ στσαΙσ ασσαοτσσε

αεεασισε σσοσ Ισ κι σα ασσΙΙιιΙΙε ρατ σΙο1σισ σσσισ Ρα

Ιτσ1σ Βοσσ σΙαισστΙα ταασσι ασσσαεεΙε σΙαΙΙστ εΙασ: παπι

Ισα σσεσε ει: [ααΙΙα σατΙαε ρασΙίσασε ασ στσεσσ.: σσα ασ Μα.:

σασσε ασ Ια /σττπα ΙΙασιαΙα α ασ ταΙισ .εσσισσε σσα Ισα ΙΙΙΙσα

ρατΙε .σα σαπσσπαταπ: στσσ1ατασ στο ΙΙτισΙΙσ1α στ ασττοΙΙο

τσαΙοσα αοσσοτσΙα εσστσσΙσ1α Ισσι·στΙ1 ΙσΙατ Με Ισσ1σ ασ

1σσσασι σσσαοτσσ1σ ασσΙΙσΙσ Ισ1"τσεστΙσ1σ Η).

Ι. Ρι·Ισ1στσσιασ1 σσα ισσσοσσ Ετ.ισσοσ Ιατσ:1 ασ σοοεασ

ΙΙσΙασΙ σα Μεσα ΒσΙσσΙ Ιστ α ρτσσιαΙσ ασ σοισ ρτοστΙ

οΙΙΙΙΒσσΙ 1σ1ε εοε Ι1ασε σσα σωστα. α οΙ1εα1·νστσ Ισ σσσ

σσσ ο αοσΙτσ σ σσαΙΙσ ασ σΙσ,ασσσ τσσσατα. σο σωστα

ο νασΙτ Ιστσ ροτ εΙ ο ροτ ΙσΙατροεΙΙσ ρατεοσσ ασε εΙ εσΙ1τσ

σσαΙ σΙ1 ισσ1·Ι1 εασ ο εοσ ΙΙΙ! ο σΙσσσσ σ1ΙΙνατεΙΙσ1 ο ΙσαΙι

ο ρστεοσσ εΙσασΙστ, ο σΙΙτα σσσΙεσνοΙ σα! ΙσσΙασ1 σσ1·Ι›οτσσ

ο ΙΙσ Ια Ισττα σα Νασαι Βιι.ΙΝο.Ι (5) ο σα Ισ στα ΙεΙσ σα

$στσασγσ ο σαΙε ασσισσε σα σωστα. ο σα ΡΙεσ ο σα ΙΙσΙΙσ

ο σα σσσΙεανοΙ Ιαττασ σ ρατΙΙΙΙσε σα πωσ (σ) 1τσσΙσεεασ , ο

στοσστσεεασ, ο ντοΙσσαεεασ Ιατ σΙσσσ σσσ ο σστσσσ1Βα σΙ

εασοτ τη ο σΙ εσσε σΙΙΙαΙσΙε, ο σ Ισ σααΙο ασΙΙισΙσσσ σσΙ

ροσσαε σοστα ο ασ ταε νασΙτ σασ1τσ Ισ στα σσσ ο ασ

ρΙΙοΙε σα σσσαΙΙσ σσα σα αοσΙΙσσσ1 σο σοΙΙΙΙαστσ σΙ εασστ

τσγ ο σΙε εασε οΙΙΙσΙσΙε α σα 1ο1 εοσ ροσατ Ιστσ οστσ ασ

σοσσσισσσ1 σσσ Ιο1σ Ιασ1σ. σσα ταε οσε Ισοσ σαε σωσει Ιατ ασ

ρταΙσσΙσΙ σ σσσ σσΙ σΙΙ εσσοτ τη σα σα εαε νΙΙαε α ασ

εΙαΙΙε σα σε Ισ εσσ σσσΙο ασ1Ι1σΙσσσ. Ε εΙ αοιΙΙτσΙσσΙσ σσα

σα σοσ1Ισασ1 Ιοε ραι·Ιστσ αστα α Ιτσγσοτσ σ. αοε1σσι σα

(3) ΝαΙ σσα στΙισΙ ασρΙΙοΙΙ σσσΙιΙσσσΙΙ σαΙΙσ ρσσα σα! 1386, ΙΙ τα

σσσ ΡΙα1το σΙ ΑτσΒοσσ σνασ ρσεΙο ροτ _αοσσΙσΙοσΙ, σσα ΕΙαοσοτσ

ρσσσεεα Ισ1Ιο ΙΙ σαΙΙΙΙο σττα1τσ1ο ρτονασΙασ1α σσΙΙ'σσσσι› αασεο Ιασ

σσΙα, σσΙ εἰ ατσσο οΙΙΙΙΙΙασΙΙ Ι αΙσσΙαΙ σΙ ΛτΙΙοτασ;αΙΙα ΙΙτσσασΙαοσα.

τσστΙ1ο σΙ ΕΙαοσοτσ, σΙΙ ρταε1σεεα Ισ τσοσαΙσ σαααεεστΙσ ροτ ΙοτσΙτα

ΙΙΙ να1ΙονσεΙΙα Ι ασεΙαΙΙΙ τασΙΙ; σ σσα ΙΙΙΙ Ιοεεα ταεΙΙΙσΙΙσ Ισ1αττσ ισσ

σΙΙσ σΙ Ι.σΝσοσεΙσσο. (ΙΙ'ΙσνΙσΙΙ στ ΕΙαοσοτσ σσσ σααα11στοσο σαΙΙΙ

ασμΙ1οΙΙ σσσΙ2ΙοσσΙΙ; στα Ισαατο αερταεεσ τΙεατνσ σΙ τΙΙατΙτσα σ ΙαΙ ροτ

Ισ εσσ εισρτσνσ:Ιοσα. Εσ ΕΙαοσοτσ, σσσ εοΙσισασΙα σσσ ΙΙ ειρρτστσ,

ισα αοσΙΙσσὸ σ τΙΙασατα Ισ εσο σωστα Ισ Ιαττσ σε 1.οσσοσε.Ισσα. Ισ

σσαεΙσ εαι:οσσσ ρσσα ααΙ το Βοσ ΙΙΙονσιισΙ εἰ αοσνασπισ σ ΙσΙ τΙσσστσο,

αΙι'13Ιαοιτοτσ τασσαεεα ΙΙΙ Ισ11ο σΙ εοττσσο στσεοσαεα ΙΙ σαΙΙο Ισοσο

σΙ 1.οσαοσεΙσσο, τσσ αΙι'ασΙΙ σοναεεα σΙε1τσσεατΙο (Ισ1ασσ. Ια ορατ·α

Ισσ1ΙΙΙσ) σ εασιρΙΙσα τΙΙ:ΙΙΙαε1σ σΙ ΕΙαοσοτσ: Ισ ασεσ αοσΙτστΙο Ιοεεα

ΙααΙ1ο σΙΙσ ισασαεΙισσ σταεσσ1στα αστ1α, ο σοασισασ1Ι, σσα αΙσε1ΙΙΙ

σσεεατο ΙΙ σΙ ΙαΙ στΙ11ο εσ σσαΙΙσ 1αττ·σ, α Ιοεεσ ΙΙ τα αΙ›Ι›ΙΙσσ1α σ

τασσατΙα αεσΙΙσ ΒΙσεΙΙ:Ισ.

(σ) ΩσΙ αοτσΙσαΙσσο Ι ασρΙ1οΙΙ σαΙΙσ σσα: αοσσΙΙΙσεσ σα! 1888 Ιτσ

ΙΙ τα σσσ ΟΙονσσσΙ σΙΑτσεοσσ, ο Ισ 8ΙσσΙααεεσ ΕΙαοσοτσ σΙ .ΔτΙΙατασ.

(σ) στοα σαΙΙσ 1αττσ α ασε1αΙΙα σΙ 111οστ1ΙΙ.ι:οσσ, σΙ σσΙ Βτσσασ

Ιαοσο 11'ΟτΙσ ατσ εΙσσοτα σσσ ΙΙ1οΙο αοισΙ1σΙαΙσ1ρστ1Ι1ο8ΙΙ σσΙ τα Ι)οσ

ΡΙα1το σΙ Λτσεοσσ.

(θ) στα ΙΙΙ σααΙαπσσα Ιασσα, ο μαπα ααΙ πιαπασ.

  



Με. επεσσεσ πω. 825

ΠεΙΙπεΙππεγε ε Ιπππ· όσ Ατεεσ ε όεεσ εσε ριπεσεε εσππεετ

ρετ ΙπειεΙΙε (όπω!Ισ) σε ρετ εεεεεε Ιεγ ότε: σ επεεετε.

Ε εππΙπππεΙεΙππ όε εσεεεεπππ Ιπεεεεε ρετόππΙ Ισπ ότεΙ ε εΠε

ρετΙεεγεεΙ, σ ρετΙεεγεπ· ρσόεππΙ εε Ισ ΙππΙ_ΙεΙ όετΙπστεε ε εΙΙπ·εε

πεπ·π·εε ε εεεΙεΙΙε Ισε σππεΙε Ισ εεεστ τεγ ετε όε πποε ΙΙ

όσεε ε εσείετπππε εε Ι`εππ εε Ιε Με Με εεεσεε ειπε εε

Ισε Με σερΙΙσΙε όε Ιε ρειπ εε ΙετεεπεεεΙ εσεΙεεεππΙ ε ρετ

ΙεεΙτ ε σσπερΙΙπ· εεε Ιπσγτε εσ τεε πεεεΙε εεεΙεεσΙε όε

σιεσεπεεΙεεεΙσ εε Ισ. εεεΙ Ισε εππεσττε8ιπόε όε σσεεεεεπ

Ιε ειπεΙ εεεΙεππεΙε εετε ΙετεΙπεΙπΙεΙ›ε όσ Ι].ππ.π.εε ε σεπππετεπεππ

(ό"Ππ·ίεΙατρ, όΙ Οπ·ΙεΙεεσ) ρετ ερεεΙεΙ ρεεΙε ε σοενΙππεεεΙε

ίεΙπεεΙ εεεετε εεετεπεεεΙ ε ΙπσεπεεεΙδε ρετ ρτσεππτεόστ όε

εεπ·νετ Ιεε Μεε σσεεε.

Π. ΙΙεπππ Ιε Με επεόσεε Επ.ποπεσππ όετε Ιππόστ εΙ ΙΙΙΙ εεε

ΙΙΙεπππ.πεσ Ισ ειπε! εε εσπππ εε Ιππόστ όεΙ Μ ΙΙΙΙ Γεπ·πεετε ε π

Ι'ετε Με Ισε εεΙεε ρετΙεεεεεΙε ε Ιε ρεππ ε ίετπππεπεπ όε

εππιπεΙΙε ε εεε Ιετε ε ΙεεπεεεΙε όεΙε εειιε εσππεεεσε ω.

ΙΙΙ. ΙΙεπε ρετ ΙεΙ σσπππ Ισ εσΙπΙε Μεπππεπεσ ΙΙΙ! όεΙ Μ

Νποπ:πι Βπιεππω ε όε Ιε Με ππσΙ›Ιε ΙΙΙ.πεσε.π Εεπεεσπι εε ετεε

ρτεῇππόΙσΙ όεΙ εεδσπ· τεγ εΙε Με ΙππτεΙ εε ρεεε ρετ Με

Ισε ππεΙππετεΙΙεΙε, ε Ιποπππεεε όεΙ τεεεε όε Βετόεεγε σσΙ εεε

όε Ιε Ιετπε όεΙ εεεσπ· π·εγ ειπ ρσόεπ· όε Ιε Με ΙππΙ.8εεεε

εεε εΙε όσεεΙ όε σσεΙΙεεεΙ Μπόστ εΙ Μ εσΕπΙσ Μ.ππππ.πεσ

ρετ Ισ εσΙπΙε πεσεεεππ Ισ Βενετππεόστ ΙεόεεεπεπππεεΙ ε ΙππτΙπΙΙεε

πεεεΙ ε εεε ε εσΙππεεΙπιπππόεπππ σεππΙεΙεΙσ ππππεΙ εε ερπ·σε εσεεεε

ΙΙπεεεΙ'όε Ιε Με εσΙσΙε Μεσσεε Επ.πεεσπι εΙπεσΙππε ΙσΙεε Ιεε

Μεε ππεἱνεπ·εΙΙεΙε, ε εΙεδππΙετε εε εππσεΙΙεε .όεΙ Μ εεετεπππεππΙ

ε ΙπσπεεεεΙεε, ε εεεσΙΙ.ε εεεεΙΙε ίετεε εεετεπππεεπ ε Ιπσ

πεεεεΙππε όε ρτσρπ·ίεΙσπ εΙ εεδοτ τη ε εε ππσπππ εειιε πεσεεεε

Ισ πτσνετππεόστ σ εσππΙ εΙΙ ππσΙτε, ε εε ερι·εε εε εΙεόεσεΙ

Ι'ετπππετεε Ιε ρεππ ρετ εσεεΙΙε επεεετε εεε εετε εεσπ·όεπ θ).

ΠΠ. ΙΙ.επππ Ιεε ιπεΙνετεΙΙεΙε όετεστεε εε νσΙππεπεπ όεΜπεεε

Βε.πεπ:.π ε όεΙ τππεσε σ όε Μεσσπππε Επ.πεπεσππ ίετεε εΙεόΙσΙπε

Ισε ππιπεΙε Ι'ετεππ εεετετππεππΙ ε ΙπσπππεεεΙΒε εε Ιεεπτ ε εετνετ

ΙεόΙΙερεππ ΙπσρεΙ εεεΙεεεΙε όε εππσσεεεεΙσεοΙσ, ε σΙπΙΙεεπππεε

εππερσσεςτε ε εππεΙΙε εσ νεεότεε, σ πτεεΙτ Ι“ετεε σ εσε

εεεΙ.πεπ,π ρετ, επρεπε ρετ ΙεπετρσεΙΙε ρετεσεεε, εππσετε εππεΙε

βρε μεμπερ @Με σ Ιππεπεπ·ρετ Ισ Μ ΜΙσετ Βτεεεε, σ ρετ

Ισρ,ππ.ΙΙΙε,ΙΙΙΙ επεππΙΙεπ·, σ ρετ σΙΙΙσΙεΙε εεππε, σ ρετ ΙΙππτε

εεεσεχόσπρπ,ρεεεεεεεΙε Ισε, Μ, σ πππσεΙπ·εΙ ειπε εσεΙτε Ιε

ρρπσφε.πεσεχΙρεπεσεε όε εππιπεΙΙε εετε εΙεΙ ΙεΙ ρετ Ισ εσεστ

ρε%ρεπ,ρετ;εσπεσεΙεΙεΙε εΙ όσεσΙπε ρπ·Ιπππετεπεεπππ Ιεε όΙΙεε

μεῇεετεΙἑεΙε πιο ΙπενΙεππ Με εΙεόΙσΙπε όεΙ Ι'σεεεππ εΙεΙε όενεεΙ

_ ΙειρεεεερεΙεόεΙ εεϊστ τεγ ε ρετ σεπ·Ιεε ρππσΙΙσππεε εε πεσεΙτεε

εεεΙ.εόΙΙεεεστ Ισε εεε τεππππετΙ όε Ι`ετ ΙεεΙἰεΙε, ε πιο Ιε

γρΙεεεε.ρετ. Βρε τεε επεεΙε σεόε ππεΙνετεΙΙεΙ ειε εΙε

ε3εεεπ.)εεπ_ρσεετε ρεεε όε _σΙεσππεεΙε πππΙΙΙε ΙΙστΙππε, ε εεε

εππεεπεπππ·εόστΕε όε πω! ΙΙστΙεε θ) ρεεεόοπε εΙ εεΕστ τεγ

' ΙΙ π
°π ε·

_(4)·8Μεσπππο 1ΙΙΑπππΔΙππσΞ(σΙπε Ισ ρσΙ Μεπππιππσ ν.) οτε πππιεστε όΙ εΙε

ΙππΙ“εππΙΙΙε ,. ρετσΙσ εΙ εσππνεπππιε, Με εΙΙ εετεΙπΙπε όεΙ.σ ππππ Ι.ππΙστε ρετ

όενεππΙτε ΙεεεΙπππεππΙε εΠε εΙἱρεΙειἱοππε όεΙ ρτεεεππΙσ εΙΙσ όΙ ρεεε. ΙΙ

ειπε! ΙππΙσπ·ε όσνπ·εσσε όετρΙΙεΙ σο! εσεεεππεσ όΙ ειπε πεεότε ΕΙεσππστε,

ίεεεππόσππε ΙππεΙεππιε Ισ εσπππππππΙΙε ΙππΙΙε, ε ΒΙΙ ππσππεΙππΙ εε Ιπππ όΙρεππ

όεεΙΙ. .

(ε) ΒΙεσπιστε εόπππηππε, όσρσ Ιε ππσεΙεΙσιπε όΙ ειπε ίτεΙεΙΙσ Πεσεε Η ,

επεΙ ρπποεΙεπππετε Πισω" όΙ Ατεστεε ΙΙ ρτσρτΙσ ΙΙ8ΙΙσ Μιπππεπεσ , Ισ

εππεε ίεΙΙσ τΙοσεσπισετε εσππε ΙεΙε, εππσΙπε όεΙΙε σΙΙΙΙπ, οσπππππεΙ,ε νΙΙΙσ

όεΙΙ'ΙεσΙε όΙρεεόεεΙΙ όεΙ τε όΙ Ατε8σππε, ε ενεε ?Με ρτεεπετε όεΙΙε

πππεόσεΙπιπε ε εΙπετεπεεππΙσ όΙ ίεόεΙΙε , όεΙ εππεΙε ρετσΙσ εἰ εσππνΙεεε,

εΙπεεΙεπισ εεεσΙΙε._
Ι (8) 8Ι ππσΙΙ Ιε όΙπϊετεειε εΙιε ειε εἰ πε Ιτε Ιε απΙοαπ·.εΙΙσ, Με ενοε

εεπ·σ εσππε ε εππεΙΙΙΙεε:Ισππε όΙ οπελ , ε Ισ εΙΙπ·ε εεε ίσεεσπ·σ εσπε

ρΙΙεΙ εσεπππππΙ όΙρεππόσππΙΙ, εό ετππτεΙππΙεΙτεΙΙ όε ππε Οπα·εωτε (ππΙΙΙιΙεΙε

εἰ σσεΙτείεΙπΙεε σεΙΙΒεεπεε ρετ ρεσΙε ε σσππνΙππεππσε ειπε

εεεεπ·ε εεεΙ Μ Μπεπ:ππ Βπππεσε, σ εεε Μ, σ εε πεππΙΙετ σ

εππσσεΙπἰόσπε ΙΙιππ·ε νσΙδππεεεεε νεεΙπ· σσεΙπε Ιε ρεππ ειπε όε

Ιω ΙΙππτ ρσόετ Ισε εοππΙπ·εεΙετεππ εε εεεεΙΙε εεεππΙτεππ εε

ετπππεε εεε εἰ όε ίεΙ νεΙπΙεε ειπε τεε νσΙεππεπεεεε Μ· σσεΙτε

Ιε ρεππ ο εππιπεΙΙ σ εεππεΙΙε εσεΙτεεπετεε ε όε ΙεΙ .εσε$τε

Ιε ρετεσππε όε εσππεΙΙ σ όε εππππεΙΙε, σ εε πω" σί

ΙΙεΙεΙε ΙπεΙεπι νεεΙπ· ερ επεσε, ε ρεππότε, σ πεεπτεεεεεΙΙε

εε ρσόεπ· όεΙ εεεσπ· τη, ο όε εεε σΙΙΙεΙεΙε εεεε ΙπποσττΙ

επεππΙ όε εΙεππεε ρεεε ΙσετΙε σ ΙτεΙπΙεΙο σσΙ ρσ8εεε εεεετ

Με, ο εσπππεεεόε σσεπτε εππππεΙΙ σσΙ πποε Ισ εσετπ·ε πεεδστ

εετε Ισε Με εσΙσΙεε, ε Ισ Μ Ιππόσπ· εε εππιπεΙΙ εετε εσ

εσΙνεε ΙσΙεε Ιεε όΙΙεε ππεΙνετεΙΙεΙε ε εΙεεππΙετε ρετεσεεε όε

ΙοΙ εεετεπεεεΙ, ε Ιπσπεεεεπεε όε ΓεεΙΙεΙ, σ εεπιππεΙεεε ειπε

Ιεπ ΙπεΙεε ε Ιε εεεε όετΙποτεε. Η νοΙεε ε πεεππεε εεε εεεε

εεεεεε ρετΙΙΙ σ· ρεεε εσπππεπτε Ισ ρτεεεεΙ σερΙΙσΙ εσπε

ρΙεεεππεε. .

ν. Ιπεπππ ρτσπππεΙτεε Ιε Με Ιππτεεεε.π Τσεσε ε Μπεπ:πι

ΜΑΜΑ ρετ εεε Ιεπ·τεε εεε εεειπε τεΙπεΙΙε εΙ εεεσπ· τεγ σε

εσππΙΙΙτεε εἰ εσεΙεππότεε εε ΙΙππτε Ιεττεε εετε Ιε ρεεε εε

Ιε ρεππ ρσεεόε. Ε εεπεΙ1ΙεεΙεπεεεΙ Ισ εεεστ τεγ ε εεε εσ

νετεεόσπ·ε ππο εσεΙΙΙτεε πε εσεπεεόπ·εε εεειπε π·εΙσεΙΙε ε Ιε

Με .Ισπεπεεε πε εΙ Μ Μπεπεπι ΒπιΔεεππ εσΙε Ιε Με ρεεε.

ΙΙΙ. ΙΙεπππ Ισ όΙΙΤππεσπι, ε Ισε Με εσεΙεεΜπεεε ΒΙΙΑΝΟΔ,

ε Μπεσε.π Βεπεεσππ εεε πετΙπππ όεΙ Μ εεετεπεεεΙ εΙπσπππε

πιεεε, ε ρεεε όσ εππεσπππππεΙσεεΙσ εε σΙ›ΙΙΒετεε εσπερεεε

όε σε! ΙΙστΙεε εΙ Μ εεεστ τεγ εππεεγεόστε πεπε πετεε

εετε ερ εεεεεπππεππΙ ειπε όε εσεΙΙεεπππ σεεΙ Μ εσΙσΙε Με

πππ.πεσ Ιπεντε εσεπρΙΙΙε πππππι εππγε όΙεε εεε επεεεε ερτεε

εεσππεεπε εε εσιιι ρτσρτπ, ε εε νσΙεεπεό όε Πππτεόστ ειε

ΙΙενσπ·ε όε εσε ΙΙ εετε όσεεπ Ι'ετε εεετεπεεεΙ ε Ιπσεπεεεε,πε

ε Ιπσγτε εεεΙεεεἱε όε επποσπεσεΙσεσΙσ όε ΙεεΙτ ε εσπερΙΙτ

Ιε Με ρεππ, ε εσεΙτε εππιπεΙΙε εεε νεεότε εἰ Με σ επεεΙτ

πεπε, ε εἰ Ισ οσεΙτετΙ Ι'εΙπΙε πεπε ρεπ·όε πω Ισ ότε! εεΙΙ

ρετΙεεἱεεΙ εε Ισ Μ ΙππΙπεΙ, ε εεε2ε'ΙΙε ε εποε όεΙ-όΙΙΙεππ
Ισ εππεΙ ρετ` ρεεε εΙε εεεεγεί εΙ εείστ εερΙΙΙΙ. Γ

ΙΙΙ!. ΙΙεπε ειπε Με εεΙ εΙππ8εΙεπ·ε επεπ εεΙνεπ·εΙΙεπέτεππππε

σΙεπππ ε ΙΙππτ ρτσρτΙ Ιστ εππεεΙ ε εεππεεΙ εσΙε εε εσΙεπεεΙτεε

ε Ιε Ιεπ·ΙεόΙσἱσε όεΙ· ετσεΙπΙεΙπε όε Ι]επ.π.πιε ε όε ·Οπππε·τεπετ,

ε ρεεότεε εεεΙεππεΙεε όε εππεσπεππεΙοεεΙεΙσε εΙεεεΙετε, ε

όε ΙεΙετΜ Ιεε ππεΙνετεΙΙεΙε εεεετε εεε ρετ Ισε εΙππεππΙετε

σ ρετ Ιεε ππππΙνετεΙΙεΙε Ισε εε σσεΙτε Ιε Με ρεππ, ε ειπε

εσε ρππεσε εεεετ Με εΙπεσΙππσΙσ εεεε ρΙεεε εεΙΙεΙεσΙσ·ε Ιε

ρεπ·Ι σΙΤεεε.

ΙΙΙΙΙ. ΙΙεεπ ειπε ποΙ Ιπσπε νππΙΙεε εΙε απεεεεΙ όεΙ 8.. Β.

νππΙΙεε όε Ιε .Ιππεπ:εεε νππΙΙεε όε Μπεεπι Βπιππεσε όεΙ Ισε

Ιτσεσεόστ όε ρεππ Ιεότε είστε σ Ιπ·σεσεόστ όε σεπππΙ όε

σσεΙΙεεεπ εΙε τεπεεε ε Ιε εεεγστΙε όε Ιε εππεΙ εετΙε εσΙπεεε

εετε εΙε τεεππιπεεπ ρετ εππιπεΙΙε ο ρετ εεε ρεεε στόΙεετΙ.

ΙΧ. ΙΙεπε εε επεπ σσεσστόεΙεεπτε Ιεε ρετΙε εεε εΙ =εΙεππππ

δώσε ?'απ·2π·ε είστε πω Θεώ 'σ ό`σΙΙΙ·ε εεεεπ·σει”σΉ'>Ι

Ιε ειπεΙ εεεετεεΙσ σε εει ΧρΙεεε Με εε Ιε εετε όεΙ εεΙῖστ

τη ε Ιε Ιεπ·τε όσ Ιε .Ιππτεπεεεππ, σ' όε ΙΙΙποπεππ ΙΙπεπεεε σ όε

8ΙππόΙ2Ιεπ·Ιο, ε επεππΙππΙεπτεΙΙνο), Ι ππιπεΙΙ ρετσΙσ εἰ ερρεΙΙενεππσ (Επιτα

8σπ·έσ. ΑΙΙε ρτΙπππε ετε ΙπππρσεΙε, Ιππ εεεο ό'ΙππΙ”τεΖΙσππε όεΙ εερΙΙσΙΙ όεΙΙε

ρπ·εεεππΙε ρεεε Ιε ρεππεΙε όΙ ΙΙσπ·ΙππΙ εΙππεππεππΙεπεΙΙε; Με εεσσππόε «ΙΙ

εσΙΙ νεππΙΙεΙπππππεπεΙΙε.

(4) 5σΙΙσ Ιε ρεππεΙε όΙ ΙΙσπ·ΙππΙ εσεΙσπππΙΙε ΕΙεσεστε, ε ΒτεππεεΙεσεε

όσνεεπισ Ι'ππτ σσεΙ'ετπεππτε Ιε ρεεε όεΙ Ισπ·σ ΙΙΒΙΙσ ΜετΙεππο, Ισεπσ εεε

εεεο εντεεεε εσπππρΙιπω ΒΕ ειιιε εεεΙΙστόΙεΙ ‹ΙΙ ειπε Με, όεππόσεΙΙ

ρετπ:Ισ επι 0ππτεωτε ερεεπεΙε. ' '

(ε) 8εΙπΙενΙ πποε ετΙεΙΙεπιπ όπ φπεΙππππεππε ρεεεσ, πεπε, σ ππειίσππε.

907.
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Ι)ΙΡΕΟΜΙ Η ΕΑΒΤΕ

Ια ταττα σα στα Ια .Ιαταιαααα σ τα Μιααα Βιιιαστι α Ια ται·τα

σαΙ σιτ Ε. ΙΙ. ααα αιαα ταιιαατα σαασιια σαΙα σιτα 8. Ε.

.Ιτιται:αατι α Ματια Βιι.ιασ.ι σα τσττιατΙσα α ααααΙΙα σα ααι

αιαα. .

Χ. Ιτααι αααΙ αααστ αανατιιασσι· ααι αστα α μτσαατασστ

ααα σε σαΙ Ε. Ε. ατι μΙσα μσσατ μτατιιαΙα αΙι ααατατιιατιτ

ααα σιιαατνατα Ια μαα ααα αα ατασα ιατα·ααττα Ια Ιισαα

τααταστια σαΙ 8. Ε. ατι Ι)ιατιιτ τα Ια ααα ματτ, α Ισα μτσ

σατασστα σα Ια σιτα ξΙατατταα.ι σα Ια αΙΙτα ααασαα ααα αμ

ματ μαι· σαττ.α μαΙιΙιαα αστα ααααΙΙαα μαιιαα αααα ααιιταααα

ασ Ια σιτα ααττα (τ). Ε ααταΙιΙαατιιιαατ Ισ σιτ ααα-στ Θανατ

ιιασατ μταιααταα ιατ ααα ααααατα Ιιαιιαγτα μαα, ααα ατα

σα ααα αα σαατατιιια ααι Ιιαντα τατιιιαα αταΙιΙα α ασιιτι·α

ααααΙΙα ασιιααστα αα νααιτ ιατα ματ αΙΙ τα ματ ιαται·μα

αιτα ματααιια, σ νααααΙ αΙααα σαΙ Ε. Ε., α ιατατα αα ματ

ασαα σαΙ σιτ Ε. Ε. ααα ματ τα ιιι ματ αστατιιασστα, σ ματ

αΙτταα σΙΙισιαΙα, α αστατιιαααα αααα ιαιιιαα ματια ασ ταανταα

σα τταστατ ιααια αα αοααιτιττατι ααα αια τταστατ αααττα

σααττα Ια σιτα .Ιαταιιαα.ι αα αααιια Ματια Βιιαικαι ααα ττιαι·ιτ

αααα Ιιατααα νααααΙΙα ·α ασταττιαααα αστα ματια σα σ." τιστιαα

αααιιγασστα Ια αιαιτατ α ααααΙΙ ααι αατα Ιιαατ ματ νατ Ραμα

σα Εσττια, α Ι'αΙττα τααα·τατ α Ια ματι ααα Ια στα μαα

αατνατα, α αστα μααα σα ακασιιιατιισασισ σα Ια αααΙ ααα

τατισια τασΙιταα σσαασστα ματ ΙατααΙιιαΙια τα ί).ιτι.ιαιι, α

Ιαι·σαιιιαΙια τισιιιατ.ιατ ααααταμα.

Χι. Ιτατα αααΙ αααστ ταγ ααα ατα αα α Ια σιτα μαα ασα

αααττα α αΙι ασιατατιιαατ τατιιιατα μτσιααταατ αστα Ια σιτα μααα,

α αστα μααα σα αιτσσιααιιισααια Ια αααΙ αα τα τααΙιτ ααα

σσαττα ααααΙΙα ασ νατιστα τα νααιτ τατα ματ αΙΙ ιισ ματ

αΙτταα ιατατμσαιταα ματααααα Ια αααΙ αατιταιιαια σα νατ σααατι

σααατ Ιαα σιτα Αιιααιιιααια τα (αααιια, α ι.ιιιισαιιιαιιι: ιι.ιιιιισ

ιαεα (α).

ΧΙΙ. Ιταιτι αααΙ 5. Ε. μταιιιατα ααα ιατα τατιααι· Ια αααστ

Ι)αΙτι ααα ατι α μτιτιισαααιτ Ια μταααατ μαα σα σσατιιιαατ

ααα ιαιια ιτιιιι αααΙα σσιτιμΙιτα. '

ΧΙΙΙ. Ιτατιι- αααΙ αααστ σιιαΙι ταται·α ασιιααατα αιι Ια σιτα

μαια Ε ααιιιιιΙαααααατ Ιαα αιασιαΙια α ιιιιιναταιτατα σα Βαι·

αΙιιιιστια σα Εαταασαα σα ι'αΙατιαια σα ΜαΙΙστσα α σα Ρατ

ματιγα ΕΙαα α (ΙσμΙιατα αΙι αααταιιιαιιτ α Ιισιιιααατ8α μτσ

ιιιαταιιτ σα τασ ιαιια· ασαττα α αααιια αστα Ια μαααα σα κατ.

α σα _ιαττασίτ (σπασει) σατιιαατ αιτμταααασαα α σααααα σαΙα

σιτα ΙσσΙια. _ μ .

ΧΙΙΙΙ. Ιταιιι ααα Ιαα αιιιναταιτατα α αιασιατια σαΙ ΕΛατιτι.ι.

τα (Ι.ιι.ιι:α, α σαΙα αααα .λι>ιτιταιαια σαΙ Αι.αιιιαα α σαΙα αΙτταα

ΙσαΙια σαΙ 8. Ε. ααα ασιι ατι Εατσατιγα ααι ααααΙΙα ααα αι·α

μσααααιι ασια ααιιαΙΙαααα ατα σαα ααΙιι·ατ μταιιιατταατ α αΙι

ααετααιατιτ, α Ιιστιιατιαταα αα αΙιΙιααταα αστα μααα σα Ιιατα

α τταγσστ ααα Ια σιτα μαα Ιιανταιι ματ τ`αι·ιιια, α αταΙιΙαα

αααττα ααααΙΙα ασ νατισι·αιι ματ αΙΙα αα ματ αΙτταα ιατατ

μσαιταα ματασααα ααταμααα σα τ..!τι ΙΙστιαα σατ ματ ααασαα

ΙσαΙι α σα αατιταιιαια σα αιιττασιτ στα αιιιναταιτατα α σα αιτ

σσιαααισααισ αΙα ααιιαΙατα. Ε αα αατα ααα ματ Ια σιτ Ε. Ε.

αααα ασταττιασστα σ αΙτταα ατσαιαΙα α νααααΙΙα σαΙ σιτ 8. Ε.

αα νσΙαααα ταατι·α α αστααντα αααττα σατιττα Ια στα τω:

αιτααα α Ια στι Μιααα Βιιιιααιι α ΙΙατ Ιιαι·αιια αα ααααΙΙα

ιτααττα τισ αστιαατιτταα αα σσααατιττα ιααια αιιααα ατι ται

(τ) ατι μααα αισα ασιισΙιιααα ααι 31 ααοατο 1386 ττα τι τα Π. Ριαιτσ

σι Ατατιςστια, α αΙι αιιιιιααι:ιατσι·ι σι ΕΙασαστα σι Ατ·Ιααταα.

(α) Ι..αιιτ:αιτιαιιι: τιαιιιισιιιτα (Ι'αταινααασνα σι Λτιιατσα, σααια στα

τιατατισ).

ΙΙατ μσσατ σσατταατατατι α τααιαταταα Ια σιτα @στα ασ

αισντα α αα ται αατα Ισ στι 8. ΙΙ. αα ααα ατιισιαΙα ασ σΙ1αιταα

ατι ιιααααιιαιαααατα αα ται· αααττα. Ε σα μταααατ αα αιι

τατια αΙΙα αααατ αΙιασΙτα σα ται αααταιιιαατ, α Ιιαιιιααατεα ,

α τααΙτατ ααα Ιιαααααααιι Για α μτσιααα αι στι Ε. Ε. α αααα

σΙΙιαιαΙα αα ασ ίατ Ια σιτα αιιαττα. Ε ματ ασσ ααααα ια

σαττιαιαατ τα τταγσισ ο σαΙττα ατιτα σα ιαεα ττιαιαατατ ασ

Ιαα μιιιιτα αααατ μταμααατ (δ). Ε τατα νααασα αια ααταα ματ

ματια σαααατσια σα ταταα Ιαα σιταα ματτα ααα τσταα ασααα

ααα ααα σαιιιαιιασαααιι Ισα στα σαμιτσΙα σσιιατα ματ μαι·τ

σαΙ Ε. Ε. σα Ια .Ιαταιιααι α σα Ματια Βιιαααα· Ιαα ααιι

Βασισαα αιατι αΒιιαΙα ααι ματ Ιααα ματτ ασια ματ ΙαΙττα αιιι

ματσ ασια αα ματ αατααστα σα στατ α σα ιαιια αιιττα ααασι·

α τααααι α σα'νααααΙ α αααστ ααασιια α ακισσαι ατι Ισα

μτασασατιτα ααμιτσΙα αα αστιταααατ.

αν. Ιτατα Ισ σιτ αααΙα Μιατιι Βιι.ιασα τατιι ααατααιαατ

α. Ιισιιιαααταα σα τααιτ α αατνατ Ια σιτα μαα ατι Ια ταταια

σααααα σιτα αιατ αατιταιιαια σα αταστααιιιαααισ α μαααατ αα

ματια σα σα; ΙΙστιαα σατ ααααγασατα α ααααΙΙ ααι αατα Ιιαατ

νατ Ραμα Ια τααγτατ, α Ι'αΙΙτα τααγτατ α Ια ματτ σαΙ ααιιοτ

ταγ μτσιιιαταατ ααα ασιιττα ααααΙΙα ασ νατιστα σ νααιι· τατα

αιιιααασατιιαατ σ μαΙααα ματ αι σ ματ ιιιτατμσαιτα ματασαα.

Ε αι ιισ ιααια ααα ισα ματια, α τταγσστ τα ααα ααα μσαααα

ασααατ ματ ΙιαταΙΙα ματ ματ αα σσατταααταΙιΙα. Ε ιισ ταα

ιαααια ααα ματσαα ααααταΙιιιατιτ τστα Ισα σααταΙΙα α νιΙαα ααα

τα ασ ίσα ματ Ισ Θ. ΙΙ. ατι Ια ιαΙα σα Εατσααγα. Εατ Ισ

σιτ Μιαιαιι Βιιαισα αΙιασΙναιιτ α ματ αΙιασΙτα Ιιατατιτ ατα ματ

ΙΙανστα τατα Ισα αααταΙΙααα σΙΙιαιαΙα α Ιισαιαιια αααα σα τστ

αααταταατιτ α ΙιστιιααατΒα ααα Ι'ατ ΙΙ Ιιαααααααα τιιααα α

ααααΙΙα αααΙΙα σιτα αααταΙΙα α νιΙαα Ιιαταα αι 5. Π. Ε ματ

αααατατατ σα Ια στα μαα, α ματ μαααι· Ια σΙτα μααα αα

σατα ααα ασατι·α Ια σιτα μαα ίσα ται αΙιΙιαατα ατι ααμααιαΙ

αιτιαατιι σα ται αΙιΙιαα σαα σααταΙΙα αααα σααα Ει.α·ται.ι. αι:

αανιαα α Ε.ιατι:τ.ι. ι)στατι (τι) Ιαα αααΙα σααταΙΙα Ισ σιτ ΙιΙιαιτιι

Βιιιασ.ι αι ταα ταΙιια ασιιττα Ια στα μαα ματσα ατι ααα

αιατι ασααιαιτα αι σιτ αααστ ται· αΙσααΙιταιιτ Ια σιτ Ματια

Βιιααα.ι ατα ματ ΙΙανστα Ισα σααταΙΙααα σαα σιτα σααταΙΙα

ατΙιαιαΙα α Ιιαταατια αααα τα τσι ααατατιιαατ α. Ιιστιιαααταα

ααα τατ Ιι Ιια8σααααιι ταατιαιιτ α ααααΙΙα αααΙα στα αααταΙια

α νιΙαα Ιιατατι αΙ σιτ ααΕστ ταγ α α ααα στΙΙσιαΙα ματ αα

αατατατ σα Ια σιτα μαα ματσ ματ ααιιαατα αμασιαΙ σΙστιαασια

ασ αια τα αΙαιιτι μταιασιαι α Ια σιτα ααααι·αΙ σΙ1Ιιαασια

ααα Ια ααα ματ αΙττα αια ασαΙιτιιιασα. Ε ααα ααιιιΙ1Ιαιιτ

σιιιιαααια ατι αμααιαΙ τατα Ισ σιτ Ε. ΙΙ. αΙ μια αααΙα

Μιατ:α Βιιιιαα.ι σα σαα ΕΛαττ:τ.ι.α αααα ασαα Βσατιαιιι οιιο

ααι.σ τα) ασ σαι·σπίσ Ιαα αααΙα αιτιιιιαταιιτ αιατι ααααγατα αι

σιτ ιιαΙιΙα ΙΙΙισατι Βιιιιται ατι αατα αααΙ στι Ε. Ε. σσαττα

Ια σαα μαα αΙαιιαα σααα ιααα αΙιασΙναιιτ Ισα αααταΙΙαιια α

Ιιατιιαιια σαΙα μτομ στα σααταΙΙα, α ιιιααατιτ α ααααΙΙα αααΙα

σιτα σααταΙΙα Ιιιιταα ασ Ισ σιτ αστα αι σιτ Μιατ-:ιι αααΙ.

Ετ ααα Ειτιιιιααα Ρατιιαα σε Αιιααααισ ιαιιαα ααΙ3ατιιατ.στ

ατ μτοαατατστ ταααΙια μτασιαταα ΙιαΙιατιταα μΙαιιααι μσααα α

(8) αι ματι ματια αααατσ ματτσ αμααιαΙα, σΙια :ιιοσ αΙΙ αΙΙΙαιαΙι α

νααααΙΙι και ιιι 8αιτσααιια ιιστι τοααατσ ταιιατι σι αΙιιιισιτα α! τα σι

Αταεστια ααι σαασ, ιιι ααι ααΙι τιιιαναααα , σ ασΙαααα αιαστατ @στα

α ΕΙαστιαι·α, α ααα ιιιατιτσ ΒτατισαΙασιια, α αΙια ματαια ασα τσαααι·α

τιματατι τωατιω, τισ ιιιαστταααατα ια Μπιουτ-ιααια.

(4) ΩΛατιαι.ι. αιτιτανι:α (σσιατιια Ματια 8αιιιια) ασιιιαατσ σαι Β'0ι·ια

αιιΙ μτσιαστιτστια Ι·'ι·ιασνισ; α ΟΛατιιι.ι. Β'0ιιτα τιαΙ σιματτιτιιαιιτ.σ σι

ιστιαΙσπα, σ £σαιιιαα.α.

(α) 0ιιαι·ιτι.ι.α σα Βοανιται σ· ιιαασια (σι ασια ται ταδιαιια ατα

ι αμμαΙΙατα Βατστιτα.
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ο!ο!ο οοο τιοε!το τοοο !αο!οτιο! ευ!ιεοτ·!ρ!α ρτοττ! οοτιε!α!

ροτ οατ!αιτι ρο!οε!α!!ε τιοε!το οοευροτ !τιεοτ!οτιι !οτιοατιιιιε

αρρι·ο!ιοτιιτιε ο! !!τττιαττιοε οτιιτι!ο ο! ε!τιου!α ευροτ!υε οοο

!οτι!ο ο! οο!ατιι οοτιοοττ!α!α !!ι ουου!υτιι !αυτ;υτι! ροτεοτιαττι

ε!!ο!! οο! τα!!! ο! τιοε!τοοι ο! ο!!!ο!α!!υτιι ο! ευ!ιο!!οτυττι

!ρε!υε οο! υοε!τ! τ·οο!ε ο! ρτοοι!!!!τουε οο. οτιιτι!ο ο! ευ!

Βυ!α ο!ιεοτ·νοτ·ο α!!οτιοοτο ο! οοτιιρ!οτο ο! !υ ο!!ουο τιοτι

Μοτο οοο!τα ρτοο!ο!α α!!ουα ταο!οτιο εου οαοεα. Ε! :ιο

οοτυττι οοτ·το!ιοτοο!ουοτιι ιιια!οτ·οιτι !υτατιιυε αο εοτιο!α Βο!

ουα!τιοτ ονοιιοο!!ο τιιατι!!ιοε τιοε!τ!ε !αο!α !τι ατι!τιιαττι ν!οο

!!ο!!! υοε!τατιι ρτορτ!ατιι ο! !τι αιι!τιιατιι !ρε!τιε οο! Με!τ!

το8!ε ρτοο!ο!!. Ε! ευ!ιε!!!υ!ττιυε ρτοουτο!οτοε Με!τοε !ττιο

νοτ!υε σο! τοο!ε ρτοο!ο!! ν!οο!!οο! Βοττι!ουυττι Βοτ!τη;ο οο

τιου!ουτιι, ο! Ν!οο!αυττι !'οτο!!! ο!νοτιι Ατ!ε!αυυ! !!οο! α!ιεου!οε

!οτιουοοι ρτοεοτι!οε ο! τι!τυττιουο οοτυοι !υ εο!!οοτιι !!ο ουοο

μου! οοοοροτι!!ε οοτιο!ο!ο ροο!οτ Μο οιτ!ε!α! ε!!ο ουο!! ροτ

Μοτο οοττιτιι ίυοτ!! !τιοορ!υτιιροτ ο!!οτυττι τιιοο!ατ! να!οα!

ουοοτιο·!!τι!τ·! οι! ευ!ιτιι!!!ουουω ο!ι'τιττι τοΒοτιι ρτο!α!υτιι ο!

Με _!υτοεο!ο!ου! τονοτουοοτυτιι !υ Χρο ρα!τυτιι οοτιι!ττοτυυι

ατο!ι!ορ!εοορ! Οα!!ατ·!!ατι! ο! ατο!ι!ορ!εοορ! Ατ·οε!ατιτι! ε!τυο!

!ο Με: οοε!! οιται!ατα! ο! ει!! τοο!ρ!οτιουτιι ο!ι ο!ε ε!ου! ο!

Με ουτιι ρτοεου!! ευ!ιτι!!!!!ιιιυε ο!ο!υτιι οΕυττι τοεοτιι ο! τιοε

!υτ!εο!ο!!οτι! οοτιιτιι ο! οο!αττι τοο!ρ!τοιιε νο!υτι!οτ!ο ο! οι:

ραο!ο οιτοοττιυο!οοο!οττ!ε εου!ου!!ατιι ουατιι ε! ο! ουοο!ουε

οοο!τα!αο!υττι ο!τ!!!οτ!! !τι ρτ·οιιι!εε!ε !τιοτιττοτο νο!τιτττυε

οοουττι τοΒοττι ρτο!”ο!τιττι ο! Με ω. Ρτοτιι!!!ου!οε !ια!ιοτο

ετ·ο!τιτιι ο! !!ττιιυττι ου!οου!ο ροτ ο!ο!οε !)ατιι!οτιυτιι Βατ!τιΒο

ο! Μοο!ουττι !!!τ·Β!!! ίαο!υττι !ττοτ!! !τι ρτουι!εε!ε ο! τιοτι

νου!το οου!τα ο!!ουει ταο!οτιο οοο οοοεα. Ε! ρτο ρτοο!ο!!ε

οτιιτι!!ιυε ο! ε!τιου!!ε α!!οτιοοετο!ε ο! οοττιρ!οτιο!ε ασ !!τ·τιι!!οτ

ο!ιεοτναττο!ε ο! ρτο οιτροοε!ε ο! οαττιτι!ε ε! ουοε ο!ο!οττι

τιο!ι!!οττι !υο!ο!εοοττι ο! ττο!ι!!οττι ο!υε ττιατ!!υτιι νο! ευοε ία

οοτο ορροτ!ο!ι!! οοοε!οτιο εου οο!οο!υ ρτ·οο!ο!οτοτιι οεεο!

νοτιο!ε ο! οο!αυι οττιουοοτιο!ε ο!ι!!εατιιυε ο!ο!ο !υο!ο!εεο ο!

Μο!!! ο!τιε τιιατ·!!ο ο! Μ!ατ!ο !τι!τ·οεοτ!ρ!ο ε!!ρυ!ατι!! ο! !τι!τα

οτιιυ!α !ιοτιο ο!ο!! Με τοτς!ε ρτοεοτι!!α ο! Μοτο.

Ε! Με Ττιοιτ.ιε Μ Επι!!! ιτια!οτ ()αττιοτο οδο !ιιο!ο!εεο

ρτοο!ο!ο Ποιτττι ΗΜ!!! ευ!ιοατιοο!!οτ!υε !υο!ο!εεο ο!υεοοτιι

ο! Αυτοοιετιιε Ε.τετ:τ ο!ν!ε Βαεεοτ! ο!ν!!α!!ε ρτοουτο!οτοε ο!

αρτιο!! ο! οττι!ιαι!ο!οτοε ιιο!ι!!!ε ο! Ε8τοο!ο Ποτ: Ετττιιτοτυε

!υο!ο!εεο ρτοο!ο!ο !ια!ιου!οε ρ!οτιυττι ροεεο ιιο !τι!ταεετ!ρ!α

αττοτιοα τι! οουε!α! ροτ ρυ!ι!!ουτιτ !τιε!ττιττιοτι!υττι οιιοο !ο

υοτ!ε ο!Μεο!!υτ οιτ!ε!οτο ευοεοουοτι!!ε (θ). . !τι τιοτιι!τιο

ΒΕ! αυτου. Νονοτ!τι! υτι!νοτε! τιυοο Με Ετ.τιτυοττ.! !)ο! οπο!!!

!υο!ο!εεα Ατ!ιοτοο οοιιι!!!εεα θιοο!ατι! ο! ν!οοοοττι!!!εεα οο

Βαεεο ο!!οτιοου!οεουοο !τοο!α!αε !ο!!ο!ε ραο!ε !!οτιοο !!ι

!τιευ!α 8.ιιιοτιετι: !τι!οτ οιτοο!!οτι!!εε!τιιυττι ρτ!τιο!ροττι οτιδτιι

Μιτου .!οικοτειιτ τοΒουι Αταδοτιοττι )ία!ουο!ο Μο!οτ!οατυττι

Βοτο!τι!ο ο! Εοτ·ε!οο οοτιι!!οττιουο Βατο!ι!τιοτιο !!οεε!!!ου!ε ο!

Ποτ!!οτι!ο· οιτ ρατ!ο οτιο ο! Με !ιυττι!!οττι ο!υε ευ!ιο!!ατυ ο!

8ατοοε ο!ο!ο !υευ!ο Μ!ι!ε ευ!›!οο!οε οι ροτ!ο α!!οτα ευυ!

!τι!οτ Με ρατ!οε ρτοο!ο!!!ε ρτοοοοου!ο ο!ν!τια εταο!α οουοοτ

οο!! ου!!ιυε Με οο!ιοε!τουε ο! οο!οττι αο!ιοτοτιιυε !ατιτιιτατιτ

τιοε!το εροο!ατιοο νο!!ο ραπ!!! ο! Με !ια!›οτιιυε ε!ου!!

 

(1) Με ροτ!! οοτι!τοοτι!!, Μοτο ε! νοοο οο ουοε!ο !υοεο, ο ε! Μοτο

!τι ορρτοεεο, ε! αεεοΒτεο!!οτοτιο ο!!ο ο!υτ!εο!ι!οτιο οοε!! ατο!νοεοον!

ο! Οαο!!οτ!, ο ο! 0τ!ε!ατιο (Ατ!ιοτοο) , ροτ τ!οονοτο οα οεε! !α εοιι

!οτιοα ο! εοοττιτττι!οο Μ! οοεο ο'!τι!το:!οτιο οο! ρτοεοτι!ο ο!!ο ο! ραοο.

(9) 8!οευο !! τιιοτιοα!ο οο! ρ!οτι! ρο!οτ! αοοοτοα!! οα Ε!οοτιοτο α!

Μοτο εττο! ατιι!ιοεο!ο!οτ!. Ωοττι!!ο Ρατιο!ο ο !ο ε!οεεο, ο!ιο !!τιτιο !α

ραοο οο! 3! αοοε!ο 1886.

οο!ιοιιιυε ο!ο!ατιι ραοοτιι !!τττιατ·ο. Ε! Μ!!! Μο ροεευτιιυε

ροτεουα!!!οτ οο Ε.τετττοιο ()!τ.τ.τιατ !το (3) !τι οτιο οε! ροτ

ο!ο!α !!τττιατιοα ρτορ!οτοα ορροτ!ο! Με οοτο ρο!οε!ο!οττι

α!!ου! εου α!!ου!!ιυε οτι! τιοτιι!υο υοε!το !!!ατιι !!ττυου! ο!

ο!!α !αο!ατι! ουο !τι!οτ!υε οοτι!!τιοτι!υτ. !οο!τοο !ια!ι!!!ε οοο

ε!!!ο ο! οο!!!ιοταο!οτιο τυα!υτ!ε ρ!ουοτ!ο ευροτ Με !ουουατιι

!ιουτιττι ο! !τατιου!!!υττι ε!α!υυι οοε!τυοι ο! !οο!οε ο!ο!ο

!υευ!ο οτι!ρρο οοτυου!!!ιυε οτα!!ε ο! οι οοτ!α εο!ου!!α !ο

ο!τιιυε οοτιε!!!υ!τιιυε ο! οτοοτιιυε Με Τιιοιτ.τετοιτ ο! $τ:τυτ.τ

ττια!οτοτ:τι¦ τιοε!τιιτιι Πατιιοτο ιιο!ατ!τιτιι Εοιτττιιτ Ριτιοτιιτ τιο

ε!τυτιι ευ!ιοαττοο!!ατ!υτιι ο! Ατοιιουτοιτ Ειιετ:οιτ ο!νοτιι Βοεεοτ·!

ρτοουτα!οτοε Με!τοε οοτ!οε ο! εροο!α!οε α!! οοττιροτουουυι

ρτο τιο!ι!ε ·ο! τιοττι!τιο Με!το οοτατιι Μο!!! ο! ρτυοου!! οτο

οδο Ειττιταιεο Ρτ:τατ ιιιττιτικοε ιιι!!!!ο ευ!ιοτυο!οτο ο! το!οτ

τυα!οτο !τιειι!ο Βατο!τι!ο ρτο οοοοτιι !!!δο οδο τω!!! Ατο

Βουυτιι ο! οτιοι οο ευροτ ο!ο!α ροοο !τ·αο!οτιουτιι ρτου! ο!ε

τιιο!!υε ν!οο!ι!!ιιτ !αο!οτιουττι ο! οοτινοτι!οτιουττι !ρεατιιουο

ροοοιιι οτιο ουτιι α!!!ε ε!τιοαο!ε ο!ν!!α!υττι !οοοτιιτιι ο! ατι!

νοτε!!ο!ιιτιι !ρε!τιε !ιιευ!ο Πτττιουουττι ρτο υο!ι!ε ο! ΜΜΜ

τιοε!το ουο! !!!!ε ο! ευ!ι !!!!ε οορ!!υ!!ε ο! οτο!οαο!οτι!!ιτιε

ου!!ιιτε Μ!! οοΜοτοο!υττι !τι!οτ Με ρατ·!οε ρτοο!ο!αε (έ) ο!

ουττι !!!!ε οο!ατιι ο!αυειι!!ε ο! τουυτιο!αο!ου!!ιυε ο!ι!!Βοο!ο

τι!!ιαε ραο!!ε ρτ·οττι!εε!οτι!!ιιιε !υτοττιοτι!!ε !ιοτιιοο!!ε ροτι!ε

!οτιιροτα!!!ιυε ροουτι!οτ!!ε ο! ερ!τ!!υα!!!›υε ο! α!!!ε !!τττι!!α!!!ιυε

ο! οου!ο!!ε ου!!ιυεοτιο ουαε ο! ουο ο!ο!ο ροο!ε αο8οο!ο !!ο!

ροο!!ου! ο! !!τ·υι!!ει!! ο!υεοοτιι ο! ο!!αε νοΙι!ε ν!οο!ι!!ιιτ οο

ροο!το ο! ρτου! ροτ !ταο!ο!οτοε !ατιι ροτ!!ε ο!ο!! οο! το$!ε

Μουτ τιοε!το ι“ιιοτ·!! ο! ο›τ!!!οτ!! οοτιοοτοα!υτο. Εο!οτυοι οο

οαυοοιιι !ταοοτιουτιι ο! τοε!!!υοτιοτιττι τ·οο!!!οτ ο! οο !ο.ο!ο

ρτ·ο τιο!ι!ε ο! τιοτιι!τιο τιοε!το ο!ο!ο οδο το<,;! οοο ο!ο!ο οδο

ευ!ιοττιο!οτ! υοτιι!τιο ο!υεοοττι ο!ν!!ο!!ε ν!!!οε ο! !οοα ατι!

νοτεο ο!ο!! οο! το!;!ε !υ!τα !τιευ!ατιι 8.τττοτυτα οοτιε!!!υ!α ουο

ροτ !υο!οοτυ Ατ!ιοτοο το!τοοο!!ε Μοτο!!! !οττιροτ!!ιυε Μου

ρα!α οιτοουο Με ρτοεοτι!!α!!!οτ οο!!τιοτττυε οοο τιοτι ο! ρω

εοεε!οτιουι εου ροεεοεε!οτιοε !ρεοττιττι ε!ττιυ! οτιο! _!ατ!!ιυε

οτιιο!!ιυε ο! ε!τι,ου!!ε οοτιττιιοοτιι ει!!! !!!!ε ν!οο!!οο! τοσο!!!

ο! !οττιι!ε οοτιο!ο!οιι!!ιοε οιιοουο οαρ!!υ!!ε οιι!!ιιιε οι!!!!!! ο!

!υοτ!! οοτιοοτοα!υττι ρτο!οιτ!ιι ροο!ε !ατιιο!ο!ο ο! !!τττι!!ο!!ε

ο!τιεοοτιιΞ Ε! ο!ιεο!νοτιοτιττι οο!αοι ρτο τιο!ι!ε ο! τιοτιι!τιο

τιοε!το τιιι!νοτε!!ο!οε ο!ο!ατυοι ο!ν!!α!ιιτυ ν!!!ατυοι οαε!τοτιιττι

ο! !οοοτυττι ο! ουο!!!ιο! οοτυττιοοτιι ο! ε!τιου!ατ!υτιι εττοτυιτι

ο!ι στου! εαοτατιιου!ο ο! !ιοτιιοο!ο ο! οιια!!!ιο! α!!α ο!ι!!ρα

ο!οτιο ου!!ιιιε τιο!ι!ε ο!ο!ο!υο!ο!εεο ουοτιιοοο!!!ιο! !οτιοατι!υτ

ε!οτι!! οοε ο!ιεο!ν!τιιυε εοτ!ο ουτιι ρτοεου!!. Ε! :το ευρο!!

οατιουτιι τι!!ι!!οτοἰτιτιε αο οαιι!ο!ατιι ο!ο!ο οοο εο!ιοτοο!οτ!

ουοο οο! ο! αεε!οιιο! Μο!!! !!!.τατιιτο !!!!ο τιοε!το οατ!εε!ττιο

!!ι οτττα!οτοττι α!!ουοτιι ου! Μιιι!τιο ο!ο!! τιο!ι!!!ε !!οιιιο!!!

ο!ιεο!νο! ο!ο!οε υτι!νοτ·ε!!α!οε ο! ε!τιου!ατοε ευοε α!! οττιτι!

!υι·ατιιοτι!ο ο! !ιοτιια8!ο ο! ο!!α οτιο!!!ιο! ο!ι!!ροο!οτιο ου!!ιιιε

ο!οοτιι τιο!ι!!!!!!ιαττιπο ε!υ! αε!τ!ο!! ο! ουοτιιοοο!!!ιο! ο!ι!!Βα!!

!ατιι τιοττι!τιο οοττι!τι!! !!οο!!!α!!ε Μαιο ο!!αε ουο!!οττοιουο

οο οαυεα εοτι οο!αττι ταο!οτιο (ο). Ε! οτιιο!α α!!ο ουο ν!εοτο

(3) Ο ρ!τι!!οε!ο τιοτι ε! Μονο ο! αττοοτν! ροτ !!τιιοτο οο!!ο ροτί!ο!α

οτοεοτιοεο, ροτο!ιο !! ο! !!ι! τιιατἱ!ο Βτοττοο!οοτιο Β°0τ·!ο οτο ε!ο!ο

αττοε!α!ο οοο !ο!! ατ!! τιο!!ο τω!! ο! Βοτοο!!οτιο, ο εο!!ο αρτιο

τ·οτιιο ο! οτιοτο!α ουε!οο!ο οτο τ!!οτιιι!ο ρτ!ε!οτι!οτο !τιο! :οαε!ο!!ο ο!

Οο8!ἰοτ!.

(4) Ι οορ!!ο!! οο!!ο ρτοεοτι!ο ροοο οτοτιο οιιτιουο ε!!ο!! ρτον!οτιιοτι!ο

οοοοτοο!!, το ο!!το τιιατιοανα, !”ττοτο!ιο τ!ουτ!! α!!ο εο!οτια!!ο ο! ττο

!το!!α!ο.

(5) Ε!οοιιοτα οττ!οτ!πο !! ειιο! οιιι!ιοεο!α!οτ! ο εο!οε!!οτο οο! $!υ

τοττιου!ο ο! ίοοο!!ο !ο Με, ν!!!ο , οαε!ο!!ο, οο ο!!τ! !υοο!ι! ο! Βατ
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:του ντι·τιιτο τιοοτε τοιιιοτοτο τοοοτο ιιοε οτιιιττιιΒοτ οτ οοο τιι

τιτοοτοττε οτ οττοο τιτοοτοτο ιιοοοεεοττο τιιοττιιτ :το οοτοτιι

ορροττιιτιο. Ετ οιιοοιιιιιοιιο πιοο τοοοτο ιιοοεοιιιιιε ετ τοπιο

ιιοτττοτ οοοεεοιιιιιε τοοτοιιοτιοι ττοοτοιιοιιιιι οιηιοοτοιιοιιιιιττ

ιιτοιιοοτιιοτ τττιοτοτττοτ οιτοτοοιιοιιιιι οοτοιιι ετ τοττο τιιοττιιτ

οοο ιτιοτιοοτιιιιι εροοτοτο τοοιιττοιιτ οοτοιιιετ τιιοτοι·ο τιιοττιιτ

νοτ οοτοττι ετοντοτο ειιροττιιε οιιοττοττεζ Νοε οιιτιιι οτοττε

ιιοιιιτιιττιτιο οτ οιιοτττιοτ οοτιιιιιοοιιι νοτιτο οτ ιιοτοττο τιιττο

εοτττιτο ιιτ τιιιτιττοο ροτεοιιο τιοο ο ιιοτιτε οτοττε ιιοιιιτιιττιοε

ετττιιιτοτιττ οτ τοοττιτοιιττ ρτο νοτιτο οτ οιιιιιττιοε οτ ετιιοτιττε

τμιοτιιιιι τιιτοτοετ οτ τιιτοτοτττ τοττττττοιο οοο οοιιιροτ τιοτιοτο

ι·οτιιοι οτ τττιιιιιιτι οιιτοοιιτο ροτ νοε οοτιιιιι Ιιτοοιιτοτιιιιι

τοοτιιιιι οτ τττιιιοτιιιιι οιττττοι·ττ τιι τιτοοτοττο οτ ιιιιττ‹ι τοιιιροτο

τονοοοτο οττοιιο τιιτο τοοτοιιο εοιι τττιιτο οιιτι τιοιιοτιιιιι ιιο

εττοτιιιιι τιοτιττοτιιιιι οτ τιοτιοιιοοτιιιιι ιιτιτοιιο γροττιοοο. @οοο

τιιττ οοτιιιιι τιι ιιοεττο οτνττοτο Ατοετοιιιιτ τιι οοιιιοτο ροτοοττ

ιιοετι·τ τιι·οεοιιτττιιιε τονοτοιιοτεετιιιο το Πιο ροττο τ.οοιιοτοο

Ποτ οτ οτιοετοττοο οοοτε οι·οοτο Αι·τιοτοιι. οτ Τττοιι. Διε

οτιτορτεοοτιο, Μτοτιοοτο οο νοτοο οτιιιοιιτοττο ιιοεττο Σουτ (τ)

οτ ντοοιιοτο οο Ποριιτοττο ιιοτοετοτο Βοττιιτττ τοετττιιιε οο τιοο

νοοοττε οτ το8οττε τι οτο τοιιιιοτττ οιιτιο τ)τττοο τοοοτιιοοτοιιτο

ιι.° οοο.° ι.ιτιιιτιιι" τιιοτοτοτιο ιιτιοοοττιιο, ΕΚτέΒο Βοοτιιε οιιοιι

οοιιι 5ττιιοιιτο Ετιοττε τιιιροττοττ οιιοτοτττοτο πιοτοττιιε τιιιτιττοιιε

οιιτ ιιτοοτοττε οτιιιιττιιιε οτ εττιΒιιττε τιιτοττιιτ οοοιιο οιιιιιτο

τοΒοττιο εοτττιοτο οοτττιτ τοοτ τττοιοντ οτ οτοιιετ οιιπι τοεο οτ

οιιιοιιοοτο το ττιιοο ντοοετιιιο :πιοο ιιτιτ το8ττιιτ ρτοοτοτο ττο

οοοεατία οτ το ττιιοο τττοοετοιο τιττιιιο ιιτιτ τοιοττιιτ ιποιοτα

φτου! οοοοοίτ ιιτιτι ντοτο οοο οττοτ . == τ.οοοοτιιιιε οτι

τιτοτιοιιιιιε οτ τττοιοτιιιιε οιιιτιτο οτ εττιοιιτο οοτιττιιτο οτ οττο

ειιιιοττοε οοιιοοτοοτο τιιοιιοιιτιιιιι τοτιΒιιιιτ οτ οοιιοοτιιιιτιτ

ροτεοιιοτιι οτοτο οδο τιιοτοτεεο οτττοτοττιιιιι οτ οιιτιοττοτιιιιι

ττιοτιιε οτ ρτοιιιττττιιιιιε οο οπιιιτο οτιοοτνοι·ο οττοιιοοτο οτ

οοιιιτιτοτο οτ πιοο τοοοτο οτιιιττο τιτοοτοτο εστι ροιιτο οοοιι

ιιτοτττε τοπιροτοτττιιιε οτ ετιττττιιοτττιιιε οτ οτττε οοο τιι οτοττε

οορττιιττε οηιι·οοεοιιτιιτ οποτε ττιιοτοιιιιο οτοτοιιι τιιοτοτεεοιιι

οοιιοοτιιιιιιτ οοιιοοιιι τιιοιιττοτο νοτοιιιιιε ετ οτ οιιοοτοτιε

οοιιττοτοοτιιιιι οιττττοτττ τιι τιτοιιιτεετο οτ ττο ιιιοτοτοτιι οοττο

τιτιτοοτοιιοιιι τρεοτιιιιι τιιτοιιιιιε τιι οιιτπιοιιι οτοτο οδο μου

οτεεο :το Ποτ οοιιοτο οιιοτιιοτ οτοιι,Βοττο οοτροτοτττοτ πιο

τιττιιιε ιιοτιτττε τοοτο. Ετ· τοοτιιιιιο νοτιτε τιοτιτττ στο Βιιτιοτ

τιοτοττ ρτοοτοτο τιοτιιοετιιιιι στο οτ πιοιιττιιιε οοπιοιιοοτιιιιι

οο οοιιοιιοτιιοτιιοιιι τειιοιιτο οτ ιιτ τιι οορττιιττο οετ ειιροττιιε

οιηιτοεοοτιιοι. Ετ ειιτιεττττιττιιιιο ρτοοιιτοτοτοε ιιοεττοε τιιιο

νοττιιο οτοτο οοο τιιοτοτεεο εοτττοοτ Αιιττιοιιτιιιιι 5οττοιιι οτ

Ροτττιπι οο ντιιοοττε ιιοτοττιιιιι τιοτιττοτοτοε Ε.ιετοι Ετι.τιιιτι

οτ ιιττιιιιιοιιο οοτιιιιι τιι ειιττοιιιιι ττο τμιτιο ιιττιιιττιιε οοοιι

ιιοιιττε οοιιοτοτο ροττοτ ιιοιι οιττετοτ εοο οιιτιο ροτ ιιιιιιιιι

οοτιιιιι τιιοτττ τιιοορτιιιιι ροτ οττιιιιι πιοοτοττ νοτοοτ οιιοοιιο

τττιτττ οο ειιτιιιιτττοτιοιιιιι οτοτοιιι οδοτιι τιιοτοτεοοιιι τιιτοοτο

οτοιιτ τονοτοιιοοτιιιιι τιι Πιο ροτι·ιιτιι οοιιιτιιοτιιιιι οτοτιτο

ρτεοοιιτ Εοττοτττοιιτ οτ οι·οτιτορτεοορτ Ατοετοιιιιτ ετιιιιιτ τιι τιοο

οοοιιο οτροτιοοιιττ οοΙ το οτ Ατοοοτιο, οτιο το ονοοιιο ρτοετοτο ο τοτ,

οο οτ οοο ττεττο Μοττοτιο ττι οοοοετοιιο οοττο ρτοοτοτιιοιτοτιο οι οιιοετο

ιιτττιιιο ο Βιιιιιιοιτ οτ Αττιοτοο.

(τ) τοστ (το εοτοο Διοτι) , οτοο οτ 0ττετοιιο. 0ιιττιοτ ετ οοιιτιεοο ττ

ιτιοττνο, ροτ οιιτ οτ Ωτιοτοο οι τοο8τ ριιτιτιττοειτο οτι Ετοοιιοτο τιι 0ττ

ετοιιο ετ οτοοο τ'ορροττοττνο οι Μοτο ιτο Μιτου. - Ι.οοιιοτοο οττιτ

νοεοτινο οτ Αττιοτοο, οτιο @πιο οοπιιο τοειτο ιιοτ ρτοεοτιτο τιιοιιοοτο,

ο το ετοοεο Ι.οοιιοτοο 8ττι νοεοονο οι ε.. Ωτιιεττι, τ! φοτο τιοτ 31 ο

80$τθ τ386 , τιοττο φιοττττι οι οτιιτιοοοτοτοτο οι Ετοοτιοτο εοττοεοττεεο

τιι Βοτοοττοιιο το τιοοο οοΙ το Βου Ρτοττο.

οοειι οιιιιιτοιτοτ οτ ιιο τοοτρτοιιοιιιιι οτι οτε ετοιιτ οτ οσε

ειιτιιιιτττοιιιιιε οτοτοιιι ιιοτιττοιιι τιιοτοτεεοτιι τιιτοοτοοτοτιτ οοπιιο

νοτιιτιτοττο οτ οι: τιοοτο οιτοοιιιιιιιτοοοτοιιτο οοιιτοιιττοιιι τιι

οτοτοιιι οοιιιτιιοι1ι τιιοτοτοοοιιι. Ρτοιιιτττοιιτοε τιοτιοτο τοιτιιιιι

οτ τττοιιιιιι οιιτοοιιτο οοι· οτοττιο Αιιττιοτιτιιιιι Βοττοιιι οτ Ρο

ττιιιιι οο τίτιιοοττε ιιοτοττιιιιι τοοτιιιιι τιιοτττ τιι ρτοττιτεετε οτ

ιιοιι νοτιττο οοιιττο οττοιιο τοοτοιιο οοο οοιιεο. Ετ ρτο ρτο

οτοττε οιιιιιττιιιε οτ ετιιοιιττε οττοιιοοιιοτε οτ οοιιιτιτοιιοτε πιο

Ιτι·τιιττοτ οτιεοτνοτιοτο οτ ρτο τιοιιτο ροοιιιιτοι·ττε ρτοτττιοττε ετ

οτ οιιτιοτοιιε το ρι·οοτοττε οτττττοτττ οοιιττοτοοτιιιιι οτ ρτο

ετιιιιρτττιιιε οοτοιιι ετνο οιηιοιιετε οιιοοιιο οοιιιιιτε ετ οποιο

το! τμιοε οτοτιιιιι οδιιιιι ιιοεττιιιιι το8οιιι οτ ειιοε οτ νοε

εοττοο οοτοιιι οτιιεοοιιι ρτοοτοτοτιιιιι οοοοετοιιο οοο οοτοοττι

τοοοτο οροττοτιττ ηιιοιιιοοοτττιοτ οιτεοττοιιοτε οτ οοτοιιι οιιιοιι

οοτιοτε οτιττοοιιιιιο οιιιιιτο τιοιιο ιιοεττο οτ οτοτο οττο τοοτ

οτεεο ρττιιοτροττο ιιοεττο τιτοοτοτο τιτοεοιιοτο οτ Μοτο ιιιο

οτοιιτο ειιτιττοοοτοιιο τιτ τιιττο. -

Ετ :ιιιε Βιιτιτοτι.ιτο οο Μοτο ιιιττοο οοιιιοε τττοιιττετοοιιτε

τιι·οοτοτιιε οτιιτιτο οτ ετιιΒιιτο οορττιιτο οτ οττο οιιρι·οοτοτο οο

τιι ρτοεοιιττ τιιεττιιιιιοτιτο οοιιτοιιτο ειιροτ οιιττιιιεέρτοεοιιτοε

οιττττττιιιιε οιιοτοιιιιε ιιοε ροτοοιιοιιιοιιο ιιοεττοιιι οοιιοοτιιιιτιτ

τοιιοοιιιτιε οορτοτιοιιιτιο οτ τττιιιοτιιιιε εοι·το ρι·οοοιιττε ριιτιττοτ
 

τιιεττιιιιιοιιττ. Ρι·οιιιτττοτιτοε οοοοιιι οιιιιιτο οορττιιτο οτ οττο

οιιοοιιιιιοιιο τιι ρτοοοιιττ ττιεττιιιιιοιιτο οιτρτοεεο εοι·νοτο οττοτι

οοτο οτ οοτιιρτοτο τιι ιιιιττο ιιιοοο τιι οτε οοτιττοτοοοτο τοτ νοτιττο

οττιμιο τοοτοιιο. Ετ οο ιιιο_τοι·οιιι οοττοτιοτοοτοιιοτιι τρεοτιιιιι

τιιτοττιιιε οο ετι.τιοτο τ)οτοιιοτοοι· ονοτιοοττο οοτιιοτοτττοτ τιιοιιττιιιε

ιιοετττε τοοτο. Ετ τιοτιιοδτιιπι ιιτττο ιιτοετοιιιιιε οτοτο τιοτιτττ

Βιιτιοι·τιοτοττ οτ τιτοοιιτοτοττ τοοοττ ιιτοοτοτο τττιιο τοοτρτοιιττ ιιο

τιιτιιο οοτ τοοτε τοοιοτοττ πιο οοιιειιοτιιοττιοτιι Υεροιιτο στο οτ

ιιιοτιττιιιε οοιτιοιιοοτιιιιι οτ ετ οοτιττο τοοοττιιιιιο τοττιιιιιιε ττιοιιτ

τοτο τιοτιοε τοπιιιοτοτοε τιοοιιιιτοττοε οτ ερττττιιοτοε οο οιιιιιιτε

ετοιιοο οοεττοττιιιι τιτοοτοτοο ετ οτ οιτυοοτοποοιιιιιοτιο οιττττοτττ

οοιιττοτοοτιιτιι ιιοεττοεοιιο οοτιετττιιτιιιιιε ιιττιττοιιιττιιιε ρτοοιιι·ο

ττιτοε ντοοττοοτ Ατιττιοτιτιιιιι $οι·τοιιι οτ Ροτττιιιι οο Υτιιοοττε

ιιοτοττιιιιι τιοτιττοτοτοε Εοττοττ τιτοτττιοτοε οτ ιιττιιτιιοιιο οοτιιιιι

το ετιττοιιιιι ττο οιιοο ρττοιττοε οοοιιιιοιιττε οτιιιοτοτο ροοτοτ

τιοιι οιττετοτ οοο το οιιτιο ροτ ιιιιιιιτι οοτιιτιι τιιοτττ τιιοορτιιιτι

ροτ οττιιιιι τιιοοτοττ νοτοοτ οιιοοιιο ττιιτττ εοτττοοτ οο ετοι

πιτττοιιοιιιιι ιιοε τιιτοοτοοτοιιτ ι·ονοτοιιοοτιιιιι τιι @ο τιοττιιιιι

οτοτιτοτιτεοοτιτ (τοττοτττοιιτ οτ οτοτιτοτιτεοοιιτ Αττετοτιιιτ εττιιοτ

τιι τιτιο οοοιι οιιιιιτοιτοτ οτ πιο τοοτρτοιιοιιιιι οτι οτε ετοιιτ οτ

ιιοε ειιτιτιιτττττιιοε πιοο τιιτοοτοοτοιιτ οοτιιοι οτ οοοτοιτι τοοτ

τιοι·ο τιιτοιιοτιιιιιο νοτιιιιτοττο οτ οιτ ροοτο οιτοοπιιιιιτοοττοτιτε

εοιιτοιιοτοιιι ρτοπιτττοιιτοε τιοτιοτο ι·οτιιιιι οτ ττττιιιιιιι οιιτοοιιτο

ροτ οτοτοε Ατιττιοιιτιιτιι 5οττοιιι οτ Ροττοιτι οο ντιιοοττε το

οτιιιιι τιιοτττ τιι τιτοιιιτεοτε οτ ιιοτι τοιιτι·ο οοιιττο οττοιιο

τοοτοιιο οοο οοιιοο. Ετ ρτο τιτε οιιιιιττιιιε ετοτι οττοτιοοιιοτε

οοιιιρτοτιοτε οο τττιιιττοτ οτιεοτνοιιοτε οτ ρτο τιτοοτοττε ιιοιιο

ετνο τιοιιτο ροοιιτιτοτττε οποοτοποοιιιτιοαο τιι τιτοιιιτεοτε οπτ

τοτττ οοιιττοτοοτιιιιι οτ ρτο οιιτιιρτττιιιε ετνο οιττιοτιετε οοοιιο

οοιιιιιτε ετ ηιιοο τοτ τιιιοε οτοτιιιιι οοιιιτιιιιοι τοέςοπι οτ ειιοε

τοοοτο ιιτοοτοτοτιιιιι οοοετοιιο οοο οοτοοτιι οοιιττοοτττ οιιο

οιιοιιιοοο εοττοτιοτε οτ οοτοιιι οιιιοιιοοιιοτε οτιττττοιιιιιε οτοτο

οοπιτιιο τοοτ οτ ιιοτοι·το τιιτι·οεοτττιτο εττριιτοιιττ ιιτ τιιττο

οιιιιιτο τιοτιο ιιοεττο ιιτιτοιιο τιοτιττο οοτοπι οτ τιοτιοιιοο το).

(ο) $τοοιιοτιο το οοοετοιιτ οττο ρτοοοιιτο τιτιοο οοτ ετιιοοοτ, ο ρτοοιι

τοττιττ οοττο ντττο, οιιι·ατοττο, ο τοετοτιτ (οοπτττιτατιωτ, τιι εοτο. ἱποοπ

ττοοο) στο οιιιιιιοτ·ι·ο οτ Λττιοι·οο; ο οοιιιτιιοτοτιο οο ηιιοττο οοτ οττι

οο‹·τ οοττο οτττο οι Οττετοιιτι
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Ε( υοε ε(:(ευι ε(υ(Ι(ε( υε(οι·εε ε( ρτοευτε(οι·εε υυ(νει·

ε((ε(υυι ν(ΙΙυτυιιι ουτυ(οι·(ετιιιιι ε( οου(τε(ετυιτι (π: (ει·τε

Ιου(εεευε Λευουι:ε (υ(τεεετ(ρ(ετυ(υ ν((ΙεΙ(οε( υοε Νι(:οιευε

(Ιι(ιιΑυ ε( Ρετυυε (ἰε $ε!!υι·ίο ο(νεε ΑυεετΔιευι ε(υ(Ι(ε( (ιο

(οτεε ε( ρι·οουτυ(οι·εε υυ(νετε((ε((ε Αιιι:ετι(ιευι ΙιεΙιευ(εε

ρΙευυυι ροεεε (μο(με Ιε8((((ιυυυι ευρει· (υ((·υεοι·(ρ((ε (ει

(:(ευ(Ι(ε ει( (ρευ υυ(νε(ε((υ(ε ε( (ι ε(υΒυΙετ(Ιιυε (Ιε εε(Ιε(υ ·

ευυι ρυΙιΙ(οο (υε(ι·υυιευ(ο (ευο((ε εε(μευ((ε. Ιυ υουι(υε

(Ιοιιι(υ( (ιυιευ (Ο. Νονει·(υ( ιιυ(νει·ε( (μου Με Τοιιυμυε

Μ(υιυει.ι.( ρο(ε.((οε ε(ν((ε((ε Αι·(ε(ευυ( ρτο ιιιεευ(((οε ε(

ειιοεΙευ (Ιοιυ(υυ (Ιουι(υυ Β(.ιουου.( Ι)ε( ((τε(:(ε (υ(Ι(ο(εεε. Αι·

ΙΙοτεε οουι(((εεε. (Ιιο(:ευυ( ε( ν(εε(:οιιι(((εευ (Ιε Βυεεο Ιε.(:οΙ(υε

(Ιε Ι((ετ( ιιυ((εε ΡεΙειυ((Ιεε (Ιε Αρεο.° Ν((ιοΙ((.υε (Ιε 8(υυε(

Βοιι((ιεευ Ιυυ(:ει·εΙΙ( (Ιυ(ΙΙει·ιιιυε (Ιε Αεευ( (ΙειυΙΙ(υε 8ε(:Ι(ε

Ν(οοΙευε (Ιε 8(:ιτε Μ(εΙιεεΙ ΡεΙΙε .Ιεοουυε Ρειιυε Ρ((:(οι·

Ρυ(;ευ(υυε Ο(Ιιε(( Με(Ιιευε (Ιε Μεεεε. Μιιτ(ευιιε ()ει·((υ Ν(-.

(:οΙ((υε (Ιε Β(( Μ(ιι·(ευυε (Ιε 8(( Μειι·((ιυυε (Ιε $ετι·ε( Ι.εο(·(

(Ιοτευ ΙΙιειυ(:(εευε Ρει((ει·( Μ(ο(ιεεΙ Μ(εει·(οοι·(Ι(υ Αυ(Ιι·εεε (Ιε

5((ιι·ε Μυ(Ιιευε Μυ(υι·υ ΙυΙ(ευυε Ρι·ε8(ο(υ Ιυοε(›υε Ρευυει

ερυ(ει·(υε.:ΙυΙ(ειιυε ()ετ(υΙΙ(ο Πεο(Ιει(υε (Ιε 8(( ΙΙι·υυ(:(εουε

Ρ(εευο (Ιουι(((ι (Ιε υει·( Ι)ουι(υ(ευε Βουυευ((ε 8(ε(υυ(υε (Ιε

Ο8(ευυ .Ιο(ιιιυεε θι·(8(ιε (Ιυευ((υυε Μεουο( Ν((:οΙευε (ΙευΙιει

(Ιυευ((υυε· ΡυΙε ΑυιΙιι·οε(υε Ρ(Ι(ει·( ΜοΙευ((υυε ()οτεεευ(

ΘεΙνε(οι·»Ρ((:υ((ε .ΙυΙ(ευυε ()υ(Ιευ(:Ιιε Ι.ευι·ευε(υε (Ιε (Με

(Ιοι(ι(((ι. (Ξει(ΙιεΙυυυ Μ(ιι·ι·ουυε Ρ((Ιει Μυιτουυε Ει·(Β(υ( Θε(

νει(οι· Ι(υΙ((υ Ν(εοΙευε (Ιε Υειυει .ΙυΙ(ευυε Μειιιυε Ι(ιιγιιι(ιιυ(Ι(ιε

(Ιε Ρ(εεεεγ Αυ((ιου(υε..8οΙ(((ε. (Ιεοι·(έ(υε Ι.οο( (Ιοιυ((ει (Ιε

δει·ιυι Β(ε(υυ(υε (Ιε Ζει( ΙΙ(·υιιο(εευε (Ιε (Ιοι·((ε Μευ(υι·ει

Ρε(ι·ιιε (Ιε ΥοΙ(ι Μυι·ι·ουυε (Ιε 8(υυε( .ΙυΙ(ευυε Ρ(υιιυ (λυμ

((υυε ()ει·(ει Ο8ει((ε Ι.ευ(υε ΜοΙευ((υυε (Ιι·ε(ευε (Ξυ(ιυ((υ(ιε

ΤυυεΙιο. Μ(οΙιεεΙ 5(υ( Ρε(ι·υε (Ιε Μειυυ( ΑυιΙιι·οε(υε (Ιε Ζω(

(Ιιυευ((υιιε (Ιε Ζω( Ρε(τυε (Ιε Ρ((Ιιιιετ( 8(ερΙιευυε Ι.υρρυε

(Ιυ((Ιυο(υε ΙΙοι·υ(ιι·(υε $υΙνει(οι· (Ιε Μου( ΡυυΙυε (Ιε Ζοι·(

Ιοευυεε (Ιε Υευ(ι (Ιουυ(ιτ(υε Μευ((ε Ι(ι(:οΙμε 8οοΙιε Με.

ι·(ευυε Ρει·ι·(ιιυ .Ιοε.υυεε Με.υυε ΑυιΙ(τοε(υε Ι)ο(·ι·υ Αυ(Ιι(οευε

Τι·ουεΙι( Ν(οοΙ(ιυε (Ιε 5ουΙε. Ν(εοΙευε 8οι·(Βο ΙυΙ(ευυε(Ιε

Μου(ε .Ιοειυυεε Βρυυ( Ι)υεουΙΙ(υυε ()οι·εο Ν(εοΙευε ΡεΙΙ(ε

Ρε(τυε (Ιε Ι.(Β(ει Μει·((ιιυε Πεμ Ι.εου(ιι·(Ιυε ΡεΙΙ(οετ(υε Ρε

(τυε Βρ(οετ(ιιε ΙΙυι·(ι(υε (Ιε Μεο((ιυ( (Ιεοι·Β(υε Ρυε(εΙΙ(

ΙΙυΙ(ει(υε (Ιε Αοευ( Αυ(Ιι·ε(ιε (ΙεΡοτ(ε Ι3ε.τ(εουυε (3(υουεε

8υειοεευε (Ιε $ει·ι·(ι Ιο(ιυυεε Ι(ε((ε (Ιουυει·(υε (Με ΙειοοΙΙυε

(Ιε 5(( Χβο(οτυε (Ιε (Με. 8(υιε(›υ (Ιε θεευ( Ιοευυεε Βρεου

Αυ((οευε Υεεευ(· Μει·(ευυε (ΙοΙοιυΙιυ 5(Ιοεευε Τευ(:τι Ρε(τυε

(Ιε Ι·'ευ(ιι·(( (Ιυευ((υυε ΜευοΙιοευ 5(ι(νυ(οι· (Ιε Ι.(ιοοιι Βευε

(Ι(ο(υε 8ευυε Ιοευυεε (Ιε Λιιιευ(Ιυ Ν((:οΙ(ιυε (Ιε Μυι·((ιε

Βεε(Ι(υε 'Ι'ευ(Ι( Μ(ο(ι(ιεΙ Βου Μ(οΙιυεΙ (Ιε θι·τυ Ι(ε(ι·υε Ρεου

Ι.εουει·(Ιυε Με( Μετ(ευυε Ρ(Ι(ετ( ΜοΙευ((υυε Ρευυ(ι (Μοο

Ι(ιυε (Ιε θι·ειι( Ρε(τυε Αυι·((εκ (Ιυευ((ιιυε ΜοοΙιιι. (Ιυευ((υυε

ΒετΙ((ετ(υε (Ιυε.υ((υυε (]υ(:Ι(υ .Ρε(τυε (Ιε ()υε(·(μ( Ι)οιυ(υ(ευε

(Ιοι·(ε (Ιι·εΒοι·(υε (Ιε (Με ΙΙυι·(ι(υε (Ιε ()τι·υ 8(ερΙιευυε

'Ι'ι·ου(ι (Ιουευ(υε (](ΙΙ( Ν(οοΙειυε $οΙΙ((ειΙ›ει·εε Ι(εΙιει· Βυε(Ι(υε

(Ιε 8ευΙ(ιε Αυ(Ιιου(υε θεμα Μ(ιι·(ευυε (]υ(εΙΙ( Ι.εου(ιτ(Ιυε

Ι)οτ((ε Ι.εουυι·(Ιυε ΒεΙΙει·(υ( Ιοευυεε 'Ι'του(:ε Ρε(τυε (Ιε·Ζοι·(

(Ιουυετ(υε (ΙΙιεεευ ΝεΙΙυε (Ιε δενω .ΙυΙ(ευυε Ρευυ(ι 'Ι'(ι(Ιευε

(Ιυε(ε( Το(Ιι(υυε (Ιε Μ(ΒΙιεεΙ(ε Μ(οΙιεεΙ (Ιε 8ουΙε Ν(οοΙευε

(Ιε 5(( Ν(εοΙευε (Ιε Οτου( (Ιυε.υ((υυε ()οεευ Ρ(((τυε ΡεΙΙ(

(1) 8(εευε (Ι ιυευ(Ι(ι(ο (Ιε( ρο(ει·( (:ου('ει·((( ε( Ν(οοΙο απο, ε

Ρ(ε(το (Ι( 8εΙΙυτ( (ΜΙ (ιο(Ιεε((ι, ε (Ι(ι(1Ι( υουι(υ( (ΙεΙΙει ((υ(υ(πε((Ει (ε((((ε)

(Η θι·(ε(ευο.

ρει·(υε Αι·(:υε Ρε((ει·( Μυι·ι·ουυε Τι·ου(:( Ι.ιιυτευ(:(υε Μετ

ευοΙιει· 5εΙνει(οι· (Ιε (Ιου .Ιοειιυεε (Ιε Μου(ε (Σουι((ε (Ιε Ε8ο

-Ν((ιοΙευε (Ιερ·.(( Ν(εοΙευε Ν(8(ιιε .Μουρ (Ιε ()υει·(μ( 8ειΙνε(οτ

ΜεΙε 5ειΙνε(οι· Ρ(ε((ιε (Ιουι(Ιο (Ιε Βει·υετ(Ιε Ι)ε(ι·υε (Ιε 8(:((Ι(ι

Ατουε (Ιε Ο(·ευ( Μετουε (Ιε (Ιου (Ιει·ε((υυε ΜΜΜ Ιοευυεε

ΜεεεΙε Αι·ευε Τι·ο((ε Ρε((·υε (Ιε (Ι(ε(Ι((ι Αιι((ιου(υε Ρι·εεΙι(

(εμε ΒιιΙνει(οι· 'Ι'(ουυε Ρε(τυε Ρ(Ιε( (Ιουι((ει Ιιετ(υ Ι.εουε((Ιυε

(ΙΙ(ευεε Λυ(ου(υε (Ιε Ζοι·( (Ιυ(8Ιει·(υυε (Ιε Μοι·ου8(ο·(Ιεοι·

@εε (Ιε..8ετι·ε (Ξυ((υ((υυε (Ιε ΙΙ(υε Ρε(τυε. (Ιε 8ει·ι·ε Αυ

(Ιιου(υε (Ιε 8ει·ι·(( (ΙοΙυε (Ιε Ι((ι·8(Ι(ε 8υΙνυ(ου(Ιε @με

8(ερΙιε.υυε ΙΙ(ιΙΙ(ι. Ι)οιυ(υ(ευε ΙΙ(ι(ουε Μ(εΙι(ιεΙ -(Ιει·((υ Ρε(ι·υε

Ρεοει Αυ(Ιιου(υε`ΙΙ.οι·(ε Αυ((ιου(υε (Σουε(υ ε( Ι.(οετ(Ιυε (Ιε

Ι|(ΙΙυ ουιυεε (:(νεε με(ου(οτεε ε( Ι(υΙΙ(((((οι·εε (Ι((:(ε ε(-ν((((((ε

Αυιετ(ι(ι(ι ε( (Με (υε((ιε ο(ν((ε((ε υιυΙ(((υ(Ιο Ιιοιυ(υυυι (υ

εε ΙιεΙι((ευο(υ(υ οορ(οεε (εΙ((ει· (μου υου (Ιε((ε(ευε,υ( -υ(ε(

ρεε(οι·εε Ιιεε((ε(υ(υυιιι ε( (μοι·υυι (Ι(((ευΙ(ετ (Ιευυ(υει·(((·(

υου ρο(ει·ε.( οοιιυτεευ(( (υ ι·εΙ(ο(οι((ο ε(:εΙεε(ε 8ευ(:(( Πευ

(:(ε(:( οι·(Ι(υ(ε Μ(υοτυπι Μ( εε( ε(ιΙ((υ(υ εουει·εεει·( οουε(

Ι(υυι (ρε(υε (:(ν((ει((ε υυ(νει·ε((ει(ειυ (Ι(ε(ε ο(ν((ει((ε ε( (υε_(οτευι

ε( ευυ(οι·ε(υ ρυι·(ευι υυ(νει·ε((ε((ε ρι·ε(Ι((:(ε ('ε(:(ευ(εε ε( τε

ρι·εεευ(ευ(εε ε((ευ(Ιευ(εε (μου (ι·ειο(υ(υε (εΙ(ε(ε ρ(ιο(ε ((ευ(Ιε

(υ (υευΙε 8(ιι·(Ι(υ(ε Με( εκεεΙΙευ((εε(υιυιυ ρι·(υε(ρε(υ ε(

(Ιοιιι(υυυι (Ιουι(υυιιι Ι0ΑΝΝΙ(Μ τε8ειυ Ατ((Βουιι(υ ει( ρει·(ε

υυ(ι ε( (υ(ι(;υ(Ι(οευι (ι((με εετε8(ευι (Ιοιιι(υ(ιιυ (Ιοιυ(υ(ιιυ

ΙΞι.ιουοιιωι ΙΜ @Με (υ(Ι((:(εευτυ Αι·Ι(οι·εε ε(ο. ε( 8ει(·(Ιοε

(ρε(υε (ιιειιΙε (Ι(ε(ε (Ιουι(υε (υ(Ι((:(εεε ευ(1(εο(οε ει( ρυι·(ε ._

εΙ(ει·ε ευυ( (υ(ει· ρυι·(εε χιτε(Ι(ο(εε ρι·εοε(Ιευ(ε (Ι(ν(υ(ι (;τε(:(ε

οουοοι((Ιε(( (μ(Ιιυε υοε ε(ΙΙιεε(ιιιυε (ιο εο(ετιι ε(ΙΙιει·(υιυε

(ευ(μειιι ιιοε(ι·ο ερου(ευεο νεΙΙε ρει·(ιε((ε υοε ευρετ(υε

υουι(υυ(( ε((:υ( (ΜΙ (Ιε (υευΙ(ι 8(ιι·(Ι(υ(ε Ιιε.Ιιειιιυε ε(ου((

(ΙεΙ(ειυυε· (Ι((:(ευι ρεεε(ιι Πι·ιυ(ιι·ε ρι·ορ(ει·εει ορροτ(ε( (με

(Ι(ιι·ε ρο(εε(ε(ευι εΙ(οιι( (μ( ιιουι(υε υοε(το (κ: (Ι((ι(ε υυ(

ι·ετε((ε((ε ε( ε(υευΙ(ιι·(υυι (Ιε εε(Ιευι Ι(τι1ιε( μιεευι ρτε(Ι(

(Μπι. Ι(ιο((·(:ο ΙιεΙ((((ε οοΙΙο(μ(ο ε((ΙεΙ(Ιιει·εο(ουε ρΙειι(ιι·(ε

ευρει· Με .(ευ(μευι Ι(ουυυι ε( (τυυ((υ(ΙΙυιυ ε(ε(υπι ((Ι(ο(ε

υυ(νει·ε((υ((ε ε( (οο(υε (υευΙε εει·υευ((Ιμε ρι·εΙ(Ι(υ(ε ει·υ((ε

ε( ει( (:ει·(ε εο(ευο((ι (εο((ιιυε (:ουε(((υ(ιιιυε ε( ει·εειιιιυε υο

ιυ(υ(Ιμε υοε(ι·(ε μ·ορι·((ε ε( ε(:((ι(υ (Ι(ο(ε υυ(νει·ε(((ι((ε ε(

ε(υ8υΙετ(υ(ιι ε(υε(Ιειυ νοε (Ιουι(υυιυ Νι(:οωυυ @με ε(

Ρι(τιιυιι( (ι!ε 5εΙΙ(υ·(ο (:(νεε ε( (υετ(:ε.(οι·εε (Ι(ο(ε ε(ν((ει((ε

ε(υ(Ι(οοε ε( υε(οι·εε (ρε(υε υυ(νετε((ε((ε ε( ρι·οευτε.(οι·εε

ε(ιι8υΙ(ιι((υιιι (Ιε εει(Ιειυ (ι(Ι ΙΙι·ι1ιευ(Ιυιιι(Ι((:((ε υουι(υ(Ι›υε ε(

(μυΙ(Ι(ε( εοι·υιυ(Ιε(υ (Ι(ο((ιιυ ρυοευι (μπι (ΙΙ(ε ε( ευΙι (ΙΙ(ε

ευρ((υΙ(ε ε( οτ(Ι(υεο(ου(Ιιυε (μ(Ι›υε Μ( οου(:οτ(Ιε(ει (υ(ει·

υ(·ε(Ι(ε(υε ρυτ(εε ε( (:υ(υ (ΙΙ(ε εε(ειυι οΙευευΙ(ε ι·ευυυε((ι

ο(ου(Ι›υε ρι·οιυ(εε(ου(Ιιυε ρεο((ε ε( (((·ιυ(ιο(ου(Ιμε (υι(ειιιευ((ε

Ιιο(υυε((ε ε( ρευ(ε (ε(υροι·(ιΙ(Ιιυε (ιεουυ(υτ((ε ε( ερ(τ((υυΙ(Ιιυε

ε( (Με ευυ(εΙ(ε (μ(Ι(υεουυι(με υ( νο(1(ε ν((ΙεΙ›((υτ ε( μου(

ρτο ρυι·(ε (Ι((:(ε (Ιουι(υε μ(Ι((:(εεε ((ι·υιυ(ι((ιιτ ε( ρε( (τε

ο(ε(οτεε (ρε(υε ρ(ιε(ε Μ( ε( ετ((((ει·(( (:ουοοι·(Ιυ(υιυ εο((ιιυ

ε( (Ιειυυιιι ουιιι(ε (Με ε( ε(υδυΙ(ι. (υ ρι·ε(Ι((ι((ε ε( ο(ι·οε ει(

(με υεεεεεει·(ε. ίυετ(υ( ε( ε(:(ευι ορροι(υυε ε( (με(:υυι(με

(με (Ι(ο((ε ιιοιυ(υ(ΙΙυε ε( -(μο((Ι(ε( εοτυ(ιι(Ιευι (υ(:ετε ρεε

εευιυε ε( ρει·εουεΙ((ει· (ι(Ιεεεευιυε (ειο(ευ(Ιυιυ ει(ρε(Ι(ευ(Ιυυι

(ι·(((:(ευ(Ιυυι ε( Ι(Ι(ετεΙ((ει· ει(ε(μευ(Ιυυι εο(ουι ε( (Με (υε

ι·(υ( με (ιιευ(Ιε(υυι ερε(:(εΙε ι·ε(μ(τευ( ε( εο(ειιι ε( ιυε(οι·υ

(υει·(υ( νε( ε(:(ετυ 8τειν(οι·υ ευρει·(υε ευε.ι·ι·ε((ε. Με ευ(ιυ

(Ι(ο((ε υουι(υ(Ι›υε ε( (μ(ιΙ(Ιιε( εοτυιιι(Ιειιι οουι((((υιυε μου(

ευρω ρι·ε(Ι(ο((ε ουιυ(Ιιυε ε( ε(υ,ςυΙ(ε (μπι (Ιερευ(Ιευ((ΙΙυε

εοι·υιυ μειι(ιι(ε ν((:εε υοε(τεε ευιιι Ι(Ιιει·υ ε( (;ευει·(ιΙ( ευ
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ιιι(ιιΙαιτααΙοιια α( ααΙαιρ ρΙαιι(εαΙ(ιια ρο(α(ι(α(α ριοιιιΙΙΙαιπαα

αΙα(Ιαιιι ιιοιιιΙιιΙΙιιια α( (ιιιοΙΙΙια( αοτ(ιια(Ιαιτι νοΙιΙα α( ιιο(ατἰο

(ιιίτααατ(ρ(ο ιι( ριι(›ΙΙαα ραταοιια Ιιαα α ιιοΜα (ΙΙ(:(Ια (ΜΙΙΙ

ιιΙΙι(ια α(ΙριιΙαιι(Ε α( ταα(ρια(ι(Ι ΙααΙΙ.((ιιια ρι·ο (Μία α( οπι

ιιΙΙιιια α( αΙιιΒιιΙΙα (μιοτ(ιιιι Ιιι(αταΙΙ ναΙ Ιιι(ατατΙΙ ααα ααιιιρατ

ΙιαΙιατα τα(ιιιιι α( (Ιτιιιιιιιι οιιὶοαιιἱ(Ι ραι· νοα α(:(ιιιιι ρτο

α(ιτα(ιιια α( ΙΙ(·(ιια(ιιια αι(ΙΙΙαι·Ι( (τι ρτα(ΙΙα(Ια α( ιιιιΙΙο (αιτι

ροτα τανοαατα αΙΙ(ιιιο (οτα τααΙοιια (Ι(ιιΙο (ανα (:αιιαα τω(

Ιιοιιοι·ιιιτι ιιοα(ι·οτ(ιι(ι α( αο(ιιαΙΙΙια( ιιοε(τιιιιι α( (ΙΙα(α οτι(

ναταΙ(αΙΙα α( αΙτιΒαΙατΙα(α ειιοτιιιιι ρταεαιιαΙ(ιιιι α( Ι(ι(ιιτοτ(ιια

(α: ΙιαΙΙΙ(οτ(ιιιι α( ΙιαΙιαιι(Ιοτιι((ι ιιΜ(μια οιιιιιι(ιιιι γρο(Ιια(:α.

Αααα( Αταετα(ιιιι (τι ταιαα(οτιο 5απα(( ΙΙταιια(αο( οτ(ΙΙι(Ξε

ΜΙιιο(οιιι αρτιο αρ ἱιιαατιιααΙοιια Βοιιι(ιι( ιι.°α(:(:.° ι.ι(ιιιι.° ντιι.°

(Ιἱα ιιιιιι. (ωραια (αιιαατΙΙ Ιτι(ΙΙαΕοιια κι. ρταεαιι(ΙΙιιια (πιρο

(ιΙαο ΝΙοοΙαο (Ια (ΣΙ1ατ(ιιιΙ ααιιοιιΙαο 'Ι'(ιτια(αιΙο (Ιοιιι(ιιο ΒΙααἰο

ΒραιιΙ τααΙοτα εαιιαΙΙ 8Ιιι(Ι (Ια αΙνι(α(α 8αεεατΙ α( Βοιιαιια(ο

Βαιιιια οΙΙ(ιι(Ια (ΙΙα(α αΙνι(α(α (αει(ΙΙιιιε α(Ι Ιιαα τοαα(Ια αρα

αΙαΙΠατ α( τοαα(Ια. (Νεο Ι.αοιπατ(Ιαα 8αιιιια ΙΙΙΙιια (ΙοιιιιΙ

(Ιτιατι((ιιΙ θαιιιια (Ια (:Μ(α(α $αααατΙ (ιιιρατ(αΙΙ αιια(οτΙ(αΙα

ιιο(ατΙιια ραΙΙΙΙ(ιιια Με οιτιιιΙΙιιια Ι(πατΙ(ιΙ α( αα οιιιιιΙα α πια

τοα(ιια τοα>τα(ιια αατΙραΙ α( ροΙΙΙ(οαν( ιιιαο(μια αΙΒιιο α(8ιιανΙ.

Ε( ααα (Ιιι(ι:ι(ταα Μ.(α(ι.ιι αἱνΙα Βοαα (Ο αΙιι(ΙΙα(ια α(:(οτ

α( ρτοα(ιτα(οτ (ιιιΙνατεΙ(αΙΙα αΙνΙ(α(Ια Βοαι: ρτα(ΙΙα(α α( αἱρ

ΒιιΙατΙαια (Ια αα(Ιαιιι ΙιαΙιαιια ρΙαιιιιιιι α( Ια((Ι(Ιι(ιιιιιι ροααα

α( αρααἱαΙα ιιιαιι(Ια(οιτι (αΙα (ιιια.Ια (ΙΙα(Ι αΙιι(ΙΙ(:Ι ΑτΙα(αιιιιΙ

ΙιαΙιαιι( ρτοκ(ιιια ρταΙιιαατ(αιιι ρατα8αιι(Ι( αιιΙΙαοτΙρ(α αρ οτι(

νατεΙ(α(α αα(Ιαιιι ααα α 8ιαιι(ι(ιο (Ια Ζαοοπ ρο(α.ττα(α ών(

(αΙΙα Με Αιι(οιιΙο Παω( ΡΙΒΙΙΙιιο Ροταιι Ι.ιιἰεἰο ΠοΙα(Ιο

ΡοΙΙ(Ιο 8οτο ΙΙι·αιιαΙαοο 8οΙΙ(ιαα (ΙαααΙιοιιΙ (Ιαρτα ΒΙα(ιι(ιΙο

(Ι Ι.α(:οτι ρΙαΙιιιιΙ (Ι(›ιιιΙΙα (Ια Αττ(ι ΜατΙαιια (Ια 8οτΙ Μα

ι·Ιαιια (ΙατροιιΙ Αιι(ΙιοιιΙο Μαιοααο (ΙαοταΙο ΜιιααΙα ΙΙοΒιιΙΙο

(Ια ΒραΒιια Ιοατιιια Ραιιιια Α(Ιαιιοα ΙΙΙΙα Ρ(ιιιια Ρα(το Βο

ΙΙιιαα .ΙααοΙιο ΡΙα(ι(ιαΙΙα .Ιοαιιιια (Ια Αταα Αιι(οιιΙο (Ια ΖοιΙ

ΑιιΙΙιοιιΙο ΒοΙα(Ι(ι ΜαταΙιο ΙΙΙΙΙαιι ΜααΙΙΙιιΙ ΜαεΙἰιιιι .Ιοαιιιια

ΒααΙια ΜΙαΙιααΙα (Ια νατοο (ΙΙΙΙΙΙο Βατειι ΤοτΙΙΙιιο (Ι(Ι(ι ΡΜ

ΙΙρο ΡαεεΙιι Μαιι(ιαΙα ()αρτα ΠοιιιΙΙα (Ια 8αττα ΑιιΙΙιοιΙΙο

(Ια Βαττα .Ιοαιιιια ΡΙιιιια Αταοαο (Ια Αταα Ι.αιιταιιαΙο ΡαΙα

(Ιιιαιι(Ι(ιο ()ατ(α Ραιτο ΜαααΙα ΑταοαΙιο Ροτοιι Βατ(ΙιοΙοιιιαο

ΜαγαΙι(ι Ρα(το ΜαΙοιιΙ ΙΙι·αιιοΙααο (Ια ΙΙαιιατΙ Βα(Ι(ιτιιιιιο ΜαΙΙ(ι

Ιοα(ιιια ΙΙιιιαα ΝΙαοΙαο ΙΙιαιια ΝΙαοΙαο ΒΙ(ΙΙΙΙ Αιι(ΙιοιιΙο ΡαΙα

Ιοα(ιιια ΡΙα(ιιιαΙΙα ΝΙαοΙαο (Ια Αι·αΙια ΝΙαοΙαα ΡΙι1ιια ΙΙαΙι·ο

(Ιοτ(Ι(ι .Ιοαιιιια ΜαΙοιιἰ ΝΙ(:οΙαο Μ(ΙΙα .Ιοαιιιια (Ια Ι.Ια(οα

(ΙααταΙο (Ιαιι(:Ιια Ι.αοιιατ(Ιο ΗοΙ(ααιι(Ιτα ΒαΙ(Ιο (Ιοιιαα(Ιοτα

Ρα(το (Ιοεαιι Ρα(το (Ια ΒιιιιρΙΙ8ΙΙΙ (ΙΜτΙαο (Ια ()((ατ(ι(ιΙ Πο(

Ιατ(Ιο Αα(ιια(Ιοτα 8Ιιιιοιια ΙΙταεαΙ(αγιι (Ι(ιιιατΙο ΟΙΙΙιιιι ΙΙΙαιιιιαΙα

ΙΙ(ιγ(ι (Ι(ιιιατΙο Ι)οτα Ρα(το θΙιΙιιιι ΙΙοιιι(ιιΙΒΙιο (Ια 8οΙαα

(ΙαοταΙο (Ια ΖοτΙ 8(αρΙιαιιο ΑταΙιαιι(αταΙιι Ιοααιια (Ιαιιαιιγα

Αιι(ΙιοιιΙο Ι)α(:αιιΙ .Ιοαιιιια ΡαοτΙα ΝΙαοΙαο (Ια Αττιι ?τατι

αΙα(το Ρτα(ι.ΕΙΙα (Ια Αττιι Αι·αο(:Ιιο $οΙΙιιαα Ι.αο(ιατ(Ιο (Ια

ΜατοιιαΙιι .Ιαι1Ια (Ια (Μα Αταο(:ο ΙΙΙ(ια(ιτι (ΙοιιιΙ(α ΙΙΙαααΙα

ΜΙαΙιααΙα (ΙαιιιΙιιιΙΙ Ιοαιιιια (Ια ΙΙιιτιι (Ιοαα Ιοαιιιια ΡΙααιιΙ

ΝΙαοΙαο (Ια ()αιιιρο Ιοαιιιια Αταα Ι.α(ιταιιαίο (Παρα (ΜΙ

Ιατιιιο ΜιιταγοΙ(ι ΙΙο(ιαΙιιίαο (Ια Ι.α(Ι(Ια Ιοαιιιια ΒαΙΙ ΝΙαοΙαο

ΒιιιιαΙιΙ(ια νἰΙαιιο Μαιιιιιιαα .ΙιιΙΙα(ιο Πααιια ΙΙταιιαΙεαο Ττο(ιΙ(ι

.Ιοαιιιια ΜαααΙα .Ιοαιιιια Ριιιιια Μαα(ε(το θ(ιΙ(Ιιι ΑιιΙΙιοι1Ιο

(Ια Μααα(ιια ΒαταοΙο ()οτ(Ια ΝιιααααΙο ΜαΙα ΙιιΙΙαιιο ΒΙαα

(η Μαρια Ι'α(ΙααΙοιια (ΙΙ (5αΙααΕο, ο ΒαΙααπο ΜαααΙα αΙιι(Ιααο, α

ρι·οοιιτα(οτο (ΙαΙΙα αιιι( (ΙΙ Βοαα, (:οαΙΙ(ιιΙ(ο αοτ( ιιιαιι(Ια(ο (ΙαΙ 15 Βαρ

ιιαΙο 1388, αΙΙα ιιοιι α Ιιι5ατΙο, πια αοΙαιιτοιι(α (:αΙαιι(Ια(ο.

Ρα(το ΒαττΙ(αγιι (ΙΙι(τΙοιι (Ια Ρ(τα .Ιοαιιιια (Ια Μοιι(Ια α( Ρα(το

Ρ(ιιαα ΒταρατΙο οπιιιΙΙιιια αΙνΙΙιιια α( ΙΙαρΙΙα(οτΙουα αΙν((α(ία

Βοαα ρτα(ΙΙα(α α( αΙΙα ια(ιΙΙΙ(ιι(Ι(ιια ΙιοιιιΙιι(ιια (τι Ιραα ααα(

(αιι(:Ι(ιιτι αορΙοαα (ιιιο(Ι ιιοιι (ΙαΙΙαἰαρααΙ Με( ραα(οταε Ιιαα(Ια

Μαρια αοιιαταΒα((α (ααα ρταοοιιΙα Ιιι(ιια αοαΙαεΙαιιι Βαα(α

ΜατΙα ΥΙι·((Ι(ιΙα αΙν((αΙΙα αΙιια(Ια(α α( πιατα ω( οιιΙνατα((α(αιιι

ΙραΙ(ια (:Μ(α(Ια (αιιι(ΙΙα(αιιι α( ιιια_(οταιιι α( εαιιΙοταιτι ραι·Ιαιιι

αΙ(ια.(Ιαιιι ίααΙαιι(ΙΙιοα α( ταρταααιπαιι(ΙΙιιια ρτο(ιτ (Ια (Παω

ροααα α( αρα(:(αΙΙ ιιιαιι(Ια(ο ωραια( ρατ ριι(›ΙΙαιιιιι (παπα

ιιιαιι(ιι(ιι ιιο(ατΙο αιιΙΙαατΙρΙο οαΙαιια(ιιιι α(:Ι(ιιιι ἱιι (ΙΙ(:Ια αΙ

νΙΙαΙα Βοαα α( (ιι (ΙΙα(α αα(:ΙαεΙα Βαα(α ΜατΙα (τι ροααα Ατ

ροα( 8οΙατΙ (ιιιοιι(Ιαιιι ΝΙαοΙαΙ ΙιαΙιΙτατοτΙα Βοαα ΙιιιρατἰαΙὶ

αιι(:ΙοτΙΙα(α ιιο(ατΙΙ ριιΙ:ΙΙ(:Ι (Πα νΙ(ΙαΙΙααΙ αν Ια.ιιιιατΙΙ (πίτα

αατΙρΙΙ α( αΙαιιαιιιιι ρα( ιιο(ατΙ(ιιιι ρτοι(Ιιιια (Ι(α((ιιιι (α).

Ε( ααα Ρατιι(ια (Ια (ΙΙ(αιι.ια ΙιαΙΙΙτα(οτ (Ιι(ετιιι .Ιαι(αι:ι(εια

αΙιι(ΙΙαιια ααα( α( ρτοαιιτα(οτ ιιιιΙναταΙΙαΙΙα Παα(τΙ .ΙαιιιιαοαΙα

ρτα(Ι(α(( ΙιαΙιαιια ρΙαιιαιιι α( ΙααΙ(ΙΙιιιαιτι ρο(αετα(αιιι ε(ιιιΙΙαιιι

α( (αΙαιιι (ιιιαΙαιιι ειιι(Ι(αι αα(οταα α( ρτοαιιτα(οι·αα (:Μ(α1Ια

ΑτΙα(αιιιιΙ ΙιαΙααιι( (μια εε( (Ιααιιρατ Ιιιαατ(α ευΙΙααι·ΙρΙα αεαιι(ΙΙ

Ιιο(: αεΙ. α (Ποια ιιιιΙναι·αΙ(αΙα (Ιαα(τΙ .ΙαιιιιαιιαΙα ιιοιι α ΡΑυι.ο

Βιινιο ροΙαα2α(α ()ιιατιιι .Ι.ιι(ιιααειε ρτο ιιιααιιΙΙΙ(:α (ΙοιαΙιια

Βι.ιιιι(οιια ((ι(ΙΙα(εεα ΑτΙΙοταα ΝΙαοΙαο ΜαΙα Βαγιιιιιιι(Ιο Παααο

Ιοαιιιια Βιι(Ι(Ια ΒαΙΙιιιαΙο (Ια ΒαΙΒο Ρα(το ΒααΙι( (Ιτεο .Ιστι

αΙιΙΙ.ατιο Ι.ιιαΙι(ιιο ΙΙατταΙΙ Ιοαιιιια ν(τ(Ιιι ΙΙταιιαΙα(:ο((ο (Ια

Μιια(ατα Αιι(ΙιοιιΙο (Ια Ραι·ααιια ΙΙταιιαΙααΙι(ιιο ααταται (ΙιιΙ+

(ςΙαΙιιιο Βατ(Ι(ιΙαααΙιι .Ιοαιιιια ΒατΙΙα ΟΙιατ(ιιιο ()αι·(Ιο Ποτ

ταΙιιο .Ιο(:(ιΙα(οτ Ρα(το Βιι(οτ .Ιοαιιιια Παει( Ι.αοιιατ(Ιο (Ια

(Ιαιτιρο Αιι(ΙιοιιΙο (ατα Βαιια(ΙΙ(:(ο (Πα Ραταααο Ρτανα ΜαΙ

ΙΙαο (Ια Παω( Βοιι((α(:Ιο (Ιαρατιιια Ι.αιιταιιαΙο (Ια ΒαΙΙα(οτΙο

.Ιααοιιιἱιιο ΑιιτΙΠαα Ραιτιια(:Ιο (Ια ΒΙααο (ΙιιΙαΙαΙιιιοιιο Πα::

Ι.αοιιατ(ΙιιααΙο (Ια .ΙοτΙιιΙαο ΜΙ(:ΙιααΙα (Ια (Ιαιιιρο Ρα(το (Ια

(Ιαιαρο Ι)τοαο(ΙοτΙο (Ια ()αιιιρο .Ιαι:ιιατΙο ()ο(;Ιια Βοα(ατιι(:αΙο

ΤτοΙΙΙαα(:αΙο Μαιιίι·αιιααΙο ΤτοΙΙΙαααα(:Ιο .Ιοαιιιια (Ια Βοτὶ .Ια

ΙΙαιιο Ι.οιιαο ΒαιιΙιιαιιο (Ια Βοτα ΜααΙε(το Βοα(οτο Νο(ατΙο

.Ι(ιΙΙαοο ΝΙαοΙοαο ΤτοΙΙΙααοαΙο .Ιοαιιιια ΡαΙαΙΙο ΑιιαιιαΙΙιιο (Ια

ΙΙ(ιραΙΙο Ρα(το (Ια Ι.(ιραΙΙο ΙΙταιι(:Ιααο ΡοταΙιιι Ραιτο 5α

(:ΙιαΙΙο Ι.αοιιατ(Ιο (ΙοοοΙατοτΙ ΙΙαοΙΙ(ιο (Ια (ΙατιιΙα ΙααοΙιο

Ι)ιιααιι Μα(Ιιαο Ρατα .ΙααοΙ›ο Γατα .Ι(ιΙΙαιιο (Ια Ραιιαο .Ια

ΙΙαιιο ΒαΙΙρΙα(:Ι (ΙιιΙΙΙαΙπιοιιο ΒαΙΙα(Ιοιια ι(Ρο(οτο ΒοΙα(Ια

ΙαοοιιιΙαο ΒιιιιαΙιΙιια ΙΙΙααἱα(το ΒαγιιατΙο ΝΙ(:οΙαο ΒταΒα .Ια

αοΙιο (Ιοτ(Ια ΝΙαοΙαο (Ιοι·(Ια 8Ια(ο Γ(ιταΙια ΤΙιοιιια ΒιιιιαΙοιιΙ

.ΙααοΙ›ο ΒαΙααιια .Ιοαιιιια (Ια ΡΙΙΙοιιι Ι(ιΙ(αιιο (Ια ΒαιιαΙο

(ΙιιΙαΙαΙιιιο (Ια 'Ι'(ιταΙΙιι ΓταιιαΙααο (Ια(αΙΙο Ρα(το ΙΙαιι(οΙα

Ιοαιιιια πω( .Ιοαιιιια (Ια Τοτταιιιο ΜαταΙιο Ι.ιιιιιΙ›ατ(Ιο

Ιοαιιιια $ααΙια Ιοαιιιια (Ιαι·ααιιαιιο Ρα(τιιααΙο 8(Ι8ΙαΙ-ιιι(ο Ρα(το

Ραι1ιια .Ιοαιιιια 8((Ι(ΙΙ Αιι(ΙιοιιΙο (Μα ('ι·αιι(:Ια(:ο (Ια .ΙοταΙΞ

ΜααΙε(το ΒιιιιοιιΙ ΙΙΙατΙαιιο (]ατΙιοιιΙ (ΙΙΙΙ(;Ιο(Ιο Μα(Ιιαο (Ια

(Ιαιιατιιιο Αιι(οιιΙ(ιε (Ια 8οαΙο ΝΙαοΙοεΙο ΜοΙαιιατΙο Αιι(Ιιοιιἱο

(Ια ΒιιααΙΙο Ι.αοιιατ(Ιο (Ια ΡααΙο(α(:ο ΜἰαΙιααΙα (Ια 5οτΕ .αιι

·(οιιΙο Ραιιιια Ι.αοιιατ(Ιο ΜαιιαΙαΙαττο ΙΙταιιαΙααο ΙΙΙααιιΙΙα

ΒατεοΙο (ΙαιιΙΙιαΙαιιαΙα Αιιαογ (Ιοτεο Βατιιατ(Ιο Βα(:Ιια ΒαΙ(Ιο

(Ια Ια Νανα α( Βοιιοααο ΡΙααΙιαΙΙα οιιιιιΙΙΙ(ια ΙιαΙΙΙ(αιι(ΙΙΙιια α(

ΙΙ(ιτεαιιαΙΙιιια (Ιαα(τΙ ΙαιιιιαιιαΙα ρι·α(ΙΙα(Ι α( ααιαιτι αρ ΑταοαΙιο

Ρα(Ι(Ια(ι Ραι·Ιαοιιο (Ια (]αιιιρο Ματαο Μαιιαα ΙΙΙα(Ιιαο Ραιιιια

(Ματια Υατ(Ια ΝΙαοΙαο (ΗΜ Ι.αιιταιιαΙο ΙϊαταΙιι (Ι(ιαιι(Ιιιο

(Ια Ι.α(Ι(Ια ΡατΙαοιιο ()ατταΙ ΝΙαοΙαο (Ια Οταιια ΝΙαοΙαο Ρα(το

(α) 8Ια8ιια Ι'α(ΙααΙοτια (ΙΙ ΡΙα(το (Ια ΠααΙΙΙα αΙι1(Ιααο α ρι·οαιιτα(οτα

(ΙαΒΙΙ (ιοιιιἰαΙ (ΙΙ (1Λατιιι.-0αι(ονι(αι: (ο(ΙΙατιιο ΟΔΒΤΕΕ·δΑΒΒ0), α (ΙααΙΙ

πατήρ( (Ι(αΙΙα νἰαΙιια νΙΙΙα (ΙΙ (1ο(ιιι(Δε (από. ο(Ι. Οο(αιιιι(Δε), οοε(Ι((ιΙ(ο

αοτ( ιιιαιι(Ια(ο (ΙαΙ (ΙΙ ΙΙ ΒατιιιαΙο 1388.
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ΗοΙἱοι·ἱο οο. ()οιιιρο Νἱοοἱοο -Ροοοοο .Ιοοοιιο οο Ι.οο Ποιοι

1ἱιιο οο Μοι·Πε Ροιι·ο Βοεοἱοοο ο1 (ὶοριἱοἱο οο $οιο οοι

ιιἱοοε οοΜ(οοοοοε ιοΠο οο (Ξιοοιιι.ιο (Ο οι :οι οἱἱο ιιιιιἱ1ἱ

(οοἱιιο Ιιοιοἱοοιο ἱοἱοοιο ἱιοἱιἱΙοιιοἱοτο οορἱοοο τιοοο ιιοιι

οοΠοιοΒοο1 ιιἱεἱ ροο.(οι·οο οοο1ἱιιιιιἱοοοι οοιιοι·οοοτιο ροιἱοοο

ἱο ἱοεἱο ιρειιιο οοοτιἱ ἱιι οοο. οο1οοιιοοο1οιιι οοΙοοιοιο

οοοοἱΙἱοιιι οἱοοιιιι οιιἱνοιοἱ1οιοιιι οι ιιιο)οι·οοι οο εοοἱοιοιο

ροι1οιιι οιιἱνοιοἱ1ο1ἱε ἱροἱοο ίοοἱοο(ἱΒοε ο1ιοριοεοο1οο1ἱἱιοο

μισο( οο οιι_ῇοειιιοοἱ ρο1οο1ο(ο οοιιο(ο1 ροι· ροΜἱοἱ εοιἱοιο

ἱοο1τοιοοιιιἱ ιιο(οιἱο οιιἱιοοιἱριο οο1οιιειἱ ο( οοἱοιιι "οιιοἱ

οοο ἱοοἱοΙο οοο1το .Μιιοοιιεἱ οι ΜΒΜ οἱοοοοιο οὶο οοοο

οἱοιο ἱοοοοιἱἱ οοοεοιἱρ1ἱ ἱο ροεοο Αοοιοοἱ οο πιο ΠΙΝ

ιιοοιιοοοι Βοιιιἱοἱοἱ οο πιο ΒοοΙοεἱοιοοι ο( οοιιο !οοο

1οιι1ἱο οἱνἱ1ο1ἱε 8οοοοι·ἱ οοοιοιἱτο1οἱιοροιιοἱἱ οοιοι·ἱἱ ροἱιἱἱοἱ

ο1 οΜοει ροι· οο1οιἱοιο ρι·οοιιιιο οιοιοοι θ).

Ε! οιιο Ε'οιοοε ‹Ιο Βιι οοοιιο1οι· νἱΙἱο οο Οοιιιιιι οἱιιοἱοοο

οο(οι· οτ ρτοοοιο1οι· ιιοἰνοιεἱ1ο1ἱο Μοοιιο1οοιι ο1()οο·ιοιιιο

ο)οοοοιιι 1ιοοοοο ρΙοοοοι ο1 ΙοΒἱ11ἱοιοιο ρο1οοΜ.1οιο οἱιιιἱΙοιιι

ο( 1οΙοιο οοο!οιο οἱοοἱοἱ οο1οι·οο οι οι·οοοι·ο(οι·οο οἱνἱιοιἱο

Αιἱο1οοιιἱ οοοοιιιοοεοροι ἱιιεοι1οιιι ευρω ἱιιῖιοοοιἱρΗε ροι·

ο8οιιοἱο νἱοοἱἱοο1 :οι ἱρειο .οοἱνοι·εἱ1οιο Μοιιιιο Αοοιι οι

(1οιιι·ιι.ιιι: οιιιοοοιιι οοο ο Μ.ιιιιιικο ‹Ιο Ι.Μιαιιιι οο.σωΙΙοιιο

Μοοιιο Αοο·ιι κροϊοιοοο ΜοιοιιΒἱο ιοἱΙἱ1ο Ριιιι.ιι>ο οο Οοο

ΜΑιοιι νἱΠο οο ()οιιιιιι ΒΜεἱο (Τοι·οοΙο Αοιοοοἱο Τοι·οοΙο

Αιεοοο Βοοοἱ .Μοοιιο Βοηοἱ Βοι·Μοοο οο (οοο Βο1οιοο οο

Ποιο .Μοιιιιο Βοοοἱιοιιο .Μο.οιιο οο (ΜΗ οτ Αιοιοο Ποιο

.ἱοι·οιἱε (Μοτο Ριδο Βοιἱοοιιο οο (Μιά Αιεοοο οο Ωιιοιοιιἱ

ΝΙοοΙοο Ροιιοο Ιοοιιοοοο ΜοιΒἱο οτ ΝιοοΙοο οο Ιοοοοιιο

οιιιοἱἱιοο Δἱιειἱοἱ1ο1οι·ἱἱιιιε ιιιοοἰο(ο νἱΗο οο ()οιιοικι. Ποιο ο

(Ιοιιιοιιιο ου @που οιιι)οι·ο νἱΗο οο Νοοιιι:οο(3). Αι·οιιιο

οο Ωοοιηιιἱ Αο1ἱοοο οο οοο .Μοοιιο οο Ι.ἱΒἱοει ΝΜοΜο οο

Μοι·οιιι;ιο ο( Ιοἱἱοιιοδοἱεο .Ιοι·οΙἱο ο( ΒἱοΙιἱοἱιοοἱ 8οο Αοιοοοἱ

Ποιο Ρο1ι·ο 8οοοο .Μο.ιιιιο οο Μοοοοο .Ι.οοι·οιο οο Μονο

Νἱοοἱοοιι Ροοιιο οι Μοι. Αιιοο οοιοΠιοο ἱιοοἱτοοιἱἱιοο νἱΠο οο

Νοοιιι:οο οιοιιἱοιο οἱο1ο. Ποιο ο. Ι.ιι:οιοιιοο οο @οοο ιιια)οι·ο

οιιο οο Βιιι·ιιιι·ιι (ο) !οοιιοο Τι·ἱΒοἱ 8ἱιοοιιἱοο Ροιοο Μοι·.

@πιοπο 8ἱιιιοιιἱοο οο νοτο ο1.Αι·οοιο Ροιοἱιοε Ιοιο(ἱο οι:

`Μο1οοο οΙοι8ἱο Αο(οοιιιο οο )ίο.ιο ΝἱοοΜο οο Ι.οοοιι θο

νἱοο Ροιοἱιοο οι ΙοΙἱαοο ΡἱοοἱιοἱΙο οιοιιἱοοο οοιιιοι·οοοοιιε

οο Μισο ριοοἱο1ο.ἱ1οιο ο Βιοικι·ιιο Ροιιοιιο πιο).οτο ΡοοΙο

Ροι·οοο Ρο1ιο οο Ι.οειι Ι.οοοοιοο οο Ι.οο;ο .Ιοοιιιιο οο !ιοοο

οι Αιιοιοοιο οο 8οι·ι·ο Ιοι·οοε (ΜΜΜ οο 8ο8ιιἱ Ρο1ιο οο

5οοιιο. Αι·οιοο Βοηοο ο( Αιιοι·οο ΒἱΜ ἱιοἱιἱ1οο(ἱἱιοο ἱο νι!Ιο

οο (Τιι:Λοιιιο( (δ). Ποιο ο Μ.ιιι. Ποιοι Ρώσο οο 8οἱο Ρο(ι·ο

ΜοιἱοΙο Λιι1ἱιοοἱο οΙοτιο!οοοοοοο 8οοιο Πιο. 8οοο Αο

Μιιἱο ΒιιΙιο .Ιοιο.1ιε Τιοοοο Ι.οοο (ἰοἱἱἱοιιοο οο 8οι·ιο. Τιἱ

Βοοο οο 00ο Ροιι·ο Μο(οο ο( Ρο1ι·ο Ροοοο οιοοἱΒοο

ἱιοοἱ1ο1οιἱἱιοε νἱΠο οο Βιι.ι.οοΑιοι (θ). Ποιο ει. ΜΜΜ: Και.

οιιι: ιπα)οι·ο (ΞοἱΙΙοιιιιο Ροἱοἱιο ΑιιοοΙο Ρο!ο!ιο (ὶοιἱιιο

Ρο!ο!ιο Βοι1οΙο οο Ι.οοοιι .ο1 ΡοΜο οο Ι.οοοο .ἱοιοΙἱο Ρο

(1) 00(ΗΠΑ8 (οι ειιο!. (1οοοιιιΔε ο ΟοοιιιΜο), νἱΙἱοοιιἱο οτο οἱ

ι1ι·ο11ο. Ποια ροι·ο Μ ε1οεεο .ιιοιιιο οο!Ιο ι·οεἱοοο , ο οοΙ ροο1ο οοΙ

Μαιο, οΙιο οἱ οΙιἱοι1ιο οικου ο8εἱ.ροπ£ο οἱ ΟορΜπασ.

(ο) 8ἱοεοοιιο 1ο ειοοεἱοιιἱ οοἱ οοσοο, ο ριοοιιτοτοι·ἱ οοΠο οικω"

Μο οο!Ιο ιιιοοο1ι·ιιοο (οοιο·ι·ιιι.·ιο: ), ο ιοΒἱοιιο οἱ Μοιι·ι·ιι Λοο·ι·ο , ο

οοιιιἱιιοἱοοο (οι οοοΙΙο οι ΡοΙοο οο 8ἱἱ εἱοοοοο οεΙΙε νἱΙΙο (οεεἱ οἱ11ο)

οι 0ιιιιιιι, οἱιο ιι'οι·ει , ο ιι'ο Η οορο-Ιοοεο. Η ιοοιιοο1ο οι 1·'οΜο οο

8ἱἱ ἱἱο Μ οιι1ει οοΙ 18 Βοοιιοἱο 1388.

(8) νἱΙΜΒΒἱο οοσοι·ο οεἱοωιι1ο.

(ο) ΥἱΙΜΒΒἱο στο οἱε1ι·ιι11ο.

(5) ΨἱΙΙοεοὶο στο οἱε(ι·ο((ο.

(θ) (ΠΙ|ο88ιο οἱο(ι·ιι((ο.

απο ΡοΙοΙιο Ι.οοΙιο. 8οοοο Ρο1ι·ο οο Μου ΝἱοοΙοο οο

ΙοοΙιειοο ο1.ϊοοιιοο Ροιο!ιο ἱιοἱιἱ(οο1ἱἱιοο ἱιι νΗΜ οο οοσοο (ο.

Ι1οοι ο Ι.ιεοοιο ().ιοιι.( πιο)οι·ο οοοιιιιο Ι.ιι1ο (ἱοιιοι·ἱ οο

(ζἱοοπιοἱ .Ιοοοοο Μοτο Ι.οοοοι·οο 8οοοἱ οτ Βοοο1ο ()οιιοο.

.Νιούε :ιο Ρο1το ίὶοι·οοιιἱ ΕΜ ()οοοο ΝἱοοΜο @Με Ρο1το

(Ιἱεοἱο οτ ΝἱοοΙοο Πορτο οοιιιἱοιιο οοΒΜοΠοοε νἱἱἱο οο

Ρ1οιιιι (8). Ποιο ο ΡιιΑιιοιοοο Ροιιοο οιφ'οι·ο ΝἱοοΜο @Με

Ιἱιοοοἱεοο οο Πιιο(ιο Νἱοοἱοο οο @οτι Νἱοοἱοο οο Ωοοιοοἱ

Ροιιο (?ιοερο οτ Ρο1ι·ο οο Βοοοἱε .Ιου·οσί.: (Ιοοιιοιἱο οο Μο

ι·οοιοο Ροιι·ο Μοιιἔἱο ΡοΒιο Ρἱἱἱοἱοο (ὶιιοοιἱοο ΡοΙἱοΜο οι

ΝιοοΜο ΡοΙἱΒΙιο οοιοοιοο1ἱΒοο ἱιι νἱΙΜ οο Ποι.οοο (θ).

Ποιο ο .Ιοιι.ιιιιο: ΡΕΜΑ οοσοο .Ιοοοοο οο $ο1ἱἱο Αι·οιοο

(Έο.εοΙο οτ Ριοοοἱεοο ()ειιιοοο .Ιοτο1ἱε ο( (ΜΜΜ (Μοοοο

Ρο1ιο Ποιοι ΒἱοοΙο οο 8οιι·ο Μοιοο οο Ι.οοοιι ο1Βοτιιοι·οο

Πορτο. ἱιοἱιἱ1ο1οιἱἱιοε νἱΠο οο Αι..ι (ω). Ποιο ο Ριιιιιιο ΡΗΝΑ

σιιο_ιοτο .ἱιιἱἱοοο Μοοειο ΜοιΒἱοιιἱ (]οι·οοιιι ΜοιΙἱοο οο (Ποιοι

ο( Αοτοιιἱο Ροἱἱοἱιο .Ιοπισίο (Ξοοο1ἰιιο Ροοιιο Ρο(το οο Ι.οοο

Βειτοο!ο οο Νιιι·οδΙιο .Ιοοοιιο @πιο οι (ΜιιιἱΙο Μοιἱ8οοἱ

οοιιιοιοιι1ἱΒοε ιο νἱἱΜ. οο Πι.ιιοοιοι (Π). Ι1οιιι ο ()οιιιι·ιιι οι:

@Μοτο Μιιιοιιι: .ΙιιΙἱοοο Ροἱἱ8ἱιο ΡοοΜ Μοεοἱο .Μοοιιο Ποιο

Ποι·Βοοοιἱο Ροι·οοο ο( $ροιἱοοοιι Ροοοοοἱο .Ιοι·ο(ἱο .Ιοοοιιο

οο ΟΒἱοοο 81οοροοοο Ποιοι. πιο. ()οεο Βοιοοιοο ΡἱΙο οι

Λοοε1ιοο οἱοηιἱο ἱιοοἱἱοιιτἱἱιοο ἱιι νἱἱΜ Ποειι.ι.ι: (Η). !!οιιι

οΙ› Αιιοιιο1 ()ιιοο Μαρια 8οΙι·οΜιο οο Ι.οοο. Βοεοοοοοο

ΠοοΜοο. .Μειιιιιο οο 8οιι·ο Αιιοι·οο ΜοιιἱΒοο οι (ΜΜΜ οο

(ῖοοιιιι .ΜΜΜ .Ιοοιιοο Μοιεἱο .Μοοιιο Ροἱοἱιο ΑιιδοΙο (Μι

ιιοοο οι .Ιοειιιοο ()ιιοοοο ἱο νἱἱΙο. οο Νοιο(18)ηοἱορο οο

οοοιἱἱιοο. !!οιιι ο. (Ιιοι(ιιοο (Μου Μαιο” Ρο1ι·ο οο Μοο(Μ

.!οοιιοο ΒοΠο Ρο(ιο $οιρἱο .Μοοοο Ροιιοοοἱο ΜοιοοιιΒ

()οιοο (ΞἱιοἱΙἱοοο ()οοιοοοιο Αιςοοο Μοιοἱο. ΒοτεοΙο Μοιοἱο

ο1.Ιοοοοο 8οΜοἱ .Ιοι·οιἱο ΑοοιοοΞο οο ΜΜΜ (ὶοοοιἱοο.

Μοιοοι Βο!οοοιιο Μοι8ἱο Αοοιοο οο 8οιι·ο Ρο1ιο οο 8οιιο

οοο. Ποιοι. Ροιο1ο (ἙοΜτἱ Βο!(οιο Μοιοοοεἱ ο1 Βοτεοἱο

8οοοἱιοιἱ οοιιιοιοιι1ἱἱιοο οι νἱἱἱο οο Βιιι (Μ). Ποιο ο θυμο

·ιιιιο οοΝοποποίο παρω Αοοιοιιἱο ΒοΙοΒο Μοιοἱοοἱ (Σο

ιιοοο Εἱἱο Γοἱ οι .Μοοοο Βἱἱιο .Ιιιιο(ἱε (ἱοιιοοιἱο Ι.οοΒιι

Αι·οοο ()οιι(οοο .Ιοιοἱο ΡἱοοΙἱο οτ Νἱοοἱοο Ποιοι οι νἱΙΜ οο

Βοοιιιυι Μ) ιιιοι·οιι1ἱἱιοε.Ι1οιο ο ΜΑιιοι.ιιοι: ‹Ιο οωοσω ΜΔ.ιοιιιι

.Ιοοιιιιο Τιιι·οο Μοι8ἱοοο οο ΜοιΕοο (ΜΜΜ. Βρἱοο ο( Βοο

οοι·οο Μιιιοοἱι Ιιιι·οοο ΑιιοΙιοΙο οο 8οοοει ΒοΙοο οο νοιοἱιἱ

Βοι·εοΙο οο Ι.οοοιι οι Ρο.οΜ Ρἱοο!ο ἱιοἱιἱιοιοιἱἱιοε νἱΙΙο

Βιιιιιι (ω). Ποιο ο Ριιοιιοιεοο οι: Ι.ιιοοπ Μιιιοιιι: Οοοο1ἱοο

ΡἱοοΙο 81ορἱιοιιο οο Υοοο (ΙοοιΒἱο 8οιιοο. Ιοοοοο οο Ι.ο8ο

ο1 Ρο(ιο οο $οτιο .Ιου·α$ίο (ΜΜΜ οο 8οι·ιο Ροιι·ο οο Ι.οέςο

Ρο(ι·ο Βοηοο ΝἱοοΙοο ()οι·οιι ο(Αιι1.οοΜ οο (οοο ἱιοἱιἱ1οιι

1ἱοοε ἱο νἱἱΜ. Ι)οιοιιιι (Π). Ποιο Μι Λουει·ιιιο ιἰο .Μου

Μ.ιιοιιο Βοιοο!ο Μοι·ΒΜ ο1(ὶοιιοοιἱο οο Μοοοιι 1οι·οοε οι

ΝἱοοΙοο οο ΠοοΙἱ Μοιο1οοΕ οο Νοι·οοιι Ι.οοιοο1ἱ οο νοι·οοο.

ο1 (Ξοοοιἱοο Ρἱοιιο ἱιοἱιἱοιιι1ἱοοο ἱο ιἱΗο ‹Ιο Ιι.ιιοι ((8). Ποιο

ο θοΑιτιιιιο ιΙο 0οοι·οοί Μιιιοιιιι Λι·οοοο οο 8ο Αιιοι·οο

(7) ΨἱΙΙοΒΒἱο οΜ1ι·οι.1ο.

(8) ΡΑ(;ΑΒΑ, οοἱοτιιο ΡΔΤΤΑΙΜ. ΒοΜ(οο(ο.

(θ) ΎἱΙΜΒΒἱο οτο οἱο1τιι11ο.

(10) Δω, οοἱοιοο Αι.λ. Εεἱο(οιι1ο.

(11) Υἱἱἱοεεἱο στο οἱο1ιο11ο.

(19) Ι1οειι.ι.ιε, οοἱοιιιο νἱΙΜΒΒἱο οἱ Οοιοοι.

(18) νἱἱἱοε8ἱο οιιοοι·ιι οοἱο1οιι(ο.

(14) .νἱΙἱοε8ἱο οιιοοι·ο οοἱο1οιι1ο.

(15) 8οιιιιιι.1, οοἱοιοο Βοιωτοι. Εεἱο1οιι1ο.

(16) νἱἱἱο88ἰο οΜι·ι1((ο.

(Π) (ΠΙΙοοιιιο οοἱο1οιι1ο.

(18) νἱἱἱοοοἱο οἱε(ι·ιι1(ο.
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Ριεπιι Βσιπιτιι επεσε ετ Ρετι·ο σε @στι !στετιε 8τεριιεπσ

σε @στι Ρεπτο σε Βιιρειιπ θιιιιπτιπσ ΡειΙειιε .Ισεππε σε

@σωσει ιιειιιτεπτιιιιιε ιιι ιισιι σε θεσιιι.ι: (τ). Ιτεπι πΤσ

ιι.ιεισ Βιισιι.ι απαισκε .ιστειο σε επι ετ .ιιιιιεπσ Μει·ειιι

.ιιιι·ιιτιε (ιιιιππει·ισ Ριιιιιιιιε (ιπππει·ισ σε $σειιι ετ Ι.εσπει·σσ

σε 8οε;ιπ πειιιτεπτιιιιιε ιπ νιΠε σε Ριιιι Βσπεειισι (θ). Ιτεπι

ιι Ισιππε σε διΐ σωσει: (ιππιιει·ισ σε επ πιει. σε Μιι

ιει·8ιιι Ισπιππε Βιιτει·ιι ιιπ. σε επ Νιεσισεο Ριτε ετ Ρετισ

ΜεΒιισ ·ιπ ιισιι σε θεσπεπι (δ) Ιιειιιτεπτιιιιιε ετ πιω.

ιτεπι ε Νισσι.ισ σε Αεειι·ι Μιισιιιι Πσπιιτε σε Ιεετιεπιι πεσ

Μισο θεστε ετ Τσπισεισ Πεειισ ΜΜΜ Ειιε θετε Γιεεσ

Βειιεπισπππιπσ σε Μσι·σπεισ ετ Ρτεπειεεσ σε Βιιπσ ιπ

ειτε σε Βιιιισσιι.ι.ι τι) σεεεπτιιισε. Ιτειπ π (ιιισιτεισ σε Ϊιιιια

Μ.ιισιιπ Επι 8σιιπε τιιιι€επσ Ρεπιιιι ετ .Ιοεππε Ρεππει .Με

Με θεστ8ισ σε δειτε Βιετε;ιεπι νιι·σε ετ Αιιεπετιπσ σε

Ποπ πειιιτεπτιιιπε ιπ ιππι σε Βιι.ιπισ (δ). Ιτεπι ει ιισιι

σσιισιιισ δωσε Μ.ι.ισιιι: (ιππιιιιι·ισ σε Υεπε ετ .Ιπιιππσ Επι

ιπι·ιιτιε Νισσιεσ Ριιεισπι δσειππε Ριιιιισπι ετ Ρετι·ο Ριιεισπι

ιπ νιΠε σε Ι.πειπιε (σ) πιστεπτιιιπε. Ιτεπι ε Μισπει.ι: σε

πω” Μπίστι: Μειεπσ δεσει ιπ νιι.ι.ι Μπι (γ) πιστεπτιιισε.

ιτεπι ιι Βιιιεσι.σ ().ιπεπει.τσ επεσα: ετ .Ισιπιππε Ριεεπεισ.

σε στα (επρτεσιετε.) Με ιισιιιτεπτιιισε ιπ Με Βσι.ιιιιι ω)

σπιπιππε ετ ειπ8σιιε επιππσιετιε ερεειιισε πσιπιπε.τιε ιισ

ιιιτειτσι·ιιιιιε σιστε Πσπιιιι·ιπ ετ πιιε. ιρειπε Πσπιπ.ιιιι ετ ειπε

νιιΙΝτιπι πιπΙτιτπσιπε ιισπιιπππι ιπ ειε σεεεπτιππι εσιιισεε

φσσ ποπ σειισιεΙιεπτ πιει ριιετστεε ιιεετιεπιιπιιπι επετε

με ρετιιισε ιπ νιΠει σε θειι:ιιι ιπ οπσπ νισειισετ σιετε

»σε υπινετιιιτετειπ σιετε Πσπιιιιιτε σε πιιιισιεπι ετ εε.πισ

πεπι ρει·τειπ ειιιιισειπ ιεειεπτιιισε ετ ι·ερι·εεεπτεπτιιιπε πιοπτ

σε ρστεετιιτε ιιιιιιιεπισσι εσπετε.τ πει· ριιιιιιεπιπ ιπετι·πιπεπτιιπι

πετεπι.ιπ πιει σε θειει·ι ιπ σιιι·ιε νιΠε ειπεσειπ ιπ ιισεειε

πππ σε Υσιε 1ιιιι θπειπτιπι σε Υσισ. Ιιειιιτειτσι· εινιτετιε

διτεεετι ριιιιιιει ιπιρετιειι επετσι·ιτετε ποτειιι ετ εει·ιιιε ειπ·ιε

ειπε ειι·ιτετιε στο ιπιτ8πιιισε σοπιιπε ιπσιειεεε Αιιισι·εε σε

ιτι°ιιι ιιιππει·ιι ιπίιεεετιρτι ετ εισιιειιπι πετ πστει·ιππι ρτο

ττιπιε σιετιιπι (θ).

με απο, ι.ιππσειπε σε δειτε ιιειιιιτετσι· Τιιιιιιιι-Νσνε ειπ

σιεπε @Με ετ ιιτσεστετοι· πιιινειειτπτιει Τιπιππ-Νσνε ετ

Ειπιτιι· πι: Μσπειε ιιιιΙιεπε ριεπιιπι ετ Ιεπιττιιπιιιπ ρστεετιιτειπ

πεσει· ιπ1ι·ιιεστιρτιε τεειεπσιε ετ εσπιριειισιε ειπιιιειπ ετ τε

ιεπι σιιειειιι ειπσιει εετστεε ετ ρισειιτετστεε ιιπινει·ειτιιτιε

Αι·ειιτεππι Μπεστ σεειιρει· ισπΘε ιιιεεττσιπ ειι επσειπ ππι

νει·ειτ:ιτε Τιιιιιιε-Νσνι: ετ Ρυπιιι σε Μσπιιιιπε εεε ειι Επει

πω; σε Εστω ιιστεετατε Τπιιπε-Νσνε πεε ποπ εερίτσιιεσ

(ιι.ιι.π.υππ στο πισιιιιι1ιεσ ιπσιειεειιι Αισιστεε $εινετστε σε

Βιισειισ Ι.επιπεισ σε ί)σιτι 8πρει·πσ $εειιε Βετεσισ Πειρισ

$ιιιιεσιιιισ θεπεΙιεπι Απτιισπισ θιιιπιισεεει· θιιππει·ισ Πετειισ

Διισιιειι 1)ει·σσ Πεεσιιπσ Ρειιι·σ Βειπιισπε Βιιισπι εεωριππι

σε Πειπρο Νιεσιεσ σε ι.σι·ιεε. Μεττεσ Πσιιτσπε Ηεπι·ισσ σε

$ει·ιεπτι Ισιιππε Βι·ειςσ Ριιιιισ Μιπιπει·ι (ο Μιιι)ιι:εσ) θει

(1) νιιιιιεπισ σιετι·πττο.

(9) νιιιεπεισ σιετι·πττο.

(3) Υιιιεεεισ εειετεπτε.

(4) Βιιιιεπιι.ι.ι, σσιει·πσ Βει·ειιισσει. Επιετεπτε.

(5) νιιιεεεισ οτε σιετι·ιιττσ.

(σ) νιΠεΒιιισ σιετι·ιιττσ.

Ο) νιιιιιεπισ σιετι·ιιττο.

(8) πωπω (ο σ'Οιιιιιι), σσιει·πο Οππιιιιι, επε ει ρι·σπτιπιιιι ειισιιε

(πωπω, ε 0ι.σνιι. Εειετεπτε. '

(θ) 8ιεΒιιε ι'εισεεισπε σε! ειπσεισσ, ε ρι·σειιτιιτστε πειτε ωιεεωεω

σι Τειιπιπσνι, σ σι Μοπτι (ι·'επιιι σε Μσιιτιε, ε σε Μσπτισιι:),ε σε!

επιιι1ιιπσ σι 0ιιισιιι.

 

ἰ
ι

νιπιι σε 8επ·ε τιππειτισ σε νισιιιι Βιιπεσπε Βιιιιιιε Ριιιιιρσ

Μπι·ειε. Νισσιεσ Τειεπι Εεσπει·σσ Ρεππιι Ρτεπειεεσ Μσσιεε

νιιππιιεισ Μιισιιιιι $ει·επσπο ΥεεειιΙΙσ ισιιππε Μειιιιεε Απ

επετιπσ Ι.εσεσπι Ρετι·σ Βεππισ .Ιειισ Ρεππε Ειιιι 8ιιιιππ

Βιιτι·εεεπσ (Μπι Ττε8στοι·ισ Ρεππε θισπει·ισ σε Μιιιε ιξετι·σ

σε δειτε ΑππεΙσ Ρεππε Απστεε Βρεπο Απτιισπισ Με

θσιπιτε σε Μεπτε Ρετισ Ρειιι·σ Ρτιιπειεεσ Πιιιισεπ Βετιιισπι

Ρεππει Πιεστεισ θεπεσεπι Ρετι·σ Μπτεπε. Ισπιιπε σε Μσπτε

$ιπιεσπε Ρπεεπιιι Απτισσιιπε σε 8ει·ι·ε Ρισιτισσ σε Πιιιπρσ

.!σεππε Βιιρειισ Απστειι Ττπιπισε Βιιι·ιιισπε ΜΒΜ ετ Μει

τιιιπο Ρεππει Ιιειιιτετσι·ιιισε Τεπιιεπενε ριεσιετε ε Βιιιειιισ

σε @πιο (ισππει·ισ Μειιειε_;ισεπιιε_ Απειιειιιι ,Διεσεσ Περιτε

Ιοεππε σε Μεττιιι θσειιιιτιπσ σε Μεττιε θσπιιιιι·ισ - Μειι·ι·ιιε

θσππετισ Πσπεσ Αιιιει·το ·Ριιι:ι·ι διπιεσπε σε1)σιι_ σε”

σε $σεισ Νισσιεσ Ρπειιιτι θεπτιπσ Μιπειε Ηειιιτιιτσ Οσι·ιιιι

Ρετισ ιιπιιε θιιιιιει·ιπσπσ σε1ιἴεπιι ·Βει·ιιισπε Βει·Ιιε !σειππε

Πειτε ιισεππε Βστε θι·ιεπσσ σε Υειιε. Εισπιιτε σε Υεπε

(ισπιιτε σε Μει·τιε .Ιιιιισπσσε Επεσε Απστειι ΠερεΠι .Ιοιιππε

θεσιιε Τιιοπιε Πι·πειιειισ ετ Απστεε Βιιππε Ιιειιιτστοι·ισπε

Ιιπππι σε ιποπτισπε σε ε)ιεπστείίε Τεπιππσνε00Τ ρι·εσιστε

σπιπιιιπε ετ ειπειιιιε πειιιτετσι·ιππε τει·ι·ε ιεπισιετε ετ τ“ππσι

σε πισπτιιιπε πιοπτ ειιρει·ιιιε εετ εσπτειιτιππ ετ πει πιιιΙ+

τιτπσιπε ιιοπιιππιπ ιπ ιρειε ιιιιιιιτεπειπιπ εσρισεε φωσ ποπ

σιιιειεσεπτ πιει ρεετσι·εε πεετιπιπιπππι εσπετεπετιε ρει·ιπσε

επ Τιιιιιιιιισνι ρι·εσιστε ιπ.επτιε ρστεετετιε ππι ιιιε ι·εσσιτιιι·

στ εετ πιεσε ιιπινετειτο.τεπι σιετσιππι Τειιιιππονιι ετ'ι·`πππι

ετ ιπειστεπι σε εεπιστειιι ρεττεπι ειπεσεπι 1πειεπτιιιιιε ετ

εειεπι ιεριεεεπτεπτισπε πιοπτ σε ροτεετετε ιιιιιιιεπισσι εσπ

ετετ ρετ ρπισιειιιπ ιπετι·ιιπιειιτππι πστετισ·πεπσεετιρισ τιπ

σιτσιπ ετ σετεπεπιπ σετπιπ ιιι σιετει Τιιιιιιιιπσιιιι νισειιεετ ιιι

Ρεσερει·αίω πει ιιιε τεσσιτιιι· εεε πι· ιεπιιιιι·ιι ιπιι·ειεει·ιρτι

ιπ ιισεεε νισειιεετ Ρετι·ι σε Υσιε. ππι θπεπτιπι σε Υσιπ

ιιιιιιιτιιτσι·ιε σινιτετιε Βιιεεει·ι ιισιιιιει ιιπρει·ιε.ιι επετστιτετε

πστει·ιι ετ εει·ιιιε ιιπιιε εινιτετιε ρτεσιετε ετ σιιιιιεπιπ πει·

ρι·σιιιπιε σιετιππ πστει·ιπιπ (στ). .

Ετ εεε Μιιιισιππι1ε θεσιιιεεισ ιιιιιιιτετσι· νιιιε σε 8.ιππιππ

ειπσιεπε εετστ ετ ρισεπτετστ ππινετειτετιε εσπτιετε Μσπιιε

Βιισιι.ιε ετ νιιιει·πιπ ειιιιισεπι ιιεΙιεπε ριεπεπι ετ ιεειττιπιιιπι

ιιστεετιιτεπι ιπιτεεετιρτε Γεειεπσι ειιπιιεπι. ετ τε!ειπ σιιεΙειπ

ειπσιει ειστστεε ετ ρι·σειιι·ετστεε εινιτετιει Αιεετεππι Μπεστ

σεειπρει ιπεει·τε.ιπ ποε εετ ειι ιρεε ππινει·ειτετε εσπτκ·ετε

Μσπτιε Βιιειι.ιε εεε ειι Ειπε Γι:ιιππι.ι εσεωΙσιισ ιππισι·ι

Οπειιιι Μσπτιε Ιτεειι.ιε ρι·εσιετι ετ σ11ιειιιιι ()σπιπιτι: 1)ιετιιι

εισειιεπι Ρεττσ σε Βσειι Μπτειιιπσ Μειε ιπειστιιιιιε ιισιι

σε Βιιιιιιιιι .ισιιππε Μεσεσσπ Ρστι·σσε 8τει·ε Νιεσιεσ Πεσσε

Μιιτισπσ Βει·τιι θπεπτιπσ Βει·σειιιι .ισεππε Πετειι”Ρετι·σ σε

ίιπτειιπ Ρετι·σ Τισεειιπ .ισειππε Με ετ Πειιτπείιι ( Πεπ

ετεειε) Τι·επιριεε. .Ιει·ιιτί.ε νιΠε σε $εισεπι ρι·ειιιιετε ει:

Ρι·επειεσο Μειε ()ειπριιτεπι σε ι.εσσε. Μει·ειεπσ Ριεσιε Πεπ

ειιεσπ Ρσι·ετιεσσσ Μεεεσπ Ριιιει·ι Ρεττσ Ιετειιπρεπιπιι .ισσππε

(10) Ειιππι σε πωπω” , σσιει·πσ νιιιιιεεισ σι Μσπτι. Α! τεπιρο

σειιιι ρι·εσεπτε ρεεε επι ππ'αρρειιιΕεε, σ 1”ι·ειιισπε σι ΤιιιιιΑπσπ. Α!

ρτεεεπτε τ'οιιππ ιιπ εσπιππε εεριιι·ιιτσ.

(11) Ρπι·ειε ιι πστπισ, επε ειετιεεε π ιπεπσετσ σε! 15 Βεπιιιιισ 1888

ετεσεττε σει·Βιι πιειςεισι·ε εσιεππιτιι, εει·ινειισσισ επιιε ρεπεε, σε επι

ει ι·επσενιι ιιι Βιιιετιιιπ. _

(19) 8ιεΒιισπσ ιε εισεεισπι σει ειπσεει , σ ρι·σσιιι·:ιτσι·ι σει1ε ιιπι

Μπα σειιε ι·επισπε σι Μσπιιιιπι.ιι, ε εσιπιπσιππσ σε επειιπ σε! ειπ

σπεσ σι 8.ΔΜΜπΔ, επε π'ει·ε ιι εερσεΙπσεσ. 8ιιιιππιι.ι ε ωιεπωω ρετ

Ιε επε ποππο ιπιπει·πιι , ε νι ει νεσεπσ επεστπ ιιι ι·σνιπε σι επτισιιε

1ει·ιπε τσιπιιπε. Η πιεπσετσ σει ρστει·ι εσιιτει·ιτι ‹ιιιιιε ωιιυει·πτά σι

Μοπιιιιιιιι ε ΜΑπειΑππ 15.ιιιυι.πει ιιπ Πει πειτε σειι'11 ιισιιππισ 1388.
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Ροέσσσ(Ισ ΒστοοΙο(Ρσ(Ι(Ισ ΡσΙτσΈ(Ισσ(ΙΙισ.ΙσΒασσ ΤτσΙσρΙσσ

ΡταΙΙ(:;Ισοσ..ΜοΙ(Ρ ρΙ(ΕΙσπσ (Ι(ΙΙΙσ.άσ (Π: δωρο (ΙσσΙΙσσ (ΙΙσΙσ

Μο σο( (]στοΙισσ ΙΙΙστεΙσοσ (ῖοσσΙΙο'(ΙΙ(σΙΙσοὶ(Ισ ΙΙ(ΙΒο(Ισ

ρΙοσΙσΙισ·ΒσσσστΙσ (Ισ ΙΙΙάσ(Ισσ Β6σοΙΙΙοΙσ. (Ισ (Ι(ι(ΙΙ(ιγ .Ιω

σοοσο σο» ΕστσΙΙΙι ΓτσσσΙ5οο$ο(Ι(Ισ ΒΙσισσο·ΜοΙσ (Β(ΜΙσεΙισ

(Ιττσ((σ·εΒοΙ·ο(Ιιτ Μσσ(:ΙΙ(ι:ΙοσΙΙσο· ΒσΙΙ(ΙΙ:Έ(Ισοσο·Ισροπιι Νο

σώσω (Ισι·οο(Ι(Ισ (ἱσστ@Ισο:ΕσΙ·Βσσ(Ισ·;-5ΙσἰσσΙο σο Μιιο(·(Ι .

ΙΙΙ:(ΙΙιοΙεσσ .ΠοσοοΙ (ΒοσσσιωΕστΙ ί ΠσσΙΙσσ (Ισ εστω( .Σαιν

Ι:(πιοΙο(.(Ισ ΡσσστΙ Μ! (ΙσεΙΙσοστΙ Ασ(ΙισΙΙΙσ)ΑΜο··Ατεσσ(Ι

ΒστΙΙιΠΡο(Ι·ο ()ο8Ισ Βσσ(ΜΙσο: (Ισ Β(Ισσ(ΙσοΒοισΙτησ Ισ(ΙΙΙΙσ

σο(ΙΙΙΙστοσσ..θιΙσστΙο (Ισ ΜΜΜ Έτσσσ(σ(:οΙΙΙιτσε Ισσσσ(Ι(Ι(Ισ

ΘατσςΙισ·ΙΒο(το(ΙοσΙΙσ..ΝΙοοΙσ(4 (ΙΙΙΙσΙσσσ ΝΙσσ1οσ (στο 8ο!

νσΙσΙσ :ΒΙσ(ΙΙ Ισσσσο ΒΙσ(:Ι ΙσΙΙσσσ (Ιο(Ιστοσσε Μάτσο (Ισ

Βο(ΙσττΙοΕτσσ(:Ιεσο (Ισ $οτσγ·(8ΙΙσσσο (Μ_;(3(ΙΓ(.!Η88 (Ιισσ(Ισσ

ΜΙΙρρ(Ι ΙΙΙΙοο!(ισ (Ισ Μετα Λισσ((Ισ @ο Βο(τογ ΙΑσ(ΙσσΙΙσ °ττωι

σΙου(:ΙΑΜηΠοσο Ρ(πτοε Ποσο (Ξ(οΙο(Ισσ.(Ισ (ΙΜ ΒστοοΙο

σσΙ()σσ!`σσσ Ρωσ ()στ(Ι(ΙΙΙ(Ι(ιΙ ΒστσοΙσ (Ισ(Οστο ΙοστΙσσ Ποτέ

(Ιο(Ι(δσΙ.(ΙσοτοΙοί (Ισε(ιιωδΙΙΙΙσσΜηΗσΙΙσ Μεσσσ(Ι(Ιιτ ΡΙσΙοΙσ

ΙΙΙιτ8ΙσιεΙα(Ε(Ισοσε ιΙΙΙστοσοΣ(ΙΙ:Μο Ι.σοσσ(:(Ισ. ΡΙΙΙΙσΙΙΙΙσ. ΡοσΙσ

(Ι(ττΙε:·ΝΙσοΙ(Ισ:·(ΙσΒ(ΙισεΙσΙ..'8Ι(σσσσ.(Ισ (σοοσο. .Ιο(ισσο5 ΜοΙο

(ΙΙΙΙ(ι(:Ι. :ΜΙΙσοϋσΙΛισσσα Σ(ΞΙ(ΙτστΙ · ΙΙσοσΒο σο. ΒσσσΙ·Ι .(.(ισ(·οοσΙο

Ατού (ΙσσΙΙστΙσ·ΙΡΙρσΙΒσεΙΙΙ(›·:5στοςΙΙσ Μστσσ:(Ισ='8οττσ Βο

τΙεσπσΙ.(σ(Ι(Μ(Ι (ΜΑΜ. .ΜΙ : (σ. (απο (ΙστΙσ; σιτισΙσιτσ .ΙΙ(ιΙΙΙ4

ΜΑΙΙΙΙΙεο(ΜΜοσ(στ.ρτοΙσοο(σι .Μπι ο ΡσΙ.Ι.(σο(Ι(τ δεκα

Ι((τσ(ισΙΙσπσσω-: ρσ((ΙΙΙ(ΙΙΙο ·Βσσ(Ιι (ΙΙ(Ι·τσι. ρω(εο(Ι_ (Η ·ΝΙσοΙσο

(Ι(ΜΙΙ·Ξε ::ΙσρΙΙΙο(Ι((σΧ(Ισ βοετογ.ζΡο1τσ (ΙστΙΙο(Ι(Ισ ΕτσσσΙεσσ

ΙΙ(ΜΙθ(ΙΙιστΙο ΜΙττΙΙσ ΜΒΜ. ΜστιισΙΙ ΠστσΙσΙΒΙιο $ο(Ι(Ισ

(Ισού((Π(Ιο((·Ιω(ΙΙΙσ ·(Ισσ(.Ισσ (Ισ (η (ΜΜΕ Μοσοσοεσ

(ΜΜΜ ΙΙΙΙΙ:(ΙΙ(Ι:σ(;(Βο(ΙισΙΕΙσω. (Ισ.5οΒοσ στ1ισΙΙ:σσ . ΙΙ(ΙΙΙΙΙο(σ

τΙΙΙΙισΙΙΙ(ιΙΙ(ΒΙσουο: ΙΙ.ρσ(Μ Βσποστ)ιΜοστ(ε ·Βτ.σ›ΙΙ.Ισ ρτο(ΙΙ(ΙΙΙ.

Ποιο· σ·.ΠΙσσιω(σ(Μσ(ισσ)οτσ νΙΙΙσ (Ισ εΙΙ(ωσ (Ι(Ινισο θ)

()τοΒΙοτΙΙΙΙιτΙΙ .ΙοοσΙΙο (σοσο Ατεοσσ (Ισ ()(ισηΙΙΙ(ισΙ Μο

Ι(ισΙΙΙι(σΙ σ(Ι:Μο(σε (Ι(ΙΙΙισστΙσ '(`Ι(Ι(ΙΙσ ΙΙΙΙ(1ΙΙΙσο δοτου ΝΙσσΙσο

θσσ(ισ·ΜοσΒΙσσο (Ισ 5Ιστο .Ισσσσο.(Ισ 8Ιστο σ( 8ΙΙσοπιο Βσττο

.Ιστο(Ισ ΙρτοιΙσιο(ΙΙσισ (Με ΒστεσΙο (Ισ (ΙσωρΙΙσσΙ Ισσιισσ

(Ισ ·Βο(:ΙΙο·οΙΙσσσσσο(Ισ Υ(ισσ ..Ιοσσσσ (Ισ ΡΙτΙσοΙσ βσσ1Ισο (Ισ

Ρσσο(ΜΙΙσεΙο·σσώ(Ισ (ΙΙ(:ΙΙοιΙΙΙΙΙΙΙΙιε ΙΙ(ΙΙΙΙΙΙΙ(στΙοσσ'(ΙΙσω νΙΙΙσ

(ίοΙδιυ(ωστ-(ΐστωο;ίΙΙΛσω . σΙΙσσ((ι(Ιτ (Ισ Ατ(:Ιισ τσο)στο νΙΙΙσ

Β(,σσω (Μ: άσσιε.).(3)ο(ΙστσΙΙσ σε 5σττσ ΙΙ(ΙΙΙ(Ι(Ισ ()(ΙΙΙσο

Βι(τ(ωΙσ νοΙΙο(Ιο·σ( ΑσΙΙσσ σε ΡΙεσσ .ΙστσΙΙ(· νΙΙΙσ σΙσε(Ισισ

(ΙσπΙΙ(σΞΡΙσοσ ·σΙ..(ΙΙΙστ(Ισ .ΡΙΒοσ ΙΙ(ΙΜο(στΙΙΙσε (ΙΙ(:(σ νΙΙΙσ

ΜΜΜ., 1Ισπι:·(ι ΒοσιεσΙ(Ι: (Ισ $2(σ·(ι ισσ)σι·σ (Με. (Ισ Ρωσ

σΙοισσ (οι›·Ρ.ΙΙ(Ιο(σκΙσ) (θ) Ι.σστΙσ (Ισ ΙΙ(σεσσ.Ισσοσο Ι)σττ(Ι

ΙσσιισοΙ(ΜτωΙσοσσο(Ισ (ΜΙ ΤΙΜΜ (Ισ Ρσ(.ΙΙΙε .Ι(ΙτστΙσ

(Μο (ΙΙσε(Ιοιο βΠτσσ(ΙΙσοο (Ιο..ΒΙστο σΙΙΙΙΙσΕσσ((Ι Μει(:Ιε (ισ

ΙΙΙΙ(ιιστΙοσε(ΙΙο(σ νΙΙΙο (Ισ Ρωσιοπισ Ποιο ο ΡΙιτσσ ΙΙΙ.9(:(ισσ

ΙΙΙΙΙιοΙισηΙΙΙσ (Ισ (ΙσετιΙτι (ω. Ισσσσο (Ισ Μοτο ΒΙσΙοσΙο (Ισ

ΥΒΙισ<σ_(·:Ι.σστσσσΙσ (Ιο·ΒσσσνΙσ. ΙΙοοΙ((ιο(ΙΙΙσε Ισ (ΙΙστο νΙΙΙσ

(Ισ (Ισοτ1((ι σωσΙοσε ο( εΙσεσΙΙσ ΙΙ(ΙΙΙΙ(σ(στΙσσε Ισ (ΙΙ(:Ισ σοσ

Μι(σ Ι(Ιοτ(9τΙσ ΙΙΙ:(Ι.ΙΙ.ισ(στ σΙΙσΞΙσσΙιΙσ σσσ(τσ(ο ο( @σε νΙΙ

Ιστσισ:σιΙΙΙ(.ΙΙο(ΙΙσο Ισο(σΙσσισ σορΙοεσ (μισό σοσ (Ιο(Ι(:Ισσοστ

σΙεΙ ρσε(οι·(εε σοετΙστσΙσστσ οοσετσ8σ(Ιε ροτΙο(Ιο Ισ (ΙΙ(:(σ νΙΙΙ(ι

(Ισ 8(Ισσ(ΙΙω σοτσ (Ισισσσ1 ΙΙοοΙ(σσΙοσΙε (ΙΙσΙΙ ΕΙΙο σσεΙοΙΙσσΙ

(οοιι(τσΙσ οΙσρ(Ισιο σοΙνστεΙΙσΙσω (Ποιο σσο(τσ(σ (σ: τσσΙστσισ

σωέσπΙοτσ(σ-ερστωισ οΙσε(Ιστο ΙσσΙοσΙΙΙΙσε (οι τσρτσεσσΙσσ
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Μο!ε !!!!σ!!εε!ε σε Ποτ!!! ε! $!!!!ετσ Βρε!!!! |ετε!!!! Ρε!τσ

σε Μετ!!ε Ν!σσ!εσ Ρε!!!!ε ί!!!!!!!!!ο σε Ε!!ετ!!!!! Ρετ!εσ!!ο

σε !!τεε ε! Πε!!!!!!σ Ρε!!!!ε σ!!!!!!!!!!!! !!ε!!!!ε!στ!!!!!ε !!!ο!!!

ν!!!ε. Πε!!! Ν!σσ!..!σ Ρε!!!ια !!ε!σ!!ε σε Ν!!!!εσσεο!!! (8) !!ε

!!ετ!σο !!ε !ε!!!! Μ!8!σ !!ε !ε!!!! Ττοδο!!στ!σ σε Μεεε ε!

$ετε!!!!!σ σε !.!εε!!!ε μπι!!! ί!!!!!!!!!!!σ Βο!!!!εε Ρετ!εο!!σ !!ε

Ν!!!εεε!! Πε!!ε!!σ !!ο !!!!τε! ε! Ατεσσσ!!σ !!!ετσε!!σ !!!!!!!!ε

!οτ!!!!!ε ν!!!ε !!τε!!!σ!ε. !!ε!!! ε Ρ!!!!εσ!!σ Ποτ!!! ω!εε!!

!!!!ε !!ε Βε!!!!!.!-: (θ) !!!!!ε!!σ Ρε!!!!ε Ρε!τσ Ρ!!εετ! ε! .!σε!!!!ε

σε Νι!τ!·ε !!!τα!!.! Ατεσσσσ Βετο Ρε!τσ !)σε!!ε (!!στ!ετ!σ Βετο

Ρετ!εσ!!ο Ρε!!!!ε ε! .!ε!!!!ετ!σ σε Ν!!ττε !!ε!!!!!!!οτ!!!!!ε !!!!!!

ε!!!!!!!ε!!!. Με!!! ε .!!!!!!!!σ Ώστε !!!!!σ!!!: !!!!!! σε Πσ!.σ!!!!!!!!!!!ω

Ν!σσ!εσ Ρσ!!!!!!!ε θεστ!!!σ 8!!σσσ!!σ Πο!!!!!ε Ρε!!!!ε θεστε!σ

$!!σσσσ !!ετνσ Ατεοσσ σε 8ο!ε!!!!ε Ρε!τσ Βε!ετ! Β!!!σσσο

Ρ!!!!!!! ε! Ρε!τσ σε Βε!!ε!!!ε )!!τα!!.!· Πε!!!!!!σ Βε!ετ! !!!!!ε!!!!!!ο

5!!σσσ!!ε Ν!σσ!εσ $ρε!!ε 8ε!!ετσ Ποτε ε! $!!!!σε!!εσο Ρε!!ε

!!ε!!!!ε!στ!!!!!!! !!!σ!!! ν!!!ε. !!ε!!! ε Ρ!!!!!σ σε $εΙ·εσ ε! Πτι!!!

!!ε !!!ι!!·!! !!!εε!!! Ρε!τσ Βε!!!!ε Ατεσσσ!!σ Ρε!!!!ε ε! .!ε!!!!ε!·!σ

σε $ε!·τε !!!!!!!!!!!στ!!!!!ε ρτσ!!!!!!ε !!!σ!ε ν!!!ε ο!!!!!!!!!!ε ε!

ε!!!!!!!!!ε σσ!!!στε!!!!!!!!!! !ε!!!! ε! σ!!!ε!οτ!ε !!τε!!!σ!ε ε! ε!!ε

!!!!!!!!!!!!!!!!ε !!σ!!!!!!!!!!! !!! ε!!! ε!ε!!σ!!!!!! σο!!!σεε !!!!ο!! !!ο!!

!!!!!!σ!ε!!ε!!! σ!ε! !!εε!!ετ!ε ρε!!στεε σο!!ετεεε!!ε ρετ !!!ο!! !!!

σσσ!εε!ε;·8ε!!σ!! Ν!σσ!ε! !εττε !!τε!!!!!!!ε !!! !!!!!! σε!!ε!!ε!!!!!!

σε! σε!ε!!τετ! σσ!!σ!!!!!!!!"!!!σ!ε!!! ι!!!!!ετε!!!!!ε!!! ε! !!!ε_!στε!!!

!!ο σε!!!στε!!! ρετ!ε!!! !!!σ!ε!!!!!!!!!! ε! τερτεεε!!!ε!!!!!!!!ε !!!εε

(3) 0!!!ετ!!σ Βο!!·τ!σε!.!.

(4) ν!!!!!Βε!σ στ!! !!!ε!τ!!!!σ. Β!νετε!! ‹!!!!!'σ!!!ετ!!σ 5!!!!!σε, κ!! σ!!!

εο!!ο σε!ε!!τε!! ! !!!!!τ!!!! ρετ !!! νετ!ε!!! ε ν!νειιε σε! !στο σο!στ!. 0ο!

!!!ε!!σε!!!!! ε σσε!τ!!!!σ !! !!α!!ίε!ετο σεΙ!!! σε!!ο!!τε!ε !!! 8εεε!!τ!.

(5) !!!σ, ν!!!ε88!ο σ!!!ετ!!ο !!! Επι:

(σ) 0σω!!!!, σ!!!ετ!!σ Μεση!. °·

(7) 0!!!ετ!!σ ΒΠΛ!.ΠΠ. _

(8) Ν!!!!!!:σεο!!!, σ!!!ετ!!σ Νσι!ισεστη!.

(θ) Εε!ε!ε σο!! Ισ ε!εεεσ !!ο!!!ε. .

(!!!) Θσ!.σεω!!!!, ν!!!εεε!σ στ!! !!!σ!!·!!!!σ.
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`άετο ·ρτοο( άε ά(ε(ορο(εε(ο(ε εοττε(ε( οετ ρο(Μεοτο (ο

ε(τοτοεο(οτττ ἰττάε εοτι(εε(οτο (ο (εττο Μοεοτττεοττρτε((Βο(ε

(ο εεεΙεε(ει νετο ρτεάτε(ο (ο ροεεε Βε((ἰ οοοοάε.ττι 81τττοο(ε

Ε(ιεΠε (τττρετοτ(( οοε(οτΞ(ε(ε ττο(ειά( ροΒΙἰεἱ άἰε (άάεΠεε( (το.

(εττοετ(( (ο(τοεετ(ρ(( ε( εΙοοεοτττ ροτ οο(οτἰοτττ ρτοττ(τοε

τττετοοτε(οτο (Π.

Ε( εεε .Ιοττι(τ(τ:ε ι!ε Λου( οεοἰ(ε(οτ (Με άε Μοετττοι(ο

ε(οάΞεοε εε(οτ ε( ρτ·οεοτε(οτ οοἱνετεἱ(ο(Ξε οοττττττ·τε (ΜΜΜ

Μοτ(ττε ο!ε (Μιτου ΜΜΜ ρΙεοε.οι ε( (ε(τ((((τττοοι ρο(εε(ο(ετο

εορετ εοΒεετ·Ερ(Ξε ρετε;τεττά(ε εττο(Ιετο ε( (ο(ετο οοεΙετο

(τεοεο( ε(ττάτο( οε(οτεε ε( ρτοεοτε(οτεε. εἰτ((ο(ἱε Ατ(ε(εοο(

ρτεά(ε(ε άεεορετ (ττεετ(ετττ (Με εε( (το οο((τετ·ε((ε(ε ά(ε(ε

εοο(το(ε ε( (Λ((ιιτοοτ ε(οεάετο εεττ ο Βττττεοτ(ο Βτοτετττ εο

σ(ε!(επο "Μοτο (Μετττι Μοι(ττε οτ: γειτοο(9) Ι.τοτττο(ετο άε

ΜιοΜε τττ.τοττε (Με άε ()οτ.τ.οτο (3) Ν(εο(εο άε Βετο( Ν(

εο(οο Ρεοττο Ε(οτεττεἰο άε Μοτο 8(ερ(τεοο άε Μοτο Ν(

εο(ειο άε (3οτ( .Ιοοοοε άε “σε Βετοετάο άε Μοτο .Ιοεοοε

ΡΜ ε( (Έιτττττοτ(ο ()ετο((οττε )οτ·ο(ίε ττεε οοο Μ(ε(τοε(ε

ΡΙἰεο ΜετΞεττο Μοτοἱο Ρε(το Μεο(ε(Ε Ετεττε(εεο άε (Με

Βο(άο(Ξττο άε (Πτετοοἰ Ι.εοττοτ·άο Ρ(το Ιοεοοε $ο(εε ε(

.(οτιοττε άε 8οεοε (τεο((ο(οτ(οοε (Με άε ()οτ.τ.οοτ ρτεά(ε(ε.

Ι(ετο τι Ι.ττοτυτοοο Μοτο( τ(τ.ττοττε (Με άε Ιεεττττο(4) ΡΜ(τρο

Ρο(ε. ΝΞεο(εο άε Εοεοε Ν(εο(οο άε Υάε(( 8(τττοοε άε (Σοτ(

Ετεοεἰεεο Βεττοο _(οτει(Εε οεε οοο Βο(άο άε 8οοοε (Ξοοοοτἰο

άε Βἱο ΡεεεοΙἱοο άε $εττε Ι.οοτεοεἰο ΙεεΙτὶο(ο (Ξεοειτ·ἱο άε

$εττο. (Ξιτεο((οο (Ξτοο(τοΙε Βοτ(εοοο άε ΖοτΙ Ι.οτεττε(ο ()οε(το

(τοϋ((ο(οτΞεοε ρι·οττ(τοε ά(ε(ε (Με. Ι(ετο ο Εοτττ(ετεεο Είτε::

τττ.τοοτε (Με άε 8τωτ(οε (δ) .Ιο((ε.ττο Εοε(Ιο ΜεΙεο((ττο άε

Μοο(ε $οτοεοτἱο Εεε(τε Μοτ(ἱοο άε Μοτι(ε δετερ(τ(ττο Ροτ·οο

ε( Ρε(το ΕΙοοτἰοε (ασοεε οεε οοο Ι.οάον(εο Πειτε Ν(εο(οο

άε (οἱ (Στοτοε(ο άε Βεττ·ο ε( ()οτττ((ε άε Ι.οεο (τεΜ(ο(οτ(

(Με ρτοτὶτοε άἰε(ε (Με. Βετο (το Μετα( άε @Με ττττοτττ:

(Με άε Ετ.οοτο (θ) Ν(εο(οο (ἱοτ·οοοε ΕτοττεΞεεο άε Ροοε

Νἱεο(οο άε Εοτ( Ι.εοοετάο άε Εετ(ε )τε·ο(ίε οετ: οοο Ρετεοο

()οτεο Ν(εο(εο 8εττοε Ρε(το άε $εττο ε( ()οτο((ο Ρεοττε

(τεΜ(ο(οτΒοοε ρτοτ(τοε ά(ε(ε (Με. Ι(ετο ο .(οττ(τ(τ: ι!ε (σου

οοποπι( (Με άε 8ετ>τττττ Ροι(ττττ(τε το Ετοοεἰεεο Μοεε(το

Ρε(το (.εροτ( .Ιοεο(το ()ει(οοε Βτοοεεε(ο Μεεε(ε ε( 5(τοοοε

(!ε(οττε (οποτε οεε οοο Βετεο(ο Τοεο ΑττεεΙο Τοεο .(οτιοοε

άε (ὶοτορο Ιοοοοε άε ΡοιοΙο (τεΜ(οο((οοε ν(Πε άε 8τ:τ>τεττ

Εοτττττ(τε ρτεά(ε(ε. Ι(ετο ε Ρτ:τοο δι(εο!ιο(Ζο τοοοτο: (Με

άε $τι(ετο Ι.οεεοττοτο(8) Υο(εο(ἰοο άε (Σο(τ·οττε(εοο .ΙοΙ(εττο

άε ()(τετοο( Ρεο(ο Ιεοο(ο(ο Ρε(το Ροτοο Ρε(το εε Ζοτ(

()οτττ((ο Μο(ο.ο 5(τοοοε Πετάει ε( ΙοΠοοο Ιεοο(ο(ο )οτει((ε

οεε οοο (οεοοε δεοοτ Ρε(το Μά(ε. Μ(εοοε(ε Εο(ε(1εοάο

.(οοττοε Ιεοο(ο(ο Ρ(1(((ρο Ετειοο .ΙοεοΙ›ο 8ο(ε 8(ερ(τεοο

8ο(ο 8ἱτοοττε Ετο(›ο (ῖτοοτι(ἰττο άε ()οοτρο Ρεο(ἱττο Ιεε(τε(ε

(ὶοοο(ἰοο άε Ατ·το Βετ·ἰεοττο άε Μεο(οε Ροοεἰο άε Ι.εάε.

Ρε(το άε Αττο .Ιοε.ττττε άε Νοτἰο Ι.εοοετάο ()οεο Ι.εοττετάο

(τ) 8ἱεετ1οτ10 (ε εάεε(οο( άεΙ(ε εοτοοο((ε άε((ε τε8τοττε (εοττ·τιωτττ)

(Η Μοττττ: (Η Υποττο, ά( εοἱ (στο, εά ε. εορο-Ιοοεο Οποτ.ττττττ. Η τοοο

άο(ο (το (ο άο(ττ άεΙ (Ο (τεοττο(ο 1388.

(9) Οττο(ε((ο εορτο οο τττοττ(ε άἱ Μ( οοτοε, ο ΙἱΒεεεἱο άεἰ τττοττ(ἰ

Μτ(τ(οττοτ(τ.

(3) απο”, οάτοτττο (3οοτττ:τιτ.

(4) κακο, οάἰετοο 5ε.ττ(ο.

(5) 8ττ.Λουε, οάἰετττο 8τωτ(οετ: άἰνετεο άε ττΙ(το 5ττ.τττο, νἱ(Ιεεεἰο

στο άἰε(το((ο οο!!ο τεεἱοοε ε!ε! Μ.αποττττττ ά( Οοο(απο νετ!. ττορτ.

(πιο. 834.

(ε) Ι<'τ.οττο, οάἱετοο Ετ.ττοετο.

(7) (Π(Ιοεο(ο στο άἰε(το((ο. 11ο( τοεάεεἱτττο ρτεοάενοττο Η (ἰ(ο(τ›

εο((ο Η εονετοο ερο(τττοοΙο ἰ εοο(ἱ (Η $ία(ε Ετιεπ(π.

(8) Με!. 8. Ι.οεεοτττο; οάἰετττο 8. Ι.οοεοοοιο.

Μο(οο (το(1((ο(οτ(Βοε (Με άε 8ττ(ετο Εοεευττοιο τοετοοτε(ε

οτττττ(οοε ε( εἰοΒοΠε (τεΒἰ(ο(οτὶοοε·άἱε(ε εοτ(ττττττ: ι!ε Μοι(τττ

(Μοτο ε( (Με ἱρεἰοε εοο(τε(ε ε( (ο((ετοττι εοεττττο τοο(((

(οά(ττε (τοττοοοτττ (ο ε(ε (το(τ((οοε(οτττ εορ(οοε (ε(((ετ οοοά

οοο άεΠε(ε(›εο( Με( (τεε((οτ(] ροε(οτεε εοοετεεε((ε (ο (Με

άε (Ξο((ετ( ρτεά(ε(ο (ο εοτ(ο ά(ε(ε (Με οοἱνετεὶ(ε(ετο ά(ε(ε

εοο(το(ε ε( τττο)οτεοτ (το εεο(οτετο (οε(εο((Ιτοε ε( τερτεεεο

(οτι(τοοε ροτ(ετο ε)οεάετο ρτοο( άε (το(οετττοά( ρο(εε(ο(ε

εοττε(ε( ρει· ρο(Μεοτο (οε(τττοοεο(οοτ (Με εοτι(”εε(οτο το ν(Πε.

άε ()οττ.τ:τττ (τι οοτο( εττο (ο ροεεε Ατεοε( $ε(ετ( οοοοάο.τττ

ΝΞεο(ο.( (το()((εί(οτ(ε Εεεε (τττρετ(εά( οοε(οτ((ε.(ε”οο(οτ(Ε (Με

Με( Με τ. )εοοεττ( (οίτοοετ(ρ(( ε( εΙοοεοτο οετ ττο(οττοτο

ρτοττἰοτε άἱε(οτο (θ). -

Ε( εοο Αι(τττοιττοε (ε Λ!σείο (το(ο(ο(οτ (ο!!ο άε θεοπο

εττο (ω) ετοά(εοε εε(οτ ε( ρτοεοτο(οτ οοἱνετεἰω(ἰε οοτττ·τοοττ:

άε Αι(ιττ.τ.Λ ε( (ττΙ(οτοτττ ε)οεάετττ (το(τεοε ρΙεοο.τττ ε( Ιε8((

((τττοττι εοοεετΕρ(ο ρει·οοεοάΕ ρο(εε(ο(ετττ ετττιάετο ε( (ε(ετττ

οοο(ετττ Ιτε()εο( ε(ττά(ε( οε(οτεε ε( ρτοεοτο(οτεε ε((ο(ε(Ξε

Ατἰε(οοοἰ ρτεάτο(ε άεεορετ (ττοετ(ετο (ιεε εε( (το οο((τετ

ε((ο(ε εοάετο εεο ο Ρεοτεοτ(ο (ὶοτττ›ο ο/βείο(ί οοοττοτττο ά::

Αι(τττ.τ..τ ρτεά(ε(ε ρτο εττεε(εε. άοτοἱττο )οάὶεἰεεετ .Ιοτ.ττττο

(Μουτ: (πείσω Βοττετ οι: Ετοεττι(ο(ω Μοττοοο άε Νεἱεττο

Ν(εο(οο Ροε(οο( ε( (5'τεοτ8Ιο άε ΜοΒοτο 1.οτο(ίε. οτοττἱτοε

ά(ε(ε ν(Ι(ε ε( Ατοτοο 8εο(ιε Ποτοἱοἰεο ()ετττοε((ε (Ξτοεο(Ιοο

άε ()οτοΞει Αο(οοτοο άε Μετ(Ξε Ρε(το Μοττοεο ε( Αο((1οοἱο

άε 8εττο (τειο((ο(οτ(οοε ά(ε(( Βοτεὶ. Ι(ετο τι Μττττω(ο Ροττεο

υπο)“οτ·ε ν(Πε άο $τ>οτττ..τεο ε( Ρε(το Ρεττο )”οτο(ο εε 8(ε(ο

()οτ·οο (τε.Μ(ο(οτε (Με ε_(οεάετττ. Ι(ετττ ο (ϊτοτ(τ(τοτο θεμα

τ(τττοττε (Με (Ξοετττ.ε (Η) Ρε(τοοεἰο ()ε.τ(οε(ο Με Μοτο ε(

Ρε(το Πορτο @Με (Με ε)οεάετο εε Ρε(το Ρἱοττο Ρε(σττο

8ορ(ο Βεοεάἱε(ο άε Νοτ·τε. Ρε(το Μεοεοοεο Ε(εροοοο

Ρτεοο ε( ΕτοοοΕεεο άε (]ε.το(ε. εοτοοτοο((οοε το (Με (ετο

άτο(ο. Ι(ετο :το Αττοοεο άε ΑΜ( τοοοτο (Με άε Ιτ.τ.οττττ (ω)

.Ιοοττοε άε Νοτε(τἰ Βεττεά(ο(ο Βετο ε( (ϊτοεο((οο Μεοοεο

νἱ(Ιε ΜΜΜ ε(οεάετττ (το Ετοττο(εεο Ροτεο .(οοοττε ()οο(οοο

Ρε(το ()οεοττο. .Ιοεττοε ΡΙεοοο ε( Ν(εο(οο άε 8εοοο Εεε(

(τι(οτ(οοε (Με ρτε(“ο(ε άε Ιτ.τ.οττττ. Ι(ετο Με 8ττττο.τττο (Με

ττωοτιιτ (Με άε (Ιοττετοοττοο (Μ) 1οοοττε άε Μετοοεἰο Ρε(το

()ετ(›οττε ε( Ρε(το άε (Ξεοοοε )οτο((ε (Με ε)οεάετο εε .Ιο

Ποττο Εετ(ε Ιοεοοε ΜΒΜ .(οΠεοο άε ΕΕ .Ιο((εττο Εο(εΙτε

Ετοοεἰεεο ()ε((το ε( .(οΙίοττο (Ξεοάε εοττ1οτεο((Βοε (τι ν(ΙΙο

εετάετο. Ι(ετο εε Εεε( δ'εεΙιε οτ.ττοττε (Με άε Βοοττ((5) Αττ

((τοτοο Βετο ε( (ΞεοτΒἱο θεο )οτο(Ιε (Με ἱρεἰοε :το (Με

άε 8οοοο ε( ΡοοΙο άε Αεεττ (ιοΜ(ε(οττοοε (Με άε Βοοι(

οτεΙ(Ιτε(ε. Ι(ετο τι Εοτ(τ(ττοτο Μοοίοο.(· (Μοτο: (Με άε Α

1(τ:τ.τ.τ(ω) 5εττ(οτο 8οττττο άἱε(ε (Με )Μ·ο(ο :το Ρε(το άε

()(τετοο( (τεΒἰ(ο(οτε (Με ε)οεάεου Ι(ετττ το( Οτ.τ(πετοο 72

.τ(οοί ι(τττοτοτ (Με άε (τ(οτ.ετττ (Π) Ατ·ετοο Μπιτ( @Με ἱρεἱοε

ντΙ(ε (το (ἱοοο(ἱοο άο Οτε ε( Ν(εοΙοο άε Μάο εοτοοτοττ

Εεεε (ο (Με ρτοττἰτοε τοετοοτο(ε.. Ι(ετο τι Ντεοτ.ττο ω(

(ε) 8τε8οοττο (ε εάεε(οο( άεΠε οοτοοοἱ(ε (Με (:(τττΠ0ΜΔ το

Ατττττ.τ.τ. Η τττεττάε(ο ε άε( (0 Βεττοο(ο 1888. :

(10) 8ττοτττ..τεο; οάἰετοο (ετ>οτττ.κτο.

(Μ) Οάἱετττο Βοοοοε. Ρο (οοάο(ο άτι Μετἱοττο Π( είοά(εε (Η Ατ

Ι(οτεο , ο ροάτε οτ ΕΙεοττοτε.νεά. εορτττ εοτ(. οοτο. Χ(Ξ(ΙΙ(.5ρε8.76%

(Η) (.(οοττ.τττ, (ά((οεΒ(0 στο ά(ε(το((ο.

((3) Βεἱε(ο ε! ρτεεεο(ε εεττ (ο ε(εεεο ττοτττε.

(Μ) (3οττ.οτοεττοττ, (ά((εοε(ο στο άἱε(το((ο; εοττοεο(ο(ο στο ΜΜΕ(

εο! ττοτττε ά( Βοττττοεοττο.

((5) Βοοτ( , οά(ετττο ν(ΙΙττοο(ο ά( Β0Νο.

(το) Εεί:(ε; ε ε( ρτοττοττιἱο Λτ(τττ.Δ.

(Η) ν(Μ88(ο άἱε(το((ο.

ΒΙΟ
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(μου: (Με εε (.ει(ει(ω (Ξε((ιιο ()οιι(οιιο ε( Βε(εο (Μπι

(οιιε )(((·(ι((ε (Με ρ(·εε(ε(ε εε ()οιιι((ε εε Τει·ε(ι(((ε ε( Αι·

εοοεο εε Με (ιεΙ›((ε(οτ((1ι(ε (Με εε Ι.οι·ε(ε ρτε(((›ε(ε.

Ι(ειιι ε (ΞυΛετιι(ε εε Με (ι.ι.ιοιιε (Με εε Πιιει(εω ((ιιειι

((ιιο ()ει·(ε ()οιιι((ε Μιιτ(ε ε( ((οιιιιει·(ε (Με )'επι(ίε ε(ο(ε

(Με Οι·(ιιιε εε Βει(εοι· Μει·(:(ι( $επι(οτε Μιιι·8(ε Βειιεε(ε(ο

Ρετιιι(ι ε( Μετ(ειιο Μεε(ι(ε (ιοιιιοτειι(((ιιιε (ιι (Με Με”

(ειιιε(ε(ε οιιιιι((ιιιε ε( ε(ιι((ιι((ε (ιε(1((ε(οι·((ι(ιε ε((:(ε ειιιιιιτο(ιιιι

ε( ((((ετειιι ε(ιιεεειιι ε( (Με ιιι(ι(((((ιε(ιιε (ιοιιι(ιιιιιιι (ιι ε(ε

(ιε(›((ε(ιε(ιιιιι οορ(οεε (ε(((ει· (μιοε ιιοιι εε((ε(ε(ιειι( Με( (ιε

ε((ετ(( ρεε(ει·εε εοιιει·εεε(( με( (ιιεε (ε ε(ε(ε (Με εε Βιι.

εο(:(1οιι (8) (ιι((ιε ειιι·(ειιι (Με Μ( Με( Βειιεε(ε(( (ζε(ε(ι

ι(ι(((((ε ιιιι((ετε((ε(ει(ι ε(ο(ε ε(ιτε(οι·(ε ε( ιιιε(οι·επι (ιει·(ειιι

ε((ιε((ειιι (ε(:(ειι(((ι(ιε ε( ρι·εεεπ(ειι((Βιιε ε( ε(:(ειι( εειι(οι·ειε

μου( εε ρο(εε(ε(ε (ιιι((ιειιιοε( ρι·εε(ε(ε εοιιε(ε( ρετ εε!ε(

ειιιε (ιιε(ι·(ιιιιειι(ιιιιι (ιι ε(ε(ε (Με εε ((ιι((εοεοι· ε( (ιι (:(ιι·(ε

ρι·ε(((ιε(ε (ιι ροεεε Ατεοο( $ε(ει·( ((ιιο(ιεειιι Ν((:ο(ε( εεε(

(ε(ο(·(ε (Με (ιιιρει·(ε(( ε(ιε(οι·((ε(ε ιιο(ει·(( ρο(ι((ε( εεο(ιιιε

ε(ε (ειιιιει·(( (ιι(ι·εεει((ρ(( (ε).

Ε( εδο Βιι(ιι((ιιοιιε @μπε (ιε(ι((ε(οι· (Με εε (λαοι (επί

(((ειι(ε) ε((ιε(ευε εε(οτ ε( ρι·οοιιι·ε(οι· ιιιι((ει·ε((ε((ε (:οι(τιι(

(εειιε ΒΛ((((Λ(((ΗΕ εε Οι._ι.οι.(( ε( (:ει(ποι(ιε εε Λευετιε

(ιεοειιε ρ(ειιειιι ε( (ε8((((ιι(ετιι ρο(εε(ε(ειιι ((ι(:(ειιε( ειι(σεει·(ρ(ε

ε(ιιι((ειιι ε( (ε(ειιι (μιε(ε(ιι (ιε(ιε(ι( ε(ιιε(ε( ε(:(ει·εε ε( ρτο

(:ιιτε(οτεε ο((((ε((ε Αι·(ε(ειιιι( ρι·εε((:(ε εεειιρει· (ιιεετ(επι

Με εε( ε εο(ι(ι·ε(ετιιιιι (ιιι((ει·ε((ε(ε ε(ε(ει·ιιιιι εεε ε Ρι:(ιιο

εε Γεω (οοιιιιι(ειιειι(ε ΜΜΜ Β.ι(ιιι((ιιειε εε Οι.ι.οιι( ε(

(:ε(ιε·(ειιιε εε(Ξ(ιετιε ρτο (ιιεΒιι(((οε ((ιε(ε(εεε Αι·οοι·εε Ριιεο

εε ((ειιιρε Ρετεεοιιε εε Υειιε Μετ(ειιο εε 8ει·ι·ε ε( Ρ(ι(

Προ Ροι·ε(ιο @παώ (Με εε Μπομπ (δ) Ρε(τε Μιιιιι(ι((

Μετ(ειιο Εεεε Βειι(ε(ε εε Αι·εε (Ξειι((ιιο Ρ(ιιιιε Ν(εο(εο

εε (Με ((οιιι((ε ()(ι(:(ιε (ιε(ι((ε(οι·((ιιιε (Με ε( ΜΔ1(((11Απ

ρι·εε(ε(ε. 8ει.(·(ιιο εε δεη: (ει.ιοιιι: (Με εε ()ι.ι.οι.( (θ)

()οιιι((ε εε Υε((( Ρε(ι·ο εε Με( Μει·(ειιο Τοεε ε( Βε(ιιι(ι(ιεο

((ιοεε(( )(πα((ε (Με ρι·εε(ο(ε. Ρε(το 8(οεο Ατεοεο εε Ι.ε((ε

ε( Μει·(ειιο Μειε (ιε(1((ε(οι·((ιεε (Με ρτεε(ε(ε. .(ο.(ι(ι((: εε

Μεο·(ίσ ι(.(.ιοιι(: (Με εε Εοι(·ιι((7) Βειι(ε(ε εε Υειιε .(οειιιιε

εε 8ει·ι·ε .(οειιιιε (('ε(ε(ιε ε( .(εειιιιε (Με )((τα(ίσ (Με ρτο

:((ι(ιε ε((:(ε ((ι·ειι(:(εεο εε νει·(:(ιε ()ειιι((ε (εε!ε .(οειιιιε

Ρ(ιιιιε Μει·(ειιο εε (.ε(:οιι ε( Ρε(ι·ε Μειι(ε(( (ιεε((ε(οτ((ιιιε

ε(ε(ε (Με ε( Ροι(τε. Αι(τοι(ιο 6'οοι(ο(ι(ι ι(((.(ειιε (Με εε

θι.·(ει(8) Ν(εο(εο εε (.εεειι Ρειι(ο (]ο(ι(οιιε Πο(ιιι(ιι((ο Εεεε

ε( Νο(ιε εε (;οι·( ((ιι·ε((ε ε(ε(ε ρτοι(((εε (Με $ε((·ε(οι·ε

Μιιι·ι·ερ( .Ιοειιιιε εε (Με Ρε(ι·ο ω( Ν(εο(εο Μεεε ε(

.(οειι(ιε Ρ(ιιιιε (ιε(›((ε(οι·(Ι›(ιε (Με ε((ιεεειιι. ((ει((ιιιο Ι((ει(ι

αι(α_ίου·ε (Με εε Ι.οοιι(ε(9) Ρει·εεοπιο ()ετ(ε Ρε(ι·ο εε εειιε

ε!ε ε( .(εοε(›ο Ροι·οο (εε!ε ε(ε(ε ριο((ιιιε (Με οιιιιι((ιιιε

ε( ε(ιιΒιι((ε (ιε(1((ε(οι·((ιιιε (ιι ε(ο((ε (:οι(·ι·ιιπιε ε( Με (ιιιε

((((ιε((ιε (ιοι(ι(ιιιιπι (:οιι(τε(ει·ιιι(ι (ρεει·ιιιιι ε( ((((ει·(ιιιι εε

(() ν(((εεε(ε ε(ε(ι·(ι((ο.

(9) Πιι(ιι(ιι, εε(ει·ιιο (παπι.

(3) Βιι.(;ο(:ιιοιι; (ο ε(εεεο (:(ιε (3(ιιι.(:ιε(:ιιοιι, ε( ειι( ιιε((ε (πεσε

εειι(ε ιιο(ε ((4), (Με. 885. Με εειρο-(εοεο.

(ε) 8εΒιιοιιο (ε εεε(εοιι( ((ε((ε (:οιιι(ιιι(((ι εεΠε (:ο1(·ι·ιι.(τι ε( ΒΔ:

τΛειε 0ι.ι.εωι (εε 0ι.ι.οι.λ), ε εε(Ιε ευιιετο(ιιΔ ε( Α(;ετιε ω( Λεο

ε·ι·ιε). Ο(ιρο-Ι(ιεεε οτε (( (Μεεε(ο ε( 0ι.ι.οι.ει. Η ιιιειιε(ι(ο Μ( (ε εε(ε

εε( (8 8ε(ιιιε(ο (888.

(ε) ΜΔι(ε.(ετε, οε(ει·ι(ε Μ(((ο.(.(ο.(.

(ε) 0ιι.ει.((, οε(ει·ιιο 0(εοωι.

(7) ((((ε88(ο ειε ε(ε((·ιι((ε.

(8) θα" , οε(ει·(ιο (πιει.

((9) Εε(ε(ε εοιι (ο ε(εεεε ιιοι(ιε.

(ιιιει (ιι (εε (ιε(ι((ειιο((ιιιι εορ(εεε (Μ: (((ιοε ιιοιι εε(((:(ε((ειι(

Με( (ιεε((ει·(( ρεε(οτεε εοιι8ι·εεε((ε ρει·(ιιεε (ε ((((ε εε Οι.

ι.ει..( (ιι εειι(ο Ιιεο((ε(:(οιι(ε $ε((ε(·( εε $ετι·ε ιιιε(οι·(ε ε((:(ε

(Με ειι((ει·ε((ε(ειιι ε(ε(ει·ειιι εοι(·(ιιωιιιυι( ε( (Μει·(ιιιι ειιε

ι·(ιει εε (ιιε(οτειιι ρει·(επι ε(ε(ε (ιιι(νει·ε((ε((ε (εε(εε((ο(ιε

ε( ι·ερι·εεειι(ειι(((ιιιε εε εε(ειιι εειι(οτειι( ρτοιι( εε ρο(εε(ε(ε

(ι(ι((ιειιιοε( εοιιε(ε( εε ρ(ειιιι(ιι εει·(ε ριι(ι((ε( (ιιε(τ(ιιιιειι((

εειι(εε(( (ιι ε(ε(ε (Με εε Ο(.οι.ι..( ε( (οοο ρτεε((:(ο (ο ροεεε

Αι(εο(:( $ε(ει·( ((ιιο(ιεειιι Ν(εο(ε( (ιε(›((ε(οι·(ε Βοεε (ιιιρετ(ε((

ειιο(οι·((ε(ε ιιο(ει·(( (ιι((›((εο ε(ε (Με (ειιιιει·(( (ιι(ι·εεει·(ρ((

ε( ε((ιε.(((ιπ ρετ ιιο(ει·(((ιιι ρι·οι((ιιιε ε((:((ιπι ((0).

Ε( εεε Ρει·ιιυε ε( ΜΜΜ (Με εε $ετ(ι(ε (ιεο((ε(οι

ε((ιε(ε(ιε εε(οι· ε( ρι·εειιι·ε(οι· (ιιι((ει·ε((ε((ε (:ει(τιιι(τε εει(

ειιιι(·(οιιιε (Με: (ιε(ιειιε ρ(ε(ιε(ιι ε( (ε8((((ιιιειιι ρο(εε(ε(ειιι

(εε(ειιε( ε( εεειρ(ειιε( ειι(›εει(ρ(ε ε((ιι((επι ε( (ε(ειιι (;(ιε(ει(ι

(ιε(ιειι( ε(ιιε(ε( ε(:(οι·εε ε( ρι·οειιι·ε(οι·εε (:((((ε((ε Αι·(ε(ειιιι(

ρι·εε(ε(ε εε(((εε( εε ιιιι((ει·ε((ε(ε ει(ιιετοιιιε εει( (:ει(ιιιικι·(:

Ι(οιιε ρι·εε(ε(ε εεε ε Ρει·ιιο εε 8ι:ιιιιιι ο)|((:((ι!ί επτα”

Ποπ· ρι·ο εοιιι(ιιε (ιιε(ε(εεε Νι(:οι.ι(ο εετε( (πιεεε (Με εε

Οιιει(ι:(") Ρε(ι·ο εε (ῖει·(ι(ε ()ο(ιι((ε 8εε(ιε $ε((ει·ε εε Οε(:(ιει·(

.(εειιιιε ()εεειι Μειι(ε(ε Μ(ιεε(εεε ε( .(οειιιιε Ρ(εειι(ι ((((·(:((3

(Με εε Οιιει(ε ρι·εε(ο(ε Ν(εο(εο Μειιεε( Αιι((ιοιι(ο 8ε((

Ρε(ι·ο εε ()εε((·ε Βει·εοΙο Βει·(εοιι .(οειιιιε Με(ει·εΙ((ι .(ε(ιι(ιιε

Βιιε(Ι( (ιε(›((ε(οι·(οιιε ε((:(ε (Με εε Ο((ιιι(ε. Ι(ειιι ε Ρ(:τιιο

εε $επ·(ι (ιε.(οιιι: (Με εε $ω(ει.ε((Ό Ρι·(ιιιε(ε(:ο εε 8ει·ι·ε

5ε((ε((›ι·ε Ρ(εειιε Ρε((·ο Ρ(εειιο (ιιι·ε(ο .(εειι(ιε εε (ειιιε

Ρε(ι·ο Ρε((ετ( Ρε(ι·ο Πει( Ρε(ι·ο Με(ειι Ρε(ι·ε Ρει·ε ε( Με

τ(ειιο Μ(ιέ(ειιο (ιε(ι((ε(οι·(οιιε (Με εε ((Λιιυι.ι (ειιιε(ε(ε.

Ι(ειιι ε εο.(ι(ι(ε εΙαπεεεεε ((Δ.ιοιιε (Με εε θι(ιτειιι ω) Αι·

εο(:(ιο Ρ(εε(ιεε Ατε(ιιο Μιιι·Β(ε Ρε(ι(ο ()ετ(›οιιε ε( Αιιει·(ιιεο

εε 8(ιιιεΙε _(ιιι·(1(ι”ε ((ιε(((ιιο Μ(ιι·ε((ιι Β(εε(ο Ρειιιιε .(οειιιιε

Ρ(εε(ιε((ε Ο(((ετ( 8(ιιιε(ε (.εοιιει·εο (]οιι(ο(ιε ε( Ρε(ι·ο Μοιιιιε

(Με εε 0ι(ιι(ι(ιιι ρι·εε((:(ε. Ι(ειιι ε (Μ((((ιει(ο θεο (ειιεπ

(Με εε θιι·ιεοοι (Μ) Ρε(το εε Μει·((ε ((ειι((ιιο Μιιι·τεε

Ρ(ιι·ε(ο Μειι(ε(( ε( Ιεειιιιε Ρε((:(ιε μεσω ()ο(ιι((ε Αεο(ε

Ρε(ι·ο εε Νιιι·ι·ε (ιε(›((ειι(((1(ιε (κι (Με εε ()ι(οτεοει (επι

ε((:(ε. Ι(ε(ιι εε Αιι(;οεο δο(·(ιι( (μεσω: (Με εε ()οειι(ι (Π)

Αι·εοε(ιε Μειιεε ε( Ι.ιι(ε(ο (πει Ιοειιιιε ((ει·(((ιιε Ι(ι·ειιο(εεο

(Με ε( .(ε(:ο(ιο εε Με(ε(ι(;((ι (ιε(1((ε(ετ((ιεε (ιι (Με εε θο

ιιιι(ι ρι·ε(((ιε(ε. Ι(ειιι ε ΜΜΜ: (Με: ιιιιι(οιιε (Με εε (ΜΑΝΑ (ω)

Μει·(ειιο Μει·ι·εε ε( $ε((ε(οι·ε εε ()(ιι(ε(ιεε ΜΜΜ (ιε(ι((ε

(οτ(Ι)(ιε (Με εε Ο(μι(.ι ρι·ε(ε(ε. Ι(ειιι ε ΜΑιιι(Νο ε|((η)((ι

(πιεεε (Με εε Οιιεοεοι.ε (η) Ρε(ι·ο εε (Με .(οειιιιε εε

Γετιιετ( Ρε(ι·ο Μειειι(ε ε( Μει·(ειιο Ρ(ιιιιε )·(Μ((·.( ε Ρε(τε

εε Οε(:(ιει·( Οειι(((ε εε Μετ((ε Ρε(το $εε(ιε Ατεοε(ιε (είτε

ε( .(οειιιιε 8(ο (ιε(ι((ειι(((›(ιε (ιι ε(ε((ι (Με εε Οιι(ιοεοι.ο.

((ειιι ε(ι Αεεο(:ο @Με ιι(ωοιιε (Με εε Νυοιι((8) Μει·(ειιο

Το(ιι ((ιιιιιιει·(ο Ρεριι(ε ()οιιι((ε ()ο(((ε( ε( Αι·ειιιο Τοι·((ι

((ιιε((ε ((ιιιιιιετ(ε Αεε(ε Μει(ειιο 0ιι(ιι(ι(ιο(ιε Βειιιιιιιεο εε

((0) 8εΒιιειιο (ε εεεε(ειι( (Ιε((ε εειιι(ιιι((ε εε((ε ι·ε(;(οιιε ε( Βοιιιι.

(1ερο-(ιιοΒο επι (πιεεε. (( ιιιειιεε(ο ε εε( Η εειιιιε(ο 1388. Μ( (μεσω

ι·ε8(ο(ιε (Μισο) (Η Ι1οιιε ει·εε((ιιιιο (Ιετ((ε(ο (( ιιειιιε ε( Ι.ε(ι(1οεπι((,

ο Ι.οε(ιιιο(ιο, ρεεεε (τι ειι( (ιεε((ιιε (πωπω: ΜΜΜ, εε( ειιε(ε ρει·(ε

Βεπι(ε ιιε((ε ()((((ιι(ι (Ξοιιιιι·ιεε(ε.

(Η) ΟιιΔι(ε, οε(ετιιο (ΜΑΜ.

((9) Μπακ, ε (3ειιει.ι; εε(ε(ειι(ε εε( (Μαιο ιιοιιιε.

((3) Εε(ε(ειι(ε εοιι (ο ε(εεεο ιιοιιιε.

(Μ) 0ιιτεοιιι , ε 0ιιετιιιιιιι; οε(ει·(ιο 0ιιοτει.ι.ι.

((5) Ψ(Πεεε(ε ε(ε(ι·((((ο.

(Μ) (ΜΑΜ, εε(ετιιο 0ι··ι·ΑΜ.

((7) 0ιι(ιεεειο; εε(ε(οιι(ε εοιι (ο ε((ιεεο ιιε(ιιε.

((8) Ντεκ; (ιε(ει·ιιε ε(((Ξι ε( Νεο(ιε.
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-8οττιι ΝιοοΙιιο ΤοΙιι οι Ριιι·πεοπο ιΙΙιιιοΙο ΙιοιιιΙοιιιιΙπιο ιπ

πιο ιιιπιπιοΙο πο Νοοιι. Ιιοιιι ο. Ρο·τιιο Ροιιιιο ιιιι.ιοπο »πιο

-Ι)οι.ιοιιιι:(1) Βιιειιοιιοοο Ροιιπιι Ροιτο Μοιιιιιοι Βοτιοοιιο

·Ροποοιοι Βιιιιοοιιο Μιιτιιιο @παώ Ι.ιιιιι·οιιοιο Μιιιιιιιοι Με

ιιοΙιιο Ροιιπο. .Ιοοιιιιο Μιιοιοιιι οι Ι3ιιοιΙιο Ροιιιιιι ΙιοΙιιιιιιο

τιιιιιο ιο. νιΙΙο. Ι)οι.ιιιιιι ιιτοπιοΙο οιιιιιιΙιιιο οι-οιιιδιιΙιο..Ιιο

Ιειιιοιοτιιιιιο ιπ πιοΙο οοπτιιι·πι οι οιιο ·ιιιιιΙΙιιιιπιπο Ιιοιιιιιιιιιιι

ιιι ω. πιο πιο» οιιιο πο8οποιιιιιι οοριοοο ΙιιΙιΙοτ οποπ ποπ

@οι πιει οοοιιοτιι.ροοιοτοο οοιιετοοιιιιε ροτιππο ιιι

ππο. ποιθιιιιιτι ρτοπιοΙο ποιο οοοΙοοιοιιι Βιιιιοιι Ροιι·ιιιΙΙο

οιιιοποιιι ξιιιιινοτειιιιιοπι πιοΙο οοιιτιιιτιο ειο ιιιιιιοτοιιι ιιοτιοιιι

οιιιε ιιιοιοιιιιΙιιιο οι τορτοοοιιΙοιιιιΙιιιε ιισ οοιοπι οιιιιιοτοιιι

ιιτοιιι πο ροΙοοΙοιο Ιιιιιιιιιπιοπι οοιιοιιιι οπ ρΙοιιιιιιι ροτ οιι

ΙιΙιοιιπι ιιιειτοπιοπΙ.ιιπι πιο οοιιιοοιιιπι ιιι νιΙΙιι πο Οτοιιο

ιιτοπιοΙο. οι ποιο οοοΙοοιοπι ιιτοΙΙΙιοιιιιιι ιπ ·ροοεο Ατοοοι

Βιιισιτι ποοιιπιιιιι ΝιοοΙοι ΙιοΙιιιοιοτιο Βοεο ιιιιροτιιιΙι οποιο

ποιο ποιοτιιηιιιΙιΙιοι πιο ιιπ ιοιιιιιιτιι ιπιτιιοοτιριι οι οιτιιι

οιιιιι (ιοτι ιιοιοτιοιπ ιιτοιιιπιο ιιτοΙιΙιοιιιπι ω.

“οι οπο Ι)Ιιι:οι.ιιιε πο να” Ιιιιιιιιιιιοτ Ιοοι πο ι3ιιτιιιιιοπιο

πιοπιοιιο ιιοιοτ οι ρτοοιιτοΙοτ ιιπινοτειιιιιιο Ιοττο το @οιιο

ιιοιιτο οι οοπτιι.ιτιι πο Αιιοι.οιοι ΙιιιΙιοιιο ρΙοπιιιιι οι Ιοιιιιιι

ιιιιιιιι ποιοοιιιιοπι Ιοοιοππι οι ροτειοοιιπι οιιιιοοτιριιι ειπιιΙοπι

οι ΙοΙοπι οιιοΙοιιι ΙιοΙιοπι οιππιοι οοιοτοο οι ρτοοιιτιιιοτοε

οποιο πωπω ιιτοπιοΙο ποοιιροτ ιιιοοτιιιιιιοΙιοο οοπ πιο

ιιιιινοτιιιιοιο οιιποπι εοπ ο. Ιοιιιιιι: Ριεοοτι.ι.ι ρωταω ιοττο

οινο Ιοοι το (ιιιιπιιοιιτι: (3) οι υπ·οι·ιο οιιο οποιο -οοιι·τιιοτο-πο

Αποι.οιιιι Μιιτ-ιοιιι› Βιιιιπο Βιιγπιιιιιπο 8ιΙοοο ιιιιτοπο ΙΙιιτοΙιο

Ι.οοπιιτπο Βιιτπιιτ ί.ιοιιιιΙο ΙΙΙοιιιιιιοοθιιοπιιιιο Μιιτπιιι Απ

πτοιι Βιιιιιιιιιι (ιιοπιιιιο Πορτο .ΡοΙτο πο Ιεοοπιι ..Ι'οοιιπο

ΉοποπιιΝιοοΙοοΕΙιιιτοΙιιιΙΙοο οι Ατοοοο Ριιιιιο ιιιτοπο ιοττο

πιιτοπιοιο ‹Ιιοοιιοτπο πο Μοτο Ροιτο απο Ροιι·οιιο πο ΥιΙΙιι

°Ροποπο.1Υοπο·Βαιιιιοπο πο Ατο Βιιπιιιιο πο ΜοΙιι Βοο

πω" .πο3Ποικι.ρο -Ιιιιτοπιι ΡοΙοΙιο Ροιτο Ιιιιιτπιιι (ιοοτπιο

πο ΜΜΜ ΕΙιο·πο @οτι ΧιῖιΙοΙο Πεειγ ΝιοοΙοο Ριππο .Ιοοπιιο

.δοπιι Νιοοιιιο πο ·ί)οι·οΙιιπο ΠοιιιιΙο πο $οττο (Ιοτο πο Ρο

.οοΙιι οι-Ι)οιτο- ΡοΙοΙιο ΙιοΙιιΙοιοι·ΙΙιιιο πιοιο Ιοττο πιιιιιιοιιτιο.

Ποιο ο. Ι)οιιοοιιοπιο πιο" ιιιιοιιι: νΙΙΙο πο Ι.ιτπιιο (π)

_οοιι·τιιοπο πο Αποιοιιο ΑιιΙΙιοιιιο Βοτιιι ΙΐιοοΙοο ΡΙειιιιι Ι.οο

_ποτπο .Μπι ΑτοοοΙιο Λι·οΙιοι ΒοτοοΙο πο Βιιι .Ιοοιιιιο Ρι

ειιιιο .00ιοιιιι- πο @τι Βοτιοοιιο πο (ιοτι Τιιοπιιι πο Μειι·τοε

.Ιοιιιιιιο Ριτοπο ειιρι·οιΙιοιιι νιΙΙο. Ποιο ο ΡΑΝΤΑΙ.Βο πο 88ΓΙ'Β

ιιοσιιι:: νιΙΙο πο Μινι (ει) Ποιιεποπιιο πο ΡιιΙιιιοε 'Ι'Ιιοιιιο.

ΡοτοΙιιι ΝιοοΙοο πο Μοτο ΑιιιοοΙιο πο ΙΙοεπι ιπωιω Μοττοε

ποωιπο ΞΒιιιιιιιιιι ΡειοΙο Μοτιιιιι -ΤΙ101Π880 8ιτιοΙιιι .οι 0ιιιιιιπο

Βοιπιιιιιμ Ιιιιιιιιοιοτιιιιιο ρτοιιιιιιο πιοιο νιΙΙο. Ιιοιιι ο ιιοιτιο

ποψιιαρο. ιι.ι.ιοπιι νιΙΙο πο θιιι.οι:ι (θ) ΡοΙτο πο πιο .Ιοιιιιιιο

πο. -δοττο 10011110 πο $οΙιοπο ΟΙιοτι Εοιοτι ποοιιιιο πο

.Μαιο πο .ρτοιιιιιιο νιΙΙο ΙιιιιιιιοΙοτιΙιιιε οιιρι·οπιοιο. ΙΙοιιι ο

Μπαμ πο !ΙίοΙοτοίο ιι.ιιοιιιι νιΙΙο πο $τι:ιιιιιο.ι Π) Μιιτιιιπο

Ποσο Αιιπι:οιι ΙΙποΙοΙΙιιι ΙΙΙιιτιιιιο ΡΙοιιο. 1οιιιιπο ΡΙοιιο πο

ρτοιιιιιιο νιΙΙει Ιιοιιιιοιοτιιιιιο ιιιοπιοτοιο. ΙΙοπι :ιιι Αοοετιπο

οι δ'ατοιο ιιι.ιοπι: νιΙΙο πο Βιιτιιιι(8) ΝιοοΙοο ιιοιτιο Ροιτο

(1) Βοι.ΙΑΝΑ (πο 0ι.ιιιιι); οπιοτιιο 0ιιιιιιι.

(9) 8οι;ιιοπο Ιο ιιποειοιιι ποΙΙο οοπιιιιιιιιι ποΙΙο τοπιοιιο πωπω)

πι ΑποιοπΛ. Ωορο-Ιιιοπο οτο 13ιιιΔιιοπ·τιι. ΙΙ ιιιιιππιιιο ο ποι 18 εοπ

ιιιιιο 1388.

(3) (μπιιιιοιι·το; οπιοτιιο ΟιιιΔιιιιιοιιτι (ιπ ιιοιι. ιιιιτπ. Ζοιιιιιιοπτιο).

(4) Ι.Διτπιιο; οπιοτπο Ι.ιιιιιιο (ιπ Ιιππ. πω. Μαιου).

(5) Νοι.νι; οοιοιοιιιο οοπ ιο ιιιοοοο ποπιο.

(θ) Ποιον;; οπιοτιιο Βιιι.·τοι.

(7) νιΙΙιιΒιιιο στο πιοΙτιιιιο.

(8) 8ιιτιιιι; οπιοττιο 8ιιιιιιιι.

πο πιοπιιισ Βιιι·οοΙο πο ΒιιτΙιιιι οι ποπιο πο Μοτοιιιτιο ιιο

Ιιιιοιοτιιιιιε νιΙΙο πο 8οτιιιι ιιτοπιοιο. Ιιοιιι ο .Ιοι.ιιιιο πο

πίπτοποιο ιι.ιιοπο νιΙΙο πο Ροιιτο.ιο (θ) θιιΙΙΙοΙιπο ΑΙιοογ

ΝιοοΙοο Ριπιιο .ΙοοοΙιο ΟΙΙοιιιι ιιοοιιο.τπο Ιεροιιιτ πο ρτοιιιιιιο

νιΙΙο- ΙιοιιιιοΙοιιΙιιιο μι·οΙιΙιιιιιι. Ποιο ο Ι.ιοποποιο Μοτο

ιιιι.ιοπο πιο πο Βιποιοο(Ιω ΙΙΙιοοΙοο Ριιοειτι Ι.οοιιιιτπο πο

8οτι·ιι νοΙοοιιιιοιι πο Μοτιιο πο ρι·οιιιπιο νιΙΙο ΙιοΙιιιοΙοτιιιιιε

ειιιιτοπιοΙο. Ποιο ο Βοοποι.ο Ρίοτιο ιιιιιοιιι: νιΙΙο πο Μιο

··τιο-Ι") Αιιιιοοιιο Οριιιιι θοιιιιΙο Ριιιιιο (ιιιιιποι·ιο Πορτο οι·

ΜοτοΙιο πο 8οττοι ιπ Ιιτοιιιπιο νιΙΙο. ποΒοιιΙιΙιιιο ιιιοπιοτιιιιι.

ΙΙοπι ο Ρι:-τιιο .ο ?Νο τυποι: νιΙΙο πο Πιοτοιιι.ιι (Η) ιιοιι

ποτιο πο ΒιιτοΙιο<ι ΒιιτοοΙο Ποιοιιο Ροιτο ΠτΒοο;Ιιο ιιι (ιτο

πιιιιο πιο οοιιιοτοιιιιΙιιιε ειιιιτοπιοΙο οιιιπιΙιιιο οι ειιιΒιιΙιε

ΙιιιΙιιιοιοτιοιιο πιοΙο Ιοττο πιοπο οοιι·ιιπιτο οι οιιο ιροοτιιπι

οι νιΙΙιιτιιιιι οοτιιπιποπι ιιιιιΙΙιιιιπιιιο Ιιοιιιιιιιιιιι ιιι ειο. ιιο

Ιιιιοιιοιιιιιι οοιιιοοο ΙοΙιιοτ οποπ ποπ ποΙιοιοΙιοιιι πιει ρο

οιοτοο Ιιοειιοτιιιιιι οοιιπτοεοΙιο ροτιππο ιιι πιοιο Ιοοο πο

βοτοιιιοιιιο ποιο ποπιιιπι ΙιοΙιιΙοοιοπιο ριιΙοειοιιο ρτοπιοΙι

ιιιιινοτειιοιοιπ πιοΙοι·ιιπι Ιοττο οι οοπτιιιιτο-οι ιιιοιοτοιιι

-ιοοιοιιιιιιιιο οι τορτοοοιιιοιιιιΙιιιο ριιτιοιιι ιΙΙιιιο οι οοιιιιιι οιι

πιοτοπι ρτοιιι.πο: ποιοοιοιο Ιιιιιιιοιιιοπι οοιιιιιοι ιιπ ρΙοπιιιπ

οκ Ιοιιοτο οιιιιιοπιιιιι ριιΙιΙιι:ι ιπιιιτιιιιιοπιι ιιοιι ιπ πιοιιι ιοττο

οινο Ιοοο πο πιιιιιιιιοπτι: οι απο πιοιιιιπ ποιιιιιιιι ιπ ροοεο

πωπω .πο Ι'ιιΙΙο πιο πιιοιιπιιιιι οπωποι ποι'ιιΙΙο πο ι(ιΙΙο

ΕοοΙοοιοτπιιι οι ποτιο ΙιοΙιιΙοιοι·ιο οινιιιιιιιι 8οοεοι·ι οιιοιοτιιοΙο

ιιιιροτιοΙι ποιοτιι οιιιιΙιοι πιο κι" _ιιιιιιιοτιι ιπιτοοοτιριι οι

οΙοιιοι ποτ ιιοΙοτιιιπι- ρτοιιιιιιο πιοιιιιιι.π ο ι

.οι οπο Ριιιιιοιοοιιο .ποιο ΙιοΙιιιοιοτ νιΙΙο πο Ι..ιοοιι ειιι

πιοπο ποιοι· οι ιιτοοιιι·οιοτ ιιιιιιιοι·οιιιι1ιο οοπτιιιτιο ιιοιι ποινι

τοιιιο Ρ.ιιιτιο ιιπ Αι.ιιιιοιιω) οι νιΙΙιιτιιπι οιιιοποιιι ΙιοΙιοιιο

ρΙοιιιιιιι οι Ιοοιιιιιιιοπι ροΙοειιιιοπι ροτο;;οιιπι οιιΙιοοτιρΙο

οιιιιιΙοπι οι ΙοΙοιιι ΙιοΙιοπι ειιιπιοι οοιοτοο οι ρτοοιιτοιοτοο

οινιιοΙιο- Ατιειοιιιιι ρτοπιοΙο ποειιροτ ιιιοοτιιιιιι οοιΙιοοιίοΙ:ι

ιιιιινοτοιιοΙο οιιποιιι οοπ ο Βιιις:οι.ο Μοτο οτιιιι:ιιι.ι οοιιιτοιιιιι

πο Ποιο πο Αι.ιοποι ρτο ιιιοΒιιιιιοιι ποπιιιιιι ιιιπιοιεεο Αμ

Ιιοτοο Ι.ι:οπιιιιιιο (πιοπο πιο)”οτο Ροιτο πο @τοποσ ΙιιΙιοιιο

8οιο ΙιοτοοΙο πο ΜιιΙοτΒιο ΜοτοΙιο πο θπιιΙιιιιι ΜοΙΙιοο

Βιιπιι Ατοοοο πο 8οττο ΙΙιιΙιοΙο πο Μοτπε οι Ροιτο Μοττιιο

χοτ-πιο Ατοοοο ΟοειιΙο ΑΙιΙιοτιο Ι.οπο Ι.ιιοτοιιοιο το (Ιπτ

οΙιοο Ροιτο ΙΙΙοΙο Μοποιοιιο ΙΙΙοΙο Βιιτιοοπο οππι ΙΙιοΙοπιιιιο

ΡιΙι Πιιιιιιιο Ροιιιιο .Ιοοιιπο πο Ι.ιιοοιι ΡΙιιΙιρο πο Βιιτοιιιιο

ί)Ιοπιοπιο πο ειι (ιοπιιοτιο Ποπ ΤοτΙιιιιο πο @οτι ιιιωπο

πο ΙΙπιιΙι Ι.οοτοποιο πο ΙΙΙιιΙοτΒιο. ΒοιιοπιοΙο πο @οτι οι.

ποτιο Ι.οπο Ατεοοο ΡιοιιΙιε Χριοπο Μοττοε .Ιιιοιιιιο @πιο

Ροιτο ΜοτοΙο .Ιοοππο @τιμ θιιπποτιο Μπι Αιιιοιιιο πο

Βοοοιι .Ιοειππο πο θττιι ΜοΙοπιιπο πο Βοττο Μοτιιιιο πο

Μοτο .ΙιιΙιοπο δοΙοιο διπιοοπο πο $οττο Βιιοπιιοεο ΡιΙι·

Ποοτειο Οορτο Ρτιιππιοο Μοτοιιι θιιιιιιιιιιο Πορτο Ατοοοο

Μοτοιι Μοτοιοιιο Μιιττιο ΙιιιΙιοΙο Βριιιιο Π‹ιοιιιιιιιπο ()οτποι

ΙΙΙιοΙιοΙο πο Υοιιιι Βιιτιοοιιο πο ποπιο .Ιοοιιπο Ι.οπο (ιππιιι

ιιιιο Ριιιιιε Βιιτιοοιιο πο Αοοιιι ΡοΙτο ίΙΙιοτο ΒοιιιιιιιιιΙι ιιοι

εοΙιοΙιι Ι.οοτιο πο ΒιιτοΙιειο ΙΙΙιιτοιοιιο πιο". Ιιτιιιιπιοο Πτι

οιιοΙιο Ι.οοτοποιο πιοπο οι ΤοπιοΙΙο πο πιο ΙιοΙιιιιιΙοτιιιιιο

νιΙΙο πο Ι.Λοοπ (Μ). Ιιοπι ο Ι)ι:·τιιο ΙΙΙιι.οει οιιι)οτο νιΙΙο πο

(θ) Ριιιιιιο.ιε; οπιοτιιο Ριιιιιι·οοοο.

(10) νιΙΙιιεειο οτο πιοιτιιιιο.

(11) Μπιι·τιιι; οοιιιιο οοπ Ιο οιοοοο ποπιο.

(19) νιΙΙιιοπιο στο πιοιτιιιιο.

(18) 8οΒιιοιιο Ιο ιιποοιοπι ποπο οοπιιιιιιιιι οι Μοτο ΥΔι.ιιινιο

(Ρ.ιιιτιο το Λι.ιιιις:ι) . Οορο-Ιπο(;ο οτο ιι νιΙΙιιι;ειο οι ιποπ. ΙΙ πιοπ

πιιιο ο ποι 19 @οποιο 1888.

(Μ) ιιπω; οπιοτιιο οποιοι.
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(ιοποπι: θ) .ΜιιΜο Μ Ιοοιιοπο 8τοριιοπο 8οι (ΜΜιιιιο

(Ιοτο Ρι·οποιοοο Μ Ρποπ Μοτειοπο Μ 8οι·ι·ο οτ .ΜΜπο

Ιιπι·οιιοι Μπιτιο Ροττο Βοι·ιιοι·ι Ροτιο Ρι8ει Ι.ειοι·οποιο ΜΜΜι

.ΜΜΜ Ριοιιιιο Ι.οοι·οιιοιο Μοιοιιο ιιιιιι·οιιτιο Μοοιιι Μοτ

ειοπο (Πιο Ροτι·ο Μ Οπιι Γπιιιοιοοο Μ (Μιι (ιΜτιπο Μ

(Μιι Βοι·τιιοιοιποο Μ Μοι·τιο Ροτι·ο Ι.ποοοο Νιοοιειο Μ Βιι

.Μτιπιιο Μαιο οτ ()οετοιιτιιιο οποπι ιιοιιιτοτοτιιιιιο νιιιο Μ

(ιοποπι ρι·οιιιοτο. ιτοιιι ο Βιικιιιιιοπο δισκο Μ πιο Μ

5τοι.ο θ) Ρο1το (ΙΜ (ιιιιιοι·ιο Μ 8οπ·ο (ιπιιποι·ιο Μ 5οτι

Βοροι·ο Μοοοτιπ οτ Οτοιιιιιοπ Μιιι·ι·ιι Μαιο Νιοοιοο Βοιωτοι

(ιοποπι Μ ΥΜο Τοπιιπο Ι.οοο (ιοπιιτει Μ 8ειτΜπι Ροπο

(Μποστ. .ΜΜπο Ι.οΜ οι ΜιιΜο Μιι ιπ ρι·οιιιιιιο πιο ιιοι

ιιιτοπτιιιιιο επρι·οιιιοτο. Μπι ο ιποπο το 6'οροι·α πι.ιοπο «πιο

Μ 8ι:πιο (δ) Ι.οοι·ιο Μ (ῖοροτο (ιιροι·ι Μ Ι.οΜ ()οποιοοιο

Ροιιιιο .ΙοΜπο (ιιιοτοποιο οι Νιοοιτιο (ῖοποο‹ιο _ιοτατι'ο οτ

Αι·οιιιο Μ Ρποπ ι.οοτοποιο Μ Ποιοι Νιοοιιιο Βιιπιιιιιτι Μο

ιιοπιτο Μ 8οτιο'.ιοοιιιιο Μ 8οτο -Ατοοοο Μ Ποιοι πω)

Ριου οι Αι·οιπο Ροιιιο ιπ ρτοιιιπιο νιιιιιτιοποπτιιιιιο οποιοι

ιιιοτει. ιτοπι οι Βιιιοοπιι: ΜΜΜ Μισο:: νιιιο Μ Νπιιι:οι θ)

ΒοοΜτο Ρπτοιιτι Αι·οοοο Βοτιπ .ΜΜπο Μ .διο Ι.οοι·οποιο

Βοτιπ οτ Ιεροι·ο (Μάο (απαιτώ Μοτιιοο Μ Ριπι Ρπιποιοοο

ιιοιι ΑΒιιετιιιο Μ ΑΜ Βο.ι·ιοοιιο Βοι·οιιο Ροτι·ο Ριεοπο Μιι

ι·ιΜο Ι.ιιεειο οι Ροτιο πισω ιιι ρι·οιιιιπο νιιιο οοπιοιΜ

τιιιιιο οπρι·οοιοτο. Ποιο ο (Ξπιπιιπο Μ Λοοιιι ιοποπι: νιιιο

Μ (ιοπιιο.ιο (τι) Μιοιιοιο ()ι·οτιο $τοριιοπο ΗΜ .ιπιιοπο

(ΜΜΜι οτ Βοτιοοπο Ριετι )`οι·ιιτἰ.<ι οτ (ιιιιιιοιιιιο Ριπο (ιοπιιτει

()οΜ Νιοοιιιο Πιο. Πποοιιπο Μ ()πι·οιιοο οτ Νιοοιοο ()οριιιο

ιπ ρτοιιιπιο πιο οοπιοιΜτιιιπε ρι·οιιιιοτο. Ι1οπι ο Ριιιιιο

Μαι·οπο!ιο ιιιι.ιοιιο πιο Μ Μοοοιιι:ιιιι (θ) Ι.ποοτιο Μ Μο

ιοτοιο θοιπιτο.()οι·ιιιι Βοι·ιοοιιο Μ Αοπο οι Βοι·ιοοπο Μ

()οι·οπ(ιιπ |αποτί.ε· οτ ιιοιιι1ειτοι·ιιιιιε πιο Μ Μοοοιιοιι.ι ρτο

Μ. Ιτοιιι ο. Μιιιοιιιιο: Μισο ιιι.ιοπιι πιο Μ Νπιιιοππο θ)

8οινοτο Μοι·οπ Ι·'τοποιοοο Μ Μπιτ Τιιοιιιοοιο Μ Μοτο

Βιιτιοοιιο Ροιιπο οι Μειτιιοο Μ 8οιι·Μιο. Μπι1ι.ΏΝιοοιπο

Μαιο Ροτι·ο Ριου Ιοοειιιο Μ Οπιι Αι·οοοο Ροιιιιο οτ Αποτοει

Ροιιτιο. ιιι ροοιιιπιο πιο ιιοπιοιοιιτιιιιιε ιποιιιοι·οτει. Ιτοπι ο.

(ΜΜιιιιο Ροι·ο!ιπ ιιιι.τοιιιι οτιο Μ Νπιιιπιπ (ει) Νιοοιοο

8οι·οι ιτΙοι·Βιοιιο Βοο Βιιπποτιο Ιοοιιιπ·π οι (Μάο Μ @οτι

ΜΜΜ Βιιτιοοπο Ποοι Αποτοει Μ Νπετιο Ροτιο Μ 8οπο

σοιπποο (ΙΜ οτ $οιντιτοιο Ροι·οιιπ ρι·οκιπιο πιο ιιοιιιτει

τοι·ιιιιιο οιιρι·τιιιιοτο. Ιτοπι ο .ιοιιιιιιιι Μι1οπο πιιιοΜ νιιιο

Μ Αουπο(9) Ρι·οποιοοο Βιιιιιι (ιποιιτιιιιι (ιπιοι Ποπεοπιοιιοπι

Μ ()ι·ι·π οτ Μοτιιοο Ροπιιο [Ματια Μιοιιοοιο Μ επ Μιο

ι·οποιο Ροιιιιο Νιοοιιιο Γοοιο Βειι·οοιο Μ (ιοερο οι Ροτι·ο

Μετρο ριοιιιιιιο πιο ιιτιιιιτοτοι·ιιιπε ρι·οιιιιοτο. ιτοπι τι Βω

·1·ποι.οιιιιο 6'οτοάπ πι.ιοιιιι νιιιο Μ Οποιπιοθο) 8οιιειοιπο

Μοιοιιο Μειτιιοο Σοφο .ΜΜΜ Μ επ οι ο.·· Μ Ατοιιει

ΜΜΜ (ιιιπποτιο 'Γι·οιιοι Ροτι·ο Μ ()πιι Νιοοιιιο Ροιιπο

Ροτι·ο ΜΜοιιο Βοι·οοιο ι)οπιι ΑΒιιετιπο Ροππο οτ Μιι·ειι Μ

8οι·ι·ο ιιι ρι·οιιιιιιο νιιιο ιιοιιιτειιιτιιιπο πιοιιιοτοτο. οπιπιιιπε

οτ ειιιεπιιο ιιιιιιιτο1οτιιιπο (ιοπιιιιτιο Ρ.ιιιτιο πι: .οποιοι ιιιο

ιιιοτο οι :ιιιο ιροιπο οτ νιιιοι·πιιι οποτιιπι πιπι1ιτπιιιπο ιιο

(1) (ιοποπι-η οιιιοι·πο (ιοποπι.

(Π) 8τοι.ο; νιΙιιιεΒιο οπι οιοτιιιττο.

(3) 8ι:πιο; οοιο1οπτο οοπ Μ ετοεοο ποππο.

(4) Εοιετοιιτο οοπ ιο ετοοεο ποππο.

(5) (Ιππιπιιο; νιιιοεΒιο στο τιιοτ1·πττο.

(ο) ΜΛοοπποη οιιιοπιο Μοοοπιιι.ι.ι.

('ι') ΜπιιΑποο; οοιετοπτο ιιοιι Μ 8(8880 ποππο.

(Β) Νπιι.ιπιπ; οιιιοι·ιιο Νπιιιι.ι.πο.

(θ) ιποπο; οοιοι·ιιο Λεω".

(Μ) Οπο1ιιΔο; οιιιοτπο ιιυιιι.ιο.

ιιιιιιππι ιιι οιε ιιΜιτοποιππι οοριοοο ιιιο οποπ ιιοιι τιο1ιοιο

ιιιιιιτ πιοιιιοοτιοι·ιππι Ρο.ετοι·οο οοιιοτοπιιτιο ρι·οιιιΜ ιιι (Μοτο

πιο Μ (πισω οιιτο Μπιππι ιιΜιτοοιοιιιο (ιιοιι ΒΔ1ι(101.1 ο|

Μοτο οοπτιιιτο οιιιοΜπι πιιινοτειτοτοπι (Ποιο οοπτιοτο Μ

ιιιιιιοι·οιπ ιροιπο ροι·τοπι τιιοιοπτιιιπο :ιο τορι·οοοιιτειπτιιιπο οτ

οοιΜι οοπιοτοιιι πιοπι Μ ροτοο1οτο ιιπιποπιοιιι -οπιιετιιτ :ιιι

ριοπιιπι μοι· ρπιιιιοππι ιποττιιπιοπτπιπ οοτππι ιπνιιιιι Μ

ΜΜΜ οι·οιιιιοτει ιπ οιοτοο ΜΜΜ ιιΜιτοιοιοπιο· Βοι·οοιι .πιο

οιοιιο ρι·οοοι·ιρτι ιιι ροοεο Αιιιιιτοοιι Ροιιπο 1ιιιι οποπιισιπι

(ιιιιΜοιι Ροππο ποτοτιι··ιιο.5οινιτιιτο Ατιοτο1ιπι ιιιιροι·ιοιι·

Μοτοι·ιτιιτο ποτοι·ιι ρπιιιιοι οτ οιιιιιοπιιι ροτ. ποτοτιιπιι ρτο

ιιιιιιο (ιιοτιιπι πιο :ιιι ;.ι"ΜΜοπωοιιριι (Η). . ΠΟ

Ετ οπο..ιοιιιπιπο ΜΜΜι- ιιιιιιιτοιτοι· ιιιιιο Μ (ιοποπι: πιο?

τιιοπε 1ιοτοι·'οτ ρι·οοπτειτοπ -()πιιιτοιιιιιι πιο (Μπι ιπι ΜΜΜ

ιιοιιοποριοποιπ οτ ιοδιττιπιιιιιι φοτοοτοτοιπ τ'οοιοιιιιι ΜΜΜ

το έιπιιιοπι οτ (ειοπι. οιιιιιοιιι ΜΜΜι ΜΜΜ: ιιο(οτοσ.'·οτ

ρι·οοοιοτοτοο οινιτιιτιο ιΑι·ιοτοππι ριοτιιοτο ποοιιροι· ιιιοοι·τοιιι

ποο οοτ Μ ιιιιινοτειτοτο ιιτοιιιοτει οοο ο. (ιο.ιιττιπο ·Βοππιιιιι

@Μπιτ @ΜΜΜι ρι·οιιπιο (Μοτο ρτο πιοπιιι(ιοοιππιοιοοο

(ιι·οοιοτο (Μππιιιιο Μ οι"ω ιοποπι: νιιιο Μ ΜΜΜι: θ?)

ρι·οοιοτο .ΜΜπο Ρπιοιιει ()οιιιιτο'Βοπιιο Ρι·οποιοοο Ρ'οοιιτι

Μοι·ιοιιο ΡΜοοιιιι οτ (ιοιιιιτει Μ ΒοΜπ ΜΜΜ ρτοιιιπιο Μοτο

νιιιο Μ Ροτι·ο ΜΜΜ Ατεοοο Ροιιοοιιο Νιοοιιιο Μ ()ιιοτοπι

ΜΜιιο ΜΜΜι Μοτιιιιιο Μ ΥΜο Ριιιιιρο 8οιιιιο Μιοιιοιο

ΜΜιοιο (ιοπιιοι·ιο 8οιιιιο (Ξποπτιιιο Μοιοοιιι :οτ·ι'1'-ιιοιιιοΜ

Μοιιτο ρι·οιιιιιιο νιιιο ιιοιιιτιιιοτιιιιιε επρτ1ι.τιιοτο. 1τοπι ο

(ιιπιπο Βοιιο(ιπι·ο πιιοε:: νιιιο Βοποπιιιιθ3) Ροτι·ο ()οοιι8ιι

ιιιειιιι·ι Ριοοιιοιιιι οι .ΜΜπο ΜΜΜ _ιικοτιζι Μ Ροι·οοοπο Επι·

οιιο Μτιπιοιο Ριιιποπ .ΜΜΜ Μ 8οπει οτ .ΜΜΜ Μ ΜΜΜ

ρι·οιιιιιιο νιιιο ιιοιιιτοτοτιιιιιο ρτοιιιιιιτο. Ιτοπι ο. ΜΑποποιο

Μ Λ'πτο(ιι ΜΜΜι: πιω Μ 8οιιιιοτππ (Μ) $τοριιιιιιο Μ Ι.ι8ιτι

Αιιιιιοοι ΜΜΜι οι (ιοπιιτιι Ριππο Μοτο :ιο (¦οιπιτο Μ (Σουι

(ιπειιιτιπο Τοπιο .ΜΜπο (Μια Μιοιιοιο Μαιο (ΜΜΜ. Μ

(Σιιτιιιο (ιποπτιιιο 8οοιιο $ιπιοοπο Μ Νπι·οιιι οτ Ιοτιιιιιο Μ

(ΜΒΜ ιπ ρι·οιιιπιο νιιιο Μπιοι·οπτιιιπο ρτοιιιιιιτο. ιτοπι Μ

Αιπποπιο ιιιο (ΜΜΜι ΜΜΜ νιιιο Μ (ιιιιιοπιι.ιοθδ) Ροττο

(]ειι·ιιοπο Μοττιπο Μ Μοιιτο οτ (ΜΜΜ Ριιιιιιι ΜΜΜ Μ

(ιοοπτιο Πιιοπ .ΜΜιιο Μ ()ιιοτοιιι (ιιιΜτιιιο (Ζοτιιοπο ()οιιιι1ο

Ροιο (ιπειιιτιπο Μ @τοπικ $ιπιοοπο Ριπιιο οτ Μοτιιοο Ριιοιιτι

ιιι ριοκιπιο πιο ιιοΒοιιτιιιπο ρι·οιιιιοτει οποπιοπο οι οιιιοπιιο

(ιππιτοιιιι: ιιιιιιιτοτοιιιιπο επρπιόιοτο οι ειιιο ιιοιιιιιιιιιιι πιο(

τιτιπιιιιο ιιοιιιτοποιοιιι ιπ οο οτ νιιιιο οιπειιοπι οιε: οποπ ποπ

πιει ροετοι·οο ιιοοτιοι·ιπιπ Μιοοοι·ιιιιτ οοιιοι·οδοτιο ιιι πιο

Μ Βι:ιιοοπυ ρτοιιιοτο Μτο οοοιοοιοιιι Μοτο Μοι·ιο (πιο

οιιιοΜπι πιιινοτοιτοτοιπ Μοτο οπιιιτοιιιο οι πιοιοι·οπι ρο.1·τοιιι

ιροιπο τοοιοπιιιιιιε οι τορι·οοοπτοπτιιιπο :ιο οοιΜι οΜιοι·οπι

ρι·οιιτ Μ ροτοετοτο ιιπιιιοιιιοιιι οοποτειτ Μ @οποπι πω· (ιιι)

ιιιιοιιπι ιπετι·πιιιοπτππι οοτππι ιπ πιο οτ οοοιοοιο Μ ιιο

ιιοοιιπ ρτοοιοτιο ιιι ροοεο Μπι Μ Υοιει ιιιιι (ιποιιτιπι 'ότι

Υοιο ιιτιιιιτειτοι·ιο οινιτοτιο 8οι.οοοι·ι ριιιιιιοι ιπιροι·ιοιι Μοτο

τιτειτο ποτο.ιιι ιππι πιο ιοπιιοι·ιι ρι·οοοι·ιρτι οτ οιιιιιοπιιι ροτ

ιιοτειι·ιππι ρι·οιιιιπο ρ1·οιιιιοτππι (ω). )·

(11) 8ιοΒιιοπο ιο οΜοιοπι Μ1ιο οοιιιππιτιι Μι1ει οππι·ι·οπιιι οι

(Μοτο Μ νιι.ι.ο. (Σοφο-ιποπο οπι Βιιιιιοππ. ιι πιοπιιιιτο ιπι ιιι Μπι

Μ! 14 Βοιιιιιιο 1888.

(19) Κουκου, ο Βιιιι:οπιη οειετοιιτο Μιι ιο ετοοεο ιιοπιο.

(13) Βοποποιο; οιιιοι·πο Βοποιινι.

(14) Εοιοτο ιιοιι ιο ετοοεο ιιοπιο.

(16) @ποπιιπι , οιιιοι·ιιο Βιιιιοπιιιιιι.

(16) 8ιο8ποιιο ιο οΜειοιιι ΜιΙο οοιιιπιιιτιι Μιιιι ποππο” Μπιτ

Ποιιοιιιιι. Ωορο·ιποπο οπι ΑιιπΔ-8ΔιπΛ. Η ιιιιιιιΜτο ο Μ( Ε) 8οπιιιιιο

1388.
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οι οπο Ριπποιεσπο πο Ζοι·ι ποποπι νιιιο Μ θιιιωιισι

οιππισπο εισιοτ οι ρτοοπτειιοτ οπινοτοιπιιιο οοπτιιιτπ Ρωιτιο

οι: θιιιι.σιι:ιι ιιιιιιοιιε ριοπιιπι οι ιοΒιιιιποπ ποιοσωωιπ ιιι

σιοππι οι ροτοΒοππι οιιιιοστιριπ ειιιιιιοπι οι ωΙσπι πιιιιιοιπ

ποποπι ποοπροτ ιποοι·ιοπι ειππισι εισιοτοιι οι ρτοοπτιιιοτοο

σινιωιιιι Ατιοωππι ρτοπισω ιιοσ οοι επι ππινοτοιιιιιο πισω

οοπτιιιττι που ο Ιοιππο Ρπι.ιοπι: ο/|ιοιοιί Ριιιτιο υπ Πιιι.σιιιιι

ρτο ιιιιι€πιιισει ιππισιοοπ Ατιιοτοο ιιτοπισιοι Ποιππιιιιο ποιε

πι1οιιιι νιΙιο πο Ριιιιι.π θ) Νισοιοο πο Επεσε Βοποπισιο

Μιιιισιι (ιποπιιπο Βιιτιει ιιτιιππιιο Μιιτειιι Ρτοιπσισσο Μ Μπα

Ι.οοιιιιτπο Μοττοιο Ατεοσο- 8ιισοιιιι ιοππο Βιισιιοιιιι .Ροιτο

Μ 8οι·πι Βιιτεοιο Βιιπιιισι Ροιτο Μοτο -Ιιτειπσιοσο ΠιιιοΙιπ

Βοι·ειριιιπο Νοπο )ιοιοτο πο Ασοιιι οι (ιιισπιιπο πο Βοι.ιοε

1ιπ·οιι.<ι ιιτοιιιπιο πισω νιιιο πο Ριοι.ο. ιιοπι ο θιι.ιττο Μ

Μικρα πιιοπι: ππ!!ο πο Νιιιισιιιι.ο (ε) θ:ι.οριιτο Μ Υππει

Οποπιιπο Ριοιιιι .ιοππο Βοσιιο Αιιιιιοπιο Ριοσιιο 8οττιισοπο

Ι.ππριε Ροιτο Αττιι Νισοιπο Ιοσιιιιιιιι ι.οοπιιι·πο Βρο.πιι οι

?απτο πο $οττο _ιιιτιιιίο ιιτοιιιπιο πισω πιο. Ιωπι οι Επο

πιιιιιο πιο Βία ιι.ι.ιοιιιι νιιιο πο .οππι ω) Ισπππο Μ Πειρπιοττο

Ροιτο Μοιο ιιτειιισιοοο Βιιιο Ιιτειπσιοσο Μ Ππριιιιπ Βοτεο

ποπο Μ Νιιτιιιιιο Τι·οιεσο Ποποπι ιιτοπσιοσο Μ Μου. οι

Αππτοει ΡιΒο μπω ρτοιιιπισ πισω πιο. ιιοιπ ο Ποιιιιιισο

Πω ιιιο_ιοτο ιιιιιο πο Βιιιιιιο·ι4) Απιιιοιιισ Εοριιιιι Λοιπο

πιο πο Νοτιπιιο .ιοπππο _8ιπιοιιι ιπωιω Πειιιιι.ιοπππο Μ

Βοττει οι Ροιτο ιιτΒιισ ΜΜΜ ρτοπιπιο «πιο πω. Ιωπι ο

Νισοι.ιο Ηπα ιπι.ιοιιιι πιο πο Βιιιιιι.ο (ιι) Βοε.εοπο Μ Οπο

.ιοσππο Ριιιοιιιιι Ροιτο Βιιιισιιιο Βοτιοοιιο ιιοιο Απιιιοπιο πο

Νιιτσιιι Βοπσπισιο πο Ι.ιιιιοε .ιοιιππο Ροππο οι πωπω οιππ

Ρτοποιεσο Ρειιιι οι Ισιιππο πο Μιιτιιο @τσιπ πιο ρτοιιιιιιο

πισω. Ιωπι ο. 8ιι.τιιιο πιο πασοκ πι.ιοπι: πιο Μ θυι.σιππ (σ)

Ροιτο Μ ι.ισιιοτι θπιιπιιποΙΙο Μειπσιιο Πποπιιποιιο Ροτσιιπ

οι Ποπποτιο Μοττειε @παπι νιιιο ρτοπιιιιο πισω. Ιωπι τι

θιοιπιιο Μάιο Μιι.ιοιιι πιο πο Βιιιιιιι σ) Μιιτιιιιιο 8οσιιο

Ροιτο Ρσπιπι Βιιτιοοπο Μ 8οττο Νισοιειο Απιστ ΒοοτΒιο πο

Έιμι οι .ιιισσιιο Μ Οττιι 1.ιστοιίο νιιιο ιιτοιιιπιο πισω. Ιωιπ

τι θυιιιτιπο πο Νασαι Μι1οιιι: πιο Μ ποιοι ω) Νισοιειο

(Σοσιιο Απιιιοπιο Μ Οττο ποοτειο πο Οττπ ποοτπιο Ροπ

ππσιπ Ροιτο Ροιιπει οι (ιοπιιιιτιο Ποσιιο _ιππιιιζι ρτοιιιπιο

πισιο «πιο. Ιωπι ο Μιιιιιιιο πίπι·ι·ιι πι.ιοπιι πιο Μ Τι

ιιιοιιιιι ω) .ιοπππο Αεοπι .ιοπιιπο Μ 8οττει Τι·οιοσο Μ Ασοιιι

θ.° Μ @τι Γτιιιισιεσο Μ ΟπιΜ οι θοπιιοτιο ποπο ιιι

πιο πιο ρτοιιιιπο οπο· Ιωπι ο ι.ιιοιιι π) Μπα πιιοιιιι

νιιιο Μ Πετιιιιι(ω) .ιιισοιιο Ροπιιιι οι Βιιιο πο Ι.οιιιι )ιιι·αιιο

πιο ιιτοιιιιπο πισω. Ιωπι ο (ιοπιπ 6'πσ!ιοΙΙο πι.ιοπιι νιιισ

Μ θιιιι.ιιισιω) .ιοιιππο πο διποιιι Ατοπιο (ιοπωπο Ροιτο

Ποεσιιιι·ι .ιο:ιπιιο Οτο .ιοοιιιιο Μ Πτειιο Μισιισιο Μ 8ι8οιιι

Α.ιιιιιοπιο Μ Ασοιιι Νισοιπο Μ 8ωτο. οι Ροιτο Μ 8οι·το.

@τσιπ νιιιο ρι·οιιιπιο Μο. ιιοπι ο. Βιιιιιι>πιπο Ηπα Μισο:

πιο Μ Πιιιιι (Π) 8ιειππιο Ροι·σιιιι οι Ποπιιω Ιππτσιιο πιι

»πιο νιιιο ιιτοιιιιιιο πισω. Ποιο ο ποιπιπι πο Μποποιο

(1) Μπα (ρπιππο); οπιοτπο ΡΜιι.ιι.ΔΠΝο.

(9) Νπιιοιι.ι.ο; οπιοτπο Νοιιοπιππο.

(3) Διοτι; οπιστπο Λιποπιισσιοιιιι.

(η ποιππο; νιιιιιεειο στο πιιιιτιιιιο.

(5) 5ιοπιι.ο. Ειιιοιο ει! ρτοεοπω σοπ ιο ιιωοεο ποιπο.

(π) νιιπιππο στο πιπι-πιω.

(7) Ωιιπιιι, νιιιιιεΒιο πιειτπιιο.

(8) 5οι.ι.ι, οπιοτπο 8οπιιι.

(Θ) ΤΔιιΔεοπι. ποιοιο σοπ ιο ειοιιοο ποπππ

(10) Μπιτ, νιιιιιππιο οπι πιειιτιιιιο.

(Μ) 0πιι.Διισι; οπιοτπο 0πιι.ιιιιι.

(Η) Μπι; νιιιιιβειο οπιοτπο πι Νοτιπι.

πω” νιιιο πο 8ι:ι.ι.ι ω) Ροιτο Μειοιιιιι Βιιιιοοιιο 8οπιιπ

Αππτοο ποποπι Ροιτο Μπιπιισι οι Ροιτο Μ Νοτια ποπο

νιιιο ρτοιιιπιο πισω. ιιοπι ο Ιοι.ιιιιο £'οπο πι.ιοιιιι νιιιο Μ

Βοιιοινπ (Μ) Ροιτο Ιεσιιιπιπ Ρ,οιτο Μ @οτι (ιιιοπιιπο Μ Μοπω

.ιιιιιοπο Μ @οτι οι θπιιιοιιπο Ροιο _ιατπιπ νιιιο ρτοιιιπιο

πισω. Ιωπι ο. Πιιιοποιο Μισο πιιοπο νιιιο Μ Βοποε Νοιε Οι)

(ισοτπιο ΟτΙο (ιιοπιιοτιο Μ Ζοτι Νισιιοιιιο ι)οσιιο Νισοιειο

το πιπι οι Ροιτο Μ Βρειιιι @τσιπ νιιιο ρτοιτιπιο οιππ

ιιοπι ιι (ιοπιι.ιιιιο πο ἔστι πιποιιιι νιιιο Μ Αιιιιι-$.ιπτιι (ω)

.ιοιιππο Μ Πιιρειιιιι .ιοιιιιπο Μ Ζοτι Ροιτο Μ Ιιιοι Νισοιιιο

ιιισιιιπιπ Μιιτιοπο Μ Οπροιιιιι Βοτιοοιιο Ριοιοπι $οπιιιιιτι

Ριππει .ιιισοιιο Αιποο Βιπιπιιπο Πωσ Ροιτο Μ Μπιστειιι

Μισιιοιο Μοιοπι .ιοοιππο Μ Ζοτι ιιτοπσιιισο Μ $οττο οι

Β'τιιππισο Μπτπιπ )στοιιζι ιιτοκιιιιο πισω νιιιο οπιπιιιιιο οι

ειπΒιιιιε ιιιιιιιωιοτιιιπο πισω οοιπππι: οι σΙισ. ιοππο σοπ

πιπι: οι νιιιιιτππι οιιιιτππι ιιιπιιιιππιπο ιιοπιιππιπ ιπ πιο

ποποπσιπιπ σοριοιιο εισ ηποπ ποπ πιοι ροειοτοε ιιοοιιιιτιππι

ποιοσοτιιπι σοπετοΒοιιο ροτ πιο π πισω νιιιει πο Αποπ

Βικινι πιιι οοι οοιιιπιπ σοπετοΒιιτι οοιισιιιππι πισω ιιπινοι·

οιιοιιπ σοπιτοιο οι ιιιιιιοτοπι ιιο ειιπιστοπι ρ:ιτωιιι ιοσιοπιιιιπο

οι _τορτσεοπιοπιιιιπε ποιππο οιπεποπι ιιτοπι Μ ποιοσωιο

ιιπιπειιιοπι σοποιιιι πι! πιοπιππ ροτ ιιιειτιιιποπιπιπ ριιιιιισππι

ιπΜ σοπιοσιππι ιιι πιο Μ Μπι-επιπιι ιιιπιπισιο σοπιτειιο

ιπ ποιπο ιισιιιωσιοπιο πιπι Ιοοππιε ποιππο ιπ ποιπο Βοο

πιιι·πι $ειππει πιιι θπιιπιιπι $ειππει Μ σινιωισ Βοεειοτι ρπ

ιιιιοι ιιπροτιιιιι οποιοτιωω ποιπιπι πιο ποπο ιιιπιιιιτιι ιππι

εστιριι οι σιιιποπιπ ροτ ποισιτιπιιι ρτοιιιιιιο πισιππι (Π).

πι οπο Επι” Βιιιιτι.ι ιππιπιω ιοσι πο Π.ιιιυι..ι (ω) οιπ

πισιιο ποιοτ οι ρτοσιιτοιοτ ππινοτειωιιο οοιπππι: οι: Απο”.

ιιτ οι: Μπιιιιι.οου ιιπιιοπο ριοποπι οι Ιοιιιιιιιιιιιιιι ποιοοιιιωπι

ειιροτ ιπιτποστιριιο πισιοππιο οι ροι·ιισιοππιο ειιιιιιοπι οι

ωιοπι οποιοπι ποποπι οιππιοι εισιοτοε οι ρτοοπτπωτοσ σινι

πιο Αι·οοιειππι ρτοπισιο ποσπροτ ιποοτωιιι νιποιισοι πιι πιιι

νοτοιωιο σοιιτπι·τιι οιιιοποιπ οοπ :ιιι Λιπποπιο Μ.ιιιιιε στι

.ποΙΙππο πο Αιιιιιπ οι πο Μιιιιπι.οου ΜΑπι.4ιπο Ριι.ιιιι.οπ

πιο)στο ιιιιιισι πιο Αποιιιι (πι) Βιιτιεοπο Μ Βοπιπο ποοτ8ιο

Μ Ποιο. οι $οπιοτο Μ Οπτιιιει πωπω ιιιιτει ρτοπισιι ιοππο

Μειο:ιιιι Αιιπτοπ πο Μοπιιε .ιοπππο Βοσιιο οι Νισοιειο Βοπο

- ιιπιιιι:ιπιιιιπε ιπ ιιυιισο ιιτοπισιο. Ιωπι ιι Βιιιεοσπο πο Βιιππι

οποιοιι Ισσι Μ @οππι Ατεοσο Τοιιιιοτιι θιπιιιιιιπο πο ι.ιπιιιι

οι Αεπειιπο ιιιισοιιπ ρτοιιιιπι πισιι ιοσι )ιποΙίσ. Μπι ει

ποποπι: Μιιιιιιπσει .ιοειππο πο Οποτιμιι Ροιτο ιιοττειδιιι ιιι

ιισιιπι πο Βιιι ιιιιιιιιιιπιιιιιιο ιπ Ιοσο (ιιιυιε ρτοιιιιοιο. ιιοπι

ο (ιοπιπ Ροιιπαρα π.ιιοιιιι πιο Μ Μποιιπο (πο) Μο.τιιιπο

8οιιπειε Μισιιοισ πο Ποτι .ιοπιιπο Βιιπιιιι (ιοππο ιιιτπι οι

Μππιοιο 8οιιποιο @πιώ νιιιο ρτοπιπιο πισω Ροιτο πο Ποτι

Ροιι·ο 8οιιποιε .ιοππο πο @τι Απποιο Ριππει Ατεοσο νεται

.ιοππιιο Ι.ιιππ Ροιτο Ριτο οι Βιετοιοιιιι Μ πιο πιιιιιιπι.ιιιιιε

ιπ νιιιο ρτοιιιιιιο πιοπι. Ιωιπ ο Νισοι.ιο £οτιοπ ιιι.ιοπι:

νιιιο πο Ει:οοπεπει (ει) Αιιπτοπ Μ Μοπωο Ροιτο Μ @ποιπιπι

(Μ) 8ιιι.ι.Δ; νιιιιιι;πιο στο πιειτιιιιο.

(Μ) Βοποπιι; οπιοτπο Βοποπιιπππ.

(15) Βοποο-Νοιιο (απο πποσο); οπιοτπο Βοππεποπο.

(πι) Αππι-8ππ·τιι. Βειοιο οι ρτοποπιο σοπ ιο οιοιιοο ποπιο.

(Π) 8οΒιιοπο ιο πποειοπι ποπο σοπιππιιπ Μιιιι σοπ·τιιιτΔ πι Απ

ιιιιιι, ο 1ιΙιιιιι.οου. Ωειρο-ιποπο ΑιιιιΑπ. Η πιοιππιιιο ὁ πο! Η εοππιιιο

ιπεο.

(18) νιιιοιππο οτπ πιειι·ιιιιο.

(10) 0πιοτπο Αππιιιι. νι οι νοποπο ιο τονιπο ποι σεεωιιο πιπ πιιι

πιο ποειι οιπιιοιιι σιππισι πι Τοττοσ.

(90) Μποπιιο; οπιοτπο ΜΜΜ.

(Μ) Ι.ιιοπποπε, ο Μοπιιποο; ιιιιιιι8πιο στο πιειτπιιο.



8Ι(0 1ι11>1.ο11(11 Β·'(:1ο·τε

Ρο11·σ ΑτοιιεΙοι·ιοε ο( ΡἱσοΙοΙΙ (Ιο Μ(ιεΙο. μπαΙΙ.ι Αι·ι·ο((ιιϊ11ιι

Ι.σι·Ισο Ισοπιιο (Ιο 8οι·1·ει Ισοιιιιο (Ιο Βο(1·ει ρἱοΙιιιιιι Ρο1ι·σ

ΙΙ(ιΙο1ιοΙο1 -(Ισ11ιΙ1ει (Ιο 8οι·το Ισ (ιι·οι(Ιιιιο νΙΙΙο ΙισΙι11οιι11Ιισε

οσρτο(ΙΙσ1ο. Ι1οιιι ο Νιοσι..ισ 5'οΙσισε ομοια νΙΙΙο (Ιο Βιιιιιι α)

Ρο11·σ (Ιο ΐ(ιιι(ι Α1ιεοΙσ Μιάου Α1ιΙΙισιιΙο (Ιο (Ιο1ιιριι Βοτ

ιιοι·(Ι(ι8ει(ι ο( ΒοιιΙοΙο (Ιο ΩιιοτσΙιΙΪ |ωσ·(Με Ρο1.ιισ Μο.ιι1οΙΙ

Μοι·Ιοιιο (Ιο λι·ο8ιιο.ιιο Αιι(Ι1·οοθοΙΙιι(ιο -ΡοιιΙσ Ποσο οι

Ισοιιιιο (Μο (Ιο νΙΙΙο ρτοιιΙιιιο 11ιοιιισι·σ1ο. Μπι ο ΙΙ(ι(:σωο

Ισρ(ιοπία Μεσοι-ι νΙΙΙσ (Ιο -(Ισο(Μιι(ιισιι(9) Ιο(ιιιιιο "Ποσο

Ρο1ι·σ (Ιο 'Με Πιο (Ιο 111οι·σιι81ιι ο1ΙΙΙ(ιι·(ι1ισ (Ιο ΙΙιιοΙΙ ΙΙΙ

σ·σαίε Ρ1ι111ρσΙεροΒιι1ο ΙΊ1οοΙοσ ΙΙο1·ι·οοΙι1 (Ιοτι11ιισ Ιεροιιιι ο1

ΝΙοσΙοσ ΙΙΙι·(ΙΙ (Ιο (ΙΜ. ΜΙιΙ1ο1σιΙΙΙιοε ·ρτοΙΙΙιιιίο. Ι1οιιι Ι Ισι1·(1ιο

(Ιο ΙΙΙ(πΙσ ιιιισιιι: ν1ΙΙο (Ιο ιυ(1(ω3ι Αιι(Ιτοέι (Μ·ι>οσο

(Ιο (Ισά ΜΜΜ ΡΙιιιιο |(σ·αΙΙσ Αιι11ισιιΙσ (Ιοι·ΙΙσιιΙ ιδιιδοΙσ

Ρ18ιιι·Ι ου:Ρο1τσ= Βο(ισσώοΝ1(Μτ11ιιιε (Μ' ρι·οι(1ιιιο Ισ1σ:

Ι1οιιι ο. Μι(ι(πσδ'σΙ(Μ “σ” νΙΙΙο(Ιο σωσ11 (ΟΠΑΠ

τ1ισιιισ1(Ιο 8σεΙιι ·Ρο1το1 ΡΙστιο>θοιι11ιιο 8σι·ο ο! (Ιοοι·((Ισ
(Ιο.ι·Ιισιιο·)ΜΜ Αι·(ισοσ ΠΡ1ιιο(ι Αιι1ΙισιιΙο (Ιο (ΜΒΜ (Ιοιιι11(ι

(Ισε(ι 491 1>οιω·οωω (ιωτισ· 1ιοΙιΙ1(ι1σι·ΙΙισε ρι·οι(Ιιιιο ρτο

ΙΙΙιο1σ: ·Ι1οιιι σ; ΒσιιοσιισΙιισ (Ιο ΜαεΙΙΙΙσαί ιιωσιιι: (ΙσιιιἰΙο

ΡΜ Ρο1τσ (Ιο (ἐστὶ Β01'80(ΙΟΓΙυ Ροι·σΙιο(Ι(Ιο ο1 ΑΒιιεΙΙ(ισ

8οιιιιο:·ρωοΙΙ: (Ι(ι1ιισ 8ο(ιιισ Ι.ο.στοιιο1σ 8(ιιιιισ 'Ι'1ιιι1(Ιο1

8οιιιΙοο(ΙΙ:1ΒΙΙιι1 88111121 ο( ΝΙσοΙοσ (Ιο (Μο νΙΙΙο ρι·σιΙσιο

ιιιοιιισσο.1ο.ή Ι1οιιι ο ?Ιολι(Μ: Πωσ. Μεσοι( ΙΙΙΙο (Ιο Ρσιισιιι

σιιι_(5ΙΑειι(Ιτοσ. (Ιο 8οι·ι·σι οι ΝΙσοΙεισ ΙΙΙι·(ΙΙ Ι(ιι·ει11ο (Ι(ιιιιι(ιτ(σ

(Ιο (Ζοτ(18ΒΙΙσ Μισο. 'Αι·σιιισ Β11ΙΙο ο1 .Ισοιιιιο ΒοιιειΙΙ ιιι

(ιτσι(ΙΙι·ιο ΜΙΝΙ (Ιοιιιστοιι1ΙΙιιιο ειιρτο(ΙΙσ1ο. σιιιιιΙΙιιιε ο1εΙ1ιδιιΙΙε

ΙιοΙιΙΙο1στΙΙισα(ΙΙσ1ο =(ισιι·ιιιι·ι·ο ο( (Με 1ιιιιΙ1Ιο ΙισιιιΙσΙΙιιιε Επι

(ΙΙΙσ1ο((:οσιο1τι ιιιστο1ι(ΙΙΙιιο σορΙοσο ΒΙΟ (μισά ιιοιι (σοὶ

ροοΙστοσ σΙιοο1Ιοιιί(ιιιι (Ιοι"οσοτιιιι1 (ισιιδι·οδο11ο ροι· Ιιι(Ιο Ισ

(ΙΙσ1ο,()1εσιισ πιο Απο”. οΙιἱ ιιιστΙο οοΙ οσιι€τοεοι·1 οσιισΙΙΙιιιιι

ΙοοΙοιι1ΙΙισοο1 ι·ορτοεο(ι1(ιιι11Ιιιιε ιιιΙΙνοτοΙ1ο1οιιι (ΙΙσ1ο (ιοιι

1ι·(ιοο τω: ΐιιιιιΙοι·οιιιο1 οοιιΙστοιιι ροι·1οιιι ο)ιιο(Ιοιιι μου( (Ιο

1ιιιι(ιιιιιισ(ΙΙ ρσ1οε1ο1ο (:σ1ιο1ο1 α(Ι ρΙο1ιιιιιι ροι· ριιΙιΙΙοιιπι Ιπι

επιιιιιοιι1ιιιιι (Με οο1ιίοο1ιιιτι Ισ Μισο (Ισ .οποιοι ρι·οΙΙΙιο1ο

κι μεσο οσο ξ(Ιο1·οΙο. 11111( (Ι1ιοιι1$11Ι (Ιο ω( ιιιιιιω(ωο

8οοεοιιἱ οΜ11ι1Ιο:ριιΙιΙΙ6Ι ΙΙιιροι·ίειΙΙ οιιο1στΙΙο1ο ιισ1οι·ΙΙ ο(

οοι·1Ιιο οπιιο σΜ1ο1Ιο στο(ΙΙο1ο ρτο (ΙΙσ1ο (ΙσιιιΙ1ιο]ιι(Ιΐο1οεο

ιιιι:τ(Γιο ]οιιικοτ11.·Ι(ι1'τοεοι·ίρ11 οι οΙ:ιιισιιιιι σοι· ιιο1οιΙ(ιιιι
ριισιὶσιοἶ οιισ1°ο(ΙΙσ1.Ιιιιιί(Ι). - ' ό( - Ι -

ο Ε11οοσθσιι((_ι'ιι(σο πωσ ΙιοΙιἱ1ιι1σο ν1Ι1οΝυιιιι>σισο (Ι)

εΙι1(ΙΙστιο·οο(στ (οἱ ρτσοστοΙστ ιιιιΙνοτοΙ1(ι1Ιο ΙΞο1ιτιο (Ιο-Μπιο

ο1 νΙΙΙοι·σιιι -οΙιιο(Ιοπι ΙιοΙιοιιο ρΙοιιοιιι οι ΙοσέΙ111ιιιο(ιι ρσ1ο

ο1ο1οιιι`(οσ1οιι(ΙΙ ο1 (ιοτοΒο11(Ιἱ ειιΙιο(ιι·ηι1ο 5Ι(ιι11οιιι ο1-ίοΙοιιι·

(ιιι(ιΙοσι.ΠιαΙιοιι1 ΜΜΜ οσωινοε (π ρτσοστοΙσι·οσ σΙν11(ι1Ιο

Αι·οο1οπιι(..ρτο(ΙΙο1ο (Ιοοιιροτ Ι1ιοοτ1οιιι εσΙΙΙοο1 (ισ ιιιιΙνοτἔ

εΙ1(ι1ο (1οιιτιιιτο οΙ1ιε1:Ιοιιι εοπ ο Ισιι(1(ιι Μονο( σ(ΙΙσί(ιΙΙ

ΜΜΜ (Ιο Μιι.ιε ρτο ιιισειιΙΙΙσο (Ι011ιΙ1ιο: (ιι(Ιιο11ιοσ ριιο(ΙΙο1ο

Δισκοι( ΙΙ(Ι(ι πω”. »·111ο (Ιο Μαιο( (ΙΙΙ Αιι(ΙισιιΙσ ()ιισΙιοΙΙσ

Ι;.οσι·Ι (Ιο 8οι·1·(ι Μιιι11οιισ Μο1σσ(ιιιΡο(τσ (Ιο Βοι·το ' Ρο1ι·σ'

(Ιο ΖοτΙ Αιιτοιιἱο (Ιο Ι.ο(Ιει Ισοιιιιο (Ιο Υ(ιιιο (Ιοιι1ιοτΙο Με

(1) ΥΙΙΙ1188Ισ στο (ΙΙο1τιι11ο.

(9) (Ισικιωπι1(ιο; σ(1Ιστιιο ΒσιιιιΔιικησ.

(3) Έσιι.(1.ιιΔ; σ(ΙΙο1·ιισ 'Ε01ιιιιι.ιιΔ. . . _ .

(4) Μποστ” σ(ΙΙοι·ιισ Βοιιυι··ι·ι. .ι ,ω

(σ) ΙΙΙΙΙοε8Ισ στο (ΙΙο1ι·ιι11σ.

. (θ) 8οειισιιο Ισ ο(ΙοεΙοιι1 (Ιο1Ιο οοιιιιιιιΙΙΙι (ΙοΙΙει ι·οεΙοιιο (οσπ(Μω)

Οι Μοτο (Ιο 1111118. (3ορο-Ιυσεσ. Το11ιω(μ. 11 πιιιιι(Ιιι1.σ ο (Ιο1 10 (ιοιι

ιιιιΙσ 1888.

(7) Νσιιιι>σιιιι; νΙΙΙιι((ΒΙσ στο (Ι181ι·ιι11σ.

(8) ΤιιΔιιις:Δ; ο(Ιίοι·ιισ 'πωπω.

' Μσ1οιι1.1ιισ ΜΜΜ .Ιοππο (Ιο 8οι·ι·(ι Μοιιιιιι ΤΙισιιιοσ Ιο(:Ιι11ι1(ι

.Ιο(ιιιιιο ΙΙΙΙ(ισοΙο ο1 Βοι·ιιοι·(Ιο ΜιιτοΙο )ιιασΙΙο (Ι1σ1ο νΙΙΙο (Ιο

Τιιιιιι(μ. ·Ι1οιιι ο Ρι:ι·ιιο (Ισ ι9οσΙασιιιισιιι: νΙΙΙο (Ιο Βισ->

1.1ου(ω ΙοσσΙι(Ι σωσει( (Ιτι1(Ι(1οΙσ-Ατ(Ι(ι @ΜΜΜ ΤοΒοει

Μοι·Ιστιο Αι·(Ισ =ΙΙιοιισ1οσσ (ΜΜΜ 81ιιιοσιιο 111σσ1ισειι ΙσοιΙιιο

(Ιο 81(ιΙσσ ο1 Το(1σΡειΙο _(στα(ίε ι·ΙΙΙο ρι·σκΙιιιο (ΙΙσ1ο.Ι1σιιι

ο Ι0ΔΝ111ΙΙΙο ιι(ομοιω(ι·νιιιο σο· 8ιι(στσ Π121ισ (ω)

ΟΒΙΙΙο Ι.οροτΙ Ήοτο(ι1ιιιισ ()σο1ισ.Ιοοιιιιο (Ιο (οοιι (Ι(ισιι11ιισ

(Ιο ΗΜ? (Ι111ρ(ιο ΜοσιοΙΙ Αιι11ισιι1ο (Ποιοι ()στιιΙ1ο(Ιο(ΙΒ

Ρο11·(ι (Ιο (οοιι .ΙιιΙΙ(ιιΙσ ΜΜΜ Ι.σ(ΙονΙσσ `Ι1ΜΙΙιΙ(ι. ·θιιοιι(Ι11Ιό

ΤΙΜ ο1 Βσι·οοΙσ Οοεο1Ιο ρι·στιιιιο (ΙΙο1(ι (Μ. (απο

ο ΡΔοσιοισ (Ιο 2(Μ ιιι.ισιιο Ι(ΙΙΙο ((1οΜ1ι.ιο(“Ι ΜΜΜ ΙΙΙ-ι

σοΙσσ (ΙσΙ.οοσιι ΒοτἰεσσσἶΠοτοἰ Βοσιιο.Μσ ωο11σ(1Ιοεσω

1ΐιιο (Ιο ΒΙΙ Ισε1111ιο (Ιο Ι.οοοιι ΙΙΙ(ιι·1οιισ(Ιο Πι·Βιι=ιο1Ρο11°ο

(Ιο ΪοΙο @Μάο νΙΙΙο ρ1ισιιιΙ1ιιο Μο. Ι1οιι:1 ο ΜΜΜ. (Ιο

δΙσπι ομοια: νΙΙΙο (Ιο ΙΙσιιιι1>σι.ιι(Β)Άιι(Ι1·οο (ΙΗ.Ι8Ι(ιΉικι-:

ι·οτιοΙο ΜΙΙΙο ΙΙιιΙΙο1σ (Ιο Αι·ο1ιο ΙΙοοΙσ ΡΜ ο( Μισο

Μση(1ετ )σταΙΙσρι·σι11ιιιο (Ι1σ1ο ι11Ιο..Ι1οιιι ει. (Ισιισιιι(σ (στο

σκοπο νΙΙΙο (Ιο ΜιΒιε Ρι(:11(1ισ ω) Ισιιιι(ιι ΒοσΙιο ιιιλ.ισιιιτ (Μο

(Ιο Βιι>ι>σιισι (Μ) Βοο(Ι(ι1σ ΡστοΙιιι ΒοτΙοοιισ”8σΙΙσοσ Ι)σι·έσ

(Ισι·Ισ (Ιο (Που Βοιιο(ΙΙο1σ 8σΙΞε (11 Ιοοιιιιο (ΙειιιΙΙΙ(Ιει ;ιου·σΙίθ

ιΙΙΙο ρι·οι(Ιιιιο (ΙΙσ1ο. Ι1.οιιι (ο Αι(ιιιιιιι Ιω Μάι: ιιοΙ” άΙΙΙο

(Ιο Βιιισιιιι (Βσσσα(ΙΙ-,-ο ·Βοορσ(ΙΙ) (ω) (ΜΜΜ (Ιο (Που

ΙΙΙΙ(:ΙιοΙο ΜιιέεΙΙι (Ιοοιι1Ι(ισ(Ιο(ο(Ισ Βιιο(Ιιισ1ο-ΉΡΙτοΙΙΙι ΜΡ

(ΙΙιοΙο Μσι·1(ιιιι(·ο1 (3ιισιι11ιισΞ(Ι(ΠΙιΈιι ;ωσε(-ωιτο ρ1·σι(1ιιιο·

(1Ιο1ο. Ποιο ο Βοιιιιιιο(ι ΡσΙ(ι ιιιισιιο νΙΙΙο (Ιο (ΞιισικσιΜω

ΒΙιιιοοιιο (Ιο Ρ(ι(ισΙσ .Ιοοιιιιο - (Ι(ιιιιΙοει Αιι1Ιισ1ιϊσ(Ιο (οσο:

Ρι·ο1ισΙοο(ι (ΙσΙοιιιο (Ιοοτ8Ισ (ΙσΙοιιιο- ο1·8οτορΙιἰιισἶ(ΙσΙοιιιο

)ιο·(ιΙΙσ (πιο ρι·οι(Ιιιιο.(ΙΙσ1ο. Ι1οιιι (ι Τιισιο(ισ Ματια:: Μεσοι:

νΙΙΙο (Ιο Βιικοοιιιι(ω Βοσιιειτ(Ισ (Ιο (Ιο(·ΙιΙει ΝΙοοΙοο Μοιισει

Μουσ1ιοοι·1σ Μο1σιιο Εο(ιι·οιιο1σ (Ιο 8Ι1ΑιιΒο1σ ΙΙΙοι·1·σο ΙΙΙ(ι-·

Ποσο (Ιο 8οτ(Ισ ο( (ϊι·(ιιι(Ιιι ()ο1·1(1)(πσω νΙΙΙο ρτσι1Ι(ιιο (ιιοο

Ι1οιιι (ισ Αιι(ισσο ΜιοΙσ ι(ι.ισιιιι νΙΙΙο (Ιο Βσι(σιι(ιιισ (ω) Ρο1ιι(ι

(Ι(ιοΙιοΙΙο Τ1ισιιι(ιο1σ Μισο ΝΙοσΙοο (Ιο·811 ο1(Ισιιι11ο. 8(ι(;(ι

)αι·(28ίσ νΙΙΙο ρτσι(Ιιιιο (ΙΙσ1οι Ι1(ιιιι ο ΙΙιιιι(οιοσο·(Ιο @Η

Νήσοι( νΙΙΙο (Ιο Βοο.ισοο (ω) ΡισιισΙεοσ (Ιο Ι.οιισ(ιε Ν1σσΙοσ

(Ιο ΙΙιΙιο(Ι.°-·(Ιο- ΜΒΙσΙοο .Ρο1το -(Ιο ()ιιρο(Ιο ο( Ι.οστιοι·(Ισ

?ιοιοοιι Μ(ιιιιι(ι )'ω·(ιΙΙο (πιο ρισι(Ιπιο (ΙΜο. Ι1οιιι ο (Ιων

σιο(ισ (Ιο (Μι: ιιιισιιο ν11Ιο (Ιο ·8ι>ιι(1 Αι.σ.1 (90ΙΜ(ιι·1οιισ

(Μισο Ρο1τσ (Ιο Μοεστσ 51ορ1ιοιιο ΜοΙσιιΙ ΉιΙοιιΙΙιιο ΙΙΙιιι·ςΙει

ο1(Ιοση;Ιο (Ιο Μοτο Ισι·(πίσ νΙΙΙο ρι·σι(Ιιιιο (ΙΙ(:1οι Ι1οιιι ο

ΙΙισσι.ισ Τομ( Μεσοι: ν1ΙΙο (Ιο=5σι.ι.ι (Μ) Ρο1ι·σ (Ιο ·Μ(ιτ11ιο

8έι1ιιι·το θερμώ ο1 Ι.οοιιοτ(Ισ 8οοΙιο @Ια(Ια νΙΙΙο ρι·σι(Ιιιιο

(ΙΙοΙο σιιιιιΙΙισοο1 εΙιι8(ιΙΙο (Ιο (:σσιωιιι ρτο(ΙΙσ1ο ο( (πιο

ιιιιι11Ισ 1ισιιι1ιιΙ1ιιιο 1ιι σο ο1σ1οιιάΙιιιο- (ισρΙοεο σιισ(ΙΙιιοιι·ιιΙο1

ροο1στοε Ιιοο1Ιοι·Ιιιιιι- (Ιο(οσοι·ιιιι1 σσ1ιμοΒο1Ιο- -ροι·Ιιι(Ιο Ισ

(ΙΙσ1οΐνΙΙΙο (Ιο 'Ι'ιωιι(μ ιιΙι1οο1οσΙΙ1σ(ιι· σοσει·οεο1ΙΙ (ισιιοΙ

ΙΙ(ιιιι (Πωσ (ισιιιιιωτιι ιιιιΙνοτο(Μοιιι ΙρεΙσο (:σι(ιιιιι·ιι ο1-νΙΙ

Ι(ιι·ιιιιι εσειιιιιιιι (κ: ιιιο(οτ(ιιιι-ο1 οιιιιιστοιιι ροτ1οιιι·ο)ιιο(Ιοιιι

..Ι θ. ζ

(Θ) ΕεΙο1ο οοιι Ισ ε1οσοσ ιιοιιιο.

(10) Μοοτο Βιιιιισ; ο(ΙΙοτιισ 8.νι:ιισ Μαιο.

(11) Μιι.ιει. ΕεΙοΙ.ο οοιι Ισ ο1οεσσ ιισιιιο. 8οιισ οεεοι οοΙοΙπο1Ι ΙΙ

(πιοΙ ΙισεοΙιΙ (ΙΙ (ιι·(ιιισΙ. · · ν· ·

(19) 0(ΙΙσπισ ΝΔιιιισ1.11. 'Ι Ι 1··

(13) ΥΙΙΙ(ιεεΙσ στο (ΙΙε1ι·(ι1.1σ. - ·' . - · ·

(Μ) ΥΙΙΙιι88Ισ στο· (ΙΜι·ιι11ο. Ι· · ι

(16) ΒΑκ(ιιιιι, ο Β.ισ(ιΔση (ι(ΙΙοπισ Βισι.Λιιυ. ·'

(16) νΙΙΙ(ιεεΙσ (ΙΙ51ι·(ι11(ι.

(Η) ΕεΙε1ο οοιι Ισ ο1οοεσ ιι(ιιιιο.

(18) Βοι(ιιιοι·ι·σ; ο(ΙΙο1(ιισ Βοι(1·ιι(:ιιισ.

(19) 8ιι(ιι(:οο; νΙΙΙ(1%Ισ (ΙΙ:1ι·ιι11ο.

(20) ΨΙΙΙ(ι88Ισ (Ιἱε1τιι11σ.

(91) ΥΙΙΙ(ισεΙσ σ(ΙΙοι·ιιο (ΙΙ 81ι.ι.ι.

:

  



πιει. οοοιοπο κιν. 8ιπι

ιιι.οιοιιιιιιπιο οι ι·ορτοοοπιοπιιιιπο ρι·οπιι πιο ιιιιιιιοιιιοπιι ποιο

οιιιιο οοποποι πιο ιιιοιιππι οοι· ριιιιιιπ:ιιιιι ιποιι·πιπιοπιιιιιι πιο

οοπι'οπιιπιπι ιιι οιοιο πιο πιο Τιι.πιπ.ποι ιπ πιοπιο οοιιιοοι ιιο

ιιιιοοιπιπιο εοπ οιοιοο .ιοο.ιιιιιο πιο ιιιπιο ιιι ποεεο @οποιοι

$οιιπιπι πιο (ιιιοπιιιιι $οιιιιπι πιο οινιιοιο Βοοοοιι ιιιιιιιιπ:ι ιπι

ροι·ιπιιι πιιιοιοι·ιιοιο ποιοι·ιι πιοπιιιιιο πιιο ιοπιιοιιι ιιιιι·οοοι·ιριι

οι οιπιιιοππι ροτ ποιοι·ιπιπι ρι·οιπιιιιο ιποιιιοποιοπι (ι).

οι οΒο Ι..ιοποιποιοε πιο Μοπιιο€ ιιοιιιιοιοι νιιιο πιο (ιοιποοε

πιο Τιι.ιιιιιπ:ιππ (ι) οιππιιοιιο ποιοι· οι ρι·οοιιποιοι· ιιπινοι·οιιοιιο

οοοιοπο εοπ οιιιιιτοιιιι: Ριιιτιο πιο Μοιπτιιιυε οι νιιιοι·ιιπι

οιπιοπιοπι ιιπιιιοπο ριοποιο οι ιοΒιιιιιιιοπι ροιοοιπιιοιιι ροι·οοοιιπιι

οπιιοοπιπιο. οιπιιιοπι οι ποιοιιι πιποιοπι ιιοιιοπι ειιιπιιοι οοιοιοο

οι ρι·οοπτοιοι·οο οινι·ιπιιιο Αι·ιειοπιιι ρποιοιο ειιροιιιιε Ιοππο

ιποοι·ιπιιπ οοιιιοοι πιο ιιπινοτοιποιο οοπιοπι εοπ ο (ιιιιιπιικο

ιιιιιιπποοιι ο)ιβοιπιιί παρκο π:ιιιιι·ιοιιιιι ρι·οιπιπιο οποιο πιο ιιοιπ

ι·ιοπο Βοπιοιιι·ι πιο θι·ι·ιι νιιιοοποιο πιο ι.οπιπιο Απιπιτοπι Ροπιο

Ριιιιιρο πιο επι Αιιιιοοο οιοοιι Μιοιιοιο Τπινοι·ι Μπιη;ιοπο

(Ζορροι Ροιι·ο πιο .ιοπιππο πιο (ιιιπ ιοπιππο Ροιοοπιπι

πιοιιπ)πιο πιο Ροι·ιιι ιιοι·πιιο πιο (ιοιιιο Νιοοιπιο Μοτιπιο Νιπ:οιπιο

πιο ιιοιποο Αιιιιοπ:ο πιο Ιοοοιπι Βιιτπιπιι πιο (ιπιπιριι Βοοιιο

πιο ιιιοιππιο ιοιιιιπο $ροπο (ιοπιιιιο πιο ()ιιιιι ιοοπιιο πιο

()ιιοι·πιοι (ποπιιιπο πιο Οποιοι Αι·οοοο πιο Ροπή Νοεροιιο πιο

ιοπιιιοπιπ (ιιποιιιιπο πιο $οιι·οπιι Αππιι·οπι πιο 5οι·ιπι ι(ιπιιοιο

πιο ι.οι (ιοπιιιιιιοπο νιποι ιιι·οιιοιιοοο (ιιιροι (ιιοοιιιιπο Μοππο

Νιπ:οιοο Ροεοοπιιιι $οινοιοι·ο ιιιοιιπιιιοεπ Αππιι·οο Μοππο

ιοπιππο ιιιπιο οι Νιοοιοο Βιιιιιοοιι ιιοιιιιοιοιιιιιιο νιιιο πιο

(ιοιπιποο πιο 'ι'ιιπιπιπιιι. ιιοπι ο (ιιι.ι.ιιιιο πιο πιο ιιιιιοπιι πιο

πιο (ιοιπποο ο (ιοπιιππ (ει) Βοιιοιιοοινιο ( ιιοιι.: ιι πιιππι, ο

Βιοιιοπιιυι) πιο (ιιιπ .ιοπιπιιο Τιπιιο Αιιποιο πιο ιιοιοο ιιοιι

ιοιιο ιιιοποιιπι ιοοπιιο πιο (ιοπιι ιοοοιιο (ιπιο (ιοπιιιιπι Βιπο

Ρπιιιιο ιιοιι ιιιιιοπο πιο Ροτιπι Υπιπιιιο πιο Μοοεπι .οοιοιοο

πιο (ιοιιοι Βιιι·οοιοιο (ιοιο οι Βοι·π›ιιο Βοο ιιοιιιιοιοιιιιιιο νιιιο '

Ιιτοιιιπιο πιιοιο. Ποιο ο ιο.ιιπιπ: ΡΜ" νιιιο πιο ιιοιιιιιι (πι)

(ιοιιιιιπι Ριριο ι.οοι·οποιο Βιιιπι .ιοπιιιπο (ιοοεπι ιιιπιο πιο (ιοπιιοο

.ιοοιιπο πιο Απ:οπι Ροιιο (ιοοιοι ιιιοποιοοο (ιιιοριι Νιοοιπιο

πιο (πιο ππωιω πιο Ιοοιιοπιι οι Ροιι·ο Μοππιι ιιοιιιιοποιιιιιιο

πιο οιιοιιιιιο οιοιο. Ποιο ο (ιιι.πιπιιιπο ιιοιι οποιο: νιιιο πιο

διπιιπ:οι.π (5) $οινοιοι·ο πιο Νοιιοπ Νιοοιπιο πιο (ιιιιπ:οο ιιοιοο

πιο Απιοπι ιιιοιιοιοοο πιο δο8οο Ροιιο πιο πιο Βιιι·ιοοπο πιο

Απ:οπι Αοοι·πιο πιο οπο οποιο νιιιο _ ρι·οιιιιιιο οιοιο ιιοοιιοιι

ο $ιοιιιιιιο $ροιιιι Βοιιοπιιοιο Μοιιοιιοοιι ιιι·πιιιοιοοο Ροι·οοπιιι

ξιοπιιιιιο πιο @τι ιιοπιιιιιοο πιο ι.οπιο οι Μπι·οπιο Ριοοιιοιο

ιιοιιιιοιοτιιιιιο πιιιο ρι·οιπιπιο οιοιο. Ποιο ο .ιοπιπιπιι πιο δομο

ιοι·π·πι ιππιπιοπο νιιιο πιο Μοοοιιο (θ) 8οι·οοιπο πιο οποπ Νι

πιοιπιο (ιιιι·οιι:ι Τοι·ιιιπο πιο πιο ιιοποπιιοιο πιο το οι Αμι

πιιιιιο πιο $οι·πο @ποιιο νιιιο ρι·οπιιιιο οιοιο πιο Νιπιοιπιο πιο

ποιοι Νιοοιοο (ιιι·οπιο ιοπιππο πιο πιο οι 'ι'ιιοπιιοο Μοιιοπιε

ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο νιιιο ρι·οιπιπιο οιοιο. Ποιο ο. Μπιιιιιο πιο (Μπι

οποπε πιο πιο (ιιιιιοπιιιιιο(”() πω» Τποποι Ροοπ:πιειο Ιοπιιιιιπ·πι

(ιοπιιπιοιιο πιο Πιο οι Αιιπιι·ιοιο πιο Ζοι·ι @ποιιο νιιιο πιο

ιπιπιο οιοιο οι (ι.° (ιιιοιιιι ΑΒιιοιιπο πιο (ιοπιπιιοι·ι·ο (ιοοιιιο

Μοοιιοι Αιιιιοπιιι Βιιι8ιι (ιοεοοι (ιοποιο. Βοιιιοι·πιο (ιοιιπ:πι

(π) 8οοιιοπο ιο οπιοοιοπι οποιο οοπιιιπιιιι πιοιιιι ι·οΒιοπο ιιιπιο

Διοιπ·ι·ι (απο πιο Μοπιιοππο). (Ξειρο-ιποπιο οπο (3οιπιποο πιο Τπωπιιοιπ.

ιι ιππιππιιιιο ο ιιι πιιππι ιι ποπιιιπο ι388.

(θ) (ιοπιππιο πιο Τιιωπιποιη οοιοιοο (ιοπιποοτιιιιιωιιι.

(3) Οπιιοι·πο (ιοπιποοπ:οι:οιιιΔ.

(π) Εοιειο οπιιι ιο οιοοεο ποιιιο.

(ο) νιιιιι88ιο οπο ποπιιιπο.

πο) Επιιο(ο οοπ ιο οιοοοο ιιοιοο.

Π) ιιοιοιο σοπ ιο πιιοοοο ιιοιοο.

ι.οοποποιο πιο επι οι Νιοοιοο Με ιιοιιιιοιοιιιιιιο πιιιο πιο

ιιιιπο οιοιο. ιιοπι ο Βιιιιοοπιο πιο δοπ·πι ιιοιοο: νιιιο πιο

(ιιιιιοοοι (8) Νιοοιοο (ιπιο Βιιτιοοιιο Ριιιιπο διοριιοιιο πιο

Νοοιιο @ποππο ποιοι ?ιοιο ιιοιοο Μοποιοπο πιο ι.οπιπιο

ιιιιι·πιιο Ρπιιιοο οι $οινοποιο (ιορπιιο ιιιι·πιιιο πιο ρι·οιπιπιο

οιοιο ποοιιοπ ιιιοιιοιο πωπω Απιοιιιο πιο επι Αιιιιοοο πιο

8οοοε Ροιπο πιο (ιιιι·πιιιπιο Βιιιιοοπο ιιοιπε Ροιι·πι Μοι·πιο

οι Βοιοοιο πιο Ροιπιοο ιιο.ιιιιοιοι·ιιιιιο πιο ρτοιιιιιιο οιοιο.

Ποιο ο .ιο.ιιππο πιο Επιπο ομοια πιο πιο ΡΑΒΒυ (ει) Μιιιοπιο

Βοι·οοι (ιοιιιιιπι πιο (ιπιπιριι οι Ροιι·ο πιο απο )ιιιι·πιιέο οι

Μιπ:ιιοιο πιο $πιιο ιιοιοο πιο επ Αποιιιο (ιιιιι·πιο .ιοοιιιιο ιιοιι·

οιιο οι (ιοπιιιιο ι.οπιο ιιοιιιιοιοιιιιιιο νιιιο ρι·οιιιπιο οιοιο.

Ποιο ο ιιιιπιποιο πιο (ιπιο ιιοιοο: νιιιο πιο Βιιπιι.ο (ω) Απ

ιιιοπιο $ροππι Τι·ιιιοοο (ιοπ·ι·ιο Αππιι·οο ιιιοιιοιιο. ιοοιιιιο Ριο

οι ι.πιιοτιο πιο @τι ποπιιπι οι ιιιοπιιιι·ιο πιο 8οπο ιιιοπιιοο

(ιοοιιι ιιοι·οιοπο πιο @τι Μιοιιοιο ι.οπτο ιοο.ιιιιο Ριοοιοοπιιι

οι Βοι·οοιο 8ροππι ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο πιο οοοιιοο: οποιο. ιιοπι

ο ιιππτιιοι.οιιι:ο πιο δοοι·πι ιιιιιοιιι: νιιιο πιο (ιοπιιιι.ιι (Π) Μι

οιιποιο (ιοοιπιποιο Βοποιιιιιιι πιο (ιιιπ Τιιοιιιοο (ιπιροι (ιπιο

ποποιο πιο (ιιιιοιιοο Ροι·ιπιοπο πιο Απ:οιιι @ποιιο οι ιιιιοιιοιο

πιο ι.πιοιιι οοιιιοι·πιπιιιιιιο ιπ πιο ρι·οιιιιιιο οιοιο. ιιοπι ο

(ιοιπιιιι ιιΙοιοπο πω” νιιιο πιο Οπιιιιο·ιιιπ (Η) ιιιοιιιοο (ιιιπιο

Νιοοιπιο $οι·ιοι Βοπιιπιοο (ιπιροπι (ιιιπποι·ιο πιο ()ιιοτπιπιι οι

ιοπιππο ιιοιοο )ππι·πιιιο οι ιιοιιιιοιοι·ιιιιιε νιιιο ριοιπιιιιο οιοιο.

Ποιο ο Βιιιοιπο Ρίεπιπο οποιο: νιιιο πιο Μπειιιιιο (ω) Τοπ·

ιιιπιο Βοοιο. ι.οοιιο ΜΜΜ Βιιιιοοιιο πιο (ιιιτοιιο πο· πιο Οπα

ιοπιπιιο (ιοπιπιο οι (ιιιιιιιοι·ιο οπιιι )ιιι·πιιίε Βοποπιιοιο πιο δοτπ·ο

Ροιι·ο 5οΒιο ι.οοιιοτπιο Μοιοιπι ιοπιππο πιο ιιοιπε οι ιιοιιοιπιο

πιο Νιιοιιιο οοπιοτοιιιιιιπο ιιι νιιιο ριοιπιπιο οιοιο. ιιοπι ο

ι)οιιιιπιπιο Ρίο·οσ ποιο” πιο πιο (ιοποιπο (Μ) $οινοιοπο

Τι·οποο ι.οοιιοτπιο (ιοιιιιιιο ιιοιοο ιιοοοο. οι Ατοοπ:ο πιο 8οιι·ο

)ιπι·πιιιο οι .ιοπιιιπο πιο Μοι·ιο πιο (ι.° πιο (πιο ιιιιιιιιπιιοιιιιιιο

πιο ριοιιιιιιο οιοιο. ιιοπι πιο Αιπιιιιοπ Ροοιπιιπ ιπιιιοιιιι πιο

ιεοοι>ι:οιιι (ω) (ιοπιιιο πιο Ι.οοοπ Νιοοιιιο Βπιπιπιι·ι Νιπ:οιοο πιο

(πιο Νιοοιοο Ροιπ:οπιιι οι Μιπιιιοιο $οπιοι @ποιιο .ιοπι.ιιιιο πιο

(Ιοππο (ιιιιιιιο.ι·ιο πιο θι·ιο .ιοοιιπο ιιοιοο οι 8οινοι ιο ι)οο

Τποποι ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο πιο ρτοιπιπιο οιοιο. ιιοπι πιο Αιιοοοο

πιο @οποιο ιιιπιο” νιιιο πιο (ιι:ι>ι:ιιιι (Μ) Βιοιιιπιο (ιοριιι

ιιιοι·ιιιιο πιο δοτιο .ιιιιιπιιιο πιο ιιπιοοιι ιοοππο πιο 8οι·ι·πι οι

Μιοιιοιο πιο 5πιιιοιπι Αιιιιο ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο νιιιο ρποιιιιιιο οιοιο.

Μπι ο ιιιι.ιιιπο ιι!πιοοιια π.πιοιιι: νιιιο πιο ιιιπ (Π) Απιιοοο

πιο Λοοιιι οι Ροιι·ο Τι·οοι ιιοιιιιοιοιιιιιιο (πιο ρι·οιιιπιο οιοιο.

Μπι ο Ρι:ιιιο ιι!οιοπί νιιιο πιο δικιο (ω) Βοιιοπιιοιο ιιιπιπιοιι

.ιοπιππο πιο (πιο ιιοιοο (ιπιο οι Βιιι·ιιιοιοπιοο πιο Οι·ι·πι ιπι

»πιο ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο νιιιο ριοπιιιιο οποιο. ιιοπι ο ιιοιοο Μο

Ισπο ιππιοιιιι πιο πιο Βιιπιπ.ιιιι(ιθ) ιιιιιι·διοιιο Ροι·πιιιοπιπι οι

(ιπιιιιι·ο πιο (ιποιι )ιπι·πιιίσ οι ιιιιιιιιοιοι·ιιιιιο νιιιο ρι·οιπιιιιο

οιοιο. ιιοπι ο ιιιιοιππιιοπ:ο πιο δίί ιπιιιιοπιι »πιο πιο ιιυπιπιπιι(90)

8οινοιοιο ιιοοιι οι ιοοιιιιο πιο [οιοοιι οποιο οι ιιοιιιιοιο

πιο πιο ρποιιιπιο οιοιο. ιιοπι ο ι.ιιοιιιο πιο (οοοιιοο οποιο:

(8) ιιιιιοεΒιο στο πιιοιι·ιιιιο.

(θ) νιιιο88ιο πιιειι·ιιιιο.

(10) Εοιοιο σοπ ιο οιοοοο ιιοιοο.

(ιι) νιιιο8ειο οπο πιιο(ι·πιτιο.

(Η) 0πιιιοπω; οπιιοι·πο 0ι.ι.ιοπιιΔ-ι.ιοιιι.ιτο.

(13) ΜΑποποιο; οπιιοι·πο Μπουι.ι.πο.

(Μ) 0οιποιπο; οοιοιοο (ιοποποιπο.

(15) νιιιο88ιο πιιοιι·πιιιο.

πιο) νιιιοποιο οπιιοι·πο οι Ζιιι>Διιι.

(Π) Εοιοιο οπιιι ιο ειοοοο ποππο.

πιο) ιΣοιειο.

πιο) ι-:ειο(ο οοι ποππο πιοπιοοιιιιο.

(90) νιιιοεπιο πιιο(ι·πι(ιο.

ιπι



842 ιιιοι.οιιιι Η (ἈΒΤΕ

νιιιο πο Βιιιιιιιο πο Μοιιιιοω Ροιι·ο Ιοοιιιι·ιιι οι .ιοπιιπο Μοποπ

@οοιιι ιιοιιιιιιιοτιιιπο πιο ρι·οιιιπιο πιοιο. Μπι ο (ιοπιιιιιιο

πο Μαφία ιιι.ιοιιο·νιιιο πο Ποι:ιιοο θ) ι.οοι·οποιο πο ι.οπο

Μοτοιοπο Ποπο οιΒοτιιιοιοιποο πο Βιιπποει οποιο οι ιιο

ιιι1οιοι·ιιιιιο νιιιοξ (ιι·οιππιο πιοιο. Μπι ο. Πιιιιιιιπο Με" οι

Οοποπο Ριτιοοιιι ιιι πιο πο ιιιιιιοιπι(3) οοιιιοτοπιιιιπο.

Μπι πο Βιιιι>ιιιιιο π'οοοιιιι ιιΔιοιιιι πιο πο Βιιιιιιιιιω- (ο)

.ιοιιππο που Βιιιιοτο πο .ιππο (ιιιιιιιιιπο Ροι·οιιπ Αππιοο Ροιο.

οι Ιπιιοπο Ποοοιι )`ισι·ο£ιο ιιοιιι1οιοι·ιιιιιε πιο πο Βιιιιιιιιιιι..ι.

Μιπ ο θιιοποιο ()οροι ιιιιιοπιι: πιο πο Ριου (δ) Μοιιιοο

Μπι·ι·οο 8ιοιππιο πιοπο Βιιοιιιιπο Βιιοιοποιο οι Νιοοιοο !ιοοο

Μαιο ιιοιιι1οιοι·ιιιιιο νιιΙο ρι·οιιιπιο πισω. Μπι ο Ριιιιιο

Μπάσο ιιιιι.ιοπο νιΙΙο πο Ροιιι>ο (θ) Ιοοπιιο πο Υοπο Αι·οοοο

πο @ποπιιπι Αππι·οο Μοι·οπ Βοι·ιοοπο Μοπιιο οι Αιεοοο πο

ΟΒιο ποπιο Μοιιιοο ιιπ. Ρο.ιιιο που Αππιοπιο ()οοιιι

οι Βιιιιοοιο @του ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο πιο ρι·οιιιιιιο πιοιο. Μπι

ο θιιιιιιιπο @οι ιιιιιοπιι πιο πο .οιιο σ) Μπι·Βιοπο Ροπο

-Ροιι·ο Ποιιιι Ροιι·ο πο Ι.οοοπ .Ιοοππο Ροππο .Ιοειππο πο Πιο.

οι Μειιιιοο πο Οορπιοιι·ο )ιιι·οιιο οι ιιοιιιιο1οιιιιιιο νιιιο ιιιο

›.ιπιο πιοπο. Μπι ο .ιππιπιο Ροτο|ιο ιππιπιο: νιιιο πο Μοποο

πιοιιι (8) Ροιι·ο πο Πιιοιι Αππιοει πο Ροπι Ιοειιιιιο @του

οι Ροιι·ο Μοιοπο )οπιιι.ι οι ιιοιιιοιιοιιιιιιο νιιιο ρι·οιιιιπο

πιο1ο. Ποιο :ιιι Ππο.ιπικο πο δοι·ι·ο ιιι.ι.ιοπιι νιιΙο πο Αιιιοο(9)

Χροιοιο πο Βοιιιιι Ροιιο Ι.οιιι Μιιι·οπο Αι1οιι οι Μοιοο

Μοι·οιι )ιιπιιιο οι ιιοιιιιοιοι·ιιιπε πιο ρι·οιιιπιο πιοιο. Ποιο

ο θυ.ιιιιιιιο πιο ομοια: ιππο πο Μιιιοικι ()οποπο πιο

οι Βοι·πιοιοπιοο Βιιιτι οποιο οι ιιοιιιιπιοιιιιιιο νιιιο ρτο

ιιιπιο πιοιο οιιιιιιιιιιο οι. οιιιΒιιιιο ιιπιιιιιιιοιιιιιιο πιοπο οοιι

·ι·ιιιιιι οι οιιο. ιροιιιιι οοιπππο οι νιιιοι·ιιπι επιιι·ιιπι ιππιπ

ιιιπιπο ιιοπιιπιιιπ ιιιιποπι οιιιειοποιιιιιι οοριοεο οὶο οποπ πιει

ροοιοτοο ιιοοιιιιιιιιιιι ποιοοοι·ιιπι οοπ(ιι·οοιιιιο ιπ νιΙΙιι πο

θοιιιιοο πο Τιιιιιιοιι ρι·οιιιιοιο οπιο ποπιιιιιι ιιοιιιιοοιοπιο

πποπιιπι Μοτπιοπο οιιιοιοιιο ριοπιοιι ιποιοπιιιιιιο οι τοπιο

εοπιοπιιιιιιο ππινοι·ει1.ειιοπι πιοιο οοιιιι·οιο οι νιΙιοι·ιιιιι οιιο

ι·πιιι οι ιιιοιοι·οιπ οι οοπιοι·οπι ροιιοιιι ππινοι·ειιιιιιο οιιιοποπι

πισω οοποιοι ιιπ ριοπιιπι πο ροιοοιιιιο ιιιιιιιοπιοπι ιοποι·ο

οπιποπειιιι ριιιιιιοι ιιιοιιιιιιιοπιι ιππο οοιιιοοιι ιπ πιο πο

πιοιιιιοο πο 'Ι'ιιιιιιιοιι ρι·οιιιιοιο ιπ ριιιιοο. ποιππο ιιοιιιιοοιοπιο

πιοιι θιιοπιιπι ιπ ιιοοεο Αιπιιι·οοιι Ροπιιο πιιοπποπι θιιιποοιι

Ροππο. πο οινι1οιο Αι·οοιιιιιπι ιιιιιιιιοι ιιιιροι·ιοιι οποιοιιιοιο

ποιοιιι ιιπποοιιιιο πιο ιοπιιοι·ιι οιιιιοοιιριι οι οιοιιοι ποι

οιιπιποπι ποιοι·ιππι ρι·οιιιιιιο πιοιιιιιι (ω).

οι οπο θυιι.ι.ι:ιπιπο δοο!ιο ιιοιιιιοιοι· ιππιπιο ιππιπιο (Π)

οιππιοπο ποιοι· οι ρι·οοπτειιοι· ιιιιινοτειιοιιο Μοιιιιο Ι.οοιιιο

ρι·οπιοτι οι οοιπππο πο Β.ιι>ιιιιιιιο ιιοιιοπο ρΙοποιιι οι ιο

Βιιιιιιιοπι ροιοοιοιοπι Γοοιοππι οιιιιοοιιιιιο οιπιιιοπι οι1ειιοπι

πιιοΙοπι ιιιιιιοπι ειππιοι οοιοι·οο οι ρι·οοιιτοιοτοε οινιιιιιιο

Αι·ιοιειππι ριοπιοιο ποοιιροι ιποοι·ιιιιιι ιιοιι οοΙ πιο ιιπινοτοιιιιιο

οοποπι εοπ ο (ιιιιιιιοο Ποιιιιε ρο1οοιο1ο Μοπτιει.ιιοιπο οι οβ

(1) νιιιιιποιο πιειι·ιιιιο.

(9) Ποιιιιοο; οπιοι·πο Ι.ιοι:ι.ιοε.

(3) νιιιιι88ιο πιοιι·πιπο.

_ (4) Εστω ι'ιιιιιιιιΙο Μοοοιιοι.ι.ι.

(5) Εοιοιο οοο ιο οιοοοο 110ιιιο.

(ο) νιιιιιιιΒιο πιοιι·πιιο.

(7) Λι..ιο; οπιοι·πο Απο. _

(8) Μοιιποοιοιιι; οπιοι·ιιο Μοποοποιοιιι.

(θ) Αι.ιιιοο; νιιιιι88ιο πιειι·ιιι1ο. '

(10) 8οοποπο ιο οποοιοπι πο!!ο οοιπππι1ιι πο!!ο οποιοι" πι Οποτ

Απ1ι.ιο.Ειιρο-ιποιιο Μοιοτιιωιοιιιιι. Η ιιιοιιποιο ο πο! 19 εοπποιο 1388.

(11) Η ποπιο ιιι·οεο ιι ποπιο πο! οποιοιιο, οιιο πρροι·ιοππο οι

11'Οιιο.

οοιιι οοιιιιιι·ιο πο Βιι·ιιιιππο ιππιπιοιο πιο ιιιοεπιιιοο ιιι

πιοιοοιι Λι·ιιοι·οο (ιιιΒιιοι·πιο Βοοιιο Ι.οοιιοιπο Μιιιιιπιι Χρο

ιοι·ο Ριιιιπο Βιιγιιιιιππο· 8ρειπιι Ρι·οποιοοο Πειριιιιι Ιοιιππο

Βιιιιοιιιιιει Νιοοιοο Ροιι(ιιιο Μοτιοπο Ιιοιιοοιιιι θιιοπιιπο

Μοι·ι·οοιιιι θποιιιιπο @ποιο .ιοιιπιιο πο 8ποιοπι θιιιο.πιιπο

Ριπιιοι Νιοοιιιο πο Βιιι .Ιοοππο πο Βοι·ιπ .ιιιιιοπο Βιιι·ιιιιτο

οιπο Ριοποιοοο Ριοοιιοιιιι Ροιι·ο πο πιο 8ιπιοοπο Μπιο

ιππο Ιοοιιπο πο Μοτο Ριοποιοοο Ροι·οιιιι οι Ριοιιοιοοο

6'οι·οοιι ιιοιιιιοιοιιιιιιο πιοιι πιοπ1ιο: Βοιιιιιιοο Μαι ιιιι.ιοπο

νιιιο πο Ροιυ-ιωιοπο (Η) θ.° Μοι·ι·ειο Απποιο πο πω».

ΝιοοΙοο Ριιιιιιιιιι .ιοιιπποπο Αοοπι $ο1οι·πιο πο 5οιιιιοο

Μοπιιοιο πιοπο Βοι·οοιο πο (_)ποι·ποι θοποι,οιιι Τιοοιιο .ιιι

ιιοπο Ροιιπο Βιιι·ιεοπο νοιπιπ οι Ι.οοπο.ι·πο πο ΒΙοι·οιι€ιο

ιιοιιιιοιοτιιιιιο νιιιο πιοιιιπιο πιοιο ; ποπιιπι Ροππιπ|ιο ιιιιι.ιοπιι:

νιιιο πο ()οοοιιιιι (Μ) Ροιι·ο νιιπο Ιοοππο πο @Με .Ιοοιιπο

Ι.ι1ιοι·ο .Ιοππο Βιιποιιιιιιι (ιιιιιπιιπο πο Μοπιοο Μιοιιοιο πο

Ζοι·ι Ειιο ()οι·πο οι (ιιονιπο (ο $οι·ι·οπιι ιιοιιιιοιοι·ιιιιιο πιοιο

ιππο: Βιιιιοοιιο δαπιιο ιιιιιοιιιι νιιιο πο (Μινι (Μ) (ιοπιιιο

Ποιιιο Νιοοιοο πο Ι.οπο .Ιοοππο 8οοιιππιππ Ροιι·ο @ποπιο

Αππι·οο πο !ιοοο Ι.οοποι·πο Βοοιιο (ιοπιιιιιιο Μοπιιοο Ροιι·ο

Νιοι·ο οι Ποιιπο.ιιο Ροππο ιιοιιιιοιοιιιιπο (ιππιπιο πιο1ο νιιιο:

Βιιιιιοιιιι Ρίοο!ιο!ιο ιιιι.ιοπο νιιιο πο Βιιιιι.ιιιι.ιιιιι :(15) Ροιι·ο

Ριοοπο Βιιιιοοπο ΡπιΙο Τοιιιοιο πο Οποιοι ποπιιπι ιππο οι

.Ιοππο πο Ζοιι Ιιοιιιοιτοι·ιιιπει νιιιο ρι·οιιιιποπιοιο: Μιιιιιιιο

πο ΟΙίαιι Μεσοι: ιππο πο Τιιιοι (Μ) Μπιιιιοι.θοριι.ο Απ

1ιιοπιο -8οοιιο Ρο1το πο Τοιο Ροτιο Ροπιιο Πιο Ροι·οιιο

Ροιι·ο Βιιοιι(ιιο Ποιπι πο Μοπιο οι. .Ιοππο πο 8οοιιιι ιιοι

Βιιοιοι·ιιιιιο πιοιο ιππο: Μιιιιιοι.ι: Ρι.ιιι.ι ιιιι.ιοιιιι πιο πο

Βιιποοιιιιο (Η) ιιοοποι·πο ΡιΒο Λι·οοοο πο Μοτοπδιιι Μιοιιοιο

πο Βιιιο Μοτιιπο πο @ποπιιπι (ιοπιιιο Ροιιοοιιιι οι Νιοοιιιο

Πιιοιιιιιιι ιιοιιιιοιοιιιιιιο νιΙιο ρι·οιιιιιιο πιοιο οπιπιιιπο οι ειπ

@πιο ιιιιιιιιοιοι·ιιιιιο πιοπο Ι.ιιοπιο (ποπιιπι οι οοιπππο πο

οππι .οποιο οι :πιο ιρειιιε ιππιπιο οι οοιπππο οι νιιιοπιιιιι

εποιπιο πιιιιιιιιιπιπο ιιοπιιπιιπι ιιιιποπι οιιιειοποιπιιι οοριοεο

οποπ ποπ πιει ροοιοι·οιι Ιιοο1ιοιιιιιιι ποιοοοι·ιιπ1οοποιοπιιιιο

ροι· ιππο ιπ Μοιπιι:ι.ιιοπιι ποιο οοοιοοιοιιι Βο.ποιι 8ιοριιοπι

ιιιιι οοιιιιιιιι οοι οοποιοδοτι οοποιΙιππι ιρειιιο Μοιιτιο Ι.ιιοιιιε

οιππο οοιπππο ιοοιοιιιιιιιιε οι ι·ορτοοοιιιοπιιιιιιο ιιπινοτει

ιο1οιιι πιοιοιππι οποιοι οι οοιπππο οι: 11ιιιιοι·οπι οι οοιιιο

ι·οπι ροιιοπι οιιιοποπι ριοιιι πο ιιοιιιοπιοπι ροιοοιοιο οοποιοι

ιιπ ριοιιππι ποι ριιιιιιοπιιι ιιιοιι·ιιιιιοπιιιπι ιππο οοπ1“οοιιιιιι

ιπ Μοπιοιοοπο ποιο οοοΙοοιοιιι πιοιιιιοιοιιι ιπ Ιιοοοο Μεσοι

$οιιιιι οιιοπποιιι Νιοοιοι ιιιιιιι1οιοι·ιο Βοεο ποπιιπι ιπιροι·ιο.ιι

οιιο1οιιιοιο ιιο1οιιι :οι πιο ιοπιιο.ι·ιι ιιιιιοοοιιριι οι οιοιιαιιιι

που ποιοιιπιιι ρι·οιιιιιιο πιοιιιιιι (18).

οι οοο Νιοοι.ιοο Ροι·οο ιιοιιιιοιοι· πιο πο $οι.ι Βιιοοπ (ω)

οιππιοιιο οοιοι· οι ριοοιιιοιοι ιιπινοι·ειιο1ιο οοιπππο Βιο

ι>ι·πιιιι ιιπι.ιοιιιο πο) ιιιιιιοπο πο επιιοοιιπιιο (ποπιιπι οι ιππι

ιιιιιππι ποιοεποιοπι οιιπιιοιιι οι. ιιιιοπι πιιοιοιπ ιιοιιοπιοιππιοι

(19) Ροπιιω.ιοπιι; οπιοι·πο Ροιιοιι.ιοο1οπιι.

(18) Οπιοι·ιιο Οοοειιιιιιι.

(14) 0πιοι·ιιο Βιιινιι. ο

(15) Οπιοι·πο Οιιιιιιιιιιι:ιο.

(16) Εοιειο οοπ ιο οιοοεο ποιιιο.

(Π) Εειο1ο ιιοιι ιο ειοοεο ποπιο. οι ρι·οπιιιιιιοι Βιιοοοιιιι

(18) 8οοποπο ιο πποειοπι πο!!ο οοιιιιιπιιο πο!ιο/οοπ1ι·α1α) πι Ποια

ι>ιιιιιιο πιοποιοιιιι. @πιο-Ιοππο 8οι.οπτεοΔ. Η πιππποιο ο ποιι'11 ιιοιι

ποιο 1388. _

(19) Εοιειο οοπ ιο ε1οεοο ποπιο.

(90) Λιιιριει ριππιιι·ο νοι·οο ιιιοποπι, οιιο πο! Μοτο οι οετοιιπο ειιιο

ει! ποπιο 'Ι'ιιιοο.

 

  



εεε ει-:οοι.0 χιν, 843

(ιε(οτεε ε( ρι·οοιιτιι(οτεε εινι(ιι(ιε Ατιε.(ειιιιι ρι·ειιιε(ε εεειιρει·

ιιιεετ(ειιι ιιοιι εε( ειι ιιιιινετει(ιι(ε ειιεειιι εεε ε Βιιιει:εο

-Ριιι.ιειιι ιοειιιιι(ειιειι(ε οχ)εωιε (Σιιιιι>ιτιιιι Μιιοιιιε ρτο πιε

(ειπε εοιιιιιιε ιιιειειεεει Ατιιοτεε .ιοιιΝιιι: Βου( ιιιιι.ιοιιε τιιιε

>εε(ιειιινιι.ι.ιο-(1) Βοι·εοΙο εε ειι Ροιιεο Ττοειιιι .ιιιιιιιιιο

(]ειιιι .ιεεοιιο ()οοιιο (ιιιιιιιιιιιο Ριιι Ριιιιιρο εε Βιιιιι Μει

τιιιιιο Βιιιιιιι(ι .Ιοιιιιιιε Ξεοιιε ()οιιιι(ε Ριτε ιιιιιιιιιο Ροτεειιιι

Αιιιιεο Υιι(ιιιιι Ρειτο εε $εειε Βειιεειε(ε Ριιεειιι ε( Νιοοιεο

ιΜειειιε μεσω νιιιε ρτοιιιιιιε ειο(ε: .ιοικιιιι εε Ρα·ιι!ιε

ιιιιιοιιε εε $οι.ιιιιιεειι Αιιετεε δεοιιε Λιι(ιοειιο Τι·οειιιι

.ιοειιιιεεε Υεειιιι Νιεοιεο εε !εττε Αιιετεε ()ιιετειιι Πο

ιιιι·ιιιοο εε Ασε-ιιι (Τιοιιετιο εε Μετ(ιε Ιοειιιιιε εε ()ττιι

(1οιιιι(ε -()ετ(ε Ατειιιιο ()ειιε(ιιιει Νιεοιιιο 8ο(ιι·ε Αιιιιεο εε

(Ποια Βιιειιιο Μεειιτ(ι Βιιιιεοιιε Βετιιει·ι ε( .Ιοειιιιιε Ρειιιιε

πω: ιιιιιιιιι0 Εειι(ε Μ(ιιοτε (Με ΕοιιΒε Τοτισιτιο Μεεειε.

Απε εε Με 8ετεριιιιιο εε 8οειιο Μιιτειιιο εε (Σοτοιιε

ε)0ιιιιιιιεο εε Οττιι Αιιετεε εε (]οτοιιιι ε( Μετιειιο εε (ιπι

ιιιιι(ι(ιε -νιΠε ρτοιιιιιιε ειο(ε. Ι(ειιι-ει ΒιιιιιιιειιΝο ()οι·ι·ία

ιωιοιιι: πιω εε $ιι Μιιοιιε (θ) (ιειιιιετθισ εε Ζετι .Ιοειιιιιε

εε ειι -Ρτειιειεεο Μετιιιε (]οιιιι(ε (]οιιειιεε (ιιοιιιιιιτιο (]οττιι

ιι0(ιιιιιε Μειοιιε Ιοειιιιιε Ροττιι Μιι(ιιεο Ι.οεΙιε (ιιιιιειειιιιο

εε 5ειιιιιι δι'ιεεειιοιο Πεειιι Βοτεοιο Ριτε ε( Βοτεοιο εε

ειι 1ιιτα(ίε -νιιιε ιρι·οιιιιιιε ειειε: Ι.εοΜιιιιο εε δεττα ιιι.ιοιιι:

(Με (Μπι Μεειιιιιι (ει) 8ει·εριιιτιο εε ()οτ(ιε .ιεειιιιε (Με

Νιωιω Ριριτι Μεειιιιιιο Ροεε (Ξεοτειο Μειιοιιε ε(Μετιειιο

(Σιιειι ;ιιιιαιιε (Με ρτοιιιιιιε ειο(ε: Ρετιιο εε (εμε ιιιιιιοι·ε

Με εε Μιιιιεειιιι (4) ιοιιιιιιε Μειε (ιιιειι(ιτιο εε Μιιιεε -

_.ιιιιιειιο·εε Ι.οΒιι Μετιειιο εε Εεεε Ρειτο εε Ριιιιι Ρε(το

εε (Με ε( 8ειιιτιιο εε Οττιι _ριιτιι(ιε. Ι(ειιι ε (]οιιιτι @εεε

(πιασει: (πιο εε Νιιιιιοι Νιι:ι.ι.ο (ει) Αιι(ιιοιιιο Ροεεε .ιοειιιιε

εε Ετειιιε Ρε(το εε ειιιιιιε Νιεοιεο εε (οι .Ιοειιιιε (Με

8ιιιιιεε(το ()εε(ει Μιοιιειε ι.οιιΒιιο .ιοειιιιε εε (οι ε( .Ιοειιιιε

εε Εεεε @πιώ νιΙιε ρτοιιιιιιε ειε(ε: Αιιεοεο εε εικοσι

ιιιι.ιοιιι: (Με εε ιδ'ι-:ΝεειιιιιιΔ (θ) .ιοειιιτιε εε Ιειεε (ιιιιειι(ιιιο

Ροτ(ιε Αιιετειι Ρεττε Με(ιιεο @οτι Αεειι εε ()ιιιιι Μειιιιει

εε Αεειιι Νιεοιεο Με ε( Ρε(το Μιιεειιειε @πιω (ει!ε ρτο

-ιιιιιιε ειε(ε : .ιοικιιι: α) Οττω ιιιιιοιιε νιΙιε εε Νιιιιιιι Αιιιυ (ι)

(ιιιιειι(ιιιο Ροιιε. Νιοοιιιο εε Ρειιιι (ιοιιιιιιτιο ()ετιιιι Ρετιεοτιο

Μιιιε ε( @Με εε $εττει ριωιε (Με ρτοιιιιιιε ειο(ε: Αι:εο

Πει ιιια)οτε (Με εε (Σ.ιτιιιε (8) ι.εοιιιιτεο Ι(τοιι€ιε Ρτιιιι

οιεεο Ι.ιιιε Αιιιιτειιεο εε $εττε. Ρετο εε Τειεειιι (ιοιιιιετιο

εε ()ιιετειιι (ιιιιι€ιειιιιο Ρι-ιιιιε -Βετιεοιιε εε Μειιιεε.ε Με

τιειιο Τιιιιεο Τιιοιιιειιιο ()τ(ιιιειιιι εοειιιιε δοθει Ρε(ι·ο εε

δεττει ε( .ιιιιιιιιιο Μειοιιι /ει·ιιιιε νιιιε ρτοιιιιιιε ρτειιιιιι(ε:

Βοι(ιιο-εε δεσει ιιιιιοιιιι νιιΙε εε Βιιι.ιιιιε (θ) .Ιοειιιιε (Σετ

εεΙιεε(- ΜιειιεΙε εε Με @ποιο (ῖοτι·ιει Μετεεειε εε Οττιι

(ιιοιιιιετιο (]οοιιοι ιιεττετιε ()ετειι ε( Μετιειιο Ι.ειιιριε )ιιτα(ιε

(πιο (ιτειιιιιιε Με: (Ξειιιιιιι εε ω( ιιιιι_ιοτε (Με εε θειι

ι(ιεοιιε (ο Βιιιιιιετεε) (ω) Ρε(το Ριιιιιο Ιοειιιιε Μετ(ι (ιιιειι

(ιιιο εε ()οιιέ;ιε Νιεοιεο εε ()ττιι Μιιττοιιιι εε (ιιπιιε ε(

Ριιοειι Ροτειιιι ιιιτε(ιε νιιιε ρτοιιιιιιε ειε(ε: ιι'ιιιι(ειεεο εε

(1) 0ειετιιο Ζιιιιικιιιιι.

(9) Οειετιιο 8ιΔιιτΑεειοιιι:.

(8) νιιιιιωο οτε ειε(τιι((ο.

(4)·Βειειε οοιι ιο ε(εεεο τιοιιιε.

(5) Οειετιιο Νιιιιιιιιειιι:ειιιι.

(θ) Μιιιιιεειο οτε ειε(τιι((ο.

('7) νιιιεεειο ειε(τιι((ο.

(8) Οειεττιο (ΜΜΜ.

(θ) νιιιεεΒιο οτε ειε(τιι((ο.

(10) νιιιιιεΒιο ειε(τιι((ο.

ω( ιιι.ιοιιιι νιιιε εε Νιιιιι(ει ει: Ριεειιι: (η) (Ιιετεειιο εε

ειι Βιιι·οιιο εε Εεεε .ιιιιιειιο εε δετι·ε Ττοιεειιο (Σιιριιιιι

Χβιοτο πω( (]οιιιι(ιι εε .(ιιιιε ε( Ριιιιιρο Ττοιιιι μωιε

(Με ρτοιιιιιιε ειο(ε: (εαπ Ρέι·ε(Ια ιιιι.ιοιιι: (Με εε Επ

εοιιιιιι (ο Βιιιοιιιιι)·((9) 1οιιιιιιε εε (Με Νιοοιιιο εε Ζοτι

Ι.ιιιετιιιο ()ετιιι .Ιοειιιιε Ρειιιιε Μετιιιιιο θειιιιτι_ ε( Ρε(το

εε Ζοτι @πιω Με ρτοιιιιιιε ειει.ε: Ρετιιο Μι(Νίπο ιι(Α.ιοιιε

(Με εε Βοιειιε.(ειι (πι) Νιεοι:ιο @Με Ιοειιιιε εε ιιιΒιιε

Αιι(ιιιειιο Μειιιειι 1οιιιιιιε Μειιιειι ε( Νιοοιεο Ι.ι((ετιι )ιιταΙιε

νιιιε ρτοιιιιιιε ειο(ε; ει.οοιιο δα(ίε ιιιι,ιοιιιι νιΠε εε διει

ι.ιιιιιτι (Μ) (ιεερετιο εε ()ττιι !εοοιιο (Με. Ρε(το (Με Νι

εειιιιο εε Υειιιι Μιιτειιο Ρειιιιε Ρτειιειεεο ΒειιΒιε ε( ι)οιιιιιιιεο

()ειιιιρειιιε _ιιιτα(ι.τ (Με ρτοιιιιιιε (ιιπιιε: ι(ιιιεειιοι0 Πειτε

ιιιιοιιιι (Με εε Βιιιι·τιι.ι. ((5) .Ιοειιτιε ()ειιειιεει (οειιιιε εε

ι.εεεε 8ιειιιιιιο Ροττιι Μιιτιιιιιο (Ξειιιιιιεει (ιιιιιιι(ιιιο ω(

Βοτεοιο (ιιι)ιιι ε( Ριιιιιι(ο εε Ατοε _ιατα(ίε νιΙιε ρτοιιιιιιε

ειε(ε οιιιιιιιιιιε ε( ειιιΒιιιιε ιιιιιιι(ε(οτιιιιιε ιιτειιιιε.(ε εει(τιιιιτε

ε( (Με ιρειιιε εοΝτιιιιπ: ε( νιιιιιτιιιιι .ειιετιιιιι ιιι(ιι(ιιιιειιιε

ιιοιιιιιιιιιιι ιιι ειε ιιειιιι(ειιειιιιιι οοριοεε ειε ειιοε ιιοιι ιιιει

ρεε(οτεε ιιεε(ιετιιιιιι εειεεετιιιι( οοιι€τεεει(ιε ιιιιιιιιεεε Βικι

ιιιιεει εει εει εοιι(ιιιιι οοιι(;τεΒιιτι εοιιειιιιιιιι ιιιιινετει(ε(ειιι

ειειε εοιετιι.ι:ιε ειειειι(ιιιιιε ε( τερτεεειι(ειι(ιιιιιε ε( εειειιι

ιιιειοτειιι ε( ειιιιιοτειιι ρετ(ειιι ειιιεεειιι ρτοιι( εε ρο(εε(ιι(ε

ιιιιιιιειιιοει εειιε(ιι( εε ριειιιιιιι ρετ Ριιιιιιειιιιι ιιιε(τιιιιιειι(ιιιιι

ιιιεε οοιι(εε(ιιιιι ιιι (Με εε 8οι.ιιιιιιεει ιιι ε(ιιιιιο εεειεειε

Βιιιιε(ε Μει·ιε (Με ειιιεεειιι.ιιι ροεεε Ι.εειιιιτει Βιιιιιιε. εει

(3'ιιιειι(ιιιι 8ειιιιε εε ειι·ι(ε(ε Βιιεεετι ριιιιιιει ιιιιρετιιιιι ειι

ε(οτι(ε(ε ιιο(ετιι ειε ιιιιεεοιιιιε μπειτε ιιιιτεεετιρ(ι ε( (εεε

ειιιιι ρετ ιιο(ετιιιιιι ρτοιιιιιιε ρι:εεοιι(ειι(ιιιιι ((6).

Ε( εεε Αειιετιιιιιε ΓετταΙι ιιριιιι(ιι(οτ νιιιε εε ΜΔιιΔιιι (Π)

ειιιειειιε εε(οτ ε( ρτοοιιτε(οτ ιιιιινετει(ιι(ιε εοι(·τιιιτιι Μια

ιιιιιιιι ε( νιιιετιιιιι ειιιεεειιι ιιειιιειιε ριειιε.ιιι ε( ιεει((ιιι:ιιιιιι

ρο(εε(ιι(ειιι ιιιειειιει ειιιιεετιρ(ε ειιιιιιειιι ε( (ειειιι ειιιιιετιι

ιιιιιιετι( ειιιειει ιιο(οτεε ε( ρτοειιτε(οτεε εινι(ιι(ιε θτιε(ειιιιι

ρτεειε(ε εεειιρετ ιιιεετ(ειιι εοιιιεε( ειι ιιιιινετει(ιι(ε εεεειιι.

εεε ε. Νιοει.ιιο Ι.οιιειιιι οαε(εΙ(ειιο Μ.ιιιιιιιι.ι.ιι 8τιιι>ιι.ικο ει·

Ι/η)!ιω ιιΔιοιιε νιιιε εε ··ΜΑιιιιιι Βιιιιιιιιιιειιιιε.ι (ιιιιιιιιιτιο

1ιοιιΒιι Αιιετειι Ι)ειοειιι ι.ιιιτειιεο εε Μοιι(ιε Ρειτο εε Πτειιιι

Εειι (Σιιιιιιιιιιι ε( Ρειιιο Ριιιιιε Μιειιειε Πειτε Νιεοιεο Με

ειιιε ε( (ιιιιι(ιτιο Μειιιεεεε @πιώ (Με ρτοκιιιιεειο(ε:·

Ριιιιιρο (Ξεε(ει (Η Τιτιειιιι Ιοειιιιε εε ειι Αιιετεει ι.οιιΒιι

Μιειιειε εε Ρεεειιε ΜεΒιοτι εε Οττιι Βετιεοιιο ()ειιρετιε

Βιιιι·ε(οτε εε Υιιιιιι (Με εε Μιιι·(ειε Ρεεειιειιιιο εε Μειιιε

(ιιιιιιιετιο Αιτειι Ρι·ειιιειεεε ΜιιιιεΙιε .ιοετιιιε (]οιιειιεε Νιεοιεο

Μεεεοιιι °Βειιεειε(ο εε (ιιπιιε .ιοειιιιιε Ττοιιεε Αιι(ιιοιιιο εε

Μιιι·(ειε Τιιοιιιεο ΡιΒιιιι 8εινε(οτε εε Ριτε Ι.ειιτειιοιο Μει·οιε

Ριιιρο ΒιιιιεΙι Αιι(ιιοτιιο Μετιιιιιιει (ιιιιιιιιετιο ()ειιιρειιε Βετ

ςειο εε Μιιτι;ιε Ριιιιιρεο Ριιεειιιε Βιιιτε(οτε Βεεειιι (Στε

εεειι(ι εε (]εε(ιιγ Βετεοιο (]οττιε Ρε(το εε @οτι Μετειιιιιο

εε ΜετοιιΒιιι _()οιιιι(ε Ριιιιειι (ιιιιιιιιετιε Βοττιι (ιιιιιιιι(ιιιο

Ρε.ιιι ε( ()εειι ιιιωιω ()ττεγ (Σοιιιι(ιι εε ()(ιιιιριι ()ιρρετι

(Μ) νιιιιι88ιο ειε(τιι((ο.

(Η) νιιιε88ιο ειε(τιι((ο.

(13) Οειετιιο Βοιειειειι.ι. -

(Μ) νιιιεεειο στο ειε(τιι((ο.

((5) Εειε(ε οοιι ιο ειεεεο ιιοιιιε. _

(16) 8ιεΒιιοτιο (ε εεεειοιιι εειιε εειιιιιιιι(ιι εειιιι τεΒιοτιε (οοιι(τα(α)

οι Μιιιιιιιι.ι.ιι. (Σειρο-ΙιιοΒο ΜιιιιιιΔ ΒΔιιιιΔιιφειιεε. Η ιιιιιιιειι(ο ε εει

19 εοτιτιειο 1888.

(Π) Μιιι.ιιιι , εει ει ειι ριεωιω Γει8Βιιιιι(ο οι ΒιιιιιΔιι.ιειεεε.( ,

ο ΒιιτΙιαι·ιιιιιιε.ιιμ ε Γοειεττιο (ιιοιι .Αιιιιιιιει.

Με



πιο ΠτΡτ..(τττττ Η ()ΑτΚΤΕ

Ριεπ Ροτιο ττο διιτιοιιιιιι ιτιοοτεισ Μοιιοπο Μιοτιοτο Ροττιι

ττοπιττο δετιιπ τιιειιοιοοο (το επ Νιοστεο ‹το (τοισποιπ

.τοεππο άο ττοπιιι .τοεπιιο στο (τιιοτιε τ.ειιιοποιο άο Αοτιεπιπ

(τετιιιοτο Αιάπ Αππιτοττο τ)εοοπι (]σπιιτε Αιιιε Ρεπτετοσ

Ρπτοι·ι δετνετσιο άο οι .τοεπιιο Μεεετε Νιοοτεσ άο Ριιπτιο

Απττιοπισ (τεάοάάπ Μεττιοο Εεεε Ροτιο Αιιπτιιπ ιιετιιτετο

ιιτιπο πιω ιιισιιιπιο άιο1ο. Μπι ο ιιοιιιτιιο Ροττο Ροιοιιιτ

ιιιισιιιι ιιιπτπ Ναι το ττσιπιπ (τ) Νιοοιεσ (τειιοττπ Απττιοιιιο

Μογπ οτ Ριεποιοοσ άο Βο,τιιε ιιιιιιτι.<ι νιττο οιπεάοιιι. Μπι

τι Τσιιιιιιισ πιο (πιστό πιισιιι: ιιτττ: άο (;.ιοιι.ιισ (θ) Βεισοτο

Μεποε δεπετιιποπ (τοπιο οτ Βιιιοοτσ άο δοιιε μισώ ιρειπε

νιττο Μειιειισ Τιάάπο Απάιοε Γιεπ ιττεπιιοιιι-Ριιεε ιιιπ

ιοιιοιο άο Μπιιπ (τιπππει·ιο (τσιισιιιιι τιετιιτεπτιτιπο ιπ νιττε

οτιάοπι. ττοπι ε (τοιιιιιπο δσιι·οο ιιι.ιοπι: νιττο άο τσιπ

Μ.ιιιιισπι (θ) Νιοστεο Ιοοπιιιπ .τοεππο ()οσοτιο (τειιτιπο Το

νοιι .τοοπιιο άο Ρεπτιο Μειιεπο Βοοτιιι Απάιοε άο Ροιιιιπ

)ιιι·οτι.ι ιρειπε πιω Μιοιιοτο δοιιεπ Βειοστο Βπιιετι .τεοοτισ

Ανιπε Βοποάιοτο (το τ.ιΒιε Ροτιο (Μπι Βοι1ποπ άο επ

.τπτιεπο άο Μοπτιει Βοποιτιστο άο (τοιοιιε (ιιοπιιειιο άο τ.ιττοο

τιοτιιτεπτιιιιιο ιπ πιω ιιιοιιιπιο άιοτε. ττοιπ ε Μιοιιι:ι.ιι οι:

Πάσιο π.ιιοιιιι νιττο άο διι.ι.ι (τι) Μει8ιειισ άο Ιάάε .τσειιιιο

Μεπποππ Απιιοο ο Μάτι Μοτοπο ιιιιο1τι πιο ιιι·οιιιπιο άιοτο.

ττοπι ο Νιι:σι.ισ στο δοι·ια π.ιιοιιι: νιττο άο Ριπιι (δ) (ιιιπ

τιπο άο Υεπε .τσεπιιο άο Ρποειε Μεττιοο Ροιοοττπ τσειιπο

άο δοιιε οτ .τοεππο (τειπιιιεττε πισω νιττο οιπεάοπι Νι

οστεο άο Ποσο διοιπιιιο άο δοιιε τιιιιοοποιο άο Μεοεε οτ

τοειιπο άο 1ττεοειιι ιιετιιτετσιιτιπε νιττο ιιιοικιιπο άιοτο. Ιτοπι

ο. Μιιιιιιιιιισ θοοοτιο νιττο άο διο Ρι.ιεειιο (τι) .τοεπιιο Βιπε

Ροτισ άο Μπιιπ Μεττιοσ Μπιπιε Ριεποιοοσ Μπι(ιιε οτ (το

πειΒιο άο δοιιε τιετιιτετοιιτιπε ιπ πιο ιιιοιιιιιιο άιοτε.

ττοιπ ε Νιι:οι.ισ δοοο ιιττο (το 'Μπι (ι) (τοπτιπο Ριοετιε

Μεισιιτιπο Ι.ιιπιοποιο άο Ρειάπ 'τ'οιιιιιιο Μοιοιι Μεεεειπιπ

Μοπτι8τιε δετιετοιο άο διποτεε (Σιογοπάοπ δοοο οτ Νιοστεσ

Ρειι·ιο )ιιιοτι”ι νιττο ιρειπε .τοεπιιο στο Υεπε Ροτιο άο Ρεπ

Νιοοτεο (]οεοπ ττοιπειάο Μοοποι Ποιιιιιιιοτιο άο ()ιιο τιε

ιιιτειιτιτιπο ιπ νιττε (ιιοιιιιπο οπο. ττοπι ε Μιιιιι ττο Μα

ι·οποίιι ιιιισιιιι νιττο άο Βιιιιιιιιιιιι (ει) Βειοστο ()ιοάάπ Πεπ

οιοοο (τπάάεε Νεετοποιι Βογ (τεπτιιιο Ρετοιι ιιετιιτεπτι

ιιοε ιπ πιο ιιισιιιπιο άιοτε. ττοιπ τι διιιππιιο ττο δοιιο
Δ ιι.ι.ιοιιιι νιττο άο Τοπιιι (θ) Ροτιο (τοιιοο (]οιπιτε άο Νπιεοτιο

ττπιιεττπ άο Βεπει 'τ'οιτιιπο τιιοιιπ Βειοστο άο Μεισππιπ

τοιιιιπο Μοοποι οτ Ροτιο δοιοττπ )ιτιοτι.ι νιττο ιρειπει .τσεππο

Ροττο Νιοτιστεο (τεποτιε δετνετοιο (Σεπ (τσιπιτε άοοεπ τ)σπππ

(τοπιιτε άο δοιιε (τοοιπισ Βιοιιπ τσειιιιο Ριεπ Μπιιοπο

(Πειτε ()οοιιοττι άο Μοοποι (τοπιιτε άο Ριοειιο τιετιιτοπτιτιπε

ιπ νιττε ρισιιιπιο άιοτε. ττοιπ ε Μιπιιιοπο δοι)ιο ιιιιιοιιιι

νιττο Βοοιιιι ιττιππι(τοι οτ Μειοσ (τεάοάάπ νιττο ιιιοιιιιιιο

άιοτο. ττοπι ε Μιιιιοιιιπσ ττο Μαιο ιιιισιιι-: νιττο άο Βιιιιιιιι.ιω)

δετιετοιο τ)πππετι Μειειεπο τ)ιιπιιετι Νιοοτεο Ιοοπιπτπ

τ)οπεάεάπ 'τ'ισποο οτ τ)οιπιπιοτιπ ιτο τη πισω οτ .τοεππο

διιοτιε ττο πιο ιιιοιιιιπο άιοτε. Μπι ε Μ.ιιιοι.ιιιο ιιο Οποιτο

(τ) Οάιοιπο νιιι.ιιιονΔιοιιιιπ.

(οι νιττιιεπισ οιε άιοτιπττσ.

(:ι) νιττε88ισ σάιοιπο οι Ι.οπιιπι·ιιισιιι.

(4) ()άιοιπο νιττεεεισ οι Ιοιι.ι.

(ο) 0άιοιπο ΡΑυι.ι Οποιοι.

(ο) Οάιοιπσ Ι..ιοιι.ιεειο.

(7) Ειιιιιτο σοπ το ποιοο ποπιο.

(8) Ειιιετο οσο το πττοοπο ποπιο.

(θ) 1·Ξειετο οοπ το ετοιιεο ποπιο.

(10) Οάιοιπο νιττοποιο οι Ποοιιι.ιιιιιιπ.ι.

(τι) Β5ιιιτο ‹·οπ το ετοιιιο ποπιο.

ιιιισιιο νιττο (το (τιι.ιοιιι (τι) τιι·ειιοιοοο τιποοιιι Μετιιοο άο

ιιππο οτ (τοιιιιτε (το Ρτιεο _ιοιετιι νιττο ιιιοιπο. Μπι οτι

Αιπισεο (το δοι·ια Μεσοι νιττο ιιο (ιιιοιοιιι (Μ) διιτιετοιο

(ιιοιι δτορτιειισ άο Αιοτιιι (τιπάιτπ Τι·οιιοο Βειοοτπ (τοεοπ

Ροτιο ττοιιπ Λιιτισοτιο Μποποτιε οτ Λπάιοε Ρπττπ )ιτιοττιι

οτ Μιοτιοτο άο Οιτιιπάπ νιττο ρισιιιπιο οπο». Μπι ε ιιοιι

ποπο ττο δοι·ιο ιιιισιιι: νιττο άο διιιι (Μ) Ρεοισ ιιππο οτ

Μει·(ιιεπο (το ιι·πιιι ιιτιοτίο νιττο (ιιοιιιιιιο άιοτο. ττοιπ ε

διι.νι:ειιιπ Ρι)ιτιί ιιιισιιι: νιττο άο .τιιιιιιιιι ω) τάοεπιττο άο

Ζσιι τ.οσπειάο (τειοεπε οτ (τοοιπισ Ιιοιιπ ιιιοιπο νιττο ιιι

ιοτιι. ιτοιπ ε Βιιιιοοιισ δπάττπι πιι.ιοιιιι πιω άο Βιιιιιιπι (ω)

Ροτιο άο ()πιειε δειετιιιιππ τ.οπεπ οτ Νιοστεο άο Υεπε

ρισιιιπιο άιοτο νιττο _ιοι·οτιο. ττοπι εΒιιιιεοπσ Ροοοττο πι.ιοπιι

ιιττο ά'Αοιιιιι: (τι) ε Ροτιο ττοιιιι (τπιπτιπο τη οτ Ροτισ

Ροιάιετιι _ιοιοτιζι νιττο ιιισιιιπιο άιοτο σιιιιιιτιιιο οτ ιιπτιπτιε

τιετιιτετοιιτιπε άιοτο οοιι·ιιιιιιι πιιιιοιοι1ετοιιι οοπιιιιιιιι ιιιπτπ

ιιο ιιττειπιιι επειππι οτ πιοιοιοιιι ει: εεπισιοπι Γεοιοπτιτιπο

οτ ιοριο:οπτεπτιιιπο (ιειτοπι οιπιιάοπι οσπ8ιοπετιε ποι ιπάο

ιπ άιοτε νιττε άο Μ.ιιιιιιιι Βιιιιιι.ιιιιοπιιιι.ι ειιιο οοοτοοιιιπι

δεποτι δετπιπιιιι οπο οποι πιπττιτπάιπο τιοπιιπππι ιρειπιι

οοπιιιι·ιιι οτ νιττειπιιι επειππι ποι οιεπτ ιτιιάοιιι οσιιισοο επι

ποσά ποπ πιει ιιοετοιοε τιοετιειιιιιπ άοιοοοιππτ (ιισιιτ άο

(ιστοετετο τιπιπειιιοάι οσπετετ εά Ιιτοπππι ποι (ιπτιιιοπιιι

ιπετιπιποπτπιπ ιπάο οοπτοοτππι ιπ ιιιττε άο Μετιειε ριοάιοτε

επτο οοοτοοιεπι δεποτι δετιιιιιιπι ριοάιο1επι ιπ (ποιο Απ

άιοο ιοιο οποπάειιι .τσεπιιιο νιιάο άο οινιτετο δεεεοι·ι

ιιτιι ιιπτιτιοι ιιιιροιιετι εποτσιιτετο πστειιι ιιι άιο ιεππειιι

ιπτιεοοιιιιτι οτ οτεπειιιπ ροιποτειιιιπι ιιισιιιπιο ιιιοτιτιετπιιι (πι).

Ετ οπο 'Βιιιεσι.ιιο ττο Ι.οοοιι ιιετιιτετοι: νιττο Βιιισιιι (θ)

ειπάιοπει εοτοι οτ (ιιοοπιετσι πιιιιοιοιτιιτιο εοπιιι.ιιιι οοο

Ριιιιιε ιιο τιιιιιοιιο @οι οτνιττειππι άιοτο οοιι·ιιιιιιι τιειιοπε

επροι επτιεοιιρτιο ιιοιεποπάιο οτ οιπιιιπσ οσπιιιτοπάιο ποτο

ιιτετοιιι ιιτοπεπι οτ τοδιττιπιιιιιι ειιιιιτοπι οι τετοιο ππετοπι

τιιιτιοιιτ ειπάιοι εοτοιοιι οτ ιιισοπιετσιοε οινιτετιο Αιιετεπιιι

ιιιοάιοτο άοεπιιοι ιποοιτειπ οσο οοτ οτι ππινοιοιτετο οοιάοπι

ποπ ε Τσιιιιιπο Βιιιοιοι.ιε σῇιοἰοἰί Ποιοι τιιιιιοιιι πιο πιε

επιιιοε άοπιιπε ιπάιοιεειε Αιτιοιοο (τπιιιιιιιο άο Ρίτα τοποπ

πιω Βοοιοιιο (ιι) δτοιιτιεπο άο (ποοοπ .τοειιπο (τοιιοτιοάάιι

Νιοστεο (τοποοάάιι Βειεστσ άο ττο Ποιιιιιιιοο άο τττειοποιο

Απάιοε (τοπιο. τ.οιιισπο δοοτιο Νιοστεο δοοτιο (τοιιιιτε τ·'ιεπ

Νοιποοισ άο ττο Ροτιο άο Βειιοιπο δεπτσισ Μοτο .τοεππο

ττιεπ Ροτιο Αάι (τοιπιτε άο δοιιε .τοεπιιο (τιιιοάάε δειπ

οιπο (τπιοάάε Αιοοοσ άο (ιιοιι (τοιιιιτε Μεπιοτι τιετιιτετο

ιιτιπε νιτιο ιιιοιιιπιο πω. ττοπι ε.Ριιιιεοπο δοοτιο ιιιιιοιιιι

ιιττο άο (ιιι ω) δτοιιτιειιο άο τ.οάάε Νιοστεο άο τ.οάάε

Ροτιο Ποεοοιι Ριεποιοοο Ποεισιι οτ (τοπιιτε Βσι )ιιιοτιο

Αιεοοο Βοο δετιετοιο (τσεσ Βοιιιετιστιο Νποιο Μιιιιεπο Μει

ιεε οτ Μει. άο δτοιιιε ιποιεπτιτιπε ιπ ιιττε ρισιιιιπο (ιιο

ιιτιιιτε. ττοιπ ε Μιιιιιιισ ιιο (Πο ιιιιοιιι: ιιττο άο δοιιιι.ιι ω)

(19) ποιοο ττοάιοιιιο διι.ισιιι.

(13) Εοιετο οοιι το ιιτοεοο ποπιο.

(14) Βειετο οσιι το ποιοο ποπιο.

(15) Οάιοιπο Βιιιιιιιιιιι.

(πι) Οάιοιπο Β.ιπιιεει.

(17) νιττεοπισ πιο άιετιπ1το.

(18) δοιι·ποπο το εάοιιισπι άοττο οσιππιιι1τι ο νιττο άοττιι οοπτιαάιι

Ριιιιιο νιιιιοι·ιι , (Μισο-τοποσ Βιιιιιιοπιι. Ετ ιιιιιιιάιιτσ ο άοτ 15 ποπ

πιιιο 1388.

(19) Εειετο οοιι το ποιοο ιιοιιιο.

(20) τπ τιιιεπιι ιιιιιάπ Ρ.ιιιιι Β.ιιιιιιιιιυ.

(οι) 0άιοιπο Βιιιιιιοιιι.

(οι) Βειετο οσπ το ετοεοσ ποπιο.

(93) νιττε88ισ πιο άιιιτιπττο.
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Ρσιιο Μ(ιιισΙι(ι Ρσ(ιο Μ(ιι·ι·(ιε σ( .Ιο(ιιιιισ ΜσΙσ (((ι·(((ίσ ΙΙΙ

Ι(ιοσΙο (Ισ (Ι(ι(οιι Βοιιι(ιιΙσο Ι.ο(Ι(Ισ .Ιο(ιιιιισ (Ισ ΡΙισ. Ποιιιἱ(σ

(Ισ ΠιιιιΠ Ρ(ιιΙσοιιο Μ(ιιι(ιε .Ιο(ιιιιισ Μ(ιιι(ισ Ι)οιιι(ιιΙσο Μοι

ΒΙ(ι σ( ΡΙΙιι(Ισο ΡΙσιι ΙισΙΙΙ((ι(οιΙΙιιιε νΙΙΙσ ριοι(ιιισ (Πο(σ.

. Ι(σιιι (ι ()οιιιιιι Μι(ι(((ιο σωσει: νΙΙΙσ Ι.ιιιιι(ιιι.ι.ι (η ΒσΙ(Ιο(Ιιιο

ΜιιεΙιι 8Ιιιιοιισ Ροιιο σ( Αισοσο (Ισ 8Π ).((ι(ι(ίσ Αιιισσο (Ισ

ΒΕ( Ρι(ιιι(:Ισσο (Ι(ιιΙιοιισ Ρσ(ιο Οσο ΙΙι(ιιισΙσσο Τ(8(1Ι8 .ΙιιΙΙ(ιιιο

ΡιοιισΙσ σ( Ι(ιΙΙ(ιιιο Εστω. ΙισΙΙΙ(σ(οιΙΙΙιισ νΙΙΙσ ριοιιΙιιισ (Πσ(σ.

Ι(σιιι (ι .Ιιιιιιι(ο Μ(ιιιισΙΙ ιιιιοι(ι-: νΙΙΙσ (Ισ Ι.οιιι›ιι (θ) .Ιο(ιιιιισ

ΜιιιιισΙΙ (Ιιισιι(Ιιιο (Ισ ΙΙ((ι σ( Ι.(ιιιισιΠ:Ιο ΜσΙσ ΜσΙσ ΜΙ

σΙισΙσ (Ισ Πο Μ(ιιΙσιιο (Ιοιι(οιιιι Ρσιιο (Ισ ΡΙισ σ( ΙιιΙΙσιιο

(ΙειρΙεε(ι Ιι(ιΙΙΙ((ι(οιΙΙιιισ νΙΙΙσ ριοι(Ιιιισ (Πσ(σ. Ι(σιιι (Πι Αιισο(:ο

(Ισ ΙΙι()Ιισ ιιι.ιοιιιι νΙΙΙσ ΙΙοοι(οι((ιιιιιι ω) Ι.(ιιιισιισΙο (Ισ ΜοΙσιεΙ(ι

Ι.ιιιιι·σιισΙο (Ισ $σιι(ι (ΙοιιιΙ((ι $ρ(ιιιιι σ( Ιο(ιιιιισ (Ισ Α(Ι(ΙΙε

.Ιο(ιιιιισ ΟιιΙ(Ι(ι Ρ(ιιιΙο (Ισ (ΙΙισι((ιιΙ Ρ(ιιΙεοιιο (ΙοσΙιο Ιοσιιιισ

8σσΙισ Ρσ(ιο $ρΙ8(ι Ι.ειιιισιισΙο (Ισ Πι( Ιο(ιιιιισ Ριι(Ι(Πο σ(

Ρσ(ιο (Ισ Μ(ιι(Ισ ΙισΙΙΙ((ι(οιΙΙιιισ νΙΙΙσ ριοιιἱιιισ (Π(:(σ. Ι(σιιι

(ι Ριιιισοι(ο ΠιισΙί ιιι.ιοιιι: νΙΙΙσ (Ισ Μοι(ιιι Βιιιιο .!σσο ω)

ΠοιιιΙιιἱσο Το(Ισ ΒΙσΙιιιιΙο ΡΙσσΙισ σ( ΝΙσοΙ(ιο Ριι(Ι(Πο |((ι(ι((ζι

Ιο(ιιιιισ Ριι(Ι(Πο Μ(ι(Ιισο Ρσιιιι(ι Ρ(ι((Ι(ιεσΙιιο ΒΙσιιΙο σ( Ρσ(ιο

ΙΙιοιι((Ι(ι Ιι(ι(Π(ιι(οι(Βιισ (ΙΙΙσ ριοιΠιιισ (Πσ(σ. Ι(σιιι (ι Ρι:ιιιο

Ρί.ι((ε ιιιι(ιι(ι: νΙΙΙσ Αι..ιι(ι (δ) Μ(ι(Ιισο $σιιοιιΙ (Ιοιιιι(ιι·Ιο Μει

σΙι(ιο Ρσ(ιο (Ισ (ΙΙισι(ιιιΙ σ( (Ιιιι(ιιι(Ιιιο (Ισ (ΙΙισι(μι( )((ι(ι(ίσ

ΠέςΙισ((ο (Ισ ΙΙισο Ι(ισοΙιο (Ισ ΑισΙι(ι (Ιοιιιι(ιιΙο 5σσΙισ Μο

Ισιι(Ιιιο Μεσοι( σ( Μπι( 8ΙιιιΙιιιΙσ ΙισΙΙΙ(ιι(οιΙΙιιισ νΙΙΙσ ρισ

κ(ιιισ (Π(:(σ. Ι(σιιι σ. Ιιιι.ι.(ι(ο Μσ(σ(Ι(Ι(( ι(ιιοιιι: νΙΙΙσ (Ισ Μι(

ιι.ιιι(ιιιι(ι (θ) 8ΙεΙιιιιΙο (Ισ Πι( (ΙΙισιιιι(Ιο (Ισ (ΙΜ σ( Ιοιι(ιιισ

(Ισ $σσιιιι )(((((( Ιο(ιιιιισ (Ισ (Πι ΜοΙσιι(Ιιιο (Ισ (ΜσΙσ (ιι

ειιιΒΙο (Ισ Πισω .Ιο(ιιιιισ (Ισ Ρ(ι(ιο 8(ιιι(οιο (Ισ Ρι(ι(ο σ(

Βσιισ(Πσ(ο 8(ιιισΙι(ι Ιιε(ΙΠ(ει(οιΙΙιιιε νΙΙΙσ ριοι(Ιιιισ (Πσ(σ. Ι(σιιι

(Πι Λι(ιιιοι(ιο (Ισ ?Μα ιιι.ιοι(σ νΙΙΙσ ΜοιΙιΙ.ιιιιι(ισ (ΙΙ (Ιοιιιι(ιιΙο

ΙΙ(:(:Ιιο (ΜσΙσ Βοιιο (Ισ Πιθο σ( Ρσ.ιΙεοιιο ΡσΙ(ι (:οιι1οι(ιιι(ΙΙιιισ

Πι νΙΙΙ(ι σ(ι(Ισιιι. Ι(σιιι (ι Βιιισοι.ο (Ισ Ζ(ισσο(ι ιι.ι.ιοιιιι νΙΙΙσ

('(ιιιι(ιιιιι (8) ΝΙσοΙ(ιο (Ισ 8οιΙ Ρσ(ιο (Ισ 8οιΙ ΙιιΙΙ(ιιιο Ι.σσσΙι(ι

Ρσ(ιο (Ισ 5οιΙ ΝΙσοΙ(ιο ΠεσΙΙ ΝΙ(ςιο (Ισ 8σ(ιιιο Μ(ιι·Ισιιο

Μ(ιιισε σ( ΙιιΠ(ιιιο Ρ(σεειΙΙ(ι νΙΙΙσ ΙιιιΙΙΙ((ι(οιΙΙι(ισ ριοι(Ιιιισ (Πωσ.

Ι(σιιι σ .Ιοιιιι(ιι (Ισ δσιο·(ι ιι(ιοιισ νΙΙΙσ $οιιιοιιι ω) Ρσ(ιο

$σιιιιΙο Αιεοσο (Ισ θιιΙ(Ι:ι σ( ΝΙσοΙ:ιο (Ισ (Πει (ιιισ(Ισ Πιστι

σΙεσο ΡΙισ ΙΙι(ιιισΙεσο 8ΙσΠΙσ ΝΙσοΙσο Ρσ(·.° .ΙιιΙΙ(ιιιο Ρ(ιΙσ

Ρ(ιιΙσοιιο ΙΙ(ι(σΙισ ΒσεΙΙΙο ΙΙσι(Ισ $ΙεΙιιιιΙο (Ισ Αι(ΠοΙσε Ρσ(ιο

° (Ισ (ΙΙισι((ιιΙ .Ιο(ιιιιισ (Ισ Ι.ιισοΙισ σ( Αιι(Ιιοιιἰο Μ(ιιιιι(ι (ΜΠΙ

(σι(οιΙΙιιισ (ΙΙΙσ ριοι(ΙιιΙσ (Πσ(σ. Ι(σιιι σ .Ιι(:οιιο (Ισ Οισ ιιι(.ιοιιισ

νΙΙΙσ (Ισ Τιιυε(:ιιιιιιο (ω) Ι.(ιιιισιισΙο ΙΙισ.ει σ( ΡσιΙεοιιο Ρο(Ι

(ΠΒΙισ ]ιιι(ι(Ιε Ι.οοιισι(Ιο Μ(ιιιισΙΙ Μσ.ιΙ(ιιιο Βιιισσ σ( (Ι(ιι(ιιι(Ιιιο

Ρο(Ι(ΙΙ(;Ιισ (ιι νΙΙΙ(ι ΙισΙΠ((ιιι(ΙΙΙ(ισ ριοι(Ιιιισ (Πσ((ι οιιιιιΙΙΙ(ισ σ(

σΙιισιιΙΙσ (Ισ (ΙΙ(:(σ. (:οκιι(ιιι σ( (ιΠσ ΙρεΙιιε (:οιιιιι(ιι: ιιιιιΙ

(Ι(ιι(Πιισ ΙιοιιιΙιιιιιιι (ιι σο. ΙισΙΙΙ(σιισΙιιιιι σορΙοεισ εΙ(: (μισά ιιοιι

Με( ρσε(οισσ Ιισε(ΙσιΙιιιιι (ΙσΙ”σσσιιιιι( (:οιιεισ((ιι(Ιε (ιι ρΙ(ι(σ(ι

(Ιοιιιιισ (Ι(ιιι(Ιιι( (Ισ ΡΙι(ι ιιι(ΠοιΙε νΙΙΙσ (Ισ Βιιεισιιιι ((ΙσΙ σε(

εοΙΙ(ιιιιΙ (:οιι(;ισε(ιιΙ σοιισΙΙΙιιιιι ιιιιΙνσιεΙ((ι(σιι1 (Π(:(σ σοι(ιι(ιιι:

(ισ ιιι(ι)οισιιι σ( σ(ιιι(οισιιι ρ(ιι(σιιι σ(ιισ(Ισιιι ((ισΙσιι(ΙΠιιε σ(

(1) 0(ΙΙσιιιο Νιιοιιι(ι.ι.

(9) νΙΙΙ(ι88Ιο οιι( (ΙΙ:(ιιι((ο.

(3) Ι.'(ι((ιισΙσ Ροιιοοι(σιιι(οιη (ιιι(Ισ(ι Ροι(ιιι( 'Ι'ιιι.ιιιιι (ΙσΙ (σιιιρΙ

ιοιιιιιιιΙ.

(4) νι(ι(ι((((ιο (πιο (ΙΙσ(ιιι((ο.

(5) Ο(ΙΙσιιιο Απ”.

(θ) ΜΙΙΙ(ι88Ιο (ΙΙ(((ιιι((ο.

(7) ΥΙΙΙ(ι88Ιο (Πιι(ιιι((ο.

(Θ) ΒεΙε(σ (τοπ (ο ε(σεε(ι ιιοπισ.

(Ο) 0(ΙΙσιιιο 8οιιιιιιιιι.ε.

((0) 0(Πσιιιο νιι.(Δι(ονιι Τιιυε(:ιιιιου.

ισρισεσιι((ιιι(ΙΙιιισ μου( (Ισ ρο(σε(ει(σ Ιι(Πιισι1ιο(ΙΙ (:οιιε((ι( (ιο

ρΙσιιιιιιι οσι· ριιΙΙΙΙ(:ιιιιι (ιισ(ιιιιιισιι(ιι(Ιι Ιιι(Ισ οοιιΙσσ(ιιιιι (ιι

νΙΙΙσ. (Ισ Βιισ(ισΙισ Ιιι ρΙ(ι(σει (Ιοιιιι(ε ειιριει(ΙΙ(:(σ (ιι ροσεσ

ΑιιιΙΙιοσΙΙ Ρσιιιι(ι ιιο((ιιΠ (Ισ σΙνΙ(σ(σ.ΜΙε(σιιιιΙ ριιΙΙΙΙσΙ (ιιι

ρσι((ιΠ σιισ(οιΙ((ι(σ ιιο((ιιΠ ιιι( (Πσ Ι(ιιιιι(ιιΙΙ Ιιι(ι(ισσι(ρ(Ι σ(

σΙ(ιιισιιιιι ρσι ιιο((ιιΙιιιιι ρισΙΙΙΙ(ι(ιιιιι(ω.

Ε( σσιο Τοιιιι:ιισ δοσί(ι Ιι(ιΙΙΙ((ι(οι νΙΙΙσ (Ισ δι( Βιι((:ιι:

Ι.υ(:ι.(ισ εΙιι(ΙΙσιισ ιιο(οι σ( ριοσιιι(ι(οι ιιιιΙνσι(Π(σ(Ιε (]οι(ιιιιιι:

(Ιιιιι>ιι(ι(ι (Ισ Βιιιιι(ιισίω) Ιι(ΙΙισιισ ρΙσιι(ιιιι σ( ΙσεΙ((Ιιιισιιι

ρο(σε((ι(σιιι ΙσσΙσιι(ΙΙ ειιΙΙεσιΙρ(σ σΙιιιΙΙσιιι σ( (σΙσιιι (ιιισΙσιιι

Ιι(ιΙισιι( εΙιι(ΙΙ(:Ι (ισ(οισσ σ( ριοσιιισ(οισε (:ΙνΙ((ι(Ιιι ΑιΙσ((ιιιιιἰ

ρισ(Ι(σ(σ (Ισειιρσι ΙσιιΒσ Ιιισσι((ιιιι Ιιοσ σε( (Πι ΙΙΙΙΙΡθΓ8ΙΙ.(Μ(5

ριοιιἱιιισ (ΙΙσ(σ (Ιοι(ιι(ιιι: σου (ι Ρι:ιιιο (Ισ Ι(Α(Ι0Ν ο/|Ισί(ιΙΙ

(Ιιιιι>ιι(ιπι (Ισ Βιιιισισ (πιο (ΙΙ(:(σ (Ιοιιιἱιισ _(ιι(Ι(σΙε(-((ι Μιιιιιι(ο

(Ισ Πωσ Μι.ιοι(ιι νΙΙΙσ (Ισ Βιι(ιι(ιισ (Ισ Μιιι(ιιιι(ι (ω) Ιο(ιιιιισ

(Ισ ΟιειιιΙ .Ιο(ιιιιισ (Ισ ΙΙ(ιΙΙσ ΝΙσοΙσο (Ισ ΙΙ(ιΙΙσ Ρ(ιιιΙο (Ισ 8σιι(ι

ΙΙι(ιιισΙ(ισο Ρσσο ΙΙοιιισιιο ΖοιΙ Αι(ιιιιο (Ισ ΖοιΙ (Μο ΜσΙοιιΙ

Ι)υιιιΙιιΙσο (Π(ΙΙιι σ( 8(ιΙ(οιο (Ισ ()ιισι(ιιι( )((((((( νΙΙΙσ (ιιο

ιι(ιιισ (Πσ(σ: (Ιοιιι(Διιιο (Ισ Μπα Μ(ι.ιοιιι: νΙΙΙσ (Ισ Βιιιι((ιισ

(Ισ Βιι(ιο Ιιιιιιιιο (Η) σοιιιΙ((ι (Ισ Μοσοιο 8(ιιι(οιο (Ισ $Π

Αιι8σΙο Μο.(ιιιΙ(ι (Ιιι(ιιι(Ιιιο (Ισ (ΙιιισΙισσ 8(ιιι(οιο Μοσγ ΝΙ(:οΙειο

(Ισ Υ(ιιισ (Ιοιιιι(ιιΙο (Ισ $οΙ(ιιι σ( Ι.σι(ιι·Ιιιο Μ(ιεσΙσ Νιούε

νΙΙΙσ ριοιΙιιισ (Πο(σ: Ι.ι:οιιι (Ισ δ(((προ Μιιοιιι: νΙΙΙσ (Ισ

8ΙΜΠ(ΙΙ8 1058005) Μ(ιιΙ(ιιιο ΡΙιιΙ Αιι€σΙο (Πει Ιο(ιιιιισ Ρ(ιι

σΠσιΙ Βιι€(ιιο Μ(ιιισοεο ΙΙ(ιισσιισΙο (Ισ Οιιιι Ρσ(ι·ο (Ισ Ζοι(

σ( ΝΙσοΙ(ιο ΜσΙοιισ μισώ· (ΙΙΙσ ριοι((ιιισ (Πσ(σ: Ι.ι:οιι(ιιιΙο

Ρ((σΙΙ(ι ΙΙΙ.ι.ιοιιι: νΙΙΙσ (Ισ Βιιισιο5(Ι6) Ιοσ.ιιιισ Μ(ιιιιι Ιο(ιιιιισ

Ροι·σΙιιι Ρι·(ιιισΙεσο (Ισ Λισσ(ΙΙ Ρσ(ιο (Ισ (ΙΙισι(ιιιΙ (ΙοιιιιιιιΙο

(Ισ ΒΙΙ σ( (Ιοιιι((σ (Ισ ΩιιΙ(ι @πιω νΙΙΙσ ριοι(Ιιιισ (Πσ(σ:

(Ιιιιι·(ιιιιο (ΙΙ(ισί(ι Μιιοι(ιι νΙΙΙσ (Ισ (Ιιι>ι(ιιιισ(Ι'ΙΙ (Ιισεσσιι(σ

ΜσΙσ ΝΙσοΙ(ιο Βιιιισ(Ιο (Ιοιιιι(ιιΙο Μ( (ΙοιιΠ((ι ΜιιΒιιΙο σ(

ΙΙ(ιιΙσοιιο Μ(ιδιιΙ(ι _(αι(ι((σ νΙΙΙσ ριοιι(ιιισ (Π(:(σ: Ρ.(ιι(ο Ι'(ιιισΙι(ι

Μιιοιιιι νΙΙΙσ (Ισ ΙΙ(ιιισιιιι(Ι8) Ιοσ.ιιιισ Εσ(σ Ι.σοιι(ιι(Ιο (Ισ

Αιι(ιιιι Ρσ(ιο (Ισ ΖοιΙ 8(ιΙΙ(ι(Ιιιο (Ισ Μ(ιιισΙιιι (Ι(ι((ΙΙσι·ιιιο (Ισ

()(ιΙ(ι σ( ν(ιισσιισΙο ΜσΙσ )((ια(ίσ νΙΙΙσ ριοιΠιιισ (Πο(σ: (Ισ

ιι(ιιι Μ( Μι.ιοιισ (ΙΙΙσ (Ισ δι( Βιι((:ιι Νι(:οι.(ιι (ω) Βοιιιι(ιιιο

(ΙσριιΙ(ι Ι.(ιιιισιισΙο (Ισ 8σιι(ι 8ΙεΙιιΙο (Ισ Μ(ιισΙιΙ 8Ι(ΠιιΙο Ρσσε

Αιι(ΙιοιιΙο (Ισ $σιιιι σ( ΙιιΙΙ(ιιιο (Ισ Μιιιιι )(((ι(ι((3 νΙΙΙσ (ιιο

ι(Επισ (Π(:(σ: Ι.ι:ειο (σσσο ΙΙΙ(ι)ο(·σ Ι'ιι.ι.ι: Οι.ιιιιιι: (ω) ΒοισοΙο

(Ισ Μ(ισειι Μ(ιιΙσιιο (Ισ $σιι(ι (ΙιιΙ(ΙιισΙο (Ισ ()ιι(ιιιι(ι ΝΙσοΙσο

Ζ(ιι·ιι ΝΙσοΙσο (ΙΙιΙιι(ιι σ( ΤΙιοιιΙσο (Ισ Οι·ι·ιι 1'((ι(ι(ίσ ι·ΙΙΙσ

ριοι(Ιιιισ (Πσ(σ: (Ιοιιιιι(( (Ισ ()((σιο((ί Μ.(1οιιι( νΙΙΙσ (Ισ Βιιι.ι

Μιιιιι(οι(ο Ριιι.ι(ιιε (Μ) ΝΙσοΙ(ιο $σιισΒΙ(ι Ι(ισ(›Ιιο Ι)(ιι(Ιιι Ιο

(ιιιιισ (Ισ ΙΙΙΙι(ι ΝΙσοΙσο Πιο( σ( ΝΙσοΙ(ιο ΜσΙσ )”ι(ια((“.τ νΙΙΙσ

ριοιι(ιιισ (Πσ(σ: Ριιιιιο (Ισ Βια: Ρσ(ιο (ΙσισΙιο σ( ΝΙ(:οΙσο

ΜσΙσ )·((((((( νΙΙΙσ ()ιιι(ιι: ω) ρισ(ΙΙο(σ: (Ι(ιιιιιιιιο δώσω

ΜΔιοιιιι νΙΙΙσ 5.(ι(σιιι (!υπι: ω) Ρσ(ιο Μιιιισ Αισοσο (ΙοΙΙσ

Αιι(Ιιἰοσο (Ι(ι(Ι(ιΙι(ιιο δεισ (Ιο(((ιιιΙ σ( (ΙοΒο(Π ()οιΙιιι )(((·(ι(Ι.(

(ιι) 8σΒιιοιιο Ισ ιι(ΙσεΙοιιΙ(ΙσΙΙσ σοιιιιιιιΙ(Ιι σ νΙΙΙσ οοιιιιι(ιι·ιι (Ἐπι

ι>ιιιι(ι (Ισ 8ιιιιι(ιισ. 0(ιρο-Ιιιο8ο Βιιι(((ιιιι (Ισ Μιι((ιιιι(ι. (Ι ιιι(ιιι(Ι(ι(ο σ

(ΙσΙ (9 8σιιιιιιΙο 1388.

(Η) (ιι (Με. ιι(ιι(Ι. Πιι(ιι>ιι:ιι(υ Βιιιιιιε.

((8) 0(ΙΙσι·ιιο 5ιι(.ιι(ιε.

((4) Α(;;;ισ8ει(ο σ 8ιιιιι(ιε.

((5) ΑΒΒισε(ι(ο σοιιισ ΙΙ ρισσσ(Ισιι(σ.

((6) ΜΙΙΙ(ι88Ιο στο (ΙΙσ(ιιι((ο.

((7) ΜΙΙΙ(ι88Ιο (Πε(ιιι((ο.

((8) 0(ΙΙσι·ιιο 0ιι.ι(ιιιιι 8ιι(.ιι(ισ.

((9) (Μισο Ι'(ι((ιιιιΙσ 8ιιιιιι(π.ι.

(90) 0(ΙΙσιιιο νιι.ι..( Βιιιι(Μ.

(ΙΙ) ΙΠιι(ιιι(((ι.

(22) @Με (ΙσΙΙ(ι ι(ΙΙΙ:ι ρισ(·σ(Ισιι(σ.

(93) 0(ΙΙσιιιο νΙΙΙ(ι%Ιο (Π 8. (1ιυειι.



δω ΒΙΡΕΟΜΙ Η (ΖΑΚΤΕ

νιΙΙο ρτοι(ιιιο ά1ο(ο: Β.° Μάιο Μιιιοιιο νάΙο άο Ριιι.111ει

11ο (Μισο (Ο (Ξοι1ι1ο.ι·ιο Βοο Ιοοοιιο Πάει ο( Ιοοιιιιιο Μο.ιιο!ιο.

)"ωο ρι·οιιΕι11ο άΙο(ο νάΙο: Αι1ε.οοο θιι.ποοπο Μ1.ιοιιι: ν1Πο

άο Ρ11.ιωει (δ) Μο)στο άο (Μινι (Μισο (δ) 0ιιο1ι(1ιιο Μιιι·ι·ιι

οι Ρο1το Ρον' )ιπο2ιο θάΙο ρι·οιιιιιιο ά1ο(ο: (ομοια Ροππο

ΜΜΜ: νιΙΙο άο Ρ11.ια.ιο (ο) Ροπο άο δειιιο(ο (ὶονιιιο Ρο(το

άο Βοιιοίσιοτο Βοοιιοι·άο (άσκοπα Ροιι·ο άο Ρ1!ιο1ιιιι Ιοοιι1ιιο

Μάο ο( Ιοοι1ιιοάο δοτι·ο @πιω νΙΙΙο ρι·οιάι11ο (Ποιο:

!ιιι.1.1ιιο άο Ζοι·ό ΜΜΜ νιΙΙο άο δ.1ιιιοτιι: Με” (6) δειτ

ι·οοοιιιι Ροι·οοΙάιι ο( Ιι1Ποι1ο Μιιι·81ει @απο ν1Πο ρι·οιι(ι11ο

άιο1ο : Αιιοοοο θα1οΠο Μεσοι: νἰΠο άο 81.1 δωοτο (οοιιο (θ)

Βοι·οοΙο διι!ιοο ΒοιιοοΙο ΜοΙο Ιοοιιιιο Ροι·οάοτΞ ΒΗΓΟ(ά Βοιιο

Μειι·τοε ο( Μιο!ιοΙο άο (]οιιιριι μοοο νάΙο ρι·οιάιιιο άιο(ο

οιιι-ιιιΒιιο ο( ο111οιιΙιε άο άιο(.ο (Ξοιπιιιιτ.1 οι (Με Ξρο(ιιο ο(

ν1ΙΙοι·ιιιιι εοοτοοι ιιιιι1(ιιοά(ιιο 1ιοιιι(ιιιιιιι· ποιοι ε.ιοιιοιιιω

οοριοεοζοιο «μισά που ι1ἱοἰ ροο1οτοο Βοο(ἱοι·ιιιο άοίοοοι·ιιιι(

οοι18τοΒοάο οοι· Μάο (ιι άἱο(ο ΜΗ. άο δι1ιιιοιε άο Μοκ

οι1ινι πο( οιι( οοΗ(ιι111 οοι18ι·οΒοι·ι οοιιοάιιιιι1 (οιοιοιι((Βιιε ο(

ι·ορτοοοι1τοιι(ιοπο ιιιιινοτο(ΙΜοιιι άιο1ο ()οκτιω·ο οι ιιιο(οι·οι1ι

ω: εοιι(οι·οιι1 ρο.ι·(οι1ι ο(ιιοάοιο (που: άο ρο(οο1οΙο !ιο)ιιο- ο

111οά( οοιιο(ο1 οι! ρΙοιιιιπι ροτ ρι1Μ1οιιιι1 (ιιο1ι·ιιιι1οιι(ιιο1 ιιιάο

οοιιίοο(ιιι11 (ο νιΙΙο. δ(111οοΙο άο Μοτ81οιι( (ο ρΙο(οει οοοΙοεἱο

εαιιο((.Πιο11ιι1οι1Ξ νάΙο ο)ιιοάοι11 (ο ροεοο Ι.οοι1οι·ά( δοιιιιο

Μ( (Ξιιιοπι1(111 διιιιιιο ο!ο' ο(ιιιιο(ο δοεοοι·1 ριιοΠοι ιι1ιροτ1ο!1

ειιιο(οι·Νο(ο ιιο(οι·(ι άιο :οι )οιιιιιιτΞἰ Ιιι(τοεοτηι1Ε ο1οΙιιιιοιιι11

οοι· 11ο(ο.ι·ἱιιω ρι·οΙάιο(ο·ω (Τ).

Ε( οοο δωσει» ‹Ιο διι Ιιοοἰιοιοι· ν1Πο άο δοι.οοιιο (8)

ο(ιιάΠοιιε :ιο1οι· ο! ρι·οοιιτο(οι· ιιιιἱι·οι·οἰ(οιἰο ()ιιιο(τοιιι11ιιιιι ο!ο

ΜΑιποιωοο1.1ε11 ο( Βιιιιο.11ιοιο ι!ε Βιι.ιιι (θ) (ιο!ιοιιο (άοιιειιιι

ο( Ιοε5((ιιτιοιο ρο(οο1ο1οιιι (οο1οιιά·1 οιιοοοι·1ρτο ειιιιΞΙοπι οι

ιο1οιι1 ο·ιιοΙο11ι ΙιιιΒοιι1-ειιιάἱοΞ ποιοιοο ο( ρτοοιιτο(οι·οο Α

Πο(οιιιιΕ οἰνἱιο1ἰο ρι·οά(ο(ο άοειιροτ (ιιοοτ0.ειιιι οοο οο! Μ)

υιιἱνοτεἰω$ο (]ιιιο(οτ(οτιιιιι ρι·οάιοιοι·ιιιιι οοιι ο Ιο1ιπι1ο Ποτά:

Ιοοιιιιι(οι1οιι(ο ο/)ΐσίαΙίε ()οιι.1ι·οιιιιιιιιιιι ρι·οάιο1οτι111ι οιο άδο

(ιιά1ο5οοιι ]ενι11ά(ο(ο: Ριωιποιοοο Ρψα!ί.σ ΜΜΜ: νάΙο άο

δοοοοιιο .(οοιιιιο ()οοο Ρο(ι·ο άο Αεοιιιι Ποιο ΡιοοΙἰο Μο

11οιιο Τοιιοτιι (?ιοιιιιοι·Ιο άο @Με δο(1οτο άο δοι·ι·ει Ιοοιιιιο

άο ()οτοι1ο (Ξοοροι·ι·ο άο (Σιιι·οοε δοΙνοάιι άο ΜιιιιΙοε )ιω·α!ιο

νἰΠο ο(ιιοάοιο πιο (1οιιιιοι·ιο Μοιιο!ιο (ΙοιιιιοτΕο άο δοπο

(ΜΜΜ (]ο(!ιοΙ(ιι Αιι(οιιιο (Μου. Ρτοποιοοο Μοι·ι·οιε Μοτἰοοο

()ιι(οο!!ι1 Οοι11ι1ο. Μοττοει (ὶοιιιιοτἱο Μοτο(1ιο ΓιιΙΞο(ο Μοοἰ

Ιοοιιιιο άο (Ζοι·οο81ιι (ἱιιοι1(ιιιο άο Μοτοιι8ἰι1 Βοιιοάιο(ο (ΖοΙΙιο

Μοοοοιιο άο δοι·το ΝἰοοΙοο άο δοτι·ο. Ρο(ι·ο άο (Μαι (Σο

πιΝο ΡοΠο Μοτἱοιιο θι·οοΙοοιι Αι·οοοοο Μοι·ι·οο θ.° άο Υειι1ει

ο( Ρο(το άο ΜοτοιιΒἱο (1ο!ι(το(οτι(ιι1ε νΗΙο ρτοκι11ιο άΙο(ο.

Ποιο ο (οπο ο!ο δεσ” ΜΜΜ: νάΙο άο ΜΑΜ (ω) .Βιοιι1(ι1ιι

άο Μοι·1Ιο Μοι·(οιιο άο δω( Βοι·οοΙο Μοττο.ε ο( (1ιιΙΙ(οτιιιο

Μονι·οο @πιω νἰΠο ο)ι1εάο11ι οι: Ιοοιιιιο δειτε( Μιιι·ιοιιιο

δοι·τιιιι θιιιοιι((ιιο ΜοιιοΠ ο( Βιιι·ιοΙο ΑΙΙιειγ οοιιιοι·ειιι(ι(ιιιο

ιιι νάΙο ρι·οιι(ιι1ο άἱο(ο. Ποιο οιο Αιιοοοοιιο ()λίι·1·υσιί Μ.11οιιιο

(1) Βιο(1·ι1(.(ε1.

(θ) Εοιει(ο οοπ (ο ο(οεοο ποιοο.

(3) Βἰο(1·ι1((ο.

(4) Εειο(ο.

(5) Οάιο1·11ο δ. Υπο Ωοιιοιυο.

(θ) Εστω |'0άἱο1°11ο δι.η>1οο1ο.

(7) δἰοειιοιιο (ο ιιάοοιοιιἱ άο1 οοοιοπι( ά( ΜΔι1υ11Δ1ιο1.1επ ο1 Βη

1ιΔο111 ε!ο Βιι.111. Πάρο !ι1οΒο 8οιοο:ιο. Η Μεικιά:1(ο ο άο1 14 @οποίο

1888.

(8) Οάιο1·1ιο δο11οοκο.

(0) Ιιι Με. οιιι·ά. Μοινο11«›1.1811, ο οιπποε” Μινι.

(10) 0ιΝοτιιο ΑΝΝΑ.

νι(Ιο άο 8ι>Δουι.ιιο (Π) (Εοιιποι·(ο άο δο1το Ι.1ιοι·οιιο(ο (Μάο

ο( (Ξοιιιιοτιο άο (]οι·οι18(ιι ]αι·ιι$ίο :κι Ποοι·ο(ο Βοο!ιο Ροι·ο

εοπο άο διοιιι·ει Βοι·οοΙο ΡιιΙΙο ο( Μοτο Πάει (ιοΜ(ο(οι·(Βιιο

νιΙΙο ρτοιάιοο (Ποιο. Ποιο ο. Μ.ιιιιιιιιιο ε!ο Ι.ίοΙο· Μ1.ιοιιι: νιΙΙο

άο άΙ1:Διοι (Η) διιοο!ιοειι()οΜ Ρο1ι·ο ·ΡοΠο ο( @οοιιο δο

(Με )"ωιο ο Ρο(το άο (Μαιο 001ΙΠ(Η'(0 (Μο Ρο(το Εορ

ροι·ι Βοι·ἰοοιιο δοο!ιο οι 01ΠΗΠ((ΠΟ Τοοι11ο. οοοἰ(ο1αι·1οιιε νάΙο

ρτοιάο1οάΒο1ο. Μπι ο Βτι.1ιοοικο άο δου·ί Μ1.1οιιο νἰΗο άο

'Γοιιωιω (Μ) Αι·οοοο άο (ποσο ο( Μο1.1ιοο.άο ()ιιοι·οιι( )ιιι·ο2ίε

οιο Γτειι1οΕεοο Μιιι·8(ει Ρο(το Μοι·ι·οο 1ιι11οιιο (Ποιο ο( Μαι·

Β(ειιιο δοοΙιο (ιοΙ11(ο(οτάιιιο ν(1Ιορι·οιισιο άΙο(ο. Ποιο ο

Νιοοι.ιιο Μάο Μ.11οιιι: νάΙο οιο Ποειοο (Μ) Ιοοιιιιο άο ειι

ο( δ1ο1ιιιιΕ ΜοΙο |οι·α1ίο :ιο (Ιοοοοτἱο Μοτο- ΜΜΜ (οοιιο

οι @πιο άο (Μαιο (ιοΜποιοιάοιιο »οιο ρτοιιιιτιο ά(ο(ο.

Ι1οιιι ο (]ιιοι·οο1:υ (Οσοι οι (Μ) ι!ε Οσοι” ΜΔιοιιο ινΗΙο

άο Βιι.ιιι (ω) Ιοοιιιιο άο ()ιιι·οοε ο( (Ἐοιιι1οτἱο άο @τοοο

)ιο·α1ίσ ω: ΤιιιιΕοΙο Μοι·ι·οο Ιοοοιιο Ρο!Ιο ο( θυοι11ιιιο άο

δοι·ἰ (ιοΜ(οιοι·(οιιο (Με ρι·οκ(πιο ά1ο1ο. Ποιο ο Ι..ιιιιιοιποιο

Ροποιο Μιι1οιιο (Μο άο Αιιιου (ω) Ρι·οιιο(οοο Ιοππο ο( Ιο

οιιιιο Ροιιιιο )ιπα(ίο σο θοιιιιοι·έοΜοιοοΙ( Ιοοικιο Ροι·οο ο(

Ρο(ι·ο δοο!ιο 1ιοο((ο(οι·ιου.ε ν1ΙΙο ρτοκἰπιο Μάο. Ι1οι11 ο

(ὶοΝΜιι1ο ε!ο Μαιο ΜΑΚΗΣ νιΠο άο δοιι11οιιιοι.οο (Π) Ρο

ι·ιιοοιιο άο Βιιτου. Ριι(ΙΕρρο άο Μοτάο οι (Ξο11ιιοτ(ο ()ιιοιιΠο

@πιω πο δ1ι11οοοο άο δω( (Έοιιιιοι·Ξο !!!ο!ο Αι11Ιιοιιὶο άο

ΜΜΜ ΜοτΙοιιο άο διεπει Ροο!ο Μοι·ι·οο Λι11.(ιοιιιο Μοδο

Μ(οΙιοΙο Ρογ (ΜΜΜ άο Μειι·(Εο ο ο ο ο ο (οιο) ο( Ρο1ι·ο

(Σου Ιιε1Μιο(οτ111ιιο νάιο ρι·οιά11ιο άΙο1ο. Ποιο ο 'ΜιιιιιΔιπο

!!!ο!ο Μο.ιοιιο ε!ο Ι.οοι(ιοεο (ω) (.ΐιιιοιι(ιιιο Βοο @Μο οιο

Μοτἱοιιο Μοτο ο( Ιοειιιιιο άο Μου( ΙιοΒἱω(οι·ἱ(ιι1ε Μάο ρτο

κ(ιιιο ά1ο(ο. Ποιο ο Ρο1·1ιο (Όσλο Μιι:οι1ε νιΝο Αιιουοιιι (ω)

Ι.οιιτοιιοἱο άο Ι.οοοιι Ρο(το άο Με (Ξι1οιι((ιιοΒοι·του ο( θ."

άο δοι·πι @πιώ (κ: Ρο1το Μοι·τοε Ρειτειοοιιο άο δοττει Διι

άιοι1ιο δοοΙιο Ρο(ι·ο Μοτάιιιι ο( Μο:(οι1ο Μ” ΜἙιὶιοΙοτὶΒιιε

ν(1Ιο ρτοιι(ι1ιο ά1οΙο οιιιιιάιιιε άο (άο111τοιιιιο οιιρι·οά(οϋο ο(

:Με ἱρεοι·οι11 ()οιω1οιιιοιιιιιιι ο( ν1Ποτι1111 οιιοτιιιιι ΜΜΜ

άιιιο Ι1οιι1ιιιιιοι ἰοἱάοιιι οαιοοἱιιι11 οορἰοεο (ο φιοά που 11551

ριιο(οι·οο Ιιοε(ἰιιι·ἰι1ιιι άο(οοοι·ιιι1( οοιιει·ο(.;ο((ο Πι ν(Πο άο δω

οοι(ιο ρτοάἱοιο οοτο οιικἱοιι1 νἰΗο ο)ιιοάοαι (οιοΕοιι((Βιιο ο(

τορτοεοο(οιι(ἰοιιο οιιἰνοτοἱ1ο1οι11 ά(ο1οι·οιοδοιιΔ·ι·οιιιιιιο11 :ιο

111:1]οτοιιι οοι·ιιιι1 ρο.ι·(οι11 ο( οοἱο1ι1 οοιιιοι·οιο μου( άο ρο

(οο(ο(ο Ι1ιι)ι1οιιιοά( οοιιο(Μ οιά ρ(οιιιιι11ροι· ρι1Μ(οιιιιι πιο»

ι11οιι(ιιιι1 ιιιάο οο11(οο1ιιιιι ιο ν1Πο άο δοΙοοιιο ρι·οά1ο(ο. (11

οιιι·ιο ρι·οΙΠΒο(ο ιιι ροεοο Α111(ποει1 Ροιιι1ο Μ( ηιιοιιάο111

(ὶιιὶάιιοΕἰ Ροιιιιει ιιο1οτΗ άο οινι(ο1.ο Αι·οο(οι11ιί ριιοΙΙο( 1111

ροτΙοΙἰ οιιο(οι·ι(ο.1.ο ιιοοι( κα” (Πο (οιιιιοι·(Ε ιι11”τοεοτΞρ(ι ο1

οΙοιιουιο ροτ ιιο(ο.τ1ιια1 ρι·οιάωο ρτοΙάιο(ιιιιι (Μ).

(11) νιΙΙει881ο στο άἱε(1·οΙ1ο.

(19) Εο(ο(οοο11 (ο ο(οεεο 11ο111ο.

- (13) Εε1ε1ο 0011 1ο οτοεοο·11οιιιο.

(14) 0ά(οτιιο Βι:ευιο.

(15) 0ά1οπιο 8111.".

(16) 0ά1ο1111ο Λοιπά '

(17) θά181°11ο δω1οο1111ο.

(18) Υ1ΙΙ:1%Πο στο άιο(1·ι1((ο.

(19) 0ά1οπιο 011τυ1:111.

(90) Ι 5111άο1ο1 ο ρι·οουι·ει(οτι άοΠο ν111·(ο οο111ι1111το, ο ν1ΙΙ11881άο1Ιο

το8ἰοι1ἱ (0οιιι1·1ικι·ο, ()1111ΑΤο1112) εορτο 11οοοιιιιο(ο, άορο εινα· Μάο

(οάο άοι ρο(οι·ι, άοΕ οιιοΙ1 οι·οιιο ΜΜΜ, οοπ 111 οεἱΜιἰοπο ο ι·ο81

ε(ι·ειιἰοιιο άο1 τΞερο(τινι (στο Μοοάο(1, ειρρτονικιο ο @ιποπο Η ρτο

εοιπο :πιο άι ροοο (το ΕΙοοι1οπι ά( Αι·11οι·οει , ο1δοι·ά1 6ο απο ροι·(ο,

ο 11 το Ποπ Ωἰονοηι1ἱ ά( ΑτοΒοι1ο άο!!'ει((1·ο; ο οἱ οο((ο111ο(1οι1ο 1111

οο1·οοει ο!!ο ἔἰάτἰε‹Ιἰιἱοι1ο άοΒΗ οι·οινοεοον1 άἱ (1οε(ἱ:1ι·ἱ ο ά( Ο1·1ο(ο11ο

ροτ (ο οοοπιι111(ο11 ρ1·ονο11(ινο άει (υΙωὶποιτο1 οο11(1·ο 8('ἰ11(ι°ο((ο1·ἱάοΙ|ο

μισο 111οάοο11ιιιι; οοοϋτιιοιιάο ροτ Μάο ο88ο1.1ο (ο (στο ρι·οοιιτει ω!

Λπ(011ἱ0 δοττειιιἱ, ο Ρ1ο(το 6ο Ψ(11οιιΜ ά11ιο1·111111 111 (1οΒΙ1111·(.
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Ι.οπιιπωιιο πριοιιοωπε οι ιιτωπωπε (οπι ιιοωιιιιιιιιε πο

ειιιε μι·ορτιιο ιιποω ποωιπιι1πε ποιοιπ ιιιοιοτππι πιιιιιοτειιπιπω

οι ειπππιπτιπιιι πο οιειιοω πι: οποιοτιπιιο ι:οπειιιπιιε ρετ

ππινοι·ειωιοε οποιο οιι·ιιιπιο οπειιοω π1οιιο οι ιοτωπ ρτο

πισω οιππιπ οι ειπππιο. επρτοιιιοιο. οοιιοοεοο πρι·οοπιπ οι

Ιιτωπιο ποτ οδτοπιιιω ιιππω Ει.ιοποπεπ |πιιιοι.ιοαιιι Απποπι-:π

(εκατο π0ε!ι°ιι›ιι εοπ ρτοοπι·πιοτοπ οιπε επροτιπε ιιοιοιοε ιπ

ιιπππιιιω πο οι οοτπω οιιιιιπιο. ποε οι οιοοπ ππινοτειιιιιοε

οι ειπππιπτοε οπτπω ιοπιτπιιι οι οοποετπππι πι: ροτιιποπι

ποτ ποε οι οιιο οοιπιπ οπεοι·νπτι. Ει ρι·οωιιιιωπε ιιοιι πωπω

ιιιοιι ειιιιιιοι ποιοτοε οι ρι·οοπι·πιοτοε οι ιμιιιιι›π ιιοειτιιω

πιο πιιινοτειιοΙο οπιπε σει ειιιιιιοπε ποιοι· οι ρι·οοπτπιοτ οι.

ειπεπιπτιοιιε πο οπιιοιπ οι ποπιιιιιιπιε οοτπωιιοω πποιοι·ιιπιο

ποιοεπιιιε οιπειιοπι οι ποωιπιιιπε οιιιοω ποειτιο ρι·οιιιοιιε

ειι πωπω επρτοιιιοιο οποπιιοι·ο οι οοωριοτο οι: πωπω οιι

εοι·νοι·ο ποτροιπο οι οοπιτπ ιιιο το! πιιπποιι οοτπωιιοιπ

πππιιππω ιοι:οι·ο το τοπιτο ιιιιιτπο ωοιιο ι·ποιοπο ειιεπ οπποπ.

(Η ει ωπιτοιοοπτιπιιιο ιιοιπωιιε ιιιι:ιιιι ποιπιπιππε οι ιιπο

ιιιιοι ποτπωιιοω ιποιιτι·οι·ο ροπιιε επροτιπε οιιρτοοεπιπε πιω

οιιιτιιππιοετοποιπ ιοωροι·ιιιοε ιιππω εοιπω ροοππιπτιπε πιο

το οι ωοιιο ιιπιοπε ιιι οοριιπιιο οοπιιποπιπτ ιοωιιιοιιιι.

Ωπιι›πο φοπιιι.οοωωιεειο το! ποπ πιοιιιιοιπιππο ρι·οιιιοιο

ποτ ποε ρτοωιεοπ ιπ οοτπιπ ιππποοπι τοιιοτο οι νοιοτο οι

ω οοιι·οιιοτποιοποω ρι·πιιιοιοι·πω ιπτπωπε ιπ ιιπιωπε πο

ειι·πο ρτορτιοει οι ιιιοτπω ιτποτπω ειπιιιοι οι ρτοοπι·πιοι·οε

οπιειιωπε ποτ ιιοωιππω Βοπω οι πο επιιοιο. ειπε ιιππιιιοτ

οιππποιιο ποειτπω οπιπειιιιοι ι:οτροτοιιιοτ ιππιιιιιπε ιππιπ

ι;τπιιε. Η πιοιιιιοωιππε ιοοιωπε ιιοωοπιπιπ στο οι ωοπι

ππε οοωοπιιπιπω πιι ι:οιιεποιπιιιποω Ιερππιο οι ρτοπι ιιι

ιιιοιιο οοριιιιιιο ι:οπιιιιοιπτ νοοιε ποιιιιι ιιππ -Βκιιιιιιιο Ριι·ιπι

πιτ Λιπιιιο5ιο επιιοτποιοτι ρτοιιιοιο ιιιπιι τοοιριοιιιι ποωιπο

οι πω ποδι τοπιε ρι·ιιιιιοιι. ()οιοτπιιι οπικιιιιιιωπε ποιοτοε

ππιι·οτειιοτπω ρτοιιιοιοτππι οι: ρτοοπτπιοι·οε ποεπτπιπ οι

ειπειιιπτιπιπ πο οιειιοω Απιιιοπιιιω $οτι·ππι οι Ροιτπω πο

νιποοιιε ιιοιπτιπω ιιοπιιοι.οτοω ()Λετπι ()ιι.ι.ιπι οι πιτπωιιπο

οοτπω ιπ εοιιιιπω ι!π πποπ οτιπε οι:οπρππιιε ι:οπιιιι:ιο

οποιοι· ποπ οιιιιιιοι ιιοιι πποπ ποτ πππω πωπω ιποτιι ιπ

οοριπω πω· πιιπω ωοιιιοτι ιιιιιοιιι οι (ιπιιι οι! επωωιιιοπ

ιιπω ποπ οι ιιιοιπε ππινοτειιοΕοε οι ειπππιπτοε πο οιιιιιοω

ιπτιειιιοιιοπι ι·ονοτοπιιοτπω ιπ Χβο ρπιτπω ιιποτπω ιιτ

οιιιοριεοορι (]πιιοι·ιιοιιι οι οτοιιιοριεοορι Ατιειιιιιπι ειωπι ιπ

ιιοο οποο Ιοπιπω οι επι τοοιριοπιιπω πο ειε ειοπι οι ποε

οπω ρι·οεοπιι επωπιιιιιωπο ποε οοτπω ιιιτιειιιοιοπι οι το

οιροτο ιπιοπιιιωιιε νοιππιπτιο οι οι οποιο εοπιπιιιιοιιι ιπ

ιοτιιιοιι ιπ ππινοι·ειιπιπω ιιππιιποι πτοιιιοιπι·πω οι οιιοοιπιι

πιοποιοπιε ιπ ποε οι ειπεπιειτοει πποε πο ππινοτειιοιιιιπε

ρτοιιοοιιε ρι·οωιιιοπιοε πο.ποτο τειιπω πωπω οι ιιτωπω

ιιπιοιιπιιι ποτ ιιιι:ιοε Αιιιποπιπω οι Ροπ·πω ιποιππι Μπι

ιπ ρι·οωιποιο οι ποπ νεπιτο οοπιτπ οιιιιππ οοτπωιιοπι τοοιοπο

πιιοπο. ιπιο ιποιιο εοπ οποο. Η πιο ρτοιιιοιιε οωπιι1πε οι

ειπεπιιο πιιοιιιιοπιιιε οι οοωριοιιιιιε οι: ιιτωιιοτ οικοτνπιιιιιε

οι πιο ροιιιο πωπω ροοππιπτιιε ρτοιιοπιιε οι οι πποοιοπε

ιο ρι·ιιιιιοιιε »οι πιιιιπο οοτπωιιοω οιιιιιοτιι οοπιτπιποιιιω

οι πιο οιιωριιιιπε οιιροποιε οι ιιπωπιε οι πποε ιιιοιπω

ιιππω τοιςοπι οι οποο νπεεπιιο.<ηπο οιπειιοιιι οοποιοπο ποπ

ιιοΓοοιπ ρτοιιιοιοτιιπι ιποοι·ο οι ποπ οοπιιπδοτιι ηποωοιιο

ιιππ οπεοινοπιιιο οι εοιπω οιποιιιιππιιιε οοιιππωπε οωπιο.

ιιοπο ποειτο οι ιιιοιιιτπω ππινοτειιοιπω οι οιπεπιπτιπιπ

οπτπωιιοω ρτοεοιιοιπ οι ιπιπτο πο πιιιιιπο ιιοπιιπ οοιπιπ

οι ιιοποπιιπ ιιιιιοιισοι ποιοι·ιο οιιρπιο.πιι π( ιπιτιι.

πι ατοιωί!ι (ο τιπιιιι) ποε ιιι(οι·ιπε ποιιιιππιι ειπιιιοι ποιοτοε

οι ρτοοιιτοιοτοε ππινοτειιοιπω ιοιιπ ππι τοπιο ποειτι ρτο

ιιππ νιιιοιιοοι ποε Μιιιιι:πε .ιονιιιιι οι Ρπιιιι:ιει:πο Ποιο ιπι

Βιιοιοτοε @επτπι ()ιι.ι..ιιιι (η ποωιπιιιπε ποειτιο ρτορτιιε οι πι

ειπιιιοι ποιοτοο οι ρτοοπτπιοτοε ππινοτειιοΙιε ι:πειτι ρωπιοιι

οι·οιπ8πιπτιπω πο οπιιοω ιιπιιοπιοε πο ιροπ ππινοι·πιιπιο

ριοππω οι ιοπιιιιωππι ροεεο ιποιοπιιι επικοι·ιριο. οπωρο

πιω ιπειτππιοπιο ιοποτιο επιτποπιιε (θ). = Νονοτιιιι πιιι

νοτει πποπ επι οοπνοοοοιιιποω οοπστποί!ιο Βοππιππι ι.ι:ποοι.

Βοωιοοιιι υίσιιτίι ()ιοιιιι (ιιιι.ι.ιπι ρτο ιιιωο οπο το8οΑτπ

εοππω νοοο ρτοοοπιο εοποππο (ππο ιοοιπω ρετ Μιοιιιιοι·οω

ι)οτι1ο ρτοοοποιπ ριιιιιιοπω οι ιπτοιπω ιιιοιι ()πειτι·ρτοπι

οοι πιοτιο οοπειιιιιι·ιοε οι ιπι·πιοε ιρειπο ()πειτι ιπ πιο! πιο

ιπιιοπο οοπνοοπτι ιπ ιιοωο ιπ οπο οοποιιιπιπ ιιππ (ιπειτι

οοπεπονιι οοππτοποτι οοιινοποτππι οι ιπιοτιποτππι τοπικο

πιο Νιοοιππε ()πτοοοοιιι (ιιιιιιοι·ωπε ()ιιπιοιιοε ιοι:οιιπε

Χοι·οιι Ατιιιιιιιπε (Σοτι·οτεο οι Ροιτπε (ὶοτοποιιιι. οοιπιιιιιιι·ιι

οπιιο ρι·οποπιι πιιινοτοιιοιιε ιιιοιι ()πειι·ι Βοτοιι8πτιπιι πιποιι

Αι·ποιιιπε Ε'τιιςιιιο Μπιιιοπε Μπιποτ Ροιτπε Ρπιποιιιοιιι·πιι

ι:ιει:πε θτιοι ιιιοοιιπε (Μαιο Ριεττπι·ιπε 5ιωοπ Ροιτπε @Διοτι

διωοπ ιιποοι Ροιτπε Τοτι·οιιι Γοι·ι·ππιιπο Υποπγοε Ροιτπε

Βιιπτι ιοπιιποε πω Λπιιι·οοε δισ.ινιιιιοτ ·ιποοιιπο Βοιιοοιι (Μιι

ιοι·ιπιιε απο Ροιτπε Τοι·τοτ Ροιτπε ππωι·π Βοιινοπππι $οιοι·

Ροιιιιο (ιοτποεοε Βοι·οπΒιιι·ιπε Μπεεπιτποτ 0.05 Μποοι (Μι

Τοττοιι Λι·ππιιιπε πιω Αι·πιιιιιπο δικιο (πιιι θ) Ιοιιπποε

ποιο Ροιι·πε Ριποι ιποοιοπε ()οιοιποτ οι Ροιτππ Με πωπω

@ιπιιι οι ιιπιιιιπι.οι·οε ιιππ (]πειτι ωπιοι·οω οι: εππιοτοω

ρπι·ιοω οοπειιιι ιιιι:ιο ππινοι·ειιιιιιε ιποιοπιοε οι ιοιιπ:: πωπω

ππινοτειιπιοω τορτοποπιοπιοε. ()οπιιιιοπιοε επι ριοππω ρτο

ιιιοιι οοπειιιιιτιι οι ιπτοιι πο Με ιιιιιπειτιο οι ιοΒοιιιπιο

ωωι-ιιιιιιιιω Μ.ιιιοιιι .Ιονιιιι οιιειιιιιιε οι Ρπιιιπιει:ι Βοιο

ρι·οποπιιο: ιιοιιιιπιοτπιπ ιιιοιι οποτε πω οι ιιοωιπο οπο»

ιιπιιτοτειιοιιιι οι ειιιεπιπτιιιω οιπειιοω οπω οποιοτιιοιο οι·

ιιοοτειο ιιππ Υππι:ιωπιι.ιε ιιιι:ιιιιι ιπ πιο. ιπιοτιοπιοπιιοπε

(οοοτππι οοιιειιιποτπιι(οι οτιιιπιιτππι εποε οι ιρειπε ππινοτ

ποιο ειιιιιιοοε πι:ιοι·οο οι ρτοοπτοιοτοε ποππποιοε εροι:ιοιοε

ρτοποωιποιοε Μιιιι:πιιι .ιονιιπ οι ιιιιιιιι:ιοοπιι Ποιο οι πιτπω

ππο οοτιιω ιο εοιιιιπω ι!π πποπ ποπ ειι ωοιιοι· οοιιιιιοιο

οοπιιρειιιιιο ποποοιπω εοιι ιιι πποπ πιιοι· οοτπω ιποοροτιι

πιιπε πιοιιιιοιπιππο ιιι`ρτοεοιιπι νιιιοπι οι ιιπιτο ω οπω

ρπτοιιιιπω οι ειι τορι·οεοπιοπιιπιπ ιιπωιιιιοτ οι ιιονοΙο πιω

οοτπω πωσ ιιππ οοι·πιπ Παω Απιποιιιπι οι οιπει ιιοποτπιιιιι

οοιιειιιο οι ππιιιοιιοιο οποιπ ι:οτπω ιρειπε οπι τοπιο ιιοπιιι

θιιπειπιιτοιιπ οι Κι:τοιιιιιτοιω ιιι:οιιι 8.ιιιπιιιιιι οι πιο ιρειε

νοποτπιιιιιιιπε οοιιειιιοτιιε οι ιπι·πιιο οι ρτο (οπι ιιιοιπππι

νοι·ειιπιο οι οιιιεπιπι·ιοπο πο οπιιοω οοπεοποιοπιιπω ρο.οι

εοπ οοποοι·ιιιο οπποοτιιπιο εοπ ππο ποι-ι οι ποποοτιιιιι·ι ιπ

ιιοιπιπο εροι·πιπτ ιπιοτ ιιιοιπιπ Ποπ Βι:πωι εοπ ιιιοιιιπι

οιπο ποιιιιοω οιι!ιοτποιοτσω οι ιιππ ροι·ι.ο οι ποιοιιοω οι

οι;ι·οι;ιπω ΜΜι Ει.ιωιοπωι ιιιοιι:ιεε.ιιιι Απποιιιιι: οι ποιιιιοω

Βπ.ιππωι ι.ι:οιιιιιι ι!π Αππιιι οιπε ωπτιιπιπ πι: διπποει ω”

(η Μπτοο .Ιονοτ, ο ιιτοποοεοο Άπω, ιιιιιιιιιι:ι ο ρτοοπτιιιοτι οπι

ππινοτειιιι πο! Οποιοιιιι ιιι ι3ιιΒιιιιτι , ειρρτονιιπο ο π,ιπτιιπο ιπ πεπιιι

ιποιιο ιιι ρι·οοεπιο οπο. ·

ω) 8ο8πο ιι ιοιιοτο ιιοιιιι ρτοι·πτιι πιω ο ιπιιι ειικιπι·ι πιο οοπ

ειδιιοτι, ο @πιώ πο! Ωππωιιο ιιι Οπειιπτι, ι πποπ οι νιιιδοπο οι

πωπω πποπποπο ρετ οιιιοιιοτο οι το ιιι Ατπεοπιι νοτιο πεοπιιοπι, ο

ρτινιιο8ι, ι:οωο οι ιοΒιιο ριιι εοιιο.

(8) ΜΜΜ (Μπι, οεοιπ @και 0ιι.ι.ιι, ο 8ιιιι·'Ιοιιι , οποιοιιο ,

ο ιοττπ ιιιιιπιιπ , οιιο (π οποο οι περιπ ι;πιεττο (τιι ι ριιιιιιιι, ο Βο

πονο5ι, εσππε πορεια: ιιιιιιο νπι·ιο τοπιο, οιιο ι·ιμοι·ιπιιιιιιο πιιι οιιρι·ιι

ιτο ι Βιι·ιοπιι ι; ω” πιιι. 8ιιι:οι.ο πιιι.



848
· ΠτΡΙ.ιθΜτ Ετ ΕΑΒ'Ι'Ε

8ετττιτοιο οι: οττοτ·τι τροοτιτοοο οοτιοοι·τττττττι οτ οορτττττο οττο

ττοτττ ·τιοτιττοττιοε τεττοτττοττε Πττττοτιττοτττ οτ οοοεοοττιοοο οτα

ττΒοοτοττοε εροοττττοο οτ Βοτιοτ·τιτοε ·τιτοτοττττοτιτ οτ οοτοττι ειι

οτοττιοτιτοτττ οτ Ιιοτττοο,τοττι οτ ττττετε οοοοτττοτοε οτ οοοτοτττε

οτττττ τοτε ροτιτε ττοττι.ροοοτττοτττε φοτο ερττ·ττττοττττοε οτ οτττε

ττοττιοε τττιοτ οτ οτ τρετε ντττοττττττι· οτ Μοτο οοοεοοτιιοοο

οοτιοοτ·τττττττε εοο οοτιοοτττττοττοε ττιτοι· ροι·τοε ρτ·οτττοτοιε ιιο

τιιττιτττοο τοττττττοττε τοοτοττττοτττ ροτττοι· οτ τττ·τττοτιττοτττ. Ετ τπτ

ττττροττοτιττοττι ττοτιοτιτττιτττ οτ οτιτττοοτιττττοτττ οτι τρεο οδο τομ

οτ τοτττε εοοι·ο τοοιιετττο οτ ττοτττοττοτο οοτττττττττοοτοιιοτιτ οτ ·ττο

απο τοοτιοοεοτοττοτττ ρττνττοδτοι·τττττ 8τττοτοτοτττ τ°τοτιοοττοτοτττ

οτ τττττττοιτττοτοτο οατιοοεεοτ·ττττ·τ οτττοτττ ιττιτοοτ·εττοττ οοτ οτο

οοεεοι·οε εοοε ΔτοΒοτττττ:τι τ·οοοε τιοοτιοτι οοτττττι οτο οωπι

τττιτροττοτιττοτιτ τττοτιοττττοττι οτ οτιττοοιιττοιιτ οττο οοοοοοιτιοο

-ρτ·τνττοτττο τττττοτττοτοε οτ ττττττιττοττοτοε τττοι·τιε οτ ιιοεοτ·τρτο.

Βτοοτοε ετ τ·οοιτεετοττοε νοτ τοεττοτοττι =οοοττιιοτιτοε τττοτοιιτοο

οτ ιττιοτοττοτο ρτο τρετε οτ οτιτνοτοττοτο ρτ·οιττοτο οτ ετοδοτο.

τττιιτε (το =οττττοτττ. Ετ τττττοτοι·τοτττ οτ εοοοοι·ειττττ οτι οοττοτττ

οδο ·τ·οοο οτ :το οοττιοεοτττττττοο εττττττοτε οτ ρτ·οοο-τοτοι·ττιττε

τοτ·ι·εττιοττι τ·οοττοτ·ττττι οτ οτνττοτοοι εττοιτοττι ττοτιιττττοτ· οτ οοττι

=τοετοιιοττι ροετοτοτιτττττττ τ·οοτιττ·οτιττοτο οτ οτ1τττιοτιττοττι ρτο

τ·οετοττοττοτοττο οτ ττοττοττοτοττο τιοτοε Πτετ·τττ Οττ.τ.ττττ οτ μοι·

οοτιεοοοοτιε τοοτοο 8οτ·ττττιτο ι·οοτιτ οτ -τροτε τττττοετιιοτττ (το

οετττεο ετ οροε τττοτττ εορττοτττιττοτιτ ρτ·οτοετοττττοττι τοοτιοτιττοττι

οτ τοττοττ·οτιττοττι. Ετ τω. οοι!ο οτιττοτ·εττττττε το οτιιιιτττοε

ροετοτοτττττττττ τιιοτιτττοττοττττοτο οτ ττοτοττττοττττοτο οτ οττ·οοτοτττ

τττιοτοοτοττοοι οτ οτιττ·οτιοοττττοτιτοττι εοτιοτ οοτιετττττε ετνο

οοτιεττοτττττοε ετο οριο ττοερτοτο ρτ·ορτοτ ττιοοιιτττοτττ ττττ·οτο. οτ

οττο το Ποεττ·ο Εττττοττ οτιττΒοτε..εοτιτ οι: εοττττιττεεο ροτοττττοττι

ο τττοτο οδο τ·οΒο οτ οτιτττιοτιττοτο οτ οοτ· τιοο τττοτττοε το

τοτ·ττιοτιτιιτ· οτ τ·οτοοτο το εττττττ εττιοοτο τττττεοτιοτοε ροτροτοο

τοιτιοοοτοτ·. Ετ ευρω· ττττε οτττε οττιτιτττοε εορτοτττοττο οιιο

οτττιιοτιο ροοτο ρτ·οττττοετοττοε οντιιοτιοτοε ττ·οοεοοτοττοε εττ

ροτοοτοττοε οτ οτιττοετοτοτιοε :τυο τρετε εττττττοτε οοτοτ·ττιοε οτ

ρτοοτττ·οτοτττιττε ειο ττοτιοττε πιο! ττττοτ·τ οοτ·οτιτ ντττοττττοτ· το

οτοτιττοττι οτ τοοτρτοτιττοττι οτ τττττο ροτιττοοτττ εοο τιοτιττοττ

το.οτοττττοττι οτ τττ·τττοτιττοττι ττοττ τιοτοττττοττι οτ ι·οοτρτοτιττοτττ

ττιεττ·οοιοτιτο οοτιτ ττττε οτοοεοττε εοοοτττοτττιοε οτ οττοτοττε

ττοο οτε νοτ οττοτ·τ οοτττττι ντττοτιττοτ· οτ :το ρτ·οοιτοεο ιιοοοε

ετι.τ·ττι. τοοτ·ττιτ νο! οοτοτττ ορροτ·τοτιο. Ετ ττοτττοτττ οττττιτο οττο

οτ εττιοτττο ττι ρτ·οτττοττε οτ οττ·οο ρτ·οττττεεο τττιοτ·ο τοοτοοττοτττ

ρτοοοτττοοοττι οτ οιτοτοοτιττοτιι οιιο νοττ οτ το8τττττοτ εττιτττοτ

οτ ρτοοοττττοτ·οε ετο τιττττοττ ετο εττιιτττο οοτιεττττιττ τοοοι·ο

ροεεοτιτ οτ τΙοτιοτιτ οτ οττο τρεο ιττιτνοι·εττοε οοτιετττοτ·ττ οτ

τοτ·ο.ττ ειο ετττοοΙοτ·οε :το οετττοττι τοοοτο ροεεοτιτ ετ τιτ·οεοτιτοε

οττοεεοτιτ οοτοτττ ετ τοττο εττιτ νοτ τοοτ·ττιτ οοο τττττοτττττοτιι

οιττττδοτιτ εροοτοτο. (Σοτιιτττοτιτοε τττοττε οοτττττι εττττττοτε οτ

ρτ·οοιττ·τιτοτ·ττοτιε ειο τιοττοττε οτ οτττοιτο οοτ·οτιι ττι εοττττοτττ

εοροι· ρτοτττοττε οτ οοροτιττοτιτττιοε οκ οτεττοτιτ το: οοτιττοιττε

ρτοττοτ·το ντοοε εττττε οτ τττοτο οτιτνοτεττοττε οτ εττιττοτοττοττι

οτοεττοτττ οοπο ττττοτο οτ τ;οτιοτοττ οτττιιττιτεττ·οοτοτιο. Ρτ·οτιιττ

τοιιτοε οτεττοτιτ εττιτττοτε ττοτοτττιοε οτ ρτ·οοοτοτοτττιοε ετο ιιοιι

οττε οτ τιιττττ ττοτοτ·το ττιττ·οεοττρτο τοτιοοοιτι ροτιττοο ροτ·εοτιο

τιοο οτι οτειτοττι οοιιετττττοιιτττιοε τοοττττττιο εττροτοιιττ οτ το

οτρτοτιττ ττοττιτττο οτ ντοο τττοττ Μοτοτιτ οτιεοττττε οτ οττττιτοττι

οττοτ·οττι οοοτ·ττττι ττιτοτ·οετ τοτοτ·οτ·ττ οτ ροτοτττ ττιτοι·οεεο εο

τιοττιττιο τοοτοε τττοτο οτιτνοι·ετττιττε οττετττοοτττι·τοττι ττο οοττοτο

εοτττροτ· ττοττοτο το.τοττι οτοτοττι οτ τττ·τιτοττι οοτοττοτττ οοτ·

οοεττοτττ εττιτττοοε ττοτοτ·οε ρι·οοτττοτοτοε οτ τιοτιοτοε οοτ εττ

τοι·ττττι οοτ·οττι ττι ρτ·οτττοττε οτ οττ·οοι οτοιοτεεο οοττττο ρτο

οοτοτοτττ τοοι·ττ ετνο Βοεττττττ οτ τιοττο τοτττροτ·ο τονοοοτ·ο

οοτ) τιοτιοτ·ττττι οτιτοτοοι τττοτο οιττνοι·εττοττε οτ ετοδοτοττοττι

ττο οοττοτττ οτιττοττοτοττο τιοο οοτο τ”ττοτ·οτιτ ττι ττοεττ·ο Εττττο.τ·τ

ττι οτττο. ττοτττοε οοτιοττττ Ρτ·οτττοτο ιτιιτττ οτο τττοττοτε ττοοοτιτ

τοτε τττττιο ο τιοττνττοτο οοτ τττ.° οοτ:°τ.ιτιτιτνττ ρτ·οεοτιτττιοε το

ετττιοε Νοτοτο Βοτ·ττοττ. Ποττοτ·τ οτ Ιοοοτιο Βοοοττοτ ττο Πτι

τοι·τοο οτο ττοο ν0τ:ττττε εροοτοτττοτ· οτ τ·οοοττε Βἔξττιττττ τττοτ

ττοττοτ·τοτ Ι.οτιοοτ Βοτιττοοτττ ντοτττττ Ποεττ·τ ττοττοτ·τ ρτο τττίο

οδο τοοο Ατ·οοοτιτττττ. οοτ ττοτο εττττττοτττοτ τοτιοττοττι ο.οτοτ

το8τττττττο οιτ οοπο τττοττ οοτ τ·οοτε οτ οοοτοττττττο οτττοττ οοο

τοττττττττοτ· οοοτοτ·ττοτοτο τιοεττοτττττ τοτοιτροοττττοε ττοτττοτ· οτ

ττοοτ·οτοτττ οοοττ οτο ορροτττ τττεεττττοε μοι· Βοτιττιοτοττιοοτιτ

ττο θεοττο τιοτοτ·ττττττ ροτοττοττοτ οττοτοτ·ττοτο τ·οοτο οοτ τοτοτττ

τοτττιοττι ττοττττττ οτ θτοτττιτττ τττετιτο $οττττοτο τ·οοοτιτοτιιοοο

εοττττοιιτοττι οοττο ν-τοοττο τττοττ Ποεττ°τ ρτο νοτιοτ·οτιτΙτ Μ.τττοο

.τονοτιττ ποται·το οτ εοι·ίτια τοοειττοττπ (Μοτο το οο_τοε ροεεο

τοπιο τττ·τιτοοι τοοττοοε οτο οτ οποσ ρτοτττοττε ρτοεοτιττττοε

τοετττιοε νοττοτ·οτιτττττοε Ετ·οτιοτεοο τοοτιοτε ττο Βοττοτο. (το

τιττιττ›ο τττττττο οτ Ροττ·ο Μττ·οτιτ ττοτττττττοτ·ο τττοττ Ποεττ·τ. Ετ

τττοο οδο Βοτ·τττοτοτττοοε ττο θοοτιττ ιιοτοτ·τοε οτ τοΒοοε τττ

οτοοτ εοτττιοτιτοτττ ρτ·οτττοτοε ττι οοτοε ροεεο τττοτοε νοτιοττοτιτττε

ντοοττοε ττττττο τττ·τττοτιτ τοοττ οτο οτ τοπιο ρτ·οτττοττε οτ ρτο

εοτιτττιοε τοετττιοε εορτ·οεοττρττε ττοο εοτ·τρετ οτ ττοο τποοτττ

εοτττοοι τττο ειρροετττ ετοτ·τιοττι: Βτοζἶ›ἔτιττττι Λτ·τιοττττ τ]οτ·οτττ

οοοτοτ·ττοτο τττίτ οοτ τοοτε τττοεοτιοτττ τιοτοτ·ττ ροτιττοτ οοτ

τοτοιτι τοττ·οοι οτ διττιοτττοοτοττοτττ ττοττοτ·τ οτ τττοττοτ·ττ οοτ

ρτ·οτττοττο τοττοτοε ττιτοτ·τοττ οοτιοο εοττρεττ οτ οτοοεττ οοω

τοεο οτ ορτοτο το ττνττττ τττιοο οτο τττοττοτ· ιττττοττο οοτ·οτττ.

Ετ οσε Βειιττττττοε τ)τιτττ:τ.τ.τ Ρτττοοτεοττε Βοε οτ Αιτι·ιτοτττοο

Ετ:τττττετ τιοττττοτοτοε ιιτττο Ατ.οοεττττ (τ) εττττττοτ ετοτοτ·οε οτ ρτο

οοτ·οτοτ·οε τττιτιιοτεττοττε τττττο οτ οεεοτττιιοε ρτ·οτττιτττο οττο

τιοττιττιττιοε τιοετττε ρτορτ·ττε φοτο τιοτιιττιο οτιτιιοτ·εττοττε ντττο

Ατ.οοι:ττττ ρτοτττιοτο οτ ετοΒοτττττοτττ ττο οοττοττι οοτ· οοοε τττιο

ττο τττοτο ντττο Δι.οοεττττ οιττττττττοε ττοεττοοττ οοτιι εττττττοτττο

οττοτττ ετττΙτοτοτιτοττι οι·οττοττοτττοε οιττετοτ·ο οοτ οδο ιιοτιτττι οοτ

τονοτο. τιοτι οττο ττιιττιο το τττττιτττττι νοττοττεττοτ· στο οοοττ

τοττττοετοτο ττοτ·τ ττοττοτ τττ οοτινοτιττ οοτ· ιττοτοττι ιιτιτνοι·εττοτοτττ

οτ οοτιετττοτ·τοε οτοεττοτττ ετο ετττιεοττρττε οοο ρτο τττοτο οτιτ

νοτεττοτο οτ τιοττιτττο οτοε ροοτεοτττιοτ· οτ τοοττιιιτε οτ τοιο

τττττττοε ορτ·οτιοτττοε οτ ττττιτοτιιττε τιοττιττιτττοε ττοεττ·τε ρτ·ορτ·ττε

εορτ·οτττοττε τττοτοτοτττοτιο οτττνοτεττοττττο οτ ετιιοτττοτ·τοττι ττο

οτεττοτττ οτιττιτο. οτ ετττ8οτο εορτ·τττττοτο οορττοτο οτ οοτιτοτιτο

το τττεττττττιοτττο ρτ·οεοτιττ οοοτοττοε τιοε οτ τττοτττε τττιτνοι·ετ

τοτοε τοτ·το οοτ τιοεττ·τ τ·οοτε ρτοτττοττ οοτιοοτ·ιτοτιτ οτ οοτοτττ

οττοττοο τοτιοοτιτ ετο ροτ·τττιοτιτ ρω· τιοε οτ τττοτττε τιτιτνοι·ετ

τοτοε οτιεοτ·νοτ·τ οοτοττι οτ οοτορτοι·τ. Ρτοττιτττοτιτοε ττοττττττττιοε

εορτοτττοττε οτ οοοτττιοτ οοτ·οττιττοττι οο. οτιιτιτο εορτοτττοτο

ττττοτιττοτ·ο οτ οοττιρτοτ·ο ετο οοτοτιτ οτιεοτνοτο ροτ·ροτοο οτ

οοτιττ·ο τττο νοτ οττοοοττ οοτ·οοιττοτιτ τιοτιοτιοττι τοοοτο νοτ

νοτιττο ο.ττττοο τιιοττο τ·οοτοτιο εοο οοοεττ. Ετ ετ οοττττοτοοοτ·ττττοε

νοτοτττοε τττοττε ττοτοττιττιοε οτ οοοτττιοτ οοτ·οτττττοττι τττοοτ·τ·οτ·ο

ροτιοε εττροτ·τιιε οιτρτοεεοτετε οττο ερττ·ττοτττοε οοοτιτ οοτοτττ τοιο

ροτ·οτοε φωτο οοτοτιτ ροοτττιτοττοε οτε ντο οτ τττοττο οτττττοε το

τττοττε οορττοττε οοοττοοτιτοτ τιοττιοε ροτιτε οοτιιττττεετε νο! ττοττ

τιτοτιττοτοττιοε ρτ·οτττοτο ροτ τιοε ρτοττττεεετ ττι οοτ·οττι ροτ·τιιο

(τ) Βοτ·τιεττ·ττο Ωοττιοττοι, Ιττ·οτιοοεοο Με, ο Ατιτοτιτο ττοτ·τ··οτ, εττπτετοτ

ο ρτ·οοοτοτοτ·τ ττοττττ οττττι οι Ατ8τιοτ·ο, ττρρι·ονττττο, ο @ποτιο τ! ρτο

εοτττο οττο οι οπο, ττεοτ·νειτιττοετ το τω· πιττττοεττ·ο τ! Ιοτο οροτ·τττο οοτ!

οοτιετ8ττο οι ττοττει οτττττ, ροτ·οτιο τ! τττεττιττοτο οοτ ροτοτ·τ οοτιτοτ·τ.τεττ ,

οττο ονοτττιο ρτ·οεοτιτοτο, ποο οτο εττττο τ·τοοττοεοτοτο τοΒοττττ·ο.
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ιιοοοτ τοτιοτο οτ νοτοι·ο. Ετ (το οοτι·οτιοτοοΙοοοοΙ ρτο(ΙΙοτοτοιο

_τιιτοιιιιιο Μ οοΙοιο.ο οοετι·οο ρτορτΙοο οτ Ιττοτιιοι οοΙοοι (ιιιοτιιιο

οΙο(ττοΙ οοτοτοο οτ ρτοοιιτοτοτοο οι(ΙοτΙιοιιο ροτ (Ποιο ΙΙοιιιο

οτ το οοιιοτο (ιιιοτιιοτ οτιο ονοο8οτΙο ιιοοττιιιο οιιτιιοτΙτιοτ

(:οι·ροτιιτΙτοτ ιιιοοΙτοιιο το(:το. €τοτΙο οτ οοο ιοΜοο τοοΙοιιιε

τιοιο(τοΙιιιο οτο οτ ιο(ιοΙτιιιο (:οποιοοο(Ιοτιιιο (το οοοοιιοτιι(ΙΙ

οοιο ΙεροοΙο οτ ρτοιιτ Μ (ΙΙ(:τΙο οορΙτιιτΙο οοιιτΙοοτοτ νοΙΙΙο

οοτοΙΙΙ (Μο Ει(ΙοιΙιιΙο ΡοττΙ (Ιο ΑτοοοεΙο ΒιιτιοτοοτοτΙ ρτο(ΙΙ(:το

ΙΙΙιι(Ι 'τοοΙρΙοοτΙ οοοιΙοο οτ νΙοο (ΙοΙ τοΒΙο ρτο(ΙΙοτΙ. Ποτοτιιιο

ειιτιοτΙτοΙοιιιε οοτοτοο οιιΙνοτοΙτοτιιιιι οτο(ΙΙοτοτιιοι τοττο (ΙοΙ

τοοΙο ρτο(ΙΙοτΙ οτ ρτοοιιτοτοτοο ιιοεττιιιο οτ εΙο(τιιτοτΙοιο (Ιο

οΙο(τοιο τ)οιοΙοοοιο ΒοτΙοΒο οοοοοΙοιιοι ΑτΙοτο.ιιοΙ οτ Ντοσ

τοιιιο νοτοΙΙΙ οΙνΙτοτΙο οΙοο(Ιοιο οτ ιιττιιιο(ιιιο οοτππι Μ

εοτΙ(Ιιιιο ττο (μισο ρτΙιιο ο(:(:οροοτΙο οοιι(ΙΙοτο ρο(:Ιοτ οοο

οι(Ιετοτ οοο (ιιιο(Ι ροτ ιιοιιοι οοτοιο τιιοτΙτ Ιοοορτιιιο ροτ

οτΙιιιο ιοο(τΙοτΙ νοτοοτ οτ τΙοΙτΙ (το οιιτοοιΙττοο(Ιιιιο οοο οτ

(ΙΙοτοο ιιοΙνοτοττοτοε οτ οΙοδοτοτοο (το οΙο(Ιοιο τιιτο(ΙΙοτοοΙ

τονοτοο(Ιοτοιο το ττο-ο ρο.ττιιοι (Ιδοτιιοι οτοτιΙορΙεοορΙ (Ιοτ

τοτΙτοοΙ οτ οτοτιΙορΙοοορΙ ΑτΙοτοοιιΙ εΙιοοτ Μ οοο οοειι το.οτιιοι

οτ ο.(Ι τοοτρΙοο(τοιο οτι οΙε οΙοοτ οτ οοε οιιιο ρτοοοοτΙ εοο

ιοΙττΙιοιιο οοτιιιο Ιιιτο(ΙΙοτΙοοΙ οτ τοοΙροτο Ιοτοο(ΙΙιοιιο νο

τιιοτοι·Ιο οτ οκ ροοτο οοοτοοοΙοιο Ιοτοτ(ΙΙοτΙ Μ ιιοΙνοτοΙτοτοο

ρτο(ΙΙοτοο οτ οκοοοιιιοΙοοοΙοοΙο Μ οοο οτ οΙοέςιιτοτοο οτΙοο

(το οοΙνοτοΙτοτΙτιιιο ρτοτΙτιο.τΙο. ΡτοιοΙττοοτοο τιοτ›οτο ετ(ιτιιιο

οτ ΙΙτιοιιιο (τιιΙο(ιοΙ(Ι ροτ (ΙΙοτοε ΠοιοΙοοιιιο οτ ΝΙοοτοιιιο

το(:τοιο τοοι·Ιτ Μ ρτοιοΙεοΙο οτ οοο νοοΙτο οοιιττο ω. οτΙ(ιιιο.

τοοΙοοο. Ετ ρτο ρτο(ΙΙοτΙο οιοοΙτοιιο οτ οΙοο;ιιτΙο οττοο(Ιοο(ΙΙο

οτ οοιορτοο(ΙΙο :το ΙΙτιοΙτοτ οτοιοτνοο(ΙΙο οτ ρτο ροο(τ εΙνο

ροοΙο ροοιιοΙοτΙΙο οιοοιοτοτΙο εΙ οτ (τοοοΙοοο Μ ρτο(ΙΙοτΙο

νοτ ο.τΙ(ιοο οοτιιιο οιιτΙτοτΙτ οοοττο.τοοτιιοι οτ ρτο οιιιορτΙττοο

οι(ροιιοΙο οτ (ΙοιοιΙΙο οτ (πιιοε νοτ (τυπο (ΙΙοτοο οοτΙΙτοο .Μοι

οιοοοιιι οτ Βιωτ(οοιιι τοοπττ( (το Αιιιιιιι ιοΙτΙτοιο οτιιο ιο(ιτττοοι

οτο εοοο οτ νοεοοττοο οοι·ιιο1 Ιοοοτο οτ ροτΙ (:οοτΙΒοτΙτ ρτο

(τΙοτοτιιιο οοοεΙοοο εΙτο (τοτοοτο (ιιιοιοο(ΙοτΙοοτ οιιοοτνοο(τΙο

οτ οοΙοιο οοιοο(τοιι(τΙο οτιτΙΒοιοιιο οοτ.οτΙο ΙοττοεοτΙρτο ετΙ

ριιτοιιτΙ οτ τοῦτο. οιοοΙο τΙοοο οοεττο οτ ιιττΙιιο(ιιιο ιιοεττοιιι

οτ (ΙΙοτοτιιιιι οοΙνοτοΙτοτιιιο οτ εΙο8οτοτΙοιο οοΙοιο (το οΙο(Ιοιο

ρτοοοοοΙο οτ Μοτο (το οτΙΙ(Ιοο τιοττΙτο οοΙοιο οτ τοιτιοιι(το (τ).

Ετ οοο οιιροι·Ιιιο οοιοΙοοτΙ Τιιοιιιιο (ἰο 8οιιιιιι ιοοΙοτ (ιο

ιιιοτο θοισιτι Ροινοιο οιιτιοοοοοττοτΙοο (ΙΙοτο (Μο τιι(ΙΙοτεοο

οτ Αιττοοτιιιιο_ ττοεο ρτοοιιτοτοτοε οτιιο(Ιοιο (Ιοο τιι(ΙΙ(:Ιοεο

ττοτιοοτοο (το οιΙ.ιΙοοπ (το οΙε ροτοετοτοιιι ρτοοοιο οτ(μιο το

δΙττΙιοο.ιο οοιο -ροτιτΙοο Ιοοττοιοοοτο οιιτιιο τοοοτ οοτ τοτοτΙτοτ

(τοοοροτ;τοοοττοο ·ιιτττο ρτο(ΙΙοτο. ροτ οοο τΙτο1οτο Ιοτοτο

ΡΜΕιτοοοιοττ80το ειιροττιιο τΙτιοτοιοιιο οτ οτιεοτνΙοιοο ιιο

ΙοΙοο '(ΙΙοτο Με: .τιιιιι(:ιεοιτ οτ οι( ροτοοτοτο ροτ οοιο ιιοτιΙο

οιιοοτΙιιο οτττΙτιιιτο οιοοοε οτ οΙοοιιτοο τιοιοΙοοο οΙνΙτοτιιιο

$τοοΙ:οι οτ Ιτιι.ι.ιτ Εο(:ι.ιτοιοοιιιι (το τοοΙ 8οτι.ιιιιιι Ι.οοοτιιοι(ιιιο

ΙτίοΙο (το Ρ05ΑΤΑ οτ τουτο (το (τοι.τοι.ιι :το Ποιττο.ιτι: (το

τΙοιιοι(ι.ι οτ οτΙοο (ιιιοοοιιιο(ιιιο ττοιοΜοο (ΜΙ νΙττιιτο ρτοοοιιτΙο

οοιιοοτ(ΙΙο. οιιιιτ τοοτΙτοοο(ΙΙ (Ποιο (Ιιῖο τοΒΙ ο οιοοΙ Ιοτο

ιοοιιτο οτ ττοιοο8Ιο οτ οτιτΙοοοΙοιιο (ιιιοοιιιιι(ιιιο (ιοΙΙΙιιο οτι

(τ) Ι ρτοοιιτοτοτΙ (ΙΙ Βτοοιιοτο, ο ΙΙ (ΙΙ τοΙ ΙΙετΙο ΜοτΙοιιο οοεΙοτΙτο

(ΙοΙ (Μο τοτοτο οοΙοτΒοοο (ΙοΙ ΒΙιιτοιοοοτο (ΙΙ το(τοτττι, (το οοτ οτοιιο

τοΒοτΙ νοτοο (ΙΙ τοτο, το οΙττττ (ΙΙ 8οοεοτΙ, ο (Ι'ΙοτοεΙοο , το οοπιιιιιΙττι

(ΙΙ 8(ιτι ΜτΙ, (ΙΙ Ροεο(Ιο, ο (ΙΙ 0ιιττοττΙ, ο το οτττο οοιοιιοΙτὲι (τοττο

Ο(πι.ττ(ι(Ι(ι (ΙοοοιοΙοοτο Βοοο1τιο, το (ιιιιιτΙ7 οοοοο(Ιο Ι οορΙτοΙΙ (Ιοττο·

ρτοεοοτο ροοο, (τονοοοο οεοοτο τοετΙτιιΙτο οτ το (ΙΙ ΑτοΒοοο. Ροι·ο το

οροοΙοτιιιοιιτο οοονοιιιιτο, οτιο τοτο ΙΙτιοτοοΙοιιο, ο(Ι οιοοοτιιιτοοο (ΙοΙ

8Ιοτοιοοοτο (ΙΙ το(τοττο ονοεοο ειοττοιιτο τ! (πιο οΙΙ`οττο οττοτιι (ιιιοιι(το Ιτ

οιι(τ(τοττο το (ΙΙ ΛτοΒοοει τοοττττ1ττ°οτ1ττο ο τΙτιοττο Βτοιιοετοοοο Β'0ι·Ιο

ιοοτΙτο (ΙΙ Ετοοιιοτο , ο οτΙ οτττΙ 8οτ(ΙΙ, οτιο τΙτοιιο(ι ρτΙ8ΙοοΙοτΙ.

τΙΒοτΙ οι(Ιοτιιιιτ οοο (ιιιο ρι·οοτΙτοτοοτ εΙνο τοοοτιιοτ_ (ΙΙοτο

οοτΙΙτΙ .τυοιοιοοο οτ οοΙοοι ιιοττΙΙΙ Μοιτιοιτο ΙΙτΙο οοο ρτοοοιιτο

Ιο οτ ειιροτ οΙε οτ οοΙοιο οοοεοοοΙοοτο οι: οετ νοτοοτο οο

ιιοι·οοΙΙΙ .Ιτι(:οοο (το Ιτιι:οιο ιοΙΙΙτο οΙτο ΑτΙοτοιιιιΙ τοτοτο οτ

οιιτοτοτο οοτιΙτΙο ΜΙιοιοιτι ρτο(ΙΙοτΙ οΙ(Ιοιο ΜοτττΔΝ0 (Ιοτο τοτο

ροτ (ΙΙοτοοι οοττΙτοιο (Μοτο ατιιοι(:ιοοιιιι (Μοτο ροτ οοτιΙτοιιι

8οτΙοτιιοτοτοοι ρτο(ΙΙοτιιιο τοτοοτο τοιοοιι Ιιι(Ιο ροτ οοο οτ

(τΙοτιιιιι τοτοτοιο οτ οοΙοοι οιιτοτοτοιο (τιιο(Ι ρτοοοιιο τΙτιοι·οοΙο

οτ οττοοτιιοΙο νοτοοτ οτ οιιιιιο οροτοτιιτ οτοοτοοι οιιιο οο

τ›ΙτΙο Βιιοιτ(:ο ττο (το .τοκοι ρτοτΙττοτιιο οτ 5οιιι›ι οορτΙ τοοτΙοτ

τοετΙτιιτΙ Μ τΙτ›οττοτο οοτιιιο. Ετ οοο .ττ(:οιτιιο (το "οτί ρτο

(ΙΙ(:τιιο τοτοτ οτ οιιι·οτοτ (τοτιιο οτ οοΙοιο οοοΙΒιιοτοο οοτΙΙΙΙ

ττοιιιοιτο ίΙτΙο οοτ1ΙτΙιιιο οτ οετοοΙοτιιιο Ει.ιιιιτοιιιο .τυοι(:ιοοο

Αιιιιοιιιτο οτ Βιιοιτ(:ιιο Ι.ιοοιιιο (το Μοτο ιοΙΙΙτΙο ιοοτΙτΙ οτιιο

(Ιοοι οιιιο ροτοετοτο ροτοεοο(ΙΙ ειιτοιοτΙρτο τοτο ροτ (ΙΙοτοιο

ιιοτιΙτοιο _τιι(ΙΙ(:Ιοοοιο οτ οτιο-ι οιιτΙοιο (ιιιοοι ροτ οοτΙΙτοιο

(ΙοοιΙοιιιιι ΒοτΙοτοοτοτοοι οτ ρτοοιιτοτοτοιιι τοΒοτοιο ρτο(ΙΙοτοιο

ρτοιιττ(Ιο τιΙε οοοετοτ (το ρτοοιιιο ροτ (Ιιιο ροτττΙοο Ιοετι·ιι

ιοοιιτοτ (ιιιοτιιιο ιιοιιτο εοΙτΙοοτ (ΙΙοτο οοτΙΙΙΙο τιι(ττοτοοο τοιιοτΙο

(ΙΙιιοεοΙτιιτ οιιΙετοτο οιιτιοο(ιιιοοτΙο (ο). = το οτοτοΙ Ποτ οο

οιΙοο οοιοο. ΝονοτΙοτ ιιιιΙνοτοΙ (ιιιο(τ ιοο(τοΙΙΙ(το οτ οιιοοτειτ

(το-ο Βι.ιι:ιτοι(.ι Ι)οΙ (;τιτοΙο Ιιι(τΙοΙεοο Αι·τιοτοο (:οοιΙττοεο 00·

(:ΙοοΙ οι νΙοοοοοι·ΙτΙοεο (Ιο Βο.εοο (ΙΙτΙ8οοτοτ οττοο(Ιοιιο Ιοτοτ

οοτΙΙτοιο οτ ρτιι(Ιοιιτοιο νΙτιιιο (τοσοι Βιιιιιιιιοιι Ρι:τιιι (το

Αιιι:ιτοο ιοΙτΙτοιο ΒιιτΙοτοιιτοτοιιι οτ τοτοτοιοτοτοοι τοττοΙ Βοτ

(ΙΜΙο 8οοοτοτοιο ρτο ΙττΜο (Πο ττιτοιτ Αιι.τοοιιιιιιι οτ το οοο

ροττο ρτοοιιτο.τοτοιο ΙροΙοο (ΙοΙ τοτ;Ιο οι( οοο ροττο οτ το

ιιοτοτιΙτοε νΙτοο 'τ'οοιωι (το διοτι( Ποιιιιι·ιιιι Ροιτοιοτι οοτο

ι·Ιοιο οΙνοο ΑτοετοοιιΙ ο! Ακτοι(ιιιτι (οεεο οΙτιοοι ΒοοοοτΙ

ρτοοιιτοτ0τοο (ΙΙοτο (Πο Ιο(ΙΙ(:Ιοεο (το ρτοοοοοΙοιο (ΙΙοτΙ (ΙοΙ

οιιτιοτοοτοτΙο ροτ οοιο(τοοι (Μοτο τιι(ΙΙ(:Ιοοοιιι οοιιΙοοΙιοο (το.

οττοο.τοο οκ ιιττοτο ροττο τιιΙοεο οοιιοοτ(Ιοτιιοι (ιιιο(τ ΙοοτΙτο

(τοιοΙοοττο Ιττοιιιοιτο τΙτΙο οοτΙοοΙιοο οτιιο(Ιοοι (Μο _το(ΙΙοτεεο

(Ιοτιιτ οτ οοοετΙτιιοτοτ τοτοτ οτ (:οτοτοτ Ι(Ιοιιοιιο (ΙοΙ ιιοοτΙοο

τιιτοτΙο οτ οιιτο.τοτΙο (ΙΙ(:τΙ (ΙοΙ τττοιιιοτ(ι τ'οοΙοτ τΙτιοοτ οτ οοο

ΙΙΙ·ιιιοτ οιιιοοο (πποε ροττΙοοιιτοο ρο.(:τ οτ οοοοοτ(τΙο (τΙοτΙ

τοττοτ Βοτ(ΙτοΙο οτ ΙΙτοιἰτοτΙ οοτιιιο(Ιοιο _Ι(:οττοο ρτοτΙττοτο ττο-ο

Ιο(ΙΙ(:Ιοεο (το το(ιιιτοΙοτοοΙο ΙοετοοοΙοιο εΙο(τ·Ιοοτιιιιι (:τιιττοτιιιιι

οτ τοοοτιιοι οοτ (τοιοΙοΙο οιιτΙοιΙοοοι·οοΙ _νοτοιιο (τΙοτιιιιι τω.

τοτοιο οτ οιιι·οτοι·οοι οοοετΙτοοτο οτ (Ιοτο οτ ρτο(ΙΙοτο οοιοΙο

(:οοοοτ(Ιοτο Μτοτ ρτο(τΙοτοιο (Ποιο Βοττοι·ιιοτοτοοι οτ ρτο

(:οτοτοτοο (τΙοτο (Μο Ιο(ΙΙοΙεοο (το οτ οοιο ο_τιιο νοτιιοτοτο

οτ οοοεοοειι τοο(ιιιοιο οοτιιοοοΙο τοοπττ( οτ ττοο(ΜΙττοιο

ετοτιιιο Ιιιοιιτο οορτο.(ΙΙοτο οττοοτιιιο (τοττΙτιιιο εοτοΙοοτιιτ το

ιιοτο ρτοοοοτΙο ροΒτΙοΙ ΙοεττιιιοοοτΙ ΙοετοοτΙοιιο το(ιιιΙτοιττΙτοοο

οτ οορτΙοοοτΙτιοο (ΙΙοτΙο εΙο(ΙΙοΙο οτ οιιτπΙΙτΙο οτιιο(Ιοοι (Μο

Ιιι(ΙΙοΙεεο (Ιο(ΙΙτ οοοετΙτοΙτ οτ ο.οοΙοοονΙτ τιιτοτοιο οτ ουτο

τοτοοι (Ι·Ιοτο (Μο Ιττοιιιοιτο τΙτΙο (ιιιο οτ οτιιο Μοτο οοτιΙτοιο

νΙτιιιο (Ποιο τιτ(:οιιιιιιι (το νιιτοιο ιοΙτΙτοιο (:Ινοιο Ατοετοοιιτ

(το (ποοο Ιο(ΙιιοττΙο ΙΙ(Ιο οτ το8οτΙτειτο τοιο(ΙΙ(:το (τομ Ιο(ΙΙ(:Ιοοττ

οτι οπροττο (:οιΙΙΙ(ΙΙτ (τοοο οτ οοοοο(τοοο οΙ(τοιο (Μο Ιο(:οτιο

(9) 8οοιιο ΙΙ τοιιοτο (ΙοΙ (Ιιιο οττΙ (ΙΙιτττιιπιοιιτ(ι), το νΙττο (ΙοΙ (ιιιοτΙ

Ετοοιιοτο οοιοΙιιο, ο ΙΙ Βονοτιιοτοτο 8οοοτοτο (Ιοττ'Ιοοτει οοιιτοτιιιο ο

(ΙοοτΙοο οοο το οτιο οιιτοτττο ιιο τιιτοτο ο οιιτοτοτο ο ΜιιτΜοο, @του

(ΙΙ (τοττιι Ετοοιιοτο, οιιο(Μο ριιρΙττο, ιιοττο ροτ50ι1ττ (ΙΙ ΟΙοοοιιιο (το νΙοτΙ,

ΙΙ (μιοτο ρτοοτο ΙΙ οΙιιτιιιιιοιιτο τοτοτΙνο οτ οοο ιιττΙ:Ιο, ο (το Ι οιιοΙ

ΙΙ(ΙοτιιοοοτΙ. ΙΜ ο (το οοτοτο ιιοτ εο(:οιι(Ιο (ΙΙ (ιιιοετΙ οττΙ, οτιο Ι εΙιι

(ΙοοΙ (ΙΙ τιιττο το ι(Μ(ιοτ.τττ(Ι (ΟοπτΙ·(ιτο), εΙτο( , ο νΙττο οοι;(τοττο .ο(τ Β

τοοιιοτο οοοοοι·τοιιο (σποτ οοοΙ ροτ τοτ (Ιοοττιιοτο ΙΙ τιιτοτο ο ττο

τΙοιιο, (Ιοτ (Μοτο ονοοιιο ι·ΙοοιιοεοΙιιτο το οΙΒιιοτΙο. ο(Ι οτ (Μοτο ονοοιι(ι

(ττιιτοτο το(Ιιοττο.

9τ(τ
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ρτοττοτο οτ ττττοι·οτο ροτοετοτοτο οοοο ροεοττ οοοοτοοτο τοεοτο

οτ τοοττ Βοττοτοοοτοοοτο οτ οοτοτοτοττοοτοοοτο Βοοοτοτο οτοττ

ρορττττ οτ ροτοοοο οοο. Ετ το _τοοτοτο οτ οττττ·ο ρτο τροο

οτ Μοτο οοο: οεοο τοοοτο οτ ττττοοτο οτοοοο ο.οτοο ροτττ

οοοτοε ροοτ ρτοοτοτο οτ ττττοττοττ οτοεοοτο ττο ττΒοτοοτοοτ

οτ τ·οτοττοοτοοτ $οτοοτοτο οοτ ·ροτττοοοτ το οδοτο τοΒοτο

ρτοοτοτοοτ οτ οτττοτο. οττο οτ οτοΒοτο τοοοτο οτ οοοτρτοτο

οοο τοτ·οο οτ το8τττττοοο τοτοτ· οτ οοτοτοτ τοοοτο ροτοοτ οτ

οοΒοτ. @οτ ετοοτοοτττ οτοτοο οδοο τοοοΒοο τοτοτ· οτ οοτοτοτ

οιτοο οτοτο τοτοτο οοτο τονοτοοοτο οοΒττο το οο οοεοτρτοττο

οροοτο οτ οποτε ττο οοοεοττο οοονοοττ οτ ρτοτοτοττ ρτοτοτο

οδο τοοτοτεοο οτ Μοτο ττοτοττο τοττοεοττρτο τοοοοοοτ ροτοοτιο

ροΒττοο τοοτττττττο εττροτοοττ ρτο οτοτο ριτρτττο οτ οτοοτΒοο

οτττο οοοτοτο ττττοτοετ οοο ροτοτττ τοτοτοοεο. Ετ οοτοτττ ττο

οοοοτο Βοτ οτ·οοΒοττο ττΒτο οοτροτοτττοτ τοοτο τοτονττ τοο

ρορττττ τοτοτοττοτο οτ ρτοοοτοτ·ο οτ τοοττττο οι·οτοτττττττοτο οτ

τοττο ντττΒοο ονττοτο πιο τονοοτοττοτο εοο.τοροττοτ·τοτο ετ

οοοοοεο τοοτττ τοοοτο ροτ ροΒττοοτττ ροτοοοοτο. Ετ ρτο Με

οοτορτοοοτο οτ ττττττττοτ οΒοοττοττοτο οτοτοε οδοε ΙοοοΒοε

οΒττ8ονττ οτοοτο οδο τοοτοτεεο οτ τοτοΒτ οτοτο οοτοττο ρτο

εοττρτο οτ οττροτοοττ οτ εορτο οττττττο Βοοο οοο ΒοΒττο οτ

ΒοΒοοοο. Ετ τοττοοοτονττ το ρτ·οοτοττο οτττοτ _τοττ οτ οττοο

ρττοοτ οοοττο. Βοο τοροο;ττοοττΒοο. Ιοοοροτ οτοτοετ οδοο Ιο

οοΒοο οτ ρτοτοτοεο οτοοτο οΒοττοττ οοοοοοοτ τττττοτοτο οοοττ

ττοοτοεοοτοε οοοοοτο θοτττοτττοττ οτο ντττ.τ οτ οοοοοοι Βοο

τττοι.οττττοτο Μοεοττ.τ οττοο Ατοετοοοτ. @οτ οοτοτοοττοτ οοο

τοΒοοτοε ρτο οο ρτοοττοοτοτττ οτ οοττνοοοτοοτ τοοοτο οτ

οοτ·οτο οοτο οτΤοοτο φοιτ οτοτοο οοδοετ τοοοΒοε τοτοτ οτ

οοτοτοτ τ'οοτοτ οττοοοοτ οτ οΒοοτνοΒττ οτοτττο ροτ οοοτ εοροτ·

ρτοοττοεο οοΒ οΒττττοοτοττο οοτ·οτο Βοοοτοτττ οτοτοοτο ρτο

οοττοτοτττ οτ τοτοτοτοτο. Ιτοοοοοτοοτοο οοοοτοτο :το Βοο οτ

οοττο εοτοττοτο οοττο οοοοτττοοτοοτ οτ Βοοοττοτο οτντοοοοο

ττοττοοτε οτ τοτττ οτοοοττ οοοο ρττοε οοοτοτττοτοτ ρττοοτροττο

οοοτττ ττοοτοοεοτ. Ετ οοτοτ οτττ τοττ τοοτοοτ οτ οοοοοοτττοτοτ

οοοττει Βοο νοτ οττοοοο οοτοτοοοτττ τοροΒοοοττΒοο οο οοτΒοττ

οτοοτΒοο οτοτο οδο τοοτοτοοο ροττττ οτ τοοοτετνττ ροτ τοο

ττοτοττοιο τοττοοοττοτοτο τοοο οοοττοτ ρτοεοττρτοτττ ροΒττοοτο

τοετττοτττοοτοτο οοοο τοττ οοτοοτ το οτνττοτο Αττοετοοοτ το

οοτττοτ·ο ροτοοτί οτοτο οδο τοοτοτοοορτοοοοττΒοο ΒοοοτοΒτττ

νττ·ο οδο Τοττοττο τττττττιττττ.τ.τ Ροτο.ττοτο οτοοοοτο οττττοττο

Αττοετττττττ Ατττττοτττο Ροτ.ττττττττο οοττΒοοο τοοτοτο οοττοοτ

τοττο οτοτο οδο τοοτοτεοο οτ ττοτοοτο 8ττοο οτντΒοε Ατοετοοοτ

τοοττΒοο οο Βοο ττοοοττο οτ τοΒοττο οτο τττοοεττοο τττοοετο

τοοττοτττ οοοο οοτοτοτοο τοοοτοοοτοοτο ττττττοετοτο οοα.τττττντττ°

τοοτοτοοο οοοοοτοτο”εοοοοοοοτ οοοειτοτοοτοοοτ ρτοντοοτο

Ατ·Βοτ·οο ·τ· ΕεοΒοοτοττ οοοοοοτοΕγτοοοτο ΕΒοττο ττοροττοττ

οιτοτοτττοτο οοτοττοο ροΒττοοο οοτ ρτοοτοττο οτοτττΒοο οτ οττι

ττοττο τοτοττοτ οοττοο οτοοτο τοττοτιτο οοττΒοτο εοττΒοτ ττττττοντ

οτ οτοοετ οοοτ πιοο οτ οτοοοοτττο το τοττοο ττττν οΒτ τοττττοτ

.τοτοοτούτοτ·._ Ετ οττοτοτο τοοττοτοοοτοτο εοτττοοτ 8οΒοτοοτοττο

ττοΒτττο ρτοττΒοττ οττττττο «οοο τοτοτοτοξοτοοτο οτττοττ οοττοοο

ορροοοτοτο οοτοτττοττττοτο εοττοττοτ το Βοο νοτΒο (τ). =

(1) Ιτ ρτοοοτιτο οοο οτ ροοο οτ το-οοττοοοοτο οοοιιο: τοοιτο ττοτ 1388

το οοτοττοτοττο οοτ οοο1τοττ οτ Ετοοοοτ·ο οτ Ατ·Βοτοο το 8οτοο8τιο. ττο

ροτ·οοοΒο τττοντοτττο, οΒ'οτοοο ο τοτ οοοΒοττο, ο το οττοοττο 8τοτ·οτο

οΒΒοοτοττττο ο τοττοττο οοτττο ο τοετττττοο οοντοττο , οττττοτττο το οτ τοτ

ττεττο Μοτττοττο, νοττττττο οπτρττεοττττο -τ·οτττοτττ (Οοπτπιτο, οοωιωω

οοττ'τοοτο, το οοο οτττττ ρττοοτροττ, ττο οοοοοτοττο οτ Εοττττοττ, ο οο

8οιττοττοοτοτττοττο οοτττοοττττ τοντττοετττ. Ροεοοοονο τοοτττ·ο ττοοττοτοτοτ

οοετοττο Βοο τττοττἰτο;ο ροτ·οτο οτ οοτορτοττοο οοτο'οττοττ οοοττοετοοεο

το ροτοττιττ ω' το οτ Ατοττοτιο, τ ηοοττ οορο το τττοτ·το οτ Ετοοοοτ·τι

Νονοττοτ οοτνοτοτ οοοο οτο νοττοττο οοο τοττ ττττττττ τοοοετο

τοοοοι·ττ τοπιο ο οοττνττοτο Βδτ ττ°οοο°τττττττντττ° οοοτρο

τοττττΒοε. οοπιιο οοΒτττ νττο Εττττττττο Ρττ·ττιτ ττο Αττττττοετο

τοττττο ντοοο 8οτ·οοτο Βοοοτοττο οοΒοτοοτοττο το τοεττο Βοτ

οτοτο ρτο οοι·οτττοεττοο οδο τοΒο ΑτοΒοοοτο τροο ντοοε εο

τοοττ ρτο τττΒοττοττ εοοοττττ ττττοο οιτττοτττ ΒοΒοτ·οοοτοοτε

Ποττοττ ρτο τοοοοοοο @ο οτ τοεττοτττοτ οοτΒοοοοτττοοο ρο

οτοτοοττΒοο ντοοττοοτ 'Ι'ττοτττ ιτο 8τ:τττω Ατττττοτττο· το Εοτο

οτ θτοττττο Μοτο οτ ρτοοοτοτοττΒοο οοΒτττε οτ οετο8το οδο

Ετ.τττιτοτττο .τοοτοτοετο Αττττοτττ:ιτ οοεοτοττττΒοο οο οοροτ· τοττο

ττοττρττο οτ :Με ρτοοοτο ροοεο ΒοΒοτο το: τροο οοΒτττ οδο

τοοτοτε.οο ΑτΒοτοο τοτττττ οοΒτττο τττττττττττ ιτο Αττττοττττττ τττττ

εοτ οτ ττοΒτττο οτ οετοοττ ντττ Βτττττοττττ ιτο Μοτο οοοττττο

Μοτιττο Ι.οοοτο. Ετ οοτοροτοοττΒοο οοτοτττ τοττο οοττττοετττο

ετοοτοτο οτ ρτοοοτοτοττΒοο οοτνοτοττοτοοτ οτνττοτοτο τοττοτ·οοτ

ντττο.τοτττ οτ τοοοτοτο τοοτεοτοτο οοοετ οτ ιτοοε τροτ οοΒττοο

οτ οετο8ττ οοοτοεοε ττοοοΒ ΒοΒοοτ οτ ροοετοοοτ το τοοοτο

$οτοτοτο το ττοτΒοο οτοττο οοτ·οοτ ττττοο Μτττττιτοο ρορτττοο

οτ μτο τοτ·οτοο οοοοοοοτο εροτοτοτ ττοοττοοτ Νιοοτ.τ Ωοοτοιτ

οτ Ρτττττο ττο δ'απί-Ζοτί ρτο τττττνοτοττοτο οτνττοττε Αττττετττττττ.

θΑτ.οτοο ττττοττ.τ ρτο οοτνοτοττοτο οτνττοττο Βοεττττ:. Ετ Ετι

ττοτττο ιτο Ποτ.το ρτο οοτττοτεττοτο Τοτττττττοντ:. Ρτττττο ατο

Ετοττ.το ρτο οοττοτοττοτο Ετο·τοτ .τ.τΝοεττετε. Αοοττεττττο Ετοι

τττττ ρτο οοτνοτοττοτο οο Μτττττττττ. τττττττ.ττο θωτ.τ.οτττ:οο

ρτο οοτνοτοττοτο Εδτττοττττο (Πτοττττ Μοττττε) ττοοτττ.το. Ετο

ττοττοτο ιτο Μοττττο ρτο οοττοτοττοτο οο Μοτο Μοττττττοο.

Εοτττοτεοο Εττττο ρτο ττοττοτοττοτο ττο Ποτε ττο νοτοποο.

.τοοοοο οτε $ττ ρτο οτονοτοττοτο οο τττ.τττοττττοττε.ττ. Βτοττοττ ατο

τ.τοοΝο ρτο οοττοτοττοτο οο Μοτο ττττττοττττοτ Τοοτττ ιἰο

δοτου ρτο οοττοτεττοτο οο Πωττ>ττττττ Μττοτττ:. Ποττττττο το

Ροττοο ρτο οοτνοτοττοτο οο Ρ.ττιτο Μτττε. Ετοτττοτεοο ττο 8οτττ

ρτο οοτνοι·εττοτο ΡΑττττο το Εττ.οτοττ. .τοττττττ: ιτο Αοοετ ρτο

οτττνοτοττοτο Μοοττο το ττττττττο. Βτοτοοοτο ττο 8τ:ττττο ρτο

οοτνοτοττοτο Ρτοττοττοτο ττο Βοοττ. Θ" 8ττοττττ ρτο· οοτνοτοττοτο

Μοττττο Ι.ττοτττε οτ Εττττττο ο'Ατττττο. οο.τττττο Μ.τοττ.τ ρτο

οοτνοι·οττοτο Εοτοτ: οτ: Υττ.ττο. Ρτττττο οοοιιο ρτο οοἰνοτ·

οττοτο οο Μτοοτττττιτο οτ οοτοτττοττττ. ΑτττττοτττοΑτοττττ ρτο

οοτνοτοττοτο οο Ατ.οτιττ. Ροτττο ττο Μοτττο ρτο οοτνοτοττοτο

Βοτττ:. Εστω ιτο Ετ ρτο οοτνοτοττοτο οο Μοτο: Μοτο. Ντοοτ.το

το νοω: ρτο οοτνοτοττοτο οο Ετ.ττττττοτττο οτ Αττοτ.οπτ. Ετ

Ετττ $οιττοτ ρτο οτττνοτοττοτο οο Μτ:τ.τοτ.οοο οοτ οοτοοο

οτοοτοτ οο οοτοτττ ροτοετοττΒοο οτττοτοοτ ΪΒοΒοτο ροΒττοο

τοοττοτοοοτο οο οοτΒοο το οοοττ·οοτο ροοτο=οτ οοοοοττοτο

τοτοοοο οο ρτοτττοτο Ατττοεττοο ροττοτττοοτο τοτοτ Εοτττοτοττοο

οτ Ατοττοττοοοοε 8οτοοο οτ οττοο Βοοοτοτο τοοτοττι ρτοοοττ

νοοτοο οτ ττοττο οοο οτ οοοτοοτ ΑτΒοτοο οτ Βοτοοε ττο

οοτοοττι τροοτο οροοτοοτοο οττ οττοτο οΒτοτοτ·οοτ εο τοοοτ·ο

ρτ·οοτρτοτο Μοτο. Ετ οοτοοτοο ο οοτοτ·ο οοοο το οορττοττο

οτοτο ροοτο τοτοοοο οτ ττττοοοοο οετ οττοτ·οοεο οοτοτο οτ

οοονοοτοτττ οοοο ρτο οτοτο οοΒτττ ρορτττο Ιττττττοττο ο'Αττττοτττττ

τοτοτ οτ οοτ·ο.τοτ οοττ οοΒοοτ ττο οοετοοο.τ·τ οοτ οοο ττοττττττο

οτ ρτο οο τττοτοτ το οτοτο οοττττοοτο ροοτο οτ οοοοοτοτο

τοτοοοο ττΒοτ·οτοοο ττοττττοττοε οοτ οοτττ οοτ·το οοεο το οοτοτο

οδοοτ οτοΒοτ·οοτ ττο τοτ·οτοοτ τοτοοε οοοεοττο οτ οοΒττο

_τοτττο οοττοτο οορττοτοτ·οοι οοτινοτττοττττο οτττοοο ετοτοτ οοο

οοτοοο ττοτοττττΒοο οοτοτττ ρτορτττο οτ τοοο ττο ττοττττττο οοι

τουτο τττοτοοτ ο οοτΒοο ρτοοοτοτοτοε οτ οτττοτοτ οοττετττοττ

οοττοτττο, ο οορο το οοττττιτοοο οοττο οοο εττττρο, ο οο8ττ ττοττοοοτ

τοοτοΒοτο οτ 0ττοτττοο, ροτοτοττο τ·ττττοττττοτ·οτ ττοτ οοττιτοτο οεοτοεττο

ττοττο 8τττοοεττο.
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!”πει·πι!ι ει: επ!!! ρεε!ετπι!ι εε !·εεπ!ε!νετπ!!ι !!πιι!!!!ιετ επρ!!

εε!!ι!ε ρετ επι!ι!ειι! ιιο!!!!ει!! ν!εεε εετε!!ιει!! ρτε!ειο Με!·!ει!ο

ρπρ!!!ο ρτον!ι!ετ! ι!ε ιπιοτε ει επτειοτε ει! !!τιι!ει!ι!πι!!

ι!!ειει!! εοεεοτι!!ε!ι! ει ε!!εο!νει!ι!πι!! ει!!ι!εε !!οιιι!!!εε ει

νεεεε!!οε 5ετι!!ι!!ε ει! ειει!! εεει·ει!!ει!ιο ει !!ει!!εις!ο εποι!

ρι·εει!ιετπ!!ι ι!!ειο !!εε!!! Μει!ιιιιο ν!ι!ε!!εει ι!ε ρτον!ι!ε ει

ι!!εετειε ν!το .!!εο!!ο ι!ε !!ε!!! !!!!!!ιε !ιε!!!ιειοτε Οτ!ειει!!!!

επε!ι! νε!πι ερι!!!!! ει! Με ει !ι!οι!επι!! ε!ι!ειπ ιιοο!!! !!!εεε

εετειιι! !!ειι!!ι!ετπι;!ι ει ρτεεε!!ιετπι!ι. Ω!!! επ!ι!ει!! ιιο!!!!!ε

ν!εεε εετει!ε ρει!ε!ο!!!!!πε ει επρ!!εεε!οι!!!!πε ρτει!!!εεετπιπ

ιει!επε!ι! !πει!ε ει τεε!ο!!! _εο!!εο!!!ε εεει!εεεεει!ετε νο!π!ι

!!! !!εε ρετιε. Ει τερπιει!ε ι!!ειπ!!! ρτεν!ι!πιι! ει ι!!εετειπιι!

ν!τπι!! ι!.ιεεεππ ι!ε !!!επ! εοτει!! εε ειει!ιε ε!!!!ει!! ει !ι!ο

!!επιπ ει! εετε!!ι!π!!! ο!!!ιε ει ε!!ετεε!!ι!πι!! τεε!ι!!ε!! ι!!ειε

τε!!! ιιιιε!ε ει επτε ει! ρετιε ι!!ει! επι τεε!ε ει εεε επειο

τ!ιει!!!πε ε!!!ε!οτπιπ ε!!!!εοι!!!!!!εεετπιιι ι!ε !!!ε εεπεε εε

ειι!!ιε ρι·εν!ι!!ι ι!!ειο ρπρ!!!ε !ιι ιπιετε!!! ει επτειετει!! ει!

ρτει!!ειε ει ει! !ρεπι!! ετι!επ!πιι! ι!!ειε ρεε!ε ει εε!!εετι!!ε

!ι!!ε!!ι!ε ει Ι!τι!!ει!ι!ε ρε!·ι!!!ει εεπ ε!ιρεειει επι ρειετ!ι ι!!οι!ε

ε!!ιιπο ρετι!ι!ετε ει ε!ιρεειετε !!! ίπιπτ!!ι!! !πιιιε ι!!ε!!ιει!!

ει εετ!ε!!! ι!!ειοτπι!! εερ!ιπ!οτιιι!! ρεε!ε ει εεεεετι!!ε εοι».

νε!!ιοτπ!!!. Μεει!ει!ε ει εο!!!ι!!!ιιει!ε ε!ι!ειι! ιπιοτ! πι !!! ι!!ειο

εειπ ει εει!ιτεοιπ ρει:!ε ει εει!ειιτι!!ε !!!ιετνει!!τε ρτο !ρεε

ρπρ!!!ο ι!ε!!εει ει οι!!π!ε ιιι ε!!!επ!ε ιει!εει!ε!ε ι!!ειπ!!! εειπ!!!

ι:οιι!ρ!εει ει ίεε!ει εε ρτε!!!!ιιει εε ει ι!!ειπι!! ρπρ!!!ι!ιπ

εετνετε ιειιετε ειιε!!ι!ετε ει εο!ι!ρ!ετε ει ει!!! ρτοεπτει εεε

ν!ι!εει!ιπτ ει!!! νετεετε !!! εε!νεε!οι!ειιι ρτοιεει!ει!ειπ επ

ειοι!!ειιι ει ι!ε!!ει!ε!ει!ε!!! ρετεοι!ε ει !!ει!ετπιπ ι!!ει! ρπρ!!!!

!!!πι!!!ε εν!ιε!!ι!εζ πι επε ρι·πι!ε!!ε!ε ει ι!!εετεε!ε!!! ν!ι!ε!!!ιπτ

!”εε!ει!ι!πι!!. Ε! δει!ετε!!ιετ πω! ει ρτοεπτει επεει!ι!!ε!!ε

ε!!ε επε ιιιιοτ ει επτειετ ι!ειπε ει εει!ει!ιπιι!ε !!! ε!!!!!!!

ετι!ει!!εροιεει ίεεετε ειεπε ι!ε!!ει ιε!ι! ι!ε εε!!επειπι!!!!ε

επε!!! ι!ε !πτε επρετ ρτε!!!!εε!ε ο!!!ι!!!!πε ει ε!!ιεπ!!ε Βοοε

τε!ει!! ει!ι!!!!!!ειτεε!ε!!ει!! εἰ!!! εοι!!!!!!ιιει!ι!εεπε! ρ!ε!!!εε!!!!ε

ροιεειειε. Λι! Με ι!!ειπε .!ει:ει!πε ι!ε ι!!ει!! ιπιο!· ει επτειετ

ρτει!!ι:ιπε ειιπε ι!!ειετπ!!! ιπιε!ε ει επτε !ιι εε ει!!!!!ιιει!ε

ει εεεεριει!εεει!νε!!!ι ει ρτο!ι!!ε!ι ρτε!!!!ειε !!εε!!! ν!εεε

εει·ει!ι! ει ι!!!ε!!! !εεε!!! δεπτ!!!! !!ειετ!ο ρπ!!!!εο ι·εεει!ιε!!!_

εετ!!!ει!!ει!! ι!!ει! ε!!!ε!!εποετ!!ειετ!ε ι)ε!!ετ! πι ρπ!!!!εε

ρετεοι!ε !!εε ει! !ρεο ιπιοτε ει επτειετε !εε!ιι!!!!ε ει!ρπ!ει!ι!

ει !·ει:!ρ!ει!ι! ι!ει!!!ι!ε ει ν!εε ρτει!!ει! ρπρ!!!! ει ειι!!!!πι!!

!εεε-ει!! ε!!ετπι!! επετπι!! !!!ιετεει ει !ειε!·ε!·!ι εε ρειεει ει

ρειετ!ι !ι!ιετεεεε. Ει !!! ροεεε !ρε!πε ι!ε!!!!!ε ν!εεε εετε!!ι!ε

!ιιτειι!ι ερει!ιε ρετ ι!ε-πι!! ι!επι!! ει ε!πε εε!!ειε επειπετ

ενει!εε!!ε ειπε !!!ει!!!!πε εετροι·ε!!ιει· ιει:ιε επει! !!! ι!!ειο

ειιιπει εει!ιτεειπ ρεε!ε·ει εει!εο!·ι!!ε εε !!οι!ε ει!!!ε!ε!ε

!ι!!ε!!ι!ε εε !!ει!ε Πι!ε!!·ιετ ει !εεε!!ιετ !!ε!!ε!!!ι ε!!εε!νει!ι!ε

ει !!!!ετει!ι!ε !ρε!πε ρπρ!!!! !!ειι!!!ιε ει ρτο εε ε ν!!!επ!ο

!πτει!!ει!ι! ειό!!οι!!!!ι;!! εποε !!!!ετετε ει ε!!εο!νετε ιε!!ειπτ

ει ι!ε!!ει !π!!ιε ι!!ι:ιετπ!!! εερ!ιπ!οτπ!!! εετ!εε ει ιε!!οτεε ει

ει!ρπ!ειιι!ε!!!!!πε ι!οι!!!!!ε ει ρτο εε επε !!! ι!!ειο ει!!!ιτεειπ

ει: εεεεε!!ενε!ιετ!ι!ι ει!ρπ!επι!ε ει ε!!εε πι!!!ε !ρε! ρορ!Ιο

ρτο ροεεε ρ!·εεπτειιι!ε ει !ιιιιι!!!ε ρτειετι!!!ιιε!!ι!ο Με ει!!!

εε!ιπ! ει ε!!ρτεεεε τειει!ιο επει! εειερετ !ιι ει!!ι!!!!πε πι!

νε!εει νετ!ιε!ε. Ε! ρτο Με ε!ε ειιει!ι!ε!!ι!!ε ει εοι!!ρ!ε!!ι!!ε

ι!!ειπε ιπιετ ει επτειετ ο!!!!8εν!ι !ρε! ι!δε ν!εεε δετε!!ι! ει

ιι!!ε!!! ι!!ειο ει !!!!τεεετ!ριε τ!ειετ!ε πι επρτε ει!ρπ!ει!ι! ι!!ει!!!!

ει ε!ι!8π!ε επι! π!!!επε ι!ε επ!!!πε ει!!!!!!!πε ι!!ειπε !ιο!!!!!ε

ν!εεεεετε!!ε !πει!ι!εν!ι !!ε!! !!!ειτπι!!ει!ιπ!!! ει! !!!ει!!ετ!ει!! τε!

εεειε ει ε!ε!!!ο ει!ι!ει!ο τειοτιι!εε!οι!!ε Πε!!ετ! ερρει!ε!οι!ε

!

ι

' ι!!ει!!!! επι!! ε!ε!!!ε ο!!!ε!οτπ!!! ει!!! εει!!ι!!!εεετπ!!!!!οι!ι!πιι!

έ ι”ει:ιε ε!ι!ειει!ι. θεοι! Μ!! εειπιι! ι!!ε !εεε !!οτε ει ειιπε

! ρτει!!ει!ε ρτεεει!ιε ι!!ε ι!οιετ!ο !!!Γτεεετ!ριο ει ρτο ιεει!!!πε

ει! !!εε νεεει!ε νε!!ετε!!!!!!!πε Ιοι·ι!ει!ε ι!ε Τ!!ε!ει!ο Ρο!!ε!ο

' ι!ε !ετι!!!!ο ει Ετει!ε!εεο !ει!!!!!!ε (!ο!οι!!ε ιι!!!!ι!!!πε Ρειτε

` ι!ε Πο!!ε _!πτ!ερετ!ιε- Ετει!ε!ει:ε Τοι!!!ε!! !εεε!!ε Νεο!!! Βετ

1ιετι!ε 8εετ!ειε!!! Ρειτο !!!ε!!ειε Νειετ!ο Βειιο ι!ε!!ε Υ!!!ε

Εεε!εε!ετπιι! ι!ε $!εεττε ει Βετε!!εετ!ο Βεεεεεοι!ε Πεειτ!

(!ε!!ετ! Ε Χ!ιπει! Ρετει ι!ε Ατει!οε: 5!8·!·ι!πι!! ιπε! !εε!!!!!ε

δεπτ!ι!! επειοτ!ιειε !!!ίε! ι!ε! τεε!ε Ατεεει!πι!! ι!οιετ!! ρ!!

!!!!ε! ρετ Με!!! ιεττειι! ει ι!ε!!!!!!εε!οι!ει!! ε!πει!επι Εεεε!!

ι!εεπε εετ!!!ε!!!ει!! ε!!!ε!! Βπ!!ετιιεο!ει!!ε (!ε!!ετ! ρτο !εεε

ιε!!!!! Βετιιετι!ο ι!ε !οι!επετ!ο εετ!ριετε ι!!ει! ει!!ε!! ει!!

ρτει!!ει!ε τοεειπε !!!ιετιπ! ει ι!εε εετ!!!! Εεε! ε! ε!επε! επι!!

τεεο ει εριειο !!! !!!!! !!!!εε π!!! ρο!!!ιπτ ε! ιιιιτι!ιει· ει!

/!τειιι!!ειιι!π ι!!εια!π εοπεοτείαει ε! αὐεοΙυεπάεε! εππιε! |ιε77ιίεσε

ε! ει!εει!!Ιοε διιτιιίπίε εε επι!!! ει!εταπιαπο οι |ιοειεείο;ειιοι!

ρι·εειίιει·επι ι!!ειο Με!!! Μει!ιειιο ι!!ι!ε!ίσει ι!ε ρι·ουιιΙο οι ι!!εετειε

είτε: ει !!! !ιν !!ι!εε π!!! !εε!ιπτ εάρτειιίειο εε !!! ιιι!! !!εεε π!!!

ι!!ε!ιπτ ε! ι!εε!!ο!! !!! !!νιιιι !!!!εε π!!! εετ!!!!ιπτ ροισειιιιε. Ιεε!τεο

ιιι!!! !ιοι!!!ι!ε !εεε ρτορ!·!ε εεε!!! ιπιοτ!ε οι επτειετ!ο ι!!ει! ιιο

!!!!!ε !!!!ι!!!!!ι ι!ειι!!!!ε επρτει!!ειο ει ε! ρειεειειε !!!ι!ε ι!ι!ε!!!

επρει·!πε ειιτ!!!ι!ιε !!!!ετεε!οι!! ει ε!!εε!πε!ε!!! ρτει!!ει!ερετρτο

επτειετεε ι!!ειε ιιο!!!!!ε!πι!!ε!εεε επρετ!πε ρτο!!!ι!!ε !”ειοε εοι!

εε!!ι:!ει!ε !επι!ο ερρτε!!ο ει ει:!ε!!! εει!!!!·ιι!ε ο!!!!!!ε ει ε!!!

ει!!ε εερ!ιπ!ε ει!ρι·ει!!ειε ει ει!!! !ιι ρτεεεπι! !ι!ειτπι!!ει!ιο

εει!ιει!ιε επειει!πε ι!!ε ει ι!!ειπι!! ιιο!!!!ει:ι! Μ.!!!!!!ιιπ!!ρει·

εο!!ε!!!επε ε!πε εο!!εετ!!πι!ι ει ιεπεπιιι ε!!!!εε!!ι εε!ει!!ει

εειτ!!!8πι!ι ι:οι!νει!!ει!ε ει ρτο!!!!ιιε!!ε ε!ει!ειι! ι!ει!!!ι!!!!πε νε!!!ε

ι!!ειο !!εε!!! 8π!!ετεειετ! ει ει:!ε!!! ρτοεπτειετ! εε.!ιοιετ!ε

!ι!ι`τεεε!·!ριο ει!ρπ!ει!ι! πι !!!!ι·ε εει!ει!! οπιπι!! ει ε!!!επ!ε

ειιει!ι!ετε ει εο!!!ρ!ετε εε εε!ε!!! ο!!εετνετε ει ι!ε!! εε!ιπ!!

ιει:ετε νε! νει!!τε !πτε ε!!επε ειιπε εεπεε. Ει ε! εοι!ιτε

· Ιει:ετε ιΙ!ει!ε νο!ε !!ε!!!!ι!!!!πε !ι!επττετε ρει!εε ρεεπι!!ετ!εε

ερ!!·!ιπε!εε ει ιε!προτε!εε !!! ι!!ει!ε εερ!ιπ!!ε ε!ιρι·εεεειεε ε!

ει επεε!ε!!ε ε!!ι!ιετ!ι εο!!ιτείεειπιπ επ!!!πε ρει!!ε εει!!!εε!ε

νε! πο!! ιιεε ιι!!!!πε ρτει!!ειε !ιι ειπε ρετιι!επεε!!ι το!!ετε

ει νε!ετε. Ε! ει! εοττε!!ετεε!ει!ε!!! ο!!!ι!!πι!! ρτει!!ειετπ!!!

ι!!ει!ε !!ει!ι!!!!!!πε !πτο ρετ Πε!!!!!!πι!! !)επιπ ει ει! εε!!ειε

ε!πε επειπετ ενει!εε!!ε ι!!ει!!!!πε ιι!ε!ε εετρετε!!ιετ ιεειε

Βτει!ε ει !ιο!!!εε!π!!! εε!ιπ!! ίεε!ε οτε ει ιι!ει!!!!πε εε!!!ε!!#

εε!ιπ!!! νο!!!ε ι!!ειο !!εε!!! 8π!!ετ!!ειετ! ει ρτοεπτειετ! !!!πι!

τεε!ρ!ει!ι! !!ο!ι!!!!ε ει ν!εε ό!!! τεε!ε ρτει!!ει! ει! εο!!επεε

ιπι!!ι!ε!!! Ιερει!!ε ει πι !!! ι!!ει!ε εερ!ιπ!!ε ι:ει!!!ι!ειπ!· ιιεε!!οι!

!!!!ετο ει ε!!εε!νο !!οιι!!!!ε ι!!ει! εο!!!!!ε Μετ!ει!! ει!!!ιε ιπιετ

ει επτειοτ ε!ι!ειο οιιιιιεε ει ε!!!8π!εε !ιο!ι!!!!εε ε!ν!ιει!ε δΔεεει!!

ει νιι.ι.ε-Εεει.εειιιιιιιι εε !εε! 8ει.!.ι!ι!! ει ε!!εε εε!ιπ!! εποε

επιι!επε !!οι!!!ι!εε επ! ν!τιπιε ρτεεε!ιι!ε εεεεοτι!!ε επι!! τω

ει!ιπειιι!! ι!!ειο απο τεε! ει! ειει!! !πτε!!!ε!!ιο ει !!ε!!!ει;!ε_

ει ε!!!!εεε!οι!ε επεεπιι!επε επ!!!πε ο!!!!εει! 'ε!ι!ειπι!ι εε!!

εεε ρτεει!ιετπ!!ι !!εε!!! Μετ!ει!ο ρτει!!ειο. Εεε ιειι!ει! τω.

ιε!!ιο εποε ρτεεει!ε !!!!ετεε!ε ει ε!!εο!ι!ε!ο νε!εει!ι ει! ειιπε!!

ορετε!!ιπτ ε!ιεειπι!! επι!! ι!!ειπε ι!ε!!!!!ε Β!!!ιιει!.! Ι.!!ο ι!ε

Με!! ει δω!!! εεε!! !”πετ!!!ι εο!!ει!ιπι! ιι! !!!!ει·ιειεεετπι!!.

Ει !!εε Γεε!ο ρτοπι ι!!ει! ρτοεπτειοτεε !!ο!!!!!ε !πι!!ε!εεε

ρι·ει!!ειε επρε!·!πε ίεεετπιιι. Ει επ!!ει!ιπε ρτοι:πτειετεε ιι!εεε

ι!!ει:!·ειοε Δι!ι!ιο!ι!π!!! δεττει!! ει Ρει!·ι!!ι! ι!ε !!!!!εο!!ε ιιο

ι!!τ!πιιι !!ιι!!!ιειο!ήεε (!εειτ! Πε!!ετ! ει ιιιτι!!!!επε εοτπ!π !!!

εο!!ι!!!!ι! !ιι! επει! ρτ!πε οεεπρει!ι!ε εει!ι!!ε!ο ρεε!ει· ι!ε!!

ε!ι!ειει εε!! επει! !!!!ιιε εετπιι! !ι!εερετιι ε!ιετ ρτοεεεπ! νε

ιιι/ι



852 μια1.οιιιι Ε) 0ιιιιιΤΕ

ιααι ιιιαιιιαι·ι ααιαιιι αι ιιαιτα νιιιαιιααι α‹ι ειιιιαιιιιατιιιατα

πια ‹ιιοιιε αοαιιαιιιαε ιαταιιιαιοαι ταναταιιαοτατιι ια δέμα

μαιι·αια αταιιιαμιεαομι Παιιατιιατιι αι αταιιιαμιεαομι Ατιειατιιιι

αι α‹ι ι·αοιμιατι‹ιατα αι: αιε αοτιιτα αια ασια αοαιιαιιιαε

ειααιι εαιιαιιιιο ιαι·αιιιαιιοτιι αοτατιι αι τααιματα ιαιαα‹ιο

νοιατιιατια αι αν; μααιο αιτοοτιιατιιοααιοαιε εατιιαααιααι αιιιαε

ματιατιι ιαααττατα νοιο τιοαιιαιιιαε μταιιιιαιια ει αι ααοοιατιε

αοτιιταιαοιαιιι ιαατιι ιιι μταιιιοιιε να! αιιααιιιαε αατααιιιαιιι.

Ρτοτιιιιιααε αιαιιε τιοαιιαιιιαε ιιαιιατα ταιααι αταιαιιι αι ιιταιααι

ααιαααι‹ι εαματ Με ιααιααι ιαατιι ματ ιιιοιοε Ατιιιιοαιααι

αι Ραιτατα εαα αιιατααι αοταιαιιατα αι ααιιο ιααιμοτα τα

νοαατα αιιιιιια ταοιοιια. τα μτο ιιιε οαιαιιιαε αι ειαααιιε εια

αιιααιιατιιιιε αι αοταμιααιιιε αο μτο ματιιε μαοατιιατιιε μτα

ιιιαιιε αι εααιμιιιιαε ααιααι ιιααιτιιε αι ιαιαταεεα ει ααοα

να! ααα ιιιαιααι τιοαιιιιααι τααααι αι εαοε αι: ναεεαιιοε αιαε

ιιααι οααειοαα εαα ιιαιαοια μταιιιοιοτοαι ιαοατα αι μαιι οσιι

ιιιτατιι ααοαιοιιοιιιιαι αιτεοινατιιιιε αι αοιατα ααιααιιααιιιε οιι

ιιαο αοιατιο ιαιταεοτιμιο ειιμαιααιι αι ιαιτα οιατιια ιιοαα

αιαα αι (ιιοιι ιιοιιιιιε ΜΔιιιΑΝι αιιιααα ιιαιιιια αι ιιαιιααιια ω.

Ρταιαταα ιιια εαιτια ιαιιτοατιι Με εαιιεαι·ιμιι ααπαταιιιιια

Ραεατιεταα γαμαατιι Βοαοααιαε @Μια Βαγαιατιιιαε ιιαιιαεεα

Μιαιιααι Παταοε αι Αιιιιτααε 8ιαμιιαιιι οοτιειιιατιι ατιτιο μτα

εααιι νιιια Ατ.ααιτ:ιιιι ααα οααι αιιιε ιιτιινατειιαιατιι ιααιατιιαε

νιιια αιαειιααι αιιατιιιααιαε ααοιι Βι:αιαιαιιαε (ιιαατ.ι.ι Μαα

ι:ιεαοε Βοε αι Ααταοαιαε Ρειαιι:τειιματιαε τιοαιιααιι νιιια

Αι.αααιιιι αιααιοταια αοτιιααια ιιι μταεατιιι ιαειτοαιατιιο Πτ

αιατααι αι ιατατααι αι αιια ιαοατααι ασ μτοαιιεατααι αι

εαμτα αοαιιτια αιιινατειιαιιε νιιια αιαετιατα αατιατιι οαιιιια

ματ αοειιατιι αοαιιαα ιμειαε ατιινατειιαιιε αι εια8αιατιααι

ιια ααιιααι ιιτττιαια ιατααα ιαοια αι μτοαιιεεα αι μταιατιατ

ταια ιιαιιαατατιι ταιιιιοατιιαι αι αοαιιι·τιιατααι αατιι μαιιιιοο

ιαειτααιααιο ιααοτιε εαοαααιιε: = Νονατιαι ααινατει ααοιι

αοε Ραεααιιειαε ναιιαατιιι Βοτιοααιαε ζιανιια Βαγαιααιιαε

Βαιιαεεα Μιαιιααι Παταοε αι Ατιιιτααε 8ιαμιιααι οοιιειιιατιι

ατιιιο μταεαιιιι νιιια Ατ.αααιιιι αι θαιιααταιαε οι:: Παω

αάταίαιαιταιοτ ταμία.τ ταιιιιιιαααι αι ιατααα ταα·ίοτααι (Ματια

ι.αααοοιαι ιΞαιιιαττιιαε Βιαοιι θαιιιαταιαε τια Ροιιιο Ι.οοααι

ιαιιατια εατιμιοτιε Ροταιοαια τιοαιαε αιιι τααιε ια οιοιο Πα

μιια Αατιτααε θαΒαττα ιαατατιοιαε Ι.α‹ιο Βατιιατιιαα 5αναι

Ιαιιαιια Ραιταε ΡατιαΒαε Ιιταααιεοαε ι)αματα Παιιιαταιαε Ραιται

Ατιιιιοτιιαα ιια Ριατιο Ραιταε θιτατιι Μιαιιααι ιιΑιοααγε Βαα

ιαταιαε ιιοαα Ρτατιοιεααε (ιοαιια Ραιταε 8ιαμιιατιι ι.ααταααιαε

(ιαααγιατια (ιαιιιατιτιαε Ιααατιι Ιοατιιιαε Ποτααιιι Βατααττιαε

Βοιιατι Ματοιιαε 8ατιοια θτααιε θαιιι·ιαι Γοαι Ιοααααε Ποεια

ιιιαααιιιιαε Πατιιοαιε Βαααιαε ιια Χαα θαιιιαταιαε ναιε

ιιτατιοιεααε Ριοο Μιαιιααι ιιατέαιιε Ραιταε ιιααιιταιιι Λτιιαιιιαε

Ταττα<τιοαι Βατααττιαε να ιια Ροτε Βατιιατιιαε Μαγοι $ααοιαε

ότι Βοταα Ατιιιιοτιιαε Βατγα Ραιταε οια Ροιιιοατοεεο Μιοιιααι

8αττα Μααιατιιιε Βαγιια Ααιιιοτιιαε αει Γτατιαιεααε ι.οιαι

θαιιιαττιτιαε ιιατιιιτια Ραιταε Τιιιαιιοτ Ραιτιιε Βατιι·ατιιιι Νι

αοιααε Βιι·αιια Βατατι8ατιαε ι]ααιαιια ιιιααιαιιαε Ρατιτιοα ια

αοιιαε ιια Μια ΒατααΒατιιιε Ματαιιοιιι Ραιταε Μαατιιι Βατ

ιιατιιαε ιια Μοτιιιοτ Ιοαιιααε Ριααατα Αιιοτιεαε Βααιιιαιι

θαιιιαταιαε Ατιιιταα Ραιταε Ιεατα Ιοαιιααε Πααιαααιια Βα

(ι) 5αααα ιι ιααοτα ιιαιι'αιιο, ααα οαι ιι νεαιιιιιαα, α ι αοαειΒιιατι

ιιαιια αιιιιι οι ΛιΒιιατο ταιιιιαααο α αοαι'αταιααο ια αόατιατιια εαααταια

ι'α‹ιαειοαα, εοιιοεατιιιοτια, α 8ιατααιααιο ιιαιο αΙΙα μτα5ατιια μααα τιαι

ιοτο ειτιιιααι α μτοααταιοτι Βαττιατιιο ΩααιαΙια, Ρταιιααεαο Με, α Ατι

ιοτιιο Ρατται. - ι.°αιω ιια ια τιαια ‹ιαι 6 ι”αιιιιταιο ι888, α Τα ματια

«και τιοαιιττιατιιι ατιιιαεει αιι'αιιιι αι μαι·α Μ! Μ εατιτιαιο μται·αιιατιια. ·

ιιαοιοιαε ιιαι·οια ιιταιιαιεααε ιιοιιαι·ιι ιααοιιιια ιιαιιτα Αιιοτιεαε

ιιααιματιιοτιι Ιαοοιιαε Ματιιτιι Ατιιοαιαε @τι Ραιταε ιοτιιααι

Βατιιατοιιε Ρατμιιιιααι Ραιταε ιιιιατ Ε'ι·αααιεααε Βοτιιτιο Βατ

τιατιιαε Χατιιαε Βαγιαααιιαε Με ιιαιιιατιιιαα Πατιιοιιιε Ειδι

ιιιαε ιια ιαε ()οναε Ποταιαιοαε Ματιιαι ιααοιιαε Ραιιατιε

Βατιιιοιοταααε Πατιιοτιιε Αιιιιιοτιιαε Βατατιιτε ιιαιιιατιιιαε ιιαια

(ιιαιιιαταιαε Αιιιοτιε Βατιιαι·ιιαε ιιτααιααιι Νιαοιααε ()ατται

Ιαοοιιαε 8οιαι ιοατιιιαε Αιδαατιι Ιαοοιιαε ιιιιανατι Ραιταε

ιιιατα Ραιταε Ιοατιιιιε Ραιταε Ροτι οι Βοταιαιοαε θα Τοττα

ιιαιιιιαιοταε νεται μταιιιαια αοανοοαιι αι αοαιτταααιι αιι Βα

ααταια οοαειιιααι τοσα μταοοιιιε εοιιο ιαιια αι αει αιοτιε

ιαιαε αοαιαειατιι Βααια Ματια νιιια μταιιαιιιια αιιι εοιιιααι

αει ιμεααι αοιιειιιααι μτο αοιιιιαε αοαιατιιιιαε τιιια αιαειιατιι

οοανοαατι οοιιειιιααι ιιιαια αιιινατειιαιιε ια ααα αιαιοτ αι

εααιοτ ματε ιιιοια αιιινατειιαιιε αιιΙαιι ι'αοιαιιιαε αι ατιιτατ

ειιαιααι ταμταεααιααιαε μταιιιαιααι ιιαιιιιιε οοιιοααιο αι αια

ιατα ιιαιιιιαταοιοαα εαματ ιαιταεοτιμιιε αοτιοοτειιαιτι ασ ιιοιιααι

αι ιτατιοαιιιατιι ειαιααι ιαεαια $ατιιιιιια ααιμμα οατιιααιιιιιιε

αιιααιιααιαε νοε Βιιααιιτιοαα (ιιαατ.ωι Ραιιαοιεααιτ Βοε αι

Ααταοαιαιτ Ρειαιατ ιιαιιιιαιοταε ααα Ααοααατι μταιιιιαια :ιιι

μταεαιιαιααι τιοιιιιιε αι μταιιααιιε νιτι ιιαι Ειιιαιτα Ραται ότι

Αιιααοαιο αιιιιιιε ,αατατιιιε νιοαα Βιιιιατααιοτιε ταετιι θατιιιαια

ασ μτοοαταιοτιε ματ εατααιεειαιααι ιιαατιι ιιαααι ται;ααι Ατα

Βοαααι ιιι ιιιοια ιαεαια ιιαμαιαιι μτο ιαοιατιιιο αι ιιταιαιιιιο

ιιι αα ιιοειτι αι: ματια αι αι ιιοειι·οε ειιιιιιαοα αι μτοοατα

ιοταε οαιμμα νααιεεα αααεα ιααιιααιιι αι ιιττιιααιιι ιιιαιααι

αοααοταιατιι αι οαμιιαια ιααι ιμειαε οοιιαοτιιια οαααι οαμιιαια

ιιταιιιαιιε αοααοτιιια αιααιοταια. 8αιια ιταια ματααμιιιιαε·νοε

ιιιαιααι οοααοτιιιααι ααα οοτιιτααιαια αιιι ιιιιατ ιιιαιααι αο

ιιιιααι νιοαε αατατιιαια αι μτοαοταιοτααι αοτιιιαα ακα «Με

τααιε οι ααα ματια αι αοιιιιατα αι ααταδιατα ιιαααι Ειτε

αοιαια ιαιιιαιεεααι Ατιιοταα εαα ιμειαε μτοοαταιοταε αι: αο

ιιιιατα·Βαιιαααα ι.ι:οααα σα: Αααα αιαε αιατιιααι αι εατιιοε

ιαεαια μι·αιιιιαια αι: αιιατα αι μοειαα ματ οαιιιαε ιιιοιαε

ματιαε αααιμα ιιταιαια εαιι αατιιε εαοατιιαιιιιαε ιατατιιααιιε

μααιε εμιτιιααιιιιαε αι μααααιατιιε ααοτιοα αι ιιοαιαΒιιε αι

αιιιε αοιααι ιιττιιιιαιιιιαε αι εααατιιαιιιιαε οοαιμταιιατιειε αι

ιαιιιε ιαιατ ματιαε αοαοοτιιιιατ εαμταιιιαιαε αι ια οαμιιαιιε

ιιιιια ιααιιε αοαιιιιαιατ ιααιιααεα αμμτοιιαεεα αι ιιταιαεεα ιιο

αιιτιιιιαε ιιιοια ααινατειιαιιε αι ειτιααιατιατα ιια αατιατιι τιιαιιιιε

ιατιιαιατιιιε αι ιιοτιιααιιε οι μααιε μαααιιιατιιε αι εμιτιιαα

ιιιιαε μταιιιιαιιε ειααι μταιιιαια ματιαε ιιταιανατατιι αι τιτα

ιατιατ.` τα ααια ειαιιιοαιαε καμια ιααιαε ματ ασε ιαιι τα

νοοαιαε ια ιιαιιιατα αα αεεαι ειιιιιαιααε αιι οαιαια εαμι·αιιιαια

μτομιαταα α‹ι ιοιιααιιααι οαιαα ιιαιιιααι μταεατιιιε εατια ιιι

ειτααιαιιιι αοαιιτιιιιαε ιιιαια ααινατειιαιιε αι ειιιααιατιατιι ιια

ααιιατιι αι τιοιιιιιιιιιαε αοαιτιε μτομτιιε ααιοοαιιι ματ νοε

μταιιοαιιααιοε τιιαιιε τιοαιιιιιιιαε ιιι αι εαματ οοιιαοτιιια τιτα

ιιιοια αι ααμιιαιιε εαιε αι ααμιιαιιε ααιαιιι ιιττιιααιιε αιαειιαιτι

ααα αοαοοτιιαια αι ιιττιιαια ιαατααι ιαιατ αι ματ ματιαε αο

αιααιιατ εαμταιιιαιαε αοιααι ιααιιαιααι αμμτοιιαιααι ιιταιαιααι

ιαταιααι μτοαιιεεααι οιιιιααιααι αι αεεαοαταιααι ιααιοαα ιαιι

οααι μααιει μαοααιατιιε αι εμιτιιααιιιιαε ιατατιιατιιιε αι ιιο

αιαδιιε αι αιιιε οαιιιαιιε ααιιιααιιιιαι ταιααι ιιαιιαιααε και

ιιαατιιαε ιααιιααιαε αι ιιαιαε εατια οοτιιιταιατιιιιε. τα εαιιειι

ιαιαιαε αιι ι·ααιμιααιιααι αοιιιτα αοε αι οαατιιιιιιαι αοειτααι

αι ειτιααιαταε οτιιτιαε οι: ιιιοια ατιιι·αιαιιαια εατιιααοιααι

αιτοοτιιατιιαααιοιιιε ει οοαιτατιατιι ιιιιαατιαιαε ιααιααιιατα αι

ιτιιατιιιαιι ιιι ααιναι·ειιαιααι μτατιιοιααι Βαιιιιααιιαι Βαι·ιαΒα

ααιιοιιιααια Λταειαιιαι αι Νιαοιαιιαι νιι·αιιιι ‹Ιιαια αινιιαιιε
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πι. οιεοοι.ο κιν.

Λι·οοιοιισι οἱοιιιι _ισιιισιοιιο ιιοσσιισισε οσοοιιισιοιιο οσοι! τιι

ιισοιισισε οοιοσι οσοι ρτοοοσιι. Ρι·οσιιιιοσιοο σἰοιΙο σοσιι

σσισε :ισ οεισιοΙεισι ρι·οσιοιοσι οοσοοι·σισσι οι οοριισΙο σσο

σοσι οι οοριισΙο οοἰοσι σσο στο στσιιιοιο Ισιιιοσσει ιιοι·ροισο

σιοιο οοσοοι·σιο οοσοοι·σειιοι οι ισι·οιιι Μοτο οσισιο οι εισ

σσιει Ισ οὶο οοσιοσιο ειιιοσσοτο οοσηιιοι·ο ροι·ροισο οι οοτ

νιιτο σσειιοσσο σσο οι σιοιιιισ σσινοτοιισιοσι ιοσεσσι οι

ιοισσοι·ο ισσοσιιιτ οι σοσ οοσιτσσιοοι·ο νοΙ νοισι·ο :Μισο

ι·ειοΙοσο οσο Ιιοσοτσσι σοοιι·οι·σισ οι σΙοιο σσινοι·οιισιιο οι

(σσο εισ8σΙο.ι·ισσι σειιιιιοι·σισ οι ιισιιοσσοι·σισ οσισισσι γρο

ιιιοοο οι ισι·εισισο σιοιιο σοσιἱσἱιισο στο οοοστιιοιο ρωσι

οιοτσισ σΙιοι·ιοσ ροι· Μοτο Βοσσι οι @σε ειιιιοισ οσοιιισι·

ονοιισοΙΙοι ισεισΙΙισο σοοιι·Ιο οοι·ροι·οιιιοι· ισοιει σοσιοσσο οι

εισ8σΙσι·ΙΙισο σἰοιο σιιἰιτοτοἱιειιἰο ἱσιροσἱισσο οι στο ιισροοΙιίο

ΙιοΙιοι·ι νοΙσισσο στειιιο οι οροιιιο οοσοο σσσεΙΙΙιοι οιηιτοσιοισο

σο στο ρι·οοοσιι ΙιοσιοΒἰσ ειιρι·ιισΙοιο. @σοσ οοι οοισισ ισνΙΙΙο

Λισσοσιι οοιισι σἰο ισοσεἱε ιοΙιι·οστΙΙ ιισσο ο σοιινιισιο Με

ισ° οοοοκιανιιι” ω. οοοιιιιιιιι-ΝιιΗ-ιιιιιιιι·ιιιι

·σισισσισιιι·ιιιιιισιιι·ιιι·ισι·ιιιισσ

σοοιτσσι ρι·ο‹Ιἰοιοτιιιιι

οσὶ σοσ σιοιΙο σοισἰσΙΙισο σοοιι·Ιο ρτορι·ιιο οι ιιοσιισσισε

οσσισο Μοτο Ισσσεισισο οοσοοσισισο σι·ισοσισο οι ιστοτσιιο.

Τοειοε νοοοιἰ οι τοΒιιιι Μισο τοι οσσι νοσοι·οοιΙιο οι σιοοι·οισο

ΙιτοιιοΙοοσο ()εισειΙο τοοιοι· οοοΙοειο ροττοοΙιιοΙΙο σσο ΛΙΒΙιοι·ΙΙ

Ιοσιιιιοο ΑτσσγοΙο Ροι·ιοτισο ΙοοοΙισο θσιΙιοΙοσἱ οι Νἰοοισσο

$οιισοΙΙο ΙιοΙιἰιειιοτοο νιΙΙο ρι·οσιοιο. 8·ι·σσσι Οσιιιοι·σιι Ισσο

εσΙινΙοειι·ΙΙ νἱΙΙο ΛΙοσοτι στο σΙδο σσο τοσο Ατιισοιισσι οσὶ

ιισιο τοιιιισιιιοιοσι σιιισοειοιοσι οι οοσΙΙι·ισοοιοσι ιιισσσοσι

σοισΙ Ιοοιισσιο οι σο νοΙσσισιο Ιἱοοσοἱει οι οοσοοσοσ σοοιι·ιο

Ιοοισσι οι ρειι·ιο σἱοιι σσι @ο οι οσοιοτιιιιιο οσοι σσο

Γσσιισιισι· οσοιοι·ιιιιιοσι σοοιισσι μισεοσσιω ισιοτροσιισσο

ροι·Ιιοιησο σοοτοισισ ειρροοιισισ σιοιισ σιοἱ Ιοοσσἱο (Ιοσἰσσ

σοιοι·ΙΙ οσιιοοτΙριι σο ΙΙοοσοιο ιροισο εσΙιισοοι·ΙΙ σιο νιιι

σιοσεἰο Ιοιιι·οοτιι σσσο ο σειιισιοιο Με ιι°οοο°ικΠνιιι°

ρι·οοοιιιΙΙισε ιοοιιιιιιο νοσοτοΙιΙΙΙ (ΙσΙΙΙοτισο ΙΙΙΒοΙΙ οι $οιισο

Νονσι·ι·ο ΙισΙιιισιοσιισο σἱοιο νσΙο οι ισοο σιεισσ σκι Μο

σιοσισ εισμοοιιι εισι·ιισσι. $ιο·Ι·ιισισ σιοι Ιο:ισσιο Ι)οσΙσει

σιιοιοι·ιιοιο Μισο σοιιισι ρσΙιΙΙοι ροι· ιοισσι ιοττιισι οι σο

σιιιισοΙοσοιιι ΙΙΙδι σσι το8Ιο Αι·οοοσσισ οι εοτΙριοτιο νο

σοι·ιιιιιΙιε ·οοσσιιι νιιΙο Αισσοι·σ οσὶ ρι·οσΙοιἰε οσισσισε σσσι

εδο οδοι·οιιιιιι· τοσσιεΙισο Ισιοι·Γσι οι Ισ Ιιιιιιο Ιοτισεισι οσ

ΙιΙἱοσσι τοσσσ οι οοτΙΙιΙ Τοοἰ οι οΙσσει οσσι πιω οι οοι·τοοιο

ισ πιει !ιοοο σοι σἰοἰιστ ιρειιιο. '

ΙΞι σσο οοισισ ΑιιιιιοσΙσο ΡσοΙοσι οι ΒιιΙσιισσο σο Ι.ειοοσ

οινοο ·θιοεοιιι οινιιοιιο ιιοσιἱσσισο σοοιι·Ιο Ρι°0Ρι°Ιἱ8 οι σι

οισσιοι οιοιοτοο οι ρι·οοστειιοτοε σσινοτειισιιο ρτοσιοιο Ισι

Ιιοσιοο σο Ιροο σσινοτοιιοιο ρΙοσεισι οι ιοΒιιιιισειισ ροιοοιοιοσι

Ισ.ιοιοσσι εσΙιοοτἰριο οοιιι ρσΙσιοο Ισειι·σσιοσιο ιοσοτιο 5ο

σσοσιιο (θ). = Ισ σοσιισο σσι εισιοσ. Νονοι·Ισι σιιινοτοι

σσοσ σσο Αιιοοοσο ΙΙισσισοοι·σ σισοο Ροιοοιιε σο Π.ιι>ιτισι:σο

οινιοιισ Βιιοεισιι στο ισοοσΙΙΙοο. οι οιιοοΙοει σσο σσο Πωσ

Νοσο ΙΜ οποιοι. _ισσιοΙοοει Ασιοι·οο οοσιἱιἰοοο θοοἱοσι οι

νιοοοοιιιιιιοοει σο Βιιοοο Ροιτσο σο ΠοτΙιΙσ σισοο Ιοεισσοε

σο Βοσιιο θονΙιιο σο Πιο Βιοριισσσο Μισο ΝΙοοιιισε

νιδιιισιι Ιοοσσο σο ΠειρΙΙΙΙο Ρι·σιιοιοοσο ΡΙοοΙιοΙΙιι Ιοεισσοο

(η 8οεσοσο ι .οοιιι σοΙΙο ΙΙι·σιο σι ισιιι ι οσιισΒΙΙοοΙ , ο οιιισσισι

σι ΛΙΒΙιοτο ρι·οοοιιιΙ σΙΙ'εισσιισσισ Βοσοι·σΙο, Ισ τσι Ισ σοΙΙΙιοτσισ Ισ

ισιιιιω, ο Ι'ειρρι·ονσιισσο σοΙΙο μισο.

(θ) 8οοσο ΙΙ ιοσοτο σοΙΙ'οιιο σι τιιιισοο σοΙΙο οσοι οι $σ5οοτι μοι·

Ισ ι:οσνοσσισ ι·οοιιισιισσο ει! το σι Λι·ει$οσσ.

ΙΙοι·ι·ι Ροιτσο Μοοο.Ιο Ιοοσιιοο Μοσσσ Ατε.οοο σο Ι.οοοσ

Ρι·εισοιοοσε σο ΑΙοο. Ποσισ ΝιοοΙοισει Ρι8ιοσι Ροι·ισσο Μοσοιιο

Βοι·οιιοΙσο ΡσΙΙΒιιι Ασιοσισε θισσσσ Ρειι·οοοσσο Πωσ 8ο

τοριιισ Ι.σσιΙισι·σσο Αι·οσοο $εισσει ΙσΙἱοσο Ροσσο Ποσιιισ

σο ΙΙσσο Ασιοσἰσο Ποριιιι Ιοειιισοο ΜοΙοσι Ρειι·ιοοσσο (Μισο

Ιιοισιοι·ισο Υοιο Ι.εισι·οιιοισε Ριοοισσ ΝιοοΙοσε (Ιοι·Ιισ Ροσσ

οιεοσε ΠοτΙισι ΝΙοοΙεισο 'Ι'οοσΙει Ι.οοσοι·σσε Δω Ροιι·σε

δωσει ()οσιιιο σο ΙΙΙσ $οιστσισε (Ιοι·Ιιοσι ΑτοΙισο Ροσσο

Ισιἰοιισο @οιιο Ποιιιιισ σο ΙιΙσι·οιισισ ΑιιιΙιτοεισο @οιιο

θσεισιισσο σο Πεισσοε ΙσΙἱοσσο σο 8οι·ι Ιοεισιιοει Ισοι·οσιι

σσο Ποσιιιο Μεισσσ Ρι·ιιιιοσιοσει Μοσσοειο Ιο:ισσοο @πιο

ΡοσιειΙοο σο 8οι·ι·ει Ιοεισσσοο σο Νιιιοεισ Χροιοι·σο νοι·σοει

θσεισιισσο σο 8οι·ι ΡοσΙσε σο οποιο ΙΙΙειι·ιοσσε σο 8οιιιισ

Ποσιιιο Μοσσσ Αι·οοοο σο 5οτι Ιοοιισοει σο 8οι·ι σοσσοισσο

$οΙισο Οοσιιιο Ροσιιο 8ιοριιο.σσο σο νοι·ι·σ (Ιισσσιισσο Ποσο

Ροιτσο ΡιοοιιοΙισ Οσοσισισο Ι.οτιοσ Ροιι·ιιο Μοοοιιι θσεισιισσο

σο Ισσ Ασιοσιιιο σο 8οι·ι·ο Ιοοιισοο σο Μοτιιο Ροσιοιοο

σο 5οτι Λι·οοοο Ρσσ Μειιιιοσε 8εισσει Ι.οοιιοι·σσο 8ρεισσ Ρο

ιι·σε $οοιιο ΒιιτιοΙσο 5οοι·ρο. Ι.σοεστ8ισο σο Αοοσ Ποσσοι·

ισσ σο Υεισει θσεισιιιισο Ροτοσ Ασιοσἰσε (Ιο.ι·οσι Ποιο σο

Μοτο Ισειεισο Λσιοσσ Οι·Ιοσσσο Ροσσο Ιοοσσοο Ρσσ Πο

σιιιο $οσιο Ασστοο.ο @πιο ΝιοοΙσιιο Μοσσσ Ποοι·ισσε σο

8οτι·ο Ρειτο.οοσσο σο ()σσισο Ασιοσισο Ροσσο Ροιτσο σο

(Ισσιρο ΙΙΙειοιιιο ()οσσ Ποσσειι·8ισε Ορρισσ (Ισσιοι·ισσο Ο

οιοσσ Ροιτσο ΙιΙοΙοσι Ιοεισσοο ΠεισιιιοΙΙσ Ασιοσισε θΒιοσσ

Ιοοιισοο ΡΙοοιιοΙΙσ ΠσΙΙοι·σισε Εστω Ποι·ι·σισσε σο $οτι·σ

Ασισοσισε 8οΙΙσο Βοοιιισο $οοιιο Ιοειιιιιοο Ριοιισσ Νιοοιεισο

8οΒιιι Ροιι·σο σο Νσι·οιιι Μοι·ισσσο σο $οι·ι Ιοεισσοο Βορει.

Ροιι·σει ΜιισιοΙΙ ΙΙτοσοιοοσο 8οσοιιο ΝΙοοιεισο σο 8οοσο Ασ

ιοσισο Ι.οσ8ει Ιοεισσοο ΑοοοΙιο ΝιοοΙεισο σο Με Ποισιιιι

$ροσσ ΙιΙσιιιοσε $οιισιι Βοιιοσιοισο ΜειεειΙο Μοι·ιοιισο Ροιισσ

Μειισοσε σο Ι.σοοιι ·Ποσιιιιι ί]οι·τσ Ροιτσε ΙΙι·οσ Ασστοειο

Ορισσ ΑεσοιΙσσο σο Ι.οΙΙει Ι.σσι·οσοἱσο σο Ποσο ΝΙοοΙεισο

σο ὅσοι Ιοεισσοο Ρσσ Αιιστοσε ί)οσιοιιο Ιοεισσοε νἱτσο Α

ι·ειισσε θοοειδσ ΝΙοοΙοσο Ρσσ Ροιι·σε σο νιι·οσ ΙΙΙοι·Ιοσσο

σο Πιιοι·σσι θοιισοι·ισο σο 8οσ·σ ίΙσοιισσσο Οειεισσ Ασσοισο

Πορι·ει Ιοοιισοο σο ΠορτΙΙΙο 1ιΙοι·ιισσο ΙΙιΙΙοιι Ροιτσο διισσει

ΠΙοΙισο ΡσΙισσο ΝΙοοΙοσο σο $οι·ί Ροτειοοιισο ΡΙΙσ ΡεισΙσο

$σρει Ι.οοσοι·σσο Ροσσο Ποιιιιστισε Ρσσ Ασστοειο ΙΙΙειειιΙο

Ροιι·σο Μιισσσ Αιισι·οσο σο $οι·ι·ο (Ιοσσοσιιο Ροσσσ ισ

οΙιειοΙ σο 8οι·ι·σ Νιοοιεισο σο 8οοσσ Ατοοοο σο νοι·οο ΝΙ

οοΙσιιο Ποτοιι Ασιοοισο Ροσσει σΙοισ·οοιισ ΜἱοΙιοοΙ σο Μο

ι·οιισισ Ποοτεισο σο στο ΕΙΙσο (Ισσο ΒοιοοΙσο σο διεπει

ισιιιισσο 8ροσσ Ροι·σεοσσο Πιο Ιοιισιιοε σο Πεισιρο ΡοσΙσο

νοτι·ο Ιοοσσοο Ροσσο ΑσιΙιοσἱσο ΙΙΙεισιιοει Βειιιιιισε 5οοιιο

Ποσσιιτισο ι)οσιοσο. Ιοιισσοει Ποι·πιο Ασστοειο Ροσσο Βοο

ισιτσσε σο ΡσοοΙσ ΑσιοιιΙσο 8οΙΙσο (Ισειιιιισσο σο Αεοσ

ΝιοοΙειιιο Ροι·οσ $εισιοι·σε Ροσσο Ποσσιο ΒοηιΙσ ιοισσι

Ροσσσ Ι.οοσειισιιο Βιισσο Ασσι·οοο σο "Μιιι·οσεισ ΝΙο0Ι8.ιιο

Ροι·Ιο Ροιτιιο ΥιιΙριο (σώσε ΡσΙσσιο ΝΙοοΙεισο Πορτο οι

ίΙσοσιισσο σΙσσσσ οσισοε οινοο οι ΙιοΜιοιιοτοε ρι·οσιοιο οι

νἱιοιἰει οι οΙΙο ιροΙσο οσιοιισ σισΙιΙισσο Ιιοσιισσσι Ισ θδ.

ΙιοΙιιιοσοισσι οορισοο ιεσἱιοι· σσοσ ιιοσ σοσοιοΙιοσι σοσ ρο

οιοι·οο ΙιοοιΙσισἰσσσι οι σσοι·σσι σΙσοσιιοι· σἱσσσιοτοσ σοσ

ροιοι·οιιιι οοσι;τοδιιιι ισ οσσοσι οινιιοιο ορσσ οοοΙοοιοισ

οοσοι·ο Ποιοι·ιιιο Ιρεισε Μισο σοι οει οοιιισισ οοσ8ι·οδοτι

οοσοσἰσισ οισοσοσι οΙνιιοιΙο σσινοι·ειισιοιιι σιοιο οἱνἰιοιἱο οι

σιιιιοι·οτσ οι οοσιοι·οτσ ρο.ι·ιοσι σσιι·οι·οιισιιο ρτο‹Ιἱοιο Ισοιοσιοο

οι ι·ορι·οοοιιιοσιοο ειιιοσσοσιοο ησοσ ιι·οοιιιισο Ιοιιοιε ροοιο

σοσσο ισ ΙσοσΙο οω-σισιο ισιοι· ιαοοιιι·σιιοοισισισ Ιιτισοιροιιι

853



ω.
Βιιιιι0Μι Η ΟΑΠΤΕ

οι ιιτιιιιιι Ποιοι .ιοιΝτιοιιι τοιιοιιι Αι·ειΒοιιιιιιι οκ ροτιο ιιοιι

οι ιιιιιΒιιιιιοιιιιι ειιιιιιο οι;τοοιιιιιι ιι-ιιιιιιι ιΪιιοιιι Εοιιιτιοιιιιι ιιοι

οιοοιιιιι ΑτΙιοι·οο ρτοιιιιιιιοιιι οι Βιιιιιοο ιιιειιιο ιιιοιο (Πο

ιιιιιιοιοεο οιιιιιοοιοο οκ ροτιο ιιιιοτοι ειιιιι ιιιιοι· ιιοε ριιτιοει

ρτοιιιοιο.ει ρτοοοιιοιιιο (Ιινιιιιι οποιο οοιιοοτιιιιιι ιιιιιιιιιο. ιιοο

οιιιιοοἱιτιιιο οι οοιο.ιιι ειτΙιιοτοιιιιιο ιιιιιιιιιιιιιι ιιοειι·οοροιιιιιιιοο

τοιιο ροτοιοιιο. ιιι ιιοε οιιιιοτιιιο ιιοιιιιιιοιι εἱοιιι πιο ιιο

ιιιειιιιι Βιιι·ιιιιιιο ιιιιιιοιιιιιο ε.ιοιιιι ιιοιιοιιιιιο ιιιοιιιιιι ιιιιοοιιι

' ιιτιιιιιτο. Ει ιιιιιιι ιιοιι ροοειιιιιιιο οιιιιιοε ροι·οοιιοιιιοτ οι!

()ειειτιιιιι ()οιιιιτι ιιο ιιι ιιιιο εει ιιοιι τιιοιιι ιιι·ιιιοιιιιιι. Ρτο

ριοτοει οροτιοι ιιοε ιιοι·ο ροιοοιιιιοιιι ειιιοιιι ιιιιι ιιοιιιιιιο ιιο

ειτο ιιο ιιιοιο ιιιιινοτειιιιιιο οι οιιιΒιιιιιτιιιιιι ιιο οιιτιοιιι ιιτιιιοι

ροοοιιι ρτοιιιοιιιιιι. Ιοοιτοο ιιιιιιιιιο οοιιοιιιιιο οι ιιοιιιιοτο

οιοιιο ριοιιιιτιο ειιιροτ Με ιιιιιτιιιιιιιι ιιοιιιιιιι οι ιτειιιιιιιιιιιιιιι

οιοιιιιιιι (Ποιο ιιιιινοτειιοιιο οι ιοιιιιο ιιιοιιιο οοτιιοιιιιιιιιο ρτο

ιιιιιιιο ετοιιιο οι οκ οοτιο εοιοιιοιο ιιιοιιιιιιε οοιιοιιιιιιιιιιιο οι

οτοοιιιιιιε ιιοιιιιιιιιιιιο ιιοειτιο ρτορτιιο οι οοιιιιιι άιοιο ιιοι

νοτειιιιιιο οι οιιιιιιιιο.τιιιιιι οιιιειΙοιιι πιο ιιιοοτοιοο νιτοο ΑΝ

τιιοιιιιιιι Ριιοιοτιι οι Βιιιιτιοιιιι ιἰο Ι.ιοοτι οοιιοινοε ιιοειτοε

ιροιιιο οινιιιιιιο ειιιιιιοοο οι ιιοιοτοο οιιιοιιοιιι ιιιιιι·οτειιιιιιο

οι ιιι·οοιιτοιοτοε ειιιοιιιιιτιιιιιι ιιο οιιιιοιιι οι! Πιιιιιιιιιιιιιτιι ιιιοιιε

ιιοιιιιιιίιιιιο οι ιιιιοιιιιοι οοτιιιιιι.ιοιιι (ιιοιιιιιι ιιιιοοιιι οιιιιι Με

οι οοιι ιιιἰε·οιιριιιιιἰο οι οτιιιιιιιοιοιιιιιιιο ηιιιιιιιο (ιιιι οοιι-κ

οοτιιιιιοι. ιιιιοτ ιιιιτιοο ρτοιιιοιιιο οι οιιιιι Με οοιιιιιι οιιιιιοιιιιο

τοιιιιιιοιιιοιοιιιιιιιο οιιιιδοοιοιιιιιιιο ρι·οιιιιεοιοιιιιιιιο ροοιιε οι

Πττιιιιιιιιιιιιο ιιιτειιιιοιιιἱο οι Ιιοιιιιι8ιιο οι ροιιιο ιοιιιροι·ειιιιιιιε

ροοιιιιιοτιιο οι εριτιιιιιιιιιιιιο οι ειιιιε οοιιιοιιο ιιιιιιιιιοοιιιιιιιιιο

ιιι νοιιιο νιτιοιιιιιιτ οιρι·οιιι @ο τιιιτιο (Ποιο απο ιιιιιιοιοεο

ιιτιιιιιιιιιιιτοι μοτ ιι·ιιοιιιιοτοο ιιιοιιιε ριιοιο Μι οι οιιιιιοτιι

οοιιιιιι οοιιοοτόιιιιιιιι ιιοοιιοιι :ιιι ιιιοιοτιιιιιιιι (ιιοιοιιιιιιιιι οοιι

οοιιοιοιιιιιιιιι @πιο οι οουο ιιο ιιιιοτειιι ιιιιιιιιο μοτ ιιοιι οι

ιιστιιιιιιιιιιο ιιοέιι·ιε ιιο τιιοιοιιιιινοτοιιιιιιο οι οιιιοιιιοι·ιιιιιι

οιιιοιιοιιι οι! Μο ιιι οιιοιο οινιιτιο οι ροεοοοειο οιιιε ιτα

ιιιιιιιιιτ οι τοοιιιιιοιιιιιτοιοιο απο τοΒι τοοιιιοτ οι ιιο Γοοιο

οι ιιιοι οδο ι·οοι οοιι οδο Βιιιιοτιιιιιοι·ι ρτο ιρεο ιιιοιιιο

ρτοιιιιιιιο ιιιτοιιιιοιιιιιιιι οιιιοιιιιιιιιιιιιι ιιιιοιιιιιιιο οι ιιτορι·ιο

ιιιιιο οι Μισο ιιοιιιιιιιιιιιο ιιτοιειιιε ρι·οοιοιιιιιιτιι οι ιιιτιιιιιοιιιο

οι ιιοιιιειδιο οι ιιιιιιιιιιοι οιιιιδοοιοιιο ιιιιιιιιιε ιοιιοοιιιιιτ ιιιοιο

οδο ιιιιιιοιοεο οοιι οιιιε πιω οοο οιιοοινι [ιοιοιιτιιιιιι οι σΙι

ιιιιοιιιιιιιιι. Ει άοιιιιιιιι οιιιιιιει ειιιιι οι ειιιι;ιιιιι ιιι ρτοιιιοιιο

οι οιτοει (κι (τυο ιιοοοεοοι·ιτι (ιιοτιιιι οι οοιππι οροτιιιιιιι οι

ιιιιοοιιιιιιιιιο ιιοε @πιο ιιοιιιιιιιιιιιο οι ιιιιοιιιιοι οοτιιιιιιιοιιι

(οοοτο ροεοοιιιιιε οι ροι·οοιιοιιιοτ τιιιοεοοιιιιιο (ιιοιοιιιιιιιιι οκ

ροόιοιιιιιιιιι ιι·ειοιιιιιιιιιιιι οι ιιιιοι·ιιιιιοι· οιιοτοοιιιιιιιιι- οοιιιιιι

οι ιιιιιιι (ιιοι·ιιιι ιιιιο ιιιιιιιιιιιιιιιιι οροοιιιιο τοιιιιιι·ιιιιι οι οοιιιιτι

οι ιιιοιοτιι (ιιοτιιιι το! οοιιιιιι Βτεινιοτιι ειιροτιιιο οιιιιττιιιιο.

Με οιιιιιι τιιοιιο ιιοιιιιιιιιιιιο οι-ιιιιοιιιιοι οοτιιιιιιιοιιι οοιπ

ιιιιιιιιιιιιο ω” ειιροτ ρι·οιΙιοιιο οιιιιιιιιιιο οι· οιιιΒιιιιε οιιιτι

ιιοροιιιιοιιιιιιιιο οοτιιιιι ριοιιιιτιο νιοοο ιιοοιτειο οιιιιι ιιιιοι·τι

οι ιιοιιοτοιι ιιιιιιιιιιιοιτειιιοιιο ιιο οοιοιιι ριοιιιεειιιιοι ροιοειιιιο

ρτοιιιιιιοιιιοε οιοιΙοιιι ιιοιιιιιιιιιιιο οι οιιιοιιιιοι οοτιιιιιιιοιιι ιτοιιιο

οι ιιοιοιι·ιο ιιιιτο.εοι·ιιιιο ιιι ριιιιιιοο ροτεοιιο ιιοιι ο ιιοιιιο

(Ποιιε τ ιιοιιιιιιιιιιιο ειἰριιιοιιιἱ οι τοοιριοιιιι ιοΒιιιιιιιο ρτο ιιοιιιο

οι· οιιιιιιιιιιο οι -οιιιοιιιιε ιιιιοτιιιιι ιιιιοτοει οι ιιιιοτοτιι πιοο

οοιιιροτ ιιιιιιοτο τειιιιιιι οι Πτιιιιιτιι ιιιιιοιιιιιιι μοτ νοε ιιοιιιιιι

ρτοοιιι·ιιιιιιιι οι ιιτιιιιιιιιιιι οιιιιιοτιι ιιι ρτοιιιοιιο οι ιιιιιιο

ιοιιιροτοι·οτοοιιι·ο οιιιιιιο ιιιτο το.οιοτιο ιιιιιιο οινο οοιιιοιι

οιιιι ιιοιιιιι·ιιιιι ιιοειτοτιιιιι οι οιιιιιοιιιιοι ιιοοιτιιιιι οι ιιιοιο

ιιιιινοι·οιιιιιιτι οι οιιιΒιιιιιτιιιιιι οιιοτιιιιι ρτοοοιιοιιιιιι οι (οιο

τοτιιιιι ιιο ιιιιιιιιοτιιτιι οι ιιιιιιοιιιιοτιιιιι ιιιιιιμιο οιιιιιιιιιιι γρο

ιιιοοιι. Αοιιιιιι οοιι ιιοο ιιι ρι·οιιοιιιιιιιιιιι οινιιοιο 8.ιοοιιιιι οι

οριιτι μιιιιιιιοιοιιι οοοιοειοιιιι ρι·οοοιιιιιιιιο Ιοοοιιο (]οι·ιιο Γκιο

οιοοο ιιιοοιιιοροοιι οι Ρι·ιιιιοιοοο ιιο Μιιοοοτιι ιιιιιιιιιιιοτιιιιιο

(]τιειι·ι ιοιιιιοιιειε ιοοιιιιιιε πιο ιιοο νοοοιιο. οι τοΒοιιο «ιιο ιιιιιι

ιιιοιιειε ιιιιιιιιιι·ιι οιιιιιο ιιοιιιιιιιοο ιιιοοτιιιιοιοιιιο ιιι" οοο.ι.κιιιιιιιιι°

ιιιιιιοιοιιο ιιι. ·ι· Ει οοο Αιιιιιοιιιιιο ιιο νοιιο οικω ιιιιοιιιιιιιιι

Βοιιιιιιιοι ιιο Υειιιο ιιο ιιιιιιι ΕοοΙοειοτιιιιι οι ιιιιιιοιι ιιοιι

ιιιιοτ οινιωιιι Βιιειοοτι ειιιοιοτιιιιιο ιιιιροτιιιιι ιιοιοι·ιιιε ριιιιιιοιιε

ιιιιι ρτοιιιοιιε οιιιιιιιιιιο οι ειιιιιιιιιε ρτοε.οιιε τω τοΒιιιιιε

εοτιιιοτο οοτιιιι (οοἱ οι ριιιιιιοονι ιιιοιιιιιιιιιο ειδιιιιιιι οοιι

ειιοιιιιιι ορροοιιι θ).

ιιι οοο ·ι.ιιιιοτιοοε ιιο Νιιι.ι.ι ΡοιΙιροτιιιε Με οι ιιιιιιιιιιιοτ

ιοττο οι γιου: Βοοοοοιιιιιιιι ιιοιιιιιιο ιιοειτο ρτορτιο οι ιιι

οιιιιιιοιιε οι ρτοοιιτοιοτ ιιιιιι·οτειιοιιο ιοττο οι ιιιιιο Βοοιο

· οιοτιιιιι ιιιιιιοιιο ριοιιιιιιι οι ιοΒιιιιιιιοιιι ροιοοιιιιοιιι οιιιιοοι·ιριιι

ι`ιιοιοιιιιἱ οιιιιιιοιιι οι Μοτο ιιιιιιιοιιι ιιοιιοιιι οιιιιιιοι οιοιοτοε

οι ρτοοιιτοιοτοο ιιιιινοτειιιιιιο οινιιιιιιο Βιιεεοτι ιιιοιιιοτοιιο

ιιοειιροτ ιιιοοτιιιιιι τιιιοιιοοι ειι ιιιιινοτειιοιο οιιιοιιοιιι ιοττο

οι νιιιο Εοοιοοιοι·ιιιιι οοιι-οι 1οιιιιιιι Εοιιιιιεκτιιτο οαριισιιω

οι οοιιιοτΙοιιιιο ιοττο νιιι.ο-Βοοι.οοιιιιωι ιιο ιδ”ιροτ:·ο Ποιο

ιιο (ιιιιιιιοτιιιο Βιιτεοιο Βιιιιιιι ιιιιιιιιιο Μοιιοο Ρειιιιιοτιο Ε'τιιοοιι

οι Ριιοιο Ι.ιιιιιριε οοιιειιιοτιιο ιιιοιοιοι·το ιιο Ροτιιοοιο 8οιιο

Ροιτο ιιο Βοιιιιιιιε Βοιιοιο ιιο Βοιιιινοιιιιι Βοτιιιιτιιο πιο

(Ξιιιιιοτιιιο @του Ιιιιιιιιιο (]ιιτοιι ()οιιιιιιι (οοο Μιιιιιιιιιο Ρι

οιιιιιιι νιιιοοιιοιο ιιο ()ιιιι·τειο Νοτιιοιο ΡιιιιΒιιιι Ιοοιιιιιο (ιιι

Ροοιιιι (ιιι·ιιοιει ιιο Αοοιιι (Ιιιιιιιιοιο Μιιτειο Μιιιιιοι Βιιιιιο

Ποιιιιιο Ττιιιιοοιιο Μιοιιοιο Μοιιιττιι Βιιιιιιιιο Ριοιιιιοιιιι .ιιι

ιιιιιιο ιιο Μιιεειιιιι ποιου (3τοιιοιιιι Ροιτο Ιειιιρρει Αιιιοιιιο

Πειροιιιι Βιιιιιιιιιιο Βιιιιιιιι Βιιιιιιτο Βοτο διιιιιιιιο Μειττο.ε .ιιι

ιιοιιιοΈιιιιο Ροιτο @ (Ηιειιιοιιι Βτειιιοιιοιο Αιιοιιι Ροιτο ιιο

Π!» (ΈτοΕοι·ιο ()οτειι Πιιοοιιιιο ιιο (]οτι θιιιιΙΙ:ιττιο Βιιρο

οοιι Αιιιιιοιιιο ()ιιι·ειιι Νιεοιοιιο ().ιιτιιιι Νιοοιοιο Αιιοιιο. Πεπο

ιιιιτιο πιοο Υοιιιιιιι· Βιοοοιιιι (ζοοεο. Ατοιιιο Βοττιι Αιιιοιιιο

ΜΑΜ (¦ιιιιιιιττιιι Μιιττιι ()0ιιιιιει πιο (]οτι (ιιιιιιιιιιιο ΜιιτΒιο

()ιρροι·ιο τιι-τι Τιιοιιιοο ιιο ι.οττιιιιιι Ροιτο ιιο ειι Βοιιοιιιοιο

ιιο $οττει Βιιιιιτιο. (ιιοοτ8ιο ιιο Ηοοι 8ιειιιιιιο ιιο $οττοι Ετειιι

οιοοο ιιο Βοοιιιιιοιι Αιιιιοδιιο Ι.οιι Μιιτοιιιοιιο Ριοιιιιιι ΙΙιι

οοιιιιο ιιο Ριιοιιιιι Ατεοοο ιιο $οττιι .ιιιιιοιισ ιιο ΒιιΙνοοιτιι

Βιιι·ιοοιιο Πορτο (]οιιιιιιι (]ειριιιιι Βοιιοιο Ιεριιιιι ιιιιιιτοο (οοο

(Βιιιιιιιιο ΙΙιιοιιιο ι.ιιοοιιιι ΡιιιιΒιιιι Ιοοιιιιο (ιο Ι.ιιοοιιιι Ρο

τιιοιο Ιοριιτιιι·οιιο Ριιοιιιτοιιο ιιο Βοιιιιιιοιο Ιειοοιιο θιιιοτιιι

Ιοοιιιιο Ριοοιιι Βιιι·οοιο (]οι;ιιι Τοι·Ιιιιιο (ιιιττο 85ειιιιιιο Μοιιιι

Ιοοιιιιο ιιο Ι.ιειοε (ιιιιιιιιιιιο ιιο Ριτειε Μισο Ριοοιιιι Ρο

ιτιιοιο Ροιοι Πιιιιιιιιο ιιο $οττει ιιο .Ποιοι νιιιοοιιοιο Ρο

ιιοιι $οινιιιοτο Ι)ιιοοιι Αιιιιιοιιιο ιιο Βοιιιιιιιι θοοτειο Βιιιιι

Ιοιιιιιιο Ι.ιιιιιριο ιιιιειιτειο ιιο Ριτειε Ι.οιιοο ιιο ()ιιοτοιιι Βο

ιιιιιιιΒιιο Οποιοι ιίοιιιιιιοοιο ιιο πιο Μιιιιιου ιιο νοι;ιοι

Ροιτο Ριοιιιιιι Ι)ατιιιι (Πο Δ.τιιιι) Αιιιιιιοι;ο ()ειιιοοιιιι θειο

ιιτιο Ιοοιιιιιοοο Ριιοιο ιι`Οι·ιιι Ροιτο Βιιτοιιο Αιιι;οιο Ριιτοιιιι

θιοιιιιιιο τΓΑοοιιι ”ι'ιιτιιιιιο Βοτο Ροιτο Ρτιιιοοιιιι Ιοειιιιιο

Μιιιιοοιιο ι.οοιιοι·ιιο ιιο Βιιιιιιιι ι.ιιιιτοιιοιο (ῖοτοιιει Ριιοιιιτοιιο

ιιο Ρτοιιοιεοιιιι Αιιιιτοιι Ποειιιιιιιιι ιοιιιιιιο ΡιιιιΒιιιι Μοτοιιιιοιο

ιιο (Μο. ΡοτιιοΙο (ιιιι·ιιιι Νιοοιο.ο Με Μιιι·τοιιο ιιο Μιιτιιε

Ε”τοιιοιοοο Βιιιιιιτοιιι Βοιιιιιιγ ιιο οοιι Ροιτο Ιοοιιιιιοοιι Βο

ιιοιιιοιο ιιο (Σειριιιοι·τιι Ιοοιιιιιο ιιο $οιιιτιιιι (Ξοιιιιιιο (ιο.Βιιιο

θιιιιιιιιι·ιο Μιιτοιει Βοιιοιιιιιο Ριιιιιι (]οιιιιιο. 5ιτιοιιιι Ι.οοτιο

Ροοο Μιιτιιιιο (]τιιιο (ιιιιιιιιιο ιιο Ριτιιε Μειιιιοο ιιο $οττει

(1) 8οΒιιο ιο τιιιιιιοει όοιιιι οιιι.ι ιιι νιι.ι.ι ιιι Ειιιιι:ει (οόιοτιιο

ιιιοιιοιιο) ιιοτ ιιι οοτινοιιιιιιι οοιι τοοιιιιτιιοιιο ιιι το (Η Ατοιοοιιο.

.ο ,ΒΤ



αει. αι(αο(.α απ. 855

   

ΙΙΙααΙαΙ ΙΙΙααα Τα(·ΙΙΙι(α Ι)αι·τα (ΙαΙΙΙΒΙαΙΙα (Ια(ιιαα ΝΙαοΙαο

(Ια ΜΙαΙΙ Ιοαααα (α(αρΙα ΝΙαοΙ·αα Βαταα(α Ιααααα ΙΙαααΙΙ

Ι(α(ΙααΙΙα (Ια (ΙΙτταα ΙαΙΙααα Ι)οτ(α Ιοαααα (Ια (ΙααΙ ΜΙ

αΙιααΙα ΡαααΙα (Ιαα(Ιαα ΡαααΙα ΜαταΙααο (ΙοΙΙΙαΙΙα Ρα(τα

(Ια (αα(α·α ΠατΙαα(·Ια (ααα Ιααααα $ααα Ρα((·α Μα(·ταα .Ια

ΙΙααα (ΙααααΙΙα Ια.αοΙΙα (ΙααοΙΙαΙ Βα(·αοΙα (Ια ΡΙτΙααΙα Αααα(

(Ια ΡΙι·ΙααΙα ΒαταοΙα ΙΙΙααΙΙ (Ια(αΙ(α (Ια ΙΙι·αΙΙΙα Μαααα(Ι

Ρααα(ιςα ΙΙταααΙααα (Ια Βα(Ιαοαα ΡατααΙα ΡΙααα Ρα((·α ΙΙΙααΙα

Ρα((·ο Μπα ΝΙααΙαα (ΙαΙΙαο Βααα(Πα(ο (ΙααΙα (Ιεια(Ιαα ΡΙα(αα

ΙΙΙΙΒΙιαΙααΙα ΡαεαΙα Αα8ΙοΙαα(Ια ΙΙΙαταΙα ΝαρραΙΙΙ (Ια Ροι·(α.

Ρα(το (Ια Ια((·Ιαα ΙΙΙΙαΙιααΙα (Ια 8ΙΙ Αα(ΙιοαΙα (Ια ΡΙι·(·Ι θα(

(απατα ΜαααΙΙαα ΡταααΙααα ()αι·Ια Ρα((·ο ΡαΙΙαΙια Ρα((·ο θεια

Αα(Ι(·αα (ΙααΙΙα ('ταααΙααο ΡΙααα Ρα(το ΡΙαα(ια (Ια Βααι·8Ια

Τα(ΙΙΙαο (αα ΙΙΙατ(·ααο ΜαααΙΙααα Ιααααα θεια:: (απαα (Ισα

ΒαΙΙαη;Ια ΡαΙαετΙαα (Ια(ΙΙα ΙαΙΙααο ΡΙα(αα ΙΙι·αααΙααο ΡΙα(αα

ΜαταΙαιΙα ΡααΙ Ρα((·ο (Ια ΒαααΙαα (Ια ΠαΙ(ΙΙΙΙ ΙΙ(αααΙααα (ααα

(ΙααΙΙ(α (Ια ΡατΙαοΙα (Ια(Ι(ΙααΙα (α.(αρΙα (αοιιατ(Ια Μα.ααΙΙααα

ΙΙΙατααΙαο (Ιο(αΙια ΑαΙΙοαα Ραι·(·α Ιοαααα (Ια ΙΙΙΙΙα ΝΙαοΙαα

(Ια ΙΙΙΙΙα .ΙαΙΙααα (Ια (ΙΙΙΙα _ΡΙΙΙΙΙαο (Ιαταα Ιααααα ΡΙααα.

.ΙαΙΙααα ΙΙΙαΙα Ρα(ι·α (Ιαπαα .Ιααααα ΙΙο(·(α ΙΙιαΙα·οαΙα (Ια

Μαααα Βαι·Ιαααα (ΙΙΙΙαΙΙα Ρα(ι·ο ΡΙα(αα Ρα(το (ΙαΙΙα ΑαΙΙααΙΙα

Ραταα (Ιαα(Ιαα (ΙΙΙΙαΙΙα Α(αααο (Ιαα(α .Ιααααα ΙΙταΙ›α ΝΙααΙα(Ι

(Ιο((ΙΙα (Ιαα(Ιαα (Ια .ΙαΙΙΙααα (Ιαα(Ιαο (Ιαα .Ιαα(α ΙΙοι·αΙια

(ΙαοταΙο (Ια ΙΙΙαααΙΙα ΒαΙνα(οτα ΡαΙΙα α( Αα(ΙΙααΙα (Ια ΙΙαιιαα

α(ααΙΙΙαα ΙΙαΙΙΙ(α(αΙΙΙΙαα α( ΙΙατααααΙΙΙαα (ΙΙα(α (αννα α( (Μια

Εααι.αεωιαα αοααταΒα(Ια Ια αα(·Ια αια(αΙα (Πα(α (ααα Ια (μα

αααΙΙααα ΙαααΙΙΙ(αα( _αιαααα ααρΙ(αααΙ α( αΙΙΙ αΙΙΙαΙαΙαε (α(·τα

αΙαα(Ιαπα α( Ια (μια Ιαα (α(Ι(ΙΙ(ατ ααΙνατεΙα αααα αααΙρααα

α( (ααα ρτααααΙα α( ω( αια(·Ια α.α(Ι((αΙ α( αΙΙΙ ω( ααΙΙ(απα

ααααταΒατΙ αοααΙΙΙα(α ααΙνατεΙ(α(Ιε (ΙΙα(α (αι·Ι·α α( νΙΙΙα (ια

ιααΙοταια ΙραΙαα ρατ(α(α (α(:Ιαα(ΙΙΙαα (ια ι·αρταααα(αα(ΙΙΙαα α(

ααΙααι_ αααΙο(·αια μααα( (Ια ρα(αα(α(α ΙιαΙααιαα(ΙΙ αοαα(α( α(Ι

ρΙααατα μα· ραΙΙΙΙααα: Ιαα(τα(ααα(απα Ια(Ια αοα(αα(α(α Ια

(ΙΙα(α. ΙΙΙΙΙα ΕααΙααΙαταια α( Ια αατΙα ρι·αΙΙΙΙα(α Ια μααα

Αα(Ιταα (ΙΙ((Ια (Ιααα(Ιαια .ΙααααΙα νΙΙ(Ια (Ια αΙνΙ(α(α Βααεα(·Ι

ΙΙΙΙΙ ραΙΙΙΙαΙ Ια(ρατΙ(ΙΙΙ ααα(οαΙΙα(α αο(ατΙΙ αοαα (Πα ΙαααατΙΙ

Ια(ταααι·Ια(Ι α( αΙαααα(α μα( αα(α(·Ι(αα ρτω(ΙΙαα ρταΙΙΙΙα(ααι.

(ΙΙ Ε( ααα ΙΙΙ .(ιιααα θαναι( ΙΙα.(›Ι(α(α(· (στα 8(:(.Ι.αα(( ααταΙαα

αοα(τα ·ρτορτΙα α( α( αΙα(ΙΙααα α(:(α(· α( ρτοαατα(οτ ααΙνα(·

αΙ(α(Ια (απο αΙαα(ΙααΙ ΙιαΙΙααα ρΙααααΙ α( ΙααΙ((Ιαια(α (απα

αΙα(ααΙ (ααΙαα(ΙΙ α( ρατα((αα(ΙΙ ααααα(Ιρ(α. εΙαιΙΙααι α( (αΙαπα

(χααΙοια ΙΙαΙΙαα( αΙα(ΠαΙ (Ια(ο(·αα α( ρτααατα(αταα αΙνΙ(α(Ια

Βαεααι·Ι ρι·αΙΙΙ:α(α (Ιαααρατ.Ιααατ(ααΙ αοα αε( α( ααΙναι·αΙ(α(α

(αι·(·α 8αιι.(α(( αιαιαατα(α ααα α. Ρα((·(› (Ια (Ιαα(αγ Ιοαααι

(αααα(α ααρΙ(αααΙ α( ΙΙΙαταΙααα(Ιοα(α ΙοαααΙ(αααα(α ρο(α

α(α(Ια (αι·τα 8αΙΙα(·ΙΙ (ια (ΙαιαΙ(α (Ια(Ι(ΙΙααα .ΙαααιΙα (Ια ΥοΙα

.Ιοαααα ΡΜ (α·Ραπία) (Ιαα(Ιαο ΙΙΙαααΙΙογ Ρα(ι·α (Ια (3α.α(Ιτα

ΑαΙΙΙ(ααΙοα(Ια Ροτ(αα Ρα(τα ΙΙαα(Ι(Ια (ΙοιαΙ(α (Ια 5αττα Βατ

(ααΙο (Ια (]αρα(αττα ΙαΙΙααα (ααα Ρα.αΙα Α(·αα(Ια Ρα(τα (Ια

ΒΙΙ (ΙααΙΙ(α ΙΙΙαα(α(Ι(ΙΙαΙ Ρα(ι·α (Ια ΙΙι·ααααα(Ια .Ιααααα (Ια

ΒαεαΙιΙα .Ρα(το. (ΙατΒΙαΙα Λα(Ιταα (Ια δααα(Ι(Ια (Ιαα(·.8Ιο (αγ

ΙΙΙΙαΙιααΙα (ΙαααΙα .Βατααα(Ιο Παμε .Ιο(ιααα (Ια ΡΙΙΙΙΙρρα

Μαι·ΒΙααο Μααααα (Ιαα(Ιαα (Ια 5αααα 8ΙαΙααΙο (ΙαααΙααα

Ρα(το 'Ι'(·οααα Αα(ΙααΙΙα (Ια ΒΙ(αααΙ ΒααΙΙΙο (Ια ΒαεαΙΙΙα

.Ιααααα Βατα((ΙΙα Ρα(τα ΙΙΙααΙΙα (Ιαα(Ιαα ΜαααΙια Ι.ααα(·ο

ΒααΙια(Ι(Ι(Ι.(Ιαα(Ιαο ΛτααΙΙΙΙΙ Α(·αααΙΙο δαπΙαα .Ιοαααα Βατ

τΙαα(Ι(Ια Ιοαααα (Ια Μαγααα ΙΙΙαοΙαο (αγ 8·(αρΙΙααα (Ια ΡΙΙΙαγ

(1) 8αΒαα Ια τα(ΙΙΙ(:α (ΙαΙ ααπιααα (ΙΙ 8α(.ι.αι(ι (α(ΙΙαταα $(α((α(ι)

μα· Ι'ας((α((α Ια(ΙΙαα(α. '

(ΙααΙΙαΙαΙο (Ια Α(·αα(ΙΙ ΙΙοταΙ(ΙΙΒΙΙο (Ια (Ιο(Ι ΙΙταααΙααα (Ια

ΙΙΙαι·(αα ΜαταΙααο (ΙΙΙΙααα θαία(]ίαπα (ο θΙσπίαΙαπο) (ααιρΙα

ΝΙαοΙαα (ΙΙααα ΙΙ(·αααΙααο (Ια Ρα(·αα Λα(ΙοαΙΙα (Μπα Ρα((α

(Ιοα(α(Ι(Ια ΙΙ'ατα(Ιο (Ια ΡαΙΙαΙΙα Ρα((·α (Ια(·(Ια(Ι(Ια (Ιαα(Ιαα

(ΜΒΜ ΒατααΙα (ααα .Ιοαααα 'Ι'(·οααα (ΙαοταΙα ΙΙΙαΙΙααΙΙα

Ρα((·α Εστω ΙΙΙΙΙρα (Ια 8αααα Ρα(το (Ια ΙΙΙαααααΙο Αα(Ι(·αα

(Ια (ΙαΙακΙα ΝΙαοΙαο Μα.ααΙια Ρα(ι·α ΡΙ(αα ΤατΙΙΙαα ΡατααΙΙ(ι

.Ιααααα Ρατι·α.να (Ιααααι·Ια (Ια (ΙΙΙΙα .ΙαΙΙααο (Ια 5αΙααΙα Μα

(Ιιαα (Ια((ΙοαΙ .ΙοααΙΙα (Ια (Πα (Ιαα(Ιαα (ΙαταΙΙα (απο Ρατ

ααΙΙα (αααα (Ι(ιαΙια ΙΙατα(Ια (Ια (Ιαι·α(Ι(Ια (απο (Ιααα .Ιααααα

ΡΙα(Ι ΙΙΙαταΙααο ΒατΙΙα (ΙαοταΙα Βαααα ΙΙταααΙααα (Ιοαααα

ΑταααΙια(Ι(Ια ΙΙΙααα(Ι(Ια Ρα(τα Ηττα ΜΙταΙ (Ια 8ατ(·α ΝΙααΙαα

Μαι·ο((α 5αΙνα(οτα (ΙοαΙα Ιααααα (Ια (ΙαραΙα(ιαΙ Ρα((·α Βατ

αΙια Ο8ΙΙΙ((α (Ια ΙΙΙαι·οααΙα (Ιαα(Ιαο (αι·(Ια ΒαΙαΙαΙαΙΙο Μα

ααΙιαα .Ιααααα (Σπα. Αα(ΙοαΙΙα (πια (ΙοαΠ(α Βα(Ια $Ιαιοαα

(η Μααα(Ια ΙΙΙαΙα .Ιοαααα (αιαρΙα Ιοαααα Ττοααα Ιααα(Ιαο

(]α(Ι(Ιαα Ρα(τα (]αταα (ΙΙρρατΙ (Ια Ραααα (Ιο(αΙ(α Μ” .Ια

ΙΙααα (Ια.(·τα (Ιαα(Ιαο ΙΙΙα(Ι(Ια (ΙααΙΙ(α (Ια $αττα Βα(·αοΙα (ΙΜ

ΒΙαΙαα Αα(Ι(·αα θεια .Ιααααα ΤτΙαααα Βα(·(ααΙα (Ια (ααα. Ι(›αααα

(Ιατααα Λα(ΙΙααΙα ΙΙΙααΙα(Ι(ΙΙαα ΙΙα(Ιαοαο (Ια(·τΙα (ΙααατΙα (Ια

5α(α·α Μ(ι(ΙΙαο (Ια 5Ι(Ι(Ια ΤΙιοαιαο (Ια 8αΙΙοτΙ Ρα((α ΡατααΙΙα

(Ιο(αΙ(α (]αΙΙοα((·α (ΙααΙΙ(α (ΙατΙαα(Ι(Ια (Ιο(αΙ(α. (Ια $Ι(Ι(ΙΙ

Ιααααα ΒατΙΙα(·ΙααΙΙα (ΙααατΙα (Ια ΒαΙΙααα ΝΙααΙαο (Ιατα(Ι(Ια.

(ΙΙα1ΙαΙααα ΡΙΙα (Ια (Ιαα .Ιααααα (Ια 8αττα Α(Ι(ΙααΙΙα 'Ι'τοιιαα

Ρα(το (Ια 8απα ΙΙΙα(Ιιαα ΙΙΙαααα ΙΙΙ:((Ιιαα (Ια Ρα((·ο(αι ΝΙααΙαα

ΙΙΙαΙΙα .Ιααααα Ρατα(Ι(Ια .Ιααααα (Ιο(:αΙΙα Αα(ΙΙααΙο Ια((ιρΙ(α

.Ιααααα Τ(·οιιαα Ια(τΙαα (Ιααι·αταΙα .ΙαΙΙααα Τ(·αεαα (Ια.α(Ιαα

(Ια Ο(;Ια ΙΙαΙαΙαΙΒΙΙα (Ια 8(αρΙ(α (Ιαα(Ιαο ΡΙαα ΙΙΙατεΙααα (αγ

(Ιαα(Ιιια ΙααΙΙα(αα(Ια ('αι·α(Ια (Ια ΜαταΙααΙ Ρα(το ()α(αΙσαΙΙ

.ΙαΙΙααα (Ια (]ατατεΙαα ΙΙΙαταΙααο (Ια Ρ(ιΙ(ααα Ρα(τα (Ια (Ιαα(ΙαΙ

(Ια(αΙΙα ΙΙ(·αιΙα .Ιοαααα Ροι·ααΙΙα .Ιααααα (Ια Βα(Ιατααα (Ιτα

(:Ιααα ΡΙ(Ι(ΙΙα ΙΙααΙ(αΙ(αΙΙο ΜαπααΙ Ρα(τα (Ια (Ιαα(Ιτα ΡαΙτα

Ια(1αΙα(α ΒαΙνα(οτα (Ια(·(·ατΙ ΒααΙΙΙα (Ια (ΙαααΙα(Ια ΙΙΙαταΙααα

(Ια (α(Ι(Ια. Αα(ΙΙοαΙο Μαι·(·οαΙ (αοαατ(Ια (Ια 5αττα (ΙοταΙοΙα

Ματια (ΙααΙΙαα $α(·ΙαΙΙα Βααα(ΙΙα(α (Ια Ν(ι(·αα Ιααααα (Μαα

ταΒα ΜαττααΙΙ (Ια(ΙυΙααα (ΙοιαΙ(α ()αταα (ααι·αααΙο Ρααα Βα

αΙΙΙο (Ια (ΙαταΙιαα ΝΙααΙαα (Ιαα Α(·αααο (Ια $ααααα ΝΙααΙαα

Παω Αα(ΙοαΙιο ΙΙαααα(ι Ιααααα ΙΙααααΙ ΙαΙΙααα (ΙαΙΙα(Ι(Ια Αα

αΙΙα(Ι(Ια (]ατα(Ι(Ια .ΙαΙΙααα ()αΙΙαο ΝΙααΙαα ΙΙααααΙ (ΙαοταΙο (Ια

(α(Ι(Ια ΝΙαοΙαο ΙΙΙατι·ααα (Ιαα(Ιαα @ααα .Ιααααα Μααα(Ι(ΙΙα((

ΝΙαοΙαο (ΙοααΙια Ραπαι·Ι (ΙαααΙιο Λα(ΙααΙιο ΡΙαααιι .ΙαααΙ›α

8αα(Ια ΒατααΙ(› (Ιαι·(ΙΙ(ι (Ιαα(Ιαο ΡαΙα Ρα((·ο (Ια (Ιαα.(α Βαυα

(Ια(Ια ΙΙαααΙΙα. ΙαααΙΙο Ια((αΙα(α ΒατΙαααο ν(ιταΙα ΙΙΙαπααΙ

5αΙΙα Δα(ΙοαΙια (Ια ΙΙανατΙ (Ι(ια(Ιαα (ΙααεΙα(Ια ΙΙ(αααΙααα (Ια

(]αι·αΙΙαα ΙΙΙα(ΙΙαα (Ια $(ατα. ΙΙΙΙαΙιαΙα (Ια((Ια(Ι(Ια (Ιαα(Ιαο Βατ

ΒΙοΙαε ξΙααααα (αο Ρα(το Ματι·αιιαΙια Με” (Ια ΟαΙα Ρα(τα

(ΙοΙαΙαΙΙ(Ι ΙΙααΙΙΙα .Ιαααγ ΒατααΙα ΒααααΙ Ρα(τα (ΙαααΙΙα Ια

ΙΙααα $οααα $(αρΙ(αιΙα 8αι·α(ΙΙΙα (αταααΙο Βατι·α (ααι·αααΙα

ΙΙαι·ἔΙοΙαα .Ιοαααα ΙΙΙααΙΙα ΝΙαοΙαα ΙΙΙα(ταα ΙΙΙαταΙααα Ραα(ια

.Ιοειααα (ΙαΙΙαο Αταααα (Ιααα ΝΙαοΙαα ΡΙαα(ι .Ιοαααα (ΙαρΙΙα

α( Αεαα(Ιαα ΑΙΙΙΙαα α(α(ΙΙΙΙαα ΙΙαΙΙΙ(α(ατΙΙ›αε (ΙΙα(α (α(α·α Θα(

ι.α(αι αα(η(;τααα(Ια Ια (Ιαα(Ιααι αατΙα (ΙΙα(α (ααα Ια ααα Ιαα

τα(Ι(ΙΙ(αι· (ααα ρΙααααΙα α( ω( αΙαι·Ια α( αΙΙΙ αα( εαΙΙ(ααι

αοααταΒα(·Ι ααααΙΙΙααι (ααΙαα(ΙΙΙαα α( ταρι·αααα(αα(ΙΙΙ(ιε ααΙ

νατεΙ(α(απα (ΙΙα(α (α(·ι·α 8αΙΙατΙΙ (ια ιααΙατααι α( εααΙοτααι

μαι·(ααΙ αΙιια(Ιααι αι·αα( (Ια ΙιαΙαα(αο(ΙΙ ρ(›(αα(α(α (:ααα(α( α(Ι

ρΙααιαα μα( ραΙΙΙΙαααι Ιαα((·αιααα(ααι Ια(Ια(αααΙαα(αια Ια

(ΙΙα(ο Ιο(:α α( (στα ΒαΙΙα(·ΙΙ α( Ια αατΙα αΙαα.ρ(α(ΙΙα(α Ια

ραααα νΙ(ΙαΠαα( Λιι(Ιταα ΙΙΙι·(Ια (χαα(ι(Ια(α .ΙοαααΙα (Μα (Ια

αΙ(Ι(α(α ΗααααιτΙ ΙΙΙΙΙ ΡαΙΙΙΙαΙ ΙΙαρατΙαΙΙ (ιααΙαι·Ι(α(α αο(ατΙΙ

_ _α ._ ω-(.·(
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ι( ά(α (αιιιιατ(( (ιι(ταεαι(μ(( α( ο(α(ιε(ιιιι ματ ιιο(αι·(ιιιιι μιο

ι((ιιια ιιιαιιιοια((ιιιι.

Ο) Ε( αμα Ριιτι(ιιε ()(ιιε(ι (Ισ Πιιιεα (ια(α((α(οι ιιοιιι(ιια

ιιιαο μιομι(ο α( ιι( ε(ιιά(αιιε αα(οι α( μτοοιιια(οτιιιι(νατε(

(α((ε (άοιι: ((α Ροε.(τ.( α( (εοτι: (Ισ (Ι.ιιιιιι.ιι (ια(ιαιιε μ(αιιαιιι

α( (αα((((ιιιαιιι μο(αε(α(αιι( (αα(αιι((( ειι(ιεαι·(μ(α ε(ιιι((αιιι α(

(α(αιιι (μια(αιιι (ια(ιαιι( ε(ιι(((α( αα(οιαε α( μιοαοτα(οταε οιι(

ναιε((α((ε α(ν((α((ε 8αεεαι( άαε(ιματ (ιιεατ(αιιι εα(((αα( α(ι

(ιιι(νατε((α(α (μεοιιιιιι (οοοιιιιιι μιαά(ο(α ααα α Ν(αο(αο ((α

αιι(((ι μο(αε(α(α Μο(α άα Ροεα(α μτο((((ο(α άοιιι(ιια μιά(α(εεα

((οιιι((α Αεοιιιι Ματ(αιιο Ροι(:(ι(( Ρ(Βιι(εοιιο άα Ι.αοοιι Μ(

α(ιαα(α άα Πιι(((( ΑΒιιε((ιιο ((αιια Αιαοαο ((ο(`αα Ν(αο(αο

((αιιιιοιι( .(οαιιιια Μ(ιι·(8(α Αιιάταα άα 8αιιι(α .(ααο(ιο Μ(ιια

(οαιιιια ((αι·(α Ρ(εμ(εαάο Οε(((α .(ααο(›ο (.((αιαε Αιι((ιοιι(ο

άα (.ααοιι 8α(να(οτο άα Αααιι( Ι.α(ιταιια(ο Ποια 8(αμ(ιαιιο

()ε(((α ((οιιι((α Μ(ιι·(μα Μαι(αιιο άα 8αιτα δα((αιο άα 5(((ε

.(οαι(ιια (ε(μι(ιι(ιι ν((οταεο Μαι·ιαε α( ()οιιι((α Ρ(ιιι(οτ( (ια

(ι((α(οτ((›(ιε (Ποια (Ισ Ροειτ.ι μια(((ο(α Εο(οο ((α (.α(:οιι .(α

αο(ιο (μαμα ((οιιιιατ(ο άα Αάά(ε ((ιιαιι((ιιο Μαιια(ια Βα(ατ(ιιο

(ι·ταα(ια .(οαιιιια Ρ(ιιιια Εατι(ια(ο Ροτα(ιιι α( Ματ(αιιο Ρ(ιιε(

(ια(›((α(οτ((ι(ιε Ιε(:ι.ιι (Ισ Πιι.τιιι.ι.ι α( α((α ιιιιι(((((ιά(ιια (ιο

ιιι(ιιιιιιι ά(ο(οι(ιιιι (οοοιιιιιι (ιι α(ε (ια((((αιια(ιιιιι αομ(οεα ε(ο

(μιοά ιιοιι ιι(ε( μαε(οταε Βαε((ατ(ιιιιι άα(αοατιιιι( αοιιαταμα((ε

ματ (ιιάα (τι ά(α(α Μοι.ιι (ία Ροειιτα (ιι α(:α(αε(α 8αιια(( Αι(

(οιι( (ο(:( αμιεάαιιι (αα(αιι(((ιιιε α( ταμταεαιι(αιι(((›ιιε ιιιι(νατ

ε((α(αιιι ααιιάαιιι αι: ιιια(οταιιι α( εαιι(οταιιι ματ(αιιι α_μιεάαιιι

μτοιι( άα μο(αε(α(α (ιιι(ιιειιιοά( οοιιε(α( αά μ(αιιιιιιι μαι μι(

(ι((οιιιιι (ιιε(ιιιιιιαιι(ιιιιι (ιιάα αοιιίαα((ιιιι (τι ά(ο(α Μοι.ιι ((ι

ααο(αα(α ν(άα((αα( αμιε μιαά(α(α (τι μοεεα ν(άα((οα( Μεσα(

8α(αι·( (μιοιιάαιιι Ν(αο(α( (ια(ι((α(οι(ε Βοεα μ(ι(ι((α( (ιιιματ(α((

αιιο(οτ((α(α ιιο(αι(( ισ( ά(α (αιιιιατ(( (ιι(ταεοι(μ(( α( (:(αιιε(ιιιι

ματ ιιο(ατ(ιιι(ι μιοι((ιιια ε(ιμι·αά(α((ιιιι.

(9) Ε( αμα ((ωνικ(ιιαε (((Δε.(ι.α (ια(›((α(οι (οοἱ ((α Ριοα(ιιιι:

ιιοιιι(ιια (ααα μτομτ(ο α( (ι( ε(ιιά(ο(ιε α(:(οι α( μτοοιιτα(οι

(ιιι(νατε((α((ε αοι(ιι(ιι·τι: (Ισ Β(ιι(οι(ια (ια(ααιιε μ(αιιαιιι α( (α

Β((((ιιιαιιι μο(αε(α(αιιι (α(:(αιιά( ειι(ιεαι(μ(α ε(ιιι((αιιι α( (α(αιιι

(μια(αιιι (ια(ιαιι( ε(ιιά(α( αο(οταε α( μιοοιιτα(οταε (ιιι(ναιε(

(α((ε α(ν((α((ε 8αεεαι( μια(((ια(α άαε(ιμαι (ιιεαι(αιιι α( (ιοα

(((α (ιιι(νατε((α(α (:οι(τιι(ιια αμιεάαιιι εα(ι α (σωμα (Ισ βοιω

οοι αία(ιτίο (ἰσ Βιιιιοι(ι.( μτο άοιιι(ιια μιά(α(εεα Μπομπ( ((ιι.ι..(ι(

μο(σ.ι((ι(σ Βιιιι(ιι (Ισ ()ειι.ο Ραιι(ο άα (5οι( Εταιια(ε(:ο Βαμα

Ν(αο(αο ((α ΠΒαε Αιι((ιοιι(ο άα 8αιια Αιι((ιοιι(ο ((αιια Ρα(το

Βα(:(ια Ατεοαο άα Ι.οια(ιιι ((οιιιιατ(ο Ιε(μι(ιι((ι Ρα(το 8οα(α

Λιι((ιοιι(ο Μοεαοιι( Ν(αο(αο άα Ματοιι(((ιι (((ι(((ατιιιο Ρ(ιιιια

α( .(οαιιιια Ρατιι (ιαΙι((αο(((μια (τι (ιιιι·((ο μταά(α(ο. ((αιιι α

Ριιιι(ο να” ιιια(οια (οοἱ ε(να οιιι(ιιι (Ισ 8((ι.ιι(αιιι Ν(αο(αο

$(ι(α(ι Ραιι(ο ((ο((οιι( Ματ(αι1ο Ρ(((α((›ιι Ρα(ι·ο άα (((ατ((ε

Ρα(το ((α 1(Ι(ιια(α Αιιάιαα άα Μαςα Ρα(ι(ο άα ()(ιατ(μι(

.Ιοαιιιια ((αιιο(ια Ν(αο(αο (.αιι(α Ε((α ((αι(α α( Εαιι((ιιο ((α

((αιιιμο (ια(ι((αιι(((ι(ιε (ιι (οοο άα Βιι(:(ιιοια μτα(((ια(ο. ((αιιι

α (.ιιιιι(ιιι(αιο άσ.Μ(ιιιι(ε Ισα( ε(να @μια ((α Ρι.ο.(αιιιι 8(α

μ(ιαιιο άα 5ααιιιι Αιιι(ιιοε(ο άα Ροι(αε Ν(αο(αο Μαεα(α .(ιιε(α

Ρ(ιιιια α( Ρα(το άα Μιιτ(αα (ια(ι((αιι(((ιιιε (ιι (οοο άα Ρι.ο(αιιιι

μτα(((α(ο. ((αιιι α Τιιοιι(ιειο Εισαι( αιμα” οιιτ(α ε(να (οα(

(η 8α8(ια (α ια(((((:α άο( (:οιιι(ιιι( Μοι.ι: (Ισ Ροε.(·ι·( (οά(ατ. ΡοεαιιΔ),

α μια.: ((α ((αι·ιι:ι.ι.ι (οά(αι.(Μι.·ται.ι.ι ) ματ (α (στο ιαε((((ιι(οιια α(

τα ά( Αταμοιια.

(ιι) 8α(μια (ο τα((((αα ((α( (:οιιι(ιιι( ((α((α ΒΔιι(ιι(ια, α(οα ά( Ρι.ο.((ιιιιι,

((α( (ι(›(·μ(› (Η θειι.ο, άα(((ι αιτία ά( 8((:οαιιαιΔ, ο ((α((α αιτία ά( 8η.

ταινια (ω. 8(ανι(ιιιιιια ), μοι (°αιιι(άα((α ταε(((ιιι(οιια.

ι

(
(

((α 8αι.νιιι(οιι (.αοιιατάο Ρ(ιιιια Αιι((ιοιι(ο Το((α Αι(((ταα δο

((ιια Ρα(ιο άα ((αια ((αιι((ιιο Μ(ιια(α α( ((αιι((ιιο ((α Ε(ιιιιιαιι

άα (οοο μιοκ((ιια ά(α(ο οιιιιι((ιιιε (ια(ι((α(οτ((ιιιε (τι (((ο(α ιι(

ααι(α((ι ε(να (:ομ·τιι.ι·τι α( α((α (με(ιιε οοιι(ι·α(α α( ν(ΙΙατ(ιιιι

ε(ιατ(ιιιι ιιι(ιΙ(((ιιά(ιια (ιοιιι(ιι(ιιιι (ιι α(ε (ια(ι((αιια((ιιιι οομ(οεα

ε((: (μιοά ιιοιι ιι(ε( μαε(οιαε μ(ια(οτσε (ιαε((αι(ιιιιι άα(α(:αι(ιιι(

οοιιδιαμα((ε μαι (ιιάα (τι ά(α(ο (οοο άα 8αααι(μα εα(((αα(

(ιι(ιιε ααο(αε(αιιι 8αιια(α Τι(ιι((α((ε (οοἱ (με(ιιε (αα(αιι(((ιιιε α(

ταμταεαιι(αιι(((ιιιε (ιιι(νατε((α(αιιι αα(ιιάαιιι αα ιιια(οιαιιι α( εα

ιι(οιαιιι μαι(αιιι αμιεάαιιι μιοιι( άα μο(αε(α(α (ιιι((ιειιιοά(

οοιιε(α( αά μ(αιιιιιιι μαι μιι(›Ι(αιιιιι (αε(τιιιιιαιι((ιιιι (ιιάα οοιι

(α(:((ιιιι (ιι ά(α(α αιιιιια ((α 8.(α(ιι(ιιιι α( (ιι((ιε ααα(αε(αιιι

ιιιαιιιοτα(ατιι ά(α ιιιιιι (αιιιιατ(( (ιι(`ιαεατ(μ(( α( α(αιιειιιιι ματ

ιιο(αι((ιιιι μιοιι(ιιια ε(ιμι·αά(α((ιιιι. = (Ια(1((α μι(ιια α( ο(ι(αιι(α

(((ιατα(:(οιια α( α(ιεο((ια(οιια α(ι αιμα( μιταιιιαιι(ο (ιοιιια8(ο α(

(μιαο(ιιιι(μια ο(ι((8αο(οιια (μια (ιι(ιιι(ιε ο(ι((8α(( α('αε(ι(α((

άοιιιιι( Αιμοιαα (ατα (ιι μιι·αιιάο ιιο(ι((αιιι Μ(ιιι(((αιι άα

Αι(1οιαα (((((ιιιι αατα8(α άοιιι(ιια Ει.ιιιι(οιιιε άα Ατ(›οταα (ιι

μιά(οαιιι Ατ(›οιαα (ιι((ιι(ιιιι μοε( ιιιοτ(αιιι ά((:(α αμτα8(α άο

ιιι(ιια Ει.ιι:ι(οι(ιε άα Αι(›οιαα (μιαιιι α((αε α( μιαά(α(α Ημα

ιαα(ο α( αΙιεο((ια(ο ειιματ((ιε οοιι((ιιαιι((ιτ (α(ιάαιιιιιε αμμτο

(ιαιιιιιε α( ((τιιιαιιι(ιε οιιιιι(α α( ε(ιια(ι(α ααμ((ιι(α ε(ιμιαά(α(α

α( οοιι(αιι(α (ιι μιαεαιι(( (ιιε((·(ιιιιαιι(ο (μια(αοιιε (ιοε α( ά(

(:(αε ιιιι(ναι·ε((α(αε (μιαι(ιιιι ειιτιιιιε ε(ιιά((:( α(:(οιαε α( μιο

α(ιια(οιαε (αιια(ιιι( αα(αιιι α( οοιιααιιι(ιιι( (ια μαι((ιιαιι( μαι

(ιοε α( ααε α( ε(ι(Βιι(αιαε ααι(ιιιιάαιιι ο(ιεατναι( αο(αοι α(

οοιιιμ(αι(. Ριοιιι(((αιι(αε ιιο(ιι(ιι((ι(ιε ε(ιμταά(ο((ε α( (μιο(((ια(

αοι(ιιιιάαιιι απ( οιιιιι(α ε(ιμιαά(α(α α((αιιάαια α( οοιιιμ(αια

(κ: αα(αιιι ο(ιεαινατα μαιμα(ιιο α( οοιι(ια (((α να( α(((μιο((

αοιιιιιιάαιιι ιιιιιι(μιαιιι (αααια να( ναιι(ια α(((μιο ιιιοάο τα

(:(ο(ια εα(ι αα(ιεα. Ε( ε( οοιι(ια (α(:αι(ιιι(ιε νο((ιιιιιιε ά(α((ε

ιιοιιι(ιι((ιιιε α( (μιο(((ια( αοτ(ιιιιάαιιι (ιιο(ιτι·ατα μαιιαε ειιμαι((ια

αι(μια(ιεα(αα (αιιι εμ(ι(((ια(αε (μιαιιι (αιιιμοια(αε (μιαιιι αο(αιιι

μαα(ιιι(ατ(αε α(ε ν(α α( ιιιοάο (μι((ιιιε (ιι (((ο((ε ααμ((ιι((ε

αοιι((ιιαιι((ιτ. Ωιι((ιιιε μαιι(ε αοιιι(εε(ε να( ιιοιι ιι(α((((οι(ι(ιιιιε

μταά(α(α μαι ιιοε μτοιιι(εεα (ιι ειι(ε μαιιιιαιιααιι( ιο(›οτα α(

να(οτα. Ε( αά οοιιο(ιοταο(οιιαιιι μια(((α(οτ(ιιιι μιταιιιιιε (ιι

αιι(ιιιαε ιιοε(ια.ε μιομι(αε α(((((οι(ιτιι αα(αιιι (μιοι(ιιιι ε(ιιά(α(

αα(οταε α( μτοοιιτα(οταε αιι(ε((ιιιιιε ιι( μια(αι((ιτ μαι Βοιιι(

ιι(ιιιι Βαιιιιι α( αά εαιιο(α (μια((ιοι αμιε αναιιμαΙ(α ιιοε(τιιιιι

αομιε(((›α( (:οιμοτα(((αι ιιιαιι((ι(ιε (αα(α μια((ε. Ε( ιιαα ιιι(ιιιιε

(αα(ιιι(ιε (ιοιιιαα((ιιιι οτα α( ιιιαιι((›(ιε αοιιιαιιάα((ιιιι αά οοιι

ειια((ιά(ιιαιιι (εμαιι(αα α( μισο( (ιι ά(α((ε ααμ((ιι((ε αοιι((

ιια(ιιι νο(ι(ε ιιο(ι((( άΪ› Ειιιιιιιι(ο Ραπ( (((α Αιιι:ι·(οειο Βιι(›ατ

ιια(οτ( μταά(ο(ο (((ιιά ιαα(μ(αιι(( ιιοιιι(ιια α( ιι(αα άοιιι(ιι(

ια8(ε μιαά((:((. ((α(ατιιιιι ειι(ιε((((ι(ιιι(ιε αα(οταε ιιιι(ναιε((α((ιιιι

μιαά(α(ατιιιιι (αιια ((οιιι(ιι( μιαά(α(( α( μτο(:(ιιαωταε ιιοε(τ(ιιιι

α( ε(ιιΒιι(ατ((ιιιι άα α(εάαιιι ()αιιι(αιιιιιιι Βατ(ιιαα ααιιοιι(α(ιιιι

Ατ(ε(αιιιι( α( Ν(αο(α(ιιιι Υ(τα((( α(ν((α((ε αμιεάαιιι α( (ι(τ(ιι(ι

(μια αοιιιιιι (τι εο((ά(ιιιι ((α (μιοά μτ(ιιε οαα(ιμαιι((ε (:οιιά(α(ο

μο(:(οτ ιιοιι αι(ε(α( εαά (μισά μαι ιιιι(ιιιι αοτιιιιι (ιιατ(( (ιι

(:αμ(ιιιιι μαι α((ιιιιι ιιιαά(αι( να(αα( α( ((ιι(τ( αι( ειιιιι(((αιι(((ιιιι

ιιοε α( ά(ο(αε ιιιι(νατα((α(αε α( α(ιιδο(ατα( ((α α(εάα(ιι _μιι·(ε

ά((:((οιι( ι·αναταιιάοι·ιιιιι (ιι Χμο μα(ιιι(ιι ((ΐιοτ(ιιι( αια(ι(αμ(

αοομ( Εα((αι((αιι( α( ατα(ι(αμ(εοομ( Ατ(ε(αιιιι( ε(ιιιιι( (ιι (ισα

ααειι (αιι((ιιιι α( αά ιαα(μ(αιιά(ιιιι α(› α(ε ε(α(ι( α( (ιοε α(ιιιι

μιαεαιι(( α(ι(ιιιι((((ιιι(ιε αοιιιιιι μ(ταά(ο((οιι( α( ταα(ματα (ιι

(αιιά(ιιι(ιε νο((ιιι(αι(α α( α( μαο(ο εαιι(αιια(αιιι (ιι(αιά(α(( (ιι

(ιιι(ναιε((α(αε μια(((ο(αε α( ακοοιιι(ιιι(ααα((›ιι(ε (ιι ιιοε α( ε(ιι

(;(ι(αταε α((οε άα (ιιι(ναιε((α(((ιιιε μια(((ια((ε. Ρτοιιι(((αιι(αε

Ό
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οιιοιοιο ιοτππι οτ τιι·ιππιπ οπιοοπιπ ποι· πιοποπιιππτοο οτ

ιιτι·πιποπο οοι·πιπ τοοτπιπ τποιιτ ιπ πιοπιιοοιο οτ ποπ νοπιι·ο

οοπτιο οιι. επιοπο. ιοοιοπο. Ετ πιο πιοπιοτιο οπιπιιιπο οτ

οιποπιιο πττοπποππιο οτ οοιππιοππιε πο τιιπιιτοι· οιιοοινοππιο

οτ πιο ποπο οινο ποπιο ποοππιοιιιο ιποπιοιοτιο οι οτ οπο

οιοπο ιπ πιοπιοτιο ποι :ιποπο οοι·πιπ οιιτιτοιιτ οοπτιοτοοτππι

οτ πιο οππιπτιοποοιιποποιο οτ ποιππιο οι οππε νοι οποιο

πιοτοο ποιιιιοο Ιππιοιοε.ιιιι οτ ΒιιΑποιιιι Ι.ιιοιιοιιι πο Αππιπ

ιπιιιτοιπ οιπο πιοιιτππι πο εποε οτ νοεοοιιοο οοιπιπ τοοοτο

οτ πιπι οοπτιοοιιτ πιοπιοτοιππι οοοοειοπο οινο ποιοοτπ οπο

ιποποτιιιοτ οιιοοινοππιο οτ οοιοπι οιποιιποππιε οοιιοοιιιπο πο

τοιιο ιπτιοοοιιπτο ετιππιοπτι πτ ιπιιο οιππιο ποπο ποοτιο

οτ πτιιποοπο ποοτιπιπ οιο πιοτοιππι ππινοι·ειτοτπιπ οτ οιπ

οπιοι·ιππι οοιοιπ το οιοποιπ πιοοοποιο. οτ τ`πτπιο πιο πιιιοπο

τοπιο οοιοπι οτ ιιοιιοππο. το.

Ετ οοο οιππιο οτ οιπππιο εππι·οπιοτο ποε πιοτο ποιτοο

οτ οιπποε οτ οιποπιι επποι·ιπο ποπιιποτι τοοιπιπο ποοιοοιιππι·

οτ πιοιπιττιιππο οιτοι οιτοι·ι οπ ιιινιοοιπ οτ ιιιοιοοιιπ οτ πο

τοιιο οοιοπι ιπιιοοοι·ιπτο τοποποπ ππι3ιιοο ποιοοπο ποι: οιι

ππο ποπο ποετι·πιπ πιο οιτοι·ο. οι! ιπνιοοιπ οτ πιο οιππιιιπο

οτ οιποπτιο οοιιιιπ οποιπιπ ιπτοιιοοτ οτ ιπτοιοιιτ οι: ποτοιιτ

οοιοιπ οποπιοποιιτιοτ ιπτοι·οοοο ιοΒιττιιπο οτιππιοπτι οτ ι·οοι

πιοπτι οιο οοιοιπ ποοιοοοπτι νοιοπτοει πο πιοπιοτιο οτ ιππο

οοιιπτιο οοπ ππο ππιιιιοο ιπετιπιποπτο ποι· οιπιιοτιοτπιιι πι

ποπ οοοιοπι πππιπ ποιοιοο ιοπι πιοπιοτο οτ οτιππ πιοτο

ιππιοιοεο τιοποπτπι·. @πο οοτο ιποι·ιιπτ ιπ οοοτιο Ποιτοι·ι

ιοοοτο $οιπιπιο ιπ ποιο ποιοοιι ι·οοιι πιοτι οιιετιι πιο νο

ποτιο ιιιιιιιι _ιοπποι·ιι ποπο ο. ποτινιτοτο ποιπιπι ιιι.° οοο.°

ι.ιιιιιιιιιιι.” πιοοοπτιοπο οπ ιιοο ιιοποιοιιιιιοπο νιιιο Βο.ιιππππο

Βοινοτιο ποοιοτοιπιπ ποοτοιο οοποιιιοι·ιο ποιπιπι τοπιο οι:

οοιιο οπο ποοοοιοιιιπι Ρι·οιποτοι·ο Ριοποιεοο .τοοππιο πο

?ιοοοτο Ποιπιππο 1οι·ποπο πο Τιιοιοπο θοιοοιπππο πο πιο

ιοοοτο; Ροποιο πο .ιοιιιιπο οτ Βογποτιο το Ριεοποιιο ιπι

τιτιιιπο Βοιοποοιιο Ποπτοιιοο οοετοιιοπο οιιοτι·ι πο Αγοποιιοπο

Βοποιιοο Ι.οποοι νιοοιιο Ποιιοι·ι οτ .τοοππο ΡΙοπιο ποιπιοοΙτιο

Ροτιο @Μπιτ πιοιοειτοιο Βοι·τιιοιοιποο Ριιιοποο Βοιποιπο

Βπιιοι Ρ'ιοποιεοο ΤοιπιοΙι Ροτι·ο πο ποπο ιπιιοποιιτο Μι-·

οιτοοιο Ποιονιι·ο Γιοποιοοο Τοιο ιπιιοποιιτο ιιοιιιτοτοιιοπο

πιοτι οοετιτι τοιιιοο οτ πιο πιπι·ιοπο οοετιι οιποποιπ οπι

οτοπτιιιπο οιιοπιποποοπο πιο τοοτιοπο :κι οοο νοοοτιο επο

οιοτιτοι· οτ ιοοοτο ποο ποπ οτ πιοεοπτιππο πιοτοοτιοπο

τιιιιιο απο Βοι·ποι·πι Εοποι·ι οιππιοι ποτοι·ιο οτ ρι·οοπιπτοι·ιο

ππινοιειτοτιο οοπτιοτοιππι Βοι·ιιοιοιο πο οποιο οτ οπιοτοιιο

πο Αοποτιο πτοπιοΒιι·πιπ οοι ιιι·ιπο.νιτ οι ιοοιτ πτ πιοιοιτπι

πιοπιοτο ιπ πιοτο ποιοοιο οοετιι τοιιιοο οοιιιοοτ ιπ οποποιιι

οπιποιο ποι · τοποτ οοι·ιπτοι·ιπιπ ιιιοτπο ποιιιιιο οπιιοι·πο.τοι

πιονιποιιοοτ οοοιοπι πιο· ιοπποι·ιι πιοιιιπιο πιοτι οπο πιο

τοοτπιπ δοποοτιαοίοπτ”ο (ι. ο. 6'οποοι·οιοπίο) Βοοτι Ροπιι Απο-ο

ετοιι .τοοππο Ριππιε ποιπιοοιιο ΒοοτοΩποιιο ποτοιιο Διι

οτοππι οι πω» (ιιοιοτ ποιτοι·ιο ποιπιπι τοπιο :οι οοο

νοοπτιο οοιοπι οτ ιοοοτο οτ πιο τοοτιιιπο οοιοιπ τιιπιο το

οτοι·πιπ Βοιποιπι Ποπιοτιο Ριοιιοιοοι Βοο οτ Αιιτιιοπι Ροι·ιοτ

ιιοιοιτοτοι·ιππο νιτιο Αιοποιιι οπι πιοπιοτο τιι·ιποι·ππτ οτ το

οοιππτ πτ πιοιοι·τιιι· ιιι πιοτο ποιοοιο πιοι οετ οοποιτο πιο

ιιιτνιι ιοπιιιιι·ιι πιοκιιιιο πιοτι οοιιιοοτ πιοτιο ιιοιιοιοιιιιιι.ιπο

(τ) Ωοποιποιοπο ποιτ'οιττο πι πποο, οοττοεοι·ιττο πο! οπετοιΙο οι Οπ

οτιοι·ι οιππι 94 εοπποιο τ888. Μι οοττόοοιιιιιοιιο πο! πιοοπιιιτοι·ο ποιιο

οοιιι·ιιο·ι·π (ι·οοιοπο) οι ΒιιιιιιΔοιΔ 0ι.ι.οι.λ, ο οοιιο οπιιΔι·οπιπ πο

Αππετιο (στι. Αποι·ιο), ο οιιοιτο ποι πιοοπιιιτ.οι·ι ποπο οιττιι οι Αι.οιιιιιιο

τπτοοο ιιπποετο ποι πιοι·πι 96 ο 97 ποιιο ετοικο ιποπο, οπ ποπο.

ι

Βογιππππο Βοι·νοιιο οτ τιοτοοι·οππο το νιττοπονο πιττιτιοπο

οιο νοποιοιοιτι Αιποτπο Ροιτο το 'Ι'ποεοπιοιιο ποιπιπι ιοΒιε

πιοπιοτι.

τ?) Ροοτ οοο πιο ι.ππο ιιιιιιιι τοπιοοιιι ποπο πιοπιοτο

ιι.° οοο.° ι.ιιιιιινιιι.° νοποιοιιιιιιιπο πιο .ιιιιιοπο @ποιο οο

ιιοπιοο Ποιτοι·ι ιπ οπιιιτποιιοπο οτ τοιπποι·οιιππο ιονοι·οππι

ιο Χπο Ροτιιο Βοιποιπι πιο) Βοι οιοοιο οιοιιιοπιοοοπι (τοι

Ιοι·ιτοιιι οτ Βοιπιπιοπο το πιιοι οοποπιοο Αιτιοι·οποι ιιι επι

ι·ιτποιιιιπο πιοπιιο ιιοποιοιι ι·ονοιοππι ιπ ?ιπο ποιοιο ι.οο

ποιπι ποι ποιοιο οι·οιιιοπιοοοπι Αιιιοιοποιο πιοπτ πο οοι·πιπ

νιοοι·ιοτιιιπο οοπετοτ πιοπο ποι· ππο ππιιιιοτι ιπετιπιποπτο.

οοοιοπι πππιπ νιοοιιοτπο νιποιιοοτ απο νοποιοοιιιο .ιιιιιοπι

Ποπιπο οοοπιτπι· ιιι οοο οοιιιο. = Νοε Βοι·ποιππο οποο

ιοοιοπο πινιπο οι·οιιιοπιοοοποο τ?ιοιτοι·ιτοππο ιονοοοππο οπι

ποπι ποτοετοτοιπ οπιοπιποπο πιοπιιο ποι οτ'ιιοιοιι ποοτιο

ποοτοππο ποτοπι το πονο πι·οτ`οοτπιι οποπ Ποτποιοπιοιπ

οοποτιτπιιππο οτ οιπιποιππο ιπ οπιιιτποιιιιπο οτ τοπιποιοιιιιπε

ποιοιοο ποετι·οο νοποιοιιιιοε δπιιπππιπ (ιοπιπο οτ .ιοοοιιπιπ

$οιοιι πιοεπιτοι·οο οτ οοιιιοοο ποοτιοο Ποιτοι·ιτοποο οτ οποιο

ιιιιοτ οοιππι ιπ οοιιππιπ ιτο οποπ ποπ οιτ ποοιοι οοππιοιο

οοοπποπτιο οοπ οι οποπ ποι πππιπ οοι·ππι ιποοπτππι ιποι·ιτ

ποι· πττοιοπι πιοπιπι·ι νοιοοτ οτ τιπιιι. Ωπιτιπο οτ οοι·πιπ

οπιιιιιοτ ιπ οοιιππιπ ποπιπο πιοποιπ οποτοιιτοτοιπ νιοιτοππι

ιποπιιοππι οτ πππιοππι οι·ιπιιπο οτ οιιοοεοπο ιοιο οιοι·ιοο

ιοπι οποοι οιιοιοιο οπ ποοτιο.πι ιπιοπιοοιοποιπ ποιτιποποιππι

οι: ποτοππι οτ ιοοιπιοιιπι οιπποε ιοππιτπο οτ ιοιο οοοτοοιο

ιιοοτιο οτ πο οιο οπο ιοοοποιιπτ Ιιποιπ ιοοιοππι. Ετ ποπο

ιοιιτοι οπιπιο πιιο τοοιοππι οπο ιιιοοιιι ποποιοιοο ιπ οπι

ιιτποιιοπο οτ τοπιποι·οιιοπο τοοοτο ποοοππτ. Ειιιιιιποπτοο πο

τοοτοτοιπ οι οιοποιπ οποπ οπιοπιπ πο πιοπιιοτοτιοπο νοι

ιπιιιιπο οοοιοοιο ποοτιο ποοειπτ ο.ιιοποιο ποι ιοπιιττοι·ο πιο

οπιποπο. ιπ οπιπο τοι τοοτιιποπιππι πιοεοπτοιπ οοιι·τοιπ πο

οτι·οπι οιοποπι ποπ @ποιοιοο οπο ποοτιο ποπτιτιοοιι οι8ιτιο

το ποπποπτι ιιιππιτειπι. Ποτ. ιπ οοετι·ο ποιοο ιικιιι ιποποιο

ιππιι ποπο ο ποτιιιιτοτο οοι του οοο.° ι.ιιιιιι τοι·οιο. Υιπιτ

Αιοιιιοπιοοοππο. Ετ πττοιοπι οοιιιοοτ'νιοοιιο.τπο πιοι ππο-

οοιιιο (ιιπιιπιοπι το .πιο οετ τοποιιο οοοποπτιο. ιπ ποιοιοο

πιο οιποιι. που οοο πιιιιιιοπιπ ιποτιπιιιοπτππι οιιιπιππο οιτ

ιποπιιοετιιιπ οποπ ποε ι.οοποιππο ποι οτ Αποοτοιιοοο οοιιο

οποιο Τιιοποιο οτ Αιιιοιοποιο ο.ι·οιιιοπιοοοππο οοπτιποπτοο το

ιιιππετι·ιο εοιιοιτππιπο οτιοοοιιτοτο τιοπιιπιοπι το πιιοι οο

ποπιοι ποοτι·ι Αι·ιιοι·οποιο εοροτ οιπποε οποπ ποε τιποπιοιιο

_ ιοπι τοετιιποπιο· οοιποοπα(ειο) τιπποιοιπ ιπ Βοιπιπο οποοιοΙοπι

οτ οποιοπτοε οποπ οιι οπο πιπι _οοιπιττιιππο οι! ιοπποπι Βοι

οτ ιιοποιοπι οιο πτιιιτοτοπι ποοτιοιπ οτ οοοιοοιο ποοτιο πο

ποιπτοιπ ιιοιιιο οοπιιοει ποππιι οιιοοποτπι· ιπποποοοιο π8ιιιιο

οοιιοιτοι· πο πιπποπτοι· ιποοπι οπποπιοππι Ποιπιπιοππιπ πιο

οοπτοιπ οτ επεοιπιοπτοιιι ποοτιπιπ νιοοι·ιπιπ ιπ οπιιιτποιιιιπο

ιπ οινιτοτο οτ τοτο ποοτιο πιοοοει Αιιιοιοποι τοοοτο πιο

οοποιπιπ τοοιιππο οοποτιτπιιππο :το οοοιοπι οι·πιποιιιπο οι

οοποπι οτ οππιιπιοτιοοιοποιπ πιοτο ποοτι·ο οινιτοιτιο Αι·οετοππι

οτ τοοιιιο ποοτιο πιοοοειε ιπ οπιιιτποιιοπο οοιπιττοππο ιπ

οπιιοππι οιιοοπο οοιιιιιοππι ιοιοι·ιπο.ππι οτ πππιοππι › οιιοοοοπο

οτ ποτιοτο οιοιτιοοι·πιιι οτ ο.ιιοιιιπι οποπιτοι·πιιι ιιοοτιοιπιιι

τοτο οινιτοτιο οποιο πιοοοοιο ποετι·ο πιοπιοτο οτ οπιοοπιπ ιπ

(ο) 8οοπο ιι τοοοτο ποπο οοοιπππιοει, ο ποιτ'ιπτοι·ποττο, οπο ι οι

οπιπ ποοιι ειι·οινοοοονι οι Οπτιιιοι·ι, ο οι 0ιιετιιπο τοποιοι·οπο πιονοπ

τινοιιιοπτο ποι 24 ιοτιιιι·οιο 1388 οοιιτι·ο οιιιπποπο οινι·οιιιιο πιοιιιτο το

ιιιοοοπτο ποσο. νι οοιιο ιποοι·ιτι ι πιιοπιιιι (ιπστοιτυποπτα),.οο' οποιτι

ιι ποττιππο ιιι·οινοοοονι ποιπιππιοπο, ο οοετιτιιιι·οιιο ι ιοιο ιιιοαι·ιι ποι

ιιιππι·οοοπτοι·τι.

οιο ο
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οινιιοιο οι Μο ιιιοοοει ιιοοιι·σ ιιιοιιιοιοιοοιο οοι·ι·οοιιοοιο

ιοΓοι·ιιιοοιοοιε οιιιοιο οοΒοονοτιι οτιροιιιιο. οι οιιιιιιο οιιο

οι εισοσιο ισοιοοσι οσιοιοιισι οι οιιοι·οοοιιι οσο οι! νιοοι·ιοισε

οΠιοισιιι ροι·ιιοοιο οοεοσοιιιι :ιο οοοεσοισσιοο σο! σο _ιστο

οι οσο οοο ιιι ροι·εοοο ρι·ορι·ιο οιοοπ: ροοεοοισε ει ιιιιιιοιιι

ροι·οοοιιιιιοι· εισοεοοιιισο οοιιοοιοοοιιι νοι·ο ιιοοοΠιοιοιιιιιι

νοοοοοοισιιι νοΙ νοοοοιιιι·οι·σιο ειοι ροιιιισο ισιοιιιιοιοισε

οι ιιοιιιιι ιοσιιιιοι· ι·οοοι·νιιιιισε ιιι οοοιι·οσιοιοι·οο οι ι·οιιοΙΙοο

οι ίσοι·ιοι οσοιοιιιοιο ιιοειτο οοι· οοοοσι·ειιιι οοοιοειοειιοοοι

οιοι·οοοιιι ριοοιιιιι ειοι οοοοοιιιιιισο ιοοσΙιοιοιιι.` Ωσοοιιοο

σιιινοιειε οιοι·ιοιο ιο νιι·ιιιιο οποιο οιιοσιοοοιο ιιοιοσε

ιιιιισιιι οοειι·οι·σιιι ιοοοιο ρι·οοοιιοισιιι ιιοιοι·ειι·σιιι σιοιι·ιοοισε

ιο ιιιιιοσειιιε ιιι οιιιοιιι οοιοοοιοο ιο οιιιοιιισο οσο ιοοοοισι·

ροι·οοοι οι οοιιιο οιιιοοοιιοι· οι ιιιιοοιιιιοι οιιοσσιο εοοιοο

οιοε οινο ροιισε σσοε ιροο ιιιο ισιοι·ιι ιο τοιιοιιοε τοσοι

ιιοοοιιιιιισο οι ιοοιοιιισο εισοιοι·ο Βιίο σεοσο οσι οοιιειιιοιο

οοιιι οοοιιιΒοοοι ιονιοιοιιιιιιοι· οιιοοι·νοι·ι οοοιιοιιι ροιοειοιοοι

οοιιιισοοσο οιοοιο οιιοοοιοο Βιιιιιιιιοοο ιο ποιο οοειι·ο ρτο

νιιιοιο. οσοοιιιιιι οι! ιιοιι ροι·ιιοοι σο οοοεσοισσιοο νοΙ τιο

ιοι·ο. Αοισιο Αι·οοιοοοι ιιι οοοιιοιιι εοΙο οσι·ιο οι·οιιιοριε.οο

ρειιιε ιιοιιισιοιοοιε ρι·οσιοιι σοιιιιοι οι·οιιιοριεοορι ρι·οοοοιιιισο

νοοοι·οοιιι απο Βιοοιο $ροοο οοοοιιιοο Τστιιιοοο οι οιο

ειιιιοι·ο Αοιιιοιιιο τιο Ποεειο ιιοιιιιο.ιοι·ιιισο οινιιοιιο Βοεοοιι

ιιοο ιιοο Αοιιι·οο νιι·σο οοτοι·ιο Ιιοοιιιιιοι·ο οινιισιιο Αι·οοιοοοι

ιοοιιιισο :οι ιιοο νοοοιιο εροοιο.ιιιοι· οι ιοΒοιιο. Αιιοο ΒΠιοο

ιιιοοι·οοοιοοιε ισ.° οοο.° ι.ιιιανιιι.° ιιιιιιοιοοο ιιι." ιιιο ιινιιι.

ιιιοοειε ιοοσοι·ιι ο Αοιοιοεισο Ροοοο Μισο οοοοιιοιιι (ισι

εισοιι Ροιιοσ ιιο1οιισε σο οινιιοιο Αι·οοιοοοι ιοιροι·ιειιι εισ

οιοιιιοιο ιιοσιι·ισε ρσιιιιοσε Με οιιιιιιιισε ιιιιοιισι οι «κι οιιιοιο.

ο πιο ι·οοειιο τοοοιιιιε οοι·ιιιοι·ο εοι·ιρει οι ιιι·ιιιονι ιιιοοσσο

οοιιιο εισιιο ειοοονι = Βιιιοιοοιισσε ιο ιιοοριοιο οιοιιιοριεοοροιι

Ποειι·ι ΠοιΙοι·ι ιιι ιιοοιο σοι οοιιοσονιι εοειοι·ο οι οοιιοιιι ειιοιιι

Ιοοοι·ο οιιιοιοιιιε ιιιοιι ι·ονοι·οοιιι οι·οιιιοριεοορι @ιιοιι οι

οοιιοιιιιιισε ρτο ιι·ιιισοοιι ρι·οροεσοι·οοι οοι·οοι ειιρι·οοιοιιε

νοοοιοιιιιιιιιιε νιοοι·ιιο ΑοιΙιοιιισε δοτου. ($οι·ιοιιι ιιοιιιιοτοι·

οοειι·ι) ()ειιιοι·ι σιοιο οοιοιΙιει ι)Κιτ Ιποιοιεεε ριοοσιοιοι· οιοιοι

οσο οοιιοι·οοί!ίο .ι.ιοοιιι άι: νιι:οι ιιιιοιιε οι οιιι·οιοι·ιε οοιιιιιε

Μιιιιιιιιιι ‹Ιο Διιιιοιιι:ιι ριοοσιοιοι οοιο.ισ ιιοιιιΠε Βιι.ιιισσιε

Ει:οινιο σε Ασοι.ι οοιιιιιιε Μοοιιειοοοιε οι ο.οιοτιο οοιειιιι

ιιοιιιιοο ιιοινοι·εισιιιιιιι ιιΟοιει.ιιιι σο Βοειο οι οοιοιοι·σιιι

ιιιιινοτοιιοισιιι εσοιοοιοι·σοι ισιιιοι Αιιιοι·οο οι ρι·οοσι·οιοι·

ειοεσιοι·ισιιι σο οιεσοιιι ρι·οσι σο οισε ροτοειειιο οοοειοι

εσροι·ισε ιο ιιοο οοιιοιιι ιιιοιισιιιοοιο οι: σοο οποιο οι Νι

οοιοιιε νοι·Βιιι ιιο.ιιισιιοι· ιιι·ιοιιιιιοι ρι·οοιιιοιοι· οοι·οοιεειιιιι

σοιιιιοι ΠΠ .ιοοιιιιιε ΙΜ οι·οοίσ Βιιοιε Αι·σ8οοσιο νοιοοοιο

Μοιοοιοοι·σιο 8ο.ι·ιιιοιο οι Ποι·οιοο οοιιιιιιειισο Βειτοιιιοοοο

Βοοειιιοοιο οι Ποιιιοοιο εσοοιισε οιρι·οοεοιι :ιο οοιιιιιε νιι·ι

Ειιιιιιοι Ροιοι ‹ἰο άτοποοίο ΒιιΒοι·οοιοι·ιε 8οιιοι·οι!ιο ι·οοιιι

$ειισιοιο οι ριοοσιοιοιιε τοσο εσρι·οσιοιι οοιοι· σοινοιεισιισιιι

οιιειοι Ποιι.οοι Αι.οσι:οιι οινισιι.ιε Βιιοειιοι γιι.ι.ο Εσοι.ιιειιι

ιιοιι σο 8οι.ι.σιιι οι οιιοι·ιιιιι εσροι·ισε οιιρι·οεεοιοι·σιιι οσο

οσοι «ιιοιι ιιοιιιιοι τοΒιε μου: σο οισε ροΙοειοιο οοιιοιοι

ριοοο ειιροιισε ιο ιιοο οοσοιιι ιιιοιι·σιιιοοιο οι ροι·ιο οιιοι·ιι.

ΕΕ οοιιιο οσοσ! οι οιιιιιιιοι ρτο 80 εσρι·οοιοιιο οοιιιιιιιιιιιε

ιιοιι οι οειιοι·σιι οσοσ νοιιιοσιι·ιο οι: ροοιο ιοιιο ιοιοι·

ροι·ιοει ειιιιιιιιιιοιιοοι οι εσιιιιιιοοι·ιιοι εσοε ριιοοιροΙοε οιο

σιοιοε οιιοι·ιιοι οιοοι ριοοιιι·οιοι·οο οιορισιοι·ιιιιιι οι οοιοιοε

ιιοινοι·ειιοισιιι ισι·οσιοοιοιιι εριι·ιιιιοιι ιιιοιοι·σιιι ι·ονοι·οοιιο

ι·σιιι οι·οιιιοιιιοοοιιοι·ιιιο Πιιιιοι·ι οι Αι·ιιοι·οιιοι οιιοοοοισιιι οι

ιροοιιιιιι νοοοι·οοιιιιιιο νιοιιι·ιοι·σιιι ειιοοιιιιε οιριοεέσιοι·ιισι ισ

ι ιιιιι·οεοι·ιριιε ιιιιιιιισιιοι ροιοιιιοε οι ι·οοσιι·οοιοο Πο ιιοο οιε

ι
ι

ιιοιι ριιιιιιοιιιο ιιιειι·σιοοοιιιιιι οοι· ιοο ιιοιειιισιιι ιοιι·οεοι·ι

ριιιοι ρι·οοοιιιισσε ιοειιιισε ιιοιιοι·οιιιιιιιιιε νιιιε Βογιιισοιιο

Ποινοι·ιο ιιοοι·οιοι·ιιιιι ιιοοιοι·ο οοοειιιιιτιο ιιοιι ιιοιιιιοι ι·οοιε

οι ριοιοοιοι·ο ιιοΒοοιοι·σιο οιιτιο οσο (ιοιοοι·οοιιο σο οιιο

οονο οι Ριοοοιοοο Ιοιιοοιε σο εειοοιο Ποισσιιιο ιοιιιιιοσε

οι οιιιε οισιιιισε ιο ιιισιιιισσιιιο οοριοεο. Βοιοτιο σιοισε

Αοιιιοιιισε $οι·ιοοι οοιιιιιιιιισε ριωιωιο ιιι οοιιριιε οιιισιιι

οιιο εοοσσοιιιι· οοι·οιιι Μισο νοοοιιοΒιιιιιιιε νιι·ιο σοιιιιοο Ισ

ιιοοο Πστιιοο. οοιοοιιιοο Βιιιιοι·ι νιοοι·ιο ιο οριι·ισιοιιιισε οι

ιοοιροι·ειιιιιιιο Βοοοι·οιι ι·ονοι·οοιιι ιιοοιιιιι στοιιιοριεοορι σου

ισιιιοιιι οι οοιιιιοο Ποοιιοιιιοο (ιο Αι·ιοι οοοοοιοο Αιιιοι·οιιοι

νιοιιιιο ιο εριι·ιιιιοιιιισε οι ιοιιιροιοιιιιιιο 8οοοι·οιι ι·οιποι·οοιιι

ιιοιιιιοι οιοιιιοριεοορι Αι·ι1οιοοειε ρι·οροιιιι Αοιοοισε Βοτ

τοοι Ιιοιιιιοιοι· οοετιι ΠοΙιοι·ι ιοιισιιο.ιιι ρι·οοιιι·οιοι· ιιοιιιιιο

οι ο8ι·οδιο σοιιιιοο ΕΙιοοοι·ἱει οοιιιιιει »οι ιιοιιιιοι Μοι·ιοοι

τιο Αι·ιιοι·οο ιιιο ιιιοιο οι;ιοειο ιιοοιιοο ΕΙιοοοι·ιε οοιιιιιο οοι

Βι·οοοιιο Ι.οοοιε οοοιιιιε Μοοιιειοοοιε οι οοιιιιοο σοιοτιο

σιιινοι·εισιισιιι οινιιο1ιο Δι·ιεσιιιοι σο Βοεο. οι ο.ιιοι·ιιιιι σοι

νοιεισιισιιι ιιισιοοισε Ατιιοι·οο οι ιιι ρι·οοστοιοι· ειοεσιοι·ιιιοι

σο οιεσοιιι σο σσιιισε Πισω οοι εσροι·ιιιε ριοοο ιισοε οι

οιιο οσοσ ιοοιιιοοιο ιιινιοο @πιο οοοοοπιιο οιιο σοι ιο

πιο ιι·οοιοιιιιιιο ιιιοι·οιιι ιι·ιιιιιι ιο ιοεσιο Βιιιιιιοιο οριοισο

ιιιοε τιιιιιιι οι! ιιοοιιι ιιοΒιιιιιιι οι εροι·οισοι οι ρτο ίιι·οιιι

ειοΒιιιιοιο οισειιοοι Μι ιοιοι· ροι·ιοε ιοιοι· οιιο οοοοοι·ιιιιισοι

οσοσ οοιιιοοιιο οιιοοιιισοιοοοιοοιε οοιιιι·ο ειοοιιιοι·οο οι ιο

ιοι·ιιιοιι οοοιιο σοινοι·ειιοιοε εοιοιιιοιιοι· ρι·οίοι·οιιιι· οοι· νοε

νοοοι·οοιιοε νιοοτιοε ευρω σιοιοε οιιο ιι8οι οοοοοπιιο ιρ

εισε οοοιι·ειιισοι ίοοιοοιοε. 0σοι·ο ροιιι οι ι·οοιιιι·ιι σοιιιιοσε

.λοιιιοιιισε οοοιιοιιισε 5σριοσιοιιε οσοι οοιιιιο τονοι·οοοιο

οι μισο οιιιοοιο νοοιο ο οοιιιΙι ιιοιιιιοο Ειιιιιοο Ρι:ι·οι οι:

Αιιι:ιιοειο Βσοοι·οοιοι·ο οοι ρι·οοοιιε οοι οσοσ οοιισοιιιοοιιε

επι σιοιοε εοοιοοοιοε εοι·οιιιεειιιισιο Βοοιιι Ι0ΑΝοΕΜ Βιιο'σιιι

ρι·οσιοισιιι σοιοιοιιιο οσιιοι·οοιοι·οιιι σοινοι·ειιοιοε @ειοι Ποι

ιιιοι σο! Αιοσι:ο σο 5.ιεειιο σο γιοι οΕεοοοιισε σο δω"

Ι.ιιοι οι οοποιοε οσο οσοι οι μισο ι·οοιο εσρι·οσιοιο οι

ειοοσιοι·οε σο οιειιοιιι ιο οοειι οσοσ @οι οσοσ ιοοοιοοι

οοοιι·ει οοιιοοιιιιοοι εσρι·οσιοιοιιι. οι ιιιοτοε Νιοοιεισε νοι·Βιιι

οοιιιιιιιιισε οι·οιιιοιιε ροοιιι οοριοιιι σο ιιιοιο ροιιοιοιιο ειοι

ιιοιι οι οοοοοιιι. Η οοο νοοοι·οοιιοε νιοοιι·ιι οοοοοεοοι·ιιιιι

οοι οοριοιιι ειιρι·οσιοιοοι φωτο ιιιοοοιιιιοοιι οισοιιι ιι·οσι

ιοοοι·σοι οοι· ιιιο οοιιιι·ισιο ιιιιι·οεοι·ιρισιο οσοι οεεο! ροι·οιο.

:ισ ιιιιιοσιιι. Η οοιιιοιιιιιιι ιιιοσιο ισοιιι Νιοοιιιιιο οιιισιιι ιο

. εροοειοοοιιι ιο εοτιριἱε 1οιιοι·ιε εοσσοοιιιιι·ιροιιοιοοι εσροι·ιιιε

οιιιοιο οοι· Αοιιιοοιιιοι $οιιοιιι ιιοιιιιοιιιιιε ιιι ιρεο οοιιοιοοο

οιιρι·οοειε ι·οεροιιιιοι ιιοιιιιιιιιε Νιοοιοσε νοι·Βιιι οιοοσιοιοι·

οι οοιοι· οι·οτιιοιιε ιιοοιιοιΙισε ειιοι·ιιιιι ριιοοιριιιισιιι οι ιιοιι

ιοι·ο οεεο οιιο ιο σιοιο ροιιοιοιιο οοοιιοοοισι·. @σώσε ειι:

ροιοοιιο οοιιιοειιιιι σιωι νοοοισιιιιοε νιοοιιι οιιοοσοοιοο

οσοσ ιιι οοιιιοεειε οοΙΙο εσιιι ροι·ιοε ισιιιοιο οιει ιιι οοο

σοοιοοοιιο ρι·οοοεοοι·σοι οι! ΐοιοοιισιο οοοιοοοιοιο ιο εοιι

ριιε οι εοσσιιιιι·. Ποιο: Νοε Ισιιιιοιιο Οιιιιιοο οοοοοιοσε

(Βιιιοι·ιιοοσε οιοοι·ισε ιο εριι·ιισοιιιιιιε οι ιοοιροι·οιιιισε το

νοι·οοιιι ιο ιιοο ροιι·ιε σοι Βοι·ιιοισι Ποι Βι·οοιο οοοιιιοριοοορι

(ιοιιοι·ιιοοι οι Πιοιιοιοιισο σο Αι·ιοι οοοοοιοσε Αι·ιιοι·οοειε

νιοοι·ισε ιο εριιιισοιιιιιιε ι·ονοτοιιιιι ιιι Χβο [οποιο ιιοοιιοι

Εοοοοι·οι οιοιιιοριεοορι Αι·ιοοι·οοειε οιιοοοοοιοε οσοσ ιο οοο

Γοοειε οοΙΙο οσοι οιιι·ιοο ισσιοιο οιει ιο οοοιιοιιιιιοιιιιο ιιιο

ιιοιιιιιε ειιιιο, οιιιιιιιι 8οοιοι εοοιιιιιιο Ιοι·οιο οι ιιοι·οιιιριιιι·ιι·

οσοι σοοιιο. ι·ονοι·οοοιιι εοι·οοιοοιιοιιοι ιι0ιιιιΝΟΜ Μ”
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ρι·εειειιιιιι ιιεει ιιιιεειιιειιι ει ρι·εειειιιιιι ιιοιιιιειιι ειιιιιιιι

ιιιιτοιιειιι ιρειιιε εοιιιιιιι ι·εΒιε ρι·οειιι·ειοι·ειιι ρι·εεειιιειιι ει

με εε ει: ιιιιινειειιιιιεε εε Πιιιιειι εει Αι.ειιιιιι εε ·8ιεεειι

εε νιιι ιιΕεει.ιιιιι:ε εε Βιιιιτ Ι.ιιιιι ει εειετεε εε ιιιειιι..ι

8ιιιιιιιιιιε _ρει·ιιιιειιιεε εε ειειιιιιι εειιιιι ι·εεειιι ει ειιι

Βιιιει·εε εε ειεεειιι ιιιιειειιιιε ιιει·νειιι εειιεοτειειιι ειιρι·ιιει

ιειιιιιι ρι·ειιι εεενειιιε εει ιιιιει· ιιιιιιεε ει εει· εειριιιιιε εειιε

εεειειι·ειε ειιιιιιιει ειιιΒιιιιιιιιε ει ειιειιιιει ιιιιινει·ειιεε ει ειιι

Βιιιειιειι εε ·ιιιιινει·ειιειε ρι·οιιι ερεειει εε εοεεειιι ει ιιιιειιι- ·

ιιιιει εοι·ιιιιιεειιι ειιιιιε ριιεειιιιιε ιιιοιιιιιοιιε εειιιοιιιιιιι ειιρι·ε

ειειε. ωστε ει ειιιρει εοιιιιιι ει ειιιιιειιιιει εοιιιιιι ρι·εεε

εειιιιιιιιε ιιι ρι·ειιιιεειε ιιι αεεωι ι)ειιιι ω” ει ε: Μ”

πεεί!ειπ θιιιιιιιιιιιιοιιιιιιι εκεοιιιιιιιιειειοιιιε ει ει Με” ειιι

εε·ιείΙειειι· ει εαι·ιιει εεεπιιιιιει ιιιιιιιιιιιει-ι ει ιιι είεεαιεπε

εε επιυεπιιαιίεεε επεοιιιικιειειοΜε ιιι Με εει·ιριίε Μπελ

με Με εεπιεπείεει ρτοπιειεεωεε. ι.ιιιιι Με ιιεε εειιιειιειε -

ρετ ειειοε νιεειιοε ει ιεειε ρετ ειειιιιιι νειιει·ειιιιειιι ιιι

ιΜιιιιιιι ΠιιεΜε εε εοιιεειιειι ει νοιιιιιιειε ειειι Πειιιιιιιιιιιι

ριεεειιιιιιιιε ρι·οειιιιιιοι·ιιιιιε ριιι·ειιιιιι ειιριεειειιε ειο εειιι

ιιιιιιε ειιιιει·ιιειιοι·ε ει Βι·ειιιεε ιεπιε εε Αιιι·ιε ρι·ειιιιιιιιε

ει: ρτο ιεειιιιιιε εειιιιιι ειιρει·ιιιε ρι·οιιιιιιε ιιοιιιιιιιιιιε ιοεο

σε ει εειιε ιρι·εειειο ιιοι·ιι νιεειιεει ιει·ειει·ιιιιι ειει ειιιε

εειιι. ει Μεοιιιιιιειιιι εοιιιριειιε ρι·εειειιε ειειιιε'Νιεοιιιιιε

Υει·ε,ιιιι ιιοιιιιι:ιιιιιιε ρι·εειειιε Μ εει·ιριιε οιιιιιιιι ειιε εε

ιιιιιιιιιιιι: ι:οιειιιι Με νειιειιιιιιιιιιιιε Με εοιιιΜο ιιιιιιιιιο

@ειιιε ειιιιοιιιευ ιιιιιιει·ι νιειιτιο ιιι εριι·ιιιιιιιιιιιιε ει ιειιι

ροτειιιιιιε Βειιετιιιι ι·ενει·ειιει εοιιιιιιι ει·ειιιεριεεορι Πειιε

εειιι ει εοιιιΜε θειιιιιιιιιιιο εε .ιι-εει Αι·ιιοτειιει εειιοιιιεο

νιειιι·ιο ιιι εριιιιιιειιιιιιε δειιει·ε.ιι ι·ενετειιει εοιιιιιιι ετειιιε

ριεεορι Αιιιοτειιει ρι·οροιιιι Νιεοιιιιιε νει·Βιιι εινιε Αι·εειειιιιι

ρι·οειιιιειιοτιο ιιοιιιΜε ειειι εει·ειιιεειιιιι Μι Βιιειε ει ιιοιιιιιε

εοιιιιιιι ιιιιιιι:ιιιωτοιιιε ρι·εειειι ειο εειοι·ιο ιιοιιιιιιε ιιιιινει·

ειιιιιιιιιι Πιιετιιι Πιι.ι..ιιιι Αι.ειιειιιι διεεειιι νιι.ι.ε Εεει.εεω

εειιι εε Βιιιιιι.ειιι ει εειειει·ιιιιι ιιιιινετειιειιιιιι Βιιιιιιιιιιι:

ρει·ιιιιειιειιιιιι εε ειειιιιιι εοιιιιιιιιιιι ι·εεειιι εε ιιιιιιιιιε ιιιειε

εει ειιρει·ιιιε ριειιιι ιιεεε ει ειειι. @εοε ειεεοιειε ειιε ειιι

ειιιε νιΒιιιι Μ ιιιειιιιι Βιιι·ειιιιε Μιει· εοιιιιιιιιιιι ι·εεειιι ει

εειιε ειι ρειιε ιιιιιι ει Ποιιιιιιι Αιιιιοιιειι ει εειιε ειι εειιε

ειιει·ε εινιιιε Βιεειε ιιιεειιιιιιε εε εοιιεοι·ειειιι εει τεειιειει.

ιιι εειιι ιιιιει· ριιιιεε ιιιιει· εειετε ειι εοιινειιιιιιιι ιιιιοε

εκεοιιιιιιιιεεειοιιιε εειιιειιειε ιιι ειιιΒιιιει·εε ει Μιει·ειειι Μ

_ ιιιιινει·ειιειεε εοιειιιιιιιει· ρι·οιει·ειιιιτ ει ρετ ιιιιειιιιιιιιιιι ι“ιιειιιι

εειιιι·ιιιεειιιιιι. ιεεο ρειιι ει ι·ειιιιιτιι ειειιιε Νιεοιειιε ιιο

ιιιιιιιιιιιε ειιρτεειειιε ειιειειιιιε εοιιιι·ιι ειειειιι ιιοι›ιιειιι ει

εει·ει;ιιιιιι ιιιιειιοιι.ιιι ιιιειειεειιιιι ιιοιιιιειιι νιι·ιιιιι εειιιιι Μι

ιιιιιιιιιι ειιιε ιιιιιιιιι ιιοιιιιειιι εοιιιιιειιι εειιιιι Βιιιιιειιι @ειιιε

ειιρι·ειειειιιιιι ειοοιιιιιιιιεεειοιιιε ει Μ ιιιιινει·ειιιιιεε εε θει

ειιιιιιο εε ιιοεε ει εειει·ειε οιιιιιεε ιιιιιιει·ιιιε Αιιιιοιιει: ιιι

ιει·ειειι ει Μ ειιι·ιιιιι ειιιΒιιιειεε ειιεοιιιιιιιιεεειοιιιε εειιιειι

ειιιε ρι·οιειιιιιε Μ 08.80 εειιε ειιειι εποε ι'ιιεει·ειιι εοιιιτει

εοιιεοτειειιι ειιριιιειειειιι. ιιι Μεωιιιιιειιιι οιιιιιιιε ριοιιιιιιε

ειειιε ειειιιε Αιιιιιοιιιιιε $ει·ι·ιιιιι ιιοιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιε ειιρτε

ρεειιι εοριειιιι ειιε ειιιε εε ειεεειιι. ει ειειι νειιετιιιιιιεε

νιειιι·ιι εοιιεεεεει·ιιιιι ειιιι εοριειιι ειιρι·ιιειειειιι ειιε εοιιιεειιιιι

ιιεειιει ειιιιιιι ειεειιι Αιιιιιοιιιο εειιι ειιιε ειιε ιιοιει·ιιιε

ιιιιι·εεει·ιριιιε ριερειιιιιιιιι ιιειιει·ειιι. ιιι ΜεοιιιΜειιιι εειιε

εοριει ειειο Αιιιιιοιιιο εε ρι·εειειιε ιεειιι Αιιιιιοιιιιιε οιιιιιιιι

Μ εειιριιε ιεεροιιειοιιειιι εειμιειιιειιι. Ρειιειοιιι ειιρει·ιιιε

οιιιιιιε ρετ Νιεοιιιιιιιι ιιει·Βιιι ρι·εειειιιιιι ι·εεροιιιιει_Αιιιιιοιιιιιε

θετιειιι ριοειιι·ειιιιι· ει ιιειοι· ρι·ειιιειιιε ιιοιιιιιιιιιιιε ειιοι·ιιιιι

 

ρι·ιιιειρειιιιιιι ει Με ιεει εεεε ειιε Μ ειειε ρειιειοιιε

εοιιιιιιειιιιιιι. ιιι εειιιεειιιιι ειειι-νειιει·ειιιιεε νιειιι·ιι ρι·ειιιιιι

ειειι·ιιιιι Μ ι”οι·ιιιιι εειιιιειιιι. Πιιεε ιιοιι .ιιιιιιιιιιιε ()ιιειιιιι

εε.ιιοιιιειιε Πειιει·ιιειιιιιενιεετιιιε Μ εριι·ιιιιειιιιιιε ει ιειιιρο

τιιιιιιιιιιι·ενει·ειιει Μ Χ[ιο ρειι·ιε εοιιιιιιι·Βετιιειτει Βει 8ιεειε

ει·ειιιεριεεορι (Σιιιιει·ιιιιιιι ει ιιειιιιιιιιιιιιιε οι Με) Με ειι

ιιοιιιειιε Λι·ιιοι·ειιειε νιεει·ιιιε Μ εριι·ιιιιειιιιιιε ι·ενει·ειιει Μ

ειδε [ιεπιε εοιιιιιιι ι.εοιιιιτει ιιι·ειιιεριεεορι Αι·ιιοτειιειε, ιιι

ιειιεειιιεε εειιε ιιι εοιιιεεειε ιιιιιιε εειιι ιιαι·ιεε ιιιειειειιιει

Μ οοιιεειιιιιιιιιεο ιιιοιιειιιιιε ειιιε οιιιιιιε εειιιει εεειιιιεο

:ιει·ειο ει ρει·ειιιριοι·ιε ιιοιιιιειιι ει εειτεειειιι εοιιιΜιιιιι Βι.ιε

ιιοιιιιι ιιιιιιειεειιιιιι ριεειειειιιιιοιιιιειιι Μιιιιιιιιιιιι ειιιε ιιιιιιιιι

ειιεειιιεε ει εοι·ιιιιι ιιι·οειιιιιιοι·επι ρτεειειιιιιι ρι·εεειιιειιι ιιο

ιιιιειιι εΒιι.ιιιειιιιιι εοπιιιειιι ριεειειιιιιι ριεεειιιεπι ει ιιιιινει·

ειιιιιεε εε Οιιιε·ιΑΝιτ εε ιιοεε ει εειει·ειε οιιιιιεε ιιιιιιειιιιε

Αιιιιοιιιιιι ει: ειιιΒιιιιιι·εε εε ειεεειιι ειιεειιιεε ει εοτιιιιι

εειοτειιι ει ρι·οειιι·ιιιοι·ειιι ριεεειιιειιι ρι·εειειιιιιι. ιιιιειειιιιε

εετνειιι εοιιεοι·ειειιι ειιριιιειειιιιιι ριοιιι εοιινειιιε εει ιιιιει·

ρει·ιεε ει ρετ εειιε εεριιιιιε εεειειειει ιιιιιιιιιει ειιιΒιιιιιι·ιε

ει ειιειιιιει ιιιιινει·ειιιιε ρι·οιιι εε εοε ερεειει ει ιιιιειιιιιιιει

εοι·ιιιιιεειιι ιιιιιιε ιιιοιιιειοιιε ειιιιοιιιεε ειιριεειειε ρι·ειιειιιιιε

ειιιριι ει Μοτο. εοι·ιιιιι ει ειιιιιειιιιει εοι·ιιιιι ριεεεεειιιιιιιιε

Μ ρι·ειιιιεειε Μ ειοιιιιιι ΒΜιιιι .ιιιιιιειεε.ιιι ιιοιιιιειιι Μιιιι.ι

ειιιε ειιιε ιιιΜιιι ιιοιιιιειιι Βιιιιιειιι εειιιιιειιι ειιρι·ιιειειιιιιι

ειιεειιιιιιιειειοιιιε ει επ Με” ιιιιιεετείιαιεε ει εαπιει φαει

Με ιιιτειιιιιετι ει ειιι·ιιιιι είπειιιαι·ει ειιι:οιιιιιιιειειοΜε ιιι

Με εεπΡιἰ.ι επεσε με Με» εεπιεπείαΜ ρι·οσιεΙεαΜεσ.

Με Με ρι·οιιιιιιε ειειε εειιιειιειε ρετ ιιειιει·ιιιιιιεε νιεει·ιοε

ειιρι·ειειειοε ει ιεειε- εει· ειειιιιιι νειιετιιιιιιειιι Ιιιιιιιιιιιιιι·

(ιιιειιιιιιιι ιιιιει·ιιιιι ειι ειειιε νιειιι·ιιε εε εειιεειιειι ει νοιιιιι

ιιιιε ειειι νειιει·ιιιιιιιε Πιιιιιιιιιιιιι ιοεο ειε εειιε ειο ιεειιιιιιε

ειιρει·ιιιε ιιοιιιιιιειιιε ρι·οιιιιιιε ει: ριοειιι·ιιιοιιιιιιε ριιι·ιιιιιιι

ριεεειιιιιιιιε ρτειιιιειιε ει: ιιοιιιιι Βιιιιει·ιιιιιοι·ε ει ·Βιιιιιεε

ι.εοιιε εε Αιιι·ιιι εειιε ειειιε -- Ιιτειιειεειιε @ει Ποειε.

(Ο διΒιιιιιιι ιοιιιιιιε Με ει·ειειει ι·ει;ιε .ετησ

εειιι ιιειειιειε Μειοιιειιτιιιιι Βιιτειιιιε ει ι)οι·ειεε εοιιιιιιειιιιε

Βει·ειιιιιοιιε Βοεειιιοιιιε ει Πει·ιιειιιε ιιιιι ιιιιιιιειιιοει ιιιιιιιειιι

εοιιεοι·ειειιι ει οιιιιιιει ει ειιιΒιιιε ειιριιιειειιι ρτοειιτειιε εειιι

ιιεειε εοιινειιιε. ιιι·ιιιιιιιι ει ιιιτειε ρετ ειειιιιιι ιιοιιιιειιι

ΒιιιιιιΜιιιιι Ρειι·ι εε Διειιοειο ριοειιιιιιοτειιι ιιοειι·ιιιιι ει:

ειιιιει·ιιειοι·ειιι Μειιιε ρι·ειιιιειε Βει·εΜιε ει εειιιιιι εε.ειοιιειιι

ει εεειειιεειοιιειιι ιιιιοι·ιε ι”ειειιιιιι ιιιειιιετιιιο ιιοιιιιι Μιιι·ιιιιιο

ειιε Βτειιειιε ι.εοιιιε ει ιιιειειεεε ιιι·εειειοι·ιιιιι ·εε ειιιιιιιε

ριειιιιιιιε εετιειιιιι ει ιετιιιιιιιε ιιιιοι·ιιιιιιι ιιιιιιιιιε Μ ιιοειι·ο

εοιιειιιε ερρι·οιιειιιιιε ι·ιιιιιιιειιιιιιιε ιιιιιειιιιιιιε εοιιεεειιιιιιε ει

ιιι·ιιιειιιιιε ειιηιιε ιιιι·ιιιιιιιε εε Πει ειιειιιοιενιιιι8ειιιι ειιει·ο

ειιιιειε οει·ροι·ιιιιιει· ιιιιι.ιιιιιιιε ιιοειιιε ιιιειιι ιιι ροεεε ιιοειι·ι

εεει·ειει·ιι ει ιιοιει·ιι ιιιιτεεει·ιριι ειιριειιιεε ειι ριειιιιιιειιιε

ιιοειιε ι·εΒιε ροιεειιιιιε οιιιιιειιι εειεειιιιιι ει ιιιιιιιιειειιι ει

εειιε νει ειιε ι”οι·ειιιι εε ιιιι·ε νει εε ιιιειο ειιι ιιιιιιε ειιε

νιε ιιιοεο ιιιιει·νειιετιι Μ ρτειιιιεειε νει ιιιιιιιιο εοι·ιιιιιεειιι

ειιιιειειιειε ι·ετιιιιι ιιιιιιειι ιιι ιιιιιιιιο ιιοιι ιιιιιιιιιιι ειρρεειιιιιιι

Με εε ιιοειιιι ιιιειιεειο ιιιειιιιι ιιεειιε εεετειιιτιι ιιοειτι Ρειι·ι

εε Βειιιιιι·ε ι·εΒιιι ιιιιειετιιιιιε ιιοιιιι·ιι ριιιιιιει ρετ ΜΜΜ

ιετιιιιιι ει εοιιιιιιεειειιειιι ιιοειι·ειιιι ιιι ιιιιιιιεειειιο ειιιε

Πειιιιειιε ιει·ιιιοκιι Βετειιιιιοιιε ειε νιιι ιιιειιειε ειρι·ιιιε εειιε

ιι ιιειινιιειε ιιοιιιιιιι ιι°εεε°ιιιιἰιινιιι° ι·εΒιιιιιιιε ιιοειι·ι εεειιιιεο.

(ι) 5εειιε ιιι εοιιοεετιιιοιιε , ιιιιιτιιιιιειιιο , ε ι·ειιιιεε εει ριεεειιιε

ειιιε ει ρεεε ειιιε ιιι Βιιιι·ειιοιιε εει τε ιιοιι 0ιονιιιιιιι ιιειι'8 ιιρι·ιιε

Με.

ειι:
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Ιιι ιμιοι·ιιιιι !εε!ιιιιοιιιιιιιι ιιιο ειει!!ιιιιι ιιιι!!ε ριιιιιιιιεε ιιοε!ι·ι

ρι·ονιιιιιιιιιε ερρειιι!ειιιιιιιιι: Πεκ Ισ.)

Τεε!εε εει ριεεειι!εε ιιιει·ιιιι! ι!ιε!ε Πιιιιειιοιιιιιιι ι·εειε

ρι·ε!”ε!ι ειιε! ιιιε!ιιε ιιοιιιιιε Ειιιιιιιιιιε ~Ρε!ι·ι Πε Αι·ειιοειο

Βιιιιει·ιιε!οι· θει·τιιιιιε ιιεο ιιοιι ιιιιιιοιι εειι ειιιιιειιιε!οιεε

ιρειιιε ιιιιιιειεεε Αιιιοι·εε νιιιε!ιεε! Ποιιιι!ε Ρειιειε ιιο!ει·ιιιε

θι·ιε!ειιιιι Αιι!!ιοιιιιιε Πεεει ε! Ρε!ι·ιιε 8ειι!!ιιι·ι ρι·ορ!ει· εο

ει! ιιιο!ι ιιοιιιιιιι ι·εειε ριεεειιειειιι ιιεε!ιιιε!ι ειιιι! εειειιι

ιιιιιε !εε!εε ιιο!ιι!ιε Ρ!ιι!ιροε Βε!ιιιεειιιε νιεεεοιιιεε Πε Βο

εειιετ!ιιιο ε! Βειιιετιιιιε Πε!εει·ειιιιι Πε Ριιιοειο Θεσσ Πε

Μοιι!εεε!!ιειιο ε! Βει·ειι€ετιιιε ειε Ρετερει!ιιεε εειιιει!ειιει

Πε!εει·ειισιοε εε Βιιι!ιΠιε ιιιειοι·ιε ι!οιιιιιε ε! Πε!εειειιιιιιε

Πε νι!!ειιενε ιιιιιι!εε Ειειιειεειιε Βε Ποε!ε ιεειιιιι οοε!οι·

νιεεεειιεε!!ει·ιιιε Πε!!ιε!οιιιε ε!θρει·ειιιιειιε Πει·ιιοιιε ιιιι·ιε

ρει·ι!ιιε ριοιιιο!οι· ειιι·ιε ι·εειε εοιιει!ιειιι ω! ΠΠ! ι·εειε.

Βε ιιι·ειιιε!ιε οιιιιιιιιιιε ε! ειιιΒιι!ιε !ιιει·ιιιι! ιεε!ε ειιε

ριιιι!ιεε ιιιε!ιιιιιιειι!ε ρει· ειρ!ιεΙιε!ιιιιι ιιιι·ιεε ιιιιοιιιιιι ιιιιιιιιι

ιοι! ειειιε!ιι·ιιι εει· ιιοιιιιιιιιιιι ι·εεειιι ε! Ει·ειιειεειιιιι Πε Ποε!ε

ε_ιιιε νιεεεειιεε!!ετιιιιιι Πε!!ιε!οιιιε ε! ε!!ειιιιιι ιοι! ειι!ιει

Βιιε!ιιιιι Ρετ ειιιιιιιειιι ιιΠιιιιι ι·ειςειιι ε! Βοιιιιιιιειιιιι Μεεεοιἶι

ειιιε νιεεεειιεε!!ειιιιιιι.

Π) $ιε·ι·ιιιιιιι πιει Αιι!!ιοιιιι Πειιιιεειι εειειιιεειιιιι σε!

ιε.ειε Αιειεοιιιιιιι εει·ιιι!οι·ιε ε! ειιε!οιι!ε!ε ι·εειε ιιο!ειιι ρο

Με! Ρετ !ο!ειιι !ετι·ειιι ε! οοιιιιιιεειοιιειιι επι ιεειε ρι·ε!`ε!ι

ειι! ρι·ειιιε!ιε οιιιιιιιιιιε ε! ειιιειι!ιε ρι·ε!ει· Πι·ιιιειιι ιεειειιι

ιιι·εεειιειι!ειιι ιιι!ει·Πιι ε! εει!ειιι ιιι ιιιιιιεειιιι ρει·8ειιιειιιε ιιι

ιιιιιιιιιε ρτεεειιε εοιιιρι·ε!ιειιιιι!ιιτ ρειεειιιειιιιιιι ειιιιι πιεπι

·ιιι·ειιιε ειι!ιε ιιιιοοιιε εοιιιιιιιε!ιε ιιι οιιοτιιιιι ιιιιιιιιο ειιιι!

ιιοιιεειιι!ε ηιιε!ιιοι· ιιιιεε ιιιιειιιιιιι ρι·ιιιιε ιιιειρι! Π! ιιοπιιιιε

Πεε·ίε ε!ει·ιιι ε! πω! Πεεει·επιιιο Π! ε! ιι!!ιιιιε ιι·ιειρι! Με”

!αιιάατε ε! πω! οϋ!ιπεπάο μι· ιιἰἰυ.ι. Ιιι εεειιιιιιο εειειιι

ρει·Βειιιειιο ειιιι! ιιοιιεΒιιι!ε οε!ο !ιιιεε ειιει·ιιιιι ριιιιιιε ιιι

ω!! Ποεπιπι ε! πω! ι·εε!ι!ει·-ε! εε ε! ιι!!ιιιιε ιιιειρι! εεε

Ιί!ει· εεεεεεεπάισιπ ε! Πει! ε! οικιιιύα.ε. Ιιι !ει·ειο εε!ει·ιιιιι

ρει·εειιιειιο ειιιι! εειι!ιιιιι ειιε Πιιεε ειιιιιιιιιι ιιιιιιιε !ιιιεε

ιιιειρι! ε! είπει!!ίε φαω! ιιι!ει·εε! ε! Πιιι! εποε! Π!!! αε!ι!πι

ε! ποειιι: Ε! ιι!!ιιιιε ιιιιεε ιιιειρι! !οι·ίο Ρεπιια ε! Πιιι! Απ

!ίοειιαε. Ιιι ι;μιετ!ο πιο ρει8ειιιειιο ειιιι! ιιοιιεειιι!ε εερ!ειιι

ιιιιεε ειιειιιιιι ριιιιιε ιιιειρι! ειε δ'ει·πι Πάίιιίεο ε! Πιιι!

ΑΙΙιεε!ε Ε! ιι!!ιιιιε Ιιιιεε εει·ιιιιιιιειιι ιιιειρι! δει! πιαιοι·ε ε!

Πιιι! υι!!ε ειε Οάειιιιι. ιιι ειιιιι!ο νει·ο ρει€ειιιειιο ειιιι! ιιο

ιιεΒιιι!ε ιιονειιι !ιιιεε οιιειιιιιι ριιιιιε ιιιειρι! Δεεεε!ιο

ΠίειιεΙιε ε! Πιιι! Ρεε/α!ε ε! ιι!!ιιιιε -ιιιειρι! άε Ροι·πι Εεπε!ο

ειε Μακ!! ε! Πει! Μεο!ειο άε Οι”. Ιιι νι.° ειι!ειιι ρετ

8ειιιειιο ειιιι! οε!ιιεΒιιι!ε εερ!ειιι Πιιεε ιμιειιιιιι ριιιιιε ιιι

ειρι! ΜεοΠιιι ειε ίεειιιιπα ε! Πει! Βεπεάἰε!ο ε! ιιι!ιιιιε

ιιιειρι! επιιΖ!ίΙωάιπεΠοωίππω ε! Πιιι! ε!ίε!ε εοιι!πι!ε. ιιι εε

ρ!ιιιιο νει·ο ρειΒειιιειιο ειιιι! εερ!ιιεειιι!ε οιιιι!ιιοι· Ιιιιεε

ιμιετιιιιι ιιι·ιιιιε ιιιειρι! εε ιιιαιοι·ειπ ε! εαιιιοι·ειιι ε! Πιιι!

Νο!. εε Ε! ιι!!ιιιιε ιιιειρι! ΜΜΜι ειιι·ίε είειιι·ίε ε! πω!

ΜΗ!. Ιιι οε!ενο ειι!ειιι ειιε! οε!ιιεειιι!ε οε!ο Πιιεε ειιε

τιιιιι ρι·ιιιιε ιιιειρι! ε! Ρε!ι·ο Νιει·οιιί ε! πω! αρροειιι .πρωι

Ε! ιιι!ιιιιε ιιιειρι! εει·ιιιι!οι·ίε Ροι·είοπίε ε! Πιιι! Εμ!. ιιι ιιοιιο

νει·ο ρει·δειιιειιο ειιε! ιιοιιεΒιιι!ε ειιε ιιιιεε ιμιετιιιιι ριιιιιε

ιιιειρι! ιαιιιιει·ίί ε! Πει! δαιωει!ω ειε Βοί Ε! ιι!!ιιιιε ιιιειρι!

επίεει·εί!ε!ιε ε! Πιιι! έρεο·ι·ιιιιι !οεοι·ι!ιπ. Ιιι Πεειιιιο ειι!ειιι

(η 8εΒιιε ιι !ειιοτε ιιεΠε ειι!ειι!ιεειιοιιι ε !εεειιι1ειιοιιι ιε!!ε ι.!ε

!ι·ε ιιο!ει ριιιιιιΙιει, ι οιιε!ι ε!!εε!ειιο ε! ενω· εοριε!ο ι! ρι·εεειι!ε ε!!ο

ιιι ρεεε τ!ε!!ε ιιιιι!ιει ρει·Ωεπιεπε οι·ιείπε!! , πε!!ε ιιιιε!ι επι εει·ι!!ο,

ε οι ενετιιε !ενε!ο ειιε εφερε!!! εοιιιιε!ιειι!ι.

ιιει·δειιιειιο ειιε! ιιε!ιιεειιι!ει ιιιιε!ιιοι ιιιιεε ειια!ειι!ιε (επα

ι·ιιιιι) ρι·ιιιιε ιιιειρι! ρι·ει!ίε!α ε! Πει! .Μεο!ιο Μετα ε! ιι!!ιτιιε

ιιιειρι! ποει”!ίε Μ!! ε! πω! ειφει·ίπε Με. Ιιι ρι·εεειι!ι πιο

ιιιιι!εειιιιο ιιει·εειιιιειιο ειιιι! ειιε!οτιιεειιιι Πιιεε ιι!!ι·ε ιιιιιιι

!ειιι ιιεειιιιειιι ιιοιι ρει·ιεε!ειιι οιιειιιιιι ιιι·ιιιιε ιιιειρι! Μα

ε! Πει! Με· μπει Με· ε! ιιιε!ε ιιν !ιιιεε ιιοιι ρει!”εε!ε

ιιιειρι! ε! Βι·απεα Ε! ιμιεει ι!ιεο Πει! εερεάιο!ίε εει·ιρει ιιιεε

ιιι·ορι·ιε ιιιειιιι ειιιιειε!ιι!ιιε ει! ιε!ε ρω· νειιειειιι!ειιι ε! ιιι

εετε!ιιιιι Ρε!ι·ιιιιι ειε Βειιιιιτε εεει·ε!ετιιιιιι ι!ιε!ι σε! ι·εειε

ιι! ιιι ρι·ειιιε!ιε ειιε ιιι ω!! $ετιιιιιιε ιιιειι!ε !'εε!ε Πιει·ε

νε! ε!ι‹μιο εοι·ιιιιι‹ιειιι ιιεοιιειιιι!ειιι ιιι!ειιιιειε :Με ιιεεοειιε

ιι!!ιο!ε τεεειιιιιιε ριερειιι!ιιιιι.

$ιε·ι·ιιιιιιι πιει Ρε!ι·ι Πε Βειιιιιιε εεει·ε!ει·ιι ιιιε!ι σε! ι·ειειε

ε! ειιε!οι·ι!ε!ε ι·εθιε ιιο!ει·ιι ιιιιιι!ιει ρει· !ο!ειιι !ει·ι·ειιι ε!

Ποιιιιιιεειοιιειιι ειιειιι ιιιιι ριιετιιε!ε οιιιιιιε. ε! ειιιε;ιιιε εε!ε

ιιι ιιιειιιε $ει·ιιιιιιε οιιιιιιιε ιιιε!ιιε Αιι!!ιοιιιιιε Πειιιιεειι νε!ιι!

ειιιιε!ι!ιι!ιιε ιιιειιε ιιι!ειιιιιι! ιιι ιιι. ρει·Βειιιειιιε ιιι ιμιιιιιιε

ριεεειιε ιιιειιιιιι!ιιι ειιιιι ιιιειιιιιι·ειιειε οοιιιιιιιε!ιε ε! ειι!ιε

ιιιειριειι!ιιιιιε ε! Πιιιειι!ιιιιιε ρι·οιι! ειιιιτε Αιι!!ιοιιιοε ιιιειιι

εοιιιιιιειιιοι·ε! ρει· ειιιιιιειιι Μιι ίεει ιιιε!ειιιιιιιε Πι·ιιιειιι

ι·εειιιιιι εει ε! εοιι!ειι!ιε ιιι εε ιιι!ει·Πιι ιιι·ορι·ιε ιιιειιιι εειιρει

ε! (Με ειιρτεροιιι!ιιι ειι!ειιι ιιι νι. ειι ιιενιιι. Πιιειε ρετ

Βειιιειιι εεσεε!!! ε! ιπειιειπ ροεει!ίε ε:ερε!ει·ε ι·εεψει·ε ε! |ιο!σετε

ε! ιιι η” Ιιιιεε ιρειιιε ρετεειιιειιι ε! Νοε εοι·ι·ιεε!ιιι· εει!ι-ιιι

ιιι εισαι ιιιιεε ειι!ιεεειιειι!ι επεσε Παπ ειιρι·εροιιι! ιιι ιιι.

!ιιιεε εει. ειι ιιιιειε !ετειι ρειεειιιειιι ίπ άίεΙαιπ άέαιπ μια!.

είι·εοιπ ε! ιιι ειι. ιιιιεε ρει·δειιιειιι ειιιετιειιι ιιιεάέιιιι!ε .πί

ρα!αείοπε οι! ιιι|ειι ε! ιιι Μιι. !ιιιεε ιρειιιε ρει·8ειιιειιι

ιιι!ειιάίιιιιιε ε! ιιι πιει. Πιιεε εει: ιιοιι. ιιιε!ι ιιοιιι ρεηςειιιειιι

είε δειτε ε! ιιι ι.ιιιιιι εεε!ε Πιιεε ιρειιιε ρει·8ειιιειιι είε διε

ειιιιιιιι ΖνιεεΙαο ειε (Με εοιιιει!ιιι· ιπειιαιιι ιιι ρειιιιΙ!ιιιιε

Πιιεε ρει·δειοειιι ειιιεε!ειιι Μ. Ι!ειιι εοι·ι·ιει!ιιι· ιιι ιι!!ιιιιε

Πιιεε @Με ι·εείε εεειιίειιε ποε!ι·ί εεεωιάο. Ιιι ειιοι·ιιιιι !εε!ι

ιιιοιιιιιιιι ιιιο !ιιι!!ε ρ!ιιιιιΙιεε. Εε! ειι!ειιι εειειιιιιιιιι εποε

Πε Με Πιει·ιιιι! Πισω οοο εοιιειιιιιΠε ριιιιιιεε ιιιε!ιιιιιιειι!ε

ρει· ειρ!ιε!ιε!ιιιιι ειΒιιε!ε οιιοιιιιιι ει!!ει·ιιιιι ειειιε! ρειιεε ιιι

ε!ιιιιι ειοιιιιιιιιιιι τεεςειιι: ε!!ει·ιιιιι εεεο ιιι ροεεε ιιιιιιοιεεε

ιρειιιε ειιε!οιιιιι.

Ι. Ε!ειιειιιε ε!!ει·ιιιε ε!ι·ιιιιιειι!ι ειι ιιιιο!ιιιε ειιε Πε

ριει!ιε!ιε οιιιιιιιιιιε Γεε!ε !`ιιει·ε ε! ρει ειριιε

!ιε!ιιιιι ειε,ιιιε!ε Με εε! ιι! εεοιιι!ιιι·.

Βιει·ιιιιιιι πιει Αιι!!ιοιιιι Βειιιιεειι εετειιιεειιιιι εει ι·εειε

Αιεεοιιιιιιι εετιρ!οι·ιε ε! ιεειε ειιε!οι·ι!ε!ε ιιο!ει·ιι ριιιιΙιει

ρει !ο!ειιι !ειι·ειιι ε! Ποιιιιιιεειοιιειιι ειιιειιειιι εει ρι·ειιιε!ιε

οιιιιιιιιιιε ε! ειιιΒιιιιε εε!ιε ιιι ιιιειιιε $ειιιιιιιε ριε!ει· Πι·ιιιειιι

ι·εεςιειιι ρι·εεε‹!ειι!ειιι ιιι!ειιιιι εειμιε ιιι ει. ρειεειιιειιιε ειιιιι

ρι·εεειι!ι !ειιιειι εοιιιιιιιε!ιε ε! ειι!ιε ιι!ιιιιιε ειιιιι ιιιειιιιιι·ειιιε

ιιιιοιιιιιι ρι·ιιιιιιιιι εοιι!ιιιε! εειι!ιιιιι εε!ε Ιιιιεεε οιιει·ιιιιι

ριιιιιε ιιιειρι! Ιιι ποπιιπι: ε! Πιιι! |ιείεεειι! ε! ιι!!ιιιιε ιιιειρι!

με Με ε! Μ! βεί. Βεειιιιιιιιιιι ρει·δειιιειιιιιιι εοιι!ιιιε!

εειι!ιιιιι ιιιιεεε οιιει·ιιιιιρι·ιιιιε ιιιειρι! εοπεπε!α ε! Πιιι! εει-αει

Ε! ιι!!ιιιιε ιιιοιρι! |εεει·ε ε! Πει! ερεεία!ε. Τει·ειιιιιι ειι!ειιι

ρει·Βειιιειιιιιιι εοιι!ιιιε! ει. ιιιιεεε οιιει·ιιιιι ιιι·ιιιιε ιιιειρι!

ι·εοιείταιι! ε! Πιιι! οιιίεςιιιά ε! ιι!!ιιιιε ιιιειρι! δεεεει·ί ε!

Πιιι! ε!. ()ιιει!ιιιιι ρειεειιιειιιιιιι εοιι!ιιιε! ι.ιιιιιινιι. Ιιιιεεε

οιιει·ιιιιι ρι·ιιιιε ιιιειρι! ρεοεω·α!οι ε! Πει! εει! σε ε! ιι!!ιιιιε

ιιιειρι! ε! ρι·εεεεε!οι· ε! Πιιι! ιιιεει·ιαπι. Οιιιιι!ιιιιι ρει·εετιιε

ιιιιιιι εοιι!ιιιε! ι.κκιιιιι. !ιιιεεε ιμιοιιιιιι ιιιιιιιε ιιιειρι! Με εε!

ε! !ιιιι! Ρε!ι·‹› οπο! ε! ιιι!ιιιιε ιιιειιιι! Πε Ωι!ει·ειει ε! πω!

Μει·ε|ιο. Πει!ιιιιι ρει·ειιιιιειιιιιιι εοιι!ιιιε! Ματια. !ιιιειιε ειιε
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τιιιιι οποιο ιιισιτσι ιἰο (πιοο σ! πιο .ὶιιο|τοἰ‹ι οι ιιΠἱσιο

ιπσπιτι Νίσοίαο σ! Ποπ Ρ|ιίΙσ)›ο. 5σριιττιστιι ρστοσιιισπιιιιι

ωστιττω τιιιτττνιιι. Πσσσε σιισι·σπι οποιο ισσιρι1 £ταποί οι

Πτιπ.|οσοπο οι σΠιιιιει Ξτισἰρἱι εποε!ί!πίπιαε στ Ποπ πιο.

Οσιονσπι ρσι·ποττιστισπι σοπϋποι σπιτι. Ππσσε οποτσσι τιι·ιτπο.

ιπσπισ οσοι! οι πιο οικω σ! ιιΠιιιιιι ιιισιιιι1 οι πίσω οι

στο ροτεοποπτ. Νοτιστιι ρστιτστιισπσπι σοτιιιιισι τ.ιιιιιιν. Π

τισειε πσπτστιι @πιο ιιισιιιιι ο! ρτο σ! Ποπ οποτε οι ιι!

Ησισ ιιιστριτ οιιο!οτίΙοτοιιισίΕσιι ΜΜΜ. Πσσισισττι [ιστ

πειιιισιιιιιπ οοοππο! σν. Ητισσε οοιπππι ρτἱτιιο ιπσιοπ υοιιο

ο·οοί!ίε σ! σπιτι οοιιοτοοί!ίε οι ιιΠἰσισ ιιισιριι ο£ ρτο σ! πιπι

'εοιπιπι. Ε! σιιοσσἱιιιστπ ιισιπστπστισπι σοτιιιτιστ εσιιο8ιτιο·ι εεε

ιιιισσε οσοτσιτι ρτιιιιο ἱπσἱρπ Πέο οι πιο! |ιοοοτοοί!ίοιιε

σ! ιιΙΗισει τσσιριι ρι·ο!ί!ιοΙίε οι πππ εοροάίο2ίε σοσιἱσσι οοπιιο

Έτσιστιι τσΒιοττι πτσσσόσιι€στσ οι Ισεισε πιεισε Πττσσ πι σσι

Με Μπιτ ΙοΙσπι οσοι Ποσο εσστ εστἰρισ τιστιτσιπ ρτἰτιιο

ιτισιρτι .Ήοποπτ σ! σΙΙἰττισ Μισο άτῖί τοοίε εστιοιεί πιοο πιοο"

ρτορττει ειιο.Ωί!Μπε ω' ίε!ο μου· |ιοποττιοί!οιιι ο£ είίεστο2ισπι

?σωστο το Βοπίατο ιἰἱο!ἰ ιἰτῖί απο σοστοΙοτπιοι ποοιιοποι2οοι

οι ΗΜ ίπτοιτάστο απο ποοοοίίε τοοίίε ίιπροο!ίΙιιοι.

Βιοτπσπι πιοι ?οπι τισ Βστιιστσ εσστσιστἱι στοπ ‹Ιοσιἰιιἰ

Με. οι οιισΙοτἱιειΙσ τοπιο. ιιοπιτἰι ρσΙιΠσι ροτ ποιοιο ισι·τοπι

οι σοπιιιισσιοτισιιι επιπιι. @το ρτσιιισΙσ σωστο. οι ειιιΒσιο.

εισαι. ιιι ιιιεσΙσ 8στὸἰσἱσ σσΠισε στσισε Ασιτιοτιισε Βιιιτιισσιτ

τσΙσπ εσΙιεΙΝιιιιιε σισσε ιιιισι·ίιιιι ισ σιιιισσιτιι ρστσοτιισσιε

ο! ισ σοσ κιι.° οππι πισιιιΙιτιισιε σοιιισσσπε οι εσπε ισ-4

σιρισιιιιιισε οι Πσισσ1ιοσε τιτοσι εστιτιι Ατιπιοιιισε Μοτο

σοιιιστιιοτσι ροτ σιιτιιιισσι εστιοι ίσοι οισπιτιισιισ Ιὶτιπιιιιι

τσιέιστιι σσι σι σοτιισιιπε ἱπ σο ισΕστίσι ρτορτισ τιισσσ

εστἰρει οι σπισει : ειιρτο ροιιἱισι· εισΙσπι πι Μπι. Μισο Με

ρτισιι τιστποτσσσι 'Βοο οι σοττιεπστ ισ ι.ιιιτιτ. Μισο μοι·

;,τοπισσι εσσστιιΙἱ Νοε ευρω ροτιιιστ σσιοπι ισ στι. Πιισο.

1στσιι ρστεστιισσι ΝοεΕτα σ!. Πσπι ειιρι·ειροιιιιιιτ ιιι τω. Ποσο

.πιο ο ΡοιιΙο δ'ουίο ρο2οε2ο£ο οοσπ·ί Ιαπιιοπείε οι πι τσακ.

Ποσο .ιιιΜοιιίο δοοο στ ιιι τον. Ποσο πσστπ ρστέτειπισιιι

θοοι·οίο θοτοοιωο οι ισ αυτ. Ιισσο εσκιι ροτοσιιισιιι .Ιοοιισο

Οπα δοΙοοε!το δοεΙαί Μίο!ιαο!ο @προ .Ιοοπάο Ζοἰ οι πι

και. Ιισσο εσριἰτσι ρστσοτιισσι Ιιοετίοι·ίποι οι σοττισιτστ ιιι

και. Ηιισσ ἱρεἱσε ρστπειτιισιιι πιοιοτο πιο άο δοΙοοπο

.Μποστ (Με Ροττο. ()σΙστιισι ειιρτο.ροσιωτ πι πι. Ποσο ροτ

σιιιιισπι οσΙσνι πω» οι ισ στι. Ποσο ρτοιΙίοΙοι·οοι ΕΕ ισ

τω. Μου. οσοι ιιστιτοπισπι Ιοοιιιιοτ δοιποποίία. Μπι ειι

ρτοροτιὶιιιτ ιιι Ποσο κκτινι. τΙσσιτσι πστποτιισσι /αοίοιιι!ί οι

πι ιισι.!ιτισο ιρεισε ροτιτοτσοσι Λτὐοτο‹ι οι ιιι ν. οι σΙΙιτιιο

Πτισσ απο /ίτπιο τοπίο οο!!ο ρΙιιτποσο. Ετ»! σιιΙσπι εσισπόιιιιι

ηποπ τισ Με ισσι·ιιιιι Εισαι οσο σοτιειτιιι!ιο ΙισοΙισσ Μεσσ

ιιισσ1ο πετ σιρΙιεισσωσι ετΒιιειτο σσοτσσι οΝστσπι οσοσι

τισσσε άισιιισι σοπιισσσι τσεσπι οιΙιστσσι ππο ιιι ροεεσ

]σπισιεεσ ιρεισε σσε1οσιτι:

Με ΙΙσιι τιισστΙονιι σποτ Ρσιτο τισ Βοσιιιι·σ

ισ σώσε ροεεσ Πτιιισιπι οι ιστονιι.

Ο) ΒιισιιιμΙσπι ιισισειιιοσι ισεΙτσπισιιτι νσΠιιιιοτιι ριισσσι

ισειιισσ $σττΙισιτισ σοιιιιτισιιιἱε: @σοσ Πττιισπι πιιι ισ σοεπ·ο

(η 8σειισ Η Ιστιοτσ ιισΙΙ'σσωστισοιιοπο πιο σορισ οσΙΙ'ειΝο σε ποσο,

σΙισ ρσοο!ἱσπἱσττιο ςστοσ (στο σορισ ειιΠιι :πισπι ο πιο ιιι ρτσεσπ9.ο

σοἱιἰοσσ), ροτ ρπτο οι Ρισιτο ΜἱσΙιοΙσ ΩστοοπσΙΙ ιιτσιιΜεΙσ τοπιο

πι ΒστσοΗοτιο τισ! Η πονστιιστο 1495, ροτ σοπιιιτισΙοτιισπιο τινιιιοτισ

στι! το ΡοτσιπστιτΙο Η ΟειΠοΙισο.Ι.ει σοιι.ο σορισ ο οοοιιο εισεειι σΙισ

ει σοιισστνσ σσι ποστ "τσιπ οι Ωσε!ιστι.

ΠιιΙΙ:ιτι ἰρεισε ισεσΙσσ στο νοτισι·ιε νισοεισιο σσιιτιο _ιοσσοτιι

οππο ο τιστινιπιισ Ποσιιιιἱ ττιἱΠσεἱτιιο ττοσσπισειτσο οσιοεσ

επσο οσιονο: Ετ ιπεπιο ποσο οσο εσρτσ τοσοι ισ τσ

πσεΙο εστσπιεεισιι ποιπιπι Ιο:ισσιε σσι τιοπιἱσἰε τσΒἰε Αττι

ιτοπσπι: ρτσσιιισΙσιο, Βοτάισιεισ εσσσστιο: ομοσ τοπισσι

στσΙιιτσσι Βιιτσιποσοσ τσσοτιοπο οι νισοτσ ρτοσσσρπ ροτ

εστετιιεειισιιπι τισ ροισιισεεισισττι οοπιισιισι σοτιιισιισι Ρετ

τΙισσποσττι σοι μισο ι·σπστπ Ποεισ!!εισ: Ατιιστοσστιι: Ισπιοιιτε

5ισιισισ: θττεισειισσ σ! σιισΙστο σποτ πω: στο εισσισιο εσ

τιππιο ρωτήσω πω; επο (Μ. Τἰτειεοιισσ ιοινπι εισεσεπ

ιιτισο·ρτσσεσσιι στ τσίτστοισμο: τιισσιισσσ τιτιισίοτι εστε

τιἰεεἱσιἱ οοτιιιτιι τσοκ σιιτισ τωιιωιοτ τσοτιοιιπε εἰΒτιειΗ:

εστ·ιρΠοσο οι σοπιιιισοτι το ι·σ8σειο σστιεισ ει€ΗΠ εσσι·στι.

πι. πσιπστπσι Ι.οτΙονισι θοτισ:ιΙοε στσεσστσ εστσσισεισιι σο

σιιιἰτιι @σε εσστσπιτιι: εσπιεἱ :ιο τεσσεΙο ΒιιτιΠσπισ τιισιιιο

τοιο οσο ηιιισσπι Ρσιι·σε Μισιιοσ! ΠειτοοτισΙ!σε ιρεισε ειο

ιιιιιιι τ·σ,Ε>τιε εσι·ἰΙιει: τσπισησσ οσσιοτισιω σουιτισε ρσΝισσε

Βσι·σιιιοιισ: σε:σσοσ ιοπιπ οΝιοτιιε ιρεισε Ρστοισοποι τσΒιε

σωσωι τιοετι·ι: τοπιιιεσιισ στσ!ιινιιτισε: ππο οι ισ εοΠοσπι

οσοι Ρτοπσἰεσο ()στοοπσΙΙο ππο: σοπεστΠιο: σοπτιοΙστιο οι

σοειτσιιινοτιο πιοο: σιιστἱΙιἰησσ ίσοι οι νστιοισσ σοτιηιτοΙιιινι

στο ισιστσεεσ τσοπισ σστπισ πι @πιο 5τιττΠιιπισ. Ισ οσο

ησπΙσπι σπστιηιΙο σοσιισσιιισ σπιτι. πιο (σοσ σοιιιρτοσΙισιιεο)

σοι·ι·ιεσπισι· ιιι ΓοΠἱε εσΠισσι ρτιπιο. Βοο. 8σιτιο. οΝιοαΜ

Με ευε !ιοπε Ι οπο αποτο ο οοεοτυοτο Ια άίΙο μια. ΞσρΕιτιιο.

Με νοΙοπΙπι: ιἰο Μι!οτοο ι ο ‹ἰο Ρσηιοομο. Οσιονο. φαω!.

Ττισσεττιιο οπο. Βοτοιιο ΑποοΙο Γστολο: δοο8ίσιο Ραοοπί:

Τιο·οίοο Ποι·το. Ρο£το. ΙΝ @πιτ ιιΒιοιισ Ισττοτσπι Μσε

·ριστιιοτ ιιιιρσιπΙσπιτ: τιισσιιι, οσο σΙοτ ιιι τισο!ισιε πιο ιιο

ροιιο εή·πτιιιτσ. στο σε ποτσιτιστιε οππο ο σο!. Βοπιιτιι

ιιι.°σσσ"σκιιιιι" τμιιιιΙο.

ΒΕ! *.

(Ϊοιιι›οιι;ἱοιιο Με Π. θίουοιι·ιιί το ο” Αταοσπα ότι απο μπαμ

οι! ΕΙοοποτα οίοάίσο.τεα :Η Ατοοτοτι , ο ί! ιἰί Ιοἱ οποτί!ο

ΒταποιιΙοοπο ΠΌτία άο!Ι”α!Ιτα, σοπ οι οιιοΙο .Η εΒοοί!ί

ποπο σ' πιοιἰί ο Ισ /οτπιο οοΙΙα Ιτοστασίοπο είί άεΙΙο

Βι·οποοίοοιιο άαίία ε!τοΙΙο οισε!οάίο ίπ στο στα Η£οιιο£‹ι

πο! οοετοΙΙο ι!ί ί?οο!ίπτί , ο άο!ία οτοσιι:ίοπο άοο!ί ιπΜ

μια! οοιιΙοπιπί πο!!'ο2:ο οί μια· [οι Ή ποσποίο 4388.

( 4890, ι Βοσιισιο)

Μή Βοοιι .πωσ Ρει!.τιιιιοτι. σι (Σο8!πιτι, νο!. Ρ.

()σμιιιιΙσ : οι σοιισοι·‹Ιἱο ροσιε : ιιιιΙο σ! Πι·πισιο ροτ οι ιιιιστ

Πσοσττιστοτστιι οι Βσίοτιιιο1οι·σιιι εςσπστοΙοπι ιιι Μεσοι

$στι!ιιιισ σε ππο ποπο, οι Βτοπσει.ιιι Ι.σοσιε (το Αιιτισ

ριιτΙΠιιιε σκ σΙΙστει.

Ισ Βσι ιιοτιιιιισ οι σισε 8τοσπι ιιτιισιι. Νονστιστ σιιινοτει

εισαι πιο εειΜισιι ρτιτσο ισσσοτιι οππο τι σοτινι1ειισ Βοπιιιιι

ιιι° σσσ° ιιοσσιτσεἱπιο ιιοιο ιστσισι·ιισι στη σισειΙστιι πι σο.ειτο

()σΙΙστι τιοΙιιΠε στ. τιτιιιΙστιπεεισισε τπτ Ειππιιτισε τσιπ τισ

Ατσιιοεἱο τιιιΙσε πιπι ιιοισιιισ επο ρι·ορτιο φωσ ιιι «πιοπι

οσοσι·σσιοτ οι τσΓοτιιιοιοτ τσεσι Βιιτ·σισιο εσσοτιιΙιε οι

σποτσ τιτοσστοιοτ ροτ εστσσιεειπισττι σοιιιιιισττι Ιοειτισσιιι

τσουπ Λι·σποιιιιτσ ερσσισιιιστ τΙσριιισι.σε ΙσΒΝἰτιισ ειιιιστ ίσ

σιοπιιο σι·πιστιτΙο ιπιπισ σοιορισστΙο οι Με οοοιιο τοπικά
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ρατιπιο ιιοιι απι!υππι ραπ:ατπι α! πιοτιπ:οτ·πιιατπι απου παιππιι (ππυαα

ππυιπωππι π:οτιπιπιτπ!ια π!ινιιια αι·απ:ια ττταπ!ιατι!α ιιι·ιτια!α αιπ!ι!ι!

ιιι ιιοο πομπο ραπ πιια!πιππι π!πιππιιτιυππι παΒαπτι υιια αι! ρατ!α

πι! τιπι!ιιωα Ιυπιιαιαεαππι Ατ!ιπιπαα α! Βτατια!ιαττι Ι.αοπιια πιο

Αυπια αιυε ττιατι!υπτι α! Βατπιπιε ιπιευ!α ρπα!ι!ια!α ραπ!α απ

α!!ατα .πιατα ραπ:!ια ρτοτιιιε.ειοπιι!ιυα ο!ι!ιααπτιοιιιιιυα ππυα Ιια

ιιπιτυττι ρτα!απαα ιπττ·απτιαπι!ια α! ΙιοιιιαΒιια ρτοπιιπ:ιοπιι!ιυα α!

ππυα !ιαπιαιια α! οιιιπι αππιπιιιααιοιια !απτι ωυπιι πππιπιπΙ πιιπ:!α

πιπι!ιι!ια !υπ!ιπ:ιαεα α! αιυε αυτια Ματιαπιυα !αιιατι! ρτο π!ιπ:!πι

π!οπτιιτιο Ι!αΒα ππυαπτι απιιαππι αατ!οππιτπι π:αα!ππιτυπιι πιω!! πιο

πτιιιιι Μαιο α! πιω!! πιο!ιι!ια Βπαπιπι!ιαα α!ιιαππυα ρατιια πια

αιιυιατιια !αιτιρπιτα!ι!ιυα α! αριπι!υα!ι!ιυε πιπιτι!ατι!ια ιττιπια!ι·υ

πιιατι!πι ρπι!ι!ιαο π!ιο!α απιπιπ:πιππ!ια αινα·ρααια ππυπιπ! αα!υιτι ω!!

ιιι π:αα!το Βα!!ατι πιω ιταττατιιι ιπιπιτττ. π!ια ιαπιπιαπιι αρτιο α.

πια!ινι!α!α πτ!πιτπιιτιι πι!! σου!! ι.ιπιπτιτττιπο α! πι!αυεο ραπ !ιπιπιπιτα-

!ιι!ατιι-Ρα!τυππι πω Βατιιυτα ααπιτα!ατιυπτι πιοτιιιττι τααια α! ραπ

πιια πιο!ατιυιπι ιπι!'πααπιτιρ!υπτι ω), εαπ! α!ιαπιι οττιπταε απι!υα

π1ιπ:!α αοτιππαι·πιια α! π!αραπιπιαπιαιυτιι α!ι ααπ!αττι υπιππυα απι !πι!α

!αιιι ρατιαπ:!ιοιιατιι αοτυιιι ρτου! πω ρποπ:υπα!ιοττα α! ρο!α

απα!α !ιπιιυετπιοπ!ι π:οπια!α! απ! ρ!απτυπιι πιιι!τι πιο!ατιπι ιιι!”παεατ·ιρ!ο

ρατ ππυοπιπ!ατιι ρυ!ι!ιαπιτιι ιυα!πιιτιιατι!πιπιι !απιπιπιε εαππυατι!ια (9).

.= Ιπι Ι)αι πιπιτπιιιια ρα!αα! υυιναπεια ππυπιπι πιπια Ιοαπιπιαε

Πει αι·απιια !!αιπ Αταατοπιυπιι Να!απιπ:ια !!!αιπιτιοαππιτιι δαππιιιιια

α!-Ποταιαα·Ποπιιαεππυα Βατπ:!ιιτιοπια !!οαει!ιοτιια α! Πατι!ατιια.

ι)υπιιιι !ταπ:ια!πια ππυι πιιυπιιυε πι!ιτττ π!πιπ:!ι ιυατυτι! ιπι!ατ πιι

!απ:!υττι πιπια!πυιιι Βαγπιιιιιιπιυττι θαπνατια πιαπ:πα!οτυπιι πιπιπ:!πιτ·απτι

ρππιαυπα!πιτατιι απ! ιπι υτια οιιιπι ιιο!ιι!ι Βαι·υατπ!ο πια $ατιαπι

!αττα -ιιιι!ι!α πιοπτε!ι!υ!υτιι ραπ εατατιια.ειπτιυτιι π!πιτπιιπιυυι Ιια

απατα ρα!ταπτι τιοα!ι·υππι·πιιαιιιοτια ταπ:οωτιπια ατι ραπω υπια α!

αατ!πιε αττι!ιαττια!οτ·αε α! ρτοπ:υτα!πιταε τιο!ιι!ια Ε!ιοπιπιπια Ια

π!ιπ:ιααα Ατ!ιοπαα εινα ιρααπτι απ:ιατιι !υπ!ιπιεααπτι αι: ραπω

α!ωτα, αυπιατ· ππυι!ιυα ππυιπ!απτι !ταα!α!ι!ιυε π:ατ!α ιπι!ατ τιοα

ααρι!υ!α π:πιιιαοι·πια!α α! αατ!α απΙ πια!ι!ιατααιπιπιαιτι ιρειυε

!υπ!ιπ:ιαπια πα!ατι!α Μετα, τιοπι !”υατυπι! πια!ιι!ο Ηττα αοπιπ:!υει(3).

Ε! ρτανια πια!ι!ιαταπ:ιοπια τπια!υτα ρ!απ:α! υο!ιια αιεπΙατιι ιτα

π:!α!ι!ιυα ευρω ναπο π:ατ!ια αοττ·απ:!ιοπιι!ιυε α! απΙπιιαιοπιι!ιυε

τααιοτια!ι!τυα α! α!ιατιι τιαπ:αεααπιια πω ππυι!ιυα νοε _τιο!ιι!ατιι

α! πιι!αα!υιιι π:οπιει!ιαπιυττι α! π:αττιατ·ιαπιαυπτι πιπια!τ·υιιι Βια

ττιιπιυττι Ρα!τι πω Απαπιοειο πιτι!ιωτιι ευ!ιατπια!πιτατιι ιιιαυ!α

8ατπιιιιια ιτι1οπτιιαπιιιιυα πιατα !πιπιπτιιι (α). Ιππι!πιτ α!!αυπ!απι!αα

ππυπιπΙ !αππι πιπο ρατω τιοα!ι·α ππυι ευππιπιπι πιονι!απ !)αι π;τααια

απ! πααιαπτι π!ιππτιι!α!ατιι απαπιιι ππυαιιι ρτο ραπ!α πιια!α πιτσι

π:ιεεπτ ππυαπιι α!ιαπτι δαππιπιτυπιι πιια!α ιιιευ!α ππυι αιπ:υ! ραπ

ααριπιιυα εαπιο π!υπ:!ι π:πιιιαι!ιο απ! πι!ιαπ!ιαπι!ιαπιι α! αυ!ιιαο!ιοπιαπιι

ττοε!τατιι α ππυα τπιαιιιιαα!α αττπιτια ο!ιπιυα!ι αα!ιππιπια !οττεο

πι) !.πι α!αεεο α!!πι π!! ραπ:α πω! 94 Βατιπιαιο 1888 τιπιπιτ!α!πι ππυι

ανατι!ι ιιπι!!πι τι Νπιιιι. Ο!. Η

(α) 8αεπιπι ι! ωτιπιτα πια! πτιαπιπ!α!ο, σπιτι ω! Π. Πιοναπιιιι τα π!! Ατα

Βοτια αοτιι'απιαπ:α πιιατιι ριι!ατι α Εειττιιπιπι π!ι Ρια!τπι π!! Ατατιπιεπι, εο

νατπια!οπα π!α!!'ιαο!α πιτ 8ατπω8πια, ραπ· απιπιπ!πιπ·πα α !αι·πιιιιια Ια ρτα!ια!ια

Βια ιπιιιια!α, απ! αααρυιτ·πι ππυατι!ο ει στα Βια π:πιττνατιυ!πι σου ΕΙαουπιτ·α

π!ι Απ·!ιοταα, Βτατιοα!απιπια πΙ'Οι·ια π!ι Ια! πιιατι!πι , α ι 8αι·πιι απιαι·αιι!ι,

τι π!ιπ›αιιπΙατι!ι π!αι τιιαπιαπιιπιιι, ιιοι ρπαπ:απ!ατι!ι α!!! πΙι απιπιαοππιια , πι

π!ι πιαπ:α.

(3) 8ι ααοατιιια α! π:αρι!πι!ι ν α ντι πια!!α ραπ:α πω! 81 αεπια!ο 1886,

τα!α!ινι α!!α !”ταπια!ιιαια πιο! !υπι8πι π!! 8.πιππ.υτπι, απ! α!!α αεα!υειπιπια

πωε!ι α!τ·ατιιαπι πΙαα!' ιπιτριαππ!ιι, απ! υ1Βιι ρυ!ι!ι!ιαι πια!!'ιαο!α , π:!ια α!!

αυι!ιαεπ:ια!οι·ι πι! Β!αοτιοτα ιιοιι ανααπιο νπι!πι!πι απ:οα!!ατα οπιπι Ια πιο

π!ιιιααιιοτιι ρτπιπιπια!πι πω! τα Π. !!ια!το π!! Απααοττα, α επιπιτα π ππυα!ι ε!

αι·απτο πιπιταιὸ τιεαπ·να!ι π!ι τιι'ατιτα (πιά π·α/επαππιιππι).

(α) @αι ρυτα αι ααπ:απτπια α!Ια υ!!αι·ιοτ·ι ιιιοπιι!ιπ:πιιιοπιι, π:!ια ι! τα

τι. Ωιπινατιττι π!ι Μπορει νο!αππ αι ι'ααπιαεατο α! π:απιι!πι!ι Η , ΙΧ , Χ! ,

απ! α!!ι·ι π!ι ααΙΙα ρααπι πω! !38!!, α π·!ια πιο! !”υππιπιο !`α!!α ναταπτιατι!α

τια!!'α!!πι π!ι μια: πω! 94 π.πατιυαιπι 1388.

·-·σ-------____-----______,,π'...

ωτιιροπα πιανιαι·υπι! πιι!`απ:!ατι! αυτα ιπι!πιαπιια!α ππιναπ!ι α! α!ιατιι

ραπ τιο!ιι!ατιι Βταπιπ:!ιατιι !.απιππαππι πια αυτια .πιπι!!!0πυ απαι

-!αιτι.π!α Μου!α!αοπια ιραιπτ.α Ιπιπ!ιαιαεα τιιατ·ι!υτπι α! ραπ·α!ιοα

αυτι! πππιαππιπι!πιπα !ταο!ααπ!α -1ιιτπιιαπιπΙα α! ΓιαπιπΙα Ιπι ιτιου!α

ττταππιοτ·α!α πιο α! πτυρατ.απ: πιπο ρπαππιιαεια α! πωραπιπιαυ!ι!ιυα

απ: αττιαι·ππαιι!ι!ιυε ατι αιεπιπιπτι αοι·πιππιππυα αιτραπΙιαιοπια απα

ππυπιιοπια α! πιοπιπι!υαιοτια 1α!ιπ:ι ππυια αυτια ιιι αιε ρατεοπια!ι!απ

τιαππυαατιιυε ιτι!αττπιαι·α πια!ι!ιατανιπιιιια απ! «Με πιπιιιιιωπα πατι

ππυαιτι ραπ πιω ιπιπ!α νατ!ιο α!·.α!ιαε πω τιοα!ταιτι!αυοιουια

!ιαιιαρ!αοι!ο α! απ:ιαιτι νπι!υτι!α!α ρ!ατιαπια τα! ρτα!ατ!υτ ιτι

α!τυα!ο. Τατιοι·α ρπαααυ!ια ρυ!ι!ιαι ιπια!πυττιαπι!ι πιτωιωτ πα

τω! πω !ααα!ι!α!α ιτιπιπια!πια α! ρτυπιαπιαια αιτπ:υπιιαραπ:!α

ναα!τι πιω!! πια!ιιιια Ειπιτιιιπιιι πω! πω Απαπιοαιο οπιιι!ιπιαπιιαα

απ! ρ!απιυπιι πια πωπω επιιαπιπ:ια α!απιπιατι!!α ·ιααιτιιυα α! πιοιι

α!ι!υιπιιυε ποε ιιοα!τυτιι ρτοπαυτα!οτατιι α! ατιτ!ιαααια!οταπτι ιιι

ιιτευ!α ευρταπ!ιο!α. Ιια ππυπιπ! νοε πρι! ρπορ!αταα παπι πιοπι

α! ρτο -αιπατπ:ιπ:ιο α!πππια τααιππιιπια ναα!πι οι!ιπ:ιι ππυ!ιατιιααιπι

πιω ρταπ!ιπ:!α αα!ια τιιαα!υπυε απ! αατπιπ!ατιι ιιιευ!αππι πια πιτα

εαιι!ι ροααι!ια αυα!οπιιαω ρτοπ:υταπ:ιοπιιε !ιυιπτειιιοπιι α! ατι

ρ!ατια ππυατιτ ιπιπω νοιιιε π:οτιιατιπιιυε ρο!απε!α!α ιιι·τιιαα πιιπ:!πι

τπιπτι ιιο!ιι!ιυππι αοτιιυπιπυιιι α! 8αππ!πιτυπιι υ!ιππυα πιπαπ!ια!οτυυι

α! α!ιοτυτιι ππυοτυπιινια !ιαπιπ!α.α πω α! αυρατ· απιτι!απι!ιε ια

πιια!ια οαπιι!υ!ια α! ταεροπιαιοπιι!ιπια ραπ παω πιιπ:!πιτπι πιοιιιιτιυιτι

απαιιι!οπατττ ττπια!.π·υπιι απ! αατιι-ιαα!ια πευ!ι !ατιιαιι α!απιππι αυτ

ταα!ιοπιι!ιυε εινα απ!πιιαιοπιι!ιυε ραπ πιοα πωπω πι! ρταπιιι!!ι!υπ

ιιι αιαπωττι να! α!ιαα ρπου! ναε!τα πιιεπιπαπ:ιπιπιι νιπια!ιι!πιτ Ιια

ιιυτττ αεεα α!ιρυ!ατ·ι τιοα!το πιοιιιιπια α! ρτο πιο!ιιε α! οπτιπιια

α! ειπιπ,πυ!α _!ταπι!α!α α! οοιι!ταπ:!α!α πιυπιαυαππυα ρτα!αιπ!υ αα

ρι!υ!οτυπιι α! α!ιοτπιπτι ρταπιια!οτπιππι ρπιτι1ιπ:αι·α !αυπ!ατα αρ

ρτο!ιατπι 1ιτπιιατα ρατι!ατ α! πατατα α!ππυα οτιιτιιτιο ρατιιπ:ατα

α! αοτττρωπα !απιι !ι!ιατατιπ!ο α! πα!αταπιπιο πιιπ:!πιππιΒταυααπιι

Ι.απιπιαππι αι α! ρτου! α! ππυατιπιπι πιο!ιια νιευπιι ιυατι! ππυατιι

α!ια οπτιπιια. !”απιιαπιπιο α! αοτιιρ!ατιπιο ατι πιαπω πιπια!τα -

αει παπα ιτιααπ!α ιιι αυπι πιτιαιτια!ι -- (δ).

Επι πιοπτι πια Βου εια α πω Μαπιπιπια Βατιπ:!α Ματια απιπαιι.

(Σουι αια απιεα αατ!α πιπι!ιτ·α Ια αιταππυαιο πια!α !ιατιπη!α ραυ

α π:πιτιπ:οτπ!ια πιονα!!ατιιατι! 1ατιιιαπια ατι Ια ι!!α πια £ατ·πιατιγα

ατι!τα !ο πιο!! α!! εατιγοτ-απι Ιοαιι Βαγ π!απα8πι ατα ταατταπι!

πω υπια πιαπ!, α Ια τυο!! πιπι!ι!α ιιιαπιοιια Ειιαιιοτ Ιυ!αααεα

π!αι·!ιπιταα, α πιιιαατ Βταπιαα, α Ια πιαπ:ιπι $ατπιαεπ:α πω!α α!!τα

πωπω παρι!πι!α α αοτινιτιατιπιπέα ειαιτ ε!απιαε ιαα!αε α π:πιτιοπιπ

πΙαπωα !οα ππυα!α ατι πιαπ! εστι π:πιιιιρ!ιπ!αα α ατι ραπ! !”ατι πι

πιπιττιρ!ιτ .πω α στι· ππυα ροτ ραπ! πω! εαιιγπιτ α” Ιπι προ!!

τιπι!ι!α τιιοειτατι Χιτιιαπι .Ραται πω Απατιπιε Βατιατα! εοναττιαπιπιτ·

πω! ι·ααπια πω βατπιαπιγα, α .πω !)πιτεαππα ραπ ιο απ! εαπιγοι·

α ραπ αππυα!! πτια!αιιπ ααιιγπιι· ρτπιπ:υταπιοι· επιααια!ππτου!

πωρυ!α! ατι Ιαε αα!αε πω!α π!ι!α ραυ α ατι !π›ωε οπιααα πω

ραπιπ!ατιω πια αππυα!!αα Ηττα α εστι ραπ·ια! ααα!ιατιιατι! Ιια, α

Βατι πω Ιιυτατ α ατι εα !'τ·αιτπια !ι!ιατ!α! ροεατ α !αεατ απιαι·

!ο οι! πιο!! πιο!ι!α τιιιπ:ατ Βταπιπ:α Βοτια πιπιττιω πω Μοτι!ιωο

τιιατι! πω!α στα πιο!! πιο!ι!α πιιαπιοπια Ε!ιατιπιτ ατα ατι ροπωτ

πω! πιι! εατιγοτ !!αγ α πια! πι!! απου πιο!! πιπι!ι!α Βοπτατ·πιαπιπιτ

αε!ατι! α Ια πιι!α πιο!! τιπι!ι!α Ιυ!αααεα, α !ο πι!! εαπ! τπιαπι!,

(6) Μαπιαιι ι! “πιο Γιιια!α πω! τιιαπιπια!ο , πιαπα!ια τι πιιαπΙααιττιπι οι

!πονανα Βια ιιιαατι!πι ραπ ιτι!ιατπι, απ! οτιειπια!πτιατι!α, πια! αυπιπ!α!!πι α!!πι

πιι πιαπ:α πω! 94 Βαπιτιαιπι 1388. Πει Ια πια!α πια! πι τπιαεΒιπι 1387, α !”πι

επιπιπιι!πι ιιι Βαταα!!πιιια (ναπ!.ιιορπ. Οατ!.Νυπτι. ΟΠ). 8απππια ιππιτπιαπΙια!α

ιιιατι!α Ια Οπιππ:πιππιια (π!ινιπ›α ιπι κι ααρι!ο!ι) απιτιο!ιιυαα !τα τι πιτπιπ:πι

πα!πιτα ι!α! τα ΙΙ.11ιπιναττπιι π!ι Λπαπππιτια, α ι! αο!πι Βταπιαα!αοτιπι π!'Οπ·!α,

τ·ιευαππ!απι!α Ια αεαπ·υιιοττα π!α!!α ραπια πω! 1388, ο ριιι ραπ1ιαο!απ·πιιατι!α

Ια !ι!ιατ·!α πιαταπιτια!α πια τατιπ!αται α!!πι α!αεππο Βτ·πιιιαα!αοττα.



Με επεσσπ.σ κιν. 863

σ Ια αασΙσ 8ατσσεσα σσνσπι σ εσα ΙσαααΙε τσεΙααντ α! εσ

ανοτ α” σ α! σα εσα ταο!ι αοΒ!σ ασνσταααστ σ αι·σσιπ

τααστ !σε Μττσε σ!α!απε σαεισ!Ιε, σ Ισσαε Ιοε ππααΙε Ια ααα

Ισιασεεα σα νστε ε! ασ! σα εσαγστ Βσν !ια σ Ισ σσσσααΙε

σ σστπσε σαααΙααΙε ασ πασασσα σα! σε! αστ Ισ σα ια!σστ

Βταασα, ασια αστ Ια ααα πασα ασΒ!σ Ια!ασεεα α! σα εσ

αγστ τεν ο αστ σΙΙ α! σα εσα αονσταασοτ σ ατσσατααστ

εσα ασ!!ντααστε αστ σσπ·ισε τα!ισαε σα ασια εσΒτσ Ια αστ

ίσσισ σ ασαΒαπασαι ασ!σε σοεσε ασεεσε σασε ε!α σσεα ασ

σσεεαι·Ια σασ Ια ααα αστ! Βαντα α σσαατ αταα ίσ α! αατσ

αστ πιο Ισ πασα ΜΒΜ αιοεεσα Επαπασα Ρστα ασνσταααστ

σ τσ!'οτπαασοτ σ ασγα! ατσσατααστ σεεεσε σα ασ Ια ααα

ααα σ Ισ σα σισα ΜΒΜ αια:στ Βταασα ασΙα α!!τα ασπασ

ιιΙσαα!ε !στε εσι·α!ασε !ο σα α !α!!τσ ασ Βσσα α Βοσα εσ

αατ!απ·σα α !!στ Βοαα, σ νστΙααστα Μ σσσε Ισια ίσαια, σ

σαααπι σα σατ Βοα σσαια!απισαε σα Ισισε Με α!!σε σοεσε

εσ πααπιασειατσα, σ εσΒι·σ σσο σαα!ια!ατσιι σα Ια !'στπαα

εσεασα!. Ι. Ρτιπασταπασαι Ισ σα πασα ΜΒΜ ασνστ

αασοτ σ τσίστπαασσπ· σ ασγα! ατσσατασοτ σεεεσε σα σ σα

 

σαι·α σα:ίσοσα α [σπασει Ρστία α) σα σ @τα αστ ασα σ αστ Δ

!σε”εαιισπε σσα!τσ σνααασ!!ε σσταοτα!ππισαι αστ σΙΙ Ισσα!ε

αασ σ!! πιο εαΒ ασσ σ! σα εσαγστ ασγ ασ α!!ι·σ αστεοαα

αστ Ισ σα εσαγοτ σα !σε ασισε ασΙα ααα ααα σσαια!!αστα

ασ σα Ισ ασ!!αταπασαι σα! αστεοαα ασ! σα πασα ΜΒΜ

παΙσστ ΒταΜα να]σα ασΙααισαι ΙτααασΙοεα-πισ ίσαια, πασα

σα πισω! ααΙστα Βσπααπια ασ!. σσασιπστ ναα, σ εσα αααΙε

σα Ισε σαε ασισε ασΙα ααα, σ ασ!!σταπασαι ασΙα αστεσαα

στα σα αιΙσστ Βταπισα, σ Ισισε αατσε σσεσε ασσσεεατισε σπι

Ια Ισια! αστίσσΙΙσ ασ ασασ!!α α Βοα σα, σ αστ σαΙσπα!

πασα! ασ σσαια!Ιτ, σ οΒεστναπ· Ισε σοεσε σα Ια ααα ααα

σσπισστααασε, σ Τσι·παασσε. Π. ασαι ααα! σα ππισα

ΜΒΜ ασνσπ·αααστ ι·σΙστπαααστ σ ατσσατασοτ σ σα αστα σα

ασια εσα ατσατ_Ι σε ασ Βοα Μ! σ Μαι! σαΙσααασαι εσαε

ποια Ισαια σ αιαιπΙαασΙο σα σε σ σσιαα!!τ Ια ‹ΙσΙΙστασΙο

ασΙα αστεσαα ασ! σα αιΙσστ Βταασα, σ Ισπσε αατσε σσεσε

αστ σ!! αστ αστα σα! σα εσανοτ σοπαα!!αστσε σα Ισε ασισε

ασΙα ααα ααα εσεοαε Με εσα σ εσταα σσασστααιε.

ΙΙΙ. Ιισαι ασε αασσ!!σε σσεσε Ισ σα αονσταααστ τσίοι·παα

αοτ, τσγα! ατσσατασστ απ·σειααι !! !)σα νἰσα Βα σα εσα σοτ

ασ σσπαα!!τ αιπΙσοπα- εσα σ αστεια σοασστσαασε, σ αστ σ!!

ατσπασεεσε ασ αατασ!α, ο σα εστΙιε, σ ασασ!!ε σσταα!Ιτα

α! σα παΙσστ Βταασα, σ αασ·1αστ ασασ!Ισε αιιι σσαια!!αοτσε

ασ ασΙαατα ασ -εοασπαπΨπτιστα ασ εα ασπτεσσα ασ ασααΙσΙσ

σε ασε Βσαε· αοεααι στα: σΙΙ πααιισε?ασ! αΙΙ"#εσααστ ασν ο

αα!Ιτα αστεσσα ασ! σα εσαγστΙΙσν ασ!σεΙαι Ιπανσαι πααπιασ

πασα!. σα σσπιππαιπ·Ι. Β ραπ· αιαΙστσι"σταισιαι σε! σα παΜστ

Βταασα σε αααατσ!!αι !ο σα ασνσταασστ ασ σσα!σεεατ α!!!

ασαΙσπασπα, σ σα. αατ!!τε!α 'ΙιοεΙΙα σεα<έτασα.· σα Ισ σα: παΙσστ

Βτασσα, σ εοΒτσ ασασ!!α ]αται·,!σε σοεσεαααισαι σασε

αιπΙ σαεσπ· σσαιααπασαι 80ΙΙ-αΡΒ. σ!Ιισε:α!Ισαασει,σα!α σα

 

 

αστε εααι ασ Ιασεα καεΙ··τσσΒ`ι·σΤ!σ σπιτι! !!ζεια'·'σααξ αστ σΙΙ σαπασαι αασε

ασασ!ο ασ Ια ' εσα -αα!παα ε! φ !,σεσσεσε

[ › ..Δ.·.'. ', απ' ') Λεει. ' '

(Ι) Ε· απτ·ατιτσωάσσια α-Εαστπυσα·Ρστ·σα. σώσω αατσ!σεαεαΙασατισ

σΙισ α εσνστασιστα·αὶ·.αι·σαοϋσεζατιτσνσ, σ ααστπααϊια, Μπι εσΙαπιισπασ

πισ!Ια ςσαΙί!.α α! απ·σσαι·αποτσσασΙ τα α! ·Δι·σασαα,-παα σα!απιαΙσ εσιΙίο

Ια εσα αι·σαται·ίσασ, σα Ιαεπτα αστεσαα αατΙΙσΜααπασαΙσ , αα·€σωα τι

ΒΙτό·πισπ Μια: (σεεια ουσια σπασω σ σασαΙιΞστα απ: -σνιατσ), σ!ιο αιιαπιΙο

ε! στα Μια σ ατσπασεεο, σ ε! αιωνα σ ατσπασπισνα σα ασα.ο εσνταπισ,

σα α απ Ιαἰ πισιασ, αστ Ια σεσσαιΙσπισ ασ!!α .πιασει ασ! 1888, σ αστ Ια

ΙΙΒσται!πιπισ α! απ·αασαΙσσασ-Π'Οπσσι, σκι νστσ·σ τσα!σ, εσαιια ιααααασ,

τισ !'τοασ αι εστω. αει εισεεα απσΙι!ατααΙσπισ σ αι·σΙσεΙα σ τ!ασΙαΙα αι

απατα ΙσταιΙπιπ ασ! εσΒασα!σ σααασ!σ εσσοπιασ.

αει ασ εσα ασ ε! σΙΙ σα ααασΙ!σε ασ να, σ Ιτα αΒ Ισια

αστα νσπ·ΙΙατ Μ, σ !σγα!Ιαπ εσασαε ααα ααπασα! εσ σοαΙσ.

Ε! αστ εσαιΒ!ααι !”σταια Ισ σα πασα ασΒ!σ πα!σστ Βταασα

σα σ Μπα αστ !)σα, σ αστ Με εαασ!ε σσα!τσ σναπιασ!!ε σοτ

ασταΙππισπα αστ σΙΙ Ισσα!ε ααα σα Ισε σοεσε αστ σΙΙ, σ αστ

Ια πασα ασΒΙσ παασσαα ΕΙΙσπιστ αατΒστσα παα!!στ εσα ίστ

παασσε, .ίσταιααστσε, σ σοπαα!!αοτσε α! εσαγοτ α” αυτ! ασΙα

τσεΙαασισ ασ!σε Ματσε σ!σια!ε σαεΙσ!!ε, σ !οσΙιε σα! α! εσ

αν·στ Βαν ο α! σα πασα ασΒ!σ εσα αονσταααοτ, σ ατσσα

πααστ τσεΙασΙτ οσπα ασ σστΙσε ασααΙααιε σε ππιοασαα αστ

σστ!σε τα!ιοαε α! σα εσαγοπ· α” σ α! σα εσπι ασνσταασσι·

σ ατσσατααστ αστ Ισε ααε παισστ Βταασα, σ πιιασσαα ΒΙΜ

αοτ !!στασοπσε σοπα σασατα σπι ισΙσε α!ιτσε σσεσε αστ σ!!ε

αισαοτσε σ σσπαα!!αστσε αστ σοπιια!αασαι ασΙα ααα ααα

σε ασ Βσ ΙσσΙ, σ !σνα! σαΙσααπισαΙ εσαε Ισια Μα!α, σ

πιιασ!ιΙαασΙσ. Ε ααασΙ!σε σοπαα!Ιτα, σ σοππια!!τ Γατα αιιι εισαι

εσα σ εσταα αστ σΙΙ, σ αστ Ια ααα ]αιασεεα, ο εσε ε!σ

σἱσ!ιε σοπισοτααασε, σ ατοαισεεσε ασ ααταιι!α σ αστ εστΙαπε

α! σα παο!! ασΒ!σ εονσταααστ, σ ατσσστασστ, σ αστ αασσ!!σε

σσαια!Ισστσε ασ ασΒιατα ασ ασαστσ παοτι σ σε αααατσ!!αι

Ισ σα πασα ΜΒΜ πα!σσπ· Βι·αασα αστ παα]στ Μι·πασαιΙ ασ

ασσσεΙσε σοεσε αΙΙΙασαισππισαι σσαϊσεεατ, σ ασ ααται· Ια

Μεσα εασα·ασα αΒ Ισ σα πασα ΜΒΜ ασνστιιασοτ σ εοΒτσ

ασασ!!α ]απ·ατ Με σσεσε ααπασα! αασε σα! σεεστ αστα αστ·

σ!! εσα τσσαασσε σ Ισ σα σοτε εααι ασ !Βσεσ Με! τσσΒτσ

σ σε ασασ!! σοπασα!σαπ· !ο ααα! !! εΙα σα Ιτα σ αααιααασΙο

ασΙα εσα ααααα ε! Ισε σοεσε αστ σ!! σαπασπα σασε ασ

ασ εσα ασ ε! σ!! σα ασασ!!σε ασ να ασ α·α αΒ Ισια αστα

νστααι Ισ σ Ισνα!!αι εσαοαε σασ αασισαι εσ σσαισ, σ εσ

αοαε ααα νστΙααστ, σ !σναΙ ναεεα! να, σ ασσ αιιατ α εσα

εσαγοτ ιιααιπ·αΙ (α). Ε αστ τα! σσπα σα ισα μασ α·ασιαπασαι

ασ ααα ασια ααασε£ σε σεΙα! πασ!Ισε ααταιι!σε εσα εΙαασε

αασε σαιτσ Με ααπασια ααα ασΒ!σε σα! αστ νσαιστα α!σαιια

νσαασα !στ εσα ιοταασσε α ατσσασ τσαισπστσα Με ααε

αιο!!ε ασΒ!σε Ια ααα !αατα ασ Βοα αστ σ ασ Βσπια νο!σαΙαι

ποια ια]σι·Ια ταασοτ, σ παα!α νσ!σαιαι ασε Ισ σπι Ιιαδασε

, ασ αστΙαε ασ αστιασα !ισπασσε σπισσα!σασ αιααστα σσαΙτα

; Ι'αατσ. Ρτσπασασαε Ισ σα α! αατσ αΙιίσταια,σνα!!σα ατσ

σ πα!εεισ σ εαασ!ασισ ααα σ!!ε Βσ σ σαι·ΙΙαι!νασισαι ει:: Ιια

νταα σ εε σσιααστιαταπι !ο σα α! αατσ αιιι αστα Βσαε σ·.!σαα!ε

ατπασΙιε, σ Ισ Βοα σεΙαπιισιιι ασ Ια Ι!Ια σ Ια Ιιοσοτ ασ!

εσπιγοτ πω. Ιαταα σ Ιπ·ασ!αταα αστ Μ! !!αι· ασαστ.

Π'. αστα νσ!Βαστσα ο σαατσεεαπασα! Ια σα αΙαατσ ασπασ

 

· αστεια, αστ εσα,απ·σιαι σιισατα ασΙσε σασε σσεσε εααταππισαΙ,

Ξ σ·ΙΙισαισπιαιασ !σι απαι!.<ασ·ίσι ισ ατσεΙαπ·σα ατι σοσοι σ ασ

Ιαισιαε ί3) σα απ·σεσπισαισσ τα! ιισΙατ], σασ!!ε Μεαπασπαε

α| ι. ΜΙ -#Ι

(9) θ!ασ Ια απ·σισεΙα, σ!ιο πι ασι·στααΙσι·σ α! Ατσασεσ, σ ·Βταασα

: Ισσπισ πιστα !'ααπισ ασ! ατσεστιΙσ σααΙισ!σ,ααι νσΙστ ασταστσι αστα σ

νΙΙα, ααα! σ!ισ πααασατσ αΙΙα ατσπασεεσ σ!ιο τσσπατσσαπασπιισ ε! ανσαπισ

Ιαασ , σ ε! ίασσναππο, σ αεεα! ε!πιασ!ατσι ααα πισ!ατεΙ , αστσασ πια

σΙτασε!.τα Ια !εασσαι! πατατα Ιο·εαΙτασ- ι·σΙΙα!σεο σα! Ισπααι, σΙισ

Ι σσπιΙτασπιΙΙ, ασταατσ εααασιστ ατπινα ‹πσππα=νσαια ασΙ!σ Ιοτο ατσ

· πασεεσ, σ αιασαΙστ ΒαατσαιΙααι.ασ!!α ααιιιααΜ ° σεσσααΙσπισ ασ! ααα!

, ααα σσανσπιππα , σ ασα!!α!!Η·αασιτι σ!ισ Ρεασσαπ·οπ·ι!αναασ, ε! ααεσπισ

αΐεασσα··α! αΙσσσεαπτε! σα!τααιΒί α! εααταπασαιο ασ!Ιει ασπιἰισαια , σ

' φαω ει!!επιπισαεα σασαπ·ιεασα ,α·Μασααο Μισο” Ι'σεασ σσαεω·ι·αια,

: σ αίπια·αιιασ ἐιπ!Ιπἱ=τασασε·ἰΜ Ια· έπασσταα ο Ια ασπιιααΙσ σεσσαιΙσπισ απ.

παιαπιΙσ εἰ στα ασΙα: σ ·σσανσπια!σ σα ααα αστα: σ σαΙΙ'α!!τα; σημασια

ααπα!ον! Ια εοΙσπιιισ·ιαιατσσαιΙσπισ, σ!ιο α σΜα αστρο σα! Βοασπθστσ

, ( Ισ :στα πιω ασ ΙΙιπιεπι Χα" ) [σεσσσ σσιπαιιααα σ ασταιζαέσασ (απο

Ματσε ίσια, ει: ·αισπιόεεστ·ο. -

"(3) ια Μαι, σ ασ νασαι ; Ισ σ!ιο ναο! αἱτσ, σ!ιο αέατατοπο τι πισω,

απιππασεἰ, τ εσπ·Ειπασιπααε·έ π·σίατιισαιπισιεΙσ ω πιιππι. Η !'σε!σαεσι·σ ασΙ

Ι'σιασ ασΙα σεατσεειιαισιιΙσ ια!σ σΙτσοεΙαπιια.



864
πιπι·πιοπιπ Ε ποπιιπι:

πιοιπιε εοπ!ιε ροι· πιπιο! πιοιιε πιπιο.!εο ιιποπιιο!οποπι !ο πιο ο

!'ο!ιπο ιοιι!π· οιιπποπνοπ ο οοπιιιι!!π εοπιε ποιο ιππιε!ο, ο οπιιιοπι

ιοιοε !οε πιοεοε μοι πιπιεοπιπι πιοπο ιιποπιιοεοοε, ο πιπιππιπιπιι

οιπιιπ·οοεπιπιοε οι! πιπιο οπιπιοι! πιοιιε πιπι! οοπιιποιοπ·ιο πιο πιπιο

ιιοπιε πιο πο!!ο οπι πω, ο οπι ιιο.π·ι!πιο οπι !οε οοεοε ροι·

οι! ιιπ·οππιοεοε οπιοοπιι!πιοπιι ιιοπ· οιπ!ι!!ι!ο!ο πιο!ο ιιποοοπιιοοπιο

ιοε ιιπιπιι ιιοσ· οππο, ο ιπππιπίπιοπ· θ) οοιιοπιο [απο πιπιπ·πποο, ο οππ

εποππιπι πιο 6'πιιιποιοππιπο, ο πιοπιο οοε ιιπιιιιιοο οιππιπιεπιτ οοτ οοε

οι·πιιοε πιο ροι· ο!ιποε ροι· ροι· πιο ιιοπ οοπιιπο οοππιιιιο πιο ροι·

ππ!επιπιο. οιιπ·ο πιιπιπιοπο. Ε! εοπιι!ιιπιπιι επιιιππιπιιοπιι ο ιιοπιιοπιπιιΒο

πιπιο πιοπι ιοπ· ιο π!!ι πιονοππιοπιοπ ιοοοιι !οε οοπιεο!ιοπο ε!πι

π!!ο!ιε πιιι!ποπε!ιοιε ο ε!πιιιπιιπιπ·ο ιιοπεοιιοο πιο οοειο!! πιο (ιο!!οπ

ο πιο!!ε οιιοπιπι!οιε πιο οπιπιοι! !οι·οοιι!ειιο πιο (!πι!!οπ οπιιιοπιδοπι

ιιι·οποποο ο ποιο οιπποε ο!οπ!ο!ιο πιοιε πι!πε !οο!ιο πιι!οοπ πιο

πιοι·πιπι πιο Υ!ιοπιονο Βοπιπ·!ιιο Ι.πιπιεο! ιιιοεεοπι Απιπιποπι . . . .

!!ιπιεεοπι ιοππιο πιο Τοιο ιιιοεοοπι ιιππιπιοοεο!ι (ιοιοιπιο, ο !!ιοεεοπι

Ρο!ιο πιο ποιοι απο ιιι ιπιιιι!!!πι πιο! Βοπποππιπιπιοπ·, ο πιοπο πιο

ππιπιπιι οπο, ο !οε 8πιοππι!οο πιο! πι!ι πιι!πιοπ· Βπιππιοπι πιο πιο

οπιπιοι!ε πιο!! 8πιοππιοπι (9) ο !οιιο !οε οο!πιοιε οι! οπιπιο!!ο πιο!

οποπ πιειιιοπιε οιι Εο.!!οπ, ο πιο! οπο εοπι νοπιεπιπε οοιιι Με

πιιιποοπιπι! ιιοπ·πιπποπιι ν!ιιοπιοοεοπι ο ιοιοε οιιποο ιιοπεοπιοο πιπι!

πω” εοποιι οπι ιιο!!οπ·, ο !οε επιοπι ππιιοπιπι!πι!ε πιο πιπιοιπιπιο

οοιιπι!ο!ο ο ιιο.ο!ο ε!πιιι πιπιο ιο π:οπιπππιοπο π!ο!ο απο ιιοιι

εοιιοπιε οε ιοιο ο ιοι·ππιπιπιο !ιπινποπι ιοπππιο ο ειοιιιο ο οοπιππ·πι

πιπιιιο!!ει πιο νοπιπιποπι. ιι πιο ιιποεοπιι πιπιο !οε ποπ:οπιοε επιποπι

νοπιοπιπιοε πιο πιι!οοπ ιιπιιοοποπι, ο Βοπιπ!ιιο ιιοπιεοι ο πιο !οε

απο οι! οοιιι οε πιοπινοπιιιπιι πιοΒοπι ιοπιπι!π· οοιιι· ι!!ιοπο!πιιοιιι

οοιπππιιιιοπιι ο οοι.ιπιποιιιοπιπ ιο πι!! πιι!πιοπ· ιιππιπιοπι εοπιε ο!ιπο

ποιοπι!πιιοπιι πιο πιιιιιιοπιιιιοιιι πιιοπι ο πιο ο!ιειοπιι ο!8πιπι ιιιο

πιοιιιοπιι, ο !πιιι!!ι!π:!ο πιπιο ιοε ιοιππ ο ροι· ονο.πιι οο ιο!ιοε

ροι· ιο οοπιιοπ ιιοιι πι ροι· !ιι οοιιγοι·ο Ρποιπιο ο ροι· ιο εο

πιιποπ ι)πιπ:!ι ο ροι· ιιοποιιιιιοπιο, ο ιιοπ πι!ππο πιπι!πποπε!ιοι, ο

ο!ιτο ιιοπεοπιπι ε!πιοπιιοπ πιπποιεοππι!!ο ιο πιπιο! ππιοπιοπιιοπιι ιο!

ο ιππ!ιοπιοπ· πιο πιοΒοπι .ο!ιο!π· πιο ιοιποπ· οιιο!π εοιε ροοο πιο

ιιοπ·οε, ο πιο ιπ·πιγπιοπο ο πιο ο!πιπιπιοπιιο πιι!ι!πι ι!οπ!πιο ιο ιιιοιποι

οιι!!οοπιοπο ο ιππιπιο!! πιπιο οοιιι νοι·ιοπιοπ Ροιιο πιο ιιοπιιο, ο

!πιιιπ·ο πιιοιιοι ειιο οοτ! πιο!ο εοπιγοπο ιπιιΒοοεπι πιοιο πιπιο!

ιιοπιο πιιπ! οοιιι πιοιπιπιπιι οο πι!ι ιιο εο ιιπιεπιπιοπι πιοπιεπιπ· ροι·

οοε οι·ππιοε πιο ροι· ο.!ιποε ροι· ιιοπ πιο ροι· οοπιιπο εοπιιιι!ο

πιο ροι· πιοιιπιπιο :πιπιο πιιπιπιοπο εο8οπιο ιπιι· πιο Αποοο, ο οο

ειπιππιε πιο Ποι!ιο!πιιιγο. ν. Ποιο πιπιο ε! οπι !ο πιο

οοειο!! πιο οοειοιι πιο πω", ο οπι ιοε οροπιπ!!οιο πιο πιπιπιο!ι

 

(ι) Ρα· ιππο, π· ιι·πιιιπιοι·. Βιιπιπιπιο ιιπ·οεεο !Βπιιιιιοπι! ΜΜΜ, ο ιππι

πιίιοι·ο ποπιιπι ε!πιπιπιιιιι!, ο πιο ιιοιι ιο οππιπιο, πινοιιπιο ιιοπ·π'ι πιο ο8πιπι!ο

ο!Βιι!ι!οοιο οι οο!ι:ιο, ο πι! ν!!πιι, ιιοιπ:!ιο ε! πι!πιο ιπι πιπ.ιοοιο !πιο8ο, οιιο

πιπιο!!ο πιο! οοπιιππιοπιι! , ιι ηπιππ!πι ππιοιπιπ:πιοεο πι! ιιοιι! ο ο!!ο ιοπιο οποιο

ιιι·οπιιοοεο, ι”πιεεο οοπιειπιοποιο εοπιι'ει!ιι·ο οοππιο Ιιππποπο ο ιππιπιιιοι·ο (βιο

πιο! ροι· οππο, ο Μπιουτ), ο πιπιο ρπιιοεεο ιιπιπ·Βιιπ·ε! πιο πιπιοειπι πιιπιοπ:ιιιπι,

πιο ροι· πιπιοιιο, πιο μι· πιι·πιι!, πιο ιιι πιιιπει πιιιππι!οπο πιπιο!πιπιπιπιο, εοοοπιπιο

ει! πωπω!! οι Δπ·πιιιοπιιι, ο ι πιοοιπιππι! πι! Οπιιιιιοιιππο @οοσοο [ιιπ πιπιππιιιο

ο οικω πιο Οπιι!ιππιπππιιπι. . .

(9) 11ο πιπιοοιπι ιπιοΒο ε! π!!οπποπ, οιιο Βπ·πιπιοιι!πιοπιο Π'Οπ!πι ιιοιι οπο

@ο π·!ιοπιπιιπ› ο ι!ιο!ο οοιιοπιιο πι! οιιοποιο π:πιειοπιιο πιοπιιπ·πι !! πιππεπο!ιο

πιἱ Ωοι;!!πιπ! , πιο οιιο οπο νοποπιιοιιιο ρπ!ε!οπιιοπο, ο οιιο πειιινπιιιο πι

@οποιοι πιο!!πι οππο ροπ·εοιιοπ εο!πιπιι! πι π:ιο ειιοπ:!πι!πιιοπιιο πιοειιιιοι!. Μι

πι! ιιι! ιιπ·ιε!πιπι!οπ πιοπο πιο! ιιοιι!. Νο! 1384 ι'πι πιπιπιπιοιιο πι 0πις!!ιππ·ι

οπιι!πι πωπω πιπιιι!ιπιπιιιιο πιο Βοπ·πιοπ·πιπι πι! 8!πι!οιοτπο, ο ι”πι ιπιειο οοιιεο

Βπιπιιο πι Βπιπ·ιο!οπιιοο Ρποιιοπ!ο ,ιο-πι Επι” Λ!νοποι ,ι επιι!πιο!ιο ιο εοειο

ιιοοοπιπ·πι οπιιι ιιπποπιπι ο πιπιππιοπ·οεπι πιπιειπ.ιπι!ο. Αιιιι!πιππιο επι οι ο!ὸ !ιι ιο

ει!πιιοπι!οπι:ο πιο!!'οπιπιπι!!ειο Μ”, ι! πιππιιιο εοι·!νο: @απο εεοπιιικτι

οππο (ι384) οποπ οριίππο Μποπιιιοπι οιππιοο (Βποπιπ:πι-ι.οο) ότι $πιτπιέπίπιπι

πι Βπο·ιιπιπ·πΙο 5έπίειπν·π·πι πιπππ:!ιππ. Ι*πιππιποι πιππία ποιοί! πιοπο βίο πι! Μοτο

πιβοπν·π· Μπα! , !πιοπ·Μί π·ιποιοπιίπι ιιπιπιιιοΙοπιιπιο! Ιιο_πιοπιζι, οι Ι.ιπρι Δι

πιπιτπιε @ποιό πΙεπιπο!πιπ (ΗΜ , Μ: ιιοΙιπω δπιπ·πιο!.π, πιο. ιιπ. ιιοιι. 808.

300. οππι!. '!`:ιπιι·!πι.).

!ιο. ιιοιιπππι ππιοι·οοπιοπ Ποι!ιο!οιιι (ο πιο) οι ροι·! ιιππ πιοιιιιπι

ποιοι πιο (ιοι!ιο!πιπιε πιπιο ιο ιιοιι·ο πιο ιππιπιο! νοιπο!, ο νοιπο!!ε,

ο !οε πιιοι!πιοπε, ο πιιοποπιπιοπε πιο πιπιππο!ιε ιιοιιοπι ο ιοι·

πιπιπιοειο εο8πιποιοι πιιοιο!ιπο. πι. Ποιο πιπιο οοιιι !οε

οπιιι!ιοιε πιπιο οοπι οπιιπ·ο πιι!οοπ Βποιιοο, ο πιιοπιοπιιι !!!!οπιοι·

ο ιο Βονοι·πιοπιοι· πιπιοπι εοπι Με οοτ ιιι πιο!!πιποπιοπι πιο!πι

ιιοποοπιπι πιο πιι!οοπ ιιππιπιπιο ιιοπ !οε ποοοπιοε πιππ! οπι Οποιοι

εποιπιο πιπιο οοιιι οπιπιοειοε οοεοο εοπ·οπι ροι· οοεπιπιπιοε πιο!οε

ιιοπ·πε πιπιο πιο!!! επιιπιπιπ πο πιπιο ποιοο !οε οοεοππ οπιπιιιι!!πιοε

οοε ιοτποποπι ιιοπιπιπ·ο Ιοππο ο πιοιιπιπι πιον!!ε πιο! ι·οιιιιο πιο

ποσοι οιιοπιπο πι!πιιπ·πι ιο ιι:πι!οπιπιο. πιπιο οπιπιο!ιο πιοιοπιπιππιπι

πιο οππιιοε ο Με πιιιπ·πι ππιοπιοπο πιο πιπιο πιπιιιε νοπιοπ· ιογ

ιιπιεπιπιοπι ιπο ιοπιι οπιιιιοπο πιπιο ιο ιιοιπο ο ιιοι.ποπιε πιοπιπιο!!

νοιπο!!, ο νοιπο!!ε ο ιοιο πιιοππιοπιοπε, ο πιιοπ!πιοπε ο ιοιοε

ει!ιι·οο ιιοπιιοπιε πιπι! πιιιι ν!πιιιπιοπι :ιιοιι ιοιο ιο εοΒπιποποι

πιπιππιπιπιι οιιο. Ε οοο εο οπιιοπιο ιιιιε πιπιο ιο ιιοπεοπιπι πιο

πιι!οοπ· ιιι·πιπιπιο. πιοπο πιο!!πιπ·πιπιο ο πιο ποιοο. οπιπιοειοε οοεοε

νοιιππιοποπι οοεοπ ιοιοε πιπιοο οπιπποε ιιπι!ι!!πιπιοε ιιοπ·ι!πιοε ροι·

πι. ιι. πι. !ο πιπιο πιο!οο πιπιο!ε ειιο !!πιποπιπι οι πι!ι πω!! πιοιιιο

8οποππιοπιοπ·, ο !ιογει! ιιπ·οοππποπιοπ, ο ι'πιιιπ·ο πι! πι!ι πιιοιπ πιο!ιιο

πιι!οοπ ιιι·πιπιοπι ιιοπ ιιι! ποπιιπι πιονοι! επιπ!ιθιι.

Ποιι!ποιο Με ο οοπιοοππιοιε πιονοι!οπιιοπιπ οιιιπ·ο ιο πω!!

πιο!ι!ο πιιοεπιοπ· Βιπ!πιιοπιοπι ιιοποι πιοποπιοο 8ονοι·πιπιπιοπ πιο!

π·οοπιο πιο $οππ!οπιγο. ο πιο ()οι·εοι;πι ροι· !ο πιο!! πι!! εοπιιοπ·

ιιογ οιι ιοπιπι ροι· ιο ιιποο!πι πιο ιιοιι ιιοιι πιοποΒο οπο ππο

ιιπιοπιι ο ρπ·οοπιπο.πιοπ· πιο! πι!! εοπιιιοπ· οπι ιο ιοι πιο ιο ιιοιι,

ο οοπιπτοππι!ιι πιπινο!ιοπιιοπιι πω! οπι !ιι στο !!!ο οπιππο ιο πι!ι

εοιιι·πιπ Βογ πιο πιπιο ιιοιι, ο !ο πιιοιπ πιο!ιιο ππιπιπιοπιο Ε!!ο

ιιοι· Ιπιι8οοεο πιοπιιοποο, ο ππι!πιοπ Βι·πιπιοο, ο ιο ιιοπ:!ο Βοι

πιοεοπι πιοιο πι!ιπο οροο!πι!ιιιοπιι πιοιιπιποι ιιοπ`πιιοπ·π πιο! οοιι!πιπ·

Βογ πιοιιιοπιοπιπ πιο ιο. πιπιο ιιοιι ο ποπιπι!ι·οπιι !οε ιοπποε

ο!πιιοιε οπιειο!!ε ο !οπ:!ιο πιπιο ιο πιο ιπιιοοεοο οπι ποτε ε!

ιο οοοπιιιοπε πιο! οοιιγοπ· ιιογ, ο !οε πιπιο!ε ιιοπ ν!8οπ οοιιι

οιιο. ιιοιι ο πιοπιπ:οπ·πι!πι εο πιονοπι οι πιοιιγοπ ιιοιι ιοι·πιοπ·ι ο

ι·οειιππι!π· οπιπιοιιπιιε πιο πιοπιοο πιπποπιι!ι.οιε πιο πιιοπιοπιο. ιιι οοιι

πιοπ·πιπιιο. Ε !οε πι!ιε πιο!! ιιοιι!ο ππι!π:οπ ιιτοπιπιπι πιοιπιιο πιο Μπιο

ιιιοο, ο ιιοπιποιε οιιο!! πιο διπιπ·οο οπππιοπιιογπο πιο !οο!ι πωπω·

ιιιοπ!πιο!ιο !)πιπ!ειοπιγ ιιοππι!ιπι Ροπιο!ο. πιπιο οπιπιοο!!οπ·, ο Απι

ιιιοιι! Ποιο ο!πιιοπιο πιο 8πιεεοπ· ιιπ·οοπιπ·οπιοπο ο!ιιπι!πιε πωπω

πιοιο οιιο πιιο!ι πιοιι!ο Ιπιπιιοεεο (οι) πιοιπι οιιιιπι ιιοιι πιοπιπιπιπιπιιιιο.

ο ποπιπι!π·οπιπο !ιι ιιοπεοπιιι πιο! πι!ι πιιο!π πιο!ι!ο ιπι!π·οπ.Βπιοπιοπι

οεεοπ πιοι!πιποπιο πιο πιο ιποπιπιο !!!ιοπ·ιιιι ιο πιπιο! πιιο!ι ιιιι

οε ποιοπιιιπιπιιι οπι ιιοπιοπ· πιο! πι!ι εοπιγοι· ιιογ. π. πιο

πιιοποππιοπιπ οε οοπινοπιοπιι οπιιπο !οε πι!ποε ιιοι·ιο ο οπιπιοοππιππι

πιπιοιε απο ιιιο!ι πιοιιιοε εονοππιπιπιοπ ο πιι!πιοπ ιιππιπιοπι ιοπιοπι

επιεποπιιοπιι ο !ιοπιιοοοιιιο !ο πιο ο πωπω οιιοπιοεπιπιοπι οιιιπο

 

π

_ (3) Ωπιοειο οοιι!ιο!ο ιιι·οππο, οιιο ιπιο!εππιπιο ιο ιποιοοιο ο π Βιοπο

πιιοπιιι, πιο Βππιπιοπιιοοπιο, πιο Ε!οοιιοπ·πι ε! οιιιπιπινοπιο ιπιι!οπ·πιππιοπιιο ο!!ο

ιιοποιο πιο! πο οι Αποοοιιο, ο πιο! ειιο ιιπ·οοπιππιππιπ·ο Εειππιοπιο οι Αποπιοεπι,

ιιο!οιιο ε! π:οπινοπιπιο, οιιο πιοοεπιιιο μονο οι·πι.8πιπιοοο ιιοποοεο ιπιπωπιπωπ

πιοπιιπ·σ ιο ιιοιιι2οιπι πιο! ιιοπισ πι! Ωπιιιιιοπ!, πιο ρπ·οικιοπ· ιιτιιιιοπι ! ροπ

ιπ·οπιι ο ιι!! οπιπι!ροοο! , το εοοπιπιοπο_ο ιοττει ππιοπ·οπιπιι! , πιιοπ!πιππ! ι ο

πι!ιπ·ο ιιοπ·εοπιο πιπιππιπιπιπιπιο, ι!πιο πι οιιο ι·ιιοιπι-πιο!!πι ικοεοπιιο οοπιοπιπ·πι!πι

ιιοιι ι“οοεοπ·ο πιπιοππιιι!πιι!, ο οοοπιιιπι ιιι !!!ιοπ·πιιιοπιο πιο! επιπιπιοιι.πι Βιοπ

πιο!οοπιο. οπι! ιιπιιοπιοπιο πι οπο! οπιιι!ιοι! ιιιιιτι!οο!οιπ·ιπιοπιιο οπιπινοπππιι.! πιο

!! Βονοι·πιιιιοπο πι! Αποιιοεο, ο Βι·πιπιοπιιοοιιο ΙΧ0ι·ιο,πι ιππιπιο πι! οποιο

ιιι!πιοπ! πιοιιιι Οοιποπιππιόπι, πι π:οπη·οπιι!πιπιο εοιμιοπιιο (πι!ν!επι ιιι ποιοι

ι.π·οπιιο! οπιιι!ιο!!), !πιιοι·νοπιιπιιο ιπ·πι,οιι οιπιεε!, Βπ·ιιιιοιιιοπιιιο, πι! Δπ·οπιοοοι

οπι Ε!οοπιοπ·πι οι Αι·ιιοπ·οο, ροι· ιιι οοοοπιιιπιπιο πιοιιπι ροοο πιο! Επι-οοιι

πιπι!πι ι388. ι _ μ

(ο!) Ειοοπιοι·πι οι !οοο π·ορρποοοπιιπιτο πιο!!οι ιιι·οεοπιιπι οπιπινοππ!πιιιο πιο

ειιο! ειιπιπι!ο!! ιιι·οοπιπππιοπ·ι, οιιο ιπιπ·οπιο ιιιο!ιοιπο ( ΜΜΕ) Υιιπ·π·ο, Τοπ

ιιιπιπι ιιιιιπ·ιπιιο!ιιπ, Οπιιιι!ιπι Ρπιπιπ.οι (ιο ειοεεο οιιο ιιι εππο οπιιιιοεο!οπιοπο

ιι0ι· ιο ιιοσ! πιο! 138€! ο πω), ο Λιμωιιιο πιο” (Η Μιά



Με εεεοι.ο κιν. 865

ει Μ· Βοειιε εεδιεεε εε Εεε ε ιο εοιε μι·εειοε εεΒει εε

εεει! ιεεΒειι μει ειιεπεειε εοπιμιιι ιοιεε Με εοεεε εε

νε!! εειιιε ε ε!ιιεε εεεοπε Με ιε εε οιεεΒει ε ΜιεειΒεπι

ειειει ιειιεΒ εεεεεΒ εειΜ μεΒ!ιεε θ). Π. ιιεπι Με

!ο Μ ιιιο!ι ΒοΒ!ε εονειΒεεοι εε μιεεειιι ιιειΒειε ειι !ε

ειιιιει εοιγειεΒγ μει ιεεεΒεε ιΜεεεΒ θε!εειεΒ εε νιΜΒονε,

 

ε ιοΒιει επ Εοειιδο !.επεο! νεεεει εε Εε!!ει μει Βενει,

ε εεοπεεεειι Με εοεεε ειι Μ μιομεεεεεΒι εεμιιο! εοΒιειι

εεεεε(ιι). ΙΙΙ. Ιιειε Με ιιιΜιεε ιεε Μεε ιεεεπεε

ειι ιε Με ειειει εοιιειεΒγ ιε Με ιΒο!ι ΒοΒ!ε ιιιεεοπε

Ε!ιεΒοι ιειεεεεε Μιεει ΒιεΒεε ειΒειεΒε ε μιοεειεεοιε

εεεεεε Με ειεπ ιεΒεειε ειιιιε εμεγ εε ιιιιι. Με εμιεε

Με εειεπ ιεΒει ειιιε Μ ιιοιι εε !οπεοεειεο εεγ εενεπ

επει μει· ιεεΒιε ειιεε!! εε!ιειει ει εεΒγοι [ΜΥ ο επεε!!ε

μειεοΒε ο μειεοΒεε εει μει· ιο ιΜιι ποΒ!ε εονειεεεοι ε

μιοεειεεοι ιεγει Βι εειεΒ ιιεπιεεεε ΜΒΒοεειεο ε . . . ..

εεπε Με ιειεΜιο, ε εοΒιιεειειο. Εε ειΒμειο εοπνεπεει

εεε !εε Μεε ιεειεε εεγεΒ εεεει εεινεεεε, ε ιεεειιιεεε

ειπε ιο ειι μοιι Με Με εεε ιε ιεειιιεειο εε !.οΒεοεειεο

ειε εοπιμ!ιεε (3). Π. Ιιειε εεε ιεειιιειι ιο ειι !οπ

εοεειεο ειπε εμεγ εε εεειιε ειεε εοπιιΒεειΒεπι εεεεειιιε

ειεπ ι”οιεειιειε εε! εεειε!! εε μοεεεε εμμει!ει εεΜ (Με

ε εε! εεειε!ι εε ιιι!ε εεεε!εγεε εμμε!!ει $ε!νειει·ιε ιοε

εεειε!!εΒε ε εεινεΒιε εει επεε!!ε ιεπεπ μει ιε Μεπιοιι

ΜΒΜ ιειιιεεεε, ε ειε μει εεεε!!ε ιΒεε μει εεειε!!ε ε! Μ

εεειε!ι Με Εενε !ο Μ (ΜΜΜ Ρεπιιε, ε ε! Μ εεειει!

εε $ε!νειειιε ιοΒιει Βιιεει ΒεγΒει μιεεεε!!ε εενε!!ει· εει

ειιεε!!ε εεειε!!ε μεειιιιεπ ι'οιΒιι εε επεε!!ε εειιιεΒιε εει Μι

μιεειεπ νιι!!εε εε εεεει!ε εει εειεε ειιειε ο εε!ιιεε ε

ιεεεπ εε8ιεπιεΒι ε ΒοιΒεΒειεε ειε Με ιΒοιι Με εεπε

Ε!ιεποι ο εεει ει!ε νο!ιε εε ιεΒιι· Με εεειει!ε μει ει!ε

Με εεε ιε μειεοπε εε! ειι πιοιι ΜΒιε Μιεει ΒιεΒεε εειε

εε!ιειεεε εε μοεει σε ειι εεΒγοι Βεγ ο σε Μ εεε

ΒοΒ!ε εονειπεεοι·; ε εειε ειι εε ι”ιεΜε ιιΒειιει ε Μι Μ

ειι εεειειιιεΒι, ε ιιοπιεΒειεε ειε Με πιο!ι ΜΒΜ ιειεεεεε

Με ειι (ιοπιιιιε Ρειιιιε, ε Μιεει Βεγιιει, ε εεινεΒιε Με

Με εεειε!!ε ιειεΒ εεειειΒεΒι ε ΙιοπιεΒειεε ε εεεει!ε μει

εοΒε Με! Μ Βιοιι ΜΒΜ εονειπεεοι, ε Βεγε! μιοεειεεοι

νο!ιε Με εε!ιΒειει Μ Μ ιΜιι ΜΒΜ Μιεει ΒιεΜε ΜΒ

ειειι Με Με εεειειιε μει· ιο Μ εειιγοι Βεγ, ε εεεει!ε

!ιειειεΒ ε! ειι ιΒο!ι ΜΒΜ ειονειεεεοι ο εεει ε! ιο!ιε

εεπε Με εοΒειειο, ε ιειεπειο, ε ει εΒιεε Με εε εοπ

ιιιιεΒι Μπι !ο Μ Μιεει Βιεπεε ειε !ιΒει·ει Με Με εε

ειε!!εΒε ε εεινεΒιε εε!!ε Με εεειε!!ε εε Ροεεεε ε $εινειειιε

ειεπ εΒεο!ιε, ε Βεειε ρετ εΒεο!ιε εε Μι εεειεπιεπι , ε Βο

ιΒεΒειΒε Γε ε !εε!ιει εεε οιμιεειεε ΒεεεεεεεΒ Μι ειε Με

ιειεεεεε μει ιεΒο εεε Με εεειε!ιε(ε). ν. ΙιειΒ εεειε

 

 

 

(ι) ΙΙιΒΒονειιοπε εε! εειι. ΙΙΙ εει!ε οοενειιιιοΒε μιεεεεεΒιε.

(9) Η εονειΒε1οιε ει Αιεποεο εονεε εειι ωεο εοπεεειιειε ε

Ε!εοΒοιε ιιι 0ι·ιειειιο εεε οειεεει ιιεΠε μειεοπε ει 0ειιειεπεο ει

Ψι!ιιιΒονε, ε ΙΙοειιΒο Ι.εΒεοι νεΒΒιειε ει ΩεΒιιει·ι.

(3) Ι1ομο Μ εοιιεεεπε εεε!ι οειεεει ε Ε!εοΒοιε, εοειει, ε ιι ει Μι

ιΒειιιο Βιεεεε!εοΒε Β'0ιιε , μει πιειιο εει Ποιο μιοεειειοιι , εο

νεεπο Βει ιειιιιιιιε ει ειοιιιι οιιο εοΒεεεΒειε ει!ε μειεοπε Με εεειι

ΒειεΒΒε ι! εονειΒειοιε ει Αιειιοεο Μ εεπε ει !..οπεοιεεεπιιο.

(ε) Εεεεειιε Μ εοπεεεΒε ει Ι.οιι8οιιεειεο, ΕιεοΒοιε εονεε Μι οοιι

εεειιειε με! ιειιΒιιιε ειιιι1ειιιο Βιοιει ι! εεειε!!ο εεΙΙιι Μ" ιιι Ρο

εεεε ε Οοπιιιε Ρειιιε, ε ιι εεετε!ιο ει Βιιι.νιι·ιιιιιιιε ιο ΙΒιεειεε ιι

ΒειΒιει·ι Ριεεπε!!ε οΜεΙιειο, ι επε!ι με εειεΒΒειο εεειεΙΜΒι ιπιειι

εειι, ιι ΐοιΒιιεΒΒει·ο ει εεε!ιε μεειειε Με !οιο μιεεεεεε , ε @πιε

ιοΒΒειο ει εεειοειι!ι ε ι·ιιεπει!ι ρετ Μ ει:ιεεειιε Ε!εοποιε ιιιιεΒε

Βιειιεε!εοπε Β'0ιιε ει Μι ΜΜΜ !”οεεε ι·ιεοεειο ει!ε εεε μιειιε ιι

εεπε, ε εομο !ε εεε ιιΒειειιοιιε ει ι·εειιιειιιι ε! ι·ε ιιι Αιεεοπε.

ΒοΒιεΒε εεΜε νιιιεε εε Ροεεεε, ε εε ιιι!ε εεεειει·εε εε

μιεεεΒι εοΒειιιειιεΒ !ειε ειιιειοΒε εειοιε ε ριοεειεεοιε

εΒ μοεει ΒεειεΒι Με εεε!!ε ιιεπιειεπ εει επ Εε!ιει μει

Μι εεειειεεΒι, ε ιιοπιεπειιιε εεε μειιεΒγ εε Μι ε εεΒγοι

Βειειε! εε εε εε μιοριιειει ιο εεε! εεειει:ιεπι ε ΒοιΒε

πειΒε ιειεΒ ε! Μ ιΜ!ι ΜΒΜ 8οιιειΒεεοι ε ιεγε! μιοεε

ιεεοι, ο επει ει! νο!ιε μει Μπι σε εεΒιιοι Βεγ Μ Με!

εεειειιιεΒι ε Βοπιεπειεε εειειε επ εοεμεε πε οΒιειε εοπ

εεεΒεΒεεΒι επε εεε! Μ Μιεει Βιειιεε ειε εε!ιειει εε μοεει

σε ειι εεΒγοι Βεγ ε ρεεε: ειι εε ιιεΒεε !ιΒειιει, ε

εποε!! εειιιιιει ιμεο Μειο ειεΒ ειιειε μει· νιιιει εε! εε

ει·ειΒεΒι ε Βοιιιειιειεε εεεεεε ειι Με Με ειΒειεΒε ιιΒινει

ειιειε ε ειΒειιΜιε εε εεεε!!εε ε! ειι εειιγοι Βεγ ειιιοοιιι

ιιοιΒεΒε μιομι·ιε εεεεε!! νεεεε!ιε ε εοιιΒεεεε εε! Μ εεΒιιοι·

ιΜγ ε !ιενοιε μει ειε ε ειε μει· Πενοιε Μ Με ιιιιεεεεε

εΒεο! Με ειιεε εΒιιειειιειε ειπειειιε ε ειΒιιιι!ειε εεεεε!Με

εε Μι εεΒιειΒεΒι ε Βοπιεπει,εε εφε ιι ιοεειΒ ιεπεειε μει

ιιεε!εενο! ιΒεπειε (ε). νι. Μπι Με ι”ειεε ε οοπιμιιεεε

!εε εοεεε εοΒιεΒΒιιεεε επ Με εοΒιεειιε εεμιιο!ε ιο Μ

πιοιι ΜΒιε Μιεει ΒιεΒεε, ε ιΒεεοΒε Ε!ιεΒοιιειεεεεε πιει!ει

εεε ειειι ιεπεειε εε ιιεΒιειιε νειε Με μειιε εε Εε!!ει· Με

ειιεε ειιεε ιεεεΒεε εοεε ΜοεεεΒ (ΜΜειειι εε νι!ειιοι·ε ε

Εοει·ι·,εο ΜΒΜ! εΒεεπιμε ε κα. ιεεεΒεε Με εεε!ε ιο Μ;

ΜοεεεΒ ιο εονειιιεεοι ειει;ιεεε ιιενιε εε !!ειε ιειιεε, ε

εΒ Μιεει !οεπ !)οιιε, ε εΒ ιοεΒΒει Βοιιε Με ειι εε!

ειι πιοιι ΜΒΜ Μιεει ΒιεΒεε εκιειειειιι μει ιεεεΒεε Ε εΒ

Με εειι. ειι! ιΜιιιιε εειεεο Με εεε!!ε !ε εειιγοι Εεγ, ε !ο

Μ εεε πιοιι ΜΒΜ εονειΒεεοι, ε μιοειιιεεοι εεε ιεεΒιε

εε! Μ ιΜιι ΜΒΜ Μιεει Βιεπεε. Ε εεεΒι Με εεπιεπι

Με Μοεεεπ Πε!εειεπ εε Με Βονε ε ΒοειιΒο ΜΒΜ! ειι

εεπιμε εΒ Με ε!ιι·εε εειΒεπι ιεειιεεεε ιεοεπεε, ε εεεπιιιει

εε πιοπεεε εειεπ μιομ εε Εε!!ει εοεε ειι Με ίε!εεε εε

8ειιι Βι·εΒεεε, Με ειιεε ιεεειιεε εειΒοιεε εειι εΒιιεΒ ειπε

εεειε!! εε Εε!!ει εε πιειεε επ μοεει εε! Μ Βιο!ι ΒοΒΜ

8οιιειΒεεοι ιοε εειΒεΒι Με ιιιοεεεε Ειε!εειεε ε Βοειιιιο

!.επεοιε ιοπιεπεΒιε ειι μοεει εε!ε εειιε πει επεε!ιε Βενιειι

εεοιΒμεΒγειε εΒ Με Με εειι ειι! Ποιιιιε. Ε εεε Μι ιε

μειεοπε σε ειι Με Μιεει Βιεπεε ειιιιε εε εεειει! εε

Πει!ει ρετ Μ μοιιε εε $εΒι Βιειιεεε εΒ ιι. ιιοπιειιε ε εε

νει! ο ε Με εεπε ιοιεε ειιΒεε ε ιεεε Μ νιε ιιειε Με εε

ιΒεΒι Με Μοεεειι θεΙεειεΒ ε Βοειιεο Ι.εΒεο! πει εεεε!!ε

!ιοιε ιΒειειιιε νιΒεεεΒ ε εενεΒ νεΒιι εΒεειι:ιμε εΒ ιιι. ιιο

πιεΒε ε εειιε!! ο ε Με εεπε ιοιεε ειιΒεε εειε εειιε εει

εεεε!!εε Βενιειι εεοιεμεΒγειε ε ειιι εΒεοπιιεΒιεε Βιιεει

Βιειιεε ιεεε !ε εεε νιε επ Μπι εε Εεε νειε Με μειιε

εειΒοιεε ε Με εεπιεΒι Με πιοεεει θιειεει·επ εε νι!εεονε

ε ΙΙοειιεο Ι.εΒεο! εΒ Μ Με πιοΒεεε εεε ιΒιιειεπ ειπε

Εειιει. Εε ειΒμειο επιεε Με εοε Βοι1ιεΒε ε. εεπε, ο ε

Με εε εεεεεΒε εε!εε μειιε Βειεπ Μ εεεεεΒειιεε Με εε

εοΒιιεεεε μιομ εε Εε!!ει ρετ Με εεε” ε!Βε πο !ιι

μοεπεεε Βενει εει Με εειΒΒοε ο μειιιιοε ε!ε επε ε ε ιε!ιιε

 

(5) ειι ιιοπιιιιι εε!!ε νι!Μ ει Ροεεεε, ε εε!Μ Με ε'Ιε!εειεε εο

νεειιο εοειιιειιε ε ιΒεπεειε !οιο ειιιεεει ε μιοεειειοιι εμεοιε!ι ε

Πεε!ιει·ι , μει μιεειειε Βιειει1ιεΒιο οι ι`εεε!ιε ε νεεεε!ιεεειο ε! ιε ει

ΔιεμοΒε ιο ιΒεπι εε! 8ονειιιειοιε, ο εε! μιοεειειοιε ιεε!ε εει!'ιεοΜ.

Με ιιιιεειο ΒιειειιιεΒιο ιιιπειιεΒΒε ιο εοεμεεο (οποια επ Μερα)

μοι ι ειιοι ειιειιι επο ει!ε ιιΒειειιοπε εοπιμιειε ει Βιεποε!εοπε

Β'0ι·ιε εε!Μ μιιειοΒιε, εομο Μ ειιε!ε εινεειειεΒΒε εεεοιιιιο εε ειι

Βιιι;ειοιιο , εε Ειεοποιε εονιεΒΒε εεεοΙνειιι εε! ΒιιιιειιιεΒιο ει ιε

εειιιι ε εεεειιειιιε εΒε Μεινε ενεειιο μι·εειειο ε Μι (εε ε! επο ιιΒιιο

Μειιειιο).

θ”



866 ΒΙΡΕΟΜΙ ΙΙΙ (ΖΑΚΤΕ

σεΙεε Μεε σει·Ιε ω. ΙΙΙ!. ΙΙειε εεε σεΙΙιει·εΙ Ισ Μ

εισΙι εσσΙε ΙΙΙΙσει· Ιει·εεσε σιεε εεε σΙεε Με εεεεεεΙε

εΙειι Μεε ετισεε σεΙ:ΙΙεεεε σετ Μεε Ισε Ιει·ι·σε σεΙε Με

ιεεσσεε Μεσοι· ε σε ΙΙΙΙσει· Βι·εεεε εεε Με Ισε εει·Ιε

σεΙεε Ιει·ι·εε νΙΙεε σΙεΙεΙε ε ΙσεΙιε σσΙ εεεγσι· Ιὶεγ Ισε

εεεΙε εσι·εεειιι εσε σιεε Ισε Ιει·ΙεσιεΙσεε ε εεεγσι·Ιεε σεΙε

Με ιεσΙΙ εσΙ›Ιε _ιεΙεεεεε ε σε ΜΙεει· Ι›ι·εεεε εσεΙΙΙΜε εεε

σειιισε εεει·, ε Ιστιιει· εσΙιεεεεετ ε ειιΙΙι·ε σε Ισε Μεε

Ιει·ι·εε ε ΙσεΙιε τεγεΙε εΙι Μεε ΙΙετε ΙειιιΙΙΙεε ε Μεε, σει·

 

ΙιεΙΜετ σε εεεσΙΙεε εεεε Με εσεΙιεσΙεΙσ, σ ειεΙ1ει·σΙι. Ε .

› ιιο ι·εειεσιιΙε Ιε Με ειεσσεε ΕΙΙειισι·, ε Ισ Μ ιεσΙι

ιισΙ:Ιε ΜΙσει· Ι›τεεεε σΙεε εσεγ σε εκ. σΙεε εσεπσιεσσι·ε

σσΙ σΙε εεεΙ Μ ιιιοΙΙ εσΙιΙε ιεισει· Ι›ι·εεσε σετει·ε σε (ΙεΙΙει·

ΙιεΙεε ε εΙεε ΙεεεεΙε σε σεΙΙετει· ε Ιιενει· σεΙΙετει·ετε εσΙ

Ιειεεει ε εεΙΙι·ε εΙ εεεγσι· Βεγ, σ εΙ Μ εσε ιεσΙΙ εσΙεΙε

εσνει·εεσσι·, ε ΒεγεΙ σι·σειιι·εσσι·, σ εεεΙ εΙΙ νσΙι·ε σετ Ισ

εεεγοι· ΙΙεγ Ισε εεεεεΙΙε εσεσι.σ σε εσενι:ε.ι, σεεΙεΙΙ επεσε,

ε Ισ εεειεΙΙ ε σἰεΜ σε δεεεεε, ε εεεΙεΙΙ σε σει.τει.ι.:,

ε Με εΙΙτεε νΙΙσε, ε εει·εσσι·Ιεε σσΙ εεεε·σι· Βεγ ε εεεεΙΙσε

σει·εσιισε σσΙ σει· Ισ Μ εσνει·ιιεσσι· εεεΙ εει·εσ Ιτει1ιεεεε

σετ τσεΙιι·ε εεεεΙΙσε εΙ›εσΙνεεΙε ε ΙΙΙεει·εειε Ισε Με ιεσΙΙ

ιισΙ›Ιε σιιεεεεε, ε ΜΙεσι· Ιειειισε εεΙεσιε σει·ε, ε Ιεσεειεσ

εσιεΙιιιεΙι·εσστ σε ΙΙΙΙσει· Μει·Ιεεσ ΙΙΙΙ εεε Ισε ιιεΙνει·εΙΙεΙε

ε εΙεεεΙετε σει·εσιισε σεΙσε Μεε εΙεΜε εεεΙεΙΙε νΙΙεε ε

ΙσεΙιε σε ·Μ εεει·ειεεεΙ σ ΙισιιιεεεΙεε σεΙε εεεΙε Ι'σεεσε

ΙειιεεΙε εΙε Με ειεσσεε ΕΙΙεεσι· ]ειεεεεε, ε ΙΙΙἱεει· ΙΙΙετΙεεσ

εσε ΙΙΙΙ ω. ΙΙΙΙΙ. ΙΙσιε εεε σεΙΙει·εΙ Ισ σε ΙΙΙΙεει·

Ιει·εεεε εε εε Ι"ιεεεε ΙΙΙισι·Μ σ εοιεσΙΙσσε Μεε Ισε εσεεε

σειεειιΙ σει· εεσΙΙσΙε σεσΙει·εσσε· σΙεε εσεγ σε ει. σιεε Ιε

νστε εσεεειιΙε Ιε Με ειεσσεε ΕΙΙεεοι· Ιιεισειι·ε ε εΙε Ισε

ειισε σε Ιι·εεισΙι·ε σε ί]εΙΙει· εεεεΙΙσε εει. ιεΙΙ ΙΙΙει·σε σε

 

(Ι) ΩστεσιεΙσεΙ εἰ Με εσιιΙειιιιΙΙ ιιεΙ στεεεσεε1Ι σἰεεεε εεσΙ1σΙΙ,

ΕΙεσιισι·ε σσνεε Ι`ετε εννΙει·ε νετεσ (1εεΙΙει·Ι ΙΙ Με σετεεεΙ ε ΙεΙ εΙε

εσεεεεεεσ , σει·εε εεεε εεεεεε εΙει·Ι Ιι·σεΙε, ε εσεΙΙε σσΙ εσνει·ιιεεστε

ιΙΙ Αι·ειισεσ, εστι ΟΙσνεπεΙ Β'0ι·Ιε, ε ΟΙειιιιεΙΙσ σ'Οι·Ιε ΙΙεΙΙσ ΒεεΙει·σσ

(σοτσ Μ!) σΙ ΒτεεεεΙεσιιε, ε εεεεσει·ε εσ'ιεσσεεΙιεΙ ΙΙ νειιΙΙιΙεε ι11ΙΙε

ΙΙσι·ΙιιΙ ει .ετεεεεε σσνιιΙΙ σε Βι·ειισεΙεσιιε εΙ τε Π. ΟΙσνειιιιΙ. ()εεεΙΙ

σεΙεεεΙ εσεΙει·εσΙιει·σ εεΙΙε ΙεΙσε σΙ ε. Ρειιστεεισ, νΙεἱεσ ε ΟεεΙΙει·Ι;

ειιΙιισΙ ΙΙ ει·ειιΙε σεΙΙ σε ΙΞΙεσιισι·ε σο' σεε ΙΙ'0ι·Ιε ειιΙι·ετεσσει·ο σε!

σεεΙεΙΙο, ε εἰ σσι·ι·σΙισει·σ Ιιι σσΙει·ε σσΙ εσνει·ιιείστε, ι·Ιιεεεειισσ Ιε

ΙεεΙσ Ιιι σσΙστε σσΙ 8ετσΙ 0εΙιει·ειισσ σι ΥΙΙΙειισνε, ε Βσσι·Ιεσ

Ι.εεεσΙ, σεΙεεεΙ σεΙΙ ε ΕΙεσιιστε, ε Ιε εσεπεε σσΙ ν·σεΙΙσεε τεΙΙε

ΙΙσι·ΙιιΙ εεσσεΙΙΙ. ΑΙΙσι·ε Βι·ειισεΙεσιιε Β'ΟτΙε, εεοοιιεσεεεεΙο σε σΙεεΙ

εενεΙΙει·Ι ο σεσσεΙ εεεε'ει·ιτιΙ, ιιεσΙι·εΙ1Ιιε σεΙ εεεΙεΙΙσ σΙ ΟεεΙΙετΙ σετ

Ιε σσι·Ιε σΙ ε. ΡειιετειΙσ; ε εεΙΙ' οτε σ Ι.ει11σσ ιιιεσηΙεισ, ΙΙ σεΙΙΙ

ΉΙΙετισνε ε Ι.εεεσΙ, εεεσιτισεεεεΙΙ εσεΙ σει·ε σε σσσΙεΙ σενεΙΙει·Ι σ

σεσσιιΙ εει·σΙ εεεε'ει·ιεΙ, ιεεσνει·εΙ›Ι›ει·σ εΙΙ'ΙιισσεΙι·ο; ε ΙεσσεΙι·εσεΙ,

ΒτεεεεΙεσιιε στειισετεΙιΙ›ε ΙΙΙ›στεειειιΙε Ιε εεε νΙε νετεσ Ισ σει·ΙΙ

(Με ρεεε) ο σὶιισὶεα£ο σΙ Λι·σσι·εε, σ εΙΙ εΙΙι·Ι σιτε (νΙΙΙειισνε ε Ι.ειεςσΙ)

ειιΙι·ετεσσετσ σσΙ σεεΙεΙΙσ σΙ ΩεεΙΙει·Ι εσ'νσεΙΙσεεειΙΙε ΙΙσι·ΙιιΙ. 5σστε

σε Με εεετσιε, σ εεσΙιε σει· σετΙε, ε σΙεσι σ ε σενεΙΙσ, εεσΙστετεΙ›

Ιιετσ Με' εΙΙ'ιιιωι·ιισ Ιε εεεισεεεε εΙι·εσεΙειιΙ.ε , εΙΙΙεεΙιε ιιοιι εἰ τειι

σεεεει·σ εεεεε€Ι, σεΙ ηιιεΙΙ σσΙεεεε νειιΙι· σειιιισ σ σει·ΙεσΙσ εΙΙε

σει·ΙΙ ιεεσεεΙιεε.

(ε) ΝεΙ Ιει·ιιιΙιισ ει εεΙ εΙσι·εΙ σε ειιεΙΙσ σεΙΙε ΙΙΙιει·ειΙσεε σε!

0'0ι·Ιε εἰ Ι“εεεεεει·σ Με σε.ΜΙίε·Ιιε Ιιι ΙεΙΙε Ισ $ετι:ε ε ΙεσεΙ1Ι εσε

εεΙΙΙ ειΙ ΕΙεσιισι·ε, σει· εννετΙΙι·ε ΙιιΙΙΙ Ι 8ετσΙ εεΙΙνΙ σεΙΙσ Με, νΙΙ

ΙεεεΙ, ΙιισεΙιΙ ε Ι.ει·ι·ε σεΙΙ'ΙεσΙε σΙσετι‹ΙειιΙΙ σε! σσιεΙεΙσ τεεἱσ, εΙ1'ει·ε

Ιιι Ιστσ σΙειιε ΙΙΙ:στΙε σΙ εΙ›Ι›ετισσεει·ε ΙΙ σσιεΙεΙΙΙσ εΙιε εΙΙεεΙιεειι€ε

ενεεεετσ σσΙ σεισισε2σ σι ΑτΙεστεε, ε σΙ Ιι·εείετΙι·εΙ εστι Ισ Ιοπ·ο Ιε

τιιΙεΙΙε ε ΙιεεΙ ε ειιεΙ ΙεσεΙιΙ σΙ σεΙΙσ σσιεΙιιΙσ ι·εεΙσ, Με με Ισι·σ

σΙεεεεεει·σ. Ε εεΙ Ιει·ιεΙεσ σι εΙΙι·ι νειιΙΙ εισττιΙ Με εεεεεε σεΙε σσ

νεεεεισ ΕΙεσιισι·ε, ε ΙΙ σΙ ΙεΙ τεει·ΙΙ;σ ΒεεεσεΙεσεε Β'0ι·Ιε, εεεΙιε

εστεε 'ειστε, ε ΙεεΙΙ.ΙΙιιισ (Ιεσεεεισ) επιτεΙεΙεΙι·ε1στε σΙ εεε ΙΙεΙΙσ Με

ι·Ιειισ , τεειΙΙεΙι·ε σ εσεεεεεετε εΙ τε σΙ Ατεεσεε Ι εεεΙεΙΙΙ σ'ΟεΙΙσ,

εΙΙ ΒσιενεΙι_Ι , σΙ Ρσσι·σε, Ισ Με ε εεεεεΙΙσ σΙ δεεεει·Ι, ΙΙ σεεΙεΙΙσ σι

0εΙιεΙΙΙ , σ “Με Ισ εΙαι·ε νΙΙΙε ε σεε·ιισσι·ίε (ι·εεΙσεΙ, ε·σπιπισε), Με

εσεΙΙενεεσ εΙ τε σΙ Αι·εεσεε (Ιιι εσε σΙσε σεΙΙ'εΙΙσ σΙ ρεεε σσΙ 94

εεεπεΙσ 1388).

ΙσιιεΙεε ιεεεειε Ισε εεεΙε εΙΙε σει· σεεΙε εσεεΙεΙ σε Ιεεειισε

σε σισεΙει· εΙ Μ εεεγστ Με, ε εΙ Μ εεε εσνει·εεσστ,

ε ΒεγεΙ σισειιι·εσστ εεεεεετεσσε σετ Ισ Μ ιεσΙΕ εσΙ1Ιε

εσνει·εεσσι· ε εσεεΙεΙ σι·σσετεσσι· εεΙΙΙεΙεεΙσιεεει σετεειΙ

τειι, ε Ισι·εει· εΙε Με τεεσσεε ΕΙΙεεστ ε εΙε εεεε Ισε

. Με ει. ΜΙ ΙΙΙει·σε σἱεε εεε εεγε σι·ιεπετ εεεεεεΙε σσΙ

σΙε εεε Ιε εειεετεεΙσ σεεεεΙΙε εει·ε Με εΙ Μ ιεσΙΙ ιισσΙε

εσνει·ιιεσοι· ε εΙ εσιεΙεΙεΙτεσστ σσΙ εεεγσι· Με σει· εεεεΙΙ.

Β σει· ιεεισι· εσεει·εΙεΙ σεΙε Με ιεσΙτ ιισσΙε _ιεΙεεεεε ε

σσσι·ει· Ιε Με εεεεΙΙΙεΙ εΙε ειισι·εεεετ σε Ιε εσεει·εΜ

σιεεΙεσσι·ε σει· ι·εειΙΙεσΙσ σεΙσε Μεε ιιι. ιεΙΙ ΙΙετεε εεε

Ιε Με _ιετεεεεε εε ρεεε σεεετ ε εενει·ε ει τετεεΙι· σει·

εσεεΙεΙ σΙ1ΙΙεεεισ Ισ Ιι·εΙιεΙ σεΙε ιιι. ιεΙΙε ΙΙστΙεε σε ?Ισ

ι·ειιεε εεε σει· Ισ @Με εε Εεεεεσε σε Ι'ετ εεεειιε εεε·

εΙ εεεγσι· Βεγ Με ε Ισε ΙσεεειεεεΙ Με εεε σε Ισε Μεε

τει. ιεΙΙ ΙΙιει·εε ΙΙ εΙε εσιιισΙΙσεειεει εεΙΙείεΙ Θ).

ΙΧ. Ιιειε εεε οσιεσΙΙσεε Μεε Ισε εσεεε σειεεετ σε εεεΙ

εενσΙ σεΙε σεειεεΙ Με εεσΙ$σΙε εσεεεεεεσεε εεεσεεεεεΙ

Ισ Μ εεεγσι· Βεγε Ισ Μ ιεσΙΩ εσΙιΙε εσνει·εεσσι· ε ΒεγεΙ

σι·σσετεσσι· εΙε Ιεεεει ε σεΙε σεΙιει·ει·, ε Ισιτει· εεει· Πεσ

εΙιιεειιι ε ειιΙΙι·ε εεεε Με εσεΙτεσιεΙσ Ισε Μεε τεεεεεε (ε).

Χ. Ιιεει εεε Ισ _ισι·ε εεε ΜΙσετ Ιει·εεεε εε σενι·ε

σει·σι· σε (ΙεΙΙστ ΙΙΙ:στεΙ, ε εΙ1εσΙΙ Ισ ιεοΙΙ εσεΙε εεσεεει·

Ισ εσνει·εεσσι· Με ε ι·εΙΙΙΙσετε Ισ εεετειεσεΙ, ε ΙισιεεεεΙ.εε

σει· εΙΙ Μ εΙ Μ εσΙΙΙε ΜΙσει σι·εεεε σσΙ ειιεεΙ εε ίε

ιεσιισΙσ εε Ισ σι·Ιειει· σεΙε σι·εεεεΙε εεσΙΙσΙε εΙ Ιισει·εΙ

νεεεει· ε εσΙενεεεετ σε ΠεΙΙετ εΙε _ιειεσΙεΙσ ε Μ· σεΙ

εεεΙ ει εσΙειιιεΙι·ε σ ι·σεεεεΙει·ε ε εσε Μ· εεε Ιεεσι·ε ε

σΙιεει·νει·ε Ισε εσεεε σει· εΙΙ εΙ Μ ΙΙΙΙσει· Ιετεεεε εσενεε

ειισεε σι·σιεσεεε ε σετεσεε σετ εετΙε σεΙιΙιεε (δ).

ΙΙΙ. ΙΙεει εεεεΙΙ σΙε ιεεΙσιε σεΙΙει·εΙ Ισ Μ πιοΙ: εσΙ:Ιε

ΜΙσει· Ι›ι·εεεε, ε εΙεει σε εε σει·ε ε ίτεεεε ΙΙΙεει·ΙεΙ ειιΙ

σε εσιε εεε σι·σσι·] σσει ε σετε, ε Ιεσεειεε εσιεΙειεΙι·εσσι·

σε ΜΙσει Μετιεεσ εσε σε ι·είει·ειετε, ε1εεΙι· εσιεσΙΙι·, ε

σΙ1εστνετ σισειειι·ε εει Ιε Με σεε σει· εΙΙ σε ίει·ειεσε,

ε Ιει·εσε εσΙε εεεεΙΙε σεεΙσε, ε σεεεε Ισε εεεΙεεσεεσε

Ιεεεεσεε ε ειισι·εεεεσεε εε Ισ εσεπτεειε σε Ιε σειι, ε εσε

εεειεεεεεε ε Ιισιεσεεεεε Ισ σεεΙ Με εε σσσει· σσΙ Ιισει·εΙ

νεεεει· ε εσΙενεεεετ σε ΠεΙΙετ εΙ Ισε σσΙ ειιεΙ σε Με

ει:εΙ εε εσιεεισιτε ε εσε Μ· στερει τεεεεειεετ σσιε εεεει·ε

Ιεε εσεεε εσε1εεεεσεε σε Ισε στεεεεΙε εεσΙΙοΙε ε;,ειι Ιε

εει·Ιε εσιινειιεΙσιιεΙ εειτε εΙΙ , ε Ισ Μ εισΙτ εσΙ1Ιε εσνει·

εεσσι· σεΙε εεεΙ εε Ι”ε ιεεεεισ σεειεετ εε Ισ σι·Ιειετ σε

σΙΙσΙ. Ε σε Με ε σει· Με εεεεεΙεε εσεεε σε ··εεεει Ι'ε

τεεεεισ σε Ισ σιεεσε€ εεσιΙσΙ ΙισεσεεεεΙεεεΙε σε νει σε

ΙΙΙσεεει· Ιει·εΙιεΙιΙεσε σε σεΙΙει· εΙ Μ· σσΙ εεεΙ σε Με ει·εΙ

 

 

(8) ΙιεεΙΙΙεΙΙσ ε ΙΙσει·Ιε Βι·εεεεΙσσεσ Β'0ι·Ιε, σσνεεεε ΕΙεσιιοι·ε σσΙ

ΙστιεΙιιε ει σΙεσΙ ειστιιι Μ· Ιειιστε Ιιι ΠεεΙΙετΙ εΙ εσνετεεΙστε, ο ε!

σι·σεετεΙ.στε τεεΙε, Ισ σσσΙεΙ ιιιΙΙε·ΙΙι·ε σΙ .4Ι|σσιεί·ιι€ Μπισέ, εΙτ'εεεε

ενεε σι·σιεεεεσ σι σει·ε ε στεεΙειιιε ε! ι·ε σΙ Αι·εεσεε, ΙΙ εεεΙε ει

σΙ›Ι›ΙΙεΙιει·εΙ›Ι›ε τεεΜεΙτε σωστο Με ειιετ εεε εεΙ εσεεειε , σετισσεε

Ιιιιεεισ εεετειισεΙε εεΙΙε σει·ΙΙΙ.ε ει·ι·ειι·εΙσ ( "Με ), σεΙΙε εεεΙΙ Ισ

εΙεεεε ΕΙεσιιστε ει·ε Ιιι εεειω σει· Ι'ετιπιεσ εσεεσ σι $ι·εισΙΙε ίΙστιιιΙ

σΙ Ισι·σειε , σσΙ οτε σΙιΙιΙΙεεΙσ ΙΙ ειιιστεετσ σι Αι·εστεε νετεσ Ι εσ

νι·ειιΙ Αι·εεσεεει (Υεσ.εσσι·. Ωετε.ΝεεεΧΧΙ ·°. σεε.669).

(ε) ΕΙΙ'εσεεΙσ ΙΙ στεεΙΙΙσ σεΙΙε σσσΙεΙιεΙΙε ΙΙτε σΙ ιιΙ/σεεὶπ£ Μεσα",

ΙΙ εονει·ιιεΙστε σεΙΙ' ΙεσΙε , σ ΙΙ στοσει·εωτε τεεΙε , ιΙσνεεεει·σ εεΙ:τω

τεεΙΙει·ε Ιιι ΙΙΙιετσι ΙΙ Ιι·εεΙε σεΙεεεΙ εεε σε ΕΙεσεσι·ε , εεεΙειιιε ε

θΙσνειιιιΙ Β'0ι·Ιε, ε ε ΒΙιιιιιιεΙΙσ Β'0τΙε ΙΙεΙΙσ ΙιεεΙει·σσ ει Βι·εεεε

Ιεσιισ, Ι εεεΙΙ επεσε ειεΙΙ σσεεεεεεσ εΙΙσ εεεεεσ ΙΙΙσΙο σι σεεεεεΙ.

(ε) ΝεΙ εΙσι·ιισ ιεεσεειιτιο, Ιιι εει Βι·εεεεΙεσεε Β'Οι·Ιε εει·εΙιΙεσ τε

εσ1ι.ιΙΙσ ε ΙΙσει·Ιε ΙΙ εσνει·εεΙστε σΙ Δι·ειισεσ ι·εΙΙΙΙεΙισι·εΙ›Ι›ε ΙΙ εΙιιι·ε

τεεεω, ο Ισ σι·σιεσεεε εσεισισεΙσ εεΙ:σεσϋσΙσ σι·Ιιεσ σεΙΙε σι·εεεεω

εσενεειἱσεσ. - -
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εο εσιειιιοιι·α α εοτι ρτοπτι 1οτ τοιιυποιαπ1 Ο). -- ΧΙΙ. Ι1οιπ

.ιιυοΙε άι1ε πιοΙι ποΙιΙο ιποεεοτ Ισ αονοτπαάστ, ο ΒογαΙ

ρτσουταάοι·, ο Ια άι1α ιπσΙ1 πσΙιΙο πιαάοπα ΕΙιοποτ ιυ1Βοεεα

ρτοπιο1ταπ , ο ιυταταιι εο1ε Ιοε ροποε ροουπιατιοε, ο αΙ1τοε

σοπ1οπουάοε ου Ισ οοπ1ταο1ο άο Ια άι1α που, ο ροτ Ια ιοτιιια

οιι ασυοΙΙ σοπ1οπουάα 8υαγπαάοτοε απο 1'αταπ, ο οοιιι

ρΙιταπ, ο α11οπάταπ 1σ1οε Ιοε οοεοε οιι Ιοε πτοεοπ1ε σαπι

1οΙε οοπ1οπουάοε, σοοε οαεουπ άοΙοε οσεοε απο Ιια α οσπιρΙιτ,

ο α11οπάτα εοποπε Ια 1οπστ ο ιοτπια άοΙε σαρι1οΙε άοιπυπ1

σιιρτοεεα1ε θ) ΧΙΙΙ. Ι1οπι υπο ροτ αουοε1οε οοεοε

1σ1οε, ο εοπιιΙοε α11οπάιάστοε ο οσιπρΙιάοτοε Ισ άι1 ιποΙ1

πο`ΙιΙο Βονοτπαάοτ, ο ΙὶογαΙ ρτσουταάοτ σΙιΙιπατα Ιοε Ιιοπε

άοΙ εοπιιστ Ιὶογ ο Ια άι1α πιαάσπα ΕΙιοιιστ Ιοε Ι›οπε εουε

ρτσρτιε ο απο Ιου οπ Ιου άοΙ εοπγσι· Βογ ο άασο Ιισιτα

εοπ1οποια άο νο1 άοΙ ατοΙιαΙιιεΙιο άο Οτιε1απγ ο Ισ υπ πιοΙ1

ποΙιΙο Βονοτπαάοτ, ο τογαΙ ρτοσυταάστ άοΙ ατοαΙιιεΙιο άο

(ιαΙΙοτ (3).

Βοπυσ άιο1ο ρατ1οε νοΙοπ1οε άιο1α σαρι1υΙα ο1 οοπ1οπ1α

ειπέςυΙα ιπ οιεάοιπ απο οσποστάι1οτ ιπιοτυπι οιιισαοι1οτ αά

ιιπιιΙοτο οι ροτρο1υσ οΙιεοτνατο 1απουαπι Ιιοπυιπ α1ουο ρα

οιιιουπι ε1.α1υιπ 5ατάιπιο Ιιυιυε τοΘυι οι ΙιαΙιι1αποιυπι ιπ

οσάοπι ο1 ειδπαπ1οτ ρτοοιυιπ ουιυεΙιΙιο1 ρτοάιο1ατυπι οοτ

ποποια Ιιστα 1οτοιατυπι άιοι ρτοάιο1ο απ1οπυαιιιάινιπυιπ

οοΙοΙιτατο1υι· ο1ιιοιυιιι ασοοεεοτυπ1 αά οσοΙοειαπι Μαιο οι

ΒΙοτιοεο νιτπιπιε Ματιο σαε1τι (ΙαΙΙοτι. Ε1 ιπ οαάοπι οοοΙοεια

άιοιι πσΙιιΙοε Επιπιιιιυε Ρο1τι άο Ατοποεισ οι Βταποα Ι.οσπιε

άο Λυτια πιιΙι1οε ιπ ρτοεοπ1ια πσε1τι Απ1σπι ΒαΙπιαογ εο

τοπιεειπιι άσπιιπι ΒοΒιε Αταεσπυπι εοτιρ1οτιε οι το,(ιια αυ

σ1οτι1α1ο πσ1ατιι ρυιιΙιοι ροτ 1ο1απι 1οτταπι οι άσπιιπαιιοποιτι

 

οιυεάουι οι 1οε1ιυιπ ειιΙιεοι·ιριστυιπ νιάοΙιοο1 ο1σ. . .

. . . . . (.ΙΙΙαπσο ό! τίπιπιιοπ1ο Μ)

ΕΜΗ.

@Με άι στοάσπ:α, οά απωσιε άα1ο άι: θίσοοππι άι Μπιά

οιιι) πουοτπα1οτο ο τι)”οιπια!οι·ο ποποιαΙο άι διιτάοσπά, ο

άοι οοσιεία!ιοτι, ο ρτοοι-υοοιίπι (ΡτοΙιοτυοπε) άι δυο!ίατι

(1) .ΔΙΙα ευα νοΙ1α ΒταποαΙοσπο Β'0τ·ια ποΙΙο ε1οεεο Βιοτπο άοΙΙα

ευα ΙιΙιοταιιοπο ειυτοτοΙιΙιο σσιπο ραάτο ο Ιοπι11ιτιισ απιπιιπιε1τα1οτο

άΙ επο ιιεΙιο Ματιαπο οι οεεοτνατο ι παι1ι ιππι άοΙΙα ρτοεοπ1ο (Σουι

“ποιά εσ11οτπο11οπ‹Ιοει ιπ σαεσ άι άιεειάιο αΙΙα εοιι1οπια ο ειυι·ιεάι

πιοπο άοΙΙ'ατοινοεοονο άι ΕαεΙιατι.

(9) ΙΙ Βοι·οτπα1στο, ο ιΙ ρτοουτα1.οτο τοιιΙο άοΙΙ'ιεοΙα άα υπα ρατ1ο,

οά ΕΙοοποτα άαΙΙ'αΙ1τα ει οιιιιΙιπαπο άι ρτοε1ατ ειυταπιοπ1ο ροτ Ια

οεεοτναπια άοΙΙα ρτοεοπ1ο οοπνοπιισπο, εο11.στπο11οπάοει ιπ οαεο

οοπ1τατιο α ιιπιο Ιο ροπαΙι1ιι ροτ1α1ο άαΙ ρτοοοάοπ1ο α11ο άι παω

(1888).

(3) ΙΙ το οι Αταπσπα , οά ΕΙοοιιστα, οΙ1το ά'ιρσ1οοατο ιυι1ι ι ιστο

Μπι ροτ ευατοπ1ιαια άοΙΙα οεοουαισπο οι άυοει'α11ο οι σοποοτάια, ει

οοιισιιιο1ιοπο, ποΙ οαεσ ά'ιπιταιιοπο , ιΙ Ι.ιτιπιο αΙΙα εοπ1οππα ο αΙΙο

ιπιΙιιιιοπι Μο το!) άοΙΙ'ατοινοεοονο οι ΩαεΙιατι, οιι ΒΙοοποτα αΙΙα εοπ

1οπια οά ιπιΙιιιιοπι άοΙΙ°ατοινοεοσνσ οι 0τιεταπο.

. (4) ΝοΙ 1οε1ο τιιαποαπ1ο άονοα εοιπρτοπάοτει , ο νι οτα οοιπρτοεα

Ια τοΙα2ιοπο άοι Βιυταιιιοπ1ι ρτοε1α1ι άαιΙ @να α1οτο Εειτποπο, ο

Χιτποπο Ροτοι οι Ατοποεο, ο άα ΒταπσαΙοοπο ά'0τια,ο άοΙΙα σοπνο

πυ11α οοτιπιοπια τοΙιεισειι οι αοοοειατει οπ1ταιπΙιι αΙ εααταπιοπ1σ οι

ροπι1οπια, ο άυιπάι αΙΙα πιοπεα ουοαι·ιε1ισα, άινιάοπάο Ι'σε1ια οοπεο

στα1α, ο οστπυπιοαπάσ οιαεουπο οι οεει σου Ια ρατ1ιοοΙα α Ιυι ερει

ιαια. ΙπιροτοοοΙιο ηιιοε1'α11ο εοΙοππο άονοα οεοευιτει ρτιπια οι 1υ11ι

(ιιι αΙ1τι οοπ1οπυ1ι ποΙΙα ρτοεοπ1ο Οοπσ·στάια, ο άοΙΙα οοπεοευοπ1ο Ιι

Βοταιιοπο οι ΒταπσαΙοοπο Β'Οτια, ιΙ οποιο ιπ οιΙ”ο11ο ίπ τοε1ι1υι1ο α

ΙιΙιοτια, @πιο εστινο ιΙ Μπι (Βο πο. 5πτά., πιο. Π!. ραπ.313.314),

οά- ο ρτονα1ο άα νατι άοουτποπ1.ι ε1οτιοι, ο εροοιαΙιποπιο άαΙΙο άπο

οατ1ο οπο |νοιιιι,σπο αρρτοεεο.- Ποπ άο11α τοΙααιοπο πιαποαπο ρυτο

ιο αΙ1το, οΙιο άονοαπο εοπυιτΙα, τοΙα1ιιπο αΙΙα οοπεοεπα άοαΙι σε1απει,

ο άοι οαε1οΙΙι , ο αΙΙα ΙιΙιοτιιιιοπο άοΙ ιι'0τ·ια.

α! πσοίΙο Απ1οπιο άι Ρπίπα!1, ο ο Ιά·αποοεοο άοιι), ι ποσά

.ο άοι:οαπο ποε/πάει ο Βιιτοο!!οιια, οπάο [ποοεεετο οο

ποεοοι·ο ο! το άι Μάρτιο ί πιο απο, ο ἰο σίτοοειάπεα

άοιιο τίοο!!ίοπο άι Βτιιποα!οοιιο Π`Οτία: άοιιο άι Ιοί

παο_ο!ίο ΕΙοοποτα οιιιάίσοοεπ άι Ατοου·σα, ο ω ιστο Μάο

Μαι·ιοπο κ

(1391·, ο ·139Ώ (Θ).

Βαι ΒοΒιι ποιοι Ρα1τιιιι. αι 0α8Ιιατι, πι, Ε.

Μοπιοι·ιαΙο ευρω· ιαο1ο τοιιοΙΙιοπιε ΒταιιοΙιο Ι.οοπιε ιιο Αυτια

ΕΙιοποτιε ιυάιοιεεο ΑτΙιστοο ο1 Ματιαπι ιρεοτυιιι σοπ

ιυευπι πω. ·

 

Μοιπστια εια αΙε ποΙιΙο πιιοοτ Αιι1Ιισιιι ιιο ΡυιπαΙ1 ο

ΙιταποοεοΙι Μια απο οσπι Βου νυΙΙα ειοπ απ Ισ εοπγοτ

τη Ιι νυΙΙαπ οιτρΙιοατ Ια οτοοπσα υποΙε ιιαπ σοιποεα, συι

ε1α οιι Ιοε οοεοε εοπυοπ1ε.

Ρτιιιιοταιιιοπ1 οσπι Μισοτ Βταποα απποε1οε άιοε στου

ραεεα1ε εοε οπεοπγστι1 ιιο Ια οιυ1α1 άο Βαεεοτ ο άοΙ σαε1οΙΙ

άασυοΙΙα ο άοΙ Παε1οΙ Πο.ισΙσ (θ).

Ι1οπι οπο Ιοε ευοε ποπ1ε, ο άοΙ ιυάισα1 άο ΑτΙιστοα

1οποπ αεεο1ια1 Ισ οαε1οΙΙ άο Ια Γανα.

Ι1οπι οπο 1ο1α Ια θαΙΙυτα εεε τοΙιοΙΙαιΙα οοπ1τα Ισ εοπγοτ

τη ροτ Ιοε οοεοε υπο νοΙιοπ 1οτ α ΙΙΙισοτ Βταπσα.

Ι1οπι συο ια υπο πιοΙ1οε νοοαάοε οΙΙ ο Μαάουα ΙιΙιοπστ

Ια ιυ18οεεα ειοπ ε1α1ε τουυοε1ε άο Ιοιιατ απατ Ιοε δοι·1ε (ο

άοΙ εοπγοτ τη, εοασπε σαρι1οΙ άο Ια που, ο ππε οιιρτοε

εαπιοπ1 ροτ σαρι1οΙ σσπνοπευ1 οιι Ια οιιοσυσισ άο Ια πιο

ραπ οτοπ 1οπιιυ1ε άο Ιοιιατ απατ εοπε οοπ1ταάιοσιο ο οπι

ΙιατοΙι, πυοΙΙοε πο που νοΙευ1ε πο νοΙοπ Ιοιτατ απε Ιοε

1οποπ τοε1το1ε οπ Ιοε ρατ1ε άατοοτοπ (8).

Ι1οπι υυοΙε άι1ε Μισοτ Βταπσα πο Μαάσπα ΕΙιοπστ πο

ουπιρΙιτοπ Ιοε οαρι1οΙε ιιο Ια οιιοσυσιο άο Ια ραπ εοποπε

Ιιανιοπ ρι·οπιοεοε ο ιυτα1ε απ οΙιΙιααοιο άο ροτάτο Ιοε Γουε

απο 1οποπ ροτ Ισ δ. τογ ο απ πιοΙ1οε αΙ1τοε ροποε, οοιπ

πο τοε1ι1υιτοπ Ι.σπιισεατάο άιπε Ισ 1οιιιρε οπο οτα οιιιιτοε

οιι Ιοε οαρι1οΙε άο Ια οιιοουσιο απε Ιισ Ιααυιατοπ ροτ αΙεουπε

άιοε πο ΟΙιαπα πο δυιιιιΙι (θ) πο ΒΙσοπο(10) Ιοε υυαΙε άι

Ια1ατοπ ιιο τοε1ι1υιτ ροτ ιποΙ1 1οπιρε Με ιιισεεοπ Ιοιιιι(11)

ιο νοπ8υ1ὁ ο αρτοε συοΙε Ιιαπ τοε1ι1πιΙε Ιοε που 1οι·πα1ε

τοοσιιτατ. .

Ι1οπι άοΙε οαιπιπε τογαΙε άο Ια (Ιυτα1στια άο 8ιυταοε

οοπι Ιοε Ιιαπ τοάα1ε αΙε εστ1ε άοΙ Θ. τη πυο πο ροάιοπ

πιο1το νιο1παΙΙοε οπ ΠαΙΙοτ 1ιπε οπο νοπσΙι ιιιοεεοτ Ιοαπ

άο Μοπ1Ιιυγ Βονοτπαάστ. Ε αρτοε οσπι Ιοε Ιιαπ σοπ

(5) 0ιοναππι άι Μοπ1Ιιυγ 1`υ πονοτπα1στο ποποταΙο οι 8ατάοαιπα άαι

1891 αι 1892. σππωι Ια ρτοεου1ο οατ1α αρρατ1ιοπο αά υπο άι πυοι

άπο αππι; οά ο οι οοτ1ο απ1οτιοτο α! 1." πιατιο 1899, ροτοΙιο Ι°α11ο

οι τοουιειιιοπο (Ριι.ιιι:νεπτιο) εοπυοπ1ο, οπο Ιια υπα 1αΙ άα1α, ο Τοπ

άα1σ ιπ1ιοταπιοπ1ο ευ'1`α11.ι τιιοτι1ι ιπ ιιιυοε1ο Ιε·τιιυιιοΜ.

(ο) ΒοεοΙο, ο Π'θεοιο (σαε1οΙΙο ά5.0ειι.ο, νιοιπο α 8ειεεατι).

('7) Βια", οιοια 5ατάι.

(8) Βιιι·οοτοά, οεεια Β'άτοοτοα. ει Ιαπιοπια ιπ ουοε1ο Ιυσεσ Ι'ιπ

1"ταπισπο άοΙ οαρι1οΙονΙ1 άοΙΙα ρτοσοάοπ1ο οοπνοπαιοπο άοΙ 1.°εοππαιο

13130 (εορτ. Νυιπ. ΩΙ.1°).

(θ) 5απυι.ι; οάιοτπσ 8ιτιυι.ι σ 8.ιιιυι.ιι.

(10) Ει.οοπσ. 0υιπάι ο οττα1α Ια Ιοεισπο Βι·τοπι άοΙΙα οάιιιοπο 1ο

τιποεο άοεΙι αππαΙι άοΙ Γατα, ο Ι'αΙιτα άι Μπακ, ιπνοσο άι 8ιπυι.ι.

(11) Οιοο άοΙ πονοτπα1οτο ΒοποταΙο άοΙΙ'ιεοΙα 13ιοναππι οι Μυπ1Ιιυτ

(οι Μοπ1ο Ιονιο, ο ΜΜΜ Ιιτιιπο).

- Με

-.-Μ$---".==__-αι

π..4η1,.
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εεπιιιιε Ιοε επιε εαπιιιιιε πιο αει εοππι ει·επι αιιιιεαππιεπιι ιιιεε

αΙι νοΙιεε ε αΙι Βιι·αεεε, ε αΙι ραιπαπιιεπιιε ε επ·ειε πιο αεε

ειιιππιαιε.

Ιιεπιι εε Ιεε ειιαπ·επεε επιε ιειιεπι επι Ιεε εοιιπιπιε εε Ιεε

ιεπ·π·εε εε Θ. ι·ειι, ε εοπιι Ιεε επιεε ειπαι·εεε ιιι·ειιεπιε ι·οΙιεπι

ιοιε ειεε επι Ιεε ιεπ·ι·εε εεΙ ειι εειιγοι· ι·εγ Ιοε εοιεππιεεοε

εεΙ επι Θ. Βεγ ε αειιεΙΙε πιαπι·επι ε πιιαΙπιιεπιεπι.

Ιιεπιι εοπιι αΙεειππιε Ιιοιπιεπιε εαι·Ιιοπ·εα πιει· πιιαπιαπιιεπιι εεΙ

επι Μπεει· Βταιιοα εειι νεπιειιιε επι Ιεε ραπ·ιε εε 8απ·π·αΙιοε

ε εε 0ιιιι·πα, ε ειι αΙιι·εε ΙοεΙιε εεΙ 8. τει· ρπ·εΙιπεαπιι Ιοε

ροΙιΙεε εεε εοπιι Ιο 8. π·εγ παεα πει· Ιε ειοΙ εοπιιι·α εΙΙε

ειπε εεεεπιιιιαι·επι Ιοε ΙοεΙιε ο εειι ριι€επι αΙι ΙΙιιι·ε Ιιεειπαι·ε

επι Ιεε πιιπιπιιαπιγεε.

Ιιεππι ειπε πιει· Ιεε επιεε π·αΙιοιιε ρει· εΙαι·απιιεπιι επιε εΙΙ

πα ειπει·ι·α αι Θ. π·εγ εε νοΙεπι οεπιραι· ιοια Ια ε!ε ω.

Ιιεπιι νιιΙΙεπι ι·αιιοπιατ αΙ Β. π·εγ εοιιι πιει· πιιοΙιεε Ιειι·εε

π·εππιππειιοπ·πεε πιε εερι·εεαιοπιεε ειπε επεπι ειαεεε πειεε α

Μαεοπια ΕΙιεπιοι· αππποοιιι α πιιι,εεεεα εαπ·Ιιοπ·εα εοΙιπ·ε Ια ειιε

ειιοπο εεΙε εαριιοΙε εε Ια εειι ιιε εοΙιπε ειιαΙεενοΙ αΙιπεε

εοεεε πιιιΙΙ ιεπιιρε εΙΙα Ιια νοΙΒιιι ι·εροπιει·ε α εονεππιαεοι·

πιε εοπιεεΙΙεπ·ε εε π]αΙΙεπ· α εΙΙα εεπ·πνεπιιε, πιε πιιεεεαιεει·ε

πιε εοπ·πεπιε νοΙεπιιε ΙΙ εειι· Ιειι·εε ιιι ερΙπεαπ· πιιεεεαιεει·πεε

πιε Ιαπι ροΒιιεα νεπιπ·ε ιιι πιι·εεεπιιαι·ΙΙ Ιειι·α πιεπιδιιπια. Ε αππο

ρεπιεαππι ειε εοεα πιιαΙιειοεαπιιεπιι εοειιαεα ρει·ειιε πιοε ρεεε.

πιιοειται· εΙΙα εεεει· ειαεα ι·εειιεεια εε πιιιιΒιιπιεε εοεεε, πιε

Μπεει· Βι·απιοα πππιπ ιοια ιπεεαεα Ιια ι·εεροιε α Ιειι·εε α εΙΙ

ιι·απιιεεεε επιε πιο εεε απιοιπιειιαι επι αεπιεΙΙεε πιανει· οπ1Ιεπ

:Με επι ΑτΙιοπ·εα; Ια πιιιαΙ εοεα εοΒιιαπι αιπιπιιαιειπ εεεει·

πιιαΙιεποεαπιιεπιι πεια.

Ιιεπιι επιε ρει· ιοι αιμιεειεε εοεεε αραι·ια αΙ εονει·πιαεοι·

εε 8απ·εειιγα οοπιεεΙΙει·ε ε πιι·οΙιοπιιεε εε ΠαΙΙει· ειπεΙΙε επιε

ππιεεεαι8επ·ε εεειιεεεειι εοπιοΙοπιπ·ε επι ΙΙιπτ π·εΙαεπο ε επεειιεα

ε πιοι·εεπιιεπιπε πιιειαπ· Ιο δ. ι·εγ ε Ιοε αΙιπ·εε α! ειιαΙε ροι·ιειι

Ιειι·εε εε ει·εεπιεπα ειπε Ιεε ιιΙαιιιπεε πει· αιια εοΙεπιιιια πιπε

εαιεει·πα επι $αι·εειιγα ρει· Ια ειιαΙ Ιο 8. π·εγ εε ριπεεπιεε

ρΙειιαι·αππιεπιι εεπιιΠεαπ· επ Ιο ειι Μιεει· Βι·αιιεα ιιι Μαεοπια

ΕΙιεπιοπ· νοΙεπι ειπετι·α ο μια. Ε επ ραιπ νοΙεπι ειπε νιιΙΙεπι

εοπιιιιΙππ· αειπεΙΙα εεεοπιε εε πεπππιαεα εοιιεοι·εια εε ειιεειιιπ·

εεεοπιε ιοι αραι· ρει· Ιοε εαριιοΙε εε Ια ραιπ ε εε Ια ειπε

ειιεπο εε αειιεΙΙα. Β επ ειιεπι·α νοΙπ·απι αιππεοπιι αραι· επιε

εε πει πα Ια παπι επιε ρΙαεπα αΙ επι 8. ι·εγ αΙ επι ι·ειιιιε

πει· ιαΙε ρπ·ονπειοιιε εεε επεπι Ιιοπιοπ· εε Ια εοπ·οπια πεγαΙ. Β

επιιι·ειαπιι οοπιι (ΙαΙΙει·, ε ΑΙδιπεπ· επεπι πιιοΙι πι·ιβιιι·οεοε εε

δειιε εε πιαεπο (]αιΙιαΙαπια νπιΙΙεπι αππι ιπ·ειπιειπ·ε α Βιιπια πιοπιι

ραιιγα ειι Ια ειιειι εε ριιιπα εεπειιεπ·ε Ια Ι.αροΙα ε ΙοεΙιε

εεΙ ΛΙειιεπ· ε εει·νεπιιε πιιειπ·ε α Ι.οιιεοεαι·εο ε αΙε αΙιι·εε

εαειεΙΙε πεγαΙε ρει· εεπεπιειο εαοιιεΙΙε ε πιιοπιεεα ε ΒαΙεαε

πιει· ειιαπεια εε Ια ΙΙΙα.

Ιιειπι εεεριιγε επιε Ιοε εαριιοΙε ποεεπι οΙεειιαιε ε τω,

Ιιευεπι εαει επι εαει (ειε) ω, ειπε Μπεεπ Βπαπιεα εειι

να επει εαππιπ α 8απιιΙιιτι ε ιιιεε α ?είε εεεεΙεεεε ω) πιει·

ρεπιεπ·ε Ιεε ιεΙεε ε Ιεε εαειεΙΙε, ε εε πει Ιιι Ιιανπαππι ιτα

πιιεεα εοπιιιιαπιγα.

(π) Ιπ.π.α (ρι·οπιιππιι. εαιαΙ. πω, οεεπα Ι'πεοΙα. 8Ι εποε ιιι ειπεειο

Ιπποεο, εΙιε εαΙΙε εοεε ρπ·εεεεεπιιεπιιεπιιε π·ππεπ·πιε αρραπ·πνα οΙιπαπ·απιιεπιιε,

εΙιε ΒΙεοπιοπ·α, εε πΙ επ Ιει ππιαπ·πιο παεεαπιο εππεπ·π·α αι π·ε επ Αι·αεοπια,

ε νοΙοαπιο ππιεπεπιοπ·ππ·επ επ ιιιιια Ι'πεοΙα.

(ε) ειιειι. Ηι10επ πω: ω: Με; εποε αΙιείαιπιο ιιεἰιο ρει· επιε

ΜΜΜ, εεε. _

(3) ιππ-:π.Α (πω) πΙεεωεμεε; ειεε νιπ.π.Α εί()ππππιεπι (ιιιΙπεπ·ππο πεεεεπεε).

Ι

Ιοαπι εε ΙιπιππιιΙιιιγ εονεπ·ιιαεοι· ε ι·εποππιιαεοπ· Βεπιεπ·αΙ επι

Ια Ηπα εε Βαι·εεπιγα ε εοπιεεΙΙει·ε ε ρι·οιιοπιιεπιε εε ΠαΙΙεπ·.

ΟΙ.ΙΙΙ *.

0οιπειιεε [επιε εαπ ρι·οοει·εποπ 9επει·ιιΙε εε! @σε ε: δα

πεποεπιο ε! σε Π. θίουοπεί επ Αππεοπα με· Ια [οππε

:ἰοιιε εε! ρι·οσεεεο εοιιιι·ο Επεοιιοι·α είπείεεεεα εἰ Αι·πιοι·εα,

Βι·αιισαίεοπε ΒΌι·πε εἰ Μ ΜΜΟ, ε ί! !οτο Με εία

ι·ίαιιο ν, ί ειιαπί εεεεεε εἰ ι·έπιεΙπποπε, ε επί εαιει·ε ορει·Ια

ε·οιιιι·ο ἰἰ εουι·ιππιο, ρε επιε ει·ίπιίιιοεί, ίπιυα.ι·ίοιιί, πειιηδα

πω, εε ει” ειιοι·πιίιε Με ευεεπο εοπιππε.ι·εο, ε οοιιι

ιπειπει·αιιο ει δαι·εεεπα.

(ΗΒΗ, ι πιιαπ·ιο)

ιιειι π·εεἱπ Λπ·εΙιπνι Ραιπ·Ιπιιοπι. εἰ ΟαεΙπαπ·Ι, νοΙ. πι. Μ. 88. ν° ε εεε.

ΡΒΕνΕΝΤΙθ: Βεπι ρειιιιο παεια ρει· εεεὶ ρπ·οεπιπ·αιοπ·επιι

εοπιιπα Βι·απιεΙιαπιι Ι.εοπιπε εε Αιιππα ππιπΙΙιεπιι εοιιιπιεππι Μου

ιιεΙεοπιπε: ΕΙιεπιοι·επιι πιπεπεπεεατιι Αι·Ιιοι·εαε ει Μαι·παπιιππιι εε

Αι·Ιιοπ·εα ιρεοπ·ιιππι εοπιιιιιιιιιπιι πιΙιιιπιι εοι·ιππιιειιε εεεεεε.ε ει

αεΙιει·επιιεε ιιι εοι·ιιιιι π·εΙιεΙΙΙοιιε οεεπιπιαια ιεπιειιιεε εαειεΙΙα

πιιπ·πεεπειιοπιεε π·εεαΙιαε ει αΙια πεεια μια, αιειπε ειπαππι

ιοιαπιι ιει·π·αιιι εε Ια ίΙαΙΙιιι·α ιπιειιΙαε Βιιιιιιιιεπιιε.

Ιιι ΙΙΙΙππε ιιοπιιππιε εππο αιιειοπ·ε οιιιπιπα ρι·οερει·απιιιιπ· ραιεαι

ιππιπνει·επε ει εππιδιιΙπε ρπ·οοεεειππιι ι·πειιτιε ει αιιεπιιιπ·ιε Ιιιππιπε

πεσει επποε ειε νεπιεπ·πε ρπιππια πιιεπιεπε ππιαπ·επι απιπιο α πια

ιΜιαιε Ι)πΉ ιιιιΙΙεειππιο ιι·εεεπιιεεππιιο πιοπιειεεειππιο εεειππιεο

απιιε ρπ·εεεπιεπαππι επιεεΙΙεπιιπεεπππιπ ει ππιαεπιπΙΙι:π ρι·ππιεπριε ει

εει εοπιιππιπ Ιοαπιπιπε Ι)ει ει·αεπα π·εΒιε Αι·αεοιιιπππι ΙπαΙεπιεπε

ΙιΙαιοι·πεαπ·ιιιιι 8αι·ειιιιε ει Ποι·επεε εοιιιεεειπε Βαπ·ειιππιοπιε

ΒοεεΙΙιοπιιε ει π]ει·ιιαπιπε ππι εππαεαπιι εαπιιει·α πιιππιοππε εειι

πιονι ραΙαεπΙ ι·ει;ιπ Βαπ·εΙιππιοπιε ιιεπ·εοπιαΙπιει· επιπειεπιιπε ει

επιιιιιι πιιοπ·ε εοΙιιο εεΙεΙιι·απιιπε εοΙειπιπιε ει αιιιρΙπππιι εειι

επΙπιπππι ιιι εππο ει·απιι. νεπιεπ·αΙιιΙεε ραιι·εε ιιι Χ[ιο θιεπ·αΙεπιε

Ιιεπ·εεε εριεεοριπε ΙΙαγπιιιιιιεπιε αΙιΙιαε ππιοπιαειει·πι ΒινπριπΙΙΙ

ΙΙαγιιιιιπιειπε νπεεεοπιιεε εε Ρει·ΙΙΙιοπιπΙιππε ει εε ΙΙοεα εα

πιιεπ·Ιεπιειπε πιοΙιπΙεε Ι)οπιειππε εε Ιιοεα Ποια: εε ΑπιειπΙαι·πα

εαιιιει·Ιεπιειιε Ρειι·ιπε Μαεεα εε Ι.ιεειπια Γπ·απιεπεειπε εει Παπ·

πιιια ατιιιοπιιπιι Πιπει·ιιιε .ΙιιΙιαπιιιε θαπ·τιιιε ΤΙιεεαιιι·ατιιιε Βαγ

πιιιιπιειιε εε Ιπαπιεια εεεπ·ειοπ·ιιππι εοειοπ· (ΙιππΙΙει·πιιιιε Ιοπ·εαπιππε

Ιιεεπιιπαιιιε ιιι ΙεειΙιπιε Βρει·απιε ιιι Βεο (]απ·εοπια πιππΙερει·πιπιε

πιεαοειοπ·ιιππι ειιι·πε ρπ·οππιοιοπ·εε εοπιειΙπαπ·πι θιεπ·απ·ειιε εε Ιοπι

ειιεπ·πο ει Βει·ιιαι·εππε Μεεπει εεει·ειαπιπ εποε εοπιιππιπ τε8ἰε

ει αΙιπ ρΙιιπ·ιπιιπ εοπιειιιιιιιιε Ιιοπιοι·αΙιΙΙιε Βεπ·πιατειιε δεπ·π·α

ΙιαγιιΙιιε Πεεπειιε ρι·οειππαιοι· ιιι ΠαιιιαΙοπιπα Βεπιει·αιπε οΙιιιιΙπι

π·ενεπ·επιιει· ειπΙιπΙιιιπιειιε ει εεπαπιι ρπ·εεεπιιανπι πρεπ εδο ι·εει

εοπιιπ·α πιοΙιΙΙεε Βι·απιεαππι Ι.εοπιιε εε Αππι·ια ιιιΙΙΙιεπιι εοππιπιεπιι

ΜοιιιιεΙεοπιπε ει ΕΙιεπιοι·αιιι πιιεπεπεεαππι Λι·Ιιοπ·εε ιιι ι·ε·επιο

$αι·επιιιε εοπιπιπεεπιι ειπαιπι πιεειιοπι εοππιπ·α ιιιιοπ·εε ειιπ·αιοπ·εε

εειι πεειοι·εε Μαι·ιαπιπ εε ΑτΙιοπ·εα ρπ·εεπειοπ·ιππιι εοπιιιιΒιιπιι

ειε αε πρεπιπιι εειαιιι Μαι·ιαιιιιππι ει ειιοε εειαπιι εοππιιιΙιεεε

ει εεειιαεεε ειιαπιεαππι εεειιΙαπιι εειι ειιαιει·πιπιπιι ραριι·ειππιι

εει·πριπιιπι εεπιπιπιειαειοιιειιι ει αΙπα εοπιιιιιεπιιειπι ιπ·αεεπιε ιιιεε

ΙΙΙαπιι εειι πΙΙιιιιι εε πρεπιπε εει πεεεε πιιαπιεαιο ιιιεε Βατ

ιΙιοΙοπιιεο θππ·νειιι ρι·οιΙιοπιοιαι·πο ι·ει;πο ΙΙιιεεπιι ρι·εεεπιιπ ει

εει εεειιΙα εειι ηπιαιεπ·πιιιε ιιιεε ιεπιοι·πε εεειιειιιιε.
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ιιιι:ιεωει ιιιει ειιοειιειιιἱεεἱιιιιι ι·ειι ει ρι·ιιιοερε ιιι ειι

τιιιιιε ιιιιιιιἱιιιιι νεειτιιτιιιιι ΙἱοεΙἱιιιιι ειιἱιοἱιιιτιιιιι εοειιιιε ιιιιοε

ειιἱοιιιτιιιιι ιοτριιτ ιιοιι ἱιεΙιειει ἱιι ειιειιοἱοιιἱε νἱΒἱἱεΠοἱειΙ1

ειιοἱιει ει νἱιιοἱοιεπι ιιιιιε ρεειἱἱετε ιιιιε Με τετοιο ειιε

ειειιοἱιιιιι ἱιινε!οεοειιε εοεο οετιο εειιε ρτιιιιιιιιοἱει ει ιιειειιοἱι

ιιττειιοε ιἱεεἱοἱε οειεειειιοειιιιε οτἱιιιἱιιε ει ιἱειἱοιε ιΙοεοτἱριε

ἱιιἱετἱιιε οι ἱειιι ιιοιι ορριιτιετει εο οοΒιιοεοειιι!ε εε ιμιεεἱ

ει!ιιιιο ειιιιιἱεοε οετοἱοτἱ τε!ειιι ειιτεε σπίρτο (εἱιι) ω!

ροοἱιιε οιιιιιτε ἱρεοτιιιιι εενἱεεἱπιοε ρειτειοτεε ιειιιιιιειιι

ιιοιοτἱε ἱιιοΙιεοἱειιιεε ει τε!ιε!!εε νεειτο τειιιο οιιἱιιιἱιιἱ ιιιε

Βιιειιἱιιιἱιειε ἱἱετνειιιἱ οιιεειιτεετε οι ρτοπιριεε εο ιιρετε

πιειιιιε ρτειιετε ιιΙιτἱοεε. Μπι ερρετειιιἱἱιιιε τειιεει:ειιιοιιιε

νἱοἱἱε ιιιειιιιιιε ρτοοἱιοτιιιιι ειοι: Με οειιειιι τεπιεοἱἱε ορ

ροτιιιιιἱε ρτεεοίποί (εἱο) ειιιε τεεεοειιοε ειοι ριιιτἱοε οετιιεε

ιιε ει! ρετιεε εἱιιοετεε οοττιιροἱοιιἱε οιιιιιεΒιιιιιι ειιιετιι!ειιιτ.

νετιιιιιειιιοτι ιιοἱε εει οε ειστε ἱειιοεἱιἱΙἱ ι·ειὅἱε οιιιιιιιε Α

τε8οιιιιιιι εεε εἱιιε τεΒιιιιι ει ρτἱιιοἱριιιιι ιιι εἱοιἱΙἱἱιιιε οιιο

οιἱειιιιε εΙἱἱε εο ευρετειιοιιοετιιειιι οειιιε!ετιι εε τεοἱοιιἱε ει

ἱιιτἱε οἱεροεἱοἱιιιιἱ οι οτοἱιιἱ οοιιιοτιιιετε οεἱιἱιοειιοε ειιἱιἱιιι:

οτοἱτἱ ρτοοεεειιε ει απο ειι!επιιιιιειε ρτιιοεοετε οι εεε

ιιιιοἱιιιιε ἱιιειἱοἱε Ιοοεει ει ι!τιιιειιιιιτ !ιι ειι!ιοο εειιιε ειιἱ:

τενετειιιετ οειιιιιιι:ιει ει ειιροιιἱι νεειτε εκοει!ειιοἱε τειιιἱε

εειιε ρετιιιιιιιιιιε !ιειιιιοε ιἱεοἱιιιιε ρτοοιιτειιιτ ἱιι Πειιιεἱοιιἱε

8ειιετε!ἱε Βετιιετοοε 8ετι·ε ἱιι νεειτἱ εεοτε ρτεεειιοἱε οοιιειἱ

ιιιιιιε οσοι! ιιοιιιιεε (ιιἱεἱ εἱε ιιοἱιἱἱἱιειἱε εοιιειιιετἱιιι ιιιιιιιιιιι

ει ιιοιιοτειιι εεε οειιιετἱιε ι!ειεειειιοε) Βτειιοε Ι.ειι οε Αιιτἱε

πιἱἱεε οιιιιιεε ΜοιιιἱεΙεοιιἱε ει ΕΝειιοτ ἱιιοἱοἱεεε Ατ!ιοι·εε ιιι

τειιιιο 8ετοἱιιἱε ειιεπ” (ειε) εεε ιιεοιιιιιι ιιιιιιτεε οιιι·ειοτεε

εοιι τεοιοτεε Μετιετιι οε Ατ!ιοτοε ιρειιι·ιιιιι οοιιἱιιΒιιιιι ιιιει

εε ιρει: εοἱεπι Μετἱειιιιε ἱιιοιιειιιιιοι ιιοο εεε ρειἱιιιι· ειεε.

Οι!! οοιιιιιεεε ει οἱοιιιε ειιιε ἱἱ!ἱιιε Μετἱειιιιε νεειτε τε8ἱε

εετειιἱιειἱε ειιιιι ιιιιιιιιιιεε ιιειιιτε!εε εε ιιΒιι ει νεεεειιι ει

ρτο νοἱιἱε ι”ειιοε ιετιετιιεε εοειιιιε ἱειιι ιιἱοἱἱιιιε ἱιετειἱε ει!

νεειτειιι εοιι τε8ἱε οοιιιιιε ιιεειτε οΒεοἱειιοἱειιι τεοειιιιιεε

εειιἱειιιιιιιε εε ιιιἱεετἱοοτοἱειιι ἱιιιρἱοτειιιεε ειιρρ!ἱοἱιετ ε!ε

τἱοεε ιιιειιιοτἱε ρειετ νεειετ οοιιε Ρειτοε Ατεεοιιιιιιι τει

ει νοε Ιιτἱιιοερε τιιεἔιιἱΙἱοε οιιιιι ἱιιιιειε ει εε!ἱιε ἱιειιἱειιἱ

ιειἱε ει: ρἱειειἱε ει!”εοιιι ει ειι τενετειιοἱειιι ἱΙΙἱιιε οιιιιιιε εει

Ρτομ·ιοπι ιιιίειιτοτί οι ροτοετο εοιιιἱεετειἱε ειιρετ εἱιιιἱἱἱἱιιιε

ει ε!ἱἱε ἱιιἱιμιἱιειἱἱιιιε Βτενἱἱιοε ιιιιἱρρε εειιε οἱνετεἱιιιοι!ε

εονετειιε τε8ἱειιι οιιιιιοιιι οοιιιἱεετετιι εο τεοιιιιεἱΙἱεοἱοιιἱε

·ἱιειιεοἱοἱιιοι ειιειιιιε ἱιειιεἱΒοἱἱε ει !ιοτιιιτιιιιιε ιιινετειιε ἱε

ιιιειιεἱε ἱιιοιιἱ8ειιοο εἱεοειιι ει τεειἱιιιειιι!ο ιιιιιιε οιιο ειι

ειιιε ϊεοοἱιιιιτἱἱιιιε οεειοποίε (ε!ε) ειιιἱεετειιι οἱοιιιιιιιιιιε Βτετι

οειιι Ι.εοτιεπι οεοοτειιοο οἱιιΒιιΙο τιιἱιἱιετἱ εε ἱιι οοιιιἱιειιι

(ι) Β ιιιιεειε !ε ἱπιτοοιαιιιιιο, ο Η ρτεετιιιιιιιο οε!!ε οιιοιειιοε , ο

τειιοἱεἱιοτἱε ιἱεοε!ε; οι: ιιοοοττε ιιιιιετε ιιιιειιιο εεεε εἱε ετιιρο!!οεε,

ο εοιιἱειοτἱε οεΙ ειιντειιο , οιιἱ εἱ ι'ειιενε, ριι!ο!ιο οἱὸ ερρετἱτε πιειιἱ

ι'εειο ε ο!ιἱιιτιιιιιε νιιττε !εεεετ!ε. 1ιοι.ετειιιιι ρετ ε!ιτο, οιιο ει! εοοεεεἱ,

οεἱ οοειἱ Ε!εοιιοτε, Βτειιοε!ειιιιε, ε Μετἱειιο ετιιιιιι εοοιιεειἱ οεΙ οεεο

οι ΩειεΙοοιιε, ο ιιοιι ετειιο νετἱ, ο ετειιιι εεεεετειἱ; οιιο εἰ οενει Η

ιιοιιιε οι ΜΜι, οἱ ωειιι, ε οι τὶΙιεΙΙὶοπε ε τἱνεοοἱοειἱοιιἱ οι οτἱιιἱ,

ο ιεἱνο!ιε ε τερρτεεε8Ιἱε ρετ !ιι ιιιειιοειε Γεοε τε8ἱε, ε οιιο ιπιιι

ιμιεειἱ, ε εοιιιἱε!ἱειιιἱ ρτειεειἱ ἱε ειιεπ! ριιἱἱιἱοε οεἱ ειιιιτειιἱ οι Απι

Βιιιιε οετοὸ οι! οεἱ ιειιιρἱ οι Μετἱειιιι Ν. ρεοτε οἱ Ε!εοιιοτε , ο οι

ΠΒιιιιε Π. οι Ιεἱ ι”ι·ειο!!ο ο'ἱιιιροεεοεεετεἱ οεἱ νεειἱ οοτιιἱιιἱἱ Βεἱ Βιο

ιιιι:ι οι Ατ!ιιιτοε: ρο!ἱιἱοε οιιο ιιοιι ε!ι!ιετιοοιιιἱ οπο; εἱοο!1ε ἱἱιιε!ιιιειιιε

τἱυεοἱ εο ιιειἱτρετἱἱ, ερο8!ἱειιοιιιιε ρετ νἱε οι ρι·οοεεεο, ε οι ευρροειο

οι·ι·ιπεπ-Ιοεο !'ειιιιιιοεο, ειε ἱτιΓεΙἱοε Ι.ειιιιετοιι Α!εΒοιι ιιν οεΙ εσππε),

πιετοιιεεε οἱ 0τἱειειιο, εΙιἱιιιιι ειιεοεεεοτε Με!! ειειἱ οεἱ Βιιιυιι:ι
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ο εει;.). Μ οἱὸ !ιι !ετΒε ι"ει!ε !ιι ειοτἱε, ει! ε ετιιρἱειτιιειιιε ρτονειο

οεἱ ιιιιι!ι.ἱ οιιοοτιιετιιἱ, οιιο ιιιιἱ ριιΒιι!ἱοἱιἱεπιο πιει Τοτε. Η. οε! ρτεεετιιε

Οοιιιι:ι: Βιι>ιοιωτιεο τω ἱ Ιιιι>ιιιιιι , ε: ει: Μπιτ ιιιει 8ει:ιιι.ο ιν.

ετἱεειιοιι ρτεοἱοιιιιιι ει ειἱεε: Νιιιιο ι!ειιιιο ιιοιι ειιειιοειιιεε

ἱιιιρτονἱοε εεε οε εε @οι οἱεοιιεεε εεεο οε!εἱιεοἱιιειιι

τε8ἱειιι ιιιετειιι ιιοο εκ ειιιε εοιἱε ρειιεειιιεε ιιιιἱο εἱἱιἱ

εεεειιι ιεἱἱε ρετἱιιιτε εεο ιΙειἱ ιιι τερι·οἱιιιπι εειιειιιιι εε !ιι

ρτοΓιιιιοιιιιι τιιε!οτιιπι οετιιετεἱ νετιιιιιοειἱιμιε οι ιπα!ιιιιι [ιι

οίιιιιι οι οεΙοεπιιιτ ο [οοίο :Με ἱιιιιιειιιοτεε Ιιειιειἱοἱιιτιιπι

νεειτοτιιιιι ει !ιοιιιιι·ιιιιι ἱιι8τειἱ νἱτιιε ιιιἱοιιε ενοιιιειιιεε

ειιιετἱιιε οποο οετιε ἱιιιετἱιιε Ιειἱιεἱιει, ειιι:εεειιε 8τενἱεεἱ

ειιιε οειεειειιοειιοε οτἱιιιἱοε ειιιιοιιιιιιειιιιεε Γεοἱοιιεε ει

οιι!ρεε 8τενἱεεἱιιιεε οιιιιιτε οεΙεἱιιιοἱτιειιι τεἔἱειιι εε !ιι ειε

ει νεειτε τε8ἱε οοιιιιιε τεἱιιιιε ριιἱιιἱοε ειιἱιοἱιοτιιτιι νεειτοτιιιιιι

ιἱοε!ἱιιιιι ἱιιἱιιτἱειιι ει οίιετιεειιι οιιτἱεεἱοιειιι ει: ἱιιειιιἱιιιεΙιἱΙε

οειιιριιιιιιι ειιεἱἱιιιε οερτενειἱε ι·οοίοίοοιιιοε (ειε) ιιειιιιἱεεἱιιιε

οοιιιἱεετιιιιι ιμιε ἱιιΓτε ρετ οτοἱιιειτι ἱιιεετιιιιιιιτ.

.Μαιο ιιειιιιιιιε ΙἱοεΙἱιειἱε ει ιιειιιτεἱἱιειἱε οεἱιἱιο οιιο

νιιἱιἱε ἱΙΙιιειτἱεεἱιιιε τει: οι ρτἱιιοερε ει νεειτε οιιιιιιιἱ τεεἱε

ειιρτεοἱοιἱ Βτειιοε!ειι οε Αιιτἱε ει Βιἱειιιιτ ἱιιοἱοἱεεε Ατιιιιτεε

οοιιιιιιι εεε ειιτιιιιιιιιιε Ιἱἱἱιιε Μετἱειιιιε ρτεοἱοιιιε εειτἱοιι

ειιιιι ει ιειιειιιιιτ ρτοοιι! εἱιἱεοιο ει ιετιιετε νἱοἱειε ει τιιριε.

οοιιοοτοἱε οιιιιιιιι τειοτιιιειε ἱιιιετ ο1οιιιπι οοιιιιι Βειιἱιετειιι

νεειτιιιιι ει νοε το:: ει ρτἱιιοερε ιιιεἔιιἱιἱι:ε ειι εεε ρει·ιε

ει οἱοιοε οοιιιιιιιεε ΙἱΙἱιιιιιιιιιε ειιιιιιι ιειιιι!ιοιιιιιι ειι ε!ιετε

ἱιιτεοιειιιἱε ἱιοοιεεἱἱε ει εΙἱετιιιιι ρειιετιιιιι ερἱτἱιιιε!ἱιιιιι ει

ιεπιροτειιιιοι εοἱεοοἱοιιε εοἱειιιιιἱιετ ι·οἱιοτειε ει! ιιιιετιι ρε

ιειιιιιιιιε ιρειε Ιιιιιιιἱἱἱιετ ει επτπι ἱιιειειιοἱε ι”τοιμιειιιειε ἱοειιι

ι!διιε ρειετ νεειετ ει νοε εετετιἱεεἱιιιε τετ ει ρτἱιιοερε ρἱε

ει ιιιἱεει·ἱοοτι!ἱιετ οεεοειιοἰειἱε ιιι !ἱιιιιἱι!ε ρειει ρετ ἱιιειτιι

ιιιειιιιιιιι ριιιιιιοιιιιι ἱιιοε ίεοιιιιιι ιιιιιιο ἱιι ειιἱ ιιιτιιιε ειιιιἱιιει

ει ρτοοιιοἱι εε ἱιιεετἱ ρειιι ιιειιιιιιε ει ρτοοιιτειοτ Πεοε!ιε

ρτει!ιοιιιε ιιι ιἱιιε οεριιιι!οτειιι ρτεεειιοἱιιιιι οεειτε οε βοε

Βιιεετοιι ιιε ΟΠεπιε ι!ε $εἱιιι!ἱ ει οε ΕΙοιιιιο δετοἱιιἱε τειιιιιἱ

ρτεοἱοιἱ οιιο νἱτιιιιε οἱοιε οοιιοιιτοιε τεειἱιιιειιοε ει ιτει!ειιοε

ετειιι τεειι·ο τειιἱο οιι!ιιιἱιιἱ ἱιιιτε οετιιιιιι ιειιιροε ει! ιιοιι.

ρτείἱειιιιι ιιο!ιιετιιιιι οιιιιιιιεεε ρτεἱἱἱιειἱ ει οἱοιιιε εοτιιιπ

ἱἱιἱιιε Μετἱειιιιε εεε ιιιιοτεε οιιτειοτεε νε! τεοιοτεε ε]ιιει!ειιι

ἱιιι!ε εερἱιιε τειιεἱεἱιἱ Με ροοἱιιε ι·εοιιεετιιιιι ιιιιτε ιειιιροε

ιιεειἱιιιετε ειιρτεοἱοιιιιιι εεο τεειἱιιιοἱοεειιι ίεοετοιιι ιιιιἱιιε

ιιιιιοι ειι!ιεειιιιειιιετ ροειιιιοτειιι ει οεἱιιοε ιεειι τεειἱιεοἱοιιε

ι”εοιε εἱἱιιιιε ειι οεειτἱε εἱεοετιι ρτοοἱοἱοιιεἱ·ἱιετ ιιοοιιρετιιιιι

ιιι ετιιιιιτιιιιι ροιειιιἱε ει οειιιιειιι οοοερειε.

ιΠιετἱιιε ιιο!οετιιιιι οοιιιιιιιεε ἱρεἱ ει ε!ἱἱ ειιρτεοἱοιἱ τε

οιιἱεἱιἱ ιιιιιἱιιιοἱειιε τε!ειιετε ει εἱιἱτε ρετιιιἱιιετε !ἱ!ιετε εετοοε

ει!! τεΙιειιιοιιιε ἱτιοειιιε νἱ8ειιιἱἱιιιε οιπιιαίε (ειε) ιτειιειειἱ

ιιιετε ι!ε οεειτἱε 'Ιοοἱε ει ιεττἱε τεεε!ιιιιιε ει ειἱἱε ειιἱιιιο

!ει!ετειιε οιιιιιιιἱ τεεἱε ιιιο !οοε ει ιεττεε οοιιἱιιιςιιιιι ειι

τιιιιιι!επι ει ειιἱ ιιιει ρτεἱἱἱιειἱ οι εο ιι! ἱιι νιτιιιιε ι!!οιε

οοιιοοτιἱἱε ιετιειιειιιιιτ ἱἱιιιιιο εεε τειἱιιειιι οι ἱιι ειιἱε οιιΒιιιιι

ιοοιε ει ιεττἱε ιιιΒιιει· τεεἱοετε.- ο

οι ιιιειιρετ ἱττιιιιιρειιιεε ρετ ειιιρ!ἱιιε οἱοιεπι οοιιοοτοἱειιι

ει-Ποεἱιἱιειἱε οειιιιιιιιι εοτἱιιε ἱιἱεἱειιιεε ριιιτἱιιιε ει οἱνετεε

Με οἱ!!εε οι Ιοοενεειτε ἱιι οἱοιο 5ετοἱιιἱε τεειιο ει

ειειιοἱε ειειιιι ιιεειτο τεΒιιι οοιιειἱιιιιε ρτεεἱοἱοιοοειιρετιιιιι

οοοιιρειειιιιε -τειἱιιειιι- ε!ἱοιιε εοἱ!ἱοει ειιεεἱοιιἱΙεεε ιιιεοἱιἱιιοεἱε

ει ιτεοιειἱΙιοε οεοεριἱιιἱε ει ι·εἱἱιιιιε ο ετιιιοτιιιιι ειιριιΒιιειιοε

ει οερἱειιι!ο εε ἱιοειἱἱἱιετ ειιιε τε!ιιιε ει ἱιοιιἱε ειιἱειειιιἱἱιιιε

ἱιιἱΙιἱ- ει··ιειετι εΠε- οἱνἱιειειιι οεειτοιιιιιιιε- θεεεετἱ ει

οεειτιιιο εεἱειἱο ο'Οεο!ιι οἱοιἱ-τεἔιιἱ ἱἱοει εο εεε ιιιι!!ειειιοε

ρετιιιιετειιι ιιοο ροεεοιιι ιιιιιοο ε!ἱιιιιιι ρετιἱιιει·ε.ι

Ρτειοτεε οοοιιρει·ιιιιι ει οειιιιιιιιι οι:οιιρειε οιιιιιτε ιοτιιιειιι

ει ιἱιιοεεἱαιιειιι· ιιιιιοτιειιι οἱοιο οειιοοτοἱε ιιιτεοιοιοιιεε τε
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8ειιιιιο οι οιιο ιοι·ο οιιιιιιιρ!ιιπιιιιο νοοιτο ι·οοιο ιιιοιοοιοιιο

οιι ιιιι·ο οι ιιοιιιιιιο ρι·ορπιο οιοι·οοιιιοο οιειιοπιιοτ ιιι οοπο

ιοι·ιο άο Βιιιι·8οο ιι!ιι ριοιιιιιιιοπιιιιι άο ιοοιο :ιο ρπο!ιι!ιοπιι

πιο ροπ δειπάοο άοοοιιιοο ιιιιάοιιι νιοιιιει!ιιι ειά (!οοιπ·ιιπιι (!ο!

!οπι άοιοποιιιιιι· οιο ιιιοιιιιιιι ιιιοοιιι!ιοοιιιιιπ ειο ιιιάο ροπιιιιιο

ιιιιροπιοιιιοο οοπο ιιιιροι·ιο!ιι!ιο νοοιιοει!ιο οι ιι·ιιιιιιο οιιο

οιιιιιοιιιιι οι οιιιιιοι ιοοιιιιιι ιιιάιοιιιιοιο.

Νοο ιιιιιιιιο ροοιιοπιιιιι άιοιοπιιιιι οοο!οπιιπτι ριιιποιοποο ιιι

ρ!ιιπιιιιιο οο.οιπιο οι !οοιο νοοιπιο Βοτάιπιιο ιιιοιιΙο ο!ιοιάιοπιοππι

άιιι·ιοοιιιιιιππι οι αι οιιιπι οιπιιι οππιιοπιιιιι Βοπιοπο άο!ιο!!οπιιπιι

οι ιοιιάοιιι ιροο οωπι οι !οοο οι ιοιιιιιι οοιοιιι ιοι·ι·οιιι.άο

ιο θο!ιοπο ιι·οιιοι·ιιιιι ιιά ο!ιοάιοιιοιοιιι οιιοιιι ιιι·οοπιιοο οι

ιιιοιοπιιοο Πιο οοιιιπο νοοιποιιι οο!οιιιιάιιιοπιι πο!ιοΙ!οι·ο ειο ω.

ροιιοο οο άοιιιιοιιιοο ιιι·ο.ιιιιιοο οοοιιρο.ιο.

οι πιιο!ιι!οπιιιοιιο ιιι οοι·ιιο άιοιι ι·οι;πιι οοιιιιπιι!ιιιο ρο.οοι

ιιιιοοιιο άινοποιο οοι·ιοο οοιιοιιιιιιιπιι :ιο ιοιιοιιι οιιοιι!ιιοο οι

οιιοιοάοο οι!! ιοιιο νιι·ι!ιιιο ρπο!ιιιιοπιι πιο ιιι νι!!ειο οιιοιτει

οι Ιοοο. νοοιι·ο ποοιιιο πιιιιιοοιιιιιο νιοιιιο!ιοι ιιιιπιιιιιιιιιιιιι· ιιοο

ο.ά ω. !ι!ιοι· !ιο!ιοοιιιπ οάιιιιο ιι·ειιιοιιιιο οι ι·οοποοοιιο οι οιιο

άιιι νοοιπι ιιάο!οο οιιι ο άιοιιο οοοιι!ιιιο άιοπιιιι!ιοιιιιιτ οι

οειριιιιιιιιι· ιι·οοιιοπιιοι· νιι!πιοποιιιιιπ ριιιιιιιιιιιιποι ιποοιοιιιιιπ

ιιιιιιιιιιοιιιιοι· οοΒοπιιιιι· ιοιιιιιιι (οιο) ιοιιιο άορποοοι ροπιι·ο

πιο! ειά οιιοάιοιιοιοιτι νοιιιι·ο ιροοπιιιιι οι ιιοιι ποιιοι!ιοιιιο οι:

ρι·οάιοισπιιο !οιιο οοιιιιιιιάι.

!ιι ιιοιι οοιιιοιιιι ρι·οιιιιοοιο οοά νοιοπιιοο ιιιιοπιιιο «ποοπο

ιιιιοιιι οιιοιιι ιιιο!ιοιοιιι ρτοοποάι οοάιοιοιιοο οι άιοοοπάιοο

ριιιι·ιιιιοο πιο οοειιιάει!ει μονοι ιιι ποοπο οιιοοιιοπιιιιι ιιιιιιάιοιο

οι οιιιιιιιο ιιι !οοιο άινοι·οιο ποιπιιι οιιιοάοιιι οιποπιο οιιιιι

οιιοοποοοιιιιι οι οιι€οπιιιιπ οιιοιιάιο ιιιο!ιοάιοπιοιο ειο πο!ιο!

!ιοπιοο άινοποο οοιιιι·ο ι·οοιιιπιι οιι!ιιιοιι νοοιι·ιιπιι.

Ποιοιιιπιι άοοιιιιοι·ιιιιι οιιοο ιιιιπιοιοο οι ίοιιιοποο ιιιοιιιιιοιοο

ρ!οιιιοοιιιιο ειά ροπιοο άο 8οι·πο!ιοο οι άο @οιπιιι οι ο!ιοο

οοιοπιι ροι·ιοο ιιιοιι!ο ρπο!ι!ιοιο ιιι οιιπιιιιι ιιιοο!ιο οιιειάοι·οιιι

οι άοι·οιιι ιιι!οο ιπιιο!!ιοι ιριοά πιιο.ιιιιο πιονιΒιο οιιο _ιιιιιι

ιιιπιο!ι ροπιιιιοπιιιιπ οι ο!ι! ιιιιτριο ειρροποιιιο οιιο ιιο!ιοιιι οι

οοιιιιιιιιοιιιιιπ οιοοιάιιο ιπι νοοιι·ιο ροπιιιιιιο οιοιιιοπιπιιο ρπο

ποιοι νιειΒιο ιιιοιοπιάο άο ρι·οιιιπι:ιο ρου ιπιοιιιιιιιι άυιιιιιιιισι

άιιοοιιι Μοπιιιο ΑΙΜ ιι·ιιιι·οιιι νοοιι·ιιιιι ρι·οοοποπ (ειο) ειά

πο8οπιι Βιοι!ιο ροπιι!ιοιιιιιι· οι ιιο!ιιιιιι ειά !οοιοπιοιιι οι Μιο

οιοπιοπιι ρποάιοιο οοπιοοι·άιο οι άοοιπιιοοιοιιοιιι οιιοιάιιιιιιφιο

ιιιιο!ο Βιιπάιιιιο ιπιοιι!ο ππιοπιιοποιο ιπι οιιο άιοιο οιιοοιοπιιο

ρποιοιιιιι οιιπιι άο.ιιιριιο οι οοοιιάει!ο. ριιιιιιιιει οιιοοιιοιο.

Ωιιιά ριιιι·ο Ο) ρι·ιοι·ι!ιιιο ροοοιιιιο ιιιοιι!ιοιιιοο οιιοποοιιάο

υιιΙροοοιοο (ειο) ιποιιάοο οιιοο οι!ιοοτριο ιπο!οιιιοο οιιο πο!ιο!

Ιιοιιιο ειο ρποάιοιοιιιο άοιιιρπιοιο ιιιιοπιιι!ιι!ι ιιιιιοοπο ιιιιιοπιιει

«μισο Πάει ριιπιιιιο ο!οπ·οο τοάάιι οιιοο ιιιοικιπιοοοο οι οο!!ιάοο

ιπιιοπιιιιι οοοποιοο ιποοιιιιιιο οι οοιιοικιο άιποιιοπιιπιι ιιοοιιιοοι

πιιοο οιιοά «πιο νοοιπο. ΑιΒιιοι·ιι τοιιο!ιοποι οοπ ο!ιοο ρπο

άοποιιιπ οι οά ο!ιοάιοιιοιοιιι ιποιιοποιιιπ οοιιιιιΒιιιιι ρποάιιο

ι·ιιιιι οι οοι·ιιιιι πιο οιιρποάιοιι. 8οά οοειιονοπιιιιιάροά=ιισιι

ροιιιοπιιιιι οιο!ιιιιτο ιιιιιπιο άοιοοιιο οι ρι·οοοπιοιιιο Μι οι!!οιιι

!ι!ιιιο νοοιι·ιο οι: ρπο!ιιο !ιοιιιιιιιιιιιο άιοιο οιιο ιι·οοιοιιιι οι

ίποιιάο !ιιιιιιοιιιοάι οι ροι· ορο οιι·οο !ιοο άο!ιιιο ρπονιοιοιιο

οάιιιιιιιο οιιο οοπιιιι8οο ιροι οι ο!ιι οιιρπ·οάιοιι τοπιιοιιοοι·ιιιιι

νοιο ι`ι·ιιοιοιι οοριιο ροπ οι!ιοιοιοο οοοάοπιι οι ροπ φιοπιοπιο

!οοοι·ο.ιιο άιιο!ιιιο οιιι ιιιιιιιοιιιοάι ρποάιοιοπιιο οι ιι·οιιάιο οο

ιιιοτοιιιιιι οικοποο!ιοιιι νο! οποιοι ιπι οιο ροπιιοιροο θ).

(ι) @οιπιιι ποιοι άο!!ει ιοιιιοιο οοοιιροιιοπιο οι Α!8!ιοπ·ο ρετ νιιι οι

ιι·ειάιιπποιιιο άονοιιο οοοοι·ο ροοιοπ·ιοπο ο!!'οιπιάιιιο ιπι Οιιιο!ο8πιιι άοε!ι

ιιινιιιιι άο! Βονοππιιιιοπο οι 8ιιπάοεπιο, ο άοι οοπιοιο!ιοι·ι, θ; ιιοσιιι-ιιο

Ρι·οπιιιοοοοιιο οιιιιιιο οι οιιο. οιιο οιιιιι οι·ι·ι!ιι!ιο άιοιιι πιο

ριιιιιιάιοοιιιιει οοο!οπο ιπιιιιιιιιιιοιο ιιοοιιιοοιιιιο οοπιιιοοπιιιιι οι

οιιιιοοπιιιιι άινοι·οο οοιιιιι8οο οι ο!ι! οιιρποάιοιι ι·ο!ιο!!ο.ιιάο

ροπιιιιοοιιιιιο οιιιιιιιο οι ο!ιοο πιιιιιιιιοπιο ιιιιι!ιιοοιιο πιοάιο

οοπιιι·ο ι·οΒιιιιιι οιι!ιιιοιι ιιοοιπιιιιι ειο ιιι νοοιπι οι ιοιιιιο νοοιπο

ποιριιιι!ιοο οι!'οπιοοιιι επονιοοιιιιοιπι πιιοιιιιιιοπιιιιιιο _ιοοιιιι·ο ροοι

ι!τιιιοιοτιι οοπιοοπάιοιιι οιιρι·ειάιοιοιιι πιο ιιι !οοιοιιοπιι οι οποπ

νιιοιοπιοιιι ιοιιι!οιιι οιιιοάοιιι ορποιο οι πιιριο οπιιιιιιιο Πάο!ιιιιιιο

οι ιιοιιιι·ει!ιιιιιιο άοιιιιο οιιο νοοιπο ποΒιο άοιιιιιι οιιιιι οοιπιοιι.

Ποπιιιριο οιιιιι ροπ· Βιιιιοπιιοιοποο οι οιιοο οι!ιοιιιιοο νοοιποο

οιιι ιιι ποοπο ρι·οοιιιιι ιιιιιιάιοιο οιοάοιιι ιιιοπιιπιι ιιιιοοι ιιοιι

ιιιιιιιιιιο οι οιιο. οιιρποάιοιιο ιιιιιιοιι ρ!ιιπιιιιι οι άινοι·οι !ιιοι:οο

ρι·οάιοιοπιιιιι οι!ιοιο!ιιιπιι άοιοι·οιιιοο οποάοπιιιο ι·οοιιιοπιιιο πο

οιιιοιιοπιοο οι ο!ιοο ιιοεε άοοιιιι ιροιο άιποοιιιο οοπιιιιΒιιιιιο

οι ειιιιο οοιειιιι ιιι ο. οιιιο ιιιοο!οπιοιιο οι οοιι!ιιιο άορτοποιιο

!ιιιιιιοιιιοάι οιιοιιιιοποπιι οοπιοοπάιοιιι οοπνοιιιπι ρποάιοιοιιι οι

ιιι άο!ιοιιοπιι απο οο!οιιιιάιιιοπιι ποΒιοιιι οο 8οοιιιι·ι !οιιιοτιιιιι

οι οιιοοοιιάοπιιιιι οο ιιιιιιοπ ηιιοά οοριοπιι νιοιοπιιο οοι·ροπο

ιιάοπι !ιο!ιοι·ο ιιιιιιοιι ιιοηιιινοπιιιιι ιιοο ιροιο άιοιειο Ιιιοπιιο

ρποοοπιιοι·ο. οι ει!ιειο οοοοοιπιιπιι οοπιιιιΒοο οι »πιο οπιιιιιιιιιπιι

ριιιι·οιοι·οο ιοπιιάιοιι οιιπιιιιιο οι οιιο ιιι ρι·οοοιιιιιιιιο οοιιιοιιιο

οοριιιι!ιο ι·οοιι!ι νοοιπο ιοοιιι;ιο οοιι οιιιοιο τοΒιιο ιιιιπιοιοι·ο

οι ροιιάοπο !ιοοι ειά ιι! οι πιοιιιπο!ιιιιιιο οι ίιάο!ιιιιιιο άοιιιιο

οι: ν!πιιιιο οοπιοοπάιο οιιρποάιοιο οι ει!ιο.ο ιοιιοοιιιιιι·.

!ιι οιιιιι!ο οιιρποάιοιο οιιιιι ιοι·ο οιπιιιο ιιοιοπιο. οι άο πιο

πιο οι οοι ριι!ι!ιοο νοκ οι @πιο ιιι ποοιιιο οι ιοι·πιο νοοιι·ο

ποοιο άιοιοιιιο.

Ροιοιιο οι οιιρ!ιοοιιο Βοπιοποιιο !ιειιιι!ιιο οι ρποοιιποιοι· ιιο

οοι!ο _ιοπιιάιοιιιο άο οι οιιροπ ρποπιιιοοιο ιιιιοππιιοοιοιιοπιι πο

οιρι άι!ιΒοιιιοπ· οοο!οποιοοιριο ρποάιοιοο Ιο,οιιιιιπιιο άοο!οποπι

ιοι·ο ροι·ιιιτοο ρποάιιοποο οι οοιοιιι ιιοιιοοιοι·οο οι: ροιιιιο

οιιιιιοο οι οιιιΒιι!οο ιπιοιιπι·ιοοο πιοάιιιιι ιιι οοιιοοι·άιο ροοιιο.ο

οριο άιοιο οοά οοιιιοι ο ιοι·ο οι !οΒιιιιιο ρειιιιο οοπιιποι ιιιιιιι

οοιιιιιιοπιιοο οιιιιιιιειο οι οιιο ιοοπιιπο ιροοο οιιοοιιιιο ιιιιπιιοιποο

οειιο!!ιιοο οοιιιρ!ιοοο οι οοιριοοοο οι ο!ιοο οιιιιιοο οιιι ι·οροπιι

οιιιι ιιά ρι·οάιοιο οιι!ρο!ιι!οο ιιι ροι·οοπιιο οι !ιοιιιο ρι·οοοάι

ιιι ιιοδοοιι οιιιιι8ιι οιιο!ιιιιο πιο _ιιιο οι ιιοσιιι οιιοάο!ιιιπιι. οι

οιιιο. Ιιοποιιι :μισά οιιιοιι !ιιάιιιι·ιο νοοιπι ιιιοιι ρποοοοοιιο οι

οοπιιιιι ιιιοιιοιο οιιοεριοιοπιο άοιιιιο ιποιιάοποιιιπ ριιιιοιιιο ιιο

ιιιιιιο οι ρποοιιιιιιοπ ρποάιοιιιο οι!ιοιι οιιι οο!οοπιιιιιο ειο νοπο

ιιιιιιιπο!ιιιιιιο οι ιιάο!ιιοιιο άο!ιιιο οοιιιοιιιιιιο οοιιιιοιιοεριο άο

!ιοιιιΒιιιιοιο ιιιιιιιοιιοει ιοπιιι ποΒιο οι ρι·ιιιοιριο οιιο οάιιοιοπιο

ροιιοιοιιι οι οιιρ!ιοοοιοιιι ρι·οπιιιοοο οι.ιιάοι !ιοο άιοοπο =

Αιιοιιάιιο ιιιοοιιιιιοο ποο οι ρι·ιιιοορο ιιιιοιιάιιο άι!ιοοπιιοπ

ιιιιοά ιιι! οοι οοο!οοιιιιο ρποάιιοπο ιιι! ιιιπριιιο οο! νιάοι οιιιιιο

ο!ιοοοιιιιοο ιιιιιιει οοι ιιι οιιι ιιι-ιιπω οΒοπιι οιιοοποιιιιιπ· οι·

ιιιιοοπιι οι οιιι οοιοποπιιιιι οοο!οπιιιιι ίειιιιιιπιι οιιοπιιπιι !ιιιιιιο

ιπιιοιιιιιιιιι ποιοι·ιιιιάοιιι. Ανοπιιιο οοιοπιι οιιοά οο οι·οινιοπι

οοιιοιιιπιιιιι· π·οιιονειιιι ιιιοοπιάιο οιιο οο!οπιι ;;ποινιιιο πιοοοι·ο

ροπιοιι!ο ι·οοιάινο οι ειά οιιππιοπιάειιιι άο ιοπιιιο οι ιοπιι άρτιο

ι!ειειοιιο άοιιιιοπιι ιι!οιοιιοιιι ποοπο ι·ιιπιιροπιάο οοπιοιιπΒιιο

@πιο ιιιιιιιιιππι οι ρπο ιιι!ιοιο οπιιιοπ·ι οι·πιριοιπριο ιιιάιοιιιιιιι

ιιιο.ιιιιο νοοιι·ει οι ειά οοπιιοποιιάυπιι ιιιοοιιιο πο!ιοι!ιοιιιο οοπιιιιιι

οιιροι·ιιοπιιιιι ρι·οιοπιιιο !οπιιοιιιοπιιιο άιιιιιοοιο τμιιο @οι ιιι

πιιιιιι οι Ωοο!ιοιπι ιιοιι ιο !οιιοι·ο οι ονοιιοπια, ο !ο ιοιπιι:ιοπι π·ιροπιιιιο

πο! ρπ·οοοάοπιιο Νιιιιι. (ΠΔΠ , άο!!ο οπο!! οοιιο ιο!ιο ροπ ιπιιοπο ιο

ιιοοιιοο οοπιιοπιιιιο ιιι πριοοιιι ι·οςιιιοιιοι·ιο “πιιουοπιιο) ιιοοο!ο; ροιο!ιο

ιπι άοιιο ισιτιι:ιοπι ιιοιι οι ιιι πιιοιιο νει·ιιιιο οι Μάο ιοπιιειιινο, πιο άο!!:ι

Βιιιοιιιιιι οοπιιπιιοπ·ιο (Μ ποοπο ΒαιΜιοπίαο) εορτε ιι άπο οιιρροοιι ποι

(οιιο ιιιιι ιιοιι οι πιοπιιιπιοιπιο) ηιιαΜαιί, οι! ποιοί.
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ροιιιιοιειιι Με ει·ιιιιηιιι ωτιιιΒιιιιιιιι τοΙιοι·οιιι οι. νΕΙιτειιο οοιιιτει

ρτοιοτνἰεεἰιιιοε ροτοιιιἰε @Μαιο ΒΙειάιιιιιι ει! ΙειιιιΙοιιι Βοιω

τιιιιι οι νιιιόίοιιιιιι ιιι:ιΙοι·ιιιιι «Με :ιιι ιι!το οοιιιιιιἱεειιιιι = (θ.

Ωιιει. ειςιιιιιοπι σεόιιΙα εειιι ραριτοο ηιιιιιοι·ιιο εἰο ιιι ρω

Ι'οπιιι· οΜειω ΜΜΜ ρι·οάιοιιιε ιιδιιε το:: Πισω Με Μ ςιιἱΒιιε

ειΒιιιιτ ιιι ηιιωοτιιο οοιιοιιι ειιιοο ειιιτ ιιι άιι:Η άεεΙαπιἰα (Μ)

(ιιειοε1ειιι6ο.) οι μανια τειιιιιιιιιιιι ιιοΙοι·ιιι (με Με ιιιίοι·ιιιιι

σωσει ειιιι ρτοϋειοὶοιιο ιιειιιιιιιιιιιιιιι εΒιετοιιι εει! ροοιιιε εεεω

οριιε ΠιοΙο οιιιιι ἱιι ροι·ιιιοιοιιι Με @ιιι ρτοεἱΙἰιιι. ΥοΙειιε

ιιιιιιοιι ρι·οιιεοοειιοι·ιιιιι ειιοτιιιιι ἱΙΙιιειτἰιιιιι εοειιιιιιιόο νοειιει:ι.

‹ΙεΙιἰΙοε ιιι πι: ευρω· οοιιιοιιιἱε ιιι άοιιιιιιοΕοιοιοιιο ρτοίειο1ει

οπιπι ρτοοεεειιι οι οιιπι εο!οιιιιιιιιιτο ρι·οοεάεω ιιιειιιιΙεινἱτ

ιιιίοι·ιιιειοιοιιειιι ιιιΙΞΒοιιτοιιι οιιιιιιιο τεοἰρι ιιιιει οι οοιειιιι 1οιιιιιι

ρι·εεειιε ιιοΒοοιιιιιι οοΙΙι8ειιιιιιιιι εοΙεττοτ οι τείετοπιάιιιιι ιρεἰ

Πο το8ἰ οι @σε οοιιειΠο απο Γιιοι·ιτ ρΙοιιο οοΙΙοοιιιιιι οο

ιιιἰεἰΗιοιιοτειΒἰΙἱ νἰι·ο Βοι·τιπιπΙο άσε Ροιιτε ΙοΒιιιιι τιοοιοτἰ

οοιιε.ιΙι:ιτιο ειιο :ιο νιοοοειιιοοΙΙ:ιι·ίο όδο τεδιιιο ΙΒΜοιιι ρτο

ειιιιιἱ οοιιιἰεεἰοιιοιιι Ιιιι]ιιιιιιοτΙι απο ει. ειπε πιεσε: ιονοτειιοΙει

ιιοοεραινιι.

Ρι·οοιριοιιε ιιιιιιιιιιιι άιο1ιιε 6Πιιε τα οι εροοιιιΙο οιιιιε

ιιιιροιιειιε ιιπιπο !ιοιιοπιιιι!ι Βοι·ιιιιττΙο δειτε εσυ ρι·οοιιτειιοι·ο

(1 ) Μι ροι·ου·α:ίοπο, σου Ιιι ηιιιιΙο Η ΙΞεοο ‹Π (1ιιθ.ιιΙοειι:ι τΙΞι Ιοτιιιἰιιο

Με ειιε ιιοοιιιιι, ιιοιι ὁ ὰἰνοτε:ι ιιο!!'ειπιρο!ΙοεΜι Μ! ρι·σαιιι6οΙο , ο

ιιοΠο ε1Πο (Η ωιω Η ιοποπι ιιοΙΙ'ιιοοιιοει ιιιεόσειιιιιι. Με επι ειιρει·Πιιιι

Πεοει!ι ρι·εάιοιο :μισά ιιοιιιιιιε θεοι ειιι ἱιιεωιιοἰειιιι οι ριιττοιιι

ιιι ρτοεοιιΠ ιιο8οοἱο Μπα οι ἱρειιιιι ιιειιιιο ω Βιιοιιι οι

οοιιοΙιιεἱοιιειιι Ιοτει!οιιι ε]ιιεόοιιι άι!ιΒοτιοιιιε ρι·οεοςιιΜιιτ.

Ωιιἱ ρι·οοιιι·ειτοι· Πεοο.Ιιε ιιιοιι 88 οΙιιιιΙἰι ιονετειι!ει· εΠιι

ιιηιιιιοαι οοιιιρ!ιιτο.

Ποιιετιιηέωρτίιππ”ε 6ο ειιρτειροεἰΙο ιιι ιιιιι.ι·Βιιιο ρτοᾶἱοιο

ρτονοποιοιιιε Μιι Ιοεπιιι· (επει·ίιιι) μα! Μιι ΜΜΜ Ια

£ἰ£ιιΙππ ε:α·σε.<ιασ Ψ·αυίε.είπιοε: Ε! Μ - Εκειιιρ!ιιιιι Μισε

πιο‹Η ρτονοιιοἱοιιἰε Πισω ροτ ρι·οοιιτΜοτοιιι ΠεοιιΙοιιι οοιπτει

ρτοἀἱοτοε Βτειιιοειιιι Εοοιιοιιι, ΕΙιειιοι·οιπι ιιιἀἱοἰεεειιιι ΑτΙιοτοο,

οι ιιιιοι·οει ρτοκιιοΠ Μειι·ιιιιιι; ει: ιρειιιιι Μειι·ιειιιιιιιι, πω:

ιρεοε οοιιιρΙἰοοε οι ειιο:ιοεε ιιι ειιιιι·ει οοιιιἱιιοιιιι· ειιιιιριιιιιι

εει :ιιι ειιιε οιΙΒἱιιειΙἱ ρι·οοεεειι τεοοιιιιιτο ιιι ι·ε8ιο ειτο!ιινο

Βειτοἰιιοιιο ιιιεειι ι·οΒιο ρτοειιιιιο ροτ πιο Ροιι·ιιιιι ΜἱοΙιεο!οιιι

ΠιιιΙιοιιοΙΙιιιιι ι·εΒιιιιιι ειι·οΜνειι·ιιιιιι: ιιοιι οι ιιι εοΗιιιιιτι απο

Ρι·ειιιοἱεοο Βιιι·ΙιοιιοΠο Ιι!ιο οι οοειτοΜνιιτιο πιω: οιιοι·ιιιιφιο

Μιι οι νοτι(ΙΙοο οοιιιριιιωνι: (Πο :ιιι πιονοιιιΒι·ιε @πιο ιι

ιιωινιωιε Βοιιιἰιιἰ ιιι.” οι:οι:.° ι.ιιιικιιν.” Πι @Μιι Πάω ρΙοιιἰοι·

ιιιιροιιιΙειιιιι·, πιοιιιιι: ιιιιο ιιιοι· ιιι ριιΙιΙἱοἰε Μ: ειρροιιο

ει·Ι·θιιιιιιι.

ιπιοι οοεἱ νοιώσω οΙοφιοιιιιι, οικω ροι·ιιιιειάειι·ιιοΙιι 0ιιειι!οι·ιινιι ιιι ιιο

ει·ειο οι @Εισαστε ΜΜΜι ιιιειΙνιει ο ροιοιιιι, ι ηιιιιΙι οοιι€τωΜνειιο

ει!Ι'ειναι·ιι άοιιιιιιιιιιοιιο ιιτιι€οιιοεο ιιι 5ειι·άοΒιιιι.

?Με »κι Πιι>ιοιιι ιι @ΑΚΗΣ οπι 5ιιι;οιο πι..
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. ΑΡι·ιεΝυιοι:

ΑΙ ΒΙΡΙΙΟΜΙ Β ΙΙΑΒΤΙΙΙΙΙΙΙ ΒΕΠΟΠ ΙΙΙ. ΧΙΙ. ΧΙΙΙ. Ε ΧΙΙ.

Βιιι:οι.ο κι.

Ι.

@οπο Ι. αΙ·σίυσεσουο άό 26'αιιΙι”ιιι·ί ·ιασσοΜα ί οπο2ίυό, ροὶ

ςιιαΙΙ που: ζαυσιι ροΙιιΙο οοπσφπαισ αδ ΜΜΜ ώ ε. ΙΙΙΙΙοτε

ΙΙΙ ΙΙίαιεία!ία Ια σ|ιίε.ια ο ρι·ίοι·αΙο ώ ε. .5'α£ιιιιιἰπο επί

“απ” ω! θιυιιιο.ιιο σαρΙίαι·ϋαπο , .<ιεσοπάο 9!ί οτάίπί επί

σευωΙί ω.. ραρα διύαπο Π, ο σο” μοΙ ιιυ08.ισ άπο ία

ρυ.ι.εε.4.είοιιο άΙ άοΙΙα οΜοε‹ι ο ρΝοι·αιο τι Ρίο:ι·ο άι Βασ

ρίασο ριουιιιαΙυι·σ ιἰί Ιω πιοπασέ. .ισοιπαπίοαπάο @ί

αΩυπΙἰ ο |αΜοτ·ί @Πα .ιρεάαίο ιίί ραρα ΔΙε.ε.εαπάι·ο ίπ

ΗΜ, ί μαΙί .το Μ:ταπο ίιιφαάτοπίΙί, ο Μσπευαπο Μπα

ο Ι`αΙΙιο σου. Ια υίοΙσιπα.

ςιιοο...........ω)

- ΜΙ ΜΔιι·ιιικιι , ο Βιιιιιιιιι, σα”. 8οπρόοι·. οι Μοπωιπωι2. ΟοΙΙσρι.

Τοιιι. Ι. οοΙ. 589. 588.

. ΙΙιιιιι Ι›οιιειο Π18ΙΙ10ΓΙ8.8 τΙοιιιιιιιιε ΠιΒιιιΙιιιιοΙΙιιν ειιιιιιιιιιε

ροιιΙΙΙειι (θ) ιιιΙΙιΙ ΙΙιηιοιιΙ ΙΜ 8ιειΙΙο. ΚιιΙΙοι·Ιωιιο ειιοΙΙΙο

ρἱεοορο:ριο @Με οι οοιινοιιιιι ε. ΥΙοΙ‹›ι·Ιε ΙΙΙιιεεΙΙΙοιιεΙε

εοιἰρεοιΙΙ Ιιι Μπι: ιιιοιΙυιιι: Πιιιι.ικυε Ει>ιει:οι>ιτε, .σει·σιω

.9οι·υοι·αΜΜΙυί ΜΒ. ω) εΙοιιΙ ροι· ΙΙΙΙοι·:Δε ΙρεΙυε.ιΙοιιιιιιΙ Πι

Ιιιιιιι οΙιιε.ΙσιιΙΙει Ι›ιιΙΙιιΙ.ω ιιιιιιιΙΓεεω ειρρεπεΙ; οι 6380 μια»

τω” ιιιιοΙΙΙοριεοοριιε ιιιιιιιΙΙοιΙ ειιιιιιιιΙ ροιιΙΙΙΙοΙι ιιιιιιιιΙειιιιιιι

ωιετιιιΙ οιη›ἰειιε, ιιι ΙειιεΙπιι·, ΜΙ οοοΙοεΙειιιι. ειιο ριΙοιειΙιιιιι

ε. ΒιιιιιιιιιιιΙ ΙΙειΙειιΙΙιιιιειο ‹ΙΙοεοεεΙε, μιιιιτΙΙοΙο ιΙοιιιιιιο ΙΙι·ΙΜιιο

:Μισο ειιρειεΙΙΙο, ροιεοιιιιΙΙιοι ειοοεεεΙεεοιιι, ω ρι·οοιιι·ιι

Ιοππο ειΙκιΙΙε ω οοιινοιιιιιε Ιρεοι·ιιιιι ι1οιιιΙιιο ιιι ροεεοεεΙοιιειιι

ῇιιιιιιΙΙοΙἱ -ΡΙ'Ι0Ι'8ΙΙ18 ΙοιΙιιοειοιιι, .Μακ ιιιΙΙιΙ μοι· ριιιοιΙΙ0Ιειε

ιιυιιιιιιιζροιιΙΙΙΙοιε ΙΙΙΙοι:ιε ιιιιέιιόιΙΙιτι1ιιι· ω, ΒοιιιιοοιιΙιιε ω

ΠΙοι·Ιοιι€.ΙΜΟΙ, ριοεΙιγΙοι· θι·ιιΙΙει. οι Τ8Ι10ι0ΙΙΙΙ8, ηιιΙ Φω

ΙκιιιΙιιι· (Ιοιννιιιιει ιιονΙ ΙιοερΙωΙΙ8 06 Νώε, ηιιοιΙ- ιΙἰοἰΙιιι·

Ρειριιο ΑΙοιιιιιιιΙιΙ, ιιιιΙ ιιιιιιιΙιιΙΙιιιιι ρι·Ιοιιιιιιιιι ρτο `ι·οι:1οιο

(1) ΙΙ ρι·οεοιιΙο ιΙοοιιιιιοιιΙο, εικοιικΙΙ: Ι'ορΙιιΙοιιο ιΙοΙ Μι·ι··ιιιι (δικά.

Μ". [Με. 80) , ο ιΙεΙ ιΙοΕΙΙ οοΙΙιιΙ.Ι.οιΙ ΙΙ.ιιιιιιιπ ο Ι1υιι.ΑΝυ, οΙιο ιιοΙ

νοΙειιΙΙοι·Ι εοι;ιιΙΙΙιιιιιο, ειρριιι·ΙΙοιιο ειΙΙ'ιιιιιιο Με. .

(9) Ρειρει ΠιΒιιιιο ΙΙ. .

(8) Μι ΙσοΙΙιι ροιιΙΙΙΙοιιι ιιοιι ὁ ιιροι·ΙιιΙει, πιο εοΙειι1ιειιΙο ΙικΙΙοιιΙει.

(4) ΙΙ πιοιιΙ5Ιειο ‹ΙΙ ε. 8.ι·ι·υιικικο επι εΙειΙο ΙοικΙειΙο πεΙ 1089 6ο

ΠοειιιιιΙΙιισ Ι. Οιι1ι:ιει: (ΙΙ Ωει8ΙΙαι·Ι; οιιεΙ 99 ειρι·ΙΙο ιΙξΙΙ'ειιιιιο εεειιοιιω

Ισ ετοικο ιιι·ώνεεοονο Πἔοιιο, οπι ειρριιι·Ι.ιοιιο Ιιι ριοεΙιιιιοΙΟαι·Ια. ΒΙΙ

ενω ιΙοιιιιΙο Με οΙιἰεεο , ο Ιιι ιιιοΙἑι ιΙοΙΙο ιΙοοΙιιιωι Ιιιἰ ειρριιι·ΙοιιειιΙΙ.

πο. ιιορι. Βιι·ι.οιιι ιι @Απε πι. .9ιιι:οι.ο κι. Παω. σα". ο ΜΧ.

μη. ΗΜ ο Μ!!

Βου ιιιιι8ΙεΙ.ιο ρι·ιιοΙ'ειΙΙ ιιονΙ ΙιοερΙωΙΞε ‹Ιο ΡΙειε οοοιιρεΜιιι

τοιιεΙιιιιιΙ, σ.ιιιιαΕοιιιιιι ιιιιιΙΙΙΙιιΙΙΙιιο οοιιει·οΒιιιιι, πιο ιιιοΙιΙο

ρΙεοοριιιιι, οι ριοοιιιιιΙ.οιοιιι ριοΙ:ιΙοε ιιι οι:οΙοεΙιιιιι εοπ ρήσ

ι·ιιιιιιιι _Ιειιιι ιΙΙοιιιιιι ιιοιι εοΙιιιιι ριοΙΙΙΙιιιοι·ιιιιι ΙιιΙιιιιο, νει·ιιιιι

ΜΜΜ ει οοιιΠιιΙΙ:ιιε ριΙοι·ειιιιε ρι·ιιεἱΙΙοΙΙ, ιιι·ιικιΙοιιιιιι Ιρεοι·ιιιιι

ιιυιιΙΙΙο εΙ Ιεινοι·ιι ΜΙΒ, οοιιι ΒΙειιΙΙΙε ε! ίιιεΙΙΙ)ιιε.. Μισο Ιιι

ρΙιΙΙΙιυε ΙιιιρΙΙοι· ωιριιΙιειιιιιτ ω; ρι·ορΙει ιιιιοιΙ ιιισ.ιιιΙ:ιΙιιιιι

ειροειοΙΙουιιι ιιοιι ροΙιιΙΙ Ι.ιιιιο ΜΙ εΠεοΙ.ιιιιι ροι·ιΙιιι:Ι. Ροιπ

ιιιοιΙιιιιι νοτο, ιιιιοιΙ ΙΙιοοιινειιΙοιιε νΙΙΙεΙιιιιιιι· επ ιιι]ιιεΙιιιιιι,

ιιι ρτοριοτ ιιιιιΙΙΙΙΒ.ιιι ρι·ειειΙΙο1οι·ιιιιι ιΙοιοιιιοι·ιιιιι ιιιιιιιιΙειΙιιιιι

ειροεΙοΙιοιιιιι ι·οιιιαιιειω ΙειΙΙΙοι· ΙιιιρετΙοοιιιιιι, οι ιιι: «Μαι

Ιοι·οε ριιιειΙΙι:ΙΙ ιΙο ιιιειΙΙΙΙ:ι εκει οοιιιοιΙιιιιι ιεροιωι·οιιΙ, οιι

ρΙοι1ε 08ο ΙοιιιιΙΙοΙιιε :ιιοΙιἰορΙεοοριιε ιιιιιικΙειΙιιιιι ειροετοΙΙοιιιιι

οιιεςιιΙ, οι ειιΙ.εΙΤοοιιιιιι ροιιΙιιοοιο, εΙοιιΙ ροεειιιιι ΙΙΙ Ιοιιοοι·,

ίι·ιιιι·ειιι Ροιι·ιιιιι ΙΙ:: Βοήιιοο ριοοιιιιιΙοιοιιι ριιιοιΙΙι:Ι.οιιιιιι

εΙιΙ1ειΙΙε οι οοιινοιιΙιιε ιιιοιιοετοιΙΙ ε. ΙΙΙι:ΙοιΙε ΜειεεΙΙΙοιιεΙε

ριοοιιιιιιοιΙο ιιοιιιἱιιο .ρτο Με Ιιι ροεεοεεἰοιιειιι ριΙοιαΙιιε

ε. ΒιιΙιιιιιιιιΙ ριθ.οτΙΙΙ:ΙΙ εοοιιιιιΙιιιιι ίοιιιιει1ι ιιροεΙοΙΙοὶ ΒΙΒΗ

τΙειΙ.Ι Με, ει ιιιιΙιιιιΙ, .οοιιΙιειΙΙοοιιΙοε, εΙ ιοΒοΙΙοε, οι :Ιιι

Ιοιι1οιοε ριΙοιειΙιιε ριιιοιΙΙοΙΙ, οι ΙειιιΙοιοε εοιιιιιι οιιοοιιιιι

ιιΙαιΙΙοιιΙε νΙιιοιιΙο ΙιιιιοιΙεινι; Μο ιιιοιΙο νιιΙεΙΙοοΙ: (θ) οοιιι

ει‹Ι Ιρειιιιι ρι·Ιοι·ιιιιιιιι ειΒειιιιο μινι ροι·ΙοιιΙο ιιοοετΙοιο ιιοιι

ροεειοπι ριορΙετ ιΙοιιιἰιιοτιιιιι εοοιιΙειιιιιιιι ΙΙΙΙιιε ιοττει: ρο

ΙειιΙΙειιιι, ιιιιΙ ΙιιιιιιΙΙοιΙε τΙο1οιιΙοιΙΙιιιε Ιιι ριιιοιΙΙοιΙε οιιιιιο ιιιιο‹Ι

ροϊοιειιιΙ. ρι·ειοεΙο.Ιι8.ιιΙ. ιιι1·ιιΙΙΙιιιιι, οοιιεΙΙΙιιιιι, οι ίεινοιοιιι, σΙΙ

ιιιιι€ιιιιΙειιιι Ιοοιιιιι ΙρεΙ ριΙοι·ειΙιιι νΙοἱιιιιιιι ιιοοοεει. επ Μάο

οεΙειιεο Ιρει ρι6οιιιιιιοιΙ ρι·ΙοιιιΙιι ριειειΙΙοΙο, τΙΙιιΙ ειιΙειιι:

= » @ο το ΙικΙιιοο Ιιι ροεεεεεΙοιιοιιι ριιοιειΙιιε ε. δωστ

›› Με, "οοιιι ΗΜ νΙοΙιιιιιιι οεωιιιΙο. εΙιιιιΙ οι τΙοιιιΙιιο Ραμ

» Ιιι ιιιιιιιιΙ:ΙΙΙε ειόοερΙ.6Ι Ιρειιιε ιιισιιιΙειΙΙ ιιιιοΙοι·ΙωΙο “οοιι

» ·Ιι·ειιΙιοΙοιόε, ΑΙ ιοΒ6ΙΙιιέ, ει. ιΙεΙειιΙόιοε εΙΙειιιι Ερι·Ιοι·έ.ιΙ.ιιε

» ρι·ειειΙΙοΙΙ, οεΙ ίειιιΙοι·εει οοι·ιιιιι εκοοιιιιιιιΙοο. » = ΑοΙει

έιιιιΙ_'Ιιαεο οιιιιι_Ιει Ιιι ιιιιιεεειιΙἰει σωιιιιι οιιρο_ΙΙειιἰ Ι'ειιιιΙΙΙιιι·Ιε

ιιιοΙ.. ιΙοιιιιιΙ ΤιιιιοιοιΙΙ οειιιοιιΙοΙ ε.. Μιιι·ιιιο ιΙο ΙΙΙιιειρ, Ιο

Ιιιιιιιιἰε ιιιιοιιιΙιιιιι" ΒοιὶοΙΙιΙοἱ, οι ειΙἰοιιιιιι ιιιιιΙΙοιιιιιι ειιΙ Μα:

έρεοΙειΙΙΙ.οι γδοιιΙοι·ιιιιι. Ιιι ιμιοι_ιιιιι οιιιιιΙιιιιι ΙοεΙΙιιιοιιΙιιιιι μισο

εειπποε ιιιοιιε ΙΙΙΙιειιι.ε εΙ8ΙΙΙο πιω ροιιιΙοιιΙΙ ειι;ΙΙΙειΙΙιε ιιιιιιι

ΦινιΦΙΙΏ ' Ι .

(έ) Πιιι·οΙνοει:ονο ΠΒοιιε εἰ τΙιιοΙο ‹ΙοΙΙ'οιιΙε ι·Ιοονιιω, @Ιιι οΙιο ιΙοΙ

ιΙιιιιιιο, ΡεΙ ιιιο‹Ιο νοι·ειοειιΙ.ο ρει·οι:ΙοιΙο, ο ροοο οἱνἰΙο, «πιο συἱ απο

εΙιιιο εοιιστΙιιιο; ΜΜΜ, [ιΜΜΒιισ. @μια ΙαρΙιΙΙΒα.ι.

' (6) Ιιι ιιιιοεΙο Ιιιοει› Πἔοιιο πιοι:οιιΙ.:ι ΙΙ ιιιοιΙο, ο ι·οεΙειι·ε ΙΙΙ Ι'οι·ιιιοΙο,

σου Ιιι ιιιιιιΙο ιΙΙοιΙο ιιΙ ρι·οοιικιΙοι·ο ιΙοΙΙ°ιιΙιιιιο, ο ΜΙ ιιιοιιιιοΙ ιΙΙ ειιιι

νΙΙΙοιο Μ Μειι·εΙεΙΙο Ιιι ροεειοεοΙοιιο (υἰσιιαΙὸ) ΜΙ ριτΙοι·εΙο ‹ΙΙ ε. 8ο

ι

Ιιιι·ιιΙιιο. ι
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ΑΡΡΕΝΒΙΟΕ

δοοοι.ο τω.

Ι *.

ΒοτΙοοιιι οτί Ποοι.το ρτόπο·ίρο ‹ἰἰ δατιἰοοπο, ε!οοο οι δροτοτο,

οποτο|ιοοο το Γοεοοπο, ο οποοοτο άοίΙο οοττο άο!!α οοπ

το.τ.το ΜοτίΙάο, σο! οιιοΙο οοο/τετοιο ο [Μοτο άοΙΓοτοί

οοοοουο ε!ί Ρίτα ο ρτοοοάοπτί οοτιοοο.είοοί. τη

( ΗΜ, θ ϊοποτοἱο )

ΠοΙΙ'Ι. τ!. Ατοἱιἱνἱο οοττο ΒἱΓοττοοΒἱοοἱ το Ρἱτοπιο, £Ιοοεο Χ!.

Α·ττι οποοτ.τοι, Βἱοτἱππἱοπο τ!.ι , Τοιο. 49, 0οοοιο. Ν.0 4.

Ιπ ποποπο εοποτο οτ Ιποἱνἱοοο Ττἱπἱτοτἱε το. (9) οἱνἱπο

τονοπτο οἱοπἱοπτἱο ρι·ἱποορε Βοτοἱπἱο, οοτ Βροτοτἱ, ιποτοπἱο

Τοοοἱο; οτο οποππο τἱοτοοε οοιοἱτἱοεο ΜοτἱΙοο; ὸἱἱοοτο οτ

νοποτοοἱἱἱ νἱΙοπο ρἱεοποτοπι οτοπἱορἱοοορο @ποππο οοο

οοοεοτἱΒοε οοποπἱοο οοποτἱτοοπιἱἱο ἱπ ροτροτοοιο. 8ἱ εοοτο

εοποτἱο Ποἱ οοοἱοοἱἱο οτ οπἱεοορἱο ο!πο ποοττἱε ἱἱοοἱἱποο πο

ίοοοἱτοτἱΒοο ποεττἱο ο. Βοο ποἱ›ἱο οοΙΙοτἱο οΙἱοοο οοπΓοτἱτοπο

ποπ οτοοἱτοοο ιἱἱοπἱτοτοπι οοεττοιπ οἱτοἱποοτο οοο οοΒοτο.

Ρτοοοοοεοοτοο π. (Ιοπο [?]) ποεττοε Βοπο τοοπἱοτἱο οποοο

οτ τοοτοπἱοποο οοοΙοεἱοο ο:: πονο τοποοεοο οτ Γοποοτοο οι

οοπἱο οπο: τἱἱτοοεο οοΒπονἱπἱοε. Εο ρτορτοτ οιοπἱΒοο οπο

ΙἱΒο8 τοπι ρτοοοπτἱοοο οποπτ Μοτο ποτοιο οεοο νοτοτοοο

οοοο ρἱοτοτἱο ἱπτοἱτο οο ποεττο ρτο τοιποτΙἱο οπἱπἱο 'ΠΜ

νἱἱοπο νοποτοοἱἱἱ ροττἱ οτοοἱορἱοοορο τοἱοοοο οοοοοοοοτἱποο

το ροτροτοοπι οοποοοεἱιοοε οτ οοπττττποτποε οτ ἱποοπνοἱοο

ροττποποτο πτοοτοοτἱοο. εοπτἱοπο τἱοοοτπἱτοοε οοο ρι·ορτἱἱε

ποτοἱπἱΒοο οοοποτοπτοτ εοἱΙἱοοτ οοττοιπ οο ονοπο οοτο Βο

νοτἱο οτ ιοοἱἱο οτ οοτο οιοπἱοοε οπἱο ροττἱοοπτἱἱε. τοττοο

ἱπ ρο.τποο ρἱεοπο τπττο οοττοο ροοἱτοο. Ποιο οποπ1 ροτἱοπι

‹ἱο τοττο. ρτοτοτο ἱπ ρτοΐοτο ποτοοο ρτορο οοτοροοι πο

οτεοτο ροεἱτοιο; οπο οοποτοτ :το οπο οορἱτο τοττο οοποτἱ

Υἱτἱ :το ειττοτο οορἱτο τἱονἱἱ ποοεοτίο. Ιοππο οποιο ατοπ

τἱἱτοτ ἱπ ροΙοοο. οἱτοτοπἱ Ιοτοο ἱπ τἱοοοτἱο οοο ὸἱοἱτοτ

οοΙο. Μουτ ἱρεο ιἱοοοτἱο. ιἱοΠοἱτ νοτοοει ρτοΓοτοιο Πονἱοπι

οοοοοτἱε. Ποττοτπ (το Μοιἱτἱπο οππο οτοπἱοοε τοττἱο οτ τοοοε

:το ἱροοτο οοττοιο ροττἱποπτἱοοε. ΡΙοοἱτιιπ1 οτ τοτΙτοοι 6ο

οοἱτἱ. ρἱοοἱτοτπ οτ Γοιἱτοπι οπεοτἱεεοΙο. ρΙοοἱτππι οτ τοοτοτο

οοοοτἱ Ιοοππἱε 0ο ππο. ρἱοοἱτοπι οτ ίοοι·οοι τἱο εἱΙνο Ιοπδο.

Ετ ρΙοοἱτοτο τοτἱοο ρΙοτοε ιἱο οοοοἱπο οτ οποππο οτ οΠτοτ

Βοτἱοπι. Ετ ρἱοοἱτοιπ οτ ίοιἱτοπι οτ οἱοοτοοτἱοτο οο Ψώ

ττοοτοο. θτοπίοτο νοτοο οτ πονοτο. ΡΙοοἱτοτπ οτ οΙοοτττοτἱοτο

ότι πποποπο οτ νοΙτοτοπο. ρἱοοἰτππ1 οτ ΤοτΙτοοι τἱο οοττο οτ

(τ) Αροετοτ`ο ττοοτποοεο πο! 1838 ότι! Ρτοτ'οοεοτο Πορτο σε Ρἱτοοιο

τπττι ΒοΒἱο Βοροτοιἱοπο οομο επ οτοιἱἱ οτ 8τοτἱο ροττἱο.

(ο) Ν. οἱοο ΨιιοΙ|ιττ, ο 0οοἱτ`ο; «το οττὸ Η Οοροἱ ἱπτοτρτοτοποο

το ντο. οοτ το ἱπἱιἱοἱἱ το θοίΙΙοτπιο.τ, ο ΟοΒΙἱοΙο1ο οοοιο στο εοτἱττο

οοττο τοοτἱοο οοτ οοο :Φορείο Μ φωτο Βοοττ'ο εοτἱνο Η Εοτο (Πο

Στοπ δειτε!. πο. Π, οοο. 94'7, Βιἱἱτ. Τοοτἱπ.) : Ι/ιτο![ιτο Ι/ΙΙΙ. Ποπ

σ·ίοί Ι/ΙΙ. οτ Ι/αοΙβτάαο Μοτο, ἰπ 8ιτουιΜττο ρττποίρατο ρωτά ειιοοοετττ,

οππο ττ95, [οίτοπο άπο: $ροτοτύ, οτ πιιιτο7ιτο 7'Μτοοίαο, π.τοτοπτφιο

οοττο” ΠτΙιαπι, Οο//τοοί οοπι€τέτ ΙτιιΙοοποίο .τοτοτοοτ , ω: οοιι Ι/ιιοΙ[απι,

οτυε Ι/οοΙ[οποπτ Μάτσο ΜΜΜ. Ητοτοοο!μοιοσ ροετοιι οπο» στοοο

οὶοπατοτοπι ο:οροοΙτττοπο ρτο/οποσ, 8.τουτΝιιτοτ τονοττττου·, ετ 7'Μι.οσίοπτ

ροττττ, οπιποσοπο του στο Ρτττΐοίρατιισ οτ οοτοίτατα.τ του" άίοροοαττ,

ιὶοποο :οκτώ οοπ[οοτα.τ, οτ τι Ε"Μοτίοο ΒατΙπιτοοοα ρττποορτ 8.Αποιοι.το,

α” .5Ρο!οτί, οι πτατοΙιἱο ΤΙτικοίτιο οοοβττπατοο, ρτοιοτρατοπι οππο οτο

αιτο, οτ παιτσΜοπατο, ?πιοπο |Πάο οεοσίτ, πιτ Νοτια, ΝαποΙοπο.τ, ο!

Ραου·ίπτο το.στατιτιιτ. Η ρτοεοπτο ‹ΙἱρΙοοιο ορροττἱοπο, οοποει οοϋΜο,

ο 0οο!Γο νΗΙ ,εἱοοοἱἱοἱτ τοτε (τω.) οοττο τοοτἱοἱοπἱοοιο :ΗΒΗ ετοοεἱ

οοτἱττοττ (το Ιοἱ οἱτοτἱ, οἱοο απο Οποττοπο, ο τ3ποτίο ΙΧ. Ρτίποίραττιπτ

5οοοιπωι, στ άαοατοπι 8ροΙοττ, απο πιοτοΜοπατω ?ΜΜΜ , οππο 1163

ωσοορττ, ο οοο ποπτο οτοτοποο οἱπςοο οππἱ οορο, εἱἱ εοοοοοοττο , ο

τἱρἱεἱἱο οτ οποππο ἱἱ ρτἱποἱροτο το $οι·οοοπο πο! ττ68 Η οἱ Ιοἱ νοοοἱιἱο

ροοτο τΞοοττ'ο Ή”.

τοεεἱοποιιο. οτ οπιποο τοττοε οτ.τοε ἱο εορτοοἱοτἱο οποττοε

οιπ·ἱἱε τποτοπἱο ροττττιοπτοο. Ροἱοιἱοπι τοτοπι τἱο τποττοοοτο.

οτ τοττἱοπι ἱπ πιοπο ροεἱτοπτ. ίοοτἱοτο°οροοτοτἱοτοτπ οοἱ

τποτοπτοτ ἱπ οπτ8ο οοποτἱ ροοἱἱ ἱπ· Κἱπτπἱοο. ρτοεοε οοο

.εοἱοιιἱοπτἱοπι οτ ἱΙΙοτοπι στο τἱροἱο ἱπ οοιπρο Ιοροἱοπο ρο

εἱτοε. Ρτοοἱοτοε @τοτ οοττοε οοιπ οιππἱΒοο οοἱο ροττἱποπτἱἱο.

οτ οτοπἱππο τοττἱε. νἱποἱο. πτοἱἱτἱοοο. οτ ρΙοπἱο. οοΙτἱο. οτ

ἱποοἱτἱο. οἱΙνἱε. Βοοοοοτἱἱο. ετἱτροτἱε. ρτοτἱο. ροἱοοἱοοε. οοο

οοἱε. οοπἱο οοοοτοτοοοο οοοοἱοἱΒοε. ρἱοοοτἱἱο ίοοτἱε οτ το.

οἱοποἱο. εοἱἱπἱε. πἱοΙοπιἱἱπἱο ἱπ ἱοτο οἱοτἱο οπττἱοπο οτ ρτο

ποτπἱποτἱο Ιοοἱο οτ οοτοτο τἱπἱοοε ιοοτοπἱο ροττἱποπτἰοοο

οοτ ρτοτ'οτο ν. νοποτοϋἱἱἱ οτοπἱορἱοοορο τοἱεοοο οοοοοεοο

τἱοοε οοποοοεἱπἱοε. Ποποτοτοιοοε @ (οοοοοο ω) οοιιττο

οτπτο ποτοτοπι ἱπτοτ Μοτο τοοτοοτἱο ποοττοτπ οτ οοΒοτοτο

‹ἱο πιοττοπο. εοἱΙἱοοτ 6ο τοοττοπο οτ νἱνοι·ἱο οτ οοτοτο

ροττἱποπτἱἱε. Ρτοτοτοο τοοποτπ πο Ιἱνπτπο ἱττἱτοτο τοοτοτο

ο ιἱοπιἱπο ποεττο τοΒο οοπτ·οοο ἱτι·οτἱοποἱ›ἱΙἱτοτ οοποοεοοιο

τποτοἱιἱοπἱποο νἱτἱοΙἱοοτ ΨτΠοτπιο τι·οποἱοοπο οἱπεοοο Γιο

ττἱοοο οἱτοἱἱἱτοι· οτ οοο ἱττἱτοτο οοεο οοπτἱτπἱοοἱοο. Βοοοτ

πἱιοοε οποιο οτ οο Με οτππἱποο ποΙΙἱ ροτεοοο οοοΙοεἱοετἱοο

νοΙ εοοοΙοτἱ οοτ οοιοἱπο το! οΙἱο οττοπο τἱτοἱο Ιἱοοοτ οΙἱ

οπο! το οοοἱοοἱο οτἱοποτἱ. Ωοοετ οἱ οποππο Μοτο ἱττἱτοτο

ποττοοτπτ. Ρι·οτοτοο. οοπττττποτοοε οτ οοποοοἱπιοο πιο τοἱοοοο

οοοοοοοοτἱοοε το ροτροτοοπι τοτοπτ ττἱοοτοιπ-οοοο τἱροτἱ

σποτ νοοοτοτ. οτ πιο οιοπἱ οοττο ρἱοοπο οἱνἱτοτἱε οοΒοτοτ.

ειτοοο ετοτοἱτοοε οτ ο. οοἱποοοοιοοπο ροτἱτπτ οτ οτἱοἱτοτ ο

το τοἱοοοο οοοοοοεοτἱοοε :το ποττοπι ρἱεοπο οοοΙοεἱο ρο

τοτοτ οτ οττἱοοτοτ. 8ἱοοἱο @τοτ οτοπἱορἱεοοροε. ορἱοοοροο.

οπο. ἱοοτοοἱο. οοπτοε. νοΙ οΠο οἱἱοοο ροτεοπο οοοΙοοἱοετἱοο

το! εοοοΙοτἱο οοπττο ποπο ποεττοτο οοπἱἱτπιοτἰοπἱε οτ οοπ

οοεεἱοπἱο ροοἱποτο οἱἱοοἱο ρτοεοπἱροοτἱτ οοπτπιπ Μοτο οοτἱ

οοιοροποτ ροτἱεοἱπο. τοοοἱοτοτοιο ποεττο οοτἱο. οτ τοοτἱἱο

τοτοτπ ρτοΐοτο οοοἱοεἱο οοιπροποτ. τΙτ οπτοπι οοο οππο οτ

ἱιοροτροτοοτπ τοτο οτ ἱποοπνοΙοο ροττοοποοπτ ΜΒΜ ποεττἱ

ἱπιρτοεοἱοπο οοττοττοτοτἱ ιοοπιἱονἱτοοο. Τοετοο οοοοοο οοἱ

ρτοοοπτοε οοοτοπτ οποποτοτἱ ἰοοἱιοοο. Ωοοτπτο ποιοἱπο εοπτ

οοο. Ποπιοο ΒοτοΓτἱτἱοο οοἱ ΖοΙτ. ϊτἱοοτἱοοο οτ ιἱἱοτο ίτοτι·οο

ι!ο τονοποε οοττο. (]οπτοιΙοε ότι επτοΙοοοεο. Ποτπιοποο πο

τοποιοοοΒο. οοἱ οοπτ τπἱπἱετοι·ἱοΙοο ποεττἱ οομο οοπεἱΙἱοτἱἱ.

Ποτο τοπ οππο Πττποιο. οππο οοτοἱπἱοο ἱποοτοοτἱοπἱο ο.°

ο." ἱ..ν_ἱ. ἱπτἱἱοτἱοπο οοἱπτο. οοοι·το οτπο ἱοοτοοι·ἱἱ. Βοοποπτο

ὸοτοἱπο ποεττο ίτ·ἱτἱοτἱοο ἱτοροτοτοτο τοοιο.ποτοπι ἱπ Κτἱετο

τοἱἱοἱτοτ. οποτε.

Π.

Π Ροοτοβοο Αίο.τοοοάτο Π!. οοτἰοο Με οτοἰοοοοοι>ί, ο οοτ

σουί ιἰί δοτιίοοπο. οτο!ίτιοπάο οί οιοάοοίοιί, οοο πο!!ο ολίο.το

ο οποοί.ποτί άο!!”οτε!ίπο δο.τ.τίοοεο οοίοτοπτί πο!!ο Ιοτο οίο

οο.τί οοπ τιω·οίπο, το ροτοιοττοπο οοο .τοι τοτοατο ί! ρα

οἰβοο ροο.τοοίο, οι στο τ σποποοί .ο ττοοουοοο ροπ· ίπάοΙτο

ορο.ττοΙίοο, ο οοιοιἰοιἶοττοτο οοοτοοιοοτί . ο τίτοοοτοτ άουτ-ιπο.

(ΗΒΟ (8). 25 ΓοΒΒτοἱο).

Μ! 0.αττοτ..τ. ΗΜ. .θα Οατοτπ. οοο. 430.

Ατοκοποοτ ορἱεοοριιε. εοτνοο οοτνοτοτο Βοἱ νοποτοΒἱΙἱἱτπο

ἱτοττἱοοε οτοΙἱἱορἱοοορἱε, οτ ορἱοοορἱο Βοτοἱπἱοο, ἱπ οοοτοπτ

(3) 8ἱοοοτοο οοττο ρτοεοπτο ορἱοτοἱο ροπτἱτὶοἱο οἱ το οιοοιἱοπο 6ο!

οοποἱἱἱο τοτοτοποτιεο (Μ), ο οορο το οοἱοἱττοιἱοοο 6ο! τοοοοοἱοἱο Η
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ορτεσσροτττιιιε ειιιιτ οσοτοετοο ιιισιισ.ετοτττΕσεετιιοιιετε, ετιτιιτοιιι,

οτ οροετοττοοιιι Ιιοιιοστοττοιιοιιι. Αιιστντιιιιιε, οτ σιιστοιιτοε

νοτιοιιιοιιττ ειιιιιιιε οσιιιτιοττοιιο οοιιιιιισττ, οσοι! σιιτσοιιι νο

ετττιιιι, σοστοτστιιιιι ιιοεττοτιιιιι οτιτοιιτιι, σοσο τιι οοιιοτττο

ιιιιροι· οστστιιιιιε, ρττνττο,οτο, σοσο ρτοοεσττοτο ιιισιιοετοττο

ειροετοττοο εοσοε τιισιιτεττ, ιιττιιιιτιιτ τιιτττιισοτο, οτ οοιιττει

ττΙιοττιιτοιιι τττειιιι, σιισιιι τιι οοστοεττε ειιτε, οτ οστιιιιισοιιι

οσστοετοτιιιιι οτοττοτε σο τιισιιτοοιιττο οτιιεσοιιι εοστε τιοστοιιιιε

ρτοοεοττρτιιιιι ιιισιιιιετοττιιιιι τιιιτιιιττ, νοιιτοιιτοε οτοττοσε τρεοε

οοσοτο νοτοιιτ, ιιτ οτε οτιοστοιιττοιιι τιιτοτιιτοιισσ οτσιιιτττιιιιτ,

οτ τισ τρεστιιιιι ετιισσιιιιι νοιιτοιιτ, οτ ιιοιι εοτιιιιι τρετε, εοσ

οττιιιιι ρτσοεοττρττε οσοτοεττε στντιιο. στΙτοτο τιιτοτστοιιιιτ, στοιιιιι

ετιιιστιιιιι, οτ οτιττειιιο οτε σοιιοοοιιτ, οτ ρτστιττιοιιτ τισιιιτιιτ

Με οτ εοτντε οοτιιτιισοιιι οσοτοετοτιιιιι ‹τοοτιιιειε ττιτ σειτο,

οιιιιι τιι οτε :ισ στντιισ εοιιιροτ σωστο οοιινοιιτιιιιτ, οτ τιι

οτε οττοιιι τιοιτιττιοιιτιιτ. Ωιισιιτοιιι τοττιιτ σοστοτο ιιοεττο εοστε

οροετοττσοο ρττνττο<,;το ιιοιι τιιτττιιοιιιιτ, οοο ττεσοιιι ρττνττο8ττε

τιι οττιμιο σοτοΒοιιτ, ττοτοτιιττοττ νοετι·ειο ιιισιισσιιιιιε, στοιιο

τιτσοστρτιιιοε, σιιστοιιιιε στοιιιιι εσιιστιιιιι, οτ οτιττειιιο οοστοεττε

ειιρτοστσττ ιιισιιοιετοτττ τιιτοτοιιτοε, ιιιιττιιε σιιιιιτιιο νοεττιιιιι

οσιιττο ρι·τνττοεττι ρι·οοεσττρττ ιιισιιοετοτττ, οοτ τττιοττοτοιιι

οσοτοετοτιιιιι, οτ στοι·τοστιιιιι ειιοτιιιιι τιοστοιιιιε στιεοτνστοιιι

νοιιττο ρτοοειιιιιιιτ, εοσ ρσττιιε τοιιοτοιιι ρττνττοετστιιιιι τρεο

τιιιιι, σιιιιιτ οοσοετοιιο, οτ σοιιτι·ειστοττσιιο οοεεειιιτο, τιιτιτο

τοΙιττττοι· στιεοτνοττε: οοι·τιιιιι τιιιτιοιιτοε, σιιοιιτιιιιι ετ ουτε

εοοιιε τοσοτο τοιιιρτεινοτττ, ιισεττειιιι τιιστοιιοττοιιοιιι τιστοτττ

τσι·ιιιτσοτο. Νοε οιιτιιι ειιεττοοι·ο τιστιιιιιιιε, οοο σοτιοιιιιιε,

σιισσ ιιιοτιοετοττιιιιι τρειιιιι οιισιιισσοτττιοτ ιιιτιιιισ.τιιττιιτο, οτ

τττιοττοτο ειιετ. Ποτ. ττοττοτι·. ν. σειτοιισ. ιιιοττττ.

ΙΙΙ*.

Είιιιιιιτισ |οττο σοτ οσιι.τσΙτ ιίοΙτα στο οι Ρίτα ο ποιοο οι

οπο! σοσιοπο ο @!ο!ο το ΪοσΙἰαεοτἰιιια άστο: ταοίσπί στο

οι! σοτσ οοιπισιο οσοπροτοσαοσ ευρω ίσοτιί οι .4τσεττο στο!

Μοττσιιο πισττο το δ'στάσσιισ.

(ΗΜ, [Μ8τ'ι εττΙ. στο.] Η ιιιοδοτο).

ΒιιτΡ Ι. Β. Λτοτιτντο σοττο Ιτττστιιιοετοιιτ στ Ετι·οτιιο, Ωτοιεεο Χ!.

Αττι οι:ιιιιι.ιοι, Ι1τεττιιιτσιιο 8.. Τσιιι. 98. Βσοτιιιι. Η'' 6. (τ).

Ιιι·ιιοιιιτιιοτΠοτ οτοτιιτ σιιιιιτιιιιι Ετοοτοττε. Αιιιοιι.

Οσοι σο. σοσο ο οσιιειιτττιιιε νο! στιιττο.τιιιιι τοστοιττιιιε

σσιιτττιτιιιιιτιιτ ιιοσοεεο εττ τιι ριιτισττοοιιι τοστ,οτ εοττρτιιτοιιι

ιιτ οσι·ιιιιι ιιισιιιοι·το. τιι ροετοτιιιιι σοιιεοτνοτιιτ; τσοο ιιοε

θοτοι·σιιε ντοοσσιιιοε οιισιισιιιτι Αττιοτττ ντοοοοιιιτττε, οτ Βοτ

Βοττιιιιε σο ()ειιιτοιιο, οτ νττοττε ττοοιισειιιιΕοττσο-στοιιοοο,

οτ θστιιιιιιισιιε Μοεσιι σιισιισιιιιι Π,ο:οιιτε ρτεοιιοτιιιιι οοιιειιτοε,

στο ιιοτιτε οτ στο εοσττε ιισετττε σσιιειιτττιιιε, τιτσοττοοτ Ετ

στεττιο ντοοσοιιιττο, οτ Ειιττονοστιτο σιισιισιιιιι Ι.σιιιτιοτττ, οτ

Αττισττο τμιοιισιιιιι Ποτιιισιιοτοττε, οτ Ροτιιιτοστο σιισιισσιιι Π

ριιρο ΑΙοεε:ιτιστο ΙΙΙ. ετ ττοντινιι τιι νοττοτττ, σοτιιο οοιιετιι σο ιιιιιι στ

τιιτ τοττοτσ ριιτιτιττοστοι σειΙτ'Π@οτττ οπο. Μαι. Τοιτι. τ. Ερτ.το. Μο

τιστιοτ. ιιιιιιι. 7 ), ο σει ιιιι'ειτττο ττροττοιτει σο Οσοσιιοττιιοε (των. Βοτ

ι.ιιι. Βοιτ. Τοιτι. Π. Νιιιιι. ΩΙΙΙ. ΜΒ. 457), ροτστο ιιοιι ντ τισ σιιτιτιτο

οΙιο Ι'ιιιιτιο, τιι οοτ το ρτοεοιιτο τοττοτο τιι σττοττο στι! ρσιιτοΕοο στ

ικοεοοιιτ Βιιτστ, ο τ! 1180 οτιο οτιτιτιιιιιο σωστο. °

(τ) Βοοιιιιιοιιτο ττιιειιιοεεσ στι! ρτοτοεεοτο @φοτ στ Ρττοιιισ τισ! 1838

σ!!ο Βο8τιι Βοριιτειιτσιιο 8ειτσο εορτει ιςΙτ ετιιστ στ 8τοττιι ριιτ.ι·το/, ιιο

ετσιτιο ει! ρτοσοσοιιτο σο! Ν» ΙΙ.' στ εσοιιοτιτο σο! Ν.° τ”. στ! τι ριτ

τοοοτιτ τιττττ, οΙιο ετ ροεεοιιο το88στο ττο το Εστω ο τ Ι1τρτσιιιτ σο!

ΒοοοΙο τιν. ττροττοιττ πιο! ρτσεοιιτο σωστα.

τ;οιιτε, οτ Οοτειτσο σο 8σοτιιο, οτ στο ειιοοοεεστττιιιε ιιοετττε

οτ στο τστιι στνττοτο ρτεειιιο οτ στο τστσ οοιιιιιιιτ ρτεοιιο ίτιιοιιι

οτ τοτιιτοττοιιοιιι ίσοτιιιιιε τττ›τ Ποτοτο οιιοιισσ.ιιι Τσττοεσττιιιο

τοοτρτοιιττ στο Ιοτιιιιιιιο Βοτιιισιιο σιιοιισειιιι Αττιοτττ σο Μεττ

τοιιο σοτ οτιτττ το Βιιι·στιιοιι (ε) σο οιιιιιττιιιε τισιιτε σοσο

τιιοτιιιιτ εορτοστοττ Αττιοτττ, σοσο τιι Ιιτιτιοε, σοτ τριτο Ιο

τιιιιιιιοε ετνοτιττοιιο ροτεοιιο στο οο. @σοσ στι οσο στο τιι

ιιιιτοο σοοσο ιιοε, σοοσο ειισσοεεστοε ιισετττ, σοοσο σττοιισ

ροτεσιισ. στο ιιοτιτε νο! στο τρετε, σοοσο ετιιστοιιε στο οο

ιιιιιιιτ, ιιοσ σττοιισ οττο ροτεσιιο ρτσ_σοιιιιιιιιιιτ, το το! ροτ

στοτιιιιι Ιοτισιιιιοιιι νο! σττοιιοτιι ροι·εσιισιιι σο ρτοτσττε τισιιτε

τιιιτιοιιτοιιι, τοσο τιιιτιττοοτιτιιιιιε ιιοτ ιιιοτοετοΙιτιιιιιε οοτ ροτ

Ρτοσττιιιιι τοττσοτιτιιιιιε τιττοιιο ιιισσσ το! οιιστττιοτ`τιιοοιιτο. Ετ

ετ σοοσο σοσο οττοιιοιισο Γοσοττιιιιιε τιιοοιιτο σιιοτττιοτ, οοσοσι

τττιτοτιιιιι ττοοοιιτοτιιιιι σοιισττστιιιιι οσε ιιοεττοεσιιο ειιοοοε

εστοε τττιτ οτ τοτε τισοτοσττιιιε οσιιιροιιοτο εοτοιιιριιτ ετττιιι

τιιττοιιο ρτσιιιττττιιιιιε. @ιιο σοσο. εστιιτει, στοστοττε σιιιιιττιιιε

τττιιιτε εοιιιροτ ιιιοιιοιιτττιιιε. Ποσο τιι στο ειιρτοεσττρτο Ισ

Ιιοιιιιο το.στε ιιοτιτε ττιιοιιι οτ τοτιιτοττοιιοιτι σο οιιιιιτ σο σιιοσ

σο στοοτοττε τιοιιτε ιιοε οτ ιισετττ σειιιιοτοτττ τιστιοιιιιιε, οτ

ρτοιιιττττε ιιοτιτε εττριιτοττοιιο εστοιιιριιτ, οιιοσ ροτ ρτσοστοτιιιιι

Ιστιιιιιιιοιτι τοοτοε τοιιοτο τττιιισιιι σοσο Πιιοιιι οτ τοτιιτοττοιιοιιι

οιισιιι ιιοτιτε στο οτε τοοτε, οτ σοιιττο οσοι ιιοιι ιιοιιττο. Ετ

ετ ιιοιι, στσιιιττττε ιιοτιτε ειιτι σοσο. σιιοττ ροτ εττριιτιιττοιιοιιι

εστοιιηιιιοιιι το‹Ισοτο ιιοτιτε οτ τοετττιιοτο τστιιιιι τιονοτο οιιοσ

σο ρι·οτοττ σοτιιιισττ τισιιτε οριισ το ετοετντιιιιιε. Ετ το.τττοτ

τιτιοο σιιιιιτο εοι·ττιοτο τοττοντιιιιιε Μοττοιιοιιιιιιι οτ Ποτιτοτοιιοιιι

ιιορστοιιι (τιοτττοτ τιιστοοε οτ ιιοτοττοε σοιιιτιιτ τιιιροτιιτοττε.

Αοτιιιιι Ρτετε τιι σοιτισ τοττοττο σιοσο οοστοετοιιι ετιιισττ Εστι

σοτσττ, ρτοεοιιτττιιιε Ποοιιο Μοττοιιτε, οτ Βιιτιιιιιιισσ σιιοιισιιιιι

Αττιοτττιιτ, οτ Ατοιιιοιιιιο οιισιισσιιι Αττοσττ, τοοειττε τοετττιιιε,

σοιιιτιιτσο νοτο τιισοτιιο.ττσιιτε σοσο ιιιτττοετιιισ οοιιτοετιιισ

00ττ1218οετιιι0 σιιτιιτο, τιιστοττοιιο εοοιιοσει, σιιτιιτοσοστιιιο ττο

τοιισειε τιιιιττ.

Ε8ο Ποτιτστο ιιορσε θστττοτ τοσοι οτ ιιστοι·τιιε σοιιιτιιτ

τιιιροτοτσι·τε ιιι·οτειττε τιιτοττιιτ, οτ τιιιιισ οοττοιιι ο ειιρτοεσττρτο

τττοττοιιοιιο τιιστοο οτ ιιοτοττσ σσιιιτιιτ τιιιροτσιτοττε, οτ ο πιο

τσ8ειτοιιι εστττιετ, οσιιιιιτοντ, οτ σοστ.

Βέτο τττοι·τοιιοιιιιε τοσοι οτ ιιστοττιιε σσιιιτιιτ Ει·οσοττοτ

τοιοοιιστιιιιι τιιιροτοτσττε τιι οσο στιττο ο. πιο, οτ ο. εορτο

εοι·τρτο ΠοΙιτοστοιιο ιιοροτο τιτοτττοτ τιιστοο οτ ιιοτοττο τοετοτσ,.

οτ οτι οοσοσι εσττρτο, ειιτιεοττρετ.

Μ.

Ή·τιττοτο, ο σα,οττοτί σοίία μισο ετσσττιτα ττο τ! το στ !!!α

τστσο, ο τ! σ·σσιοπο σε Ποστ, πο! φτασει [το το ο!τι·ο σοτσ

οι? οσιιστοπο, στο ποσοστο τισετισιοιιτσ το σΙσίστοσ, σίτιιστοσ,

Ϊοἰοσ, ο τιποτα, Εστιτιοστατία, ο οτί σττι·σ τιισσο ο σοτσ

το τοττσροετο, οσπισιοττοι·σ οετττττο οσιιτι·σ ί σσιετιστσοτί, οι!

σοοιίιιί εσττσροετί σ! οοιπισιο οι Ρίτα, ο .πιο ίεοτο, στοὲ.

Εδοπτοοιια, δοτ.εισο, Ετσο, Ρίστισ.το, σιτσιιτο-(?τ·τετσ, (ἔστ

. “Η

(τ) Αττιοττσ στ Μιιττοιιο το τ'οτεο ιιιιο σοτ στοαττ, οΙιο τΙ σοτιιιιιιο στ

Ρτειι εοτοιι ιιισιισιιτο ιιοτ ειιστ ροεεοστιιισιιττ στ 8τιτσοστιοι ροτ τιιιιιτιτο

τιτεττειτντ ρττιιοτροιτιιιοιιτο το τοιισττο ριιτισττοτιο. Ε το τ τσιπ σι σοττο

οοιιιιιιισ εορτιι τ σουτ οι σιιοετο Μοττοιιο ρτσοοσονειιιο ιιι το! 0880

σειΠο Βιιστοιιτττττο οτιτοεττ ιινονιι σοτσ ροτ τιι εστι οιιιιιιιτιιιετττιτιστιο. 8ο

σιιοετοι 00ιι8τιτοτττιτο ο νοιτιι, το ρτοεοτιτο ττιιιιιιιτο ο ιιιιοτισιτιιιιιοτιτο

ιιο ιιττο στ τττιοτιιιτοιιο τ`ιιττσ σοΙ σοτιιιιιιο στ Ρτετι ιι σωστο σι 0ιονιιιιιιι,

τ”τιιτοττσ οσ οτοσο στ Αττιοττο Μιιττοτιο, ο ροττιιτ ει! στ τιιτ ρτοστιτοτστο

Ωοτιιτσ στ Τσεττοεοττιιιιι.

Ώθτ
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απτο] θτοτίο, ο δορτοτο, ο στο οτΖ`τοοοοττ·ο το Μοτο

οί οοοοτ·οί ότι! οοπτοπο Μ οοπττοί ο Ρίοτι ο·ιοροττο οι τετοιο,

στ! οοοπτοί οοοοοττί ο! το ο Μοτοπ·ο.

ΜΜΜ, [·ττ85 οτττ. ρτο] τ ετοΒοο).

Βοττ'Ι. ο. Ατ·οτιτντο ττοττο Ιτττοτ·οτοετοοτ οτ Ρτι·οοιο, £τοοοο ΧΙ.

Απο ι>οοοτ.τοτ, Βτοττοιτοοο 3.* 'Ι'οτο. 93. Βοοοτο. Ν.° 7.

το οοτοτοο Βοτ ττοτ οοτ ρτοο οτ τοτοοττοοτ·ο οτ τοτοοτοτοτ.

Ποτ: οοτ οοττο τττ·οτοοτοοττ οτ Ιτοοτοοοττ ροοτο, οοοτο ροτ·

οτοττοοτ οτ οτττοτοττοοτ ττοτ, Αττοοτττ Εττοτο·οττο Ιοοοο ττττοο

Μοοοτοοτο τττττ ΑΠ, οοοτο Βοοο τοοοοτοοοοτ, ττττοονττ οοτο

8τοοτ·το οοοοττοτο Ποτ1τοτοοοτττ ΠοοΙοοτττ τοΒοτο οτοτοορτοοορτ

ρτοοοοτοτο οτ οοοοοΙοοι οτ οοοοτοτοτο οτ οοτνοτοτ ροροττ,

ττοτ ντοο οοτοτο ττοττοτ ροτοοτοτοιο οττο οττ οτο τΙοτοοτ ττ

Βοο‹ττ οτοοο οοΙνοττοτ. τ)τοτοο ττοτοοοο Αττοοοτ Εττοτττ·οττο

τοοοο ττττοο Μοοοτοοτο τττττ ΑΠ) οτ Βτεοττοο οοοοττοτττ τοτο

οτοοοτττ θτοοτοοεττ ρτο ρτοοοοτοτο οτοτττορτοοορο οτ οοοοο

ττττοο, οτ ρτοοοο ροροτο, ίτι·τττονοτ·οοτ ροοοτο οτ οττττοτττοτο

τοτοι· οο οοτο τοτο οτ νοτττοτο. Ετ οοονοτιττ ιττοτοο Αττοοτττ

Εττοτττοττο οοτο ρτοτττοτο Βτεοττο ττοοτΙ οοττο Βοτοο οοοοο

οττοοοττ οοντοτοτο οοοοο οττοοτο ττοτοο ττο Μοτοττοο οτ Μτ

ττοττοο οτ Εντοο οτ Εοτ·τττοοτοττο τοοτοτ οττοοο‹τ τοοτοτο νο!

οοοττοττοτο ττοοτττττττοο ρτοοοοο οτνττοττο οτ οτοο τττοτττοτττο,

οτ οοτ·οτο τοοοτοτοτο, ντττοττοοτ $οττττοτοο οτ Εοτ·οτοοο , οτ

Ποιο οτ Ρτοοοοτοο, οτ Μοοττο-Κττοττ οτ Ποτοοττοο, οτ θττττ

οτ Πορτοττοο, το τοτι·ο το! οοοο, το ροτοοοο νοτ ττονοτο,

οοτο οοτοο νο! οττο ττοντοτο νοτ οττο οοοττττοτ τοοττο , οτ

ττοοττοτττοο Ι.ττοοοοο οτνττοττο οτ οτοο οτοτττοτοο. Ετ τττοο·

οτοτοο $τεοτ·τοο ρτο ρτοοοοτοτο οτοτττορτοοορο οτ ρτοοοο

οττττοτο, οτ ρτο τοοοττο οτνττοτο, οοονοοττ οοτο τοοιοοτοτο

Αττοοτττ φοε! οοττο Βοτοο οοο οττοοο‹τ οοντοτοτο οοο οττοοτο

ττοτοο ττο ρτοοοο οτττττοτο νο! τοοοοο οττττοτο οοττοο ττο

οτοοτοττο τοοοττο ρτοοοοο οτνττοττο τοοτοτ οττοοοττ οποτοοτ νοτ

οοοττοττοτο οτ·οοτττοτο Αττοοτττ ττοτ οτοο ττοτοτοτοοο ρτοοτττ

οτοτοτο οοοτοτο οοοτοοτ τοοοτοτ·οτο, τοι·το νο! οττοοθ το

ροτοοοτο νο! ττονοτ·ο, ροτ οο ττοτ ροτ οττοοοο οττοο οοο

τοτοοοο ροτοοοοο, οοττοο οοοι οττοοο ροτοοτοτο οοο ττοτοτ

οτττοο οο ροοοοτ οοτ οοοττοοτοοτ ρτο οττοοο τοοτο νο! οοο

ττοττο οτο τοοτοττοο; οτ οτο οετ τοντοοτο τοτοτ· οο ρτοτοτοοτοοτ

οτ οοονοττοτοοτ οτ τττοτοτο οετ. Ετ οοτο τοοτοο ρτοοοοο νοτ

τοοοοοτο τ”οοτ·ττ τονοτττοο το οοτο τοττοτοοτοτο ρτοτττοττ Αττ”οοτττ

οοντοοτο, ρτο τοττοτοο οορτοτοτ·. Ετ οτ οοο οοντο ρτοοοοτοτο

ττοτ τοοοοοτοοτ οοοτι·ο8τοοτ ροοοο τοττοτ το οττοοο οτ·οτττ

οτοτ·οοι τοοοτοτ·οτο τττοττ Αττοοτττ, ττοτ1ττ οτο οοτττττοτο οτ

οοοοτττοοτ ρτο τοττοο τροτο οοοττο<έττ τοοοροτ·οτττττο οτ το

οοροτοτο οοτνοττττ. Ετ οτ νοτοοττοτ οττττοοο ροτοοοοο ρτοττο

οττοοττοτ·ο το οττοοο ρτοτττοτοτοοτ τοοοτοτ·οτο ρτο οοτοτο τ·οττοο

τ·οοοροτ·οιττττο, τοττοτ οοο οτο. Ετ ττοοο οοττ τττοτοτο οετ τοτοτ

οοο το τοττοτοο ττοοοτττ οοοοτοτο οτ τοοοοτοτο οοττ το οοτοο

τοοοο. Ετ τοττ ττοοο οοττο οοττρτο οοοο ττοοτοτο τττο τοοοοτο

οορτιοτ οοοο ο ρι·οοτοοττοοο Μοοοτοοτ οοτο8οοτο οοτοο8οοτοτο,

οοοο νοτο οοτοτοτοο τοοοι·οοττοοτο τττ.ο.τττττττν. τοτττοττοοο

οοοοοοο. Ιροο τττο ττοτοοοοτ·οτο τοοττ. Ετ οτο Βοοτο το τοοτοτο

οτ τοοτττοτοτοτο νοοονοτοοτ οοοττ ρτοοτττοτο οτοοτο τοοτοτττ

ροτ ττοοοτο Μοτο οτοο ττοοττο οτ τοοτο τοττοοτο οοοοο οτ!

ρτοτττοτοτο τοττοτοοτο οτ οττοοτνοττοοτ.

8οοοτ.ο ττοτ.

θτοτίο , οοοοάο.τοο όοτ οιοοίοτονο το ο. δ'το[οπο το Ρίοο, οοοίοο

το Αποοτ·ίο υοοοοοο οί δ'ουν·οο το δαπάοοπο, ρτοοαοάοίο

ο οοτιοοοοοτο τι ττΙοτ·ίο-σιοπο, οοσποττοοοο άοΙΙ'το·οίοοοοουο

ρίοτιοο, ο οοο ρυ·οοοποτοτο, στο .οί τοοοοο οο!Γί.οοΙο , ί!

@ατο τοοοίοτο οι: ττοοοο Μοοοοοο ο! οοοετοττο οιοοίοτοτ·ο.

(ΗΜ, [οτττ. Ρτο] 2ο τποτοο).

Ποτ Μπττττ, Οτοοτ. αΙΙα 8οττοιο. Μοτο με. ον".

νοοοτοτττττ ορτοοορο Εοττοττοτ ιτοτοτοο ΑοΒοττο (ττοττο Ποτ

οτ·οττο ττοτοτττο οττοοττοοο οοοτοοτο, οτ τοοοοοτοτττ οοοοττ

8τοροοοτ ττο οτττο Λοοοτο ττοοτ τοτττοοο οοοοοοοο Μοτο,

Μοτοττοοοοο, (τοοτττο ιοοτοττο, Νοοτοετο, (τοτοτοττο, Βοο

ττοττοτο, Βοοο, Μοκττοτττο, Βττοτοο, οτ οττοτ·τοο τ]οοτττο, Α

οοτττο, Ποοτττττο, Βοοο, Τοττοοοττο, Εοττοττο οιοοοοοτ·οτο

τ1τοττ οτοοοοτοτττ οοτοτοτο. Πτο ττττοτ·το Μοτο οοττττοο, οτ τοε

οτ τοοδοττοιττοοοτ νοοττοτο το οοοοτοοτ ροοοοτο ττορτοοοοττο

τοοιτττο, οοοτοοοο τοτοτο τοότοτοτο, οοοττ ττοοοο Μοτοιτοτο τη

τττοτο τοοττοοτοτ·το τοοττ, τττοττ8οοοο ττοτοτοτ οτοτττορτοοορτ

οοοιοτττοΒο ττοτοτο ττττοτ·οτοτο ροτ·τττοττ τοοο ροτοττοτο, οτ

τοοοττοτο οτοο οτοοτ οοοτο . . . . .. του πιο, οτ τττοτο τοο

οοοτοτ·το ττοττο, οτ τττττοοττο, οοτο οτο τοττττ ρτοοοτ, οτ οοτο;

οοο οτ οοτοτο, νοο τοττο ττττοτ·οοτ νοοο, οτ νοτο. Ετ ροτ·

οττροτοττοοοοτ τποτοο τοτο ττοτοτοο ορτοοορο ρτοτοτττο ροτ οοο

ροττοττοοτο τοοττοτοοοτοοτ οοττ ροοο ττιτρττ τοττοο τοτττοτττοττ

τοοοτ·ο ττττοοτο, οτ ττοττοτο τ·οτοτο οοτοττοοοτο τοττ τοτττοττ

τοοτοο1 ο νοτττο τροτ Ιττοττοοοοο, οτ οοτττοοτο το‹το τοοοττττο

οοτο οο, οτ οοττοτο τοροττττοοοτο, ττοτ οοοτττοοοτοοι τοττο

Μοτο ροτ· τοο, νοτ ροτ· οττοτο τοοτοοτ, νοτ τοονοοο; οτ οτ

οοοττο τοοοτ·ο, ιττοτοτο ροοοτο νοτττο οοτο ρτοττττττο, οοττ

Βοοττο τοο, οτ οΙ›οττοοοο, οοο τοσο τοοτ οοοοοττοοτ. νοτοτο

τοτοοο οτ οτττοτ οτ οοτο οοτοοττττο οτο. οτο.

Αοτοτο οτττο. ΑοΒοτοτο το οτοοοττο τττοττ τοοττοοτοτ·ττ ροοο

οοοττττοο ρτοοτητοτο Βοτ·οοτοο, οτ ρτοοτητοτο Ποοοο, οτ

Μοτττοο οοοοοοοτ Νοττ, οτ Ρτο8οοττο οοοοιτοοι Πτ·οοτττ το

οττοοο οετ οοο τοοοττο, οοοο ττοττττοτοο τοοοι·οοττοοτο οττττο

οτοτο τΙοοοτττοετοιο ρτ·ττοο, τοτττοττοοο τοττοτ' οοτονο ττοτοοττ.

οττττττο. - Εοο Πεοοοτο οτο.

Π. ·_ τ

δοουοοοἰοτο ροτ [Μοτο οποττ·τοιοοίο οί Βοπ:|οετο, /τοΙτο οτ

.Ποστ/Μάο Π. Μοτοττοοο :τί δοτοποο, οοο ι'τίοι·ιο, /το!ίο

οτί δοοιίτα Π. (Μποστ: ‹ἰἰ Ϊοττοο,· ο οοτι|οτ·υτα άοίτο οοο

οοοείοτιί οτοάο.οίοτο ροτ· οπο: ττο!Ιο οοπτο.τοο Δτο.τίο πιοιο·ο

οτ άοττο Βοοί[οοίο, ο ο οο.τοαοτο ρτοιοψει!ί οοοιίοί άοΙ

οιω·οτιο.τοτο ιἰί δατοοπο.

(ΠΟΕ, 28 τοοΙτο ).

(1)Ιτττοτοο οτ 1τ1.οττοοοετ οοο ο οοονο οοττο οοττοττο οτ·οοοοττο

οοτ·ττο. Μ.τοουο.τ το θτιποΙο οτιτοτοονοοτ το τοοοττο οτ Βοοτοττττοο τ.

0τοοτοο οτ Τοτ·τ·οο, τω. 'Ποιο Πάω. Βίοοτ·. ιτοί 5απΙτ Μ. ττοτ. τ.

με. 944), το φοτο οοοοο οτ ντνοτ·ο νοτεο το οκτώ ττοτ οοοοτο πι. Ε

οοο ο ττορτ·οοοοττο, οττο οοοτοτ ορροοτο τοοοο το Μοοοοοο, το φωτο

ονοο τοττο τ! τοΒοτο (_[ΜτίστττΜ) ο τονοτο ττοτ οτοοτοτοτ·ο «Η οοοτο

8τοτ'οοο οτ Ρτοο.
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πα! Μοι.ιιττι, Μοιποτ. 8τοττυο-ΒιρΙοπιατ. «Μ. οποι ο οι Ματοποτ.

το εττωω, Τοπι. Π. μη. 139 ο 149. (1). '

Αοπο Βοπιιοι ιποοιι. ιπάιοτ. ν. φοά 1πιτ τοι. τω. αποποτι.

@πια ππιοαιιι ιποοιιιι πατπταιιο ιπιιτιοιταει ριπτοο τοε άιπ

ιοοιποτιαο ιοαπάατο ποπ ροτοτατ, ιάοιτοο πιαιοτοο οοεττι

άινιπα φαάαιο ιιιοριτατιοπο αά ιιττοταο οτ αά οατιιιο ποταε

ροτνοποτππτ, φατοιιπο ιπ ιιοετοτοε ποιοιποε ιοοιιιιπιοεο

ρτοάοοεοτ, 1αοιιιο ροτροτιιαφο ποτιτια οι: 1ιάοο παποτοτπτ.

Ρατοατ οτΒο ταιο ιπτπτιο φαπι ρταοεοπτιππο ποιοιοιππο,

φοά οοτο άοιοιιιπο Βοπιιαοιπο ιιιιιτοπιο Μοοτιοιοττοτι οτ

Μαιιιιτοάπε ιοατοπιο άο Βαιποιιο, ατφο Βοιιιιαοιπε 1ιιιπο «ειπα

οεοοιιτ νοτοοιιιο ππο οπιπ Νιοοιαο άο οοιιο. οτ οπιπ Νιοοιαο

άο Αιοιτατιάτια.ιπ ραιατιο άοιοιιιι ΔΙποττι νοι·οοιιοιιειο οριο

οορι πιο οοπτταιιοπάο πιαττιιιιοπιο ιπτοι· Βοιιιιαοιπιο οποιο

Μαπιτοάι άο ΒαΙποιιο, οι άοπιιιιαιο Ματιαιο 1ιιιαπι Εοπιιτο

ποι ματια ?'οι·τίτοοί ιπάιοια, οπιπο τοοο οι ποιοιιιο πττιο

άιοτπο Νιοοιαπο άο Απτια (ε) οτ οποι Νιοοιαπε πταοτατπο

(1) τι 1ττπιοττι ι·ιρτοάποοο φωτα Οαττο τοπιιοπάοια άαΙι'οροτα Μο

ιιιιιιοοπτι αι:οπιτποια, οοιιο οποιο το ροτ τα ρτιιιια νοιτα ρπππιιοατα

(Ραττ. Π. οοι. 610), ο ποι ιο άιαπιο ιποΒο οοιιο ρτοεοπτο Λιιι>ιτι·ιπιο1τ

φπα 1οάο άοι ρτιιοι οοιιοττοτι, ο άοΙ άο1το απο τιρτοάπττοτο. Ποπ

ροοιιιαπιο οοτο τοοοτο ι ποεττι άπππι ετανιοοιιπι επιι'απτοπτιοιτα άοΠα

Οοττο ιοοάοειιπα, ο αποπο άοΙια εοοποπτο πατατα οοι 1Υππι. ΙΙΙ. Ιιπ

ροι·οοοπο, εοπποπο οια πιοτο, οπο £οιοιτα Π. οππο ττο οοπ άαι απο

ιπαττιιοοπιο οοπ 8ροιια οι Ατποτοα, οιοο Ματια, Ρι·οοιοεα, ο Ματιαπο,

_ οπο ποι οιι οποοοάοττο πο! ττοπο οοι ποιοο άι Ματιαπο Π, τιιοοιοπο

ροτο ιπτιοταιοοπτο ιο απτιοπο οτοπαοπο εατάο άοι πιαττιπιοπιο οι Ματια,

πιοπττο ποταπο φοιιο άοι επάάοττο Ματιαπο οοπ·ΑΒιιοτο, ο ΑΒιιοοο

τοπια οι θιπειιοππο τπατοποοο το 1τ1αοεα, ο φωτια: άι £αειιατι , οτο

Βιεττατιο πιοιτο αιττο ρπττιοοιαι·ιτιι άοι οονοτπο το Οοιπιτα, άοιιο απο

αιιοπι παττιοοιατι, ο άοιΙα απο άιοοοιιάοπια (νοά. Μπι, Ρο ω.

δικά. ι.ι». Π. ραπ. 997, ο Τομ , Βι:τοπ. τω». οι 5ατά. ιιτ.νοι. Ι.

παο. 993. 994), ο φοετο ειιοποιο ποπ οι οατοππο αι ι:οττο οοεοτνατο

άαΒιι οοτιττοτι οι άοτιο οτοπαοιιο , πο τοταιοοπτο ιι ιιιαττιιποιιιο οι

Ματια άι Τοττοε οοπ Βοπιιποιο οι 8απιιιο ανοοεο ανπτο ιποπο. 1ποιττο,

πο ιπ άοττο οτοπαοπο, πο ιπ νοτππ απτο άοοπιποπτο άοΙΙα ατοτια

εατάα, ο ιαττα ιποπιιοπο άι Μαπιτοάο, ο άι Αεποεο, ιιειι άοΒιι οτοοοι

Βοπιιαιιο ο Ματια, ο πιροτι οι Ποιπιτα Π. οι Τοττοε, ιο οπο ιππο

τιαοο ποπ ιιονο ιιοοροττο οοιιο οοΒιιοπτο Βαττα Νποι. Π!. ρπππιιοατα

αποοτ οε5α ιτα ι Μοοποιοιττι ασοποπ.τι, ο τιρτοάο1τα άαι Μπιοττι. Οτα

οιο α οποοτα οιτοοεταιιια, ο πιά αιοππο απτο, οπο ποπ ο φι ιι ιποοο

οι τιιονατο, οιαττοιπποα οπο το ετιιο πιοάοειτιιο οι φωτο άπο Οοι·το

οιιοποπ ο αιιοπο α1Ταττο άα φοιιο οι τπττι οιι αιττι πιοιιππιοπτι ειπ

οτοιιι, ποπ οι οπο άιεοοποοοοτο, οπο πο οιο πιοιτο άπππια,ο αιιποπο

οοπττονοττιπι1ο ι'απτοπτιοιτα. Τπττανια ιι Μπιοττι , ποπ οοτο το οτοάοττο

οπτταπιπο οοττο ο Βοππιπο, ιπα οι ιποπο οι ρτοιιατο οιιαπάιο, οπο

ιπ οοοαειοπο άοι πιαττιπιοπιο άι Ματια οι Τοττοα οοπ Βοπιιαιιο οι

8αιπιιο, ια άι οοετπι εοτοιια Ατ.ιιιοεο απάο α ποπο οοι ιτα1οιιο οι

Ματια, άι !πι οοεπατο, οοιιιο οοπ Ματιαπο, οοιιο οι 0οπιιτα 11. (Οροι

οιτ. 'Μπι. Π. οπο. 145 πο. α 119). πιο ι οποι ατοοιοοπτι οοιιο οποι

άοποιι, οπο πιοτιταπο αρροπα άι οοεοτο αοοοππατι. ππο στο ιποάοειτιιι

οοποιοτο οοιιο οοιπιΒιιαπια άο1 ποιοο άοΠα ιιιοτιιιο άι Μαπ1τοάο Π.

ιπατοποοο οι 8αιππο, ραάτο άι Βοπιιαπιο οοπ φοιιο άοιια 1ιοιια άι

Αεποεο, πιοπιιο το Ματιαιιο 11. οι Τοττοο. Επιταιππο οι οπιαιπαναπο

Αι.ιοι.ι, ο Απιτωεια; άαι οπο ποπο ναιιάα οοπτιπιοττπτα , εοοοπάο ιι

Μπιοττι, οπο ι'Αάοιποια οι Τοττοο τοοοτο πιροτο άοιι'Αάοιαοια οι Βα

ιπιιο. οοπ ποτά ι8ποτανα, οπο πιοΒιιο οι Οπειιοιιπο πιατοποοο το

Μαοεα, ο ειπάιοο οι Πααιιατι, το ππ'Αποι.Λοιιι άοι 0οπτο τιπιάο, ο

οπο ποτοιο τα !οτο 1ιΒιια Αοποεο, οποεατα α Ματιαπο οι Τοττοο, οοτο

ιπιροττο.αά ππα άοιΙο ρτορτιο οοιιο τι ποιοο άοιι'ανια, οοιπο οι τπτττ:

οποιο ιιπροοο; ο το φωτα τα 1'αιποοα Αποι.αοια , πιοπιιο , ρτιτπα οι

Ππαιάο οι 13αιιπτα, ο ποι άι ποιο το οι 8ατάο1τιια. Νοπ πατιιαιπο

άο1Ρο1ττο ατποπιοπτο τταττο άα ππο οαττα άοι πιοπιοτοτο άιΙτιιιτοάάο

ιο άατα 11 @οοιιιο 1990, οιτατα άαιΙο ατοοιιο ποιοιο, ποιια φαΙο

οοπιρατιοοο ππ'Αοιτοοιι:, ιιοοι· οοοπττοιιι ;τωιττο 7'ιτττττατιτ το 5ατάιποα.

Ι1προτοοοπο πιοοοποτοππο νοάοτο ππο τα! οαττα, οά οεαπιιπατια, ροτ

οοποοοοτο οιο πιο που ι οαταττοι·ι οι απτοπτιοιτα; ο αποπο ατοπάοιι,

εο ταινοιτα ποπ αια οοτεο οττοτο ποιια άατα , ροιοπο, οιο π. ο. α τοοο

άοι 1990, ι'αππο εο8πατο ποιια πιοάοοιιπα 1οεαο ιι 1930, οά απτο

ρωτοτιοτο , ποπ οατοππο ιιορτοπαπιιο, οπο ι'Ατιποοο, οι οπι τι οι τα

ρατοΙα, 1οοεο το 1ιοιια άι τΞποιιοιιπο ιπατοποοο άι Μτιοαα , ο ειπάιοο

οι 0α8ιιατι, τιπιαοτα νοάονα άι Ματιαπο Π. οι Τοττοο. Νο νοειιαιπο

πιο πι» αιττο πορτα φωτο οοεαοττο, οπο ροττοππο οοπιιπιπιοττατο

ιπα1οτια α μια αιπριο οιιαοτναιιοπι.

(9) 8ταπάο οοτο απο αοοοι·ιιοπι άοι Μπιο1.τι, ιι Νιοοιο ΙΥ0τια, οι

οοι οι πατάει ιο φωτο ιποοο , αατοππο ιοοοτο, ποπ 1ιΒιιο, οοπι'οΒιι

αοεονοταπαοτ το: ιπι νοοιεεο ρτο ιοαττιπιοπιο ρταοάιοτι Βο

ιιιιαοιι, οτ άοιοιιιαο Ματιαο επροτιπο ποοιιπαταο οοιιιπιιΒοοάο

οτ οοιοριοπάο, ρτοοοοοιτ οτ 1πιτ άο νοιππτατο ρταοάιοτοτπιιι

νιτοτπιπ οοπιιιποι, φοά ά. Μαιιιιτοάιιε ιοατοπιο άο Βαιπ

οιιο ατφο ά. Βοιιιιαοιπο πι. Μοπτιο1οττατι ατφο νιιιοπππο

Βιιπο οιπο ιπτανοι·ππτ εοροτ :ιοοοτο ποι οταποοιια, τοιιιοο

οιοπι ιταπάο οτ οιιιιιι πιοτο ιποοιιιο, φοά Βοπιιαοιπο οπο.

ιαιιιάιοτι Μαιπιτοάι πιατοπιοιιιε αοοιιιοτοτ ρταοάιοταιο Ματιαιο

1ιιιαιο Ποιοιτο ιπάιοιο 5ατάιπιαο ιο οοοιοπι, οαπιφο ιπ

ιο8ιτιιιιαπι οιιοιοιο τοιιοι·οτ άπιο νινοτοτ, οοο ρτο αιια οοιιιο

οοπ ιοιοιιια παποιιάα οοτο τοιιιιφοτοτ. Ποτ: πιοτο τοτπιο ιροο

Βοπιιαοιπε 1ιιιπο Μαπιτοάι άο 5αιποιιε ιιιτανιτ ροτ εοιποτιροπιιι

οποοτνατο οτ τατπιπ οτ 1ιτιοπιο παποτο. Ιπεπροτ ιαιοάιοτπο

Βοιιιιαοιπε ιιιατοπιο Μοιιτιοιοττοτι οτ ιιιιιοιιοπο 1ιιιπο οιπο

οοπ οοάοιο ιπταιιιοπτο ιπτανοτπιιτ, φοά άοπιιιια Αάαιαεια

πιιοι· πιατοπιοπιε άο Βαιποιιο, πιατοτ Βοιιιιαοιι, οτ τι. πο

ιιιιιιοε άο τοττπ οοτπιο ιπτατοπτ ιοιο ρτοοεοπτοο, φοτο

1ιάοιοο οοι·πιο φι ιοοιιοτοε οπο νιάοτοοτπτ, φοά ποιο

άιοτπιιι ιοαττιπιοιιιπιο τοτπιο οτ τιτιοπιο οιιιετοτοτ, οτ οοπ

νοιιτιοποπ οποοτνατοπτπτ άοιοιοαο Ματιαο πιιοτι Βοοιιαοιι.

οκ ροττο άοιιιιιιι Μαιιιι·οάι άο 5οιπτιιο, οτ Βοπιιαοιι πιο

οιπε, νιττπτοιο οι ιοττιαιο άατο ποπα 1ιάο οτ ειπο ιταπάο.

ιταρι·ορτοτ ιαιτιάιοτπε πιοοιαπε άο Απτοα οι Νιοοιαπε άο

Λιοιιαπάτια ρτοιοιοοτποτ ποιοιοο άοιοιιιι (ιοοοτο ιπάιοιε Βατ

άιιιιαο ρταοΓατο Μαιιιιτοάο ιοατοπιοιιι άο Βαιπτιιε άατο πο·

τοπιο Ματιαο οοιιιο οποιο, πιιοτιο Βοιιιιαοιι, ιιι άοτοπι ιιιιπα

ιιι. ιοιΙΙο ιιπ. πιο. πιιοι., οιι φιππο ποπο ιροο Νιοοιαπει

αάφιοτανιτ ιτα ιοοοτο Μαιπιτοάπιο ιοατοπιοιιοπι φοά φιάοπι

στο τοιιπιτ, ιιιάο άο τοτο, ταιιτοτφο οιτοορτιοπι οοπ εοιπταο

τοιιιοο άοτιο τοιιπιιοιατιτ, οτ οκιπάο οπιιοατιτ ιροο Μαιο

1τοάπο ιιιιιτοπιο επρταιιοπιιπαταο Ματιαο πιο πι. οοιιο πο.

ιαιι. άοτιο οοιιο οαεττπιιι οτ τιιιαπι άο Ι.οοπο οποι οπιιιιππο

ροττιποιιτιιο- οπο, οτ οαετοιιπιπ οι πιοτο άο ε. 8τορπαπ·ο,

οτ τοταιο οποιοι ραι·τοπι άο τοττα φοο οι οοοιάιτ οιι οποοοε

οιοιιο ραττπι επι Βοιιιιαοιι πιατοπιοιιιο άο άπττοιοιιια οιι

ιοοάο, πτ ιρεα άπο Ματια οτ οιπο ποτοάοο, απτ οπι ιροα

άοάοτιτ, ταοιατ οιτιπάο οοοπιιάποι ιοοοτο άοτιπιο φιάφιά

τοιποτιτ ειιιο οοιιτταάιοτιοπο ιροιπε Μαπιτοάι οτ οιπο πο

τοάπιπ. Ιιιοπροτ τοοο Μοιιιτοάπο τιτοιοιειτ ιαιοάιοτα οαετοιια

οτ νιιιαο οπιπ ροττιιιοπτιιε επιε, φαιιτοτ επρτα ιοΒιτπι·, απ

οιιιιιι ποιιιιιιο άο1οιιοοτο εοροτ οαοτοτα ποπα οπο. Ρταοτοιοα

ιροο Μαιιιτοάπε, οτ Βοοιιαοιπο οποοι οπιπ οο,οοπτπιοτππτ

οι άοάοι·πιιτ άοιπιιιαο Ματιαο τοπιο Ιιπι·αο ιαπποποοε ιπ

ιιταοάιοτιο ιοοιο παποιιάαε ποιοιιιο άοτιο ρτορτοτ ππρτιαο,

ιάοετ μτορτοτ απτιιτιοτπιο, οι πιοτι οοο ιιι ρταοάιοτιο ιοοιε παποατ

οτ ποιοιο ροοε.ιτ, ειοπτ απτιιαοτπιιι άοποτ οτ εοιοτ ροτι ειπο οοπ

τταάιοτιοιιο ιρειιιο Μαιιιτοάι οτ Βοοιιαοιι οτ οοτπιο ποτοάπιο,

ιτα φοά οοο ιρεο Μαιιιιτοάπε, οοο Βοπιιαοιπο, οοο οποι

οοτπιπ ποιοιοο ροοειτ ποτ: αιιφα οοοαειοπο, τοι Με εππ

τιιιτατο ιο1ιτιοατο, φοιοιππο τοππττ. Ασια οποι παοο ιπ ιποπο

επρταιιοιπιοατι Νιοοιαι άο Απτοα οτ Νιοοιαι άο Αιοιταπάτια

οτοάο, οι Απάτοα π'0τια, ιι φαΙο οι οοττο το οοποπι άι Βατιοοπο τι.

8ιπάιοο άι Τοττοει, (νοά. οορτ. 11ιι>ι.οιιι. ιι 0ποττο πιο. Βιιο. Μπιτο

πιοτ. ΒΙΟΙ' ραπ. 958), ροτοπο άα 8ποαππα οι άοττο Βατιεοτιο οοπ

οππο ππ οοτο οοιιο, οιιοιοιο, ο Μαιτιιιτι.π, άαι φαιο ποι παοφο 1`τα

ειι αιττι Νιοοιο Β'Οτια. (νοά. οορτ. ραπ. 510.·οοι. 1). Ε ποι άα πο

τατο, οπο τοοπτ.το Οοιπιτιι 11. οι Τοττοο πο! 1191, ο 1911, ο 1915

Ματια τταττατο οοπ τα τορπππιιοα οι @οποιοι οοπνοπιιοιιι`, ο αιπιοιιιο

ροΙιτιοπο άι εοιππια ιιπροτταπια ροτ ιποπο άο1 οπο ιτινιατο (πτΔηοὶἰ)

0ποττο 8ριποια (Στοά. εορτ. πω. Νπιπ. ΟΧΧΧν1 °. 8οο. πι. ο ΧΧΧΙ ".

8οο. πιο. ραπ. 970 ο 3915), ο ροττο ιποπο τ.τιπι;οιατο,οπο ροτ τταττοτο

οιτι·ο ιπατο ιι τιιαττιτποιιιο άι οπο ιιοοι Ματια οι ρτοναιοεοο οι πο ιιι

νιατο άινοτο‹›.
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νἰοο οι. ΜΜΜ ]ο.Μ ΜΜΜ Μοι·Μο, πυἰ. ΜΜΜ ειιοι·ο.υιοιιΙει

οι ριοΜεεἱουοε οι ιιινοεΜιυτσιπι ΙοοοιυΜ ποΜυο ποπιἰυειο

Μοι·Μο ο ρΜοτΙἱοΜε Μιε οιοοοροι·υιιι. $ἰ ΜΜΜ Μιιιιἱπιο

ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜι· ΒουιΜοιυιιι οτ ΜοιΜΜ που ιουοιοιυι·,

ουι ει ΒουἱΜοἰυε ΜΜιιιο ΐοιιυιιο οιιευ ιιοΜπουοι·οι ΜΜΜΜ

Μειι·ΜΜ υιιοι·οΜ ΜΜΜ, Μ ΜΜΜυε ΜοιιιΜοοιιε Μ ΜΜΜ

ιιιιιιοΜἰο ΜΜΜ οιιΜ οΜιιιιοΜιι·ο Μ ΜΜι επο ιοι·Μιιιο ευριο

ειοι.υιο, ΜΜ ΜΜΜ Βοιιἰίοοἱυε ΜοτοΙιἰο ΜοιιΜεΓοττοιἰ οι ΜΜ

ΜοΙΜυε ΜΜΜ ο]υε εο οΜΜονοτυπι Μάο υυἱουἱουο ΝἱοοΜο

ρι·ειοΐιιιο, ΜΜυο ΜΜΜ Μοι·Μο, ο1 ρι·οΜιεοτυΜ οοιΜ ειο

πυἱοιοτο, οι Μο οΜΜιινοι·υυτ οἱ οοεΜ·υΜ οι ΜΜΜ Μο

ΜουΕοοειΙνο Μ οοι οΜπΜ οποιο Μι ΜοΜπἱΙιυε ΜΜΜ Ιοοι οι

οΜε ροιΜυοιιΜἱε ΜΜοΙιουι νο! Μιοοι·ο ΜΙιοΙιουι, υι Μ Με

οεεο0, οιεςυο υιοι·οιυι·, ΜΜο Με οἱ ρι·οοΜοΜι, Μ! ο]ιιε

ΜΜΜ Μ ιιιιοοιυΜ εο!νοιοιυι, οι ιιιιοι·ΕΜ ιουοι·οπιυι· οἱ

ΜουΜ οι ΜΜΜ πο οΜΜ ΜΜΜ Μοΐουειιτο. $ἰ ΜΜΜ

οοιιΜποοι·οι οποο ]ειΜΜοιυε ΒοΜΜοιυε ΜΜΜ Μουἰῖι·ο‹Ιἱ πο

δοΙυοἱἱε Μοοποτοτ ριιυεουειΜ ΜΜΜ ΜοιΜ, ΜΜΜ: ΜΜι

Μι οοι ειιεοορΜε, ΜΜιιυε Μειυιίι·οουε Μι· 8θ νο! εποε Μο

ΜΜοε πο ιοιιπ επο ιοιιοτοΜιι· ΜοΜΜ Μειι·ΜιΜ ι·οουοοι·ο Μ

8οιὐἱυἱοΜ ιιι ]ΜΜοοΜΜ Τοι·ι·οοιιππο οι ιιι ΜΜι ΜΜΜ ΜΜΜ·

5'οοοι· νο! Μ Βοευ ΜΜι ΜΜΜ οπο Βουἰΐειοἰυε όοοοποιοι,

ουπι ροουιιΜ ΜΗ ιιι (Μο ΜΜι, εοιΙἱοοι πι. ΜΜΜ ΜΒ. Μιι.

οι ΙιουοΜιοο Μπι Μυοι·ο, ιΜιΜ Μι ιοι·ι·ει ΜιοΜ, υι ΜΜΜ

ΜιιιιυειΜ ΜΜι, ΜουΜ Μο οι εἰΜ ΜΜΜ; ειπιιΜιοι· οι

ΜΜΜ Μειι·Μι ιΜι·οι·οιυτ εἰΜ ΜΜΜ ο ΜΜΜ ΒουἱΜοἰο ευ

εοορΜε, ΜΜπυε ΜειυΠτοουε οι @Με Μοτοποε οι ευροι·ιυε

ιιοΜἰΜιΜ Με ιοιιοι·ουιυι· ρι·οιοοΕοιειΜ ροουπΜΜ ι·οοποιο

Ιιτειοϊειιο ΜΜΜ Τυι·Μουο, νο! ευἰε Μοι·οΜιυε Μ $ειι·ιΜιιΜ

ΞιιΜ·ει ειιιυυπι, ππο ΜΜΜ ΜΜι·οι·οι ο εειοουΙο οΕ Μ ρτειοὸἱοιἱε

ΜΜε Μι Βιιοοι· νο! Μ Βοεο., ιιἱεἰ ιρεο οιΜΜο Μοτο: νο!

Μιοιοειτοτ ΜουΜ ΜΙΙο ΜΜΜ ρτο ΜΜΜ ευο ευροτἰυε Μ

ΜἰιιοΜο ΜΜε. Ποο ΜΜΜ, Μου! ευρι·οεοιἱριυΜ οετ, ΜΜΕ

]υι·ειΜουΙο ΜτΜΜΜιΜ, οποο Μεοι·ι·πι·ο1υι· οι ΜΜΜ οι ΜιΜυπι

οποιοι οι: ριιι·ιο οοιυΜ οι ΜΜιιοο ΑιΜΜεἱοο οοιιιἰΜεεειο

ΜιιΜ·ἱε ΒουἱΜοἱἱ, οΕ Μ. Μ·οι·υΜ, ΜΜἰΜι πυοι·υΜ ειιΜΜιε

Ιοευιιιυιι. ΜΜΜ ΨοιοοΠἰε, Μι ροΙιιιἱο ορΞεοορΞ, ίοΙιοιιοι·,

ΜΗ ἰιι1οι·Γυοι·υιιι ΜΜΜ οι οοπνοοιιιι ιοειοε: Υοιοο!!οιιειε

οριεοορυε, .ΜοοΜυε τΙο (]οι·ΜΜ οιιΜπιουε ΜΜΜ ΕυεοΜι,

Βουἰι·ιιι·ὸυο Μο νιουυει, ΠιυΜοΙΜυε Μ ΒοτΙυΠο, Ι.ουίι·ειυουε

ΜΜΜ, ΜΜΜ Μ ΒιιεειιιΜυο. ΕΜ ΡοΜυε Μου! ΜΜι

ποιοι·Με ἰιιΙοιΓυῇ, οι τ. Μο εοι·ιρει.

Με Μι ροτοοιιε, ουΜ ΜΜιιυε Μιιἰυϊι·οὸυε·ΜυιοΜἱο οι

ΒοιιἱΜοιΜε ΜΜΜ ο_ῇυε οι! ΜΜυΜ ι·οοι·οεει οεεοπι, ΜΜΜ

ΜΜΜ οοΜἱΜεεο, Μιτου ΒοιιΜιοιι, οι ιιι. Μ, υοΜΜι

πυοιυΜ εοιι! ΜΜΜ: νιιιϊι·οοιιε Μ ΠυιΜυουοΙο, Μοειτουε

(ΜΜι, ΜΜι. . . . . . . . , ΒυΜιιιιυόυε, ΑΙι·ιουε πο Βοιυουἱεἱο,

Ποιιτἰουε Μ θι·ουο!Ιο, ΑΠιοιΜιε Μο Ι.ουοι·Ξιε, ΝἰοοΜυε Μ

Ποι·ιοπάοπο, 'ΠιοοΙΜΜυε ΜοιΜοΜιιιιιε, ΑυεοΙΜυε Μ νιιιιιοΙο,

ΡοΜ·υε, ΜνιΠο!Μυο, Πι·οειιΜυε ΜΜΜ, ΑΠιοτιουε, ΙοΙιοιιυοε,

(ΗΜ ΒυιΜυπουε, Βιιι·Μυυε, ΤΜοοΙΜΜΙυε, ΜΜΜ, ΡοΜ·ιιε

ΒΜοΜιο, (Μο ΤοεΜι, Ο‹Ιο ΡοΙΙοι·ἱυε, ΒοΜιοι·ο!!υε, ΜοοΙιυε

ΜΜι, ΒουιιΙιιε, ΥΜ!ο!Μυε Μο ΑΜειτου, ΜειυιΓι·οοιιε πο Εο

ι·οΜι, Αυεο!Μυε Μοι·οΜι, ΑιιιοΜΜε Μ ΖυιιοΜ, νἰΠο!Μυε

(1) Ι1ονι·οΜιο υπο Τιπι·ίιοπο. Μο ΜΜΜ ςυοειει ]ιιιΙίοαΜπι _7'ιιι·ι·ί

Μπα, ΜουΜ Μ ροι·οΜ δεισ", Μο εἱοΒιιο ειρρι·οεε0, που εοιιο πο!

οοιιἱο οοΙΙο Μοτο ιιιιΜοΜο ποι εοοοΙἱ ιιι, ο κι", ΜΙΙο ΜΜΜ @Μου

ι!ΜΜο ιο 8οιιιιιιιο) εἰ Ιοεεο οοεΜιι€οΜοπιο ]ιισΙίσαιωιι Ται·ι·ϋαπαΜ;

Μ. )ιιάίοιιω ?ϊιττἱ£απο, οοο., ο ΜΜΜ 5ιιοοιιι·Μι, :Ισ 8αεοαι·ο, οοο. Μι

]Μίοα0ιιι·α, ο ὅπου· ΜιιΜοιιιιο εοΜΙυι·ε.ι, ρι·οιιιιυιΜ, ο ΜΜΜ ΡΜ Μο

ιὶοτιιἰ.

ΕουεΜυιΜ, ΙΙουιὶουε Μ ΒυΜ, ΡοΜ·υε Και, Ιοιιιιιιιιοε ΒΗ

νιιΜουε ,. ΜοπΓιοπιιε ΜΜΜ, ΑΙοιπιιιοοι, ΒουὶΜιοἱΜε Μ Βονοι·ο,

ΡοΜ·ιιε ΜυΙΙοι·ιι, ΙΙουτιουε Πουειειυιιυε, ΨΙΙΙοΙΜυε ΤΜοΙιοι·,οει,

ΙειοοΙιυε Ι.ιιΜΙιοιιυε, 5οι·Ιο, ΨΗιοΙΜυε Μ ΜΜι, ΨἰΙΙοΙΜυε

ΑιοΜιιυε, Ροιιυε ΑιοΜπιιε, ΡοΜ·υε Μ 8οΜι·ιο, ΨΜΙουυε,

ΜιοΜειοΙ νΜο!Μυε, ΟΜιο Ρτο88οτἰυε, ΟΕΜ (ΜΜι, (Μο,

ΡοΜ·υε Νοοιουυε, ΨΗΙοΙΜυε ΜΜΜ, Ιοιιιιυποε ΜΜΕ, θι·ιυυε,

ΙειοοΕιυε ΜΜΜ, ΡοΜ·υε Μο εορι.οΜ ΜΜΜ, ΒιιιυειΙουε Βιιι·Μιι·,

ΟΜιο 6ο Βειεει,οιιοπει, Βοτιιοιἱυε, Βυίιιιυε πο νιουοΜο !ιι

ι·ονοι·ιιιιι οτι εοιιοΜ Βοἰ ονοπ8οΙἰυ ΜΜι! ρι·οο(ΜοΜιΜ επι

οι·ειΜοιιΜΜ Μι·ΜυΜ οι εΜΜΙο οιπε!οι·οι, οι οοπνοιιΜουοε

ρΜοΜοΜιε οΙιεοι·νειι·ουι ΜΜιποο Μοι·Μο οι ΜΜΜ (ΜΜΜ

Μ ΜΜι.

ΠΙ.

ΜΜΜ Π. ,οίιιοίοο ι!ί ΪοιΜοο [ο άοπα:ίοπο ο [ΜουΜ οοΙΙο

.πιο βο!ία !!ίοι·ία, ΜΜΜ Μ Βοιιι/α:ίο Μοτο|ιε.ιο ο” δα

Μιπο, αἱ οί ιίί Ιοί ΜΜΜ Ποπ/Μάο οι! Αρκασ, Μπα

ι·ποίοιιί Μο Με .ερο22αιιοπο .ΜΜι άοιο οοε!ί!αίιο α! ΜΜι:

Μ! άί Ιοί ΜαΜΜοπίο.

(·ἰ2·ἱἴι, 22 Βοπιιοἰο).

Πο! Μυι.ιιι··τι, Μοπιοσ·. 8Μιι·12.·ο-ΜιιΙοπι. Μ!. Οἱ2£ὰ, ο ἀεὶ Μαι·οΜε.ι.

Μ 8αΙιιπο, ΤοΜ. Π. Με. 185. (2)

Ιυ ΜΜΜ ΒουιἱΜ. ΕΜ (ΜΜΜ ΜΜι ΤιιιΜουιιε Μοι·οΜ,

ρυι·ιιπι οι εἱπιρΙἰοοΜ ΜΜιΜουοΜ ΜΜι νἱνοε ΜΜΜ ΙΜ (Π

τοπΙο ΡἰτΜο ι·οοἰρἰοιιΜ ΜΜΜ ποροιυΜ Μοοι·υΜ οΕ ρτο

ιρειε ποροιΠιυε Μοιε ΜουΓτοιΙο οι ΜΜΜ ΜΜΜ πυουιΜΜ

Βοιιἰίοοἱἱ, ΜΜι ΜΜΜ ΜειιιΜτοοι ΜοτοΙιἰοπἱε 8Μυοϋ, ο!

ΠΙΜο Μοοο Μοι·Μο, ΜΜΜΜΜ Μ Με Μιο ἱρεἰυε Μιιι·Μο,

ΜΜΜ ρτο ΜΜι ΜΜΕ ΜουΜ ΜΜΜ οοΠοοιιΜι, οι εἱΜἰΜιοι·

Μ οΜυἱ ειυΜΜουΙο οι ριοριοι· υυρΜυε ΜΜΜουοΜ πυιιο

Μι ΜΜΜ οοοοείοποπι (Μο) ευι ΜοΜἰΜοιιἱἰ οο!!οοοΜι εσιιι,

νοΙουε, οοιιεουΜοπε ο! ριειοοἱρἱοπε οι:ρτοεεΕΜ ιιι ρι·ειοὐἱο1ο.

ΜΜΜ ΜΜι Μο Μιο οι ουοςυΜουιο ΜΜΜ ρΜοάιοΜε ιιο

ροιιιιιιε Μοιε ΜΜΜ ευιε ΜΜΜ ΜΜΜ πουειιιοιιοπι ρι·ουτ ρο

ιοι·Μ ΜιιΜοι·οπι. .ΜΜι οι ΜΜοποε οποο ΜΜΜ ΜιιιιυιιΜ

Μειιιίι·οπιιΜ ΜοτοΙιἰοποιιι πο ΒιιΙυΜιε νο! πιο ιρεΜε πυο.ε

ΜΜΜ ΜΜΕ νο! ΜουΜ ΜΜοΜΜ ΜΙ ΙΜΜιυτυε οεΙ Μι ίπ

Μιι·υΜ ρτο Μιο οι ειυΜΜουΜι ρι·ιιο‹ὶἱοιἱε, οιιο οι ΜΜι Μαι

ΜΜΜ ΗΜ ειιΜυε ιιιιΙιοι·ο, ΜΜΜοΜε ποροΜΙιυε Μοἰε ΜΜι

ΜοιΙο οι Αἔυο1ἰ που ΜΜΜ ΜοιοιΜΜιε ο]υε ΜΜ, Μάο,

Ιιιι·Βιοι·, οουοοπο Μο. ΜιεΜ·υΜοπΜι οι ειιρτοιιἱοΜι Μο. . .

. . . . ραιοπιοιο ΜυιοΜἱουἰ Μ! υιι!ΜΜοΜ ποροΜΜ Μοοι·ιιΜ

ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜι. Ρτοιοιοτοο ΒιιιιἱοΙοΜ (ιο ΜΜΜ

ΜροτοΜ ΜουΜ ω) ρι·οουι·οιοι·οιιι ΜουΜ οοιιεΜΜιο , ιιπο

ΜΜοιιε πποπ οπιιιΜ ΜΜΜ ευρω· Μοο,ΙνοΙ οΜοει ΙΜοο ουΜ

]ειΜΜοΜι ΜΜοΙιιοιιο ιο! ιιοροιιουε Μοἱε ίοοοι·Μ νο! Μοι

ΜινοΜ, ΜΜι οι ΜΜι ΙΜΙιο!ιο. ΙιοΜ νοΙο ποσά εἰ οι·οοΓοΙυε

ιΜι·οΙΜ οι ΜιιιιΜ·οουε οι Δ8Με ΜΜΜ οΜοτιιι€, ΜΜΜ

ρι·οοι|ιοΜ οι! Μοι·ΜΜ ι·οποιιυι. ΑοιυΜΜ Βιιι·πιυοο Μ ιυι·ι·ο

ε. Μειι·οιιι πο ειιΙΜι Μειἱ‹ιτο; Ιοειοε Ιιιοο!ιιιε ΜΜΜ ΜοτιυοοΙιἱ,

(9) ΙΜ Μοιιαπωιιι. ποοιιι·π.ι. Μπι. Π. οοΙ. 839. οι 648.

(Γι) Ριορι·ιιιΜουιο ειπ ευο ρτοιιἰροιο, ροι·οΙιο ΒιιιιίοΙο Β'0ι·ὶο, ΜΜΜ

πεεοι·ι·ιιΜΜο Μι ιπιιι οοΙΙο ΜΜι Με @και ριοοοτΙοιι€ο, απο ΜΜΜ :Η

Λυοι·οει υ'0ι·Μ, ο οι ΕυεειιιΜ ΜεΙΜι-οοεοοι «Η Βοι·Ξεοπο Π. (Π Τοι·ι·οε,

Η τιιιειΙο οπι ίι·υ!ιοΙΙο Μ! Ωοιιιπ Η, οπι οι ι·ιίοΜεοο Η ρι·οοοιι€ο Μ

οιιπιοιιΜι.
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Ποτοιοοε !!ο θοἱτοοο, θο!‹!ο Ε!!! !!ο!οοι·τ! ‹!ο Οτοοο, Βοτ

ι·Ε!!οο οι: Ροτ!οοἱο, Βοοοοοοι·οοε ‹!ο Ποοτο οτο. Αοοο ΜοοΧν.,

!οε!!οτ. π., οἰο πι!. ]οοιιο.τ!! ο!ι·οο τοι·ο!οοι.

Ν.

Ι! Ροπτο)τοο (!οοπο Π!. εστίυο αἱ σααοαίοί α!ο!!ο ()!ιίο.9α

οαοΙίασ·ίτασια, τίρτοοαπο!ο Ια οΙο.:ίοαο .οι !οτο αι·οίοοεσουο,

ο!!ο οαα!ο αεί αυοαπο ρ›·οοοο!αΙο, εοπ:α |ατοο ροετο!οι!οοο

ο!!ο οαττοάτα α)οοετοΙίοα, οοπτ'οτα Ρ:·ο.ωτίττο ιία!!ο @οί

οαποπίο!ιο, άιοαία:·οαοτοΙα ροα·οίο ἰττἰτο, ο τα ποσοι!!! υα

Ιοα·ο,· ο ρ›·οιτιο!τοπαο Μταοἰα το αρρι·ουατία, Ιαο!άουο,

εἰορο ε!ί!ίαοατο ία|οταια.:ίοπο, Γο!οτΙο οτί ο·ίοιο!ταοσο ίαοποο.

μοοο . . . . .

!!ο! ΜΑττοι, $απὶἰπ. 5αον·αο. μια. 99 ο 93.

Με! οοοο!ιο!τοτ νοτο νοεττο οοοοοττοτ!οτ οτ! νοπ. ττοττοιο

ποεττοιο δαο!Ιοσιοοπι τ!! ορ!εοοριιοι !ιι οοο!οο!οο νοεττοο

οτο!!!ορ!οοοροιο ο!!8οοσ!οιο, οιιο!!! εοο.ο ο!!ἱ8οτιιο οοο!οεἱοο

!!!›οι·οο! που οο!!οοτ οἰοο ποοπο ροι·ω!εο!οοο νο!οτοιο, ο!ο

οτ!οοοοι τ!ο ἰρεο Γοοτοοι, τοοοοο.οι οοοτι·ο οοοοοοε ιο!οοο

!!ο!το οττοοτοτοιο, ότι οοοο!!!ο !ππ!οο!!! οοεττοτοιο οοκἱιιιοε

!ττ!τοοάο.οι, οπο! ο!!ο! ιιο!!ο !οτο ροτιιοτἰτ, οοτ! ροτὶοε ρο

ετο!οτ! Θ). Υο!οοτοο τετοιου, οοοοτοιο οιιο! Βοο ροοοιιιοοο,

ι!οο!ε!οτ!!ο νοεττ!ο !›οοἰ8οο τονοτο οοοοττοτο, Μ. τ!!!!ο Π.

οοω., οτ Ε. οορρο!!οο!ε οοοττἰο οροετο!!οοο 8οι!!ο [!.οΒοτ!ε

ε!ιικ!οιοο το)οο8οοοοο1, οτ οτ νοτο νοοττο οοω τρωω οκ

οι!!ι·οοτ, οτ ροι·οοοοο ιοοι·ἱτο ν!οο οοεττο οποιοἱοοοτ ο!!!

Βοοτοτ, οοο!!οιο .το οσο οοπο !!ττοτΙο Με νοτἱτοτοιο οσοι!

οοοτἱΒοο α!οοτἰοοοι!ο, ο! ε! Μοοοοε τοροι·τιιο τοοι·ττ, τ!!εροοοοτο

!!οιοἰοο, οτ !ρο!, οτ οοο!οεἰοο νοεττοο οτ!!!τοτ ρτοντοοο.τιπ.

ν.

Η Ρο·πτο)τσο (!οοπο Π!. οοοαποττο αΙΓατοέυο.τοουο τα ?'οπ·ο.ε,

α Βο!απάο @ατο όοί!α δοάία Ροπτί/ὶσία, Μ α!Γ αο!πιτο

.ο δασοαφία , τα τοαο|οτία.εί α δαατίατί , ρετ αοοο!·τα!·οί

α!ο!!ο @πιο αοΙ ·οοεοουο τα δοίοί , Με ί! δαρἰτοίο .τα

σααοπίσί α! ααο!!α αιοττορο!ί οοω ροοτιι!οτο μι· .πιο αο

οίοο.τσουο; τα οιοττοτΙο ίπ ροοοοε.οο άο!!”απ:ίοοοοουαάο, σε

στο ἰο οο!ιοοσοοοπο ·αιοτίτοοο!ο,· ο ία απο οοσιτοατίο αἱ

ίιιαίαπαοοο α .οιιο δαρίτοΙο αἱ Ιποσοαοο·ο Μία ροετο!ο

:!οπο :Η απ α!πο σα!ιαίάοτο.

μοοο, το !ι18!!ο ).

Μ! Μωπικι, 8τοι·. Ετ:ο!ο8. σ! 5οι·οοΒοο, νο!. !.ρο8.309.308 (8).

Ποοοτ!οο ορ!εοοριιο εο!·νοο οοι·νοτοπο Βο!, νοοοτοο!!!

ίτοττ! . . . . .. το!) τοτι·ἱτοοο οτο!!!ορ!εοορο, οτ (!!!οοττε τ!!!!ε

Βο!ο.οοο εο!!ο!οοοοο οτ οορρο!!οιιο ποοπο, Αροετο!!οο.ο 8οι!!ο

κ!) Εεεε. !ονοοο 5ιιΙ:€οποοπτ, αποτο πο!!ο οοευοοτο ορ!οτο!ο Ν.0 ν.

(9) !! τοοτο τ!ο!!ο ρι·οοοοτο ορ!ετο!ο ροοτ!Ι!ο!ο Μο ο!!ο ροτο!ο ρο

"απο ο !οεοι·το πιο! (Σερ. ν!. ω. !. Τὶ!. ν. α!ο!!ο !)ι:οπεπω.

(3) Γι! οετι·οττο Με!! Απ! !ποο!!τ! οο! ε!οοο;!ο τ!! 8.0!υο·ω.

(4) 0!ΔιτοΔιιιο οτο !ιι το!ο οοι!ο !'οτο!νοοοονο ο! Τοι·ι·οο (νοο.εορι·.

Μπα: ΟΛιτ.οιπ 8ιτι:ο!.ο Χ!!!. Νιπο.Χ!.. ρο8.333.334).

!οΒο.το, οτ οο!1οτ!τ!ο Βοοτοτ!ο, Μοτο!!! οτ οροετο!!οοοι Βο

οοι!!οτ!οοοτο. Ποιο, ὸἰ!οοτ! ΠΙΝ, οοτο!!τοποιο οορ!το!ιιοι

Βοοοο ιοοιοοτἰοο .. . . . . .(5) οοπο!! οτο!!!ορ!οοορο "πω...

!ιοιοοο!ο οκοπορτο Π! νοοοτο!!!!οοι !ποποπο οοεττοοι. . . . . (θ)

$ο!τ!οοεοιπ ορ!οοοροοι ἱροοτοιο οοο!οε!οο οο!!τοΒοοοοιο ρο

οτιι!οοτ!οιο ο οοΜο οοοτιι!!οεοοτ ιιοοο!ιοἰτοτ νοτο οιιο ε!οοτ

μοι· νοεττοε οτ ο!οοοοπι οορἰτο!! ετο οοοεοοιο ε!!!ε!ε !!ττοι·οο

οο!!!ο !οηοτο!τ; οτ οἰΙοοτἱ Ε!!! Β. οο!οτ!τοιιιιο οοοοιι!οοο,.

οτ ιοο,ο,>!ετοι· τ!. ο!οτ!οοο ρτοοοτοτοτοο ρι·οοι!!οτ! οορἰτο!! οιι

ροοοι·ο το ιιοοτι:ο ρτοοοοο!!ο οιιτονοτοιιτ, ποο οοΜο ροτοοτ!τ

6ο οιοι·Ετ!ο ροετοΙοτ!οο!ο α!ο!!ο!! ΡΕ2!ο!8τ! οοοετοι·ο; !!!εοτο

τω!!! νοεττοο ροπ· οροετο!!οο οοτἰρτο !1ιοοι!οιοοο οοοτοοοο

οι! οοτο!!τοοοπι οοο!οο!ο!!! ροτεοοο!!τοι· οοοοε!οοτοο, οτ ουροτ

ροετο!οτἱοοο !οοο!ι·οοτοε οο.οοι1ι οικω ν!‹!οι·!τἰο !οοο!ι·οοοο,

Μοτο, ο! οοοοοτε!οιιι οπο! ἰονοοοτἱτἰο οτ οοοοο!οοιο, οι!

ιο!ττοτ!ο, οοιιιτ!οι1ι οοεο!οτοτ! ορ!οοοριπο ο. νἱοοιι!ο οιιο οο

ο!οο!οο $ο!τ!οοε! τοοοτιιτ, οτ οοτοτ! ο!!ο! !!οοο!!οιο ω! ο!οο

τ!!οτοο1 οοο!οο!ο!!! οο!!οι·ἱτοοοιο τι·οοοοιιοο!. Α!ὶοοιιἰο ρο

ετο!οτ!οοο ρτοι!!οτο ι·ορο!οο. , οιιτοτ!ε, οοοτοτἰτοτο οοεττο,

«Μοτο οοο!οο!οο, είνο ‹!ο οοι!οιο ορἱοοορο, οἰνο τ!ο ο!!ο

ω! ι·οο!ποοο @οι Μο!ιοο, οο!· ο!οοτἱοοοπο νο! ροετο!οτΙο

ιιοιο φοτο οοοοοτοοε ο!ι!! οοοοοἱοο ρι·ονΜοτο. Ωιιοι! ο!

πω! οιοοοε !!ο οΧοοοοιιοἱε ροτοτἱτ!ο ἰοτοι·οοεο, οιιο νοεττιιοι

οο. ο!!!!!οο!!οοο ο!ιοοοοοτυι·. !)οτοιο Μοτο, ν!. !οπο )ο!!!,

οοπο Βοοιἱοἱ Μ.οο.κκ. τ!).

ν!.

Η Ρο!ιτοβοο Οπο!·ίο Π! .<τοι·ίνο ..με ατοίοοεοουί .ο Τοποε

ο α! 6'ααΙι'ατί, οοιππω!!οπεΙο αἱ πιοαοείπιἰ .ο οοοικίαατο, ο

Νοοσιοοοετο !α αοιαεω ο Ισ Μοτο ετο! υο.<:οουο ιἰί Ήπ

υ·αίοοι, ο|ιο έ! δαρίτοΙο ασ Αΐου»ω οίί αοοα ρ:·οροοΙο μα·

οι·οίοοοοο·υο αοΙΙα .πιο άἰοοοοἰ, ο, Ιν·οοαπαο!ο Μοποο α ο!

ο!!ο ιι/β.:ίο, το οο›ι/ο:·οπαι·σιο Ια οΖοαίοσιο, ο ..πωσ Μοτπε!

«ο Μιο/οΜ·οί ο!!ο παουα :Με Λ!·οου·οπεο.

( 4224, 30 οττο!πο ).

!!ο! ΜΗΝ", 8τοτ.!·1οο!.ε!! 8οι·ι!οΒοο, νο!.!. ρο8.308 (8).

ΠοοοΝιιο ορ!οοοροο εοι·νοε εοτνοι·οοι ΙΜ, νοοοτο!!!!!ουο

ἰι·οτι·ἱοοο . . . . . . . . . . . Θ) Τιιι·τἰτοοο οτ . .- . . . . . . . . (το)

Ποτο!!τοοο οτοοἰορ!οοορἰε, αποτο!!! οτ οροοτο!!οειοι οοο!οο!

οτ!οοοοπ. Πὶ!οοτ! τὶ!!! Πο.ρ!το!οπο Ατ!!οι·οοεο ροπ· οικω !!!

τοτειο οο!1!ο !ιοιο!!!τοι· οορρ!!οοι·ιιιιτ, οτ σο!!! οοπο!!! οοο!οο!ο

ροετοτο νοοοοτο νοοοτοο!!οπι τι·οττοοι οοεττοιο Τ. (Η) Το

(5) !.'επο!νοεοονο Βιοο (νοε!.οορι·. ΗΜ.. ο ω". οπο!. Με. πι!.

Νιιι11.ΙΥ.ν!.Χ. ρο8.304.808-310). , ·

(θ) !! νοεοονο Μ.ιιιιΔΝο (Υο‹!. εορτ. !ιιοΒ. ο!τ. Οι". Ποιο. ΧΧΧ.'

ροΒ.3%). !ιι οπ'ο!ττο @πιο (!Με!.Νοω. ΧΧΧ!! '. οττο. 398) ο ο!!!ο

ιπειτο ΒΔΝοικο @οωπι Βαπαὶπα, τω!!! Μαρτ.ττοτ· ΒαΜέπασ ). Νο!! ο

!ιπρι·ο!›ο!›!!ο, ο!!ο Β.τοο!ιτο ει! ορρο!!οοεο ρ!!! οοωοιιοωοοτο σο! σο·

ρι·οιιοοπιο οοτοοοπιοοτἱοο τ!! Μ.αιωιω.

(7) 8οοιιοιιο Με!! ετοοο! ..το !ο τ'οι·ωο!ο ι!8!!!! οο!!οι!οοο α!ο! ρο!!!ο,

ο οο! ε!ι1τοτυοιιτο -ρτοετοτο α!ο! Μονο οι·ο!νοοοονο, !ε! ρτ!ιιιο οσο !ο!

ετοοε.ο τω.. όο!!ο !οττοι·ο ροοτἱΒοἱο, ο !'ο!τι·ο απ! τμιο!!ο σο! 8

ορτ!!ο 1991, !ο οπο!! ιιοιι οοι!ο τ!!νοτοο 6ο οιιο!!ο Μοτο ροπ· τοττ! 8!!

ο!τι·Ξ οτο!νοεοον!.

(8) .Λοο!ιο φωτο ορ!οτο!ο το οε!ι·οττο οι!! εοΜοττ! οττ! !ππ!οο!!!

ι!ο! οἱιιο‹!ο τ!! 5. ΟιυετΑ.

(θ) 0ιωωππο. !.

(10) ΜΛ!ΠΑΝ0 ω. ΒΑποικο).

(Μ) Το!ιοοοοιιιο οτο !! οιιο ποπιο αοι!. εορτ.Βιππ.. ο ω”. οι".

Με. ΧΙ!!. Νικο. ΕΙΣ'. με. 345. σο!. τ).
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το.ιοοοεοοι οριοοοροιο οοτοοι οοοιοοιοο εοο”ι·οΒοοοοοπ, νο·οιο

.οι οεοοι·οοι ιιιιοι·οιοιο ρι·ονίοοοι οι οοοοειιιοι οοοοοι·οιιοι·

οι οοο-το οι·οιιιοριεοοροπο ροειοιοι·ιοι, οοιο οοε οοοοεοοι·ο

οἱΒοοι·οιοοτ. Νο ιροιοι· οοοΙοεἰο ἱρεο ρτο οΙιοτίοι·ι οοιοοιο

ροειοοίο ετονίοο εοειἰοοοι οοιτίοτοοιοοι , ίτοιοτοἰιοιἱ νοειι·οο

ροτ οροειοιίοο ει:τίριο ποοοιιο.ιοοο οοοιοοοε ροειοιοιἱοοοοι

ἰρεοοι οιοιοἰοοοιοε εἱοοι οοονοοιι οἰιὶἔοοιοι·, οι απο 0ο

ροτεοοο ΙΙιιοι·οιο οιίοε οι ίοοιιοο, οοοο ιοοιο οοορι·οοι

οοοι·ι οι οοοοι·ι, ιονοιιοτιιιε οοοοοιοο οοΙοοι·οιοοι, απο

οοοιοτιιοιο οοοιτο εορΙοιο ο. ο. οοοοτοιοιἱε, οι οοιο ο το

Βιοοοο ιοι·τοιοοοείο ορἰεοοροιοε οροοινοοιοε Με οι οο

οιοοιοιο οοειτο Ιιοοοιιοοι 8θ :οι οτοοι·οοοεοι οοοιοείοιο

οοοείοι·οοοι. @οοο ο οοο σωρο Με οκοοοοοοιε ροιοοτἰιἱε

ἱοιοτοεεο, Μια· νοειι·οοι ειι οιιιιιοιποοοε οκοοοοιοι·. Πο

ιοιο Ι.οιοτοοι οι. ω. οονοοιοτἱε, οποιο ρι·οιοιο ο.ι:ο.κκιιιι.

νο ι

Βίηπισοίο ιἰοίία ΒεροοΝίσο οι δωσω οί .Με οπίοα.π·ίαίοίί

ρίσκο ία διο·ίο Βοπιοπο , ορεοίοίοίωιω ρω· ο/)”οί·ί το

ίο!ίοί αΙΙα δοί·ιίορίία, αἱ αΙΙα |οί·ιο::ίο ή διοτ'Ιοιο.

(ΠΕΒ, Ο) Π! Βιοριιο).

Με Ιιο;;ϊί Λι·οοινι οι @οτιο οι Τοτιοο, Ι1οι:ι·ιοεοτι Βιικονοοι,

8ετἱο Π', Νοπο. ιν.

Βογοοι·ίοε Βοοεοε. ροιοειοο, οι θοἰιιἱοιιοοε Βοοοοοἰρι·ο

οορἰιοοοιιε, Ποοεὶιἰοιο , οι ()οοποοοο οΜιοιίε Ιοοοο, οο

ΜΗοοε οι ρι·οοοοιιοοε ΗΜ Ροι·οινοΙΙο Αοι·ιο, Ι.οοο ο

ΟτἰιοοιτΙο , Πορςοοι Με ΡΠεοο, οι Οροι·ιο Ροοἱο οιοοοκιο

ιοτἱοοε ίἱοτοοιοοἰε Ιοοοο ιο Ποιοι Βοτοοιιο. εοΙοιοοι, οι

ιοιἱοο ρτοεροτἰιοιἰε οορ,·οιοοιιιοοο. ΒΙεοι·οοοίοοιε νοειι·οο

Ήιιοι·οο, οοοε οοροι· ιοἰεἰειἱε, ροοιοοιοτ οοοερἰοιιιε, οι οοιοἱο

οοο οι·οο οοι·ι·οοίοοιε ίροοι·οοι οοιοιιοι·οι, ἰοιοΙΙοΧἰιοοο οι

Ιἰἔοοιοι·, οι! οοοι·οοι εἰΒιιἰΠοοιο οιιριοοιεε οοι·ο οροτοιο σοτο

οιΤοοιο , οοἰοοοΞο Ποιο οΜ,ίοιιιι οοοεὶΠο ιι·οοιοιιιοι οκιὶιἰι,

οι οιἱοιο οτοἱιιοιοο1, ρι·ονοΙοοιιο ιοοιι·ο ιι·οιιειοἱιιἱοιοει ρτο

εοοιίοοε ἱοιοτοΙοεοιο ί οοο οιιι8οοιοτ οιιοοιο ιο οπο: οο

Μιοπο ρι·ονἱοοοοἰοοι Ϊίιοἴοιὶε ροι·οοοιΙ ειοοίοιο νοειι·οτο οι

οοποιοοε οΠιοοο οοιορτοοοιοτ. Ι.ιιιοτοε οοιοοι εγοοίοοιοε

ριοοοι·ἰοε, οι οποιο οοοιοι·ιιοιο εοΠοιιοε οοο εο,-ιιιο Ποιο

ιοοοιε, οι ροροΠ ιοιοε ιι·οοετοιιιιοτοε οοο οοο οι ίοι·ιοοοι

Ιιιιοι·οτοιο, φωσ ιιοροι· τοοοριιοοε ο οοοεοΠοοε Αοοοὶε

οοροι· οοοοιιο οιιι·οιοοοε. Ποι·ονοοεικο νοτο οοειι·οοι, οοο

Ιοεοοοιοιιε οι ροι·οοοἱο ίοοοίοοτοοι οοειτοι·ιιοι οι $οποίοοει,

οι επι οοι·οιο ορρι·οοι·ιοπο ιοτι·ο Βοοοιο @Με οοιοοιοοιιο

οοιοὶοιιε οοοοοεοτιιο ›οι.° Με οιοοειε οποιοι ο Ποιιοτι ΜΜΕ

οοοοοο οΞεοοεεἰι ού οΙιι·οοιοτιοοοροι·ιοε ευεο·ιίρίσ Θ) ρτο

Ιοοιιιι·ο, οοο ιοιοε :ο Βοοοἱοιοοοοοἰοιοοε; ευρω Με

οοο οοκοι·ιιίε ιοοιοοοιιιο ῖτοιιιιοοιἰοε,·οι ειοιΝοειοε οορίε

·:·>.

. . ' Η

ςηοοοοοιω οοΙΙ'οροετοιο οείοιοοιο πιο Βοίοι Ατοιιίνί οι (Ιοτο: οι

'Ι'οο.ιοο οἱοοο οοιοιι εοΙιοοιο_ Η ιοοοο, οι! Η @οριο , οοο οΜΜιοο

ΜΜΜσ οι ορροι·νι,οιιοοοιο ιο σου οι»! 1968, ροι·οοο ιιιςοοει'οοοο

ορροοιο ιο ροοοοιο οι 0οοονο Βοοίοι·ο Βοεοο Ιοοοοοεο,,ο οοριιοοο

σου» οίιιο 0οο!ιοικοο Βοοοοοοετο, σωρο ι·οοοοοιο Η θἱοειἱιοοο.ἰ

(οοοιιι..ρι ιιπιπο, Πρ. ΙΙι.οιΙ 8οο.1958); Η φωσ Ιοοιιι·ο οοοοοο

οοο ροκ· οοο ειι οίκο οτοΒοεοἱοιοι·ἱ οοιειιι πο! ρι·οοοοιο ‹Ιοοοοιοοιο,

οἱοοοοοΠ :οοποππι ο Βοοιο οοΙΙο ι·οροοο!ιοο οι 0οοονο, ο ι·ίοοιοει.ο

οι Ρορο Διοοεοοοτο Π', ροκ· οοοιροπ·ι·ο ιο οιεεοοείοιιι Με ΠΒοοονοει,

ο ι νοοοιίοοἰ.

Η) ιο :Μπι οορίο ειε εοι·ίιιο Μίοίίοι·.

ι

ι

νοειτἱο ιιιιοι·ιο τοιῖοτοιἰε,_ οι εοροι· Με οοο ίοοιοι·ι οοοιοε

ευρω· οο8οοἱο οΙιτοο1οι·ίο, οοοο οοε ιοοςίι ρι·οοοτοιοιιιοτ

εοΙΙἰοἰιοοἱοο (οριο ρι·οοοιιοτο νειιοοοιοε.

Βοιοε οοε σο' μοι @το ιοι·ιΞοιο (δ).

νιο.

Π Ροπιεβοο ΝίοοΙο Ι ν εστία: α!!'οί·οίοοεσουο οι Αί·οοί·εα

ίπ δοί·άφιο, αβίπ:Μ πο! δι)ιοιίο, Με οοο οίίί·ο οίκω:

Ροπιί|ίο·ίο οι ουσία οπίοποίο ιίί ο·οσιοοοοί·ο, ί·ίοίιίεάσεεε

ί! ωω άοί υε.εσουί .οοοί οιί/|”ί·οοαποί .οποία ί·ίοίιίοίω εΙοί

οίκο Οί·άίοί ‹!ί δ. θίουαοπί θστοεοίίπιίιοπο, ο άοί ?επι

ρΙοί·ί Με ιοί στο .Μαιο άουιοπάοΙο, ο ολο οίίείο [πεοπο

οοίίωοεί·ο σο” οιταιίο:πο, ο οοο ί·οίο2ίοίίο είί.9!ίπία άείίε

ορίίιίοίιί ‹ἰί οίο.οοιιίτο ιἰεί οοποί·εραιί.

ΜΒΜ, ι8 οδοειο).

Μ! ΜΑ·ι··ι·ιο, δαπΙίπ.5ποτ·.ροΒ.θ5 ο 96.

Ποιο Με οιΒοοτοπο ρο.οοοι οεεοτιιο, οοιο ροιιοε οοιοοοὶε

νοκ ποοο , οοοο _οιΙοοιοο - Μισο Ρι·οιι·οε ΙΙοερἰιοΙἱο

δ. Ιοοοοιε, οι οιιΙΙιοιο Τοιοριἰ .Ιοτοοοιἰοιἰιοοἰ ιοι οοιοε

ιποπο οοιιοιοιο, οοο ι·οιο;ίοοίε οοιοοεοι οοοιοτἰιοιο ορο

ειοΠοο· τοοιιοοο1οο, οι ειοοοι·ίοε, οι οοΠοι·οιιοε οι νἱοοοΙο

οοοτἰιοιἰε,_οι ροοίε ιοοοοοιοε .επι οοοιο, οιοοοοιοο ροοείοι

ρτοεοοοι οο8οιἰοιο . . . . , εοροι· οοοι·οοι οοιοοο ιιοοιοοοε

οιιοοι ιοποροτο Ι.οδοοοοοεΙο Ποοοιιιι οροοἰοιο ιοοοιιο, οι

οοιΙοιιο ίοοιο Μι, νοιοοιοε, οι ροκ· ΑροειοΙιοο πιο εοι·ίριο

οιο.οοοοιοε, οοιιιοοοε οοιο εοιΐτο8οοοἱε ιοἱε ω ρι·ονίοοιοιί

00Ποιιο, οοοο ο ιο οοο νοιοο1οε, ρι·οοι οοε ροτ ο!πο

οοειωειιιιοι·οο ιο]οο8ιοιοο, οοοὶιο ευρω· οοο οοοεΞΗο οἱ

ΙΕροοιι., οι οκοοιο οοο: Με οοιιοοι·ειιιοοο εοοοιο , οοΙοε

οοοι! ροτ ω, οι: οοεοοοι εοΙΤι·οροοοοε οοιιοοτοιοοι τοωιι

οι οοο ροι·ιο, ριοοο, Ποοιιιοι·, εοι·ιοιιτο, οι οιρι·οοεο ροτ

ιοοο Ιἱιιοτοε οοποππι εοι·ιοπο οοοιἰοοοιοε, ιοοοοο εοοΙΙο οιο

οιιοε ρτοοιιι·οο οιιοοιοοιοε οιιΕοιοι·ο. Βοι. ειροιΙ Πτοοιο

πι. πο. ω. οοριοποοι·ιε, εοοο Ν.

 

8οοορο κιν. . ›

. ' ο 'ι

Η Ποατίο ιίοίίοί·οίοοσοουο οι Ρίο:: εοοίπωιίοο έ! οι·.ιι·οοο ιἰί

θαίιο!!ί ίπ δαπάερπα_ ,ΜΜΜ πο! Ιοί·πιίοο ρί·ο/ίσοορίί ποπ

.τί επι ρτίουίιίοΙο ο ί·ίοροπάοί·ο ίπ οίισάοάίο οι “οι ιίοοίΙο

‹Ιί εστία οοοίι£ίΙὰ οί άοποί·ο, σου οίί στο ί·ίοίιίο.εΙο.

μεσο [οι. ριο.], ο τοίοι·οιο ).

ιοι-οικω, 8.ιοοιο.8πο. ρο8.989 Η)!

, _Ιο οοιοι·οι ΙΜ οοοοοο. Αοιοο. Ποιο οοε Τοοοτοοοε άο

Μοοιο ΙιεηοιοΙοί νοοοι·οοΕΙιε ρειιι·ίε οοποιοι Ιοοοοιε Ρἰεοοἰ

(8) Ι.ο οορἰο οἱιοιο ποιοι οοιο ρι·οοοοοοιο ιοι·ιοιοο οοο Πο εεοοοοιἱ

ρποΙο: 7οοοοιωάσ Ρίρου·ο Και Ποιοι; Μισο) ρυ·εισπάοπί .εοίοιο.τ ω,

οι Μίκι :αἰώνα

(4) Ρτοοο οο! οποιοι ο ρι·οεοοιο αιτία ιο ρορρΙἱοοιο οοιι'ΠροοΙΙι

(ιπι. 5ικί·. Τοιο. ΙΙΙ. οο!.445), ο οο! Τι·οοοί (.4ίιποΙί Ρίαιπί, οι! οοο.

ι309. με. 98η, Η πρωι: Μ Η οοοιοοί Βοίοι:οιοο οι νοοο0νο οοο

οἱοιο εοοοιοοιοοιο οο! νέοοι·Ξο Τοοοι·οοο.
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οτοἱιἱορἱοοορἱ οἱἱοι·ἱ ἱοοοι·ἱιιιιιε, οἱ ιιιοιιοι·ἱ ροτ Π08ἱἱ'ο8 ἱἱἱ

ἱοτιιε εροοἱοΙοο νοιιοτοἱιἱἱοιιι ροἱτοιιι οοιιιἱιιιιιιι ορἱεοοριιιιι

ΠοἱἱοΙΙἱιιοιιοοιιι ἱιιοιιΙοο 8οτοἱιιἱοο, ιιἱ οοΝ0 ἱοτιιιἱιιο οΕΙιἱ ο

ιιοΙιἱε ρτο 'Μαιο , οἱ εοοιιιιοο, οἱ ἱοτἱἱο ροιοιιιρἱοτἱο οο

οἱοιιοἱο Ρἱοἱο οοπιιο ιιοἱιἱι-ι ροτ οο, νοΙ Ιοεἱἱἱιιιιιιιι ι·οοροιι

εοἱοιιι οοιιιοοι·οι·ο οοἱιοτοἱ, ο! ι·οοροιιοοτο οο ἱιιι·ο Βιιοιιἱἱἱιο

ΟΙοτἱοο ῖοιιιἱἱἱοι·ἱ Ιιοιιοο ιιιοιιιοτἱοο οοιιιἱιιἱ Βοἱἱοτἱἱ οἱἱιιι Ρἱ

οοιιἰ οτοἱιἱορἱεοορἱ οοιιιμιουοιιἱἱ οοπιιο ιιοΙιἱο οο ἱροο οο

ιιιἱιιο ορἱεοοοο οο οιιοοοιιι ροοιιιιἱοο οοιπππι, φωτο οι οο

ι·οοἱροι·ο οοἱιοι·ο οεεοι·οἱ›οἱ, οιιἱ οοιιιἱιιιιε ορἱεοοριιε οἱοἱο

ἱοτιιιἱιιο οοο νοιιἱἱ, πιοο ιιιἱοἱἱ ἱθ8ἱἱἱΙΠἱΙΠἱ ι·οοροοεοΙοιιι, οοο

οοιιἱοιιιοκ οπἱἱἱἱἱ, οἱοἱο 8οοιιἱἰιιο οοιιιροτοιιἱο, οἱ οοιιιἱιιὶ

ορἱεοορἱ οοιιἱιιιιιοοἱοιιι οοοιιοοιιἱο, οἱ ροἱοιιἱο οοιιἱιο οιιιιι

ρτοοοοἱ, ρτοιιἱ ροοἱιιΙοἱ οι·οο ἱιιιἱο ω. Βοο ἱοἱἱοτ οοιιἱιι

ιιιοοἱο οἱοἱἱ οοιιιἱιιἱ ορἱοοορἱ θΧἱ8θΠἱθ, ἱροιιιιι οοιιιἱιιιιιιι

ορἱοοοριιιιι τοριιἱοιιιἱιε ιιιοτἱἱο οοιιἱιιοιοοοιιι , οἱ ιιο οο οοο

οοιιἱἱιιιιἱιοἱο οἱοι·ἱοἱιιι·, ἱροιιιιι οοιιιἱιιἱιιιι ορἱεοοριιἱο οιιοοιιιιι

ιιἱοοιιιιιε ἱιι Με οοτἱρἱἱο_ οἱ ο ετοιιιἱο 8οιιοἱοο Εοοἱοοἱοο

εοροι·οιιιιιο. Βοἱο , οἱ Ιοἱο οεἱ οἱοἱο εοιιἱοιιἱἱο. Ρἱοἱε, οπο

οοιιἱἱἱιιιο Βἱοοο, οἱ Ιοοιιιιο Ωιιοἱἱτἱ, ιιοἱοτἱἱο οἱ εοτἱἱιἱε οιι

ΙιΙἱοἱε ειιρτοοἱοἱοο οιιιοοο, οπο. ἱΒ02. Ιιιοἱο. ιν. οἱο ο

ἱοοτιιοτἱἱ.

Π.

Ι.οἱΙοι·ο οι οί!α:ίοιιο εροοίΙο οο! οίι·οι·ίο ιὶοἰἱ`ατοἰοοοοοοο ο

Ρίο:: α! οο.σοοοο οί δα!!οπί ίπ δαπἰοοπα, ΜΜΜ Νεροκ

οοσσο οι οοι·Ιο ἰπιιοοαείοιιέ οο Μ [Μο οι απο .πιο Ιιο.:

εο.<ι.ιίοπο .ΜΜΜ ιιοΙΙ'αοι·ο Ρίοαπο, ο (οι άοιοιέ οαοἰοαἱοἱἰ

ο! οίοίπο.

(ἱΒ25, . . οἱἱοἱιτο

0ο! ΜΑΝΗ , 6ἱιυιἱο :ο (Μοτο. “ηπα Ια 8ατοοοπα 5αοτα, οοο.

[πιο. ιιιο. (θ).

Βονοιοοιιοο ἱιι (Σἱιτἱεἱο Ροἱι·ἱ οοιιιἱιιο . . . . . (8) Ερἱεοορο

(ὶοἰἱοΙΙἱιιοιιεἱ Τοοοοιιε Ποοἱοἱο νἱοοτἱιιο εἱιρτοοοτἱρἱιιο οο.

Ιιιἱοιιι. - @οι ιιοἱοι·ἱἱ οιιοοοοιιι (ΜΗ οο $ορἱἱιιιο ουτο

ἱοτἱο ἱ)ἱιἱιιιιἱἱ . . . . . οο ΠειρροΙΙο 8οιιοἱἱ Ι.οιιι·οιιἱἱἱ ἱιι ΡοΙ

Ιἱροιἱο οιιοι·οΙοιιι ροτοορἱιιιιιο οοιιἱἱιιοιιἱοιιι, οιιοο οιιροι·

ιοιπο οἱοἱἱ (]ἱιἱἱιοἱἱἱ εἱἱο ἱιι οοιιιιιιιἱ Βοιιοἱἱ Βοιιοοἱοἱἱ οο

Βορἱἱιιιο ἱιιἱοτ οοεοΙἱιιιιι1ι οιιρτοοἱοἱἱ Βἱιἱιιοοἱἱ, οἱ ἱοττοιιι

νοεἱιοιιι ιιιιιτιιιιι οο πονο, οἱ οοιιιιιιιι οοιιοἱτιιοτο, οἱ ιιιιιιοτἱ

ἱοοἱοἱἱε ἱιι ἱιιἱιιτἱοιιι , οἱ οοιιιιιιιιιι ιιοιι ιιιοοἱοιιιιι οἱοἱἰ ΠΙΠ

ιιοοἱἱ, ρτο οοο οοο ιιιοοἱοιιιιι οοιιιἱτοιιιιιι·. Ωιιοοἱιοο ρο

ἱοτιιἱἱοἱοιιι νοεἱτοιιι οιιιἱἱιιιιιο ρτοοεοιιἱἱἱιιιο οιιοι·οιιοοιιι,

οιιοο νοἱἱἱἱο, οἱ ρΙἱιοοοἱ οο οἱοἱο οοιιεἱτιιοἱἱοιιο, οἱ οροι·ο

(Ι) ΙΙ νοοοονο οἱ ΠοΙἱοΙΙἱ οοο εο88οἱἱο Με 8ἱιιτἱεοἱιἱοιιο οοΙΡειι·

οἱνοοοονο Ρἱοιιιιο, οοιιιο οπο ιιιοἱτοροἱἱἱο, ιιι νἰτἱίι οἱ Ιιοἱἱο ροιιἱἱἱὶοἱο

οι Ρειρει Ιιιιιοοοιιιο ΙΙΙ. οοΙ Η98, 18 αιιοΙο οοιιίοι·ιιιο ἱ ρτἱνἱἱοοἱ ορο

οἱοἱἱοἱ οοποοοιιἱἱ οοἱἱο 8. $οοο “Η οτοἱνοοοονἱ οι Ρἱοο, οο οοοοι·οο

οἱ ιιιοοοεἱιιιἱ Ι'οιιοι·ο οοΙ!ο_ρι·έπια:έα, ο οοΙΙε Ιοοα:ἱοπο ροτροἱιιο ἱιι

8ειι·οοειιο (πο. οσοι. 0ιι>ι.. ο Οι”. οοι. 8ι:ο. ΣΕΠ. Μ". Νιιπι. ΟΧΜν.

ροι;.978 ο οοο). '

(ο) Ιιο ο5ἱι°ο55ο οοἱἱΆτοἱιἱνἱο ΛτοἱνοεοονἱΙο Ρἱεοτιο ἱιιἱἱἱοἱοἱο Βα

£ι·αοι·οίπατ€α.ι ιιο αππο 1395 ιιο 1358,παπι. 1, ο οἱοο ο!ιο οοιιο οοἱοἱο

πιο! ιιιοεο οἱ οἱἱοἱπο 1395.

(8) Η Μοἱἱοἱ οι·οοο, ο!ιο ἱΙ νοοοονο οι (ΜΜΜ, οιιἱ Ειιι·οιιο οἱτοἱἱο

ἱο ρτοεοιιἱἱ Ιοἱἱοιο, εἱο ἱο οἱοεεο ο!ιο πο! ἱ30$ οι οοοιιιιιιιἱοοἱο , οο

ει! οιιοἱο ορροιἱἱοιιο Η ρτοοοοοιιἱο απο Νιιιιι. Ι. (ἱοο. οἱἱ. 'πιο. Μινι.)

οιιιιι οἱοἱο Οοο οεοο ἱιι οοιιοοιοἱο, οοοο οιιοο οἱ ιιἱιἱἱο. οι

ιιιοἱοι·ἱο οοιιοιιοι·οιιοΞ οο νοἱιἱο, οΙἱοοιιἱιι οιιιιι που ροοοἱιιιἱιε

]ιιο, οο ιιοοἱτιιιιι νἱοοτἱοἱιἱε οΙΙὶοἱιιιιι οοιιοΒοτο οἱοοιιι, νο

Ιιιπιιιο, οἱ νοο ιιο οἱιιο ροἱἱἱἱοιιοι1ἱ ιιτοοοοιιἱἱιιιιι ἱοιιοι·ο οἱ

ἱἱἱιιιἱιο οἱο. οἱο. ο

Π!.

Β'ίπιοπο απ:ίοοεοοοο οι Ρία: αο.ιιοοιιο ο Η. Ι.οι·οιπο οα νι

Ιοι·οο οοσοουο ασ δι`ι›ἰἱο οι δοτοοοιια !'οπιιιια ροσιοέοπο

οι οοιιἱί @πιο οι” .οοΙΙε ι·οιιοΠο οοΙ οιοιιιοΙοι·ο οι

δ. Οιιίι·ίοο πο!!ο οοΙ!ίπο ρίεαπο, οχἱἱιιοΜ ροεσα οοοοΜο

ΜΜΜ σο.ποοΙαπί, .ι·οοοπ‹Ιο Ια οοοιιο ορίσοοροίο, οσοοποο

ίιπροοίΙο οί Μιο[οσ·ίτεί αΙΙα .πιο οοοο οα πιτ οαοοιιίοο Ρα

ταοοπο, Με Γοοοο, ο Ια Μοποει οίοΙοιιΙοιιιοΜο ‹›σοοραΙα.

(ἱ3Βἱ [οἱἱἱ. ρἱε.], 23 ΠΙΠΒΒἱΟ).

Μ! ΜΔΠοι, (Παοκ α! Φωτο”. ιοιπο αι 8ατοοιμιο 8αοι·ο,

'πιο. πιιι. ο ιιι.

Ιιι Ιοειι Ωἱιι·ἱοἱἱ ιιοιιιἱιιο οιιιοιι. Πιιἱνοι·εἱο οἱ οἱιιΒιιἱἱο

ρτοοεοιιἱοε ἱἱἱἱοτοο, οοο ἱιιοἱτἱιοιοιιἱιιιιι ριιἱιἱἱοιιἱιι ἱιιοροοἱιιτἱο

ροἱοοἱ ονἱοοιιἱοι·, οιιοο πιοο ίτἱιἱοτ $ἱιιιοιι Βοἱ οἱ Αροεἱο

ἱἱοοο Βοοἱε οτοἱἱο. $οιιοἱοο ΡΞεοιιιιο ΕοοΙοεἱοο Ατοἱιἱορἱοοοριιο,

ἱ0ἱἱἱΙ5 $οτοἱιιἱοο Ρι·ἱιιιοε, οἱ 8οοἱο οἱιιεοοιιι οι οιι ἱ.οεοἱιιε.

Ποιο εοτιοἱἱοεἱιιιιιο ἱπι (ἱἱιΓἱεἱ0 ροἱοτ οἱ οοιιιἱιιιιο ιιοοἱοι·,

οοιιιἱιιιιο Ιοἱιοιιιιοε οἱνἱιιιι ριονἱοοιιἱἱο ρορο ΧΧΙΙ. νοιιο

τιιἱιἱΙοιιι ἱιι Πἱιτἱοἱο ίιοἱτοιιι Ι.οιιι·οοἱἱιιιιι οιιοιιοοπι Αιιεοἱἱ

οο ἱ'ἱἱοι·Ιιἱο οτοἱιιἱο ριιιοοἱοοἱοτιιιιι ρτοιιιονοιἱἱ, οἱ οτοἱιιο

νοτἱἱ :ιο ορἱεοοριιιιι Πἱνἱἱοἱοιιεοιιι Ιιι ἱιιειιΙο $οτοἱιιἱοο, οἱ

ιιοοἱι·ο Ρἱοοιιο ρτοι·ἱιιοἱο οοιιεἱεἱοιιἱοιιι, οἱ ἱρεἱ Πἱνἱἱοἱοιιοἱ

οοοΙοεἱιιο ρτονἱοοτἱἱ οο οοοοιιι, ρτἱιοἱἱοἱοιιοο ἱρεἱιιιι ἱιι

οἱοἱοο οοοἱοεἱοο ορἱεοοριιιιι οἱ ροεἱοιοιιι, οο ιιοἱιἱε ἱοιιοἱιοιιι

ιιιοἱτοροΙἱἱοιιο οοο ειιΠτοοοιιοιιιιι οοιιιιιιοιιοοιιοο, ειο ιιο

οἱτοιιιοιιο ιιοἱἱἱἱοιιι Βοο οἱΒιιοτιιιιι ι·οΙοἱἱοιιο οἱ ροτΓοοἱο

ονἱοοιιἱἱο οἱοτο ροτνοιιοτἱἱ, οιιοο Ροι·οοοιιιιο οἱοἱοο Πἱνἱἱο

ἱοιιεἱε οοοἱοεἱοο οοιιοιιἱοιιο, οιιἱ εο οποιο, οἱ οἱοοιιε πιοο

οοοἱἱοι· οΙοοἱἱιιιι οἱ οοιιἱἱτιιιοἱἱιιιι ἱιι οἱοἱοο οοοΙοεἱοο ορἱ

οοοροἱἱι, ἱροιιιιι ορἱεοοροἱιιιιι, οἱ οἱιιο Ιιοιιο οο ἱοοἱο, οἱ

ἱιιοοΙιἱἱο οιιιιιἱ Βοἱ ἱἱιιιοι·ο οοεἱροεἱἱο οοοιιρονοτἱἱ, οἱ οοἱἰιιοοἱ

οοοιιροἱιιιιι,ἱι·ἱιοἱἱιε, οἱ ι·οοοἱἱιιε οἱοἱἱ ορἱεοοροἱἱιο ροι·οἱρἱοιιοο,

οἱ ἱἱιἱοοιιι ἱοιιοἱιοιιι ορἱοοορἱιο ἱιι οιιιιιἱἱιἱιε ιιιἱιιἱεἱτοιιοο,

ἱἱο οιιοο ρτορἱοι· ροἱοιιἱἱοιιι ἱοἱοοἱοιιι οἱοἱιιο ίι·οἱοι· Ι.οιι

τοιιἱἱιιο :ιο οἱοἱοιιι οιιοιιι οοοἱοοἱοιιι , οοο οἱοοοοἱιιι, οοι

οΙἱοιιοιιι οἱἱιε ροτἱοιιι , οοοιιο οοι· οο, οοοιιο οοι· οΙἱιιιιι ἱιιἱο,

οἱ εἱιιο ιιιοτἱἱο ροτἱοἱιἱο ροἱοοἱ οοοοοοτο: οοο οἱοοιιι ἱτοἱτἱ

Εοἱιτοιιἱἱο ορἱεοορο οἱοἱοο Οἱνἱἱοἱοιιοἱε οοοΙοεἰοο ροἱοιιιο

οοιιιροἱἱοιιἱοε οΠοοἱιι, οἱ νοΙοιιἱοε ρτοοιιιἱοεοι·ιιιιι οοιιοἱοο

τοἱἱοιιο ειιἱε ιιοοοοοἱἱοἱἱἱιιιο ειιἱινοιιἱι·ο ρτο εἱιοεἱοιιἱοἱἱοιιο

οοο, πιο οοεοἱἱιι· ἱιι νἱἱἱιροτἱιιιιι ροεἱοτοἱἱε οἱ'ιἱοἱἱ ιιιοιιοἱοοτο,

οοοιιο ρτορἱοτ οοΓοοἱιιιιι ιιοοοεοοτἱοτοιιι οἱΒιιἱἱοἱοιιι ορἱεοο

ριιἱοιιι οοἱιοιιοεἱοι·ἱ οοιιἱἱιιοοἱ, ρτοοεοιιἱἱιιιιι ἱοιιοτο εἱοἱιιἱιιιιιε,

οἱ οτοἱιιοιιιιιο, :μισο οο ἱτιιοἱἱἱιιιο, οἱ ι·οοοἱἱἱἱιιιε ιιιοιιοεἱοτἱἱ

8οιιοἱἱ Ωἱιἱτἱοἱ οο οοἱἱἱιιἱε οιιροτἱοτἱἱιἱιο ιιοεἱτοο Ρἱεοιιοο

οἱοοοοοἱε, οτοἱιιἱο 8οιιοἱἱ Βοιιοοἱοἱἱ ποπο νοοοιιἱἱο, ἱιι απο

ιιιοοοοἱ οοπ οιιἱοἱιιιιἱ, οἱ οο οοἱἱοἱἱοιιοιιι, ιιο ριοννἱοἱοιιοιιι

ιιοοἱιοτιι ρἱοιιο ιιιι·ο ιιοεοἱἱιιι· ροτἱἱιιοτο, νἱεἱιιἱἱ Ποι·οιιοε

ἱιοιιἱ, οἱ [πιο οοο, οἱ ἱιιεἱἱ ροιἱοοτἱε ἱρεο Γτοἱοτ Μο
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ι·οιπΕυε ορ!εωριιε ΜΜΜ, Μ ρω·οφΜΙ ειιιιιυα$Επι Μ) ΜΜΜ,

εευ Μωοτο ηιιοουπιηυε, φιἱ ρω ωπιροι·ο Ηιοι·Ιτ Πι πιο

πιιεκι·Βο Μρτοεοτἰρω, φωσ εΜοτο @ο ευει ευΒε1οπωΙουο,

ει νΜο ιιεσοοεπτὶἰε ρωοοεπιἰ οοπεΗΜΞοηε σοιιοοὐἱιιιιιο,

οι ο! πιιοΙΕυε 0ο @ω ροεευιιιιιε εεεΙεπιιπποε, ετ μι· εψ

ΒιιΕετιι , τμιἱ Επι ἀἰο€ο ωοιιεεωτἱο ίσετΠ, εἱὐοιιι ορἰεοορο,

νεΙ ιιιιΜἰο ή”, ειεεἰ8πει·ὶ νοΙυττιιιε, ε! εΠοο€υαΙἱ1οτ ΜΜ

Βοή πιεισάειωυε, οοιι: υου ΜΒοεα πιοικιοΙιοε ρι·οουι·ειτο,

Μι (Μ, ειιΜοπωι·ε. Μ Μα: Ερευπι σΒΒει€εω, οι Ερειιιιι

ιιιοιιωοτἱιιπιι, οι @Με Βου:: ηιιωπιιω εΞΠοειοΕυε› 6ο @το

ροεειιιιιιιε οΒΙἰΒειιι1οε εωιωο, οι οττΙἰιπιιἰσπε ρτειοεοιιιἱ, 6ο

πιοο «Με Με :ιΙἱιι‹1, να! ωειω ὸυκετἱιπιιε Μ· ιιοε1τυιιι

ϋοπερΙειοἰΙυω οτἀἱιιειιιὸυω, οἰιΙοω ορἱεοορο εσεροίαΙο οοιι

ωάΕπιυε ειοϋοποπιι, ρωΙΠοιιοπι ο! ρτοεοοιι£ἰοι1εω οοιπι·ει

@Μπι πΜπωω, οι 1·εοτοι·εω, :ιο εοτιιιπ Μπα, Μ επή

εοΜυιιι Επι ῇυιΜἰο , Μ, ων» ρι·είΜοεσ τα. ΙΙο1·οιτοε ειτιυιιειΙἰιιι

νη;οτε, Μ ιιυοίοι·ΜΜ Μ]Ξε »08ω·,ω ωιΜ5€υΜ0υΙε, ο! Μ·

ιΜοΠοιιΙο ρνου! ευροτΕυε ω ωρτεΔουιιι, ιιΔΙἱοἰΩΜω «μού

ηιιὶοσιιηιιο ΓυοτΠ. Ευ ιΠι:Εο τιισπΜοτΕο @Πω σου τοοτοτ,

ω! πἀιι1ἰι1ἱ8ΙΓ8!01° οΜΕκπι€ιιε φΜπωςυο ΙἰωΙο, ποικήιιο, πι!

οοΙοι·ε, ει! ιετναιιόυιιι ρκωε|Μει, ρτοιι5·8υμπ άΜΙιιτ, εε

1οιιοεπιιι·, θα ,ΜΒΜ ερεοΜ5ωι· οϋΕεεω, Η: σώσε Μ Φε

ειΠωο»Μπι απο. Βωιιηι, οι πωπω ΡΜ» Επι πο!1ΠορΕεοομΜ

ρειΙειιΕο, ρταοεει1€ἰϋυε ρι·ονΜἱε νΜε άοωίιιΞε !οΜυπο εαπ·

ο!ιΕρτοεΒγ1ετο Μοεεειικιο οοο!οοἰοο.νἱοπτΞο, (ΜΜΜ: ρ!οΙ›ο.ιιο

Βιιποιἱ Ι.ειυτουτἰἱ Επι "Με ΒἰεοπΜ ΡΞεΙοτἰοιιεἱε ὸἰοεοοεἱε

οειπιοτιιτἱο, τωιω Πειι·Βο «Ισ ΜΜΜ οκὸἰιιἱε Ρτωό5ωτοτυω

ωρροΙ!ειιο, Ρειτο φιοιιάειωΒοοοΜ, οι Μαιο ηυοιπΙπω

Μή 0ο ΒαΝειτεΙΙἱε 6ο ΡΙοτειΜει ΓαιιιΕΜι·ΕΒιιο ευρτοεοτΞρ1€

άοιπϋπιἱ ετοΜορἰεοορἰ, οι ρΙιιτώιιε αΙϋε νοοο1ἰε ωε1ΕΒιιε, οι

το;;ωΞε, άουτΜωο ἰποΜιΜἰοπιἰε :πιπο ιισοι::ικΧι. ΜΜΕ. κι".

Με ω". πιιοιιεΙε πωΕΜιωυπάσπι οιιτειππ ρΜπιιω.:

.· ε··

~
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ΑΙΜ

1087

Ξ!!

αΒοεΙο

1089

80

8Ιοεπο

ΙθίΙθ

Ἑὶ

αρι·ΙΙο

ειναι· τΙΒοΙΙαΙο Ια ρι·οροεΙο ίαΙΙοοΙΙ άαΙ ΝοποαποΙ, `

. . ϊ

τΙαΙ Τοεοααἰ, οοἱ ΒοοΒοοατοι, ο ‹Ια ραΙ·οοοΙΙιο .#

μού οΙΙτοπ1οοΙαοο ροτ Ια οοποοεεΙοοο ιΙοΙΙα

ρτονΙαοΙα οα8ΙΙαι·ΙΙαοα Μια Μ?

ΧΙΙΙ Ι”.

ΙΙΙΙοοιΙοιοο νοεοοαο ‹ΙΙ ΒΙεατοΙο εοτΙνο οοΙ θοπάιιοπο η· Π·

(οτοοαοα) (ΙΙ ε. ΑοτΙοοο ΙοΙΙΙ ΒΙΙ αοοοΙεΙΙ τΙα Ι ·

  

ΧΧΙ.

7Ι'οτΙ›οιιο εΙαιΙΙοο οἱ Ατοοι·οα ροι·ωοτιο αΙΙα ιοαιΙτο

' ειια ιΙοοαα ΙΙΙΒαΙτα «ΙΙ «ΞΙΙεροπο α εαο ταΙοοΙο

άοΙΙο απο οαεο ‹ΙΙ Ναπ19ο ΙΙΙΙ::ΙΙιε ο ‹ΙΙ .ΙΙΙαεσπο

ιΙσ Παρυ·αε ιΙα οεέεα οεΙΙΙΙοατο; ο ΝΙΒατΙα ετα

Ι›ΙΙΙεοα Ια εΙοταεΙοαο εΙΙ τροπο οαεο, ιΙοΙΙο

.” οααΙΙ νΙοΙα,Ια νοιπΙΙΙ.α, αοοΙο τοετΙοο Ια ροτ

.» ροΙιιο Ια ροΙοι·ο- τΙοΙΙ'ἰπιροι·ιιΙοο·ο οΙοο ιΙΙ οΙιἱ

Ιιιἱ ΙαΙΙΙ α ίανοτο τΙοΙΙα εΙοεεα οΙιΙοεα . . » 1:38 1°0%οτα Ια ρτονΙοοΙα . . . Πιο. ΠΙ

Ή ' Ι _

χΙν+ΙΙ_ “Η ” ιοιο.

10·Μια η” πω. το α:

θανΙοονοεοονο «Η ΒΙεατοιο εοι·ινο πιοΙ 'θοπεΙαοιιο

οΙιο. ΑπιτΙοοο ΒΙΙ αοοιιΙετΙ ‹Ια Ιιιἱ ΜΗ α Γανοτο

ΙΙΙ οιιοΙΙα οΙΙΙοεα . . . . . . . . . » Μ

ΧΙΙ.

.Β Πι οαοΙεοα‹›ιτι ο οοΙΙΙοο‹Ι ΜΙΒ ωι·ια'ΙΣ ω. :τι

ΜΙΙετα <ΙΘΙυσαΙΒΜ νΙασιακ1ΙΕ·εωθΙοσφο π· α

οΝοεοονο σε θαα;ΙΙαιοΙ, οοΙΙα οιιαΙο εἰ οοοΙο

εΙοΙΙο εΙαΙο ι·ονΙοοεο Ια :οοἱ εαρονα ΙτονατεΙ Ια

οΙιΙοεο Ια 8ατοοΒοα, ο Ιο οεοτΙα α‹Ι οοοιιρατοἰ

50ΒοαΜΜΙΑΘΙΙα Ισια ΙΙεΙαπωω, εΙοιαοωΠαο

Με οοΙΙ'αΙμΙο Πω :ΜτΙ @αφή οοΙΙΙΙ.ερΙα . » αμεα

ο.ο:.=,Ξ·` α:

Χγι.

ΠοεταατΙοο, τοΒοΙο ‹ΙΙ ΠαΒΙΙαμ·Ι, οοιι[οι·ωα Ια άο

οαιἰοπιο άοΙΙο όσο οΙΙΙοεο ‹ΙΙ ε. θΙοι·ΒΙο ο ε.

ΠοοοεΙο, ο Ια ΙοοτΙαιΙοοο ιΙομο1οιιΙεΙοιτο εοφ;

Ι°Ιοτοεεο ΜτοΙ0_ία;τα εΙα μια ραςΙτα Αιταοαο. ·»› 180

`ο. ·.·:.ΙΙ

Χνιι. °

ΡοοιΙαιΙοοο άο! ο1οααεΙοι·ο εΙΙ εαο ΒαΙιιτοΙοο, ο άο

απΙ9984ΙΙ .ψ :α!!ααο ο” απο, ·ΙΙεωΙ=ΙΙΙ-Ια ΡΟΙΙΙΙΙΙΙ.οιΙ να<νΙΙΙΙ .ΙΜΙΑ οι αα=·199Ιασ Ι·

_ ΧωομαεΙοι·ο αει βοεΙ.αιιΙΙοομτοεοΙούΙΙβαθΙΙαι:Ι ο

:

ΧΙζΙΙΙ.

Ι.οΙΙοτα εΙΙ _θΙον οοἱ ιαοααορ ΙΙΙ 8αι·ιΙο πα ,. α ΒΙο- __
μ ο «Η Ι=· . Ι τ π» ο" ·

οαΙ·ςΙο αΒατο ἀεΙ .ποοοαειοτο_.‹ΙΙ ε." Σωστε εΙΙ η

ΙωΙ;;8ιΙα; οοΙΙα οιίαΙο 'θα [ο 3›οΙεΙΙα°σοΙΙα απ» .ί
ιιιαοΙαγΈαΙωΙοατα ΙιοΙ”οσοοΙΙΙο ΡτονΙοοΙαΙο εΙΙ κ

'Ι'οττοο οοιιη·ο 'Ι'οτοΙΙΙΙούΙο ι:ο8οΙο ΙΙΙ:ραΙ:Ιια·αΜη

ο Ισ ΠοΙΙΙοδο ΐαεΙοιαοοοΙ έίιόΙ ,οοοεήεΙΙ » '
ο . . . . . μια. ..› .ω

ΠΧ. _

Ποοιιο ατοΙνοεοονο ‹ΙΙ (ΙαΒΙΙαι·Ι .οοοΙ'οπωα_ Ια ρτοϋ _

οοάοιιΙο οοοαιΙοοο άοΙ Ιοί;οΙο ιβοείαοβοο;._ο; .

ιΙοιια αΙιτο οπο οΙ1Ιοεο οοΙΙα ΙΙιοΙα.ξΙε:ΙΙο,ιΙ‹ὸοἱΙοοΔ

.>,_ : ; Ι·_··μ-ΙαΙ πιοοαατοΙ·ο άι Β.. Υπτοι·ο οι ΙΙΙαι;οιοΙια Ί, να

«· ·_;__ _ · 'Δ ΧΧ' Ι ἔ°› Ι 'μια

ο
ΠοεΙαοΙΙοο το ιΙΙ ΠαΙὅΙΙατΙ ρτοΙοεΙα οἱ νοΙοι· αΙ›Ι›αο

άοοατο Ιο ρτανο οοοοαοΙιιΙΙΙοΙοοΙ ειιοΙαπαο8ΙοτΙ, __ ,

ο ρτοιτιοΙΙο Ια ΙΙΒοτα οΝΙΙαα2Ιοαο νο'εοονΙΙ].; Δ

ΜΙΒ: οΙιΙοεο,ο ω εαοετοοΙΙ αοΙΙα 'εααΪ παο-Ω

Ι ·. .. :Ι Ι:::. :ο ν:

νΙοοΙα..ο......... »ΙΜ

:ι·ι' ΙΙ.·.·:.ΙΙΙ.ΙΙ,ΙΧ

Ι |'ι.'

Μαΐ

Ι
Ι

 

'Ι'οτΙ1οαο εΙΙ Ι.αοοιι οΙοάΙοο ΙΙΙ ΑτΙοοτοα, οοΙΙα οοο

εοι·Ιο αοα Αααα 6ο ΖοτΙ, οοταρτα κΙα (]οεταιιΙΙοο

Ι)οττιιΒιι ιιο οαναΙΙο ‹ΙΙ ροΙαπιο ι·οοεΙοοΙο, ο εΙΙ

οο‹Ιο Ιιι οαιοΒΙο αΙοιιοΙ εοΙΙΙανΙ ο νατΙο Ιοπ·ο » ΜΙΒ

ΒΙεεοτΙ:αιΙοοο Ιοι·ια εορτα Ι ωοοοωοοΙΙ εΙοτΙοΙ, ο

ἀΙρΙοιοαΙΙοΙ ιΙΙ $ατιΙοΒι1α ω εοοοΙο :οι .. » 169

Ι)ΙΡΙοιμΙ ο οατΙο άο! εοοοΙο όαοάοοΙπιο . .ο » 175

.‹ Ι'

.5 - ΜΜΜ Ν. Έ , ' ·›πν· :ι Εκ ΜΜΜ

Ταεω·ια εί··Φωο. Θρεο10ΩαΙΙ Θεαοωα9ροπ9εκ

ΡΙΡΜααποΙΠεΙα ω «α» ά'ΙανοποεεαΙεαΜα -ο

αν ΙΜ να »ο ευαΙ.<ΜΜ Ι·ΙΒΜα εΙΙ.εατΙΙΙαα ο

' α. ΙαιοΙοΙιΙα, ο οοο ΙαοοΙαοοΜαοοΙ1ΣμαΙοοΙοοοίς%

Ια ειια ροτεοοα ο ΙΙ οοο τοΒοο . . . . »

Μέ'

Ι??

ΙΙΙ'.

Ι .Ξ› ο ώ κ: - .

ΒοααιΙοαο εΙΙ οοαΙιτο εΙοπίοοΙΩΣο (οαεοΙατΙ) οοο Ιοπ·ο

νΙΒοο2 εοςνΙΗΙοεΙΙααιΙ οιΙ αΙΙ.ι·ο ροι·ΙΙοοιιιο,

ίαΙΙα ιΙαΙ ειπΙοοΙΙο ΤοτΙ:Ιοο ι·οοοΙο εΙΙ (ΙαΒΙΙατΙ

αΙΙ'Οροτα όοΙ άοοιιιο ΙΙΙ ε. ΜατΙα ‹ΙΙ και » 'Ι78

»Ι μ . ΗΡ· ..

η ι . ··π'·

Β0082Ι000 ΙΙΙΙΙα.α Ιΐανοτο άοΙΙα βΙ1Ιοεα· ωα88Ιοτο

εΙΙ ε. Ι.οτοοιο ιΙΙ θοαονα αει ΤοτοΙΙΙΙοτΙο ‹ΙΙ

Ζ)ιισοπο €ΙοόΙοο ‹ΙΙ (]αΒΙΙαι·Ι, οοοεΙετοιιτο Ιιι οοἱ

οαεοΙατΙ (ά0:ιίοαΙία.9), οοἱ ειιοΙ εοι·νΙ, αοοοΙΙο ,

ιοττο, νΙ€οο, ρταΙΙ ο ραεοοΙΙ αρρατΙοοοοΙΙ αἱ ·

ωωΒ$ΙωΙ5-Ι_Ι“›Μα ΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙ20 =ΙΜαπωθ πιοΙΙο .

οεοας.Ιοαο οοἱ θοιιονοοΙ @α ρθω ,`ῳ;μαΙο ροΙ

ΜΒΜ κΙΙ· < η· 9: :' 42 ν· ο”

.-"· Ι ''^.Ι!"..,... . κα'

Π] 'Η

ΙνΙ

.: : Ι'Ι Ι: ..ΙΙΙ ΙΙ

Ι·Ι.ΙΙ.,

ΙονοοΙαι·Ιο οοἱ Ι›οοἱ, εοι·νΙΙ αποοΙΙο ο Ιοπ·ο ίαπιΙΒΙΙο,

οΙ19:Έο·ωΙΙΙωτΙ9 ΙΙΙ Μσοπο ›ΡΘ80Ιο οι ·0α8Ιω·Ι

ρε 16ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΡΕΒΜΠΦΡΘ.8ΙΙΘποί @ΙΙΙ-Ισ οαεοΙαι·Ι

(‹ἰο›ι£οα!ἰα8) :Ια Ιιιἱ τΙοοαΙΙ ιιοΙΙ'αοοο ρτοοοτΙοοΙο

αΙΙα οΙιΙοεα πια88Ιοτο εΙΙ' δω Ι.οτοοπο Ια (Ιο

ιιονα
›ο :Μ · Βτπππο ο· ω' Ιω 6 -. Ε.. 9

Η Ι-π../› η -Ι·

Βο!ΜΣΙΟΙΙΒ..Μα ΒΜ05ΙΙΙΙΙ Ε» θκΙο2αιιοΙ ΙΙΙ ΔιαιοωΙοο =

ωΙα.εΙα Πεεε0κΙαπο·:6.Ι @Μάο τοΒοΙο σε σα·

8ΙΙαϊΙ, ο ‹Ια εαονΠ8ΙΙο (ΙοεΙαοτΙοο, αΙΙα (ΙΙΙΙοεα

· ΙΙΙ ο; ΙΙοαοπι‹› ΙΙΙ Βοποαα': ο ι·ΙομοναιΙοοοοοΙΙα

“-|”ΙΙΙ`οιι1οἐ5α ᾶοΙΙ°αοοἶια ΙΙΙιτα ΙΙ'οΙ·ο μη;
Κ»

Αππί

Ι Ι04

(εΙ.ΙΙ. με.)

π:α88Ιο

ΠΟΤ

Ι8

ΒΙιιΒιιο
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ΠΙΩ

ΠΠΠ'20

ΙΙΙ9

ώσεώο

Ι Ι Ι3

θὅ

ορι·ΙΙσ

ΙΙΙΒ

εηπΙΙσ

ΥΙ*.

ΤοτσώΙοι·Ιο ώ Ζιισοπο, τσΒοΙο ώ ()σΒΙΙσι·Ι, άοιιο

:Με ()ώσειι ώ ω ΜστΙσ ώ Πω σιιειΙΙι·ο σοτο

(άοπίαώα), σο'εστνἰ , ώισσΙΙσ, σ Ι›σεΙἰώι1Ι ειΙΙσ

ποσοσεΙωσ σΡρειι·ΙσοσοΕΒ, εἰ οώώεει ώιτΙσ σοσ

ΙΙώ·ει σ'οτο, α! ιιοιι πισω σστΙσσ ώ Βιιοο εσΙσ

ώ σΙειεσιιτι ποσο; ω ΙοοΙΙΙ·σ σΙΙ'τσοσο ἱ Ρἰεσιιἱ

άοΙ ρεσαιώσι1Ιο ώ ο8ώ τΙσιΙο σ ΙτΙώιΙο, Ισ τὶ

σοοοεσσώπι ιἰσΙΙ'ειΙιιΙο ρι·σεωιοΒΙΙ ω ()οπιιισσ

ρΙεωιο μι· Ισ τΙσυρστω.Εοοσ ω σου κοπο Βια Ι8Ι

νιΙ.

ΒσοστΙσΙΙο, νσεσονο ώ ΒοΙΙσ Ισ Βετάσσιιο, @σε

ώ πιοώεΙστο ώ ε. νΙΙΙοτσ ώ ΙΙΙεπεἰ€ΙΙ:ι Ισ σώσε:Ι

ώ ε. Μσι·Ιο ώ Αι·σο σεΙεισιιΙσ πσΙΙιι εκει ώοσσεΙ, .

σο, εστνΙ, ουσσΙΙσ, οι·ΙΙ, σνΙσοσ οΙΙιπ__ώσάσεΙπιο

ειρρωΙσοσιιΙΙ

. ΠΠ.

ΜετΙσπο (ΤοκσώΙοτἰο Π) ι·σ8οΙο ώ Ι)σΒΙΙσι·Ι σοο,

Ι”στώσ Ισ οοιιστ.ΙοοΙ ΒΙΕι ΙιιΙΙσ ρω· Ιο Ιοοοοώ :Με

σΙΙΙσεσ ώ ε. δοΙ.ιιτυΙΙιο €ονστοσΙο άοΙ πιοοιισΙ

ώ ε. νΙΙΙοτσ ώ ΒΙστεΙΒΙΙσ. . . . . . »

ΙΧ κ.

ΓτειώτησοΙο ώ σειι·Ι.ιι ώ ()οσωτ.Ιοοσ τώπονειΙσ σ ΙΑΙΙα 7

‹]σ (]οεΙσι1ΙΙοο ώ δοοοεΙο.σ σ ΙΙινοτσ σω,ω ΟΙΙΙσσε

ώ ε. _Ατώρσο ΙΠΒΙεσιτσζο πιο! _σΙιιᾶἱσσΙο 'Τσιώ

Ισπο.._._....Δ.σ._...»

Υ".

Ποι1οώοπο ώ:ΙΙσ σοτ·Ισ (σεισοΙεπσ) ώ Ζ)απι2απο σοὶ

εστνΙ, ειπσσΙΙσ,ΙισεΙἰειι1ώ £στι·σ, Προ, ρτώΙ, _

ροεσοΙἱ σ εσΙσσ αΙΙα ώσαΙσεΙποσ ειρροτΙσπισοΙΙ, σ

ώ.σοει ρστωοσΙΙσ σώσω ώ ε.. ΙΙΙσιτΙσ ώΙυειΙσ ο

ρησσεο.Ισ ,σΙ;σερει σοι·Ισ, Μαι ώσ ΡωὶυΙσεο ώ·

θιρμοζΒ_νσάονει ώ ΤοτσώΙοι·Ιο το ώ θαΙΙιιπι οι

Μ|'αφοι·σ @!!α σ|ιἰσσα απασώοι·σ ώ ε., .ΙΙία:·έιι ώ

ΡΙ58 . . . . . . . . . . . . . »

Μ]

:. . Ω .. Αρη. .% ΙΕ. Η

Βοοσηοησ) @ΙΜ σΙι1σσ;μάΙ, σ. ΡΙσ0.το ώί δ£υιΙη·‹ιωε

Μη! σΙ.μιιοι:ώΙστοπιώ ρ, ΒσοσόσΙΙ.ο ώ ώοπΙ.σ

Οσιδεώσ ώ βσεΙρώΙπο ώ θαν·ύξειπ σ ζώ». Με

; μποΒΙΙσ θΙοτώει 6σ_Ζερη·ί ιιοώΒἰΙΙ ΈσττἱΙσΙ;Ι »

_:ΣΠ. _

ΒοοσιΙοπσ οσΙΙσ σώσε.οη ώ σ, ΝἱσοΙσ ώ: δοΙ£α -Ι'ειΙΙσ

(Η Ε0Πω.[12 ρώΙσ η;; ποοεΙἱσ διιεώιοο ώ:

Ζ;οσ·ι·έ ώ ιποιισσΙ ΒσοσιΙΞζιΙῇοΙ ώ ΜοοΙσ βσεώπο »

' ΜΗ.

π :κ

Βοοεισ.Ιοοσ οσΙΙσ σώσω ώ ε. ΡΙσΙτο ώ Ισσαπω, σ

σιισ_μσεῇσσεισσ,·σ_ἀσΙ. ώ;ΙΙΙο ώ ρσσσιι ιισΙ ΜσΙσ

αΙΙίΒσ5%ΕΙΗΙΙσ τΙο.-ΞβοεΙ:ιοΙΙμο Ι. ώ ώισσοπ τσ

άΙ_ΈΔιΠση σ @σ σου. ωοΒΙΙσ·ΙΙΙσςσσεα;ΙΙΙ δωσω .

. .σΙΙ'Ετσιοο ώ ο 8:ιΙνσΙοτσ ώ ΟσώιιΙιΙοΙἰ_ ._ »

Ι89

Ι8δ

Ινἰ

Μέ

Ι85

Μ

Ι8θ

Χ”.

ΒοΙΙσ ώ Ρομπ ΡειεςοσΙσ ΙΙ , σοΙΙσ σιισΙσ εοοο τὶ

σσνιιΙσ εοΙ;Ι:ο ΙΙ ρσιτοσἱοἰο οσΙΙσ $σώει ΑροεΙοΙὶσσ -

Ισ Ιτσ σώσω ώ ε. ΡΙσΙτο ώ Παο·σΙιέ, ώ ε. ΝΙ

σοΙο ώ Λ*ωριιΙού, σ ώ ε. ΕΜ ώ δσώι σώΙὶσειΙσ

Αππί

ΙΙΙ8

90

οδοεΙ.ο

ώιΙΡΙΙΙυεΙι·σ άσππίσσίΙ0 θοοοσι·Ιο ώ 'Ι'οι·ι·σε Ρι19. 188

Μ.

Πώουσ άσΙΙσ ουσ σώσω ώ ε. ΜστΙσ, σ ώ σ. ΝΙ

σοΙο :Ισ δοΙίω οτεΙΙικιω σε ί)οεΙσιώιιο Ι. ώ

£ασοπ τσ ώ Τοττσε, σ άει ειπα ώοΒΙΙσ ώστσιιεει

ώ θιιπαΙσ, οποσ σοεὶ ιιώΙσ σοετΙΙ.ιιΙεσοπο απο

80Ι8 !.ησΥΒΩ]ΙΙ . Ι . . , .Σ . . . »

Πι.

ΒοΙιιιἰοοσ οώρΙΙσεΙππο ώ τοπιο, εσΙνσ, οσα», σσι·νΙ,

:ιοσσΙΙσ, οσεΙΙσώὶ, -ιι1οώΙΙ στ! σττσόΙ, ΓΔΜ άει

Ρουσιο ώ σπα σ άει σοσ ΜοΒΙὶσ Βιιεώιοσ Ώσπ

:οτί ΑΙΜ σώσω σ πιοώεΙστο ώ ει. ΝΙσοΙο οι:

8οΙΙιι .1.5. ....'»

Χνιι.

Ι)οο:Μουσ σ άοΙειώοιισ οσΙΙει σώσω ώ ε. ΝΙσοΙο

ώ Τι·σΙΙ:ιε) σ ίοσώπιίοοσ οσΙΙ'σοιισεεονΙ πιοώ-.

εΙστο, Ι'ειΙΙ:ι ώ Νασο ώ @Μαι σε! σΙΙτΙ 1ιοΙοώΙἰ· γ,

ΤιπτἰΙειώ οσΙΙει σώσω Ισ111ΙΙ.;ΙΙσ ώ: ΜΜΜ, ο

ο Ισνοτσ οσΙΙ'Ετσιιιο ώ ε. 8σΙνστοι·σ ώ θστωΙάοΙ1 »

'δ

:ενώ

ΒοΙΙσ άσΙ ΡοώσΕσσ ΡσεσιισΙσ ΙΙΙ, σοΙΙσ οιισΙσ Ξ

τοοιισσἰ σσώιιΙὸοΙσεἱ τΙσσνοοο Ισ οσο2Ιοοσ έφο

εΙοΙἰσσ ρω· Ισ τἱιιώοοσ ἱο Με εοΙο σοσιέι·σΒσ

σΙοιισ οσΙΙσ "Με σώσεσ σ ώοοΙ8Ισι·Ι σΙΙσ ροσοσ- '

οΙσνσοο Π: ΙΙσΙΙσ, σ Μι οιισετΙ οσΙ τοοοΙεΙστο

όσΙΙει 88. ΤτἰοΙΙὲι ώ $εισσιπτώα, σ ι!σΙΙσ σώσω

ώ ε. ΡἰσΙτο ώ 8σσιιο σεἱεΙσοΙἰ οσ! "σσσο ώ

-'Ι'οτισσε ώ $στάσσοει . . . . . . - . πι

ΧΙΧ 9'.

ΟτΙοσοπσ, ο Οσιοσοττσ_τσΒοΙο ώ δώστε σοοΙ”στώσ _

σ [σοτοτσ όσΙΙο ()ώσε:ι πισ"Ιοτσ ώ·ε. ΒΙστΙσ ώ

Νεα Ισ _άουσ:ΙοοΙ·ίστΙσ ροοο Ισπορο ΞοώπιιΙ

:Με ωστΙσεΙώσ ώ ΡώΙσΙσεσ_ ώ θαπαίσ, νσάονσ

‹:ΙσΙ ι·σ8οΙο 'Ι:οσσΙιΙΙοτἱο . , μέ . . . . »

Χ:οΗ.

ΙΙοσοπ·σ τσΒοΙο ώ θσΙΙιιτει ρτοώσΙΙ.σ ίσοσΙΙὲι στ!

ώιιΙ.ο, σ Ισ ΙιιΙιιτε άοοε:Ξουσ .ώ φωτο ω»ιε

σ ώ υσσ ΜΒΜ τΙ'οτο σΙΙ'σοσο,σΙΙσ σώσεσ τησ;;

ΒΙοι·σ ώ·8. ΜοφΙσ ώ Πω . . . . . »

__ Η ω. ·

- Ι;' ·

6'φιάσρωσ ‹ΙσΙΙει_ εοΙσοπισ σοοεσετσΖΙοιισ οσΙΙσ σώσω

οσΙΙσ 88. ΤΙΜΜ ώ βσσσστσΙσ, ΙοιπΙ:ιΙει σ άο

Ι.σΙει ώιΌοεώοΙΙοο Ι. ·ι!ί Ζώσα τσ ώ Τοττσε,

ο άει ειΙσ μοΒΙΙσ._Μστσσεω ώ θασιαΙσ . . »

ΙΙΙ3

Ι δ

εσΙ.Ισιπώ·σ

Ι87

'Ι88

ΙΙΙ8

38

οΙΙ.οώ·σ

Ι8θ

ΗΜ

ά

πιονσιπώ·σ

Μ!!

Ι Ι Μ

ονν.

ΙΙΙ5

Μ

ΙΙΙἴν

ο

ΙΙΙδ

Ν?

Ι Ι ΙΙὶ

οΙΙοοτο

·Ινί
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Λ"Η

ΜΙΒ

θ

ασνοπ1Βι·ε

ΙΙ Π'

8

ωαμΒΙο

ΙΙΙΙΙ

αρτΙΙα

ω»

αΙΙοϋτο

(εΙΙΙ. ΡΒ.)

Ι μ!)

94

πταΒΒΙο

ΗΜ

?Η

μΙυΒιιο

ΧΧΙΙ.

ΠοαοωεΙοαο ΜΙ ΜοαΜαι·ο -ώ 8:ΗΜΙυΙωΙεΙ ώΙΡΙα

Ιααό, αΙΜαϊο ααΙ παπα ώ 'Έσπασε Ια ΒαΜ6Βαα,

Ι”αΙΙα ὸαΙ οααοαΙοΙ ααΙΙα @ακα ταα%Ιοτο ώ

Νεα α Ιανοι·ο ‹ΙΙ Ρώπα Μπα· ώ ε.·Ζωσαο

αεΙΙ'οιώαο ώ ναΙΙοωΙατοαα, ο Μαϊ ευοοοεαοτΙ

Ια ροτροπιιο, ιααώααΙε Ι'αααιιο αεαεο ώ εοππο

εοΙώ ΙαοοΙιοεΙ ιΙα ραΒατέΙ Ια οἰαεοιια :πωσ ώ

αεοετο ΗΜ.

..ΡΕ η Η Ι Δ Η ΙΙ :ν 'ΠΜ

τω.. Ι.ΧΧμΗ· ΙΙ ΙΙΙΙ-δ

Ιιοοοια·ο ώ Οαπαω, τ680Ι0 ώ -(ΙΙΙΙΙααα, ααΙΙα αΙΙα Α

οΙΙΙΙσαα ωαα·ΒΙστο ώ 8. ·ΜαΙΙα ώ Νεα @επτα

ΤΐΙ οΙΙΙνοεο εεΙειοαΙΙ - ααΙ ειιο €ΙυτΙΙοαΙο,Βοο'· 5οτνΙ ,

ΒεεΙΙο ο ρει·ΙΙαοαιο ααΙΙα πιεώεεΙπαο . . »

ΧΧ". -

ΒιιαΙΙιεΙαιο ατοΙνσει:ονο ώ Οα€ΙΙατΙ άΙοαα αἱ πιοααοΙ

ώ--ει. ΥΜουσώ Μαι·εἰἔΙΙα Ια οΜεεα ώ ε. δα

ιαταΙαο άαζΙιΙΙ αοαεεοταΙα, σ οοαΐοτιαα αἔΙΙ

ΓΙ:ΙεΙοεεΙ πιοααώ ιαΙω Ια άοααιΙοαΙ -Ιοτο Μια ααΙ

ειιοΙ ρι·οόεοοεεοι·Ι . . . . . . . . »

ΧΧν.

ΑκαρΙααοααιΙοαο ώ ιἑαεοΙατΙ , “απο , ο εοι·νΙ, ίαΙτα

αΙΙα.Ι:ΙιΙοεα ιαα%Ισι·αιΙΙ δ. ΜαύΙα ώ ΡΙεΙα (Ια

ΤστοΙιΙΙ.ώΙο.ΙΙ.>τοάΙΙ ()αθΙΙαι·Ι, ο Αυτα παοΒΙΙο·

τ ;. Ι ΡτοιΙοεα άΙΈαόόοπ, ααΙ Ιωσ ΙΙΒΙΙο ααααΙΙο α

ΧΧνΙ.

ΒοΙΙα ώ Παρα ΘεΙαεΙο ΙΙ, οΙΙο Μονο ααΙΙα Ια εαει

ρι·οτεαΙοαα, Ι'κατΙσ αΙιι·α) ααατΙτό σώσω μπω

ώιωΙα 8αΜεααα ΑΙΜ ΙαοαΜοτοώΙΙΙ5. ΒΙαιαΙ- -

ιαω αα1·εωιε ανΜοαιωΙα.ΙααΙ;"=τ ··Ι' » Η

ΜαΜαο:·ι ΙαΙτ ΙΙεαι·ρ ααΙ ο .::ΙΙΙ:Ξε ιικ«›:Ια:;ω

επ·,?;Ι·α :;Ι:·ΙΙΙ-ο (»(ΧΧν!”'Ι Ι ή ?ΜΗ .ΘΡΙ ΔΗΜ:

Μ ω.Β·α·ι Με ΙΙΙ:αΙεἰω ωρα'. Ι-α5αΙ'Ι .ε ΙΙ›

ΠΙ18ΙΙΒΜ10 αιοΙνοεοονο ώ ΠαΒΙΙαιΙΙ-ΜααΙ· θαρΙΙοΙοο οααοαΙώ ώ θ. Ι.οτοαιο ώ θεαονα Ια οΙΙΙοεα

ώ 8. θΙοναααΙ ώ ΑΜεασκέπε, αοα ιαοΙΙο ω”,

Ι›οεοΙΙΙ, ραεοοΙΙ, εετνΙ ο αθώα, (οοΙΙ'ααααα

ρταεπαιὶοιιε α .Ιοτο οατΙαο. ώ ·Ιια ' άαΙΙαι·ο Ιαο

αΙιεεο, ΙοΙώ ααα ·οαα‹ΙοΙα)! Ια Ήαοαοέτέα2α αει "

Ματια αι:Ι:οΒΙΙαιοΙιισ· !ππο Μαη Θ-αΙΜΙο ααιο- ':

οοεεοτε,%Ια φιοΙ άααΙσπΙΙοϊ,· ο ΙΙΙ9Ι ·εΙαυ·νΙιΙ τοεΙΙ '

όαΙ θεαονοεΙ ω εΙαάΙοο/ΜαιΦααϋ 6πωω

'ΗΜ

Ιθ8

Πο Π), ροτ τΙοιιρετανο ΙΙ εαο τώρα) ώ (Ια8ΙἰατΙ » ΠΙΩ

.ΙΣΠ

ΧΧνΙΙΙ.

Ιω ιΞ:ϊ-›Ι:Π αΙΙααιωη α·ιαΙΙΙ:Π Ια ωΙ(›Βαε : ·· ···ω

00ΠΜΜαάϋϋπαΜΙ ·αταςαΙΙιααΙΙ ταα85;ΙααΠΙΙΙ α :

αποααοΙ ·Ι›οΜώΔΙΙαΙ:(4ΙΤΙΜϋκιΙοί?θαΒ.8ΙΙΙΙΙ,Ιαααο `

° ΠεορροτΙεοααο αΙΙο·εΙ›οσε°ΪᾶεΙΙο Ιό'Ι·όΙΙΙαοέΙΙΙΙΙοαΙα,

Ια οΙιΙοεο ώ ε. Ποια) Ια Νια·οΙε5, ε. ΟΙονααώ

ε ε. ΝΙο0Ιϋ Ια ΝαΩιιἰὐἱ; ε). ΕΙΙα ο ε). ΒΙοναΠώ

Ια δι:ΙΞπ, αοα ααα μαπα ροτιΙοαο σα !οτο

α:

τοάώΙ;Ι . . . . . . . »ΤΙΜ

Ι).0ουυν

μ 1ξέέιΧ ἐ·. ·

ΜΙο ώ ΡωαιιιΙα: οσα ουΙΙ'Γοη;οάοτΙο ΙΙ. τοαοΙο

Η

.'

-.-.-._.--Δ-Μ.__..._______.

 

ώ βαθ·ΙΙαι·Ι τΙοενε ααΙ οαρΙΙοΙο ααΙΙα αΙιΙοεα ώ

ε. Ιαοτοα:.φ ώ θεαονα Ια Με οο7·ιί ώ οιιαι·Ιο)

ΑοφαΐτοΜα ο ΠαροΙεττα ω» ω! «πετα- μοοο

τΙωτειαατιω ιΙοαΔω, ο ώι α! ιαΜεαΙιαο Ια εαιε

Μο Ια Με ωπε οι 8αΙ›ααο, Ραπ, ΒαταΙα› Μ·

οαεΙΙ, ΡαοἰΙΙα,_ ο ε.. νΙΙτοτΙα ώ ΡΊΙΙα Παρέα Πιερ ΕΝΠ

ΧΧΧ.

Απο ώ οοαΙ'εταια ααΙΙα ιΙοααιΙοαο €Ια Ιαι1ααΙωο

αΙειστο ώ Μοατο (ΜΜΜ αοΙ24 ΙααεΒΙο.1Ηθ

τΙα θοααατΙο ώ Ζαοοοπ, σου αΙοιιαο αθΒιιιαΙε, . -

ο ώοΙιΙαι·αιΙοαΙ τΙΒιιατόο-αΙΙα καεάοεΙιαα . » ΝΝ

ΧΧΧΙ". Ι

'' ο

ΒοΙΙα ώ Ραρα ΟαΙΙΙετο Π, εαο οοαΐοτπια Ια ρω·πιικΙα

ααΙΙα οστά ίαΙΙ.α ααΙ 99 ΒΙα8αο ΙΜΟ ‹Ια Μαἐ Δ

.τΙααο-(ΤοτοΙΙΙΙοτΙο ΙΙ) αΙιιιΙΙοο ώ Οα€ΙΙατΙ 6οΙ.·

(]αρΙιοΙο ώ ε. Εοτειιιο ώ θεαονα, ο Ια ρτο

ι:οιΙσπΙ.Ι όοκιαιΙοαΙ, ο ηικιΙΙα εραοἱαΙααοατε ώ

ε. θΙοναααΙ ώ κΙ:·σωπίπο ίαΙια αΙΙο εωεεο Πα

ρἱΙσΙον . . Ιω . - · · ·9»

.Ι'

Ω-Ι)2

ΧΧΧ!! Ή

!Ι Ι

ΑΙΙτα ΒοΙΙα ώ Ραρα ()αΙΙΙεΙο Π, αοα ααΙ Ια αοα

' -ΡαΙαιαο ώ ε. θΙοναααΙ ώ Ι.ατοτααο· . . »

Ιει·ιααΙα αΙ πιοααετετο ώ Μοαιο ()αεεΙαο Ια

ροεεεεεΙοαο ααΙ ιιειιΙ”ταΙιΙοαο όοΙ Ι›ειιἱ (ΙοααΙΙΒΙΙ ·

ώιΙ ααααΙοοΙΙο θοααατΙο ώ Ιααοοοαοο, τΙιιααΙΙ.Ι ~ Ι

ω 11520 εορτα ιαροτιαΙ:Ι, 111οώαΙ1Ι0 Ι°ααααο ·

οοπεο ώ αααΙιτο εοΙώ ώ τΙαααυΙ ρανοεΙ -αΙ ε. ··
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ΧΧαΙιι.

Μπα ΒσΙΙα., αοα οΙιΙ«Ιο-εποεαο Ραρα (ΙαΙΙΙεΙο-ΙΙΙ 'Ι

οοιαιααΙΙο αννωαονο ώ νοΙΙατι·α, Ι.οί.;ατο ααΙΙα ξ

ΒαΙο ΑροεΙοΙΙοα ,··ώ ιαααΙεπετο ο Μ· αΙαπωττετο '

ΙΙ αιοαΙετατα ώ' ΜΜΜ θαεεΙαο ααΙΙα ' τιαΙοιαΙ

ροεεεωΙοαθ ·‹Ιεἰ- Ι:ξαΙ 66ααΙΙΒΙΙ ΙΙαΙ επάθΘΙΙ0

αόααΙαοΙΙο θοαααΙ·Ισ ·ώ ΙΙαοοσα . 'Ι .' .· Ι . ' » '

` ω

Ι. .

Ιινι

. . _ ι.ι.

ΧαςΧιν.

ΝΔ`

ΑΙΙτα ΒοΙΙα, ΙαιΙΙι·ΙιιαΙα όαΙ αιειΙοεΙσ1ο ΡοαΙ.οΙΙοο

»Μα αΙαακιω·6ΜΜαΜαια =£αεααο.ϋ .. 1.- α › '

εαα8ιαιιΞδαΙ «αεωωπα σα.Πααα αυαωοπ, Δ

ο ΙΙΙΙα ώ ΜΙ @ααΙΙα ΕΙοπΙΙ,ΙΙΒόαααοΙΙ οαΙταπώΙ '

ιΙοΙΙα° Ιατο ρΙι:Ια, ο ααΙΙα ΙΙΒαταΙΙιαΙοτο ΜΜΜ '

; ·.» ωΙνΙ

ααΙΙα-ν.

ΒΙοοτΙΙό-4:ΙΙο0ώΓεω· «Με εσωταΙΙΙ Μα παω

ΙΙ·> Ια -ααραεμωα#εαωΙΙια αυαανοααοαα π; Ιαέσιο- “Φ

οΙιΙΘεΘῖΒἰ?`8.~Ι.ιΙσἰα"‹ὶἱ ασκεια,νε-αΙ-απΙιεΙΙΙρ α

ώ ()αεΙΙαι·Ι, εοτΙΙΙο ααΙ νοεοονο ΡΙαΙτο Ρἰπ£οι·α »
τ · τ ·ν

'. Λ Ια

· ΧΧΧΙΙΙ.

Ι) , Μεσα ': Ι.'Ι μ .ω .ω .· α."

°.Ξθά

: ...Η ω. ;. Ι

ΒοΙΙα «παταω ΠαΙΙΙεΙα η, ααα ααΙΙα-Μ ΙΙΙ Με- α

εια·ι·ϋΙώ ΙΙΙοαΙιε Πα$εΙαο Ια οΙΙΙαεοέ ΙαοώεΙοτΙ ·Ι

ο ΙΙ:Μο άαΙ· πιιοιΙοεΙιαο ροεεοάαΙο Ια Βατ

(Ι08ΙΙ:Ι . . . . . . . . . . . . »- ' '

.Μπι

Ι ΠΙ

5

αοαααΙο

Μαι

αΒοεΙα

ΙΙθΙ

αδοεΙα

ΜΙΒ

μ.

50ΙΙι·ωΙΙΙΙ



αει οιΡΙ.οιΙΙι ε ααα” Με. 80Ι

ΑΙΜ

ΙΙ25

ΠΝΓ!!!

· Ι ω . . . ο .

ΙΙ3θ

Ιδ

ΙοΒΙπαΙο

ΙΙΒΙ

ΙΙΙδπθ

ΙΙ8Ι

αΙέέώΙω

ι . Ι · . Ι Ι ·

ΧΧΧνΙΙ.

ΒοΙΙα ΙΙΙ [παρα ΟποτΙο ΙΙ, οΙιο οοαΙ'ατοπα αΙΙΙΟΜΙοο

‹ΙΙ θαποαΙάοΙΙ Ια οΙΙΙοεο, Ι ι11οοΙεΙοτΙ ο ΒοαΙ οΙιο

ροεαοόονα Ια 8αττΙοιέπα; τΙοονοπεΙοΙΙ εστω Ια

ρτοΙοιΙοπο όοΙΙα ΒοοΙα ΑροετοΙΙοα

ΧΧΧνιιι.

ΒοοοάοΙΙο, αβατο ω ιοοιιΙεΙοτο ΙΙΙ δ. ΡΙεΙι·ο εΙΙ

ΝιιΜἰ ποΙ τοἔιιο ΤοττΙΙαοο, τἱοοι·‹Ια Ρετ όσου

οιιιτιοατο εοτΙΙΙο, οεΙ α. ρτονα ‹ΙΙ ΙΙι·ΙΙΙο, Ια οοο

οοεαἰοοο @α Ι'αΙΙαθΙΙ τΙοΙΙα οΙΙΙοεα ΙΙΙ δ. ΠΙοι·8Ιο

ιἱί ΒαΜΜ, ο οοπι'οΒΙἱ Ι'αΙΙΙΒΙΙο α! ειιιΙΙΙο1Ιο

πιοοΙεΙοτο, οοΙ οοιιεαοΙΙπιοοΙο όεΙ 8ΙικΙΙοο, ο

ιΙοΙΙ'ατοΙνοαοονο ‹ΙΙ 'Ι'οττοε. . . . . . »

ΧΧΧΙΧ".

ΠοεΙαοΙΙΙιο Π, ἔΙιπΙΙοο σε βα8ΙΙαι·Ι, οοοίοι·ωα Ια

:Ιοιιαιἱοοο ‹ΙΙ ηιιαΙΙτο οοτ·ΙΙ ΒΙα ΐαΙΙα ιΙα απο

μότο ΜατΙαοο αΙΙα οΙιΙοεα πιαΒ€ἰοτο ΙΙΙ Θ. ΜΜΜ

ΙΙΙΡΙαα............»

ΠΙ'.

Οοοοαι·Ιο ΙΙ. τοΒοΙο ΙΙΙ Τοποε «Μπα αΙΙα οΙΙΙοεα

ιαα%Ιοτο ΙΙΙ 8. Μαι·Ια ‹ΙΙ ΡΙαα οιιο Μα, ααα

πιοΙΙα Νοττα άοποιοΙοαΙα ΟαεΙοΙΙο ω Ει·Ιο, ού

ααα Ια Βοπια8ιια οΙΙΙαιι1αΙα Βοεοο , οοΙ πωπω

.ώ·οοπεο, ο Ια εαΙΙοο οεΙετοιΙΙΙ ποΙΙα Νοτια ιιιο

ιΙοεΙιαα, ο άΙρρΙΙι αοα οιιαιπΙΙα Β·ι·απάο τΙΙ τουτο,

αοΙνο, ραεοοΙΙ, εοι·νΙ, αποοΙΙο, ο ΒοαΙΙα, αστρο,

ο ΙΙιιιΙΙΙ, οοπ άΙ·ΙΙΙο ΙΙΙ ροαοα . . . . , »

ΧΙ.Ι "

()οιπΙΙα Π. ΒΙιιιΙΙοο ΙΙΙ Ατοοτεα Μπα αΙΙα ΟΙΙΙοεα

ποα%Ιοτο σε ε. Ι.οτοοιο, ο αΙ Ποα1ιιοο ΙΙΙ 08

ιιονα Ια οΙΙΙοεα ιΙΙ ε. ΡΙοττο άι: σα”, απο οιυ·ία

οοο αοι·νΙ οι! αποοοΙΙ, ο πΙοΙΙα Ιοι·ι·ο, ο Ια

Μπα οοΙΙο νοοο αι·ΒοοΙΙΙοτο οεΙεΙοοΙΙ οοΙΙο αποτι

Ιαι8·οο ω :οριο Αι·Ι»οτοεο, ρτοπποΙΙοοιΙο ΙοοΙΙτα

ΙΙΙ ιΙοααι· !οτο αΙΙτα οιιαΙΙι·ο Μια, ο Ια φωτια

ραι·Ιο οοΙΙο ιπ1ΙΙΙΙατο :Ι'αταοαΙο οείαΙει>ιΙΙ οοΙ το

Βοο ΤιιττΙΙααο, κΙαρροϊοΙιο Ιο αντα οοιηιιΙατατο »

ΧΒΙΙ *.

(ΜΒΜ Π, @σώσε ‹ΙΙ Ατοοι·οα, πιοΙΙο 5ο εΙοεαο,

ΙΙ οιιο ΙΙΒΙΙο, οι! ΙΙ απο ι·ο8οο εοΙΙο Ια οποιο

αΙοπο όεΙ (ΜουΜ ΙΙΙ θοιιονα, οοοΙΙΙΙαοάοεΙ ‹ΙΙ

οΙΙοοατιιαεΙοιιι·Ια ο άΙΙααα Δ . . . . . »

ΧΙΛΗ.

ΒαΙται·α ‹ΙΙ Ραρα Ιοαοοεπιο ΙΙ. αΒΙΙ ατοΙνοαοονΙ ο

νοεοονΙ ‹ΙΙ Βατάσεπα, οοΙΙαοααΙο ταοοοωαοιΙα

αΙΙα Ιοτο αοι·νο8ΙΙαοια ο Ρι·οΙοιΙοπο Ια οΙΙΙοεο,

Ι πιοπΙεΙοτΙ ο Ι Ι›οιιἱ, Μια Ι πιοααοΙ (ΙαεεΙοοεΙ

ιΙοΙΙ'Οτ‹ΙΙοο ‹ΙΙ ε. ΒοποάοΙ.Ιο ροαεοάοναιιο Ια

δαπΙσΒοα...........»

ΧΕΝ.

ΙΙΙκι·Ιο ατοΙνοεοονο ΙΙΙ Νεα, ο @οριο ΡοιιΙΙΙΙοΙο

Ια 'ΒατΙΙοειια, ρτοοιιιι2Ια ποΙ οοιιοΙΙΙο ωιιιΙΙ.ο ΙΙΙ

Πιο. 206

ΙνΙ

200

ἰνἱ

207

208

200

ΑΜΙ

Αι·άαι·α ΙΙ απο Μάο, οοΙΙο τΙΙΙιπτο α οσΒοοπΙΙα

Ι οαοοοἱοΙ ο Ια οΙΙΙοτοεΙα ‹ΙΙ ε. θανΙοο σε Τοττοε

οοΙ π1οπαοΙ Ι:οαοάΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ ε. ΡΙαΙι·ο ‹ΙΙ Νατ·οΙιί

οοΙΙο οιΙοεΙΙοοΙ Ικα Ιοτο ΙοεοτΙο ρετ Ια όουα

ιΙοι1ο οοΙΙο οΙΙΙοεο ΙΙΙ ε. (Ποη;Ιο σε Βιιται:Ι, ο

«Η ε. ΜατΙα ΙΙΙ θσπποσ· Ριι9. 209

Χαν.

ΠοεΙαοΙΙαο ΙΙΙ ΑΙΙιοιι Ια άοιιαιΙοι1ο αἱ πιοααοἱ ΙΙΙ παο

ε. ΒοοαΙΙ:ΙΙο ΙΙΙ ΙΙΙοπΙο (ΙααεΙπιο ιΙοΙΙα οΙΙΙοεα ‹ΙΙ ω:[3ζω

ε. ΙΙΙΙοΙΙοΙο ΙΙΙ ΤΙΙοττΙοοΙΙο τΙο Ιιιἱ τΙοοοναΙα, ο

οοΙ αοτνΙ ο Ιοττε αΙΙα ιιιαΙοεΙιιια αρραςΙοοοιιΙΙ » 210

ΧΙΝΙ.

ΠοιοΙΙα ‹ΙΙ Αποο, ο Ια σε Ιιιἱ ιποΒΙΙο τΙοοαοο αἱ

πιοααοΙ ΒοποεΙΙΙΙΙιιΙ ‹ΙΙ ΜοοΙα ()αεαΙοο ΙΙ απεσ

Ιατο ΙΙΙ ΒοεοΙιο οοΙ εοι·νΙ οΙοτι·ο αιΙοοεεο, αοοΙο

αετνα ΙΙΙ ΙΙοια2Ιο11ο α! ι11οιιΙεΙοτο σε ε. ΜατΙα

6ο ΙαοαΙα ΙΙοΙΙο εΙοεε'ΟΜΙπο ΙΙΙ ε. ΒοιιαιΙοιΙο » Μ

:Μπιτ

ΒοΙΙα ‹ΙΙ Ραρα Ιοοοοοααο Π, σου οοΙ ο οοαοοιΙιιΙο Με

α! ΠαρΠοΙο τΙοΙΙα (ΙΙΙΙοεα «ΙΙΙ ε. Ι.οτοπ2.ο ΙΙΙ (Παο:ΙΒ"3

θοαονα ρτΙνΙΙο;Ιο αροεΙοΙΙοο ροκ· Ιο οΙΙΙοεο ο

ρα° »ω ααα ροεαοεΙονα ΙΙΙ 5ατόοΒιια . . » 211

ΧΙΙΙΙΙΙΙ.

ΒοΙΙα ιΙΙ Ραρα Ιαιιοοοοιο Π, οοπ οοΙ α οοαοοιΙι.ιΙο "αν

ρι·ΙνΙΙα;;Ιο αροειοΙΙοο αἱ ΜοοαοΙ ΟαπιαΙιΙοΙοεΙ 8:έω

ρετ Ια οΙΙΙοεο, ιι1οιιΙεΙοτΙ ο Ι›ειιἰ οΙιο ρο558ιΙο

ναιιο Ια 8ατάοΒοα . . . . . . . . » ΙνΙ

ΧΙΙΙΧ.

ΒοΙΙα ‹ΙΙ Ραρα Ιποοοεοιο ΙΙ , οοΙΙα οιιαΙο ο οοα- Μ”

οοιΙιΙΙο α ΒαΙεΙονΙαο ατοΙνοεοονο ΙΙΙ ΡΙεα ΙΙ ΙΙι·ΙΙΙο ωἰἑωο

ΙΙΙ ρτΙιιια:.Ια εορΙ·α αΙοιιιιο οΙΙΙοεο νοεοονΙΙΙ ΙΙΙ ο

Βαι·ιΙοθαα, ο ΒΙΙ ο οοοίοι·ι1ιαΙα ΙΙαοΙοι·ΙΙα άοΙΙα

ΙοΒαιΙοιΙα ροΙΙΙΙΙΙοΙα πιοΙΙα εΙοεεα ΙεοΙα, οΙ1'ετα

εΙαΙα οοικ:οιΙιΙΙα αἱ ειιοΙ ρτοιΙαοεεεοτΙ .. ο » 2Ι2

ΙΙ.

ΠΒοοο πασοκ ‹ΙΙ ΟτΙΙΙΙΙ Μπα α! ταοαΙ5Ιατο ‹ΙΙ ω;;;

ε. 5αΙνατοτε ‹ΙΙ ()απιαΙάοΙΙ Ια οΙΙΙοεα εΙΙ ε. ΡΙοττο Ι."Μά· Η

Ια @Με οοπ ΙιΙΙ.Ιο Ια απ: ΡετΙΙοοι12ο . . » 2Ι5

Η *.

ΒατοαπΙο νοεοονο ‹ΙΙ ΟαΙΙαΙΙΙ νοικΙο αἱ ρτοοιπαΙοτἰ ΙΙ43

ιΙεΙΙ'ορετα ΙΙοΙΙα οΙΙΙοεα ι11α8€Ιοτο ιΙΙ ε. ΜατΙα 0"Β,"'

‹ΙΙ ΙΙΙαα οιιο οαεοΙατΙ (ααπα) ἀοοοιιιΙααΙἱ ΙΙΙ

ε. Μαι·Ια ‹Ιο ΙΙιι€ιιΙα, ο ΙΙΙ ΒαοΙο δωΙ”απο 6ο

ΙΙΙΒοτΙ ροΙ ρτο2.ιο τΙΙ ιπΙΙΙο άι1ΒοοΙο ηιιαταπΙα

εοΙΙΙΙΙιιοοΙιοεΙ, οοΙ ραΙΙο οαρτοεεο όεΙ τΙαοαΙΙο

οοΙ ΙοτωΙοο οοπΙρΙιιΙο ΙΙΙ οιιο αποΙ . . . » Μ

μια. '

Ι.οΙΙαι·α ‹ΙΙ Ραρα ΒαοΙο ΙΙ. αΙΙ'ατοΙνοεοονο, αἱ οοο- και

εοΙΙ, ω αΙ ροροΙο ‹ΙΙ θεοονα, οοΙΙο αννετΙΙι·ΙΙ οΕ23ΗΕ
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.Ι και

ι πιο

δ

ίοΙΙΙιι·τιιο

ΙΜΟ

- ω”

94
8ιπι.;πο

ΙΙ5(Ι

οιιο ποπ.ιοιιΙ.ιπο νοτππ πιω ώ ποιιιιπιο ο ώ

ροεεοεεο, πι: εορπιπ!.ππιοπιο, πο ππιωιποπΙο πι

Ριεππι, επΙΙ'ιεοΙπ πι $ειτποππει, μοιοΙιο προπτ

ιοποπτο Ι:ι πιοποειπιπ πι ρπιτιιποπιο πι ε. Ριοπο,

οπ :ι!!α οΙιιοεπ τοπιιιππ, επ οεοι·πιπποΙι ιιοιι ιιπ

ορροτει νιτι!ιποπιο ει οπιιΙππππο οειιεεο ποοπ

πιω-π πώ εοπιι€Ιιππ!ι . σ.

Ι.ΙΙΙ.

Ι.οΙΙ.οι·π οι Ι'πρει Επεξιοπιο ΙΙΙ. π νιιππω :ιι·οινοε

πονο ώ Ι)ιειι, οοπ οπι Ισ ποΙοΒιι πω· ποιιοιτο

πΙοππο οποιε!ιοιιι οειειοπιι ιιπ ΒιιιποΙπο ποπιο

σε ΙΙΙοπΙο Οιιεειπο ο ι! νοεοονο οι ΒοΙοι ιπ δειτ

ποππιι, “ο Ι'πιοιρτοΙο πι 'Ι'οττοε ο ι πιοπιιοι πι

Τοτπο ιιοΙΙ:ι εΙοεεκι ιππιιι. ο που πιππππτο πι!

οεοοπιιιοπο ποπ εοπτοιιπ:ι Βιιι ιοΙοινοππω π! πω!!

πιπιειιοπο ιιπ (ΙοεΙππιιπο ώ ΑΙΙιοπ ο ι π10πποι

Βοιιοπιιιιιιι . . . . . . . . . . . υ

Ε”. “' .

ΒοΙΙπ ώ Ρπρο ΙΒιιί.ιοπιο ΙΙΙ. οοπ οπι ο οοπιοτιππιπ

οι πιοποοι (]πιππΙποΙοει ιο ροεεοεειοπο ώ καιει

οιιιοεο ο πιοπιεποτι ποΙΙ'ιεοΙ:ι ώ Βιιι·πο,ςπει . »

Ιλ”.

Ι.ο!.Ιοτει ώ ε. Βοτο:ιι·πο ΑΙπιΙο ώ ΕπιπιπνειΙΙο ε! Ρ:ιρει -

Επιι;οπιο ΙΙΙ, πο!!ο τιππΙο, πιοπιι·ο πορτονπ !ιι

ποοιπππιοπ ιπΙπιιππιπ ππΙΙ"πιοινοποονο ΒιιΙπονιπο

οοπιτο ΙΙ πιπώοο ώ ΑτΙιοτοο, τ:ιοοοιπππππ π!

ΡοιιιοΙιοο ι! Βιππιοο ώ Τοττοε . . . . »

ΙΜ.

Οοποπτιο ΙΙ. το ώ 'Ι'οττοε, εοΠοτπιπιοει π! ΙΙΙοπΙο

(]ει;πιπο. πΙΙοτοΙιο ιπ!τπρτοεο ππ ΡεΙΙοπτιππΒΒιο

π ΠοτπεπΙοπιιιιο που νιει!ειτο ι Ι.ποΒιπ δειπιι,

ωππωιπ ο οπο! ιιιοπιειοτο ιο ποπειτ.ιοπι πιω

ποι εποι ιπππΒιοτι, ο πο !οπο «Νώε εΙοεεο ππο

οποια επ ιιιπρΙιεειιππ, π88ιππξιοππο πΙΙ:ι ιιιοπο

ειιππ :πο!!ο ιεττε οοι!ο οι! ιποοΙΙο, Ι›οεοΙιι, οιπιιι

επιιποο!Ιο...........»

Μπι.

Ι)οπιιιιοπο πο! νειεΙο Ι.οι·τιιοτιο (διιΖιιι) ώ .4ποιοπιι,

ο πο!!ο οιιιοεει ώ Ρώτα ροι·ια.9α, Μαι πει Βιι

τιεοπο €ιππεω ώ Ατ!ιοτοει πΙΙ:ι οΙιιοεπ ώ ε.

Μπι·ιει ώ Βοπαι·σειιΙο πο! @απο ιπ οπι οποο!ο

π!ιιιππ ίπ οοπεπ8τπιπ . . . . . . . »

ΙλΙΙΙΙ.

Ρι·οπιιποπιο ώ :Μι ώ πω εοεπιι:ι ιο ρτοεοπιπ ώ

θοππ:ιτιο ΙΙ. το ώ Τοποε Επι Ι'ει!ιοειποεεπ

ΜπεειπιιΙΙπ ο Αι!οπο πιοινοεοονο Ιππι!:ιπο ιιι

ιοτπο ειιιε ρτορι·ιο!ιι απο οΙιιοεπι πι ε. Πιονιιππι

πιί/εππο..... ..ο

μα.

ΙΙ €ιππιοο Εοππιιι·ιο ώ Ι.ιιοοοπ, πο! οοπεοπεο ώ

-επο ΙιεΙιο Β:ιτιεοιιο το ώ Τυποε, πιοπιοτο πο!!ο

. Ραπ. ειι

ιιι

ινι

_2Ιθ

ΒΙΤ

ινι

Ι.ο

Ι›ποππ ποοοε!ιοπιπ ιινπιπ ιπ Μοτπε ()πεειπο,

πΙΙοι·ο!ιο νι ρπεεο, ο νι ει εο!!'οι·πιο πο!Ι':ιππειτο

π (ιοτπειιΙοπιπιο ποι· νιει!ιιτο ιΙ ε. δορο!οι·ο,

οοπιοι·ιππ ο οππι ιιιοπιιοι ιιπω Ιο ποπειι.ιοπι ι“πτΙο

Ρτοοοποπι.οπιοπΙο π! πιοπιειοι·ο ώ ε. Μειι·ιπ ώ

Ή:ι·9|ιισ πει οππι ροεεεππιο ιπ $πι·ποθπει, Ισ

ππει!ι οι ιτονιινιιπο τοπιεΙι·πιο ποι ιοι·ο ππ!ιο!ιι

Ι.ι!ιι·ι”(θοκάαπω), ο ρι·οιποτιο ώ εροπιι·ο :ι οι!

Μπι

ι·ιπππι·πο ι τοΙιιιινι ώρΙοιπι (οιιι·ιπε !ιπΙΙιιι:ιε) Ραπ. 218

ΒΧ.

εΙοεεο πιππιοο Ποππιιτιο ώ Ι.:ιποοπ, οο! οοπ

εοπεο πο! επο ιι€Ιιο Βιιιιεοπο το ώ Έοποε,

οποο!ο ι! πιοπιετοι·ο ώ ε. Μπι·ιει ώ 'ΓΙιοτἔπ πο!

ωπιπππιω οοπ Ιοττοπι πει! ιποποειπιο ποοπο

ππιι πΙΙιι Ι`οι·ιιιπιιοπο πο! ιιπω πεπιειιιιαΙο, οιιο

πππππΙπποπιο ει ποε!ιππνιι , ειο πω· ρπεοοΙο, οιιο

που εοπιιππΒιοπο, π ίπνοτο ο νοπιιιιέΒιο πο!

τοΒοΙο οεει:ι πο! ΒιππιοπΙο (πασα πωπω; ο

πιρριιι οοποοπο ιιπ ΑΙΙιοπο πΙπιτο ώ ποπο ιπο

πιε!οτο Ιει ιποοΙΙΞι ώ εοπνειι·ο πο!!ο Νπτ_τει οποο!ο

επΙιπο νοΙοεεο, ίι·πποειππο οι πωπω ππονο οιιο

Ιο ειπ!ιοΙιο, οιιο νι ποοεοπον:ι, ιιπ οππι π:ιιιο

ο ρπΒπιποπτο νετεο Ιπ αεεαι πο! Βιππιοπιο

(άοι·εππα). . . . . . . . . π

ΠΠ.

ΙΙ ΡοπιοΙιοο Επποπιο ΙΙΙ. ι·ιοονο 50ΙΙ.0 !ιι Με ρτο

1οιιοπο ι! πιοπιειοι·ο ποΙΙπ 88. πωιιι ώ ὅπο

οιιι·ιπ, ο !π οΙιιοε:ι ώ δ. ΡιοΙτο ώ Βο:ιπο, απο

ι ΕπιππΙποΙοει ροεεοπον:ιπο ιιι Βιιαιοεππ . »

ΙΙΧΙΙ.

Βο!Ιπ -πι Ρπρπ Αππει:ιειο Ν. π ιιινοι·ο πο!Ι'ειΙ.κπο

θα Οτπιπο ώ νειΙΙοιιιΙιτοεπ που Με Ιοτο πιο

πιεΙοτι οειεωπ!.ι ιιι δειτποθπιι . . . . . »

!!ΧΙΙΙ.

Χ

ΙΙ Ροπτοιιοο Απι·ιππο Ιν.π:ιοονο ποπο ιιι ρτο

τοπιοπο πο!Ιει·δοπιιι Δροειο!ιοπ !ιι οιιιοεπ ο ι!

πιοπιετοι·ο ποΙ!ει 88. Ττιπιιιι πι δαοοιιι·ια, ο πιω

πονο οΙιιοεο οιιο ι (]ει.πιει!ποΙοει ροεεοπονειπο ιπ

όπτποπππ........Ι..»

ΠΙΝ.

Ι

Βιιπιεοπο, πιππιοο .ώ Ατ!ιοι·έπ. πω. :ι ιι!.ο!ο ώ

απΙο/2ιαο ο ώ ποπ:ιιιοπο πω· ποπιο πΙΙιι ἐππ

εροεπ ΑΒιι!!ιπτεπ, ιι€Ιιο. ώ Ροπιιο ώ (]οινοι·ει,

Ιι "ο Ιιοι·ΒΙιι (οιυ·Ιω) ώ Βιιιοπι, ώ ε. ΤοοιΙου·ο,

ο ώ 08·αιώ, οοπ “Με Ιο Ιοτο Ροι·Ιιποπιο,

εοι·νι, ιιποοΙΙο, ιιπιιοπιι, ωπ, οιπιιι. νι;;πο,

ρειεποΙι, [ιιοιι. πΙειι€πι, «πω, .8επιιιιι. οπο. οπο. »

Π” Ι'.

ΙΙ ΡοπΙοΙιοο Απι·ιππο Ν. οοπίοι·πιπ οοπ ππονο

ρι·ινιΙοπιο ποΙΙ:ι δικιο ΑροειοΙιο:ι πι οπποπιοι

πο! οπριΙοΙο ώ ει. Ι.οι·οππο ώ (ὶοπονιι !οπο πιο

ο!ι'οεει ροεεοποι·ειπο, πιει ποοπο οπο ιποπ πο!

ΙΙ53

οι

ΠΕΒ

ΙΙΙ

ΒιπΒπι.ι

Σ)! θ

Με::

99

_ _ πονοπιΙιτο

Π!

ΠΜ

Η

πιοπο

ινι

Ι 15'Ι
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οΙΙοιιι·ε

ΙΙ58

Η

@προ
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Λοιπά

Πο0

Ί

ιιονοιιιβιο

Ι!(50

25

!ο!ι!ιΜ!ο

!!δ2

οι

ουιιιιαἱο

ἱ !δ2

22

Πω!)

ἱ!(ἰ2

ιο

ιιιοεΒἱο

Ι!δ2

ο!οοιιώτο

ιοτἱἰ!οι·ἱο οο!!α ΒοριιΒο!ἱοα, ο ερ>οοἱα!ιιιειιτο

.ιω9.ααιιιο!Γ!εο!α οι θαι·οοειια

μινι

Βο!!α οι Ραρα Α!οεεαιιοιο !!!, σου !α τμἱα!ο εοοο '

ι·ἱοονιιιἱ εοοο !α ρτοιοιἱοιιο ιιοιι!ἱ!ἱοἱα ἱ πιοιια

αιοι·ἱ ο !ο ο!ιἱοαο ο!ιο !°οι·οἱιιο οι α. Βοτιοοοιιο

οι Μοο!ο δααεἱιιο ρο_εαοοονα ἱιι δαι·οοειια »

ιινο.

Βο!!α οἱ Ραμ Α!οαεαοοι·ο !!!. _οἱι·ο!!α αΒ!ἱ απο

νοεοονἱ ο νοεοονἱ οἱ 8αι·οο8οα, οοο !α οιια!ο

ἱοΒἱιιιι€ο αἱ ιιιοοοαἱιιιἱ οοο οααοινἱιἱο ο ιἱαροιιἱιιο

ἱ ριἱιιἱ!ο8ἱ οα !οἱ οοοοοοιιι.ἱ α! ιιιοιιἱα!ειο σε

ΜΜΜ δαααἱιιο μια Με ο!ιἱοαο οοο ροαεοοενι

ιιο!!'ἱαο!α._ . . .ο ._ ._ . . . . . . »

ΠΟΠ!! 'δ .

ἱ! ΡοιιιοΠοο Λ!οεααιιοι·ο ΙΙΙ, οορο ανω· Ιαιιο οο

ιιοεοοιο α!!'αι·οἱνοαοονο οἱ δαοοιτα οοιιι'οι·α Μαιο

οιιοι·οπο!ιιιοα$ο τἱοονιιιο οα! αοιια!.ο ο οο! ρορο!ο

ι·οιιιαιιο, ο οα ιπιοι !α ο!ιἱοι·οαἱα, !ο οαοτια :ιο

αιιιιιιοιιἱιο ἱ οοοαο!ἱ οι»! οοο Νοοιιιιιοο, αοοἱο

ρτοαιἱιιο !'οροι·ιι !ουο, οιιοο!α Ξαιιἱοἔιια ιιοιι αἱα

εοοι·α!ια α! οοιιιἱιιἱο ο α!!α Βἱιιτἱαοἱιἱοιιο οο!!α

δ!ιἱοαα Βοιιιαιια . Δ_, α_ . . . Δ. . . »

ιΧιΧα.

1

!! ΡοιιιοΒοο Α!οεεαιιοι·ο Π!. οοιι!”οι·ιιια οοο ιιιιονο

ρτἱνἱ!εΒἱο· οοο Βοοἱα Αροαιο!ἱοα αἱ οαιιοιιἱοἱ

οο! οαρἱἱο!ο οἱ ε. !.οι·οιιιο οι δοιιονα !π!!ο τοϋ

ο!ι'οεεἱ ροααοοοναιιο εἱα οαιιιτο οοο Γιιοι·ἱ οο!

ιοτιἱιοςἱο οο!!α· !ὶοριι!›!›!ἱοα, ο >εροοἱα!ιιιοιιιο

ιιο!Ι'ἱεο!α οι $ατοοοιια . . . . . . . »

ιΧΧἰ”4'

δοιι!'οιιιια Βοιιοια!ο, ο ριἱνἱ!οἔἱο Αροε!ο!ἱοο οοο

οοοιιιο οα Ραρα Α!οαεαοοἱ·ο Π!. α!!'αι·οἱνοαοονο,

οαοοιιἱοἱ , ο οοιιεο!ἱ οο!!α οἱἱ!.Ξι οἱ δοιιονα ροτ

!ο !οι·ο ροααοεαἱοιιἱ πιο οιιοΒἱιιοἱοαιἱ οι Αι!ιοιοα

ο οι δαΒ!ἱαι·ἱ οι δαι·οοιιοαο. . . . . . »

ιιιιἰ

οι

!! Ροιι!ο!ἱοο Α!οεααιιοι·ο Π!. οαοι·ια Ρἱοἱτο, τοοο!ο

οι _δαΒ!ἱαι°ἱ., α!!α ιοα!ἱ!.ιι:.ἱοιιο οι α!οιιιιο Ιιοαεοε

αἱοιιἱ ο αοιτνἱ φωσ α!!α ο!ιἱοεα οἱ α.. !.ιιι·οιιιο

οι ·δοιιοἱα, οοἱ οιια!ἱ ιμιοεια οτα ε!α!.α εροΒ!ἱαια

οαἱ οἱοιιἱ χωωι (αιιοοἱ!ἱ ο_ιιειαεα!!ἱ) . . »

έ

ΕΧΧΠ.

δοα!αιιοιιο Π, τοιμι!ο οἱδα!!ιιι·α, ἱιιεἱοιιιο οοο

ειια ιιιοΗ!ἱο Ε!οιια ο! Επα·οπ οοιια αοα ο!ιἱοεα

οι ε. Ρώσο οἱ ναοα, οι ε. δἱοναιιιιἱ οἱ $ο!!ἱ!ἱ,

ο οι ε. Ματἱιι α! διι!ιο (ἱιι !'ἱαα) Η: Μαιο “πιο

οἱ Ιιιἱ·ἱ!'αἱ οαἱα!οιιιἱ πο! απο @οποιο οι! Βου

οιι€ιια............»

ἱνἱ

ἱνἱ

224

226

ἱνἱ

ιιαοι ,

Μαιο, νοεοονο οι δααιτο ἱιι δαι·οοΒιια, σο! οοο

αοοεο οι Βαιἱεοιιο οἱωοὶοο ο τα, ο α! Α!!›οι·!ο

ατοἱνοαοονο οι 'Ι'οι·τοα , οοιια εοοο α!οιιιιο ιιοιι

οἱιἱοιιἱ αἱ ιιιοιιαοἱ οι ε. δα!να!οι·ο οἱ δαιιια!οο!ἱ

!ο ο!ιἱοεο α! ε. Ξαιιιτιιἱιιο σε ΠαοΙυἱαἱ, οι ει. !!!αι·ἱα

α! οίκοι” ο οι ε. δἱοτ€ἱο οἱ ιώιαΜο .

ΜΗΝ.

Ι! Φακο Βα!οοἱο ο! Ζαοοπ αοοοτοα α! απο ιἱο

οοππίω!!ο Αι·ιοοοο !α ίαοο!!.α οἱ ίαι·ο οοιιαιἱοιιο

οἱ α!οιιιιἱ ειιοἱ Βοιιἱ α!!α ο!ιἱεεα οι ε. !!!αι·ἱα οι

Ζζο::0)·ειί . . . . . . . . . . . ο

απ.

Βαιἱαοιιο, ι·οΒο!ο αι Αι·οοι·οα, νο!οποο τἱοοιιοεοοτο

ἱ δοιιονοεἱ ροτ €!ἱ αἱιιιἱ ο!ιο Β!ἱ ανοαοο ρτο

α!αι,ο, οιιο,οεαοι·ο ἱιινοε!ἱ!ο οα!!'Ιιιιροτατοιο Ρο

οοιἱὲο Βαι·Βατοεαα οπο! αονταοἱ!.α οε!!α Βατ

οοοιια, ρι·οιιιο!!.ο Ιοτο ἱ! ειιεεἱοἱο οι Με οοιι!ο

ιιιἱ!α ροτ !ο επειτα ο!ιο ἱ! δοιιιιιιιο οἱ δοτιονα.

οονοεαο εοα!.οιιοτο οοιιιτο ἱ ειιοἱ ιιοιιιἱοἱ, ἱ!

ρα8αιοοιιιο αιιιιιιο οι οιιαΙΙ.ι·οοοιιιο ιιιαι·ο!ιἱ οἱ

αι·Βοο!ο, Ια οοεεἱοιἱο οοἱ.οαε!ο!!ἱ οι Ματιιιἱ!!α,

ο οἱ Διοο!οιπο πο! 8ἱιιοἱοα!ο ΑΜΗΝ , Ια

οοιιαιἱοιιο οἱ οοο νἱ!!ο (οιπω.α) μι· Ια ία!τι!ιοοα

ο οο!!α ο!ιἱεαα οι ε. Εοιοιι2.ο α! δοιιονα, ο !α

οοιιοοεεἱοιιο οο!!'αι·εα ιιοοοαεαιἱα ροτ οοἱΠοαιο

ἱιι Οτἱεταιιο οοιιιο οαεο με' ιιιοτοαιαιιιἱ Βοιιονοεἱζ

Ρι·οιιιο!!.ο ἱοο!ἱι·ο οι ίανοιἱτο !'αι·οἱνοεοονο οἱ

δοιιονα ροτ !'οι!οιιἱτοοιἱἱο οο!!α ρτἱιιιαιἱα ο οο!!α

!οι;:ιαἱοιιο ροιιἱἱἱἱοἱα ἱιι δαι·οοΒιια, οι Μ· οοἱ-

Μαιο ἱιι δειιονα ροΙαοιοπ πωπω, ο αι οποοπο

0ἔι1ἱἱι°ἱ8οι1ἱ0 αο αοἱ!αι!ο, ο οι Μ· 8ἱοιαι·ο

οιιεειο ρι·οιιιοεεο οο ο!›!›!ἱ8!ιἱ οα !οἱ ααὲιιιιἱἱ

.οα!!'αι·οἱνοαοονο οι Οιἱα!αιἱο,> οαἱ νοεοονἱ ο

ριο!αιἱ, ο οα οοιιιο οοἱ ρἱἱι ιιοἱονο!ἱ .ροταοιιαεὅἔἱ

οι»! απο ποοο, ο οι Γατ!ἱ μπε Βἱιιιαι·ο οαἱ ειιοἱ

@Η οπο, τοετο ι:!ιο οοιιιρἱεεοι·ο Γεώ οι ειοπι

οοοἱοἱ7 ο οα οο!οι·ο οοο οονοεαοι·ο ειιοοοοοιΒ!ἱ

πο! ιοΒιιο. Α€α!!›ιιι·αα, ιιιοΒ!ἱο οι Βατἱεοιιο, οοο

ίοιιιιο !'α!ιο οο! ριοριἱο 8ἱιιιαιιιοιιιο, ο ρι·οιοο!ιο

οἱ Μ· 8ἱιιται·ο οιιο!!ο οοἱ αιιοἱ ΗΒΗ, ιιιο ερει

ιοτο!ι!ιο ἱ! πεοπο, ριἱιιια ο!ιο νοιιἱεαο α!!α ειιε

οοεαἱοιιο οο! κοπο οι δα!!ιιια . . . . »

Μινι *.2

Βοή.80Πί.Β,. το οι $οτοοθοα, αοοοιοα ο ρι·οιιιο!ιο α!

δοιιιιιιιο οἱ δοτιονα ιιιο!!ἱ ῖανοι·ἱ ο ρτἱνἱ!οἔἱ , ο

:ο οΒο!ἱἔα νοι·εο ἱ! ιιιοοοεἱιιιο α! ραΒαιιιοιιιο οι

νατἱο εοιιιιιιο οἱ οοιιατο, οο α!!α οοααἱοιιο ο

οοιιοοεαἱοιιο α! ναιἱἱ !ιιοΒ!ιἱ ειστε πο! απο δἱιι

οἱοαιο οι Ατ!ιοι·οα, α ἱοαιἱιιιοιιἱαοια οι Βιαιἱ!ιι

ο!πο, οο ἱιι τἱοοιιιροιιεα οεεο αἱιιιἱ ρτοαιαιἱιἐ!ἱ

οα! οο!ιο δοιιιιιιιο ροτ ο!ιοιιοι·ο Ια εονιαιιἱ!Ξι ο

Ια ασκοπα οο!!'ἱαο!α· . . . . . . . . »

ποιοι ".

δαιια, ο οοιιιο οοἱ οεΒἱιἱ οι Βατἱεοοο το οἱ Βατ

οοΒοα νοτεο ἱ! οοιιιιιιιο α! δειιονα, ο ριοιιιοεαα

Πιο. 228

227·
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Ατού
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ΙΟ

οο!Ιοπιοτο

ἱἱθο

ιο

οοΝοοιοτο

ἱ · . · . . ο ο

ἱἱθδ

ΙΤ

ορτἱἱο

"σε

οοΙ ροΒοιοοιπο ροτ οἱ Ιοἱ -ροττο, 1οετο ω»

ιοετωτοοΒο Η ρἱοοο πο! ειιο Μονο ι·οΒοο Πιο. 250

1.ΧΧν1ιιο.

Οοι·Ιο, ο οοιπο οοἱἱοοἱἱοἱο οοἱ οοοἱἱ.ἱ οοιοτοΜ οο

Βοτἱεοτἱο το σε $οι·οοοοο, ἱοοἱο νοτεο ο οοιοοοο,

οοοππο πιοο ροτοοοἱἱἱ οἱοοοἱοἱ οἱ θοοονο »

Ι.ΧΧΙΧ ".

Βοτἱεοοο, το οἱ $οι·οοΒοο, ρι·οιιιοτω οἱ Βοοονοεἱ

σε ρτοετοι· Ιοτο·οίΒοοοο οπο, οοοἱο Ροτοἱνο8

οονο οἱ θοοονο οΜοοΒο Η ρ7°ίτπα20 ο Ιο Ισοκι=

ω” ροοἱἱἱἱοἱο ἱπι $οι·οο8οο, οοονοΙἱοο οοπ

ΒἱιιτοιιἱοοΙο Ιο οπο ρι·οποοεεο, ο οι ροτ €ἱιιτοτο

οΙοιἱοἱ οοἱ ΠΝ1€ΠΗΠ οο! ειιοτοοοο . . . »

Ι.ΧΧΧ.

θτοΒοτἱο, οτοἱνοεοονο οἱ Άτοοι·οο, οἱοοἱοτο οοο

οπο Ιοοετο ροτοοτἱ ίοοοΙο οο οεοΕτο Η “οποτε

οἱ υιιο ειτοπιοπιο οι οοοοιἱοοο ίοττο οο Βο

τἱεοοο το οἱ Βοι·οοοοο οοΙ οοοεοοεο οοΠο οπο

Π]08Πθ Μεοοιιτεο οοο ρτορτἱο Ιἱ€ἱἱο Βιιεοοοο,

ο οἱ σε Ιοἱ @Η ο ἱιἱροἱ.ἱ7 ο οιιοΙο εἱτιιωοοἱο·

ο ἱτοεοτἱἱἱο·Ροτ οεΙοεο οοἱἱο εἱοεεο Ιοττοι·ο ρο

τοοο, ο οἱοοεἱ Ιονοιο ροτ οορἱο οοΙΙ'οροΗτοΓο

σε Ρἱοἱτο Ι)οι·το, ο οι Μοτἱοοο οοοππο . »

ΙΧΧΧΙ.

`

Πἱἱοροτοἱοτο Ροοοτἱ;;ο Βοτοοι·οοεο οοοοοοο ἱο ίουοο ο

οἱ οοο1οοο σε Βοο, τορρτοεουιοτο οο! οοο οοο- ·

εοΙο ΠΒιιοοἱοοο, Γἱοἱἱοτο ἱεοΙο οἱ·Βοἱ·οοἱὅοο,

τἱνοοοοοο ωιω Ιο οοἱἱοοεεἱοοἱ οοἱοτἱοἱ·ἱ οο!Ιο

ἱιἱοοοεἱἱοο οο Ιοἱ Μο ο οιιοΙοοοιιο οΙττο οιιο,

ο ροτεοοο, ο οοοιἱοοἱἱνοιοοοἱο οιιοΙΙο Βἱο οπο

ο! οιιοο θοο!ϊοοο.-. . . . . ·. ·. . »

ΙοΧΧΧΙΙ ".

Βοτἱεοοο Π, το οἱ 'Ι'οττοε, -Ρτοπιοοο οἱ οοπιιιοο

σε οοοονο, Η ροΒοιοοοΙο οἱ Ντε οιἱοωἱΙο ἱπι

ιοιπο πἱοτοἱ, ἱοοοονο 8ο Ρτο5ἱἱ οἱοἱ.0 ἱπι οοεο

οἱ @οπο ω' Ρἱεοοἱ, ο οἱρρἱἰι οἱ οοἱοἱθο σε

ἱἱοροοἱτο ο οιιοεἱἱ ιἱΙἱἱπιἱ σε οο8οιἱοτο πο! Βοι

οἱοοἱο Τιἱττἱἱοπο, 88 που εἱονἱ ο οοοεοοἱἱπἱοοἱο

οο! οοοεοΙο σε οοοο οοιοιιοο σε θοοονο, οο

οοτοοοοο ἱονοοο οἱ θοοονοεἱ Ιο ΙἱΒοτο ποο

οἱοιἱοοο, ο Ιο εἱοιἱτοπο οοΙΙε ροτεοιιο ο οοΒΙἱ

ονοἱ·ἱ ἱ·ο τοοο ο οοο ποπο . . . . »

ΒΧΧΧΙΠ °ἱ°.

Απο σε ροοο εοΒοοιο “ο ΒοτἱεοοοΒἱιιοἱοο οἱ Αι·

Βοι·οο ο το σε 8οτε!οοοο, ο Βοτἱεοοο Π. Βἱιιοἱοο

ετοοἱΤοττοε· . . . . . . . »

ι.ΧΧΧ1ν·. - - ··

ΝιἱοἱΙοοο, οοοεοΙο οοΙἱο τοριιοοἱἱοο οἱ Ποοονο,

Ιποπιοοο ο Βοΐἱ$ΟΠθ Π, Βἱοοἱω ο 'Ι'οττοε,

οἱ ρτοεΙοτο!ϊ νοἱἱοο οἱιἱἱο, ἱοοοονο Βοτἱεοοο

ο οοι

οἱιιοἱοο σε Αι·οοτοο τοοιρο Μ ΙΝΦΟ , Βοο

οοο Ιοἱ ειναι εο€οοἱο, ο σε ρτοεἱοτΒἱἱοἱο, εει

ρο8.το ο εροεο Ρτορτἱο, εοοιο ο εοοοοτεο ρο

οιιοἱοτἱο οοΙΙο εΙ.οοεο Βοτἱεοοο, ο οοΙ οοπιιιοο

οἱ θεοονο .

ΜΧ” 'ο.

Βοτἱεοοο Π, Βἱιἱοἱοο οἱ Τοττεο, ρτοποοΜο ο! οοο

ἱνἱ

Βοτἱεοοο, το οἱ ΒοτοοΒοο, ρι·οοιοΕτο οοο τοριιο-<

' οδο

οειτο Νιἱοἱἱοοο οοοεοΙο οἱ Ποοονο οἱ Μ· τἱ

Ιοοετο ἱο ροΒοο ο ρτορτἱο εροεο Η τοΒοο σε

ΑτΙ:οτοο οἱ (ὶοοονοεἱ, οποιο οοο εἱοοο οοο

οἱεϊοἱτἱ οοΙ Βἱοοἱοο Αι·οοι·οοεο (Βοτἱεοοο το οἱ

δοτοοΒοο) οοἱ Ιοι·ο οτοοἱἱἱ, ο οἱ οιιοΙΙἱ οοΙ ἱοι·ο

οοωοοο, οἱἱοοοοιιοο ιιο το! οοοιιο ο ροεοοεεο

οοιπτο οοοΙοοοιιο ροτεοπο, οοοοοιιοιο ροτο ο

οοιι1οπο οἱ Ποιο, οπο οοο οτο νἱοοοΙοΙο οοο

Ρτοοοοοιπο 8ἱἱΙΓΒΠΙθΠἱ.Ο . . . . . . . »

ι.ΧΧΧνι ο.

Μἱοο οἱ θοοονο οἱ ρο<έοι·Ιο οοοοΙο ἱο τἱιοοιἱονο

οονοοοο, ο οἱ ροΒοτο οιἱοιἱοἱο 8ο οπο οπω

οἱιἱἱ €οοονοεἱ ειιοἱ οτοοἱἱοτἱ, οἱ οοοεοΒοοι·Ιο

νοἱἱονοΒΙἱοἱο ο οοεἱοἱἱο οἱ ΑτοοΙοοτο, οἱ οοτἱο

οοπιιο οιιοτοο1ο οειοΒ€ἱ, ο οἱ τἱἱοτιἱοτο ο θο

πιονο οοἱΙο οικω ΒοΙοοἱ ο!ιο οοοππο ττοεροι·-

τοτΙο ο 8οι·οοΒιιο οεεἱοωο οοο οπο !ΠΟΒΗθ οο

οἱειιοἱἱἱΒἱἱ . . . . . . . . . . »

ΕΧΧΧνΠ".

οοΝ.ο, οοο οιιἱ οΙοιιοἱνοεεοΙἱἱ·ἔοοονοεἱ εἱοΒοἱἱἔοοο

Μ

νοι·εο ο οοωιιοο σε Βοοονο οἱ οτωοτο ο ἱοτο

εροεο οιιοτττο ΒοΙοο·Ι›οι· ὶτο5Ρ0τἱοτο ο Βοι·οοοοο

ο εοοοοοο·το Βοτἱοοιιο . . , . γ. . »

ι.ΧΧΧνιιι ".

Η οοωιιιιο οἱ Ποοονο ΡτοιιιοΙ.ιο ο Βοτἱεοοο, το οἱ

ΒοτοοΒοο, οἱ Ιοεοἱοτἱο ροτοτο Ιἱοοτοωοοω οε

$ἱθΠζἱθ οοο πἱοΒἱἱο, οἱ ΗΒΗ, οο οοο οεΙοΒΒἱ, ο

οἱ τοεἱἱἱιιἱτ8ἱἱ ἱἱ οοετοἱἱο οἱ Ατοιοοοιο, ιοειο

ο!ιο οοο ονοι ΡοΒοἱο ἱΠἱθ8ΓἔἱἱἱΠθΠἱ.θ απο ἱ ειιοἱ

οοοἱἱἱ, εἱο ο! οοπο οοι1ιοιιο, ο!ιο οἱ ροτἱἱοοἱοτἱ

οτοοἱἱοι·ἱ Βοοονοεἱ . . . . . . . . »

Ι.ΧΧΧΙΧ ο'.

Ροἱο οοπνοοιιο ττο ἱ οοοεοἱἱ οο! οοπιιιοο οἱ Πο

2.56

' . ο

οοπ, ο ;;ἱι οτιτιοτοτι ο!ιο οονοοοο οοοππο Ισ

οοοππο Βοἱοο, οοοο ττοεροι·Ωοι·ο ο Βοι·οοΒοο ἱἱ

'τοΒοτἱεοοο . . . . . . . . »

ΧΩ".

Ιεἱτιιιἱοἱιἱ οοἱο ο Νοι)"ΟΠθ, ο ΝιινοΙοοο ω οοιἱεοΙἱ

254 οο! οοο1ιιοο σε θοοονο, ειι! πιοοο σου οιἱἱ

οοντοοἱ›ο τοΒοἱοτεἱἱοοο Βοτἱεοοο το οἱ Βοτ

οο8οο . . . . . . . . . . . . »

Χα.

Η Ροιι1εοοοΑ¦οοεοοοτο Π!. οι:οοι·οο οἱ ιοοιιοοἱ οι

νιἱἱἱοοἱοτοεο· ρτἱνἱἱοἔἱο οροεἱοἱἱοο ροτ Μ: οἱἱἱοεο

. Πιο. 256

Μ

Μ

ἱνἱ
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Αππί

ο ιιἱοοἱεἱοτἱ οΙΙε: ρ-οεεοοονιιοο ἱο ΙΙοΙἱο, ο Επι Χονιιυκ

οιιοεΙἱ ρο'οιιο ι11οἱἱἱοἱοτἱ οἱ ε.` ΡοοΙο Ρἱεοοο,

ο οι ε. νοοοτἱο ἱπι Βοτοοοοο . Πιο. 257 Βειτἱεοἱἱο, το οι Αι·οοι·οο, ιιοΙ οἱεροτοἱ ο ροτΙἱἱ·ο ””

ροτ ΒοτοοΒοιι οεεἱοἱοο ο ΟΙτοοο οι Οοοοτο, οΙιο Μ::δΞο

πιο. Ιο ειναι ἱο οιἱοἱοοἱο ροΙ οοιουιιο οἱ θοοονο, Ό

_ ρτοκιιοΙ.ιο “ο Ιο οοτο οοεο, οΙιο ρτἱιοο σε ροι·ι·ο

ιιοο Ροοο οοιἱοΙιἱιἱεει ροι· νοοΙἱοονο .πιο ἱπι ἱ οοἱοιἱοἱ Ρἱοοο οοΙΙ'ἱεοΙο ορρτοννἱἔἱοιἱοτο οἱ ειιΙΙἱοἱοἱιΙ.ἱ

Π,,'εέ,0 οἱ Ι'ἱεο, θοοονο ο Ι..ιιοοο, ροι· ιποπο οοἱ Ιοτο πἱιιοἱιἱοιἱἱ Ιο οοεἱοΙΙο οἱ //:·οο!ωπο ο σε Μαι·

' τορρτοοοιἱΙοοἱἱθἱτοτ‹Ιο ΒιιΙΒοτοΙΙο,ΟΙ.τοπο Βοοοο πι2ΙΙα, @οι οοιιοοΒοοτο οΙΙο εΙοεοο ΟΙΙοοο Ιἱ

ο ΑΙοΙΙοτἱο οἱ ΝοοΙΙἱο, ιιοΙΙο οιιοΙο οοοο Ιπἱο- οιιοτοοιοοΙοοιιο οεΙοΒΒἱ Ρτοἱιἱοεεἱ, οοιορτοεο ἱΙ

οἱροΙπἱοοΙο τοΒοΙοΙἱ οΙοιΙοἱ ριιοΙἱ οἱ οοιΙοοτοἱο επο ΙἱΒΙἱο Ρἱοἱτο, ο οΙιο οορο ιιο πιοεο οοΙ

Επι' ΡἱοοιΙἱ ο Ποοονοοἱ ροι· ωιιο οἱο οοο τἱ- επο οττἱνο ἱιι Αι·Ιιοτοο ροοΙΙοίο εΙΙ πιοοοεἱπἱο

Βιιοτοονο Ιο Ιοι·ο τἱεροἱἱἱνο ροεοοοεἱοοἱ ο οο- (Μαιο σε θοΙΐοι·ο Ιἱι·ο ΙΙΙΙΙΙθ οἱ Βοοονο, οΙΙι·ο

εἐοιἱοιἱοοἱ ἱπι $οι·οο8τιο, οἱ ιΙιιοοἱ ο Ιο ἱοθἱοτἱο _ Ιο εροεο ἱοοοἱΜοἱο ροΙ οοο ττοεροι·Ιο ἱπι Βοτ

οΙΙο ι·οοἱρἱ·οοοι1ἱοοΙο οἱ ονοοοο ποιο ροι· ΙαΙ οοΒοο, οΙιο οοτο Ιἱτο οοοοτοΙΙο ροΒΙιοτο ΡΙ'ΙΙΙΙΒ

οιιοοο οοΒΙἱ :πιπο ρτοοοοοοΙἱ . . . . . » 258 οοΙ Ή οοιοπο ρτοοεἴιοο οἱ οιιοΙΙ'ιιοιιο. ο οιιἱἱιοἱ

:οπο Ιἱτο οικοιτο ποοο ἱπι οΒοιιοο οο8ΙΙ :πιοΙ

Χ(ΙΙΙΙ *. 5ιἱοοοεεἱνἱ; ο ω οπο οΙ εοΙοο ροΒοιοοοιο οοἱ

- οιἱοἱ οοΒἱΙἱ νοτοο ἱΙ οοτοιιτιο οιΙοοοΙΙο, ο οΙοιιοἱ

ιιοο Βοοεοοο, 8ἱικΙἱοο οἱ Ατοοι·οο, εο,οοιι Ισ μισο οοο οἱΙΙοοἱἱἱἱ 8ΒΙΙθνθ$Ι. Ρι·οιηοιΙο Μοοτο οἱ οἱΓοἱΙ

Φ,έ,ω,", Ι*ἱοΙτο, τοοοΙο οἱ (Ιο€Ιἱοἱ·ἱ, ο, ἔΙἱ τοεΙἱἱυἱεοο @το ἱ θοἱιονοεἱ, οι ΙοεοἱοτΙἱ ΙἱΙ›οι·εἱιἱἱοοΙ.ο πο·

οοο ἱ Ιοο8Ιο, ο “πιο Ιο οοεο οΙΙο ΒΙἱ οι·οπο ,οοιἱοτο πιοΙ οοο τοΒοο, εοοοιι οοιἱο ο οεοιἱοιἱο

εΙοΙο οοοοωΙιπο ο:ι ΡοιΙοτΙοο Ι. Ιοιροι·οιοτο οἱ οἱ 50τἱο, ο οἱ ιιοο ροι·πιοτΙοτο, οοοτο ἱΙ Ιοτο

ΠοτοΙοοἱο οο8Ιἱ 5ΙοΙἱ οο€ΙἱοτἱΙειοἱ, ειΙΙοτοΙΙο Ιο 00080050, ἱΙ εοἱἱἱἱἔΙἱοοΙ.ο οἱ ΡΙ8ΒΙΙΙ. ΡτοποοΙΙο

ἱονοοιἱ οοΙΙο εονι·οοΙΙΞι οοΙΙ:ι Βοι·οοΒοο . . ·» 250 ΙΙΜΙτυουΙο οι που Ιοτ μπαι, ροοο, Ιτοοικι ο

οοιἱοοτοἱει σο' Ρἱεοοἱ ο οοιι ΒΙἱ οΙΙτἱ ΒΙΙΙΙΙΙ(ΣΙ

Χαν" οοΙΙ'ἱεοΙει, εοοιο ἱΙ Ι1ο11ορΙο0ΙΙ0 οοΙ οοιιιιιοο οἱ

θοοονο, εοΙνο ροι·ο Ιπι ροοο ροοο ἱἱἱοειοιἱ ΙοΙΙο

ιιοο ΝοΒἱΙοοο, οοοεοΙο ο Ποοονο, ρτοι11οΙΙο ο ΡἱοΙτο, οπι Ιοἱ σου ΒΙΙ ετοοεἱ Βἱιἱοἱοἱ, οἱ οοοοοοοι·ο οἱ

(Μέ,,,1,,,, ἔἱοοἱοο οἱ ΟοἔΙἱοτἱ, οἱ ρτοεἱοιἩΙἱ νοΙἱο0 οἱοΙο θθΠ0Ψ05ἱ ἱ01°Ι°οο0 5οΙἱἱ0ἱ0Ι1ἱΘ ΙΙΙ Οἱ°ἱ5ἱο00, 0Πο0

μ:: μπω οοΙ ωωωω “ο Μ Ι-ΒΡΡΙ·ωωωιο ) οοἱΙἱοοτνἱ οοοο ο Βοιιο€Ιιο Ρο' Ιοτο οἱοτοοἱοιἱΙἱ,

Ιοοοονο ΒΜἱ5οΠθ, Βἱυἀῇω οἱ Αι-1)οχ·ω, τω11- ο οι Ιοτ €ΙΙΙΙ'8Ι'θ Ι'οοεοτνοοιο οι ἱοΙἱ οοτο οοΙ

ροοεο Ια ροοο, οοο ωοιο ενω οοοιι·οιω οοΙ Ι':ἱι·οἱνοεοονο, νοεοονἱ ο ρτοΙοΙἱ, ο «ο οοοΙο

Ι110ο05Ιι1ιο . . . . ._ . · . . . . » ἱνἱ ι10ἱιιϋἱΙἱ οοιοπο οοΙ κοπο οἱ Ατοοτοο. . Ροο. 240

74· .
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ιιοο Ι°ἱοττο, Βἱοοἱοο οἱ ΠοΒΙἱειἱἱ, 5Ι.Ι'ΙΙΙ8θ μισο οο :ΙΙ

(Μέέψο Ιοοοιο οοο Βοἱἱωοο @ἱἱἱοἱω οἱ ΑΓΙ)οΙ·ω __ » ω 01'Ι5ΙΙ8ΠΟ οτοἱνοεοονο οι ΜοΒοοιο, :ιι·οἱοοἱἱοοΙΙἱοτο -

ο ΙοΒοΙο ἱπἱροτἱοΙο ἱπι ΙἱοΙἱο, ιιοΙ ρι·οοιοΙΙοτο ιο [Ιβ

κενο. 00τ11ιιοΙ σε θοοονο ο οι Βιιοοο, οΙΙο ιιιοιτοτΞι :ΙΙ ΙΜΗΟ

Ιπιποο Ιο οοο ο ἱ ΙΙ(Π'ΒΙΙΙ οἱ Νεο, ο απο οειε- .

ιι69 Παω, Βἱιἱοἱοο οἱ (ΙΒΒΙἱοτἱ, ρι·οιοο1Ιο ο ΝοοἱΙοορ οοτο Ιππἱ ἱ ρτἱνἱΙο€ἱ ο Ιοἱ οοοοοοοΙΙ οοΙΙ'ἱἱἱἱ

Μά,,,'ι,,,, οοηεοΙο οἱ (1οοονο, οἱ Ρἱ·οεἱω~θ οπο ω ω- οοτο, ρι·οιοοιτο οιἱοἱἱοἱο, οΙἱο Ιοοοονο ἱ Ρἱεοοἱ

ιποπο οοι Ιπἱ τορρτοεοοΙοιο, οΠΙοοΙΙο τΠο0€ο ἱΙ οἱ τἱωοΙΙοιἱο οΙΙο οἱ Ιιἱἱ νοΙοποι οο οἱ·Ι›ἱἱι·ἱο ροι·

Ρ05εοεοο οοΙ εὅἱιἱοἱοοιο οἱ ΑτΙ›οτοο οπο ο πωσ ΐο1° Ισ Ρο00 σο' θοπιονοεἱ ο ω' ΙΙιιοοΙΙοεἱ, οοο

οΙ1ο Βοιοεοπο, ἔἱιιοἱοο οοΙΙο εΙοεεο €ἱιιοἱοοΙο , ΡΓοιοι 08ΙΙΙ οἱΙἱΒοοΖ.:Ι, ο ροττΞι οΒιο $ωοΙ0,

οοο ΜΒΜ ΙΠιθΗΓΗΙΠΙθΠιθ Ιο οοπιι11ο, οἱ οιιἱ οτο οΙΙΙΙΙι:ΙΙο Ιει ΒοτοοΒιιο Μο οἱνἱειι ἱτι οοο Ροι·Ιἱ

ιΙοΒἱΙοτο ο οιιοΙΙο τοριιΒΒΙἱοο . . . . . » 240 θ8'ΚΙ_δΙΙΙ, ροι· οιἱτἱοιιἱτἱἱο ιιοο οἱ Ι'ἱεοιιἱ, οΙ'οΙΙτο

οἱθοιἱονοοἱ .. . . . : . . . . » 242

Χονιι.

Ο.

που ~ ΑΙΒοτἱο οτοἱνοεοονο οἱ 'Γοι·τοο , οιΙοτουοο οΙΙο ρτο

“ ' Ι ' ' ' ” ΒΙΙἱοτο οἱ ΒοἱοιιΙοο οοοτο οι ΜοοΙο ΠοεοΙοο , Αοοοτοο εοΒιἱἱἱο πιο Βοι·οοι·οο νοεοονο οι ΠἱνἱΙο, "π,

οοΙ οοπεοοεο οἱ Βοτἱεοοο Π. το οἱ Τοττοε, ο ο ΒοοοοοΙἱο :ΙωωἱοἱεΙτΔΙοτο ( Ορυκ«.ἱ·£ω.‹) οοἱ - · - - · · -

οἱ οοο ΙἱΒΙἱο (ΙοεΙοοΙἱἱιο Ι, Μοτο ἱΙ Ι›οοοΡΙοοΙΙο Βοοἱ ο τοοοἱΙἱ ροεεοοιἱΙἱ οοΙΙο οΙΙἱοεο οἱ ο. Μοι·ἱο

οοἱ νοεοονἱ οοοἱ ΒΙΙΙΙΙ'ΠΒΉΙ.ΙθΙ, ο ‹ΙοΙΙ'οτοἱΡτοιο οι Νεο ἱο 8οι·οοοοο, τἱΒοοτοο οοο οΙοοεο σε

ο οιιοοιἱἱοἱ οοΙΙο ΙπιεἱΙἱοο Ιιἱτι·ἱΙοοο οἱ ε. (ὶονἱοο, ε. ΜΜΜ οι νἱΒοοΙοε, σε ε. ΑιἱοοΙοεἱο οι Μοτ

τἱἱοοἱΙο οἱ ρτἱοτἱ οοΙ οιοοἱεἱοτο οἱ ΝοτΙο ἱΙ οοιιοο τοἱοἱιο, οι ε. ΡἱοΙτο ο οἱ ε. Μοἱ·ἱο οι Βιιτειοοο,

οἱ ιιοο ΙἱΙ›Ι›το οἱ ειτοοιιΙο, ο οἱ νοοΙἱ εοΙοἱ οἱ σε ε. Ι.ιιεοοι·ἱο οι θτιινἱοτ, ο οἱ ε. Μοι·ἱο οἱ

οοτιοτἱ, οΙι'οεεἱ ιΙονοειι1ο Ι›οἔοι·ο :οΙιἱ ειἱο‹ΙοΙω Βοιπι1Ιιοοοε (Ιοι·οο βα:·α2Μοτοε), ο ροτ Ιο οοεο

οοεἱΙἱοο οἱ ε. θονἱιἱο ροι· Ιο οΙἱἱοεο οἱ ο. (Ιἱοτοἰο οἱ ΥἱΙΙο ΑΙΜ, ο οι θἱεοΙΙο , ο Ιοτο ροτΙἱἱἱοοιο:

οἱ Βοτοοἱ, ο οἱ ε. Μοτἱο ο'Εοιιοι·, ἱπι οοοοεἱοἱἱο ροι· Ιο οοοΙἱ απο Μαιο ΙἱΙο (Ια·›·ω) πει ἱ πιιο

‹ΙοΙΙ:ι νοοιΙΙο οοΙ.Ιοο:οο ροοΙἱΙἱοἱο ἱο 8οι·ιΙοοπο » ἱνἱ οοοἱἱιἱἱ . . . . . . . . . . . . » 263
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20

εεπὶιεἰ0

, Απε!

(Η. πεὶ Ιοτο εεε!! ΙὶΙ›ει·ε ὶπεπεὶσπε ε εὶεπτειιε πε!Ιε

εσεε ε πε!!ε ρετεσπε εε!ὶ ετεεεὶ θεπσνεεὶ, ε

Βετὶεσπε, τε ἀὶ (ΙεΙΙπτε, εσπίει·πιε Ιε ἀεπειἱσπε ἀὶ τεπἀει· Ιοτο Ιε ἀεπὶτε Βὶπε1ὶιὶε εεπιρι·εεΙιε

ἀε!Ιε νεετε !εττε ἀὶ Ιπτὶϊεὶ Ι'ει!ε ἀε εσο ρεώ·ε Ιε τὶεΙεπὶετεππο. Εἀ ὶπ εσπεεεπεπιε ἀὶ εριεειε

Ποε!επτ!πο ΙΙ. ε! ΠΙΟΠΙ8Ι.ΒΙ'Ο ώ ε. Γε!ὶεε ώ ρεεε ὶ Ρὶεεπὶ τΙπππιὶεπσ εΙ!ε εσπεεεεὶοπὶ ε

νεἀε, ε Ι°εεετεεεε εοπ ππονὶ ε1!ὶ ἀεΙΙε ρι·σ- ρτὶνὶΙεἔὶ επΙ!ε δετιΙερπε εΙε!ὶ Ιοτο εσπεεἀπιὶ

ρτὶε !!!:ετε!!!ε . Βια. 244 ἀεΙΙ'ὶπΙρετεΙοι·ε Γεἀετὶεσ, ρτσὶπε!!;επἀσ ώ ποπ

ὶπνοεετ!! ΒΙ8ΠΠΙΙΙΙΙ ὶπ εννεπὶτε εοπ1ι·σ εἀ ε

(Με ρτεΒὶπἀὶιὶο ἀεὶ θεπσνεεὶ . . . . Ραρ. 245

Πεπε, τε ώ ΩεΒΙὶετὶ, εσπεεἀε εὶ θεπονεεὶ ὶΙ ω!. '

ΙὶΙ›εΙ·σ εεετεὶεὶσ ἀε!Ιε ιπετεε!πτε πεὶ εοσ! ετε!.!,

@Με ρεΒεωερω γερ"Πο (Η εδώ ο ε! ωεεε, ΙΙ ΙΙσπ!.επεε ΑΙεεεεπώ·σ ΙΙΙ. εεεστἀε ρτὶνὶ!εἔὶο 'Πε

Ρτοη1ειωηάο (Η Ρι-01Μι·θ ω ΜΜΜ) εεε 14880- ερσετσ!!εσ, ε εσπϊετπιε ε! πὶσπεεὶ ἀεΙΙ'στἀὶπε 20'

εὶπο πε! τεεπο ίὶεε!ὶετὶὶεπσ. Ι)σπε ὶποΙΙτε εε!! ώ νε!!σιπΙιτσεε Ιε ρσεεεεεὶσπε ἀεὶ Με! Ιοτο @Η

5!Θεεὶ θεπσνεεὶ ὶ! ροι·ισ ώ Θ·οπα εοπ Ιε εεε ἀσπεΙΙ ιΙε!Ιε ρὶε1ε ἀεὶ ίεἀε!ὶ, ε 1.τε!ε ε!1ι·ε εσεε

ρετ!ὶπεπιε, εοιπε ώεπιὶ Ισ ενεεπο ὶ Ρὶεεπὶ, ὶ ΙΠΟΠΙ8!.θΙ'Ι ώ ε. Ι*εσΙο ρὶεεπσ, ώ ε. Ι!Ιὶε!ὶε!ε

ε εεεστἀε Ιοτο Ιε Ι'εεο!τε ώ τεεεσεΙ!ετε, ο Με ώ ΡΙώεπ0 , ε ώ ε. ΜΙ0!18!0 ώ 8· νΘΠΘΓἰ0

τεεεσἔ!ὶει·ε ΙὶΙ›ει·ειπεπὶε ὶΙ εεΙε πεΙΙε εε!ὶπε ἀε! (0ἀὶετπσ δα!υεπεα·ο) ε!1ε ρσεεεἀενεπσ ὶπ Βετ

επσ Βὶπἀὶεε!ο. 5ὶ σΙ›Ι›ΙΙΒε ώ ρεθει·Ιστο επππε!- ΦΙ08Πε . - . - Ι . . ο - · - - ε 247

πιεπτε Με εὶπςπεεεπτσ ρεὶ· επ επὶποπεππὶο , ε

ε εοπὶὶπεὶετε ἀεΙ 18 εεοε!.σ 1174, ε Γε εἀ εεε! Ω!”Ι°·°.

ἀοπειὶοπε ἀε!!ε εσεε: ώ Τείετεκὶ σο' εετνὶ ,

επεε!!ε, ΠΙΟΙΙΙΙΙ ε ὶπὶκπσΒὶΙὶ ε!!ε ὶπεἀεεὶὶπε ερ- (ΙὶπτεπιεπΙο τεΙε1ὶνσ ε!Ιε ρεεε εοπεπὶπεε Με Ρὶεεπὶ Π”

ρεττεπεπ!ὶ. Ρεοιπεττε Ε!πεΙπιεπτε ώ ἀὶϊεπἀετ!! ε ίΙεπονεεὶ, πεΙ!ε επεΙε εσπσ σσπτεππΙὶ ὶ ρε!1ὶ ε

πε!Ιε ρει·εσπε ε πεε!ὶ ενώ! ὶπ ιππο ὶ! ειισ εεε ΓΙ8!1ετσ.ΙενεΕ!0 Ιε Ιοτο πεεσεὶεεὶσπὶ ε ρσε

τε18πο, ώ εοπ!τὶΙ›ιὶὶι·ε εο!Ι'ορετε εεε ε τπεπτε- εεεεὶσπὶ ὶπ Βετἀεεπε, Ιε εο!!επε οἀ εεειὶσπὶ

πετΙὶ πε! ρσεεεεεσ ἀεὶ ι·ε8πσ ώ Δι·Ι;ιστεε ὶὶπε!ιε ε!ιε ν! ίεεενεπο, !ε άσππίεαΙίε εΙιε ν! εεετεὶτε

Βετὶεσπε ρεεε! Ιοτο ὶ επσὶ ἀεΙεὶτὶ, ε ώ Μ· νεπσ, Ιε Ιοτο εσπνεπιὶοπὶ ερεεὶεΙὶ εε' τεεοΙὶ

Βὶστετε Ιε ρι·εεεπτε εσπνεπιὶσπε ἀε εεπισ πσ- ἀε!Ι'ὶεοΙε, Ι ει·εώ!! ἀεΙ εσπ1ππε ώ θεπονε

ὶπὶπὶ Ιαίοί ἀε! εσο 8ὶιιἀὶεε!σ . . . . . » Μ νετεσ Βετὶεσπε τε ώ Ατεστεε, ε Πειτε τε ώ

(Ιε8!ὶει·ὶ, ε !ε τὶπππεὶε ἀεὶ Ρὶεεπὶ ε! ρτὶνὶ!εΒὶ

(ΠΙΝ. σ!1εππ!ὶ επ!!ε ετεεεε ὶεσΙε ἀε!!'ὶπὶρεὶ·ε!στε Ρε

ἀετὶΒσ............»248

ΑΙπετΙσ, ετεὶνεεεσνσ ώ 'Ι'οπεε, 1”ε ἀσπειὶσπε ἀεὶὶε

εΙιὶεεε ώ ε. θὶοτεὶο ώ ΟΙειιε2τε2ο εοπ Ιε !επε, · (Ιώβ.

επεσε, Ιεσεε!ὶὶ7 εετνὶ, επεεΙΙε, επὶὶπε!ὶ εἀ ει·

ὶπεπ!! εΙΙε π1εἀεεὶιπε ερε!ὶεπ!ὶ ε!!ο ερεἀε!ε ώ ΡὶεΙτσ, τε ώ (Ιε8!ὶετὶ, τὶππσνε εσ! ρτεεεπ!ε ει!ε

81εεπσ ὶπ Ρὶεε, τὶεετνεπἀσεὶ ρεεε ὶ ώὶώ ρετ- Ιε εσπνεπιὶσπὶ ε!ε ὶπ!ετνεππ1ε Με Ιπὶ ε ὶθε

ι·οεε!ὶὶε!ὶ επΙ!ε ε!ὶὶεεε ἀσπεὶε, ε ὶΙ εεπεσ ώ ππε πσνεεὶ πε! 1174, ε ώρρὶὶΙ επὶπ€ε σο' π1εἀεεὶπὶὶ “Με

ΙΙΙ1!πε ώ ει·8επτσ ὶπ σεεεεὶοπε ἀε!!ε νεππ!ε ώ εΙ!εεπιε σΙΤεπεὶνε εσπιτο Βετὶεσπε ώ ΑτΙὶστεε,

Εεεε!! ρσπΙὶΒσὶὶ ὶπ ΒετἀεΒπε, σ ώ ειιε ἀὶρει·- ε ι!ὶΙ'επεὶνε ρε' ρτσρτὶ $1εΙὶ, ε ρτσὶπε11εὶΙρε

ΙΙΙε ε!ε!!'ὶεσΙε ρε! εοπΙὶπεὶι!ε . . . . . » 245 ΒεπιεπΙσ ἀε! ι·εεὶἀπσ εσο ἀεΙπὶο ώ Ιὶι·ε 1600

' νεπεσ Η εοιπππε ώ Πεπονε . . . . . » 249

(ΗΜ.

ενιιιε.

Πεπε (ΙετἀὶπεΙε ώ ε. (Ιεεὶ!ὶε, ε Βὶώεἀο (Ιετἀὶ

πε!ε ώ ε. Μετὶε ὶπ νὶε Με, επιτειππὶ !εεε!! Βετὶεσπε Π) τε ώ Τστι·εε, ίσπἀε πε! τεθπο !πτ- 1178

ἀεΙ!ε 5εώε ΑρσεωΙὶεε, ε1επὶΙὶεεσποΙε ρεεε Και τὶ!επο ππο ερεἀεΙε ρε' ρσνετὶ Ιερει·σεΙ, ἀεειὶ- εε

ὶ Ρὶεεπὶ ε ὶ θεπσνεεὶ, ἀε τὶππσνετεὶ ρσὶ ώ πεπι!σ ε !ε! ΙΙπε Ιε εεεε ἀεπσὶπὶπεὶε ώ Βο.ειιε Π13εε'0

εεεεεππὶσὶπ εεεεεππὶσ;ε Με Ιε εσπἀὶεὶοπὶ ἀεΙ!ε εοπ 1ιπΙε Ιε εεε ρετ!ὶπεπιε, πω! ὶπιπὶορὶ!ὶ,

πὶεἀεεὶπὶε εΙεπὶ!ὶεεσπσ ερεεὶε!ιπεπ!ε τὶ8υετἀσ ιπο!π!!Ι ε εεὶπσνεπ!ὶ, ε πε εοπίὶἀε ὶΙ εονει·πσ

ε!Ιε δετι!εεπε, εΙ1ε τεπΙσ επ ππὶ οπεπτο 8Ιὶ ε !'επὶπ:ὶπὶεΙτεεὶσπε ε 5ὶεπ1οπἀσ τε!.Ιστε ἀε!!ο

ε!!τὶ εΒρεπἀοπἱπο Ι'πεπτε ε €Ι'ὶ!ΙεεὶΙὶ επεφΙερπΙ, ερεἀε!ε ώ Ροπ1ε $!:ερπο ὶπ Ρὶεε, ε εποὶ επε

εΙ1ε εστω ὶ! ρεΙ!ὶε!σ πσπὶε ώ ά0ππίεα!ίε εεει·- ε εεεεστὶ, ε€ΒὶππΒεπἀσ εΙΙ'εττσ ἀε!!ε Ι`σπἀεεὶσπε

εὶιενειισ πε!Ι`ὶεσ!ε; -ε!!ε ποπ ε'ὶπΙ”ει·ὶεεεπσ τεεὶ- επε!!ε εσπώιὶσπὶ ε εεπΙε!ε εεε με Βπει·επιὶ

ρτσεειπεπτε πὶοΙεε!ὶε πεΙΙε Ιοτο !ε8ὶΙτὶιπε ροε- εσεπσ ὶπ ρει·ρεΙπο !ε εεὶετεπεε, ε Ισ ρι·ειπππὶ

εεεεὶσπὶ ε πεἔοιὶειὶοπὶ; εΙὶε ὶ Ρὶεεπὶ ποπ ὶιπ- εεεπσ ὶπ ΙΪπΙπτσ ἀεΙ!ε ὶπἀοΙεπιε ε ἀε! εεώνσ

ρεἀὶεεεπσ, πε !πι·Ιππσ ὶπ νετππ πιοἀο ὶ θε- εσνετπο ἀεὶ επσὶ 1ειπροι·ετΙ ειπιπὶπὶε!ι·ε!στὶ » 25!!

πονεεὶ πε! επὶεΙο ροεεεεεο ἀε!!ε εσεε εΙΙε ε '

!ὶ!οΙσ ώ ρε;;πο εεε! τὶΙεπενεπο πε! Χς!ιιώτ::πσ ! ΠΧ'.

ώ Ατεστεε ρεεε επετεπὶὶεὶε ἀεὶ Ιοτο ετεἀὶΙὶ !

νει·εσ ΙΙ το Βιπὶεσπε , ε ε!ιε ποπ ὶὶπρεἀὶεεεπο !! Ρ‹›πΙε!Ιεε ΑΙεεεεπώσ ΙΙΙ. εσπΙ“εππε ε! εοπιππε Με

πειπππεπσ εε!! ε!!τὶ σ6ιιώα 8ετώ ώ εεεοτἀει·ε ε ε!Ιε ε!!!εεε ώ θεπονε !ε!!σ εὶσ εΙὶε !,επο ε ωα:έΐμο

!
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τ!! Ατ!ιοτεα Ιιι Βατι!εΒιια . . . . · . Ριτρ. 962

Α!!τα Βο!!α τΙε!!ο ε!εεεο Ροτι!ε!!εε Πτ!ιατιο ΙΙΙ, εστι 1.86

(ΙΧ. Ια οιια!ε τ!εενε ιιοτιο !'αΡοετο!!εα Ρτο!ετ.!οιιε ι α!
. . . . . ειιιειιε

. τιιοιιιε!ετι, οΙιο !'οττ!ιιιε οι '!!α!!οιτιΙιτοεα Ροεεε

ΜΗ Βατ!εοτιε, τε τΙΙΑτ!ιοτεα, τΙοιια α! ιιιοτιαει τ!! Μοιιτε ιΙενα τα ΒαττΙε8τια . . . . . . . . Ριτς. 265

“ ' Ι ' Ι ” '' (Ιαεειιιο Ια ε!ιιεεα_ οι ε. ΝιεοΙο τ!! Πιιτευ ε!ια

τιε! ειιο! δια!! εστι ιιι!!.ε !ε ειιε Ρετ!!ιιετιιε, ε ΟΧν!!!·Ι.

τω ιτιο!ι!!!, ιττιιιιοΙι!!! ε εειτιονειι!!, α!!,ο88ε!Ιο

τ!! !οιιιΙατνι ιιιι τιιοιιιε!ετο άεΙΙ'οττ!!ιιε Βειιει!!!- ΑΒα!!ιιιτεα, τεΒιιια τ!! Ατ!ιοτεα) Ρτοιτιε!!ε α θιι- ' Μ!!!

Νεο, εστι Ια εοτιι!!ι!οιιε Ιτα Ιε α!!τε, ε!ιε !`τα ε!!εΙιτιο 'Ι'οττιεΙ!ο οοτιεοΙε οε! εοτιιιιτιε τ!! θειιονα ,,”:τω

ι τιιοιιαει ότι ιιιν!ατε! ε ότι ττιαιιτειιετει τιε! ιιιιονο οΒιιι ε!ειιτειια Ρετ !εττα ε Ρετ τιιατε α! (Ξεπο

ττιοτιιε!ετο νε ιτε !”οεεετο ιτε ο τιιια!!το Ιεττει·ατί, νεε! τιε! ειιο τ;!ιιτ!ιοατο, ιοεΙο ε!ιε Ρετ Ιοτο οΡετα

εαΡαει Ρετ εεεετε ε!ε!!! νεεεον!, ε Ρετ !τα!!ατε ε εο'Ιοτο ατο!! Ιο αντα τ!ειιΡετα!ο. 8! ο!ιΙ›!!Βα

α!! α!!`ατ! ότι! ειιο τεΒιιο τιε!!ε εοτ!! Ροιι!!!!εια ιιιο!!τε τ!! τετ Βιιεττα α! ΡΞεαιι!, εε οοετοτο Ια

ετ! ΙιτιΡετια!ε . . . . . . . . · . » ιν! !“ατατιιιο α! θειιονεε!, τ!! νε!!οναΒ!!ατε !ε των!

· τ!! οικω!! ιι!!!ττι!, οι Ρα€ατ Ιοτο αιιιιιια!ιτιειιτε !!

. ΟΧΙ. ιτιιατιο ι!εΒ!! τυπο!!! οε! τε8τιο τ!! Ατ!ιοτεα απο

α!!'εειιιιι!οτιε οεΙ ειιο! ΜΒ!!! νετεο τι εοιιιιιιιε

. . , . . . .. Βατ!εοιιε, τε τ!! ΑτΒοτεα, εοτιίετιιια α! ιτιοτιαο! Βε- οι θετιονα, τ!! εοιιιιτιιιι!εττατε τιε! ειιο! δια!! α!.

τιετΙ!!!!ιιι Ια τΙοιιαι!οτιε τ!ε!!α ε!ι!εεα τ!! ε. ΝΙοο!α θετιονεει εαεεε Ιοεα!ι ειι!!!ε!ειι!! Ρετ α!ι!!ατ.!οτιε,

α!! Οττη;ο, εΙιε ου! αΡΡε!!αει τ!! Πτρεπ, !! α!'- ε Ρετ Ι°εεετεΜο οεΙΙε ιιιετεα!ιιτα, ε τ!! !”ατ

!τατιοα τΙα οΒιιἱ εετνΙτ.ιο ε ΡαΒαιτιετιιο Ρε' Ιιειιι Βιιιτατε τ1ιτε8ίε, ε “Με Ιε τι!!τε Ρτοιιιεεεε οοιι

αΡΡαττετιετιιι αΙ!α τιιετ!εειτιια, ε αεοοτότι τιε!! ιειιιι!ε ιιεΙΡτεεετι!ε ατΙο, ότι Ροτιιιο ειιο ιι!Ροτε,

ε!εεει Ια !!!ιετ!.Ξι τΙε!!α Ρεεεα ιτε! ππιτί (ε!α8τιι) ιοετο ε!ιε αντε εοτιιΡιιι!ο !'ετα τ!! απο! τιιια!Ιοτ

τ!! ε. Οτα.εωι, αι Ροπτε ε τ!! .!!τό.ττττισ ι!α! τινο ο!ε! . . . . . . . . . . . . . » 256

τ!! Κάππα α! ΡοτιΙε τ!! δίτιπάεοαά€, ε τΙε!Ια ταε- .

εο!!.α οε! εα!ε Ια Ρτιπαπ5, Ρό.τοοϋέα ε δὶππἱε » 265 ΩΧντιττ=_

ΟΧΙ!. Α!!`οτιεο τε τ!! Ατα€οιια , οοιιεαιιΒιιιτιεο τ!! Λ!δα!ιιιτΒα Π”

τεειιια α!! ΑτΒοτεα, Ρετ ιτιεπο τ!! ιιιι ειιο Ρτο- . 8

1!88 ΙΙ Ρ0Πω!!00 ΙΛ10!0 Π!. τΙοενε 80!;!0 !"αΡοε!.ο!!εα ειιτα!οτε ΒΡα;!α!ε Βιιατ·θη!Βοε τι! θερονεε! Π!- 0“ώω

Μέ|Πο Ρτοτει.ιοιιε !ε ε!ι!εεε ε! ιιιοιι!ειετι ε!ιε! ιτιοιιαοι ι!ετιιΡιττιειιιο οε! Ρα!!! ε!τε Ια τιιετΙεειιτια ανεα

(Ιαιιια!‹Ιο!εεἰ Ροεεετ!εναιιο ιιι $ατάεΒιια - ιι Μ _ ει!Ριι!αιο α Ιοτο ίανοτε, οιι‹!ε τ!ειιΡετατε ω!

· ο Ιοτο τουτο, ε εοιιττο ι Ριεαιι!, τ! τεΒιιο τ!! Ατ

ΟΧΙΙΙΙΙ- Ιαοτεα . . .. » 267

"ω, Βατ!εοιτε , τε τ!! Ατ!ιοτεα : εοο Ια ειια ιτιοα!!ε ΑΡα!- . (ΒΙΒΗ.

ΒΒέΒο !ιιιτεα τΙοιια α!!α ε!ιιεεα ιιιαττε!οτε τ!! ε. Ματια

τ!! Ι)!5α Με εαεα τιιταΙε 000 εεττ! α! 8000!!Θ, ΒατΞεοιιε Π. τε τ!! Τοττεε Ρτοιιιεττε α Βιι€!ιε!τιιο μας;

ιτε εταιιοιι! ο ιιιαιιειοιιι (άσιιιεΜεαε) Ρετ Ρα- _ Τοττιε!Ιο οοιιεο!ε σε! οοιιιιιιιε 6!! διετιονα, ε!ιε Πον3:1Β'0

ε!οτιτ.!α εστι τεττε ατιτιεεεε , ε ιιτι Ιιοεεο (.εαΙια) ι θειιονεει ανταιιτιο τιε! ειιο τε8τιο ε!ειιτειια ε

ΒΙι!ατιτ;!ΙΙετο,ιιτια 001'Ι.Β 088Ια εαεο!ατε, !τε ΥΙ8τ10) ΡτοιθΖτοτω Π0€!! ανοτἰ ο "οΙΙο Ρετ·80τω5 ΟΙΚ;

Β Ι)θδιΙΙ|ΠΙΙ νατΙε 5Ρεο!ε, Ρθ!.” 80Ιθ !!!!.!!!!.0 ΡΟΠ3ητ10 ΠΘεο2]8Ρχή ΙἱβθΡ8ωθΠτΘ 88Π28 Ρ888

Ρ!εια, ε Ρετ Ια τειιιιεειοιιε οε! ειιο! Ρεοεα!! » ?Η τιιειι!ο τ!! Ιαεεε ε τ!! στα ο!ιε αεεεΒιιετα !οτο

!οεα!! ειι!!!ε!ειι!! Ρετ !'εεετε!ειο τΙε!!α τιιετεα

(ΠΙΝ. Ηττα; ε!ιε τ!ε!ι!εετοιιε τειιι!ετα α! ιτιετ!εε!ιτι! Βιο

ε!!ιἱα εεεοιιιΙο Ιε !εΒτ.τι τοτιιατιε, ο !ε !›ιιοιιε

_ _ _ _ _ _ __ Ι.ε!τετα Ροιι!!!!εΙα, εοο ευ! εοιιο τ!Ρτονα!! α!ειιιιι εοτιειιετιιι!!ιι!; ο!ιε ΡτοννετΙετα τ!! νεττοναΒ!!ε

νεεεον! τ!! Βατι!εΒιια Ρετ ιιοιι ανετ εοι!ι!!ε!α!Ιο Ιε Ιοτο Βα!εε , ε ΙΙ αεε!ετετα οΒιιι!τιιια!νο!τα !!

α! Ιοτο ι!εΙι!!ι τιε! !;ετιιΡο ΡτεΠεεο , Ρετ ανετ εοτιεο!ε ο οοιιεο!! τ!! θειιονα νεττατιιιο ιιι Βατ

εε!ε!ιτατο Β!! οττ!!τιι εαετ! !ιι ιιπ Βιοτιιο_, ε!ιε ι!εΒιια Ρετ Ια τ!εεοεε!οιιε οε! τΙε!ι!!! οε! Βιιιι!!εε

ιιοιι ετα Ρετ εΙο άεε!!τια!ο, ε Ρετ ανετ Βιιιτα!.ο τ!! Ατ!ιοτεα; ε!ιε τ!! εοτιεεττο εστι οε!!! οοιιεο!ι

εοι1ιε οτι τΙονετε τ!! ιιοιι Ρατ!ατε α! ΡτοΡτ!ο νε!!ονα8!!ετα ετ.Ξατιο:!!ο !ε παν! τω! εα!α!αιι! Βια

ΡατΙτε, α!!α τιται!τε, α! ωτωιιι ε ε!!ε εοι·ε!!ε, αττΙνα!!, ε ε!ιε αττ!ναεεετο τιε!!'!εο!α ιιε!!'ιιι1ε

ο τ!! ιιοιι Ρτεετατ Ιοτο εοοεοτει (τΙα! Ιιετι! ε τεεεε τΙε!!α τε8!τια νετΙονα ο! Βατ!εοτιε τ!! Ατ

τετΙ:!!!! τ!ε!!α ε!ι!εεα) . . . . . . . ιι ιν! Ι›οτεα; ε !!τια!ιιιετι!ε, εΙιε Ρτεε!ετ·ἰι α! εοττιιιτιε

τ!! θετιονα α!ιι!!, νε!!ονατ;!!ε, ε τιιιαιιιο εατα

ιιι ειιο Ροτετε , τιε! εαεο τ!! ιδιιεττα οεΙ τιιετ!εε!ιιιο

ΟΝ· οοιτιιιιιε οο'Ι)!εατιι . . . 7 . . . . . ι› 268

. . ΩΧΧ*.
1186 !! Ροτι!ε!!εε ΠτΒατιο ΙΙΙ. εοιι!'ετττια αι ττ1οτιαοι τΙε!- -

"Ι:ἔΒω Ι'οττ!!ιτε τ!! -να!!οιιι!ιτοεα ιτε τιιοιιιε!ετι ε!ιε Ροε- ! οοτιεο!! οε! οοιιιιιτιε τ!! (Ιειιονα ίαιιτιο Ιε α!εεεε Μ!!!

. . . . . . :το

αετ!ενατιο ιιι θατε!ε8τια . . . . . . . » 2135 Ρτοιτιεεεε ε ει αεειιιιιοιιο ε!ι ε!εεει ο!ι!ιΙιτ;!ιι ΗΟΜΜΜ
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μπειτε»

Ι Ι88

90

ιιιε88Ιε

εεειεειώ ιιεΙΙε ρτεεεεεετε εετινετιτ.Ιετιε εε! 24

εενεπώτε ΙΙ88 νετεε ΒετΙεεεε ΙΙ. ώ Τεττεε,

τερρτεεεεΙειε ιΙεΙ ώ Ιιιἱ ιεεεετε ε ρτεειιτεΙετε

ΑικΙτεε Ι)ετΙε . Ραε. 268

εΧΧιε

ΑΙΙετιεε, τε ώ Ατεεεεε, εεείετπιε ε ώστε Νώε

εΙε εΙιε ΙΙΙ ώ ΙεΙ ΙΙεπιε ενω ρτειεεεεε εἰ (Ιε

·τιενεεΙ ΙΙ εεε ρτεειΙτετετε εεετε ΒεεετΙε ώ

Βετεετάε...........»

()ΧΧΙΙ.

ΙΙ ΡεετεΙΙεε ΙΙΙεπιεετε ΙΙΙ. εεείετιιιε εεε Ιε ρτε

εεώε Ι›εΙΙε Ι'Οτώεε ώ ΠετεεΙεΙεΙΙεεΙΙε ρεεεεε

εΙεεε τΙεΙ ειιεΙ ΙΙιεώειετΙ ε εΙΙΙεεε εεΙΙ'ΙεεΙε ώ

ΞεττΙεεεε..γ.........»

(]ΧΧΙΙΙΙΙ.

Πεττε Ι, τε ώ ΑτΙΙετεε, ιΙειιε εΙΙε εΙΙΙεεε εεπε

τΙτεΙε ώ ε. ΜετΙε ώ Πεε ΙεοεοΜε ώ δεΙΙΙε

εΙΙιΙετε ΙΙΙ Ρεια·τεΜΙΙΙΙ (Νώε) πεΙ ώ ΙιΙΙ €Ιιιώ

απο, εεε ιιιΙ.ΙΙ ΒΙΙ εώΙΙιΙ, ε εειι ειιετετΙΙιιεε

εετνΙ ετΙ εεεεΙΙε εΙΙε εΙ;εεεε εεπε ερΡετΙεεεετΙ,

ετΙ ΙτιεΙΙτε Ι .πιώ (ΙΙεεεΙΙΙ), τεττε οεΙΙε εε Ιιι

εοΙτε, ΙεεεΙΙΙ εΙΙΙιεΙΙ (άουιε.ε$όοαε), ε εεεετΙΙ

(αετε.παε), εεειιε ) ι·ΙρετΙεΙ, ετΙ εεειιειΙεΙΙΙ ΙΙΙ

εετνΙειΙΙ.Ι Ρετ Ιε εεεΙτιπΙεεε ε ωεειΙΙ.εειΙεεε

ώ πιεΙΙιΙΙ, ΜΙΝΙ ώ ρετΙΙτιεεεε ἀεΙΙε εστω επε

τΙεεΙπιε, ώιεΙΙεεε εεεΙετερετεεεεωεώε εεπε

Ιιιετέε Ιε τεεΙετΙεΙε ρεεεεεεΙεπε εε Αττεεεε ρτο

ειιτεΙετε οεΙ ΙενΙετε ώ ΒετεεττΙε ΑΒΙ1εώ.Ιεε

επιιεΙεΙε£τεΙετε τΙεΙΙ'ερετε ώ εεπε εΙΙΙεεε ώ

5.ΜετΙε ώΠεε. . . . . »

εΧΧιν.

ΙΙ ΡεώεΒεε ΟΙετεεεΙε ΙΙΙ. εετΙΙει·τι1ε εΙΓΟττΙΙεε ώ

νεΙΙεττΙετεεε ρε' Ιτε ιεετιεειετΙ εΙιε ρεεεετΙενε

ΙΙΙ Βετάειδεε Ιε ΙιεττιιιώΙε ε Ι ρτΙνΙΙεςΙ ΒΙε εε

εοτώιΙΙ τΙεΙ ΡεώεΙΙεΙ ειΙοΙ ρτετΙεεεεεετΙ . »

εετνε

Πειτε Ι, τε ε τ.ΙΙιιάΙεε ώ ΑτΙΙετεε, ρτοπιεΙτε ώ

ρεεετε ιιΙΙΙε ΙΙ εεε τΙεΒΙΙε εἰ θεεενεεΙ εε ε!

εεειιιιιε ώ (Ιεεονε, ιΙειιιΙε Ιετε εεευεΙαιεετε

Ιε τεεΙε ‹Ιε€Ι'ἱεττεΙΙΙ τΙεΙ εεε τεεεε, ε τΙεΙ ειιεΙ

τετΙώΙΙ ρετΙΙεεΙετΙ, ε ΙΙτε εΙειχεεεεετε ι11οιιεΙε

ώ θετιενε ειιΙΙ'εΙΙτε εΙεΙε ε ΙιΙΙ τεετεετε. Πε

ΙΙΙεΙΙε ΙτιεΙιτε7 εεε ρεεεΙ;ε ρετ ΙτιΙετε ΙΙ ειπε

τΙεττε ιΙεΙΙΙΙε, εεττΙερειιτΙετε ρτεΒι·εεεΙνεπιεετε

ΙΙΙ εΙεεεειι εεπε ΙΙτε εετιΙε ‹ΙεΙΙε εΙεεεε ιτιεπεΙε

εΙΙ'εειΙάετΙε εετειιι1ε; εΙιε εεεεετΙετε εΙ (Εεεε

νεεΙ πεΙ ρετΙ.ε ώ θτΙετεεε ΙΙ εΙΙ.ε ειιΙΙΙεΙειπε ρετ

ειΙΙΙΙεετνΙ εεεΙε ΙΙεΙ.τεΒΙΙε, ε εεε εΙΙΙεεε εοΙ

εΙειΙΙ.ετε , ε εειι Ι'εΙΙΙιειΙεπε εεεεεεετΙε με' εε

εετάεΙΙ ε εΙΙΙετΙεΙ ιΙεΙΙε εΙεεεε εΙΙΙεεε, ε ιτε

τΙεΙ ειιεΙΙ, ε ει: εεεετάετε εΙεε, ε σε εΙΙΙετΙεε

ε εε ιπι ΙτιεετνΙεώε εεπιτεΙεΙεττετε ΙΙΙΙε ε νε

εΙΙΙε. Ε ρτετεεΙΙε ΙΙΙ ιΙΙΙΙιπε ώ ι·Ιειιπώετε εΙ

ετΙΙΙε ώ εΙΙΙΙΙιεΕΒΙε, ε ώ· εεεεετΙετε πεΙ εεε

τεεεε εΙΙ`ετεΙνεεεενε ώ θεεενε εεε ειω·Ια εειι

εετνΙ ε ρεεεεεεΙεώ, @Με τε Ιε ρεεεετΙενε

Ι°ετεΙνεεεενε ώ ΡΙεε, ε ω ρτΙεεΙρεΙωεώε

ρετεΙΙε ΙεΙεικΙενε ε τεΙεε εεεετε εεετΙΙΙε :Με

εΙΝετΙΙεεεεε ώ θετιενε

εεχνιε.

Ι.εΙΙετε ώ Ρερε ΙΙΙεεεεετε ΙΙΙ. εΙ εετώεεΙΙ ώ ε.

εεε

(ΙεεΙΙΙε, ε ώ ε. ΜετΙε ΙΙΙ τΙε Ιετε, ειιοΙ ΙεεεΙΙ,

εεεΙε ίεεεΙεεε τεεΙ.ΙΙιιΙτε εΙ θετιενεεΙ ΙΙ εεετεΙΙε

ώ 8ετΙε, τΙτετιιιΙε ΙεΕΙιιεΙειεεετε ΙΙΙ δεττΙεεεε

εε απο σε ειιεΙ έΙιιώεΙ . . . . . . »

(ΙΧΧΙΙΙΙ.

ΒεΙΙε ώ ΡεΡε ΟΙετεεετε ΙΙΙ, εεε Ιε ειιεΙε ε εειι

ΙνΙ Ι'ετιπεΙε Ιε ρεεε εΙεΙ»ΙΙΙΙ.ε Με Ι Πεεώ ε Ι θε

τιενεεΙ, ρετ τΙΒιιεττΙε ρτΙεεΙρεΙι11ετπε εΙΙε Βετ

τΙεεεε, ώΙΙ εετώεεΙΙ ώ ε. ()εεΙΙΙε, ε ώ ε.

ΜετΙε Ιε νΙε Ιετε, πεΙ 7 ΙΙΙΒΙΙε ΙΙ88 .. . »

εΧΧντιτ '.

Πειτε Ι, τε ε ΒΙιιώεε ώ ΑτΙΙετεε, τΙειιενε Ιε

ΠΙΟ

Ρτεττιεεεε, εΙιε ιιεΙΙ'ετιιΙε ρτεεετΙεώε ενεε ίεΙΙε

εΙ εοιιιιιτΙε ώ θεεενε , ε ρετ πτε88Ιετ εΙευτεπε

ώ εεπε εεε ρτεττΙεεεε εἰ εΙΙΙΙΙΙΒε ώ τΙετε ΙΙΙ μεμε

εἰ θεεενεεΙ ΙΙ εεετεΙΙε ώ Αεεπε εεΙετειιιε πεΙ

ειΙεΙ 8τεΙΙ, ε ώ ρτεννετΙετε ε ρτερτΙε ερεεε Ιε

ρε8Ιιε ε ΙΙ ώεεΙ.εεΙπιειπε τΙεΙ εεεΙεΙΙεεε, ε ώ

εεπε Βι1ετώε εεε τΙενεεεε ειιετεώτΙε. . »

(ΙΧΧΙΧ '.

ΝΙεεΙε Ι.εεεετιεπε, ρτεειιτεΙετε ώ ΠεΙτε Ι. εει

ώεε ε τε ώ Ατεετεε, ρτεεΙε ε ώ ΙΙΙΙ ΙΙετεε

ΙΙ ΒΙετεπιεετε ώ ΙειΙεΙΙΞε εΙ εεειετιε ώ θεεενε ››

ΟΧΧΧ *.

Απε ώ τΙεενΙωεεΙε ώ ΠεττεΙ. το ε ΒΙεώεε ώ

Ι2θΙ ΑτΙΙετεε εεΙΙε εΙΙΙετΙΙεεειε ιΙεΙ εετειιεε ώ θε

Π0δ'θ........4......»

(ΙΧΧΧΙ ΙΙ.

Πειτε Ι, τε ε εΙιιι:ΙΙεε ώ ΑτΙ:ετεε εεπε, ε ρτοιεεΙΙε

ρεεετε εεεεεΙώεετε, ω ΙΙΙ ΡετρεΙυε Ιε εεωτι1ε

ώ ΙΙτε νειώ εΙΙε εεεεεΙεε ώ ε. Ι.ετεπεε ώ

θεπενε....,,______,,

ί)ΧΧΧΙΙ α.

Πειτε Ι, τε ε 8Ιιιώεε ώ ΑτΙΙετεε, τΙεπενε οεΙ

ρτεεεετε επε Ιε ρτει1ιεεεε εεε Ειπε εΙ εε

ΙΙΙιιεε ώ θετιενε εεε Ιε ρτεεεεετώ εεετεειΙεώ

τΙεΙ 29 πιεεεΙε 1188 ε 7 ΙεΙΙΙ:τεΙε 1189 . »

(ΙΧΧΧΙΙΙ ΙΙ.

Πειτε Ι , το ε ΒΙιιώεε ώ ΑτΙΙετεε_, εεεε8ιτε «Ιε

ΙΙΙΙΙΙΙν:ιώεεΙε εἰ θετιενεεΙ ΙΙ εΙΙε ε Ι':ιτειι> ι:ΙΙε

ενεε Ιετε ρι·επιεεεε ρετ εώΙΙεετε εεώεεει

ΑΜΙ

. ΠΙΩ. ΩθΙ

ΙΙΒΒ

Ιθ

Ιυεϋε

θθ2

ΙΙΒ8

Η

ώεεττΙΙΙτε

ΙνΙ

Ι ΙδίΙ

ίεΙΙΒτώε

εεε

Πω

ερτΙΙο

ᾶθθ
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. . ε ΙΙ.

ιν! ΡΓΙθ
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ΙνΙ
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ώεεεΙ0

Ώθ7

Ι ΠΙΟ
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ΠΕΙ!)

π1888Ι0

ΙΙΘΙ

ΙΟ

Βιιιειιο

Ι Με!

Ή)

ίοΙιΙιτιιΙο

Ι ΙΙΙ)

Ή)

ΙιιΙΙΙιτώσ

ιοΒ·Ιιο ιιοΙ ροτιο τΙ'ΟτΙεωιιο, εοοοιιώι Ιο ρτο

οοιΙοιιΙΙ οοτινοτιιΙοιιΙ, πιο ειιιΙιΙΙΙει:ο Ι'οετοιιοΙοτιο

ο Ι οοιιΙΙιιΙ, ο ιΙοτι:ι ει ΝΙοοΙ:ι Ι.οοοιιοιιο ειιο

ρτοοιιτιιιοτο, οι! ειΙ ώ ΙιιΙ ΙΙΙΙΙΙ ο ιιΙροΙΙ Ιιι ροτ

ροΙιιο Ιιι ι:αι·Ια , οΙιο ΙΙΙ ΒΙΙι ώ ΜειτΙο Ι)οεεοτοΙΙ,

οιιιΙο πιο €οώιιιο Ι τοιΙώΙΙ ο Ι ρτονοιιΙΙ (Μ . .

..Ιιαὐαπ ρι·οάο εΙε Μα οκτώ) .

ΩΧΧΧιν *.

ΡΙοΙτο Ι, ΒΙιιώοο ο το ώ ΑτΙιοτοιι, ρτοιιιοπο ΙΙΙ

οοιιιιιιιο ώ @οποιοι ώ ριιιδοτοΙΙ ειιιιιιιιιΙιιιοιιιο ΙΙτο

οΙΙ:ιιιΙο ώ πιοιιοτο Βοτιονοεο ΙΙΙιο :Με τοΙοΙο ιι

εΙΙιιιΙοιιο ι!ο! ειιιο ιΙοΙιΙΙο . . . . . . »

ΩΧΧΧνο.

Απο ώ οοιινοιιιΙοιιο εοΒιιΙΙο ττο ΠοειιιιιΙΙιιιι ΙΙ. το

ώ 'Ι'οττοε ο ΙΙ οοιιιιιιιο ώ θοιιονο, σοπ Ιιι ηιιιιΙο

Ι οοιιττοοιιΙΙ εΙ οΙιΙιΙΙιτοιιο τοοΙρτοοοιιιοτιΙο ώ

ειιΙνοτο ο ρτοτοΒοοτο ιιοΙ τΙεροιΙΙνΙ Ιοτο ετιιΙΙΙ

οΙΙτειώτιΙ ΒοιιονοεΙ ο ΙειιιΙώΙΙ ΙιιττΙΙοιιΙ, ώ ΙτιεοΙειτ

Ιοτο ρΙοτι:ι ΙΙΙιοτιὶι ώ οοιιιιιιοτοΙο, τοπιο Ροβι

ιιιοιιιο ώ ώιιΙο ιιΙοιιιιο, ώ ιιεεοοιιοτιέΙΙ Ιο οτοο

ο Ι ΙοοιιΙΙ ιιοοοεε:ιτΙΙ ροτ Ιιι ρτορτΙο ειΙιΙΙοιΙοιιο

ο ροτ Ι'οεοτοΙιΙο ιΙοΙΙο ι:ιιοτοιιτιιτο, ώ τοιιιΙοτο

:ιΙ ιιιοιΙοεΙιώ Ιιι ιΙονιιτο ΒΙιιεΙΙιΙο, ώ ώιΙΙ:ιτεΙ ο

νΙοοιιτΙο ιιοΙΙο @απο οοιιττο Ι ΡΙειιτιΙ ο οοιιιτο

ττΙΙ οΙΙτΙ τοιτοΙΙ ιΙοΙΙ'ΙειοΙει, ο εοΒιιοπιιιιοιιτο οοπι

Ιτο ιιιιοΙΙο ώ ΑτΙιοτοει, Ι:ιιΙιΙονο ιιοιι εοιΙιΙΙείι

οοεεο :ΙΙ 5ι10Ιώ:Ι1ΙΙΙ νοτεο ΙΙ οοιιιιιιιο ώ δωστε,

ο ώ οοιιιρτοιιτΙοτοΙ νΙοοτιιΙονοΙιιιοιιτο ιιοΙΙο ριιοΙ

ο πιοΙΙο οοιιοοτώο, οΙιο Ι°ιιιιο ο Ι'ιιΙΙτο ώ οεεΙ

εττΙιιδοεεο οοο ώτιοεΙΙ οτΙεΙΙιιιιΙ ο επιτειοοιιΙ »

ΠΧΧΧΙΙΙ ΙΙ. ·

ΠοιινοιιιΙοτιο έτει ()οιιιΙΙ:ι Π. το ώ Τοττοε ο Μει

τΙ:ιτιο ειιο ΙΙΒΙΙο ότι απο ριιτΙο, οΙ οοτιεοΙΙ ἀεΙ ·

ωοππο ώ θοιιονει ώιΙΙ':ιΙΙτ:ι. ΩιιοΙΙΙ εΙ οΙιΙιΙΙΒιιιιο

ώ ιέΙιιτοτο Ιιι οΙΙαιιΙΙιιιιιιιο ώ θοιιονει, ώ ροοιιτο

Ιο οοΙΙοτΙο, ώ ρτοΙοι;οοτο Ι θοιιονοεΙ πιοΙΙο Ιοτο

απτο, ώ ροτιιιοιτοτο Ιιι ΙΙΙιοτει οεττειιΙοτιο ιΙοΙ

εοΙο, ώ ιιοιι ιιοοο€ΙΙοτο Ι ΡΙειιιιΙ οοο. οοο. ()ιιοεΙΙ

ώιΙ Ιστο οειιιτο εΙ οΙιΙΙΙΙοιιιιο ώ ρτοΙο,%οτΙΙ, ώ

ροτιτιοΙΙοτο 'Ιοτο ΙΙΙιοτο οοπιτιιοτοΙο ιιοΙΙο ι:ΙΙΙΙι,

ώειτοΙΙο ο Ιιιοι;ΙιΙ ΙΙΙροτιιΙοιιΙΙ ι:Ιει θοιιονο, ώ

ιιοιι Ιιιτ μια: σο' ΡΙε:ιιιιΙ εοιιιο ΙΙ Ιοτο οοιιοοτεο,

οοο. οοο. , σοπ νιιτΙ ιιΙΙτΙ ροτΙΙ νΙοοιιιΙονοΙΙ πιου

τ.ΙοτιοΙΙ ιιοΙΙ'οπο . . . . . . . . . »

()ΧΧΧΙΙΙΙ ΙΙ.

Ποοτιο ι!ο Βα.σ.ιΙ.ε, το ο 8Ιιιώοο ώ ΑτΙιοτοα, ρτο

ιιιοττο ώ ρτοτοιςδοτο ο ΙΙΙίοιιτΙοτο, εΙε πιοΙΙο ροτ

εοιιο οΙιο πιοΙΙο οοεο, Ι θιοτιονοεΙ οΙι'οεοτοΙαιο

νοτιο Ιιι ιιιοτο:ιΙιιτο ιιοΙ ειιοΙ ΒιοΙΙ, ο ρτοιιιοπο

μια: :ΙΙ ιιιοιΙοεΙτιιΙ ώ :ιοοοτώιτ Ιοτο πιοΙ ειιο

€ΙικΙΙοοΙο ιιιοΙΙΙ τοιιΙ.:ι%Ι, Ι1οιιώΙΖΙ ο οοιιοοε

εΙοιιΙ.............»

ΟΧΧΧΥ'ΙΙΙ*.

Αιω ώ οοιιιρτοαιοεεο ΙΙιτιο ώι ΙΙΙοττο Ι. Ι;ΙιιιΙΙοο

ΙΙΙ Αι·Ιιοτο:ι, ο ιΙιι ΙΙιτοιιο ώ Με ιιοΙΙ:ι ροτοοιιιι

. τω. 968

ΙνΙ
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?Η

ώ (ΙιιΒΙΙοΙιιιο Βιιτοιιο οιιτιεοΙο άο! οοπιιιιιο ώ

Ποιιονιι ροτ ιΙοΕΙιιΙτο Ιο Ιοτο ιμιοεΙΙοιιΙ ειιΙ ΒΙιι

ιΙΙοιιιτο ώ ΑτΙιοτο:ι, ο Ιοι;Ιο τΙ:ιΙο ειιιΙΙο τιιοιΙοεΙιτιο

ώιΙ- οοτιεοΙο ειιιΙτΙοΙΙο

(ΙΧΧΧΙΧΙΙ.

ΓΙοΙτο Ι, το ο ΒΙιιιΙΙοο ώ ΑτΙιοτοιι, ρτοιτιοΙΙο ώ

τοιιιΙοτο 8ΙιιεΙΙτ.Ιο οἱ θοιιονοεΙ ιιοΙ ειιοΙ δι:ιΙΙ,

ώ τοεΙΙΙιιΙτο εΙΙ οΙΙ'οΙΙΙ ιΙοΙ ιιοιιίτιιΒ·ΙιΙ, ώ Ρομπ:

Ι ειιοΙ ιΙοΙιΙΙΙ νοτεο ΙΙ οοιιιιιιιο ο Ι οΙΙΙ:ιώιιΙ ώ

θιοτιονο, ώ άοτ Ιοτο πιοΙ ροτΙο Βοτιονοεο ρτοεειο

ΟτΙειοιιο ΙΙ εΙΙο· ροτ οιΙΙΙΙοειτνΙ οοιιΙο ΙιοΙΙοεΙιο

Μ οπο. οΙιΙοε:ι, τΙτιιιιιιΙο ΙΙΙ ώ·ΙΙΙο ώ ει!όΙΜ99ίο·,

ο εΙ οΙιΙιΙΙο:ι ώ τΙΙιτιονοτο Ιιι οΒιιΙ ηιιοὸτΙοτιιιΙο

Ιιι ρτοιιοιιΙο οοιινοιιιΙοιιο . . . . . . ιι

ΟΧΙ. °.

Ι~`οτιιιοΙο ιΙοΙ θΙιιτειιιιοικο , οΙιο ιΙονοοιιο ρτοει:ιτο·

:ΙΙ οοιιιιιιιο ώ θιοιιονο εΙΙ τιτοΙνοεοονΙ, νοεοονΙ,.

:ιΙιώ.Ι, ρτΙοτΙ, πιο88ΙοτοώΙ, ιΙΙΙΙ2ΙτιΙΙ, εΙΙ :ΜτΙ

ΙΙΙιοτΙ ιιοπιΙιιΙ ιΙοΙ ΒΙιιιΙΙοοΙο ώ ΑτΙιοτο:ι, εο

οοιιιΙο Ι μπώ οοτινοτιιιΙΙ, ο Ιο· ρτοπιιοιιοο Μαι

ει ‹ΙοιΙο οοιιιιιιιο ιιοιι Ιιι οιιτΙο ρτοοοιΙοιιΙο ώι

ΡΙοΙτο Ι. ΒΙιιώοο ο το ώ ΑτΙιοτοιι . . . »

Δ @ΙΙΙ ΙΙ.

ΒιιΙιτιοιιάο ώ ΤιιττΙΒΙο, σιιτιιιοτο ώ Ποοιιο Π. το

ο ΒΙιιώοο ώ ΑτΙιοτοοι, ο ώ ΙιιΙ ποπιο, ΒιιΙιιιοιιιΙσ

ώ θιιΙο;ο, θιιΒΙΙοΙιιιο ώ ΒοΒιιτΙΙΙιι, ο Βοττι:ιττΙο

ώ ΑιιοΙΙιτοΙιι 8. ΡτορτΙο ποπιο, ο ροΙ Ιοπ·ο οοπιι

τιιι€τιΙ, ρτοιποποτιο τι θιι€ΙΙοΙιιιο Βιιτοιιο, οοπι

50Ι8 ιΙοΙ οοιιιιιιιο ώ θοιιονει, ώ οοιιεοΒιιοι·ο τι

οιιοετ'ιιΙΙΙΙ1ιο ΙΙ οτιετοΙΙο ώ 8οτΙ:ι πιοΙ ριιτΙΙτεοτιο·

ώιδοιτάοοιι:ι . . . . . . . . . . ιι'

(ΙΧΙ.ιΙΙ.

ΕΙοιιοο ιΙοεΙΙ οτοΙνοεοονοιΙΙ, νοεοονοιΙΙ, ΒΙιιόΙοιιΙΙ,

οΙιΙοεο ο τιιοιιΙοτοτΙ ώ ΒιιτόοΒιιτι εοΙΙοροοιΙ ε!

ροεο·όοΙΙ'ιιιιιιιιο οοιιιοτιο τοπιο Ιιι (]ΙιΙοε:ι Βο

ιιιοιιιι, τοώιΙΙο ι!ο (Ιοιιι:Ιο ΟοτιιοτοτΙο . . ιι

(ΙΧΝΗ ΙΙΙ.

ΡΙοΙτο Ι, €Ιιιώοο ώ ΑτΙιοτοιι, ιΙοικι ιιΙΙει οιιτιοιιΙοα

ΙΙΙ ε. Ι.οτοιι2ο ώ (Ιοτιονο ΙΙτο ιτοιιΙΙ ώ ιΙοιιοτΙ

ΒοιιονοεΙ, οιιιιιι:ΙΙιιιοτιτο οιΙ Ιιι ροτροιιιο, ότι ρο

8:ιτεΙ τιοΙ ΒΙοττιο τΙοΙΙο ίοετΙνΙΙΙι ώ ε. ΡΙοΙτο

ΑροειοΙο, ο οΙΙι ροτ Ι'ιιιιιΙοΙιΙιι ειιιο ιιοιι ΒΙΙ ιιο

ιιιΙΙιΙ ώ (Ιοιιονο, ο ροΙ τΙροεο ιΙοΙΙο ιιτιΙιιιο ώ

εαο [πιάτο ο ώ οΙιο Ι'τοι.οΙΙο . - . . . »

ΩΧι.ιν.

ΒοΙΙα ώ Προ Ιιιιιοοοιιιο ΙΙΙ> ιιοιι οΙιἱ Ιιι οι:οοτώιΙο

ει ΙΙΙιειΙΙΙο :ιτοΙνοεοονο ώ ΡΙ88, ο ειιοΙ ειιοοοε

εοτΙ , Ιιι ρτΙιιιιιιΙ:ι ο Ιιι ΙοθειιΙοιιο ροτροΙιιο εορτο

ΒΙΙ ιιτοΙνοεοονΙ ο νοεοονΙ ώ Βιιτόοειιιι, ο ΙΙ

ιΙτΙΙΙο ιιιοΙτοροΙΙιΙοο ειιΙΙο εοώ νοεοονΙΙΙ ώ θώ

€ώΙΙθώοιΙΥΙΙ.8”. . . . . ι . . . ιι

ΑΜΙ
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σι.;σεισ

(ΖΗΝ.

ΒσΙΙα άι Ραρα Ισιισσειιισ ΙΙΙ, σοιιΙα σιιαΙο εσιισ

ι·ιοσνιιιι. εσιισ Ια ρι:σισιισιισ «Μια δσάια Αρο

εισΙισα σιιατιτο ιιισιιιεισι·ι, σΙισ Ι'οι·άισσ άι ναι

.Ιοιιιιιι·σεα ρσεεσάσνα ιιι δαι·άσΒιια . Ρασ.

0ΧιλΠ. ”· ·

Ι.σιισι·α άει ΡοιιωΒοσ Ιιιιισσειιισ ΙΙΙΖαΙΙ'αι·σινσεσονσ .

άι Τσι·ι·σε, σου· Ια σιιιιΙσ ΒΙι σσιιιαιιάιι άι ιιπιο

ποσοστο σσιιισ βεβαιο Ι)σιιιιιισισ ι'αι·οινσεσονσ

οι Ριεα αΙΙσι·α εσΙιαιιι.ο σιισ ει ιι·σιτσι·ιι ρι·σεσσισ

ισΒαι·άσσιια... . . . . . . . »

ι . σΧι.νιι.

ΙΙ Ρσιιισιισσ Ιιιιισσειιισ ΙΙΙ, νσΙσιιάσ ρι·σννσάσι·σ

σΠισασσιιισιιισ ειιΙ ι·ισσι·εσ ΐαιισΒΙι άαΙΙ'αι·σινσ5

σσνσ άι ΑτΙισι·εα (θιιιεισ) σε ιιααισιισ €σιιονοεσ,

ιΙ σιιαΙσ άσΙσναει άι σσεσι·σ .ειαι.σ ηισεΙιαισ άοι

ιωαιωια σπα σΙιισεει, σ άι πινει· εσιϊσι·ιο ιιισΙισ

ρσι·εσιιαΙι ισΒιιιι·ισρσι· μπω άει σαιισιιισι άει

σαριισΙο Αι·Ιισι·οιιεσ, σ αι θιιΕΙισΙιιισ ιιιαισιισεσ

άι Μαεεο. σ' Βιιιάισσ άι θαι;Ιιαι·ι , .ι σιιαΙι ει σι·ιιιισ

οσΙΙσοδαιι ιιιεισιιισ μοι· σαΙιιιιιιιαι·Ισσά σρρι·ιιιισι·Ισ,

σ νιεισ σΙισ Ι'αι·σινσεσονο άι Ριεα, Ι.σΒαισ ΡΟΗ

ιιιισιο ιιι $αι·άσΒιια, οσι Ιει..σαιιεα στα ατακα άσ

Μια, Ρι·σρσιιάσνα ιι ιανσι·σ άει ειιάάσιιι σει·

ΜΟΝΙΕ
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ᾶ8θ

Ι.σιισι·ιι άι Ραρα ιιιιισσειιασ ΙΙΙ. αι αιααιωσισα-.

εοοιιισι·ι, σοιιιιιιστω αΙΙιαι·σινοεσσνοιάι ΠαιέΙιατι, ζ

αΙΙ'αι·σινσεσσνσ σΙστι:σ. άι Τσι·ι·σε, ο ιιι νσεοσνσ

άι δσι·ι·σει, οι ίσιο τισσι·σεα ιιιάαιδιιισ απ' ιαω

Ιαιιισιιιαι.ι, ο ι·ιειιιιαιιάσ κά, άι σιιΙιΙι€αι·σ, ιιιι- Ν

σιισ ροτ ιιισιισ άσΙΙσΞσσσΙσειαειισΙισ σσιιειιι·σ , Ιι

ειιάάσιιι σειιισιιισι, σ ιιιαι·σΙισεσ αΙΙα ι·σειιιιιιισιισ

άοΙ ιιιαΙ τοιιο, σά αι ι·ιι'ασιιιισιιισ άει άαιιιιι σ

άσΙΙσΞισ8ιιιτισ νοτεο Ι'αι·οινσεσσνσ ι·ισΙαιιιαιιισ »

ΟΧΙινΙΙΙι.

Εοιινσιιαισιισ άι .Πιέσιισ άι Βαεεσ, εσιιι·ασιισιιιαι.σ

Ι)σιπιο, σιιιάέω άι Αι·Ιισι·σα, σσΙ.σσιιιιιιισ άι

θσιισνα, ιισΙΙα σιιιιισ ρι·σπιστω.ιι·α Ισ αΙιι·σ σσσο

εισιιι·ιιι αι θσιισνσει ιισι σσσι ειαιι, Μισο άσΙΙσ

σαεσ ιστο ιισσσεεαι·ισ ροτ Ι'αιιιιαιιισιισ σ μι· Ια

ιιισι·σαιιιι·ιι, σωσει ρειΒασισιιισ, Ια φωτια ραι·ισ

άσΙΙσ ι·στιάιισ άοΙ Βιιιάισαισ, σ ιι ραΒαιιισιιισ άοι

άσιιιιι νοτεο ιΙ σιιάάσιτσ σσιιιιιιισ ε . . «

τ

1

ί

Βιεεει·ιαιισιισ φωτια εσρτα ·ι άσσιιιιισιιιι εισι·ισι,

σ άιρΙσιιιαιισι οι $αι·άσειια άοΙ, $σσσΙσ Χιιι ιι

ΒιρΙσιιιι ο (]αι·ισ άοΙ ΒσσσΙσ άσσιιιισισι·ισ . . _ ιι

ιισιασ άσΙΙα ιι€Ιια Βισνιιισιια άσΙΙ'ιιΙιιιιισ ι·σι;σΙσ

άι σιισεια εσσοιιάα ρι·σνιιισια .

Π.

ΙΙ Ροιιισιισσ Ιιιιισσειιασ ΙΙΙ. εοι·ινσ αΙΙ'αι·σινεεσσνσ

άι Ριεει (ΙιιιαΙάσ), ι·ιωρι·σνειιισάοΙσ άι ανσι·_ _

ι·ισσνιιισ ιΙ €ιιιι·αιιισιιιο άι ίσάσΙΙΞι α ι'ανσι·σ άσΙΙα

σΙιισεα Ριεαιια άα (ιιι8ΙισΙπισ ιιιαι·σΙισεσ άι Μασε:ι

ο α;ιιιάισσ άι Παι;Ιιαι·ι, ιιισιιιι·σ ιιιι ιαΙ Βιιιι·αιιισιιισ

άσνεα ρι·σειαι·ει α ι'ανσι·σ άοιιο σιιισεα Βστιιαιια, .

σ άσΙΙα Βοάια Αροει.σΙισιι, εισσοιιισ άριστα ο

ραάι·σιια άοι Βιιιάισαισ αι Οσ8Ιιιιι·ι, ο άσΙΙ'ισσΙσ

άι 8ατάσσιια. (ΙΙι σι·άιιια ιιι σσιισσ8ιισιιια άι Ριτσ

εσιοΒΙιστΙσ άαΙ νιιισσΙσ άι ιιιι ιαΙ Βιιιταιιισιιισ,

αάάιισσιιάσ αι·8σιιισιιιιΒιιιι·ιάισι ρω· ρι·σναισ,

σΙισ Ια εσΙα σιιισεα Βοιιιαιια, ιιοιι ρει·σ επ αι·

σινοασσνι Μεσοι, στα ιιι άτιιισ ο ρσεεσεεσ·άι

σειΕσι·Ιο ο άι ιιοσνσιΙο . . . . . . . ιι ;_

Π!.

ΒΙιαι·ι (θιισΙισΙιιισ ιιιαι·σιισεσ άι Μασεα); σου σαι

Ισ ειισι·ια α .ρι·σ8ιαι·σ α ιιιαιιι άσΙΙ'αι·σινσεσσνσ

με Τστι·σε·(Βια8ιο) ιΙ Βιιιι·αιιισσισ άι ίσάοΙιιι αΙΙα

σιιισεα Βοπιιιιια, α! σιιαΙσ σι·αει ι·ιΙιιιιαισ,1ρσι·

ανω· Βια ροοο ιιισιιιιιιι σιιιι·ιιισ α ισα-ιιι άσΙΙ?αι·

σινοεσσνσ ιιι Ριεει, Μισο Γοιιοι·σ άαΙΙστδσάιιι

.4ρο.σω!ιοα, αννσιισιιάσΙσ σΙισ σσσι ρι:ιιιισ οσο

Βιιιι·ιιιιισιιι.σ .στα ιΙΙσσιισ σά ισσιιισιισσΣ . . »

= ΕΞ δ ‹ . ΙΣΎ -' ι

Η

ΙΙ Ιισστσίισσ ιιιιιοσσιιισ ΙΙΙ. εσι·ινσ Ια ρι·σεσιιισ Ιιιιι

ινι

28θ

σιιιεειιιια σριειοΙα ειιΙ'αιοινσεσονο άι σαΒιιαιι

(Βιοσ), σιιάσ άιεισΒΙισι·Ισ άαΙ ρσσεισι·σ σΙι'σΒΙι

ανω ι:ιιαιιιισειαισ άι ι·ιιιιιιιιιαι·σ α! νεεσσναάσ,

μα· άσάισιιτει α ιιοιι νιια μια σεσιιι·α ο ριιι

ιτατισιιιΙΙα, ιιισστιάσεΙι ρι·σσειιιι ι άσνσι·ι άοΙ ειισ

Μαιο, σ ιι ιιισι·ιισ οσο ει ασηιιιεια ιισΙΙ'αάσιιιρισι·Ιι

ιιι ιιισιισ αΙΙσ ίαιιοΙισ ο αΙΙσ ιι·ιιισΙαιισιιι, α!

ιιιισειισιιάσ μπε Ισ άι Ιιιι Ισάι ροτ Ισ ισΙσ σιισ

ιιπιο αά αΙΙσι·α ανσα ερισσαισ ιισΙΙ'σεσι·σιιισ άοΙ

ειιο αρσεισΙισσ ιιιιιιιεισι·σ . . . . . . ιι

ν.

ΙΙισιι·σι νσεσονσ σε 8σι·ι·σει, ριιι·ισσιρει σοσ Ια ρι·σεσιιισ

σριεισια αι ριιι άιειιιιιι ιιιαΒιιαιι άοΙ επο ισιιιρσ

Ια ισιιάαιισιισ άοΙ ιιισιιιεισι·ο άι ε. Ματια άι

Ραιάέε, σ ‹Ιο Ρειιια!έ.ι άσΙΙ'σι·άιιισ Πιειστσισιιεσ,

σπα άει (]0ιιιιΙα ΙΙ, Βιιιάισσ άι Τσι·ι·σε, ι·ιισι·ιεσσ

Ισ απο άα Ιιιι έιάσιισι·αισ μι· ι·ιάιιι·ι·σ αά :πιο

ιΙ ρισάσειάστισάσι ισιιιιιιισι·σ3 σ ιιιάισα [Με

ιαπισιιισ ι σσσι, σσ'σιιαΙι σιισει°ιιΙιιιιισ ανω

Ιαι·σειιιισιιισ άσι.αισ ιι ιιισιιιεισι·σ, σ ι ρι·ινιΙσσι

ασσοι·άαιι αι ιιισιιασι σΙιιαιιιαιινι άει ()Ιιιιιι·ιιν:ιΙΙσ ιι

Ι.

ΙΙ Ι)σιιισιισσ Ιιιιισοσιιασ ΙΙΙ. εοι·ινσ αι ειιιάισι άι

Τστι·σε, άι Παα;Ιιαι·ι, σ άι Λι·Ιισι·σα, ασσισ ιι

σσναιισ σιισι·σνσΙιτισιιισ Πιι·σινσεοσνσ άι 'Γσι·ι·σε

(ΒΙαΒισ), αι σιιαΙσ ανσα αΙΙιάαιο ιιιιρσι·ιαιιιι αι

τω, σΙισ ιστο σσιιιιιιιισιισι·σΒιισ τι Μαι, ινα ι

σιιαΙι σι·ιιιιιι ρτιιισιμαΙι σιισΙΙι ι·ιΒιιιιι·σιαιιιι ιι άπο

μπει-ασ άι Αι·ιισι·σα) ο άι (ιαΙΙιιι·αι σ Ισ ιιιιιιι·σ

287

501

Ϊ Η.

Βισσσ, αι·σινσεσονο άι ΠασΙιαι·ι, άσΙσΒαισ άει ?αρα

Ιιιιισσσιιισ ΙΙΙ. [και σσιιιμοι·ι·σ Ισ άιεριιισ ιιισσι·ισ

σα Βια” ατσιι·σεσσω άι Τσι·πιε ο ι ιιισιιασι

. Ρας. δθδ

Με

κι

' ιαω

504

1205

κι

ΙΞΟ5

δθ?

1205

σ

ωμω;ι0
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Απο·

‹ΙεΙ πιοοΙεΙει·ο ώ ΝιιτΙ‹ἱ ροτ οοιιεο ώ Με οεοεΙ, ' ΧΙ*.

οοο ώ νεοΙΙ εοΙώ ρΙεοοἰ, ε Ι`οΙΙι·ο ‹Ιώ απο

Μοτο ώ οι·θεοΙο, οοο ‹ΙεΙΙΙ οιοοοοἱ ‹Ιονεοοο (ΙΙΙ·οτάο Μπα: ώ ΤεΙἱεΙο, ο θοΙΒοοο εΒοΙο ώ Ιΐ88

οοτιοΙεροοάετε ο8ΙΙ οτοΙνεεεονΙ ΤιιττΙΙειοΙ 5ο οο- ε. θοΙΒοοο ρτοιοεΙΙοοο ώ οοοεοΙΙ άεΙ οοπιιιοε “Μ”

οοεἰοοε οεΙΙο Ιοτο οοοεε€τοιΙοοε, ο ιΙεΙΙ,οττΙνο

ηεΙΙ'ΙεοΙο ώ Ι..οοοΙΙ ΡοοΙΙΙΙοΙΙ, ΙΙ τἰώιοε :ποΙ

οΙιενοΙο1εοΙε ο οοοοοτώο, (ΙεΙΙο οιιοΙε εοππο

τΙΓει·ΙΙε ποΙ ρτεεοοΙο οπο Ιε οοοώιἰοώ . ΡοΩ. 508

ΙΙΙΙ ε'. οοτάΙοοΙε ώ ε. ΠεοΙΙΙο, ο ώ 8οΙΐτε‹Ιο ο:ιιώοοΙο

_ ώ ε. ΜοτΙο Ιιι νΙει Με, ιιεΙΙο ουοΙ μια: ετοιιο

ιζω ΙΙεΙΙοτο ώ Ρορο Ιοοοοοοιο ΙΙΙ. :ΙΙ Ροώ!εΙΞι ο Ποο- ερεοΙεΙιι1εοΙο οοιπρτεεε.Ιε οιιεεΙΙοοΙ ΙοεοτΙε Με

8οιιπώο εΙΒΙΙο άεΙ οοπιιιοε ώ θεοονο, οοο σοὶ άοΙοο- Ιε Με ι·εροΙ›Ι›ΙΙοΙ1ε Ρετ Ιε Ιοτο ροεεεεεΙοοΙ, ο

‹ΙοοΙ τΙεΙΙε οΙΤοοε ίοΙΙε ώιἱ ΡΙεοοΙ οεΙΙ'οΙΙ'οτε ώ ἰ ώΙΙΙΙ οοο τΙερειΙΙνειοεοΙο ρτεΙοοεΙενειοο ονετε

$ετάε;;πο (οι /αο£ο δαπίίπίαε) ο Τι·οεοκοοικΙο Ιιι ΒοτοεΒοει . . . . . . . . . . Ρ”. 5ΙΙ

ειιο οιι€Ιοο, ΙΙ ρτενΙεοε ώ εινα· οι·ώποιο ο

οοεετ'οΙΙΙιοο ώ τοοοτεΙ εοιπο ιΙΙΙοιΙοοο ιιΙΙο Ιοι·ο ΧΙΙοΙΙΙΙΙ, οοπ: ιΙοΙ ωε«;ΙεεΙοιο εἰ Ιι·οΙιετεοοετο ώ

ρι·εεεοιο οοο ιΙεΙΙο ΙΙοοεετο ο ()οοεΙΒΙΙο οοεο Μ ειιώΙεΙΙΙ (ΙΙτοτοο οοιιιο ώ ΤοΙΙεΙο; ε θοΙΒοοο ΜΙΒ

οΙιε άοντεοοετο τἰεΙοο‹Ιοτε ο:.Ι:ιοώο Ιιι Ιοτο οΙππε ώ ε. ΠεΙοοοο Ιοε·ΙιιοΒοοο ώ ΙΙΙεοοΙ ο ΜΗ.,

οποτε, ο νοοΙοεΒΙο . . . . . . . . » (ΙεπονεεΙ ώ Μ· ιι·εΒιιο Ιω Ιοτο, ώ οεεετνοτΙο

Που ΑΙ ώ ώ Οο;οΙεεοοΙΙ όεΙ 'Ι2θ8, ο ώ ροΙ;›

ΥΙΙΙ. Ι:ΙΙοετΙ:ι οεΙΙο ρτοεεΙποο Ροεοιι.ει Ιιι ΜΜΕ Ι ΙιιοΒΙΙΙ

ώ Ιοι·ο €ΙιιτΞετΙΜοοε, ο πώ οιιοΙΙ οΙοποτοεεετο

Ιἶ2Ι ΙΙ ΡοοΙεΙΙοε Ιοοοοεοιο ΙΙΙ. οοιοιοεΙΙο οΙΙ'οι·οΙνεε- οΙΙΙοοΙοΕ ώ ΡΙειι ε ώ θεοονο, εἰ ίοοοο ρτο

ΒΜΒΒΙο οονο ώ ΡΙεο Ιο ΙοοιιΙεΙ:.Ιοοε ώ ιιο οοεο εΙο- οιεΙΙοτε Ιε Βιιοι·οοώ;Ιε οΙιε εΙΙποετοοοο ρετοΙο

ΒοΙοτε ώ απτο οοΙ›ΙΙε Β., Ια ομιοΙε, οοιιο εινα· οοοεεεω·Ιε, ε οεεεΒοοοο ώ ωειΙεεΞιιιΙ ΙΙ ΒΙοτοο

εροεοΙο ΙΙ €ΙιιοΙοε ώ Ατοοτεο, οιΙ ονοτοε εινιιΙο 25 ώ Ιιι€ΙΙο ώ οοεΙΙ°ΙεΙεεεο εοππο μου οοωρο

οιι ΙΙΒΙΙο, νΙνεοΙ.ο οιιοοτει τρωω ειιο ρτΙιοο Με οΙΙο Ιοτο ρτεεεο2ο Ιο ρετεοοο (Μ Ιοτο

ΙοοτΙΙο εἰ ερο5ο ω ιιο οΙΙτο, (Με ΙΙΙ 000ΙΘ Ποι1εοΙΙ ο Ροοεοτε πο! οοετοΙΙο ώΙΙΙοε, ο Ιιι

ΠΒοοο, ε ι1'εΙ›Ιοο Με ΙΙΒΙΙ, ρει· Ια ώ οιιΙ Ιε- ηιιοΙΙ"ειΙΙτο Ιοοεο, οΙΙο οοτο ΙΜ εεεὶ ΙοόΙοειτο

ΒΙιΙΙιοοιΙοοο Ιο όεΙτο οοΙΙΙΙε ΜΒοο1ο ετοεΙ ι·Ι- οοο ΙεΙΙετε :ιοΙεοΙἰοΙιο . . . . . . . »

νοΙΙει οΙΙ'ειιιτοτΙΙΞι τΙεΙΙει δεώιι ΑροεΙοΙΙοο . »

ΧΙΙΙ.

ΙΧ' ΙΙ ΡοοΙοΙἰοο Ιιιοοοεοιο ΙΙΙ. εοοεΙΙο Ι'οΙΙο ώ εοΙΙ5- 1208

ίοιΙοοο οΙΙ'ετΙ.οΒΙΙ ώιΙ ΙοΒοΙΙ ώεΙ οοποοοε ώ Νεο ω:ὲεἰο

πώ ΑΙΙ.ο ώ εοΙΜοιΙοοο ρτεεΙοΙ:ι ‹Ιώ ΙοέςοΙΙ οεΙ ΡοιΙοεΙΞι ρει· ΒΙΙ οΙΙ'ετΙ ειιοοοώιΙΙ Ιο 8οι·οοοοε, τεεΙΙΙΙΙιιΙεοο

5Βιιέ21!”Β ο ‹ΙεΙ ροροΙο ΙΙΞεοοο :ΙΙ ΡοοΙεΠοε Ιιιοοοεοε.ο ΙΙΙ. ρετοΙο οΙ πι1εοοεΕποο εοπιιιοε Ιο ειιο Βτοιἰο , ε

ρει· Ιιι Ιο;;Ιοεω ο:οιιροιΙοοε ‹ΙεΙ €Ιο0Ιοοτο ώ οΙΙο οΙΙΙοεο ΡΙοοοει Ι εοοἰ ΜΜΜ ρτΙνΙΙεΒΙ, ο Ιο

Ι ΠοΙΙοιτε Γειτιο ε!ο ΜιοΒετΙο (νΙεοοοτε) οΙΙΙ:ιώοο ρτονΞεοε ώ :ποτε ΗΜ Ιιι€Ιουιο οΙΙ'οτοΙνεεοονο

ώ ΡΙεο, ροτ Ιε ώ ΙιιΙ ποιοο σου Ισ εΙΒιιοτο ωιωωο ώ ειεεοΙνοτο ώιΙΙα εοοπιοοἰοο Ι.ετοοετΙο

ώ ιΙεΙΙο ΒΙοιΙΙοοιο, ο Ροκ· ΙΙ ώιοοΙ, ερεεο οιΙ (Ε.) Ιιποεοτε άεΙ ΒΙικΙΙοεΙο ώ θοΙΙιιτο, ίεττοο

ΙοΒΙοι·Ιε ρετοΙο εοΙΙ'ετΙο ώι ΤτοοειοοικΙο οο8Ιοο ρετο ΝοποοεοΙΙο Ια εοοοιιιοΙοο ο1οοεεΙοιοοοο1το

τΙοΙΙο εΙοεεο ΡοοΙοΙΙοε . . ; . . . . » Ιο ώ Ιιιἱ π1οΒΙΙο, ο Ιιι ώ ΙοΙ ειιοοετο, ΠοοΙ1ο

εεεε μπε οοο ώοοο εοάοΙεϊοιΙοπε εΙΙΙο ΒεάΙο

· ΡοοΙΙΙΙοΙο...........»5Ι2

Χ.

:αν *.

@ΕΡ ΙΙ ΡοοΙοΙΙοε ΙΙΙοοοοοιο ΙΙΙ. Ποιρτονοτο οοτοπιουΙο

(ΜΜΜ Ι'οτοΙνεοοονο ώ Πο;;ΙΙοτΙ (ΒΙεο), ρει· :πετ Ρετ- ΟΙι·οτΙΙο Μοτο ώ 'ΓεΙΙεΙο οοΙ οοοεειιεο ώ (Ι:ΙΙΒοιιο Ι998

πιοεεο Ισ οοιιο Ιοοεετιιο5ε ιΙεΙΙο @ΙΜ εΙεΙ πιοι·

οΙιεεο ώ Μοεεο οοο Ι]Βοοε ώ Βοεεο, ο ρει·

οοο εινα· ροοοΙΙοοΙο Ια εοοιιιιιοΙοει ο Ι'ΙοΙοι·‹;ΙεΙΙο

ίιιΙωΙοοΙΙ ώιΙΙο 8. ΒειΙε οοοΙτο Ι.οτοΙ»οτΙο οΙΙ

Ιο‹ΙΙοο ώ ΡΙεο, ο Ιε εονι·οοε ο ΙΙ ΒΙοοΙοοΙο· ώ

θοΙΙιιτο; Ιο εοοΙΙο ο. Πιτ άΙεοΙοέΙΙοτο Ισ οεΙΙο

ιιοΙοοο ΙοοεεΙοοεο, ο τΙοπιονοτο ο όΙοΙΙἱοτοτε Ιο

εΙοοΙ.εοιο ΡοοΙἱΙΙοἰο οοοΙτο ΙΙ ειιώΙοΙΙο Ι.οιοΙ:ετΙο,

ε Ιε εΙΒοοτε θοΙΙιιτεεΙ, ε ο ρτεεεοΙοτοΙ μπεσ

οοΙιοεοτε :ΙΙ ειιο οοερεΙΙο Ιο Βοοιο ρτἱιοει όοΙΙο

ρι·οοεΙιο:ι ΙΙοεςιιο ώ τοεειιτειἰοοε, άΙοοΙοτοο:Ι0Ιο

οι οοεο ώ ιΙΙεοΒΒΙάΙοοιο εοερεεο ώΙΙΙ'οΙΙΙεΙο

νοεοονΙΙο

ώ θεοονο, οΙιε οεοτι·ο ΙΙ τοτποΙοε ώι άεοοπετε

ίΙοο :ΙΙ 25 ΙοεΙΙο οοΙ °Ι208 Ιοτοοοο εεΒοοτε, ο οε

εοτνοτε ώιΙ ΙΙΙεειώ ο (ΜΙ θεοονεεΙ Ιιι ροοε εἰ

πώΙε ο οιιεΙΙο Μι εεεὶ οοοοΙΙΙιιεει οοΙΙ'οιιτοτΙΙΙ:

ώ Ρ:ιρο (ΙΙειοεοΙε ΙΙΙ. ρει· ιποπο ώ Πανο

:ώστε ώ ε. (Ι:ΙΙΒοοο ρι·οτοοο Ποο οΙΙ'οΙΙο εεΙ

ΙεοιΙπε 1208 ΙΙ ΙοτιιιΙοε @ο ΙΙεεεΙο Μο :ΙΙ 26

ΙοοΙΙο οεΙΙο εΙεεεο οοιιο ροτ Ιιι ρτοΙοιΙοοο ιΙεΙΙο

εοοΙου2ο εοΙΙε ιμιεεΙΙοοΙ οεΙεΙοο1Ι “ο Ι Ι'Ιεοώ

εΙθοοονοεΙ....-......»

Με.

Ρτοουτο Μπι 6ο ΠοΗΙΙεΙποο· ΙΧοΒοο,ο :Ισ ΠοοΙοΙεΑοτΙο

ώ οοοεοΙΙ ‹ΙεΙ οοι11ιιοο ώ θεοονο ρει· οεεΙεΙετε

οΙΙο ρτοΙειἱοιιο ‹ΙεΙΙο εοοτειιιο ώ ρεεε Με ΡΙ

ε:1τΙΙ ο (ΙοοονεοΙ οοο άονοο Ιοι·εΙ ώιΒΙΙ :πω ώ

'Ι”οΙΙεΙο, ο ώ ε. ΠειΙΒ:ιΙΙ‹› . . . . . . »

ωεΊω

Π”.

ορτΙΙο
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902 ι;.ι›ιει:

πιο

ιιοο

Ἐῦ

ερι·ιιε

5επιιειιιε, ο επιιιιι·ειιιειιιο τιι ρεεε Με ιιιεειιι ε

θειιονεει, ρι·οι”επιιε ιιιιΒιι ειιειι ιιι Τειιειο ε ιιι

ε. (ιει€ειιο ειιε ρπεεειιιε ιιειι'ει·εινεεεονο ε εει

Ροιιεειιι οι Ριεε, ιιειι'εποινεεεονο ε ιιει εοιιεοιι

‹ιει εοιιιιιιιε ιιι θειιονε, ε πιει νεεοοπο ιιι ιιιιιιι,

εειιε @ειιιε εοιιο εει.ιιιιιιιι ειι.ι·ι εειριιοιι ε εοιι

ιιιιιοπιι εΠε ρεεε ρι·εεειιειιιειιιειιιε ειειιιιιιε ειι

εει·ιιιιι:ιιι ιιι ε. Ωωιιιιι, ε ιιι ε. Μει·ιε ιιι νιε

Με, οιιο ει εοιιιει·ιιιε, ειι ε ρεπειο π·ιροι·ιειε

ιιειιε εειιιειιΖε πιειιεειιιιε .

Με *.

ι909

96

ερι·ιιε

1.1 ειιιιιιειιι ειιειι ιιι Τειιειο, ε ιιι ε. θει·ιζειιο ιιι

Βιιιιι€οιιο ει ι)ιεειιι ε ιιι θειιονεει ιιι οεεει·νεπε

Γειιειιπιειιιε ιιι ρεεε πιει ιεπιιιιι) ιιιοθιιι ο ιιιοιιι

ειειιιιιιι ειιιε Ρι·εεειιειιιε εειιιειιιε, ε ιιι εε

ιιιιπιτ.ιει·ιε ει ιοι·ο εοπιειιιειιιιιι, ιιι πεειιιιιιπει ιε

εοεε ιοιιεει ε νιεειιιιιι ρετ ιιιεπε ε ρει· πειτε,

ε ιιι ι·ιιιιειιει·ει οοιιεοι·ιιεπι1ειιιε ι ειειιιιι ε ιε

ιιιΒιιιπιε ι·εειρι·οοιιε . . . . . . . . »

›ινιιι.

ιεοε

θ

ιιονειιιιιι·ε

Πιιιιρει·ειοι·ε θιιοιιε Π”. ι·ιεενε εοιιο ιιι εεε ιιπο

ιειιοπιε ι'ει·ειιιο ιιι ()ειιιειιιοιι> ε ι ι›ειιι, ιιιοΒιιι

ε ιιιοιιιειεπι πιει πιιεόεειι1ιο πιιρειιιιειιιι, ιτε ι

(ιεειι εοιιο ιιοιιιιιιιιιι πιιιειιι εειειειιιι ιιι δει·

ιιεεπιιι...........°»

ΜΧ.

ιι Ροιιιειιεε Ιιιιιοοειιιιο ιιι. εοι·ινε ει Ροιιεειιι ε

Ώ.οιπιιιιιε ιιι Ριεε, ‹ιοιειιιιοει οιιο ιι ιιιει·ειιεεε

ιιι Μεεεε ειιιιιιιεε ιιι ()εΒιιει·ι ιοεεε ειειο ιι·ειιιο

ρετ ειοιιιιε εεε ιιιι ενειιιι ει Βιιιιιιει Ριεειιι,

πιιειιιι·ε, εεεειιτιο Γιε.οιει ιιι δει·ιιειιιιιε 5οιιο ιι

‹ιοιιιιιιιο εειιε Βεπιιε Αροετοιιεε, ιιονειι ιι ιιειιο

ιιιει·ειιεεε εεεει·ε εοιιοιιοειο ιιι ιοι·ο ιιι Βιιιιιιει

ροπιιιιιειι; ει εεεοιιι.ειιιε ιιιιεπιιο εειιε εριεΒιι

2ιοιιι ι;ιειεειι ει πι! Ρι·οροειιο πιει ρι·ειιειιι Ρο

πιεεε ε (]οιιιιιιιε, ιε τιιιιιιι εοιιο ι·ιιει·ιιε ιιι

οιιεειε ιειιει·ε; ε ει ι·ιεεινε ιιι ρι·οννεπιεπε,

ιιερροιειιε ιι ιεεεονο ιιι ιιιι·ειιιε, ‹ιε ιιιι ρεπειο

ερεοιειιιιειιιε ιιειεεειο, ειιιε ιιιιιιο ειιιιιε ιε μπει,

ε εεειιιιιε ιε ι·ειετινε ιιιιοι·ιιιειιοιιι . . . »

ιειο

99

ιιιι:ειιιιιι·ε

ΧΧ.

Μεπιε ιιε Τιιοπι, οοι εοι;ιεειιεο ιιι (]οιιιιιε Π. πε

ιιι Τοι·ι·εε, ε ιιιει ιιι ιιιι ιιΒιιο ιιιεπ·ιειιο, εοιι

Γει·πιιε ιε ιιοιιειιοπιε ιιε ιει Βιιι Γειιε ειι`ει·ειιιο

ιιι ε. Βεινειοι·ε ιιι ()ειιιειιιιιιι πιειιε Με ειιιεεε

ιιι ε. Μει·ιε ε ιιι ε. (ιιιιειε ιιι 0ι·7°εα εοιι ειπιριε

ιιοιιιιιοιιε ιιι ιει·ι·ε ε ιιι Με, εειιε ιοιιιιει·νι

ιιιιειιιοιιιειει·ι. . . . . . . . ιι

ιιιο

ιιιιιιιο

ΧΧ!.

η" ι.ειιεπε ιιι Ρερε ιιιιιοοειιιο ιιι. ει Βιιιιιιεε ιιι Τοι·ι·εε

((ιοπιιιιε Π), εοιι εει ιο εννει·ιε, ειιε ιι Βιε

πειιιειιιο ειε ιιιι υπεειειο ιιι Ριεειιι ιιι ι·ειιιιει·

. Ρειο. 515

ιοι·ο Βιιιειιιιε εοιιιι·ο ι ιοι·ο ιιειιιιοπι εειειειιιι

ιιει πει;πιο Τιιι·ι·ιιειιο ιιοιι ειι ιιει ριιιιιο εοπιιει·ιιο

ιιε ροιε:ι εοιιι”επιπΒιι ειιιοι·ιιε νεπιιιιε εορι·ε ιε

ρει·εοιιε εεειεειεειιειιε εεειιιι εειιε ‹ιι ιιιι ειιι

πιειιιιιοπιε, ε ρεπειο ιο εεοπιε ε ιιοιι ιιιοιεειει·ιε,

ε ε ιιοιι ειιιεπιιει·ιε ιιι ειιιιιιιιιο ενειιιι ιιι εε,

εοιιιε ενεε ι'ειιο ρει· ιο ρεεεειο, Βιιιοειιε ιε

δειιιε ΑΡοειοιιεε ιιοιι πιοιεε ιοιιει·επε ειιΙ'ειιο

εουεο

ΧΧιι.

ιι Ροιιιειιεε ιιιιιοεειιιο ιιι. εοιιιιιιειιε ειι'εποινεε

εονο (Βιε;;ιο) ιιι Τοι·πεε ιιι εεειπιιιιεπε ιε πιο

ιιιεπιιιε ι·ειιει·ειειιιεπιιε ρι·εεειιιειεειι ιιιιι νεεεονο

ιιι δοππ·εε, ε , ιι·ονειιιιοιε Βιιιει.ε, ει εεεειιεπε

ιε ιιι ιιιι ι·ιιιιιιιιιε ει νεεεονειιο, ε εοιιιιιιιοιιε

ρεπο ειιε ι·ιιοι·πιι ει ειιο πιιοπιιειει·ο πιει· ιιιιριε

@Με εει εει·νιιιο ιιινιιιο ιι ι·εειο εει ειιοι

Βιοι·ιιι............»

ΧΧιιι.

Ρερε ιιιιιοεειιιο ιιι. πεοεοιπιειιιιε ε (ι. (ι)οιπιιιε Π.)

Με

Βιιιιιιοε ιιι Τοι·ιοε ιιι ιειιεπει ερρει·εεειιιειο εοιι

ειι ιιιιι·ι ρι·ιιιειρι ιιι δει·ιιει_;πιε εοιιιτο ι Ριειιιιι

ειιε ενεειιο ετιπι:ιιο πιιι ιιενιιιο ρετ ι*ιιιιρεπειοι·ε

θιιοιιε ιιε ιιιι εεοπιιιιιιιεειο; ε πιιι οοιιιιιιιιιε ει

ιι·εει ιιι ιιοιι ίει·ε εοιι ειιιοιιεεειε, εειιιε ειιο

οπιιιιιε , ειειιιι εοιιιι·ειιο ρει· ιιι ωι·πι (€ιιιιιιοειο)

ιιιθειιιιι·ε. . . . . . . . . . . »

ιπιιι.

ιιειιει·ε τιι Ρερε ιιιιιοοειιιιο ιιι. εΒιι επεινεεεοπι ιιι

Τοππ·εε ε ιιι Αιιιοπεε, εοιι ιε ιιιιειε εοιπιιιιειιε

ει ιιιοιιεειπιιι ειι ιιιιιι·ε ιο ρι·οροειε οιιο ιιωεω

ιι Βιιιιιιοε ()εειιει·ιιιιιιο ιν. (Πιι€ιιειιιιο ιιιει·ειιεεε

ιιι Μεεεε) Ρετ Γειι'ει·ε ιιι ιιειιο ιιιοΒο ιιι Αι·

ιιοι·εε, ε ιιι ιιει·Βιι, ιιιιειιε ιιιιιιε7 ιι εοιιειΒιιο

ειιε ειιιιιεπειιιιο με εοιινειιιειιιε . . . . ››

ιιιιν.

Γεριι ιιιιιοεεπιιο ιιι. εει·ινε ειι'ει·εινεεεονο ιιι Τοι·ι·εε

οι

(Βιιι€ιο), ειιιιιειιε, εεειιιιιι ρει· εοιιΒιιιιιιοι Γει

εινεεεονο ιιι Αιιιοι·εε, ειι ιιπι'ειιι·πι ρει·εοιιε

εερεεε ειι επιιιοιιι·ιιιει:ι ‹ιε οιε;;8ει·ει εειιε ιιΒιιε

εει εοιιιε Πιιιιιοιιε, ιιιοΒιιε ιιιει .ιιιιιιιιεε ιιι (ιε

Βιιεπι ((ιιιΒιιειιιιο ιιιει·οιιεεε ει ιιιεεεε), νεπιιιειιι

ειιιιιιιιειιπιειιιε εε εειειε Γιιιιρετιιππιειιιο εεεο

ιιιεο, μοι· εει ιι ειιιιιιειιο Βιιιιιιοε ενεε οιιιοειο

ει Ροπιι.ειιοε ιο εειοΒιιιιιειιιο εει νιιιεοιο ιιιει

ιπιιιιοιιιειε οιιο ιο ιιιιινε ειιε ρπειιειιε ιιΒιιε πιει

εσππε (ιιιιιιοιιε, ε ει Ρι·οννεειε εεεοιιιιο ι·ει;ιοιιε

ε Βιιιειιιιε, ι·ιιιιοεεε οι;ιιι ειρρειιειιοιιε . . »

ιιιινι.

Αιιο ιιι ιοιιιιειιοιιε ιιειιε ειιιεεε ε ιπιοιιιειει·ο οι

ε. Μει·ιε ειι Βοιιεπεειιιο (Βοιαιι·αιάο) ίει:ιε ιιε

Βοειειιιιιιο ιι. Βιιιιιιοε ιιι Αποοποε . . . ››

Λεει

. Ρασ. ειε

ιειι

95 ·

π:ιιε.;;Βιο

κι

ΠΠ

εειιειιιιιπε

ιᾶιι

Β

εειιειιιιιπε

ιιι

ΗΜ

εειιοιιιιιπο

ιιι

ι91ι

οι)

οιιοιι.ε
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ααι αιι·ι.αιι α οιπιιι ααα. 903

Λινά

Η! ι

90

οιιαΙιτα

ιαια

μαια απ.

Ιαα.)

Ο

ΙιιαΙιο

ί

κατ.

ααιιο

Πω

30

εαΙιαιαΙιτο

39%

:ανια

Βαι·ιιαιιάα αι·αιναεαανα σε ΑτΙαοταα αοαιαι·αια αΙ ιιια

ιιιέται·αάι .Βαιιαι·ααιιια Ια άαιιααιοιιι α Ια ιαιιαα

Βιιιααι £αιιαΒιι άαΙ ααα ι'αιιάαιατα Οαειαιιιιιια ΙΙ,

ααααι·ιια αι ιιιαιιααι Ια άααιιιια, Ια αΙ›Ια2.ιαιιι α

ιααιιωιαια αραιιαιιιι αΙΙα αΙιιααα άοιιαια, α Ια

ιαααΙια αι ααιιιιιιιιαΙται·νι ι εαα·ι·αιιιαιιιι , ααααιιιιαι:ο

`ιΙ·Ιιαιιααιιιια,. αΙια άανι·αΙιιια εαιιιρια ααιιιαιιιι·ει

ιιαΙΙα αΙιιαεα άι α. Ααοετιιια άι ΜΜΜ, ρι·οιΙαιεαα

Ια αι·αιιοιια αι ιιιιανα-αΙιιααα αά αι·αιοι·ιι :ιαιια

ραι·ι·οοαιιια άιραιιάαιιιι άαι άοιιαιαι·ιι) αά ιαι

ροιια αι πιαιιααι Ι'αιιιαΙιαα αι ιιααιιαααατα ιΙ

ειιάάαιια ()αειαιιιιιια Π. α εααι ειιαααεΒαι·ι μα·

ραιταιιι άαΙ ιιιααιαιατα πιαάαειαια, α άι αΙαα

μια αοΙ ιοι·ο ααιιαααιιιιιααιο ι ιιι·ιαι·ι ααα άα
νι·αιιιιατα αανατααι·Ια . . . . Π

. η α ζ

· - . ΧΧΙΙΙΙΙ.°·''.

‹.

Τιια;8ιια αι αιιι‹ιιια αιιιιι ααιιαΙιιιιαα ατα ι θαιιααΙι

άαΙ ααιιιιιιια άι (Ιαιιανα7 α ι ()αιιααΙι άαΙΙ'ΟπΙΙαα

άαΙ πιατα αι Ριεα, ι αιιαΙι αΙιιιιιι ει αΙιιιιιααιια

ερααιαΙαιαιιια άι ιαιια Βιιιι·αι·α αά αεεαι·ναι·α,

' ‹ιιιιιιάιαι Βιαι·αι άαρα Ια ειιε ιιιιιιΒιιααιιοαα, άαι

Ριααιιι άιαιοι·αιιιι ιιι ΠααΙιαι·ι αι $αι·άαΒιια . ιι

χ . 7

ΧΧΙΧ "Η

ΒαιιακΙαιια άι Μεσα, ειΒιιατα άι (]ααΙιατι α άαΙ

€ιαάιααιο ()αΒιιαι·ιιαιια ,` αααι'ατιιια, `αά ααιιιΙια

· α ι`ανοι·α άαΙΙα αΙιιαεα σε α. .(ιιιοι·Βια άι ΒιιαΙΙι

Ια άοιιααιαιιι α άοια2.ιααι ιαΙιαΙα άαΙ μααα

'Ι'ατααάοι·ια. . . . . . . . . . . »

ΧΧΧ ".

ΙΙ αιιιάιαα Τι·ακααάοι·ια 'κια Πωσ ααα Ια ευα ιιιααΙια

ΒακιαάαιΙα άι Εαι:οπ άιαΙιιαι·α α αοιιίαι·αια ααα

άαιιαιιαιια Βια Γατιά άαΙ αιωεαι Ριαίι·α αΙΙα

αΙιιαεα άι ε. θιαι·αιαάι δααΙΙι, άαΙΙα αααΙα ιι

ναα,αανα Ττοααάοι·ια ιαιιαα άαιο αιιιαι·ιαι·ιιιααια

Ια ρι-αια ιααι.ιιιιαιιιαΙι αι @ιαιιαα Βαι·ιααιια ιιαΙια

σοι·οιπι (ιαιια άι Βιιιαι.ιι.ια) άα Ιιιι “πιατα κια!

νιΙιιιαθια οι Ωιιαι·ι.α, ι·ιααναιιάααα αιιιιιάι ιι ααι·

ι·ιεραιιάααια άιρΙαιιια (οιπιιι αιάΙαιΙα) οι αααιια»

ειαιια, α αι αρρι·οναιιαιια . . ι. . . . ιι

_ :ιιοιι α,

θααναιιιιαιια ω (Ιαιιιιια Η. Βιιιάιαα αι 'Ι'αι·ι·αα, α

ΙΙΙαιιιααααα ο Μαι·ιαι$α ααα ααιιο άα ααα ματια ,

α ι ()αιιααΙι άαΙ (Ιαιιιαιια σε θααανα άαΙΙ'αΙιτα.

Ι ριιιιιι αι αιιιιΙιεαιια άι Βιιιι·ατα-Ια αιιιαάιααιιαα

μιαααεεα, άι μαπα Ια αοΙΙαιια, αι ρι·αιαα€ατα

ι θαιιαναει ιιαΙΙα ιοι·ο ιαιια, άι ραι·ιααιιαι·α αι

_ αιαάααιιαι, ααα αΙιιιιαιια αταΙιιιιιιααΙα ιιαΙ ι·αθιιο

ιιιι·ι·ιιαιια ι ιοι·ο ()αιιααΙι ρατιιααΙατιΡατ Βιιιάι

αατα α εαιιιαιιιιαι·α ιιαΙ.Ια Ιοτο κα, εαΙνα αιια ει

ααιιι άι αιιαειιαιια πα Βαι·άι α θαιιοναει, ααι

αααΙ ααεα ααιιααααιαιιαα άαΙΙα ααιιαα ιι αίαάιοα

ααα άαιιι αοιιααΙι, σε ραι·αιαιιατα ιιιαΙΙι·α Ια ιι

ιιαι·α αειι·αιιααα άαΙ εαΙα, άι ιιοιι αααοαΙιαι·α ι

ι'ιααιιι , ααα. Β ι εαααιιάι ει αΙιιιΙιααιιο α :ιααια

Ιω

.οι

. . ΙΜΟ. ααι

Να

Ν)

25

Ν: Ή·

Ι3οΙΙα αι Ραρα (Ματια ΙΙΙ, ααα Ια αααΙα α ι·ιαανιιω Με

ΙΞαιιαάαιια ιιιαι·αΙιαεα αι ΙιΙαεεα, α αίιιάίασ.ιεα άι Η"

Απαί

άαΙ ()αιιιιιιια άι ρι·ατααΒαι·Ιι, αι ρατιιιαιιαι·α ιοι·ο

ΙιΙιατο.ααιιιαιαι·αια, α άι ιιοιι ι'αι· μααα σα' ΡΒ

Με εαιιια ιΙ ιοι·ο ααιιααιιαα, ααα. ααα. Βια. 526

ΧΧΧΙΙ*.

ΒαιιαάαΙια αι ιααια, έιΒιιατα άι ΠααΙιαι·ι, α άαΙ ι%θ

Βιιιάιααιο 0α8Ιιαι·ιιαιιο, αεαιαιιια 'αι άαιιιιιααΙΙα "Μαιο

ααα ααιιο (θιιαΙιαΙαια ΙΙ) ιιι αααιια άαιιαιισιια

οι ιιιαΙΙα ιαιια α ραάαι·ι αΙΙα αΙιιαεα α αι να

εαοναάα άιιι. Αιιιιααα άι ΒαΙαι . . . .. » α 598

ΧΧΧΙΙΙ.

ΙΙ ΡαιιιαΙιαα Οιιαι·ια ΙΙΙ. ι·ιοανα ααιιο Ια ρι·αιαιιαιια 128 -

άαΙΙα Βαάια ΑραειαΙιαα ι άιναται ιιιαιιιαιαι·ι α αεω·ια

αΙιιααα άαΙΙ'ατάιιια άι α. Βαιιαάαιια άι Μακάο |

(]αεαιιια, Για ι αιιαΙι ααιιο μπα ααιιιρταει ι

ιιιαιιιαιαι·ι α Ια αιιιααα άαΙΙα αιαεε'αι·άιιια, ααα

αειεταναιια ιιι 8αι·άαΒιια . ;- . . . . ιι κι

ΧΗΝ.

15

αΙιαΙπαααιιο Ια ται.αΙα α Ια ρι·οια1.ιαιια άαΙια (ΙΙιιααα

ΒαιιιαιιαιΙ ιιιαιιιαιατο άι Ι'αΙΙαιιιΙ›ι·οαα ααα Ια

αΙιιααα, ιααιιιειαι·ι α ρααεαεαιααι άαΙ ιιιαάαειαια

άιΙ›αιιάαιιιι, ααι αααΙ ιιαναι·α ααιιο [απο αιιαιιι·α

αιαιιιαι.αιιι αιι'ααιαιαναιια ιιι $αι·άαΒιια . . ιι 529

ΧΧΧν.

ΠααΙιατι, α οι Αι·Ιααι·αα, Μι” αι ΡαιιιαΙιαα

(Ματια ΙΙΙ, ιιαι·ιαιιάααΙι Ια ειαιο αι αα88αιιααα ,

αιιιι αι αραι·ια ορρι·αεειαιια, ιιι ααι ια ιαιιαναιιο °° -

ι Ριεαιιι, άαρραιαΙια ααα ιιΙααάιιιιαιιιι Ι'αιιααιια

ιιιάαιια α Ιαεαιαι· Ιοτο αάιιιαατα ιι ααειαΙΙο άι

@απο εαντα ιιιι ααΙΙα αΙια άαιιιιιιανα Ια ιαιια

σααΙιαι·ιιαιια, ααα ραι·αια αναα ιοι·ο ααάιιια, α

τιοανατα άι· αεει Ι'ιαναειιιατα οι άαιΙα ιαπα, α·

α άιαΙιιαι·αι·αι ναεεαΙΙα άαι ιιιαάααιτιιι, ια ααα

ιταάάιιιααα αΙΙ'αιιο ά'αιιια8€ιο, αΙια αναα ρι·α- .

ααιιο αΙΙα (Ιιιιαεα Βοαιαιια αι ιαιιαα άαΙΙα ααα :

αεειιιιι.ιαιια αι ιι·αιια ()ααΙιατιιαιια αεειαιιια α απο

ιιιαι·ιια Ραταεαιια. ααιωι ειιρριιαα Ια ειααεα

Ραιιιαιιαα αι αιιιατιιιαι·Ια α ειι·ιιιααι· ιαεα αοΙ

@απο άι Ται·ταα, α ω, θαιιανααι, άι Μακια

αΙιαι·Ια άαΙ Βιιιι·ασιαιιια ιιταειαια αι Ριααιιι , α

ά"ιιινιαι·α ααι αιαάιαι2ο ιιιι ειιαιιιιιιιιο α Ιαααία,

μαι· ααιιαεαατα α ριιονναάατα ααιιο ααεια άα Ιαι

αεροεια, α ι·αειιιιιιι·α Ια ρι·οιιααια αΙΙα αι κι

Ιααιιιιαια αΙιιιαάιαιιια . . .. . . . . » ια

-α·α.αΠ·

πανι.

Ι.αιΙαι·α άι Ραρα Οιιαι·ισ ΙΙΙ. αι ναααανο οι θειια, Π"

Ι.αΒατα άαΙΙα Βαάα ΑραειαΙιαα , :ιααια ιιιΒιιιιιαα

αι Ραάαεια α ααιιιιιιια αι Ριεα, αι ι·ιαΙιιαιιιατα

άαΙΙα 8ατάαι;ιια Ι'αεαι·αιια αΙια νι :αααιια ερα

. απ», α νι ιιιαιιιαιιααιια αααιια ι άι·ιιιι άι εο

νι·αιιιια άαΙΙα Βαάια ΑραειαΙιοα, αι αιιαι·τατα ιι

ααειαΙΙα ειιε νι ανααιια αάιΙιααιο αααιια ιι νοΙατα
άι Ραμ Ιιιιιαααιιαα ααα ρι·αάαααεέατα, ιαννατα
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Β

Ιιι$Ιἱο

οι οιιτΙο ἱιι οιἱεΙοοἱο ιιΙΙο ροτεοιιο ροτ οἱο οο

ριιΙοΙο οιιΙΙει ΟΙιἱοεο Βοιωτοι

ΧΧΧνιι.

ΙΙ ΡοιιΙοΙΙοο Οιιοτἱο ΙΙΙ. ι·οοοοιιι:ιιιο:ι οΙΙ'οι·οΙνοεοονο

οι ΑτΙιοι·οο ἱιι $οι·οοΒιιιι, οοοἱο Βιοοἱ:ι Ιοτο ιιοΙΙο

οοο οἱοοοεἱ, ο ἱιι ωιω Ιο οΙιἱοεο ο ἱιιοιιἱεΙοτἱ,

ριιΙιΙιΙἱοΙιο ·ρἱ·οἔΙιἱοι·ο ροτ Ιιι ῖοΙἱοο ι·ἱιιεοἱΙο οοΙΙο

ἱιιιρτοεει οεειιιιΙο ροτ Ιιι οτοοἱοἱο οοιιιτο @οο

ίοοοΙἱ ο'ΟτἱοΙιΙο οιι Αιιοτοει το οι Πιι€ΙιετΙο,οο

ΕοοροΙοο οπο. ο'ΑιιειΙι·ἱιι, οειΙ οποπ οι Μοτονἱο,

ο οει ΑΙΜ ἱΙΙιιεΙΙ·ἱ ρτἱτιοἱρἱ οἱ`ηιιοΙ Ιοιιιρο . »

ΧΧιινιιιι. ζ

Ραμ Οιιοτἱο ΙΙΙ. ἱιι ιπι οοιιοἱεΙοιιο ΙοιιιιΙο ἱιι Κέι

Ιοτειιιο αΙΙα ρτοεοιιπι οι ιιιοΙΙἱ οἱιτοἱιιοΙἱ, επώ

νεεοονἱ, νοεοονἱ, οΙιἱοτἱοἱ ο Ιοἱοἱ, οι·οΙκιο :ιΘΙἱ

ιιιιιΒοοοἱειΙοιἱ οι θοτιον:ι ο οι Ρἱεει, οΙιε Ιο ουο

τορἱιΙιΙιΙἱοΙιο Ιιιοιιἱοιιο Ιιι ριιοο Μι οἱ Ιοτο, οΙιο

ἱ θοιιονοεἱ οοιιεοἔιιἱιιο :ιΙ Νιιιιιἱο ΡοτιΙἱΙἱοἱο ἱΙ

οιιεεεΙΙο οι ΒοιιἱΓ:ι‹:ἱο (ἱιι Οοτεἱοο), ο ἱ Ρἱειιιιἱ

ΙΙ οειεΙ.οΙΙο οι ΟοΒΙἱοτἱ ἱιι $οι·οοἔἱι:ι, ο οΙιο ἱΙ

οοιιιιιιιο οἱ Ποιιονιι οοιιΙἱτιιιἱ τι ροοεοοοτο ροοἱ

ΒοοιιιοιιΙο ἱΙ ρι·οιιο οΙιο εποε ιιοΙ ιὅἱιιοἱοοΙο οἱ

ΑτΙιοτοει πω ιπο σκοπο ἱιιτοἱὅι·οΙιιιοιιΙ:ο εοοοἱεἴοΙΙο

Δω ειιοἱ οτοοἱΙἱ. ΟΠ ιιἱιιΙιιιεοἱοἱοτἱ οἱ Ποιιονει

ρτοΙοετιιιιο ιιοιι νοΙοι· Ιοτο Ιιι μια: ω' Ρἱεοἱιἱ ,_

εε ιιοΙΙο ιιιοοοεἱιιιο ιιοιι εοπιιιιιο οιἱοιιοἱο οοπο

ρτοεἱ ἱΙ ·;;ἱἱιοἱοο οι Τοι·ι·οε, ο ἱΙ οἱ Ιιιἱ ΙἱΒΙἱο:

Ιο οΙιο οεεοιιοοεἱ μπει οτοἱιιοΙο οπο ΡοιιΙοοοο,

Ιιι ρειοο οι ΙοεΙο :ιοοοΙΙ:ιΙο ο οοἱιοΙιἱιἱεο . ιι

ΧΧΧΙΧ.

ο

?ορο ΟιιοιιΙο ΙΙΙ, ἱιιοἱτἱπει Ι:ι ρτοεοιιΙο ερἱεΙοΙο

@Η ιἱυοἱνοεοονἱ, ο νοεοοιἱ .Βετοἱ, :ο Βἱιιοἱοἱ οἱ

Τ0ττοε οοΙ θοΙΙιιτο, οο οἱ ιιιοἔιιοΙἱ οἱεΙΙ'ἱοοΙ:ι,Δ

οεοιΙοιιοοΙἱ ο ρτοειειτο ἱΙ οοΙιἱΙο οποτε ο ιοιο

τοιιι:ι ο νἱΙοΙε οτοἱνοεοονο οι Ρἱεει, οιιἱ εἔΙἱ ,

:ιο οεοιιιρἱο οοἱ ΡοιιΙοΙΙοἱ ειιοἱ ρτοοοοοεεοτἱ,

:ποο οοιιοοοιιτο Ιιι ριιἱιιιοιἱο ιιοΙΙο οτοΙιἱοἱοοοεἱ

οι Τοποε, οι ΑτΙιοτοει, ο οι ΠοἔΙἱοτἱ, ο Ιιι Ιο

Βειιἱοιιο ΑροεΙοΙἱω ἱἱι $οιοοοιιει . , . . ο

σ

ΧΙ..

ΙΙ ΡοιιΙοἱἱοο Οἱιοτἱο ΙΙΙ. εοι·Ινο ιιΙΙ':ιτοἱνοεοοι·ο οἱ

Τοι·ιιοε, οποε ιιοοιιἱεΙειτΙο ειιΙ Ι'ειΙΙο οοΙΙει ρο

ιιιιιιἱ:ι ο οοΙΙ:ι Ιε€οιἱοιιο ἱιι 8:ιτοοοιιιι οἱι Μ, ο

οιιἱ ειιοἱ ρι·οοοοοεέοιΙ :ιοοοι·οοΙ.ει ο8Ιἱ ειιοἱνοεοοι·ἱ

οι Ρἱεο, εἱΒἱιἱίἱοοιιοο€Ιἱ, οΙιο ιιιι οι ριἱι·ἱΙο€ἱο

οονοο οεεοι·ο, ο επιτοΙιΙιο οει Ιιιἱ οοιιΙοιιιιΙο οοιιττο

ἱ ΙἱιιιἱΙἱ εοΒιιειΙἱ οιιΙΙο ειιιιιἱοιιἱ οοιιοιιἱοΙιο, ο οΙιο

Ροτοἱο οἱ οοντοΙιΙιοτο τοιιοοτο οΒΙἱ ιιτοἱνεεοονἱ

ΡΙ88Πἰ €Ιἱ οἱιοι·ἱ ο Ι'οΙιΙ›οοἱοιι2:ι οοιτιιΙο :ο Με.

ποιο ο Ι.ο€ειΙ.Ι Ροιιτἱἱἱοἱἱ ιιΙΙοπι εοΙΙ:ιοΙο, οΙι'οεεἱ

οποοτοΙιΙιοτο ἱιι 8:ιτοο8οο ιιοΙΙ:ι οοΙΙ:ι Ιοτο οικι

ΙΙΙΞι, ο ιιοἱ Ιοιιιρἱ οοεἱ€ιιοΙἱ, ροτ ίειτνἱ Ιιι νἱεἱΙο

οοΙΙο οἱοοοεἱ ο οοΙΙο οΙιἱοεο, πιο οΙιο ἱιι οπο

Ιιιιιοιιο ιιΙΙ.ι·ο Ιοιιιρο οεεἱ ο :ο Ιτον:ιοεοτο, ο

οιιιιιιοο πιο ΐοεεοι·ο οοεοιιΙΙ, οονοο ιἱιιιειιιοτο

ιιοΙΙει ουο ἱιιἱοτοιιο Ιιι ΒΙιιἱἱεοἱΖΙοιιο οτοἱιιοιἱο

οοΒΙΙ ιιτοἱνοεονἱ ο νοεοονἱ ‹ΙοΙΙ'ἱεοΙο . . »

. Πιο.

ΧΙ.Ι.

55Ι

Ι.ο εΙοεοο ΡοιιΙοΙἱοο Οιιοτἱο ΙΙΙ. εοιἱνο οΙ οΙοι·ο , η”

ο :ο ροροΙο Ρἱεοιιο, ι·ειιιιιιιοκιΙειιιοο οἱ ιιιοοοεἱιιιἱ

Ιιι μου οι οΙΤοΙΙο οιι Ιυἱ ο:ιΙο :οΙε οἱΙΙΞι οἱ

ΡΜ , οοιιοοοοιιοο :ο οι !οἱ οιοἱνοεοονο Ιιι Ριο

ιιιοιἱ:ι Πθ8Η ειτοἱνοεοονεἱοἱ οἱ Τοι·τοε, Ωο€Ιἱιιτἱ,

ο Αι·Ιιοτειι, ο Ιιι ΙοΒοιἱοιιο ΡοιιΙἱΙἱοἱο ἱιι δειτ

ς|ςι€η;ι . δδ4

ΧΙιΙΙ.

ἱνἱ

ΙΙ ΡοιιΙοΙΙοο θτιοτἱο ΙΙΙ. οεοτΙο ἱ ἰΙΙἱΙειτιοεἱ, ΜΠιιοΙιο |%8

ΙιτοεΙἱιιο οἱιιΙο ο'ιιτἱιιἱ ο οι :ιτοιοΙἱ ο Μοτἱοιιο Πο"ωτ.

9εωεω οι 'Ι'οι·ι·οο, ροτ οἱεοιιοοΙοτο ἱ ΡἱΒδΠἰ

ο:ιΙΙ:ι $ειι·οοοιιο, ἱ οιιοΙἱ ιιο :ινοιιιιο ἱιινειεο υπο

οποε, ο Ισ ι·ἱΙοιιονειἱιο οοο οἱερτειιο οοἱ οι·ἱΙΙἱ

οοΙΙο Βοοἱει εἱροεΙοΙἱοο, οοιιοοοοιιοο ροι·οἱο οἱ

ιιιοοοεἱἱιιἱ ἱιιοιιΙ€οιιιο, ο ιοιιιἱεεἱοἱιο οἱ ροιιο

οοοΙοεἱοεΙἱοΙιο, Ιειοοονο οοεεοι·ο Ι':ιοοἱιιιοιιοειΙἱι

εοοοοι·οο ...........»ἱνἱ

ΧΙ.ΙΙΙ'.

ΤοιΒοοοτΙο Βἱιιοἱοο οἱ ΠοΒΙἱοτἱ οι οοιιοιἱοιιο οἱιιρἱο '28

οο ἱττονοοοΒἱΙο ο ειιο ΙἱἔΙἱο ΒιιΙιιοΙο [ο Ζαι:οοπ, Ιιι8Ιἱο

οο :ο οἱ Ιιἱἱ οιιοοἱ ο ειιοοοεεοι·ἱ, οοΙΙ:ι Ιιιοοιι

ποοο οἱ ΤτοικοιιΙο ἱιι οοἱιΙοιιιρΙοιἱοιιο οοΙ ιιιο

Ιτἱιιιοιιἱο οοε οονο:ι ο0ΜΜττο οοο ΑοοΙοεἱο, ο

οοεοτἱνο ιιιἱἱιἱιΙοιιιοἱιΙο πιο! οἱρΙοπιο ΕΜΗ ἱ ΙιιοΒΙιἱ,

οἱΙΙΞι, νἱΙΙοΒΒἱ, πειτε, εεΙΙἱ ο ΒοεοΙιἱ οοιιιΙιτοεἱ

δο'2 πιοΙΙ:ι οοιιιιιἱοιιο . . . . . . . . . ιι Μ

ΧΕΝ ,

ΙΙΙειιἱοιιο Π, ΒΙιιοἱοο οι Τοι·ι·οο, ρτοιιιοΙΙο ο ΡἱοΙτο 1994

Π'Οιἱο Ιοεδειτο οο! οοπιιιιιο οἱ θοιιον:ι οἱ οεεοτ

πιο Ιιι οοἱινοιιιἱοιιο ω οο Ιιιἱ ίοΙΙ:ι οοο Ιο

εΙοοεο οοιιιιιιιο . ο πιο τἱιιτιονο οοΙ ρτοεοιιΙο .πιο

ἱ ροτΙἱ ο Ιο οοιιοἱιἱοιιἱ, Μι Ιο τιιιοΙἱ οποιο Ιο

ρτἱοοἱρειΙἱ οι εροιιοει·ο Πιο νοἱιΙἱιιιἱΙο ιιοΙ Ιοτο

ἱοι·ἱο οἱ Ποιιονει, οι οοτ Ιο οΙιΙΙοἱἱο, οι ρτο;

ιοΒοοι·ο ἱ θοιιονοεἱ τιοΙΙο ειιε Ιοι·ιιο, ο εροοἱοΙ

ιιιοιιΙο οιιοΙΙΙ οοΙ οοεΙοΙΙο οι Βοιιἱίοοἱο ἱιι βοτ

εἱο:ι, οἱ ροτιιιοΙΙοτο οἱ ιιιοοοεἱιιιἱ Ιο εΙιιΙιἱΙἱιιιοἱιΙο

οι Ιοτο ΟοιιεοΙἱ ροτΙἱοοΙοτἱ πιοΙ τοι,,ςιιο Τιιι·οΙωιο

μου ‹ΙοΙἱιιἱτο Ιο Ιοτο ΙΜ, οι ιιοιι οεἱΒοι· Δω,

οἱ @το οἱ οοιιιιιιιο Με οοιιΙο :ιΙΙ':ιιιτιο Ιοοοονο

οοτιοιιΙ5Ιοεεο οιιοΙΙο Ι:ιοι·Ιο ω οἰιαἰἰαι£ο οἱ Ατ

Ιιοι·οο, οΙι'οπι οι ΙΙΒοιιο οἱ Βειοεο, ο Ιιι τιιοΙΞι

οοΙΙο Ιοτι·ο οοἔΙἱ :ιΙΙ.ιιἱ 9εωεωιε οοΙΙ'ἱεοΙο οΙιο

μη· νεἱιἱεεοτο ἱιι ειιε οιοιιἱ οοο Ι'οἱιιΙο οι

εοΙοοΙἱ ΒοΙιονοεἱ, οιινοτο Ιο εμεινε οι Βιιιοττο

ροτοἱο Μαι οιιΙ οοιιιιιιιο, οι ιιοιι οοτ τἱοοΙΙο

ιιοἱ ειιοἱ ΞΙοΙἱ οἱ Ρἱεοιιἱ , ο :ιΒΙἱ οΙΙιιἱ ιιοἱ1ιἱοἱ οι

θοιιονο, ο οἱ πιοπι τἱΙοιιοι·ο Ιο εοεΙειιιιο οοἱ (Ιο

ιιονοεἱ ιιιοτΙ.ἱ ο ιιειιιΙτοἔοΙἱ ιιοἱ οιιοἱ οοιιιἱοἱἱ »

ιιοΙ1ειιιΙιτο

δδδ

3ο?

ΜΝ.

Βοιιο‹ΙοΙΙο ιιιιιτοΙιοεσι οι Μοεεει, ο €ἱοοἱοοεεο οἱ 192,,

(ἱιιΒΙἱοι·ἱ ΡτοιιιοΙἱο ο ἱΞοΙΙἱΓτοοο Ι.ο€ειΙο ΡοιιΙἱ- (Μοζωο

Ιἱοἱο ἱιι δοι·οοΒιιο Ι'ειιιιιιιο οοιιεο οι Με νοιιΙἱ

Μ οἱ οι·οοιιΙο ροτ ΓἱΟΟΒΠἱΖἱΟΠθ οοΙ εορτοιιιο οο

 

ο_, Η·
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ΡΒ.)

πππἱππἱο οοΙΙα (]Ιπἱεεα πιοΙ επποἱ ΒΙαΙἱ, οΙπε ππεααππππο

ἱπι αττετπἱτε αεεπππππετΞπ ἱΙ εονετππο οεΙ 9ίποίπτωο

αεααα ΒΙππτατ Ι'εοεΙΙα αἱ ΡοππἱεΙὶεἱ , εο οττεπιεττπε

ἱΙ τεεεΙΙΙο, αΙππ1ΙαοΙο οεΙΙα εονταππἱΙα; εΙπε εἰπ

ΒοΙατἱ οἱππποεἱταιἱοππἱ οἱ οποτε αἱ ππεετατποο τπεΙΙα

ρτοιἱππεἱα εαΒΙἱατἱΙαππα αἱ Ι.εΒαΙἱ Αρ0αἱ0Ιἱοἱ;

εΙπε ἱ Ιππιππτἱ οποία που ροΙταπποο εοτπΙταττε ιαα

ἱτἱτπἱοππἱο αεααα ἱΙ εοππεεππεο οεΙ Προ, ο εΙπε

Ιαοοονε Ια Ιοτο οἱεοεπποεοια Ιεεἱπἱἱπτπα εἱεεΙΙππ

ειπα, Ια ἱεττα (απο τἱεαοτα ἱπι ρο(εαπα οεΙΙα

(ΙΙπἱεεα τοπτπαππα

ΧΙΙΙΙΙ.

ΙΙ ΡοππτεΙΙοε (Ιτειὅοτἱο ΙΧ. αεεοτοα ρτἱνἱΙεΒἱο ε

ΡΙ'ΟΙΒ2ΙΟΠΟ ΑροαἱοΙἱεα αΙΙε εΙπἱεεε ε ππποπἱἱεἱετἱ,

εΙπε Ι'()τοἱππε οἱ (ΙαπππαΙοοΙἱ ροεεεοενα ἱπι Βατ

οεειπα, ε εοππο ππεΙΙα ρτεεεππτε ΒοΙΙα πποπἱπἱππαἱἱ ›π

ΧΙ.ΙΙΙΙ.

Ρἱεἱτο ΙΙ. τεπτοΙο οι ΑτΙ:οτεα οοο Ια ειπα εοππεοτἱε

Πἱαππα οοππα αΙΙα εΙπἱεαα ε ππποππΙππετο οεἱ Βε

τπεοἱἱἱἱππἱ απ α. Ματἱἱπιο οἱ ΟτἱεΙαππο οπο οπου

Ιαεππε οεπποπππἱππαΙε Οοο, ΡΙοτίεςπι, θΙαπεππί, Βί

οεΙΙα, δαπαΙ5, ΡΙαππι-Μαρίπο, Πούρα ιαπ£ιι, ε

Πιιτοἱιπ:, οοπ ἱππἱἱἱ ἱ ΙποεοΙπΙ, 1εττε οοΙΙε εο ἱπι

εππΙπε οΙπε νἱ εοππο εοπτπρτεεε, πιο οεεἱΒππα Ια

εεΙεππεἱοππε εο ἱ εοππΙἱππἱ, εο αεοοτοα αἱ πτποππαεἱ

ἱἱ οτἱΙΙο Ι'επποαΙε οοΙΙε πππεοεεἱπππε . . . »

:απο

ΡοππΙεΙἱεε (Ιτεαοτἱο ΙΧ, οορο ανετ εεοπππππππἱεαἱο

ἱ (ΙαΙΙατἱ, ἱ Ραἱετἱοἱ, ἱ Ρονετἱ οι Ι.ἱοππε, €Ιἱ

- ΑτππαΙοἱαΙἱ, ἔΙἱ ΒρετοππἱεΙἱ, Ι ΡαεεαΒἱππἱ, ε ΙΙἱπππ

ρεταΙ.οτε Ρεοετἱ8ο, ΙππΙπΙπἱππα ειἱαπποἱο Ι'αππαΙεπππα

εοπππτο ΙΙβαΙοο εἱΙΙαοΙππο Ρἱααππο, ἱΙ οιπαΙε ανω

ἱππναεο ατπππατα πτπαππο ααα ρατΙε οεΙΙα $ατοεΒιπα

(Η 9ίπιοΙαιΙο τα θοΙΙιπτα), ε εοτπἱτοἱ απιοἱ εποε

τεππἱἱ ε εοππεοτἱἱ, εΙπε ανεαππο ΙανοτἱΙο ε (ανο

τἱνατπο Με ιπεππτραιἱοππε . . . . . . »

ΧΙΙΙΧ.

ΡατἱἱοοΙα οεΙ ΙταΙΙαΙο οἱ ραεε, ε οι εοπαττπετείο

πα Μἱεο $εταεἱππο τε οἱ ΑΙΙ'τἱεα, ε οἱ Βιιαα,

ε Ια τερπποοΙἱεα Ι'ἱεαππα, οεΙΙε οππαΙἱ ε πποπππἱ

ππαἱἱναπππεπἱἱε εοππρτεεο ἱΙ εαατεΙΙο οἱ (ΙαΒΙΙατἱ,

οποια Ι'ἱαοΙα σε $ατοεεππα . . . . . '»

ΙΙ.

Ρἱεἱτο ΙΙ. νἱεοοπιΙε απ Βαεεο, τε ε 8ἱπποἱεε οἱ Ατ

Ι:οτεα, οοΙ οοππεεππεο ε Ι›πποτπα τοΙοτπτα οεΙΙα

τεΒἱππα Ι)Ιαπια.ειπα ππποΒΙἱε. οοτπα αΙΙα εΙπἱεεα Δε

ε. Ματἱα σε Βοππατεαοο Ια "Με επεΙτα (εαΙω)

οἱ Οππετπμπεοππ (οεἱ Ωππετεεἱἱ) εορταεἱαππἱε αΙΙα

εΙπἱεεα πτπεοεεἱπππα, ε ππε εἱαΙπἱΙἱεεε Ια εεἱεππεἱοππε

εοἱοοππΙἱππἱ..........»

Π.

Π8οΙἱοο ε ΙταπτπΙπετπο εοππἱἱ οἱ ΒππΙΒατἱ, ἱπι ρτορτἱο

τποπτιε, ε ππεΙΙα οππαΙΙΙα σε ρτοεππταἱοτἱ οἱ ΙΙαππἱετἱ

. Ραο. δδ8
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ἱνἱ

εοτπΙ.ε οἱ ΒπιΙΒατἱ , αἱ εοππΙ'εαεαππο ο 00εΙ.ΙΙΙΙΙ800τ10

εοΙἱοαΙπππετπτε οεοἱἱοτἱ νετεο ΡεΙΙατἱο οι ΙΙ€οΙἱπἱο

θππαΙαπποἱ οἱ Ιἱτε ΙτεππΙαοἱπποππε οἱ οεππατἱ ππππονἱ

ρἱεαππἱ οα Ιππἱ ερεεε ἱπι Ιοτο εετνἱιἱο ππεΙΙ'απποατε

σου αππο ε πππππππἱιἱοἱπἱ α 'Τοττεε ἱτπ 8ατοεεππα ,

ε ρἱἱπ σε αΙιτε Ιἱτε νεππΙἱεεἱ, ε εοΙοἱ εἱπποππε

οἱ (Ιετπονα, ρετ οοΙ ανω αεεπιπππο οΒΒΙΙΒαΖἱοτπε

α Ιοτο πποπππε, ε οἱ Ιἱτε οποτε ππιπαταππα απ οι»

ππατἱ ππππονἱ σε Ρἱεα, ρτειιο σε πιο εαναΙΙο εοιπι

ρταΙο ρεΙ επποοετΙο αετνἱιἱο, ε οἱ οΙποΙΙοαππο απ

τεπποετΒΙἱ ε ραΒατἔΙἱ Ιε αππιἱοεἱΙε εοππππππε ππεἱ

Ιετπππἱππἱ ε πεπτπρἱ εἱαΒἱΙἱΙἱ ἱπι οιπεει'αιτο πππεοε

τοπιο

Π”.

Βατἱεοπ1ε ΙΙΙ, €ἱιποἱεε απ 'Ι'οττεε ε σε ΑτΙποτεα, αε

εἱεΙἱΙο οαΙ αππο “ποτε ε επιτα(οτε Ατιοεοο οε

δεττα, ε οπο ()οππεἱΒΙἱο οἱ τε88ετπια οεΙ εἱπποἱ

εαΙο, εοπππροαπο οἱ πἱοτπἱἱππἱ Ιἱἱπετἱ , ε οἱ ρτοαεἱπππἱ

(Β(ΙΠΒΙΙΙΙΙΙ.Ι οεΙΙο εἱεεεο Βατἱαοππε, τἱππππονα οοΙ

εοτππιπππε απ θεππονα ταρρτεεεππΙατο οα ΝἱεοΙἱτπο

δρἱπποΙα απο ΙεΒαΙ:ο αρεεἱαΙε Ια εοππνεπἱιἱοππε (αΙΙα

ππεΙ 1191 εοππ Ιο ειεατο εοπτπππππε οπι Ματἱαππο ΙΙ.

αππο ραοτε, ε οα (ΙοπππἱΙα Π. απο ανο, τε€οΙἱ

ετπΙταιτπΜ, ε επποἱ ρτεοεεεεεοτἱ οεΙ τεπέππο 'Τατ

τἱταππο............»

απο.

ΙΙ ιποΙπΙΙε ΟτΙαπποἱππο ΙΙΒοΙἱππο οα Γοτεατἱ. ρτεεΙα

ΒἱιιταππποτπΙο απ ίεοεΙΙα ε οἱ νααεαΙΙα88ἱο αΙΙα

(]Ιπἱεεα Βοπιπαππα, τἱεετε ἱπι επἱεἱοοἱα Ια τοοεα

απ Μααεα,ε ἱΙ ε:πα(εΙΙο οἱ ΡοτεππιοΙο @α αρ

ραττεοετπΙΙ α (Ιππ8ΙΙεΙπππο πππατεΙπεεε σε Μαεεα ε

Βἱπιοἱεε απ ()α€Ιἱατἱ, ε οενοΙππΙἱ οορο Ια οἱΙππἱ

ππποτπε αΙΙα επποοεἱἱα (ΙΙπἱεεα, ε ρτοπππεἱἱο απ τἱ

ιεππετε Ι'πιτπο ε Ι,αΙΙ.τα α π:οιππε ε οἱεροεἱιἱοππε

οεΙ επονταππο ΡοππΙεΙἱεε . . . . . . . »

ων.

ΤοτΒοοοπ·ἱο ατεἱνεεεονο οἱ ΑτΙωτεα Ια οοππααἱοππε

αΙΙα εαεα, ε εΙπἱεεα. σε ε. ()τοοε α οοοππο ο'Ατππο

ἱπι Ρἱεα οοΙΙα εΙπἱεεα-οἱ ε. Ματεο οἱ ΠποεΙε£ο

ρτεαεο ΙΙ ροππἱε οεΙ Ιἱπἱπππε οἱ Οτἱεἱαππο, εοἱ

(ΣΠΙΠΡΙ , νἱΒπιε, Ι.εττε εοΙΙἱναΙε ε ἱππεοΙἱε αΙΙα

πππεοεεἱπππα αρρατἱεππεππἱἱ . . . . . .' . τι

αν.

ΙΙ ΡοπππεΙΙοε θτεθοτἱο ΙΧ. εετἱνε αἱ (ΙαρἱΙοΙο εο

αΙ (Βετο οἱ Ρἱ5α, εΙπε εεεεπποεεἱ ρτεεεππΙαΙο α

Ιππἱ ἱΙ Ιοτο ατεἱνεεεονο ρετ εΙπἱεοετΒΙἱ, εΙπε Ιω

εετο ππἱαππἱεππππἱἱ ἱΙΙεεἱ ε εοππΙετπππαΙἱ Ι οτἱἱἱἱ απ

ρτἱπππαιἱα οοππεεοππἱἱ αἱ ειποἱ ρτεοεεεεεοτἱ οαΙΙα

5εοἱα ΑροεἱοΙἱεα ειπΒΙἱ ατεἱνεεεονἱ ε νεαοονἱ

οι $ατοεοππα, ε ποιε ανεπποο τἱεενππΙο ἱπ1 ρατἱ

Ιεπιπρο α πιο τἱειπατοο οοπππαπποε σε Βἱππεἱἱιἱα ρετ

ρατΙ.ε σε αΙειποἱ ρτεΙαἱἱ οεΙΙ'ἱεοΙα, εεΙἱ ετα οἱε

ροαΙο απ τεπποετε Ια οεἱπἱἱα ταΒἱοππε αΙΙ'ππτπο, εο

α8Ιἱ αΙἱτἱ. Ι.α οππαΙ οοεα ίαεενα οοπποιεετε αΙ

επποοεΙΙο (Βετο ε (ὶαρἱἱοΙο, ρετοΙ1ε Ι'ατεἱνεεεονο

οἱ Ρἱεα, πιοο ροτεπποο ρτοΙταττε ιπΙΙετἱοτπππεππΙ.ε

Ια ειπα οἱππποτα ἱπι Νεο, ετα Βἱα ρατἱἱἱο ρετ

τεεἱἱἱππἱτεἱ αΙΙα ειπα αεοε . . . . . . »
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Ελ”.

ΙΙ ΙΙοιποοοο (ἱἱ·ο€οοἱο ΙΧ. €οτἱνο οΙΙ'οτοΝοεοονο οτ

Ρἱεο, τΙιπροονοτοοοοΙο, οΙΙο οἱ (οοπ' ΙτοεΙοτιο

ο δειι·οοΒοο ροπ· οοοτοἱἱιιτνἱ ἱ οοω ο €ΙΙ οΙΙὶιἱ

οοΙΙο Ιοεοοἱοἱιο ΡοιπἱΙἱοΙο, εοο2ο ονοι·οο ρτἱιίιο

ἱιοροΙτοΙο οο οιτοοιπο, εοοοοοο ἱΙ οοοειιο(ο,

εμοοἱοΙο Ιἱοοοιε οΙΙΙΙο ΒοοΙο ΑροεΙοΙἱοιἱ, πιοπο

ιιοἱοοιιιοοΙ:ο ο ο`Ιο Ιοτο οοΙΙειΙοιΙ.οτο οΙιο Ιο ποοπο

ΡοοἱοΙἱοο που ροοο ἱοοοοοἱ οἱτοἱω οΙ (Ποιο ο

(ΙορἱΙοΙο Ι'ἱεοοο, οοπ οοἱ Ιἱ οοοοτιονο , οΙΙο

οντοΒΙ›ο πἱοοΙοοιιἱἱ ἱΙΙοεΙ ἱ ρτἱνἱΙο€ἱ οο8Ιἱ :ποΙ

' νοοοονἱ Ρἱεειοἱ εορτο ΒΙἱ οι·οἱνοεοοἱ°ειοἱ ο να·

. Ραμ. ΜΒεοονοοἱ οοΙΙ'ἱεοΙο

.ο

(ΙΙΙ.

ΑοοΙοεἱο, το€ἱἱιο οι 'Ι'οι·οοε ο οἱ (ΒιιΙΙιπο, οἱοΙιἱει·ο

οεοετο οι εροΙΙοοιο οοΙΙο ΟΙιἱοεει Βοπιοοο ΙΙ

95οοέοιιΙο Τιιτι·ἱἱοοιἱ, ο οοοοΕοΙΣτο οοπ ροοεο

οοπ οοΙΙο ἱοοΙο οἱ Βοι·οοΒοο ο οἱ Οοτεἱοο, ἱο

ΡΙοο οο ΙΙΙ Μοεοο, ο ΙοΙΙοοο ουΙοοΙ οιτιΡΙο πιο

ΙτοονοοοϋΙΙο οοιιοοἱοοο ο οποτε οοΙΙιι εΙοεω

Β0111οοο ΠΙἱἱοεο, ο ρι·οΙοεωοοο τἱἱοοοι·Ιἱ ο οσε

εοοοτΙἱ ο ποπιο οοΙΙο ιοοοοοΙαιο , ο ωιω Ια οἱ

ροοοοοιο οοΙ οἱ Ιοἱ οιΙΙ.ο οοωἱοἱο, οἱοροοο οΙιο

οοΙ.Ι.ο 9έποίαι2ο, οοω, ροεεοεεἱοοἱ, ο οπού ο

Ιοἱ ορροτΙ.οποοΙΙ, οοΙ οοω ἱιι οοἱ οοω ο ἱειιοἱ

ΙῖἱΒΙἱ Ιοοτἱεεοτο οωπι εοοοοεεἱοοο ΙοΒἱΙἱἱιοιι,

εἱοιιο τοεΙἱτιιἱο εοοιο οἱπιἱοοιἱοοο οΙΙοτἱοοτΙο

(Πἱἱοω. ΑΙοοεοοοτο (]ειρροΙΙειιιο ο (οοω: Ροπ

ΙΙΙἱοἱο ποοπο ο ιιοιτιο ‹ΙοΙΙο 8οοἱο ΑροετοΙΙοο

Ιο μ·οωοοεο οἱοΙιἱοτἱἱιἱοοο ο οοοοιἱοοο . »

ονιιι.

ΑοοΙοεἱο, ι·οοΙοο οἱ 'Ι'οι·ι·οε ο οἱ θοΙΙοΓο, οσο

Ι'οοεἱεἱοοοο ο ἱΙ οοοεοοεο οοΙ οιιο ιοιἱτἱιο Π

ΙππΙοο, οοοίοι·ιοο ο (Μοτο οοΙΙο (ΙΙΙἱοεπι Βοοιοοο

φωτο αναι €ἱΞι οἱοΙιἱοτοἱο ο ρτοωοοεο οοΙΙ'επτο

ρτοοοοοοΙο, ο ρτοεΙει ο ιοοοἱ οοΙ Ι.οοοτο Ροπ

ΙΙΙἱοἱο ἱΙ Β'ΙΙΙΙΙ'ΒΠΙ8Πω οἱ ΙοοοΙιο ο.οἱ νοοεοΙΙΑΒΒΙο »

ΠΧ.

ΠοοΙοο, 8ἱιιοἱοο οι (ΙειΙΙιιτει ο σε 'Ι"οττοε, οοοϊοποει

Ιο οἱοΙἱἱοτοιἱοοἱ ο ρτοτοοεεο (απο οοΙΙο οιιο

οοοεοι·Ιο ΑοοΙοεἱο, ο οἱοΙιἱοτο αΙΙα επο νοΙΙο

οἱ τΙΙοοοτο ο οοιοο οοΙΙο (Μαιου Βοοποοο ἱΙ

Βἱιιοἱοοἱο Τοττἱωοο, ο οοοοΙ'οΙτι·ο εροιΙονο αΙΙα

Ρωοοιω οιιο οοοεοπο πο!!ο ἱεοΙο·οἱ Βοτοοοπο

ο σε (ὶοτεἱοο, ἱο Ποπ οο ἱο Μοεοει, ο ρτοεω

ροτοἱο ο τοοοἱ οοΙ Ι.οΒοτο ΡοοἱἱοοἱοἱΙ τοΙοιΙνο

οἱοτοιοοοἱο οἱ ΪοοοΙΙἱι . . . . . . . »

Ι ΒΧ.

οιωοο Βἱιιοἱοο οι θοΙΙοτο ο οι Τοττοε, ο Ισ οἱ

Ιιιἱ οοοεοπο ΑοοΙοεἱο, ρτοιοοττοοο οοπ Βἱοτο

φωτο οἱ οεεοτο οοιορτο οοεοοιιοπΙΙ αΙΙα Βοοἱο

ΡοοΙοοοΙο, ο σε ρτοετειτο ἱοΙοτει ο ροοεἱνο οο

Ι›οοἱοοιο :ο οοἱοοοοοτοοοΙἱ οοΙ Προ, εΙει (ΙΙΙθ

νοοΒοοο οπο οτι Ιοἱ οΙτοιωπιοπτο, εἱιι οΙ1ο Ιἱ

τΙοενοοο μου ποοπο οο'ειιοἱ οοο2.Ι, ο οἱ οιιο

ΙΒΙΙ.οΓ0.........,.»

δέ?

Μ

δ48

Μ

ΠΠ.

ΠοοΙοο, 8ἱιιοἱοο οι θοΙΙοι·ει ο οἱ Φωω, ·Ι:ἱοΙΙἱοοΙο -

(ο ΑΙοοεοοοτο'Ι.οο;οΙο ΡοιπἱΙἱοἱοο ρτοείοΥο ροΙ

'ΒἱοοἱοοΙ:ο οἱ θοΙΙιιτο Ιο οΙοεοο οπωωωισ οἱ

ΙοοοΙΙΞΙ :αΙΙα (1ΙΙΙ(Ε5ΕΙ ΒοΙοοοε, οΙιο ΖΗΜΙ ρι·οεωο

ροΙ ἔἱιἱοἱοειἱο σε 'Ι'οττοε, Η οἱ τἱΙἱιιιο, ροτοΙιο·

ονοο @ποιο ίοοοΙΙο ΙΙΙ οοιοιιοο οι Η” με:

ςιιοΙΙοἱοιοεεο ρτονἱοοἱο, ο που νοΙοο οοεοτο

οροτ8Ιιιτο. Ρ-τοΙοεΙο ροτ Μοτο, οΙιο οοοτἱτο ο.ΙΙο

`Ιατοοιο.οοΙΙο Βοοἱο.ΑροεΙοΙἱοο ,.Ιοοοονο ἱΙ Ροο- .

(οοω, ο ἱΙ οιιο Ι.οεοιο Ιο ρτοεοἱοΙ€οοο ρτἱοπι

ο:ΙΙ ἔἱοτιιιοοοτο ρτοεω1ο οἱ Ρἱεοοἱ .

(ΕΠΙ.

Πανο ΙΙ. Βἱοοἱοο οι Δι·οοι·οο, οσο Ιο οιιο οοο

εοτΙο Ποιοι, οοοΙ”οτωει αΙΙα οΙιἱοεο ο ωοοἱεωτο

ο ε. ΜοτΙο οι Βοοοτοοοο Ιο 8ΙΙΙΡΙθ οοοοιἱοοἱ

ΙεΙΙοιέ;ΙΙ οιι οιιο ροοτο Ποοοο Π, νΙ$00Πω (Η

Βοοεο, ο οιι οιιο ωω1ω ΡΓοιΙ05ο οἱ Ι..ιιοοοοο,

ο οἱρρἱο οοοοι·οο οἱ πιοοοοἱ Ια ΙΙΙ›οτΙο οοΙΙο

Ροεοει οοΙΙο ετοΒοο σε Πιο·ο-Ροπιέ, ίτιἱοοοοοοΙἱ

‹Ιο- οΒοἱ οοιἱο νοτοο ἱΙ (οωπι .4 . . . »

* (ΠΠ. -

ΑΙοεεοοοι·ο , (αποτο ΡοοτἱΙἱοἱο ἱο 8οι·οοΒοο, ρι·οἱ

Μαιο οοπο οοω ο εοοιιιιἱοἱοο ο οιιοΙιιοφιο

'Βἱοοἱοο, ο οοΙοἱο σε τοοἱΒοτο, εοοποεοο οοο

εοοεο ο Ιἱοοοιει, οικω ο ίεΙτο111οο(Ι τοΙοἱἱνἱ αἱ

οοΙΙοοιιἱἱ ο οοονοοιἱοιιἱ @ο εοἔιιἱΙο, ο οΙ1ο

Ιοοεοτο μου εοΒιιΙι·ο τω Μ, ο ΠΙκιΙοο ο οοο

Ιαεἱο εοντοοἱ οἱ Τοποε,'ο οι θοΙΙοτει . . »

ι.Χιν.

Ι-ϊ

ΠΙκιΙοο 8ἱιιοἱοο οἱ θ·ειΙΙιπο ο οἱ Τοττοε, ο ΡἱοΙτο ΙΙ.

Βἱιιοἱοο οἱ Δι·οοτοο (οοπο οπο οἱ οοικηποωοοεο.

οο οΙοοΒοοο επΜΙτο οοΙΙο οιιοειἱοοἱ Μι Ιοτο

νοτιοοἱἱ ΑΙοει:ιοοτο Ι.ομΙ.ο ΡοιἱΙἱΙἱοἱο οι Βοτ

οοεοο............»

ΕΣΥ.

ΑΙοεεοοοτο, (οριο Ροοἱἱοοἱο, εΙεοἱΙἱοοο Ιο οοο

οἱοἱοοἱ οοΙΙ:ι οοω το·ΙΠοοΙοο €ἱοοἱοο σε (ΜΙ

Ιοι·ο ο οἱ Το:·ι·οο, ο ΡἱοΙτο ΙΙ. Βἱιιοἱοοοἱ Αι·

Βοποεο........... »

οπο.

ΡἱοΙι·ο ΙΙ. Βἱιἱοἱοο οἱ ΑτΙ›οτοο, τἱοοοοοοο ἱΙ οιι

ρι·οποο οοπιἱοἱο οοΙΙ:ι ΟΙΙΙΙθ88 Βοπιοικι οορτο ἱΙ

οιιο ἔἱοοἱοοΙο, ο οντοΙοτε οΙΙΙ'οΙω τἱοοΒοἱιΙοοο

ΡτοεΙοοοο ἱΙ 8ἱιιτοιι1οοΙο σε τοοοο ο νοοεοΙ

·Ιο%ἱο ο πιοπο οἱ ΆΙοοεοοοι·ο (οοπο ΡοοἱἱΙἱοἱο

ἱοΒοτοο<ὅοο . . . . . . . . »

Μαν”.

ΡἱοΙτο ΙΙ, ἔἱιιοἱοο οἱ Ατοοι·οο, τἱοονο «Η ΑΙοεο:Ιοοτο

Ι.οΒο(ο ΡοοοΠοΙο, ωοοἱοοΙο ΙΙΙ οοοεο8οο οι πο

νο5εἱΙΙο οοΙΙ'οιοοΙοποο οοΙΙο πωπω τΙιΣουὶ, ΙΙΙ

., . Ριτς. δέ!)
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Ο
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8
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Η
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' Ι Ή”

Μ·

πρ:ΙΙο

  

ΙπνοοΙΙ:πι·π (οι ΒΙπεΙΙοπιο, ρτοπποπο ώ ρπεπτο

πΙΙπ ΒοιΙΕπ ΑροετοΙἱοπ Ι'ππππο οοπεο ώ ιπΙΙΙο

ο οοπΙο ΙΙἰεππ(Ι, ο οτώππ ο εΙππΙΙΙοοο, οπο

π1οτοπιΙο εοπ, ο Ι ΗΒΗ εποΙ εεπιπ ρτοΙο Ιο

ΒΙΙ.ΙΙπιπ , ΙΙ τοΕπο ώ Ατοοτοπ τΠοι·πΙ ροτ ΙπΙΙοι·ο

πΙΙπ (ΙΙιΙοεπ Βοτππππ, πώ ιΙΙοπΙπτο ώ πρροτιο

ποτε Ιπ ιΙοιπΙπΙο, ο ΡτορτΙοιΞι

1.Χνιιι.

ἱΙΙαπΙεΙο νΙεοοπ(Ι, ΒΙποΙοο ώ (ΙπΙΙπτο ο ώ Τοττοε,

ο ΡΙο(το ΙΙ , 8ἱπώοο ώ Ατοοτοπ, Ιπτοτνοπποπο

πω· πωπω ώ Ιοτο τορρτοεοπ(ππΙΙ πΙΙπ οΙειἱοπο

ώεΒΙΙ ΑτοΙιτΙ πω· Ιπ οοποΙπεἱοπο ιΙοΙΙπ πποο (το

Ι θΙιοτππΙοεοΙιί, Ι ΡΙεππΙ, νοΙτεττειπΙ, ΙΙιιοοποεΙ,

ιποΙΙΙ εΙπποι·Ι όεΙ οοπΙπιΙο, "Με τερπΙσπΙΙοπο,

ο οοπ1ππΙΙΙΙ ιΙοΙΙπ Τοεοππο . . . . . »

μια.

ΒοποτΙο((ο, οΙποτΙοο ώ Βοπ(ο ΒΙοίππο ώ ΑΙπ(ι·Ι,

ποΙΙπ οπ:ΙΙΙΙΞι ώ ρτοοπτπ(οτο εροοἰπΙο ώ Μειο

εππώ·ο Ι..ο8πΙο ΡοπΙΙΙΙοΙο, οοπεοεπει πΙΓειτοΙνο

ποονο ώ ΔΙ·ποι·οπ ΙΙ οπετοΙΙο ώ (ΙΙ:·πρπΙπ, ποοΙο

Ιο τἰτοπεπ ο οπε(οιΙΙεοπ ο ποππο ποπ (ΙΙιΙοεπ

Βοπιπππ, ρι·οἰοοπτΙο8ΙΙ ώ ι·ΙπποποτΙο ἰπ ποππο

ώ οΙΙΙοοΙιοεεΙο, ίποτοπο ώ οοἱ ΕΠ ποτὲ οτώ

ππΙο ιΙπΙ.ΙΙερπ . . . . . . . . . »

ΜΙΧ.

ΑΙοεεποεΙτο, @οποιο ΡοπΙΙΙΙοΙο, ώι ο οοποοεΙο ω

ΑόοΙπεΙπ, τποΒΙΙο ώ ΙΙππΙ‹Ιο Βἱπώοο ώ (ΙπΙΙπι·π

ο ώ Τοττοε, ο ώ ώ ΙοΙ @Η ΙοΒΜΙτπἱ, ΙΙ πω

ώοπΙο ΤπττΙΕππο) ο οπππιο πΙ(το Ιο πρρπτ(ο

πονο πω· ώ·ΙΜ.ο οτωΙΙΙππο ποΙΙο ΙεοΙο ώ δει·

ι;Ιοπιιπ, ο ώ (ΙοτεΙοπ, Ιπ ΡΙεπ, ἱπ Μπεεπ , ω

πΙΙτονο, ο @οπο ποοοι·ιΙπ Ιπ Ιππ:ειΙΙπτο, πο!

ρπτΙο οέρτοεεο, οπο πποτοικΙο ο5επ ποππο επο

οοεεποπο ΙοοΙΙ.ΙΙπ1π ώ (ΙΒΝ, ω (που τΖοποπ ποΙ

ΡΙοπο ο Μοτο ποιπΕπΙο εΙοΙΙπ (ΙΙΙΙοεπ Βοπ1πππ »

Ι.ΧΧΙ.

0

ΡΙο1το ΙΙ. Βἰπώοο ώ Ατποτοπ, ο Ι ρτοΙώΙ ο. ποΙ›ώ

ιΙοΙ ππο ποππο ρτοε(ππο ΒἱπτππιοπΙο ώ ΜΜΜ

:Με (ΙΙΙΙοεπ Βοππειππ , ο ρτοπιοΙ(οπο ώ ρτοεωτο

οποοοΙεπππ π8ΙΙ οτώπΙ πο! Βοπιπ1ο ΡοπτοΙΙοο,

οσ.ΙεΙεποΙ.εοπτο .. . . . . . . »

Ι..ΧΧΙΙ.

ΑόοΙπεΙπ ο ΠΙπΙιΙο τοΒοΙΙ ώ 'Ι'οποε ο ώ θκιΙΙππ·π

οοιΙοπο Ιποοπ(ΙΙιΙοπιιΙππιεπτο πΙΙπ (ΙΙΙΙοεπ Βο

ιππππ, ο.ροτ οεεπ ω ΑΙοοεππεΙτο Ι.εοπ(ο Ροπ

ΙΙΙΙοΙο, ΙΙ οπετοΙΙο ώ Μοπτο .Μοτο (εἱΙππ(ο

ποΙΙπ ρτονΙποἰπ ΤπττἱΙπππ), ποοΙο Ιο ροεεΙοιΙπ οι

ρΙοπιι ρι·ορτΙοιΞΙι, ο πο :Ιἱεροπἔπ π επο μειώ

ιποπιο............»

Ι.ΧΧΙΙΙ.

ΑεΙοΙποἰπ τε8Ιππ ώ Τοι·τοε ο ώ (ΙπΙΙπτπ, οοΙ οοπ

εοποο ώ :πιο πιπι·ΙΙο ϊΙιπΙ‹Ιο, ρτοιποΙΙο ώ οο

. Ρειο. 8152

πω ο οοπεοπππτο ΙΙ οπεΙοΙΙο ώ Μοπτο ΑοπΙο

τι οοΙπΙ, ειΙ πωπω ΙΙ Ρομπ Ιο οτώποι·π ώ οοπ

εεπππτΙο

Ι.ΧΧΙΙΙ'.

ΑΙοεεππάτο, (οριο ΡοπΙΙΙΙοΙο, οοπεο8ππ ΑΙ νοεοονο

ώ Αιπρπτἰπε ΙΙ οπετοΙΙο ώ ΜοπΙο ΑοπΙο, ποοΙο

Ιο-τἱιοπεπ Ιπ οπε1οώπ ο ποιπο άοΙΙο (]Ι1ἱοεπ

Βοπιπππ, οιώπππάοΒΙΙ ώ ποπ οοπεο€ππτΙο1'ποτ

οπο ο οοπο, οπο ΒΙΙ Με ἰπιΙΙοπΙο πώ 8οπ1πιο

ΡοπΙοποοτ.

ΜΗΝ.

ΑΙοποππότο, Ι.οεπτο ΡοπΙΙΙΙοἰο, οοποοπο π ΡΙο1το ΙΙ.

Μ επ πΙΙπ ώ Ιπἰ πιοΒΙΙο Ιπ ΙπνοεΙΙΙπτπ (οι καρο

ώ Ατοοτοπ, ποοΙο Ιο τΙ(οππο μι· Μοτο ο ποππο

ώιΙΙει (ΙΙιΙοεπ Βοιππππ, οοἱ πρρπτ1Ιοπο Ιπ (Ιο

ιπἱπἰο ο Ρτορι·ΙοιΞη ποοοτώιπάοΒΙΙ εοΙιπώο Ια

(ποοΙ(ΞΙ ώ ποππο πΙΙο οΙιἱοεο, οι! ώ εποἰ πτω

εΙπιΙ οοπεΙππΙ.Ι ΙαοπΙ ο Ι·οτΙ‹ΙΙΙΙ πο! ΒΙπόΙοειτο »

Ι.ΧΧΙΙΙ.

ΑπεΙπεΙπ ι·οοΙππ ώ Τοττοε ο ώ (ΙπΙΙπτπ, ιΙΙοΙιΙπ

τοποο.ππονοπ1οπω ώ τΙοοποεοοτε ΙΙ επρτοπιο

όοπ1ἱπἱο εΙοΙΙπ ()Ι1ἱοεπ Βοπιπππ επΙ ποππο Τιπ

Μππο, ώ πώ ειναι ι·Ιοονπιο Ιπ ΙπνοεΙΙ(πι·π ‹ΙπΙ

Ι.ο8πΙο ΡοπΙΙΙΙοΙο , εἰ οΙΙΙ:ΙΙππ ο ποππο ρτοπτΙο,

ο πο' :πώ οποοεεεοτΙ, ώ [καποτε Ιπ ροτρο(πο

πΙΙπ ειοεεπ ΟΙΙΙοεπ Βοπιππο Ι'ππππο οποπ ώ

οοπτ(το ΙΙΙ:Ιπο π*πτποπτο, ο τΙππονπ ΙΙ ρπ9.Ιο ώ

τΙνοτ:ΙΒΙΙΜι ώ οοπο ποππο αΙΙα Βοώπ Αρο5Ιο

Ποπ, ΙπώΙονο εεεπ όΙοπΙπτππΙο, οἱ ώ Ιοἱ ΠΕΠ

ιπποΙππο εεπιπ ΙοώΙΙΙπιπ ώεοοπτΙοπ2π . · . »

Ο!
ςκ

Ια

ΙΙΧΧΙ'ΙΙ.

Ι*Ιοττο ΙΙ. ΒΙπεΙΙοο ώ Αι·ποτοπ ρτοπιοπο ώ οοπο

56`6 απο ώ ΒοπιππΙ ΡοπτεποΙ, ώ ποπ οοπτππτο

εοπιπ Ιοτο ΙΙοεπιπ νΙποοΙΙ ώ οοπεππππΙποΜ ,

ο ώ πΠΙπΙΙΒι, ο ώ ρπεπτο πΙΙπ (]Ι1Ιοεπ Βοιποπο

Ι'ειιιππο οοπεο ώ ππΙΙΙο ο οοπτο Ιπποπ(Ι ά'οκο

ποΙ ώοι·πο ώώπ ίοειΕνΜι ώ ο. ΡΙοΙτο ΑροεΙοΙο »

ωικν1ιι.

Μ ΡΙο(το ΙΙ. ΒΙπεΙΙοο ώ Αι·Ι›οι·οπ, ΙΙοπΙ‹Ιο νἰεοοπΗ

ΒΙποΙοο ώ (ΙπΙΙπι·π ο ώ Τοι·τοπ, ο Μι 6'οπιραοπέα

πιιουα οοΙΙπ (Ιππιπτυπ ΐοτιππω Ιπ (ΙππΙΙοτΙ, Ιπ

€οι·νοπποπο ροπιποιιο οοἱ τἱεποαἱνὶ Ιοτο ρι·ο

οπτειτοτΙ Παω ώ ΙΙΒοΙἰπο ώ $τι·πτππο, θοτοτοο

ο (ΙππΙο ώ ΒοπΙοτΙ ΒοοοΙο, ΒΙζςοτΙο δοΙΙΙπποΙοϋ,

(ΕπΙπππο νΙεοοπ(Ι, ο Ι.πιπΙ»ετΙο ΙΙπΒπποΙΙΙ, πΙΙ'π(Ιο

ώ ρποο (το ΙΙ οοπ(ο ΒεπΙοτΙ ώ ΒοΙἔΙιοτἰ, εποἱ

ΗΒΗ, ο πΙροΙΙ, ΙΙ (Ιοππο (ΙποΙΙ`ο ώ Βοποπώοο,

ο ΒΙΙ πΙιτΙ άοΙΙπ ίππ:ΙΒΙΙπ (ΙΙιετπτοοεοπ, Ιπ το

ρποπΙΙοπ ώ ΡΜ, ο ιποΙΙΙ εΙοποτΙποΙοοπτπάο,

ο "Με τορπΙΙΒΙΙοπο, ο οοπιππώι οοΙΙπ 'Ι'οεοαππ »

Ι.ΧΧΙΧ

ΕπτΙοο (Επιο) το ώ Τοττοε ο ώ (ΞπΙΙιππ, ΙΙΒΙΙο,

ο Ιοἔπτο ΒοποτπΙο Ιπ ΙΙπΙἰπ οοΙΙ'ΙπιροτπΙοτο

ΑΙΜ
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99
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1954

16

τ11388Ιο

Π5°Ι

(Με ω.

ρῆ)

Ι3

τητοεΙο

ΓεώιτΙοο Π, τΙοονο εοΙΙο Ιιι τεειΙο ευε ρτοΙο

ιΙοτιο, ο οιιοΙΙ:ι τΙεΙΙ'Ιτιιρετο, Ιο ερεώιΙο (κι

ρονοτἰ ώ ε. Ματἰε ώ 5Ιοτιο.

Ι.ΧΧΧ.

ΙΙ ΡοτιΙοίΙοο Ιουοοετιιο Ν. εοτΙνο :ΙΙ νοεοονο οΙοτΙο

ώ οωω (Πι θετάοΒοο), ωωο` ρτοννοώι

ώ ΙΙτο αππο ττοοονοεἰ εΙΙ'εππο, τἰρεΙτΙΙΒΙΙΙ Ιιι

ιΙοΙ›Μ ρτοροτιἰοτιο ιτε ΒΙΙ ιιτοΙνοεοοπόΙ , 'νε

. εο0ν2ώ, οΙιΙοεο ο ττιοοἰεωτΙ ἀοΙΙ°ΙοοΙεΙ, ΙΙ νεει:ονο

ώ ΡΙο:η;Ιιο, ΙΙΙιοΙιο Η πΙετΙεώττιο ροεεει τΙΙοττπιτο

αΙΙα Με ΜΙΒ, οοΙΙα οικιΙο ετα :ποιο (ΙΙιτοαοοΙΙΙΙο

στ; ΜΙτώτι·Ι ώ Επιο το ώ 'Γοττοε, ο ώ (ΜΙ

Ιιιι·ει, ο ρτΙνωο ἰπεἰοι11ο οοΙΙε τοικΙΙΙο οοοΙο

εΙοεΙΙ::Ιιο, ροτ Ιο σΙΙσ εἰ ττωωω τΙοοΙΙο αΙΙα

ττΙετπΙἱοΙΙΞι...... . . . .»

ΠΟΠΗ.

Ι.'Ιιπροτώοι·ο ΡοώιτΙοο Π. εοι·Ινο ώ Μοᾶεοοεἰ,

ι·Ιο;;τιιιΙεπάοΙΙ οεΙΙε ΙοΙΙοι·ο ώ οοικΙοεΙΙαπω,

οΙΙο τ;ΙΙ Μαιου ώτοΙΙο οοΙ τονοεοΙο οοΙΙε :πιώ

ΙττιρετΙαΙἱ ΙΙΙ ΙΙειΙΙ:ι, ο ροτ Ια ρτΙεΙοώει ώ επο

ΙΙΒτΙΙο Ειιιο το ώ Βιιτόεο·πο, όορο Ια ΙπΙΙΙε8ΙΙιι

ώ ΡοεεειΙΙΙι ν1κτω ώιΙ ΒοΙοΒοοεΙ πιοΙ 26 πιο%Ιο

Ι6.249.............»

Ι.ΧΧΧΙΙ.

Ι.'Ιιπροτιιιοτο Ι·`ο‹ΙετΙ‹:ο ΙΙ. εοτΙνο ώ ΒοΙοἱςτιοεΙ Ιιι

τ1τοτΙο αφτο ο τἰεοιιΙΙΙο, οοιπωιτΜπτΙο ώ ιππο

ώιεἰτώ ώ ττιοΙΙοτε Ιιι ΙΙΒετΗι ειιο ΙΙΒΙΙο Ετιιο το

ώ $ετάοΒοσ ο ώ θειΙΙιιτει, ο ἱ (Ιτοπιοτιετ›Ι ο

Μ0σ;Ι8Ι188Ι0[10 :ποπο ίειΙΙο ρτΙΒΙοτ1ΞετΙ οοΙΙε

Β:ττωΗΙία ώ ΡοεεειΙΙ:ι . . . . . . . »

Ι Ι.ΧΧΧΙΙΙ.

ΙΙ ΡοοΙοίΙοο Ιοτ1οοοιιιο Π. τὶοονο εοΙΙο ΙΙ ρα

ΙτοοΙώο οοΙΙα Βοώτι ΑροεΙοΙἰοιι Η: οΜοεο ο Ι

ωοοΙεΙετΙ, εΙΙε Ι'Οτώπο ώ (ΙτιπποΙοοΙΙ ροεεεάονε

Ιιι $πτώοΕυει . . . . . . . . . . »

ΠΟΠΗ] ".

ΙΙ ΡοιιΙοΙΙοο ΑΙοεε:ιοτΙτο ΙΙΙ. οοπίετωιι ώ οειι1οτΙΞοΙ

οοΙΙα ο:ΜεάτεΙο, οεΙ ώ οοι1εοΙΙ ω οοπιιιτιο ώ

Θεσσ” Ιο απτο, απο, ο ώ·Ιώ, ο!ιο ροεεεάο

πιοο οοΙ άπο ΒΙιιώοιώ ώ (]σΒΙΕ:ιτΙ, ο ώ Ατ

Ισοτεει Ξτι ΒοττΙοθοα, ο οοοοι·ώι :ή τυοώ:εΙτώ ροτ

Με οΙΙ`εΙΙο Ια ρτοΙο2.Ιοτιο οοΙΙα 8οιΙΙει ΑροοΙο

“θὰ . . Ι . . . . . . . . . . Μ

ΜΧ” ·.

Ι οοτιεοΙΙ ο οαρΙΙ:ιώ «Ιοἱ ροτιΙ οοΙΙα ΒοττΙεΗιιει Ιο

ΙοτνοοΒοτΙο :Με εΙοιΙοτιο ώ θιιαΙΙετοιΙο Βαπτι

ρώιΙο, ιιοοΙο οοΙΙα οιιιιΙΙΙΙΙ ώ εἱοώιοο ο ρτο

οιιτώοτο οοΙ οοπτιιπο ώ Ρώτα τΙοοντι «κι εἰπ

ώιοο οοΙ οοι11ιιπο ώ Ποτιονει ΙΙΙ οοοίεττω ο

τιιΙΙΙΙοει άοΙΙ'ώΙο ώ οοοοοτώο εε;;υΙΙο ιτο ώιώ

Με οοπιιιώ, ο οοπεοδώιΙο Πι ΙεοτΙΙΙο ότι Βοο

ωπιΒΙο Βιιἔοττ›ΙΙἰ ποΙώο ώ Ρίτουιο . . »

. Ρα9. 5ο!)

δώ)

Μ

3ο!

Μ

Μ

ΠΟΠΗ! Ι*.

(ΙΙΙΙειι1ο, ο θΙοντιποΙ, πιστοΙιεεε ώ Μαεεια, ο ΒΙιιώοε

ΙΙ

ώ ΠυΒΙἰιιτἱ, ἰοεΙΙΙιιἱεοο ειιοΙ οτοώ ΠυΒΙἰοΙτιιο ο

ΒΙιιώάο :πώ οιι;;Ι11Ι, @ΙΙ ώ Νικο, ο ώ ΜΜΜ

Πἰεεοττει

τ.ΧΧΧντι.

Ροι1ιοΙΙοε ΑΙοεεωιάτο Π', εοτΙνο ΑΙ οΙετο ώ

δ:ιτόοθττώ ο ώ (ΙοτεΙοει, τιοΙ.ΞΠωπάοςΙΙ ώ οττιτ

ιΙοεΙΙτιπο Ι'ειτοΙνοεοονο ώ ΩεἔΙΙιιτὶ Ι.ιη;ειΙο ιΙοΙΙο

Βοώτι ΑροεΙοΙΙοα οοΙΙε Με ΙεοΙο . . . »

Ι.ΧΧΧΙΙΙΙΙ *.

ΟΙΙΙΙιτιο, ιώιτοΙΙοεο ώ Μιιεεει, ο €ωαιω ώ ()εΒΙΙΙιτΙ,

ροτ τοπιο ιΙΊΙᾶοϋτοτιάὶτιο 0ιιοτοεΙο, ο ώ Μοι

Ιοο ΒειτοετΙ, ειτοἰ Ιετ.;:ΙΙΙ ο ρτοοιιτώοτΙ, εττΙτι€ε

ιιΙΙοιιι1ιο οΙΙ`οπεἰντι ο ιΙΙίοοεΙνο οοΙ οοιυιιτιο ώ

Ποτιονιι, τορρτοεοοΙοτο Μ! επο ροώεεΙὶι ΡΙΙΙρρο

τΙοΙΙει 'Ι'οττο οΙΙ.ΙειάΙοο ΜΙΙ:ιοοεο, ο ποσοττΙουάο

ο τΙοονοτ1τΙο πιώ τΙτΙΙΙΙ, ΡτἰνἰΙο€ἱ., ο ΐωτοτΞ, εἰ

οϋΒΙΙΒο Πει Ισ οΙΙτο οοεο ώ τηοΙΙοτε Ιιι ιοιπο

Δω θοτιονοτή ΙΙ οοετοΙΙο ώ ΟοΒΙΙιιτΙ (ειιΙνο τι

Ιώ ΙΙ ‹ΙτΙΙΙο ώ ανεκτά ωστε, ο ώ οο1τ:ιτνΙ ο

ιιεοΙτττο ΙΙΙ:οτοτυοπΙο οοπ Ια .πιο /απιίοΙία), ο ώ

Πιτ Βι1εττει ώ ΡΙειιώ .. . . . . . . »

Ι.ΧΧΧΙΧ*.

Μεττ1ιιοΙΙο ώ 1°ετοΙν:ΙΙΙο ΒοτΙ:ι, ο θιι8ΙΙοΙωο Μει

ΙοοοΙΙο, οττΙΜεοΙώοτΙ ο Νομώ άοΙΙΙΙ ωιεΙΙ ο οο

πιιιτιο ώ Οοιιονει, τΙοενοτιο ώ ΕΙιΙ:ιτιο, ιπειτοΙιοεο

ώ Μ:ιεεει, ο .ΒΙιιώοο ώ (]ει€ΙΕΙιτΙ, Ισ οοπίοτττω

ο τειΙΙΙΙο:ι όοΙΙ'ειΠωιιιο οτι Ιοἱ οοιιοΙ1Ιιιω σο! ώιΙΙο

(Ιοτιιιιτιο, οοπτει1ιιω ποΙΙ'ειΙΙο ρτεοοτΙοιπο·τΙεΙ

2θειρτΙΙο12όθ

ΧΟ 'ΙΕ

Το5ωπιοτιτο ώ ΒΙτωΙιΙο ΙΙΒΙΙο ώ Βιιεεο, οοΙ φ.ιοΙο

ο8ΙΙ ΙοεΙ.ΙΙιιΙεοο επο ετοτΙο Η ρτορτΙο ίτώ.εΙΙο

θιι€ΙΙεΙππο θυροΙΙα . . . · . . . . »

ΧΟ! Ι*.

Ι οοετοΙΙαοΙ, ο ΒΙἰ ιτοτώώ ώ ε. ΙεΙα, :Με ρτοεοοια

ώ δΙτιιοπο θιωτώο, επιτπΙτοοΙΙο οοΙΙα ΙΙοττο

Βοιιονοεο ττωτιάσω Ιιι 8:ατάοΒικι, τΙοοτιοεοοπο

θυΒΙΙεΙι11ο (θερο!α) ροτ ειιοοεεεοτο Ιετ·ΙΙΙΙαιο

ώ οοο ουΒΙοο (]Ιώιτιο, πιοτοΙ1οεο ώ Μοεεει ο

ΒΙι1ώοο ώ ΟοΒΙΙστἰ, ο ΒΙΙ ΒΙιιτώ1ο οΒΒοτΙἱουιο

ο τΙΙΙ'οεει, οοεΙ οοΙΙα ροτεοπια, οοπΙο τιοἔΙἰ πνοή,

εοΙΙο Ιιι ώροτπάοτιω ροτο, ο εοΙΙο ΒΙΙ οτώώ

οοΙ (]οιιιιιτιο ώ θουονο . . . . . . »

ΧΟΙΙ ".

ΒΙπιοτιο ΒιιοτοΙο, ωιιωΙτε18ΙΙο οοΙΙα ΙΙοτ1τι Βοπονοεο,

οοτιοαΙο τι (ΞιιΒΙΙοΙτι1ο (δσροΙα), ειιοοεεεοτο ώ

(ΙΙΙΙιιοο πιοΙ 8ΙιώΞοώο ώ Οε€ΙΙειτΙ , ο ΙΙΙοΙο ώ

ΜΜΜ, ωιω Ισ Ιεττο. ο Ιο τειεἰοώ οοΙΙα τορυΙ›

Ι›ΙΙοει πιοΙ το8τιο ():ΙΒΙΙ:ιτΙΙιιοο, ο @απο «ΙΙΙ Πτι

νοεΙΙΙιιτει. Ε Βιι€ΙΙεΙτιιο ώιΙ επο ωπΙο ώστε

ΙΏώ:ΙΙΞι ο νοεεοΙΙοἔώο :ΙΙ οοτι1οοο‹ΙΙίἔοποπ »

Ά
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ΒΘΠΠΠΙ0
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ΙΙ

πιο8εΙο

Ι958

ΙυΒΙΙο

Χ(ΙΙΙΙ ".

Α8οεεε, ΙΙΒΙΙο ο (.Ιι18ΙΙεΙιοο Ι, πιετοΙ1οοεοΙ ΒΙοεεε

ε εἱιἱοἱοε οἱ Οε8Ιἱετἱ , ἱοεΙἱΙοΙεοε επο ετεοε ·

(Ιιι€ΙΙεΙωο @ρθω ε ςΙἱ οι οοιιοιΙοοε Μ·ενο- '

οοΒἱΙε οἱ απο ἱ ειιοΙ ΙΙΒΙΙΙ , ο οεἱ ειιοἱ «πιο ·

οτηἱοοΙ οεΙ ποοο (Ι.οεΙΜ·ΙΙεοο . . . Ι»

'-” ο · Ι ” η.

· · ·Χοιν·. ·

ΙΙ ροοεεΙΞι ε εοιιιιιοε (ο (Ιεοονο τΔΙἱΙΙεωἱο ο οοιι

ίετωποο Ιε εοιἱνεἱἱιἱοἱἱἱ ΒεοιΙΙΙε (το εΙἱ επιπ

ΠΙΙΙ'88ΙΙ 8ἱιἱἱοοε (ἱιιετοἱο ε ΝἱοοΙο (Ιἱ£οΙο ο ιιοπιε

σε οετΙο εοιποοε, ο ἱΙ πιειτοΙιεεε θΙΙΒΙΙΒΙΙ'ΠΟ ΙΙΙ.

((76ρο&ι) ΒἱοοΙοε οἱ (ΙιἱΒΙἱει·ἱ . . . . . '»

ΣΟΣ”.

ΙΙ ροοεοΞι ε οοωιιιιε οἱ (Ξεοοπ αρρι·οποο ε τει

ΙΙΙΙοειοο Ιε εοιἱνεἱἱιἱοἱἱἱ ιοΒιιΙΙε (το ΒΙΙ εωτοἱτο8Ιἱ

ΒἱοιοΙΙε (ΙιιετοΙο ε Μου» @ΒΑΠ ο Μαιο ε μι·

μπε οι οεΙ.το οοιουιιε, οἱ οερἱωἱἱἱ ε ΒΙΙ

ιἱοοιἱιἱἱ σε “Με Με . . . . . .. . »

Χ(ΝΙ.

(ΙΙΙ ωτοΝεεοονἱ οἱ (Ιε8Ιἱεἱἱ, ο οἱ Τσακ ἱἱΙΙετνεω .

@πιο οοΙ ΙεειιΙο ροἱἱἱἱΙἱοἱο , ε-εοο εεΙΙε σου ·

οἱἱωΙἱ , εΙΙιι εοΙειιιιε ίοιἱοοιἱοοε οεΙ οιιονο

ερεοοΙε οεΙΙει Μἱεετἱεοτοἱει Ιπι Πω, ε ἱπι Με

Ο(3(Ε8$ΙΟΠθ οοοοεοοοο ο οιιεΙ Ιιιο€ο Ρἱο οΙειιι1ε

εοοΙεεἱεἱεΙἱοΙἱε ΙοοοΙοεοιε › ο .4 'Ι .ο . »

- - `-Χ(ΝΙΙ*. ' ('

ΡαΙΙΙ οεΙΙα :εεε .κι ΙποΒο ε Ι'οΗετ.ιΙΙ οἱ εεἱιἱΙ'Ι€ἱιΙ

απο οεΙΙΒειιονεεΙ οἱ ΡΙΒοΠΙ . . . . . »

·.· . . Χονιοἱ.

(ΙιιΒΙΙεΙππο ()ερο!Ια, πιοτοΙιεσε οἱ ΙΙΙιεεο ε Βἱιιοἱοε

οι ()εεΙΙει·Ι, (οοἱ οοιι επο ΙεεΙεποεοΙο εΙοιιιἱἱ

Ιε8εΙἱ , ἱἱιεΙἱωἱεεε οοο ετεοε ἱΙ οοοιιπιε οἱ (Ιε

οονιι.. .':ἱ.·. . . . . .. α»

Χ(ΙΙΧ.

ΙΙ ΡοοΙ.εΙΙοε ΔΙεοεειιιοτο Ν. :οοπ ε8Ιἱ αιωνε

εοονἱ , νωεωπ, ο ΡτεΙοΙ.ἱ οἱ 8οΙ·οοΒιιο . οοεἱο

οΙΙ'εποποο οοο· ΙΙΙ Ιοτο οιιΙονΙΙΙΙΙ ωοοεοΙ οεΙ

Ι°οι·οἱιἱο οἱ· ΉΙΙοιΙΙΙποεπ εεΙεΙεΙΙΙΙ πιο Ιοο8ΙιΙ

ΙΙοαοΡωο οΙΙε Ιστο εἱοτἱσοἱιἱοοε εοοΙεεΙοιΙἱεε,

οοΙοτΙεειοοοΙἱ ει ωωΙωεω ΙΙΙΙ:οσέοιιοΙοο οοοΙι·ο

¦"ἱ Ιοἱοἱ,. ε ο εοερεοοετε ω τεΙοΙἱνο 'οΙΙἱεἱο ε

ΒεοεΙἱοἱο ἱ οΙἱἱετἱοἱ, οΙ1ε επιιιιοοΙΙΙ ΕΜΠ”, οοιι

οεπεεεετο οοΙ πωπω Ιἱ οοτο πιοοοοΙ, ε οιΙΙο

ιιε.ιιτροτε ἱ Ιοτο Ι›εἱιἱ @ο απο . . . . »

(Ι.

ΙΙ Ροο1εοοεΔΙε:ειποι·ο Ν. οοωπιεΙιε ΑΙ ρι·Ιοι·ε

οεΙΙ'οεοεοιιΙε οἱ ε. ΟΙοναοπἱ, εο ΙΙΙ οοοτο οοἱ

'ΓεωρΙιτἱ σε Ιτεεἱετἱἱεἱ πεΙΙ:Ι οοοΙἱΙΞΙ σε ειιοἱ

πιοιιιἱ ΙΙΙ διποεΒιιο, σε οτοΙοοτε εἱἱΓἱεαοἱ ο οο

δ?θ

ἱνἱ

δ'72

574

δ?δ

δ??

δ?8

οονεεἱ Ια οεεεοιἱοιἱε οεΙΙε οεΙΙΙΙΙΙι , ε ο Ιοτεἱ

οοοεεΒοοτε οοἱ ωοεοωΙ Ια οοτο ε (388Ι.ΒΙΙ() οἱ

εαυτο (ΗΜ °(εοΙΙΙΙΙΒἱΔ ), εεεοοοο ἱΙ (οποτε οεΙ

εσωρτοπιεεεο (ΙΙΙ,Β88Ι "οποιο τω) ΙιεΙΙ:ι οἱ Ιιἱἱ

ρεΙοοω Ρετ Ιπι· οεΙἱιἱἱιἱοιἱε ε ·οοωροεΙιΙοοε οἱ

(Με Ιε εοἱἱΙτονετεἱε Γιο Ιοτο ε8ἱεΙεοΙἱ . »

(ΙΙ".

ΙΙ ΡοοΙεἱἱεε ΑΙεεεειιοτο Ν. εοιπωεΙΙε ιΙΙ'ειΙωΙε σε

ε. ΒΙείωιο, ΙΙΙ ρτἱοτε·οεἱ Ιππἱ Ρτεοἱοωοτἱ , ε

ω ΔιοΙΙιιο οωἱοοἱοο οι ΒοΙοΒοι. οι ΙΠΒΙΙΙΙΙΒ'8Ι'0

αΙ ροοεεΙΞι, οοιἱεἱΒΙἱο ε οοκοιιοε οι Ρἱεο , εοε

(3(ΠΙ$88ΙΙΙΙΙΟ ιΙ ρτἱοι·ε οεΙΙ' οερεοοΙε Εετο80ΙΙ

ωεωΙο ο Ωω οἱ (Ι:ΜεΙΙο Ια οἱτΙο οι ειιοΙ'Ιο;Ιο,

οοο Ιε εοε ροτΙΙοεοπε, εο ε5ε8οΙ5οοΙ10 οιιοιιΙο

ΙΙΙΙι·ο απο Ιοι·ο οι·οΙοιιΙο οοιι ειιο Ιεπετε προ

οοιωικ,κ.οοκωΠο0ΙΙ, Ιπι οοεο οἱ τεπΙΙεπω,

ο (ιιΙωΙιπιτε οοιπι·ο ἱΙ οοΙτο ροοεοΙΙΙ, (ΕΟΙΙ5ΙΒΙΙ(),

ε οοιιπιιιε Ιε οοιοπο: εοεΙεεἱιεΙἱοΙἱε . . »

(ΙΙΙ "'.

ΡΙ'θ(ΙΙΥ.ΙΙθ Ι)οι·Ιο, Μαοθίστε, ε ΝἱοοΙο οεΙ ω Μει

οιιεΙΙο Ποιοι ρι·οοοοοο ο πωπω Ιἱἱ·ε οιἱοπἱἱΙιἱ

οεΙ οοιποπε° οἱ (ποοπ ροι· εορρετἱτε οΙΙε

ερεεε οεΙΙο ερεοἱιἱοἱἱε οτιοοω, οΙιε ἱτἱΙεἱἱοενεἱἱο

Με ἱι1 $οτοεΒοο, οοοε τἱοιιρετοτε Ιε (εττε

οΙιε διο ροεεεοενοοο ιιοΙ 8ἱἱἱοἱεεΙο ΤιιττΙΙουο »

_ Ιἐιιι.

ΒεΙιιἱοπἱε οεΙΙο νΙεΙἱω ρεεΙοτοΙείοΙΙο ἱπι Βοι·οεΒιιο,

οεΙΙιι οιιιιΙΙΙΙΙ «ο ρτΙπωΙε, ε οἱ ΙεςιΙο ροἱιΙἱΙΙοἱο,

οει Ρεοετἱεο νἱεοοἱἱτἱ , ατοΙνεεοογο οἱ Ρἱέο,

$ωιω οε Ιπἱ ωεοεεἱωο, οορο ΙΙ επο τἱΙοτΙΙο

οΙΙΙΙΙΙ60Ιο...........»

(ΙΝ.

ΙΙ οοοΙε ΙΙοοΙΙΙιο οεΙ οοοτο (ΙιιεΙΙ'ο, ροτ ιποπο οἱ

_ ρι=οοιιι·ι ιρεοἱΙο οι: 8οι·οεεοε ο Βεοἱετἱ Βιιεωτο

· 'οι ΠΒιιοοΙοπε, οσοι: :ο ρτἱοι·ε ε (Με σε ε. Λεο

8ΙΙΙΙ() οἱ 8ἱεο:ἱ Ια οΙιἱεεε (ο ε. ()οΙοοιΙπποο οοιι

Ιε εοε ρει·Ι.Ιοεοιε, ο εοπ Ιε οεοἱπἱε ο Ιιιἱ εοε(

Ι.ΕΙΙΙΙΙ ροι· οι·ΙΙΙο σε ριπτου:ΙΙο . . . . »

(Ν.

Ροι·ΙΙοοΙο ω (τοΙΙοτο σε ροεεε οἱ οοιποιετοΙο (το

ΕΙπἱἱτο οἱ ΙΙΙοιοΙοο το ο 'Ι'ιιοΙεΙ , ε Ιπι τεΡυΙ›

Ι›Ιἱο:ι ΙΙΙ5οοιι, οεΙ οιιοΙε ΙΙιτοιιο ροτΙΙοοΙειτωεοΙε

Από
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οΙοετοΙπε

Β?ΙΙ

Ιθ(Η

ΒΡΓΙΙο

Ι9θ3

ω 93 πιοι·ιο

οἱ 95 Β·ΙΙιΒιιο

ἱνἱ

Ι9(Ιδ

(ποι εΙΙΙ.

ρΙεοπ.)

Ι δωρο

οδο

ΗΜ

(ΗΜ ω.

ρΙειιιι.)

ΙΙ ομοσ

οοπιρτεεἱ Ι'ἱεοΙο σε 8οτοεοοε, ε ἱΙ οοεΙεΙΙο (ο -

(ΙΙιεΙτο, ο οἱ (188ΙΙΙΙΙ'Ι . . . . . . . »

(ΠΊ.

ΙΙ ΡοοΙεΙἱοε (ΙΙειοεοτε Ν. εοτἱνε ειΙ ρτἱἱἱεἱρε Ειἱτἱοο,

ΙιιΙ“ειοτε σε (ΙεΙεΙἱΒΙΙο, ίειοειιοοεΙΙ οοοοεοετε, οοπιε

οἱ ρι·εεεοτε εειι·εοΙπε ἱιἱιἱτἱΙε Ιο Ιο1ρτεεο ων οἱ

πἱεοἱΙονο ο,Ιονεοετε ΙΙΙ Βοτοεεπει, Με ροτ Ιε

πιοΙΙ.ε ερεεε οΙιε εἰ τἱοΙἱἱεοενοοο ρει·Ιο υποο

εἱοἱο, Με ρετοΙιο εετεΒΙ›ε τεερἱιἱἱο οοἱ Ρἱεοἱἱἱ

ροοτοἱἱἱ οοΙΙ°ἱεοΙιη ο Ιο οοοεΙΒΙἱα ρετοΙο :ιο οο

198?

5

εεοπαΙο



Οτο ΙΧΙΙΙ()Ι·)

Μπι

Ιιαποοπαι·πο ἱΙ ροιιεἱοτο, ρι·ο[›οποπ‹ΙοΒΙἱ ἱπνοοο

υπ οοερἱοιιο ο ναπται;ΒΙοεο ιπαττἱπιοπἱο, ροτ

ι:1ιιαΙο οἱοο ανω· εοτἱττο α -(Ιαι·Ιο το·οἱ δἱοἱΙἱα,

αΠἱποΙιο αἱ οοοιιοο οΙΙἱοαοοιιιοπτε πω· ίαι·Ιο ιπι

εοἱτο . Ραο

Οι Ι.

ΙΙ Ι'οπτοΙἱοο (ΙΙοιιιοιιτο Ν. εοτἱνο α θἱαοοιπο Ι. το

οἱ Ατα8οιια, οπο Ια ετεεεα οοιπαποα οα Ιιιἱ Γατ

ΙΏθ'|

93

ΙοδΙΙο

ταΒΙἱ οοΙΙα ἱπνοετἱτιιτιι οοΙΙιι $αι·οοΒιια οιῇαἔΙἱ πατα

ταττα ρι·οοοοοπτειιιοπτο οα (]αι·Ιο Ι. το οἱ ΒἱοἱΙἱα,

ο οα Επτἱοο ἱπΓαπτο οι (ΙαετἱΒΙἱα, οπο ιιοιπε

Γανοα πορτα α οιιοετἱ ιιΙτἱιπἱ , οοεἱ μια: ετἱ

πιανει ποπ οονοι·Ια αΙ ρτοεοπτο οοποοοετο α Ιιιἱ,

οπο ἱποΙττο ποΙ-τοτπρο οοι·εο ται Ι'ιιπα οοπιαιιοα

ο Ι'αΙτι·α Ια Βοοἱα ΑροετοΙἱοιι ανεα ροι·οιιτο Η

Βἱιιοἱοατο Τιιττἱταπο , ραι·το ο νἱα που Ια οιιαΙο

ο8Ιἱ αντοπΙιο ροτιιτο οαι· Ι'αοοοεεο αΙΙ'ἱεοΙα α

οιιοΙΙο οοἱ ροτοπτἱ, οΙιο τι τ'οεεε αοοοι·οατο εοοο,

ο τω ροι·οΙο ανετα οοΙἱΙιοτατο οι τοποιο ἱπ εο

εποεο φωτο ἱπιποτταπτο πεΒοιἱο εἱπο α τοιπρο

μοι ορροι·τιιπο, αοοοι·ταποοΙο πω· αΙτι·ο, οπο

πιο πιοπτι·ο οΒΙἱΙ ποπ οοποοοοι·οπΙιο Ι'ἱεοΙα α

νει·ιιπο οο€Ιἱ αΙτι·ἱ οπο, οπο ΒΙἱοΙΙανοαπο οι·

ιιιαποατα............›π

ονιιι. '

ΙΙ Ροπτοτἱοο (]Ιοπιοπτο Ν. οοιιιπιεττο α ιιιαοετι·ο

ΕΙἱα , οαιιοπἱοο οἱ Βοαιιναἱε, ο ειιο παρροΙΙαπο,

Ι'ἱποαι·ἱοο οἱ οτοἱπατο αἱ Ρἱεαπἱ απο τἱοΙιἱαιπἱιιο

ειιΙιἱτο οιιΙΙα 5ατοεοπα ἱΙ οοπτο ΠΒοΙἱπο, ἱΙ οιιαΙο

σο' ειιοἱ ταιιτοτἱ «το αοοτοπτἱ ειναι ἱπναεο ἱΙ Βἱιι

οἱοατο οἱ Τοι·ι·οε, οοιιιπιοττοποονἱ ιιιοΙτο νωτια

ιἱοπἱ οοπττο Ιο πετεοπο τἱιιιαετο ίοοεΙἱ αΙΙα

(οικω Βοπιαπα, εεοοποο ΒΙἱ αννἱεἱ ΡοτνοιιιιτἱΒΙἱ

οα ιπαεεττο θ. οἱ ΒοΙΙοπε, οπο ροτ οἱο ανοα

πιαποατο ποΙΙ'ἱεοΙα ἱιι οιιαΙἱτα οἱ ειιο νἱοατἱο,

ο οι ἱπιὅἱιιπἔοι·ο πιἱ ιποοοεἱιπἱ, οπο οοεεἱπο

ιΙαΙΙ'ἱπτ'οεται·ο ο ιποΙοετατο, ο οἱτοτταιποπτο, ο

ἱποἱιοτταιιιοπτο, ἱΙ κοπο Βαι·οο, ο εροοἱαΙιιιεπτο

ΒΙἱ ιιοιπἱπἱ οι δαεεατἱ . . . . . . . ››

Ι 9Β'7

Ι (Ι

πεοετ0

(ΠΧ.

()οι·ι·αοο ΙΙ , οοττο Ποτταοἱπο, το οι ΒἱοἱΙἱα , οοπ

οοοο πιοΙτἱ ΙιτἱνἱΙοΒἱ αἱ Ρἱεαπἱ, οοπιρτοεἱ οιιοΙΙἱ

ίτα οεεἱ οπο οἱπιοταναιιο ιιοΙΙ'ἱεοΙα οἱ Βαι·οοΒιια ιι

ιισιι

μεσο τω.

Ιιἱειιπ.)

Η @οοπο

(ΙΧ.

το” Τοεταιποπτο οοΙ το Επιο, ο Αι·ι·Ιοο, ΠΒΙἱιιοΙο οοἱ

"ΒΙΟ Ι'ἱιιιροτατοιο Ροοοτἱοο Π , οοἱ οιιαΙο εοπο οα

Ιιιἱ ἱπετἱτιιἱτἱ οιοοἱ οοἱ ειιοἱ οοιπἱπἱἱ οι $αι·οοεπα

Ιἱ ειιοἱ πἱροτἱ ΕπιιΙοο ο ΠιὅοΙἱπο, πατἱ πιο οι

ἱιιἱ ΙἱΒΙἱα ΕΙοπα, ο οαΙ οοπτε θιιοΙΙο οοἱ οοπτο

Π8οΙἱπο οοΙΙα θΙιοται·οοεοα . . . . . »

ΟΧΙ'.

τα” Ιιινοπτατἱο οοἱ ἱιοιιἱ, τπτ Ια οΙιἱοεα ο οαρἱτοΙο οι

,";,'0 ε. Ιιοτοπι.ο οἱ Ποποντι ροεεοτΙοναπο ιιοΙ Ι972

ἱπ5ατοοεὅπα . . . . . . . . . . »

.

ΟΧΙ!.

ΙΙ οοπτο ΠΒοΙἱιιο οἱ Βοποτατἱοο, ροτ :ποιιο οι

ΒιιοοιιΙΙο ειιο ρι·οοπτατοι·ο εροοἱαΙο, τα οοπιρτα,

οεεἱα τοοοπιἱοπο οἱ ποιο εταΙιἱΙἱ οοΙΙα οτοοἱτα

οι Επιο το σε $ατοοιι;πα, α τιποτε οι ΑττἱΒο,

οἱ ΙΙΒοΙἱπο οοττο Ποιο, ο οἱ Ιαοορο οοττο βαρυ,

ειιοἱ πἱροτἱ, πατἱ οαΙ οοπτο θιιοΙΙο οι Ι)οποπα

τἱοο Ιοτο ραοτο, ο οτι ΕΙοπα ΙἱΒΙἱιιοΙα οο! οιιο

οοττο το Επιο Πιο.

ΟΠΠ.

ΙΙ ΡοπτοΙἱοο ΠτοΒοτἱο Χ., τἱοοτοατἱ ιιοιπε πιο Ιαττἱ,

ἱνἱ

οοἱ οιιαΙΙ ἱ Ρἱεαπἱ εἰ οταπο οΙιἱατἱτἱ ΙανοτονοΙἱ

αΙ το (Ιοτταοἱπο, τα ανεαπο ιιειιτρατο ἱ οτἱττἱ

οοΙΙα Βοοο αροετοΙἱοα, οοεἱ ἱπ 8ἱοἱΙἱα, οοιιιο ἱπ

8αι·οοοπα, τα ρι·οοεττο αἱ πιοοεεἱιιιἱ οἱ τοι·πατο

αΙΙ'ιιΙ›ἱιἱοἱοπια οοΙΙα (ΙΙιἱοε:ι, ο οι τοετἱτιιἱτΙο πο!

τοτιιιἱπο ροτοπτοτἱο οι Με ιπεεἱ Η Βἱιιοἱοατο

Τιιττἱταπο, ο εροοἱαΙπιοπτο Ια οἱττα οι Βαεεαι·ἱ ,

απο ανοαπο ἱπναεο, οο οοοιιραναπο οοπ Ια τοπια,

ἱπ οἱερτεΒἱο οοΙΙο οεπειιι·ο οοοΙοεἱαετἱοΙιο ροτοἱο

ἰτιΙιπἱιιατο οοπτι·ο οεεἱ οαΙ οἱ Ιιιἱ ρτοοοοοεεοτο

Ραρα (]Ιοπιεπτο Ν., πιἱπαοοἱαιιοοΙἱ, ἱπ οαεο οοπ

ττατἱο, οι α8ετανατο ἱπ οοἱο Ιοτο Ιο ιιοπε, οπο

πω· ταιιτο σωρο ατο ιιειιτραιἱοπἱ ανεαπο οΠοττἱ

ναπιοπτο ἱποοτεο . . . . . . . . . »

(ΠΝ ".

σ

Βοτεοοοτἱο, ατοἱνοεοονο οι 'Ι'οι·ι·οε, εραττἱεοο ἱιι

δ87

το

δ88

590

«οποιοι ραττοοοΙιἱο Ια οἱττα οι Βαεεατἱ, τἱτοπιιτα

ιπαττἱοο ο οαρο οοΙΙο ιποοοεἱιιιε Ι'απτἱοα ΡΙο

Ιιαπἱα οἱ ε. ΝἱοοΙα, ακομα τετι·ο ο ροεεοεεἱοπἱ

αΙΙο οιιατττο Μονο οιιρραΙΙο, ο ραττοοοΙιἱο αε

Βἱιιπτο, ἱπτἱτοΙατο α ε. Παττετἱπα, α 8. δἱετο, α

8. Βοπατο, ο α 8. ΑροΙΙἱπατο, ο οοτετπιἱπα Ια

Βἱιιτἱεοἱιἱοιιο ερετταπτο α οἱαεοππα οἱ εεεο π

οΧν *.

Γἱοττο νοεοονο οι Βἱεατοἱο ἱπ ποιιιο ρι·ορι·ἱο , ο

ποΙΙα οιιαΙἱτα οἱ ρτοοπτατοτο οι θοππατἱο νο

εοονο οι Απιριιτἱαε ἱπ 8ατοοεπα, @πιο ΙοοεΙτα

αἱ οοοιοπο οἱ θοποιπι, ο ρι·οιπεττο οι αἱιιτατΙο

σο, ειιοἱ αοοτοπτἱ ο οἱροποοπτἱ , αοοἱο Ιο ετεεεο

οοπιιιπο οοπεοΒιια Ια ροεεοεειἱοπο οοΙΙα οἱττΞι οι

Βαεεατἱ , ο οοἱ οιιο τεττἱτοτἱο, ο ἱΙ οεττο οο

ιπιιπο, ἱιι τἱοαπιΙιἱο οἱ ταΙ 8ἱιιταπιοπτο ο ρι·ο

ιποειεα, τἱοονο εοττο Ια ειια ρι·οτοιἱοπο οιιοἱ οιιο

ιεεοονἱ, οποο οἱἰοποοτΙἱ οαΙΙο νοεεαιἱοπἱ οοἱ

Ρἱεαπἱ , αΙΙο οιιαΙἱ οειιἱ εοΙἱ ποπ ροτεαπο ορ

ροττο ναΙἱοα τοεἱετοπια . . . . . . . »

σεντ "'.

Ρἱοττο ΙΙ. το οι Αταθοπα εοτἱνε α Ματἱαπο ΙΙ. τοπ

οἱοο οι Αι·Ιιοι·οα, αοοἱο ίαοοἱα_ τοετἱτιιἱι·ο οαἱ

Ι'ἱεαπἱ οιιο ΒαΙοο , οΙι'οεειἱ ανοαποπτεοατο ποΙ

ΒοΙΙο οι ΩαΒΙἱατἱ, αεεἱοτπο αΒΙἱ ιιοπιἱπἱ, ο αΙΙο

πιοτοἱ, οἱ οιιἱ εταιιο οατἱοΙιο, ο οοΙΙο οιἱαΙἱ εἱ

οτ°τιΠ0 ἱιιηιαοτοπἱτἱ εοπ Ια τοπια, ο οοπ ρατεοοΙιἱο

τττ:τ:ιετ0τιτ

οπιιι.

ΙἘΐΞ

θ

Ι10ΥΒΙΙΙΙ1τι:

δθ Ι

Ι9Τ3

δΌ?

Ι9Ί 8
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εεττεπιΙιω

δθδ
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ΠΕΙ 11ιτι.οινιι Η (ΣΑΚΤΕ ΕΟΕ. θά ι

_Μ-νή·-ν

Μπι

0:ινιι ".

- - - · - - - - - - -- Ειειιοο ιιοπιιιιιιιινο άει εειριιιιιιι άειιε πανι , ειιο

1984

13

οιι.οιιτε

.Ιω

τ

ηιτιιε

1987

θά

άιεειιιιιτε

ι Ριειιιιι ρετάειιετο_ ιιειιιι ιιιιιιιιΒιιιι άειιει Με

ιοτει, ε άειιε ιιιιιιι€ιιε Ριεειιιε ειτε ιι: ιιτιιιιιτοτιο,

ε .νι ιιιιιιιάειτοιιο Ιε Ιοτο ιιι·ιιιι άιριιιιε . Με.

εΧτιιι. ι

π

Εεεε άειιε τεριιΒιιιιειιε άι Ριτειι2ε, άι άειιονιι, ε

οι Βικάκι εοιιιτο @ε!!ε άι Πιο, ιιειιιι φάω

εοτιο ρτεει νιιτι ιιεεοτάι τιευετάι.ιιιιι ιιι θιιτάεειιει,

ε ερεειιιιιιιειιιε ιι ωιωιω ε ιε ειιιιιιε άι Πει

φωτ, ι ιιιοΒιιι ι_ Ιε ιοτιειιιε, ε ιε ιεττε , ειτε

νι ροεεεάενιιιιο ιι εοιιιε ΠΒοιιιιο άειιιι (Πιε

|τιιτάεεειι, ε Νιτιο νιεεοιιιι Βιιιάιοε άι ειιιιωτι »

()ΧΙΧ ".

Αιιοτιεο Π. τε άι Ατειάσιιιι εετινε ο Μιιτι:ιιιο Π.

Βιιιάιεε άι Λτιιοτειι, ειιο άνετα νεάιιιο ιε ιει

τετε, εοπ ιε ηιιιιιι ιιΒιι ιι·τιιι:εατι οι ειτιιι€ετε

τιιιετιιιτει εοπ ειιο ρειάτε Πιάτο Π; ε εφρτοΠι

ιιιτιάο άι ι:ιιε ειτεοειιιιιω Βιι ΙιτοιΤει·ιεεε ια εστι

ειιιιιειιιιι, ερεάετιάοΒιι :ι ι:ιι Με θιιιοοιιιο Βε

τιιιιι εστι τιιιεειοιιε :ιρροειιιι άι ειιέιιιιιειιτΒιι τι

νοεε ιι ειιοι ιιιιετιάιιιιετιιι τι ιιιι ι·ιιζιιιιτάο . »

·· μι· αοα

π

Βιιιιισάεστει, ειιιιιω τ ο Νιοοιιιιιοτιιι επι ιιοιι

:Ριιιιιε, ε ιι ροάεειΞι ε εοιιιιιιιε άι διεπει" άιιι

Ι'ειιιτει εοιινετιεοτιο τιει μια εεΒιιειιιι: 1." άι

ιιοιι τιεενετε τιερειιινειιτιεικε ιιεΙιε Ιοτο ιεττε

σε ΒιιτάεΒιιιι, ε άει Βιιιάιειιιο άι ιιοθιιάοτο,.

νετιιιιιι ρετεοιπι, Μετά ο εειιιιιτει, ά'ειιιιιιο ι

εεεει, ειτε 5ι άιρετιιεεε άειιιε ιει·τεάι Με οά

:ιιιτο άει εοιιιττιετιι.ι , ε άι τεειιιιιιτΙ:ι, οά οφει

ιετΙει , ιεάάονε νι ιοεεε Βάι νειιιιιιι άοτιο τι /ιᾶ82,

ο τι νειιιεεε ιιι ειρρτεεεο: ἔ.° ειιε ι Ποιιιι ιιοιι

εοιιιρτετειιΒετο τιειΡιεοιιι ιεττε, «πω, ο εσ.ιειειιιι

ειρριιτιετιετιιι τι (ιειιονεει, ιιετιιι:ι ι1εοτιεειιεσ άει

εοιιιιιιιε άι θειιονει: δ." ειιε ι θειιοτεει ρο

Δ ;ιεεεετο ιιι›ετιιιιιειιιε ειρρτοά:ιτε :ιι ροτιι, ε.ιωτι

ειιτε τιει ιιιοΒιιι Ροεεεάιιιι τω Ποτι:ι, εετιιιι

Ιιει8:ιτ άιι2.ιο άι εστω; ειιινο ειτε άοντεΒιιετο

άειιιιιιιιιιι·ε τω: ιιι εοιιιρτε άι Βτειιιι€ιιε ειιε

ι:ιεειιεετο,-ιιεειώ ι Ποτιτιζ ροτειοετο εει€ει·ε άιιι

νεπάιτοι·ι :οι άειιιιτι άι (Σωστά μοι οΒιιι τι- τ.

ειει·ε άι ετιιτιοζ, ει ιτε άειι:ιτι ρετ @οι τιι.5ιετε

ά'οτ80 :Ψά.;'ϊ @Με Με ιιιιιτιιιιιιιι άονεεεε :ινετ

ρτιιιειριο,_ άσρο τεΒιιιιιι ιιι ρεεε ιτιι τιωιιι ε

θειιοτεει; ο ειτε ςιιιιιιιιιηιιε άι ιιιιεειι ιιιιιιιιι

_εεμοτιωιεε τειιοτιι€ιδε άτιιιε.ιεττε πιει Ι)οτιιι τι

(ιειιον:ι, εειιιτι ειιιτιιι·ιο ρτιιιι:ι άει!ει εεροτιει

ιιοιιε; ρειεὅιιετειιιιε Ρετ τιιιιιιιι ιι άορριο άει

ειιάάειιο ά:ιιιο οι εει , ε οι ιτε άειιιιτι οι θε

ιιογιι εστι τιεεοερο-ι δ." ειτε ι θειιονεει τεάτιει

εετο ρετ_ιιιιετο ι ιιειιιάει θειιονεει πιοτιι

ιιεΙιε ιεττε άει Βοτιιι: θ.° ειιε ιιιοιιτε μοιεεεετο

εινετε ιιι άετιε ιεττε'ε ιιιοΒιιι εοιιεοιι, τειιοτι,

ιιτεειάι, ο τιιεειειιτειιι ερεειειι Ρετ άειιιιιτε ιο

Ιοτο- ιιιι ει ω;" ειτε ›ετιιιιιιι:ι!.ι. :ειναι ιι ετιεο

άι οιιιιειάιά, ειιο επιτειιιιιι @Μάιο άπό; Ποι·ια,

ο άειι Ιοτο ιιιιιωιμ ε ειιο ιτιοιιτε ι θειιονεει

ιιοιι ροιεεεετο εεεετε εοιινειιιιιι ιιι ειιιάιτιο άει

ιιιιιιιτειιι άει ιιιοιτο, ιιιοτειιε τιιιιιιι ιι άειιι εοπ

εοιι ο ιιιιι€ιειτιιιι: 7." ειιο ενι·ετιιιιάοει ιι ειιεο

άι πειτε ιιι ροτεειιι άει εοιιιιιιιε άι θειιοντι

Πε Με οι Βιιεειιτι, ι Βοτιιι επ εεάετειιιιετο ,

εοτιιε οι ρτεεειπε Ρετ :Μοτο 'με εεάενάτιο ωιιι

ι Φωτ ε τ:ιΒιοιιι, ειιο :ινεεεετο ο ροτεεεετο

:πειτε οεΙΙε πατε, εεειειιι, Με, ροτιο οι

Τοττεε, εά ικά ροτιι, ει€ιιοτιε, ιιοεειιι ε [ιτι

τ.ωιι ειιε ρει·νειιιεεετο τι άειιο εοιιιιιιιε, ε ειε

Ρετ ιιιειιιιιιτε ιιι :ιεεοτάι ε ια ρεεε σο' Ριειιιιι;

πιο ειιε Με εεεειοτιε ει τιι.ειιεεεε εοπιε ιιοιι

ειννετιιιιιι, ι:ιάάονε ιιι άιιιιιιιιιςιιε τετιιρο ιο Μαιο

εοιιιιιιιε ειιιειιιιεεε Μάι ροεεεεειο-τιι εά ειεςιιιειι

τι ειιι ιιοιι τοεεε Πάικο, οά οτιιιτιάο άι θειιονιι :

8.° ιιιιιιιιιιειιιε-, ειτε Μεστά Ποτιά, ιιιιτο άει εστι

ιτ:ιειιιι, τιιιιίιειιετειιιιε ιιι εοιινειιιιοτιε, :ιρρειιιι

δεοιτιριιιιι Βάι αυτή άιεειεειιε άι ειιο ω, ενετι

άοιιε ιιι ρτεεετιιε εοιι άιιιτιάιει Ρ‹ιΩ.

ΌΧΧΙ '.

Βιιιιιιιιτιο, ΒιιιΒιιιιο (ο θιιΒιιειιτιιιιο), ε Βτειιο:ι Ποτι:ι

άι Μιιιιιιειιιτιο, ΒΑισιιιιτιο, Βοτιιτωο, ε Βιιιιιτάο

Βοτιει άι Μεστά άιι και ρ:ιττε , ε ιι ροάεειιι

ε οοιιιιιιιε άι θειιονιι άιιιΡειιτε ειιιΒιΙιεεοιιο (με

ειεεει μια εά :ιεεοτάι τιΒιιιιτάο ιιι τιεΡειιιι·ι

Ιοτο «Μιά ε ροεεεεειοτιι τιε! Ι.οΒιιάοτο, ε ερε

ει:ιιιιιειιιε ιιειιε ιεττε άι :Μάι-ε , διιτεατοο

ε πω” , άι ρτορτιειΞι άει Βοτιει, ειιο ιιειιο

. ειειιεο €ιοττιο ετιιιιο Με εοιινειιιιιι ιτε τι εο

ιιιιιιιε τιιεάεειιιιο, ε Βτειιιεειιεοιιε, Βιιιειάιιιο, ε

Νιωιι› ι)οτιιι εοι ρτεεεάειιτε :πιο Ν.° ΠΧΧ" »

ΠΕΠΗ! ".

8οτιεοιιε, ε Μιιτιτιο, ο Μιιτιιιιιο, ιιΒιι οι Βιιτιεοιιε

Ποτι:ι άει ιιιιιι μπε , ε ιι ροάεειιι ε εοιιιιιιιε

οι @που άιιιι'ιιιι:τιι άενετιιτοτιο ιιΒιι ετεεει τε

ειρτοει μιά εά εεεοτάι εοτιιειιιιιι οεΙΙε άιιε

ειιτιε ρτεεεάειιιι @Η ΕΧΧ* ο ΟΧΧΙ'), τιΒιιιιτάο

τι ι·ιερειιινι Ιοτο άτιιιι ε τοεεεεειοπι πιει τεΒιιο

άι Τοττεε , ε ι.οΒιιάοτοι ιιι οοετιειοιιε άι

άιιεειιι εοτινειιιιοιιε εοιιο ιιιάιειιιε ιε ιεττε,

τω, εά ειιιτι ιιιοειιι , ειτε ιι εάάάειιο Βιιτιεοιιε·.

Ποτιιι ειναι Βάι ροεεεάιιιιο τιειιε ειιτειιοτιε άειιιι

_ Νιιτττι, ΒοτιιειΒιιιι, ε Ριιιωετιιιτειά, ε ιιειι'ιεοΙιι

άειΙ'Αειιιιιτει, ιιι άιιειιι [Μάο ενειιτιο άτιιιο ιι

ρτεάειιι άι ιιιι τιμ Βοτιεοιιε ε Μ:ιτιτιο; ε ει

τα άιιι ιιιεάεειιιιι εεριιειιιι ρτοπιεεω άι ιιοιι εάι

ιιεετε ειιειεΙΙι, σε! ορετε ιιιιιτιιιε άι νετιιιι:ι

ερεειε ρτεεεο ιε εροιιάε άει ιιιιιιιε άι Πάπια:

ιιιιτειιι, άιειιιιιτειιιάο τι! τειιιρο ιειεεεο οι ιιοιι

εοπιρειετ Ιοτο νετιιιιιι τε8ιοτιε άι άοιτιιιιιο τω!

ροτιο άι Τοττειι, ε πιει μετά άειι°Αειτιετει »

(ΠΟΠΗ "

θιονιιτιιιιτιο άι Ρει.τιιιο ι)οτιει άτι Μπι Ρειτιε , ε ιι

ρωιωτι ε εοπιιιιιε άι θειιονιι άιιιι'ιιιιτει εοιινετι

@πιο ιιεΒιι ειεεει μπαι εοιιιετιιιιι ιιεΙιε ρτεεε

άειιιι ιτε εστω (Ν." (ΠΗΓΗ ΟΧΧΙ". ΩΧΧιι*.),

τιιιιιιιι·ιιο :ιι τιερειιιιι Ιοτο άτιιιι ε ροεεεεειοιιι

Λιιιιί

δθθ

ιὶ8Ί

93

άιεειιιιιι·ε

402

1987

93

άιεετιιιιτε

άθιι

ΗΘΗ

:κι

ά ιτειιιιιιε

ΩΣ!



θ! α !Ν!)!Ι.!Η

Αππί

ποΙΙσ Ισι·ι·σ οσ! ι·σΒιιο Τιιιιιιἱἱαιιο σ οἱ Ι.οιςοοοτοι .

' σ ἱιι οσσαεἱοιισ οι ἱα!ἱ σοανσιιιἱοιιἱ σοοο ποσα

αἱοιιαιἱ ἱ Ιιιοε!ιἱ σ Ισ $σι·ι·σ, ο ροεσσοιιτσ α!

ρι·σεσιπσ οα οσΙἱο θἱοναιιιιἱιιο Ποτἱα, ο σοι

ροαεσοιιτσ οα Ιιιἱ, ο οαΙ οἱ Ιιιἱ ραοτσΡἱσιι·ἱιιο

ρτἱιιἱα οσΙΙα Ιτσσιια , σ α! “οορο οσΙΙα Μαρια

Μια οα Βατἱαοιισ Βοτἱα σου ΒΙἱ ιἱοαιἱιιἱ οἱ

δαεεαι·ἱ . . . Πιο.

φωνα.

' Μ” ΡισσἱναΙΙσ, Αιιιοιιἱο, ΜαιιιισΙσ, σο Αιιοτἱαιιο οι θα

_ 93 νἱιιο Βοιἱα αἱ ασσοτοαιιο σο! ροοσεΙ.α σ σο

οισσια!ιι·ο . . . . . .

ιιιιιιισ οι θσιιονα ι·ιςιιατοο αι !οι·ο ι·ισρσ!ιινι

οτἱἱἱἱ σ ροσσσεεἱοιιἱ ασ! ΒἱιιοἱσαΙο οἱ Τοι·ι·σε σ

ποσο οἱ ΙαοΒοοοι·ο ιισἱ ΡαΙΙἱ σ σοιινσιιιἱοιιἱ

πισοσσἱιιισ σοι $!Π!!!!!!θ σου αΙΙι·ἱ ἱιιοἱνἱοιιΙ οσ!!α

Ιοιο ἰαιιιἱΒΙἱα ιισἱ ςιιαἱἱτο σαἱ ρτσσσοσαΙἱ

(Ν.” ΟΧΧ””. ΟΧΧΙ". (ΠΟΠΗ. ΟΧΧΙ!Γ'.) . »

σΧΧνα.

Π” ΙΙ σοπιιιιισ οι Ι'ἱεα αρρτονα ἱ σαρἱτοΙἱ οσΙΙα ρασσ

(1:22ΠαΐΙ- οα σοιπται·εΙ σο! σοιιιιιιισ οἱ θσιιονα , ιισσοιιοο

3 "Ισια ἱΙ ρτοσστω σ!ι'σια στα1ο σοιισοι·οαιο οοιι (Ιιι

ςΙἱσΙιιιο Βἱσονσιαιιαα, Πἱασοι1ιο Βιιαασατἱιιο, σ

θιισΙΙ'ο Ραιιοο!Ιἱιιἱ ιιο!ιἱ!ἱ ρἱσαιιἱ , σ σο! ιι0ἱαἱο

θἱασορο ΙΙοσἱ ριιι·σ οι Ρἱεα, σατσσταΙἱ οσ! σο

ι1ιιιιισ οι θσιιονα ; ιισἱ οιιαΙἱ σαΡἱτο!ἱ σοοο αρσ- ο

σἱα!ι11σιι!σ σοιι!σιιιρΙαἱσ Ισ σσεεἱοιιἱ οα ΗΜ,

σο ἱΔ ραΗἱ οα Ιοεεστνατεἱ οοἱ Ρἱααιιἱ νσι·σο ἱ

(Ισιιονσαἱ ιισ!Ι'ἱεοΙα οι $ατοσειια. . . . »

(ΠΕΠΗ.

1988 Ι! σοιιισ ΙΙΒο!ἱι1ο οι !)οιιοι·αϋσο, σ Πεο!ἱιιο νἱεσοιιἱἱ

(πασα σοι ΒΙιιοΙσσ οἱ (ΙαΙ!ιιι·α, σἱ8ιιοτἱ σιι!ι·αιιιΙ›ἱ, ἱ! ριιἱοιο

5Ρ:$ζ Ρσι· Ια εσεια, σ ἱΙ εσσοιιοο ρω· Ια Ματια ραι·ισ

οσ! ι·σειιο ΟαΒΙἱατἱ£αιι0,ΡοοσσΕα σ σαρἱΙαι1ἱ οσ!

σοιιιιιιισ σ ροροΙο ρἱεαιιο, σοαιἱἱιιἱεσοιιο Βα

ιιἱσι·Ι 8αιιιραιιισ ρι·οσιιι·ατοι·σ, ιιαιιιἱο σ Ισσατο

οι οσΙΙο σοπιιιιισ, σ ΒΙἱ σοιιίσι·ἱεσοιιο αι1ιρΙα

αιιἱοτἱ!α μαι· “πωσ Ια μια: σο' θσιιονσεἱ »

ΩΧΧΥΙΙ*.

1988 Απο _αι ρασσ σοιισΙ1ἱιιεα Ιτα'ΡΙααιιἱ σ θσιιονσαἱ,

8 Ι5:Μ ἱιι νἱτἱὶι οσΙΙα οιιαΙσ ἱ ρτἱιιιἱ σσοοιιο αἱ σσσοιιοἱ

Ρ ιιιια απο ΡατΙσ οσἱ Ιοι·ο οοιιιἱιιἱἱ οι 5ατοσσιια »

(ΙΧΧΙΙΙΙΙ *.

ιέ88 Νἱσο!ο Οαστσἱο ΙσσαΕο οσ! σοιιιιιιισ αι θσιιονα , σ

":'ο Βααἱσι·ἱ Βαιιιραιιισ Ισσα!ο οσ! σοι1ιιιιισ οι Ρἱεα

Ιαιιιιο αΙσιιιισ οἱσΙιἱαταιἱοιιἱ ι~σ!αἱἱνσ.α!!α ρασσ

σοιισ!ιἱιιεα ιισ!!ο αΙ:σεσο Βἱοτιιο ίσα Ισ οιισ ισ

ριιοΙιΙἱσ!ισ μα· Ια Ρἱἱι Ι'ασΙ!σ σεσσιιιἱοιισ οσ!!α

ιἱισοσεἱιιια, Ια οιιαΙσ αἱ Ρι·οι1ισττοιιο ι·σσἱρι·οσα

ιιισιιΙσ , ἱιι νἱτΙὶι οοἱ ρο!σι·ἱ , σΙισ ανσαιιο ρστσἱο

τἱσσνιιἱἱ............»

(ΙΧΧΙΧ.

ή? Ιοοο!!'ο οἱ ΒΙιιΙΙαα!οο, φαω οτοἱιιατἱο οἱ Ρἱ

οΙσσι11!πσ τσακ, οΞι ρετ ι11οιιοιια!οο, ο ρι·οσιιι·αιοι·σ, α!!α

408

Μ!)

Με

ΜΒ

418

456

νσοονα σοιιισεεα Τσσσἱα οι !)οιιοταοσο ἱΙ σοιι!σ

Τοι1ιιιιααο οα θαρταἱα . . . . . . Ρει9.

ΟΧΙ!!! ".

(Ιιι8ΙἱσΙι1ιο οι Α!οονἱιιἱε, ροοσσἱα οι Βιισσα, οἱ! ο

σοεΙἱ!ιιἱεσσ Βἱσσοιἱιο ΒοΙΒατἱιιἱ σιιι·α!.οτσ οἱ

Μα!τσο, Ιἱ8!ἱο οσ! σοιιΙ:σ ΙΙσο!ἱιιο αι ΒοιιοταΙἱσο

σα! οσΙ'ιιιιιο , ασσἱο οοιι Ια οι Ιιιἱ α8εἱε!σιι2α ει'

οσοο Μα!τσο, ιιιαΒΒἱοι·σ οἱ αιιιιἱ οοο, σ ιιιἱιιοι·σ

αι οιιαττοτοἱσἱ, ροσεα εο!ἱοεσι·ἱνσι·σ αΙσιιιιἱ σα

ρἱἱο!ἱ οι σοιισοιιοἱα ἱοιιιιιιΙαιἱ οαἱ σιιοἱ ὰαἱσ!!ἱ

θιισ!ίο σ Ι.οτιο , σο ασσσ!ταΙἱ οσ! σοι1ιιιιισ οι

θσιιονα, ίσα ἱ οιιαΙἱ ο σοοο μαι· οιισΙΙΙ ι·ἱΒιιατ

οαιιιἱ Ισ !οι·ο ροεισεεἱοαἱ ασ! σαεισ!Ιο οἱ (Ια

Β!ἱαι·ἱ ἱιι 5αι·οσΒιια . . . . . . . . »

ΟΧΧΧΙ"'.

ΙΙ σοιιισ Μα!!.σο οσ! οι σοιιισ ΙΙΒοΙἱιιο οι !)οιιοι·α

ιιω, οοιι !°αιιἱοτἱἱα οσ! σιιο σιιι·ατοι·σ Βἱσσοιιι'ο

Βιι!Βατἱιιἱ,ι·αἱἱίἱσα Ισ σΙ!”στισ ίσιο: οαἱ ειιοἱ ίι·α

ισΙ!ἱ σοιπσ θιισ!!”ο , σ σοιιΙσ μπω α! σοιιιιιιισ

οἱ θισιιονα, σοι1ισ ασ!!'ατΙο ρτσσσοσιιΙσ . . »

(ΙΧΧΧΙΙ ".

Βἱσσοιιιο Βο!Βατἱιιἱ σιιτα1οι·σ οσ! σοιιισ Ματισο) οσ!

φαι σοιιΙσ ΙΙΒιοΙΙιιο οἱ Ι)οιιοι·αοσο ία !'ἱιινσιιἱατἱο

οσἱ Ιασιιἱ αρσΙταιιτΙ α! οσΙΙο ιτιἱιιοτσ, Ισα ἱ οιἱα!ἱ

σοοο ριιι·σ ιἱοΙαἱἱ οιισ!Ιἱ, σΙι'σσἱεἱσναιιο ἱιι δει·

οσΒιια

σΧΧΧαικ

ΙΙ σοιι!σ Εστω οι Βοιιοταιἱσο, μα· ω, σ ρσ'ειιοἱ

ΐταισΙΙΙ σοιιΙσ θιισΙΙ'ο, σ ΙΙΙαοσο, οσνἱσιισ α ΡαΙἱἱ

σο! σοιιιιιιισ οι θσιιονα, οιιο'σΒΙἱ, σ οστΙΙ ειιοἱ ίσα

τσΙΙἱ εἱαιιο τἱσσνιιἱἱ ιισ!Ια σἱΙΙαοἱιιαιιαα εσιιονσεσι

σ Για ἱ ραιιἱ νἱ σ ριιι· οιισ!Ιο οἱ σσοσι·σ α! ποσο

τοναΙο σοι1ιιιιισ ιιιτισ Ισ !οι·ο ροσεσεαἱοιιἱ σσΙ

εισιιιἱ @απο ἱσοιιἱἱιιἱ οσ! σαετσΙΙο οι ΟαΒΙἱαι·ἱ

σιαΙἱἱΙἱιἱ οαΙ!'α!Ιο οἱ-Ρασσ οσ! 'ΙΕ αρτἱΙσ 1288

εσΒιιατο πα Οσιιονα σ Ρἱεα, 1οετο σΙισ Ια ρτἱοια

ι·ἱσιιρσι·στα ἱ! πισιιτοναἱο σαεισ!Ιο . . Δ . ››

ΟΧΧΧΠΚΙ

Ωιιἱσιαιιισ τσΙαἱἱνσ α8Ιἱ αιιιιιιἱ σσιιεἱ, σΙισ Η πιο

ιιἱεἱσι·ο αι ΜοιιΙσ (Ιαεεἱιιο ι·ἱσσιιοΙσνα οαΙΙσ

σΙιἱσεσ σ ιιιοιιἱσ!σι·ἱ οσ! ειιο οτοἱιισ σεἱσΙσιιο ἱιι

δαι·οσΒιια, ερσοἱισ α Ιανοι·σ οι !.αιιοοΙΙ`ο οσ

νἱ!Ια α!›αἱσ οσ! ιιιοιιἱετσι·ο οἱ σ. Ματἱα οἱ ΤΙισι·σο

οα Π. Βαι·ΕοΙοιαπισο Α!ἱι°ἱ!›ι18!0 οι Ρἱσοἱιιιοιι€σ,

σο α Ιανοι·σ οι οιισσἱ'ιιΙτἱἱ1ιο οα 'Ι'οιιιιιιαεο αο

!›αἱσ οσ! σιιοοσΙτο ιιιοιιἱεἱστο οι Μοιιτσ Οασσἱιιο ιι

σΧΧΧν.

% ι

ΑτΙο οἱ σοιιϊσοσταιἱοιισ Ευα ἱΙ σοπιιιιισ οι Βαεσατἱ,

σἱΙσοιἱιιιιισ οἱθστιονα . . . . . . »

σιιιικνι.

Μσπιοτἱα τσΙαΙἱνα αἱ !”αΙΙΙ ειισσσοιιιἱ ἱιι δαι·οσΒιια,

οορο Ια ἱτα8ἱσα ιιιοι·Ισ οσ! σ0ιιἱσ ΙΙΒοΙἱιιο οσΙΙα

.Μισο

=Ηθ

ἱῖθῖ

Μ

Ιιι8!ἱο

ἱνΙ

1889

Η

!ιι€!Ιο

449

! 998

8805Ιο

444

! 998

ΙΙἱ

ασ€!σια!αι·σ

446

1983

9 ιιονσιιιΒι·σ

σ 17 8ἱιιΒιιο

εσε.

Μ?

ισα

448 9!
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ααΙ ιαταοαι α α.Ιατα ααα. 9Ι3

Με - .Μαϊ

ΙΙΙΙατατααααα, αἱ α1αΙΙ εαεαΙΙαΙΙ ΙαΙ αΙ ΙαΙ ΙΙΒΙΙ (ΙΙαναααΙ απόσα αΙ ΑτΙΙαταα ααΙΙ'αΙΙτα, ααΙ εα

ΠααΙία α ΙΙαΙΙα, αΙΙ'αααααΙα α τααα αΙνΙΙα Εα- ΒαΙΙο ααΙΙα τΙαραΙΙΙτα ρτααατα , α ταΙΙΙΙαΙΙα ααΙΙα .

αΙααΙα, α αΙΙ'ααρααααιΙααα αΙ αΙΙτΙ ΙααΒΙΙΙ α ΕατΙΙ ρατΙΙ αααΙταααΙΙ Ηπα. 471

ααΙΙ'ΙααΙα ρατ ρατΙα ααΙ ΡΙαααΙ . . . Βια. 454

° (ΙΧΧΧΙΙΙΙ. Ι)ΙααατΙααΙοαα ΩαΙαΙα ααρτα Ι αΙοαααιααΙ.Ι αΙοτΙαΙ

α αΙρΙααΙαΙΙαΙ αΙ ΒαταααααααΙ ααααΙα ΧΙΙΙ. » 477

1996 ΙΙ ΡααΙαΙΙαα ΒααΙϊαιΙο ΕΠΙ. αταα νααεΙΙΙατΙα , αα- ΙΙΙρΙααΙΙ α αΙΙα ααΙ ΒαααΙα ΒααΙΙαοααατΙα . » 601

εαΞΕΙαο ρΙΙααο , θα ααιαιΙτα8ΙΙα ΒαααταΙα ααα (ΙΙΙΙααα

ΒοαΙααα ρατ ααα ρταααΙαια αρααΙιΙααα Ια Τατ- Ι. α·

τααααΙα , ω Ια αατνΙα.Ιο ααα αΙαεεα (ΙΙΙΙαεα ,

Ιαααρο ΙΙ. τα αΙ ΑταΒααα; α Ια ααααΙα οααα- ΙΙ ΡααΙαΙΙαα ΒοαΙΙαιΙ0 ΕΠΙ. εατΙνα αΙ ρααααΙα α πιο!

αΙααα εΙΙ ρτααιαΙΙα Ια αααααααΙοαα ααΙ ταΒαα αοαΙααα αἱ ΡΙαα, αΙΙΙααΙΙα ρτααΙΙαα αΙατο α Ι'α- "ἔκ

αΙ 8ατααΒαα, αΙΙα ΒΙΙ εαταΙΙΙ›α Μια α ααα ΙααΙρο _ ΜΝ α Ι). Ιαα0ρ0 τα αἱ Ατααοαα ααΙΙ"Ιταρτααα,

αοα ταΙαΙΙνα ΙαΙΙατα αρααΙαΙΙαΙΙα . . . . » ·466 ο αρααπΙοαα ατααπα αΙΙ'ααΙΙ Ιατααααα Με Ια

8ατααααα, ρατ αααααααΙτα αΙ ΙαΙΙα Ι'ΙααΙα, αΙΙα

ΟΧΧΧνΙΙι_ αααΙαΙαα αΙΙα ΟαταΙαα αταΒΙΙ αΙαΙα αααααααΙα Ια ·

Ιαααο ααΙΙα (ΙΙΙΙααα ΒααΙααα . . . . . » 60δ

Πω. Ιαααρο ΙΙ. τα αΙ Ατααοαα τΙαανα αα Ραρα ΒοαΙ

5_ Ι'αιΙο ΙΙΙΙΙ. Ια ααΙαααα ΙανααΙΙΙατα ααΙ ταΒαα αΙ Π·

8Ρ"“ δατααΒαα, αΙ αΙΙΙΙΙΙαα ΙΙΙ τΙαοαα:αατα ΙΙ εαρτααΙα ·

αοΙαΙαΙο ααΙΙα (ΙΙΙΙααα τααΙααα ααΙΙ'ΙαοΙα; αΙ Β0ΙΙααΙ Ραρα (ΙΙαΙαααΙα ν. αοα Ια αααΙα αΙ α» 22!

α85Ια!ατα Ια Βαατα 5ααα ααα Ια ααα ατα1Ι Ια αΙΙΙατα, αααα ρατρατααταα Ια αιαα1ατΙα, αΙΙα αΙΙ "...Μάο

ΙΙαΙΙα,ααΙρααατα αΙΙα(Ιαταατα αροαΙοΙΙαα Ι'ααααα ααΙΙΙαααΙαΙοτΙ αΙ (ΙΙααορα ΙΙ. τα ΙΙΙ ΑταΒααα

ΙΙ ααααα αΙ ααααΙΙΙα ιααι·αΙΙΙ α'αταααΙο. Ε ΙΙ Ραα- αοαίαααατααα αἱ ανατα ΙΙ Ιατο αοντααα αΙΙαααΙα

1αΙΙαα ααΙ ααα αααΙα αΙαΙΙΙΙΙααα Ι'αταΙαα αΙ ααα- Ια ΒατααΒαα ρατ αααααααΙααα ααα 5ααα Αρα

αααεΙααα στα τα αΙ Ατααοαα Ια ΒατααΒαα, ρτον- 5Ι0ΙΙαα . . - · Ι Ι · · - - - - )) ΙΙΙ

νααα αΙΙα ΙΙΙ:ατΙα ααα αΙΙΙααα, α αΙΙα ΙαΙαΙααΙΙα

ααΙ αααΙ, α ααα ρατεααα αααΙααΙααΙΙαΙΙα, α ΙΙΙ.

ααΙαταΙΙαα Ι αααΙ ΙΙΙ τΙναταΙΙΙΙΙΙΙα ααΙΙ'ΙααΙα αΙΙα

αΙΙΙααα ααααααααΙα . . . . . . . . » 466 θΙαααρα ΙΙ. τα αΙ ΑΙ·ααααα αααΙ'αταΙα ΙΙ ΒΙατααιααΙα ιαα5

_ ' ΙΙΙ οαια88Ια α τααααΙΙααθΙα αα ΙαΙ ρτααΙαΙα αΙΙα ο":2"

ΟΧΧΧΙΧ. .. 5ααΙα Βααα ρατ Ια αααααααΙοαα ααΙΙα 5ατααΒαα

: ΙαΙΙααΙΙ τΙα Ραρα ΒααΙΙααΙο καιω . . . ›› 604

190., ΙΙ ΡααΙαΙΙαα ΒααΙΙααΙα ΙΙΙΙΙ. ΙΙΙ τΙαατνα Ια ίαααΙΙα

"ΕΜ αΙ έΙΙεραΙΙ·αιΙΙΙΙατατααΐα ααΙ ταΒα0 αΙ 8ατααΒαα, Ν α·

α Ι ααααα ατα α α ΙαΙΙιαατα ρΙα ααανααΙααια,

Ιαααανα αΙα αΙα ααααεαατΙα ρατ Ια ρααα ααΙΙα ΜατΙααα ΙΙΙ. αΙααΙαα αΙ Ατααταα ααααταα α Ρατα- Ι3Ια

ΒΙαΙΙΙα, ο ρατ αΙΙτΙ αΙαΙΙνΙ αΙ.ΙΙΙ αΙΙα αΙΙΙααα, Θωθ. θ θΙο"ΙΙΙΙΙΙ (ΙΙΙ ΡΟΙΙΙΙ› ΙΙ 0Ισ"ΙΙΙΙΙΙ (ΙΙΙ ή!...

αΙαΙἔτααα Ια αααααααΙοαα ρατα α ααΙαρΙΙαα ΙαΙ- 89800, θ θΙω'ΒΙ0 88900, Β ω” "ααΙ ΙΜ80ΙΙΙ.

ίαΒα α ΙΙΙααορα ΙΙ. τα ΙΙΙ ΑταΒααα , ΙΙΙαΙιαααα Ια ααααιΙααα αα ΙαΙΙΙ .Ι ΙτΙΙΙαΙΙ ααΙΙΙΙ ραααταΙ ααΙ

κ ΙΙ ιαταρα ΙΙΙ ΙαΙα τΙαατνα ΙΙαα αΙ Ι." αονααΙΙΙτα ΜΒΜ (Η ΑΦοΙ'08, 00ΙΡοΙΜΙ€ο α" μπω α]

ν @οι 4297 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » ως) ιαααααΙαιΙ, α ΙΙΙ αααΙ Ιατο ατααΙ, αΙ αααΙααΙτα

α τΙρατατα ΙΙ αααΙ ροπ2α αΙ 0τἱαΙααο, αΙ ααΙ

. Φαξ Ιατα ταααο ΙΙ αΙαααεΙαΙα ααΙΙα αααα ΙνΙ αα

1908 ΙΙ ααρΙταΙα ΙΙΙ ε. Ι.ατααια αΙ θααατα ααααααα Ια αττααξ α ΙΙΙ αοα αΙρατΙΙταααα αααια ΙΙ ραταΙααα0

.α ΙααααΙααα ρατ αααΙ αΙααΙ α (ΙΙαααρα ΑΙΙΙατΙαα αἱ ααΙΙα αΙααΙαα; α αΙΙα αΙ ααα αἱ αΙααΙααατα

ΜΦωιπο αἱ (ΙΙ0ναααΙ ΙαΙΙΙ Ι αααΙ εΙαΙΙΙΙΙ , αΙαΙΙΙΙΙ, α εαπ εαιαρτα ΙΙΙΙατα ΙΙ ΙταααΙΙα ααΙΙα αΙαααα ρααΙα α 606

ΙαατααΙΙ ααΙΙα αΙΙΙααα αΙ α. (ΙΙαταααΙ ΙΙΙ Ατεα

ταΙαα Ια 8ατααααα, α Ια1ρααα αΙ αααααΙΙατα ν

νατΙα οΙΙΙΙΙΙΒ·αιΙοαΙ ρατ Ια αοααατνααΙοαα αΙ ααιΙ -

αααΙ , α μα αατνΙιΙο ΙΙΙ ααιΙα αΙΙΙα$α _ _ α μ; Ετ. ΝΙααΙα ΒααΙααο ααΙΙ'αταΙαα ααΙ Ρι·ααΙααΙατΙ, ρατ ω”

αααταΙα σα θαρΙΙοΙο ΒαααταΙα ααΙαΙΙταΙα Ια ΙΙΙα!.ι, __::::__

ΕΧΕΙ *Σ α αΙαααατα αΙ ααανααΙα ααΙ (ΙααυαΙΙα αἱ ΟαΒΙΙατΙ

Ια 8ατααΒαα, αααα ΙατνΙ ρααΙΙααια αααΙ ατανΙ

ιααα ΤταΒαα ρατ αααΙ νααΙΙαΙαααα αοανααατα πα Ια ααα α0Ιρα (Η ΙαΙ 00ΦωΘ580· - - - - - . » 606

τω) "ΙΙ ταραΙΙΒΙΙαΙΙα αΙ (Ιααονα, α αἱ ΡΙαα, Ι'αταΙα Ια

3Ι”ἶ:'ἐΙΙα ΙααΙα τΙΙααααααα Ια ρααα ΒΙα ααααΙΙΙααα Ιτα Ια ΙΙΙ·

ταααααΙΙαα ααΙ ΙΙΙ αρτΙΙα 'Ι288 . . . . » 462

(ΙΙΙ ΑαιΙααΙ αΙ ΡΙαα αΙαααοαα ΡΙαΙτα ΙΙΙ ΒαααΙα τα ω”

ΟΧΙΙΙΙ ". ΠοτΙαιΙα αΙατααααααΙΙα Ια ΒΙΙαταιαΙατα θα Ια- ` (Ιἐ:ΞΠαἑΙΙ

Η” ααιεαατα ααΙ ταΒαο αιαατααααα , ρατ Ιααατα :η αμεα.

(Παω Μα Τταααα ίαΙΙα Ιτα ΙΙ ααταααα αΙ (Ιααανα α ΙΙ αα- α αΙααααατα εΙΙ ΠΙΙΙιιαΙΙ, αΙΙα νΙ ανασα Ια τα

ΒΙΗΙΙΙΙἐΙΙο αΙααα τα ΒαεαατΙ (Ια ααα ρατΙα, α ΙΙΙΙΙααα, α ραΙαΙΙΙΙαα . . . . . . . . . . . α ΙΙΙ



ο !ΝΠ!ΠΕο

Απ!!!
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1σ8"Ι
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σ!σοσι!ιι·ο

Ιθ88

(1%θ ο!!!.

ρ!ειισ.)

Β εο!!!ο

1988

(ισοο οι!.

μα!!!)

5 σρ!!!ο

1988

15

σρτ!!ο

1$88

Η

σΙισ!!!

198!!

Η

σἰσσσι!ιι·ο

ιιο!!ο τοιιο σο! !οσσο Τστιι!τεισο ο σ! !.οΒοσοτο,

ο !σ οσσιε!οσο σ! το!! σοσι·οσι!οιι! σο!ιο ισοτι

ι.!οιι!ιτ! ! !σοο!ι! ο !ο τουτο, ο Ροεεοσστο ει!

ρι·οσοστο σε! σο!ιο (!!ονιιιιιι!σο !)οτ!σ, ο ο!!!

ροοεοσιιτο σο !ιι!, ο στι! σ! !ιι! Ρσστο Ρ!οτι·!ιιο

ρτ!σπι σο!!σ τιιοοσσ , ο σ! τσισρο σο!!ει ττοι;ιισ

Έστω σε! Βστ!εοσο !)οτ!ει σοσ Ε!! ιιοσι!σ! σ!

8858σ1°!...........Ρα9.

£ΧΧ!!”°.

Ρτοο!νει!!ο, Αστοσ!ο, Μεισιιο!ο, οσ Αιιστ!σιιο σ! (!ιο

ν!σο !)οι!ο ε! !ισσοτσσσο σο! ροσοετΞι ο σο

ιιιιισο σ! θοσον:ι ι!ςιιστσο σ! !οτο τ!οροττ!ν!

στ!ττ! ο ροσεοεο!οσ! σο! ο!ιισ!σστο σ! Τοι·τοε ο

ισοεσο σ! Εοοοσοι·ο σο! μι!!! ο σοσνοσι!οιι!

πιοσοο!ισο Ε!!! ετιι!ι!!!το σοσ σ!ττ! !σσ!ν!σιι! σο!!σ

!οτο. !”σιιι!ε!!σ σο! σιι:ιτττο σττ! ρι·οοοσοιιτ!

(Ν.° (!ΧΧ*. ΟΧΧΙ*. ΟΧΧ!!!!. ΟΧΧΙΙΙ".) . ››

0100”.

!! σοιιιιισο σ! Ρ!εσ ορρι·ονο ! σειρ!το!! σ!ε!!!! ροοο

σε! σοστι·οι·ε! σο! σοιιισσο σ! Ποσονσ, σοσοσσο

!! ρι·οσοττο σ!ι'οτο στστο σοιισοισστο σοσ (!σ

ς!!ο!σιο Ρι!σονοι·σσισ, τ!!σσοσιο Βιιισσστ!σο, ο

θιιο!Γο Ροσσο!!!σ! σοο!!! ρ!εεισ! , ο σο! σοτσ!ο

ί!!ασορο !!σο! [ιστο σ! Ρ!ειι, σιιι·σοτστ! σο! σο

σιιισο σ! θοιιονσ ; σο! οπο!! σιιιι!το!! σσσο ορο

σ!ιι!σιοιιτο σοστοσιρ!ειτο !ο οοεε!οσ! σει ΓΔΜ,

θα ! ρω! σ: εοεσοτνστε! σο! Προ!!! νοτεο !

Οοιιονοο! σο!!°!εο!ιι σ! 8οι·σοΒιισ . . . . ιι

(!ΧΧν!!!.

κ

!! σοστο Πεο!!σο σ! Βοσοι·στ!σο, ο Πεο!!σο ν!εσοιιτ!

ε!ιισ!οο σ! θει!!ιιι·σ, Μεσοι! οστι·σιιι!ι!, !! ρι!ιιιο

ροτ Ισ οοετει, ο !! εοσοσσο μι· Ισ τοτο!! μια!

σο! ι·οεσο ΠσΒ!!οτ!τσιιο,_ροσοοτἐι ο σειρ!τεισ! σο!

σοσιιισο ο Ρορο!ο ρ!ισσο , σοο!!τιι!εσοιιο Βοι

ιι!στ! $σισρσστο ρι·οσιιτστοι·ο, σιισι!ο ο Ιοοειτο

σ! σοττο σοσιιισο, ο ε!! σοιιΙοι·!εσοσο σσιρ!σ

σοτοτσ!! ροτ τισττστο !ιι ροοο σο' θοσονοε! ›ι

σΧΧνιι ".

Αττο με μισο σοσσΙι!σεσ τω' Ποσο! ο θοιιονοο!,

!ιι ν!ττ!ι σο!!σ σσιι!ο ! ρτ!σι! σοσοσο σ!5τ20011τ!!

ιισει οι·σιι μισο σο! !οτο σοσι!ιι!! σ! 5σι·σοΒιισ »

σΧΧνιι1 *.

Ν!σο!ο (!ιιοτσ!ο !οοειτο σο! οοιιισιιο σ! (!οσονσ , ο

Βιισ!οι! 8σσιρσιιτο Ιοοειτο σο! οοιιιιισο σ! Ρ!εσ

!οσσο ο!σσιιο σ!ο!ι!στοι!οσ! το!στ!νο ο!!ε! ροοο

σοσσ!ι!ιιοσ σο!!ο στοεεο Ε!οι·ιιο Μ! !ο σιιο το

ριι!ι!ι!!ο!ιο μοι· !σ ιι!!! !”:ιισ!!ο οσοσιιι!οσο σο!!σ

ι1ιοσοε!σιει, Ισ σιισ!ο ε! Ρτοσιοττοιιο ι·οσ!ρτοσο

σιοιιτο , !ιι στι!! σο! ροτοι·! , σ!ιο σνο:ιιιο ροτσ!!ι

τ!σονιιτ!............»

ΟΧΧ!Χ.

!οσο!!'ο σ! δ!σ!!πι!σο, ;;!ιισ!σο οτσ!σστ!ο σ! !!!

ι·οσιο, σ!! ροτ ισοσσσει!σο, ο ρι·οσιιι·στοτο, σ!!ει

ΜΒ

ό!!!

ΜΒ

ό!!!

ό!!!

468

νοσον:ι σοστοεσσ Τοσσ!ο σ! !)οιιοι·στ!σο !! σοστο

Τοσιισσεο σοι Πορτο!!!

(!ΧΧΧ ".

θιιο!!ο!ισο σ! Δ!σον!σ!ο, ροσοετΞι σ! Μισο!! , τ!!! σ

σοετ!τσ!εσο Β!σσοιτιο Βο!8στ!σ! σιιι·στ.οτο σ!

Μοττοο, Ι!ε!!ο σο! σοστο Πεο!!σο σ! Βοσοι·στ!σο

ο!!! σο!”ιιστο, σοο!!! σοσ !!! σ! !ιι! σ8ε!στοσ2.σ !!

σοττο Μοττοο, σιτιο·ε!οι·ο σ! τω!!! οττο, ο σι!σοι·ο

σ! σιιοττοτσ!ο!, ροοο!! εο!τοσσι·!νοιο σ!σιισ! σει

ρ!το!! σ! σοσοοτσ!!ι !'οτιιιιι!!ιτ! σο! οσο! σοτο!!!

Οιιο!!ο ο Ι.οττο , οσ :ισσοττοτ! σο! σοσιιισο σ!

Οσσονει, ω! ! ουσ!! ν! σο!ιο ροτ ε!σο!!! Μεσοι·

σειστ! !ο !οτο ροσιοσε!οσ! ιιο! σσε.το!!ο σ! Ωσ

ι,;!!στ! !ιι Βσι·σοεσσ . . . . . . . . » !ν!

ΟΧΧΧΙ".

!! σοστο Μιιττοο σο! !ιι σοστο Ποο!!σο σ! Βοιιοτει

τ!σο, σοσ !'σστοι·!τΞι σο! 5110 σοτοτσ!!! Β!σσοισ”ο

Βσ!ἔστ!σ!,τστ!!!σσ !ο σ!!”οι·το ίσττο σο! οπο! Πει

το!!! σοστο θσο!!'ο , ο σοσΙο !.οττο ει! σοισιισο

σ! θιοιιονο, σοσιο σο!!'ειττο ρι·οσοσοστο . . ιι 442

σα!!! ·.

!!!οσοσιο Βο!;;σι·!σ! σσι·στοι·σ σο! σοστο Μειττοο, σο!

σ!!! σοστο Ποο!!σο σ! !)οιιοι·στ!σο ίσ !'!σνοστστ!ο

σο! !!ο!!! οροττοστ! σ! σοττο σι!σοι·ο, Π!! ! οσε!!!

σσσο ριιτο σοτστ! σιιο!!!, σ!ι'σει!ετονοσο !σ δειτ

σΙ-:έσει ............ιι4Μ

σΧΧΧιιυ.

!! σοστο Ιιοττο σ! !)οσοτστ!σο, ροτ σο, ο ρο'εσο!

!”ιιστο!!! σοστο θιιο!!ο, ο Μοττοο, σον!οιιο οι μια!

σο! σοσιιισο σ! θοιιονει,οιισ'οο!!, ο σοτ!! οσο! Μι

το!!! ε!οισο τ!σονιιτ! ιιο!!σ σ!ττεισ!σεισι:ι Βοσονοεο,

ο Μ! ! μα! ν! ο ροτ σιιο!!ο σ! σοσοι·ο σ! ισοο

τονειτο σοσιιισο τιιττο !ο!οτο ροοεοεο!οιι! σε!

στο!!!! σοιιτε·ο !σοσ!!ιι! σο! σσετο!!ο σ! (!σο!!σι·!

στσ!ι!!!τ! σει!!'σττο σ! ροοο σο! Η! ειρτ!!ο 1288

ποσοστο ττο ί!οσονσ ο Ρ!εσ,ϊτοετο σ!ιο !ιι ρτ!ισο

τ!σσροι·οτ!ι !! σιοιιτονστο σσετο!!ο . .- . ιι Μ!!

σΧΧΧιν.- !

Ωσ!οτσσιο το!!ιτ!νο σε!! σσσο! σοσε!, σ!ιο !! ισο

σ!ετοι·ο σ! Μοστο Ωσεε!σο τ!οσιιοτονοι σει!!ο

σ!ι!οεσ ο σιοσ!στοι·! σο! οσο οτσ!ιιο οο!στοιιτ! !σ

$σι·σοΒιισ, εροσ!το σ ίσνοτο σ! Ι.:ιιισο!!”ο σο

οι!!! σ!!στο σο! ιιιοσ!οτοι·ο σ! ε. Μου!!! σ! Τ!ιστΒο

σο Π. Βειι·το!οιιισ1οο Α!τι·!!ιιιο!ο σ! Ρ!οσ!ιιιοστο,

οσ ο 1`σνοτο σ! σσοστ'ιι!!.!ισο σει 'Ι'οιιισ!σεο σΙι

!!στο σο! ειισσοττο ιιιοιι!ετοι·ο σ! Μοστο (!σε$!!ιο ιι 447

(ΠΟΠΗ.

Αττο σ! σοσίοσοτσι!οσο τι!! !! σοτιιιισο σ! 8σεοστ!,

ο !! σοσιιιιιο σ! Ποσονσ . . . . . . » 448

(ΧΙΟΝΙ.

Μοσποτ!ει το!ιιτ!νσ ει! !”οιττ! οσοσοσιιτ! !ιι διιι·σο,ςσει,

σο!ιο !ε! τισιο!σσ ιιιοι·το σο! σοστο Πεο!!ιιο σο!!σ

Πιο. Μ!!

Α!! ιιι

1%Η

το

!ιιε!!ο

1θθθ

15

!σε!!ο

! θ!!!

σεοστο

1999

Η!

εοτ!οσι!ιι·ο

ισοο

θ ιιονοιιι!ιι·ο

ο η ε!σ8σο

οσε.

Η!!!

θ!!

ωστε!!
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ΙΜ ααΙ.

ΙΙΙαατ1.)

δ! ΙΙΙΒΙΙο

ΟΙΙατατΙΙαεαα, αΙ αΙοα εαααΙΙαΙΙ ααΙ ΙΙΙ ΙαΙ ααα

θααΙΙο α ααΙΙα, αΙΙ'αεααιΙΙο α ταεα ιΙΙΙΙΙΙΙα Εα

αΙααΙα, α αΙΙ'αεραΒαααΙοαα ια αΙΙτΙ ΙαοΒΙΙΙ α Γατα

ιΙαΙΙ'ΙαοΙα ματ ματια ααΙ ΡΙεααΙ . . . ΠΙΩ.

° ΟΧΧανιι.

ΙΙ ΡοαΙαΙΙαα ΒοαΙΙααΙο ναι. ααα ναεεΙΙΙατΙο , αα

ΡΙΙααο , α‹Ι ααιαιΙτααΙΙο ΒαααταΙα ααΙΙα (ΙΙΙΙαεα

Βοαπααα ρατ ααα ρΙ·οεεΙαΙα εραιΙΙ:Ιοαα Ια Τατ

ταεααΙα , α‹Ι Ια εατνΙαΙο ααΙΙα ε1αεεα (ΙΙΙΙαεα ,

Ιααορο ΙΙ. τα ια Ατααοαα; α Ια ΙΙααεΙα οααα

αΙοαα αΙΙ ρτοαΙαΙΙα Ια αοααααεΙοαα ααΙ ταΒαο

σε 8ατάαΒαα, ααα αΙΙ εαταΙΙΙΙα ίαΙΙα α εαο ΙααΙρο

αοα ταΙαΙΙνα ΙαΙΙατα αροεΙοΙΙααα . . . . »

(ΙΧΧΧΙΙΙΙΙ.

Ιααορο ΙΙ. τα ‹ΙΙ Ατααοαα τΙαανα ‹Ια Ραρα Βοτα

Ι'ατ.Ιο ναι. Ια αοΙαααα ΙαναεΙΙΙατα ααΙ ταΒαο τα

8ατεΙαααα, αΙ οαΙΙΙΙΒα ια τΙαοαοααατα ΙΙ εαρταιαο

ὸοαααΙο ααΙΙα (ΙΙΙΙαεα τοα1ααα ααΙΙ'ΙαοΙα; ΙΙΙ

αεεΙαΙατα Ια ΒααΙα $ατΙα αοα Ια ααα αταΙΙ Ια

ΙΙαΙΙα, α ια ραΒατα αΙΙα(]αταατα αροεαοΙΙαα Ι'ααααο

αααεο τα εΙαααΙΙΙα ιααι·αΙΙΙ ιΙ'αταααΙο. Ε ΙΙ Ροα

ΙαΙΙαα ααΙ εαο αααΙο εΙααΙΙΙααα Ι'οτΙΙΙαα τα αιια

ααεεΙοαα ααΙ τα απ Ατααοαα Ια ΒατεΙαααα, ρτοτ

ναεΙα αΙΙα ΙΙΙαατΙα ααΙΙα αΙΙΙααα, α αΙΙα ΙαααααΙΙα

ααΙ αααΙ , α ααΙΙα ρατεοαα αααΙαεΙαεΙΙαΙΙα, α

άαΙαταΙΙαα Ι ααεΙ ΙΙΙ τΙνατεΙΙΙΙΙΙΙα άαΙΙ'ΙεοΙα αΙΙα

αΙΙΙαεα αοααακΙααΙα . . . . . . . . »

αΧΧΧιΧ.

ΙΙ ΡοαιαΙΙαα ΒοαΙΙααΙο ναι. ΙΙΙ τΙαατνα Ια αΙωΙια

‹ΙΙ όΙεροι·Ι·α ΙΙΙ›αταΙαααΙα ααΙ ταΒαο ‹ΙΙ 8ατααΒαα,

α τα αοαααααι·Ιο α απ αΙΙαΙατα Ρα αοανααΙααια,

Ιαόαοτα αΙὸ αΙα ααααεεατΙο ματ Ια ματια ααΙΙα

ΒΙαΙΙΙα , ο ρατ αΙΙτΙ ΙαοΙΙνΙ ααα αΙΙα αΙΙΙααα ,

αιαΙαταάο Ια αοαααεεΙοαα αυτα α ααΙαρΙΙαα Ιω

Ιααα α θΙααορο ΙΙ. τα ‹ΙΙ Ατααοαα, ΙΙαιΙΙααιΙο

ΙΙ ιαταρο τα ΙαΙα τΙεατνα ααα αΙ ΙΙ." αονααΙατα

‹ΙαΙΙ297............»

ΟΧΙ. *.

ΙΙ ααρΙΙοΙ·ό τα ε. Ι.οτααιο ‹ΙΙ θααονα αοααατΙα Ια

ΙοαααΙοαα Ρατ αααΙ αΙααΙ α θαααορο ΑΙαατΙαο

‹ΙΙ ΟΙοναααΙ ΙαΙΙΙ Ι ΙΙααΙ αταΙΙΙΙΙ , ιαοΙΙΙΙΙ , α εα-_

ΙαονααιΙ ααΙΙα αΙΙΙαεα ΙΙΙ ε. ΟΙοναααΙ ια Ατεα

ααΙΙα Ια ΒατάαΒαα, α Ιααροαα ΙΙΙ αοαιΙααοτα

ααΙΙα οΙΙΙΙΙΙαααΙοαΙ ρατ Ια αοααατναιΙοαα τα άαΙΙΙ

αααΙ , α ΡαΙ εατνΙαΙο τα ααΙΙα αΙΙΙαεα . . »

ΟΧΙΙΙ*.

ΤταΒαα ρατ αααΙ νααααΙααΙαα αοαναααΙα Ιτα Ια αιια

ταραααΙΙαΙΙα ΙΙΙ θααονα, α ‹ΙΙ ΡΙαα, ΙατΙαα Ια

ΙααΙο τΙΙααααα:ΙΙΙ Ια ρααα ΒΙα αοααΙΙΙαεα Για Ια

τααόαεΙαΙα ααΙ Ια αρτΙΙα 1288 . . . . »

(ΙΧΙ.ΙΙ ".

ΤταΒαα ίαΙΙα Ι`τα ΙΙ αοταααα ια θααονα α ΙΙ αο

ταιιαα τα ΒαεεατΙ εΙα ααα ρατΙα, α (]Ιαααο, ο

464

ααα
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480
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ΟΙοναααΙ αίτιάίαα τα ΑτΙΙοταα ααΙΙ'αΙΙτα, ααΙ εα

ΒαΙΙο ααΙΙα τΙεραΙΙΙνα ρτοαιιτα , α ταΙΙΙΙαΙΙα ααΙΙα

ΡατΙ.Ι αοαΙταααΙΙ . . . . . . . . ΠΙΩ.

ΒΙαεατΙαιΙοαα @ααΙΙα εορτα Ι ΙαοααΙαααΙΙ αΙοτΙαΙ

α ΙΙΙΡΙοαΙαΙΙαΙ αι δατιΙαΒαα_ιΙαΙ αααοΙο Ιαν. »

ΙΙΙρΙοαΙΙ α ()αττα ααΙ ΒααοΙο Ι)ααΙΙαοιΙαατΙο . »

Ι. α

ΙΙ ΡοαταΙΙαα ΒοαΙΙατ.Ιο ναι. εατΙνα αΙ ροααεΙα α

αοταααα ια Νεα, αΙΙΙααΙΙα ΡταεΙΙαο ααΙΙα α Ια

νοτα α Ι). Ιααορο τα τα Αταθοαα ααΙΙΙΙΙαρταεα,

ο εραάΙΖΙοαα ατΙααΙα αΙΙ'αΕΙΙ ΙαΙααἀαα Γατα Ια

ΒατεΙαααα, ρατ αοαεαΒαΙτα ΙΙΙ ίαΙΙο Ι'ΙεοΙα, ααα

αεεΙααΙα αΙΙα (]οταΙαα ατααα εΙαΙα αοααατΙιιΙα Ια

ίαα‹Ιο ααΙΙα (ΙΙΙΙααα ΒοΙαααα . . . . . »

Π.

ΒοΙΙααΙ Ραρα (ΙΙαιαααΙα ν. αοα Ια αααΙα αΙ ΙΙΙ

αΙΙΙατα, οα‹Ια ρατραΙααταα Ια αιαΙαοτΙα, ααα θα

αΙαααααΙαΙοτΙ τα (αααορο ΙΙ. τα σε Ατααοαα

αοαΙ'αεεατοαο ΙΙΙ ανατα ΙΙ Ιοτο αοντααο οΙΙαααΙα

Ια 8ατεΙαααα ματ αοααααεΙοαα ααα $αιΙα Αρο

εΙοΙΙαα............»

ΙΙΙ.

θΙααορο ΙΙ. τα τα Ατααοαα αοαΙ”αταΙα ΙΙ ΒΙαταταααΙο

ΙΙΙ οταα88Ιο α ναεααΙΙαα8Ιο ΙΙα ΙιΙΙ ρτααΙαΙο αΙΙα

δααΙα Βα‹Ια Ρατ Ια αοααααεΙοαα ααΙΙα ΒατεΙαααα

ΙαΙΙααΙΙ τΙα Ι'αρα ΒοαΙΙααΙο ΙΙΙΙΙ·.' . . . »

τν *.

ΙΙΙατΙααο ΙΙΙ. τακάκια ‹ΙΙ ΑτΙ10ταα αααοτ‹Ια α ?ατα

εοαα, α θΙοναααΙ «Ια ΙΙοαΙΙ> α θΙσναααΙ ΙΙα

δαααο, α θΙοταΙο δωρα, α Ιοτο ατα‹ΙΙ αιαεαΙα,

Ια αεαααΙοαα τΙα ΙαΙΙΙ Ι ΙτΙααα ααΙΙα ρααατεΙ ααΙ

ταααο ΙΙΙ ΑτΙ:οταα, αοΙΙ'οΙΙΙ›ΙΙΒο ματ ρατΙα ααΙ

τααιΙαεΙαιΙ, α ΙΙΙ ‹ΙαΙΙΙ Ιοτο ατααΙ, ια αααΙοιΙΙτα

α τΙρατατα ΙΙ φπα ροαα: ΙΙΙ 0τΙ5Ιααο, ‹ΙΙ ααΙ

τατα ρταεεο ΙΙ τααάαεΙΙαο ααΙΙα ααεα ΙνΙ αο

εΙταττα, α τα αοα αΙρατΙΙταααα αααια ΙΙ ραταιαεΙαο

τα ααΙΙα Μπάσα; α ααΙ αΙ ααα ΙΙΙ ΙαααΙααατα

εααΙρτα ΙΙΙΙατο ΙΙ ΙτααεΙΙο ααΙΙα εΙαεεο ροαα: »

ν.

Ρτ. ΝΙαοΙα Βοιαααο ααΙΙ'οτ‹ααα ααΙ Ρι·αιΙΙααΙοτΙ, Ρατ

ιΙααταΙο ααΙ ΟαρΙΙοΙο ΒαααταΙα ααΙααταΙο Ια Μαι,

α ταααααΙο αΙ αοαναατο ααΙ ΠααααΙΙο :ΙΙ (ΙαΒΙΙατΙ

Ια 5ατεΙαααα, ααΙΙα Ι'ατνΙ ρααΙΙααια ααΙΙα ατανΙ

αοΙρα αει ΙαΙ αοτααιαεεα· . . . . . . »

ΙΙΙ.

(ΙΙΙ ΑαιΙααΙ ΙΙΙ ΡΙαα αΙααΒοαο ΡΙαΙτο ‹ΙΙ ΒαααΙο ΙΙα

Ποτιοαα ΒΙατααοαεαΙΙο Ια ΒΙΙ'οταιαΙοτα α! Ια

ααΙαΙΙοτα ααΙ ταεαο ΙΙΙ 8ατααααα , ρατ Ιααατα

α εΙαααααΙο ΒΙΙ ΙΙΙΙΙιΙαΙΙ, ααα νΙ αναα Ια τα

ραααΙΙαα............»

ΑΜΙ

#"Ι
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ὶᾶΒ'ὶ'

93

ώεειιιΒι·ε

ὶ988

ρεεε Μ".

Ρὶ88Π.)

3 ερτὶὶε

ὶθ8Β

(Με ω.

ρὶεεπ.)

5 ερτὶὶε

1988

15

ερι·Πε

ὶθ88

Η

ερτὶὶε

ὶ98θ

ἀὶεεπὶΠὶ·ε

εεὶὶε 1εττε ἀεὶ τερεο ΤιπτΠεεο ε ἀὶ Ι.οΒοἀοὶ·ο, .

ε Πι οεεεεὶοεε ώ τεΠ εοιινεεεὶοεὶ εεεο 111011

ιὶοεεΠ ὶ ὶεοεὶΠ ε Π: τεκτε, ο ροεεεἀεὶε εὶ

ρτεεεειε ἀε @Με θὶονεεεὶεο Βοτὶε, ο εΠε

ροεεεἀυὶε 68 Μ, ο ἀεὶ ἀὶ Ιιιἱ ρεἀτε.Ρὶεὶι·ὶιι‹›

ρτὶπιε ἀεὶὶε “εειιε , ε εὶ τειπρο @Πε ττεΒιιε

ειιιε ἀε Βετὶεεεε Βοτὶε εοιι 8Π εοπΠώ ώ

δεεεεὶ·ὶ..... ......Ριώ.

ΟΠΠ”.

Ρτεεὶνεὶὶε, Αεὶοεὶο, Μεειιεὶε, εἀ Αὶιἀτὶεπο ἀὶ θε

νὶιιο Βοτὶε εἰ εεεοτἀεεο εοὶ ροἀεεὶ;ε ε εο

πιιιεε ἀὶ Πεεονε τὶςιιετἀο εἰ ὶοτο τὶερεὶὶὶνὶ

ἀτὶιὶὶ ε ροεεεεεὶοεὶ ποΙ ἔὶιιἀὶεεὶο ἀὶ Τοι·τεε ε

πεπε ἀὶ Ιε080(10ΐο εεὶ ρεὶὶὶ ε εοενεειὶοὶιὶ

πὶεἀεεὶὶιιε εΠε εὶεὶὶὶὶὶὶε εοιι εΠτ1 ὶεἀὶνὶἀώ @Πε

Με ίεω5,ρΞε πιώ ευειιτο εὶὶἱ ρτεεεἀεεὶὶ

(Ν." ΟΧΧ”'. ΟΧΧΙ*. ΕΧΧΠ)*. ΩΧΧΠΡ'.) . »

ΟΠΠ”.

ὶὶ εοπιιιεε ἀὶ Ρὶεε ερρτονε ὶ 0ερὶὶοὶὶ ἀεὶὶε ρεεε

ἀε εοεὶτετεὶ οοΙ εοιιιιιεε ώ θεεονε, εεεοεἀο

ὶὶ ρτοεεπο εΠ'ετε εειιε εοι1εοτἀεὶο εοιι θε

ςΠεΠεο Βὶεονετεειε, (Πεεοιεο Βειεεετὶεο, ε

ΠιιεΠο Ρεεἀοὶὶὶεὶ @ΝΠ ρὶεεεὶ , ε εοΙ @Με

θὶεεορο ὶὶἀεὶ ριπε ώ Ρὶεε, εετεετεὶὶ ἀεὶ εο

πειιεε ώ θεεονε ; εεὶ ἀυεὶὶ 0ερὶὶ0ὶὶ εεεο ερε

εὶεὶιεεεὶε εοεὶεωρὶεὶε ὶε εεεεὶοεὶ ἀε πω,

εἀ ὶ. ρεὶΠ ἀε οεεετνετεὶ ἀεὶ ΡὶΒΒΠὶ νετεο ὶ

θεεονεεὶ ιὶεὶὶ'ὶεοὶε ώ $ετἀεειὶε . . . . »

0ΧΧνιε.

κ

ὶὶ εοεὶε Π8οὶὶι1ο ἀὶ Ποεοι·εΠεο, ε ΠροΠεο Υὶεεοεὶὶ

ώιιώεε ώ θεὶὶιπε, εὶΒεοτὶ εεΙ.τεα1Μ, ὶὶ ΡΓὶΙΠ0

ρετ ὶε εε5ὶε, ε ὶὶ εεεοεἀο ρετ Πι Ιει·ιε ρεπε

ἀεὶ @επο ΟεΒὶὶετὶὶειιο,_ροἀεεΙ.ε ε εερὶὶεώ ἀεὶ

εοιειιεε ε ροροὶο ρὶεεεο, εοεὶὶὶιιὶεεοεο Βε

ώετΙ 8επιρεεὶε ρτοειιτετοι·ε, τιεειὶο ε ὶερετο

ώ @Με εοιειιεε, ε ΕΠ εοείεὶ·ὶεεοιὶο επὶρὶε

εειωειε ρετ ιτετιετε ὶε ρεεε εε' θεεονεεὶ »

εΧΧν1ι *.

Αὶὶο _ώ ρεεε εοεεΠὶιιεε Με' Ρὶεεώ ε θειιονεεὶ,

Πι νΠ·Πι @Πε @Με ὶ ρι·Πώ εεἀοεο εἰ εεεοεἀὶ

εεε επεπ ρει·τε ἀεὶ ὶοτο ἀοιεὶεὶὶ ώ ΒετἀεΒεε »

ΟΧΧὶΊὶΙ ". ·ὶ . .

Νὶεοὶε θιιετεὶο ὶεἔεὶο ἀεὶ εοπιεπε ώ θεεονε , ε

Βεεὶετὶ 8εωρεεὶε ὶεεεω ἀεὶ @πιεεε ώ Ρὶεε

Ι'επεο εὶειιὶιε ἀὶεΠὶετειὶοιΠ τεὶεὶὶνε, εΠε ρεεε

εοεεΠὶιιεε εεὶὶο εὶεεεο ΒὶΟΓΠΟ Με ὶε ἀιιε τε

ριὶΠΠὶὶεὶὶε ρετ ὶε ρὶΠ ίεεὶὶε εεεειιιὶοιιε ἀεὶὶε

ι1ιεἀεεὶσιε, ὶε @Με εὶ ρτοπιεποπο τεεὶρτοεε

@πιο , Πι νὶτὶἱι ἀεὶ ροὶετὶ , εΠε ενεειιο ρετεὶϋ

τὶεενεὶὶ............»

(]ΚΧΙΧ.

Βοἀοὶὶ`ο ώ 8ὶεὶὶ›εὶἀο, €ὶεἀὶεε οτἀὶεετὶο ώ ΙΠ

τεεεε, σε ρετ ιπιοεἀεεὶἀο, ο ρτοειιτεὶοτε, εὶὶε

Λεει

νεἀονε εοιιτεεεε Τεεεὶε ώ ΠοιιστεΠεο ὶὶ @Με

Τοπιιυεεο ἀε (ὶερτεὶε . . . . . . Ρκιθ. 440

(]ΧΧΧ ".

θιιΒὶὶεὶιιὶο ώ Δὶἀονὶιιὶε, ροἀεεὶε ώ ὶ.ιιεεε, ἀε ε Με

εοεὶὶὶεὶεεε Βὶεεοιεο Βοὶιὅετὶεὶ ειιτεὶοτε ώ ,"ἔΐω

408 Μεττεο, @Πο @Ι @Με Πεοὶὶιιο ώ ΒοεοτεΠεο

εΠε ἀεὶὶιεὶο, εεεὶε εεε ὶε ώ ΠΠ εεεὶεὶεειε ὶὶ

@Με Μεπεο, ΠΙ8€ἔὶθΓθ ώ εεώ οπο, ε ωὶεοτε

ώ εριεὶὶστἀὶεὶ, ροεεε εοΙὶοεετὶνετε εὶειιώ εε

ρὶΕοΠ ώ εοεεοτἀὶε ϊοτειιιὶεὶὶ ἀεὶ ειιοὶ ίτεὶεὶὶὶ

θιιεὶίο ε μπω , εἀ εεεεὶὶεὶὶ ἀεὶ εοπιιιεε ώ

θεεονε, Με ἰ ἀιιεὶὶ Η εοι1ορετ ἀιιεὶὶὶ ΓὶΒΙΙΖΙΙ'·

ἀειπὶ ὶε ὶοτο ροεεεεεὶοεὶ πε! εεεὶεὶὶο ώ Πε

Βὶὶετὶ Πι 8ετἀεΒιὶε . -. . . . . . . » Μ

()ΧΧΧΙ".

4ὶθ

Η εσππε Μειιεο @Ι Πι εοειε ΠΒοὶὶεο ώ Βοεοτε- ιεεε

ὶὶε0, εοιι ὶ°ειιὶοτὶὶε ἀεὶ εεε ειιτεὶοτε Βὶεεοώο ιυἔἱο

Βιιὶ€ετὶτιὶ, τεὶὶΠεε ὶε εὶὶ`ετὶε ίεττε ἀεὶ ειιοὶ Πε

ὶεὶὶὶ εοιπε θιιεὶὶ'ο , ε εσππε Εεεε εὶ εοιεεεε

ώ θεεονε, εσππε εεὶΙ'εὶΙο ρτεεεἀεώε . . » 449

ΟΧΧΧὶΙ ".

Βὶεεοώο Βοὶ€ετὶώ ειιτεὶοτε @Ι εσππε ΜεΠεο, ἀεὶ Με

εΠε @Με ὶὶ8οὶὶεο ώ Βοὶὶοτεὶὶεο ίε ὶ'ὶενεεὶετὶο

ἀεὶ @ώ ερεὶτεετὶ εὶ @Με ὶεὶεοτε, Πε ὶ ἀιιεὶὶ

εεεο μπε εοὶεὶὶ ειιεΙΠ, εΠ'εεΠετενεΠο Πι Βετ

413 ἀεεεε............»444

εἔοεὶο

εΧΧΧΠιὲ

ὶὶ εσππε @οπο ώ Βοιιοτεὶὶεο, ρετ εε, ε ρε'ειιοὶ Με

ὶτεὶεὶὶὶ @Με θεεΠο, ε ΜεΠεο, ἀενὶεεε ε ρεὶὶὶ 8θιιὲ2,,"

οοΙ @πιεεε ώ θει1ονε, οεἀ'εΒὶὶ, ε @ώ ειιοὶ Ετε

τεὶΠ εὶεεο τὶεενιιὶὶ ὶιεὶὶε εὶὶὶεἀὶεεὶὶιε εεεονεεε;

ε Πε ὶ ρεώ νὶ ε ρετ τρὶεὶὶο ἀὶ εεἀετε εὶ ιιιει:

ὶονεὶο εοπιεεε πεπε ὶε !οτο ροεεεεεὶοεὶ εώ

ετεπΠ ἀειιὶε·ο ὶεοεὶὶεὶ ἀεὶ εεεΕεΙὶο ώ ΟεΒὶὶετὶ

εὶεΒὶὶὶΠ ἀεὶὶ°εὶὶο ώ- ρεεε ἀεὶ 15 ερτὶὶε ὶ988

418 εεεεε1ο Με θεεονε ε ΙΠεε,1οετο εΠε ὶε ρτὶπὶε

τὶουρετετε ὶὶ πιεετονε1ο εεεὶεὶὶο . .- . » 446

εεεχππὶ

Ωιὶὶεὶεειε τεὶεὶὶνε εΒΠ ειιεώ εεὶὶεὶ, εΠε ὶὶ πιο- Με

4ὶθ ηὶεὶετο ώ Μειπε Οἱ188ὶΠΟ ι·ὶεειιεὶενειΔ ἀεὶὶε ἐεὶιὶεεε ε ιεοεὶεὶετὶ ἀεὶ ειιο οτώεε εεὶεὶεεὶὶ Π: 508·

$ετἀε8εε, ερεἀὶὶε ε ίενοτε ώ Ι.ειὶἀοὶΓο ἀε

ὶἰὶὶὶε εΠετε ἀεὶ ιεοεὶετετο ώ ε. Μιπὶε ώ ΤὶὶθΓΒ'0

ἀε Π. Βετὶοὶοὶεώεο Αὶὶτὶὶπιεὶο ἀὶ ΙΠεώιποπτε,

εἀ ε Γενοτε ἀὶ ἀιιεεΡιιὶὶὶιεο ἀε Τοιιπιιεεο εΠ

Πεὶε ἀεὶ εεἀἀεὶὶο ωοεὶεὶετο ἀὶ ΜοεΙε (ῖεεεὶεο » 447

εΧΧΧν.

Ατιο ώ εοεἰεἀετειὶοεε Με ὶὶ εοτεεεε ώ Βεεεετὶ, Μ),

456 εὶὶεοπιιιεε ἀὶὶΞεὶιονε . . . . . . » 448 94

Μαιο

0ΧΧΧνι.

Μεεποι·ὶε τεὶεὶὶνε εὶ ίεὶΠ ειιεεεἀειὶ Πι δετἀεἔεε, 'Μ,

@ρε ὶε ττεΒὶεε ιιιοτὶε ἀεὶ εσππε ὶὶεοὶὶεο @Πε



»ιιι οιι·ιιοιιι ε ι:.ιιιιιε ειιε. 9ΙΒ

  

Με Μπι

θΙιει·ατάοεοα, αι ιιιοιι ειιεοιιιιιι άαι οι ιιιι ιι€Ιι θιονειιιιιι ιμωεω άι Αι·Ιαοι·οα άαΙΙ'αΙιι·α, αοΙ εο

ΒιιοΙίο ο 1.οιω, αΙΙ'ιιεεεάιο ο ιαεα άι νιΙΙα Εο- Βιιιιο άοΙΙο ι·ιερειιινο ρι·οοιιιιο , ο Μπάκα άαΙΙο .

οΙεεια, ο αΙΙ'εεριιΒιιαιιοιιο άι αΙΙι·ι Ιιιοειιι ο ιοτιι ραι·ιι οοιιιι·αοιιιι . 4 . . . ι . . ρεφ. 671

άαΙΙ'ιεοΙα ρω· ματια ω Ριεαιιι . . . Βάι. 454 ?α κι Η ιιιιω ιμι χω

° ι1ΧΧΧνιι. Βιεεειιιαιιοιιε Ωιιιιιιαδρορια ι ιιιοιιιιιιιειιιι ειοι·ιοι

ο άιρΙοιιιαιιοι άι 8αιάοΒιια_άοΙ εοοοΙο Χιν. » 477

ιΞ88 ΙΙ Ροιιιοιιοα Βοιιιιαιιο νιιι. στοα νεεειΙΙαι·ιο , όα- ΠΙΡΙ01ΙΙΙ Θ ΟαΡω 00Ι 8000Ι0 ΒΘ0ΙΝΟΨΗΓΙ0 - ιι Η”

88ΒΜιο Ριιαιιο , αά αιιιιιιιταΒΙιο €αιιοι·ειΙο άοΙΙα (]Ιιιεεα

Βοιιιαιια μου ιιιια ρι·οεεειιιια ερεάιιιοιιο ιιι Τει·- ι α

ταεαιιια, θά ιιι εοινιιιο άεΙΙα ειοεεα ί]Ιιιοεα ,

Ιαοορο Π. το οι Αι·α8οιιαι ο ιιι ιιιιθεω οι:οα- ΙΙ ΡοιιιοΙιοε Βοιιιι'αι.ιο νιιι. εοι·ινο αι ροάοεια ο Μ”

ειοιιο €ιι ρι·οιιιοιιε Ια οοιιοεεαιοιια άαΙ ι·οΒιιο οοιιιιιιιο άι Ριεα, αΙΙιιιοΙιὸ ρι·εειιιιο αιιιιο ο ι'α- η39.8

άι $αι·άαΒιια, οιιο ΒΙι εατοιιΙιε ιαιια α ειιο Ιοιιτρο γ01°0 α ΙΙ Ια00Ρ0 το άι ΑταΒοιια ιιοΙΙ'ιιιιιρι·οεα,

000 καιω ΙοιΙειε αροετοΙιοΙιο . . . . » ·456 ο ερεάιιιοιιο αι·ιιιαΙα σα' οΒΙι ιιιιειιάεα ιαιια ιιι

$ατάεἔιια, ρετ οοιιαεΒιιιιο άι ιιιιω Ι'ιεοΙα, σαα

0ΧΧΧνιιι_ αεειειιιο αΙΙα (]οι·ειοα οι·αι;Ιι ειαια οοιιοαάιιια ιιι

ίαιιάο άαΙΙα (]Ιιιοεα Βοιιιαιια . . . . . » 608
"ον Ιαοορο Π. το άι Διαθοιιαι ι·ιωνο άα Ραρα Βοιιι

ΒΡεπε ι'αι.ιο νιιι. Ια εοΙοιιιιο ιιινοειιιιιι·α άαΙ ι·αΒιιο άι ΙΙ

_ δαι·άει;ιια, ει οιιιιΙιΒα άι ι·ιοοιιοαοετο ιΙ ειιρι·οιιιο . ι ·

άοπιιιιιο άαΙΙα (ΙΙιιοεα ι·οιιιαιια ιιοΙΙ'ιεοΙα; άι Β0ΙΙα άι Ραρα ΟΙειιιοιιιο ν. σου Ια ιιιιαΙο ει άι- ΙἔΒ-ι

αεειαιει·ο Ια Βαιιια Βοάο σου Ια ειιε αιιιιι ιιι 0Ιιιατα, 0000 ΡΘΡΡ0ι08ΓΠΘ Η! ΜΘΠΙΟΜ, 000 αΙΙ ιιπω.)

ΙιαΙια,ο άι ραΒαι·ο αΙΙα()αιιιοι·α αροειοΙιοα Ι,αιιι1ιιο αιιιιιαεοιατοι·ι οι (ιιαοορο Π. το οι Αι·α8οιια

00080 (Η ιιιι€ιιιιΙα ιιιαι·οΙιι ά'ατΒειιιο. Ε. ιι Ροιι- οοιιιεεεαι·οιιο άι ανετα ιι ιοι·ο εονι·αιιο οιιειιιιια

ιαιιαα άαΙ ειιο οαιιιο ειιιιιιΙιει:ε Ι'οι·άιιια αι ευσ- Ια Βαι·άοΒιια μοι· οοιιοεεειοιιο άεΙΙα δικια Αρο

οοεειοιιο άει το οι Αι·α8οιια ιιι Βαι·άοΒιια, Ρι·ον- ειοΙιοα . Η . . . . . . . . . . ιι ιιι

νοάο αΙΙα Ιιιιοι·ια άεΙΙο οΙιιοεο, ο αΙΙα ιιιιιιιιιιιιιΞι ιάοι Μαι, ο άοΙΙο ροτεοιιο οοοΙοειαειιοιιο, ο ΙΙΙ.

άοιει·ιιιιιια ι οαει οι ι·ινοι·ειιιιΙιιιι άοΙΙ'ιεοΙα αΙΙα

οΙιιοεα οοιιοαάειιιο . . . . . . . . » 466 θιαοορο ΙΙ. το άι Αι·α8οιια οοιιίοι·ιιια ιΙ Βιιιι·αιιιοιιιο και»

_ _. __ άι οιιιαεΒιο ο ναεεαΙΙα€Βιο άα Ιιιι ρι·εειαιο αΙΙα ωι:2"=

ΟΧΧΧΙΧ. .. ι Βιιιιια Βοάο ρετ Ια οοιιοαεειοιιε άαΙΙα 5αι·άεΒιια

: ιιιωΒιι άα Ραρα Βοιιιιααιο νιιιιι . . . ιι ει”

"θα ΙΙ Ροι1ιεΙιοο Βοιιιίαοιο νιιι. ει ι·ιεοι·να Ια ι'αοοΙΙα

ΜΒΜ άι άιεροιαι·ο Ιιιιοι·αιιιοιιιο άοΙ τοΒιιιο οι 5αι·άεΒιια, Η "- ιζ Ν?

ο άι οοιισεάοι·Ιο α ι:Ιιι ειιιιιοι·α ριιι οοιινειιιοιιιε, α*

Ιαάάοιιο ω εια ιιοοεεειαι·ιο ρετ Ια Ραοο άαΙΙα Μιιι·ιιιιιο Π!. 9ιπάι2:σ άι Αι·Ιι0ι0α α000ι°άα α Ραια- ι3ιο

ΒιοιΙια, ο μοι· αΙΙι·ι ιιιοιινι ιιιιΙι αΙΙα οιιιεεα , εοιια, ε θιοναιιιιι άι: Ροιιιι, α θισναιιιιι άο ΠΩ",

ιιιαΙιζι·αάο Ια οοιιοοεειοιια μια ο εειιιρΙιω ω- 89000, θ θΙοΙ'ΒΙο 88000, θ “πο "αΙΙ ΙΜ50Μι

ιαιια α ΟιαοοΡο Π. ω ιιι ΑταΒοηα , ΗΠιιωηι]ο Ια εωιιιιοιια άα ωιιι .ι ιιιΙιιιιι ωιιιι ραΒαι·ει ιιοΙ

ιι ΙοιΙιρ0 άι Με τιεοι·να ιιιιο αι 1." ιιονειιιΙ:ι·ο καιω άι ΑΓΙ30!'ω, οΟΙΡοϋωΙΒο ΡΕΙ' Ρω'ω ω]

άαΙ 1297 . _ _ _ _ _ _ _ _ έ ; » 460 ιιιαάοειιιιι, ε οι άοιΙι Ιοτο ει·εάι, οι οιιεΙοάιι·ο

ε ι·ιραι·αι·ο ιι 9·πιπ ροπω οι θι·ιειαιιο, οι αβι

ΟΧΙ-·,(- απο ρι·εεεο ιΙ ιτιοάοειιιιο ιιοΙΙο οαει: ινι σο

ι 1908 Η ωΡποΙό (Η 5· ιΟτω20 (Η οθ00ια 00ι10Θάο ιιι ειι·ιιιιο, ο άι ιιοιι άιραι·ιιι·εοιιε εαιιια ιΙ ροι·ι11οεεο

ι . 5 Ιοοαιιοιιε Ρετ αιιιιι άιοοι α θιαοορο ΑΙΙιει·ιοο (Η 0000 Ωἰωπϋι θ ω] ι>ΙΙ 008 (Η ιΠωΙιωθΙ'0

'Σ'α”"ωθ άι Πιοναιιιιι ιιιιιι ι Μάι ειαιιιιι ) ΜΟΝΗ, ε 88.· εειιιρι·ε ΙιΙιοτο ιι ιι·αιιειιο ειιΙΙο ειιιεεο ροιιω » 600

·ιιιονειιιι άοΙΙα οΙιιοεα άι ε. Πιοναιιιιι άι Αιω

ιιιιιιο ιιι 8αι·άει;ιια, ο ιιιπροιιε αΙ οοιιάιιιι:οι·ο ν·

ιαιια οιιιιιι€αιιοιιι ρετ Ια οοιιεειναιιοιιε άι άειιι

Μάι , ο μι $ετνιΖιο άι ωμά (ΜΒΜ _ _ μ; ιιι Γι. Μάιο Βοιιιαιιο άαΙΙ'οι·άιιιο άει Ρι·οάιοαιοι·ι, μι· ω”
' ά άεοταιο άαΙ ΠαριιοΙο Βειιοι·αΙο οοΙειιι·αιο ιιι Μαι, : :τη

(ΒΙΑ *. ο ιιιαιιάαιο αΙ οοιινοιιιο άαΙ (]αιιωΙΙο οι ()αΒΙιαι·ι

ιιι $αι·άεδιια, οιιάο Μινι ροιιιιοιιαα ι!αιια Βιι·ανι

που Τι°0Βιια ρετ αιιιιι νοιιι.ιοιιιιιιια οοιινοιιιιια πα Ισ άιια αοΙρο άα Ιιιι οοιιιιιιοεεε·ι·. . Μ. ι . . ι . ›› 608

0800 ΜΗ· ιιοριιΙ:Ι1ΙιοΙιε άι θαιιονα, ο άι Ριεα, ι”οιιιια ιιι- ιιπω ιιι ·.α·1α·ι·ιι:ιι0'ιιι ·

8ΙΜΙΐιωο ιαιια) ιιιιιιαιιοιιάιι Ια μια: διά οοιιοΙιιιιεα Πα Ια · πω; νι· ·'Ξ'ῖϊ"°

ιιιαάεειιιιο αοΙ ιό αριιΙα 1988 . . . . » 462

ειι Αιιιιιιιιι άι Ριεα οΙ6%οιιο ΙΙιοιι·ο άι Βιιοοιο άα ω”

ΟΧΙ.ΙΙ 'Σ Ποι·ιοιια Βιιιι·οοοιιειιΙιο ιιι Βιιοιιιιαιοι·ο εά Ιιι- Ι (ΙΙΐἐΞΠΐΙΙ

Μ» ιιιιιειιοι·ο άαΙ :σιιπο άι 8ατάει;ιια , μα· ιαιιαα :ιι αι;ωΙο

ςι3[338:1ιδΙ- Τι·οΒιια ιαιια ιι·α ιι οοιιιιιιια οι θειιονα ο ιΙ ιισ- ει ειιιάαοαιο ειι ΠΙΙιιιαΙι, ω» νι αναι Ια το

:η ΜΒΜ) ιιιιιιιο άι δαεεαιι άει ιιιια ραι·ιε,ο (ΙΙιιαιιο,ο ριιΒΙιΙιοα . . . . . . . . . . . » ιιι
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0
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σΙσεΙ1.ιστε

1988

μεσο σει.

ρΙεσσ.)

Β ερτΙΙε
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σεσε στι.

ΡΙεσσ.)

σ σρτΙΙε

1988

τε

σρτΙΙε

Ι988

ισ

σρτΙΙσ

ΙΞ8θ

σΙσετσΙπ·ε

σεΙΙε τεττε σεΙ τεσσο ΤσττΙτσσο ε ώ Ι.σσσσοτσ,

ε Ισ σεσιεΙοσε ώ τσΙΙ ωσνεστΙοσΙ εσσσ Ισω

σΙοσστΙ Ι ΙσσεΙΙΙ ε Ιε τεττε, ο Ρσεεεσστε σΙ

ρτεεεστε σσ σεΙΙο ΙΙΙσνσσσΙσο ΠστΙσ, ο ΒΙΙι

ροεεεσστε σσ ΙσΙ, ο σσΙ ώ ΙσΙ ρσστεΡΙεττΙσο

ρτΙσ1σ σεΙΙσ ττεσσσ , ε σΙ τοΙσρο σεΙΙσ ττεσσσ

Ισσσ σει ΒστΙεσσε Ι)οτΙσ σσσ ΒΙΙ σσΙσΙσΙ ώ

8σεεστΙ...........Ρασ.

οΧΧΙν*.

ΡτεσΙνσΙΙε, ΑστσσΙσ, ΙΙΙσσσεΙε, εσ ΑσστΙσσο ώ (Ισ

νΙσο ΒστΙσ εΙ σωοτσεσο σσΙ ρσσεετσ ε εσ

σΙσσε ώ (Ιεσονσ τΙς·σστσσ ΙΙΙ Ιοτο τΙερεττΙνΙ

στΙττΙ ε ρσεεεεεΙσσΙ σεΙ ΒΙσώσστο ώ Τοττεε ε

Μέτσο ώ Ι.σΒοσοτο σεΙ ρσττΙ ε ωσνεσεΙοσΙ

σιεσεεώσε ςΙσ ετσΙΙΙΙΙτε σσσ σΙττΙ ΙσώνΙσσΙ σεΙΙσ

Ιοτο τσισΙΒΙΙσ σεΙ σσστττσ σττΙ στεωσεστΙ

(Ν." ΟΧΧΙΙ. (ΙΧΧΙΙ. (ΙΧΧΙΙ'Ι'. ΟΧΧΙΙΙΙ.) . »

ΟΠΠ”.

ΙΙ ωσΙσσε ώ ΡΙεσ σρρτονσ Ι εσΡΙτσΙΙ σεΙΙσ ρσεε

σσ σοσττστεΙ σσΙ σσσ1σσε ώ θεσονσ, εεεοσσσ

ΙΙ ρτσσεττο σΙΙ'ετε ετστο ωσωτσστσ σσσ (Ισ

ςΙΙεΙσπσ ΒΙωνετσσισ, θΙσωστο ΒσσεσστΙσο, ε

θσεΙΙο ΡσσσσΙΙΙσΙ σσΙΙΙΙΙ ρΙεσσΙ, ε σοΙ σοτσΙσ

ΙΙΙσσσρσ ΙΙσεΙ ουτε ώ ΡΙεσ, εστεετστΙ σεΙ ω

σΙσσε ώ θεσονσ , σεΙ σσσΙΙ εσΡΙτσΙΙ τοσο ερε

εΙσΙστιεστε εσστεΙσρΙστε Ιε σεεεΙοσΙ σσ ΙστεΙ,

εσ Ι ρσττΙ σσ σεεετνστεΙ τω ΡΙεσσΙ νετεσ Ι

ΙΙεσονεσΙ σεΙΙ'ΙεσΙσ ώ 5στσεσσσ . . . . »

σΧΧνισ.

κ

ΙΙ ωστε ΙΙΙ:;σΙΙσο ώ Ποσοι·στΙεσ, ε ΙΙεσΙΙσσ Ι'ΙεεοστΙ

€ΙσσΙσε ώ θσΙΙστσ, σΙσσστΙ εσττσισΙσ, ΙΙ ρτΙισο

Ρετ Ισ εεετσ, ε ΙΙ σεεοσσο Ρετ Ισ τετισ ρσττε

σεΙ τεσσο ΙΙσΒΙΙστΙτσσο, ρσσεττΞΙ ε σσρΙτσσΙ σεΙ

εσισιισε ε ρσροΙσ ρΙεσσσ, ωστΙτσΙεεοσσ Βσ

σΙετΙ $στσρσστε ρτοσστστοτε, σσσιΙσ ε Ιεεετο

ώ σεΙΙο ωτσσσε, ε ΒΙΙ σοστει·Ισεσσο στσρΙσ

σστστΙτσ Ρετ ττσττετε Ισ σεισε ω' θεσσνεεΙ »

(ΠΟΠΗ *.

Αττο _ώ ρεεε ωσεΙΙΙσεσ ττσ'ΡΙεσσΙ ε θεσσνεισ,

Ισ νΙττἱι σεΙΙσ σώσε Ι ρτΙισΙ σεσοσο σΙ εεωσώ

σσσ στσσ ρσττε σεΙ Ιοτο σσσ1ΙσΙΙ ώ Βστσεσσσ »

(ΙΧΧΙΙΙΙΙ ".

ΝΙωΙσ τΙσετσΙσ Ιεσστο σεΙ ωσισσε ώ θεσσνσ , ε

ΒσσΙετΙ $σσ1ρσστε Ιετ;στο σεΙ ωσισσε ώ ΡΙεσ

τεσσσ σΙσιισε σΙεΙΙΙστσσΙοσΙ τεΙστΙνε σΙΙσ ρεεε

εσσεΙΙΙσεσ σεΙΙο στεεεσ ΒΙστσσ Ιτσ Ισ σσε τε

ρσσΒΙΙεΙιε σετ Ισ ΡΙσ ΙσεΙΙε εεεειιιΙοσε σεΙΙσ

τσεσεεΙσισ, Ισ σιισΙε εΙ ρτστσεττοσο τεεΙρτσεσ

τσεστσ , Ισ νΙττΙι σεΙ ρστετΙ , οσε σνεσσο ΡετσΙο

τΙσενστΙ............»

ΙΙΧΧΙΧ.

ΒοσσΙΙσ ώ ΒΙσΙΙΙσΙσο, σΙσσΙσε στσΙσστΙο ώ ΙΡΙ

τεσσε, ώι σετ τσσσσσσΙσσ, ο ρτσεστστστε, σΙΙσ

Αστυ

νεσσνσ ωστεεεσ 'Ι'εσεΙσ ώ Ι)οσστστΙεσ ΙΙ ωστε

Τσσισισεο σε ΙΙσρτσΙσ . . . . . . Ρεισ. 440

(ΙΧΧΧ ".

Βιιι8ΙΙεΙσισ ώ ΔΙσσνΙσΙε, ρσσεετσ ώ Ι.σωσ , σσ ε 1309

ωετΙτσΙεσε ΒΙσσοσιο ΒσΙ€στΙσΙ εστστστε ώ ,Πἑἶο

408 ΙΙΙσττεο, σεΙΙο σεΙ ωστε ΠσοΙΙσο ώ Ι)σσοτστΙω

ΒΙσ σετσστο , σσεΙο σσσ Ισ ώ ΙσΙ σεεΙετεσισ ΙΙ

σεττσ Μσττεο, τσσεσΙστε ώ σσσΙ σττο, ε σ1Ισστε

ώ σσσττστσΙσΙ, σωσει εσττσεστΙνετε σΙεσσΙ εσ

ρΙτοΙΙ ώ ωσωτώσ τστσισΙστΙ σσΙ εσοΙ ΕτστεΙΙΙ

θσεΙΙ”ο ε Ι.σττο , εσ σωεττστΙ σσΙ ωισσσε ώ

θεσσνσ, Ιτσ Ι σιισΙΙ ΙΙ εοσσ ρσΙ· σσεΙΙΙ τΙσσστ

σσστΙ Ιε Ιοτο ΡσεεεεεΙσσΙ σεΙ σσετεΙΙο ώ (Ισ

ΒΙΙστΙ Ισ $στσε8σσ . . . . . . . . » ΙνΙ

ΟΧΧΧΙ*.

4ΙΙΙ

ΙΙ ωστε Μεττεο σεΙ Ισ ωστε ΙΙΒσΙΙσο ώ Ι)σσστσ- Ισσσ

τΙω, σσσ Ι'σστοτΙτσ σεΙ σσσ εστστοτε ΒΙωοΙσο Ιυἑἶω

ΒσΙ8στΙσΙ, τστΙΙΙσσ Ιε σΙΙ'εττε τσττε σσΙ εσοΙ ττσ

τεΙΙΙ ωστε θσεΙΙο , ε ωστε Ι.σττο σΙ ωτσσσε

ώ θεσσνσ, σώσε σεΙΙ'σττο ρτεεεσεστε. . » 449

ΙΙΧΧΧΙΙ".

ΙΙΙσσσισο ΒοΙἔστΙσΙ εστστστε σεΙ ωστε ΙΙΙσττεο, σεΙ ω”

@τι ωστε ΙΙΒοΙΙσο ώ Ι)οσοτστΙω τσ Ι'ΙσνεστστΙσ

σεΙ Ι›εσΙ ερεττσστΙ σΙ σεττο τσΙσοτε, Ιτσ Ι σσσΙΙ

εοσο ρστε σοτστΙ σσεΙΙΙ, σΙτ'εεΙστενσσσ Ισ Βετ

4Ιδ σε8σσ.......,.....»444

ΟΧΧΧΙΙΙ".

ΙΙ ωστε Ι.Ισττο ώ Ι)οσοτστΙω, Ρετ σε, ε σε' εσοΙ "τη

τ”τστεΙΙΙ ωστε θσεΙΙο, ε Μσττεο, σενΙεσε σ ΡσττΙ ""$ΦΗ

σσΙ ωισσσε ώ θεσονσ, οσσ”εΒΙΙ, ε σεττΙ εσοΙ τπι

τεΙΙΙ εΙσσσ τΙσενστΙ σεΙΙσ σΙττσσΙσσσσσ Βεσονεεε,

ε τ”τσ Ι ΡσττΙ νΙ ε ροτ σσεΙΙσ ώ σεσετε σΙ σπεσ

τονστσ ωτσσσε τσττε Ιε Ιοτο ρσεεεεεΙσσΙ σεΙ

εΙεσΙΙ σεστε·σ ΙωσΙΙσΙ σεΙ σσετεΙΙο ώ ΙΙσΒΙΙστΙ

ετσΒΙΙΙτΙ σσΙΙ°σττσ ώ· ρεεε σεΙ 16 σρτΙΙε 41288

418 σε:8σστσ ττσ ΙΙεσονσ ε ΡΙεσ,τσετο οσε Ισ ρτΙσΙσ

τΙσσρετετσ ΙΙ σπεστσνστο εσετεΙΙο . .- . » 446

σΧΧΧστ σ

ΩσΙετσστ.ε τεΙστΙνε σεΙΙ σσσσΙ σεσεΙ, οσε ΙΙ ισο- ι993

Η!) σΙετετο ώ ΙΙΙσστε (ΙσεεΙσο τΙεοσστενσ σσΙΙε έσΙΙΙεσε ε σ1οσΙστετΙ σεΙ σσσ οτώσε εεΙετεστΙ Ισ 808

Βστσεσσσ, εΡεσΙτε σ τιποτε ώ Ι.σσσσΙΙο σε

ΥΙΙΙσ σΙ›στσ σεΙ σΙοσΙστετσ ώ ε. ΜστΙσ ώ 'Ι'Ιτετσο

«Ισ Π. ΒσττοΙστσισεσ ΑΙττΙΙ:σεΙο ώ ΡΙεώστοστε,

εσ σ ίσωτε ώ σσεετ'σΙτΙσ1ο σσ 'Ι'οσισ1σεο σΙσ

Ισστε σεΙ εσσσεττο σιοσΙετετσ ώ ΙΙΙΙοστε (ΙσεεΙσσ » 447

σΧΧΧν.

η Ι

Αττο ώ εσστεσετστ.Ιοσε ττσ ΙΙ ωσισσε ώ 5σεεστΙ, Μ”

456 εΙΙ ωσισσε ώ θεσσνσ . . . . . . » 448 94

Ιστ.ΙΙ'10

ΟΧΧΧνΙ.

Μετσοι·Ισ τεΙστΙνσ σΙ ΙσττΙ εσωεσστΙ Ισ $στσεσσσ, 1905

σορσ Ισ ττσ€Ισσ σισττε σεΙ ωστε ΙΙσσΙΙσσ σεΙΙσ
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Ι εσσσσὶσ

ΙΏίΙ'|

5

σΡκὶΙσ

Ι9θ'|

5

σρτὶΙσ

ΜΒ!)

(ΙΜ σΙ.ΙΙ.

ρὶεσσ.)

δ! ΙιιεΙΙο

ΠΠΣ)

(ΙίΙΟθ σΙὶΙ.

μὶεσσ.)

:Η ΙσεςΙΙσ

ΟΙΙστστ«Ισεσσ, σὶ σισὶὶ 5σεσὶΙσΙ.ἱ «Ισὶ «Ιὶ Ισὶ @Η

θιισΙίσ σ 1.0ιω, σΙΙ'σεεσ«Ιὶο σ τσεσ ώ νεισ Εσ

σΙσεὶσ, σ σΙΙ'σερσ€σσώσσσ ώ σΙΙι·Ι Ισσσώ σ £ωιι

«ΙσΙΙ'ὶεοΙσ ρω· ρστὶσ «Ισὶ Ρὶεσσὶ Ρασ.

° (ΙΧΧΧνΙΙ.

ΙΙ ΡοσΙσίΙσσ Βοσὶϊσιὶο νισ. σΙ·σσ νσεεὶΙΙστὶο , σσ

Ρὶὶσσσ, σ«Ι σσισιὶτσΒΙὶσ €σσστσΙσ «ΙσΙΙσ ΩΙιὶσεσ

Βοσισσσ σσι· σσσ ρτοσεΙσισ ερσώιὶοσσ ὶσ Τσι·

τσεσσΙσ ) σ«Ι ὶσ εστνὶσὶο «ΙσΙΙσ σώσω (ζώσσσ ,

Ισσορο ΙΙ. τσ «Ιὶ Ατσ«8;οσσ; σ Ισ «Ισσε2.σ οσσσ

εὶοσσ €Ιὶ ρτοσΙσὶΙσ Ισ σοσσσεεὶοσσ σΙσΙ τσΒσο

ώ 8σπΙσΒσσ, σΙΙσ ΒΙὶ εσπ·σΙΙΙΙσ ίσὶΙσ σ εσο 1σισρο

σοσ τσΙσΙΙνσ ΙσὶΙσΙσ σροσὶοΙὶσΙὶσ . . . . »

σΧΧΧνιιι.

Ισσορο Π. τσ ώ Αι·σσοσσ τὶσσνσ «Ισ Ρσρσ Βοώ

ίσιὶο Ι7ΙΙΙ. Ισ εοΙσσσσ ὶσνσειὶὶστσ «ΙσΙ ι·σσσο «Ιὶ

$στ«Ισεσσ, εἰ οΙώΙΙΒσ «Ιὶ τὶσοσοσσστσ ὶΙ εσρτσσΙσ

«Ιοὶσὶσὶο «ΙσΙΙσ ΟΙΙὶσεσ τοσισσσ σσΙΙ'ὶεοΙσ; «Ιὶ

σεεὶεὶστσ Ισ 8σσὶσ $σ«Ισ σοσ Ισ εσσ σι·σιΙ Ισ

ΙΙσΙΙσ,σ «Ιὶ μεσω σΙΙσί]σ«σσισ σρσεΙοΙὶσσ Γσσσσο

σσσσο ώ «ΙσσσΙὶΙσ ισσὶ·σΙιὶ «Ι'στσσστο. Ε ΙΙ Ροσ

ισΕΙσσ «ΙσΙ εσο σσστο εὶσώΙὶεσσ Ι°ο:·«Ιὶσσ ώ εσσ

σσεεὶσσσ «Ισὶ τσ ώ ΑτσΒοσσ ὶσ $στ«Ισσσσ, στον

νσ«Ισ σΙΙσ ΙΙΙΙστΙσ «ΙσΙΙσ σώσω, σ σΙΙσ Ι:σσ1σσώι

«Ισὶ Ισσσὶ1 σ «ΙσΙΙσ ρστεοσσ θΟΟΙΒ8Ι88Ι.ΙΒΙΙΒ, σ

«Ισὶσττσὶσσ ὶ σσεὶ ώ τὶνστεὶώΙὶὶσ «ΙσΙΙ'ὶεοΙσ σΙΙσ

σΙΙΙσεσ σοσσσάσσ1σ . . . . . . . . »

σΧΧΧιΧ.

ΙΙ ΡοσΙσίΙσσ Βοσὶἰσσὶο νιιι. ισ τὶσστνσ Ισ ίσσοΙισ

ώ «ΙΙεροτΙ·σ ΙΙΙ:στσισσσισ «ΙσΙ τσ8σο ώ $στ«ΙσΒσσ,

σ ώ σοσσσάσι·Ιο σ σώ ειὶσὶσι·σ σσι σσσνσσὶσσὶσ,

Ισ«Ι«Ιονσ σὶσ σὶσ σσσσεεστὶο σσι· Ισ ρσσσ «ΙσΙΙσ

ΒὶσὶΙὶσ, ο ρω· σΙὶι·ὶ σὶοΙὶνὶ σ£ὶΙὶ σΙΙσ σώσεσ ,

τσσΙΒτσ«Ιο Ισ σοσσσεεὶοσσ Ρσι·σ σ εσσιρΙΙσσ Ιώ

Ισά

·4έσ

Δ

Ισσσ ·σ θὶσσορο Π. τσ ώ ΑτσΒοσσ, ΙΙσιΙΙσστΙο·«σ

ὶΙ ισσιρο ώ σΙΙσ τὶεστνσ ΙΙσο σΙ Ι." σονσισΙπσ

«Ι0ΙΙ2θ7_. . . . . ... . . σ Ι »

ΟΧΙ. ".

ΙΙ σσΡὶΙοΙσ ώ ε. Ι.οτσσιο ώ θσσονσ σοσσσ«Ισ ὶσ

Ιοσσσὶσσσ Ρσι· σσσὶ ώσσἰ σ θΙσσορο ΑΙΙΙσι·Ισο

ώ θὶονσσσὶ Ι.σώ ὶ Ιὶσσὶ ετσώΙὶ , σΙοώΙὶ, σ εσ-_

·ισονσσὶὶ «ΙσΙΙσ σώσεσ ώ ε. (Ιὶονσσσἰ ώ Ατεσ

Ισὶσσ Ισ 8στ«Ισσσσ, σ ὶισροσσ σΙ σοσάσσοτσ

νστὶσ οώΙΙὶἔσιὶοσὶ ρσι· Ισ σοσεστνσιὶοσσ ώ «ΙσὶΙὶ

Ι›σσὶ , σ ρσΙ εστνὶσὶο ώ «ΙσιΙσ σώσω . . »

ΕΧΕΙ *'.

'Ι'ι·σ€σσ ρσι· σσσὶ νσσιὶσὶσσσσ σοσνσσσισ “σ Ισ «Ισσ

τσρσΙψΙὶσΙΙσ ώ θσσονσ, σ ώ Ρὶεσ, ίστσ1σ ὶσ

τσσΙο τὶσὶσσσσ«Ι«› Ισ ρσσσ 8ὶσ σοσσΙὶὶιιεσ ίτσ Ισ

σ1σ«ΙσεΙισσ σσΙ Ισ σρτὶΙσ 1288 . . . . »

(ΙΧ ΙΙΙΙ '.

ΤτσΒσσ Ι”σιισ Πει ὶΙ σοτσιισσ ώ θσσονσ σ ὶΙ σο

σιιισσ ώ 8σεεστὶ «Ισ σΙΙσ ρστΙσ, σ ()ώσσο, ο

460

Μ

462

θὶονσσσὶ σέι«ώσσ ώ ΑτΙΙοτσσ «ΙσΙΙ'σΙὶτσ, σσΙ εσ

Βσὶὶο «ΙσΙΙσ τΙσρσΙΙ.Ινσ ρ«·σσσσσ , σ τσΙὶΙΙσΙΙσ «ΙσΙΙσ

[Ισι·σ σοσὶτσσστὶ ΠΙΩ.

 

σήΙσ

Βὶεεστὶσιὶσσσ Ωσὶσὶσ εορτσ Ι ισοσσσ:ισσϋ εὶοτὶσὶ

σ ώρΙοισσὶὶσὶ ώ 8στἀσ€σσ_όσΙ εσσοΙσ Ιον. »

ΒὶρΙοισὶ σ (Ισπσ «ΙσΙ $σσοΙο Βσσὶὶσοσσστὶσ . »

Ι.

ΙΙ ΡοστσΙΙσσ Βοσὶϊσιὶο νικ. εστὶνσ σΙ ροιΙσεὶσ σ

σοσΙσσσ ώ Ρὶεσ, σώσσΙΙσ Ρι·σσώσο σὶσὶο σ σ»

νοι·σ σ ΙΙ. Ισσορο το ώ ΑισσΒοσσ σσΙΙ°_ὶισρι·σεσ,

ο ερσ«ΙΙ:Ιοσσ στσισὶσ σΙΙ'σεΙΙ ὶσισσιΙσσ Ισι·σ Ισ

$στ«Ισσσσ, ρω· σσσεσἔσὶτσ ώ Έστω Ι'ὶεσΙσ, σΙισ

σεεὶσισσ σΙΙσ Οοσεὶσσ στ·σεΙΙ εΙσΙσ σοσσσώιΙσ ὶσ

ὶσσ«Ιο «ΙσΙΙσ (ΙΙὶὶσεσ Βοισσσσ . . . . . »

ΙΙ.

ΒοΙΙσώ Ρσρσ ΠΙσισσσισ Υ. σοσ Ισ σσσΙσ ώ ώ

σΙιὶστσ, σσ«Ισ ρστρστσστσσ Ισ ισσσ1οτΙσ, σΙΙσ ΒΙὶ

σὶσσσεσὶστστὶ ώ θὶσσορο ΙΙ. τσ ώ Αι·σΒοσσ

σοσίσσεστοσο ώ σνσι·σ Η Ισι·σ σοντσσο οΙΙσσσισ

Ισ $στ«Ισσσσ Ρσι· σσσσσσεὶοσσ «ΙσΙΙσ $σ«Ισ Αρο

εΕοΙὶσσ.».Ί..........»

ωΙε:=Ι ,Ι

Μή # σ ΙΙΙ.

θὶσσορο ΙΙ. τσ ώ Αι·σσσσσ σοσίστσΙσ ὶΙ ΒΙστσσΙσσΙο

ώ οσισ€8ὶο σ νσσεσΙΙσιέ«έΙο «Ισ Ισὶ σπασω σΙΙσ

ΒσσΙσ Βσ«Ισ ρω· Ισ σοσσσεεὶοσσ «ΙσΙΙσ $στ«ΙσΒσσ

Ι”σιτσΒΙΙ «Ισ ΙΙσρσ ΒοσΙΓσιὶο ΙΙΙΙΙιν . . . η

Η '.

Μστὶσσο ΙΙΙ. «;Ιια$«Ξσσ ώ ΑτΙΙοι·σσ σσσοτ«Ισ σ Ρστσ

εοσσ, σ θὶονσσσὶ «Ισ ΡοστΙ, σ θὶσνσσσὶ «Ισ

$σσσο, σ θὶστσὶο 5σ«Ισσ, σ Ισι·σ σι·σώ πσσεσΙΙΙ,

Ισ σσσσιὶοσσ «Ισ ΜΙΝΙ Ι σ·ΙΙ:σΙΙ εσΙώ ρσ€στεΙ σσΙ

ι·σσσο «Ιὶ ΑτΙιοτσσ, σσΙΙ'οΙ›Ι›Ιὶ€ο σσι· «πωσ «Ισὶ

ὶσσσσεὶσιὶ, σ ώ «ΙσΙ;Η Ισι·σ στσώ, ώ σιιειο«Ισσ

σ τΙρσι·στσ ΙΙ «ραπ ροπω «Ιὶ ί)ι·ὶσὶσσο7 ώ σώ

τσι·σ ρτσεσο ΙΙ «σ«:«ΙσεΙσσσ σσΙΙσ σσεσ Μ σο

ετι·ιΙΙ:τσ, σ ώ σοσ «Ιὶρστὶὶτσσσσ εσσισ ὶΙ ρσι·σισεσσ

ώ «Ισὶὶσ φωσ; σ σο σΙ ίΙσσ «Ιὶ σΙσπΙ.σσσι·σ

εσισρτσ ΙΙΙΙστο ὶΙ Ιτσσεὶτο ειιΙΙο εΙσσεσ ροσΙσ »

ν.

Π. ΝὶσσΙσ Βοισσσο «ΙσΙΙ'οι·«Ιὶσσ «Ισὶ Ρτσἀὶσσωὶ·ὶ, σα·

' «Ισσι·σΙο «ΙσΙ ίΙσρΠοΙσ «εσσσι·σΙσ σ«σΙσσι·σπο ὶσ Μαι,

ο ισσπ«Ισισ «ΙΙ σοσνσσΙο «ΙσΙ (ΙσσΙσΙΙο «ΙΙ ΟσἔΙὶστὶ

ὶσ 8στ«ΙσΕσσ, οσάσ1'σι·νΙ ρσσἰἑσσσσ-·«ΙσΙΙσ στσνὶ 'Η

σοΙρσ «ΙσΙΙιιὶ σ«πσσ1σσεσσσ . Ν. «›ι:«ώσσ .”°. »

ισ Ισσσ σε. σώΞσ«σσσο·ιε; · ΙΙσσΙσ·› . Η

ΙΙσΙ= @ΙΝΤ :=Ι ·νΙ: «σε«σσε'σ ##'ΙΪΙΜΙ:”

' ' Ι·Ι«ΙΙττΙ«···

(ΙΙΙ Ασιὶσσὶ ώ Ρὶεσ σΙσσΒοσο ΡΙσιι·ο «Ιὶ Βσσσὶο «Ισ

(]οι·ιοσσ €ΙστσσοσεσΙΙο ὶσ ΙΙὶἴοτσισΙστσ σ«Ι Ισ

«°ΙΙΙΙ8ΙΙ01°σ «ΙσΙ τσΒιιο «Ιὶ 8σι·«Ισσσσ , σσι· ισσστσ

σ εΙσσσσσΙ.ο 8Ιὶ ΠώσὶσΙὶ, σΙισ νὶ σνσσ Ισ τε·

ρσώΙΙΙσσ...........»

Ασπί

·"Ι
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σρτὶΙσ
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ΙΙΙ ε 1ΜπεΕ '

Λεει.

εεΙΙε Ιεττε σε τεεεο ΤεττΙΙεεο ε οἱ Ι.οΒοοοτο,

” ε ἱπι οεεεεἱοεε οἱ ΙεΙἱ εοενειἱεἱοεἱ εοεο τεεε

εἱοεεΙἱ ἱ Ιιιο;;Ιο ε Ιε Ιεττε, ο ροεεεοιιτε εΙ

ρτεεεεΙε οε οεΙΙο (Ιἱοτεἱἱεἱεο Ποτἱε, ο Βἱε

ροεεεοιπε οε Μ, ο οεΙ οἱ Ιεἱ ρεοτεΡἱεΙτἱιἱο

ρτἱωε οεΙΙε ΙτεΒιιε , ε εΙ Ιοειρο οεΙΙε ΙτεΒιιε

Ι'εΙΙε οε Βετἱεοεε Ι)οτΙε εοε 8Ιἱ ΙΙ()ΠΙΙΙΙΙ οἱ

δεεεετΙ Ραε.

(ΙΧΧΝἱ°.

' Μ" ΡτεεἱνεΙΙε, ΑτποεΙο, ΜεεεεΙε, εο Ατἱοτἱετἱο σε (Ιε

_ 93 νἱἱἱο Βοτἱε εἰ εεεοτοεεο οοΙ ροοεετε ε εο

οιεεωΙιτε . . . . , .

τρωω οι (Ιεεονε τιςεετοο ει Ιοτο τιερεΙΙινι

οτἱΙΙἱ ε ροεεεεεἱοιἱἱ οεΙ ΒἱεοἱεεΙο οἱ Τοττεε ε

τερεο σε Ι..οΒοοοτο οεἱ ρεΙΙΙ ε εοενεεεἱοἱἱἱ

εἱεοεεἱἱεε ςἱε εΙεΙἱἱΙἱΙε εοε εΙΙτἱ ἱεοἱνἱοιιἱ οεΙΙε

Ιοτο. ΐετἱἱἱΒΙἱε οεἱ εεεΙΙτο εΙΙἱ ρτεεεοεεΙἱ

(Ν." (Με. ΟΧΧΙ*. (ΠΟΠΗ. (3.ΧΧΙΙΙΙ(.) . »

(ΙΧΙΝο.

Μ”, ΙΙ εοτεεεε οἱ Ι'ἱεε ερρτονε ἱ εερἱΙοΙἱ οεΙΙε ρεεε

(Ι:€2ΒΙΙ· οε εοεΙτετεἱ οοΙ εοτεεεε οι δώσετε , εεεοεοο

3 φαω ἱΙ ρτοοεΙΙο εΙἱ'ετε εΙεΙο εοεεοτοειο εοε (Ιε

ςΙἱεΙωο Βἱεοτετεεεε, (Ηπειρο Βεεεεετἱεο , ε

(ΙυεΙΙ'ο ΡεεοοΙΙἱεΙ εοΙ:ΙΙΙ ρἱεεεἱ, ε οοΙ εοΙεἱο

(Ξἱεεορο ΙΙοεἱ ρετε οἱ Ρἱεε, εετεετεΙΙ οεΙ εο

ιεεεε οἱ (Ξεεονε , ρεΙ (ΙΙΙΒΙΙ εερἱΙοΙἱ εοεο ερε

εΙεΙιεεεΙε εοεΙειερΙεΙε Ιε εεεεἱοἱἱἱ οε ΓετεΙ,

εο ἱ ρεΙΙΙ οε οεεετνετεἱ οεἱ Ρἱεεεἱ τετεο ἱ

(Ξεεονεεἱ εεΙΙ'ἱεοΙε σε 8ετοεΒεε . . . . »

(ΙΧΙΝΙ*.

1988 ΙΙ εοεΙε ΙΞεοΙΙεο οι ΠοεοτεΙἱεο, ε υεθΙΙΙΙΟ Ι'ΙεεοεΙἱ

(Με) ,ω Βἱιἱοἱεε (ο (ΙεΙΙιιτε, εἱ8εοτἱ εεΙτεε1Μ, ἱΙ ρτἱιεο

5%ΐ]ω ρετ Ιε εεεΙε, ε ἱΙ εεεοεοο ρετ Ιε Ιεττ.ε ρετΙε

οεΙ τεεεο (ΙεΒΙἱετΙΙεεο,ροοεεΙε ε εερἱΙεεἱ οεΙ

εοτεεεε ε ροροΙο ρἱεεεο, εοεΙΙΙεΙεεοεο Βε

εΙετΙ ΒεἱερεεΙε ρτοειιτετοτε, ΙΙΙΙΙΙΖΙΟ ε Μοοτο

οἱ οεΙΙο εοτεεεε, ε 8Ιἱ εοείεἱ·ἱεεοεο εεἱρἱε

εεΙοτἱΙε ροτ ΙτεΙΙετε Ιε ρεεε εο'(ΞεεονεεΙ »

(Ι.ΧΙΝΙΙ'.

1988 Απο _οἱ ρεεε εοεεΙἱἱιιεε ἱτε'Ρἱεεεἱ ε (ΞεοοτεεΙ,

η:5:Μ ἱπι οπο οεΙΙε εεεΙε ἱ ρτἱἱιἱἱ εεοοεο εἱ εεεοεοἱ

εεε @πιο ρετΙε σε Ιοτο οοτἱἱἱιἱἱἱ σε δετοεΒεε »

(ΙΧΧΙ'ΙΙΙ *.

!εεε, ΝἱεοΙο (ΙεετεΙο ΙεεεΙο οεΙ εοιεεεε οι (ἰεεονε , ε

43,0 Βεεἱετἱ ΞειερεεΙε ΙεεεΙο οεΙ εοτεεεε οἱ Ρἱεε

ίεεεο εΙειιτιε οἱεΙἱἱετεεἱοιἱἱ τεΙεΙἱνε εΙΙε ρεεε

εοεεΙΙΙιιεε εεΙΙο εΙεεεο @ετυο ίτε Ιε οιιε τε

ριιΒρΙἱεΙἱε ρετ Ιε ρἱἱι Ι'εεΙΙε εεεεεεἱοεε οεΙΙε

ἱεεοεεἱπἱε, Ιε εεεΙε εἱ ρτοιεεΙΙοεο τεεἱρτοεε

τεεεΙε , ἱπι νἱτΙὶἱ οεἱ ροΙετἱ , εΙἱε ενεεεο ρετεΙΙ›

Ι'Ι(3θΥΙ.ΙΙ.Ι............»

(ΙΧΧΙΧ.

ή?) ΙΙοοοΙΙ`ο οἱ ΒἱεἱρεΙοο, Βἱιιοἱεε οτοἱεετἱο οἱ Μ·

οἱεεπἱΙ›τε τεεεε, οε ροτ ι1ιοεοεεΙοο, ο ρτοειἱτεΙοτε, εΙΙε

Λεει

νεοονε εοτι(εεεε Τεεεἱε σε ΠοεοτετΙοο ἱΙ εοεΙε

Τοεπεεεο οε (]ερτεἱε Πιο. 440

(ΙΧΧΧ*.

(ΙιιΒΙΙεΙιεο σε ΑΙοονἱεἱε, ροοεεΙε οἱ Ι.ιιοεε, οε ο

εοεΙἱΙεἱεεε ΒΙεεοειο ΒοΙ€ετἱεἱ ειιτεΙοτε οἱ

ΜεΙΙεο, Ιἱ8Ιἱο οεΙ εοεΙε ΠἔοΙἱεο οἱ ΠοεοτεΙἱεο

,με οεΙ“εεΙο , εεεἱο εοε Ιε σε ΙΙ.ΙΙ εεεἱεΙεεεε ε'

οεΙΙο ΜεΙΙεο, τεεΒΒἱοτε εε ΒΙΙΙΙΙ οΙΙε, ε τεἱεοτε

εε οεεΙἱοτοἱεἱ, ροεεε εοΙΙοεετἱνετε εΙεεεἱ εε

ρἱΙοΙἱ σε εοεεοτοἱε Ι'οτειιιΙεο οεἱ ευοἰ (τεΙεΙΙΙ

(ἱιἱεΙίο ε Ι.οΙΙο , εο εεεεΙΙεΙἱ οεΙ εοπιιιοε το

οποτε, Πε ἱ οιιεΙἱ ο εοεο ροτ ουεΙΙΙ τἱἔοετ

οεεΙἱ Ιε Ιοτο ροεεεεεἱοεἱ οεΙ εεεΙεΙΙο οἱ (Ιε

ΒΙἱετἱ ἱπι $ετοεεεε . . . . . . . . »

Ι999

Ι 'ΐσε ιο

408

ἱνΙ

ΟΧΧΧΙ*.

Με

ΙΙ εοἱπε ΜεΙΙ.εο εε Ι'ε εοιπε ΙΙΒοΙἱιἱο οἱ Βοοοτε

Ιἱεο, εοε Ι'εεΙοτἱἱε οεΙ εεε ειἱτεΙοτε Βἱεεοἱεο

ΒΙΙΙ8οΙ'ΙΙΙΙ, τεΙἱΙἱεε Ιε οΙΓετΙε (εοε οεἱ ειιοἱ ίτε

ΙεΙΙἱ εοεΙε (ἱιιεΙΙο , ε εοεΙε (οΙΙε εΙ οοε1ιιεε

οἱ (Ξεεονε, εοεἱε εεΙΙ'εΙΙο ρτεεεοεεΙε . . »

Ι999

Ι5

ΙοεΙΙο

Με

()ΧΧΧΙΙ"'.

ΙΙἱεεοτιἱο ΒθΙΒοΓΙΙΙΙ ειιτεΙοτε οεΙ εοεΙε ΜεΙτεο, οεΙ

οἱε εοετε ΙΙΒ0Ιἱεο οι ΒοἱἱοτεΙἱεο (ε Ι'ἱενεεΙετἱο

εε Ιἱεεἱ ερεΙΙεεΙΙ εΙ οεΙ.Ιο τεἱἱἱοτε, Ιτε ἱ οεεΙἱ

εστω ριιτε εοΙεΙἱ οιιεΙΙΙ, εΙΓεεἱεΙενεεο ἱε θετ

οεεεε

Ι 'ΗΝ

ποοο

ΜΒ Με

(ΙΧΧΧΙΙΙ".

ΙΙ εοεΙ.ε Ι.οΙΙο ο ΒοιἱοτεΙἱεο, ρεΙ· εε, ε ρε'ειἱοἱ

ΓτεΙεΙΙἱ εοεΙε (5ιιεΙΙο, ε ΜεΙΙεο, οενἱεεε ε ρεΙΙἱ

οοΙ εοτεεεε εε θεεοτε, οεο'εΒΙΙ, ε οεΙΙἱ εεοἱ (τε

ΙεΙΙἱ εἱεεο τἱεενιἱΙἱ ιιεΙΙε εἱΙἱεοἱεεειε εεεονεεε,

ε (τε ἱ ρεΙΙ.ἱ Η ε ροτ οεεΙΙο οἱ εεοετε εΙ κρεο

ΙονεΙο εοεἱεεε τεΙΙε Ιε Ιοτο ροεεεεεἱοεἱ οεΙ

εΙεεΙἱ οετΙΙ:·ο ἱεοεΙΙεἱ οεΙ εεετεΙΙο οἱ (ΙεΒΙἱετἱ

εΙεΒἱΙἱΙἱ οεΙΙ°εΙΙο οἱ· ρεεε οεΙ '16 ερτἱΙε 1288

εεεεεΙο ιτε (Ξειιονε ε ΡΙεε,1οεΙο εΙιε Ιε ρτἱττἱε

τἱεερετετε ἱΙ ιἱἱεεΙονεΙο εεεΙεΙΙο . .- . ο

1902

Ι(Ι

εεΙΙεωΙ1τε

Πο

εΧΧΧιν. '

ΩεἱεΙεετ.ε τεΙεΙἱνε εΒΙἱ ειἱεεἱ εεεεἱ, εεε ἱΙ πεο

ἱἱἱεΙετο (Η ΙΙΙοεΙε (]εεεἱεο τἱεεεοΙενε οεΙΙε

εΙἱἱεεε ε εἱοεἱεΙετἱ εε επο οτοἱεε εεΙεΙεεΙἱ ἱε

δετοεεεε, ερεοἱΙε ε (ποτε ο Ι.εεοοΙΙο οε

νἱΙΙε εΙ›ε(ε οεἱ τιιοεΙεΙετο οἱ ε. ΙΙΙετἱε οἱ ΤΙιετ8ο

οε Π. ΒεττοΙοιρειεο ΑΙΙτἱΒιἱεΙο οἱ ΡἱεοἱτἱιοἱἱΙε,

εο ε οποτε οἱ οεεεΙ'εΙἱἱιτιο οε Τοειειεεο ερ

Ι›εΙε οεΙ εεοοεΙΙο τἱἱοεἱεΙετο οἱ Μοοτο (ΙεεεΙτιο »

1993

ε τΙοτετεοτε

ο ν? @εμε

εεε.

ΠΙ)

Μ?

(ΙΧΧΙΝ.

ΑΙΙο ο εοείεοετεεἱοεε Με ἱΙ εοτεεεε οἱ Βεεεετἱ,

ε ἱΙ εοτεεεε σε (Ξεεονε . . . . . . »

Ι 904

=Ι·Ι8 Ή

Π.ΠΠ'ϊθ

458

01011021.

Μεἱεοτἱε τεΙεΙἱνε εἰ Ι`εΙΙΙ ειιεεεοεΙΙ ἱπι $ετοεεεε,

οορο Ιε Ιτε8ἱεε ειοτΙε σε εοεΙε ΠΒ()ΙΙΙΙ0 οεΙΙε
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απο οπιιι'

ΟΙιαται·οοεοα, αἱ πιοτἱ αιιεοἱτατἱ ατο οι Ιπἱ ιππε θἱοναππἱ @απο οἱΑιἱιοτοα οαΙΙ'αΙτι·α, πο! εο

θιιοΙίο ο Ιιοττο, αΙΙ'αααοοἱο ο τοεα οἱνἱΙΙα Εο- πποο οοΙΙο τἱεποττἱνο πτ·οοιιι·-ο , ο τατἱΙἱοΙιο οοΙΙο .

οΙααἱα, ο αΙΙ'οεπιιππαιἱοπο οι απο ΙποπΙιἱ ο ἱοττἱ παττἱ οοπτπααπτἱ . . . . . . . . Ραπ. 471

οαΙΙ'ἱαοΙα που παπα οαἱ Ρἱεαπἱ . . . Ραπ. 464

° ΠΧΧΧΙΙΙΙ. Ι)ἱεεοτταιἱοπο Ωιιἱπτα εοπτα ἱ ιποπιιπιοπτ.ἱ ατοτἱοἱ

ο οἱπΙοπιατἱοἱ οι $ατοοππα_οοΙ αοοοΙο ΧΝ. » 477

τζ86 ΙΙ Ροπτοποο ΒοπἱΓαιἱο τω. ααα ναεεἱΙΙατἱο , οα- ΠἱπΙοπιἱ ο (απο οοἱ ΒοοοΙο ΒθΒΙΙΠΟΨ.ΗΙΙ'Ιζ0 . » 601

8,,ΜΗ,;,, πἱταπο , οο αιπιιιἱπαπΙἱο ΒαποταΙο οοΙΙα ΟΙιἱααα

Βοπιαπα πω· ιιπα πι·ο5εἱπια εποοἱιἱοπο ἱπ Τοι·- Ι. 6

ι·αεαπτα , πο ἱπ εατνἱιἱο οοΙΙα ετααεα ΟΙιἱαεα ,

Ιαοοπο Π. το οἱ Αι·αποπα, ο ἱπ οποετα οοοα- ΙΙ ΡοπταΙἱοο Βοπἱἱααἱο ντο. εοτἱνα αἱ ποοαεττι ο "ω,

εἱοπο ΒΙἱ πτοπιαττο Ια οοποοααἱοπο οαἱ ποππο οοπιππο οι Ηπα, αΙΙἱποΙια πτοετἱπο αἱπτο ο τα ";9,6

οἱ Βαι·οαππα, απο ΒΙἱ εαταΙιΙιε ταττα α απο τοπιπο τοτε α τ). Ιαοοπο τα οἱ Αι·αποπα παΙΙ'_ἱιππι·αεα,

ποπ ταΙατἱνα Ιαττοι·ο αποετοΙἱοΙιο . . . . π ··166 ο εποοἱιἱοπο αι·πιατα οΙι'οΒΙἱ ἱπτοποοα τ'αι·ο ἱιι

5ατοοππα, ποι· οοπεοΒιιἱπε οι ίαττο Ι'ἱεοΙα, απο

ΟΧΧΧντιι_ αεεἱοιπο αΙΙα Οοταἱοα αταπΙἱ ατατα οοποοοιιτα ἱπ -

Ι”οιιοο οαΙΙα τοπικα Βοιπαπα . . . . . » 605

199., Ιαοοπο Π. το οἱ Απιποπα τἱοοιτα τα Ραπα Βοπἱ

@Ζω ἰαιἱο τοπ. Ια εοΙοππο ἱπνοετἱτιιι·α οαΙ ι·αππο οἱ Π

' Βατοοεπα, αἱ οΙιπΙἱπα οι τἱοοποαοετο ἱΙ εππτοπιο - τ ·

οοιπἱπἱο οοΙΙα (ΙΙιἱοεα τοπιαπα ποΙΙ'ἱεοΙα, οι Β0ΙΙα οι Ραπα (ΙΙαιποπτο ν. ποπ Ια οιιαΙο αἱ οἱ- τἔ2ἱ

αεεἱατατα Ια Βαπτα Βοοο ποπ Ια απο ατιιιἱ ἱπ οΙιἱατα, οτιοα παππατιιαι·πο Ια ιιιαιποτἱα, απο ΒΙἱ ωπεεω

ΙταΙἱα,ο οἱ παπαι·ο αΙΙα(]αιποι·α αποιιτοΙἱοτι Ι°απππο αιπΙιααοἱατοι·ἱ οι Ποαοοπο Π. το οι Αι·αποπα

ποπεο οι οποιπἱΙα ιπαι·οΙιἱ ο'ατποπτο. Ε. ἱΙ Ροπ- οοπίαεεαι·οπο οἱ ανετα ἱἱ Ιοτο εονι·απο οττοππτα

τοτἱοο οαἱ απο οαπτο εταΙσἱΙἱαοα Ι'οι·οἱπο οι ειιο- Ια 8αι·οοεπα που οοποοααἱοπο οεΙΙα Βοοο Απο

οοαεἱοπο οαἱ τα οι Αι·αποπα ἱπ $αι·οοππα, πτον- ετοΙἱοα . . . . . . . . . . ι - ιι Μ

νοοο αΙΙα ΙἱΙιαττα οεΙΙα οΙιἱοεο, ο αΙΙα ἱπιπιιιπἱτΞι

οοἱ Ιιοπἱ , ο πιο» ποτεοπο οοοΙεαἱαετἱοΙιο, ο Π'.

οοτετιπἱπα ἱ οαεἱ οἱ τἱνοιιεἱΙιἱΙἱτα οοΙΙ'ἱεοΙα αΙΙα

οτιἱοεα οοποαοοπτα . . . . . . . . » 466 θἱαοοπο ΙΙ. το οι Αι·αποπα οοπίοι·πια ἱΙ πἱιιταπιοπτο ιππε

. . ... οι οπιαππἱο ο ναεεαΙΙαππἱο οα Ιπἱ πιοατατο αΙΙα (ΜΒΜ

ΟΧΧΧΙΧ. δαπτα οποια ποι· Ια οοποαααἱοπο οοΙΙα Βαι·οοππα

ΙατταΒΙἱ οα Ραπα Βοπἱϊαιἱο ΙΙΙΙο·Ι . . . ιι 601

Μ” ΙΙ ΡοπτοΙΙοο Βοπἱίαοἱο ΙΙΙΙΙ. αἱ τἱαοτνα Ια ίαοοΙτα -

Β ἔ' οι οἱεποι1·ο ΙἱΙιαταιιιαπτο οοἱ ποππο οἱ Βαι·οαππα, Ν α·

[πιο _

ο οι οοποοοαι·Ιο α οΙιΙ ετἱιπατα πἱἱι οοπνοπἱοπτο,

Ιαοοονα οἱο αἱα ποοαεεατἱο που Ια πασα οαΙΙα Ματἱαπο ΙΙΙ. πέιατύσσ σε Αιοιοτοα αποοτοα α Ρατα· 1810

ΒἱοἱΙἱα, ο πω· αΙττἱ πιοτἱνἱ πτἱΙἱ αΙΙα οΙιἱοαα , ω”, θ θΙο"ΙΙΙΙΙΙ (Η ΡΟΠΙΙ› ο θΙσνω"ΙΙ τω τη;ΐι!χο

πιαΙππιοο Ια οοποοεεἱοπο πατα ο εαιιιπΙἱοο Ιατ- $9000ι θ θΙοϊ'ΒΙο 8θΙΙΙ"% θ· “πο "ωΙ ΙΜ8θωτ

0300 τι θΙαοοπο Π. το οι Αταποπα , Ιἱπιἱταποο Ια οαοπιἱοπο οα τπττἱ .ἱ ττἱΙιιιτἱ αοΙἱτἱ παπαταἱ πο!

ἱΙ τοπιπο οι ταΙο τἱαοτνα οπο α! 1." πονεπιτπο ΜΒΜ τ” ΑΓι)οΓθ81 00ΙΡΟΜΙΙΙΒο το" Ρ¦1Γω 68]

οοἱ 1297 . . . . . . . . . .. . ιι 460 ιιιαοοεἱπιἱ, ο οἱ οαττἱ Ιοτο οταοἱ, οἱ οιιετοοἱι·ο

ο ι·Ιπαι·ατο ἱΙ οποπ ροπτα οι 0τἱεταπο, οι αΙιἱ

_ , ΟΜΒ- ται·ο πποεαο ἱΙ τπεοοεἱτιιο ποΙΙο παπα Μ οο

1998 ΙΙ οαπἱτοΙο οἱ ε. Ι,οι·οπιο οἱ @οποιοι ωποαοθ π, ετι·ιιττο, ο οι ποπ οἱπαττἱταοπο αοπια ἱΙ παι·πιοααο

- ε Ιοοαιἱοπο πω· αππἱ οἱοοἱ α θἱαοοπο ΑΙ6οπἱοο οι οαττο φταιω, ο οἱο αἱ Με οι ιπαπτοπατο

'Ι'ω”ώ” οἱ (ὶἱοναππἱ απο τ οοπτ $ταΜΙτ ) πιθωττ , ο 88.. εοιππι·α Ιοππο ἱΙ τι·απεΙτο αιιΙΙο ετααεο ποπτο » 606

πιονοπτἱ οοΙΙα οΙιἱοεα οι ε. ίΞἱοναππἱ οι Απαο- '

ιπἱπα ἱπ 8ατοοαπα, ο ἱπιποπο αἱ οοποπττοτο ν·

τποο οΙ›Ι›ΙἱΒαιἱοπἱ πω· Ια οοπεατνααἱοπο οι οοττἱ "ο ' Μ"

Ιποπἱ , ο πιο εοτνἱιἱο οἱ οοττα (ΜΒΜ . _ τι Π. ΝἱοοΙο Βοπιαπο οοΙΙ'οτοἱπο οοἱ Ρι·αοἱοατοι·ἱ,1ποτ 1813
ο οεοτατο οο! ΟαπἱτοΙο ποποταΙα οοΙππι·ατο ἱπ Μετα, __::::__

(ΠΕΙ ". ο πιαποατο αΙ οοπνοπτο οοΙ (ΙαατοΙΙο οι (ΙαπΙἱαι·ἱ

ἱπ 8αι·οοπιια, πποο ταινἱ παπἱταπαα.·οαΙΙα επανἱ

:απο Τιτοπιια πω· αππἱ νοπτἱοἱποιιο οοπνοπιιτα ττα Ια οπο ποΙπο οα Ιπἱ οοπιπιοαεααοατ α. οτο1τ·π . 3210 ιι 600

(123ωτΙ;ι· τοπιιΙιπΙἱοΙιο οἱ θοπονα, ο οι Ρἱεα, τοι·πια ἱπ- τοξο ΙοιταΙα ωτοα·ιαπαανι- ιππο τι:τι ΙιιεΙΙσ ταπτο τἱιπαποποο Ια παπα ποι οοποΙιἱιιεα Πα Ια 'ΙΙ:ι!ι ΙΙ·ιπο·ο νι 'ΙΙΒαΐπτ0 το"

ιποοοαἱιπο πιο 16 απτἱΙο 1988 . . . . » 482 'ο · ! ΜΝ”.

(ἱΙἱ Απιἱαπἱ οι Ρἱαα εΙαπαοιιο Ρἱατι·ο οἱ Βιιοοἱο οα κ”,

ΟΧΙ,11*. (Ιοι·τοιια ΒἱπταοοπαιιΙτο ἱπ Βἱϊοτιιιατοτο οο Ιπ- ` (Ι€έΞ!3ΙΙ

Ι 1900 οπἱεἱτοι·τ.ι οοἱ ποππο οι $ατοαππα , πω· τοποτα α; ;"π"πτο

τοττιι 80'- Ττεππα ίαττα Πα ἱΙ ποπιιιπο οι (Ξοπονα ο ἱΙ οο- τι εἱποαοατο πο ΠΙΙἱιἱαΙἱ, απο νἱ ανοα Ια το

3Γ"ΠζΙΙο ιπππο οι Βαεεατἱ οα ππα παι·το, ο (ΙΙιἱαπο, ο ππΙιπΙἱοα . . . . . . . . . . . » ἱνἱ
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Με -

νιι.

13ιο Βιιιιιιιι ιΙεΙ ιΙοιιιιιιιε ιιι @ωστε εετιιιι, εεειιηιΙιιιι> .

“ΣΣ” ε ρτοιιιιιΙΒιιιι εοτιο Ιιι ΡοιΙεειετιιι ιιι (ΙετιιΙΙιιιο

ιιε Ηοιιεειιε . . . . . . Πιο. 609

Οοιινειιιιοοε ιτε ιΙ Βοιιιιιιιιε οι Βιιοειιτι, ε ιΙ (Ιο- · ι

πιοπο ιιι θειιοτιι . . . γ. . _. . ιι 64518

ΙιιιΙιεε €ειιετιιΙε ιΙεΙΙε ιιιιιιετιε εοιιιειιιιιε οεΙ (Ιο- ' . ·

ιΙιεε ιΙεΒΙι Βιιιιιιιι Βιιεειιτεει . . . . . » 858 Ι

! ι

Μ”.

ΚΜ Βιιιιιιιι Ρετ ιΙ ροτιο ιιι ()εΒΙι:ιτι (Βτ·ονο Ροι·0ιισ

ω.Ι8 Μ· ΚιιΠαι·ειαιι€), εεε, ε οτιΙιιιιι1ι εοιιο Η ιΙοιιιιιιιο

ιει:ι::ιιζ Ι)ιε:ιιιο . . . 'ζ . . Ι. . . . . . ›› διά

110€

1829 θιιιοοιιιο ΙΙ. το ιιι Δτεοοιιιι) ιιι τιειιιιιιιιο ιΙει εετ

άκο92Βΐο Με, ε ιΙειοΙι ιιιιιιι ρτεειιιιι€Ιι ιιιι ΙΙοοιιε ΙΙΙ.

ΒιιιιΙιεε ιιι ΑτΙ:οτειι Ρετ ιΙ οοιιοιιιειο οεΙΙε δειτ

ιιεΒιιιι,ε ιιεΙιιι·ρτοΙΙ'ετιιι οι Ιιιι Βιιιιιι€Ιι ιιι οοιιι

ιιΙιει·ιοτι; ε οι τιοοιιοεοετιιε ιΙ ευρτειιιο οοιιι.

ιιιο, ΒΙι ρτοοιει.ιε .οι εοιιεετιειΙο οεΙΙε πιο»

@οι , ε`ιιεΙΙιι Ιεειιι.ιιιιιι ροεεεεειοιιο πιο' οσοι

Μπι, οοιιι, ειΙ οιιοτι ιιεΙΙ"ιεοΙ:ι, ε ιιι ποστ

ζ.ιΙειτοΙι ειιιιιιιΙιο ιιιιιΒιέιοτι ο;τιιιιε, ο Ι:ινοτι ,ιιο

ειεπιε ιιι ιιι Ιιιι ιιιιιιει2 ει! ιιΙΙειιιι, ιοειο οΙιο

ιΙ ειιιιιΙειιο εοιιιιιιιειο οιιεττιι ιΙ ειιο ριειιο ε

ιιειιιιιιινο οοιιιριι1ιειιιο . . . . . . . » 659

ζ . β ·: ... ι.·Ει.:›·:ΙΠ

ο : ' Χι·ι_ η ·› Π' ..Ρο Γι

¦ τ. ι . ι. ἱι.Ι. :·.

ποιο διιιιεορο Η: το ιιι Αιιιιοοιιιι.' ιιι:οοτιιιι 'δ ΙΙοοιιε ΠΙΑ Α

Μέ'ξζωο ΒιιιιΙιοε ιιι Ατοοτειι ιιιιιριιι ι`ιιοοΙιιι1 ε ριειιι ρο

ιετι ιιι οιΤι·ιτε, ρτοιιιεττετε, ε οοιιι:ειΙετε ιειωι,

ιτειοι:ιιιΒιε, ι;τειιε, εοιιιρειιοι ε ρτετοι :ειΙΙε εο

ιιιιιιιιιιι,ι ο· οεΙ'.ιιιιΙινιιιιιι, εΙιε οιιεεετο ιΙιεροειι

ιι τιοοιιοεεετεἐ ιΙ··ιΙοιιιιιιιο Ατιιιιοιιιεεε ιιι Βιιτι.

ιΙεΒιιιι,· αἱ ο ποπιιπι Ιε ριιτι:ι ιιι ιιεττο Βιιιιιιοο” Ι

, ε οοορετατε·οοιτΙιιι Ρετ Ιιι ;ίεΙιεε τιιιεειω ιΙεΙιε '

ο0τιιτιιιειο ιιεΙΙιιοοΙο . . .. . . . , η, ιιι

· 5 ·ι , .

··2' Μο. ' . · ίζ ··

1823 Πε;οι1ε ΙΙΙ. Βιιιιιιοε.ιιι Ατιιοτετιεοι·ινε ιι θιοεορο ΙΙ.

ΒΙ::ΐ'0 τε ιιι Ατηοιιιι., εοΙΙεοιιιιιιιΙοΙο ει νει:ιτε !ποιπ-ι

ιιιιιιειιιε ιιι δετιΙειδιιιι , οικω ειναι ρτοιιιεεεο ι

ΒΙι ο ειιΡετε ιιι ενω· ιιιιρειΙιιο οι οιιοἱ ιιειιιιι:ι

ιιι οιιιιιιτε ιΙ'ιιτιιιι ε ιιι ιιοι11ιοι Ιε ιεττε ε ι ΙιιοΒΙιι

ιιιι Ιοτο ιΙιρειιιΙειιιι; ιΙι εινετιιε ιιιιιο ιιοειιΙετε

ιιπ-ετοο ιιιιιιιετο; πιο ειιο ιιοιι ι;ιοιειιιιο με

ιι Ιιπιθο τεειετοτε ειε εε οοιιι, ε ιτονειιιΙοει

ε5Ρ05Ι.0 ιι με" ρετιεοΙι ρετ απτο οοιιι εμπ

τιιι1ιοιιιο οοειετιιιιο Ιιι οι ιιιι ;(ΙΒΜΒ, Ιο ει:ειιιι :ι

. 1οιιιιιΙετοΙι ιιιιιιιιιο ιτει:ειιιο εοΙιΙειιι, ε. τιιιιΙε ιιο

Ιοειτιετι, εΙι'εοΙι ρτειιιΙετεΙιιιε ιιι ειιοι ειιρειιιΙι,

οιιιΙε τιιιυττε ιι εοι;θειιοιιε Ιε ριιτιι ιΙεΙΙ° ιεοΙιι

ειννετεε οι ιΙοοιιιιιο Ατιιοοιιεεε

ι πι..

·. ι ·.ι':ΙΧΙΙ*.

ιεεε ΙΙιρΙοιιιιι.ιΙεΙ τε`Βοιι Βιιιεοπιο ΙΙ. οι ΔτοΒοοο, οοΙ

ΦθΖεω -ιιιιιιΙεοοιιο οοιιοειιιιιι_νιιτι ρτινιΙεθι,.ε ΓτιιιιεΙιι

860

  
ειε οΙΙο Μ!! οι δεεειιτι, ιτε Ιε ιιιιιιΙι Ιιι εεεπ-

ιιοιιε ιιιιι.ττιιιιπι, ε ·ειετνιιι τειιΙι , Ιιι ι·ιιΙιιιιοιιε

ιΙεΙΙ,οιιιο ο ιιοΙΙιι ιιινωίαιιιι ιι ιιιιιιιιΙ.το ι1ιεει οοΙ

Λεωφ, ε ιιειιιτο Ι'ιοοΙει, ιΙ τιεοοοοοιιιιεοΙο ιΙει

ποιοι ετεειι ιΙιιΙ οοιπππο, ε ιΙει Ιοτο επι, ε Ιιι

ιΙειιιιιιιοιιε ιιι ιιιιεΙιιιιιιιιε Με οεΙ Ρτορτιο ρειεεε,

εστι ιΙινιει.ο ιιι ιτιιττε ι Βιιεεετεει ιιιοτι ιιι δειτ

ιΙεΒιιε Ρετ οοσοο ιιειΙω ιιιοιιεειιιιε

Ώ

2 ιιιιι+ι. -

ΡιιοΙιιιο Βοτιιι οετινε ιιιι θτιειιιιιο ιι οιιο τισ Ριο

εειιιιιιο .Βοτιιι, ιιιιιιιΙοεΙι ιιοιιιιιι ω ειιο τιειςΒιο

οτι Βοιωτια ο δετι1εΒιιιι, ε ιιεΙΙο πω: οεΙΙε εοεε

`ριιιιΙ:Ιιι:Ιιε ιιεΙΙ'ιεοΙιι; ι1εΙΙιτειιοττει πιοεειι ιΙο

Ποοιιε (ΙΙΙ) ιιι ΑτΙ:οτειι οι Ριειιιιι; οεΙΙε Ιππ

τιι€Ιιο εοιιιΙιειιιιιιιι ιτε ι ι1ιειΙοοιιιιι , οεΙΙε (Ι!ΗΠΒ

τιιιιιιεετο ιιι:ειει ειιΙ ειιιορο ιιιιΙΙε ε ριιι Ριειιιιι;

οεΙ εοιιιε ι ΒιιτιΙι ΒεοετοΙοιειιιε ριιτιεοΒιεεεετο

οοΙ ιΙειιο ΙΙιτοιιο ΡεΙ τειΙι Ατιιο;οιιιι, ε ιιο

ειιιετιιτοετο Ιιι ιιι Ιιιι νεουΙ.ιι ειΙ ιΙ ιιι Ιιιι ιιο

ιιιιιιιοι οεΙΙε οιιοι:ιειτι ιιι οιιο ι θειιονεει ιιι

ρετιε @ειιο ιιιι Βιιιοοιιτιι οεΙΙε εοοεοτιιιοιΙι

Βτειιεει. Βοτιο ω! οποιοι ιιι Ατοοτειιι ε οεΙΙε

Ιειιετιιὶ ιιινιιιιιι€Ιι Ρετ πιοπο οι Ποοιιοιιιι Βετ

ιιιιΙαο Βοτιει, εΙιεττονιιι·ιιεΙ .ιιι ΑΙΒιιοτο οοΙ ιιι

ΙιιιροιΙτε . . . ι. 1. ››

_ : Ϊ ι - ΧΙΙ”..

ΙδιιιροΙοοοε,οετιιιιιιιΙε ιΙιεοοιιοιιεΙ ιιωιωι δ. Αιιτιειιο,

εετινε ιι Ι). Βιιιεοπιο ΙΙ. τε οι Ατιιοοιιιι οεΙΙε

ειπε ιιι ΑτιΒιιοοει ΒΙι ιιιιιιιιιεειει Ιιι ειιο οοιι

ιειιιεπε ρει εοοεοτει ιιινιοιι ει Ποοιιε Βιιιιιιεε

ιιι ΑτΙιοτειι, οπροτ Ιιι ερειιιτιοιιε ιιτι1ιοιιι , ειι

ριιιιιιιιιε ιιιειΙΙ"ιιιιιιοιε Π. ΑΙΙ'οιιοο , οΙιο οι Ρτοεε

τιινιι Ρετ Ιιι οοιιιιιιιιιι.ει οεΙΙε 8ιιτιιεΒιιιι; Ιο ιιι

Γοτιιιιι ιΙεΙΙο ειιιιο,#ιιι οπι ιιοιι ειναι Ιτιοοιι-ιιο

Ι'ιεοΙιι,ε·ιιιι ιιιιιιιιω ιινεο ορετοιο ιΙ.ειιιιιιειτο

Γοοιιε ·ι:οιιιτο :ι ΡιειιιιιΙ, ιΙιεΙιιιιτειιιιοει ρετιι

Ιιτιι110 πι. ιιιιοτοιιοΙΙιι εποε τεειε ; τιιιιοιιΙΙιειι

Ρος. 880

662

Ρετειο ιιιιετιιι οτιιιιιιι5ειιιιι ιΙεΙ €ιιιιιιοε.ι ε ·ι

ε ιΙιεε ιιι :ινετι;Ιι. ειιτιιιο εΙΙιειιοειιιειιιε , ε σΙιε

€Ιι εετινετειιΙιε ιιι Μονο, @Με τεεειεεε ω

ειΤειτο φωτο οι οτε ι:οιιεετιιιιο ιιΙΙιι ειιο Ειτε

εειι:.ιι, ε ιΙεΙΙ'ετοιτεεεονο οι Ατιιοτειι, ιΙιι νιίοΙε

ιιι =νιιΙετιοτο, ο διιιςΙιεΙιιιο ΟΙοπιιιτιο ειιιιι:ιεειιι=

ιοτι οι · οεεο το ιιι Άτιιοοιιιι οι ιιοιι ε-·ροτιο), Ι·

ε Μοιιι.ειιιιτιο ιιινιεω ιιι @φοε -ιιιιΙΙΙιιΙιτε·;ι ι

ιοειιο ι:Ιιε .Ι'ιιιίειπε ιιττινετεοΙιο ιι, ΒιιτιιεΒιιιι %ι-ι-ιθ88

, . ..π =1ι τ. .. τι -

· `.'.ε·. ιι .·

Ι οιιριιιιιιιι ιιι έπεται ιιι ?Πιο οι ()|ιίο.ιιι (ΙΒΙεειιιε)

ιιι δετιιεΒιιο ει:τινοιιο ιιοΙι ειιιιειιι, οι ιΙιίειι

εοτε, ε ιιι ειιριι.ιιιιο €ειιετοΙε οεΙΙε ι·ιιοειιιιιΙιι ,ιι ι$ ··

ε ιΙει ειινιιΙΙι οεΙ (]οπιιιοε ο Ριεει) ι:ΙιιειΙειιιΙο

ιιττιιι, ιιιιιιιιιιοει, ε τειιονει;Ιιε ρετ Ιιι ιΙιιεειι ι

οεΙΙε ιοττει εοιτιπιεεειι οΙΙο Ιοτο ι:ιιειοιιιιι> ο ιιι

ιοτιιιιιιιιΙοΙι, οΙιο Ιιι ΙΙοιιιι ετιιοοιιεεε, ι:Ιιε ιτ:ιε

ροτιεινει Ι'ετιιιειιι ιΙεειιιιιιιιι Ρετ Ιιι εοιιιιιιιειιι

ιΙεΙΙ'ιεοΙο, επι Βιιι ιιι νιειιι οεΙ ιιιιιτε ρτεοεο

Οι·ιειιιιιο, ε ειιο ΙΙΒοιιε (ΙΙΙ.) ι;ιιιιΙιεε ιιι Ατ

Ι›οτε:ι οι ιτονιινιι ιιοι:οιοριιιο ιιι νιοιιιιιιιιιι ιιι

  

Ι3θ3

Π!

πιιιει.;ιο

1393

93

πιιιδΒιο

ΚΙΣ!

Ι ι

Βιιιιςιιυ



αει αιι·ι.οιαι ια σιαι·ια σοσ. 9Ι5

.Μαϊ

1398

12

εἱοεαο

Ιδᾶδ

19

εἱυεπο

ΙΒἙΒ

ΙΤ

Βἱαεαο

1898

Ι8

8ἱυ8αο

σσαοσ οσΙΙ'ἱ5οΙα . . . . α. . »

Διατί

!'ανἱΙἱοιισ (ΡειοέΙΙοππ·) σοα απο ιισι·Ιιο οι ίαα- ΧΧ*.

Ισιἱα σ οἱ σαναΙΙστἱα . . . . . . Ρος. 883

ΙΧΙαΙααΙσ Ι). ΑΙΙ'οααο οι Αι·ααοαα, ι·ισσνιιιο οααΙἱ καπ

ΧΙΙΙ". . ἱανἱαιἱ οσ! (Ιοαιιιασ οι δαεεαι·ἱ ἱΙ €ἱιιιαιιισαΙο Μέ'ω

αι ΙσοσΙΙἱι, σοαΙσι·ιιια α! ιιισοσαἱιιιο (Ιοαιιιασ Ισ

ΙΙ σοι·ι·ἱσι·σ (ἱιιἱσσἱο οα Ρ'αΙιι·Ιααο, αι·ι·σεΙαιο ρω· νἱα σοασσααἱοαἱ ἰαιΙσ8Ιἱ Ροσο ἱαααιιι.ἱ οαΙ ι·σ Βοα

σοα Ια ΙσΙΙσι·α οσἱ σαρἱΙααἱ οι Βιισι·ι·α οι ?Μα ίΙἱασοιιιο> σ ΒΙἱ ασσοι·οα ιιιιονἱ ριἱνἱΙσ8ἱ, τἱΒιιαι·

σε δ|ιἰσαα, σο σαααιἱααΙο οἱΙἱΒσαΙσιασαἱσ οα οαιιιἱ αρσσἱαΙιιισαἱσ ἱ! απο σοιιιιασισἱο ἱαΙσιαο,

ΡΙσιι·ο οι $σι·ια σαρἱἱαιιο οσΙ!α ιιιααααοα σε α! ΒαΙΘΡΒ0,· Ια ΜΜΜ Μ! “Ο Ρσο%Ιο , 0 ΙΙΙ

ΙΙΒοασ 8ἱαοἱσσ οἱ Δι·βοτσα, @α σωμα, ιαΕοι-ωα- ι·σαΙἱΙιιαἱοασ οσἱ εστω ἱιιε8ἱΙἱνἱ Πιο. 888

αἱοαἱ αιιΙΙο σοοο οι οἱίσσα, σ εαΙΙσ σοιιοἱιἱοαἱ

ἱα σαἱ α!Ιοι·α αἱ ιι·οναιιααο Ια Ισι·ι·α ειιοοσΙΙα , ΧΧΙ^Ι.

σ ἱ! σααΙσΙΙο οἱ Παα£α·ο . . . .Ι . . . » 884

Ι.'Ια!”ααΙσ Π. ΔΙ!”οιισο, Ιαιιοι·Ι.α αι αρσσἱαΙἱ σ ρἱσαἱ ιααα

ΧΙΙΙΙ α, ροΙσι·ἱ σοιι!'σι·ἱΙἱ8Ιἱ οα ειιο Ραοι·σ Π. θἱασοιαο ΙΙ. Μῇω

ι·σ οι Δι·ααοαα, σοασσοσ ἱα Ι'σιιοο ιιοΙαἱΙσ α

ΙΙΒοασ Π!. οι Αι·Ιαοι·σα ασιἱνσ αΙΙ'Ια!”ααΙσ Ι). ΑΙΙοααο Π80Μ ΙΠ› θ ἱΙΙ ως!! “α” ΙΜΙΠΙΙΙο Ι 8888! ›

οι Ατομα" ΒΙἱ οἱσσ οι αιισι· ι·ἱσσνιιΙ.ο Ια σιια Η ΒΙΙω!ωΙο (Η ΛΙΜΝΗ, ω!! Μ ΜΜΜ "Με ›

ΙσιΙ.σια; σ Ιο ἱαϊοιιιια, σα' σαΙἱ ε! ιι·ονανα αο- σαεΙσΙΙα, σΙιιο€Ιιἱ αΙΙα οα Ιιιἱ ιιοασσοιιΙἱ ἱιι

σαιιιραιο α οἱσσἱ αιἱΒΙἱα οἱ οἱεΙαααα οαΙ σααισΙΙο Βαι·οσαιια; σ ΙΙΒοασ ρι·σεΙα αοΙσιιιισ· οιιια88Ι0 .

οἱ ΠαΒΙἱαιἱ; σΙισ Ι'ἱαοοιαααἱ αἱ αρἱα€σισο8σ μα σ ΙΙ Βἱιιιαιιισαἱο οἱ ίσοσΙΙα α! αιιοοσιΙο ι·σ οι

Ιαιιααιἱ, οποσ ἱιαρσοἱισ Ισ νσΙΙοναἔΙἱσ αἱ οἱΐσα- Διασ·οαα σ ποΙ ι·σαΙΙ αιισσσααοι·Ι . . - ›› 889

αοι·ἱ οσ! σααισΙΙο; σ σΙισ ἱιπαιιἱο ανσα ἱιιιρσοἱΙο '

Ισ οσνααΙαιἱοιιἱ σ ΒΙ'ἱασσιιοἱ σΙισ'ἱ Ρἱααιιἱ σοια- ΧΧ!! 'α.

ιαστΙσνααο πιοο αΙΙ'ἱα!οι·αο; Ιο σοαεἱαΙἱα αο

αρρι·οοαι·σ α! ροι·το οι δαΙσ€; Ιο ρισνἱσασ, σΙισ Ι;'Ιαίααι.σ ΙΙ. ΔΙΙ'οασο ία εαρσι·σ α Παοασ οἱ Αι·Ιαοι·σα Ιΐζ3

σοΙα αΙἱ αἱ ρι·σεσαισι·αααο, μι· ιἱσσνσισ σΙἱ οι·- οι ανσι· ιἱσσνιιΙο αννἱαο, σΙισ ασἱ ιααι·ἱ οι 8αι- ο!!ο!ιι·σ

οἱιιἱ, ΑΙοοΙαι·αιιοο οἱ διαιτα, σ (ΙοιαΙια οι Αισιισ) ι·αΙαιια αἱ νσοσναιιο οιιαΙ.ιι·οσσιπο ΒαΙσσ, Ισ οιιαΙἱ

ροΙσαΙἱ δοΙσέΙαπί, αιιοἱ οσιτοο, σ ἱαιιιοτἱ; ΒΙἱ οα αἱ οἱι·ἱασναιιο νσιαο ()αρο (Ιαι·Ιαοααι·α, σ αἱ εο

αοἱἱιἱα οἱ Ραισσσ!ιἱ αΙΙι·ἱ Ι'αΙΙ.Ι ι·σΙαιἱιτἱ αΙΙα αρσΙ.Ι.ανα σαασι·σ Ισααἱ ασαιἱσἱ (σἱοσ ρἱαααἱ)ἱ σ

Βιισι·ια σοιιιι·ο ἱ Ρἱεααἱ, σο αΙΙα σρσοἱαἱοασ αι·α- ρσισἱο Ιο αννσιιἱνα οι τσασταἱ ρι·οαΙ.ο σο' αιιοἱ

Βοασασ Ρσι· Ια σοιιιιιιἱαΙα οσΙΙα 8αι·οσσαα; σ ΒΙἱ ρσοοαἱ, σ σαναΙΙΙ, μι· σοι·ι·σι·σ οοπ ασ Ι'οεασ

ιι·αειιισιισ Ια Ισι€σι·α οσἱ σαΡἱΙααἱ οι ?Μα σε ἱΙ Ι›ἱεοΒαο, σ οι σο!Ιοσαι·σ αρσσιιΙαΙοι·ἱ ασἱ !ιιο8Ιιἱ

ΟΙ'ιίσειι αιαια ἱιιΙσισσΙιαἱα, σ Ια οσΡοαἱιἱοασ οσ! ορροιιιιαἱ μι· οαι· αΙἱ αννἱαἱ σοα ασσαἱ σοανσ

σοιιἱσι·σ θιιἱσσἱο οσ Ιἱ`α!›ι·ἱααο . . . . » 886 απο; σ ἱαΦααωΙο ρισνἱσασ οι ανα· ίαιΙο αι·ιααι·σ

8 α οἱΕσεα “και :Ισ σαΙσσ, σο ἱ Ισααἱ ατααοασαἱ ,

ΧΙΙΙΙΙ 'ο. οι·οΙαααοο α! αιιο ααιιιιἱια8!ἱο οἱ ισασι·ιο -ρι·οιπο

μ. ρσι· οαιιἱ σι·σαιο ασΙΙσ ασιιιισ αι Οα€Ιἱαι·ἱ . » 87!

Ι.'Ιαι'ααισ Π. ΔΙΙ'οααο οι Αι·αιαοαα σσιἱνσ α Π80ηε Ε φαω.: αιιιαα. .ια ,αασιιιιασ·ω- '

οι Αι·Ιαοι·σα, σΙισ ανασα οἱοσιἱιο, μι· ιααασαιιια .ου ΟΙΙΒιι”:ι Και ι ΧΧΙΙΙ"ϊ-ωο (ΜεΙΙι·ΙΉω' Β

οἱ σιιΙΙἱσἱσαΙἱ σαιτἱασςἱ, Ια ααα ιααι·ώα οαΙ οοττο α! ( ο *Μώ"Ι '

οι ραΙιιια οι ΒοΙσἱ α ?ηΙΙα οἱ θ|ιίσαα; σΙισ μια) ΠΙα!”σιαισ Ι)οα ΑΙΙοααο οι Αι·ααοαα ιιιαιιοα Ιἱ`ι·αα- και

ιιιααοσι·σοΙισ ἱααααιἱ τισ ο ιιααΙΙ:ι·οσσαιο αοΙοαιΙ σσεσο !Ιαιιι·αΙσ ειιο σοαΙἱοσαΙσ ἱα ιιιἱεαἱοιισ εσ- ὸἰοἔΞΦω

νσιαο και Μααεια·σΙα; σ σΙισ ἱαΙααΙο αἱ ι·ασ- αι·σια ρι·σσαο βασικα οΗιΑι·Ιιοι·σα, Ραπ· σοασσι

σοιαααοανα α Ιιιἱ, ασσἱο αΙἱ ἱοιαἱαεσ α! ρἱἱι ρι·σαΙο ΜΙΝΙ ω!! (Ποπ ΙΙΙΙΙΙΙΙο ειιυπ10ΜωΙΜ!0ΐΙ8"ΒΙ
ο ἱ ιασιιἱ οι Ιι·αεροι·Ιο, ο Ισ νσΙτοναΒΙἱσ ιισσσα- οαιιιἱ Η @Παω 080 8! Ι80"α ΙΙΙ 88860888 8!

εαιἱσ μι· Ι'σεσι·σἱΙο, ΒἱασΦΙΙσ.εσιιια ἱΙ οΙ_Ιαἱ . ι· ΡΜΙΠΙ - · - - Μ' · - ρ! · ο· · · )› Ν!

σΙΙΙσασσ σ ροισαΙσ σοοο αοαἶοοΙισΙιΙ›σ τἱασσἱι8Ιἱ · ή! ··ΙωΙ ‹ ··' "Ι"·

ΙσΙἱσσιασαἱσ Ι'ἱιιιρι·σαα, μια σαἱ σιὅΙἱ σι·α ισιιιιΙο Ι Με Χιιιν·.^= ω” ἱ ·”`!”

ἱα Βαι·οσεαα .' . ή» ξ .. . . ι, α. » 888 Π” Ο (ΜΠΟΡ

Ά' " ' ο ΙΙΒοασ ΙΙΙ. οι Αι·Ιαοισα ασιἱνσ α Βοα (Ιἱασοιαο ΙΙ. ΗΜ

ΧΙΧᾶ° ' - . ισ οι Αι·ααοαα, σΙισ ?Μα σε 6'|ιίσσα, οορο Με .

Ι.'ΙιιΙ'αιιισ Ι). ΔΙΐοααο ραιισσἱρα α απο ραοι·σ Ι). (Ξἱα- αΙισ!ιο αεασοἱο, αἱ σι·α ΙΙααΙιιισαΙσ πασα α ραΙΙἱ, 0 "κ,

σοιαο ΙΙ. ι·σ οι Αι·ααοαα ΙΙ ειιο αιιἱιιο α! ροι·Ιο σ σΙισ Ι'Ιαϊαιιισ Ι)οιι ΑΙίοαειο, εα!ναΙσ αἱ Ρἱεαιιἱ

οι δο!σ€ ἱιι 5αι·οσσαα, Ιο ἱαΐοτιιια οι ιιιοΙΙσ σἱι·- σΙισ Ισ οἱἱσαοσνααο Ισ ρσι·αοιισ σ ΒΙἱ ανστἱ, ι·ἱ

σοσιααισ ι·σΙαΙἱνσ α! σοσ ιοα88Ιο, αΙΙα ααα ἱια- ανσα ίαΙΙο ἱΙ ειιο σοΙσαασ ἱοαισεεο, σ νἱ σι·α

ρι·σσα, σο αΙΙα σοιιρσιααἱοασ ·ρι·σσιαια αΙΙα σαιιαα - σΙαιο ι·ἱσσναΙο σοα Βι·ααοσ οαοι·σ, σ σοα ιιιοΙΙα

° ι·σΒἱα, σοατι·ο ἱ Ρἱεααἱ, οαΙΙαοασ εισαισσαα εἱοἱα ΡιιΒΙιΙἱσα . . .° . ·. . . . . » 872

Αι·Ιιοι·σαι Ιο ρι·σνΙσι!σ·σ·Ιισ ααοαιτα α αισιισιαἱ `

ἱα ιααι·σΙα σοΙΙ'σασι·σἱιο νσι·εο ?Μα οἱ ΟΙιἰσαα-;:- :ανα

σ ΒΙἱ οἱσσ, σΙισ σοιιΙσιἱιΎσΒΙ›σ α νοσσ σοα οσΙΙο

8ἱιιοἱσσ, σ σοα Βαι·ααΒα, σ Ιοι·αασα Βοιἱα, αονι·α ΠΙα!”ααΙσ ΙΙ. ΑΙΙοιισο οι Αιαθοαα ασι·Ινσ α ΙΙαοασ ΙΙΙ. και

οιιαιΙΙο σι·α εΙα!οΙΙιαΜαίο α ι·ΙΒιιαι·οο ασιισ Ιασ-= Βἱιιοἱσσ οἱ Αι·Ιαοισα, σΙισ, ΙαεσἱαΙα ἱιι !ο!!ο οι ΜΒξήθ

Μ (”|ιέι·ασι (ΙΒΙσεἱαε) Ια ιιτοριἱα ιιιοαΙἱσ ( Ι'ΙιιΙαιιΙσ
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Λοιποί

Ιδθ-Ι

ΙΙΙ

ΙΙ:ΙιΙιτυΙο

ι89·ι

ῇΡΙ'ΙΙθ

ΗΜ

Η)

@ορο

ΙξΙ25

ΙΙΙ.'|Ι'ΖΟ

Ι3%

Η

υπιτιο

ΙΙ ΙΙουιιιυο άΙ 8όειιττοουάυιιυυ;υοΙ -;

Βουυυ Τοτοεει), υυάεινυ :ι Ροττο Ι':ιεεοάΙο :ιΙ

ουεΙοΙΙο άΙ (]υΒΙΙυτΙ; ο εἱοοοιυο ΙτονυνυεΙ εουιιι

άοιιυτο ροτ Ρομπ: Ιιι ττιιρρε, Ιο ρτοΒιι άι

ΓοτυΙτιςΙΙουο, ο άΙ νοτιονυΒΙΙυτο ουἱυυάΙο Ιιι ευά

άο1Ιυ ?Μα Μ· αιώέιι

μ.-ιτιικιιι. ·- Η ·

ο”

ΙΙΒουυ ΙΙΙ. εΙΙ ΑτΙ10του εοτίνο υ Βου θιιιοοιιιοΙΙ.

το εΙΙ Ατειυουυ, οΙιο Ιιι ΙΙοΕΙ:ι ρὶευυει , οοιυρο5Ιυ

άι 1τουΙυεοΕ €υΙου, ο άΙ υιοΙΙΙ ΜτΙ Ιοευἰ, ειναι

υρρτοάυιο ττο ΒΙοτυΙ υνιι.υΙΙ ω! Ροττο άι Τετ

τυυιιονει (Ιιι Βιιτάουυυ); οΙιο ειιΙΙ:ι υιοάουιιυυ

νΙ 'οτειιιο τυΙΙΙο άιιΒουιο ουνιιΙΙΙ , ο οΙιΙάυουιΙΙιι

ΙΙιυΙΙ, οΙΙτο υιοΙΙε υΙΙτο ΒουΙΙ ά'υτιυε,.οΙιε Ι ΡΙ

Με ποπο υοΙΙ'ΙειοΙΙι; οΙι'αι€ΙΙ υ'ιινοει ευΙιἱιο

άυΙο υννἱεο υΙΙ'ΙυϊυυΙ.ο Β. Ακουω, ΙΙ οιιιιΙο πω

νυνυει υΙΙ'υεεοάιο άΙ ΙΙειΒΙΙ:ιτΙ; ο οΙιο υετοΙο

εεειο το Β. (ΙΙιιοοΕυο εΙ υΙΙτεΙ.Μιευο άι ερεάΙτο

εουιυ τΙΙ;ιιτάο ΙιιιουΙ τἰυίοτιἰ άΙειτυιΙ., ο άΙ

:ιτυιυΙΙ . . . . . . » Μ

ΧΧΙΙΙΙ

Ι.'ΙυίυυΙο Βου ΑΙΙουεο άΙ Ατιι€ουυ τινοου Ιιι οου- ο

οεεειουΙ άοΙΙο τΙΙΙο άι δοτου ,`άΙ Ο££ανα , άι .Ί

Επ.ειοΙα, ο άι 6?ι8Ν:|ιί ίιιτιο ει. Οιι€ΙιεΙιι:ισ ΙΙιιΙο

ιυυτιο,. :ι 'ΜΙΠΒΒ0ΙΙΙΙ10 ΜιιτοΙι0Ι.Ιο, ο υ Μυτ8Ιιε

Με ΒειρΡιιΙΙΙυο, ροτοΙιο οουιτυτΙο .το μτΙνΙΙ0€Ι,

α! @κι °ίτιιιιοΙιιςΙο ιιτιιοοάουιουιουω υουουάυιο ._:

Μ Οοιιιιιυε-άΙ Βορειου .ο 1 . η . ί..1». Ι575

?!”ι. γ· ” ι ...'Ι.Ι

τ:: ο ΧΧνΙΙΙτ. -; οι·

μ.`.' .

ΠΒουυ ΙΙΙ. άιι υτΙιοτου·ρετΙοοΙου τι Βου ειωιιυο ΙΙ. - ·

το άὶ Δι·ιιι€ουυ;ρυσ Ι ΡιευυΙ, υου ξροΙουάο ρΙΙι

το88οτο υιιΙΙ:ι άΙΙοευ άυΙ ουειοΙΙο οι άτυπο;

ι άουιτο ΙΙιάΙΙΙΙΙΙΒ απο· εισεοάιιιΙΙ άυΙΙ?εευτοἱΙο

ευτάο-υτιι€ουοεο, οτειυο ΙΙυυΙιυευτο άΙεοοεἰ ει

ρυΙΙΙ οοΙΙ'ιυίειυιο Βου_ΑΙΙ`ουεο, εά :ιιππο οοπι

νουιιτο οοΙ υιοάοεὶιιιο άΙ τευάοτε ιιΙ το άι

ΑτυΒουιι Ιει'άοψι Ιοτιου·ι.Ιι υου ιυιω; Ιιι ιιΙΙιτιι

ου51οΙΙο, νΙΙΙο, ΙιιοΒΙιΙ, ΙοττΙΙοτϋ, εΙυΒυΙ, ο εει

Με; οΙιο Ιροφοάετευο Ιυ Βιιτάουυυμι .·οοιιάΙρ ·. _

ιιοιιο ροτο άι τιιιιυετο· ιυ Γουάιτ ΙΙ .άοτιο τυο

εΙοΙΙΩ άι ΙΙιιεΙτοι,Ι σου Ιο Με τΙΙΙο, ο Ιιοτ8Ιιὶ,·

πιοΙ ροτΙοο σου Ιο ειιι€ιιο;. Ιο.οΙιο επι. εΙυιο

Ιοτο οουοεάιιΙο; άορο άΙ οΙιο ΙΙ άεΙΙο ΙυΙ”ιιυΙ.ο

:που Μάο ΙΙ ευο εοΙουυο ΙυΒτοτεο ιυ (ΙειΒΙΙυτι,

ο νΙ ειναι ΙυειΙΙιοτυιο ΙΙ νοεεΙΙΙο τουΙο » 674

....ΞΙ)ι. ζ ;;`ε. '.ι-Ϊῖ ιΧΧΙΧτά. . ξ· , ι. . ;› οι

πΠιιί=Πω Μι ΙΙΙΙιιιιιυ .οι οτιέέικιά ΜΜΕ τω

υιυΙιυεοΙειΙ.οτι )· ο ,ι·ΙζάτιιιυΙ.ρτι :Ιιι βιιτάομιιι Βοτ- Τ

υιιτάο άΙ Βοιπ.υάοε, ο· ΡΙΙΙορρ_ ΙΙΙ:ΒογΙι, οευτΙνο _

τι Πεουθ ΙΙΙ- ΙΙΙ Μιέ>τιι=> ΦυτοΙτ ιιι08τΙΜι. ·:

οιΙυυάΙο άΙ οου(οτΙτο υου Ιιιἱ άνοση ροτιιΙοιιυΙ μ
:ιΙΙ'υτΙ, οΙιο υου εουο ΙυάΞουΙΙ υεΙΙυ Ιο1Ιοι·ιιΔ » ΙΜ

του

ιιι

ά'Οτἰιι, Ισ ΙιυυάΙειοε ροτΙιεΙυιιτυοιιτο άυΙ ειιο ωτ

Πιο. 672

 

τΙΙ.οτΙο , άοάι·οιυ Ια οουΙΙεοει άεΙ άι ΙυΙ,Ι›ουΙ ,

ο «που κι ΜΜΕ ι δυεεειτουΙ άι σουΙ.τυττο νιυοοΙΙ

ιυυ1τΕυιουΙειΙΙ, ο άι άνετο τεΙυιἱουο οιιυΙιιυάυο

σο' άι Ιιιἱ @Η , οτάιυιιιιά0 οΙιο εε ιιο ΙΙιοοΙυ ευ

οτυυιουΙο άειΒΙΙ ιιυιΙειυΙ , ο άιι€ΙΙ :ΜτΙ οΙΙΙιιάΙυι

Μ! (Ιουιιι8ΙΙο υιιι%Ιοτε [Με. 676

!

. ΧΧΧΙ.

(τι

θΙιιοορο ΙΙ. ΜΜΕ Ατειθουυ, ροτ τυοπο άι ιιυ ουσ .ι

υυιΙιυεοΙΜοτο, ο ρτοοιιτειτοτε ερυοΙυΙο , ρτε5Ι.ιι

Βιιιτιιτυουι.ο εΙΙ ίεάοΙΙΙι ιιΙ ΡουΙοίΙου θΙονιιυυΙ ΧΧΙΙ.

ροΙ τοευο άΙ Βιιτάοευτι ο άΙ ΟοτεΙου οουουάιι

τοΒΙΙ Ιυ Ιοιιάο άειΙΙυ (ΙΙιΙοευ Βοιιιυυ:ι. Ε ΙΙ Ρου

ΙοίΙοο ιυ τιιιοεΙυ οοουειίουο ΒΙΙ οουάουιι ροτ ιιυ

άεοουυιο Ιιι ιτιοΙΙι άεΙΙ'ειυυιιο οευεο άι άυοιυἰΙυ

υιιιτοΙιε άΙ υτυουιο , ο άοΙ υοττΙιτΙο υιιΙΙΙΙΙιτο,

οΙιο Ευ ΙΙοτιιι άοΙΙιι ΙυνοεΙΙΙιιτει άοτ” ρυΒιιτο ο

ρτοεΙυτο_ Με Με ΑροΜοΙΙου. ' .. . . . » 'Ιιιἱ

. .ΧΧΧΙΙ.

Τι·υττυΙο άι @σε οουοΙιΙυεοζ Επι Βου Ιυοορο Π; το

άΙ Ατιι€οιισι, τι ΓΙυΙ'υυΙο Βου ΑΙΙ'ουεοτευοΙΙΒΙΙο °

ρτιυιοδουΙΙο, πιοΙΙο τοριιΙιΙιΙΙου Ριευυυ, Ευ νΙτίΙι

άεΙ οιιυΙο οιιοεΕ'υΙουιιι ουάο άοΙΙυΙΙΙνυιυουιο >

οουΙ @ο άτΙΙΙιο, ροεεεεεΙουε, ο άουιιυΙο ειιΙΙέι

Βιιτάοςυυ ΙΙΙ ειιάάεττο εο.ντυυο, ο ιιι τουΙΙ ευοι

ειιουεεεοτυ 11ιοάιιιυΙΙ υΙουυι οοτυρουειέ οά αου

ιΙουμ υΙιι οουοοεεΙουο Ιυ ίουάο άοΙΙοι ουτο

Ι:οτΙο άΙ 'ΙΙ"τηουΙιι, ο άι›ΠΙιΙρρΙ .' . ι. 1. Α» 1577

Ϊ. .ι μ ·Χιευτιιι+.Ι . τ ε. ·'

.Π ,4ή. τι, _γ

' ΠΙυΙΙιυιο Βου ΔΙΙουιιο. ά5 Ατιιςουιι τιιοοουιυυάυοου# ·

Με Ιο1τοτο υ ΙΙΒουιι ΙΙΙ. €ἱυάἱοο άἱ ΑτΙ:οτευ

ΙΙ ειιο οουεΙΒΙἱοτο ΒυΙιυουάο άἱ Μουτορυνουο,

οΙιο άονοει Ιτυεϊοτἰτεἰ ει 8:ιτάοΒυυ ροτ Ρτουάοτε

ΙΙ οοιιιιιυάο άοΙουετοΙΙο άΙ ΙΙιι€ΙΙ:ιτΙ »Πάικο :ιΙΙΙι '

υου οιιέΙοάΙο , ο φωιιο .υου ρωωω·ιι. σου

:Μάι άΙ $υιιευι·Ι, ο άο! ουριοιυιιτο άο! τάφο

άι Ι.οΒιιάοτο, ά1ψτιοΙυΙιο.Ιυ Μάο ειιετ τΙΙ:οτιιιι- ο

τοΙιΙιο @Μο Ι'οΙιΙιοάΙουιυ, πιά υΙΙυ Μάο ΜΒΜ ιιι 881

.τ`

ω. 2 μΧΧιτινξ
.·Λ)."ι- ' .τ η ζ.

Βου Μαιου, Π; το άΙ:Ατιι€ουυ, άορο Ιυ ρυσο.οου

οΙιΙυειτοοΙΙιμ τοριιοΙιΙΙου : ΡΙευυιι, οουοοάο Ιυ

Ιουάο1ιΙοιιο0μάΙΙΒ, Ιοπ·ο, ο·ΙυοεΙιΙ άοΙΙιι Βυτ

;; ΜΒΜ _ειΙ_οουΙο_ ΒοιιΙΙΙιτι.ο ΙΙΒΙΙιιοΙο άυ.ΙοουΙο

θΙιοτυτάο , ο ιι Τοιιιιυ:ιεολ (Ιειάάο ο ΒιιτυιιΙ:ισ

ριιρΙΙΙΙ, ο ΙΙΒΙΙιιοΙΙ άεΙ·-οουΙο ΒιιυΙοτΙ άΙ Βουο

τυιΙοοχ- _?)ι,.ζ : ι : ιι η? . "Μ . (Χ. ·›ιι Ιιιἱ

[Ι . Δ · .ΙΙ τ·

ΑΙΜ·
ιΧΧιο

ΒὶρΙοιιιιι άοΙΡΙυίυυιο Βου ΑΙίουυο άΙ Ι άτυθοιιιιο ω!

οιιιιΙο οἱ ΙΙΙ οερτοοεο υι«ιθω ΑΙ ροάοεΙυάΙ δει:

ευτΙ άι οΙιιοάοτο οτΙουιιοτο ά:ιΙ ΙΙοιυιτυο ιΙουυ

άοιιο, ο φτονΙδιουοι, οΙΙτοΙ=ο` ειιρουάιο: ωτο

ΒΠιιΙ08ΙΙ[Π Ε' οι ζ.Ι. . · .τ Π; . -1ωΙσ.Ι::οΗι:” 884

ο τ : μ-›.·.ε:3;

-. ο όεΧιτικ
Ιζ),ιι

ΒΙρΙοιυει άοΙΙ'ΙυΙ'υυΙο · Βου ΑΙίουειο: ΙΙΙ Ατιιυουυ ι, Ιυ

νΙι·ΙΙι άοΙ οιιυΙο ο ΙυεΙΙΙιιΙΙο τιοΙΙ:ι οΙΙΙΙ.ι άΙ Βικι

Δω

Ι3$5

εΙυευο

1328

(ΙδθΤ :ΙΙΙ Ι

ρΙιιυυ.) ι

95 @Με

Ι 398

Τ?

τυυ88Ιο

Ι3Ώθ

18

άιοοτυΙιτε

|ξΙΏθ

98

άΙουιυΙιιο

1326

. επι
άισειιιΙιτο ι
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.ι οι τι ο”

1398

98

‹ΙιοοιπΙ›ι·ο

18Ή.ι

9θ

ιιιι:οιπΙιτο

οι€;; καιΒ'

ρο

Μ. 4

13%!

πιπποιο

13%

πιαμοιο

εοτι Ι'πΙΪΙιοιο προοιαΙο ιιι πο οιιιαιω, ιΙ οποιο

ιιοΙιΙκι οοποεοοτο, ο εοπιοπιιατο ιπ οταειο ιιι

αρροιΙο ιο οοτιο οαπεο που .

ΧΧΧΙΙΙΙιι.

ΙΕΙιιΙππιο Ποπ ΑΙιοποο οι ΑταΒοπα οτιΙιπα Ια »πιο

ιπιιοπο α ι'ανοτο άοΙ (Ιοπιππο οι Βαεεαι·ι άοΙ

ΙΙαπι.ιοο άτιιιο πι τιεοοοειοπο ιιι πο ιΙοπαι·ο ροτ

πιο, εοΙιτο ραποτει ποΙ ροτΙο οι Τοττοε που Ια

ιπιροτιαιιοπο οτι οεροτιαιιοπο οι μπαι, ο ποσοι

οι οοπι εροοιο; ιΙ ππαΙ πω, εΙοοιιπαιο ορο

οιαΙπιοπιο ποι· Ια πιαππιοποιοπο ιιι οποΙ ροι·ιο,

ποΙ τιαιιαπιοπιο ο Ι°απιρΙιαιιοπο ποΙ πιοΙο, ο ροτ

Ια οοειι:πιιοπο οι οπο ιοι·τι , οτα εππο αιιιιιιτα

τιαπιοπιο αρπΙιοαιο οι τοεοι·ο τοπιο . . »

ΧΧΧνΙΙΙ'.

Ι.'Ιιιιαπιο Ποπ ΑΙΙ'οποο οι Αιαποποι οοποοιιο εκπαι

πιο, ο ιιιιποιιο Ια ροπα οι οοπιιπο ο οι τοΙοεα

ιιοπο, ιπ ποι οιιαπο ιποοτει αΙοππι οιιιαιιιπι

εαοεατοει, ροτ οαπεα οι ιπιππΙΙι οποοοιΙπιι ποΙΙο

Με οι δαοεατι, ο οι οοοοεει οοπιπιοεει οοπιτο

ιΙ ροιΙοειΞι, ο ι πιιιιιειτι τοπιι . . . . »

ΧΧΧΙΧ".

ΙΙ το Ποπ θιαοορο ΙΙ. οι Διαποπα οοιιοοιΙο πιοΙιι

ρι·ιν·ιΙο.8ι) απιιι οιι οεοπτ.ιοπι :ιππι αΙ›ιιαπιι άοΙ

οαειοΙΙο οι (Ιαι;Ιιαι·ι, εΙοιοτιπιπα ι οοπιιπι οι

οποο1:' πΙιιπιο , ο ‹Ιοι .οποι εοΙ1Ιιοι·Βιιι , Ι'οειοπ

ειοπο ποΙ οπο Ιοι·ι·ιι.οτιο, Ιο νιΙΙο, ο ι ΙποοΙιι ιπιιι

ποΙ πιοιΙοοιιπο οοπιρι·οοι 5 ο ροτοΙιο ροοεα πποε

Βιοτπιοπιο, ο ριιι ρι·οπιαπιοπιο ροροΙατει , οι·

‹Ιιπα οπο ΒΙι αΙιιιαπιι ποΙ οοπιιιπο οι Βσπασ·ισι

οι ιταοιοτιεοαπο ο άοιιο οαειοΙΙο, ο νι ίιοειπο

ιΙ ιοτο αοπωιιιο, ο οιι ιπ οοοι·οπια πιι ορ

ροιιιππι ρι·οινοεΙΙπιοπιι; οοποοιιοπ‹ιο αΙιτοει

νατιο Ι'ταποιιι€ιο ροτ αιιιιατνι πιο αΙιιιαι·Ιο ι (Ια

ιαΙαπι ο επ Αταποποει . . . . . . . »

ΧΙ.".

ΑΙΙ'οπεο το οι Αι·αποπα ι·ιππονα, ο οοπιοιιπα , οοο

ναι·ιο αιπρΙιαπιοπι, α ιανοτο οι ΙΙΒοπο ΙΙΙ. πιπ

ιιπιο ιιι Αι·Ιιοτο:ι Ια οοποοεειοπο ο Ια ιπνοοιιιπτα

οι άοιιο Βιιιιιιοιιιο, ο ‹ΙοΙΙο πιο, νΙΙΙο, παπι

ιοτιο, ιιπιο, οτι πιο Ιπο.8Ιιι πα Ιπι ροεεοοπτι ιο

Βατιιοππα, οπο επ ειναι πιο ιιπιο ποΙ 'Ιδ2Β, οι!

οτα εππο οοπίοι·πια1α ποΙ το Βοπ Οιαοοιπο ΙΙ.

Ε.Ριο1το, @ιιο ρτιιποποπιιο οι Πποπο, ο (Ιπι

ιΙ0118 ατοινοεοονο ΑτΙιοτοποο, εποι ιπνιαιι ο

ρι·οοπταιοτι, αοοοτιειπο α_ιιι Ιπι ποπιο Ια Μονο

οοποοεοιοπο, οιι ιπνοοιιιπτα, ο ρτοοτειπο ποι· Ιπι

αΙιοοιιο το Ι)οπ ΑΙΙ'οποο Ι'οπιαπΒιο ποιο, ο ιΙ

πιπταπιοπιο οι οποιοι . . . . . . . π

πω ιι.

ΑΙΙοπεο το οι Αται;οπα ποοοπια α Π;;οπο ΙΙΙ. πιπ

‹Ιιι:ο οι Αι·Ιιοτοπ Ια ΓαοοΙιιι οι οοπιοτιι·ο αι εποι

ποι πιειεοΙιι ο Ιοπιιιιπιι Ια αεπαιιπ ο ιι ιιιοΙο οι

(ΙοπΙο, Υιεοοιιιο, ο ΜατοΙιοεο, π οπο ατΙ›ιιτιο ο

Ραπ. πιο

οι
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ιιι
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Ι›ιαοιτποπιο, ο ιιι ποιοτΙι ιιι ιαΙ Βπιοα ιιοπιιιιαι·ο,

ο οποται·ο, επι ποΙΙο ιοτο ροτεοπο, οπο ποι ιοτο

οι·οιιι ο ιΙιεοοπτΙοπιι, εοοοπτΙο οΙιο αΙΙο ειοεοο

ΙΙΒοπο ραι·οοεο οοπνοπιοπιο ιιι οιαΙιιΙιτο οιι οι·

ιιιιιπτο...........Ραο.

ΧΙ.Π.

ο

Ιπνοοιιιπτιι ποι ίοπιιι οι ΑτΙ:οτοα, ο οοποοεειοπο οι

Μπι οιΙΙοιιιαΙι ποΙΙο ειοεοα ρι·ονιποια ο Βιιισιι

απο, απο ιιαΙΙΙιπιροταιοτο Ι.ο‹Ιονιοο έ! Βαιππ·ο,

α ιανοι·ο οι θιαοοπιιπα, νο(Ιονα οι (ΙΙιιαπο, ο

(ιιοναππι , Βια Βιπιιιοο οι αποΒΙι εταιι, ο πιοΒΙιο

ιπ εοοοπ‹ιο οποιο άοΙ οοπιο Τοειιοο ιιοΙΙα (ιιιο

ταπΙοεοα

ΧΙ.ΙΙΙ.

ΙΙ το Βοπ ΑΙι”οποο οι Απαι8οπα εοι·ινο αΙΙ'ατοινο

εοονο οι (]απΙιοτι, αι1ιποΙιο ιΙοειεια ιιαΙΙα πο

ιπαπιια Μια αΙΙα δοτΙο ΑροοιοΙιοα ροτ Ια τιεοοε

οιοπο ιΙοΙΙο τΙοοιπιο ποΙΙο επο ιιιοοοει, ο οι

οοπιοπιι ιΙοΙΙο αΙ1ι·ο τοπιιιιο ποΙ οπο οριεοοραιο,

οοιπο ανα-εππο ποιο ι οποι ρτοιΙοοοεοοιι, ροτοΙιο

εοοοπ‹Ιο Ιο οοπεποιπεΙιπι ιΙ'ΙιαΙια, ποπ οι οτα πιαι

ποι· Ιο ιππαππι πορτα ιΙοοιπια νοι·ππα οι ρτο

Ιαιι ποΙ κοπο οι Βαι·ιΙοεδπα . . . . . »

ΧΕΝ ιι.

Βοπιαπ‹Ιο οπω ιΙαοΙι απιιπιπιειταιοτι ποΙ (Ιοπιππο

ιιι Ριοα ιπ 'Ι'ι·ιΒοπια ο θιρρι, οπταιοι·ιο οι Βατ

άος;πα , α Βαιπιοπιιο ιιι (Ιατιιοπα πονοτπαιοτο

πιοιιοταΙο τΙοιΙ'ιεοΙα , οοπ Ιο οπαΙι ρτοιο5ιαπο οι

ποπ νοΙοτο , ο ποπ πονο; ραΒατο ιο Βι·εινοτιο

ιπιροειοΒΙι ροτ Ια Βποττα ποΙ το οι Ατα8οπα

οοπ ι Ιιαιιοπι τΙ'θι·ια , αιιοεπ Ια οεοπιιοπο ο Ιο

ιιππιππιιιι οοπ ιο οπαΙι οτα ε1.αια οοιιοοιΙπια οι

Ριεαπι Ια ιπνοοιιιπτα οι εΙοιιι Ι”οπιιι. - Βοοοιιιιιο

ποΙ οοριαοΙοιιο πονοτπαιοτο, οπο εο11οροπο ι Ρι

εαπι οι ραοαπιοπιο οι άοιιο Βι·ανοπο, α πιοιινο

εΙοΙΙο αποπειιο, ποΙΙο ι:ΙπαΙι οι ιτοναναπο Ιο ι·οπειιιο

‹ΙοΙΙα Βαι·ιΙοπιια; ο οι·‹Ιιπι τοΙαιινι αι πιιπιεΕπι

τοπιι οι ι·ιεοποιοτΙο . . . . . . . . »

πια.

Ι.οιιοι·ο οιιοπιοΙατι οι ΑΙΙ'οποο το οι Αταθ·οπα, ο οι

δαττΙοοιια αι Ι'οιιιοίιοο ΒοποεΙοιιο ΧΙΙ. . . »

ΧΙλΊ.

ΙΙ Ι'οπιοΙιοο Βοποιιοιιο ΧΙΙ. εοι·ινο απ ΑΙ1'οποο το

οι Αι·α8οπα οι ανοτο ιονοειιιο ιΙ οι Ιπι ρι·οοιι

ταιοτο άοΙ νομο οι $αι·ιΙοππα, ο οι (]οτειοα, ο

οι ανοι·ο τιοονπιο ποΙ πιοιΙοειπιο ΙΙ οοπεποιο

πιπταιποπιο οιι οπιαοπιο . . . . . . τι

ποιοι.

ΙΙ Ροπιοίιοο Βοποάο1ιο Χι!. τιιπρτονοτα ΑΙΙ'‹›ποο το

οι Απαθοπα αι εινα· νιοΙαιο ιΙ Βιππαιποπιο , ο

Ι'οιπαπΒιο οιι Ιπι ρι·οοπιιο ποΙ τοπικό οι Βατιιο

οπο, ο Ιο οεοι·ια α τιιοτπατο ο πιο εοπι ποιιει8Ιι »

απο

ποι

13%)

19

ίοΙιοταιο

692

1339

31

αεοαιο

1886

1? ο 94

πιαε;;ιο

οι

παπα

θθθ 4

οΙΙοΙπο

1335

90

τΙιοοιπΙιτο

οι

1ΒΒ5

οι

ιΙισοιπΙπο

700

Ἐπὶ



Μ;; τπτοοο

Διατί

1336

ομοσ

τοοο

Π)

εἱιἱεοο

133δ

Ν)

οΙΙ.0Ι)το

1339

Ι Ι

εοΙ.Ι.εκποτε

ΙΜΟ

Π)

πἱοΒ8ἱ0

του

“Με απ.

ρἱεοο.)

οι ΒΙΙΙΒΠ0

ΧΙ..ΙΧ ο'.

Ι)ΙΡΙοττΙο οοΙ το Βου ΡἱοΙτο Ν. οἱ Ατοεοιπι, οοΙ

οιιοΙο εοτιο “ΗΒΗ” ἱ οτἱαἱ, ιοιο ἱ οοΙοἱ οονοοτιο

τἱεοιἱοΙοτο ἱι1 Βοεεειτἱ ροτ οιιοΙοτιοιιο ιτοεοτἱ

οοιιο, σο οιιτοτἱἱἱοοιἱοτἱο οἱ εΙτοττΙοτΙΙἱ , ο οι

ουτε ΡΙΙΙΙΙΙΙΙΟΙ18 . . . . . . . . . »

Π'.

Ααο σε οοοοοτοἱο Με ἱΙ Ρἱονοτἱο οοΙΙο οΙΙἱεεει τοοο

Βἱοτο οἱ δ. ΝἱοοΙο, ω ἱ ροττοοἱ οτΙπιτιἱ οἱ

δοεεοτἱ, οοΙ οιιοΙο οοιιο εΙοΒἱΙἱΙἱἱ οοτΙΙἱοἱ οοΙΙο

τἱεροἱΙἱνο ροττοοοΙιἱο , Ιο ροεεἱοοτἱιο , ἱ οτἱαἱ

οοοτἱΙἱοἱ οο ιιΙἱΙἱ οοΙΙο τἱἱοοοεἱιπο, ο Ιο τοΙοιἱοοἱ

ο'οτοἱἱἱο, ο οἱ Βἱιιτἱεοἱιἱοιασ Ιτο Ια οΙ1ἱεεει τοο

Ιτἱοε, ο Ιο οΙΙἱεεο ΙἱΙἱοΙἱ, ο ειιοοιιτεοΙἱ, ἱιι

οοοΙ'οτωΙαι οοΙΙ'οαο οοΙ 'Ι278 οοο το οοπ

αετττιο

Ε”.

ΙΙ το οἱ ΑτοΒοΠο Ποτ: ΡἱοΙτο ΙΙΙ. οοοΙοτἱεοο ἱΙ ΙΙ

τοΙο ο Ιο αααο οἱ ΠοοΙο οἱ θοοοοτιο (οι:

Οιιοἰαπο) ο Μοτἱοπο οἱ Ατοοτοο, ἱιι τἱοοιιι

ροοεει οοΙΙο ειιο ΙοοοΙΙὲι, ο οοἱ €τωΙοι εοτνἱ€ἱ

απο ‹Ιο Ιυἱ , ο οτο ειιο ροοτε ομοσ: ΙΙΙ. οΙΙ:ι

οποπ οτοτέοποεο ΜΙ οοἱηοἱεοο οοΙΙο δειτ

οοΒοο......;.....»

ΕΙΝ.

θἱονοτἱτἱἱ Βιιτοοποεο, οἱἱἱοοἱοο, ο οωΒοεοἱοΙοτο οοΙ

Ι..ο

()οττιιιοο οι Ρἱεο, οΙἱἱεοο ο ΡἱοΙτο ΙΙΙ. ΙΙἱεοοοτο

οἱ Βοεεο, ο 8ἱιιοἱοο σε ΑτΙ:οτεο, οΙἱο ο Ι`οττ11ο

οοΙΙο οοΙο€οιἱοοο ο Ιιιἱ οπιπ οτο το σε Ατοεοιπι

ΜΙ 1338 ρτοτἱιιτιοἱ, ο οοοἱοο εορτο Ιο οσου

ροιἱοοἱ Ι'οαο οτι :Μοτο Βοτοἱ ο 03ΙΙΙΙΕΙΙΙΙ οἱ

ροτεοοΒἱο απτο ο οοετοΙΙο εροττοοιἱ ει! οοΙΙο

Οοτοοοο οἱ Ρἱεο. ΒἱεροεΙο οοΙ τοοοτονοτο εαι

οἱοο οἱ Ατοοτεο, οΙΙο τἱοιἱεο Ι'ἱι1οοτἱοο ΔΙΠ

οοΙοΒΙἱ, ο οἱοΙἱἱοτο οἱ που τοΙοτεἱ ἱοἱτοἱτἱοιαιτο

ἱιι ΙοΙἱ οιιοειἱοτἱἱ, ο ρτοιἱιἱοοἱετνἱ Βἱιἱοἱιἱο . »

ΙοΙΙΙ°**.

τει›ιιΙ›Ι›ΙἱοΙἱο σε οοποπι) ο οι Ρἱεο , ροτ ιποπο

οοἱ Ιοτο ρτοοιιτοτοτἱ (]οττοοο οἱ ()τεοοτιιο,

ο ΒΙΙθΙΙΒΙθ Μοτο οι κα», ρτοτοΒοοο Ιιι Ιτοδοτι

οἱ οοτο νοιἱΙἱοἱοοιιο εΙοΒἱΙἱΙο ο οοοοΙΙἱοεο οοΙ

5Ι ΙΙΙΒΙΙΟ Η” (Ι800 εΙἱΙ. ρἱε.); οοεεοοο ἱ

οορἱΙοΙἱ οἱ οοιΙει ττοοιιο , ἱ οοοΙἱ οταιοτιο οοι

:Νικο Ιο Ιοτο οεοοιιιἱοτιο; εΙτἱτΙΒοτΙο ΙοΒο οἱ'

Γοτιεἱνο ο οἱΓοοεἱνο ροτ οοο οοτο; οορο $ΡΙ

τοτο ἱΙ τοττ11Ιοο οοΙΙο Ι:τοΒοο τοοοοεἱιοο; ο οο

νοττ8οοο ο οοτἱνοιἱιἱοτιἱ εροοἱοΙἱ τἱἔιιοτοο οΙ

τπτοοο οἱ τἱΙοτο ἱ ΙΙΒΙΙΙ'ΙΙ, οοοοοΙΙοτο ἱ Ιἱοοοἱ,

ἱ ρτοοοεεἱ, ἱ Ιοοἱ, ο Ιο τοΡΡτοεοΒΙἱο, σε ττοΙ

τοτο ἱ Ι·ἱΙ›οΙΙἱ, ο οἱ τἱεετνοτο ἱ οωωιε ρι·ἱνοἱἱ,

η
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ΤοετοττιεοΙο σε ΠΒοοο ΙΙΙ. νἱεοοτἱα: οἱ Βοεεο, ο

Βἱοοἱοο οἱ ΑτΙ:οτεο . Πιο. 701

οοο εοοοἱείοιἱοοο τοοἱρτοοο , ο ροΙ τοεεοοο

ιτιοτι1ο οοΙΙει μια: .

τον.

Ρτοοοοεοο οἱ δ. (ΙΙοπιετ1Ιο Ϊ/ἰοιιτἰο οεΙ οοεωΙΙο οἱ

ΠοΒΙἱοτἱ ροτ ἱΙ το οἱ Ατοεοο:ι οτοἱοο ο Βἱοοοοο

ΒἱοοοοΙἱἱ @απο ΒοοετοΙο οοἱ ΠοοΙἱ οοΙΙο (Παι

τοτοοεοο σε τοοοετ οοιπο οἱ ΠΙθάθΒΙΙΙΙΙ οοΙ εο

νοτοο οτι Ιιἱἱ Μοτο, ο οοο πονο οτιοΙιο Μοτο

οοΙΙο ροεεοεεἱοτιἱ οἱ οοτο οοιιο ἱιι ΒοτοοΒοο»

το”

ΙΙ το οἱ Ατοεοοο Ρἱοττο Ν. τονοοο απτο α:

Ιοαοτο σε παιτοο , ΡἱΒοοτοιἱοοἱ , ο τοοοτο

εοΒΙἱο οοτα:οοιιΙο οτι Ιιἱἱ , ο οοἱ ειιοἱ ρτοοο

οοεεοτἱ , οἱ ρτορτἱ εοοοἱἱἱ οοο1το ἱ ττΙοτοοΙοτιΙἱ

Ρἱεοοἱ, ο ρτοἱΒἱεοο, θα ειιΙΙο Ιοτο τοοτοοτἱιἱο

ρτονοοἱοοΙἱ οοΙΙο Ιοτο Ιατο, ο οοἱ Ιοτο ροτ1ἱ,

εἱ τἱεοιιοΙο οοιιο ο 8·οοοΙΙο οἱ εστω , ο ίοτωο

οοΙ ττοΙαπο οἱ μια: οοιιοΙ1Ιοεο, ο Έ'θΒΙΙΒΙΠΒ “ο

εεεο το ο ἱΙ Οοωιιοο οἱ Πω . . . . »

τα.

Ττοἱιεοιἱοοο σε ΡἱοΙτο ΙΙΙ. το σε Ατοττοπο οοΙ Ρου

θΙἱ

ΙοΙἱοο (]ΙοττιοοΙο τι. ροΙ οοοεο οπιπτπο οιι Ιιιἱ

οοντιιΙο, ο οοο Ρο€οἱο, Με Βοοἱο ΑροεΙοΙἱοτι

ροΙ κοπο οἱ Βοτοοοπο ο σε (Ιοτεἱοο οοτιοοου

ιο8Ιἱ ἱιι ΐοιιοο οιι Ρορο ΒοοἱΙοιἱο ΥΙΙΙ. . ΙΙ

οντα.

ιιοτοἱτἱἱ οοΙ (ΜΜΜ: σε ΑΙΒΙιοτο (/ΙΙΙσοστέί), ο

οοΙ ειιο οἱεπτοαο, ΓΙΙΙΙΙΙΙ.Ι ἱιι 8ει1οτοΙο οοοεἱΒΙἱο,

ο Ραπτο ΙΤΟτἱο, νἱοοτἱο οοΙΙο εΙοεεο Ποτ1ιοοε,

οοεΙ.ΙαιΙεοοπο Ιοτο ρτοουτοΙοτο απο οι1:ΙκιεοΙοτοτο

ἱΙ τοοοἱοο Ατποτἱἱο οἱ ΓἱΙἱρΡο, ο ΒΙἱ οοοΙοτἱ

εοοτιο Ιο ρἱἰι οιιἱρἱο ΙοοοΙιο, οοοἱο, ιτοεΐοτοοοοεἱ

ο Ποτιονο , ΙτοΙΙἱ , οοιιοΙ1Ιοοο ο 5Ι8Ι1ἰΙἱ808 οοΙ

Ι)οΒο σε οιιοΙΙο τοριιΒΒΙἱοο, ο οοΙ ειιο οοοεἱ

ΒΙἱο , απο οι1€€Ιἰ οοοοτοἱ , ροαἱ , ο οοτιιτοΙΙἱ

οΙΙο εἱἱττἱοτο οοοοεεοτἱ ροΙ Ιοτο ἱτιΙοτοεεο, ο οἱ

ίοεει , αποτο Η το οἱ ΑτοΒοοο, ο ἱ (ΙοἱοΙοτἱἱ

Ιοτοτἱοττἱἱοἱ..........»

ΙλΙΙΙΓ·".

ΝἱοοΙο σε (Ιοεεειοο ΙΥθτἱο, ροτ Με, ο ρο'εοοἱ Ιπτ

ιοΙΙἱ Ετιτἱεαο , Ατποοἱο , θιιἔΙἱοΙο1ο , ΤεΙπιΙοο,

ο Οοοοτοο , Ι.ιιοτι σε Μοτἱοοο Β'Οτἱο , ο Ατι

Ι'τοοοο σε ΑΙοοοο Β'Οτἱο , οοοἰοτἱεοοτἱο οπἱρἱο

τοεττοοτο ο19εμπερω·ειο ΑΙοοτΙο ΙΤΟτἱο οετ ε!οο

Βοτο ο Ιοτο οοιιιο οοΙ Ποτοιιτιο σε οοποπι απο

ΒΙἱ οοοοτοἱ, οοοΙτεοϋ , ο ΙοεΙιο οΙιο εοτειοπο

τἱεοοεεοτἱο ροτ Ιο οἱΙοεο οοΙΙο απτο, νἱΙΙο> οο

ειοΙΙο, ΙοοΒΙ:Ι, ο οτἱαἱ, οΙ1'οεεἱ ροεεοοοοο ἱιι

δοτοοετιο, ο οοΙΙο ροττο Ιοτο εροαοοΙο τιοΙΙο

απτο, ΙιιοΒο, ο οοετοΙΙο σε ΑΙΒΙιοτο (.έΙΙοσοτίί)

εοππο ἱΙ το οἱ Ατε8οιαι, ο ἱ ΩοαιΙοοἱ . . »

ΠΙ”.

ΙΙ το Π. ΙΙἱεΙτο Ν. σε Ατοεοτιο οοΙοτἱΜο οοο ειιο

Ιοια:το ροἱοοΙἱ ἱ οοαΙἱ, ο 8ΟΓΙΉΙΙΙΙ οοΙ ΟοττΙοτιο

10%'. τα

πο

'ΠΙ

'722

794

Δω

1348
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ιποπο

13ο!)

33
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1353
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19ΙΙΙΙ

Ή!

ίοΙιΙιτειΙο
Ωω

._, ._.'...., _: ...----'--$'::------- Μ· ·-.-6____-π.μ--- ·

‹ΙΙ Πω, Μια: :ή ττονιιεεοτο, ο ιιιιτΙ:ιεεοτο Ιιι

ΒιιικΙε8ιιιι ρετ σεετ.οΙΙιιττΙ Ιο ΙΙιτιιΙοιιΙ Ιοτο τω·

τΙ:ιιιι ΜΙ (Ιοτιιιιτιο, :ιΙΙϊεεετοΙτ.Ιο οιΙιιιιτΙΙο όεΙ

ιιοιιιτΙ:ιιο.ριιΙΙΙιΙΙοο, τΙιιτιιιιω ΙΙ Ισπιρο όεΙ Ιστο

ιιΙΙΙΙ.Ιο, τιοοοτάιιιιιΙο ΙΙΙ ιιιοιΙοεΙιιιΙ ίιιοοΙΙ.ὲ ‹ΙΙ τσι-Ι

θεια: ε1τοιιιοιιιΙ Ι'τει Ι Πε:ιιιΙ, ο ρετ οοεο ειρρ:ιτ

ΙοτιοιιΙΙ ιιΙ ιΙεΙ10Ποιιιιιιιο, θά ιιοιιιΙιιΙ ‹ΙΙ Πω ,

ριιιιοΙιΙι ροτΙι ΙΙΙ @κουτι επο ερΙεΒΙιΙτιο, ιπιιι

Μι οεοΒιιΙεοοιιο, εσππε υΒιιΙ ιιΙΙτο τιοωΙο μπι

ΜΜι, Ιτι νΙτι.Ιι τΙεΙΙΙι ετιεοΙΙΙΙο ειιιτοτΙ:τωΙοιι0

9. .ΜΒΜ Μι Ιοτο. εισοοτάτιαΙ . . . . Ραμ.

ΠΠ".

. Πε.Ιτο Ν. το ιΙΙ Ατιι€οιιιι σ.ΙΙι ΒιοοΙΙΙι ΙΙΙ ΥΙο:ιτΙ

όεΙ. (Ιοτιιιιιιει τΙΙ Πω, τεεΙ«ΙοιιΙΙ ΙΙι ΒιιτόειΒιι:ι ρετ

Ι'ωιιιιιΙιιΙεΙτειιΙοτιο όεΙ ΙΙιιιτΙΙ , οΙιο ΙΙ ί)οιιιιιτιο νΙ

ροειιετΙενιι, τΙΙ φταιω ιιτιιιΙ οΙΙ'οιιεΙνο, ο ‹ΙΙΙ'ετι

εΙνιι, ο (ΙΙ ΙΙιτεΙ εισοοιιιρειΒιιειτο ότι Με ιιοιιιΙτιΙ

:ιτιιιιιΙΙ ρετ ΜΜι Ι'ΙεοΙιι . .. . -. . . »

.-_ _ -· τΧιι.

. ΠοΙτο,ΙΙΙ. το τΙΙΑτεθοιιτι τονοοει Ισ ΙοΙΙιιι·ο ‹ΙΙ

ιιι:ιτοει, ο ΙΙΙ τειρρτεεειΒΙΙο, οΙι'σιτειιιο εΙειω οττΙΙ

ποιο ότι ΙιιΙ,ο τΙιιΙ τε ειιοΙ ρταΙεοοεεοτΙ οοιιΙτο

` Ι ΡΙΙιτιιι_Ι ιιοΙΙ'ΙεοΙτι τΙΙ ΒιιττΙοετιει , ο ΙΙΙ ΜΙΝΙ ΒΙΙ

ΜτΙ ειιοΙ εΙ:ιΙΙ, ο ροτπιεπε Ιοτο _‹ΙΙ ιιοΒοιΙειτνΙ

ο ετ:ιτνΙ ΙΙΙιετάτιιειιτο, εαυτο ρεπέιιαιετιιο τει·ιιτιο

ιΙΙ πιεεε εορτιι Ια: τοΙιο, ο εορτει Με ροτεοιιε »

ΙΙΧΙΙ*.

ΙΙ ειιόόοπο το ‹ΙΙ ΑτειΒοτιει ΙΙ. Παω Ιν.ΙΙΙεειρ

μονα Ια νΙοΙοιιιε οοιιιιτιοεεε ιΙ:ΙΙ ειιοΙ ευά

άΙΙΙ οοιιΙτο Ι οΙΙτπιάΙιιΙ ο ιιοεοιΙειιιΙΙ @εδώ , Ιιι

οοιιΙτειντειιι.Ιοιιο :ιΙΙ:ιτιστο, οΙι' «ιΒΙΙ ειναι οοΙ

οοιιιιιτιο ΙΙΙ Πω, ο ρτοττοτΙο ιιΙΙΙτιτ:Ιιζι ιιοΙΙ':ιννε

τιΙτε ιιοιι εΙ οοπιιιιοΙΙΙιιιο :ΙΜ εοιιιΙθΙΙειιιΙΙ, ο

ροεειιιιο Ι ΠεειιιΙ , οοιιιε ειιιιΙοΙ, ΙΙΙιετιιιιιειιΙο

ιιο€οιΙΙιτε , ο απο ΙΙΙ ΙιιΙΙΙ ΙΙ ειιοΙεωΙΙ . »

Ι.ΧΙΙΙ "Η

ΙΙ το ιΙΙ Ατιι€οτι:ι Ι). Πειτο ΙΙΙ. τΙιιιιονει ΙΙΙ (Ιονιστ

ιι:.ιωτο, ιιΙ (”.ειρΙΙ:ιιιΙ, :ΙΙ ΡοιΙΙιεΙΙΙ, τό ιι€ΙΙ :ιΙ1τΙ

ΙΙΙΙΙοΙΙΙΙΙ τεΒΙΙ ΙΙΙ ΒιιτάοΒιιιι ΒΙΙ οττΙΙιιΙ, οΙιο ειναι

Ιοτο ΜΗ ιιεΙ Π”, κι 1569, ριΙΙΙιιοΙΙΙι ΙτιεοΙειεεετο

αεροτΙ.ιιτο ΙΙΙιοτειιιιοιιτο, ο εειιιιι "που Μπι ,

άειΙΙ'ΙεοΙιι “Με Ιο τττειτιο,ςΙΙο ρτοπιιΙςιιΙΙ τΙ:ιΙ

ΙιιοΒΙΙΙ, :Με ΙΙ Ώριιιιιιιο ιΙΙ Πεει ιιΙ τετιω ΙΙΙ

`Ι'ειιτΙο, ο οΙισ ‹ΙΙροιιτΙετ:ιιιο τΙ:ιΙ τιιειΙεεΙπιο ., ιι,
ι

των Ι'.

ΙΙ ειιτΙάοΙΙο το τΙΙΑτιι€οιι:ι φωτια ΙΙΙ θοτεττιιιτότό ,

οεΙ ιι€ΙΙ ΑΙΜ ΙΙΙΙΙιΙειΙΙ .τε;;ΙΙ ‹ΙΙ 8:ιττΙρειιιι , οΙιο

ρτοοεάιιτιο τΙ8οτοειιιιιιοτιΙο οοιι1το ΒΙΙ ιιιιιοτΙ όεΙ

ιιιΙεΙ:Μο οοιιιιιιοειο .ειιΙΙιι ιιςτεοιιιι ιΙΙ ΒοΙΙΙιιο

ΒοτιιινΙτι, (ΙΙιΙειτοιιτο, ο ΠιεςιιιιΙΙιιο :ΙΙΙ ΠοιιιΙιΙιιο,

άΙ.πτο6ιιιιιΙΙ ‹ΙΙ Πεει , Ι τιιιιιΙΙ, σειρΙΙ.ιιιι:ιτιιΙο -Ιτα

Ιι:ιττ:Ιιο οτιτΙΙ:Ιιο τΙΙ τιιετε:Ι , οτειιιο μοβ ΙιεεειΙΙΙΙ

τιεΙ ΗΜ. ότι ιπιιι ;;:ιΙοοττει στιιιιιΙ:ι ποΙ ιιιιιτΙ τΙΙ

926

ΙνΙ

726

79?

ΙνΙ

Τεττειιιιιονει, Ιιι‹›€ο ιιι:ιτΙΙΙΙιτιο τΙοιΙΙ'ΙεοΙ:ι,εροΒΙΙιιΙΙ '

@ο εΙοεεο το ιΙΙ Αι·ει€οιιτι ΙΙ. ΠοΙτο Ν. τΙτιτιονει 1353

· ΙΙ το ‹ΙΙ ΑττΒοιιιι τΙτιιιον:ι :ΙΙ θονετιιιιωτε οοΙ ΙΙΒΙΙ Ι 1353

ΑΜΙ

‹ΙΙ οΒιιΙ απτο, ο ΙιειτΙιειτειιιιιιιιιιι ιιοοΙεΙ ιιοιι ιιιτΙο_,

Ι°ετιιιΙρε€ΒΙο . . . . . . . ,Ι Ραρ. 728

ΜΗ”.

Μ

ΙοΙΙΙΙΓΔΙο8ΙΙ οτιΙΙτιΙ ΒΙΙΙ ΜτΙ ποΙ 1547 ο 'Ι6'69 :ΙΙ _θονοτ-_,,·,

τιποτε, αἱ ειΒΙΙ ΑΜΙ ΙΙΙΙΙοΙΙΙΙΙ τοΒΙΙ τΙΙ 8:ιτόεΒιιιι-, ω

:ιΙΙΙιιοΙι‹`ι ΙΠειιιιΙ ιιοιι ε.Ι:ιτιο ιιΙΙοτΙοττιιοιπο πιος ·

ΙεετειΙΙ Πι δωΙΙιιιΙιιο (ΙΙΙνατ Ι:ιατοιιο ιΙεΙΙει νΙΙΙ:ι

ΙΙΙ επι ΜιιιιιοΙο (οιΙΙετιιο δαπιιιαα5), ΙΙ ιιιιιιΙο

ρτοΙετιιΙοντι εεΙΒοτε πιιιΙΙο ο ΡειιιιΙΙΙ Πι «ΜΙΒ

ΠεειιιΙ, ροτοΙιὸ ΙΙ ΙιοετΙειαιο «ΜΙ Ιοτο Ι'οιιιΙΙ επι ,.

ειιΙτιπο, τι ριιειιοΙειτο ΙΙΙ τω” ΜΜι ειρριιτΙο- Μ

πωπω ιιΙ ωττΙΙοτΙο ‹ΙΙ «ΙεΙΙαδιΙΙΙΙι, εεωτιτΙο Ρετ Μ,

@Με οοιιειιοΙ.ιιτΙΙιιο ρτοπιΙεοιιο ΙΙ ρειει:οΙο ιΙΙ

ΙιοεΙΙ:ιτιιΙ ποΙ ςιοτιΙΙιιΙ ‹Ι‹ιΙ τΙερεΙΙΙνΙ τοττΙιοτΙ ιΙεΙΙο

νΙΙΙο ροεεειΙιιτο Ιτι ΙΙ:ιιιΙο τιοΙΙ'ΙεοΙτι τΙΙΙΙ(Ιοπιιιιιε

τΙΙ Πει, τι ότι :ΜτΙ εΙΒιιοτΙ, ο ΙιιιτοιιΙ . . ιι 799

1.Χνττ. μ! ν _

σ .

ΙΙ το ιΙΙ Ατηοιιιι Β. Πειτο ΙΙΙ. ιιοτΙνο ΙΙΙ (Μιτου Ι853

Μ

Ι'ιιΙιΙιτιιΙοκαποτε, ω ιι€ΙΙ ΙΙΙιτΙ ΙΙΙΙΙιΙειΙΙ τεεΙΙ ‹ΙΙ ΒιιττΙε8ιπι

Ιιι€Ιιιιι€οιιτΙο ιιΙ τιιειΙοεΙιιιΙ, οΙιο , τι “ωστε όεΙ

ριιιιΙ·οοιιτοιιιιΙΙ πει Ι εοττιιιιΙ ειιοΙ ρτιιιΙοοοεεοτΙ

ο ΙΙ οοιιιιιτιο (ΙΙ Πειι , ιιοιι Ι'τ:ιρροτιμιιο Ιττιμι

τΙΙιιιοτι1Ι :ΙΙ ΙΙΙιετο οεοτοΙιΙο άοΙΙ:ι πιοτοειΚιιτα ροτ

ρειττο όεΙ ΠειιτιΙ ιιοΙΙο ι·ΙΙΙε ο ΙιιοΒΙιΙ , οΙι' οεεΙ

ροεεω;Ιενιιιιο ιιεΙΙ"ΙεοΙ:ι, τΙΙιτιονιιιιτΙο ΙΙΙ ΙειΙ τΙ

ετιεττο ΒΙΙ οττΙΙιιΙ ΒΙΙι ΜτΙ ειιΙΙο εωεε' ο88εΙ.Ιο

ποΙ 1547 ο 1549 . . . . .. ω.Α*.. , ιι 750.

Ι £ιΙσ :Ιι

- Ο
ί.Ε:

ὶΧνΠτ.

ΙΙ.

Η

ΙεΙΙΙιτεΙοΠΙΙΙοΙΔΙΙ τε8ΙΙ «ΙΙ 8:ιτ‹Ιο€ιιιι ΒΙΙ οττΙΙιιΙ ΒΙΙι @ΜΙ

ποΙ 'Ιὅ=Ι7 ο 1549 ρετ Ιει τεεΙΙΙιιιΙοτιο τΙεΙΙΙι·

εοιιιιιιτι οΙι' στο ετιιτει ΙιιιΙεΙιΙωιιιοιιΙο εειιιω..άει

:ιΙουιιΙ οοιιιιιιιΙ τΙειΙΙ:ι Β:ιτΙιειθΙιι ‹ΙΙροιιιΙιιιιΙ.Ι ιΙιιΙΙΙι

ΒεριιΒΙιΙΙοει ιΙΙ Πεει.ει ΙΙΙοΙο τΙΙ τΙΙ:ιοΙττιειιΙο Μ.

ιΙ:ιιιιιΙ ι·οτεο :ιΙοιιτιΙ ιιιεττιωτιτΙΙ.Ι, οΙι' ετιιιιο .εω,ΙΙ κ.

ιΙοχιτεάιιΙΙ ιιοΙ ΙοττΙΙ.οτΙΙ (Η τΙοιΙΙ οοπιιιιιΙ . τ, 73Ι

1.Χνιιιτ.

. ΙΙ. Πειτο ΙΙΙ. το ΙΙΙ Αττι€οιιιι τΙτιιιονετ ΙΙ 00_τιπιτιιΙο _ __ 2 9858

Η

ΒΙΙΙ.ιΙειτο ποΙ ΙΜ? ο 'Ι5·Ι9 ΙΙΙ Οονει·τιειιοτο Μ. ; ΙαιΙιΙ.ιταΙσ

:ι8ΙΙ Ι,ΙΙΙΙιΙιιΙΙ τεΒΙΙ τΙΙ 8:ιτόοειιει, ειΙΙΙιιοΙιἰ: Ι Με

ειιιιΙ εΙΙΙΙ.Ι οειριιΙεΙ (ΜΙ ωειοΙΙο τΙΙ (ΙειΒΙΙ:ιι·Ι εΙΙιτιο

ΙιιιΙοιιιιΙιιιιΙΙ τι φωτο εειΙιιιο όεΙ νιιΙοτο άεΙΙο

οτιεο ο ΜΙΝΙ ροεεωεΙοιιΙ, τΙοΙΙο ιιιιιιΙΙ ίιιτοιιο ερτ»

€ΙΙιιι.Ι; ο οΙἰι ρετ :ιεΙεπιρΙειτο Με οοτιτΙΙ:.ΙοιιΙ

ΜΙΝΙ ρ:ιοο εΙΙριιΙ:ιω Με ΙΙ τς: Π.θΙ:ιοοιιιο ειιο .

ανο ο ΙΙ το ΙΙ. ΑΙΙοιιειο επο ριιιΙτο ότι ιπιιι ρ:ιτιο,.

τι ΙΙ ()οιιιιιιιο τΙΙ Πω ιΙ:ιΙΙ'ειΙιτει » . 7522

ΕΧΙΧ*.

ΙΙο εΙεεεο το :ΙΙ Ατ:ιτιοτι:ι οτἀΙιι:ι :ΙΙ θονοτιι:ιΙοτε , Ι85$

ε τι ΜΜι ΒΙι ΠΙΙΙιιιειΙι τοΒιι ιιι Βιιτόιι€τι:ι άι 08· ; . τωιμῷ0

εοινοτε ριιιιΙιιειΙιτιοιιτο Ι ιιιιΙΙΙ, ρε'ιιιιιιΙΙ ερεΙωνιι

ΙΙΙ βοιιιιιιιο ‹ΙΙ Πω ΙΙΙ ΒΙιιτΙεάΙ:Ιοτιο Μπι τι [Μεεη

ιιοΙΙο νΙΙΙιι ο Ιιι08ΙΙΙ Μια ιιιιτ:οι·ιι ροεειι‹Ιοι·τι τω.
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!'!εο!ι! ε !!!!!!!!!!! !ειι!!ο, ο έ!! ποπ !!!τ!!ετε, τ!!!

!ιιιρει!!το !π νοτιιπ ιιιοι!ο !! !!!!πτο εεετι:!ε!ο ι!!

!ε!!! Β!ιιτ!ει!!ε!οιιο !

!!ΧΧ".

Π. Ρ!!ε!τοι Ν. τ!! ι!! ΑτεΒοπε τ!ππονε ε! θύνετπε

!οτο, οι! ι!Β!! ει!!! !!!!!ι!ε!! τοΒ!! !π 8ετι!εΒιιε Β!!

οτι!!π! ο!!ο ετα! Β!!! !!!!!ο πο! Μ” ε !Σ!49 ,

ι!!!!πο!!!ι ε! ι:εεεεεεε ι!ε!!*ε!!ι!εο τ!! εε!Βετε !!ε!

!!!ει!π! !'!!πο ρετ πω!!! ει! !ιι!!ε !ε Μπι!!! ο!ι!:

εε!τεονεπο, ο Μ!!! !ι!!ροτ!ενει!ο πι!! πεε!ε!!ο τ!!

(!εΒ!!ετ!, ε ε! οεεετνειιεε !πνει:ε !'ει!!!οε ποπ

ε!!ε!!!!!!πε, ρετ οι!! Β!! ε!σεε! Ρ!ει!π! πιει!!! εεεπ!!

τ!!! οΒιι! πω!!! πε!!'ϊπ!'τοι!!ιττε ε πε!!'εει›οτ!ετε

!ε! !οτο π!ετι:επι!ε , ει! ε!!τ! Βεπετ! ι!! ε!!!ε!ε!!

ιιιιε ερπ!!! ότι πω!!! πεε!ε!!ο . . . . ››

!!ΧΧ!*.

Οτι!!πει!οπε ΒεΒ!ε ι!! Β. Ρ!ε!το Π!. ‹1! ΑτεΒοπε,

σοπ !ε πω!!! ε! ι:οπιεπι1ε ε! Οονετπε!οτε , ει!

εΒ!! ε!!τ! Π!!!!.!ε!! τοΒ!! ι!! 8ετ!!εΒιιε τ!! !ε!·

τοε!!!!!!τε ε! (!οιι!!!πο ι!! Ρ!ει! !ε εοιππ!ε, ε!!ε

Α!!'οπεο ι!! !.!π!τει·ε ειναι εε!οτιο ‹!!!Β!! ε!!!!επ!!

τ!! ιιπε ν!!!ε, απ!! !ο ε!!εεεο Ποιπι!πε ροεεε!!ενε

ιιο!!`!εο!ε ε !!!ο!ο ι!! ίο!!!!ο, εεεετεπ!!οεεπε οτο

!!!!οτε,εεπι.ε !!ετ!!ε ε!ι:ι!πι! ρτο!!! . . . »

ΠΟΠΗ.

!! το τ!! ΑτεΒοπε οτ!!!πε ε! Οονοτπε!οτε τ!! Βετ

ι!οΒιιι! τ!! εεειπ!πετε !π ν!!! ερει!!!ε ο εοιιιι!!ετ!ε

!ε ι!ι!εε!!οπο !πεοτ!ε !ιι! !! ()οιπιιι!ε τ!! Ρ!ει!, ο

πετ Βιιο!!ο !!οτΒ!!εεε ο πο!ε!ο ι!! νιιι!! π! Ω!!!εει!

(ε!!ι!ε!ο !Β!ειι!εε), !! ε!!!ε!ε ρετ πω!!! εοιι!!πε ι!!

ι!επε!ο, τ!! οι!! εεεετ!τε εεεετε !:τοι!!!οτε, ε! οτε

πιεεε0 !π ροεεεεεο !!ε!!ε ν!!!ε σε !!ιιι!!!ε ι!! ΡΜ!!!

Β!!! οοποει!ι!!ε !π Μιά!! ε!!ο ε!!εεεο οο!!!ι!πο !!ε!

το Π. (!!εοοπ!ο Π, ο !!ε!!'!ι!!'επ!ε Π. Α!!'οπεοι

α: !ει!ι!οτε Β!! τ!ε!!!!εεεο ποπ ιιι!εε!ε!!ιτο !! οτ!!

ι!!!ο, !”εοεεε!! τι:ε!!!ιι!το !ε! !·!!!ε ε !ε! !!:πι!!!! ιι!!!

!!οε!ιπε ε! !”οι!!!ε!ετ!ο . . . . . . . »

Ι.ΧΧ!!!!.

!!ε!!ε!!! ό!!! το Β. Ρ!ε!το τ!! ΛτεΒοι!ε ε! δωστε!!

!οτε τ!! δετε!εΒπε, οοπ !ε ιιι!ε!! τ!ι!ιιονε Β!! οτ

!!!π! Β!!! πι!!! πο! ΠΠ ο Π!!! εοε!!! !”οεεο το

ε!!!!!!!ε! ε! Ποιπι!πε τ!! Ρ!εε !ε εοι!!ιπε, ο!!'ετε

ε!ε!ε ν!ο!οπ!ειπεπ!ε εε!οτ!ε ε !!!ο!ο τ!! .!!ιεε!άίο

!!εΒ!! !!!!!ο!ι!!! τοΒ!! ε!!'ειπι!!!ι!!ε!τε!οτε ό!!! !”ε!!!!!,

ο!!ο !ο ε!εεεο !τοιπ!!πε ροεεε!!ετε πε!!'!εο!ε,

!π οι:οεε!οπο ό!!! ιπε!τ!ιποπ!ο !!ε!!ε !!Β!!ε !!ε! το

!)οπ Α!!οπεο οι!! τε ε!! Με!οττε , !!ειιο!!!ε τι!!!

ίε!!!!!, εεοοπτ!ο ! ρε!!! Β!ι!ι·ε!! , !”οεεοτο εειιι!!!

!!ε οΒπ! ι:οπεο ο επτν!ε!ο . . . . . . »

ΠΟΠ!! *Η

!! το ι!! ΔτεΒοπε εστ!τε ε! Πονετπε!οτε ι!! θετ

!!εΒι!ε, απο εεεΒι!!ει:ε !ι!!π!ει!!ε!ει!!ει!!ε Β!! οτ

!!!π! Β!!! πι!!! πι!! 1547, ο ι!πι!!π!! πε! !δε!9,

μι· !ιι τοε!!!!ιι!οπο ι!! ι!!τιιιιε ο!ι!!!! ι:ε;!ε!ειι!!

'Ι!!!!·

'7δ

?δ

τω. 765

6 .

Β

Ρτεεε0 !! ποτιο ι!! ΩεΒ!!!!τ!, ο!ι!: !! Ποιπ!!πε ι!!

Ρ!ειι ενω !!ε!ο σο!! ε!!το !εττε ε ροεεεεε!οπ!

ε! οι!ε!ο!!! ό!!! πω!!! πιιονο τ!! Ε!ι:-ρόπο ρετ !ε

ι:οπεεττεε!οπο πο! πιο!!οε!πιο , !ε ειιιε!! !ετεπο

ε!ε!ε, ει! απο ει!ο!ιο ε!!οτε !πι!ο!!!!επ!επ!ε οο

οι!ρε!ι: ι!εΒ!! !!!!!ι:!ε!! ΜΒ!!! ·ε ρ!έτο!ιε ε!

!ειπρο !ε!!ι:·εεο !! Μ!!! οι!ε!ο!;!! ίοεεετο Με!!!

!!ε! ι!ει!π!7 ο!!'εεε! εεε!!τ!νεπο εναι· εο!!'ετ!ο πω·

εειιε!! ι!! !ε!!! !πι!!!!!!!ε οοοι!ρει!οπε, ο τ!ι:!ει!!ε

νεπο :! τεΒ!οπε τ!! ο!πτ!!!επ!ε !!οτ!π! !!`οτο ε!

Ρεππο

ΒΧ!!! 'Η

Ι! το Β! Ρ!ε!το Π!. ι!! ΑτεΒοπε οτ‹!!πε !ε ρτοπ!ε

τοε!!!!!ε!οπο !!ε!!ε εοι!!ι!!ε, ο!!ο !! Ποπιιιι!ε τ!!

Ρ!εε ει!! Με!!! εε!τε!!ο ι! ε!!οτει!τε !π Ξετ!!εΒπε

ρε'·ίε!!!!! ο!!ο ν! ρρεεε!!ενε, !π οοοι!ε!οπο !!ε!!ε!

Βιι!εττε εοε!οι!ι!!ε !π !.οΒ!!!!οτο !!ε!!ε επι!! τοΒ!ε

οοιι!το ! τ!!›ο!!! ιιο!!!!! ι!°θτ!ε , οοπ ν!ο!ι!ι!οπο

!!ε! ρε!!! Β!!!τε!! !ιι! !! το Β. (!!ιιοοπιο Π. ο !'!π

πω!!! Ι). Α!!οπεο !!ε! ιιι!!! ριιτ!ε, ο !ο ε!!!ε!ε!!

()οιιιι!πε ι!ε!!'ε!!τε, !π τπτ!!! πι!! εμε!! Βιιεε!'ι.ι!

!!πιο ποι! ει!! !επ!!!ο ε ρτοε!ετ επε.!!!!ίο, π!! τ!!

ι!πι!!π!! ε στι!!! οο°τεΒ!!, εε!!ο ο!!ο ε! !!!π!εεεε,

ο ε! !ειπεεεο !ι!τεε!οπε !;!!!!!' !εο!ε, ο τ!! ρετ!!!

!!! ι:εεε, πω· τποπο ‹!! ετιπ! ε!τεπ!ετο . . »

ΜΗΝ! !!.

!! το τ!! ΑτεΒοπε τ!πποτε ε! Οοτετπε!οτε Βεπετε!ε

ο εΒ!! ε!!τ! !!!!!ο!!!!! ΜΒ!! τ!! δετ!!εΒπε !'οτ!!!πε

Β!!! ε!ε!ε! πε!.1847 ο !349 ρετ !ιι τεε!!!!!ι!οπο -

!!ε!!ε εοπιιπε ε!!ε !! ρτοοε!!!!π!ε Βοτετπε!οτε

ι!ε!!'!εο!ε ενεε !”ε!!ο ρεΒετε εΒ!! ιισπ!!π! !!ε!!ε

!·!!!ε ε! θ!ρρ!, !πίει!!!!!!ε ε! Ποιπι!πε ι!! Ρ!εε, ρετ

!!ε!!ε!! τ!! ιιπ!! !π!!!! !π!'ετ!ε ι!!! πι! ο!!!ει!!πο

εεεε:!τεεε ε! ιιι! :!!!!!επ!ε !!ε!!ε τ!!!ι! !πε!!εε!π!ε,

ν!ο!!!π!!ο σο!!! !ε Β!ι!τ!ε!!!ε!οπε πο! ει!!!!!!!!!ο οο

!π!!πι! ρ!εεπο, !! ι!πι!!π ρετ πιοπο ό!!! επο ν!

ι:ετ!ο ο !!ε!!ε εστω!!! !!ε! ρτο!!! !!οι!!!π! , εινα!

Β!!! Β!ι!!!!ι:ε!ο, ο ρι!ι!!!ο !! !!ο!!πιιι!επ!!! . ιι

!!ΧΧ!!! °!!.

!! το ι!! ΑτεΒοπε Ποπ Ρ!ε!το Ν, εοποΒ!!επ!!ο !ε!

!!οπ!επι!ι! ίε!!εΒ!! ι!ε Β·!ονεππ! τ!!! Ποτ!ο!!!ι , ο

ι!ε θ!οτεππ! Βιιιεοετ!πο, ειπ!!!!ει:!ε!οτ! !!ε! (3.0

ιπι!πο ι!! Ρ!εε, τ!πποτε ε! θονετπε!οτε, οι! εΒ!!

ε!!τ! !!!!!ι:!ε!! ΜΒ!! !π $ετ!!!:Βπε !'οτι!!πο Β!!!

ι!ε!ο ιιοΒ!! εππ! Π!! ο !349, ε!!!πο!!!'ε !π τ!!!

' εοιπιιιιιτ!ε, ο εαπ!!! ε!τορ!!ο τ!! !!!.!! ίεοι:!επο τε

ει!!!!!τε εΒ!! ε!!!!επ!! ι!! !!ε!! !π!!!! !πίει!!!ε!!ε ε

ω!!! ι:οιπ!!πε ! Με!!! , ο Β!! ε!!`ε!!!, ο!ι!! πετ!!!

θι!Β!!!ε!ιπο ι!! !.ει!το πε!!το τ!! (]ε!ε!οΒπε ειναι!

!!ε πω! !:ε!οτ!ο σο!! !ε !ε!εε, ρτε!επ!!οπ!!ο ο!ι!:

!ιι ει!!!!!ε!!ε ν!!!ε ίσα!!! τ!! ει!!! ρτ!νε!ο !!οιπ!π!ο »

ι!ικνιιι *.

!! το ι!! ΑτεΒοπε !!ο!! Ρ!ο!το !!!. ι:οιπ!!πι!ε ε! Πο

νοτπε!οτε ει! εΒ!! ε!!τ! Π!!!ι!ε!! ΜΒ!! !π δει·

!!εΒιιε, απο !π εεοο!!ε!οπο ι!εΒ!! οτι!!π! Β!!! !!ε!!

τι!!! 1567, ε: τ!ρ!!!!!! πι!! Π!!!) !ει:ο!ι!πο πε!!

ΡιιΒ. 757
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Τ!!!)

Τ!!!

Μ!!!
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ίδδ3

!ό

!!ε!!!!!·ε!!!
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Ι353
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ΙεΙΙΙ:τσΙο

Ι858

Ι4

ΙεΙιστσΙσ

1853

Ι 4

ΙεΙώτσΙο

1858

Ι 4

ΙεσΙΙτσΙσ

· ___ :_ °Τ”ξ““ ':-=,τ.._"ή . -- __-ω._---.

ωστε ΙΙΙ Οοτσσσε ώ ΟΙρρΙ Ισσ:Ι·Ιοτε ΙσΙεσσστο

ΙΙΙ. ΡΙεσσΙ Ισ εστσισε, σΙΙ εΙΤεττΙ, εσ Ι ΙΙεσΙ ετσ

τΙσΙΙ σεσσεεττστΙ σσ Μσεεττσ ΑτσσΙσσ ΜστεΙισΙ

εΙσσστε σεΙΙσ νΙΙΙσ ώ Μεστά (ΙΙΙτεεΙΙίωεά) Ρετ

ρσσσσσεστσ ώ ΙΙτε σσεεεστσ ώ ' σΙΙσσεΙσΙ, σσΙ

εσΙΙ σεσε ωσσσσσστο σΙσσσΙ σστσΙσΙ ώ σεΙΙε

νΙΙΙσ ο εοσσισε ώθΙρρΙ , Ι σΙσσΙ σετσ εσσετσνσ

τ ἄ°σσσ"σνετνΙ_σστσἱσἰΙΙ0 , εσ εεεετε νσσσσοσσΙ ΙΙΙ

Ρεισ. 74ΙτεΙσρο σεΙΙσ ωσσσσσσ

Ι.ΧΧΙΧ ΙΙ.

Ι .

. ΡΙεττο Ν: τε ώ στσεσσσ τΙσσονσ ΒΙΙ.οτσΙσΙ

ΒΙσ εΙστ Ιὶσ σσΙ 1349 ΙΙΙ ·θονετσστστεΒεσετσΙε

ε σεΙ! ΙΙΙΙΙεΙΙΙΙΙ τεσΙ.Ι ·Ισβστσεσιισ, σΙΙΙσεΙΙε οε

ΙεστνΙσσ εσσττσσιεστε -Ι στΙττΙ ε ρτΙΙΙΙΙεσ;Ι ωΙσρε

τεστΙ :ΙΙ ()στσσσε ώ ΡΙεσ σεΙΙε νΙΙΙε, ε σεΙ

ΙσοσΙΙΙ ώ ΤΙ·τ·συσσα (Ττειιεστσ), ε ώ Οίρρί ωσ

εεσστΙσΙΙ Ισ Ιεσσο σσΙ σΙετο ε σΙΙστο ΙσΙρετο,

σεστ'οΙΙΙΙΙΙΒο ώ σεσεσ ε ώ εετνΙΙΙσ,Ισ εεσεε

σσεσ·ισ σεΙΙε σεισε, οσε , σορσ Ισσεσ σσεττσ ·,

στο. ώστε εσσεΙΙΙσιΙσ σε σεΙΙο (Ι‹›τσσσε, ε Ι ΙΙεσΙΙ

εσσΙ ρτοσεσΙτστΙ . ;. · . . . . . . . »

ΙΙΧΧΧ*.

Ι.εττετσ σεΙ τε ώ Ατσεοσσ σΙ θσνετσστστε σεσετσΙε,

ε σ€ΙΙ σΙττΙ ΙΙΙΙΙσΙσΙΙ τεσΙΙ ώ Βστσεσσσ, σΙΙΙσόΙιε,

Ισ εεεεσσΙσσε σεΒΙΙ στώσΙ εσΙσσστΙ σσΙΙσ ΙΙεσΙ

ΙΙοττε σεΙ 1347 ε Ι849, Ισσεεεετο τεετΙτσΙτε σΙ

νΙεστΙσ σεΙ Ιεσώ, οσε ΙΙΏσσ1σσε ώ ΡΙεσ σωσε

σενσ σεΙΙ'ΙειοΙσ, Ι_ΙΙεσΙ,ΙΙσοΙΙΙΙΙ, ε σεσστΙ, σΙτ'ετσσο

στστΙ νΙοΙεστεΙσεστε εετστ_τΙ στέΙΙ σΙΙΙτεστΙ ώ σσσ

σεΙΙο νΙΙΙε ώ σεττΙ ΙεσσΙ στι ΙΙΙσΠ'τεσσ ΙΙΙΙσισσεττΙ,

ΙΙ σσσΙε σστετΙσττσεστε ΙΙΙ ΡΙεσσΙ ειναι σνστο ΙΙ

ροεεεεεσ σεΙΙσ νΙΙΙσ σιεσεεΙσΙσ . . . . . »

_· ·· ~ Ι.ΧΧΧσ.

ΙΙ το Ατσσοστι τΙΙσρτοσετσ ΙΙ θονετττστστε σε

σεΙ:σΙε , ο σΙΙ στττΙνΙΙΙΙΙεΙσστεσσ ώ Ξετσε8σσ

σετ Ισ γεεεσιΙοσΙ_ σΙΙε σσετΙΙ εσττσρσσενσσο Ι

ΙΙΙσεσΙ· σΙτσοτσστΙ σεΙΙε εισ·σωΙ·Ισ ώ 7'Ι·εστωιτα ε

σι σερρε , ε. σεΙ σίαιώσστο σε θσΙΙστσ, ο_ΙΙΙφΙΙ€σσ

σσΙΙ σ εετνΙσΙ ρετεσσσΙΙ, σ σ ρσσσσιεστΙ ώ εστ

τσ€στΙσσε, Ρετ Ισ τέσστσΙσ σεΙ σσετεΙΙο ώ (Ισ

ΒΙΙστΙ , ε σεΙΙε σΙττσ τΙΙ 5σεεστΙ ε ώ θτΙετσσσ,

ερεσΙσΙισεστε Ισ οσεσεΙοσΙ ώ σιτεττσ σο'ΙΙοτΙσ,

ε ρετσΙιε Ι ρΙτστΙ σστσΙσΙτΙ ερσεΙΙσνσσο Ισ1ρσσε

σΙεστ·εΙ τσετσστσστΙ ώ Ισσσ σεΙΙε ττσΙΙΙσσνσιιο σεΙ

Ι'ΙεσΙσ, νΙσΙσσσσ σσεΙ_Ισ ρσσεσΙσ σισΙτο ΙσσσσιΙ

ετσΒΙΙΙτσ ττσ Ι εσοΙ_τεσΙΙ ρτεσεσεεεστΙ, ε ΙΙ (Ισ

τσσσε ρΙεσσο, ε στώσσ ρετεΙο σΙ σΙεσεεΙσ1Ι ώ

σετεσετεΙ σεΙΙ'σννεσΙτε σσ ΙσΙΙ σΙσιεΙ, ε σσσΙΙ

σΙττΙ. οσε εοσοσεΙΙε στεεεστΙ Ιεττετε ρσΙ σσΙ

ρΙστσεστε τΙΙετΙτΙ . ; .· . ·. . . . . »

Ι.ΧΧΧΙΙ Ι'.

ΙΙ. ΙΙΙεττο ΙΙΙ. τε ώ Ατσσοσσ εστΙνε σ ΙΙΙστΙσΙΙο ΙΙ”.

τεσσΙσ ώ ΑτΙσοτεσ, σΙΙΙσσΙΙε Ισ νΙττΙΙ σεΙ ροτετΙ

εΙΙε σΙΙ στεσ ωσ.ΙετΙτσ σεΙ Ι.'5'47 ε Ι849, ε σσσ

ώ σσονσ ΒΙΙ ωσΙετΙνσ , σεσΙσεεεε σετΙσΙΙΙνσ

ισεστε Ισ σσεεΙΙοσε ΙσεστΙσ ττσ Βετττσιισο σε

742

74δ

-

744

Ι*σΙΙε σΙ_ΒστσεΙΙοσσ σε σσσ σεΙΙε, ε ΝετΙ Ήσ

νσΙΙΙσ , ε θσετσ ώ ΒστσΙσσο σεΙ!" σΙττσ, σεΙΙσ

σσσΙΙτΞΙ σσεετΙ σΙτΙσΙΙ ώ νΙσστΙ ε ρτσεστστστΙ

σεΙ ΙΙοισσσε ώ Ισσσ σεΙΙσ ·σιιταωτΙα ώ ΟΙρρί

Ισ $στσεςσσ, οετ Μουσε τεττε εεΙετεστΙ Ισ σεττσ

εστστστΙσ, σεΙΙε σΙσσΙ εΙ σΙερστσνσσσ ·ρτσ

ρτΙετσ, ε οετ Ισ σΙσσΙ ΙΙ θσνετσστστε σεΙΙ'ΙεσΙσ

εστω εεστεσσΙστο ωσττσ ΙΙ σεττσ Ι.Ισισσσε, σσσ

σε σ'ετσ τΙσΙιΙσσΙστο σ ΙσΙ Ρετ :Μισο ώ σο

ρεΙΙο . ·

ΕΧΧΧΙΙΙΙ·Ι.

Η

ΙΙ τε ώ Ατσεοσσ στσΙσσ σΙ θονετσστστε, θα σεΙΙ

σΙττΙ ΙΙΙΙΙσΙσΙΙ τεσΙΙ ώ $στσεσσσ, οσε στσεεσσσο τ

σσσ τΙεστε, εσ σττεετΙσ0 ΡΙεττο Βσεω ώ (Ισ

-ΒΙΙστΙ , ΙΙ σσσΙε σεεσσΙστ.σεΙ τισ σΙττΙ ΡετνετεΙ

σστσΙσΙ ώ ωστε σνεσ ρτεσστο σ σΙσσο ώ σΙ

τστσ σεΙ ΗΜ σεΙ ΙσστΙ σεΙΙ°ΙεσΙσ σσσ σσνε·σΙ

(ἱΙσνσσσΙ ώ θΙσεσσιο, εορτσσσσσιστσ Ιστοσε

σΙ'ιΙπο , ώ ΕΙνστσο, εεσεε ώ ισοΙτε τσετσΙ , ε σσσ

ττσνσσσοΙσ, σε τΙσσρει·σσσσ Ιε ΙσετσΙ ρτεσστε ,

σΙΙ τοΙσσσο τσστσ σεΙ εσοΙ ΙΙεσΙ, σωστο ΙσσετΙ

σ ΙσσεσσΙισστε Ιστσσισεστε ΙΙ σετσοστσ, ε σε

σσσ ρτοστεπισ· ε εεσετΙτσ ώ ΒΙσσΙΙΙΙσ, Ρετ σστε

στι εσΙεσσε εεεσΙρΙο ώ οσσΙιΙσσε, εσ Ισεστετε
τεττοτε σΙ ισσΙνσσΙ . . .Δ . . . . . »

Ι

Ι.ΧΧΧΙνΙ".

Ισεττετει σεΙ τε ώ Ατσεσσσ ΙΙΙ θσνετσστοτε, εσ σεΙΙ

σΙττΙ ΙΙΙΙΙεΙσΙΙ τεΒΙΙ Ισ Βστ‹Ιεσσσ, σΙΙΙσσΙΙε Ισ

εεεσστ.Ιοσε ‹ΙεσΙΙ οτώσΙ_ Ιοτο σστΙ σεΙ Ι547·ε

1349, σσσοτσΙσσ ρτστεπΙοσε σΙ τ]οσΙσσε ώ ΡΙεσ

σετ Ισ εεσσΙσσε σεΙ ΙΙττΙ σεΙΙε σεισε, ε σεΙΙε οσε

εεεεΙοσΙ , σΙΙε Ι'ορετσ ώ ε. ΜστΙσ ώ σεΙΙε σΙττσ

ε ωσ1σσε σσεεεσενσ σεΙΙ°ΙεοΙσ, εερεσΙσΙσΙεστε

Ισ $σεεστΙ , σΙσσσΙιε Ι ΙοσστστΙ , εστω· ρτετεετο·

ώ τΙρστσιΙοσΙ, ε ώ τσΙΕΙΙστσσιεστΙ, εΙ τΙτεσετσΙΙο

τσΙΙ ΜτΙ, σετ Ιο οσε σστσσσσσ, σσσ· Ισ σΙΙστσ.

Ισ ρσΙ ΙΙ σεττΙ ΙοεστστΙ σσσ εΙ ρι·εσσσσο·στΙΙΙ-.

ττΙο ώ Ιστ ερεεε ώ εοττσ Ισ τΙεττΙ ΙΙεΙΙΙ, εεσεε”

ΙΙ σσσεεσε_σ ε ρετισεεεσ σεΙΙ'σισσιΙσΙεττστστσ ΙΙΙ,

σΙσσΙ Ι›Ισ ορετσ . ~. ·. . . ,τ »

τεστ” ·_ π -

ΙΙ τε ώ Ατσεοσσ οτώσε ΙΙΙ ΙΙστετσστοτε, σΙσσΙ

σΙττΙ ΙΙΙΙΙεΙσΙΙ τεσΙΙ ώ 8στσε;;σσ,·εΙΙε ρι·οοιιτΙσο

σΙ με σωστο Ι"σττεετο ρετεσσσΙε ώ σεττο ΙἶΙεττο

ώ Βσεω, ΙΙ τΙσσΙε σσσ σσσ σσνε στσΙστττ°στ·εσ ·

στεσστο σεΙ τσστΙ σ·εΙΙ"ΑεΙΙΙστσ σσ ΙεσσσεσσρΙ

τσσστσ σσ ΙΙΙστεΙσ (ΙΙσετΙ εΙΙτσσΙσο ρΙεσσο,· ττ,ι-_

Ι›σσσσσΙΙ εσ σρρτσρτΙσσσοεΙ σσσ σττσ ώ νετσ

·,ρΙτστστΙσ Ισ τσετσΙ , ώ εσΙ_ετσ εστΙσο, ε οσε

Ιστσστσ σσΙ Ι›εΙΙΙ σεΙ σε Βσεω τΙΙσσεεεετο ΙΙ

σσσσο ρσΙΙτο σσΙ ΙΙΙιτετΙ ο . 7. . . . . »

ΙεΧΧΧΙΙΙΙ.

Ι.εττετε σεΙτε ΙΙΙ ΑτσέοιΙσ ΠοσΡΙεττο Ν. σΙσσ

νστσστοτε, εσ σσΙΙ σΙττΙ ΙἐΙΙΙσΙσΙΙ τεΒΙΙσΙ Βετ

σεστσσ, σΙΙΙσσΙΙΙ: ΙσσεΙσσσ ετΙτσΙσσΙενΙσσσΙεΙσΙοσε

σετ εεορτΙτε σΙΙ στΙτστΙ σεΙ ΙστΙο εσσετστσστο σ

Ρασ. 746

746

σ”

748

ΙΙ σσΙ

ΙΙΙ53

Ι 4

ΙεΙΙΒτσΙο
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1353

15

1εὶ›ὶ›ταὶο

1853
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π1απο
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90

αμὶὶε

Βὶ0Μὶο .

ΡΓΟΒὶΙΙ(ὶὶΖὶΟ ἀεὶ ὶτα1εὶὶὶ Πιιαὶαὶὶἀο, ε Βὶοειὶοοὶὶὶο

Βὶοοιιοοὶιὶ ὶτὶετοα1απὶὶ Ρὶ58ὶὶὶ› Με οανε ἀεὶ (ΙΠΒΗ

οατὶεα ἀὶ ωετοὶ ετα πατα ρτεἀαὶα ρὶταὶὶεατοεὶι1ε

ρτεεεο Παι·1:οπατα αεὶ πιατὶ ἀεὶὶ'ὶεοὶα ἀα ιιιπ'α11τα

πανε αττοαια, ε οαρὶ1ατὶα1α, οοπιε ἀὶοεναεὶ, ἀα

εοἀἀὶ1ὶ ατα8οὶὶεεὶ, ε τὶτὶνετὶυ1ὶὶὶ ὶὶ αττεεὶὶοού

ε ὶ`αοεὶααο τὶεατεὶτε εο'Ιοι·ο ὶπεοὶ ὶὶ ἀαοοο εα

ι.ΧΧΧνΗ °:'.

Αταοοε Β'Οι·ὶα οίιιο·ωρσΜο α αοωε ρτορτὶο, ε ἀὶ

οοο ίταὶεὶὶο Λοΐτεοοε, ε εοο1ε ρι·οοιιτα1οτε ἀὶ

Νὶοοὶο, 1111101110, (ὶὶιὶὶὶαὶὶο, Τεὶὶαὶἀο, ε θἀοατἀο

ἀεὶ 1ο ()αεεαοο Π'Οι·ὶα , ε ἀὶ 1.Λιεα ΠΌΝα ἀὶ

Ματὶαοο; Εοτὶοὶὶειὶο ἀεὶ ειιἀἀεὶ1ο-(ὶαεεαιιο ·

Β'(Μα; ίὶαὶεαιιο ἀὶ αὶ1το θαὶεαπο ἀὶ Αταοοε

Β'Οτὶα: Πατοὶαὶιο ἀὶ αὶὶι·ο Πατοὶαοο ἀ-ὶ 8818(ΗΠο

Β'Οτὶα; ε ·Μα11εο πιεἀὶοο ρετ ΡὶεΙτο ὶΤΟτὶα,

ε ρετ· 8ὶὶ ΙΙΟΠ1ὶΠὶ ἀεὶ εοπιιπιε ἀὶ ΑὶΒὶΙΒΓΟ (ΜΙ

Ιεοετἰὶ), ὶο νὶτὶὶι ἀεὶ Ρ0ὶε1°ἰ ὶοτο οοοὶετὶὶἰ σου

ιπΜ ἀεὶὶ' 1 ε ἀεὶ 2 ἔεὶὶοαὶο 15138, οεἀοαο ε

ὶταεὶετὶεοοοο α·ὶτὶαὶὶὶ ἀεὶ εοπ1οοε ἀὶ θεπιονα

Η Β·ονεταο ε ὶὶ ρὶεὶὶο ἀοοὶἱτὶὶο ἀὶ ἀε1ὶο θο

ωι1οε ἀὶ ΑὶΒὶΙΟΓΟ) σου 1ιπϋ ὶ ευοὶ ἀτὶ1ὶὶ , τα

ΒὶΟΠὶ, ροεεεεεὶοιὶὶ, ε €ὶΠΓὶΒΚὶὶΖὶΟΠὶ, ε ὶο πιε11οι1ο

εο11ο Ια ἀὶ Ιοἱ ρι·οιει1οαε , οοΙ ρα11ο ἀὶ ὶε8α

οὶὶ'εοεὶνα ε ἀὶΓεὶιεὶνα εοτιττο ὶὶ τε ἀὶ Αταθοιια,

ε ὶ (ὶαὶαὶααὶ; αἀ εεοειὶοιὶε ἀεὶ ροεεεἀὶοὶεοϋ

ρατ1.1εο1ατ1, ε ἀὶ οετὶὶ ὶαὶτοὶὶὶ , ε ἀτὶὶὶὶ ἀὶ Βα

Βεὶὶα, οὶὶε ὶ 5υἀἀεὶὶὶ ΒΌτὶα εἰ Νεει·ναιιο οεὶὶα

οιὶαὶὶὶα ἀὶ αοὶὶοὶ1ὶ 5ὶΒΙ10τὶ ἀεὶὶο ε1εεεο Οοπιιιοε

ἀὶ ΑὶΒὶΙθ1'Ο .

ὶ.ΧΧΧὶὶὶὶὶ 11.

Νὶοοὶο ἀὶ Παεεααο Β°Οτὶα, Ρετ εε, ε ρετ οοο Ιτα

1εὶὶο Εοτὶοὶὶε1ὶο, ε εοιοε ρτοοιπατοτε ἀὶ Αὶαοαε

ΒΌτὶα 9ἰιιτἰεροτἰ£ο ἀεὶ 1ο Αὶαοοε, ε ἀἱ θο

ὶεαιιο ἀεὶ ία θαὶεαιιο Β'Οι·ὶα; Βιιοα Π'Οτὶα

ἀὶ Ματὶαοο; ε Νὶοοὶὶαο ἀὶ Προπο ρετ Ια

ιωιὶι·οὶ·εἱ£‹Ζ ἀὶ ΑὶἔὶΙθΐΟ, αρρτοναοο, ταὶὶΠοαὶὶο, ε

οοΜετιοαοο ὶα εεεεὶοιὶε ἀεὶ Βονετπό, ἀτὶ11ὶ ,

Γ88ὶΟΠὶ ε ΒὶΙΙΓὶ$ᾶὶΖὶΟΠὶ 5ρεἰὶαΙ1ὶὶ α ἀεὶ.ὶα απέ

0ετεί!ά, ε αὶ επο ἀὶε1τετὶο , ΡαΙὶιὶὶὶα α 1'ανοτε

ἀεὶ οοπιιο: ἀὶ (Ξεοονα οοο απο ἀεὶ 15 ΐεὶ›

Ιπα1ο 1865 , ε πε ίαουο ὶα τεαὶε εοοαεΒοα α

Ραἀο1.ο Βὶοεἐὶὶα εὶιὶἀαοο, ο ρτοοιιτα1οτε ἀὶ ἀεὶὶο

Οοπ:ιιαε, Η ἀιιαὶε, ἀορο ανα1αοε ὶα εὶωὶαοὶὶοα

1ταἀὶιὶοοε, ία 1Π8Π)θΓΩΓθ ειιὶὶε ροτ1ε ἀεὶὶα τεττα

Η νεεεὶὶὶο €επιονεεε. Β ρετ ΠὶΒ€8ὶΟΓθ εὶοιπειαα

ἀεὶΙα εε€ιι11α οεεεὶοοε , ε ἀεὶ ραὶὶὶ εοονειὶιὶὶὶ,

Βὶὶ αὶ›ὶιαιὶὶὶ, ε 811 ιιοαὶὶαὶ ἀὶ ΑὶἔὶΙθ1'0 ρι·εεταπο

ὶοἀὶνὶἀιιαὶωοοὶε ὶὶ ΒὶὶΙΓΒΥΠΘΠὶΟ ἀὶ ΐεἀεὶὶα αὶ Πο

ὶουὶὶεἀὶθεοονα. . . . . . . ... »

<ὶ1ΧΧΧὶΧ *Η

Η τε ἀὶ Αταεοαα Βοο Ρὶεὶι·ο Π. εοὶ·ὶνε α Βιοπ

ὶ›αὶἀο ἀὶ Οοι·1:ετα εονετιιατοι·ο ἀὶ 88Π]θ8'ΠΒ ,

α1ὶὶοοὶὶείαοοὶα εεεΒοὶτε εἀ οεεευνατε ϊεἀεὶιὶὶεοὶε

ὶιεὶὶ'ὶεοὶα Γοτἀὶοε Βεαὶε 8ὶα ειιιαοα1ο τὶΒοατἀο

αἱ ρὶτα1ὶ, οὶὶε 1οεεετο ειὶἀἀὶ1ὶ ἀεὶὶα ειπα οοι·οοα,

ὶ ἀιὶαὶἰ , ρτ1:οα ἀὶ ατοιατε ε ἀὶ ρατ1ὶτε ἀαὶ

σ.

0

. Ραο. 748

ΙιιοΒο ω οιὶὶ ανεεεει·ο ατιοαιο, ἀονεααο @πατε

ε ρτεε1ατ·ε ὶἀοοεα οαιὶιὶοοε ἀἰ που ο1ὶ'ειὶἀετε,ὶα

εε ὶὶεὶὶε ρετεοοε, Πε ιὶεΒὶὶ ανετὶ ὶ ΠΒΨὶ€8ὶΟ1'ὶ

ε ὶε ιιανὶ ἀεὶ ()οα1ιιοε ἀὶ Ρὶεα¦ ὶιι οεεετναοια

ἀεὶὶα ρεεε εοιὶοὶὶὶιιεα πα ἀε1ὶο οοὶιὶιὶιὶε ε ὶ εο

νταοὶ ΔταΒοοεεὶ, Ια @Με α 1αὶ τὶδοατἀο ἀο

ὶενααεὶ ὶ Ρὶεαοὶ οὶὶε 1οεεε ε1α1α ερεεεο νὶοὶα1α

α ὶοτο ἀαοὶὶο

°Χ(]'·*.

Ρτοεε11:ο ἀὶ οαρὶὶοὶὶ ἀὶ αοοοτἀο πα ὶα τεροϋΒὶὶοα

σ
ἀὶθεοονα ε Η τε ἀὶ Α:α8οπα τὶΒοατἀο αὶὶε

ΡΟ$$θΒΒὶΟΠὶ ἀεὶ Βοτὶα αεΙὶ' ὶεοὶα ἀὶ Βατἀεεπα;

ε ὶε1τοιὶοοὶ ἀαὶε ἀαὶὶα ρι·1α1α αἱ @Ιοἱ αποβα

εεὶα1οτὶ ρετ ιτα11αι·ε ὶα ραοε οο! εεοοοἀο .

ΧΟΙ".

Ρι·οροετε 1'α11ε ἀαὶ Οοοιιιοε ἀὶ Νεα αὶ οοιιιιιοε ἀὶ

θεαονα ρετ ὶα τὶ1αεὶοπε ἀὶ νατὶὶ ἀαοὶὶὶ απε

οαὶ.ὶ, ε ἀὶ ρτεεε 1“α11ε ἀα8ὶὶ ατωα1οι·1 μπο

νεεὶ α Ρτεἔὶιιἀὶιὶο ἀὶ αὶοιὶιὶὶ ιοετοα1αι1Η ε οπ

1αἀὶοὶ ρὶεαοὶ, αοοὶὶε Πθὶ ποατὶ ἀὶ $ατἀε€τὶα; ε

τἰεροεὶε ἀαὶε ἀαὶ ἀεὶ1ο Βοοιιιι1ε ἀὶ θεοονα ρετ

ιπεπιο ἀεὶ ειιοὶ αιιιὶπαεεὶαὶοτὶ θὶοναοοὶ ΒΌτὶα

οίι47ίαρε1°ί10, ε Νὶεοὶο ἀὶ. θιήαοο . . . -. ο

:φα

ΙεΕτυιὶοὶὶὶ ἀαὶε ἀαὶ Ποθε ἀὶ θει1ονα ΒὶΓΑΠΙΠΙὶΓ8ἔὶὶΟ

?Βθ

Αυτοα1ο θτὶωαὶἀο, οιιὶ οτἀὶοα ἀὶ αεεεἀὶατε ὶα

οὶὶὶα ἀὶ'()α8ὶὶατὶ'. . . . . . . . . »

ΧΟὶὶὶ1'.

Ματὶαιὶο ἀὶ Ατοοτεα οτἀἱοα ὶα ετειὶοοε ε εοε1τιι

ιοπιε ἀὶ ιιο Μονο Ισοτεο ρι·εεεο Η οαε1εὶὶο ἀὶ

θοοεαι1ο, ἀεε1ὶὶὶα νειὶ1ὶοὶὶὶοιὶε 1`αιοὶ8ὶὶε ἀα ὶὶ.ὶὶ

ἀὶρειὶἀειπὶ ρετ οοτοὶαοὶατε αἀ αοὶὶατὶο, ε αο

οοτἀα ναι·ὶ ρτὶνὶὶεεὶ εἀ εεεοιὶἀεὶ α εοὶοτο εΙιε

αὶὶἀεταιπὶο α ε1αὶ›ὶὶὶι·νὶεὶ , ρτοὶὶὶε1ὶεὶὶἀο αἱ πιε

ἀεεὶπὶὶ εραιὶο εοὶἶὶἱοὶεοὶε ρετ οοε1τιιτνὶ ὶε ὶοτο

αοὶὶαιὶοαὶ, ε 1εττε ρετ ὶ'εεει·οὶιὶο ἀεὶὶ'αεὅτὶ

εοὶιιπα............»

Χοπ.

ΡὶεὶΓο Π'. τε ἀὶ Αταεοπα ία απτο ἀὶ ναεεαὶὶα8Βὶο

ε ρτεεΙα οπὶα€€ὶο Ι29ίο ε ἔὶΠΓΒΠὶθΠὶ.Ο ἀὶ 1εἀεὶὶα

ρεὶ νερο ἀὶ $ατἀε€οα αὶ Ροο1ε11εε Ιππο

οετιιο Ή Με.. . . . . . . . »
1

ΠΝ.

Η Ροο1εὶὶεε Ιοοοοεπιο Ή. εοτὶνε α Ρὶε1το 11?. το

ἀὶ ΑταΒοαα, 8ὶΒὶΙὶὶὶΟᾶΠᾶΟ€ὶὶ εὶὶε 1 ἀὶ ·ὶοὶ ρτο

ειὶτα1οτὶ εἀ απὶΒαεοὶα1οτὶ ανεαοο ρτεε1α1ο αὶὶα

δεἀὶα Αροεὶοὶὶεα ΡΟΠΗ8810 @Ισ , ε Η @ιτα

πιειιτο ἀὶ Γεἀεὶὶα ρεὶ τε8·οο ἀὶ ΒατἀεΒοα ε ἀὶ

Οοτεὶοα............»

ΧΟνὶ “.

Ιὶ το Βοο ὶ`°ὶεὶτο Ν. ἀὶ ΑταΒοοα οοὶὶοεἀε αὶὶο εεε

ἀὶετο Ρὶε1το Εεὶωὶιὶο ἀὶ £ωπϋω·έίε ἀὶ θαεεατὶ
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11 18 0011 Ρ18118 Ν. 1118188118 888 81818818818 61

188818 88811118 11111111 81111 881888 8 108110 61

11188888 , 17818818 8 1111818188 16 811111 61 Α1
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1181 11118116811888, 88118818 , 8 111 81118 1110110
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Χ617ΙΙΙ 11.

11 18 61 11188888 1188 Ρ18118 Ν. 8888168 81 811

186181 86 8111181111 118118 81118 61 11188818 111

1188811888 1181 11881111181118 1181 611111 61 6881188

Β 61 88118118 1181· 18 1818 188181, 86 81111 11881,

61 0111 1888818 8888888811 . . . . . . ››

Χ6ΙΧ11.

1)1'1Υ116810 11191 18 Ι). 1118118 61 11188888, 888111 11011

81 130858 18116818 8 8881111818 8 18181118 18 Α1

811818, 18818118 6111 6811118111 86 1118888881, 811

111118 1118111111881 888118118811 . . . . . 11

611.

Ρ111118818 681 18 Ι). Ρ181.1'0.1ΣΙ1 11188888 118118

1188881818 68118 118888881881 61 11188818 118 8881
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ΠΙδΙ'Β)

ΙΙ ΙΙσπιππσ ώ Βαεε:ιτΙ σσπιΙσππσπσΙ σειρσ ΙΙτιππσει

ΙΙσπππ Τετσε:Ι), ππώινπ ει ροττσ Ι'εεεστΙΙσ :ΙΙ

τπεΙσΙΙσ ώ θσΒΙΙΙιτΙ; ο εΙσποτπσ ττονπνπεΙ πωπω
σωστο Ρετ ρπμιτε Ισ Ιτπρρσ, Ισ ρτσΒα ώ Ι

ΙστπΙτεΙΙσπο, σ ώ νστωνπεΙΙστο σιΙππΙΙΙσ ΙΙΙ επά

‹ΙσΙΙπ Ι/ΙΙΙιι ώ δώσω . . . . .. ζ

; . ΧΧΙΙΙτ.

Πεσπσ ΙΙΙ. ώ ΑτΙ:στω σπάνε π Ποπ θΙσσσιπσΙΙ.

το ώ ΑτσΒσππ, σΙΙσ Ια ΙΙσίΙιι ΡπωΙΙ , σοιπροσω

ώ ΙτσπΙπεσΙ €πΙσσ, ο ώ πΙσΙΙΙ :ΜτΙ ΙσππΙ, στοπ

ειρρτοσπΙσ Ιτσ ΒΙστπΙ ετνππΙΙ πώ ΡστΙσ ώ Τοτ

τεΙππσνσ (Ιπ 8σττΙσεπσ); οπο επΙΙπ πιστΙσεΙΙππ

νΙ 'απο ιπΙΙΙσ ώι8σπτσ σπνΙΙΙΙΙ , ο σΙΙΙσπσπΙΙΙπ

ΙΙιπΙΙ, σΙΙτσ ΙπσΙΙσ σΙΙππ εσπΙΙ ιΙ'πτπΙσ,.ι:ΙΙσ Ι ΡΙ

εππΙ "απο πσΙΙ' ΙεσΙΙι; σΙΙ'σεΙΙ Ματσε σπΙΙΙΙο

ώιΙσ πννΙεσ πΙΙ'ΕπΙππΙσ Β. ΑΙΙσπεσ, ΙΙ τΙππΙσ @τη

νστσεΙ πΙΙ'πεσσώσ ώ ΟπεΙΙΙιτΙ; ο οπο ρωσΙσ

σεεεσ το ΙΙ. θΙπσσΙπο εἰ σΙΙΙ·σΙΙΙι€εσ ώ πρστΙΙτσ

εσπιπ τΙΙσττΙσ ΙΙιΙσπΙ τΙπίσττ.Ι ώπτιπΙ, ο ώ

πτπ1πΙΙ.............»ΙνΙ

ΧΧΙΙΙΙ Ι*.

ο

ΙΧΙπίσπΙσ ΙΙσπ ΑΙΙσπεσ ώ ΑτσΒσππ τΙνσσει Ισ σοπ

σσεεΙσπΙ όσΙΙσ νΙΙΙσ ώ Ο·ω·ΙΙο,1ΙΙ ΟΜανα, ώ 'ἱ

Επ.ειοΙα, ο ώ 6'|ιοτο7ιΙ Μαι ει. θπΒΙΙσΙιπσ ΟπΙσ- Ι Ι

Ιππτ·ΙΙΙ,Δ π ΙΙΙστσΒσΙΙΙπσ ΜπτσΙισΙ.Ισ, ο π ΜΙΙΙΙΙΙΙΙ-· ή

Με ΒπρρΙΙΙΙΙπσ) ρστοΙισσσπΙΙ·στΙσ ώ ρα·ΙνΙΙσςΙ,

σιΙ ως Ι”τοπσΙΙΙςΙσ ΡτΜσιΙσπΙΙ:ΙποΙΙΙ.σ. σσπσσώΙΙσ ._:

ΠΙΩ. θ”

πΙΟσπΙσπΙσ-ιΙΙ8πρεπτΙ .· ;' . Ι. . .Μ..1». Ι575

Ιε·ι·| . . :. ..Ι:

'ῖ ,ε _ ' ΧΧΙΙΙΙΙΙΙ. ο .·

“ κ.: '

ΙΙ;;σπσ ΙΙΙ. ώ στϋσΜπ·ρστΙσσΙ;Ισ πΙΙσπ θΙππσπ:ισ ΙΙ. - ·

το ώ Ατσ8πππ;.σΙΙσ Ι ΡΙΙΙσπΙ,'πσπ ζρσΙσπ‹Ισ ΡΕΙ

`τσ88στσ ·πιιΙΙΙΙ ΙΙΙΙσεσ ΙΜ σωΙΙσΙΙσ ώ: 6'αε2το ,

. τΙσπιτσ ΙΙΙσπςιΙσ Μισο· επεστΙΙΙΙΙΙ ώΙ1?σεστρΙΙσ

επττΙσ-πτσΒοπσεσ, στσιπο ΙΙππΙππσπΙσ ‹ΙΙεσσεΙ τι

ρπΙΙ.Ι σσΙΙ'ΙπΙ”ειπΙσ ΠσπΑΙΙσπεο, σιΙ :ποππο σοπ

νεπώσ σσΙ τπσώεεΙπ1σ ώ τσπιΙστσ ΙΙΙ το ώ

Ατει8σππ ω·πωω ΙοτΙσπΙΙ σοπ· ιππο'. Ισ :Βετο

σσεΙσΙΙπ, νΙΙΙσ, Ισ08ΙΙΙ, ΙσττΙΙστΙΙ, εΙΙιππΙ,Ι σ επ

ΙΙπσ,· απο Ιρσσσοσσνεπσ ΙΙΙ ; Βατώηππ ,ωι-·σσπώπ ·Ι 0

ιΙσπο [τστσ ώ τΙΙι€ποτε Ιπ Μισο ΙΙ .ποιιο ω. ε

5Ι:σΙΙ0 ώ ΕπσΙτοΙ,6 σοπ Ισ πο· νΙΙΙσ, σ ΙΙστ8ΙΙΙ,·

_ σσΙ ρστΙσ.σ ποπ Ισ @που ;. Ισ. απο στα. πισω

Ιοτο σσπσσώπο; τΙσρσ ώ σΙΙσ ΙΙ τΙσιτσ Ιπίππισ

ειναι Πωσ ΙΙ ειισ εσΙσππσ ΙπΒτσεεσ Ιπ (ΙσΒΙΙΙιτΙ,

ο ΙΙΙ ειναι ΙππΙΙΙστπισ ΙΙ νσεεΙΙΙσ τσπΙσ

ε:...Ι.Ϊ σ.

' ',. -,:. ¦. . :›ω
ἔΧΒπ.

Ι.°Ιπίσπισ ΒσπΙΙΙΙΙσπσσ(ΙΙΙΆτπέσππ ΙΙΙΙΙπτΙΙι έπσΙ

πιπΙπιεσΙπιστΙ ) π ΊτΙΙστπΙΙΙΙ.ρτΙ :Ισ δπττΙσεππ Βοτ- ·

πετιΙσ ώ Βσμπώ›ε, σ; ΕΙΙΙσρσ ΙΙΙΒσγΙΙ σ-εστΙνσ

ο ΙΙΒοπσ ΙΙΙ.ΙΙΙ.ΑτΙσστσσ ώ πνστΙΙ ΙπσπτΙσσΙΙ_ω

στ.Ισπώσ ώ σοπΙ:στΙτσ σοπ Ιπἱ σεσσσ πστπΙσππΙ ;!
πΙΙ'πτΙ , οπο ποπ εοπσ ΙπΙΙΙσπΙΙ πσΙΙΙι ΙσιτστειΔ » ΙνΙ

ΧΧΧ€`

ό'ΟτΙσ, Ισ ΙΙσπάΙεσσ ρστΡσΙππιπσπΙσ ω επσ Ιστ

. ϋΙ·γ›

» θ"

τΙΙ.στΙσ , τΙσστσΙσ Ια σσπίΙσσπ «Μ ώ ΙσΙ.,Ι›σπΙ ,

σ νΙσω η ΜΙΝΙ Ι 5πεεπτεεΙ ώσσπστπττσ.ΙΙπσ0ΙΙ

τππιτΙιπσπΙΙΙΙΙ, ο ώ Μοτο τσΙσιΙσπσ σππΙππσπσ

σο' ώ Ιπἱ @Η , σττΙΙππωΙσ σΙΙσ σε πε ΙΙισοΙπ εει

στσπΙσπΙσ ώιεΙΙ ππιΙππΙ , ο ώιεΙΙ ΜτΙ σΙΙΙ.στΙΙπΙ

πο! ΠσπσΙΒΙΙο ΙππωΙστσ

ΧΧΧΙ.

, 'ω.

ΟΙσσορσ ΙΙΙ ώ ΑτσΒοππ, πετ πωπω ώ ππ ππο

σιπΙΙΙι8σΙΜ01Ισ, σ πτσουτσΙστο ιρσσΙπΙσ, ρτε5ω

8ΙιιτιιπΙσπισ ώ ΙεσσΙΙΙΙ ΙΙΙ ΡοπωΙΙσσ θΙσπππΙ ΧΧΙΙ.

Ι ρο! τσ8πσ ώ διατάσεπει ο ώ (ΙστεΙσει σσπσαΙΙΙ

ΙσπΙΙ Ιπ Ιοππο ώΙΙΙσ (]ΙΙΙσεπ Βοτπ:Ιππ. Β ΙΙ Ροπ

ΙσίΙσσ Ιπ σπσεω σοσπεΙοπο ΒΙΙ οσπΙΙσππ πετ υπ

ώεσσππΙσ ΙΙΙ ιπσΙΙι ιΙεΙΙ'πππιισ οσσσο ώ ιΙσστπΙΙσ

πιπτσΙΙσ ώ πτ€σπΙσ , σ σε! σστνΙιΙσ ΙπΙΙΙΙΙΙτσ,
ΙΙΙ Ιπ Εστω ΜΙΝΙ ·ΙππεΙΙΙιιτπ“ σωσει μεσω σΙΙ

ρτσετστσ Με Με Αρσε1σΙΙσπ. .. . . . »

.ΧΙΙΧΙΙ.

Τι·πΙΙΙΙΙσ ώ πποο σσπσΙΙΙππσζ ΜΙ ΙΙσπ·Ιεισορο ΙΕ τσ

ώ Ατσεσπσ, σ Ι'ΙπΙΙιπΙσ Ποπ ΑΙΙσπεσσπσΙΙΒΙΙσ ·

ρτΙπΙσπσπΙΙσ, σσΙΙσ τσριΙΙΙΙΙΙΙσπ Πεπε, Ιπ νΙτΙΙΙ

ω τμ18Ισ σσσοτ'ιιΙΙΙιπιτ σετΙσ ώ:ΙΙπΙΙΙνσπΙσπτσ Δ

σ€πΙ επσ ώΙΙΙο, ρσεεσπσΙσπο, σ ιΙσπΙΙπΙο επΙΙΙΙ

θεττΙσςπα_ ΙΙΙ σιισώΙΙΙσ εσντιιπο, σ ώ τωε επσΙ

επσσσεεστπ 1πσώππΙΙΙ πΙσππΙ 001πρεπεΙΙ ω Ιστιοπ

2ΙΟΙΙΙΙ σ.Ισ σππσσεεΙσπο Ιπ Μισο ώεΙΙω «Ιππι

ωΙ'Ι9 ώ ΈτσΒοπω , ο ‹ΙΙ›ίΙΙΙΙΡΡΙ..Σ .μ ν; »

Ι Ι Κ | ' 4 | .

·.κ π:Ι·ΧκππυΙ .· > Ι"

τ) 0 Ι'

: Ι.·πωω Ποπ ΑΙΙσπεσ ΑτΙΙςοπ:Ι τπωσπισπτΙο.σσπι

εσο ΙσΙΙστσ σ ΙΙΒοπσ ΙΙΙ. ΒΙπώσσ ώ ΑτΙΙστσει

ΙΙ εσο σοπεΙΕΙΙστο Β:ιΙππσπάσ ώ ΜσπΙσρπνσπσ,

οπο @και ΙτπεΙ”στΙτεΙ π 8πτώε8ππ ροτ ρτσπώετε

ΙΙ σσιπσπάσ ΙΜ ῖσπεισΙΙσ ώ ()πςΙΙΙιτΙ πΙΙϊτΙσισ πΙΙσ .

σπα _σπέισοΙΙσ ›_ -σ ΨΩΜΙ @Με ' ρσαΙσπιστΙω σεΙΙΙι

σΙΙΙΙι ώ 588881°Ι, σ ιΙσΙ σπρΙΙσπιιτσ ιΙσΙ τε;;πσ

ώ ΙΙσΒΙΙιΙστσ, ιΙσρποΙσπσ. Ισ άοΙ:Ισ σΙΙΙΙΙ Πιστώσ

τεΙΙΙΙσ @πο Ι'σΙΙΙΙσώσπισά σ‹Ι ΙΙΙΙπ ίαΙσ ΙσπΙπ » 881

,.`

Μ. 1 _ ζ- · 'η σ· 1.ΧΧΧΙν.·

-.»·τ··

Ποπ Ι:Ισρρρ, Π; το ώΙΑτηοπω ιΙσρσ Ιπ μπω σοπ

σΙΙΙΙΙσιτ σσΙΙΙΙΙ τ6ρπσΙΙΙΙσσ : τπωω, σσπσσώ: Ισ

Ιοππο σΙσππστΙΙΙσ, 1σττσ,;σ ΙιισΒΙΙΙ ΜΙΝΙ Βατ

Β ;Ισθππ _σΙ_σσπΙσ_ ΒοπΙΙΙιιΙσ ΙΙΒΙΙ.πσΙο ιΙπΙσσπΙσ

θΙιστπταΙσ , σ π Τστπιππσσξ θεώΙσ σ Β:ΙτπσΙΙιι

ρπρΙΙΙΙ, ο ΙΙΒΙΙιισΙΙ ώ:Ι·σσπΙσ ΒππΙστΙ ώ Ώσπο

ΐΙΙΙΙΚ'θζ (ΙΙΙ. : . π ·μ;ζ . .. ;Ϊ.Ϊζ. .; Ο»

Η. Ι ..Ι 'Ι

Δ

Υ _ . ΧΧΧνπ_ |||

ΒΙρΙσπΙσ ΠοΙΙΙΙπίππΙσ. ΙΙσπ ΑΙΙ'σπσσ ΙΙΙΙΑτειΕσπιμ σσΙ

σπσΙσ Η ΙΙΙ σερτσεσο μΙΙνΙστσιπΙ ρου.ΙσπΙΙιώ 8εε

επτΙΦάΙ σΙΙΙσπστο στΙοσϊστσ «ΜΙ Ώστπππσ ιΙσππ

<1Ι000, 'ο ΡΓΟΥΙ.ΒΙΟΙ181, σώσω' ετΙροπώσ πεπο

επσΙσΒΙΙΙ· Ε' ·Ι .;.1
.Ια Ή. .”.Ι·Ι.ε . »ι

Ι. :Π·::Ι° | Γ..

· ΧΧΧΙΙΙ",-.. Ι . Ιυ,·Ι

ΒΙρΙσΙπσ πσΙΙ'ΙΙΙΙΙιπΙσ ΙΙσπ ·ΑΙΙσπεσ.ώ Ατιι€σπιν, ΙΙΙ

νΙτΙΙΙ ω σιισΙσ Ι: ΙπεΙΙΙιΙΙΙσ πσΙΙσ σΙΙ.ΙΙι ώ δει::

›.·

. . Ραμ. 876

.ΠΙ

τ;"

ΙνΙ

ΙΙΒά

ΑΜΙ

13%»

'21

ΒΙΙΙΒΕ10

1396

με” πει.

” π.

ΩΙ'Ε”::;ιτΙΙσ

ΙζΙΏθ

θ'7

ιππε!;Ισ

Ιδ9θ

18

εΙΙσστπΙττο

Ι(ΙθίΙ

96

τΙΙσσιππι·ε

Ι3%

96

ιΙΙσσιπϋτο

  



ιιι:τ ιιιτι.οινιι τ: ι:Αιιτε εοο. Ο”

.ΙΙ τι π τ.

Ιδ96

96

ώοοιιιΙιτο

Ι(Ώθ

96

ώσειιιΒτο

Π??

95

ιιΒοεΕσ

13Ώ8

τιι:ιεεΙο

Ι(Π8

Ι11ιι;φω

.τη-Ω . άμ, "

ε:ιτι Ι'ιιΙΙΙα:Ιο ερει:ΙειΙο ώ ιιπ .(ΗιιτΙΙοε, ΙΙ τμιιιΙε

ώ:ΙιΙιιι οοιιοεοετο, τι εοτιτοιιιΕ·ιτε ιιι φωσ ώ

τιρροΙΙο Ιιι ωτΙο ασοεε: οΙνΙΙΙ .

' ΧΧΧνιιιι.

ΙΠιιΙ”ωιΙε Ποπ ΑΙΙ'οτιεο ώ ΑττιΒοτι:ι οτώτι:ι Ιιι τοεΙΙ

“πιοπο τι ί:ινοτε τΙοΙ Ποτιιιιιιε ώ 5:ιεεειτι ώιΙ

Ι'ειιιΙ.Ιοο ώ·έπο ώ τΙει:οεειοτιο ώ ιιπ τΙετιιιτο Ρετ

Με, ειοΙΝο ρειειιτει τιεΙ ροτΙο ώ Τοττοε Ρετ Ιιι

ΙτιπροττειιΙοτιε στ! εεροττειιΙοτιο ώ ΒιετιστΙ, τ: πιοτώ

ώ οδντιι ερεοιε, ΙΙ τιιιιιΙ ώ·ΙιΜο, τΙοετιιιιιτο ερει

οιειΙιιιετιτο Ρετ Ισ ιιιιιτιιιτειιιΙοτιο ώ τιιιοΙ ροτιο,

ΡεΙ τιιιτΙειιιιετιτο ο Ι'ιιιιιρΙΙιιιἱοτιο σει τιιοΙο, ο ροτ

Ι:ι οοεΙτιιιἱοτιε ώ Με ΙοττΙ , ετα εΙ.ειΙο :ιτΙ:Ιττει

τιιιιτιστιιε :ιρρΙΙοτιτο εΙ τεεοτο τοΒιο . . »

ΧΧΧνιιι ".

ΠΙιιΙ'ιιιι€ο Ποπ ΑΙΓοτιεο ώ Ατιι€οτιιι οοιιοετΙο ειπώ

εΙΙτι, ο τΙττιεΠε Ιιι ρειιιι ώ οοιιΒιιο ο ώ τοΙε€τι

ιἰοτιο, Ιιι συἱ πιπιο ιιιοοτώ :ιΙοιιτιΙ οΙΙιειώιιΙ

επεειιτεεΙ, τιτ:τ οιιιιεει ώ ΙιιτιιιιΙΙΙ ειιοοοώιΙΙ τιεΙΙ:ι

οΙΙΙἐι ώ ΒιιετιιτΙ, ο ώ οσωεει οοιιιτιιεεεΙ οοιιΙ.το

ΙΙ Ροόεεώ, ο ἰ ι:τιιιιΙεΙτι τοΒΙΙ . . . . »

ΧΧΧΙΧ*.

ΙΙ το Βοτι θΙειι:ορο ΙΙ. ώ ΑττιΒοιιιι οοιιοεώι ιιιοΙΙΙ

ρτΙνΙΙτιΒΙ, ώΙΙΙΙ «ιό εεειιτ.ΙοιιΙ τιΒΙΙ :ιΙιιτιιιιΙΙ τΙεΙ

οιιεΙεΙΙο ώ (ΙειΒΙΙ:ιι·Ι, τΙοΙοτιιιΙτι:ι Ι οοιιίΙιιι ώ

φωτ' ιιΙΙΙιτιο, ε: ιΙεΙ .ΒιιοΙ 80Μι0τΒώιΙ, Ι'οετοιι

εΙοτιο ώ:Ι ειιο ΙεττΙΙ,οτιο, Ιιι νΙΙΙο, ε: ι Ιιιο€ΙιΙ ωιιι

ιιτ:Ι ττιοάοεΙτιιο οοτιιρτεεΙ, ο ρετοΙιἰ: ροεε:ι :ποτὲ

ΒΙ0τιιιοτιΙο, ο ρΙἰι ρτοκιωτιιοιιω ροτιοΙοτει, οτ

ώτιτι Μπι ΒΙΙ ειΙΙΙτειιΙ.Ι ἀεΙ οοιιιιιτιο ώ Βοπατἰτι

ει ιτιιείστιτοτιιιο τι ώιπο οειετοΙΙο, τι τι ΙΙεειτιο

ΙΙ Ιοτο ώιπιιοΙΙΙο, ο ώι ιιι οοετοιιιιι ΒΙΙ ορ

ροτιιιτιι ρτοτνοτΙΙιιιετιΙΙ, οοτιτιοτΙειι‹Ιο τιΙττοεΙ

ντιτΙο ΐτειτιοΙιΙΒιο ρετ ιιΙΙιτιιττΙ ω! εΙιΙΙιιι·Ιο Ιθα

ΙτιΙιιτιἰ ο ΒΙΙ Αττι8οτιοεΙ . . . . . . . ιι

ΧΙ.*.
!

ΑΙΓοτιεο το ώ Ατιι€οτιει τιιιιιονει, ο οοτιίετιιιιι , σου

ν:ιτιο ιιττιρΙΙιιιΙοτιι, :ι ί:ινοτο ώ ΠΒοτιο ΙΙΙ. ΒΙΠ

ώοο ώ ΑτΙι‹ιτοτι Ιιι οοιιοεεειοτιο τι Ιιι ιτινοετιιιιτει

ώ τΙεΙΙο Βιιιώοτιιο, ο τΙοΙΙο τω, νΙΙΙο, σαπι

ιοτΙε, ιοττει, οεΙ :ιΙΙτΙ ΙιιοΒΙιΙ ώι Ιιιἰ ροεεεώιτι Ιιι

Β:ιττΙυΒιιτι, οΙιο ΒΙΙ απο ΒΙΞι ώιω ιιεΙ Ι525, οεΙ

ετσι 5ΙειΙο οοιιίετιιι:ιαι τΙ:ιΙ το Βοτι θΙειοοιτιο ΙΙ.

Ε.ΡΙοττο, ΙΙ€ΙΙο ρτΙιτιο8ετιιτο ώ ΠΒοιιο, ο αυτ

τΙοτιο ειι·ώτοεοονο ΑτΙιοτετιεο, ειιώ ιιινΙειΙ.Ι ο

ρτοοιιτιιιοτι, εκ:οοΝτιτιο ε_ώ Ιιιι ποπιο Ιιι τιποτα

οοτιοεεεΙοιιο, ετΙ ΙτινοεΕΠιιτε, ο ρτεειαιιιο Ρετ ΙιιΙ

ιιΙ,‹;ΙεΙΙο το Ι)οτι ΑΙΐοιιεο Ι'οττιει%ἱο ώμο, τ: ΙΙ

τςιιιττιπιοιιΙ.ο ώ ίαΙεΙ1Ξι . . . . . . . ιι

ΧΙ.Ι *.

ΑΙΙ'οτιεο το ώ ΑτιιΒοτιτι :ιοοοτώι τι @τουτο ΙΙΙ. Βια

ώτο ώ Ατ!ιοτετι Ια Γ:ιοοΙΙΞι ώ οοιιΙττΙτο :ΙΙ ειιοι

@Η τιιτιεοΙιΙ ο Ιοτ;ΙΙΙΙτιιΙ Ια άΙτ.μιιΙΞι ο ΙΙ ΙΙιοΙο ώ

ΟοτιΙε, νΙετοιιΙο, τι ΜιιττΙιοεο, ιι ειιο ειτΙ›ΙΙτΙο ο

Ρατι. 68'ό

ΙνΙ

688

Μ

690

Λιιιιί

ριτιοΙτιιοιιΙο, ο ώ ροΙετΙΙ Ιιι ΜΙ ΒιιΞετι τιοιιιἱιιιιτο,

τι οιιοτ:ιτο, εΙ:ι ιιεΙΙε Ιοτο Ρετεοτιο, τ:Ιιε πιώ Ιοτο

«παώ ο τΙΙεοετιτΙοτιιΙ, εοοοιιτΙο οΙιο τιΙΙο 8ἱθ55Ο

ΙΙΒοτιο ριιτεεεε οοτινειιἰετιΙε ώ ειιιΙιΙΙΙτο οτΙ οτ

ώτιιιτο Ρειρ. 69Ι

ΧΙΙΙΙ.

Ιτινοετιιιιτε όεΙ ίετιώ ώ ΑτΙιοτειι, ο σοτιοοεεΙοτιο ώ πιο

τω ιιΙΙοιΙΙ:ιΙΙ τιοΙΙιι 8ἱ€588ῖ.Ι ΡτονΙτιοΙει ο Βιιιώ- ,,,,Ι,ξ,,ο

απο, Μαι τΙιιΙΙΙΙιιιροτειτοτο Ι.οτΙονΙοο ί!Βα0ατο,

τι ί”:ινοτο. ώ θΙειοοτιιιιιτι ,, πιάστε ώ (ΙΙιιιιτιο, ο

θιοντιτιιιΙ , ΒΙΞι 8ιιιώσε ώ τιιιοΒΙΙ ετιιΙΙ, ο ιιι68Ιιε

ιιι εοοοτιτΙο τιοτ.ιο τΙεΙ τ:οιπε 'Γεώοο ώιΙΙ:ι (Πιο

τιιτώιεο:ι 692

ΧΙ.ΙΙΙ.

ΙΙ το Ποπ ΑΙΐοιι:ιο ώ ΑτιιΒοιια εοτιικι ιιΙΙ'ιιτοἱτο- Έ':Ρ

εαυτο ώ ()ειΒΙΙ:ιτΙ, ιιΙΙΙιιοΙιὲι τΙοεΙεω ώιΙΙει άο

τιιιιτιάιι ΒΒΔ οΙΙο 8860 ΑροεΙοΙἱοιι ραπ Ιιι τΙ5οοε

εΙοτιο ‹ΙοΙΙο τΙοοΙιτιο οεΙΙε ειτε ώοοεεΙ, ο εἰ

οοιιτειώ ιΙοΙΙο ειΙιτο ΜΜΜ τΙοΙ ειιο οριεοορσιω,

οοιιιο τινοτιιιο ίιιτιο Ι ειιοι ρτώΙεοεεεοτΙ, ρετοΙι€

εεοοιιτΙο Ιιι οοιιειιειιιτΙΙτιι τΙ'ΙΙ:ιΙΙτι, ιιοιι εἰ απο πιώ

Ρετ Ιο Ιτιιιιιιιτ.Ι φώτα τΙοοΙιιιιι ναυτια ώ ρτο

Ι:ιΙΙ (ΜΙ τοτζιιο ώ Βιιτώεετιει . . . . . » 895

:ΒοοΙσ

ΧΕΝ δ'.

Ι)οιιιιιιιώι Ι'ειΙΙο ότι;;ΙΙ ειιιτιιιτιιεττειιοτι ώιΙ (Ιοιιιιιιιε 1885

ώ ΡΙετι Ιιι 'Ι'ι·ΙΒοτιω τι (Ηρώ, οιιτιιΙοτιο ώ Βιιτ- 17 ο ?4

ό0€τια , τι Βιιιτιιοτιάο ώ (ΙιιττΙοτι:ι ΒονοττιειΙοτε 11188800

€ετιεττιΙο τΙεΙΙ'ΙεοΙ:ι, ιιοιι Ισ τιιιειΙΙ ρτοΙοεπιτιο ώ

ιιοιι νοΙοτε , ο ιιοιι τΙονετ ρειΒιιτο Ιιι €τεινειιο

ΙτιιροεΙ.εΒΙΙ Ρετ Ιιι @στα ώ:Ι το ώ ΑττιΒοιιτι

σου Ι ΙιειτοιιΙ τΙ'ΟτΙ:ι , ειιΕεε:ι Ισ εεετιιΙοτιε ο Ισ

ΙττιπιιιιιἰΙὶι ιιοιι Ισ ηικώ ετα ΜΑΜ οοτιοεάιιίτι οι

ΡΙετιιιΙ Ιιι ΙτινεεΙΙ1ι1τιι ώ όοΙΙΙ ΓειιιΙΙ. - ΒοεοτΙΙΙο

«ΜΙ ιιορτώΙωΙο Βονετιιειιοτο, οΙιο εοτΙοροτιο Ι ΡΙ

ειιτιἱ ΑΙ ΡειἔιιιιιετιΙο ώ ώ:ΙΙε 8ττινοπ.ε, :τι τιιο1ινο

τΙοΙΙε τιιιΒιιεΙΙο, οεΙΙε τιιιιιΙΙ τι €τοττινωιο Ιιι τοιιώΙε

ώ:ΙΙει ΒιιττΙοι;τιει, ο οτώιιι τιιΙιιιἰνΙ ιιι τιιἰτιἱείτΙ

πιώ ώ τιεοιιοΙοτΙο . . . ι . . . . » Μ

ΧΙΝ.

Ι.οΙΙοι·ε οΙΙοτιΙοΙιιτΙ ώ ΑΙΓοτιεο το ώ Αττιτςοτιει, ο ώ 1386

διιτάο;;ιι:ι ιιΙ ΓοτιΙείΙοε ΒετιετΙεΙΙο ΧΙΙ. . . » Μ!!! 4
οΙΙοΙιτε

ΧΙλΊ.

ΙΙ Ι'οτιωΙΙοε ΒοτιετΙοπο ΧΙΙ. εοι·ινο Μ ΑΙί”οτιεο το ,836

ώ Ατ:ιΒοιιει ώ ποτε ιιινεεΙΙΙο ΙΙ ώ Ιιιι Ρτοοιι- Μέ)21Μ

τιιΙοτε ιΙεΙ τεΒιιο ώ ΒιιττΙοθτιει, τι ώ ΠοτεΙοιι, ο

ώ Μοτο τΙωνιιΙο ώιΙ ι1ιοτΙεεἴτιιο ΙΙ οοτιειιοΙο

Βιιιτειιιιειιτο ετΙ οπιι4%Ιο . . . . . . >ι Μ

Χι.νιι.

ΙΙ ΡοτιΙοίΙοο ΒιιτιοόωΙο ΧΙΙ. τιιιιρτονοτει ΑΙΙ'ιιτιεο το 'Με,

ώ Αττιεοτιει ώ εινα νΞοΙ:ιΙο ΙΙ ΒΒιιτώτιοιιΙ.ο , ο (Μ8:"πο

Ι'οιτιει88Ιο ότι Ιώ [ΜΜΟ ΡεΙ το8τιο ώ 8:ιτώι

μια, τ: Ιο σεοτι:ι τι τΙΙοττιιιτο τι ρΙΙι Με τοιιεΙΒΙΙ » 700

93ο
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μπω!!!

!ζ!δζ!!

Μ

;,,το!ιτι!!!ο

!!!δ3

Μ!

!!ι!!!ιτι!!ο

" . ιτε!! Με!!! !οτο. ι!οοοτ‹!ι!!ι!

!!! Πω, ο!!!ι ιι! ιτον:ιεειιιτο, ο !!!!!!ι!ειστο !!!

δι!τ!!!ιΒιι!! ροτ ο!ιοτιο!!!!τν! !ιι ίιιιι!!!ο!!! !οτο ει!!!

ι!!!!!ι !!!!!! Βοι!!!!!ιο, !!!!δει!!ιτο!ι!ο ιιι!ιιιι!!!ο ι!!ι!

!ιο!!ιτ!Μο.ρ!ι!!!!!!οο, ι!!ιτ!!!!!!ι !! ΜΜΜ ι!!ι! !οτο

!!!!!!.!ο, ι!οοοτ!!:ιιι!!ο τ!! ιιιο!!!ιε!!ιι! !!οο!!! ‹!! το

Βιιτιι !!!το!!ιο!!!! Μ! ! Πιι!!!!, ιι Ρετ οοε!ι :φρατ

!ο!ιο!!!! ει! !!ε!!!! (]0ιιι!!!ιο, ει! ιιο!!!!!!! τ!! Πει! ,

Ρ!ιτ!ι!ι!ι ριιτ!ι !!! ο!!!εο!!!! ει!!! ετ!!ει;!!!!ιο, οΙιο

τι!!! ΘεοΒ!!!εοο!ιο, οοιιιει σε!!! ι!!!το ποτε!!! ι!!ι!!

!ι!!εια, !!! ν!τ!!ι !!ε!!!! ερεο!!ι!ο !!!!!οτ!ιιιιι!οιιο

Π( *.

. Ποια! Π'. το ι!! Ατι!εο!ιιι !!!! !!οο!!! ιι! Πει!!!

ότι!. (!ο!ιι!!!!!ι !!! Πιο, τεε!!!ει!ι!! !!! Βιιτάιι€ι!!! ροτ

!':ι!ιιιτ!!!!!ει!τι!ι!ο!!!ι ι!!ι! ίου!!! , σ!!ο !! Βοιωτια ν!

ροεεε!!!ινε, τ!! ροτ!!!το ιιτττ!! ο!!'οι!ε!ν!ι, ο ‹!!Γ!ιι!

ε!νε, ο !!! !ι!τε! ε!οοοιι!ρι!ει!τιτ!ι τ!! !!!ιο ιιοι!ι!!!!

Αττικ!!! ροτ ι!!ι!!! Πιο!!! . .. . . . . »

ι -_ _ !!!”.

Π. Ποιττι;!ν, το τ!! ΑτιιΒοιιιι τονοοιι !ιι !!ι!!ει!·ιι τ!!

!ι!:!τα!, ο !!ι τερρτοε:ιΒ!!!ι, ο!!'ειτε!!!ο ε!!!!!ι οτ!!!

τ!ι!!!ι τ!!! !!ι!, ει ό!!! το ειιιο! ρτεὐεοεεεοτ! οοιι!το

! Πει!!! τιει!!'!εο!ιι !!! 8:ιτς!εΒιι!! , ο !!ι ω!!! Ε!!

ι!!!τ! ε!ιο! ε!:ι!!, ιι ρ!ιτιιιει!σι !οτο τ!! !ιεΒοι!ι!τ!·!

ο ετων! !!!!!ιτε!”ιιι!ι!!!!ι, εστι!!! ρει!,μ!!!ιο!!!ο ν!ιτ!ι!!ο

ι!! ιιιεε!ι ωρα! !ιι το!!!ι, τι ωρα! !ιι ρετεοιι!ι !!

τα!!!

!! ε!!!!!!ε!!ο κι !!! Ατιι€οι!ε! !!. Πειτε! Ν. !!!ει!ρ

ρων!! !ιι ν!ο!!ι!!ιο !ιο!ι!!ι!εεε!ι !!ε!! ειιιο! ει!!!

ε!!!! ι:ο!ι!το ! ο!!!!ιε!!!!! ιι ι!ιι€οι!ει!ι!! ρ!ει!!!! , !!!

οοιι!τειννε!!ι!ο!ιο ι!!!ειρ:ιται, ο!ι' ιιι;!! ειναι σο!

οο!τι!!τιιι τ!! Πει, ιι ρτοννο!!!ι ει!!!!!!ι!!!ι !!ει!!':ινν!ι

τι!τε ιιοιι ε! οοιι!!!ιο!!ω!ο ει!!! εοιιι!Β!!ι!!ι!!, τι

ροειιιιιφ ! Πει!!!!, οο!!!!ι ι!!!ι!ο! , !!!!!ιτε!πιει!ω

τιοΒοτ.!!!το, ο Μετα !!! !!!!!! !! ε!!ο!ε!!ι!! . »

ΒΧ!!! "Η

!! το !!! Ατ:ιθο!!ιι Ο. Πειτο Π'. τ!!ιτ!ονι! ει! (!ονοτ

τ!ειτοτο, ει! (ζι!ρ!!ιιτι!, ει! Ρο!!!ιε!!ι, ει!! :ιΒ!! ει!!τ!

!!!!!ο!!!!! Με!! !ιι 8:ιτ!!ειΒ!ιτι ε!! οτ!!!τ!!, σ!!ο ειναι!!

!οτο !!!!!! !!ε! 1847, ο !569, _ιι!!!!!ο!!ὸ !ι!εο!ε!εεειτο

οεροτ!!ιτ!ι !!!ιοτει!ιιο!ιτο, !ιεε!ιιιι νεται! !!ι!ι!ο ,

ι!!!!!”εο!!! !!!!!!ι !ιι 8τ:ι!!!!,ς!!!ι ρτονοι!!τι!!!! ό!!!

!!ιο8!!!, σ!!ο !! (]ςιιιιιιι!!ι τ!! Πει! ν! !!ι!ιει! !!!

`!”ει!!ι!ο, ει σ!!ο· ι!!ροτις!ειν:ιτιο !!!!! τιιιι!!!ιε!πιο . Υ »_

ΜΗΝ.

!! ε!!!!ε!ε!!ο το ι!!Ατ:!8οιιι! ς!τ!!!!ι:ι ει! θον!ιτ!!!!!ότιι ,

α - ο!! η!! ι!!!τ! !!!!!ι!ι!!! τοἔ!! !!! 8:ιττ!!ι;;!!!ι , σ!!ο

ιιτοο!ι!!τι!!ο τ!εοτοε:ιτ!!ει!!ω οο!!!το Θ!! οικον! ι!ο!

!!!!είιι!ιο οοι!ιιιι!ιε:ιο _!!!!!!!ι ρ!ιτεο!!!ι !!! !)ο!!!!ιο

Βοι!:ιν!!!, (!!ι!ειτο!!!ο, ο Ρ:ιεη!ι!!!!!ιο !!!! Πο!!ι!!!!ιο,

ά!εττο!ιατι!! !!! Πει! , ! ι!!ι!!!!, σειρ!!!!ιιι!!!!!ο -ιτει

Ρα;; 726

!ν!

7Ξθ

727

!ν!

!ι:ιτο!!!ι ωτ!!!!ι!ι τ!! ιιιετο! , !ιτ:ιτιο τω!!! !ιεε:!!!!! .

ι!!ι! Μ!!! τ!!! οι!!! δικο!!! :ιτ!!!!!!:! ι!!ι! πιω! τ!!

Τεττ:ιτ!!ιον:!, !!!!!!ιο τιιι!τ!!!!!!!ο !!ο!!`!εο!:!,εροΒ!!ε!!! '

!ιο

!!τ

!!!!ιε!!! Μοτο, ο !!ε!τ!!!!τι!!!!!ιιιι!ι !ι!ιο!ε·! το!! ω!!!

!'ιιιι!!!ρι!%!ο . . . . . . . Ρα!!

Π!!! !!.

ε!!ιεεο το τ!! Α!·ι!;;οιιι! Β. Πε!το Ν. τ!!!!ιονι!

θ!! οτα!!ιι! Β!! !!ε!! ι!!ι! "!547 ιι Μ!!! δ! _θον!ιτ-_ι
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πεφτει, α! η!! Μ!!! Π!!!τι!ιι!! πιω! ι!! δι!τ!!!ιέ!!ι!, ω

ει!!!ιιο!ι!ι !Πει!!ι! πιο!! ε!ι!!ιο ι!!!!ιτ!οτπιο!ιτιι πιο;

ω!!! !!!! Βιιι!'ι!!ι!!ιο Ο!!νιτ !!!ιτο!ι!ι !!ε!!!! Μ!!!

τ!! ει!! Μει!!ο!ο (α!!ααο δαπιαπιι€), !! !!!ι!!!!ι

ρτιιτο!!!!!ινι! @τοτε !ιι!ι!!!ι ο ιιοιι!!! !!!! !!ε!!!

Ρ!ε:ι!!!, ρ!ιτο!!σι !! !!ει!!ιιιιι!ι !!ε! !οτο ίου!!! στι! _.

ιιιιττιι!ο_ τι ρι!!ιοο!ειτο !!! !!.!! εαΙ£ο ειρρειτ!ε-_.Ω,,

ποπιο τ!! Μιττ!!οτ!ο !!! !!!ι!!!”ν!!!!ι, εεεο!ι!!ο ροτ ω,

παύει! οο!!ειιιι!!!!!!!ι!ι ρτο!!!!εο!ιο !! ρειειοο!ο τ!!

!πι:!!:ιτ!ι! ι!!ι! !ιο!!!!!!! ότι! τ!ερ!ι!!!ν! !!ιττ!!.οτ!!!ε!!!ι

ν!!!!ι ροεε!ι!!!ι!ει !!! !!ι!!!!ο !ι‹ι!!'!εο!ι! ό!!! (]οιιιιιιιιι

τ!! Πει, ο τ!!! !!!!τ! ε!;!!οτ!, ο Βετο!!! . . ››

αν”. ι·,.,ιι.ΈιΞέ

ει τ!! Ατ!!!ιο!ιει Π. Πειτε! Π. !!!ιτ!νο ει! (Μπιτ

!ιι!ιοτο, α! η!! ιι!!τ! ΜΜΜ!!! τιι€!! !!! Βιιτ!!εε!!!ι

!!!8!!ιι!Β‹ι!!!!ο τι! πιει!!!ιε!!!!!, σ!!ο , ο !οτ!οτει ι!!ι!

ρι!!!.!οο!!νιιιιιι!! ιτε! ! εοντο!!! ειιο! ρτσιὡιοιιεεοτ!

ει !! οοιιι!ι!ιο τ!! Πει! , πιο!! !ταρροι!Βα!!ο !!!!ρει

ι!!!!ιο!!!! ει! !!!!!ιτο !ιεειτο!ι!ο ι!!ι!!! !!ιοτο!!!!ιτι! ροτ

ρ:ιτ!!ι ι!!ι! Πω!!! ιισι!!ει !·!!!!ι ο !!ιο!,;!!! , ο!ι'ι:ιεε!

ροεεει!!!ινει!!ο πε!!'!εο!:!, τ!!ιιιονει!!!!ο !!! Μ!! τ!

ερω.το ε!! οτά!!!! θ!!! ότι!! τω!!! ιιοιι' οεεε!!ο

ι!!ι! Π” ιι 1569,. . . . . ...,,... . ιι

729

7δθ.

. ι ..› ι3;!8··:ξι

!!Χν!!!!”. , .,· μ!

ι!!..[.

· !! τιι !!! Ατι!Βο!!!ι τ!ι!ιιον!ι ει!! θονετιιιι!οτε τ!!! ει!!!

Π.

Ε!!

!!!!!ο!!!!! ΜΒ!! τ!! Βιιτ!!εΒ!!!! 8!! οτ!!!τι! ι;!ϋ ι!!ι!!

ιιο! ΠΠ ο Μ!!! Ρετ !σ τεε!!!ιιι!οι!!ι !!ε!!!!

εοτιι!1ιι! ο!ι' στ!! ω!!! !!!!!ε!!!!.:!!!!!ιιι!!ι εε!!!ω..τ!ιι

Μου!!! οοτιι!!!!! !!ε!!!! Β:!τ!!ιι€!ι! !!!ριιτ!!!!ιΙι!.! Μ!!!

Βιιρ!ι!!!!!!ω τ!! Πει!!! !!!ο!ο !!! τ!!!ιο!!τιο!ι!ο ό!.

!!οο!!! ν!.ιτ!ιο !!!απ!!! πιοτοι!ω!!!!, ο!ι' !ιτι!!!ο ω!!! μ
!

Ι

!!!ιρτε!!ιι!! ι!!ι! !!ιττ!!οτ!! τ!! Μ!!! οοπιιιο! ., ι!!

ι.Χν!!Ιτ.

Ρ!!ι!.το Ν. το τ!! Ατι!8οιι:ι τ!!ι!ιον!! !! οοιιιιι!!!!ο

7δ!

Β!!! ι!!ι!!! πιο! ΠΠ ο !549 ει! θονο!·!ιε!!οτ‹ι οι!. 1

πι!!! Π!!!ι!!ι!! ΜΒ!! τ!! Βιιτ!!!ιε!!:!, !!!!!!ιο!!!ι ! Πε

ει!!! Με!!! θ8Ρ!!!$! !!!!! αιε!!ι!!ο !!! Ωε€!!:ι!·! ε!!ι!ιο

!!!!!ειιιι!ιιιι!! :ι 8!!ιετο α!!α!!! ι!!ι! νει!οτ!ι ι!!ε:!!!ι

αιε!ι ο !!!ι!!!ι ρο!ιε!ιεε!οιι!, ε!ει!!!ι εμε!!! ί!!τοιιο εμο

ε!!:ι!!, τι τι!!! ροτ :ι!!!ιτι!ρ!!ιτ!ι :!!!ο οο!!!!!ι!ο!!!

!!ε!!!! μισο ε!!ρ!ι!:!!!! Μ! Η τιι !!. θ!ι!!:οι!ιο ει!!! .

αν!! τι !! το !!. Α!!”ο!ιεο ει!!! ρυάκι !!!! !!!!!! ρι!τω,

ο Η ί!οι!!!ι!!!ι τ!! Ρ!8!! !!ι!!!'ει!!τει . . . . !!

ΒΧ!!! !!.

ε!!ιεεο το τ!! Ατε!εο!ιε! οτι!!ιιει ιι! θονοττ!!!!οτο ,

ο :ι ω!!! ε!! !!!!!!ι!ι!!! Με!! !!! 8:ιτ‹!!ι€!ι:ι ι!! .οι

εοινι!τει ρ!!!ιιιιι!!!!!ει!!!!ι ! ι!!ι!!!, ράφια!! ερειων:ι

ει! βοι!!!!!ιε τ!! Π;» !ιι 8!!!τ!ει!!ι!ο!!!ι‹ιΙΙα ο ΜΜΜ

"Με Μ!!! ο !!ιοΒ!!! σ!!ο ποσο!!! Ρ0$800!ο!·ι! ι!ο!

:!!!
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!ο!›!ιτε!ο

!'!εο!ιι ε !!ιο!οώ !'οιιι!ο, ο τ!! ιιοιι ιιιτ!ιετο, ιιο

!ιιιροώτο !ιι νεται! ιιιοάο !! !!!ιοτο οεοτο!ε!ο ώ

ιει!ο ε!ιιτ!εώι!οιιο - Πιο. 785

ΠΠΚ!.

Π. Ρ!ο1τοι !!!. το ώ Ατεεοιιε τ!ιιιιονε ε! (!ιονοτιιε

ιοτο, οι! εε!! ε!ιτ! ΠΒ!ι!ε!! το8!! !ιι $ει·ι!οΒιιε Β!!

οτώι!! ο!ιο ειναι θ!!! ι!ειο ιιο! 1547 ο '1349,

εί!!ιιο!ιο ε! οοεεεεεο ώι!!'ε!πιιεο ώ οε!8οτο άει!

!!!εειι! !'ι!ιιο ροτ οοιιιο οι! ιιπιο !ο ιιιοτο! ο!ιο

οειτεονειιο, ο ει!!! !ιιιροτιενειιο ιιο! οεοιο!!ο ώ

()ε8!!ετ!, ο ε! οεεοτνεεεο !ιινοοο !'ειι!!οε οοιι

ειιο!ιιώιιο, Ροτ οι!! 8!!-ειοεε! Ρ!εειι! οτειιο οεεο!!

οι! οΒιι! ι!ει.!ο ιιο!!' ώττοι!ιιττο ο ιιο!!'οεροττετο

!ο !οτο ιιιοτοειιι!ο, οι! ε!ιτ! μποτ! ώ ιιιιε!ιιιι

φιο εροο!ο ‹!ε άοιιο οιιειο!!ο . . . . ν!

! ν

Ι.ΧΧ!*.

Οτώιιιιι!οιιο Βοε!ε κ!! Β. Ρ!ο!το Π'. τ!! Ατε€οιιε ,

οσι! !ε εο!!!ο ε! οοιιιειιι!ε ει! θονοτιιε!οτο , οι!

εε!! ε!ιτ! Π!!!ι.!ε!! τοε!! ώ δετι!οΒιιε ώ ίετ

τοει!ιιι!το ε! Ποιιιιιιιο ώ Ρ!εε !ο οοιιιιιιο, ο!!ε

Α!Γοιιεο ώ !.οι!τοτε ενοε οειοτιο ο!!ε!! .ε!!!!ειιι!

ώ ει!!! ν!!!ε, ο!ιο !ιι ειοοεο (!οιιιιιιιο ροεεοι!οτε

ιιο!!'!εο!ε ε !!ιο!ο ώ ίοιιι!ο, εεεοτοιιι!οεοιιο οτο

ι!!ιοτο,εοιιτ.ε ι!ετιιο ε!οιιιιε ρτοτε . . . ιι

τω! *'.

!! το ώ ΑτεΒοιιιι οτώιιε ε! Πονοτιιειοτο ώ Βετ

ι!οΒιιε ώ οεειιι!ιιετο !ιι Με εροώιε ο εοιιιι1ιετ!ε

!ιι ιιιιοε!!οιιο !ιιεοτιε ιτε !! (!οιιιιιιιο ώ Ρ!ειι, ο

εοτ !)ιιοι!ο !ιοτ8!ιοεο ο ιιο!ε!ο ώ ν!!!ε ώ (!!ι!οεε

(ειιιιε!ο !Β!οε!εο), !! ιιιιε!ο ροτ οοτιε οοιιιιιιε ώ

ι!οιιε!ο, ώ οι!! εεεοτ!νε οοεοτο οτοώιοτο, ε! οτε

ιιιοοεο !ιι ροεεοεοο ι!ο!!ε ν!!!ε ο τοιιιιιε ώ ΡαΙιω

Θ!!! οοιιοοώιιε !ιι !”οιιι!ο ε!!ο ειοεεο οοιιιιιιιο ώ!!

το Ο. θ!εοοιιιο Π, ο ‹!ε!!'!ιι!`ειιιο Π. Α!!'οιιεο;

ο !εώ!ονο ε!! τ!ειι!ιιιεεο ιιοιι ειιεε!ειοτο !! οτο

ώτο, !”εοοοεο τοε!!!ιι!το !ε ν!!!ιι ο !ιι 1οιιιι!ε ιιιο

ι!οε!ιιιε ε! !'οιιι!ειετ!ο . . . . . . . »

ΠΚΣ!!! !!.

!.ιο!ιοτο 6ο! το Π. Ρ!οιτο ώ ι!τε80ιιιι ε! Πονοτιιε

τοτο ώ δετι!ο8ιιε, οσι! !ο εμε!! τ!ιιιιονε Β!! οτ

ώιι! ει!!! άει! ιιο! Π” ο Π!!! εοο!!› !”οεοο το

ει!ιιι!!ε ε! Οοιιιιιιιο ώ !!!εε !ε οοιιιιιιε, ο!ι'οτε

ετε!ει ν!ο!οιιιοιιιοιι!ο οετοτ!ε ε τ!ιο!ο ώ τα.ιείάϊο

όεἔ!! Π!!!ο!ε!! το€!! ε!!'ειιιιιι!ιι!ε!τειοτο ι!ο! !”οιιι!!,

ο!ιο !ο ειοεεο οοιιιιιιιο ροεεοι!οτε ιιο!!'!εο!ε,

!ιι οοοεε!οιιο οι!! ιιιεττ!ιιιοιι!ο ι!ο!!ε !!8!!ει ό!!! το

!)οιι Α!Γοιιεο ω! το ώ Με!οτοε, !ιοιιο!ιο α!!!

ίοιιι!!, εοοοικ!ο ! ρε!!! Β!ιιτε!.! , ΐοε.εοτο οοοιι!!

ώ! σει!! οοιιεο ο εοτν!ι!ο . . . . . . ιι

ΠΟΠ!! !!.

Ι! το ώ Ατεοοιιε εοτ!νο ε! Οονοτιιε!οτο ώ θετ

ιΙοΒιιε, ο!!ε οεοιςιι!εοε !ιιιιιιοι;!!ειειιιοιι!ο τι!! οτ

ώιι! τι!!! οι!!! ιιο! 1547) ο τ!ρο!ιι!! ιιο! ΙΜΣ),

ροτ !ιι τοει!ιιιι!ι›ιιο ώ ε!οιιιιο οεεο οε!ε!οιι!!

ρτοεεο !! ροτιο ώ (]εο!!ετ!, ο!ιο !! Βοιωτια ώ

!!!εε ενο!! ι!ειο οσι! ε!ιτο “πιο ο ροοεοεο!οιι!

ε! οποιοι!! ι!ο! ροιιιο ιιιιονο ώ Ξε:-ρύπο ροτ !ε

οοιιεοτνει!οιιο οι!! ιιιοι!οε!ιιιο , !ο ιιοιι!! οτειιο

οιειο, οι! οτειιο ειιο!ιο ε!!οτε !ι!ι!ο!›!τειιιοιιιο σο·

οιιρειο Με!! !!!!!ο!ε!! τοε!!! ο ροτο!ιο ε!

1οιιιρο !ο!:οοεο !! άοι!! οιιε!οώ ίοεεοτο τ!!“ειι!

Μ! άοιιο!) ο!ι'οεε! εεεοτ!νειιο ενοτ εο!!'οτιο ροτ

οειιεε ώ Μ!!! !ιιι!ο!!!!ε οοοιιρει!οιιο, ο τ!ο!ειιιε

νειιο ε τε!ς!οιιο ώ ο!ιιιιιιιιιιιε !!οτ!ιι! ι!'οτο ε!

Ρεεεο

ιιοιι 'Η

Ι! το Β! Ρ!οιτο Π'. ώ ΑτεΒοιιε οτώιιε !ιι ρτοιιιε

ω
οι οι

?δό·

τοετ!!ιιι!οιιο ι!ο!!ο εοιιιιιιο, ο!ιο !! Ποιιιιιιιο ώ

!!!εε οτε εππο εειτοιιο ε ε!›οι·εετο !ιι Ξετάο,Βιιε

ιιο' !οιιώ ο!ιο ν! Ρρεεοι!οτε, !ιι οοοεε!οιιο ε!ο!!!!

Βιιοττε εοετοιιιιιε !ιι !.οι;ιιι!οτο άε!!ο επι!! το8!ο

οοιιιτο ! τ!!ιο!!! Με!!! ι!'θτ!ε , οσι! ν!ο!ει!οιιο

οι!! μια! ώστε!! Με !! το Β. (!!εοοιιιο Π. ο !'!ιι

!”ειιιο Ι). Α!!'οιιεο ι!!! πι!!! ρεττο, ο !ο ειοοεο

()οιιιιιιιο ι!ε!!'ε!!τε, !ιι ν!τ!!ι ι!ο! ειπε!! ιιιιοε!'ιι!

!!ιιιο ιιοιι οτε ιοιιιι!ο ε ρτοετετ επε.ε!άέο, ιιο ώ

ειιι!ετο ε απο οο'το8!! , εε!νο ο!ιο ε! 1οιι!εεεο,

ο ε! 1οιιιοοεο !ιινεε!οιιο ε!ο!!' !εο!ε, ο ώ ρετιο

ώ οεεε, ροτ ιιιοπο ώ πι!!! εττειι!οτο . . »

απ!

!! το τ!! Ατεοοιιε τ!ιιιιονε ε! Οονοτιιε!.οτο 8οιιοτε!ο

766

ο εε!! ε!ιτ! Ε!!!ο!ε!! τοΒ!! ώ δετι!οΒιιε !'οτώιιο

€!!ι @το ιιο!!547 ο 1549 ροτ !ε τοει!ιιιιι.!οιιο .

ι!ο!!ε οοιιιιιιε ο!ιο !! ρτοοοι!οιι!ο Βονοτιιιιιοτο

ιΙο!Ι'!εο!ε εναι ίε!ιο ρει;ετο εΒ!! ιιοιιι!ιι! ι!ο!!ε

ι·!!!ε ώ (Ηρώ, !ιι!'οιιι!ειε ε! Ποιιιιιιιο ώ !!!εε, ροτ

οειιεε ώ ιιιιε !“οτ!ιε !ιιίοτιε ό!! ιιι! ο!!!εώιιο

εεεεετοεο ε ιιι! εΒ!τειιτο ι!ο!!ε ν!!!ιι ιιιοι!οε!ιιιε,

τ!ο!ειιι!ο οοο! !ε 8!ι1τ!ει!!ι!οι1ο οι!! ειιι!ι!οι!ο οο

ιιιιιιιο ρ!εειιο, !! ιιιιε!ο ροτ ιιιοι.ιο 6ο! ειιο ν!

οετ!ο ο ι!ο!!ε οοτοπα ι!ο! ρτο!!! ιιοιιι!ιι!, ειναι

€!ε ε!ιιώοειο, ο ριιιι!!ο !! ι!ο!!ιιιιιιοιι!ο . ιι

!.ΧΧ!'!! '^.

!! το ώ Ατε80ιιιι Πο!! Ρ!οιτο Ν, εοοο8!!οιιι!ο !ιι

7δθ

ι!οιιιειι‹!ε Γειιεε!! ι!ε ί!!ονειιιι! 6ο Ηοτ!ο!!ε , ο

ι!ε θ!οιειιιι! Βιιιεοετ!ιιο, ειιι!πιεο!ειοι! ότι! (!ο

ιι!ιιιιο ώ !!!εε, τ!ιιιιονε ε! θονοτιιε!οτο, οι! εε!!

ε!!τ! Π!!!ο!ε!! το8!! !ιι Βιιτι!οΒιιε !'οτώιιο Η!!!

ε!ειο ιιοιι!! επι!! Μό? ο !349, ε!!!ιιο!ιο !ιι ν!ε

εοιιιιιιιιτ!ε, ο εοιιε!! εττοιι!ιο ώ !!το !”εοο!ειιο το

ει!ιιι!το εΒ!! ε!!!ιειι!! ώ ιιι!!! ν!!!ε !ιιίοιιι!ετε ε

· ι!ο!ιο οοιιιιιιιο ! !πι!! , ο θ!! ο!Τοι!!, ο!ιο οοτιο

θιι8!!ο!ιιιο ώ !.ειιτο ιιει!νο ώ (]ε!ε!οειιε ειναι

τ!!! οεε! οε1οτιο οι!!! !ε ΐοτιε, ρτο1οιιι!οιιι!ο ο!ιο

!ιι ειιώ!οιιε τ!!!ε τω!! ώ ειιο ρτ!ιετο ι!οιιι!ιι!ο »

ωιΧνιιι !!.

!! το ώ Ατειιιοιιε [Με !!!ο!το Π'. οοιιιειιι!ε ε! Βο

νοτιιε!οτο οι! ιιο!! ε!ιτ! Π!!!ι!ε!! τοΒ!! !ιι Βετ

ι!οειιε, ο!ιο !ιι οεοοιιι!οιιο οοο!! οτώιι! τι!!! άει!

ιιο! ΠΠ, ο τ!ρο!ιι!! ιιο! Π!!!) ίιιοο!ιιιιο τοε!!

Ραο. 737
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πρτὶὶε

ρτε8ὶπ‹ὶὶιὶο ἀεὶ Γιπὶεὶὶὶ θππὶππἀο, ε ΒὶθθὶὶΏ0ὶὶὶΟ

Βὶεειιεεὶὶὶ ιπει·οο1οπΗ ρὶεεπὶ, ππο ππνε ἀεὶ πππὶὶ

επι·ὶεπ ἀὶ ιπετεὶ επι ετπιπ ρτεἀπὶπ ρὶτπὶὶεπτπεπτε

ρτεεεο (ὶπτὶσοππτπ πεὶ ιπετὶ ἀεὶὶ'ὶεοὶο ἀπ ππ'πὶὶτπ

πεπε :ιτιππω, ε εερπεπωπ, εσππε ἀὶεενπεὶ, ἀεὶ

επἀἀὶὶὶ οτοΒοπεεὶ, ε τὶπνεππὶὶὶὶ ὶὶ ιὶττεεὶὶπο,

ε ϊπεοὶππο τὶεπτοὶτε εο'ὶοὶ·ο ὶ›επὶ ὶὶ ἀπππο επ

ἔὶ0ππὶο .

ΕΧΧΧνὶὶ'"°.

Ατεοπε Β'Οὶ·ὶο 9ίασ·ώρεΠ!0 ο ποπιε ρτορτὶο, ε ἀὶ

επο ϊτοὶεὶὶο ΑπΓτεοπε, ε εσππε ρτοειιτιποτε ἀὶ

Νὶοοὶο, Απὶοὶὶΐο, ΟὶΠὶὶΖΙὶὶΟ, Τεὶππὶἀο, ε Οἀοετἀο

ἀεὶ ίπ (]πεεεπο ΠΌτὶπ , ε ἀὶ Ι..ιιοπ Β'Οτὶπ ἀὶ

Μειτὶεπο ; ΕπτὶεὶὶεΜο ἀεὶ επἀἀεΙὶο ()εεεεπο

Π'Οὶ·ὶπ; θπὶεππιο ἀὶ πὶὶτο θεὶεπιιο ιὶὶ Ατοοπε

Β'Οτὶο: Βπιπὶππο ἀὶ πὶιτο Βειπὶππο ἀὶ 8πὶεἀὶπο

ὶΤΟτὶπ; ε Μπι1εο πιεἀἰεο ρετ· Ρὶεὶτο Π'Οτὶε,

ε πει· Βὶὶ ποπὶὶπὶ ἀεὶ εοιπππε ἀὶ Αὶἔὶὶθὶ'0 @ΙΙ

Ιεπε,·ίί), ὶπ πππ ἀεὶ ροτετὶ ὶοτο εοπΐετὶὶὶ εοπ

Με ἀεὶὶ' 1 ε ἀεὶ 2 Βεπππὶο ΗΜ, εεἀοπο ε

ὶτεεὶετὶεεοπο π·ιπππὶ ἀεὶ εοιπππε ἀὶ θεποπι

ὶὶ πονει·πο ε ὶὶ ρὶεπο ‹ὶόιπὶπὶο ἀὶ ἀεΜο Πο

πιππε ἀὶ ΑὶΒΙΙΒΓΟ) εοπ ὶπὶὶὶ ὶ εποὶ ἀπὶὶὶὶ , τπ

Βὶοπὶ, ροεεεεεὶοπὶ, ε Βὶπτὶεἀὶιὶοπὶ, ε ὶο ιπειτοπο

εστω ὶει ἀὶ ὶπὶ πτοὶειὶοπε, εοὶ μπω ‹ὶὶ ὶεΒπ

οὶὶ'επεὶνπ ε ἀὶΓεπεὶνπ εσππε ὶὶ τε ἀὶ Ατοποπε,

ε ὶ Οπὶπὶεπὶ; Μ εεεειὶοπε ἀεὶ ροεεεἀὶιπεπὶὶ

ρπτὶὶεοὶετὶ, ε ἀὶ εετὶὶ ὶπὶτοὶὶὶ , ε ἀτὶὶὶὶ ἀὶ επ

ὶ›εὶὶπ, εὶιε ὶ επἀἀεὶὶὶ ὶΤΟτὶπ εἰ τὶεετνεπο πεὶὶο

οππὶὶώ ἀὶ οπὶὶεὶὶὶ εὶ8ποτὶ ἀεὶὶο ετεεεο Ποιπππε

ἀὶ ΑὶΒὶὶθὶ'Ο .

ὶ.ΧΧΧὶ'ὶὶὶ '^.

Νὶεοὶο ἀὶ (Ξεεεππο Β°Οτὶπ, πω· π», ε πω· επο ππ

Ιοὶὶο Επτὶεὶὶετὶο, ε εσππε ρτοοπτετοτε ἀὶ Αὶποπε

ΒΌτὶε πἰιιτἰερετἰ£ο ἀεὶ Π: Αὶεοπε, ε ἀὶ διπ

ὶεπιιο ἀεὶ ίπ θπὶεειπο ΙΤΟτὶει; Μαιο Β'Οὶ·ὶπ

ἀὶ Μετὶοπο; ε Νὶεοὶὶπο ἀὶ ΡὶΒποπο πω· ὶπ

απἱσωεἰ£ὰ ἀὶ Αὶἔὶὶετο, πρρι·ονεπο, τπὶὶὶὶεππο, ε

εοπίετππιπο ὶπ εεεεὶοιὶε ἀεὶ ιδονετπό, ἀτὶΜ ,

τεΒὶοπὶ ε Βὶπτὶεἀὶιὶοπὶ ερεΝοπΙὶ ο ἀεὶω απί

υπεάιπ, ε εὶ επο ἀὶεὶτεὶὶο , ρεὶὶπὶὶε ε ίπνοτε

ἀεὶ (]οιπππε ἀὶ (Ξεπονε εοπ πὶὶο ἀεὶ Η Γεο

πτπὶο ΠΕΒ' , ε πε ΐεππο ὶπ τεεὶε εοπεεεπει π

Ρεἀοὶ.ο δἰοπὶὶε εὶπἀπεοπ ο ρτοεπτειοι·ε ἀὶ ἀεὶὶο

(πωπω, ὶὶ ἀππὶε, ἀορο ενπΙππε ὶε εὶιπποὶὶεε

ὶτπἀὶπὶοπε, Γε ὶππὶὶσετπτε 5ΙΙΠΒ ροτὶε ἀεὶὶε τει·ι·π

ὶὶ νεεεὶὶὶο πεπονεεε. Β Ρετ Πὶθ88ὶΟΠ·ὶ εὶεπτειιο

ἀεὶὶε εε€πὶὶο εεεεὶοπε , ε ἀεὶ ρπὶὶἱ εοπνεππὶὶ,

ἐπὶ πὶπὶππὶὶ, ε €ὶὶ ποπιὶπὶ ἀὶ Α¦ΒΙΙΒΓθ ρι·εετεπο

ὶπ‹ὶὶνὶἀποὶιπεπΙε ὶὶ εὶπτειπεπτο ἀὶ ΓεἀεὶΙΞι :Η Πο·

πὶππεἀὶθεπονο. . . . . . . .'. »

ὶ.ΧΧΧὶΧ*.

Ιὶ το ἀὶ ΑτεΒοπο Ποπ Ρὶεὶω Π. εει·Ενε π Βπιπ

ὶπὶὶἀο ἀὶ (ὶοτΙὶετε εονετπεεοτε ἀὶ Βπτἀεππο ,

εΠΙπεπε ίποεὶε εεε€πὶτε εἀ οεεευνεπε ἰεἀεὶὶπεπὶε

πεὶὶ'ὶεοὶπ ὶ'οτἀὶπε Βεπὶε πε επιππε1ο τὶ€πετἀο

:π ρὶτπὶὶ, ππε Γοεεει·ο επἀἀΜ ἀεὶὶε επε εοι·οπε,

ὶ πππὶὶ , ρτὶιπε ἀὶ πτπιπτε ε ἀὶ ρπτὶὶτε ἀεὶ
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ὶποΒο ὶπ ειπ ενεεεει·ο ππππὶο, ἀονεειπο €ὶπτετε

ε ρι·εεωτε ὶἀοπεει εεπιὶοπε ἀὶ ποπ οΠειιἀετε,π

πε πεὶὶε ρετεοπε, πε πε€ὶὶ πνεὶ·ὶ ὶ ππνὶΒοτοτὶ

ε ὶε πενὶ ἀεὶ ()οπιππε ἀὶ Ρὶεπ, ὶπ οεεετνεπιπ
ι ἀεὶὶπ πποε εοπεὶὶὶιὶεπ "ο ἀεὶὶο εοιπππε ε ὶ εο

ντππὶ Λτπποπεεὶ, ὶπ επεπ: ο τοὶ τὶ8πετἀο ἀο

ὶενεπεὶ ὶ Ρὶεππὶ εὶ1ε ίοεεε ΜΜι ερεεεο νὶοὶεΙο

π ὶοὶ·ο ἀπππο

°Χ(]"°.

Ρὶ°0ἔεὶὶ0 ἀὶ επρὶτοὶὶ ἀὶ εοεοτἀο "ο ὶε τερπϋΒὶὶεπ

ἀὶὶθεπονε ε ὶὶ τε ἀὶ Αι·πεοπο τὶ€πετἀο :Με

ροεεεεεὶοπὶ ἀεὶ Βοτὶο πεὶὶ' ὶεοὶπ ἀὶ $οκἀε€πε;

ε ὶεπτπιὶοπὶ ἀπὶε ἀπὶὶπ ρτὶκπο επ εποὶ επιπε

εεὶειοτὶ ρετ ιὶ·οὶτπι·ε ὶπ ρεεε εοὶ εεεοπἀο .

Π)! **.

Ρτοροειε Γοὶὶε ἀεὶ Ποιπππε ἀὶ Ρὶεε πὶ σοιπππε ἀὶ

θεπονε ρετ ὶο τὶΓπιὶοπε ἀὶ νετὶὶ ἀπππὶ πτε

επΙ.ὶ, ε ἀὶ ρι·εεε Ι'επε ἀεεὶὶ ιπππὶὶοτὶ πεπο

νεεὶ π Ρτεἔὶπἀὶπὶ‹› ἀὶ πὶεππὶ ὶπετεπὶππὶὶ ε επ:

ὶεἀὶπὶ πὶεπιὶὶ, εποε πεὶ πποπ ἀὶ $πτἀεΒπο; ε

τὶεροεὶε ἀπὶε ἀεὶ ἀεὶὶ0 Ποτπππε ἀὶ θεπονε ρετ

πτειιο ἀεὶ εποὶ εὶπὶὶοεεὶεὶοτὶ θὶονπππὶ Π'Οι·ὶπ

9ὶωπ‹ρε:·ὶ£ο, ο Νὶεοὶο ἀὶ. θπὶππο .

:εειιε

Ιεὶτππὶοπὶ ἀπὶε ἀεὶ ΠοΒε ἀὶ θεπονπ ΒὶΓΑΠΙΙΠΪΓΩΒὶΪΟ
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Απὶοπὶο θτὶιππὶἀο, ειπ οτἀἰπο ἀὶ οεεεἀὶπτε ὶπ

ΜΜι ἀὶΠοΒὶὶπτὶ_. . . . . . . . . »

Χθὶὶὶὶ'°.

Μπτὶοπο ἀὶ Ατοοι·επ οτἀὶπο ὶε ετειὶοπε ε εοεὶτπ

ιὶοπε ἀὶ ππ ππονο ὶ›οτΒο ρτεεεο ὶὶ επεὶεὶὶο ἀὶ

θοεεππο, ἀεεὶὶπε νεπὶὶεὶπππε ἰπιπὶΒὶὶε ἀπ ὶπὶ

ἀὶρεπἀεπ1ὶ πει· εοτπὶπεὶετε ει! πὶυὶὶπτὶο, ε πε

εοτἀει νπτὶ-ρτὶνὶὶεΒὶ εἀ εεεππὶἀπὶ ο εοὶοτο οπε

οπἀετπππο π εὶππὶὶὶτνὶεὶ , ρτοπὶεὶὶεπἀο εἰ επε

ἀεεὶππ ερπιὶο επΙΙὶεὶεπΕε ρετ εοεττπτνὶ ὶε ὶοτο

ποὶὶειὶοπὶ, ε ιεττε ρετ ὶ'εεετεὶιὶο ἀεὶὶ'πΒι·ὶ

εοὶὶπτε............»

Χαν.

ΡὶεΙτο Π'. το ἀὶ Ανεποπο ίπ επο ἀὶ ΦπεεπὶὶπΒΒὶο

ε ρι·εοΙπ οπιοΒΒὶο @πο ε ἔὶΙΙΓΒΠΙΘΠΪ.Ο ἀὶ τωειω

Ρεὶ τοποσ ἀὶ Βπτἀεππε πὶ Ροπτεπεε Ιππο

εεπιονΙ . . . Η. . . »

Χεν.

Ιὶ Ροπτεπεε Ιπποεεπιο 'Ή. εετὶνε ο Ρὶεὶτο Ν. τε

ἀὶ Ατε8οπο, εὶεπὶὶὶοεπἀοεὶὶ ππε ὶ ἀὶ ·ὶπὶ ρτο

επτετοτὶ εἀ ππὶΒπεεὶπὶοτὶ πνεππο ρτεεωιο :Με

δεἀὶπ ΑροεΙοὶὶεπ ὶ'οιπε%ὶο @πο , ε ὶὶ ΕΜΜ

ππεπτο ἀὶ ϊεἀεὶὶ.ο πεὶ νερο ἀὶ $πτἀεΒππ ε ἀὶ

Ωοτεὶεπ............»

Χενυ·.

Ιὶ τε Βοπ ΡὶεὶΙ°0 Ν. ἀὶ Αι·πποπο εοπεεἀε πὶὶο εειι

ἀὶετο Ρὶεὶτο Ε$ὶΠὶὶΠ0 ἀὶ £ιιυτὐ‹·›·ἰἰε ‹ὶὶ δοεεπτὶ
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»ιιι ιιιι>ι.οιιι ε οωπι ιιοσ. 92Β

.Με - ΑΜή

ιι ρι·ινιιεθιο εεοιιιεινο άι ιεπιε άιιι ιοι·ο ιιιάι απ”.

ι ιιιιοοιιι ιιειι,ιεοιει άειι'Αειιιιιι·ει ο πο! οιιρο_άι`

Ι.οΒοάοι·ο ιιι διιτάεειιά, άι ιιιιιιιι·ιι , οιι5ιοάΜι ιι το ι). Ριοιι·ο Ν. άι Αι·ειθοιιιι εοι·ινο άιιι οιιειοιιο 126

ο ιιιιενάιιι ρω· 1150 άειΙο οιιοοιο ι·ωΙι, ο άι άι θεειιιιτι ο Βιιιιιιιιιο Ν. @Μισο άι Ατιιστω, Μάιο

ιι·ιιειιιιοιιοι·ιι μοι :Με ειιε σοιιο . . . Ραι;. 786 ΡτεΒιιιιάοιο ά'ιιινιάι·8ιι ιιι:ιιιιιιιι μοι· ιο άπο @ιιαε

οιιο ιιιοονει ιιι·ι1ιάι·ο ιιι ΑΙΒιιετο, οιιάο ι·οειιιιιιι·ει /

Χ(ΝΙΙι. - ιισ ΒιιτάοΒιιιι ιιι ΒιιιιιιοΒιιιι . . . . Βάι. .775

$25 ΙΙ ιο Βου Ριοιι·ο Ν. ρι·οιιιοιτο σου Βιιιιιιιιιειιιο άι ον"

ιεω,ωσ ιειιοι·ο εειιιρτε ιιιιιιιι Μιά οοι·οιιιι ε τοΒιιο άι

Αι·8Βοηθ , κάμω” ο Μάιο"Η κι (ΜΗ' (Η Αι- ΡΙ'Νιιθ8ι0 άαΙ ΤΘ Πιάτο άι ΔΙ'Β80Πά ΡθΙ'ΡΗΠι0Π8 1355

Βιιοι·ο, ε οι ιιοιι ειιιοοιιι·ιιειιι ιιιιιι ) ρω πωιω, ω οιιει:ειιο άι Βοιινοιιι, ο ειιε Μιά, οιιο οιιιιι 38ξ,2ιο

Ρετ ιιιιειιά:ιιιοιιο> ροι·ιιιιιιιι, ο ιιι άιιι·ο ιιιοάο Β 'ιωΡωσ (Η Α¦δωτο · · · · · · · ιι Μ

άιιιιιιιιιάιιο. . . . . . . .” . . . » ιιι

(ΝΠ. `

Χονιιιι. °

~ Μιιι·ιιιιιο Ν. Βιιιάιοε άι Ατιιοτοει εοτινο ά:ι θι·ιειιιιιο πιω

1::έ5 ΙΙ το σε Αι·:ιάοιιιι Βου Ριειτο Ν. :ιοοοι·ά:ι ιιι «π- ιι Β0Π Ριθιι'0 Ν. ΤΘ ΦΠ ΑΝι80Πιι. ΡΘΡ ΦωΘάΘΡΒιι .,ιιζι,....

ι'ειιιιι·ιιιο Μάι θα ειιιιιιιιιιι (Μάι ωιιιι οι ΑιΒιιοι·ο κι κι τοετιιυιιουσ ιιι "Μ Πω σο! σάκο. @ο ι

εεειιιιοιιο άαΙ ριιΒιιιιιειιιο άοι άι·ιιιι άι άοΒιιιιιι Νιο0ιϋ :ιιπω άι Τιάρειάι ειναι ρι·εάιιιο ιι Βάι

8 η;" 8·8Βς_;|]8 μ” Ν; ]οι·ο ιποπ* α] διά-ι ΜΒΜ, άει·ιο ά'Αάάά (Η ιιιιιιοιιο ιι·άιιοοεο, Η @Πάω ΙΜ·

(η ωι ιοεεω-ο ρο888$80ή _ _ _ _ _ _ ιι 766 νιβεινει ρετ οοιιιο άι Ε'ιιιρρο Βιιιιιιιιάοιι.ο ιιοιιιιο

οιι.ιιιάιιιο σε Βοεει, ο σου ιιι ι·σειιιιιιιοιιο ιι π· `

ΧοΙχι·_ εάτοιιιιοιιιο άειι'ιιιΒιιιι·ιει . . . . . . . ›› ινι

1355 Ρι·ινιιοΒιο άαΙ το Π. Ριειι·ο σε ΑιιιΒοιιιι, ωωι› ιιοιι Μινι.

[εβ=ξω ει ροεεε νοιιάει·ο ο οοιιιριάι·ε ει ιιιιιιιιιο ιιι Αι

ειιοι·ο, ιιιοτοιιι: άιιι θειιιιιιιιιι εά Αι·ιι€οιιοει; εά Ποιιοοεειοιιο ε ρι·οννοάιιιιοιιιι οι Βοι·ιιιιι·άο άι: 1356

:ιιαε ρι·οιιιιιιοιιι εοιιιιιςιι:ιιιιι . . . . . » 767 6'ι·ωάιΖιμ Ρειιιιοάο άι ροροιιιτο ιιι οιιιΞι άι Α1- εω2Βο

ειιοι·ο, σου ιιιιιοιιιιιιιιοιιο ο ιιτινιιοΒιο τοιειιινο

Οι'. ` άαΙ το οι Αι·ειθοιιιι . . . . . . . . » 776

"Β5 Ρι·ινιιοΒιο άει το Π. Ριοιι·οάι Αι·ει8οιιε ρω· ιιι . (ΝΙΙΙ°·ι.

ιειιιιτάιο ιι·ιιιιοιιιΒιιι άειιο ροεεεεειοιιι άι ΑιΒιιοτο άει οΒιιι

ρεεο ο ράΒιιιιιειιιο, εοοειιιιιιιιι ιιι άεοιιιιιι, Ρετ Βοιι Πιάτο Ν. το άι Αι·ιιι;οιιει εοι·ινε άει Βιιι·ει8οιιιι ι:ιε.·ι

. ιο ερειιιο άι οιιιάιιο ειιιιιι . . . . . . » ινι ιι Μιιι·ιιιιιο Ν. Βιιιάιοε άι Αι·ιιοι·οιι ιιι Βιιιάε€ιιά, ο Μιήζώο

' οιιιοάειιάοΒιι ειιεειάιο σε ι'ι·ιιιιιοιιιο ο άιοι·ιι.ο

(Π... ρετ ιο ιτιιρρο οιιο ει οοιιΒιοΒάνειιιο ιιι νάιοιιι:ι

ρετ ιιι μεικτά οοιιιι·ο ιι τε άι θάειι€ιιιι . » 775

“ω Μιιιιιιιιο Ν. €ιάάιοιι σε Αι·ιιιιιοιι, σάπια άι (ιο- - · ΒΙΒΗ.

ωἑΐΖο σε:ιιιο , ο νιεοοιιω άι Βιιεεο, αποπειρα άιιιιιι

ειιιι ριιιι·ιά ροάοειά ΠΒοιιο ειιο ιιΒιιο ριιιιιο- ιι το Βου Πιάτο άι Αι·ιιιςοιιά άιι'ι·ειιιοιι ρετ ιιιι άο- ιδ57

8οιιιιο . . . .. . . . . . . . . » 768 οειιιιιο Βιι @Μάτι άι Διειιοι·ο άαΙ πιοπο - ιιο- Ι":έω

. ι·ιιιά άι οωπι, οιιο ράμνιιιιο ιιι τοεοτο ι·οΒιο

Οι!. ρω· @ιιι οοιιιιιιιιιο άι Με . . . . . ιι ιιι

"Ρ ?Μιά Ν. το άι Αι·ιι€οιιιι εοι·ινο ιι Μάιιιιιιο Ν. Βιμ,

Βιιι€ιιο 8ιωιω οι Αιιιοι·οιι ρετ ιιιάιιι·ιο ειιιε ι·οειιιιιιιοιιο

@Πρ οειειοιιά άι Πιάνω , Βοιινοι , Τετιιιιισνε , Πιιιάειιιοο άοΙ το Ποπ Πιάτο άι Αιιι€οιιιι μου ι:ο- Μ”

Αι·άειι·:ι, ο Βεροια α» ωι·ι·ιτοι·ι, ο οο'άι·ιιιι ειιιε Ιοτο οιιο ειιάΙ'8ΠΙ10 ει Ροροιιιι·ο ιιι οιιιιι άι Αι- Μ"$ωθ

ιιιοάσειιιιο ιιρριιι·ιειιειιιι, ιιιιιιιιοοιιιιιάο, ιιι οοω = @ειο . . . . . . . . . . . . » 776

οοιιιτειι·ιο, άι νοιει· ιιΒιι·ο σου νι€οι·ε με! ιιοιι

ροτειιιιειιιο οι φάω ι6ιωΖω . . . . » ιιι @ιιπ

(ΠΠ ὅἩ ιιιιιιιοιιι€ιά ειοοοι·ά:ιω ιιΒιι ΑιΒιιοι·άει :παπι ΜΜΜ, ω” ·

' ο οοιιιο άει·άι . .' . . ·. . . . . » ιιιι ω.

- άπειρο

'Η85ΐ5 Ποιινοιιιιοπο εεΒιιιιιι πο! ιιιοΒο άι Βιιιιιιιτι ιιι Βιιι·- (ΠΙΝ.

ΜΒΜ, άοΒιιιι ω ιι το Ποπ Πιάτο Ν. οι Αι·ει€οιιά, ο

Μάι·ιιιιιο Ν. Βιιιάιω άι Δώστε” οά οι·άιιιο Ριοι.το το άι Διει€οιιιι οοιιιοι·ιεοε ιιιιιριι ροωιι ει “Η

άιιιιο ειεεεο, το Βου Ριειτο Ν, ειιιιιιοιιι: Με π Ρτειιιοοεοο άι: Ρετ·ιιιοπιισιω (άι Ριειιιοοιιι), ο ιο (Με3;;Μ9

οοιινειιιιοιιο , ο ωιιι ι ωριιοιι οοι!ο ιιιοάοειιιιιι οοειιι.ιιιεοε επο ρι·οοιιι·ειοι·ο, ιιΠιιιοιιά ά'ειοαοι·άο

- Δ

οοιιιειιιιιι ειιιιιο ριιιιιικάιιιειιιο οεεει·ιιιιι . » 760 οο! ρι·οοιιτάιοικι εά ιιινιάιο άειιιι Βοριιι›ι›ιιοιι
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61011606161011 601 6011600 8188011688 116116 16611

11161006 601 0681001011, 6 5111111 1111111006 1161

66111111 111111 6 0881011611 10 0601161006, 6 1181'

66666· 61 81112118, 000 16601111 0218111110 61 60

11011116 :111 6111 61 1188118 0 61 111100 . . . »

11111111.

1.1 66666111 Ρ1'Ο01Π'111.01'1 1181 10 61 11166006, 6 601

11088 111 1160016 16000 60101110100600 1161· 16

Ε18111112.10110 66110 1010 1166611001, 1166116 0010111000

0116 1180616660 16 8616611116, 66 0161111000 61·

111110 11 1061611666 1110111001 61 Μ001611610 ››

6116

11611016 661 0161011066 1110111001 61 11100161·1610 6

1). Ρ16110 10 61 Α1'11801111 6 111 6060 61 11100016,

06116 116616 611 610601 1110111111061·1 1110111661016011

00116 666 1111111161 111 61111110, 11606160 61 1111

61001611 6161111116, 66 61 0016111166 6111161011, '

0 8103131601, 0116 80110ΥΒ51 . . . _. . . 11

1111111.

Ο16101 6611 661 1061011066 1110116001 61 Μ001011610

, 06116 061166 6111111·601601616 116 11 10 61 ΑΠ18'0Π6,

6 16 1606001166 61 1160016

- 11117111'. Α

11611016 661 1061611666 1110160111 61 111001611610 61

1'θ 61 11168006, 600 111 116616 1.111 001.11106 611 01·

6101, 011,0€11 10 11661116 61 61111110 6106 111111 811

6115111113 1166611001 6100066011 661 00Π1ΡΙ'0Π1θ880

16110 116116 666 11616006 1111 1111, 6 661 06001661 0

1111117111 1'.

Ρ181.1'0 16 61 61611006 16111166 11 6001111·0106660 16110

661 8110 111066161010 Ρ1'8Π138800 116 Ρθ1'1110··

01111111....... ..,11

(1Χ1Χ°°. .

11 601110 61 11600116 16111166 11 001ΠΡ1'Ο1'110$!Ο 16110

661 0110 111·006161010 16006160 61 1110016160 1›

11:11:11

Ρ1011·0 16 61 11160006 00811111150θ 6601 1110611161011

1881113110 61 Τ1661116110, 0 1101060 101110 61 Β61

777

778

781

11 782

78δ

784

1111

1111111 ".

111116 16111106 110110666111010- 60101110100660-16116 66

Ρ10110 110 111Α1'8801111 . . . . . . . »

()ΧΧ11*.

11110110 61 1160016 0066161600 81101 Ρ1'0011Γ11101'1

1101160 01111·16ρ61·11ο, Ρ6111110110 61 1166610, 0 (16

11111318 1160100 , 1101· 11611616 000 1110111001

0161·011066 61 Μ00161·1610 118118 1010 00Π11'ΟΥΒ1'818

00116 6111168006 . . . . . .1 ›1

(.ΧΧ111". 1

σ

11 6000 61 11600116 8081.1111180θ [10111011100 Ρ6011111Π11

6 1,81111.18110 61 1166616, 6 10 0081.11.111800 660

111006161016 1101· 10660110 1110111 1161 Ρ1'θΟθί16Β10

6006100010 111610. ΟΧΧ111°. . . . ., . »

11111117'. ”_ 9,

1110111001 , 1061611660 61 11100101·1610, 10 1111111 60116

1161116, 6 1101011 00010111.11111661 10 61 11168006

6 661 (11600ν601, 1110101111· 1101· 0101160 6001, 6

661616 66116 1110061106 1001111111 61 Ρ601.600616 ,

11 60101110106060 16110 116116 8116 11616006-, 1161 - -

» 790Ρ1'0111111Ζ161'0 11 1060 011116 1010 111185110111 .

_ 6ΧΧν1ς

11060 61 1111016001 1061011060 61 Μ00161·1610, 601

1111616 11000 66110110 6101106 1111118 (ΙΠΒ51.1ΟΠ1 116

11 10 61 Α1'1180116 6 1 ΟθΠΟΨθ81, 000 1166116 61

6611011· 1101 10· 61116, 6 1016010. 1111 00016066 61

6001606606 61 0011$8811111'8 6 1110116111 6 616160

6161006661 1066661010 0161611660 16 011111 61.116

Β1101·0,06_ 8111'11110811.1 61 86160606, 6016116111

6106060011, 1100 6 6116 81 11016606 111·006001616

6011011116106010 6 161 1181181110 . . .1 . 11

.. 1111111111'.

111110 1060 61 1110116001 11161011066_61 Μ001611610

801.111; 166000·ο1161·616 1181 1161100661 001 16 61

1111116006 ,.001 1111610 -11 116110 _1Β61'0118$8-51 11+

061616 111 °611111161·6- 0 6601001.1610 11€11111'110 111

11108111, 11110, 16116, 110066661001 , 811)1°181117110111

6 1666111 , 6116 1 1)'Ο1·16 616600 10 8111688118 ,

60110 0116 11111 6610011610 0106001616 16 10101106

01001 60111116, 6 8111111111 6 161 11666160 66 Γ11811·

06600 61 Ρ6τ1110011111ε , 6 66 1100011160 61

1100111160 111066161011 6161 6001.0060011

1 ΟΧΧΨΠἩ

Ρ1·:1006660 61 1101160 91111·1.1ρ61·110, 1100100160 11611

06011 1,8 1161111016 11110100, 6101166616101·1 66116

101111. 7811

787

1111

789

7111

, » 7111

6 11.11

1369

. 5

1110601106

1300

97

1611111610

13110

98

1116110

131111

67

1116110

18111)

97

111 6 110.

18111)·

1711111700
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Α σπΙ

Ιδθθ

Η)

ΒΙιισσο

1380

Ιδ

εὶιι8σο

Πω

Ή

ΒΙΙΙ8σο

Ι (ΠΙΟ

οΙ.Ιώπσ

Ι3θΙ

Ή'

ώσσιιιΙπ·σ

Πω

ώ!

ιΙΙσσισσι·σ

ι·σρσΙ›Ι›ΙΙσσ ώ θσσονσ, εΙοισσσώισο ‹Ισ θΙονσσσΙ

σωστσΙσσεσ ώ ΜοσίσττσΙο, σΙισ ΙΙεεΙ ιισ ΙσττσΙσσ

‹ΙσσΙτο ΙΙ οσσΙσ Ισ ρστΙΙ αΙσΒΒσσο ρτσεσσΙσΙ·σ

ΙσΙΙσ Ισ εστΙΙΙιιτσ, σ ΙΙΙοΙΙ ειι' σιισΙΙ ίοσάσσο Ισ

τΙερσΙΙΙνσ Ισι·σ ρτσΙσεσ) σΙΙΙσσΙισ εἰ ροσεσσο όσ·

σΙεΙστσ άσΒσΙΙΙνσισσιιΙσ τιιτισ Ισ σΙΙι·σ Ισι·σ ουσ

εΙΙοσΙ σοΙ τσ ώ ΑτσΒοσσ; σ ΙΙ άσσο ισσι·σΙισεσ

Πωσ ρω· Ισ!σ οσ;8στΙο ΙΙ ΙσπσΙσσ ώ οσσΙΙτο

ισσσΙ . . '

σΧΧν111·.

ΙΙ τσ Ι)οσ ΡΙσιι·ο Π' ώ ΑτσΒοσσ ο ώ $σπΙσσσσ

σσσοτάσ σΙΙσ σΙΙΙσ ώ ΑΙΒΙ1σι·ο Ισ ίι·σσσΙιΙΒΙσ οσΙΙσ

σΙισ ώ $σεεστΙ . . . . . . . . . »

()ΧΧΙΧ"'.

ΙΙ τσ Ποσ ΡΙσπο Ν. ώ ΑτσΒοσσ σ ώ 8στιΙσ8σσ

εοΙΙσροσσ σΙΙσ Ι;ΙιιτΙει:ΙΙιΙοσσ ἀσΙΙσ σΙΙΙσ ώ

ΑΙΒΙιστο Ισ νΙΙΙσ ώ Μσσιισσάσσ (οώστσο πωσ·

σώσε), σ ώ ΑΙσισάο (οιΙἱστσο ΟΙσισιΙο) . »

(ΙΧΧΧζ*.

(ΙΙονσσσΙ ισσι·σΙισσσ ώ ΜοσΙσττσΙο, σσΙΙσ σοσ φισ

ΙΙΙσ ώ σώσω, τΙσΙΙσΙεσσ, σ σοτσσστΙσ, σΙΙσ ΙΙ τσ

ώ Αι·σΒοσσ τσεΙΙΙσΠεσσ σΙ σοΜΙΙ Π'ΟτΙσ Ισ σσ

5ΙσΙΙσ, Ι ΙσοΒΙΙΙ) σ Ισ Ισττσ ΙσΙΙσ, σΙι'σεεΙ ροσ

εσιΙσνσσο Ισ 5σπΙσθσσ . . . . . . . »

(ΙΧΧΧΙ'.

(]τΙετοΙ'οι·σ ώ Ι'σοΙο Ισνἰστο ερσσΙσΙσ ἀσΙΙσ ΙΙσριιΙ:

Ιώσσ ώ θσσονσ, ρτοτσεΙσ εοΙσσσσσΙσσΙσ σΙ

σοερσΙΙο ώ ΡΙσΙτο τσ ώ ΑτσΒοσσ ρσ'ιΙσπσΙ,

σΙισ Ισ τΙσιΙσ τσρσσΙώσσ τΙεσσ1Ινσ, σσι· σοσ

σνστσ σ.ΒΙΙ οιΙσπσρστσΙο, σ σοσ νσΙσι· οιΙσισρστστσ

σΙΙσ εσσΙσσισ, σπΙ σἔΙΙ οτώσΙ (ΜτΙ :Ισ θΙονσσσΙ

πιιστσΙισεσ ώ ΜοσίσττσΙ.σ σσΙΙσ σσσΙΙΙσ ώ στΙΙΙΙτο

σΙσΙΙο ώ σοσισσσ σσσοτ‹Ιο σσι· ‹ΙσΙΙσΙΙ·σ Ισ Ιοτο

φ1σ8ΙΙ0σΙ...........»

ΠΧΧΧΙΙ^Ι.

Ι.σΙΙστσ σοισσσσσιοι·Ισ ώ ΒΙονσσσΙ σιστσΙισεσ ώ

ΜοσΙσπσιο, σοσ Ισ σσσΙΙ σσΙΙσ ειισ οσσΙΙΙσ ώ

στΙΜτο σΙσιτο ρστσοπσρτοπσσεσο, ΙσεΙσσισσ Μονσ

πσσσΙσ σ ΡἱσΙτο τσ ώ Ατσ€οσσ σώ 8σι·οσεσσ,

εστω ρσσσ ώ σσστο σσΙΙσ ίΙοτΙσἰ, ώ ωσιΙστσ

σ σοσεσ.<<ςσστσ Ισ :πιο σώσω Ισ σΙΙΙσ σ ΒΙΙ σο

ισΙσἰ ώ ΑΙΒΙιστο , σοσ Ισ εσσ ρστΙΙσσσισ, σσι·

τΙΙ.σσστΙσ ΙΙσο σ εσστσσισ άσΒσΙΙΙνσ εσΙΙσ συσ

εΙΙοσΙ νστΙσσΙἰ ρω ΙσΙ -σσσεσ Ιω ΙΙ άσσο σο

ντσσο, σ Ι θσσονσεΙ; σ σΙο Ισ σσ ΙστισΙσσ

ρι·σΙΙσΠο, Κτσεσοι·εσ ΙΙ σιισΙσ, εσσισ σεσΒιισ·σ ΙσΙ

σοσεσ€σσ, άονσεεσ Ιο εΙσσεο τσ τΙπιστΙστσ Ι

ΟσσονσεΙ σσΙΙσ ροεσσεεΙσσσ σιστστΙσΙσ εΙσΙ πισπ

£ονσΙο ΙσοΒο ώ ΑΙΒΙΙστο , ‹ΙσΙΙσ ουσΙσ σ8ΙΙ ΙΙ

σνσσ ΙσνσΙΙ σοσ Ισ πω, σ σοσ Ισ νἱοΙσσισ »

ΕΧΧΧΙΙΙΙΙ.

ΙΙ ισσι·σΙισεσ ώ ΜοσΙ“σττσΙο, ρτσεεσιο ώιΙΙσ ΙσεΙσσισ `

σσΒΙΙ σσΙΙ›σεσΙσΙστΙ σσσονσεΙ , Ι ηιισΙΙ εἰ σώσ

Ραρ. 797

Μ

798

ΙνΙ

800

ΙνΙ

νσσο σΙισ ΙΙ τσ ώ ΑτσΒοσσ σοσ σνσεσσ σεσεσΙΙο

σ σοσ νοΙσσεσ σεσσώι·σ νσι·ιισσ εΙσΙΙσ σοεσ ρτο

σσσώσισ σο'Ιοώ ΒΙσ Ιστστνσσιώ σσΙΙσ Ισι·σ σοσ

ισεσ, σ ερσσΙσΙωσσΙσ Ισ τσεΙΙΙσσΙοσσ ιΙσΙΙσ σσ

στσΙΙσ, ΙσοΒΙΙΙ, σ Εστω, ὸσΙΙσ σιισΙΙ σιισΙ εοντσσο

σνσσ σροΒΙΙσΙο Ισ $στοσΒσσ Ι σοΒΙΙΙ ΙΥΟτΙσ ;

σ σοσοσσσστΙοεΙ ΙΙσροΙσσ1σσίστΙσ σεσ8σΙτσ σοσ

Ισ Ι“οι·ισ, τΙσσσιὶσ σΙΙσ ΒσΙΙΙσ, σ‹Ι ώ ροΙστΙ σΙισ

εἰ σνσσ Ι·Ισσι·ιτστο1 σ ρτοΙσεισ ώ σοσ νοΙστσ σΙΙσ

στΙ:ΙΙτστσ, σ ρτοσσσώστσ ειι 6σΙΙσ σοστσεσ. Ε σΙΙ

σπσσσεσΙσ1οτΙ εσσονσεΙ ρτώσετσσο σΙΙσ Ισι·σ

νοΙΙσ, σσσσεσσ‹Ιο σΙ τσ ώ ΑτσΒοσσ ωιω Ισ ρσ

ιισΙΙΙσ ‹Ισ Ιισ Ισσοτσσ"^-.

1σΧΧΧινσ. Ι-·τ-σ-+Ι

δσσισσισ ώ θσονσσώ ωστσΙισσσ ώ ΜοσΙσττσΙο, σοσ·

Ισ σσσΙσ εἰ ᾶΙσΙΙΙστσ όονσι· εΙστ Ισπ·ισσ , σ σσΙ=

ειιο ρΙσσο νΙΒοτσ, Ι'σΙιτσ εσσΙσσισ ρι=οσιισ

σΙστσ τΙσ άσσο ισσι·σΙτσεσ σσΙ 97' ώσσσιΙπσ

Ι56Ι τσΙσΙΙνσσΙσσΙσ σΙΙσ τσεΙΙΙιιιΙοσσ ἀσΙΙσ

σΙΙΙσ ώ ΑΙεΙισι·ο, σ εσσ ιΙΙΡσσσΙσσισ; σνστσ

ΙΙ τσ ώ Αι·σΒοσσ Ισσοι·σο Ισ ρσσσΙἰτσ σοπσπσ

σσισέςΙΙ, σσι· σοσ σνστΙσ σεσ€σΙΙσ σσΙ Ισισρσ

ρτσίΙσΙΙο; σ‹Ι σ σοσάσσσστο Ιο στσεσο εονΙσσο

σ Ισι·σ ΙσΙσ τσεΙΙΙσσΙοσσ σΙ θσσονσεΙ σσσ5το

σιισιττο ισ.σε.Ι ιΙσΙ ΒΙοι·σο ἀσΙΙσ σοιώσσ:.Ιοιισ οσΙ

ρτσεσσ1σΙοάσ. . . . . . . . . . »

σΧΧΧν *.

ΙΙ ΡοσΙσΙΙσσ ΙΙτσσσο ν. σισσάσ επο ΙσΒσΙσ σΙΙσ τσ

ριισΜΙσσ ώ θσσονσ Ι°στσΙνσεσονο ώ Τοττσε Ισ

θστάσσσσ, ρω· ΙσεΙσι·Ισ · σΙΙσ ρσσσ σ σΙΙσ σοσ

σοι·ώσ οοΙ Οοσιιισσ ώ ΡΙεσ τΙΒιιστ‹Ιο σΒΙΙ σΙ

Ισι·Ι ώ θτἱσσΙσ σ 6σΙΙ"ΙΙσρστο ()οσΙσώΙσορο

ΙΙΙστ10..........σ.»

σΧΧΧνΙ.

ΒοΙΙσ τΙσΙ ΡοσΕσίΙσσ ΠτΙ:σσο ν. σοσΙτο ΡΙσ1ι·ο Η'.

τσ ώ ΑτσΒοσσ, ΙΙ σιισΙσ τΙσσεσώσ ώ ρσ€στσ

Ι'σσσσο σσσεο σοσνσσσΙο σσΙΙσ Ισίσσώιώοιισ

ρσΙ τσεσο ώ 8στάσεσσ σ ώ ()οτείσσ , σσσίο

σοσπρσι·Ισσσ ΙσΒΜΙισσσισσισ σ: Βο:σσ σνσστΙ ΙΙΙ

σοσσΙσιοτο ροσΙΙΙΙσίο, σσι· Μ εσιώι·σ Ισ ρτο

ισσΙ8σιὶοσσ οσΙΙσ εσστσσισ, σΙΙσ σσι·σΙισσ ρτο-σ

σσσσΙσΙσ σωστο ώ Μ, σσσοπσρσ8σσΙσ ιΙσ εσο

ΙσσσΙσσ, σ σει ΙώσπΙσπο . . . . . . »

. σΧΧΧνιι *.

Ρι·ΙνΙΙσε·Ιο «ΜΙ τσ Ι). ΡΙσΙτο ώ ΑτσΒοσσ , σσσἱο Ισ .

ιμιστΙσ. ρστΙσ ἀσΙ ρτονσσΙΙ τΙσΙΙσ ΠοΗσσσ ώ

ΑΙΒΙιστο εΙσ σρρΙἱσσΙσ σ τΙρσυστσ Ισ ισιπσ ᾶσΙΙσ

σΙΙΙ.Ισ . . . . . . . . . . . . . »

(ΙΧΧΧΙΙΙΙΙ 'Η

Εστω ΒσσΙσ ώ Ι). ΡΙσΙτο ώ Ατσε·οσσ, σοσ Ισ φωσ

ώσΙιἱστσισ ώ ρτοστἱσΙσ τσΒΙσ, σ σσΙσώ ΙσσΙΙσ

σσΒΙΙΙ Ισ ρσι·ρσΙσο Ισ εσΙΙσσ ‹ΙσΙΙο εισσςσο σ σσΙΙσ

Νσττσ, σ Ισ νΙΙΙσ ώ ΒοσνσΙΙΙ, Μσσσεσσόσε, σ

ΒΙοσΙ‹·οι·Ι, ώ (Ισσσο σΙσιισΙ ρτοννσσΙισσσΙΙ ρω

-.·--- ----.--. - . . - Ι .

Ασσί
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Ιδθθ
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ΑΜΙ

ΠΙΌ

ΙΙΙ

ιιονοοιΙπο .

Ι δΊ?

98

ωΙΙοοιΙπο

ΙΒΊδ

θ?

ιπ:η;8Ιο

ΙΒΤ'Ι'

Ιθ

:ιποπο

1380

Ή'

εοΙ.Ιωοϋι·ο

Ι389

90

οδοεΙο

Ι3ρθ

ΙΙΙ

ωΙΙοιοΒτο

ΕΙοοοοτο ώ

Ια νεοώΙο ω εοΙο ὶο ΑΙΕΙ:0Ι'0., ο πω: Π:

Βοεεειι·Ι, οΙΙοτοΙιο φωω οὶώι Ιοι·οοτο 80ΙΙο ὶΙ

ιΙ0ιώοΙ0 ώ:ΙΙο οοιοπο . .ο Ι
0,

οΧΧΧΙΧ·.

ΡτὶνὶΙο€Ιο 6οΙΙ·ο Π, ΡΙοΙτο ώ Ατοοοοο ροι· Ι'ιιοΙοοο

ιιο ΑΙΒΙΙοτο ώ:ΙΙο νὶΙΙο ιΙΙβυγειω , ΤοτοιὶὶΙο ο

ΒοοοΙΙο. Ι . . . . Ι .· . »

(ΙΧΙΙ"'.

θτώι1ο οοΙ το Ι). Ρὶοπο ώ ΑτοΒοοο, οοΙ οιιοΙο

ε'ΙοἔΙοοΒο ώ Βιιτώ :ιΒὶΙοοΙὶ ὶο ΑΙιέΙιοτο ώ ιιεοὶτοο

ο νοοώπο Ιο Ιοτο ροεεοεεὶοοὶ ώτώτο ιιο Ιοτ

πὶὶοο ώι Ιὶεεοτεὶ ώιΙ ΒονοτοοΙοτο ώ Ι.οΒιιόοτο;

. οοοωΙΜεΙο ροτροιιιο ο8Ιὶ εΙοεεΙ 8ιπώ ώ :ΙΜ

απο ὶο άοΙΙει οπο, ο ΡοοεοιΙοι·νΙ ἀεὶ οοπὶ

εΙΑΙΦΙΙΙ.......$....>»

(ΠΙΝ "Η

Α5ἑοιωοΙθ ΙοΙΙο :ΙαΙ το Ι). ΡΙοΙτο ώ Αι·οΒοοο σε

άοΙιΙΙΙ ιΙο;;ΙΙ οιιὶπιὶιιὶεττωοτὶ οοΙ ώπιὶ ώ ΑΙΒΙτετο,

ὶ ηοοΙὶ ονοιιοο επιοττὶιο_ Ιο οιιιπι ώΙΙΙΙι Ιοτο οιιι

ὶὶὶὶοὶεποιὶοοο, ιΙιποοΙο Ιπι @στο οοΙ ΒΙΙιώοο ώ

Αιώοτεο............».

ΟΧΙΙΙΙ *°

ΙΙ το Ι). ΡὶοΙτο ώ Ατο8οπο οοικΙοτιο ροτ ιιο οπο·

. ότὶοοοἰοὶΙ οποιοο_ βοο·έπο, οΙΙε ρο8ονοί οποιιοΙ

πιοοΙο οεώ οποπ ώ ΑΙΕΙιοτο . . . . . οι

__ οΧι.ιιι·.

Η Δ: Π. Ι5Ιοπο ώ ΑτοΒοοο οοοΙοττοο Ιο οοοοοτώει

εοΒιιΙΙΙι τω ὶ οοοεοΙὶ ώ ΙΙΙοτεὶ8Ιὶο, ο ὶΙ ι·υ9!ιίω·ο,

ο ὶ οοοεὶΒΙὶοι·ὶ ώ ΑΙΒΙιοτο ροι· τΙΒιιοτι;Ιο οΙΙο

ΙοτΙοτο ώ πιοι·οο- . . . . . . . . . »

@ΠΙΝ 'ξ.

ΝὶοοΙο ώ θιιοτοο οοΒο ιΙοΙΙο ΒοροΙὶΙὶΙὶοο ώ θεοονο,

οοΙΙο @ΜΙΝΙ ώ ΙοΙοι·ο ο οιποΙοτο ΙοΒΙΙΙὶωο ώ

επο ΙΙΒΙὶο ΒΙοοοΙΙΙοο) οοεΙὶΙιιὶεοο εοοὶ ρα·οοιπο- -

Ισά εμοοὶοΙὶ θὶονοοοὶ ώ θὶοτ8ὶο ώ ΜοοΙοετο

οοτο , οοΙ1οτο ΙΙ: ΙοεΒο , ο ειιο νὶοοτὶο, ο ὶΙ

·-οοΙ›ὶΙο .ΟΙειοορο Ι)'.ΟτΙο οοΙ Ιο ΓοτοὶνοΙΙο , οΙ

Ι'ο88οτιο ώ ΙοΒΙὶοτο ο πιιπιιο οοοΙΙτοὶοὶΙο Ιὶοτὶώ

εΙ'οτο, ο τΓὶοιρὶοΒοτο ιιοο [πιπο ω πιοάοεΙωΙ

οοΙΙο οοπορτο ώ “πώ Ιιιο5ΙΙιΕ ΙτιὶΜὶΙοτὶ ω οο

πιιιώ ώ θειιονο, ώ Ποπ, ο ώ ΓΙτοιιιο, ο Ιος

νοτο ώ ώ:ΙΙο επο ΙὶΒΙὶ:ι ΒΙοοοΙΙΙοο . . . »

οΧΙ.ν ".

Αι·Ι›οι·οο , πιιοΒΙΙο ώ ΒτοποοΙοοοε

Β'Οτὶο, Ιο οοπεομοτο ω οοο ὶιὶνὶοΙο Ρι·οοοοεοο

ΠεΙΙΙοτΙοο ώ (ΙοεΙοΙ θοοονοεο (Ιο εωαφο)

ΙΙοι·Ιώ οιιοΙΙι·οτώΙο ι1'οτο) ο ΙὶΙοΙο ώ οιοΙοο

ΒωΙιιὶΙο, ο ΝὶοοΙο ώ (Ιοππο @με οοΙΙο το

ροΙτώΙΙοο ώ Βοοονο, ΙΙ τμιοΙο εἰ οΒΙ:ΙΙΒο ώ Ιοι·οο

τοεΙΙΙιπΙοοο ιιοΙ Ιοτιώι1ο ώ ώοι:ὶ οκτώ, εοΙΙο

Ραο.

ΒΙὅ

ΒΙΟ

8ΙΙ

ὶνὶ

8'Ι2

ΙΙΙ

Μ

ροοο οοΙ τΙορρΙο ; σοοο Ια οοοἀὶιὶοὶιο οερτοεεο,

οΙΙε Ιοοάονο πιοΙ Ιι·οΙΙοωρο·, ροι·νοοοΙο οΙΙο ρο

ΒετΙΙΙ ΓοεΙοτΙοο, ΙΙ8ΙΙο ώ ώιώ ΕΙοοοοτο ο Βι·οο

οοΙοοπο, ΒΙοοοΙιΙοο ΙΙΒΙΙο ώ εεεο Ι)οΒο :οικω

Ιοι·Ιο οοοΙτοοεεο ωοΙτὶωοοὶο ρω· υα·ϋα ώ: ρπιο

ωπιι οοΙ ειηιόόοΙΙο ΡοόοτΙΒο , ο ιιο ΜΙ πιοΙ.ι·Ι

πὶοοὶο οοο ροΙοεεο ροὶ οΙΙ'οΜοοι:εΙ ροι· οοικο ώ

ιποπο , ο ροι· οιιοΙοοοιιο οΙΙτο οικω ΙοτΙοὶΙο,

ὶΙ ρτοβοοΙο οΙΙο_ώ πιώιιο ώνοοΙοεεο_ οιΙΙΙο_, ο

ώ κήπο νοΙοτο

(ΙΧΙΝΙ ".

ΕΙοοοοτο ΒΙιιοΙοοεειι ώ Ατοοτοο εοτὶγο οΙΙο τοΒΙοει

Πιο. 8Ι<Ι

ώ Ατο8ορο ι ΡΙ'θ8ΗΠ(ΙΟΙΙ.Ι ώ νοΙοτ οεοετο τω» : ,

ιΙὶοΙτὶοο ρτοεεο Η ώ ΙαΙ ι·οοΙο οιοτὶΙο, οικΙο

τΙΙΙοοετο οΙΙ' ὶεοΙ:ι άΙ_δοπΙοει1ο Ι'οοΙΙοει ροοο ο

ΙτοοουΙΙΙΙΙΞΙ, ΙΙΙ οιιοΙο απο ΙΙοτειώοοΙο ΙοτΙκιΙο

ώιΙΙο οοοΙΙουσ @στο ; ο Ιο ΙιτονΙοπο-ωΙΙ:οπορο

ὶεΙοοεο, οΙΙε ειναι εΙΞυεοιώιο ΙΙΙ το, ὶοΙοτιιιοο

ΙΙοΙο ώ ΙοΙο εΙοΙο ώ οοεο, ο ώ:ΙΙο ωωω οοΙ ' '

_ειιο ΙτοΙοΙΙο ΙΙΒοοο . . . . . . . . ο

οπιπι ".

ΙΙ το ΒοπΡΙοττο ώ Αι·οοοοετ οοοοι·οο οΒΙὶ ΔΙΒΙΙο

πιοΙ ὶΙ ρτὶνὶΙοΒὶο, οΙΙε ΙιιΙΙο.Ιο ΙαοτοΙιο, οοιι Ιο

οιιοΙὶ·,εὶ Ιοτο ΙΙΙ ροεοει ω οοι·ειΙΙο ω δορο ώ

ΝπροΙΙ εἱο0':ΙΙΙ'ἱε0Ι8 (Ι8ΙΙ'.4ίείσα1πι, οοΙπΙΙοοο Μ·

Φακο Ιο ΛΙΒΙιοτο, ο ιιιη;οτο οοΙΙι ὶ ώΙΙΙΙ οοο

ειιοτὶ ροι· Ια ροεοο ΠΙθάθ5ΙΙΙΙΙΙ. . . . . »

οΧινιΙι·.

ΡτὶνὶΙοΒὶο 'κι το »ζ ΡΙοΙτο ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙο οοο

ειιη ΙοΒοο πιοτοοοΙὶΙο _Ιοοοὶο ροι·Ιο , οοΙ Πορο

ώ Ιοτο” ΙΙοο ο ()οιποΙ-θεοονοεο, ΙοοτοΙιε Ιπι

ΑΙΒΙιοτο..'.........»

(ΙΧΙ.ΙΧ *. . -.

ΙΙ Ι.)οοΙ.οΙΙοο ΠτΒοοο ΙίΙ ,. οοοοΒΙὶοο‹Ιο ΙονοτονοΙ

πιοοΙο Ιο ειιρρΙΙοοιΙοοΙ ΙοΙΙο8Ιὶ ώι ΙιιΙΙΙ ὶ οοΙσώ

ώ:ΙΙο εΙὶτρο ο εΙοΙΙο ΙοπΙΙ8ΙΙο Β'Οτὶο, οιιΙοτὶιιιι

Ι'οΙ:Μο ώ ε. ΓτοΙ.Ιοοεο ώ Οαρο ώ ΜΜΟ όοΙΙ:1

‹Ιὶο.οοε.Ι ώ θοι1ονο , ώ τὶνοὶιἀὶοοτο, ο ποοο

ΒΙΙοι·ο ὶοεὶοτοο Ιο ΙροεοοεώοηΙ , ο ὶ ΔτοώΙΙΙΙ ειρ

Ι›οτΙοοοοΙὶ οΙ ρτὶοτοΙο ώ ε..ΙΙΙω·ὶο ε1οΙΙ'οπΙΙοο

ώ ε. ΒοοοτΙεΙΙο , οΙΙε «ζώ ιιοΙοοοΙ.Ι ώ28ΙΙ εΙοεεὶ

Β'Οι;Ιο ογοοοο Ιοοώπο ιιοΙΙο οὶΙΙΞΙ ώ ΑΙΒΙωτο

ἱπι δοτώε8οο , ΙΙ οοειΙο.οοο ΙΙΙ ΙΙοτΙοοΙΙΙΙι απο

οπιιο νὶοΙοοΙοὶοεοΙο οοοοροω οοΙ (ΙοτιιΙοοΙ , '

εοΒοοοΙ ο ΙοιιΙ.οή όεΙΙ'οιι1Ιρορο (ΙΙοὶοοιι1ο νιι μ

ο ώ Ιοτ εάΙΙΙοοτε οοΙ ιποπο ώ ΜΙ τεώΙΙΙΙ ιιοο.

οΙὶὶοε:ι πιοΙ ΙιιοΒο ώ.(]οπ1ιρΙ ΙΙΙ ΡοΙοονοτο εοΙΙο

Ι'ὶιινοοοιὶοοο ώ ε. Τοτοωο, εοΙΙοροιὶοιικΙοΙο ΙΙΙ

ρωι·οοοΙο ροτροτιιο ω ρτΙοτο (ροὶ ιιοοΙ.ο) ώ·

ε. ΜοΙΙοο ώ θεπονο . . . ._ . Δ. . ο

(ΠΠ.

ΑΙΙο εοΙοοοο ώ ρ:Ιοο πο ΙΙ το. Ποπ (ἱὶονοτιώ ώ

Ατοςοοο, οεΙ ΒΙοοοοι·ο θΙοιΙΙοοεεο ώ .Ατοοι·οο,

οοΙ οοοο‹πεο ΙΙοΙΙο οὶιιὲι, νὶΙΙο ο οοοιιιΙΙΙ ώροπ

Ι316

ΙνΙ

ΙΙΙ

!

ΒΙθ

ΑΜΙ
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927 Ι

ΑΜΙ

1390

Ι

ΒεαααΙο

ΙΙ.ΙΙΙΙ

ο

!3θῖ

ΜΙΒ

Π.ΣΒ!'ΞΟ

ΙΙΟθ

‹ΙεαΙΙ ΙΙα ςαεεΙ'αΙΙΙαΙα, ε (ΙαΙ Βατώ ώ ΙεΙ Γεια

Ιοι·Ι ε αώιτεαΙΙ, αεΙ εααΙε ε τΙοοαΐετιααΙα εσα

νατΙε α1οώΙΙοααΙοαΙ θα αΒΒΙαατε Ια ραοε ατε

οεοεατε εοαοΙΙΙαεα Ια Βαι·οεΙΙοαα αεΙ δ! αεοεΙο

1880 πα ΒΙΙ ααιΙ:αεεΙατοτΙ ΙΙεΙΙα εΙεεεα ΕΙεο

αοτα, ε Βοα ΡΙετι·ο Ν. τε ώ ΑταΒοαα . Ρα9. 8Ι7.

ΠΕΙ ".

ΟοανεαιΙοαε Ικα Ι). ΟΙοναααΙ τε ώ Αταα·οαα ιΙα

ααα ραι·Ιε, εά ΕΙεοαοτα €ΙαιΙΙοεεεα ώ ΑτοοΙ·εα,

ε ΙΙ ώ ΙεΙ ιααι·ΙΙο ΒτααεαΙεοαε Π'ΟΙ·Ια ιΙαΙΙ'αΙ

Ιω , οοα Ια @Με εἰ εταΙαΙΙΙεεοαο Ι Ιαοώ ε Ιε

Ιοππο αεΙΙα ΙΙΙπει·αιΙοαε ώ εΙεττο ΒτααεαΙεοαε

εΙαΙΙα εττεΙ.Ια οιιεΙοώα Ια σαΙ ετα τΙιεαατο αεΙ

εαειεΙΙο ώ (ΙαΒΙΙατΙ , ε ιΙεΙΙα εεεοιπΙοαε ώ:ΒΙΙ

αΙΙα ραΙΙΙ εοατεααΙΙ αεΙΙ'ατΙο ώ ραοε όεΙ 24

ΒεαααΙοΙ388. . . . . . . . . . »

ΠΕΠ'.

()αι·Ιε ώ οτεεεαια, ε‹Ι Ιειτα2ΙοαΙ ‹ΙαΙε ‹Ια (ΙΙοναααΙ

ώ ΜααΙαιιγ εονετααΙοτε ε ι·ΙΙ'οι·ΙααΙοι·ε Βεαε

Με ώ Βατώεεαα, ε ιΙαΙ εοαεΙΒΙΙετΙ, ε ρι·οΙΙΙ

αοιαΙαΙ (ρτο|ιο›πεπ.Ω ώ ΟαΒΙΙατΙ αΙ αοΙ1ΙΙε Αα

ιοαΙο ώ ΡαΙααΙΙ, ε α Γτααοεεοο ΒοΙ€°, Ι ΙΙααΙΙ

εΙ άονεααο ΙταείετΙτε α ΒατοεΙΙοαα, ρετοΙΙε Ιαο

εΙααο εοαοεοετε α! τε ώ Ατααοαα ΙΙ'αΙΙΙ 1αΙΙΙ,

ε Ιε εΙτοοετααιε άεΙΙα τΙΙιεΙΙΙοαε ώ ΒτααεαΙεοαε

Β'ΟτΙα : τΙεΙΙα ώ ΙαΙ αιοΒΙΙε ΕΙεοαοτα ΒΙαόΙοεαεα

ώ ΑτΙαοτεα, ε ιΙεΙ Ιοτο ΙΙΒ·ΙΙο Μαι·Ιααο ν. »

ΟΠΠ ".

Ποα1αα‹Ια Ι'αΙΙα ώΙΙ ρτοοαταιοτο Βεαει·αΙε άεΙ ΙΙαοο

Ια ()αιαΙοεαα αΙ το Β. (ΙΙοναααΙ ώ ΑταΒοαα

μα· Ια ΙοπααιΙοαε αεΙ ρι·οοεεεο οοαΙτο ΕΙεοαοτα

ΒΙααΙοεεεα ώ ΑτΙαοτεα, ΒτααοαΙεοαε Ι)'Ο1·Ια ώ

ΙεΙ Ιααι·ΙΙο, ε ΙΙ Ιοτο ΙΙ.έΙΙο Μαι·Ιααο ν, εΙιε εΒΙΙ

αοεαεα ώ τΙΙΙεΙΙΙοαε, ε ώ @ατα αρει·Ια οοαιτο

ΙΙ εοντααο, ρε'ΓαιΙΙ ετΙαιΙΙΙοεΙ, ΙαναεΙοαΙ, αεια·

Ρα:.ΙοαΙ, α! :απο εαοτιαΙΙα αΙΙα ανεααο ασια

αιεεεο, ε εοιαα1ειΙενααο Ια Βαι·ιΙε;;αα .

ΑΡεακαΙει·: ΑΙ ΒΙαι.οΜι ε @ΑΜΒ αει δεοοι.Ι :κι ,

:οι , και , ε Ιαν.

8εεοΙο Μ.

Ι.

Παοαε Ι. ατοΙνεεεονο ώ (]αι,;ΙΙαι·Ι ταοοοαΙα Ι ταο

ΙΙνΙ, ρεΙ οααΙΙ αοα ειναι ροΙαΙο οοααοααατε

αἱ α1οααοΙ ώ ε. ΥΙΙΙοτε ώ ΜατεΙ8ΙΙα Ια εΙΙΙεεα

ε ρι·Ιοι·αιο ώ ε. 5αται·αΙαο εεΙειεαΙΙ αεΙ ΒΙαώ

απο ()αΒΙΙαι·ΙΙαιιο, εεεοαιΙο ΒΙΙ οτώαΙ τΙεεναιΙ

«Ια ασπρα ΠτΙ:ααο Π, ε οοαιε οοἱ ανεεεε εΙαιο

Ια ροεεεεεΙοαε ώ ιΙεΙΙα οΙιΙεεα ε ρτΙοταΙο α

ΙΙΙεΙΙ·ο ώ ΒατεΙαοο ρτοεαταΙοτε ώ (ΙεΙΙΙ ωο

ααι:Ι , εεοπαααΙεαατΙο ΒΙΙ αεεαΙΙ ε ΙααΙοτΙ εΙεΙΙο

ερεώΙΙε ώ Ραρα ΑΙεεεααώο Ια ΡΙεα , Ι ΙΙααΙΙ

εε α'ετααο Ιαιραώ·οαΙΙΙ, ε τΙΙεαενααο Ι'ααα ε

8ΙΙΙ

887

888

Ι'αΙΙτα οσα Ια νΙοΙεαια . . . . . . . » ΙνΙ

8εεοΙο ΜΙ.

Γ'.

Ι)ΙρΙοαια ώ θαεΙΙ'ο ρτΙαοΙρε ώ Βατεε€αα, ώΙοα ώ

δροΙε1ο, παατοΙ1εεε ώ Τοεοααα, ε εΙΒαοτε ιΙεΙΙα

εαεα ιΙεΙΙα εοατεεεα ΜατΙΙιΙε, ω! ειιαΙε οοαίεταια

α Ι'ανοτε άεΙΙ'ατοΙνεαοονο ώ ΡΙεα Ιε ρτεοεαεαΙΙ

οοαεεεεΙοαΙ .

ΙΙ ".

ΙΙ ΡοαΙείΙοε ΑΙεεεααάτο ΙΙΙ. εει·Ινε αΒΙΙ αιοΙνε

εοονΙ, ε νεεεονΙ ώ δαπΙεεαα, οι·ώαααόο αἱ

ιαεόεεΙπαΙΙ, εΙιε αεΙΙε οΙΙΙεεε ε ιαοαΙετει·Ι ΙΙεΙ

Ι'οτώαε θαεεΙαεεε εεΙετειιΙΙ αεΙΙε Ιοτο ώοεεεΙ

αοα ται·ΒΙαο, αε ρεΙ·ιαεΙΙααο οΙ1ε εΙα ται·ΒαΙο

ΙΙ ΡαοΙΙΙεο ροεεεεεο Ια οαἱ Ι ΙαοααοΙ εἰ πονα

νααο Ρετ ΙαααΙΙο αροετοΙΙοο, ώ αιαΙαΙαΙεΙτατε

εααταπαεαΙΙ , ε τΙεοαοΙει· όεεΙΙαο . . . . »

ΙΙΙ "'.

ΒΙαααιΙα Ιαπα οαἱ οοαεοΙΙ ΙΙεΙΙα ααα ώ ΡΙεα α

αοιαε ώ ααεΙ οοπαιιαε α (ΙεΙαΙο ώ 'Ι'α,ςΙΙααοτΙαια

ιΙεΙΙε ι·α8ΙοαΙ εΙ1ε ω! εεεο εοαιααε εοιαρεΚε

νααο εορτα Ι Ι›εαΙ εΙΙ'ΑΙΙ:ετΙο ιΙεΙ ΙΙΙαΙΙοαε

ιιιοτΙο Ια 5ατάεεαα . . . . . . . . »

ΙΙΙ ".

ΤταΙιαΙο, ε εαρΙΙοΙΙΙ τΙεΙΙα ρεεε ετααΙΙΙΙα Ιω ΙΙ τε

ώ Μαἱοτεα , ο ΙΙ εοιαααε ώ ΡΙεα, αεΙ ιαααΙε

Πα Ιε αΙιτε οοεο εἰ οοανΙεαε, σαι: αεεεαα Βα

εΙΙιαεαΙο ώ ΙΙΙαΙοτοα, ΙΙΙΙαοτοα, ΪνΙοα, ο Μπα,

Γοι·ιαεαιατΙα, ο ώ αΙΙΙ·ο ΙαοΒο α εεεο τε αοτ

Ιοροετο, οοαπταεΜετα οεΙΙΙΙΙα εοαΙι·ο ΙΙΙαεΙ.ΙαιεαΙΙ,

εε αοιαΙαΙ αοΙΙ:οροαΙΙ αΙ οοα1ααε ώ ΡΙεα, ε ειπε

ΙεοΙε, εΙοε Βατάε,εαα , ΟοτεΙοα, ΕΙΙΙα , ΡΙααοεα,

Μοατε-()τΙειο, Βοτ€οαα, θΙΒΙΙο, ε ()αρι·αΙα , ο

οΙΙε αΙΙ' Ιαοοαττο Ιο ετεεεο αἱ οεαετνΙ άαΙ οο

ταααε α! αοιαΙαΙ ώ ΡΙεα ι·ΙερεΙΙο αΙ ΙεΒαΙ , ε‹Ι

αοιαΙαΙ εο88εΙΙΙ αΙ τε ώ ΜεΙοι·οα . . . »

8εσ:οΙο ΠΠ.

ΠΙαΙΙα, αΙαοατΙεεεα ώεΙ α1οαΙεΙετο ώ ε. ΒΙεΙααο ώ

ΡΙεα, εει·Ινε αιΙ ΑααετΙο νεαοονο ώ βοττεε Ια

Βατοεααα, ρι·εεααοοΙο ώ εοαεεααατε α ΜατΙ

Βαααο, οαπαετΙοαα,·ο ᾶεΙΙ°ατεΙνεεοονο ρΙεααο, ε

εαο ρτοεατατοτε , αΙΙα εἰ τεοανα αεΙΙ' ΙεοΙα , ΙΙ

Ιεἔατο ΙαεεΙατο θα άοααα Μαι·εαεα αΙ εαΜεΙΙο

αποαΙετει·ο...........»

Π.

()οανεαιΙοαΙ ρεΙ Ιιιιαι·ο ιααΙτΙιαοαΙο ώ ΒοαΙΙαοΙο,

ΙΙΒΙΙο ώ ΙΙΙααίτο‹Ιο Π. ιαατοΙ1εεε ώ ΒαΙατ.πο ,

εοα Μαι·Ια, ΙΙ8ΙΙα ώ (ΙοιαΙια ΙΙ. ΒΙαώοε ώ Τοπ·

ι·εε, ε οοαΙ'ει·αια (ΙεΙΙε οοανεαιΙοαΙ ιαεεΙεαΙιαε

ροτ μαπα ααα εοατεεεα ΑΙαεΙα ιααώ·ε ώ αε1Ιο

ΒοαΙΙ'αεΙο, ε ώ εεεεααΙα ρτΙαοΙραΙΙ αοαααΙ φΙεΙ

ιαατοΙιεεαΙο ώ ΒαΙαπο . . . . . . . »

Με

ΙΙδδ

ΙΙ

ΙεΒΒταΙο
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99

επιπιπιει!ο

! Ή!)

πιο

πο

!πιπ;!!ο

!994

ο!!.ο!πε

Π!.

`

(!οππι!!ει !!. ε!ππώοπι ώ 'Ι'οπωε !'ει ε!οπιειιιοπιο ει !ει

νοτο π!ο!!ει εκει !!ε!!ει !!!ειπ·!ει , νε:ειονει ώ Βοώ

!”ει2ἱο πιιειτο!ιοεο ώ Βει!πιιιο , οι! ει! ώ !ε:! 88!!

Μειπι!'π·επ!ο ει! ΑΕπιπιπιο, (ΗΜ τειΒ!οπι! οΙιο Β!!

ερει!!.πιππειπιο επιπ!!ει ε!ο!ο οοε!!!ιι!!ει ει! ωπιιρο Μ!

ώ Μ! ππιει!π·ιιιιοπιιο

πιτ

!! Ροπιτε!ιοε Οπιοπ!ο Π!. εοπ·Μι ε! οειπιοπιἱο! ώε!!ει

ο!ιἱειπιει ()ειΒ!!ειπ·ιτειπια, ι!ρτοπειπιπ!ο !ει οΙοι!οππο πω!

Ιοτο ειπ·οινωοονο, ε!!ε πεπιει!ο εεε! εινεειπιο μπο

οοε!πιτο, ιιοπιιει Επιπ·πιε ροεεωΙαποπο ει!!ει οει!ια!π·ει

ειροειο!!οει, όοπιι'οπ·ει ρποεοπ·Μο ε!ει!!ο ΙοεΒε! σαπιο

πιιο!ιο, ε!!ο!ι!πιτπιπιπ!ο!ει ροπ·οι!ι έι·π·ίπα, ο ώ πιοεεπιπι

νει!οπ·οε ο ριιοπιιο!!επιπ!ο !ιι!!εινἰει ώ ειρρπ·ονειπ·Ιει,

!ειπ!π!ονο, «!οιιο ε!!!!ε;οπιπε ιπι!'οπ·πιιειι!οπιο, !'πι!ειτο

ει!! π·Ξεπ1!!ειεεε !άοπιειο . . . . . . . . »

ν.

!! Ροπιιο!!ε:ο Οπιοπ!ο Π!. οοπιιππιο!τε ει!Ρειτο!νοεοονο

ώ 'Ι'οπ·π·οε, ει Βο!ειπιπ!ο !εθειτο π!ο!!ει $εώπι Ροπι

!!!ιο!ει , οι! ει!!! ει!ι!ιειω ώ δειοοειπ·8!ει, ώ πετάει

»Με ει Οει8!!ειπ·ι , ροι· ειπ:Ώοπτειπ·8ι ε!ε!!ο εππιει!!!!ι

πιο! νοεε:ονο ώ Βο!ο! , ει!ιο.!! σειρ!!ο!ο ώ»! οιπ

πιοπιιο! ώ επιιε!!ει πιιο!π·ορο!! ειναι ροεπιιΙαπο Ρετ

ειιο ειπ·ο!νεεοονο ε ώ ππιε!ωπ!ο !πι ροεεεεεο πιο!

!,ειπ·ο!νεεοονειάο, σε πιο !ο οοπιοεοεεεοπ·ο πιιοπιΕ

!ενο!ο; ο ἱπι οεεο οοπιτπ·ειτιο ώ !πι€!πιπιδοπ·ε ει

ώι!.1ο π:ειΡ!!ιι!ο ώ ρπ·οοεε!ετε ει!!ει ρο.πιεΙαιεοπο

ώ ιππι ει!!π·ο π:ειπιπ!!όειτο .. . . . . . . »

νι.

!! Ροπι!ε!ὶοε Οπιοπἰο Π!. αιώνα ει8!! απ·π:Ενεεπ:ον! ώ

'Γοι·ποε ο ώ ()ειΒ!!ειπ·ι , ε:οππιπιιο!!επιπ!ο ει! ππιεώι

ε!ππιι ώ εεειππι!πιαπο , ο πἰπ:οπιοεπ:επ·ε !ει όοι!π·ιππει

ο Με πιπιει!!!ει 6ο! νεεοονο ώ Τοπιτει!!ιει , οΙιο πι

οειρ!!.ο!ο ώ Ατ!ιοτειπι ε!! ειναι ρπ·οροε!ο ροι· απ·

ώνεεοονο ώι!!ει επιει ε!!οσεει, ει, !πονειπιώι!ο

!ε!οπιοο ει ε! ει!!ο ιι!!!ι!ο, ώ οοπι!επ·πιιειπ·πιο !ει ο!ε:

ιιοπιο, ε: ε!ειπ·πέ!! !!οεπιπ.ει ώ !π·ειε!οπἰπε! ει!!ει πιπιο”

πιεε!ο Ατ!ιοποπιεο . . . . . . . . . »

Ραε;. 880

88!

Μ

ιν!

νιπ *.

Πἱερειοο!ο ε!ιι!!ει Βορπι!ι!ι!ιοει ώ Ποπιονει ει! ειιο! επιι

Βει5οἰει!οπ·! ρι·επιεο !ει πιιππ!ει Βοπιιειπιει, ειρεο!ει!

πιπιο!ε ροι· ει!!'ειπ·! π·ο!ει!!ν! ει!!ει $πιπ·ε!ειδπιπι, α! ει!!ει

!οτ!επει ώ Βειπι!'!Βἰει

νιιι.

!! ΡοπιιοΠοε Ν!οο!!ι Ν. εοτἱνο ει!!'ειπ·οινοεπιονο ώ

Λπ·Βοπ·οει !πι δειπ·ε!ει;πιο, ει!!!πιο!ι!ι πιο! ε!πιοι!ο, οΙιο

οοπι ει!!τε πωωω ροπι!!!ὶω!ε ει!! ειναι πιπ·ε!!πιει!.ο

ώπ:οπινοοσπ·ο , π·ιο!ι!ει!εεεε ππ "πο 6ο! νεεοονι

ειιο! ειιώ·ειΒειπιο! επι!!ει π·Ειππι!οπιο 6ο! άπο οι·ώ.πι!

ώ ε. θιοππειπιπι! θεπ·οεο!!πιι!!ειπιο,πι ώι! Τοππιρ!ειπ·!

πι!ιπι θ!! εκει ε!ει!ει όοππιειπιπ!ει!ει, π: οΙιο @Μο Γει

οειεεο οοπποεοετο σου εεπιπποπει, ο οοπι π·ο!επε.!οπιε

ά!ε!!πιω ώε!!ε ορ!πι!οπιι ώ οιεεε:ιιπιο Μ! οοιι

Βπ·οδει!!._. . . . . . . ιι

8οποπο Η!.

Ι.

!! νιοειπ·ιο ε!ο!!'ειπο!νεεοονο ώ Ρ!εει επ:οπιιπιπι!οει πι

νεεοοπ·ο ώ θει!ω!!! ιιι 8ειπ·ε!οεπιει , ρει·ο!ιΒ πιο!

!εππιιἰπιο ρπ·ο!!εεοπ;!! ιιοιι ε! στο ρπ·οεοπιιΜο ει τ!

εροπιπ!επει ἱπι Β!ιιώι!0 ώ πιπι όε!ι!ιο ώ οεπ!ει

επιιειπι!!!Ξι ώ όοπιειπο, π:!ιο 8!! επ·ει π·Εο!π!οε!ο . »

· _ Δ ππ.

ωπωω ώ ε:ΗΜ.ιοπιο ερεε!!!ο ώι! ν!σειπ!ο π!ο!!'ειπ·ο!

νοεε:ονο ώ ΡΞεει ει! νοεπ:ονο ώ θώκο!!! !ιι δειπ

ε!οΒπιει, ρεπε:!ιεΗ τ!εροπιόεεεο ώ πιοπο !πιπιονειιιοπιι

ώι !ιι! ίει!!ει ππι πιπιει πει ροεεεεε!οπιο ε!τιιει!ει

πιε!!'ει€π·ο Ρ!εειιιο, ο ειε! ώιπιπι! οει€ιοπιει!! ει!

ν!πι!πιο............»

Π!.

διππιοπιει ειποινεεε:ονο ώ ΡΕεει ειεεε8πιει ει Γι. !.οπ·επιπο

ε!ει ν!!οπ·!›ο νεεε:ονο ώ (Βήτα !πι $ειπ·ώι€πιει Πιπι

πιιιι ροπιππ!οπισ ώ πω!! Ποπἰπι! ώοπ·ο ειι!!ε πεπι

ώπο ώι! ππιοπιιειοπ·ο ώ πι. @σώσει πο!!ο οο!!!πιε

Ρ!$!!!ΙΒ, ει!!!πιο!ι!ι ροεεει ε!εοεπιιοπιιοπιω εκπτω

τειπ·ει, εεοοπιώι !ει ώεπιι!Ξι εριεοορει!ε, εεεοπιε!ο

!πιιρο‹!!!ο ώ !π·ειείοπ·ϊτε! ει!!ει Μ!!! πάει ώ ιιππ

οειπιοπι!π:ο Ρειπ·ειεοπιο, π:!ιο !'ειποει, ο !ει π·!!επιε:ει

ν!ο!επι!οππιεπι!ε οπ:οπιρει!ει . . . . . . ιι
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